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 المذكرة التوجيهية الخامسة
 حيازة األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي

 
 

 

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى معايير األداء . 5تقابل هذه المذكرة التوجيهية الخامسة معيار األداء رقم 
المعلومات الخاصة بجميع المراجع المشار . ،  والمذكرات التوجيهية المقابلة لها8إلى رقم  6ومن رقم  4إلى رقم  1من رقم 

 .هية موجودة في الئحة المراجعإليها في نص هذه المذكرة التوجي
 

 المقدمة
 
أن االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع والقيود المفروضة على استخدام  5يقر معيار األداء رقم . 1

األراضي المرتبطة بمشروعات معينة يمكن أن يكون له آثار سلبية على األشخاص والمجتمعات المحلية التي 
) النزوح أو فقدان المأوى(ر إعادة التوطين القسري إلى كل من التشرد المادي وتشي. تستخدم هذه األراضي
خل أو خسارة األصول أو فقدان القدرة على الوصول إليها مما يؤدي إلى فقدان مصادر الد(والتشرد االقتصادي 

أو القيود /و 2 نتيجة لعملية االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع 1) ىفقدان سبل كسب العيش األخر
وتعتبر إعادة التوطين قسرية عندما ال يملك األشخاص المتأثرون أو . المفروضة على استخدام األراضي

المجتمعات المحلية المتأثرة الحق في رفض االستحواذ على األراضي أو القيود المفروضة على استخدامها، والتي 
النزاع القانوني على ملكية األراضي أو ) 1: (حاالتويحدث ذلك في . ينتج عنها التشرد المادي أو االقتصادي

التسوية عن طريق المفاوضات التي يجوز لجوء المشتري بموجبها إلى ) 2(تقييد استخدامها مؤقتاً أو نهائياً؛ 
 . نزع ملكية األراضي أو فرض قيود قانونية على استخدامها في حالة فشل المفاوضات مع البائع

 
التوطين القسري، إذا لم ُتدار بالطريقة المالئمة، إلى مشقة وصعوبات طويلة األجل  يمكن أن تؤدي إعادة. 2

وتتسبب في فقر المجتمعات المحلية واألشخاص المتأثرين، باإلضافة إلى األضرار البيئية واآلثار االجتماعية 
إال . إعادة التوطين القسريولهذه األسباب، يجب تجنب . واالقتصادية السلبية في المناطق التي أعيد توطينهم بها

بتخطيط وتنفيذ 3 ه والقيام بصورة متأنية ومدروسة،أنه عندما يتعذر تفادي إعادة التوطين القسري، يجب الحد من
وتضطلع الحكومة . التدابير المالئمة لتخفيف اآلثار السلبية على األشخاص النازحين والمجتمعات المحلية المضيفة

االستحواذ على األراضي وعملية إعادة التوطين القسري، بما في ذلك تحديد في الغالب بدور محوري في 
ً ثالثاً مهماً في العديد من المواقف وتثبت التجربة أن المشاركة المباشرة من . التعويضات، وبالتالي تمثل طرفا

نشطة على نحو جانب الجهة المتعاملة مع المؤسسة في أنشطة إعادة التوطين يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ هذه األ
يحقق فعالية التكاليف والكفاءة بشكل أكبر واختيار التوقيت المناسب لتنفيذ هذه األنشطة، باإلضافة إلى تقديم 

 . أساليب مبتكرة لتحسين سبل معيشة األطراف المتأثرة من إعادة التوطين
 
ومية لتهجير األشخاص بالقوة للمساعدة  في تجنب نزع الملكية وعدم الحاجة إلى االستعانة بالسلطة الحك. 3

الجبرية، يتم تشجيع الجهات المتعاملة مع المؤسسة على االستحواذ على األراضي أو الحصول عليها عن طريق 
التسويات التفاوضية كلما أمكن ذلك، حتى وإن كانت لدى هذه الجهات المتعاملة مع المؤسسة الوسيلة القانونية 

 . قة البائعللحصول على هذه األراضي دون مواف
 

  
إلى مجموعة كاملة من الوسائل التي يستخدمها األفراد واألسر والمجتمعات المحلية للمعيشة، " كسب العيش"يشير مصطلح 1

مثل الدخل القائم على األجور والزراعة والصيد وأعالف الماشية وسبل كسب عيشها المعتمدة على الموارد الطبيعية والتجارة 
  .قايضةبالسلع الصغيرة والم

  
تشتمل عملية االستحواذ على األراضي على كل من الشراء المباشر لألراضي وشراء حقوق االستخدام أو تأجيرها، مثل حق 2

 .المرور

  
 .المجتمع المحلي المستضيف هو أي مجتمع يستقبل األشخاص المشردين3
 

مشاريع القطاعين العام والخاص قسري المرتبطة بعادة التوطين الإ أن إعادة التوطين في مجالأظهرت عقود من البحث . 1ت
المرتبطة  الرئيسية االجتماعية واالقتصاديةالمخاطر . المتأثرةفي كثير من األحيان إلى إفقار األسر والمجتمعات المحلية تؤدي 

 اإلفقارومخاطر نموذج إعادة البناء  في واردة، يجب أن يعالجها المطورون، وبالتالي تلك التي القسريإعادة التوطين ب
كل قضية بالمتعلقة  5 فقرات معيار األداء رقم(على النحو التالي  ،)2000، 1997، يرنيس(على نطاق واسع  المستعمل

 :)قوسين بين واردة
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  28-27الفقرات (عدم امتالك األراضي( 
  28الفقرة (البطالة( 
  21-20الفقرات (التشرد( 
  19و 8الفقرتان (التهميش( 
 28الفقرة (ام األمن الغذائي انعد( 
  من معيار  7الفقرة  تتطلب ؛5 رقم إشارة محددة في معيار األداءليست هناك (زيادة معدالت االعتالل والوفيات

  )ذات الصلة البيئية واالجتماعيةواآلثار جميع المخاطر بالمخاطر واآلثار  عملية تحديدتهتم  أن 1األداء رقم 
  28و 5ن االفقرت(الممتلكات والخدمات المشتركة  ىالوصول إلفقدان فرص( 
  20الفقرة (التفكك االجتماعي( 

 
بتفادي أو التقليل من إلعادة التوطين،  ينيمكن أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، من خالل التخطيط والتنفيذ السليم. 2ت

األسر تمكين  من خاللاألثر اإلنمائي للمشروع  بتعزيزهذه المخاطر بطريقة منهجية، ويمكن أن تقوم كلما أمكن ذلك 
 منحهاومن المشاركة في تخطيط إعادة التوطين من خالل المشاركة والمشاورة المستنيرة، المتأثرة  والمجتمعات المحلية

 تماعيةاالستثمار في التنمية االقتصادية واالج. اوبالتالي تحسين مستوى معيشته ،من المنافع العائدة من المشروع انصيب
ة المضيف ةالمحلي اتالنوايا الحسنة في المجتمعمن خالل تعزيز يعود بالربح على الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد المحلية 

فإن إعادة التوطين القسري وعلى النقيض من ذلك،  .السمعة المؤسسية للجهة المتعاملة مع المؤسسةتحسين و ،والمتضررة
ي إلى نتائج سلبية من شأنها تقليل األثر اإلنمائي للمشروع والتأثير على سمعة الجهة قد تؤد سليمين إدارةدون تخطيط و

 .المؤسسة المتعاملة مع
 

لمشروع آثارااالعتبارات عند تقييم أهم الوصول إلى موارد الملكية المشتركة والموارد الطبيعية هو أحد فرص فقدان . 3ت
فقدان أنواع األصول التي يمكن تشمل . أعاله 1ت في هو مذكوركما  المتأثرة،المجتمعات واألسر  عيشكسب سبل  على

والحطب، وغيرها  ،واأللياف ،والنباتات الطبية ،المراعي، وأشجار الفاكهة :ال الحصر ثالعلى سبيل الم ،إليهاالوصول فرص 
هذه أن  مع. السمكية والمخزونات، األحراج، البورواألراضي  ،أراضي المحاصيلو، غير الخشبية الحرجيةمن الموارد 

ا من عناصر سبل رئيسي افي كثير من األحيان عنصريعتبر  االوصول إليهإال أن فردية، أسر  ها ال تملكهاالموارد حسب تعريف
 .المشروع بسبباإلفقار خطر تواجه  قد ابدونهوالتي  المتأثرة، عيش األسر كسب 

 
القطاع  لمشاريعاإلعداد عند  وتنفيذ التشريد المادي واالقتصادي عن تخطيط مسؤولةالحكومية الهيئات غالبا ما تكون . 4ت

. عملية إعادة التوطين توجهتشريعات وطنية  علىبعض الدول تتوفر . راعية مباشرة لمثل هذه المشاريعكجهات الخاص أو 
 ضمان احترام عمليةمؤسسة الجهات المتعاملة مع الالحكومية المتطلبات القانونية الوطنية، في حين يطلب من الهيئات تتبع 

الجهود التي هذا تكميل قد يتطلب و. 5 رقم هداف معيار األداءللقوانين الوطنية وألنيابة عنهم  التي يقام بهاإعادة التوطين 
 أدناه ةالواردو الحكومة اتقوم بهالتي  إعادة التوطينب ةالخاصالفقرة تبذلها الحكومة بطرق مختلفة، على النحو المبين في 

 )74ـ ت 68لفقرات تا(
 

 األهداف
 

 تفادي أو على األقل تقليل معدالت التشرد، كلما كان ذلك ممكناً، وذلك عن طريق البحث عن تصميمات بديلة للمشروع 
 تجنب الطرد بالقوة الجبرية 

سلبية الناتجة عن في الحاالت التي يكون فيها التجنب غير ممكن، تخفيف اآلثار االجتماعية واالقتصادية ال-توقع وتجنب أو
التعويض عن خسارة األصول من خالل دفع ) 1: (االستحواذ على األراضي أو القيود المفروضة على استخدامها عن طريق

التأكد من تنفيذ أنشطة إعادة التوطين مع اإلفصاح بطريقة مالئمة عن المعلومات والتشاور ) 2(  4تكلفة اإلحالل واالستبدال؛
 من جانب األطراف المتأثرةوالمشاركة المستنيرة 

 تحسين أو استعادة سبل كسب العيش ومستويات المعيشة لألشخاص المشردين
في مواقع إعادة  5 تحسين األوضاع المعيشية لألشخاص المشردين مادياً من خالل توفير المسكن المالئم وضمان حيازته

 التوطين
ويجب عند تطبيق هذه الطريقة . فة اإلحالل واالستبدال بأنها قيمة األصول في السوق إضافة إلى تكاليف الصفقاتتعّرف تكل4

وتعّرف قيمة السوق بأنها القيمة المطلوبة للسماح . لتقدير القيمة أال يتم أخذ معدل إهالك الهياكل واألصول في الحسبان
ويجب توثيق . رين باستبدال أصول جديدة ذات قيمة مشابهة باألصول المفقودةللمجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص المتأث

أو إعادة التوطين /وتضمين طريقة تقدير القيمة الالزمة لتحديد تكلفة اإلحالل واالستبدال في خطط استعادة سبل كسب العيش و
 ).25و 18انظر الفقرتين (القابلة للتطبيق 

األفراد المعاد توطينهم أو المجتمعات المحلية المعاد توطينها في موقع يمكنهم أن يشغلوه يقصد بضمان الحيازة إعادة توطين  5
 .بشكل قانوني ويمكن من خالله حمايتهم من خطر التعرض للطرد
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 تؤدي إلى التشريد المادي أو االقتصادي التي األراضي حيازة تفادي على مع المؤسسة المتعاملة الجهات يتم تشجيع  .5ت

التكاليف االجتماعية للمشروع  نيتضم للبدائل الممكنة مع المؤسسة بتحليل مجد قيام الجهة المتعاملةويتطلب هذا  .للناس
 المحلية والمجتمعات األفراد على السلبية اآلثار تقليل يجب  ،الترحيل تفادي فيها يتعذر التي الحاالت وفي .المرتبطة بالتشرد

مثل خطوط األنابيب، وطرق الوصول، والمصانع، والمستودعات، وما إلى (مشروع ال مرافق ومواقع طرق تعديل خالل من
 ).ذلك

 
أن و ،القوانين الوطنية أن تحترمبالمشروع  متعلقةعملية إخالء  أي ه يجب علىفإن، أمرا ال مفر منه الترحيلكان إذا  .6ت

باإلضافة إلى . بهذا الصدد هات أكثر دقةتوجي أدناه 55ت توفر الفقرة. 5رقم تجرى على نحو يتفق مع معيار األداء 
في مبادئ األمم المتحدة التوجيهية المنصوص عليها المبادئ الدولية لحقوق اإلنسان  فإن، 55ت اإلرشادات الواردة في الفقرة

فيما يتعلق  ةمفيد ت، توفر توجيهاالتشردحماية أثناء الالمبادئ المتعلقة ب حول في القسم الثالث خاصةبشأن التشرد الداخلي، 
 1ت.حماية للمشردين داخليابحقوق و

 
شائعة على  نزاعاتفي منطقة بها  تقعالمشروع ب ت حيازة األرض المتعلقةاهتماما خاصا إذا كان ما ظروفتتطلب قد . 7ت

 تكون، وحيث )مغادرةلل أو اختيارهم( تسبب في طرد الناس قد صراع من أو منطقة قد خرجت للتو أو في بلد  ،األراضي
على علم بأن شراء األراضي  الجهة المتعاملة مع المؤسسة يجب أن تكون. واضحة لحظة الشراء غير يضاملكية األر

األراضي وإعادة التوطين  حيازةالمتعلقة بلتحديات المعتادة اتعقيد  من هذه الظروف سيزيدظل المشروع في ب المتعلقة
تدخل صراع قبل نتيجة  ترحيل فيها حصلفي الحاالت التي . األراضيلى القائم عتفاقم النزاع  سبب فيي، ويحتمل أن القسري

المذكورة واألمم المتحدة  التوجيهية الصادرة عن مبادئالتطبيق  التوجيهية تدعمالمذكرة فإن هذه  الجهة المتعاملة مع المؤسسة،
 .أعاله

 
 المرتبطة المعامالت تكاليف ع زيادةملقيمة السوق،   طبقا األخرى واألصول األراضي عن التعويض حساب يجب .8ت

 لحيازة نتيجة سلبية اقتصاديةو اجتماعية آثار من قد تشمل األطراف التي تعانيعلى المستوى العملي، .األصول باستعادة
معترف بها مطالب  أو حقوق على الحائزيناألشخاص  :أو فرض قيود على استعمال األراضي/مشروع ما ول األراضي

 معترف مزاعم لديهم ليست الذين وأولئك ؛التقليدية الملكية أساس على األراضي في بحقوق المطالبينو ؛راضياأل على قانونيا
 والحطابين، ،والصيادين األسماك، صيدب واألسر المشتغلة الرعاة، مثل الموسميةالطبيعية  الموارد ومستخدمو ؛ايقانون بها

 للمطالبين المحتمل التنوع .المشروع منطقة فيالمتواجدة  المحلية جتمعاتالم مع مترابطة اقتصادية عالقات تربطهم قد الذين
 .ومعقدة صعبة عملية في المواقف المذكورة أعاله واالستبدال لإلحالل الكاملة التكلفة حساب جعلي باستخدامها أو باألراضي
 

 وتلك المتعلقةطر القانونية واالجتماعية ، في إطار تقييمها للمخاالمؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب السبب، لهذا .9ت
 سيتعرضون الذينوالمجتمعات  األشخاص مع وتتشاور تحددحيازة األراضي أو تقييد استعمالها، أن  صبسمعتها بخصو

 التي المضيفة المحلية المجتمعات إلى باإلضافة، يراضاألأو فرض قيود على استعمال /و أراض حيازة بسبب للتهجير
 والمطالبات األراضي، ملكية صكوك حول افيةك معلومات على الحصول وذلك بهدف توطينهم، المعاد اصاألشخ تستقبلس

من وينبغي استشارة جميع فئات األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة، سواء بشكل فردي أو . هاواستخدامات المتعلقة باألراضي
 وجهات نظرالتشاور  يشملينبغي أن  .الضعيفةلفئات لتمام خاص كبيرة، مع إيالء اهأعدادها إن كانت لها عينة ممثلة خالل 

األسر والمجتمعات  جميعضمان إبالغ المؤسسة  مع المتعاملة يجب على الجهات ذلك، وعالوة على. وهموم الرجال والنساء
 الفرصة إتاحة أيضا يجب ماك .والتعويض الترحيلبشأن خياراتها وحقوقها المحلية في وقت مبكر من عملية التخطيط عن 

 يكون حتى التوطين إعادة تخطيط في المراحل األساسية لعملية المستنيرة للمشاركة المتأثرة المحلية أمام األسر والمجتمعات
 المزيد على االطالع يمكن .التوطين مستدامة إعادة عملية من وتكون المنافع المحتملة مالئما، للمشروع السلبية اآلثار تخفيف

 التوجيهية والمذكرة 1 رقم األداء معيار المحلية المتأثرة في األسر والمجتمعات وإشراك التشاور بشأن المفصلة المعلومات من
 .له المقابلة

 
من المستحسن أن تقوم . بشكل قانوني أو األراضي/حددت العديد من البلدان معدالت التعويض عن المحاصيل و. 10ت

معيار معدل الستيفاء  وتعديلها كما ينبغي ،الجهات المتعاملة مع المؤسسة بتقييم معدالت التعويض التي حددتها الحكومة
ويتمتع بمهندس زراعي متمرس أو مهني آخر له نفس المؤهالت  االستعانةبأفضل بطريقة هذه المعدالت تقييم يتم . االستبدال

 .في البلد المضيف التسعير الزراعيوالتعويض عملية بشأن أنظمة  بخبرة
__________________________________________ 

دينغ . ممثل األمين العام، السيد فرانسيس م تقرير :المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي :مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق اإلنسان 1ت
 .E/CN، )1998فبراير (
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. النازحة لألسر والمجتمعات المحلية االجتماعي الرفاهو العيشكسب سبل  تحسين أو استعادة ال يضمن وحده التعويض .11ت

ي ضااألر إلى الوصول فرص مترابطة مثلالصول من األالعديد  يشمالنالعيش غالبا ما كسب وتحسين سبل  استعادة
 ؛تماعيةإلى الشبكات االجالوصول فرص و؛ )المخزونات السمكية(الموارد البحرية والمائية و؛ )اإلنتاجية، والبور، والمراعي(
الصيد أراضي والمنتجات الحرجية الخشبية وغير الخشبية، والنباتات الطبية، الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل فرص و

 التحديات وتشتمل .األموال ورؤوسزراعة المحاصيل، والمياه العذبة، وكذلك العمالة، والرعي مناطق و ،وجمع الثمار
 أو األراضي المعتمدة على استخدام العيشكسب سبل  استعادة على الريفية المناطق في التوطين بإعادة المرتبطة الرئيسية
 ذلك في بما ،المتأثرة المحلية للمجتمعات الثقافية أو االجتماعية االستمراريةب المساس تفادي وعلى ضرورة ،الطبيعية الموارد

 تؤثر وضواحيها الحضرية المناطق في التوطين عادةإ أن ماك .المهجرين توطين فيها سيتم التي المضيفة المحلية المجتمعات
 سبل استعادة في الحضرية المناطق في التوطين بإعادة مرتبط رئيسي تحد ويتمثل .المؤسساتو ،والعمالة اإلسكان، على عادة

 العمل نكاأم من القرب مثل(بالمكان  ترتبط عادة والتي مؤسساتال في العمل أو األجور تقاضي المعتمدة على العيش سبك
 .)والزبائن واألسواق

 
 المعتمدة على العيش سبك سبل أو استعادة/و بتحسين المعنية التدابير بتصميم الخاصة التوصيات ملخص يليفيما . 12ت

 :مؤسساتال في والعمل واألجور األراضي
 

 أعيد الذي الموقع أو/نوع النزوح االقتصادي و إلى استنادا :األراضي على المعتمدة العيش سبك سبل 
 على الحصول أو حيازة على المساعدة) 1(: ، فهم قد يستفيدون منينأثرتتوطين الرجال والنساء الم فيه

 المائية؛ المواردالوقود وو والغابات واألراضي البور المراعي إلى الوصول سبل ذلك في بما ،بديلة أرض
ويتها، وتوفير الطرق الموصلة إليها، مثل تمهيد األرض، وتس(الزراعية  ألراضيل اإلعداد المادي )2(

المستلزمات الزراعية ) 4( الزراعية؛ راضياأل أو لمراعيل أسوار إقامة) 3(؛ )واستقرار وثبات التربة
 في بما الصغيرة، القروض) 6( البيطرية؛ الطبية العناية) 5(؛ )مثل البذور والشتالت واألسمدة والري(

 النقدية؛ والقروض الماشية، بتربية المعني اإلقراض وبنوك رز،األ إنتاج ألغراض المقرضة البنوك ذلك
مثال من خالل وسائل النقل وتحسين سبل الحصول على معلومات حول ( األسواق إلى الوصولسبل  )7(

 ).الفرص المتاحة في األسواق
 
 لية المتأثرةاألسر والمجتمعات المح في المستأجرون يستفيد قد :األجور على المعتمدة العيش سبك سبل 

 العقود في عليها المنصوص الشروطمن و بديلة، بوظائف وااللتحاق المهارات تسابكا على تدريب من
من و المحليين، لعمالل المؤقت أو الطويل األجل توظيفال بشأن مقاولي المشروع الفرعيين مع المبرمة
أثناء النزوح  دخلهمقطع ين تم الذ المستأجرونيجب أن يتلقى  .المبتدئة شركاتال لتمويل صغيرة قروض
 منحوينبغي  .الخفية األخرىالمصاريف وغيرها من  تلك التكاليفلتغطية إعادة التوطين  عن تدالالمادي ب

كون ي قدماديا،  النازحينفي حالة  .لالستفادة من هذه األحكام ين فرصا متكافئةالنساء والرجال المتضرر
يجب النظر بعناية في  .االستقرار االجتماعي واالقتصادي في عامال مهماموقع سكن إعادة التوطين 

 تم إضعافوإذا  ؛أثناء وبعد إعادة التوطين عملهم مكان أو أماكنلوصول إلى على ا استمرار المستأجرين
 في رفاهخسارة التسبب في  وتجنبوصولهم استمرارية ضمان ل يةتخفيفتدابير  ، فيجب اتخاذهذه القدرة

 .المتضررة لمحليةاألسر والمجتمعات ا
 
 أو المتمرسون والحرفيون األعمال أصحاب يستفيد قد :المؤسسات على المعتمدة العيش سبك سبل 

من ) مثل تخطيط األعمال، والتسويق، وجرد المخزون، ومراقبة الجودة(قروض أو تدريبات  من المبتدئون
 تشجيع المؤسسة مع عاملةالمت الجهات بإمكان .محلية عمل فرص وخلق أعمالهم في التوسع أجل

 .المحليين الموردين من لمشاريعها الالزمة والخدمات السلع شراء خالل من المحلية المؤسسات
 

 مدى قياس يمكن .التوطينفي مواقع إعادة  للنازحينالحيازة  ضمانو الئقسكن توفير   5يتطلب معيار األداء رقم .13ت
 والمالءمة للسكن، والصالحية ،والسعر المعقول ، والحجم، وعدد الغرف،انواألم ،حسب الجودة المأوى أو المسكنمالءمة 
 الالئق السكن يسمح أن يجب .السكنية للمنطقة المميزة والخصائص وضمان الحيازة، ،2تالوصول إليه وسهولة الثقافية،

 البنية أو الغابات، وأيضا وغيرها من وسائل كسب العيش مثل الحقول الزراعية واألسواق، التوظيف، خيارات إلى الوصولب
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 كان وإن ، حسب السياق المحليوالتعليم الصحية والرعاية الصحي والصرف والكهرباء المياه مثل والخدمات األساسية التحتية

 تسعى أن ويجب .للفيضانات أو غيرها من المخاطر المالئمةمواقع ال أال تتعرضيجب  .سيتم دعم واستدامة هذه الخدمات
ذلك  إلى تحسين جوانب السكن الالئق المذكورة في هذه الفقرة، بما في ، كلما كان ذلك ممكنا،املة مع المؤسسةالجهات المتع

 يملكون ال لذينا ألولئك بالنسبة خاصة التوطين، إعادة موقع في أفضل معيشية أوضاع توفير أجل منوذلك  ضمان الحيازة،
، الفقرة 5معيار األداء رقم ( يينرسمالمثل المستوطنين غير  يشغلونها، لتيا األرض بشأن مزاعم أو بها معترفا قانونية حقوقا

التحسين  وينبغي أن يتم إنشاء خيارات .1رقم كما هو موضح في معيار األداء  يعتبرون ضعفاءأو أولئك الذين /و)) 3(17
 .االقتضاء والمجتمعات المضيفة، حسبفي مواقع إعادة التوطين بمشاركة النازحين  إلجراء هذه التحسيناتوتحديد األولويات 

 
يعني أن السكان هم المالك ضمان الحيازة في أعلى مستوياته . ئقمكونات السكن الال من أهمضمان الحيازة  يعتبر. 14ت

كحد أدنى، يتيح ضمان الحيازة و. لهم حرية المتاجرة بملكيتهم أو ضمان عقدهاأن ، وومبانيهمالمعترف بهم قانونيا ألرضهم 
ودون توفير أية حماية  رغما عنهم، مبانييعني طرد الناس وإزالة أمتعتهم من األرض وال ، الذياية السكان من اإلخالءحم

إيجابي على مستوى معيشة  يمكن أن يكون لتحسين ضمان الحيازة تأثير. لهم قانونية أو أي شكل آخر من أشكال الحماية
 رسمية بشأنحقوق قانونية  قد يكون لدى النازحينف، 5ار األداء رقم من معي 17كما هو موضح في الفقرة و. النازحين

مثال من خالل المطالبة التقليدية المعتادة (األرض؛ أو قد تكون لديهم حقوق معترف بها لكنها غير رسمية بشأن األرض 
 رف بها بشأن األرض التي؛ أو قد ال تكون لديهم أية حقوق قانونية معت)باألرض، أو الملكية الجماعية ألراضي المجتمع

وباإلضافة إلى ذلك، فقد يكون النازحون مستأجرين موسميين أو ). مثل المستوطنين غير الرسميين أو االنتهازيين(يشغلونها 
قد يختلف توفير ضمان الحيازة لكل فئة من السكان . دائمين، أو مهاجرين موسميين يستطيعون دفع إيجار أو يعجزون عن ذلك

  مقرر(لمبين في المبادئ األساسية لألمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية على النحو ا
 3ت).2007األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، 

 
لطرد ا لمخاطر معرضون 5رقم  األداء معيار من) 3(17للمعنى الوارد في الفقرة  طبقا المشردون األشخاص .15ت

الحصول على  دون نقدية تعويضات على حصولهم حالة في خاصة أخرى، أطراف أو الدولة قبل من المستقبل في والترحيل
قد يكون المستأجرون مؤهلين . 45يجب التفكير في حماية إضافية لهم، كما ورد وصفها في الفقرة ت لذا .إليه ينزحون مكان

 .رى سيتم إعادة توطينهم في مساكن مماثلة مع ترتيبات حيازة مماثلة أو أفضللسكن بديل في بعض الحاالت، وفي حاالت أخ
 
 

 نطاق التطبيق
 

يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ  4 .
ارة البيئية واالجتماعية في الجهة المتعاملة اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلد

 .هذه المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم . مع المؤسسة
 
 :أو االقتصادي الناتج عن األنواع التالية من صفقات األراضي /ينطبق هذا المعيار على التشرد المادي و .5
 

  الملكية أو اإلجراءات الجبرية الحقوق في األراضي أو حقوق استخدام األراضي المكتسبة من خالل نزع
 األخرى وفقاً للنظام القانوني للبلد المضيف

  الحقوق في األراضي أو حقوق استخدام األراضي المكتسبة من خالل التسويات التفاوضية مع مالك األراضي أو
 ناتجة عن فشل 6من يملكون حقوقاً قانونية في األراضي إذا كانت عملية نزع الملكية أو أي إجراءات جبرية أخرى

 . التسوية
__________________________________________ 

 
بما (ة يجب أن يتبع السكن أو المأوى الجديد، عند االقتضاء، مفهوم التصميم الشامل، وأن يزيل الحواجز المادية التي تمنع األشخاص ذوي اإلعاق 2ت

المشاركة الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية على الشكل الذي تم استكشافه في منشور  من) في ذلك المسنين والعجزة مؤقتا واألطفال وغيرهم
 : رابط الموقع(البنك الدولي، التصميم للجميع 

rldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdfhttp://siteresources.wo( 
تقرير  :بدافع التنميةوالترحيل  عمليات اإلخالء والمبادئ التوجيهية بشأن المبادئ األساسية :لحقوق اإلنسان للمفوض السامي مكتب األمم المتحدة 3ت

 .A/HRC/4/18 ،2007 يونيو 11، ميلون كوثري السيد معيشي الئق، في مستوى عناصر الحق الالئق كعنصر من الخاص المعني بالسكن المقرر
 
 

http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/Universal_Design.pdf
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  تؤدي بعض أوضاع المشروعات التي تفرض فيها القيود القسرية على استخدام األراضي والوصول إلى الموارد

الطبيعية، إلى فقدان مجتمع محلي أو مجموعات في مجتمع محلي إمكانية الوصول إلى استخدام الموارد في 
 . رف بهاأو معت 7المناطق التي يتمتعون فيها بحقوق استخدام تقليدية 

  تتطلب بعض أوضاع المشروعات طرد األشخاص الذين يشغلون األراضي دون امتالك حقوق استخدام رسمية
 8. تقليدية أو معترف بها

  القيود المفروضة على الوصول إلى األراضي أو استخدام موارد أخرى بما في ذلك الممتلكات المجتمعية والموارد
ية والمائية ومنتجات الغابات الخشبية وغير الخشبية، والمياه العذبة، الطبيعية األخرى مثل الموارد البحر

  9.والنباتات الطبية، والصيد، ومناطق التجمع، ومناطق الرعي والزراعة
 

مثل صفقات السوق (ال ينطبق هذا المعيار على إعادة التوطين الناتجة عن صفقات طوعية بشأن األراضي . 6
ا مجبراً على البيع وال يمكن أن يلجأ المشتري بموجبها إلى نزع الملكية أو أي التي ال يكون البائع في إطاره

كما أن هذا ). إجراءات جبرية أخرى مفروضة من قبل النظام القانوني للبلد المضيف في حالة فشل المفاوضات
لتغير المشروع بالنسبة المعيار ال ينطبق أيضاً على الحاالت التي تكون فيها اآلثار غير مباشرة وال يمكن إرجاعها 

 .10لألراضي التي تستخدمها الجماعات أو المجتمعات المحلية المتأثرة
 
ثيراً إذا كانت اآلثار المباشرة للمشروع تؤثر على األراضي أو األصول أو القدرة على الوصول إلى األصول تأ. 7

أو االقتصادي فيها أمراً ال مفر منه، ستقوم /سلبياً في أي مرحلة من مراحل المشروع التي يكون التشرد المادي و
، حتى وإن لم تكن هناك أية حالة لالستحواذ 5الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتطبيق متطلبات معيار األداء رقم 

 .على األراضي أو فرض قيود على استخدام األراضي
______________________________________________________ 

 .يسري هذا أيًضا على الحقوق العرفية أو التقليدية المعترف بها أو التي يمكن االعتراف بها بموجب قوانين البلد المستضيف6 
 ) كوكيل للحكومة في بعض الحاالت(ويمكن إجراء المفاوضات بمعرفة الحكومة أو الشركة 

وربما يشمل ذلك البيئات البحرية . في هذه الحاالت، ال يتمتع األشخاص المتأثرون في كثير من األحيان بالملكية الرسمية 7
ناطق التنوع الحيوي المرتبطة بالمشروع أو مناطق عازلة ويمكن أيًضا تطبيق هذا المعيار عند إنشاء م. وبيئات المياه العذبة

 .محددة بموجب القانون من قبل الجهة المتعاملة مع المؤسسة دون أن تكون مملوكة لها
رغم أن بعض األشخاص ليس لهم حقوق في األراضي التي يشغلونها، يتطلب هذا المعيار أن يتم االحتفاظ باألصول غير  8

استبدالها أو التعويض عنها، على أن تتم إعادة التوطين بموجب ضمان الحيازة، واستعادة سبل العيش  المرتبطة باألراضي أو
 .المفقودة

أصول الموارد الطبيعية المشار إليها في هذا المعيار تساوي خدمات اإلمداد الخاصة بالنظام البيئي على النحو المحدد في  9
 .  6معيار األداء 

فعلى سبيل المثال، يغطي . اآلثار األعم على المجتمعات المحلية أو جماعات من األشخاص 1رقم ويغطي معيار األداء  10
 .منع وصول عمال المناجم الحرفيين إلى مستودعات المعادن 1معيار األداء رقم 

 
 أراض استخدام حقوق أو أراض حيازة على المشتري فيها يحصل التي المعامالت على 5 رقم األداء معيار ينطبق .16ت

 على الحصول من لتمكينه حكومية سلطة إلى اللجوء للمشتريفيها  يمكن ولكن التي البائع، مع مباشرة مفاوضات طريق عن
 إذا أو السعر على والبائع المشتري يتفق لمإذا ) رتفاق أو حقوق المرورمثل حقوق اال(استخدامها  على قيود فرض أو األرض

 يقدمه عرض أفضل قبول البائع على يتعين .باألرض االحتفاظ خيار الحاالت هذه في البائع يملك وال .المفاوضات تفشل
 وبصفة .العامة للمصلحة كيةالمل نزع إلى مستندة أخرى قانونية جراءاتإل أو الملكية نزع، وإال فإنه ستيعرض لالمشتري

 الملكية نزع أو للملكية، اإلجباري النزع أو الملكية، نزع بعملية الكيفية بهذه لألراضي الحكومات حيازة تسمى عامة،
 المعامالتب المرتبطة المختلفة المخاطر من مجموعة من البائعين حماية إلى 5 رقم األداء معيار ويسعى .العامة للمصلحة

 تجرى المفاوضات انك إذا بما 5 رقم األداء معيار تطبيق ُيعنى وال .في هذه الظروف تحدث التي التفاوض على المبنية
 أنه قد يشعر البائع ألنالحكومة،  قبل من أو المؤسسة مع المتعاملة الجهة من قبل) بشكل مباشر أو عن طريق أطراف ثالثة(

 أسعار عن افيةك معلومات إلى، أو إن افتقر أقل جاذبية) الملكيةزع ن(قبول تعويض غير كاف إن علم بأن البديل على مجبر 
 بقيمة بديلة أرض أو بديل مسكن فيها يتوفر ال التي الحاالت في نقدي تعويض قبول على أيضا البائع يجبر وقد .السوق

حيث تبيع األسر المتأثرة  قد تمت حسب رغبة كل من البائع والمشتري،حيازة األرض العتبار أن  .المنطقة نفس في متساوية
استيفاء الشروط  كما يتوجبممتلكاتها وأصولها طوعا، يجب أال يكون لدى الجهة المتعاملة مع المؤسسة خيار شراء إلزامي، 

الصفقة مع الموافقة إبرام ) 2(وجود أسواق أراض أو فرص أخرى لالستثمار المثمر إليرادات المبيعات؛ ) 1(: التالية
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ينبغي لهذه المبادئ أن تنطبق على . تقديم تعويض عادل للبائع على أساس القيم السائدة في السوق) 3(ع؛ المستنيرة للبائ

 .ومجمعي ومطوري األراضي من أجل ضمان صفقات عقارية عادلة يمدمج
 

مساعدة تعويض أو الجهة المتعاملة مع المؤسسة من  ليس مطلوبا، 5رقم معيار األداء من  23الفقرة كما جاء في  .17ت
الجهة المتعاملة مع  ينبغي على ،مع ذلكو. هليةألمنطقة المشروع بعد الموعد النهائي ل ينتهكون ين الذينالمستوطنين االنتهازي

 مزاعم مشروعة بشأن انتمائهمولكن الذين لديهم  ،في وقت التسجيل غائبين الذين كانوا استيعاب األفراد أو الجماعاتالمؤسسة 
أو الرعاة الرحل الذين يستخدمون  الذين هاجروا للعملقد تشمل هذه الجماعات أفراد األسرة . المتأثري المحللمجتمع إلى ا

إذا كان هناك فارق زمني كبير بين االنتهاء من التعداد وتنفيذ خطة إعادة التوطين أو . الموارد المحلية على أساس موسمي
وقد تكون  ؛الزيادة الطبيعية في عدد السكانولحركات السكان  مخلق أحكا المخططين سبل كسب العيش، فيجب على استعادة

على الجهة المتعاملة مع المؤسسة وبالمثل، ينبغي . بعين االعتبار هذه التغيرات الطبيعيةألخذ تعداد الهناك حاجة إلى تكرار 
 لالجئين أو غيرهم منامثل في وقت التعداد، ما شروع قبل م من ا مطلوباموقع يحتلونألشخاص الذين قد ال حساب ا

لتقديم مطالبهم  ما في العودة إلى موقع ، والذين قد ال يستطيعون أو ال يرغبونأهليةاألشخاص المشردين داخليا بسبب حرب 
الجهة  أن تسعى ويستحسن ،تحدث مثل هذه السيناريوهات عموما في حاالت ما بعد الصراع. بعد الصراع بشأن أرض ما

 .بسياق البلددراية الذين لهم التنمية االجتماعية خبراء طلب المشورة من المتعاملة مع المؤسسة ل
 

الوصول إلى الموارد الطبيعية على استخدام األراضي و غير الطوعية على قيودال فيها تتسببالتي المشروع حاالت . 18ت
أو حقوق استخدام تقليدية عليها ديهم ل التيالموارد  لفرص وصولهم إلى المحلي المجتمع أو الجماعات داخل المجتمع فقدان في

موارد الملكية المشتركة مثل الغابات وأراضي  الوصول إلىفقدان فرص بيل المثال على سهذه القيود تشمل . معترف بها
القيود المفروضة على فرص الوصول إلى الموارد عادة ما تكون آثار في مثل هذه الحاالت، . صيد األسماك أماكن الرعي أو

 فقدان يعتبرأعاله،  1تفي  هو مذكوركما و. عن آثار حيازة األراضي اتمييزه ويصعب مباشرة وسلبية بالمشروع بطةوالمرت
يتطلب ، كما الجبريإعادة التوطين بالرئيسية المرتبطة اإلفقار  مخاطر ة المشتركة أحدفرص الوصول إلى موارد الملكي

 .دقيقة يةتخفيفإجراءات 
 

 ،األرض أو القيود المفروضة على فرص الوصول إلى األراضي حيازة تتعدىبآثار  المشروع ةأنشط تسبب حالة في. 19ت
معيار األداء  على الجهة المتعاملة مع المؤسسة في إطار عملية تحديد المخاطر واآلثار االجتماعية والبيئية بموجب يجب فإنه

فرص  فقدان السلبية اآلثار هذه وتشمل. عنها التعويض أو تخفيفها أو تقليلها أو والمخاطر اآلثار هذه مثل تفادي ، 1رقم 
 تعطيل التلوث أو أو/و دولة؛من طرف ال ةكالمملو ةالسطحي تحت 4تالتعدين حقوق إلى الحرفيين المناجم عمال وصول

 عدم من رغمال وعلى. استخدامها المشروع لم يقيد المشروع أو التي التي ليست في حيازةالوصول إلى المياه لفرص المشاريع 
 المالئمة التخفيف تدابير بحث المؤسسة  المتعاملة الجهة على يجب أنه إال المواقف، هذه على 5 رقم األداء معيار انطباق
 الذي التقييم بموجب البداية منذ تقرر إذا وحتى .)راجع المذكرة التوجيهية األولى( 1رقم  األداء معيار بموجب المتأثرين للناس
 الحقا تتغير قد المشروع أوضاع فإن بيرة،ك آثار في أية المشروعتسبب  يحتمل ال أنه مع المؤسسة متعاملةال الجهة تجريه
المشروع باستخراج المياه، مما  مثل التلوث الناتج عن المشروع مستقبال أو قيام(المحلية  المجتمعات على سلبية بصورة فتؤثر

فإنه  المستقبل، في األوضاع مثل هذه نشوء عند أو وفي حالة). مجتمعات المحليةيؤثر على الموارد المائية التي تعتمد عليها ال
بصورة  المباشرة للمشروع تفاقمت اآلثار وإذا .1رقم  األداء لمعيار طبقا المتعاملة مع المؤسسة الجهة قبل من تقييمها يجب

التوطين أو  إعادة سوى بديل أي لمحلية المعنيةا المجتمعات أمام يعد لم أنه لدرجة المشروع مراحل من مرحلة أي في ملموسة
هناك  تكن لم وإن حتى ،5رقم  األداء متطلبات معيار تطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه النزوح االقتصادي،

في حيازة  المؤسسة عم المتعاملة الجهة أمام الخيار المتاح يتمثل قد الحاالت، هذه وفي .المشروع بداية في لألراضي حيازة أية
 .5رقم  معيار األداء متطلبات تطبيق مع كبير سلبي ألثر والخاضعة الصلة ذات األرض

 
اتجة عن إنشاء معامالت األراضي، مثل القيود المفروضة على استخدام األراضي النبمباشرة  تتعلقاآلثار التي ال . 20ت

ياه المبمصايد  النزوح االقتصادي المرتبطأو تعويضات التنوع البيولوجي، فضال عن ذات الصلة بالمشروع مناطق عازلة 
هذا فقا لمبادئ و تخفيف منها والتعويض عنهالاو يجب  ،5 رقم في إطار معيار األداءواردة  كلهاالبحرية، المصايد العذبة و
الموانئ  وأالوصول إلى مناطق الصيد حول األحواض  فرص أمثلة المناطق العازلة القيود المفروضة علىقد تشمل . المعيار

خضراء حول المساحات الأو  ؛المحاجر أو مناطق التفجير وأمناطق آمنة حول المناجم إنشاء  وأ ؛أو الممرات المالحية
 / المياه العذبةب المتعلقة حقوقمن الأو ما يعادلها وق المتعلقة باألراضي الحقالحصول على  في حين يتعذر. المنشآت الصناعية

__________________________________________ 
 إما من قبل األفراد واالستغالل تحت األرض التعدين عن حقوق الناحية القانونية من األرضالحقوق المتعلقة بسطح  تختلف، في معظم البلدان 4ت

 ).عكس حقوق األرض السطحية(الية من التنظيم درجة عب غير قانونية أوبطريقة 
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أو /المادي و في النزوحالبحرية /لمياه العذبةالقيود المفروضة على استخدام موارد األراضي أو اقد تتسبب البحرية، 

وفقا لمتطلبات معيار  مع األمرويجب التعامل  ،معامالت حيازة األرضالنزوح المرتبط ب عني ال يمكن تمييزه ذاالقتصادي ال
 .المعادن تحت السطح على المناطق العازلة التي تؤثر 1معيار األداء رقم غطي وي. 5رقم  األداء

 
 

 المتطلبات
 

 مقدمة عامة 
 

 تصميم المشروع 
سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بدراسة تصميمات بديلة يمكن وضعها للمشروع من أجل تفادي أو . 8

، مع التركيز أو االقتصادي، مع موازنة التكاليف والمنافع البيئية واالجتماعية والمالية/تقليل التشرد المادي و
 .حق بالفقراء والضعفاءبشكل خاص على اآلثار التي تل

 
 التعويضات والمزايا المقدمة إلى األشخاص المشردين

تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة، في الحاالت التي يتعذر فيها تفادي التهجير، بتقديم تعويضات للمجتمعات . 9
تقديم  11 إلى جانبالمحلية المهّجرة واألشخاص المهجرين وعن خسائر األصول بقيمة تكلفة االستبدال الكاملة 

مساعدات أخرى لتمكين هؤالء األشخاص وتلك المجتمعات المحلية من تحسين أو استعادة مستويات المعيشة 
وسوف تكون المعايير الخاصة بالتعويضات شفافة . السابقة أو سبل كسب العيش، طبقاً لما يقضي به هذا المعيار

وعندما ترتبط سبل كسب . المتأثرين بالتهجيرواألشخاص وستُطّبق بالتساوي على جميع المجتمعات المحلية 
 أو كانت ملكية األراضي ملكية جماعية، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف 12 العيش للمهجرين باألراضي

ستقوم الجهة المتعاملة باالستحواذ على األراضي المكتسبة . عويضات في شكل أراٍض، كلما أمكن ذلكتقدم ت 13
مواقع إعادة التوطين وبدالت  -حيثما كان ذلك ممكناً -، وتوفير  14واألصول ذات الصلة فقط عند توفير التعويض

كما ستتيح الجهة المتعاملة مع  15 .مكناً االنتقال لألشخاص المشردين باإلضافة إلى التعويضات، حيثما كان ذلك م
المؤسسة الفرص أمام األشخاص المشردين والمجتمعات المحلية المشردة للحصول على المنافع اإلنمائية المالئمة 

 .من المشروع
______________________________________________________ 

 .26و 19طبقاً للوصف الوارد في الفقرتين  11
 ثل زراعة المحاصيل القائمة على حد الكفاف ورعي الماشية،أنشطة كسب العيش م" مرتبطة باألراضي"يشمل مصطلح 12 

 . إضافة إلى حصاد الموارد الطبيعية
 .من هذا المعيار للتعرف على المتطلبات اإلضافية 26ارجع إلى الفقرة  13
المثال في بعض الحاالت ال يكون من الممكن دفع تعويضات لجميع المتأثرين قبل االستحواذ على األراضي، على سبيل  14

يجب تحديد هذه الحاالت والموافقة عليها على أساس كل حالة على حدة، ويجب . عندما تكون ملكية األراضي المعنية محل نزاع
 .توفير صناديق التعويض على سبيل المثال من خالل وديعة توضع في حساب الضمان قبل إجراء التهجير

ا الحكومة، وحيثما ال يكون للجهة المتعاملة مع المؤسسة تأثير مباشر على ما لم يكن هناك دور لعملية التوطين التي تديره15 
ويجوز سداد مبالغ . من هذا المعيار 29–27وينبغي التعامل مع هذه الحاالت وفقاً للفقرات . توقيت سداد التعويضات

، إلى اضطراب األهداف التعويضات بالتعاقب في أي موقع قد تؤدي فيه المدفوعات النقدية لمرة واحدة، وبشكل واضح
 .أو أهداف إعادة التوطين، أو حيثما توجد تأثيرات مستمرة على أنشطة كسب العيش/االجتماعية و

 
مرحلة تصميم المشروع، وأخذها بعين  بدايةالتكلفة المحتملة للتخفيف من التشريد االقتصادي والمادي في  تقييميجب . 21ت

تقييم ال. ةمكلفواالقتصادي  التخفيف والتعويض عن التشريد الماديتكون إجراءات  قد. االعتبار في تصميم وتطوير المشروع
 .عع بديلة للمشرومواقأو  تصاميم أو تقنيات أو طرقلتقييم جدوى  مهم جداهذه التكلفة لمبكر ال
 

باإلضافة إلى  أي قيمة األصول في السوق(بكامل تكلفة االستبدال  الضائعة األصول عن التعويض معدل حساب يجب .22ت
كما . الناس المتأثرين بالمشروع يجب أن تكون عملية تحديد قيم التعويض شفافة ومفهومة بسهولة من قبل). تكاليف المعامالت

 الخسائر حاالت في مالئمة العينية التعويضات تكون قد .ين االعتبار، كحد أدنىعينبغي تعديل المعدالت سنويا ألخذ التضخم ب
 بقيمة موارد أو سلع شكل على التعويض هذا يكون أن ينبغي أنه إال .نقدا عنها التعويض أو بسهولة يرهاتقد يمكن ال التي
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 بالنسبة .عليه بشكل مستدام الحفاظ يستطيع المجتمع المحلي، وأن الثقافية الناحية من مالئما ، وأن يكونبركأ بقيمة أو متساوية

 :التالي النحو على لاالستبدا تكاليف تعريف يتم ،واألصول لألراضي
 

 بالقرب من ة، وتقع كافئم اتيأو إمكان إنتاجي استخدام ذات أرض :أو المراعي الزراعية يضااألر
 مماثل مستوى إلى يصالهاإل األرض إعداداألرض المتأثرة أو موقع السكن الجديد، باإلضافة إلى تكاليف 

أو  الملكية نقل وضرائب التسجيل رسوم مثل المعامالت وتكاليف المتأثرة، األرض مستويات من أفضل أو
في  كتال من األراضي البديلة المتعاملة مع المؤسسةالجهة  تحدد فيهافي الحاالت التي . م المعتادةوالرس

المحتملة األراضي تحديد الفرق بين األراضي الحالية و عليها، يجب المتأثرة لألرضمجاورة غير مناطق 
أو /إجراء تقييم مستقل لقدرة و عادة يتطلب ذلك  .مكافئة ذات إمكانياتة بديلال يضااألر كونلضمان 

عن األراضي التعويض ). مثل مسوحات التربة، ورسم خرائط القدرة الزراعية(لألرض  لقدرة االستيعابيةل
 للمستلزمات كلفة أكبرتطلب ياستعادة سبل كسب العيش و ذات إمكانيات إنتاج أقل قد يمنعض اأربالمتأثرة 

هي الشكل المفضل لتعويض  القائمة على األراضياستراتيجيات التعويض  .قبل التشرد قارنة بفترة مام
  .التي تعتمد على الزراعةاألسر 

 
 عندما  .المتأثرة األرض على مقربة من مكافئة إنتاجية قيمةذات رض ألالقيمة السوقية  :البور األراضي

 .من المستحسن تقديم تعويضات عينية هض، فإن، أو تقديم أرض كتعويقيمةال يتعذر تحديد
 
 تحتية بنية مساحة أو استخدام مكافئ، مع ذات ألرض السوقية القيمة :الحضرية المناطق في يضااألر 

 إلى باإلضافة بالمشروع، المتأثرة األرض على مقربة من وجودها ويفضل محسنة، أو مماثلة وخدمات
 . الملكية نقل وضرائب التسجيل رسوم مثل المعامالت تكاليف

 
 تكلفة ):بما في ذلك المباني العامة مثل المدارس والعيادات والمباني الدينية( األخرى والمباني المنازل 

 تكلفة أو ،أو افضل منه بالمشروع المتأثر للمبنىين تمع مساحة وجودة مماثل مبنى بديل بناء أو شراء
 التسجيل رسوم مثل المعامالت وتكاليف المقاولين وأتعاب ةالعمال ذلك في بما جزئيا، متأثر مبنى إصالح

 .وتكاليف االنتقال الملكية نقل وضرائب
 
  التي قد تشمل النباتات الطبية لقيمة السوقية للموارد الطبيعية ا :الموارد الطبيعية إلى الوصولفقدان فرص

فإنه نادرا  ،ومع ذلك .أو األسماكواللحوم  غير الخشبية المنتوجات الحرجيةالبرية والحطب وغيرها من 
تم د الطبيعية، كما الوصول إلى الموار فرص التعويض النقدي وسيلة فعالة للتعويض عن فقدانما يكون 

إلى  الوصوللتوفير أو تيسير  الممكنةد وجهالكل بذل أدناه، وينبغي  66ـ56وت 23ـ22تفي ذكره 
 .ةنقدي اتتعويضالحاجة إلى لتقليل من موارد مماثلة في أماكن أخرى، وبالتالي تجنب أو ا

 
 أو يضاحيازة الجهة المتعاملة مع المؤسسة لهذه األرقبل  المفقودة واألصول يجب دفع التعويضات عن األراضي. 23ت

. قبل الحيازة االنتقال لهمبدالت دفع توطين الناس في مواقعهم الجديدة و إعادة ما كان ذلك ممكنا، يجب أيضااألصول، وحيث
. الجهة المتعاملة مع المؤسسةعن إرادة  اخارج أو مبررا تأخر صرف التعويضات يكون فيهاقد تكون هناك ظروف  نلك

أو تلحق ؤدي إلى تعطيل مؤقت لألنشطة االقتصادية ت، قد مثل المسوحات الزلزاليةبعض األنشطة، فذلك،  وعالوة على
 الضرر قاباليكون  عندما، المسوحاتبعد استكمال  ض عنها إالوالتعوي تقييمهاالممتلكات التي ال يمكن  ضررا أو تدمر

اآلثار االقتصادية  قياس فيها حاالت يجبهناك أيضا . بعد وقوع الحدثمقبوال التعويض الحاالت، يكون في مثل هذه . للقياس
 ؛نابيباأل وطوضع خطإعادة إنشاء األراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية بعد انقطاع مؤقت بسبب  مثلمع مرور الوقت، 

 .اآلثار التي تم قياسها اعتمادا علىعلى مراحل دفع التعويضات يكون من المقبول  وهنا أيضا
 

 المعتمدة على التوطين إعادة الستراتيجيات األفضلية إعطاء يجب ،5 رقم األداء معيار دهكيؤ الذي العام للمبدأ طبقا. 24ت
 المادي التشريدفي حالة  .باألراضي عيشهم سبك سبل ترتبط الذين اقتصاديا أو ماديا المشردين صلألشخا بالنسبة األراضي

 أراض في أو الحكومة بموافقة عامة أراض في التوطين إعادة االستراتيجيات هذه تشمل أن يمكنالمجتمعات المحلية، ولألسر 
 مجموعة تكون أن يجب بديلة، أراض عرض فيها يتم التي الحاالت في .التوطين إعادة ألغراض حيازتها تتم خاصة

 أو األرض ملكية لصك القانونية والطبيعة الحيازة ضمانو الموقع ومزايا اإلنتاج إمكانيات مثل لألرض، المميزة الخصائص
 األشخاص جانب من المفضل الخيار هي األرض تكن لم وإذا .القديم تعادل على األقل خصائص الموقع االستخدام، حقوق
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 أو التوظيف فرص مثل األراضي على قائمة غير خيارات استكشاف يجب فإنه ،كافية أرض حالة عدم توفرفي  أو ،المشردين
من الصعب للغاية  .المتأثرة األخرى واألصول األرض عن ةالنقدي اتالتعويض إلى باإلضافة ،مشاريع إقامة على المساعدة

 وفي .سبل كسب عيش غير معتمدة على األراضي نقل األشخاص المشردين من سبل كسب عيش معتمدة على األراضي إلى
ات والمساعد التعويضات اتساق وجوب عنيي األراضي على المعتمدة االستراتيجيات تفضيل فإن االقتصاد، التشرد حاالت

 على المعتمدة عيشهم سبك سبل مع اقتصاديا المشردين األشخاص على عرضها سيتم التي االنتقالية الفترة خالل والمساندة
ويجب مساعدة األشخاص الضعفاء لفهم . أدناه 66ـ57الفقرات ت انظر التوجيهات، من المزيد على لالطالع .ألراضيا

الخيار المنطوي على أدنى درجة  اختيارلخيارات المطروحة أمامهم فيما يتعلق بإعادة التوطين والتعويضات، وتشجيعهم على 
 .بالنسبة لهمالخطورة من 

 
 باألراضي المرتبطة  عيشهم سبك سبل استمرار في يرغبون ال الذين األشخاص على ةنقدي اتتعويض عرض يمكن .25ت
 السكان قدراتدقيق ل تقييمب القيام يجب نقدية، تعويضات تقديم في النظر عند. بهم خاصة أراض شراء يفضلون الذين أو

التعويضات النقدية على المدى القصير قد يتسبب  بما أن استهالك. معيشتهم مستويات ستعادةال النقد استخدام على المتأثرين
مثل (، فقد يكون مالئما أكثر دفع تعويضات عينية تفاقم فقر األسرؤدي إلى تفي ضائقة لالقتصادات القائمة على الكفاف أو قد 

 إرشادات توجد ماك. والخدمات السلع من معينة أنواع لشراء مخصصة أو تقديم قسائم) الماشية أو الممتلكات األخرى المنقولة
 العمل خطة عدادالدولية إل التمويل مؤسسة دليل في المشروع من المالئمة اإلنمائية المزايا اشتقاق فرص بشأن تفصيلية
 .التوطين بإعادة المعنية

 
 

 إشراك المجتمعات المحلية 
سوف تستعين الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالمجتمعات المحلية المتأثرة من خالل عملية التشاور . 10

اص المتأثرين في االعتبار بأقصى قدر سيتم أخذ آراء المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخ. والمشاركة المستنيرة
ممكن، بما في ذلك المجتمعات المحلية المضيفة، وذلك في عمليات اتخاذ القرارات المرتبطة بإعادة التوطين 

وسوف يستمر اإلفصاح . واستعادة سبل كسب العيش، على أن يشمل ذلك الخيارات والبدائل حيثما كان ذلك ممكناً 
صلة ومشاركة المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص المتأثرين أثناء تخطيط وتنفيذ عن كافة المعلومات ذات ال

ورصد وتقييم مبالغ التعويضات وأنشطة استعادة سبل كسب العيش وإعادة التوطين لتحقيق نتائج تتفق مع أهداف 
 . 7لمعيار األداء رقم تطبق شروط إضافية فيما يتعلق بالمشاورات مع الشعوب األصلية، وفقاً .  16هذا المعيار

 
 آلية التعامل مع التظلمات

 1سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإنشاء آلية للتعامل مع التظلمات بما يتفق مع معيار األداء رقم . 11
ومن شأن ذلك أن يسمح للجهة المتعاملة مع المؤسسة . في مرحلة مبكرة قدر اإلمكان من إعداد وتجهيز المشروع

ومعالجة المخاوف بشأن التعويضات والنزوح التي يثيرها األفراد المهجرون أو أعضاء المجتمعات المحلية بتلقي 
المضيفة في الوقت المناسب، بما في ذلك آلية حق الطعن التي تستهدف حل النزاعات بطريقة تتسم بالحيادية 

  .والنزاهة
_____________________________________________________ 

. يجب أن تضمن عملية التشاور الحصول على آراء النساء وإدراج اهتماماتهن في كافة جوانب تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين 16
وربما تطلب التعامل مع التأثيرات على سبل كسب العيش إجراء تحليل داخل األسر في الحاالت التي تتأثر فيها سبل كسب 

ويجب دراسة تفضيالت النساء والرجال من حيث طرق التعويض مثل التعويض .ختلفالعيش الخاصة بالنساء والرجال بشكل م
 .العيني بدًال من التعويض النقدي

 
 المشروع في المباشرة المصلحة أصحاب من واسعة مجموعة انخراط التوطين إلعادة الفعال التخطيط يتطلب. 26ت

 في ،5 رقم األداء معيار ألغراض المباشرة، المصالح حابصأل األساسية مجموعاتال وتتمثل .والتشاور معهم بشكل منتظم
المسؤولة عن من األطراف غيرها وحكومية الوالهيئات ، المضيف المحلي والمجتمع ،االمشردين ماديا أو اقتصادي األشخاص

 العامة التوقعات إدارة علىيساعد التواصل المبكر  .أو تقديم الخطط والمساعدت المتعلقة بإعادة التوطين/و الموافقة على
تمكين من أجل ، متوقعة إعادة التوطين عندما تكونهذا االنخراط المبكر مهم جدا . المتوقعة ومزاياه المشروع بآثار المتعلقة
والمشاركة في  ،تلك اآلثار على حياتهم عواقبفهم  المتأثرين منوالمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين  األسر

دعم ي قدإنشاء لجان إعادة التوطين  نمع أ .من أجلهمللمشاركة  بهم ن موثوقيممثل تعيينرتبطة بها أو التخطيط الم عمليات

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
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دعوتهم إلى المشاركة في وينبغي اتخاذ خطوات لضمان إبالغ جميع النازحين إال أنه التصاالت، وجهود االتوطين  خطة إعادة

 .القرارات المتعلقة بإعادة التوطين اتخاذ
 

، مما يؤدي إلى المستنيرة على تشاور منظم ومتكررالمشاركة تنطوي ، 1 رقم و موضح في معيار األداءكما ه. 27ت
 المتأثرةنظر األسر والمجتمعات المحلية لوجهات  الخاصة بهاعملية صنع القرار تضمين الجهة المتعاملة مع المؤسسة في 

إعادة تخطيط معالم و ،من الحاجة إلى إعادة التوطين للتقليلروع بشكل مباشر، مثل تحديد بدائل المشتمسها بشأن المسائل التي 
عادة التوطين، ومعايير األهلية، وتصميم وتخطيط المساكن إلاختيار الموقع البديل  مثل(تدابير التخفيف و رحة،تالمق التوطين

وفرص ، وتقاسم فوائد )المتأثرمحلي المع المجتمع  الضعفاءوتحديد األشخاص  لاالنتقا، وتوقيت البديلةوالمرافق االجتماعية 
عملية توثيق الجهة المتعاملة مع المؤسسة بقوم تس. تنفيذ إعادة التوطين، وقضايا ، وخطط استعادة سبل كسب العيشالتنمية

أو /ستقدم خطة إعادة التوطين و. كسب العيشأو خطة استعادة سبل /وإعادة التوطين في خطة  والمشاركة المستنيرة التشاور
بما في ( بشكل مباشر المتأثرةاألسر والمجتمعات المحلية  إشراككيفية عن مؤشرا واضحا  ة استعادة سبل كسب العيشخط

. وتنفيذ ورصد إعادة التوطينتخطيط في جميع مراحل  ةومستمر ةومتكرر ةتشاور منظمعملية في ) ذلك المجتمعات المضيفة
 اوإدماجهبشكل مناسب  اهتمامات المرأة تحديدة المشاركة لضمان عمليف ييجب تكي، 47وت 41كما هو موضح أدناه في ت

 .لتخطيط وتنفيذ إعادة التوطينالرئيسية مراحل الفي جميع 
 

، يجب أن يحدث استعادة سبل كسب العيش تبدالو اتبما في ذلك التعويض النزوح، استحقاقاتأهلية والكشف عن . 28ت
لدراسة الخيارات  المحتمل تشريدهمللناس  لمنح وقت كافالتخطيط للمشروع  عمليةبداية في  بشكل مبكر بما فيه الكفاية

إعادة ب العمل المعنية خطة معلومات إضافية حول شروط وفوائد باستطاعتهم توفير خارجيينخبراء إشراك . المتاحة أمامهم
 والمجتمع المتعاملة مع المؤسسة الجهةمن اختالل توازن القوى والمعرفة بين  يحد األشخاص المتأثرين قد التوطين لصالح

 .الضعيفة الجماعات أفرادمع و، )7انظر معيار األداء رقم (األصلية  الشعوب مع التشاور على خاصة شروط تنطبق. المحلي
الفصل المعني بإشراك  إلى الرجوع يرجى المستنيرة، ةكوالمشار التشاوربعملية  المتعلقة واإلرشادات متطلباتال على لالطالع

 إضافية إرشادات وتوجد .لها المقابلة التوجيهية رةكوالمذ 1 رقم األداء معيار من 33إلى  25 من الفقراتالمصلحة في  يذو
 دليل :المباشرة المصلحة أصحاب ةكمشار: بعنوان الصادر الدولية التمويل مؤسسة دليل في الفعال العام التشاور بشأن

 .الناشئة األسواق في أعمال بأنشطة القائمة اتكللشر السليمة اتالممارس
 

بحكم مقارنة باآلخرين،  بتنوع أكبر يمسهم التشرد األشخاص الذين" للخطر ضةالمعر"أو  المجموعات الضعيفةتشمل . 29ت
كون لديهم والذين قد تجنسهم أو عرقهم أو سنهم أو إعاقتهم البدنية أو العقلية أو حرمانهم االقتصادي أو وضعهم االجتماعي، 

الفئات الضعيفة تشمل . المنافع اإلنمائية ذات الصلةاالستفادة من إعادة التوطين وما يتعلق بالمساعدة فيبلمطالبة ل قدرة محدودة
األسر التي  وأالمسنين،  وأ، أو الذين ال يملكون أرضاأيضا األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر،  التشريدفي سياق 

أو  ،الموارد الطبيعية المحلية التي تعتمد على المجتمعات وأ ،األقليات العرقية وأ ،الشعوب األصلية أو ،لأطفايرأسها نساء أو 
تحديد  يجب. تمليك األراضي وأاألراضي عن تعويض بال الخاصةالوطنية ال تحميهم التشريعات غيرهم من المشردين الذين 

مكون الدراسات ، أو من خالل )1 رقم معيار األداء( ةواالجتماعي ةئيالبياآلثار هذه المجموعات إما من خالل عملية تقييم 
تركيز مع الفئات الضعيفة والمعرضة قد تشمل تدابير خاصة مجموعات . عادة التوطينالتخطيط إل األساسية في االجتماعية

المحرومة، وضمان أن والمعرضة للخطر والضعيفة  من المجموعات عضاءأللجان إعادة التوطين احتواء ضمان مع للخطر، 
في بعض الحاالت يجب ). واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين مثل النساء(ممثلين عن هذه الجماعات لديهم مشروع ال موظفي

 القيام بذلككيفية أمثلة تشمل . ور أو منتديات المناقشةتشاالأحداث إلى الضعيفة  الفئات أفرادوصول بذل جهود خاصة لضمان 
فيما  الخيارات المطروحة أمامهم لفهم الضعفاءوينبغي مساعدة األشخاص . بشكل فرديألسر ا وزيارة توفير وسائل النقل

 .بالنسبة لهماألقل خطورة وتشجيعهم على اختيار الخيار ، اتالتوطين والتعويضيتعلق بإعادة 
 

 والمجتمعات األسر صفوف في مظالم نشوء إلى حجمها، عن النظر بصرف القسري، التوطين إعادة عمليات تؤدي قد .30ت
 المتاحة الخدمات وجودة التوطين، إعادة مواقع حديدوت ،هليةاأل ومعايير ،التعويض معدالت تشمل قضايا بشأن المتأثرة المحلية

 نالتوطي إعادة لتنفيذ حيويا أمرا وفعالة، شفافة مظالم آلية خالل من المناسب الوقت المظالم في تسوية عتبروت .المواقع تلك في
 .المقرر الموعد في المشروع تنفيذ واستكمال بشكل مرض

 
 عرقلة دون المحلي المجتمع مستوى على المظالم لتسوية ممكن جهد لك المؤسسة مع المتعاملة الجهة تبذل أن يجب .31ت

الموظفين أن من مع المؤسسة  المتعاملة الجهة تتأكد أن يجب ماك .متاحة ةإداري أو ةقضائي حلول أي إلى فرص الوصول
 معتادةأي أساليب  مراعاةمع  ،المناسبة القنوات عبر الالزمة الجهود وتنسيق المظالم تلقيل وجاهزونالمعينين مدربون 

 عملية إطار في المتأثرة، المحلية والمجتمعات األسر إبالغ وينبغي .ةالمتأثر ةالمحلي اتالمجتمع داخل النزاعات حلل وتقليدية
باإلمكانيات المتاحة للرجوع إلى وإخبارها المظالم،  آلية الوصول إلى منوتمكينها  ،المظالم سجيلعملية ت بشأن التشاور،

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTE
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 سيتفاوت، )5من معيار األداء رقم  19انظر الفقرة ( التوطين بإعادة المعنية العمل لخطة بالنسبة الحال هو ماكو .القضاء
المظالم  الوصول إلى آلية يسهل أن ويجب .به المرتبطة التشرد وعملية المشروع تعقيدمدى و حجمل تبعا المظالم آلية نطاق

إجراءات خاصة  تمكن النساء والفئات توفير للمظالم، مع  في الوقت المناسب وشفافا عادال جبرا هذه اآللية وأن توفر للجميع،
 مذكرة في التظلم بإجراءات اصةالخ اإلرشادات من المزيد وجدتو .شكاويهاوتقديم همومها عن التعبير الضعيفة والمهمشة من 

 ).2009( معالجة مظالم المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع: الممارسات السليمة لمؤسسة التمويل الدولية
 

 تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين واستعادة سبل كسب العيش 
انت نتيجة للتسوية القائمة على أساس عندما تكون إعادة التوطين القسري أمراً ال مفر منه، سواء ك. 12

التفاوض أو نزع الملكية، تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء تعداد لجمع البيانات االجتماعية واالقتصادية 
األساسية المالئمة من أجل تحديد األشخاص الذين سيتم تهجيرهم بسبب المشروع، وتحديد األشخاص المؤهلين 

ومنع األشخاص غير المؤهلين مثل المستوطنين االنتهازيين، من 17 اعدات المستحقة، لتلقي التعويض والمس
وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة المضيفة، تقوم الجهة المتعاملة مع . المطالبة بهذه المزايا

النهائي توثيقاً جيداً وسيتم توثيق معلومات الموعد . المؤسسة بتحديد الموعد النهائي  لتحديد أهلية االستحقاق
 .ونشرها في أرجاء منطقة المشروع كافة

 
وفي الحاالت التي يرفض فيها األشخاص المتأثرون عروض التعويضات رغم استيفائها متطلبات هذا . 13

المعيار، وكان من نتائج ذلك أن بدأت إجراءات نزع الملكية أو تطبيق إجراءات قانونية أخرى، ستقوم الجهة 
مع المؤسسة ببحث فرص التعاون مع الهيئة الحكومية المختصة، وستضطلع، إذا سمحت لها الهيئة  المتعاملة

 ).32إلى  30انظر الفقرات من (الحكومية بذلك، بأداء دور نشط في تخطيط إعادة التوطين وتنفيذها ورصدها 
 

يذ خطة العمل الخاصة بإعادة وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بوضع إجراءات لمتابعة وتقييم تنف. 14
واتخاذ أي إجراءات تصحيحية كلما دعت ) 25و 19انظر الفقرتين (أو خطة استعادة سبل كسب العيش /التوطين و

بالنسبة . وسوف يكون نطاق أنشطة المتابعة مناسباً لحجم مخاطر المشروع واآلثار الناجمة عنه. الحاجة لذلك
ادة التوطين القسري، سوف تستعين الجهة المتعاملة مع المؤسسة بخبير للمشروعات ذات المخاطر الكبيرة إلع

مؤهل في مجال إعادة التوطين لتقديم المشورة بشأن التخطيط والتصميم، والتحقق من معلومات المتابعة الخاصة 
اص وسوف يتم إجراء مشاورات مع األشخ. بالجهة المتعاملة وتقديم المشورة بشأن االلتزام بمعيار األداء

 . المتأثرين وممثليهم أثناء عملية الرصد
 

ولن يعتبر تنفيذ خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين أو خطة استعادة سبل كسب العيش تاًما مكتمالً إال عند . 15
ربما تكون هناك . معالجة اآلثار السلبية إلعادة التوطين بأسلوب يتفق مع الخطة فضالً عن أهداف هذا المعيار

م الجهة المتعاملة مع المؤسسة باالستعانة بخبرة خارجية لمراجعة خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين حاجة لقيا
أو تعقيد التشرد المادي /أو خطة استعادة سبل كسب العيش لتقييم مدى الوفاء بالشروط، بناًء على حجم و

إتمام جميع إجراءات التخفيف ويجب أن تتم مراجعة استكمال الخطة بمجرد . واالقتصادي المرتبط بالمشروع
وسيتم . وحصول األفراد المشردين على فرصة كافية ومساعدات الستعادة سبل كسب عيشهم بطريقة مستدامة

إعادة التوطين بمجرد انتهاء فقرة المتابعة المتفق  تنفيذ عملية المراجعة بمعرفة متخصصين أكفاء في مجال
من المراجعة على األقل استعراض لشمولية تدابير التهجير المنفذة من قبل الجهة المتعاملة مع وستتض.  عليها

المؤسسة، ومقارنة نتائج التنفيذ مقابل األهداف المتفق عليها، وخاتمة حول ما إذا كان من الممكن إنهاء عملية 
  18.المتابعة

________________________________________________ 

قارات وترتيبات التعويض بأسماء كل من الزوج والزوجة أو المسؤول عن إعالة ينبغي إصدار وثائق ملكية أو شغل الع17 
األسر، كما ينبغي توفير مساعدات إعادة التوطين األخرى مثل التدريب على اكتساب المهارات والحصول على االئتمان وفرص 

لدان التي ال يقر فيها القانون الوطني وأنظمة وبالنسبة للب. العمل للنساء بصورة مساوية للرجال بعد تهيئتها وفقاً الحتياجاتهن
الحيازة بحق المرأة في حيازة ممتلكات أو تعاقدها على حيازتها، ينبغي دراسة التدابير الالزمة لتوفير أقصى حماية ممكنة للمرأة 

 .بهدف تحقيق المساواة مع الرجل
أو خطة استعادة سبل كسب العيش، بمجرد انتهاء فترة / سيتولى خبراء خارجيون مراجعة إتمام خطة عمل إعادة التوطين و 18

المتابعة المتفق عليها، وستتضمن تقييًما أكثر شموالً من أنشطة متابعة إعادة التوطين المعتادة، بما في ذلك على األقل مراجعة 
أو االقتصادي المنفذة بمعرفة الجهة المتعاملة، ومراجعة لنتائج التنفيذ في / يما يتعلق بالتشرد المادي ولكافة تدابير التهجير ف

مقابل األهداف المتفق عليها، وخاتمة حول ما إذا كان من الممكن إنهاء عملية المتابعة، وخطة عمل تصحيحية تتضمن 
 .اإلجراءات الضرورية لتحقيق األهداف

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV
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ق لعملية االستحواذ على األراضي أو تقييد استخدام في حالة عدم معرفة الطبيعة الدقيقة أو الحجم الدقي. 16

أو اقتصادي بسبب مرحلة إعداد المشروع، /األراضي المرتبطة بالمشروع مما قد يتسبب في حدوث تشرد مادي و
أو استعادة سبل كسب العيش يحدد /سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بوضع إطار إلعادة التوطين و

وبعد تحديد المكونات الفردية للمشروع وإتاحة المعلومات الالزمة، يجب . وافقة مع هذا المعيارالمبادئ العامة المت
أو خطة استعادة سبل كسب العيش وفقاً للفقرتين /توسيع هذا اإلطار ليشمل خطة العمل الخاصة بإعادة توطين و

 . الواردتين أدناه 25و 19
 

 وحصر ،المشردين شخاصلأل اجتماعي واقتصادي مفصل تعدادالقيام ب على التوطين إلعادة الفعال يطالتخط ينطوي. 32ت
 األصول وحصر التعداد استكمال تاريخ يمثل .ةالمحلي والمجتمعات والشركات األسر صعيد على المتأثرة واألصول األراضي

 تعويضات على للحصول مؤهلين النهائي هذا التاريخ بعد روعالمش منطقة في الذين استقروا األفراد يعتبر وال .انهائي تاريخا
وبالمثل، ال يجب . وتوثيقه ونشره بشكل جيد النهائي بالموعد اإلخطاراإلبالغ عن  شريطة ،التوطين إعادة بشأن مساعدات أو

التي حدثت بعد ) خشابمثل الهياكل المبنية، والمحاصيل، وأشجار الفاكهة، وغابات األ(الثابتة  األصول خسارة عنالتعويض 
وقت كان في  حددتالتي  النهائية" التاريخية" التواريخبالتواريخ النهائية فيما يتعلق  الشائعة التعقيدات تشمل. التاريخ النهائي

النمو يؤدي ، الحاالتفي مثل هذه  .المشروعتأخر  أصبحت منسية أو متقادمة بسبب هالكنللتطوير، و جاهزامشروع ال فيه
للحصول  ، والتي يجب اعتبارها مؤهلةاألولية المسوحاتفي لم ترد " جديدة"أسر تكون سر المؤهلة إلى لألالطبيعي  السكاني

ا النهائي موثق للتاريخحكومة ال تحديدمدى اعتبار  فيتعقيد آخر  يتجلى  .إعادة التوطينالمتعلقة ب اتوالمساعدمزايا العلى 
كان تعداد  أو إذا ذلكلم يتحقق إذا  .في منطقة المشروع المتأثرةالمحلية  األسر والمجتمعات بينبشكل كاف  ومنشورا

إلعادة تقييم األهلية لالستحقاقات بموجب  تصبح ضرورية دراسة إضافية فإن، أو غير كاف متقادما المتأثريناألشخاص 
 وقت في المشروع منطقة في جدين، مثل البدو الرعاة، متواينالموسمي الموارد مستخدموقد ال يكون . 5 رقم معيار األداء

 .مطالبهمل خاصة عناية إيالء، لذا يجب  التعداد
 

قد يشكل  النهائيةتواريخ ال تحديدإنشاء قيود على أنشطة مثل البناء، واألنشطة الزراعية، والتحسينات المنزلية بعد . 33ت
والقيود المحددة (تأخير بين التاريخ النهائي  ون هناككثيرا ما يك. المتأثرةلألسر والمجتمعات المحلية  شديدةأو صعوبة معتدلة 

ينبغي أن . المتأثرةوتطوير المشروع، بما في ذلك التعويض عن الخسائر وإعادة توطين األسر والمجتمعات المحلية ) الحقا
أن ينبغي . محدودةن المشردي النهائي وتعويض األفراد والمجتمعات المحلية التاريخ تحديدالفترة الزمنية الفاصلة بين  تكون

 فيأن تنظر  عليهاينبغي كما . الخسائر الناتجة عن تقييد استخدام األراضيعن تعويض تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بال
حصاد  المتأثرون منن والمزارع لكي يتمكن، تطوير التخطيطمثل أنشطة  النهائية، اآلثار الناجمة عن القيودمن لتقليل اطرق 

 االستعدادعلى الجهة المتعاملة مع المؤسسة فسيتوجب ، وإال وينبغي أيضا التقيد بجدول زمني صارم. ل النزوحالمحاصيل قب
قد فإنها ، ثم يتم تأخيرها ما تحسبا لخطوة المحلية المحاصيل المجتمعاتال تزرع عندما  مثال،. عن التأخير لدفع تعويضات

 .السنة لكونها لم تحصد تلكالغذائية  اتلبية احتياجاتهلتحتاج إلى مساعدة 
 

 المؤسسة مع المتعاملة الجهة مقدم من قبللعرض تعويضات  األسر أو المجتمعات المحلية المتأثرة رفض حالة في .34ت
الحكومية  الهيئاتفإن  أخرى، قانونية إجراءات اتخاذ أو الملكية نزع إلى يؤدي مما ،5 رقم األداء معيار متطلباتل ومستوف
 هذا إحالة تتم قد. لألراضي المقدرة القيمة على بناءات تعويض تعرض على األسر أو المجتمعات المحلية المتأثرةقد  المختصة

 لوجود خطر ونظرا .المقدرة القيمة على المبني التعويض المحكمة قرار يؤكد وقد .وقد يتطلب حله سنينا التقاضي إلى األمر
 مطولةال يتقاضال عملية بسبب ينالمتأثر المحلية المجتمعات أو األشخاص عيش سبك سبل أو دخل مصدر ضياع نتيجة إفقار

ت القيمة المقدرة من قبل الحكومة أو انك إذا مما دكبالتأ الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقوم فسوف منخفضة،ال تعويضاتالو
 مستوى عن معلومات طلب طريق عن وذلك ، 5رقم األداء معيار مع ةقمتس الكيفية بتلك الملكية نزع تالمحكمة في حاال

الجهة من  يطلبقد و. الملكية نزع لهدف رةلتحديد القيمة المقد المستخدمة واإلجراءات الحكومة عرضته الذي التعويض
 وضع دفوعاتيمكن . السوقية الحالية لألصول المعنية االستبدال لتحقق من أن هذه المعدالت تعكس قيما المتعاملة مع المؤسسة

حتى يتم اتخاذ قرار  الجهة المتعاملة مع المؤسسة معلق تفتحهللمتضررين من إعادة التوطين في حساب ضمان  التعويضات
النتائج دعم و الملكية نزع أثناء عمليات الجهة المتعاملة مع المؤسسةينبغي إشراك . بشأن توقيت الدفع والمبلغ المستحق

 القانون على جزئيا يتوقف الكبير الدور هذا بأداء المؤسسة مع المتعاملة هةللج السماح. 5 رقم مع أهداف معيار األداء المتسقة
 69ـ ت 63راجع الفقرات ت .المختصة الحكومية لهيئةل واإلدارية القضائية والممارسات والعمليات تطبيقه الجاري الوطني

 .لحكومة لمزيد من التوجيهات في هذه الحالةا اتقوم بهالتي أدناه والمتعلقة بمسؤوليات القطاع الخاص في إطار إعادة التوطين 
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إعادة فيها عتبر ت التيظروف الإعادة التوطين في من تدقيق االنتهاء ة عن إجراء مسؤول الجهة المتعاملة مع المؤسسة.  35ت

على  جزئي بشكل حصري أو" أ"سلبية كبيرة، أي عموما في المشاريع التي تم تصنيفها آثار اجتماعية  اذ اخطرالتوطين 
إعادة بحجم متعلقة  االنتهاءتدقيق المرتبطة بشرط المرتفعة مخاطر االجتماعية القد تكون . المتوقعة إعادة التوطينآثار أساس 

أو / و بأراضارتباط قوي  التي لديها من المجموعات مثل الشعوب األصلية أو غيرها( المتأثرةضعف األسر بوالتوطين، 
حسب كل في العلوم االجتماعية اختصاصيون يحددها أخرى  سياسيةأو /اجتماعية و لعوامأو  ،)معينة طبيعيةموارد 
 مؤهلين عند انتهاءتوطين إعادة خبراء تدقيق االنتهاء ب سيتكلف، ، 5 رقم معيار األداءمن  15الفقرة كما جاء في و. مشروع

قد بذلت كانت الجهة المتعاملة مع المؤسسة ذا تحديد ما إ من تدقيق االنتهاء هوالهدف الرئيسي . فترة الرصد المتفق عليها
 المساهماتالتدقيق من تسليم جميع أن يتحقق ينبغي و. الساكنة المتأثرة عيشالستعادة مستويات ونفذت بشكل صحيح جهودا 

غي أن يقيم وباإلضافة إلى ذلك، ينب. اتتوفير جميع الخدموإعادة التوطين المعنية بعمل الالملتزم بها في إطار خطة المادية 
 ينبغي من الناحية المثالية. المرجوة لنتائجلإعادة التوطين  عمل ت التخفيف الموضحة في خطةإجراءا تحقيقدقيق االنتهاء ت

قبل إعادة  األساسية لسكانا بظروفالساكنة المتأثرة مقارنة عيش كسب  المعايير االجتماعية واالقتصادية وسبل قياس
 راجعلمزيد من اإلرشادات،  .قبل المشروع و على األقل استعادة المستويات التي كانت عليهاوأن يتم تحسينها أ ،التوطين
 .تدقيق االنتهاء محتوياتجدول : باء الملحق

 
بما في (توطين الإعادة ب المعنية عملالخطة  بموجبااللتزامات الرئيسية  تنفيذ جميع بعداالنتهاء تدقيق ينبغي إجراء . 36ت

التدقيق الجهة المتعاملة مع توقيت سيمكن ). فضال عن االلتزامات التنموية األخرى ،تعادة سبل كسب العيشسالذلك أي أنشطة 
في . المدققون الذي يوصي بهوقت محدد، إن وجدت، على النحو الملزمة بت التصحيحية ءااإلجرا استكمال من المؤسسة

الجهة المتعاملة مع مسؤولية بإبراز دقيق االنتهاء تي حددها تءات التصحيحية الاإلجرا استكماليقوم يجب أن معظم الحاالت، 
 .واستعادة سبل كسب العيش، وفوائد التنمية ،إعادة التوطين المؤسسة لالنتهاء من تعويضات

 
يجب على الجهة شخاص، ألال تؤدي إلى تشرد مادي ل في حاالت حيازة األراضي المبنية على تسوية تفاوضية . 37ت

كما يجب . تقييمهاوطرق  للممتلكات والعقارات الحاليةالقيم  حولاألشخاص المتأثرين بمعلومات  ديلمؤسسة تزوالمتعاملة مع ا
تحديد ) 1(: ب يقوموالذي استعادة سبل كسب العيش إطار  من خاللإجراءات تحديد وتسليم التعويضات  توثيق أيضاعليها 

تحديد قيمة األراضي وغيرها من ل المعتمدة األساليب وصف) 3(األصول المتأثرة؛ جرد ) 2(جميع األشخاص المتأثرين؛ 
باستالم خاص  جدولوضع ) 5(التي سيتم دفعها؛ معدالت التعويضات  توضيح) 4(؛ بكامل تكلفة االستبدالاألصول المتأثرة 

ين ص المتأثروصف العملية التي يمكن من خاللها لألشخا) 6(؛ المدفوعاتوطرق استالم  التعويضات ومدفوعات األراضي
وينبغي على الجهة المتعاملة مع المؤسسة . افيةكالممتلكات والعقارات التي يرون أنها غير  قيم الطعن واالستئناف بشأن تقدير

 تهمواإلفصاح عنها للجمهور لضمان فهم األشخاص المتأثرين إلجراءات حيازة األراضي ومعرف تلخيص هذه المعلومات
 وآلية، والمهلة التي سيتوفرون عليها للردمثل موعد تقديم عروض لهم، (لمختلفة لهذه المعاملة المراحل االخاصة ب لتوقعاتل

على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إتاحة  ويجب). تباعها في حالة فشل المفاوضاتم، واإلجراءات القانونية الممكن االتظل
 .المعمول بهاإلى اإلجراءات  استناداة في المفاوضات كالمجتمعات المحلية المتأثرة للمشاراألسر والفرصة أمام 

 
 عيشهم سبك سبل فيها تكون التي الحاالت في المتأثرين األشخاص على باألراضي مرتبطة تعويضات عرض يجب .38ت

 ابلةق غير العقارية الحيازة لجعل يكفي بما بيرةك المأخوذة المستقطعة لألراضي المقترحة المساحةو يمعتمدة على األراض
و ) 1(17الفقرتين في حاالت األشخاص المشردين بموجب ( بديلة أرض منحتعذر  وإذا .5تاالقتصادية الناحية من لالستمرار

 عيشهم سبك سبل استعادة من األراضي بائعي بتمكين المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم، )5معيار األداء رقم من ) 2(17
وينبغي مساعدة األشخاص الضعفاء . أو افضل منها البيع وقت اعليه كانتلما لة مماث مستويات إلى معيشتهم ومستويات

 لفهم الخيارات المطروحة أمامهم فيما يتعلق بالتعويضات، وتشجيعهم على اختيار الخيار) أدناه) 3(17المذكورين في الفقرة (
 اأو خطة استعادة سبل كسب العيش وصف/إعادة التوطين وب المعنية عملالويجب أن تشمل خطة . بالنسبة لهماألقل خطورة 

 .لكيفية تنفيذ هذه االستعادة مفصال
 

 النزوح والتشرد
 

من يملكون حقوقاً قانونية رسمية في األرض أو ) 1: (يمكن تصنيف األفراد المهجرين حسب الفئات التالية. 17
من ال يملكون حقوقاً قانونية رسمية في هذه األرض أو األصول، ) 2(األصول التي يشغلونها أو يستخدمونها؛ 

 من ال يملكون حقاً ) 3(؛ 19اف بها بمقتضى القوانين الوطنية ولكن لديهم مزاعم معترف بها أو يمكن االعتر
___________________________ 

 .في المئة من إجمالي المساحة اإلنتاجية 20، ينطبق المبدأ العام إذا شكلت األرض المأخوذة أكثر من 18ك الدولي، الحاشية ، إعادة التوطين القسري، البنOP 4.12في  5ت
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وسيؤدي التعداد إلى . قانونياً أو مزاعم يمكن االعتراف بها في األرض أو األصول التي يشغلونها أو يستخدمونها

 . تحديد وضع األفراد المشردين
 

يود المفروضة على استخدام األراضي أو الق/قد تؤدي عملية االستحواذ على األراضي المرتبطة بالمشروع و. 18
ومن ثم، يمكن تطبيق متطلبات هذا المعيار على حاالت . إلى حدوث تشرد مادي وكذلك تشرد اقتصادي لألفراد

 20  .التشرد المادي والتشرد االقتصادي في الوقت نفسه
____________________________________________________ 

زاعم والمطالبات على أساس االستحواذ على األراضي أو من ترتيبات العرف أو التقاليد الخاصة يمكن أن تقوم هذه الم 19
 .بالحيازة

في ) التشرد االقتصادي( 26و 25حين يؤدي أي مشروع إلى حدوث تشرد مادي واقتصادي، يجب دمج متطلبات الفقرتين  20
صول على خطة العمل الخاصة بإعادة التوطين وخطة استعادة ال توجد حاجة للح(خطة أو إطار العمل الخاص بإعادة التوطين 

 ).سبل كسب العيش كل على حدة
 

 في ةكلمشارفرصة ا لمهجرينلتيح بطريقة ت التوطين إعادة وتنفيذ تخطيط يتوجب ،التهجير المادي تفادي يتعذر حيثما .39ت
قد يشمل الوضع األساسي،  .عيشهم مستويات ،دةاستعا األقل على أو ،تحسين اجل من التوطين إعادة أنشطة وتنفيذ تخطيط

 وتنفيذ خطيطأن يركز توينبغي  .الذي يجب تحديده قبل إعادة التوطين، دراسة اجتماعية واقتصادية وتعداد األصول األسرية
يسية فقار الرئاإلمخاطر مع شيا اتموأكثر تحديدا،  ةبصفو ؛عيش الناس كسب سبل استعادةعلى األقل  إعادة التوطين على

األراضي الزراعية توفير ): حسب مقتضى الحال(لما يلي إلى معالجة شاملة  "ستعادةاال"ينبغي أن تهدف ، 1تالمحددة في 
وضمان  معتمدة على األراضي؛العيش كسب سبل  تكون حيثما منتجة يضاهذه األر لجعلالمساعدة الكافية تقديم و ،المالئمة

 ؛)أي إيجاد أو خلق فرص العمل إذا لزم األمر(التوطين نتيجة إلعادة  المتأثرةسر األ في صفوفعدم وجود خسارة في العمل 
 عنايةإيالء و ؛خدمات اجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحيةعلى  وفرص حصولهم المتأثرينسكن األشخاص وتحسين 

إيالء اهتمام و ؛بالفئات الضعيفةيتعلق  في مواقع إعادة التوطين، خاصة فيما هاإعادة إنشاء وكيفيةشبكات االجتماعية لل خاصة
 تخفيفإجراءات تصميم و؛ ودعمها من قبل المشروع هياكل المؤسسية المحلية الالزمة لتنفيذ ودعم إعادة التوطينلل خاص

بما في ذلك توفير مكمالت مباشرة إذا ( خاصة في المراحل األولى من تنفيذ إعادة التوطين، صريحة لمعالجة األمن الغذائي
الجهات المتعاملة مع ويتم تشجيع  .مشتركة بديلة طبيعيةموارد و اتملكيإلى كافية  وصول وفير فرصوت ؛)لزم األمر
، باإلضافة إلى استعادة سبل كسب العيش، من أجل اأعيد توطينه التيالستكشاف وتطبيق مبدأ تقاسم المنافع لألسر  المؤسسة

 .كان ذلك ممكنا حيثما المتأثرينعيش األشخاص كسب تحسين سبل 
 
  (1):التالية الخطوات اتخاذ إعادة التوطين التي ال مفر منها، كما ذكرت أعاله، يجب على األقل ظروف ظل في. 40ت 

 في إشراكهم مع بإعادة التوطين، فيما واستحقاقاتهم أمامهم المتاحة بالخيارات المتأثرين األشخاص المشاركة بفعالية في إبالغ
 إعادة بشأن واالقتصادية التقنية الناحيتين من مجدية خيارات تقديم (2) النزوح؛ من للحد للمشروع دائلب عن البحث عملية

 تزويد (3) التوطين؛ إعادة لبدائل وتقييم المتأثرين األشخاص مع من خالل عملية تشاور ومشاركة مستنيرة التوطين،
 (4) المشروع؛ أنشطة ناتجة عن أصول خسارة أية عن الكاملة االستبدال بقيمة وفعالة فورية بتعويضات المتأثرين األشخاص

وموارد  دائمة سكن ومواقع )الضرورة دعت إذا(مؤقتة  مساكن توفير (5) ؛)أدناه انظر(بالنزوح  خاصة مساعدات تقديم
 خدمات توصيل مورسو المعتادة واإلتاوات والضرائب األتعاب كافة ذلك يشمل أن على دائمة مساكن لبناء )عينية أو نقدية(

   المرافق
 

على نحو  الفقراء من كبيرة شريحة ألنهن يمثلن التوطين إعادة تنفيذ أو تخطيط سوء من يعاني من عادة أول النساء. 41ت
 لذلك ويعتمدن نتيجة بالرجال؛ مقارنةً  العامة والخدمات الموارد إلى غير متناسب؛ ويتوفرن على فرص محدودة للوصول

 التوطين بصفة  إعادة عملية تهتم أن ويجب .القائمة المحلية مجتمعاتهن في الرسمية غير الدعم شبكات على مكثفة بصورة
وينبغي بذل جهود  .القرار اتخاذ عملية في للنساء دور إسناد أجل من المشاركة، عملية النساء من خالل تكييف خاصة بأوضاع

وسبل كسب العيش، بما في ذلك األنشطة غير الرسمية مثل جمع  الوسائل المدرة للدخل  (1):خاصة لتحديد ما يلي للنساء
الشبكات االجتماعية واالقتصادية بما في ذلك الروابط األسرية   (2)الموارد الطبيعية وتجارة ومقايضة الخدمات والسلع؛

وقد تقوم  .ألصحابهاملكية األصول المتأثرة بما في ذلك األراضي والمحاصيل من أجل منح تعويضات مناسبة   (3)الممتدة؛
 .خاصة على صيانة االستمرارية االجتماعية للمجتمع المحلي الذي تم تهجيره النساء مثال بتسليط الضوء بصفة
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 التشرد المادي 

في حالة التشرد المادي سوف تضع الجهة المتعاملة مع المؤسسة خطة عمل خاصة بإعادة التوطين تغطي، . 19
وسيتضمن هذا . التطبيق في هذا المعيار بغض النظر عن عدد األشخاص المتأثرينعلى األقل، المتطلبات واجبة 

وسوف يتم تصميم الخطة على . اإلجراء تقديم تعويض بكامل تكلفة االستبدال لألراضي واألصول األخرى المفقودة
وجدول زمني  النحو الذي يكفل تخفيف اآلثار السلبية للنزوح والتشرد، وتحديد فرص التنمية، ووضع ميزانية

). بما في ذلك المجتمعات المحلية المضيفة(إلعادة التوطين، وتحديد مستحقات جميع فئات األشخاص المتأثرين 
وستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة . كذلك سوف يتم توجيه اهتمام خاص الحتياجات الفئات الفقيرة والضعيفة

 . راضي، والتدابير الخاصة بالتعويضات وأنشطة التهجيربتوثيق جميع صفقات اكتساب حقوق االستحواذ على األ
 

إذا كانت هناك حاجة لنقل األفراد المقيمين في منطقة المشروع إلى موقع آخر، فعلى الجهة المتعاملة مع . 20
تعرض على المهجرين خيارات من بين خيارات إعادة التوطين المتاحة، بما في ذلك المسكن ) 1: (المؤسسة أن

تقدم مساعدات إعادة التوطين المناسبة حسب احتياجات ) 2(الالئق أو التعويض النقدي حسب المالءمة؛ البديل 
كل مجموعة من مجموعات األفراد المهجرين مع مراعاة احتياجات الجماعات الفقيرة والضعيفة على وجه 

. لألشخاص المهجرين ويجب أن تقوم مواقع إعادة التوطين الجديدة بتوفير أوضاع معيشية أفضل. الخصوص
ومن األمور التي يجب وضعها في االعتبار تفضيالت األشخاص المشردين فيما يتعلق بإعادة توطينهم في 

وسوف يتم احترام المؤسسات االجتماعية والثقافية الحالية . مجتمعات محلية ومجموعات موجودة من قبل
 .لألشخاص المشردين وأي مجتمعات محلية مضيفة

 
، سوف تقوم الجهة المتعاملة مع )2(أو ) 1( 17بة لألشخاص المشردين مادياً بموجب الفقرة بالنس. 21 

المؤسسة بعرض اختيار عقار بديل بقيمة مساوية أو أعلى، مع ضمان حيازته، وموقع ذي خصائص ومزايا 
التعويض العيني  ويجب أن يكون.متكافئة أو أفضل، أو تعويض نقدي بقيمة االستبدال الكاملة حسب مقتضى الحال

ويجب أن تكون مستويات التعويض كافية الستبدال األراضي واألصول األخرى . عوًضا عن التعويض النقدي
  21 .المفقودة بكامل تكلفة االستبدال في األسواق المحلية

__________________________________________________ 

) 2(سبل كسب العيش غير مرتبطة باألراضي؛ ) 1: (صول مالئماً عندما تكونقد يكون دفع التعويض النقدي عن خسارة األ 21
سبل كسب العيش مرتبطة باألراضي ولكن األرض المستقطعة للمشروع عبارة عن جزء صغير من األصول المتأثرة وأن 

راضي والمساكن والعمالة األسواق النشطة لأل) 3(المتبقي منها من األرض قابل لالستخدام المستمر من الناحية االقتصادية؛ 
 .موجودة مع إمكانية استخدامها من قبل األشخاص المهجرين، باإلضافة إلى توافر مستوى عرض كاٍف من األراضي والمساكن

 
 مزاعم لديهم محلية ومجتمعات أشخاص من المأخوذة جميع األراضي عن تعويضات بتقديم 5 رقم األداء معيار يقضي 42.ت

من معيار   17(1)الذين تنص الفقرة القانونيين، المالك على الشرط هذا وينطبق .األراضي تلك بشأن قانونيا بها معترف
كما ينطبق على . النهائي الموعد األرض قبل رسمية بشأن هذه قانونية يملكون حقوقا الذين األشخاص: األداء على أنهم

 قبل األرض، بشأن رسمية قانونية حقوقا يملكون ال نبأنهم األشخاص الذي  17(2)الذين تعرفهم الفقرة المزاعم، أصحاب
 .األصول أو األرض حول مزاعم لديهم ولكن النهائي، الموعد

 
 على تنطوي التي المشاريع أي مادي، تشرد إلى يؤدي مشروع ألي التوطين بإعادة المعنية العمل خطة يجب إعداد 43.ت

 حيازة على منطوية مشاريع بتنفيذ القائمة المؤسسة مع المتعاملة جهاتال أما .آخر مكان إلى منازلهم عن بعيدا الناس نزوح
 في الوارد للوصف طبقا خطة استعادة سبل كسب العيش عليها إعداد فيجب مادي، تشرد إلى تؤدي األراضي دون أن

 التشرد لحجم تبعا التوطين بإعادة المعنية العمل خطة نطاق وتفاصيل يتفاوت وسوف .5رقم  األداء معيار من   25الفقرة
 المعنية العمل خطة ستقوم الحاالت، جميع وفي .السلبية اآلثار وطأة لتخفيف اتخاذها الالزم اإلجراءات تعقيد ومدى والنزوح

 تحديد (1) :يلي ما األقل على الخطة هذه تتضمن أن ويجب .5رقم  األداء معيار أهداف تحقيق طريقة بوصف التوطين بإعادة
 (4)وصف جهود الحد من إعادة التوطين؛  (3) منه؛ مفر ال أمرا التهجير كون إثبات (2) تهجيرهم؛ يتمس الذين األشخاص

 المقبولة البدائل بشأن المتأثرين األشخاص مع التشاور والمشاركة المستنيرة عملية وصف (5)وصف اإلطار التنظيمي؛ 
المهجرين وتقييم  الناس فئات جميع استحقاقات وصف  (6)القرار؛ اتخاذ عملية في مشاركتهم ومستوى التوطين، إلعادة

ووصف  الضائعة األصول عن التعويض تعداد معدالت (7) المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة بشأن استحقاقاتها؛
م تفاصيل تقدي) 8(الضائعة؛  األصول استبدال لتكلفة األقل على مساوية أنها أي ومالئمة، كافية كونها طريقة حسابها وإثبات
التي  المساعدات وصف (10)تقديم لمحة عامة حول خطط استعادة سبل كسب العيش إن وجدت؛  (9)حول السكن البديل؛ 

 التوطين بإعادة الخاصة العمل خطة لتنفيذ المؤسسية المسؤوليات تحديد (11) والتهجير؛ النزوح عملية ستقدم في إطار
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والتقييم ومشاركة المجتمعات المتأثرة في هذه  الرصد حول ترتيبات تفاصيل تقديم (12) المظالم؛ بتسوية المتعلقة واإلجراءات

 من المزيد على الحصول ويمكن .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة لتنفيذ وميزانية زمني جدول تقديم (13)المرحلة؛ 
يمكن االطالع  .التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد بشأن الدولية التمويل مؤسسة دليل إلى بالرجوع التوجيهات المفصلة

 .إعادة التوطين في المرفق ألفعلى الخطوط العريضة لخطة العمل المعنية ب
 

 على المساعدات تشتمل وقد .المشروع بسبب المشردين ماديا لألشخاص بالتهجير الخاصة المساعدات تقديم يجب. 44ت
التهجير نحو موقعهم  عملية أثناء المتأثرين لألشخاص تقديمها يتم التي االجتماعية والخدمات والمأوى النقل واألكل نفقات
 المادي، خاصة النزوح عملية أثناء الضعيفة للفئات الطارئة الصحية الرعاية تقديم مثل إضافية تدابير تصميم بغيوين .الجديد
 لتعويض نقدية بدالت على أيضا المساعدات تشتمل أن ويمكن. والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال الحوامل للنساء

 االنتقال مثل الجديد، الموقع إلى النزوح نفقات ودفع التوطين إعادة سياق يف يتكبدونها التي المشقة عن المتأثرين األشخاص
 .الضائعة العمل وأيام

 
،  17(3)في حالة األشخاص المشردين ماديا والذين ال يملكون حقوقا رسمية أو معتادة بشأن أراضيهم، بموجب الفقرة. 45ت

. اص بهم من خالل ترسيم وضع حيازتهم على األرض البديلةالحيازة الخ ضمانيمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة تحسين 
ويمكن أن يشمل ذلك مساعدة للناس المتأثرين بالمشروع فيما يخص التسجيل الرسمي لملكية األراضي، ودفع تكاليف 

 .المعامالت المرتبطة بتسجيل الملكية، وتوفير المعرفة والموارد القانونية الالزمة لدعم عملية تسجيل الملكية
 

 مثل العقارات، شغل أو ملكية وثائق إصدار لضمان تدابير على التوطين بإعادة المعنية العمل خطة تشتمل أن يجب. 46ت
 ، باسم)التعويضات لدفع المخصصة البنكية الحسابات ذلك في بما (وتخصيص التعويضات التأجير، واتفاقات الملكية صكوك

 يمنح ال التي الظروف ظل وفي .كل حالة حسب مقتضيات أسرهن، إعالة عن تأو باسم النساء العازبات المسؤوال الزوجين
 نص إضافة يجب فإنه المحلية المعتادة للنساء حقوقا وفرصا متساوية فيما يتعلق بالملكية، الحيازة وأنظمة الوطني القانون فيها

 .مثل الرجال دون المساس بهن على ضمان الحيازة النساء ضمان حصول يكفل قانوني
 

، تعتبر الجهات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن ضمان عدم تفاقم ظروف 5في إطار االمتثال لمعيار األداء رقم . 47ت
ال يتوقع من الجهات المتعاملة مع المؤسسة المشاركة في وضع  .النساء بسبب المشروع مقارنة بوضعهن قبل المشروع

ائل المتعلقة بالنوع االجتماعي في المناقشات مع الهيئات الحكومية ولكنها مدعوة لتسليط الضوء على المس القوانين،
 .والمجموعات األخرى ذات الصلة في سياق التخطيط إلعادة التوطين،  بهدف تشجيع معاملة أكثر إنصافا للنساء المتأثرات

 
المؤسسة  ، سوف تعرض الجهة المتعاملة مع)3( 17وبالنسبة لألشخاص المشردين مادياً حسب الفقرة 22. 

عليهم انتقاء الخيارات الخاصة بالمسكن المالئم مع ضمان حيازته التي تكفل االستمرار في شغل المسكن حتى 
وفي الحاالت التي يملك . يمكن إعادة توطينهم بشكل قانوني دون تعريضهم لمواجهة مخاطر الطرد بالقوة الجبرية

الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم بتعويضهم عن فيها هؤالء األشخاص المشردون هياكل يشغلونها، فإن 
خسائر األصول بخالف األراضي، مثل المساكن والتحسينات األخرى التي أدخلوها على األراضي حسب قيمة 
. االستبدال الكاملة، شريطة أن تستند أهليتهم لالستحقاق إلى اإلقامة في منطقة المشروع قبل الموعد النهائي

عويضات العينية بدالً من التعويض النقدي كلما كان ذلك ممكناً، ال سيما بالنسبة للفئات الفقيرة وسوف يتم تقديم الت
وبناًء على المشاورات مع هؤالء األشخاص المشردين، ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقديم . والضعيفة

  .22 ئممساعدات التهجير الكافية الستعادتهم لمستويات معيشتهم في موقع بديل مال
 

وال تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة ملزمة بتعويض أو مساعدة األشخاص الضالعين في التعدي على 23. 
 .ئي بوضوح وإعالنه بشكل عاممنطقة المشروع بعد الموعد النهائي ألهلية االستحقاق، بشرط تحديد الموعد النها

__________________________________________________ 
فعلى سبيل . قد ينطوي تهجير المستوطنين غير الرسميين في المناطق الحضرية على مفاضالت أو تنازالت  22 

ينبغي التعامل مع . المثال، قد تحصل األسر النازحة على ضمان الحيازة، ولكنها قد تفقد المزايا المتعلقة بالموقع
راجع الفقرة (لى الموقع والتي قد تؤثر على فرص كسب العيش وفقاً لمبادئ هذا المعيار  التغييرات التي تطرأ ع

25.(  
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
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إال وفقاً للقانون وبما يتفق   23لن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء عمليات الطرد بالقوة الجبرية24. 

 .مع أحكام هذا المعيار
__________________________________________________ 

 23
أو األراضي التي يشغلونها دون / أو المجتمعات المحلية من المنازل و/ و النقل الدائم أو المؤقت ضد إرادة األفراد واألسر 

 .توفير والوصول إلى األشكال المالئمة من الحماية القانونية واألشكال األخرى من الحماية
 

ها يشغلون التي األرض بشأن مزاعم قانونية معترف بها أو حقوقا يملكون ال الذين لألشخاص المشردين ماديا يحق 48.ت
عادة ما ينتمي هؤالء . الحيازة ضمان مع مالئم مسكن على الحصول  5)أعاله في معيار األداء رقم17(3) الفقرة (

 إلى يرجى الرجوع وضمان الحيازة،  المالئم المسكن وصف على لالطالع .األشخاص ألكثر الفئات ضعفا في المجتمع
 أن يجوز ولكن الحيازة، وأنظمة الوطني القانون على لحيازةضمان ا توفير خيارات تتوقف وسوف. 14و ت 13الفقرتين ت

 :يلي ما يتضمن
 
 المؤسسة مع المتعاملة التي تملكها الجهة األرض ملكية سند 
 المحلية الحكومة بها تبرعت التي األرض ملكية صك  
 صكوك الملكية الجماعية 
  كانباإلس معنية هيئة تنفيذه ترعى الذي "لتملك ادفع"برنامج 
 العقار لشغل خاصة ترتيبات أو األجل طويل تأجير 
 التعاوني اإلسكان 
 

عندما ال تكون ترتيبات حيازة األراضي محددة بوضوح في التشريعات أو الممارسات الوطنية، فال تعتبر أي من . 49ت
 .ألراضي الالزمة وغياب نظم النقلالعناصر السابقة خيارا عمليا للجهات المتعاملة مع المؤسسة نظرا النعدام صكوك ملكية ا

في مثل هذه الحاالت، سوف تسعى الجهات المتعاملة مع المؤسسة لتهجير األشخاص المتأثرين إلى أرض أو أراض ال تنطوي 
 .على تهديد اإلخالء في المستقبل المنظور، ولرصد وضعهم طيلة فترة زمنية معقولة عند االقتضاء

 
 تمكن التي العمل وفرص األساسية الخدمات توفر حيث من الموقع مزايا أساس على التوطين إعادة مواقع اختيار يجب. 50ت

 مع بالتشاور الخيارات طرح وينبغي .معيشتهم ومستويات عيشهم كسب سبل استعادة األقل على أو تحسين من المهجرين
وينبغي تشجيع  .أنسبها الختيار مامهمأ المطروحة الخيارات في وتفضيالتهم أولوياتهم تضمين أجل من المهجرين األشخاص

 .على اختيار الخيار األقل خطرا اإلفقارالفئات الضعيفة واألشخاص المعرضين لخطر 
 

 ولكن األراضي، عن تعويضات على الحصول بها معترفا مزاعم قانونية أو حقوقا يملكون ال الذين لألشخاص يحق ال. 51ت
. بكامل تكلفة االستبدال وذلك األرض إلى أضافوها تحسينات أي وعن يشغلونهاو يملكونها التي الهياكل عن تعويضهم يجب

 .مناسب بديل موقع في معيشتهم مستويات استعادة من لتمكينهم كافية توطين إعادة مساعدات تقديم ينبغي ذلك، إلى وباإلضافة
 أولوياتهم تعكس بطريقة المهجرين األشخاص مع التشاور خالل من التوطين إعادة مساعدات خيارات طرح ويجب

 .النهائي لألهلية الموعد قبل المشروع منطقة الذين يشغلون األشخاص على الشروط وتنطبق هذه .وأفضلياتهم
 

 من والتجارية السكنية الهياكل الحضرية نقل المناطق في األساسية مستوى البنية رفع أو بناء مشاريع غالبا ما تتطلب. 52ت
 والحدائق الجانبية، والممرات واألرصفة النقل، وخطوط المرور حق طرق مثل السكان، من لوهاخ قانوناً  ُيشترط مناطق

 مواقع إلى انتقال فرص المناطق، فيجب منحها هذه في التي تقيم أو تعمل للعائالت بالنسبة أما .الخطرة والمناطق والمتنزهات،
 مقدمة لألرض، دفعة(الجديد  الموقع إلى االنتقال تيسير شأنها نم التي العينية التعويضات قد تؤدي .قانوني بشكل شغلها يمكن

 مما الدائم، أكثر المسكن بشأن حلول إيجاد إلى ).الجديد، إلى غير ذلك الموقع في األساسية البنية وإنشاء البناء، مواد وتوفير
 أغراض في القانونيين غير األرض ليلشاغ المدفوعة النقدية التعويضات كثيرا ما تستخدم .النقدي التعويض يفعله أن يمكن

 فرص غياب أيضا يؤدي وقد .عامة أو آمنة غير أخرى مناطق في رسمية غير توطين إعادة إلى تؤدي وربما استهالكية
 إلعادة رسمية غير أخرى أماكن في االستيطان إلى المشردين باألشخاص الدفع إلى بديلة توطين إعادة مواقع إلى االنتقال

 إعادة خطط تصميم عند .جديدة مناطق في القانوني غير واستقرارهم الرسمية غير وضعيتهم استدامة ا يؤدي إلىمم التوطين،
 الجهات على عامة، يجب أو خاصة أراض في الرسميين غير والمستوطنين القانونيين العقار شاغلي من لكل التوطين
على  أو خطرة أو عامة مناطق على شغل المشردين تشجع األشخاص حوافز اقتصادية خلق عدم المؤسسة مع المتعاملة
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، وحسب الوصف 5من معيار األداء رقم  23وكما جاء في الفقرة  .وشغلها خاصة أو عامة ذات ملكية أرض على التعدي

تعويض أو مساعدة المستوطنين االنتهازيين  المؤسسة مع المتعاملة أعاله، ليس مطلوبا من الجهة 17المفصل الوارد في ت
 .ذين يتعدون على منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لألهليةال
 

األراضي التقليدية التي تملكها بشكل جماعي أو  عن األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات تهجير حالة في53. ت
رقم  األداء معيار وصفها فيالمتطلبات التي تم  بتطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم األراضي المعتادة التي تستعملها،

أو خطط استعادة سبل كسب /و التوطين بإعادة المعنية العمل بخطط التي تتعلق 5 رقم األداء معيار متطلبات إلى باإلضافة ،7
 أو قانونية، ملكية صكوك األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات أفراد فيها يملك التي الحاالت وفي .العيش وبتنفيذها

 بدال تطبق هي التي سوف 5 رقم األداء معيار متطلبات فإن لألفراد، المعتادة بالحقوق المعني الوطني القانون يعترف دماعن
 .7رقم  األداء معيار متطلبات من

 
. أعاله، فالتفكك االجتماعي خطر كبير ينبغي أخذه بعين االعتبار في عدة حاالت إعادة التوطين 1كما ذكر في ت .54ت

احترام المؤسسات االجتماعية والثقافية القائمة والروابط بين النازحين والمجتمعات المضيفة غالبا ما تكون عناصر تحديد و
قد تضم الروابط االجتماعية المتأثرة بإعادة  .رئيسية في نجاح تخطيط وتنفيذ إعادة التوطين، خاصة في السياقات الريفية

أي أشخاص يعرفون بعضهم البعض ويثقون ببعضهم (لعالقات الخاصة بالقرى التوطين القرابة، أو عالقات الجوار، أو ا
؛ أو العالقات الدينية )لكي يعلم الناس لمن يتوجهون في مناطق إعادة التوطين(؛ أو ترتيبات القيادة )البعض ويودون البقاء معا

 .أو العرقية وما إلى ذلك
 

راد ألفء اجالإ"على أنه " اإلخالء القسري"ة مصطلح لمتحدالألمم  لتابعن اإلنساق السامي لحقوض المفوامكتب يعرف . 55ت
ر أو فيوتم، ودون تهن إرادغما عم التي يشغلونها رضيهأو أرا/م ولهزمنان مم ئدالت أو اقؤلمت المجتمعاأو ا/ت ولعائالأو ا

، فحظر اإلخالء القسري ال  وحسب األمم المتحدة. 6ت"تسهيل الحصول على حماية قانونية مالئمة أو غيرها من أنواع الحماية
 . 7ت يشمل مع ذلك عمليات اإلخالء القسري التي تمت وفقا للقانون وبما يتفق مع أحكام العهود الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

على العديد من الضمانات الموضوعية واإلجرائية الالزمة إلعادة التوطين غير الطوعية التي  5يحتوي معيار األداء رقم 
عندما ال يكون هناك مفر من اإلخالء، فيجب أن يتوافق مع  .عمليات اإلخالء القسرييتعين االضطالع بها دون اللجوء إلى 

لتابع لألمم ن اإلنساق السامي لحقوض المفوامكتب وباإلضافة إلى ذلك، يحدد  .جميع المتطلبات ذات الصلة في هذا المعيار
إرسال إشعار مناسب  )ب(ي مع األطراف المتأثرة؛ توفير فرصة للتشاور الحقيق) أ: (ة إجراءات الحماية الرئيسية التاليةلمتحدا

توفير معلومات حول عمليات اإلخالء المقترحة،  )ج(ومعقول إلى جميع األشخاص المتأثرين قبل التاريخ المقرر لإلخالء؛ 
) د(وعن االستخدام البديل المقرر لألرض أو المسكن عند االقتضاء، في إطار زمني معقول لجميع األطراف المتأثرة؛ 

تحديد جميع ) ه(حضور مسؤولين أو ممثلين حكوميين أثناء اإلخالء، خاصة عندما يتعلق األمر بجماعات من الناس؛ 
عدم القيام بعمليات اإلخالء في أحوال جوية سيئة أو ليال، ما لم يوافق ) و(األشخاص المكلفين بعملية اإلخالء بشكل مالءم؛ 

وحيثما أمكن، تقديم المساعدة القانونية لألشخاص الذين ) ح(حلول قانونية؛  توفير )ز(األشخاص المتأثرون على ذلك؛ 
وحتى في مثل هذه الحاالت، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة تجنب . يحتاجونها اللتماس االنتصاف من المحاكم

الء بعناية من أجل إدارة المخاطر المشاركة المباشرة في تنفيذ عمليات اإلخالء، وتوخي الحذر ومراقبة تنفيذ عمليات اإلخ
ويوصى باللجوء إلى مراقبين مستقلين في مثل هذه الحاالت، من أجل ضمان رقابة مستقلة . المرتبطة بسمعتها وعملياتها

 .وإدارة فعالة للمخاطر
 

 التشرد االقتصادي
لة مع المؤسسة بوضع في حالة المشروعات التي تتضمن تشرداً اقتصادياً فقط، سوف تقوم الجهة المتعام25. 

أو المجتمعات المحلية المتأثرة وتقديم المساعدات /خطة استعادة سبل كسب العيش لتعويض األشخاص المتأثرين و
 وسوف تحدد خطة استعادة سبل كسب العيش استحقاقات األشخاص . األخرى التي تلبي أهداف هذا المعيار

 
__________________________________________________ 

ق االقتصادية التعليق العام للجنة المعنية بالحقو. 1997/05/20: عمليات اإلخالء القسري: 11.1)المادة (الحق في السكن المالئم  6ت
 .، المرفق الرابعE/1998/22، الوارد في الوثيقة 3، الفقرة 7واالجتماعية والثقافية رقم 

 .نفس المرجع 7ت
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وتعتبر . انب ضمان تقديمها بطريقة شفافة ومتسقة ومنصفةأو المجتمعات المحلية المتأثرة إلى ج/المتأثرين و

عملية تخفيف آثار التشرد االقتصادي مكتملة عند استالم األشخاص المتأثرين أو المجتمعات المحلية المتأثرة 
للتعويض أو المساعدة األخرى وفقاً لمتطلبات خطة استعادة سبل كسب العيش وهذا المعيار، وسيكون هؤالء في 

 . حصل على فرص الستعادة سبل كسب عيشهم حكم من
 

إذا أدى االستحواذ على األراضي أو أدت القيود المفروضة على استخدام األراضي إلى فقدان األصول أو 26. 
فقدان سبل كسب العيش األخرى، بغض النظر عما إذا كان قد تم تشريد األشخاص المتأثرين بصورة مادية أم ال، 

 .أدناه 29إلى  27ع المؤسسة سوف تلبي المتطلبات الواردة في الفقرات من فإن الجهة المتعاملة م
 

سيتم تعويض األشخاص المشردين اقتصادًيا الذي يواجهون فقدان األصول أو إمكانية الوصول إليها عن هذه 27. 
 . الخسارة بكامل تكلفة االستبدال

 
 حاالت التي يؤثر فيها االستحواذ على األراضي التعويض المباشر ألصحاب األعمال التجارية المتأثرة، في ال

والقيود المفروضة على استخدام األراضي على الهياكل التجارية، عن التكلفة إلعادة إنشاء األنشطة التجارية 
في مكان آخر، وعن فقدان صافي الدخل خالل الفترة االنتقالية، وتكاليف نقل وإعادة تركيب المصنع واآلالت 

 .رىأو المعدات األخ
  بقيمة مساوية أو أعلى، أو تقديم ) مثل المواقع الزراعية أو التجارية(توفير الممتلكات العقارية البديلة

تعويض نقدي بتكلفة االستبدال الكاملة حسب المقتضى، لألشخاص الذين يملكون حقوقاً قانونية في األراضي 
 ]).2[و] 1[ 17ين انظر الفقرت(أو مزاعم معترفاً بها بمقتضى القوانين الوطنية 

  ًعن )] 3( 17انظر الفقرة [تعويض األشخاص المشردين اقتصادياً الذين ال يملكون مزاعم معترفاً بها قانونيا
مثل المحاصيل وهياكل الري وغير ذلك من التحسينات التي طرأت على (فقدان األصول بخالف األراضي 

المتعاملة مع المؤسسة ملزمة بتعويض أو مساعدة وال تكون الجهة . ، بقيمة االستبدال الكاملة)األراضي
المستوطنين االنتهازيين الضالعين في التعدي على منطقة المشروع بعد الموعد النهائي لتحديد أهلية 

 .االستحقاق
 

، سيتم تزويد األشخاص المشردين 27بجانب التعويض عن األصول المفقودة، إن وجدت، وطبًقا للفقرة  .28
تتأثر سبل كسب عيشهم أو مستويات دخلهم تأثًرا سلبًيا، بفرص لتحسين أو على األقل استعادة  اقتصادًيا الذين

 :وسائل قدرتهم على كسب الدخل ومستويات اإلنتاج ومستويات المعيشة
 
  بالنسبة لألشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على األراضي، تكون األولوية لتعويضهم تعويًضا يرتبط

تمتع األراضي البديلة بمجموعة من المزايا اإلنتاجية والمكانية المحتملة والعوامل األخرى باألراضي، حيث ت
 .التي تعادل على األقل العوامل المفقودة

  وبالنسبة لألشخاص الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على الموارد الطبيعية في المناطق التي يتم فيها تطبيق
، يتم 5الحصول على األراضي المنصوص عليها في الفقرة  القيود المرتبطة بالمشروع المفروضة على

تطبيق تدابير إما السماح بالوصول المستمر إلى الموارد المتأثرة وإما توفير إمكانية الوصول إلى موارد 
وحسبما هو مالئم، ربما تكون المزايا . بديلة مع ما يعادلها من موارد كسب الرزق وسهولة الوصول إليها

تبطة باستخدام الموارد الطبيعية الجماعية في طبيعتها بدالً من توجيهها بصورة مباشرة إلى والتعويضات مر
 .األفراد أو األسر المعيشية

  إذا حالت الظروف دون قدرة الجهة المتعاملة مع المؤسسة على تقديم األرض البديلة المالئمة أو إمكانية
ً للو صف الوارد أعاله، فستقوم الجهة المتعاملة مع الوصول للموارد الطبيعية لهؤالء األشخاص طبقا

 . المؤسسة بتقديم فرص بديلة لكسب الدخل
 

تقديم مساندة خالل الفترة االنتقالية لألشخاص المشردين اقتصادياً، كلما اقتضت الضرورة ذلك، استناداً إلى  29.
اتهم اإلنتاجية ومستوياتهم تقدير مناسب للوقت الالزم الستعادة قدرتهم على كسب الدخل واستعادة مستوي

 .المعيشية
 

ينبغي أن تحدد خطة استعادة سبل كسب العيش جميع آثار المشروع على سبل كسب العيش نتيجة القتناء األراضي أو . 56ت
 .فرض قيود على استخدام األراضي، وتحديد األشخاص المتأثرين، وتقديم خطة مفصلة للتعويض واستعادة سبل كسب العيش

ملخصا للوضع  )ج(ملخصا آلثار المشروع؛  )ب(تقديم المشروع؛  )أ(: ن توفر الخطة على األقل المعلومات التاليةوينبغي أ
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مصفوفة  )ز(معايير األهلية؛  )و(نتائج إشراك أصحاب المصلحة؛  )ه(اإلطار التنظيمي،  )د(االجتماعي في بداية المشروع؛ 

الميزانية  )ك(الرصد والتقييم وإعداد التقارير؛  )ي(القدرة التنظيمية؛  )ط(الجدول الزمني للتنفيذ؛  )ح(االستحقاقات؛ 
 .والموارد

 
 األصول أو الوظائف إلى الوصول على الناس قدرة زوال أو انقطاع يتسبب في إجراء نتيجة االقتصادي التشرد يحدث57. ت

 التشرد يحدث أن يمكن أخرى، وبعبارة .أو ال آخر مكان إلى المتأثرين األشخاص انتقال ذلك استوجب سواء المنتجة،
أو القيود المفروضة على استخدام األراضي  األراضي حيازة أن من الرغم وعلى .مادي تشرد مع أو دون االقتصادي

  تأثير لها يكون قد أنه إال األراضي، أو يستخدمون يشغلون الذين الناس نزوح على بالضرورة تنطوي ال بالمشروع المرتبطة
فعلى  .حولها أو األراضي تلك في الموجودة الموارد على يعتمدون الذين الناس عيش كسب وسبل معيشة ومستويات دخل على
مسكنها واألرض  إخالء إلى االضطرار دون ما مشروع لصالح أرضها من جزءا بالزراعة مشتغلة أسرة تفقد قد المثال، سبيل

 التهديد هذا ويشتد .المزرعة لتلك العامة اإلنتاجية إلى انخفاض يؤدي أن يمكن األرض من جزء ولو فقدان أن إال .المحيطة به
ال يملكها  أو واسع، نطاق على ومتناثرة صغيرة الزراعية عادة الحقول تكون حيث الزراعية السكانية المجتمعات بعض في

 . )مثل المزارعين المستأجرين لألراضي(األشخاص الذين يقومون بزراعتها 
 

األراضي بشكل فوري وقبل وقوع اآلثار كلما كان ذلك ممكنا،  حيازة عن الناتج االقتصادي التشرد عن يضالتعو يجب58. ت
فإنه  المختصة للتعويضات، الحكومية الهيئة دفع حالة وفي .المشردين لألشخاص الدخل تدفق على السلبية اآلثار تقليل أجل من

يتعذر  وحيثما .المدفوعات بسرعة صرف على للمساعدة الحكومية هيئةال مع المؤسسة التعاون مع المتعاملة الجهة على يجب
سوف  المؤسسة مع المتعاملة الجهة فإن الحكومية، الممارسات أو بالسياسات خاصة ألسباب فوريا التعويض مدفوعات صرف

ين خالل الفترة النازح األشخاص مساعدة أجل من التوطين، مثل دفع بدالت إعادة مساعدات بشأن خيارات أخرى تستكشف
 .الستعادة أي دخل مفقود الالزمة

 
 المتأثر الحصول التجاري العمل لصاحب يحقفإنه  التجارية، الهياكل على األراضي حيازة فيها تؤثر التي الحاالت في59. ت

وعن  نتقالية،اال خالل الفترة الضائع الدخل صافي وعن آخر، مكان في التجارية األنشطة إنشاء إعادة تكلفة عن تعويض على
ينبغي أيضا منح المساعدة لموظفي الشركة لتعويضهم عن  .األخرى المعدات أو واآلالت المصنع تركيب وإعادة نقل تكاليف

 .فقدانهم المؤقت لعملهم
 

 ذاتالطبيعية  الموارد إلى الوصول على المحلي المجتمع قدرة تقييد إلى األراضي حيازة تؤدي قد ذلك، إلى باإلضافة60. ت
 ومواد الطبية، النباتات مثل(والموارد الحرجية غير الخشبية  والمروج، واألراضي البور، المراعي، مثل الجماعية الملكية
األسماك  صيد مواطن أو الوقود، وحطب األخشاب واألحراج من أجل ،)اليدوية الحرف في المستخدمة والمواد البناء،

إما تعويض مبني على األراضي على شكل أرض بديلة مناسبة، أو فرص  ة بمنحالمؤسس مع المتعاملة الجهة وستقوم .النهرية
 هذه تأخذ أن ويمكن .الموارد لتلك المحلي المجتمع فقدان عن الوصول إلى الموارد الطبيعية في مناطق أخرى للتعويض

 إليها الوصول على بالقدرة حليالم المجتمع يحظى التي المتبقية الموارد إنتاجية تعزيز إلى تهدف مبادرات شكل المساعدات
 عن نقدي أو عيني تعويض وتقديم ،)الموارد قاعدة إنتاجية لتنشيط المقومات تحسين أو الموارد إدارة ممارسات تحسين مثل(

 .الضائعة للموارد بديلة مصادر إلى الوصول إتاحة أو الموارد إلى الوصول على القدرة فقدان
 

، ترتبط أصول الموارد الطبيعية بمفهوم خدمة النظام البيئي المندمجة في معيار 5ألداء رقم لمعيار ا  9في الحاشية رقم 61.ت
 2خدمات النظام البيئي هي المنافع التي يجنيها الناس والشركات من النظم البيئية كما تم تعريفها في الفقرتين  .6األداء رقم 

أي المنتجات التي يحصل عليها الناس من النظم  – "ت اإلمدادخدما"؛ ومن أهمها ما يشار إليه ب6لمعيار األداء رقم  3و
تشمل أمثلة خدمات اإلمداد على المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد األسماك، وتربية األحياء المائية، واألغذية  .البيئية

مياه العذبة، والموارد الوراثية، البرية، واألخشاب ومنتجات األلياف الخشبية، واأللياف األخرى، ووقود الكتلة الحيوية، وال
يعتبر انعدام فرص الوصول إلى هذه الخدمات أحد أهم العناصر التي تؤخذ بعين االعتبار في تطوير خطة . واألدوية الطبيعية

أو فرص الحصول على الموارد الطبيعية /استعادة سبل كسب العيش، وال سيما عند تقييم مدى مالءمة أراضي االستبدال و
 .توطينهم للمعاد

 
حيثما كان ذلك ممكنا، ينبغي أن تسمح الجهة المتعاملة مع المؤسسة للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية بمواصلة  62.ت

ممارسة حقوق االستعمال أو القدرة على الوصول إلى األرض التي تسيطر عليها الجهة المتعاملة مع المؤسسة كما كان األمر 
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جب أن تخضع ممارسة هذه الحقوق لتدابير معقولة من قبل الجهة المتعاملة مع المؤسسة للحفاظ ولكن ي .قبل بداية المشروع

، وضمانات لصحة وسالمة وأمن المجتمع بموجب معيار 2على بيئة عمل آمنة وصحية للعمال بموجب معيار األداء رقم 
 .، ومتطلبات التشغيل المعقولة للجهة المتعاملة مع المؤسسة4األداء رقم 

 
للمرور باألراضي التي تسيطر عليها الجهة المتعاملة  –قانونية أو معتادة  –مثال، قد تكون لدى الشعوب البدوية حقوق  63.ت

قد تكون هذه الحقوق مرتبطة ببعض الموارد  .مع المؤسسة بشكل دوري أو موسمي، لكسب القوت أو ممارسة أنشطة تقليدية
ان من الحيوانات المهاجرة، أو النباتات التي تنمو بشكل طبيعي وال يمكن قطفها سوى الطبيعية مثل واحة أو ماء عين، أو قطع

في إطار الحيطة الواجبة، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تحديد ما إذا كانت للشعوب  .في وقت معين من السنة
ها الشركة، إن كان ذلك ممكنا، مع البدوية مثل هذه الحقوق، والسماح لها بممارسة هذه الحقوق على أرض تسيطر علي

 .الضمانات المذكورة أعاله
 

وباإلضافة إلى ذلك، إذا اشترت أو استأجرت الجهة المتعاملة مع المؤسسة أرضا تحتوي على موارد أساسية ضرورية  .64ت
، فإنها تتخذ تدابير )مثل الماء، أو الخشب، أو النباتات المستخدمة في الطب الطبيعي(لكسب رزق أو بقاء المجتمع المحلي 

لحماية قدرة المجتمع المحلي على الوصول إلى الموارد الموجودة على األرض أو توفير فرص بديلة للوصول إلى هذه 
 .الموارد أو خدمات النظام اإليكولوجي، مع احترام الضمانات المذكورة أعاله

 
 ال أشخاص عيش كسب دخل أو سبل فقدان إلى وعبالمشر المرتبطة األراضي حيازة فيها تؤدي التي الحاالت في 65.ت

 عادة لهؤالء األشخاص يحق فإنه بها، لالعتراف قابلة أو قانونا بها معترف األراضي على مطالبات أو قانونيا صكا يملكون
 األرض، على قائمة هياكل أي أو األصول خسارة التعويض عن ذلك في بما المساعدات، من مجموعة على الحصول
 بصورة المساعدات هذه وحجم طبيعة تعتمد وسوف .الفترة االنتقالية خالل والمساندة األهداف والمحددة الموجهة ةوالمساعد

 انظر(أعمال  بأنشطة أو باألجور أو باألراضي مرتبطة المتأثرين عيش األشخاص كسب سبل كانت إذا ما على جزئية
 بالضرورة يعني ال الظروف هذه في باألراضي المرتبط تعويضال. )أعاله 12ت التوجيهية الفقرة في الواردة اإلرشادات
في إطار ترتيبات حيازة  األراضي إلى الوصول على القدرة استمرار على يشتمل قد األرض، ولكنه ملكية صك على الحصول

 ييفتك الضروري ومن .األراضي على المعتمدة عيشهم كسب سبل على الحفاظ من المتأثرين األشخاص لتمكين مماثلة
 حيازة فيها تؤدي ال التي للحاالت وبالنسبة .المشردين األشخاص احتياجات مع يتناسب بما االستحقاق وخيارات التعويضات

 التي األرض عن عادلة تعويضات بدفع المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستقوم العيش، كسب سبل فقدان الدخل أو إلى األراضي
 .الحال، بكامل تكلفة االستبدال مقتضى حسب األراضي تلك على لموجودةا األصول خسارة وعن في حوزتها أصبحت

 
أو مهمشين، ألن هذه الفئات تكون عادة أقل /لمشردين اقتصاديا الذين يعتبرون ضعفاء ولينبغي إيالء اهتمام خاص  66.ت

األسر التي ترأسها نساء أو  قد تشمل هذه الفئات .مرونة في مواجهة التغيير وقد تصبح أكثر ضعفا بسبب تأثيرات المشروع
أطفال، واألشخاص ذوي اإلعاقة، والفقراء جدا، والمسنين والفئات التي تعاني من التمييز االجتماعي واالقتصادي، بما في 

قد يتطلب أفراد الفئات الضعيفة مساعدة خاصة أو تكميلية فيما تعلق بإعادة التوطين ألنهم  .ذلك الشعوب األصلية واألقليات
المزارعون المسنون مثال قادرين على إخالء حقول  قد ال يكون. قدرة على التعامل مع التشرد مقارنة بعامة السكانأقل 

االستبدال؛ وقد تعني زيادة المسافة بين الحقول الزراعية والمنازل عدم قدرة المزارعين ذوي اإلعاقة على قطع المسافة 
أو الخصائص الطبيعية /كثر تعلقا بأراضيها المعتادة، وبالموارد الطبيعية وقد تكون المجتمعات األصلية أ .اإلضافية مشيا

يجب أن تشمل برامج استعادة سبل كسب العيش والتعويضات  .الفريدة للمنطقة المتأثرة مقارنة بالفئات االجتماعية األخرى
قل خطورة كلما كان ذلك ممكنا، كتفضيل لفائدة الفئات الضعيفة أشكاال إضافية من الدعم، وينبغي تفضيل خيارات التخفيف األ

ومن الممارسات الجيدة أن يجري تحديد األسر الضعيفة واألفراد الضعفاء، أو على  .التعويض العيني على التعويض النقدي
 )منظمات المجتمع المحلي، كجماعات الكنيسة(األقل التحقق من ذلك، من طرف قادة المجتمع المحلي والمنظمات المجتمعية 

أو المنظمات غير الحكومية التي تتميز بدراية أفضل بالحقائق االجتماعية واالقتصادية المحلية أو توفر سياقا محليا هاما /و
 .الستكمال نتائج الدراسات االستقصائية الموحدة التي يضطلع بها استشاريون خارجيون

 
 األراضي لحيازة نتيجة االقتصادي شرد المادي أوللت األصلية للشعوب المتأثرة المحلية المجتمعات تعرض حالة في67. ت

 معيار متطلبات إلى ، باإلضافة7رقم  األداء معيار بمتطلبات المؤسسة مع المتعاملة الجهة تفي سوف المرتبطة بالمشروع،
عض الحاالت، في ب .أو خطط استعادة سبل كسب العيش وتنفيذها/و بإعادة التوطين المعنية العمل بخطط المتعلقة 5 رقم األداء

يرد وصف الظروف  .للشعوب األصلية قبل وقوع التشرد قد يشمل ذلك الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
 .7في معيار األداء رقم   22إلى  13التي تتطلب الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في الفقرات من 
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 ن التي تديرها الحكومةمسؤوليات القطاع الخاص في عمليات إعادة التوطي

 
عندما تقع مسؤولية االستحواذ على األراضي وإعادة التوطين على عاتق الحكومة، فإن الجهة المتعاملة مع 30. 

المؤسسة سوف تتعاون مع الهيئة الحكومية المسؤولة، بالقدر الذي تسمح به تلك الهيئة الحكومية، لتحقيق نتائج 
فة لذلك، وعندما تكون قدرة الحكومة محدودة في هذا المجال، فإن الجهة وباإلضا. تتماشى مع هذا المعيار

المتعاملة مع المؤسسة سوف تلعب دوراً نشطاً أثناء تخطيط إعادة التوطين وتنفيذها ومتابعتها طبقاً للوصف 
 . الوارد أدناه

 
ل الوسائل الجبرية أو في حالة اكتساب حقوق االستحواذ على األراضي أو حق االنتفاع باألراضي من خال31. 

 التسويات التفاوضية التي تنطوي على التشريد المادي، سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتحديد ووصف
وإذا لم تكن هذه التدابير كافية للوفاء بالمتطلبات ذات الصلة بهذا المعيار، . التدابير الحكومية إلعادة التوطين24

ع المؤسسة بإعداد خطة إعادة توطين إضافية من شأنها، باإلضافة إلى الوثائق فسوف تقوم الجهة المتعاملة م
المعدة من قبل الهيئة الحكومية المسؤولة، أن تعالج استيفاء المتطلبات ذات الصلة من متطلبات هذا المعيار 

الجهة المتعاملة مع  ويجب على). المتطلبات العامة ومتطلبات التشريد المادي والتشريد االقتصادي الواردة أعاله(
تحديد األشخاص المتأثرين واآلثار؛ ) 1(المؤسسة إدراج ما يلي، على األقل، في خطة إعادة التوطين اإلضافية 

وصف األنشطة المنظمة، بما في ذلك استحقاقات األشخاص المشردين المقدمة بموجب القوانين واللوائح ) 2(
إلى  19حقيق متطلبات هذا المعيار طبقاً للوصف الوارد في الفقرات من التدابير اإلضافية لت) 3(الوطنية السارية؛ 

المسؤوليات المالية ) 4(بالطريقة التي تسمح بها الهيئة الحكومية المعنية والجدول الزمني للتنفيذ؛  29
 .افيةومسؤوليات التنفيذ التي تقع على عاتق الجهة المتعاملة مع المؤسسة في تنفيذ خطة إعادة التوطين اإلض

 
في حالة المشروعات التي تتضمن تشرداً اقتصادياً فقط، تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتحديد ووصف 32. 

التدابير التي تخطط الهيئة الحكومية المسؤولة الستخدامها لتعويض المجتمعات المحلية المتأثرة واألشخاص 
لصلة بهذا المعيار، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستقوم وإذا لم تلِب هذه التدابير المتطلبات ذات ا. المتأثرين

قد يتضمن هذا األمر تقديم تعويض إضافي عن ضياع . بوضع خطة عمل إضافية الستكمال اإلجراءات الحكومية
 . األصول وبذل جهود إضافية الستعادة سبل كسب العيش المفقودة عند االقتضاء

______________________________________________________ 

 .يجوز استخدام الوثائق الحكومية، عندما يكون ذلك ممكناً، لتحديد هذه التدابير 24 
 

المضيفة، خالل استعدادها لمشاريع القطاع الخاص أو بصفتها راعيا مباشرا لمثل هذه  الحكومات عادة ما تكون 68.ت
 إعادة وعملية التعويضات ومدفوعات األراضي، وحيازة قتصادي،المشاريع، مسؤولة عن تصميم وتنفيذ التشريد المادي واال

 تلعب أن الحاالت هذه مثل في ويجب 5. رقم األداء معيار متطلبات مع متسقة العملية هذه نتيجة تكون أن وينبغي. التوطين
 الحكومية السلطات مع نسقوأن ت العملية، هذه ومتابعة وتنفيذ إعداد مراحل خالل فعاال دورا المؤسسة مع المتعاملة الجهات

 وكالء أو المؤسسة مع المتعاملة الجهة قبل من كفاءة أكثر بصورة تنفيذها تيسير يمكن التي العملية هذه جوانب بشأن المختصة
 بصورة كبير دور بأداء المؤسسة مع المتعاملة للجهة السماح ويتوقف .المدني المجتمع منظمات أو االستشاريين مثل آخرين
 تتوفر .المختصة الحكومية للهيئة واإلدارية القضائية والممارسات والعمليات الوطني الواجب التطبيق لى القانونع جزئية

 الهيئاتتتبع  .بعض الدول على تشريعات وطنية توجه عملية إعادة التوطين، رغم أنها قد ال تفي بجميع متطلبات هذا المعيار
ي حين يتعين على الجهات المتعاملة مع المؤسسة ضمان استفياء إعادة التوطين التي الحكومية المتطلبات القانونية الوطنية، ف

ستقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتقييم مدى قدرتها على التعاون مع الوكالة  .يضطلع بها نيابة عنها ألهداف هذا المعيار
 وعندما تتأكد. 5ضمان االتساق مع معيار األداء رقم الحكومية المختصة واالتفاق على النتائج الرئيسية التي يجب تحقيقها ل

 ،5رقم  األداء معيار لمتطلبات الحكومة تديرها التي التوطين إعادة نتيجة الجهة المتعاملة مع المؤسسة من احتمال عدم استيفاء
بية تلك االحتياجات، فإنه ال وعندما تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة غير قادرة أو غير مسموح لها بملء الثغرات الالزم لتل

 .ينبغي المضي قدما في المشروع
 

األسر أو  أو المتأثرين األشخاص عيش كسب وسبل الدخل موارد قاعدة فقدان عن اإلفقار الناتجة لمخاطر نظرا69. ت
ن تقوم بها وتعويضات منخفضة في إطار عملية إعادة توطي مطّولة ملكية نزع عملية بسبب المتأثرة المحلية المجتمعات
 معيار مع اتساقها من للتأكد الملكية نزع هذا النوع من عمليات باستعراضالمؤسسة  مع المتعاملة الجهةستقوم  الحكومة،

 .5رقم  األداء
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 خال المؤسسة بموقع مع المتعاملة الجهة أخرى بتزويد  سلطة أو حكومية تقوم وكالة معينة، قد ظروف ظل في70. ت

 تمت إذا .راهنة، والذي تعرض مستخدمو أراضيه أو سكانه السابقون للتشرد ومطالبات مزاعم أية شأنهب توجد ال للمشروع،
 مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه المشروع، تسبق مباشرة تنفيذ لم ولكنها من األرض تحسبا للمشروع التوطين إعادة عملية

 كذلك فعليها األمر يكن لم وإن ، رقم األداء معيار متطلبات مع تتفق بطريقة توطينهم المعاد تعويض تم تحديد ما إذا المؤسسة
 الفترة طول )أ(: التالية العوامل مراعاة الظروف هذه مثل في ويجب .الوضع هذا لمعالجة مجد تصحيحي إجراء أي تحديد

 )ج(التوطين؛  إعادة تنفيذ مقتضاهاب تم التي واإلجراءات والقوانين العملية )ب(المشروع؛  وتنفيذ األراضي حيازة بين الفاصلة
 األراضي حيازة في شرع الذي الطرف بين العالقة )د(األراضي؛  حيازة عن المترتبة وحجم اآلثار المتأثرين األشخاص عدد

إذا كانت اإلجراءات التصحيحية ممكنة . المتأثرين وموقعهم لألشخاص الراهن الوضع )ه(مع المؤسسة؛  المتعاملة والجهة
 .المؤسسة اتخاذها قبل تنفيذ المشروع مع المتعاملة على تحسين مستوى عيش المشردين، فيجب على الجهة وقادرة

 
المختصة لتحديد  الهيئاتالتعاون مع  المؤسسة مع المتعاملة الجهة على عندما تقوم الحكومة بإعادة التوطين، ينبغي71. ت

 اإلطار أو التوطين بإعادة المعنية العمل خطة سياق في ثرينالمتأ لألشخاص الكافية التعويضات أساليب حساب وتوفير
 فجوات توجد عندما أو ،بكامل تكلفة االستبدال التعويض على الوطنية السياسة أو الوطني ينص القانون ال عندما. بها الخاص

 األداء معيار في بالتفصيل الواردة المشردين باألشخاص الخاصة والمتطلبات الوطنية أو السياسة الوطني القانون أخرى بين
 .5رقم  األداء معيار أهداف مع متسقة نتائج لتحقيق بديلة تدابير تطبيق المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه ،5رقم 

 ماتخد تقديم بشأن اتخاذ ترتيبات إلى عينية، أو نقدية تكميلية بدالت لدفع، الترتيب أو دفع، من التدابير هذه تتراوح أن ويمكن
 .وينبغي تناول هذه الثغرات والتدابير في خطة العمل اإلضافية .األغراض لهذه مكرسة مساندة

 
 .التعويضات مدفوعات توزيع في المحلية الحكومية السلطات التعاون مع المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب72. ت

 تقديم ومكان ووقت حول تاريخ العامة اتاإلعالن طريق مسبقا عن التعويضات المؤهلين للحصول على إخطار ويجب
 التعويضات على اإليصاالت، مدفوعات استلموا الذين األفراد جميع الحصول على توقيع ويجب .التعويضات مدفوعات
عندما تطرح مشكلة األمية، يجب تحديد بدائل مقبولة ثقافيا لالتصال . والمراجعة التدقيق بهذه األخيرة ألغراض واالحتفاظ

 من منها والتحقق التوطين، بإعادة المساعدات المتعلقة وتقديم التعويضات دفع مراقبة ينبغي كما. )مثل أخذ البصمات(يع والتوق
 قد .المجتمع المحلي منظمات يشملون غالبا الذين المتأثرة المحلية المجتمعات وممثلي المؤسسة مع المتعاملة الجهة مندوبي قبل

 مجال في ومعتمدة مسجلة شركة االستعانة بخدمات الحكومية والسلطات المؤسسة مع ملةالمتعا للجهة المناسب من يكون
 .التعويضات مدفوعات ومراقبة لرصد المحاسبية المراجعة

 
 الجارية المراقبة عملية في المشاركة من المؤسسة مع المتعاملة الجهة ستمّكن المعنية الحكومية الهيئة كانت إذا73. ت

 خاص اهتمام إيالء مع المراقبة برنامج وتنفيذ تصميم المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب فإنه ،المتأثرين لألشخاص
 واستعادة وتقديم المساعدات، التوطين، بإعادة وفعالية التعويضات المرتبطة عيشهم مستويات ورصد لتتبع والضعفاء فقراءلل

اد واألسر والمجتمعات، فإنها قد تؤدي إلى عواقب متباينة حسب وألن إعادة التوطين قد تكون مرهقة لألفر .العيش كسب سبل
 الحكومية والهيئة المؤسسة مع المتعاملة الجهة تتفق أن ويجب .النوع االجتماعي على التغذية والحالة الصحية، خاصة لألطفال

 المتعاملة عندما يتم منع الجهة .حيةالتصحي واإلجراءات بتدقيق االنتهاء يتعلق فيما للمسؤوليات المناسب التوزيع على المعنية
من رصد تنفيذ خطة إعادة التوطين بصورة كافية، وعند وجود خطر عدم رصد الخطة وفقا لمعيار األداء رقم  المؤسسة مع
 .عدم المضي قدما في المشروع المؤسسة مع المتعاملة ، فقد تختار الجهة5

 
جهود إعادة التوطين، إال أن التجارب السابقة أثبتت وجود فرص عامة الحكومية بقيادة  الهيئاتعادة ما يتم تكليف  .74ت

للجهات المتعاملة مع المؤسسة إما للتأثير على تخطيط وتنفيذ ورصد إعادة التوطين التي تقودها الحكومة، أو لتكملتها من أجل 
 .5تحقيق نتائج متسقة مع معيار األداء رقم 
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 الملحق ألف
 

 نية بإعادة التوطينلمحة عن خطة العمل المع
 

 
 .منطقة المشروع وتحديد للمشروع وصف عام :المشروعوصف . 1
 
 :تحديد ما يلي :اآلثار المحتملة .2

 
 إعادة التوطين؛ التي تؤدي إلى المشروع عنصر أو أنشطة )أ

 هذه األنشطة؛ عنصر أوهذا ال تأثير منطقة )ب
 ؛ ة التوطين أو التقليل منهلتجنب إعادالتي تم أخذها بعين االعتبار  البدائل )ج
 .تنفيذ المشروعخالل إلى أقصى حد ممكن  إعادة التوطين للحد منالتي تم إنشاؤها  اآلليات )د

 
األهداف الرئيسية لبرنامج إعادة التوطين، وملخص الدراسات التي أجريت لدعم : األهداف والدراسات التي أجريت .3

تاءات اإلحصائية، والدراسات االجتماعية واالقتصادية، واالجتماعات، ودراسات تنفيذ إعادة التوطين، مثل االستف /تخطيط
 .اختيار الموقع، إلى غير ذلك

 
 .القوانين ذات الصلة للبلد المضيف، وسياسات وإجراءات الجهة المتعاملة مع المؤسسة، ومعايير األداء :اإلطار التنظيمي. 4
 
 .نظمات غير الحكوميةالبنية السياسية، والم :اإلطار المؤسسي. 5

 
ملخص المشاورات العامة واإلفصاح المرتبطين بتخطيط إعادة التوطين، بما في ذلك إشراك  :إشراك أصحاب المصلحة. 6

أو الوطنية، ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، وغيرها /األسر المتأثرة، والسلطات المحلية و
ينبغي أن يشمل ذلك على األقل قائمة أهم أصحاب  .ين تم تحديدهم، بما في ذلك المجتمعات المضيفةمن أصحاب المصلحة الذ

والقضايا التي  ،).االجتماعات، ومجموعات التركيز، إلى غير ذلك(المصلحة الذين تم تحديدهم، والخطوات التي تم اتباعها 
 .، وخطة للمشاركة المستمرة طوال تنفيذ إعادة التوطين)إن وجدت(تمت إثارتها، والردود المعطاة، والمظالم الرئيسية 

 
نتائج الدراسات االجتماعية واالقتصادية التي ستجرى في المراحل المبكرة من إعداد  :االجتماعية واالقتصادية الخصائص. 7

اإلحصائية، ومعلومات  المشروع وبمشاركة األفراد الذين يحتمل تشردهم، بما في ذلك نتائج المسوحات األسرية واالستفتاءات
عن الفئات الضعيفة، ومعلومات عن سبل كسب العيش ومستويات المعيشة، وحيازة األراضي ونظم النقل، واستخدام الموارد 

 .الطبيعية، وأنماط التفاعل االجتماعي، والخدمات االجتماعية والبنية التحتية العامة
 

م للحصول على التعويضات وغيرها من أنواع المساعدة المتعلقة بإعادة تعريف المشردين ومعايير تحديد أهليته :األهلية8. 
 .التوطين، بما في ذلك التواريخ النهائية ذات الصلة

 
، ووصف أنواع كلفة االستبدالالمنهجية المستخدمة في تقدير الخسائر من أجل تحديد : تقدير الخسائر والتعويض عنها9. 

قانون المحلي، والتدابير التكميلية الالزمة لتحقيق التكلفة االستبدالية لألصول ومستويات التعويض المقترحة بموجب ال
 .المفقودة

 
ملخص ألعداد من وما سيتعرض للتأثير من أشخاص وأسر وهياكل ومبان عامة وشركات وأراض : حجم التشرد10. 

 .مزروعة وكنائس وما إلى غير ذلك
 

المتأثرين والخيارات الممنوحة لهم في الماضي والحاضر، ويفضل أن عرض جميع فئات األفراد : إطار االستحقاق11. 
 .تلخص في جداول
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التدابير المختلفة التي ستيم اللجوء إليها لتحسين أو استعادة سبل كسب عيش  :تدابير استعادة سبل كسب العيش .12
 .المتشردين

 
نتقال، ومواقع إعادة التوطين البديلة التي يتم أخذها بعين بما في ذلك اختيار وإعداد الموقع، واال :مواقع إعادة التوطين. 13

 .االعتبار وشرح المواقع المختارة، واآلثار المترتبة على المجتمعات المضيفة
 

السكن والبنية التحتية  )أو تمويل تزويد المعاد توطينهم ب(خطط لتقديم  :السكن والبنية التحتية والخدمات االجتماعية. 14
؛ وخطط لضمان توفير )مثل المدارس والخدمات الصحية (، والخدمات االجتماعية )المياه والطرق الفرعيةمثل إمدادات (

 .خدمات مماثلة للساكنة المضيفة؛ والتطوير الالزم للموقع، والهندسة، والتصاميم المعمارية لهذه المرافق
 

ث للنزاعات الناشئة عن إعادة التوطين؛ يجب أن تأخذ إجراءات معقولة التكلفة ومتاحة لتسوية طرف ثال :إجراءات التظلم. 15
 .آليات التظلم بعين االعتبار إمكانية اللجوء إلى القضاء وإلى اآلليات التقليدية والمجتمعية لتسوية النزاعات

 
نفيذ تدابير إعادة المسؤولة عن ت الهيئاتاإلطار التنظيمي لتنفيذ إعادة التوطين، بما في ذلك تحديد  :المسؤوليات التنظيمية. 16

والسلطات القضائية المعنية بالتنفيذ؛ وأية  الهيئاتالتوطين وتوفير الخدمات؛ والترتيبات الالزمة لضمان تنسيق مناسب بين 
المنفذة على تصميم وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين؛ وأحكام نقل  الهيئاتلتعزيز قدرة  )بما في ذلك المساعدة التقنية(تدابير الزمة 

لية إدارة المرافق والخدمات المقدمة في إطار المشروع إلى السلطات المحلية أو إلى المعاد توطينهم، ونقل مسؤوليات مسؤو
 .مشابهة من وكاالت تنفيذ التوطين إن اقتضى األمر

 
ك التواريخ جدول زمني يغطي جميع أنشطة إعادة التوطين من اإلعداد إلى التنفيذ، بما في ذل :الجدول الزمني للتنفيذ .17

وينبغي أن يشير هذا  .المستهدفة لتحقيق الفوائد المتوقعة لفائدة المعاد توطينهم والمضيفين، وتقديم مختلف أشكال المساعدة
 .الجدول الزمني إلى العالقة بين أنشطة إعادة التوطين وتنفيذ المشروع ككل

 
يع أنشطة إعادة التوطين، بما في ذلك بدالت التضخم، والنمو جداول تبين تقديرا مفصال لتكاليف جم :التكاليف والميزانية. 18

السكاني، وغيرها من حاالت الطوارئ؛ وجداول زمنية للنفقات؛ ومصادر التمويل؛ والترتيبات الالزمة لتدفق األموال في 
 .المنفذة الهيئاتالوقت المناسب وتمويل إعادة التوطين، إن وجد، في المناطق التي تقع خارج اختصاص 

 
الترتيبات الالزمة لرصد أنشطة الوكالة المنفذة إلعادة التوطين، والمستكملة من قبل  :الرصد والتقييم وإعداد التقارير. 19

مراقبين مستقلين لضمان معلومات كاملة وموضوعية؛ ومؤشرات رصد األداء لقياس مداخل ومخارج ونتائج أنشطة إعادة 
لرصد؛ وتقييم أثر إعادة التوطين لفترة زمنية معقولة بعد االنتهاء من جميع أنشطة التوطين؛ وإشراك المتشردين في عملية ا

 .إعادة التوطين واألنشطة اإلنمائية ذات الصلة؛ واستخدام نتائج رصد إعادة التوطين لتوجيه تنفيذها الحقا
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 الملحق باء
 

 جدول محتويات تدقيق االنتهاء
 

التوطين التي تم القيام بها حتى اآلن، والحاجة إلى استمرار إعادة التوطين، موجز مقتضب إلعادة : الملخص اإلداري. 1
وحجم التشرد، واألنشطة المضطلع بها، والمظالم والقضايا الرئيسية التي تمت معالجتها، وعمليات الرصد و التقييم المستمرة 

 .أو المعلقة والتوصيات الرئيسية
 

اآلن، مع تغطية المشروع والمجتمعات المتأثرة، وحجم التشرد، واآلثار وصف موجز لعملية الرصد حتى  :الخلفية 2.
العيش، واإلطار القانوني، ومعايير األهلية و إطار االستحقاق، وتوقيت مختلف  كسب الرئيسية إلعادة التوطين على سبل

سب العيش والتعويض المقدم، أو استعادة سبل ك/عناصر التشرد المادي واالقتصادي المضطلع بها، وأنشطة إعادة التوطين و
 .والمظالم أو القضايا الرئيسية أو المعلقة

 
العيش، وملخص  كسب أو خطة استعادة سبل/لمحة عامة عن األهداف الرئيسية لخطة إعادة التوطين و :أهداف المراجعة .3

، االستشارة األولية والمستمرة، مثال(للدراسات واألنشطة المضطلع بها لدعم تنفيذ إعادة التوطين واستعادة سبل كسب العيش 
وخارطة أصحاب المصلحة واالستفتاءات اإلحصائية، ومسوحات األصول، والدراسات االجتماعية واالقتصادية األساسية، 

بما في ذلك (، وتقييم العملية والنتائج )واجتماعات التخطيط التشاركي، ودراسات اختيار الموقع، والهياكل التنظيمية للتنفيذ
 .)اهج المستخدمة للرصد التشاركي والتقييمالمن

 
 :1ى، ما يليتشمل القضايا التي سينظر فيها، من بين أمور أخر :النتائج الرئيسية .4

 مدى اإلعالم والتشاور العامين قبل حيازة األرض، وكفاية التشاور المستمر  •
استبدال األصول المفقودة، وظروف السكن، مثل التعويض الكافي لتغطية تكاليف (أنواع التعويض المقدم وكفايته  •

 )االستحقاقات، وتدابير استعادة الدخل واستدامة سبل كسب العيش/والتعويض
مستوى مشاركة السكان المتأثرين في القرارات المتعلقة بمعدالت التعويض، ومواقع إعادة التوطين الجديدة، وخيارات  •

 استعادة سبل كسب العيش
مثل الصحة، والتعليم، والمياه، (يلة من حيث البنية، والموقع، والحصول على الموارد والخدمات كفاية المساكن البد •

والصرف الصحي، والنقل، والضمان االجتماعي والطبي، واألراضي الزراعية والرعوية، وفرص العمل والتدريب 
 )ومبادرات التنمية المجتمعية

 فعالية تدابير استعادة سبل كسب العيش •
 دماج في المجتمعات المضيفةاالن •
 التأثير على الممتلكات الثقافية •
 )المتأثرة(التدابير المتخذة لحماية األشخاص والفئات الضعيفة  •
 التظلم تسويةكفاية عملية ونتائج  •
 .عملية ونتائج الرصد والتقييم •
 

نتاجات والتوصيات، وأي ثغرات أو قضايا ملخص موجز لالست :اإلجراءات التصحيحية/االستنتاجات والتوصيات الرئيسية .5
عالقة، وتوفير خطة عمل تصحيحية ذات إطار زمني محدود مع إجراءات أساسية، وموارد بشرية مخصصة، وإطار زمني 

 .مقترح لالنتهاء وميزانية
 
 
 .الظروف المحليةالتأثير و على مستوى، وهذا يتوقف مشروع حسب كل المحتوى يختلف سوف 1
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 مراجع المذيلةقائمة ال

 
–1569 :(10) 25التنمية في العالم " .المخاطر ونموذج إعادة البناء إلعادة توطين السكان المشردين". 1997. سيرني. مايكل م

87. 
 

في المخاطر وإعادة " .نموذج لتشرد السكان وإعادة التوطين :المخاطر واإلجراءات الوقائية وإعادة البناء". 2000. ———
 :واشنطن العاصمة. 55–11سيرني وكريس ماكدويل، . األفراد المعاد توطينهم والالجئين، بتحرير مايكل م تجارب :البناء

 .البنك الدولي
 

 .دليل للممارسين :تضمين النوع االجتماعي في تقارير االستدامة .ومؤسسة التمويل الدولية المبادرة العالمية إلعداد التقارير
 .مؤسسة التمويل الدولية :عداد التقارير؛ واشنطن العاصمةالمبادرة العالمية إل :أمستردام

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust
derSustainabilityReporting__WCI__131957730036ainability/Publications/Publications_Report_Gen

2?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CON
. TENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page  77هذا الكتاب المكون من  يصف 

ظر أيضا قاعدة بيانات النساء، واألعمال التجارية ان .صفحة االختالفات بين أدوار وحقوق الجنسين في مختلف البلدان
 .الستكشاف هذه المواضيع /http://wbl.worldbank.orgوالقانون في 

 
 التمويل مؤسسة: واشنطن العاصمة.  التوطين بإعادة المعنية العمل خطة إعداد دليل.  2001.الدولية التمويل مؤسسة

 .دوليةال
te_site/ifc+sustainabilhttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corpora

.ity/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424  100هذا الكتاب المكون من  يقدم 
 المرجعية القوائم أدوات عملية مثل على يشتمل كما التوطين، إعادة تخطيط عملية مفصلة حول صفحة إرشادات

يقدم هذا الكتاب أيضا توجيهات مفصلة حول فرص جني فوائد  .لرصدا وأطر للمسوحات، وعينات بالتنفيذ، الخاصة
 .إنمائية من المشروع

 
 األسواق في أعمال بأنشطة القائمة للشركات الممارسات السليمة دليل :المباشرة المصلحة أصحاب. 2007. ———

 .الدولية التمويل مؤسسة: واشنطن العاصمة .الناشئة
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sust

ainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?
All=TRUE&CACHE=NONE&CONTEid=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.Reset

 .NTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page  201هذا الكتاب المكون من  يشرح 
المظالم ومشاركة  آليات بشأن إرشادات ذلك في بما المتأثرة، المحلية المجتمعات إلشراك جديدة صفحة مناهج وأشكال

 .النساء
 

مبادئ توجيهية للمشاريع والشركات حول تصميم : ة المتأثرة بالمشروعمعالجة مظالم المجتمعات المحلي". 2009. ———
 .، مؤسسة التمويل الدولية، واشنطن العاصمة7مذكرة الممارسات الجيدة رقم  " .آليات التظلم

Susthttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20
ainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&
WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE

.=NONE&SRV=Page 
 
 

 الحيازة ضمان لممارسات،ا دليل أفضل. 2003. )برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية(المتحدة  موئل األمم
 .المتحدة موئل األمم: نايروبي. األراضي وفرص الوصول إلى

.http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1587 ن يحدد هذا الكتاب المكون م
 ضمان اتجاهات على التأكيد مع األراضي إدارة مجال في العالمي الصعيد على االبتكارات صفحة آخر 117

 .الحيازة

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Report_GenderSustainabilityReporting__WCI__1319577300362?id=032d1d8048d2eb75bed7bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://wbl.worldbank.org/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_StakeholderEngagement__WCI__1319577185063?id=9036808048d2ea68ba36bf4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_GPN_Grievances?id=c45a0d8048d2e632a86dbd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&CONTENTCACHE=NONE&CONNECTORCACHE=NONE&SRV=Page
http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1587
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. الحضرية المناطق في للفقراء المالئم المسكن توفير لدعم أداة :الحيازة لضمان العالمية الحملة.  2004. ———
 .المتحدة موئل األمم: نايروبي

.http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=1482  هذا الكتاب المكون من  يقدم
 العشوائية والمستوطنات الفقيرة األحياء في ويعملون يعيشون الذين الناس أوضاع تحسين كيفية بشأن صفحة إطارا 80

 .العالم حول
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