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 ريف اتعال

  آاثر املشروع
 .ابستخدام املناطق القانونية أو املناطق احملميةتقييد الوصول إليها األراضي أو  ابالستحواذ علىأي آاثر تتصل مباشرة 

 
 األشخاص املتضررين )يف بعض األحيان "األشخاص املتضررين من املشروع"(

مخخخخخن هيكخخخخخل مبخخخخخين  أي شخخخخخخص يفقخخخخخدن نتيجخخخخخة لتنفيخخخخخذ مشخخخخخروع مخخخخخان ااخخخخخق يف امخخخخختال  أو اسخخخخختخدام أو االنتفخخخخخاع  ي شخخخخخكل آخخخخخخر
أو أرض )سخخخخخخخكنية أو زراعيخخخخخخخة أو مرعخخخخخخخىي أو  اصخخخخخخخيل وأشخخخخخخخجار سخخخخخخخنوية أو معمخخخخخخخرةن أو أي أصخخخخخخخل آخخخخخخخخر اثبخخخخخخخ  أو منقخخخخخخخولن إمخخخخخخخا  

 .أو جزئياًن بصورة دائمة أو مؤقتةكلياً 
 

 النهائي املوعد
املشخخخخخروع ذي الصخخخخخلة قبخخخخخل تنفيخخخخخذ  ألغخخخخخراضاألراضخخخخخي  ابالسخخخخختحواذ علخخخخخىة اليمنيخخخخخة إخطخخخخخاراً هخخخخخو التخخخخخارير الخخخخخذي تصخخخخخدر  يخخخخخه ااكومخخخخخ 

النهخخخخخخائي لوضخخخخخع قائمخخخخخة ابألسخخخخخر املتضخخخخخخررة  املوعخخخخخدقبخخخخخخل اإلعخخخخخالن عخخخخخن  ااصخخخخخراملسخخخخخح التفصخخخخخيلي للقياسخخخخخات. سخخخخخخيتم إجخخخخخراء مسخخخخخح 
 .احملتملة

 
 األهلية

حخخخخخق قخخخخخانوين ر خخخخخي يف  ميلخخخخخ ي 1بخخخخخل املوعخخخخخد النهخخخخخائي: )ق ومت إدراجخخخخخه يف القائمخخخخخةاملتخخخخخأثرة ابملشخخخخخروع  األرضأي شخخخخخخص اسخخخخختخدم 
 مبقتضخخخخخخخىمعخخخخخخخ ف  خخخخخخخا  العقخخخخخخخاريف األرض ولكخخخخخخخن لديخخخخخخخه مطالبخخخخخخخة  خخخخخخخذ  األرض أو حخخخخخخخق قخخخخخخخانوين ر خخخخخخخي  ميلخخخخخخخ ي ال 2) أو ناألرض

 .يشغلهااليت األرض  مبلكية ا مع ف مطالبة مع ف به أو حق قانوين  ميل ي ال 3ن أو )دقوانني البال
 

 املعايري البيئية واالجتماعية
حتخخخخخدد املعخخخخخايري البيئيخخخخخة واالجتماعيخخخخخة االشخخخخخ اطات علخخخخخى املق ضخخخخخني املتعلقخخخخخة بتحديخخخخخد وتقيخخخخخيم املخخخخخخاطر واآلاثر البيئيخخخخخة واالجتماعيخخخخخة 
د املرتبطخخخخخة ابملشخخخخخاريع الخخخخخيت يخخخخخدعمها البنخخخخخ  مخخخخخن خخخخخخالل مويخخخخخل املشخخخخخاريع االسخخخخخت مارية. هنخخخخخا  عشخخخخخرة معخخخخخايري بيئيخخخخخة واجتماعيخخخخخة حتخخخخخد

 .املعايري اليت سيفي  ا املق ض واملشروع طوال دورة حياة املشروع
 

 االستبدالتكلفة 
ابلنسخخخخخخبة لاراضخخخخخخي الزراعيخخخخخخةن  خخخخخخين تكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال هخخخخخخي القيمخخخخخخة السخخخخخخوقية لاراضخخخخخخي ذات اإلمكخخخخخخاانت اإلنتاجيخخخخخخة املتسخخخخخخاوية أو 

مخخخخخخخا قبخخخخخخخل املشخخخخخخخروع أو مخخخخخخخا قبخخخخخخخل النخخخخخخخزو ن أيهمخخخخخخخا أعلخخخخخخخىن  االسخخخخخخختخدام املتسخخخخخخخاوي املوجخخخخخخخودة يف املنخخخخخخخاطق ا خخخخخخخاورة لاراضخخخخخخخي املتخخخخخخخأثرة
ملسخخخخخخختو ت األراضخخخخخخخي املتخخخخخخخأثرةن ابإلضخخخخخخخا ة إة تكلفخخخخخخخة  مسخخخخخخاويةابإلضخخخخخخا ة إة تكلفخخخخخخخة استصخخخخخخخال  األرض إلعاد خخخخخخخا إة مسخخخخخخختو ت 

 .أي ضرائب مقابل تسجيل ونقل ملكية األرض
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لاراضخخخخخخي املتسخخخخخخاوية يف ااجخخخخخخم واالسخخخخخختخدام مخخخخخخا قبخخخخخخل النخخخخخخزو ن ابلنسخخخخخخبة لاراضخخخخخخي يف املنخخخخخخاطق ااضخخخخخخريةن  ي خخخخخخا القيمخخخخخخة السخخخخخخوقية 
وتوجخخخخد  يهخخخخا مرا خخخخق وخخخخخدمات بنيخخخخة حتتيخخخخخة عامخخخخة ألاثلخخخخة أو  سخخخخنة وتقخخخخع ابلقخخخخخر  مخخخخن األراضخخخخي املتخخخخأثرةن ابإلضخخخخا ة إة تكلفخخخخخة أي 

 ضرائب مقابل تسجيل ونقل ملكية األرض.
 

للمخخخخخواد لبنخخخخخاء هيكخخخخخل بخخخخديل مبسخخخخخاحة ونوعيخخخخخة ألاثلخخخخخة للهيكخخخخخل املتخخخخخأثر ابلنسخخخخبة للمنخخخخخازل واملنشخخخخخ ت األخخخخخخرون  ي خخخخخا التكلفخخخخة السخخخخخوقية 
أو أ ضخخخخخخل منهخخخخخخان ابإلضخخخخخخا ة إة تكلفخخخخخخة نقخخخخخخل مخخخخخخواد البنخخخخخخاء إة موقخخخخخخع البنخخخخخخاءن ابإلضخخخخخخا ة إة تكلفخخخخخخة رسخخخخخخوم أي عمالخخخخخخة ومقخخخخخخاولنين 

يؤخخخخخخخذ إهخخخخخخال  ابإلضخخخخخخا ة إة تكلفخخخخخخة أي ضخخخخخخرائب مقابخخخخخخل تسخخخخخخجيل ونقخخخخخخل ملكيخخخخخخة األرض. عنخخخخخخد حتديخخخخخخد تكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدالن ال 
 .األصل وقيمة املواد املستنقذة يف االعتبارن وال يتم خصم قيمة املنا ع املستخلصة من املشروع من تقييم األصل املتأثر

 
 إعادة التوطني

علخخخخخخى األراضخخخخخخي وتقييخخخخخخد الوصخخخخخخول إليهخخخخخخان إة عخخخخخخن االسخخخخخختيالء  النامجخخخخخخةمجيخخخخخخع اخلسخخخخخخائر االقتصخخخخخخادية واالجتماعيخخخخخخة املباشخخخخخخرة  تشخخخخخخمل
املخخخخخادي.  االنتقخخخخخال –املعتخخخخخاد  ال تقتصخخخخخر إعخخخخخادة التخخخخخوطني علخخخخخى معناهخخخخخاامل تبخخخخخة علخخخخخى ذلخخخخخ .  واملعاجلخخخخخات يةتخخخخخدابري التعويضخخخخخ الجانخخخخخب 

ن مبخخخخخخا علخخخخخى األرضالقائمخخخخخة واهلياكخخخخخل املاديخخخخخة  يضخخخخخ ااألر  االسخخخخختحواذ علخخخخخىي 1ن حسخخخخخب ااالخخخخخة )ميكخخخخخن أن تشخخخخخمل إعخخخخخادة التخخخخخوطني
سخخخخخخخني )أو ي إعخخخخخخخادة التأهيخخخخخخخل االقتصخخخخخخخادي لاشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررين لتح3) ناملخخخخخخخادي  االنتقخخخخخخخالي 2) نيف ذلخخخخخخخ  األعمخخخخخخخال التجاريخخخخخخخة

 ل ومستو ت املعيشة.على األقل استعادةي الدخ
 

 االستحقاقات 
 .تشمل تعويض ومساعدة األشخا  املتضررين على أساس نوع ومدو الضرر

 
 استعادة الدخل

 العيش لاسر املتضررة.كسب إعادة إنشاء مصادر الدخل وسبل  
 

 اخلسائرجرد 
 املشروع.سبب ب ةاملتأثر واملداخيل  األصول املادية  حسا هي عملية 

 
 العيش كسب  سبل

 ثخخخخخروات املخخخخخرءعخخخخخادة علخخخخخى العمخخخخخل ااخخخخخر و / أو العمخخخخخل  جخخخخخر ابسخخخخختخدام  تشخخخخختملن الخخخخخيت ألنشخخخخخطة االقتصخخخخخادية وتخخخخخد قات الخخخخخدخلا
 .لتلبية متطلبات الفرد واألسرة على أساس مستدامي لتوليد املوارد الكا ية على حد سواء )البشرية واملادية
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 ملخص تنفيذي
 

أزمخخخخخخات األمخخخخخخن الغخخخخخخذائي وحتسخخخخخخني األمخخخخخخن الغخخخخخخذائي والتغذيخخخخخخة  التكيخخخخخخف مخخخخخخعيركخخخخخخز املشخخخخخخروع علخخخخخخى بنخخخخخخاء قخخخخخخدرة األسخخخخخخر اليمنيخخخخخخة علخخخخخخى 
يهخخخخخخدف املشخخخخخخروع إة أن يكخخخخخخون مب ابخخخخخخة لاسخخخخخخر مخخخخخخن خخخخخخخالل ز دة تخخخخخخوا ر الغخخخخخخذاء والوصخخخخخخول إليخخخخخخه واسخخخخخختخدامه يف منخخخخخخاطق املشخخخخخخروع. 

أنشخخخخخخخطة  علخخخخخخخى مل املشخخخخخخخروعت. يشخخخخخخخ منصخخخخخخخة قابلخخخخخخخة للتوسخخخخخخخع لتقخخخخخخخدئ دعخخخخخخخم واسخخخخخخخع النطخخخخخخخا  لامخخخخخخخن الغخخخخخخخذائي يف الخخخخخخخيمن يف املسخخخخخخختقبل
ن مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  حتسخخخخخني دخخخخخخل األسخخخخخرة )حتسخخخخخني الوصخخخخخول إة الغخخخخخذاءي األساسخخخخخية ال الثخخخخخة لامخخخخخن الغخخخخخذائي تكميليخخخخخة ملعاجلخخخخخة اجلوانخخخخخب

ني التغذيخخخخخةي. لتحقيخخخخخق واسخخخخختعادة وتوسخخخخخيع اإلنتخخخخخاج الزراعخخخخخي )حتسخخخخخني تخخخخخوا ر الغخخخخخذاءي وتعزيخخخخخز التغذيخخخخخة علخخخخخى مسخخخخختوو األسخخخخخرة )حتسخخخخخ 
النقخخخخخد  أنشخخخخخطة سخخخخخرة مخخخخخن خخخخخخاللي حتسخخخخخني دخخخخخخل األ1: )تشخخخخخمل مخخخخخا يلخخخخخين ة مكخخخخخوانتهخخخخخذ  األهخخخخخدافن يتضخخخخخمن املشخخخخخروع  سخخخخخ 

منتجخخخخخخخات احملاصخخخخخخخيل الغذائيخخخخخخخة واملاشخخخخخخخية ز دة إنتخخخخخخخاج وبيخخخخخخخع ي 2ن )لبنيخخخخخخخة التحتيخخخخخخخة ل نتخخخخخخخاج الزراعخخخخخخخي يمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق ابمقابخخخخخخخل العمخخخخخخخل 
ي 5ن )إدارة األمخخخخخخن الغخخخخخخذائيال يف مخخخخخخ ي بنخخخخخخاء القخخخخخخدرات 4 ااالخخخخخخة التغذويخخخخخخة لاسخخخخخخر الريفيخخخخخخةن )ي حتسخخخخخخني3ن )واملنتجخخخخخخات السخخخخخخمكية

منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة  –يعتخخخخخخزم املشخخخخخخروع العمخخخخخخل مخخخخخخن خخخخخخخالل العديخخخخخخد مخخخخخخن الوكخخخخخخاالت املنفخخخخخخذة وإدارة املعر خخخخخخة. املشخخخخخخاريع إدارة 
علخخخخى  اً تصخخخخميم وتوسخخخخيع نطخخخخا  التخخخخدخالت بنخخخخاء الخخخخذي يتخخخخيح األمخخخخر –وبخخخخرانمم األمخخخخم املتحخخخخدة اإلمنخخخخائي وبخخخخرانمم األغذيخخخخة العخخخخاملي 

 يخخخخخخختم بعخخخخخخخد حتديخخخخخخخد املواقخخخخخخخع احملخخخخخخخددة الخخخخخخخيت سخخخخخخخيتم  يهخخخخخخخا تنفيخخخخخخخذ املكخخخخخخخوانت الفرعيخخخخخخخة مليف الخخخخخخخيمن. الواقخخخخخخخع االحتياجخخخخخخخات علخخخخخخخى أرض 
األسخخخخخر  يمخخخخخن املشخخخخخروع هخخخخخ  الرئيسخخخخخيني يناملسخخخخختفيد ن يف حخخخخخني أنشخخخخخروع يف  ا ظخخخخخات يتخخخخخارة يف الخخخخخيمنللمشخخخخخروع. سخخخخخيتم تنفيخخخخخذ امل

 .يفية الفقرية األك ر تضرراً من انعدام األمن الغذائي يف احملا ظات املستهد ةالر 
 

مت إعخخخخخخداد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني لتوضخخخخخخيح مبخخخخخخادئ إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني وال تيبخخخخخخات التنظيميخخخخخخة ومعخخخخخخايري التصخخخخخخميم الخخخخخخيت سخخخخخخيتم تطبيقهخخخخخخا 
أثنخخخخخخاء التنفيخخخخخخذ. إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخو اهليكخخخخخخل األساسخخخخخخي  الخخخخخخيت يخخخخخختم إعخخخخخخدادهاعلخخخخخخى مكخخخخخخوانت املشخخخخخخروع / املشخخخخخخاريع الفرعيخخخخخخة 

 اً و قخخخخخ لضخخخخخمان تلبيخخخخخة مجيخخخخخع إجخخخخخراءات وترتيبخخخخخات إعخخخخخادة التخخخخخوطني والتخفيخخخخخف مخخخخخن حخخخخخد ا املوحخخخخخدة  يةجخخخخخراءات التشخخخخخغيلاإللتحديخخخخخد 
 .للمعايري املتفق عليها أثناء تنفيذ املشروع

 
ي التعامخخخخخل مخخخخخع 2ن )نيخخخخخةيف)بعخخخخخد اسخخخخختنفاد مجيخخخخخع البخخخخخدائل ال يضخخخخخ ااألر  االسخخخخختحواذ علخخخخخىي 1إجخخخخخراءات )حيخخخخخدد إطخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني 

حتديخخخخخخد األشخخخخخخخا  الخخخخخخذين تكبخخخخخخدوا خسخخخخخخائر اقتصخخخخخخادية أو خسخخخخخخائر األراضخخخخخخي )أي  االسخخخخخختحواذ علخخخخخخى انمجخخخخخخة عخخخخخخنأي آاثر متبقيخخخخخخة 
قخخخخخخخخخق مخخخخخخخخخن اتبخخخخخخخخخاع السياسخخخخخخخخخات والتح الرصخخخخخخخخخدي 3ن )ييف املمتلكخخخخخخخخخات اخلاصخخخخخخخخخة وحتديخخخخخخخخخد قيمخخخخخخخخخة تلخخخخخخخخخ  اخلسخخخخخخخخخائر والتعخخخخخخخخخويض عنهخخخخخخخخخا

 ي التشاور مع األشخا  املتضررين ووصف آليات التظلم.4ن )واإلجراءات
 

  5 البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعيابإلضخخخخخخا ة إة املعيخخخخخخار الوطنيخخخخخخة ذات الصخخخخخخلة  والقخخخخخخراراتيسخخخخخختند إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا إة القخخخخخخوانني 
  .التوطني القسريةاألراضي والقيود املفروضة على استخدام األراضي وإعادة االستحواذ على للبن  الدويل بشأن 

 
مراجعخخخخخخة اإلطخخخخخخار القخخخخخخانوين الخخخخخخوطين ااخخخخخخايل ومقارنتخخخخخخه ينطخخخخخخوي علخخخخخخى ي 1لتاليخخخخخخة: )خيخخخخخخدم إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني األغخخخخخخراض احملخخخخخخددة ا

لخخخخخنهم ل اً وصخخخخخفيقخخخخخدم ي 2ن )الفجخخخخخواتتخخخخخدابري سخخخخخد  ويبخخخخخنين  يمخخخخخا يتعلخخخخخق ابلفجخخخخخواتن إن وجخخخخخدت  5 البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعيابملعيخخخخخار 



7 

 

يخخخخخد ي حيخخخخخدد معخخخخخايري األهليخخخخخة لتحد3ن )األخخخخخخرو املتبخخخخخع يف االسخخخخختحواذ علخخخخخى األراضخخخخخي واألصخخخخخول اخلاصخخخخخة ومخخخخخوارد امللكيخخخخخة املشخخخخخ كة 
مي حيخخخخخخخدد آليخخخخخخخات / 5ن )دد عمليخخخخخخخة تقيخخخخخخخيم األصخخخخخخخول املتخخخخخخخأثرةي حيخخخخخخخ 4ن ) ئخخخخخخخات األشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررين يتلخخخخخخخف التشخخخخخخخاور الخخخخخخخيت   خخخخخخخ 
دد ترتيبخخخخخخات حيخخخخخخ ي 6طني مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  اإل صخخخخخخاحات العامخخخخخخةن )اعتمادهخخخخخخا أثنخخخخخخاء إعخخخخخخداد وتنفيخخخخخخذ خطخخخخخخ  عمخخخخخخل إعخخخخخخادة التخخخخخخو  يتعخخخخخخني
 .والتقييم مبا يف ذل  آليات التظلم  الرصد

 
وميكخخخخخن حتدي خخخخخه ابالتفخخخخخا  املتبخخخخخادل بخخخخخني  نيخخخخخة واالجتماعيخخخخخةمخخخخخن إطخخخخخار اإلدارة البيئ اً أساسخخخخخي اً شخخخخخكل إطخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني هخخخخخذا جخخخخخزءي

 منظمة األغذية والزراعة وبرانمم األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمم األغذية العاملي والبن  الدويل.
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 املقدمة .1
 

 األساس املنطقي إلطار إعادة التوطني واهلدف منه 1-1
 

األراضخخخخخخي والقيخخخخخخود املفروضخخخخخخة علخخخخخخى اسخخخخخختخدام األراضخخخخخخي  االسخخخخخختحواذ علخخخخخخىلبنخخخخخخ  الخخخخخخدويل بشخخخخخخأن ل 5 البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعياملعيخخخخخخار 
االلتزامخخخخخخخخات البيئيخخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخخة ملشخخخخخخخخروع ي وخطخخخخخخخخة بعخخخخخخخخد"  يمخخخخخخخخا 5 البيئخخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخخاعياملعيخخخخخخخخار )" التخخخخخخخخوطني القسخخخخخخخخريةوإعخخخخخخخخادة 

املق ضخخخخخخخني أو املسخخخخخخختفيدين مخخخخخخخن  ه يتعخخخخخخخني علخخخخخخخىإة أنخخخخخخخ يشخخخخخخخريان الصخخخخخخخمود يف الخخخخخخخيمن القخخخخخخخدرة علخخخخخخخى االسخخخخخخختجابة لامخخخخخخخن الغخخخخخخخذائي و 
عخخخخخخادة التخخخخخخوطني إلإطخخخخخخار  إعخخخخخخداد وإقخخخخخخراراألمخخخخخخوال )يف هخخخخخخذ  ااالخخخخخخة منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة وبخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائيي 

قبخخخخخل تنفيخخخخخذ أي مشخخخخخاريع  رعيخخخخخة تنطخخخخخوي علخخخخخى احتمخخخخخال االسخخخخختحواذ علخخخخخى األراضخخخخخي أو  5ق مخخخخخع املعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي يتسخخخخخ 
أو األراضخخخخخخخي  لالسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى احملتمخخخخخخخلجخخخخخخخم ااأو  الطخخخخخخخابعكخخخخخخخون  يهخخخخخخا يااخخخخخخخاالت الخخخخخخخيت  يف. النخخخخخخزو  املخخخخخخخادي و/ أو االقتصخخخخخخخادي 

ي مخخخخخادي و / أو اقتصخخخخخاد نخخخخخزو مخخخخخن احملتمخخخخخل أن يتسخخخخخبب يف  مخخخخخا مبشخخخخخروع ذات الصخخخخخلةالقيخخخخخود املفروضخخخخخة علخخخخخى اسخخخخختخدام األراضخخخخخي 
املق ضخخخخخخني / املسخخخخخختفيدين مخخخخخخن األمخخخخخخوال يقتضخخخخخخي مخخخخخخن  5املعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي   خخخخخخينن غخخخخخخري معخخخخخخروف أثنخخخخخخاء إعخخخخخخداد املشخخخخخخروع

ن يخخخخخختم إعخخخخخخداد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة . ابلتخخخخخخايل5مخخخخخخع املعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  تتوا خخخخخخقعامخخخخخخة مبخخخخخخادئ وإجخخخخخخراءات  يتضخخخخخخمنإطخخخخخخار  وضخخخخخخع
لخخخخخدعم تنفيخخخخخذ هخخخخخذ  األعمخخخخخال / املشخخخخخاريع األراضخخخخخي  االسخخخخختحواذ علخخخخخى يلخخخخخزمالتخخخخخوطني لاعمخخخخخال املدنيخخخخخة / املشخخخخخاريع الفرعيخخخخخة حيخخخخخ  

 .شروعاملالفرعية اليت مل يتم حتديدها بعد يف تقييم 
 
هخخخخذا هخخخخو تسخخخخلي  الضخخخخوء علخخخخى مبخخخخادئ إعخخخخادة التخخخخوطني وال تيبخخخخات التنظيميخخخخة ومعخخخخايري التصخخخخميم هلخخخخدف مخخخخن إطخخخخار إعخخخخادة التخخخخوطني ا

 اً يوضخخخخخخح إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني أيضخخخخخخ الخخخخخخيت سخخخخخخيتم تطبيقهخخخخخخا علخخخخخخى املشخخخخخخاريع الفرعيخخخخخخة الخخخخخخيت سخخخخخخيتم إعخخخخخخدادها أثنخخخخخخاء تنفيخخخخخخذ املشخخخخخخروع. 
 )خطخخخخخخ ي والتقيخخخخخيم الخخخخخخيت سخخخخخيتم تطبيقهخخخخخا علخخخخخخى خطخخخخخة الرصخخخخخخدابلتفصخخخخخيل معخخخخخايري األهليخخخخخخة واالسخخخخختحقاقات وآليخخخخخخة الخخخخختظلم وترتيبخخخخخات 

  .إعادة التوطني اليت سيتم حتديدها وإعدادها أثناء تنفيذ املشروع
 

  قخخخخخد منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائين ويخخخخختم تنفيخخخخخذ  مخخخخخن قبخخخخخلكمشخخخخخروع مخخخخخدعوم مخخخخخن البنخخخخخ  الخخخخخدويلن 
ملنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة بشخخخخخخأن  6 الضخخخخخخمانة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخةي 1ملخخخخخخا يلخخخخخخي: ) الً مت إعخخخخخداد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا امت خخخخخا

إعخخخخخخخخادة و : النخخخخخخخخزو  لخخخخخخخخربانمم األمخخخخخخخخم املتحخخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخخائي 5املعيخخخخخخخخار البيئخخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخخاعي ي 2ن )والنخخخخخخخخزو  التخخخخخخخخوطني القسخخخخخخخخريةإعخخخخخخخخادة 
األراضخخخخخخخخي والقيخخخخخخخخود علخخخخخخخخى  االسخخخخخخخختحواذ علخخخخخخخخىبشخخخخخخخخأن للبنخخخخخخخخ  الخخخخخخخخدويل  5املعيخخخخخخخخار البيئخخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخخاعي ي 3ن )التخخخخخخخخوطني القسخخخخخخخخرية

 .ي القوانني واللوائح الوطنية اليمنية4ن )التوطني القسريةاستخدام األراضي وإعادة 
 

 :ما يلي ن يهدف إطار إعادة التوطني هذا إةمستوو النتائم على
  

األراضخخخخخخخي واالسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى األصخخخخخخخول علخخخخخخخى السخخخخخخختحواذ لنتيجخخخخخخخة  يف بخخخخخخخراثن الفقخخخخخخخر األشخخخخخخخخا سخخخخخخخقوط  ضخخخخخخخمان عخخخخخخخدم .1
 وإعادة التوطني ألغراض تنفيذ املشروع.
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 تنفيذ املشروع. بسببضرر أن يلحق به أي شخص متضرر يف حالة أسوأ وال  ضمان أن ال يصبح أي  .2
ميسخخخخخرة احخخخخخة ملعاجلخخخخخة املظخخخخخامل بطريقخخخخخة ابإلجخخخخخراءات والعمليخخخخخات املت علخخخخخمأن مجيخخخخخع األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين علخخخخخى  التأكخخخخخد مخخخخخن .3

 .ومستجيبة
وجخخخخخخود عمليخخخخخخة إعخخخخخخادة تخخخخخخوطني تشخخخخخخاورية وشخخخخخخفا ة وخاضخخخخخخعة للمسخخخخخخاءلة ذات إطخخخخخخار زمخخخخخخين يوا خخخخخخق عليخخخخخخه صخخخخخخاحب املشخخخخخخروع  .4

)منظمخخخخخخخخخة األغذيخخخخخخخخخة والزراعخخخخخخخخخة وبخخخخخخخخخرانمم األمخخخخخخخخخم املتحخخخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخخخائي والشخخخخخخخخخركاء املنفخخخخخخخخخذيني واألشخخخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخخخررين ذوي 
 .الصلة

كا يخخخخخة مخخخخن حيخخخخخ  تخخخخو ري وسخخخخائل النقخخخخخل واإليخخخخواء املؤقخخخخخ  والسخخخخكن والتخخخخدريب وبنخخخخخاء القخخخخدرات وتقخخخخخدئ تقخخخخدئ املسخخخخاعدة ال .5
 .اخلدماتن وما إة ذل ن لاشخا  املتضررين من املشروع

توقخخخخخخع وجتنخخخخخخب اآلاثر االجتماعيخخخخخخة واالقتصخخخخخخادية السخخخخخخلبية امل تبخخخخخخة علخخخخخخى االسخخخخخختحواذ علخخخخخخى األراضخخخخخخي أو املخخخخخخوارد أو القيخخخخخخود  .6
 .املفروضة على استخدام األراضي أو املواردن أو ااد منها عندما يتعذر جتنبها

ة والوضخخخخخخخخخخع االجتمخخخخخخخخخخاعي يسخخخخخخخخخختو ت املعيشخخخخخخخخخخ املن وحتسخخخخخخخخخخني النخخخخخخخخخخازحنيعخخخخخخخخخخيش مجيخخخخخخخخخخع كسخخخخخخخخخخب سخخخخخخخخخخبل   ةواسخخخخخخخخخختعادتعزيخخخخخخخخخخز  .7
للحخخخخخق  ن ودعخخخخخم اجلهخخخخخود الراميخخخخخة إة اإلعمخخخخخال التخخخخخدر يو ئخخخخخات النخخخخخازحني األخخخخخخرو لفقخخخخخراء ا للنخخخخخازحنيواالقتصخخخخخادي العخخخخخام 
  .للنازحنيومستو ت املعيشة املالئمة يف السكن الالئق 

 لمتضررين.والواعية لاد ة اهلشاركة واملأنشطة إعادة التوطني بشكل تعاوين  وتنفيذضمان ختطي   .8
 

 املبادئ التوجيهية إلعادة التوطني يف إطار هذا املشروع هي كما يلي:
 

 حظر اإلخالء القسري. .1
االجتماعيخخخخخخخخة أو  للصخخخخخخخعوابت ةاملعرضخخخخخخخ  لتلخخخخخخخخ  الفئخخخخخخخات بصخخخخخخخفة خاصخخخخخخخةن النخخخخخخخزو  املخخخخخخخخادي أو االقتصخخخخخخخادي جتنخخخخخخخب ينبغخخخخخخخي  .2

 االقتصادية.
مجيخخخخع بخخخخدائل التصخخخخميم  دراسخخخخةمخخخخن اآلاثر السخخخخلبية عخخخخن طريخخخخق  ااخخخخد  ينخخخخه ينبغخخخخين التجنخخخخب يتعخخخخذر  يهخخخخا يف ااخخخخاالت الخخخخيت .3

 .ذات الصلة وتطبيق تدابري التخفيفن وما إة ذل املوقع  مكاناملتاحة والتقنيات و / أو اختيار 
لتخخخخخوطني كجخخخخخزء ال يتجخخخخخزأ ينبغخخخخخي تنفيخخخخخذ أنشخخخخخطة إعخخخخخادة ا ينخخخخخه ن ال مفخخخخخر منخخخخخه أمخخخخخراً  إذا كانخخخخخ  اااجخخخخخة إة إعخخخخخادة التخخخخخوطني .4

 مبخخخخزا املشخخخخروع مخخخخن التمتخخخخع  املتضخخخخررين مخخخخنا يخخخخة لتمكخخخخني األشخخخخخا  ن مخخخخن خخخخخالل تخخخخو ري مخخخخوارد اسخخخخت مارية كمخخخخن املشخخخخروع
 تدابري التخفيف املذكور أعال ي. املشروع )ابإلضا ة إة تنفيذ

للمشخخخخخاركة يف  ةن وينبغخخخخخي مخخخخخنحهم الفرصخخخخخ بطريقخخخخخة هاد خخخخخةاملشخخخخخروع  املتضخخخخخررين مخخخخخنمجيخخخخخع األشخخخخخخا   التشخخخخخاور مخخخخخعسخخخخخيتم  .5
 ختطي  وتنفيذ برامم إعادة التوطني.

إجخخخخخخخراءات  وسخخخخخخيتم االس شخخخخخخاد  خخخخخخا يف خلطخخخخخخوط التوجيهيخخخخخخة الطوعيخخخخخخخة بشخخخخخخأن ااوكمخخخخخخة املسخخخخخخؤولة للحيخخخخخخخازةاب التقيخخخخخخدسخخخخخخيتم  .6
 .1املشروع اليت تنطوي على إعادة التوطني

 
 . https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdfن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن ااوكمة املسؤولة للحيازة. 2012الفاون  1
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تصخخخخخخخاحب التخخخخخخخدخالت وحيخخخخخخخدد  اآلاثر البيئيخخخخخخخة و / أو االجتماعيخخخخخخخة السخخخخخخلبية احملتملخخخخخخخة الخخخخخخخيت قخخخخخخد هخخخخخخخذا حيخخخخخخدد إطخخخخخخخار إعخخخخخخخادة التخخخخخخوطني
 ابالسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخىعاجلخخخخخخخة وختفيخخخخخخف اآلاثر االجتماعيخخخخخخخة واالقتصخخخخخخخادية السخخخخخخخلبية الخخخخخخيت قخخخخخخخد حتخخخخخخخد   يمخخخخخخا يتعلخخخخخخخق اخلاصخخخخخخخة مبالتخخخخخخدابري 

 .ريةالتوطني القساألراضي أو القيود املفروضة على استخدام األراضي أو إعادة 
 

خطخخخخخخة  ليشخخخخخخملن سخخخخخخيتم توسخخخخخخيع إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا الالزمخخخخخخةمبجخخخخخخرد حتديخخخخخخد املشخخخخخخاريع الفرعيخخخخخخة الفرديخخخخخخة وإ حخخخخخخة املعلومخخخخخخات 
أو أك خخخخخر تتناسخخخخخب مخخخخخع املخخخخخخاطر واآلاثر احملتملخخخخخة املرتبطخخخخخة ابملشخخخخخروع الفرعخخخخخي احملخخخخخدد. لخخخخخن حيخخخخخد  أي نخخخخخزو  مخخخخخادي   خخخخخددة واحخخخخخدة

واملوا قخخخخخة عليهخخخخخا مخخخخخن قبخخخخخل  5اخلطخخخخخ  الخخخخخيت يتطلبهخخخخخا املعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي  وضخخخخخع و / أو اقتصخخخخخادي حخخخخخه يخخخخختم االنتهخخخخخاء مخخخخخن
 البن .

 
والقيخخخخخود املفروضخخخخخة ذات الصخخخخخلة ابملشخخخخخروع األراضخخخخخي  لالسخخخخختحواذ علخخخخخىميكخخخخخن أن يكخخخخخون  ه نخخخخخ  5يقخخخخخر املعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي 

ذات الصخخخخخخلة ابملشخخخخخخروع سخخخخخختحواذ علخخخخخخى األراضخخخخخي آاثر سخخخخخخلبية علخخخخخخى ا تمعخخخخخات واأل خخخخخخراد. قخخخخخخد يخخخخخؤدي اال علخخخخخى اسخخخخخختخدام األراضخخخخخي
أو  قخخخخخخدان األراضخخخخخخي السخخخخخخكنية أو  االنتقخخخخخخال علخخخخخى سخخخخخخبيل امل خخخخخخالإة النخخخخخخزو  املخخخخخخادي ) والقيخخخخخود املفروضخخخخخخة علخخخخخخى اسخخخخخختخدام األراضخخخخخخي

ن ألخخخخخخا يخخخخخخؤدي إة  قخخخخخخدان الوصخخخخخخول إة األصخخخخخخولأو األصخخخخخخول أو  يضخخخخخخ ا قخخخخخخدان املخخخخخخأووي أو النخخخخخخزو  االقتصخخخخخخادي )م خخخخخخل  قخخخخخخدان األر 
" إة هخخخخخذ  اآلاثر. التخخخخخوطني القسخخخخخريةكسخخخخخب العخخخخخيشي أو كليهمخخخخخا. يشخخخخخري مصخخخخخطلح "إعخخخخخادة   غريهخخخخخا مخخخخخن سخخخخخبلر الخخخخخدخل أو مصخخخخخاد

أو ا تمعخخخخخخخخخات املتضخخخخخخخخخررة ااخخخخخخخخخق يف ر خخخخخخخخخض  املتضخخخخخخخخخررون ألشخخخخخخخخخخا ا لخخخخخخخخخ تميعنخخخخخخخخخدما ال  إجخخخخخخخخخراءاً قسخخخخخخخخخر ً تعتخخخخخخخخخرب إعخخخخخخخخخادة التخخخخخخخخخوطني 
  النزو . ينتم عنهااليت و  ناستخدام األراضيالقيود املفروضة على ر ض األراضي أو االستحواذ على 

 
ن قخخخخخد يخخخخخؤدي إة يخخخخخاطر يخخخخخاطر  وآاثر  مخخخخخن تخفيخخخخخفالن إذا مل يخخخخختم إة أن النخخخخخزو  املخخخخخادي واالقتصخخخخخادي  والبحخخخخخو تشخخخخخري التجخخخخخار  

يف حالخخخخخخة الفقخخخخخخر يف بخخخخخخراثن  األشخخخخخخخا ويسخخخخخخق  ن للتفكخخخخخخ أنظمخخخخخخة اإلنتخخخخخخاج  تتعخخخخخخرضاقتصخخخخخخادية واجتماعيخخخخخخة وبيئيخخخخخخة شخخخخخخديدة: قخخخخخخد 
الطلخخخخخخب علخخخخخخى  يهخخخخخخا  يكخخخخخخونبيئخخخخخخات إة  األشخخخخخخخا قخخخخخخل يخخخخخختم نن وقخخخخخخد اإلنتاجيخخخخخخة أو مصخخخخخخادر الخخخخخخدخل األخخخخخخخرو مخخخخخخواردهم   قخخخخخخدان

ت ا تمعيخخخخخخخخخة والشخخخخخخخخخبكات املؤسسخخخخخخخخا  يهخخخخخخخخخا ن وقخخخخخخخخد تضخخخخخخخخخعفاملخخخخخخخخخوارد متخخخخخخخخدنياً ويشخخخخخخخخختد  يهخخخخخخخخخا التنخخخخخخخخا   علخخخخخخخخخىمهخخخخخخخخارا م اإلنتاجيخخخخخخخخخة 
ة اهلويخخخخخخة ال قا يخخخخخخة والسخخخخخخلطة التقليديخخخخخخة وإمكانيخخخخخخة املسخخخخخخاعدفقخخخخخخد أو ت   تضخخخخخخعفن وقخخخخخخد العخخخخخخائالت  يهخخخخخخا ن وقخخخخخخد تتشخخخخخخت االجتماعيخخخخخخة

ال مفخخخخخر  اً أمخخخخخر  التخخخخخوطني القسخخخخخريةإعخخخخخادة عمليخخخخخة كخخخخخون ت. عنخخخخخدما التخخخخخوطني القسخخخخخريةن  خخخخخب جتنخخخخخب إعخخخخخادة املتبادلخخخخخة. هلخخخخخذ  األسخخخخخبا 
 تمعخخخخخخات مناسخخخخخخبة للتخفيخخخخخخف مخخخخخخن اآلاثر السخخخخخخلبية علخخخخخخى النخخخخخخازحني )وعلخخخخخخى اوسخخخخخخيتم التخطخخخخخخي  لتخخخخخخدابري  منهخخخخخخان سخخخخخخيتم ااخخخخخخد منخخخخخخه

 املضيفة اليت تستقبل النازحنيي وتنفيذها بعناية.
 

قخخخخخد يتطلخخخخخخب و ن نشخخخخخطةمخخخخخن األهخخخخخذا املشخخخخخروع أنشخخخخخطة م خخخخخل حصخخخخخاد امليخخخخخا  وصخخخخخيانة الطخخخخخر  واملمارسخخخخخات الزراعيخخخخخة وغريهخخخخخا  يتضخخخخخمن
اسخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخي. علخخخخخخخى هخخخخخخخذا  علخخخخخخخى قيخخخخخخخود  خخخخخخخرض األراضخخخخخخخي و / أواالسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى و  يضخخخخخخخ اطخخخخخخخوعي ابألر ال تخخخخخخخربعالبعضخخخخخخخها 
 ياطر  تملة قد حتد  نتيجة لذل . ةن مت تطوير إطار إعادة التوطني هذا ملعاجلة أياألساس

 
 



11 

 

 إطار إعادة التوطني تغطية 1-2
 

 حسب طبيعة املشروع األفكاربعض 
 

لالسخخخخختحواذ إطخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني هخخخخخذا علخخخخخى النخخخخخزو  املخخخخخادي واالقتصخخخخخادي الخخخخخدائم أو املؤقخخخخخ  النخخخخخاتم عخخخخخن األنخخخخخواع التاليخخخخخة  ينطبخخخخخق
 األراضي أو القيود املفروضة على استخدام األراضي  يما يتعلق بتنفيذ املشروع: على
 

مخخخخخخخخن خخخخخخخخخالل  قيخخخخخخخخود عليهخخخخخخخخا خخخخخخخخرض أو  الخخخخخخخخيت مت االسخخخخخخخختحواذ عليهخخخخخخخخاأو حقخخخخخخخخو  اسخخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخخي  يضخخخخخخخخ احقخخخخخخخخو  األر  •
 للقانون الوطين. اً و ق إلزامية أخرو املصادرة أو إجراءات  

خخخخخخخخخالل مخخخخخخخخن   خخخخخخخخرض قيخخخخخخخخود عليهخخخخخخخخاأو  الخخخخخخخخيت مت االسخخخخخخخختحواذ عليهخخخخخخخخاأو حقخخخخخخخخو  اسخخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخخي  يضخخخخخخخخ احقخخخخخخخخو  األر  •
التوصخخخخخخل أن عخخخخخخدم  يف حخخخخخخالن األراضخخخخخخي يفالعقخخخخخخارات أو الخخخخخخذين لخخخخخخديهم حقخخخخخخو  قانونيخخخخخخة  مخخخخخخال تفاوضخخخخخخية مخخخخخخع تسخخخخخخو ت 

 صادرة أو إجراءات إلزامية أخرو.امليؤدي إة قد  تسوية إة
 ئخخخخخخات القيخخخخخخود املفروضخخخخخخة علخخخخخخى اسخخخخخختخدام األراضخخخخخخي والوصخخخخخخول إة املخخخخخخوارد الطبيعيخخخخخخة الخخخخخخيت تتسخخخخخخبب يف  قخخخخخخدان ا تمخخخخخخع أو  •

سخخخخخخخختخدام املخخخخخخخخوارد حيخخخخخخخخ  يكخخخخخخخخون لخخخخخخخخديهم حيخخخخخخخخازة تقليديخخخخخخخخة أو عر يخخخخخخخخة أو حقخخخخخخخخو  اللوصخخخخخخخخول القخخخخخخخخدرة علخخخخخخخخى اا تمخخخخخخخخع  يف
أو الغخخخخخخاابت أو  قخخخخخخانوانً احملميخخخخخخة احملخخخخخخددة تكخخخخخخون  يهخخخخخخا املنخخخخخخاطق اسخخخخخختخدام معخخخخخخ ف  خخخخخخا. قخخخخخخد يشخخخخخخمل ذلخخخخخخ  ااخخخخخخاالت الخخخخخخيت 

 .تم إنشاؤها  يما يتعلق ابملشروعيمناطق التنوع البيولوجي أو املناطق العازلة اليت 
أو  اً أرضخخخخخخ  م ر يخخخخخخة أو تقليديخخخخخخة أو معخخخخخخ ف  خخخخخخان الخخخخخخذين يشخخخخخخغلونحقخخخخخخو  اسخخخخخختخداذين ال ميلكخخخخخخون الخخخخخخ األشخخخخخخخا  نقخخخخخخل  •

 دد للمشروع.احمل املوعد النهائيقبل  ايستخدمو 
 أو يتعذر الوصول إليها. خدامراضيهم غري صااة لالستاملشروع اليت جتعل أ آاثرنتيجة  األشخا  نزو  •
واملخخخخخخوارد  امللكيخخخخخخة اجلماعيخخخخخخةالقيخخخخخخود املفروضخخخخخخة علخخخخخخى الوصخخخخخخول إة األراضخخخخخخي أو اسخخخخخختخدام املخخخخخخوارد األخخخخخخخرو مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ   •

 وامليخخخخخخا  العذبخخخخخخة والنبخخخخخخا ت الطبيخخخخخخةالطبيعيخخخخخخة م خخخخخخل املخخخخخخوارد البحريخخخخخخة واملائيخخخخخخة ومنتجخخخخخخات الغخخخخخخاابت اخلشخخخخخخبية وغخخخخخخري اخلشخخخخخخبية 
 .اصيلومناطق الرعي وزراعة احمل ومجع ال مارالصيد  وأماكن

حقخخخخخخخو  األراضخخخخخخخي أو املطالبخخخخخخخات ابألراضخخخخخخخي أو املخخخخخخخوارد الخخخخخخخيت تنخخخخخخخازل عنهخخخخخخخا األ خخخخخخخراد أو ا تمعخخخخخخخات دون د خخخخخخخع تعويضخخخخخخخات   •
 .كاملة

مت ن ولكخخخخخخخن الخخخخخخخيت حخخخخخخخدث  قبخخخخخخخل املشخخخخخخخروعالقيخخخخخخخود املفروضخخخخخخخة علخخخخخخخى اسخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخي األراضخخخخخخخي أو االسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى  •
 للمشروع.أو استعداداً حتسباً االضطالع  ا أو الشروع  يها 

 
  إطار إعادة التوطني هذا على: ينطبقال 
 

األراضخخخخخي أو القيخخخخخود لالسخخخخختحواذ علخخخخخى نتيجخخخخخة مباشخخخخخرة  ال ت عخخخخخدالخخخخخيت اآلاثر الواقعخخخخخة علخخخخخى الخخخخخدخل أو سخخخخخبل كسخخخخخب العخخخخخيش  •
 املشروع.من جانب املفروضة على استخدام األراضي 
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والخخخخخيت يخخخخختم  يهخخخخخا مخخخخخنح البخخخخخائع  رصخخخخخة حقيقيخخخخخة لالحتفخخخخخا  ابألرض ور خخخخخض  ت السخخخخخو  الطوعيخخخخخة واملسخخخخخجلة قخخخخخانوانً معخخخخخامال •
 .ويتم إبالغه بشكل كامل ابخليارات املتاحة واآلاثر امل تبة عليها نبيعها

 املش ي.رغبة البائع /  غبةور التربع الطوعي ابألرض  •
 

ا علخخخخى أي مرا خخخخق أو أنشخخخخطة مرتبطخخخخة  خخخخا والخخخخيت ال يخخخختم مويلهخخخخا بشخخخخكل مباشخخخخر كجخخخخزء  يخخخختم تطبيخخخخق إطخخخخار إعخخخخادة التخخخخوطني هخخخخذا أيضخخخخً
ن ) ي مت تنفيخخخخخخذها أو ابملشخخخخخخروع ةكبخخخخخخري   وبصخخخخخخورة)أي مرتبطخخخخخخة بشخخخخخخكل مباشخخخخخخر  قخخخخخخدير البنخخخخخخ  الخخخخخخدويللت اً و قخخخخخخ  هخخخخخخامخخخخخخن املشخخخخخخروع ولكن

أو  اللمشخخخخخروع ليكخخخخخون قخخخخخاباًل لالسخخخخختمرار ومل يكخخخخخن ليخخخخختم بناؤهخخخخخ  ةن )جي ضخخخخخروريتخخخخخزامن مخخخخخع املشخخخخخروعشخخخخخكل مب ااملخطخخخخخ  تنفيخخخخخذهمخخخخخن 
لكخخخخخخي تكخخخخخخون املرا خخخخخخق أو األنشخخخخخخطة منشخخخخخخ ت مرتبطخخخخخخة ابملشخخخخخخروع ن  خخخخخخب أن . اً إذا مل يكخخخخخخن املشخخخخخخروع موجخخخخخخود اأو تنفيخخخخخخذه اتوسخخخخخخيعه

 .تستويف املعايري ال الثة مجيعها
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 املشروع  عنعامة   حملة .2
 

 اهلدف اإلمنائي للمشروع ووصف املشروع 2-1
 

)املشخخخخخخار إليخخخخخخه  يمخخخخخخا بعخخخخخخد ابملشخخخخخخروعي هخخخخخخو االسخخخخخختجابة لامخخخخخخن الغخخخخخخذائي والقخخخخخخدرة علخخخخخخى الصخخخخخخمود يف الخخخخخخيمن اهلخخخخخخدف العخخخخخخام ملشخخخخخخروع 
اسخخخخخخر املسخخخخخختهد ة يف ن لاملتوسخخخخخخ  املخخخخخخدو ن علخخخخخخى املخخخخخخدو القصخخخخخخري و الخخخخخخنظم الغذائيخخخخخخةحتسخخخخخخني و  والوصخخخخخخول إليخخخخخخهتخخخخخخوا ر الغخخخخخخذاء حتسخخخخخخني 

 .وتعزيز قدرة اليمن على االستجابة النعدام األمن الغذائين منطقة املشروع
 

 هذا اهلدف من خالل النتائم التالية:حتقيق سيتم قياس التقدم احملرز حنو 
 

ن ن تةةةةةوافر الغةةةةةذاإ والوصةةةةةول إليةةةةةه و حتسةةةةة  : 1النتيجةةةةةة  • األسةةةةةرة علةةةةةى املةةةةةد  الةةةةةنظم الغذائيةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتو  حتسةةةةة 
ن مقيخخخخخاس املعخخخخخاانة مخخخخخن انعخخخخخدام األمخخخخخن الغخخخخخذائيلخخخخخديها حتسخخخخخن ي النسخخخخخبة املئويخخخخخة لاسخخخخخر الخخخخخيت 1ن مبخخخخخا يف ذلخخخخخ : )القصةةةةةري

ااخخخخخد األدا مخخخخخن التنخخخخخوع  ذاتلنسخخخخخاء يف األسخخخخخر املسخخخخختفيدة لالنسخخخخخبة املئويخخخخخة ي 2ن )لهخخخخخا نسخخخخخاءيتعالخخخخخيت سخخخخخر األ ومخخخخخن بينهخخخخخا
 .لغذاءلالذين يستهلكون ااد األدا املقبول ي اً شهر  23 – 6ال )ي النسبة املئوية لاطف3ن )الغذائي

 
الةةةةةنظم الغذائيةةةةةة علةةةةةى مسةةةةةتو  األسةةةةةرة علةةةةةى املةةةةةد  ن حتسةةةةة  و الوصةةةةةول إذ الغةةةةةذاإ وتةةةةةوافر  ن حتسةةةةة  : 2 النتيجةةةةةة •

 :املتوسط
 املستفيدات.من قبل و ن ياملستفيدمن قبل تسويقها  يتمز دة حجم املنتجات الغذائية الزراعية اليت  •

 
 :على االستجابة النعدام األمن الغذائي البالد: تعزيز قدرة 3النتيجة  •

ن  • لامخخخخخخخخن الغخخخخخخخخذائي  التأهخخخخخخخخبلالسخخخخخخخختجابة ألزمخخخخخخخخات األمخخخخخخخخن الغخخخخخخخخذائي مخخخخخخخخن خخخخخخخخخالل اعتمخخخخخخخخاد خطخخخخخخخخة  التأهخخخخخخخخبحتسخخخخخخخخ 
 .أدوات الرصدواستخدام 

 
 يهدف املشروع إة حتقيق أهدا ه من خالل  سة مكوانت:

 
نخخخخاء القخخخخدرة علخخخخى لبنيخخخخة التحتيخخخخة ل نتخخخخاج الزراعخخخخي وبامخخخخال يف النقخخخخد مقابخخخخل العمخخخخل بخخخخرانمم مخخخخن خخخخخالل  ي حتسخخخخني دخخخخخل األسخخخخر1)

التغذويخخخخخخة  ااالخخخخخخةي حتسخخخخخخني 3ن )ز دة إنتخخخخخخاج وبيخخخخخخع احملاصخخخخخخيل الغذائيخخخخخخة واملاشخخخخخخية واملنتجخخخخخخات السخخخخخخمكيةي 2ن )التكيخخخخخخف مخخخخخخع املنخخخخخخا 
ي إدارة 5ن )بنخخخخخخخاء القخخخخخخخدرات يف مخخخخخخخال إدارة األمخخخخخخخن الغخخخخخخخذائي والقخخخخخخخدرة علخخخخخخخى التكيخخخخخخخف مخخخخخخخع املنخخخخخخخا ي 4ن )لاسخخخخخخخر الريفيخخخخخخخة الضخخخخخخخعيفة

 املشاريع وإدارة املعر ة.
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املخخخخخخادي و / أو االقتصخخخخخخادين مهمخخخخخخا   والنخخخخخخزو األراضخخخخخخي  ابالسخخخخخختحواذ علخخخخخخى تملخخخخخخة  يمخخخخخخا يتعلخخخخخخق  آاثراملكخخخخخخون الوحيخخخخخخد الخخخخخخذي لخخخخخخه 
 .زيد من التفاصيل حول هذا األمرامل 3-2 يتضمن الفصل. 1ن هو املكون اً كان مؤقت

 
 ن من املشروعياملستفيد 2-2
 

املنتجخخخخخخني يف املشخخخخخخاريع و ؛ ني الرعخخخخخخاة ومتمعخخخخخخات الصخخخخخخيداملسخخخخخختفيدين املباشخخخخخخرين املخخخخخخزارعني والرعخخخخخخاة واملخخخخخخزارع قائمخخخخخخةميكخخخخخخن أن تشخخخخخخمل 
ني يف مخخخخخخخال صخخخخخخخحة والعخخخخخخخامل ااقليخخخخخخخنين واملرشخخخخخخخدين الخخخخخخخزراعيني داخليخخخخخخخاً  والنخخخخخخخازحني؛ والتجخخخخخخخارالزراعيخخخخخخخة والعخخخخخخخاملني يف جتهيخخخخخخخز املخخخخخخخواد 

تشخخخخخخخخمل الفئخخخخخخخخات الضخخخخخخخخعيفة أو احملرومخخخخخخخخةن علخخخخخخخخى سخخخخخخخخبيل امل خخخخخخخخال ال  ميكخخخخخخخخن أنن للقطخخخخخخخخاع السخخخخخخخخابقةإة التجخخخخخخخخار   اً اايخخخخخخخخوان. اسخخخخخخخختناد
تعخخخخخخاين مخخخخخخن واألسخخخخخخر الخخخخخخيت ت احملرومخخخخخخة والخخخخخخيت تعخخخخخخاين  رخييخخخخخخاً مخخخخخخن نقخخخخخخص اخلخخخخخخدمات يف أجخخخخخخزاء معينخخخخخخة مخخخخخخن الخخخخخخبالد ا تمعخخخخخخان ااصخخخخخخر

داخليخخخخخخخخاً  والنخخخخخخخخازحنيلهخخخخخخخخا كبخخخخخخخخار السخخخخخخخخن يواألسخخخخخخخخر الخخخخخخخخيت يع نسخخخخخخخخاءلهخخخخخخخخا يواألسخخخخخخخخر الخخخخخخخخيت تعانعخخخخخخخخدام األمخخخخخخخخن الغخخخخخخخخذائي ونقخخخخخخخخص الغخخخخخخخخذاء 
 .واألشخا  األمينياألشخا  ذوي اإلعاقة واألشخا  الذين يعانون من  قر مدقع و 
 

األسخخخخخخر الريفيخخخخخخة الفقخخخخخخرية األك خخخخخخر تضخخخخخخرراً مخخخخخخن انعخخخخخخدام األمخخخخخخن الغخخخخخخذائي يف احملا ظخخخخخخات  يهخخخخخخ  مخخخخخخن املشخخخخخخروع نين املسخخخخخختهد ياملسخخخخخختفيد
مليخخخخخخون مسخخخخخختفيد. ميكخخخخخخن تصخخخخخخنيف املسخخخخخختفيدين واحخخخخخخد مخخخخخخن املتوقخخخخخخع أن يصخخخخخخل املشخخخخخخروع  نشخخخخخخطته املختلفخخخخخخة إة حخخخخخخوايل . املسخخخخخختهد ة
مخخخخن املشخخخخروع علخخخخى النحخخخخو التخخخخايل: )أي األسخخخخر الريفيخخخخة الخخخخيت تعخخخخاين مخخخخن انعخخخخدام األمخخخخن الغخخخخذائي بشخخخخكل معتخخخخدل واملعرضخخخخة  الرئيسخخخخيني
ن ) ي صخخخخخخخغار 1مخخخخخخخن بخخخخخخخرانمم النقخخخخخخخد مقابخخخخخخخل العمخخخخخخخل للمكخخخخخخخون  ستسخخخخخخختفيد والخخخخخخخيتن انعخخخخخخخدام األمخخخخخخخن الغخخخخخخخذائيحالخخخخخخخة  تفخخخخخخخاقمخلطخخخخخخخر 
وأنشخخخخخخطة اإلنتخخخخخخاج الزراعخخخخخخي البديلخخخخخخة يف إطخخخخخخار  2الزراعخخخخخخي للمكخخخخخخون  والتسخخخخخخويق الخخخخخخذين سيسخخخخخختفيدون مخخخخخخن أنشخخخخخخطة اإلنتخخخخخخاج املخخخخخخزارعني
 تفخخخخخاقماملسخخخخختفيدات مخخخخن األسخخخخخر الخخخخيت تعخخخخخاين مخخخخن انعخخخخدام األمخخخخخن الغخخخخذائي بشخخخخخكل معتخخخخدل واملعرضخخخخخة خلطخخخخر  النسخخخخاء ن )جي4املكخخخخون 
ن )دي األسخخخخخخر 2-3لمكخخخخخخون الفرعخخخخخخي لتنظخخخخخخيم املشخخخخخخاريع النسخخخخخخائية الخخخخخخالف سيسخخخخخختفدن مخخخخخخن أنشخخخخخخطة  انعخخخخخخدام األمخخخخخخن الغخخخخخخذائيحالخخخخخخة 

لخخخخخخخذين أطفخخخخخخال دون سخخخخخخخن اخلامسخخخخخخة انسخخخخخخخاء حوامخخخخخخل ومرضخخخخخخخعات و  وتوجخخخخخخخد  يهخخخخخخا ااخخخخخخادالخخخخخخيت تعخخخخخخخاين مخخخخخخن انعخخخخخخخدام األمخخخخخخن الغخخخخخخخذائي 
ن ستسخخخخخخختفيد ااكومخخخخخخخة وااكومخخخخخخخات احملليخخخخخخخة . ابإلضخخخخخخخا ة إة ذلخخخخخخخ 3-3 و 1-3 نيالفخخخخخخخرعي نيسيسخخخخخخختفيدون مخخخخخخخن أنشخخخخخخخطة املكخخخخخخخون

املمولخخخخخة مخخخخخن األخخخخخخرو تخخخخخدخالت السخخخخخيتم تنسخخخخخيق الوصخخخخخول إة املسخخخخختفيدين مخخخخخع . 4مخخخخخن أنشخخخخخطة بنخخخخخاء القخخخخخدرات يف إطخخخخخار املكخخخخخون 
مديريخخخخخة مسخخخخختهد ة سخخخخخيتم تشخخخخخغيل وتنفيخخخخخذ املشخخخخخروع  يهخخخخخا وال تقتصخخخخخر علخخخخخى احملا ظخخخخخات  77البنخخخخخ . مموعخخخخخة مخخخخخن و اجلهخخخخخات املاحنخخخخخة 

 تعز.و ام و حجة و ذمار و عمران و اجلوف و ااديدة و الضالع و البيضاء و ارة: أبني العشر املخت
 

 ميكخخخخخخن أنلقخخخخخخدرا ن واهتمامخخخخخخا ن.  اً األقخخخخخخل خطخخخخخخورة ابلنسخخخخخخبة للنسخخخخخخاء و قخخخخخخ املشخخخخخخروع دعخخخخخخم األنشخخخخخخطة الزراعيخخخخخخة سخخخخخخوف يسخخخخخختهدف 
زراعيخخخخخخة أقخخخخخخل  ابعتبارهخخخخخخا مشخخخخخخاريع يخخخخخخةوتربيخخخخخخة األحيخخخخخخاء املائيخخخخخخة املنزل ةاخللفيخخخخخخ  األ نيخخخخخخةيشخخخخخخمل ذلخخخخخخ  دعخخخخخخم حخخخخخخدائق املطخخخخخخبر أو مخخخخخخزارع 

اعتبارهخخخخخخا اسخخخخخخ اتيجية واعخخخخخخدة لخخخخخخدعم و تربيخخخخخخة اايخخخخخخواانت ا خخخخخخ ة الصخخخخخخغرية  تشخخخخخخجيع النسخخخخخخاء علخخخخخخىخطخخخخخخورة. سخخخخخخيعمل املشخخخخخخروع علخخخخخخى 
وميكخخخخخخن تربيتهخخخخخخا  عخخخخخخداد   نخاصخخخخخخة أعال خخخخخخاً املخخخخخخاعز واألغنخخخخخخام تربيخخخخخخة ن حيخخخخخخ  ال تتطلخخخخخخب تعخخخخخخاين مخخخخخخن النخخخخخخزاع الخخخخخخيتا تمعخخخخخخات الزراعيخخخخخخة 
 زل.اكبرية ابلقر  من املن
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 متطلبات إعادة التوطني احملتملةو مكوانت املشروع  2-3
 

لبنيةةةةة التحتيةةةةة لزنتةةةةان الزراعةةةةي وبنةةةةاإ يف جمةةةةال احتسةةةةني دخةةةةل األسةةةةر مةةةةن خةةةةالل بةةةةرانمج النقةةةةد مقابةةةةل العمةةةةل : 1املكةةةةون 
 القدرة على التكيف مع املناخ

 
إعخخخخخخادة التأهيخخخخخخل والصخخخخخخيانة. سخخخخخخيتم بطخخخخخخابع  1التخخخخخخدخالت املق حخخخخخخة يف األراضخخخخخخي الزراعيخخخخخخة وأعمخخخخخخال الخخخخخخري يف إطخخخخخخار املكخخخخخخون تتسخخخخخخم 

. مت يف حجمهخخخخخخخا ومخخخخخخخن املتوقخخخخخخخع أن تكخخخخخخخون صخخخخخخخغرية جخخخخخخخًدايف حخخخخخخخدود آاثرهخخخخخخخا اااليخخخخخخخة  هخخخخخخخذا التخخخخخخخدخالت مجيخخخخخخخع لتنفيخخخخخخخذالتخطخخخخخخخي  
األراضخخخخخخي و / أو  االسخخخخخختحواذ علخخخخخخىاسخخخخخختبعاد يف إطخخخخخخار اإلدارة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة وتشخخخخخخري إة أنخخخخخخه  خخخخخخب جتنخخخخخخب تضخخخخخخمني قائمخخخخخخة 
نطخخخخخا  واسخخخخع أو احتياجخخخخخات إعخخخخادة التخخخخخوطني علخخخخى األراضخخخخخي  أن يخخخخختم تضخخخخمني االسخخخخختحواذ علخخخخى مخخخخن غخخخخخري املتوقخخخخعإعخخخخادة التخخخخخوطني. 

 .للدولةرض أللوكة يف إطار املشروع ولن ي سمح  ا ما مل يتم االستحواذ على أ
 

وأنشخخخخخخخطته بشخخخخخخخكل مباشخخخخخخخر يف التكيخخخخخخخف مخخخخخخخع تغخخخخخخخري املنخخخخخخخا  وختفيخخخخخخخف انبعخخخخخخخااثت غخخخخخخخازات االحتبخخخخخخخاس  1يسخخخخخخخاهم مكخخخخخخخون املشخخخخخخخروع 
 لاشخخخخخخا العخخخخخيش  كسخخخخخب  سخخخخخبليف مخخخخخال تخخخخخدخالت الاملكخخخخخون  وائخخخخخد التكيخخخخخف مخخخخخع املنخخخخخا  مخخخخخن خخخخخخالل تعزيخخخخخز  سخخخخخيتيحااخخخخخراري. 

ل تخخخخخدابري بنخخخخخاء القخخخخخدرة علخخخخخى الصخخخخخمود )املشخخخخخاريع الفرعيخخخخخةي. ألارسخخخخخات الخخخخخري الخخخخخذين يعخخخخخانون مخخخخخن انعخخخخخدام األمخخخخخن الغخخخخخذائي مخخخخخن خخخخخخال
دهورة )مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  األراضخخخخخي املتخخخخخ  استصخخخخخال  مخخخخخن شخخخخخأ ا أن تخخخخخؤدي إةوحفخخخخخا امليخخخخخا  وإدار خخخخخا القخخخخخادرة علخخخخخى التكيخخخخخف مخخخخخع املنخخخخخا  

االسخخخخخختخدام الالحخخخخخخق للتكنولوجيخخخخخخا الذكيخخخخخخة مناخيخخخخخخاً يف اإلنتخخخخخخاج الزراعخخخخخخي لميخخخخخخا  مخخخخخخن أجخخخخخخل املتضخخخخخخررة لبنيخخخخخخة التحتيخخخخخخة الاملخخخخخخدرجاتي و 
بخخخخرانمم النقخخخخد مخخخخن خخخخخالل  اوصخخخخيانته اإصخخخخالحه عخخخخن طريخخخخقالخخخخذي حيتخخخخاجون إليخخخخه بشخخخخدة ومكخخخخني املسخخخختفيدين مخخخخن كسخخخخب الخخخخدخل 

واألراضخخخخخي وشخخخخخبكات الخخخخخري مخخخخخزارع إة البنيخخخخخة التحتيخخخخخة للميخخخخخا   15,700سخخخخخيتم حتسخخخخخني وصخخخخخول مخخخخخا يقخخخخخدر بنحخخخخخو . مقابخخخخخل العمخخخخخل
يف التخفيخخخخخف مخخخخخن آاثر تغخخخخخري املنخخخخخا  والتكيخخخخخف معخخخخخه  اً . تسخخخخخاهم هخخخخخذ  اإلجخخخخخراءات أيضخخخخخ املعخخخخخاد اهيلهخخخخخا الطخخخخخر  الريفيخخخخخةاملستصخخخخخلحة و 

 عن طريق ز دة عزل الكربون وحتسني إدارة امليا .
 

مشخخخخخخروع األشخخخخخخغال سخخخخخخيقوم بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي بتنفيخخخخخخذ هخخخخخخذا املكخخخخخخون مخخخخخخن خخخخخخخالل الصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة و 
ن والخخخخخذي سخخخخخيو ر  خخخخخر  عمخخخخخل مباشخخخخخرة تنفيخخخخخذ بخخخخخرانمم النقخخخخخد مقابخخخخخل العمخخخخخل قيخخخخخادةالصخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي للتنميخخخخخة  سخخخخخيتوةالعامخخخخخة. 

 صخخخخخخخغريةألشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة تنفيخخخخخخخذ األعمخخخخخخخال مشخخخخخخخروع ا سخخخخخخخيتوةاملشخخخخخخخروع.  طقاللعمخخخخخخخال املسخخخخخخختفيدين مخخخخخخخن ا تمعخخخخخخخات احملليخخخخخخخة يف منخخخخخخخ 
 خخخخخخخر  عمخخخخخخخل  خلخخخخخخق اً أيضخخخخخخخ  مخخخخخخنهم يتخخخخخخخارين والخخخخخخذين مخخخخخخخن املتوقخخخخخخخع املتعلقخخخخخخخة ابلبنيخخخخخخة التحتيخخخخخخخة مخخخخخخن خخخخخخخخالل مقخخخخخخخاولني  ليخخخخخخني ااجخخخخخخم

يف حخخخخخخني ن املكخخخخخخون ألنشخخخخخخطة النقخخخخخخد مقابخخخخخخل العمخخخخخخلملائخخخخخخة مخخخخخخن مويخخخخخخل اب 85مخخخخخخن املتوقخخخخخخع أن يخخخخخختم ختصخخخخخخيص . احملليخخخخخخة للمجتمعخخخخخخات
 العاجخخخخخخليهخخخخخخدف املكخخخخخخون األول إة ضخخخخخخمان الوصخخخخخخول عامخخخخخخة. ملائخخخخخخة املتبقيخخخخخخة مخخخخخخن خخخخخخخالل مشخخخخخخروع األشخخخخخخغال الاب 15توجيخخخخخخه  سخخخخخخيتم

خلخخخخخق  عخخخخخن طريخخخخخق خخخخخرد مسخخخخختفيدي  26,500أسخخخخخرة تعخخخخخاين مخخخخخن انعخخخخخدام األمخخخخخن الغخخخخخذائي ) 18,800إة الغخخخخخذاء ملخخخخخا يقخخخخخدر بنحخخخخخو 
يخخخخخة العامخخخخخة واجلماعيخخخخخة مخخخخخع ال كيخخخخخز علخخخخخى اسخخخخختعادة األصخخخخخول اإلنتاج  خخخخخر  عمخخخخخل مؤقتخخخخخة مخخخخخن خخخخخخالل بخخخخخرانمم النقخخخخخد مقابخخخخخل العمخخخخخل ن

 32 – 18. سيسخخخخخختهدف املشخخخخخخروع الشخخخخخخبا  )2020الخخخخخخيت حخخخخخخدث  يف عخخخخخخام  السخخخخخخيولمبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن ن املتضخخخخخخررة



16 

 

 اً أيضخخخخخ  مقابخخخخخل العمخخخخخل. سيسخخخخخعى املكخخخخخون ي مخخخخخن خخخخخخالل بخخخخخرامم التوعيخخخخخة ا تمعيخخخخخة وتشخخخخخجيعهم علخخخخخى املشخخخخخاركة يف بخخخخخرانمم النقخخخخخداً عامخخخخخ 
  ر  العمل اليت تستهدف النساء. توليدإة دعم أنشطة 

 
 يشتمل املكون األول على أنشطة تتعلق مبا يلي:

 
 .إعادة اهيل وصيانة املدرجات •
امليخخخخخخا  / هياكخخخخخخل  ي وإدارة مسخخخخختجمعاتاافخخخخخخر املكشخخخخخو ة يف األوديخخخخخخةو  اخلخخخخخزاانت املد ونخخخخخخة) رعاامليخخخخخا  يف املخخخخخخز جتميخخخخخخع مرا خخخخخق  •

قيعخخخخخخخخخان يف  السخخخخخخخخخاندةاجلخخخخخخخخخدران  /اجلخخخخخخخخخابيون وحخخخخخخخخخواجز  ااخخخخخخخخخاجزة جتميخخخخخخخخخع ميخخخخخخخخخا  األمطخخخخخخخخخار يف املنخخخخخخخخخاطق اجلبليخخخخخخخخخة )السخخخخخخخخخدود
 ي.األودية

السخخخخخخيول الصخخخخخخغرية واآلابر ميخخخخخخا  )قنخخخخخخوات حتويخخخخخخل والسخخخخخخفو  املنخخخخخخاطق اجلبليخخخخخخة املنخفضخخخخخخة يف مبيخخخخخخا  السخخخخخخيول الخخخخخخري أعمخخخخخخال  •
 الضحلة والينابيعي.

 .رعانظمة النقل على مستوو املز قنوات الري وأ •
 .ا تمعات احمللية املعزولةإعادة اهيل الطر  الريفية الصغرية املؤدية إة القرو /  •
لخخخخخخخق  خخخخخخخر  العمخخخخخخخل الخخخخخخخيت سيسخخخخخخخعى املشخخخخخخخروع إة دعخخخخخخخم أنشخخخخخخخطة خ حيخخخخخخخ  نطة الخخخخخخخيت ميكخخخخخخخن أن تقخخخخخخخوم  خخخخخخخا النسخخخخخخخاءاألنشخخخخخخ  •

وإعخخخخخداد الوجبخخخخخات ونسخخخخخم شخخخخخبا  الصخخخخخيد وصخخخخخنع األدوات األخخخخخخرو الالزمخخخخخة  2ن م خخخخخل رعايخخخخخة األطفخخخخخالتسخخخخختهدف النسخخخخخاء
 لتجارة وإنتاج صيد األ ا .

 
الخخخخخيت توا خخخخخق علخخخخخى التخخخخخربع احملليخخخخخة سخخخخخيتم تنفيخخخخخذ هخخخخخذ  األنشخخخخخطة واملشخخخخخاريع الفرعيخخخخخة يف املنخخخخخاطق الصخخخخخغرية الخخخخخيت تنتمخخخخخي إة ا تمعخخخخخات 

لشخخخخخخخخروط التخخخخخخخخربع الطخخخخخخخخوعي ابألراضخخخخخخخخيين  6نظخخخخخخخخر امللحخخخخخخخخق أ)أو البنيخخخخخخخخة التحتيخخخخخخخخة ا تمعيخخخخخخخخة  يضخخخخخخخخ امعينخخخخخخخخة مخخخخخخخخن األر  مبسخخخخخخخخاحة اً طوعخخخخخخخخ 
مخخخخخن حيخخخخخ  النخخخخخزو  املخخخخخادي واالقتصخخخخخادي والقضخخخخخا  املتعلقخخخخخة  مخخخخخنخفض أو معخخخخخدوم أثخخخخخرمخخخخخن املتوقخخخخخع أن يكخخخخخون لانشخخخخخطة ن وابلتخخخخخايل

البيئخخخخخي املعيخخخخخار و للبنخخخخخ  الخخخخخدويل  5جتمخخخخخاعي املعيخخخخخار البيئخخخخخي وااليف املشخخخخخمولة مبتطلبخخخخخات ضخخخخخماانت إعخخخخخادة التخخخخخوطني إبعخخخخخادة التخخخخخوطني 
. سخخخخخخيتم تطبيخخخخخخق ملنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة 6 الضخخخخخخمانة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخةو لخخخخخخربانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي  5واالجتمخخخخخخاعي 

علخخخخخى مجيخخخخخع األنشخخخخخطة الخخخخخيت تنطخخخخخوي علخخخخخى إعخخخخخادة التخخخخخوطني و / أو النخخخخخزو  )املخخخخخادي  الخخخخخ ال  تلوكخخخخخاالاخلاصخخخخخة ابضخخخخخماانت المعخخخخخايري 
مو  بخخخخخه يف ن وهخخخخخو أمخخخخخر غخخخخخري مسخخخخخ يف ذلخخخخخ  يخخخخخاطر النخخخخخزو  القسخخخخخري  صخخخخخلة )مبخخخخخاالخخخخخخاطر ذات امل  مخخخخخنأو االقتصخخخخخاديي لتجنخخخخخب أ ً 
يف  السخخخخخخخاريةات الصخخخخخخخلة األراضخخخخخخخي للقخخخخخخخوانني والقواعخخخخخخخد الوطنيخخخخخخخة ذ اسخخخخخخختحواذ  تمخخخخخخخل علخخخخخخخىت خخخخخخخل أي مي إطخخخخخخخار املشخخخخخخخروعي.  خخخخخخخب أن

ن عخخخخخةلبنخخخخخ  الخخخخخدويل وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزرااخلخخخخخا  اب التخخخخخوطني القسخخخخخريةوإطخخخخخار إعخخخخخادة  احملا ظخخخخخات
نص حبيخخخخخ  يخخخخخ  اً دائمخخخخخ  اً انون كا يخخخخخ مل يكخخخخخن التعخخخخخويض املنصخخخخخو  عليخخخخخه يف القخخخخخ عخخخخخادة التخخخخخوطني. إلاألمخخخخخر الخخخخخذي يتطلخخخخخب إنشخخخخخاء إطخخخخخار 

يف هخخخخخخخخذا . املشخخخخخخخخاريع املتضخخخخخخخخررين مخخخخخخخخنعخخخخخخخخادة التخخخخخخخخوطني املشخخخخخخخخمولني إبأو تعزيخخخخخخخخز  لاشخخخخخخخخخا   يوضخخخخخخخخع املعيشخخخخخخخخ العلخخخخخخخخى املسخخخخخخخخاواة يف 
معخخخخخايري ضخخخخخماانت سخخخخخد الفجخخخخخوات بخخخخخني يو إعخخخخخادة تخخخخخوطني وإعخخخخخادة اهيخخخخخل األشخخخخخخا   آاثراإلطخخخخخار التخفيخخخخخف مخخخخخن  يتخخخخخيحن الصخخخخخدد

 
 . 4متاحاً أيضاً للنساء الالف يتم تدريبهن يف إطار املكون  1سيكون خيار رعاية األطفال كنشاط مدر للدخل يف إطار املكون  2
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ملبخخخخخادئ إطخخخخخار  اً ريهخخخخخا مخخخخخن أشخخخخخكال الخخخخخدعم املخخخخخايل و قخخخخخ التعويضخخخخخات وغ د خخخخخعالوكخخخخخاالت الخخخخخ ال  والقخخخخخوانني الوطنيخخخخخة اليمنيخخخخخة لضخخخخخمان 
 .إعادة التوطني

 
 زايدة إنتان وبيع منتجات احملاصيل الغذائية واملاشية واألمساك: 2املكون 

 
أنشخخخخخطة تخخخخخخدعم  يشخخخخخختمل علخخخخخىي 2-2ن الخخخخخذي حيتخخخخخخوي علخخخخخى مكخخخخخون  رعخخخخخي )2سخخخخختقوم منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخخة بتنفيخخخخخذ املكخخخخخون 

ق ومرا خخخخخخخ لزراعخخخخخخخة املائيخخخخخخخة لاحملميخخخخخخخة البيخخخخخخخوت البالسخخخخخخختيكية و ومراكخخخخخخخز مخخخخخخخا بعخخخخخخخد ااصخخخخخخخاد  احملاصخخخخخخخيل الزراعيخخخخخخخةمويخخخخخخخل واسخخخخخخختخدام مراكخخخخخخخز 
 ال تيب التايل  يما يتعلق إبنشاء / استخدام املرا ق: املتوخى إتباعمن  ينه ن معاجلة األلبان. على هذا النحو

 
 10و  5من مال  األراضي لف ة ت او  بني  احملاصيل الزراعيةسيتم استئجار األراضي املخصصة ملراكز :  الشتالت مراكز •

لالطخخالع علخخى  7رجخخى الرجخخوع إة امللحخخق )ي   احملاصخخيل الزراعيخخة٪ مخخن أراب  10 بنسخخبةإ خخار  مقابخخل مسخختحقاتن سخخنوات
 استخدامها يف هذ  اااالتي.اليت سيتم اتفاقية اإلطار االجتماعي  بشأن تفاصيلال
ن مشخخخخخاركتها ا تمعيخخخخخة يف : سخخخخخيتم التخخخخخربع  خخخخخذ  املراكخخخخخز مخخخخخن قبخخخخخل ا تمعخخخخخات احملليخخخخخة كجخخخخخزء مخخخخخ مراكةةةةةز مةةةةةا بعةةةةةد ا صةةةةةاد •

إمخخخخخخا مخخخخخخن مجعيخخخخخخات املخخخخخخزارعني / اللجخخخخخخان ا تمعيخخخخخخة أو مخخخخخخن ا خخخخخخال  احملليخخخخخخة يف  املقدمخخخخخخةالتربعخخخخخخات  إة جانخخخخخخبن املشخخخخخخروع
 .مكاتب وزارة الزراعة والري يف احملا ظات املستهد ةاملناطق املستهد ة حت  إشراف وإدارة 

ستتشخخخخخخخار  يف ملكيخخخخخخخة البيخخخخخخخوت البالسخخخخخخختيكية احملميخخخخخخخة للزراعخخخخخخخة املائيخخخخخخخة : لزراعةةةةةةة املائيةةةةةةةاحملميةةةةةةة لالبيةةةةةةوت البالسةةةةةةتيكية  •
لالطخخخخخالع  7رجخخخخخى الرجخخخخخوع إة امللحخخخخخق ي  )ناسخخخخخبة املتفاقيخخخخخة اإلطخخخخخار االجتمخخخخخاعي الو قخخخخخاً مموعخخخخخات مخخخخخن  سخخخخخة مخخخخخزارعني 

ي والخخخخخيت  خخخخخب االتفخخخخخا  عليهخخخخخا بخخخخخني املخخخخخزارعني اسخخخخختئجارهامت التخخخخخربع  خخخخخا أو  )سخخخخخواءً األراضخخخخخي التفاصخخخخخيلي السخخخخختخدام علخخخخخى 
 إشراف وإدارة مكاتب وزارة الزراعة والري يف احملا ظات املستهد ة. حت املستهد ني 

ابلنسخخخخخبة هلخخخخخذ  املرا خخخخخقن سخخخخختقوم مجعيخخخخخة املخخخخخزارعني املشخخخخخاركة ابسخخخخختئجار مكخخخخخان أو  خخخخخل مناسخخخخخب : مرافةةةةةق معالةةةةةة األلبةةةةةان •
احملميخخخخخة البالسخخخخختيكية البيخخخخخوت املتعلخخخخخق  تيخخخخخب ال)علخخخخخى غخخخخخرار ناسخخخخخبة املر االجتمخخخخخاعي تفاقيخخخخخة اإلطخخخخخاالو قخخخخخاً ن لتنفيخخخخخذ املشخخخخخروع

  ي.لزراعة املائيةل
 

أي اسخخخخخختحواذ علخخخخخخخى ن لخخخخخخن يكخخخخخخون هنخخخخخخا  اسخخخخخختناداً إة ال تيبخخخخخخات اخلاصخخخخخخة بضخخخخخخمان تخخخخخخو ري املرا خخخخخخق املخخخخخخذكورة آنفخخخخخخاً والوصخخخخخخول إليهخخخخخخا
الوة سخخخخخختكون مجيخخخخخخع ال تيبخخخخخخات طوعيخخخخخخة. عخخخخخخ  – التخخخخخخوطني القسخخخخخخريةعلخخخخخخى اسخخخخخختخدام األراضخخخخخخي / إعخخخخخخادة مفروضخخخخخخة / قيخخخخخخود  األراضخخخخخخي

املنشخخخخخ ت ن ولخخخخخي  مخخخخن قبخخخخل وكالخخخخخة تنميخخخخة ض مخخخخخن قبخخخخل منظمخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخةن سخخخخخيتم تنفيخخخخذ مجيخخخخع اتفاقيخخخخخات القخخخخرو علخخخخى ذلخخخخ 
 .الصغرية واألصغر

 
عخخخخخن واإل صخخخخخا  ن التزمخخخخخ  الوكخخخخخاالت املنفخخخخخذة للمشخخخخخروع إبعخخخخخداد التخخخخخوطني / النخخخخخزو ملتعلقخخخخخة إبعخخخخخادة للتخفيخخخخخف مخخخخخن يخخخخخاطر املشخخخخخروع ا

حملتملخخخخخة قضخخخخخا  إعخخخخخادة التخخخخخوطني ا يمخخخخخا يتعلخخخخخق ب 5للمعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي  اً و قخخخخخ إعخخخخخادة التخخخخخوطني هخخخخخذا واعتمخخخخخاد وتنفيخخخخخذ إطخخخخخار 
ليخخخخخخة آل اً وصخخخخخخفإعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا  إطخخخخخخار يتضخخخخخخمن. لتنميخخخخخخةل مؤسسخخخخخخة الدوليخخخخخخةللن بطريقخخخخخخة مقبولخخخخخخة لانشخخخخخخطة يف إطخخخخخخار املشخخخخخخروع
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ثنخخخخخخخاء واملؤقتخخخخخخخة الخخخخخخخيت ميكخخخخخخخن أن تنشخخخخخخخأ أ البسخخخخخخخيطةويغطخخخخخخخي إعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني الخخخخخخختظلم ملعاجلخخخخخخخة الشخخخخخخخكاوو املتعلقخخخخخخخة إبعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني 
إذا أشخخخخخخارت أي عمليخخخخخخات  حخخخخخخص للمشخخخخخخروع الفرعخخخخخخي إة  اً زيخخخخخخد مخخخخخخن التفاصخخخخخخيل الحقخخخخخخ املإضخخخخخخا ة  اً األعمخخخخخخال الصخخخخخخغرية. ميكخخخخخخن أيضخخخخخخ 

توقخخخخخخع حخخخخخخدو  يخخخخخخاطر علخخخخخخى إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني ال ي  ن والتشخخخخخخاوريخخخخخخاطر  تملخخخخخخة أثنخخخخخخاء مرحلخخخخخخة التنفيخخخخخخذ ن ابلنسخخخخخخبة ملرحلخخخخخخة التخطخخخخخخي  
 .األراضي ومصادرة

 
 معلومات أساسية عن ملكية األراضي والقدرات املؤسسية 2-4
 

تتجخخخخخاوز نطخخخخخا  هخخخخخذا املشخخخخخروع الهخخخخخا. ميكخخخخخن أن ت خخخخخري قضخخخخخا  حيخخخخخازة األراضخخخخخي بشخخخخخكل ملكيخخخخخة األراضخخخخخي معقخخخخخدة يف الخخخخخيمن و  قضخخخخخا 
ن يقخخخخخر 3 الفصخخخخخليف  الخخخخخواردتخخخخخؤخر تنفيخخخخخذ املشخخخخخروع. خخخخخخارج اإلطخخخخخار القخخخخخانوين الخخخخخوطين  قخخخخخدعخخخخخام عوائخخخخخق قانونيخخخخخة ال ميكخخخخخن التنبخخخخخؤ  خخخخخا 

يعمخخخخخل القخخخخخانون العخخخخخريف علخخخخخى تسخخخخخهيل القخخخخخانون العخخخخخريف للقبائخخخخخل اليمنيخخخخخة  كيخخخخخة جتنخخخخخب اإلضخخخخخرار ابملمتلكخخخخخات وإاخخخخخا  الضخخخخخرر  خخخخخا. 
 اً ي والنزاعخخخخخات. يف املنخخخخخاطق الريفيخخخخخةن يلعخخخخخب القخخخخخانون العخخخخخريف دور اإلجخخخخخراءات لتحسخخخخخني تنفيخخخخخذ إعخخخخخادة التخخخخخوطني وحخخخخخل قضخخخخخا  األراضخخخخخ 

 . واالحتطا ن واليت تستخدم يف املقام األول للرعي املراهق العامةرة إبدا املشايرة ويعهد إ اً مهم
 

  ضخخخخاًل عخخخخنالريفيخخخخة  يف املنخخخخاطق قضخخخخا  األراضخخخخي معاجلخخخخةترتيبخخخخات تقليديخخخخة قخخخخادرة علخخخخى الخخخخيمن  و قخخخخد يكخخخخون لخخخخد هعلخخخخى الخخخخرغم مخخخخن أنخخخخ 
ن  خخخخخخخين التطبيخخخخخخق العملخخخخخخخي للممارسخخخخخخات التقليديخخخخخخخة وتشخخخخخخريعات األراضخخخخخخخي يواجخخخخخخخه ملنخخخخخخخاطق ااضخخخخخخريةيف انونيخخخخخخخة واملؤسسخخخخخخية األطخخخخخخر القا

إة  ةخاصخخخخخخ اململوكخخخخخخة ملكيخخخخخخة ضخخخخخخي واألرااملراهخخخخخخق العامخخخخخخة  بخخخخخخنيتزايخخخخخخد اخللخخخخخخ  املالعديخخخخخخد مخخخخخخن التحخخخخخخد ت. علخخخخخخى سخخخخخخبيل امل خخخخخخال: أدو 
هنخخخخخا   أيضخخخخخاًن. املراهخخخخخق العامخخخخخةاالسخخخخختيالء علخخخخخى حنخخخخخو متزايخخخخخد . هنخخخخخا  اجتخخخخخا  للنزاعخخخخخات وال يخخخخخزال يشخخخخخكل مصخخخخخدراً الوضخخخخخو   انعخخخخخدام

قخخخخخخادة ن حيخخخخخخ  يعتمخخخخخخد املخخخخخخال  علخخخخخخى يف املنخخخخخخاطق الريفيخخخخخخة ال سخخخخخخيمان السخخخخخخجل العقخخخخخخاري العامخخخخخخة يف لخخخخخخدو قخخخخخخة مخخخخخخن ال  قخخخخخخدر ضخخخخخخئيل
 مب ابة قاعدة لاراضي غري املسجلة. ت عدن واليت صكو  امللكيةللحصول على الواثئق /  ةتمعات احملليا 
 

هخخخخخخخذ   . يخخخخخخختم التعامخخخخخخل مخخخخخخعى قضخخخخخخا  إعخخخخخخخادة التخخخخخخوطني والتعخخخخخخويضتشخخخخخخخرف علخخخخخخ  متخصصخخخخخخةن ال توجخخخخخخخد مؤسسخخخخخخة يف الوقخخخخخخ  ااخخخخخخايل
 ها:بين ن منالقضا  من خالل عدة مؤسسات

 
 .اهليئة العامة لاراضي واملساحة والتخطي  العمراين •
 وزارة األشغال العامة والطر . •
حبيخخخخخخازة األراضخخخخخخي وإعخخخخخخادة  املتعلقخخخخخخةسخخخخخخؤوليات املدوار و ابأل تضخخخخخخطلعالخخخخخخيت  املعنيخخخخخخةااكوميخخخخخخة  يئخخخخخخاتاهلا خخخخخخال  احملليخخخخخخة هخخخخخخي  •

 التوطني والتعويض.
 
بة لاشخخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخخررين ن أدو تخخخخخخخداخل املسخخخخخخخخؤوليات واإلجخخخخخخخخراءات البريوقراطيخخخخخخخخة إة اخخخخخخخخر االسخخخخخخخختجامخخخخخخخخن ااخخخخخخخخاالتالعديخخخخخخخد يف 

مقلقخخخخخة  أوضخخخخخاعتخخخخخؤدي هخخخخخذ  القضخخخخخا  بخخخخخدورها إة  ميكخخخخخن أن. مظخخخخخاملهممخخخخخن حيخخخخخ  د خخخخخع تعويضخخخخخا م واالسخخخخختماع إة  مخخخخخن املشخخخخخروع
الخخخخخيت إجخخخخخراءات قانونيخخخخخة وإجخخخخخراءات قضخخخخخائية ميكخخخخخن أن تكخخخخخون طويلخخخخخة ومعقخخخخخدة. الشخخخخخكاوو السخخخخخابقة حخخخخخول املشخخخخخاريع  تقتضخخخخخي اختخخخخخاذ
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أدت  نبخخخخخدورهااألصخخخخخول. خسخخخخخارة  العخخخخخادل للتعخخخخخويض عخخخخخن تتعلخخخخخق عخخخخخادًة ابلتقخخخخخدير غخخخخخريكانخخخخخ  األراضخخخخخي   االسخخخخختحواذ علخخخخخى مت  يهخخخخخا
ااصخخخخخخخول علخخخخخخخى  يفحخخخخخخخق  كخخخخخخخان لخخخخخخخديهم  إة انعخخخخخخخدام ال قخخخخخخخة بخخخخخخخني األشخخخخخخخخا  الخخخخخخخذين سخخخخخخخيئة يف التقخخخخخخخدير ومعاجلخخخخخخخة املظخخخخخخخاملالتجربخخخخخخخة ال

 تعويض من السلطات املعنية.
 

دقيقخخخخخخة للقضخخخخخخا   تعخخخخخخاريفبسخخخخخخبب عخخخخخخدم وجخخخخخخود  اً ضخخخخخخعف ي بخخخخخخدي  الخخخخخخيمنيف النظخخخخخخام القضخخخخخخائي أن ن كمخخخخخخا القخخخخخخانون حتخخخخخخد ً  إنفخخخخخخاذمي خخخخخخل 
ن حيخخخخخخدد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني تخخخخخخدابري بديلخخخخخخة لضخخخخخخمان األسخخخخخخاسالقخخخخخخانون املخخخخخخدين. علخخخخخخى هخخخخخخذا  يف إطخخخخخخاراملتعلقخخخخخخة حبيخخخخخخازة األراضخخخخخخي 

مخخخخخخن الضخخخخخخروري أن يراعخخخخخخي إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا وأي خطخخخخخخ  الحقخخخخخخة واحملميخخخخخخة مبوجخخخخخخب القخخخخخخانون.  احملخخخخخخددةمعاجلخخخخخخة القضخخخخخخا  
 .مشروع  رعيي إلعادة التوطني هذا السيا  االجتماعي وأن يتكيف مع الظروف احمللية أل

 
 اآلاثر احملتملة وتدابري التخفيف 2-5
 

 كسخخخخب  علخخخخى الصخخخخمود وتعزيخخخخز وتنويخخخخع سخخخخبلات إ خخخخا  إة حخخخخد كبخخخخري  يمخخخخا يتعلخخخخق بتحسخخخخني قخخخخدرة ا تمعخخخخ  أثخخخخرسخخخخيكون للمشخخخخروع 
الخخخخخيت مخخخخخن خخخخخخالل اسخخخخختعادة األصخخخخخول و ن يجتمخخخخخاععلخخخخخى الصخخخخخعيد االاألمخخخخخن الغخخخخخذائي. نعخخخخخدام التصخخخخخدي الالعخخخخخيش وز دة القخخخخخدرة علخخخخخى 

اصخخخخة للفئخخخخات الفقخخخخرية ن وخي للتنميخخخخة ومشخخخخروع األشخخخخغال العامخخخخةالصخخخخندو  االجتمخخخخاع عخخخخربوتخخخخو ري  خخخخر  عمخخخخل مؤقتخخخخة  يخخخختم  قخخخخدا ا
ن وخاصخخخخخخخة األ خخخخخخخراد األك خخخخخخخر  قخخخخخخخراً األسخخخخخخخر الريفيخخخخخخخة  يف واملسخخخخخخخننييف ا تمعخخخخخخخات املسخخخخخخختفيدة )أي النسخخخخخخخاء والشخخخخخخخبا   اً واألك خخخخخخخر ضخخخخخخخعف

بعخخخخخخض اآلاثر سخخخخخخيحقق املشخخخخخخروع املقخخخخخخ    خخخخخخين ن ن ومخخخخخخا إة ذلخخخخخخ ياً األشخخخخخخخا  األك خخخخخخر احتياجخخخخخخ  بخخخخخخني القخخخخخخادرين علخخخخخخى العمخخخخخخل مخخخخخخن
األ خخخخخخخا  واملنتجخخخخخخخني  وصخخخخخخخيادي ومخخخخخخخر  النحخخخخخخخل  املاشخخخخخخخيةومخخخخخخخر   اإل ابيخخخخخخخة م خخخخخخخل اسخخخخخخختجابة اامايخخخخخخخة االجتماعيخخخخخخخة القويخخخخخخخة للمخخخخخخخزارعني

  العيش.كسب سبل   لضعفاألساسيني اآلخرين الذين يعانون من خسائر نتيجة 
 

ويركخخخخخز املشخخخخخروع علخخخخخى بنخخخخخاء م ابطخخخخخة يف الغالخخخخخبن اآلاثر البيئيخخخخخة واالجتماعيخخخخخة السخخخخخلبية احملتملخخخخخة مخخخخخن تنفيخخخخخذ بعخخخخخض أنشخخخخخطة املشخخخخخروع 
أزمخخخخخخات األمخخخخخخن الغخخخخخخذائي وحتسخخخخخخني األمخخخخخخن الغخخخخخخذائي والتغذيخخخخخخة لاسخخخخخخر مخخخخخخن خخخخخخخالل ز دة  التكيخخخخخخف مخخخخخخعقخخخخخخدرة األسخخخخخخر اليمنيخخخخخخة علخخخخخخى 

يهخخخخخدف املشخخخخخروع إة أن يكخخخخخون مب ابخخخخخة منصخخخخخة قابلخخخخخة للتوسخخخخخع تخخخخخوا ر الغخخخخخذاء والوصخخخخخول إليخخخخخه واالسخخخخختفادة منخخخخخه يف منخخخخخاطق املشخخخخخروع. 
 أنشخخخخخطة تكميليخخخخخة ملعاجلخخخخخة اجلوانخخخخخب علخخخخخى املشخخخخخروعمل ت. يشخخخخخ لتقخخخخخدئ دعخخخخخم واسخخخخخع النطخخخخخا  لامخخخخخن الغخخخخخذائي يف الخخخخخيمن يف املسخخخخختقبل

ن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  حتسخخخخخخخني دخخخخخخخخل األسخخخخخخخرة )حتسخخخخخخخني الوصخخخخخخخول إة الغخخخخخخخذاءي واسخخخخخخختعادة وتوسخخخخخخخيع األساسخخخخخخخية ال الثخخخخخخخة لامخخخخخخخن الغخخخخخخخذائي
ني التغذيخخخخخخةي. لتحقيخخخخخخق هخخخخخخذ  األهخخخخخخدافن اإلنتخخخخخخاج الزراعخخخخخخي )حتسخخخخخخني تخخخخخخوا ر الغخخخخخخذاءي وتعزيخخخخخخز التغذيخخخخخخة علخخخخخخى مسخخخخخختوو األسخخخخخخرة )حتسخخخخخخ 

 :تشمل ما يلين املشروع  سة مكوانتيتضمن 
 

 .لبنية التحتية ل نتاج الزراعي يما يتعلق ابحتسني دخل األسرة من خالل أنشطة النقد مقابل العمل  .1
 واملنتجات السمكية.ز دة إنتاج وبيع منتجات احملاصيل الغذائية واملاشية  .2
 .حتسني ااالة التغذوية لاسر الريفية .3
 .إدارة األمن الغذائييف مال بناء القدرات  .4
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 إدارة املشاريع وإدارة املعر ة. .5
 

منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي  –يعتخخخخخزم املشخخخخخروع العمخخخخخل مخخخخخن خخخخخخالل العديخخخخخد مخخخخخن الوكخخخخخاالت املنفخخخخخذة 
الواقخخخخخع علخخخخخى االحتياجخخخخخات علخخخخخى أرض  اً اءتصخخخخخميم وتوسخخخخخيع نطخخخخخا  التخخخخخدخالت بنخخخخخ  األمخخخخخر الخخخخخذي يتخخخخخيح –وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي 

  .يف اليمن
 

قخخخخخخخدرات الفئخخخخخخخات الضخخخخخخخعيفة البنخخخخخخخاء  ودوراتأنشخخخخخخخطة النقخخخخخخخد مقابخخخخخخخل العمخخخخخخخل  يتم خخخخخخخل يف احتمخخخخخخخال أن تسخخخخخخختبعدخطخخخخخخخر  اً هنخخخخخخخا  أيضخخخخخخخ 
املخخخخخخخزارعني و  املخخخخخخخزارعني املسخخخخخخختأجرين املسخخخخخخخننيو  نوالشخخخخخخخبا  / القصخخخخخخخر / األطفخخخخخخخال ننسخخخخخخخاء تعيلهخخخخخخخان م خخخخخخخل األسخخخخخخخر الخخخخخخخيت واألك خخخخخخخر  قخخخخخخخراً 

العخخخخخامالت و / أو  النسخخخخخاءن مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  جتخخخخخاوز بعخخخخخض املنتجخخخخخنيخطخخخخخر العخخخخخيش  كسخخخخخب  اسخخخخختعادة سخخخخخبل تواجخخخخخه أنشخخخخخطة. ابملشخخخخخاركة
 ومر  النحل الذين يعتمدون بشكل كبري على هذ  األنشطة. املاشية يالشبا  وصغار املزارعني ومنتجالعمال 

 
ن مت تطخخخخخوير خطخخخخخة إشخخخخخرا  أصخخخخخحا  املصخخخخخلحة وخطخخخخخخة ملشخخخخخروعابخخخخخخاطر املرتبطخخخخخة املإدارة وختفيخخخخخف مخخخخخن أجخخخخخل : تةةةةةدابري التخفيةةةةةف

ني هخخخخخخذا وسخخخخخخيتم وإطخخخخخخار اإلدارة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة وخطخخخخخخة إدارة األمخخخخخخن وإطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوط ةلخخخخخخ اإدارة اآل خخخخخخات وخطخخخخخخة إدارة العم
 وااخخخخخخد مخخخخخخنللمجتمعخخخخخخات احملليخخخخخخة لتجنخخخخخخب  والتوعيخخخخخخةالتخخخخخخدريب  تخخخخخخو ري أيضخخخخخخاً  . سخخخخخخيتميف مجيخخخخخخع مراحخخخخخخل تنفيخخخخخخذ املشخخخخخخروعاسخخخخخختخدامها 

  .احملليةات ا تمع ةالسلبية على صحة وسالم اآلاثر
 

يخخخخخخختم التخفيخخخخخخخف مخخخخخخخن املخخخخخخخخاوف املتعلقخخخخخخخة ابلنخخخخخخخزو  االقتصخخخخخخخادي املؤقخخخخخخخ   ينخخخخخخخه ن ابلنخخخخخخخزو  االقتصخخخخخخخادي و / أو املخخخخخخخادي  يمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق 
العخخخخيش. ميكخخخخن أن  كسخخخخب  مخخخخن خخخخخالل تخخخخو ري  خخخخر  النقخخخخد مقابخخخخل العمخخخخل وتنويخخخخع سخخخخبل اومعاجلتهخخخخ  1أنشخخخخطة املكخخخخون  أثخخخخربسخخخخبب 

اجلخخخخخراد النخخخخخا ق مخخخخخن األراضخخخخخي الزراعيخخخخخة املتضخخخخخررة وزراعخخخخخة احملاصخخخخخيل وإعخخخخخادة اهيخخخخخل اخلخخخخخزاانت الصخخخخخغرية  تطهخخخخخريتشخخخخخمل هخخخخخذ  الفخخخخخر  
امللقحخخخخخخات وتخخخخخخو ري رعايخخخخخخة األطفخخخخخخال  واسخخخخخختحدا  اسخخخخخختخدام )إعخخخخخخادة اسخخخخخختخداميواأل خخخخخخدة  لاعخخخخخخالفومجخخخخخخع اجلخخخخخخراد غخخخخخخري املعخخخخخخا  

حة والتغذيخخخخة الصخخخخ  يف مخخخخال تخخخخدريباً اليضخخخخ النسخخخخاء أ قخخخخىميكخخخخن أن تتلابلقخخخخر  مخخخخن مواقخخخخع النقخخخخد مقابخخخخل العمخخخخل. للنسخخخخاء العخخخخامالت 
 .املناطق املستهد ة ابملشروعيف  يةصحة ا تمعمال اليف  تويتم تعيينهن كعامال

 
قبخخخخخخل تقخخخخخخدئ املشخخخخخخاريع الفرعيخخخخخخة للموا قخخخخخخة  ومراجعتهخخخخخخاسخخخخخخيتم تقييمهخخخخخخا  ينخخخخخخه ن 1ابلنسخخخخخخبة ألنشخخخخخخطة البنخخخخخخاء وإعخخخخخخادة التأهيخخخخخخل للمكخخخخخخون 

إعخخخخخداد خطخخخخخ  إعخخخخخادة  وسخخخخخيتعنين عخخخخخادة التخخخخخوطني التعسخخخخخفيةإجخخخخخراءات إاختخخخخخاذ األراضخخخخخي و  أي اسخخخخختحواذ علخخخخخىعليهخخخخخا لضخخخخخمان عخخخخخدم 
 املتضخخخخخخررين مخخخخخخنألشخخخخخخخا  مخخخخخخن ا للمسخخخخخختحقنيوتقخخخخخخدئ تعويضخخخخخخات  املتضخخخخخخررينن والخخخخخخيت تتضخخخخخخمن حتديخخخخخخد عخخخخخخدد األشخخخخخخخا  التخخخخخوطني
مخخخخخن إطخخخخخار  4 الفصخخخخخلوصخخخخخف هخخخخخذ  العمليخخخخخة اخلاصخخخخخة بتطخخخخخوير خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني يف  يخخخخخردطة البنخخخخخاء. قبخخخخخل بخخخخخدء أنشخخخخخ املشخخخخخروع 

 إعادة التوطني هذا.
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 اإلطار القانوين .3
 

ملنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة بشخخخخخخأن  6 الضخخخخخخمانة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخةي 1)ملخخخخخخا يلخخخخخخي:  امت خخخخخاالً مت إعخخخخخداد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني هخخخخخخذا 
األراضخخخخخخخخي  االسخخخخخخخختحواذ علخخخخخخخخىللبنخخخخخخخخ  الخخخخخخخخدويل بشخخخخخخخخأن  5املعيخخخخخخخخار البيئخخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخخاعي ي 2ن )والنخخخخخخخخزو  التخخخخخخخخوطني القسخخخخخخخخريةإعخخخخخخخخادة 

لخخخخخخخربانمم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة  5املعيخخخخخخخار البيئخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخاعي ي 3ن )التخخخخخخخوطني القسخخخخخخخريةوالقيخخخخخخخود علخخخخخخخى اسخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخي وإعخخخخخخخادة 
 انني واللوائح الوطنية اليمنية املتعلقة حبيازة األراضي والتعويض والدعم وإعادة التوطني.ي القو 4ن )اإلمنائي

 
 التشريعات الوطنية اليت تنظم حيازة األراضي 3-1
 
قطخخخخخع األراضخخخخخي املخصصخخخخخة للمنفعخخخخخة العامخخخخخة  اإلعخخخخخالن عخخخخخنتخخخخخنظم عمليخخخخخة الخخخخخيت حكخخخخخام العديخخخخخد مخخخخخن األالتشخخخخخريعات اليمنيخخخخخة تضخخخخخمن ت

اجلماعيخخخخخخخة. املوضخخخخخخخوعات الرئيسخخخخخخخية املتعلقخخخخخخخة  املمتلكخخخخخخخاتوأحكخخخخخخخام نخخخخخخخزع امللكيخخخخخخخة والتعخخخخخخخويض وتعريخخخخخخخف حقخخخخخخخو  املخخخخخخخال  واسخخخخخخختخدام 
 :3على النحو التايلمبلكية األراضي وحيازة األراضي وأهم التشريعات اليمنية اليت تتناوهلا هي 

 
 .120 و 119 و 118ن املواد والقانون املدين ن19و  18 نيالدستور اليمينن املادت: امللكية العامة •
 .1159 و 1154 نياملادتن والقانون املدين ن20و  7 نيينن املادت: الدستور اليمامللكية اخلاصة •
والقخخخخخرار اجلمهخخخخخوري  بشخخخخخأن أراضخخخخخي وعقخخخخخارات الدولخخخخخة 1995لسخخخخخنة  21رقخخخخخم قخخخخخانون ال: يضةةةةة األر اباملشةةةةة ك  االنتفةةةةةاع •

 .1996لسنة  170رقم 
 .1996لسنة  99والقرار اجلمهوري رقم  1992لسنة  23قانون الوقف رقم : الوقف يضاالوقف / أر  •
 .1159 و 770 و 765 و 761ن املواد والقانون املدين نن الفقرة )جي7: الدستور اليمينن املادة ألراضي الزراعيةا •
 .1164 و 1163 و 1161ن املواد : القانون املدينالوارحقوق  •
 .59 و 58 نين املادتبشأن أراضي وعقارات الدولة 1995لسنة  21قانون رقم ال: الباسطني •
 يللمنفعة العامة االستمال قانون ) 1995لسنة  1قانون رقم ال: للمنفعة العامة يضااألر  استمالك •

o العامي ذات النفع)حتديد املشاريع  2و  1 نياملادت 
o  األراضي استمال ابإلجراءات اإلدارية  بشأن 4املادة 
o  األراضي الستمال  بني األطرافبشأن اإلجراءات املتفق عليها  6املادة 
o  املؤق  االستيالءبشأن  16 –  12املواد 
o األراضي استمال بشأن أحكام  27و  21 نياملادت 

 

 
ن وهي  FAOLEXومن قاعدة بياانت  ويل يف اليمن  املعلومات الواردة يف هذا الفصل عن التشريعات الوطنية مستمدة من أطر إعادة التوطني املختلفة املعدة ملشاريع أخرو يدعمها البن  الد  3

 مستودع خا  مبنظمة األغذية والزراعة للصكو  القانونية على اإلن ن . 
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 يف القانون اليميناألراضي  ملكية وتصنيف 3-2
 

 مبادئ الشريعة اإلسالمية. تشمل األنواع الرئيسية لاراضي ما يلي: إةتستند ملكية األرض بشكل أساسي 
 

ن وهخخخخخخي ريفيخخخخخخةالضخخخخخخرية أو يف املنخخخخخخاطق اان يخخخخخخع األراضخخخخخخي اململوكخخخخخخة ملكيخخخخخخة خاصخخخخخخةمجتشخخخخخخمل  :اململوكةةةةةة ملكيةةةةةة خاصةةةةةة األراضةةةةةي
أللوكخخخخخخخخة للدولخخخخخخخخةي. ختضخخخخخخخخع أراٍض )حكوميخخخخخخخخة أراٍض ي وال ال  خخخخخخخخوز التصخخخخخخخخرف  يهخخخخخخخخا هبخخخخخخخخةأو ديخخخخخخخخين )وقخخخخخخخخف أراٍض وقفيخخخخخخخخة ليسخخخخخخخخ  

تقضخخخخخخي  ن يخخخخخر  اخللخخخخخخف املباشخخخخخخرين للمالخخخخخ  الشخخخخخخرعي األرض عنخخخخخخد ألحكخخخخخخام الشخخخخخخريعة اإلسخخخخخالمية الخخخخخخيت  اململوكخخخخخة ملكيخخخخخخة خاصخخخخخة
تكخخخخخخون األرض اخلاصخخخخخخة  ميكخخخخخخن أن. املباشخخخخخخرة أن يرثوهخخخخخخامخخخخخخن ذوي القرابخخخخخخة  خخخخخخوز ل خخخخخخخرين ينخخخخخخه  ن ذلخخخخخخ  تعخخخخخخذرن وإذا و خخخخخخاة املالخخخخخخ 
لفخخخخخ ة  املنخخخخخا عن حيخخخخخ  تكخخخخخون بعخخخخخض دن أو حيخخخخخازة مسخخخخختأجرةأللوكخخخخخة إة األبخخخخخ  املنخخخخخا عن ويف هخخخخخذ  ااالخخخخخة تكخخخخخون بعخخخخخض ملكيخخخخخة حخخخخخرة

  ددة.
 
أخخخخخخخرو أو أي وثيقخخخخخخة تعاقديخخخخخخة ن انون العخخخخخخريف مخخخخخخن خخخخخخخالل "سخخخخخخند ملكيخخخخخخة"دار األراضخخخخخخي اململوكخخخخخخة ملكيخخخخخخة خاصخخخخخخة مبوجخخخخخخب القخخخخخخ تخخخخخخ  

وغخخخخخخري تخخخخخخوا ر املعلومخخخخخخات حخخخخخخول اايخخخخخخازة وااخخخخخخدود ب تقضخخخخخخييف حخخخخخخني أن هخخخخخخذ  املمارسخخخخخخة موقعخخخخخخة مخخخخخخن قبخخخخخخل سخخخخخخلطة دينيخخخخخخة أو شخخخخخخير. 
 يخخخخختم .اصخخخخخيل املبينخخخخخة يف السخخخخخجالت العقخخخخخاري  ينخخخخخه ك خخخخخريا مخخخخخا يكخخخخخون هنخخخخخا  تضخخخخخار  بخخخخخني هخخخخخذ  الواثئخخخخخق والتفن ذلخخخخخ  مخخخخخن السخخخخخمات

 ن كما هو مبني يف اجلدول.لدستور والقانون املدينيف ا اً ملكية األراضي اخلاصة أيضتنظيم 
 

 ملكية األراضي اخلاصة   تنظم: التشريعات اليمنية اليت  1الدول  
 : املصادرة العامة لاموال  خظورةن وال جتخوز املصادرة اخلاصة إال حبكخم قضائخخي.20املادة   الدستور

 

اختخخاذ إجخخراءات تتعخخارض مخخع مخخا هخخو منصخخو  عليخخه إذا كخخان ذلخخ  ضخخرور ً للغايخخة وال     خخوز: "محايخخة واحخخ ام امللكيخخة اخلاصخخة.  الفقرة )ن( 7املادة 
 يكون ذل  إال للمنفعخة العامخة ومقابل تعويض عادل ابلكيفيخخة املبينخخة يف القانخخون".

 

املنصخخو  عليهخخا    واإلجخخراءاتمخخن ملكخخه إال يف األحخخوال الخخيت يقرهخخا القخخانون الشخخرعي    اً أن حيرم أحد: ال تعطي املادة ااق ألحد يف  1159املةةادة  القانون املدين
  يه ويف مقابل تعويض عادل ابلكيفيخخة املبينخخة يف القانخخون.

  

 : "ملال  الشيء وحد  يف حدود القانون الشرعي حق االنتفاع به واستعماله واستغالله والتصرف  يه".1154املادة  

 
ن  خخخخخخين التطبيخخخخخخق العملخخخخخخي هلخخخخخخذ  القخخخخخخوانني علخخخخخخى قضخخخخخخا  إدارة األراضخخخخخخي اخلاصخخخخخخة يواجخخخخخخه العديخخخخخخد مخخخخخخن علخخخخخخى الخخخخخخرغم مخخخخخخن التشخخخخخخريعات

 :ابلتحديدن هنا  ما يليالتحد ت. 
 

 كامل لاراضي اململوكة ملكية خاصة.  حصرال يوجد  •
 نشو  النزاعات. ن ألا يؤدي إةواألراضي اململوكة ملكية خاصةاملراهق العامة  اخلل  بنيتزايد   •
 .املراهق العامةحنو االستيالء اخلا  على  متزايد اجتا وجود  •
 تداخل املسؤوليات بني األنظمة التقليدية احمللية وااكومة املركزية. •
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 ااكومة املركزية. ت من قبلتدخاللاملرتبطة اب تالصعواب •
تمعخخخخخات قخخخخخادة ا حيخخخخخ  يعتمخخخخخد املخخخخخال  علخخخخخى  نالريفيخخخخخةن ال سخخخخخيما يف املنخخخخخاطق السخخخخخجل العقخخخخخاري تخخخخخدين ثقخخخخخة اجلمهخخخخخور يف  •

وال ن مب ابخخخخخخة قاعخخخخخخدة لاراضخخخخخخي غخخخخخخري املسخخخخخخجلة ي عخخخخخخدهخخخخخخذا االعتمخخخخخخاد و  صخخخخخخكو  امللكيخخخخخخةنللحصخخخخخخول علخخخخخخى الواثئخخخخخخق /  ةاحملليخخخخخخ 
 .ميكن للمشايرن الذين ك رياً ما يعانون من النزاعات على األراضين أن يكونوا  كمني  ايدين

للقضخخخخخا  املتعلقخخخخخة حبيخخخخخازة  خخخخخددة تصخخخخخنيفات  وعخخخخخدم وجخخخخخودنظخخخخخام  خخخخخاكم غخخخخخري  عخخخخخال م قخخخخخل بقضخخخخخا  النخخخخخزاع علخخخخخى األراضخخخخخي  •
  .األراضي يف القانون املدين

 
كخخخخخخل مخخخخخخال ملكخخخخخخه الدولخخخخخخة أو األشخخخخخخخا  االعتباريخخخخخخة ت عخخخخخخر ف هخخخخخخذ    خخخخخخا  : األراضةةةةةةي اململوكةةةةةةة للدولةةةةةةة أو األراضةةةةةةي ا كوميةةةةةةة

ال حيخخخخخق لاشخخخخخخا  ملخخخخخا  هخخخخخذا املخخخخخال مهمخخخخخا بقخخخخخي . القخخخخخانون وهخخخخخذا املخخخخخال ال  خخخخخوز التصخخخخخرف  يخخخخخه أو ااجخخخخخز عليخخخخخهالعامخخخخخة مبقتضخخخخخى 
. األشخخخخخا  االعتباريخخخخة العامخخخخة أو ملكخخخخه أحخخخخاد النخخخخاس أوعامخخخخاًن ومخخخخا عخخخخدا ذلخخخخ  مخخخخن املخخخخال  هخخخخو مخخخخال خخخخخا  سخخخخواًء ملكخخخخه الدولخخخخة 

مخخخخخخن القخخخخخخانون املخخخخخخدين  120 و 118مخخخخخخن الدسخخخخخختور ويف املخخخخخخادتني  19 و 18تخخخخخخرد مناقشخخخخخخة األراضخخخخخخي اململوكخخخخخخة للدولخخخخخخة يف املخخخخخخادتني 
امللكيخخخخخخخخة  للعائلخخخخخخخخةهخخخخخخخخي األراضخخخخخخخخي الخخخخخخخخيت كانخخخخخخخخ  يف السخخخخخخخخابق ملكخخخخخخخخاً  4األراضخخخخخخخخي ااكوميخخخخخخخخة. 1995لسخخخخخخخخنة  21ويف القخخخخخخخخانون رقخخخخخخخخم 

سخخخخخاحات األراضخخخخخي مخخخخخن متتكخخخخخون هخخخخخذ  . 1962واسخخخخختول  عليهخخخخخا الدولخخخخخة عنخخخخخد قيخخخخخام اجلمهوريخخخخخة العربيخخخخخة اليمنيخخخخخة يف عخخخخخام  السخخخخخابقة
؛ األراضخخخخخخي املخصصخخخخخخة لالسخخخخخختخدام العسخخخخخخكري واألراضخخخخخخي الخخخخخخيت بنيخخخخخخ  عليهخخخخخخا مبخخخخخخاين اخلخخخخخخدمات شاسخخخخخخعة مخخخخخخن األراضخخخخخخي املفتوحخخخخخخة

ملنفعخخخخخخخة العامخخخخخخخة )م خخخخخخخل الطخخخخخخخر  غخخخخخخخراض االعامخخخخخخخة )املخخخخخخخدارس واملستشخخخخخخخفيات والخخخخخخخوزاراتي واألراضخخخخخخخي املمنوحخخخخخخخة مخخخخخخخن قبخخخخخخخل ااكومخخخخخخخة أل
 ت ذات الصلة من حي  صلتها ابألراضي اململوكة للدولة أو األراضي ااكومية.التشريعا 2اجلدول  يبنيوالشوارعي. 

 
 األراضي اململوكة للدولة / األراضي ا كومية  تنظم: التشريعات اليمنية اليت  2الدول  

عخخدوان عليهخخا يعتخخرب ختريبخخاً وعخخدواانً    ومحايتهخخا وكخخل عبخخ   خخا أو: لاموال واملمتلكات العامة حرمخخة وعلخخى الدولخخة ومجيخخع أ خخراد ا تمخخع صخخيانتها  19 املادة الدستور
 على ا تمعن وي عاقب كل من ينته  حرمتها و قخاً للقانخون.

  

صخخص املمتلكخخات واألمخخوال واألصخخول العامخخة اململوكخخة للدولخخة أو لاشخخخا  االعتباريخخة العامخخة  للمنفعخخة العامخخة مبوجخخب صخخ  أو مبوجخخب    :18املةةادة   خت 
نتفخخخاع  قخخانون أو قخخرار. ال  خخخوز التصخخرف يف هخخذ  األمخخخوال أو مصخخادر ا أو وضخخعها يف حخخخوزة األ خخراد مهمخخا بقيخخخ  عامخخة.  خخوز لا خخخراد أو األشخخخا  اال 

مم  مخخن أجلهخخا وو قخخاً للقخخانون. مخخا عخخدا ذلخخ  مخخن املخخال  هخخو مخخال خخخا  سخخواًء ملكخخه الدولخخة أو األشخخخا   وال العامخخة حسخخب األغخخراض الخخيت صخخ  ابألمخخ 
 الطبيعيني.

 

  : تعرف املال العام على النحو املبني أعال .118املادة   القانون املدين
 

: تفقد األموال العامة صفتها ابنتهخخاء ختصيصخخها للمنفعخخة العامخخة ابلفعخخل أو مبقتضخخى قخخانون أو قخخرار ملصخخلحة عامخخة أو ابنتهخخاء الغخخرض الخخذي  119املةةادة 
 خصص  من أجله من املنا ع العامة .

 

بي نة يف القانون وتعتخخرب األراضخخي املخخوات الخخيت  :  وز للدولة واألشخا  االعتبارية العامة التصرف يف أمواهلا اخلاصة جبميع أوجه التصرف امل120املةةادة 
حجخخر. ال تعطخخي  ال يستأثر حبياز ا أحد مباحة للجميع و وز للدولة واأل راد ملكها بقخخدر اااجخخة طبقخخاً ملخخا يخخنص عليخخه القخخانون يف موضخخوع اإلحيخخاء والت

ون الشخخرعي واإلجخخراءات املنصخخو  عليهخخا  يخخه ويف مقابخخل تعخخويض عخخادل  املخخادة ااخخق ألحخخد يف أن حيخخرم أحخخداً مخخن ملكخخه إال يف األحخخوال الخخيت يقرهخخا القخخان
 ابلكيفيخخة املبينخخة يف القانخخون.

 
ادر ا. ال التصرف يف هذ  األموال أو مص ن  ال  وز  للقانون  اً ة أو اهليئات العامة ابلفعلن أو متلكه و قمن القانون املدين على أنه: أ ً كان ما ملكه الدول  118ي عرَّف املال العام مبوجب املادة    4

 يئات عامة أو لفرد. هلللدولة أو  اً سواء كان أللوك اً خاص  الذي ي عدن املالخبالف هذا النوع من  اً إذا بقي عام املال  ا حيق لا راد ملكية هذ
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  21رقةةةةةةةةةةم    القةةةةةةةةةةانون
بشةةةة ن    1995لسةةةةنة  

أراضةةةةةةةةةةي وعقةةةةةةةةةةارات  
 الدولة 

 ما يلي:  اً هذا القانونن تشمل أراضي الدولة أيض  مبقتضى
 

املخططخخات التفصخخيلية واملتصخخلة ابألراضخخي املخصصخخة وتقخخع يف نطخخا  املخططخخخات  األراضخخي البيضخخاء: هخخي األراضخخي الواقعخخة خخخارج نطخخا    •
 اهليكلية للمدن.

: اجلبخخال واآلكخخام واملنحخخدرات الخخيت تتلقخخى ميخخا  األمطخخار وتصخخريفها ويعتخخرب يف حكخخم املراهخخق العامخخة السخخوائل العظمخخى الخخيت مخخر  املراهخخخق العامخخخخة •
  رعية.عربها ميا  السيول املتجمعة من سوائل  

 : حدودها الطبيعية احملمية وأشبا  اجلزر البحرية غري اآلهلة ابلسكان.الشواطئ •
 مل يتعلق  ا مل  اثب  ألحد.  األراضي البخور: األراضي املفتوحة أو املهجورة والغاابت واألراضي الرملية أو املغطاة بطبقة رمليةن ما •
 .هلا طبقاً لقواعد وأحكام الشريعةاألراضي والعقارات اليت ال يعرف مالكها أو ال وار    •

 
يعهخخخخخخخد القخخخخخخخانون العخخخخخخخريف إة املشخخخخخخخخاير إبدارة . واالحتطخخخخخخخا يف املقخخخخخخخام األول للرعخخخخخخخي املراهخخخخخخخق العامخخخخخخخة : تسخخخخخخختخدم املراهةةةةةةةق العامةةةةةةةة
مخخخخخخخن قبخخخخخخخل القخخخخخخخادة التقليخخخخخخخديني يف القخخخخخخخرو املراهخخخخخخخق العامخخخخخخخة االسخخخخخخختيالء اخلخخخخخخخا  علخخخخخخخى حنخخخخخخخو . هنخخخخخخخا  اجتخخخخخخخا  متزايخخخخخخخد املراهخخخخخخخق العامخخخخخخخة
املراهخخخخخق  بخخخخخنيمتزايخخخخخد خلخخخخخ  ن هنخخخخخا  يما يف املنخخخخخاطق القريبخخخخخة مخخخخخن املخخخخخدنن ال سخخخخخ تزايخخخخخد املضخخخخخاربة علخخخخخى األراضخخخخخي يف ظخخخخخل)املشخخخخخايري. 

 .3يف اجلدول  ةمبيناملراهق العامة اليت تتناول  ةاليمني ات. التشريعةخاصاململوكة ملكية ضي واألراالعامة 
 

 املراهق العامة ملكية    تنظم: التشريعات اليمنية اليت  3الدول  
  ةملحقخخ   يضخخ اأر : يعر هخخا   خخا  الدولةةة  بشةة ن أراضةةي وعقةةارات  1995لسةةنة    21بشةة ن القةةانون رقةةم    1996لسةةنة    170المهةةوري رقةةم    القةةرار القرارات المهورية

ارتفخخاع    معخخدل  زادإذا  أمخخا  .  ةأو يف حخخدود هخخذ  النسخخبن  ال يزيخخد عخخن عشخخرين درجخخة  املرهخخقارتفخخاع    معخخدلإذا كخخان    هلخخا مالصقةإذا كان   الزراعيةضي ألرااب
اجلبخخال واآلكخخام واملنحخخدرات الخخيت  م خخل    املالصخخقة لخخه  الزراعيخخة  واألرض  الرهخخقالفاصخخل بخخني    ااخخدمخخن    نسخخبة االحنخخدار  يبخخدأ احتسخخا    ينخخه  نعخخن ذلخخ   الرهخخق

   .السوائل العظمى اليت مر عربها ميا  السيول املتجمعة من سوائل  رعية  املراهق العامةتتلقى ميا  األمطار وتصريفها ويعترب يف حكم  
 

  مةةن القةةانون املشةةار إليةةه أعةةال   41واملةةادة    بشةة ن أراضةةي الدولةةة واتلكا ةةا  1995لسةةنة    21القانون رقةةم    بش نالمهوري    القرارمن   2املادة 
  ."تعترب كا ة املراهق العامة أللوكة ابلكامل ملكية عامة للدولةالتعريف التايل: "  تقدمان

 

  21القةةةةةةةةةةانون رقةةةةةةةةةةم  
بشةةةة ن    1995لسةةةةنة  

أراضةةةةةةةةةةي وعقةةةةةةةةةةارات  
 الدولة

األراضي املالصقة للمراهق العامة طبقاً ألحكام املادة السابقة )أعخخال ي إال مخخن وقخخ  زوال حقخخو  االنتفخخاع  : ال يتقرر حق ملكية الرقبة ملال   43مادة 
  املش كة للجوار يف هذ  املراهق.

  

للدولخخخة  : يظخخل ااخخق يف االنتفخخاع ابملراهخخق العامخخة أو القخخدر املسخختحق منخخه للدولخخة مقخخرراً للكا خخة سخخواًء ابلرعخخي أو ابالحتطخخا  أو غخخري ن وال  خخوز  44مةةادة  
 تتعلق ابملصلحة العامة.  العتباراتاإلخالل  ذ  ااقو  إال  

 

املقامخخة قبخخل صخخدور هخخذا القخخانون أو الخخيت تقخخام مسخختقباًل خخخارج نطخخا  املخخدن الرئيسخخية مخخن  : تعخخد املخخدرجات الزراعيخخة الخخيت تتخلخخل املراهخخق العامخخة  46مةةادة  
 األمال  اخلاصة ألصحا ا.

 

تقخخوم    :بش ن أراضي وعقةةارات الدولةةة(  21)الالئحة التنفيذية للقانون رقم    1996لسنة    170من القرار المهوري رقم   165 – 163املواد 
وإسخخقاطها علخخى    احنخخدارهامكاتبهخخا يف احملا ظخخات حبصخخر مراهخخق الدولخخة وحتديخخد مواقعهخخا ومسخخاحتها اإلمجاليخخة ونسخخبة  مصخخلحة أراضخخي وعقخخارات الدولخخة أو  

ظر حتريخخر أو ت وثيخخق أي  خرائ  خاصة. ت بلغ صورة من ااصر واخلرائ  إة األمناء وجهات التوثيق يف كل مدينة وإة مكاتب السجل العقاري حبي  حي 
خيصخخهم مخخن    ديخخد مخخاعقد من عقود التصر ات عليها إال بعد موا قة املصخخلحة. يتقخخدم أصخخحا  الشخخأن إة املصخخلحة أو مكتبهخخا املخخختص بطلخخب  خخرز وحت 

  املراهق طبقاً ألحكام القانون.
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ت سخخخختخدم كلمخخخخة "وقخخخخف" يف اإلسخخخخالم مبعخخخخق حخخخخب  مخخخخال معخخخخني والتصخخخخد  مبنفعتخخخخه أو . الوقخخخخف هخخخخو حخخخخب  مخخخخال: الوقةةةةف يأراضةةةة 
ان مخخخخن الوقخخخخف: وقخخخخف هنخخخخا  نوعخخخخ . لتصخخخخرف  يخخخخه خخخخخارج هخخخخذا اهلخخخخدف احملخخخخددمثرتخخخخه ألعمخخخخال خرييخخخخة معينخخخخة وال  خخخخوز اسخخخختخدامه أو ا

 .أهلي ووقف خريي 
 

 الوقف على النحو التايل: مالتصنيف  نواخلرييين ميك األهليمن هذين النوعني )
 

ي ذوالخخخخخ املنخخخخخاطق الريفيخخخخخة يف  واملخخخخخال املوقخخخخخوفشخخخخخمل مجيخخخخخع املسخخخخخاجد وأراضخخخخخيها يف املنخخخخخاطق ااضخخخخخرية ي: الوقةةةةةف الةةةةةداخلي •
  .املناطق ااضريةيف مساجد  على مثرته  وز صرف

صخخخخخيانة املسخخخخخاجد ل مثرتخخخخخه  خخخخخوز صخخخخخرفي ذوالخخخخخ املنخخخخخاطق الريفيخخخخخة مجيخخخخخع املسخخخخخاجد وأراضخخخخخيها يف شخخخخخمل ي: اخلةةةةةارجيالوقةةةةةف  •
 القرو.يف واملعاهد الدينية 

علخخخخخى ويظخخخخخل تكليفخخخخخاً ألغخخخخخراض دينيخخخخخة  مرثهخخخخخايخخخخختم التخخخخخربع جبخخخخخزء مخخخخخن و األراضخخخخخي اململوكخخخخخة ملكيخخخخخة خاصخخخخخة : الوقةةةةةف اخلةةةةةاص •
 األرض إة األبد.

 
 .4ف مبينة يف اجلدول اوقتتناول أراضي األالتشريعات اليت 

 
 األوقافاليت تتناول أراضي  : التشريعات اليمنية  4جدول  

: لاوقخخخاف حرمتهخخخان وعلخخخى القخخخائمني عليهخخخا حتسخخخني وتطخخخوير مواردهخخخا وتصخخخريفها مبخخخا يكفخخخل حتقيخخخق أهخخخدا ها  22املخخخادة   الدستور
 ومقاصدها الشرعية.

 

لسةةنة    23قةةانون الوقةةف الشةةرعي رقةةم  
  99والقةةةةةرار المهةةةةةوري رقةةةةةم    1992
بشةة ن أراضةةي واتلكةةات    1996لسنة 

 األوقاف، اليمن

 .األوقافأراضي  حيدد اجري  

 
علخخخخخخى النحخخخخخخو تخخخخخخنظم التشخخخخخخريعات إدارة األراضخخخخخخي الزراعيخخخخخخة .  عخخخخخخاًل أو املهيخخخخخخأة للزراعخخخخخخة ةاألراضخخخخخخي املزروعخخخخخخ : هخخخخخخي األراضةةةةةي الزراعيةةةةةة

علخخخخخخخخى مخخخخخخخخن القخخخخخخخخانون املخخخخخخخخدين  770و  765و  761و  1159و  756و  527مخخخخخخخخن الدسخخخخخخخختور واملخخخخخخخخواد  7فصخخخخخخخخل يف املخخخخخخخخادة امل
 .5بني يف اجلدول النحو امل

 
 األراضي الزراعية   تنظم: التشريعات اليمنية اليت  5الدول  

ظخر املسخاس  خا أو نزعهخا إال للمنفعخة العامخخخة وبتعويخخخض عخخخادل ابلكيفيخخخخة املبينخخخخة يف القا)ن(، الفقرة 7املادة  الدستور نخخخخون.  : امللكية اخلاصة مصونة و مية وحي 
  )ينطبق هذا التشريع على األراضي يف املناطق ااضرية ولي  يف املناطق الريفيةي.

 

نقل ملكية املبيع إة املش ي يتوقف على تنظيم كتسجيل العقد  ان البائع يكون ملزماً ابلقيام مبا يقتضيه ذل  حه يتم نقل  : إذا كان 527املةةادة  القانون املدين
 امللكية إة املش ي طبقاً للقوانني اخلاصة.

 

 : يصح إ ار األراضي الزراعية وغريها مبا ي اضى عليه املتعاقدان.756املةةادة  
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من ملكه إال يف األحوال اليت يقرهخخا القخخانون الشخخرعي وابلطخخر  املنصخخو  عليهخخا  يخخه ويف مقابخخل تعخخويض    اً  وز ألحد أن حيرم أحد: ال 1159املةةادة 
 عادل .

 

 : تعر ف مصطلحات املغارسة واملزارعة واملساقاة على التوايل.770و    765و    761املواد 

 
 ابلخخخخخنص علخخخخخى أنخخخخخهاجلخخخخخوار مخخخخخن القخخخخخانون املخخخخخدين اليمخخخخخين املقصخخخخخود حبقخخخخخو   1161: تشخخخخخر  املخخخخخادة األراضةةةةةي مقابةةةةةل حقةةةةةوق الةةةةةوار

لخخخخخي  للمالخخخخخ  أن يغلخخخخخو يف اسخخخخختعمال حقوقخخخخخه إة حخخخخخد يضخخخخخر مبلخخخخخ  اجلخخخخخار ولخخخخخي  للجخخخخخار أن يرجخخخخخع علخخخخخى جخخخخخار  يف مضخخخخخار اجلخخخخخوار 
بخخخخخخني يف علخخخخخخى النحخخخخخخو املمخخخخخخن القخخخخخخانون املخخخخخخدين  1164و  1163و  1161املخخخخخخواد  يف. يخخخخخختم تنظخخخخخخيم ذلخخخخخخ  الخخخخخخيت ال ميكخخخخخخن جتنبهخخخخخخا

  .6اجلدول  
 

 حقوق الوار  اليت تنظم: التشريعات اليمنية  6الدول  
 : توضح املقصود حبقو  اجلوار كما سبق ذكر .1161املادة   القانون املدين

 

إذا اتفقخخوا معخخه علخخى ذلخخ  بعاريخخة أو حنوهخخا  يطبخخق مخخا اتفقخخوا    إال : من أنشأ ساقية أو مصر اً للماء يف ملكه  ال  وز جلريانه استعماهلا  1163املةةادة 
 وصيانتها دليل على رضا .  إنشائهاعليه ويعترب اش ا  اجلريان مع املال  يف نفقات  

 

: يلخخزم صخخاحب األرض أن يسخخمح مبخخرور امليخخا  الكا يخخة لخخري األراضخخي البعيخخدة عخخن مخخوارد امليخخا  أو مبخخرور امليخخا  الزائخخدة بصخخر ها يف أقخخر   1164املةةةةادة  
مصرف عمومي يف مقابل تعخخويض عخخادلن وإذا أصخخا  األرض ضخخرر مخخن سخخاقية أو مصخخرف ميخخر  خخا  خخين ملالخخ  األرض أن يطلخخب تعويضخخاً كا يخخاً عمخخا  

 .املعتاد وإن أضر  إساحة أن مينع  أوولي  ملن يف ملكه حق مسيل  أصابه من ضررن  
 

علخخخخخى أي أراضخخخخخي أو عقخخخخخارات أللوكخخخخخة للدولخخخخخة.  يقومخخخخخون ابلبسخخخخخ  هخخخخخم مخخخخخن  الباسخخخخخطني: الباسةةةةةطنيحقةةةةةوق  تةةةةةنظمالقةةةةةوانني الةةةةةيت 
ن وال الدولخخخخخةعقخخخخخارات بشخخخخخأن أراضخخخخخي و  1995لسخخخخخنة  21القخخخخخانون رقخخخخخم وحقخخخخخوقهم هخخخخخو  لباسخخخخخطنيل يتطخخخخخر القخخخخخانون األهخخخخخم الخخخخخذي 

  .7يف اجلدول بني على النحو امل 59و  58املادتني  يفسيما 
 

 الباسطنيحقوق    تنظماليت  : التشريعات اليمنية  7الدول  
لسةةةةةةنة    21القةةةةةةانون رقةةةةةةم  

بشةةةةةةةةة ن أراضةةةةةةةةةي    1995
 الدولةوعقارات  

أقخخدم ابلبسخخخ  قبخخل صخخخدور هخخذا القخخخانون علخخى أي مخخخن أراضخخي أو عقخخخارات أللوكخخة للدولخخخة يعخخد معتخخخد ً    اعتبخخخاري: كخخل شخخخخص طبيعخخي أو  58املةةادة  
حتخخ  يخخد  علخخى أن يتضخخمن    ي مخخن هخخذا القخخانون وي عفخخى مخخن العقوبخخة كخخل مخخن ابدر إبخطخخار املصخخلحة كتابيخخاً مبخخا48ويعاقب ابلعقوبخخة احملخخددة يف املخخادة )

دها وأطواهلا وأي بياانت أخخخرو ومخخا أسخختحدثه يف األرض بعخخد البسخخ  وذلخخ  خخخالل مخخدة أقصخخاها ثالثخخة  خطار بيان مبوقع األرض ومساحتها وأبعااإل 
املتخلفخخني معتخخدين علخخى مخخا حتخخ     اعتبخخارأشهر من  رير اإلعالن املوجخخه مخخن املصخخلحة عخخرب وسخخائل اإلعخخالم املختلفخخة وي تخخب علخخى  خخوات هخخذا امليعخخاد  

األرض ابلطخخر  اإلداريخخة ومالحقخخة املعتخخدين    ابسخخ دادمع اجلهات األمنية والقضخخائية اإلجخخراءات الكفيلخخة  أيديهم من أراضي وتتخذ املصلحة ابلتنسيق  
 وتسليمهم للقضاء.

 

مخخا حتخخ  يخخد  مخخن أرضن    اسخختئجار: كل من قام من الباسطني إبخطار املصلحة ابمليعاد احملدد طبقاً ألحكام املخخادة السخخابقة حخخق شخخراء أو  59املادة 
 خخخيذا كخخخان اسخخختخدام تلخخخ  األراضخخخي يالفخخخاً للمخططخخخات التفصخخخيلية كخخخان لخخخه ااصخخخول علخخخى قطعخخخة أرض بديلخخخة يف ذات املنطقخخخة تفخخخي ابلغخخخرض مخخخن  

هلخخذ  األراضخخي و قخخاً    االستخدام الذي كان يعتزم تنفيذ   يه بقدر اإلمكان وتشكيل جلان  نية لتقدير أمثخخان البيخخع يف هخخذ  األراضخخي أو القخخيم اإل اريخخة
 لاس  واملعايري اليت حيددها قرار الوزير بتشكيل اللجنة مع مراعاة حاالت ذوي الدخل احملدود.
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 :خر األ أنواع األراضي
 

 .األراضي الزراعية املهملة أو امل وكة :األراضي البخور •
 .األراضي الصحراوية: األراضي الرملية أو املغطاة بطبقة رملية •
األراضخخخخخخي البيضخخخخخخاء: األراضخخخخخخي الواقعخخخخخخة خخخخخخخارج نطخخخخخخا  املخططخخخخخخات التفصخخخخخخيلية واملتصخخخخخخلة ابألراضخخخخخخي املخصصخخخخخخة وتقخخخخخخع يف  •

 .نطا  املخططات اهليكلية للمدن
املراهخخخخخخق العامخخخخخخخة: اجلبخخخخخخال واآلكخخخخخام واملنحخخخخخخدرات الخخخخخيت تتلقخخخخخخى ميخخخخخا  األمطخخخخخار وتصخخخخخخريفها ويعتخخخخخرب يف حكخخخخخخم املراهخخخخخق العامخخخخخخة  •

 .عربها ميا  السيول املتجمعة من سوائل  رعية السوائل العظمى اليت مر
 

إجخخخخخخراءات حيخخخخخازة األراضخخخخخخي والقخخخخخخوانني اليمنيخخخخخخة ذات الصخخخخخلة املتعلقخخخخخخة بكخخخخخخل طريقخخخخخخة  8: يوضخخخخخخح اجلخخخخخخدول إجةةةةةراإات حيةةةةةازة األر 
 من طر  املصادرة.

 
 األراضي  استمالك: أنواع إجراإات  8الدول  

 االستيالإ املؤقت  االستمالك الرضائي / املتفق عليه رضائيا   االستمالك القضائي  االستمالك اإلداري 
من   5و    4املادتني    مبوجب  يتم تنظيمه

 1995لسنة    1القانون رقم  
  11  –  7املواد    مبوجب  يتم تنظيمه

 1995لسنة    1من القانون رقم  
من القانون    6املادة    مبوجب  يتم تنظيمه

 1995لسنة    1رقم  
 16   –  12املواد    مبوجب  يتم تنظيمه

 1995لسنة    1من القانون رقم  

 
 املؤسسات الوطنية اليت تنظم حيازة األراضي 3-3
 

بشخخخخخأن أراضخخخخخي وعقخخخخخارات  1995لسخخخخخنة  21م رقخخخخخ  مبوجخخخخخب القخخخخخانون: اهليئةةةةةة العامةةةةةة لألراضةةةةةي واملسةةةةةاحة والتخطةةةةةيط العمةةةةةراين
 2006لسخخخخخخخنة  35لقخخخخخخخرار اجلمهخخخخخخوري رقخخخخخخخم اب عمخخخخخخالً اهليئخخخخخخة العامخخخخخخخة لاراضخخخخخخي واملسخخخخخخخاحة والتخطخخخخخخي  العمخخخخخخخراين مت إنشخخخخخخخاء  الدولخخخخخخةن

التابعخخخخخخة لخخخخخخوزارة األشخخخخخخغال العامخخخخخخة  أحخخخخخخد القطاعخخخخخخاتالتخطخخخخخخي  ) وقطخخخخخخاع مصخخخخخخلحة املسخخخخخخاحة والسخخخخخخجل العقخخخخخخاري الخخخخخخذي دمخخخخخخم بخخخخخخني 
 املتصخخخخخلةوالخخخخخيت أصخخخخخبح  مسخخخخخؤولة عخخخخخن مجيخخخخخع املهخخخخخام لاراضخخخخخي واملسخخخخخاحة والتخطخخخخخي  العمخخخخخراين ي يف اهليئخخخخخة العامخخخخخة اً سخخخخخابقوالطخخخخخر  
زع امللكيخخخخخخة مبسخخخخخخاعدة خخخخخخخرباء نخخخخخخ  إجخخخخخخراءاتوتنفيخخخخخخذ  والسخخخخخخجل العقخخخخخخاري / امللكيخخخخخخة  التنخخخخخخازلوعقخخخخخخود  والتهيئخخخخخخةالتخطخخخخخخي   :ابألراضخخخخخخي

اإلدارات اهليئخخخخخخة العامخخخخخخة لاراضخخخخخخي واملسخخخخخخاحة والتخطخخخخخخي  العمخخخخخخراين . تضخخخخخخم املختصخخخخخخةالخخخخخخوزارة  مخخخخخخن قبخخخخخخل تعاقخخخخخخد معهخخخخخخميخخخخخختم ال نيخخخخخخني 
 التالية:

 
لاراضخخخخخي الخخخخخيت سخخخخخيتم طرحهخخخخخا للبيخخخخخعن وتقخخخخخدئ تقخخخخخارير  نيخخخخخة  ةاملوقعيخخخخخ  املعاينخخخخخة: تتخخخخخوة هخخخخخذ  اإلدارة مهمخخخخخة إدارة األراضةةةةةي •

 .لقانونية واملاليةا اإلجراءاتدائرة التوثيقن واالنتهاء من مجيع  إةعن سالمة املوقع وحدود  قبل الرجوع 
األراضخخخخخخخي  ومييخخخخخخزعخخخخخخداد املخططخخخخخخات إب مكلفخخخخخخخونمهنخخخخخخدس ويسخخخخخخاعد  مهندسخخخخخخون هخخخخخخخذ  اإلدارة : يخخخخخخرأس التخطةةةةةةيطإدارة  •

  .التصوير املساحي اجلوي و 
 العقار ابسم املال  وأولو ته ومرا قه.ملكية : تسجيل السجل العقاريإدارة  •
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علخخخخخى أي يالفخخخخخات اليوميخخخخخة ملتابعخخخخخة والرقابخخخخخة مخخخخخن حيخخخخخ  قيامهخخخخخا اب: وهخخخخخي مخخخخخن املكاتخخخخخب املهمخخخخخة الرقابةةةةةة والتفتةةةةةيشإدارة  •
وتوقيخخخخخخع الغرامخخخخخخات  نن تخخخخخخرخيصغخخخخخخري يططخخخخخخة / بخخخخخخدو  يضخخخخخخ اكانخخخخخخ  تعخخخخخخد ً علخخخخخخى أراضخخخخخخي الدولخخخخخخة أو البنخخخخخخاء علخخخخخخى أر   سخخخخخخواءً 
  .العامة إة النيابة تهموإحال  املعتدينعلى 

 
ن تتخخخخخخخخوة اهليئخخخخخخخخة العامخخخخخخخخة لاراضخخخخخخخخي واملسخخخخخخخخاحة والتخطخخخخخخخخي  العمخخخخخخخخراين تنفيخخخخخخخخذ 2006 لسخخخخخخخخنة 35رقخخخخخخخخم اجلمهخخخخخخخخوري  القخخخخخخخخرارمبوجخخخخخخخخب 
 الخخخخخ من . تعخخخخخني اهليئخخخخخة جلنخخخخخة تقخخخخخديراملختصخخخخخةالخخخخخوزارة  مخخخخخن قبخخخخخل تعاقخخخخخد معهخخخخخميخخخخختم النخخخخخزع امللكيخخخخخة مبسخخخخخاعدة خخخخخخرباء  نيخخخخخني  إجخخخخخراءات
ن تقخخخخوم جلنخخخخة  نيخخخخة خاصخخخخة ملكيخخخخة وجخخخخود سخخخخنداألراضخخخخي العامخخخخة دون  يف حخخخخال إشخخخخغال. ملكيخخخخة سخخخخند لديخخخخهالعقخخخخار ملخخخخن  مثخخخخنلتقخخخخدير 

 .مثنهاشكل من قبل الوزارة املختصة بتقدير ت  
 

تتخخخخخوة وزارة األشخخخخخغال العامخخخخخة والطخخخخخر  إدارة األراضخخخخخي ااكوميخخخخخة الريفيخخخخخةن وتشخخخخخرف أيضخخخخخاً علخخخخخى : وزارة األشةةةةةغال العامةةةةةة والطةةةةةرق
مكتخخخخخخب األشخخخخخخغال العامخخخخخخة والطخخخخخخر  )الخخخخخخذي  يضخخخخخخطلع. زعمخخخخخخاء القبائخخخخخخل أو القخخخخخخرو  عخخخخخخربإدارة األراضخخخخخخي القبليخخخخخخة اململوكخخخخخخة للحكومخخخخخخة 
ل جخخخخخراءات والتخخخخخدابري القانونيخخخخخة املتعخخخخخارف  اً  قخخخخخ إصخخخخخدار تخخخخخراخيص البنخخخخخاء و  يف دور حيخخخخخوي بخخخخخ مي خخخخخل الخخخخخوزارة علخخخخخى مسخخخخختوو احملا ظخخخخخاتي 

ارتكخخخخخا  إ خخخخخا  علخخخخخى سخخخخخالمة املبخخخخخاين وعخخخخخدم  أثخخخخخرللقخخخخخوانني سخخخخخيكون هلمخخخخخا  نين  خخخخخين مراقبخخخخخة البنخخخخخاء وامت خخخخخال املخخخخخواطنابلتخخخخخايلعليهخخخخخا. 
علخخخخخى  ومخخخخخا ي تخخخخخب املخخخخخدنن وإعخخخخخادة تنظخخخخخيم رصخخخخخف الطخخخخخر ي أي ال علخخخخخى الطخخخخخر  العامخخخخخة )عمخخخخخ وجتنخخخخخب اهلخخخخخدم يف حالخخخخخة األ املخالفخخخخخات
 .لقانون امللكية اً معينة وطر  التعويض املتبعة و قاملال  ألضرار ن وتعرض املخططات علىتغيريات  ذل  من 

 
  ار.اإلوعقود  والبيوعبسجالت األراضي ااضرية م ل سجالت املعامالت  ةالعام األمال : حتتفا إدارة وزارة املالية

 
ن م خخخخخخل ا خخخخخخال  احملليخخخخخخة السخخخخخخلطة التنفيذيخخخخخخة علخخخخخخى مسخخخخخختوو 2002لسخخخخخخنة  4مبوجخخخخخخب قخخخخخخانون اإلدارة احملليخخخخخخة رقخخخخخخم : اجملةةةةةالي احملليةةةةةة

أل لخخخخخخخة ابألعضخخخخخخخاء املنتخبخخخخخخخني يف ا خخخخخخخال   ناهليئخخخخخخخات اإلداريخخخخخخخة يف احملا ظخخخخخخخات أو املخخخخخخخدير ت  خخخخخخخينن ذا القخخخخخخخانونو قخخخخخخخاً هلخخخخخخخ احملا ظخخخخخخخات. 
تخطخخخخخخخي  وإعخخخخخخخداد املخخخخخخخوازانت وإدارة املخخخخخخخوارد البشخخخخخخخرية ابليولخخخخخخخة  نة أو املديريخخخخخخخةاحملليخخخخخخخة ابإلضخخخخخخخا ة إة احملخخخخخخخا ا أو أمخخخخخخخني عخخخخخخخام احملا ظخخخخخخخ 

أل لخخخخة ا خخخخال  احملليخخخخة أي إعخخخخادة تخخخخوطني قخخخخد تخخخختم مواجهتهخخخخا. مخخخخن مبخخخخا يف ذلخخخخ  مخخخخا يتصخخخخل  خخخخا  نوالبنيخخخخة التحتيخخخخة يف يتلخخخخف املشخخخخاريع
يف تنظخخخخخخخخخيم  اً مهمخخخخخخخخخ  اً . لعبخخخخخخخخخ  السخخخخخخخخخلطات التنفيذيخخخخخخخخخة دور عمليخخخخخخخخخات إعخخخخخخخخخادة التخخخخخخخخخوطني مراقبخخخخخخخخخةيف  اً احملخخخخخخخخخا ظنين وهخخخخخخخخخي تلعخخخخخخخخخب دور  يف

 .ي يف العديد من اااالت السابقة يف اليمنIRإعادة التوطني )اليت تشمل  اتعملي
 

ن أنشخخخخخخأ وزيخخخخخخخر العخخخخخخدل جلنخخخخخخخة 1995لسخخخخخخخنة الدولخخخخخخة  مخخخخخخن قخخخخخخخانون أراضخخخخخخي وعقخخخخخخخارات 20 – 18لمخخخخخخخواد و قخخخخخخاً ل: آليةةةةةةات إضةةةةةةافية
قخخخخخخخاٍض يتخخخخخخخوة منصخخخخخخخب رئخخخخخخخي  اللجنخخخخخخخة يف كخخخخخخخل  ا ظخخخخخخخة )أو لكخخخخخخخل حالخخخخخخخة  رديخخخخخخخةي تتخخخخخخخألف مخخخخخخخن  الخخخخخخخ من تقخخخخخخخديرلدائمخخخخخخخة أو مؤقتخخخخخخخة 

 املخخخخال مخخخخن  عخخخخدد يف حخخخخال وجخخخخود. ميخخخخ لهمي العقخخخخارات املصخخخخادرة أو مخخخخن مخخخخال ومهنخخخخدس وأل خخخخل عخخخخن سخخخخلطة نخخخخزع امللكيخخخخة ومالخخخخ  )
يخخخخختم ن أو ع مراعخخخخخاة النسخخخخخبة املئويخخخخخة للملكيخخخخخةن مخخخخخ يخخخخختم اختيخخخخخار  علخخخخخى أسخخخخخاس األغلبيخخخخخةينخخخخخه ن  مميخخخخخ له مخخخخخن االتفخخخخخا  علخخخخخىوال ميكخخخخخنهم 

يف مخخخخا يلخخخخي الخخخخ من أن اخخخخخذ تقخخخخدير جلنخخخخة   ينخخخخه يتعخخخخني علخخخخىن مخخخخة االسخخخختئناف. عنخخخخد تقخخخخدير التعخخخخويضاختيخخخخار  مخخخخن قبخخخخل رئخخخخي   ك
 :االعتبار
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  .منطقة املشروع ضمنالسائدة للعقارات  األمثان •
 واألضرار اليت ستحد . البناءحالة املعامل واملباين واملنش ت وتوارير  •
أي حتسخخخخخخن انتخخخخخخم يف موقخخخخخخع األجخخخخخخزاء املتبقيخخخخخخة مخخخخخخن العقخخخخخخارن أو االسخخخخخختفادة منهخخخخخخان أو ز دة يف مثنخخخخخخه نتيجخخخخخخة للنخخخخخخزع اجلزئخخخخخخي  •

 .للملكية
 .ال من تقديرجلنة  احملددة من قبلالعوامل األخرو  •
 خخخخخخب علخخخخخى احملكمخخخخخة أن امخخخخخخر  ينخخخخخه ن غخخخخخخري ذي نفخخخخخع اً جزئيخخخخخ  منخخخخخخزوع امللكيخخخخخةأصخخخخخبح اجلخخخخخزء املتبقخخخخخخي مخخخخخن العقخخخخخار  يف حخخخخخال •

 .مبصادرة العقار ابلكامل والتعويض املناسب عنه
 

علخخخخخخى  الباسخخخخخخطنيحقخخخخخخو   أن تبخخخخخخني الخخخخخخ من تقخخخخخخديرعلخخخخخخى جلنخخخخخخة   خخخخخخبن الدولخخخخخخة قخخخخخخانون أراضخخخخخخي وعقخخخخخخاراتمخخخخخخن  59للمخخخخخخادة  اً و قخخخخخخ 
. ختتلخخخخخخخف اإلرشخخخخخخخادات القانونيخخخخخخخة للتعخخخخخخخويض بخخخخخخخني التخخخخخخخوطني القسخخخخخخخريةإعخخخخخخخادة  مقابخخخخخخخلاألراضخخخخخخخي العامخخخخخخخة يف ااصخخخخخخخول علخخخخخخخى تعخخخخخخخويض 

 تعويضات قبل بدء أعمال املشروع.الن  ب د ع جلميع األنواعاألنواع املختلفة لنزع امللكية. 
 

 ليخخخخخة إلعخخخخخادة التخخخخخوطني ضخخخخخم   جلخخخخخان بتشخخخخخكيل السخخخخخلطات احملليخخخخخة يف بعخخخخخض احملا ظخخخخخات م خخخخخل حضخخخخخرموت وعخخخخخدن قامخخخخخ  أيضخخخخخاًن
املخخخخخال  وبعخخخخخض قخخخخخادة ا تمخخخخخع. كخخخخخان هخخخخخدف جلخخخخخان   عخخخخخنن أل لخخخخخني عخخخخخن السخخخخخلطات احملليخخخخخة وأل لخخخخخنيآخخخخخخرينن مخخخخخن بخخخخخني يف عضخخخخخويتها

ااخخخخخخاالت احملتملخخخخخخة. ركخخخخخخزت  ابلفعخخخخخخل أو  ن سخخخخخخواء تلخخخخخخ  الخخخخخخيت مخخخخخخ إ خخخخخخاد حلخخخخخخول اخخخخخخاالت إعخخخخخخادة التخخخخخخوطنيإعخخخخخخادة التخخخخخخوطني احملليخخخخخخة 
ذل  جهخخخخخخخود  نيالباسخخخخخخخطنيالخخخخخخخذين لخخخخخخخي  لخخخخخخخديهم واثئخخخخخخخق قانونيخخخخخخخة ) األشخخخخخخخخا علخخخخخخخى املقدمخخخخخخخة مخخخخخخخن هخخخخخخخذ  اللجخخخخخخخان  ةسخخخخخخخاعدامل وبخخخخخخخ 

اخلخخخخخدمات األساسخخخخخية. كخخخخخان هلخخخخخذ  الخخخخخيت تتخخخخخو ر  يهخخخخخا إة املواقخخخخخع املناسخخخخخبة  موصخخخخخوهل إ حخخخخخةمخخخخخن خخخخخخالل  األشخخخخخخا لتعخخخخخويض هخخخخخؤالء 
  .األشخا على عملية إعادة توطني هؤالء اإلجراءات واجلهود أثر إ ا  

 
 حتليل الفجوات بني اإلطار البيئي واالجتماعي والتشريعات الوطنية اليمنية 3-4
 

مخخخخخع رو  ضخخخخخماانت كخخخخل مخخخخخن البنخخخخخ  الخخخخخدويل وبخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي  تتخخخخخواءميف حخخخخني أن الك خخخخخري مخخخخخن التشخخخخخريعات اليمنيخخخخة 
ن مخخخخخخا يتعلخخخخخخق إبعخخخخخخادة التخخخخخخوطني والنخخخخخخزو ومنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة والصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع األشخخخخخخغال العامخخخخخخة  ي

وسخخخخخخبل  الفجخخخخخخواتة عامخخخخخخة عخخخخخخن تتعلخخخخخخق يف الغالخخخخخخب ابلتطبيخخخخخخق العملخخخخخخي للقخخخخخخوانني الوطنيخخخخخخة. يقخخخخخخدم اجلخخخخخخدول أدان  حملخخخخخخ  الفجخخخخخخوات خخخخخخين 
 .جلتهامعا
 
 
 

 متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي 
)البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم 

 املتحدة اإلمنائي(
 الفجوات وتدابري سد الفجوات اليت سيتم تطبيقها القوانني الوطنية السارية 
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 متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي 
)البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم 

 املتحدة اإلمنائي(
 الفجوات وتدابري سد الفجوات اليت سيتم تطبيقها القوانني الوطنية السارية 

  املتضررين مخخنهم مجيع األشخا     املتضرريناألشخا  
 يمخخا يتعلخخق ابلنخخزو  االقتصخخادي و / أو املخخادين  املشخخروع  

 .بغض النظر عن حجم الضرر

األشخخخخخخا   أن  يعتخخخخخرب    1995  لسةةةةةنة  21القةةةةةانون رقةةةةةم  
 ."الشرعيني والباسطني  ال امل"هم  املتضررين  

 .املتضرريناملختلفة لاشخا     اتريف: التعالفجوة
 

 .اج اإلطار البيئي واالجتماعيمابعتماد وإدوصى  : ي  التوصية

  أمخخراً   أو عنخخدما يكخخون ذلخخ  التخخوطني القسخخريةجتنب إعادة 
مخخن خخخالل    التخخوطني القسخخريةإعخخادة    ااخخد مخخنال مفر منهن  

 استكشاف بدائل تصميم املشروع.
 جتنب اإلخالء القسري.

 :)ن(  7الدستور اليمين: املادة  
اخلاصخخخخخخة  خخخخخخال مخخخخخخ  إال للضخخخخخخرورة  محايخخخخخخة واحخخخخخخ ام امللكيخخخخخخة  

 وملصلحة عامة وبتعويض عادل و قاً للقانون.
 

لسةةنة    1قانون االستمالك للمنفعةةة العامةةة )القةةانون رقةةم  
علخخخخخخخى أنخخخخخخخه ال  خخخخخخخوز مصخخخخخخخادرة    صخخخخخخخراحة: يخخخخخخنص    (1995

العقخخخخخخخخارات و / أو األراضخخخخخخخخي إال عنخخخخخخخخدما ال يتخخخخخخخخو ر بخخخخخخخخديل  
 مناسب لاراضي العامة ومقابل تعويض عادل.

 

  1992لسنة    19من القانون املدين رقم   1166املادة 
تخخنص علخخى أنخخه ال  خخوز ألحخخد أن حيخخرم أحخخداً مخخن ملكخخه إال  

املنصخخو   يف األحوال اليت يقرها القخخانون الشخخرعي وابلطخخر   
 عليها  يه ويف مقابل تعويض عادل.

: ال توجخخد  جخخوات. املتطلبخخات الوطنيخخة وأهخخداف اإلطخخخار  الفجةةوات
ل بعضخخخها الخخخبعض. سخخختقوم مجيخخخع   البيئخخخي واالجتمخخخاعي متوائمخخخة ويكمخخخ 
الوكخخاالت املنفخخذة والشخخركاء املنفخخذين بتطبيخخق كخخاًل مخخن اإلطخخار البيئخخي  

 واالجتماعي واملتطلبات الوطنية.

التخفيخخخف مخخخخن اآلاثر االجتماعيخخخخة واالقتصخخخخادية السخخخخلبية  
الخخخخخخيت ال ميكخخخخخخن جتنبهخخخخخخا النامجخخخخخخة عخخخخخخن االسخخخخخختحواذ علخخخخخخى  
األراضي أو القيخخود املفروضخخة علخخى األراضخخي مخخن خخخالل:  
)أي تقخخخخخدئ تعخخخخخويض يف الوقخخخخخ  املناسخخخخخب عخخخخخن خسخخخخخارة  

) ي مساعدة النازحني يف   ناألصول بتكلفة االستبدال
ل اسخخختعادة سخخخبل كسخخخب  سخخخعيهم لتحسخخخني أو علخخخى األقخخخ 

عيشخخخخهم ومسخخخختو ت معيشخخخختهمن ابلقيمخخخخة ااقيقيخخخخةن إة  
مستو ت ما قبل النزو  أو إة املستو ت السخخائدة قبخخل  

 بدء تنفيذ املشروع ن أيهما أعلى.

 :)ن(  7الدستور اليمين: املادة  
محايخخخخخخة واحخخخخخخ ام امللكيخخخخخخة اخلاصخخخخخخة  خخخخخخال مخخخخخخ  إال للضخخخخخخرورة  

  للقانون.وملصلحة عامة وبتعويض عادل و قاً 
 

لسةةنة    1قانون االستمالك للمنفعةةة العامةةة )القةةانون رقةةم  
علخخخخخخخى أنخخخخخخخه ال  خخخخخخخوز مصخخخخخخخادرة    صخخخخخخخراحة: يخخخخخخنص    (1995

العقخخخخخخخخارات و / أو األراضخخخخخخخخي إال عنخخخخخخخخدما ال يتخخخخخخخخو ر بخخخخخخخخديل  
 مناسب لاراضي العامة ومقابل تعويض عادل.

 

  1992لسنة    19من القانون املدين رقم   1166املادة 
تخخنص علخخى أنخخه ال  خخوز ألحخخد أن حيخخرم أحخخداً مخخن ملكخخه إال  

املنصخخو   يف األحوال اليت يقرها القخخانون الشخخرعي وابلطخخر   
 عليها  يه ويف مقابل تعويض عادل

ى حخخد سخخواء علخخى  لخخ : تتفخخق القخخوانني اليمنيخخة والبنخخ  الخخدويل عالفجةةوات
ضخخخخرورة التعخخخخويض عخخخخن أي أراضخخخخي وأي مبخخخخاين تتضخخخخرر بسخخخخبب أنشخخخخطة  
املشخخروع. مبوجخخب القخخوانني اليمنيخخةن تقخخوم جلنخخة تقخخدير الخخ من بتقخخدير مثخخن  

التعخخويض قبخخل النخخزو . تخخو ر ضخخماانت  األراضي أو املباين املتضررةن ويتم  
منظمة األغذيخخة والزراعخخة والبنخخ  الخخدويل إرشخخادات بشخخأن طخخر  حسخخا   
معخخدالت التعخخويض عخخن األراضخخي و/ أو املبخخاينن وتتطلخخب أدلخخة علخخى أن  
هخخخخذ  املعخخخخدالت تتسخخخخق مخخخخع قيمخخخخة االسخخخختبدال الكاملخخخخة. يوضخخخخح اإلطخخخخار  

النخخخخخخزو  أو  البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي أيضخخخخخخاً أن الخخخخخخد ع  خخخخخخب أن يخخخخخختم قبخخخخخخل  
االستحواذ على األراضي أو قبل البدء  ي أعمخخال مدنيخخة. تشخخري اخلخخربة  
السخخابقة إة أن التقيخخيم غالبخخاً مخخا يكخخون أقخخل بك خخري عخخن القيمخخة السخخوقية  
الكاملخخة لالسخختبدال ألنخخه ال يخختم إجخخراء أي تقخخدير حقيقخخي للخخ من. هنخخا   

علخخى النحخخو    نقخخص يف اخلخخرباتن وال يخختم حتديخخد أمثخخان العقخخارات املكا ئخخة
 الصحيح.

 

للبنخخ  الخخدويل واملعيخخار    5املعيخخار البيئخخي واالجتمخخاعي  إتبخخاع  :  التوصةةيات
الضخخمانة البيئيخخة  و لخخربانمم األمخخم املتحخخدة اإلمنخخائي    5البيئخخي واالجتمخخاعي  

التوجيهيخخخة الطوعيخخخة    واخلطخخوطملنظمخخخة األغذيخخة والزراعخخخة   6  واالجتماعيخخة
حسخخا  التعخخويض بتكلفخخة    إة جانخخببشخخأن ااوكمخخة املسخخؤولة للحيخخازة  

 االستبدال الكاملة.  ب أن يتم الد ع قبل النزو  يف مجيع اااالت.
 

لفقخخخخخخخخخراء أو  اشخخخخخخخخخخا  احتسخخخخخخخخني الظخخخخخخخخخروف املعيشخخخخخخخخخية ل
ن مخخخخخن خخخخخخالل تخخخخخو ري السخخخخخكن  مخخخخخاد ً النخخخخخازحني    الضخخخخخعفاء

 اخلدمات واملرا ق وضمان اايازة.الالئق والوصول إة  

 متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي.  وإدماج: اعتماد  توصيةال ال ينطبق
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 متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي 
)البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم 

 املتحدة اإلمنائي(
 الفجوات وتدابري سد الفجوات اليت سيتم تطبيقها القوانني الوطنية السارية 

تصخخخميم وتنفيخخخذ أنشخخخطة إعخخخادة التخخخوطني كخخخربامم للتنميخخخة  
املسخخخخخختدامةن وتخخخخخخخو ري مخخخخخخوارد اسخخخخخخخت مارية كا يخخخخخخة لتمكخخخخخخخني  
النخخخازحني مخخخن االسخخخختفادة بشخخخكل مباشخخخخر مخخخن املشخخخخروعن  

 تقتضيه طبيعة املشروع.حسب ما  

   متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي.  وإدماج: اعتماد  توصيةال ال ينطبق

ضمان ختطي  وتنفيذ أنشطة إعادة التخخوطني إة جانخخب  
اإل صخخخخا  املناسخخخخخب عخخخخخن املعلومخخخخخات والتشخخخخخاور اهلخخخخخادف  

 واملشاركة املستنرية للمتضررين.
 
 
 
 
 

 :)ن(  7الدستور اليمين: املادة  
محايخخخخخخة واحخخخخخخ ام امللكيخخخخخخة اخلاصخخخخخخة  خخخخخخال مخخخخخخ  إال للضخخخخخخرورة  

   وملصلحة عامة وبتعويض عادل و قاً للقانون.
 

  21رقخخخم  للقخخخانون    اً : و قخخ 1995  لسةةةنة  21القةةانون رقةةم  
إبخخخخخخالا األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن    يخخخخخختمن  1995  لسخخخخخخنة

  ة التخخوطني مخخن خخخالل جلخخان التعخخويضاملشخخروع بقخخرارات إعخخاد
حصخخخر  مخخخع معلومخخخات حخخخول  قخخخوم جب تفخخخاوض معهخخخم وتتالخخخيت  

 وعدد أ راد األسرة وما إة ذل .  املمتلكات
 

 قانون االنتخاابت.
 

 قانون اإلدارة احمللية.

االنتخخخاابت وقخخانون  : يقخخر كخخل مخخن الدسخختور اليمخخين وقخخانون  الفجةةوات
اإلدارة احملليخخة  كيخخخة املشخخخاركة ا تمعيخخةن إال أنخخخه ال توجخخخد إجخخخراءات أو  
إرشادات  ددة حول التطبيق العملخخي للمشخخاركة ا تمعيخخة. مخخن انحيخخة  
أخخخخخخخرون  خخخخخخخين اإلطخخخخخخار البيئخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخاعي واضخخخخخخح بشخخخخخخخأن معاملخخخخخخخة  

علومخخخات  األشخخخخا  النخخخازحني ومتمعخخخا من مبخخخا يف ذلخخخ  اااجخخخة إة امل
اآلنيخخخة ذات الصخخخخلة والتشخخخاور وتخخخخو ري خيخخخخارات إعخخخادة التخخخخوطني و خخخخر   
املشاركة يف ختطي  وتنفيذ ورصد إعادة التوطني. ابلتايلن  ين املشاركة  

  ا تمعية ت عد مكوانً رئيسياً يف عملية إعادة التوطني.
 

التشخخخاور    صخخخراحة ضخخخرورة  بخخخنيمبخخخا أن القخخخوانني الوطنيخخخة ال ت  :التوصةةةيات
ن  خخين بخخرانمم األمخخم املتحخخدة  بشخخكل متكخخرر مخخع األشخخخا  املتضخخررين

اإلمنخخخخائي ومنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة والصخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي للتنميخخخخخة  
  لتشخخخخخاور واإل صخخخخخا ا  ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة سخخخخخيطبقون متطلبخخخخخات

  يما يتعلق ابإلطار البيئي واالجتماعي.األك ر صرامة  
الوصخخخول إليهخخخخا ويخخختم اإلعخخخخالن    تخخخو ري آليخخخخة للخخختظلم يسخخخخهل

عنها بشكل جيدن ويتم تفعيل آلية الخختظلم بشخخكل كامخخل  
قبخخخخل تنفيخخخخذ األنشخخخخطة وااللتزامخخخخات احملخخخخددة زمنيخخخخاً ملعاجلخخخخة  
املظخخامل بطريقخخة واضخخحة وشخخفا ةن ويشخخمل ذلخخ  )حسخخب  

يخختم  الخخيت  ي للعمالة  1اااجةي آلية تظلم منفصلة للعمالة )
ي االسخخخختغالل  2املشخخخخروع و )توظيفهخخخخا بشخخخخكل مباشخخخخر يف  

 واالعتداء اجلنسيني.

: حيق للمواطن أن يلجأ إة  من الدستور 51وفقا  للمادة 
القضخخخخخاء امايخخخخة حقوقخخخخه ومصخخخخااه املشخخخخروعة ولخخخخه ااخخخخق يف  
تقدئ الشكاوو واالنتقادات واملق حات إة أجهخخزة الدولخخة  
ومؤسسخخخا ا بصخخخورة مباشخخخرة أو غخخخري مباشخخخرة. يخخخنص القخخخانون  

علخخخخى حخخخخق الخخخختظلم أمخخخخام اللجخخخخان / احملخخخخاكم. ملعاجلخخخخة    اليمخخخخين
أواًل  املشخخروع    املتضخخررين مخخناملظخخاملن  ينخخه ميكخخن لاشخخخا   

التمخخاس ال اضخخي مخخن خخخالل املمارسخخات العر يخخة احملليخخة اخخل  
النزاعخخخخخخخات. ميكخخخخخخخنهم بعخخخخخخخد ذلخخخخخخخ  الشخخخخخخخروع يف اإلجخخخخخخخراءات  

 القانونية و قاً للقوانني الوطنية احمللية.

جة آللية مناسبة وعملية ملعاجلة مظامل األشخا   : هنا  حاالفجوات
 .املشروع  املتضررين من

 
لخختظلم علخخى مسخختوو  لآليخخة    تطبيخخقن سخخيتم  النحخخو: علخخى هخخذا التوصيات

يتلخخف  جانخخب  املشروع لضمان إمكانية الوصول والتعاون الكامخخل مخخن  
 االستماع إة املظامل قبل إعادة التوطني.  ينبغيأصحا  املصلحة.  
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 خطوات تطوير خطة إعادة التوطني .4
 
 عملية إعداد واعتماد أدوات إعادة التوطني 4-1
 

علخخخخخى سخخخخخبل   أثخخخخخر سخخخخخيتم تقيخخخخخيم حجخخخخخم وشخخخخخدة ن موقعخخخخخهيخخخخختم حتديخخخخخد  رعخخخخخي و مشخخخخخروع ي تصخخخخخميم اهلندسخخخخخي النهخخخخخائي ألالإ حخخخخخة  عنخخخخخد
 األخصخخخخخائينيمخخخخخن قبخخخخخل  –أو املتعخخخخخديني  يشخخخخخمل الباسخخخخخطنيالخخخخخذي و ) املخخخخخادي واالقتصخخخخخادي  النخخخخخزو مبخخخخخا يف ذلخخخخخ   –العخخخخخيش كسخخخخخب 

. و خخخخخر  العمخخخخخل التابعخخخخخة هلخخخخخا ربانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخةلخخخخخ يف مخخخخخال الضخخخخخماانت البيئيخخخخخة واالجتماعيخخخخخة 
ن وميكخخخخخن أن تتخخخخخأثر سخخخخخبل  علخخخخخى األراضخخخخخي االسخخخخختحواذن وقخخخخخد يخخخخختم املخخخخخوارد الطبيعيخخخخخةييخخخخخد الوصخخخخخول إة ن قخخخخخد يخخخخختم تقعلخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخال

ن سخخخخخخيقوم بخخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة االحتمخخخخخاالت تتضخخخخخح هخخخخخخذ العخخخخخخيش بشخخخخخكل سخخخخخخل . عنخخخخخخدما كسخخخخخب 
يئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة وتقيخخخخخخيم خطخخخخخخة اإلدارة الب وأصخخخخخخوهلماملشخخخخخخروع  تضخخخخخخررهم مخخخخخخنوالزراعخخخخخخة جبمخخخخخخع معلومخخخخخخات عخخخخخخن األشخخخخخخخا  احملتمخخخخخخل 

للبنخخخخخ   5تطبيخخخخخق املعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي  إمكانيخخخخخةي حتديخخخخخد 1للمشخخخخخروع الفرعخخخخخي. سخخخخخيتم اسخخخخختخدام املعلومخخخخخات مخخخخخن أجخخخخخل: )
ملنظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة  6 الضخخخخخخخمانة البيئيخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخةو لخخخخخخخربانمم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي  5الخخخخخخخدويل واملعيخخخخخخخار البيئخخخخخخخي واالجتمخخخخخخخاعي 

ي وضخخخخخع خطخخخخخخوط 3ن )الفئخخخخخات الضخخخخخعيفة يف منخخخخخاطق املشخخخخخروعو املشخخخخخخروع  تضخخخخخررهم مخخخخخني حتديخخخخخد األشخخخخخخا  احملتمخخخخخل 2ن )والزراعخخخخخة
مديخخخخخخخة مخخخخخخخن تخخخخخخخوطني العخخخخخخخادة إلي تصخخخخخخخميم بخخخخخخخدائل وخطخخخخخخخ  4ن )البخخخخخخخديلتخخخخخخخدابري السخخخخخخخكن أو اسخخخخخخختعادة الخخخخخخخدخل و /  أسخخخخخخخاس لتقيخخخخخخخيم

ربانمم لخخخخخخ يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانت البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة  األخصخخخخخخائينييتطلخخخخخخب مخخخخخخن األمخخخخخخر هخخخخخخذا . الناحيخخخخخخة التقنيخخخخخخة ومقبولخخخخخخة اجتماعيخخخخخخاً 
األوة  التحضخخخخخخخريية إجخخخخخخخراء دراسخخخخخخخات لتوثيخخخخخخخق الظخخخخخخخروف اااليخخخخخخخة يف املراحخخخخخخخل األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي ومنظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخة

ابلتنسخخخخخخخيق مخخخخخخخخع الصخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخخاعي للتنميخخخخخخخخة و املشخخخخخخخخروع  املتضخخخخخخخخررين مخخخخخخخنن ابلتشخخخخخخخخاور مخخخخخخخع األشخخخخخخخخخا  كخخخخخخخل مشخخخخخخخخروع  رعخخخخخخخيل
 معينخخخخخةاخخخخخاالت  اً شخخخخخمل هخخخخخذ  الدراسخخخخخات مخخخخخا يلخخخخخي و قخخخخخ . ستوكالخخخخخة تنميخخخخخة املنشخخخخخ ت الصخخخخخغرية واألصخخخخخغرو ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة 

  .السياقات احملليةاعتماداً على و 
 

ن  خخين هخخذ  ه يف مشخخروع  رعخخيال مفخخر منخخ  اً فروضخخة علخخى اسخختخدام األراضخخي أمخخر األراضخخي أو القيخخود امل حي مخخا يصخخبح االسخختحواذ علخخى
األشخخخخا  الخخخذين  ااصخخخرمخخخن التقيخخخيم البيئخخخي واالجتمخخخاعي للمشخخخروع الفرعخخخي. سخخخيحدد  اً جخخخزءابعتبخخخار   حصخخخرالعمليخخخة سخخختبدأ إبجخخخراء 

قائمخخة ضخخع بو برانمم األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمخخة األغذيخخة والزراعخخة  سيقومن هذا ااصراملشروع الفرعي. ابستخدام    سيتضررون من
األشخخخخا  غخخخري املخخخؤهلني )م خخخل  وإثنخخخاءلتعخخخويض واملسخخخاعدة ااصخخخول علخخخى اصخخخول املتضخخخررة والخخخيت سخخختحدد أهليخخخة ألراضخخخي واألا حبصخخخر

مخخخن خطخخخة إعخخخادة  اً سخخخيتناول التقيخخخيم االجتمخخخاعين الخخخذي يعخخخد جخخخزءكمخخخا املخخخزا .  اباصخخخول علخخخى املسخخختوطنني االنتهخخخازينيي عخخخن املطالبخخخة 
 إجخخخراءموجخخخودة يف منطقخخخة املشخخخروع خخخخالل وقخخخ  غخخخري ألسخخخبا  وجيهخخة  قخخخد تكخخخونن مطالبخخخات ا تمعخخخات أو ا موعخخخات الخخخيت التخخوطني
األشخخخا  لتحديخخد  نهخخائيال وعخخداملن سخختحدد منظمخخة األغذيخخة والزراعخخة ااصخخر. ابلتخخزامن مخخع نين م ل مسخختخدمي املخخوارد املخخو يااصر
ثيخخق املعلومخخات املتعلقخخة ابملوعخخد النهخخائي بشخخكل جيخخد ونشخخرها يف مجيخخع أحنخخاء منطقخخة املشخخروع الفرعخخي علخخى  خخ ات تو  سخخيتم. املخخؤهلني
ن مخخع األخخخذ يف االعتبخخار أن الك خخري مخخن كتوبة ابللغخخات احملليخخة ذات الصخخلةغري م  كان ذل  مالئماًن  ماحسبو   نمكتوبة  بنماذجمنتظمة  

األشخخخا  يف منطقخخة  بقخخاء  نتفيخخد صخخور / نصخخو   علخخى شخخكل نشخخورةامل تحخخذيراتاليتضخخمن اإلخطخخار  ميكخخن أنالسخخكان أميخخون. 
 . علهم عرضة للطردقد  املوعد النهائياملشروع بعد 
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بخخخخخخخخرانمم األمخخخخخخخخم املتحخخخخخخخخدة سخخخخخخخخيقوم ن ة التأهيخخخخخخخخلطلخخخخخخخخب أعمخخخخخخخخال البنخخخخخخخاء وإعخخخخخخخخادي الخخخخخخخخيت تت1ابلنسخخخخخخخبة للمكخخخخخخخخوانت )ال سخخخخخخخخيما املكخخخخخخخخون 

ن ابلتنسخخخخخخيق مخخخخخخخع الصخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخخروع األشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة ووكالخخخخخخخة ي و / أو منظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخةاإلمنخخخخخخائ
ن إبعخخخخخخداد حالخخخخخخة االسخخخخخختحواذ مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  وزارة الزراعخخخخخخة والخخخخخخري  نالوطنيخخخخخخة األخخخخخخخرو  واهليئخخخخخخاتتنميخخخخخخة املنشخخخخخخ ت الصخخخخخخغرية واألصخخخخخخغر 

 اًنأيضخخخخخخ . يضخخخخخ ااالسخخخخختحواذ علخخخخخى األر املشخخخخخروع  ابعتخخخخخخزاملكخخخخخل موقخخخخخع مخخخخخن مواقخخخخخخع املشخخخخخروع الفرعخخخخخي وإبخخخخخالا البنخخخخخ   يضخخخخخ اعلخخخخخى األر 
د إعخخخخخداد خطخخخخخة عنخخخخخ مخخخخخر. ن إذا لخخخخخزم األهلخخخخخذا املشخخخخخروع الفرعخخخخخي يف إعخخخخخداد خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني املنفخخخخخذة وكالخخخخخة ذات الصخخخخخلةالسخخخخختبدأ 

 .5إعادة التوطني ن سيكفل البن  الدويل توا ق خطة إعادة التوطني مع متطلبات املعيار البيئي واالجتماعي 
 

املخخخخخخخادي و / أو  النخخخخخخزو  خخخخخخب أن تتنخخخخخخاول خطخخخخخخة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني ينخخخخخخه ن  عخخخخخخادة التخخخخخخوطنيإلخطخخخخخخة هنخخخخخخا  حاجخخخخخخة إة إذا تقخخخخخخرر أن 
يسخخخخخخختخدم املشخخخخخخخروع تسخخخخخخخمية بديلخخخخخخخةن  ميكخخخخخخخن أنعلخخخخخخخى طبيعخخخخخخخة اآلاثر املتوقعخخخخخخخة.  اً اعتمخخخخخخخادشخخخخخخخروع الفرعخخخخخخخين للم احملخخخخخخخدد االقتصخخخخخخخادي 

ن ميكخخخخخن اقتصخخخخخادي  قخخخخخ   نخخخخخزو  علخخخخخى املشخخخخخروع ينطخخخخخوي ن عنخخخخخدما علخخخخخى نطخخخخخا  خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطنين علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخال اً اعتمخخخخخاد
 احملميخخخخخاتإة  قيخخخخخود علخخخخخى الوصخخخخخول عنخخخخخدما تكخخخخخون هنخخخخخا العخخخخخيش" أو  كسخخخخخب  تسخخخخخمية خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني ابسخخخخخم "خطخخخخخة سخخخخخبل

و يمخخخخا يتعلخخخخق  ناخخخخخذ اخلطخخخخة شخخخخكل "إطخخخخار العمليخخخخة" وسخخخخيتم إعخخخخدادها كخخخخأداة منفصخخخخلة  ينخخخخه ميكخخخخنن قخخخخانوانً احملخخخخددة واملنخخخخاطق احملميخخخخة 
متطلبخخخخخخخخات خيتلخخخخخخخخف نطخخخخخخخخا   .مشخخخخخخخخروع  رعخخخخخخخخي خخخخخخخخخا  مبوقخخخخخخخخع  خخخخخخخخددن سخخخخخخخختكون األداة املطلوبخخخخخخخخة هخخخخخخخخي خطخخخخخخخخة إعخخخخخخخخادة التخخخخخخخخوطنيي  

وسخخخخخخيقوم بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة ن إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني عمليخخخخخخة خخخخخخختالف حجخخخخخخم وتعقيخخخخخخدومسخخخخخختوو تفاصخخخخخخيل خطخخخخخخة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني اب
حملخخخخخخة عامخخخخخخة عخخخخخخن  1امللحخخخخخخق يتضخخخخخخمن . اإلمنخخخخخخائي ومنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة مبناقشخخخخخختها واستعراضخخخخخخها مخخخخخخع شخخخخخخركائهما يف املشخخخخخخروع

العناصخخخخخخر الرئيسخخخخخخية خلطخخخخخخة عمخخخخخخل إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني.  خخخخخخب أن تسخخخخخختند خطخخخخخخة عمخخخخخخل إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني إة معلومخخخخخخات  دثخخخخخخة وموثوقخخخخخخة 
دابري ن ) ي تخخخخخ وغخخخخخريهم مخخخخخن الفئخخخخخات املتضخخخخخررة سخخخخخلباً احملتملخخخخخة علخخخخخى األشخخخخخخا  النخخخخخازحني  وآاثر )أي املشخخخخخروع الفرعخخخخخي املقخخخخخ    عخخخخخن

 للتنفيذ الفعال لتدابري إعادة التوطني. الالزمةي ال تيبات القانونية واملؤسسية ن )جواملعقولةالتخفيف املناسبة 
 
 رجى مالحظة ما يلي:ن ي  مشروع  رعي معنيي ألن خطة إعادة التوطني تتناسب مع املخاطر واآلاثر املرتبطة    اً نظر 
  

علخخخخخى  املفروضخخخخخة قيخخخخخودالألراضخخخخخي أو ا قخخخخخدر ضخخخخخئيل مخخخخخن االسخخخخختحواذ علخخخخخى تنطخخخخخوي علخخخخخىابلنسخخخخخبة للمشخخخخخاريع الفرعيخخخخخة الخخخخخيت  •
ن سخخخخختحدد خطخخخخخة إعخخخخخادة العخخخخخيش كسخخخخخب  علخخخخخى الخخخخخدخل أو سخخخخخبل ملحخخخخخو  أثخخخخخرهلخخخخخا  والخخخخخيت لخخخخخن يكخخخخخوناسخخخخختخدام األراضخخخخخي 

تتضخخخخخخخخمن ترتيبخخخخخخخخات للمشخخخخخخخخاورات سن و التعخخخخخخخخويضمعخخخخخخخخايري إجخخخخخخخخراءات و و  عخخخخخخخخايري األهليخخخخخخخخة لاشخخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخخررينالتخخخخخخخخوطني م
 .ومعاجلتها رصد املظاملو 
 ابنتقخخخخخخخخخالن سخخخخخخخخختحدد اخلطخخخخخخخخخة التخخخخخخخخخدابري اإلضخخخخخخخخخا ية ذات الصخخخخخخخخخلة النخخخخخخخخخزو  املخخخخخخخخخادي  تخخخخخخخخخؤدي إة ابلنسخخخخخخخخخبة للمشخخخخخخخخخاريع الخخخخخخخخخيت •

 األشخا  املتضررين.
العخخخخخيش أو توليخخخخخد كسخخخخخب علخخخخخى سخخخخخبل   ملحوظخخخخخة وتتسخخخخخم  اثر قتصخخخخخادي اال النخخخخخزو ابلنسخخخخخبة للمشخخخخخاريع الخخخخخيت تنطخخخخخوي علخخخخخى  •

 العيش أو استعاد ا. كسب  ن ستحدد اخلطة التدابري اإلضا ية املتعلقة بتحسني سبلالدخل
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واملنخخخخخخاطق  احملميخخخخخاتابلنسخخخخخبة للمشخخخخخاريع الخخخخخيت قخخخخخد تفخخخخخرض تغيخخخخخريات يف اسخخخخختخدام األراضخخخخخي تقيخخخخخد الوصخخخخخول إة املخخخخخوارد يف  •
لسخخخخخكان احملليخخخخخون ألغخخخخخراض كسخخخخخب الخخخخخيت قخخخخخد يعتمخخخخخد عليهخخخخخا ااألخخخخخخرو أو مخخخخخوارد امللكيخخخخخة املشخخخخخ كة  احملخخخخخددة قخخخخخانوانً احملميخخخخخة 
تخخخخخخخدابري التخفيخخخخخخخف  وسخخخخخخختحددكية لتحديخخخخخخخد القيخخخخخخخود املناسخخخخخخخبة علخخخخخخخى االسخخخخخخختخدام ن ستنشخخخخخخخئ اخلطخخخخخخخة عمليخخخخخخخة تشخخخخخخخار العخخخخخخخيش
 العيش اليت قد تنجم عن هذ  القيود. كسب   اثر السلبية على سبلل للتصدي 

 
 العيش كسب  مبادئ وسياسات التعويض والدعم وإعادة التوطني واستعادة سبل 4-2
 

سخخخخيتم بنخخخخاء تخخخخدخالت  إذ أنخخخخهن يف إطخخخخار املشخخخخروع)إن وجخخخخدي  األراضخخخخي االسخخخختحواذ علخخخخىمخخخخن  قخخخخدر كبخخخخرياملتوقخخخخع حخخخخدو  غخخخخري مخخخخن 
)إن مل يكخخخخخخن   أغلبهخخخخخخايف  تنميخخخخخخة املنشخخخخخخ ت الصخخخخخخغرية واألصخخخخخخغرالصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع األشخخخخخخغال العامخخخخخخة ووكالخخخخخخة 

 احملخخخخدد مخخخخن قبخخخخلقبخخخخل املوعخخخخد النهخخخخائي و  ن ينخخخخه نيف ااخخخخاالت الخخخخيت حيخخخخد   يهخخخخا نخخخخزو و ن ي علخخخخى أراضخخخخي حكوميخخخخة. مخخخخع ذلخخخخ كلهخخخخا
حيخخخخخق جلميخخخخخع األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن  نبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي

سخخخخخخيكون خسخخخخخخائرهم.  مقابخخخخخخلاملشخخخخخخروع الخخخخخخذين لخخخخخخديهم أصخخخخخخول داخخخخخخخل املنطقخخخخخخة احملخخخخخخددة أو يقيمخخخخخخون  يهخخخخخخا ااصخخخخخخول علخخخخخخى تعخخخخخخويض 
 قخخخخخدوا دخلهخخخخخم و/أو سخخخخخبل معيشخخخخختهم مخخخخخؤهلني للحصخخخخخول علخخخخخى مسخخخخخاعدة إلعخخخخخادة اهيخخخخخل سخخخخخبل كسخخخخخب العخخخخخيش األشخخخخخخا  الخخخخخذين 

سخخخخخخخيتم حتديخخخخخخخد . املشخخخخخخخروع ابلتشخخخخخخخاور مخخخخخخع األشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخروع احملخخخخخخددة مخخخخخخخن قبخخخخخخلعلخخخخخخى أسخخخخخخخاس معخخخخخخايري األهليخخخخخخخة 
ول )املرتبطخخخخخخخخة ابألراضخخخخخخخخيي يف الوقخخخخخخخخ  معخخخخخخخخدالت التعخخخخخخخخويض اسخخخخخخخختناداً إة نتخخخخخخخخائم التقيخخخخخخخخيم املسخخخخخخخختقل لاراضخخخخخخخخي / احملاصخخخخخخخخيل / األصخخخخخخخخ 

ن مجيخخخخخخع الرسخخخخخخوم والضخخخخخخرائب املفروضخخخخخخة علخخخخخخى نقخخخخخخل ملكيخخخخخخة األراضخخخخخخي و / أو مخخخخخخ  مخخخخخخنح إعفخخخخخخاء. سخخخخخخيتم املناسخخخخخخب وبطريقخخخخخخة تشخخخخخخاورية
. األعمخخخخخخخال التجاريخخخخخخخة/ أو املنخخخخخخخازل أو  واملبخخخخخخخايناألراضخخخخخخخي  مقابخخخخخخخلتضخخخخخخخمينها بطريقخخخخخخخة أخخخخخخخخرو يف حزمخخخخخخخة التعخخخخخخخويض سخخخخخخخيتم زل أو ااملنخخخخخخخ 

دون مخخخخخخخن ن مخخخخخخن تلقخخخخخخاء نفسخخخخخخه االنتقخخخخخخالمخخخخخخن املشخخخخخخروع خيتخخخخخخار  ينتضخخخخخخرر مخخخخخخن املأي شخخخخخخخص  حصخخخخخخولالسخخخخخخلطات احملليخخخخخخة  سخخخخخختكفل
ن علخخخخخخى سخخخخخخندات امللكيخخخخخخة الضخخخخخخرورية والشخخخخخخهادات الر يخخخخخخة الخخخخخخيت تتناسخخخخخخب مخخخخخخع ااخخخخخخزم املماثلخخخخخخة املقدمخخخخخخة ألولئخخخخخخ  تكخخخخخخاليف إضخخخخخخا ية

 ي .يف حال كان ذل  منطبقاً رعي )الذين اختاروا االنتقال إة مواقع إعادة التوطني يف املشروع الف
 

مخخخخخخخخخن  ينتضخخخخخخخخخرر املالختيخخخخخخخخخار األشخخخخخخخخخخا   اً ن و قخخخخخخخخخ اً نقخخخخخخخخخدن أو "األرض مقابخخخخخخخخخل األرض" ي بطريقخخخخخخخخخةضخخخخخخخخخ ااألر  عخخخخخخخخخن تعخخخخخخخخخويضالسخخخخخخخخخيتم 
مخخخخخن األشخخخخخخا  أو أي  –املشخخخخخروع أي مخخخخخن األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن  خسخخخخخارةن مخخخخخع عخخخخخدم حي مخخخخخا كخخخخخان ذلخخخخخ  ألكنخخخخخاً ن املشخخخخخروع
 خخخخخخب علخخخخخخى وحخخخخخخدة  ينخخخخخخه ن تخخخخخخو ر األراضخخخخخي يف حخخخخخخال عخخخخخخدم٪ مخخخخخخن أراضخخخخخيهم املنتجخخخخخخة. 10أك خخخخخخر مخخخخخخن  – الضخخخخخخعفاءو / أو  الفقخخخخخراء

ن يف أنشخخخخخخطة اسخخخخخختعادة سخخخخخخبل  تسخخخخخخاعدن بخخخخخخداًل مخخخخخخن ذلخخخخخخ نفسخخخخخخها أن هخخخخخخذا هخخخخخخو ااخخخخخخال ابلفعخخخخخخل وأن تسخخخخخختوثق بتنسخخخخخخيق املشخخخخخخروع أن 
 .العيشكسب 

 
"األرض مقابخخخخخخخل األرض" قطخخخخخخخع أراضخخخخخخخي ذات قخخخخخخخدرة  طريقخخخخخخخة الخخخخخخخذين يفضخخخخخخخلوناألشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع  مخخخخخخخنحسخخخخخخخيتم 

 ةنقديخخخخخخخ  وتسخخخخخخخويةي يف منطقخخخخخخخة قريبخخخخخخخة موحخخخخخخخدةأو مموعخخخخخخخة مخخخخخخخن األراضخخخخخخي )قطعخخخخخخخة أرض  الخخخخخخخيت  قخخخخخخخدوهالاراضخخخخخخخي  مسخخخخخخخاويةإنتاجيخخخخخخة 
إعخخخخخادة التخخخخخوطني وتنفيخخخخخذها علخخخخخى منطقخخخخخة وقطعخخخخخة األرض املقدمخخخخخة. سخخخخخيتم ختطخخخخخي   الخخخخخيت  قخخخخخدوهاأراضخخخخخيهم  مثخخخخخن لفخخخخخر  بخخخخخنيمقابخخخخخل ا

 مع األشخا  املتضررين من املشروع.لتشاور حنو سليم اب
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بتكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال  اً "النقخخخخخخد مقابخخخخخخل األرض" نقخخخخخخدطريقخخخخخخة الخخخخخخذين يفضخخخخخخلون املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع سخخخخخخيتم تعخخخخخخويض األشخخخخخخخا  

 ترتيبخخخخخخاتعيشخخخخخهم واختخخخخخاذ  كسخخخخخب  تم مسخخخخخاعدة هخخخخخؤالء األشخخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع يف إعخخخخخادة اهيخخخخخخل سخخخخخبلتالكاملخخخخخة. سخخخخخ 
بتكلفخخخخخخخخة املبخخخخخخخاين عخخخخخخخن مجيخخخخخخخع املبخخخخخخخاين السخخخخخخخكنية أو التجاريخخخخخخخة أو غريهخخخخخخخا مخخخخخخخن  اتتعويضخخخخخخخ . سخخخخخخخيتم تقخخخخخخخدئ الخخخخخخخيت خيتارو خخخخخخخا االنتقخخخخخخخال

. أي كخخخخخخخل علخخخخخخخى حخخخخخخخد   املبخخخخخخخاينتقيخخخخخخخيم  يخخخخخخختم. قيمخخخخخخخة املخخخخخخخواد املسخخخخخخختنقذةدون خصخخخخخخخم و  للمبخخخخخخخقإهخخخخخخخال  تكلفخخخخخخخة ن دون أي االسخخخخخخختبدال
القيمخخخخخخخة يف تلخخخخخخخ  ا موعخخخخخخخة )ولخخخخخخخي   للمبخخخخخخخقعلخخخخخخخى القيمخخخخخخخة األم  خخخخخخخب أن تسخخخخخخختخد املبخخخخخخخقحسخخخخخخخب  ئخخخخخخخة حتديخخخخخخخدها معخخخخخخخدالت يخخخخخخختم 

 داي.األ
 

مؤقخخخخخ ي علخخخخخى أسخخخخخاس مبخخخخخدأ تكخخخخخاليف االسخخخخختبدال. ابلنسخخخخخبة لاسخخخخخر  أثخخخخخرلبنخخخخخاء )ا بسخخخخخبب اقتصخخخخخاد ً النازحخخخخخة تعخخخخخويض األسخخخخخر  سخخخخخيتم
منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة وبخخخخخخرانمم األمخخخخخخم   ينخخخخخخه يتعخخخخخخني علخخخخخخىن حني مخخخخخخن األراضخخخخخخي السخخخخخخكنية اااليخخخخخخةي)م خخخخخخل النخخخخخخاز  مخخخخخخاد ً النازحخخخخخخة 

تنميخخخخخة املنشخخخخخ ت املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي والصخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي للتنميخخخخخة ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة ووكالخخخخخة 
 أمخخخخخخاكن إيخخخخخخواء مخخخخخخن خخخخخخخاللملسخخخخخخاعدة تقخخخخخخدئ اإجخخخخخخراء مشخخخخخخاورات واالتفخخخخخخا  علخخخخخخى حلخخخخخخول ل منفخخخخخخذينوأي شخخخخخخركاء الصخخخخخخغرية واألصخخخخخخغر 

ال تخخخخخزال قخخخخخادرة علخخخخخى بنخخخخخاء منخخخخخزل جديخخخخخد علخخخخخى األرض املتبقيخخخخخة  هخخخخخامخخخخخن منازهلخخخخخا ولكن نزحخخخخخ املتضخخخخخررة. ابلنسخخخخخبة لاسخخخخخر الخخخخخيت لاسخخخخر 
 ملصفو ة االستحقا  املتفق عليها. اً يق السياسات العامة للمشروع و قن سيتم تطبابلكاملي أ ا مل تنز )أي 

 
واألصخخخخخخول  األمتعخخخخخخةلنقخخخخخخل اشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع لي االنتقخخخخخخالاملسخخخخخخاعدة الكاملخخخخخخة )مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  بخخخخخخدل  تقخخخخخخدئ سخخخخخخيتم

 ن ابإلضا ة إة التعويض عن تكلفة استبدال منازهلم وأراضيهم وألتلكا م األخرو.الشخصية
 

 30قبخخخخخل املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع مخخخخخن األشخخخخخخا  شخخخخخخص عخخخخخادة التأهيخخخخخل لكخخخخخل اخلاصخخخخخة إبسخخخخخاعدة املتعويضخخخخخات و ال خخخخخب تقخخخخخدئ 
الخخخخخذين  ابلنسخخخخبة لاشخخخخخخا علخخخخى األقخخخخخل  اً يومخخخخخ  60م نقلهخخخخخمن وقبخخخخل الخخخخخذين لخخخخخن يخخخخت األشخخخخخا أصخخخخخول  نخخخخزعقخخخخل مخخخخخن علخخخخخى األ اً يومخخخخ 
 زيد من الوق .املإة  تكون حباجةست ناءات يف حالة الفئات الضعيفة اليت قد اال تطبيقنقلهم.  ب  سيتم
 

سخخخخيتم ينخخخخه ن  املشخخخخروع عنخخخخد انتهخخخخاءمسخخخختو ت مخخخخا قبخخخخل املشخخخخروع عخخخخيش األسخخخخر املتضخخخخررة إة كسخخخخب مل تخخخختم اسخخخختعادة سخخخخبل   يف حخخخخال
غخخخخخري والتخخخخخدريب و املسخخخخخاعدة يف مخخخخخال إعخخخخخادة التأهيخخخخخل االقتصخخخخخادي تقخخخخخدئ ن م خخخخخل ينبغخخخخخي بخخخخخذل جهخخخخخود إضخخخخخا يةتخخخخخدابري إضخخخخخا ية.  اختخخخخخاذ

لفئخخخخخات ان خاصخخخخخة هخخخخخممصخخخخخادر دخلمخخخخخن املشخخخخخروع الخخخخخذين يفقخخخخخدون ألشخخخخخخا  املتضخخخخخررين صخخخخخا  ان لاملسخخخخخاعدةأشخخخخخكال ذلخخخخخ  مخخخخخن 
إن مل يكخخخخخخن قخخخخخخد مت ابلفعخخخخخخل العخخخخخخيش وحتسخخخخخخينها ن  كسخخخخخخب  املسخخخخخختقبلية حنخخخخخخو اسخخخخخختعادة سخخخخخخبل تطلعخخخخخخا من مخخخخخخن أجخخخخخخل تعزيخخخخخخز الضخخخخخخعيفة
 أو املكوانت األخرو للمشروع. 1يف إطار املكون  وتضمينهاابلفعل دعمها 

 
تم حتديخخخخخخخدهم يف املنخخخخخخخاطق املتخخخخخخخأثرة يخخخخخخخ الخخخخخخخذين املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع : حيخخخخخخخق جلميخخخخخخخع األشخخخخخخخخا  إرشةةةةةةةادات سياسةةةةةةةة التعةةةةةةةويض

ن وتخخخخخخدابري إعخخخخخادة التأهيخخخخخل الكا يخخخخخخة لتعزيخخخخخز أو علخخخخخخى املتخخخخخأثرةأصخخخخخخوهلم  مقابخخخخخلابملشخخخخخروع يف املوعخخخخخد النهخخخخخخائي ااصخخخخخول علخخخخخخى تعخخخخخويض 
سخخخخخخني مسخخخخخختو ت وحت نمسخخخخخختو ت مخخخخخخا قبخخخخخخل املشخخخخخخروع مبخخخخخخا يتناسخخخخخخب مخخخخخخععيشخخخخخخهم ابلقيمخخخخخخة ااقيقيخخخخخخة  كسخخخخخخب  األقخخخخخخل اسخخخخخختعادة سخخخخخخبل
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مخخخخخخن قبخخخخخخل  الخخخخخخذي يخخخخخختم حتديخخخخخخد . سخخخخخخيكون املوعخخخخخخد النهخخخخخخائي هخخخخخخو التخخخخخخارير األخخخخخخخرو  الفئخخخخخخات الضخخخخخخعيفةو املعيشخخخخخخة للفقخخخخخخراء املتضخخخخخخررين 
بخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي والصخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي للتنميخخخخخة ومشخخخخخروع 

حالخخخخخخخة االسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى إبعخخخخخخخداد  تقخخخخخخخوم هخخخخخخخذ  اجلهخخخخخخخاتعنخخخخخخخدما املنشخخخخخخخ ت الصخخخخخخخغرية واألصخخخخخخخغر  األشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة ووكالخخخخخخخة تنميخخخخخخخة
املتضخخخخخخررة قبخخخخخخل اإلعخخخخخخالن عخخخخخخن املوعخخخخخخد النهخخخخخخائي لوضخخخخخخع قائمخخخخخخة ابألسخخخخخخر  ااصخخخخخخرواإل صخخخخخخا  عنهخخخخخخا. سخخخخخخيتم إجخخخخخخراء مسخخخخخخح  يضخخخخخخ ااألر 

ن أصخخخخخول جديخخخخخدة )إعخخخخخادة اهيخخخخخلن بنخخخخخاء منخخخخخازل / هياكخخخخخخل تقخخخخخوم ببنخخخخخاءاألسخخخخخر الخخخخخيت تتعخخخخخدو علخخخخخى منطقخخخخخة االسخخخخخت مار أو احملتملخخخخخة. 
  .ااصول على تعويض أو أي مساعدة أخرو  يكون لديها حق يفلن املوعد النهائي أشجار جديدةي بعد  زراعة

 
 الدائمة مقابل اآلاثر اتإرشادات بش ن التعويض

 
 األراضي ا كوميةنقل ملكية 

 
اململوكخخخخخخخة للحكومخخخخخخخة والخخخخخخخيت ال ملكهخخخخخخخا وزارة الزراعخخخخخخخة والخخخخخخخري مخخخخخخخن خخخخخخخخالل اتفاقيخخخخخخخة التخخخخخخخربع الطخخخخخخخوعي  األرض خخخخخخخب ااصخخخخخخخول علخخخخخخخى 

ابألرض ووزارة الزراعخخخخخخخخخة والخخخخخخخخخري  الخخخخخخخخخيت تتخخخخخخخخخربعالخخخخخخخخخوزارة  ابألرض)خطخخخخخخخخخا  اتفخخخخخخخخخا ي. ستشخخخخخخخخخمل اتفاقيخخخخخخخخخة التخخخخخخخخخربع الطخخخخخخخخخوعي  ابألرض
 و ب أن تتم املصادقة عليها من قبل سلطات مسح األراضي. ةاملستفيداجلهة بصفتها 

 
 الزراعية فقدان األراضي

 
٪ مخخخخخن األرض مخخخخخن أي شخخخخخخص 10علخخخخخى أك خخخخخر مخخخخخن ابالسخخخخختحواذ هخخخخخذا املشخخخخخروع  يقخخخخخوم: لخخخخخن ألراضةةةةةيل القةةةةةانونيني نيسةةةةةتخدمامل

٪ مخخخخن 10م خخخخل أقخخخخل مخخخخن  الخخخخيت يخخخختم االسخخخختحواذ عليهخخخخااملشخخخخروع )ابسخخخخت ناء األراضخخخخي ااكوميخخخخةي. إذا كانخخخخ  املسخخخخاحة  متضخخخخرر مخخخخن
٪ 100 بنسخخخخخبة سخخخخخيكون التعخخخخخويض النقخخخخخدي بتكلفخخخخخة اسخخخخختبدالن ملسخخخخخاحة املتبقيخخخخخة مديخخخخخة اقتصخخخخخاد ً وكانخخخخخ  الخخخخخارض حيخخخخخازة األسخخخخخرة 

 .اليت يتم االستحواذ عليها املساحةمقابل 
 

أو كانخخخخخ  املسخخخخخاحة املتبقيخخخخخة غخخخخخري مديخخخخخة لخخخخخارض األسخخخخخرة ٪ مخخخخخن حيخخخخخازة 10م خخخخخل  الخخخخخيت يخخخخختم االسخخخخختحواذ عليهخخخخخاإذا كانخخخخخ  املسخخخخخاحة 
 يف حخخخخخخخخال عخخخخخخخخدم تخخخخخخخخو ر. بوصخخخخخخخخفه اخليخخخخخخخخار املفضخخخخخخخخل"األرض مقابخخخخخخخخل األرض"  بطريقخخخخخخخخة تعخخخخخخخخويضال خخخخخخخخب اعتبخخخخخخخخار ينخخخخخخخخه ن  اقتصخخخخخخخخاد ً 

مم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي وبخخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخخة العخخخخخخخاملي والشخخخخخخخركاء علخخخخخخخى منظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخة وبخخخخخخخران ينخخخخخخخه يتعخخخخخخخنين  األرض
 .املضي قدماً قبل بصورة مقنعة لبن  الدويل لاملنفذين إثبات ذل  

 
ن  سخخخخخخيتم تقخخخخخخدئ تعخخخخخخويض مخخخخخخن املشخخخخخخروع يفضخخخخخخل التعخخخخخخويض النقخخخخخخدي  ن أو إذا كخخخخخخان الشخخخخخخخص املتضخخخخخخرراألرض يف حخخخخخخال عخخخخخخدم تخخخخخخو ر

إعخخخخخادة  امخخخخخني تخخخخخدابرين وسخخخخخيتم يضخخخخخ ا٪ مخخخخخن تكلفخخخخخة اسخخخخختبدال األر 100سخخخخخبة بن االسخخخخختحواذ عليهخخخخخاالخخخخخيت يخخخخختم املسخخخخخاحة نقخخخخخدي عخخخخخن 
ن م خخخخخل اإلرشخخخخخاد الزراعخخخخخي والتخخخخخدريب علخخخخخى العمخخخخخل السخخخخختعادة مصخخخخخادر الخخخخخدخل املفقخخخخخودةلشخخخخخخص املتضخخخخخرر مخخخخخن املشخخخخخروع لالتأهيخخخخخل 

. إذا رغخخخخخخخخب األشخخخخخخخخخا  زراعيخخخخخخخخةغخخخخخخخخري الاألعمخخخخخخخخال أو اخلخخخخخخخخدمات  ملمارسخخخخخخخخةوتخخخخخخخخو ري األراضخخخخخخخخي غخخخخخخخخري الزراعيخخخخخخخخة يف موقخخخخخخخخع مناسخخخخخخخخب 



37 

 

 اً علخخخخخخخخى املشخخخخخخخخروع أيضخخخخخخخخ   ينخخخخخخخخه يتعخخخخخخخخنين منخخخخخخخخاطق أخخخخخخخخخرو يف  مسخخخخخخخخاويةض ذات قيمخخخخخخخخة ان وكانخخخخخخخخ  هنخخخخخخخخا  أر مخخخخخخخخن املشخخخخخخخخروع يناملتضخخخخخخخخرر 
يف املعخخخخخخامالت القانونيخخخخخخة إذا رغبخخخخخخوا   ماملنخخخخخخاطق ومسخخخخخخاعد علخخخخخخى ز رة هخخخخخخذ  مخخخخخخن املشخخخخخخروع يناملتضخخخخخخرر مسخخخخخخاعدة هخخخخخخؤالء األشخخخخخخخا  

ا خخخخخاورة الخخخخخرب  ن وأراضخخخخخي ااخخخخخدائق وأراضخخخخخي عيخخخخخة املختلطخخخخخة مخخخخخع املنخخخخخاطق السخخخخخكنيةابلنسخخخخخبة لاراضخخخخخي الزرا .حيخخخخخازة تلخخخخخ  األراضخخخخخييف 
الخخخخخخخخيت هلخخخخخخخخا نفخخخخخخخخ  الغخخخخخخخخرض مخخخخخخخخن الزراعيخخخخخخخخة  يضخخخخخخخخ ااألر أسخخخخخخخخعار  ابحتسخخخخخخخخا وبصخخخخخخخخرف النظخخخخخخخخر عخخخخخخخخن التعخخخخخخخخويض ن للمنخخخخخخخخاطق السخخخخخخخخكنية

األراضخخخخي أسخخخخعار ٪ مخخخخن 70٪ و 50بخخخخني مخخخخا هخخخخذا الخخخخدعم  قيمخخخخةيخخخخ  تخخخخ او  حب مخخخخايلنتقخخخخدئ دعخخخخم  اً  خخخخب أيضخخخخ   ينخخخخهن االسخخخختخدام
  .الظروف احمللية لتالئمالسلطات احمللية  اليت تقررهاحتديد مستو ت الدعم  إة جانبن السكنية ا اورة

 
/ األراضةةةةةةةي العامةةةةةةةة )األشةةةةةةةخاص  املراهةةةةةةةقمؤقتةةةةةةةة أو حقةةةةةةةوق إ ةةةةةةةار السةةةةةةةتخدام  ا  حقوقةةةةةةة  ميلكةةةةةةةون الةةةةةةةذين نياملسةةةةةةةتخدم

تعخخخخخويض نقخخخخخدي ابملبلخخخخخغ املقابخخخخخل لالسخخخخخت مار املتبقخخخخخي : (أو أراضةةةةةي عامةةةةةةمراهةةةةةق مةةةةةن املشةةةةةروع الةةةةةذين يسةةةةةت جرون  يناملتضةةةةةرر 
ن املشخخخخخخخروع الخخخخخخخذين علخخخخخخخى األرض أو املقابخخخخخخخل للقيمخخخخخخخة املتبقيخخخخخخخة لعقخخخخخخخد إ خخخخخخخار األرض إن وجخخخخخخخد. ابلنسخخخخخخخبة لاشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخ 

يسخخخخختخدمون حاليخخخخخاً األراضخخخخخي الزراعيخخخخخة املخصصخخخخخة أو املخخخخخزارع اارجيخخخخخة اململوكخخخخخة للدولخخخخخة علخخخخخى أسخخخخخاس تعاقخخخخخدي ألغخخخخخراض الزراعخخخخخة أو 
املخخخخخخوارد اارجيخخخخخخة أو تربيخخخخخخة األحيخخخخخخاء املائيخخخخخخة )ابسخخخخخخت ناء األراضخخخخخخي الواقعخخخخخخة ضخخخخخخمن غخخخخخخاابت االسخخخخخختخدام اخلخخخخخخا  والغخخخخخخاابت احملميخخخخخخةين 

مقابخخخخخخل االسخخخخخخت مارات الخخخخخخيت تخخخخخختم يف األرضن ولكخخخخخخن لخخخخخخي  مقابخخخخخخل األرض نفسخخخخخخهان وسيحصخخخخخخل هخخخخخخؤالء   ينخخخخخخه  خخخخخخب د خخخخخخع تعخخخخخخويض
األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع أيضخخخخخخاً علخخخخخخى دعخخخخخخم إضخخخخخخايف إلعخخخخخخادة اهيخخخخخخل الخخخخخخدخل إذا كخخخخخخانوا منخخخخخخخرطني بشخخخخخخكل مباشخخخخخخر يف 

يف ااخخخخخاالت الخخخخخيت حيصخخخخخل  يهخخخخخا األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع علخخخخخى األراضخخخخخي . األنشخخخخخطة الزراعيخخخخخة و قخخخخخاً للخخخخخوائح ااكوميخخخخخة
إال علخخخخى تعويضخخخخات  احيصخخخخلو علخخخخى أسخخخخاس تعاقخخخخدي ولكخخخخنهم خبخخخخالف األشخخخخخا  احملخخخخددين علخخخخى النحخخخخو الخخخخوارد أعخخخخال ن  خخخخي م لخخخخن 

 .مقابل است مارا م يف األرض
 

يف ااخخخخخاالت الخخخخخيت يخخخخختم  يهخخخخخا اجخخخخخري : املتةةةةة  رة ألراضةةةةةيا يفرمسيةةةةةة أو عرفيةةةةةة  ا  حقوقةةةةة  ميلكةةةةةونال مسةةةةةتخدمو األراضةةةةةي الةةةةةذين 
األراضخخخخخي مخخخخخن خخخخخخالل عقخخخخخود مدنيخخخخخة بخخخخخني األ خخخخخراد أو األسخخخخخر أو اجلمعيخخخخخاتن سخخخخخيتم د خخخخخع تعويضخخخخخات مقابخخخخخل احملاصخخخخخيل أو األشخخخخخجار 

املسخخخخختأجر يف أو منتجخخخخخات تربيخخخخخة األحيخخخخخاء املائيخخخخخة إة مسخخخخختخدمي األراضخخخخخي املتضخخخخخررين وسخخخخختقوم وحخخخخخدة تنسخخخخخيق املشخخخخخروع مبسخخخخخاعدة 
 .الع ور على أرض ألاثلة الستئجارها

 
يف ااخخخخخخاالت الخخخخخخيت يسخخخخخختفيد  يهخخخخخخا األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع مخخخخخخن األراضخخخخخخي العامخخخخخخة )أو املنخخخخخخاطق احملميخخخخخخةين مخخخخخخع االلتخخخخخخزام 
إبعخخخخخخادة األراضخخخخخخي إة ااكومخخخخخخة عنخخخخخخد الطلخخخخخخبن لخخخخخخن يخخخخخختم تعخخخخخخويض األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع عخخخخخخن خسخخخخخخارة اسخخخخخختخدام 

راضخخخخخخي. مخخخخخخع ذلخخخخخخ ن  ينخخخخخخه سخخخخخخيتم تعخخخخخخويض هخخخخخخؤالء األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع مقابخخخخخخل احملاصخخخخخخيل واألشخخخخخخجار واملبخخخخخخاين األ
 .واألصول األخرو اليت ميتلكو ا أو يستخدمو ا بتكلفة االستبدال الكاملة

م عخخخخخن املشخخخخخخروع انجخخخخخ عخخخخخائق مخخخخخخادي  هنخخخخخا  يف االعتبخخخخخار مخخخخخا إذا كخخخخخخانالتقيخخخخخيم االجتمخخخخخخاعي وتقيخخخخخيم خخخخخخ  األسخخخخخخاس  خخخخخب أن  خخخخخخذ 
ن ومخخخخخا إذا  مخخخخخن املشخخخخخروع يناملتضخخخخخرر فرض تكخخخخخاليف إضخخخخخا ية علخخخخخى األشخخخخخخا  يي سخخخخخ السخخخخخالمة العامخخخخخةتقييخخخخخد جديخخخخخد ألغخخخخخراض )م خخخخخل 
 هذ  التكاليف.عن لتعويض لتعويض إضايف  ذل  يقتضي د عكان 
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 سكنيةال األراضيفقدان 
 

األراضخخخخخخخي القخخخخخخخانونيني و / أو املسخخخخخخختخدمني سخخخخخخخبة ملسخخخخخخختخدمي : ابلنمبةةةةةةةان  عليهةةةةةةا الةةةةةةيت ال توجةةةةةةداألراضةةةةةةي السةةةةةةكنية  فقةةةةةةدان
بتكلفخخخخخة االسخخخخختبدال الكاملخخخخخة.  اً األراضخخخخخي نقخخخخخد  قخخخخخدان مقابخخخخخلمجيخخخخخع التعويضخخخخخات  د خخخخخعسخخخخخيتم  ينخخخخخه ن القخخخخخانونيني احملتملخخخخخني لاراضخخخخخي

 اتسخخخخخخيتم تقخخخخخخدئ مسخخخخخخاعد ينخخخخخخه ن السخخخخخختخدام األراضخخخخخخي امعخخخخخخ ف  خخخخخخ  و ابلنسخخخخخخبة ملسخخخخخختخدمي األراضخخخخخخي الخخخخخخذين لخخخخخخي  لخخخخخخديهم حقخخخخخخ 
 .تقدير ال منالسلطة احمللية املعنية / جلنة . سيتم حتديد املبلغ من قبل هلم مالية
 

ي كا يخخخخة الخخخخيت ال يخخخختم االسخخخختحواذ عليهخخخخاتكخخخخون األراضخخخخي املتبقيخخخخة ) عنخخخخدمان مبةةةةان  عليهةةةةا الةةةةيت توجةةةةدالسةةةةكنية األراضةةةةي  فقةةةةدان
إمخخخخخا  اً نقخخخخخداألراضخخخخخي   قخخخخخدان مقابخخخخخل)إعخخخخخادة تنظخخخخخيم األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروعي: سخخخخخيتم التعخخخخخويض  تشخخخخخييد املبخخخخخقإلعخخخخخادة 

 نتملخخخخخخني لاراضخخخخخخياملسخخخخخختخدمني القخخخخخخانونيني احملو  ملسخخخخخختخدمي األراضخخخخخخي القخخخخخخانونيني الكامخخخخخخل االسخخخخخختبدال تكلفخخخخخخةي 1: )مخخخخخخن خخخخخخخالل
يف  معخخخخخخخ ف  خخخخخخخا قخخخخخخخو حب ال يتمتعخخخخخخخونملسخخخخخخختخدمي األراضخخخخخخخي الخخخخخخخذين  يخخخخخخختم تقخخخخخخخدميهان ي مسخخخخخخخاعدة ماليخخخخخخخة مببلخخخخخخخغ متفخخخخخخخق عليخخخخخخخه2أو )

 .راضياألاستخدام  
 

)نقةةةةةل  تشةةةةةييد املبةةةةةىاملتبقيةةةةةة غةةةةةري كافيةةةةةة إلعةةةةةادة األراضةةةةةي لكةةةةةن مبةةةةةان  عليهةةةةةا،  الةةةةةيت توجةةةةةدفقةةةةةدان األراضةةةةةي السةةةةةكنية 
أو قانونيخخخخخخخة  قخخخخخخخو حب يتمتعخخخخخخخونالخخخخخخخذين  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع: ابلنسخخخخخخخبة لاشخخخخخخخخا  (املتضةةةةةةررين مةةةةةةن املشةةةةةةروعاألشةةةةةةخاص 

 إما: منحهم ب  ينه ن املتضررةراضي األ يف قو  قانونية  تملةحب
 

ن سخخخخخخيتم تخخخخخخو ري . يف حالخخخخخخة عخخخخخخدم تخخخخخخو ر األرضتخخخخخخوطنيالعخخخخخخادة مهخخخخخخز إليف موقخخخخخخع قطعخخخخخخة أرض مسخخخخخخاوية يف ااجخخخخخخم والنخخخخخخوع  •
ذل  ابلتشخخخخخخاور مخخخخخخع األشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع. القيخخخخخخام بخخخخخخ . سخخخخخخيتم للشخخخخخخخص املتضخخخخخخرر مخخخخخخن املشخخخخخخروع سخخخخخخكن

 .لشخص املتضرر من املشروععلى ادون أي تكلفة  السكنسيتم منح سند امللكية الكامل لارض أو 
البنيخخخخخخخة التحتيخخخخخخخة  يف سخخخخخخخت ماراتاالة قيمخخخخخخخ  يعخخخخخخخادلمبلخخخخخخخغ النقخخخخخخخدي بتكلفخخخخخخخة االسخخخخخخختبدال الكاملخخخخخخخةن ابإلضخخخخخخخا ة إة التعخخخخخخخويض  •

الشخخخخخخخص  علخخخخخخى طلخخخخخخب اخليخخخخخخار األخخخخخخخري بنخخخخخخاءاً لكخخخخخخل أسخخخخخخرة يف موقخخخخخخع إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني )يخخخخخختم حتديخخخخخخد  كمعخخخخخخدل  احملتسخخخخخخب
 .من تلقاء نفسها أن تنتقل األسري توقع   ينه نهي. يف هذ  ااالةوابلتشاور الكامل مع املتضرر من املشروع

 
يف موقخخخخخخخع إعخخخخخخخادة  السخخخخخخكنقطعخخخخخخخة األرض / ليف حخخخخخخال كخخخخخخخان مبلخخخخخخغ التعخخخخخخخويض الخخخخخخذي سخخخخخخخيتم د عخخخخخخه أقخخخخخخخل مخخخخخخن تكلفخخخخخخخة ااخخخخخخد األدا 

قطعخخخخخة  لتمكيخخخخخنهم مخخخخخن حيخخخخخازة املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروعاشخخخخخخا  لالخخخخخدعم الخخخخخالزم  تقخخخخخدئن سخخخخخيتم الخخخخخذي حيخخخخخدد  املشخخخخخروعالتخخخخخوطني 
يف موقخخخخخخع إعخخخخخخادة  السخخخخخكنمل تكخخخخخخن قطعخخخخخخة األرض /  يف حخخخخخالتكلفخخخخخخة إضخخخخخخا ية.  دون حتمخخخخخيلهم أي جديخخخخخخدة  سخخخخخخكن/  جديخخخخخدة أرض

 مخخخخخا اختخخخخخار  مثخخخخخنمسخخخخخاعدة ماليخخخخخة تعخخخخخادل الفخخخخخر  يف  منحخخخخخهسخخخخخيتم ن مخخخخخن املشخخخخخروع املتضخخخخخررالتخخخخخوطني اخليخخخخخار الخخخخخذي اختخخخخخار  الشخخخخخخص 
 .سكن/  أرضقطعة وما مت تسليمه من 
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 خخخخخخخب   ينخخخخخخخه ناملتخخخخخخخأثرة يضخخخخخخخ ااألر  يفقخخخخخخخو  ر يخخخخخخخة أو عر يخخخخخخخة يتمتعخخخخخخخون حبال الخخخخخخخذين  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروعابلنسخخخخخخخبة لاشخخخخخخخخا  
 ما يلي: منحهم

 
 ن أوتقدير ال منالسلطات احمللية / جلنة  تقرر بلغ ت د ع مبمساعدة مالية  •
 الئخخخخخخخق سخخخخخخخكنأو  الئقخخخخخخخة ن قطعخخخخخخخة أرضاملشخخخخخخخروع مكخخخخخخخان ينتقخخخخخخخل إليخخخخخخخه مل يكخخخخخخخن لخخخخخخخدو الشخخخخخخخخص املتضخخخخخخخرر مخخخخخخخن يف حخخخخخخخال •

 للمعيشة. االستئجارإما الد ع أو  داخل موقع إعادة التوطنين حي  ميكنه للشخص املتضرر من املشروع
 

ن سخخخخخيتم تقخخخخخدئ مسخخخخخاعدة أو أسخخخخخر  قخخخخخرية أو ضخخخخخعيفة  ئخخخخخاتالخخخخخذين ينتمخخخخخون إة املشخخخخخروع  مخخخخخن يناملتضخخخخخرر يف حالخخخخخة نقخخخخخل األشخخخخخخا  
 كامل إة موقع جديد.شكل  بمكنهم من االنتقال إضا ية )نقدية وعينيةي لضمان 

 
 املباينزل / ااملنفقدان 

 
٪ 100بنسخخخخخخبة  خاصخخخخخخة ملكيخخخخخخةاململوكخخخخخخة  املتخخخخخخأثرة املبخخخخخخاينمجيخخخخخخع املنخخخخخخازل /  مقابخخخخخخل مسخخخخخخاعدة نقديخخخخخخةتقخخخخخخدئ تعخخخخخخويض أو  د خخخخخخعسخخخخخخيتم 
املتضخخخخخخررة أو  لاراضخخخخخخيملكيخخخخخخة  سخخخخخخندات يتخخخخخخو ر هلخخخخخخان بغخخخخخخض النظخخخخخخر عمخخخخخخا إذا كخخخخخخان املخخخخخخواد والعمالخخخخخخة مقابخخخخخخل سخخخخخختبدالاال تكلفخخخخخخةمخخخخخخن 

بخخخخخخخنف   املتخخخخخخخأثر املبخخخخخخخق. سخخخخخخخيكون مبلخخخخخخخغ التعخخخخخخخويض / املسخخخخخخخاعدة كا يخخخخخخخاً إلعخخخخخخخادة بنخخخخخخخاء املنخخخخخخخزل / أم الاملتخخخخخخخأثرة  للمبخخخخخخخاينتصخخخخخخخريح بنخخخخخخخاء 
ن سخخخخخخيكون التعخخخخخخويض النقخخخخخخدي بتكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال الكاملخخخخخخة يف األسخخخخخخوا  احملليخخخخخخة. 5للمعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  اً اجلخخخخخخودة. و قخخخخخخ 

 .املستنقذةمقابل اإلهال  أو املواد أي تكلفة  خصملن يتم 
 

املنخخخخزل  تخخخخرميمسخخخخيتم تقخخخخدئ مسخخخخاعدة ماليخخخخة لتمكخخخخني األشخخخخخا  املتضخخخخررين مخخخخن املشخخخخروع مخخخخن ن اً جزئيخخخخ  املبخخخخقاثخخخخر املنخخخخزل /  يف حخخخخال
 أي تكلفة إضا ية.حتميلهم ن دون منهاادته إة حالته السابقة أو بشكل أ ضل إلع  املتأثر املبق /
 

حيخخخخخخق ملسخخخخخختأجري املنخخخخخازل اململوكخخخخخخة للدولخخخخخخة أو اململوكخخخخخخة هليئخخخخخخات أخخخخخخرو اسخخخخخختئجار أو شخخخخخخراء سخخخخخخكن جديخخخخخخد مبسخخخخخخاحة : املسةةةةةت جرون
املتخخخخخخأثرة الخخخخخخيت مت بناؤهخخخخخخا  املبخخخخخخاين عخخخخخخن االسخخخخخختبدال الكاملخخخخخخة بتكلفخخخخخخة تعخخخخخخويضال. سخخخخخخيتم تعخخخخخخادل علخخخخخخى األقخخخخخخل مسخخخخخخاحة منخخخخخخازهلم املتخخخخخخأثرة

 تألغخخخخخراض معيشخخخخخية بخخخخخدال ةزل خاصخخخخخ ااملسخخخخختأجرين الخخخخخذين يسخخخخختأجرون منخخخخخ  مخخخخخنح. سخخخخخيتم مخخخخخن املشخخخخخروع املتضخخخخخررالشخخخخخخص   مخخخخخوال
  سكن بديل. اختيارلنقل األصول وسيتم مساعد م يف  نقل
 
 

  منتجات األحياإ املائيةو / أو ائمة قالواألشجار  فقدان احملاصيل
 

ن بغخخخخخخخخض النظخخخخخخخخر عخخخخخخخخن الوضخخخخخخخخع القخخخخخخخخانوين األحيخخخخخخخخاء املائيخخخخخخخخةائمخخخخخخخخة أو املعمخخخخخخخخرة أو منتجخخخخخخخخات قالأو األشخخخخخخخخجار ابلنسخخخخخخخخبة للمحاصخخخخخخخخيل 
. يضخخخخخ ااألر  ميارسخخخخخون زراعخخخخخةبتكلفخخخخخة االسخخخخختبدال الكاملخخخخخة لاشخخخخخخا  املتضخخخخخررين الخخخخخذين  ةنقديخخخخخ  اتن سخخخخخيتم د خخخخخع تعويضخخخخخ يضخخخخخ الار 
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أو منتجخخخخخخات األحيخخخخخخاء املائيخخخخخخة  سخخخخخخعار السخخخخخخو   ائمخخخخخخةقالاحملاصخخخخخخيل أو األشخخخخخخجار  للتعخخخخخخويض عخخخخخخن  قخخخخخخدان اً سخخخخخخيكون التعخخخخخخويض كا يخخخخخخ 
يف إنتاجيتهخخخخخا مخخخخخدو اايخخخخخخاة.  أسخخخخخخاس علخخخخخى يخخخخخختم احتسخخخخخابهأو األشخخخخخخجار املعمخخخخخرة مبعخخخخخدل  الدائمخخخخخة احملليخخخخخة. سخخخخخيتم تعخخخخخخويض احملاصخخخخخيل

ابإلضخخخخخا ة إة تكلفخخخخخة األشخخخخخجار ن سخخخخخيتم د خخخخخع تعخخخخخويض عخخخخخن  قخخخخخدان ا إزالخخخخخة األشخخخخخجار املتضخخخخخررة ونقلهخخخخخاااخخخخخاالت الخخخخخيت ميكخخخخخن  يهخخخخخ 
 .النقل
 

 فقدان الدخل و / أو األعمال / األصول اإلنتاجية
 

الخخخخخخخدخل و / أو األعمخخخخخخخال / األصخخخخخخخول اإلنتاجيخخخخخخخة بسخخخخخخخبب مصخخخخخخخادر ابلنسخخخخخخخبة لاشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع الخخخخخخخذين  قخخخخخخخدوا 
 :ألا يلين ستتألف آلية التعويض االستحواذ على األراضي

 
ألراضخخخخخخخي السخخخخخخخكنية / التجاريخخخخخخخة أو األراضخخخخخخخي العامخخخخخخخة أو أراضخخخخخخخي االسخخخخخخختحواذ علخخخخخخخى  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخنبخخخخخخخدالت للمخخخخخخخوظفني  •

والخخخخخيت ميكخخخخخخن أن  فخخخخخخ ة االنتقاليخخخخخةالخخخخخخالل  املتضخخخخخررينظم للمخخخخخخوظفني تعخخخخخادل ااخخخخخخد األدا للراتخخخخخب املنخخخخخ ت بخخخخخدالت: املشخخخخخاريع
 سيتم تقدئ املساعدة يف الع ور على عمل بديل. أيضاًنأشهر.  6تستمر ملدة أقصاها 

مبخخخخخخزا  يف الع خخخخخخور علخخخخخخى موقخخخخخخع بخخخخخخديل املسخخخخخخاعدة املشخخخخخخروع  سخخخخخخيقدم: التجخخخخخخاري  نقخخخخخخل العمخخخخخخل يف حخخخخخخال كخخخخخخان مخخخخخخن الضخخخخخخروري  •
ومبخخخخخا ن سخخخخخهولة الوصخخخخخول إة قاعخخخخخدة العمخخخخخالء ن مخخخخخعاالسخخخخختحواذ عليهخخخخخا الخخخخخيت متلخخخخخارض  املماثلخخخخخةاملوقخخخخخع والسخخخخخمات املاديخخخخخة 

تضخخخخخرر مخخخخخن املشخخخخخروع علخخخخخى ن سيحصخخخخخل الشخخخخخخص املجهخخخخخة أخخخخخخرو  مخخخخخنلشخخخخخخص املتضخخخخخرر مخخخخخن املشخخخخخروع. ل مرضخخخخخياً  يكخخخخخون
الخخخخخخيت ن ابإلضخخخخخخا ة إة بخخخخخدل النقخخخخخل لاصخخخخخول ملبخخخخخخاين امللحقخخخخخة بتكلفخخخخخة االسخخخخختبدالوا املتخخخخخأثرةألرض مقابخخخخخل اتعخخخخخويض نقخخخخخدي 

 .سيتم نقلها
 

 األخر  التعويض عن األصول
 

كابخخخخخل ال شخخخخخبكة قنخخخخخوات عخخخخخربنظخخخخخام هخخخخخاتف أو عخخخخخداد ميخخخخخا  أو عخخخخخداد كهخخخخخرابء أو  جتهيخخخخخزات تشخخخخخملاألسخخخخخر املتضخخخخخررة  لخخخخخدو  إذا كخخخخخان
سخخخخخخخخعر الوحخخخخخخخخدة ل كيخخخخخخخخب  حسخخخخخخخخبيتم تعويضخخخخخخخخها ينخخخخخخخخه سخخخخخخخخ ن  خخخخخخخخخدمات أخخخخخخخخخرو أي ن أو اإلن نخخخخخخخخ  )اشخخخخخخخخ ا يشخخخخخخخخبكة أو اتصخخخخخخخخال ب

 مزود اخلدمة. مالنقل حسب نظا تكلفةن و / أو اتاخلدم عن عالناإل أو تقدئ تكلفةن وحدات جديدة
 
 
 

 اهلياكل العامة فقدانالتعويض عن 
 

ا تمعيخخخخخخة م خخخخخخل املخخخخخخدارس واملصخخخخخخانع ومصخخخخخخادر امليخخخخخخا  والطخخخخخخر  وشخخخخخخبكات الصخخخخخخرف  التحتيخخخخخخة البنيخخخخخخةيف ااخخخخخخاالت الخخخخخخيت تتضخخخخخخرر  يهخخخخخخا 
ن يرغخخخخخخب ا تمخخخخخخع يف إعخخخخخخادة اسخخخخخختخدامهاو النقخخخخخخل واالتصخخخخخخاالت وكخخخخخخابالت األليخخخخخخاف  / الصخخخخخخحي واملراكخخخخخخز الطبيخخخخخخة وخطخخخخخخوط التوزيخخخخخخع
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ة بنخخخخخخخاء البنيخخخخخخة التحتيخخخخخخخة تم اسخخخخخخختعادة / إعخخخخخخادت. سخخخخخخ أن يتكبخخخخخخخد ا تمخخخخخخع أي تكلفخخخخخخخةدون  ااملشخخخخخخروع اسخخخخخخختعاد ا أو إصخخخخخخالحه سخخخخخخيكفل
ن ومخخخخخا إة اتوالعيخخخخخادن م خخخخخل قنخخخخخوات الخخخخخري واملخخخخخدارس التنمويخخخخخةذات الصخخخخخلة املباشخخخخخرة بسخخخخخبل عخخخخخيش األشخخخخخخا  واحتياجخخخخخا م العامخخخخخة 
الخخخخخذي يخخخخختم ن علخخخخخى النحخخخخخو هخخخخخا بتكلفخخخخخة االسخخخخختبدالعن تعخخخخخويضالأو  منهخخخخخا ملشخخخخخروع أو أعلخخخخخىا مخخخخخا قبخخخخخلمسخخخخختو ت اجلخخخخخودة  إة نذلخخخخخ 
 من خالل التشاور مع ا تمع املتضرر. تقرير 

 
 املؤقتة أ ناإ البناإ اآلاثرعن  اتالتعويض بش نإرشادات 

 
أعمخخخخخخال املشخخخخخخروع علخخخخخخى أسخخخخخخاس سخخخخخخبب باملتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع األشخخخخخخخا   تنطخخخخخخوي علخخخخخخى آاثر سخخخخخخلبية علخخخخخخىيف ااخخخخخخاالت الخخخخخخيت 

 :ما يلي ااق يف هلم  ينن مؤق 
 

ن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  يضخخخخخخخ ااألر  يف الخخخخخخخيت مت تنفيخخخخخخخذها علخخخخخخخى تعخخخخخخخويض عخخخخخخخن مجيخخخخخخخع األصخخخخخخخول / االسخخخخخخخت مارات املتخخخخخخخأثرة ااصخخخخخخخول •
 و / أو نن بتكلفة االستبدال الكاملةشجار واحملاصيل وما إة ذل األ

سخخخخخخيتم ن والخخخخخخذي يعخخخخخادل علخخخخخى األقخخخخخخل صخخخخخايف الخخخخخدخل الخخخخخخذي كخخخخخان علخخخخخى تعخخخخخخويض نقخخخخخدي عخخخخخن خسخخخخخخارة اإل خخخخخارااصخخخخخول  •
 .ات املتأثرة خالل   ة االنقطاعمن املمتلك حتصيله

 
 األضرار النامجة عن املقاولني اليت تلحق ابملباين اخلاصة أو العامة 

 
مبوجخخخخخخخب سخخخخخخخيتم إعخخخخخخخادة املمتلكخخخخخخخات املتضخخخخخخخررة إة حالتهخخخخخخخا السخخخخخخخابقة مخخخخخخخن قبخخخخخخخل املقخخخخخخخاولني  خخخخخخخور االنتهخخخخخخخاء مخخخخخخخن األعمخخخخخخخال املدنيخخخخخخخة. 

املقخخخخخخخاولني تخخخخخخخوخي ااخخخخخخخذر الشخخخخخخخديد لتجنخخخخخخخب اإلضخخخخخخخرار ابملمتلكخخخخخخخات أثنخخخخخخخاء   ينخخخخخخخه سخخخخخخخيتعني علخخخخخخخىن املواصخخخخخخخفات الخخخخخخخواردة يف عقخخخخخخخودهم
 اً أيضخخخخخ  ورمبخخخخخا سخخخخخيتعني عليخخخخخهاملقخخخخخاول إصخخخخخال  الضخخخخخرر  ينخخخخخه سخخخخخيتعني علخخخخخى ن . عنخخخخخد حخخخخخدو  أضخخخخخرارالخخخخخيت يقومخخخخخون  خخخخخاأنشخخخخخطة البنخخخخخاء 

ااكوميخخخخخخة املتضخخخخخخررة بخخخخخنف  معخخخخخخدالت التعخخخخخخويض املطبقخخخخخخة علخخخخخخى  اجلهخخخخخخاتأو ا تمعخخخخخات أو  اجلماعخخخخخخاتأو  لاسخخخخخخرد خخخخخع تعويضخخخخخخات 
 املشروع . املتضررة بسببمجيع األصول األخرو  

 
ن البنيخخخخخة التحتيخخخخخة ا تمعيخخخخخة م خخخخخل املخخخخخدارس واجلسخخخخخور واملصخخخخخانع ومصخخخخخادر ااصخخخخخرامخخخخخةن علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخال ال قخخخخخد تشخخخخخمل اهلياكخخخخخل الع

املشخخخخخروع اسخخخخختعاد ا أو إصخخخخخالحها  سخخخخخيكفلن تضخخخخخررهان يف حالخخخخخة الصخخخخخرف الصخخخخخحي. علخخخخخى هخخخخخذا النحخخخخخو وشخخخخخبكاتامليخخخخخا  والطخخخخخر  
 يل  رضا ا تمع. مبستوو تنفيذها أنه سيتم و  ؛دون أي تكلفة على ا تمع

 
 حتديدها أ ناإ التنفيذأخر  ميكن أي آاثر 

 
ملبخخخخخادئ إطخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني هخخخخخذا والخخخخخذي سخخخخخيتم  اً ديخخخخخدها أثنخخخخخاء تنفيخخخخخذ املشخخخخخروع و قخخخخخ أي آاثر أخخخخخخرو يخخخخختم حتعخخخخخن تعخخخخخويض السخخخخخيتم 

ملبخخخخخخادئ  اً و قخخخخخخ  تعطيخخخخخخل لاعمخخخخخالأي عخخخخخن تعخخخخخخويض ال. سخخخخخيتم لمشخخخخخخروعل املنفخخخخخذينشخخخخخخركاء التطبيقخخخخخه علخخخخخخى مجيخخخخخع الوكخخخخخخاالت املنفخخخخخذة و 
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عيشخخخخها بشخخخخكل مؤقخخخخ  كسخخخخب سخخخخيتم تعخخخخويض األسخخخخر الخخخخيت تتخخخخأثر أنشخخخخطتها املخخخخدرة للخخخخدخل أو سخخخخبل  و  نالتخخخخوطني هخخخخذاإطخخخخار إعخخخخادة 
 االستبدال. تكلفةبدأ و قاً ملالبناء سبب أعمال وسل  ب

 
 إعادة الت هيل اتومساعد بش ن البدالتإرشادات 

 
مسخخخخخاعدة ماليخخخخخة لتغطيخخخخخة نفقخخخخخا م املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع ن سخخخخخيتم مخخخخخنح األشخخخخخخا  جانخخخخخب التعخخخخخويض عخخخخخن األصخخخخخول املتضخخخخخررة إة

ن مخخخخخع األخخخخخخذ يف هر. سخخخخخيتم تعخخخخخديل مسخخخخختو ت املسخخخخخاعدةن والخخخخخيت ميكخخخخخن أن تسخخخخختمر ملخخخخخدة أقصخخخخخاها سخخخخختة أشخخخخخ فخخخخخ ة االنتقاليخخخخخةالخخخخخخالل 
ن سخخخخخخبيل امل خخخخخخال ال ااصخخخخخخرن علخخخخخخى ذلخخخخخخ شخخخخخخمل يوقخخخخخخ  الخخخخخخد ع. حبيخخخخخخ  تخخخخخختالءم مخخخخخخع  ناألسخخخخخخعاراالعتبخخخخخخار عامخخخخخخل التضخخخخخخخم وز دة 

 :ا يلياملتعلقة مباملساعدة 
 

 على األراضي السكنيةاآلاثر 
 

: سخخخخخيتم حتديخخخخخد مسخخخخختوو الخخخخخدعم املطلخخخخخو  للمسخخخخخاعدة يف النقخخخخخل مخخخخخن بةةةةةدل النقةةةةةل لنقةةةةةل األشةةةةةخاص املتضةةةةةررين مةةةةةن املشةةةةةروع
 قبل السلطة احمللية.

 
أو هلخخخخخخخخم الدولخخخخخخخخة أراضخخخخخخخخي  أو تخخخخخخخخؤجر الخخخخخخخخذين ختصخخخخخخخخص املشخخخخخخخخروعاملتضخخخخخخخخررين مخخخخخخخخن واألشخخخخخخخخخا   للجمعيخخخخخخخخات: حيخخخخخخخخق دعةةةةةةةم اإلزالةةةةةةةة
بشخخخخخخخكل قخخخخخخخانوين و خخخخخخخب علخخخخخخخيهم نقخخخخخخخل منشخخخخخخخ  م اإلنتاجيخخخخخخخة و / أو التجاريخخخخخخخة ااصخخخخخخخول علخخخخخخخى دعخخخخخخخم مخخخخخخخايل  يضخخخخخخخ ايسخخخخخخختخدمون األر 

علخخخخخخى  اً لتكخخخخخخاليف الفعليخخخخخخة وقخخخخخخ  اإلزالخخخخخخةن بنخخخخخخاءاب. سخخخخخخيتم حتديخخخخخخد مسخخخخخختو ت الخخخخخخدعم لتفكيخخخخخخ  منشخخخخخخ  م ونقلهخخخخخخا وإعخخخخخخادة تركيبهخخخخخخا
إة السخخخخخخلطات  يمخخخخخخا بعخخخخخخد ذلخخخخخخ  والتحقخخخخخخق مخخخخخخن قبخخخخخخل الوكالخخخخخخة املسخخخخخخؤولة عخخخخخخن التعخخخخخخويض. سخخخخخخيتم تقخخخخخخدئ  للجمعيخخخخخخاتالخخخخخخذاف  اإلقخخخخخخرار

 املختصة للموا قة عليه.
 

الخخخخخذين قخخخخخد يضخخخخخطرون إة االنتقخخخخخال لاشخخخخخخا  املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع  منحخخخخخه: سخخخخخيتم ةاملؤقتةةةة  املسةةةةاكنزل أو ابةةةةدل إ ةةةةار املنةةةة 
ن سخخخخخوف ميتخخخخخد بخخخخخدل البديلخخخخخةالبديلخخخخخة. يف حالخخخخخة قطخخخخخع األرض  املسخخخخخاكنمخخخخخن منخخخخخازهلم األصخخخخخلية ومخخخخخا زالخخخخخوا يف انتظخخخخخار قطخخخخخع األرض أو 

 الف ة اليت يتم خالهلا بناء املنزل اجلديد. ليشملاإل ار 
 
 

 على األراضي الزراعية اآلاثر
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الفقخخخخراء والفئخخخخات األك خخخخر ضخخخخعفاً مخخخخن األشخخخخخا  : سخخخخيتم مخخخخنح 5فةةةة ة االنتقاليةةةةة(الالعةةةةيش )خةةةةالل  كسةةةةب  بةةةةدل فقةةةةدان سةةةةبل
علخخخخخخخخى شخخخخخخخخكل  إمخخخخخخخخا اتالزراعيخخخخخخخخة تعويضخخخخخخخخ  ة أراضخخخخخخخخيهم٪ مخخخخخخخخن حيخخخخخخخخاز 10املتضخخخخخخخخررين مخخخخخخخخن املشخخخخخخخخروع الخخخخخخخخذين يفقخخخخخخخخدون األشخخخخخخخخخا  
ين اعتمخخخخخخاًدا علخخخخخخى ومخخخخخخا إة ذلخخخخخخ  نسخخخخخخبيل امل خخخخخخالن املسخخخخخخاعدة الفنيخخخخخخةن املخخخخخخدخالت أو زراعيخخخخخخة )علخخخخخخى يخخخخخخةنقدأو  غذائيخخخخخخة مسخخخخخخاعدات

لكخخخخخخل  منحهخخخخخخان علخخخخخخى أن يخخخخختم مخخخخخخا رعخخخخخي خخخخخخالل خطخخخخخخة عمخخخخخخل إعخخخخخادة التخخخخخخوطني ملشخخخخخخروع مخخخخخخن ن مبعخخخخخخدل يخخخخختم حتديخخخخخخد  حجخخخخخم األرض
. يف نتقخخخخخخخالااليف حالخخخخخخة  اً شخخخخخخخهر  12ن و ملخخخخخخخدة تصخخخخخخل إة علخخخخخخخيهم االنتقخخخخخخاليتعخخخخخخني ملخخخخخخدة سخخخخخخختة أشخخخخخخهر إذا مل يكخخخخخخخن  شخخخخخخخهر ً شخخخخخخخص 

. يف حالخخخخخخة اً شخخخخخخهر  24يخخخخخختم تقخخخخخخدئ التعخخخخخخويض ملخخخخخخدة أقصخخخخخخاها   ينخخخخخخه ميكخخخخخخنن البالغخخخخخخة الصخخخخخخعوبةن يف املنخخخخخخاطق بعخخخخخخض ااخخخخخخاالت اخلاصخخخخخخة
الشخخخخخختالت مخخخخخخن خخخخخخخالل املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع اشخخخخخخخا  لسخخخخخخاعدة تقخخخخخخدئ املتم تاألرض مقابخخخخخخل األرضن سخخخخخخ  بطريقخخخخخخة تعخخخخخخويضال

 ن وما إة ذل .املاشيةوتربية  وااراجة ةالزراعيف مال وبرامم اإلرشاد 
 

 2و  1املكخخخخخخخخونني ابلفعخخخخخخخخل يف إطخخخخخخخخار  إ حتهخخخخخخخخاتم تخخخخخخخخ العخخخخخخخخيشن إذا مل كسخخخخخخخخب ميكخخخخخخخخن النظخخخخخخخخر يف األشخخخخخخخخكال البديلخخخخخخخخة لخخخخخخخخدعم سخخخخخخخخبل  
االسخخخخخت مار تشخخخخخمل األم لخخخخخة مخخخخخن مشخخخخخاريع ن ومخخخخخا إة ذلخخخخخ ي. العخخخخخيش كسخخخخخب  تنويخخخخخع سخخخخخبل)م خخخخخل النقخخخخخد مقابخخخخخل العمخخخخخلن  لمشخخخخخروعل

 :األخرو ما يليالزراعي 
 

املتضخخخخخخررين مخخخخخخن مموعخخخخخخة مخخخخخخن خيخخخخخخارات التخخخخخخدريب ابلتشخخخخخخاور مخخخخخخع األشخخخخخخخا   تخخخخخخو ري: العمةةةةةةلدعةةةةةةم املهةةةةةةارات / تغيةةةةةةري  •
 5 – 1.5بطلخخخخخب السخخخخخخو  واحتياجخخخخخخات املنطقخخخخخخة. ميكخخخخخن أن يخخخخخخ او  التعخخخخخخويض املخخخخخخايل بخخخخخخني  كخخخخخخون علخخخخخخى صخخخخخخلةتاملشخخخخخروع 

األراضخخخخخخخي الزراعيخخخخخخخة الخخخخخخخيت مت  تقخخخخخخخدير مثخخخخخخخنأضخخخخخخخعاف أسخخخخخخخعار األراضخخخخخخخي الزراعيخخخخخخخة الخخخخخخخيت حتخخخخخخخددها السخخخخخخخلطات احملليخخخخخخخة / جلنخخخخخخخة 
 التشريعات الوطنية. استناداً إةاحمللية  للقيودن ولكن ختضع عليها االستحواذ

: ميكخخخخن أن حيصخخخخخل  خخخخرد واحخخخخخد علخخخخى األقخخخخخل مخخخخخن  يف مؤسسةةةةات التةةةةدريب املهةةةةينوالتلمةةةةذة الصةةةةناعية ب دعةةةةم التةةةةدري •
كخخخخخخل أسخخخخخخرة متضخخخخخخررة علخخخخخخى تخخخخخخدريب مهخخخخخخين ومسخخخخخخاعدة يف ااصخخخخخخول علخخخخخخى عمخخخخخخل. سخخخخخخيتم بعخخخخخخد ذلخخخخخخ  إعفخخخخخخاء األشخخخخخخخا  

لخخخخخخخدورات ا إكمخخخخخخخالاملشخخخخخخخاركني يف هخخخخخخخذ  الخخخخخخخربامم التدريبيخخخخخخخة مخخخخخخخن د خخخخخخخع الرسخخخخخخخوم الدراسخخخخخخخية. بعخخخخخخخد املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع 
 احمللية. يةالصناعالشركات يف  توظيفال يف ةالتدريبيةن سيتم منحهم األولوي

اجملةةةةاورة ولكةةةةن غةةةةري املدرجةةةةة يف فئةةةةة  الةةةةربكوأراضةةةةي ا ةةةةدائق أراضةةةةي لألراضةةةةي الزراعيةةةةة و املخصصةةةةة املسةةةةاعدة  •
٪ مخخخخخن تكلفخخخخخة التعخخخخخويض عخخخخخن قطعخخخخخة األرض السخخخخخكنية ا خخخخخاورةي 40: مسخخخخخاعدة إضخخخخخا ية )مخخخخخا يعخخخخخادل األراضةةةةةي السةةةةةكنية
كلفخخخخخخخخخة التعخخخخخخخخخويض عخخخخخخخخخن قطعخخخخخخخخخة األرض السخخخخخخخخخكنية ا خخخخخخخخخاورةي ت٪ مخخخخخخخخخن 50) بنسخخخخخخخخخبةو الخخخخخخخخخرب  وأراضخخخخخخخخخي ألراضخخخخخخخخخي ااخخخخخخخخخدائق 
 لاراضي الزراعية.

 
 

 اتعدأمثلة وأنواع أخر  من البدالت / املسا
 

 
 لمشروع. ل 2و  1بل العمل و / أو تنويع سبل العيش يف إطار املكونني ميكن تطبيقه  ق  إذا كان الشخص املتضرر من املشروع ال يستفيد ابلفعل من أنشطة النقد مقا 5
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ين ن  خخخخخخ اهليكخخخخخخلميكخخخخخخن االسخخخخخختمرار يف اسخخخخخختخدام مخخخخخخا تبقخخخخخخى مخخخخخخن وكخخخخخخان  اً جزئيخخخخخخ  مبخخخخخخقمنخخخخخخزل /  يف حالخخخخخخة تضخخخخخخرر: ال مةةةةةةيمبةةةةةةدالت 
 .منها أ ضلإة  السابقة أو حالتهمن إعادته إة املتضررين من املشروع لتمكني األشخا   ترميمبدل سيقدم املشروع 
مبلخخخخخخغ لخخخخخخدعم  تقخخخخخخدئ: ميكخخخخخخن السةةةةةةكن لوحةةةةةةدهامؤهلةةةةةةة إلعةةةةةةادة التةةةةةةوطني ولكنهةةةةةةا  تةةةةةةار وتكةةةةةةون  الةةةةةةيت يةةةةةةتم نقلهةةةةةةااألسةةةةةةر 

رض الفعليخخخخخخخة األيخخخخخخخ  تكخخخخخخخون مسخخخخخخخاحة األرض املخخخخخخخراد دعمهخخخخخخخا هخخخخخخخي حبن يمخخخخخخخ  مربخخخخخخخعالبنيخخخخخخخة التحتيخخخخخخخة )التكلفخخخخخخخة /  يف سخخخخخخخت ماراتاال
 للوائح. اً ختصيص األراضي و ق ودولكن ال تتجاوز حداملس دة 

خخخخخخخالل مسخخخخخخاكات الرسخخخخخخوم أطفخخخخخخال يخخخخخخذهبون إة املدرسخخخخخخة مخخخخخخن  الخخخخخخيت لخخخخخخديها املنتقلخخخخخخةاسخخخخخخر لدعم تقخخخخخخدئ الخخخخخخ : سخخخخخخيتم دعةةةةةم التعلةةةةةيم
 الدراسية.

 
 أشخخخخخخكال االعتبخخخخخخار املشخخخخخخروع يف  ينخخخخخخه ميكخخخخخخن أن  خخخخخخخذن ااقيقخخخخخخيعلخخخخخخى الوضخخخخخخع  اً بنخخخخخخاءو ن املخخخخخخذكورة أعخخخخخخال  اتاملسخخخخخخاعد إة جانخخخخخخب

 .استقرار حياة األشخا  املتضررين من املشروع وثقا تهم وإنتاجهم وسبل كسب عيشهمخرو لتأمني األ الدعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األشخاص املتضررين واألهلية واالستحقاقات .5
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املشخخخخخروع مخخخخخن خخخخخخالل سخخخخخبب بشخخخخخكل مباشخخخخخر باملتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع  األشخخخخخخا  يتخخخخخأثر :املتضةةةةةررين مةةةةةن املشةةةةةروعاألشةةةةخاص 
وارد / األصخخخخخخخول. علخخخخخخخى واهلياكخخخخخخخل األخخخخخخخخرو واألعمخخخخخخخال التجاريخخخخخخخة واألصخخخخخخخول و / أو الوصخخخخخخخول إة املخخخخخخخ  والسخخخخخخخكن يضخخخخخخخ ا قخخخخخخخدان األر 
 ن هم األشخا  الذين:وجه التحديد

 
 .ستتأثر أراضيهم الزراعية )بشكل دائم أو مؤق ي بسبب املشروع •
 .ستتأثر أراضيهم / منازهلم السكنية )بشكل دائم أو مؤق ي بسبب املشروع •
 .منازهلم املؤجرة )بشكل دائم أو مؤق ي بسبب املشروعستتأثر  •
 .ستتأثر أعماهلم أو أنشطتهم الزراعية أو مهنهم أو أماكن عملهم )بشكل دائم أو مؤق ي بسبب املشروع •
 .بسبب املشروع اً أو كلي اً ي جزئيواملعمرة)السنوية  همأشجار  اصيلهم / ستتأثر  •
 .بسبب املشروع اً أو كلي اً جزئيإة تل  األصول  صولو قدر م على الستتأثر أصوهلم األخرو أو  •
 .عيشهم )بشكل دائم أو مؤق ي بسبب تقييد الوصول إة املناطق احملمية بسبب املشروعكسب ستتأثر سبل   •

 
 :تشمل الفئات أو األسر الضعيفة بشكل عام: الضعيفة الفئات أو األسر

  
 ااكومة الوطنية والسلطات احمللية.األسر الفقرية وشبه الفقرية كما حدد ا  •
واألسخخخخخخر الفقخخخخخخرية الخخخخخخيت لخخخخخخديها أراضخخخخخخي  خخخخخخدودة اإلنتخخخخخخاج )سخخخخخخيتم حتديخخخخخخد ذلخخخخخخ  مخخخخخخن  اً األسخخخخخخر الفقخخخخخخرية الخخخخخخيت ال ملخخخخخخ  أرضخخخخخخ  •

 ي.على البقاء يف منطقة املشروع اً قادر  اً مزارع ليصبح الشخصخالل ااد األدا من األراضي الزراعية الالزمة 
 أسر األقليات العرقية. •
الرضخخخخخخع واألطفخخخخخخال والنسخخخخخخخاء و  ناألشخخخخخخخا  الخخخخخخخذين يعخخخخخخانون مخخخخخخن ضخخخخخخعف الصخخخخخخخحة البدنيخخخخخخةاإلعاقخخخخخخة أو  ي األشخخخخخخخا  ذو  •

 مساعدة. الالف ال حيصلن على أي 
 .وال حتصل على أي دعم آخر وتضم أ راداً معالنيلها نساء ياليت تع ن أو األسرلها نساءياليت تعاألسر الفقرية  •
 انعدام األمن الغذائي حسب التقارير الدولية.األسر اليت تعاين من  •
وحخخخخدة تنسخخخخيق املشخخخخروع والخخخخذين قخخخخد ال تخخخختم يخخخختم حتديخخخخدهم مخخخخن قبخخخخل الخخخخذين املتضخخخخررين مخخخخن املشخخخخروع ن ياألشخخخخخا  اآلخخخخخر  •

 ن و / أوضيألراضي أو سندات ملكية األراعن ا ةالوطني اتمحايتهم من خالل التعويض
 ات االجتماعية واالقتصادية واملشاورات العامة اهلاد ة.تم حتديدها من خالل املسوحي أخرو   ئاتأي  •

 
للبنخخخخ  الخخخخدويل ثخخخخال   ئخخخخات  5: حيخخخخدد املعيخخخخار البيئخخخخي واالجتمخخخخاعي ألشةةةةخاص املتضةةةةررين مةةةةن املشةةةةروعاأهليةةةةة حتديةةةةد معةةةةايري 

 :5املؤهلني للتغطية مبوجب املعيار البيئي واالجتماعي  املتضررين من املشروعاشخا  ل
أو األصخخخخخخول )مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  ااقخخخخخخو  العر يخخخخخخة والتقليديخخخخخخة  يضخخخخخخ ااألر  يفقانونيخخخخخخة ر يخخخخخخة  اً حقوقخخخخخخ  ميلكخخخخخخوناألشخخخخخخخا  الخخخخخخذين  .1

 لاراضخخخخخخي اسخخخخخختخدامهممخخخخخخدة توثيخخخخخخق  اً مخخخخخخن املفيخخخخخخد أيضخخخخخخ   ينخخخخخخهويف هخخخخخخذ  ااالخخخخخخة  نيدقخخخخخخوانني الخخخخخخبال مبقتضخخخخخخىاملعخخخخخخ ف  خخخخخخا 
 نواألصول املرتبطة  اي
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ن ولكخخخخخخخن لخخخخخخخديهم ااصخخخخخخخربخخخخخخخدء  عنخخخخخخخدأو األصخخخخخخخول  يضخخخخخخخ ااألر قانونيخخخخخخخة ر يخخخخخخخة يف  اً حقوقخخخخخخخ  ميلكخخخخخخخون ال األشخخخخخخخخا  الخخخخخخخذين .2
هخخخخخخخخذ   تكخخخخخخخخون)ميكخخخخخخخخن أن هخخخخخخخخذ  األراضخخخخخخخخي أو األصخخخخخخخخول لكيخخخخخخخخة مب ةالوطنيخخخخخخخخ  القخخخخخخخخوانني مبقتضخخخخخخخخى معخخخخخخخخ ف  خخخخخخخخا اتمطالبخخخخخخخخ 

  و / أو نيتقليديةالعر ية أو اليازة ااأو ترتيبات  املكتسبة بوضع اليديازة اا مستندة إةاملطالبات 
الخخخخخخيت األراضخخخخخخي أو األصخخخخخخول لكيخخخخخخة مب قابلخخخخخخة لالعخخخخخخ اف  خخخخخخا اتمطالبخخخخخخ أو قانونيخخخخخخة  اً حقوقخخخخخخ  ميلكخخخخخخون الاألشخخخخخخخا  الخخخخخخذين  .3

 .يشغلو ا أو يستخدمو ا
 

 إال أنن 5الفئخخخخخات الخخخخخخ ال  ااصخخخخخخول علخخخخخى املسخخخخخخاعدة مبوجخخخخخخب املعيخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  مخخخخخخنحيخخخخخق لاشخخخخخخخا   يف حخخخخخني أنخخخخخخه
عخخخخخن  اتي تعويضخخخخخ 2ي و )1لفقخخخخخرتني )ابني ن قخخخخخد يخخخخختم مخخخخخنح األشخخخخخخا  املشخخخخخمول. علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخالختتلخخخخخفقخخخخخد  طبيعخخخخخة املسخخخخخاعدة

ي علخخخخخى املسخخخخخاعدة يف إعخخخخخادة 3) لفقخخخخخرةابأخخخخخخرو. حيصخخخخخل األشخخخخخخا  املشخخخخخمولني مسخخخخخاعدة ابإلضخخخخخا ة إة ن الخخخخخيت  قخخخخخدوها يضخخخخخ ااألر 
 نالضخخخخخخرورةمخخخخخخا تقتضخخخخخخيه حسخخخخخخب  أخخخخخخخرو مسخخخخخخاعدة ن ابإلضخخخخخخا ة إة عخخخخخخن األراضخخخخخخي الخخخخخخيت يشخخخخخخغلو ا اتمخخخخخخن التعويضخخخخخخ التخخخخخخوطني بخخخخخخداًل 

 5املعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي و للبنخخخخخخ  الخخخخخخدويل  5يف املعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  احملخخخخخخددةحتقيخخخخخخق األهخخخخخخداف  وذلخخخخخخ  مخخخخخخن أجخخخخخخل
هخخخخخخخؤالء  طخخخخخخخوال  خخخخخخخ ة إشخخخخخخخغالملنظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخةن  6الضخخخخخخخمانة البيئيخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخة و لخخخخخخخربانمم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي 

ألغذيخخخخخة والزراعخخخخخخة بخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي ومنظمخخخخخة ا احملخخخخخدد مخخخخخن قبخخخخخلاملوعخخخخخد النهخخخخخائي نطقخخخخخة املشخخخخخروع قبخخخخخل ملاألشخخخخخخا  
لبنخخخخخ . األشخخخخخخا  الخخخخخذين يتعخخخخخدون علخخخخخى املنطقخخخخخة بعخخخخخد املوعخخخخخد النهخخخخخائي ال حيخخخخخق هلخخخخخم ااصخخخخخول علخخخخخى لقبخخخخخول املن و ياملنفخخخخخذوالشخخخخخركاء 

ي 1لفقخخخخخرات )ابني املشخخخخخمولتعخخخخخويض أو أي شخخخخخكل آخخخخخخر مخخخخخن أشخخخخخكال املسخخخخخاعدة يف إعخخخخخادة التخخخخخوطني. يخخخخختم مخخخخخنح مجيخخخخخع األشخخخخخخا  
 ي.أدان  9نظر اجلدول أكة أو املستخدمة خبالف األراضي )خسارة األصول اململو  مقابلي تعويضات 3ي أو )2أو )
 

 : مصفوفة االستحقاقات 9الدول  
 

 االستحقاقات ني األشخاص املستحق الفقدان نوع  
األراضخخخخخخخخي )الخخخخخخخخيت تخخخخخخخخؤدي إة     قخخخخخخخخدان

 النزو  املادي و / أو االقتصاديي
  يفقانونيخخخخخة ر يخخخخخة    اً حقوقخخخخخ   ميلكخخخخخوناألشخخخخخخا  الخخخخخذين   •

أو األصخخخخخول )مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  ااقخخخخخو  العر يخخخخخة    يضخخخخخ ااألر 
 يدقوانني البال  مبقتضىوالتقليدية املع ف  ا  

 

قانونيخخخة ر يخخخة يف    اً حقوقخخخ   ميلكخخخون  ال   األشخخخخا  الخخخذين •
ن ولكخخن لخخخديهم  ااصخخربخخخدء    عنخخدأو األصخخول    يضخخ ااألر 

لكيخخة  مب  ةالوطنيخخ   القخخوانني  مبقتضخخى  معخخ ف  خخا  اتمطالبخخ 
 هذ  األراضي أو األصول

 
 

االستعاضخخخة  )إمخخخا عخخخن طريخخخق    الخخخيت يخخختم  قخخخدا ااألراضخخخي  التعخخخويض عخخخن  
ي واملسخخخاعدات األخخخخرو  تم تقخخخدير مثنهخخايخخخ املاليخخة أو املاديخخخة لاصخخخول الخخيت  

  ضمنالعيش اليت يتم تو ريها / تغطيتها    كسب  )م ل دعم أنشطة سبل
 النزو  االقتصاديي.  آاثر  املشروع نفسه من أجل التخفيف من

 

املتضخخررين  لاشخخخا     ةاملؤقتخخ   املسخخاكنسخخيتم مخخنح بخخدل إ خخار املنخخازل أو  
مخخن املشخخروع الخخذين قخخد يضخخطرون إة االنتقخخال مخخن منخخازهلم األصخخلية ومخخا  

البديلخخة. يف حالخخة قطخخع األرض    املسخخاكنزالوا يف انتظار قطع األرض أو  
الفخخخ ة الخخخيت يخخختم خالهلخخخا بنخخخاء    ليشخخملن سخخخوف ميتخخخد بخخخدل اإل خخخار  البديلخخة

 .املنزل اجلديد
 

بصورة  إذا مت التربع ابألرض    مستحقاً هذا التعويض  ال يكون : مالحظة
 عية كجزء من عملية التربع الطوعي ابألرض.طو 

رجةةى الرجةةوع  ، ي  ل حةةول التعةةويضملزيةةد مةةن التفاصةةيلزطةةالع علةةى ا
إذا كان  املساحة  :  "2-4  الفصلإذ "إرشادات حول التعويض يف  

٪ من حيازة األسرة لارض  10اليت يتم االستحواذ عليها م ل أقل من  
وكانخخخ  املسخخخاحة املتبقيخخخة مديخخخة اقتصخخخاد ًن سخخخيكون التعخخخويض النقخخخدي  
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٪ مقابخخخل املسخخخاحة الخخخيت يخخختم االسخخختحواذ  100بتكلفخخخة اسخخختبدال بنسخخخبة  
٪ مخخخن  10عليهخخا. إذا كانخخ  املسخخاحة الخخيت يخخختم االسخختحواذ عليهخخا م خخل  

حيخخازة األسخخرة لخخارض أو كانخخ  املسخخاحة املتبقيخخة غخخري مديخخة اقتصخخاد ًن  
 ينخخخخه  خخخخب اعتبخخخخار التعخخخخويض بطريقخخخخة "األرض مقابخخخخل األرض" بوصخخخخفه  
اخليخخخار املفضخخخل. يف حخخخال عخخخدم تخخخو ر األرضن  ينخخخه يتعخخخني علخخخى منظمخخخة  
األغذيخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخائي وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة  

ي والشركاء املنفخخذين إثبخخات ذلخخ  للبنخخ  الخخدويل بصخخورة مقنعخخة قبخخل  العامل
املضخخي قخخدماً. سخخيتم تقخخدئ املسخخاعدة الكاملخخة )مبخخا يف ذلخخ  بخخدل النقخخلي  
لاشخخخا  املتضخخررين مخخن املشخخروع لنقخخل األمتعخخة واألصخخول الشخصخخيةن  

زهلم وأراضيهم وألتلكا م  ابإلضا ة إة التعويض عن تكلفة استبدال منا
  .األخرو

 

  أو استئجار  يف اجري   حقو  مؤقتةاألشخا  الذين ميلكون   
 األرضن ولكنهم ال ميلكو ا قانوانً 

تعويض نقدي ابملبلغ املقابل لالست مار املتبقخخي علخخى األرض أو املقابخخل  
للقيمخخخخخخة املتبقيخخخخخخة لعقخخخخخخد إ خخخخخخار األرض إن وجخخخخخخد. ابلنسخخخخخخبة لاشخخخخخخخا   

حاليخخخخاً األراضخخخخي الزراعيخخخخخة  املتضخخخخررين مخخخخن املشخخخخروع الخخخخذين يسخخخختخدمون  
املخصصخخخخة أو املخخخخزارع اارجيخخخخة اململوكخخخخة للدولخخخخة علخخخخى أسخخخخاس تعاقخخخخدي  
ألغخخخراض الزراعخخخة أو املخخخوارد اارجيخخخة أو تربيخخخة األحيخخخاء املائيخخخة )ابسخخخت ناء  
األراضخخي الواقعخخة ضخخمن غخخاابت االسخختخدام اخلخخا  والغخخاابت احملميخخةين  

تم يف األرضن ولكخخن   ينه  ب د ع تعويض مقابخخل االسخخت مارات الخخيت تخخ 
لخخخي  مقابخخخل األرض نفسخخخهان وسيحصخخخل هخخخؤالء األشخخخخا  املتضخخخررين  
مخخخن املشخخخروع أيضخخخاً علخخخى دعخخخم إضخخخايف إلعخخخادة اهيخخخل الخخخدخل إذا كخخخانوا  

 .منخرطني بشكل مباشر يف األنشطة الزراعية و قاً للوائح ااكومية
 

حيخخخخخق ملسخخخخختأجري املنخخخخخازل اململوكخخخخخة للدولخخخخخة أو اململوكخخخخخة هليئخخخخخات أخخخخخخرو  
اسخخختئجار أو شخخخراء سخخخكن جديخخخد مبسخخخاحة تعخخخادل علخخخى األقخخخل مسخخخاحة  
منخخازهلم املتخخأثرة. سخخيتم التعخخويض بتكلفخخة االسخختبدال الكاملخخة عخخن املبخخاين  

 الشخص املتضرر من املشروع.   موالاملتأثرة اليت مت بناؤها  
  

سيتم منح املستأجرين الذين يستأجرون منازل خاصة ألغراض معيشخخية  
 لنقل األصول وسيتم مساعد م يف اختيار سكن بديل.بدالت نقل  

  

األشخا  الذين ال ميلكون حقوقاً قانونية أو مطالبات قابلة   
لالعخخ اف  خخا مبلكيخخخة األراضخخي أو األصخخخول الخخيت يشخخخغلو ا أو  

 يستخدمو ا

املسخخخاعدة يف إعخخخادة التخخخوطني بخخخداًل مخخخن التعويضخخخات عخخخن األراضخخخي الخخخيت  
الرجخخخخخخوع إة "إرشخخخخخخادات بشخخخخخخأن البخخخخخخدالت وإعخخخخخخادة  يشخخخخخخغلو ا )ي رجخخخخخخى  

 التأهيل"ي.
 

-4لزطالع على املزيد مةةن التفاصةةيل، ي رجةةى الرجةةوع إذ الفصةةل  
: يف اااالت اليت يخختم  يهخخا اجخخري األراضخخي  من إطار إعادة التوطني 2

من خالل عقود مدنية بخخني األ خخراد أو األسخخر أو اجلمعيخخاتن سخخيتم د خخع  
ل أو األشخخخخجار أو منتجخخخخات تربيخخخخة األحيخخخخاء  تعويضخخخخات مقابخخخخل احملاصخخخخي

املائيخخخخخخة إة مسخخخخخختخدمي األراضخخخخخخي املتضخخخخخخررين وسخخخخخختقوم وحخخخخخخدة تنسخخخخخخيق  
املشروع مبساعدة املستأجر يف الع ور على أرض ألاثلة الستئجارها. يف  
ااخخخخاالت الخخخخيت يسخخخختفيد  يهخخخخا األشخخخخخا  املتضخخخخررين مخخخخن املشخخخخروع مخخخخن  

اللتخخزام إبعخخادة األراضخخي إة  األراضخخي العامخخة )أو املنخخاطق احملميخخةين مخخع ا
ااكومخخخخة عنخخخخد الطلخخخخبن لخخخخن يخخخختم تعخخخخويض األشخخخخخا  املتضخخخخررين مخخخخن  
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املشروع عن خسارة استخدام األراضي. مخخع ذلخخ ن  ينخخه سخخيتم تعخخويض  
هخخخؤالء األشخخخخا  املتضخخخررين مخخخن املشخخخروع مقابخخخل احملاصخخخيل واألشخخخجار  
  واملبخخخخخخاين واألصخخخخخخول األخخخخخخخرو الخخخخخخيت ميتلكو خخخخخخا أو يسخخخخخختخدمو ا بتكلفخخخخخخة

 االستبدال الكاملة.
 

و / أو اسخخخخخخخخخخختخدام    إشخخخخخخخخخخخغال قخخخخخخخخخخدان  
 ملكيتهااألراضي دون  

ااصخخخخول علخخخخى تعخخخخويض أو أي شخخخخكل آخخخخخر مخخخخن أشخخخخكال    مال حيخخخخق هلخخخخ  النهائياألشخا  الذين يتعدون على املنطقة بعد املوعد  
 املساعدة يف إعادة التوطني.

 قخخخخخخخخخخخخخخخخخخدان األصخخخخخخخخخخخخخخخخخخول اململوكخخخخخخخخخخخخخخخخخخة أو  
 املستخدمة خبالف األراضي

األشخخخخخخا  الخخخخخذين ميلكخخخخخون حقوقخخخخخاً قانونيخخخخخة ر يخخخخخة يف   •
األراضخخخخخي أو األصخخخخخول )مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  ااقخخخخخو  العر يخخخخخة  

 والتقليدية املع ف  ا مبقتضى قوانني البالدي
 

تعخخويض الكامخخل عخخن  قخخدان األصخخول اململوكخخة أو املسخختخدمة خبخخالف  ال
 األراضي.

األشخخخخا  الخخخذين ال ميلكخخخون حقوقخخخاً قانونيخخخة ر يخخخة يف   • 
األراضخخي أو األصخخول عنخخد بخخخدء ااصخخرن ولكخخن لخخخديهم  
مطالبخخات معخخ ف  خخا مبقتضخخى القخخوانني الوطنيخخة مبلكيخخة  

 هذ  األراضي أو األصول
 

 قخخدان األصخخول اململوكخخة أو املسخختخدمة خبخخالف  التعخخويض الكامخخل عخخن  
 األراضي.

األشخخخخخخخخخخا  الخخخخخخخخخذين ال ميلكخخخخخخخخخون حقوقخخخخخخخخخاً قانونيخخخخخخخخخة أو   • 
مطالبخخخخخخات قابلخخخخخخة لالعخخخخخخ اف  خخخخخخا مبلكيخخخخخخة األراضخخخخخخي أو  

 األصول اليت يشغلو ا أو يستخدمو ا

التعخخويض الكامخخل عخخن  قخخدان األصخخول اململوكخخة أو املسخختخدمة خبخخالف  
 األراضي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األصول تقدير مثنطرق  .6
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إجخخخخخخراء مسخخخخخخح تكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال لكخخخخخخل مشخخخخخخروع   ينخخخخخخه سخخخخخخيتعنين للبنخخخخخخ  الخخخخخخدويل 5ملتطلبخخخخخخات املعيخخخخخخار البيئخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  اً و قخخخخخخ 
  اسخخخخخخخا  تكلفخخخخخخخة اسخخخخخخختبدال األراضخخخخخخخي لوضخخخخخخخع األسخخخخخخخ  املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروعاألشخخخخخخخخا   نخخخخخخخزو  رعخخخخخخخي ايخخخخخخخازة األراضخخخخخخخي / 

وحخخخخخدة علخخخخى سخخخختتأثر بسخخخخخبب املشخخخخروع.  خخخخخب الخخخخخيت و ن ومخخخخا إة ذلخخخخ ن األصخخخخخولو هياكخخخخخل السخخخخدود و واحملاصخخخخيل وصخخخخيانة مخخخخخوارد امليخخخخا  
مسخخخخخخخختقل لتقيخخخخخخخخيم األسخخخخخخخخعار متخصخخخخخخخخص يف تقيخخخخخخخخيم هخخخخخخخخذ  التكخخخخخخخخاليف إلجخخخخخخخخراء مسخخخخخخخخح تكلفخخخخخخخخة  ي ستشخخخخخخخخار اتعيخخخخخخخخني تنسخخخخخخخخيق املشخخخخخخخخروع 

 .االستبدال
 

مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  ) املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروعن سيحصخخخخخخخل األشخخخخخخخخا  ابلنسخخخخخخخبة لفقخخخخخخخدان األراضخخخخخخخي السخخخخخخخكنية ناً بشخخخخخخخكل أك خخخخخخخر حتديخخخخخخخد
تقخخخخخدير ي علخخخخخى تعخخخخخويض مخخخخخايل حتخخخخخدد  السخخخخخلطات احملليخخخخخة / جلنخخخخخة ر يخخخخخة / عر يخخخخخة يف األراضخخخخخي اً حقوقخخخخخ  ال ميلكخخخخخوناألشخخخخخخا  الخخخخخذين 

ي. ابلنسخخخخخخخبة املسخخخخخخخاكننفسخخخخخخخها )م خخخخخخخل األراضخخخخخخخي  علخخخخخخخىن سخخخخخخخيتم مخخخخخخخنح تعخخخخخخخويض عخخخخخخخن أصخخخخخخخول  خخخخخخخددة . ابإلضخخخخخخخا ة إة ذلخخخخخخخ الخخخخخخخ من
نح التعخخخخخخخويض حاليخخخخخخخ ن لاراضخخخخخخخي الزراعيخخخخخخخة هخخخخخخخذ  احملاصخخخخخخخيل / األشخخخخخخخجار  تقخخخخخخخدير مثخخخخخخخن. يخخخخخخختم عخخخخخخخن احملاصخخخخخخخيل أو األشخخخخخخخجار  قخخخخخخخ   اً ميخخخخخخخ 

ن ابلتنسخخخخخخخيق والتعخخخخخخخاون الخخخخخخخوثيقني مخخخخخخخع مخخخخخخخن وزارة األشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة والطخخخخخخخر  ااصخخخخخخخرو ئخخخخخخخات التعخخخخخخخويض املختلفخخخخخخخة مخخخخخخخن قبخخخخخخخل جلخخخخخخخان 
ن علخخخخخخى هخخخخخخا السخخخخخخوقيةض عخخخخخخن األشخخخخخخجار علخخخخخخى قيمتن يعتمخخخخخخد التعخخخخخخويخخخخخخخرو ذات الصخخخخخخلة. علخخخخخخى سخخخخخخبيل امل خخخخخخالالخخخخخخوزارات واإلدارات األ

 واملشخخخخخخخاتلالزراعخخخخخخخة والغخخخخخخخاابت  إداراتالنحخخخخخخخو الخخخخخخخذي تقخخخخخخخرر  وزارة األشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة والطخخخخخخخر  ابلتشخخخخخخخاور مخخخخخخخع املخخخخخخخوظفني املعنيخخخخخخخني يف 
اخلاصخخخخخة تخخخخخوطني الخطخخخخخ  إعخخخخخادة مخخخخخن وذكرهخخخخخا بوضخخخخخو  يف أي األسخخخخخعار  آخخخخخخروتربيخخخخخة دودة القخخخخخز ومخخخخخا إة ذلخخخخخ . سخخخخخيتم اسخخخخختخدام 

األرض والعمخخخخخخر ونخخخخخخوع ال مخخخخخخار )إذا كانخخخخخخ  مزهخخخخخخرةي يف االعتبخخخخخخار   خخخخخخخذعخخخخخخن احملاصخخخخخخيل واألشخخخخخخجار ملشخخخخخخاريع الفرعيخخخخخخة. التعخخخخخخويض اب
. مبجخخخخخرد حتديخخخخخد مبلخخخخخغ مخخخخخن قبخخخخخل اجلهخخخخخة ااكوميخخخخخة يخخخخخاً  علمعتمخخخخخدة  هاأسخخخخخعار و جار وقائمخخخخخة مرجعيخخخخخة جلميخخخخخع أنخخخخخواع احملاصخخخخخيل / األشخخخخخ 

مخخخخع املسخخخختفيدين وتوقخخخخع وثيقخخخخة تصخخخخديق تفيخخخخد  ن املسخخخختفيد يوا خخخخق علخخخخى الشخخخخهادة. مبجخخخخرد  تقخخخخدير الخخخخ منن تتفخخخخاوض جلنخخخخة التعخخخخويض
ن مبخخخخخا يف هلخخخخخا سخخخخخة مواقخخخخخع  الخخخخخيت توجخخخخخدوزارة الزراعخخخخخة والخخخخخري )بخخخخخ ن  خخخخخخذ املسخخخخختفيد هخخخخخذ  الشخخخخخهادة إة اإلدارة املاليخخخخخة عليهخخخخخاالتوقيخخخخخع 
 ي.عدن وااديدةيف ذل  

 
االسخخخخخخختبدال بتكلفخخخخخخخة  يخخخخخخختملاسخخخخخخخر املتضخخخخخخخررة  ةأن د خخخخخخخع التعويضخخخخخخخات املق حخخخخخخخ ااكومخخخخخخخة اليمنيخخخخخخخة التأكخخخخخخخد مخخخخخخخن  عخخخخخخخاتق علخخخخخخخى سخخخخخخخيقع

)لاراضخخخخخخخخي واملبخخخخخخخخايني و / أو  سخخخخخخخخعار السخخخخخخخخو  )للمحاصخخخخخخخخيل / األشخخخخخخخخجاري. سخخخخخخخخيتم إجخخخخخخخخراء مسخخخخخخخخح تكلفخخخخخخخخة االسخخخخخخخختبدال بطريقخخخخخخخخة 
ضخخخخخويتها خبخخخخخري تضخخخخخم يف ع)الخخخخخيت  تقخخخخخدير الخخخخخ منجلنخخخخخة  مشخخخخخاركة تشخخخخخاركية مخخخخخع أصخخخخخحا  املصخخخخخلحة املعنيخخخخخني. تتضخخخخخمن العمليخخخخخة الر يخخخخخة

والتحقخخخخخق مخخخخخن واثئخخخخخخق  األسخخخخخبقيةوحتديخخخخخد حخخخخخق  موضخخخخخع النظخخخخخرمسخخخخخاحة األرض  بتحديخخخخخد وتقخخخخخوم ي خخخخخين قخخخخخانوين وخبخخخخخري مخخخخخايل وخبخخخخخري
ألرض  من الخخخخخخخخ  أويل إبجخخخخخخخخراء تقخخخخخخخخدير تقخخخخخخخخدير الخخخخخخخخ منجلنخخخخخخخخة  تقخخخخخخخخوم بعخخخخخخخخد ذلخخخخخخخخ ن. نيمالخخخخخخخخ  األرض / املسخخخخخخخختفيد / املسخخخخخخخختأجر املعنيخخخخخخخخ 

 كشخخخخخخخفإبعخخخخخخخداد   تقخخخخخخخدير الخخخخخخخ منن تقخخخخخخخوم جلنخخخخخخخة علخخخخخخخى ذلخخخخخخخ  اً . بنخخخخخخخاءرها للخخخخخخخ منتقخخخخخخخدي إة جانخخخخخخخب والتوقيخخخخخخخع عليخخخخخخخه تقريخخخخخخخر وإعخخخخخخخداد
 ن.ياملستفيد ويتم إقرار  من قبليتم د ع التعويض من قبل السلطات احمللية  بعد ذل ن. اتالتعويض

اتفاقيخخخخخة التخخخخخربع الطخخخخخوعي ي أراضخخخخخي حكوميخخخخخة مت التخخخخخربع  خخخخخا مخخخخخن خخخخخخالل 1ن سخخخخختكون األرض املسخخخخختخدمة إمخخخخخا: )يف معظخخخخخم ااخخخخخاالت
ي أراضخخخخخخي متمعيخخخخخخة / زراعيخخخخخخة مت التخخخخخخربع 2ن أو )تعخخخخخخويضالن وابلتخخخخخخايل لخخخخخخن تكخخخخخخون هنخخخخخخا  حاجخخخخخخة إة ابألرض بخخخخخخني الخخخخخخوزارات املعنيخخخخخخة

ن ويف هخخخخخخذ  الخخخخخخري / الوكخخخخخخاالت املنفخخخخخخذة للمشخخخخخخروعرة الزراعخخخخخخة و  خخخخخخا مخخخخخخن خخخخخخخالل تخخخخخخربع طخخخخخخوعي ابألرض بخخخخخخني ا تمخخخخخخع / املخخخخخخزارعني ووزا
 اتفاقية التربع الطوعي ابألرض. هغطيتو  اً طوع مت ألنه تعويضد ع أي التربع الطوعي ابألرض  يقتضيااالة ال 
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 األصول على ما إذا كان األصل ملموًسا أم غري ملموس. خاصة: تقدير مثن: يعتمد األصول تقدير مثنطرق 

 
الل تقيخخخخخخخيم القيمخخخخخخخة السخخخخخخخوقية مخخخخخخخن خخخخخخخخ الخخخخخخخيت يخخخخخخختم  قخخخخخخخدا ا األصخخخخخخخول املاديخخخخخخخة  تقخخخخخخخدير مثخخخخخخخن: سخخخخخخخيتم تنفيخخخخخخخذ امللموسةةةةةةةاألصةةةةةةول  •

تكلفخخخخخخة اسخخخخخختبدال األصخخخخخخول كن وتقخخخخخخدير تكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال. يخخخخخختم احتسخخخخخخا  تكلفخخخخخخة االسخخخخخختبدال ببسخخخخخخاطة  إن ع ر خخخخخخ لاصخخخخخخولن 
 .النزو ما قبل  تهاإة قيماألصول  إبعادةتكاليف معامالت مرتبطة ابإلضا ة إة أي اليت يتم  قدا ا 

 م خخخخخل) املاليخخخخخةغخخخخخري امللموسخخخخخة الخخخخخيت ال ميكخخخخخن تقييمهخخخخخا بسخخخخخهولة مخخخخخن الناحيخخخخخة  ابخلسخخخخخائر  يمخخخخخا يتعلخخخخخق: امللموسةةةةةةاألصةةةةةول غةةةةةري  •
سيسخخخخخخخخعى املشخخخخخخخخروع إة ن ورأس املخخخخخخخخال االجتمخخخخخخخخاعيي نواملخخخخخخخخوارد الطبيعيخخخخخخخخة نواخلخخخخخخخخدمات العامخخخخخخخخة نالوصخخخخخخخخول إة  خخخخخخخخر  العمخخخخخخخخل

 .إنشاء الوصول إة املوارد املكا ئة و ر  الكسب املقبولة من قبل األشخا  املتضررين من املشروع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 املشروع  وآاثرخماطر  .7
 

شخخخخخخركائهما املنفخخخخخخذين تقيخخخخخخيم وضخخخخخخمان التخخخخخخربع الطخخخخخخوعي و بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي ومنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة علخخخخخخى ينبغخخخخخخي 
 ابألراضي لتجنب أي ياطر مرتبطة مبا يلي:
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 وإجراإات التخفيف واآلاثر : املخاطر احملتملة  10الدول  

 

 التخفيف  تدابري األ ر تملة احملخاطر  امل
الةةيت تنطةةوي علةةى  املشةةاريع الفرعيةةة  

قةةةةدر ضةةةةئيل مةةةةن االسةةةةتحوا  علةةةةى  
األراضةةةي أو القيةةةود املفروضةةةة علةةةى  

 استخدام األراضي

  كسخخخخب  كبخخخخري علخخخخى الخخخخدخل أو سخخخخبل  أثخخخخرال يوجخخخخد  
 العيش

عخخايري األهليخخة لاشخخخا    خخب أن تضخخع خطخخة إعخخادة التخخوطني م •
 املتضررين

ال تيبخخخات اخلاصخخخة    وتضخخمنيحتديخخد إجخخخراءات ومعخخايري التعخخخويضن   •
 ابملشاورات

 املظامل ومعاجلة    ملتابعةإنشاء آلية   •
النةةزوح    حةةدو  تتسبب املشاريع يف

 املادي
أثخخخخر ضخخخخئيل علخخخخى إعخخخخادة تخخخخوطني بعخخخخض األشخخخخخا   

 املتضررين يف موقع جديد
  بنقخخخخلالتخخخخدابري اإلضخخخا ية ذات الصخخخخلة    سخخختحدد اخلطخخخخة التفصخخخيلية •

 األشخا  املتضررين
املشاريع الةةيت تنطةةوي  التدخالت أو 

 على النزوح االقتصادي
العخخخخخخيش أو توليخخخخخخد    كسخخخخخخب  آاثر كبخخخخخخرية علخخخخخخى سخخخخخخبل

 الدخل
ستحدد خطة التخفيف التدابري اإلضا ية املتصلة بتحسني سخخبل   •

 كسب العيش أو استعاد ا
املشاريع اليت قد تفةةر  تغيةةريات يف  
األراضي أو املناطق احملمية أو غريها  

املشةة كة الةةيت قةةد  مةةن مةةوارد امللكيةةة  
يعتمةةةةةةد عليهةةةةةةا السةةةةةةكان احملليةةةةةةون  

 كوسائل لسبل كسب العيش

علخخى تقييخخد الوصخخول إة املخخوارد يف املتنزهخخات    اآلاثر
 يما    اً سلبالسكان احملليني  اثر أو  قانوانً  املخصصة

يتعلخخق بوصخخوهلم إة املخخوارد الخخيت قخخد يعتمخخدون عليهخخا  
 كسب العيش  سبل  ألغراض

 :ستحدد خطة التخفيف ما يلي على سبيل امل ال ال ااصر
 

 عملية تشاركية لتحديد القيود املناسبة على االستخدام •
  كسخخب  وضخخع تخخدابري التخفيخخف ملعاجلخخة اآلاثر السخخلبية علخخى سخخبل •

 اليت قد تنجم عن م ل هذ  القيود  و العيش  

املشةةةةةةةةاريع الةةةةةةةةيت تتضةةةةةةةةمن التةةةةةةةةربع  
 الطوعي ابألراضي

اآلاثر علخخخى األراضخخخي الخخخيت تعخخخود ملكيتهخخخا إة ورثخخخة  
متعخخخخخخخددين أو املر وعخخخخخخخة قضخخخخخخخا  قانونيخخخخخخخة بشخخخخخخخأ ا يف  

 احملاكم

التأكخخخد مخخخن خلخخخو األرض املتخخخربع  خخخا مخخخن أي مشخخخاكل قانونيخخخة أو   •
القانونيخخخخة    اجلهخخخخةوثيقخخخخة يتومخخخخة ومعتمخخخخدة مخخخخن    عخخخخن طريخخخخقمخخخخريا   
 واحملكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 التشاور واإلفصاح .8
 

تنطخخوي علخخى إعخخادة يخخة الخخيت ن واملشخخاريع الفرعملتعلقخخة إبطخخار إعخخادة التخخوطني هخخذاسخختتبع املشخخاورات واإل صخخا  الالحخخق عخخن املعلومخخات ا
 تنفيخخذن العمليخخة املوضخخحة يف خطخخة إشخخرا  أصخخحا  املصخخلحة يف املشخخروع. سخخيتم / أو اقتصخخادي  ن و / أو أي نخخزو  مخخادي والتخخوطني
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االسخختحواذ للمشخخاريع الفرعيخخة الخخيت تشخخمل: أي  والرصخخدتنفيخخذ ال مخخرحليتمخخن مرحلخخة التخطخخي  إة ابتخخداءاً واملشخخاركة ا تمعيخخة املشخخاورات 
 ن و / أو جي استبدال األصول / املمتلكات.االقتصادي أو املاديي النزو ن  ي التعويض )مبا يف ذل  راضياأل على
 

كمنصخخة إلبخخالا وتلقخخي املشخخاورات العامخخة  ن وسيسخختخدم املشخخروع من السمات األساسخخية هلخخذا املشخخروعاملشاورات واملشاركة العامة    ت عد
يف خلخخق أيضخخاً  العامخخة واملشخخاركةاملشخخاورات من املستفيدين من املشروع وأصحا  املصلحة الرئيسخخيني اآلخخخرين. ستسخخاعد   املالحظات

اشخخخا  لفرصخخة ال إ حخخة خخدف آليخخة التشخخاور املوضخخحة ابلتفصخخيل يف خطخخة إشخخرا  أصخخحا  املصخخلحة إة ملشخخروع. اشخخعور مبلكيخخة 
واملفاضخخالت احملتملخخةن  ضخخاًل عخخن  واقتصخخاد ً  اً تخخدابري التخفيخخف ااساسخخة اجتماعيخخ  والنظخخر يف ةن وتشخخجع مناقشخخ وقخخيمهم آرائهخخملعخخرض 

 قخخ ي.  خخب  اً تصادي أو مادي )حه لو كان مؤقتخخ اقنزو  بدائل خيارات تدخالت املشروع الفرعي اليت قد تؤدي خبالف ذل  إة 
 .طوال دورة املشروع  كملها يتم تنفيذ  اً مستمر  اً عامة نشاطال اتأن تكون املشاور 

 
 :إجراء املشاورات العامةن يتم بناءاً على ذل 

 
 التخطي  يف مرحلة بداية املشروع و يف  •
 والتقييم الفحصمرحلة يف  •
 والرصدمرحلة التنفيذ  •
 التعويض أثناء إعداد خطة •
 اتصياغة وقراءة / توقيع عقود التعويضأثناء  •

 
قتصخخخخخخخخخرت ان ي19- خخخخخخخخخريوس كخخخخخخخخخوروان املسخخخخخخخخختجد )كو يخخخخخخخخخدجائحخخخخخخخخخة ارئ يف الخخخخخخخخخيمن ومضخخخخخخخخخاعفات و الطخخخخخخخخخ حالخخخخخخخخخة سخخخخخخخخخيا  إة نظخخخخخخخخخر ابل

 اجلهخخخخخات ااكوميخخخخخة النظخخخخخريةمخخخخخع  مقخخخخخدمي املعلومخخخخخات الرئيسخخخخخينياملشخخخخخاورات املتعلقخخخخخة بتطخخخخخوير إطخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني علخخخخخى مناقشخخخخخات 
ن مت التخطخخخخخخخخي  للمشخخخخخخخخاورات حخخخخخخخخول مجيخخخخخخخخع أدوات زيخخخخخخخخد مخخخخخخخخن املشخخخخخخخخاوراتاملمخخخخخخخخن أجخخخخخخخخل تلبيخخخخخخخخة اااجخخخخخخخخة إة والوكخخخخخخخخاالت املنفخخخخخخخخذة. 

)واحخخخخخدة للمشخخخخخروع  التمهيديخخخخخةيف إطخخخخخار مشخخخخخروع االسخخخخختجابة لامخخخخخن الغخخخخخذائي والقخخخخخدرة علخخخخخى الصخخخخخمود يف ور  العمخخخخخل  الضخخخخخماانت
 2021ديسخخخخخخخخمرب  6يف اجلنخخخخخخخخو  )عخخخخخخخخدني يف  التمهيديخخخخخخخخةتنظخخخخخخخخيم ورشخخخخخخخخة العمخخخخخخخخل ابلفعخخخخخخخخل ي. مت يف الشخخخخخخخخمال وواحخخخخخخخخدة يف اجلنخخخخخخخخو 

كخخخخخاالت األمخخخخخم املتحخخخخخدة )منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائيي مبشخخخخخاركة رؤسخخخخخاء و 
 .2022لشمال )صنعاءي يف يناير يف ا التمهيديةوأصحا  املصلحة املعنيني. من املقرر عقد ورشة العمل 

 
التواجخخخخخد ي 1ا تمخخخخخع وسخخخخخيتم إجراؤهخخخخخا علخخخخخى أسخخخخخاس )ن ستشخخخخخمل املشخخخخخاورات املزيخخخخخد مخخخخخن السخخخخخكان احملليخخخخخني علخخخخخى مسخخخخختوو بعخخخخخد  يمخخخخخا

يكخخخخخخخخون ي املشخخخخخخخخاورات عخخخخخخخخن ب عخخخخخخخخد إذا / عنخخخخخخخخدما 2ن و )ياً وآمنخخخخخخخخ  اً شخصخخخخخخخخيةن عنخخخخخخخخدما يكخخخخخخخخون ذلخخخخخخخخ  ألكنخخخخخخخخ  لقخخخخخخخخاءات)علخخخخخخخخى األرض 
 . ريوس كوروان املستجدائحة جب املتصلة قيودالكان ذل  بسبب القيود األمنية أو   ن سواءً اً الوصول إة املناطق  دود
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إة املبخخخخادئ الخخخخخواردة يف إطخخخخار إعخخخخادة التخخخخخوطني  اً إعخخخخادة التخخخخوطني الالحقخخخخخة )اسخخخختناد عقخخخخد املشخخخخاورات مخخخخخن أجخخخخل تطخخخخوير خطخخخخخ   سخخخخيتم
ا تمعخخخخخخخات ذات الصخخخخخخخلة / أصخخخخخخخحا  املصخخخخخخخلحة  / املتضخخخخخخخررين مخخخخخخخن املشخخخخخخخروعهخخخخخخخذا والخخخخخخخيت تركخخخخخخخز علخخخخخخخى املسخخخخخخختفيدين / األشخخخخخخخخا  

زو  االقتصخخخخخخخادي. يف إعخخخخخخخادة التخخخخخخوطني و / أو النخخخخخخخ  ينطخخخخخخوي علخخخخخخخىعخخخخخخخني اآلخخخخخخخريني قبخخخخخخخل تنفيخخخخخخذ املشخخخخخخخروع الفرعخخخخخخخي ملشخخخخخخروع  رعخخخخخخخي م
ي واألشخخخخخخخا  الضخخخخخخعفاءالنسخخخخخخاء واألقليخخخخخخات تشخخخخخخمل مشخخخخخخاورات )إبجخخخخخخراء الوكالخخخخخخة املنفخخخخخخذة ذات الصخخخخخخلة  سخخخخخختقومن معظخخخخخخم ااخخخخخخاالت

هخخخخخخذ   اجمخخخخخ الرئيسخخخخخخية إلد واألهخخخخخدافاجلخخخخخخن ي  نخخخخخوع حسخخخخخخب ني)مصخخخخخنف اااضخخخخخخرينيف منطقخخخخخة املشخخخخخخروع الفرعخخخخخي وسخخخخخختقوم بتسخخخخخجيل 
 يف خطة إعادة التوطني ذات الصلة. الفئات

 
ن املراهخخخخخخخقأراضخخخخخخخي األراضخخخخخخخي غخخخخخخخري ااكوميخخخخخخخة أو  هنخخخخخخخا  حاجخخخخخخخة إة ااخخخخخخخاالت الخخخخخخخيت تكخخخخخخخون يف: إجةةةةةةراإات اإلفصةةةةةةاح واإلخطةةةةةةار

 :يشري إة ما يلي ارخطإإبصدار ااكومة  ستقوم
  

 .يضاالستحواذ على األر لاق ا  ااكومة  •
 .اااجة إة األراضيالغرض من  •
يف احملا ظخخخخخة حيخخخخخ  يخخخخخختم ن مبخخخخخخا يف ذلخخخخخ  مكاتخخخخخب السخخخخخلطات احملليخخخخخخة املختلفخخخخخة ابلسخخخخخبلميكخخخخخن  حخخخخخص االقخخخخخ ا  أو اخلطخخخخخخة  •

 ن خالل ساعات العمل.تنفيذ املشروع
مخخخخخع ذكخخخخخر أسخخخخخبا   هخخخخخذا اإلجخخخخخراءن االعخخخخخ اض علخخخخخى كتخخخخخا   إخطخخخخخار مبوجخخخخخبن املتضخخخخخررين مخخخخخن املشخخخخخروع خخخخخوز لاشخخخخخخا   •

 لسلطات احمللية.لنسر  وتقدئن من خالل آلية معاجلة املظامل اخلاصة ابملشروع ذل 
 .اإلخطار صدورالزمين لتقدئ االع اضات بعد اإلعالن العام األول أو  اإلطار •
 .قبل املوعد احملددهذا اإلخطار  املتضررين من املشروعاألشخا  استالم سيتأكد  ريق املشروع من أن  •

 
علخخخخى إطخخخخار  املصخخخخادقة: تخخخختم املوا قخخخخة / واإلفصةةةةاح عةةةةن إطةةةةار إعةةةةادة التةةةةوطني وخطةةةةط إعةةةةادة التةةةةوطني الالحقةةةةة علةةةةى املوافقةةةةة

ن كومخخخخة اليمنيخخخخة والشخخخخركاء املنفخخخخذينن وترمجتهخخخخا إة اللغخخخخة احملليخخخخةإعخخخخادة التخخخخوطني هخخخخذا وخطخخخخ  إعخخخخادة التخخخخوطني الالحقخخخخة مخخخخن قبخخخخل اا
.  خخخخخخب أن تتبخخخخخخع مبخخخخخخادئ ثقا يخخخخخخاً  مالئمخخخخخخةواإل صخخخخخخا  عنهخخخخخخا لاشخخخخخخخا  املتضخخخخخخررين مخخخخخخن املشخخخخخخروع وأصخخخخخخحا  املصخخخخخخلحة يف بطريقخخخخخخة 

ضخخخخخخخمان  بشخخخخخخخأنإلرشخخخخخخخادات املشخخخخخخخروعن وحتديخخخخخخخداً اخلاصخخخخخخخة ابالخخخخخخخواردة يف خطخخخخخخخة إشخخخخخخخرا  أصخخخخخخخحا  املصخخخخخخخلحة  اإلرشخخخخخخخاداتاإل صخخخخخخخا  
 إبخخخخخخالان أو العمليخخخخخخة املتبعخخخخخخة لتوضخخخخخخيحم الصخخخخخخور عنخخخخخخد اااجخخخخخخة ن اسخخخخخختخدااألميخخخخخخة )علخخخخخخى سخخخخخخبيل امل خخخخخخال الفئخخخخخخات يف أوسخخخخخخاط الفهخخخخخخم

 ن وما إة ذل ي. ً و الرسائل شف
 
 
 آلية التظلم .9
 
ن سخخخخخيتوة بخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي إدارة الشخخخخخكاوو الخخخخخواردة يف املتعلقخخخخخة  نشخخخخخطة املشخخخخخروع الشخخخخخواغلعاجلخخخخخة الشخخخخخكاوو أو مل

مخخخخخخن حيخخخخخخ  حقخخخخخخو  ن نظخخخخخخام آليخخخخخخة الخخخخخختظلم مخخخخخخن املهخخخخخخم للغايخخخخخخة وجخخخخخخود تواصخخخخخخل جيخخخخخخد بشخخخخخخأن عمليخخخخخخات. سخخخخخخيكون 1إطخخخخخخار املكخخخخخخون 
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حقيخخخخخخق . سخخخخخخيتم تسخخخخخخجيل الشخخخخخخكاوو الخخخخخخيت يتلقاهخخخخخخا نظخخخخخخام آليخخخخخخة الخخخخخختظلم وتعقبهخخخخخخا والتاملسخخخخخختفيدين وحخخخخخخدود النظخخخخخخام علخخخخخخى حخخخخخخد سخخخخخخواء
آليخخخخخخة الخخخخخختظلم هخخخخخخذ  يف خطخخخخخخة إشخخخخخخرا  أصخخخخخخحا  املصخخخخخخلحة وسخخخخخخيتم  تضخخخخخخمني ملخخخخخخخص عخخخخخخن. مت وجخخخخخخه السخخخخخخرعة يهخخخخخخا وحلهخخخخخخا علخخخخخخى 

املشخخخخخخخروع املقخخخخخخخ   آليخخخخخخخة الخخخخخخختظلم اخلاصخخخخخخخة مبنظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخة وبخخخخخخخرانمم األمخخخخخخخم  سخخخخخخخيتبقتطويرهخخخخخخخا وحتخخخخخخخدي ها بشخخخخخخخكل أكخخخخخخخرب. 
إة آليخخخخخخة الخخخخخختظلم اخلاصخخخخخخة ابلصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ووكالخخخخخخة تنميخخخخخخة املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي وبخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخة العخخخخخخاملي ابإلضخخخخخخا ة 

ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة. سخخخخختتوة منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي املسخخخخخؤولية  املنشخخخخخ ت الصخخخخخغرية واألصخخخخخغر
ن يف املنشخخخخخخخ ت الصخخخخخخخغرية واألصخخخخخخخغرالصخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخاعي للتنميخخخخخخخة ووكالخخخخخخخة تنميخخخخخخخة  عخخخخخخخرب املسخخخخخخختلمةالشخخخخخخخاملة عخخخخخخخن إدارة الشخخخخخخخكاوو 

رقخخخخخم اخلخخخخخ  السخخخخخاخن علخخخخخى املسخخخخختويني اإلقليمخخخخخي واحمللخخخخخي بنشخخخخخر منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة  سخخخخختقوم. 4و  3و  2 تإطخخخخخار املكخخخخخوان
 اسخخخخخختقباللم هخخخخخخذا آليخخخخخخات . سيتضخخخخخخمن نظخخخخخخام آليخخخخخخة الخخخخخختظاملسخخخخخختوينيعلخخخخخخى هخخخخخخذين  استفسخخخخخخارات املخخخخخخواطنني بشخخخخخخأنلخخخخخخز دة املسخخخخخخاءلة 

 متعددة )اهلاتف وصندو  الشكاوو واملوقع اإللك وين والربيد اإللك وين والرسائل النصيةي.
  

ي وسخخخخخيتم 10للمعيخخخخخار البيئخخخخخي واالجتمخخخخخاعي  اً  قخخخخخ آليخخخخخة الخخخخختظلم التابعخخخخخة ملنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة هلخخخخخذا املشخخخخخروع موجخخخخخودة ابلفعخخخخخل )و 
 كسخخخخخخب  ة بشخخخخخخأن التعويضخخخخخخات و / أو إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني و / أو تخخخخخخدابري اسخخخخخختعادة سخخخخخخبل خخخخخخدد شخخخخخخواغلومعاجلخخخخخخة  لرصخخخخخخداسخخخخخختخدامها 
الخخخخختظلم الخخخخخيت مت  . يتبخخخخخع املشخخخخخروع آليخخخخخة )أو غخخخخخريهمي يف الوقخخخخخ  املناسخخخخخبنياألشخخخخخخا  النخخخخخازح يخخخخختم طرحهخخخخخا مخخخخخن قبخخخخخلالعخخخخخيش الخخخخخيت 

اخلاصخخخخخخخخخة اإلمنخخخخخخخخخائي يف الخخخخخخخخيمن وآليخخخخخخخخة الخخخخخخخختظلم نظمخخخخخخخخة األغذيخخخخخخخخخة والزراعخخخخخخخخة وبخخخخخخخخرانمم األمخخخخخخخخم املتحخخخخخخخخدة اخلاصخخخخخخخخة مبإنشخخخخخخخخاؤها ابلفعخخخخخخخخل 
مجيخخخخخخع شخخخخخخركاء  سخخخخخخيعمل. املنشخخخخخخ ت الصخخخخخخغرية واألصخخخخخخغرتنميخخخخخخة لصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع األشخخخخخخغال العامخخخخخخة ووكالخخخخخخة اب

املزعومخخخخخة أو  ابملخالفخخخخاتاملسخخخختفيدين مخخخخن أنشخخخخطة املشخخخخروع علخخخخخى التخخخخوايل  يمخخخخا يتعلخخخخق  لشخخخخخواغلااخخخخل الخخخخودي علخخخخى تيسخخخخري املشخخخخروع 
تملخخخخخة ملنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة ووكالخخخخخة احمل

املعخخخخخخايري وااللتزامخخخخخخات األخالقيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخة  اً وأيضخخخخخخ بخخخخخخل ن والصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة املنشخخخخخخ ت الصخخخخخخغرية واألصخخخخخخغرتنميخخخخخخة 
دويل وتلخخخخخخخ  املتصخخخخخخخلة ابلعنخخخخخخخف القخخخخخخخائم علخخخخخخخى النخخخخخخخوع االجتمخخخخخخخاعي / االسخخخخخخختغالل واالعتخخخخخخخداء والبيئيخخخخخخخة اخلاصخخخخخخخة مبجموعخخخخخخخة البنخخخخخخخ  الخخخخخخخ 

  .اجلنسيني
 

 املكفولخخخخخخخخة ي احخخخخخخخ ام حقخخخخخخخخو  اإلنسخخخخخخخخان1: )ثالثخخخخخخخخة جوانخخخخخخخخب لخخخخخخخهالغخخخخخخخرض األساسخخخخخخخخي والشخخخخخخخخامل آلليخخخخخخخة الخخخخخخخختظلم اخلاصخخخخخخخخة ابملشخخخخخخخخروع 
مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  املتضخخخخخخررين ن تخخخخخخدخالت املشخخخخخخروعتنفيخخخخخخذ أثنخخخخخخاء ملسخخخخخختفيدين اب اإلضخخخخخخراري عخخخخخخدم 2ن )ألصخخخخخخحا  املصخخخخخخلحة يف املشخخخخخخروع
مخخخخخخخن  اضخخخخخخخعة للمسخخخخخخخاءلة لاشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخرريناخلواضخخخخخخخحة و الوسخخخخخخخائل ال إ حخخخخخخخةي 3حملخخخخخخخرومنين )وا واألشخخخخخخخخا  موضخخخخخخخع االهتمخخخخخخخام

عنخخخخخدما يعتقخخخخخدون أ خخخخخم سخخخخخبل االنتصخخخخخاف  اللتمخخخخخاساملشخخخخخروع لتقخخخخخدئ الشخخخخخكاوو حبريخخخخخة والسخخخخخعي  بسخخخخخببو / أو املتخخخخخأثرين  املشخخخخخروع
 لتلخخخخخخخخخ أسخخخخخخخخخوأ نتيجخخخخخخخخخة  أصخخخخخخخخخبح  يف وضخخخخخخخخخعن وأن حيخخخخخخخخخا م ت املشخخخخخخخخخروع و / أو مخخخخخخخخخوظفي املشخخخخخخخخخروعوا مخخخخخخخخخن تخخخخخخخخخدخالتضخخخخخخخخخرر قخخخخخخخخخد 

أن  خطخخخخخرن تسخخخخخهل آليخخخخخة معاجلخخخخخة املظخخخخخامل الفعالخخخخخة والشخخخخخاملة واملسخخخخختجيبة تقخخخخخدم املشخخخخخروع مخخخخخن خخخخخخالل ااخخخخخد مخخخخخن اً أيضخخخخخ التخخخخخدخالت. 
قضخخخخخخائية والخخخخخخدعاوو ال وعخخخخخخداء اجلمهخخخخخخورالبنخخخخخخاء  أعمخخخخخخال اخخخخخخخريات يفحخخخخخخدو  إة  الحقخخخخخخاً تم معاجلتهخخخخخخا تخخخخخخ تخخخخخخؤدي الشخخخخخخكاوو الخخخخخخيت مل 

 .طويلة كمالذ أخريال
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منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة وبخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي وبخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخة  سخخخخخختقومن ضخخخخخخمن آليخخخخخخة الخخخخخختظلم اخلاصخخخخخخة ابملشخخخخخخروع
ن كجخخخخخخزء مخخخخخخن التزامهخخخخخخا 6لحةأصخخخخخخحا  املصخخخخخخ  يخخخخخختم تلقيهخخخخخخا مخخخخخخنيف التعليقخخخخخخات والشخخخخخخكاوو الخخخخخخيت قخخخخخخد ابلنظخخخخخخر حبريخخخخخخة ونزاهخخخخخخة العخخخخخخاملي 

قخخخخخو  ااأنشخخخخخطة املشخخخخخروع. تقخخخخخع علخخخخخى عخخخخخاتق مجيخخخخخع مخخخخخوظفي املشخخخخخروع مسخخخخخؤولية شخخخخخر   املسخخخخختفيدين مخخخخخن نياليمنيخخخخخ  نيإبشخخخخخرا  املخخخخخواطن
 ة ر ية ملعاجلة املظامل.ي اليت يتم  ا نقل هذ  الشكاوو بطريقالطر وو بوضو  والطريقة )االشكملقدمي 

 
إة  اً العخخخخخخخاملي والشخخخخخخخركاء املنفخخخخخخخذون جنبخخخخخخخ  منظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخة وبخخخخخخخرانمم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي وبخخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخخة سخخخخخخختقوم

ي مسخخخخختفيد يرغخخخخخب يف تقخخخخخدئ شخخخخخكوو   اً  يمخخخخخا يتعلخخخخخقعلخخخخخى السخخخخخرية دائمخخخخخ ابافخخخخخا  ن جنخخخخخب مخخخخخع شخخخخخريكهم املخخخخخايلن البنخخخخخ  الخخخخخدويل
ي. سخخخخخيتم ر خخخخخع مسخخخخختوو الخخخخخوعي منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملر يخخخخخة بشخخخخخأن 

ابلتعخخخخخخاون . املشخخخخخروع طخخخخخوال مراحخخخخخلكخخخخخل اجتمخخخخخاع تشخخخخخاوري ألصخخخخخخحا  املصخخخخخلحة آليخخخخخة الخخخخختظلم بخخخخخني أصخخخخخخحا  املصخخخخخلحة يف  حخخخخخول 
مم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي ومكتخخخخخخب بخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخة الضخخخخخخماانت يف منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة وبخخخخخخران دعخخخخخخم الوثيخخخخخخق مخخخخخخع  ريخخخخخخق

املسخخخخخخخؤولية الشخخخخخخخاملة عخخخخخخخن  سخخخخخخخيتوة مخخخخخخخدير املشخخخخخخخروعن ياالجتمخخخخخخخاعينخخخخخخخوع الالعخخخخخخخاملي )مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  أخصخخخخخخخائي العنخخخخخخخف القخخخخخخخائم علخخخخخخخى 
  ثخخخخخخر يمخخخخخخا يتعلخخخخخخق  ي قضخخخخخخا  متعلقخخخخخخة ي املنسخخخخخخقني)منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة  ريخخخخخخق  الخخخخخخيت يخخخخخختم الر خخخخخخع  خخخخخخا إةمعاجلخخخخخخة الشخخخخخخواغل 

.  خخخخخخخخب الضخخخخخخخخماانت االجتماعيخخخخخخخخة والبيئيخخخخخخخخة و / أو العنخخخخخخخخف القخخخخخخخخائم علخخخخخخخخى النخخخخخخخخوع االجتمخخخخخخخخاعي بسخخخخخخخخبب أنشخخخخخخخخطة املشخخخخخخخخروع الفرعخخخخخخخخي
الوسخخخخخخاطة علخخخخخخى إذا تعخخخخخخذر حخخخخخخل مشخخخخخخكلة أو شخخخخخخكوو مخخخخخخن خخخخخخخالل املشخخخخخخاورات و . ألكخخخخخخنعلخخخخخخى أقخخخخخخر  مسخخخخخختوو  الشخخخخخخواغلمعاجلخخخخخخة 

إلرشخخخخخخخادات  اً ت خخخخخخخال إة مكتخخخخخخخب املفخخخخخخختش العخخخخخخخام و قخخخخخخخ مراجعخخخخخخخة االمطلخخخخخخخب بميكخخخخخخخن تقخخخخخخخدئ شخخخخخخخكوو ينخخخخخخخه ن  مسخخخخخخختوو إدارة املشخخخخخخخروع
  .جموعة البن  الدويلاخلا  مب معاجلة املظاملنظام  إةن وكذل  مراجعة االمت ال

 
ن سخخخخخخيتم وضخخخخخخع ترتيبخخخخخخات تسخخخخخخجيل مخخخخخخع ا تمعخخخخخخات احملليخخخخخخة ن وابلتشخخخخخخاورطة ومخخخخخخاالت املشخخخخخخروع الفرعخخخخخخي بوضخخخخخخو حتديخخخخخخد أنشخخخخخخ  مبجخخخخخخرد

وتكخخخخخخخون ذات املشخخخخخخخروع  بسخخخخخخخببو / أو املتخخخخخخخأثرين  مخخخخخخخن املشخخخخخخخروع املتضخخخخخخخررينمخخخخخخخن األشخخخخخخخخا  املقدمخخخخخخخة املظخخخخخخخامل و / أو الشخخخخخخخكاوو 
 النصخخخخخية الرسخخخخخائلو  متعخخخخخددة )علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخالن رقخخخخخم هخخخخخاتف مخخخخخاين تخخخخخو ري وسخخخخخائلاملشخخخخخروع الفرعخخخخخي احملخخخخخدد. سخخخخخيتم ذل  صخخخخخلة بخخخخخ 
يتصخخخخخلون بشخخخخخأن  معر خخخخخة مبخخخخخنن ياملسخخخخختفيد حخخخخخه يكخخخخخون ابسخخخخختطاعةن ومخخخخخا إة ذلخخخخخ ي والربيخخخخخد اإللكخخخخخ وينواملوقخخخخخع اإللكخخخخخ وين  القصخخخخخرية

مشخخخخخاركة معلومخخخخخات االتصخخخخخال اخلاصخخخخخة مبنظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة وبخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي  تمتسخخخخخ . مخخخخخا لخخخخخديهم مخخخخخن شخخخخخواغل
 املنشخخخخخ ت الصخخخخخغرية واألصخخخخخغرللتنميخخخخخة ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة ووكالخخخخخة تنميخخخخخة وبخخخخخرانمم األغذيخخخخخة العخخخخخاملي والصخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي 
  مع ا تمعات املستهد ة ابللغات احمللية )العربيةي.

 
ميكخخخخخخنهم االتصخخخخخخال بشخخخخخخركاء   ينخخخخخخه نخطخخخخخخر اسخخخخخختبعادهم مخخخخخخن املشخخخخخخروعأ خخخخخخراد ا تمخخخخخخع احمللخخخخخخي أو املسخخخخخختفيدون احملتملخخخخخخون  يخخخخخخرو عنخخخخخخدما 

. سخخخخخيتعامل املوظفخخخخخون مخخخخخع الشخخخخخكاوو ابحخخخخخ ام مخخخخخن خخخخخخالل االسخخخخختماع إة الشخخخخخكاوو مخخخخخن املشخخخخخروع عخخخخخرب الوسخخخخخائل املخخخخخذكورة أعخخخخخال 
ن لفخخخخخور علخخخخخى الفخخخخخور بطريقخخخخخة أك خخخخخر وديخخخخخةكخخخخخان مخخخخخن املمكخخخخخن حخخخخخل الشخخخخخكاوو علخخخخخى ا  يف حخخخخخالا تمعخخخخخات املتلقيخخخخخة وقبوهلخخخخخا وتلقيهخخخخخا. 

لسخخخخخخجالت غخخخخخخراض ابشخخخخخخكل كامخخخخخخل وتوثيقهخخخخخخا بوضخخخخخخو  يف وثيقخخخخخخة املشخخخخخخروع أل  حصخخخخخخهاعلخخخخخخى وظفني املخخخخخخ ي ة)وإدار  حخخخخخخ  خخخخخخب ينخخخخخخه  
 

الباً ما تتعلق الشكاوو بقضا  أك ر جديةن عندما ميكن أن تكون املالحظات إ ابية وسلبية على حد سواء وتتعلق بشكل عام بقضا  اثنوية؛ ميكن أن يتم تقدميها بشكل ر ي أو غري ر ي. غ  6
 سان املكفولة له. تسوء األمور وعندما يريد الشخص الذي يتقدم ابلشكوو حدو  تغيري ملموس واح ام حقو  اإلن
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طق ايف الخخخخخخخيمن و / أو املنخخخخخخخ شخخخخخخخاريع مخخخخخخخن امل التخخخخخخخايلاجليخخخخخخخل  لالسخخخخخخختفادة منهخخخخخخخا يف املستخلصخخخخخخخةن ابإلضخخخخخخخا ة إة الخخخخخخخدروس واحملفوظخخخخخخخات
 نف  السلو  ال قايف. تتشار ن اليت الفرعية

 
الوصخخخخخخول املخخخخخخذكورة أعخخخخخخال  علخخخخخخى مسخخخخخختوو املكاتخخخخخخب املركزيخخخخخخة ملنظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة وبخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخة  وسخخخخخخائلسخخخخخخيتم إنشخخخخخخاء 

لخخخخخدو الصخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي أيضخخخخخاًن  خخخخخين والصخخخخخخندو  االجتمخخخخخاعي للتنميخخخخخة.  املنشخخخخخ ت الصخخخخخغرية واألصخخخخخغرالعخخخخخاملي ووكالخخخخخة تنميخخخخخة 
علخخخخخى مسخخخخختوو مكاتبهخخخخخا امليدانيخخخخخة  معمخخخخخول  خخخخخاآليخخخخخة  األصخخخخخغراملنشخخخخخ ت الصخخخخخغرية و للتنميخخخخخة ومشخخخخخروع األشخخخخخغال العامخخخخخة ووكالخخخخخة تنميخخخخخة 

نظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة التخخخخخابعني ملالرصخخخخخد والتقيخخخخخيم  مخخخخخوظفي سخخخخختكون علخخخخخى عخخخخخاتقن األرضو روعهخخخخخا يف مجيخخخخخع أحنخخخخخاء الخخخخخبالد. علخخخخخى 
ت يخخخخخخختم لانشخخخخخخخطة يف امليخخخخخخخدان وسخخخخخخخيقدمون تقخخخخخخخارير منتظمخخخخخخخة إة وحخخخخخخخدة إدارة املشخخخخخخخروع عخخخخخخخن أي حخخخخخخخاال اليخخخخخخخومي الرصخخخخخخخد يةمسخخخخخخخؤول

والرصخخخخخخخد  الضخخخخخخخماانت واألخصخخخخخخخائيني يف مخخخخخخخال نيوظفاملخخخخخخخ   خخخخخخخينن ابمل خخخخخخخلوو. اوالشخخخخخخخك ابملالحظخخخخخخخاتالكشخخخخخخخف عنهخخخخخخخا  يمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق 
تقخخخخخخخارير إة الصخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخخاعي ال سخخخخخخخيتولون مسخخخخخخخؤولية املتابعخخخخخخخخة وتقخخخخخخخدئ لخخخخخخخربانمم األمخخخخخخخم املتحخخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخائي نيوالتقيخخخخخخخيم التخخخخخخخابع

ن ووحخخخخخدة إدارة لبنخخخخخ  الخخخخخدويلاخلاصخخخخخة ابن وإة آليخخخخخات معاجلخخخخخة الشخخخخخكاوو أي شخخخخخكاوو لعامخخخخخة بشخخخخخأن للتنميخخخخخة ومشخخخخخروع األشخخخخخغال ا
 .املشروع واملقر الرئيسي لربانمم األمم املتحدة اإلمنائي

 
الرصخخخخخخد مخخخخخخوظفي و  مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  مخخخخخخدير املشخخخخخخروع وانئبخخخخخخه نن بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائيسخخخخخخيعمل املوظفخخخخخخون املتخصصخخخخخخون مخخخخخخ 
الضخخخخخخخماانت  دويل يف مخخخخخخخال الضخخخخخخخماانت )أخصخخخخخخخائي يي ومخخخخخخخوظفنيوطنيالخخخخخخخ  نيوظفثنخخخخخخخني مخخخخخخخن املخخخخخخخ اوالتقيخخخخخخخيم )موظخخخخخخخف دويل واحخخخخخخخد و 

ي بشخخخخخخخكل تعخخخخخخخاوين مخخخخخخخع ضخخخخخخخاب  املعخخخخخخخايري البيئيخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخة والصخخخخخخخحة والسخخخخخخخالمة املهنيخخخخخخخة وشخخخخخخخؤون النخخخخخخخوع االجتمخخخخخخخاعيو  البيئيخخخخخخخة
ملتطلبخخخخخخخات الضخخخخخخخماانت اخلاصخخخخخخخة  اً الشخخخخخخخكاوو و قخخخخخخخ  معاجلخخخخخخخةلضخخخخخخخمان الصخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخاعي للتنميخخخخخخخة ومشخخخخخخخروع األشخخخخخخخغال العامخخخخخخخة 

ن يوجخخخخخخد لخخخخخخدو الصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع إة جانخخخخخخب ذلخخخخخخ ابلبنخخخخخخ  الخخخخخخدويل وبخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي. 
النخخخخخخخخوع  شخخخخخخخخؤون  يفنيوالتقيخخخخخخخخيم ومتخصصخخخخخخخخ  والرصخخخخخخخخد تيف مخخخخخخخخال الضخخخخخخخخماان ني يصصخخخخخخخخ نيامخخخخخخخخة نظخخخخخخخخام قخخخخخخخخائم ومخخخخخخخخوظفاألشخخخخخخخخغال الع

 .املقر الرئيسيو والفروع  امليداناالجتماعي لضمان معاجلة الشكاوو يف 
 

منظمخخخخخة األغذيخخخخخة والزراعخخخخخة )أي مسخخخخخاعد رئخخخخخي   ريخخخخخق عمخخخخخل املشخخخخخروعي    أل ليخخخخخةشخخخخخخص متخصخخخخخص علخخخخخى مسخخخخختوو مكتخخخخخب  سخخخخخيقوم
لعنخخخخخخخف القخخخخخخخائم علخخخخخخخى النخخخخخخخوع ن وكخخخخخخخذل  أخصخخخخخخخائي االضخخخخخخخماانت االجتماعيخخخخخخخة والبيئيخخخخخخخة وأخصخخخخخخخائيكخخخخخخخاًل مخخخخخخخن رئخخخخخخخي   ريخخخخخخخق العمخخخخخخخل 

ضخخخخخخمان تسخخخخخخجيل ومعاجلخخخخخخة لن يف تسخخخخخخجيل مجيخخخخخخع الشخخخخخخكاوو والتظلمخخخخخخات األخخخخخخخرو الخخخخخخيت يخخخخخختم ر عهخخخخخخا بشخخخخخخكل صخخخخخخحيح االجتمخخخخخخاعي
كفولخخخخخخة املاجلهخخخخخخود السخخخخخختعادة أو إنفخخخخخخاذ حقخخخخخخو  اإلنسخخخخخخان بخخخخخخذل شخخخخخخكاوو أصخخخخخخحا  املصخخخخخخلحة يف املشخخخخخخروع يف الوقخخخخخخ  املناسخخخخخخب و 

ن سخخخخخخخيكون هخخخخخخخذا الفريخخخخخخخق مسخخخخخخخؤواًل عخخخخخخخن التسخخخخخخخجيل املنخخخخخخختظم للشخخخخخخخكاوو الخخخخخخخيت تتلقاهخخخخخخخا منظمخخخخخخخة األغذيخخخخخخخة والزراعخخخخخخخة . ابختصخخخخخخخارهلخخخخخخخم
والصخخخخخخخخندو  االجتمخخخخخخخخاعي للتنميخخخخخخخخة وضخخخخخخخخمان إدار خخخخخخخخا يف  املنشخخخخخخخخ ت الصخخخخخخخخغرية واألصخخخخخخخخغروبخخخخخخخخرانمم األغذيخخخخخخخخة العخخخخخخخخاملي ووكالخخخخخخخخة تنميخخخخخخخخة 

معلومخخخخخات  تشخخخخختمل علخخخخىهخخخخخا. سخخخخيتم إعخخخخخداد تقخخخخارير ااالخخخخخة ربخخخخع السخخخخخنوية الخخخخيت الوقخخخخ  املناسخخخخب مبخخخخخا يف ذلخخخخ  تسخخخخخجيل كيفيخخخخة معاجلت
قبخخخخخل مشخخخخخخاركتها مخخخخخع البنخخخخخخ   لفهرسخخخخخختهاومشخخخخخخاركتها مخخخخخع وحخخخخخخدة إدارة املشخخخخخروع  نمعاجلتهخخخخخاالخخخخخيت مخخخخخخ  و  املسخخخخخختلمةحخخخخخول التظلمخخخخخات 

 .4و  3و  2للمكوانت  والتقييم اخلارجي الرصدالدويل وإ حتها ألغراض 
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 املظامل تسوية
 

 وإعادة التوطني( يضاضئيل على األر  أ ر)هذا املكون له  1فيما يتعلق ابملكون 
 خخخخخخب تصخخخخخخعيدها   ينخخخخخخه ني للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع األشخخخخخخغال العامخخخخخخةالشخخخخخخكاوو مخخخخخخن قبخخخخخخل الصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاع معاجلخخخخخخةيف حالخخخخخة عخخخخخخدم 

الشخخخخخكاوو علخخخخخخى  معاجلخخخخخةلمزيخخخخخد مخخخخخن التحقيخخخخخق والدراسخخخخخخة واإلغخخخخخال . سخخخخخيتم تطبيخخخخخق آليخخخخخات لإة بخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي 
 النحو التايل:

 
عاجلخخخخخخخة ملن وسخخخخخخخيتم تفعيلهخخخخخخخا علخخخخخخخى ثالثخخخخخخخة مسخخخخخخختو ت املنفخخخخخخخذينلشخخخخخخخركاء اخلاصخخخخخخخة ابيتم تطبيخخخخخخخق آليخخخخخخخات معاجلخخخخخخخة املظخخخخخخخامل سخخخخخخخ  −

املكتخخخخخخخب الرئيسخخخخخخخي للصخخخخخخخندو  ال الخخخخخخخ : ن املسخخخخخخختوو عو الفخخخخخخخر ال خخخخخخخاين: ن املسخخخخخخختوو يف امليخخخخخخخدان :الشخخخخخخخكاوو )املسخخخخخخختوو األول
 شروع األشغال العامةي.ملاالجتماعي للتنمية واملكتب الرئيسي 

ابلتحقخخخخخق مخخخخخن قخخخخخوائم  التخخخخخابع جلهخخخخخة الرصخخخخخد اخلخخخخخارجيتصخخخخخاالت االمركخخخخخز بتكليخخخخخف بخخخخخرانمم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائي  سخخخخخيقوم −
ن مشخخخخاركة قائمخخخخة يالشخخخخركاء املنفخخخخذ  ينخخخخه سخخخخيتعني علخخخخىن ذلخخخخ بنخخخخاءاً علخخخخى وتقخخخخدئ تقريخخخخر.  وو علخخخخى أسخخخخاس شخخخخهري الشخخخخكا

 ي.اجلديد اإلداريةاملعلومات  نظام الرب  معآليات معاجلة املظامل كل أسبوعني )رمبا من خالل 
الشخخخخخخكاوو  ي ملقخخخخخخدمي ان رسخخخخخخائل نصخخخخخخيةن واتسخخخخخخ )مكاملخخخخخخات اتصخخخخخخال مم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي رقخخخخخخمسيخصخخخخخخص بخخخخخخران −

مسخخخخخخختوو أعلخخخخخخخى )املسخخخخخخختوو  التصخخخخخخخعيد إةويرغبخخخخخخخون يف  املنفخخخخخخخذينلشخخخخخخخركاء ا ولالخخخخخخخذين قخخخخخخخد ال يكونخخخخخخخون راضخخخخخخخني عخخخخخخخن حلخخخخخخخ 
 معاجلة الشكاووي. آلليةالرابع  

بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي.  مخخخخخخن قبخخخخخخل مقخخخخخخدمي الشخخخخخخكاوو ابلخخخخخخرقم املخصخخخخخخصمعر خخخخخخة ن يالشخخخخخخركاء املنفخخخخخخذ سخخخخخخيكفل −
ن مخخخخخخن خخخخخخخالل االتصخخخخخخال جبميخخخخخخع مقخخخخخخدمي الشخخخخخخكاوو املسخخخخخخألةيف هخخخخخخذ   اً أيضخخخخخخ  يجهخخخخخخة الرصخخخخخخد اخلخخخخخخارجتسخخخخخخاعد  ميكخخخخخخن أن

 ي.إة املستوو الرابع من برانمم األمم املتحدة اإلمنائي منهم وإحالة غري الراضني
اللجخخخخخوء سخخخخخيتم األمخخخخخم املتحخخخخخدة اإلمنخخخخخائين كخخخخخان مقخخخخخدم الشخخخخخكوو ال يخخخخخزال غخخخخخري راٍض بعخخخخخد تخخخخخدخل بخخخخخرانمم إذا   يف حخخخخخال مخخخخخا −

ربانمم األمخخخخخخخخم املتحخخخخخخخخدة اإلمنخخخخخخخخائي اخلاصخخخخخخخخة بخخخخخخخخ صخخخخخخخخحا  املصخخخخخخخخلحة ألسخخخخخخخختجابة االمسخخخخخخخختوو آخخخخخخخخخر للتصخخخخخخخخعيد إة آليخخخخخخخخة  إة
 )املكتب اإلقليمي لربانمم األمم املتحدة اإلمنائيي.

 

 االتصال  جهةو   العنوان ( 1  )املكون  والشركاإ  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج
 أ م   5  غضون  يف  والفروع  امليدانية  املكاتب  قبل  من  الرد  يتم  أن   ب العامة   األشغال  ومشروع  للتنمية  االجتماعي  الصندوق

 العن ي    مد  السيد  :االتصال   جهة  للتنمية  االجتماعي  لصندوقل   الرئيسي  املقر
 yemen.org-_hq@sfdchm  لك وين:اإل   ربيدال

772045256 / 8009800 
 أ م.  5  غضون  يف  والرد  اً يوم  14  غضون  يف  الشكاوو  من  التخفيف   ب

 سرحان   عبدالرمحن  السيد  :االتصال   جهة العامة   األشغال   شروعمل الرئيسي  املقر
 a.sharhan@pwpyemen.org  :لك ويناإل   ربيدال

8002626  /   77526262 
 .أ م  5  غضون  يف  والرد  اً يوم  14  غضون  يف  الشكاوو  من  التخفيف   ب

 حسني   انهد اليمن  يف  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج

mailto:chm_hq@sfd-yemen.org
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 nahid.hussein@undp.org  :لك ويناإل   ربيدال
 

 اإلمنائي  املتحدة   األمم  برانمم  يف  الضماانت  أخصائي
 mey.ahmed@undp.org  :لك ويناإل   ربيدال
 

 اإلمنائي   املتحدة  األمم  برانمم  يف  والتقييم  الرصد  أخصائي
 kazi.hossain@undp.org  :لك ويناإل   ربيدال

 001-844-595-5206  :االتصال  اإلمنائي  املتحدة  األمم  ربانمج ل  الرئيسي  املقر
 project.concerns@undp.org  اإللك وين:  الربيد

   اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمم  نOAI  نSRM / SECU  عناية:  العنوان:
10017 USA NY York, New Floor, 4th Plaza, U.N. 1 

 
علةةةةةى األر  وإعةةةةةادة التةةةةةوطني كمةةةةةا هةةةةةو مبةةةةةني  آاثر)هةةةةةذ  املكةةةةةوانت لةةةةةيي هلةةةةةا أي  4و  3و  2فيمةةةةةا يتعلةةةةةق ابملكةةةةةوانت 

   يف اإلطار البيئي واالجتماعي(
ن سخخخخخختقوم وحخخخخخخدة إدارة املشخخخخخخروع أواًل ابستكشخخخخخخاف أي علخخخخخخى مسخخخخخختوو املشخخخخخخروع اتالتظلمخخخخخخ  معاجلخخخخخخةيف ااخخخخخخاالت الخخخخخخيت يتعخخخخخخذر  يهخخخخخخا 

  أل ليخخخخخخخخةمكتخخخخخخخخب إة  اتالتظلمخخخخخخخخ  تصخخخخخخخخعيداحملليخخخخخخخخة قبخخخخخخخخل  اإلدارة و / أو اتالخخخخخخخخوزار  اتعلخخخخخخخخى مسخخخخخخخختوو إدار وسخخخخخخخخاطة للمسخخخخخخخخار  تمخخخخخخخخل 

 .دمنظمة األغذية والزراعة يف البال
 

 أ م عمل.   5 ب الرد خالل   وحدة إدارة املشروع 

 وحدة إدارة املشروع 
ااالة. إذا كان  ااالة  على وجه التحديد لتوثيق    لقاءالستالم ودعوة الشخص إة  ابقد تتلقى أي منظمة شكوو و ب عليها تقدئ إثبات  

املشكلة.  ب إرسال    الالفنية والدعوة لعقد اجتماع    ية لجنة التوجيهالإرسال املعلومات إة مجيع أعضاء    املستلم ب على     ينه  نذات صلة 
 أ م عمل بعد اجتماع اللجنة التوجيهية.   5يف غضون    الرد

  أل لية  مكتب  
منظمة األغذية  

 والزراعة 

 .  الفنية  يةلجنة التوجيهالأ م عمل ن ابلتشاور مع    5 ب الرد يف غضون  
YE@fao.org-FAO 
 د. حسني جادين 

Hussein.Gadain@fao.org 
 19 19 800ي:  واهلاتف ال اب رقم اهلاتف ا اين والرسائل النصية القصرية )من مجيع شركات اهلاتف احملمول  

 30 30 01 776ا :  واتس
 Feedback@fao.org-Yemenالربيد اإللك وين:  

مكتب منظمة األغذية  
والزراعة اإلقليمي للشر   

 األدا ومشال أ ريقيا

 أ م عمل ابلتشاور مع أل لية منظمة األغذية والزراعة.   5 ب الرد يف غضون  
 سريج انكوزي

RNE@fao.org-FAO  /  ADG@fao.org-RNE 
Serge.Nakouzi@fao.org 

 6007 3331إة    6000 3331 (202)هاتف:  

 مكتب املفتش العام 

  :ن سري تمل وسوء سلو  عن طريق الفاك   ل بالا عن احتيال
(+39) 06 570 55550  

 hotline@fao.org-Investigationsعن طريق الربيد اإللك وين:  
 52333 570 06 (39 +)عن طريق اخل  الساخن السري:  
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/ االسخخخخختغالل  مخخخخخع حخخخخخاالت العنخخخخخف القخخخخخائم علخخخخخى النخخخخخوع االجتمخخخخخاعي / التحخخخخخر  اجلنسخخخخخي معاجلخخخخخةعلخخخخخى تفاصخخخخخيل حخخخخخول  ل طخخخخخالع
عمليخخخخخخخخة التفصخخخخخخخخيلية ال يتضخخخخخخخخمنطخخخخخخخخار اإلدارة البيئيخخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخخة الخخخخخخخخذي إل 4رجخخخخخخخخى الرجخخخخخخخخوع إة امللحخخخخخخخخق ن ي  واالنتهخخخخخخخخا  اجلنسخخخخخخخخيني

 .إتباعهاواملبادئ الواجب  تدارة اااالإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والرصدترتيبات التنفيذ   .10
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تماعيخخخخخخة للمشخخخخخخروع. علخخخخخخى وجخخخخخخه مخخخخخخع اإلطخخخخخخار العخخخخخخام لخخخخخخ دارة البيئيخخخخخخة واالج يتوا خخخخخخقسخخخخخخيتم تنفيخخخخخخذ ورصخخخخخخد إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني مبخخخخخخا 
طخخخخخخار اإلدارة البيئيخخخخخخة إب اخلاصخخخخخخة اً األوسخخخخخخع نطاقخخخخخخ التخخخخخخدقيق مخخخخخخع عمليخخخخخخات  ابلتخخخخخخزامنتنفيخخخخخخذ إطخخخخخخار إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني  سخخخخخخيتمن التحديخخخخخخد

طخخخخخخخ  اإلدارة البيئيخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخةين وخ الالحقخخخخخخخة )علخخخخخخخى سخخخخخخخبيل امل خخخخخخخالن خطخخخخخخخ  إعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني الواثئخخخخخخخقواالجتماعيخخخخخخخة وإعخخخخخخخداد 
تنفيخخخخخخخذ علخخخخخخخى  تم اإلشخخخخخخخرافيسخخخخخخخ . أخصخخخخخخخائي وطخخخخخخخين للضخخخخخخخماانت االجتماعيخخخخخخخة والبيئيخخخخخخخةمخخخخخخخن قبخخخخخخخل  الحقخخخخخخخاً تم اإلشخخخخخخخراف عليهخخخخخخخا يوسخخخخخخخ 

بشخخخخخخكل دوري مخخخخخخن قبخخخخخخل بخخخخخخرانمم األمخخخخخخم املتحخخخخخخدة اإلمنخخخخخخائي و ريخخخخخخق  ورصخخخخخخدهااريع الفرعيخخخخخخة خطخخخخخخ  إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني الالحقخخخخخخة للمشخخخخخخ 
ابلتنسخخخخخخيق الوثيخخخخخخق مخخخخخخع الصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة ومشخخخخخخروع األشخخخخخخغال  وجهخخخخخخة الرصخخخخخخد اخلخخخخخخارجي التخخخخخخابع لخخخخخخهتنفيخخخخخخذ املشخخخخخخروع 

تعتخخخخخخخرب الخخخخخخخيت  سخخخخخخخيتم تخخخخخخخو ري املعلومخخخخخخخاتن عنخخخخخخخد االقتضخخخخخخخاءو  أيضخخخخخخخاًناملشخخخخخخخروع. يف الرصخخخخخخخد والتقيخخخخخخخيم و ضخخخخخخخماانت الأخصخخخخخخخائي العامخخخخخخخة و 
بخخخخخع التقريخخخخخر والنتخخخخخائم علخخخخخى أسخخخخخاس ر  وعخخخخخرض سخخخخختقلة. سخخخخخيتم تقخخخخخدئامل الرصخخخخخدوكخخخخخاالت  مخخخخخن إة أي ضخخخخخرورية أثنخخخخخاء تنفيخخخخخذ املشخخخخخروع 

يف تقخخخخخخارير نصخخخخخخف  وتضخخخخخخمينها نشخخخخخخركاء املشخخخخخخروع لخخخخخخدو  مخخخخخخال الضخخخخخخماانتيف  نيخصخخخخخخائياأل إة سخخخخخخنوي إة البنخخخخخخ  الخخخخخخدويل وشخخخخخخهر ً 
 الرصخخخخخخخخدتقوم وحخخخخخخخخدة سخخخخخخخخ نظمخخخخخخخخة األغذيخخخخخخخخة والزراعخخخخخخخخة والبنخخخخخخخخ  الخخخخخخخخدويل. التابعخخخخخخخخة ملمخخخخخخخخع وحخخخخخخخخدة تنسخخخخخخخخيق املشخخخخخخخخروع  املشخخخخخخخخاركتهسخخخخخخخخنوية 

 :واإلشراف الداخلية مبا يلي
 

األصخخخخخخول  وتقخخخخخخدير أمثخخخخخخان مخخخخخخن املشخخخخخخروعن املتضخخخخخخررينمجخخخخخخع املعلومخخخخخخات األساسخخخخخخية جلميخخخخخخع األشخخخخخخخا   تنفيخخخخخخذالتحقخخخخخخق مخخخخخخن  •
سخخخخخختحقاقات إعخخخخخخادة التأهيخخخخخخل واالتعخخخخخخويض وإعخخخخخخادة التخخخخخخوطني سخخخخخختحقاقات وتنفيخخخخخخذ ان أو تعرضخخخخخخ  للضخخخخخخرر الخخخخخخيت مت  قخخخخخخدا ا

 .ألحكام هذا اإلطار وخطة إعادة التوطني ذات الصلة اً و قاألخرو 
 اإلشراف على تنفيذ خط  إعادة التوطني كما مت تصميمها واعتمادها. •
ة كا يخخخ   ومببخخخالغر  تنفيخخخذ املشخخخروع األمخخخوال الالزمخخخة لتنفيخخخذ خطخخخ  إعخخخادة التخخخوطني يف الوقخخخ  املناسخخخب لفخخخ  تخخخو ريالتحقخخخق مخخخن  •

 ألحكام خطة إعادة التوطني. اً من قبل  ر  التنفيذ املعنية و قن مع ضمان استخدام هذ  األموال ألغراضها
 الشكاوو يف الوق  املناسب. معاجلةتسجيل مجيع املظامل وحلها والتأكد من  •

 
الخخخخخخخخدعم  أشخخخخخخخخكال ضخخخخخخخخمن مشخخخخخخخخمولةرض و / أو األرض مقابخخخخخخخخل األ بطريقخخخخخخخخة يف حخخخخخخخخني أن معظخخخخخخخخم التعويضخخخخخخخخات تكخخخخخخخخون يف الغالخخخخخخخخب

موقخخخخخخع ستتضخخخخخخمن تفاصخخخخخخيل كخخخخخخل ن  خخخخخخين خطخخخخخخ  إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني اخلاصخخخخخخة باقتصخخخخخخاديي نخخخخخخزو مخخخخخخن املشخخخخخخروع )لتجنخخخخخخب أي  األخخخخخخخرو 
ن الخخخخخخخذي 4رجخخخخخخخى الرجخخخخخخخوع إة امللحخخخخخخخق ن ي  رشخخخخخخخاداتاإلعلخخخخخخخى  ل طخخخخخخخالع. االقتضخخخخخخخاءحسخخخخخخخب  اتعخخخخخخخن ترتيبخخخخخخخات ميزانيخخخخخخخة التعويضخخخخخخخ 

واملشخخخخخاركة يف  املشخخخخخاوراتتكلفخخخخخة  الالزمخخخخخة لتغطيخخخخخة مليزانيخخخخخةاب  يمخخخخخا يتعلخخخخخقوالتفاصخخخخخيل املطلوبخخخخخة.  الرصخخخخخدشخخخخخرات مؤ  عخخخخخنيتضخخخخخمن أم لخخخخخة 
تم إدراج ذلخخخخخ  ضخخخخخمن إطخخخخخار اإلدارة البيئيخخخخخة واالجتماعيخخخخخة األوسخخخخخع نطاقخخخخخاً كمبلخخخخخغ يخخخخخ ع مراحخخخخخل تطخخخخخوير خطخخخخخ  إعخخخخخادة التخخخخخوطنين مجيخخخخخ 

  .وما إة ذل  مع ا تمعات واملشاورات الواثئقمقطوع لاموال املطلوبة إلعداد 
 

 .4رجى الرجوع إة امللحق ي  ن الرصدمؤشرات  عنعلى أم لة  ل طالع
 املالحق .11

 

 : عناصر وملخص خلطة إعادة التوطني1امللحق  11-1
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 خطة إعادة التوطني

 

خيتلخخخخخف نطخخخخخا  املتطلبخخخخخات ومسخخخخختوو التفاصخخخخخيل اخلاصخخخخخة خبطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني ابخخخخخختالف حجخخخخخم وتعقيخخخخخد عمليخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني. 
 والفئخخخخخاتتعتمخخخخخد اخلطخخخخخة علخخخخخى املعلومخخخخخات احملدثخخخخخة واملوثوقخخخخخة بشخخخخخأن )أي املشخخخخخروع املقخخخخخ   وآاثر  احملتملخخخخخة علخخخخخى األشخخخخخخا  النخخخخخازحني 

ال تيبخخخخخخخخات القانونيخخخخخخخخة واملؤسسخخخخخخخخية الالزمخخخخخخخخة ن و )جي وا ديخخخخخخخخةن ) ي تخخخخخخخخدابري التخفيخخخخخخخخف املناسخخخخخخخخبة األخخخخخخخخخرو املتخخخخخخخخأثرة بشخخخخخخخخكل سخخخخخخخخل 
 .لتنفيذ تدابري إعادة التوطني بفعالية

 

 ا د األدىن من عناصر خطة إعادة التوطني
 

 عام للمشروع وحتديد منطقة املشروع.الوصف ال. وصف املشروع ي1
 

 . حتديد:اآلاثر احملتملة ي2
 

سخخخخخخبب وجخخخخخخو  ااصخخخخخخول علخخخخخخى األرض املختخخخخخخارة وتوضخخخخخخيح ن الخخخخخخيت تخخخخخخؤدي إة النخخخخخخزو أنشخخخخخخطته مكخخخخخخوانت املشخخخخخخروع أو  يأ
 .خالل اإلطار الزمين للمشروعالستخدامها 

  .ذ  املكوانت أو األنشطةهل األثرمنطقة  ي 
 .واألصول ال ابتة األخرو  املباينعلى  األراضي وآاثر  االستحواذ علىنطا  وحجم  يج
 .أي قيود يفرضها املشروع على استخدام األراضي أو املوارد الطبيعية أو الوصول إليها يد
  .ر ض تل  البدائل وأسبا  خفضهأو النزو  لتجنب  وضعها يف االعتبارالبدائل اليت مت   يه
 .ن أثناء تنفيذ املشروعالنزو ن إة أقصى حد ألكن خلفضاآلليات املوضوعة  يو

 

 . األهداف الرئيسية لربانمم إعادة التوطني.األهداف ي3
 

علخخخخخى  األشخخخخخخا  املتضخخخخخررين حتديخخخخخد وحصخخخخخر. نتخخخخخائم والدراسةةةةةات االجتماعيةةةةةة واالقتصةةةةةادية األساسةةةةةية ا صةةةةةرمسةةةةة   ي4
واألصخخخخخخخول ال ابتخخخخخخخة األخخخخخخخخرو الخخخخخخخيت سخخخخخخختتأثر  واملبخخخخخخخاينن مسخخخخخخخح األراضخخخخخخخي ن ومبشخخخخخخخاركة األشخخخخخخخخا  املتضخخخخخخخررينمسخخخخخخختوو األسخخخخخخخرة

 وظائف أساسية أخرو: اً أيض ااصرمسح  يؤدي املشروع. بسبب 
 

واملعلومخخخخخخخخات ؛ ظمخخخخخخخخة اإلنتخخخخخخخخاج والعمخخخخخخخخل وتنظخخخخخخخخيم األسخخخخخخخخرن مبخخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخخ  وصخخخخخخخخف أنحتديخخخخخخخخد خصخخخخخخخخائص األسخخخخخخخخر النازحخخخخخخخخة يأ
الخخخخخخدخل املسخخخخخختمد ن مسخخخخخختو ت اإلنتخخخخخخاج و )مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ ن حسخخخخخخب االقتضخخخخخخاءالعخخخخخخيش  كسخخخخخخب  األساسخخخخخخية املتعلقخخخخخخة بسخخخخخخبل

)مبخخخخخا يف  ألشخخخخخخا  النخخخخخازحنيا معيشخخخخخةي ومسخخخخختو ت سخخخخخواءعلخخخخخى حخخخخخد  مخخخخخن األنشخخخخخطة االقتصخخخخخادية الر يخخخخخة وغخخخخخري الر يخخخخخة
 ذل  ااالة الصحيةي.

 .قد يتم تطبيق أحكام خاصة عليهمالذين  الضعفاء الضعيفة أو األشخا املعلومات املتعلقة ابلفئات  ي 
 حتديد البنية التحتية العامة أو ا تمعية أو املمتلكات أو اخلدمات اليت قد تتأثر. يج
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 .وإعداد ميزانيته تصميم برانمم إعادة التوطنيأس   وضع يد
 للحصخخخخخخول علخخخخخخى تعخخخخخخويضاسخخخخخختبعاد األشخخخخخخخا  غخخخخخخري املخخخخخخؤهلني أسخخخخخخ   وضخخخخخخعن نهخخخخخخائيالوعخخخخخخد امل يمخخخخخخا يتعلخخخخخخق بتحديخخخخخخد  يه

 .إعادة التوطني اتومساعد
ملخخخخخا قخخخخخد يخخخخخرا  البنخخخخخ  مناسخخخخخباًن قخخخخخد تكخخخخخون هنخخخخخا  حاجخخخخخة  اً و قخخخخخ ألغخخخخخراض الرصخخخخخد والتقيخخخخخيم.  يةاألساسخخخخخ  الظخخخخخروفحتديخخخخخد  يو

 ااصر.مسح  إثراءأو  إلكماللدراسات إضا ية حول املوضوعات التالية 
يسخخخختمد منهخخخخخا الخخخخيت املشخخخخخ كة ذات امللكيخخخخة املخخخخخوارد الطبيعيخخخخة  حصخخخخرن مبخخخخخا يف ذلخخخخ  األراضخخخخي حيخخخخازة أنظمخخخخة حيخخخخازة ونقخخخخخل ي ز

)مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  صخخخخخخيد األ خخخخخخا  أو علخخخخخخى امللكيخخخخخخة  غخخخخخخري القخخخخخخائم االرتفخخخخخخا ن وأنظمخخخخخخة سخخخخخخبل عيشخخخخخخهم وقخخخخخخو ماألشخخخخخخخا  
ن وأيخخخخخة قضخخخخخا  ة املتعخخخخخارف عليهخخخخخاليخخخخخ احملختصخخخخخيص األراضخخخخخي آليخخخخخات  تنظمهخخخخخاالرعخخخخخي أو اسخخخخختخدام منخخخخخاطق الغخخخخخاابتي الخخخخخيت 

 أنظمة اايازة املختلفة يف منطقة املشروع. تنشأ عن
جتماعيخخخخخخخخخخة وأنظمخخخخخخخخخخة الخخخخخخخخخخدعم أمنخخخخخخخخخخاط التفاعخخخخخخخخخخل االجتمخخخخخخخخخخاعي يف ا تمعخخخخخخخخخخات املتخخخخخخخخخخأثرة ن مبخخخخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخخخخ  الشخخخخخخخخخخبكات اال ي 

 .وكيفية اثرها ابملشروعن االجتماعي
ة وغخخخخخخخري الر يخخخخخخخخة مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  وصخخخخخخخف املؤسسخخخخخخخات الر يخخخخخخخ  اخلصخخخخخخخائص االجتماعيخخخخخخخة وال قا يخخخخخخخة  تمعخخخخخخخات النخخخخخخخازحني ن يط

الخخخخخيت قخخخخخد تكخخخخخون ذات صخخخخخلة  واملنظمخخخخخات غخخخخخري ااكوميخخخخخة ومجاعخخخخخات الطقخخخخخوسن املنظمخخخخخات ا تمعيخخخخخة )علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخال
 .هاوتنفيذابس اتيجية التشاور وتصميم أنشطة إعادة التوطني 

 

 :ما يلي غطيت يتال. نتائم حتليل اإلطار القانوين اإلطار القانوين ي5
 

ن  خخخخخخا ةاملرتبطخخخخخخ  اتاسخخخخخختخدام األراضخخخخخخي وطبيعخخخخخخة التعويضخخخخخخ املفروضخخخخخخة علخخخخخخى قيخخخخخخود وال القسخخخخخخري االسخخخخخختحواذ  سخخخخخخلطةنطخخخخخخا   يأ
 .على حد سواء من حي  منهجية التقييم وتوقي  الد ع

نتصخخخخخخاف املتاحخخخخخخة لاشخخخخخخخا  النخخخخخخازحني اإلجخخخخخخراءات القانونيخخخخخخة واإلداريخخخخخخة املعمخخخخخخول  خخخخخخان مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  وصخخخخخخف سخخخخخخبل اال ي 
 مرتبطخخخخخخةيف اإلجخخخخخخراءات القضخخخخخخائية واإلطخخخخخخار الخخخخخخزمين املعتخخخخخخاد هلخخخخخخذ  اإلجخخخخخخراءاتن وأي آليخخخخخخات تظلخخخخخخم متاحخخخخخخة قخخخخخخد تكخخخخخخون 

 .ابملشروع
 املسؤولة عن تنفيذ أنشطة إعادة التوطني. ابجلهاتالقوانني واللوائح املتعلقة   يج
املفروضخخخخخخخة قيخخخخخخخود والن القسخخخخخخخري ن بخخخخخخخني القخخخخخخخوانني واملمارسخخخخخخخات احملليخخخخخخخة الخخخخخخخيت تغطخخخخخخخي االسخخخخخخختحواذ الفجخخخخخخخواتن إن وجخخخخخخخدت يد

ن وآليخخخخخخخات سخخخخخخخد هخخخخخخخذ   5تخخخخخخخدابري إعخخخخخخخادة التخخخخخخوطني واملعيخخخخخخخار البيئخخخخخخخي واالجتمخخخخخخاعي  وأحكخخخخخخاماسخخخخخخختخدام األراضخخخخخخخي علخخخخخخى 
 الفجوات.

 
 :ما يلي غطيت يتال. نتائم حتليل اإلطار املؤسسي اإلطار املؤسسي ي6
 

املسخخخخخخؤولة عخخخخخخن أنشخخخخخطة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني واملنظمخخخخخخات غخخخخخخري ااكوميخخخخخة / منظمخخخخخخات ا تمخخخخخخع املخخخخخخدين الخخخخخخيت  اجلهخخخخخخاتحتديخخخخخد  يأ
 ن مبا يف ذل  تقدئ الدعم لاشخا  النازحني.د يكون هلا دور يف تنفيذ املشروعق
 واملنظمات غري ااكومية / منظمات ا تمع املدين. اجلهاتتقييم القدرة املؤسسية هلذ   ي 
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واملنظمخخخخخخات غخخخخخخري ااكوميخخخخخخة / منظمخخخخخخات ا تمخخخخخخع املخخخخخخدين  للجهخخخخخخاتاملؤسسخخخخخخية  اتخطخخخخخخوات مق حخخخخخخة لتعزيخخخخخخز القخخخخخخدر أي  يج
 املسؤولة عن تنفيذ إعادة التوطني.

 

ض ومسخخخخخخخاعدات لتعخخخخخخخويلحصخخخخخخخول علخخخخخخخى اتحديخخخخخخخد أهليخخخخخخختهم لاخلاصخخخخخخخة بعخخخخخخخايري املالنخخخخخخخازحني و  األشخخخخخخخخا  . تعريخخخخخخخفاألهليةةةةةةةة ي7
ذلخخخخخخخ  يف خطخخخخخخخة اإلدارة وذكخخخخخخخر يخخخخخخخد النهائيخخخخخخخة ذات الصخخخخخخخلة.  خخخخخخخب تضخخخخخخخمني ن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  املواعإعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني األخخخخخخخخرو 

 البيئية واالجتماعية.
 

ووصخخخخخخف لانخخخخخخواع  نيف تقيخخخخخخيم اخلسخخخخخخائر لتحديخخخخخخد تكلفخخخخخخة اسخخخخخختبداهلا املتبعخخخخخخة املنهجيخخخخخخة. اخلسةةةةةةائر والتعةةةةةةويض عنهةةةةةةا تقيةةةةةةيم ي8
عخخخخخخن األراضخخخخخخي واملخخخخخخوارد الطبيعيخخخخخخة واألصخخخخخخول األخخخخخخخرو مبوجخخخخخخب القخخخخخخانون احمللخخخخخخي والتخخخخخخدابري  اتواملسخخخخخختو ت املق حخخخخخخة للتعويضخخخخخخ 

  .تكلفة استبداهلا إلمامالتكميلية الالزمة 
 

 االقتضاءي: حسبن  )مبا يف ذل  ا تمعات املضيفةالنازحنياألشخا  . إشرا  يةشاركة اجملتمعامل ي9
 

  النازحني ومشاركتهم يف تصميم وتنفيذ أنشطة إعادة التوطني.األشخا  اس اتيجية التشاور مع وصف  يأ
 أخذ هذ  اآلراء يف االعتبار عند إعداد خطة إعادة التوطني. يةملخص ل راء اليت مت التعبري عنها وكيف ي 
 يمخخخخخا يتعلخخخخخق النخخخخخازحني شخخخخخخا  األ مت تفضخخخخخيلها مخخخخخن قبخخخخخلالخخخخخيت  واالختيخخخخخاراتمراجعخخخخخة بخخخخخدائل إعخخخخخادة التخخخخخوطني املقدمخخخخخة  يج

  ابخليارات املتاحة هلم.
املختصخخخخخخخخة سخخخخخخخخلطات الإة  إبخخخخخخخخالا شخخخخخخخخواغلهممخخخخخخخخن خالهلخخخخخخخخا النخخخخخخخخازحني لاشخخخخخخخخخا  ال تيبخخخخخخخخات املؤسسخخخخخخخخية الخخخخخخخخيت ميكخخخخخخخخن  يد

لضخخخخخخمان م يخخخخخخل الفئخخخخخخات الضخخخخخخعيفة م خخخخخخل السخخخخخخكان الالزمخخخخخخة تخخخخخخدابري الن و يف مجيخخخخخخع مراحخخخخخخل التخطخخخخخخي  والتنفيخخخخخخذ ملشخخخخخخروعاب
 .بشكل كافٍ األصليني واألقليات العرقية واملعدمني والنساء 

 

ن وتخخخخوارير البخخخخدء واالنتهخخخخاء لنخخخخزو عمليخخخخة االتخخخخوارير املتوقعخخخخة ل اجلخخخخدول الخخخخزمين للتنفيخخخخذ الخخخخذي يقخخخخدم. الةةةةدول الةةةةزمين للتنفيةةةةذ ي10
اجلخخخخخخدول الخخخخخخزمين كيفيخخخخخخة ارتبخخخخخخاط أنشخخخخخخطة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني  يوضخخخخخخحاملقخخخخخخدرة جلميخخخخخخع أنشخخخخخخطة خطخخخخخخة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني.  خخخخخخب أن 

 بتنفيذ املشروع ككل.
 

ن مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  صخخخخخنفة جلميخخخخخع أنشخخخخخطة إعخخخخخادة التخخخخخوطنيامل فيلاتوضخخخخخح تقخخخخخديرات التكخخخخخ الخخخخخيت  داولاجلخخخخخ . التكةةةةةاليف وامليزانيةةةةةة ي11
مصخخخخخادر ؛ و زمنيخخخخخة للنفقخخخخخاتالداول واجلخخخخخ  ؛األخخخخخخرو  ةارئخخخخخ االت الطااخخخخخ والنمخخخخخو السخخخخخكاين و  ملخصصخخخخخة لتغطيخخخخخة التضخخخخخخماملبخخخخخالغ ا

إعخخخخخخخخخادة التخخخخخخخخخوطنين إن عمليخخخخخخخخخة ل الخخخخخخخخخالزمن والتمويخخخخخخخخخل الالزمخخخخخخخخخة لتخخخخخخخخخد ق األمخخخخخخخخخوال يف الوقخخخخخخخخخ  املناسخخخخخخخخخباألمخخخخخخخخخوال؛ وال تيبخخخخخخخخخات 
 ن يف مناطق خارج نطا  اختصا  الوكاالت املنفذة.توجد

 

عخخخخخن النخخخخخزو  أو  نزاعخخخخخات الطخخخخخرف ال الخخخخخ  الخخخخخيت تنشخخخخخألتسخخخخخوية  واملتاحخخخخخةيسخخخخخورة املجخخخخخراءات اإل. تصخخخخخف اخلطخخخخخة الةةةةةتظلمآليةةةةةة  ي12
وآليخخخخخات تسخخخخخوية النزاعخخخخخات  ءالقضخخخخخا إ حخخخخخة اللجخخخخخوء إة؛  خخخخخب أن اخخخخخخذ آليخخخخخات الخخخخختظلم هخخخخخذ  يف االعتبخخخخخار إعخخخخخادة التخخخخخوطني

 .ا تمعية والتقليدية
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حسخخبما  خخخارجيني براصخخديناستكماهلا و ن التوطني من قبل الوكالة املنفذة أنشطة النزو  وإعادةرصد . ترتيبات  والتقييم  الرصد ي13
األداء لقيخخاس مخخدخالت ويرجخخات  رصخخدمؤشخخرات و ؛ وضخخوعيةاملكاملخخة و العلومخخات ااصخخول علخخى املن لضمان يرا  البن  مناسباً 

هخخاء معقولخخة بعخخد االنتزمنيخخة تقيخخيم النتخخائم لفخخ ة و ؛ الرصخخدالنخخازحني يف عمليخخة األشخخخا  إشخخرا  و ؛ ائم أنشطة إعادة التخخوطنينتو 
 .عمليات التنفيذ الالحقة لالس شاد  ا يفإعادة التوطني  رصد؛ استخدام نتائم من مجيع أنشطة إعادة التوطني

 

ات ني اسخخخخختجابة للتغخخخخخري تكييخخخخخف تنفيخخخخخذ إعخخخخخادة التخخخخخوطبشخخخخخأن  اً .  خخخخخب أن تتضخخخخخمن اخلطخخخخخة أحكامخخخخخ ترتيبةةةةةات اإلدارة التكيفيةةةةةة ي14
 . عادة التوطنيإل مرضيةعة لتحقيق نتائم غري املتوقالعوائق ن أو غري املتوقعة يف ظروف املشروع

 

  إعادة التوطني على النزوح املاديتنطوي  عندمامتطلبات التخطيط اإلضافية 
 

عناصخخخخخر تتطلخخخخخب خطخخخخخ  إعخخخخخادة التخخخخخوطني  خخخخخين ن ياألعمخخخخخالعنخخخخخدما تتطلخخخخخب ظخخخخخروف املشخخخخخروع النقخخخخخل املخخخخخادي للمقيمخخخخخني )أو  ي15
 ما يلي: . تشمل املتطلبات اإلضا يةإضا ية للمعلومات والتخطي  

 

األعمخخخخخال وألتلكخخخخا م )أو معخخخخخدات . تصخخخخخف اخلطخخخخة املسخخخخخاعدة الخخخخيت سخخخخخيتم تقخخخخخدميها لنقخخخخل أ خخخخخراد األسخخخخخرة املسةةةةاعدة االنتقاليةةةةة ي16
 سخخخخخخكنهايتم تقخخخخخخدميها لاسخخخخخخر الخخخخخخيت ختتخخخخخخار التعخخخخخخويض النقخخخخخخدي وامخخخخخخني سخخخخخخ ي. تصخخخخخخف اخلطخخخخخخة أي مسخخخخخخاعدة إضخخخخخخا ية ايزو خخخخخخ و 

ي غخخخخخخري جخخخخخخاهزة األعمخخخخخخال)للمسخخخخخخاكن أو  املقخخخخخخررة االنتقخخخخخخالن مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  بنخخخخخخاء مسخخخخخخاكن جديخخخخخخدة. إذا كانخخخخخخ  مواقخخخخخخع البخخخخخخديل
اإل خخخخخار املؤقتخخخخخة والتكخخخخخاليف  نفقخخخخخاتلتغطيخخخخخة  الكا يخخخخخة ةنتقاليخخخخخ اال تبخخخخخدالالاخلطخخخخخة حتخخخخخدد ن املخخخخخادي  النخخخخخزو ل شخخخخخغال يف وقخخخخخ  

 األخرو حه يتو ر اإلشغال.
 

ن تصخخخخخف خطخخخخخة املقخخخخخررة قيخخخخخد اإلعخخخخخدادمواقخخخخخع إعخخخخخادة التخخخخخوطني  تكخخخخخون. عنخخخخخدما واالنتقةةةةةالاختيةةةةةار املوقةةةةةع وإعةةةةةداد املوقةةةةةع  ي17
 :وتشملن املواقع املختارة وتوضحالبديلة اليت مت أخذها يف االعتبار  االنتقالإعادة التوطني مواقع 

 

والخخخخخيت ن كانخخخخخ  يف املنخخخخخاطق الريفيخخخخخة أو ااضخخخخخرية  سخخخخخواءً ن االنتقخخخخخالال تيبخخخخخات املؤسسخخخخخية والفنيخخخخخة لتحديخخخخخد وإعخخخخخداد مواقخخخخخع  يأ
مخخخخزا  املوقخخخخع القخخخخدئ  أ ضخخخخل مخخخخنوالعوامخخخخل األخخخخخرو  كخخخخون مموعخخخخة اإلمكانيخخخخات اإلنتاجيخخخخة واملخخخخزا  املوقعيخخخخةمخخخخن خالهلخخخخا ت
 األراضي واملوارد اإلضا ية. ايازة ونقل ملكيةتقدير الوق  الالزم و  ألاثلة هلاأو على األقل 

)أو مخخخخخخن  اإلضخخخخخخا ية اتالفخخخخخخر  املتاحخخخخخخة لتحسخخخخخخني مسخخخخخختو ت املعيشخخخخخخة احملليخخخخخخة عخخخخخخن طريخخخخخخق االسخخخخخخت مار ومراعخخخخخخاة حتديخخخخخخد  ي 
 ترتيبات تقاسم منا ع املشروعي يف البنية التحتية أو املرا ق أو اخلدمات. وضعخالل 

 أي تدابري ضرورية ملنع املضاربة على األراضي أو تد ق األشخا  غري املؤهلني إة املواقع املختارة. يج
؛ كيخخخخخخخخةاملل اول الزمنيخخخخخخخخة إلعخخخخخخخخداد املوقخخخخخخخخع ونقخخخخخخخخلن مبخخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخخ  اجلخخخخخخخخداملخخخخخخخخادي يف إطخخخخخخخخار املشخخخخخخخخروع االنتقخخخخخخخخالإجخخخخخخخخراءات  يد

اايخخخخازة ألولئخخخخ   تن مبخخخخا يف ذلخخخخ  تخخخخو ري ضخخخخماانعيخخخخد تخخخخوطينهموال تيبخخخخات القانونيخخخخة لتنظخخخخيم اايخخخخازة ونقخخخخل امللكيخخخخة ملخخخخن أ  
 .املباينأو ألراضي يف ا يكن لديهم حقو  قانونية كاملة ملالذين  
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خطخخخخخخ  تخخخخخخو ري )أو مويخخخخخخل ا تمخخخخخخع احمللخخخخخخي لتخخخخخخو ريي السخخخخخخكن والبنيخخخخخخة . والبنيةةةةةةة التحتيةةةةةةة واخلةةةةةةدمات االجتماعيةةةةةةة السةةةةةةكن ي18
خطخخخخخ  و  ن)م خخخخخل إمخخخخخدادات امليخخخخخا  والطخخخخخر  الفرعيخخخخخةي واخلخخخخخدمات االجتماعيخخخخخة )م خخخخخل املخخخخخدارس واخلخخخخخدمات الصخخخخخحيةيالتحتيخخخخخة 
املوقخخخخخعن وأي أعمخخخخخال تطخخخخخوير ضخخخخخرورية يف  نخلخخخخخدمات للسخخخخخكان املضخخخخخيفنيمخخخخخن امسخخخخختوو ألاثخخخخخل  – أو تخخخخخو ري – علخخخخخى اافخخخخخا 

 .وتصاميم معمارية هلذ  املرا ق
 

إعخخخخخادة التخخخخخوطني املق حخخخخخة عمليخخخخخة وتقيخخخخخيم اآلاثر البيئيخخخخخة ل ناالنتقخخخخخال املقخخخخخررةحخخخخخدود مواقخخخخخع وصخخخخخف  .ا مايةةةةةة واإلدارة البيئيةةةةةة ي19
حسخخخخخخب االقتضخخخخخخاء مخخخخخخع التقيخخخخخخيم البيئخخخخخخي لالسخخخخخخت مار الرئيسخخخخخخي  هاتنسخخخخخخيقيخخخخخختم خفيخخخخخخف مخخخخخخن هخخخخخخذ  اآلاثر وإدار خخخخخخا )وتخخخخخخدابري الت

 الذي يتطلب إعادة التوطنيي.
 

بشخخخخأن تفضخخخخيال م  مخخخخاد ً التشخخخخاور مخخخخع األشخخخخخا  النخخخخازحني  أسخخخخاليب. تصخخخخف اخلطخخخخة التشةةةةاور بشةةةة ن ترتيبةةةةات االنتقةةةةال ي20
ال التعخخخخخخخويض اخليخخخخخخخارات املتعلقخخخخخخخة  شخخخخخخخكن املتاحخخخخخخخة هلخخخخخخخمن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ ن حسخخخخخخخب االقتضخخخخخخخاء االنتقخخخخخخخال يمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق ببخخخخخخخدائل 
تخخخخخخرب  بينهخخخخخخا صخخخخخخلة  أو مموعخخخخخخات مخخخخخخن سخخخخخخابقأو مخخخخخخع متمعخخخخخخات موجخخخخخخودة  منفخخخخخخردةن لالنتقخخخخخخال كأسخخخخخخر واملسخخخخخخاعدة االنتقاليخخخخخخة

إمكانيخخخخخة الوصخخخخخول  اإلبقخخخخخاء علخخخخخىن ونقخخخخخل املمتلكخخخخخات ال قا يخخخخخة أو ا موعخخخخخاتلتنظخخخخخيم  القائمخخخخخةن للحفخخخخخا  علخخخخخى األمنخخخخخاط قرابخخخخخة
 عبادة ومراكز اام واملقابري.إليها )م ل أماكن ال

 

ن مبخخخخخا علخخخخخى أي متمعخخخخخات مضخخخخخيفة االنتقخخخخخال املقخخخخخررةمواقخخخخخع  أثخخخخخرلتخفيخخخخخف مخخخخخن ا. تخخخخخدابري االنةةةةةدمان مةةةةةع السةةةةةكان املضةةةةةيفني ي21
 يف ذل :

 

  .املشاورات مع ا تمعات املضيفة وااكومات احمللية يأ
أو األصخخخخخخخول األخخخخخخخخرو املقدمخخخخخخخة  يضخخخخخخ ااألر ألي مخخخخخخد وعات مسخخخخخخختحقة للمضخخخخخخخيفني مقابخخخخخخخل العطخخخخخخخاءات الفوريخخخخخخخة ترتيبخخخخخخات  ي 

 .االنتقال املقررةواقع مل اً دعم
 .بني من أ عيد توطينهم وا تمعات املضيفةحتديد ومعاجلة أي نزاع قد ينشأ ترتيبات  يج
ي يف علخخخخخخخخخى سخخخخخخخخخبيل امل خخخخخخخخخالن خخخخخخخخخخدمات التعلخخخخخخخخخيم وامليخخخخخخخخخا  والصخخخخخخخخخحة واإلنتخخخخخخخخخاجاخلخخخخخخخخخدمات ) لتعزيخخخخخخخخخزأي تخخخخخخخخخدابري ضخخخخخخخخخرورية  يد

مواقخخخخخخع  يف املتخخخخخخو رةلخخخخخخخدمات ألاثلخخخخخخة لن أو جلعلهخخخخخخا علخخخخخخى األقخخخخخخل لتلبيخخخخخخة الطلبخخخخخخات املتزايخخخخخخدة عليهخخخخخخا املضخخخخخخيفةا تمعخخخخخخات 
 . االنتقال املقررة

 تنطوي إعادة التوطني على النزوح االقتصادي عندمامتطلبات التخطيط اإلضافية 
 

إذا كخخخخخان االسخخخخختحواذ علخخخخخى األراضخخخخخي أو القيخخخخخود املفروضخخخخخة علخخخخخى اسخخخخختخدام األراضخخخخخي أو املخخخخخوارد الطبيعيخخخخخة أو الوصخخخخخول إليهخخخخخا  ي22
النخخخخخخخازحني بفرصخخخخخخخة كا يخخخخخخخة األشخخخخخخخخا  ترتيبخخخخخخخات تزويخخخخخخخد  سخخخخخخخيتم أيضخخخخخخخاً دمخخخخخخخمن ملحخخخخخخخو قخخخخخخخد يتسخخخخخخخبب يف نخخخخخخخزو  اقتصخخخخخخخادي 

 كسخخخخخب  ن أو يف خطخخخخخة حتسخخخخخني سخخخخخبلطنييف خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخو  علخخخخخى األقخخخخخل  ااسخخخخختعاد أوعيشخخخخخهم  كسخخخخخب  سخخخخخبللتحسخخخخخني 
 :تشمل هذ  ال تيبات ما يلينفصلة. املالعيش 
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ن تخخخخخخنص خطخخخخخخة إعخخخخخخادة عخخخخخخيش زراعيخخخخخخةكسخخخخخخب لخخخخخخديهم سخخخخخخبل   ألخخخخخخنولئخخخخخخ     يمخخخخخخا يتعلخخخخخخق. يضةةةةةة ااالسةةةةةةتبدال املباشةةةةةةر لألر  ي23
 كا يخخخخخة ذات قخخخخخيم  يضخخخخخ اأر  عخخخخخدم تخخخخخو ر تبخخخخخنيأو  ألاثلخخخخخةإنتاجيخخخخخة  بديلخخخخخة ذات قخخخخخيم يضخخخخخ االتخخخخخوطني علخخخخخى خيخخخخخار ااصخخخخخول علخخخخخى أر 

 لنازحني.على األشخا  ا توزيعهان تصف اخلطة طر  وتوقي  بديلة يضاأر يف اااالت اليت تتو ر  يها . ألاثلة
 

اسخخخخختخدام عيشخخخخهم بفقخخخخدان  كسخخخخب  سخخخخبل تثخخخخر الخخخخذين اولئخخخخ     يمخخخخا يتعلخخخخق. فقةةةةدان الوصةةةةول إذ األراضةةةةي أو املةةةةوارد ي24
ن تصخخخخخخخف خطخخخخخخخة إعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني وسخخخخخخخائل مخخخخخخخوارد امللكيخخخخخخخة املشخخخخخخخ كة  ن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ األراضخخخخخخخي أو املخخخخخخخوارد أو الوصخخخخخخخول إليهخخخخخخخا

 العيش البديلة. كسب  سبلدعم ن أو بديلةالوارد املبدائل أو الااصول على 
 

ن تصخخخخخف و مخخخخن األشخخخخخخا  النخخخخازحني اقتصخخخخخاد ً ميخخخخخع الفئخخخخات األخخخخخخر جب  يمخخخخخا يتعلخخخخق. العةةةةيش البديلةةةةة كسةةةةب  دعةةةةم سةةةةبل ي25
املسخخخخخخخاعدة  تقخخخخخخخدئن مبخخخخخخخا يف ذلخخخخخخخ  لتأسخخخخخخخي  عمخخخخخخخلللحصخخخخخخخول علخخخخخخخى عمخخخخخخخل أو  العمليخخخخخخخةخطخخخخخخخة إعخخخخخخخادة التخخخخخخخوطني ال تيبخخخخخخخات 

أو املعخخخخخخدات  نأو التصخخخخخخاريح نأو ال اخخخخخخخيص القخخخخخخروضنأو  نالتكميليخخخخخخة ذات الصخخخخخخلة مبخخخخخخا يف ذلخخخخخخ  التخخخخخخدريب علخخخخخخى املهخخخخخخارات
العخخخخخخخخيش مسخخخخخخخخاعدة خاصخخخخخخخخة للنسخخخخخخخخاء أو األقليخخخخخخخخات أو كسخخخخخخخخب سخخخخخخخخبل  لتخطخخخخخخخخي  الن يخخخخخخخخو ر حسخخخخخخخخب االقتضخخخخخخخخاءاملتخصصخخخخخخخخة. 

 .عيشلكسب ال يف امني سبل بديلةاليت قد تعاين من اارمان الفئات الضعيفة 
 

 كسخخخخخب  لتعزيخخخخخز سخخخخخبل ذات جخخخخخدوو م أي  خخخخخر  . حتخخخخخدد خطخخخخخة إعخخخخخادة التخخخخخوطني وتقخخخخخي  فةةةةةرص التنميةةةةةة االقتصةةةةةادية مراعةةةةةاة ي26
ات التفضخخخخخخيلية ن ال تيبخخخخخخ يشخخخخخخمل ذلخخخخخخ ن علخخخخخخى سخخخخخخبيل امل خخخخخخال ميكخخخخخخن أنالعخخخخخخيش احملسخخخخخخنة نتيجخخخخخخة لعمليخخخخخخات إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني. 

تقسخخخخخخخخيم املنخخخخخخخخاطق التجاريخخخخخخخخة ترتيبخخخخخخخخات  وأن األسخخخخخخخخوا  املتخصصخخخخخخخخةتطخخخخخخخخوير املنتجخخخخخخخخات أو  دعخخخخخخخخم وأن للتوظيخخخخخخخخف يف املشخخخخخخخخروع
دوو تقيخخخخخخخخيم جخخخخخخخخ  اً اخلطخخخخخخخخة أيضخخخخخخخخ  تتضخخخخخخخخمنأن ن  خخخخخخخخب االقتضخخخخخخخخاء حسخخخخخخخخبتخخخخخخخخدابري. غريهخخخخخخخخا مخخخخخخخخن الن أو التجخخخخخخخخارة التفضخخخخخخخخيليةو 

ترتيبخخخخخخخات  وضخخخخخخخعن مخخخخخخخن خخخخخخخخالل مباشخخخخخخخرة النخخخخخخخازحنياألشخخخخخخخخا   علخخخخخخخىن أو  تمعخخخخخخخاتعلخخخخخخخى ااحتمخخخخخخخاالت التوزيعخخخخخخخات املاليخخخخخخخة 
 منا ع املشروع.تقاسم 

 

. للتعطخخخخل عيشخخخخهم كسخخخخب  سخخخخبل سخخخختتعرضألولئخخخخ  الخخخخذين  نتقخخخخايلاال دعمالخخخخ . تخخخخو ر خطخخخخة إعخخخخادة التخخخخوطني الةةةةدعم االنتقةةةةايل ي27
الخخخخخخخيت خسخخخخخخخر ا  أو د خخخخخخخع األراب  ناصخخخخخخخيل واملخخخخخخخوارد الطبيعيخخخخخخخةاحمل مقابخخخخخخخل خسخخخخخخخارةيشخخخخخخخمل ذلخخخخخخخ  د خخخخخخخع تعويضخخخخخخخات  ميكخخخخخخخن أن

تخخخخخخنص اخلطخخخخخخة علخخخخخخى . التجاريخخخخخخة نقخخخخخخل األعمخخخخخخال املتضخخخخخخررين مخخخخخخنللمخخخخخخوظفني  الضخخخخخخائعةن أو د خخخخخخع األجخخخخخخور األعمخخخخخخال التجاريخخخخخخة
 استمرار الدعم االنتقايل طوال الف ة االنتقالية.

 املعلومات النمو جية املطلوبة يف املس  االجتماعي واالقتصادي: 2امللحق  11-2
 
 :املشروع املتضررين منن إمجايل عدد األشخا  املشروع املتضررين منبياانت حول األشخا   ي1)
  

 اخلصائص الدميوغرا ية وخصائص التعليم والدخل واملهن •
 مجيع املمتلكات واألصول املتضررةحصر  •
 االجتماعي واالقتصادي واستخدام املوارد الطبيعيةنظم اإلنتاج  •
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 موارد امللكية املش كة إن وجدت حصر •
 رينن مبا يف ذل  الفئات الضعيفةاملتضر األشخا  األنشطة االقتصادية جلميع  •
 الشبكات االجتماعية والتنظيم االجتماعي •
 النظم واملواقع ال قا ية •
 دات الطاقة واألسوا  وما إة ذل وإمدادات امليا  وإمدااملرا ق العامة م ل العيادات ومكاتب الربيد  •

 

 واملساحة: يضابياانت عن األر  ي2)
 

 خريطة املنطقة والقرو املتضررة من االستحواذ على األراضي •
 للمشروع عليها االستحواذاليت مت األراضي إمجايل مساحة  •
 نوع األراضي واستخداما ا •
 األراضيأمناط امللكية واايازة واستخدام  •
 إجراءات حيازة األراضي والتعويضات •
 املرا ق والبق التحتية املدنية القائمة •

 

 بياانت عن مصادرة األراضي وإعادة التوطني إذا كان التدخل ميكن أن يؤدي إة ما يلي: ي3)
  

املؤقخخخخخ  أو الخخخخخدائم والكامخخخخخل أو اجلزئخخخخخي )مبخخخخخا يف ذلخخخخخ  األشخخخخخخا  الخخخخخذين لخخخخخي  لخخخخخديهم مطالبخخخخخات قانونيخخخخخة املخخخخخادي النخخخخخزو   •
  ي؟األراضيلكية مب قابلة لالع اف  ا

االسخخخخختحواذ علخخخخخى األراضخخخخخخي ن  قخخخخخدان األصخخخخخخول أو الوصخخخخخول إة املخخخخخوارد بسخخخخخبب االقتصخخخخخادي )علخخخخخى سخخخخخبيل امل خخخخخالالنخخخخخزو   •
 ماديي؟ انتقال مع عدم وجود حه –الوصول  املفروضة على قيودالأو 

 7طر عمليات اإلخالء القسري؟اي •
يف ر يخخخخخخخخخخة أو التغيخخخخخخخخخخريات يف ترتيبخخخخخخخخخخات حيخخخخخخخخخخازة األراضخخخخخخخخخخي و / أو حقخخخخخخخخخخو  امللكيخخخخخخخخخخة ا تمعيخخخخخخخخخخة / ااقخخخخخخخخخخو  الع علخخخخخخخخخخى اآلاثر •

 ألراضي و / أو املوارد؟ا
 وتقييم خطة إعادة التوطني يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية رصد: تضمني 3امللحق  11-3
 

ن خطخخخخخخة اإلدارة البيئيخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخةوالتقيخخخخخخيم يف  دوالرصخخخخخخ خطخخخخخخة إعخخخخخخادة التخخخخخخوطني واملخخخخخخخاطر  بشخخخخخخأنسخخخخخختتم اإلشخخخخخخارة إة املشخخخخخخاورات 
 وضح أدان :امل على النحو

 

 عي:ي املشروع الفر 2ن )خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةيف مقدمة 
 

 
ن دون تو ري أشكال مناسبة من ااماية القانونية أو يشغلو اأو ا تمعات من املنازل و / أو األراضي اليت    األسري عرَّف اإلخالء القسري هنا على أنه اإلبعاد الدائم أو املؤق  ضد إرادة األ راد أو    7

 . اً حقو  اإلنسان املع ف  ا دولي  مليات اإلخالء القسري انتهاكات جسيمة  موعة منالوصول إليها. تشكل عإ حة  غريها من أشكال ااماية و 
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 وصف املشروع الفرعي:
 

 العمل نطا  •
 وقعامل •
 التوطنياألراضي وإعادة  حيازة •
 الوصول إة املوارد واخلدماتاملفروضة على قيود ال •
 عمالة األطفال •
 ي19-جائحة  ريوس كوروان املستجد )كو يد مراعاة •

 

 على حيازة األراضي وإعادة التوطني كان املشروع الفرعي يشري إة وجود ياطر  يف حال
 

 خخخخخخخب أن تتضخخخخخخخمن خطخخخخخخخة التخفيخخخخخخخف والرصخخخخخخخد واإلبخخخخخخخالا يف خطخخخخخخخة اإلدارة البيئيخخخخخخخة واالجتماعيخخخخخخخة مجيخخخخخخخع تخخخخخخخدابري التخفيخخخخخخخف وخطخخخخخخخة 
 املؤشرات.و العمل 
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 مؤشرات رصد وتقييم خطة إعادة التوطني: 4امللحق  11-4
 

 تكرار الرصد وسائل التحقق  املؤشرات عملية إعادة التوطني تسلسل أنشطة إعادة التوطني 
 وتو ريهاااللتزام ابمليزانية   املدخالت 

 

تعيخخخني أخصخخخائي اجتمخخخاعي يف بخخخرانمم األمخخخم املتحخخخدة اإلمنخخخخائي  
األشخخخخخخغال العامخخخخخخة    ومشخخخخخخروعوالصخخخخخخندو  االجتمخخخخخخاعي للتنميخخخخخخة  

 منظمة األغذية والزراعةو 
 

 وحدة إدارة املشاريعيف  تدريب األخصائي االجتماعي  

 امليزانية يف الوق  املناسب لد ع التعويضات تو ري  •
 تقييم املشروع  االنتهاء منبعد    التعينيهل مت   •

  التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 املشروع  املتضررين منمشاورات إضا ية مع األشخا    األنشطة / العملية 
 

  املتضخخخخررين مخخخخنمت إجخخخخراء مشخخخخاورات إضخخخخا ية مخخخخع األشخخخخخا   هخخخخل   •
   أثناء عملية حتدي  خطة عمل إعادة التوطني؟  املشروع

ن حبي  تغطي ا االت الرئيسخخية  إة أي مدو يتم إجراء املشاورات •
 التالية:

o تكلفة االستبدال املق حة لاصول املتضررة 
o الدعم النقدي املق   لاصول املتضررة 
o العخخيش املق حخخة    كسخخب  أنشخخطة اسخختعادة سخخبلن  التشخخاور بشخخأ

 مع األسر املتضررة

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 

يف    اً  ليخخخ   خطخخخة عمخخخل إعخخخادة التخخخوطني احملدثخخخةعخخخن  اإل صخخخا   هخخخل مت   • اإل صا  عن خطة عمل إعادة التوطني النهائية احملدثة   
  اعخخخ اضموقخخخع املشخخخروع وعلخخخى املوقخخخع اإللكخخخ وين للبنخخخ  بعخخخد عخخخدم  

 البن  وموا قة ااكومة احمللية؟
 مت تسليم كتيب معلومات املشروع لاسر املتضررة؟هل   •

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
   التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 بعد االنتهاء من التقييم •
 

 اتد ع التعويض املخرجات 
 
 

النسخخخبة املئويخخخخة لاسخخخخر الخخخخيت تتلقخخخى حزمخخخخة تعويضخخخخات كاملخخخخة ضخخخخمن   •
 اجلدول الزمين املتفق عليه

 املخصصإمجايل التعويضات والدعم املقدم مقابل إمجايل املبلغ   •

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 شهري •
 سنويربع   •

 عدد التظلمات املقدمة )كما رصد ا وحدة إدارة املشروعي شهر ً  • املظامل  
 عدد التظلمات اليت مت حلها شهر ً  •
 عدد التظلمات املقدمة على مستوو وحدة إدارة املشروع •
 عدد التظلمات املقدمة على مستوو احملا ظة •

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 شهري •
 ربع سنوي •
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هل مواقع إعادة التوطني جاهزة لالنتقال املادي و ًقا خلطة إعادة   • إعادة التوطني  
 التوطني احملدثة املعتمدة؟ 

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 شهري •
 ربع سنوي •

خلطخخة عمخخل إعخخادة    اً العخخيش و قخخ   كسخخب  يخخذ اسخختعادة سخخبلمت تنفهخخل   • استعادة سبل كسب العيش 
مخخخخخن حيخخخخخ  اجلخخخخخدول الخخخخخزمين وعخخخخخدد    –التخخخخخوطني احملدثخخخخخة املعتمخخخخخدة  

 األنشطة؟

  ناألخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 شهري •
د خخخخخخخخخع    االنتهخخخخخخخخخاء مخخخخخخخخخن)بعخخخخخخخخخد  ربخخخخخخخخخع سخخخخخخخخخنوي   •

 ياتالتعويض
علخخى  العخخيش اهلخخدف املخطخخ  لخخه    كسخخب  هخخل حتقخخق اسخختعادة سخخبل • العيش  كسب  برانمم استعادة سبل النتائم

 بني يف خطة عمل إعادة التوطني احملدثة املعتمدة؟امل  النحو
  كسخخب  تؤكد النسبة املئوية لاسر املشاركة يف برانمم اسخختعادة سخخبل •

ابلكامل )إة مستوو ما    همعيشكسب  العيش على استعادة سبل  
 قبل املشروعي بعد ستة أشهر

 

  األخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتنتقخخخخخخارير  
 التقييمو رصد  التقارير  التنفيذن    رصدتقارير  

 شهري •
بعخخد سخختة أشخخهر عنخخد   الرصخخد بدء)ربع سنوي  •

االنتهخخخخخخخخاء الكامخخخخخخخخل مخخخخخخخخن أي إعخخخخخخخخادة التخخخخخخخخوطني  
 ي إعخخخخخخادة إنشخخخخخخاء أعمخخخخخخال جتاريخخخخخخة    ناملخخخخخخادي

 جديدة يف املوقع اجلديدي

العخخخخيش يعمخخخخل    كسخخخخب  تأكخخخخد ألخخخخا إذا كخخخخان بخخخخرانمم اسخخخختعادة سخخخخبلال • العيش  كسب  استدامة برانمم استعادة سبل 
  ي استدامته  نأي نتائجه  من خالل مؤشراتن  جيداً 

  األخصخخخخخخائيني يف مخخخخخخال الضخخخخخخماانتنتقخخخخخخارير  
ن  التقيخخيمو رصخخد  التقخخارير التنفيخخذن  رصخخدتقارير 

 تقارير الرصد اخلارجي

 شهري •
 ربع سنوي •
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 : املعلومات النمو جية املطلوبة لكتيب املعلومات العامة5امللحق  11-5
 

 احملتو ت العامة لكتيب املعلومات العامة ما يلي: ب أن تتضمن 
  

 وصف موجز للمشروع الفرعي •
 اجلدول الزمين للتنفيذ •
 ن الدائمة مقابل املؤقتةيروع الفرعي )االجتماعية والبيئيةاملش آاثر •
 املتضررين من املشروع وسياسات إعادة التوطني وإعادة التأهيل استحقاقات •
 التوطني ونشر املعلوماتاملؤسسات املسؤولة عن إعادة  •
 واملشاركة مع األشخا  املتضررين من املشروع املشاوراتآلية  •
 لدو األشخا  املتضررين من املشروع يف حال وجود سؤال ما الذي  ب  عله •
 املظاملإجراءات معاجلة  •
 والتقييم الرصدمتطلبات   •
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 وإجراإات التربع ابألر  وإجراإات األراضي / املباين املست جرة: شروط التربع الطوعي ابألر  6امللحق  11-6
 

 حول املشروع واخليارات املتاحة هلم. مألراضي بشكل مناسب والتشاور معهاب املتربعنيمت إبالا  •
يف  اً رغبخخخخختهم يف املضخخخخخي قخخخخخخدم اً وقخخخخخد أكخخخخخخدوا كتابيخخخخخ  أخخخخخخد اخليخخخخخارات ي عخخخخخديخخخخخدر  املتربعخخخخخون احملتملخخخخخون لاراضخخخخخي أن الخخخخخخر ض  •

 التربع.
مسخخخخخاحة األرض الخخخخخيت يخخخخختم التخخخخخربع  خخخخخا صخخخخخغرية ولخخخخخن تقلخخخخخص مخخخخخن مسخخخخخاحة األرض املتبقيخخخخخة للمتخخخخخربع إة مخخخخخا دون املسخخخخخاحة  •

 .اليت يلزم أن حتا ا على سبل كسب عيش املتربع عند املستو ت ااالية
 األسرة. على انتقالاألمر  ينطوي ال  •
 يستفيد املتربع ابألرض مباشرة من املشروع.من املتوقع أن  •
الخخخخخخذين يسخخخخخخختخدمون  األشخخخخخخخخا مبوا قخخخخخخة   قخخخخخخ  ميكخخخخخخخن أن يخخخخخختم التخخخخخخخربع  نألراضخخخخخخخي ا تمعيخخخخخخة أو اجلماعيخخخخخخةاب  يمخخخخخخا يتعلخخخخخخق •

 .يشغلو ااألراضي أو 
 

 يضاإجراإات التربع الطوعي ابألر 
 

ال يخخخخخخزال  خخخخخخري تطبيخخخخخخق النظخخخخخخام العخخخخخخريف للتخخخخخخربع ابألراضخخخخخخي مخخخخخخن أجخخخخخخل ن : يف املنخخخخخخاطق الريفيخخخخخخةةالتةةةةةةربع ابألراضةةةةةةي اخلاصةةةةةة  −
العامخخخخة  النفخخخخعملشخخخخاريع  الخخخخيت يخخخختم االسخخخختحواذ عليهخخخخا. ال يوجخخخخد تشخخخخريع ر خخخخي  يمخخخخا يتعلخخخخق ابألراضخخخخي العخخخخام النفخخخخعمشخخخخاريع 

حيخخخخخ  يتخخخخخربع  ةاحملليخخخخخ  اتن وتسخخخخختند العمليخخخخخة املتبعخخخخخة إة أنظمخخخخخة تقليديخخخخخة راسخخخخخخة علخخخخخى مسخخخخختوو ا تمعخخخخخ يف املنخخخخخاطق الريفيخخخخخة
يخخخخخازة املتعلقخخخخخة حبقضخخخخخا  الدأبخخخخخ  ا تمعخخخخخات الريفيخخخخخة يف الخخخخخيمن علخخخخخى حخخخخخل ن مخخخخخن املشخخخخخروع ابألرض. ياملتضخخخخخرر  األشخخخخخخا 

ن  ينخخخخخه يكخخخخخون مخخخخخن املتوقخخخخخع يف ك خخخخخري مخخخخخن ااخخخخخاالت. رتيبخخخخخات تسخخخخخوية املنازعخخخخخات الداخليخخخخخةاألراضخخخخخي عخخخخخن طريخخخخخق التشخخخخخاور وت
ن  خخخخخخين التخخخخخخربع . مخخخخخخع ذلخخخخخخ طوعخخخخخخاً ابألراضخخخخخخي الالزمخخخخخخة ملشخخخخخخاريع النفخخخخخخع العخخخخخخاممخخخخخخن مخخخخخخال  األراضخخخخخخي املتخخخخخخأثرين أن يتربعخخخخخخوا 

 ةاحملليخخخخخ اتفاقيخخخخخة اإلطخخخخخار االجتمخخخخخاعي م مقبخخخخخول بشخخخخخكل متبخخخخخادل وضخخخخخمن  خخخخخب أن يخخخخختم يف سخخخخخيا  تفخخخخخاهابألراضخخخخخي الطخخخخوعي 
مكاتخخخخخب ي األصخخخخخول ورئخخخخخي  جلنخخخخخة املسخخخخختفيدين وأل خخخخخل السخخخخخلطات احملليخخخخخة أو مخخخخخال توقيعهخخخخخا مخخخخخن قبخخخخخل مالخخخخخ  )  خخخخخبالخخخخخيت 

مخخخخخع ن سخخخخخيتم التفخخخخخاوض . مخخخخخع ذلخخخخخ تعخخخخخويض نقخخخخخدي  ينطخخخخخوي ذلخخخخخ  علخخخخخى. ال الخخخخخوزارات املسخخخخختفيدة يف املنخخخخخاطق املسخخخخختهد ة
 ملباين واهلياكل املادية.مقابل اعلى االستبدال العيين مال  العقار 

 

 عليهخخخخخاااصخخخخول الدقيقخخخخة لخخخخارض الخخخخيت يخخخختم  القيمخخخخةقيخخخخة اإلطخخخخار االجتمخخخخخاعي اتفا تخخخخذكرن  خخخخب أن إة أقصخخخخى حخخخخد ألكخخخخن −
ا  ذلخخخخخ الوثيقخخخخخة توقيخخخخخع مالخخخخخ  األرض قبخخخخخل تنفيخخخخخذ املشخخخخخروع. يخخخخخو ر  تتطلخخخخخبأو التخخخخخربع  خخخخخا مخخخخخن كخخخخخل مالخخخخخ  عقخخخخخار.  توثيقخخخخخً

 .ملعر ة وموا قة مالكي األراضي على مساحة أراضيهم املستخدمة يف املشروع
 

تسخخخخختند الشخخخخخخروط حيخخخخخب أن . يضخخخخخ ااإلطخخخخخار االجتمخخخخخاعي الشخخخخخروط الخخخخخيت يخخخخخختم مبوجبهخخخخخا التخخخخخربع الطخخخخخوعي ابألر حتخخخخخدد اتفاقيخخخخخة  −
عمليخخخخخخخة لالخخخخخخواردة يف اتفاقيخخخخخخة اإلطخخخخخخخار االجتمخخخخخخاعي إة املمارسخخخخخخخات التقليديخخخخخخة احملليخخخخخخة املتعلقخخخخخخخة ابلتخخخخخخربع ابألراضخخخخخخخي اخلاصخخخخخخة 

 تاباخخخخخخاالخاصخخخخخخة تتعلخخخخخخق  أحكخخخخخخاممشخخخخخخروع االسخخخخخختجابة لامخخخخخخن الغخخخخخخذائي والقخخخخخخدرة علخخخخخخى الصخخخخخخمود وحتخخخخخخدد أي شخخخخخخروط أو 
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اخليخخخخارين أحخخخخد شخخخخروط الن ميكخخخخن أن تتضخخخخمن هخخخخذ  مخخخخن قبخخخخل ا تمخخخخع. بشخخخخكل عخخخخام اً املعينخخخخةن والخخخخيت يتعخخخخني تسخخخخويتها داخليخخخخ 
 :التاليني

 

 ون أابألرض للمجتمعحبرية أي يتربع الشخص املتضرر 
  ي  وز للمجتمع ختصيص جزء من أرضه للشخص املتضرر.

 

أن جلنخخخخخخخة املسخخخخخخختفيدين وأل خخخخخخخل السخخخخخخخلطات احملليخخخخخخخة أو مكاتخخخخخخخب الخخخخخخخوزارات املسخخخخخخختفيدة يف املنخخخخخخخاطق املسخخخخخخختهد ة  علخخخخخخخى خخخخخخخب  −
مخخخخخن قبخخخخخل احملكمخخخخخة أو ا لخخخخخ  احمللخخخخخي أو  مخخخخخن قبخخخخخلإمخخخخخا وتخخخخختم املصخخخخخادقة عليهخخخخخا اخليخخخخخارين املخخخخخذكورين أعخخخخخال  يشخخخخخهدوا علخخخخخى 

نسخخخخخخر منهخخخخخخا وتوزيخخخخخخع مكتخخخخخخب الزراعخخخخخخة  لخخخخخخدو وسخخخخخخيتم حفخخخخخخا االتفاقيخخخخخخة األصخخخخخخلية  ؛مكتخخخخخخب الزراعخخخخخخة يف املنخخخخخخاطق املسخخخخخختهد ة
ملفخخخخخخخات مشخخخخخخخروع االسخخخخخخختجابة لامخخخخخخخن الغخخخخخخخذائي والقخخخخخخخدرة نسخخخخخخخخة للحفخخخخخخخا يف ومموعخخخخخخخة املخخخخخخخزارعني و  لمجتمخخخخخخخع املسخخخخخخختفيدل

 على الصمود.
 

صخخخخخخخا  مخخخخخخخن ااكومخخخخخخخة ل يضخخخخخخخ االر يخخخخخخخة لتحويخخخخخخخل ملكيخخخخخخخة األر : سخخخخخخخيتم وضخخخخخخخع التشخخخخخخخريعات التةةةةةةةربع ابألراضةةةةةةةي ا كوميةةةةةةةة −
مخخخخخخخن قبخخخخخخخل ا لخخخخخخخ  احمللخخخخخخخي أو السخخخخخخخلطات ذات الصخخخخخخخلة. سخخخخخخخيتم توقيخخخخخخخع اتفاقيخخخخخخخة اإلطخخخخخخخار وتخخخخخخختم املصخخخخخخخادقة عليهخخخخخخخا ملشخخخخخخخروع ا

االجتمخخخخخخاعي مخخخخخخن قبخخخخخخل رئخخخخخخي  جلنخخخخخخة املسخخخخخختفيدين وأل خخخخخخل السخخخخخخلطات احملليخخخخخخة أو مكاتخخخخخخب الخخخخخخوزارات املسخخخخخختفيدة يف املنخخخخخخاطق 
  املستهد ة.

 

 ااصخخخخول عليهخخخخخاالدقيقخخخخة لخخخخارض الخخخخيت يخخخختم  القيمخخخخةاتفاقيخخخخة اإلطخخخخار االجتمخخخخخاعي  تخخخخذكرن  خخخخب أن ة أقصخخخخى حخخخخد ألكخخخخنإ −
ملكيخخخخخخة ة. حتخخخخخدد اتفاقيخخخخخة اإلطخخخخخخار االجتمخخخخخاعي الشخخخخخروط الخخخخخيت يخخخخخختم مبوجبهخخخخخا حتويخخخخخل يخخخخخ ااكوم األمخخخخخخال أو التخخخخخربع  خخخخخا مخخخخخن 

جلنخخخخخخخة املسخخخخخخختفيدين وأل لخخخخخخخي السخخخخخخخلطات احملليخخخخخخخة أو مكاتخخخخخخخب الخخخخخخخوزارات املسخخخخخخختفيدة يف  عليهخخخخخخخا وميكخخخخخخخن أن تشخخخخخخخهد يضخخخخخخخ ااألر 
ا لخخخخخخخ  احمللخخخخخخخي أو السخخخخخخخلطة ذات الصخخخخخخخلة أو مكتخخخخخخخب الزراعخخخخخخخة يف  مخخخخخخخن قبخخخخخخخل املصخخخخخخخادقة عليهخخخخخخخاتم تخخخخخخخ و املنخخخخخخخاطق املسخخخخخخختهد ة 
 املسخخخخخختفيدلمجتمخخخخخخع لنسخخخخخخر منهخخخخخخا وتوزيخخخخخخع مكتخخخخخخب الزراعخخخخخخة  لخخخخخخدو االتفاقيخخخخخخة األصخخخخخخلية يخخخخخختم حفخخخخخخا و  ناملنخخخخخخاطق املسخخخخخختهد ة
  .ملفات مشروع االستجابة لامن الغذائي والقدرة على الصمودنسخة للحفا يف ومموعة املزارعني و 

 

  إجراإات األراضي / املباين املست جرة
 

لزراعخخخخخخخة املائيخخخخخخخة احملميخخخخخخخة لالبيخخخخخخخوت البالسخخخخخخختيكية و  احملاصخخخخخخخيل الزراعيخخخخخخخةاملسخخخخخخختأجرة املق حخخخخخخخة ملراكخخخخخخخز ألراضخخخخخخخي اب  يمخخخخخخخا يتعلخخخخخخخق −
وتخخخخخخختم وجلنخخخخخخة املسخخخخخختفيدين  األراضخخخخخخيي مخخخخخخال ر يخخخخخخة بخخخخخخني مالخخخخخخخ  )سخخخخخخيتم إبخخخخخخخرام اتفاقيخخخخخخة إ خخخخخخار  نق معاجلخخخخخخة األلبخخخخخخانومرا خخخخخخ 

ا لخخخخخخ  احمللخخخخخخي أو السخخخخخخلطات ذات الصخخخخخخلة. سخخخخخخيتم توقيخخخخخخع اتفاقيخخخخخخة اإلطخخخخخخار االجتمخخخخخخاعي مخخخخخخن  املصخخخخخخادقة عليهخخخخخخا مخخخخخخن قبخخخخخخل
يخخخخخة أو مكاتخخخخخب الخخخخخوزارات املسخخخخختفيدة يف املنخخخخخاطق املسخخخخختهد ة لتحديخخخخخد قبخخخخخل رئخخخخخي  جلنخخخخخة املسخخخخختفيدين وأل خخخخخل السخخخخخلطات احملل

  األدوار واملسؤوليات.
 



74 

 

واإل خخخخخخخار  يةالتشخخخخخخخغيل للنفقخخخخخخخاتن  خخخخخخخب أن تسخخخخخخخرد اتفاقيخخخخخخخة اإلطخخخخخخخار االجتمخخخخخخخاعي املبلخخخخخخخغ الخخخخخخخدقيق إة أقصخخخخخخخى حخخخخخخخد ألكخخخخخخخن −
 أن تشخخخخخخهدشخخخخخخروط اإلجخخخخخخراءات التشخخخخخخغيلية للمنشخخخخخخ ت املسخخخخخختأجرة و خخخخخخب حتخخخخخخدد اتفاقيخخخخخخة اإلطخخخخخخار االجتمخخخخخخاعي واألجخخخخخخور. 

وتخخخخخخخختم جلنخخخخخخخخة املسخخخخخخخختفيدين وأل لخخخخخخخخي السخخخخخخخخلطات احملليخخخخخخخخة أو مكاتخخخخخخخخب الخخخخخخخخوزارات املسخخخخخخخختفيدة يف املنخخخخخخخخاطق املسخخخخخخخختهد ة عليهخخخخخخخخا 
يخخخخخخختم و ا لخخخخخخخ  احمللخخخخخخخي أو السخخخخخخخلطة ذات الصخخخخخخخلة أو مكتخخخخخخخب الزراعخخخخخخخة يف املنخخخخخخخاطق املسخخخخخخختهد ة  املصخخخخخخخادقة عليهخخخخخخخا مخخخخخخخن قبخخخخخخخل

نسخخخخخخخة ومموعخخخخخة املخخخخخزارعني و  لمجتمخخخخخخع املسخخخخختفيدلنسخخخخخر منهخخخخخا وتوزيخخخخخع مكتخخخخخخب الزراعخخخخخة  لخخخخخدو االتفاقيخخخخخة األصخخخخخلية  حفخخخخخا 
  .ملفات مشروع االستجابة لامن الغذائي والقدرة على الصمودللحفا يف 
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 الشتالتجتميع ومراكز  البذورراكز مل: منا ن التفاقية اإلطار االجتماعي 7امللحق  11-7
 

مشخخخخخخروع اسخخخخخختعادة وحتسخخخخخخني اإلنتخخخخخخاج الزراعخخخخخخي وهخخخخخخو دعمخخخخخخه البنخخخخخخ  الخخخخخخدويل يلتاليخخخخخخة إة املشخخخخخخروع السخخخخخخابق الخخخخخخذي تسخخخخخختند النمخخخخخخاذج ا
ن االقتضخخخخخخاءن حسخخخخخخب مشخخخخخخروع  رعخخخخخخيدي ها / تعخخخخخخديلها لكخخخخخخل ن وهخخخخخخي منخخخخخخاذج ميكخخخخخخن حتخخخخخخ ألصخخخخخخحا  اايخخخخخخازات الصخخخخخخغرية يف الخخخخخخيمن

 أثناء تنفيذ مشروع االستجابة لامن الغذائي والقدرة على الصمود.
 

 الشتالت جتميع كز ا ملر   ية لجنة اجملتمعال سجل ترشي   أ.
 افظة …………… احمل…………….  املديريةناحية ………………. القرية …………… ال

 

 2022 /   /  تاريخال            اليوم
 

 اجتماع بني:مت عقد 
 

 السيد / .................................................. املديرية مدير عام  ي1
 ............................................/  السيداملديرية يف عضو جلنة اخلدمات ابلسلطة احمللية  ي2
 السيد / ..................................... املديرية يف مدير مكتب الزراعة  ي3
 ..................................................الشري  املنفذ للنشاط السيد / أل ل  ي4
................................  / السخخخخخخخخخخيد................................ : السخخخخخخخخخخيد/أعيخخخخخخخخخخان وشخصخخخخخخخخخخيات ا تمخخخخخخخخخخع احمللخخخخخخخخخخي ي5

  ................................السيد / 
 80و ةةةةب أن ال يقةةةةل عةةةةددهم عةةةةن ) ني مخخخخزارع ) بلخخخخغاملديريخخخخة ي يف والفواكخخخخهضخخخخار اخل) احملاصخخخخيل الزراعيخخخخةأكخخخخرب عخخخخدد مخخخخن مزارعخخخخي  ي6

– 100). 
 

 الشخخخخختالتجتميخخخخخع مركخخخخخز وأل خخخخخل الشخخخخخري  املنفخخخخخذ أكيخخخخخة املديريخخخخخة ومخخخخخدير مكتخخخخخب الزراعخخخخخة يف املديريخخخخخة ن أوضخخخخخح مخخخخخدير عخخخخخام يف بدايخخخخخة االجتمخخخخخاع
منظمخخخخخخة األغذيخخخخخخة والزراعخخخخخخة  هخخخخخخي الوكالخخخخخخة املنفخخخخخخذة  خخخخخخين نكمخخخخخخا ذكخخخخخخر يف هخخخخخخذا االجتمخخخخخخاعوإدارة اإليخخخخخخرادات.   العمخخخخخخلومراحخخخخخخل التنفيخخخخخخذ وآليخخخخخخة 
 .بتمويل من البن  الدويل

 

 ن وهي كالتايل:ا اجلميع مبعايري اختيار املوقعن مت إبالالشتالتقبل حتديد موقع مركز  −
 .الشتالتويتوس  أكرب شرحية من مزارعي  اً ومناسب اً  ب أن يكون املوقع آمن −
املسخخخخخخخخؤولة يف يف املديريخخخخخخخة واجلهخخخخخخخخات  احملاصخخخخخخخخيل الزراعيخخخخخخخخةي مخخخخخخخخن مزارعخخخخخخخي 100 – 80 خخخخخخخب أن حيصخخخخخخخخل املوقخخخخخخخخع علخخخخخخخى موا قخخخخخخخخة ) −

   .املديرية واحملا ظة
 .م  مربعي 30 × 30مستوية وال تقل مساحتها عن ) األرض ب أن تكون  −
القانونيخخخخة )وثيقخخخخة امللكيخخخخة  الواثئخخخخقمخخخخن خخخخخالل تقخخخخدئ مجيخخخخع  الشخخخختالتجتميخخخخع مركخخخخز يخخخختم نقخخخخل ملكيخخخخة األرض بشخخخخكل دائخخخخم لصخخخخا   −

 لخخخخخخدواالحتفخخخخخا  ابلواثئخخخخخخق األصخخخخخخلية و ن املديريخخخخخخةالتنخخخخخخازلي.  خخخخخخب حتريخخخخخر مجيخخخخخخع هخخخخخخذ  الواثئخخخخخخق مخخخخخن قبخخخخخخل  كمخخخخخخة وثيقخخخخخخة األصخخخخخلية و 
 احملا ظة.يف و  املديريةمكتب الزراعة يف  لدوونسختني منها  الشتالتجتميع كز اللجنة ا تمعية ملر 
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وصخخخخخخخول  لتسخخخخخخهيليكخخخخخخون يف منطقخخخخخخة مزدمحخخخخخخة  الن وأ  أو جبخخخخخخوار  للمديريخخخخخخةالطريخخخخخخق الرئيسخخخخخخخي  اً مخخخخخخن خخخخخخب أن يكخخخخخخون املوقخخخخخخع قريبخخخخخخ −
  إة من وإة املركز.شاحنات النقل 

 

املوقخخخخخخع النهخخخخخخائي ملركخخخخخخز  ووا قخخخخخخوا علخخخخخخىن مث حخخخخخخددوا وا مبراجعخخخخخخة معخخخخخخايري اختيخخخخخخار املوقخخخخخخعن وقخخخخخخامالشخخخخخختالتأدر  مجيخخخخخخع اااضخخخخخخرين أكيخخخخخخة مركخخخخخخز 
وأبخخخخخخخخدو الخخخخخخخخذي حضخخخخخخخخر هخخخخخخخخذا االجتمخخخخخخخخاع  .............../ ............... ملكيخخخخخخخخة  انحيخخخخخخخخةقريخخخخخخخخة / .......... يف  الشخخخخخخخختالتجتميخخخخخخخخع 
 خخخخب حتريخخخخر مجيخخخخع هخخخخذ  الواثئخخخخق بشخخخخكل قخخخخانوين مخخخخن قبخخخخل  .يالتنخخخخازلوثيقخخخخة وثيقخخخخة امللكيخخخخة األصخخخخلية و القانونيخخخخة ) الواثئخخخخقوقخخخخدم مجيخخخخع  موا قتخخخخه
 .املديريةيف  الشتالتجتميع إلنشاء مركز  املديرية كمة 

 

 بياانت مالك األر 
 

 التوقيع واخلتم  رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع رقم بطاقة اهلوية  العمر الني موقعه يف امللكية اسم املمثل القانوين   املالك

         

 

 بياانت األر 
 

 : ........................................... اسم األر  ي1
مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر   ....................مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن اجلنخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخو   ...................: مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمال حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدود األر  ي2

 ....................من الغر    ....................
.................... مخخخخخخخخخخخ  =  .................... مخخخخخخخخخخخ العخخخخخخخخخخخرض ن الطخخخخخخخخخخخول .................... مخخخخخخخخخخخ : أبعةةةةةةةةةةةاد األر  ي3

 مربع
 .................... الشمال .................... اجلنو : اإلحدا يات ي4

 

ن ة احملليخخخخخة ولخخخخخوائح العمخخخخخل ا تمعخخخخخين ويسخخخخختند إة لخخخخخوائح السخخخخخلطكبخخخخخريولخخخخخه زخخخخخخم تنمخخخخوي   هخخخخخو مشخخخخخروع متمعخخخخخيهخخخخخذا املشخخخخخروع  ابلنظخخخخر إة أن
 ل ا تمع ككل ابل تيب التايل: كلجنة متمعية م  احملاصيل الزراعيةمزارعي من ي 3) يقوم بتزكيةا تمع أن  ب على  ينه 

 

 احملا ظة واملديرية.يف والسلطة احمللية ومكتب الزراعة  مي لون ا تمع واملنظمة ي1
 توقيع اتفاقيات الربانمم نيابة عن ا تمع. ي2
  .الشتالتإلدارة مركز  شخصنيي 2ترشيح ) ي3
 و قاً ملعايري الربانمم دون حتيز ألحد. الشتالتجتميع يف مركز  شخص للعملي 15ترشيح ) ي4
 .الشتالتمتابعة سري العمل وتقييم أداء إدارة مركز و  اإلشراف ي5
 واملش  ت وتوزيع اإليرادات حسب النسب احملددة. النفقاتاإلشراف على  ي6
 .الشتالتاستمرارية عمل مركز  ضمان ي7

 

 كلجنة متمعية م ل ا تمع ككل.  أشخا ي 3)بتزكية مجيع ااضور  قامن بعد معر ة كل هذ  التفاصيل
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 يةلجنة اجملتمعالأعضاإ معلومات 
 

 بصمة أو التوقيع ال رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع رقم بطاقة اهلوية  العمر الني االسم رقم 

        الرئيي 1

       عضو  2

       عضو  3
 

مركخخخخخز  يف عمخخخخخلالن وأ خخخخخا سخخخخختكون جهخخخخخة ميسخخخخخرة وإشخخخخخرا ية علخخخخخى سخخخخخري دور السخخخخخلطة احملليخخخخخة يف املديريخخخخخة املديريخخخخخةأوضخخخخخح مخخخخخدير عخخخخخام  نأخخخخخخرياً 
 السجل هو ضمانة ملنظمة األغذية والزراعة واحملا ظة.وضمان استمراريته. كما اعترب أن هذا  الشتالتجتميع 

 
 التوقيع  املنصب االسم رقم 
  رئيي اللجنة اجملتمعية السيد  1
  الشريك املنفذ اثل   السيد  2
 السيد  3

 أعيان وشخصيات اجملتمع احمللي

 

  السيد  4

  السيد  5

  يف املديرية مدير مكتب الزراعة   السيد  6

  يف املديرية عضو لنة اخلدمات   السيد  7
  املديرية   مدير عام السيد  8
  احملافظةيف  مدير عام مكتب الزراعة   السيد  9
 

 الواثئق املرفقة
 

 ي.املديريةمن قبل  كمة  حتريرها)مت  الشتالتجتميع نقل ملكية األرض ملركز اخلاصة بالتنازل القانوين  وثيقة ي1
 ي.املديريةمن قبل  كمة  حتريرها)مت  الشتالتجتميع نقل ملكية األرض ملركز اخلاصة ب ةاألصلي الوثيقة ي2
  املزارعني الذين حضروا االجتماع. اتتوقيع كشف ي3
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 الشتالت جتميع   شي  إلدارة وعمال مركز الب. سجل 
 افظة ……………احمل…………….  املديريةناحية ………………. القرية …………… ال

 
 2022 /   /  تاريخال            اليوم

 

 مت عقد اجتماع بني:
 

 ..................................................السيد /  يف املديريةجلنة اخلدمات ابلسلطة احمللية  عضو ي1
 ..................................................السيد /  يف املديريةمدير مكتب الزراعة  ي2
 ..................................................السيد /  املديريةيف الشري  املنفذ للنشاط أل ل  ي3
 .(100 – 80و ب أن ال يقل عددهم عن ) ني مزارع ) بلغأكرب عدد من مزارعي اخلضار يف املديرية  ي4
................................  / السخخخخخخخخخخيد................................ : السخخخخخخخخخخيد/وشخصخخخخخخخخخخيات ا تمخخخخخخخخخخع احمللخخخخخخخخخخيأعيخخخخخخخخخخان  ي5

 السيد / ................................
................................ السخخخخخخخخخخيد /  / السخخخخخخخخخخيد................................ السخخخخخخخخخخيد/: يخخخخخخخخخخةلجنخخخخخخخخخخة ا تمعالأعضخخخخخخخخخخاء  ي6

................................  
 

 .اقبل تنفيذه الشتالتجتميع ملركز  كان  ور االجتماع حتديد املهام النهائية
 

 .الشتالتشخصني إلدارة مركز ترشيح  ي1
 يف إنتاج الشتالت. كعمال  شخص 15ترشيح  ي2
 الربانمم مبا يضمن استمرارية اإلنتاج. إلرشاداتاً آلية توزيع اإليرادات و ق ي3

 

 الشتالتأوال : ترشي  شخصني إلدارة مركز 
 

 الشخخخخخختالتجتميخخخخخخع احملا ظخخخخخخة جلميخخخخخخع اااضخخخخخخرين املخخخخخخذكورين أعخخخخخخال  معخخخخخخايري إدارة مركخخخخخخز يف  الشخخخخخختالتجتميخخخخخخع مركخخخخخخز  يف أوضخخخخخخح املخخخخخخدر  الفخخخخخخين
 وما هي املهام املوكلة إليهم:

 

  هي كما يلي: الشتالتجتميع مركز  يني يفدار اإل سؤولنياملمعايري وشروط اختيار 
 

 وحتمل مسؤولية جنا  املشروع. الشتالتجتميع الرغبة واالستعداد الكاملني إلدارة مركز  كون لديهمتأن  ي1
 ابإلمجاع. الشتالتجتميع مركز يف  نياختيار العامل يتمو ب أن  يةلجنة ا تمعاليتم ترشيحهم من قبل أن  ي2
 .الزراعيةن أو لديهم خربة سابقة يف تعبئة احملاصيل الزراعيةاصيل احملتعمل يف مال زراعية  أسرأن يكونوا من  ي3
  انوية.المؤهل جامعي أو دبلوم زراعي أو أي مؤهل علمي أو شهادة  لديهميفضل أن يكون  ي4
 والشفا ية املطلقة.لديهم القدرة على القيادة وسعة الصدر أن تكون  ي5
 .ا اورةاملنطقة واملناطق   يفزارعنيامللديهم عالقة واسعة مع أن تكون و  واايادن أن يتسموا ابلنشاط واايوية ي6
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 اآلخرين. وحب أن يتسموا بصفات الطمو  والنجا  ي7
  .الشتالتجتميع املوقع الذي يوجد  يه مركز  سكان يكونوا قريبني منأن  ي8

 

 :النحو التايلمهامهم على ستكون 
 

عخخخخخخن تسخخخخخخيري عمخخخخخخل وإدارة واحملا ظخخخخخخة املديريخخخخخة يف ة ومكاتخخخخخخب الزراعخخخخخخوالسخخخخخخلطة احملليخخخخخخة  يخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالأمخخخخخخام يتحملخخخخخون املسخخخخخخؤولية  ي1
 الشتالتجتميع مركز 

 بناء عالقات مع املزارعني والبح  عن صفقات مع جتار اجلملة وتوقيع العقود معهم. ي2
 .الزراعيةااللتزام   ضل املواصفات لتغليف وتسويق مجيع احملاصيل  ي3
 السجالت ذات الصلة. ابستخدامواإليرادات  النفقاتإدارة  ي4
 وتوزيع العمل بينهم و ق خطة أسبوعية. الشتالتجتميع مركز  يف تنظيم العمل بني العاملني ي5
 .الشتالتجتميع ن واافا  على مجيع مكوانت مركز واار  على عدم العب   ا املستلزماتإدارة يزن  ي6
 شفا ية.ال عليهم العمل مبنتهى  ينه يتعنين لذا يةساسابلغ ااعملهم إذ أن الشفا ية يف مجيع مهامهمن  ي7

 

لخخخخخخذين حضخخخخخخرا هخخخخخخذا لن واالشخخخخخختالتجتميخخخخخخع ي شخصخخخخخخني إلدارة مركخخخخخخز 2) يخخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالن رشخخخخخخح  التفاصخخخخخخيل املختلفخخخخخخة اسخخخخخختعراضد بعخخخخخخ
 ا على مجيع املهام املذكورة أعال  وأي مهام إدارية تعمل على تنظيم سري عمل املركز.االجتماع ووا ق

 
 بصمة أو التوقيع ال رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع رقم بطاقة اهلوية   نوع املؤهل العمر الني االسم رقم 

1 
        

2 
        

 

 الشتالتجتميع مركز يف كعاملني   شخص 15اثنيا : اختيار 
  

 االختيار معايري
 

 اايوية والرغبة يف العمل الزراعي والعمل اجلماعي. واملعدمني الفقراء نيالعمال الزراعيأن يكون لدو  ي1
 اار . تتضرر بسببأو  أن تنز  وميكناليت  قدت أصوهلا اإلنتاجية  واملعدمةمن األسر الفقرية  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي2
 .الزراعيةخربة يف تعبئة احملاصيل اليت لديها من األسر الفقرية  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي3
 دخل.للأي مصدر  اليت ال يوجد لديهاعدمة املفقرية السر األمن  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي4
 .العملأيد عاملة عاطلة عن  توجد  يهامن األسر الفقرية واملعدمة اليت  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي5
 .يةلجنة ا تمعمع أعضاء الأصحا  األرض أو مع أو  بينهم ن ال تكون هنا  صلة قرابةأ ي6
  .الكتابةو  لقراءةمعر تهم ابفضل ي   ي7
 سنة. 60 – 18أن ت او  أعمارهم بني  ي8
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ن الخخخخخذين خيتارونخخخخخهت مخخخخخن رئخخخخخي  العمخخخخخال ن وأخخخخخخذ التعليمخخخخخاالشخخخخختالتمركخخخخخز جتميخخخخخع  يفألعمخخخخخال املختلفخخخخخة ابالقيخخخخخام  مهخخخخخامهمسخخخخخوف تتضخخخخخمن 
ن وهللا يف عخخخخخون مخخخخخل و خخخخخق اخلطخخخخخة األسخخخخخبوعية املعتمخخخخخدةن وااضخخخخخور للعالشخخخخختالتجتميخخخخخع ومكخخخخخوانت مركخخخخخز  احتياجخخخخخاتواافخخخخخا  علخخخخخى مجيخخخخخع 

 اجلميع.
 

 :رئيسينيعمال إنتاج كن رشح  األخوة التالية أ اؤهم  على هذ  التفاصيل يةلجنة ا تمعالبعد أن اطلع  
 

التوقيع بصمة أو  ال بطاقة اهلوية  نوع   رقم   االسم العمر الني رقم بطاقة اهلوية  
      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 

 

 الشتالتوفق معايري الربانمج لضمان استمرارية عمل مركز جتميع  اإليرادات: آلية التوزيع ونسبة اثلثا  
 

جتميخخخخع لمسخخخختفيدين واسخخخختمرارية عمخخخخل مركخخخخز املنفعخخخخة ل حتقيخخخخق تكفخخخخلاإليخخخخرادات يف  ايخخخخة كخخخخل شخخخخهر و خخخخق نسخخخخب معينخخخخة  يخخخختم توزيخخخخع ي1
 .الشتالت

 ٪ي رواتب عاملني.45) ي2
 .ن وما إة ذل وقرطاسية وميا  وكهرابء وأدوات٪ي صيانة 42) ي3
 .يةلجنة ا تمعالأعضاء  ي٪5) ي4
 .تجميعال٪ي إدارة مركز 5) ي5
 لية.احملسلطة ال ٪ي3) ي6

 
املديريخخخخخخة أن هخخخخخذا التقريخخخخخخر يعتخخخخخرب مب ابخخخخخخة سخخخخخخجل يف لطة احملليخخخخخخة ومخخخخخدير مكتخخخخخخب الزراعخخخخخة وأل خخخخخخل السخخخخخ يخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالأوضخخخخخخح رئخخخخخي   نأخخخخخخرياً 

أن  يخخخخخةلجنخخخخخة ا تمعاليعتخخخخخرب ضخخخخخمانة مخخخخخن قبخخخخخل كا خخخخخة اجلهخخخخخات املعنيخخخخخة أمخخخخخام السخخخخخلطة احملليخخخخخة يف املديريخخخخخةن وعلخخخخخى ترشخخخخخيح ويف نفخخخخخ  الوقخخخخخ  
 .طو املتقاعدين منهم دون شر  تقوم إبحالل آخرين بداًل عن
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 ا خخخخخ  منظمخخخخة األغذيخخخخة والزراعخخخخة أمخخخخاماحملا ظخخخخة يف ليخخخخة يف املديريخخخخة ومكتخخخخب الزراعخخخخة مخخخخن السخخخخلطة احمل ةضخخخخمان  مب ابخخخخةأيضخخخخاً  ي عخخخخدهخخخخذا التقريخخخخر 
 .املديريةالذي خيدم العديد من شرائح ا تمع الزراعي يف  الشتالتجتميع مركز لتنفيذ ستو ر مجيع التسهيالت املمكنة 

 

 التوقيع  املنصب االسم رقم 
  يةلجنة اجملتمعالرئيي   الرئيي السيد  1

  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  2
  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  3
  الشريك املنفذ اثل   السيد  4
 السيد  5

 أعيان وشخصيات اجملتمع احمللي
 

  السيد  6
  السيد  7
  يف املديرية مدير مكتب الزراعة   السيد  8
  يف املديرية عضو لنة اخلدمات    السيد  9

  املديرية   مدير عام السيد  10
  احملافظةيف  مدير عام مكتب الزراعة   السيد  11

 
 أبمساإ املزارعني الذين حضروا االجتماع   كشف

 رقم   االسم العمر الني رقم بطاقة اهلوية  بطاقة اهلوية  نوع )هكتار( مساحة األر    بصمة أو التوقيع ال
       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7 
       8 
       9 
       10 
       11 
       12 
       13 
       14 
       15 
       16 
       17 
       18 
       19 
       20 
       21 
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       22 
       23 
       24 
       25 
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       28 
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       41 
       42 
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       45 
       46 
       47 
       48 
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       50 
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       52 
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       60 
       61 
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 الشتالت جتميع  كز  ا ملر  ية لجنة اجملتمعال سجل ترشي   ن. 
 افظة …………… احمل…………….  املديريةناحية ………………. القرية …………… ال

 

 2022 /   /  تاريخال            اليوم
 

 مت عقد اجتماع بني:
 

 السيد / .................................................. املديرية مدير عام  ي1
 ............................................/  السيداملديرية يف عضو جلنة اخلدمات ابلسلطة احمللية  ي2
 السيد / ..................................... املديرية يف مدير مكتب الزراعة  ي3
 نشاط السيد / ..................................................الشري  املنفذ للأل ل  ي4
................................  / السخخخخخخخخخخيد. : السخخخخخخخخخخيد/..............................أعيخخخخخخخخخخان وشخصخخخخخخخخخخيات ا تمخخخخخخخخخخع احمللخخخخخخخخخخي ي5

  ................................ / السيد
 .(50و ب أن ال يقل عددهم عن ) ني مزارع ) بلغأكرب عدد من مزارعي اخلضار يف املديرية  ي6
نفخخخخخذ أكيخخخخخة مشخخخخختل اخلضخخخخخار احملا ظخخخخخة وأل خخخخخل الشخخخخخري  امليف ومخخخخخدير مكتخخخخخب الزراعخخخخخة املديريخخخخخة مخخخخخدير عخخخخخام  أوضخخخخخحيف بدايخخخخخة االجتمخخخخخاع  ي7

منظمخخخخة األغذيخخخخة  هخخخخي الوكالخخخخة املنفخخخخذة  خخخخين نكمخخخخا ذكخخخخر يف هخخخخذا االجتمخخخخاعوإدارة اإليخخخخرادات.   العمخخخخلومراحخخخخل التنفيخخخخذ وآليخخخخة  ا تمعخخخخي
  .بتمويل من البن  الدويلوالزراعة 

 وهي كالتايل: ناجلميع مبعايري اختيار املوقع إحاطة  م ناملشتل موقعقبل حتديد  ي8
 لتنفيذ من حي  النزاعات احمللية والقبلية.غراض األ اً أن يكون املوقع آمن ي9

أو جهخخخخخخة  يخخخخخخةمتمعاملشخخخخخخروع كمشخخخخخخروع متمعخخخخخخين دون أن تسخخخخخختحوذ عليخخخخخخه شخصخخخخخخيات  اسخخخخخختمرار تكفخخخخخخلمراعخخخخخخاة كا خخخخخخة اجلوانخخخخخخب الخخخخخخيت  ي10
 معينة.

 .ر وضمان استمراريتهاشتالت اخلض وإنتاجاملوقع املختار للمشتل  بشأناستعداد وموا قة ا تمع احمللي  ي11
ر اإلمكخخخخخخان خلدمخخخخخخة أكخخخخخخرب شخخخخخخرحية مخخخخخخنهمن مخخخخخخن مزارعخخخخخخي اخلضخخخخخخار قخخخخخخد اً قريبخخخخخخ متاحخخخخخخاً وأن يكخخخخخخوناملوقخخخخخخع إة الوصخخخخخخول أن يكخخخخخخون  خخخخخخب  ي12

 .للمديريةمن الطريق الرئيسي  اً ويفضل أن يكون قريب
 ي م اً.30ي م  مربع بطول وعرض يقار  )900املوقع املق   )مساحة كون تأن  ي13
 للري طوال العام. اً ومناسب اً جد اً ب أن يكون مصدر ميا  الري قريب  ي14
 ر  .شديدة الاملوقع املق   يف منطقة مفتوحة ال يكون ن أ ي15
ال يكخخخخون يف منطقخخخخة ن املوقخخخخع ظخخخخروف بيئيخخخخة مناسخخخخبة مخخخخن حيخخخخ  قخخخخوة الخخخخر   املنخفضخخخخة ودرجخخخخة ااخخخخرارة املناسخخخخبة وأ تتخخخخو ر يف خخخخب أن  ي16

 عالية طوال العام.النتاجية اإلمرتفعة أو منخفضة اارارة لضمان  عالية
ن مث حخخخخخددوا موقعخخخخخه بشخخخخخكل  خخخخخائي واتفقخخخخخوا معخخخخخايري اختيخخخخخار املوقخخخخخع ابسخخخخختعراضن وقخخخخخاموا مجيخخخخخع ااضخخخخخور أكيخخخخخة مشخخخخختل اخلضخخخخخرواتدر  أ ي17

الخخخخخخخخخخخذي كخخخخخخخخخخخان  ............/ .............. ملكيخخخخخخخخخخخة املخخخخخخخخخخخزارع ...... انحيخخخخخخخخخخخةقريخخخخخخخخخخخة / .................. كخخخخخخخخخخخون يف علخخخخخخخخخخخى أن ي
مخخخخن  قخخخخ  ٪ 10مقابخخخخل  يخخخخةلجنخخخخة ا تمعالأن يخخخختم اجريهخخخخا بعقخخخخد إ خخخخار بينخخخخه وبخخخخني  ووا خخخخق علخخخخى إقامخخخخة املشخخخختل يف أرضخخخخه علخخخخى حاضخخخخراً 
 .القانون اليمين أحكامي سنوات مع االلتزام بكا ة 10طوال ) سنو ً /  الشتالتمبيعات  إيرادات
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 بياانت مالك األر 
 

 التوقيع واخلتم  رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع رقم بطاقة اهلوية  العمر الني  املالكاسم  
       

 

 بياانت األر 
 

 : ........................................... اسم األر  ي1
مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر   ....................مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن اجلنخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخو   ...................: مخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخن الشخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخمال حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدود األر  ي2

 ....................من الغر    ....................
.................... مخخخخخخخخخخخ  =  العخخخخخخخخخخخرض .................... مخخخخخخخخخخخ ن .................... مخخخخخخخخخخخ الطخخخخخخخخخخخول : أبعةةةةةةةةةةةاد األر  ي3

 مربع
 .................... الشمال .................... اجلنو : اإلحدا يات ي4
 .....................؟ هل هو متا  دائماً  .........................: ..............مصدر الري ي5

 

ن ة احملليخخخخخة ولخخخخخوائح العمخخخخخل ا تمعخخخخخين ويسخخخخختند إة لخخخخخوائح السخخخخخلطكبخخخخخريولخخخخخه زخخخخخخم تنمخخخخوي   هخخخخخو مشخخخخخروع متمعخخخخخيهخخخخخذا املشخخخخخروع  ابلنظخخخخر إة أن
 :ل ا تمع ككل ابل تيب التايلكلجنة متمعية م اخلضار  مزارعي من ي 3) يقوم بتزكية ب على ا تمع أن  ينه 

 

 احملا ظة واملديرية.يف والسلطة احمللية ومكتب الزراعة  مي لون ا تمع واملنظمة ي1
 توقيع اتفاقيات الربانمم نيابة عن ا تمع. ي2
   .املشتلإلدارة  شخصنيي 2ترشيح ) ي3
 .ر يف املشتل و ق معايري الربانمم دون حتيز ألحداترشيح املستفيدين من منتجي شتالت اخلض ي4
 .املشتلوتقييم أداء إدارة  املشتلالعمل يف تابعة سري ماإلشراف و  ي5
 واملش  ت وتوزيع اإليرادات حسب النسب احملددة. النفقاتاإلشراف على  ي6
 .املشتلاستمرارية عمل  ضمان ي7

 

 كلجنة متمعية م ل ا تمع ككل.  أشخا ي 3)بتزكية مجيع ااضور  قامن بعد معر ة كل هذ  التفاصيل
 

 يةلجنة اجملتمعالأعضاإ معلومات 
 

 بصمة أو التوقيع ال رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع رقم بطاقة اهلوية  العمر الني االسم رقم 

        الرئيي 1

       عضو  2

       عضو  3
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 املشخخخخختل يف عمخخخخخلالن وأ خخخخخا سخخخخختكون جهخخخخخة ميسخخخخخرة وإشخخخخخرا ية علخخخخخى سخخخخخري دور السخخخخخلطة احملليخخخخخة يف املديريخخخخخة املديريخخخخخةأوضخخخخخح مخخخخخدير عخخخخخام  نأخخخخخخرياً 
 وضمان استمراريته. كما اعترب أن هذا السجل هو ضمانة ملنظمة األغذية والزراعة واحملا ظة.

 
 التوقيع  املنصب االسم رقم 
  الشريك املنفذ اثل   السيد  1
 السيد  2

 وشخصيات اجملتمع احملليأعيان  

 

  السيد  3

  السيد  4

  يف املديرية مدير مكتب الزراعة   السيد  5

  يف املديرية عضو لنة اخلدمات   السيد  6
  املديرية   مدير عام السيد  7
  احملافظةيف  مدير عام مكتب الزراعة   السيد  8
 

 الواثئق املرفقة
 

 .املديريةيتم حترير عقد اإل ار من قبل سلطة قانونية يف  ي1
 املزارعني الذين حضروا االجتماع. اتتوقيع كشف ي2
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 الشتالت جتميع  شي  إلدارة وعمال مركز ال. سجل د
 افظة ……………احمل…………….  املديريةناحية ………………. القرية …………… ال

 
 2022 /   /  تاريخال            اليوم

 

 مت عقد اجتماع بني:
 

 السيد / .................................................. املديرية مدير عام  ي1
 ............................................/  السيداملديرية يف عضو جلنة اخلدمات ابلسلطة احمللية  ي2
 السيد / ..................................... املديرية يف مدير مكتب الزراعة  ي3
 الشري  املنفذ للنشاط السيد / ..................................................أل ل  ي4
................................  / السخخخخخخخخخخيد. : السخخخخخخخخخخيد/..............................أعيخخخخخخخخخخان وشخصخخخخخخخخخخيات ا تمخخخخخخخخخخع احمللخخخخخخخخخخي ي5

  ................................ / السيد
 .(50و ب أن ال يقل عددهم عن ) ني مزارع ) بلغأكرب عدد من مزارعي اخلضار يف املديرية  ي6
 

 قبل تنفيذها. النهائية ملشتل اخلضار ا تمعي كان  ور االجتماع حتديد املهام
 

 .املشتلترشيح شخصني إلدارة  ي1
 يف إنتاج الشتالت. كعمال  شخص 15ترشيح  ي2
 الربانمم مبا يضمن استمرارية اإلنتاج. اً إلرشاداتآلية توزيع اإليرادات و ق ي3

 

 املشتلأوال : ترشي  شخصني إلدارة 
 

ومخخخخخخا هخخخخخخي املهخخخخخخام املوكلخخخخخخة  املشخخخخخختلاحملا ظخخخخخخة جلميخخخخخخع اااضخخخخخخرين املخخخخخخذكورين أعخخخخخخال  معخخخخخخايري إدارة يف  مخخخخخخال املشخخخخخخاتل يف أوضخخخخخخح املخخخخخخدر  الفخخخخخخين
 إليهم:

 

  هي كما يلي: املشتل يني يفدار  اإلسؤولنياملمعايري وشروط اختيار 
 

 وحتمل مسؤولية جنا  املشروع. املشتلالرغبة واالستعداد الكاملني إلدارة  أن تكون لديهم ي1
 ابإلمجاع. املشتليف  نياختيار العامل يتمو ب أن  يةلجنة ا تمعاليتم ترشيحهم من قبل أن  ي2
 .زراعة اخلضارن أو لديهم خربة سابقة يف تعمل يف مال زراعة اخلضارزراعية  أسرأن يكونوا من  ي3
  انوية.المؤهل جامعي أو دبلوم زراعي أو أي مؤهل علمي أو شهادة  لديهميفضل أن يكون  ي4
 لديهم القدرة على القيادة وسعة الصدر والشفا ية املطلقة.كون أن ت ي5
 .ا اورةاملنطقة واملناطق   يفزارعنيامللديهم عالقة واسعة مع أن تكون و  واايادن أن يتسموا ابلنشاط واايوية ي6
 اآلخرين. وحب أن يتسموا بصفات الطمو  والنجا  ي7
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 .املشتلاملوقع الذي يوجد  يه  سكان يكونوا قريبني منأن  ي8
 

  :مهامهم على النحو التايلستكون 
 

عخخخخخخن تسخخخخخخيري عمخخخخخخل وإدارة واحملا ظخخخخخخة املديريخخخخخة يف ة ومكاتخخخخخخب الزراعخخخخخخوالسخخخخخخلطة احملليخخخخخخة  يخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالأمخخخخخخام يتحملخخخخخون املسخخخخخخؤولية  ي1
  .الشتالتجتميع مركز 

 وتوقيع العقود معهم.مزارعي اخلضار بناء عالقات مع املزارعني والبح  عن صفقات مع  ي2
  .و ق خطة إنتاج سنوية أو ربع سنوية أو دورية اخلضارإنتاج شتالت  ي3
 السجالت ذات الصلة. ابستخدامواإليرادات  النفقاتإدارة  ي4
 .أو شهرية أو دورة إنتاجية خطة أسبوعيةزيع العمل بينهم و ق وتو  املشتل يف تنظيم العمل بني العاملني ي5
 .املشتلن واافا  على مجيع مكوانت واار  على عدم العب   ا املستلزماتإدارة يزن  ي6
علخخخخخيهم العمخخخخخل   ينخخخخخه يتعخخخخخنيلخخخخخذا و ن يةساسخخخخخابلخخخخخغ ااعملهخخخخخم إذ أن عنخخخخخد البيخخخخخع والشخخخخخراءن  واملخخخخخوظفنيمخخخخخع ا تمخخخخخع الشخخخخخفا ية ألارسخخخخخة  ي7

  شفا ية.ال مبنتهى
 

لخخخخخخذين حضخخخخخخرا هخخخخخخذا لن واالشخخخخخختالتجتميخخخخخخع ي شخصخخخخخخني إلدارة مركخخخخخخز 2) يخخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالن رشخخخخخخح  التفاصخخخخخخيل املختلفخخخخخخة اسخخخخخختعراضد بعخخخخخخ
 .يف مشتل اخلضارعمل الا على مجيع املهام املذكورة أعال  وأي مهام إدارية تعمل على تنظيم سري االجتماع ووا ق

 
 بصمة أو التوقيع ال رقم اهلاتف  بطاقة اهلوية  نوع اهلوية رقم بطاقة    نوع املؤهل العمر الني االسم رقم 

1 
        

2 
        

 
 كعاملني يف إنتان شتالت اخلضار  شخص 15اثنيا : اختيار 

 
 معايري االختيار

 
وأخخخخخخخذ التعليمخخخخخخات مخخخخخخن رئخخخخخخي  العمخخخخخخال الخخخخخخذين خيتارونخخخخخخه ن واحملا ظخخخخخخة علخخخخخخى  مهخخخخخخامهم: القيخخخخخخام  عمخخخخخخال إنتاجيخخخخخخة متنوعخخخخخخة داخخخخخخخل ااضخخخخخخانة ن

 مجيع متطلبات ومكوانت ااضانة ن وااضور للعمل و ق اخلطة األسبوعية املعتمدة ن وهللا يف مساعدة من اجلميع.
 

 اايوية والرغبة يف العمل الزراعي والعمل اجلماعي. واملعدمني الفقراء نيالعمال الزراعيأن يكون لدو  ي1
 اار . تتضرر بسببأو  أن تنز  وميكناليت  قدت أصوهلا اإلنتاجية  واملعدمةمن األسر الفقرية  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي2
 .إنتاج شتالت اخلضارخربة يف اليت لديها من األسر الفقرية  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي3
 دخل.للأي مصدر  اليت ال يوجد لديهاعدمة املفقرية السر األمن  نيال الزراعيالعمأن يكون  ي4
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 .أيد عاملة عاطلة عن العمل توجد  يهامن األسر الفقرية واملعدمة اليت  نيالعمال الزراعيأن يكون  ي5
 .يةلجنة ا تمعمع أعضاء الأصحا  األرض أو مع أو  بينهم ن ال تكون هنا  صلة قرابةأ ي6
  .الكتابةو  لقراءةمعر تهم ابفضل ي   ي7
 سنة. 60 – 18أن ت او  أعمارهم بني  ي8

 

ن واافخخخخخا  ت مخخخخخن رئخخخخخي  العمخخخخخال الخخخخخذين خيتارونخخخخخهن وأخخخخخخذ التعليمخخخخخااملشخخخخختل يفالقيخخخخخام  عمخخخخخال إنتاجيخخخخخة متنوعخخخخخة  مهخخخخخامهمسخخخخخوف تتضخخخخخمن 
 ن وهللا يف عون اجلميع.املعتمدةمل و ق اخلطة األسبوعية ن وااضور للعاملشتلومكوانت  احتياجاتعلى مجيع 

 

 :رئيسينيعمال إنتاج كن رشح  األخوة التالية أ اؤهم  على هذ  التفاصيل يةلجنة ا تمعالبعد أن اطلع  
 

بصمة أو التوقيع ال بطاقة اهلوية  نوع   رقم   االسم العمر الني رقم بطاقة اهلوية  
      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 
      9 
      10 
      11 
      12 
      13 
      14 
      15 

 

 اإلنتانوفق معايري الربانمج لضمان استمرارية  اإليرادات: آلية التوزيع ونسبة اثلثا  
 

 وعمخخخخخخلواسخخخخخختمرارية اإلنتخخخخخخاج لمسخخخخخختفيدين املنفعخخخخخخة ل حتقيخخخخخخق تكفخخخخخخلاإليخخخخخخرادات يف  ايخخخخخخة كخخخخخخل دورة إنتاجيخخخخخخة و خخخخخخق نسخخخخخخب معينخخخخخخة  يخخخخخختم توزيخخخخخخع
  املشتل. نسب توزيع الدخل هي كما يلي:

 

 واهليئة اإلدارية. املوظفني موه شخصي 17توزع ابلتساوي على ) الشتالتمبيعات إيرادات إمجايل من ي 40٪) 
شخخخخراء مسخخخختلزمات اإلنتخخخخاج للموسخخخخم القخخخخادم و خخخخق خطخخخخة اإلنتخخخخاج السخخخخنوية أو ربخخخخع  مقابخخخخل الشخخخختالتمبيعخخخخات إيخخخخرادات مخخخخن إمجخخخخايل  ي45٪) 

 .أضرارصيانة أو أعمال السنوية للمشتل وأيضاً ملواجهة أي 
  حصة مال  األرض.مقابل  الشتالتمبيعات إيرادات إمجايل من  ي10٪) 
 مهامهم. مقابل أداء يةلجنة ا تمعالتوزع على أعضاء  الشتالتمبيعات إيرادات إمجايل من  ي5٪) 
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املديريخخخخخخة أن هخخخخخذا التقريخخخخخخر يعتخخخخخرب مب ابخخخخخخة سخخخخخخجل يف وأل خخخخخخل السخخخخخلطة احملليخخخخخخة ومخخخخخدير مكتخخخخخخب الزراعخخخخخة  يخخخخخةلجنخخخخخخة ا تمعالأوضخخخخخخح رئخخخخخي   نأخخخخخخرياً 
أن  يخخخخخةلجنخخخخخة ا تمعالالسخخخخخلطة احملليخخخخخة يف املديريخخخخخةن وعلخخخخخى  ترشخخخخخيح ويف نفخخخخخ  الوقخخخخخ  يعتخخخخخرب ضخخخخخمانة مخخخخخن قبخخخخخل كا خخخخخة اجلهخخخخخات املعنيخخخخخة أمخخخخخام

 ط.و املتقاعدين منهم دون شر  تقوم إبحالل آخرين بداًل عن
 

 اخلضخخخخخار خخخخخا سخخخخختو ر مجيخخخخخع التسخخخخخهيالت املمكنخخخخخة لتنفيخخخخخذ مشخخخخختل  مخخخخخن السخخخخخلطة احملليخخخخخة يف املديريخخخخخة  ةضخخخخخمان  مب ابخخخخخةأيضخخخخخاً  ي عخخخخخدهخخخخخذا التقريخخخخخر 
 الذي خيدم العديد من شرائح ا تمع الزراعي يف املديرية. ا تمعي

 
 التوقيع  املنصب االسم رقم 
  يةلجنة اجملتمعالرئيي   الرئيي السيد  1

  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  2
  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  3
  الشريك املنفذ اثل   السيد  4
 السيد  5

 أعيان وشخصيات اجملتمع احمللي
 

  السيد  6
  السيد  7
  يف املديرية مدير مكتب الزراعة   السيد  8
  يف املديرية عضو لنة اخلدمات    السيد  9

  املديرية   مدير عام السيد  10
  احملافظةيف  مدير عام مكتب الزراعة   السيد  11

 
 أبمساإ املزارعني الذين حضروا االجتماع   كشف

 رقم   االسم العمر الني رقم بطاقة اهلوية  بطاقة اهلوية  نوع )هكتار( مساحة األر    بصمة أو التوقيع ال
       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7 
       8 
       9 
       10 
       11 
       12 
       13 
       14 
       15 
       16 
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       17 
       18 
       19 
       20 
       21 
       22 
       23 
       24 
       25 
       26 
       27 
       28 
       29 
       30 
       31 
       32 
       33 
       34 
       35 
       36 
       37 
       38 
       39 
       40 
       41 
       42 
       43 
       44 
       45 
       46 
       47 
       48 
       49 
       50 

 
 

 التوقيع  املنصب االسم رقم 
  يةلجنة اجملتمعالرئيي   الرئيي السيد  1

  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  2
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  يةلجنة اجملتمعال  عضو السيد  3
  الشريك املنفذ اثل   السيد  4
 السيد  5

 أعيان وشخصيات اجملتمع احمللي
 

  السيد  6
  السيد  7
  يف املديرية مدير مكتب الزراعة   السيد  8
  يف املديرية عضو لنة اخلدمات    السيد  9

  املديرية   مدير عام السيد  10
  احملافظةيف  مدير عام مكتب الزراعة   السيد  11

 


