
إطار العمل البيئي 
واالجتماعي لعمليات تمويل 
االستثمارية المشروعات 

  المعيار البيئي
:)ESS8( 8 واالجتماعي 
الثقافي التراث 

 مذكرة 
 توجيهية 

للمقترضين



ii

م المذكرات التوجيهية إرشادات للمقترض بشأن تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية التي تشكِّل جزءا من إطار عمل البنك الدولي  تقدِّ
البيئية واالجتماعية؛ فهي ليست سياسة  المعايير  المذكرات في شرح وتوضيح متطلبات  البيئي واالجتماعي لعام 2016. وتساعد هذه 
للبنك وليست إلزامية. وال تغني هذه المذكرات عن ضرورة ممارسة التقدير السليم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروعات. وفي حالة 
وجود أي تضارب أو تعارض بين المذكرات التوجيهية والمعايير البيئية واالجتماعية، فإنه يؤخذ بأحكام هذه المعايير. وتَِرد كل فقرة من 

رشادات المقابلة لها. المعيار بلون مميز في إطار، متبوعة باالإ

 الطبعة االأولى
يونيو/حزيران 2018
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مقدمة

1. يقر المعيار البيئي واالجتماعي 8 بأن التراث الثقافي يتيح التواصل بأشكال مادية وغير مادية بين الماضي والحاضر والمستقبل. ويصنف 
الناس التراث الثقافي بوصفه انعكاساً لقيم ومعتقدات ومعارف وتقاليد متطورة بشكل مستمر وتعبيراً عنها. يُعد التراث الثقافي، بجميع 
مظاهره المتعددة، مصدراً للمعلومات العلمية والتاريخية القّيمة، وأصالً من أصول التنمية االقتصادية واالجتماعية، وجزءاً ال يتجزأ من هوية 

الشعب وممارسته الثقافية. وينص المعيار البيئي واالجتماعي 8 على تدابير مصممة لحماية التراث الثقافي طوال دورة حياة المشروع.

المعيار  أما  المشروع.  أنشطة  من  الثقافي  التراث  على  الواقعة  واالآثار  بالمخاطر  المتعلقة  العامة  االأحكام   8 المعيار  هذا  2. يحدد 
ضافية للتراث الثقافي في سياق الشعوب االأصلية. يقر المعيار البيئي واالجتماعي 6 بالقيم  البيئي واالجتماعي 7، فيحدد المتطلبات االإ
فصاح  االجتماعية والثقافية للتنوع البيولوجي. ويحدد المعيار البيئي واالجتماعي 10 االأحكام المتعلقة بمشاركة أصحاب المصلحة واالإ

عن المعلومات.

االأهداف

حماية التراث الثقافي من االآثار السلبية الأنشطة المشروع ومساندة الحفاظ عليه.	 

معالجة التراث الثقافي بوصفه جزًءا ال يتجزأ من التنمية المستدامة.	 

تشجيع التشاور الهادف مع أصحاب المصلحة فيما يخص التراث الثقافي.	 

تشجيع التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام التراث الثقافي.	 

نطاق التطبيق

3. تتحدد قابلية تطبيق هذا المعيار البيئي واالجتماعي أثناء التقييم البيئي واالجتماعي الموضح في المعيار البيئي واالجتماعي 1.

المذكرة التوجيهية 3-1. من المهم أن نأخذ في اعتبارنا المخاطر واالآثار على التراث الثقافي في كافة مراحل دورة المشروع في إطار عملية 
إْذ قد يستلزم وجوده أن يؤخذ في االعتبار في  بوجه خاص؛  أمراً مهماً  الثقافي  بالتراث  المبكر  البيئي واالجتماعي. ويعتبر االهتمام  التقييم 
تصميم المشروع وأثناء تنفيذه. وتعتبر المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك االأطراف المتضررة من المشروع والسلطات 
التراث  الثقافي، واستعراض قوائم حصر  التراث  دارة  التنظيمية الإ التشريعات واللوائح  الثقافي، وتحليل  بالتراث  المعنية  المحلية  أو  الوطنية 
الثقافي، وفهم طبيعة وحجم  التراث  المساعدة على تحديد  كلها خطوات من شأنها  الساحلية،  أو  البرية  المتاح والخرائط والمسوح  الثقافي 

المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع على ذلك التراث.

قليمي  4. يشمل مصطلح "التراث الثقافي" التراث المادي وغير المادي، الذي قد يمكن االعتراف به أو تقييمه على المستوى المحلي أو االإ
أو الوطني أو العالمي، على النحو التالي:

التراث الثقافي المادي، الذي يشمل االأشياء المتحركة وغير المتحركة )المنقولة وغير المنقولة(، والمواقع، والهياكل، ومجموعات الهياكل، 	 
والمعالم الطبيعية، والمناظر الطبيعية التي لديها أهمية أثرية، وحفرية، وتاريخية، ومعمارية، ودينية، وجمالية، أو أي أهمية ثقافية 

أخرى. وقد يوجد التراث الثقافي المادي في البيئة الحضرية أو الريفية، وقد يوجد فوق االأرض أو تحتها أو تحت الماء؛

التراث الثقافي غير المادي، المشتمل على الممارسات والعروض والتعبيرات والمعرفة والمهارات - وأيًضا االأدوات والعناصر 	 
والمصنوعات اليدوية والمساحات الثقافية المرتبطة - بتعريف المجتمعات والشعوب في إطار تراثهم الثقافي، كما انتقل من جيل 

إلى جيل وأعيد إنشاؤه باستمرار من خاللهم استجابًة للبيئة الخاصة بهم وتفاعلهم مع الطبيعة والتاريخ.

المذكرة التوجيهية 4-1. يمكن االعتراف بالتراث الثقافي وتثمينه الأسباب كثيرة من ضمنها ما يلي:

القيمة االجتماعية والروحية للصالت التاريخية والحالية بالمجتمعات المحلية القائمة؛)أ( 

االأهمية العلمية باعتباره مصدرا لالأدلة االأثرية أو التاريخية؛)ب( 
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القيمة السياقية المتأصلة في حالته أو تمامه أو ندرته أو سماته الفنية أو الجمالية أو مصدره؛)ج( 

القيمة االقتصادية باعتباره مصدرا يدر الدخل من السياحة واالأنشطة التجارية االأخرى.)د( 

5. ستسري متطلبات هذا المعيار على جميع المشروعات، التي من المحتمل أن تكون لها مخاطر وآثار على التراث الثقافي. وسيتضمن 
ذلك المشروع الذي:

يشتمل على حفريات أو هدم أو تحرك االأرض أو عمليات الغمر أو غيرها من التغييرات في البيئة المادية؛)أ( 

يقع داخل منطقة محمية قانونا أو في منطقة عازلة محددة قانونا؛)ب( 

يقع في داخل أو في محيط موقع تراث ثقافي معترف به؛)ج( 

يهدف بوجه خاص إلى مساندة الحفاظ على التراث الثقافي أو إدارته أو استخدامه.)د( 

ضافة إلى االأنواع االأكثر وضوحاً من االآثار التي ترتبط غالباً بعمليات الحفر أو الهدم أو التغييرات المادية االأخرى،  المذكرة التوجيهية 5-1. باالإ
بما في ذلك تلوث الهواء أو المياه، التي قد تؤثر على مواقع وهياكل التراث الثقافي، يمكن أن تحدث االآثار نتيجة مشروع ري يسفر عن ارتفاع أو 
انخفاض في منسوب المياه الجوفية في منطقة ما، مما قد يؤثر على أساسات االأبنية القديمة أو القطع االأثرية، أو نتيجة مشروع للطاقة ينشئ 

خطوطاً لنقل الكهرباء قد تشوه المشاهد التاريخية أو المناظر الطبيعية.

اعتباره  في  ويأخذ  محلياً  أو  وطنياً  بها  معترف  ثقافي  تراث  مواقع  أي  واالجتماعي  البيئي  التقييم  يحدد  أن  ينبغي   .2-5 التوجيهية  المذكرة 
المتطلبات القانونية أو المتطلبات االأخرى لحمايتها وإدارتها، وقد تشمل المتطلبات االأخرى االأعراف والتقاليد المحلية. 

 6. تسري متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 8 على التراث الثقافي، بغض النظر عما إذا كان قد تمت حمايته قانونًا أو تم تحديده 
أو تعرض الضطرابات سابًقا أم ال.

المذكرة التوجيهية 6-1. قد تكون للتراث الثقافي قيم مختلفة لمختلف االأفراد أو المجموعات، وذلك بصرف النظر عما إذا كان يتمتع بحماية 
قانونية أو تم تحديده أو االإخالل به من قبل أم ال. وتعتبر مشاركة أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم أفراد المجتمع المحلي فضالً عن خبراء 
التراث الثقافي، عامالً مهماً لتحديد أصحاب المصلحة المعنيين، والقيم والشأن اللذين ينسبونهما إلى التراث الثقافي. على سبيل المثال، ربما 
يكون هناك ضريح محلي مهم في أحد أماكن العبادة التقليدية، لكنه قد ال يكون معروفاً لدى السلطات الوطنية المعنية بالتراث الثقافي أو ال 
تعتبره ذا شأن. وفي بعض االأحوال، قد تكون االأدلة االأثرية، فوق االأرض وتحتها على السواء، محل اهتمام محدود لدى مجتمع محلي، لكنها 

ذات شأن لدى االأخصائيين لفهم االستيطان البشري في العصور السابقة.

 المذكرة التوجيهية 6-2. على الرغم من احتمال أن يكون بعض التراث الثقافي في بلد بعينه تم تحديده بالفعل، وفي بعض الحاالت يحظى 
المحتمل  الثقافي  بالتراث  المتعلقة  الوثائق  تكون  فقد  وبالتالي  الثقافي،  التراث  لمسوح  تخضع  لم  ربما  كثيرة  مناطق  هناك  قانونية،  بحماية 

محدودة نسبياً. ومن ثم يمكن أن يسفر إعداد المشروعات وتنفيذها عن اكتشاف تراث ثقافي مادي وغير مادي لم يكن معروفاً من قبل. 

 المذكرة التوجيهية 6-3. يجب أخذ االآثار المترتبة على التراث الثقافي الذي تعترف بأهميته المجتمعات المحلية في االعتبار حتى وإن كان هذا 
التراث الثقافي غير معترف به قانوناً أو ال يتمتع بحماية قانونية. وهذا االعتبار مهم الأن التراث الثقافي قد يكون مصنفاً أو محمياً أو مداراً من 
ثنية أو المجتمعية االأخرى وبالتالي معترَفاً به وفقاً للتقاليد واالأعراف. وقد يتم في بعض المجتمعات  جانب السلطات الدينية أو القبلية أو االإ

بقاء على طابع ومكان واستخدام مواقع التراث وعناصره سراً دفيناً أو ال يعرفه إال االأشخاص المصرح لهم.  االإ

7. تسري متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي 8 على التراث الثقافي غير المادي فقط إذا كان للمكون المادي للمشروع أثر مادي على 
التراث الثقافي أو إذا هدف المشروع إلى استخدام هذا التراث الثقافي الأغراض تجارية.

المذكرة التوجيهية 7-1. يأخذ التقييم البيئي واالجتماعي أيضاً في اعتباره أهمية التراث الثقافي غير المادي الذي قد يتأثر جوهرياً أو يتعرض 
الثقافية  الممارسات  في  تُستخدم  صخور  نقل  أو  أشجار  قطع  المشروع  أنشطة  تتطلب  قد  المثال،  سبيل  فعلى  المشروع.  نتيجة   للمخاطر 
أو الدينية وتعتبر مقدسة. ولو تم تحديد المخاطر واالآثار المحتملة، توضع التدابير واالإجراءات لتفاديها والحد منها و/أو إدارتها موضع التطبيق. 
فعلى سبيل المثال، ربما يتسنى الترتيب لتوفير الحماية في المكان، أو جدولة الزيارات، أو نقل هذه العناصر المقدسة بموافقة من المجتمع المحلي.

المذكرة التوجيهية 7-2. من المهم أيضاً مراعاة المخاطر واالآثار المترتبة على التراث الثقافي غير المادي إذا كان المشروع يعتزم استغالل هذا 
التي تندرج  المحلية  ابتكارات أو ممارسات المجتمعات  أو  إلى استغالل وتنمية معارف   التراث لغرض تجاري، أو يشتمل على مكونات تسعى 
في فئة التراث الثقافي غير المادي )انظر الفقرتين 29 و3 من المعيار البيئي واالجتماعي 8 والقسم ه أدناه للحصول على المزيد من المعلومات 
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بشأن االستغالل التجاري للتراث الثقافي(. فالمشروع السياحي الذي يهدف، على سبيل المثال، إلى مساندة التراث الثقافي غير المادي قد يشكل 
فراط في االستخدام. في الوقت نفسه مخاطر على ذلك التراث نتيجة االستغالل المفرط المحتمل أو االآثار الناشئة عن االإ

المتطلبات 

 أ. عام

التراكمية  واالآثار  المخاطر  االعتبار  بعين   ،1 واالجتماعي  البيئي  المعيار  في  المبين  النحو  على  واالجتماعي،  البيئي  التقييم  8. سيأخذ 
المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمشروع على التراث الثقافي. ومن خالل التقييم البيئي واالجتماعي، يحدد المقترض المخاطر واالآثار 

المحتملة لالأنشطة المقترحة الخاصة بالمشروع على التراث الثقافي.

نشاء، هي االأكثر وضوحاً. وتنشأ هذه االآثار عموماً عن  المذكرة التوجيهية 8-1. غالباً ما تكون االآثار المباشرة، كتلك التي تتسبب فيها أنشطة االإ
الحفر أو التجريف أو الغمر أو االهتزازات الناتجة عن المعدات الثقيلة. وقد تنشأ االآثار غير المباشرة والتراكمية التي قد تحدث أثناء التنفيذ 
نشاءات على امتداد طريق  أو بعد إتمام المشروع عن تغيير االأوضاع في منطقة أحد المستجمعات المائية أو نتيجة زيادة الحركة المرورية واالإ

جديد أو محّسن.

9. سيتجنب المقترض االآثار الواقعة على التراث الثقافي. وعندما يتعذر تجنب االآثار، سيحدد المقترض التدابير وينفذها لمعالجة االآثار 
دارة التراث الثقافي.2 الواقعة على التراث الثقافي، وفًقا للتسلسل الهرمي للحد من المخاطر واالآثار.1 وإن أمكن، فسيضع المقترض خطة الإ

الحاشية 1. تشمل تدابير الحد من المخاطر واالآثار، على سبيل المثال، نقل أو تعديل االآثار المادية للمشروع؛ والتوثيق؛ وتقوية قدرة المؤسسات الوطنية والوطنية الفرعية 
المسؤولة عن إدارة التراث الثقافي المتضرر من المشروع، وإنشاء نظام رصد لتتبع التقدم المحرز وكفاءة هذه االأنشطة، وتحديد الجدول الزمني للتنفيذ والميزانية 
الالزمة لتدابير التخفيف المحددة، وفهرسة المكتشفات االأثرية. وستأخذ هذه التدابير بعين االعتبار االأحكام الواردة في القسم د الخاصة بأنواع معينة من التراث الثقافي. 

الحاشية 2. ستشتمل خطة إدارة التراث الثقافي على إطار زمني للتنفيذ وتقدير الحتياجات الموارد لكل تدبير من تدابير الحد من المخاطر واالآثار، ويمكن وضعها 
باعتبارها وثيقة مستقلة بذاتها أو في إطار خطة االلتزام البيئي واالجتماعي، وذلك تبعا لطبيعة وحجم مخاطر المشروع وآثاره.

المذكرة التوجيهية 9-1. عندما ال يتسنى تفادى االآثار الواقعة على التراث الثقافي، من المهم أن تراعي تدابير الحد من المخاطر واالآثار القوانين الوطنية، 
وتشرك السلطات المعنية بالتراث الثقافي، وعند االقتضاء، تراعي وجهات نظر االأطراف المتضررة من المشروع واالأطراف المعنية االأخرى، بما في ذلك 

ممثلو المجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب االأصلية. للمزيد من المعلومات عن مشاركة أصحاب المصلحة، انظر المعيار البيئي واالجتماعي 10.

المذكرة التوجيهية 9-2. ينبغي أن تراعي تدابير الحد من المخاطر واالآثار السمات المعينة للتراث الثقافي الذي سيتأثر، ومختلف القيم التي 
ينسبها إليه مختلف أصحاب المصلحة. وتماشيا مع التسلسل الهرمي للحد من المخاطر واالآثار، فإن أفضل طريقة لحماية التراث الثقافي غير 
المنقول هي حمايته في مكانه لتفادي تعرضه الأضرار يتعذر إصالحها نتيجة نقله. فإذا لم يكن مجدياً أن نتفادى االآثار من خالل إدخال تغيير 

على تصميم المشروع، توضع تدابير أخرى للحد من المخاطر واالآثار لعالج المخاطر واالآثار المرتبطة. 

 المذكرة التوجيهية 9-3. )الحاشية 2(. بناًء على طبيعة ونطاق المخاطر واالآثار البيئية واالجتماعية على التراث الثقافي، ربما يلزم وضع خطة 
دارة التراث الثقافي بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين. وتشمل خطة إدارة التراث الثقافي تدابير لتحديد وإدارة التراث الثقافي، بجانب  الإ

ترتيبات الرصد، ويتضمن الملحق أ بهذه المذكرة التوجيهية خطوًطا إرشادية عريضة لخطة إدارة التراث الثقافي.

10. يقوم المقترض بتنفيذ الممارسات المعترف بها دولًيا للدراسة الميدانية، وتوثيق التراث الثقافي وحمايته فيما يتعلق بالمشروع، بما 
في ذلك من ِقبل المقاولين وأطراف ثالثة أخرى.

رة التوجيهية 10-1. تشمل طرق توثيق وحماية التراث الثقافي في العادة المسوح الميدانية لتحديد التراث الثقافي الذي يُحتمل تأثره  الُمذكِّ
بالمشروع. وفي المناطق الصغيرة، قد تكون أساليب المسح اليدوي مناسبة، وأما فيما يخص المناطق االأكبر، فقد يكون االأنسب استخدام 
أساليب وتكنولوجيات مسح مختلفة لتنفيذ مسوح التراث الثقافي )على سبيل المثال، التصوير المساحي الضوئي، واالستشعار عن بعد لالإحاالت 
حفظة  مع  مشاورات  العادة  في  تشمل  التحديد  عملية  فإن  المادي،  غير  الثقافي  التراث  يخص  وفيما  المسحية(.  البيانات  ومقارنة  المرجعية 
التراث والممارسين لممارسات ثقافية معينة. ويجوز توثيق التراث الثقافي غير المادي بتسجيل الصور غير المادية وجمع الوثائق التي تتعلق بها. 

ويتناسب تطبيق مثل هذه الطرق مع مخاطر المشروع وآثاره على التراث الثقافي.

11. االإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات االأثرية عن طريق المصادفة هو إجراء خاص بالمشروع سيتم اتباعه في حالة العثور عن 
طريق المصادفة على تراث ثقافي لم يكن معروًفا سابًقا في أثناء أنشطة المشروع. وسيتم إدراجه في جميع العقود المتعلقة بإنشاء 



4

المشروع، بما في ذلك أعمال الحفر أو الهدم أو تحرك االأرض أو عمليات غمر أو غيرها من التغييرات في البيئة المادية. ويجب أن يحدد 
هذا االإجراء كيفية إدارة هذه المكتشفات بالمشروع. وسيشتمل على شرط إخطار الهيئات ذات الصلة باالأشياء أو المواقع التي تم العثور 
زعاج؛  عليها من قبل خبراء التراث الثقافي؛ وإحاطة منطقة االكتشافات أو المواقع بسياج لتجنب أي احتمال تعرضها لمزيد من أوجه الإ
وإجراء تقييم لالأشياء أو المواقع التي تم العثور عليها من قبل خبراء التراث الثقافي؛ وتحديد االإجراءات المتفقة مع متطلبات هذا المعيار 

البيئي واالجتماعي والقانون الوطني وتنفيذها؛ وتدريب موظفي المشروع وعماله على االإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات االأثرية.

المذكرة التوجيهية 11-1. إن المكتشفات االأثرية عن طريق المصادفة هي اكتشاف غير متوقع لتراث ثقافي أو اعتراف غير متوقع به، وكثيرا 
نشاء بأحد المشروعات. وتشمل مثل هذه المكتشفات االأثرية على سبيل المثال اكتشاف قطعة أثرية منفردة،   ما يحدث ذلك أثناء مرحلة االإ
أو قطعة أثرية تشير إلى وجود موقع آثاري مدفون، أو رفات بشرية، أو نبات متحجر أو بقايا حيوانية أو آثار أقدام حيوانية، أو عنصر طبيعي 

أو ملمح من مالمح التربة يشير على ما يبدو إلى وجود مادة أثرية.

المذكرة التوجيهية 11-2. تتضمن وثائق التوريدات/المشتريات والتعليمات الموجهة إلى المقاولين االإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات 
االأثرية عن طريق المصادفة. وينبغي أن يشمل االإجراء اكتشاف قطع أثرية في باطن االأرض أو تحت الماء. وال يعتبر االإجراء الخاص بالعثور على 

نشاء.  المكتشفات االأثرية بديالً عن مسوح وتحليالت ما قبل االإ

 المذكرة التوجيهية 11-3. يغطي االإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات االأثرية عن طريق المصادفة تحديد وإخطار وتوثيق وإدارة العثور 
االإجراء  المحلية. ويمكن أن يشتمل  واالأعراف  المقبولة دولياً  للممارسات  الوطنية، وعند االقتضاء وفقاً  للقوانين  االأثرية وفقاً  المكتشفات  على 

الخاص بالعثور على المكتشفات االأثرية على االآتي:

 المسح المسبق ورصد االأنشطة التي تُحدث خلالً باالأرض، وخصوصاً في االأماكن التي يزداد احتمال وجود تراث ثقافي فيها؛)أ( 

خطوات للتوقف المؤقت في العمل في حالة اكتشاف يحتمل أن يكون كبيراً؛)ب( 

خطوات لحماية المكتشفات االأثرية عن طريق المصادفة من آثار أي أنشطة إضافية بالمشروع؛)ج( 

مدّونة قواعد سلوك للمقاولين تتضمن قواعد وإرشادات حول كيفية التعامل مع المكتشفات االأثرية وتدريب العمال المتعاقدين؛)د( 

خطوات للتدخل المالئم في حالة العثور على مكتشفات أثرية؛)ه( 

نظام رصد لتنفيذ االإجراء الخاص بالعثور على المكتشفات االأثرية؛)و( 

الترتيبات مع السلطات الحكومية ذات العالقة؛)ز( 

الترتيبات مع السلطات المعنية بالشعوب االأصلية حيثما اقتضى االأمر.)ح( 

للمشروع.  المحتملة  المخاطر واالآثار  نتيجة  اللزوم  الثقافي عند  التراث  الخبراء في  البيئي واالجتماعي مشاركة  التقييم   12. سيتضمن 
وإذا حدد التقييم البيئي واالجتماعي أن المشروع ربما يترك مخاطر وآثاًرا سلبية كبيرة محتملة على التراث الثقافي، في أي وقت خالل دورة 

حياة المشروع، فسيشرك المقترض خبراء التراث الثقافي للمساعدة في تحديد التراث الثقافي، وتقييمه، وحمايته.

المذكرة التوجيهية 12-1. تتطلب أنواع التراث الثقافي المختلفة خبرات مختلفة تتعلق بكل منها، ولذا، من المهم أن يملك الخبراء الذين يتم 
تعيينهم الخبرة والدراية المالئمتين للتعامل مع التراث الثقافي الذي يتم تحديده في المشروع.

 ب. التشاور مع أصحاب المصلحة وتحديد التراث الثقافي

13. سيحدد المقترض، وفًقا للمعيار البيئي واالجتماعي 10، أصحاب المصلحة ذوي الصلة بالتراث الثقافي المعروف وجوده أو يُحتمل 
مصادفته أثناء دورة حياة المشروع. وسوف يشمل أصحاب المصلحة، حسب االقتضاء:

 االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع، بما في ذلك االأفراد والمجتمعات داخل البالد، الذين يستمدون هويتهم من التراث الثقافي، )أ( 
أو الذين يستخدمون التراث الثقافي أو استخدموه في الذاكرة الحية؛

 االأطراف المعنية االأخرى، التي قد تشمل الهيئات التنظيمية الوطنية أو المحلية ذات الصلة التي يُعهد إليها بحماية التراث )ب( 
الثقافي، والمنظمات غير الحكومية وخبراء التراث الثقافي، بما في ذلك المنظمات الدولية والوطنية للتراث الثقافي.

المشاورات  تكشف  قد  المثال،  سبيل  فعلى  الثقافي.  التراث  تحديد  إلى  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  يؤدي  قد  التوجيهية 1-13.   المذكرة 
التوصل إلى تحديد التراث الثقافي من خالل التشاور   مع االأطراف المتضررة من المشروع عن وجود مادة أثرية غير مستكشفة، ويمكن أيضاً 

مع السلطات الوطنية المعنية بالتراث الثقافي وخبراء التراث الثقافي وعند االقتضاء حفظة التراث المحليين واالأفراد.
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 المذكرة التوجيهية 13-2. يتم تحديد أصحاب المصلحة المعنيين والتشاور معهم في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع؛ إذ يمكن أن يساعد 
المالئمة  المخاطر واالآثار  المحتملة، وتحديد تدابير الحد من  المشروع  آثار  الثقافي وتوثيق وجوده وحجمه، وتقييم  التراث   هذا على تحديد 
في الوقت المناسب. وقد يستدعي التنوع في هذه االأصناف من التراث الثقافي التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة، ومن بينهم حفظة التراث 
المحليون واالأصليون عند االقتضاء، الذين قد تكون لديهم مصالح مختلفة في التراث الثقافي أو يعطونه أهمية مختلفة. ويوفر المعيار البيئي 

واالجتماعي 10 والمذكرة التوجيهية ذات العالقة المزيد من التفاصيل بشأن تحديد أصحاب المصلحة. 

14. سيجري المقترض مشاورات هادفة3 مع أصحاب المصلحة وفًقا للمعيار البيئي واالجتماعي 10 لتحديد التراث الثقافي الذي قد يتأثر 
بالمشروع المحتمل؛ واالأخذ بعين االعتبار أهمية4 التراث الثقافي المتضرر من المشروع؛ وتقييم المخاطر واالآثار المحتملة؛ واستكشاف 

خيارات التجنب والحد من المخاطر واالآثار.

 الحاشية 3. سيساند المقترض إدراج أصحاب المصلحة المختلفين والتعاون فيما بينهم من خالل حوار مع السلطات المختصة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية الوطنية 
أو المحلية ذات الصلة والمكلفة بحماية التراث الثقافي، لتحديد الوسائل االأكثر فاعلية لمعالجة آراء ومخاوف أصحاب المصلحة وإشراكهم في حماية التراث الثقافي وإدارته.

الحاشية 4. يتم تحديد أهمية التراث الثقافي المادي وتعيين أهميته وفًقا الأنظمة القيم ومصالح االأطراف المتضررة أو المتأثرة بأنشطة المشروع )بما في ذلك، 
االأفراد والمجتمعات(، واالأطراف المعنية االأخرى، الذين يهتمون بحماية التراث المادي واالستخدام المناسب له.

المذكرة التوجيهية 14-1. يشمل توثيق المشاورات حول التراث الثقافي عادة ما يلي:

الطريقة التي يدرك بها أصحاب المصلحة ويفهمون التراث الثقافي والقيم التي ينسبونها إليه؛)أ( 

أية مسائل متعلقة بالحاجة إلى السرية فيما يخص التراث الثقافي، على سبيل المثال المكان أو تفاصيل االستخدام التقليدي للتراث )ب( 
الثقافي واالأفراد ذوي الصلة، حسب االقتضاء )انظر أيضاً الفقرة 15 فيما يلي(؛

أية نزاعات حالية أو محتملة تنشأ عن اختالف وجهات النظر حول التراث الثقافي؛)ج( 

أي وجهات نظر لدى االأطراف المتضررة واالأطراف المعنية االأخرى بخصوص سبل التصدي للمخاطر واالآثار المتعلقة بالمشروع على )د( 
التراث الثقافي، بما في ذلك على التدابير المقترحة للحد من المخاطر واالآثار.

المذكرة التوجيهية 14-2. في حالة االختالف بين االأطراف المتضررة من المشروع واالأطراف المعنية االأخرى - على سبيل المثال، الهيئات الوطنية 
المعنية بالتراث الثقافي وخبراء التراث الثقافي - بشأن أهمية التراث الثقافي المتضرر من المشروع أو النهج المتبع في إدارته، يجوز للمقترض 

أن يقرر االستعانة بخبراء خارجيين لتقديم المشورة بشأن أهميته.

السرية

15. سيحدد المقترض، بالتشاور مع البنك، واالأطراف المتأثرة من المشروع )بما في ذلك االأفراد والمجتمعات(، وخبراء التراث الثقافي، 
فصاح عن المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي قد يضر أمن التراث الثقافي أو سالمته أو يهدده أو سيشكل خطًرا على مصادر  ما إذا كان االإ
بأنشطة  المتأثرة  االأطراف  احتفظت  وإذا  للجمهور.  فصاح  االإ من  الحساسة  المعلومات  استبعاد  يجوز  الحاالت،  هذه  في  المعلومات. 
المشروع )بما في ذلك االأفراد والمجتمعات( بسرية موقع المعالم الطبيعية ذات االأهمية التراثية الثقافية، أو خصائصها، أو االستخدام 

التقليدي لها، فسيطبق المقترض تدابير الحفاظ على السرية.

فصاح عن المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي أصحاب المصلحة أو التراث الثقافي  المذكرة التوجيهية 15-1. في بعض االأحوال، قد يضع االإ
فصاح عن المعلومات الخاصة  ذاته في خطر. ومن المهم أن يتم التشاور مع االأطراف المتضررة من المشروع لتحديد ما إذا كان يمكن أو ينبغي االإ
فصاح عن المعلومات الخاصة بالتراث الثقافي المعني،  بالتراث الثقافي أم ال. وفي االأحوال التي يقرر فيها التشاور أن االأفضل هو عدم االإ
يجب اتخاذ التدابير المالئمة لحمايته. فقد تتضمن هذه التدابير استبعاد أية خرائط تحدد مناطق حساسة من وثائق تقييم االآثار أو حجب أية 

معلومات من شأنها أن تفصح عن مكان أو طبيعة التراث الثقافي أو هوية صاحب المصلحة.

المذكرة التوجيهية 15-2. في االأحوال التي ال تتوفر فيها إال معلومات عامة عن مكان التراث الثقافي الذي يمكن أن يتأثر بالمشروع، تُوضع تدابير 
مكان على الرغم من نقص المعلومات عن المكان بالضبط. وتتحقق هذه  الحد من المخاطر واالآثار المالئمة لحماية هذا التراث الثقافي قدر االإ

الحماية كأفضل ما يكون بالتشاور مع االأطراف المتضررة من المشروع الذين لديهم معرفة بالمكان المحدد للتراث الثقافي المعنّي.

طرق وصول أصحاب المصلحة

16. عندما يحتوي موقع مشروع المقترض على المواد االأثرية أو يمنع الوصول إلى مواقع التراث الثقافي التي كان الوصول إليها متاحا 
بديالً  مساًرا  سيوفر  أو  الثقافي،  الموقع  إلى  الوصول  باستمرار  الموقع،  مستخدمي  مع  مشاورات  بناًء على  المقترض،  سيسمح  سابًقا، 

للوصول، حسب اعتبارات الصحة والسالمة واالأمن االأساسية.
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المذكرة التوجيهية 16-1. في االأحوال التي تقيد فيها أنشطة المشروع طرق الوصول إلى التراث الثقافي، يتم تحديد سبل مختلفة لتوفير إمكانية 

نشاء يسد طريقاً  نشاء لو أمكن. على سبيل المثال، إذا كان االإ الوصول للمستخدمين التقليديين إلى الجوانب الثقافية للموقع، وذلك قبل االإ

موصالً إلى أحد أماكن العبادة، ينبغي أن يؤخذ في االعتبار توفير مسار وصول مختلف أثناء عملية التقييم البيئي واالجتماعي.

 المذكرة التوجيهية 16-2. في االأحوال التي ال يتسنى فيها توفير إمكانية الوصول، على سبيل المثال بسبب وجود التراث الثقافي داخل أحد 

نشاء، يُنظر في السماح بالوصول في أيام معينة أثناء أوقات معينة. وإذا كان هذا ممكناً، يتم إبالغ المستخدمين التقليديين للجوانب  مواقع االإ

الثقافية للموقع بتفاصيل هذا الوصول بحيث يمكنهم االستفادة من فرص الوصول.

ج. مناطق التراث الثقافي المحمية قانونا

في إطار التقييم البيئي واالجتماعي، سيحدد المقترض وجود جميع مناطق التراث الثقافي المدرجة والمحمية قانونا المتأثرة بأنشطة   .17

المشروع.5 وإذا كان المشروع المقترح موجوًدا في منطقة محمية قانونا أو في منطقة عازلة محددة قانونا، سيقوم المقترض بما يلي: 

قليمي أو العالمي6 وخطط إدارة المنطقة المحمية؛)أ(  االمتثال للوائح التراث الثقافي المحلي أو الوطني أو االإ

التشاور مع رعاة ومديري المنطقة المحمية، واالأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع )بما في ذلك االأفراد والمجتمعات( واالأطراف )ب( 

المعنية االأخرى بشأن المشروع المقترح؛

تنفيذ برامج إضافية، حسب االقتضاء، لتحسين أهداف حفظ المنطقة المحمية وتعزيزها.)ج( 

الحاشية 5. بطرح أمثلة تشمل مواقع التراث العالمية والمناطق المحمية على المستوى الوطني ودون الوطني.

قليمية على المشروع من خالل تقييم بيئي واجتماعي. الحاشية 6. ستتحدد إمكانية تطبيق النظم الثقافية الدولية أو االإ

المذكرة التوجيهية 17-1. للمساعدة على ضمان االمتثال للتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي المتضرر من المشروع، من المهم أن نأخذ 

في اعتبارنا التشريعات الوطنية واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بتحديد التراث الثقافي وإدارته، وأي سجالت أو قوائم بالتراث الثقافي 

المراد حمايته، بما في ذلك المواقع المخصصة للتراث العالمي. ويتم في بعض البلدان إعداد سجالت واالحتفاظ بها على مختلف المستويات 

الحكومية )الوطني ودون الوطني والمحلي( مع نصوص قانونية وإدارية معينة.

 د. أحكام خاصة بأنواع معينة من التراث الثقافي

المواقع والمواد االأثرية

االأرض  تحت  بالكامل  توجد  وقد  االآدمية  أو  البيئية  العناصر  أو  التحف،  أو  الهيكلية،  البقايا  من  مزيج  أي  االأثرية  المواقع   18. تضم 

أو تحت سطح المياه أو فوقه بشكل جزئي أو كلي. ويمكن العثور على المواد االأثرية في أي مكان على سطح االأرض،7 منفردة أو متناثرة 

فوق مساحات كبيرة. وتشمل هذه المواد أيًضا مناطق الدفن،8 والبقايا االآدمية، والحفريات.

الحاشية 7. تُعد معظم المواقع االأثرية بعيدة عن االأنظار. ونادًرا ما توجد مواد أثرية في أي منطقة معينة، حتى لو لم تكن هذه المواد يعرفها أو يعترف بها 
السكان المحليون أو قامت المنظمات أو الهيئات االأثرية الوطنية أو الدولية بتسجيلها.

الحاشية 8. تُعد مناطق الدفن المشار إليها في الفقرة 18 تلك التي ال عالقة لها بالسكان الحاليين الذين يعيشون في منطقة المشروع. وبالنسبة الأماكن الدفن 
الحديثة المتصلة مباشرًة باالأطراف المتضررة أو المتأثرة بأنشطة المشروع، سيتم تحديد التدابير المناسبة للحد من المخاطر وفًقا للفقرتين 8 و9 بالتشاور مع 

هذه االأطراف.

المذكرة التوجيهية 18-1. تتألف المادة االأثرية من البقايا المادية للنشاط البشري السابق وخصوصاً االستيطان البشري. فقد توجد هذه البقايا 

مركزة في منطقة واحدة أو متناثرة عبر مشهد طبيعي، وكذلك في الكهوف والتكوينات الصخرية، وعلى امتداد قيعان االأنهار والخطوط الساحلية 

وتحت الماء، بما في ذلك حطام السفن ومواقع االستيطان المغمورة بالمياه. وقد يحتوي الموقع االأثري على قطع أثرية وبقايا نباتية وحيوانية 

وبقايا إنشائية ومالمح تربة، ويمكن أن تتراوح المادة االأثرية في طبيعتها من مستوطنة قديمة كبيرة أو صغيرة مدفونة بالكامل أو جزئياً باالأتربة 

السطحية أو الرواسب االأخرى، إلى البقايا قريبة االأمد لمخيم بدوي مؤقت أو نشاط قصير االأمد.
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حديثة  تكون  قد  المثال،  سبيل  فعلى  ثقافي.  كتراث  المقابر  أو  بالمدافن  االعتراف  يتم  ال  ربما  االأماكن،  بعض  في  التوجيهية 2-18.  المذكرة    

أو عمرها غير محدد، أو ال تعتبر ذات قيمة تاريخية أو أثرية، أو عديمة الصلة بالسكان المحليين الحاليين. وفي هذه الظروف، تُعقد المشاورات مع 

االأطراف المتضررة من المشروع وأصحاب المصلحة االآخرين لتحديد التدابير المالئمة للحد من المخاطر واالآثار وفقاً للمعيار البيئي واالجتماعي1. 

نساني في الماضي في منطقة المشروع، سيقوم المقترض بإجراء بحث مكتبي  19. عندما يكون هناك دليل أو احتمال كبير للنشاط االإ

ومسح ميداني لتوثيق البقايا االأثرية ووضع خريطة لها والتفتيش عنها. وسيوثق المقترض مكان المواقع والمواد االأثرية المكتشفة في أثناء 

دورة حياة المشروع وخصائصها، وسيقدم هذه الوثائق إلى السلطات الوطنية أو المحلية المعنية بالتراث الثقافي.

20. يقوم المقترض، بالتشاور مع خبراء التراث الثقافي، بتحديد ما إذا كانت المواد االأثرية المكتشفة خالل دورة حياة المشروع تتطلب: 

)أ( التوثيق فقط؛ )ب( الحفر والتوثيق؛ )ج( الحفظ في المكان؛ ويقوم بإدارة المواد االأثرية تباًعا. وسيحدد المقترض الملكية والمسؤولية 

التحديد،  الحيازة، سيرتب لعملية  نقل  يتم فيه  الذي  الوقت  أن يحين  الوطني والمحلي، وإلى  للقانون  االأثرية وفًقا  المواد  عن حيازة 

والحفظ، والتسمية والتصنيف، والتخزين االآمن، وإمكانية الوصول لتمكين الدراسة والتحليل المستقبلي.

المذكرة التوجيهية 20-1. ينبغي توثيق االأدلة االأثرية وفقاً للقانون الوطني والممارسات الدولية الجيدة في الصناعة. وفي االأحوال التي توجد 

فيها أعمال حفر، ينبغي أن يتم هذا بمعرفة خبراء التراث الثقافي، وفقاً للقانون الوطني والممارسات الدولية الجيدة في الصناعة، مع تقديم 

النتائج للسلطات المعنية بالتراث الثقافي. 

 التراث العمراني

21. يشير التراث العمراني إلى واحدة أو مجموعات من االأشغال المعمارية في البيئة الحضرية أو الريفية كدليل على وجود حضارة 

تشكِّل  التي  المفتوحة،  والمساحات  والهياكل  المباني  من  مجموعات  العمراني  التراث  ويشمل  تاريخي.  حدث  أو  مهم  تطور  أو  معينة 

روحاني  أو  جمالي  أو  معماري  منظور  من  وقّيمة  متماسكة  بأنها  عليها  التعرف  يتم  التي  المعاصرة  أو  السابقة  البشرية   المستوطنات 

أو اجتماعي وثقافي.

المذكرة التوجيهية 21-1. قد تختلف االأهمية المنسوبة إلى "التراث المعماري" بين الثقافات، بل داخل الثقافة ذاتها. فقد يكون التراث المعماري 

مرتبطاً بأحداث تاريخية أو أشخاص، وبالممارسات الثقافية أو المهرجانات أو الفترات التاريخية، أو يكون بمثابة دليل على ثقافات البناء المحلية 

والمستوردة، وقد يكون التراث المعماري مهجوراً أو مشغوالً وقد يكون أيضاً مرتبطاً بالرواسب االأثرية. ويمكن تحديد التراث المعماري بالقرب 

المعنية  المحلية والوطنية  السلطات  بينهم  المعنيين، والذين قد يكون من  المصلحة  البحوث والتشاور مع أصحاب  المشروع من خالل  من 

بالتراث الثقافي، وخبراء التراث الثقافي، والمجتمعات المحلية المتضررة من المشروع. 

 المذكرة التوجيهية 21-2. قد يكون التراث المعماري مملوكاً ملكية عامة أو خاصة، أو مداراً بمعرفة االأفراد، أو المؤسسات الدينية أو العلمانية، 

أو الحكومية أو غير الحكومية. ويساعد استعراض القوانين واللوائح التنظيمية الوطنية للتخطيط الحضري والريفي، فضالً عن معايير تقسيم 

المناطق السارية، على تحديد التراث المعماري المحمي وطنياً أو محلياً كما تسترشد به أيضاً تدابير الحد من المخاطر واالآثار.

22. سيحدد المقترض التدابير المالئمة للحد من المخاطر لمعالجة االآثار الواقعة على التراث العمراني، والتي قد تشمل )أ( التوثيق؛ 

)ب( الحفظ أو إعادة التأهيل في الموقع؛ )ج( النقل والحفظ أو إعادة التأهيل. وخالل أي تأهيل أو ترميم لمباني التراث الثقافي، يعمل 
المقترض على االحتفاظ بشكل ومواد بناء وتقنيات المبنى )المباني(.9

الحاشية 9. باالمتثال للقوانين الوطنية والمحلية و/أو لوائح مناطق التقسيم السارية ووفًقا للممارسات الصناعية الدولية الجيدة.

تكون  التي قد  المحلية  المجتمعات  أعراف وتقاليد وممارسات  اعتبارها  المخاطر واالآثار في  الحد من  تدابير  تأخذ  التوجيهية 1-22.  المذكرة 

مرتبطة بالتراث المعماري. وحيثما أمكن، تستفيد من الحرف والمهن والمواد المحلية لمساندة سالمة التراث المعماري. 

23. سيحافظ المقترض على السياق المادي والبصري لفرادى أو مجموعات من المباني التاريخية من خالل مراعاة مدى مالءمة وتأثير 

البنية التحتية للمشروع المحتمل للموقع ضمن نطاق البصر.
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المعالم الطبيعية ذات االأهمية الثقافية

24. يمكن أن تكون هناك روابط وثيقة بين المعالم الطبيعية والتراث الثقافي. وتشتمل االأمثلة على التالل أو الجبال أو المناظر الطبيعية 
أو الجداول أو االأنهار أو الشالالت أو الكهوف أو الصخور المقدسة أو االأشجار أو النباتات المقدسة، أو البساتين والغابات، أو المنحوتات 
المتحجرة.10  البقايا  أو  القديم  نسان  لالإ أو  للحيوان  الحفرية  والرواسب  الكهوف،  في  أو  المكشوفة  الصخور  وجوه  على  اللوحات   أو 

وقد تكمن أهمية هذا التراث في مجموعات مجتمعية صغيرة أو أقليات سكانية.

الحاشية 10. في كثير من االأحيان، يتم االحتفاظ بسرية االأهمية الثقافية، ال يعرفها إال سكان محليون بعينهم، وترتبط بأحداث أو أنشطة الطقوس. وقد يشكِّل 
الطابع المقدس لهذا التراث تحديًا أمام تحديد كيفية تجنب أو الحد من الضرر. وقد تحتوي المواقع الطبيعية الثقافية على المواد االأثرية.

المذكرة التوجيهية 24-1. تشمل هذه الفئة من التراث الثقافي، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً باالأهمية الروحية غير المادية، المشاهد الطبيعية الثقافية 
والثقافة  البشري  المجتمع  تطور  توضح  وهي  مجتمعة.  نسان  االإ صنع  من  وأعمال  طبيعية  آثار  عن  عبارة  الثقافية  الطبيعية  والمشاهد  أيضاً. 
المحلية واالستيطان بمرور الوقت، وذلك تحت تأثير القيود المادية و/أو الفرص التي تتيحها البيئة الطبيعية وتأثير القوى االجتماعية واالقتصادية 
الثقافية  الثقافي أيضاً معالم تاريخية ومواقع أثرية، ويمكن أن تسهم المشاهد  المتتالية. وقد يشمل المشهد   والثقافية الخارجية والداخلية 

في االأساليب الحديثة الستخدام االأراضي المستدام أو تحسين القيم الطبيعية في المشهد، وبالتالي مساندة التنوع البيولوجي.

والمجتمعات(  االأفراد  ذلك  في  )بما  المشروع  بأنشطة  المتأثرة  االأطراف  مع  والتشاور  االأبحاث  خالل  من  المقترض،  25. سيحدد 
رون هذه المعالم، واالأفراد   المعالم الطبيعية ذات االأهمية من حيث التراث الثقافي المتأثرة بأنشطة المشروع، واالأشخاص الذين يقدِّ

أو المجموعات الذين يتمتعون بسلطة التمثيل والتفاوض بشأن موقع مكان )أماكن( التراث وحمايته واستخدامه.

المذكرة التوجيهية 25-1. يمكن أن تساعد البحوث والتشاور مع االأطراف المتضررة من المشروع على تحديد االأهمية الثقافية للمالمح الطبيعية 
دارة أو تخفيف االآثار على هذا التراث. ويمكن أن تسفر هذه الحلول عن تعديالت  في مرحلة مبكرة من إعداد المشروع وتحديد الحلول المثلى الإ
في المشروع كإعادة تخطيط مسارات الطرق أو قنوات الري أو خطوط السكك الحديدية أو إعادة تصميم المباني، وينبغي توثيق كافة الحلول 
والعمليات توثيقاً شامالً مع توزيع نسخ من الحل المتفق عليه فيما بين كافة االأطراف. وفي االأحوال التي يتطلب فيها الحل المتفق عليه إتمام 
المراسم والطقوس ذات العالقة المنفذة في إطار تدابير الحد من المخاطر واالآثار، ستؤكد الهيئات التقليدية ذات العالقة تنفيذ كافة تدابير 

الحد من المخاطر واالآثار المتفق عليها.

26. إن أفضل وسيلة لحماية معظم المعالم الطبيعية ذات التراث الثقافي المميز هي االحتفاظ بها في موقعها. وإذا تعذر ذلك في 
موقعها الحالي، يتم نقلها إلى موقع آخر بالتشاور مع االأطراف المتأثرة بأنشطة المشروع، وفًقا للممارسات الصناعية الدولية الجيدة. 
وتعمل االتفاقية التي تم التوصل إليها فيما يخص النقل على احترام وتمكين استمرار الممارسات التقليدية المرتبطة بالتراث الثقافي 

الذي تم نقله.

المذكرة التوجيهية 26-1. من المهم حماية الطابع المقدس للمواقع الثقافية ذات االأهمية الروحية. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن يكون ممثلو 
المقترض والمقاولون على دراية بأي مواقع مهمة روحانياً في المنطقة المتضررة من المشروع ويخططون باحترام االأنشطة المتعلقة بالمشروع 

التي يحتمل أن تؤثر على قدسية وسكينة مثل هذه المالمح الطبيعية ذات االأهمية الثقافية.

التراث الثقافي المنقول

27. يشمل التراث الثقافي المنقول أشياء مثل: الكتب والمخطوطات التاريخية أو النادرة؛ واللوحات والرسومات والتماثيل والمنحوتات، 
التاريخية،  المباني  أو  االأثرية  المعالم  وبقايا  والمنسوجات،  والمجوهرات  التاريخية،  واالأزياء  التاريخية،  أو  الحديثة  الدينية  والعناصر 
النباتات أو المعادن. وقد تزيد االكتشافات والوصول لها بسبب أحد  التاريخ الطبيعي، مثل الصدف أو  والمواد االأثرية، ومجموعات 
المشروعات من تعرض القطع الثقافية للسرقة أو االتجار أو االعتداء. وسيتخذ المقترض تدابير لحماية عناصر التراث الثقافي المنقولة 

المتأثرة بأنشطة المشروع من السرقة واالتجار غير القانوني فيها، وسوف يُخطر السلطات المختصة بأي نشاط من هذا القبيل.

العمال  فيها  يعرف  التي  االأحوال  في  استغالله  وإساءة  وتهريبه  المنقول  الثقافي  التراث  سرقة  مخاطر  تزداد  قد   .1-27 التوجيهية  المذكرة 
 قيمة القطع االأثرية؛ أو في االأحوال التي تنخرط فيها أطراف خارجية مع العمال لالستحواذ على القطع االأثرية الأغراض التجارة غير القانونية؛ 
أو في المناطق النائية، حيث يمكن أن توفر المشروعات محور تركيز غير معروف من قبل على قيمة القطع االأثرية الثقافية. وفي مثل هذه 
التدابير االأمنية المادية، يتم إدراج تدابير الحد من المخاطر واالآثار في العقود ومدونات قواعد السلوك للعمال  الحاالت، بغض النظر عن 
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تأمين  المهم  يكون من  بها بشكل واضح. وقد  المباشرين والمتعاقدين  المشروع والمقاولين والعمال  العمالة، وإبالغ طاقم  إدارة  وممارسات 
التراث، إذا لزم االأمر، بنقله قبل دخول العقود حيز النفاذ وبدء التنفيذ.

28. سيحدد المقترض، بالتشاور مع الهيئات المسؤولة عن التراث الثقافي ذات الصلة، مكونات التراث الثقافي المنقولة التي قد يعرضها 
المشروع للخطر، وسيضع أحكاًما لحمايتها طوال عمر المشروع. وسيقوم المقترض بإبالغ السلطات الدينية أو الرسمية المعنية أو حراس 
آخرين مسؤولين عن رقابة مكونات التراث الثقافي المنقولة بالجدول الزمني الأنشطة المشروع وحمايتها وسينبههم فيما يتعلق باحتمال 

تعرضها للخطر.

المذكرة التوجيهية 28-1. ينبغي إحاطة المؤسسات أو االأفراد المسؤولين عن رعاية التراث الثقافي المنقول علماً بأنشطة المشروع والجدول 
الحد  بتدابير  المعنية  السلطات  إبالغ  يتم  أمكن،  ولو  اللزوم.  عند  المشروع  مع  التنسيق  يمكنهم  بحيث  االأنشطة،  لهذه  المتوقع   الزمني 
من المخاطر واالآثار، بما في ذلك التدابير االأمنية، في وقت سابق على تنفيذ المشروع. وقد تشتمل تدابير الحد من المخاطر واالآثار في أحوال 
معينة على نقل العناصر الثقافية المنقولة إلى المتاحف أو االأماكن االأخرى لحفظها، وال سيما أثناء مرحلة إنشاء المشروع عندما يحتمل أن تكون 

هذه العناصر أشد عرضة للخطر.

  هـ. االستخدام التجاري للتراث الثقافي

29. حيثما يعتزم أحد المشروعات استخدام التراث الثقافي الخاص باالأطراف المتضررة منه )بما في ذلك االأفراد والمجتمعات( الأغراض 
التطوير  الوطني؛ )ب( نطاق وطبيعة  القانون  )أ( حقوقها بموجب  يلي:  بما  المتضررة  االأطراف  بإبالغ هذه  المقترض  تجارية، سيقوم 

التجاري واالآثار المحتملة؛ )ج( العواقب المحتملة لهذا التطوير ولالآثار.

المذكرة التوجيهية 29-1. يمكن أن تشمل االأمثلة على االستغالل التجاري للتراث الثقافي المادي المشروعات السياحية التي تجتذب السياح 
المعارف  استغالل  المادي  غير  الثقافي  للتراث  التجاري  االستغالل  يشمل  وقد  والمعابد.  والكنائس  والمساجد  كالقالع  الثقافي،  التراث  لزيارة 

الدوائية التقليدية أو االأساليب المقدسة أو التقليدية لتجهيز النباتات أو االألياف أو المعادن. 

 المذكرة التوجيهية 29-2. تؤخذ في االعتبار حقوق االأطراف المتضررة من المشروع في إدارة واستغالل التراث الثقافي والوصول إليه، سواء 
الفردي أو الجماعي، عند إعداد المشروعات التي تقترح استغالل التراث الثقافي الأغراض تجارية. وفي االأحوال التي يتعلق فيها مثل هذا المشروع 
بالتراث الثقافي للشعوب االأصلية/المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة في أفريقيا جنوب الصحراء، قد تسري أيضاً متطلبات المعيار البيئي 

واالجتماعي 7 ذات العالقة. 

الصور  أو  لالأسماء  التجاري  االستغالل  بخصوص  الثقافية  الحساسيات  تقييم  أيضاً  المهم  من  السياق  هذا  في   .3-29 التوجيهية  المذكرة   
التقليدية أو المحلية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والوسائط االأخرى والفن والموسيقى. 

30. لن يلجأ المقترض إلى عمليات االإخالء القسري لالأشخاص المتضررين. )أ( يُجري مشاورات هادفة مع أصحاب المصلحة كما هو 
موضح في المعيار البيئي واالجتماعي 10؛ )ب( يمنح التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة من االستخدام التجاري لهذا التراث 

الثقافي، وذلك بما يتفق مع عادات وتقاليد االأطراف المتضررة؛ )ج( يحدد تدابير الحد من المخاطر وفًقا للتسلسل الهرمي.

تنمية  وجوانب  المهني  والتدريب  التوظيف  الثقافي  للتراث  التجاري  االستغالل  من  المتراكمة  المنافع  تشمل  قد   .1-30 التوجيهية  المذكرة 
المجتمعات المحلية.
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الملحق أ بالمذكرة التوجيهية للمعيار البيئي 8

يوفر هذا الملحق خطوطاً إرشادية عريضة لعناصر خطة إدارة التراث الثقافي المشار إليها في المذكرة التوجيهية للمعيار البيئي واالجتماعي 8 
وهذه المذكرة التوجيهية. وتتناول خطة إدارة التراث الثقافي ما يلي فيما يتعلق بالمشروع:

طار العمل القانوني والمؤسسي الساري على التراث الثقافي؛)أ(  استعراض الإ

أدوار ومسؤوليات مختلف أطراف المشروع واالأطراف المعنية االأخرى، كالمقترض والمقاولين واالأطراف المتضررة من المشروع والسلطات )ب( 
المعنية بالتراث الثقافي؛

خطوات تحديد وإدارة التراث الثقافي طوال دورة حياة المشروع؛)ج( 

تدابير الحد من المخاطر واالآثار المقترحة التي سيتم اتخاذها؛)د( 

خطوات إدراج المتطلبات ذات العالقة بالتراث الثقافي في وثائق التوريدات/المشتريات الخاصة بالمشروع، بما في ذلك االإجراءات )ه( 
الخاصة بالعثور على المكتشفات االأثرية عن طريق المصادفة؛

الجدول الزمني للتنفيذ والميزانية؛)و( 

متطلبات الرصد وتقديم التقارير)ز( 
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المراجع

هناك العديد من المصادر التي يمكن أن تفيد المقترض في تناول تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. ترد أدناه مراجع قد تساعد المقترض 
في تطبيق إطار العمل البيئي واالجتماعي. وال تمثل المصادر المدرجة هنا بالضرورة آراء البنك الدولي.
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