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 صحیفة بیانات اإلجراءات الوقائیة المتكاملة
 مرحلة التقییم المسبق

. 
 تقریر رقم:

 2017دیسمبر  7 :تاریخ إعداد/تحدیث 
 أوالً. المعلومات األساسیة

 أ. البیانات األساسیة للمشروع
 P152322 الرقم التعریفي للمشروع: السودان البلد:

 الغابات إزالة عن الناجمة التمویل اإلضافي للتأھب لخفض االنبعاثات -السودان اسم المشروع:
 (P152322)الغابات  كربون انبعاثات للحد من الشراكة وتدھورھا المقدَّم من صندوق

 تریسي ھارت، دورا نسوا كودجو رئیسا فریق العمل:
التاریخ التقدیري للعرض على 

 مجلس المدیرین التنفیذیین:
 یوجدال 

 GEN01 وحدة اإلدارة:
(معالجة الحاالت  OP 8.50ھل تتم معالجة ھذا المشروع بموجب منشور سیاسة العملیات 

 (االستجابة السریعة لألزمات والحاالت الطارئة)؟ OP 8.00الطارئة) أو منشور سیاسة العملیات 
 ال

 التمویل (بمالیین الدوالرات األمریكیة)
 0.00 إجمالي تمویل البنك: 5.00 المشروع:إجمالي تكلفة 

 0.00 الفجوة التمویلیة: 
 المبلغ مصدر التمویل 
 0.00 الجھة المقترضة 
 5.00 صندوق التأھب التابع لصندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات 
 5.00 اإلجمالي 

 التقییم الجزئي-باء فئة التصنیف البیئي:
 ال المشروع متكرر؟ھل ھذا 

ل؟  ال ھل ھذا مشروع محوَّ
. 

 ب. أھداف المشروع
الھدف اإلنمائي للمشروع ھو تدعیم قدرات السودان على تصمیم إستراتیجیة وطنیة سلیمة اجتماعیاً وبیئیاً للمبادرة المعززة 

 .(+REDD)وتدھورھا  الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثاتلخفض 
. 

 المشروعج. وصف 
ل وثیقة ھذا المشروع التغییرات المقترحة في أنشطتھ التي ستتم مساندتھا بالتمویل اإلضافي. وستظل الترتیبات الخاصة  تفّصِ

بھیكل أنشطة التمویل اإلضافي وتنفیذھا كما ھو مخطط في إطار المنحة األصلیة، وبالتالي یتم تقسیمھا بالموازنة إلى خمسة 
وفیما یلي ملخص لتصنیف موازنة التمویل اإلضافي حسب  مقترح اإلعداد للتأھب الخاص بالسودان.نات تتوافق مع مكوِّ 

نات ھذا المقترح:  مكّوِ

121944

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2 
 

 
الترتیبات اإلداریة والمؤسسیة للتأھب للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات  :المكّوِن األول

 ملیون دوالر) 0.79وتدھورھا (

ن في مواصلة مساندة التنسیق والرصد على المستوى الوطني، واإلدارة العامة لعملیة المبادرةیتمثل  وتستند  .ھدف ھذا المكّوِ
ھذه المساندة إلى ھیاكل وترتیبات عملیات المبادرة القائمة التي تشمل الوحدة الوطنیة إلدارة المبادرة داخل الھیئة القومیة 

لیات المبادرة، واإلشراف علیھا، ومشاركة أصحاب المصلحة المباشرة فیھا على المستوى للغابات التي تساعد في تنسیق عم
 انبعاثات للحد من الشراكة لتقدیمھا إلى لجنة المشاركین في صندوق 1ویعتزم السودان إعداد حزمة التأھب الخاصة بھ الوطني.
ن و2019الغابات بحلول شھر مارس  كربون حدة المبادرة في تغطیة تكلفة الموظفین والتشغیل، . وسیساند تمویل ھذا المكّوِ

وتكنولوجیا المعلومات وربط المركبات بالمكاتب الوالئیة والمجتمعات المحلیة، وتحدیث المنشآت المكتبیة. وسیعیِّن ھذا 
تسھیل إنجاز  ومن شأن ذلك البرنامج بعض الخریجین من الجامعات السودانیة وسیساند ھذه الوحدة في واجبات ومھام التأھب.

ف على عملیة التأھب للمبادرة، كما سیرسي إطارا مؤسسیا لفھم برنامج المبادرة  أنشطة التأھب، وسیتیح للطالب التعرُّ
 والتوعیة بھ على المدى الطویل في السودان.

 
ملیون  1.05وتدھورھا ( الغابات إزالة عن الناجمة اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات :المكّوِن الثاني

 دوالر)

ن في استمرار مساندة عملیة إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة. وسیتم االنتھاء من التصمیم األولي  یتمثل ھدف ھذا المكّوِ
المھم مواصلة  . وتُعد ھذه اإلستراتیجیة الوطنیة وثیقة حیة، ومن2017إلستراتیجیة السودان الوطنیة بشأن المبادرة في دیسمبر 

استقاء الدروس المستفادة من العملیات الجاریة للمبادرة على المستوى العالمي واالتحادي والوالئي من أجل تنقیح ھذه 
  اإلستراتیجیة وتطویرھا.

خالل  ودعماً لالحتیاجات الحالیة إلى تنقیح ھذه اإلستراتیجیة ومواصلة تحسینھا، سیساند التمویل اإلضافي وحدة المبادرة من
) تقییم استعادة أراضي 1الدراسات وحلقات العمل الفنیة/اإلستراتیجیة بشأن العناصر الحیویة لإلستراتیجیة التي تغطي (

) تعمیم المساواة 3) إدماج المبادرة في سیاسات وتشریعات التنمیة الوطنیة، (2الغابات، واإلستراتیجیة الوطنیة الستعادتھا، (
) دراسة اإلزالة 5) إشراك القطاع الخاص في مبادرات إعادة زراعة الغابات/التحریج، (4اورات، (بین الجنسین وإجراء المش

) تصمیمات البرنامج الوطني التجریبي للمبادرة (لثالثة بلدان) 6القسریة للغابات وآثار التعدین على قطاع الغابات، و(
ن التمویل وحدة المبادرة  بادل فیما بین بلدان الجنوب.والتدریب وتبادل المعارف فیما بین البلدان من خالل أنشطة الت وسیمّكِ

ومن بین ھذه الجھات االستشاریة: منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة،  من االستعانة بجھات استشاریة متخصصة.
  وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، والجمعیة السودانیة لحمایة البیئة.

 
 ملیون دوالر) 0.60إشراك أصحاب المصلحة المباشرة (مساندة  :المكّوِن الثالث

ن ھو ضمان اعتبار أن مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة تمثل جزءا ال یتجزأ من عملیة المبادرة  الھدف من ھذا المكّوِ
طیة تكالیف وستساند منحة التمویل اإلضافي تغ وتدھورھا في السودان. الغابات إزالة عن الناجمة المعززة لخفض االنبعاثات

  السلع وعقد حلقات العمل والتدریب والخدمات والتكالیف التشغیلیة المتعلقة بما یلي:

 المشاورات المتعلقة بإعداد حزمة التأھب لتقدیمھا إلى لجنة المشاركین في صندوق المشاورات بشأن حزمة التأھب: •
  الغابات. كربون انبعاثات للحد من الشراكة

سیركز ھذا العنصر على تمویل إستراتیجیة االتصاالت  االتصاالت وبرنامج التوعیة بالمبادرة:تفعیل إستراتیجیة  •
  وبرنامج التوعیة بالمبادرة الحالیین اللذین جرى وضعھما في إطار عملیة التأھب.

 
وستُوثق  األخرى.تم إدراج مساندة إشراك أصحاب المصلحة المباشرة والتشاور معھم في الموازنة الخاصة بكافة األنشطة 
  جمیع المشاورات بشكل جید وستكون متاحة على المواقع اإللكترونیة للجھة المتعاملة وللبنك الدولي كذلك.

 ملیون دوالر) 2.06مساندة أنظمة الرصد وإعداد التقاریر والتحقق ( :المكّوِن الرابع

                                            
تأھب أو یتم إنجاز حزمة التأھب في نھایة المرحلة التحضیریة للتأھب، أي عند إحراز تقدُّم جید في تنفیذ األنشطة الواردة في مقترح اإلعداد لل 1

أصحاب المصلحة المباشرة مع االسترشاد بإطار التقییم وتتألف ھذه الحزمة من تقییم ذاتي وطني یجریھ البلد ویشارك فیھ العدید من  االنتھاء منھا.
للحد  الشراكة ) من جانب لجنة المشاركین في مرفق14/2013/1وجرت المصادقة رسمیاً على ھذا اإلطار (قرار لجنة المشاركین/ لحزمة التأھب.

 بواشنطن العاصمة. 2013 ارسم 21-19الغابات، وذلك في اجتماعھا الرابع عشر المنعقد في الفترة  كربون انبعاثات من
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تغطیة تكالیف السلع وعقد حلقات العمل والتدریب  الغابات بمساندة كربون انبعاثات للحد من الشراكة ستقوم منحة صندوق
لتعزیز إضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة الرصد وإعداد التقاریر والتحقق والنظام الوطني والخدمات والتكالیف التشغیلیة 

واالستخدامات لقطاع الزراعة والغابات  2لرصد الغابات بما في ذلك عملیة حصر انبعاثات غازات الدفیئة واإلبالغ عنھا
 األخرى لألراضي.

 نظام تتبع المعلومات للمبادرة؛ •
 عملیة حصر انبعاثات غازات الدفیئة واإلبالغ عنھا لقطاع الزراعة والغابات واالستخدامات األخرى لألراضي؛ •
 تخطیط استخدامات األراضي؛ •
 معدات رصد التصحر والتدریب علیھا؛ •
  معدات رصد الحرائق والتدریب علیھا؛ •
 الطابع المؤسسي على أنظمة الرصد وإعداد التقاریر والتحقق ونشرھا على مستوى األقالیم/المناطق. إضفاء •

 
 

 ملیون دوالر) 0.50السیناریو المرجعي الوطني وحصر موارد الغابات ( :المكّوِن الخامس
ن ھو تحدید السیناریو المرجعي الوطني/المستوى المرجعي النبعاثات  الغابات، السیما من خالل إجراء الھدف من ھذا المكّوِ

تحلیل لتحدید مستویات تدھور الغابات بشكل أفضل وكذلك إنشاء النظام الوطني لرصد الغابات وإضفاء الطابع المؤسسي 
ومن  وتدھورھا. الغابات إزالة عن الناجمة علیھ كما تم اعتماده وفق الھیاكل الوطنیة للمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات

أن تواصل منظمة األغذیة والزراعة (الفاو)، وھي الجھة االستشاریة التي تساند حالیاً أعمال الرصد وإعداد التقاریر المتوقع 
ن بموجب اتفاقیة إطاریة  والتحقق في السودان، مشاركتھا لمساندة الحكومة في تنفیذ األنشطة المدرجة ضمن ھذا المكّوِ

 بشأن اإلطاریة المتحدة األمم لمستوى المرجعي النبعاثات الغابات وفقا التفاقیةوسیساند المشروع تقدیم ا للمساعدة الفنیة.
 المناخ. تغیّر

تغطیة تكالیف السلع وحلقات العمل والتدریب والخدمات  الغابات كربون انبعاثات للحد من الشراكة صندوقستساند منحة 
 والتكالیف التشغیلیة المتعلقة بما یلي:

 تغیّر بشأن اإلطاریة المتحدة األمم النبعاثات الغابات لضمان اتساقھ منھجیاً مع اتفاقیةتطویر المستوى المرجعي  •
 المناخ؛

 اتفاقیةبناًء على الظروف الوطنیة وبما یتماشى مع توجیھات  تطویر المستوى المرجعي النبعاثات الغاباتمساندة  •
  ؛المناخ تغّیر بشأن اإلطاریة المتحدة األمم

 .توى المرجعي النبعاثات الغاباتالمسالتحقق من صحة  •
 

 موقع المشروع وأبرز الخصائص المادیة ذات الصلة بتحلیل اإلجراءات الوقائیة (لو كانت معلومة) د. 

 

البیئة المادیة لیست لھا صلة بتحلیل اإلجراءات الوقائیة ألن التمویل اإلضافي للتأھب للمبادرة ال یشمل أي استثمارات رأسمالیة 
 فلن یكون ھناك أي استحواذ على األراضي أو تقیید إلمكانیة الوصول في إطار التمویل اإلضافي المقترح. مدنیة.أو أشغال 

وتقتصر أنشطة المشروع على الدراسات التحلیلیة، وبناء القدرات، وعملیة المشاورات على المستویین الوطني والوالئي، 
 اعیة.وإنشاء نظام لإلجراءات الوقائیة البیئیة واالجتم

تدعیم قدرات السودان وتُنفَّذ أنشطة التمویل اإلضافي للتأھب للمبادرة على مستوى البلد بأكملھ، والھدف من ھذا التمویل ھو 
 ً  لھذه المبادرة. على تصمیم إستراتیجیة وطنیة سلیمة اجتماعیاً وبیئیا

. 
 ه. قدرات المقترض المؤسسیة فیما یتعلق بالسیاسات الوقائیة 

 

عالوة على ذلك، توجد أطر قانونیة وتنظیمیة تتعلق بقطاع الغابات  السودان لدیھ سیاسات وقوانین ولوائح تنظیمیة بیئیة.
 إزالة عن الناجمة والقطاعات األخرى والتي توفر أساسا جیدا لنظام الحوكمة فیما یتعلق بالمبادرة المعززة لخفض االنبعاثات

لكن في  المقترض قدرات عالیة لتنفیذ اإلجراءات الوقائیة البیئیة واالجتماعیة للبنك الدولي.وال یمتلك  وتدھورھا. الغابات
إطار اإلجراءات الوقائیة لتمویل التأھب، تم تعزیز المساندة المقدَّمة للمقترض من خالل تعیین أخصائي في ھذه اإلجراءات 

إنشاء مجموعة عمل للتقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة ولمعالجة محدودیة القدرات، جرى  داخل وحدة إدارة المبادرة.
                                            

 سیساند ذلك السودان في تحدید وتبریر مساھماتھ الوطنیة لمكافحة تغیُّر المناخ. 2
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للغابات، واللجنة االستشاریة الفنیة،  القومیة واالجتماعیة والتي ستعمل بصورة وثیقة مع وحدة إدارة المبادرة بالھیئة
ل في إطار واالستشاریین المعنیین بھذا التقییم من أجل إدماج القضایا البیئیة واالجتماعیة في األنشطة المختل فة التي ستُموَّ

عالوة على ذلك، سیعمل فریق البنك الدولي بشكل وثیق مع  التمویل اإلضافي وسیُسترشد بھا في عملیة اإلعداد للتقییم.
 مجموعة العمل ھذه وأخصائیي الشؤون البیئیة واالجتماعیة داخل وحدة إدارة المبادرة.

. 
 واالجتماعیة في فریق العملو. أخصائیو اإلجراءات الوقائیة البیئیة  

 
 

 (GSP01)تامین تیرونھ ماتیب 
 (GSU07)صامویل دمساش 

 
 السیاسات الوقائیة المطبَّقة ثانیاً.

 
جرى تفعیل سبع سیاسات لإلجراءات الوقائیة للبنك الدولي، مشار إلیھا في الجدول أدناه، في إطار المشروع األصلي للتأھب 

ولن یؤدي التمویل اإلضافي إلى تفعیل أي سیاسات  وتدھورھا. الغابات إزالة عن الناجمة االنبعاثاتللمبادرة المعززة لخفض 
وتم تفعیل سیاسات اإلجراءات الوقائیة ھذه في سیاق المساندة المستقبلیة ألنشطة المبادرة التي قد تشمل بعض  وقائیة جدیدة.

 األشغال المدنیة واالستثمارات الرأسمالیة. 
 

ل المنحة في ھذه المرحلة أي أنشطة استثماریة ملموسة على أرض الواقع، وبالتالي ال یُتوقع أن یكون لھا فعلیاً أي أثر لن تموِّ 
لكن األنشطة التي تمولھا المنحة ربما تُحدث آثارا غیر مباشرة ألن نتائج العمل التحلیلي الذي یُجرى في  بیئي واجتماعي مباشر.

  تصمیم اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة. إطار المنحة ربما تؤثر على
 

 انبعاثات للحد من بالنسبة العتبارات اإلجراءات الوقائیة للتأھب العام للمبادرة كما تمولھا المنحة األساسیة لصندوق الشراكة
دم الصندوق ھذا التقییم ویستخ الغابات، فال یزال یتم مراعاتھا في إطار التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة. كربون

ویضمن  لدمج االعتبارات البیئیة واالجتماعیة الرئیسیة ضمن عملیة التأھب للمبادرة بالجمع بین النُھج التحلیلیة والتشاركیة.
) 2) دمج االعتبارات االجتماعیة والبیئیة ضمن عملیة التأھب للمبادرة، السیما في اإلستراتیجیة الخاصة بھا؛ و(1التقییم (

) تقییم الفجوات على مستوى السیاسات 3اركة أصحاب المصلحة المباشرة في تحدید القضایا الرئیسیة وترتیب أولویاتھا؛ و(مش
) اإلفصاح عن النتائج في التقاریر المرحلیة للبالد عن اإلعداد 4والمؤسسات والقدرات إلدارة ھذه األولویات والتوصیات؛ و(

 للتأھب للمبادرة. 
 

ل عملیة التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة من خالل المنحة األصلیة، وسینتج عنھا إعداد تقریر للتقییم یتضمن  تُموَّ
إطارا لإلدارة البیئیة واالجتماعیة، وإطارا للعملیات، وإطارا لسیاسات إعادة التوطین، وإطارا تخطیطیا للشعوب األصلیة، 

  القضایا البیئیة واالجتماعیة أثناء تنفیذ المشاریع الفرعیة المستقبلیة للمبادرة. وھو ما سیتم االسترشاد بھ في إدارة
 

بشكل عام، سیساند المشروع إنشاء نظام وطني لإلدارة البیئیة واالجتماعیة لدیھ موارد كافیة (الموظفون وموارد التشغیل على 
االجتماعیة وإطار لإلدارة البیئیة واالجتماعیة وفقا لمنشور كافة المستویات)، وإعداد (أ) تقییم إستراتیجي لآلثار البیئیة و

، OP 4.12، (ب) إطار لسیاسات إعادة التوطین وإطار للعملیات وفقا لمنشور سیاسة العملیات OP 4.01سیاسة العملیات 
ءات الوقائیة وسیضمن إعداد أدوات اإلجرا .OP 4.10و(ج) إطار تخطیطي للشعوب األصلیة وفقا لمنشور سیاسة العملیات 
وسیتم تحدید السیاق المالئم لألدوات الوقائیة للتأھب  ھذه تحدید المخاطر واآلثار البیئیة واالجتماعیة وتغطیتھا بشكل كاٍف.

 للمبادرة واستخدامھا من خالل البرامج االختصاصیة التجریبیة اإلستراتیجیة التي ستُعَد في إطار التمویل اإلضافي.
 

اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة على عملیة تشاور واسعة مع أصحاب المصلحة المباشرة (بما فیھم  یشتمل تصمیم وإعداد
المجتمعات المحلیة واألطراف الفاعلة في القطاع الخاص ومراعاة االعتبارات المتعلقة بالمساواة بین الجنسین) تتناول الحاجة 

 إلى سیاسات اإلجراءات الوقائیة الرئیسیة المفعَّلة.
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 التفسیر (اختیاري)  مفعَّلة سیاسات اإلجراءات الوقائیة 

 

تم تفعیل سیاسة اإلجراءات الوقائیة للتقییم البیئي في  نعم (OP/BP 4.01)التقییم البیئي 
سیاق المساندة المستقبلیة ألنشطة المبادرة التي قد تشمل 

 بعض األشغال المدنیة واالستثمارات الرأسمالیة.
إطار لإلدارة البیئیة واالجتماعیة إلدارة وسیجري إعداد 

اآلثار البیئیة واالجتماعیة المحتملة لھذه األنشطة على 
وسیُستخدم التقییم اإلستراتیجي لآلثار  المستوى المحلي.

البیئیة واالجتماعیة المقرر أن یعدَّه المشروع كوثیقة 
رئیسیة لالسترشاد بھا في معالجة القضایا البیئیة 

في إستراتیجیة المبادرة، وإعداد إطار  واالجتماعیة
وسیؤثر ھذا التقییم أیضاً  اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.

على اإلستراتیجیة الوطنیة النھائیة للمبادرة بما یضمن 
مراعاة المخاطر االجتماعیة والبیئیة أثناء إعداد 

 اإلستراتیجیة.

 

السیاسة ضمان أن تراعي جمیع  یستھدف تطبیق ھذه نعم )OP/BP 4.04( الموائل الطبیعیة
الخیارات المقترحة في اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة 

الحفاظ على التنوع البیولوجي، وكذلك الخدمات 
والمنتجات البیئیة العدیدة التي تقدمھا الموائل الطبیعیة 

وبشكل عام، یُتوقع أن تكون ألنشطة  للمجتمع البشري.
ى الموائل الطبیعیة، وذلك المبادرة آثار إیجابیة كبیرة عل

ألن البالد تضع إستراتیجیة فعالة للحد من فقدان الغابات 
وسیتناول التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة  الطبیعیة.

واالجتماعیة القضایا المتعلقة بالموائل الطبیعیة واآلثار 
المحتملة لإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة، وھو ما سیتم 

 إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة. إدراجھ الحقاً في

 

بشكل عام، من المتوقع أن تُحدث أنشطة المبادرة آثارا  نعم (OP/BP 4.36)الغابات 
إیجابیة كبیرة على قطاع الغابات نظراً ألن الھدف 

الرئیسي للبرنامج ھو الحد من إزالة الغابات وتدھورھا، 
مدة مع المساھمة في رفاھة المجتمعات المحلیة المعت

على الغابات. وسیجري تقییم اآلثار التي قد تُحدثھا 
اإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة على الغابات الطبیعیة من 

خالل التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة، 
 وسیتم إدراجھا في إطار اإلدارة البیئیة واالجتماعیة.

 وسیعكس ھذا التقییم واإلطار المرتبط بھ متطلبات
سیاسة عملیات البنك المتعلقة بإدارة الغابات، السیما 

 وأنھا تتعلق بإنشاء الزراعات.

 

تم تفعیل ھذه السیاسة في سیاق أنشطة تكثیف الزراعة  نعم )OP 4.09مكافحة اآلفات (
وإعادة تشجیر الغابات التي یمكن تضمینھا في إطار 

 وسیعالج إطار اإلدارة األنشطة المستقبلیة للمبادرة.
البیئیة واالجتماعیة القضایا الحیویة المتعلقة بمكافحة 

اآلفات، عند االقتضاء، وستنعكس القضایا اإلستراتیجیة 
ذات الصلة بھا في التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة 

ع المشروع  واالجتماعیة. عالوة على ذلك، سیشّجِ
مكافحة اآلفات المتكاملة في األنشطة المستقبلیة 

 للمبادرة.

 
من المرجح تنفیذ أنشطة المبادرة في مناطق تحتوي  نعم (OP/BP 4.11)الموارد الحضاریة المادیة 

على موارد حضاریة مادیة مرموقة ومعتبرة بالنسبة 
للمجتمعات المحلیة الریفیة التي تعیش ھناك (على سبیل 
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المثال، المواقع المقدسة مثل البساتین المقدسة، الغابات 
ورغم أنھ ال یُتوقع أن تكون للمشروع  المقدسة، إلخ).

آثار سلبیة على أي مواقع كھذه، فإن التقییم اإلستراتیجي 
لآلثار البیئیة واالجتماعیة سیعالج القضایا المتعلقة 

بالموارد الحضاریة المادیة واآلثار المحتملة 
لإلستراتیجیة الوطنیة للمبادرة، وھو ما سیتم تضمینھ 

البیئیة واالجتماعیة وفي إطار  الحقاً في إطار اإلدارة
 محدد مخصص لذلك.

 

تم تفعیل ھذه السیاسة نظراً الحتمالیة وجود سكان  نعم )OP/BP 4.10الشعوب األصلیة (
أصلیین في المناطق التي ستُنفَّذ بھا األنشطة المستقبلیة 

وستكون ھناك عملیة إلجراء تشاور حر  للمبادرة.
األصلیین المتضررین، ومسبق ومستنیر مع السكان 

وفي إطار التقییم  السیما أثناء إعداد المشاریع الفرعیة.
اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة، سیجري إعداد 

 إطار تخطیطي مستقل للشعوب األصلیة.

 

إعادة التوطین القسري شاملة دفع التعویضات 
)OP/BP 4.12( 

ل أنشطة المبادرة إعادة التوطین نعم القسري في  ستفعِّ
األوضاع التي تنطوي على وضع قیود قسریة على 
الوصول إلى المتنزھات المحددة قانونا، أو المناطق 

وتھدف  المحمیة، أو مناطق إدارة/إعادة زراعة الغابات.
قدر  ھذه السیاسة إلى تجنب إعادة التوطین القسري
اإلمكان، أو تقلیل وتخفیف آثارھا االجتماعیة 

لبیة في الحاالت التي یتعذر فیھا تجنب واالقتصادیة الس
ومن خالل  إعادة التوطین أو القیود القسریة األخرى.

عملیة التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة، 
ستُحدد أي مشكالت تتعلق باالستحواذ على األراضي أو 

إعادة التوطین القسري، كما سیجري إعداد إطار 
بالنسبة للقیود على الموارد و لسیاسات إعادة التوطین.

 الطبیعیة، سیتم إعداد إطار للعملیات كذلك.

 

ل في إطار  ال (OP/BP 4.37)سالمة السدود  لم تُفعَّل ھذه السیاسة ألن السدود لن تُموَّ
المشروع الذي ال یساند سوى العمل التحلیلي وتدعیم 
المؤسسات وبناء القدرات، وھي أمور بالغة األھمیة 

 السودان تقدُّما نحو تحقیق التأھب.لكي یحرز 

 OP/BP)المشاریع على مجاري المیاه الدولیة  
7.50) 

 غیر منطبق ال

المشاریع المقامة في المناطق المتنازع علیھا  
(OP/BP 7.60) 

لم تُفعَّل ھذه السیاسة ألن المشروع لن یُنفَّذ في أي  ال
 مناطق متنازع علیھا.

. 
 اإلجراءات الوقائیةخطة إعداد  ثالثاً.

. 
 للمشروع: المسبق التقییم لمرحلة المتكاملة الوقائیة اإلجراءات بیانات الموعد المبدئي المستھدف إلعداد صحیفة أ.

 ال یوجد
یجب تحدید أي دراسات  .اإلطار الزمني إلجراء واستكمال الدراسات المتعلقة باإلجراءات الوقائیة التي قد یقتضیھا األمر ب.

 معینة ومواعید إجرائھا في صحیفة بیانات اإلجراءات الوقائیة لمرحلة التقییم المسبق للمشروع.
وسیقوم البنك بوضع الصیغة النھائیة لألُطر العدیدة المقرر  التقییم اإلستراتیجي لآلثار البیئیة واالجتماعیة قید اإلعداد.

ل اإلعداد  خالل تنفیذ التمویل اإلضافي). 2018بحلول منتصف عام إعدادھا في إطار ھذا التقییم، ومراجعتھا (یُتوقع  ویُموَّ
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وستجري عملیة التقییم بالتوازي مع إعداد إستراتیجیة المبادرة لضمان  إلجراء ھذا التقییم من خالل المنحة األصلیة.
المنقحة للمبادرة؛ وسیتم إعداد  وستنعكس أي قضایا اجتماعیة وبیئیة في اإلستراتیجیة ارتباط أوجھ الصلة بین الدراستین.

إطار لإلدارة البیئیة واالجتماعیة، وإطار لسیاسات إعادة التوطین، وإطار للعملیات، وإطار تخطیطي للشعوب األصلیة 
  في إطار عملیة التقییم ھذه.

 
 

 الموافقات رابعاً.
م الوثیقة:   التاریخ:  اسم وتوقیع مقدِّ

 11/29/2017 دورا نسوا كودجوتریسي ھارت،  رئیس فریق العمل:
 

   اعتمدھا:
ق اإلقلیمي لإلجراءات الوقائیة:  المنّسِ

 
 12/6/2017 ناتالي مونزبرغ

  
 القائم بأعمال مدیر قطاع الممارسات:

 
 11/29/2017 عبد العزیز لغناوي

 
  مالحظات:

 11/28/2017 تامین تیرونھ ماتیب أخصائي اإلجراءات الوقائیة البیئیة:
 

 مالحظات:
 أخصائي اإلجراءات الوقائیة االجتماعیة:

 
 11/28/2017 صامویل دمساش

 

 
تشترط سیاسة البنك المعنیة بإتاحة الحصول على المعلومات الكشف عن الوثائق المتعلقة باإلجراءات  . مالحظة تذكیریة:1 

) في البلد المعني، في مواقع یسھل على الجمھور 2) في دار المعلومات، و (1(الوقائیة قبل التقییم المسبق للمشروع المعني 
  العام الوصول إلیھا وبالشكل واللغة التي یسھل على األشخاص المحتمل تأثّرھم بالمشروع فھمھما.

 
 


