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 المحتويات

 
 1  التزام الصندوق بالنهوض بالتنمية المستدامة -ألف

 1 ؟االجتماع: والبيئ: والمناخ:ما سبب تحديث إجراءات التقدير    -باء

 2 ما ه: التغييرات اإلجرائية الرئيسية؟ -جيم

 4 االجتماع: والبيئ: والمناخ:العناصر اإللزامية ف: إجراءات التقدير  -دال

 4 محددة الت: تنطبق ف: حاالت االجتماع: والبيئ: والمناخ:عناصر إجراءات التقدير  -هاء

 6 ف: تنفيذ هذا اإلصدار الت: يواجههاالفوائد الت: يجنيها الصندوق والمخاطر  -واو
 

 
 المالحق
الدروس المستفادة من تنفيذ إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: بين يناير/تانون الثان:  –األول الملحق 

 2017ومارس/آذار  2015

 ف: دورة المشروع االجتماع: والبيئ: والمناخ:لتقدير نقاط الدخول والخطوات السبع ل –الثان: الملحق 
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 المحدثة في الصندوق االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير 

 إدارة المخاطر لتوليد الفرص

 التزام الصندوق بالنهوض بالتنمية المستدامة -ألف
 تغير المناخ. ووافق المجلس التنفيذي علىحلول زال الصندوق ملتزما بتعميم الحلول االجتماعية والبيئية و ي ال -1

، وبدأ 2014ف: ديسمبر/تانون األول  لصندوقف: ااالجتماع: والبيئ: والمناخ:  التقديرإجراءات من  اإلصدار األول
والمبادئ التوجيهية للصندوق، وحددت مسار  يموحسنت هذه اإلجراءات الق 2015.1تانون الثان: /يناير 1سريانها ف: 

المناخية لتعزيز استدامة برامج الفرص االستراتيجية القطرية و االجتماعية والبيئية المخاطر  لتقدير محسنعمل 
جراءات التقدير إلهذا التحديث ويحدد القطرية، والبرامج والمشروعات.  اتالمستندة إلى النتائج، ومذترات االستراتيجي

المتطلبات  التوجيهيةنب البيانات ا"(، إلى جاإلصدارفيما يل: باسم " ليه)المشار إ االجتماع: والبيئ: والمناخ:
على جميع هذا اإلصدار نطبق ويطوال دورة حياة المشروع.  إدماجهااإللزامية الت: يجب والعناصر األخرى 

 ويحل محل اإلصدار السابق. ،االستثمارية مشروعاتال

 ؟يئي والمناخياالجتماعي والبإجراءات التقدير تحديث  ما سبب -باء
 يظهر، و اتتغير المناخ ف: دورة المشروعاعتبارات تيفية تعميم االعتبارات البيئية واالجتماعية و  هذا اإلصدارصف ي -2

يأخذ ف: االعتبار أهداف التنمية أنه تعظيم المتاسب اإلنمائية. تما ل"عدم اإلضرار"  مبدأتجاوز التزام الصندوق ب
ويسعى إلى ضمان أن تتون السياسات الزراعية والريفية للصندوق واستثماراته  2ألخرى.المستدامة واالتفاقات الدولية ا

الناس فقرا  أتثروال سيما  -ألن التنمية المستدامة يجب أن تتحقق للجميع  "يتخلف أحد عن الركبال "مصممة بحيث 
 وضعفا أمام تغير المناخ.

عام منذ إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: لى الدروس المستفادة من تنفيذ يستند إ (1): هذا اإلصدارو  -3
المتطلبات اإللزامية وغير اإللزامية الت: تنطبق على  يوضح (2)(؛ األول الملحقحتى الوقت الحاضر )و  2015

 دوقالبيئية واالجتماعية للصنالمعايير والممارسات بين  مواءمة أتبريحقق  (3)الصندوق؛  الت: يدعمهااالستثمارات 
وجدول  3يعتس السياسات التتميلية للصندوق (4)المؤسسات المالية المتعددة األطراف األخرى؛ تلك الخاصة ب مع

 الصندوق من مواصلة الحصول على التمويل الدول: للبيئة والمناخ؛ ُيمّتن (5) 4المناخ؛قضايا أعمال تعميم 
 هذا اإلصداررتز يو  5الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية.و الصندوق  ة ف:برمجبين ال مواءمة أتبريحقق  (6)

                                                      
1

 https://www.ifad.org/topic/gef/secap/overview/tags/mlgef. 
طار سنداي للحد من مخاطر التوارث، بشأن المناخواتفاق باريس ، وأهداف التنمية المستدامة الواردة فيها 2030 جدول أعمال 2 وخطة عمل أديس ، وا 
 لتمويل التنمية المستدامة. باأبا
االنخراط مع ( و 2012(، والتمايز بين الجنسين وتمتين المرأة )2008بما ف: ذلك على سبيل المثال ال الحصر السياسات المتعلقة باالستهداف ) 3

 .https://www.ifad.org/what/policy_dialogue: :(. والمتاحة ف2009الشعوب األصلية )
 :من برنامج عمل التجديد العاشر لموارد الصندوق 38انظر الفقرة  4
 4.pdf-R-2-webapps.ifad.org/members/repl/10/2/docs/IFAD10https:// 
 .7b22f4075e73-b683-4630-58ed-www.ifad.org/documents/10180/e72d1b36 :(4)أ()7.01انظر القسم  5

https://www.ifad.org/topic/gef/secap/overview/tags/mlgef
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.unisdr.org/files/43291_arabicsendaiframeworkfordisasterris.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/press-release/countries-reach-historic-agreement.html
https://webapps.ifad.org/members/repl/10/2/docs/IFAD10-2-R-4.pdf
http://www.ifad.org/documents/10180/e72d1b36-58ed-4630-b683-7b22f4075e73
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دارة المخاطر االجتماعية والبيئية والمناخية  تعظيم الفرص. وسيدعم المقترضين ف: جهودهم الرامية و على تحديد وا 
المتعلقة ية، والوفاء بالتزاماتهم إلى الحد من الفقر، وتوليد منافع بيئية واجتماعية مستدامة، وبناء القدرات الوطن

باريس بموجب اتفاق على المستوى الوطن: لبلدان الت: حددتها االمساهمات الفردية  مأهداف التنمية المستدامة، وتقديب
 المناخ.بشأن 

عن المسؤولون  المشاريعالبرامج وفرق  وموظف مه االجتماع: والبيئ: والمناخ:جراءات التقدير إل الرئيس:والجمهور  -4
الجهات الحتومية الت: تنفذ استثمارات  متليهو عليها،  واإلشرافوضع المشروعات الت: يدعمها الصندوق وتنفيذها 

 الصندوق.

تعترف بعدم تجانس االستجابات، نظرا لظروف  ألقل قدر من المخاطرمعززة تقدير عملية  هذا اإلصدارحدد يو  -5
هدف إلى تجنب الضرر ي من خالل تحديد المخاطر بشتل أفضل، فإنهو . للغايةالبلدان والمجتمعات المحلية المختلفة 

لتعميم االعتبارات طموحة الصندوق الاإلجراءات جهود  ال تعتس. و للعمل الجيدخلق مساحة ويالبيئ: واالجتماع: 
شأن هذه . وترد جهود الصندوق األوسع نطاقا بجميعا هاتمثل الاالجتماعية والبيئية والمناخية للصندوق، تما أنها 

 ووثائق السياسات األخرى. 2025-2016المواضيع الشاملة ف: إطاره االستراتيج: للفترة 

 خبراءو  ،اتالمشروع ووموظف ،الصندوق وموظف شارك فيهانتاج عملية تشاور واسعة النطاق  وه هذا اإلصدارو  -6
 اإلنمائية المتعددة األطراف والثنائية. الوتاالتن من و مختار 

 هي التغييرات اإلجرائية الرئيسية؟ ما -جيم
 .1ف: الجدول  (البارز)بالخط  هذا اإلصدارترد التغييرات الرئيسية الت: أدخلت ف:  -7

 1 الجدول

 االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير التدابير والتحديثات الرئيسية المتعلقة ب
 التحديثات الرئيسية  التدابير الرئيسية

العتبارات االجتماعية لالمنهج:  اإلدماجتعزيز 
 تغير المناخاعتبارات والبيئية و 

 لتحسين  اتوصف تفصيل: وواضح للخطوات ونقاط الدخول ف: دورة المشروع
 وأثر البرامج والمشروعات الت: يمولها الصندوق. جودة

 التقدير  إجراءات توضيح األدوار والمسؤوليات في كل خطوة من خطوات
 .والمناخياالجتماعي والبيئي 

  تغير مخاطر وتوثيق المخاطر البيئية واالجتماعية و  تقديرل وطرائقأدوات
 المناخ.

 فرز مخاطر تغير المناخ ف: مرحلة مبترة من تصميم المشاريع 
 للمناخ. المقاومةالستثمارات ل التكيف/التخفيففرص  على التركيز 
  اإلضافي التمويلبشأن متطلبات وضع. 
  والعملالصحة والسالمة  قضايااالجتماعي، بما في ذلك  التقديرالتركيز على 

 .المجتمعية

بمبادئ الشفافية  االلتزامإعادة التأتيد على 
والمساءلة، ودعم حل الشتاوى المتعلقة بعدم 

 االجتماعيةالمزعوم للسياسات والمعايير  االمتثال
 والبيئية للصندوق

  خطط إعادة التوطين،  ومسودة، االجتماع:و  البيئ:األثر نشر مسودة تقديرات
 األصلية، وتوثيق عمليات التشاور مع الشعوب أخطط وأطر التخفيف ومسودة

 من األخرىأو المراحل الرئيسية ) وغيرها من الوثائق ف: مرحلة ضمان الجودة
 .(اتتنفيذ المشروع

 عدم االمتثال المزعوم لسياساته لالستجابة لالصندوق ف:  شتاوىتقديم ال إجراء
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 التحديثات الرئيسية  التدابير الرئيسية

االجتماع: والبيئ: تقدير الجراءات االجتماعية والبيئية والجوانب اإللزامية إل
 .والمناخ:

 مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المحتمل  االنخراط على التشديد
 بالعمليات التي يمولها الصندوق. واتأثر يأن 

 واألثرالمقترض آلية للتظلم تتناسب مع المخاطر  اشتراط أن يوفر. 
  مختارة. مشروعاتل ةاجتماعية و بيئياشتراط إجراء مراجعات 

 

إعادة التوطين،  إزاء وقائ:على نهج  التأتيد
والموجودات والصحة، والموارد المادية والثقافية، 

 ، وسالمة السدودبالت: يتم العثور عليها بالصدفة

 الفرعية مشروعاتوال الصغيرة 

  منقحة وتوجيهات زيادة الوضوح بشأن إعادة التوطين المادي واالقتصادي
 الفرز.بشأن 

 لموارد المادية والثقافية.بشأن االفرز  اتتوجيه 
  البيان منقحة بشأن: اإلنتاج الحيواني القائم على المراعي ) توجيهيةبيانات

البيان ) الصغيرةالسدود و (؛ 7 البيان التوجيهيالمياه )و (؛ 6 التوجيهي
سالسل تطوير و (؛ 10 البيان التوجيهيالطرق الريفية )و (؛ 8 التوجيهي
التمويل الريفي و (؛ 11 البيان التوجيهي)والشركات الصغيرة والصغري القيمة 

عادة التوطين المادي واالقتصادي )12 البيان التوجيهي) البيان (؛ وا 
 (.13 التوجيهي

 وضع متطلبات يةالمجتمعصحة بشأن ال الجديد 14 توجيهيالبيانات ال :
 .ومسائل السالمةالصحي  األثر محددة لتقدير

تعزيز تصنيف المخاطر االجتماعية والبيئية 
 والخطوات الالزمة مشروعاتوالمناخية لل

 كل فئةالخاصة برشادية اإل قائمة تنقيح ال. 
  معتدلة" أو "عالية" أو "على أنها ف: المشروعات تصنيف المخاطر المناخية

 مزيد من الوضوح بشأن تحديد المخاطر.وال". منخفضة"
  ذات تصنيف لجميع المشروعات المناخية إجراء تحليل إلزامي للمخاطر

 "معتدل".
  فيها محددة تكون  مشروعاتجتماعية لاالبيئية و الدارة لإلوضع أطر

 الموقع واآلثار غير كافية.المتعلقة بالمعلومات 
  االجتماعي والبيئي التقدير اءات إجر استعراض  مذكراتيجب أن تتضمن

مصفوفة بشأن خطة اإلدارة البيئية  اءالفئة ب مشروعاتل والمناخي
 واالجتماعية.

تعزيز القضايا االجتماعية والبيئية والمناخية في 
المستندة  برامج الفرص االستراتيجية القطرية

القطرية  اتمذكرات االستراتيجيإلى النتائج/
 والمشروعات

  تحضيرية لبرامج الفرص االستراتيجية القطرية عند الحاجة اتدراساستخدام 

  االجتماع: والبيئ: التقدير إجراءات عن موجزة تحضيرية دراسة إجراء
 .مذترات االستراتيجيات القطريةلل والمناخ:

 تعمل كمستودع االجتماعي والبيئي والمناخيالتقدير  أداة جديدة لتتبع 
 مشروعاتالرصد. وتنقيح نظام المنح والألغراض للمعلومات الرئيسية و 

نقاط دخول دورة  ااالستثمارية ونظام إدارة النتائج التشغيلية ليعكس
 ورصد االمتثال واإلبالغ على التوالي. اتالمشروع

 لجودة.إعادة التوطين( ف: مرحلة ضمان اعمل  إطارواالجتماعية/األطر )إطار اإلدارة البيئية  ف: الحاالت الت: تم فيها نشر أ
 ، سواء أثناء البناء أو العمليات.وقت الحق ف: حالة اتتشاف تراث ثقاف: ف: ب



EB 2017/121/R.34  

4 

A
p
p
e
n
d
ix

 II
 

E
B

 2
0
1
7
/L

O
T

/P
.

 
 

 االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير  فيلزامية اإل عناصر ال -دال
 وُتدرجالمخاطر البيئية واالجتماعية والمناخية، بشأن  لفرز ذخيرة المشروعاتالت: تدخل  مشروعاتتخضع جميع ال -8

 ،ةالمناخ )مرتفع لقدرة على مقاومةوجيم( ول ،وباء ،مخاطر للمعايير البيئية واالجتماعية )ألفال اتفئإحدى ف: 
، ف: مذترة استعراض ةالالحق التقديراتو  تويجب أن تنعتس هذه النتائج، إلى جانب التحليال 6منخفض(.و  ،ةمعتدلو 

المعايير فئة  الت: تقع ف: مشروعاتشروع. وال تتطلب الالخاصة بالمإجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: 
 .إضاف:المخاطر المناخية "منخفضة" أي تحليل فئة البيئية واالجتماعية "جيم" و 

 :جراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:إلوفيما يل: تفاصيل العناصر اإللزامية  -9

 االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير  استعراضمذترة  تتضمنيجب أن  اءجميع مشروعات الفئة ب 
المخاطر  تنعتسف: مرحلة التصميم. ويجب أن  ة واالجتماعيةيلبيئخطة اإلدارة امصفوفة ل ما ف: ذلكب

الفرص ف: تصميم المشروع وتقرير تصميم المشروع. ويجب دمج إدارة االجتماعية والبيئية المحددة وتدابير 
مستقلة لوحدة  توجيهيةتوثيقة  إعدادهاواالجتماعية ف: دليل تنفيذ المشروع أو  مصفوفة خطة اإلدارة البيئية

 التنفيذ.من عملية مبترة التصميم أو ف: مرحلة  عمليةإدارة المشروع ف: مرحلة متأخرة من 

 ألثر البيئ: واالجتماع: ف: مرحلة التصميم )أو مرحلة ل تقديرا تتضمنيجب أن  جميع مشروعات الفئة ألف
، والتقارير النهائية واالجتماع:البيئ:  األثر تقدير تقاريرمسودة  نشريجب و التنفيذ(. من عملية  لةذات ص

 مرحلة ضمان الجودة ف:ف: الوقت المناسب وبطريقة يمتن الوصول إليها  7وغيرها من الوثائق ذات الصلة
 8.(المراحل األخرى أثناء تنفيذ المشروعخالل أو )

  تحليل أساس: ، يجب إجراء لمخاطر المناخيةالمشروعات ذات تصنيف "معتدل" بشأن ابالنسبة لجميع
دراجه ف:  ف: لمخاطر المناخيةل االجتماع: إجراءات التقدير استعراض  مذترةمرحلة تصميم المشروع، وا 

 .عتصميم المشرو . ويجب تعميم تدابير التتيف والتخفيف ف: تصميم المشروع وف: تقرير والبيئ: والمناخ:

 " يجب إجراء تحليل متعمق ، لمخاطر المناخية" بشأن امرتفعبالنسبة لجميع المشروعات ذات تصنيف
ويجب تعميم تدابير التتيف والتخفيف ف: تصميم المشروع وف: تصميم المشروع  خاللللمخاطر المناخية 

 .تصميم المشروعتقرير 

 محددة تحاال التي تنطبق في االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير عناصر  -ءها
ة يالبيئالفئة مختلفة بصرف النظر عن  تقديرلنطاق وطبيعة المخاطر واآلثار المحتملة، ستطبق أدوات وعناصر  وفقا -11

 واالجتماعية.

  ،خالل عملية االجتماع: والبيئ: والمناخ:جراءات التقدير إل تحضيريةإجراء دراسة  يمتنعند الضرورة 
 .ةالقطري االستراتيجيات مذتراتإلى النتائج أو  ةالمستند االستراتيجية القطريةوضع برامج الفرص 

                                                      
التوال: من مشروعات  علىف: المائة  89ف: المائة و 95، تم تصنيف 2015ف: عام  االجتماع: والبيئ: والمناخ:تنفيذ التقدير  أبدأن ومنذ  6

 ."ة"معتدلعلى أنها تصنيف مخاطر المناخ تم ، و اواجتماعي افئة باء بيئيمن الأنها  علىالصندوق 
ة وتوثيق الموافقة الحرة والمسبق األثر خطط تخفيف ومشروعخطط عمل إعادة التوطين، و االجتماعية، ومشروع أطر و ة يبما ف: ذلك أطر اإلدارة البيئ 7

 الشعوب األصلية.والمستنيرة وعمليات التشاور الخاصة بخطة 
الموافقة الحرة والمسبقة  تنفيذ، وخطط (خطط عمل إعادة التوطينو االجتماعية أطر و ة يعن األطر )مثل أطر اإلدارة البيئ التشف يتمعندما  8

 .والمستنيرة ف: مرحلة ضمان الجودة
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  الخاصة يؤثر على الوصول وحقوق المستخدم للموقع ) مادي أو اقتصادي نقلعندما تؤدي المشروعات إلى
 والمسبقةلمنحة على الموافقة الحرة ا المقترض أو متلق: أن يحصل، يجب (والموارد األخرى األراض:ب

عداد خطط أو أطر  المشاورات الت: تدور مع، وتوثيق المتأثرين ألشخاصوالمستنيرة ل أصحاب المصلحة وا 
الوثائق ف: الوقت المناسب وبطريقة يسهل الوصول إليها ف: مرحلة ضمان  نشر. ويجب التوطينإعادة بشأن 

 الجودة أو مرحلة التنفيذ ذات الصلة.
 لمنحة أن يسعى إلى الحصول ا، يجب على المقترض أو متلق: األصليةعلى الشعوب  يؤثر الوضع ماعند

عداد  االنخراط معلمجتمعات المحلية، وتوثيق والمسبقة والمستنيرة لعلى الموافقة الحرة  أصحاب المصلحة، وا 
الحرة والمسبقة والمستنيرة الحصول على الموافقة عدم إمتانية  ة. وف: حال9ةاألصليخاصة بالشعوب خطة 

 الموافقة تيف سيتم الحصول عليها ف: مرحلة مبترة منيجب أن تحدد خطة تنفيذ  مشروع،خالل تصميم ال
والوثائق ذات الصلة ف: الوقت المناسب وبطريقة  الحرة والمسبقة والمستنيرةخطة الموافقة  ويجب نشرالتنفيذ. 

 التنفيذ. مرحلة ذات صلة أثناءف: ضمان الجودة أو  ةمرحل ف:يمتن الوصول إليها 
  مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة طوال دورة حياة المشروع، وخاصة  إبقاء المشاورات جاريةيجب

 المخاطر. عالية مشروعاتف: ال
 األثر خفيف تلألثر الصح: وتدابير  تقدير إدراج، يجب بشتل تبير ات المحليةعندما تتأثر صحة المجتمع

 تصميم المشروع. ف:
 زيادة تبيرة ف: استخدام التيماويات الزراعية، يلزم وضع خطة إلدارة المبيدات أو تخفيف عندما تتون هناك 

 ها.أثر 
  الفئة باء، يجب إنشاء آلية لمعالجة المظالم على  مشروعاتالفئة ألف وبعض  مشروعاتبالنسبة لجميع

 مستوى المشروع أو تعزيز النظم الرسمية وغير الرسمية القائمة.
 إلدارة البيئية واالجتماعيةإطار لمحدد أو إعداد  تحليلطة الفئة باء إجراء قد تتطلب بعض أنش. 
  للمشروعات الت: تتطلب  اتفاقيات التمويلذات الصلة ف:  البيئية واالجتماعيةإدراج البنود أو الشروط يجب

أو خطط اإلدارة  ،مستنيرةالمسبقة و الحرة و الأو الموافقات نية، تق دراساتأو واالجتماع:،  م األثر البيئ:يتقي
 المشروع. تنفيذأو األطر خالل  البيئية واالجتماعية

  مرحلة اإلنجاز. عندألثر البيئ: واالجتماع: ل تقديربالنسبة لبعض مشروعات الفئة ألف، قد يلزم إجراء 
ات تعزيز ف: عملي بالتامل وه: مدمجةولهذه اإلجراءات العديد من نقاط الدخول ف: دورة مشروعات الصندوق،  -11

إدارة  فرق(. وقد صممت اإلجراءات لتمتين 2 الشتل، الثان: الجودة وضمان الجودة ف: الصندوق )انظر الملحق
 واالجتماعية والمناخية المشترتة. ةالبرامج القطرية والحتومات والمستفيدين من تحقيق األهداف البيئي

 هذا اإلصدارفي تنفيذ  اواجههيي تال مخاطرالالصندوق و التي يجنيها فوائد ال -واو
 :ه: الفوائد -12

                                                      
عندم تتون الخطة المتعلقة بالشعوب األصلية ضرورية، يجب أن تشتمل على تقدير اجتماع: وثقاف: وتقدير لحيازة األراض:، واالستراتيجية  9

 .الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةالمحددة للعمل مع الشعوب األصلية واتفاقية 
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 دارة ال الداخليةنظم البرمجة  تحسين دارة الفرص  ومنهجية لتحديدشموال أتثر  نهجمن خالل  حافظةوا  وا 
 .والمناخية البيئية واالجتماعيةوالمخاطر 

 مثل اإلطار البيئ:  مواءمة المعايير مع اإلجراءات الوقائية للمؤسسات األخرى المتعددة األطراف(
 (.والصندوق األخضر للمناخللبنك الدول:  10واالجتماع:

 مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق  الوصول المستمر إلى الصناديق العالمية للبيئة والمناخ إتاحة(
 األخضر للمناخ(.

 .زيادة الشفافية المؤسسية والتعلم بشأن تعميم الممارسات الجيدة 
 :ه: ل المقترحة(المخاطر )والحلو و  -13

  وسيتم تعزيز القدرات عن طريق: .يةفعالب هذا اإلصدارعدم القدرة على تنفيذ متطلبات 

  التقنية المشورةو  اتسياسالصندوق المعنية بال شعبف: التقنيين  المتخصصينبين التعاون والتبادل، 
 ؛اتلمشروعاو  ،اإلقليميةعب ، والشُ المناخالبيئة و و 

  لتيسير المعرفية التافيةبما ف: ذلك تخصيص الموارد التقنية والمالية و  ،اإلدارةف: مجال دعم قوي 
 ف: جميع مراحل دورة المشروع؛إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: تنفيذ 

  إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: تنفيذ ل اتالمشروعو تعزيز القدرات التقنية لموظف: الصندوق
ف:  اإللتترون:أتاديمية عمليات الصندوق المنشأة حديثا، بما ف: ذلك التعلم  لخالمن والمناخ: 

ارات وجها لوجه على المهمخصص ب ي، وتدر االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير مجال 
 ؛إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:تطبيق المتعلقة ب واألدوات

  عمليات ونظم التحسين  خاللمن دير االجتماع: والبيئ: والمناخ: إجراءات التقمواصلة رصد تنفيذ
النتائج إدارة نظام و  المنح والمشروعات االستثماريةباستخدام نظام ) الصندوقف:  تتنولوجيا المعلومات
 لتتبع التقدم المحرز على امتداد دورة المشروع.العمل(  التشغيلية ونشر تدفق

  فقد تؤدي، اعلى الرغم من أنه ليس متوقعو  محددة تحديا للصندوق.معالجة قضايا اجتماعية تشكل قد 
الصحة والعمل. وسيجري مشاتل ف: المجتمعات المحلية متعلقة بإلى الت: يدعمها الصندوق  األنشطةبعض 

 تناولها من خالل:

  :ر السلبية لتقليل اآلثا الالزمة"، الذي يوضح العملية والتدابير يةصحة المجتمعال: "14البيان التوجيه
 ؛إلى أدنى حد البيئةتهم و على الناس وسالم

  عالن األمم  الت: يمولهامواءمة األنشطة الصندوق مع المبادئ األساسية لمنظمة العمل الدولية وا 
 المتحدة العالم: لحقوق اإلنسان؛

 مة.والصحة والسال البيئةالمتعلقة بمجموعة البنك الدول: المبادئ التوجيهية ل الترتيز على تطبيق 

                                                      
10 -Social-and-Environmental-REVISED-http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278

Web.pdf-Framework 

http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278-REVISED-Environmental-and-Social-Framework-Web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278-REVISED-Environmental-and-Social-Framework-Web.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278-REVISED-Environmental-and-Social-Framework-Web.pdf
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هذا  ويشتل محتوىالقائمة.  الصندوقوممارسات ف: إجراءات  البسيطةبعض التغييرات  هذا اإلصدارتطلب يسو  -14
مع تطور المعرفة والخبرة، ومع تغير  11وثائق "حية" ستخضع للتحسين المستمر التوجيهيةوالبيانات  اإلصدار

  سياسات الصندوق وأولوياته.

                                                      
إدارة البرامج والشرتاء ف: التنمية، بما ف: ذلك المؤسسات المالية المتعددة األطراف  لدائرةالتابعة  المشروعاتذلك بالتنسيق مع وحدات تنفيذ  سيتم 11

 والبلدان المتلقية.
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/كانون بين يناير االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير المستفادة من تنفيذ  الدروس
 2017 /آذارومارس 2015 الثاني

بشأن  2015/2016ف: الفترة أجريا لموظفين ل مسحيننتائج  (1)الدروس الواردة أدناه من تحليل ما يل::  خلصتاستُ 
إجراءات بشأن ثمانية أحداث تعلم  (3)عملية فريق إدارة البرامج القطرية؛  (2)؛ قدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات الت

االجتماع: والبيئ: إجراءات التقدير  امتثاللمعالجة التحديات والفرص المتاحة  (4؛ )االجتماع: والبيئ: والمناخ:التقدير 
ف: تصميم وتنفيذ برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج والمشروعات. وقد تم تجميع الدروس ف:  والمناخ:

 دورة مشروعات الصندوق وقد تنطوي على بعض التداخل. تعتسمجموعات 

دارة المخاطر  االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير يق تطب أسهم -1 ف: اتباع نهج أتثر شموال ومنهجية لتحديد وا 
إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: المواءمة مع متطلبات  وتشددالبيئية واالجتماعية والمناخية وآثارها. 

 12وأولوياته. على أهمية االلتزام بسياسات الصندوق واستراتيجياته

لتعميم الشواغل  االجتماع: والبيئ: والمناخ:جراءات التقدير من المفيد إجراء دراسة تحضيرية شاملة إلوسيتون  -2
البرنامج القطري بأتمله الدراسة وجه تالبيئية والمناخية ف: برامج الفرص االستراتيجية القطرية المستندة إلى النتائج. و 

 .يةناخية األساسية الت: تؤثر على قطاع الزراعة والتنمية الريفلمعالجة القضايا البيئية والم

معلومات مفيدة لتعزيز تعميم القضايا إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: عن  موجزةوتقدم دراسة تحضيرية  -3
الدراسات التحضيرية  إجراء نتائج ساعدتو القطرية.  اتالبيئية واالجتماعية والمناخية ف: تصميم مذترات االستراتيجي

 .ف: تحديد األهداف االستراتيجية والترتيز المواضيع: للبرنامج القطري

االهتمام باألبعاد االجتماعية، مثل حيازة القوية  إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:وتتطلب عملية  -4
ومة، والعوامل التاريخية، وال سيما فيما األراض:، والصحة المجتمعية، والسالمة، والعمل، والفئات الضعيفة والمحر 

)مثل إدارة اآلثار السلبية المحتملة(، ولتن فقط إلى االمتثال هذه العملية . وال تنظر يةيتعلق بإدارة الموارد الطبيع
الجديدة للتصنيف جزءا ال  يةالتوجيه الفرزالفرص. وينبغ: أن تتون أسئلة  عظيموطرق لت المتوقعة يجابيةاإلثار اآل

 خالل تل مرحلة من مراحل دورة التصميم. يهاالمذترة المفاهيمية وينبغ: إعادة النظر ف عملية إعداديتجزأ من 

يتيح  مشروعاتقبل بعثات تصميم ال االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير إعداد مذترات استعراض  تما أن -5
لفرق ذلك الظروف اإليتولوجية والمناخية المتغيرة. ويسمح  الناجمة عنلمخاطر والفرص ل اتقدير تصميم الفرق ل

 بدعم من –ويتيح لهذه الفرق  الظروف المادية والمناخية الخاصة بالموقع ات ترتتز علىتصميم مشروعبالتصميم 
 لمشروع.ل مستهدفةتدخالت مجموعة وضع  –والمناخ  ةخبراء البيئ

توازن مناسب بين المخاطر االجتماعية والبيئية والمناخية( ف: ب) ةمبتر  مرحلةإدراج الخبرة التقنية ف: ويمتن أن يؤدي  -6
المشروع واإلشراف تصميم  جودةحسن تُ  إلى طرح أفتار مجدية اإلشراف ات فرق إدارة البرامج القطرية وبعثاتبعث

دار النظر عن الفئة البيئية أو االجتماعية للم بصرفومن المهم تحديد جميع المخاطر  .ودعم التنفيذ  تهاشروع وا 
 على أساس التسلسل الهرم: لتخفيف المخاطر. يةمخاطر المناخال، وتصنيف التصدي لهاو 

                                                      
وسياسة  ،تحسين الوصول إلى األراض: وأمن حيازتهاما يل:: سياسة على مل السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات المعمول بها ف: الصندوق تتش 12

جراءات الشتاوى. ،نشر الوثائقوسياسة  ،الموارد الطبيعيةو ة يوسياسة إدارة البيئ ،ليةالشعوب األص  واستراتيجية تغير المناخ وا 
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إجراءات التقدير  النتائج الرئيسية لمذترة استعراضأن يشتمل تل تقرير من تقارير تصميم المشروعات على ويتعين  -7
االستعراض  مذترةأن تتضمن  توصيات، ينبغ: تقديمالنص الرئيس:. وبدال من متن ف: االجتماع: والبيئ: والمناخ: 

 المتونات وتفاصيل فوصف:  دمجها بشتل تامل يتعينالت:  الرصد هجعليها ونُ المتفق  تدابير التخفيف هذه
األخرى  والذيولإجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ: تعزيز الصالت بين مذترة استعراض  يتعين. و التمويل

باالستهداف واإلدماج االجتماع:، من أجل تسليط الضوء على  الت: تتعلق، مثل تلك المشروعاتلتقارير تصميم 
 .االجتماعيةجميع االعتبارات 

معلومات مفصلة  ، علىقبل تنفيذ المشروع ، الت: يجري إعدادهاخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية أن تشتملوينبغ:  -8
درات المؤسسية، والرصد، والجداول الزمنية، إلى جانب ميزانيات تافية. ، والمسؤوليات، والقاألثر عن تدابير تخفيف

تتون "وثائق حية" يمتن أن تتتيف مع الظروف  أنوتسمح هذه المعلومات لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ب
 والمخرجات الجديدة. ويضمن رصد تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية تجزء من بعثات اإلشراف تحقيق النتائج

مذترات /االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير المتعلقة بجراءات اإلنشطة و األمن خالل ترميز وتتبع  المنشودة
دراجها ف: عملي االستراتيجيات القطرية الموصى بها والمحددة ف: الميزانية  الميزنة السنوية. ةوا 

اإلدارة البيئية واالجتماعية، وأطر  وأطرر البيئ: واالجتماع:، األث تقديرتتطلب الدراسات المتعمقة )مثل دراسات و  -9
 على أنها "مرتفعة" ، وتلك المصنفةالفئة ألف مشروعاتالمخاطر المناخية( ل وتقديراتعمل إعادة التوطين، 

ذوي الخبرة  اريينالفئة باء وقتا وميزانيات تافية. ويمتن أن يسهم اختيار الخبراء االستشمن محددة  مشروعاتو 
ذوي الخبرة  المتخصصينمزيد من الجهود لتحديد  وهناك حاجة إلىالبلد أو المنطقة ف: توليد المعرفة. بوالمعرفة 

عادة التوطين، والموارد الثقافية.يةصحة المجتمعالأبعاد محددة للقضايا االجتماعية مثل  بشأن  ، والسالمة، وا 

األثر وتعزز المشارتة المجتمعية لضمان  تقديرات جودةتحسن إلى ة المشاورات المجدية مع أصحاب المصلح وتؤدي -11
 لتجنب رفع ةخاص عنايةينبغ: إيالء  غير أنهاإلضرار بالسمعة.  مخاطراالستدامة. وتقلل هذه المشارتة أيضا 

عقد جلسات تيسير . وقد يتون من الضروري متحيزةغير  تعقيباتحصول على للالتوقعات وتوفير بيئة مواتية 
عداد  لتعقيبل  مع النتائج الرئيسية المعروضة باللغات المحلية. تتتيفمواد وا 

. ولضمان أن اإلنمائيةفرص البعض  مما قد يؤدي إلى استبعادوقد تميل فرق التصميم إلى تجنب التصنيف "ألف"،  -11
 إضافية. األدوات الالزمة إلدارة المخاطر المحتملة، يجب توفير موارد مشروعاتتصميم ال فرقتتون لدى 

على وضع خطط فعالة لإلدارة القدرة الخدمات المالية الريفية أن يتون لدى دوائر ضمان الالزمة لوال تزال الخبرة  -12
المالية  للدوائرالبيئية واالجتماعية )مالئمة لطبيعة وحجم الحافظة( محدودة. وهناك حاجة إلى مزيد من التوجيه 

إجراءات التقدير متطلبات الوفاء بمن أجل  لفرعيةا مشروعاتالريفية لتطبيق إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية على ال
 .االجتماع: والبيئ: والمناخ:
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في دورة  االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير  لتقديرالدخول والخطوات السبع  نقاط
 المشروع

ومشروعات تغير المناخ ف: برامج مخاطر المخاطر االجتماعية والبيئية و  لتقديرهذه اإلجراءات المحدثة المعايير الدنيا  تحدد
 .1الصندوق. وه: موضحة ف: الشتل 

 1 الشتل
 نقاط دخول الصندوق لتعميم االعتبارات االجتماعية والبيئية والمناخية في عملياته

 
 دورة مشروعات الصندوق.ف: إجراءات التقدير االجتماع: والبيئ: والمناخ:  صورة بيانية إلدماج 2 الشتلويعرض 

 2الشتل 
 في دورة المشروع االجتماعي والبيئي والمناخيإجراءات التقدير  لتقديرالخطوات السبع 

 
 

 أن يحصلإلى ذلك، ينبغ:  وباإلضافة. االجتماع: والبيئ: والمناخ:إجراءات التقدير عملية خاصة بي أللزامية اإلعناصر ال* هذه ه: 
وحقوق  األراض:لتدخالت الت: قد تؤثر على الوصول إلى ف: حالة ا الحرة والمسبقة والمستنيرةعلى الموافقة لمنح متلق: االمقترض/

 .األراض:استخدام بشأن لمجتمعات المحلية ا

برنامج الفرص االستراتيجية القطرية 
المستندة إلى النتائج/مذترة 

 االستراتيجية القطرية

 البرنامج/المشروع جيم البرنامج/المشروع باء البرنامج/المشروع ألف

 "والبيئي والمناخيالتقدير االجتماعي "الدراسة التحضيرية إلجراءات 

التقدير جراءات "مشروع إ
االجتماعي والبيئي 

تقدير البرنامج  – والمناخي
 وتخفيف أثر المخاطر"

التقدير االجتماع: الدراسة التحضيرية إلجراءات 
برنامج الفرص االستراتيجية  -والبيئ: والمناخ:

المستندة إلى النتائج/مذترة االستراتيجية القطرية 
 القطرية )عند الحاجة(

 دورة المشروع

التقدير إجراءات 
 االجتماع: والبيئ:

 والمناخ:

 :1الخطوة 
 المفهوم

: التصميم 2الخطوة 
 بترمال

 

التصميم  :3الخطوة 
 : التنفيذ6الخطوة  المتأخر

 : اإلنجاز7الخطوة 

*الفرز 
االجتماع: 
والبيئ: 
 والمناخ:

بالنسبة لمشروعات الفئة ألف/التصنيف 
 المرتفع
 تقديرواالجتماعية/* إطار اإلدارة البيئية 

األثر البيئ: واالجتماع:، خطة/إطار عمل 
إعادة التوطين، والخطة الخاصة بالشعوب 
األصلية، والموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة 

 عند الحاجة + تحليل المخاطر المناخية
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للفئة باء* 

إطار  ر* استعراض ونش
اإلدارة البيئية 

األثر  تقديرواالجتماعية/
البيئ: واالجتماع:، 

خطة/إطار عمل إعادة 
 التوطين

خطة اإلدارة البيئية  
 الحاجة( واالجتماعية )عند

: 4الخطوة 
على  التفاوض

 القرض

 :5الخطوة 
موافقة 
 المجلس

 بالنسبة للفئة ألف *
األثر البيئ:  تقديرإعداد ونشر 

واالجتماع:، وخطة عمل إعادة التوطين، 
والخطة الخاصة بالشعوب األصلية، 

 لموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرةوا
* خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للفئة 

 باء )عند الحاجة(
 

األثر البيئ:  تقدير
واالجتماع:/خطة 
 عمل إعادة التوطين

 *عناصر إلزامية


