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 ملخص تحليلي

بما يفي ذلك االتجار غير المشروع باألحياء البرية ،  ورما ،غالفيل يفي مالي مسائل داخل منطقة يتناول مشروع حماية 

ورما يفي الجزء الشمالي الشرقي من مالي ، وهي واحدة من غتقع   وإدارة الموارد الطبيعية ، والصراعات بين البشر والفيل

طبيعية المجتمعية للموارد الورما غي التنوع البيولوجي وموائل يفيلة ( مناطق طبيعية يفي مالي ، أغنى يف4أربع )

(GBCRN)  ورما ؛غ( يفي موئل يفيلة 

وتعميم مراعاة المنظور اإلنساني؛ إدارة المعارف ورصدها وتقييمها وهذا المشروع جزء من النهج البرامجي لمريفق البيئة 

العالمية لمنع انقراض أنواع التهديد المعرويفة، وهو جزء من برنامج مريفق البيئة العالمية التابع للشراكة العالمية للحفاظ 

 نقراضمهددة بااليفي المائة من جميع الفيلة يفي غرب أيفريقيا ،  2يوانات ، التي تمثل وهذه الح. المهددة باالنقراضعلى 

للمياه ، والرعي ،  رشيد، يفضال عن عوامل بشرية أخرى مثل االستهالك غير ال 2012عام  منذ غير المشروعالصيد  بسبب

 .وإزالة الغابات أو إزالة الغابات ، وتعطيل طرق أو ممرات الهجرة

المشروع هو حماية الفيلة المالية يفي المواقع الرئيسية وزيادة سبل عيش المجتمعات المحلية على طول  والهدف من

 وسوف يتحقق الهدف من خالل تنفيذ أربعة مكونات. طرق/ممرات الهجرة من أجل الحد من الصراع بين البشر والفيلة

(4): 

غير حماية يفيلة جورما من الصيد ( 2) لجريمة األحياء البرية،تعزيز اإلطار التشريعي والقدرة الوطنية على التصدي ( 1)

يفي موئل يفيلة  دارة المجتمعية للموارد الطبيعيةإن اإل( 3) ؛وتأمين طرق/ممرات الهجرة الموسمية وموئل الفيلة المشروع

إدارة  الجنسي؛تعميم مراعاة المنظور  (4، ) (9071)الحياة البرية ومنع الجريمة من خالل التنمية المستدامةورما غ

وهذا المشروع جزء من النهج البرنامجي لمريفق البيئة العالمية لمنع انقراض أنواع التهديد   المعارف ورصدها وتقييمها

ن المعرويفة؛ وهو جزء من برنامج مريفق البيئة العالمية التابع للشراكة العالمية للحفاظ على الحياة البرية ومنع الجريمة م

 ( 9071خالل التنمية المستدامة )

مجموعة من تدابير التجنب والتخفيف والرصد والتدابير المؤسسية  PGES) (وتويفر خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

واستكماالً لما تم تحديده  .المنشودةالمستدامة واالجتماعية والبيئية ير من أجل تحقيق نتائج الالزمة لتنفيذ هذه التداب

بالفعل يفي وثيقة برو دوك ، يفإن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تحدد المزيد من أنشطة المشاريع التي ال يمكن تنفيذها 

وسيقوم الشركاء المنفذون باعتماد هذه التدابير وإدماجها يفي أنشطة   قبل الموايفقة على تدابير التخفيف المناسبة وتنفيذها

 روع، تحت إشراف وحدة إدارة البرامج المش

مائي أول بعثة لالمتثال للمشروع ، نظم برنامج األمم المتحدة اإلن 2020شباط/يفبراير  20و  10ويفي الفترة ما بين 

وبعد الموايفقة، أُجريت   تقييم مدى إمكانية إطالق المشروع ، يفي ضوء استمرار انعدام األمن يفي منطقة المشروعو

كما تم تيسير   إلعداد تدابير التخفيف المناسبة 2021يفبراير 2020المشاورات يفي كانون األول/ديسمبر المزيد من 

التدريب على الضمانات لجميع المشاركين بشأن الضمانات البيئية واالجتماعية خالل حلقة العمل المتعلقة بإطالق 

مشاركتهم يفي وقت مبكر ومتكرر وهادف، وتم من خالل هذه العملية ضمان مشاركة أصحاب المصلحة و. المشروع

 .والكشف يفي الوقت المناسب عن المعلومات ذات الصلة التي تستند إلى أسس سليمة

يفإن  وعلى الرغم من أنه لم يُكتب تقرير التنمية المستدامة يفي حد ذاته كجزء من أعمال محطة الفضاء الدولية هذه ،

إدارية  المعلومات التي تم جمعها من خالل المرحلتين كانت مكايفئة لمبادرة استطالعية عامة وأتاحت وضع تدابير

 ميع تقارير المشاورة متاحة عند الطلب وتخزن كجزء من بروتوكول كليب من قبل الوكيل االحتياطيكانت ج ة مناسب

UGP. تماعية واآلثار السلبية المتوقعة من خالل إجراء االختيار البيئي وقد أجري تقييم مختلف المخاطر البيئية واالج

واالجتماعي للمشروع باعتباره "خطرا كبيرا" ويفقا للجدول أدناه وويفقا للسياسة البيئية واالجتماعية لبرنامج األمم 

 .المتحدة اإلنمائي

 تقييم المخاطر وفقا للضمانات البيئية واالجتماعية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي - 1الجدول 

   

 المبادئ  
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منخفض     
 

 حقوق االنسان  

معتدل     
 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  

كبي       
 

 االستدامة البيئية  

مرتفع     
 

  
 المسؤولية/المساءلة

خطر غي  معلن      
 

    

    

 معايير

   

 حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية   

   

 تغير المناخ والتخفيف والتكيف   

   

 الصحة المجتمعية والسالمة   

   

 التراث الثقايفي   

   

 النقل وإعادة التنسيب   

   

 الشعوب األصلية   

   

 العمل وظروف العمل  

لألم المتحدة يطلب البرنامج اإلنمائي  ضارة،تناول المشاريع التي يحتمل أن تكون لها آثار اجتماعية وبيئية  يفي إطارو   

 وهي: الرئيسية،تطبيق المبادئ 

أدنى التسلسل الهرمي للهجرة: سوف يسعى المشروع أوالً إلى تجنب التأثيرات السلبية المحتملة ، ثم تقليص تأثيراتها إلى  -

 .التعويض عن اآلثار التي لم يتم تخفيفها كمالذ أخير وسيستخدم ة تطبيق تدابير الهجرحد ، ثم 

نهج تحوطي لمواجهة التحديات البيئية واالجتماعية الكبيرة: ال ينبغي استخدام االيفتقار إلى اليقين العلمي الكامل كسبب  -

 لتأخير التدابير الرامية إلى منع التهديدات الخطيرة 

ليس يفقط يفي  الصلة،سيأخذ المشروع يفي االعتبار جميع التأثيرات ذات : المباشرة وغير المباشرة والتراكمية التأثيرات -

وسيراعي أيضا اآلثار التراكمية للمشروع أو اآلثار  .المنطقة المباشرة للمشروع ، ولكن أيضا يفي منطقة تأثير المشروع

 .تقبة بشكل معقول يفي المنطقة الجغرايفيةاألخرى ذات الصلة للتطورات السابقة والحالية والمر

 الضرر تكاليف التخفيف ، إن وجدت  مبدأ "من يلوث يديفع": يتحمل العامل/الشخص المتسبب يفي -

: الدروس المستفادة من إجراءات الهضم يفي الماضي وتستخدم بنشاط للتنبؤ وتحسين اإلدارة مع تقدم تقنيات التكييف -

 البرمجة

. من تدابير التخفيف لمعالجة مجموعة متنوعة من ضمانات المخاطر تتراوح بين المتوسط والعاليمسارا  20وتم تحديد 

  .المحددة التي تنطبق عليها مخارجوتتصل بال  ESMFوترد تفاصيلها يفي. يتصل بتنفيذ هذا المشروع

( خطط 4يفإن التدابير أكثر تفصيالً مع اإلجراءات التشغيلية يفي أربع ) العالية،وبالنسبة ألغلب المخارج ذات المخاطر 

 :وهي على وجه التحديد مخصصة،إدارية 
 خطة عمل سبل كسب الرزق )برنامج األغذية العالمي( ) (1

خطة الشعوب األصلية  (2)
1

 

 خطة العمل إلعادة التوطين  (3)

 خطة العمل المتعلقة بالتنوع البيولوجي  (4) 

وتسمح بالكشف  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةويتم إدراجها يفي  الشعب،آلية التظلم: يتم تشغيلها بواسطة وحدة حماية  -أ

 المبكر عن األحداث غير المتوقعة 

 وستنفذ. بإطالق المشروع، ومن المتوقع أن يغطي كامل مدة المشروع اإلدارة البيئية واالجتماعية ستبدأ عملية تنفيذ خطة

وتحدد خطط إدارية محددة جداول زمنية مناسبة لتنفيذ أنشطة   ابير التخفيف قبل تنفيذ األنشطة، ويفقا لخطة التخفيفتد

                                                           
1
معيشتها ، ستعتبر جميع المجتمعات المحلية التي تحدد كمجموعة قبلية وتظهر ارتباطاً خاصاً )يرتبط بسبل  المشروع،ويفي السياق المحدد لهذا  

كما يمكن للسلطات المحلية أن . وحقوقها يفي األرض ، وممارساتها الثقايفية( بمنطقة المشروع ، من الشعوب األصلية ، ومن ثم تستهديفها هذه الخطة

"مذكرة بشأن تعريف الشعوب األصلية" و "وصف" "وصف الشعوب األصلية" يفي خطة الشعوب  رانظ " يه باسم "المجتمعات المحليةتشير إل

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية األصلية من أجل وضع وصف أكثر دقة ورسم خرائط للمجتمعات المحلية التي تستهديفها
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ويعالج اآلثار االجتماعية  محددة، قاطويقدم الجدول أدناه تفاصيل عن عناصر التخفيف التي ستطبق على ن.التخفيف الرئيسية

 والبيئية السلبية المحددة المتوقعة يفي إطار برنامج الضمان االجتماعي 

 تدابير الهجرة االثار االجتماعية والبيئية المتوقعة أنشطة

( على تنفيذ أنشطة المشاريع بطريقة عادلة 1وقد يكون لدى قادة المشاريع قدرة ضعيفة ) إدارة المشروع

 ( 3( ، ويتعاونون بعمق مع جميع أيفراد المجتمع المحلي )2اعات )ومراعية للصر

: تعزيز إدارة 1المساؤ

 الضمانات والوقاية

ويجري تحسين .1-1لنتيجة ا

السياسة الوطنية واإلطار 

 التنظيمي لجرائم الحياة البرية

والتشريعات الجزئية لمحمية 

 ل الفي

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الدولة على مكايفحة الجريمة البيئية على الصعيد الوطني 

ارتباط أنشطة   وهناك خطر غير المشروعمن خالل االستراتيجية الوطنية لمكايفحة الصيد 

بانتهاكات حقوق اإلنسان  ومن الممكن أن تؤدي الصراعات  غير المشروعمكايفحة الصيد 

( معاملة غير قضائية محتملة 2أو ) المحلي،ة أليفراد المجتمع ( أضرار جانبي1إلى )

صيد ن ألعضاء وحدة مكايفحة ال( مخاوف تتعلق بالسالمة واألم3) المزعومين،للصيادين 

  غير المشروع

على نحو ( 1)للقيام بها    إمكانيات ضعيفةالمشروع  قد تكون لدى المسؤولين على تنفيذ

عمق مع جميع ( على التعامل ب2) قدراتهم ضعيفةكما قد تكون  ،اتللصراع تفاديامنصف و

 ( تيسير ومراقبة آلية حل المظالم 3)و المجتمعات،أيفراد 

يمكن أن يؤدي إلى آثار  يوالذ مايةويشمل المشروع تصنيف وتحديد جزء من األراضي للح

اقتصادية واجتماعية وثقايفية سلبية على المجتمعات المحلية والشعوب األصلية ، وال سيما 

 .على النساء ، ألن ذلك يمكن أن يحد من حصولهن على استخدام الموارد الطبيعية والثقايفية

: ضمان 2المسار 

عملية تطوير 

السياسات/التشريعات 

 القائمة على الحقوق

: تعزيز 3رقم  مسارال

مساءلة السلطات 

 الوطنية والمحلية

 

 

إنشاء وحدة  1,2لنتيجة ا

التحقيق يفي جرائم 

األحياء البرية وتشغيلها 

 DNEFعلى 

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الدولة على مكايفحة الجريمة البيئية على الصعيد الوطني من 

وهناك خطر ارتباط أنشطة   المشروعغير جية الوطنية لمكايفحة الصيد خالل االستراتي

( 1قد تؤدي الصراعات إلى ). بانتهاكات حقوق اإلنسان غير المشروعمكافحة الصيد 

وقضايا السالمة  المزعومين،( قد تؤدي إلى معاملة غير قانونية للصيادين 2) جانبية،أضرار 

  (UAB)الصيد غير المشروع( بالنسبة لوحدة مكايفحة 3واألمن )

 
على نحو منصف ( 1)للقيام بها    إمكانيات ضعيفةالمشروع  لدى المسؤولين على تنفيذقد تكون 

عمق مع جميع أيفراد ( على التعامل ب2) قدراتهم ضعيفةكما قد تكون  ،اتللصراع تفادياو

 ( تيسير ومراقبة آلية حل المظالم 3)و المجتمعات،

ويمكن ألعضاء وحدة . المجالويشكل العنف القائم على نوع الجنس مشكلة رئيسية يفي هذا 

 الحالية،و/أو غيرهم من موظفي المشاريع تكرار أشكال العنف  الصيد غير المشروعمكايفحة 

يمكن أن يؤدي دعم الجماعات النسائية إلى تفاقم العنف القائم على نوع الجنس يفي حين أنه يفي 

 .المجتمع المحلي

 

التنبؤ : 4رقم المسار 

المتصلة  ألمن مشاكل اب

تنفيذ تدابير مكايفحة ب

  غير المشروعالصيد 

 

: ضمان 5رقم  مسارال

العمل العادل والسليم 

والمأمون والمنصف 

 مالئمة ظروف العملو

 روعللعاملين يفي المش

  وتلقت 3-1النتيجة 

المؤسسات الوطنية 

إلنفاذ القوانين تدريبا 

وأدلة إلنفاذ جرائم 

األحياء البرية 

ومالحقتها ومعاقبتها 

  يفعالةبصورة 

 

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الدولة على مكايفحة الجريمة البيئية على الصعيد الوطني من 

وهناك خطر ارتباط أنشطة مكايفحة   غير المشروعجية الوطنية لمكايفحة الصيد خالل االستراتي

 جانبية،( أضرار 1قد تؤدي الصراعات إلى ). بانتهاكات حقوق اإلنسان غير المشروعالصيد 

( 3وقضايا السالمة واألمن ) المزعومين،( قد تؤدي إلى معاملة غير قانونية للصيادين 2)

  الصيد غير المشروعبالنسبة لوحدة مكايفحة 

على نحو منصف ( 1)للقيام بها    إمكانيات ضعيفةالمشروع  قد تكون لدى المسؤولين على تنفيذ

عمق مع جميع أيفراد ( على التعامل ب2) قدراتهم ضعيفةكما قد تكون  ،اتللصراع تفادياو

 ( تيسير ومراقبة آلية حل المظالم 3)و المجتمعات،

ً من عمليات صنع القرار ، يفإنها قد تستبعد من الدعم المقرر  ونظراً الستبعاد المرأة تقليديا

وقد يؤدي ذلك دون قصد إلى تمييز حقيقي ضد المرأة  .للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية

إن تعريف حدود جزء من األراضي للحفاظ عليها من الممكن أن يؤدي إلى  .نفيذ المشروعيفي ت

( معاملة غير قانونية للصيادين المزعومين ، وقضايا 2( أضرار جانبية أليفراد المجتمع ، )1)

ً باسم وحدة مكايفحة 3السالمة واألمن ) ( بالنسبة لوحدة مكايفحة الصيد البحري المعروف أيضا

 المشروع  الصيد غير

ويشمل المشروع تصنيف وتحديد حدود جزء من األراضي التي يمكن أن تؤدي إلى آثار 

اقتصادية واجتماعية وثقايفية سلبية على المجتمعات المحلية والشعوب األصلية ، وال سيما على 

  المرأة ، حيث أنها تقلل من يفرص حصولها على الموارد الطبيعية والثقايفية

 : منع4رقم  مسارال

قضايا السالمة المتصلة 

تنفيذ تدابير مكايفحة ب

  غير المشروعالصيد 
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وحدة مكايفحة  2,1

 صيد غير المشروعال

ورما غلحماية يفيلة 

معززة بالموظفين 

والمعدات واألموال 

 التشغيلية 

التي تتألف أساسا من عناصر  صيد غير المشروع،وبما أن المشروع يدعم وحدات مكايفحة ال

يفإن ذلك يمكن أن يرتبط بالصراعات التي تنشب بين الباء ألف باء وأيفراد المجتمعات  عسكرية،

وهناك خطر ارتباط أنشطة . المحلية أو بين الباء والمجموعات المسلحة الموجودة يفي المنطقة

( أضرار جانبية أليفراد المجتمع ، 1قد تؤدي الصراعات إلى )  االتحاد بانتهاكات حقوق اإلنسان

واألمن ألعضاء  ( قضايا السالمة3عاملة غير قانونية للصيادين المزعومين ، و )( م2و )

  االتحاد

ويشمل المشروع تصنيف وتعريف جزء من األراضي للحفظ يمكن أن يؤدي إلى اتفاقات 

اقتصادية واجتماعية وثقايفية مع المجتمعات المحلية والشعوب األصلية ، وال سيما مع النساء ، 

  حد من إمكانية حصولهن على االستخدام الطبيعيخاصة ألن ذلك ي

( على تنفيذ أنشطة المشاريع على نحو منصف 1وقد يكون لدى مديري المشاريع قدرة ضعيفة )

( تيسير ورصد آلية 3( العمل بعمق مع جميع أيفراد جميع الطوائف و )1وحساس للنزاعات  )

 للتظلم

ع القرار ، يفإنها قد تستبعد من الدعم المقرر ونظراً الستبعاد المرأة تقليدياً من عمليات صن

وقد يؤدي ذلك دون قصد إلى تمييز حقيقي ضد المرأة . للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية

إن تعريف حدود جزء من األراضي للحفاظ عليها من الممكن أن يؤدي إلى . يفي تنفيذ المشروع

قانونية للصيادين المزعومين ، وقضايا ( معاملة غير 2( أليفراد المجتمع ، )1أضرار جانبية )

ً باسم وحدة المعروف أ غير المشروعالنسبة لوحدة مكايفحة الصيد ( ب3السالمة واألمن ) يضا

 صيد غير المشروع مكايفحة ال

تقع المنطقة المحمية على مواقع التراث الثقايفي لمختلف المجتمعات المحلية والشعوب 

إذا لم  المواقع،ويمكن ألهداف الحفظ أن تقلل دون قصد من إمكانية الوصول إلى هذه . األصلية

يتم تعريف المنطقة المركزية وإدارتها ببروتوكول مناسب من بروتوكول "كليب" وبمشاركة 

  بمن يفيهم السكان األصليون والنساء الحقوق،كاملة ويفعالة من جميع أصحاب 

وينطوي المشروع على تصنيف وتحديد حدود جزء من األراضي من أجل الحفاظ عليها ، مما  

يمكن أن يؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وثقايفية سلبية على المجتمعات المحلية والشعوب 

األصلية ، وال سيما النساء ، خاصة وأن ذلك يمكن أن يحد من حصولهن على استخدام الموارد 

 .والثقايفيةالطبيعية 

: ضمان 5رقم  مسارال

العمل العادل والمأمون 

والمأمون والمنصف 

وظروف العمل للعاملين 

 يفي المشاريع 

: ضمان 6لمسار رقم ا

مشاركة أصحاب 

المصلحة  قدرة جميع 

أصحاب المصلحة يفي 

المشروع على اإلبالغ 

  عن المشاكل المحتملة

: منع 4رقم  مسارال

قضايا السالمة المتصلة 

بتنفيذ تدابير مكايفحة 

 الصيد البحري 

 

: تستفيد 2,2النتيجة 

صيد وحدة مكايفحة ال

من  غير المشروع

المراقبة )اإلرشاد( ، 

والتدريب المتقدم ، 

 ودعم المراقبة 

التي تتألف أساسا من عناصر  صيد غير المشروع،وبما أن المشروع يدعم وحدات مكايفحة ال

يفإن ذلك يمكن أن يرتبط بالصراعات التي تنشب بين الباء ألف باء وأيفراد المجتمعات  عسكرية،

وهناك خطر ارتباط أنشطة . المحلية أو بين الباء والمجموعات المسلحة الموجودة يفي المنطقة

ار جانبية أليفراد المجتمع ، ( أضر1قد تؤدي الصراعات إلى )  االتحاد بانتهاكات حقوق اإلنسان

واألمن ألعضاء  ( قضايا السالمة3( معاملة غير قانونية للصيادين المزعومين ، و )2و )

  االتحاد

( تنفيذ أنشطة المشاريع على نحو منصف وحساس 1وقد يكون قادة المشروع أقل قدرة على )

( تسهيل 3( التعامل مع جميع أصحاب المصلحة يفي كل المجتمعات بعمق ، و )2) للصراع ،

  (MRG).ومراقبة آلية التظلم

ويمكن ألعضاء االتحاد . ويشكل العنف القائم على نوع الجنس مشكلة رئيسية يفي هذا المجال

يؤدي و/أو موظفي المشاريع اآلخرين أن يكرروا أشكال أخرى من العنف الحقيقي ، بينما قد 

دعم الجماعات النسائية إلى تفاقم العنف القائم على نوع الجنس داخل المجتمع المحلي ، إذا 

  أوجدت صراعات على السلطة على مستوى األسرة المعيشية أو القرية

ً من عمليات صنع القرار ، يفإنها قد تستبعد من الدعم المقرر  ونظراً الستبعاد المرأة تقليديا

وقد يؤدي ذلك دون قصد إلى تمييز حقيقي ضد المرأة . للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية

إن تعريف حدود جزء من األراضي للحفاظ عليها من الممكن أن يؤدي إلى . يفي تنفيذ المشروع

صيادين المزعومين ، وقضايا ( معاملة غير قانونية لل2( أليفراد المجتمع ، )1أضرار جانبية )

ً باسم وحدة مكايفحة ( بالنسبة لوحدة مكايفحة الصيد البحري المعروف 3السالمة واألمن ) أيضا

 صيد غير المشروع ال

وتقع المنطقة المحمية على مواقع التراث الثقايفي لمختلف المجتمعات المحلية والشعوب 

ن إمكانية الوصول إلى هذه المواقع ، إذا وقد تؤدي أهداف الحفظ دون قصد إلى الحد م. األصلية

لم يتم تعريف المنطقة المركزية وإدارتها ببروتوكول مناسب بشأن برنامج المعلومات عن بعد 

: منع 4رقم  مسارال

قضايا السالمة المتصلة 

تنفيذ تدابير مكايفحة ب

  غير المشروعالصيد 

: ضمان 5رقم  مسارال

العمل العادل والسليم 

والمأمون والمنصف 

 مالئمة ظروف العملو

 روع للعاملين يفي المش

: تجنب 7ار رقم سالم

العنف القائم على نوع 

 الجنس 
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 .وبمشاركة كاملة ويفعالة من جانب جميع أصحاب الحقوق ، بمن يفيهم السكان األصليون والنساء

ضي ألغراض الحفظ التي يمكن وينطوي المشروع على تصنيف وتحديد حدود جزء من األرا

أن تؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وثقايفية سلبية على المجتمعات المحلية والشعوب 

األصلية ، وال سيما النساء ، ألن ذلك قد يحد من حصولهن على استخدام الموارد الطبيعية 

  والثقايفية

 

 

: تعزيز 3المكون #

المساءلة /ضرورة 

 تحمل المسؤولية 

: 6المسار رقم 

المشاركة ضمان 

المناسبة ألصحاب 

المصلحة وقدرة 

جميع أصحاب 

المصلحة يفي 

المشروع على 

اإلبالغ عن 

المحتملة. المشكالت  

: 8لمسار رقم ا

الى تويفير الوصول 

التظلم على  آلية

مستوى المشروع 

 ومراقبتها
 

وتقليديا، يفإن المرأة مستبعدة من عمليات صنع القرار  ويمكن استبعادهم من دعم -

عات المحلية والشعوب األصلية  ويمكن أن يؤدي ذلك عن غير قصد إلى إعادة المجتم

 .إنتاج التمييز القائم ضد المرأة يفي تنفيذ المشروع

( أو التي تأذن 3ويمكن أن يكون لألنشطة المدرة للدخل التي يقترحها المشروع )النتيجة 

لبية على البيئة يمكن أن (، مثل المراعي المجتمعية، آثار س2بها خطة التنمية )النتيجة 

تؤثر تأثيرا مباشرا على التنوع البيولوجي والبيئة )التآكل، والربط، وتدهور التربة، 

 وإزالة الغابات/إزالة الغابات، وتوليد النفايات، وما إلى ذلك( 

وبما أن موئل الفيلة يتمتع بحماية أيفضل، يفإنها يمكن أن توسع نطاق أنشطتها وتحركاتها 

قة: يفقد أبلغ عن الصراعات بين اإلنسان والحياة البرية يفي جميع المشاورات  داخل المنط

وقد أودت هذه الصراعات مؤخرا بحياة العديد من الضحايا بين أيفراد المجتمع المحلي 

 وألحقت أضرارا بالمزارع المجتمعية 

ظام )التخطيط لتطوير محمية الفيلة الجزئية وتطبيق القانون ذي الصلة لن 3-2النتائج

)خطط التجمع الوطني الرواندي( إذا لم ينفذ ذلك على النحو الصحيح،  1-3االحتياطي( و 

 يفقد يؤدي إلى التشريد المادي واالقتصادي لبعض األقليات اإلثنية والفئات الضعيفة

وهذا يمكن أن يبعدهم عن الموارد المحدودة والهامة للغاية، مثل المياه والمراعي والغابات 

  ...المحمية أو على المناطق المستهديفة من المجتمعات المحلية الواقعة يفي

حدث بالفعل تشريد مادي يفي السنوات السابقة قبل أن يشارك البرنامج اإلنمائي يفي  *

 المشروع

وتقع المنطقة المحمية يفي مواقع التراث الثقايفي لمختلف المجتمعات المحلية والشعوب 

وقد تؤدي أهداف الحفظ عن غير قصد إلى الحد من الوصول إلى هذه  األصلية وتشكلها 

وبمشاركة  CLIPالمواقع إذا لم يتم تحديد المنطقة األساسية وإدارتها من خالل بروتوكول 

 كاملة ويفعالة من جميع أصحاب الحقوق، بمن يفيهم الشعوب األصلية والنساء

ظها، مما قد يؤدي إلى آثار ويشمل المشروع تصنيف وتحديد حدود جزء من األرض لحف

وهذا يمكن أن  .األصليةاقتصادية واجتماعية وثقايفية على المجتمعات المحلية والشعوب 

يعيد عن غير قصد التمييز القائم الذي ينطوي عليه المشروع على المجتمعات المحلية 

 والشعوب األصلية، وال سيما على النساء، ال سيما وأنه يمكن أن يقلل من إمكانية

   ...حصولهن على الموارد الطبيعية والثقايفية
        

يتم تعزيز نظام  3 2النتيجة 

الحماية للمحمية الجزئية 

لأليفيال من خالل خطة 

 اإلدارة وتقوية موظفيها

 

ويجري  1-3 ةلنتيجا

وضع وتنفيذ خطط إلدارة 

الموارد الطبيعية 

للمجتمعات المحلية يفي 

 موئل الفيل 

 

المرأة مستبعدة من عمليات صنع القرار، يمكن استبعادها من دعم وتقليديا، بما أن 

المجتمعات المحلية والشعوب األصلية   ويمكن أن يؤدي ذلك عن غير قصد إلى إعادة 

يمكن أن تؤدي الديناميات بين الفئات   إنتاج التمييز القائم ضد المرأة يفي تنفيذ المشروع 

  مقدم للجماعات النسائية.االجتماعية الى بعض النساء من الدعم ال
 

يخطط لها المشروع يفي المناطق المتدهورة إلى  التحريج التييمكن أن تؤدي أنشطة إعادة 

إحداث اضطرابات غير مقصودة يفي النظام البيئي المحلي واستخدامات األراضي من قبل 

المجتمعات إذا لم يتم إدخال أنواع جديدة وإذا تم إنشاء المزارع دون مشاورات حساسة  

  مناسب ثقايفيًا

ماية : ح9رقم  مسارال

المواقع الثقايفية يفي 

 ة المنطق

: 10 المسار رقم

تجنب تأثير سبل 

عية على العيش المجتم

خدمات النظام 

 ي اإليكولوج

: التكامل 11مسارال

 بين الجنسين

: 12رقم  مسارال

ضمان أنشطة الترميم 

 .المناسبة محلياً 
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لمناخ، مما يؤدي الى يفيضانات إضايفية ن المنطقة المحمية معرضة بشكل كبير لتغير اإ

لألنهار وندرة المياه والحرارة الشديدة والحياة البرية واآلثار السلبية على أنشطة كسب 

 العيش 

نظرا ألن موطن الفيل محميا بشكل أيفضل، يفيمكنه توسيع أنشطته وتحركاته إلى المنطقة  

بت هذه النزاعات يفي اآلونة وقد تم اإلبالغ عن النزاعات أثناء جميع المشاورات  تسب

األخيرة يفي وقوع العديد من الضحايا بين أيفراد المجتمع وألحقت أضرارا بمزارع 

 المجتمعات 

)تخطيط لتطوير المحمية الجزئي لأليفيال وقانون التطبيق المتعلق بالنظام 3 2النتيجة 

م تنفيذها بشكل ) خطط إدارة المواد الطبيعية للمجتمعات (، يفإذا لم يت1 3االحتياطي( و 

 صحيح، يفقد تكون نتيجته التهجير الفعلي واالقتصادي لبعض األقليات والفئات الضعيفة 
ويمكن أن يقودهم بعيدا عن الموارد المحدودة وذات األهمية الحاسمة، مثل المياه 

  وقد حدث نزوح والمراعي والغابات الواقعة يفي المحمية أو مناطق المجتمع المستهديفة

السنوات الماضية قبل أن يشارك برنامج اإلنمائي لألمم المتحدة يفي المشروع  فعل يفيبال  

نظرا ألن المنطقة مأهولة بالسكان األصليين، وبالنظر إلى عدم وجود بروتوكول رسمي 

قائم حتى اآلن يفي هذا الخصوص رغم تكثيف عمليات المشاورات، يفهناك خطر من أن 

الشعوب األصلية ويؤدي إلى تفاقمه  ويؤثر على المشروع سيعيد انتاج التمييز ضد بعض 

حقوقهم يفي األرض والمراد  ويدعمها ضعف ممثليها ومشاركتها يفي الشؤون السياسية 

 والعامة 

ويتضمن المشروع تصنيف وتعريف قطعة من األرض بالتحديد لحمايتها، مما قد يؤدي 

والشعوب األصلية وخاصة  إلى آثار اقتصادية واجتماعية وثقايفية على المجتمعات المحلية

 على النساء، مما يقلل من وصولهن إلى استخدام الموارد الطبيعية والثقايفية 

 

: إدارة 13رقم  مسارال

الصراعات بين البشر 

 والفيل

: 14رقم  مسارال

تخفيف التشرد 

 االقتصادي

: منع 15العنصر رقم 

ل من أشكال أي شك

التشريد الجسدي 

يالقسر
2

 

: 16رقم  مسارال

التخفيف من حدة تغير 

 المناخ وخطر الكوار

 

ويجري  2-3النتيجة 

وضع وتنفيذ خطط بديلة 

لتوليد اإليرادات يفي 

المجتمعات المحلية 

 المستهديفة 

وبما أن النساء مستبعدات تقليديا من عمليات صنع القرار، يفقد يتم استبعادهن من الدعم 

المقدم للمجتمعات المحلية والشعوب األصلية  يمكن أن يؤدي هذا عن غير قصد إلى إعادة 

لتمييز القام ضد المرأة يفي تنفيذ المشروع  كما يمكن أن تؤدي الديناميات بين الفئات انتاج ا

 االجتماعية إلى استبعاد بعض النساء من الدعم المقدم من للمجموعات النسائية 

إن العنف القائم على العنف يعد مشكلة كبيرة يفي المنطقة  ويمكن أن يساهم أعضاء اتحاد 

المسؤول عن المشروع يفي إعادة انتاج األشكال الحالية من العنف بينما قد  الدواجن أوالطاقم

يؤدي دعم المجموعات النسائية إلى تفاقم العنف القائم على النوع االجتماعي داخل المجتمع 

 إذا خلقوا صراعات على السلطة على مستوى األسرة أو القرية 

( أو التي 3بها من قبل المشروع)النتيجةالدخل المقترحة أو اسموح  من إن األنشطة  الناتجة

( مثل المراعي الجماعية يمكن أن يكون لها آثار سلبية على 2أذنت بها خطة التنمية )النتيجة

البيئة  ويمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على التنوع البيولوجي والبيئة)التعرية/إزالة تدهر 

  األراضي، إزالة الغابات ، توليد النفايات

( من المرجح أن تكون األصول المجتمعية التي 1المشروع كناقل لألمراض: ) وقد يعمل

يفي المقام األول مشاريع قائمة على  CBRNM/GRNBC يدعمها المشروع من خالل

المياه والتي قد تشكل مصادر النتشار ناقالت األمراض المنقولة بالمياه )الكوليرا ، 

ريا ، وما إلى ذلك( والتي قد يصاب بها والبيلهارزيوس ، والديدان الغينية ، والمال

 وباء  المستفيدون ؛ وقد يؤدي سفر الموظفين واالستشاريين يفي المنطقة إلى زيادة انتشار

: 10رقم  المسار

تجنب تأثير 

المجتمعات المحلية 

على خدمات النظام 

 اإليكولوجي

: 17رقم  المسار

ضمان تقاسم المنايفع 

ة دون مع الحيلول

وصول الجماعات 

 .سرقتهاو المسلحة 

: 18رقم  المسار

ضمان سالمة البنية 

التحتية الصغيرة التي 

شيدها المشروع 

)على سبيل المثال: 

 (البنية التحتية للمياه

                                                           
2
يفي إطار ترتيبات اإلدارة الطبيعية القائمة على المجتمع المحلي )على سبيل المثال:  وال ينطبق المعيار على القيود المفروضة على الوصول إلى الموارد الطبيعية 

قرر المجتمع المحلي ")أ( إنشاء منطقة للمحايفظة على المجتمعات المحلية ، وهو ما ال ينطبق على غورما على الرغم من االلتزام القوي للمجتمع المحلي( حيث ي

ه الموارد على أساس قرار طوعي ، أو عملية مناسبة قائمة على المجتمع المحلي تعكس توايفق اآلراء الطوعي أو الموايفقة المعني تقييد إمكانية حصوله على هذ

 ."المسبقة والمستنيرة
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COVID-19 

وذلك  إرهابية،المشروع الجماعات المسلحة التي تعتبر هذا ثري يفيد أو يومن المرجح أن 

  بسبب تويفير المنايفع على صعيد المجتمع المحلي

تمتع بحماية أيفضل ويمكنه تالفيلة الذي  اطنإلبالغ يفي جميع المشاورات عن موتم ا وقد

وقد تسببت هذه  .توسيع أنشطته وتحركاته يفي منطقة الصراعات بين البشر والفيلة

الصراعات مؤخرا يفي وقوع عدة ضحايا بين أيفراد المجتمع المحلي وإلحاق أضرار 

وبما أنه ال يوجد بروتوكول رسمي يفي هذا المجال  المحلي،بالمزارع الزراعية يفي المجتمع 

هناك خطر أن يكرر المشروع ويفاقم يفبعد ، وعلى الرغم من عمليات التشاور المكثفة ، 

خصوصا والموارد ،  صلية ويؤثر على حقوقها يفي األرض التمييز ضد بعض الشعوب األ

 .العامةو يفي الشؤون السياسية ةمشاركالو تمثيلالانخفاض أنهم يعانون من 

 

يتم تقاسم س 2-4النتيجة 

الدروس المستفادة من 

المشروع مع منظمات 

الحفظ الوطنية والدولية ، 

بما يفي ذلك الشراكة العالمية 

 للمياه 

(: يفمن المرجح أن تشكل األصول 1كناقل لألمراض )ومن الممكن أن يعمل المشروع 

يفي المقام األول مشاريع هيدروليكية  NRCM المجتمعية التي يدعمها المشروع من خالل

يمكن أن تشكل * مصادر النتشار ناقالت األمراض المنقولة عن طريق المياه )الكوليرا ، 

ذلك( والتي قد ينكمش المستفيدون والبيلهارزيا ، والديدان الغينية ، والمالريا ، وما إلى 

-COVID ( قد يزيد الموظفون واالستشاريون يفي المنطقة من خطر انتشار2منها ؛ )

19. 

: تخفيف 19 المسار

انتقال األمراض 

المنقولة عن طريق 

  المياه
 

: تخفيف 20المسار

 COVID-19 انتقال

  وضع 3 4النتيجة 

مراعاة للمساواة استراتيجية 

واستخدامها بين الجنسين 

لتوجيه التنفيذ ، والمراقبة 

 )واإلبالغ 

رسمي بروتوكول حتى اآلن  وأنه ال توجد األصلية،الشعوب تسكنها هذه المنطقة  بما أنو

هناك خطر أن يكرر يف المكثفة،على الرغم من عمليات التشاور  عليها،لالعتماد  قائم

لى حقوقها يفي األرض المشروع ويفاقم التمييز ضد بعض الشعوب األصلية ويؤثر ع

يفي الشؤون  ةمشاركالو تمثيلالانخفاض خصوصا أنهم يعانون من  والموارد،واألقاليم 

 .العامةوالسياسية 

 

: ضمان 14رقم المسار 

التمثيل الكايفي للشعوب 

 األصلية يفي المشروع 

 

محددة   نوعيةالمجموعات ، وتشمل مؤشرات وتشمل تدابير الرصد واإلبالغ بيانات مصنفة حسب يفئة الفئات المتأثرة و/أو 

 المتأثرة،مثل المجتمعات المحلية  الثالثة،بإشراك و/أو إشراك أصحاب المصلحة واألطراف  االقتضاء،عند  الرصد،ويقوم 

المحلية يفي  DNEF الستكمال أنشطة الرصد والتحقق منها  ويراعى أيضا دور السلطات NGO أو المستقلين،أو الخبراء 

 ستقدم الخطة العامة ذلك،أنشطة الرصد  ولكل خطة إدارية محددة خطتها الخاصة بالرصد والتقييم  وباإلضايفة إلى 

ESMP للرصد والتحقق المشورة إلى مدير وحدة الرصد والتحقق بغرض رصد تنفيذ ESMP ". 

 

البرنامج المشترك  -األمم المتحدة اإلنمائي  كشريك تنفيذي ومع برنامج MESSD وسينفذ المشروع تحت اإلشراف التقني

( هناك حاجة إلى التدريب والمشورة بشأن ضمانات برنامج األمم المتحدة 2كشريك إنمائي  ويفي كال المؤسستين )

اإلنمائي/مريفق البيئة العالمية  وحتى اآلن ، ليس لديها موارد بشرية مؤهلة للعمل يفي مجال الدعم ، والمشروع هو الفرصة 

،  DNEF) تشكيل يفريق المشروع وتويفير المهارات المطلوبة يفي مركز تنسيق للمشروع  وسوف يحتاج الشركاءل

 .أيضاً إلى بناء القدرات على الضمانات الالزمة لضمان تحقيق نتائج المشاريع (ومؤسسة الحياة البرية ، وشيرغيتا

 

المستقلة لتنفيذ المشروع   ESMP دماج مختلف خططوستتولى اللجنة التوجيهية للمشروع المسؤولية النهائية عن إ

وسيتطلب إدماج هذه الخطط دراسة االحتياجات المؤسسية المحددة إلطار التنفيذ من أجل تطبيق خطة اإلدارة السليمة 

قدرات بيئياً/خطة اإلدارة السليمة بيئياً ، بما يفي ذلك استعراض مخصصات الميزانية الالزمة لكل تدبير ، يفضال عن سلطة و

المؤسسات على مختلف المستويات اإلدارية  )على سبيل المثال ، على الصعد المحلية واإلقليمية والوطنية( ، وقدرتها على 

إدراج أنشطة بناء القدرات  االقتضاء،عند  وسيجريإدارة ورصد تنفيذ خطة اإلدارة السليمة بيئياً/خطة اإلدارة السليمة بيئياً  

  بنجاح هذا المشروع مكين من تنفيذوالمساعدة التقنية للت

  ومتابعة لهذا المشروع المتمثل يفي خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تنفيذوتشمل هذه الميزانية جميع التكاليف المتصلة ب
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انية بالدوالر األمريك   ز    المسؤول المي 
 أنشطة الجدول الزمنز

 تعزيز القدرات واالمكانيات       

  
UGP 

Ad hoc وما من التدريب + ي 30استشاريون وطنيون/بعثات سفر
  السفر اىل موب
 30000 /سيفاريت 

 خطة عمل التنوع البيولوج          

10000 

Wild Foundation      
 مؤسسة حماية الحيوانات

Ad hoc 

ورة إلجراء دراسات أساسية عن خدمات   اء عند الضن ن خي  يتم تعيي 
(  

عند إطالق  (VECالنظام اإليكولوج   ومختلف مكونات النظام البيت 
 لخطة اإلدارة المحلية إذا حدد التقييم خطر التنوع 

ً
نشاط جديد وفقا

 .  البيولوج  

30000 DNEF  إنشاء وإدارة صندوق التعويضات متواصل 

 خطة الشعوب األصلية       

 سنة واحدة موظف للحماية 000 10
جمة  التقييم : التشكيل والتوظيف )مصاريف السفر إىل الساحة، الي 

 واالتصالت

 مسؤول عن الحراسة 000 10

أثناء تنفيد 
وع جمة  المشر متابعة : التشكيل والتوظيف )مصاريف السفر إىل الساحة، الي 

 واالتصالت(

 المجموع الكل       000 90 

 

 

 

 

 

 


