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  سياسات العمليات 3 من 1الصفحة 

 

                                                          

 )الحراجة(الغابات 
في حالة وجود شكوك، يقرر نائب الرئيس       ). المؤسسة(تنطـبق هذه السياسة على المشروعات التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية            : مالحظـة 

يئية لشـؤون عملـيات االسـتثمار ما هو مقبول لدى المؤسسة بموجب هذه السياسة، وذلك بالتشاور مع نائب الرئيس المسؤول عن القضايا الب                      
 .  وباالمكان توجيه األسئلة الى المدير المناوب، قسم البيئة التابع المؤسسة التمويل الدولية. بالمؤسسة ومديري االدارات الفنية والبيئية والقانونية

 
تخفيض عمليات ازالة   ) الحراجة( في قطاع الغابات     1تستهدف مشاركة مؤسسة التمويل الدولية     - 1

،  وترويج عمليات التشجير، وتخفيض      )األحراج(مة البيئية لمناطق الغابات     الغابـات، وتحسين المساه   
 :ولتحقيق هذه األهداف، تطبق المؤسسة السياسات التالية. أعداد الفقراء، وتشجيع التنمية االقتصادية

(i)            ال تمول المؤسسة العمليات التجارية لقطع األشجار أو شراء معدات قطع   
  2.بشكل أساسي) األولية(ات المدارية الرطبة البكر األشجار لالستخدام في الغاب

(ii)           تشرك المؤسسة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في ادارة شؤون الغابات
وتشترط المؤسسة على الجهات    . وعملـيات صـونها أو في األنشطة البديلة المدرة للدخل         

ابة معينة،  الراعـية للمشـروعات تحديد المجموعات المعنية ذات المصلحة في منطقة غ           
 .والتشاور معها

(iii)             تكـون عملـيات تمويل المؤسسة في قطاع الغابات مشروطة بالتزام الجهة 
ويقتضي هذا  . الراعية للمشروع بادارة شؤون الغابات وصونها على نحو قابل لالستمرار         

 :االلتزام من الجهة الراعية ما يلي

ضمان صون  ) أ(أن تتبنى سياسات وبرامج من أجل        (1)
تشجيع ) ب( الغابـات القائمـة علـى نحو قابل لالستمرار، و          وادارة شـؤون  

 
هي الجهاز التابع لمجموعة البنك الدولي والمخول له صالحية االستثمار في مشروعات القطاع  ) المؤسسة( مؤسسة التمويل الدولية  1

وتقدم المؤسسة القروض وتكتتب في رؤوس أموال الشركات الخاصة على نحو مباشر من             . الناميالخاص في الدول األعضاء من العالم       
وتقدم المؤسسة أيضا الخدمات االستشارية والمساعدات الفنية       . غـير ضمانات من الحكومات، وتجتذب الموارد األخرى لهذه المشروعات         

ويشير .) ت أيضا المشروعات التي يمولها صندوق البيئة العالمية       وتغطي هذه السياسا  . (الـى الحكومـات وشـركات األعمـال التجارية        
  .OP 4.01الى كافة العمليات المحددة في منشور سياسات العمليات رقم “التقييم البيئي"االصطالح 

 .     ترد التعاريف في الملحق أ2
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المشـاركة النشـطة للمجتمعات المحلية في ادارة الغابات الطبيعية ادارة قابلة            
 لالستمرار على المدى؛

أن تتبنـي خطـة شاملة وسليمة بيئيا لصون الغابات           (2)
، )حيثما ينطبق (واعـداد خطة تحدد على نحو واضح أدوار وحقوق الحكومة           

) بما في ذلك سكان الغابات    (لجهـة الراعـية للمشروع، والسكان المحليين        وا
 ؛"السكان األصليين"بعنوان ، OD  4.20أنظر منشور العمليات التوجيهي رقم (

أن تجـري تقيـيمات اجتماعـية، واقتصادية، وبيئية          (3)
 للغابات المزمع استخدامها تجاريا؛

 أن تحجز غابات حفظ تعويضية كافية من أجل حماية         (4)
وصون التنوع البيولوجي والخدمات البيئية وأن تحمي مصالح ساكني الغابات،          

 والسيما حقوقهم في الوصول الى مناطق الغابات المعينة واستخدامها؛ و

أن تعد قدرات مؤسسية داخلية من أجل تنفيذ وتطبيق          (5)
  .  هذه االلتزامات

(iv)          ية حمائية   تمـيز المؤسسة بين مشروعات االستثمار التي هي مشروعات بيئ
على سبيل المثال، مشروعات ادارة المناطق المحمية أو اعادة تشجير          (على نحو مقصور    

مثل، مشروعات  (أو مشروعات لمساندة صغار المزارعين      ) مستجمعات المياه المتدهورة  
. وبين جميع عمليات الغابات األخرى    ) المـزارع والغابـات الخاصة بالمجتمعات المحلية      

ـ      يم المسبق للمشروعات المدرجة في هذه المجموعة المحدودة على         ويجـوز اجـراء التقي
لكن، يجوز تنفيذها فقط حيثما يجري      . أسـاس ميزاتها االجتماعية، واالقتصادية، والبيئية     

تطبـيق اصالحات قطاعية عريضة، أو أينما يكون غطاء الغابات المتبقية في البلد المعني              
 .هي مسار العمل المتفق عليهمحدودا لدرجة تجعل عملية صونها بأكملها 

(v)             وفـي مـناطق الغابات ذات القيمة االيكولوجية العالية، تمول المؤسسة فقط 
وفي المناطق التي   . عملـيات الصـون واالستخدام الخفيف غير االستغاللي لموارد الغابة         
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 يكـون فيها االحتفاظ بغطاء الغابة الطبيعية، وما يالزم من صون التربة، والمياه، والتنوع             
الكربون هي الهدف من المشروع، من المحتمل أن تمول         ) ازالـة (البيولوجـي، وتنحـية     

وتمول المؤسسة  . المؤسسة عمليات ادارة شؤون الغابة بشكل منضبط يحقق العائد المستمر         
) شاملة المناطق المزروعة سابقا   (مزارع األشجار فقط في المناطق غير المغطاة بالغابات         

 . المتدهورة بشدةأو على أراضي الغابات 

وال تمـول المؤسسـة المشروعات التي تخالف أية اتفاقيات دولية تكون الدولة العضو طرفا                2.
 . فيها

 

 


