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 موجز بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة

 مرحلة التقييم المسبق

 

 معلومات أساسية. أوالً

 AC4976 :التقرير رقم 2010كانون الثاني /يناير 12 :التحديث/تاريخ اإلعداد

  

   بيانات المشروع األساسية .1

 P111074 :التعريفي للمشروع الرقم العراق :البلد

 مساعدة الفنية لإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقةال :العراق :اسم المشروع

 مايكل ليفيتسكي :رئيس فريق العمل

أيلول /سبتمبر 27 :التاريخ التقديري للتقييم المسبق
2009 

التاريخ التقديري للعرض على مجلس المديرين 
 2009كانون األول /ديسمبر 30 :التنفيذيين

مة، مكتب منطقة إدارة التنمية المستدا :وحدة اإلدارة
 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 قرض إنعاش طارئ :أداة اإلقراض

 %)10(، وقطاع الطاقة العام %)30(، والكهرباء %)60(النفط والغاز  :القطاع

، وخدمات %)30(، وإدارة الموارد البيئية والطبيعية األخرى %)40(اإلدارة االقتصادية األخرى  :محاور التركيز
، %)10(البنوك وخصخصتها /، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية%)10(تية لتنمية القطاع الخاص البنية التح

 %)10(اللوائح التنظيمية والسياسية المنظمة للمنافسة 

 0.00 ):بماليين الدوالرات األمريكية( السالم وبناء الدول تقوية قدرات المبلغ المقدم من صندوق

 0.00                    ):بماليين الدوالرات األمريكية(ة العالمية المبلغ المقدم من صندوق البيئ 

 0.00           ):بماليين الدوالرات األمريكية(المبلغ المقدم من صندوق الكربون النموذجي  

  :مبالغ التمويل األخرى حسب المصدر

 0.00         المقترض 

 5.00 صندوق إعادة إعمار العراق 

  5.00                                                                                           

 "ب"التقييم الجزئي  :فئة التصنيف البيئي

 [ ]مكرر  ]X[بسيط  تطبيق مبسط

اإلنعاش ( OP 8.50هل يتم تطبيق هذا المشروع وفق منشور سياسات البنك 
 ؟)ريعة لألزمات والطوارئاالستجابة الس( OP 8.00أو منشور ) الطارئ

 ال نعم

 

 أهداف المشروع .2

الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين قدرة الحكومة على وضع إستراتيجية للطاقة تستهدف زيادة مساهمة هذا 
وسوف تخصص الحكومة العراقية منحة صندوق إعادة إعمار العراق البالغ  .القطاع في تحقيق التنمية المستدامة
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يين دوالر أمريكي والمقدمة من خالل المشروع، لتمويل أعمال استشاريي الطاقة اإلستراتيجيين مال 5قيمتها 
وقد عينت  .الذين ستكون مهمتهم مساندة الحكومة في وضع إستراتيجية وطنية متكاملة للطاقة") االستشاري("

لوزارات الرئيسية المتصلة بقطاع الحكومة العراقية لجنة توجيهية لوضع هذه اإلستراتيجية تتألف من ممثلين عن ا
ويهدف المشروع، من  .وستعمل اللجنة مع االستشاري .الطاقة، ويرأسها رئيس اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء

خالل تقديم اإلستراتيجية النهائية ومعها خطة للتنفيذ، إلى المساعدة في تحسين إمكانيات استغالل موارد الطاقة في 
  .اال لمساندة التنمية المستدامةالعراق استغالال فع

 

 وصف المشروع .3

وسوف تقدم إطارا  .ستكون اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة إستراتيجية شاملة ومفصلة لقطاع الطاقة بأكمله
وسوف تبرز أيضا أولويات  .عاما لصنع القرار فيما يتعلق بسياسات الطاقة، والتطوير المؤسسي، واالستثمارات

ومع ذلك، فإن اإلستراتيجية الوطنية  .تثمار وتحدد االستثمارات الرئيسية المطلوبة في إطار هذه اإلستراتيجيةاالس
المتكاملة ليست خطة فنية واستثمارية كاملة لتنمية قطاع الطاقة، لكنها ستقدم اإلطار التفصيلي للسياسات 

. ة وفيما بين أصحاب المصلحة المباشرةوالمؤسسات واإلستراتيجية الستعراضها ومناقشتها داخل الحكوم
  .وسيرسي هذا العمل أساسا قويا يمكن عليه تصميم السياسات واالستثمارات على نحو يتسم بالتنسيق الكامل

  

  :وسوف تشتمل أهداف المشروع على ما يلي 

  

  استعراض الخصائص الرئيسية لقطاع الطاقة، )أ 

جية الطاقة في البلدان األخرى ذات الظروف المماثلة في مجاالت استعراض الخبرات المتصلة بإستراتي )ب 
  االقتصاد والطاقة،

تحليل الخيارات اإلستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة في العراق ومنها الهيكل المؤسسي والتنظيمي  )ج 
  واإلطار الخاص باالستثمارات ذات األولوية،

والسياسات االجتماعية والمتصلة بقطاع الطاقة وإعداد استعراض القضايا الرئيسية الخاصة بالبيئة  )د 
  التوصيات اإلستراتيجية الرئيسية بشأن سبل معالجة هذه القضايا،

تقييم توريد المعدات والتجهيزات وصناعات خدمات الطاقة في العراق، وإمكانياتها واحتياجاتها لبناء  )هـ 
  القدرات،

  ة المتكاملة لقطاع الطاقة،وضع خطة تنفيذ لإلستراتيجية الوطني )و 

تعميم اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة لقطاع الطاقة ونشرها، بما في ذلك استعراض القضايا البيئية  )ز 
  .واالجتماعية

 

 موقع المشروع وأبرز الخصائص المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية .4

 .ة لرئيس الوزراء ومقرها في مكتب رئيس الوزراء في بغدادستضطلع بمهمة تنفيذ المشروع اللجنة االستشاري
وسيقوم الخبراء التابعون لالستشاري بزيارة العراق على أساس يتحدد فيما بعد، وذلك أساسا لجمع البيانات 
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ومن المتوقع إنجاز معظم التحليل في مكان يتم  .وإجراء مشاورات مع السلطات المعنية، وإعداد تقارير عن ذلك
ولن يتضمن هذا العمل أية استثمارات مادية أو تقييم لمشروعات  .فاق عليه بين االستشاري والحكومة العراقيةاالت

  .استثمارية معينة

 

 خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية .5

 )LCSEN(مايورجا ألبا . السيد إليودورو أو

 )MNSSO(سكوت . السيد كولين إس

 

 ال نعم ة المطبقةالسياسات الوقائي .6

  OP/BP4.01( x(التقييم البيئي 

 x  )44.0( الموائل الطبيعية

 x  )4.36(الغابات 

 x  )4.09( مكافحة اآلفات

 x  )4.11( الموارد الحضارية المادية 

 x  (OP/BP 4.10) الشعوب األصلية

 x  )4.12( إعادة التوطين القسرية

 x  )4.37( سالمة السدود

 x  (OP/BP 7.50) على مجاري المياه الدولية المشروعات

 x  (OP/BP 7.60) المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها

 

 قضايا السياسات الوقائية األساسية وسبل إدارتها :ثانيا

 موجز لقضايا السياسات واإلجراءات الوقائية األساسية. ألف

ثم حدد واشرح أية  .مقترح تتعلق بالسياسات واإلجراءات الوقائيةاشرح أية قضايا أو آثار مصاحبة للمشروع ال .1
 .أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع/آثار محتملة واسعة النطاق وكبيرة و

كما تم تعديله (واالجتماعي  البيئي والتقييم بالفحص الخاص تسترشد سياسة اإلجراءات الوقائية في العراق باإلطار
ويمول  .والذي يصف إجراءات خاصة لشرح سبب استمرار عدم االستقرار في البالد )2006نيسان /في أبريل

وتم  .المشروع المقترح خدمات استشارية محلية ودولية وكذلك أنشطة نشر المعلومات المتصلة بالهدف النهائي
يثير كثيرا من  ، حيث إن قطاع الطاقة في العراق)ب(تصنيف المشروع على أنه مشروع للمساعدة الفنية من الفئة 

ومن األهمية البالغة في نظر البنك إيالء هذه القضايا تغطية  .القضايا البيئية واالجتماعية البالغة األهمية والحساسية
ومن أجل إيالء القضايا البيئية  .كاملة، وأيضا إتاحة بعض المجال لتعقيبات الجمهور في هذه المجاالت الرئيسية

  .ب، سيعد االستشاري تقريرا مستقال في هذه األمورواالجتماعية االهتمام الواج
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أو طويلة األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة /اشرح أية آثار محتملة غير مباشرة و .2
 :المشروع

اعدة وقد تساهم هذه المس .سيقدم المشروع مساعدة فنية رفيعة المستوى بشأن اإلستراتيجية والسياسة لقطاع الطاقة
 .في القرارات الخاصة باالستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة، والتي ستكون لها آثار بيئية واجتماعية مصاحبة
غير أن االستثمارات ستكون خاضعة لكثير من القرارات المتعلقة بالسياسات والجوانب االقتصادية والفنية والتي 

تكون أية استثمارات مستقبلية خاضعة الستعراض معين للقضايا البيئية واالجتماعية، وس .تتجاوز نطاق المشروع
  .وسوف يقدم المشروع أيضا توصيات لتدعيم نظم مثل هذه االستعراضات

 

 .تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها) إذا كان مناسباً(اشرح أية بدائل للمشروع  .3

  غير متاح

 

قدم تقييماً لقدرات البلد المقترض  .اشرح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضايا السياسات الوقائية .4
 .لتخطيط التدابير الوارد وصفها وتنفيذها

ستشتمل اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة على تقرير قائم بذاته يعرض بالتفصيل القضايا البيئية واالجتماعية 
لرئيسية المتصلة بإستراتيجية للطاقة في العراق، وما يصاحبها من إجراءات تدخلية للتخفيف من اآلثار ا
وسيجري استخدام هذا التقرير كمرجع قائم بذاته وكمصدر في وضع  ).السياسات، واإلجراءات التنظيمية، إلخ(

  .اإلستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة

  

  :بالقضايا البيئية واالجتماعية في قطاع الطاقة على استعراض شامل للمجاالت التاليةوسيشتمل التقرير الخاص  

  

  اآلثار البيئية لعمليات النفط والغاز، -  

  اآلثار البيئية لعمليات قطاع الكهرباء، -  

  اآلثار البيئية لالستخدام النهائي للطاقة في قطاعات النقل، والصناعة، واالستهالك المنزلي، -  

  الجوانب االجتماعية لالستثمارات والعمليات في قطاع الطاقة، -  

  النماذج المؤسسية والتنظيمية إلدارة اآلثار البيئية واالجتماعية لعمليات قطاع الطاقة، -  

  استخدام تقييمات األثر البيئي واالجتماعي في قطاع الطاقة، -  

  روف مماثلة في قطاع الطاقة،أمثلة للممارسات ذات الصلة من بلدان أخرى لها ظ -  

  خيارات اإلصالح المؤسسي والتنظيمي للعراق في هذه المجاالت، و -  

  .االعتبارات المتصلة بإطار السياسات الدولية لمعالجة تغير المناخ -  

  

  .صراعوتخضع قدرات الحكومة العراقية لتنفيذ هذا المشروع للمخاطر الكامنة في البيئة الهشة لبلد خارج من ال 
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حدد األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن  .5
 .السياسات الوقائية، مع التركيز على السكان الذين يحتمل أن يتأثروا بالمشروع

لحكومة ومؤسسات القطاع ستجري إتاحة التقرير القائم بذاته عن القضايا البيئية واالجتماعية في قطاع الطاقة ل
العام، وغيرهم من أصحاب المصلحة المباشرة العارفين بهذا المجال، في المرحلة المؤقتة الثانية للجدول الزمني 

وُسيطلب من متلقي التقرير التعبير  ).شهرا من بدء أعمال االستشاري 12تقريبا بعد (لإلبالغ الخاص بالمشروع 
قام حلقات دراسية مع أصحاب المصلحة المباشرة ذوي الشأن لمناقشة مسودة وسوف ت .عن مالحظاتهم التقييمية

 .وسوف تؤخذ المالحظات التقييمية في الحسبان عند إعداد التقرير النهائي .النتائج الرئيسية للتقرير وتوصياته
حاب المصلحة وعند إتمام وضع الوثائق النهائية لإلستراتيجية، فإنها ستكون متاحة بسهولة ومجانا لجميع أص

  .المباشرة، بما في ذلك إتاحتها عن طريق اإلنترنت

 
 

 تاريخ متطلبات اإلفصاح. باء
  

 :وغيرها/خطة اإلدارة البيئية/المراجعة البيئية/التقييم البيئي

  غير متاح ؟قبل التقييم المسبقهل تم اإلفصاح عن هذه الوثيقة 

 تاريخ تلقي البنك للوثيقة
24  /12  /

2009 
 

 "داخل البلد"اريخ اإلفصاح عن الوثيقة ت
24  /12  /

2009 
 

 )InfoShop(تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار المعلومات التابعة للبنك 
24  /12  /

2009 
 

، تاريخ توزيع الموجز التنفيذي للتقييم البيئي )أ(بالنسبة للمشروعات من فئة 
 على المديرين التنفيذيين

24  /12  /
2009 

 

 :عملية وضع السياسات بشأن إعادة التوطين/إطار/لخطة العم

   ؟قبل التقييم المسبقهل تم اإلفصاح عن هذه الوثيقة 

   تاريخ تلقي البنك للوثيقة

   "داخل البلد"تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة 

   )InfoShop(تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار المعلومات التابعة للبنك 

 :شعوب األصليةاإلطار التخطيطي لل/خطة

   ؟قبل التقييم المسبقهل تم اإلفصاح عن هذه الوثيقة 

   تاريخ تلقي البنك للوثيقة

   "داخل البلد"تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة 

   )InfoShop(تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار المعلومات التابعة للبنك 

 :خطة إدارة مكافحة اآلفات
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   ؟قبل التقييم المسبق هل تم اإلفصاح عن هذه الوثيقة

   تاريخ تلقي البنك للوثيقة

   "داخل البلد"تاريخ اإلفصاح عن الوثيقة 

   )InfoShop(تاريخ تقديم الوثيقة إلى دار المعلومات التابعة للبنك 

أو بالموارد الحضارية /إذا أدى هذا المشروع إلى تطبيق سياسة عمليات البنك الخاصة بمكافحة اآلفات و*
خطة اإلدارة /المراجعة البيئية/ لمادية، تتم معالجة القضايا ذات الصلة واإلفصاح عنها في إطار التقييم البيئيا

 .البيئية

 :في حالة عدم توقع اإلفصاح داخل البلد عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلك

  .يم البيئيهذا مشروع للمساعدة الفنية، ومن ثم ال ينطبق عليه التقي

 
 

يتم استيفاؤه عندما يقوم االجتماع الذي يتخذ (مؤشرات رصد مدى االلتزام على المستوى المؤسسي . جيم
  )القرارات بشأن المشروع بوضع الشكل النهائي لموجز بيانات اإلجراءات الوقائية المتكاملة

  

  البيئيالتقييم -(OP/BP/GP 4.01)إجراءات البنك/منشور سياسة العمليات

 غير متاح ؟)بما في ذلك خطة اإلدارة البيئية(هل يتطلب المشروع تقريرا قائما بذاته عن التقييم البيئي 

إذا كانت اإلجابة نعم، فهل قام مدير الوحدة البيئية بمكتب المنطقة أو قطاع الطاقة بمكتب المنطقة 
 باستعراض تقرير التقييم البيئي والموافقة عليه؟

 غير متاح

 غير متاح القرض؟/هل تم إدراج التكاليف وأوجه المساءلة عن خطة اإلدارة البيئية في االعتماد

  سياسة البنك الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات

 غير متاح هل تم إرسال المستندات ذات الصلة بالسياسات الوقائية إلى دار المعلومات التابعة للبنك الدولي؟

المستندات ذات الصلة داخل البلد للجمهور في مكان عام بشكل ولغة مفهومين  هل تم اإلفصاح عن
 ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الوصول إليه؟

 غير متاح

  جميع سياسات اإلجراءات الوقائية

ة لتنفيذ التدابير ذات هل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسؤوليات مؤسسية واضح
 الصلة بالسياسات الوقائية؟

 نعم

 نعم هل تم إدراج التكاليف المتصلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟

هل يشمل نظام الرصد والتقييم الخاص بالمشروع رصد اآلثار والتدابير الوقائية ذات الصلة 
 بالسياسات الوقائية؟

 نعم

البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفيذ، وهل يتجسد ذلك بشكل كاف ومالئم هل تم االتفاق مع 
 في الوثائق القانونية للمشروع؟

 نعم
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 التاريخ االسم :اسم مقدم الوثيقة وتوقيعه

كانون /ديسمبر 16 السيد مايكل ليفيتسكي :رئيس فريق العمل
2009األول   

  مايورجا ألبا . إليودورو أوالسيد  :خبير شؤون البيئة

  السيد كولين إس سكوت خبير التنمية االجتماعية

في مجال ) خبراء آخرون(خبير أخر 
 أو االجتماعية/التنمية البيئية و

  

   

   :اعتمدها

كانون /ديسمبر 16 حسين جالل المنسق اإلقليمي لإلجراءات الوقائية
2009األول   

  :مالحظات

كانون /ديسمبر 16 وولترز ناثانجو :مدير القطاع
2009األول   

:مالحظات  

 


