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  ملخص تنفيذي 
) من قبل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي لضمان أن يكون مشروع االستجابة ESMFمت إعداد هذا اإلطار لإلدارة البيئية واالجتماعية (

 )www.undp.org/ses) متوافقًا مع املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي (املتوفرة على الرابط ECRPلألزمات الطارئة (
لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي ). تشرتط املعايري االجتماعية والبيئية 4وإطار العمل البيئي واالجتماعي للبنك الدويل (للتمويل اإلضايف رقم 

يتم  أن تنظر كافة مشاريع برEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف الفرص البيئية واالجتماعية احملتملة اليت ميكن أن تنشأ عن املشروع وضمان أن
  تفادي أي خماطر وآSر اجتماعية وبيئية أو التقليل والتخفيف منها وإدار�ا pلشكل احلسن. 

  
من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هو أن يكون مبثابة األداة العملية اليت ترشد عملية التعرف على اآلSر البيئية واالجتماعية  إن الغرض

من احملتملة لالستثمارات املقرتحة والتخفيف من تلك اآلSر وأن يكون مبثابة منصة للمشاورات مع األطراف املعنية واملستفيدين احملتملني 
روع. حيدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حمفزات السياسة للمشروع املقرتح ومعايري الفحص للمشاريع الفرعية واآلSر البيئية املش

ات واالجتماعية اليت ميكن أن تنشأ عن املشاريع الفرعية وتدابري التخفيف منها من أجل ختفيف املخاطر اليت مت التعرف عليها وتقييم القدر 
  ة والتدابري اهلادفة لسد الفجوات يف القدرات. املؤسسي

  
عية يوفر وعلى الرغم من أن مشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف اليمن ال زال حالياً يف مرحلة التنفيذ إال أن إطار اإلدارة البيئية واالجتما

عمل البيئي إطارًا معززًا ويتيح الوضوح الالزم لضمان االلتزام بكافة املعايري االجتماعية والبيئية لربامج األمم املتحدة اإلمنائي وإطار ال
  ) يف كافة املشاريع الفرعية. يوفر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يلي: 4واالجتماعي للبنك الدويل (للتمويل اإلضايف رقم 

  
  وصف املشروع (الفصل الثاين): 

رئة من أجل رفع اجلهود احلالية اليت قام برEمج األمم املتحدة اإلمنائي pلشراكة مع البنك الدويل �عداد مشروع االستجابة لألزمات الطا
يبذهلا اkتمع الدويل لتقدمي دعم سبل العيش املطلوب بشكل ملح وتوفري اخلدمات للسكان املتضررين بشدة من النزاع اجلاري. يتكون 

للتنمية ومشروع مشروع فرعي وهناك مؤسستني حمليتني مسئولتني عن التنفيذ مها: الصندوق االجتماعي  2,000املشروع مما يقارب 
ة األشغال العامة. تتمثل مسئولية الصندوق االجتماعي للتنمية يف تنفيذ التدخالت كثيفة العمالة النقد مقابل العمل / اخلدمات االجتماعي

رعياً) بينما مشروع مشروعًا ف 90مشروعًا فرعياً) يف كافة احملافظات اليمنية ومبادرات البنية التحتية اkتمعية الصغرية (حوايل  680(حوايل 
مشروعًا فرعياً).  1,200األشغال العامة مسئول عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اkتمعية الصغرية من خالل املقاولني احملليني (حوايل 

سر واkتمعات من يهدف هذا املشروع إىل التخفيف من أثر األزمة احلالية على األسر واkتمعات احمللية واملساعدة يف أن تتعاىف هذه األ
خالل استخدام األنظمة والقدرات واملؤسسات احمللية بغية استئناف وتوسيع تقدمي اخلدمات. سوف حيقق املشروع نتائج حمددة يف 

) استعادة اخلدمات 3) إعادة إحياء القطاع اخلاص احمللي (2) ز دة فرص التوظيف قصري األجل وسبل العيش (1اkاالت التالية: (
  ية من خالل البنية التحتية صغرية احلجم. األساس

  
  حملة عن اإلطار القانوين والتنظيمي (الفصل الثالث): 

ون املياه تشمل القوانني واللوائح الوطنية الرئيسية اليت تنطبق على إدارة املخاطر االجتماعية والبيئية كل من خطة العمل البيئية الوطنية وقان
عمل. يف سياق مشروع االستجابة لألزمات الطارئة، يتم تطبيق املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم وقانون محاية البيئة وقانون ال

 املتحدة اإلمنائي كذلك من أجل ضمان االلتزام pملعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل. كما سيتم أيضًا تطبيق إطار العمل البيئي
وpإلضافة إىل ذلك قامت األطراف املسئولة عن التنفيذ (مشروع األشغال  4ن التمويل اإلضايف رقم واالجتماعي للبنك الدويل بدءًا م

يل يف العامة والصندوق االجتماعي للتنمية) بوضع إجراءا�ا ومعايريها التشغيلية اخلاصة واليت مت إعدادها للمشاريع املدعومة من البنك الدو 



6 

م. يساعد تنفيذ هذه اإلجراءات أيضاً 2014ع احلايل يف البلد وأطر اإلدارة البيئية واالجتماعية يف إطار هاتني املؤسستني قبل نشوب الصرا 
  يف ضمان االلتزام بكافة االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية ذات الصلة. 

  
  حملة عن أنشطة املشروع واملخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية (الفصل الرابع): 

خاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية وتدابري اإلدارة التأشريية هلذا املشروع. كما يصف هذا الفصل املبادئ واملعايري يلخص هذا الفصل امل
ى االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي واليت مت تفعيلها بناء على استكمال إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي على مستو 

). بينما مت تصنيف هذا املشروع يف املقام األول pعتباره مشروع منخفض املخاطر إال أنه مت الحقاً 1امللحق رقم  أنظر SESPاملشروع (
م. تشمل 2018إعادة تصنيف املشروع كمشروع متوسط املخاطر بعد التحديث الذي مت إلجراءات الفحص االجتماعي والبيئي يف 

ملرتبطة حبقوق اإلنسان والصراع، واإلشراك االجتماعي والنوع االجتماعي، والتنوع احليوي املخاطر الرئيسية يف املشروع تلك املخاطر ا
واملوارد الطبيعية، والتغري املناخي، وصحة اkتمع، والسالمة وظروف العمل (مبا يف ذلك الصحة والسالمة املهنية)، واإلرث الثقايف، 

ة املهنية كأولوية. وألنه من غري املمكن تنفيذ حتليل كامل للمخاطر حىت يتم التعرف والتلوث. مت تصنيف املخاطر املتعلقة pلصحة والسالم
على التفاصيل املتعلقة بتصميم كل موقع من مواقع العمل إال أن التعرف على املخاطر على مستوى املشروع ككل يوفر تقييمًا ¨شريًا يتم 

على مستوى كل مشروع (أنظر الفصل اخلامس). ولذلك فإنه من األمهية مبكان تنقيحه الحقاً من خالل الفحص وتقييم املخاطر وإدار�ا 
  أن يتم وضع خطط الفحص والتقييم واإلدارة اخلاصة بكل مشروع على حدة. 

  
  إجراءات الفحص (الفصل اخلامس): 

لفحص اخلاصة مبشروع األشغال سيتم فحص كل مشروع فرعي للتعرف على املخاطر واآلSر االجتماعية والبيئة من خالل تطبيق أدوات ا
العامة والصندوق االجتماعي للتنمية. سيتم استكمال عمليات الفحص والتصنيف قبل اعتماد املشاريع الفرعية وتوقيع االتفاقية املالية.  

ر جوهرً  على كما سيتم حتديث فحص املشاريع الفرعية إذا ما حدثت أي تغيريات هامة يف تصميم املشروع الفرعي أو سياقه ومبا يؤث
املخاطر االجتماعية والبيئية لذلك املشروع الفرعي. ينبغي أن يتم فحص وتصنيف املشاريع الفرعية يف مرحلة مبكرة من مراحل التصميم 
وذلك عندما تتوفر املعلومات الكافية هلذا الغرض. وبناء على عملية الفحص يتم تصنيف املشروع الفرعي حسب درجة املخاطر واآلSر 

الجتماعية والبيئية احملتملة. ينتج عن عملية الفحص أن يتم تصنيف املشروع الفرعي حسب املخاطر املتوقعة (خماطر منخفضة، أو خماطر ا
 متوسطة أو خماطر عالية). جتدر اإلشارة إىل أن املشاريع الفرعية اليت تصنف pعتبارها ذات خماطر عالية سوف يتم استبعادها من التمويل

االستجابة لالزمات الطارئة يف اليمن. إذا ما مت حتديد خماطر عالية أثناء تنفيذ املشروع الفرعي ينبغي إشعار اإلدارة العليا  من مشروع
ضع لألطراف املسئولة عن التنفيذ ومدير املشروع من جانب برEمج األمم املتحدة اإلمنائي فورًا وأن يتم إيقاف األنشطة املعنية حىت يتم و 

اإلدارية لتخفيض مستوى املخاطر يف املشروع الفرعي. يظهر التحليل األويل للفجوات أن عمليات الفحص لدى مشروع األشغال التدابري 
 العامة والصندوق االجتماعي للتنمية تتوافق عمومًا مع متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي كما هي

ه وعلى الرغم من ذلك سيتم تنفيذ حتليًال مفصًال للفجوات من وسيعمل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل موصوفة أدEه إال أن
بشكل مشرتك مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية لتحديث إجراءات الفحص حسبما يكون ضرورً  من أجل 

  ستفادة. معاجلة الفجوات وكذا للتعلم من الدروس امل
  

  إجراءات التقييم واإلدارة (الفصل اخلامس): 

سيتم تنفيذ التقييمات اهلادفة لكل موقع ووضع خطط اإلدارة لكافة املشاريع الفرعية ذات املخاطر املتوسطة (الفئة ب) عندما يتم حتديد 
اإلدارية ذات النطاق املناسب ملعاجلة املخاطر أنشطة ومواقع املشاريع الفرعية. سوف تفضي هذه التقييمات إىل وضع التدابري واخلطط 

شف عنها واآلSر اليت مت حتديدها وسيتم استكمال التقييمات االجتماعية والبيئية املناسبة وتبين تدابري التخفيف واإلدارة املناسبة وسيتم الك
وبيئية سلبية. سيتم قدر اإلمكان تطوير خطط ومناقشتها مع األطراف املعنية قبل تنفيذ أي أنشطة ميكن أن تؤدي إىل آSر اجتماعية 

كافة منطية لإلدارة البيئية واالجتماعية ألنواع معينة من املشاريع واملخاطر لكي يتم تبنيها على مستوى املشاريع الفرعية. سوف يتم تقدمي  
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ها (كما ستتم أيضًا املصادقة عليها من قبل التقييمات وخطط اإلدارة اخلاصة pملواقع إىل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي للمصادقة علي
  البنك الدويل) وسيتم تسجيلها يف نظام إدارة املعلومات. 

  
  الرتتيبات املؤسسية وبناء القدرات (الفصل السادس): 

يوفر البنك الدويل التمويل للمشروع ولذلك فإنه يتوىل الدور اإلشرايف عليه. أنشأ البنك الدويل جلنة عليا لإلشراف اإلداري وذلك 
 (املكون منلإلشراف والختاذ القرارات املتعلقة pملعاجلات املتصلة pألنشطة اليت ينفذها برEمج األمم املتحدة اإلمنائي. kلس إدارة املشروع 

لى برEمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية) سلطة إشرافية واستشارية وميثل أع
هيئة للتنسيق وللتوجيه االسرتاتيجي واإلشراف وضمان اجلودة. سيكون برEمج األمم املتحدة اإلمنائي مسوًال عن اإلشراف على تنفيذ 

ع وضمان االمتثال ملتطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيعمل هلذا الغرض عن كثب مع مشروع األشغال العامة والصندوق املشرو 
ك االجتماعي للتنمية. كما سيكون برEمج األمم املتحدة اإلمنائي مسئوًال عن تعديل أو حتديث هذه الوثيقة إثناء فرتة تنفيذ املشروع وذل

مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدويل. أثناء فرتة تنفيذ العمليات ستكون األطراف املسئولة pلتشاور مع 
عن التنفيذ (الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة) مسائلة عن تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وهذه األطراف 

م برEمج األمم املتحدة اإلمنائي حسب خطاب االتفاق مع كل منها. األطراف املسئولة تشمل املكاتب الرئيسية مسائلة بشكل مباشر أما
Eمج األمم واملكاتب الفرعية ومهندسي املوقع ومشريف املوقع والعمال الذين يلعبون دوراً يف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. سيقوم بر

خطة لتنمية القدرات لضمان التطوير املستمر للقدرات فيما يتعلق بتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم  املتحدة اإلمنائي بوضع
 وضع تلك اخلطة pلعمل عن كثب مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدويل. 

 

  سابع): إشراك األطراف املعنية واإلفصاح عن املعلومات (الفصل ال

سوف يضمن مشروع االستجابة لألزمات الطارئة واألطراف املسئولة عن تنفيذه أن يتم اإلشراك اهلادف والفاعل واملبين على املعلومات 
لكافة األطراف املعنية وذلك يف تصميم وتنفيذ كافة املشاريع الفرعية. يؤدي إشراك األطراف املعنية إىل تطوير عالقات قوية وبناءة 

يبة واليت تُعّد ضرورية لضمان التصميم والتنفيذ السليمني للمشروع كما أن اإلشراك الفاعل لألطراف املعنية يعزز من مستوى قبول ومستج
ري املشروع ويقّوي االستدامة االجتماعية والبيئية ويدمي املنافع املتأتية من التدخالت املمولة. يعين اإلفصاح عن املعلومات أن يتم توف

ت املزمنة اليت يسهل الوصول إليها واملتعلقة pملشروع واآلSر االجتماعية والبيئية احملتملة له إىل كافة األطراف املعنية من أجل املعلوما
 تسهيل املشاركة اهلادفة والفاعلة والواعية هلذه األطراف يف تصميم وتنفيذ املشروع. حتتاج األطراف الفاعلة على احلصول على املعلومات

صلة pملشروع واملشاريع الفرعية من أجل أن تستوعي الفرص املستقبلية ذات الصلة pملشاريع الفرعية واملخاطر املتأتية عنها ولكي ذات ال
ف تنخرط بفاعلية يف تصميم وتنفيذ هذه املشاريع الفرعية. pإلضافة إىل احلصول على املعلومات العامة عن املشروع ينبغي أن يُتاح لألطرا

الوصول إىل تقارير الفحص ومسودات التقييمات وخطط اإلدارة والنسخ النهائية هلا وينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات يف الوقت املعنية 
احملدد ويف موقع يسهل الوصول إليه وبطريقة وبلغة يسهل فهمها من قبل األشخاص املتأثرين pملشاريع واألطراف املعنية األخرى. إن 

األطراف املعنية هي أمر مطلوب من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية لتحقيق مشاركة اkتمعات  املشاركة اهلادفة من
kتمعات واألفراد يف املشاريع املنفذة. تشمل إجراءات التشغيل القياسية لكال الطرفني املسئولني عن تنفيذ املشروع إجراءات تتعلق �شراك ا

دورة املشروع كمكون أساسي يف مراحل التعرف على املشروع وتصميمه وتنفيذه وتوصف هذه املشاركة pعتبارها واألطراف املعنية يف 
  مكوEً أساسياً يف اسرتاتيجية االستدامة طويلة األجل للتشغيل والصيانة. 

  
  آلية معاجلة التظلمات (الفصل الثامن): 

من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة الني لديهم آليات يتم إدارة آلية معاجلة التظلمات على مستوى املشروع 
خاصة °م للتظلمات. ستكون آلية معاجلة التظلمات شاملة للنوع االجتماعي والفئات العمرية املختلفة وستكون مستجيبة وتعاجل العوائق 

لشباب الفئات املهمشة األخرى حسبما يكون ذلك مناسبٌا للمشروع. لن احملتملة يف الوصول فيما يتعلق pملرأة وكبار السن واملعاقني وا
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  تكون آلية معاجلة التظلمات معوقًا أمام الوصول إىل املعاجلات القضائية أو اإلدارية املناسبة وستكون آلية يصهل الوصول إليها من قبل
مات املتعلقة ³لية معاجلة التظلمات وكيفية تقدمي الشكاوى كافة األطراف املعنية بدون أي تكلفة وبدون أي عقاب. جيب مشاركة املعلو 

كن والتظلمات أثناء عملية إشراك األطراف املعنية وأن يتم وضع اآللية يف أماكن pرزة إل´حة املعلومات عنها لكافة األطراف املعنية. مي
إما شفيهاً (إىل املوظفني امليدانيني) أو عرب اهلاتف أو صندوق استالم كافة الشكاوى و/أو التظلمات املتعلقة pلقضا  االجتماعية والبيئية 

الشكاوى أو pلكتابة إىل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي أو مشروع األشغال العامة أو الصندوق االجتماعي للتنمية. إن أحد األجزاء 
اول البناء بسجل لكافة الشكاوى و/أو التظلمات الرئيسية يف آلية معاجلة التظلمات هو متطلب أن حيتفظ فريق إدارة املشروع ومق

املستلمة يف مكاتب املشروع pمليدان وأن يشمل ذلك التظلمات املرفوعة من العمال. pإلضافة إىل آليات معاجلة الشكاوى على مستوى 
ألمم املتحدة اإلمنائي واليت تستقبل املشروع وعلى املستوى الوطين ميكن للشاكني أن يصلوا مباشرة إىل آلية املسائلة اخلاصة بربEمج ا

الشكاوى والتظلمات على حد سواء. حتقق وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي يف كافة االدعاءات املتعلقة بعدم االلتزام الكامل مبعايري 
ألمم املتحدة ويف احتمال أن يلحق برEمج األمم املتحدة اإلمنائي أو إجراءات الفحص أو االلتزامات االجتماعية والبيئية األخرى لربEمج ا

توصل ضررا ما pلبشر أو البيئة. تتيح آلية االستجابة هذه لألشخاص احملليني املتأثرين pملشروع فرصة العمل مع األطراف املعنية األخرى لل
Eمج األمم املتحدة اإلمنائي. إىل حلول ألي خماوف أو شكاوى و/أو تظلمات بشأن اآلSر االجتماعية والبيئية ألي مشروع من مشاريع بر 

�دف آلية االستجابة لألطراف املعنية إىل أن تكمل عملية إشراك األطراف املعنية وهي مطلوبة من قبل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي 
   )srm-cuwww.undp.org/seوشركاءه املنفذين أثناء كامل دورة املشروع. (

  
  املتابعة والتقارير والتقييم (الفصل التاسع): 

ينبغي مراجعة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلجراءات ذات الصلة به على األقل مرة واحدة كل شهرين من قبل موظفي برEمج األمم 
املتحدة اإلمنائي ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية. إن هدف هذه املراجعة هو حتديث الوثيقة لكي تعكس املعارف 

ثناء سري تنفيذ املشروع. لدى كل من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية أنظمة إلدارة املعلومات يتم فيها املكتسبة أ
ية تسجيل معلومات املشروع ونتائج املتابعة له. توفر أنظمة إدارة املعلومات آلية هامة لتتبع املعلومات املتعلقة بتنفيذ التدابري البيئ

يتم تنفيذ مراجعة لتحديد الفرص املمكنة لتعزيز عناصر التدابري البيئية واالجتماعية يف أنظمة إدارة املعلومات. سوف واالجتماعية وس
حتتفظ األطراف املسئولة عن التنفيذ بكافة السجالت اإلدارية االجتماعية والبيئية واليت تشمل سجًال بكافة الشكاوى واحلوادث وكذا 

للتخفيف من مسببات الشكاوى أو احلوادث. ينبغي تسجيل أي حوادث مبا يف ذلك احلوادث املتعلقة بعدم  سجًال pإلجراءات املتخذة
 االلتزام �جراءات إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية pستخدام سجل للحوادث وأن يتم إدخال التفاصيل الكاملة يف ذلك السجل. وpلنسبة

أضرار مادية أو اجتماعية أو بيئية كبرية يتوجب على مشرف املوقع / املسئول املكلف أن ألي حوادث تؤدي أو ُحيتمل أن تؤدي إىل 
يشعر اإلدارة العليا لدى الطرف املسئول عن تنفيذ املشروع ومدير مشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف أسرع وقت ممكن ويف فرتة ال 

ساعة.  48ئي كذلك أن يتم إبالغ البنك الدويل بكافة احلوادث املهمة خالل ساعة. كما سيضمن برEمج األمم املتحدة اإلمنا 48تتجاوز 
يتوجب على الطرف املسئول عن التنفيذ أن يوقف األعمال فورًا حىت يتم استكمال إجراءات املعاجلة وحسب مصادقة مدير املشروع. 

مة) لكافة املواقع النشطة ذات املخاطر املتوسطة من ينبغي إكمال قائمة فحص اجتماعي وبيئي يومية (واليت تشمل قضا  الصحة والسال
قبل مشرف املوقع / املسئول املكلف املعين وسيتم االحتفاظ بذلك يف السجل. سيتم استكمال قائمة مراجعة اجتماعية وبيئية أسبوعية 

ف املوقع أو الشخص املكلف. ستتم وستشمل تلك القائمة إشارة إىل أي مشاكل مت ذكرها يف القائمة اليومية املستكملة من قبل مشر 
متابعة كافة اإلجراءات التصحيحية pستخدام السجل. سيقوم مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية بتوظيف استشاري 

ة يف أنشطة املتابعة والتقارير لتنفيذ املراجعة السنوية لالمتثال واألداء البيئي واالجتماعي. سيتم إدراج تنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية والبيئي
  العامة عن املشروع مبا يف ذلك املتابعة املنفذة من قبل الطرف اخلارجي املتعاقد معه. 
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   ةــــمقدم. 1
ـــة ــة واالجتماعيــ ـــ ــار اإلدارة البيئي ــداد إطـــ ــذا مت إعـــ ــــائي هـــ ــدة اإلمنــ ــ ــــم املتحـ ــرEمج األمـ ــ ـــل بـ ــن قبــ ـــك مــــ ــق  وذلــ ـــ ـــمان تواف ــتجابة لضــ ــروع االســــ مشـــ

ــة  ـــ ـــ ــيمنالطارئ ـــ ـــ ــــة يف ال ــ ــائي ( لألزمــ ـــ ــدة اإلمنـــ ـــ ــم املتحـــ ـــ ــ ــــربEمج األمـ ـــ ـــة لـ ـــ ــ ـــة والبيئي ـــ ــايري االجتماعيــ ــ ـــ ــع املعـ ـــ ـــات www.undp.org/sesمـــ ـــ ) وسياســ
ــة  ـــ ـــة واالجتماعيــ ـــ ــــة البيئي ــة pاحلمايــ ـــ ـــدويل. اخلاصـ ــك الــــ ـــ ــــيلبنـ ـــة أن  تقتضــ ـــ ـــة والبيئي ــ ـــايري االجتماعيــ ــــذاملعـــ ــم  ¨خــ ـــ ــــرEمج األمــ ــاريع بــ ـــ ـــع مشـ ــ مجيــ

ــــائي يف ــــدة اإلمنــ ـــار املتحــ ــــا  االعتبـــ ــروع مــ ــــدها مشــــ ـــد يولــ ــــيت قـــ ـــة الــ ـــة احملتملـــ ــة واالجتماعيـــ ــــلالفــــــرص البيئيــــ ــــب وأن تكفــ ـــف  جتنــ ـــل وختفيـــ وتقليـــ
ـــة  وإدارة ـــ ـــ ـــة والبيئي ـــ ــ ـــاطر واآلSر االجتماعيـ ـــ ــــلبيةاملخـــ ـــ ـــياق الســ ـــ ــيمن. يف ســـ ـــ ــ ــ ــة يف ال ـــ ـــ ـــة لألزمـ ـــ ــ ــتجابة الطارئـ ـــ ـــ ــــروع االسـ ـــ ـــايري ن، تمشــ ـــ ــق املعـــ ـــ ـــ طبـ

ــائي و  ـــ ــدة اإلمنـ ــ ـــم املتحــ ـــربEمج األمـــ ــــة لـــ ــــة والبيئيــ ــــافة االجتماعيــ ــــة. pإلضــ ــة واالجتماعيــ ـــ ـــماEت البيئيـ ــة pلضـــ ـــ ــدويل اخلاصـ ــ ــ ــــك ال ــــات البنــ سياســ
ــة)  ـــ ـــاعي للتنميــ ــندوق االجتمــــ ـــ ـــة والصــ ـــ ـــغال العامـ ـــ ــروع األشـ ـــ ــؤولة (مشــ ـــ ــراف املســ ــ ــعت األطـــ ـــ ـــــك، وضــ ــدة إىل ذلــ ـــ ــــغيلية املوحــ ـــراءات التشـــ ــ اإلجــ

ــعها أل ــيت مت وضـــ ــا، والـــ ــة °ـــ ـــدعمشـــــاريع غـــــراض املاخلاصـــ ــدويل  الـــــيت حتظـــــى بــ ـــك الـــ ـــتم البنــ ـــيت يــ ــاتني الــ ـــل هـــ ـــن قبــ ـــل تنفيـــــذها مــ ــتني قبــ املؤسســـ
  .2018وإطار الصحة والسالمة املهنية يف  2014 أطر اإلدارة البيئية واالجتماعية يف عام اندالع النزاع؛

  
ـــي  ــ ـــاعي والبيئـــ ـــ ـــص االجتمــ ـــ ــــراءات الفحـ ــــالل إجــــ ــ ــن خــ ـــ ـــاطر مـــ ـــ ـــنخفض املخــ ـــ ـــه مـ ـــ ــــى أنــ ــــل علــــ ـــروع يف األصــــ ــ ـــنيف املشـــ ـــ ــــة مت تصـ ــــاملتبعــــ دى لــــ

ــدة  ـــ ــــم املتحـ ـــرEمج األمــ ـــ ــــروعب ــتوى املشــ ـــ ــــى مسـ ــة علــ ـــ ـــة واالجتماعيـ ـــ ـــار اإلدارة البيئي ــع إطـــ ـــ ـــتم وضـ ـــ ــــايل مل ي ـــائي، وpلتــ ـــذ يف  اإلمنـــ ـــ ـــع التنفي موضـــ
ــــر ــك، pدئ األمــ ــ ــ ـــع ذل ـــي و . مـــ ـــ ـــاعي والبيئ ــــص االجتمـــ ـــراءات الفحــ ــــديث إجـــ ـــاطر ومت حتــ ــ ـــن املخـ ــد مـــ ـــ ــــد العديـ ــ ــذ، مت حتدي ـــ ـــاء التنفيـ ــ ــاً أثنـ ــ  وفقــ

ـــذلك.  ـــ ـــ ـــي  أدىل ـــ ـــ ــاعي والبيئ ـــ ـــ ـــص االجتمـ ـــ ــراءات الفحـــ ـــ ـــ ـــديث إجـ ـــ ــ ــقأ(حتـ ـــ ـــ ــــر امللحـ ـــ ــــم نظــ ـــ ــــنيف) 1 رقــ ـــ ـــاج تصــ ـــ ـــ ـــة  إىل إنت ـــ ـــ ــــاطر املعتدل ـــ للمخــ
ـــروع.  ــر إىل أن للمشــ ــ ــةpلنظـ ـــطة املقرتحـــ ــيل األنشــ ــ ــميمها تفاصـ ـــي،  مت تصـــ ــروع الفرعــ ــ ــــتوى املشـ ـــى مسـ ــود علــ ـــإن وجـــ ـــار فــ ـــإطــ ـــة لــ إلدارة البيئيــ

ــة  ـــ ـــ ــــرور ً واالجتماعي ــ ــراً ضـــ ـــ ــ ــــد أمـ ـــ ــــذ  يُعــ ـــ ــــراءات لتنفيــ ــ ــــات وإجــ ـــ ــود سياســ ـــ ــ ــــمان وجــ ــ ــة لضــ ـــ ــماEت املتطابقــــ ـــ ــع يف مجالضـــ ــ ـــ ـــة يـ ـــ ــاريع الفرعيـــ ـــ املشــــ
  بشأن "التقييم البيئي". OP 4.01لبنك الدويل p اخلاصة ضماEتالوحسب ما تقتضيه سياسة 

  
ـــ ـــن دفاهلــ ـــة  مــ ــ ــة أداة عملي ــون مبثابـــ ــــة أن يكـــ ـــة واالجتماعيـ ــــار اإلدارة البيئيــ ــــف إطـ ـــد وختفيـ ـــه حتديــ ـــة لتوجيــ ــــة احملتملــ ــــة واالجتماعيـ اآلSر البيئيـ

عيـة لالستثمارات املقرتحة وكمنصة للتشاور مع أصـحاب املصـلحة واملسـتفيدين احملتملـني مـن املشـروع. مت إعـداد إطـار اإلدارة البيئيـة واالجتما
والبيئيــة لــربEمج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  واملعــايري االجتماعيــةبشــأن التقيــيم البيئــي  OP 4.01الضــماEت اخلاصــة pلبنــك الــدويل لسياســة  وفقــاً 

للمشــروع ومعــايري  السياســاتيةفــزات احملبشــأن التقيــيم البيئــي. حيــدد إطــار اإلدارة البيئيــة واالجتماعيــة املتبعــة يف الــيمن ذات الصــلة  والسياســات
ة وتــدابري التخفيــف لتخفيــف املخــاطر احملــددة وتقيــيم اخلاصــة pملشــاريع الفرعيــة واآلSر البيئيــة واالجتماعيــة للمشــاريع الفرعيــة احملتملــ الفحــص

  .يف القدرات لسد الثغرات الالزمة تدابريالالقدرات املؤسسية و 
  

ــن أن  ـــ ــرغم مـ ـــ ــى الـ ـــ ــيمنعلـ ــ ــ ــة يف ال ـــ ـــة لألزمـ ـــ ــتجابة الطارئ ـــ ــــروع االسـ ــــذ  مشــ ـــة التنفيــ ـــ ــاً يف مرحل ـــ ـــة حاليـ ـــ ــــة واالجتماعي ــــار اإلدارة البيئيــ ــــإن إطــ ، فــ
ـــوفر  ـــاراً يـــ ـــززاً  إطـــ ــ ـــوحاً  معـ ــــك ووضـــ ـــات البنــ ــائي وسياســـ ــ ــــدة اإلمنــ ـــم املتحــ ــربEمج األمـــ ـــ ـــة لـ ـــ ــة والبيئي ـــ ـــايري االجتماعيـ ـــع املعـــ ــــاق مـــ ـــمان االتســ لضـــ

ــــالل  ــن خــ ــ ـــة مــ ــة واالجتماعيـــ ـــ ــار اإلدارة البيئيـ ـــ ــوير إطـ ــة. مت تطــــ ـــ ــــاريع الفرعيـ ـــع املشــ ــــة يف مجيـــ ــة واالجتماعيــ ـــ ـــماEت البيئيـ ــة pلضـــ ـــ ــدويل اخلاصـ الــــ
ــة  ــ ــ ــاوريةعملي ـــ ــادة تشـ ـــ ــــدة اإل بقيـ ـــم املتحــ ـــرEمج األمـــ ـــ ــندوق ب ـــ ــــة والصـ ــغال العامــ ـــ ــــروع األشـ ــــدويل ومشــ ـــك الــ ــ ـــع البنـ ــــق مـــ ــ ـــيق الوثي ــائي pلتنســـ ـــ منـ

ــة.  ـــ ــاعي للتنميـــ ـــ ــع متاالجتمـــ ـــ ـــاور مـــ ـــ ــالل ورش  التشــ ـــ ـــن خـــ ـــ ـــلحة مــ ـــ ــــحاب املصــ ــل الأصــــ ــ ــا عمــــ ـــ ــيت مت تنظيمهـــ ـــ ـــا مت الـــ ـــ ــدن، كمــ ـــ ــــنعاء وعـــ يف صــــ
ــى  ـــ ــ ــول عل ـــ ــةاحلصــ ـــ ــــات املقدمــ ــــالل  املالحظـــ ـــن خـــ ــ ـــة مـــ ــ ـــات احملليــ ـــ ـــن اkتمعـ ــ ــــرافمــ ــــن أطـــ ــ ــــدين مـ ــ راصـــ ـــ ـــأ( ةSلثــ ـــ ــات نظـ ـــ  13 - 11ر امللحقـــ

  لإلطالع على ملخصات هذه املشاورات).
  

  ما يلي:على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  يشتمل
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 ) الفصل الثاينوصف املشروع( 

 ) الفصل الثالثحملة عامة عن اإلطار القانوين والتنظيمي( 

  الفصل الرابعأنشطة املشروع واملخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية ( عنعامة حملة( 

 ) الفصل اخلامسإجراءات الفحص والتقييم واإلدارة( 

 ) الفصل السادسالرتتيبات املؤسسية وبناء القدرات( 

 الفصل السابععن املعلومات ( واإلفصاحأصحاب املصلحة  إشراك( 

  الفصل الثامن( الشكاوىآلية معاجلة( 

 (الفصل التاسع) املتابعة والتقارير والتقييم  
  

  روعـــاملشف ــوص. 2
ــــل ــة يف ظــ ـــ ــــانية كارثي ـــوارئ إنســ ـــة طـــ ـــوء حالـــ ــيمن إىل نشــ ـــدائر يف الــــ ــزاع الـــ ـــ ــد  أدى الن ــ ــى تزايــ ــــى واجلرحــــ ـــيلة القتلـ ــــدنيني يف حصـــ ــفوف املــ ــ يف صــ

ـــبالد،  ـــاء الـــ ــع أحنــ ـــ ـــديرات إىلمجي ـــري التقــ ــني تشـــ ـــن  يف حـــ ــــر مــ ــيمن p 80أن أكثــ ـــ ــكان ال ـــن ســــ ــة مــ ـــةملائــــ ــاعداتإىل  حباجـــ ـــانية وأن  املســـ اإلنســـ
ــــن  ـــ ـــر مـ ـــ ــبحوا  2.5أكثــ ـــ ـــين أصـــ ـــ ــون ميــ ـــ ــــازحنيمليـــ ـــ ــــداد النـ ــ ــاً.  يف عــ ـــ ــــدمري داخليـــ ـــ ــدائر إىل تـ ــ ـــ ــــزاع الـ ـــ ــــن أدى النـ ـــ ـــري مـ ـــ ــدراتالكثــ ـــ ـــية  القـــ ــ املؤسســـ

ــوزارات ــ ـــية للـــ ـــ ــــواطنني.  الرئيسـ ــــية للمـــ ــة األساســـ ـــ ــدمات االجتماعيــ ـــ ـــدمي اخلــ ـــ ــى تقـ ـــ ـــة علــ ـــ ـــلطات احملليـ ـــ ــات والسـ ـــ ـــإن واحملافظــ ـــ ــــاً، فـ ــتعادة أيضـــ ــ اســـ
  اتفاق سياسي. للوصول إىلالتفاوض  جيري، حيث حنو التعايفنتقال سلس اتحقيق ل يُعد أمراً ضرور ً العامة  اخلدمات

  
ــــوير  ــــدويل، بتطــ ــــك الــ ــع البنــ ــــراكة مــــ ـــائي، pلشــ ـــدة اإلمنـــ ـــم املتحـــ ـــرEمج األمـــ ــام بـــ ـــياق، قــــ ــــذا الســـ ــة يف يف هــ ــــة لألزمــــ ــــتجابة الطارئــ ــروع االســ ــ مشــ

ـــيمن ــ ــــدعم ا الـ ــــدمي الــ ــــدويل لتقــ ـــع الــ ـــذهلا اkتمـــ ــ ـــيت يبـ ـــ ــة ال ـــ ـــود احلاليـ ــــك لتكثيــــــف اجلهـــ ــ ــــدمي وذل ــــيش وتقــ ـــب العــ ــــبل كســـ ـــال ســ ــروري يف جمـــ ـــ لضـ
ــزاع ـــ ــن النــ ـــ ــــدة مــ ـــرروا بشـــ ـــذين تضــــ ــكان الــــ ـــ ــــدمات للســ ــن اخلـــ ـــ ــروع مــ ـــ ـــون املشــ ـــوايل. يتكــــ ــ ــي 2,000 حــ ـــ ــــروع فرعــ ــتوكل ، مشـــ ـــ ــؤولية إىل وســ ـــ املســ

ـــتني ـــ ـــني مؤسسـ ـــ ـــة حمليتـ ـــ ـــاعي للتنميـ ـــ ــندوق االجتمـ ـــ ــــــة. الصــ ـــغال العامـ ـــ ــروع األشـ ـــ ــــة ومشــ ــاعي للتنميـــ ـــ ـــندوق االجتمــ ـــ ــــو امل: الصـ ـــن هـــ ـــ ــؤول عـ ـــ ســ
ــذ  ـــ ــة تنفيــ ـــ ـــدمات االجتماعيــ ــــل / اخلــــ ــل العمـــ ـــ ــد مقابــ ـــ ـــال النقــ ـــة يف جمــــ ـــة العمالــــ ــــدخالت كثيفــــ ــوايل التـــ ـــ ــــع 80(حــ ـــات اليمناحمل) يف مجيـــ ـــةافظــــ  يــــ

ــــة و  ــــة التحتيــ ــ ــغرية البني ــ ـــة الصــ ـــ ــــادرات اkتمعي ــ ــوايل واملب ـــ ـــا ؛ )90(حـ ــ ــــة فيمـ ــغال العامــ ـــ ــروع األشـ ــ ــؤول مشــ ـــ ــو املسـ ــ ـــذ هــ ـــ ــن تنفي ـــ ـــة عـ ـــ ـــة التحتي ـــ البني
  ).1,200ولني احملليني (حوايل اkتمعية الصغرية من خالل املقا

  
ــاعدة يف  ـــ ــــة واملســ ــ ــــات احملليـ ــر واkتمعـــ ـــ ـــى األســ ـــ ــــة علـ ــة احلاليـــ ـــ ـــري األزمــ ـــ ـــن ¨ثـ ـــ ـــف مـ ـــ ــــروع إىل التخفيـ ــدف املشـــ ـــ ـــايهــ ـــ ــــدة إىل  تعافيهـ ــــن القاعـــ مـــ

ــدرجيياً.  ـــ ــــا تــ ــــيع نطاقهـــ ــــدمات وتوســـ ـــدمي اخلـــ ــتئناف تقــــ ـــ ــة الســ ـــ ــــات احملليــ ــدرات واملؤسســـ ـــ ــــة والقــ ـــتخدام األنظمـــ ــة pســــ ـــ ــيؤديالقمـ ـــ ــروع  ســ ـــ املشــ
ــق  ـــ ـــددة يف: إىل حتقيــ ـــائج حمــــ ـــبل1نتــــ ــ ـــل وســ ــــرص العمــــ ـــــب  ) ز دة فـــ ــــل؛  كســ ــرية األجـــ ـــ ــــيش قصــ ـــاش) 2العـــ ـــي؛  إنعــــ ـــاص احمللــــ ــ ــاع اخلــ ـــ ) 3القطــ

ــالل  ـــن خـــ ــية مــ ــدمات الرئيســـ ــدمي اخلـــ ــتعادة تقـــ ــة اســـ ـــة التحتيـــ ــو، البنيــ ـــذا النحـــ ــى هــ ــغرية. علـــ ــــإن الصـــ ـــروعفـ ـــاهم املشــ ــرEمج  يســ ـــوEت بـــ يف مكــ
ــــف ــى التكيـــ ــ ـــدرة علـــ ــرب  القــــ ـــ ــابع لــ ـــ ــيمن التــ ـــ ــــائييف الــ ــدة اإلمنـــ ـــ ــــم املتحــ ــــدمي  Eمج األمـــ ــتعادة تقـــ ـــ ـــيش واســ ــ ــــب العــ ــــبل كســـ ـــتعادة ســـ ــ ــــال اســ يف جمـــ

ـــدمات ــــري اخلــ ــة التغيـ ـــرتض نظريــــ ــروع . تفـــ ــة pملشــــ ـــبل  اخلاصــــ ــــدخل وســـ ــــد الــ ــــرص توليـ ـــة ز دة فــ ــه يف حالـــ ـــ ــــب أن ــعيفة كسـ ـــر الضــــ ــيش لألســـ العــــ
ـــمل( ــ ـــك  ويشـــ ـــ ـــازحنيذلــ ـــ ــاً النــ ــ ــــب، ) داخليــــ ــــية  إىل جانــــ ــــدمات األساســــ ــدمي اخلــــ ـــ ـــادة تقـــ ــ ـــاشإعـــ ـــ ـــية،  وإنعــ ـــ ــة الرئيســ ــ ــة احملليــــ ـــ ـــال التجاريـــ ـــ األعمــ

ــات ـــ ـــر واkتمعــ ـــ ــــتتمكن األسـ ــة ســـ ــ ــــن  احملليـــ ــة مـــ ـــ ـــفاليمنيــ ـــ ــع  التكيـ ـــ ــل مــ ـــ ــكل أفضــ ـــ ــنبشــ ـــ ــــة عــ ـــة  اآلSر النامجـــ ـــ ــــة احلاليـ ــ ـــة األزمـ ـــ ــتكون مبثابـ ـــ وســ
   واالنتعاش.جهود بناء القدرة على التكيف فع قوية جلهود عوامل د
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ــغرية  ــدخالت صـــ ــ ـــن تـ ــــروع مــ ــــون املشـ ـــرعةيتكـ ــــوال بســ ــــوفر األمـ ـــة)  تـ ــاريع فرعيــ ــون(مشـــ ـــريعة،  وتكـــ ـــتجابة ســ ــة اســ ــامبثابـــ ــــدمي  مبـــ ــؤدي إىل تقـ يـــ

ـــدخل إىل ــ ــدعم لل ـــ ــــات ال ـــر واkتمعـ ــــة األســ ــــراء  احملليـ ــــأجور) لشـ ــــزاع (كـ ــن النـ ــررة مـــ ـــيةاملتضـــ ــات االساســ ـــإن . االحتياجـــ ــاً، فــ ـــدخالت أيضـــ التـــ
ــل ـــرية األجـــ ـــود هـــــذه قصــ ـــى فوائـــــد ب تعــ ـــول علــ ــاء أصــ ــن طريـــــق إنشـــ ــع عـــ ــع األوســـ ــلkتمـــ ـــية وهياكـــ ـــول جمتمعيـــــة  أساســ ـــني الوصــ ـــغرية وحتســ صــ

ـــية،  ــدمات األساســــ ـــ ـــافة إىلإىل اخلــ ــبل إضــــ ـــ ـــتعادة ســ ــــب  اســــ ــــروع  كســـ ــىن املشـــ ـــ ـــيش. يتبــ ـــاً العــــ ــ ــــاً جمتمعيــ ــــاتجي ½جـــ ـــع اkتمعـــ ــ ـــة مــ ـــول  احملليــــ حــــ
ــايل  ـــ ــرتكة، وpلتــ ـــ ــة املشــ ـــ ــــانية واإلمنائيــ ـــادرات اإلنســـ ـــ ــروع ياملبـ ـــ ــــويل املشــ ــــري. يـــ ــ ـــال البشـ ـــ ــــة رأس املـ ــ ـــاعي ومحايـ ـــ ـــك االجتمـ ـــ ـــزز التماسـ ـــ ــاً عـ ـــ  اهتمامــ

ـــاً  ــ ــــباب خاصــ ــرحية ،للشـــ ـــ ــون شــ ـــ ــم ميثلــ ـــ ــــار أ½ــ ـــ ـــى اعتب ـــ ـــة وعلـ ـــ ــــة يف عمليـ ــالم،ا مهمـــ ـــ ــــإن لســ ـــروع  فـــ ـــ ـــاملشـ ـــ ــــم فرصـ ــــوفر هلـــ ـــ ــقي ـــ ــ ـــ اً لتحقي ـــ دخل الـ
  .الفرص اليت يوفرها املشروعوصول املرأة إىل  تكفلتصميم  مسات ويتضمنشاركة، املو 
  

ــمني ـــ ــة  مت تضــ ـــ ـــروع يف وثيقــ ــ ــل للمشــ ـــ ـــف كامــ ــة بوصــــ ـــ ــــدويل اخلاصــ ــك الـــ ـــ ـــيم البنــ ــــروع (ملاتقيــــ ــو،  PAD1797 ،5شـــ ـــ ــرEمج 2016يوليــ ـــ ــة بــ ـــ ) ووثيقــ
  ) والتعديالت الالحقة للحصول على متويل إضايف.2016أغسطس  14( اخلاصة pملشروع األمم املتحدة اإلمنائي

  

  وصف الظروف البيئية واالجتماعية واالقتصادية األساسية 1 – 2
ــــة   ـــ ــــادي لألزمـ ـــ ـــر االقتصـ ـــ ــ ــان األث ـــ ــدمراً كـــ ـــ ــ ــــبة  مـ ـــ ــــة لpلنسـ ـــ ـــةاليمنلجمهوريـ ـــ ــاقميــ ـــ ــا أدى إىل تفـــ ـــ ــ ــــدهور ، ممـ ـــ ــــدهور  تـ ـــ ــادي املتـ ـــ يف األداء االقتصـــ

ـــا ــ ــذ مـ ـــ ــل منـ ــل  األصــــ ـــ ــزاعقبـ ــ ــــدالع النــ ــام انــ ــ ــاً ، 2015. يف عــ ـــ ــدويل،  وفقـ ـــ ــــك الـ ـــشللبنــ ــــاد  انكمـــ ــبةاالقتصــ ـــ ــــةp 28 بنسـ ـــاً  ملائــ ـــن  تقريبـــ ـــاتج مـــ النـــ
ــايل ـــي اإلمجـــ ــــني، احمللــ ــــ يف حـ ــو دِّ قُـ ــــخم بنحـــ ــــدالت التضـ ــوايل p 40رت معـ ـــايل حـــ ـــز املــ ــــغ العجــ ـــديد. بلـ ــغط شــ ــــة حتـــــت ضـــ ــة العامـ ــــة. املاليـــ ملائـ

11 p ــام ـــ ــايل يف عــ ـــ ــــي اإلمجــ ـــ ــاتج احملل ـــ ــــن النــ ــــة مـــ ـــ ــــام . 2015ملائ ــة يف عـــ ـــ ــــة املتاحــ ــ ــــوارد املاليـ ـــت املــــ ـــ ــــب  2015مسحـ ــ ـــع الرواتــ ـــ ــــل دفـ ـــ ــــط بتموي ــ فقـ
ــــداد ـــ ــوميني وسـ ـــ ــوظفني العمـــ ـــ ــــية للمـــ ـــد  األساســــ ــ ـــدفوعات الفوائـــ ـــ ــاعدةمــ ـــ ـــتثماراتو ؛ املتصـــ ـــ ــل االســ ــ ـــ ــــة مت ¨جيـ ـــة  احلكوميــــ ـــ ـــات حيويــ ـــ يف قطاعــ

ـــرامج  ـــ ــيم أو ب ـــ ـــحة والتعلـ ــــل الصـــ ــ ـــات التنمالمث ــــادي و سياســـ ــرئيس هــ ـــ ـــدر الـ ــ ــــبالد، أصـ ـــدة يف الــ ـــ ـــيولة املتزاي ــ ــة السـ ـــ ــــياق أزمـ ـــرى. يف ســ ـــة األخـــ ـــ ي
ــوماً  ـــ ــــيولة،  مرســ ـــة الســـ ــة ألزمــــ ـــ ــــدن. نتيجــ ـــنعاء إىل عـــ ــــن صــــ ــــزي مـــ ــــك املركـــ ــر البنـــ ـــ ـــل مقــ ـــزي ونقــــ ــ ــك املركــ ـــ ــافظ البنــ ـــ ــتبدال حمــ ـــ ــــعpســ ــــع  انقطـــ دفـــ

ـــب  ـــ ـــذي الرواتـــ ـــ ــت الـــ ـــ ــة. يف الوقــــ ـــ ـــــة املدنيــــ ـــوظفي اخلدمــــ ـــ ـــه تملـــ ـــ ــــعلمت فيـــ ـــ ــة يــ ـــ ــــركاء التنميــــ ــ ــــينيق شـــ ـــ ـــن ال الرئيســ ـــ ــــذ األ م األوىل مـــ ــ ـــا�م منـــ ـــ لتزامـــ
ــات ـــ ــ ــكرية يف  املواجهـ ـــ ــ ـــهر العسـ ـــ ـــارس شــ ـــ ـــم  2015مــ ــ ــــوا دعمهـــ ــ ــ ــو ونقل ـــ ــ ــة، حنـ ــ ـــ ــــوارئ واإلغاثـ ـــ ـــات الطـ ـــ ـــب إىل  أدىعمليــ ــ ـــ ــــع الروات ـــ ــاع دفـ ــ ـــ انقطـ

ــحية، ال ـــ ـــدمات الصــ ــ ـــار اخلــ ـــ ـــبب يف ا½يـ ـــ ــــذي تسـ ــــر الـــ ــــغوط أدى إىلاألمـــ ــع ضـــ ـــ ــــانية  وضــ ــ ـــتجابة اإلنسـ ـــ ــى االسـ ـــ ــافية علــ ـــ ــــدرةإضــ ــكان وقـــ ــ  الســـ
  .على التكيف

  
ـــوايل  ـــاين حـــ ــــذائي 14.4يعـــ ــن الغــ ـــ ــــدام األمـ ــن انعــ ـــ ــاً مـ ـــ ــني حاليـ ــن اليمنيــــ ـــ ـــخص مـ ــ ــــون شـ ـــحية إىل  مليــ ــ ــدمات الصـ ــ ــيئة للخــ ــ ــة الســ ــ ــ ــــؤدي احلال . تــ

ــث  ــــن حيــــ ـــة مــ ــــات كارثـــ ــــز دة الوفيــ ــــايل، تكــ ـــت احلــ ـــراض. يف الوقـــ ــة واألمـــ ـــ ــــوء التغذيـ ــبب ســ ــركاء بســــ ــــحة والشــــ ــدولينيافح وزارة الصــ ـــ  وpء الـ
ــوايل  ـــ ــــولريا. حـ ــــني  3الكــ ــن األماليــ ـــ ـــــخص مـ ــــشـ ــــعاتاطفــ ــل أو املرضــ ــ ــــاء احلوامــ ــــة والنســ ــــن اخلامســ ـــة ل دون ســ ـــالج  حباجـــ ــــدمات لعـــ إىل خــ

ـــاد  ــة احلــ ــوء التغذيـــ ـــة منـــــه؛ســـ ـــاين فيمـــــا  أو الوقايــ ــــة،  1,3يعــ ـــوء التغذيـ ــن ســ ــة مـــ ـــن اخلامســـ ــنهممليـــــون طفـــــل دون ســ ـــن بيـــ ــانون 370,000 مــ  يعـــ
ــــوخيم،  ــــاد الــ ــة احلــ ــــوء التغذيــــ ــن ســ ــــةمــــ ــــل األزمــ ــا قبــ ـــتو ت مــــ ـــعف مســـ ــــل ضـــ ــــا ميثــ ــــو مــ ــة وهــ ـــديرات األوليــــ ــــري التقـــ ــةل. تشــ ــ ـــة لمجموعــ  القطاعيـــ

p ـــة ــوبر املعنيـــ ـــ ــــة يف أكتـ ــــون  4.5إىل أن  2016لتغذيــ ـــةمليــ ــــعات حباجـــ ــــل واملرضــ ـــاء احلوامــ ــــة والنســـ ــــن اخلامســ ــــال دون ســ ـــن األطفــ ــ ـــخص مـ ــ  شـ
ــــة إىل  ــوء التغذيــ ـــ ــالج سـ ـــ ــدمات عـ ـــ ـــة أوخـ ـــ ــــوء التغذي ــــن ســ ــة مــ ـــ ــــدمات الوقايـ ــــع. خــ ــاعدة  ارتفــ ـــ ـــاجون إىل املسـ ـــ ـــذين حيت ـــ ــخاص ال ـــ ـــدد األشـ عـــ

ــــبة  ــ ــة  148بنسـ ـــ ــــام pملائــ ــر عـــ ـــ ـــة Âواخـــ ـــ ــؤدي 2014مقارنـ ـــ ـــوخيم . يــ ـــ ــــاد الـ ـــة احلــــ ـــ ـــوء التغذيـ ـــ ــــاد وسـ ـــة احلـــ ـــ ـــوء التغذيــ ـــ ــرارإىل سـ ـــ ــــدرات اإلضــ  pلقــــ
ــــة لا ـــم لعقليــ ــــال وجيعلهـــ ــــرا½ألطفــ ـــة Âقــ ــعاف مقارنـــ ـــ ــــعة أضـ ـــر مــــــن تســ ـــوت Âكثـــ ــة للمـــ ـــ ـــحاءعرضـ ـــذام األصـــ ــــر . هـــ ـــراً  األمــ ـــكل خطـــ ــرياً   يشـــ ــ  كبــ

  على مستقبل التنمية البشرية يف اليمن.
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ــوايل  ـــ ــديرات إىل أن حـ ـــ ــري التقـ ـــ ـــك، تشـ ــ ــى ذلـ ـــ ــــالوة علـ ــون 19.4عــ ـــ ــــن مليـ ــخص مــ ــ ــــال شــ ـــق  نييمنيــ ــة ومرافـــ ـــ ــرب النظيفـ ـــ ــــاه الشـ ــرون إىل ميــ ـــ يفتقـ

ــــحي ـــرف الصـــ ـــا، الصــــ ــون 14.1 فيمــــ ـــ ـــــخص مليــ ــنهم  شــ ـــ ــــول الو ال ميكــ ـــال  إىلصـــ ــــه األطفــــ ــة. يواجـــ ـــ ــحية الكافيــ ـــة الصـــــ ــ ـــغوطاً الرعايــ ـــية   ضــــ نفســــ
ــرية؛  ـــ ــ ـــوايل كب ـــ ـــديرات إىل أن حـ ـــ ــــري التقـ ـــل  1.8وتشـــ ـــ ــــون طفـ ـــ ــــواملي ـــن. p مل يلتحقـــ ـــ ــــدام األمـ ــال وانعـــ ـــ ــبب القتــ ــ ــة بســـ ـــ ــة ملدرســ ــ ـــ ــازحني غالبي ـــ النــ
ــــاً  ـــ ــة، 50، داخلي ـــ ــ ـــة  21يف  pملائ ـــ ــددهم حمافظـ ـــ ـــالغ عــ ـــ ـــــخص 2,007,216البـ ــنعاء. ،شــ ــ ــــمة وصـــ ـــة العاصـــ ـــ ــــز وأمانـ ــــة وتعـــ ــــوا يف حجـــ ــر ، نزحـــ ـــ ذكــ

ـــكان أن ــــة الســـ ـــين حبركــ ـــل املعـــ ـــق العمـــ ـــدين يف  1,027,674 فريـــ ــن العائـــ ـــة 19مــــ ــ ـــة،  ،حمافظـ ــة 68الغالبيـــ ــ ـــادوا، pملائــ ــــد عـــ ـــة  قــ ــدن وأمانـــ إىل عــــ
  العاصمة وتعز.

  
ـــاً  ــازحني داخليــ ـــع عـــــدد النـــ ـــات احملل ارتفــ ــــافت اkتمعــ ـــوين شـــــخص، حيـــــث استضـ ـــن مليــ ــر مــ ــة إىل أكثـــ ـــة غالبيـــ ـــخاص يــ ـــازحني. األشــ ــاً النــ ــ  وفقـ

ـــديرات  ــ ــر التقــ ــ ــــا آلخـــ ــيت ذكرهـــ ــ ـــكان الـــ ـــة الســــ ــــين حبركــــ ــــل املعـــ ـــق العمـــ ــــهر يف فريــــ ــــاير شـــ ــــوايل 2016ينـــ ـــإن حـــ ــازحني  1,027,000، فــــ ـــ ــن النــ ـــ مــ
ـــاً  ـــ ــد داخلي ـــ ـــاء قـ ــــع أحنـــ ـــادة يف مجيــ ـــ ـــامتهم املعت ــاكن إقـــ ـــ ــــادوا إىل أمـ ــــيمنعــ ــبة الــ ـــ ــل ز دة بنسـ ــ ـــا ميثــ ــو مـــ ـــ ــة  32، وهـ ـــ ــهر أبpملائـ ـــ ــــة بشـ ــ ـــل مقارن ـــ ري

ـــاق اآل. 2016 ــة لفـــ ـــ ــيت احملتملـ ـــاء، والــــ ــــا نســـ ــيت تعوهلــ ـــر الــــ ــكلألســـ ــ ــن  تشــ ـــر مــــ ــــة  50أكثـــ ــازحني، pملائــ ـــ ــــع النـ ـــن جمتمــ ــــوع مـــ ــــن نــ ــد ً مــ ــل حتــــ متثــــ
ـــاص ــاتخــ ــ ــــر واkتمعـ ــة . األسـ ــ ـــة احملليـ ــة واخلاصــ ــات العامـــ ــــة واملؤسســـ ــدعم  حباجـ ـــ ــمود  للتكيـــــفإىل ال ـــى الصـــ ـــدرة علــ ــــاء القــ ــو وبنـ ــــوالً حنـــ وصـ
  السالم واالنتعاش. حتقيق

  
ــــوض ـــادي النهـ ــــيمن يف االقتصــ ــــى  الـ ــد علـ ــ ــــنيعتمـ ــــه مـ ـــة قاعدتــ ــوارد الطبيعيــ ــــة  ،املـــ ـــى الزراعــ ـــبعلــ ــة والتنقيــ ــكل الزراعـــ ــاً . تشـــ ــ ــــاً  قطاعـ يف  مهمــ

ـــة واملـــــوارد البحريـــــة و  ــاه العذبــ ــوارد امليـــ ــتغالل مـــ ـــى اســـ ـــم األنشـــــطة االقتصـــــادية علــ ـــاد الدولـــــة، وتعتمـــــد معظــ ــةاقتصــ ــروةو  الرتبـــ ــري  ،النفطيـــــة الثـــ غـــ
ـــوارد  أن ــدة املــ ـــرية. قاعـــ ــــد ت خطــ ـــه حتـ ــــة تواجــ ــريع الطبيعيـ ــكاين الســـ ـــو الســـ ــــدل النمــ ــــة  3مبعـ ـــنو ً pملائـ ــارع ســ ــــؤدي إىل تســـ ــى  يـ ـــ ــغط عل الضـــ

ــــة  ــوارد الطبيعيـــ ـــ ــحيحةاملـ ـــ ــد. الشـ ــ ــــة  يتزايـــ ـــواد الغذائيــ ــ ــاه واملــ ـــ ــوارد امليــ ــى مــــ ـــ ــــب علــ ــــرىالطلــ ــــة األخــ ــوارد الطبيعيـــ ــ ـــات املــ ــــاس ومنتجــــ ـــتغل النـــ ــ . يســ
ــوارد.  ـــ ـــذه املــ ـــ ــتدامة هـ ـــ ــــايف الســ ــام الكـــ ـــ ـــالء االهتمــ ـــ ـــاه دون إيـ ـــ ـــا´ت وامليـ ــ ـــة والنبــ ـــ ــرية يالرتبـ ـــ ــــز احلضــ ــط للمراكـــ ـــ ــــري املخطــ ــــع غـــ ــــاوز يف التوســـ ــ تجـ

ـــاكن  ــــض األمــــ ـــدة،بعـــ ـــات اجلديــــ ـــ ــة الطلبـ ـــ ــة لتلبيــ ـــ ـــوارد املتاحــ ـــتيعابية للمــــ ـــ ـــدرات االسـ ــــه ي  القــــ ــا أنـــ ـــ ـــببتكمــ ـــ ـــحي  يف سـ ـــ ــرف الصـ ـــ ــاكل الصــ ـــ مشــ
   .فقدان التنوع البيولوجي واألراضي الزراعيةعلى اخلدمات االجتماعية، pإلضافة إىل  اً طو ضغضع وإدارة النفا ت وي

  
ــــد  ــيمن بلـ ـــ ـــينال ـــواع  غـــ ــــة و األنـــ ـــل الطبيعيـ ـــةpملوائــ ـــين اإلحيائيــ ــوع اجليـــ ـــ ــــك والتن ـــا يف ذلـ ـــة ، مبــ ــتوطنة الناجتـــ ــــة املســـ ــــواع اإلحيائيــ ــن األنـ ــ ــــد مـ العديــ

ـــات  ـــ ــــاريس املرتفعـــ ــ ــــوع يف تضـــ ـــ ــــن التنــ ــ ــــاخ عـــ ـــ ــةواملنــ ـــ ـــ ــة والبيئـ ــ ـــ ــة اجلغرافيــ ـــ ـــة الطبيعيــــ ـــ ــــائص املناخيـــ ـــ ــــيمن ذو اخلصــ ـــ ــد للــ ـــ ــرايف الفريــــ ــ ـــ ـــع اجلغــ ـــ . املوقـــ
ــــة ــ ــــب  والطبوغرافي ــة مناســ ـــ ـــة املختلفـ ـــ ـــنظم اإليكولوجي ـــ ــــف ال ــود خمتلــ ـــ ــاحلي لوجـ ـــ ــري والسـ ـــ ـــوجي البحـ ــ ـــوع البيولـ ـــ ــــة والتن ــل الطبيعيــ ـــ ــربيواملوائـ ـــ  والـ

ــري.  ـــ ــة يفالكبــ ــ ـــاة النباتيـــ ـــ ــداً  احليـ ـــ ــــة جــ ــيمن غنيـــ ـــ ـــواص الــ ـــ ــــايرة اخلـ ــــاً وف. ومتغـــ ــة يف  قـــ ـــ ــ ــــا´ت الطبيعي ـــوي للنبـــ ـــ ــــــوع احليـ ـــوات يف التنـ ـــ ــــل الفجـ لتحليـــ
ـــيمن  ــ ـــ ـــوايل )2011(الـ ـــ ــ ـــجيل حـ ـــ ــ ــــاً  2,810، مت تسـ ـــ ـــث  نوعــ ـــ ـــيمن، حيـــ ـــ ــا´ت يف الـــ ـــ ـــ ــــن النبـ ـــ ــه إىلمــ ـــ ـــ ـــارت تقديراتـ ــ ـــ ـــوايل  أشـ ـــ ـــن  604حـــ ـــ ــ ــوع مـ ـــ ــ ــ ن

ــتوطنة ـــ ــــبه املســ ــا´ت شـــ ـــ ــا´ت املســـــــتوطنة والنبــ ـــ ــا النبــ ـــ ــن بينهــ ـــ ــــتوطنة  455، مــ ــا´ت املســـ ـــ ــــن النبــ ــوع مـــ ـــ ــ ـــوع  307(ن ـــ ـــنـ ـــ ــا، )قطرىيف سـ ـــ ـــو مــ ـــ  وهـ
ـــوايل ي ــكل حـــ ـــ ــن 16شـ ـــ ـــة مـ ـــ ـــا´ت  pملائ ــ ــــيت ال النبـ ــ ــــدال ــر ( أي يف توجــ ـــ ـــان آخـ ـــل اإلمكـــ ــة العمـــ ـــ ــوجي وخطـ ـــ ـــوع البيولـ ـــ ــة للتن ــ ــ ـــرتاتيجية الوطني ســـ

  ).2015الثانية، 
  

ــة  ــ ــدودة للغايـ ــة حمـــ ــ ــــيمن مـــــوارد طبيعيـ ــرى، متتلـــــك الـ ـــة أخـــ ــــالمـــــن Eحيــ ــبيل املثـ ـــى ســـ ــة  تشـــــمل علــ ـــاحلة للزراعـــ ــــي الصــ ــــاه األراضـ ــايو وامليـ د مصـــ
ــــاك  ــــاء األمسـ ــــريوالغطــ ـــةاخلضــ ـــاحلة للزراعـــ ـــي الصـــ ـــاوز األراضـــ ــتمر. ال تتجـــ ــدهور مســــ ـــن تــــ ــــاين مــ ــــا تعــ ــح أ½ــ ــن الواضــــ ــيت مــــ ــبته ، والــــ ــــا نســــ  3 مــ
ـــة  ــهدpملائــــ ـــ ــــال. شــ ــــحراء واجلبـــ ـــا الصـــ ـــيمن عليهــــ ــيت �ــــ ـــ ـــة الــ ــاحة الطبيعيــــ ـــ ــايل املســ ـــ ــن إمجــ ـــ ـــة  تمــ ــاحلة للزراعــــ ـــ ــي الصــ ـــ ـــدهوراً األراضــ ـــتمراً  تــــ  مســــ
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ــو  ـــ ــنو ً  1.8بنحـــ ـــ ـــة ســــ ـــ ـــالل pملائـــ ـــ ــــرتة  خــ ـــ ــــة  2006 - 1999الفــ ـــ ــمحاللنتيجــ ـــ ــــة  الضـــ ــ ــــحر وامللوحــ ـــ ــاه والتصــ ـــ ــراينامليــــ ـــ ــ ــع العمــ ـــ ـــدَّ . يُ والتوســــ ـــ ر قـــ
ــــوايل  ــــاpت حبـ ــــا الغـ ــيت تغطيهـ ـــي الـــ ــايل األراضــ ــ ــــة  1.5إمجـ ــــام pملائـ ــىت عـ ــن 2005حـــ ـــر مـــ ــحر أكثــ ـــل التصـــ ـــة  50. ميثــ ــــاحة pملائــ ــــايل مسـ ـــن إمجـ مــ

ــــني  ــــا بـ ــــة مـ ـــي الزراعيـ ــحر األراضــ ــرتاوح تصـــ ــبالد. يـــ ــــة p 5 - 3الـــ ــنو ً ملائـ ـــني ســـ ـــبب، يف حــ ــــة بســ ــي اkرفـ ــدَّر مســـــاحة األراضـــ ـــة تُقـــ ـــة  تعريــ الرتبــ
ـــةو  ــ ــوايل امللوحــ ـــ ــــار و  12 حبــ ــون هكتـــ ـــ ـــوايل.  3,8مليــ ـــ ــى التـ ـــ ــرى علــ ـــ ــار أخــ ـــ ـــون هكتــ ـــ ـــع امليـ ـــ ـــوءاً زداد الوضـ ـــ ــة  سـ ـــ ـــة نتيجــ ـــ ـــان الرمليـ ـــ ــــف الكثبـ زحـــ
ــــة، اإل( ــتدامة البيئيـــ ـــ ـــة لالســ ـــ ــــرتاتيجية الوطنيـ ـــد2015 - 2005ســـ ـــ ــدوث املزيـ ـــ ــة حــ ـــ ـــل  ). احتماليــ ـــ ــدة عوامـ ــ ــر إىل عـــ ـــ ــة pلنظــ ـــ ــحر عاليــ ـــ ــن التصــ ـــ مــ

ــــادية و  ـــة واالقتصـــ ــاط االجتماعيــــ ـــ ــــريات يف األمنـ ــمل التغـــ ـــ ــات الزراعاملتشـ ـــ ـــمارسـ ــــود يــــ ـــى الوقـــ ــب علــــ ـــ ــــالة وز دة الطلـ ــــدرجات وإمهــ ـــة املـــ  الزراعيــــ
  املياه.اضمحالل و واستنزاف الغطاء الشجري  اجلائر الرعيومشاكل 

  

  ملخص النتائج واألنشطة الرئيسية 2 – 2
  :اثنني مكونني سيتم تنفيذ املشروع من خالل

 كثيفة العمالة واخلدمات اkتمعيةاألشغال   )1

  املشروع ورصد إدارة )2
ـــون ـــ ـــة للمكـ ـــ ـــداف العامـ ـــ ــــل األهـ ــم تتمثـــ ـــ ــــدخل إىل اأ)  يف 1 رقــ ــــدعم للـــ ـــدمي الـــ ـــ ــاتتقـ ـــ ــــة kتمعــ ـــل  احملليـــ ـــ ـــرص العمـ ـــ ــــالل فـ ــ ــن خـ ـــ ــــتهدفة مــ املســـ

ــة، ـــ ـــ ـــائل   املؤقتـــ ـــ ــ ـــة ووســـ ــ ـــ ــــول اإلنتاجيـــ ــ ـــ ــــب ب) ز دة األصــ ـــ ــيش الكســــ ــ ـــ ــاتلعــــ ـــ ـــ ــر واkتمعـــ ـــ ـــ ـــة ألســـ ــ ـــ ــول إىل  احملليـــ ـــ ـــ ــــني الوصـــ ـــ ـــتفيدة وحتســــ ـــ املســـــ
ــة  ـــ ـــ ــات احمللي ـــ ـــدماتاkتمعـــ ـــ ــى ج)  ،واخلــ ـــ ــــاظ علـــ ـــ ــــدراتاحلفـ ـــ ــــة  القـ ــ ـــة لالتنفيذيــ ـــ ــاعي للتنميــ ـــ ـــندوق االجتمـــ ـــ ــروع لصــ ـــ ـــة ومشـــ ـــ ــغال العامــ ـــ األشـــ

ـــة  ــوEت فرعيـــ ـــة مكــــ ـــالل ثالثـــ ـــن خـــ ــون مـــ ــذ املكــــ ـــ ــيتم تنفيـ ـــ ــــدمات. سـ ـــدمي اخلــ ـــية لتقـــ ــــة الرئيســـ ــربامج الوطنيــ ــراكوالــــ ـــ ـــا إشـ ــتم عربهـــ ـــ ــندوق  يـ ـــ الصـ
ــرعيني  ـــ ـــونني الفــــ ـــ ــــة يف املكـــ ـــ ـــاعي للتنميــ ـــ ـــي  3 – 1و  1 – 1االجتمـــ ـــ ـــون الفرعـــ ــ ــــة يف املكــــ ـــ ــغال العامــ ـــ ــروع األشــــ ـــ ــذي 2 – 1ومشــــ ـــ ـــوم ، الــــ ـــ يقـــ

ــاء ـــى الـــــربEمج احلـــــايل  pلبنـــ ــاجحعلــ ـــذي  والنـــ ــن قبـــــلالــ ـــذه مـــ ــتم تنفيــ ـــذين يـــ ــانني هــ ـــالً الكيـــ ـــن أن كــ ــرغم مــ ــوننيمـــــن  . علـــــى الـــ  1الفرعيـــــة  املكـــ
ــــوف  2 – 1و  1 – ــذانســـ ـــ ـــة، ينفــ ـــ ـــة العمالـ ـــ ــــدخالت كثيفـ ـــ ـــن  إال أن ت ـــ ــــف عـ ـــه خيتلـــ ــ ــذي يتبعــ ـــ ــنهج الــ ـــ ــ ــــا وال ـــل منهمـــ ـــ ــي لكـ ـــ ــدف الرئيســ ـــ اهلــ

ــــر ـــي اآلخــ ـــون الفرعـــ ــــدم 1 – 1: املكـــ ــث  يقــ ـــ ــــان حيـ ـــبكة األمــ ــج شـــ ـــ ـــالل ½ـ ـــن خـــ ــــل مـــ ـــل العمــ ـــ ــد مقاب ـــ ـــتفيديا أنالنقـ ــ ـــن ملسـ ـــن مـــ ــم دالنقـــ ـــ  هـ
ــــرة ــــتوى األســـ ــى مســـ ـــ ــراد علــ ـــ ــــي األفــ ــدف الرئيســـ ـــ ــني أن اهلــ ـــ ـــو ، يف حــ ـــ ــي للمكـ ــ ــــني  2 – 1ن الفرعـــ ـــة وحتســـ ـــول جمتمعيــــ ـــاء أصــــ ـــو إنشــــ ــ ـــة هــ ـــ البنيـ

  .املشاركني عمالللتوليد فرص عمل قصرية األجل  ، يتمبذلكمن خالل القيام اkتمعية، و التحتية 
  
  )2 – 1مكون مشروع األشغال العامة ( 1 – 2 – 2

وف توفريها من خالل التعاقد مع مقاويل القطاع اخلاص احملليني. سكثيفة العمالة واليت يتم البنية التحتية  تنفيذ على املكون الفرعي  سيعمل
وإمدادات املياه طرق الوصول إىل القرى وشوارعها pحلجارة ورصف نظم جتميع املياه تشمل املشاريع الفرعية، على سبيل املثال ال احلصر، 

 كل جمتمع  تم حتديدها من قبليات ذات األولوية اليت على االحتياج بناءاً ، وغري ذلك وشبكات الصرف الصحي وإعادة ¨هيل املدارس
على تشغيل وصيانة البنية التحتية  احمللية يف االعتبار قدرة اkتمعاتÅخذ الفرعية املشاريع . اختيار هذه ةستهدفامل من اkتمعات احمللية

مت وضعها مع املعايري اليت  متوافقة املدارسو لطرق بناء ااملواصفات الفنية ل وستكونخربة فنية للقيام بذلك؛  تكون حباجة إىلاملدعومة ولن 
 35 بشرط نسبةالفرعية للمشاريع األجور  أن تتقيد حدود سيكون من الضروري، حسب االقتضاء. سلطات القطاعات املعنية من قبل
 ينخرطيوم عمل، ومن املتوقع أن  256,000الفرعي حوايل هذا املكون  سيخلقتكلفة املشروع الفرعي.  التكلفة اليت تتجاوز منpملائة 
اخلدمات األساسية.  شخص من الوصول إىل 310,000أكثر من  وسيتمكنيف العمل،  ينباشر من املستفيدين امل شخص 20,000حوايل 

املنحة مشروع األشغال العامة. إىل من برEمج األمم املتحدة اإلمنائي  مقدمة ةمنحو الفرعية من خالل ترتيب تعاقدي املشاريع سيتم تنفيذ 
تكاليف البتمويل األعمال والسلع وخدمات االستشاريني والتدريب واخلدمات غري االستشارية و املقدمة مبوجب هذا املكون الفرعي ستقوم 

  شروع األشغال العامة.مل يةتشغيلال
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  )3 – 1و  1 – 1مكو[ت مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية ( 2 – 2 – 2

  
  : خدمات النقد مقابل العمل واخلدمات اaتمعية اليت تستهدف الشباب1 – 1 املكون الفرعي 

تم حتديدها من قبل كل جمتمع من اkتمعات احمللية يكثيفة العمالة اليت   اللألشغ سيعمل املكون الفرعي على تنفيذ املشاريع الفرعية
املدرجات الزراعية وصيانة وحتسني طرق الوصول إىل القرى وحتسني موارد املياه والوصول  وإعادة ¨هيلاملياه وجتميع ، مثل الري املستهدفة

االحتياجات ذات األولوية  استناداً إىل وغري ذلكة يالزراعاملدخالت توفري املياه و  أحواضالصرف الصحي احملسنة وإدارة مرافق إىل املياه و 
دوالر أمريكي   500. ستكون كل أسرة مشاركة مؤهلة للحصول على احمللية املستهدفة اليت يتم حتديدها من قبل كل جمتمع من اkتمعات

من خالل  حملي ر عمل. سيتم حتديد حجم وعدد التدخالت املخصصة لكل جمتمعو شكل أج علىكحد أقصى (حسب حجم األسرة) 
ل للمشاركة يف العمل. يتسجتقوم pلعدد األسر اليت إىل  استناداً سابه تحايتم  على النحو الذيللمجتمع،  ةاملخصص ةامليزانية اإلمجالي

 16لدخل والتدريب واخلربة العملية للشباب يف الفئة العمرية توليد ال فرصاً الفرعية اليت توفر املشاريع  سيعمل املكون الفرعي أيضاً على متويل
زراعة و ، وإشراكهم يف تقدمي اخلدمات اkتمعية، مبا يف ذلك النظافة وتغيري السلوك وحمو األمية والتعليم البديل وخدمات التغذية عاماً  25 -

اليت تعزز محاية رأس املال البشري من خالل إيالء اهتمام خاص  يةبادرات الشباباملالطرق وتنظيف الشواطئ و  ورصفاألشجار 
   .احمللية واkموعات الشبابيةقد تقرتحه اkتمعات  على حنو ماتغذية وبناء السالم والتماسك االجتماعي، للتدخالت ذات الصلة pل

  
شخص من املستفيدين املباشرين  32,000من املتوقع أن يستفيد أكثر من و يوم عمل  900,000 حوايلمن املتوقع أن خيلق املكون الفرعي 

للمشاريع األجور  حدود تصلاخلدمات األساسية. من املتوقع أن من الوصول إىل  شخص 92,600حوايل وسيتمكن ، Âجرمن العمل 
التكلفة اإلمجالية للمشاريع الفرعية. سيتم تنفيذ املكون ملائة على األقل من متوسط p 50 - 30 إىل الفرعية مبوجب هذا املكون الفرعي

م الصندوق سيقو لصندوق االجتماعي للتنمية. األمم املتحدة اإلمنائي إىل ابرEمج من ومنحة مقدمة ترتيب تعاقدي الفرعي من خالل 
اkتمع املدين (على سبيل املثال، املنظمات  اkتمعات احمللية ومجاعاتهذه املشاريع الفرعية مبشاركة مباشرة من �جناز االجتماعي للتنمية 

ج هُ غري احلكومية) pستخدام طرق تنفيذ خمتلفة تركز على النُـ  احمللية املنظماتاkتمعية وجمموعات املستخدمني وجملس التعاونيات القروية و 
. ستمول املنحة مبوجب هذا املكون الفرعي املنح اkتمعية واألجور وتدريب الشباب إبرام عقود مع اkتمعات احملليةاkتمعية، مثل 

  لصندوق االجتماعي للتنمية.والتكاليف التشغيلية لت غري االستشارية وخدمات االستشاريني والسلع والعمل واخلدما احمللية واkتمعات
  

  الصغرية واملتوسطة وتوليد فرص العمل املشاريع إنعاش: 3 – 1املكون الفرعي 

 املتضررينالتمويل األصغر للمشاريع الصغرية واملتوسطة  عمالء عميل من 2,000حوايل  الدعم إىل م املكون الفرعي بشكل مباشرقدسي
دعم تقدمي الو مؤسسات التمويل األصغر  غري املسددة اليت حصلوا عليها مناحلالية  القروضالنزاع، عن طريق إعفائهم من سبب بشدة ب

غري  قروضاللسداد مؤسسات للتمويل األصغر كل مؤسسة   التكافل القائمة يفصناديق باملشروع  سوف يستعني. مشاريعهمعادة ¨هيل إل
. عالوة على ذلك، املتضررةأعماهلا  وإنعاشوتوجيه الدعم الالزم إلعادة ¨هيل  املستهدفةاملشاريع الصغرية واملتوسطة  املسددة من قبل

لعجز التشغيلي ل الدعم مقدسيفإن املشروع التمويل األصغر يف املسامهة يف التخفيف من الفقر،  قطاعلعبه يوpلنظر إىل الدور اهلام الذي 
مكنها من احلفاظ على مستو ت قدرا�ا سيي والذ، التمويل األصغر املوجودة يف املناطق الريفيةمؤسسات  من سبع على األقل يف

   تقدمي اخلدمات املالية اليت حيتاجها الفقراء.ووصوهلا واالستمرار يف 
  

لبذور والشتالت وأنظمة ppلنزاع تتبع التعاونيات األساسية تضررت بسبب مزرعة  800سيدعم  املكون الفرعي فإنpإلضافة إىل ذلك، 
واستعادة قدر�م  اليت تضررتعن املدخالت املزارعني  إىل تعويض الزراعيةستؤدي املدخالت الزراعية. املدخالت الري pلتنقيط وغريها من 
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الطماطم والبطاطس  الرتكيز على مزارع منتجات البستنة مثل سينصبأجر. مقابل عمل الوتوليد الدخل وخلق فرص  الغذاءعلى زراعة 
يف فرصة عمل مومسية ودائمة  6,400 إىل توليد هذا التدخل يؤديواخليار واحلبوب مثل القمح والذرة الرفيعة والشوفان. من املتوقع أن 

 احمللية تمعاتاk يف إليهاوالوصول مستوى املعروض من السلع الغذائية األساسية وز دة  التكيفقدرة املزارعني على  وز دةالقطاع الزراعي 
برEمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل الصندوق  قبل منواملنحة املقدمة املستهدفة. سيتم تنفيذ املكون الفرعي مبوجب نفس الرتتيب التعاقدي 

لتنمية  الناجحوسيتم تنفيذه من خالل برEمج الصندوق االجتماعي للتنمية  1 – 1االجتماعي للتنمية كما هو احلال يف املكون الفرعي 
  .الصغرية واملتوسطةاملشاريع 

  

  اإلطار القانوين والتنظيمي. 3
  

  :من أجلمت إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
 االلتزام p شروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية واإلجراءات التشغيلية مللقوانني واللوائح البيئية واالجتماعية الوطنية

 ا)مذلك أطر اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة ° (مبا يف

  سياسة التقييم البيئي  املقتضيات الواردة يفتلبيةp لبنك الدويل (اخلاصةOP 4.01( املبادئ التوجيهية بشأن البيئة ، مبا يف ذلك
واملبادئ التوجيهية ملرافق إدارة اخلاصة مبجموعة البنك الدويل، وعلى األخص املبادئ التوجيهية العامة والصحة والسالمة 

 النفا ت واملبادئ التوجيهية للمياه والصرف الصحي

 مج األمم املتحدة اإلمنائيEتلبية املعايري االجتماعية والبيئية لرب  
  

  التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية 1 – 3
  خطة العمل البيئية الوطنية 1 – 1 – 3

مت إعدادها بدعم من البنك الدويل. حتدد خطة العمل البيئية الوطنية  1995خطة عمل بيئية وطنية يف عام بوضع اجلمهورية اليمنية  قامت
  pلقضا  البيئية الرئيسية مثل موارد املياه وموارد األراضي واملوائل الطبيعية وإدارة النفا ت. املتعلقةاإلجراءات ذات األولوية 

  
  نوع البيولوجي وخطة العملاإلسرتاتيجية الوطنية للت 2 – 1 – 3

". 2050ومنتج ومستدام حبلول عام  متكيفإىل "حتقيق نظام بيئي اجتماعي  اإلسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العملتدعو 
ية والوظيفية واحلفاظ على النظم اإليكولوجية الصحية واإلنتاجالعام  لتنوع البيولوجيا فقدان�دف اإلسرتاتيجية وخطة عملها إىل وقف 
pلقدر  وممكَّنة تدعمها سياسات أعيدت هيكلتها وجمتمعات ومؤسسات حملية خمولةومتكيفة القائمة على إنشاء شبكات بيئية متماسكة 

  .املال الطبيعي ذو األمهية لرفاهية اإلنسان واالزدهار االقتصاديالستخدام املستدام والعادل لرأس لالكايف 
  
  يرب[مج االستثمار الالوطنية لقطاع املياه و  اإلسرتاتيجية 3 – 1 – 3

يف القطاعات  أوجه التباين) جمموعة من التدابري املؤسسية واملالية وغريها من التدابري اليت �دف إىل معاجلة 2004تقرتح هذه اإلسرتاتيجية (
 دون تنظيم الستخراجعليه ستمر الوضع كما هو ا يف حالالفرعية اخلمسة من أجل محاية مصاحل مجيع أصحاب املصلحة يف املوارد املائية. 

، على املوارد ةاملستمر  للسيطرةدون ختفيض املستوى احلايل غري املستدام الستخدام موارد املياه ودون وضع حد و املياه اجلوفية  واستخدام
  املياه. استنزافأول ضحا   سيكونونسيضر يف ½اية املطاف pجلميع، مبا يف ذلك املزارعني الذين  ذلك ه من الواضح أنفإن
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لن حيدث النمو و  ،محاية أو ¨مني النمو االقتصادي واالجتماعي للمدنعلى تنظيم (املياه)  ألن يعملهناك حاجة فإن الوقت نفسه، يف 

األر ف إىل حاجة إىل تطوير آلية عادلة لنقل املياه من  إىل وجودسرتاتيجية اإل تشري. من هنا، من املياه ما مل حتصل املدن على احتياجا�ا
  .من احلفر غري املشروع ،اليت تزود املدن ،احمليطة pملدن، فضالً عن اختاذ تدابري صارمة حلماية حقول املياهالطرفية  ناطق الريفيةاملمن املدن 

    
  قانون املياه 4 – 1 – 3

سرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربEمج االستثماري؛ اإلللقوانني واللوائح اليمنية التالية:  يمنمشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف الخيضع 
مبوجب مرسوم  2011يف عام  الئحته تصدر و بعد إنشاء وزارة املياه والبيئة  2006يف عام  واملعدل 2002الصادر يف عام  33قانون املياه رقم 

  جملس الوزراء.
  
ة. ف القانون موارد املياه Â½ا أي مياه متوفرة يف أراضي اجلمهورية وحصتها من املياه املشرتكة اململوكة بشكل مشرتك مع الدول اkاور يُعرِّ 

 تنظيم يفاهلدف الرئيسي للقانون يتمثل . حتليتهاواملياه املاحلة بعد  تنقيتهااملياه اجلوفية واملياه السطحية ومياه الصرف بعد  ذلك يضم
 إدار�ا بصورةاملياه يف  شبكات، وإشراك املستفيدين من هانقلو من التلوث  ومحايتهااملياه  استغاللوتطوير واحلفاظ على وز دة الكفاءة يف 

مشرتكة متاحة  بوصفها ملكية. تعترب املياه التطويرواحملافظة عليها يف خمتلف مراحل  وصيانتها هاتشغيلو  هاتطوير و  فيها تشاركية واالستثمار
 توافر املياه،مناطق و  املائية إىل اهليئة الوطنية للموارد املائية، اليت تقوم بتقييم املوارد وتصنيف األحواض موكلة للجميع. إدارة املوارد املائية

لشرب اام املياه هي: . أولو ت استخداخلطط االقتصادية واالجتماعية الوطنيةوإعداد اخلطة الوطنية للمياه اليت تعترب أحد مكوEت 
املرافق العامة والري واألغراض الصناعية االستخدام يف سقي املاشية و  متدنية يفأولوية كمث   ،أولوية مطلقةك  واالستخدام املنزيل

. الصحية النظافةتراعي وسائل بألغراض هذه االستخدامات، فإنه ينبغي أن يتم توزيع ونقل املياه . واالحتياجات البيئية يف احلد األدىن
  . تعويض عادل دفع سيتم احلفاظ على حقوق املياه القائمة واملكتسبة قبل إصدار القانون، إال يف احلاالت اخلاصة اليت يتم فيها ضمان

  
على  نفس األمروينطبق  ،pلريالسطحية املتعلقة جر ن املياه و صاد مياه األمطار حب اخلاصة جيب احلفاظ على حقوق املياه التقليدية

 تشريعاً  ويوفريف التشريعات اليمنية  pرزاً  إجنازاً عد قانون املياه والئحته . يُ املياه جداولو  وروافدلينابيع الطبيعية اخلاصة pاحلقوق التقليدية 
  .مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي /  ألنشطة لإلدارة البيئية مهماً 

  
  قانون محاية البيئة 5 – 1 – 3

يشكل اإلطار التشريعي يف أعقاب خطة العمل البيئية الوطنية،  1995عام  صدر يف، الذي )26/1995 رقم قانون محاية البيئة (القانون
الالئحة قانون من خالل حلماية البيئة يف اليمن وإصدار التصاريح وتقييم األثر البيئي. يتم تنفيذ أحكام ال أحكاماً ، ويتضمن لليمنالبيئي 

  .148/000 رقم
  

 االعتبارات البيئية يف خطط التنمية االقتصادية على مجيع مستو ت ومراحل التخطيط، إدراج) 1: لتحقيق ما يلي أيضاً مت تصميم القانون 
مهورية اجلدقت عليها ا) تنفيذ االلتزامات الدولية اليت ص3خارج احلدود الوطنية،  تتم ممارستها) محاية البيئة الوطنية من األنشطة اليت 2

  حبماية البيئة ومكافحة التلوث واحلفاظ على املوارد الطبيعية والقضا  البيئية العاملية مثل استنفاد طبقة األوزون وتغري املناخ. املتعلقة اليمنية
  

  هيئة محاية البيئة
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جملس محاية البيئة ومنحه سلطة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية وحتسني جودة البيئة ومنع تلوث  ، مت إنشاءبيئةقانون محاية ال مبوجب
د أهدافه ومهامه وإدارته. تشمل املهام يدمت حتاهليئة العامة حلماية البيئة لتحل حمل اkلس و مت إنشاء  ،101/2005 رقم املرسوممبوجب البيئة. 

  هيئة محاية البيئة ما يلي: املوكلة إىل
  

  / سرتاتيجيات / اخلطط املناسبة حلماية البيئةاإلإعداد وتنفيذ السياسات 

 إجراء املسوحات البيئية 

 على النظام اإليكولوجي مبا يف  للمحافظةمحايتها من خالل التدابري الالزمة  اليت يتعني اإلحيائية تقييم املناطق / املوارد / األنواع
 تطبيقها ورصد الساريةللقوانني  وفقاً ت واحليواEت واحلياة الربية والبحرية ذلك النبا´

  لتنسيق معp األخرى املعنية اجلهاتوضع مقرتحات تشريعية حلماية البيئة 

  لتشاور معp املعنية بتنفيذ قانون محاية البيئةاجلهات وضع خطة وطنية للطوارئ ملكافحة الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي 
 والقوانني / اللوائح األخرى ذات الصلة

  تنفيذهاورصد املوافقة  ملنحهاالقطاع العام / اخلاص  ملشاريعمراجعة دراسات تقييم األثر البيئي 

 تنسيق الربامج / األنشطة ذات الصلة مع الوكاالت واملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية 

 لقوانني واللوائح والنظم الالزمة حلp لالتفاقيات اإلقليمية والدولية املتعلقة حبماية البيئة وفقاً ماية البيئة التوصية 

  ت وتقييمEللرصد مناسبة نظمحالة البيئة وإنشاء  وتقديرمجع البيا 

  وضع معايري مناسبة حلماية البيئة من التلوث وصياغة مبادئ توجيهية للسياسة العامة ملكافحة التلوث الصناعي ومحاية البيئة
  احليوانية والنباتية والبحرية

  
  تقييمات األثر البيئي

عن  يةسؤولامل مقدم االقرتاح يتوىلقانون محاية البيئة إعداد تقييمات األثر البيئي للمشاريع املقرتحة من قبل القطاعني العام واخلاص.  يشرتط
أو السلطة املختصة أو كليهما. تقوم الوزارات التنفيذية واهليئات  االقرتاحمقدم ميكن إعداد التقرير من قبل  إال أنهإجراء تقييم األثر البيئي، 

هيئة محاية  من شورةامل وتقوم pلتماس املمولةوكاالت العلى طلب  بناءاً تكليف �جراء دراسات تقييم األثر البيئي صدار الاحلكومية �
  البيئة.

  
ال  غري أنه. حتديد نطاق وتقييم واملوافقة على بيان ا البيئيالفحص واملساعدة يف ة عن تنفيذ إجراءات يسؤولاملهيئة محاية البيئة  ىلتتو 

بشكل صارم،  ايوجد حىت اآلن إطار تنظيمي لدعم تنفيذ قانون محاية البيئة، كما أن تنفيذ تقييمات األثر البيئي للمشاريع ال يتم تنفيذه
  .دولياً  غري املمولةللمشاريع  وبشكل خاص

  
املشروع. سيتم أخذ اإلجراءات  تنفيذ إجراء تعديالت على إجراءات تقييم األثر البيئي أثناء فإنه من غري املتوقعسياق احلايل، pلنظر إىل ال

  املشروع. ضماEت صكوكتوقع يف هذه املرحلة Âن تقوم هيئة محاية البيئة مبراجعة  أي ال يوجد إال أنهاحلالية يف االعتبار، 
  
  قانون العمل 6 – 1 – 3

أماكن العمل يف الصحة والسالمة املهنية  اشرتاطات بشأن، 1995 لسنة 5يتضمن قانون العمل الساري يف اجلمهورية اليمنية، القانون رقم 
  اليت جيب تطبيقها يف املشروع.
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 حتقيق ه ينبغي لرجل يف مجيع اجلوانب دون أي متييز، وأنا معاملرأة  ه تتساوى) على أن5/1995 رقم ينص قانون العمل (القانون
 القانون أيضاً  نظمي. ةاالجتماعي اتواألجور والتدريب والتأمين االستخدام والرتقيبني العاملني من النساء والرجال يف التكافؤ 

 وقت العمل للنساء احلوامل.

  إلضافة إىل ذلك، ينظم قانون التأميناتp .ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم ومحايتهم وصحتهم وسالمتهم املهنية
 التقاعد. مكافآتاالجتماعية 

  حتدد 7/2001 رقم بشأن احلد األدىن لسن االستخدام (القانون 138صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم .(
 .االستخداماقية احلد األدىن لسن االتفهذه 

  إىل عمل  هذه االتفاقية شريتبشأن أسوأ أشكال عمل األطفال.  182صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم
أو  االجتماعيةأو  اجلسديةأو  على األطفال أو ضارًا pألطفال من الناحية العقلية خطرياً  العمل الذي يكون أنه األطفال اعتباره

يف وقت إجبارهم على ترك املدرسة  عرباملدرسة  الذهاب إىلمع تعليمهم عن طريق حرما½م من فرصة  ويتعارض؛ األخالقية
   .للغاية والعمل الطويل والشاقالذهاب إىل املدرسة مبحاولة اجلمع بني إلزامهم  عربأو  مبكر

  
   والصندوق االجتماعي للتنميةشروع األشغال العامة مل يةتشغيلالجراءات اإل 7 – 1 – 3

اإلجراءات التشغيلية ملشروع األشغال العامة والصندوق  أدلةكًال من   حيدد ،مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنيف سياق 
 رقم نظر امللحقأ ،2016، يوليو مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنشروع األشغال العامة، مل يتشغيلالدليل ال(االجتماعي للتنمية 

  ) املتطلبات التشغيلية إلدارة وتنفيذ املشاريع الفرعية.9 رقم نظر امللحقأ، 2010، مايو للصندوق االجتماعي للتنمية يدليل التشغيلال؛ 7
  

جتماعية تغطي االبيئية و الدارة لإلكل من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية أطر دى  لفإن pإلضافة إىل ذلك، 
: إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ملشروع األشغال العامة، 2014( مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمناألنشطة املنفذة من خالل 

  ).10 رقم لصندوق االجتماعي للتنمية، امللحقإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ل؛ 8 رقم امللحق
  

  والربوتوكوالت الدوليةاالتفاقيات  2 – 3
  طرف يف عدد من االتفاقيات البيئية الدولية، أمهها: دولة اجلمهورية اليمنية

  
 اتفاقية الرتاث العاملي 

 االتفاقية الدولية بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي 

 اتفاقية التنوع البيولوجي 

 ت الربية املهاجرةEاتفاقية حفظ أنواع احليوا 

 النقراضp معاهدة التجارة العاملية ألصناف احليوان والنبات الربي املهدد 

  ريس ولكنها مل  دولة ري املناخ (انضمت اليمن إىل بروتوكول كيوتو وهيتغاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأنp طرف يف اتفاقية
 تصدق عليها)

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 

  البيئةالتغيري يفاتفاقية  

 زل بشأن التحكم يف نقل النفا ت اخلطرةp والتخلص منها عرب احلدود اتفاقية 

  ألراضي الرطبةp ذات األمهية الدولية وخاصة كموطن للطيور املائية املعاهدة اخلاصة 
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 قانون البحار 

 بروتوكول مونرت ل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

  ت العضوية الثابتةبشأن ستوكهومل ااتفاقيةSامللو  
  

واالشرتاطات الواردة يف االتفاقيات الدولية نية الفيف وضع يسمح هلا مبعاجلة التعقيدات ليست حاليًا الوطنية  اهليئات فإنبشكل عام، 
  .بشأن تقدمي التقارير

  .افيه طرفاً تكون اجلمهورية اليمنية  يةدول يةألي اتفاق خرقاً أنشطة املشروع  تشكلأن  من غري املتوقع
  

  املعايري االجتماعية والبيئية لرب[مج األمم املتحدة اإلمنائي 3 – 3
مشروع على مجيع مشاريع برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك  املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائييتم تطبيق 

مع تلك اخلاصة pلبنك الدويل،  بشكل عام تتوافق. سيساعد تطبيق املعايري االجتماعية والبيئية، اليت االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن
  عن اختيار وتنفيذ املشاريع الفرعية.السلبية الشديدة اليت من احملتمل أن تنجم على التخفيف من اآلSر البيئية واالجتماعية 

  
التزام برEمج  تعزز. املعايري االجتماعية والبيئية 2015ألمم املتحدة اإلمنائي حيز التنفيذ يف يناير دخلت املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج ا

من وراء  هدافاألدعم التنمية املستدامة. من أجل االستدامة االجتماعية والبيئية يف براجمه ومشاريعه  مبراعاة إدماجاألمم املتحدة اإلمنائي 
  :كالتايل  املعايري هي هذه

  
 تعزيز النتائج االجتماعية والبيئية للربامج واملشاريع 

  رSعلى الناس والبيئةالسلبية جتنب اآل 

 ر السلبية حيثما وختفيف تقليصSجتنبها  من غري املمكن يكون وإدارة اآل 

 مج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء يفEإدارة املخاطر االجتماعية والبيئية جمال تعزيز قدرات بر 

  مبا يف ذلك من خالل آلية للرد على الشكاوى املقدمة من األشخاص ألصحاب املصلحةشراك الكامل والفعال اإلضمان ،
  املتضررين من املشروع

 امج،الرب  إعداد ال يتجزأ من ½ج ضمان اجلودة وإدارة املخاطر لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف جزءاً عد املعايري االجتماعية والبيئية تُ 
 ملشروع يف امللحقغراض املة ألاملستكالفحص االجتماعي والبيئي (انظر إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي  اتل ذلك إجراءيشمو 

  ).1 رقم
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  : العناصر الرئيسية للمعايري االجتماعية والبيئية لرب[مج األمم املتحدة اإلمنائي1جدول رقم 

السياسة الشاملة    املشروعاملعايري على مستوى    عملية تنفيذ السياسة واملساءلة    

  حقوق اإلنسان: 1املبدأ 
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة: 2املبدأ 
 االستدامة البيئية: 3املبدأ 

  التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلفاظ على: 1املعيار 
  والتكيف معهاالتخفيف من آSر تغري املناخ : 2املعيار 
  اkتمع احمللي وظروف عمل وسالمةصحة : 3املعيار 
    الثقايفالرتاث : 4املعيار 
  النزوح وإعادة التوطني: 5املعيار 
  الشعوب األصلية: 6املعيار 
 منع التلوث وكفاءة املوارد: 7املعيار 

  ضمان اجلودة

  الفحص والتصنيف

  التقييم واإلدارة

  االستجابةمشاركة أصحاب املصلحة وآلية 

    الوصول إىل املعلومات

 الرصد وإعداد التقارير ومراجعة االمتثال

  
  وظيفتني رئيسيتني: ذاتلمساءلة لآلية  من خاللاملعايري  مت تعزيز

  
  تمعات  والناسلألفراد  تكفل أصحاب املصلحة الرد علىآليةkمج األمم املتحدة اإلمنائي الوصول إىل  املتضررة من مشاريعواEبر

 pملشروع؛ و ذات الصلةاإلجراءات املناسبة لسماع ومعاجلة املظامل 

  مج األمم املتحدة اإلمنائي  بعدم امتثال للرد على االدعاءات مراجعة االمتثالعمليةEمج برEللسياسات االجتماعية والبيئية لرب
  األمم املتحدة اإلمنائي.

  

  البنك الدويل اشرتاطات 4 – 3
  

  OP 4.01سياسة البنك الدويل بشأن التقييم البيئي، 

  ).OP 4.01لبنك الدويل بشأن التقييم البيئي (ل التشغيلية سياسةال تنفيذ املشروع يستوجب
  

 Bفئة التقييم البيئي  ضمناملشروع  تصنيفمت فقد ، املمولةالبيئية احملتملة اليت قد تنجم عن أنشطة املشروع  اآلSرطبيعة وحجم مع مراعاة 
   .OP 4.01السياسة التشغيلية  وفقاً 

  
على استخدام إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية عندما يتكون املشروع من سلسلة من املشاريع الفرعية،  OP 4.01السياسة التشغيلية نص ت

واآلSر  املشاكل على فحص اإلدارة البيئية واالجتماعيةإطار  يعملوال ميكن حتديد اآلSر حىت يتم حتديد تفاصيل املشروع الفرعي. 
على يشتمل اإلطار واإلجراءات لتقييم اآلSر البيئية واالجتماعية أثناء تنفيذ املشروع.  واإلرشاداتدد املبادئ والقواعد وحي املصاحبة هلا،

أحكام لتقدير كما يشتمل على الفرعية،  للمشاريع ز اآلSر اإلجيابية وتعزيمواجهة اآلSر السلبية و / أو من  والتخفيف تدابري وخطط للحد
  املسؤولة عن معاجلة آSر املشروع. اجلهاتأو  اجلهةميزانية تكاليف هذه التدابري، ومعلومات عن وضع و 
  

اكتشافات أثرية، ويف هذه  وجود حاليف  OP 4.01السياسة التشغيلية  تنفيذيف اليمن، فقد يتم حصر pملمتلكات الثقافية نظًرا لعدم وجود 
   .OP 4.01 السياسة التشغيلية ضمن إجراءات ااحلالة يندرج تنفيذه

  
  املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة
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السياسة يف  1متت اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية اخلاصة مبجموعة البنك الدويل بشأن البيئة والصحة والسالمة يف احلاشية السفلية رقم 
املمارسات الدولية اجليدة يف  عن اkاالت مأخوذة من حمددة وأمثلة. هي عبارة عن وSئق للمراجع الفنية مع أمثلة عامة OP 4.01التشغيلية 

  البنك الدويل. املمولة من املشاريعقبولة ملنع التلوث واحلد منه ومستو ت االنبعاSت يف املتدابري الحتدد اkاالت. املبادئ التوجيهية 
  

املرافق على مستو ت األداء والتدابري اليت تعترب بشكل عام قابلة للتحقيق يف املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة  تنص
على املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة يتضمن تطبيق  من املمكن أنبتكاليف معقولة.  املتاحة التقنية من خاللاجلديدة 
  ، مع حتديد جدول زمين مناسب لتحقيقها.خاصة pملوقعالقائمة وضع أهداف املرافق 

مع حتديد جدول زمين مناسب لتحقيقها. خاصة pملوقع أهداف  وضعيتضمن تطبيق املبادئ التوجيهية على املرافق القائمة من املمكن أن 
البنك الدويل،  من قبل هلاو قب يف حال، واليت )مبستو ت أو تدابري بديلة (أعلى أو أدىن التوصية عملية التقييم البيئي أن تتضمنمن املمكن 

   ملوقع.متطلبات خاصة pتصبح متطلبات خاصة pملشروع أو 
  

كانت البيئة والصحة والسالمة  هية بشأن يف حال أن املستو ت أو التدابري األقل صرامة من تلك املنصوص عليها يف املبادئ التوجي
هناك حاجة إىل تربير كامل ومفصل ألي بدائل مقرتحة كجزء من التقييم البيئي اخلاص فإن ، للظروف اخلاصة pملشروع نظراً مناسبة، 
محاية صحة اإلنسان والبيئة. عندما ختتلف لوائح الدولة  يهدف إىلهذا التربير أن اختيار أي مستو ت أداء بديلة  يثبتأن  ينبغيpملوقع. 

كثر األ املشاريع تطبيق من من املتوقعإنه البيئة والصحة والسالمة، فاملبادئ التوجيهية بشأن املضيفة عن املستو ت والتدابري الواردة يف 
  .من بينها صرامة

  
اليت  املبادئ التوجيهية العامة سيستخدم املشروع، حسب االقتضاء،فإن ، مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنطبيعة أنشطة  بسبب
بشأن املبادئ التوجيهية  إضافة إىل، التشغيلووقف ) البناء 4 ) الصحة والسالمة اkتمعية،3 ،) الصحة والسالمة املهنية2 ) البيئة،1 تشمل

  ، وكذلك أي مبادئ توجيهية أخرى ذات صلة.التشغيل ووقفلبناء ا
  

  اآلxر االجتماعية والبيئية. 4
ألنه ال ميكن إجراء حتليل كامل  نظراً ملشروع. والتدابري اإلرشادية لإلدارة اخلاصة pاملخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية  الفصليلخص هذا 

حيتاج إىل مزيد  إرشاد ً  تقييماً  يتم حتديد تفاصيل التصميم اخلاصة pملوقع، فإن حتديد املخاطر على مستوى املشروع يوفر حىتللمخاطر 
لذلك، سيكون وفقًا ). الفصل اخلامسنظر أ(املشروع الفرعي على مستوى  وإدارة املخاطر التقييممن خالل الفحص و من التفصيل 

  .ضرور ً  أمراً فحص املشاريع الفرعية والتقييمات وخطط اإلدارة اخلاصة pملوقع 
  

على  بناءاً ذات صلة  بوصفهالمبادئ واملعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي اليت مت حتديدها ل وصفاً  التايل الفصل يقدم
). مت 1 رقم نظر امللحقأاستكمال إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي على مستوى املشروع (إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي، 

املشاريع الفرعية طرف Sلث وخماطر  الرصد منوSئق املشروع وتقارير ومت إثراءه ب 2018 عام حتديث الفحص على مستوى املشروع يف
 ت/ التدخال األنشطةيف الفئة الواسعة ألنواع  والبحثعلى ½ج احرتازي  الفحص حىت اآلن. يعتمد مت إجراؤهاوعمليات التدقيق اليت 
مت تصنيف املشروع يف البداية  يف حنيتوقع تنفيذها على مستوى املشروع الفرعي. ة اليت يُ أنواع األنشط استناداً إىلوتقييم املخاطر احملتملة 

املخاطر" بعد حتديث إجراءات الفحص االجتماعي  متوسطتصنيف املشروع على أنه "إعادة  تمت فقد ،"على أنه "منخفض املخاطر
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منخفضة إىل متوسطة، ترتاوح من ، فئات املخاطر لألنشطة املختلفة مت حتديد مستو ت خمتلفة من. على الرغم من أنه 2018والبيئي لعام 
  .املخاطر متوسطضمن فئة تصنيف املخاطر، وهو يف هذه احلالة لأن يتبع التصنيف العام للمشروع أعلى مستوى  فإنه ينبغي

  
بعد الفحص املسبق للمشروع ومتطلبات املعايري االجتماعية والبيئية  إطالقهاأدEه املبادئ واملعايري الرئيسية اليت مت  2 رقم يلخص اجلدول

الفحص االجتماعي والبيئي. يتناول هذا اجلدول  اتللمشروع، على النحو احملدد يف املعايري االجتماعية والبيئية وعلى أساس نتائج إجراء
  .خاطر منخفضة ومتوسطة املستوىامل حتديد املبادئ واملعايري اليت أدت إىل

  
  ملشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن: ملخص متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية الرئيسية 2 رقم جدول

 ملخص متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية ذات الصلة املعايري االجتماعية والبيئيةضمن عيار املبدأ أو امل

مبادئ املساءلة وسيادة القانون، واملشاركة واإلدماج  و¨ييدحقوق اإلنسان يف التنمية املستدامة،  اإلقرار مبحورية  : حقوق اإلنسان1املبدأ 
  .واملساواة وعدم التمييز

  

التفاهم املشرتك بشأن النهج القائم على حقوق اإلنسان يف االلتزام ببيان جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية بشأن 
  .اإلمنائية والربجمةالتعاون اإلمنائي 

  

قوق اإلنسان واملعاهدات اخلاصة حبالتزامات الدولة  انتهاكاالمتناع عن تقدمي الدعم لألنشطة اليت قد تسهم يف 
 .الدولية األساسية حلقوق اإلنسان

  .للنوع االجتماعي مراعيةتعزيز تصميم وتنفيذ مشاريع  : املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة2املبدأ 
  

   .املوارد وفوائد التنمية والرقابة على املساواة بني اجلنسني يف الوصول إىل احلد من عدم
  

  .ضمان أن لدى كل من الرجال والنساء القدرة على املشاركة بصورة عادلة ومنصفة
  

 .يز ضد النساء والفتياتيتممتارس الأن املشاريع ال ضمان 

  .املساواة مع احلفاظ على رأس املال الطبيعي وتعزيزهمعاجلة الفقر وعدم  : االستدامة البيئية3املبدأ 
  

جتنبها،  من غري املمكن يكون حيثما، أو السلبيةتطبيق املعايري االجتماعية والبيئية ذات الصلة لتجنب اآلSر 
   .املتبقية احملتملةالسلبية اآلSر  وختفيف وإدارة لتقليل

  

 .املوارد الطبيعية على ظالحفلاستخدام وتعزيز ½ج احرتازي 

التنوع البيولوجي وإدارة املوارد على ظ افاحل: 1املعيار 
 الطبيعية

) 2 ) ال توجد بدائل قابلة للتطبيق،1يف حال حمتملة، ´بع فقط  سلبية: إذا كانت هناك آSر املوائل الطبيعية
   .ظ والتخفيفالحفلتدابري وجود ) 3 ،الفوائد تفوق بكثري التكاليف البيئية

  

  تغيري كبري يف أنظمة التدفق. حدوث لتجنب السعي املياه.: تطبيق ½ج اإلدارة املتكاملة ملوارد موارد املياه
  

: ضمان اإلدارة املستدامة للموارد. تطبيق أفضل ممارسات اإلدارة اخلاصة اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية
  .ممارسات مستدامة . دعم صغار املنتجني / احلاصدين العتمادkpال

  .واآلSر املختلفة احملتملة اليت تواجه النوع االجتماعياملخاطر  تضمنيخماطر تغري املناخ.  وتقييم حتديد ينبغي آSره: التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من 2املعيار 
  

 .حتديد الفرص لتسهيل التكيف

 ووقف: التصميم والبناء والتشغيل املشاريععن  النامجة: تقييم خماطر الصحة والسالمة احمللي وسالمة اkتمعصحة  اkتمع احمللي وظروف عمل وسالمة: صحة 3املعيار 
املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة التشغيل ووضع تدابري وقائية تتوافق مع املمارسات الدولية اجليدة (تطبيق 

  .)والسالمة اخلاصة مبجموعة البنك الدويل
  

التعرض للحوادث واملخاطر الطبيعية وجتنب التفاقم (مثل التغيريات يف استخدام األراضي اليت  االعتباريف  األخذ
  .واال½يارات األرضية) السيولقد تزيد من خماطر 

  .تعرض صحة وسالمة النساء واألطفال للخطراليت ميكن من خالهلا أن تكيفية األخذ يف االعتبار ال
  

املتخصصني والسلطات الفنيني التصميم والبناء من  احلصول على املوافقة على ضمان: سالمة البنية التحتية
) وضع / 1يتعني القيام pلتايل  اهليكلي خماطر على السالمة، يف احلاالت اليت يشكل فيها القصوراملختصة. 
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 ملخص متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية ذات الصلة املعايري االجتماعية والبيئيةضمن عيار املبدأ أو امل

اء واإلجراءات  من التصميم والبنمستقلنيخرباء التحقق من قبل ) 2 إلشراف والتشغيل والصيانة؛ارصد خطط 
  .عمليات التفتيش الدورية للتحقق من السالمة) إجراء 3التشغيلية؛ 

  

ا هل واردتوفري املالطوارئ و اخلاصة حباالت طط اخلاالستعدادات و  تنفيذ تأكد منال: التأهب حلاالت الطوارئ
اآلSر  االعتبار يف األخذ. وتشاركية للنوع االجتماعي مراعيةلطوارئ ا خطط. التأكد من أن وتعميمهاومراجعتها 

  .املهمشة والفئاتاحملتملة حلاالت الطوارئ على الرجال والنساء واألطفال واملسنني واملعوقني  املتفاوتة
  

لألمراض املنقولة عن طريق  احمللي من احتمالية تعرض اkتمع التقليل: جتنب أو لألمراض اkتمع احملليتعرض 
اليت املعدية واألمراض واألمراض املتصلة pملياه واألمراض احملمولة pلنواقل  مصدرها املياهواألمراض اليت تكون املياه 

  .)العمالتدفق  بسبب عن أنشطة املشروع (مبا يف ذلك تكون Eمجةميكن أن 
  

 اردة يفالو السالمة املهنية، وااللتزامات الصحة و لعمل و اخلاصة p الوطنية قواننيpل االلتزام: ضمان معايري العمل
مع املبادئ واملعايري الواردة يف االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك  والتوافقالقانون الدويل، 

  .العمل القسري وعمل األطفال
، اآلSر السلبية جتنب املتعذريف حال كان من الوطنية وااللتزامات الدولية. وااللتزام pلقوانني  السلبيةجتنب اآلSر  الثقايف الرتاث: 4املعيار 

  .الكبريةالسلبية الثقايف للتخفيف من اآلSر  الرتاثدارة إلخطة يتعني وضع . منهاتخفيف ال فإنه يتعني
  

  .أصحاب املصلحة السلبية والتشاور معرباء مستقلني لتقييم اآلSر االستعانة خب
  

   pلصدفة. ات اليت حتدثالكتشافاملتعلقة p جراءاتاإل تضمني
  

   .الشروط يف حال استيفاءالثقايف إال  الرتاثإزالة عدم 
  

) إجراء مفاوضات حبسن p 2حلقوق، احمللية ) إعالم اkتمعات1فإنه يتعني  الثقايف، الرتاث االستفادة منيف حالة 
  .للمنافع واملنصف توفري التقاسم العادل) 3 نتائج،ال وتوثيقنية 

تحكم يف  الو / أو  من احلد فإنه يتعني ،ممكن غري التجنب ويف حال كان: جتنب إطالق امللوSت، منع التلوث املوارد: منع التلوث وكفاءة 7املعيار 
واملبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة . تطبيق املمارسات الدولية اجليدة اتدفق إطالقهوحجم  كثافة

  اخلاصة مبجموعة البنك الدويل.
  

والتخلص منها.  ةاملناسب واملعاجلة: جتنب / تقليل توليد النفا ت، وضمان االستعادة وإعادة االستخدام النفا ت
  املسؤوليات.وسلسلة  احلسنة السمعة من ذوي ضمان املقاولني

  

تقييم املخاطر فإنه يتعني ، ويف حال كان التجنب غري ممكن ،: جتنب / تقليل إطالق املواد اخلطرةاملواد اخلطرة
أو استخدام مواد خاضعة  تصنيع حيظرعلى النساء والرجال واألطفال. املتفاوتة الصحية، مبا يف ذلك اآلSر 

بروتوكول مونرت ل بشأن و اتفاقية استكهومل بشأن امللوSت العضوية الثابتة للحظر الدويل أو للتخلص التدرجيي (
   .)املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  

املواد  احلد من: تطبيق املكافحة املتكاملة لآلفات / اإلدارة املتكاملة لناقالت األمراض، وجتنب / اآلفات مبيدات
 منظمةتصنيف حسب la، lbمن فئة اآلفات مبيدات، وحظر استخدام األقل ضرراً ، واستخدام االصطناعية

  الدولية ملنظمة األغذية والزراعة.والتعامل معها وفقًا ملدونة قواعد السلوك ، llومراقبة الفئة الصحة العاملية 
  

 احلد من(على سبيل املثال تدابري جمدية وفعالة من حيث التكلفة لكفاءة املوارد : تطبيق كفاءة استخدام املوارد
 .كبرية على اآلخرين / النظم اإليكولوجية  سلبيةآSر  حدوثاستخدام املياه) لضمان عدم 

على  لإلطالع) www.undp.org/sesالرجوع إىل املعايري االجتماعية والبيئية الكاملة ( وينبغيللمتطلبات الرئيسية ذات الصلة،  ملخصاً مالحظة: يوفر هذا 
  لمتطلبات.لشاملة القائمة ال
  

إىل احلد األدىن من املتطلبات  ؛ إضافةأدEه مت تلخيصها املخاطر الرئيسية اليت مت حتديدها من خالل إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي
  وتدابري اإلدارة اإلرشادية. أخذها يف االعتباراليت جيب 
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  النزاع 1 – 4
  النزاعاألنشطة اليت قد تنجم عن خماطر  1 – 1 – 4

إىل تفاقم النزاع أو األنشطة  ال تؤدي أن لضمان للنزاع مراعيةالفرعية بطريقة  املشاريعمجيع  إعدادجيب  فإنه يف اليمن، الدائر بسبب النزاع
بني املقاولني والعمال احملليني.  واملنازعاتعلى الوظائف احملدودة  التنافسقد حتدث نزاعات حملية بسبب  فإنه . pإلضافة إىل ذلك،العنف
  ة.يف التزام برEمج األمم املتحدة اإلمنائي حبقوق اإلنسان يف املعايري االجتماعية والبيئي اً عنصر رئيسيالهذا يُعد 

  
  تدابري اإلدارة 2 – 1 – 4

يف عامه الثالث من التنفيذ، فقد مت pلفعل اختاذ تدابري للحد من اآلSر احملتملة.  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنpلنظر إىل أن 
القطاعية موعات اkعلى البياEت املقدمة من  بناءاً تتضمن هذه التدابري بشكل أساسي وضع تعريف واضح ملعايري االستهداف واالختيار 

ملزيد من وأصحاب املصلحة املعنيني (احمللية من قبل اkتمعات  الفرعية بصورة تشاركية املشاريع تنفيذو إعداد و ألمم املتحدة؛ لتابعة لا
التواصل املتكرر مع و ؛ )حاب املصلحةطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حول إشراك أصاخلاص � الفصلرجى الرجوع إىل يُ التفاصيل، 

أصحاب املصلحة لضمان التعامل  املقدمة من الشكاوىالرد على /  معاجلةإجراءات آلية و اkتمعات احمللية وأصحاب املصلحة احملليني؛ 
  العلين عن أسباب رفض املشاريع الفرعية، إن وجدت، لز دة الشفافية. واإلفصاح؛ الشكاوىملعاجلة يف الوقت املناسب 

  
 للنزاعاتواالستجابة السريعة  هاواكتشافالنزاعات  ملنع للنزاع ½جًا مراعياً يطبق مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية 

  فعالة. إمنائيةتدخالت  تنفيد أي ضرر وتؤدي إىلال تؤدي عملية التنفيذ إىل ن يساعد على ضمان أاألمر احملتملة. هذا 
  

  شروع األشغال العامة):مل يتشغيلالدليل النظر أ يتم اختاذ اخلطوات التالية لضمان حتقيق هذا اهلدف
  

  التنسيق مع  يتبعه، واملدير تستند إىل مؤشرات إحصائية وطنية على مستوى احملافظات ختصيص شفاف لألموال يمن خالل
فإن مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية سيحد من النزاع  ،عملية تشاركية شاملةو اجلهات الفاعلة احمللية 

 على املوارد.

  تمع يفيعتمد اختيار املستفيدينkتمعات احمللية والقادة احملليني.معايري شفافة لألهلية على  احمللي اkواملشاورات مع ا 

 تمعات احمللية لتحديد التدخالت، تقوم فرق مشروع األشغال العامة / الصندوق قkبل التنفيذ وأثناء املشاورات التشاركية مع ا
االجتماعي للتنمية بتحليل السياق الذي سيتم فيه تنفيذ املشروع للتأكد من أن تدخل مشروع األشغال العامة / الصندوق 

ميكِّن . هذا التحليل يف ذلك اkال pلذاتقائم  نزاعأو تصعيد  يف حدوث نزاعتسبب لا يؤدي إىلاالجتماعي للتنمية لن 
. ستكون اخلطوات  معني جمالمشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية من فهم التفاعل بني التدخل والسياق يف 

  كما يلي:
o فهم السياق الذي سيتم فيه تنفيذ املشروع 

o  للنزاعإجراء حتليل 

o فهم التفاعل بني التدخل والسياق 

o  النزاع ربط حتليلpجميةدورة لEلتدخلل الرب 

o  ر السلبيةSر اإلجيابية ومضاعفةاستخدام هذا الفهم لتجنب اآلSاآل 

o  للنزاع (مبا يف ذلك إعادة التصميم عند الضرورة) مراعيوتقييم التدخل يف إطار ½ج  ورصدتنفيذ  
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 لتعاقد ضمان شفافية عملية الشراء مباp تمعيةيف ذلك تلك املتعلقةkات ا. 

  ر البيئية واالجتماعية املتوقعة (مبا يف ذلكSالصحة والسالمة املهنية) خالل إجراءات إعداد املشروع  على خاطرامليتم حتديد اآل
فإنه ت لتنفيذ التدابري، الستثمارال هناك حاجة تكون يف احلاالت اليت. يتم تضمني تدابري التخفيف يف خطة التصميم والتنفيذو 

 ملناقصة.p اخلاصالكميات  جدولدفع يف ال كمياً كبنود مستحقةهذه التدابري   إظهارمن  جيب التأكد

  ،يف:مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية  موظفي يستمرأثناء عملية التنفيذ  
o  لنزاعات احملتملة حول املشروع مراقبة الوضعp والتعرف عليها وحماولة إبقاء املخاطر عند احلد األدىن.للتنبؤ 

o .عتبارها جهات فاعلة مهمة يف حل النزاعاتp تمعيةkاملتابعة من أجل تعزيز الشراكة مع السلطات احمللية واللجان ا  
  فإن . مع ذلك، نزاعمن أي  جزءاً يكون وال  قائمنزاع أي مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية حلل ال يتدخل

  .أي نزاع قائميف احلد من قد يساعد تدخل مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية 

 مثل النزاعات النامجة عن  ما يعمل مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية يف بيئة يسود فيها نزاع من احملتمل أن
اليت  نزاعاتpل ، فإن املوظفني على إدراك ´مهذه احلالةمثل اليمن أو بسبب النزاعات القبلية. يف احلرب يف بعض املناطق يف 

 .النزاعحتيط بعملهم وأنشطتهم، لكن مشروعهم ال يتعامل مباشرة مع 

 تمعية خلصkمج األشغال كثيفة العمالة وغريها من التدخالت اEالصندوق  /أن تدخل مشروع األشغال العامة  إىل تقييم بر
  .وتعاون اkتمعاالجتماعي للتنمية يزيد من تضامن 

  ستكون آلية تقدمي الشكاوى اخلاصة مبشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماعي للتنمية أداة مكملة للكشف عن أوجه
الدروس منها لتحسني األداء يف  القصور اليت قد تنشأ، من خالل التدابري الوقائية املذكورة أعاله، والتعامل معها بشفافية وتعلم

  الربامج املستقبلية. سيتم إبالغ املتضررين من املشروع ³لية تقدمي الشكاوى.
  

بني املقاولني والعمالة احمللية. سيتم التخفيف من ذلك من خالل  نزاع أحياEً أنه يوجد  إىل أصحاب املصلحة أشارpإلضافة إىل ذلك، 
على علم  كلها  األطرافتكون أن  وضمان ةاحمللي ةلاعلى املستوى احمللي وز دة بناء مهارات العم وإشراكهمأصحاب املصلحة  ةوعيتز دة 
  .الشكاوى تقدمي ³لية

  

  النوع االجتماعي واإلدماج االجتماعي 2 – 4
القرار واحلواجز اليت  واختاذى التنقل النزاع (أي يف التعليم، والقيود القانونية عل اندالع استمرار وجود فجوات بني اجلنسني حىت قبل يف ظل

النساء فإن ، )املشاريع إنشاءونشاط مدفوع األجر ويف احلياة السياسية وقلة فرص التعبري والعمل  العمل قوةحتول دون مشاركة اإلEث يف 
لتمكينهن بشكل استباقي  إليهنأكثر عرضة للتحد ت االقتصادية واالجتماعية واألمنية اليت تنجم عن النزاع، وpلتايل ينبغي الوصول  هن

 من خالل وعرب . تتأثر الفجوات الصارخة بني اجلنسنيواالحتياجات االساسيةلغذاء لالشرائية  قدر�نالنقد لتحسني  من الوصول إىل
ومشاركة  إدماجلضمان  مصممةالصارمة. يتضمن املشروع إجراءات حمددة ومعايري و  احملافظة النوع االجتماعيمعايري وضعها يف سياق 

لنساء لالستفادة من فرص العمل (على سبيل املثال، استهداف األسر اليت فرصة متساوية ل توفري املصممةعايري هذه املاملرأة. ستضمن 
  ساعات العمل وتوفري رعاية األطفال يف املوقع). رونة يفملوالسماح p تعيلها نساء

  
  االستهداف ونوع التدخل. عملية حمددة يف كفئات ضعيفةوالنساء والشباب   النازحني داخلياً  اتمت إدراج اعتبار 

  
يف حتقيق  ذلك سهميللحد من الفقر وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. ميكن أن  حمور ً  اً أمر  يُعد االستثمار يف األشخاص ذوي اإلعاقة

، وتكوين رأس املال البشري يف اليمن، وكلها أمور pلغة االجتماعي والتماسك االجتماعي دماجواإل ةاالجتماعي العدالةقدر أكرب من 
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 داثاستحيف  بشكل فعال مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمناألمهية لكسر دائرة الفقر واحلرمان واالستبعاد االجتماعي. ساهم 
  .متكيفة ومراعية للصدمات لشبكة األمان استجاpت

  
  واإلدماج االجتماعي االجتماعي على النوعتؤدي إىل آxر أو خماطر  ميكن أناألنشطة اليت  1 – 2 – 4

 هن مطالباتويف الوقت نفسه  سلباً يف اليمن، حيث تتأثر النساء  الراهنةيف خضم األزمة مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يتم تنفيذ 
p  دوار جديدة وإضافيةÂ مشروع االستجابة الطارئة لدخل. يف ضوء ذلك، تبني أن تنفيذ ل أن يوفرن مصدرلألسر أو  كمعيالتلقيام

النوع مل تؤخذ اعتبارات مراعاة  يف حال، النوع االجتماعيإعادة إنتاج التمييز ضد املرأة على أساس  لألزمة يف اليمن ينطوي على احتمالية
  ضمن ½ج املشروع. احلسبانيف االجتماعي 

  
  تدابري اإلدارة 2 – 2 – 4

على تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والسعي إىل احلد مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن إىل أقصى حد ممكن، سيعمل 
النساء لدى الفرعية أن يكون  املشاريع ستكفلوفوائد التنمية.  على املوارد والرقابة إىلصول الو عدم املساواة بني اجلنسني يف أوجه من 

 فوائدعلى  واحلصولموارد املشروع  إىلبشكل عادل  والوصولعلى املشاركة بشكل هادف وعادل  على حد سواء القدرةوالرجال 
  اجتماعية واقتصادية مماثلة.

  
  تعزز التمييز القائم على النوع االجتماعي و / أو عدم املساواة. ولنضد النساء أو الفتيات  التمييز الفرعيةاملشاريع  متارسلن 
  

  ملستفيدين والعمال واألشخاص املتضررين لالستغالل واالعتداء اجلنسيني.اتعرض احتمال تدابري وقائية ملنع  تنفيذالفرعية ستكفل املشاريع 
  

والعمال واألشخاص املتضررين ملخاطر الصحة رض املستفيدين احتمال تعملنع  ورقابيةتدابري وقائية تنفيذ الفرعية ستكفل املشاريع 
  والسالمة.

  
جديدة لتحسني جودة خدمات الرعاية االجتماعية املستهدفة والفرص  ُ½ُج وجتريبعلى اخلدمات احلالية  pلبناء املشروع سيقوم

   االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة.
  

عاجل املساواة بني اجلنسني من حتديد املشروع واختيار وي النوع االجتماعي�دماج قضا  ن مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمقام 
  ة املناسبة اليت اختذها املشروع.يلتدابري اإلدار لشرح أدEه  فيما يلياملوقع واإلدارة والرقابة. 

  
 يةجمتمع خدماتتوليد الدخل واإلسهام يف تقدمي ل هنعلى األقل) لدعم فرصpملائة  30النساء ( بشكل فعال pستهداف املشروع قام

من ميزانية pملائة  15من خالل النقد مقابل العمل والنقد مقابل اخلدمات، ومن خالل متويل خمصص (ميثل  العيشوأصول كسب 
األطفال) من خالل تقدمي لنساء احلوامل واملرضعات (و وسوء التغذية احلاد الوخيم لدى اسوء التغذية احلاد  لعالج مت تكريسهاملشروع) 

  املساعدة النقدية (األم هي املستفيدة) وتسهيل وصول األسر املتضررة إىل خدمات التغذية.
  

، تكون وحدة االستهداف هي األسرة. يتم تشجيع النقد مقابل العملتدخالت  يفملشروع، من قبل اضمان استهداف النساء يف سبيل 
ساعات العمل يف ملرونة يف التدابري اليت جتعل مشاركتهن أسهل ومقبولة لدى األسر واkتمع: السماح pالنساء على املشاركة من خالل 
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وجود املشروع الفرعي  إضافة إىل، احمللي) إىل توظيف مقدم رعاية من اkتمع أيضاً املوقع وتوفري رعاية لألطفال يف املوقع (سيؤدي ذلك 
املشاركة  ميكنهنالنساء حول أنواع املشاريع الفرعية اليت  التشاور معريب من القرويني، ومن خالل على مستوى اkتمع احمللي ويف موقع ق

pملائة من عمالء التمويل األصغر  50أكثر من أن يكون pملائة، و  30بنسبة  1 – 1املكون  يف النساء تكون مشاركة فيها. من املتوقع أن
تم إنشاؤها. النساء هن يملفرتض أن تستفيد النساء pلتساوي من البىن التحتية اkتمعية اليت من النساء. من ا 3 – 1ضمن املكون الفرعي 

تقلل من الوقت واجلهد يف جلب املياه، وهي مسؤولية تقع على عاتق النساء  النظم أن هذهإذ املياه  نظم جتميعاملستفيدات الرئيسيات من 
 أيضاً النساء . مهانة قضاء احلاجة يف العراءدن كرامتهن وحتررهن من ويستعِ  ،ض يف املنزلمن وجود مراحي أيضاً والفتيات. تستفيد النساء 

  ية.و من تقدمي اخلدمات التغذ واملستفيداتيف األجور الرئيسيات  املشاركات هن
  

 ينصبدون سن اخلامسة. وأطفال ومرضعات  حوامل نساء توجد فيهااألسر اليت  تستهدف أنشطة التغذيةفإن pإلضافة إىل ذلك، 
ولكن لن تقتصر  – فقراً  الفقراء أشد –صندوق الرعاية االجتماعية املقدمة من سر األالرتكيز بشكل أساسي على األسر املؤهلة من قائمة 

املعتمدة سر األيف طفال األنساء و ال حتصلمن األسر الفقرية من برEمج صندوق الرعاية االجتماعية.  الكثرييتم استبعاد أنه عليها، حيث 
 شهراً مشروطة 12) ملدة دوالر أمريكي 40(حوايل  شهر ً ر ل ميين  10,000مساعدات نقدية بقيمة على صندوق الرعاية االجتماعية لدى 

 طفالاألمهات و واألاألوسع  احمللي ضور جلسات التثقيف الصحي ومتابعة العالج (املقدم من القطاع الصحي). يستفيد أفراد اkتمعحب
من بدل النقل واإلقامة وبدل سوء التغذية احلاد الوخيم بسوء التغذية احلاد أو  ومت حتديد إصابتهماخلامسة والذين مت فحصهم  سن دون

   أشهر). 9 - 6خالل فرتة العالج ( شهر ً لكل أسرة دوالر أمريكي)  40ر ل ميين شهر ً (حوايل  10,000بقيمة عالج 
  

  املوارد الطبيعيةالتنوع البيولوجي و  3 – 4
أمور أساسية للتنمية املستدامة.  هي احلفاظ على التنوع البيولوجي واحلفاظ على خدمات النظام البيئي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية

والنظم اإليكولوجية إىل احلفاظ على السلع واخلدمات اليت يوفرها التنوع البيولوجي  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنسيسعى 
املهددة  اإلحيائية العيش والغذاء واملياه والصحة، وتعزيز القدرة على التكيف واحلفاظ على األنواع كسب  وتعزيزها من أجل ¨مني سبل

ارد الطبيعية االستخدام املستدام للمو  أيضاً  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنالكربون. سوف يشجع  وعزل وموائلها وز دة ختزين
 كسب  التنوع البيولوجي واستعادة سبل على ظافاحلالضعيفة pإلضافة إىل تقاسم املنافع بني  احمللية عيش اkتمعات كسب  لدعم سبل

  .العيش
  
  آxر أو خماطر على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية نشوء تؤدي إىلميكن أن األنشطة اليت  1 – 3 – 4

  األمساك والزراعة والثروة احليوانية وموارد املياه. مصايد جماالت يف بتنفيذ تدخالت املشروع سيقوم
  

  د األمساك (منخفضة املخاطر)يمصا
تقع  لدعم الصيادين على نطاق صغري من خالل توفري حمركات القوارب من أجل ز دة إنتاج الغذاءاملشروع أنشطة مت التوصل إىل أن 

حمرك بنزين ذات  قوارب صغرية الذين يستخدمونالصيادين احلرفيني  على استهداف املشروععمل سي. ضمن تصنيف منخفض املخاطر
د يملصاخارجي واحد. هناك خطر منخفض يف أن املشروع قد يؤثر على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية من خالل االستغالل املفرط 

ستخدم حمركات القوارب الصغرية يف املياه العميقة، وpلتايل فإن هذا يقلل من إمكانية الصيد اجلائر pإلضافة إىل أن األمساك. ال تُ 
يف تسريع عملية  ملساعد�مالبحث عن األمساك  Âجهزةالصيادين سوف يستخدمون طرق الصيد التقليدية. سيتم جتهيز بعض الصيادين 

 مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنتصميم هذا النشاط يف إطار  يشتمل. تصاد يف استخدام الوقوداالقالبحث عن األمساك وpلتايل 

  أنشطة الصيادين أثناء تنفيذه. برصد املشروع بعنايةقوم على أحكام لضمان االستدامة، وسي
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  الزراعة والثروة احليوانية على نطاق صغري (خماطر منخفضة إىل متوسطة)

والبنية ارع املياه / قنوات املياه وإعادة ¨هيل األراضي الزراعية وإعادة ¨هيل البنية التحتية لري املز أحواض : إدارة ما يلي طةستشمل األنش
أنشطة التحتية الزراعية وتوفري املدخالت الزراعية ودعم منتجي الثروة احليوانية. تشمل أنشطة الثروة احليوانية إنشاء ساحات pإلضافة إىل 

  أخرى.
  

غري  آSرقد تنطوي على  احمللية kتمعاتإىل االدعم  لتقدمياآلSر الرتاكمية  إال أنعلى الرغم من أن املشاريع صغرية احلجم بطبيعتها، 
التنوع على خدمات النظام اإليكولوجي و  تقدمي¨ثري سليب على  نشوء مقصودة على النظم اإليكولوجية اليت ميكن أن تؤدي إىل

يف معاجلة البالستيك والنفا ت املتولدة من املدخالت الزراعية. عند إجراء  سلبية نشوء آSر ذلك أيضاً يشمل  من املمكن أني. البيولوج
  .الالزمةوتدابري اإلدارة اآلSر مدى  عنمزيد من فحص املشروع الفرعي، ستتوفر املزيد من املعلومات 

ذكر اآلSر احملتملة الستخدام  إىل مبزيد من التفصيل التطرقتم سي فإنه ري التلوث،أدEه حول معاي الفصل وحبسبpإلضافة إىل ذلك، 
  يف النشاط املتعلق بتوفري املدخالت الزراعية. مبيدات اآلفات

  
  املوارد املائية (خماطر متوسطة)

مياه األمطار على  أحواض جتميعويشمل ذلك  ،تشمل أنشطة املشروع إصالح البنية التحتية احلالية إلمدادات املياه على نطاق صغري
تقوم وأنظمة الري الزراعية الصغرية. لن  - شبكات األEبيب  -، وخزاEت اkتمعات احمللية وصيانة إمدادات املياه النظيفة األسرمستوى 
دف املشروع إىل إعادة ¨هيل أو بناء سعة نقاط استخراج جديدة أو بنية حتتية جديدة الحتواء أو حتويل املياه. يه �نشاء الفرعية املشاريع

  .نسبياً اليت تعترب صغرية احلجم و مرت مكعب إلمدادات املياه  500,000إمجالية تبلغ  ختزين
  

، املناخ وتقلبلتغري  هاتعرضو شبه اجلاف والقاحل  ايف ضوء مناخهو على الرغم من أن تدخالت املشروع صغرية احلجم يف سياق اليمن، 
  والطويل.على توافر املياه على املدى املتوسط  ةحمتمل آSر قد يكون هلا التدخالت ذات الصلة pملياه كل  فإن
  
  تدابري اإلدارة 2 – 3 – 4

ضافية يف املعايري االجتماعية والبيئية بشأن اإلرشادات اإلاعتبارات حتديد تدابري اإلدارة، وميكن الرجوع إىل  مت تلخيصأدEه  فيما يلي
  التنوع البيولوجي وإدارة املوارد الطبيعية. على ظافاحل
  

الستخدام وتطوير وإدارة املوائل الطبيعية وخدمات النظام  احرتاز ً  ½جاً  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن: يطبق االحرتازيالنهج 
  اإليكولوجي ملثل هذه املوائل واملوارد الطبيعية احلية.

  
لوجي : كجزء من عملية التقييم االجتماعي والبيئي، يتم حتديد ومعاجلة اآلSر املباشرة وغري املباشرة على املوارد الطبيعية والتنوع البيو التقييم

تنوع كبرية حمتملة على املوارد الطبيعية وال  آSر تنطوي علىالفرعية اليت  املشاريع¨ثري املشروع. يف  منطقةوخدمات النظام اإليكولوجي يف 
 وتدهور وتشتت) خماطر فقدان 1 مجلة أمور من بينها االعتبار يف ستأخذ عملية التقييم فإنالبيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، 

 القيماختالف ) 2، املغذ ت والتلوث وتدفقواألنواع الغريبة الغازية واالستغالل املفرط والتغريات اهليدرولوجية املوائل واألنواع اإلحيائية 
اkتمعات احمللية اليت االجتماعية والثقافية واالقتصادية) املرتبطة pلتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي من قبل  على سبيل املثال(
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 املناطق الطبيعيةيف خمتلف اآلSر املتعلقة pملشروع  أن تؤخذ يف االعتباراحملتملة. ينبغي  والنامجةالرتاكمية اآلSر . سيتم تقييم حيتمل تضررها
   .اليت حيتمل تضررها

إىل  �دفسيتم تطبيق أساليب اإلدارة املتكاملة للموارد املائية اليت فإنه الفرعية اليت تؤثر على موارد املياه، املشاريع  ألغراض: موارد املياه
 عادلةمن الرفاه االقتصادي واالجتماعي بطريقة  من أجل حتقيق أقصى قدر بطريقة منسقة ملياه واألراضي واملوارد ذات الصلةاتطوير وإدارة 

موارد أداء  حتول دونتغيري أنظمة التدفق بطرق  إىل حد كبري الفرعيةاملشاريع ستدامة النظم اإليكولوجية. سوف تتجنب pودون املساس 
تقييمات املخاطر االجتماعية  تتطرقأن  ينبغيوخدما�ا للمجتمعات احمللية.  اتبع واملصبااملن عندوظائفها للنظم اإليكولوجية لاملياه 

احملتملة املتعلقة بتقلب املناخ وتلوث املياه والرتسبات والكوارث ذات الصلة pملياه  والتأثرياتاآلSر  إىل والبيئية، من بني أمور أخرى،
  وإمدادات مياه الشرب وإنتاج الطاقة والزراعة ومصايد األمساك.

  
إدارة  يُقصد °اتم إدارة املوارد الطبيعية احلية بطريقة مستدامة. اإلدارة املستدامة للموارد ست: الطبيعية احليةاإلدارة املستدامة للموارد 

االجتماعي  الرفاه تلبيةأو مبعدل يتيح لألفراد واkتمعات، مبا يف ذلك الشعوب األصلية،  تتيح بطريقة ومحاية املوارد وتطويراستخدام 
. يشمل ذلك محاية التنوع البيولوجي مع احلفاظ على إمكاEت تلك املوارد لتلبية احتياجات األجيال املقبلة مهل واالقتصادي والثقايف

مع  أن جيري التشاور على النحو الصحيح أيضاً اإلدارة املستدامة  تكفل. الداعمة للحياة والرتبة واملياهلنظم اإليكولوجية للهواء ا وقدرات
على  الفوائدتقاسم وأنه يتم ملشاركة على قدم املساواة يف التنمية االنساء والرجال فرص  لدى ذه املوارد، وأنالذين يعتمدون على ه السكان

  قدم املساواة.
  

، يف هذا اkال واحملددة سيكفل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي اإلدارة املستدامة للموارد من خالل تطبيق أفضل املمارسات اإلدارية املناسبة
نظام مستقل للتحقق أو  عرب على حنو ما يتم إثباته، من خالل تطبيق واحد أو أكثر من املعايري املوثوقة ذات الصلة تقنينهاوحيثما مت 

  .االعتماد
  

kتمعات األراضي و / أو اصغار مالك إنتاج و / أو حصاد و / أو إدارة املوارد الطبيعية احلية من قبل  تتضمنملشاريع اليت p فيما يتعلق
  .من أجل إدارة املوارد املستدامة ثقافياً  ومراعيةتبين ممارسات مالئمة  سيدعم برEمج األمم املتحدة اإلمنائيفإن احمللية، 

  
سياق املشروع ب خاصة ةيمت حتديد تدابري إدار  فقد أعاله، الفصلpإلضافة إىل املتطلبات العامة املتعلقة بتدابري اإلدارة كما هو مذكور يف 

  لكل قطاع.
  

ـــدابري اإلدارة  ـــ ـــروع تـــ ـــ ــة pملشـــ ـــ ــــافة إىل pاخلاصــــ ـــ ـــائي إلضــ ـــ ـــدة اإلمنـــ ـــ ــم املتحـــ ـــ ــــربEمج األمــــ ـــ ـــة لــ ـــ ـــة والبيئيـــ ـــ ــــايري االجتماعيـــ ــ ــــدة للمعـــ ـــ ــــدابري املوحــ ــ التـــ
   :(مصايد األمساك)

  
االلتزام و لمصايد املستدامة لت بروتوكوالت الصيد اليت تضع إجراءا تنفيذاملسؤولة عن ضمان مجعيات الصيد البحري سيعمل املشروع مع 

التشريعية واإلدارية والتنفيذ الصارم و  السياساتية تطوير األدواتالصيد.  بشأنحلماية األرصدة السمكية وتنظيم الضوابط املومسية  وذلك °ا،
  الساحلية يف اليمن.صاد املوارد الساحلية ضمن احلدود البيولوجية للمناطق حلضمان احلفاظ على مستوى يؤدي إىل هلا 

  

التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية اليت تشمل  على ظالحفلمع املعايري االجتماعية والبيئية  مبا يتماشىسيتم تنفيذ املشروع 
لصيادين، صغار اشر لإدارة مصايد األمساك. سيتم تعزيز مفهوم الصيد املستدام واملسؤول من خالل هذه الشراكة. من خالل دعمه املب

  والتدريب على اجلودة واستدامة املوارد ليشمل احلد من اهلدر. للمجتمعات احملليةالعيش  كسب  سبلبتحسني املشروع  يقومسوف 
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(موارد املياه) (سيتم التدابري املوحدة للمعايري االجتماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي تدابري اإلدارة اخلاصة pملشروع pإلضافة إىل 

  السياق احمللي): استناداً إىلتطويرها 
  

احملتملة املتعلقة بتقلب املناخ وتلوث املياه  والتأثرياتاآلSر  هامن بين قضا ينبغي إجراء تقييمات للمخاطر االجتماعية والبيئية ملعاجلة 
  لطاقة والزراعة ومصايد األمساك.والرتسبات والكوارث املرتبطة pملياه وإمدادات مياه الشرب وإنتاج ا

  

  تغري املناخ 4 – 4
التنمية البشرية  بل وتقويض القدرة على تعطيلتغري املناخ له للتنمية املستدامة ومكافحة الفقر.  الرئيسية تتهديداأحد الميثل تغري املناخ 

 املوارد الطبيعيةو على قطاعات وأنشطة التنمية الرئيسية، مبا يف ذلك الزراعة وإنتاج الغذاء واملياه والنظم اإليكولوجية  آSرهمن خالل 
الكوارث  وقوع ، مما يزيد من خطراألحوال املناخية القاسيةوإدارة خماطر الكوارث والصحة. تغري املناخ قد يؤدي إىل تفاقم  األخرى

بسبب أنشطة املشروع لآلSر  اً و / أو تكثيف اً تسارعقد تشهد تغري املناخ  لآلSر النامجة عناليت تتعرض pلفعل  معات. اkتاألثرالشديدة 
  توقع خماطر تغري املناخ.و  يتم فيها إدماجاليت ال 

  
وتغريات  اجلارفة والسيولتغري املناخ مثل اجلفاف ل املصاحبة لآلSروهي معرضة بشكل كبري شبه جاف إىل جاف اليمن مناخ  يسود يف

حتت  الواقعة أن القطاعات الرئيسية . تبني الدراساتوارتفاع مستوى سطح البحرالعواصف  شدةأمناط هطول األمطار وز دة وترية / 
وهطول األمطار اآلpر وجفاف والتبخر  الطويلة؛اجلفاف فرتات املياه املرتبطة ب شحةالزراعة واملناطق الساحلية. و الضغط هي: موارد املياه 

  هي القضا  الرئيسية.اليت تنجم عن تفاوت معدل سقوط األمطار وميكن أن تقضي على احملاصيل)  سيول جارفة(اليت تنتج الغزيرة 
  
  ناخ.خماطر تغري املناخ ولن تسهم يف ز دة التعرض لتغري امل تراعي ضمن مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنشاريع الفرعية امل

    
   تغري املناخ  واملخاطر النامجة عن xراآل نشوء تؤدي إىلميكن أن األنشطة اليت  1 – 4 – 4

املتعلقة pلزراعة (مبا يف ذلك الزراعة والثروة احليوانية) ومصايد األمساك واملياه (الري،  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنأنشطة 
تتعرض البنية التحتية يف مناطق  من املمكن أنتغري املناخ. النامجة عن آلSر ل وتعرضاً األكثر حساسية ستكون ) احلفاظاملياه،  أحواض
  .أيضاً احملتملة للخطر  السيول

  
 املواردموارد املياه اجلوفية أو حتويل استنزاف عن غري قصد إىل من املمكن أن تؤدي بعض أنشطة املشروع اليت �دف إىل ز دة توافر املياه 

املعلومات املناسبة عن خماطر املناخ إىل  استناداً مل تتم إدار�ا بشكل صحيح  أخرى يف حالعلى حساب  احمللية إىل بعض اkتمعات
  ة املناسبة.يدار اإلجراءات اإلو 
  
   تدابري اإلدارة 2 – 4 – 4

 املخاطر من حيثالفرعية املقرتحة املشاريع  وتقييم يتم فحصفإنه : كجزء من عملية التقييم االجتماعي والبيئي، تقييم خماطر تغري املناخ
مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية حتديد  سيكفل. النامجة عن والواقعة على املشاريعاملرتبطة بتغري املناخ واآلSر 

حمتملة، فستكون هناك حاجة إىل كبرية ديد خماطر  مت حت يفتدابري تصميم وإدارة املشروع.  واالسرتشاد °ا يفاملعلومات املناخية ذات الصلة 
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وتدابري التجنب والتخفيف، مبا يف ذلك النظر يف بدائل للحد من املخاطر احملتملة.  ،مزيد من حتديد نطاق وتقييم الضعف واآلSر احملتملة
  ما يلي عند االقتضاء:قد يشمل تغري املناخ تقييم خماطر فإن خماطر تغري املناخ، تنطوي على ، اليت املشاريع، أو جمموعة املشاريعيف 
  

الز دات احملتملة املرتبطة pملشروع يف االنبعاSت اليت قد تؤدي إىل تفاقم تغري املناخ، مثل انبعاSت غازات الدفيئة وانبعاSت   )أ
  الكربون األسود.

نتائج املشروع أو استدامتها على املدى الطويل بسبب تغري املناخ احملتمل. سينطوي ذلك على حتديد املكوEت  جدوى  )ب
 الناشئة أو املتوقعة لتغري املناخ. للظواهراحلساسة أو املعرضة 

إىل ز دة التعرض لتغري املناخ. جيب تقييم مكوEت املشروع للز دات احملتملة غري املقصودة أو غري قد يؤدي  املشروع أنخماطر   )ج
  .التعرض لتغري املناخاملتوقعة يف قابلية 

 لتغري املناخ. املتفاوتةعلى اآلSر  بناءاً ، واملتعلقة pلنوع االجتماعي والسناالجتماعية احملتملة املخاطر   )د

التخفيف (على سبيل املثال  تدابري ) اجلمع بني2 مع األنشطة احلالية أو املخططة، التضافريف عن طريق ) تيسري التك1 فرص  )ه
ريات املفيدة احملتملة يف الظروف املناخية أو البيئية لتحقيق التغ) استغالل 3 ختفيض انبعاSت غازات الدفيئة) وتدابري التكيف،

  فوائد تنموية.
  

  (مبا يف ذلك الصحة والسالمة املهنية) اaتمع احمللي وظروف عمل وسالمةصحة  5 – 4
اليت قد تنشأ  احمللي تفادي أو تقليل املخاطر واآلSر على صحة وسالمة اkتمععلى  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن سيعمل

يشمل خماطر الصحة والسالمة املهنية. العمل هو  األمر املهمشة. هذا للفئاتعن األنشطة املتعلقة pملشروع، مع إيالء اهتمام خاص 
لتطوير قوة  مرتكزين أساسينيمن الفقر. يعترب احرتام حقوق العمال وتوفري ظروف عمل آمنة  سعيًا للحدواحد من أهم أصول أي بلد 

الصحة والسالمة اخلاصة مبجموعة املبادئ التوجيهية بشأن البيئة و  االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنقوية ومنتجة. يطبق مشروع  عمل
   .البنك الدويل

  
  األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء آxر وخماطر على صحة وسالمة وظروف عمل اaتمع احمللي 1 – 5 – 4

 ذلكحتديد  للمخاطر واآلSر. يف حني مت احمللي تعرض اkتمع إىل ز دةالتحتية  وبنيته همعداتو أنشطة املشروع الفرعي  تؤديميكن أن 
مت حتديد  ،شهدت مستو ت عالية من خماطر الصحة والسالمة املهنية. لذلك املشاريع، إال أن بعض ضمن فئة متوسط املخاطرعلى أنه 
  للحد من املخاطر وإدارة املخاطر.موضع التنفيذ  ةاإلدار  تدابريومت وضع أولوية كخطر ذو   هذا األمر

  
 والنقلوالعمال الوحيدين  األماكن الضيقةوأعمال احلفر واستخراج الصخور والعمل يف العمل يف أماكن مرتفعة أنشطة املشروع مثل 

مما �دد العمال و أفراد اkتمع احمللي.  وأخطارخماطر قد تشكل ، الدخول واخلروجوضوابط  اخلدماتوضعف إدارة موقع العمل، مثل 
  ضعيفة الستخدام احتياطات السالمة ومعدات السالمة يف اليمن.الثقافة عن الاملصلحة أصحاب  ما ذكره يزيد من تعقد هذا الوضع

  
. إىل أقصى حد ممكنالغارات اجلوية اليت جيب التقليل منها  يتمثل يف هناك خطرفإن pلنظر إىل السياق يف اليمن، و pإلضافة إىل ذلك، 

  يف األسواق احمللية. دائمة تتوفر بصورة الأن بعض معدات السالمة الالزمة  يتمثل يفالتحدي اآلخر 
  

 ات احملليةتواجه اخلدمات األساسية، مثل املياه والصرف الصحي، اضطراpً وتشكل خماطر على صحة وسالمة اkتمع من احملتمل أن
  .املتضررة
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"حتديد املخاطر  فصلالعمال ضمن kتمعات احمللية و ا من هذا القبيل على خماطر يف نشوء سببتمت تفصيل أنشطة املشروع اليت قد ت

  أدEه: ويتم سردها كما يليالتقرير األخري ويف إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي،  منوتقييم املخاطر وحتديد الضوابط" 
  

  ت والسقوط والنقل مبا يف ذلك اإلصا والتعثر) واالنزالق واملواد البشر( املرتفعة األماكن (السقوط من وتشغيل املشروعبناءp
الطقس واkهود البدين وما إىل  تقلباتوأعمال احلفر وغريها مثل  ونقل املواد واملعداتومناولة النامجة عن حوادث املرور؛ 

 .ذلك)

 تمعاتkتراكم أعمال اهلدم(مثل ا½يار املباين أو البنية التحتية،  احمللية قد يشكل فشل العناصر اهليكلية للمشروع خماطر على ا ،
 .الرتبة)

  تزايد(لنواقل أو األمراض املعديةp مثل األمراض املنقولة عن طريق املياه أو غريها من األمراض املنقولة) املخاطر الصحية احملتملة. 

 .تمع احملليkاري، مما يؤثر بشكل مؤقت على اkتؤدي أنشطة تنفيذ املشروع إىل انقطاع اخلدمات األساسية، مثل املياه أو ا 

 لنزاع املخاطر املتعp اجلوية. الغاراتيف اليمن واحتمال  الدائرلقة 

  
   تدابري اإلدارة  2 – 5 – 4

 ةع الفرعياريحتديد املخاطر على مستوى املش °دفة مناسبة. مت تطوير تصنيف مفصل ملخاطر الصحة والسالمة املهنية إدار تدابري  اختاذمت 
 تدابري إدارية مناسبة. pإلضافة إىل ذلك،اختاذ حىت يتم أي مشاريع تنطوي على خماطر عالية واضحة املعامل تنفيذ  استمرارلتمكني إيقاف 

. pإلضافة إىل امليداين للرصد وترية عاليةلفحص وضمان والقوائم املرجعية لة يطط اإلدار اخلمت التعاقد مع استشاري متخصص لوضع  فقد
 مت نتائج التدابري األخرية اليت مت تضمنيطراف املسؤولة من خالل التدريب والرصد وتقييم القدرات. لأل املقدم الدعم تعزيزمت فقد ذلك، 

  .6و  5يف امللحقني  الواردبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف "إطار الصحة والسالمة املهنية" املفصل  من قبل ذهاااخت
  

إىل محاية اkتمعات احمللية من املخاطر اليت تسببها و / أو تتفاقم بسبب  احمللي : تشري صحة وسالمة اkتمعاحمللي صحة وسالمة اkتمع
 واألمراض) خاطر من صنع اإلنساناملالطبيعية أو املخاطر والتلوث أو غريها من واال½يارات األرضية  السيولأنشطة املشروع (مبا يف ذلك 

بشكل مباشر أو غري  اً تغري  ُحتِدث السدود. األنشطة املرتبطة pملشروع قد العناصر اهليكلية للمشروع مثل ضعفواال½يار العرضي أو 
انتقال األمراض املعدية من القوى للمخاطر. من بني الشواغل اهلامة ملشاريع التنمية الكربى  احمللي تعرض اkتمععلى مباشر أو تراكمي 

  .احمليطة احمللية العاملة إىل اkتمعات
  

تشغيل وإيقاف  وتشغيل وبناء أثناء تصميم والقوى العاملة املتضررة احمللية واآلSر احملتملة على سالمة اkتمعاتسيتم تقييم املخاطر 
للوقاية  ستحدد أفضل الطرق لوضع تدابري وخطط وقائية ملعاجلتها بطريقة تتناسب مع املخاطر واآلSر احملددة. هذه التدابري املشاريع وذلك

عندما  خاصةواحلد منها. سيتم النظر يف التعرض احملتمل لكل من املخاطر العرضية والطبيعية،  لتقليصهاآلSر أو جتنب املخاطر وا من
إحلاق الضرر  التسبب يف إىل ضعفهاميكن أن يؤدي عندما أو  املتضرر احمللي أفراد اkتمع يف متناولتكون العناصر اهليكلية للمشروع 

pتمعk ر النامجة عن  احلد منالفرعية على جتنب أو املشاريع . ستعمل احملليSاملخاطر الطبيعية أو املخاطر من صنع اإلنسانتفاقم اآل ،
  اليت قد تنجم عن تغيريات يف استخدام األراضي بسبب األنشطة. السيولمثل اال½يارات األرضية أو 

  
من قبل السلطات  اعتمادهاأو  عليها دقةاصاملو  خمتصني: سيتم تصميم وبناء العناصر اهليكلية من قبل مهنيني سالمة البنية التحتية
عطلها إىل �ديد سالمة تأو  ضعفهاالفرعية اليت حتتوي على عناصر أو مكوEت هيكلية قد يؤدي املشاريع . املختصني املختصة أو املهنيني
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 مستقلة يف خبربات االستعانة) 2 خطط اإلشراف على املشروع وتشغيله وصيانته؛ورصد ) تطوير 1: ا يليمب القيام احمللية ستكفلاkتمعات 
  .إجراء عمليات التفتيش الدورية للتحقق من السالمة) 3التحقق من التصميم والبناء واإلجراءات التشغيلية؛  جمال

  
بطريقة مناسبة ملنع للحاالت العرضية وحاالت الطوارئ لالستجابة  : ستكون األطراف املسؤولة على استعدادالتأهب حلاالت الطوارئ

يف وSئق التخطيط، حتديد املناطق اليت قد حتدث فيها  الوارد، االستعدادهذا سيتضمن وختفيف أي ضرر يلحق pلناس و / أو البيئة. 
 وحتديد، وإجراءات االستجابة، وتوفري املعدات واملوارد، يقع األثر عليهمواألفراد الذين قد  احمللية حوادث وحاالت طوارئ، واkتمعات

، والتدريب الدوري لضمان استجابة فعالة. ستتم مراجعة أنشطة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ وتنقيحها واالتصالاملسؤوليات، 
حلاالت الطوارئ على النساء  تفاوتةاملاآلSر  االعتبار األخذ يفالظروف املتغرية. سيتم  لكي تستوعببشكل دوري حسب االقتضاء 

التأهب سرتاتيجيات إوالرجال واملسنني واألطفال واملعوقني والفئات املهمشة، وسيتم تعزيز مشاركة النساء يف عمليات صنع القرار بشأن 
 التأهب وموارد ومسؤوليات حول أنشطة للمجتمعات احمللية املتضررة عن املعلومات املناسبة اإلفصاح. سيتم واالستجابة حلاالت الطوارئ

    .حلاالت الطوارئ واالستجابة
    

املنقولة عن طريق لألمراض  احمللي احتمال تعرض اkتمع احلد منجتنب أو على الفرعية املشاريع  ستعمل: لألمراض احمللي تعرض اkتمع
اليت ميكن أن تنجم عن املياه واألمراض اليت تكون مصدرها املياه واألمراض املتصلة pملياه واألمراض احملمولة pلنواقل واألمراض املعدية 

لى جتنب أو احلد ستعمل املشاريع الفرعية ع. مع األخذ يف االعتبار تفاوت التعرض لألمراض واحلساسية العالية للفئات املهمشةاألنشطة، 
أو  الراكدةمن املياه التقليل . سيتم إىل احلد األدىن ة يف املشروعأو الدائم ةاملؤقت ةلاعمالانتقال األمراض املعدية اليت قد ترتافق مع تدفق من 

لضمان جتنب أي السلطات احمللية واألطراف املسؤولة  تنسيق وثيق بني سيكون هناك. للحد من تكاثر البعوضتغطيتها أو معاجلتها 
   ه إىل احلد األدىن.ماعدا ذلك، تقليصو  ممكناً،األساسية، مثل املياه والصرف الصحي، حيثما كان ذلك  احمللية تعطيل للخدمات

  
 عليها يفاملنصوص االلتزامات إضافة إىل لقوانني الوطنية املتعلقة pلصحة والسالمة املهنية، pالفرعية املشاريع  تلتزم: سوف معايري العمل

والقضاء على  التجمع، مبا يف ذلك حرية والتوافق مع املبادئ واملعايري الواردة يف االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدوليةالقانون الدويل 
وع والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال. لن يقوم مشر pلسخرة والعمل اإلجباري التمييز يف العمل واملهنة والقضاء على العمل 

؛ ومع ذلك، قد يكون الشباب الذين ترتاوح أعمارهم عاماً  18أشخاص تقل أعمارهم عن  pستخدام االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن
  لتدريب على العمل وبناء القدرات.لمؤهلني  عاماً  17و  16بني 

  
احلوادث أو اإلصاpت أو األمراض املرتبطة pلتعرض : تشري الصحة والسالمة املهنية إىل محاية العمال من الصحة والسالمة املهنية

 )الكيميائية والفيز ئية والبيولوجية والعوامل ذلك املواد ويشملللمخاطر اليت تواجههم يف مكان العمل. ميكن أن تنشأ املخاطر من املواد (
، التهوية غري الشديدةكسجني، درجات احلرارة البيئات اليت تعاين من نقص األ على سبيل املثالأو الظروف البيئية أو ظروف العمل (

  ).األدوات واآلالت واملعداتالعمل (مبا يف ذلك  إجراءاتالكهرpئية) أو  أعطال الشبكاتالسليمة، اإلضاءة السيئة، 
  

فضًال املوظفني / العمال، الصحة والسالمة املهنية ومحاية  مبقتضيات االلتزام يعزز التزام األطراف املسؤولة �طار الصحة والسالمة املهنية
مساءلة اإلدارة الوسطى عن تنفيذ السياسة واألدوار واملسؤوليات وإنفاذ تدابري وإجراءات الرقابة. سيتم إجراء تقييم للمخاطر لكل  عن

. سيتم تطبيق ملخاطرللسيطرة على ااملالئمة تدابري الاملخاطر احملتملة ووضع وتنفيذ األخطار و لتحديد  ةع الفرعياريملشا من مواقع موقع
استخدام معدات  والضوابط اهلندسية والضوابط اإلدارية، وأخرياً  واإلحاللمن التخلص من املخاطر  بدءاً التسلسل اهلرمي لتدابري السالمة 

ريح العمل لألنشطة اتص استمارات إضافة إىلأنظمة وإجراءات العمل اآلمنة،  واستخدام الوقاية الشخصية. عالوة على ذلك، سيتم تطوير
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الصحة والسالمة املهنية وضمان مبقتضيات  بعد التأكيد على االلتزاملتنفيذ p واإلذن، السيطرة على املخاطر بغرض وذلك عالية املخاطر
للصحة  تطوير السلوك اإلجيايب تعزيزلسيطرة على املخاطر واحلد منها. pإلضافة إىل ذلك، سيتم ا من أجل املراقبة والتفتيش عن كثب

اللجان الفرعية للصحة والسالمة املهنية مبا يف ذلك إنشاء وتفعيل والسالمة املهنية وثقافة االلتزام والتقيد بنظم الصحة والسالمة املهنية 
سالمة لضمان حتسني أنظمة الصحة والسالمة املهنية وتعزيز ثقافة الصحة وال املدراءيدانية pنتظام من قبل املتفتيش الوإجراء عمليات 

  .  املهنية
  

التحيز القائم على النوع (مبا يف ذلك  املعينملخاطر املالزمة للقطاع p األخذ يف االعتبار، مع للعمال بيئة عمل آمنة وصحية توفريسيتم 
الناشئة عن العمل  ألمراضوااحلوادث واإلصاpت  للوقاية منالعمل. سيتم اختاذ خطوات  مناطقيف احملددة ) وفئات املخاطر االجتماعي

املبادئ التوجيهية اخلاصة مع  املتوافقة واحلمايةية الوقاتطبيق تدابري  يتم التأكد منأو املرتبطة به أو اليت حتدث أثناء سري العمل، وسوف 
. عايري املعرتف °ا دولياً امل على النحو املبني يف، مبجموعة البنك الدويل بشأن البيئة والصحة والسالمة واملمارسات الدولية اجليدة األخرى

 اتعو دفموكبند يف حالة أسلوب التنفيذ املباشر مباشرة من قبل الشركاء املنفذين  التأمني أقساطتم تغطية وستسيتم ¨مني العمال املعنيني 
   التعاقد. أسلوب الكميات يف مستندات املناقصة يف حالة جداولمن خالل 

  
اإلطار املرجعي تفاصيل (العلى  لإلطالع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنرجى الرجوع إىل إطار الصحة والسالمة املهنية يف مشروع يُ 

  .)5 رقم (امللحق االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنpلصحة والسالمة املهنية يف إطار مشروع  ةاخلاصلإلجراءات 
  

األمن. يف حالة  pلتعاقد مع أفراد مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمناملشاريع الفرعية يف إطار  تقوم: ال pألمن املتصلةاملسائل 
الرتتيبات األمنية  توفريينبغي  فإنه أفراد األمن حلماية املنشآت واملمتلكات الشخصية، والتعاقد مع توظيفاحتياج املشاريع الفرعية إىل 

هم  بطريقة ال تنتهك حقوق اإلنسان أو تعرض سالمة اkتمع وأمنه للخطر. سيتم تقييم املخاطر احملتملة اليت تشكلها الرتتيبات األمنية ملن
ات األمنية ، وسيتم رصد الرتتيبوأولئك الذين يوفرون األمن سيتم فحصهم بدقة وتدريبهم بشكل مناسبداخل منطقة املشروع وخارجها، 

الفرعية يف مخس حمافظات  للمشاريع عاً موق 70بتفكيك  يف الوقت الراهنواإلبالغ عنها بشكل مناسب. قام برEمج األمم املتحدة اإلمنائي 
  اخلطورة لتقليل خماطر الغارات اجلوية. عاليةوصنعاء) يف مواقع  ءاوالبيض(صعدة واحلديدة وتعز 

  

  الرتاث الثقايف 6 – 4
. يسعى برEمج األمم ةع الفرعياريضمان محاية الرتاث الثقايف يف سياق أنشطة املشإىل  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنيسعى 

  وصول وإسهام النساء والرجال يف محاية وتقاسم فوائد الرتاث الثقايف.و املتحدة اإلمنائي إىل ضمان املساواة يف مشاركة 
  

ـــى  ـــار علـــ ــق املعيـــ ــ ـــار ينطبــ ـــيت يع املشـــ ــة الـــ ـــ ــنالفرعيـ ــــؤثر  أن ميكــــ ــــلباً تــ ــك  ســ ــــا يف ذلــــ ــايف، مبــ ـــ ــرتاث الثقـ ـــ ــى الـ ـــاريع علــــ ــــيت تاملشـــ ــــتو الــ ـــن  يف أ ً ســ مـــ
ــــة ــــايري التاليـ ــــع) 1: املعـ ــايف أو  تقـ ـــرتاث الثقـــ ــ ـــع ال ـــهيف موقــ ــــرية أو 2 ؛يف حميطــ ـــر ت كبـ ـــى حفــ ــــوي علــ ــــال) تنطـ ــــدم أو  أعمـ ـــرف للهـ ـــة أو جــ رتبــ

ـــيول ـــأو  ســـ ــــرى؛تغـــ ــة أخــ ــ ـــزم ) 3 ريات بيئيــ ـــايف يعتـــ ـــرتاث الثقـــ ـــتخدام الـــ ـــوس اســـ ــري احملســـ ــــوس وغــــ ــــكليه احملســ ـــة أو بشــ ــراض جتاريـــ ــ ــــراض ألألغــ غــ
  ) تدخالت للحفاظ على مواقع الرتاث الثقايف.4؛ أخرى

  
  الرتاث الثقايف على آxر وخماطر نشوء تؤدي إىل ميكن أناألنشطة اليت  1 – 6 – 4

متديد مثل رصف الطرق واخلزاEت اkتمعية و ت الصلة pألعمال اkتمعية، البنية التحتية الصغرية ذانظًرا ألن املشروع يقوم Âنشطة 
pإلضافة إىل أنشطة أخرى، فإن أنشطة املشروع هذه، على الرغم من أن العديد منها ال يستهدف إعادة املباين املدرسية  وصيانةاألEبيب 
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مواقع الرتاث الثقايف وpلتايل ينتج عنها آSر سلبية غري مقصودة على ¨هيل املواقع الثقافية بشكل مباشر، ميكن أن تكون قائمة يف حميط 
هذه املواقع. pإلضافة إىل ذلك، فإن تلك املشاريع الفرعية اليت تستهدف احلفاظ على الرتاث الثقايف ومحايته حباجة إىل ضمان وجود 

  .تدابري إلدارة املخاطر
  
  تدابري اإلدارة 2 – 6 – 4

. اآلSر على الرتاث الثقايف اختيار مواقع بديلة وتصميم بديل للمشروعالكبرية على الرتاث الثقايف من خالل  السلبية: جتنب اآلSر التجنب
يات الناجتة عن أنشطة املشروع، مبا يف ذلك تدابري التخفيف، قد ال تتعارض مع التشريعات الوطنية أو التزاما�ا مبوجب املعاهدات واالتفاق

  لية ذات الصلة.الدو 
سيتم حتديد تدابري التخفيف املناسبة وإدماجها كجزء ال يتجزأ فإنه احملتملة،  السلبيةجتنب اآلSر  كان من غري املمكن  يف حال: التخفيف

الثقايف كجزء من دارة الرتاث إلتطوير خطة  فإنه ينبغياحملتملة كبرية، السلبية اآلSر يف حال كانت من عملية التقييم االجتماعي والبيئي. 
  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.

  
 تقييم اآلSر احملتملة للمشروع على الرتاث الثقايففإنه سيتم حمتملة، سلبية هلا ¨ثريات  يكون اليتفيما يتعلق pملشاريع : خلرباءp االستعانة

وإجراء مشاورات هادفة pستخدام، من بني منهجيات أخرى، املسوحات امليدانية  من قبل خرباء مستقلني من وذوي الكفاءة واخلربة
لديه  االجتماعي للتنمية أن الصندوق جتدر اإلشارة إىل. وفعالة ومستنرية مع أصحاب املصلحة كجزء من عملية التقييم االجتماعي والبيئي

  لرتاث الثقايف.لوحدة 
  

معارف أو ابتكارات أو ممارسات اkتمعات استخدام الرتاث الثقايف، مبا يف ذلك  يعتزم وع مامشر  يف حال أن: استخدام الرتاث الثقايف
الشروع يف تطوير. لن يتم الاحملتملة هلذا والعواقب حبقوقها ونطاق وطبيعة التطوير املقرتح احمللية املتضررة سيتم إعالم اkتمعات فإنه ، احمللية

احمللية املتضررة ) تؤدي املفاوضات حبسن نية مع اkتمعات 1 وما ملاحمللية املتضررة فعالة للمجتمعات تنفيذ املشروع دون مشاركة جمدية و 
املعارف أو االبتكارات أو ملثل هذه  استغالل جتاريعن أي  للفوائد املتأتيةاملشروع التقاسم العادل واملنصف  يتيح) 2إىل نتيجة موثقة، 

استخدام الرتاث الثقايف للشعوب  تعتزماليت فيما يتعلق pملشاريع . اkتمعات احمللية املتضررةقاليد مبا يتفق مع عادات وتو ، املمارسات
  : الشعوب األصلية.6يتم تطبيق متطلبات املعيار فإنه األصلية، 

  
: عندما حتدد عملية التقييم االجتماعي والبيئي أنه من املتوقع العثور على الرتاث اإلجراءات املتعلقة pالكتشافات اليت حتدث pلصدفة

يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. لن يتم  اإلجراءات املتعلقة pالكتشافات اليت حتدث pلصدفةالثقايف يف منطقة املشروع، سيتم إدراج 
p لصدفةاملساسp وحتديد اإلجراءات املتوافقة مع هذه املتطلبات. أخصائي مؤهلء تقييم من قبل حىت يتم إجرا الكتشافات اليت حتدث  

  
) الفوائد 2 ) ال توجد بدائل متاحة؛1: مت استيفاء الشروط التالية يف حالأي تراث ثقايف إال  �زالة املشروع يقوم: لن شروط اإلزالة

) أي إزالة تستخدم أفضل التقنيات املتاحة ويتم إجراؤها 3 ؛املتوقع من اإلزالةفقدان الرتاث الثقايف اإلمجالية للمشروع تفوق إىل حد كبري 
القوانني واللوائح الوطنية و / أو احمللية وخطط إدارة املناطق احملمية وااللتزامات الوطنية مبوجب  الواردة يفلألحكام ذات الصلة  وفقاً 

  القوانني الدولية.
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  منع التلوث وكفاءة املوارد 7 – 4
  وخماطر التلوث وكفاءة املوارد آxر نشوء تؤدي إىل ميكن أناألنشطة اليت  1 – 7 – 4

، ودعم البنية مبيدات اآلفاتتشمل  ميكن أنوتوفري املدخالت الزراعية اليت  يةراحيض احلفر املسيدعم املشروع بناء و / أو إعادة ¨هيل 
ومياه الصرف  احلضريةالتحتية أو اخلدمات يف مراكز الرعاية الصحية الصغرية، وتنظيف األماكن العامة اليت قد تشمل النفا ت الصلبة 

  البشرية. /الفضالت والنفا ت اخلطرة  حتتوي علىالصحي اليت قد 
  

مت حفرها يف األرض ومغطاة ببالطة أو أرضية خرسانية  - دائرية أو مستطيلة أو مربعة  - ة من حفرة يراحيض احلفر املتتكون  من املمكن أن
. يف األخري هناك بالطة أو أرضيةغري احملسنة هي تلك اليت ال حتتوي على املراحيض احلفرية مع فتحة تسقط من خالهلا الفضالت. 

املزارعني pملدخالت الزراعية  صغار من خالل تزويد بتنفيذ تدخالت املشروع سيقومك، تلوث املياه اجلوفية. pإلضافة إىل ذلتتعلق بخماطر 
كز الرعاية ا تشمل األنشطة األخرى حتسني خدمات الرعاية الصحية من خالل دعم مر أن  من احملتمل. مبيدات اآلفاتواليت قد تشمل 
   .بة احلضريةالنفا ت الصلوتنظيف األماكن العامة مبا يف ذلك  ةالصحية الصغري 

  
p رهناك فإن ، يةراحيض احلفر ملفيما يتعلقSة قد ترتافق مع التلوث امليكروبيولوجي والكيميائي للمياه اجلوفية بسبب البيئعلى صحة  آ

مثة مصادر مياه الشرب الرئيسية من املياه اجلوفية (pإلضافة إىل حصاد مياه األمطار).  احلصول علىاستخدام املراحيض. يف اليمن، يتم 
 املتجمعةحاجز مادي، مثل اخلرسانة، بني الفضالت  وجود إىل عموماً ، اليت تفتقر يةراحيض احلفر امل يتمثل يفالقلق  أمر يشكل مصدراً 

صحة اإلنسان من  pلتايل إىل املياه اجلوفية، مما يهددالفضالت يف املراحيض احلفرية  امللوSت منوالرتبة و / أو املياه اجلوفية. قد تتسرب 
  خالل تلوث مياه اآلpر.

  
من . تتعلق pلبيئة والصحة والسالمة املهنية خماوف إSرة إىلتؤدي مبيدات اآلفات التدخالت املتعلقة pلزراعة واليت تشمل استخدام 

واآلpر وغريها مما يؤدي إىل  اجلداولمصادر مياه الشرب احمللية، مثل إىل تلوث من الزراعة  السطحيةاملمكن أن يؤدي جر ن املياه 
مبيدات اآلفات  الذين يتعاملون مع صغار املزارعنيعمال املشاريع و  فإن أيضاً،. املناطق الواقعة جتاه املصبحدوث أمراض حمتملة يف 

  للمخاطر الصحية. معرضني
  

على pلتايل  حتتويمراكز الرعاية الصحية الصغرية إعادة ¨هيل شبكات الصرف الصحي اليت قد  إىل يشمل الدعم املقدم من املمكن أن
  مياه الصرف الصحي اخلطرة.

  
  والتخلص منها ونقلها.النفا ت الصلبة احلضرية  مناولةيشمل تنظيف األماكن العامة من املمكن أن 

  
   ت أثناء أنشطة البناء والتنفيذ.د النفاأن تتول من املمكن أيضاً 

  
  تدابري اإلدارة 2 – 7 – 4

احلد من و / أو التحكم يف  فإنه يتعني ، جتنبهاغري ممكن  من الفرعية إطالق امللوSت، وعندما يكون املشاريع: سوف تتجنب منع التلوث
  ة.يرضوالعبسبب الظروف الروتينية وغري الروتينية  والرتبةعلى إطالق امللوSت يف اهلواء واملاء  ذلك. ينطبق كثافة وحجم تدفق إطالقها
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خالل دورة حياة املشروع. سيتم تصميم تقنيات وممارسات منع التلوث ومكافحته مبا يتوافق مع املمارسات الدولية اجليدة يتم تطبيق 
  واملخاطر املرتبطة بطبيعة املشروع. لألخطار وفقاً التقنيات واملمارسات املطبقة 

  
 أخذ، سيتم )احمليطة احلالية (مثل اهلواء واملياه السطحية واملياه اجلوفية والرتبةالبيئة على ظروف  السلبية: ملعاجلة اآلSر احمليطة البيئة اعتبارات

البيئة احمليطة  ظروف، مبا يف ذلك القدرة االستيعابية احملدودة للبيئة واالستخدام احلايل واملخطط لألراضي و يف االعتبارعدد من العوامل 
ال ميكن  واليت األكيدةعواقب غري ال ذاتالرتاكمية  اآلSر املناطق احملمية واحتماليةاحلالية وقرب املشروع من املناطق احلساسة بيئيا أو 

  إطالق امللوSت. واحلد منواسرتاتيجيات جتنب  تداركها
    

جتنب توليد النفا ت،  فيها ال ميكن يف احلاالت اليتالفرعية توليد مواد النفا ت اخلطرة وغري اخلطرة. سوف تتجنب املشاريع : النفا ت
النفا ت وإعادة استخدامها بطريقة آمنة لصحة اإلنسان والبيئة. عندما يتعذر واسرتجاع توليد النفا ت  احلد منعلى املشاريع ستعمل 

تتضمن التحكم املالئم يف  بيئياً سيتم معاجلتها أو إتالفها أو التخلص منها بطريقة سليمة  فإنه ،اسرتجاع النفا ت أو إعادة استخدامها
 . إذا اعتربت النفا ت الناجتة خطرة، فسيتم تبين بدائل معقولة للتخلصمواد النفا تاالنبعاSت واملخلفات الناجتة عن مناولة ومعاجلة 

طبقة على حركتها عرب احلدود. عندما يتم التخلص من النفا ت اخلطرة من قبل أطراف امللقيود مع االلتزام pبطريقة سليمة بيئيًا  منها
من قبل اهليئات واملؤسسات القانونية املرخصة ذوي السمعة الطيبة من استخدام املقاولني  سيكفل برEمج األمم املتحدة اإلمنائيفإن Sلثة، 

   إىل الوجهة النهائية.وSئق سلسلة املسؤوليات وصوالً احلصول على و ، املعنيةالتنظيمية احلكومية 
  

ة عن مجالناإطالق املواد اخلطرة  والتحكم يف احلد من، تعمل على ممكناً أو عندما ال يكون التجنب املشاريع، : سوف تتجنب املواد اخلطرة
تجنب، ستتم معاجلة املخاطر الصحية، مبا يف ذلك التأثريات الوختزينها واستخدامها. يف احلاالت اليت يتعذر فيها  ومناولتهاإنتاجها ونقلها 

 ستأخذعن االستخدام احملتمل للمواد اخلطرة يف التقييم االجتماعي والبيئي. النامجة احملتملة على الرجال والنساء واألطفال،  املتفاوتة
واستخدام املواد الكيميائية واملواد  وتداولنب تصنيع وستتجواملواد  الكيماو تاستخدام بدائل أقل خطورة هلذه  االعتبار يفاملشاريع 

لرتاكم اإمكاEت البيئي أو  أو الثباتلكائنات احلية على اعالية ال السميةاخلطرة اخلاضعة للحظر الدويل أو التخلص التدرجيي بسبب 
  األحيائي أو احتمال استنفاد طبقة األوزون.

  
أنشطة إدارة  على ملتالفرعية اليت قد تشاملشاريع بيدات، فإن املاستخدام  من غري املتوقعيف حني أنه : مبيدات اآلفاتوإدارة استخدام 

. سوف يستلزم املبيدات الكيميائية االصطناعيةاالعتماد على  احلد من °دفاملتكاملة لآلفات  املكافحةج تطبيق ½ُُ  فيها اآلفات سيتم
نب اإىل جللمعلومات املتعلقة pآلفات واملعلومات البيئية  املنسق االستخدامض املتكاملة لآلفات / Eقالت األمرااملكافحة برEمج 

كيميائية الوسائل الالوسائل املتاحة ملكافحة اآلفات / Eقالت األمراض، مبا يف ذلك املمارسات الثقافية والبيولوجية والوراثية، وكحل أخري، 
مبيدات سيتم اختيار  هتشمل أنشطة إدارة اآلفات استخدام مبيدات اآلفات، فإن ملنع املستو ت غري املقبولة من أضرار اآلفات. عندما

البيئة. ينبغي و وهلا ¨ثريات قليلة على األنواع غري املستهدفة  ،اآلفات منخفضة السمية البشرية، واملعروفة أ½ا فعالة ضد األنواع املستهدفة
 ،لتنمية القدرات املؤسسية ،تبطة �دارة اآلفات من خالل الدعم، حسب احلاجةالتقليل إىل أدىن حد من املخاطر الصحية والبيئية املر 

  للمساعدة يف تنظيم ومراقبة توزيع واستخدام مبيدات اآلفات وتعزيز تطبيق اإلدارة املتكاملة لآلفات.
  

وفقًا لتصنيف مبيدات اآلفات حسب اخلطورة)  عالية( Ib(شديدة اخلطورة) و  Ia ضمن فئةاملنتجات اليت تندرج املشاريع لن تستخدم 
منظمة  حسب تصنيف الثانيةاليت تندرج ضمن الفئة . لن يتم استخدام مبيدات اآلفات اخلطر الذي أوصت به منظمة الصحة العاملية

أو لكيميائية يفتقر إىل قيود على توزيع واستخدام هذه املواد اكان الطرف املسؤول املعين   يف حال) متوسطة اخلطورةالصحة العاملية (
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كان من احملتمل أن تكون يف متناول املوظفني   يف حال، أو بصورة سليمة منهاوالتخلص  واستعماهلا وختزينهاهذه املنتجات  ملناولةاملنشآت 
 الدولية للممارسات وفقاً والتخلص منها واستعماهلا املبيدات وختزينها مناولة . سيتم املالئمة التدريب املناسب واملعدات غري احلاصلني على
   مبيدات اآلفات.واستخدام السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن توزيع  قواعد اجليدة مثل مدونة

  

  إجراءات معاجلة اآلxر االجتماعية والبيئية. 5

  ةع الفرعياريمتطلبات فحص وتصنيف املش 1 – 5
وصف لنوع املشاريع  مت تضمنيتنفيذه.  فرتة من املشاريع الفرعية خالل سلسلة مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنسيدعم 

املخاطر االجتماعية والبيئية (مبا  ألغراض. سيتم فحص كل مشروع فرعي هذا من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الفصل الثاينالفرعية يف 
شروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي اخلاصة مبفحص الق أدوات يف ذلك خماطر الصحة والسالمة املهنية) واآلSر املرتتبة على تطبي

للتنمية. سيتم االنتهاء من الفحص والتصنيف قبل املوافقة على املشاريع الفرعية وتوقيع االتفاقية املالية. سيتم حتديث فحص املشاريع 
اخلاص pملخاطر  توصيفهق الذي قد يغري بشكل ملموس يف حالة وجود أي تغيريات كبرية يف تصميم املشروع أو السيا أيضاً الفرعية 

  االجتماعية والبيئية.
  

يف املرحلة األوىل من التصميم عندما تتوفر معلومات كافية هلذا الغرض. استناًدا إىل  الفرعيع املشرو فحص وتصنيف ب القيام ينبغي
 قابليةاعية والبيئية احملتملة. يف بعض احلاالت، سيتعني حتديد لدرجة املخاطر واآلSر االجتم وفقاً الفحص، يتم تصنيف املشروع الفرعي 

ت تطبيق متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية من خالل حتديد نطاق إضايف أو تقييم أو مراجعة إدارية. ينتج عن عملية الفرز إحدى الفئا
  الثالث التالية للمشروع الفرعي املقرتح:

  
 رخماطر ضئيلة أو معدومة ذات تنطوي على اليت تتضمن أنشطة املشاريع : منخفضة خماطرSال يلزم سلبيةاجتماعية أو بيئية  آ .

  احملتملة. السلبيةإجراء مزيد من التقييم للمخاطر واآلSر االجتماعية والبيئية 

  ر و اليت تتضمن أنشطة تنطوي على خماطر املشاريع : ميكن حتديد متوسطةخماطرSحمتملة، واليت تكون  سلبية اجتماعية وبيئيةآ
وتدابري التخفيف /  املوحدة، بدرجة معقولة من اليقني، وميكن معاجلتها من خالل تطبيق أفضل املمارسات احلجمحمدودة 

 اجتماعي تقييم املتوسطة إجراءاملخاطر  ذات شاريعاملالتحكم ومشاركة أصحاب املصلحة أثناء تنفيذ املشروع. قد تتطلب 
 واحلد منها هاجتنب من غري املمكن لتحديد كيفية جتنب اآلSر احملتملة احملددة يف الفحص أو عندما يكون مراجعةو  حمدود وبيئي

لطبيعة املخاطر) لضمان إدارة  حتديد نطاقها وفقاً وضع خطة إدارة بيئية واجتماعية خاصة pملوقع (يتم  ينبغي. اوإدار� اوختفيفه
 املخاطر.

 ر خماطر  تنطوي علىاليت تتضمن أنشطة املشاريع : خماطر عاليةSمبا يف ال ميكن تداركها اجتماعية وبيئية حمتملة كبرية و / أو وآ)
كما مت التعبري عنها   تضررهمواألفراد الذين حيتمل  احمللية ذلك الصحة والسالمة املهنية) أو اليت تثري خماوف كبرية بني اkتمعات

كبرية على املوارد املادية أو البيولوجية آSر  على ذات املخاطر العالية د تنطوي األنشطة أثناء عملية إشراك أصحاب املصلحة. ق
موضع  مزيد من تقييم األثر وسيتم وضع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يتعني إجراءاالقتصادية أو الثقافية.  -أو االجتماعية 

  .معززأوثق ودعم داخلي وخارجي  ورصدمشددة  . تتطلب املشروعات عالية املخاطر إجراءات رقابةالتنفيذ
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 يف حال. مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنأن املشاريع الفرعية عالية املخاطر سيتم استثناؤها من متويل  ةالحظيتعني م
برEمج األمم املتحدة  يف شروعاملاملسؤول ومدير  للطرفسيتم إخطار اإلدارة العليا  فإنه مت حتديد خماطر عالية املستوى أثناء التنفيذ،

  اإلمنائي على الفور وسيتم إيقاف األنشطة ذات الصلة حىت يتم اختاذ تدابري اإلدارة لتقليل مستو ت املخاطر.
  

  التقييم النهائي واملوافقة على املشروع الفرعي. يتم االسرتشاد °ا يفنتائج الفحص 
  

مع  عموماً مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية تتوافق  من قبل فحصالأن عمليات حتليل الفجوات األويل يوضح 
، وسيعمل برEمج للفجواتسيتم إجراء حتليل أكثر تفصيًال  فإنه وضح أدEه. مع ذلك،امل على النحومتطلبات املعايري االجتماعية والبيئية، 

 اخلاصة pلفحص مالعامة والصندوق االجتماعي للتنمية لتحديث عمليا�البنك الدويل مع مشروع األشغال و األمم املتحدة اإلمنائي 
  للدروس املستفادة. أيضاً  واالستجابةالفجوات حسب احلاجة ملعاجلة 

  
  الفرعية ملشروع األشغال العامةاملشاريع  1 – 1 – 5

فرعية يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الاملشاريع تبعه مشروع األشغال العامة إلجراء الفحص وتصنيف يمت توضيح اإلجراء الذي 
مبشاريع ). يتم تطبيق قائمة مرجعية لتقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع الفرعية املتعلقة 9 رقم نظر امللحقأملشروع األشغال العامة (

ملدارس والوحدات / املراكز الصحية وخزاEت جتميع مياه األمطار والصرف الصحي املياه الريفية. ينتج عن الفحص أحد التحديدات ا
  مهندس مشروع األشغال العامة واملتخصص البيئي يف مشروع األشغال العامة: من قبلالثالثة التالية ويتم توقيعه 

  
 ر  عدم وجود حتديدSسلبيةأي آ 

  ر سلبية ويلزم إجراء مزيد من التحليلحتديدSأنه قد يكون هناك آ 

  رSيف شروط التصميم والعقد مت تضمينهااحملتملة ومجيع تدابري التخفيف السلبية حتديد اآل  
  
  اية.الظروف البيئية يف البد الفحص األول أثناء تطبيق معايري االختيار. سيتم رفض تلك اليت ال تستويف معايري حتسني إجراء يتم
  

) وتلك اليت قد خماطر منخفضةأي آSر سلبية كبرية ( ال تنطوي علىالفرعية إىل جمموعتني: تلك اليت املشاريع سيتم بعد ذلك تقسيم 
مشروع االستجابة عالية يف إطار خماطر  ذات مشروع األشغال العامة يف مشاريعال ينخرط يكون هلا بعض اآلSر (خماطر متوسطة). 

  .يف اليمن الطارئة لألزمة
    

الفرعية يف برامج املشاريع مشروع فرعي. سيتم جتميع  أي التقييم النهائي واملوافقة على يفنتائج الفحص والتصنيف االسرتشاد ب يتم
نتائج فصلية لتقدميها إىل جلنة اإلدارة الداخلية يف مشروع األشغال العامة للموافقة عليها. سيتم تضمني السنوية و / أو الستثمار اال

تسجيل نتائج الفحص وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية يف نظام املعلومات  أيضاً التقدمي. سيتم  عملية الفحص االجتماعي والبيئي يف
  اإلدارية.

  
  الصندوق االجتماعي للتنميةمشاريع  2 – 1 – 5

الفرعية يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية املشاريع مت توضيح اإلجراء الذي يتبعه الصندوق االجتماعي للتنمية إلجراء الفحص وتصنيف 
 وتصنيف). يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بفحص مقرتحات املشاريع الفرعية 10 رقم نظر امللحقأللصندوق االجتماعي للتنمية (
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 ةواملنخفض ةواملتوسط املستو ت العالية ومشابه لتصنيفتصنيف البنك الدويل ل بشكل مماثل، "الفرعية يف الفئة "أ" و "ب" و "جاملشاريع 
اليت تعتمد على نوع وموقع وحساسية وحجم املشروع اآلSر . يعتمد التصنيف على أمهية وفقًا لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي على التوايل

 ½اأاليت يُعرف املشاريع نخفضة) هي املخاطر امل( ج الفرعية من الفئةاملشاريع  فإنلذلك،  وفقاً الفرعي وطبيعة وحجم آSره البيئية احملتملة. 
الفرعية من الفئة ب (املخاطر املشاريع تابعة. املتقييم أو ال املزيد منأي آSر بيئية واجتماعية سلبية، وpلتايل لن تتطلب  ال تنطوي على

/ جتنبها /  احلد منها/ أو خاصة pملوقع وميكن  حمدودة و سلبية ) هي تلك اليت من احملتمل أن يكون هلا آSر بيئية واجتماعيةاملتوسطة
تحديد النطاق وإعداد خطة إدارة بيئية واجتماعية خاصة بكل القيام بتتطلب الفرعية املشاريع ختفيفها بتنفيذ تدابري ختفيف مناسبة، وهذه 

  من التمويل. العالية) املخاطر(أ  موقع حسب احلاجة. سيتم استبعاد الفئة
  

، يتم تطبيق معايري االستجابة البيئية واالجتماعية وكذلك تقييم املخاطر املهنية. يتم ذلك عن طريق استخدام االقرتاح تقدمييف مرحلة 
نظر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للصندوق االجتماعي أ( ب املعدة لكل نوع من أنواع تدخل املشاريع الفرعية من الفئة النماذج
 أسئلة حامسة لدراسة مدى استجابة االقرتاح للقضا  البيئية واالجتماعية. اإلجاpت على األسئلة النموذج). يتضمن 9 رقم امللحق ،للتنمية
إسقاط االقرتاح أو تغيري املوقع لضمان  حينها ، فسيتم"إما "نعم" أو "ال". إذا كانت اإلجابة على أي من األسئلة هي "ال تكون

  ة واالجتماعية.االستجابة الكاملة للقضا  البيئي
  

  إكمال مجيع النماذج ذات الصلة. فإنه ينبغيكان املشروع الفرعي يتضمن أكثر من نوع واحد من النشاط،   يف حال
  

البيئية واالجتماعية املتوقعة اليت يتعني معاجلتها. هذه مرحلة مهمة أل½ا  pآلSرقائمة مرجعية إعداد يف مرحلة التصميم، يتم االنتهاء من 
 الطريق ملراحل التنفيذ والتشغيل. سيتم حتديد مجيع اآلSر البيئية واالجتماعية املتوقعة يف هذه املرحلة وسيتم تصميم تدابري التخفيفستمهد 

القائمة املرجعية  تتضمنودجمها يف وSئق تصميم املشاريع الفرعية وعروض املناقصات، خاصة يف جدول الكميات حبيث تصبح إلزامية. 
املشروع لكل نوع من أنواع التدخل وستكون اإلجابة "نعم" أو  وSئقدابري التخفيف البيئية واالجتماعية املتوقعة إلدراجها يف أسئلة حول ت

املكتملة  القائمة املرجعية سيتعني على االستشاري تربير ذلك يف تقرير التصميم، وكذلك تضمني إنه ، ف""ال". إذا كانت اإلجابة "ال
لصندوق االجتماعي للتنمية قائمة مرجعية لطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاص � 3 رقم امللحق يتضمنيم. ق لتقرير التصمكملح

  pلقضا  البيئية واالجتماعية اليت سيتعني معاجلتها يف مرحلة تصميم تدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية.
  

  ذات الصلة.القوائم املرجعية ينبغي إكمال مجيع إنه كان املشروع الفرعي يتضمن أكثر من نوع واحد من النشاط، ف  يف حال
(الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع  ملسؤولنيا الطرفني واملخاطر وتدابري القياس لكال ،ألنشطة املشروع ملخصاً  2 رقم امللحق يعرض

  األشغال العامة).
  

  متطلبات التقييم واإلدارة اخلاصة �ملوقع 2 – 5
ملخاطر املتوسطة ذات الكل املشاريع الفرعية والتقييمات وخطط اإلدارة اخلاصة pملوقع  التقييمات وخطط اإلدارة املوجهةسيتم إجراء 

نية (الفئة ب) مبجرد حتديد أنشطة املشروع / املشاريع الفرعية واملواقع. سيتم إجراء التقييم (التقييمات) بطريقة تتوافق مع اللوائح الوط
ألمم املتحدة اإلمنائي املعايري االجتماعية والبيئية لربEمج او الصندوق االجتماعي للتنمية أو  اإلشعال العامة شروعمل يةتشغيلالجراءات واإل

ملعاجلة املخاطر واآلSر  مناسبة وسياسات البنك الدويل اخلاصة pلضماEت البيئية واالجتماعية وتؤدي إىل وضع تدابري وخطط إدارة
بيئية خطة مبسطة لإلدارة الوضع ميكن  فإنه ذات تدابري إدارة املخاطر اليت مت حتديدها بسهولة،pملشاريع  فيما يتعلقاحملددة. 

  واالجتماعية.
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تتطلب املعايري االجتماعية والبيئية وإجراءات الفحص االجتماعي والبيئي لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي وكذلك سياسة البنك الدويل 

التخفيف ، يف مجيع احلاالت، استكمال التقييمات االجتماعية والبيئية ذات الصلة واعتماد تدابري "للضماEت بشأن "التقييم البيئي
مت تضمني . سلبيةاجتماعية وبيئية  آSراً مع أصحاب املصلحة قبل تنفيذ أي أنشطة قد تسبب  تهاناقشمعنها و  واإلفصاحواإلدارة املناسبة 

ل إقرارها من قبسيتم . مجيع التقييمات وخطط اإلدارة اخلاصة pملوقع 4 رقم امللحقخمطط إرشادي خلطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يف 

أنشطة مماثلة تنفيذ فيها  يتمتسجيلها يف نظام املعلومات اإلدارية. يف احلاالت اليت سيتم و  البنك الدويل وبر[مج األمم املتحدة اإلمنائي
خاصة بكل موقع.  واحدة يف إطار خطة إدارة بيئية واجتماعية وتضمينهايتم جتميع هذه األنشطة  فإنه من املمكن أنيف منطقة معينة، 

  مجيع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ستكون متاحة عند الطلب.
  

  الرتتيبات املؤسسية وبناء القدرات. 6

  اهليكل اإلداري العام واملسؤوليات 1 – 6
  البنك الدويل 1 – 1 – 6

من قبل البنك الدويل. مت إنشاء فريق عمل لإلدارة العليا للبنك الدويل حيظى pلتمويل  مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمن
. على وجه اخلصوص، تتكون ذات الصلة pألنشطة اليت ينفذها برEمج األمم املتحدة اإلمنائي لإلشراف واختاذ القرارات بشأن املعاجلات

النتائج اليت تقاس pألهداف واملعايري املتفق و  اإلجناز املرحلية وتقاريرأ) استعراض التقارير املالية التايل:  مهام / مسؤوليات فريق العمل من
ب) تطبيق العملية املتفق عليها للتعامل مع القضا  اخلطرية، مبا يف ذلك القضا  االجتماعية والبيئية  املوافقة على املشروع؛ عندعليها 
، مبا يف ذلك تفاصيل إليها التوصلوالنتائج اليت مت  جدي أي وضعملعاجلة  التقارير املرحلية عن اإلجراءات املتخذةاستعراض ج)  اهلامة؛

نظر وثيقة أ، إذا لزم األمر (ةالقانوني يةواإل½اء وفقًا ألحكام االتفاق الوقف تطبيق معاجلاتد)  أي اسرتداد لألموال أو شطب اخلسائر؛
  ).PAD 1797 رقم البنك الدويل

  
  .االستعراض الفينمهام  ويتوىل) 2-1- 6 الفصلنظر أنصف السنوية ( االستعراضيف اجتماعات  أيضاً يشارك البنك الدويل 

  
  )االستعراض نصف السنوية(اجتماعات جملس إدارة املشروع  2 – 1 – 6

السلطة للتنمية)  الصندوق االجتماعيو مشروع األشغال العامة و البنك الدويل و املشروع (برEمج األمم املتحدة اإلمنائي  إدارة جملس يتوىل
الرقابة وضمان اجلودة. تسهل اهليئة التعاون بني برEمج األمم و سرتاتيجي اإلالتوجيه و ميثل أعلى هيئة للتنسيق و ، اإلشرافية واالستشارية

املتحدة اإلمنائي والطرفني املسؤولني (مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية) والبنك الدويل وأصحاب املصلحة اآلخرين 
واستعراض سرتاتيجي والرقابة اإلالتوجيه  وتوفريلسنوية على خطط العمل ا إدارة املشروع pستعراض واملوافقةجملس  يقوملتنفيذ املشروع. 
املشروع إىل  إدارة السردية واملالية. سيقوم برEمج األمم املتحدة اإلمنائي بدعوة جملس اإلجنازتقارير واستعراض التنفيذ عملية التقدم احملرز يف 

  .لالستعراض الفين الدويللبنك اسيتزامن ذلك مع توقيت بعثات و  ،االجتماع على األقل كل ستة أشهر
  

توضح النتائج اإلجناز اليت املشروع وأصحاب املصلحة الرئيسيني، والذي يتألف من بياEت  إدارة إىل جملس اإلجنازسيتم تقدمي تقرير 
وامللخص السنوي لتصنيف جودة املشروع وحتديث املخاطر إىل على مستوى املخرجات  مسبقاً احملققة مقابل األهداف السنوية احملددة 

  اليت مت إعدادها خالل هذه الفرتة.تقارير االستعراض لتقييم أو خاصة pوأي تقارير جانب تدابري التخفيف 
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  بر[مج األمم املتحدة اإلمنائي 3 – 1 – 6

العمل من خالل ، به وااللتزامعن اإلشراف على تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  املسؤوليةبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي  سيتوىل
 املوضوعةبشكل وثيق مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية. سيكون إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة 

  وSئق املناقصة. وثيقة من من أي جزءاً 
  

عن مراجعة أو حتديث هذه الوثيقة أثناء سري املشروع، pلتشاور مع مشروع األشغال العامة ج األمم املتحدة اإلمنائي املسؤولية سيتوىل برEم
  والصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدويل.

  
  فريق إدارة املشروع

. يتمتع الفريق حينهايف املخاطر وتقدمي النتائج يف وختف يف امليدانالتنفيذ الفعال لألنشطة على التأكد من فريق إدارة املشروع  يعمل
  وتقليل احلساسيات السياسية. الشموليةجغرايف يف كل من صنعاء وعدن لضمان  بتواجد

  
. تتمثل مسؤولية مدير املشروع الرئيسية يف التأكد من أن ات ذات الصلة بهالقرار  واختاذ للمشروع مدير املشروع مسؤول عن اإلدارة اليومية

والتكلفة احملددة. مدير املشروع مسؤول  الزمنيةقيود الملعايري اجلودة املطلوبة ويف حدود  وفقاً النتائج احملددة يف وثيقة املشروع  يولداملشروع 
  .الالزمةارة املخاطر البيئية واالجتماعية عن اإلشراف على تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإجراءات إد

  
تواصل. نظام املعلومات اإلدارية الشكاوى و الموظف و أخصائي رصد وتقييم و يتم دعم مدير املشروع من قبل فريق يضم املنسقني الوطنيني 

ربEمج األمم االقتصادية واالنتعاش التابع لفريق الربEمج املعين pملرونة ويشرف عليه  ،يف املراحل النهائية من التطوير لدعم إدارة املشروع
ومراجعة وكذلك على جوانب أخرى مثل املالية واملوارد البشرية  النوعيةاملتحدة اإلمنائي الذي يتحمل مسؤولية ضمان اجلودة الفنية / 

مقر برEمج األمم املتحدة اإلمنائي  خرباء يف أيضاً أدEه). يدعم فريق إدارة املشروع  الفصلمراجعة  رجىيُ والرصد والتقييم ( احلساpت
  املعايري االجتماعية والبيئية. خرباء يفواملراكز اإلقليمية، مبا يف ذلك 

  
الصحة  وخرباء بيئيةالجتماعية و االوطنية العايري وخرباء امل ةدوليالضماEت المبا يف ذلك أخصائي  ،املشروعفريق الضماEت يف  سيتوىل

عن تعزيز قدرة برEمج األمم املتحدة اإلمنائي واألطراف املسؤولة على حتسني معايري وخدمات الصحة  املسؤوليةوالسالمة املهنية الوطنيني 
 وختفيف نواحلد م ويف االستفادة من الفرص احملتملة مع ضمان جتنب اتالقرار  اختاذاالجتماعية والبيئية واملهنية واملسامهة يف حتسني عملية 

  .وإدارة املخاطر االجتماعية والبيئية السلبية
  

  وضمان املشروعاإلشراف على 

والرصد  اإلشرافاملشروع عن طريق القيام مبهام  إدارة "ضمان املشروع" يف دعم جملس برEمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن تتمثل وظيفة
املناسبة إلدارة املشروع. جيب أن يكون ضمان املشروع  املؤشرات واستكمال املوضوعية واملستقلة للمشروع. يضمن هذا الدور إدارة

إىل مدير املشروع. عالوة  املتعلقة pلضمان هاملشروع تفويض أي من مسؤوليات إدارة ال ميكن kلس فإنهلذلك و  ،مستقًال عن مدير املشروع
سياسات وإجراءات برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، ب االلتزام ويكفلعلى ذلك، يوفر برEمج األمم املتحدة اإلمنائي ضمان اجلودة للمشروع 

  .هذا مبا يف ذلك املعايري االجتماعية والبيئية وتنفيذ متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
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فريق الربEمج املعين pملرونة االقتصادية واالنتعاش من قبل  ألغراض مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنف وضمان اجلودة يتم اإلشرا
 كسب  اليت تركز على سبل للربامج يف اليمنبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي  حمفظة التابع لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي، والذي يشرف على

الرقابة املؤسسية والدعم اإلداري مبا يف ذلك التمويل واملوارد بتوفري م مقر برEمج األمم املتحدة اإلمنائي سيقو تقدمي اخلدمات. العيش و 
  .واالستقصاءاتالبشرية ومراجعة احلساpت 

  
  األطراف املسؤولة 4 – 1 – 6

 يف العاملني عاتق املوظفني وستقع على ،اإلدارة البيئية واالجتماعيةعن تنفيذ إطار ستتوىل املسؤولية أثناء العمليات، األطراف املسؤولة 
  اآلSر البيئية واالجتماعية. احلد مناملشروع مسؤولية منع أو 

  
 عن املشروع: مشروع مسؤولني طرفني مثة. يةاالتفاق ملذكرةمسؤولة مباشرة أمام برEمج األمم املتحدة اإلمنائي وفقاً تكون األطراف املسؤولة 

قع اواملكاتب الفرعية ومهندسي املو  ةالرئيسي اتاألشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية. تشمل األطراف املسؤولة مكاتب املقر 
األطراف املسؤولة فإن ، األمر½اية  يف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. يف دوراً  أيضاً قع والعمال الذين يلعبون اواملشرفني على املو 

ة عن ضمان تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ضمن حافظة مشاريعها الفرعية وضمان إ´حة مجيع الوSئق ذات الصلة يسؤولتتحمل امل
  برEمج األمم املتحدة اإلمنائي. ها إىلوإبالغ

  
صنعاء الرئيسي يف قر امليعملون يف  موظفاً  185من خالل  3 – 1و  1 – 1سيقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بتنفيذ املكونني الفرعيني 

من خالل موظفيه البالغ عددهم  2 – 1املكون الفرعي  بتنفيذ مشروع األشغال العامةقوم يف مجيع أحناء اليمن. سي وتسعة مكاتب فرعية
  وتسعة مكاتب إقليمية. املقر الرئيسي يف صنعاءيف موظفاً  53
  

 جزءاً سؤولة يف النهاية عن تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يف مجيع املشاريع الفرعية اليت تعد اإلدارة العليا لألطراف املسؤولة هي امل
  .مشروع االستجابة الطارئة لألزمة يف اليمنمن 

    
فيذ إطار اإلدارة البيئية ر اإلدارة العليا التزامها من خالل: ضمان توافر املوارد الضرورية إلنشاء وتنفيذ واحلفاظ على وحتسني تنجيب أن ُتظهِ 
لتسهيل التنفيذ الفعال إلطار اإلدارة البيئية وذلك املسؤوليات واملساءلة وتفويض السلطات وحتديد حتديد األدوار و واالجتماعية 
  واالجتماعية.

  
  تتحمل األطراف املسؤولة مسؤولية تطوير وتنفيذ ومراقبة املقاولني.

  
 ومدير املوقع(األطراف املسؤولة)  وقعاملمهندس جيب تعيني واجبات اإلدارة البيئية واالجتماعية على وجه التحديد ملناصب معينة مثل 

وصول لل مباشرة لديهم قنواتأن تكون إدارة املخاطر االجتماعية والبيئية و  يف جمالتدريب ال حاصلني على واجيب أن يكونو  )،املقاولني(
  تشمل:املوقع  مدير إىل معظم مستو ت اإلدارة العليا. بعض واجبات مهندس /بالغ اإلو 
  

  جلميع العمال يف املوقع  التمهيديتنظيم وإجراء برامج التدريب، مبا يف ذلك التدريب 

  املتعلقة علوماتاملتنظيم املعلومات املراد نقلها من اإلدارة إىل العمال، مبا يف ذلك p ملقاولني من الباطن 

 وفري وتنفيذ تدابري اإلدارة البيئية واالجتماعية، مبا يف ذلك تدابري الصحة والسالمة املهنية ت 
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 ومراجعة ظروف وأسباب املخاطر البيئية واالجتماعية إلسداء املشورة لإلدارة العليا بشأن التدابري الوقائية واملشاركة يف  استقصاء
  قع.ااملو  السابق الختيارالتخطيط 

  
 أثتاءإلدارة املخاطر والسالمة  اً أساسي اً أمر يُعد  قعاملشريف املو مسؤولية واضحة  وإسناديف كل موقع عمل اجليدين التخطيط والتنظيم 

، "فورمان –رئيس العمال "مثل يف املوقع  تسميات خمتلفة يُطلق عليهاملستوى األول من اإلشراف، والذي يُقصد به البناء. "املشرف" هنا 
  :التايلإىل التأكد من  ضمن جمال اختصاصه، ،" وما إىل ذلك. حيتاج كل مشرف إىل الدعم املباشر من إدارة املوقع ويسعىىاألسط"

  ظروف العمل واملعدات آمنة أن 

  نتظامp يتم فحص تدابري السالمة وإدارة املخاطر يف مكان العمل 

  غري متوقعة  اكلواالستجابة هلا بسرعة إذا ظهرت مشإدارة املخاطر البيئية واالجتماعية احملتملة بفعالية تتم 

  بهي يتوقع منهم القيام الذ العملمت تدريب العمال بشكل مناسب على 

  تنفيذ تدابري اإلدارة االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك تدابري السالمة يف مكان العمل مت 

 ستخدام املوارد واملهارات املتاحة  متp اعتماد أفضل احللول 

 ويتم استخدامهامعدات احلماية الشخصية الالزمة متوفرة ن أ  
  

التعرف  العمالإجراء عمليات تفتيش منتظمة وتوفري الوسائل الالزمة الختاذ التدابري العالجية. يتيح تدريب  آمناً يتطلب جعل موقع العمل 
اآلمنة إلجناز العمل. جيب إشراك العمال مباشرة، من لطريقة pالعمال  سيتم تعريفوكيف ميكنهم التغلب عليها.  الكامنةعلى املخاطر 
  خالل ما يلي:

  
 " مهمة، متنح  أي ، وهي عبارة عن جلسة مد�ا مخس إىل عشر دقائق مع املشرف قبل مباشرة"العدةصندوق بحاطة اإلجلسة

لسالمة اليت من احملتمل pاملتعلقة  اكلشاملالعمال واملشرف فرصة للتحدث عن املخاطر االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك 
 أو مشكلة خطرية  خطري مواجهتها و احللول احملتملة لتلك املشاكل. هذا النشاط سهل التنفيذ وقد مينع وقوع حادث

 ن بيئة العمل آمنة قبل بدء وهو ، ""فحص السالمةÂ هلم اختاذ إجراءات عالجية  تتيحعملية قد أي فحص من قبل العمال
  .للخطر احمليط احمللي عامل آخر أو اkتمعأي  يعرض أو الحقاً  كن أن يعرضهمغري آمن مي وضعلتصحيح 

  
  الطرف الثالثالراصدين من  5 – 1 – 6

عمل pلتعاون الوثيق مع وتبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي،  يف شروعاملمباشرة إىل مدير  اتقاريرهجهة الرصد من طرف Sلث بتقدمي  تقوم
فريق إدارة جهة الرصد من طرف Sلث بتقدمي الدعم إىل  تقومأخصائي رصد وتقييم املشروع ومع األطراف املسؤولة عن تنفيذ املشروع. 

من اخلربة  املشروع وأصحاب املصلحة اآلخرين بوسائل أفضل للتعلم إدارة ربEمج األمم املتحدة اإلمنائي لتزويد جملسالتابع لشروع امل
تقوم جهة الرصد من طرف Sلث امليدانية وحتسني تقدمي اخلدمات إىل اkتمع والتخطيط وختصيص املوارد وإظهار النتائج. من املتوقع أن 

  بتزويد برEمج األمم املتحدة اإلمنائي بتقارير فصلية.
  

  ئية، مبا يف ذلك رصد تنفيذ تدابري اإلدارة املتفق عليها.ة رصد املخاطر االجتماعية والبييجعاملر قوائم الستشمل قوالب التقارير / 
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  بناء القدرات والتدريب 2 – 6
 أن يكونوا على علم وغريهم من العمال واملقاولنيالصلة  ذوي للموظفني مبا يتيحتتحمل األطراف املسؤولة مسؤولية ضمان وجود أنظمة 

p أن إىل أصحاب املصلحة يف املشروع  أضاريف ذلك إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. ملتطلبات البيئية واالجتماعية لتنفيذ املشروع، مبا
  ولوية.حيظى pألبناء القدرات والتدريب جيب أن 

  
متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ذات الصلة، مبا يف ذلك متطلبات حول سيحضر مجيع موظفي املشروع تدريبات متهيدية أولية 

  والسالمة والبيئة والرتاث الثقايف.الصحة 
  

  بناء القدرات والتدريب:ل التالية ربامجالسيتم إجراء التدريب بشكل مستمر. سيتم تنفيذ 
  

 الرئيسي بناء قدرات اإلدارة العليا للمقر (مج األمم املتحدة اإلمنائيEبقيادة بر) ملتطلبات التوعية : واملكاتب الفرعيةp والعناصر
الالزمة إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية للمساعدة يف فهم أمهية اإلدارة األساسية واملتطلبات والعناصر األخرى التنظيمية 

االجتماعية والبيئية من مرحلة التصميم وحىت التنفيذ. من الضروري أن تواصل القوى العاملة املدربة التدريب وبناء القدرات يف 
 ملثل هذه التدريبات.مؤسسا�ا عن طريق العمل كخرباء 

  متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية (بقيادة األطراف املسؤولة  حولبناء قدرات مهندسي املوقع / املشرفني على املوقع
حسب ما  للسيطرة عليهاpملخاطر االجتماعية والبيئية احملددة وتدابري اإلدارة التوعية : بدعم من برEمج األمم املتحدة اإلمنائي)و 

 بناء قدرا�م على القيام Âنشطة املراقبة واإلشراف يف هذا اkال.و ينطبق على أنشطة املشروع 

 سوف يتلقى مجيع العمال ن والعمالة احمللية (بقيادة األطراف املسؤولة)تعاقديالعمال مبا يف ذلك العمال امل وتوعية تدريب :
لضمان تنفيذ  pملهام احملددةاجتماعي و / أو بيئي خطري تدريبًا خاصًا  املشاركني يف أي نشاط مع احتمال التسبب يف ضرر

  .تدابري اإلدارة اخلاصة بكل موقع
  

  لمسؤولية والقدرة واملهارات اللغوية وحمو األمية والتعرض للخطر.ل املتفاوتةستو ت املالتدريب يف االعتبار  إجراءخذ Åجيب أن 
  

الذين يؤدون املهام املتعلقة �دارة املخاطر البيئية واالجتماعية  ملسؤوليتهااألشخاص اخلاضعني جيب على األطراف املسؤولة ضمان أن 
أن يتضمن كل مشروع  ينبغي. ذات الصلةpلسجالت  وأ½ا حتتفظ، املناسبةالتعليم أو التدريب أو اخلربة  من حيثيتمتعون pلكفاءة 

  العمال لتنفيذ تدابري إدارة املخاطر. راتومها يزانية للتدريب لضمان قدراتيف املفرعي بند 
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  . إشراك األطراف املعنية واإلفصاح عن املعلومات7
  

  مبادئ املشاركة اهلادفة والفعالة والواعية لألطراف املعنية 7-1
املعنية يف تصميم وتنفيذ املشاركة اهلادفة والفعالة والواعية لألطراف   سيضمن مشروع االستجابة لألزمات الطارئة واألطراف املسئولة فيه

مهمون   اجلهات الفاعلة ومنظمات اkتمع املدين واkتمعات احمللية وغريها من األطراف املعنية الرئيسيني هم شركاء  املشاريع الفرعية.  مجيع
  pلتنمية املستدامة.  والنهوض  يف إجناز املشاريع

  
تعزز   وسريعة االستجابة ذات أمهية حامسة للتصميم والتنفيذ السليم للمشروع.تدعم مشاركة األطراف املعنية تطوير عالقات قوية وبناءة 

إنه هدف يف حد   املشاركة الفعالة لألطراف املعنية قبول املشروع وملكيته وتعزز االستدامة االجتماعية والبيئية وفوائد التدخالت املدعومة.
وكذلك وسيلة فعالة لتحقيق نتائج املشروع، مبا يف  - ت اليت قد تؤثر عليهم دعم حقوق املواطنني وغريهم يف املشاركة يف القرارا -ذاته 

  ذلك تلك املتعلقة pحلكم الدميقراطي، ومحاية البيئة، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان، ومنع وحل النزاعات.
  

  سوف تنطوي مشاركة األطراف املعنية الفعالة واهلادفة على اخلصائص التالية:
 التالعب اخلارجي، والتدخل، واإلكراه، والرتهيب. أن تكون خالية من  
 .أن تكون شاملة ومستجيبة لكافة الفئات العمرية والنوع االجتماعي  
  مناسبة ثقافيا ومصممة الختيارات اللغة االنسب وعمليات صنع القرار لكل جمموعة من األطراف املعنية احملددة، مبا يف ذلك

  الفئات احملرومة أو املهمشة.
  ئق واخلطط.مبنيةSعلى إفصاح مسبق ومزمن ملعلومات كافية ومفهومة وميكن الوصول إليها، مبا يف ذلك مسودات الو  
 .رSأن تدشن يف وقت مبكر من عملية تصميم املشروع، وتستمر تكرارا طوال دورة املشروع، وتعديلها مع ظهور املخاطر واآل  
 ر الضارةSوالتدابري واإلجراءات املقرتحة للتصدي هلا. حتدد املخاطر االجتماعية والبيئية واآل  
  تسعى إىل متكني األطراف املعنية، وخاصة الفئات املهمشة، ومتكني مشاركة مجيع وجهات النظر ذات الصلة لألشخاص

 املتضررين وغريهم من املستفيدين يف عمليات صنع القرار، مثل أهداف املشروع وتصميمه، وتدابري التخفيف، ومشاركة فوائد
  التنمية والفرص، وقضا  التنفيذ.

 ،ئق يف شكل يسهل الوصول إليه للمشاركنيSالتدابري املتخذة لتجنب أو تقليل املخاطر على   ال سيما  موثقة بتقارير وو
  املستفيدين من املشروع أو تقليل آSرها.

 .متوافقة مع واجبات الدول والتزاما�ا مبوجب القانون الدويل 

  

  علوماتاإلفصاح عن امل 7-2
إىل توفري معلومات مزمنة يسهل الوصول إليها فيما يتعلق pملشروع و¨ثرياته االجتماعية والبيئية احملتملة على   اإلفصاح عن املعلومات  يشري

الوصول إىل حتتاج األطراف الفاعلة   األطراف املعنية من أجل تسهيل مشاركتهم الفعالة والبناءة والواعية يف تصميم املشروع وتنفيذه.
  ذ.معلومات املشروع واملشاريع الفرعية ذات الصلة من أجل فهم الفرص واملخاطر احملتملة املتعلقة pملشروع واملشاركة يف التصميم والتنفي
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ت pإلضافة إىل احلصول على املعلومات العامة للمشروع، حتتاج األطراف الفاعلة إىل الوصول إىل تقارير الفحص ومسودات التقييما
وينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات يف الوقت احملدد ويف موقع يسهل الوصول إليه وبصيغة وبلغة   واخلطط اإلدارية وصيغها النهائية.

  مت توضيح عناصر اإلفصاح الفعال هذه �جياز فيما يلي:  يفهمها األشخاص املتأثرون واألطراف املعنية األخرى.

  
: ينبغي تقدمي معلومات عن اآلSر االجتماعية والبيئية احملتملة املتعلقة pملشروع وتدابري املناسب)اإلفصاح املزمن (يف الوقت  •

ينبغي تقدمي مسودات الفحص والتقييمات وخطط اإلدارة مسبًقا كجزء من   التخفيف / اإلجراءات اإلدارية قبل اختاذ القرارات.
ت، جيب اإلفصاح عن مسودات الفحص والتقييمات واخلطط اإلدارية وصيغها يف مجيع احلاال  عملية التشاور مع األطراف املعينة.

 النهائية والتشاور بشأ½ا قبل تنفيذ األنشطة اليت قد تؤدي إىل آSر اجتماعية وبيئية ضارة حمتملة.

  
ملعلومات املتعلقة : حتتاج األطراف املعنية أن يكونوا قادرين على الوصول بسهولة إىل ااملعلومات اليت ميكن الوصول إليها •

بينما قد تفرض املتطلبات التنظيمية احمللية توافر تقييمات بيئية يف املكاتب احلكومية، فقد ال يكون   pلتقييمات وخطط اإلدارة.
ر قد يلزم النظر يف وسائل النشر األخرى، مثل النش  لضمان أن األطراف املعنية احمللية ميكنهم الوصول إىل املعلومات.  كافياً   ذلك

أو اkالس احمللية أو املنظمات أو الصحافة الورقية أو التقارير التلفزيونية واإلذاعية أو   العامة  االجتماعات  على املواقع اإللكرتونية أو
 النشرات أو العروض احمللية أو الربيد املباشر.

  
قد   مة خصيًصا kموعة األطراف املعنية.حتتاج املعلومات أن تكون بشكل ولغة مفهومة بسهولة ومصم الشكل واللغة املناسبان: •

يلزم ترمجة املعلومات املوجزة املستمدة من التقييمات وخطط اإلدارة وتقدميها بوسائل خمتلفة (على سبيل املثال، مكتوبة أو 
ء والرجال والطرق مستوى التفاصيل التقنية واللغات واللهجات احمللية ومستو ت اإلملام pلقراءة والكتابة وأدوار النسا  شفهية).

قد ال يكون الطلب العام عن وSئق املشروع   احمللية لنشر املعلومات هي اعتبارات مهمة يف استنباط أشكال اإلفصاح املناسبة.
بدًال من ذلك، قد حتتاج إىل تقدمي املواد بطريقة سياقية، مثل عرض   شكًال مناسًبا ملشاركة املعلومات والسؤال عن املدخالت.

ينبغي استخدام مناذج استباقية مناسبة من االفصاح   مبعلومات وأسئلة رئيسية مصممة للحصول على ردود االفعال. اخليارات
وقد يشمل ذلك البث اإلذاعي والكتيبات واملنشورات اkتمعية والرسائل   خارج نطاق نشر املعلومات على شبكة اإلنرتنت.

اخل، كما أنه من األمهية مبكان ضمان وضع طرق اتصال مناسبة للوصول إىل النصية القصرية والعروض التقدميية الشفوية،....
  الفئات املهمشة واحملرومة.

  

ت إن عملية إشراك األطراف املعنية هي حلظة ممتازة للحصول منهم على أنواع املعلومات اليت يريدو½ا وحيتاجو½ا والصيغ واللغات واآلليا
  األنسب للنشر.

  

ماعية والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي على متطلبات االفصاح عن تقارير الفحص؛ مسودات التقييم واخلطط حتتوي املعايري االجت
ملزيد من التفاصيل حول إشراك األطراف املعنية   وأي تقارير رقابية اجتماعية وبيئية مطلوبة.  اإلدارية االجتماعية والبيئية وصيغها النهائية؛

 UNDP Guidance onاإلمنائي  املعلومات يف برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، يرجى الرجوع إىل إرشادات الربEمج ومتطلبات االفصاح عن

Stakeholder Engagement   3امللحق.  
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  االستجابة لألزمات الطارئة يف جمال إشراك األطراف املعنية واإلفصاح عن املعلوماتأنظمة مشروع  7-3
تتطلب املشاركة الواعية لألطراف املعنية من قبل مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية للمشاركة يف تدخالت املشروع من 

إجراءات ملشاركة اkتمع واألطراف املعنية يف دورات   الطرفني املسؤولني  لكال تتضمن إجراءات التشغيل القياسية  قبل اkتمعات واألفراد.
السرتاتيجية مستدامة طويلة األجل   املشروع اخلاصة °م كمكون رئيسي يف حتديد املشروع وتصميمه وتنفيذه، pعتبارهم مكون رئيسي

  للعمليات والصيانة.

 

رحلة التحديد والتصميم وتلعب دوًرا رئيسًيا يف دعم الفرق امليدانية، وتسهيل التنفيذ يتم إنشاء جلان جمتمعية يف بداية املشروع يف م
وللحفاظ على مشاركة اkتمع وإشراكه، تتضمن   واستدامة أصول اkتمع اليت يتم إنشاؤها من خالل مشاريع فرعية، بعد إغالق املشروع.

  فري املوارد للتدريب كلما دعت احلاجة.املشروعات الفرعية أحكاًما إلنشاء جلان اkتمع هذه وتو 

  
حتدد مبادئ حتديد دورة املشروع الفرعي وتطويره وإدارته مشاركة اkتمعات من البداية يف مراحل االختيار والتصميم، وحىت إغالق 

  املشروع.

  
مت تطوير معيار اختيار دقيق   املشاريع الفرعيةإلشراك اkتمعات احمللية واحلد من املخاطر احملتملة من الصراعات بني األطراف املعنية على 

املستند   الوطين  ومؤشر االستغاثة  من املعايري،  مع وضع جمموعة موضوعية  املسئولة.  واألطراف  من قبل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي
   ت املشاريع اkتمعية وحتديد املستفيدين.البياEت، فإن اkتمعات مدعوة أيًضا للمشاركة على املستوى احمللي للمشاركة يف حتديد أولو   إىل

  
تعطى األولوية   جيب أن تليب املشروعات الفرعية االحتياجات األساسية وفًقا الحتياجات الفقر واخلدمة املقدمة يف املؤشرات الوطنية.

موعات اkتمعية لتحديد من سيستفيد pإلضافة إىل البياEت املقدمة من خالل املؤشرات الوطنية، تتم استشارة اk  للمجتمعات األفقر.
  من املشاريع الفرعية، و°ذه الطريقة تشارك األطراف املعنية بنفسها يف اختيار وإقرار من يستفيد من املشاريع الفرعية.

  
هذه املسامهة على يُنظر إىل   pإلضافة إىل ذلك، تشمل بعض اإلجراءات املسامهة املالية من قبل املستفيدين، مبا يتناسب مع إمكانيا�م.

 أ½ا عنصر ضروري ملشاركة األطراف املعنية، وتوفر ضماEً لالستدامة يف املستقبل من خالل تشغيل املشاريع الفرعية وصيانتها و�دف إىل
  تعزيز االلتزام الثابت pملشاركة الفعالة للمستفيدين.

  
لضمان مشاركة مجيع األطراف املعنية على قدم املساواة يف املشاريع   ةكوسيل  تشمل كلتا املؤسستني أحكام تعميم مراعاة النوع االجتماعي

الفرعية وتوفري الفرص لتحسني مشاركة املرأة يف صنع القرار كما هو مبني يف القسم أعاله بشأن آSر املشروع واملخاطر، قسم النوع 
  االجتماعي.

  
يف تعزيز سبل العيش واالقتصاد احمللي، يف املشروعات الفرعية اليت عالوة على ذلك، وفًقا لنهج مشروع االستجابة لألزمات الطارئة 

معات تستخدم التعاقد اkتمعي، وتوفري األعمال املدنية ومواد البناء، واستئجار املعدات ووسائل النقل والعمال املهرة، تنفذ من قبل اkت
  نفسها.
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مستوى رضاهم عن مشروع   ويراقب  كد من ان األطراف املعنية مت استشار�ايساعد وكيل الرقابة اخلارجي (الطرف الثالث) أيًضا يف التأ
االستجابة لالزمات الطارئة مبا يف ذلك معايري اختيار املشروع الفرعي. لقد حتققت مسوحات وكيل الرقابة اخلارجي(الطرف الثالث) من 

ونوعية التدخالت املنفذة، واملستفيدين، ورضا اkتمع عن خمتلف تنفيذ التدخالت املخطط هلا، وااللتزام �جراءات التنفيذ املتفق عليها، 
تتم مقابلة الشباب والرجال والنساء، بشكل منفصل لتمكني   جوانب تدخالت املشروع وآSره على املستفيدين واkتمعات املستهدفة.

من أبريل إىل  TPMA  تقرير  بة اخلارجي(الطرف الثالث) (انظروكيل املراق  تقرير  من األمثلة اليت قدمها  املشاركني املهمني من املشاركة الفعالة.
 98.5) أن تدخالت النقد مقابل العمل كان مرضيًا للغاية للمستفيدين يف جوانب خمتلفة مبا يف ذلك وجود املشروع بنسبة (2018يونيو 

  pملائة). p98ملائة) واختيار املستفيدين بنسبة(
   

املعنية يف إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية إىل احلاجة إىل تعزيز مشاركة األطراف املعنية بشكل ومع ذلك، أشارت مشاورات األطراف 
مستمر، حيث يتم اجلمع بني األطراف املختلفة بشكل أكثر انتظاًما كشركاء حقيقيني للمساعدة يف حتديد حلول للتحد ت اليت يواجهها 

شروع وسيستمر شركاء املشروع يف استكشاف وسائل جديدة وفعالة للوفاء °ذا سيظل إشراك األطراف من أولو ت امل  املشروع.
  وينبغي أن يتضمن كل مشروع فرعي بند ميزانية إلشراك األطراف املعنية وتدريبهم.  االلتزام.

  

  آلية معاجلة التظلمات .8

  آلية التظلم على مستوى املشروع 8-1
بشكل مباشر أو غري مباشر بسبب  ،رض شخص أو جمموعة من الناس لضرر حمتملأثناء تصميم وبناء وتنفيذ أي مشروع فرعي، يتع

ميكن أن تكون التظلمات اليت قد تنشأ مرتبطة pلقضا  االجتماعية مثل معايري األهلية واالستحقاقات، وتعطيل   أنشطة املشروع.
قد تتعلق التظلمات أيًضا pلقضا  البيئية مثل   ة والثقافية.اخلدمات، وفقدان سبل العيش املؤقتة أو الدائمة وغريها من القضا  االجتماعي

و االزدحام التوليد املفرط لألتربة أو األضرار اليت تلحق pلبنية التحتية بسبب االهتزازات املرتبطة pلبناء أو نقل املواد اخلام أو الضوضاء أ
العامة خالل إعادة ¨هيل الري،أو األضرار اليت تلحق pحلدائق املنزلية  املروري أو اخنفاض جودة أو كمية موارد املياه السطحية / اخلاصة /

  واألراضي الزراعية، اخل.

  
يف حالة ظهور مثل هذا املوقف، جيب أن تكون هناك آلية ميكن من خالهلا لألطراف املتضررة حل هذه املشكالت بطريقة ودية مع 

ولتحقيق هذا اهلدف، مت تضمني آلية   ويف الوقت املناسب وفعالة من حيث التكلفة.موظفي املشروع بطريقة فعالة وغري متحيزة وشفافة 
  معاجلة التظلمات يف إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية هلذا املشروع.

  
  آلية معاجلة التظلمات:

  خماوفهم بطريقة عادلة وشفافة؛توفر عملية شرعية تسمح ببناء الثقة بني جمموعات األطراف املعنية وتؤكد هلم أنه سيتم تقييم   -أ
تتيح الوصول السهل واملبّسط آللية معاجلة التظلمات جلميع األطراف املعنية وتقدمي املساعدة الكافية ألولئك الذين رمبا واجهوا   - ب

  عوائق يف املاضي ليكونوا قادرين على إظهار خماوفهم؛
معاجلة التظلمات، وتوفر الوضوح حول أنواع النتائج املتاحة توفر إجراءات واضحة ومعروفة لكل مرحلة من مراحل عملية آلية   - ت

  لألفراد واجلماعات؛
تضمن معاملة عادلة جلميع األفراد واجلماعات املعنية واملظلومني من خالل ½ج رمسي متماسك يكون منصًفا ومستنريًا وحمرتًما   - ث

  للقلق والشكاوى و / أو التظلمات؛
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أي فرد / جمموعة متضررة على علم pلتقدم احملرز يف شكواهم، واملعلومات اليت مت استخدامها توفر ½ًجا شفافًا، من خالل إبقاء   -ج
  و  عند تقييم شكواهم ومعلومات حول اآلليات اليت سيتم استخدامها ملعاجلتها؛

ستفادة من من خالل التقييم املستمر، قد تقلل الدروس امل  متكن من التعلم املستمر والتحسينات آللية معاجلة التظلمات.  -ح
  الشكاوى والتظلمات احملتملة.

  

 ستكون آلية معاجلة التظلمات شاملة ومستجيبة جلميع فئات النوع االجتماعي ومجيع الفئات العمرية وتعاجل العوائق احملتملة أمام الوصول
لن تكون آلية معاجلة التظلمات   وع.إىل النساء واملسنني واملعوقني والشباب وغريهم من الفئات املهمشة حسبما يكون ذلك مناسبا للمشر 

معوقا أمام الوصول إىل املعاجلات القضائية أو اإلدارية املناسبة، حيث إ½ا قد تكون ذات صلة أو قابلة للتطبيق وستكون متاحة بسهولة 
  جلميع األطراف املعنية دون أي تكلفة وبدون أي عقاب.

وكيفية تقدمي شكوى و / أو تظلم أثناء عملية إشراك األطراف املعنية وأن يتم جيب اإلبالغ عن معلومات حول آلية معاجلة التظلمات 
  وضعها يف أماكن pرزة إل´حة املعلومات عنها لكافة األطراف املعنية الرئيسيني.

  

انيني) أو عرب اهلاتف أو يف ميكن تلقي مجيع الشكاوى و / أو التظلمات املتعلقة pلقضا  االجتماعية والبيئية إما شفهياً (إىل املوظفني امليد
إن أحد   صندوق الشكاوى أو pلكتابة إىل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي أو مشروع األشغال العامة أو الصندوق االجتماعي للتنمية.

وى و / أو األجزاء الرئيسية يف آلية معاجلة التظلمات هو متطلب قيام فريق إدارة املشروع ومقاول البناء pالحتفاظ بسجل للشكا
  سيتم تسجيل املعلومات التالية:  التظلمات الواردة يف مكاتب موقع املشروع املعنية، مبا يف ذلك شكاوى العمال.

  
ريخ وطبيعة االستعالم والشواغل والشكاوى و / أو التظلمات؛  -أ   وقت ́و

  نوع االتصال (مثل اهلاتف أو الرسالة أو االتصال الشخصي)؛  - ب
  ورقم االتصال؛االسم وعنوان االتصال   - ت
  و  الرد واملراجعة اليت مت إجراؤها كنتيجة لالستعالم والشواغل والشكاوى و / أو املظامل؛  - ث
  .يتخذ اإلجراءات  اإلجراءات املتخذة واسم الشخص الذي  -ج

  

تتم إدارة معاجلة التظلمات للمشروع بواسطة مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية، الذين لديهم آلية 

حلالية والعمل على معاجلة   للتظلم. سيعمل بر[مج األمم املتحدة اإلمنائي مع األطراف املسئولة لتقييم فعالية آلية معاجلة التظلمات ا

  ..اخل..والفجوات،  القدرات وإمكانية الوصول والشفافية

  

والبيئية تثري قضا  نقص الوعي لدى األشخاص املتضررين تقارير رقابة الطرف الثالث ومشاورات األطراف املعنية إلطار اإلدارة االجتماعية 
والتواصل بشأن آلية معاجلة   املستمرة  االتصاالت  لتعزيز  بذل جهود خاصة  سيتم  لذلك،  من آلية معاجلة التظلمات وكيفية الوصول إليها.

  التظلمات.

  

  آلية املساءلة لرب[مج األمم املتحدة اإلمنائي 8-2
إىل آلية   جلة التظلمات على مستوى املشروع وعلى املستوى الوطين، يتمتع أصحاب الشكاوى خبيار الوصولpإلضافة إىل آليات معا

حتقق يف مزاعم Âن   وحدة التحقق البيئية االجتماعية  و  املساءلة يف برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، مع وظائف كال من االلتزام والتظلم.
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ئي، وإجراء الفحص أو االلتزامات االجتماعية والبيئية األخرى من قبل الربEمج اإلمنائي لألمم املتحدة ال معايري برEمج األمم املتحدة اإلمنا
تقع وحدة االلتزام االجتماعي والبيئي يف مكتب التدقيق والتحقيقات   يتم تنفيذها على حنو كاف، وأن الضرر قد ميس الناس أو البيئة.

األمم   لربEمج  أو مشروع  برEمج  جعة االلتزام متاحة ألي جمتمع أو فرد لديه خماوف بشأن آSرمرا  ويديرها موظف رئيسي لاللتزامات.
إن وحدة االلتزام االجتماعي والبيئي مكلفة �جراء حتقيق مستقل ونزيه يف الطلبات الصاحلة املقدمة من األشخاص   املتحدة اإلمنائي.

  علًنا.  املتأثرين حملًيا، واإلبالغ عن نتائجها وتوصيا�ا

  
فرصة للناس املتأثرين حمليا للعمل مع األطراف املعنية اآلخر حلل املخاوف والشكاوى و / أو    توفر آلية استجابة األطراف املعنية

�دف آلية استجابة األطراف املعنية إىل استكمال   التظلمات حول اآلSر االجتماعية والبيئية ملشروع برEمج األمم املتحدة اإلمنائي.
قد تطلب اkتمعات   املشاركة املسبقة لألطراف املعنية واملطلوبة من برEمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركائه املنفذين طوال دورة املشروع.

واألفراد عملية آلية استجابة لألطراف املعنية عندما يستخدمون القنوات القياسية إلدارة املشروع وضمان اجلودة وليسوا راضني عن 
عند تقدمي آلية استجابة للطرف املعين صاحلة، ستعمل جهات   ابة (يف هذه احلالة آلية معاجلة التظلمات على مستوى املشروع).االستج

ولة على التنسيق التابعة للربEمج اإلمنائي على املستو ت القطرية واإلقليمية وعلى مستوى املقر الرئيسي مع األطراف املعنية واألطراف املسئ
  ملزيد من التفاصيل.  www.undp.org/secu-srm  شواغل وحلها. قم بز رةمعاجلة ال

   

  هيئة التفتيش التابعة للبنك الدويل 8-3
تعد هيئة التفتيش آلية مستقلة لتقدمي الشكاوى لألشخاص   تتوفر أيًضا جلنة التفتيش التابعة للبنك الدويل لألشخاص املتضررين.

أنشئ جملس املديرين التنفيذيني هيئة   ا سلًبا أو من احملتمل أن يتأثروا مبشروع ممول من البنك الدويل.واkتمعات الذين يعتقدون أ½م ¨ثرو 
  لضمان وصول الناس إىل هيئة مستقلة للتعبري عن خماوفهم والسعي للحصول على املساعدة.  1993التفتيش يف عام 

  
�دف عملية التفتيش إىل   الفريق هيئة حمايدة لتقصي احلقائق، مستقلة عن إدارة وموظفي البنك الدويل، تقدم تقاريرها مباشرة إىل اkلس.

 تعزيز املساءلة يف البنك الدويل، وإعطاء األشخاص املتضررين صوً́ أكرب يف األنشطة اليت يدعمها البنك الدويل واليت تؤثر على حقوقهم
  )  www.inspectionpanel.org  (احلهم، وتعزز سبل املعاجلة عند الضرورة. ومص

  

  . املتابعة والتقارير والتقييم لتنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية 9
ائي منتظم وبشكل مستمر من قبل موظفي برEمج األمم املتحدة اإلمن ستتم مراجعة إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية وإجراءاته بشكل

اهلدف من ذلك هو حتديث إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ليعكس املعرفة   ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية.
  املشروع ويعكس املعرفة اجلديدة.  أثناء تنفيذ/وتسليم  املكتسبة

  
  سيتم إجراء التعديالت على إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية إذا:

  أو  تغيريات ذات صلة pلظروف االجتماعية والبيئية أو ممارسات اإلدارة املقبولة عموًما؛كان هناك  •
  أو  حتديد املخاطر االجتماعية والبيئية اجلديدة أو غري احملددة سابًقا؛ •
تعديل إذا كانت املعلومات املستقاة من أساليب مراقبة املشروع ومراقبته تشري إىل أن تدابري الرقابة احلالية تتطلب ال •

  أو  حىت تكون فعالة؛
  أو  أن هناك تغيريات يف التشريعات ذات الصلة pملشروع؛ •
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  السلطة التنظيمية املختصة.  أن هناك طلب مقدم من •
  

عند إجراء حتديث، جيب أن يكون مجيع موظفي املوقع على دراية pملراجعة يف أقرب وقت ممكن، على سبيل املثال من خالل اجتماع غري 
  إخطار مكتوب.رمسي أو عرب 

  

  سيقوم مدير املشروع مبراقبة التنفيذ الشامل إلطار اإلدارة االجتماعية والبيئية، وعلى األخص ما يلي:
إعداد مناذج مزمنة للفحص البيئي واالجتماعي جلميع املشاريع الفرعية (قائمة املشاريع الفرعية حسب فئة املخاطر حسب  .1

  التاريخ)
األثر االجتماعي والبيئي للمشروع الفرعي وخطط اإلدارة االجتماعية والبيئية، حسب احلاجة إعداد وتصفية مزمنة لتقييمات  .2

  (قائمة االدوات مع التواريخ)
مبا يف ذلك رصد تدابري التخفيف ومراقبة األداء البيئي واالجتماعي للمقاولني  ،مراقبة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية .3

  (املؤشرات)
  شروع والشركاء املنفذين واملقاولني (قائمة األشخاص والتواريخ واألماكن)تدريب موظفي امل .4

   
  سيقوم مدير املشروع �عداد:

  تقارير نصف سنوية تلخص نتائج املراقبة، لتضمينها يف اجتماعات املراجعة نصف السنوية للمشروع .1
إىل البنك الدويل كجزء من التقارير الشاملة لتنفيذ تقييم سنوي جلميع أنشطة الرصد البيئي واالجتماعي، واليت سيتم تقدميها  .2

  املشروع
 سيتم مشاركة تقارير املراقبة والتدقيق مع البنك الدويل. .3

  

  نظام املعلومات اإلدارية  9-1
وع يوجد لدى كل من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية نظام معلومات اإلدارة املعمول به لتسجيل معلومات املشر 

سيتم إجراء مراجعة   يوفر نظام املعلومات اإلدارية آلية مهمة لتتبع املعلومات حول تطبيق احلماية البيئية واالجتماعية.  ونتائج املراقبة.
  لتحديد الفرص املتاحة لتعزيز عناصر احلماية البيئية واالجتماعية يف نظام املعلومات اإلدارية.

  

  للمشاريع الفرعيةالرصد الذايت وإعداد التقارير  9-2
pلنسبة ألنشطة البناء، سيكون الطرف املسئول / مشرف املوقع مسئوال عن عمليات التفتيش اليومية (مثل عمليات التفتيش البيئية، 

  الصحة والسالمة املهنية) ملوقع البناء.

  
حتتفظ األطراف املسئولة   ة يف موقع املشروع احملدد.ستكون األطراف املسئولة مسئولة عن االلتزام اليومي إلطار اإلدارة االجتماعية والبيئي

جبميع السجالت اإلدارية واالجتماعية والبيئية وحتفظها، مبا يف ذلك سجل الشكاوى واحلوادث مع سجالت أي تدابري تتخذ للتخفيف 
  من سبب الشكاوى أو احلوادث (انظر األقسام أدEه بشأن اإلبالغ عن احلوادث والشكاوى).
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حلادث  اإلبالغ 1- 9-2   والصحة والسالمة املهنية  البيئي واالجتماعي  عن ا

جيب تسجيل أي حوادث، مبا يف ذلك عدم االلتزام إلجراءات اإلدارة االجتماعية والبيئية، pستخدام سجل احلوادث والتفاصيل اليت 
ئي كبري، جيب على املشرف على املوقع / يف حال وقوع أي حادث أو ضرر حمتمل أو ضرر اجتماعي و / أو بي  السجل.  إدخاهلا يف  مت

أقرب وقت ممكن ويف موعد ال   مشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف  اإلدارة العليا للطرف املسئول ومدير  املسئول املعني إخطار
 48سوف يضمن برEمج األمم املتحدة اإلمنائي أيًضا إبالغ البنك الدويل حبوادث كبرية خالل   ساعة. 48  يتجاوز

  املشروع.  مدير  ملوافقة  وقف العمل حىت يتم االنتهاء من املعاجلة وفقا  الطرف املسئول  على  جيب  اعة.س

  
  قوائم التفتيش اليومية واألسبوعية 2- 9-2

اطر ملواقع العمل النشطة ذات املخ  املقرر استكمال قائمة مراجعة اجتماعية وبيئية يومية (مبا يف ذلك قضا  الصحة والسالمة املهنية)  من
من املقرر استكمال قائمة تدقيق اجتماعية وبيئية   قبل املشرف على املوقع / املسئول املعني ويتم االحتفاظ °ا يف سجل.  املتوسطة من

جيب   مشرف املوقع أو الشخص املعني.  أسبوعية وستتضمن إشارة إىل أي مشكالت اليت مت حتديدها يف قوائم املراجعة اليومية اليت يكملها
  للمراجعة واملتابعة إذا مت حتديد أي مشكالت.  مهندس املوقع  قائمة التحقق املكتملة إىلإرسال 

  
  اإلجراءات التصحيحية 3- 9-2

جيب مالحظة أي عمليات عدم مطابقة إلطار اإلدارة االجتماعية البيئية يف عمليات التفتيش االجتماعية والبيئية األسبوعية وتسجيلها يف 
دم املطابقة، جيوز ملشرف املوقع / املسئول املعني حتديد إجراء تصحيحي يف تقرير تفتيش املوقع بناًء على شدة ع  السجل.

اإلدارة العليا لألطراف املسئولة ومدير مشروع   جيب إبالغ  سيتم تتبع تقدم مجيع اإلجراءات التصحيحية pستخدام السجل.  األسبوعي.
  وحول قضية اإلجراءات التصحيحية.االستجابة لألزمات الطارئة Âي حاالت عدم مطابقة 

  
  التدقيق واملراجعة 4- 9-2

من قبل كل من مشروع األشغال العامة   ومراجعة األداء  سنوي  ومهين  واجتماعي  وبيئي  صحي  التزام  إلجراء  خبري استشاري  سيتم تعيني
وم pختيار املشروعات الفرعية بشكل يتم إعطاء االستشاري قائمة جبميع املشروعات الفرعية، وسيق  للتنمية.  والصندوق االجتماعي

عشوائي لتتم مراجعتها، واليت ينبغي أن تشمل مجيع القطاعات والربامج، يف مراحل خمتلفة من دورة املشروع الفرعي مبا يف ذلك التصميم، 
ونتيجة   راجعة ومراجعة ميدانية.ستشمل املراجعة مراجعة مكتبية / م  قيد التنفيذ، واملراحل املكتملة، ومع خمتلف أنواع / مستو ت اخلطر.

سيتم إرسال امللخص التنفيذي لتقرير التدقيق إىل   على اإلدارة.  وعرضها  لذلك، سيقوم االستشاري �عداد تقرير مراجعة احلساpت
لتصحيح   إلمنائيومدير مشروع برEمج األمم املتحدة ا  فروع الطرف املسئول  اجلهات املاحنة بينما سيتم توزيع التقرير املفصل على مجيع

  االحنرافات وتعلم الدروس.

  

   الرصد واإلبالغ من الطرف الثالث للمشروع الفرعي 9-3
ستقوم رقابة الطرف   برEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف هذا اkال.  من املتوقع أن توفر رقابة الطرف الثالث منظورًا مستقًال وتوسع نطاق

من املتوقع    حتديدمها (الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة) بتمويل من املشروع.الثالث مبراقبة أنشطة طرفني مسئولني مت
  أن تزور رقابة الطرف الثالث مواقع املشروع كل ثالثة أشهر بناًء على منهجية أخذ العينات.

  
  وتقارير مراقبة الطرف الثالث.سيتم إدراج مراقبة املخاطر البيئية واالجتماعية وتنفيذ تدابري اإلدارة يف قوالب 
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  خطة الرصد واملراقبة 9-4
   األنشطة إلطار اإلدارة االجتماعية والبيئية  الرصد واإلبالغ وتقييم ملخص  .3  اجلدول

نشاط 

 الرصد
 اإلجراء /  الغرض

اجلدول 

 الزمين
 األدوار واملسؤوليات العمل املتوقع

التقييم 

 السنوي

أن يضمن حتديث "جملس املشروع" 
على تنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية 
 والبيئية والقضا  والدروس املستفادة.

القيام بتضمني تقارير حول  سنو 
تنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية 

والبيئية يف الوSئق املعدة 
الجتماعات املراجعة نصف 

 السنوية

مدير مشروع االستجابة لألزمات 
 الطارئة (بناًء على تقارير رقابة الطرف

الثالث والتقارير الذاتية للمشاريع 
  الفرعية والز رات امليدانية)

املراجعة 

السنوية 

 والتدقيق

يتم حتديد القضا  والدروس املستفادة 
املتعلقة بتنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية 
 والبيئية لدعم التنفيذ الشامل للمشروع

توظيف خبري استشاري  سنو 
إلجراء مراجعة وتدقيق حمفظة 
مشروع االستجابة لالزمات 

الطارئة لكل من مشروع 
األشغال العامة والصندوق 

 االجتماعي للتنمية 

مشروع األشغال العامة، الصندوق 
االجتماعي للتنمية، وبرEمج األمم 

 املتحدة اإلمنائي

تقارير 

نصف 

 سنوية

(الجتماعا

ت املراجعة 

نصف 

 السنوية)

ضمان حتديث "جملس املشروع" على 
طار اإلدارة االجتماعية والبيئية تنفيذ إ

 والقضا  والدروس املستفادة.

نصف 
 سنوي

القيام بتضمني تقارير حول 
تنفيذ إطار اإلدارة االجتماعية 

والبيئية يف الوSئق املعدة 
الجتماعات املراجعة نصف 

 السنوية

مدير مشروع االستجابة لالزمات 
الطارئة (بناًء على تقارير الطرف 

والتقارير الذاتية للمشاريع الثالث 
 الفرعية والز رات امليدانية)

الرصد 

 الفصلي

مراجعة نوعية وكمية الختيار املشاريع، 
واملشاركة مع األطراف املعنية 

حتديد أي خماطر اجتماعية   احملليني.
وبيئية جديدة ومراقبة تنفيذ خطط 

 اإلدارة اخلاصة pملوقع.

  فصلية
(ربع 

  سنوية)
 

رقابة الطرف  تطبيق منهجية
الثالث، لتشمل النظر 

املخاطر الصحية والبيئية   يف
 وإدار�ا  واالجتماعية

فريق مشروع الرقابة من الطرف الثالث 
 وبرEمج األمم املتحدة اإلمنائي

ز(رات 

 ميدانية

القيام بز رات ميدانية للمشروعات 
والتأكد من   الفرعية للتحقق من املوقع
لك تنفيذ إطار التنفيذ الفعال، مبا يف ذ

 اإلدارة االجتماعية والبيئية

وإدار�ا   ضمان حتديد املخاطر دورية
إذا مت حتديد   بشكل مناسب.

خماطر جديدة، سيتم حتديث 
 خطة الفحص واإلدارة.

فريق إدارة مشاريع برEمج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

سيتم احلصول على املعرفة واملمارسات  التعلم
فادة فيما يتعلق اجليدة والدروس املست

�دارة املخاطر االجتماعية والبيئية 
بشكل منتظم، وكذلك يتم احلصول 

عليها بنشاط من املشروعات والشركاء 
 اآلخرين وإدماجها يف املشروع.

على 
األقل 
 سنو 

يتم انتقاء الدروس ذات الصلة 
من قبل فريق املشروع 

وتستخدم إلبالغ قرارات 
 اإلدارة.

برEمج األمم فريق إدارة مشاريع 
وبرEمج األمم املتحدة   املتحدة اإلمنائي

 اإلمنائي
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نشاط 

 الرصد
 اإلجراء /  الغرض

اجلدول 

 الزمين
 األدوار واملسؤوليات العمل املتوقع

مراجعة 

وتعديل 

األنشطة 

والنهج 

حسب 

 الضرورة

املراجعة الداخلية للبياEت واألدلة من 
مجيع إجراءات الرصد إلثراء عملية 

 صنع القرار.

على 
األقل 
 سنو 

سيتم مناقشة بياEت األداء 
واملخاطر والدروس واجلودة 

بل جملس املشروع من ق
واستخدامها إلجراء 

 تصحيحات الدورة التدريبية.

برEمج إدارة مشروع برEمج األمم 
املتحدة اإلمنائي وبرEمج األمم املتحدة 

 اإلمنائي

تقارير تقدم   

 املشروع

كجزء من التقرير املرحلي الذي 
سيقدم إىل جملس املشروع واألطراف 

املعنية الرئيسيني، سيتم تضمني 
التحليل والتحديث والتوصيات إلدارة 

 املخاطر.

سنوً ، 
ويف ½اية 
املشروع 
(التقرير 
 النهائي)

دمج التقدم يف عناصر إدارة 
املخاطر، مبا يف ذلك إطار 
 اإلدارة االجتماعية والبيئية

فريق إدارة مشاريع برEمج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

تفتيش 

 املوقع

طر ضمان التعرف املبكر على املخا
 احملتملة وحلها

يومًيا 
 وأسبوعًيا

استكمال قوائم املراجعة 
اخلاصة بعمليات تفتيش املوقع 

(لتشمل املخاطر واألخطار 
 االجتماعية والبيئية واملهنية)

 األطراف املسئولة (مشرفو املوقع)
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: مراجعة املعايري االجتماعية والبيئية لرب[مج األمم املتحدة اإلمنائي 1امللحق 

  ملشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف اليمن 
 

  معلومات املشروع

  مشروع االستجابة لألزمات الطارئة يف اليمن عنوان املشروع .1
 00097850 رقم املشروع .2

 صنعاء، اجلمهورية اليمنية املوقع (العاملي/ اإلقليمي/ القطري) .3

 
  اجلزء أ: دمج املبادئ األساسية لتعزيز االستدامة االجتماعية والبيئية 

  السؤال األول: كيف يقوم املشروع بدمج املبادئ األساسية �دف تعزيز االستدامة االجتماعية والبيئية؟

  صف �جياز أد[ه كيف يقوم املشروع بتعميم النهج القائم على حقوق اإلنسان.

حد أطراف املسائلة وسيادة القانون، واملشاركة واملساواة وعدم التمييز القائم على النوع أو العمر أو الدين أو الرؤى السياسية أو االنتماء أليتبىن املشروع مبادئ 
اركة فاعلة ومؤثرة من األزمة القائمة، أو املنشأ االجتماعي أو اجلغرايف أو امليالد أو غري ذلك. وسوف حيرص برEمج األمم املتحدة اإلمنائي على وجود مش

على ضمان أن  األطراف املعنية يف تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم مشروع االستجابة لألزمات الطارئة. كما أن املشروع يؤسس آلية خمصصة للتظلمات وقدرة
  يتحمل منفذو العمل املسؤولية جتاه أصحاب احلق فيما خيص اإلجراءات املنفذة ضمن املشروع.

  [ه كيف سيحسن املشروع مساواة النوع االجتماعي ومتكني املرأةصف �جياز أد

تويل مسؤولية رعاية األسرة يدرك املشروع األثر السليب الذي تتسبب به األزمة احلالية يف اليمن على النساء إضافة إىل املهام اجلديدة اليت تلقى على عاتقهن مثل 
% على األقل) لدعم فرص حصوهلن على مصادر الدخل واإلسهام 30النساء بشكل مباشر (بنسبة أو البحث عن مصادر للدخل. وسوف يستهدف املشروع 

% من ميزانية 15يف تقدمي اخلدمات اkتمعية ومتطلبات املعيشة من خالل النقد مقابل العمل والنقد مقابل اخلدمات ومن خالل متويل خمصص (بصل إىل 
والوخيم لدى النساء احلوامل واملرضعات (واألطفال) عرب تقدمي املساعدات املالية (تستلمها األمهات) وتيسري حصول  املشروع) ملعاجلة حاالت سوء التغذية احلاد

  األسر املتضررة على خدمات التغذية.
  صف �جياز أد[ه كيف يقوم املشروع لتعميم االستدامة البيئية

وسيضمن ذلك تطبيق معايري االستدامة البيئية واالجتماعية من أجل املساعدة على ختفيف اآلSر احملتملة سيتم وضع إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع، 
فرعية على املستوى ذات السلبية العالية على اجلانب البيئي واالجتماعي، حبيث يتم تطبيق تلك املعايري يف مراحل اختيار ووضع أولو ت وتنفيذ املشاريع ال

رقابة من عمل برEمج األمم املتحدة اإلمنائي على مراقبتها بشكل وثيق ملالحظة أي آSر بيئية أو اجتماعية سلبية وضمان االلتزام pلضوابط عرب اkتمعي واليت سي
  طرف خارجي. انظر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية.

 
 

  اجلزء ب: كشف وإدارة املخاطر االجتماعية والبيئية
 

املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

يوجد احتمال أن يؤدي املشروع إىل مفاقمة 
أزمات و/ أو خماطر نشوء مظاهر عنف بني 

  األفراد واkتمعات املتأثرة pملشروع 

 3األثر = 

االحتمالية 
 =4 

ميكن أن خيلق سياق األزمة توترات اجتماعية أثناء تنفيذ   متوسطة
التنفيذ املشروع بسبب أولو ت املشاريع الفرعية ومواقع 

  ومعايري اختيار املشاركني.
ومن ضمن التدابري اليت سيتم تنفيذها إجياد تعريف واضح 
ملعايري االستهداف واالختيار بناء على البياEت املرفوعة من 
جمموعات األمم املتحدة، واإلعداد والتنفيذ املشرتك 
للمشاريع الفرعية مع اkتمعات واألطراف املعنية، وكذلك 
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

ملنتظم مع اkتمعات واألطراف احمللية، ووضع آلية التواصل ا
لالستجابة للتظلمات والشكاوى ومعاجلتها من أجل 
ضمان التعامل الفوري مع الشكاوى، وأيضا الكشف العام 
عن أسباب رفض أي مشروع فرعي إن حدث ذلك وذلك 
لز دة الشفافية. أضافة إىل ما سبق سيكون لدى املشروع 

شتمل على التشاور مع النظراء اسرتاتيجية تواصل ت
احلكوميني وإشراك املواطنني والتواصل العام. ويتم تنفيذ 
املشروع بواسطة الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
األشغال العامة وكالمها يعمل بشكل مستقل نسبيا عن 

  احلكومة.
وستقوم هيئة ضبط اجلودة مبتابعة الوضع عن قرب ومبنهجية 

ن حتقيق املشروع ألهدافه ضمن منظمة من أجل ضما
  اإلطار الزمين املتفق عليه.

قد يتسبب املشروع يف إعادة توليد مظاهر 
التمييز ضد املرأة قياما على النوع 
االجتماعي، وخاصة فيما خيص املشاركة يف 
التصميم والتنفيذ أو احلصول على الفرص 

  واملزا .

 3األثر = 

االحتمالية 
 =2 

االستجابة لألزمات الطارئة بتعميم اعتبارات قام مشروع   متوسطة
النوع االجتماعي ضمن منهجية املشروع ملعاجلة مساواة 
النوع االجتماعي عند حتديد املشروع واختيار املوقع واإلدارة 

  واإلشراف.
% على 30يستهدف املشروع النساء بشكل مباشر (بنسبة 

األقل) لدعم فرص حصوهلن على مصادر الدخل واإلسهام 
يف تقدمي اخلدمات اkتمعية ومتطلبات املعيشة من خالل 
النقد مقابل العمل والنقد مقابل اخلدمات ومن خالل متويل 

% من ميزانية املشروع) ملعاجلة 15خمصص (بصل إىل 
حاالت سوء التغذية احلاد والوخيم لدى النساء احلوامل 
واملرضعات (واألطفال) عرب تقدمي املساعدات املالية 

لمها األمهات) وتيسري حصول األسر املتضررة على (تست
  خدمات التغذية.

قد يتسبب جمال الزراعة واملواشي حمدود 
النطاق يف آSر سلبية على املواطن البيئية 
(املعدلة والطبيعية والطارئة) و/ أو النظم 
البيئية وخدما�ا (عرب فقدان املواطن البيئية 

دهور أو على سبيل املثال أو التحول أو الت
  التجزئة أو التغريات اهليدرولوجية)

وستشمل األنشطة: إدارة الري/ قنوات 
املياه، إعادة ¨هيل األراضي الزراعية، إعادة 
¨هيل البنية التحتية للري الزراعي، والبنية 
التحتية الزراعية، وتوفري املدخالت الزراعية، 
ودعم إجراءات املواشي. وتشمل أنشطة 

  ساحات وغري ذلك.املواشي انشاء م
 

 3األثر = 

االحتمالية 
 =2 

على الرغم من أن املشاريع  متوسطة
حمدودة النطاق بطبيعتها إال 
أن اآلSر املرتاكمة الناجتة 
عن تقدمي الدعم 
للمجتمعات قد يؤدي إىل 
انعكاسات سلبية على 
األنظمة البيئية مما قد 
يتسبب يف آSر سلبية على 

البيئية تقدمي خدمات النظم 
  والتنوع احليوي.

ستتوفر املزيد من املعلومات 
بعد اكتمال تنفيذ الفحص 
ملشاريع فرعية أخرى من 
حيث معرفة مدى اآلSر 

يطبق مشروع االستجابة لألزمات الطارئة منهجا وقائيا فيما 
بيعية، خيص استخدام وتطوير وإدارة املواطن البيئية الط

  وخدمات النظم البيئية لتلك املواطن، واملوارد الطبيعية احلية.
ويتمثل أحد أهم أجزاء عملية التقييم االجتماعي والبيئي يف 
حتديد ومعاجلة اآلSر املباشرة وغري املباشرة على املوارد 
الطبيعية، وخدمات التنوع احليوي والنظام البيئي يف منطقة 

ة التقييم أخذ األمور التالية بعني املشروع. وسيتم يف عملي
) خماطر فقدان املواطن البيئية واألنواع، 1االعتبار: (

والتدهور واالنقسام واألنواع الغريبة الدخيلة، واإلفراط يف 
االستغالل، والتغريات اهليدرولوجية، وحتميل املغذ ت، 

) القيم املختلفة (مثل االجتماعية والثقافية 2والتلوث. (
ادية) املرتبطة خبدمات التنوع احليوي والنظام البيئي واالقتص

لدى اkتمعات احملتمل ¨ثرها. وسيتم تقييم اآلSر احملتملة 
املرتاكمة. وجيب التنبه لآلSر املتعلقة pملشروع الواقعة يف 
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

املتوقعة واإلجراءات اإلدارية 
  املطلوبة.

  النواحي احملتمل ¨ثرها.
ستتم إدارة املوارد الطبيعية Âسلوب يعتمد على االستدامة، 

ك محاية التنوع احليوي ومقدرة دعم احلياة ويشمل ذل
لألنظمة البيئية للهواء واملاء والرتبة. كما تضمن اإلدارة 
املستدامة التشاور السليم مع األشخاص املعتمدين على 
تلك املوارد، وكذلك حصول النساء والرجال على فرص 
متساوية للمشاركة يف التطوير، وأيضا التوزيع املتساوي 

  ققة.للفوائد احمل

يشتمل املشروع على إنتاج و/ أو حصاد 
  األمساك أو كائنات حبرية أخرى

 1األثر = 

االحتمالية 
 =3 

سوف يستهدف املشروع الصيادين احلرفيني الذين   منخفضة
يستعملون قوارب صغرية مزودة مبحرك برتول أي أ½ا ال 
تستخدم يف املياه العميقة وال تتم املخاطرة بز دة محولة 
الصيد. وسرياقب املشروع حبرص أنشطة الصيادين خالل 

  فرتة التنفيذ.
سيتم تزويد بعض الصيادين مبعدات العثور على األمساك 
من أجل تسريع عملية البحث عن األمساك وpلتايل التوفري 
يف استهالك الوقود. وحيث أن الصيادين املستهدفني 
يعملون على قوارب صغرية ويستخدمون أساليب صيد 
تقليدية فإن ذلك يقلل من خماطر أن تؤدي معدات العثور 
على األمساك إىل رفع مستو ت الصيد فوق املستو ت 
املعقولة. كما سيعمل املشروع مع مجعيات الصيد املسؤولة 
عن ضمان االلتزام بربوتوكوالت الصيد وذلك حلماية الثروة 
السمكية وتنظيم الضوابط املومسية للصيد. سيتم تنفيذ 
املشروع pلتوافق مع حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية اخلاصة pملعايري االجتماعية 
والبيئية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي واليت من ضمنها إدارة 
الصيد. وسيتم الرتويج ملفهوم الصيد املستدام واملسؤول عرب 

دعم املباشر هذه الشراكة. وسيعمل املشروع عرب ال
للصيادين على حتسني املعيشة اkتمعية والتدريب على 

  اجلودة واستدامة املوارد لتشمل تقليل املخلفات.

يشتمل املشروع على استخراج أو حتويل أو 
  احتواء مياه سطحية أو جوفية

 

 3األثر = 

االحتمالية 
 =3  

يقوم املشروع �عادة ¨هيل  متوسطة
على مصادر املياه املوجودة 

نطاق ضيق، ولن يقوم 
�نشاء نقاط جديدة أو 
بنية حتتية جديدة الحتواء 

  أو استخراج املياه.

يهدف املشروع إىل إعادة ¨هيل أو نشاء مصادر مياه بواقع 
مرت مكعب (مبا يف ذلك مستجمعات املياه  500,000

واخلزاEت وصيانة موارد املياه النظيفة، اخل) وكل هذا يعد 
  بيا.ضيق النطاق نس

يف حالة ضخ اآلpر هناك حاجة ملتابعة مستوى املياه من 
أجل ضبك الضخ وجتنب السحب أكثر من معدل عودة 

  املياه (توزان املياه).
وعلى العموم يتوقع أن تكون املخاطر املرتبطة °ذا األمر 
ضيقة النطاق وقابلة للمعاجلة الفورية. وجيب أن تكون 

  هناك خطط إدارة جاهزة للموقع.
قرتحة وتقييمها يف مواجهة ستتم دراسة املشاريع الفرعية امل  متوسطة 3األثر = ميكن أن تكون املخرجات احملتملة للمشروع 
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

حساسة أو ضعيفة أمام بعض اآلSر احملتملة 
  للتغري املناخي.

تتمتع اليمن مبناخ شبه جاف وهي معرضة 
بشكل كبري لآلSر الناجتة عن التغريات 
املناخية مثل اجلفاف والفيضاEت القوية 
وتغري موسم األمطار وز دة حاالت وقوع 

وارتفاع مستوى مياه البحر. العواصف 
وتشري مصادر إىل أن أهم املوارد املعرضة 
للضغط هي: املياه والزراعة واملناطق 
الساحلية. وتعترب شحة املياه املتعلقة بفرتات 
اجلفاف الطويلة والتبخر ونضوب اآلpر 
واألمطار القوية (اليت تتسبب يف فيضاEت 

كل وميكن أن تدمر احملاصيل) من أبرز املشا 
  املوجودة.

سوف تكون أنشطة مشروع االستجابة 
لألزمات الطارئة املتعلقة pلزراعة (مبا يف 
ذلك الزراعة واملواشي) والصيد واملياه (الري 
وحفظ املياه) أكثر األنشطة حساسية و¨ثرا 

  pآلSر الناجتة عن التغريات املناخية.
إذا مل يكن هناك اعتماد على نظام 

اطر التغريات املناخية معلومات مالئم ملخ
وتدابري إدار�ا قد تؤدي بعض أنشطة 
املشروع اهلادفة إىل ز دة توفر املياه إىل 
نتائج عكسية وحصول نضوب موارد املياه 
اجلوفية أو حتويل بعض املوارد لصاحل 

  جمتمعات على حساب أخرى.

االحتمالية 
 =2  

خماطر التغريات املناخية واآلSر الناجتة عنها. وسيحرص 
مشروع االستجابة لألزمات الطارئة على التحقق من حالة 
ومالئمة املعلومات املناخية ذات العالقة. فإذا مت اكتشاف 
خماطر حمتملة كبرية سيكون مطلوp تنفيذ عمليات تقييم 

ى الضعف واآلSر احملتملة واختاذ إضافية للتأكد من مستو 
تدابري لتجنب املخاطر وختفيفها، مبا يف ذلك النظر يف 
بدائل لتخفيف املخاطر احملتملة. وميكن أن تركز عملية 

  تقييم خماطر التغريات املناخية على األمور التالية:
االستدامة طويلة املدى ملخرجات املشروع بسبب تغريات  -

ل ذلك حتديد املكوEت احلساسة مناخية حمتملة. وسيشم
  أو الضعيفة يف مواجهة التغريات املناخية احملتملة.

خماطر أن يؤدي املشروع إىل ز دة التعرض للتغريات  -
املناخية. ال بد من تقييم مكوEت املشروع يف مواجهة 

  ز دات غري متوقعة يف الضعف أمام التغريات املناخية.
ية والعمرية احملتملة بناء على املخاطر االجتماعية والتوع -

  اآلSر املختلفة للتغريات املناخية.

عوامل إنشاء املشروع وتشغيله قد تسبب 
خماطر حمتملة يف جانب السالمة 

  للمجتمعات احمللية والعاملني.
 

 3األثر = 

االحتمالية 
 =3 

يتم تنفيذ املشروع عرب  متوسطة
الصندوق االجتماعي 
للتنمية ومشروع األشغال 
العامة اللذان سينفذان 
مشاريع إعادة ¨هيل البىن 
التحتية (حمدودة النطاق) 
وفقا لألدلة التشغيلية 
اخلاصة °ما واملعتمدة من 
برEمج األمم املتحدة 
اإلمنائي ومن ضمنها معايري 
السالمة. وسيحرص برEمج 

املتحدة اإلمنائي على  األمم
متابعة التنفيذ عرب أطراف 
خارجية متعاقد معها ومن 

تعد خماطر الصحة والسالمة املهنية ذات أولوية لدى 
مشروع االستجابة لألزمات الطارئة. وقد مت وضع إطار 
عمل وجمموعة أدوات للصحة والسالمة املهنية وينبغي أن 

على مستوى املشاريع الفرعية. ويعترب هذا يتم تنفيذه 
تكميال للتدابري املتخذة من جانب مشروع األشغال العامة 

عرب تنفيذ أدلتهما التشغيلية.  الصندوق االجتماعي للتنميةو 
ملزيد من التفاصيل انظر إطار عمل الصحة والسالمة 

  البيئية.
تبعة قد تشمل اآلSر احملتملة عدم كفاية معايري السالمة امل

يف عمليات إنشاء/ إعادة ¨هيل البىن التحتية حمدودة 
النطاق، و/ أو عدم إزالة خملفات البناء بشكل كامل بعد 
انتهاء املشروع. كما قد تظهر مشاكل متعلقة pلسالمة 

  Eجتة عن األزمة اجلارية واإلجراءات األمنية القائمة بسببها.
والرفع Âية  ستتم مراقبة خماطر الصحة والسالمة املهنية
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  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

خالل املشاورات مع 
  الشركاء.

  حوادث تتعلق °ا.

حصول خلل يف العوامل اهليكلية والبنائية 
للمشروع ميثل خطرا على اkتمعات 

 والعاملني (مثل ا½يار مبىن أو بنية حتتية)

 4األثر = 

االحتمالية 
 =2 

يتم تنفيذ املشروع عرب الصندوق االجتماعي للتنمية   متوسطة
سينفذان مشاريع إعادة ومشروع األشغال العامة اللذان 

¨هيل البىن التحتية (حمدودة النطاق) وفقا لألدلة التشغيلية 
اخلاصة °ما وإطار عمل اإلدارة االجتماعية والبيئية ومن 
ضمنها معايري السالمة. وسيحرص برEمج األمم املتحدة 
اإلمنائي على متابعة التنفيذ عرب أطراف خارجية متعاقد 

  ات املنتظمة مع الشركاء.معها ومن خالل املشاور 
يهدف املشروع إىل دعم عمليات إعادة إنشاء/ إعادة 
¨هيل البنية التحتية اkتمعية (مثل الفصول الدراسية 
املتضررة، والبىن التحتية حمدودة النطاق للوقاية من 
الفيضاEت، اخل). وسيتم ختفيف أثر هذه األضرار بفضل 

األشغال العامة واليت اخلربة الطويلة اليت ميلكها مشروع 
عاما يف إدارة آSر املشاريع بنجاح حسب ما  20تتجاوز 

يذكره الدليل التشغيلي اخلاص pملشروع (املعتمد من برEمج 
األمم املتحدة اإلمنائي) والذي حيتوي على معايري واضحة 
إلعادة ¨هيل البىن التحتية حمدودة النطاق من أجل حتديد 

السالمة احملتملة، واملراقبة امليدانية من وإزالة ومعاجلة خماطر 
جانب برEمج األمم املتحدة اإلمنائي مبا يف ذلك األطراف 

  اخلارجية املتعاقد معها.
خماطر حمتملة على صحة وسالمة اkتمع 
بسبب نقل وختزين واستخدام و/ أو 
التخلص من املواد اخلطرة (مثل املتفجرات 

اوية أثناء والوقود وغريها من املواد الكيم
  البناء والتشغيل).

 4األثر = 

االحتمالية 
 =2 

مت وضع تدابري إدارية مالئمة إضافة إىل إعداد نظام تصنيف   متوسطة
تفصيلي للمخاطر من أجل حتديد املخاطر على مستوى 
املشاريع الفرعية حىت تكون هناك قدرة على إيقاف تنفيذ 

ارية مناسبة. املشاريع مؤقتا إىل أن يتم تنفيذ تدابري إد
وإضافة إىل ذلك مت التعاقد مع استشاري متخصص ليقوم 
�عداد خطط إدارية وقوائم تدقيق الفحص وضمان التكرار 
املستمر لعمليات املتابعة امليدانية. كما مت تعزيز الدعم 
لألطراف املسؤولة من خالل التدريب واملتابعة وتقييم 

السالمة املهنية القدرات. وحيتوي تقرير إطار عمل الصحة و 
على نتائج التدابري املتخذة من جانب برEمج األمم املتحدة 
اإلمنائي حيث يربز التقرير كال من النتائج املذكورة والتدابري 

 اإلدارية اجلاري تنفيذها.

احتمالية ز دة املخاطر الصحية (من نواقل 
األمراض املائية أو غريها أو األمراض املنقولة 

 العدوى القابلة لالنتقال.أو حاالت 

سوف يدعم املشروع بناء و/ أو إعادة 
¨هيل احلفر للمراحيض، وأنظمة الصرف 
الصحي، وتوفري املدخالت الزراعية واليت قد 
تشمل مبيدات اآلفات، ودعم مراكز الرعاية 

 2األثر = 

االحتمالية 
 =1 

ينبغي وضع ومتابعة تنفيذ خطة للوقاية من التلوث يف حال    منخفضة
  كان هناك احتمالية لوجود تلوث يف املنطقة.

ملوثة سوف تعمل املشاريع الفرعية على جتنب ضخ مواد 
أو احلد من والتحكم بكثافة وحجم الضخ يف احلاالت اليت 
يكون فيها حتميا. وينطبق هذا على ضخ امللوSت للهواء 
أو املياه أو األرض بسبب ظروف روتينية أو غري روتينية أو 

  عارضة.
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

الصحية الصغرية من Eحية البنية التحتية أو 
اخلدمات، وتنظيف املساحات العامة اليت 

ن أن يكون فيها خملفات صلبة، ميك
وتنظيف اkاري اليت قد يكون فيها إفرازات 

 ونفا ت خطرة.

يتم تنفيذ واستخدام تقنيات وممارسات دولية جيدة للوقاية 
ع. وسيتم تصميم التقنيات من التلوث أثناء فرتة عمل املشرو 

واملمارسات املنفذة للتوافق مع املخاطر املرتبطة بطبيعة 
  املشروع.

احتمالية تسبب أنشطة يف وقوع تلوث على 
  املستوى احمللي.

سوف يدعم املشروع بناء و/ أو إعادة 
¨هيل احلفر للمراحيض، وأنظمة الصرف 
الصحي، وتوفري املدخالت الزراعية واليت قد 

مبيدات اآلفات، ودعم مراكز الرعاية تشمل 
الصحية الصغرية من Eحية البنية التحتية أو 
اخلدمات، وتنظيف املساحات العامة اليت 
ميكن أن يكون فيها خملفات صلبة، 
وتنظيف اkاري اليت قد يكون فيها إفرازات 
ونفا ت خطرة. واهلدف هو احلد من تلوث 

  .اهلواء واملاء والضوضاء قدر اإلمكان
  

 

 2األثر = 

االحتمالية 
 =1 

ينبغي وضع ومتابعة تنفيذ خطة خاصة pملوقع للوقاية من   منخفضة
التلوث يف حال كان هناك احتمالية لوجود تلوث يف 

  املنطقة.
سوف تعمل املشاريع الفرعية على جتنب ضخ مواد ملوثة 
أو احلد من والتحكم بكثافة وحجم الضخ يف احلاالت اليت 

تميا. وينطبق هذا على ضخ امللوSت للهواء يكون فيها ح
أو املياه أو األرض بسبب ظروف روتينية أو غري روتينية أو 

  عارضة.
يتم تنفيذ واستخدام تقنيات وممارسات دولية جيدة للوقاية 
من التلوث أثناء فرتة عمل املشروع. وسيتم تصميم التقنيات 

ة بطبيعة واملمارسات املنفذة للتوافق مع املخاطر املرتبط
  املشروع.

 

قد يتضمن املشروع رش مبيدات ميكن أن 
يكون هلا أثر سليب على البيئة أو الصحة 

  البشرية.

 2األثر = 

االحتمالية 
 =1 

يف حال وجود أي  استخدام مبيدات اآلفات وإدار�ا:  منخفضة
مشاريع حتتوي على أنشطة مكافحة اآلفات سيحرص 
التقييم االجتماعي والبيئي على أن تكون أنشطة املبيدات 
املتصلة مبشروع االستجابة لألزمات الطارئة قائمة على 
منهجيات متكاملة مع السعي إىل تقليل االعتماد على 

دارة املتكاملة املبيدات الكيماوية املركبة. وسريافق برEمج اإل
لآلفات / نواقل األمراض وجود تنسيق يف استخدام 
املبيدات واالستفادة من املعلومات البيئية وذلك إىل جانب 
األساليب القائمة ملكافحة اآلفات/ نواقل األمراض ومنها 
املمارسات الثقافية والوسائل احليوية والعضوية مث الكيميائية  

ال ميكن التعامل معها كحل أخري للقضاء على مستو ت 
من أضرار اآلفات. وسيتم اختيار املبيدات قليلة السمية 
على البشر واليت يعرف بفاعليتها ضد األنواع املستهدفة مع 
حمدودية األثر على األنواع األخرى والبيئة احمليطة. ومن 
املفرتض أن يتم احلد من املخاطر الصحية والبيئية املرتبطة 

خالل تقدمي الدعم حسب احلاجة مبكافحة اآلفات من 
لتطوير القدرة املؤسسية من أجل تنظيم ومراقبة توزيع 
واستخدام املبيدات وتعزيز تطبيق املكافحة املتكاملة 

  لآلفات.
عند تنفيذ أنشطة مكافحة اآلفات يف مشروع االستجابة 
لألزمات الطارئة لن يتم استخدام املنتجات املصنفة حتت 
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

(نسبة خطورة مرتفعة)  Ibرة) و(شديد اخلطو  laدرجة 
حسب نظام تصنيف منظمة الصحة العاملية للمبيدات 
حسب اخلطورة. كما لن يتم استخدام املبيدات املصنفة يف 

(متوسط اخلطورة) إذا كانت اجلهة املسؤولة عن  2الدرجة 
التنفيذ تفتقر للقيود املطلوبة على استخدام هذه 

أو االستخدام أو الكيماو ت أو املرافق أو التخزين 
التخلص من املبيدات pلشكل املناسب، أو يف احلاالت 
اليت يكون فيها احتمال وصول أفراد غري مدربني لتلك 
املبيدات. وسيكون استخدام وختزين وتطبيق والتخلص من 
املبيدات قائما على املعايري الدولية لالستخدام السليم مثل 

اصة بتوزيع مدونة سلوك منظمة الغذاء والزراعة اخل
  واستخدام املبيدات.

قد ينتج عن تنفيذ مشروع االستجابة 
لألزمات الطارئة تدخالت قد تتسبب يف 
آSر سلبية على املواقع أو املباين أو املعامل 
ذات قيم ´رخيية أو ثقافية أو فنية أو دينية، 
أو على نواحي ثقافية غري ملموسة (مثل 

  واملمارسات).املعرفة واالبتكارات 
وحيث أن املشروع ينفذ أنشطة بنية حتتية 
حمدودة النطاق على املستوى اkتمعي مثل 
رصف الطرق، واخلزاEت واألEبيب، 
وإصالح مباين املدارس إضافة إىل أنشطة 
أخرى ال تستهدف pلضرورة إعادة ¨هيل 
املواقع الثقافية بشكل مباشر إال أ½ا ميكن 

قة قريبة من مواقع أن تؤدي دورا يف منط
املوروSت الثقافية وpلتايل تتسبب يف آSر 

  سلبية عليها.
 

 3األثر = 

االحتمالية 
 =3 

سيعمل مشروع االستجابة لألزمات الطارئة على جتنب و/   متوسطة
وذلك من خالل  أو التقليل من اآلSر على اإلرث الثقايف

االعتماد على تصميم وتنفيذ بديل للمشروع. وقد ال 
تتعارض اآلSر الناجتة عن أنشطة املشروع مبا يف ذلك تدابري 
احلد منها مع التشريعات الوطنية أو التزاما�ا مبوجب 

  املعاهدات واالتفاقات الدولية ذات الصلة.
يتم يف احلاالت اليت يصعب فيها جتنب اآلSر السلبية س

حتديد تدابري ختفيف مالئمة وإدراجها ضمن عملية التقييم 
االجتماعي والبيئي. ويف احلاالت اليت تصل فيها اآلSر إىل 
مرحلة خطرية ينبغي وضع خطة إلدارة املوروSت الثقافية 

  لتكون جزءا من خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية.
Sلنسبة للمشاريع اليت حيتمل أن تتسبب يف آpر سلبية، و

سيقوم خرباء مستقلون ومؤهلون بتقييم اآلSر احملتملة الناجتة 
عن املشروع على املوروث الثقايف. وسيتم التقييم عرب وسائل 
من ضمنها االستطالعات امليدانية واملشاورات اهلادفة مع 
األطراف املعنية ليكون ذلك جزءا من خطة التقييم 

  االجتماعي والبيئي.
ندوق االجتماعي للتنمية ميتلك نظام وللعلم فإن الص

لضمان اجلودة خاص pلتدخالت اليت تتعلق pملوروSت 
  الثقافية إضافة إىل وحدة مستقلة ختتص pملوروث الثقايف.

يتوىل عدد من اخلرباء املتخصصني إدارة وإشراف عمليات 
الصندوق االجتماعي للتنمية للحفاظ على اآلSر من 

يف املواقع، أو الز رات املنتظمة اليت خالل اإلشراف املباشر 
تتم على أساس شهري ونصف سنوي. pإلضافة إىل ذلك 
فقد أشارت دراسة أجر�ا بعثة ´بعة للبنك الدويل إىل 
اجلودة الفنية لتدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية ونفذ 

  الدراسة خبري يف اآلSر الثقافية.
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املخاطر  السؤال الثاين: ما هي

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

السؤال الثالث: ما هو مستوى خطورة املخاطر 

  االجتماعية والبيئية احملتملة؟
 

ما هي اإلجراءات التقييمية واإلدارية املتخذة و/ أو 

املطلوبة ملعاجلة املخاطر احملتملة (للمخاطر ذات اخلطورة 

  املتوسطة واملرتفعة)؟

 وصف اخلطر

األثر 

واالحتمالية 

)1 -5(  

  اخلطورة

(منخفضة، 

متوسطة، 

  مرتفعة)

 تعليقات

وصف اإلجراءات التقييمية واإلدارة حسب املبني يف 

وصف املشروع. إذا كان مطلو� عمل تقييم األثر البيئي 

واالجتماعي أو التقييم االسرتاتيجي البيئي واالجتماعي 

  احملتملة.فينبغي أن ينظر التقييم يف مجيع اآلxر واملخاطر 

  ي ملخاطر املشروع؟السؤال الرابع: ما هو التصنيف الكل 

اخرت تقييما واحد (للتوضيح انظر اجراء التحقق االجتماعي 

  والبيئي لرب[مج األمم املتحدة اإلمنائي)

  التعليقات

  ☐ خطورة منخفضة

نظرا للحاجة إىل املزيد من التقييمات والتدابري اإلدارية  X خطورة متوسطة

إطار عمل على مستوى املشاريع الفرعية، سيتم إعداد 

  لإلدارة االجتماعية والبيئية للمشروع.

  ☐ خطورة عالية

السؤال اخلامس: بناء على املخاطر املكتشفة وتصنيفها، ما  

هي املتطلبات ذات العالقة من معايري بر[مج األمم املتحدة 

  اإلمنائي االجتماعية والبيئية؟
 

 التعليقات ضع عالمة أمام كل ما ينطبق

  X  األول: حقوق اإلنساناملبدأ 

املبدأ الثاين: مساواة النوع 

  االجتماعي ومتكني املرأة
X 

 

حليوي 1 حلفاظ على التنوع ا . ا

  وإدارة املوارد الطبيعية
X 

 

حلد من التغريات املناخية 2 . ا

  والتكيف معها
X 

 

. الصحة اaتمعية والسالمة 3

  وظروف العمل
X 

 

  X  . املوروث الثقايف4

  ☐  . النزوح وإعادة التوطني5

  ☐  . السكان األصليون6

. مقاومة التلوث وفاعلية 6

  املوارد
X 
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 التوقيع النهائي

 

  الوصف التاريخ  التوقيع

  مسؤول تقييم ضمان اجلودة
إدريس القدسي، مشروع االستجابة 

 لألزمات الطارئة يف اليمن

 التوقيع:

األمم املتحدة اإلمنائي املسؤول عن املشروع، موظف برEمج  م14/03/2019
ويكون عادة ضابط الربEمج لدى برEمج األمم املتحدة اإلمنائي. 
والتوقيع النهائي من جانبه يفيد أنه قد "حتقق" من التطبيق السليم 

  ملعايري الفحص االجتماعي والبيئي.

  مسؤول اعتماد ضمان اجلودة
  أوك لوتسما
  املمثل املقيم

 التوقيع: 

مدير كبري لدى برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، ويكون عادة Eئب  م14/03/2019
املدير القطري للربEمج، أو املدير القطري، أو Eئب املمثل املقيم، 
أو املمثل املقيم. وال يصح أن يقوم شخص واحد بدور مسؤول 

جانبه اعتماد ومسؤول تقييم ضمان اجلودة. والتوقيع النهائي من 
يفيد أنه قد "اعتمد" اجراء املعايري االجتماعية والبيئية قبل 

  تسليمها جلنة تقييم املشروع.
  

رئيس جلنة تقييم املشروع لدى برEمج األمم املتحدة اإلمنائي. يف     رئيس جلنة تقييم املشروع
بعض احلاالت يكون رئيس اللجنة هو نفسه مسؤول اعتماد 

النهائي من جانبه يؤكد أن املعايري ضمان اجلودة. والتوقيع 
االجتماعية والبيئية مثلت جزءا من تقييم املشروع ومت أخذها بعني 

  االعتبار يف توصيات اللجنة.
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  إلجراءات التحقق االجتماعي والبيئي. قائمة تدقيق التحقق من املخاطر االجتماعية والبيئية 1مرفق 
 

   قائمة تدقيق املخاطر االجتماعية والبيئية احملتملة

  اإلجابة  املبدأ األول: حقوق اإلنسان

 (نعم/ ال)

على حقوق اإلنسان (مدنيا أو سياسيا أو اقتصاد  أو اجتماعيا أو ثقافيا) على السكان املتأثرين وخاصة . هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل آSر سلبية 1
  الفئات املهمشة؟

 نعم

 أو األفراد . هل من احملتمل أن يؤدي املشروع إىل آSر سلبية تتعلق بعدم املساواة أو التمييز بني السكان املتضررين، وخاصة من الفقراء واملهمشني2
  1واkموعات املنعزلة؟

 ال

 نعم  . هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل عرقلة إمكانية الوصول إىل موارد اخلدمات األساسية وخاصة pلنسبة لألفراد أو اkموعات املهمشة؟3

 ال  ختاذ القرارات اليت تؤثر عليهم؟. هل من احملتمل أن يستبعد املشروع أي أطراف متضررة وخاصة من اkموعات املهمشة من املشاركة الكاملة يف ا4

 ال  . هل هناك ختوف عدم امتالك منفذي املهام القدرة على تنفيذ التزاما�م يف املشروع؟5

 ال  . هل هناك ختوف أال يتمكن أصحاب احلق من استالم حقوقهم؟6

 ال  حبقوق اإلنسان ختص املشروع أثناء عمليات إشراك األطراف املعنية؟. هل قامت اkتمعات أو األفراد احملليون عند منحهم الفرصة برفع خماوف تتعلق 7

 نعم  . هل هناك ختوف أن يؤدي املشروع إىل تفاقم صراعات بني اkتمعات املستفيدة من املشروع أو األفراد؟8

   املبدأ الثاين: مساواة النوع االجتماعي ومتكني املرأة

 ال  املقرتح آSر سلبية على مساواة النوع االجتماعي و/ أو وضع النساء والفتيات؟ . هل من احملتمل أن ينتج عن املشروع1

والتنفيذ أو  . هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل إعادة توليد حاالت التمييز ضد املرأة بناء على النوع االجتماعي، خاصة فيما خيص املشاركة يف التصميم2
  إمكانية احلصول على الفرص والفوائد؟

 نعم

مت إدراج . هل قامت جمموعات/ قيادات نسوية برفع خماوف تتعلق مبساواة النوع االجتماعي ختص املشروع أثناء عمليات إشراء األطراف املعنية، وهل 3
 ذلك يف املقرتح العام للمشروع وضمن خماطر التقييم؟

 نعم

ملوارد الطبيعية، مع األخذ بعني االعتبار اختالف أدوار ومهام النساء والرجال يف . هل ميكن أن يقيد املشروع قدرة املرأة على استخدام وتطوير ومحاية ا4
  تقييم العناصر واخلدمات البيئية؟ 

  
  .على سبيل املثال األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلضرار pملوارد الطبيعية أو استهالكها يف اkتمعات اليت تعتمد عليها يف معيشتها

 ال

   األسئلة املتعلقة pملخاطر البيئية مشمولة يف أسئلة املعيار ذي الصلة أدEه االستدامة البيئية: املبدأ الثالث:

  

حلفاظ على التنوع البيئي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية    املعيار األول: ا

  البيئية املعدلة والطبيعية واحلساسة) و/ أو األنظمة البيئية وخدما�ا؟هل حيتمل أن يتسبب املشروع يف آSر سلبية على املواطن البيئية (مثل املواطن  1- 1
  

  مثال أن يتسبب يف فقدان مواطن بيئية أو حتويلها أو تضررها أو تقسيمها أو أي تغريات هيدرولوجية

 نعم

أو مناطق بيئية حساسة مبا يف ذلك املناطق  هل هناك أي أنشطة ´بعة للمشروع مقرتح تنفيذها يف مواقع أو pلقرب من مواطن بيئية حساسة و/ 2- 1
ادر السيادية و/ احملمية قانونيا (مثل احملميات الطبيعية، واحلدائق الوطنية)، واملناطق املقرتح وضعها حتت احلماية أو املعروفة بتلك الصفة مثل املص

  أو السكان األصليني أو اkتمعات احمللية؟

 ال

على طرق استخدام األراضي أو املوارد حبيث يكون لذلك آSر سلبية على املواطن واألنظمة البيئية و/ او معيشة الناس؟ هل يشتمل املشروع تغيريات  3- 1
  (إن كان تنفيذ املشروع سيؤدي إىل قيود و/ أو عرقلة أمكانية الوصول لألراضي، راجع املعيار اخلامس)

 ال

 ال  ت مهددة pالنقراض؟هل ميكن أن متثل أنشطة املشروع خطورة على كائنا 4- 1

                                                           

وطين أو االجتماعي أو اجلغرايف واألمالك األسس احملرمة للتمييز تشمل النوع والعرق واجلنس والعمر واللغة واإلعاقة والتوجه اجلنسي والدين والرأي السياسي أو غريه واملنشأ ال 1
أو ما شابه ذلك يفهم منها أن تشمل النساء  أو من إحدى فئات األقليات. واإلشارات إىل "النساء والرجال"وامليالد وغريها إضافة إىل كون الشخص من السكان األصليني 

  والرجال واألوالد والفتيات وغريها من اkموعات املعرضة للتمييز على أساس هوية النوع االجتماعي مثل املتحولني جنسيا.
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 ال  هل ميكن أن يسبب املشروع خطورة جلب كائنات أجنبية خطرة؟ 5- 1

نعم   هل يشتمل املشروع على عمليات حصاد لغاpت طبيعية أو تطوير مزارع أو إعادة تشجري؟ 6- 1
(بشكل 
 حمدود)

 نعم  الكائنات البحرية؟هل يشتمل املشروع على إنتاج و/ أو حصاد ثروة مسكية أو غريها من  7- 1

  هل يشتمل املشروع على عمليات كبرية الستخراج أو تنقيب أو احتواء مياه سطحية أو جوفية؟ 8- 1
  مثال بناء سدود أو خزاEت أو تطوير أحواض األ½ار واستخراج املياه اجلوفية

ال (بشكل 
 حمدود)

 ال  ثل التجميع و/ أو احلصاد والتطوير التجاري)هل يشتمل املشروع على االستفادة من املوارد العضوية؟ (م 9- 1

 ال  هل حيتمل أن ينتج عن املشروع خماوف بيئية سلبية بني البلدان أو على املستوى العاملي؟ 10- 1

آSر تراكمية مع هل سينتج عن املشروع أنشطة تطويرية Sنية أو الحقة ميكن أن تتسبب يف آSر سلبية اجتماعيا أو بيئيا، أو هل ستظهر بسببه  11- 1
  أنشطة أخرى موجودة أو خمطط هلا يف املنطقة؟

  
ة التوطني. كما مثال إنشاء طريق جديد عرب أراضي زراعية سيؤدي إىل آSر اجتماعية وبيئية مباشرة (مثل قطع األشجار واالهتزازات األرضية واحتمال إعاد

طنني غري شرعيني أو تنشأ بسببه حركة جتارية غري خمطط هلا وحيتمل أن يتم ميكن أن يسهل الطريق اجلديد التعدي على األراضي من قبل مستو 
 ذلك يف مناطق حساسة. وهذه آSر Sنوية غري مباشرة ال بد من وضعها يف االعتبار. أيضا إذا كانت هناك عمليات تطوير مشا°ة خمطط هلا يف

  نشطة (حىت لو مل تكن ´بعة لنفس املشروع).نفس املنطقة فال بد من توقع حدوث آSر مرتاكمة تنتج عن تعدد األ

 ال

حلد من التغريات املناخية والتكيف معها   املعيار الثاين: ا
 

 ال  أو تؤثر على التغريات املناخية؟ 2هل سينتج عن املشروع املقرتح انبعاSت غازية كبرية 1- 2

 نعم  اآلSر احملتملة للتغريات املناخية؟هل ستكون املخرجات املتوقعة للمشروع حساسة أو ضعيفة أمام  2- 2

احلاضر أو هل من املتوقع أن يؤثر املشروع املقرتح بشكل مباشر أو غري مباشر بز دة الضعف االجتماعي والبيئي جتاه التغريات املناخية يف الوقت  3- 2
  مستقبال (تسمى أيضا pملمارسات الغري قابلة للتكيف)؟

  
استخدام الطرق قد يؤدي إىل ز دة تطوير السهول الفيضية مما قد يزيد ضعف السكان أمام التغريات املناخية وخاصة مثال عمل تغريات يف ختطيط 

  الفيضاEت.

 ال

   املعيار الثالث: الصحة والسالمة اaتمعية وظروف العمل

 نعم  اkتمعات احمللية؟هل ميكن أن تؤدي مكوEت املشروع االنشائية أو التشغيلية إىل خماطر سالمة على  1- 3

رة هل سيشكل املشروع خماطر حمتملة على الصحة والسالمة اkتمعية بسبب اعمال النقل أو التخزين أو استخدام و/ أو التخلص من املواد اخلط 2- 3
  (مثل املتفجرات والوقود وغري ذلك من الكيماو ت أثناء أعمال البناء والتشغيل)؟

 نعم

  ال  املشروع على أعمال تطوير كبرية للبنية التحتية (مثل السدود أو الطرق أو املباين)؟هل يشتمل  3- 3
 نعم  هل سيؤدي إخفاق املكوEت اهليكلية للمشروع إىل خماطر على اkتمعات؟ (مثل ا½يار مباين أو بىن حتتية) 4- 3

رضية أو اهلبوط أو اال½يارات او التعري أو الفيضاEت أو التغريات املناخية هل سيكون املشروع املقرتح عرضة أو سببا يف الضعف أمام اهلزات األ 5- 3
  القاسية؟

 ال

ناعة هل سينتج عن املشروع ز دة حمتملة يف املخاطر الصحية (مثال من نواقل األمراض املائية أو غريها أو األمراض املعدية مثل مرض نقص امل 6- 3
  املكتسبة/ اإليدز)؟

 نعم

املشروع خماطر حمتملة تتعلق pلصحة والسالمة املهنية بسبب املخاطر املادية والكيميائية واحليوية واإلشعاعية أثناء تنفيذ أو تشغيل هل حيمل  7- 3
  املشروع؟

  نعم

 نعمئ ومعايري منظمة العمل هل يشتمل املشروع على دعم التوظيف أو سبل املعيشة اليت قد ال تتمكن من االلتزام مبعايري العمل الوطنية والدولية (مباد 8- 3

                                                           

طن يف العام (من املصادر املباشرة وغري املباشرة). (حتتوي املالحظة اإلرشادية خبصوص احلد من  25000رية" تعين بشكل عام ما يزيد عن فيما خيص Sين أكسيد الكربون "االنبعاSت الكب 2
  .التغريات املناخية والتكيف معها على معلومات حول االنبعاSت)
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  الدولية ومعاهدا�ا األساسية)؟
و هل يتعامل يف املشروع أفراد من القطاع األمين ميكن أن ميثلوا خطرا على صحة وسالمة اkتمع و/ أو األفراد (مثال بسبب نقص التدريب أ 9- 3

  املسائلة)؟
 ال

   املعيار الرابع: املوروث الثقايف

و املشروع املقرتح تدخالت ميكن أن يكون هلا آSر سلبية على مواقع أو مباين أو مواد ذات قيمة ´رخيية أو ثقافية أو فنية أو تقليدية أهل سينتج عن  1- 4
ظ دينية أو على نواحي ثقافية غري ملموسة (مثل املعرفة واالبتكارات واملمارسات)؟ (مع العلم أنه حىت املشاريع اليت �دف إىل محاية وحف

  وروث الثقايف ميكن أن تتسبب يف آSر سلبية غري متعمدة)امل

 نعم

 ال  هل يقرتح املشروع االستفادة من أشكال ملموسة و/ أو غري ملموسة من املوروSت الثقافية ألغراض جتارية أو غري ذلك؟ 2- 4

   املعيار اخلامس: النزوح وإعادة التوطني

 ال  نزوح مؤقتة أو دائمة جزئيا أو كليا؟هل حيتمل أن ينطوي املشروع على عمليات  1- 5

 –ة هل حيتمل أن ينتج عن املشروع نزوح اقتصادي (مثل خسارة أصول أو فقدان إمكانية الوصول للموارد بسبب حيازة األراضي أو قيود على احلرك 2- 5
  حىت يف حالة غياب االنتقال املادي)؟

 ال

 ال  3حاالت إخالء قسري؟هل هناك خطورة حمتملة أن يؤدي املشروع إىل  3- 5

طاعات أو هل ميكن أن يؤثر املشروع املقرتح على ترتيبات امتالك األراضي و/ أو حقوق امللكية املعمول °ا يف اkتمع فيما خيص األراضي أو اإلق 4- 5
  املوارد؟

 ال

   املعيار السادس: السكان األصليون

 ال  (مبا يف ذلك منطقة ¨ثري املشروع)؟هل السكان األصليون موجودون يف منطقة املشروع  1- 6

 ال  هل يتوقع أن يقع املشروع أو أجزاء منه يف أراضي أو إقطاعات ميلكها سكان أصليون؟ 2- 6

 ر عنهل حيتمل أن يؤثر املشروع املقرتح على حقوق اإلنسان أو األراضي أو املوارد الطبيعية أو العادات اخلاصة pلسكان األصليني (بغض النظ 3- 6
السكان امتالك السكان األصليني إثبا´ت قانونية مللكية تلك األراضي سواء كان املشروع واقعا داخل أو خارج األراضي واإلقطاعات املسكونة من 

  املتأثرين أو ما إذا كان البلد املقصود يعرتف بصفة السكان األصليني يف املنطقة)؟
  

  ر املخاطر احملتملة تعد خطرية و/ او حساسة وسيتم تصنيف املشروع مبستوى خطورة متوسط أو عايل."نعم" فإن آS 3- 6إذا كانت اإلجابة على السؤال 

 ال

طاعات هل حدث غياب للمشاورات الثقافية املالئمة اهلادفة لتحقيق التوافق على األمور اليت ميكن أن تؤثر على حقوق ومصاحل وأراضي وموارد وإق 4- 6
  يني؟وتقاليد ومعايش السكان األصل

 ال

 ال صليني؟هل يشتمل املشروع املقرتح على االستفادة من و/ أو التطوير التجاري للموارد الطبيعية يف األراضي واإلقطاعات اململوكة من السكان األ 5- 6

إمكانية الوصول لألراضي هل هناك احتمال حلدوث إخالء قسري أو النزوح االقتصادي الكلي أو اجلزئي للسكان األصليني، مبا يف ذلك تقييد  6- 6
  واإلقطاعات واملوارد؟

 ال

  ال  هل سيؤثر املشروع سلبا على أولو ت التطوير حسب ما يراه السكان األصليون؟ 7- 6
 ال  هل حيتمل أن يؤثر املشروع على السالمة املادية والثقافية للسكان األصليني؟ 8- 6

 ال  للسكان األصليني مبا يف ذلك عرب االستغالل التجاري ملعارفهم وممارسا�م التقليدية؟هل حيتمل أن يؤثر املشروع على املوروث الثقايف  9- 6

   املعيار السابع: مقاومة التلوث وفاعلية املوارد

احمللي أو اإلقليمي هل حيتمل أن ينتج عن املشروع انبعاث ملوSت إىل البيئة بسبب ظروف روتينية أو غري روتينية ويكون هلا آSر سليب على املستوى  1- 7
  أو احلدودي؟

 نعم

 نعم  هل حيتمل أن ينتج عن املشروع املقرتح إنتاج خملفات (خطرية وغري خطرية)؟ 2- 7

                                                           

أو اجلربي لألفراد أو اجلماعات أو اkتمعات من املنازل و/ أو األراضي وموارد األمالك العامة اليت كانت  االخالء القسري يشمل تصرفات و/ أو تصرفات إمهال تنطوي على النزوح الطوعي 3
 .انونية وغريهاري أشكال مالئمة من احلماية القمسكونة أو معتمد عليها، وpلتايل الغاء قدرة الفرد أو اجلماعة أو اkتمع على السكن والعمل يف منطقة أو سكن أو موقع معني بدون توف
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ة ختضع هل حيتمل ان يشتمل املشروع املقرتح عمليات تصنيع أو جتارة أو نشر أو استخدام مواد كيماوية؟ وهل يقرتح املشروع استخدام مواد كيماوي 3- 7
  دولية؟لقيود 

 

 ال

 نعم  هل سيشتمل املشروع املقرتح على استخدام مبيدات آفات ميكن أن تؤثر سلبيا على البيئة أو الصحة البشرية؟ 4- 7

ال (بشكل   هل يشتمل املشروع على أنشطة تتطلب استهالك كميات كبرية من املواد اخلام أو الطاقة أو املياه؟ 5- 7
 حمدود)
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  وتدابري إدار¡ا حسب نشاط املشروع: خماطر حمددة 2امللحق 
نشاط املشروع 

 الفرعي
  وسائل الضمان والتقييم تدابري التخفيف املقرتحة اآلxر احملتملة

بناء مدرجات 

   جديدة

  الضوضاء وجودة اهلواء

 أعمال البناء

ميكن أن تؤثر أعمال البناء على جودة اهلواء 
وتتسبب يف ضوضاء وينتج هذا االمر خصوصا 

أعمال التنقيب وتسوية املواقع وحتميل من 
وتفريغ املركبات وغريها من األنشطة املتعلقة 

  pلبناء.
 التشغيل

اآلSر احملتملة على جودة اهلواء تنتج من 
انبعاSت الروائح والغازات الناجتة من املياه 

وميكن أن تتسبب املياه يف رفع نسبة  –الراكدة 
  الرطوبة.

لرطوبة العالية قد حتدث تشققات بسبب ا -
  يف املنطقة.

  الروائح بسبب ز دة نسبة الرطوبة. -
ميكن أن يؤدي ا½يار جدران املدرجات إىل  -

  التعرية أو الفيضاEت.
التأثري على استقرار املنحدرات والرتبة بسبب  -

الكميات الكبرية من املواد املستخرجة لبناء 
  املدرجات.

  .قطع سري بعض مصادر املياه اجلارية -
  جودة الرتبة وتلوث املياه السطحية/ اجلوفية

 أعمال البناء

اآلSر على جودة الرتبة قد تنتج بسبب أنشطة 
  البناء التالية:

  التغري يف التكوين والرتشيح. -
التسرpت النفطية البسيطة من معدات  -

  البناء.
  التشغيل

تلوث الرتبة واملياه اجلوفية بسبب الكيماو ت 
الزراعة وتسرpت املواد والنفط املستخدمة يف 

  من املعدات.
التسرpت والتدفقات يف مناطق حجز السوائل 
من الوقود واملذيبات والنفا ت ومن معدات 
البنية التحتية قد خترتق مسام الرتبة وتصل 
بتأثري اجلاذبية إىل طبقات املياه اجلوفية مما 

  الضوضاء وجودة اهلواء

 أعمال البناء

استخدام تدابري للتحكم pلغبار يف اخلارج 
  مثل رش املياه لتخفيف الغبار.

  تنظيم الدخول إىل املوقع.
الشاحنات اليت تنقل مواد بناء قابلة تغطية 

  للتفتيت والتسرب.
  منع احلرق يف األماكن املفتوحة.

احلفاظ على اآلليات يف حالة جيدة لتقليل 
  االنبعاSت.

توفري مالبس محاية مناسبة للعمال، وجيب 
صيانة املعدات بشكل منتظم لتجنب 

  االنبعاSت.
  املعاجلة املسبقة للغازات املنبعثة.

 لالتشغي

التوفري يف استخدام الطاقة من أجل تقليل 
  استهالك الوقود.

ميكن ختفيف العامل األول من خالل 
التفتيش املنتظم على عمليات إنشاء 
املدرجات وتنفيذ الصيانة الضرورية. التحقق 
والتفتيش املنتظم على اآلSر املبينة ومعاجلتها 
عرب استبدال املواد التالفة. التقليل من 

ليات الثقيلة للحد من آSر إدخال اآل
االهتزازات. ومن أجل تطبيق الصحة املهنية 
يتم تنفيذ أنظمة صارمة للحماية نظرا ألمهية 
تدابري الصحة املهنية، إضافة إىل احلاجة 
خطة خاصة pملوقع تغطي مجيع املراحل 
التشغيلية من البناء والغسيل والتسوية 
والتجميد والتحضري وصوال إىل التحميل 

  والتوزيع مث االستهالك.
جودة الرتبة وتلوث املياه السطحية 

  واجلوفية

 أعمال البناء

تطبيق تدابري مؤقتة ودائمة ملواجهة التآكل 
والرواسب (مثل أسوار الطمي، والغطاء 
النبايت سريع النمو، ومقاومة التآكل) يف 

يشرف الصندوق االجتماعي للتنمية 
مع املنظمات اkتمعية على أنشطة 
أعمال البناء والتشغيل وينفذ ز رات 

  ة ممثل اkتمع احمللي.تفتيش مبساعد
  

يتأكد منسق وحدة تنسيق املشروع أن 
املتعاقدين ملتزمون خبطط ولوائح 
اإلدارة البيئية وتنفيذهم لعمليات 
تفتيش ومتابعة منتظمة للمناطق 
احملتمل تعرضها للتلوث و/ أو 
االستخدامات اليت قد ينتج عنها 

  تلوث الرتبة.
 

  الشكاوى من اkتمع احمللي.
 

وSئق املناقصة والعطاء من قبل  مراجعة
  الصندوق االجتماعي للتنمية
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نشاط املشروع 

 الفرعي
  وسائل الضمان والتقييم تدابري التخفيف املقرتحة اآلxر احملتملة

  يسبب تلوثها.
ية، أو تفريغ مواد يف مستجمعات املياه السطح

تعديل جودة املياه السطحية مبا يف ذلك على 
سبيل املثال التعريض للحرارة واألكسجني 

  املذاب والتعكر واملواد الصلبة.
 خملفات املياه

احتمال انتاج خملفات مياه من أنشطة  -
املشروع و/ أو املشاريع الفرعية أثناء فرتة أعمال 

  البناء وفرتة التشغيل.
بة واملنتجات الزراعية بسبب تلوث املياه والرت  -

  املبيدات احلشرية ومبيدات اآلفات
حليوية  حليوا[ت –املوارد ا   النبا¢ت وا

إزالة أو التأثري على الغطاء النبايت، التسبب يف 
فقدان أو اإلضرار Âنواع نباتية Eدرة، اخنفاض 
أعداد أنواع Eدرة من النبا´ت او تقييد 

ة املوجودة، وإدخال انتشارها، تدهور احلياة الربي
عوامل جديدة (إضاءة، أسواء، ضوضاء، وجود 
بشري، و/ أو حيواEت رعي) مما يتسبب يف 

  إعاقة احلياة الربية.

  املناطق املعرضة لتلك العوامل.
  دة.تقييد حركة اآلليات ضمن مسارات حمد

 التشغيل:

الصيانة الدورية للمركبات واملعدات لتجنب 
  التسرب.

حفظ سجالت وعمليات لصيانة املعدات 
وختزين السوائل والوقود والكيماو ت، 
والفحص املختربي املنتظم للمياه السطحية 

  واجلوفية.
 

 خملفات املياه

تشجيع آليات التجفيف لتجنب تكون 
  املياه الراكدة.

ة احليوية ملنع التلوث استخدام املعاجل
  الكيميائي

استخدام شبكة متعددة املسارات لتجنب 
اآلSر السلبية للمبيدات إن دعت احلاجة، 

 4واستخدام التحكم احليوي pآلفات.

 
حليوية  حليوا[ت –املوارد ا   النبا¢ت وا

تطبيق معايري تشغيلية بيئية ضمن اإلطار 
القانوين واإلداري والتشغيلي للمشروع من 
أجل احلد من األثر السليب على البيئة 
pستخدام مقارنة أفضلية مع نظراء املشروع 
املختلفني. وجيب االلتزام �طار العمل 
االجتماعي والبيئي اخلاص pلصندوق 
االجتماعي للتنمية من أجل احلفاظ على 
التنوع احليوي، كما أن التنسيق مع األطراف 

ليم للمواقع املعنية مهم للغاية، واالختيار الس
من أجل جتنب الضرر على املواطن البيئية 
الطبيعية. وجيب أن حتتوي وثيقة املناقصة 
على أحكام حمددة وواضحة خلطة اإلدارة 

  االجتماعية والبيئية.
مستجمعات املياه 

املفتوحة خلزا[ت 

  الضوضاء وجودة اهلواء

  أعمال البناء

  الضوضاء وجودة اهلواء

  أعمال البناء

املنظمات اkتمعية يف القرى مع دعم 
من وحدات حملية يف احملافظات إضافة 

                                                           

  اخلطة املتكاملة إلدارة اآلفات حسب الدليل التشغيلي للبنك الدويل على رابط 4
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTPESTMGMT/0  
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نشاط املشروع 

 الفرعي
  وسائل الضمان والتقييم تدابري التخفيف املقرتحة اآلxر احملتملة

حصاد مياه األمطار 

لغرض االستعمال 

  احمللي
 

قد تؤثر أعمال البناء على جودة اهلواء وتتسبب 
يف ضوضاء، وينتج ذلك خصوصا من أعمال 
احلفر وتسوية املواقع وحتميل وتفريغ املركبات 

 وغري ذلك من األنشطة املتعلقة Âعمال البناء.

  التشغيل

روائح سيئة من فضالت احلمري إضافة إىل  -
 تسرب املياه عند استخراجها.

ميكن أن ينتشر تكاثر البعوض وكذلك منو  -
 الطحالب.

  

  جودة الرتبة وتلوث املياه اجلوفية

  أعمال البناء

تظهر آSر على جودة الرتبة بسبب أنشطة  قد
البناء التالية: تنظيف وتسوية املوقع، واحلفر، 
وأعمال البنية التحتية، وتسرpت الزيوت من 

 املركبات واملعدات.

  التشغيل

ميكن أن تؤدي فضالت احلمري إىل جانب 
  تسرpت املياه إىل تلويث املياه اجلوفية.

  احتمال جتمع مياه راكدة -
  

حليوية امل حليوا[ت –وارد ا   النبا¢ت وا

  أعمال البناء والتشغيل

إزالة أو التأثري على الغطاء النبايت الطبيعي، 
التسبب يف فقدان أو إضرار نوع Eدر من 
النبا´ت، اخنفاض أعداد أو تقييد مدى انتشار 
نوع Eدر من النبا´ت مثل األعشاب املوجودة 

إدخال أي  يف املنطقة، تدهور احلياة الربية،
عوامل ميكن ان تعيق أنشطة احلياة الربية يف 
املنطقة (مثل األضواء، األسوار، الضوضاء، 

  الوجود البشري، و/ أو احليواEت املنزلية).

استخدام تدابري للتحكم pلغبار يف املوقع 
  مثل رش املياه لتخفيف الغبار.

  وقع.تنظيم الدخول إىل امل
تغطية الشاحنات اليت تنقل مواد بناء قابلة 

  للتفتت أو التسرب.
  منع احلرق يف األماكن املفتوحة

احلفاظ على اآلليات يف حالة جيدة لتقليل 
  االنبعاSت.

  توفري مالبس محاية مناسبة للعمال
  

  التشغيل

تقييم البيئة وما حتتويه من نواقل أمراض  -
  يف مستجمعات املياه

تدابري وقاية وختفيف مناسبة مبا يف تطبيق  -
  ذلك تثقيف السكان احملليني وعمال البناء.

مراقبة مؤشرات األمراض والصحة العامة  -
بعد أعمال البناء وعمل تدابري تصحيحية 

  (مثل التعليم والصحة) حسب احلاجة.
معاجلة املياه الراكدة لتجنب التلوث  -

  احليوي.
حليوية    حليوا[تالنبا¢ت وا –املوارد ا

تطبيق معايري تشغيلية بيئية ضمن  -
السياسة القانونية وإطار العمل اإلداري 
للمشروع من أجل احلد من األثر السليب 
على البيئة وذلك pستخدام ميزة املقارنة مع 

  مشاريع نظرية أخرى.
االختيار اجليد للمواقع وجتنب املواطن  -

  البيئية الطبيعية. 
جيب أن حتتوي وثيقة املناقصة على  -

حمددة وواضحة خلطة اإلدارة أحكام 
، وكذلك التنفيذ حسب االجتماعية والبيئية

  احلاجة.

إىل قيام الصندوق االجتماعي للتنمية 
ومشروع األشغال العامة بز رات 

اعدة ممثل من اkتمع تفتيش مبس
  احمللي.

تضمن العقود التزام املتعاقدين بتنفيذ 
خطط ولوائح اإلدارة البيئية 
واالجتماعية، وأن يقوم املسؤولون 
الفنيون pملنظمات اkتمعية بعمليات 
تفتيش مستمرة ومراقبة املناطق احملتمل 
تعرضها للتلوث و/ أو يتم استخدامها 

الرتبة،  بطريقة قد ينتج عنها تلوث
وقيام الصندوق االجتماعي للتنمية 

  مبراجعة املناقصة ومستندات العطاء.
 

صهاريج جتميع مياه 

األمطار على 

  األسطح
 

  أعمال البناء

يفضل املالك أن يكون الصهريج قريبا من  -
املنزل بل وملتصقا به مباشرة يف بعض 
احلاالت وهذا األمر قد يسبب أضرار على 

 املياه احملتمل.املنزل بسبب تسرب 

 قد تنشأ إشكاالت متعلقة مبلكية األراضي. -

 

  أعمال البناء

اجليد للمواقع حبيث تكون االختيار  -
بعيدة عن املباين والتأكد من إحكام مياه 

 الصهريج

املساعدة على حل إشكاالت امللكية  -
 ود .

 

قيام مالك املنازل والفريق اإلشرايف  -
 pختيار موقع جيد للصهريج.

يضمن الفين املشرف واملهندس جودة  -
العمل وإحكام حبس املياه يف 

 الصهريج.
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نشاط املشروع 

 الفرعي
  وسائل الضمان والتقييم تدابري التخفيف املقرتحة اآلxر احملتملة

 التشغيل

هناك احتمالية لتكاثر البعوض ومنو  -
 الطحالب.

تلوث املياه املخزنة بسبب استعمال دلو  -
 وحبل متسخني جللب املياه.

انسداد الفلرت الداخلي قد يؤدي إىل خسارة  -
  املالك لكمية من املياه.

  التشغيل

توعية املالك بضرورة إغالق الصهريج  -
جيدا بعد كل استخدام، وأن يكون 

 جلب املاء بواسطة دلو وحبل نظيفني.

 تنظيف الفلرت الداخلي pستمرار. -

الصهريج كل فرتة للتأكد من  التحقق من -
عدم وجود تسرpت وكذلك يف املنازل يف 

  حال وجود أضرار بسبب التسرpت.
حلماية من  ا

  الفيضا[ت
اإلضرار pملواطن البيئية الطبيعية أثناء تعديل أو 

عمليات البناء، والتلوث الذي قد حيصل 
بسبب أعمال البناء والبىن التحتية واملواد، 

، والتسبب يف ومعوقات جر ن املياه السطحية
  خماطر فيضان أخرى.

 

جتنب اإلضرار pملواطن البيئية الطبيعية أثناء 
قل أعمال البناء أو احلد منها على األ

(اختيار املوقع اجليد، واستخدام املواد 
املالئمة للبيئة، وحتضري املواد خارج املوقع، 

  اخل)
جيب أن حتتوي وثيقة املناقصة على أحكام 
حمددة وواضحة خلطة اإلدارة االجتماعية 

  .والبيئية
  املمارسات اجليدة يف التصميم

تشارك مجيع األطراف الفنية يف 
املنظمة  التحقق من ضمان اجلودة مع

اkتمعية يف القرية حتت اإلشراف العام 
من الصندوق االجتماعي للتنمية 

  ومشروع األشغال العامة.

أنظمة الري وتوفري 

  املياه
قد يؤدي استخدام املواد البالستيكية واملصنوعة 
من الديوكسني إىل تلويث املياه والرتبة وpلتايل 

  اإلضرار pلصحة العامة.

مصنوعة من مواد مالئمة استخدام مواد 
  للبيئة واحلرص على املمارسات اجليدة.

تطبيق معايري اإلدارة االجتماعية والبيئية 
  احملددة للموقع.

تشارك مجيع األطراف الفنية يف 
التحقق من ضمان اجلودة واملعايري مع 

  املنظمة اkتمعية يف القرية.

حلجري  الرصف ا

 

  الضوضاء وجودة اهلواء

  أعمال البناء

قد تؤثر أعمال اإلنشاء على جودة اهلواء 
وتتسبب يف ضوضاء، وينتج ذلك خصوصا من 
أعمال احلفر وتسوية املواقع وحتميل وتفريغ 
املركبات وغري ذلك من األنشطة املتعلقة 

 Âعمال البناء.

  

 التشغيل

اآلSر احملتملة على جودة اهلواء تنتج من 
املياه انبعاSت الروائح والغازات الناجتة من 

وميكن أن تتسبب املياه يف رفع نسبة  –الراكدة 
  الرطوبة.

قد حتدث تشققات بسبب الرطوبة العالية  -
  يف املنطقة.

  الروائح بسبب ز دة نسبة الرطوبة. -
ميكن أن يؤدي ا½يار الرصيف احلجري إىل  -

  التعري أو الفيضاEت.

  الضوضاء وجودة اهلواء

  االنشاءات
استخدام تدابري التحكم pلغبار يف اخلارج 

  مثل رش املياه لتخفيف الغبار.
  تنظيم الدخول إىل املوقع.

  تغطية الشاحنات اليت تنقل مواد البناء.
  املفتوحة.منع احلرق يف األماكن 

احلفاظ على اآلليات يف حالة جيدة لتقليل 
  االنبعاSت.

  توفري مالبس محاية مناسبة للعمال.
  املعاجلة املسبقة للغازات املنبعثة.

 التشغيل

التوفري يف استخدام الطاقة من أجل تقليل 
  استهالك الوقود.

التفتيش والفحص املنتظم على اآلSر 
املذكورة ومعاجلتها عرب صيانة واستبدال 
املواد التالفة. التقليل من إدخال اآلليات 
الثقيلة للحد من آSر االهتزازات. ومن املهم 

يشرف الصندوق االجتماعي للتنمية 
شغال العامة مع املنظمات ومشروع األ

اkتمعية على أنشطة اإلنشاء والتشغيل 
وينفذ ز رات تفتيش مبساعدة ممثل 

  اkتمع احمللي.
  

يتأكد منسق وحدة تنسيق املشروع أن 
املتعاقدين ملتزمون خبطط ولوائح 
اإلدارة البيئية وتنفيذهم لعمليات 
تفتيش ومتابعة منتظمة للمناطق 

ث و/ أو احملتمل تعرضها للتلو 
االستخدامات اليت قد ينتج عنها 

  تلوث الرتبة.
 

  الشكاوى من اkتمع احمللي.
 

مراجعة وSئق املناقصة والعطاء من قبل 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
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التأثري على استقرار املنحدرات والرتبة بسبب  -
ات الكبرية من املواد املستخرجة لبناء الكمي

  األرصفة

  قطع سري بعض مصادر املياه اجلارية. -

  جودة الرتبة وتلوث املياه السطحية/ اجلوفية

  أعمال البناء

اآلSر على جودة الرتبة قد تنتج بسبب أنشطة 
  البناء التالية:

  التغري يف التكوين والرتشيح -

 التشغيل

ية بسبب الكيماو ت تلوث الرتبة واملياه اجلوف
املستخدمة يف البناء وتسرpت املواد والنفط من 

  املعدات.

التسرpت والتدفقات يف مناطق حجز السوائل 
من الوقود واملذيبات والنفا ت ومن معدات 
البنية التحتية قد خترتق مسام الرتبة وتصل 
بتأثري اجلاذبية إىل طبقات املياه اجلوفية مما 

  يسبب تلوثها.

غ مواد يف مستجمعات املياه السطحية، أو تفري
تعديل جودة املياه السطحية مبا يف ذلك على 
سبيل املثال التعريض للحرارة واألكسجني 

  املذاب والتعكر واملواد الصلبة.

 خملفات املياه

احتمال انتاج خملفات مياه من أنشطة املشروع 
و/ أو املشاريع الفرعية أثناء فرتة اإلنشاء وفرتة 

  التشغيل.

حليوية  حليوا[ت –املوارد ا   النبا¢ت وا

إزالة أو التأثري على الغطاء النبايت، التسبب يف 
فقدان أو اإلضرار Âنواع نباتية Eدرة، اخنفاض 
أعداد أنواع Eدرة من النبا´ت او تقييد 
انتشارها، تدهور احلياة الربية املوجودة، وإدخال 

ء، وجود عوامل جديدة (إضاءة، أسواء، ضوضا
بشري، و/ أو حيواEت رعي) مما يتسبب يف 

  إعاقة احلياة الربية.

تطبيق أنظمة احلماية والسالمة الصحية يف 
مجيع املراحل التشغيلية من تقطيع األحجار 

  لرصيف. حىت االنتهاء من عمل ا
 

جودة الرتبة وتلوث املياه السطحية 

 واجلوفية

 التصميم

إدراج وسائل إعادة تكوين املياه اجلوفية مثل 
الرشح واحلفر واخلنادق للتخفيف من آSر 

  ضعف وصول املياه بسبب الرصيف.
 أعمال البناء

تطبيق تدابري مؤقتة ودائمة ملواجهة التآكل 
ء والرواسب (مثل أسوار الطمي، والغطا

النبايت سريع النمو، ومقاومة التآكل) يف 
  املناطق املعرضة لتلك العوامل.

  تقييد حركة اآلليات ضمن مسارات حمددة.
  التشغيل

الصيانة الدورية للمركبات واملعدات لتجنب 
  التسرب.

حفظ سجالت وعمليات لصيانة املعدات 
وختزين السوائل والوقود والكيماو ت، 

للمياه السطحية  والفحص املختربي املنتظم
  واجلوفية.

  خملفات املياه

تشجيع آليات التجفيف لتجنب تكون 
  املياه الراكدة.

استخدام املعاجلة احليوية ملنع التلوث 
  الكيميائي

  
حليوية  حليوا[ت –املوارد ا    النبا¢ت وا

تطبيق معايري تشغيلية بيئية ضمن اإلطار 
القانوين واإلداري والتشغيلي للمشروع من 
أجل احلد من األثر السليب على البيئة 
pستخدام مقارنة أفضلية مع نظراء املشروع 
املختلفني. وجيب االلتزام �طار العمل 
االجتماعي والبيئي اخلاص pلصندوق 

لى االجتماعي للتنمية من أجل احلفاظ ع
التنوع احليوي، كما أن التنسيق مع األطراف 
املعنية مهم للغاية، واالختيار السليم للمواقع 

  األشغال العامة
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من أجل جتنب الضرر على املساكن 
الطبيعية. وجيب أن حتتوي وثيقة املناقصة 

وواضحة خلطة اإلدارة  على أحكام حمددة
  االجتماعية والبيئية.

مرافق اخلدمات 

األساسية: التعليم 

  والصحة، اخل

  
 

  أعمال البناء

  املستفيدين حول املوقعاخلالفات بني  -
تلوث املياه بسبب خملفات املياه من دورات 

  املياه املؤقتة.
  انتشار خملفات أعمال البناء -
  انتشار املخلفات احمللية الصلبة -
 

 التشغيل

  تشمل املخلفات الصحية ما يلي:
  األنسجة البشرية والدم -
  الضمادات واللصقات اجلراحية -
  إبر احلقن املرمية -
  ات حادة ملوثة أخرىأدو  -
الثقافات امليكروبيولوجية واملخلفات امللوثة  -

  من املختربات
  اإلفرازات -
  العالجات وغريها من املنتجات الدوائية -
جيب التعامل مع املخلفات اإلشعاعية  -

بشكل منفصل عن خملفات الرعاية الصحية 
وليس هناك نقاش حوهلا هنا (حتتاج معايري 

  منفصلة).إدارة بيئية 
  الفضالت البشرية املنتشرة حول املوقع -
التلوث املائي بسبب التخلص من فضالت  -

  املياه من دورات مياه املدارس.

االختيار اجليد للمواقع من أجل جتنب 
  اخلالفات بني املستفيدين على املوقع.

 
جيب أن حتتوي مستندات املناقصة على 

ة أحكام خاصة مبعايري اإلدارة االجتماعي
  والبيئية احملددة للموقع

تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -
  املهنية

تصميم مواقع دورات املياه وأنظمة الصرف 
الصحي بعيدا عن أي مستجمعات مائية 

 30مثل األ½ار والبحر ت مبا ال يقل عن 
  مرتا 

ضمان التصميم والرتكيب املناسب  -
واحلرص على صيانة دورات املياه وأنظمة 

صرف الصحي وخزاEت اkاري وخزاEت ال
خملفات املياه، وهذا األمر مهم خصوصا إذا  
كان اجلسم املائي مرتفعا أو يوجد يف الرتبة 

  مكوEت حصى ورمال مرتفعة.
التأكد من وجود مساحات كافية بني  -

  دورات املياه وخزاEت الصرف الصحي.
جيب أن حتتوي وثيقة املناقصة  -

حكاما لتدابري حمددة للمخلفات اخلطرة أ
إلدارة املوقع ضمن خطة اإلدارة البيئية 
واالجتماعية. يتم حتديد الكميات التقديرية 
للمخلفات حسب نوعها (مثل مواد حادة، 
وأنسجة بشرية، وضمادات، ومنتجات 
دوائية، وخملفات صحية غري خطرة، اخل) مث 
تصميم نظام للتعامل مع كل فئة بشكل 

  منفصل حسب احلاجة.
تقييم املمارسات املوجودة ومعاجلة  -

املخاطر وجوانب النقص حسب األولوية، 
والبناء على أساس أي عوامل Eجحة يف 
النظام احلايل، وجيب ختطيط كافة التدابري 
واملرافق ضمن اسرتاتيجية شاملة إلدارة 
املخلفات اخلطرة للرعاية الصحية. 

تشارك مجيع األطراف الفنية يف 
التحقق من ضمان اجلودة مع املنظمة 

  اkتمعية يف القرية
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وستضمن هذه االسرتاتيجية وجود أساليب 
ودقيقة ووجود تبادل للممارسات فعالة 
  اجليدة.

توفري حاو ت خمصصة ومبني عليها  -
بوضوح نوع املخلفات اخلطرة اليت يتم 
وضعها فيها لكي يتم فصل األنواع يف 
املصدر والتحكم مبخاطر التسرب و¨مني 
املخلفات قبل التخلص منها ملعاجلتها أو 

 ختزينها.

ختطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل مرفق  -
معاجلة مشرتك. وهناك عدة أنواع من املرافق 
منها مرافق املعاجلة احلرارية، والتعقيم، 

  واحلرق، واملعاجلة الكيميائية واحلرارية.
إىل أن يتم إنشاء مرفق معاجلة مشرتك يتم  -

تطبيق تدابري مؤقتة لضمان التعامل اآلمن 
والسليم مع املخلفات. ويف بعض احلاالت 

ت املناسب هو دفن يكون األسلوب املؤق
مرت  2املخلفات يف األرض بعمق يزيد عن 

مثال يف مكبات النفا ت يف املنطقة 
والتأكد من دفن احلفر فورا pستخدام 

  خملفات مدنية أخرى.
تطبيق املتابعة واملراقبة الذاتية ومعاجلة  -

  اkاري.
تطبيق البنود ذات العالقة pلتعامل مع  -

بة واملكوEت املخلفات اkتمعية الصل
املطلوبة من أجل تنفيذ خطة إدارة خملفات 

  املوقع.
 أعمال البناء  طرق التغذية الريفية

ميكن أن تؤثر أعمال البناء على جودة اهلواء 
وتتسبب يف ضوضاء وينتج هذا االمر خصوصا 
من أعمال التنقيب وتسوية املواقع وحتميل 
وتفريغ املركبات وغريها من األنشطة املتعلقة 

  pلبناء.
  املخلفات الصلبة

  خملفات أعمال البناء
  املعامل التارخيية

  املناطق اخلضراء
  الصرف الصحي
  تشوه الدرجات

املمارسات اجليدة أثناء أعمال البناء،  -
واملعاجلة السليمة للمخلفات وغريها أثناء 

  التنفيذ.
تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -

  نيةامله
االعتماد على تصميم جيد ومناسب  -

ملوارد املياه الطبيعية واختاذ تدابري للحفاظ 
  على احلياة الربية.

جتنب اإلضرار pملواطن البيئية الطبيعية أثناء 
أعمال البناء أو احلد منها على األقل 
(اختيار املوقع اجليد، واستخدام املواد 

وقع، املالئمة للبيئة، وحتضري املواد خارج امل

تشارك مجيع األطراف الفنية يف 
التحقق من ضمان اجلودة مع املنظمة 
اkتمعية يف القرية حتت إشراف 

  الصندوق االجتماعي للتنمية
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قطع قنوات املياه وممر التصريف عند التقاطع 
  مع الطريق

pملواطن البيئية الطبيعية اثناء تعديل أو اإلضرار 
أعمال البناء، وميكن أن يقع التلوث بسبب 
البىن التحتية واملواد اخلاصة Âعمال البناء، 
وقطع سري املياه السطحية أو تعديل مسارها مما 
يسبب خماطر فيضاEت. كذلك تدهور احلياة 

أي عوامل ميكن ان تعيق  الربية، وإدخال
املنطقة (مثل األضواء،  أنشطة احلياة الربية يف

األسوار، الضوضاء، الوجود البشري، و/ أو 
  احليواEت املنزلية).

 

 التشغيل

  Ûكل الطريق
  

 ز دة احلوادث املرورية

  

  اخل)
جتنب خلق ظروف طرق مزدمحة أو غري  -

  آمنة عند التقاطعات والقرى واملدن
اعتماد املمارسات اجليدة يف التصميم  -

لتجنب احلوادث املرورية مثل احندار الطرق 
  واملنحنيات

إضافة مكوEت تقلل من احلوادث  -
املرورية مثل قواطع السرعة وإشارات حدود 

  السرعة
ي وثيقة املناقصة على جيب أن حتتو  -

حمددة وواضحة خلطة اإلدارة أحكام 
  .االجتماعية والبيئية

 
 

حتسني األسواق 

 الريفية

 

 أعمال البناء

على جودة اهلواء  ميكن أن تؤثر أعمال البناء
وتتسبب يف ضوضاء وينتج هذا االمر خصوصا 
من أعمال التنقيب وتسوية املواقع وحتميل 
وتفريغ املركبات وغريها من األنشطة املتعلقة 

  pلبناء.
  املخلفات الصلبة

  خملفات أعمال البناء
  املعامل التارخيية

  املناطق اخلضراء
  الصرف الصحي
  تشوه الدرجات

  

 التشغيل

أن تتسبب املخلفات الصلبة، وخملفات ميكن 
املياه من دورات مياه األسواق يف تلوث مصادر 

  الرتبة واملياه
 

 أعمال البناء

احلفاظ على املعدات يف حالة جيدة  -
  لتقليل االنبعاSت والضوضاء.

استخدام تدابري للتحكم pلغبار يف املوقع  -
  مثل رش املياه لتخفيف الغبار.

اجليدة املصحوبة لضمان املمارسات  -
  اجلودة والتفتيش املنتظم على املوقع.

تغطية الشاحنات اليت تنقل مواد بناء  -
  قابلة للتفتت.

تطبيق نظام جلمع املخلفات أثناء  -
  عمليات البناء والتخلص منها.

مجع خملفات البناء ونقلها إىل املوقع  -
  املتفق عليه.

جيب أن حتتوي املناقصة على أحكام  -
ددة وواضحة خلطة اإلدارة االجتماعية حم

  .والبيئية
تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -

  املهنية
 التشغيل

تطبيق نظام إدارة املخلفات الصلبة الذي   -
كان يفرتض إعداده مسبقا أثناء املراحل 

  التحضريية.

القرية بدعم جمالس املديرية/ املدينة/ 
من املنظمة اkتمعية والصندوق 

  االجتماعي للتنمية
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احلفاظ على صيانة دورات املياه يف  -
  السوق

 أثناء التصميم إمدادات املياه

  الصحة: مواقع تكاثر نواقل األمراض -
 
استخدام األراضي: خالفات حول موقع  -

املشروع على أرض خاصة أو املناطق العامة 
املقلقة، واالهتمام السياحي، والتأثري على 

  اخلاحلياة الربية، 
 

خالفات حول تصميم مسار األEبيب  - 
  مرورا Âراضي خاصة

 
املوارد األرضية: تلوث املياه اجلوفية من غرف  -

تصريف دورات املياه اليت تؤثر على الطبقة 
  السفلية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أثناء أعمال البناء

توفري ظروف صحية حول نقاط التجميع  -
العامة من خالل رصف مرت مربع على 

ت صنابري األقل على شكل لوح خرساين حت
  املياه مع التصريف والتسوير املناسب.

 
مناقشة املوقع املخطط مع مالك األراضي  -

للحصول على املوافقة. وإذا مل يكن ممكنا 
احلصول على األرض طوعيا عرب تربع 
سيتطلب ذلك تغيري التصميم إىل أرض 
عامة أو إىل أرض ليس عليها خالفات. 

يف حال  وميكن دراسة الغاء املشروع الفرعي
  عدم التوصل إىل حل ملوضوع األرض.

  
مناقشة املسار املخطط مع مالك  -

األراضي للحصول على املوافقة، وإذا مل 
يكن ممكنا احلصول على األرض طوعيا عرب 
تربع سيتطلب ذلك تغيري املسار املخطط 

  لتجنب املشاكل.
 
فحص جودة املياه اجلوفية يف املصدر.  -

املوقع قبل إنشاء دورات التحقق من الرتبة/ 
املياه واليت جيب أن تكون على بعد يزيد عن 

  مرتا من أقرب بئر. 50
  
تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -

   املهنية
 
التنسيق مع السلطات احمللية لتجنب أو  -

احلد من مقاطعة اخلدمات العامة مثل املياه 
  والصرف الصحي.

  إبالغ املساكن القريبة -
أعمال احلفر pستخدام محاية  -

  سقاالت مناسبة
رش مياه أثناء احلفر لتخفيف الغبار،  -

  وارتداء العمال أقنعة محاية
اختاذ تدابري صحية ومحاية عند التخلص من 

  الرتبة احملفورة إىل مواقع آمنة.

الصندوق االجتماعي للتنمية/ مشروع 
  األشغال العامة، 

  األخصائيون البيئيون 
  املنظمات غري احلكومية احمللية
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اهلواء: ز دة الغبار أثناء احلفر ودفن  -
  األEبيب.

  
الصحة: مجع ومعاجلة املخلفات الصلبة  -

  والتخلص منها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خدمات البنية التحتية: احتمال تضرر  -

أEبيب إمداد املياه والطرق املعبدة واألسالك 
واkاري املوجودة وتسرب املياه من اخلزاEت، 

  اخل.
 
الضوضاء: ز دة مستو ت الضوضاء  -

  واالهتزازات
  
  وقوع حوادثالسالمة: احتمالية  -
  
ز دة االزدحام: تعطيل إمدادات املياه  -

  وإمكانية الوصول احمللي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املياه: ميكن أن تؤثر غرف تصريف دورات  -

الصيانة اجليدة والتحقيق املنتظم من  -
أEبيب املياه واملخزون اkتمعي للتأكد من 

د تسرpت ولتجنب أي أضرار عدم وجو 
وإصالحها سريعا إذا مت اكتشافها وذلك 

  ملنع التمزقات.
 
جتنب التسبب يف أضرار، والتخلص من  -

املخلفات واألتربة إىل مواقع آمنة، وإصالح 
  الرصيف بعد انتهاء األعمال.

  
إبالغ املنازل القريبة، وجتنب العمل أثناء  -

  الليل، وتزويد العمال pحلماية.
  
  محاية مناطق العمل Âلواح مؤقتة. -
  
توفري دعم مناسب جلوانب أعمال احلفر  -

للحماية من اال½يار. وحتسني استعداد 
املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل مع 
احلاالت الطارئة. وتزويد العمال مبالبس 

  محاية.
  
إبالغ املنازل املتأثرة وحماولة تقليل فرتات  -

  اإلزعاج
 
قود على أحكام تتعلق مبا يتم تشتمل الع -

اكتشافه pلصدفة. وسيتم تدريب الطاقم/ 
املشرفني على التنبه ألي مكتشفات ذات 
قيمة أثرية. ويف حالة اكتشاف شيء يتم 
التنسيق مع إدارة اآلSر يف وزارة الثقافة أو 

  اجلامعة احمللية الختاذ اإلجراءات الالزمة.
 
 محاية موقع األعمال من املعتدين -

واملتسللني وحتسني جاهزية املرافق الصحية 
  يف املنطقة للتعامل مع احلاالت الطارئة.

 
  تزويد العمال مبالبس محاية -
 
 
عمل اإلجراءات الضرورية ملكافحة نواقل  -

األمراض (رش املبيدات احلشرية، ومعاجلة 
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  املياه على طبقة املياه اجلوفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االكتشافات األثرية: اإلضرار مبوروSت أثرية 
  هامة و/ أو ثقافية ومثينة

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  احتمالية وقوع حوادث السالمة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أثناء التشغيل:

الصحة: احتمالية تكون برك مائية تتكاثر  -
  فيها نواقل األمراض.

 
 
 
 

املياه: تلوث املياه اجلوفية من غرف تصريف 
  دورات املياه

الربك الراكدة، واستخدام الشباك على 
  النوافذ واألسرة، اخل)

 
  املياه اجلوفية بشكل منتظم فحص جودة -
 

 

شبكات الصرف 

 الصحي

 أثناء التصميم:

املياه، واستخدام األراضي، واخلالفات حول 
  مسار األEبيب عرب أراضي خاصة

 
 
 

 
مناقشة املسار املخطط مع مالك  -

األراضي للحصول على املوافقة، وإذا مل 
يكن ممكنا احلصول على األرض طوعيا عرب 
تربع سيتطلب ذلك تغيري املسار املخطط 

الصندوق االجتماعي للتنمية/ مشروع 
  األشغال العامة، 

  األخصائيون البيئيون 
  وكالة محاية البيئة 

  املنظمات غري احلكومية احمللية
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 أثناء أعمال البناء:

اهلواء: ز دة الغبار أثناء عمليات احلفر  -
  ودفن األEبيب

 
 
 
 
 
 
 
الصحة: إزالة والتخلص من املخلفات من  -

املكبات (املوجودة). والتخلص من املخلفات 
  الصلبة.

 
 
 
 
 
 
خدمات البنية التحتية: احتمالية تضرر  -

أEبيب إمداد املياه، والطرق املعبدة، واألسالك، 
  املوجودة، اخلوغرف التصريف 

 
 
 
 
 
 
 

الضوضاء: ارتفاع مستوى الضوضاء 
  واالهتزازات

 
 
 
 

  الصحة والسالمة املهنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لتجنب املشاكل.
  
  
 
تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -

  املهنية
 
احلفر لتخفيف الغبار، رش مياه أثناء  -

  وارتداء العمال أقنعة محاية
 
جتنب التسبب يف أضرار، والقيام  -

بتدابري الصحة والسالمة أثناء هدم غرف 
التصريف املوجودة وعند التخلص من 

  املخلفات واألتربة إىل مواقع آمنة.
 
  إصالح الرصيف بعد انتهاء األعمال. -
 
إبالغ املنازل القريبة وجتنب  -

  يف الليل. العمل
  محاية مناطق العمل Âلواح مؤقتة. -
توفري دعم مناسب جلوانب أعمال احلفر  -

للحماية من اال½يار. وحتسني استعداد 
املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل مع 
احلاالت الطارئة. وتزويد العمال مبالبس 

  محاية.
  
إبالغ املنازل املتأثرة وحماولة تقليل فرتات  -

  اإلزعاج
 
تشتمل العقود على أحكام تتعلق مبا يتم  -

اكتشافه pلصدفة. وسيتم تدريب الطاقم/ 
املشرفني على التنبه ألي مكتشفات ذات 
قيمة أثرية. ويف حالة اكتشاف شيء يتم 
التنسيق مع إدارة اآلSر يف وزارة الثقافة أو 

  اجلامعة احمللية الختاذ اإلجراءات الالزمة.
 
ن املعتدين محاية موقع األعمال م -

  واملتسللني 
  
حتسني جاهزية املرافق الصحية يف املنطقة  -
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احلركة املرورية: تعطيل إمدادات املياه وإمكانية 
  الوصول احمللي

 
االكتشافات األثرية: اإلضرار مبوروSت أثرية  -

  هامة و/ أو ثقافية ومثينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  احتمالية وقوع حوادث السالمة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  للتعامل مع احلاالت الطارئة.
 
 
 
 

 

 أثناء التصميم: املدارس

األراضي: خالفات حول موقع استخدام  -
املشروع على أرض خاصة أو املناطق العامة 
املقلقة، واالهتمام السياحي، والتأثري على 

  احلياة الربية، اخل
  
 
 

  الصحة: نقص أو فشل مرافق الصرف الصحي
  

 أثناء أعمال البناء:

 
مناقشة املوقع املخطط مع مالك األراضي  -

للحصول على املوافقة. وإذا مل يكن ممكنا 
احلصول على األرض طوعيا عرب تربع 
سيتطلب ذلك تغيري التصميم إىل أرض 

  عامة أو إىل أرض ليس عليها خالفات. 
  

 
إضافة مرافق صرف صحي للتصميم أو 

  حتسني املرافق املوجودة.
 

إبالغ املنازل القريبة وجتنب العمل 

الصندوق االجتماعي للتنمية/ مشروع 
  األشغال العامة، 

  األخصائيون البيئيون 
  وكالة محاية البيئة 

  املنظمات غري احلكومية احمللية
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الضوضاء: ارتفاع مستو ت الضوضاء 
  واالهتزازات

 
مبوروSت أثرية  االكتشافات األثرية: اإلضرار

  هامة و/ أو ثقافية ومثينة
 
 
 
 
 
 

  السالمة: احتمالية حوادث/ خماطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  يف الليل.
 

سيتم تدريب الطاقم/ املشرفني على التنبه 
ألي مكتشفات ذات قيمة أثرية. ويف حالة 
اكتشاف شيء يتم التنسيق مع إدارة اآلSر 
يف وزارة الثقافة أو اجلامعة احمللية الختاذ 

  اإلجراءات الالزمة.
 

محاية موقع األعمال من املعتدين 
ملتسللني، وتوفري دعم مناسب جلوانب وا

أعمال احلفر للحماية من اال½يار، وحتسني 
جاهزية املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل 

تزويد العمال مبالبس مع احلاالت الطارئة، و 
  محاية

  
تطبيق تدابري ولوائح وضوابط الصحة  -

  والسالمة املهنية
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  خمطط إرشادي –امللحق الثالث: خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 
  مذكرة برEمج األمم املتحدة اإلرشادية للمعايري االجتماعية والبيئيةملزيد من املعلومات يرجى االطالع على 

 
عرض حمتوى خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية عرب صيغ خمتلفة (لكل منوذج من الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع ميكن 

  األشغال العامة) ولكن جيب أن يتناول املواضيع التالية:
  
عنوان املشروع مع وصف خمتصر ألنشطة املشروع وموقعه واملنطقة احمليطة. مع اإلشارة إىل  معلومات املشروع:) 1( 

  األطراف الرئيسية وإضافة رسم بياين أو خريطة.
  
حتديد التدابري واإلجراءات حسب التسلسل اهلرمي للتخفيف الذي يهدف إىل جتنب  اآلxر وإجراءات التخفيف:) 2( 

احلد منها على األقل يف اجلانب االجتماعي والبيئي وإيصاهلا إىل مستو ت مقبولة. وحتدد خطة اآلSر السلبية الكبرية أو 
اإلدارة البيئية واالجتماعية األمور التالية: (أ) حتدي وتلخيص مجيع اآلSر السلبية الكبرية املتعلقة pجلانب االجتماعي 

مبا يف ذلك نوع األثر املرتبطة °ا والظروف اليت يكون  كل إجراءات التخفيف  –مع تفاصيل فنية  –والبيئي، (ب) تصف 
مطلوp فيها (مثال بشكل مستمر أو يف حاالت الطوارئ)، إىل جانب التصاميم ووصف املعدات وإجراءات التشغيل حسب 

ة للتخفيف. (د) احلاجة. (ج) تقدير أي آSر اجتماعية وبيئية حمتملة قد تنتج بسبب هذه التدابري وما هي التدابري االحتياطي
  تضع يف االعتبار وتنسق مع خطط التخفيف األخرى (مثل اخلطط اخلاصة pلنزوح والسكان األصليني).

  
حتديد أهداف املتابعة وانواعها مع الربط pآلSر اليت مت تقييمها يف التقييم البيئي واالجتماعي، وتدابري  املتابعة:) 2( 

التخفيف املبينة يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. ويبني جزء املتابعة يف اخلطة حتديدا ما يلي: (أ) وصفا حمددا وتفاصيل 
ايري/ املؤشرات اليت سيتم قياسها واألساليب املستخدمة، ومناذج على املواقع، ومدى فنية لتدابري التخفيف مبا يف ذلك املع

تكرار التدابري، وحدود االستكشاف (حني الضرورة) وتعريف احلدود اليت تشري إىل ضرورة عمل إجراءات تصحيحية. (ب) 
) تزويد معلومات حول 2دابري ختفيف، () ضمان االكتشاف املبكر للظروف اليت تستدعي ت1املتابعة ورفع تقارير من أجل (

  أداء ونتائج التخفيف.
  
تسعى خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية إىل دعم التنفيذ السريع والفعال ملكوEت املشروع  التدريب وتطوير القدرات:) 3( 

لتواجد ودور وقدرات األطراف االجتماعية والبيئية وتدابري التخفيف وذلك من خالل البناء على التقييم البيئي واالجتماعي 
املسؤولة يف املوقع أو يف الوكالة وعلى مستوى الوزارة. وتقدم اخلطة pلتحديد وصفا للرتتيبات املؤسسية وحتديد أي طرف 
يكون مسؤوال عن تنفيذ تدابري التخفيف واملتابعة (مثل التشغيل واإلشراف والتعزيز ومتابعة التنفيذ، واإلجراءات العالجية، 

لتمويل، والتقارير، وتدريب املوظفني). وتوصي اخلطة يف احلاالت اليت تتطلب دعما لتعزيز قدرات اإلدارة االجتماعية وا
والبيئية �نشاء أو توسيع األطراف املسؤولة، وتدريب املوظفني، وأي تدابري إضافية ميكن أن تساعد على تنفيذ تدابري 

  البيئي واالجتماعي.التخفيف وأي توصيات أخرى تتعلق pلتقييم 



84 

  
يبني هذا العنصر خطة اإلشراك الفعال والتشاورات مع األطراف ذات الصلة، ويشمل  إشراك األطراف املعنية:) 4( 

معلومات حول (أ) الوسائل املستخدمة يف إبالغ وإشراك األشخاص املتأثرين يف عملية التقييم. (ب) ملخص خطة إشراك 
والفعالة أثناء فرتة تنفيذ املشروع مبا يف ذلك حتديد املعامل للمشاورات وكشف املعلومات األطراف يف املشاركات اهلادفة 

والتقارير الدورية حول تنفيذ املشروع. (ج) وصف العمليات الفعالة الستقبال ومعاجلة املخاوف لدى األطراف املعنية 
  والشكاوى املتعلقة بتنفيذ املشروع من اجلانب االجتماعي والبيئي.

  
(تقديرات اجلدولة والتكلفة): توفر خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية جلميع املراحل األربع أعاله  خطة العمل للتنفيذ:) 5( 

(التخفيف، واملتابعة، والتدريب، وإشراك األطراف) األمور التالية: (أ) جدول تنفيذ للتدابري اليت جيب القيام °ا كجزء من 
لتنسيق مع اخلطط العامة لتنفيذ املشروع. (ب) تقديرات ومصادر متويل التكلفة الرأمسالية املشروع مع إظهار املراحل وا

واملتكررة لتنفيذ خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية. وهذه األرقام مدرجة أيضا يف جداول التكلفة اإلمجالية للمشروع. وسيتم 
اج تكلفة ذلك يف ختطيط وتصميم وحتديد ميزانية وتنفيذ حتديد كل اإلجراءات واخليارات املطلوب تنفيذها بوضوح مع إدر 

  املشروع عموما.
 

    



85 

  امللحق الرابع: إرشادات تقدمي التظلمات
 

 

إرشادات حول كيفية تقدمي طلب إىل وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي بربEمج األمم املتحدة اإلمنائي و/ او 
 )srm-www.undp.org/secuآلية استجابة األطراف املعنية. (ملزيد من املعلومات قم بز رة 

  
  الغرض من هذا النموذج:

 استعملت هذا النموذج يرجى وضع إجا�تك خبط عريض لتمييز النص.إذا  -

 يفضل استخدام هذا النموذج ولكنه ليس إجبار(. وميكن أن يؤدي دور إرشادي عند صياغة الطلب -

 
  يقصد من هذا النموذج املساعدة يف:

االجتماعية أو البيئية أو التزاماته وأنك تشعر pلضرر نتيجة لذلك. تقدمي طلب حني تشعر أن برEمج األمم املتحدة اإلمنائي ال يلتزم بسياساته  )1( 
إدارة وميكن أن يؤدي هذا الطلب إىل بدء "مراجعة لالمتثال" وهي عبارة عن عملية حتقيق مستقلة تنفذها وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي ضمن 

من أجل حتديد ما إذا كان هناك إخالل بسياسات او التزامات الربEمج ومن  التدقيق والتحقيقات يف مكتب برEمج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك
على  أجل حتديد طرق معاجلة املخالفات. وسوف تتواصل معك وحدة االمتثال أثناء املراجعة للنظر يف احلقائق املتعلقة pملوضوع. وسيتم اطالعك

 نتائج مراجعة االمتثال.

  و/ أو
طراف املعنية" التابع لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي حني تعتقد أن مشروع الربEمج يتسبب يف آSر سلبية اجتماعية تقدمي طلب إىل "االستجابة لأل )2( 

حدة وبيئية عليك، وpلتايل فأنت ترغب يف بدء عملية جتمع اkتمعات املتأثرة وأطراف أخرى (مثل ممثلني من احلكومة ومن برEمج األمم املت
ظر يف جوانب القلق لديك. وتكون عملية االستجابة لألطراف املعنية هذه حتت إدارة املكتب القطري لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي، اخل) للن

لتوصل اإلمنائي أو يتم تنفيذها عرب املكتب الرئيسي للربEمج. وسيتواصل معك موظفو الربEمج كجزء من االستجابة من أجل البحث عن احلقائق وا
 قد يتم إشراك أطراف آخرين مرتبطني pملشروع إن دعت احلاجة. إىل حلول. كما

  
فعلت ذلك قبل رفع يرجى العلم أنه من املفرتض ان تتواصل مباشرة مع املمثلني احلكوميني وموظفي برEمج األمم املتحدة املسؤولني عن املشروع إذا مل تكن 

Eمج.الشكوى عرب آلية االستجابة لألطراف املعنية التابع للرب  
  

آلية . إذا اخرتت الدخول يف عملية مراجعة االمتثال فإن لك احلق يف اإلبقاء على سرية هويتم (ولن يعرفها سوى فريق املراجعة). وإذا اخرتت السرية
بك مؤهل وأشار التقييم بضرورة االستجابة لألطراف املعنية ميكنك أن ختتار أن تكون هويتك سرية أثناء فرتة التحقق األولية وتقييم قضيتك. وإذا تبني أن طل

رغبت يف تنفيذ االستجابة، سيقوم موظف برEمج األمم املتحدة مبناقشة االستجابة املقرتحة معك كما سيناقش كيف ميكن احلفاظ على سرية هويتك إن 
  ذلك.
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 اإلرشاد

pخلطأ أو تذكرت معلومات أخرى ترغب يف إضافتها ميكنك عند تقدمي طلب يرجى تزويد أكرب قدر ممكن من املعلومات، وإذا قمت �رسال منوذج خمتلف 
  ببساطة إرسال بريد الكرتوين توضيحي لشرح أي تعديالت.

 معلومات عنك

 هل أنت ........

  شخص متأثر بسب مشروع مدعوم من برEمج األمم املتحدة اإلمنائي؟ . 1

  ال:       نعم:        أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
 عن شخص أو جمموعة أشخاص متأثرين؟ وكيل خمول . 2

 ال:      نعم:        أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 

 .ملف أو ملفات مع هذا النموذجإذا كنت وكيل خمول يرجى كتابة أمساء مجيع األشخاص الذين متثلهم ووSئق تفويضهم لك للتصرف pلنيابة عنهم عرب إرفاق 

 االسم األول: . 3

 اللقب: . 4

 ت تعريفية أخرى:أي معلوما . 5

 عنوان الربيد: . 6

 الربيد اإللكرتوين: . 7

 رقم اهلاتف (مع مفتاح البلد): . 8

 العنوان اخلاص بك: . 9

 أقرب مدينة: . 10

 أي تعليمات إضافية حول كيفية التواصل معك: . 11

 البلد: . 12

  موضوع التواصل مع بر[مج األمم املتحدة اإلمنائي: مراجعة امتثال و/ أو استجابة ألطراف معنية

 خيارات:امامك أربع 

 .تقدمي طلب ملراجعة امتثال 

 .تقدمي طلب الستجابة ألطراف معنية 

 .تقدمي طلب ملراجعة امتثال واستجابة ألطراف معنية 

 .بيان أنك غري متأكد إذا كنت تريد مراجعة امتثال أو استجابة ألطراف معنية وأنك ترغب أن يتم النظر يف قضيتك من كال اجلانبني 

برEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف تطبيق السياسات االجتماعية و/ او البيئية يسبب ضررا أو ميكن أن يسبب ضررا هل لديك ختوف أن إخفاق  . 13
 عليك أو على جمتمعك؟ 

 ال:      نعم:        أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 

 هل ترغب يف احلفاظ على سرية امسك (امسائكم) خالل عملية مراجعة االمتثال؟ . 14

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
 إذا كنت طالبا للسرية يرجى توضيح السبب:

 
 

 هل ترغب يف العمل مع أطراف معنية أخرى (مثل احلكومة أو برEمج األمم املتحدة اإلمنائي، اخل) للتوصل إىل حل مشرتك للمخاوف املتعلقة . 15
 خاطر اليت تعتقد أ½ا حتدث بسبب مشروع برEمج األمم املتحدة اإلمنائي؟pآلSر االجتماعية والبيئية أو امل

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
 هل ترغب يف احلفاظ على سرية امسك (امسائكم) خالل تقييم طلبك من أجل الرد؟ . 16

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
 كنت طالبا للسرية يرجى توضيح السبب:إذا  
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ريد التعامل سيتم التعامل مع طلبات االستجابة لألطراف املعنية عرب املكاتب القطرية لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي إال إذا ذكرت يف طلبك أنك ت . 17
 طة املكتب الرئيسي للربEمج؟عرب املكتب الرئيسي لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي. هل تريد أن يتم النظر يف طلبك بواس

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
  إذا اخرتت اجلواب بنعم، يرجي توضيح سبب طلبك أن يتم التعامل عرب املكتب الرئيسي لربEمج األمم املتحدة اإلمنائي:

 هل تطلب تنفيذ مراجعة امتثال واستجابة ألطراف معنية؟ . 18

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 

 إذا كنت تريد أن تطلب مراجعة امتثال أو استجابة ألطراف معنية؟ غري متأكدهل أنت  . 19

 ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 

  معلومات حول مشروع بر[مج األمم املتحدة الذي متتلك خماوف خبصوصه وطبيعة خماوفك:

 ما هو مشروع برEمج األمم املتحدة الذي لديك خماوف بشأنه (إن كان معلوما): . 20

 اسم املشروع (إن كان معلوما): . 21

 يرجى تقدمي وصف خمتصر للمخاوف اليت متلكها حيال املشروع. إذا كانت لديك خماوف من إخفاق برEمج األمم املتحدة اإلمنائي يف االلتزام . 22
اعية والبيئية وميكنك توضيح هذه السياسات وااللتزامات يرجى منك عمل ذلك (ليس إجبار ). يرجى أيضا وصف pلسياسات وااللتزامات االجتم

ي أوراق أنواع اآلSر البيئية واالجتماعية اليت ميكن أن تقع أو قد وقعت نتيجة لذلك اإلخفاق. إذا احتجت مساحة إضافية للكتابة ميكنك إرفاق أ
Â ي لغة تريد.إضافية، وميكنك أن تكتب 

 
 

هل Eقشت املخاوف املوجودة لديك مع ممثلي احلكومة وموظفي برEمج األمم املتحدة اإلمنائي املسؤولني عن املشروع أو مع منظمات غري  . 23
 حكومية؟

 ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 

  مع أمساء املسؤولني الذين تواصلت معهم °ذا اخلصوص:إذا كان اجلواب نعم يرجي ذكر اسم (أمساء) من تناقشت معهم 
التاريخ التقرييب  املنصب/ االنتماء اللقب االسم األول

 للتواصل

 الرد من الشخص

     
     
     
     

 هل هناك أفراد أو جمموعات أخرى متأثرين سلبيا من املشروع؟ . 24

  ال:      نعم:          أمام اإلجابة اليت تنطبق عليك: Xضع عالمة 
 يرجى ذكر أمساء األشخاص و/ أو وصف األشخاص واkموعات اليت تؤيد هذا الطلب: . 25

 معلومات التواصل املنصب/ االنتماء اللقب  االسم األول

    
    
    
    

آلية االستجابة لألطراف املعنية. إذا كان يرجى أن ترفق برسالة بريدك اإللكرتوين أي مستندات ترغب يف إيصاهلا لوحدة االمتثال االجتماعي والبيئي و/ أو 
  اإلمييل ال يكفي لتحمل املرفقات ميكنك تقسيمها على عدة رسائل.

 
 التسليم والدعم

 project.concerns@undp.orgلتسليم طلبك أو يف حال احتجت ملساعدة يرجى إرسال رسالة إىل بريد: 
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  منوذج تسجيل الشكاوى لدى مشروع األشغال العامة
 

Complaints registration form at PWP 

 Date .................................................التاريخ:project Noرقم املشروع:..
.............................. 

 Projectاسم املشروع: .

Name...........................................................................................  
 Name ofاسم الشاكي:......

complainant..............................................................................  
 Complaintنص الشكوى:.

content.........................................................................................  
 Actionsاإلجراءات املتخذة: ...

taken.............................................................................  
 The date of resolving the´ريخ انتهاء املشكلة: ..

complaints...................................................  
  ..............................................................................................Commentsاملالحظات:..............

  
  Follow-up department Manager مدير إدارة املتابعة    Responsible person  املختص: 

  signature التوقيع       signature :التوقيع
 

  منوذج الصندوق االجتماعي للتنمية –آلية التعامل مع الشكاوى عرب االنرتنت 
  form/-yemen.org/complaint/online-https://chm.sfd [ (ملزيد من املعلومات قم بز رة
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  امللحق اخلامس: إطار عمل الصحة والسالمة البيئية
  (مرفق منفصل)

  امللحق السادس: جمموعة أدوات الصحة والسالمة املهنية
  (مرفق منفصل)

  امللحق السابع: الدليل التشغيلي ملشروع األشغال العامة
  (مرفق منفصل)

لحق الثامن: إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية ملشروع األشغال العامة امل

)2014(  
  (مرفق منفصل)

  امللحق التاسع: الدليل التشغيلي للصندوق االجتماعي للتنمية
  (مرفق منفصل)

امللحق العاشر: إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية للصندوق االجتماعي 

  )2016( للتنمية
  منفصل)(مرفق 

حلادي عشر : ملخص مشاورات األطراف ملشروع االستجابة لألزمات امللحق ا

  إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية  حولالطارئة 
 (مرفق منفصل)
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مشاورات أطراف  –عشر: تقرير املتابعة من الطرف اخلارجي  ينامللحق الثا

  إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية
 (مرفق منفصل)


