
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أين يتم تقديم الطلبات؟

الرجاء ارسال الطلبات الخاصة بوحدة االمتثال 

واالستفسارات على البريد  االجتماعى و البيئى

 :التاليااللكترونى 

secuhotline@undp.org   

يمكن تقديم الطلبات الخاصة بآلية إستجابة أصحاب 

المصلحة عبر المكتب الرئيسى لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائى فى بلد المتقدم أو ترسل إلى المقر 

لى ع الرئيسى لفريق آلية إستجابة أصحاب المصلحة

 :البريد االلكترونى التالى

stakeholder.response@undp.org 

برنامج األمم معلومات االتصال الخاصة بمكاتب 

الرئيسية متوفرة على الصفحة  المتحدة اإلنمائى

 الرئيسية للبرنامج 

 www.undp.org 
 

 ماذا يتضمن الطلب؟

 :من المفيد ذكر المعلومات التالية في الطلب

وان ورقم هاتف المتقدم سم و عنا

ضافة إلى معلومات إلبالطلب با

 .تصال األخرىاإل

أن يذكر المتقدم إذا كان يريد  •

معاملة سرية خالل المراحل 

 .األولى من التقييم

سم وموقع وطبيعة عمل البرنامج ا•

المرتبط ببرنامج األمم المتحدة 

 .اإلنمائى

ن أكيف يعتقد مقدم الطلب •

المشروع التابع لبرنامج األمم 

المتحدة اإلنمائى قد أثر أو من 

المحتمل أن يؤثر عليه بشكل 

 .سلبى

وصف أى جهود أخرى متخذة من •

قبل المتقدمين لمواجهة مخاوفهم 

بما فى ذالك طرق حل النزاعات 

 األخرى
 

 :المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي للمزيد من
www.undp.org/secu-srm 

www.undp.org/ses 

project.concerns@undp.org 

 

 هل أنت قلق بشأن مشروع تابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى؟

 وحدة االمتثال األجتماعى و البيئى و آلية إستجابة أصحاب المصلحة 

 مقدمة

دة التابعة لبرنامج األمم المتحن كان لديك اعتقاد بأن احد المشاريع او البرامج إ

. أو من المحتمل أن تضرك أنت أو مجتمعك او البيئة  قد أضرتك  اإلنمائى

فبإمكانك ان تطلب المساعدة من وحدة االمتثال االجتماعى والبيئى التابعة 

أصحاب من آلية إستجابة  او/اضافة إلى  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائى

 .المصلحة

لتزامات على التساؤالت حول  اإل األجابة – ستعراض االلتزامإ

 االجتماعية و البيئية ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائى

 مهايتم تقديجتماعى و البيئى بالتحقيق في الشكاوى التي تقوم وحدة االمتثال اإل

 بالمشاريع الذين يعتقدون بأن برنامج المجتمعات او االفراد المتأثرون من قبل

 اللتزاماته االجتماعية و البيئية وتوصى الوحدة األمم المتحدة اإلنمائى لم يمتثل

 عدم الخصوص وجه على ذلك ويشمل .بتدابير لمواجهة نتائج عدم االلتزام

 .اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج والبيئية االجتماعية للمعايير االمتثال

 
االطراف على حل المظالم  مساعدة – إستجابة أصحاب المصلحة

 .والنزاعات

تقوم آلية إستجابة أصحاب المصلحة بمساعدة اصحاب المصلحة المتاثرين 

الحكومات والمنظمات )شركاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى  بالمشاريع و

و النزاعات أوغيرهم فى معالجة المظالم ( الغير حكومية و قطاع االعمال

البيئية الخاصة بأحد المشاريع المدعومة من  و/اعية اوالمتعلقة باآلثار االجتم

 . برنامج األمم المتحدة اإلنمائى

 من يمكنة تقديم شكوى؟ 

 قد تأثرت بمشروع أو مصالحهميمكن ألي فرد او مجتمع يعتقد أن البيئة أو 

تقديم  ويمكن. برنامج مدعوم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائى أن يقدم شكوى

الشكوى عن طريق ممثل كمنظمة مجتمع مدنى بالنيابة عن المجتمعات 

لحة إستحابة أصحاب المص يطلب من آلية ويمكن للمتقدم بالشكوى أن. المتأثرة

 .سمه وهويتهامتثال األجتماعى و البيئى حماية ووحدة اال
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