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 خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 
 

االستتتتتتتألابة لغما الغذائي    العاملي )املستتتتتتتفيدوف( بتنفيذ م تتتتتترو   وبرانمج الغذاء تقوم منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي .1
على ستبيل املاا  ال اصصترا الصتندوال االجتماعي   ي تملوف الذيا    والقدرة على الصتمو    اليما )امل ترو ( شالات اع مل ال ترااء املنفذوف

والربانمج  )املؤستتتستتتة(   ةالدولي  التنميةوافقت مؤستتتستتتة  .    رواالة تنمية املن تتتال الصتتتغصة واأل تتتغو  وم تتترو  األاتتتغا  العامة   اليما     للتنمية
 .على توفص التمويل للم رو  العاملي للزراعة واألما الغذائي

. حتد  خطة  للبنك الدول  بتنفيذ التدابص واإلجراءال اجلوهرية حبيث يتم تنفيذ امل رو  وفقاً للمعايص البيئية واالجتماعية   وفسيقوم املستفيد .2
 شإلضافة إىل توقيت ال منها.  والتنفيذ  االلتزام البيئي واالجتماعي هذه  التدابص واإلجراءال اجلوهرية  وأي واثئق أو خطط حمد ة لإلعدا  

إليه    وامل تتتتتتار مطلوبة مبوجب اإلطار البيئي واالجتماعي أبحكام أي مستتتتتتتندال بيئية واجتماعية أخر   اً جيب أف يلتزم املستتتتتتتفيدوف أي تتتتتت .3
وخطة إ ارة اآلفال املبستطة      واالجتماعية  البيئيةوخطط اإل ارة  مال إطار اإل ارة البيئية واالجتماعية  هذه  خطة االلتزام البيئي واالجتماعي

ذال الصتلة بكل مكوف  هذه  البيئية واالجتماعية واثئقالواجلداو  الزمنية احملد ة    الة  وخطة إاتراع أ تحاا املصتلحة  وإجراءال إ ارة العم
   .املؤسسة ما مكوانل امل رو   ال ذلك بطريقة مقبولة ما قبل

حمد ة بواستتتتتتتتتطة    نفيذ إجراءالحىت عندما يتم ت  خطة االلتزام البيئي واالجتماعي  يكوف املستتتتتتتتتتلموف مستتتتتتتتتؤولم عا االمتاا  جلميل متطلبال .4
 ال رااء املنفذيا.

  وفوهرية املنصوص عليها   خطة االلتزام البيئي واالجتماعي وإبالغ املؤسسة هبا ما قبل املستفيدستتم مراقبة تنفيذ التدابص واإلجراءال اجل .5
تكما   اما هو مطلوا ما قبل خطة االلتزام البيئي واالجتماعي واروط االتفاقية القانونية  وستقوم املؤسسة مبراقبة وتقييم التقدم احملرز واس

 التدابص واإلجراءال اجلوهرية طوا  ف ة تنفيذ امل رو . 
خطة االلتزام البيئي واالجتماعي هذه ما وقت آلخر أثناء تنفيذ     فإنه ميكا مراجعة وفوعلى حنو ما اتتََّفَق عليه اٌل ما املؤسسة واملستفيد .6

خطة   امل رو  لتعكس اإل ارة التكيفية للتغيصال   امل رو  والظروف غص املتوقعة أو استألابًة لتقييم أ اء امل رو  الذي مت إجراؤه مبوجب
على التغيصال مل املؤسسة وسيقوم بتحديث خطة االلتزام   وففيدااللتزام البيئي واالجتماعي نفسها. و  مال هذه الظروف  سيوافق املست

البيئي واالجتماعي لتعكس هذه التغيصال. وسيتم توثيق االتفاال على التغيصال   خطة االلتزام البيئي واالجتماعي ما خال  تبا    
 خطة االلتزام البيئي واالجتماعي احملدثة.  اإلفصاح على الفور عا  وف . وعلى املستفيدوف املستفيدو الرسائل املوقعة بم املؤسسة 

عنتدمتا تؤ ي تغيصال امل تتتتتتتتتتتتتترو   أو الظروف غص املتوقعتة  أو أ اء امل تتتتتتتتتتتتتترو  إىل تغيصال   املجيتاطر واآلاثر أثنتاء تنفيتذ امل تتتتتتتتتتتتتترو   جيوز  .7
   األموا  اإلضتافية   لتوفصجهو   أو بذ     /للمستتفيديا إعا ة صصتيأ أموا  امل ترو   على النحو املتفق عليه مل املؤستستة الدولية للتنمية  و  

على تنفيتتذ اإلجراءال والتتتدابص ملعتتاجلتتة هتتذه املجيتتاطر واآلاثر مبتتا   ذلتتك القرارال املتعلقتتة شلتمويتتل ألي تكلفتتة    اً إذا لزم األمر  لتكوف قتتا ر 
 إضافية انجتة عا ظروف غص متوقعة.
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 اهليئة/السلطة املسؤولة  اإلطار الزمن  التدابري واإلجراءات اجلوهرية 

 املتابعة ورفع التقارير   
 إعداد التقارير الدورية:  أ

  إعدا  وتقدمي تقارير مراقبة منتظمة إىل املؤسسة الدولية للتنمية ب أف األ اء البيئي واالجتماعي والصحي والسالمة 
البيئي واالجتماعي  وحالة تنفيذ خطة االلتزام  املاا  ال اصصر   إعدا  وتنفيذ    للم رو   مبا   ذلك  على سبيل 

املطلوبة     والسالمة  والصحة  البيئة  أ حاا مستندال  إاراع  وأن طة  واالجتماعي   البيئي  االلتزام  خطة  إطار 
 .التظلم آليالاملصلحة  وعمل 

 
 .وايل مراقبة اتبل لطرف اثلث لإلاراف على البيئة واألما واإلبالغ عنها ترايحتعيم و / أو 

 
وجيب    اتريخ سرايف امل رو التقرير األو  بعد ستة أاهر ما  

 .امل رو  على أساس نصف سنويطوا  ف ة تنفيذ  حتدياه  
 
 

 وايل املراقبة ما  . سيتبلةقبل بدء أن طة امل رو  الفرعي 
متطلبا الاالث  لغ وال   لالطرف  املدرجة  التقارير  إعدا  

 .أ انه

 
منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 

شلتعاوف مل   العاملي اإلمنائي وبرانمج األغذية  
االجتماعي   تنمية  و    للتنمية الصندوال  واالة 

وم رو  األاغا    واأل غر املن ال الصغصة  
 .العامة

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
 .العاملياإلمنائي وبرانمج األغذية 

 والحوادث:    حداثاال ب 

إخطار البنك فوراً عا أي حدث أو حا ثة ذال  لة شمل رو   ت ع  أو ما احملتمل أف ت ع  أثراً سلبياً ابصاً على 
مبا   ذلك االستغال  أو اإلساءة للفئال ال عيفة واالستغال  واالعتداء البيئة أو اجملتمعال أو العما   مبا   ذلك 

وإ اشل العما  اليت تتطلب عناية طبية خارج   القسري والعمل  ا  األطفاجلنسيم. والتحرش اجلنسي  وعمالة 
 .املوقل  وسوء استجيدام املبيدال اص رية أو انسكاهبا  والوفاة  ما بم أمور أخر 

وت مم  وتقدمي التفا يل الكافية عا اصدث أو اصا ث  اليت تبم التدابص الفورية املتجيذة  أو املزمل اصاذها  ملعاجلته   
تقريراً عا اصدث أو اصا ث  مل   ة  حسب االقت اء. وما ًًثَّ  يعد املعلومال اليت يقدمها أي مقاو  وهيئة إارافي

 اق اح التدابص اليت ما اأهنا منل تكراره. 

 
 . طوا  تنفيذ امل رو 

ساعة  مبألر    48تقرير التحقيق األول   غ وف 
م ما التقرير أتايده  وتقرير مفصل   غ وف ع رة أاي

األول ي ص إىل األسباا احملتملة ويق ح اإلجراءال 
 .التصحيحية 

 
منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 

شلتعاوف مل   العاملي اإلمنائي وبرانمج األغذية  
االجتماعي   تنمية  للتنمية الصندوال  وواالة    

وم رو  األاغا    واأل غر املن ال الصغصة  
 .العامة

 

 : لمسوحات الشهريةل  ون المشرف  / قاولينالم ج

العمل مقابل  النقد  تنفيذ  تت ما واثئق وترتيبال  أف  البيئة والصحة والسالمة جيب  إ ارة خماطر  وخماطر  متطلبال 
واملسائل األمنية أثناء أن طة البناء. جيب على امل رف / املقاو  واالعتداء اجلنسيم. والتحرش اجلنسي    االستغال 

 .التنفيذ والت غيل تقدمي استبياانل مراقبة التنفيذ شنتظام أثناء 
 
 

 
بعد أو    سوحاليذ امل رو (   مل بدء امل )طوا  تنف  اهرايً 
 .ما تنفيذ األن طة املتعاقد عليها اً يوم 30

 
منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 

االجتماعي    واإلمنائي      للتنمية الصندوال 
الصغصة   املن ال  تنمية   واأل غر  وواالة 

 .وم رو  األاغا  العامة
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 تقييم وإ ارة املجياطر البيئية واالجتماعية واآلاثر امل تبة عليها : 1املعيار البيئي واالجتماعي 

 :التنظيميالهيكل  1.1

ستقوم منظمة األغذية والزراعة إبن اء وحدة تنسيق امل رو  واإلبقاء عليها  ت م موظفم مؤهلم وموار  ملساندة 
مبا   ذلك توظيف أخصائي     املرضية للمؤسسة  مل تكوينها و الحياهتا وموار هاإ ارة املجياطر البيئية واالجتماعية   

لتقدمي الدعم   ب كل وثيق مل وحدال تنسيق امل رو  اإلقليمية  اصماية  متجيصصوسينسق    بيئي وأخصائي اجتماعي.
طوا  تنفيذ امل رو   ال سيما فيما يتعلق مبتطلبال إعدا  التقارير. اما يتعم على منظمة األغذية والزراعة  شلتنسيق 

ة تنفيذ الربانمج  جلنة تنسيق  تتألف  مل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي  أف تن ئ طوا  ف  
 ." ما ممالم عا املؤسسال املنفذة امل اراة   تنفيذ الربانمج ور ده وتقييمه

 
 

 مل تكوينها و الحياهتا وموار هاجيب على برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إن اء فريق ما املوظفم واملوار  املؤهلم   
الدول     ةواالجتماعي  ةالبيئياخصائي اصماية  طر البيئية واالجتماعية  مبا   ذلك    لدعم إ ارة املجيااملرضية للمؤسسة

أو أي منصب ذي   يةاجتماع   محايةسالمة  أو تعيم أخصائي  والالصحة املهنية  وأخصائي    البيئية   صمايةأخصائي ا
 . لة   البيئة والصحة والسالمة

 
 

   املرضية للمؤسسة  مل تكوينها و الحياهتا وموار ها  إن اء فريق ما املوظفم املؤهلم   برانمج الغذاء العاملييتعم على  
التغذية وال املوظفوف ذوو اخلربة    النو  االجتماعي والقدرة على  نو  االجتماعي  مبا   ذلك  القائم على  والعنف 

بيئة والصحة والسالمة. عالوة على الوأتثصال  الصمو  وتدخالل سبل العيش  لتنفيذ امل رو  و عم إ ارة خماطر  
اة أ حاا  ذلك  سيحد  الربانمج اهلياال اإل ارية اخلا ة به لتنفيذ امل رو  ويعكس تلك اهلياال   خطة م ار 

النهائية )بعد اهريا ما اتريخ   اليت سيموهلا سرايف  املصلحة  املؤهلم واملوار   املوظفم  الربانمج  امل رو (. سيحد  
على طبيعة مكوانل امل رو  اليت تنفذها ال   اً   ذلك املوظفوف ذوو اخلربة البيئية واالجتماعية  اعتما امل رو   مبا  

 .ا اهتوأتثص خماطر البيئة والصحة والسالمة. واالة  واليت سيتم صصيصها للم رو  ولدعم إ ارة 

 
إن اء جلنة تنسيق واحدة مل ممالم ما املؤسسال املنفذة  

 تنفيذ. ما اتريخ الاً يوم 30  غ وف 
أخصائيي تعيم  محاية أخصائيي    آخرو   ةبيئي  محاية  تم 

ال  اً يوم  30اجتماعية   غ وف   يتم تنفيذما اتريخ  . قد 
اصاجة.  حسب  إضافية  خربة  خارجية  مبصا ر  االستعانة 
جيب اصفاظ على وحدة تنسيق امل رو  طوا  ف ة تنفيذ  

الفرعي حىت يتم تعيم  امل رو . ال جيوز بدء أن طة امل رو   
 املوظفم وإعدا  الواثئق 

الدولية اصماية  أخصائي   واالجتماعية  أخصائي   البيئة 
سالمة  أو تعيم والالبيئية  وأخصائي الصحة املهنية    صمايةا

  ما اتريخ   اً يوم  30 غ وف    يةاجتماع  محايةأخصائي  
تنفيذ  السرايف  ف ة  طوا   املوظفم  على  اصفاظ  جيب   .

امل رو . ال جيوز أف تبدأ أي أن طة م رو  فرعي حىت يتم 
 .تعيم املوظفم وإعدا  الواثئق

     خبصيتم تعيم فريق ما املوظفم املؤهلم مبا   ذلك  
والعنف القائم على النو      النو  االجتماعي   جما  التغذية
وتدخالل سبل العيش     والقدرة على الصمو    االجتماعي
 موجيب اصفاظ عليه  تنفيذما اتريخ ال اً  يوم  30  غ وف  

طوا  تنفيذ امل رو . ال جيوز أف تبدأ أي أن طة م رو  
 .فرعي حىت يتم تعيم املوظفم وإعدا  الواثئق

 
 منظمة األغذية والزراعة 

 
 

 منظمة األغذية والزراعة 

 
 
 
 

 اإلمنائي برانمج األمم املتحدة 

 
 

 العاملي برانمج األغذية 

 التقييم البيئي واالجتماعي  1.2
  قم بتقييم املجياطر واآلاثر البيئية واالجتماعية ألن طة امل رو  املق حة وقم 1  رقم للمعيار البيئي واالجتماعي  اً وفق

جيب إعدا  إطار اإل ارة البيئية واالجتماعية النهائي  
  30 أنه  واعتما ه   غ وف واإلفصاح عنه  والت اور ب

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
األغذية   وبرانمج  شلتعاوف   العاملي اإلمنائي 
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والك ف عنه والت اور ب أنه واعتما ه وتنفيذه بعد ذلك   والذي جيب أف  إبعدا  إطار اإل ارة البيئية واالجتماعية
والسالمة املهنية  املتعلقة شلصحة  املجياطر  ملعاجلة  تدابص  االستغال   يت ما  والتحرش    وخماطر  اجلنسيم.  واالعتداء 

 اجلنسي 

م رو   لل  وقبل تنفيذ أي أن طة سرايف ما اتريخ ال  اً يوم
تنطوي على أي خماطر بيئية واجتماعية. سيتم تنفيذ إطار 

 .اإل ارة البيئية واالجتماعية طوا  ف ة امل رو 

االجتماعي  الوثيق   الصندوال     للتنمية مل 
الصغصة   املن ال  تنمية   واأل غر  وواالة 

 .وم رو  األاغا  العامة
 أدوات اإلدارة البيئية واالجتماعية  1.3

مال إجراءال   واإلفصاح والت اور واعتما  وتنفيذ خطط اإل ارة البيئية واالجتماعية و / أو األ وال األخر  عدا اال
 فحأ نتائج مطلوا ألن طة امل رو  ذال الصلة بناًء على اما هو  عمالة وخطط إ ارة االفال املبسطةإ ارة ال
وإراا ال البيئة والصحة    واالجتماعية رو  الفرعي. جيب أف تلتزم مجيل الواثئق شملعايص البيئية هلذا امل اصماية

  املمارسال الدولية اجليدة   قطا  الصناعة ذال الصلةما وغصها   هباوالسالمة املع ف 

 
عنها   واإلفصاح  إعدا ها  جيب  اليت  األ وال  أو  اخلطط 

واعتما ها قبل ثالثة أسابيل على األقل ما  والت اور ب أهنا  
ف ة   طوا   وتنفيذها  الصلة  ذال  امل رو   أن طة  تنفيذ 

 .امل رو  

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
األغذية   وبرانمج  شلتعاوف   العاملي اإلمنائي 

االجتماعي  الوثيق   الصندوال     للتنمية مل 
الصغصة   املن ال  تنمية    غر  واألوواالة 

 .وم رو  األاغا  العامة
 إدارة المقاولين وتنفيذ المشاريع الفرعية  1.4

خطة االلتزام البيئي واالجتماعي  مبا   ذلك  ما بم  مال ) أتاد ما أف املتطلبال البيئية واالجتماعية ذال الصلة
أمور أخر   خطط اإل ارة البيئية واالجتماعية  وإجراءال إ ارة العمل  وأي إجراءال أخر  تتعلق شلبيئة والصحة  

اعية  خطط اإل ارة البيئية واالجتم   مدرجة   عطاء امل رو  / امل  ايل والواثئق التعاقدية وتنعكس   (والسالمة 
شالمتاا  ملوا فال البيئة والصحة والسالمة  مبوجب القانوف بعد ذلك  يلتزم املقاولوف  . رااء التنفيذ / املقاو ل

 .اخلا ة شلعقو  اخلا ة هبم
 :ل التاليةت مل هذه املتطلبال االلتزاما

والتحرش  واالعتداء اجلنسيم االستغال  و وضل خطة عمل خا ة شملوقل للعنف القائم على النو  االجتماعي •
وإراا ال البيئة  لنفاايل    وإجراءال إ ارة العمل  وموا فال البيئة والصحة والسالمة واألما وإ ارة ااجلنسي 

 .منيةاألطة اخل؛ املمارسال الدولية اجليدة   قطا  الصناعة ذال الصلةما   وغصها هباوالصحة والسالمة املع ف 
 .شعتباره املوظف الرئيسي للمقاو    املوقل أخصائي بيئي واجتماعي و حي وسالمةتوفص  •
 .واملقاولم ما الباطا  جلميل عما  النقد مقابل العمل / موظفي املقاولم االلتزام بتوقيل مدونة قواعد السلوع •

 .أعاله أثناء تنفيذ العقدأتاد بعد ذلك ما أف فريق اإلاراف / املقاولم ميتالوف ملا ور  

 
مستندال   خال   مج التعاقدال  حتديث  ما  والعقو  

( قبل بدء  1أحكام البيئة والصحة والسالمة ذال الصلةا )
وأن طة   التعاقدالعملية   العمل  مقابل  شلنقد  اخلا ة 

أن طة أ و  اجملتمل(؛   )امل رو  األخر  ذال الصلة مال
امل رو 2و ) تنفيذ       اصاالل ( حسب اصاجة طوا  

 .اليت تغصل فيها أن طة امل رو  
 

ف ة   املقاولم طوا   ال هرية ما  املراقبة  استطالعال  مجل 
األوىل   اً بعد الاالثم يوم   ملسوحالتنفيذ امل رو   مل بدء ا

 .ما تنفيذ األن طة املتعاقد عليها

 
 

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
شلتعاوف مل   العاملي اإلمنائي وبرانمج األغذية  
االجتماعي   تنمية  للتنمية الصندوال  وواالة    

وم رو  األاغا    واأل غر املن ال الصغصة  
 .العامة

 

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
شلتعاوف مل   العاملي اإلمنائي وبرانمج األغذية  
االجتماعي   تنمية  للتنمية الصندوال  وواالة    

وم رو  األاغا    واأل غر املن ال الصغصة  
 .العامة

 :ستاناءالاال 1.5
سيتم استبعا  / عدم األهلية ألنوا  األن طة التالية للتمويل   إطار امل رو   وسوف تنعكس   إطار اإل ارة البيئية  

 :واالجتماعية احملدث
األن طة اليت قد تسبب أتثصال ضارة طويلة األمد و ائمة و / أو ال رجعة فيها )مال فقداف املوائل  ✓

 
سيتم إن اء قائمة استبعا  أثناء عملية التقييم املوضحة   

وإ راجها  ما خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 1.2 لفقرةا
استبعا   سيستمر  واالجتماعية.  البيئية  اإل ارة  إطار    

وبرانم والزراعة    األغذية  األمم منظمة  ج 
العاملي  األغذية  وبرانمج  اإلمنائي    املتحدة 
  -)مل ر د التنفيذ بدعم ما ال رااء احملليم  

للتنمية     تنمية  الصندوال االجتماعي  وواالة 
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 .الطبيعية الرئيسية( 
ال تتعلق ) األن طة اليت حيتمل أف تسبب أتثصال ضارة خطصة على  حة اإلنساف و / أو البيئة ✓

 . (COVID-19 حباالل
 .هلا آاثر اجتماعية سلبية ابصة وميكا أف تؤ ي إىل  را  اجتماعي ابص األن طة اليت قد يكوف  ✓
 .األن طة اليت قد تؤثر على األراضي أو األقليال ال عيفة ✓
األن طة  مبا   ذلك اإلن اءال اجلديدة أو التوسعال  اليت تنطوي على حيازة األراضي على نطاال  ✓

 .اآلاثر السلبية على ال اث الاقا واسل / طويل األجل / النقل املا ي و / أو 

وم رو  األاغا    واأل غر املن ال الصغصة   .األن طة طوا  ف ة التنفيذ
 .(العامة 
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 العمالة وظروف العمل: 2املعيار البيئي واالجتماعي 

   : إدارة العملإجراءات  2.1

    املؤسسة  وبطريقة مقبولة لد  2للمتطلبال املعمو  هبا   املعيار البيئي واالجتماعي  اً  جيب أف يتم تنفيذ امل رو  وفق
ما بم أمور أخر   تنفيذ تدابص الصحة والسالمة املهنية املناسبة )مبا   ذلك االستعدا  للطوارئ وتدابص االستألابة(   

التظلم آلية  العمل   وضل  متطلبال  و مج  امل رو    والساللعما   والصحة  البيئة  موا فال  لو   امل  ايلمة    اثئق 
 .والعقو  املربمة مل املقاولم والتعاقدال

 .  2ومتسقة مل املعيار البيئي واالجتماعي  املؤسسة بطريقة مقبولة لد  ةلاإعدا  واعتما  وتنفيذ إجراءال إ ارة العم 
على   2تأاد ما توقيل العقو  مل عما  امل رو  مبا يتمااى مل اإلطار الوطين املعمو  به واملعيار البيئي واالجتماعي  ال

 . ةلا العمإجراءال إ ارة النحو املنصوص عليه   
 .تأاد ما توقيل مجيل العما  على مدونة قواعد السلوعال 

 

إعدا  العم  يتم  إ ارة  عنها  ة  لاإجراءال  واإلفصاح 
وقبل   تنفيذما اتريخ ال  اً يوم   30واعتما ها   غ وف  

 .تعيم عما  امل رو  املنفذيا طوا  ف ة تنفيذ امل رو 
يتم إ راج متطلبال العم جيب أف     ةلا إجراءال إ ارة 

التظلم وموا فال آلية  و  والسالمة   والصحة   البيئة 
واثئق   للعمالة    بدء   التعاقدالاحملد   قبل  والعقو  

   .ألن طة امل رو  ذال الصلة تعاقدالعملية ال
تكوف مجيل اإلجراءال األخر  مبوجب املعيار  جيب أف  

واالجتماعي   االمتاا   2البيئي  مراقبة  ذلك  )مبا   
 .التعاقدي( مستمرة طوا  تنفيذ امل رو 

 
وبرانمج األمم   منظمة األغذية والزراعة  

 املتحدة اإلمنائي   وبرانمج األغذية العاملي 

 : آلية التظلم لعمال المشروع 2.2

جيب أف يكوف نظام .  ةلاإجراءال إ ارة العم     2جيب و ف آلية التظلم املطلوبة مبوجب املعيار البيئي واالجتماعي  
اً  منفذ ويستند إىل هنج ومبا ئ األمم املتحدة امل  اة  متاح اإلبالغ عا ق ااي آلية معاجلة املظامل حيتفظ به ال اريك  

جيب أف تكوف   .2للمعيار البيئي واالجتماعي    اً وفق  ةل اإجراءال إ ارة العمبسهولة لعما  امل رو  اما هو مو وف    
 .وجيب اصفاظ عليها طوا  ف ة تنفيذ امل رو  تنفيذالما اتريخ  اً يوم 30آلية معاجلة املظامل جاهزة للعمل   غ وف 

 
  حم سيتم استالم ال كاو  ضما أنظمة اإلبالغ الرئيسية آللية معاجلة املظامل للوااالل املنفذة )منظمة األغذية  

م على النو  والزراعة  برانمج األغذية العاملي  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي(  سيتم فرز املظامل املتعلقة شلعنف القائ
االجتماعي / االستغال  اجلنسي واالستغال  اجلنسي / السلوع اجلنسي على وجه التحديد وإحالتها إىل املتجيصصم  

 . اصلو للحصو  على الدعم الكا  و   العنف القائم على النو  االجتماعي / االستغال  اجلنسي واالعتداء اجلنسي 

 
ما اً  يوم  30غ وف سيتم ت غيل نظام آلية التظلم    

 اللتزام به   قبل إاراع عما  امل رو   واسرايف اتريخ ال
 .طوا  تنفيذ امل رو 

 
منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة 

مل ال رااء    اإلمنائي  وبرانمج األغذية العاملي  
للتنمية   االجتماعي  )الصندوال  املنفذيا 

وواالة تنمية املن ال  وم رو  األاغا  العامة   
 .( حتت إارافهم وإ ارهتمواأل غرالصغصة 
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 : إجراءات الصحة والسالمة المهنية 2.3

البيئية  تدابص الصحة والسالمة املهنيةلتنفيذ(  ال إعدا  واعتما  وتنفيذ )أو مراقبة   على النحو املوضح   إطار اإل ارة 
واالجتماعية وخطط اإل ارة البيئية واالجتماعية. إذا اانت هناع حاجة إىل أ اة إ ارة الصحة والسالمة املهنية اخلا ة 

ءال إجرا   فيألب على ال رااء املنفذيا تطوير وتنفيذ   إما اقسم فرعي ما شملوقل بناًء على الفحأ البيئي واالجتما 
أو وثيقة قائمة بذاهتا )وقبل بدء أي أعما  بناء(   موقل حمد  خطة إ ارة الصحة والسالمة املهنية  وجيب  ةل اإ ارة العم

جيب  مج متطلبال الصحة والسالمة املهنية   و إجراء عمليال تدقيق السالمة وزايرال املوقل بناًء على تلك اخلطة.  
 .تفاقال التعاقديةمجيل العقو  األزء ما العطاءال / اال

 :مبا يلي اً التأاد ما أف ال رااء املنفذيا سوف يقوموف أي  ستلممجيب على امل
التأاد ما وجو  مستو  مناسب ما اإل ارة واملوار  لالمتاا  ملتطلبال الصحة والسالمة املهنية  مبا    ✓

 . اإلسعافال األولية ائب حقو  (PPE) ذلك إ ارة اصرائق  والتوزيل اجملاين ملعدال اصماية ال جيصية
 .توفص التزام واضح وقيا ة للصحة والسالمة املهنية  ✓
 .حتديد وتقييم املجياطر وتطبيل األن طة )القواعد والتعليمال واإلجراءال( إىل أقصى حد ممكا ✓
 .إعدا  خطط الطوارئ ✓
 .والوقائل حتليل مجيل اصوا ث ✓
 .تقييم مؤارال أ اء الصحة والسالمة املهنية ✓
 . الصحة والسالمة املهنيةنظام إ ارة إجراء عمليال التدقيق الداخلي لت ✓
 .تقييم متطلبال التدريب اخلا ة شلصحة والسالمة املهنية ✓
 .القيام شملتابعة الطبية للعاملم ✓

 
التنفيذ اليومي إلجراءال الصحة والسالمة املهنية  

 .طوا  ف ة تنفيذ امل رو 
 
 
 

الصحة والسالمة املهنية طوا  مراقبة وتنفيذ تدابص 
ف ة تنفيذ امل رو  وعمليال التفتيش ال هرية 

 .للسالمة
 
 

جيب  مج متطلبال الصحة والسالمة املهنية   مجيل 
العقو  األزء ما العطاءال / املستندال التعاقدية   
قبل بدء عملية تقدمي العطاءال وطوا  ف ة تنفيذ  

 .امل رو  

وبرانمج  للتنمية   االجتماعي  الصندوال 
وواالة تنمية املن ال الصغصة  األاغا  العامة   

األغذية   واأل غر منظمة  وإ ارة  إاراف  حتت 
والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج 

 .األغذية العاملي حسب االقت اء
 
 

وبرانمج  للتنمية   االجتماعي  الصندوال 
تنمية املن ال الصغصة    وواالةاألاغا  العامة   

األغذية   واأل غر منظمة  وإ ارة  إاراف  حتت 
والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج 

 .األغذية العاملي 
 

منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة 
 .اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي
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2.4 
 

 :تدريب عمال المشروع

املستلمم التأاد ما أف ال رااء املنفذيا يوفروف التدريب جلميل عماهلم قبل أي عمل   املوقل  على خماطر  جيب على  
 .البيئة والصحة والسالمة البيئية األساسية املرتبطة أبعما  البناء املق حة ومسؤولية العما 

(  toolbox  ) أ وال العملل أسبوعية  خلا ة شملوقل اجتماعاجيب أف تت ما خطط اإل ارة البيئية واالجتماعية ا
األطفا ؛   عمالة  التاليةا  املوضوعال  على  ال ايز  مل  العمل  مواقل  شألاراه   النو   العمالة  على  القائم  العنف  ؛ 

االجتماعي  مبا   ذلك آلية تقدمي اكاو  العنف القائم على النو  االجتماعي / االستغال  اجلنسي واالستغال  
 .السالمة؛ االمتاا  لقواعد السلوع؛ إخل؛ الصحة و سدياجل

االقت اء( حو    )عند  أو خمصصة  أسبوعية  املوقل حما اثل  العمل  سيوفر مهندسو  أ وال   (toolbox )   أو  / و 
املرتبطة أبن طة البناء  واليت مت تنفيذها خال  األسبو    اجتماعال مل عما  البناء ب أف خماطر البيئة والصحة والسالمة

 .خال  األسبو  املقبل تنفيذها وتلك اليت ما املتوقلاملاضي 

 

سيبدأ الربانمج التدرييب قبل أسبو  واحد على األقل  
ما بدء األن طة )ل ماف التوعية( وسيحدث طوا   

 .ف ة تنفيذ امل رو  الفرعي

 

وبرانمج  للتنمية   االجتماعي  الصندوال 
وواالة تنمية املن ال الصغصة  األاغا  العامة   

األغذية   واأل غر منظمة  وإ ارة  إاراف  حتت 
والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج 

 .األغذية العاملي 
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 التلوث وإدارته كفاءة استخدام الموارد ومنع  :(ESS 3) 3املعيار البيئي واالجتماعي 

 التأثصال علىوت مم تدابص للتجيفيف ما  تنفيذ خطة مبسطة إل ارة اآلفالو واإلفصاح   إعدا  3.1
كوف ت. سوبطريقة مقبولة لد  املؤسسة 3للمعيار البيئي واالجتماعي  اً املياه واهلواء وال بة   وفق

ماعية ويعكس تو يال املبا ئ مباابة مكمل إلطار اإل ارة البيئية واالجت  إ ارة اآلفال خطة
؛ السالمة  6التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة ب أف مكافحة اجلرا  الصحراوي  القسم 

؛ مدونة قواعد السلوع الدولية ب أف إ ارة مبيدال  2003واالحتياطال البيئية الصا رة عام 
؛ املمارسال  2014رة عام اآلفال الصا رة عا منظمة الصحة العاملية والفاو لغمم املتحدة الصا 

اجليدة للتطبيق اجلوي واألرضي ملبيدال اآلفال وسوف ت ل إراا ال للتوعية اجملتمعية والتوا ل  
 .إاراع أ حاا املصلحةاألزء ما خطة 

  غ وف اهريا ما اتريخ   إ ارة اآلفال  خطة جيب إعدا 
 لسرايف ا

 
 .المتاا  طوا  تنفيذ امل رو واالتنفيذ والر د 

 

  منظمة األغذية والزراعة

 

واالة تنمية  شلتعاوف الوثيق مل منظمة األغذية والزراعة
الصغصة   منفذيا  واأل غراملن ال  ارااء حمليم  وأي 

 2يدعموف األن طة الزراعية املتوخاة   املكوف 

 صحة المجتمع وسالمته  :(ESS 4) 4 املعيار البيئي واالجتماعي

 :والطرقسالمة المرور  4.1

جيب على املستلمم التأاد ما أف ال رااء املنفذيا يطوروف وينفذوف خطة إ ارة حراة املرور 
اخلا ة شملوقل )األزء ما خطة اإل ارة البيئية واالجتماعية( مل تفا يل عا حألم حراة املرور 

  لالراايعما  صمل جيب أف ت ما اخلطة وضل التدابص املناسبة مالا اما وطرقها ووقت السفر.  
السائقم املدربم  ويتم فحأ سالمة  توظيف والالفتال على طو  الطرال  وتوفص طرال بديلة  و 

 .املرابال شنتظام

 
سيتم تنفيذ ومراقبة االمتاا  طوا  ف ة تنفيذ امل رو  واتبا  نفس 

 .اإلطار الزمين إلعدا  خطط اإل ارة البيئية واالجتماعية

 

األاغا  العامة    الصندوال االجتماعي للتنمية  وبرانمج
الصغصة   املن ال  تنمية  إاراف   واأل غروواالة  حتت 

املتحدة   األمم  وبرانمج  والزراعة  األغذية  منظمة  وإ ارة 
 .اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي

 :صحة المجتمع وسالمته 4.2

اجملتمل وسالمته  إعدا  واعتما  وتنفيذ تدابص لتقييم وإ ارة املجياطر واآلاثر احملد ة على  حة 
الناائة عا أن طة امل رو   وت مم هذه التدابص   خطط اإل ارة البيئية واالجتماعية اليت سيتم 

 4إلطار اإل ارة البيئية واالجتماعية  مبا يتمااى مل املعيار البيئي واالجتماعي اً إعدا ها وفق
 املؤسسة.  وبطريقة مقبولة لد 

أف ال رااء املنفذيا يتبنوف وينفذوف تدابص لتقليل وصفيف املجياطر  جيب على املستلمم التأاد ما 
 النامجة عا األمراض املعدية األزء ما أن طة امل رو   مبا   ذلك خماطر التعرض لفصوس

Covid-19  للعاملم   امل رو  واجملتمل. 

 
سيتم تنفيذ ومراقبة االمتاا  طوا  ف ة تنفيذ امل رو  واتبا  

 .الزمين إلعدا  خطط اإل ارة البيئية واالجتماعيةنفس اإلطار 

 
الصندوال االجتماعي للتنمية  وبرانمج األاغا  العامة  

الصغصة   املن ال  تنمية  إاراف   واأل غروواالة  حتت 
املتحدة   األمم  وبرانمج  والزراعة  األغذية  منظمة  وإ ارة 

 .اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي
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 :  و االستغالل الجنسي والتحرش الجنسي لقائم على النوع االجتماعي مخاطر العنف ا 4.3

إعدا  واعتما  وتنفيذ خطة عمل للعنف القائم على النو  االجتماعي )خطة عمل  .أ
للعنف القائم على النو  االجتماعي(  لتقييم وإ ارة خماطر العنف القائم على النو  

خطة العمل  . ست ملرش اجلنسياالجتماعي واالستغال  واالعتداء اجلنسيم والتح
 اخلدمال  ونظرية التغيص  وإجراءال الت غيل القياسيةالدعم املؤسسي وتقدمي 

(SOPs) ومسار اإلحالة  وتدابص التجيفيف والوقاية الواضحة  . 
رسم اخلرائط وحتليل الوضل لتحديد الاغرال ولتطوير تدابص التجيفيف ما العنف القائم  .ا

 .االجتماعي وضماانل االستغال  اجلنسي واالعتداء اجلنسيم   اليماعلى النو  
 .تعيم جهة تنسيق معنية شلنو  االجتماعي والعنف القائم على النو  االجتماعي .ل
توفص بناء القدرال   جما  النو  االجتماعي  والعنف القائم على النو  االجتماعي   .ث

 :فالذي يستهد   و التحرش اجلنسياالستغال  واالعتداء اجلنسيم و وال سيما 
 ابار املوظفم و املستو  املتوسط ؛  ✓
 املوظفوف الفنيوف واملمارسوف ؛  ✓
 .توعية العاملم   امليداف  ✓

 

جيب إعدا  خطة العمل اخلا ة شلعنف املبين على النو   
االجتماعي األزء ما إطار اإل ارة البيئية واالجتماعية 

لإلطار الزمين إلطار اإل ارة البيئية واالجتماعية   اً واعتما ها وفق 
 .وتنفيذها طوا  ف ة تنفيذ امل رو 

 

منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة  
اإلمنائي  وبرانمج األغذية العاملي  مل ال رااء املنفذيا 

)الصندوال االجتماعي للتنمية  وم رو  األاغا  
(واأل غرل الصغصة وواالة تنمية املن االعامة    

 :يةدارة األمن اإل 4.5

  إعدا  واعتما  وتنفيذ خطة إ ارة أمنية قائمة بذاهتا تتوافق مل متطلبال املعيار البيئي واالجتماعي
 املؤسسة    بطريقة مقبولة لد 4

 
قبل تنفيذ أي أن طة م رو  تنطوي على أي خماطر أمنية   

 .تنفيذ امل رو وبعد ذلك يتم تنفيذها طوا  ف ة 

منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
مل ال رااء املنفذيا شلتنسيق  وبرانمج األغذية العاملي   

األاغا   وم رو   للتنمية   االجتماعي  )الصندوال 
 (واأل غروواالة تنمية املن ال الصغصة العامة  
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 امتالك األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي  :(ESS 5) 5املعيار البيئي واالجتماعي 

 :وطينإطار إعادة الت 5.1

التإعداد   البيئي واالجتماعي    اً واإلفصاح عنه واعتما ه وتنفيذه وفق وطمإطار إعا ة  لق ااي  5للمعيار 
ال املكوف  توطم  إعا ة  إطار  لغن طة    للتنمية. جيب   1احملتملة  الدولية  املؤسسة  لد   مقبولة  بطريقة 

على الرغم ما  وطم.إطار إعا ة الت ملعاجلة ال كاو  املتعلقة إبعا ة التوطم    و ف آلية معاجلة املظامل
سيغطي  وطمإعا ة التإ راج إعا ة التوطم على نطاال واسل األزء ما القائمة السلبية  فإف إطار سياسة 

 .الطفيفة واملؤقتة اليت ميكا أف تن أ أثناء األعما  الصغصة وطمإعا ة الت

 
الت إعدا سيتم    إعا ة  واإلفصاح عنه واعتما ه    وطمإطار 

هذه    اً يوم  30غ وف   مال  تنفيذ  وقبل  السرايف  اتريخ  ما 
وتنفيذ احملد ة  الت  األن طة  إعا ة  تنفيذ  وطمإطار  ف ة    طوا  

 .امل رو  

 

منظمة  و  اإلمنائي   املتحدة  األمم  برانمج 
ال رااء املنفذيا )الصندوال و األغذية والزراعة  

االجتماعي للتنمية  وم رو  األاغا  العامة  
 ( واأل غروواالة تنمية املن ال الصغصة 

 المستدامة للموارد الطبيعية الحية الحفاظ على التنوع البيولوجي واإلدارة : 6املعيار البيئي واالجتماعي 
جيب إعدا  التدابص ذال الصلة واعتما ها األزء ما إطار   .تنفيذ إجراءال الفرز ذال الصلة والتدابص الرئيسية ما إطار اإل ارة البيئية واالجتماعية 6.1

لإلطار الزمين إلطار اإل ارة  اً اإل ارة البيئية واالجتماعية وفق
 .واالجتماعية  وتنفيذها طوا  عمر امل رو  البيئية 

والزراعة  األغذية  ارااء    منظمة  مل  شلتعاوف 
 التنفيذ احملليم 

 ال عوا األ لية  جنوا الصحراء الكرب    أفريقيا  واجملتمعال احمللية التقليدية احملرومة اترخيياً. : 7املعيار البيئي واالجتماعي 

 الينطبق  الينطبق   هذا املعيار ليس له ارتباط شمل رو   7.1
 ال اث الاقا   :8املعيار البيئي واالجتماعي 

 :العثور على تراث ثقافي فرص  8.1

اما هو موضح   إطار اإل ارة البيئية   ال فرص العاور على تراث ثقا إعدا  واعتما  وتنفيذ إجراء سيتم 
 .واالجتماعية الذي مت تطويره للم رو  وخطط اإل ارة البيئية واالجتماعية اخلا ة شملوقل

  

  خطط  فرص العاور على تراث ثقا جيب ت مم إجراءال 
لإلطار الزمين خلطة اإل ارة اً اإل ارة البيئية واالجتماعية وفق

البيئية واالجتماعية   وجيب اعتما  أي واثئق تعاقدية قبل 
 .تنفيذ أي ن اط م رو  فرعي ذي  لة

منظمة  و  اإلمنائي   املتحدة  األمم  برانمج 
ال رااء املنفذيا )الصندوال و األغذية والزراعة  

االجتماعي للتنمية  وم رو  األاغا  العامة  
 ( واأل غرن ال الصغصة وواالة تنمية امل

 الوسطاء املاليوف  :9 واالجتماعياملعيار البيئي 
 الينطبق  الينطبق   هذا املعيار ليس له ارتباط شمل رو   

 إاراع أ حاا املصلحة واإلفصاح عا املعلومال :10املعيار البيئي واالجتماعي 
 :  خطة مشاركة أصحاب المصلحة 10.1

  بناًء على خطة م اراة أ حاا  واعتما  وتنفيذ خطة إاراع أ حاا املصلحةاإلفصاح عا  حتديث و 
  بطريقة مقبولة  10املصلحة األولية اليت مت الك ف عنها شلفعل واملتسقة مل املعيار البيئي واالجتماعي 

 املؤسسة  لد 

الذي مت    ةاألولي خطة إاراع أ حاا املصلحة جيب حتديث
قبل موافقة جملس اإل ارة   واإلفصاح    اعنهواإلفصاح    اإعدا ه
. يتم تنفيذ سرايف   غ وف اهريا ما اتريخ ال  ا  واعتما هاعنه

 .خطة م اراة أ حاا املصلحة طوا  ف ة تنفيذ امل رو 

منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة 
  اإلمنائي  وبرانمج األغذية العاملي
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 :  آلية التظلم 10.2

أف تكوف ترتيبال التظلم اليت ميكا الو و  إليها متاحة للألمهور لتلقي وتسهيل حل املجياوف  جيب  
النو  االجتماعي / االستغال   القائم على  العنف  املتعلقة شمل رو   مبا   ذلك ا عاءال  وال كاو  

بيئي واالجتماعي  )يتم فرزها / إحالتها إىل أخصائي(  مبا يتوافق مل املعيار ال تحرش اجلنسياجلنسي وال
 املؤسسة.    بطريقة مقبولة لد 10

قد يكوف لد  ال رااء املنفذيا )منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي  وبرانمج األغذية  
امل  اآللية  منفصلة عا ق ااي  إبالغ  أنظمة  األغذية تعارف عليها العاملي(  منظمة  تقوم  أف    ولكا جيب 

ب ال امل لتظلمال امل رو  )اما يتقامسها ال رااء املنفذوف اآلخروف(  وستكوف منظمة والزراعة شلتعق
األغذية والزراعة / برانمج األمم املتحدة اإلمنائي / برانمج األغذية العاملي مسؤولة عا التنسيق مل ال رااء  

 .احملليم لإلبالغ

 
  30للعمل   غ وف  اً جيب أف يكوف نظام آلية التظلم جاهز 

  قبل تنفيذ أن طة امل رو  اليت قد سرايف ما اتريخ ال  اً ميو 
طوا   متابعتها ي خماطر بيئية واجتماعية  ويتم تنطوي على أ

 .ف ة تنفيذ امل رو 
تسأليل ربل سنوي ل كاو  امل رو  اليت يتلقاها ارااء  
التنفيذ الزمالء ألغراض اإلبالغ املوحد  طوا  ف ة تنفيذ 

 .امل رو  

 
األغذية والزراعة  وبرانمج األمم املتحدة منظمة  

  اإلمنائي  وبرانمج األغذية العاملي

 
 
 

 منظمة األغذية والزراعة 
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   (تدريب ) دعم القدرات 

 :ت مل موضوعال التدريب للموظفم امل ارام   تنفيذ امل رو    على سبيل املاا  ال اصصر 
o  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية  تدريب موظفي منظمة األغذية والزراعة

  مبا   ذلك  ةواالجتماعي ةص البيئيايالعاملي وموظفي ال رااء املنفذيا على إجراءال املع
 .التنفيذ وإ ارة املتعاقديا والر د والتقييم

o  املتحدة اإلمنائي تدريب املدربم على التقييم البيئي واالجتماعي واإل ارة )لربانمج األمم
 ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي واملوظفم الفنيم ل رااء التنفيذ(؛

o 2على مستو  امل رو   املعيار البيئي واالجتماعي  التدريب على آليال معاجلة املظامل   
حرش والتعامل مل تقارير العنف القائم على النو  االجتماعي / االستغال  اجلنسي والت 

 اجلنسي / السالمة والصحة املهنية عند استالمها ما خال  آليال معاجلة املظامل هذه. 
o  .قواعد السلوع ملنل االستغال  اجلنسي / التحرش اجلنسي واجلسدي 
o   تدريب املدربم على النو  االجتماعي والعنف القائم على النو  االجتماعي واالستألابة

 . اجملتمعية واصماية
o املتعاقدة على إ ارة العمل ومتطلبال الر د / إعدا  التقارير تدريب األطراف . 
o  تدريب الكوا ر / العاملم امليدانيم على اإل ارة اجملتمعية لسوء التغذية اصا   والوعي شلوقاية

 .ما انت ار األمراض املعدية واملمارسال الصحية
o سالمة املهنية تدريب املوظفم امليدانيم / العاملم على تدابص الصحة وال 
o تدريب الفنيم على إ ارة املبيدال وتقنيال التطبيق ومعدال اصماية ال جيصية ال رورية. 

طوا  ف ة تنفيذ امل رو   مل  ورال تدريبية أولية للتوعية تعقد 
 .قبل أسبو  واحد على األقل ما بدء أن طة امل رو  الفرعي

املتحدة منظمة األغذية والزراعة  وبرانمج األمم  
  اإلمنائي  وبرانمج األغذية العاملي

 


