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   مقدمة .1

 المشروع عن  عامةلمحة    1.1

صنف اليمن منذ فترة طويلة على أنه بلد ذو دخل منخفض ويعاني من عجز غذائي ال ينتج سوى عشرة في المئة ي   .1

وقد أدى النزاع الذي طال أمده إلى شل االقتصاد وخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة، والتي  من إحتياجاته الغذائية.  

وتشير التقديرات إلى أن االنكماش التراكمي في الناتج    .1ال تزال المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذائي في اليمن

م، ويقدر أن معدل البطالة بلغ 2014م، مقارنة بعام  2019في المئة في عام    48.4المحلي اإلجمالي الحقيقي بلغ  

. وبعد ما يقرب من سبع سنوات من الصراع، يعاني اليمن حاليا من حرمان مزمن  2م2019في المئة في عام  32

لى حد سواء، كما يعاني الناس من استنفاد سبل كسب العيش واستراتيجيات التكيف مع االستهالك. ففي  وحاد ع

م، أزداد تدهور الحالة عموما، وسرعان ما انعكست المكاسب الوجيزة التي تحققت من وضع أكثر  2020عام  

:  ومنها  بين غالبية السكان  م. وقد ساهمت عناصر مختلفة في زيادة هشاشة الوضع2019إستقرارا نسبيا في عام  

( االنخفاض السريع في قيمة العملة 2)  .( تعليق مدفوعات مرتبات الخدمات العامة األساسية والخدمة المدنية1)

( النضوب الكبير في  4( النقص في السلع المستوردة. )3وما يترتب على ذلك من زيادة في أسعار األغذية؛ و)

والتي مولت الواردات الغذائية والضروريات األخرى وساعدت على  م  2020لمساعدات الخارجية خالل عام  ا

االقتصاد في عام   الراحة في أواخر ربيع وصيف عام  م2019إستقرار  الدولي بعض  النقد  . وقد وفر صندوق 

م. وال تزال ظروف االقتصاد الكلي المتدهورة تزيد من أسعار الضروريات األساسية وتقلل من إمكانية 2020

 ديد من اليمنيين على الدخل. حصول الع

،  3من انعدام األمن الغذائيفي المائة من إجمالي عدد السكان المقدر(    83)أو  مليون شخص    24يعاني أكثر من   .2

مليون شخص بحسب التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في   16.2بمن فيهم عدد مهول يبلغ حوالي  

ويرجع سبب انعدام األمن الغذائي في اليمن إلى القيود التي   عاجلة.التي تتطلب مساعدة طارئة و+(  3المرحلة )

دون المعيشية. وهناك أكثر من مليوني طفل  تواجه إنتاج الغذاء وإمداداته وتوزيعه وتناقص القوة الشرائية لألسر

منهم يتوقع أن  طفل    395,000،  م2021مهددون بالمعاناة من سوء التغذية الحاد في عام  سن الخامسة في اليمن  

وتشير األرقام المتوقعة لتحليل التغذية    .يعانوا من سوء التغذية الحالد الشديد ويمكن أن يموتوا إذا لم يتم تلقي العالج

بالمائة في   22بالمائة في سوء التغذية الحاد وزيادة بنسبة    16إلى زيادة بنسبة    4المتكامل لتصنيف األمن الغذائي 

خيم بين األطفال دون سن الخامسة مقارنة بتقديرات العام الماضي. وهو العدد األكبر المسجل سوء التغذية الحاد الو

الحوامل والمرضعات من سوء   أكثر من مليون حالة من  تعاني  أن  المتوقع  إلى ذلك، من  اليمن. باإلضافة  في 

 م في اليمن.2021التغذية الحاد خالل عام 

ناطق التي تشهد قتاال نشطا وفي المناطق المتاخمة التي ال يتاح لها سوى  يزداد انعدام األمن الغذائي حدة في الم .3

ال الذين ال  وصول محدود. ويؤثر هذا الوضع بشكل خاص على المشردين داخليا والفئات المهمشة مثل   العُمَّ

كما أن انعدام األمن الغذائي حاد أيضا في المناطق التي يعيش فيها الناس على مصادر   .5والمهمشين   ا  يملكون أرض

التصنيف الغذائي  دخل منخفضة وغير منتظمة وعلى فرص وصول منخفضة إلى الخدمات العامة. أما السكان في  

التي بها  مديريات  ال الجوف وحجة وعمران. وتقع  مديريات في   في خمسفهم  (  كارثيةالمرحلة الخامسة )المتكامل  

المرحلة  أعلى نسبة   المتكاملة  الغذائي  التصنيف  المائة( في محافظا  75الرابعة )أكثر من  حسب  ت الضالع في 

وتعز    وذمار وحجة وإب ومدينة صنعاء  . وتضم كل محافظة من محافظات الحديدةوالجوف وحجة ومأرب وريمة

. ومن المتوقع أن يؤدي الثالثة )األزمة( أو ما فوق حلة  في التصنيف الغذائي المتكامل المرأكثر من مليون شخص  

 م إلى تفاقم هذا الوضع.2021موسم "الشح" المقبل بين مارس ويونيو  

 
 م. 2020ديسمبر الصادر في ، م 2021 ويوني -م2020أكتوبر الحاد، التصنيف المرحلي المتكامل، النعدام األمن الغذائي ا تحليل  1
 . وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، م 2020نوفمبر ،   54 ، اإلصداراليمنتحديث الوضع االجتماعي واالقتصادي في  2
 وما فوق.  2التصنيف المرحلي المتكامل المرحلة  3
4 Yemen: High levels of food insecurity persist | IPC Global Platform (ipcinfo.org)  
 .أقلية من أصل أفريقي تعاني من التمييز الطبقي، وتتصف منذ فترة طويلة بالفقر المدقع واإلقصاءالمهمشون أو "الفئات المهمشة" هم    5
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  3، وال يزال أكثر من  الصراعمليون شخص من ديارهم منذ بداية    4.3ما يقدر بنحو  تشير التقديرات في فرار  و .4

منهم   داخلياماليين  الملحة  و.  مشردين  التحديات  بين  من  هي  التغذية  وسوء  الغذائي  األمن  وانعدام  الجوع 

على نطاق لم تلبه تماما السلطات الوطنية واألوساط اإلنمائية واإلنسانية  و  والطاغية التي يواجهها اليمن اآلن،

لى األغذية عن مزيج من إرتفاع اعتماد األسر المعيشية على الواردات  الدولية. وقد نتج انخفاض فرص الحصول ع

التقديرات إلى أن  الغذائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض دخل األسر المعيشية بدرجة كبيرة. وتشير 

ترة من عام  مقارنة بنفس الفم  2020في المائة في الشهر بين يناير ومايو    8اليمن استورد من القمح أقل بنسبة  

 م. 2020م بسبب محدودية األموال، وهي كمية غير كافية من القمح المستورد لتلبية متطلبات االستهالك لعام  2019

واستجابة للتحديات المذكورة أعاله، قامت الجمهورية اليمنية بتصميم مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة  .5

ووجبات وع من أجل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه،  على الصمود في اليمن بناء هدف إنمائي للمشر

في منطقة المشروع ولتعزيز القدرة على التكيف مع أزمات األمن الغذائي على    غذائية مغذية لألسر المعيشية

 وسيقاس التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف عن طريق النتائج التالية: طري.المستوى القُ 

 

تقاس من    إمكانية الحصول على األغذية وتوافرها على مستوى األسر المعيشية.تحسين  :  1النتيجة   

يأتي:   لما  المئوية  النسبة  تتمتع  (  1)خالل  التي  المعيشية  األمن   بتجربةاألسر  انعدام  أفضل في مجال 

زيادة حجم األغذية/المنتجات الزراعية التي   ( 2األسر المعيشية التي ترأسها نساء. )الغذائي، من بين  

 يبيعها المستفيدون، وتلك التي تبيعها المستفيدات. /يسوقها

  

من خالل النسبة المئوية لحصة: تقاس  تحسين التغذية بالنسبة للفئات الضعيفة من المستفيدين.    :2النتيجة   

شهرا(   23-6األطفال )  (2. )المرأة في األسر المعيشية المستفيدة ذات الحد األدنى من التنوع الغذائي  (1)

 الذين يستهلكون الحد األدنى المقبول من الغذاء. 

 

بلدان على مواجهة أزمات األمن الغذائي. ويقاس بتحسن التأهب لألمن الغذائي تعزيز قدرة ال  :3النتيجة   

 األرض. رصد مراقبةمن خالل اعتماد خطة التأهب لألمن الغذائي واستخدام أداة 

 

( تحسين دخل األسر المعيشية من خالل النقد مقابل  1: )مكوناتيهدف المشروع إلى تحقيق هدفه من خالل خمسة   .6

( زيادة إنتاج وبيع المحاصيل المغذية والمواشي والمنتجات  2لهياكل األساسية لإلنتاج الزراعي. )العمل من أجل ا

. إدارة األمن الغذائيالقدرات على  بناء  (  4. )تحسين الحالة التغذوية لألسر المعيشية الريفية الضعيفة(  3. )السمكية

على(  5) المشروع  هذا  وسيعمل  المعارف.  وإدارة  المشاريع  والبيضاء    إدارة  أبين  محافظات  في  واسع  نطاق 

والضالع والحديدة والجوف وعمران وذمار وحجة ولحج وتعز العشر خالل خمس سنوات، وتبلغ التكلفة اإلجمالية 

ستكون في شكل منحة من برنامج االستجابة  أمريكي  مليون دوالر    100)منها  أمريكي  مليون دوالر    127للمشروع  

 للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير(.لألزمات التابع 

 وتطبيقه  واالجتماعية البيئية اإلدارة عمل  رإطا غرض 1.2

يتألف مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن من العديد من المشاريع الفرعية واألنشطة  .7

مواصلة   يتعين  على  تنقيحهاالتي  القدرة  عدم  إلى  واستنادا  التنفيذ.  تقييم    أثناء  قبل  محددة  فرعية  مشاريع  تأكيد 

لإلدارة البيئية واالجتماعية. وفقا للمعايير البيئية  عمل  أعد إطار  تم  ، ونظرا لطبيعة المشروع الطارئة،  المشروع

واالجتماعية الخاصة باإلطار البيئي واالجتماعي الخاص بالبنك الدولي، يجب على المقترض عادة إعداد إطار 

. وفي حاالت مشاريع الطوارئ، مثل المسبق للمشروع  والكشف عنه قبل التقييم  6ئية واالجتماعية اإلدارة البيعمل  

هذا المشروع، يؤجل أحيانا الكشف عن اإلطار النهائي لإلدارة البيئية واالجتماعية إلى ما بعد التقييم لكي يتسنى  

 
المخاطر واآلثار عندما يتألف المشروع من برنامج و/أو سلسلة من المشاريع الفرعية، وال  الحالي اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل يدرس إطار  6

 يمكن تحديد المخاطر واآلثار إال بعد تحديد تفاصيل البرنامج أو المشروع الفرعي.
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ع الفرعية التي تنطوي على مخاطر ال تبدأ إال إتخاذ إجراءات أسرع، مع التنبيه إلى أن األنشطة المتعلقة بالمشاري

 ذات الصلة.وثائق اإلجراءات الوقائية بعد وضع 

البيئية واالجتماعية الحالي هو ضمان أن يكون لدى المشروع خطط وعمليات   .8 الغرض من إطار عمل اإلدارة 

ملموسة لتجنب المخاطر و/أو اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة المتصلة بالمشروع، أو تقليلها إلى أدنى حد و/أو  

لفرعية وتخطيطها وتنفيذها. وتبحث هذه الوثيقة  التخفيف منها، بمجرد تحديد أنشطة المشروع و/أو المشاريع ا

الالزمة   واإلجراءات  التوجيهية  والمبادئ  والقواعد  المبادئ  وتحدد  المشروع،  المتصلة  واآلثار  المخاطر  الحية 

( المحددة الحقا. الفنيةلتقييم أي مخاطر وآثار محتملة للمشاريع الفرعية واألنشطة المقبلة )بما في ذلك المساعدة  

وفر تدابير للحد من هذه المخاطر واآلثار الضارة للمشروع وتخفيفها و/أو التعويض عنها، كما يسلط الضوء وهو ي

التي يتوقع أن تقع فيها المشاريع الفرعية )بما في ذلك أي أوجه ضعف محددة    بالمناطق على المعلومات المتعلقة  

تدابير  والتأثيرات المحتمل حدوثها و  ية واالجتماعيبالجوانب البيئفي تلك المناطق فيما يتعلق بالعوامل المتصلة  

 :يأتيفيما  الحالي  اإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  التخفيف التي يمكن إستخدامها(. تتمثل األهداف المحددة إلطار  

سواء، تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة للمشروع، اإليجابية منها والسلبية على حد   

 واقتراح تدابير التخفيف التي ستتصدى بفعالية لهذه المخاطر واآلثار؛

ة ومراجعتها والموافقة عليها، وتنفيذ المشاريع  واالجتماعي  ةالبيئيإلنشاء الخطط  وضع إجراءات واضحة   

 . من األنشطة التي سيتم تمويلها في إطار المشروعالفرعية والمساعدة الفنية وما إلى ذلك 

وار والمسؤوليات المناسبة وتحديد إجراءات اإلبالغ الالزمة إلدارة ورصد القضايا/الشواغل  األدرسم   

 رعية والمساعدة التقنية واألنشطة. البيئية واالجتماعية المتصلة بالمشاريع الف

البيئية  تحديد التدريب وبناء القدرات والمساعدة الفنية الالزمة للتنفيذ الناجح الحكام اطار عمل اإلدارة   

 واالجتماعية الحالي. 

معالجة   آلية  عن  فضال  ومعالجتها،  المشاريع  وثائق  عن  والكشف  الجمهور  مع  للتشاور  آليات  وضع 

 التظلمات المحتملة.

 وضع متطلبات الميزانية لالزمة لتنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي.  

 

(  2. )( البنود غير المؤهلة لتمويل المشاريع1الحالي معلومات عن: )يقدم إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية   .9

واالجتماعي البيئي  الفحص  إجراء  )كيفية  واآلثار  (3.  المخاطر  )  تصنيفات  عليها.  البيئية  (  4المترتبة  الوثائق 

 ( 5. )(ديق عليهاالتصواالجتماعية التي ينبغي إعدادها والعملية التي ينبغي اتباعها في إعدادها )بما في ذلك عملية  

التنفيذ )ترتيبات  القدرات  (6.  وبناء  )التدريب   .5( التظلمات.  معالجة  آلية  واحتياجات  (  6(  المقدرة  التكاليف 

. وسيطبق  محددة إلعداد الوثائق البيئية واالجتماعية المحددة المطلوبة  ونماذجوضع مبادئ توجيهية    (7. )الميزانية

واالجتما  البيئية  اإلدارة  عمل  الحالي  إطار  والمساعدة  عية  الفرعية  المشاريع  جميع  واألنشطة    الفنيةعلى 

 االستثمارية األخرى التي سيمولها المشروع. 

 

 ة الحالي  اإلدارة البيئية واالجتماعي عمل نطاق إطار 1.3

 

للقوانين واألنظمة واألحكام  .10 البيئية واالجتماعية الحالي استنادا إلى إستعراض مكتبي  وضع إطار عمل اإلدارة 

تتعلق   مختلفة  وتقارير  أساسية  معلومات  ورقات  األخرى  القانونية  والوثائق  بالمشروع  الصلة  ذات  الحكومية 

البيئية واالجتماعية في   للمشروع  بالظروف  المقترحة  الفرعية  الوالمناطق  للمشاريع  فضال عن  مواقع المحتملة 

التي سبق    اإلجراءات الوقائية. كما تم األخذ في االعتبار وثائق  المناطق الزيارات الميدانية والمشاورات في تلك  
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خطة إشراك أصحاب المصلحة وخطة االلتزام البيئي واالجتماعي( ومشاريع مماثلة   وهماإعدادها لهذا المشروع )

الجراد الصحراوي ومشروع إستعادة وتعزيز اإلنتاجية الزراعية مكافحة  في اليمن )مثل مشروع    يدعمها البنك

، حيثما أمكن، على تلك الوثائق  الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  ألصحاب الحيازات الصغيرة. ويعتمد إطار  

 السابقة.

كل من المعايير البيئية واالجتماعية لمنظمة األغذية  يتبع إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي متطلبات   .11

والزراعة واإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي والمعايير البيئية واالجتماعية، مع األخذ في االعتبار توجيهات  

ات ومذكر  مثال البيئية واالجتماعية، المحرومين أو الضعفاء من األفراد والجماعات(البنك الدولي ذات الصلة )

صلة للمقترضين )بشأن  التوجيهية ذات  المذكرات  االجتماعي، والنوع  الالعنف القائم على    الجيدة )مثال   الممارسة

والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة. وترد   بيئية واالجتماعية، وما إلى ذلك(،تطبيق المعايير ال

 المعلومات في عشرة فروع على النحو التالي:

 مقدمة  .1

 وصف المشروع  .2

 اإلطار السياسي والقانوني واإلداري .3

 المقترحة للتخفيف  تدابير الالتقييم البيئي واالجتماعي و .4

 البيئية واالجتماعية للمشروع الفرعي إقرار وتنفيذ الوثائق إجراءات مراجعة و .5

 ترتيبات التنفيذ  .6

 بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية  .7

 الحالي اإلدارة البيئية واالجتماعيةعمل ميزانية تنفيذ إطار  .8

 التظلماتآلية معالجة  .9

 لي الحا اإلدارة البيئية واالجتماعيةعمل واإلفصاح عن إطار بشأن التشاور  .10

وتصنيف  الفحص البيئي واالجتماعي    وتفاصيل أكثر عن األنشطة غير المؤهلة    الملحقات المرفقة بهذه اإلطارتقدم   .12

إجراءات للتصدي للعنف القائم الفنية، والمساعدة   الفرعيروع المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة المش

لمشروع فرعي خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  المبادئ التوجيهية المأخوذ بها في إعداد  الجتماعي وانوع  العلى  

بآليات  محدد المتعلقة  المعلومات  التظلمات  . ترد  إطار  معالجة  التاسع من  الفصل  إطار  البيئية  عمل  في  اإلدارة 

 . الحاليواالجتماعية 

 المشروع وصف  .2

 

 والمستفيدون منه ومنطقته   ومكوناته  المشروع هدف  2.1

 

، على تحسين إمكانية الحصول عليهاوالوجبات الغذائية  تحسين توافر الغذاء و يكن الهدف اإلنمائي للمشروع في   .13

المدى القصير والمتوسط لألسر المستهدفة في منطقة المشروع، وتعزيز قدرة اليمن على االستجابة النعدام األمن 

 لهدف اإلنمائي للمشروع ما يأتي:  االغذائي. تشمل مؤشرات مستوى 

 

تقاس من    : تحسين إمكانية الحصول على األغذية وتوافرها على مستوى األسر المعيشية.1النتيجة   

يأتي:   لما  المئوية  النسبة  األمن 1)خالل  انعدام  أفضل في مجال  تتمتع بتجربة  التي  المعيشية  ( األسر 
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( زيادة حجم األغذية/المنتجات الزراعية التي 2الغذائي، من بين األسر المعيشية التي ترأسها نساء. )

 يسوقها/يبيعها المستفيدون، وتلك التي تبيعها المستفيدات. 

  

من خالل النسبة المئوية لحصة: تقاس  ضعيفة من المستفيدين.  تحسين التغذية بالنسبة للفئات ال  :2النتيجة   

شهرا(   23-6( األطفال )2( المرأة في األسر المعيشية المستفيدة ذات الحد األدنى من التنوع الغذائي. )1)

 الذين يستهلكون الحد األدنى المقبول من الغذاء. 

 

تعزيز قدرة البلدان على مواجهة أزمات األمن الغذائي. ويقاس بتحسن التأهب لألمن الغذائي   :3النتيجة   

 من خالل اعتماد خطة التأهب لألمن الغذائي واستخدام أداة رصد مراقبة األرض.

 

 يهدف المشروع إلى أن يكون منصة قابلة للتوسع تقدم مزيجا من األدوات التكميلية القصيرة والمتوسطة األجل .14

لتعزيز األمن الغذائي في اليمن، فضال عن المرونة الالزمة للتكيف مع تطور حالة األمن الغذائي في المرحلة 

 ، على النحو المفصل أدناه:مكوناتالمقبلة. وسينفذ من خالل خمسة 

 

الزراعي    : تحسين دخل األسر المعيشية من خالل برنامج "النقد مقابل العمل" للبنية األساسية لإلنتاج1المكون  

 .ي(مليون دوالر أمريك  20وبناء القدرة على التكيف مع المناخ )

من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة.    المكونهذا  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  سينفذ   .15

وسيأخذ الصندوق االجتماعي للتنمية زمام المبادرة في تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل، الذي سيوفر فرص العمل  

اال  مباشرة للعمال المستفيدين من المجتمعات المحلية في منطقة المشروع. وسينفذ مشروع األشغال العامة أشغ

التحتيةصغيرة متصلة   الذين يتوقع أيضا أن يوفروا    بالبنية  المحليين  المقاولين  من خالل مجموعة مختارة من 

المنظمتين خبرة واسعة في تنفيذ مسؤوليات كل منهما في إطار عدد هاتين  فرص عمل للمجتمعات المحلية. ولدى  

في المائة   85ا البنك. ومن المتوقع أن يخصص  من التدخالت األخرى، بما في ذلك في إطار عدة مشاريع يموله

في المائة من خالل مشروع   15من تمويل المكون ألنشطة النقد مقابل العمل، وأن توجه النسبة المتبقية البالغة  

لكفالة التنسيق الوثيق بينها  )الفاو(  بالتعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة    1  المكوناألشغال العامة. وسينفذ  

إمكانية الحصول الفوري على الغذاء    1  المكون. وسيكفل  2  المكونين االستثمارات اإلنتاجية التي تتم في إطار  وب

فرد مستفيد( عن طريق إيجاد فرص عمل   26,500أسرة معيشية تفتقر إلى األمن الغذائي )  18,800مقداره  لما  

صول اإلنتاجية العامة والجماعية المتضررة، مقابل العمل، يركز على إستعادة األ  النقدمؤقتة من خالل برنامج  

. وسيستهدف المشروع الشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين م2020بما في ذلك تلك المتضررة من فيضانات عام  

سنة( من خالل برامج التوعية المجتمعية، وسيشجعهم على المشاركة في برنامج النقد مقابل العمل.   32و    18

تعويضات    المكونى دعم أنشطة توليد فرص العمل التي تستهدف المرأة. وسيمول هذا  أيضا إل  المكونوسيسعى  

التكاليف التشغيلية  لكل أسرة معيشية في فترة ستة أشهر، وأمريكي  دوالر    500المستفيدين، وتقدر بمتوسط قدره  

ر المستفيدين في دليل  األشغال العامة. وستدرج المعايير التفصيلية الختيامشروع  للتنمية وللصندوق االجتماعي  

هذا  المشروععمليات   من  المستفيدين  إشراك  عدم  لكفالة  العناية  وستولى  يمولها   المكون،  موازية  مشاريع  في 

 .7البنك

 

بشكل مباشر في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة. وسيوفر    1  المكونوستسهم أنشطة   .16

للسكان الذين يعانون من   العيشكسب  تحسين سبل  فوائد التكيف مع المناخ عن طريق تعزيز تدخالت   المكونهذا  

المقاومة من شأن ممارسات الري  فرعية(. ودابير بناء القدرة على التكيف )مشاريع  انعدام األمن الغذائي من خالل ت 

للمياه المتأثرة  البنية التحتية  ( وومن بينها المدرجاتالمياه أن تعيد األراضي المتدهورة )وإدارة  وحفظ    لتغير المناخ

 
 النقد مقابل العمل والمكونات الفرعية في إطار المشاريع التي يمولها البنك.  الصندوق االجتماعي للتنمية هو الوكالة المنفذة الرئيسية لمكونات 7
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الستخدامها فيما بعد في اإلنتاج الزراعي فيما يتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج الذكي مناخيا، وأن تتيح للمستفيدين كسب  

 15,700إليه الحاجة من إصالحها وصيانتها عن طريق النقد مقابل العمل. وتشير التقديرات إلى أن نحو  دخل تشتد  

للمياه، وشبكات الري، واألراضي التي تم  البنية التحتيةمزارع سوف يتمتعون بتحسين القدرة على الوصول إلى 

ءات أيضا في التخفيف من آثار تغير المناخ إعادة تأهيلها، والطرق الريفية التي تم إصالحها. وتسهم هذه اإلجرا

 والتكيف معه بزيادة عزل الكربون وتحسين إدارة المياه. 

 

 مليون دوالر أمريكي(. 35: زيادة إنتاج وبيع المحاصيل الغذائية والماشية والمنتجات السمكية )2المكون 

وسوف يدعم المكون صغار المزارعين والمنتجين   )الفاو(.سيتم تنفيذ هذا المكون من قبل منظمة األغذية والزراعة   .17

من أجل االستثمار في األصول اإلنتاجية والمساعدة في تحسين قدرتهم على تسويق منتجاتهم بشكل أفضل والدخول  

من  المراعية للمناخ إستعادة اإلنتاج الغذائي المحلي ( 1)سيعمل هذا المكون على دعم ما يأتي: في أسواق جديدة. 

الغذاء و  المعيشية  جل زيادة فرص حصول األسرأ المحليةتوافر  على  ( تحسين فرص  2) .  الغذاء في األسواق 

وصول المزارعين إلى أسواق المحاصيل النقدية الرئيسية وذات القيمة العالية )مثل المحاصيل البستانية والبن( 

 2دخل لألسر المستفيدة. سوف يتعاون المكون  من خالل تعزيز الروابط الرأسية واألفقية لسالسل القيمة لزيادة ال

مع مؤسسة التمويل الدولية في تطوير مجموعة مختارة من سالسل القيمة الزراعية العالية القيمة، وبناء سالسل  

القيمة بين المزارعين والمنتجين الزراعيين المدعومين من المشروع وعمالء االستثمار، بمساعدة من الخدمات  

المراعي  اإلنتاج الزراعي   المكونولذلك من المتوقع أن يستعيد هذا  .تابعة لمؤسسة التمويل الدوليةال 8االستشارية 

مع تحفيز االقتصاد المحلي وتشجيع إنتاج أطعمة كثيفة المغذيات )مثل البستنة والبقول واللحوم )الدجاج    للمناخ

بتمويل   المكون  هذا  سيقوم  واألسماك(.  األلبان  ومنتجات  دليل والماشية(  في  وستدرج  الدعم.  حزم  من  نوعين 

 معايير مفصلة الختيار المستفيدين وترتيبات التنفيذ.  المشروع عمليات

 

  مليون دوالر أمريكي(: 15المراعي للمناخ )إستعادة اإلنتاج الزراعي  .1-2 المكون الفرعي

 

، مع التركيز على إعادة مشاركة  المراعي للمناخالمدخالت للمنتجين الزراعيين االنتاج الزراعى  حزمة  ستعزز   .18

وإنتاج األسماك. وسوف يتلقى المنتجون  والنحل  المواشي  تربية  صغار المالك فى زراعة البستنة والمحاصيل و

بذور المحسنة وال  علف الحيواناتلو  ،لالدعم إلعادة تشغيل أو توسيع اإلنتاج، بما في ذلك حزم بدء اإلنتاج للمحاصي

والمعدات الزراعية مثل مجموعة مواد تربية النحل  و  االستزراع السمكي  ات والمدخالت لبدءوالمعد  لألعالف

. مرافق التخزين والمناولة بعد الحصاد ذات الكفاءة في استخدام الطاقةوومعدات األلبان الصغيرة،    منافيخ األعالف

وستدعم حزم المدخالت بممارسات مكملة تركز على المناخ وتدعم اإلنتاج المتنوع والقدرة على التكيف مع المناخ  

الحالي  الفرعي    المكونمثل إدخال أنواع ومسطحات محسنة وطرق للحفاظ على المراعي وإدارتها. وسوف يقدم    -

ت االستشارية من خالل مدارس المزارعين الميدانية أيضا الدعم اإلضافي للمنتجين، بما في ذلك التدريب والخدما

لمناخ. ل  المراعيةبشأن الممارسات الزراعية الجيدة، وتحسين تربية الحيوانات وممارسات التغذية، والتكنولوجيات  

وسيعمل الصندوق االجتماعي للتنمية، الذي يتمتع بخبرة سابقة واسعة في تنفيذ أنواع األنشطة المدعومة في إطار 

ل على مدخالت ، جنبا إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة من أجل إستعادة وتعزيز فرص الحصوالمكونا  هذ

عزز إمكانية الحصول على خدمات الدعم لضمان الحصول على أقصى إستفادة من تلك  يزراعية هامة. كما س

مات البيطرية )بما في ذلك ، والخد4المكون  في إطار  األصول، بما في ذلك خدمات اإلرشاد التي سيتم دعمها  

، والمديرية العامة لصحة الحيوان والحجر  يةالصحة الحيوانالعاملين المحليين في مجال  التطعيم ضد الحيوانات(، و

 .الفنيةالصحي، ودعم الخدمات 

 

 مليون دوالر أمريكي(:  20تعزيز القيمة المضافة وبيع المنتجات الغذائية المغذية ). 2-2ي المكون الفرع

 
 د. تم بالفعل تحديد إحدى هذه الفرص لسلسلة قيمة للسمسم األسو 8
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القيمة(   .19 إضافة  )حزمة  التدخالت  من  الثانية  الحزمة  تقدم  )   ا  منحسوف  المنتجين أصول تحويالت  عينية  لدعم   )

، وتحسين جودة المنتجات  ة القيمة إليهاوالمعالجين والتجار العاملين في المؤسسات على زيادة منتجاتهم وإضاف

  هذا المكون والوصول إلى األسواق المحلية واإلقليمية بمنتجاتها. وسيعمل  توحيد العمليات اإلنتاجية  وتجميعها،  

في الالزمين  والدعم االستشاري  تقديم التدريب  و  ةالفرعي مع المشاركين في سلسلة القيم على بناء سلسلة القيم

المنت  الفنيةالجوانب   المزارعين، وجودة  الروابط مع  القدرات في مجال   جات)تجميع وتطوير  وغيرها(، وبناء 

األعمال التجارية، وتزويد المستفيدين باألصول الرئيسية )المعدات واآلالت ورأس المال العامل(، بما يمكنهم من  

داخليا،   المشردين  أعدادا كبيرة من  التي تضم  المناطق  التجاري. وفي  الغذائية وتسويقها  المنتجات  زيادة جودة 

  البنى التحتية رات المزارعين في الممارسات الزراعية الجيدة، وتطوير سلسلة القيم وصيانة  سيبني المشروع قد

المحلية، لتحسين الثقة المتبادلة والتفاهم والتعاون بين السكان المشردين والسكان المستضيفين. وسيعمل الصندوق  

شطة المدعومة في إطار هذا المكون الفرعي  االجتماعي للتنمية، الذي يتمتع بخبرة سابقة واسعة في تنفيذ أنواع األن

زيادة قيمة المزرعة والمحتوى الغذائي لبعض المنتجات الزراعية على  جنبا إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة  

من خالل توفير تكنولوجيات وممارسات محسنة لمحاصيل البستنة الرئيسية. وستكون المعدات واآلليات التي تقدم  

الفرعي أكثر ذكاء من التكنولوجيا التقليدية وأكثر مالءمة للبيئة. ومن المتوقع أن تشترى معظم    المكونفي إطار  

المعدات واآلالت وتستورد وتوزع على المستفيدين من المنظمة من سلسلة القيمة/إضافة القيمة. وقد تغطي بعض  

استعادة وتحسين اإلنتاجية الزراعية روع مشأنشطة سلسلة القيم أيضا المستفيدين الذين تلقوا دعما سابقا في إطار 

مشروع االستجابة الطارئ    ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(،  الذي تنفذه    في اليمن  ألصحاب الحيازات الصغيرة

 في اليمن الذي ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. لألزمة

 

في معظمها على السوق المحلية، بما في ذلك   سالسل القيمة الرئيسية التي تركز  2.2الفرعي    المكونسوف يدعم   .20

  ولزيادة اإلنتاج وتحسين جودة المنتج .  لفول والحبوب والخضروات واأللبان والمواشي واألسماكلسالسل القيمة  

ومد فترة الصالحية وتقليل فقدان األغذية وتحسين كفاءة الطاقة، سيكمل المكون مجموعات المدخالت من خالل  

إضافة القيمة. وسيتوقف حجم المنح العينية و  ما بعد الحصادأنشطة  تطوير سلسلة القيمة، وتحسين  تقديم منح عينية ل

أو فرد، وكذلك على طبيعة النشاط. وسوف تنفذ إستثمارات أوسع نطاقا،  جماعة - على نوع المستفيدين الممولين 

...وما إلى ذلك ومرافق تجهيز األلبانوأنظمة الزراعة المائية  مثل مراكز غرس البذور، ومراكز ما بعد الحصاد،  

للمنح العينية  ، يجب أال تتجاوز القيمة العليا  الجماعاتمستفيدين  للعن طريق مجموعات من المستفيدين. بالنسبة  

دوالر أمريكي لكل مجموعة. وقد يكون االستثناء الوحيد لهذا الحد األقصى للحجم هو   70,000حد أقصى قدره  

ونظرا   األساسية ضروريا.  البنية  إنشاء  يكون  حيثما  األلبان  ومعالجة  الحليب  جمع  في  تعمل  التي  المجموعات 

  120,000د األقصى لقيمة هذه المنح العينية حد أقصى قدره  الرتفاع تكاليف بدء التشغيل، ينبغي أال يتجاوز الح

الذين سيتلقون الدعم ألنشطة مثل تربية النحل وإنتاج الدواجن    المستفيدون األفراد دوالر أمريكي لكل مجموعة. أما  

المدر األنشطة  واللوجستيات وغيرها من  الزراعية  والخدمات  األغذية  والحفاظ على  البستنة  ومعالجة  ة  وإنتاج 

دوالر أمريكي لكل مستفيد. وينبغي دعم كل المنح العينية التي   2,000للدخل إلضافة القيمة، فال تتجاوز المنحة  

البقاء.  المالية على  القيم، والقدرة  السوق، وترتيبات سلسلة  التجارية، ووصف  للفكرة  المشروع بوصف  يمولها 

 ية. يجب أن يتناسب طول وصف فكرة العمل مع حجم المنحة العين

 

سوف يدعم المكون الفرعي أيضا االستثمارات والمساعدة التقنية في سالسل قيمة عالية القيمة عالية النمو )مثل   .21

والبيض والدواجن  والمكسرات  والفواكه  مؤسسة  9البن  مع  بالتعاون  بعضها  الدولية  (،  توليد  التمويل  بهدف 

فرص العمل ودخول األسر، وتحسين القدرة على   إستثمارات للقطاع الخاص. وهذا من شأنه أن يولد المزيد من

الحصول على الغذاء، والسماح بتنويع أكثر ألنظمة األسر المعيشية. ولضمان تسليم المنتجات إلى السوق، وخلق  

الزراعية   الخدمات  مقدمي  دعم مجموعة مختارة من  أيضا  يتم  قد  إضافية،  الصغيرة    -فرص عمل  اللوجستية 

 
 استنادا إلى نتائج تطبيق المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لنموذج محلل االستثمار الزراعي من أجل التنمية  9
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انبعاثات    المكونالنطاق. وسيعطي   للحد من  الماشية  المناخ وممارسات  الذكية في  المحاصيل  األولوية العتماد 

وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  غازات الدفيئة وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ. وسوف تعمل  

بشأن تطوير سلسلة   من أجل ضمان نقل المعرفةمؤسسة التمويل الدولية  بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة و

قدرة   بناء  الصغيرة واألصغر على  القيم ودعم  المنشآت  تنمية  المستقبل.  وكالة  أنشطة مماثلة في  المشاركة في 

، الفرعي أيضا دراسات في مجالين  المكون ولمواصلة إستعراض وتعزيز فرص تطوير سالسل القيمة، سيمول  

تقييم إحتياجات مصائد األسماك وتربية األحياء المائية وتقييم مخزون مصائد األسماك وتربية األحياء    (1وهما: )

الفرعي أيضا   المكون( القيود المتعلقة بالنقل واإلمداد الزراعي وحلول سالسل القيمة المحددة. وسيدعم  2).  المائية

التكاليف التشغيلية تنمية سلسلة القيم، فضال عن دفع  معدات مختبرية محدودة النطاق لجامعات مختارة لدعم أنشطة  

)إذا لزم  وأنشطة بناء القدرات المحدودة  للصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  

 2األنشطة التي تندرج في إطار المكون األمر( المرتبطة بتنفيذ 

 

 على النحو التالي: 2 المكونوستعمل المنح العينية المقدمة في إطار  .22

مشروع استعادة وتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات التجارب من    بناء  على:  مراكز الشتالت 

  .سيتم إستئجار األرض أو التبرع بها طوعا بحسب المنطقة وباالتفاق مع المستفيدين، الصغيرة

الحصا  بعد  ما  جمع  مشاركة  د:  مراكز  ضمن  بها  التبرع  جمعيات  سيتم  من  سواء  المحلي  المجتمع 

 المزارعين أو لجان المجتمع المحلي أو المجالس المحلية في المناطق المستهدفة وتحت إشراف وإدارة

المائية  المائية  وستوزع مدخالت  :  الزراعة  إلى  الزراعة  تسليمها  ويتم  المزارعين  من  على مجموعة 

 . المستفيدين من المشاريع بعد انتهاء المشروع

سيتم تأجير مكان أو متجر مناسب / التبرع به من قبل جمعية  ة:ق تصنيع األلبان والثروة الحيواني مراف 

 .المزارعين أثناء تشغيل المشروع

 

 مليون دوالر أمريكي(.  49.3: تحسين الحالة التغذوية لألسر الريفية الضعيفة )3المكون 

الفرعي   .23 المكون  بتنفيذ  والزراعة  األغذية  منظمة  سينفذ  1-3ستقوم  بينما  العامة،  األشغال  المكونين   مشروع 

لألسر    .3-3  و  2-3الفرعيين   الغذائي  األمن  تحسين  إلى  المكون  هذا  األشد ضعفايهدف  )المكونان   المعيشية 

( من خالل مجموعة متنوعة من 2-3  )المكون الفرعيالمعيشية األوسط ضعفا  واألسر    (3-3و    1-3  الفرعيان

( األنشطة الزراعية المستهدفة الحساسة للتغذية وتسهيل االستيعاب من قبل األسر الفقيرة ذات  1)ومنها:  األدوات،  

الممارسات الغذائية والتغذوية المناسبة ، وال سيما تحسين المدخول الغذائي لألمهات الحوامل واألطفال دون سن  

( تحسين  3)  .النساء  ترأسهاأنشطة ريادة األعمال النسائية وتحسين النظم الغذائية لألسر التي    ( تعزيز2)  .الثانية

 3التغذية في األسر الضعيفة مع النساء واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية. قد يشمل المستفيدون من المكون 

 ستجابة الطارئة لألزمة في اليمن. مشروع االالمستفيدين من برنامج النقد مقابل التغذية في إطار  ا  أيض

 

تحسين النظم  أجل  من  المنزلية وإنتاج الحدائق الخلفية للمنازل  حدائق المطبخ  االنتائج لتعزيز  .  1-3ي  المكون الفرع

 :مليون دوالر أمريكي( 10.0الغذائية والقدرة على التكيف مع المناخ )

الفرعي الذي سيستهدف األسر المستفيدة التي تلقت عالج سوء التغذية ستنفذ منظمة األغذية والزراعة هذا المكون   .24

النقد مقابل التغذية في  ،  3-3  وخدمات الوقاية المشار إليها في المكون الفرعي المستفيدون السابقون من برامج 

الطارئة  مشروع  إطار   أملألزمةاالستجابة  لديها  التي  واألسر  الثانية،  دون سن  وأطفال  وهات حوامل  األسر ، 

األخرى   مستوى  المؤهلة  من  من ضعف  تعاني  الفرعي  التي  المكون  سيوفر  )بذور  الحالي  مماثل.  المدخالت 
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للمواد  للمنازل  إلنشاء حدائق المطبخ وإنتاج األفنية الخلفية  المعيشية  الخضروات والدجاج وما إلى ذلك( لألسر  

اعية الذكية مناخيا. وتشير التقديرات إلى أن المكون  الغذائية )الخضار والبيض واللحوم( باستخدام الممارسات الزر 

أسرة مستفيدة. كما سيحصل المستفيدون على نوعين من التدريب. لتحسين إنتاج   20,000الفرعي سيصل إلى  

سيعطي المكون الفرعي األولوية العتماد ممارسات المحاصيل والثروة الحيوانية الذكية و  ،اإلنتاج الخلفي للمنازل

القيمة  لتعظيم  و  لحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.مناخيا  ل

، سيتم تقديم دورات تدريبية للمستفيدين من هذا المكون الفرعي حول كيفية تعظيم القيمة  الغذائية لألغذية المتاحة

قنوات اتصال مختلفة لنشر رسائل التغذية   ا  أيضسيستخدم المشروع  وة.  الغذائية لألغذية عند إعداد وجبات األسر

السكان المستهدفين. وبما أن النساء هن المسؤوالت األساسيات عن رعاية األسرة ،   لدىإلحداث تغيير سلوكي  

لنساء لكل من ا  ا  شارك المستفيدات في الغالب في هذه األنشطة، ومع ذلك ، سيكون التدريب مفتوحتفمن المتوقع أن  

 والرجال. 

 

الفرعي الغذائي ).  2-3  المكون  التغذية واألمن  الريفية من أجل تحسين  النسائية  مليون   14.3تشجيع ريادة األعمال 

 دوالر أمريكي(:

 

سيتم تنفيذ المكون الفرعي من قبل برنامج األغذية العالمي وسيركز على تعزيز روح المبادرة لدى النساء لتوليد   .25

لنظم الغذائية المغذية واألمن الغذائي على مستوى األسرة. ستستهدف تدخالت برنامج األغذية دخل أعلى وتحسين ا

العالمي بشأن القدرة على الصمود وسبل العيش بشكل أساسي األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  

لبرنامج مع شركاء من المنظمات  بشكل معتدل لمنعهم من االنزالق إلى المزيد من انعدام األمن الغذائي. سيعمل ا

، يعانين من انعدام األمن الغذائي  غير الحكومية الوطنية / الدولية وسيقدم المساعدة الغذائية للتدريب للنساء الالئي 

وال سيما أولئك الالئي يعولن أسرهن المعيشية في المجتمعات الريفية. سيطور التدريب مهاراتهم ، بهدف استعادة  

، وبدء أعمالهم التجارية الخاصة. سيتراوح الدعم في معظم الحاالت من ستة إلى تسعة يشهمسبل ع  أو تأسيس

ت المختلفة ، مثل  (، مما يتيح للمشاركين الوصول إلى التدريبادوالر أمريكي 105شهري قدره مبلغ أشهر )بدفع 

المهارات وريادة  و  تنمية  الرقمية  والمهارات  وإدارتها  األعمال  والمهارات تطوير  المحسنة  والتغذية  األعمال 

الحياتية )على سبيل المثال، الممارسات الصحية( بينما يتم دعمهم بمخصص شهري. بمجرد االنتهاء من التدريبات  

( لبدء F4T Start-Up Grantsستحصل النساء على منحة بدء التشغيل )  ،تقديم خطة العمل والموافقة عليهاو

دوالر    630مبلغ المنحة للفرد  زراعية وغير زراعية على حد سواء(. سيكون متوسط  أنشطة متنوعة مدرة للدخل )

يتجاوز    أمريكي أقصى.    800وال  أمريكي كحد  للمرأة  دوالر  العيش  وإمكانات سبل  اإلنتاجية  القدرة  زيادة  إن 

غذوي عندما تنتهي فترة  الريفية ، ال سيما في الزراعة وإنتاج الغذاء ، ستساعد في الحفاظ على أمنها الغذائي والت

األولوية    2-3  بالنسبة لألنشطة الزراعية، سيعطي المكون الفرعي،  1-3  المساعدة. على غرار المكون الفرعي

الحراري   االحتباس  غازات  انبعاثات  من  للحد  مناخيا   الذكية  الحيوانية  والثروة  المحاصيل  ممارسات  العتماد 

التدريب والدعم    ا  . يشمل النهج الشامل لبرنامج األغذية العالمي أيض وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ

والتغذية   األطفال  ورعاية  المعدية  األمراض  انتشار  ومنع  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقين 

  3  بنحوفي مشاريع تجارية مشتركة مع ما يقدر    ا  والممارسات الصحية. سيتم تشجيع المشاركين على العمل مع

، على الرغم من أن العدد قد يختلف بناء  على تفضيالت المشاركين وشروطهم  مشروع تجاريمشاركين لكل  

امرأة في التدريب وإنشاء ما    7,500للمشاريع المشتركة في المناطق المستهدفة. ومن المتوقع أن تشارك حوالي  

 .مشروع تجاري  2,500يقدر بنحو 

 

مليون دوالر أمريكي( للنساء الحوامل   25.0المساعدة التغذوية لعالج ومنع سوء التغذية )تقديم . 3-3المكون الفرعي 

 واألطفال دون سن الخامسة: والفتيات والمرضعات

 

ويشكل استجابة متكاملة للوقاية من سوء التغذية سيتم تنفيذ هذا المكون الفرعي من قبل برنامج األغذية العالمي   .26

ذية العالمي التغذية التكميلية الشاملة مع منتجات التغذية المتخصصة لألطفال الذين وعالجه. سيوفر برنامج األغ



14 
 

 

 

والنساء الحوامل والمرضعات والفتيات للوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن    ا  شهر  23و    6تتراوح أعمارهم بين  

، سيوفر برنامج األغذية وبالمثل  جابة المتكاملة للمجاعة.منطقة المشروع ذات األولوية لالستمديريات  وعالجه في  

بين   أعمارهم  الذين تتراوح  التغذية  بسوء  المصابين  الموجهة لألطفال  التكميلية  التغذية    ا  شهر  59و    6العالمي 

والمرضعات من النساء والرضع واألطفال من أجل عالج سوء التغذية المعتدل والحاد في جميع أنحاء البالد. 

،  المحلية والمراكز الصحية المحليةغذية التكميلية المستهدفة في كل من المجتمعات سيتم فحص المستفيدين من الت

تن التي  الفحص  وحمالت  المجتمعيين  الصحيين  المتطوعين  خالل  والسكانمن  العامة  الصحة  وزارة  ،  ظمها 

الوزن مقابل الطول. ويصاحب ذلك  فحص  باستخدام   العضد وقياسات  السلوك محيط منتصف  لتغيير    التواصل 

، المصمم لتقليل الحواجز التي تحول دون ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار الكافية وعادات االجتماعي

األكل الصحي والنظافة. ستستهدف حملة تواصل التغيير السلوكي واالجتماعي النساء الحوامل والمرضعات من  

والعامل الرعايةالنساء  ومقدمي  الصحة  مجال  في  الين  صانعي  وكذلك  داخل ،  النفوذ  وأصحاب  اآلخرين  قرار 

المجتمع مثل أولياء األمور واألزواج والقادة المحليين. ستركز الرسائل على ضمان تقاسم مسؤولية رعاية األطفال  

 214,000خالل فترة المشروع ، من المتوقع أن يتم الوصول إلى حوالي    ى النساء فقط.داخل األسرة وال تقتصر عل

طفل يعانون من سوء التغذية الحاد دون سن الخامسة و  164,000برنامج العالج ، بما في ذلك  مستفيد من خالل  

إلى حوالي    50,000 ، باإلضافة  الحاد  التغذية  يعانون من سوء  الذين  الحوامل والمرضعات والفتاة  النساء  من 

امرأة وفتاة   140,000ية و  طفل دون سن الثان  164,000مستفيد من خالل برنامج الوقاية. بما في ذلك    304,000

 حامل ومرضع.

 

 مليون دوالر أمريكي(.  6.0: بناء قدرات إدارة األمن الغذائي والقدرة على التكيف مع المناخ )4المكون 

ستقود منظمة األغذية والزراعة تنفيذ هذا المكون بالتعاون مع المنظمات الشريكة األخرى على النحو المبين أدناه.   .27

 المكون مجموعة من األنشطة التي من المتوقع أن تعزز بشكل كبير قدرة كل من القطاعين الخاص يتضمن هذا  

 )األسر المعيشية( على التخطيط ألزمة األمن الغذائي واالستجابة لها: والعام

اتطوير خطة   (أ ) للمناخالتأهيب بشأن  والمستنيرة  األدلة  القائمة على  الغذائي  الدولي   .ألمن  البنك  سيشترك 

تنفيذه  )بتم البرنامج ، وسيتم  قيادة عملية تطوير  األغذية والزراعة في  ويل من ميزانية منفصلة( ومنظمة 

بطريقة تشاركية للغاية ، بالتشاور مع الوزارات والمؤسسات الرئيسية المشاركة في القطاع الزراعي ، سواء 

المدن والمجتمع  الخاص؛  القطاع  منظمات  ثنائية.  أو  األطراف  متعددة  المنظمات غير  كانت  ذلك  في  بما  ي 

التنفيذ ،   الحكومية الدولية والمحلية. سيتم إعداد البرنامج في غضون ستة أشهر من دخول المشروع حيز 

وستتم مراجعته من قبل مجموعة الخبراء الفنيين التابعة للبنك الدولي والمعنية باألمن الغذائي. كما هو مطلوب 

خطة التأهب بشأن األمن   شركاء الحكومة المحلية. سيتم مراقبة تنفيذ بناء قدرات    ا  ، سيشمل المشروع أيض

 على أساس منتظم طوال فترة المشروع. الغذائي

إنشاء نظام قائم على األقمار الصناعية لرصد األرض والمحاصيل والمراعي ونظام اإلنذار المبكر للكشف   (ب)

. وهذا يستلزم تصميم ونشر أداة استشعار عن بعد ونظام معلومات جغرافية  عن األخطار التي يسببها المناخ 

ساتلية لرصد أنشطة اإلنتاج الزراعي وتمكين اتخاذ قرارات مستنيرة لتخطيط استيراد األغذية. ستدعم أداة  

تعلق  هذه مراقبة اإلنتاج الزراعي ، وتوفير المعلومات للحكومة اليمنية التخاذ القرار فيما ي رصد األرض  

أداة   بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  البيانات  الغذائية. ستغذي  الواردات  خطة    تنفيذ  ا  أيضرصد األرض  بتخطيط 

إلى عدم ممانعة من البنك الدولي  رصد األرض  . ستخضع اختصاصات إنشاء أداة  التأهب بشأن األمن الغذائي

أداة   استخدام  ضمان  ذلك  في  بما  األرض  ،  )المدنيرصد  المقصود  مكتب للغرض  أداة  وستكون  فقط.   )

األخالقيات في البداية من قبل منظمة األغذية والزراعة وسيتم تحديد الترتيبات الخاصة بنقلها إلى الوكالة  

 المناسبة أثناء استعراض منتصف المدة للمشروع. 
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ذلك موظفي  بما في  تمويل بناء القدرات للخدمات اإلرشادية القائمة ،   بواسطة  تعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي  (ج )

وغيرهم من وكالء الخدمات    العاملون المحليون في مجال الصحة الحيوانية  والخدمات اإلرشادية الحاليين  

اإلرشاد   لخدمات  إلكترونية  منصة  تطوير  سيتم  كما  المجتمعات.  في  العاملين  وخدمة   الزراعياإلرشادية 

الطلب. تحت  التي استشارية  االختيار  معايير  أساس  على  المسجالت   ، النساء  من  كبير  عدد  تدريب  سيتم 

   العاملون المحليون في مجال الصحة الحيوانية و  يةلمشروع ، كمرشدات وفنيات زراعستنعكس في دليل تنفيذ ا

 . من مدارس المزارعين الحقلية ا  في إطار هذا النشاط وتم تجنيدهم ليكونوا جزء

ستقدم تقنيات إنتاج زراعي بديلة وذكية مناخيا  لألراضي والمياه ذات   تجريب تقنيات اإلنتاج الزراعي البديلة (د)

النظام  ، مثل الزراعة المائية وزرعية التربيةتقنيات    ة )على سبيل المثالكفاءة عالية إلنتاج المحاصيل المغذي

في   ا  من خالل تمويل التجارب والعروض التقنية في المناطق التي لم يكن اإلنتاج فيها ممكن(  الغذائي المائي

 .السابق، بسبب موارد األراضي المحدودة

 

 مليون دوالر أمريكي(.  16.7: إدارة المشروع وإدارة المعرفة )5المكون 

 

سيغطي هذا المكون التكاليف المرتبطة بإدارة المشروع لجميع الوكاالت المنفذة الثالث )منظمة األغذية والزراعة   .28

، مع إدراك ظروف التشغيل الصعبة بشكل خاص في نمائي وبرنامج األغذية العالمي(وبرنامج األمم المتحدة اإل

التنفيذ المغطاة اإلدارة المالية والمشتريات والجوانب البيئية واالجتماعية والتواصل وإشراك  اليمن. تشمل تكاليف  

المصلحة والرصد والتقييم إلى ذلكالشاملين  أصحاب  باستخدام  . باإلضافة  المتوقع تعزيز الرصد والتقييم  ، من 

الجغرافي للرصد واإلشراف   التمكين  للرصد  )مبادرة  المكاني  التمكين  االطالع على   يرجى  –والرقابة  مبادرة 

(، لتقييم مدى مالءمة  المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةالفقرة أدناه( وإجراء تقييم إضافي لألثر )بالتعاون مع  

أيض المكون  هذا  سيمول  المشروع.  تدخالت  ثالث  آلية    ا  وتأثير  طرف  من  مستقلة  لمعالجة رصد  آلية  وإنشاء 

 . وصيانتها التظلمات

 

مبادرة  . تمّكن  مبادرة التمكين المكاني للرصد والرقابةالبيانات وتحليلها في الوقت الفعلي، سينفذ المشروع    لجمع .29

للبيانات  التمكين المكاني للرصد والرقابة   فرق المشروع من استخدام أدوات مفتوحة المصدر للتجميع الميداني 

، في إطار المشروع. وكزي ونظام المعلومات اإلداريةالمر  نظام الرصد والتقييم  ا  الرقمية المنظمة التي تغذي تلقائي 

، والتي ستغذي المعلومات في نظام  ذات الصلة لإلشراف على مكوناتها  ستقوم الوكاالت المنفذة بتطوير األدوات

الرصد والتقييم للوكاالت. سوف تشمل البيانات المتكاملة أي نوع من المؤشرات ، على أساس أشكال مصممة  

خصيصا ؛ الصور والصوت ومقاطع الفيديو ؛ طوابع الوقت والتاريخ ؛ وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي  

التي تسمح بالتخطيط الجغرافي اآللي للمعلومات. ستسمح األدوات للمشروع بتعزيز الشفافية والدقة في تخطيط  

سمح  تن طرف ثالث طوال دورة المشروع. سوالمراقبة م  Eالمشروع باإلضافة إلى عمليات االندماج والشراء.  

والرقابة   للرصد  المكاني  التمكين  البيئية    ا  أيضمبادرة  والمراقبة   ، بعد  عن  لإلشراف  رقمية  منصة  بإنشاء 

واالجتماعية في الوقت الفعلي ورسم خرائط المحفظة للتنسيق عبر مكونات المشروع وكذلك مع العمليات األخرى  

، بشفافية كاملة    ا  ومناسب  ا  حيثما كان ذلك ممكنبادرة التمكين المكاني للرصد والرقابة  م في المنطقة. سيتم تطبيق  

 مع السلطات المختصة.

 

سيستخدم المشروع موارده )مثل االستشاريين الميدانيين( لدمج   (.19-االستجابة لفيروس كورونا )كوفيدتكامل   .30

ة في أحداث التدريب وحمالت التوعية المخطط لها والتدابير الوقائي  (19-بشـان فيروس كورونا )كوفيدالوعي  

للمستفيدين. ستتبع أنشطة رفع مستوى الوعي والتدريب التدابير االحترازية الموضحة في بروتوكوالت ورشة  

العمل / التدريب ، باإلضافة إلى فرض والحفاظ على مسافة كافية أثناء التحكم والتوزيع والتدريب والدفع وأنشطة  

في مواقع وأثناء أوقات مناسبة للنساء. سيعمل المشروع مع المجتمعات المحلية   ا  خرى. ستقام هذه أيضالمشروع األ
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واالستشاريين والمستشارين والمستفيدين للوصول إلى األسر بمواد التوعية والنظافة )مثل األقنعة ومعقمات اليدين 

لتتوافق مع األدوار والسلوكيات المختلفة للنساء وغيرها من المواد االستهالكية ذات الصلة( التي سيتم تطويرها  

 والرجال في المنزل والمجتمع. 

 

 تكاليف المشروع والتمويل 

وسيكون    باستخدام أداة تمويل المشاريع االستثمارية.أمريكي  مليون دوالر    127سيمول المشروع بمنحة قدرها   .31

المشروع من مصدرين الدولية قدرها  ، وهماتمويل  المؤسسة اإلنمائية  مليون دوالر من نافذة   100: منحة من 

بما في ذلك   المبكرة، و  أمريكي  مليون دوالر    50االستجابة لألزمات،  االستجابة  مليون دوالر   50من مرفق 

، الغذائي  البرنامج العالمي للزراعة واألمنمليون دوالر من    27من موارد األزمات الحادة، ومنحة قدرها  أمريكي  

ماليين    7، و  لبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائيممولة من البرنامج العادي  أمريكي  مليون دوالر    20تشمل  

لبرنامج العالمي للزراعة  لالتابع    (19-كوفيدلفيروس كورونا )مقدمة في إطار برنامج االستجابة  أمريكي  دوالر  

إلى ما يرتبط  ومع ذلك ونظرا   أربع سنوات،  يمكن أن تكون  أن مدة المشروع اإلجمالية  ورغم  .  واألمن الغذائي

برنامج  سيتم تنفيذ تمويل  وبذلك من شروط وأحكام، فإن مختلف مصادر التمويل ستكون لها جداول تنفيذ مختلفة. 

للزراعة واألمن الغذلالتابع    (19-كوفيدلفيروس كورونا )االستجابة   العالمي  شهرا   18خالل فترة  ائي  لبرنامج 

مشروع النقد )وبالتالي، من المتوقع أن تكون هذه هي أول عمليات السحب من الصناديق االستئمانية( ، وتمويل  

بمبلغ قدره  لبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي  التابع ل  جبرنامالتمويل  على مدى أربع سنوات، ومقابل العمل  

على التوالي توزيع التكلفة حسب    2و    1على مدى أربع سنوات. ويرد في الجدولين  ميلون دوالر أمريكي    20

 والدفع المتوقع حسب مصدر التمويل. المكون

 

ومن المقرر صرف   إلى صرف معظم األموال خالل السنتين األوليين من التنفيذ.منذ تصميمه  يهدف المشروع   .32

أدناه( على مدى السنتين األوليين لألنشطة القصيرة    3في المائة من مجموع التمويل )انظر الجدول    65حوالي  

، 1  المكونفي إطار  النقد مقابل العمل  أنشطة  أرض الواقع. وتشمل هذه األنشطة    األجل لتحقيق نتائج سريعة على 

إطار   في  المدخالت  مواد  مجموعات  إلنتاج  1-2الفرعي    ونالمكتوفير  الزراعية  المدخالت  وتوفير  زراعة  ، 

أنشطة "النقد مقابل التدريب" التي تصل    1-3الفرعي    المكونفي إطار  الخلفية للمنازل وحديقة المطابخ  الحدائق  

 . 3-3الفرعي  المكونإلى المستفيدات، وتوفير األغذية المتخصصة في إطار 

 تكاليف المشروع حسب المكون ومصدر التمويل :  1الجدول 

 مكونات المشروع 

تكلفة 
 المشروع  
)بالمليون دوالر  

 أمريكي(* 

المؤسسة  تمويل من 

 اإلنمائية الدولية 

 )بالمليون دوالر أمريكي(* 

حصة  

 التمويل 

البرنامج  التمويل من 

العالمي للزراعة واألمن  

 الغذائي 

 
حصة  

 التمويل 
نافذة  

االستجابة  
 لالزمات  
مرفق  

االستجابة  
 المبكرة 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

نافذة  
االستجابة  
 لالزمات  
موارد  

األزمات  
 الحادة 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

 

البرنامج  
 العادي 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

االستجابة  
لفيروس  
كورونا  
- )كوفيد

19 ) 
)بالمليون 

 دوالر أمريكي( 

 

تحسين دخل األسر   -  1

المعيشية من خالل برنامج 

للبنية النقد مقابل العمل 

 لإلنتاج الزراعيالتحتية 

20.0 
 

7.5 
 

7.5 
 

75.0 % 
 

2.0 
 

3.0 
 

25.0 % 
 

زيادة إنتاج وبيع  -  2

المحاصيل المغذية  

والمواشي والمنتجات  

 السمكية

35.0 
 

12.2 12.5 70.0 % 8.2 2.1 30.0 % 
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 مكونات المشروع 

تكلفة 
 المشروع  
)بالمليون دوالر  

 أمريكي(* 

المؤسسة  تمويل من 

 اإلنمائية الدولية 

 )بالمليون دوالر أمريكي(* 

حصة  

 التمويل 

البرنامج  التمويل من 

العالمي للزراعة واألمن  

 الغذائي 

 
حصة  

 التمويل 
نافذة  

االستجابة  
 لالزمات  
مرفق  

االستجابة  
 المبكرة 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

نافذة  
االستجابة  
 لالزمات  
موارد  

األزمات  
 الحادة 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

 

البرنامج  
 العادي 

)بالمليون دوالر  

 أمريكي( 

االستجابة  
لفيروس  
كورونا  
- )كوفيد

19 ) 
)بالمليون 

 دوالر أمريكي( 

 

تحسين الحالة التغذوية   -  3

لألسر المعيشية الريفية  

 الضعيفة 

49.3 21.4 20.4 70.0 % 6.5 1.0 30.0 % 

بناء القدرات إلدارة   -  4

 األمن الغذائي
6.0 3.0 3.0 100.0 % 0.0 0.0 0.0 % 

وإدارة    -  5 المشاريع  إدارة 

   المعارف
11.0 3.9 3.9 70.9 % 2.5 0.7 29.1 % 

 % 17.5 0.2 0.8 % 82.5 2.8 1.9 5.7 رسوم وكالة األمم المتحدة 
 % 21.2 7.0 20.0 % 78.8 50.0 50.0 127.0 إجمالي تكلفة المشروع 

 بالكامل بسبب أخطاء التقريب. * يرجى مالحظة أن المبالغ قد ال تجمع 
 

 الفرعي والوكاالت المنفذة تكاليف المشروع حسب المكون :  2الجدول 

 مكونات المشروع 
 تكلفة الشروع 

)بالميلون دوالر  
 أمريكي( 

منظمة  
األغذية  
 والزراعة 

برنامج  
األمم  

المتحدة  
 اإلنمائي 

 
برنامج  
األغذية  
 العالمي 

تحسين دخل األسر المعيشية من خالل برنامج "النقد مقابل  . 1

 لإلنتاج الزراعي   التحتيةالعمل" للبنية 
20.0  20.0  

زيادة إنتاج وبيع المحاصيل الغذائية والماشية والمنتجات  . 2

 السمكية 
 . استعادة اإلنتاج الزراعي المراعي للمناخ1- 2 - 
 المنتجات الغذائية المغذية. تعزيز القيمة المضافة وبيع 2- 2 - 

35.0 
 

15.0 
20.0 
 

 
 

15.0 
20.0 
 

  

 تحسين الحالة التغذوية لألسر المعيشية الريفية الضعيفة . 3
: تعزيز اإلنتاج الزراعي لحدائق المطبخ والحدائق  1- 3 - 

 الخلفية للمنازل من أجل تحسين النظام الغذائي
الريفية من أجل تحسين  : تشجيع ريادة األعمال النسائية 2- 3 - 

  التغذية
: تقديم المساعدة الغذائية لمعالجة سوء التغذية والوقاية  3- 3 - 

 منه

49.3 
 

10.0 
 

14.3 
 

25.0 
 

 
 

10.0 
 
 

  
 
 
 

14.3 
 

25.0 

   6.0 6.0 . بناء قدرات إدارة األمن الغذتئي 4

 إدارة المشروع وإدارة المعارف . 5
 

11.0 7.1 2.7 1.2 

 40.5 22.7 58.1 121.3 الفرعي لتكلفة المشروع المجموع 
 1.7 1.1 2.9 5.7 رسوم وكالة األمم المتحدة 
 42.2 23.8 61.0 127.0 إجمالي تكلفة المشروع 
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 : الجدول الزمني المؤقت لإلنفاق حسب مصدر التمويل 3الجدول 

 اإلجمالي  4السنة   3السنة   2السنة   Year 1 مكونات المشروع 

المؤسسة اإلنمائية الدولية نافذة االستجابة  

 لألزمات مرفق مرفق االستجابة المبكرة
المؤسسة اإلنمائية الدولية نافذة االستجابة  

 لألزمات موارد األزمات الحادة 
التمويل العادي البرنامج العالمي للزراعة  

 واألمن الغذائي
البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي 

 ( 19-يروس كورونا )كوفيد االستجابة لف

17.0 
16.0 
4.0 
3.0 

17.0 
18.0 
4.0 
4.0 

9.0 
10.0 
4.0 
0.0 

7.0 
6.0 
8.0 
0.0 

50.0 
50.0 
20.0 
7.0 

 127.0 21.0 23.0 43.0 40.0 اإلجمالي 

 

 

 

 

 المستفيدون من المشروع 

في  .33 الغذائي  األمن  انعدام  من  تضررا  األكثر  الريفية  المعيشية  األسر  هم  المشروع  من  الرئيسيون  المستفيدون 

المحافظات المستهدفة. ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع، بمختلف أنشطته، نحو مليون مستفيد. والمستفيدون  

، تتعرض األسر المعيشية 1  المكوننقد الوارد في  الرئيسيون من المشروع هم: )أ( في إطار برنامج العمل مقابل ال

)ب( في   .الريفية التي تفتقر إلى األمن الغذائي بدرجة معتدلة لخطر الوقوع أكثر في حالة انعدام األمن الغذائي

، صغار  4  المكونوأنشطة اإلنتاج الزراعي البديل في إطار    2  المكونإطار اإلنتاج الزراعي وأنشطة تسويق  

المرأة في    .المزارعين بها  التي تضطلع  المشاريع  تنظيم  أنشطة  إطار  ، تتعرض  2-3الفرعي    المكون)ج( في 

النساء المستفيدات من األسر المعيشية التي تفتقر إلى األمن الغذائي بصورة معتدلة لخطر الوقوع أكثر في انعدام  

ية التي تعاني من انعدام شديد لألمن  ، األسر المعيش3-3و    1-3الفرعيين    المكونين)د( في إطار    .األمن الغذائي

من  المحلية  والحكومات  الحكومة  ذلك، ستستفيد  إلى  وباإلضافة  الخامسة.  أطفال دون سن  لديها  والتي  الغذائي 

إطار   في  القدرات  بناء  دليل عمليات  4  المكونأنشطة  في  المستفيدين  المفصلة الختيار  المعايير  ترد  ، وسوف 

صال بالمستفيدين مع التدخالت األخرى التي يمولها المانحون والمصرف، لضمان  . وسيجري تنسيق االت المشروع

 .أعاله وصف المشروع( القسمالحد األدنى من التداخل )باستثناء الحاالت المذكورة في 

 المستفيدون من المشروع 

ومن المتوقع أن يعمل المشروع في المناطق التي تعاني من أعلى مستويات انعدام األمن    تحديد منطقة المشروع. .34

  المشروع الغذائي وسوء التغذية والقيود على سبل العيش، والتي تحتاج إلى مساعدة طارئة. وسيتم إختيار مواقع  

مستوى   )  المديرياتعلى  المستهدفة  المحافظات  التصنيف    حسبداخل  علىتكامل(  المالمرحلي  تصنيف    بناء 

مستويات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. وستعطى األولوية للمناطق التي تعاني من أعلى مستويات انعدام  

  األمن الغذائي وسوء التغذية، وسيدرج وجود العوامل المشددة )الفيضانات، وأثر القيود المتصلة بفيروس كورونا

معاي(19-)كوفيد في  الصحراوي(  والجراد  سبل  ،  في  الزراعة  مساهمة  األخرى  المعايير  وتشمل  االختيار.  ير 

العيش )نسبة السكان الريفيين(، ومستويات فقر األسر المعيشية، وما إذا كانت األسرة المعيشية قد إستفادت من 
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 . ويتلخص النهج المتبع في الحفاظ 10البرامج األخرى ذات الصلة في الزراعة ودعم سبل العيش/األمن الغذائي

على مرونة تصميم المشروع، والسماح بالتعديالت المطلوبة. وقد يشمل ذلك تغييرات في المقاطعات المستهدفة  

التنفيذ بسبب قيود الوصول  المقاطعات األصلية وإدخال تعديالت على جدول  إلى  إذا تعذر الوصول  للمشروع 

منطقة مستهدفة سينفذ فيها المشروع في    81واألمن وأسباب أخرى. وقد أختيرت المجموعة األولية المؤلفة من  

ولحج وتعز وشبوة.   والجوف وعمران وذمار وحجة  والحديدة  والضالع  والبيضاء  أبين  إحدى عشرة محافظة: 

 ويجوز تنقيح إختيار المقاطعة مع تقديم تبرير مناسب أو إذا لم تعد المقاطعة تستوفي المعايير. 

 

 المشاريع الفرعية المتوقعة  أنواع  2.2

 :مشاريع فرعية تشمل ما يلي  1 المكونمن المتوقع أن يشمل  .35

 
 :تعمل على التي بالبنية التحتيةاألعمال الصغيرة المتصلة  

من   (1 المتضررة  تلك  ذلك  في  بما  المتضررة،  والجماعية  العامة  اإلنتاجية  األصول  إستعادة 

 .  2020فيضانات عام 

 .  2 المكونباالستثمارات المتعلقة باإلنتاج الموصى بها في إطار التتي تتصل   (2

المحليين الذين يوظفون أفراد   المقاولينمن العمالة المؤقتة من خالل مزيج من  التي تستفيد   (3

 المجتمع المحلي.  

ت المشاركة في األعمال ذاالمعيشية  النقد مقابل العمل إلى األسر    تعلى تحويالالتي تشتمل   (4

 الصلة. 

 
 مشاريع فرعية تشمل ما يلي:   2يتوقع أن يشمل المكون  .36

توفير حزم مدخالت إلعادة إشراك المزارعين في زراعة البساتين والمحاصيل وتربية الماشية وتربية   

 :يأتيالنحل وإنتاج األسماك، وفي الوقت نفسه دعم نهج الزراعة الذكية مناخيا. وتتضمن المدخالت ما  

 حزم البداية للمحاصيل (1

 أعالف الحيوانات (2

 البذور المحسنة للعلف  (3

 والمعدات والمدخالت الالزمة للبدء في زراعة األسماك  (4

 مجموعة مواد تربية النحل  (5

 المعدات الزراعية مثل فرشات العلف ومعدات األلبان الصغيرة. (6

 مرافق التخزين والمناولة بعد الحصاد ذات الكفاءة في استخدام الطاقة (7

 ما يأتي: على وجه التحديدو، األصول كجزء من حزم القيمة المضافة تتحويال 

منتجاتهم   (1 قيمة  زيادة  في  المؤسسيين  والتجار  والمجهزين  المنتجين  لدعم  األصول  تحويل 

إلى   والوصول  اإلنتاج،  وتعزيز  والتجميع،  الجودة  تحسين  المثال،  سبيل  )على  وإضافتها 

األسواق المحلية واإلقليمية مع منتجاتهم( يتضمن التوفير المادي للمعدات واآلالت ورأس 

 امل دعما لزيادة الجودة والقدرة على تسويق المنتجات الغذائية. المال الع

على سالسل القيمة الرئيسية في المقام األول على السوق المحلية )مثل الحبوب  دعم التركيز   (2

 والحبوب والخضروات واأللبان والماشية وسالسل القيمة السمكية(. 

 توفير معدات مختبرية محدودة النطاق لجامعات مختارة لدعم أنشطة تطوير سلسلة القيمة.  (3

 . ةمنظمة األغذية والزراعن قبل شراء وستيراد وتوزيع معظم المعدات واآلالت م (4

 
 المشروع معرفة الصندوق االجتماعي للتنمية بمختلف البرامج والمستفيدين منها وسيعزز  10
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تنفيذ إستثمارات أوسع نطاقا )مثل مراكز بيع الشتالت، ومراكز ما بعد الحصاد، ومخزونات   (5

 المياه، ومرافق تجهيز األلبان، وما إلى ذلك( من خالل مجموعات المستفيدين.

الدواجن، وإنتاج البساتين دعم أنشطة المستفيدين األفراد التي تركز على تربية النحل، وإنتاج   (6

وتجهيزها، وحفظ األغذية، والخدمات اللوجستية الزراعية، واألنشطة األخرى المدرة للدخل  

 ذات القيمة المضافة. 

  وتشمل ما يأتي:، الفنية  المساعدة 

 ومهارات األعمال.   الفنيةالقيمة المضافة بشأن الجوانب    لحزمواالستشاري    الفنيالدعم  تقديم   (1

 مجال الممارسات الزراعية الجيدةفي  )النازحين داخليا(  تقديم الدعم إلى المشردين داخليا   (2

القيمة،تنمية  و المحليةاوصيانة  وتشغيل    سلسلة  التحتية  أجل    لبنى  بين من  الثقة  تنمية 

 .المحلية المجتمعات

المساعدة   (3 العالية    الفنيةتقديم  القيمة  القيلسالسل  العالية  وسالسل  ،  الفواكهكالبن،  )النمو  مة 

اللوجستية    ،المكسرات الخدمات  مقدمي  من صغار  مختارة  ومجموعة  والبيض(  الدواجن 

 .الزراعية

وتربية األحياء المائية    تقييم احتياجات مصائد األسماك(  1)الجوانب التالية:    دراسات تشمل  (4

األحياء  وتقييم   وتربية  األسماك  الخدمات  (  2)  .المائيةأرصدة مصائد  اللوجيستية  معوقات 

 مختارة. القيمة السالسل والحلول الالزمة فيما يتعلق بالزراعية 

 اآلتية:أنواع المشاريع الفرعية  3 المكونمن المتوقع أن يشمل   .37

 : ما يأتي ، والتي تشملتراعي منظور التغذيةاألنشطة الزراعية المستهدفة التي  

1)  ( المدخالت  الكتاكيت...وغيرهاالخضرواتبذور  توفير  المعيشية  ،  لألسر  يتعلق  (  فيما 

 المراعية للمناخ.  حدائق المطبخوللمنازل بالحدائق الخلفية 

 فيما يتعلق بالجوانب التالية: الفنيةالمساعدة  

 للحدائق الخلفية للمنازل. ذكية مناخيا الزراعة ال (1

 تحضير الواجبات المنزلية )العائلية(. القيمة الغذائية للغذاء إلى أقصى حد عند تعظيم  (2

األسر المعيشية الضعيفة التي تعاني من سوء التغذية بين    لدى لتحسين التغذية    برامج التغذية التكميلية 

 النساء واألطفال

مع تحسين النظم الغذائية لألسر المعيشية التي تقودها    النهوض بأنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع 

 . النساء من خالل تقديم المساعدة النقدية والتدريب

 

 أنواع المشاريع الفرعية التالية:    4 المكونمن المتوقع أن يشمل  .38

 ويشمل ما يأتي:  ، التكيف مع تغير المناخبناء القدرات من أجل إدارة األمن الغذائي و 

البديلة لإلنتاج الزراعي )مثل التكنولوجيات غير الصالحة للزراعة   (3 تجريب التكنولوجيات 

  التجريبية التي لم يكن من الممكن مثل النظم المائية وتكنولوجيات األحياء المائية في المناطق  

 .فيها اإلنتاج لوال ذلك بسبب محدودية موارد األراضي

 تسترشد بالمعلومات المناخية.لى األدلة ووضع خطة للتأهب لألمن الغذائي قائمة ع (4

إنشاء نظام لرصد المحاصيل والمراعي واإلنذار المبكر بواسطة السواتل لرصد األخطار   (5

 .الناجمة عن تغير المناخ

 تعزيز خدمات اإلرشاد الزراعي. (6

 

 :أنواع المشاريع الفرعية التالية 5من المتوقع أن يتضمن المكون   .39

 المعارفوإدارة  المشروعإدارة   

 ترتيبات تنفيذ المشاريع  2-3

يتوقف التنفيذ الناجح للمشاريع في بيئات تشغيلية صعبة على    الدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع السابقة: .40

وفي بلدان    الشراكات المدروسة بعناية وترتيبات دعم التنفيذ، مع إدماج بناء القدرات المحلية في تصميم المشروع.
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ل فعال مع  مثل اليمن، حيث تفتقر إلى القدرة على تنفيذ وتنسيق االستجابة لألزمات، يتمثل المفتاح في العمل بشك

الشركاء الذين يمكن أن يؤدي وجودهم على األرض إلى حشد االستجابة. وتشمل عوامل النجاح في هذه الحاالت 

خطوط   فتح ،قبول الحاجة إلى تجاوز االختالفات التنظيمية ،ما يلي: التفاهم المتبادل ألدوار ومسؤوليات كل منهم

التنفيذ المما  ،االتصال طوال فترة  . ومع المستقل باستخدام طرف ثالثرسات في مجال الرصد  واعتماد أفضل 

ذلك، من المهم أيضا بناء مهارات دائمة على أرض الواقع من خالل بناء القدرات، كما تظهر تجربة مشروع  

إلى أن يوازنها برنامج خارجية تحتاج    فنيةفي جنوب السودان. وأي مساعدة  الطارئ  األمن الغذائي والتغذوي  

وهناك إحتياج أيضا إلى اإلشراف الدقيق لتتبع التقدم على نحو فعال،    لعميل.ل وإدارية(    فنيةات )قوي لبناء قدر

 والتواصل، وتأسيس العمل الجماعي. 

ستقوم ثالث وكاالت تابعة لألمم  :  مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمنترتيبات تنفيذ   .41

المشروع،   بتنفيذ  اإلوالمتحدة  المتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة،  األغذية  منظمة  األغذية هي:  وبرنامج  نمائي، 

المشروع    ،العالمي اليمن وشماله. ويقدم دليل عمليات  أنحاء جنوب  إلى جميع  المشاريع  ضمان وصول أنشطة 

ودور الوكاالت الشريكة، ويرد موجز بشأن التنفيذ المتصل بالضمانات    المشروع التفاصيل الكاملة لترتيبات تنفيذ

البيئية واالجتماعية  عمل  في إطار  )اإلجراءات الوقائية(   . وستنفذ كل وكالة جزءا من المشروع  الحالياإلدارة 

 ذات الصلة.  الذي يقع ضمن اختصاصها وخبراتها 

صة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن االستجابة لحاالت هي الوكالة المتخص  منظمة األغذية والزراعة  

ذلك رصد  في  بما  الصدد،  هذا  في  جيدا  موقعا  وتحتل  الغذائي  واألمن  الزراعة  مجالي  في  الطوارئ 

المحاصيل واألغذية وتقييم االحتياجات المساعدة   ،إمدادات  الزراعية وتعبئة  وتقييم إحتياجات اإلغاثة 

تنفيذ   دعم  في  سابقة  بخبرة  والزراعة  األغذية  منظمة  وتتمتع  الزراعي.  النشاط  الستعادة  والموارد 

تنفيذ مشروع م 2017منذ عام المنظمة قادت  والمشاريع التي يمولها البنك على أرض الواقع في اليمن )

تحقيق النتائج بصورة مرضية،    نحوزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة  إصالح وتعزيز اإلنتاجية ال

الصحراوي للجراد  االستجابة  لمشروع  المنفذة  الوكالة  المنظمة  أصبحت  األخيرة  اآلونة   وفي 

(P174170  .)  وقدم مشروع إصالح وتعزيز اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة، الذي

تماعي للتنمية، الدعم لمجموعة من األنشطة المماثلة، بما في ذلك برنامج نفذ بالتعاون مع الصندوق االج

النقد مقابل العمل، ودعم اإلنتاج الزراعي عن طريق توفير مجموعات مواد للمدخالت وضمان الحصول 

.  مرض  تقييم أداء تنفيذ المشروع  وكان  على الخدمات المرتبطة بذلك )مثل خدمات الصحة الحيوانية(.  

الزراعية  ونظرا لخ السابقة في تنفيذ مشروع إصالح وتعزيز اإلنتاجية  برة منظمة األغذية والزراعة 

ألصحاب الحيازات الصغيرة، فإنها تدرك تماما متطلبات البنك االئتمانية والبيئية واالجتماعية. وأنشأت  

محليين، كما أنها  منظمة األغذية والزراعة آليات معززة للرصد والتقييم لإلشراف على شركاء التنفيذ ال

 طرف ثالث. المستقل باستخدام تستخدم الرصد 

، وهو ملتزم بدعم مبادرة بناء السالم ألمم المتحدةإنمائي تابع لهو برنامج    برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

في اليمن، واالستقرار السياسي، وتعزيز الحكم المحلي. وقد أقام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي شراكة 

البيئية   االلتزام  خطة  إطار  في  العمل  مقابل  النقد  برنامج  أنشطة  تنفيذ  في  الدولي  البنك  مع  ناجحة 

اعية في حاالت الطوارئ للتصدي لفيروس كورونا )خطة االلتزام  واالجتماعية ومشروع الحماية االجتم

مشروع اإلنمائي مع الصندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األمم المتحدة  البيئي واالجتماعي(. ويتعاون  

السابقة   لخبراتهم  ونظرا  الخدمات.  لتقديم  المجتمعية  شبكاتهما  ومع  العامة  مشروع تنفيذ  من  األشغال 

الط  لألزمةاالستجابة  لمواجهة فيروس كورونا و  ارئ  االجتماعية  للحماية  الطارئة  االستجابة  مشروع 

والبيئية  (19-)كوفيد االئتمانية  البنك  متطلبات  تماما  يدرك  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  فإن   ،

و اإلنمائي  أنشأ  قد  واالجتماعية.  المتحدة  األمم  البرنامج  اإلدارة  لضمان  والتقييم  للرصد  سليمة نظاما 

رصد باستخدام طرف وهو يستخدم أيضا آلية  وتوفير المساءلة،    أصحاب المصلحةوالتأكد من  ع  روللمش

مع البنك الدولي شهريا بشأن تنفيذ  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ويتواصل    .روعلرصد تنفيذ المشثالث  
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تعاونا جيدا مع منظمة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  والتصدي للتحديات الناشئة. وقد تعاون    المشروع

الزراعة   في  المياه  على  الحصول  فرص  تعزيز  بهدف  المياه،  موارد  إدارة  بشأن  والزراعة  األغذية 

 وتحسين فعالية إستخدام وإدارة الموارد المائية الشحيحة في اليمن. 

هو برنامج المساعدة الغذائية التابع لألمم المتحدة، وهو أكبر منظمة إنسانية في    الميبرنامج األغذية الع  

العالم، وأكبر منظمة تركز على االستجابة في حاالت طوارئ األزمات الغذائية، وأكبر جهة تقدم خدمات  

لتغذوية، مثل  رصد وتقييم المدارس والمساءلة والتعلم. وفي اليمن، باإلضافة إلى التدخالت الغذائية وا

برامج التغذية المدرسية، يشارك برنامج األغذية العالمي أيضا في أنشطة تنمية سبل كسب العيش من 

الغذاء مقابل األصول وال الوثيق مع  غذاء  خالل مجموعة من األدوات، منها  بالتعاون  التدريب،  مقابل 

والزراعة.   األغذية  حول  منظمة  العالمي  األغذية  برنامج  خبرة  الخرائط ت جري  ورسم  التأثر   قابلية 

المتكامل المرحلي  البالد، يسترشد بها في التصنيف  ألمن الغذائي وسبل العيش على مستوى  اتقييمات  

من الغذائي في اليمن، فضال عن الرصد والتحليل المنتظمين لألمن الغذائي واألسعار. برنامج األغذية لأل 

هو   لالعالمي  المنفذة  الوكاالت  )إحدى  والتعلم  التعليم  إستعادة  البنك P175036مشروع  يموله  الذي   )

االئتمانية والبيئية  البنك  في أنشطة التغذية المدرسية، ولديه خبرة في متطلبات    البرنامج  شاركيالدولي، و

 واالجتماعية.

م ألنشطة كل منها  طري التابعة لوكاالت األمم المتحدة الثالث مسؤولة عن التنفيذ العاستكون مكاتب التمثيل القُ  .42

الذين  اإلقليمية  المكاتب  موظفي  من  بدعم  الوطني،  دون  الصعيد  على  الصلة  ذات  األنشطة  جميع  وتنسيق 

في تنفيذ المشروع،   القائدةوستكون منظمة األغذية والزراعة الوكالة  سيراقبون األنشطة في مختلف المحافظات.  

لو المتلقي  من  ستكون  من  لتمويل  اكل  التنمية  الغذائي. لدولية  مؤسسة  واألمن  للزراعة  العالمي  البرنامج  ومن 

ومن البرنامج العالمي للزراعة    مؤسسة التنمية الدوليةاإلنمائي أيضا التمويل من  برنامج األمم المتحدة  وسيتلقى  

وسيتلقى   الغذائي.  الدوليةواألمن  التنمية  مؤسسة  من  التمويل  العالمي  األغذية  من  برنامج  وكالة  كل  وستكون   .

للمكونات والمكونات الفرعية ذات الصلة )كما هو مبين   الفنيمسؤولة عن التنفيذ  الثالث  وكاالت األمم المتحدة  

الجوانب االئتمانية والبيئية واالجتماعية، والرصد واإلبالغ. روعمشلل  المسبق   تقييم الفي وثيقة   (، وكذلك جميع 

المتحدة   األمم  وكاالت  المالية  لثالث  اوستساعد  المساءلة  )مثل   والفنيةعلى ضمان  المنفذة  الشريكة  للمنظمات 

و للتنمية،  االجتماعي  واألصغر  الصندوق  الصغير  المنشآت  تنمية  وضمان  وكالة  العامة(  األشغال  ومشروع 

 المنظمات الشريكة المنفذة. وعلى وجه التحديد:هذه التدريب المناسب وبناء القدرات لموظفي 

 

يوما    30صنعاء في غضون ويكون مقرها في    للمشروعوحدة تنسيق    األغذية والزراعة  ظمةمن ستنشئ   

المشروعمن   موظفين  تفعيل  نشر  سيتم  كما  المراكز    فنيين،  من  وغيره  عدن  في  الفرعي  مكتبها  في 

االئتمانية  اإلجراءات الوقائية  ، بما في ذلك جميع جوانب  اإلدارة اليومية للمشروعالالمركزية لضمان  

اإلجراءات الوقائية االجتماعية، والرصد واإلبالغ. وسيشمل ذلك توظيف أو تعيين أخصائي في  ووالبيئية  

في    (الضمانات) وأخصائي  )البيئية  الوقائية  تستعين  (  الضماناتاإلجراءات  وقد  جهات  باالجتماعية. 

 ، حسب الحاجة.باإلجراءات الوقائيةخارجية بخبرات إضافية تتعلق  

 المشروع سيعين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي موظفين متخصصين لدعم تنفيذ   

برنامج األمم وسيقوم  .  المشروعوكفالة تقديم مساهمات مناسبة وفي الوقت المناسب لعمل وحدة تنسيق  

اإلنمائي دوليايتعيأو  بتوظيف    المتحدة  بيئيا واجتماعيا  الوقائية في    وأخصائيا   ن أخصائيا  اإلجراءات 

والسالمة  (  الضمانات) الصحة  في  وأخصائيا  في    المهنيةالبيئية،  الوقائية وأخصائيا  اإلجراءات 

في الوقت نفسه،  .  البيئة والمجتمع والصحة والسالمةفي مجال  االجتماعية أو أي وظيفة  (  الضمانات)

 التغذيةال تدخالت  أو تعيين موظفين من ذوي الخبرة في مج  بتوظيف  برنامج األغذية العالمييقوم  س

من أجل تنفيذ المشروع، وتقديم    العيشسبل  ووالقدرة على التكيف    العنف القائم على النوع االجتماعيو
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اآلثار كذلك دعم إدارة  المتعلقة بالبيئة والمجتمع والصحة والسالمة ومخاطر  الودعم إدارة  الفنية  المشورة  

تنفيذ  في  الخاصة بهم  . عالوة على ذلك، سيحدد برنامج األغذية العالمي الهياكل اإلدارية  المترتبة عليها

األغذية   المشروع برنامج  المصلحة. وسيحدد  إشراك أصحاب  في خطة  المحددة  الهياكل  تلك  وعكس 

 لبيئي واالجتماعيفي المجال االعالمي الموظفين المؤهلين والموارد، وال سيما الموظفين ذوي الخبرة  

إدارة   ودعم  المشروع  في  بالعمل  سيكلفون  والصحة مخاطر  الإدارة  الذين  والمجتمع  بالبيئة  المتعلقة 

 .   ودعم إدارة اآلثار المترتبة على تلك المخاطر والسالمة

في البلد.    راعةمنظمة األغذية والزسيستند هذا الهيكل المقترح إلى الخبرة المكتسبة من المنح السابقة التي نفذتها   .43

من  الدعم في صنعاء الحالية ومقرها الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التابعة   عملالفرق ستتلقى وعالوة على ذلك، 

، كما قد تكون الحال بالنسبة الرئيسي مستوى المقرعلى قبل فرق خبراء فنيين متفرغين على المستوى اإلقليمي و

نطرا إلى الحالة  ثالثية المسار السريع للمستوى الموضوعة جراءات اإلمع  تمشيا  لمختلف وكاالت األمم المتحدة،  

 في اليمن.الطارئة 

تعمل المنظمات الثالث المختارة حاليا في اليمن وتتبادل المعلومات كجزء من مشاركتها في إجتماعات    التنسيق. .44

الشركاء المحليين  ن فيهم  ، بمللمشروعرسمية  تنسيق  ء. وسوف تنشئ وكاالت األمم المتحدة الثالث لجنة  الشركا

من أجل    وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغرو  ومشروع األشغال العامة  للتنمية  مثل الصندوق االجتماعي

األنشطة مع الشركاء المنفذين وفيما بينهم. وستعقد  هذه  بما في ذلك تنسيق  أنشطة المشروع    زيادة كفاءة وفعالية

وتقييم    أنشطتهمتنسيق  من أجل القيام على أفضل وجه بشهريا على األرجح(  تعقد  هذه اللجنة إجتماعات منتظمة )

و السنوية.  العمل  وتوحيد خطط  االختناقات  ومعالجة  المحرز  المتحدةستشترك  التقدم  األمم  في الحالية    وكاالت 

الوكاالت تتضمن األنشطة والمسئوليات التي تضطلع بها قائمة يتفق عليها بشكل مشترك لألنشطة إعداد وصيانة 

. وسيرد في دليل  المشروعتنفيذ  في  التنسيق السلس  جل ضمان  أمن    لتنفذ تلك األنشطةالمنفذة والجدول الزمني  

. وسيجري،  تفاصيل أخرىاالجتماعات والحضور وأدوات االتصال وانعقاد هذه   لوتيرة   اعمليات المشروع وصف

عملية   مناقشة  البنك،  من  عن  جمع    بدعم  ع  المؤشراتالمعلومات  التقارير  يشمل  )نها  واصدار    منهجية وهذا 

  المنفذين،   ، واالتفاق عليها فيما بين الشركاء، وما إلى ذلك(العملية المذكورة واألجهزة المستخدمة فيهاوأدوات  

المحلي    المستوىفي التنفيذ. كما سيتم إنشاء آلية إلطالع السلطات على  إطار النتائج والتقدم المحرز  الستعراض  

 والتقدم المحرز في تنفيذه. روع بانتظام على نتائج المشعلى مستوى المحافظات والمستوى الوطني و

  سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة أدوار رئيسية في تنفيذ سيكون للشركاء المحليين الذين يتمتعون بخبرة واسعة  .45

تنفيذيين .  المشروع كشريكين  رئيسي  بدور  للتنمية  االجتماعي  والصندوق  العامة  األشغال  مشروع  وسيضطلع 

تنفيذ أنشطة  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  ، وسيدعم الصندوق االجتماعي للتنمية و1  للمكونمحليين  

، وتوفير التكنولوجيات والممارسات لبعض محاصيل البستنة واستعادة المدخالت  الصغيرة الحجمسلسلة القيمة  

مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية وف  .جنبا إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة،  2  المكون الزراعية في إطار  

مشروع استعادة   والطارئ لألزمة    مشروع االستجابةالرئيسيين في تنفيذ  الشريكين المحليين  هما األشغال العامة  

،  (P174170)  ومشروع االستجابة للجراد الصحراوي  وتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة

في تطوير سلسلة   كالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغرووستسهم    من المشروع.  1  المكونتنفيذ    وسيقوما بقيادة 

. وسيسهم إختيار المؤسسات الوطنية لهذه األدوار في بناء القدرة الوطنية على التدخالت  2  المكونالقيمة في إطار  

للتنمية   االجتماعي  الصندوق  سينفذها  التي  باألنشطة  يتعلق  وفيما  الصغيرة  والمجتمعية.  المنشآت  تنمية  وكالة 

سيقدم  واألصغر العامة،  األشغال  ومنظمة   ومشروع  العالمي  األغذية  وبرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج 

 حسب االقتضاء.   الفنييناألغذية والزراعة التوجيه والدعم 

، يتولى الصندوق االجتماعي للتنمية مسؤولية العمل  1في المكون النقد مقابل العمل في إطار برنامج  

إستعادة الزراعة الذكية مناخيا وإضافة القيمة في مع المستفيدين بشأن العنصر النقدي، فضال عن  

لصندوق االجتماعي  في اوحدة الزراعة والتنمية الريفية التي ستكون الوحدة الهيكلية    .2إطار المكون  
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للتنمية المسؤولة عن تنفيذ أنشطة المشاريع ذات الصلة نيابة عن الصندوق االجتماعي للتنمية في إطار 

المكاتب   ومقرها  1المكون   تقع  بينما  للتنمية في صنعاء،  االجتماعي  للصندوق  المركزي  المكتب  في 

التي يعمل بها المحافظات  للصندوق االجتماعي للتنمية التي يمكن أن تقدم الدعم والتنسيق في  الفرعية  

رات  لصندوق االجتماعي للتنمية. وسيتم تعيين موظفين إضافيين لتغطية أي ثغرات في المهارات أو القدا

يتمتعوا   أن  الموظفين  جميع  على  ويتعين  المشروع.  إعداد  أثناء  تقييمه  تم  الذي  النحو  على  البشرية، 

. يتمتع الصندوق االجتماعي للتنمية بقدرة وخبرات قوية تمتد على مقبولةومؤهالت    وتجارببخبرات  

النساء والرجال من  عاما في االضطالع بأنشطة إنمائية قائمة على المشاركة المجتمعية تشمل 20مدى 

 المجتمعات المحلية.

العامة، في إطار    المتصلة بأعمال  1  المكونسيركز مشروع األشغال  التحتية  ، على األنشطة  البنيى 

أكثر   البنى التحتيةالصغيرة التي سيضطلع بها مقاولون محليون في الحاالت التي تكون فيها مشاريع 

شغال العامة في صنعاء هو المكتب المسؤول عن تنفيذ  مشروع األالمكتب الرئيسي لسيكون  و  تعقيدا.

المحافظات.   العشرة في مختلف  الفرعية  العامة من خالل مكاتبه  األشغال  إطار مشروع  األنشطة في 

عاما،   20إلى  ويتمتع مشروع األشغال العامة بخبرة واسعة في مجال مسؤوليته في إطار المشروع، تمتد  

جلديه  و تأهيال  مؤهلين  محليا  موظفين  الممولة  المشاريع  تنفيذ  في  متخصصة  بمهارات  يتمتعون  يدا 

البشرية، على  القدرات  أو  المهارات  لتغطية أي ثغرات في  وخارجيا. وسيتم تعيين موظفين إضافيين 

مؤهالت  ببخبرات و بتجربة و جميع الموظفين  يجب أن يتمتع  والنحو الذي تم تقييمه أثناء إعداد المشروع.  

 .  م رضية

 الفنيةضمان تقديم المساعدة  على    2  المكونفي إطار  واألصغر    ةوكالة تنمية المنشآت الصغيرستعمل   

القيمة.  تطوير سلسلة  المركزي    ألنشطة  المكتب  اإلدارة في  الصغيرة  وستقوم وحدة  المنشآت  لوكالة 

الواألصغر   المكاتب  للمشروع ، بينما ستنفذ  العامة والدعم  فرعية األنشطة  في صنعاء بتوفير اإلدارة 

المشروع.يالميدانية وتقد الدعم والتنسيق ألنشطة  للبرامج  لل  اويتألف كل فرع من مدير  م  فرع ووحدة 

ووحدة    م ووحدة للمشترياتوالرصد والتقييم والمساءلة والتعلّ   والتوعية،والمشاريع تشمل االتصاالت  

فوكالة تنمية  تنفيذ ورصد جميع األنشطة في الميدان.  ، والتي تعتبر مسئولة عن  إداريةوحدة خدمة  مالية و

واألصغر   الصغيرة  ذوي  جيدا   معروفة  المنشآت  الجيدةبموظيفها  والخبرة  غرار المهارة  وعلى   .

ستقوم   األخريين،  الوطنيتين  بالمؤسستين  واألصغر  الصغيرة  المنشآت  تنمية  موظفين  وكالة  توظيف 

ة أي ثغرات في المهارات أو القدرات البشرية، على النحو الذي جرى تقييمه أثناء إعداد  إضافيين لتغطي

 . م رضيةمؤهالت ببخبرات و بتجربة وجميع الموظفين يجب أن يتمتع المشروع. و

التي تندرج   روعتنسيق أنشطة رصد المشبالمسئولية عن  وكاالت األمم المتحدة  ستضطلع    النتائج:  رصد وتقييم  .46

الوكاالت المنفذة بشأن وتتمثل أهداف نظام  .  للمشروع كل حسب اختصاصهفي إطار مكونات والمكونات الفرعية  

في  وأصحاب المصلحة  ن موظفيالتزويد من أجل الرصد والتقييم في قياس مؤشرات المدخالت والنواتج والنتائج  

لمعرفة إلى أي و  المحتملةالمشكالت  وتحديد  لمحققة  النواتج او  المشروعبمعلومات منتظمة عن تنفيذ  المشروع  

المشروع  مدى   التعاريف ومنهجيات جمع  حقق  الرصد والتقييم مع  أهدافه اإلنمائية. وستجري مواءمة منهجية 

. وستستخدم  برمتهمستوى المشروع  للتمكين من جمع البيانات الالزمة وتوحيدها هلى  البيانات الخاصة بالمشروع  

المسبق  تقييم  اللمبين في وثيقة  نظمها القائمة في مجال الرصد والتقييم على النحو االمنفذة  وكاالت األمم المتحدة  

 .  االتفاقية الماليةفي  ةوالمؤكدللمشروع 

المؤشرات الوسيطة )انظر  عن  والتقييم المسبق للمشروع  بيانات    إبالغوالرصد والتقييم إلى جمع  عمليتا  ستند  تسو .47

لمشاريع لالطالع على وصف كامل لهذه المؤشرات(. وستقدم النتائج إلى  المسبق لتقييم  الإطار النتائج في وثيقة  

  ة النهائي  اتالتقييمفي تقارير  و  استعراض منتصف المدة  سنوية وكذلك في  المرحلية نصف  التقارير  الالبنك في  

أيضا   المشروع. وستجرى  ( في مناطق  دراسة استقصائية أولية). وستجرى دراسة إستقصائية أساسية  ةالمستقل
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. وستستخدم  روعالمش إنجاز  في وقت إكتمال أو  ودراسات إستقصائية إضافية في مرحلة إستعراض منتصف المدة  

التي جمعت من   المفصلةوالمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بأنشطة كل منها، البيانات  المنفذة  وكاالت األمم المتحدة  

لمختلف    نماذجخالل   الموحدة  ذلك  اإلبالغ  بما في  الصلة،   نماذجمن خالل  المستويات والوثائق األخرى ذات 

المتنقلة والخاصة باإلبالغ   القائمة على نظم الرصد المتكاملة بشأن جميع  التوعية  تبليغ  نماذج  الفرق  التدخالت 

معنية أو لكل وكالة في المكتب المحوري لكل وكالة أمم متحدة  وسيجري  .  التي تستخدمها الوكالة المنفذةوالتقييم  

وكاالت األمم المتحدة  من قبل    على المستوى المركزيأن يتم دمجها  ع واستعراض البيانات قبل  يجم وطنية منفذة ت

 . المعنية

رصد مستقلة من  ستستخدم كل وكالة أمم متحدة معنية وكالة  ،  العاديةوباإلضافة إلى أنشطة الرصد والتقييم   .48

وكالة الرصد ويتوقع أن تقوم    . المشروعلتنفيذ  والرصد الميداني    ربع السنوي تقييم األداء  طرف ثالث للقيام ب 

  ( 2. )تتبع األداء من خالل جمع بيانات مناسبة وموثوق بها وأدلة أخرى(  1بما يأتي: )المستقلة المعنية بالرصد  

القرارات من جانب   إتخاذ  بها في  االسترشاد  التي يمكن  األدلة  الدولي واإدارة  تحليل  المتحدة لبنك  األمم  وكالة 

)المعنية الفعالية والكفاءة حسب  (3.  تحسينات على  بإدخال  يلزمالتوصية  )ما  باألداء (  4.  المتعلقة  التقارير  تقديم 

  سيجري و  ودعم المساءلة، بما في ذلك التعلم من خبرة المستفيدين.التعلم  أنشطة  تيسير  والدروس المستفادة من أجل  

المستقلة وكاالت  لل  الشروط المرجعيةبطريقة مصنفة حسب نوع الجنس. ستكون  وتحليل وإبالغ البيانات  جمع    تنفيذ

. وحيثما توجد ترتيبات رصد  ية الماليةنص عليه االتفاقتوفقا لما  مقبولة من جميع وكاالت التنفيذ  الرصد  المعنية ب

وكاالت مستقلة  المعنية  جميع وكاالت األمم المتحدة    على سبيل المثال إذا كانت لدى)مستقلة باستخدام طرف ثالث  

استعراضها من  (، سيتم اعتماد الترتيبات القائمة الستخدامها في إطار المشروع. وبعد  قائمة بالفعل  معنية بالرصد

في موعد  الرصد المستقل باستخدام طرف ثالث  ، سيتم إطالع البنك على تقارير  قبل وكالة األمم المتحدة المعنية

يتجاوز   )ال  إستالمها3ثالثة  بعد  عمل  أيام  تزامن  (  أجل  من  مراقبة،  الوقت   أنشطة  في  المشروع  تنفيذ  وتقييم 

 المناسب. 

. يرمي المشروع أبحاث إضافية إلثراء تصميم آلية االستجابة لألمن الغذائي في سياق الهشاشة والنزاع والعنف .49

األجل  على  األنشطة التي يدعمها المشروع في معالجة األمن الغذائي    وكفاءةاء بحوث إضافية لتقييم فعالية  إلى إجر

المحققة سيتناول البحث تحليل األنشطة وآليات االستجابة والنتائج  القصير والمتوسط والطويل. وعلى وجه التحديد،  

بناء قدرات الشركاء  على  خالل عملية تعاونية    جرى منذي يالسيركز البحث  . و3و    2و    1  ات في إطار المكون

التقييم و في  تقييم المشاريع وودورهم في  آليات االستجابة المحددة،    كفاءةفهم    علىالحكوميين   نقل  تفسير نتائج 

جدول األعمال الشامل لمؤسسة   يمكن أن يسهم البحث في توضيحدعما للسياسة القائمة على األدلة. ونتائج التقييم 

وستكون المعارف والبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي.  والنزاع والعنف،  هشاشة  التنمية الدولية بشأن ال

المكتسبة من هذه التقييمات قيّمة لصقل تنفيذ المشاريع واحتمال توعيتها باالرتقاء بهذا المشروع أو غيره ، فضال 

المعهد وسيتولى قيادة العمل التحليلي باحثون من    باآلثار المترتبة عن المشروع.رير المتعلقة  عن تعزيز نوعية التقا

سيتم تنسيق ذلك من قبل  وات اآلثار المتعددة في اليمن  خبرة في تقييميتمتعون بالدولي لبحوث السياسات الغذائية  

المخصصة لمنظمة األغذية والزراعة. وترد تفاصيل إضافية    المشروعمنظمة األغذية والزراعة وتمول من أموال  

 .  المشروععن البحث المقترح في دليل عمليات 

 

 واإلداري  والقانوني  السياسي اإلطار .3

 اإلطار السياسي واالستراتيجي   3.1

التي في اليمن  إحدى السياسات الوطنية الرئيسية  عمل التّكي ف الوطنية  تشكل خطة  :  الوطنيةالتّكي ف  عمل  خطة   .50

العمل خطط توفر ،  متحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم الوحسب ما نص عليه تركز على تغير المناخ. 

في االستجابة  ألولوية  تحديد األنشطة ذات ااستخدامها في  للدول األقل نموا   التي يمكن  عملية  اللتكيف  بشأن االوطنية  

ــ نظرا ألن أي تأخير إضافي في االستجابة سيؤدي إلى    يتغير المناخالحتياجاتها الملحة والفورية للتكيف مع  لال 
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التكاليف   للخطر وزيادة  التعرض  التّكي ف  خطة عمل  أقرت  ،  م2009مارس    31في مرحلة الحقة. وفي  زيادة 

ة عمل  خط هذه المرسوم القانوني إلصدار  مجلس الوزراء. ويشكل  صادر من  في اليمن بموجب مرسوم  الوطنية  

في الحصول على الدعم التنموي في البرامج ل البالد  يخطوة كبرى بالنسبة لليمن ويعزز فرص تأهالتّكي ف الوطنية  

 لبيئة(.العالمي لق مرفومن هذه البرامج على سبيل المثال ال)التي تستهدف الدول األقل نموا  

إستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي  : تهدف  في اليمنإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي   .51

الدعم التقني والمالي في اليمن إلى عكس االتجاهات السلبية الحالية من خالل تعبئة طاقات الشعب اليمني وتطبيق  

اإليكولوجية. وقد    الدولي. الوراثية والنظم  األنواع والموارد  التنوع في  تأهيل  إستعادة وإعادة  إلى  اليمن  يهدف 

حددت أهداف محددة لتنظيم توجه خطة العمل. وتبين هذه األهداف المبادئ المتعلقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي  

أ( )مها بطريقة مستدامة. وتشمل المبادئ ما يلي:  والموارد الطبيعية في اليمن التي ال يمكن تعويضها واستخدا

العمل على الحفاظ على سالمة أراضي اليمن وموارده البحرية وثرواتها الحيوية. )ب( إحترام القيمة الجوهرية  

)ج( السعي إلى إبرام    . لجميع أشكال الحياة، في حين ينبغي أن تكون االستخدامات مستدامة ومنصفة على السواء

وم التعاونيةإتفاقات  لإلدارة  وحمايتها    .ؤسسات  اليمني  للشعب  الطبيعية  الموارد  إلدارة  المحلية  النظم  دعم  )د( 

( اإلدارة العامة المسؤولة القائمة على المساءلة والشفافية والمشاركة ـ)ه  مها واعتبارها تراثا طبيعيا غنيا.واستخدا

لآلثار الكامل  والتحليل  القرار  التح)  .في صنع  المبدأ  البيئة  و(  بشأن  ريو  إعالن  في  المحدد  النحو  )على  وطي 

 (. ويجري حاليا تحديث االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين للتنوع البيولوجي في اليمن.1992والتنمية لعام 

: وردا على الوضع المقلق النعدام األمن الغذائي في اليمن، وضعت الحكومة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي .52

. وتمثلت األهداف  م2011ة إستراتيجيتها الوطنية لألمن الغذائي التي اعتمدها مجلس الوزراء في فبراير  اليمني

، م2015الرئيسية الستراتيجية األمن الغذائي الوطنية في الحد من انعدام األمن الغذائي بمقدار الثلث بحلول عام  

في    1، والحد من سوء تغذية األطفال بنسبة  م2020في المائة من السكان في أمن غذائي بحلول عام    90وجعل  

المائة سنويا. االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي متعددة القطاعات وتشمل تدابير إلعادة هيكلة الميزانية الوطنية،  

الموارد  وإدارة  الزراعية  التنمية  في  واالستثمار  المخاطر،  إدارة  وتحسين  السريع،  االقتصادي  النمو  وتعزيز 

ة، وتعزيز تقديم الخدمات، وال سيما في مجاالت الصحة وتنظيم األسرة والتغذية وتعزيز تمكين المرأة. الطبيعي

ونظرا النتشار انعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية، والروابط القوية بين اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي، 

هو من خالل برنامج االستثمار في الزراعة. وعلى    فإن جزءا كبيرا من تنفيذ إستراتيجية األمن الغذائي الوطني

وجه الخصوص، يسهم القطاع الزراعي في عدة عناصر رئيسية من خطة العمل، بما في ذلك األهداف التالية:  

 .)ب( تشجيع بدائل القات ذات القيمة العالية  .)أ( زيادة اإليرادات من خالل زيادة اإلنتاجية وتطوير سالسل القيمة

  .إستهداف االستثمارات العامة وتحسين توفير الخدمات للزراعة والتنمية الريفية التي تحد من الفقر  )ج( تحسين

 )د( تعزيز تمكين المرأة من خالل تحسين فرص حصولها على األصول والخدمات الزراعية.

اع الزراعة اليمني،  : ومن أجل التصدي للتحديات المستمرة التي يواجهها قط االستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي .53

.  وتماشيا مع م2016-م2012إستراتيجية وطنية للقطاع الزراعي للفترة  م  2012مارس  اعتمدت الحكومة في  

األهداف العامة لالستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة، تهدف االستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة إلى زيادة النمو 

نتاج الزراعي، وزيادة الدخل الريفي، وال سيما بالنسبة للفقراء. وهناك واالستدامة واإلنصاف عن طريق زيادة اإل

زيادة اإلنتاج الغذائي المحلي من خالل تحسين إمدادات المدخالت وزيادة    (1)أربعة أهداف محددة محددة محددة:  

خل المزارعين،  مكافحة الفقر الريفي عن طريق زيادة د  (2)  ادة توافر االئتمانات الزراعية.وعي المزارعين وزي

 الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتفعيل دور مشاركة   (3. )وال سيما النساء، ومواصلة تعزيز التنمية الريفية

تحسين كفاءة السوق، وتقليل خسائر ما بعد الحصاد وتنمية القدرة على    (4المجتمع المحلي لضمان االستدامة. )

 التصدير.

، وينص على تركيز جديد م2013عام أكمل في : ( 2017-2013)للقطاع الزراعي  تحديث االستراتيجية الوطنية .54

)ج(    .)ب( زيادة كفاءة إدارة المياه الزراعية  ين اإلنتاجية في الزراعة المطرية.في اإلنتاج على ما يلي: )أ( تحس
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)د( تركيز قوي   .التغذية وحماية البيئة زيادة االعتراف بدور المرأة الريفية في تلبية االحتياجات الغذائية وتحسين 

على تحسين إنتاجية اإلنتاج الحيواني واستدامته )ألن الثروة الحيوانية هي األصل الرئيسي والنشاط االقتصادي  

الناس ومن ال يملكون أرضا( ( تنويع أنماط المحاصيل في محاصيل جديدة أو مجددة، وفي األغذية ـ )ه  .ألفقر 

على التركيز المؤسسي الجديد على ما يلي: )أ(  االستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي  ديث  شجع تحيالمغذية. كما  

النهج القائم على الطلب والتشاركي الذي يأخذ في االعتبار إحتياجات وآراء المزارعين، وال سيما أفقرهم من القاع 

خاص وعلى الشراكات بين القطاعين  )ج( زيادة االعتماد على القطاع ال  .)ب( اتباع نهج ال مركزي  .إلى القمة

االستراتيجية    )د( االستخدام الفعال للموارد المالية العامة الشحيحة. ويتمشى تحديث  .العام والخاص حيثما أمكن ذلك

( الذي  2015-2008أيضا مع االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامج االستثمار )الوطنية للقطاع الزراعي  

 لى زراعة مربحة وفعالة اقتصاديا ومنصفة ومستدامة. يهدف إلى الحفاظ ع

: تدرك الحكومة اليمنية التحدي الذي تشكله مشاكل المياه االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وبرنامج االستثمار .55

الهامة خالل   المؤسسية  الخطوات  اتخذت بعض  وقد  الغذائي،  األمن  وتحقيق  المياه  بالنسبة إلمدادات  البالد  في 

، أنشئت الهيئة الوطنية لموارد 1996وات الماضية. بدأ التخطيط االستراتيجي في أوائل التسعينيات. وفي عام  السن

أنشئت وزارة المياه والبيئة. وأعدت  م  2003، وفي عام  م 2002المياه لتنفيذ نهج متكامل. وسن قانون المياه في عام  

)البرنامج الوطني م  2009-2005رنامج إستثماري للفترة  وزارة المياه والبيئة إستراتيجية موحدة، وخطة عمل، وب

، قررت  2007. وفي أواخر عام  م2004الستراتيجية قطاع المياه واالستثمار(، اعتمدته الحكومة ونشرته في عام  

- 2009امج االستثماري للفترة  الحكومة إعداد معلومات مستكملة عن االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والبرن

من أجل تعديل تدابير السياسات والبرامج، مع التركيز بصفة خاصة على إدماج الري على نحو أكمل في  م  2015

 إطار متكامل إلدارة الموارد المائية وتنظيمها. 

، التي  م2015-2009وصيغت الصيغة المستكملة للبرنامج الوطني الستراتيجية قطاع المياه واستثماراته للفترة   .56

أوجه التباين   تالبيئة، للتعامل بصورة شاملة مع المسائل المتصلة بقطاع المياه. كما عالجأعدتها وزارة المياه و

المناطق   المياه في  المياه في المناطق الحضرية، ودعم قطاع  في القطاع الفرعي )الموارد المائية، ودعم قطاع 

اف االستراتيجية الوطنية  الريفية، والري( من أجل مواءمة وتعزيز مصالح جميع أصحاب المصلحة. تتمثل أهد

 لقطاع المياه وبرنامج االستثمار في ما يلي:

ضمان التنسيق بين جميع الشركاء العاملين في القطاعات الفرعية إلمدادات المياه والصرف الصحي في   

 المناطق الحضرية والريفية، داخل وزارة المياه والبيئة وخارجها.

قطاعين الفرعيين موحدة وأن االستثمارات موزعة توزيعا  التأكد من أن السياسات في كل من هذين ال 

عادال بين المحافظات وفقا لقواعد موحدة، وأنه ال يوجد إزدواجية في أي مشروع، وال سيما في المناطق  

 الريفية، لضمان أن تكون االستثمارات مكملة لبعضها البعض.

 مستدام والحد من الفقر.التأكد من تكامل سياسات المياه والسياسات الوطنية للنمو ال 

 ضمان أن يدعم تمويل القطاع األهداف القطاعية بشكل فعال. 

 األداء وتقييمه.   رصد 

 

نص مشروع االستجابة والقدرة على التكيف في مجال األمن الغذائي في اليمن على تنفيذ وتحقيق أهداف السياسة  .57

تحسين اإلنتاج الزراعي وتحقيق األمن الغذائي إلى المذكورة أعاله في إطار مفهوم التنمية الشاملة والمتكاملة ل

 جانب الحد من الفقر.

 اإلطار السياسي والقانوني والمؤسسي   3.2

حكام السياسة العامة الرئيسية للحكومة اليمنية واإلطار القانوني والمؤسسي لإلدارة البيئية  ويخص    قسميناقش هذا ال .58

بالمشروع ويشير إلى كيفية امتثال إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي  واالجتماعية في اليمن فيما يتعلق  

المتطلبات. البيئية    لهذه  باألبعاد  المتعلقة  األخرى  الدولية  السياسات/المعايير/األنظمة  أيضا  القسم  ويناقش 
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ظمة األغذية والزراعة والبنك  البيئية واالجتماعية التي وضعتها من   اإلجراءات الوقائيةواالجتماعية، وكذلك معايير  

 الدولي من حيث االمتثال والتوافق. 

 المعاهدات البيئية واالجتماعية المتعددة األطراف 

الحكومة اليمنية من الدول الموقعة على عدة إتفاقات بيئية واجتماعية متعددة األطراف وملزمة دوليا. ومن بين   .59

والموارد   البيولوجي  والتنوع  الزراعة  بشأن  التالية  البروتوكوالت  الدولية،  واالتفاقات  واالتفاقيات  االلتزامات 

ئية الخطرة؛ وتلوث الهواء والغالف الجوي؛ والصحة وسالمة  الطبيعية؛ المحيطات والبحار؛ المواد والمواد الكيميا

 .مأدناه   4العاملين هي ذات صلة بأنشطة المشروع. ويقدم الجدول 

 

 االتفاقات الدولية السارية والملزمة قانونا : 4الجدول 

 المعاهدات / األتفاقيات 
 االعتماد أو تاريخ 

 اإلقرار 

 المناخ والغالف الجوي 

 م 1987ديسمبر  16 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون وتعديالتهبروتوكول 

 م 1994يونيو  30 إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 إتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة 

الكيميائية التي تظل سليمة في  )أي معاهدة عالمية لحماية صحة اإلنسان والبيئة من المواد 

البيئة لفترات طويلة، وتصبح موزعة جغرافيا على نطاق واسع وتتراكم في األنسجة الدهنية  

 من اإلنسان والحياة البرية(. 

 م 2001ديسمبر  05

 م2004يناير  09

 م 1994ديسمبر  19 إتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 

 م2005فبراير   16 م،1997ديسمبر  11 باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخبروتوكول كيوتو الملحق 

 م 1979أبريل  14 المسؤولية المدنية عن األضرار الناجمة عن التلوث النفطي، 

 م2016نوفمبر  4 م،2016أبريل  22 إتفاق باريس

 األرض والموارد الثقافية المادية 

 م 1982ديسمبر  14 التراث الثقافى والطبيعى العالمىإتفاقية حماية 

 التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية

 م1979يونيو  22 م،1973مارس  03 إتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض 

 م 2005ديسمبر  01 إتفاقية التنوع البيولوجى  

 م2000يناير  24 لألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية خاصة بوصفها موائل للطيور المائيةإتفاقية رامسار 

 م 2006ديسمبر  01 ( 100ص  عدد )إتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 

التعديل البيئي والنفايات الخطرة وقانون البحار وإعالن ريو بشأن البيئة والتنمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقيات   أخرى:

 منظمة العمل الدولية. 

 م 2020أكتوبر  -كاتس : المصدر

 
 اإلطار التنظيمي والقانوني الوطني لمشاريع البحث والتطوير المنطبق على المشروع 
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للمشروع  .60 أهمية بالنسبة  الماضي  اليمن في  التي وضعها  السياسات واالستراتيجيات والخطط  العديد من  يكتسي 

الراهنة    المقترح. الصراع  أنها في حالة  إلى  اإلشارة  بالسياق، مع  بيان  يلي  وقد   بوجه عام.  فعلةغير موفيما 

 تصميم المشروع جيدا بهذه السياسات.  استرشد
 السياسات واالستراتيجيات والقوانين البيئية واالجتماعية في اليمن

 
 لسنة  (26)  تشمل السياسات والقوانين البيئية واالجتماعية ذات الصلة في اليمن ما يلي: قانون حماية البيئة رقم .61

البيئي واالجتماعي.  م1995 األثر  التصاريح وتقييم  البيئة وإصدار  أساس حماية  الذي يشكل  أحكاو،  م هذا تنفذ 

قرار من مجلس الوزراء  التي صدرت بم((  2000( لسنة  148الالئحة التنفيذية رقم ))  القانون باللوائح التنفيذية

دف القانون إلى حماية البيئة الوطنية من األنشطة . كما يهةوالمجتمع والصح  ةوالموارد الطبيعي  ةالبيئ  ةلتامين حماي

التي تمارس خارج الحدود الوطنية وتنفيذ االلتزامات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية فيما يتعلق  

بحماية البيئة والسيطرة على التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وغيرها من القضايا البيئية واالجتماعية ذات 

 ألهمية العالمية مثل استنفاد طبقة األوزون والتغير المناخي. ا

كما نص القانون على دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية في خطط التنمية االقتصادية على كافة المستويات وفي  .62

تي يقترحها  جميع مراحل التخطيط لكافة القطاعات. كما يتطلب إعداد تقييمات لألثر البيئي واالجتماعي للمشاريع ال

القطاعان العام والخاص. بيد أنه ال يوجد حتى اآلن إطار تنظيمي لدعم تنفيذ سجل السكان، كما ال يجري إنفاذ  

أحكام تقييم األثر البيئي واالجتماعي للمشاريع تنفيذا صارما. وينبغي أن تضطلع هيئة مستقلة بدراسات لتقييم األثر 

 البيئي واالجتماعي. 

األهمية، قام مجلس حماية البيئة السابق بإعداد المعايير والمواصفات البيئية كمرفقات للوائح   وعلى نفس القدر من .63

المحيط،   الهواء  ونوعية  للزراعة،  الصحي  الصرف  مياه  ونوعية  الشرب،  مياه  نوعية  تشمل  التي  التنفيذية، 

اال هذه  وتشمل  المحمية.  والمناطق  البيولوجي،  والتنوع  والضوضاء،  طلب واالنبعاثات،  إستمارات  ستمارات 

واستراتيجيات   سياسات  هناك  أن  كما  الصلة.  ذات  الحكومية  الهيئات  جميع  جانب  من  لالستخدام  معدة  موحدة 

وبرامج أخرى في اليمن لحماية البيئة األوسع )المادية والطبيعية(. وقائمة هذه السياسات واالستراتيجيات والبرامج 

 هي:

 الوطنية؛ خطة العمل البيئية  

 برنامج البيئة واالستثمار المستدام؛ 

 إستراتيجية التنوع البيولوجي؛  

 سياسة تقييم األثر البيئي )واالجتماعي( لجمهورية اليمن؛ 

 تقارير عن حالة البيئة )مقدمة من سلطة حماية البيئة(؛   

 تقييم التطوير المستقبلي لنظام تقييم األثر البيئي واالجتماعي في اليمن، إلخ؛   

 القوانين واألنظمة البيئية واالجتماعية الوطنية، وإجراءات تشغيل صندوق الرعاية االجتماعية؛  

 ؛  1990دستور إعادة توحيد اليمن لعام  

رقم    القانون  العمل،  قانون  )الصحة 1995لعام    5ويتضمن  المهنيتين  والسالمة  الصحة  متطلبات   ،

يقها في المشروع. وتنص على أن المرأة تتساوى مع  والسالمة المهنيتان( ألماكن العمل التي يلزم تطب

في  والرجل  المرأة  بين  المساواة  على  الحفاظ  ينبغي  وأنه  تمييز،  أي  دون  الجوانب  جميع  في  الرجل 

التوظيف والترقية واألجور والتدريب والتأمين االجتماعي. وينظم هذا القانون أيضا وقت عمل النساء 
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ور العمال وحمايتهم والصحة والسالمة المهنية. وباإلضافة إلى ذلك، الحوامل. ينظم القانون حقوق وأج

 ينظم قانون التأمين االجتماعي التكميلي التعويض التقاعدي.  

بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل )القانون    138وصدق اليمن على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   

 ن االلتحاق بالعمل. (. وتحدد االتفاقية الحد األدنى لس7/2001

بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال. وهو   182وصادق اليمن أيضا على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   

يشير إلى عمل األطفال بوصفه عمال خطيرا عقليا أو بدنيا أو إجتماعيا أو أخالقيا ومضرا باألطفال؛  

من خالل إجبارهم على ترك المدرسة  وتتدخل في دراستهم بحرمانهم من فرصة االلتحاق بالمدرسة،  

 قبل األوان؛ أو بمطالبتهم بمحاولة الجمع بين االنتظام في الدراسة وبين العمل المفرط الطول والثقيل.  

اليمن: .64 في  المبيدات  اآلفات    قانون  مبيدات  بقانون  مرسوم  عام  وقد صدر  رقم    1999في    م لعا    25)القانون 

مادة. وستصدر اللوائح التنفيذية لإلنفاذ بقرار من وزير الزراعة والري.   36( ويتضمن سبعة فصول و  م1999

إلى تنظيم   القانون  المخالفين. ويهدف  لتيسير اإلنفاذ. وتفرض عقوبات على  للتسجيل ولوائح تنفيذية  وأعد دليل 

والبيئة والحيوان  اإلنسان  السامة على  اآلثار  وتفادي  وتفتيشها  المبيدات وتسجيلها  مع  ذات    التعامل  والحشرات 

الفائدة االقتصادية. أما السلطة المختصة إلنفاذ القانون فهي المديرية العامة لحماية النباتات التابعة لوزارة الزراعة  

والري، ويتعين على المديرية تنسيق عملها مع وكالة حماية البيئة. ويوفر قانون مبيدات اآلفات األساس القانوني  

المبدأ   لتطبيق  قائمة    من  3الوطني  التلوث وإدارته. وترد  الموارد ومنع  الدولي: كفاءة  للبنك  التوجيهية  المبادئ 

 .2المبيدات الحشرية المحظورة والمهربة في اليمن في المرفق 

،  1999ومن أجل تحسين مراقبة نوعية المبيدات المستوردة، أنشأت الحكومة "مختبر إعداد المبيدات". وفي عام   .65

قان على  البرلمان  إتخاذ  وافق  ويلزم  اآلفات.  مبيدات  شراء  المشروع  ويتوخى  الزراعية.  اآلفات  مبيدات  ون 

اإلجراءات  لبيان  آلية  وستوضع  اآلفات.  لمبيدات  السليم  وغير  المفرط  االستخدام  لتجنب  الالزمة  االحتياطات 

واآل الجيدة  الممارسات  على  يشدد  المزارعين  لتثقيف  برنامج  ولوضع  اآلفات  لمكافحة  لتخزين  المتكاملة  منة 

 واستخدام مبيدات اآلفات. 

بعد إنشاء    2006(، وعدل في عام  2002لسنة    33)القانون رقم  م  2002صدر قانون المياه في عام    قانون المياه: .66

بقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القانون الموارد المائية م 2011ئة. وقد صدر قانونها في عام وزارة المياه والبي

متاحة في أراضي الجمهورية وحصتها من المياه المشتركة المملوكة بصورة مشتركة مع البلدان    على أنها أي مياه

المجاورة. وهي تتكون من المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه العادمة بعد التنقية والمياه المالحة بعد التحلية. 

لكفاءة في إستخدام المياه، والحماية من التلوث  ويتمثل الهدف الرئيسي للقانون في تنظيم وتطوير وإدامة وزيادة ا

والنقل وإشراك المستفيدين من المنشآت المائية في المشاركة في اإلدارة واالستثمار والتنمية والتشغيل والصيانة 

 والحفظ في مختلف مراحل التنمية. وفي اليمن تعتبر المياه ملكا مشتركا للجميع.

إلى   .67 المائية  الموارد  بإدارة  األحواض يعهد  وتصنيف  الموارد  بتقييم  تقوم  التي  المائية،  للموارد  الوطنية  الهيئة 

والمناطق المائية، وإعداد الخطة الوطنية للمياه، التي تعتبر أحد مكونات التخطيط االقتصادي واالجتماعي الوطني.  

، المرافق العامة، الري، ولمياه الشرب واالستعمال المنزلي أولوية مطلقة. ثم في تناقص األولوية سقي الماشية

األغراض الصناعية، الحد األدنى من االحتياجات البيئية. وبالنسبة لهذه االستخدامات، ينبغي توزيع المياه ونقلها 

 وفقا للوسائل الصحية.

للري   .68 هياكل  وإقامة  الري  قطاع  في  للمياه  المستدامة  اإلدارة  مسؤولية  والري  الزراعة  وزارة  إلى  أسندت  وقد 

ا وصيانتها. وعالوة على ذلك، ينبغي أن توفر مبادرة المياه والصرف الصحي وحماية البيئة الحماية من وتشغيله

الفيضانات وتآكل التربة ومصارف الوادي، والحفاظ على المصاطب الزراعية ومنع توسع البنية التحتية الصناعية 

تحتفظ بحقوق المياه القائمة والمكتسبة قبل  أو غيرها على حساب قنوات تصريف مياه الوادي أو مياه األمطار. وس

للمياه   التقليدية  الحقوق  الحفاظ على  تعويض عادل. يجب  يكفل  أستثنائية عندما  في حاالت  إال  القانون،  إصدار 
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المتمثلة في تجميع مياه األمطار وتدفق مياه الصرف الطبيعي فيما يتعلق بالري. وينطبق الشيء نفسه على الحقوق 

في في   التقليدية  ملحوظا  إنجازا  األساسي  ونظامه  المياه  قانون  ويعتبر  الطبيعية.  والمزارع  والجداول  الينابيع 

تشريعات هامة لإلدارة البيئية واالجتماعية ألنشطة المشاريع المتعلقة باإلنتاج التشريعات اليمنية، كما أنهما يوفران  

 الزراعي.

رق .69 )القانون  والنقابات  التعاونية  الجمعيات  رقم    (:1998لسنة    39م  قانون  القانون    1998لسنة    39ويتعلق 

بالجمعيات والنقابات التعاونية والمرجع التنظيمي والقانوني لجميع التعاونيات والنقابات التعاونية في الجمهورية 

لجماعية  اليمنية. ويتصل هذا القانون بالمشروع ألنه يتناول تعبئة المجتمع المحلي وإشراكه فيما يتعلق باإلجراءات ا

التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين مشاركة المجتمع المحلي في تصميم تدابير المواجهة واألنشطة المدرة للدخل  

 وتنفيذها وتنفيذها وتنفيذها وصيانتها. 

الوزارة المعنية وإداراتها وفروعها بالمحافظات الحق في اإلشراف على تنفيذ    1998( لسنة  39يمنح القانون رقم ) .70

أنشطتها  القواني لتخطيط  التعاونيات  إلى  التقنية  والمساعدة  المشورة  وتقديم  بها،  التقيد  وضمان  الصلة  ذات  ن 

وحضور إجتماعات الجمعية العامة. ويحدد القانون خمسة أنواع محددة من التعاونيات. ويمكن إنشاء أي نوع آخر  

، التي تنص على أنه 142قا ألحكام المادة  من التعاونيات، مثل االتحاد التعاوني الزراعي وفروعه في البلد، وف

من المشروع إنشاء جمعيات تعاونية أخرى، وفقا ألحكام هذا القانون، في خدمات أخرى. وبمزيد من التحديد،  

التنفيذية المناسبة ويحال إلى وزارة الشؤون    142تنص المادة   على أن يصدر مرسوم إنشاء في إطار الوزارة 

 فقة عليه وإصداره. االجتماعية والعمل للموا

. وتتمتع هذه الجمعيات  1998لعام    39وجمعيات مستخدمي المياه التي يدعمها قانون المياه مؤهلة بموجب القانون   .71

 باالمتيازات التي يمنحها إياها القانون، فضال عن دعم قانون المياه. 

 

 البنك الدولي البيئية واالجتماعية   سياسة  تطبيق  3-3

72.  

 

، المسبق للمشروع  ومواقع المشاريع الفرعية ال يمكن تحديدها عن طريق التقييم  المشروعبالنظر إلى أن أنشطة   .73

وخطة    العمالةوخطة إلدارة    خطة لاللتزام البيئي واالجتماعيلإلدارة البيئية واالجتماعية وعمل  فقد تم إعداد إطار  

وخطة إلدارة مبيدات وخطة إلدارة األمن. وفي    سياسة إعادة التوطينعمل لوإطار  ،  المصلحة  إلشراك أصحاب

االجتماعي وخطة إشراك أصحاب المصلحة، وتم الكشف البيئي وضوء سياق الطوارئ، تم إعداد خطة االلتزام  

التقييم   للتعليق عليها واستعراضها قبل مرحلة  إدارةوموافقة  المسبق  عنها  الدولي، ويجري إعداد   البنك  مجلس 

االجتماعي.  البيئي واألخرى بعد ذلك، كما تنص على ذلك خطة االلتزام  )اإلجراءات الوقائية(  الضمانات    وثائق 

 .  واالجتماعية وترد أدناه مناقشة لنطاق وتطبيق المعايير البيئية

 

 المعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة بالمشروع 

اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي وعمليات الفحص التي يجريها البنك الدولي في هذا المشروع،  استنادا إلى   .74

الشعوب )  (7ء المعيار البيئي واالجتماعي رقم )تماعية ذات صلة بالمشروع باستثنافإن جميع المعايير البيئية واالج

( 8( والمعيار البيئي واالجتماعي رقم )تاريخيا    األصلية / مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية المحرومة

اإلطار البيئي واالجتماعي  )الوسطاء الماليون(. ينص  (  9والمعيار البيئي واالجتماعي رقم )الثقافي(    )الموروث

الدولي البيئية    للبنك  المعايير  تستوفي  أن  يجب  الدولي  البنك  من  الممولة  االستثمار  مشاريع  جميع  أن  على 

أو الحد    هاأو تقليلللمشروع  السلبية  المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  العشرة التي صممت لتجنب    واالجتماعية

 تشمل هذه المعايير البيئية واالجتماعية ما يأتي:  . التخفيف من حدتهاأو  هامن
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 . واالجتماعية: تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية (1المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

  .العمالة وظروف العمل: (2المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

  .فعالية الموارد ومنع التلوث و إدارته: (3المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

   .الصحة والسالمة في المجتمع: (4المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

  .األراضي، والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسريتملك : (5المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

  .حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية: (6المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

  .يدية المحرومة تاريخيا  الشعوب األصلية / مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقل: (7المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

   .الثقافي الموروث: (8المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

   .الوسطاء الماليون: (9المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

   .مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات: (10المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) 

 

 

إلى   .75 الدولي  معايير  باإلضافة  واالجتماعية  البنك  للفحص  البيئة  المشروع  خضع  ضوء )للغربلة(  العشرة،  في 

، التي ترتبط بمعايير البنك الدولي  لمنظمة األغذية والزراعةالبيئية واالجتماعية )اإلجراءات الوقائية( الضمانات 

 أدناه:   5وتتماشى معها على النحو المبين في الجدول 

 البيئية واالجتماعية منظمة األغذية والزراعة  اإلجراءات الوقائيةاملعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل و بني واءمة امل: 5اجلدول 

   البيئية واالجتماعية  املعايري  –  اإلطار البيئي واالجتماعي
 لبنك الدويل ا

 اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية 
 منظمة األغذية والزراعة 

 اطر واآلاثر البيئية واالجتماعية تقييم وإدارة املخ  –(  1املعيار رقم )
 الوسطاء املاليون   –(  9املعيار رقم )
 حاب املصلحة والكشف عن املعلومات مشاركة أص  –(  10املعيار رقم )

 املوارد الطبيعية  إدارة  –(  1اإلجراء الوقائي رقم )
 بني اجلنسني   املساواة  –(  8اإلجراء الوقائي رقم )

 العمل الالئق   –(  7اإلجراء الوقائي رقم ) العمالة وظروف العمل   –(  2املعيار رقم )
 إدارة اآلفات ومبيدات اآلفات  –(  5اإلجراء الوقائي رقم ) فعالية املوارد ومنع التلوث و إدارته  –(  3املعيار رقم )
 العمل الالئق )جزئيا(   –(  7اإلجراء الوقائي رقم ) الصحة والسالمة يف اجملتمع   –(  4املعيار رقم )
 متلك األراضي، والقيود املفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطني القسري   –(  5املعيار رقم )
 مشاركة أصحاب املصلحة والكشف عن املعلومات   –(  10املعيار رقم )

 والتشريد  القسري  غري  إعادة التوطني    –  (6اإلجراء الوقائي رقم )

التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية    –(  2اإلجراء الوقائي رقم ) التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية   –(  6املعيار رقم )
 الطبيعية املوائل  و 

 املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة   –(  3اإلجراء الوقائي رقم )
احليوانية واملاشية واالحياء  املوارد الوراثية    –(  4اإلجراء الوقائي رقم )

 لألغذية والزراعة   املائية
 الثقايفاملوروث  الشعوب األصلية و   (9اإلجراء الوقائي رقم ) األصلية / جمتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية احملرومة اترخييا    الشعوب  –  (7املعيار رقم )

 الثقايف  املوروث    –  8املعيار  
 

في   .76 أيضا  البيئية  بين  مواءمة    1الشكل  ترد  الوقائية  واإلجراءات  الدولي  للبنك  واالجتماعية  البيئية  المعايير 

 .واالجتماعية لبرنامج األغذية العالمي
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 الوقائية البيئية واالجتماعية لربانمج األغذية العاملي مواءمة املعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل واإلجراءات : 1الشكل 

 

 برانمج األغذية العاملي  – املعايري البيئية واالجتماعية  البنك الدويل  – املعايري البيئية واالجتماعية 
تقييم وإدارة املخاطر    (:1املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 واآلاثر البيئية واالجتماعية 
(: إدارة املوارد الطبيعية  1املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

املعيار رقم   ،(3املعيار رقم )  ،(1املعيار رقم ))املستدامة 
(6)) 

(: التنوع البيولوجي والنظم  2املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪ العمالة وظروف العمل   (:2املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪
املعيار رقم   ،(1املعيار رقم ))اإليكولوجية واملوائل الطبيعية 

 ( (6املعيار رقم )، (3)
فعالية املوارد ومنع   (:3املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 التلوث و إدارته 
فعالية املوارد، وإدارة  (:  3املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 ( (6املعيار رقم )، (3املعيار رقم )) النفاايت والتلوث 
الصحة والسالمة يف    (:4املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 اجملتمع 
املعيار رقم  ) التغري املناخي (:  4املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 ( (6)املعيار رقم ، (3)
متلك األراضي، والقيود    (:5املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 املفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطني القسري
  احلماية وحقوق اإلنسان(:  5املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 ( (8املعيار رقم )، (4املعيار رقم )،  (2املعيار رقم ))
حفظ التنوع البيولوجي    (:6واالجتماعي رقم )املعيار البيئي   ▪

 واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية 
  املساواة بني اجلنسيني   (:6املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

املعيار ، (5املعيار رقم )، (4املعيار رقم )،  (2املعيار رقم ))
 ( (10املعيار رقم )، (8رقم )

الشعوب األصلية /    (:7واالجتماعي رقم )املعيار البيئي   ▪
 جمتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية احملرومة اترخييا  

الصحة والسالمة واألمن    (:7املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪
املعيار رقم  ، (5املعيار رقم )،  (4املعيار رقم )) يف اجملتمع

 ( (8املعيار رقم )، (7)
املساءلة أمام السكان    (:8املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪ املوروث الثقايف   (:8واالجتماعي رقم )املعيار البيئي   ▪

 ( (10رقم )املعيار ، (9املعيار رقم )) املتضررين 
   الوسطاء املاليون   (:9املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪
مشاركة أصحاب   (:10املعيار البيئي واالجتماعي رقم )  ▪

 املصلحة والكشف عن املعلومات 
  

 

المعايير   .77 ومدى صلة  المشروع  فحص  عملية  الفصل  هذا  يناقش  التبسيط،  يتعلق  ألغراض  البيئي  فيما  باإلطار 

موجزا للمعايير ذات الصلة، وتقدم الفقرات التالية تفاصيل عن أدناه    6الجدول    يعرضواالجتماعي للبنك الدولي.  

 كل معيار استنادا إلى تصميم المشروع. صلةمدى 

 : املعايري البيئية واالجتماعية ذات الصلة 6اجلدول 

 املعايري البيئية واالجتماعية    –اإلطار البيئي واالجتماعي  
 البنك الدويل 

 الصلة 
 ( ال /نعم)

 نعم  (: تقييم وإدارة املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية 1املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 نعم  (: العمالة وظروف العمل 2املعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 نعم  (: فعالية املوارد ومنع التلوث و إدارته3واالجتماعي رقم )املعيار البيئي 
 نعم  (: الصحة والسالمة يف اجملتمع 4املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 نعم  (: متلك األراضي، والقيود املفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطني القسري 5املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 نعم  (: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية 6املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 ال الشعوب األصلية / جمتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية احملرومة اترخييا  (: 7املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 ال (: املوروث الثقايف 8املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 ال (: الوسطاء املاليون 9املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 نعم  والكشف عن املعلومات (: مشاركة أصحاب املصلحة 10املعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 (: تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  1المعيار البيئي واالجتماعي رقم )
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من أصحاب المشاريع وأصحاب المشاريع الفرعية أن يكونوا مسؤولين   (1المعيار البيئي واالجتماعي رقم )تطلب  ي .78

الذي  الفرعي  المشروع/المشروع  بكل مرحلة من مراحل  المرتبطة  واآلثار  المخاطر  وإدارة ورصد  تقييم  عن 

البيئية واالجتماعية. وهو   المعايير  مع  بما يتسق  البحث والتطوير  نواتج في مجال  لتحقيق  الدولي  البنك  يدعمه 

واالجتماعي يت البيئي  والتقييم  المحتملة.  والسلبية  اإليجابية  اآلثار  تقييم  المشروع فضال عن  لمجال  طلب وصفا 

متناسبة مع    الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  الرابع من إطار    القسموتدابير التخفيف المقترحة المفصلة في  

أنشطة   في  المخاطر  الفرعي  المشروعمستويات  وسوالمشاريع  إطار    المشروعدعم  ية.  في  الفرعية  واألنشطة 

االستثمارات  هذه  بعض  وستشمل  التغذية.  وتحسين  الغذائي  األمن  وزيادة  العمل  مقابل  النقد  فرص  المشروع 

اإلنتاج األولي   الفنيةالمساعدة   الممارسات في  لتغيير  إلى أعمال  و  ،والمادية  األساسية على نطاق صغير  البنية 

 دات والمدخالت لألسر المعيشية المحددة وبناء القدرات. توفير المعو متوسط 

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يحدث المشروع آثارا إيجابية كبيرة على مجاالت المشروع. وعالوة على ذلك، ال    .79

يتوقع المشروع أي تهديدات كبيرة ضد التنوع البيولوجي والموائل وال ينطوي على إدخال أنواع غريبة أو غير 

ة في مناطق المشروع. وال يتوقع حدوث آثار ضارة أو ال رجعة فيها على التراث الثقافي. ومع ذلك، فقد أصلي

 حصل المشروع على تقدير كبير للمخاطر، سواء على الصعيد البيئي أو االجتماعي، نظرا لما يلي: 

في    العاملين  المحلية    المشروع تعرض  ذلك وسالمتهمتهم  صحعلى  لمخاطر  والمجتمعات  في  بما   ،

األمراض مثل فيروس كورونا نقل  إطار (19-)كوفيد  إصابات خطيرة و/أو  األعمال في  تنفيذ  أثناء   ،

المشروع على نحو كاف. ومن المتوقع أن يوفر   11)النقد مقابل العمل( إذا لم تتم إدارة أنشطة   1المكون  

لمهرة واألميين إلى حد كبير، ولديهم القليل  هذا المشروع فرص عمل مؤقتة ألفراد المجتمع المحلي غير ا 

إطار   المهنية. ويفصل  الصحة والسالمة  تدابير  الخبرة في تطبيق  أو  المعرفة  البيئية  عمل  من  اإلدارة 

الخاصة الحالي  واالجتماعية   واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطط  وكذلك  المحتملة،  التخفيف  تدابير 

المخاطر   وتغطى  الفرعية.  تحديدا  بالمشاريع  أكثر  نحو  على  بالعمل  إدارة المتصلة  إجراءات  ضمن 

 . العمالة

وفوائد    خدمات  وصول  ضمان  تواجه  التي  المستفيدين    المشروعالتحديات  قطاعات  جميع  إلى 

األفراد    المستهدفين من  والضعفاء  للمحرومين  بالنسبة  سيما  ال  وشاملة،  ومنصفة  شفافة  بطريقة 

قد ينشأ بين المجتمعات المحلية والجماعات والفصائل المهتمة بشأن    والجماعات، والنزاع المحتمل الذي

فوائد   األمم المشروعتقاسم وتوزيع  األغذية والزراعة وبرنامج  األمر، ستأخذ منظمة  ولمعالجة هذا   .

المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي هذه االعتبارات في االعتبار عند إختيار وتصميم األنشطة  

أيضا خطة إدارة األمن التي    ونتبعيلقيام بمشاركة أصحاب المصلحة. وسواللمكون الفرعي  رية  االستثما

وس  مشتركة،  مع شركائهيعملون  أعدت بصورة  وثيق  للتنمية المنف  م بشكل  االجتماعي  )الصندوق    ذين 

( لتحديد معايير االختيار الرئيسية  ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  ومشروع األشغال العامة

للمناطق المستهدفة وتوفير آلية تشاركية وشاملة وشفافة لتحديد المستفيدين واستهدافهم استنادا إلى معايير  

لألهلية. العادل    واضحة  التوزيع  الشمولية وضمان  دعم  إلى  المصلحة  إشراك أصحاب  وتهدف خطة 

 فوائد.لل

في إطار اآلثار السلبية البسيطة والموضعية والقابلة للتخفيف المتعلقة بأعمال البنية التحتية الصغيرة   

الضوضاء    بما في ذلك  ،4في إطار المكون  ة  المائي  ةالغذائيالنظم  والزراعة المائية    نظموتركيب    1المكون  

 
، ومرافق جمع المياه في المزارع )صهاريج تحت  المدرجاتدعم إصالح وصيانة  تس  التيأعمال إعادة التأهيل في إطار برنامج النقد مقابل العمل    11

الاألرض وحفر   الاألدوية  إدارة مستجمعات  الجبلية )مفتوحة(، وهياكل  المناطق  مياه األمطار في  المياه/تجميع  الصخرية/حواجز حواجز  فحص 
المياه،وآبار    لتحويلوالتالل القالعية )قنوات صغيرة    األصغرفي أحواض الوادي(، وأعمال الري في الجبال    الجدران االستنادية  /أكياس الحجارة
ستوى المزارع، وإصالح الطرق الريفية الصغيرة المؤدية إلى القرى/المجتمعات  (، وقنوات الري، ونظم نقل المياه على من المياهضحلة، وعيو

 المحلية المعزولة.
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ومن المتوقع أيضا   يادة الطلب على الطاقة. وتوليد الغبار والنفايات الصلبة وزيادة استخدام المياه وز

أن تحدث بعض هذه اآلثار خالل مرحلة العمليات أيضا. وترد خيارات التخفيف من هذه اآلثار الطفيفة  

وستغطى في إطار كل خطة من خطط اإلدارة البيئية    الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  في إطار  

 واالجتماعية الخاصة بكل مشروع فرعي.

  المكون في إطار    المدرجاتبسبب إعادة تأهيل    الزيادة المحتملة في إستخدام مبيدات اآلفات واألسمدة 

أعدت خطة  ، ومن ثم  4  المكونفي إطار  ة  المائي  ةالغذائيالنظم  الزراعة المائية ونظم  وكذلك تشغيل    1

 إلدارة مبيدات اآلفات لتخفيف اآلثار السلبية المحتملة. 

خطة  بالنظر إلى المخاطر األمنية الشديدة في اليمن، تحدد    المخاطر األمنية الناجمة عن الصراع الدائر. 

 .والمعدات المستخدمة في المشروعكيفية تأمين العاملين اإلدارة األمنية 

التقييم البيئي واالجتماعي الوارد في المعيار   متطلباتعلى  الحالي  ة واالجتماعية  إلدارة البيئيإطار عمل ايشتمل   .80

( رقم  واالجتماعي  إطار  (1البيئي  وقد حدد  بالمشروع.  المرتبطة  واآلثار  المخاطر  يدرس  الذي  اإلدارة عمل  ، 

واالجتماعية   الضارة    الفحصآليات    الحاليالبيئية  واالجتماعية  البيئية  اآلثار  وإدارة  لتحديد  الرصد  وإجراءات 

مع توجيه بشأن تلقي الشكاوى التي يمكن مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع   اتالمحتملة، ويوفر آلية لمعالجة التظلم

أص إشراك  خطة  في  التفاصيل  من  مزيد  على  االطالع  ويمكن  عنها.  واإلبالغ  معها  والتعامل  حاب وتسجيلها 

 المصلحة في المشروع. 

خالل التنفيذ، سيجري فحص جميع المشاريع أو األنشطة الفرعية وفقا للمبادئ التوجيهية والمتطلبات الواردة في   .81

المخاطر التي ستنشأ عن المشاريع   الفحص. وستحدد نتائج عملية  الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  إطار  

وت   الالفرعية،  النحو  على  منخفضةتالي:  ميز  مخاطر  او  متوسطة  مخاطرة  كبيرة،  مخاطر  مرتفعة،  .  مخاطر 

البيئي   لألثر  تقييم  إجراء  سيلزم  المحددة،  المخاطر  العالية  الفرعية  المشاريع  فرعي من  وبالنسبة ألي مشروع 

كبيرة  مخاطر  على  تنطوي  التي  الفرعية  للمشاريع  بسيط  واجتماعي  بيئي  تقييم  سيجري  بينما    واالجتماعي، 

. وستتولى هذه المشاريع الفرعية إعداد وتنفيذ خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية ومدونات الممارسات  ومتوسطة

البيئية عند االقتضاء. وستتألف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الالحقة من مجموعة من تدابير التخفيف والرصد 

البيئية  المشروع وتشغيله من أجل القضاء على المخاطر واآلثار    والتدابير المؤسسية التي يتعين إتخاذها أثناء تنفيذ

ستقوم وكالة تنفيذ المشروع بما يلي:    واالجتماعية الضارة، أو التعويض عنها أو تقليصها إلى مستويات مقبولة.

ن تلك )ب( تحديد المتطلبات الالزمة لضمان أن تكو .)أ( تحديد مجموعة من االستجابات لآلثار الضارة المحتملة

 )ج( وصف الوسائل الالزمة لتلبية تلك المتطلبات واإلبالغ عنها.  .االستجابات فعالة وفي الوقت المناسب

يجب أن تكون جميع المشاريع الفرعية متسقة مع المعايير البيئية واالجتماعية الوطنية للبالد، فضال عن المعايير  .82

مخاطر كبيرة. وفي الحاالت التي تكون  أنطوى المشروع على  كلما    والوكاالت المنفذة  للبنكماعية  البيئية واالجت

اإلدارة  عمل  من إطار    4-3  القسمفيها الثغرات واضحة، تتبع سياسة أكثر صرامة. وترد الثغرات بالتفصيل في  

 .      1 لحق وترد بالتفصيل في الم الحاليالبيئية واالجتماعية 

 (: العمالة وظروف العمل  2المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

)قر  ي .83 البيئي واالجتماعي رقم  الفقر بأهمية خلق فرص  (  2المعيار  الحد من  إلى  السعي  الدخل في  عمل وتوليد 

أصحاب   وبإمكان  الشامل.  االقتصادي  النمو  الفرعي/المشروعوتحقيق  بين    المشروع  سليمة  عالقات  تعزيز 

دارة وتعزيز مزايا التنمية للمشروع عن طريق معاملة العمال بإنصاف وتوفير ظروف عمل آمنة  العاملين واإل

، مشروع االستجابة والقدرة على التكيف في مجال األمن الغذائي في اليمنوصحية. واستنادا إلى التصميم الحالي  

.  تشاريهم(ي الشركاء المنفذين ومسالعمال المباشرين )مثل موظف   (1يأتي: )ستتطلب بعض األنشطة االستعانة بما  

العمال المتعاقد معهم في أعمال التشييد والتأهيل و/أو األعمال المماثلة المتصلة بالمهام األساسية للمشروع   (2)
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)بما في ذلك المقاولون الذين يستخدمون بدورهم العمال/العمال على أساس األجور اليومية للقيام بأعمال ميدانية  

المجتمعات  ( العمال المحليين من  3. )متصلة بتكنولوجيا المعلومات و/أو أعمال تتصل بالتدريب(ماهرة، وأعمال  

المحلية الذين عينهم المقاول أو الصندوق االجتماعي للتنمية من أجل أنشطة النقد مقابل العمل داخل المجتمعات 

ن المجتمع المحلي( و/أو متطوعو الصحة في المائة من العمال المتعاقدين م  50المحلية )حيث يأتي ما ال يقل عن  

إطار   في  التغذية  خدمات  لتقديم  إمكانية  3-3الفرعي    المكونالمجتمعية  ذلك  آثار ومخاطر  تشمل  أن  ويمكن   ..

والسالمة الصحة المسائل المتعلقة ب، والممارسات التمييزية في التوظيف والعمل القسريإستخدام عمل األطفال و

فضال عن النزاعات المحتملة  القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين    العنفالمهنية، ومخاطر  

 مع المجتمعات المحلية. 

البيئي واالجتماعي رقم )وتماشيا مع متطلبات   .84 المتعلقة باالستغالل واالعتداء ، وكجزء من  (2المعيار  المسائل 

جتماعية لمشروع فرعي معين  البيئية واالدارة  اإلمجها في خطة  سيتم د  العمالةتم إعداد خطة إلدارة  الجنسيين،  

إدارة   إجراءات  توضح  المشروع.  خالل  تنفيذها  في    العمالةسيتم  العاملين  إدارة  وفقا   المشروعكيفية  الفرعي 

تقال ، بما في ذلك اإلدارة للحد من خطر ان(2المعيار البيئي واالجتماعي رقم )تطلبات كل من القوانين الوطنية ولم

فيروس كورونا   مثل  المعدية  من  (  19-)كوفيداألمراض  البشرية. وكجزء  المناعة  نقص  فيروس  المعيار و/أو 

 للعاملين آلية منفصة لمعالجة التظلمات الخاصة بهم.، ستتاح  ( وإجراءات إدارة العمالة2البيئي واالجتماعي رقم )

 ع التلوث و إدارته(: فعالية الموارد ومن3المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

النشاط االقتصادي والتوسع الحضري كثيرا ما يولدان التلوث للهواء  ( أن  3يدرك المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) .85

والبيئة على المستويات  والماء واألرض، ويستهلكان موارد محدودة قد تهدد الناس وخدمات النظم اإليكولوجية  

رد ومنع التلوث  متطلبات معالجة كفاءة المواالمعيار البيئي واالجتماعي الحالي  ويحدد    المحلية واإلقليمية والعالمية.

إطار  في  المياه(  ذلك  في  )بما  والموارد  للمواد  كبير  إستخدام  يتوقع  وال  المشروع.  حياة  دورة  طوال  وإدارته 

المشروع، كما ال يتوقع توليد كميات كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة من عمليات التشييد والعمليات. ومع ذلك، 

فإن المخاطر ر حجما في مجال الهياكل األساسية ومنتجين رئيسيين،  وبالنظر إلى أن األنشطة تشمل أعماال أصغ

النفايات الصلبة، وإدارة األسمدة الكيميائية، ومبيدات   البناء، وتوليد  واآلثار المتصلة بإطالق الملوثات، وحطام 

ل مشروع فرعي، اآلفات والنفايات الخطرة، والتأثير على المجتمع المحلي، وكفاءة إستخدام الموارد، سوف تقيم لك

 وستدرج تدابير التخفيف النسبية ضمن خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ذات الصلة.  

وبناء المنشآت المائية   المدرجاتذو صلة. وسيدعم المشروع إعادة تأهيل  (  3المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) .86

مشروع لن يدعم شراء هذه المواد الكيميائية  مما قد يؤدي إلى زيادة إستخدام مبيدات اآلفات واألسمدة، إال أن ال

حالة  في  تنشأ  أن  يمكن  التي  المخاطر  عن  عامة  ومعلومات  بديلة  تقنيات  نشر  خالل  من  إستخدامها  وسيثبط 

إستخدامها. وقد تؤدي سمية مبيدات اآلفات وإساءة إستخدامها إلى تلوث التربة والمياه والهواء، وإلى إلحاق الضرر 

مستهدفة، فضال عن اآلثار السلبية على الصحة والسالمة، وال سيما للمزارعين أو أولئك الذين بالكائنات غير ال

خطة قائمة بذاتها إلدارة   منظمة األغذية والزراعةيستخدمون مبيدات اآلفات. وللتخفيف من هذه المخاطر، أعدت  

الموقع إلدارة مبيدات اآلفات. اآلفات، تشمل إجراء فحص لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلعداد خطط محددة  

نقل مبيدات اآلفات وتخزينها ومناولتها وإدارتها   (1)لما يأتي:  وتتضمن خطة إدارة اآلفات، في جملة أمور، تدابير  

البرنامج المقترح لبناء القدرات الذي سينفذ    (3. )رصدة بطريقة فعالة وكفؤة وشفافةإدارة األ  (2. )على نحو مالئم

أج من  نحو مالئمللمزارعين  وإدارتها على  ونقلها  اآلفات  مبيدات  تخزين  )ل  اآلفات   (4.  مبيدات  التخلص من 

أو أي مواد متصلة   الناجمة عن إستخدام مبيدات اآلفات  الفائضة  أو  المرغوبة  بفيروس كورونا  والنفايات غير 

 .(19-كوفيد)

ونظرا لطبيعة وحجم التدخالت المادية المتوقعة في إطار المشروع، ال يتوقع أن يستخدم البرنامج الموارد مثل   .87

المياه والطاقة والمواد الخام إستخداما كبيرا. وباإلضافة إلى ذلك، ليس من المتوقع أن تؤدي األنشطة المدعومة 
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يقترح    الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  ن إطار  في إطار المشروع إلى توليد التلوث بدرجة كبيرة. بيد أ

المحلية والمستعملين اآلخرين  المجتمعات  المياه على  المحتملة الستخدام  التراكمية  لتقييم اآلثار  مبادئ توجيهية 

، ية المائيةبنظام الزراعة الغذائوالبيئة. ويوجه نهج الزراعة الذكية مناخيا تدابير التخفيف ذات الصلة. وفيما يتعلق  

 12سوف تعتمد الوكالة المنفذة التدابير المحددة في المبادئ التوجيهية للبنك الدولي بشأن البيئة والصحة والسالمة 

إطار   يحدد  للطاقة.  األمثل  االستخدام  أجل  واالجتماعية  عمل  من  البيئية  البيئية    الحالياإلدارة  اإلدارة  وخطة 

للمياه والطاقة، فضال عن التخلص  الفعال  بير الالزمة لضمان االستخدام  التداواالجتماعية الالحقة الخاصة بالموقع  

التأهيل، واألعمال  إعادة  الناتجة عن  المخلفات  من  الحطام وغيره  مثل  باألنشطة  المرتبطة  النفايات  من  السليم 

. وسيتم التخلص  4 كون المفي إطار    والغذائية المائية، وأعمال بناء المنشآت المائية  1  المكونالمندرجة في إطار  

من النفايات الناتجة عن هذه األنشطة في المواقع المعتمدة وفقا للقوانين واألنظمة الوطنية. وستتضمن خطة اإلدارة 

البيئية واالجتماعية الخاصة بكل موقع، والمبينة، تدابير للتخفيف من حدة الضجيج وإدارته عن طريق تطبيق قيود  

سيدعم التدخالت النقدية مقابل العمل   1  المكونالموقع. ومن الجدير بالذكر أيضا أن  قياسية على ساعات العمل في  

المناطق   في  المياه  )أي  الموارد  إدارة  سيحسن  مما  المائية،  الموارد  تأهيل  إعادة  في  المزارعين  ستدعم  التي 

 ((. 3المعيار البيئي واالجتماعي رقم )المستهدفة التي ستحقق نتائج إيجابية وفقا ألهداف 

 (: الصحة والسالمة في المجتمع 4المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

البيئي واالجتماعي رقم )تناول  ي .88 مخاطر الصحة والسالمة واألمن وآثارها على المجتمعات المحلية   (4المعيار 

المتأثرة بالمشاريع والمسؤولية المقابلة التي يتحملها أصحاب المشاريع الفرعية عن تجنب هذه المخاطر واآلثار 

  أو تقليلها إلى أدنى حد، مع إيالء اهتمام خاص لألشخاص الذين قد يكونون، بسبب ظروفهم الخاصة، معرضين

أو االستغالل النوع االجتماعي  للخطر. وقد يكون المشاركون في المشروع معرضين لخطر العنف القائم على  

و/أو إجراء  النوع االجتماعي  أثناء تنفيذ المشروع. وسيجري تقييم مخاطر العنف القائم على  واالعتداء الجنسيين  

تعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي فيما ي خطة عمل  وضع  ، وفي مناطق المشروع الفرعيتحليل جنساني  

القائم على النوع االجتماعي . وستشمل خطة العمل المتعلقة بالعنف  المشروع الفرعيقبل تنفيذ  في تلك المناطق  

القائم على    لمعالجة التظلماتآلية محددة  (  1ما يأتي: ) النوع االجتماعي واالستغالل فيما يتعلق بحاالت العنف 

القائم على النوع   حاالت العنفلإحالة إلى الوكاالت المتخصصة    مسار)بما في ذلك إنشاء  نسيين  واالعتداء الج

الجنسيين(/االجتماعي واالعتداء  )االستغالل  بشأن (  2.  المحلية  المجتمعات  مستوى  على  توعية  دورات  تنظيم 

للمشاركين ومجتمعاتهم المحلية لضمان حماية    النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء الجنسيينالعنف القائم على  

في   المشروععلى مستوى    القائم على النوع االجتماعيالمشاركين وسالمتهم. وترد خطة العمل المتعلقة بالعنف  

البيئية واالجتماعية  المرفق بإطار عمل    4  الملحق  انتشار فيروس  الحالياإلدارة  الحد من  تدابير  . وقد أدرجت 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المرفق بإطار  العام لنموذج  الداخل المجتمعات المحلية في  (  19-)كوفيدكورونا  

 .  الحالي اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل 

كما يواجه المشروع مخاطر أمنية بسبب النزاع الحالي والوضع األمني في اليمن. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر   .89

ألغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي في إعداد  االجتماعية، اشتركت منظمة ا

ووكالة تنمية    ومشروع األشغال العامة  يق مع الصندوق االجتماعي للتنميةخطة إلدارة األمن، وهي تعمل بشكل وث

وهي معايير تشكل جزءا من   - المستهدفة    للمناطق لتحديد معايير االختيار الرئيسية    المنشآت الصغرة واألصغر

 .بالمشروعوالتوعية المتصلة  للجمهورعملية إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الكشف عن المعلومات 

الصغيرة التي قد يشترك فيها أعضاء المجتمع المحلي، فإن التدابير   البنية التحتيةبالنسبة للمخاطر المتصلة ببناء   .90

لمبادئ التوجيهية لمجموعة البنك الدولي بشأن اإلدارة البيئية واالجتماعية تدرج في إطار الموحدة الواردة في ا

 
الرابط التالي على شبكة االنترنت:  مجموعة البنك الدولي على المبادئ التوجيهية/إرشادات البيئة والصحة والسالمة لعلى  االطالعيمكن  12

-02bf561935e5/Final%2B-b1f9-4660-6e17-https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d
 Guidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p%2BGeneral%2BEHS%2B 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jOWim3p
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، ويجب التقيد بها/تنفيذها أثناء تشييد وتشغيل أي  الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  الرابع من إطار    القسم

تصميم المرافق العامة وتشغيلها، واالتصاالت . وتشمل هذه التدابير التدابير المتعلقة ب يمولها المشروعبنية تحتية  

الشخصية )مثل إرتداء معدات الحماية الشخصية(،  والتدريب، ومختلف المخاطر الفيزيائية والكيميائية، والحماية 

تدابير تستند إلى المبادئ التوجيهية    الحاليالرابع من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية    القسمكما ترد في    والرصد.

. وإذا تبين من الفحص والتقييم في مشروع فرعي (19-)كوفيد  وطنية والدولية للحد من انتقال فيروس كوروناال

، فإن الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  الرابع من إطار    القسمأن هناك مخاطر أكبر من تلك المدرجة في  

سيخضع   الفرعي  واجتماعيالمشروع  بيئي  ويج   لفححص  تفصيال،  البيئية  أكثر  اإلدارة  خطة  تتضمن  أن  ب 

 واالجتماعية الالحقة تدابير إضافية للتخفيف تتناسب مع تلك المخاطر. 

 (: تملك األراضي، والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين القسري  5المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

بالتأثير السلبي للمشروع/المشروع الفرعي على الشعوب المحلية، ال سيما  الحالي  المعيار البيئي واالجتماعي    يعترف

. وتشمل التدخالت المقترحة في مجال األراضي الزراعية وأعمال الري في إطار محرومةتلك التي تعتبر ضعيفة أو  

ومن المقرر أن تجري جميع هذه المشاريع في نطاق آثار      التأهيل والصيانة وأنشطة البناء الصغيرة.  إعادة  1  المكون

عمل  من إطار    3أقدامها الحالية، ومن المتوقع أن تكون صغيرة جدا في الحجم. وأدرجت قائمة باالستبعاد في المرفق  

وال لتجنب حيازة األراضي أو إعادة توطينها بصورة دائمة وعلى نطاق واسع.    الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  

. وبالنسبة إلى االحتياجات غير المتوقعة  الحصول على أراض واسعة النطاق أو إعادة توطينهايتوقع في هذه المرحلة  

إلعادة التوطين يتناسب مع المخاطر واآلثار المتوقعة لتوجيه  عمل  لجزء صغير من األراضي، أعد إطار  المحتملة  

 لهذه االحتماالت.التخطيط 

 (: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية6ماعي رقم )المعيار البيئي واالجت

بأن حماية التنوع البيولوجي والمحافظة عليه واإلدارة المستدامة للموارد  (  6المعيار البيئي واالجتماعي رقم )قر  ي .91

بأهمية   وتسلم  المستدامة،  للتنمية  أساسيان  أمران  الحية  األساسية الطبيعية  اإليكولوجية  الوظائف  على  الحفاظ 

أيضا اإلدارة  المعيار البيئي واالجتماعي الحالي  تناول  يللموائل، بما فيها الغابات، والتنوع البيولوجي الذي تدعمه. و

وحصد   األولي  لإلنتاج  الحية  المواردالمستدامة  األطراف يو   ،الطبيعية  عيش  سبل  في  النظر  إلى  بالحاجة  قر 

التنوع  المتضررة   إستخدام  أو  بحصول  المشروع  يتأثر  قد  التي  األصلية  الشعوب  ذلك  في  بما  المشاريع،  من 

 البيولوجي أو الموارد الطبيعية الحية.

ستقتصر التدخالت المادية للمشروع على المراكز الريفية القائمة. وال تتوقع أنشطة المشروع المقترحة أي تهديدات   .92

في مجاالت تنفيذ    أصليةأنواع غريبة أو غير    المشروع إدخالموائل. وال يعتزم  كبيرة ضد التنوع البيولوجي وال 

يقترح تدابير ذات صلة يمكن أن تحسن المشهد   الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  المشروع. غير أن إطار  

على تجنب أي    3حق  الذي سيجري فيه االضطالع بأنشطة النقد مقابل العمل. كما تساعد قائمة االستبعاد في المل

 تهديدات على الموائل الطبيعية. 

 (: الشعوب األصلية / مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية المحرومة تاريخيا  7المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 /الشعوب األصلية( بشأن  7تعريف المعيار البيئي واالجتماعي رقم )وبما أنه ال توجد مجتمعات محلية تندرج تحت   .93

 ، فإن هذا المعيار ال يعتبر ذا صلة بالمشروع.مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء التقليدية المحرومة تاريخيا  

 (: الموروث الثقافي8المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

ذا صلة بالمشروع ألنه  (  8المعيار البيئي واالجتماعي رقم )بالنظر إلى طبيعة المشروع ونطاقه وموقعه، ال يعتبر   .94

لن تنفذ أية أنشطة في مواقع التراث الثقافي. وعالوة على ذلك، ال يتوقع أن يكون لهذا المشروع آثار على التراث  

 الثقافي. 

 (: الوسطاء الماليون 9المعيار البيئي واالجتماعي رقم )
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 بالمشروع ألنه من غير المتوقع مشاركة وسطاء ماليين. (9رقم )المعيار البيئي واالجتماعي  تصليال  .95

 عن المعلومات  والكشفإشراك أصحاب المصلحة  (:10المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

بأهمية المشاركة المفتوحة والشفافة بين صاحب المشروع وأصحاب    (10المعيار البيئي واالجتماعي رقم )قر  ي .96

المصلحة في المشروع بوصفها عنصرا أساسيا في الممارسة الدولية الجيدة. ومن شأن المشاركة الفعالة من جانب 

يرا أصحاب المصلحة أن تحسن االستدامة البيئية واالجتماعية للمشاريع، وتعزز قبول المشاريع، وتسهم إسهاما كب

 .  هوتنفيذ المشروعفي نجاح تصميم 

التنمية الجارية في .97 إشراك أصحاب المصلحة في هذه المجاالت   تم البلد. وقد    يدعم هذا المشروع أساسا برامج 

في  المصلحة  أصحاب  من  كبير  عدد  يشارك  أن  يتوقع  المبكرة،  التجارب  هذه  إلى  واستنادا  متفاوتة،  بدرجات 

الوطني والمحلي، ومنظمة   الحكومية على الصعيدين  الوكاالت  العامة، مثل  المؤسسات  المشروع، بما في ذلك 

األم وبرنامج  والزراعة،  للمشاريع، األغذية  المنفذون  وشركاؤه  العالمي  األغذية  وبرنامج  اإلنمائي،  المتحدة  م 

فئات   ومختلف  المياه(،  مستعملي  رابطات  ذلك  في  )بما  المزارعين  ومنظمات  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

من   المستهدفين  والرعاة المشروعالمستفيدين  والرعاة  المزارعين  المستهدفون  المستفيدون  يشمل  أن  ويمكن   .  

  النازحون داخليا والمنتجين والمعالجين والتجار في المؤسسات الزراعية  و  الزراعيين ومجتمعات صيد األسماك

اإلرشاد الزراعي الميداني، والعاملين في مجال صحة الحيوان. واستنادا إلى التجارب المبكرة في القطاع،   وموظفو

الم المحرومة، على سبيل  أو  الضعيفة  الفئات  أن تشمل  المحرومة في بعض  يمكن  المجتمعات  الحصر،  ثال ال 

التي ترأسها  المعيشية  األغذية، واألسر  الغذائي ونقص  األمن  انعدام  التي تواجه  المعيشية  البلد، واألسر  أجزاء 

 واألميين. وي اإلعاقة والفقراء فقرا مدقعااإلناث أو التي يرأسها كبار السن، والمشردين داخليا، واألشخاص ذ

كة أصحاب المصلحة حتى اآلن في الغالب على المشاورات بين منظمة األغذية والزراعة وبرنامج اقتصرت مشار .98

ووزارة    ومشروع األشغال العامة  األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي، والصندوق االجتماعي للتنمية

بشأن إحتياجات أصحاب المصلحة،   مالنتائج التي توصل إليها كل منه  . وركزت المشاورة علىالزراعة والرئي

في   الجارية  أعمالها  على  القائمة  الرئيسية  والعقبات  المفضلة،  االتصال  للمشروع  المناطق وأساليب  .  المحتملة 

لمشروع، وتم تحديثها منذ  المسبق لتقييم  القبل  تم اإلفصاح عنها  وصيغت خطة أولية إلشراك أصحاب المصلحة و

ذلك الحين لتعكس المزيد من التعليقات والتغييرات في تصميم المشروع. وتستمد خطة إشراك أصحاب المصلحة 

مشروع الدروس المستفادة من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل المشروع السابق  

الزراعيةإصالح   اإلنتاجية  وألصح  وتعزيز  الصغيرة  الحيازات  اليمن  اب  في  لألزمة  الطارئة  من المشروع 

المشاريع الجارية مثل مشروع الجراد الصحراوي والدروس المستفادة من برنامج األغذية العالمي خالل مشروع  

األشغال العامة. وسيجرى  من الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروعالتعليم الجاري، فضال عن التوصيات الواردة  

د من التحليل والمشاورات مع أصحاب المصلحة في وضع الصيغة النهائية لتصميم المشروع، وسيتم وفقا  مزي

 لذلك تحديث خطة إشراك أصحاب المصلحة.

لمنظمة األغذية   التظلمات التابعةولمعالجة الشكاوى أو الشواغل المتصلة بأنشطة المشاريع، يستخدم المشروع آلية   .99

التابع  لمتحدة اإلنمائياألمم اوالزراعة وبرنامج   ، باإلضافة إلى الصندوق االجتماعي  وبرنامج األغذية العالمي 

في خطة إشراك أصحاب   الخاصة بمعالجة التظلماتاألشغال العامة. ويرد موجز لهذه اآللية  مشروع  للتنمية و

 . الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية عمل التاسع من إطار  القسمالمصلحة وفي 

 

 التي تنطبق  القانونية  التشغيلية)ب( السياسات 

المائية الدولية أو بطريقة قد تؤثر على العالقات بين   الممراتبالنظر إلى أن المشروع لن ينفذ في  .100

  في مشاريع  ( ال7.50سياسة التشغيلية )مشاريع ال  البنك الدولي وعمالئه والدول المشاطئة، فال حاجة إلى إعتبار
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الدولية  الممرات لن  المائية  وبالمثل،  المشروع  .  أنشطة  أو حولها،تنفذ  عليها  المتنازع  المناطق    تعتبر  وال     في 

 . بالمشروع  ذات صلة في المناطق المتنازع عليهاالمشاريع ( 7.60مشاريع السياسية التشغيلية )

المعلومات لى  إ   الوصولوالقصد من سياسة     .13سياسة البنك الدولي بشأن الوصول إلى المعلومات .101

التي وضعها البنك الدولي هو ضمان إطالع األشخاص والمجموعات المتأثرة بالمشروع باستمرار على أهداف 

وثائق  الالمشروع وآثاره، واستشارتهم في جميع مراحل إعداد المشروع وتنفيذه لضمان تمثيل مصالحهم. وتكشف  

لبنك الدولي على اإلنترنت الذي يتيح للجمهور الخارجي لموقع  المحليا في مناطق المشروع والبيئية واالجتماعية  

 الدولي. ت المتعلقة بمشاريع وبرامج البنكاالطالع على المعلوما

مثل  .102 المصلحة  أصحاب  مع  هادفة  مشاورات  إجراء  الحكومات  من  الدولي  البنك  سياسة  تتطلب 

ول الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروع المجموعات المتأثرة بالمشاريع والمنظمات غير الحكومية المحلية ح

جميع   عن  الكشف  تم  وقد  المشروع.  تصميم  عند  االعتبار  في  نظرها  وجهات  البيئية  وتأخذ  الوثائق  مسودات 

مواقع الوكاالت المنفذة/الشركاء المنفذين على شبكة  مكان يمكن الوصول إليه عن طريق    محليا في واالجتماعية  

للبنك الخارجي  هومتين ألصحاب المصلحة الرئيسيين، وباللغة اإلنكليزية في الموقع  ، وبصيغة ولغة مفاالنترنت

 لمشروع.المسبق لتقييم القبل على االنترنت الدولي 

بشأن .103 الدولي  للبنك  التوجيهية  والسالمة  المبادئ  والصحة  المشروعات .  14البيئة  تأخذ  أن  يجب 

البيئية والصحية والسالمة لمجموعة البنك الدولي بشأن  الممولة من البنك الدولي بعين االعتبار المبادئ التوجيهية  

الصحة  بشأن البيئة والمبادئ التوجيهية    .15"(الصحة والسالمةبشأن البيئة والمبادئ التوجيهية  "المعروفة باسم  )

تتضمن أمثلة عامة وأخرى خاصة بالصناعة على الممارسات الصناعية الدولية    فنيةهي وثائق مرجعية  والسالمة  

مجموعة البنك الدولي والتي تعتبر عموما قابلة للتحقيق  المقبولة لدى مستويات ومقاييس األداء تتضمن الجيدة.  و

ة. وقد توصي عملية تقييم األثر بمستويات أو تدابير بديلة )أعلى في مرافق جديدة بتكاليف معقولة التكنولوجيا القائم

أو أقل(، تصبح، إذا قبلها البنك الدولي، متطلبات خاصة بالمشروع أو الموقع. وتنطبق على المشروع المبادئ 

 وتدرج في مدونات الممارسات البيئية الواردة في العقد. بشأن البيئة والصحة والسالمة التوجيهية 

 ليل الثغرات وتدابير سد الثغراتتح 3-4

، وهي:  مشاريع يصنف البنك الدولي المشاريع والمشاريع الفرعية في واحد من أربعة تصنيفات .104

مت خطورة  ذات  مشاريع  كبيرة،  خطورة  ذات  مشاريع  مرتفعة،  خطورة  خطورة  ذات  ذات  مشاريع  أو  وسطة 

وأساسه في وثائق المشروع وعلى موقع البنك الدولي يقوم البنك بكشف معلومات تصنيف مخاطر المشروع  و   منخفضة

 على اإلنترنت.

، فإن المشروع سيطبق  للمشروع  للمخاطر البيئية واالجتماعية الخطورة المرتفعة  بناء على تقييم   .105

الوطنية مال  اللوائح  أن  في حين  التحديد،  أكثر صرامة. وعلى وجه  فإنه سيتم  قواعد  االستثمارات،  لبعض  ئمة 

المسائل   تعالج على نحو مالئم  أن  لها  يتسنى  لبعضها اآلخر حتى  بالنسبة  الثغرات  لسد  تدابير إضافية  إستخدام 

بالتنظيم   المتعلقة  القدرات  بناء  أدمجت جهود  كما  والعمال.  المحلية  المجتمعات  العقود وسالمة  بإدارة  المتصلة 

للمساعدة على الدولي ومنظمة   والرقابة  البنك  الوطنية ومعايير  الممارسات  التنظيم/اإلنفاذ بين  الفجوات في  سد 

 
: الرابط التالي على شبكة االنترنتعلى المعلومات  إلى بالوصوليمكن االطالع على تفاصيل سياسة البنك الدولي المتعلقة   13
   information-to-http://www.worldbank.org/en/access    

المبادئ التوجيهية بشأن البيئية والصحة والسالمة على الرابط التالي على شبكة االنترنت:  يمكن الرجوع إلى  14
-02bf561935e5/Final%2B-b1f9-4660-6e17-https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d

Guidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM%2BGeneral%2BEHS%2B  
يمكن اإلطالع على المرجع من خالل الرابط التالي على شبكة االنترنت:   15

-ifc/publications/publications_policy_ehs-at-https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability

general   

http://www.worldbank.org/en/access-to-information
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/29f5137d-6e17-4660-b1f9-02bf561935e5/Final%2B-%2BGeneral%2BEHS%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nPtguVM
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_ehs-general
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_ehs-general
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األول لمحة عامة مفصلة عن الثغرات واإلجراءات الموصى بها، وهو ما   الملحق األغذية والزراعة. وترد في  

 يبرز االختالفات بين اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي والتشريعات الوطنية. 

   واالجتماعي  البيئي األساس خط  .4

 التركيبة السكانية االجتماعية على نطاق البلد 4-1

 
العربية  اللغة:   .106 الرسمي  الحديثة  الفصحي  تعتبر  الرسمية  بوجهها  اللغة  تستخدم ليمنلهي  بينما   ،

اليمن   األقل في  لهجات أخرى على  الخليجيةو  ة، والحضرميةالعدني-ةوالتعزي  ةالصنعانيوهي  )خمس  ، العربية 

العربية اليمنية  اليهودية  حوالي  (اللهجة  ويتحدث  شخص    7.6.   الشرقية   المناطق   في  ةالصنعانياللهجة  مليون 

في األجزاء   العدنية -اللهجة التعزيةمليون شخص    6.76حوالي  ، في حين يتحدث  اليمنوالغربية والوسطى من  

في محافظتي شبوة وحضرموت. يتحدث  اللهجة الحضرية  شخص    300,000  الجنوبية من البالد. ويتحدث حوالي

.  اللهجة اليهودية اليمنية العربيةشخص فقط    1000العربية الخليجية، ويتحدث  اللهجة  شخص    10,000حوالي  

، في حين تعتبر  هجة اليهودية اليمنية العربيةلبالوتتحدث الجاليات اليهودية في صنعاء وشبوة والبيضاء وعدن  

الصناعنية  ال االسالمية  ة والحضرميالعدنية  -التعزيةولهجة  حوالي    16.اللغات   اللهجة شخص    000,60يتحدث 

المناطق    ةمهريال حوالي  الفي  ويتحدث  العمانية،  الحدود  من  بالقرب  لغة    80,000صحراوية  اللهجة شخص 

 17سقطرى. في جزيرة  السوقطرية 

حوالي    :الديانة .107 المسلمون  والبهائيون 99.1يشكل  اليهود  يشكل  حين  في  اليمن،  سكان  من   ٪

ا سنة  في المائة تقريب  65ة، يعتبر  ومن بين األغلبية المسلم  18٪. 0.9والمسيحيون والهندوس النسبة المتبقية وهي  

 19. زيود في المائة منهم شيعة 35في حين أن شوافع 

اليمن تقريبا بين  حيازة االرض:   .108 المزروعة في  مليون من مالكي   1.2تتوزع مساحة األراضي 

هكتارات   10في المائة، وال تقل عن    62هكتارين بنسبة    2األراضي، تقل مساحة األراضي المزروعة فيها عن  

، وهي مكتوبة بموجب قانون  حقوق الملكية في اليمن مستنيرة من الشريعة اإلسالمية  20في المائة.   4أو أكثر بنسبة  

، الذي يشكل أساس تقسيم األراضي، ومع ذلك، ففي بلد به العديد م1995( لسنة  21)  األراضي والعقارات رقم 

ويدعم الشيوخ، أو السلطات التقليدية،    21من السلطات المختلفة في مناطق مختلفة، التعددية القانونية هي الواقع. 

 الحكم في العديد من المناطق الريفية ويلعبون دورا مهما في صنع القرار بشأن حقوق الملكية في السياقات المحلية. 

هو  .109 األول  الممتلكات.  من  رئيسية  أشكال  خمسة  إلى  اليمن  في  األراضي  حيازة  نظام  يصنف 

في    10في المائة من إجمالي األراضي في اليمن، إال أنها ال تتعدى    90األراضي الحكومية والتي تقدر بنسبة  

المزروعة.   األراضي  من  هو  المائة  حوالي  الثاني  تشكل  الخاصة  األراضي   85الملكية  مجمل  من  المائة  في 

ف  األوقاف الدينية التي تعرالثالث هو  في المائة من إجمالي مساحة اليمن.    10المزروعة، لكنها ال تشكل سوى  

بال والفقراء وقفأيضا  للسكان  األراضي  توفير  مثل  هامة  إجتماعية  أغراضا  تخدم  أن  األوقاف  وتستطيع   .

 
are-languages-icles/whatwww.worldatlas.com/art-يمكنكم االطالع على المرجع على الرابط التالي على شبكة االنترنت:  16

spoken-in-yemen.html  
links.org/country-https://www.land- :يمكنكم االطالع على المرجع على الرابط التالي على شبكة االنترنت 17

profile/yemen/#land 
world-https://www.cia.gov/the- يمكنكم االطالع على المرجع على الرابط التالي على شبكة االنترنت: 18

factbook/countries/yemen/ 
19 Idem. 
links.org/country-https://www.land-لتالي على شبكة االنترنت: يمكنكم االطالع على المرجع على الرابط ا  20

profile/yemen/#land  
 االنترنت:لتالي على شبكة يمكنكم االطالع على المرجع على الرابط ا 21

https://carnegieendowment.org/files/yemen_tribal_governance.pdf  
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، التي تزعم المشاعاألراضي  الرابع هو في المائة من أراضي اليمن.  4-3والمزارعين المستأجرين، وتتألف من 

للدولة.   تابعة  أرض  باعتبارها  الحكومة  اآلن  حتى  تمتلكها  أنها  القبلية  هوالمجتمعات   األراضي هي    الخامس 

 22.والوقف٪ من مساحة اليمن، وتقع على أراضي الحكومة والقطاع الخاص 4-3المستأجرة والتي تغطي أيضا 

حكومة ال تملك نظاما لتوثيق صكوك ال  ألن٪ من النزاعات في اليمن متعلقة باألراضي  80حوالي   .110

٪ على األقل من هذه النزاعات تتم تسويتها مع الشيوخ، 70 الملكية ووثائق األراضي، سواء الرسمية أو العرفية.

في المائة من جميع النزاعات تمنع    90وحوالي    23،24بدال من إستخدام النظام القانوني ونظام المحاكم في البالد. 

إلى حد كبير القانون العرفي. تعتبر مؤسسات الدولة وسيادة القانون ضعيفة وغير فعالة    أو تحل عن طريق نظم

وتوفر القبائل اليمنية النظام االجتماعي   خارج المدن الرئيسية في اليمن، وغالبا ما ال يثق بها في المناطق الريفية.

خارج النظام الرسمي، وهي معروفة بنجاحها في منع وحل النزاعات على الموارد، وخدمات التنمية واألراضي.  

 25إن الشيوخ مسؤولون أمام مجتمعاتهم لحل الصراعات وحماية مصالح قبائلهم.

ولكن األراضي الحضرية بصفة رئيسية تسجيل األراضي،  م  1991( لسنة  39)  يشترط القانون رقم .111

رة( يمسجلة بموجب القانون الرسمي، في حين أن األراضي الريفية موثقة بموجب وثائق ملكية األراضي )البص

فعال  غير  الرسمي  النظام  في  األراضي  تسجيل  ويعتبر  أمين.  أو  شيخ  يعدها  التي  األراضي  ميراث  شهادة  أو 

٪ فقط من أراضي اليمن مسجلة في 20-10موما. وال يوجد سوى حوالي  ومستهلكا للوقت وغير جدير بالثقة ع

سمية. غير أنه، كما ذكر  رأو في وثائق غير    البصيرةالنظام الرسمي، في حين أن الباقي من األراضي مسجل في  

لية  أعاله، ال توجد آلية في النظام الرسمي لتوثيق صكوك ملكية األراضي الرسمية أو غير الرسمية، وال توجد آ

وهذه أيضا مشكلة تتعلق باألراضي المملوكة للدولة فبما أن الدولة    26وطنية تسمح بإيجاد حيز للغش في األراضي. 

أمر  االستيالء على األراضي  فإن  للدولة،  المملوكة  قوائم جرد األراضي  أو  بالوثائق  ال تملك سجالت موثوقة 

 27شائع. 

ن اليمنيين إلى األراضي، وخاصة بالنسبة للفئات تعد حيازة األراضي وسيلة مهمة لوصول العديد م .112

الفقيرة والمهمشة، ومع ذلك ال تزال زراعة المالك هي السائدة. وفي كثير من المرتفعات، يعمل نظام حصص  

لنظام   وفقا  والمستأجر  المالك  بين  المحصول  ويتقاسم  وبالعمل،  باألرض  األرض  مالك  يساهم  االستئجار حيث 

أن يختلف نظام التوزيع هذا من منطقة إلى أخرى وهو شائع في مناطق المرتفعات، رغم  توزيع تقليدي. ويمكن  

أن الممارسة تتناقص ببطء كلما توافرت خيارات أخرى للعمالة. وتعتبر اإليجارات الثابتة أكثر شيوعا في أراضي  

 28.قابلة للريالمنخفضة ال األراضياألوقاف والحيازات 

إستصالح   .113 أن  حيازة كما  إتفاقات  في  وارد  أمر  المستأجرين  المزارعين  جانب  من  األراضي 

األراضي. ومن الشائع للمستأجر الذي إستعاد األراضي غير المزروعة أو المراعي أن يحتفظ بحصة أكبر من 

المحصول، أو ربما كل المحصول، لعدة سنوات من أجل إسترداد تكلفة إستصالح األراضي. وهذا أمر شائع أيضا  

ين المستأجرين الذين ينقلون اإلنتاج إلى القات. وإذا رغب مالك األرض في إنهاء عقد اإليجار بعد إستصالح ب

األراضي أو زراعة القات، يدفع المالك للمستأجر القيمة السوقية لألرض المحسنة. ولكن إذا قدم مالك االرض  

 29رأس مال للتحسين ، يدفع المالك نصف قيمة السوق. 

 
22 https://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf 
23 profile/yemen/#land-links.org/country-https://www.land 
24  0P1020l0land0tenure109June.pdfhttps://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW 
25:profile/yemen/#land-links.org/country-https://www.land  
26  https://carnegieendowment.org/files/yemen_tribal_governance.pdf   
27 profile/yemen/#land-links.org/country-ttps://www.landh 
28 profile/yemen/#land-links.org/country-https://www.land 
29 
28https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12298/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf?sequence=1&isAll

owed=y   

https://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf
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حيازة األراضي مستقرا منذ فترة طويلة في اليمن، حيث يتراوح متوسط عقود اإليجار   يعتبر نظام .114

عاما. ومع ذلك، فمع تزايد الطلب على األراضي الصالحة للزراعة، تزداد أيضا قوة مالك األراضي    50و    30بين  

 على الطلب نمو مع األراضي إلى المهمشة الفئات وصول ينخفض  فضال عن قدرتهم على المساومة. ويمكن أن

للزراعة. والواقع أن الجماعات العرقية المهمشة مثل المهمشين تواجه بالفعل حواجز كبيرة   الصالحة األراضي

 30تحول دون الوصول إلى األراضي في مختلف أنحاء البالد. 

بينما تمارس المجتمعات المحلية   المشاعتدعي الدولة ملكيتها النهائية لألراضي    :المشاعاألراضي   .115

القانون رقم االستخدام واإلدارة. وينص  لسنة  21)  التي تعيش عليها حقوق  على أن جميع األراضي  م  1995( 

مع ذلك، تخضع  تملكها الدولة، وأن الدولة يجب أن تدير األراضي لصالح السكان والمجتمعات المحلية. و المشاع

 32، 31على الرغم من أنها مملوكة قانونيا للدولة.   -للقانون العرفي إلى حكم القبائل    المشاع معظم حيازات األراضي  

ومن المرجح أن    مشاعوبموجب القانون الحالي، فإن الكثير مما تعتبره المجتمعات الريفية أرضا قبلية هو أراض  

هنا فإن  وبالتالي  للدولة،  مملوكة  الذين  تكون  فاألشخاص  األراضي.  بهذه  يتعلق  فيما  للنزاع  كبيرة  إمكانية  ك 

يكفي  ال  أنه  يرون  الذي  النحو  على  بها  االنتفاع  أو  باألرض  االنتفاع  في  الحق  لهم  الدولة  أراضي  يستخدمون 

 33لتدميرها، ولكن كثيرين يعتقدون أن حقوقهم تصل إلى حد الملكية.

جمهورية   .116 ظهور  مع  األراضي  ملكية  في  التباين  هذا  ظهر  عام اليمن  وقد  الشعبية  الديمقراطية 

القانون رقمم1967 بما في ذلك  الخاصة،  الملكية  إلغاء  إلى  أدى  لسنة  11)  ، مما  الذي صادر ملكية  م  1972( 

يطر على مساحات كبيرة  األراضي من الجماعات القبلية. وقبل صدور هذا القانون، كانت المجموعات القبلية تس

من األراضي في الشمال والجنوب على حد سواء. وفي حين يمكن أن يكون النزاع على ملكية األراضي في جميع  

واألراضي القبلية، إال أنه معروف على وجه الخصوص بأنه األراضي الحكومية المشاع أنحاء اليمن يدور حول  

و عدن  في  باألراضي  وباال يتعلق  والمكال  معظم  حديدة  بملكية  العكابرة  قبيلة  تطالب  المكال،  وفي  منها.  لقرب 

سنوات  منذ  الملكية  على  مستمرة  نزاعات  في  انخرطت  وقد  المدينة،  من  الشرق  إلى  المستغلة  غير  األراضي 

 34عديدة. 

بموجب القانون الرسمي، للنساء الحق القانوني في امتالك األراضي وشرائها   المرأة واألرض: .117

وبيعها في اليمن. بيد أن القانون العرفي والممارسات التقليدية والدينية هي السائدة، وال يمكن إال لعدد قليل من  

ض. وفي بعض المناطق،  النساء أن يحققن حقوقهن الرسمية. فقلة من النساء، بمن فيهن ربات األسر، يملكن األر

يتعين على المرأة الحصول على إذن زوجها لشراء أو بيع األرض، بغض النظر عن الملكية. وبموجب قانون  

 35األحوال الشخصية، يجب على النساء المطلقات مغادرة منزل األسرة.

يعتبر عدم المساواة بين الجنسين أحد األسباب الجذرية النعدام   :االجتماعينوع  الالعنف القائم على   .118

األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر في اليمن. ومنذ بداية الصراع في اليمن تغيرت الديناميات الجنسانية، وبالتالي  

 االجتماعينوع  العن إرتفاع مستويات العنف القائم على    تشير التقارير أصبحت النساء والفتيات أكثر تهميشا. كما  

كما شهد الرجال والفتيان مستويات أعلى من    36مما يمكن أن يزيد من تعزيز عدم المساواة بين الجنسين في البلد.

 37.القائم على النوع االجتماعيالعنف 

 
 المرجع السابق. 30
 المرجع السابق. 31
32 profile/yemen/#land-links.org/country-https://www.land   
33 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12298/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 
 .المرجع السابق  34
35 profile/yemen/#land-links.org/country-https://www.land 
36 en_0.pdf-201016-analysis-conflict-gender-yemen-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rr 
37 Conflict%20and%20Gender%20dynamics%20in%20Yemen.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/068 
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القانون والممارسة على حد سواء نتيجة لبنية المجتمع  .119 تواجه المرأة في اليمن تمييزا متفشيا في 

الجن والفرص  وقواعده  السياسي  والتمثيل  السياسية  للمشاركة  محدودة  فرص  سوى  للمرأة  تتاح  وال  سانية. 

ن، الزواج دون إذن من ولي أمره  نال يمكنهواالقتصادية والفرص التعليمية والحصول على الرعاية الصحية.  

عرضة   نالحماية القانونية يجعلهغياب  وبحقوق متساوية في الطالق أو الميراث أو حضانة األطفال  وال يتمتعن  

وغالبا  -للعنف المنزلي والجنسي. كما أزداد زواج األطفال بسبب الفقر وانعدام األمن االجتماعي نتيجة للصراع 

ما تستخدم هذه الطريقة كآلية تكيف من قبل األسر المتضررة من الصراع. وبشكل عام، يعتبر شمال اليمن أكثر 

 38لنوع االجتماعي وحقوق المرأة.تحفظا من الجنوب من حيث ا

أن   .120 على    يحدثيمكن  القائم  االجتماعي  العنف  مختلفةالنوع  الجنسي،    ومنها:  بأشكال  التحرش 

التبادلي  و  والزواج القسري والزواج المبكر التناسلية لإلناثالزواج  والحرمان من الميراث،    وتشويه األعضاء 

هودا لتحسين حقوق المرأة في اليمن، من خالل تشكيل إستراتيجية  والقيود المفروضة على التنقل. بذلت الحكومة ج

تنمية المرأة واستراتيجية تنمية صحة المرأة. ومع ذلك، فإن إنفاذ هذا التشريع، باإلضافة إلى األعراف الثقافية 

الرجل والمرأة والدينية التقليدية، يشكل تحديا ويفاقم من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص بين  

 39.في اليمن

مساء بتوقيت   12:47  الساعة  إلىم  2020  يناير  03في اليمن، من  :  (19-كوفيدفيروس كورونا ) .121

 1,366مع    (19- )كوفيدفيروس كورونا  ب مؤكدة  إصابة  حالة    6,964، كانت هناك  م2021  يوليو   15  وسط أوروبا

اليمنية  محافظات  المن  في المئة    50وتفيد التقرير بأن    .40منظمة الصحة العالميةبحسب    –وفاة بسبب الفيروس  

غير أنه ينبغي مالحظة أن القيود التي تكتنف اإلبالغ   ،41قد تضرر بذلك  محافظة( 22محافظة من أصل    11)أي  

بسبب النزاع وانخفاض الموارد تعني أن عدد المحافظات )واألفراد بوجه عام( المتضررين من المحتمل أن يكون  

نظام الرعاية الصحية في اليمن في حالة يرثى لها بعد ست سنوات من الحرب. اإلبالغ عن اإلصابة به.  نقصا في  

مبادرة الوصول العالمي للقاحات   )مرفق   (19-فيروس كورونا )كوفيد  من خالل برنامج الوصول العالمي للقاحات

، والتي (19-فيروس كورونا )كوفيد  لقاحاتمليون جرعة من    14(، يجب أن تتلقى اليمن  أو كوفاكس  19-كوفيد

 42.لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية   ا  ، وفق من السكان في جميع أنحاء البالد  بالمائة  23تطعم  يمكن أن  

أطلق اليمن الجولة األولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في عدن   م،2021أبريل    20في  و .122

 .اليمن أنحاء في   مديرية   133  شخصا في   317,363  محافظة يمنية. وتهدف الحملة إلى الوصول إلى  13وغطت  

كورونا   فيروس  تلقيح ضد  شهادة  تقديم  اليمن  من  البرية  الحدود  على  السعودية  السلطات  ( 19-)كوفيدوتطلب 

، بلغ مجموع جرعات اللقاح التي أجريت  م2021 ويولي  12وفي  43بدخول المملكة العربية السعودية.  مسماح لهلل

في شمال اليمن، (  19-كوفيدفيروس كورونا )وستبدأ منظمة الصحة العالمية حملة تلقيح ضد    44. ةجرع  297,405

أرقام عن اإلصابات   الواقع أي  تقدم سلطات األمر  لم  الوفيات منذ مايو  (  19-كوفيدبفيروس كورونا )حيث  أو 

 45. م2020

 
38 Conflict%20and%20Gender%20dynamics%20in%20Yemen.pdf-liefweb.int/files/resources/068https://reliefweb.int/sites/re 
39 Conflict%20and%20Gender%20dynamics%20in%20Yemen.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/068 
40 https://covid19.who.int/region/emro/country/ye 
41 -https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing

27_may_2021.pdf   
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المعلومات حول بحجب  سلطات الحوثيين في اليمن  قامت  ،  منظمة هيومان رايتس ووتشلوفقا  و .123

الخاضعة وتأثيره، وقوضت  (  19-)كوفيد مخاطر فيروس كورونا   المناطق  اللقاحات في  لتوفير  الدولية  الجهود 

 46لسيطرتها. 

124.  

- كوفيد إصابات بفيروس كورونا )عن وجود  داخليا  فلم تبلغ أي أسرة نازحة    م،2021مايو    31ومنذ   .125

كسبب رئيسي  (  19-)كوفيد فيروس كورونا  إصابات ب . وحتى اآلن، فإن العدد اإلجمالي للنازحين الذين ذكروا  (19

 47.معيشية أسرة 1,559 وللنزوح ه

الغذائي والتغذية:   .126 الغذاء  األمن  انتشار عدم كفاية الحصول على  المائة خالل   42بلغ معدل  في 

إلى  م2021مارس   قليال  انخفض  أن  بعد  و    39،  المائة  يناير    40في  المائة خالل  على م2021فبراير  وفي   ،

"مرتفعا جدا" لعدم كفاية إستهالك  فيها  محافظة(، كان معدل االنتشار    13أكثر من نصف المحافظات )  48التوالي. 

المعدالت في    ،٪(40)≤م  2021مارس  األغذية خالل   أعلى  المائة(  63لحج )محافظة  وسجلت  محافظة  و  في 

 49في المائة(. 56) في المائة(، يليها الجوف وريمة 57شبوة والضالع ) ومحافظتي في المائة( 59عمران )

في المائة أو أكثر في تسع محافظات.   20ارتفع معدل انتشار سوء الحصول على الغذاء إلى نحو   .127

محافظة في المائة( و  26ريمة )محافظة  في المائة( و  28لحج )محافظة  وكانت أعلى نسبة انتشار للمرض في  

وشملت    50في المائة(.   21الجوف وعمران )محافظتي  في المائة( و  22.5شبوة )محافظة  في المائة( و  23أبين )

العوامل الرئيسية التي تحد من قدرة األسر المعيشية على الحصول على الغذاء )حسبما أفادت به األسر المعيشية( 

التراكمية في أسعار األغذية مقرونة بانخفاض الدخل والبطالة، مما استمر   القدرة الشرائية  االنخفاذ في  الزيادة 

 51. م2021في عام  بصورة أكبرر المعيشية لألس

 

 

 

التغذوي   .128 التثقيف  الدراسة ينتشر  األطفال في سن  إلى  الوصول  أجل  المدارس من  اليمن في  في 

وأسرهم. وقد شمل ذلك تدريب معلمي المدارس على التغذية وجعل معلمي المدارس ينشرون المعلومات التغذوية 

متزايد بعواقب   52اآلباء والمعلمين.  اجتماعاتللوالدين خالل   األطفال مهددة بشكل  اليمن، أصبحت تغذية  وفي 

وخيمة طوال دورة الحياة، كما أن سوء التغذية الحاد وصل اآلن إلى مستويات خطيرة في جميع أنحاء البالد.  

. ويعاني ما يقرب من مليوني  والتطور٪ فقط من األطفال يأكلون الحد األدنى المقبول من الغذاء للبقاء والنمو 15

 53طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.   0,00036  طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك

يعتبر   .129 اليمن،  الدولية    التثيقففي  المنظمات  تقودها  التي  الحالية  الجهود  مع  محدودا،  الغذائي 

والحكومة. تهدف خطة التغذية متعددة القطاعات في الجمهورية اليمنية إلى معالجة سوء التغذية لدى األطفال،  

 
46 
47https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboa

rd%20DRAFT_%2325_V2.pdf 
47 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboard

%20DRAFT_%2325_V2.pdf 
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50 0000130243.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
51 35    0000130243.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
 االستراتيجية الوطنية للتغذية في اليمن   52
53 https://www.unicef.org/yemen/nutrition 
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 54عند الوالدة، وسوء التغذية لدى األمهات والمغذيات الدقيقة ووفيات األطفال واألمهات. انخفاض الوزن  ومعالجة  

، لم يطرأ أي تحسن  م1997كما أن الوضع التغذوي للنساء في سن اإلنجاب يثير قلقا كبيرا في اليمن. ومنذ عام  

التغذية. ويزيد سوء التغذية لدى   من النساء يعانين من سوء 1/4على الحالة التغذوية للمرأة، كما أن ما يقرب من 

واألطفال المولودون قبل األوان أو الذين    الوالدة المتعسرة بما في ذلك    -األمهات من خطر ضعف نتائج الحمل  

أكثر من مليون    تثقيفتم    م،2019وفي عام    55يعانون من انخفاض الوزن عند الوالدة، ونزيف ما بعد الوالدة.

. وتلقى  تطورهملتحسين فرص بقاء األطفال ونموهم و  تغذية الرضَّع وصغار األطفالامرأة حامل ومرضع على  

 56.م 2018عام  في    تغذية الرضَّع وصغار األطفالالمشورة بشأن  مليون امرأة حامل ومرضع    1.7ما مجموعه  

، تم توفير التثقيف الغذائي بشأن تحسين الرضاعة الطبيعية  لتغذية المجموعة القطاعية المعنية بانشرة  ومن خالل  

لألطفال دون السنتين إلى    تغذية الرضَّع وصغار األطفالبشأن  الخالصة في األشهر الستة األولى، وتقديم المشورة  

 57امرأة حامل ومرضع ومقدمي الرعاية. 3,195,059

التي وضعتها الحكومة التغذية واألمن الغذائي   كما تتناول االستراتيجية الوطنية لمصائد األسماك .130

كسب   فرص  تعزيز  األسماك    العيشمن خالل  لمصائد  الوطنية  االستراتيجية  تهدف  الصيد.  ومجتمعات  ألسر 

سبل كسب  2012-2025) وتحسين  االقتصادي،  النمو  في  القطاع  مساهمة  تعزيز  إلى  عام  بشكل  في    العيش ( 

اتيجية خططا للقطاع من أجل  والشباب، وتعزيز األمن الغذائي. وتحدد االسترالمجتمعات المحلية، وتمكين المرأة 

.  الحلول االقتصادية والبيئية(  2. )االستخدام الفعال لموارد مصائد األسماك وتربية األحياء المائية(  1أتي: )ما ي

الرشيدة(  3) الرشيد واإلدارة  القطاعات ذات الصلة، وإق(  4. )الحكم  الوثيق مع  امة شراكات قوية بين  التعاون 

ملتزمة كمبادئ  والخاص  العام  )القطاعين  المخزون  (5.  إدارة  )تحسين  في سلسلة   (6.  التطورات واإلضافات 

 تعزيز على خاص بوجه التركيز مع البديلة، العيش لنظم المحلي الصعيد على والترويج التسويق   (7. )القيمة

 58الغذائي. األمن

المنظمات   .131 تساهم  الغذائي وكما  األمن  في  التغذويالدولية  وتعمل    التثقيف  اليمن.  مجموعة الفي 

بشكل خاص بنشاط في اليمن. ومع ذلك، فإن معظم المساعدات الدولية توجه في المعنية بالتغذية  العالمية  القطاعية  

ويجري تناول   59. التغذويالوقت الراهن نحو توفير الغذاء في حاالت الطوارئ واتخاذ التدابير بدال من التثقيف  

واإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية،   جوانب يستهدف دخل األسر المعيشيةاألمن الغذائي من خالل نهج متعدد ال

 60وممارسات تعزيز التغذية وإدارة األمن الغذائي. ووصول المزارعين إلى األسواق 

في اليمن، في العمل  مليون طفل    1.3أكثر من  يشارك  :  األطفال  الةاإلجراءات المتخذة للتصدي لعم  .132

، أقرت م2019. وفي عام  وال يحصل معظمهم على أجرعاما،    11و    5ألف طفل تتراوح أعمارهم بين    469منهم  

إنهاء ومنع تجنيد األطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية، والتي تضمنت    عملحكومة الجمهورية اليمنية خطة  

وتدريب    90إنشاء   المسلحة  القوات  في  األطفال  لحماية  تنسيق  األطفال.  40جهة  الجنود  لتحديد  منها   61جهة 

ن العمل، بشأن الحد األدنى لس  (138)  أيضا على إتفاقية منظمة العمل الدولية رقمادقت الجمهورية اليمنية  وص

، وعدم  14بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، وقبول عدم إمكانية إستخدام األطفال دون سن   (182) واالتفاقية رقم

 م 2004( لسنة  56)  بيد أن المرسوم الوزاري رقم   62عاما في أعمال خطرة.  18إمكانية إستخدام األطفال دون سن  

تنص على أن سن العمل م  2002ن قانون حقوق الطفل لعام  م  (133)  سنة، ولكن المادة  15يحدد سن العمل األدنى  

 
54 version%29.pdf-Nutrition_Yemen%28English-for-SBC-for-Strategy-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/National 
55 https://www.unicef.org/yemen/nutrition    
 المرجع نفسه. 56
57 -e.info/files/documents/files/2020_nc_bulletin_issue_10_janhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianrespons

dec_2020_with_im_revision_002_0.pdf 
58 FINAL_29April2020.pdf-MSNAP-content/uploads/2020/08/Yemen-https://mqsunplus.path.org/wp 
59 -info/files/documents/files/2020_nc_bulletin_issue_10_janhttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.

dec_2020_with_im_revision_002_0.pdf   
60 eng.pdf-april21-overview-yemen-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mena 
61 labor/yemen-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child 
62 en/index.htm--ilo/newsroom/news/WCMS_201431/lang-the-https://www.ilo.org/global/about 
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يحظر قانون العمل اليمني العمل الخطر   63سنة، وبالتالي فإن الحد األدنى الفعلي لسن العمل غير مؤكد.  14هي  

على األطفال دون سن الخامسة عشرة ما لم يكونوا يعملون في الزراعة أو الخدمة المنزلية أو العمل مع أسرهم،  

هذه الحالة يجب أن تكون ظروف العمل "مناسبة" )هذا المصطلح غير محدد في قانون العمل(. غير أن  وفي  

وتحمي قوانين    64عاما دون إستثناء.  18يحظر العمل الخطير على أي شخص يقل عمره عن  (  56)  المرسوم رقم  

 65حقوق الطفل األطفال دون سن الثامنة عشرة من االستغالل االقتصادي ويحظر قانون حقوق الطفل بغاء األطفال. 

المرسوم رقم البغاء والمواد    (56)  وينص  بما في ذلك  أسوأ أشكال عمل األطفال،  القضاء على  على ضرورة 

اص واألنشطة غير المشروعة، وينص على عقوبة السجن اإلباحية والجنود األطفال والسخرة واالتجار باألشخ

 66على بيع األطفال وإجبارهم على البغاء و/أو التحريض على االتجار بالمخدرات.

الحماية االجتماعية في اليمن على المستوى  تدابير الحماية االجتماعية على المستوى الحكومي:   .133

برن ويشمل  عديدة.  ومبادرات  برامج  من  تتكون  شبكةالحكومي   الرعاية صندوق  االجتماعي األمان امج 

 األشغال العامة وبرنامج األسماك وصيد بالزراعة النهوض  وصندوق  للتنمية، االجتماعي والصندوق  االجتماعية،

. وتوفر هذه البرامج والصناديق المساعدة  تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق  األسرة إنتاج وبرنامج

لألسر   مشاريع  النقدية  وتنفذ  الفقيرة،  الخدمات  المعيشية  وتقدم  األصول،  ملكية  إلى  وتؤدي  العمل  فرص  خلق 

األساسية، وتوفر الحماية االجتماعية للموظفين العسكريين وغير العسكريين خالل الشيخوخة والمرض، وتدعم  

ال في  اإلنتاجية  الحماية  األنشطة  مؤسسات  بأهمية  االعتراف  في  الحكومة  بدأت  كما  األسماك.  ومصائد  زراعة 

 67مثل التعاونيات والنقابات والرابطات المهنية.  -االجتماعية 

إلى توسيع شبكة األمان االجتماعي وآليات االستهداف، وتمكين   2025تهدف الرؤية االستراتيجية   .134

يع الصغيرة، وتوفير بناء القدرات من خالل برامج التدريب، وتوسيع  الفقراء اقتصاديا من خالل تمويل المشار

نطاق التأمين االجتماعي وتغطية المعاشات لتشمل جميع العاملين في جميع وحدات الحكومة والمؤسسات العامة 

اطق  وخاصة في الزراعة في المن - والخاصة، وزيادة االستثمارات كثيفة العمالة في جميع القطاعات االقتصادية 

في   للفقراء  القروض  توفر  وزيادة  الغذائي،  واألمن  االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجيات  وتنفيذ  الريفية، 

التأمين والمعاشات رقم    68خاصة للنساء.  -المناطق الريفية   القوانين المحددة قانون  م 1991( لسنة  25)وتشمل 

 69. م1996( لسنة 31) وقانون الرعاية االجتماعية رقم

 لمناطق المشروع خط األساس البيئي واالجتماعي   4-2

. منطقة من مناطق المشروعلمحة عامة عن خط األساس البيئي واالجتماعي لكل  قسم  يتضمن هذا ال .135

كما   بالحماية،  الصلة  ذات  المعلومات  سوى  مطوال  يناقش  على  وال  المعلومات  يحتوى  عن  إضافية  معلومات 

المتص البيئية  األخرى  بالتنمية  بالترتيب  واالجتماعيةلة  المشروع  مناطق  وتغطى  ذلك ضروريا.  اعتبر  كلما   ،

 األبجدي لتيسير الرجوع إليها. 

 

 

 

 
63 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf 
 المرجع نفسه. 64
 المرجع نفسه. 65
 .المرجع نفسه 66
67  https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinYemen.pdf 
68 https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/SocialprotectionandsafetynetsinYemen.pdf 
69 ctionandsafetynetsinYemen.pdfhttps://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Socialprote 
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 لألنشطة اليت تنفذها منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي  املشروع: خريطة مناطق 2الشكل 

 

 
 

 : أَْبيَنمحافظة 

وتبلغ تقع محافظة أبين في الجزء الجنوبي من الجمهورية اليمنية،  الطوبوغرافيا والجيولوجيا:   .136

ويحدها من  ( كيلو متر،  427وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى ).  2( كم 16,442مساحتها حوالي )

والبحر العربي من الجنوب ومحافظة شبوة من الشرق ومحافظتي لحج وعدن  الشمال محافظتي شبوة والبيضاء  

ومديريات  ، يات ساحلية )خنفر، زنجبار و أحور(مقسمة إلى مدير ( مديرية11ويبلغ عدد مديرياتها )من الغرب. 

وتعد مدينة زنجبار مركز المحافظة مودية، الوضيع، جيشان والمحفد(. جبلية )وهي سرار، رصد، سباح، لودر، 

 71، 70لمحافظة أبين.  –العاصمة  –

مترا فوق سطح البحر في   350,2إلى  ارتفاعها  بين جبال يبلغ  أبين  محافظة  تتفاوت طبوغرافيا   .137

يذكر أن دلتا   72الممتدة من الغرب إلى الشرق على طول المحافظة.وصوال إلى الشواطئ  مديريتي رصد وسباح  

في اليمن، حيث تبلغ مساحة األراضي   القابلة للريأبين تعد من المعالم البارزة لمحافظة أبين وإحدى أكبر المناطق  

تتكون الصخور السفلية في المناطق الجبلية في أبين من سناج وردي ماقبل   73ألف هكتار.  40فيها    القابلة للري

الكمبري إلى رمادي من الجرانيتيس والميغماتيس والبرمائيات والرخام وصخور البركان ويشكل جزءا من التيران 

 
70  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
71  https://yemenlg.org/governorates/abyan/  
72  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
73 v2.pdf-00121-10-water 
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و"درع    74اجية. األرجوانية من المحفد ودرع ما قبل الكمبري. فالرخام موجود كطبقات تكتونية داخل التيران الزج

ما قبل الكمبري" هو الطبقة السفلى من شبه الجزيرة العربية ويتكون من صخور مشينة مثل الجرانيت الوردي 

المقاوم لألصابع والديوريت والجببرو والصخور البركانية المائلة. ويتكون الدرع العربي أيضا من صخور متحولة 

الكوارتزيت، والرخام والالئحة. وقد اختبرت هذه الصخور طويا مثل الميكا، الكلوريت، والحنجرة، والجنييس، و

 75شديدا وتقاعسا بمرور الوقت ولذلك يعتبر هيكل الدرع معقدا.

الجوية:   .138 السهول المناخ واألرصاد  التضاريس. والمناخ في  يتغير بحسب طبوغرافيا  أبين  مناخ 

درجة مئوية. وفي    40الصيف لتصل إلى    الساحلية حار في جميع الفصول ويمكن أن ترتفع درجة الحرارة في

إلى   الحرارة  الشتاء ينخفض متوسط درجة  الساحلية تواتر منخفض    20أشهر  السهول  درجة مئوية. كما تشهد 

لالمطار في شهور الشتاء والخريف. ولكن في المرتفعات الجبلية يكون الطقس دافئا بدرجات معتدلة في الصيف 

 76مطار أحيانا في فصلي الربيع والصيف.والشتاء، باالضافة إلى هطول اال

تعد تربة األمالح فائقة الحرارة     77هي فوق حرارية وعارية. التربة في محافظة أبين    جودة التربة: .139

تتسم التربة الحجرية  و  78درجة مئوية.   22أكثر أنواع التربة حرارة على وجه األرض ودرجة حرارتها تزيد عن  

 79،80. الري مطلوب في التربة القاحلة من أجل إنتاج المحاصيل. الجافةجافة وتظهر في المناخات بالحرارة و

 

يعتبر صيد األسماك والزراعة من األنشطة الرئيسية للسكان المحليين في أبين   :األراضيإستعمال   .140

وأهم المحاصيل التي تنتج في المحافظة هي القطن   81بالمائة من المنتجات الزراعية في اليمن.   4.72ويساهم بنسبة  

. أما الوديان األكثر شالعيكما أن أشجار نخيل التمور وتربية الماشية تشكل مصدرا لكسب    82والخضار والفواكه. 

. صيد السمك هو مصدر احورووادي  لمة  ووادي    السائلة البيضاءووادي    حسانووادي    بناءشعبية فهي وادي  

الساحل. طول  على  شائع  زراعة   83رزق  مع  والسمسم  القطن  مثل  النقدية  المحاصيل  تزرع  أبين،  دلتا  وفي 

و المانجو  مثل  المحاصيل  من  وغيرها  األساسية  السوداني المحاصيل  والفول  والليمون  والببايا  والموز  البطيخ 

والطماطم والذرة الدخانية والقمح والذرة. وبسبب النقص في المياه في منطقة الدلتا، يجري ري المحاصيل عموما 

 84في المئة فقط أو اقل من إحتياجاتها المائية.  80بنسبة 

 

بين ال تحصل على مياه الشرب )مكتب بالمائة( في أ  48نصف األسر تقريبا )  الموارد المائية: .141

(. وتتوفر خدمات المياه والصرف م2018تنسيق الشؤون اإلنسانية: لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  

 85، ولكن ليس في جميعها. وتعمل خدمات المياه المحلية بدعم من المنظمات الدولية. المديرياتالصحي في بعض  

حالة وفاة في العقد الماضي   100وقد أدت النزاعات حول مياه المحاصيل الزراعية في دلتا أبين إلى أكثر من  

بسبب عدم وجود حقوق واضحة للمياه وعدم المساواة في إستخدام الموارد المحلية. وقد أدى ذلك إلى عدم توازن  

األقل امتيازا في إتجاه المصب.   الفضليالمنبع وقبيلة    توزيع المياه والخالف بين قبيلة يافع األكثر ثراء في إتجاه

وعادة ما يتم تخصيص المياه أوال لحقول المنبع مع وضع القيد المتمثل في تحقيق تشبع واحد فقط لكل موسم ري. 

وبعد تلبية طلب قبيلة يافع في المنبع، يتم تمرير المياه باتجاه المصب إلى الفضلي. ونتيجة لذلك، لجأ مزارعو 

الفضلي باتجاه المصب إلى إستخراج المياه الجوفية لري حقولهم، ومع ذلك ال يزالون يواجهون نقصا في المياه  

 
74 -mantledykesofAbyanProvinceYemenRepublic-LeBasetal2004MinandPetrologyThecarbonatite

themixingofmantleandcrustalcarbonatematerialsrevealedbyisotopeandtraceelementanalysis.pdf   
75 https://edepot.wur.nl/493427   
76   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
77  https://edepot.wur.nl/493427  
78 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
79 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
80 http://www.soilinfo.psu.edu/index.cgi?soil_clim&information&general&taxonomy_defs&soil_moist_regimes&classes&aridic 
81   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
82 https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=abin      مذكور فيhttps://yemenlg.org/governorates/abyan/   
83  es/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fil 
84   v2.pdf-00121-10-water 
 / https://yemenlg.org/governorates/abyan  م.2019مقابلة مع عضو المجلس المحلي، أبين.  مارس   85
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المتدفق من وادي  على الري    قبيلة يافعبسبب تناقص حجم مخزون المياه الجوفية والطبقات الصخرية. وتعتمد  

  86. بناء

 

ثر مصادر الري شيوعا في محافظة أبين، الموسمية أك  السيوليعتبر الري باستخدام  نظام الري:   .142

حيث يأتي إستخراج المياه الجوفية في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان. ولكن هذين المصدرين ال يكفيان لتلبية  

إحتياجات سكان أبين، حتى في دلتا أبين التي تعد واحدة من أكبر أنظمة الري في اليمن. وتتبع القواعد التي تنظم  

المياه لمستعملي المنبع ثم المصب و/أو سنة التأسيس، مما يعني أن مستخدمي  الري في أ بين عملية تخصيص 

 87المياه الذين أنشأوا على األرض يستطيعون الحصول على المياه أوال. 

 

والبيئية: .143 الزراعية  المدارية    المناطق  المنطقة  في  أبين  الصحاري  األفروتاريةتقع  تقع  كما   ،

االستوائية ضمن المنطقة البيئية. وتقع هذه المنطقة البيئية على طول الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة  والجزيرات  

العربية وتتسم بانخفاض معدل سقوط األمطار وضباب كثيف مصدرها الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي  

الجافة البيئة  في  الرطوبة  إلى  م  88.تؤدي  مناطق  أربع  تحت  أبين  الساحلية وتندرج  الصيد  منطقة  وهي  عيشية 

ومنطقة   خن والذرة الرفيعة والثروة الحيوانيةالد  منطقةالساحلي الغربي  السهل  والجزرية الكبرى في اليمن، ومنطقة  

 والشرقية  والهضبة الوسطى  وادي الذرة الرفيعة، والدخن والخضروات، والفاكهة، والثروة الحيوانيةالغرب ووسط  

. تمتد منطقة الصيد الساحلية والجزرية في اليمن الكبرى على ساحل اليمن وجزره، وتتسم  ويةالرع  منطقة الزراعة

بسبل كسب الرزق المعتمدة على الصيد. ويقل إنتاج المحاصيل في هذه المنطقة، إال أن تربية وبيع الماعز واألغنام 

الرعوية للهضبة   -المنطقة الزراعية    والماشية أمر شائع، باإلضافة إلى أنشطة كسب الرزق في المحيطات. وتتميز

الوسطى والشرقية بانخفاض هطول األمطار مما يجعل إنتاج المحاصيل محفوفا بالمخاطر. ويعتمد الناس في هذه  

المنطقة على الذرة والقمح كغذاء ومحاصيل نقدية، وخراف ماشية وتربية. وفي منطقة سرغوم السرغوم الساحلي 

رع الذرة الصفراء والدخن كغذاء ومحاصيل نقدية، بينما ينتج القطن كمحصول نقدي.  الغربي ومنطقة الماشية، يز

والذرة  والدخن  الدخانية  الذرة  والماشية  والفاكهة  والخضار  الدخن  يزرع  واألوسط،  الغربي  الذرة  وادي  وفي 

 89والخضروات كمحاصيل غذائية ونقدية. 
 

 

 
 والجزرية الكبرى في اليمن الصيد في المناطق الساحلية   : 7المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 فواكه )املوز والببااي(
 املاشية 

 مبيعات املاشية 
 أخرى 

 صيد ال
 كركند 

 تعدين امللح 
 مشرتايت األغذية  

 وقت النقص يف االغذية 
 مواسم املطر  

 
 

 

 

 

 

 
86 v2.pdf  -00121-10-water 
87 v2.pdf    -00121-10-water 
88   https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1302 
89 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 

 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 ذروة املوسم 

 زايدة األسعار
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   الذرة الرفيعة والدخن والماشية في الساحل الغربي : 14المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 الذرة الرفيعة 
 الدخن 

 القطن )بعض املناطق( 
   املاشية

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية

 مشرتايت األغذية 
 وقت نقص الغذاء 

 مواسم األمطار 
 

 

   الرفيعة والدخن والخضروات والفاكهة والماشية في الوادي الغربي والوسطىالذرة  : 11المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

  

 الذرة الرفيعة 
 الدخن 

 اخلضروات 
  الفاكهه
 املاشية 

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية

 مشرتايت الغذاء
 والبيع  واجلمعاحلماية 

 وقت نقص الغذاء 
 مواسم األمطار 

 
 

   منطقة الهضبة الوسطى والشرقية الزراعية الرعوية : 3المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  
 

 

 القمح
 1املموسم  – الذرة الرفيعة
 2املوسم  – الذرة الرفيعة

   السمسم
 املاشية 

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 هجرة املاشية 
 تزاوج املاشية

 أخرى
 عمالة حملية

 هجرة العمالة 
 مبيعات العسل 

 مشرتايت الغذاء
 وقت نقص الغذاء 

 مواسم األمطار 

 
تتكون غابات أبين من غابات متساقطة األوراق ، وأشجار شبه نفضية    التنوع البيولوجي والغابات: .144

استبدال األراضي العشبية بأراضي الشجيرات النضرة التي ومروج. مع انخفاض الضباب باتجاه الشمال ، يتم  

من النباتات    900تؤدي في النهاية إلى الغطاء النباتي المتناثر ثم الصحراء المفتوحة. من المعروف أن أكثر من  

وجنسان متوطنان ،   ا  مستوطن  ا  نوع  60الوعائية تنمو في المناطق الضبابية بالساحل ، بما في ذلك ما ال يقل عن  

وكثير منها له قيمة طبية أو اقتصادية مثل اللبان. تشمل حيوانات أبين المها العربي والذئب العربي والغزال العربي 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 
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وغرير العسل وثعلب رابل الرمل والثعلب األحمر. تشمل التهديدات الرئيسية للتنوع البيولوجي في أبين الرعي 

 90.التي يملكها الرعاة وكذلك قطع األخشاب للقيادة على الطرق الوعرةالجائر لإلبل والماعز والماشية 

 ال توجد مناطق محمية في محافظة أبين. المناطق المحمية:  .145

 154,615. بلغ إجمالي عدد السكان  2كم    16943تبلغ مساحة محافظة أبين    التركيبة السكانية: .146

من    000,289أنثى و    000,279مع  م  2017من عام    ا  اعتبار  ا  شخص  000568,)   991,201من    ا  اعتبار  ا  شخص

 ا  فرد  29.124، كان هناك  93م 2019من عام    ا  اعتبار  92أفراد.  6((. متوسط حجم األسرة هو  91الذكور المقيمين

٪ من النزوح داخل محافظة أبين بسبب الصراع، على عكس 100أسرة نازحة في أبين. حدث    4.854و    ا  نازح

 . 95أسرة عائدة  1916و  ا  فردي ا  عائد 11496، كان هناك  2019من عام  ا  اعتبار 94. 94الكوارث الطبيعية 

عاما   15في اليمن، يبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم    التعليم: .147

المائة )  54.1فأكثر   الذكور و    73.2في  المائة بين  المائة بين اإلناث(. وتبلغ نسبة اإللمام بالقراءة   35في  في 

في المائة بين اإلناث(. ويبلغ   60.6و  في المائة بين الذكور 92.8في المائة ) 77سنة  24و  15والكتابة بين سن 

الذين تبلغ أعمارهم   المائة )  13.7عاما فأكثر    65معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص  من    25.7في 

سنة    15امرأة( في سن    3,386,119رجال و    1,395,248)شخصا    4,781,367  من اإلناث(.  1.5الذكور و  

  807,644و  من السكان الذكور    150,671)سنة   24و    15شخصا تتراوح أعمارهم بين    958,315فما فوق، و  

 96أميون.هم ( من السكان اإلناث

ا .148 األمم  لمكتب  ووفقا  النزاع:  بسبب  كبيرة  ألضرار  التعليمي  النظام  تعرض  لتنسيق  لقد  لمتحدة 

ليونيسف  منظمة اأجرتها  وتشير دراسة    97.من الحرب  أبينمحافظة  ة في  مدرس  69، تضررت  الشؤون اإلنسانية

مليون طفل في اليمن   1.2حالت دون حصول  م  2012و  م  2011إلى أن الثورة واالنتفاضات الالحقة في عامي  

محافظة  ووفقا لمكتب التربية والتعليم في  98لحج(. محافظة  أبين )ومحافظة  على التعليم بشكل منتظم، وخاصة في  

أن إلى  التقديرات  تشير  الدراسي   4,371  أبين،  العام  بداية  وفي  أبين.  محافظة  في  بقوا  قد  النازحين  من  طفال 

 99. داخليا مدرسة في أبين يشغلها النازحون 43ك أكثر من ، كان هنام2012-م2011

في   90فيما يتعلق ببيئة التعلم، هناك نقص في المساعدة المقدمة إلى األطفال الضعفاء. أكثر من  و .149

.  الصحية للطالباتالنظافة واللوزام  والوجبات المدرسية اللوازم    المائة من المدارس ال توفر أدوات رصد الحماية

  .في المائة من المجيبين أنه ال توجد أزياء مدرسية مخصصة لألطفال الضعفاء الذين يلتحقون بالمدارس  98وذكر  

 .دعمالعالجية و  حصصفي المائة فقط    50في المائة رصدوا معدل الحضور / التسرب من المدرسة بينما قدم    60

 100الها إلى المدرسة.وذكرت أسر كثيرة أنها ال تستطيع تحمل تكاليف الزي المدرسي إلرسال أطف

 
90 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1302 
91 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf 
 /https://yemenlg.org/governorates/abyanورد في المرجع: ، 2004بناء  على تعداد عام  2017توقعات الجهاز المركزي لإلحصاء اليمني لعام  92
93   _apr_2016.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
94 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf 
95 eliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdfhttps://reliefweb.int/sites/r 
96 literacy  -and-http://uis.unesco.org/en/country/ye?theme=education 
 / https://yemenlg.org/governorates/abyan  م.2018لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  97
 22م(، ص.  2013تحليل الصراعات المرتكز على التعليم في الجمهورية اليمنية. مسودة التقرير النهائي )صنعاء ، اليمن: مكتب اليونيسف في اليمن،  98
99    https://www.unicef.org/mena/media/6691/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_EN.pdf%20.pdf   

100 .pdf-17-08-_sdr_report_yemen_2020-s/resources/education_cluster_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/file 

https://www.unicef.org/mena/media/6691/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_EN.pdf%20.pdf
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النازحين   33( أن  زنجباروفي أبين )م  2019دراسة أجريت في عام  أثبتت   .150 بالمائة من األطفال 

إلى عدم    102في المائة(  10وقد أدت معدالت إعاقة األطفال )التي تصل إلى    101يعانون من إعاقة عقلية أو جسدية.

 إدراج األطفال بشكل كاف في التدخالت التعليمية في جميع أنحاء البالد.

محافظة  يتقاضى المعلمون أجورا منتظمة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجههم، فإن التعليم في   .151

 103أبين يبدو مستقرا وال يزال يعمل بتمويل من السلطات المحلية والعديد من الجهات المانحة.

تتوفر الخدمات الصحية في المحافظة من خالل المستشفيات والمرافق الصحية التي تعتمد   :الصحة .152

 104بشكل أساسي على الدعم من المنظمات الدولية. والخدمات المقدمة محدودة وغير كافية لتلبية إحتياجات السكان. 

محافظة بالمائة حاالت كوليرا( في  0.19حالة وفاة )حوالي  57حالة إصابة بالكوليرا و  29,978تم اإلبالغ عن 

،  م 2019مايو    25يناير إلى    01وفي الفترة من    105. 2019أغسطس    31إلى  م  2017أبريل    27أبين في الفترة من  

نسبة  ة مرتبطة بها )حالة وفا  36حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، إلى جانب    10,240كان هناك ما مجموعه  

التي يشكل الوصول   المديريات(. وتأتي أعلى نسبة من الحاالت من  في المئة  0.4مرض  الالوفيات الناجمة عن  

األمنية. الحالة  بسبب  تحديا  اإلبالغ عن  م2021  مايو  31حتى    106إليها  تم  بفيروس كورونا   42،  إصابة    حالة 

 107في. حالة تعا 25حاالت وفاة و  10، منها (19-)كوفيد

، بلغت نسبة الفقر في م2014لعام للمسح الخاص بميزانية األسرة المعيشية وفقا  لمحة عن الفقر: .153

أن    48.6أبين  محافظة   المرجح  الحرب، من  المحافظة بسبب  الذي واجهته  االقتصادي  االنكماش  بالمائة. ومع 

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    108الماضية. يكون هذا المعدل قد أزداد بشكل كبير خالل السنوات القليلة  

بالمائة من السكان( بحاجة  88شخص )ألف    500( ، هناك ما يقرب من م2018)خطة االستجابة اإلنسانية لليمن  

  5,697  أبينمحافظة  ومن بين المحتاجين في    109في المئة منهم في حاجة ماسة.  58  أبين.محافظة  إلى المساعدة في  

في حالة إجهاد، و   8,349في حاجة ماسة، و    10,353في حاجة فاجعة، و    7,569في حاجة كارثية، و    ا  نازح

في حاجة كارثية،    122,872في محافظة أبين، هناك    ا  في حاجة قليلة. فيما يتعلق بغير النازحين داخلي  4,067

125,638    ، فاجعة  ،    146,415في حاجة  ماسة  إجهاد    122,408في حاجة  حالة  في حاجة   65,524و  في 

 110قليلة.

الغذائي: .154 الغذائي    األمن  األمن  تقييم  في حاالتيظهر  عام   الطوارئ  والتغذوي  في  أجري  الذي 

أبين تجاوزت عتبة "الطوارئ" التي حددتها منظمة الصحة العالمية، حيث محافظة  أن حالة التغذية في    م2016

ستوى العالم. ويدير برنامج إدارة سوء التغذية الحاد القائم بالمائة على م  16بلغ معدل انتشار سوء التغذية الحاد  

مرفقا    140مرفقا من أصل    90على المجتمع المحلي منظمة الصحة العالمية وبعض المنظمات غير الحكومية في  

  إال أن االستجابة ال تتناسب مع إحتياجات المحافظة بسبب عدم توفر  111بالمائة. 64صحيا تبلغ نسبة التغطية فيها 

 
  م.2019طقتي خنفر وزنجبار. فبراير  مؤسسة شباب أبين. تقييم احتياجات التعليم محافظة أبين من 101

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_-_sdr_report_yemen_2020-08-17-.pdf 
  .( الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة19- مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية. واالستجابة لفيروس كورونا )كوفيد 102

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_-_sdr_report_yemen_2020-08-17-.pdf 
103 https://yemenlg.org/governorates/abyan / 
   /https://yemenlg.org/governorates/abyanم 2019مقابلة مع عضو المجلس المحلي، أبين. مارس  104
 / https://yemenlg.org/governorates/abyanم 2019مقابلة مع عضو المجلس المحلي، أبين. مارس  105
106  https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1 
107       
107https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashbo

ard%20DRAFT_%2325_V2.pdf 
108 https://yemenlg.org/governorates/abyan / 
109 https://yemenlg.org/governorates/abyan / 
 

110 ites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdfhttps://reliefweb.int/s 
، مذكور   2017التقرير السادس عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان ، أكتوبر   111

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
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وتشكل المواد الغذائية الحاجة األساسية    112الخدمات الصحية المناسبة ونقص األدوية في المرافق الصحية العاملة. 

كما تعاني ست محافظات في اليمن   113أبين، في مقابل المأوى/السكن والخدمات المالية.محافظة  لغالبية األسر في  

بالمائة، بما    15من معدالت سوء تغذية حادة تتجاوز عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية بنسبة  

وفقا لتحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد الذي أعده التصنيف المتكامل لمرحلة األمن   114.أبين  ها محافظةفي

شخصا    615,154من السكان البالغ عددهم    123,500، يوجد  م2021  يونيوإلى  م  2020وبر  أكتالغذائي للفترة من  

في المرحلة الثانية   185,500في المرحلة األولى من تصنيف مرحلة األمن الغذائي المتكامل )الحد األدنى(، و  

لمرحلة المتكاملة  من تصنيف ا  3في المرحلة    206,500(، و  إجهادمن تصنيف مرحلة األمن الغذائي المتكامل ) 

في   49ة(. ويدخل  ي)الكارث  5طوارئ( وال شيء في المرحلة  )  4في المرحلة    98,000  لألمن الغذائي )أزمة(، و

 115شخص( في مرحلة التصنيف المتكاملة لألمن الغذائي من المرحلة الثالثة أو أعلى.   304,500المائة من السكان )

عمالة  .155 والشباب:  حاالت  المناطق    األطفال  في  الرق  تشبه  أوضاع  في  لألطفال  إستغالل  يحدث 

الساحلية للعمل المتصل بالصيد، وال سيما على طول ساحل خليج عدن. ويجبر األطفال على العمل في سفن الصيد  

 116،117في ظروف قاسية وغير آمنة. 

الخدمات لألفراد   -تعمل بشكل طبيعي  التي    -تقدم المكاتب التنفيذية في أبين  الحماية االجتماعية:   .156

على أدنى مستوى بدعم بشكل أساسي من المنظمات الدولية المانحة في مجاالت مثل التعليم والرعاية الصحية  

اعتبار  118.واإلغاثة اإلنسانية المجتمع،  الحماية من أجل صمود  تنفيذ  م2019من يونيو    ا  ن خالل مشروع  ، تم 

مشروع الحماية االجتماعية من أجل صمود المجتمع التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق  

محافظة من المحافظات األكثر    13االجتماعي للتنمية بتمويل من االتحاد األوروبي لتعزيز صمود المجتمع في  

اليمن،   االجتماعية/المساعدة وكان هنا  119أبين. ومنها محافظة  ضعفا في  الحماية  آخر حاسم في مجال  ك تدخل 

النقدية االجتماعية وهو مشروع آلية االستجابة السريعة المنفذ بالشركة قسم العمليات الميدانية والطوارئ )منسق 

المشروع( ومنظمة العمل ضد الجوع )منفذ المشروع(. حيث قام مشروع آلية االستجابة السريعة بإدماج عددا  

ال من أنشطة االستجابة األولى الحاسمة بما فيها النقدية الغير مشروطة التي صرفت فيا بين السكان المشردين  قلي

النقدية الغير مشروطة    120.(لحج وعدن)وكذلك محافظتي  أبين  محافظة  داخليا  في   وإجماال  تم إيصال المساعدة 

 3,131شخص( بما فيها    6,789أسرة معيشية نازحة )  1,196يعادل قيمة سلة غذائية( إلى    –دوالر أمريكي    96)

صبي( لتلبية االحتياجات الغذائية للسكان النازحين واحتياجاتهم    1,600فتاة و    1,531طفل دون سنة الخامسة )

النقدية   التحويالت  برنامج  من  يستفيد  االجتماعية.  الخدمات  إلى  وصولهم  إمكانية  ولتسهيل  األخرى  األساسية 

للبنك محافظة    الطارئة  في  المستفيدين  من  أعلى  عدد  المستفيدة  المعيشية  لألسر  تليها   أبينالدولي/اليونيسيف 

 121مستفيد على التوالي(.  50,000و  50,000المساعدة النقدية لبرنامج األغذية العالمي )

 البيضاء: محافظة 

وتبعد ،  صنعاءالعاصمة  من  إلى الجنوب  تقع محافظة البيضاء في وسط اليمن  :  التضاريسوالموقع   .157

  ي . ومدينة البيضاء هي عاصمة المحافظة. وتكتس( مديرية20عدد مديرياتها ). و( كيلو متر726عنها بحوالي )

 
    .م2017التقرير السادس عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان ، أكتوبر   112

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/smart_survey_abyan_jan_2018.pdf 
113 s://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdfhttp 
114 
114https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/yemen_hno_2021_final_version_1.

pdf 
115 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf 
116  ol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/pdf_override/Yemen_ACCESSPLUS_CLOSED_0.pdf  https://www.d 
117 labour  -child-about-do-what-https://reliefweb.int/report/yemen/yemen 
   /https://yemenlg.org/governorates/abyan  م.  2019مقابلة مع عضو المجلس المحلي، أبين. مارس  118
 

119 %20Eng..pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
120 -case-2019-span-missioncom-contexts/documents/european-crisis-protection-https://socialprotection.org/connect/communities/social

1   
121 yemen  -from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
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مأرب :  ، وهيثماني محافظات يمنية أخرىبتتصل المحافظة  خاصة لموقعها في وسط اليمن. و  المحافظة أهمية

 122وشبوة ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء.

جبال    ءالبيضامحافظة  تضاريس   .158 سلسلة  في  تقع  جبلية  هضبة  رئيسية  بصورة  سروات الهي 

  2,250قدما، وأدنى إرتفاع هو    10,414وتحتوي على بعض السهول والمناطق الصحراوية. وأقصى إرتفاع هو  

االرتفاع هو   بينما متوسط  الجبلية    تضاريس  ءالبيضامحافظة    تضاريسوتتبع    123قدما.   5,623قدما،  المناطق 

حيث يظهر التكوين البركاني صخور ما قبل الكمبري    حممهي    األساسيةخور  الص.  جبال السرواتاالخرى في  

اليمن. تتكون البراكين اليمنية اليمني على نطاق واسع في جميع أنحاء المحافظة وأجزاء أخرى من جنوب غرب 

، وتتميز بسواحل جبلية صخرية وتكوين التربة في مناطق محمية من عوامل التعرية ناريةمن صخور بركانية  

قمم الجبال و  التجويةالمكشوفة بسبب  ما قبل الكمبري القاعدية  تتكون معظم منطقة البيضاء من صخور    124والتآكل. 

 125. المتآكلة

و .159 الجوية  المناخ  المناطق  :  األحوال  ويسود  الجبلية  المرتفعات  في  شتاء   وبارد  صيفا   معتدل 

البيضاء أربع مناطق مناخية رئيسية تشمل    محافظةتضم    . الصحراوية المناخ الحار أثناء الصيف والمعتدل شتاء  

مناخ الصحراء البارد والمناخ شبه القاحل والمناخ الصحراوي الحار والمناخ القاحل. ويعتبر شهر ديسمبر من  

الحرارة   الشهور حيث يبلغ متوسط درجات  يونيو من أكثر األشهر    15.2أبرد  بينما يعتبر شهر  درجة مئوية، 

مم،    179درجة مئوية. ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي    23.8جات الحرارة  حرارة حيث يبلغ متوسط در

ملم، بينما يبلغ   1علما بأن أدنى معدل لمطر المطر يحدث في شهري نوفمبر وديسمبر، حيث يبلغ طول كل منهما  

المطر على مدى    58أعلى معدل هطول لألمطار في شهر أغسطس   المتوسط، في    28مم. ويتساقط  يوما في 

في    52في المئة في يونيو إلى    27أيام في أغسطس. تتراوح نسبة الرطوبة من    10شهري نوفمبر وديسمبر و  

 126المئة في أغسطس. 

التربة:  .160 تكون    جودة  ما  التربة على في محافظة  تربة  العادة  أعمق  يوجد  البيضاء ضحلة حيث 

لقالحية والمالحة. والتربة غنية بالمعادن،  . وتغلب التربة على القلوية واوالسهولالمنحدرات المشرفة والوديان  

ومع ذلك فإن هذه المعادن ليست ذات قيمة كبيرة بالنسبة للنباتات، ولذلك فإن المغذيات الدقيقة للتربة عموما فقيرة  

 127بالنسبة لنمو النباتات. 

والي تعتبر الزراعة النشاط االقتصادي الرئيسي في المحافظة. وتنتج البيضاء ح  إستعمال االرض: .161

 128في المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي في اليمن. وأهم المنتجات هي الخضروات والمحاصيل النقدية.  2.6

 برداعويعد القات من أهم المحاصيل النقدية في اليمن ويتم زراعته في كافة أنحاء المحافظة. المنطقة المحيطة  

في المئة من القات في اليمن،   13البيضاء  محافظة  الرداعي. وتنتج  القات  تنتج نوعا متوطنا من القات يعرف باسم  

وتربى الماشية. وفي السهول،    المدرجاتفي البالد. وفي المناطق الجبلية، تزرع المحاصيل على  تمثل ثالج للقات  و

تنتج المحاصيل في الحقول في الهضاب والوديان. ينتشر الرعي في البيضاء، والسيما في المناطق الصحراوية 

والقات حيث أن القات هو    الصفراء  والدخن والذرة  البيضاءفي المحافظة. وفي المناطق الجبلية، يشيع إنتاج الذرة  

 129. السنةالمحرك االقتصادي الرئيسي للمنطقة، كما أنه يوفر مصدرا موثوقا للدخل على مدار 

مجاري األنهر المنخفضة هي  البيضاء، أو في الغالب  محافظة  في  األدوية الشائعة    الموارد المائية: .162

الكبيرة شرقا عبر سهول محافظة البيضاء ، وتوفر مصدرا مهما للمياه. تتدفق األودية  السيولالتي تصب فيها  المياه  

 
122 yemen-from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
123 baydha/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
124 Governorate/  -Bayda-map.com/maps/kl9y/Al-ie.topographic-https://en 
125 r.nl/493427  https://edepot.wu 
126   https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 
127 7941.pdf-YEAL90-https://www.ircwash.org/sites/default/files/823 
128 baydha-https://yemenlg.org/governorates/al / 
129 https://publications.iom.int/system/files/pdf/qat_yemen.pdf 
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رداع إلى الصحراء الرملية الشرقية والربع الخالي. وتصريف هذه األودية يخلق مناطق خصبة في السهول حول  

فظة ال تستطيع في كثير  ويوفر المياه للري. وعلى الرغم من ندرة هطول األمطار، إال أن التربة الضحلة في المحا

إلى   المياه  التي ترسل  العامة  الصرف  السيول في أحواض  األمطار، وتجمع مياه  األحيان امتصاص جميع  من 

في  ٪(59)أما بالنسبة لمياه الشرب، فلم تكن غالبية األسر المعيشية  130وخليج عدن والربع الخالي.  يبحر العربال

درة على الحصول على مياه الشرب بسهولة. وفيما يتعلق بالنظافة  قا  2016/2017البيضاء في الفترة  محافظة  

يتعرض  الصحية، ال يوجد نظام صرف صحي إال في بعض أحياء مدينة البيضاء وفي رداع. وعالوة على ذلك، 

  131النظام لالنهيار، ويتعين على السلطات المحلية إجراء اإلصالحات بموارد محدودة. 

الري:   .163 وتعد  نظام  السطحي  األمطار  المياه  الري  جريان  أشكال  من  الجوفية  المياه  واستخراج 

ويحدث من الجريان  ال يتطلب تدخال بشريا،  و  الجريان السطحيبالري  يحدث  البيضاء. ومحافظة  المستخدمة في  

للمياه ون الطبيعية. وتجري عمليات الري بالجريان السطحي  السطحي لمياه األمطار   ظم  عند الجريان السطحي 

على الحدوث الطبيعي لهطول األمطار   ا  يعتمد هذا النظام أيضمثل الوديان، إلى الحقول الزراعية.  تصريف المياه  

المحاصيل لري  التدفق  يعالج  الجوفية  ولكنه  المياه  خزانات  من  المستخرج  الماء  هو  الجوفية  المياه  إستخراج   .

 132.طبقات المياه الجوفيةو

على و ة االفريقي ةالمداريالبيضاء في المنطقة االستوائية محافظة تقع  المناطق الزراعية والبيئية: .164

الممتدة جنوب غرب البالد. وتغطي هذه المنطقة    اإليكولوجيةمنطقة السافانا األحيائية  في  في سفوح الجبال العربية  

جبال   تقع  الاإليكولوجية  المداري.  وشبه  القاحل  بالمناخ  وتتسم  لكسب  محافظة  سروات  منطقتين  تحت  البيضاء 

واألعالف، ومنطقة الماشية، والمنطقة الزراعية   رتفعات الغربية والوسطى، والحبوب ، وهما القات في المالعيش

هضبة الوسطى والشرقية. وتتسم القات والحبوب والعلف والماشية في المرتفعات الغربية والوسطى بزراعة في ال

والقات، فضال عن تربية الماشية في المناطق المرتفعة. وتتميز المنطقة  رة البيضاء  والدخن والذ  البيضاءالذرة  

األمط   -الزراعية   بانخفاض هطول  الوسطى والشرقية  للهضبة  المحاصيل محفوفا  الرعوية  إنتاج  ار مما يجعل 

 133ماشية. والخراف  تربية البالمخاطر. ويعتمد الناس في هذه المنطقة على الذرة والقمح كغذاء ومحاصيل نقدية، و

 : القات والحبوب والعلف والماشية في المرتفعات الغربية والوسطى 10المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 

 البيضاء والدخن الذرة 

 

 الذرة الصفراء 
 القات

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 حملية زراعية  عمالة 

 هجرة العمال 
 مشرتايت الغذاء  
 مواسم األمطار

 

 

 

 

 

 
130 7941.pdf-YEAL90-https://www.ircwash.org/sites/default/files/823 
 / baydha-https://yemenlg.org/governorates/al  م.2019لمحلي العاصمة صنعاء. مارس  مقابلة مع أحد قيادات المجلس ا 131
132 7941.pdf-YEAL90-org/sites/default/files/823https://www.ircwash. 
133 7941.pdf-YEAL90-https://www.ircwash.org/sites/default/files/823 
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   منطقة الهضبة الوسطى والشرقية الزراعية الرعوية: 3المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 

 القمح 

 

 1املوسم  –الذرة البيضاء 
 2املوسم  –الذرة البيضاء 

 السمسم 
 املاشية

 إنتاج احلليب 
 زراعية  عمالة 

 هجرة العمال 
 مشرتايت الغذاء  

 وقت نقص الغذاء 
 مواسم األمطار

 

 

والغابات: .165 البيولوجي  المنطقة    التنوع  غابات  شبه تتضمن  في  الغربية  الجنوبية  للسفوح  البيئية 

الجزيرة العربية أراضي شجرية مقاومة للجفاف وأراضي شجرية دائمة الخضرة وأراضي عشبية جافة وأراض  

شجرية. وتنتشر أيضا غابات السنط في المرتفعات المنخفضة. تضم حيوانات البيضاء حيوانات الفهود والبرسيم  

 134.والبابون وطوب الروك والضباع

 مناطق المحمية في هذه المحافظة. ال توجد المناطق المحمية:  .166

 404,775. إجمالي عدد السكان هو  2كم   279,9تبلغ مساحة محافظة البيضاء    التركيبة السكانية: .167

و    380,000مقيمين من اإلناث  م، عدد ال2017كما هو في عام  شخص    000,760)  135م2019كما هو في عام  

عدد النازحين   ، كانم2019من عام    ا  اعتبار  .137أفراد  6. يبلغ متوسط حجم األسرة   136من الذكور(  380,001

نازح    59,022 النزوح  محافظة  أسرة نازحة في    837,9و  شخص  في محافظة  %  100بنسبة  البيضاء. حدث 

اإلبالغ عن انخفاض في عدد النازحين داخل حيث تم  .  138البيضاء بسبب الصراع ، على عكس الكوارث الطبيعية 

محافظة  أسرة عائدة في    168,2و  شخص    13,008عدد العائدين  ، كان  2019من عام    .139البيضاءالمحافظة  

  140 .البيضاء

عاما   15في اليمن، يبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم    التعليم: .168

الذكور و    73.2المائة )في    54.1فأكثر   المائة بين  المائة بين اإلناث(. وتبلغ نسبة اإللمام بالقراءة   35في  في 

في المائة بين اإلناث(. ويبلغ   60.6في المائة بين الذكور و  92.8في المائة ) 77سنة  24و  15والكتابة بين سن 

الذين تبلغ أعمارهم   المائة )  13.7عاما فأكثر    65معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص  من    25.7في 

السكان األميون    من اإلناث(.  1.5الذكور و   فأكثر    15الذين تترواح أعمارهم بين    للسكان   3,781,361عدد 

  سنة   24و  15الذين تترواح أعماهرم بين  للسكان    958,315وعدد  إمراة(    3,386,119رجل و    1,395,248)

في اليمن واسعة النطاق وشملت  التي تعرض لها التعليم  وكانت الهجمات    141. إنثى(  807,644ذكر و    150,671)

 
134  https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 
135 ttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf  h 
 / baydha-https://yemenlg.org/governorates/alم، مقتبس من  2004م بناء  على تعداد عام  2017توقعات الجهاز المركزي لإلحصاء اليمني لعام    136
137 _apr_2016.pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
138 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf 
139    
140 _apr_2016.pdf-reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_/https://reliefweb.int/sites 
141 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf
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فعلى   142هجمات على المدارس والطالب والمعلمين واالستخدام العسكري للمدارس في االحتالل وتجنيد األطفال. 

بالقرب من حافلة ، فجر إنتحاري سيارة مفخخة  م2014  ديسمبر  16مم المتحدة من أنه في  سبيل المثال، تحققت األ

أطفال   9مدرسة إبتدائية بالقرب من نقطة تفتيش للحوثيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، مما أسفر عن مقتل  

وقد أدت هذه الهجمات إلى تقليص فعالية النظام التعليمي وإحجام اآلباء عن    143آخرين.  24على األقل وإصابة  

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون   144فال إلى المدرسة خوفا من الهجوم. إرسال أطفالهم إلى المدرسة، أو إرسال األط 

تقع تحت سيطرة    البيضاءمحافظة  وبما أن    145مدرسة.  64  حواليالبيضاء أضر ب  محافظة  اإلنسانية، فإن القتال في

ى تعطيل وقد أدى ذلك إل  146لمعلمون رواتبهم الشهرية.ل"أنصار هللا"، فهي واحدة من المحافظات التي لم يدفع فيها  

التعليم. وهناك محاوالت إلعادة إحياء بعض المدارس في المحافظة من خالل دفع الرسوم حيث يقوم كل طالب  

ووفقا لليونيسيف،    147بدفع مبلغ شهري صغير مقابل تقديم الخدمات التعليمية، ولكن هذا لم يسفر عن نتائج ملموسة.

البيضاء بسبب القيود  محافظة  عية بخطر األلغام بالكامل في  لم يتم تنفيذ الدعم النفسي واالجتماعي وأنشطة التو

محافظة  في    أقل معدل لاللتحاق بالمدارس هي مسورة  وكانت المنطقة التي قدمت  148المفروضة على الوصول. 

الحديدة(.  إلى "الدريهمي" في  المائة، باإلضافة  إلى   149البيضاء )صفر في  فالمدارس تفتقر  التعلم،  أما في بيئة 

منظمات    توجداليمن، ال  القطاعية المعنية بالتعليم في  ووفقا لمجموعة    150البيضاء. محافظة  الكتب المدرسية في  

 151دولية في المناطق المتضررة، ولم يتدخل سوى عدد قليل من المنظمات المحلية. 

المستشفيات    الصحة: .169 في  الصحية  الخدمات  وهي تتوفر  قدرة،  بأقل  العامة  الصحية  والمرافق 

مدعومة أساسا من المنظمات الدولية. غير أن هذه الخدمات غير كافية لتلبية إحتياجات السكان المحليين. ويلجأ  

الكثيرون، ال سيما من يملكون الوسائل المالية، إلى المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية للحصول على خدمات 

الصحية. تسجيل    152الرعاية  تم  لليونيسف،  مع    43,831ووفقا  مائي حاد/كوليرا  إسهال   153حالة وفاة   12حالة 

.  م2019بالمائة( خالل الفترة المشمولة بالتقرير في عام    0.03الناجمة عن المرض  مرتبطة بها )معدل الوفيات  

)محافظة  وتعتبر   محافظتيالبيضاء  في  الحال  هو  تضررا    كما  المحافظات  أكثر  من  واحدة  وصعدة(  لحج 

اإلبالغ عن    154بالكوليرا. تم  بالكوليرا و    78,613كما  )  94حالة إصابة  الناجمة عن حالة وفاة  الوفيات  معدل 

في و  155. م2019أغسطس    31إلى  م  2017أبريل    27يضاء في الفترة من  البمحافظة  بالمائة( في    0.12المرض  

اإلبالغ عن ما مجموعهم2021مارس    28إلى  م  0202  ديسمبر  28الفترة من   تم  حالة يشتبه في    14,246  ، 

المحافظات الشمالية إلى جانب حالتي وفاة مرتبطتين بها في    فيالكوليرا  /(19-كوفيدفيروس كورونا )إصابتها ب

الوطني، حيث تم اإلبالغ عن    المستوىاليمن. وفي األسابيع الثالثة األخيرة، تم اإلبالغ عن حاالت مشتبه بها على  

غ  ، تم اإلبال م2021مارس    28إلى  م  2020  ديسمبر  28في الفترة من  وبالمائة منها من قبل محافظة البيضاء.    9

حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك من المحافظات الشمالية إلى جانب حالة وفاة واحدة مرتبطة    1,396عن  

بهذا المرض في اليمن. وفي غضون األسابيع األربعة األخيرة، تم اإلبالغ عن حاالت مشتبه بها، على الصعيد  

البيضاء.  4الوطني، منها   المئة من محافظة  أبلغ عن  م0212مايو    31وحتى    156في  محافظة حالة في    142، 

 
142 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
  16ن تريبيون، طالبا في اليمن"، سان دييغو يونيو 16شخصا بينهم  26. أحمد الحاج، أ.ب، "انتحاريان يقتالن 2017سبتمبر/   17معلومات مقدمة من مجيب من األمم المتحدة،  143

. كريم فهيم، "السيارات المفخخة  2014ديسمبر   16طفال"، وكالة معن لألنباء،  15شخصا، بينهم  25. وكالة الصحافة الفرنسية، "انفجار سيارة مفخخة في اليمن يقتل  2014ديسمبر  
   https://www.refworld.org/docid/5be942f926.html#_ftnref2562  م. 2014ديسمبر    16في اليمن تقتل العشرات، بمن فيهم أطفال المدارس"، نيويورك تايمز، 

144 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
 baydha/  -https://yemenlg.org/governorates/alم. 2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  145
رة التخطيط والتعاون الدولي.  الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بوزا  م  2017، ديسمبر  30النشرة اإلخبارية للتطورات االقتصادية واالجتماعية، العدد رقم  146

https://yemenlg.org/governorates/al-baydha/   
147 baydha/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
148 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
 المرجع نفسه. 149
 المرجع نفسه. 150
 المرجع نفسه. 151
م.  2019فمبر  نو  30بيانات حتى /(، http://yemen eoc.org/bi)معلومات تفاعلية  نشرة -تفشي الكوليرا في اليمن  152

https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen-SitRep-November-2019.pdf     
م.  2019نوفمبر   30بيانات حتى /(، http://yemeneoc.org/biنشرة معلومات تفاعلية ) -تفشي الكوليرا في اليمن  153

https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen-SitRep-November-2019.pdf   
154 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
155   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf 
156 https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1   
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كما اتخذت السلطات اليمنية تدابير وقائية وفحصا صحيا    157حالة تم شفاؤها.   75حالة وفاة، و    69البيضاء، و  

والشمالية، إضافيا لألشخاص الذين يمرون عبر عشر نقاط عبور تستخدم للحركة العامة بين المحافظات الجنوبية  

، تم تخفيف هذه القيود  م2021مايو    31واعتبارا من    البيضاء )وتعز(.محافظة  عة في  وتحديدا في المناطق الواق

 158وإزالة الفحص الصحي.

محافظة  كانت الخدمات المالية هي االحتياج األساسي لمعظم األسر في منطقة    لمحة عن الفقر. .170

 000,500هناك ما يقرب من    اإلنساني،. فيما يتعلق بالوضع  159غذاء على عكس المأوى / السكن وال  البيضاء،

في المائة منهم    20البيضاء.  محافظة  بحاجة إلى المساعدة في    السكان،في المائة من    65شخص، أو ما يقرب من  

. مع االنكماش %39.2بلغ معدل الفقر في البيضاء    م،2014لمسح ميزانية األسرة لعام    ا  . وفق160في حاجة ماسة

بسبب  االق المحافظة  واجهته  الذي  بكثير   الحرب،تصادي  أعلى  الحالي  المعدل  أن  اعتبار161يرجح  عام   ا  .  من 

كان  م2017 فقر   ،ا  فرد  228,279أو    البيضاء،بالمائة من سكان    39.2،  في  النازحين    .162يعيشون  فقد معظم 

النازحين داخلي  ا  مصادر رزقهم، اعتماد  ا  على ما يقدمه المجتمع المضيف والمنظمات الدولية لهم. يعمل بعض 

ولكن بسبب ارتفاع تكلفة    األسواق،مقابل أجر يومي لكنهم ال يكسبون ما يكفي لتلبية احتياجاتهم. الغذاء متاح في  

،  م 2017من عام    ا  . اعتبار163نية الغذاء غالبا ما تكون باهظة الثمن. معظم النازحين لم يتلقوا أي مساعدات إنسا

حاجة    نازحا في  13,929و    تعرف بأنها كارثية،في حاجة    ا  نازح 494,13البيضاء  محافظة  في  المحتاجون  شمل  

  نازحا في حاجة تعرف بأنها مجهدة،  8,774و تعرف بأنها شديدة،حاجة  نازحا في 10,802و تعرف بأنها بالغة،

  535,164البيضاء، هناك  محافظة  في    ا  لنازحين داخليليلة. بالنسبة لغير اتعرف بأنها قحاجة    نازحا في  6,525و

في    ا  شخص  752,168، و  تعرف بانها بالغةفي حاجة    ا  شخص  231,172و    تعرف بانها كارثية،في حاجة    ا  شخص

في حاجة   ا  شخص  830,96، و تعرف بانها مجهدة في حالة  ا  شخص  236,139ماسة، و تعرف بانها شديدة حاجة 

 .164تعرف بانها قليلة 

الغذائي: .171 الحاد    األمن  الغذائي  األمن  انعدام  حالة  لتحليل  الغذائي    لتصنيفوفقا  المرحلي األمن 

شخص    196,000  نسمة، و  775,404  ، بلغ عدد السكانم2021  ويوني  -  م2020المتكامل الذي أجري في أكتوبر  

من التصنيف    2مرحلة  الفي    241,000، و  األدنى()من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    1المرحلة  في  

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن من    3في المرحلة    245,500(، و  مجهدة)المرحلي المتكامل لألمن الغذائي  

)طوارئ( وال شيء في  لألمن الغذائي  التصنيف المرحلي المتكامل    4في المرحلة    94,500  )أزمة(، والغذائي  

 340,500)في المائة من السكان    44. ويدخل  التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي  )الكارثة(  5المرحلة  

 165.التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 3نسمة( في المرحلة 

تزايد نسبة إنتاج القات. وغالبا ما يتزايد انتشار عمل األطفال مع    حاالت عمل األطفال والشباب: .172

لمبيدات حشرية خطرة ومعدات زراعية  أن يتعرضوا  القات كعمال زراعيين ويمكن  األطفال في حقول  يعمل 

 166خطيرة وأجبروا على حمل أحمال ثقيلة. 

 
157 -rianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharinghttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanita

27_may_2021.pdf   
158 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboard

%20DRAFT_%2325_V2.pdf   
159 int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf  https://reliefweb. 
 baydha/  -in https://yemenlg.org/governorates/al  م.2018خطة االستجابة اإلنسانية التي وضعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لليمن لعام  160
161 baydha/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
162 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
163 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
164 fweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf  https://reliefweb.int/sites/relie 
165 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
166 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
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االجتماعية:   .173 الطارئة  مشروع    برنامجيتميز  الحماية  النقدية  لبنك  لبرنامج  الحواالت 

برنامج األغذية العالمي  المساعدة العينية للألسر المستفيدة من صندوق الرعاية االجتماعية والدولي/اليونيسيف  

 167على التوالي(.   50,000  وأقل قليال من  50,000من  البيضاء )أكثر قليال  ة  أعلى عدد من المستفيدين في محافظ ب

 الضالع:محافظة 

المحافظات اليمنية التي تأسست بعد الوحدة اليمنية    واحدةمحافظة الضالع  :  الموقع والتضاريس .174

عن العاصمة إب ولحج في الجزء الجنوبي األوسط من الجمهورية اليمنية، وتبعد  محافظي  وتقع بين    م.1990عام  

وتقع   168، ومدينة الضالع هي عاصمة المحافظة. ت مديرياإلى تسع  إداريا  وتقسم    .كيلومترا  250صنعاء بحوالي  

إرتفاعات منخفضة نسبيا بالمقارنة مع المناطق األخرى من   وفيها  واترال السع في مرتفعات جبمحافظة الضال

ما قبل الكمبري، مرئية بشكل  صخور  السلسلة الجبلية. صخور الطبقة السفلى من شبه الجزيرة العربية، وهي  

والتآكل في قمم الجبال، األمر الذي أدى إلى انخفاض مستوى    ةالشديد  التجويةمباشر في أجزاء من الضالع بسبب  

تالك منتشرة في الضالع وتستخدم  ال  ما قبل الكمبري في المنطقة. كما أن المعادن مثل  صخوراإلرتفاع وتعرض  

 169نابيع ساخنة في المحافظة. في اإلنتاج الصناعي. كما توجد ي

ثالثة مناخات رئيسية تشمل المناخ الحار شبه  يسودها  محافظة الضالع  الجوية:    واألحوالالمناخ   .175

درجة    17.5الحار والمناخ البارد شبه القاحل. ويتراوح متوسط درجات الحرارة بين    الصحراويمناخ  الالقاحل و

ملم، علما بأن أقل    469. ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي  ودرجة مئوية في يولي  25.9مئوية في يناير و  

ملم لكل منهما، كما بلغت أعلى كمية    7في شهري نوفمبر وديسمبر حيث بلغت  تكون  كمية من هطول األمطار  

 66في المئة في حزيران و    47ملم. تتراوح نسبة الرطوبة بين    136من هطول األمطار التي حدثت في أغسطس  

يوما، ويحدث يوم واحد في نوفمبر وديسمبر    81كانون الثاني. ويبلغ متوسط أيام األمطار السنوية    في المئة في

 170يوما في أغسطس.  19في كل منهما و 

اليورانيوم والمكونات اإلشعاعية الطبيعية، وتحديدا ب  ةثقيلالتربة في محافظة الضالع    جودة التربة: .176

 171على نمو النباتات ولكنها قد تضر بالبشر والمواشي.. وقد ال تؤثر هذه التربة مديرية جبنحول 

تعتبر الزراعة النشاط االقتصادي الرئيسي لمعظم سكان المحافظة، حيث تعد   إستعمال االرض: .177

. وتحتوي المحافظة أيضا على بعض الترسبات المعدنية ومنها  من أهم المحاصيل الزراعية في المحافظةالبن  

 172تصنيع الورق والدهانات ومواد التجميل ومبيدات اآلفات وغيرها.التلك الذي يستخدم في 

المائية: .178 من    الموارد  يقرب  ما  يحصل  حتى   70لم  نظيفة  شرب  مياه  على  األسر  من  بالمائة 

بإمداد سكان بلدة الضالع  مياه هجار  ويقوم مشروع    173وهو عدد من المرجح أن يكون قد زاد.  -  2016/2017

وع تأخر كثيرا، حتى قبل الحرب. وقد انقطعت إمدادات المياه ويعتمد السكان اآلن على  بالمياه، لكن هذا المشر

صهاريج المياه في تزويدهم بها. وقد تم مؤخرا تأهيل عدد من اآلبار والمضخات والخطوط الرئيسية في المدينة،  

فام ومنظمة اإلغاثة الكويتية.  وتحاول السلطة المحلية استكمال تأهيل شبكة التوزيع. وتدعم هذا الجهد منظمة أوكس

في المائة فقط من السكان. تجمع مياه الصرف الصحي    65وبالنسبة لشبكة الصرف الصحى في المدينة فانها تغطى  

الفائضة من محطة   التدفقات  تم إستئجار قطعة من األرض لتصريف  في محطة معالجة. وفي اآلونة األخيرة، 

  174في محاولة لمعالجة هذه المشكلة. رسي كوربس ميمنظمة المعالجة. ويجري التنسيق مع 

الري:   .179 الجوفية والري  نظام  المياه  السطحي  يعد إستخراج  الجريان  من األمور الشائعة في بمياه 

في محافظة سكان  ال الضالع. غير أن ندرة المياه، وانخفاض مناسيب المياه، وزيادة تكاليف الوقود أثرت على قدرة  

 175الضالع على الحصول على المياه الالزمة للري.

 
167 yemen  -from-htsreports/documentdetail/606011617773513363/insig-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
168 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
169 https://edepot.wur.nl/493427   
170 7/  -2047/r/july-governorate-dali-data.org/asia/yemen/ad-https://en.climate 
171   dhalea/-https://yemenlg.org/governorates/al 
172 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/alم. 2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  173
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2019ي، ذمار.  مارس مقابلة مع أحد قادة المكتب التنفيذ 174
175 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update%20%2310_FINAL%2031%20July.pdf   
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والبيئية: .180 الزراعية  من    المناطق  المدارية  المنطقة  في  الضالع  االفريقية منطقة  التقع    المدارية 

الصحراء و السافانا، فضال عن  التي تحتوي على سفوح  العربية  المنطقة  الغربية من  الجنوبية  منطقة  والسفوح 

، بمعنى أن المواطن سريعة الزوالفي هذه المنطقة  )الموائل(  . وكثير من المواطن الطبيعية  الشجيرات الخشبية

تكون  و تأتي وتذهب بالمواسم وأنماط الطقس. على سبيل المثال، يمكن إعتبار المياه التي تمر عبر الوديان عابرة،  

موجود فقط عند هطول المطر. كما يمكن أن تكون تجمعات الحيوانات والنباتات سريعة الزوال في هذه    المياه

وتتميز الضالع بأنها مناطق    176فة وتبدو مزدهرة عندما يأتي المطر. المنطقة، فتختفي عندما تكون الظروف جا

زراعة   ومناطق كسب العيشاألعالف والماشية في المرتفعات الغربية والوسطى  تربية  ووالحبوب  القات  لزراعة  

الصفراء   البيضاء والدخن والذرة  الغربية والوسطىالذرة  المرتفعات  القات  ك  في  بينما يزرع  أساسي  محصول 

كمحصول نقدي وتزرع بعض الحبوب كعلف. وتشكل الماشية مثل األغنام والماعز والماشية مصدرا هاما لكسب 

 177في السعودية.وفي    محليا  على أكبر المراكز التجارية  يقومون بتوزيعه الرزق. يذكر أن القات يباع محليا لتجار  

 ضاء والقات والماشية في المناطق الغربية والوسطى والذرة البي القمح : 13المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  هتيئة األرض   احملاصيل 

 قمح 

 

 بيضاء ذرة 
 قات 

 علف  
 عنب 

 املواشي 
 إنتاج احلليب 

 مبيعات املاشية 
 أخرى

 عمالة حملية 
 هجرة العمال 

 مشرتايت الغذاء  
 مواسم األمطار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 

https://web.archive.org/web/20120425205057/http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/habitat_types/selecting_terrestrial

_ecoregions/habitat13.cfm   
177   https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 
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 القات والحبوب والعلف والماشية في المرتفعات الغربية والوسطى : 10المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  هتيئة األرض   احملاصيل 

 البيضاء والدخن الذرة 

 

 الذرة الصفراء 
 القات

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 حملية زراعية  عمالة 

 هجرة العمال 
 مشرتايت الغذاء  
 مواسم األمطار

 

 

والغابات: .181 البيولوجي  الممتدة على   التنوع  العربية  المنطقة  من  الغربية  الجنوبية  السفوح  غابات 

الشجرية هي أراض خشبية مقاومة للجفاف ومستنقعات    اإلحيائيةسفوح السافانا، فضال عن الصحراء والمنطقة  

الحيوانات   تشمل  للجفاف.  المقاومة  العشبية  واألراضي  الشجيرات  أيضا  تنتشر  كما  الخضرة.  الفهود، دائمة 

بات والتنوع البيولوجي والضباع. وتمثل الماشية أكبر تهديد للغا  الصخريأو الوشق  الوبر  و  والبابون  اكالوكار

 178من الرعي الجائر. في الضالع

 . المحافظةال توجد مناطق محمية في هذه المناطق المحمية:  .182

نسمة   779,656ويبلغ عدد سكانها  . 2كم 4,098تبلغ مساحة محافظة الضالع   التركيبة السكانية: .183

متوسط حجم    180(. ذكور  376,001و  إناث    344,001  ،م2017حتى عام  نسمة    720,000)  179م 2019م  حتى عا

الضالع.  محافظة  أسرة نازحة في    551و  شخص نازح    33,306، كان  م2019عام وحتى    181أفراد.   6األسرة هو  

 182محافظة الضالع بسبب النزاع في مقابل الكوارث الطبيعية.بالمائة من النزوح في    100وحدث ما يقرب من  

  33,792  ، كان هناكم2019وحتى عام    183وقد تم اإلبالغ عن زيادة في عدد النازحين داخل المحافظة في الضالع.

 184الضالع. محافظة أسرة عائدة في   5,632عائدا و 

عاما   15والكتابة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم  في اليمن، يبلغ معدل اإللمام بالقراءة    التعليم: .184

المائة )  54.1فأكثر   الذكور و    73.2في  المائة بين  المائة بين اإلناث(. وتبلغ نسبة اإللمام بالقراءة   35في  في 

في المائة بين اإلناث(. ويبلغ   60.6في المائة بين الذكور و  92.8في المائة ) 77سنة  24و  15والكتابة بين سن 

الذين تبلغ أعمارهم  م المائة )  13.7عاما فأكثر    65عدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين األشخاص  من    25.7في 

السكان األميون    1.5الذكور و   الذين تترواح أعمارهم بين     3,781,361من اإلناث(. عدد  فأكثر    15للسكان 

سنة    24و  15ترواح أعماهرم بين  للسكان الذين ت  958,315إمراة( وعدد    3,386,119رجل و    1,395,248)

 185. إنثى( 807,644ذكر و  150,671)

 
178 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321   
179 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al م.2004استنادا إلى تعداد عام   2017توقعات الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني لعام   180
181 _apr_2016.pdf  -t/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_https://reliefweb.in 
182 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
 المرجع نفسه.183
 المرجع نفسه.184
185 literacy  -and-http://uis.unesco.org/en/country/ye?theme=education 
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التعليم مستقر بشكل عام، وال يزال مستمرا في المدارس التي تركها القتال دون تغيير، ولكن تم   .185

وقد تم إصالح   186جراء الحرب.من  مدرسة    83تعطيله بسبب النزوح والدمار في أماكن أخرى. كما تضررت  

 الفصول في شديد إزدحام من المحافظة س التي تضررت بسبب القتال، ولكن بشكل عام، تعانيالعديد من المدار

 187المستمر. النزوح جانب إلى المرافق  فقدان بسبب الدراسية

لكن هذا نجح في أحسن   الصحة: .186  ، الضالع  األساسية في  الخدمات  لتقديم  كانت هناك محاوالت 

فالخدمات الصحية مثال  األحوال في توفير الحد األدنى بسبب نقص األموال وتدمير البنية التحتية والقتال المستمر.  

لصحية في المديريات التي  قدمها المستشفى العام الرئيسي في مدينة الضالع، وعدد من المستشفيات والمراكز اي

تلبي  ال  المقدمة  الخدمات  أن  غير  الدوليين.  المانحين  وبعض  المحلية  والسلطة  المركزية  الحكومة  تدعمها 

الذين   للسكان  المتزايدة  النزوح  االحتياجات  قامت  بسبب  وقد  تغذية.  وسوء  إزدحام  من  به  يرتبط  وما  الداخلي 

افظة، وال تزال الجهود مستمرة لتزويده وتشغيله بالتعاون مع الجهات  الحكومة مؤخرا ببناء مستشفى جديد في المح

)معدل الوفيات حالة وفاة    112حالة إصابة بالكوليرا و    60,058  تم اإلبالغ عنوبحسب التقارير،    188المانحة.

المرض الفترة  الضالعمحافظة  بالمائة( في    0.19  الناجمة عن  أغسطس    31إلى  م  2017أبريل    27من    خالل 

( في محافظة 19-)كوفيدحالة إصابة بفيروس كورونا    217، تم اإلبالغ عن  م2021مايو    31وحتى   189. م2019

 190حالة شفاء.  29حالة وفاة و  43الضالع و 

الفقر: .187 لعام    لمسحوفقا    لمحة عن  المعيشية  الضالع م2014ميزانية األسر  الفقر في  بلغ معدل   ،

في المائة. وفي ضوء التدهور االقتصادي والنزوح على نطاق واسع والخط األمامي للنزاع الذي يمتد عبر   59.8

الماضية.  القليلة  السنوات  قد زاد بشكل مضاعف بشكل كبير خالل  المعدل  فإن هذا  ووفقا لخطة   191المحافظة، 

بالمائة من سكان   70ألف شخص، أو حوالي    500، هناك ما يقرب من  م2018االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  

بالمائة من   59.8، كان 2017وحتى عام  192في المئة منهم في حاجة ماسة. 53المحافظة، بحاجة إلى المساعدة؛ 

أو الضالع،  الفقر.  391,412  سكان  من  الضالع  محافظة  في  المحتاجون  شمل  ،  م2017عام  وحتى    193يعانون 

  28,901، و  تعرف بأنها بالغةفي حاجة  شخص    45,229، و  ف بأنها كارثيةتعرنازحا داخليا في حاجة    54,792

  15,199، و  للمساعدة تعرف بأنها مجهدةفي حاجة  شخص    17,858، و  للمساعدة تعرف بأنها شديدةفي حاجة  

شخص في    82,124. وفيما يتعلق بغير المشردين داخليا في الضالع، هناك  حاجة تعرف بأنها قليلةفي  شخص  

في حاجة  شخص    156,238، و  تعرف بأنها بالغةفي حاجة  شخص    222,192، و  حاجة تعرف بأنها كارثية

 194في حاجة ماسة.شخص  88,949، و في حاجة تعرف بأنها مجهدة 107,027، و تعرف بأنها شديدة

من عدم كفاية   في ≤ المئة(  40جدا" )  ا"مرتفعشهدات محافظة الضالع انتشارا  األمن الغذائي:   .188

الغذائي خالل المئة(.  57)م  2021مارس    االستهالك  الرئيسية ألكبر نسبة من    195في  الحاجة  الغذاء هو  وكان 

م األمن الغذائي  انعداوفقا لتحليل حالة    196األسر المعيشية في الضالع، مقارنة بالمأوى/السكن والخدمات المالية.

أكتوالحاد   من  يونيم  2020بر  للفترة  يوجدم2021  وإلى  البالغ    ،  الضالع  نسمة،    779,656في سكان محافظة 

من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن   1يعانون من انعدام األمن الغذائي ويصنفون ضمان المرحلة    180,00

المرحلة    211,500  (، ودنيا)الغذائي   الغذائي    2نسمة في  المتكامل لألمن  المرحلي  التصنيف  (، و إجهاد)من 

نسمة في    134,000  )أزمة(، ومن التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    3نسمة في المرحلة    253,000

  50  وتقع)الكارثة(.    5طوارئ( وال شيء في المرحلة  المتكامل لألمن الغذائي )من التصنيف المرحلي    4المرحلة  

( السكان  من  المائة  تصنيف  نسمة(    387,000في  لألمن من    3المرحلة  ضمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف 

 197.الغذائي

 
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام  186
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al  م.2019مقابلة مع أحد قادة المكتب التنفيذي، الضالع. مارس  187
 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al  م.2019مقابلة مع أحد قادة المكتب التنفيذي، الضالع. مارس  188
189 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
190 -https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing

27_may_2021.pdf   
191 dhalea/  -emenlg.org/governorates/alhttps://y 
192 dhalea/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
193 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
194 en_HNO_2021_Final.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yem 
195 0000130243.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
196 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
197 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
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الضالع. محافظة  بالقات أيضا في    ةاألطفال المتعلقالة  حدث عمت  األطفال والشباب:   ةلا حاالت عم .189

ويتزايد اإلقبال على إنتاج القات في اليمن بسبب القيمة السوقية العالية. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى قوة عاملة  

للعمل في حقول القات التي ينتهي بها األمر في بعض األحيان إلى أن تكون أطفاال. فاألطفال الذين يعملون في 

ويمكن أن يشكلوا عادة استهالك القات  ن يتعرضوا لمعدات زراعية ومبيدات حشرية خطرة  حقول القات يمكن أ

 198،199. بأنفسهم

يهدف مشروع الحماية االجتماعية بتمويل من االتحاد األوروبي الذي ينفذه  الحماية االجتماعية:   .190

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف في  

محافظة    13 ومنها  اليمنية ضعفا،  المحافظات  أكثر  من  برنامج    200. الضالعمحافظة  النقدية  التح ويتميز  ويالت 

ل العينية الطارئة  المساعدة  وبرنامج  االجتماعية  الرعاية  صندوق  من  المستفيدة  لألسر  الدولي/اليونيسيف  لبنك 

وأكثر قليال من   50,000الضالع )أقل بقليل من  أعلى عدد من المستفيدين في محافظة  لبرنامج األغذية العالمي ب

 201على التوالي(.  000,50

 الحديدة:محافظة 

تقع محافظة الحديدة في أقصى غرب الجمهورية اليمنية على ساحل البحر :  الموقع والتضاريس .191

مديرية، ومدينة    26إلى  إداريا  كيلومترا غرب العاصمة صنعاء. وتقسم المحافظة    226األحمر. وتقع على بعد  

السهل الساحلي الذي يمتد على  الحديدة هي جزء من منطقة تهامة، ومحافظة    202عاصمة المحافظة.هي  الحديدة  

البحر األحمر.  السعودية، على طول  العربية  لليمن والمملكة  الغربي  الساحل  الحديدة    وتتكون  203طول  محافظة 

الحديدة من مراوح طميية وترسبات سهول طميية. توجد    تضاريس. وتتألف  عموما من سهل منسبط قليل االنحدار

القعر الرواسب في  الجبلية وترسيب  المنحدرات  أسفل  إلى  الماء  تدفق  ويسببها  الجبال  قعر    ، مراوح طميية في 

سروات. تتكون السهول الغرينية في مساحات واسعة الوتوجد مراوح طميية في شرق الحديدة عند قاعدة جبال  

ترسب الرواسب من المرتفعات خالل تدفقات المياه. كما توجد الكثبان الرملية في الحديدة   من ومنبسطة، وتتكون 

  204حيث األرض مسطحة ومستوية. ويعتقد ان الرمل الذي يشكل الكثبان يأتي من أحواض الوادي.

الحرارة الحديدة بمناخ حار وحيوي. ويبلغ متوسط درجات  محافظة  تمتع  ت:  واألحوال الجويةالمناخ   .192

درجة مئوية، فيما يبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يوليو،    30في شهر يناير، وهو أبرد شهر في العام،  

درجة مئوية. أما في الحديدة، فيبدو    27درجة مئوية، وحيث ينخفض    39وهو أشد شهور السنة حرارة، حيث يبلغ  

مطار سوى صفر يوم في  يبلغ معدل هطول األ  يوما في السنة، حيث ال  11معدل هطول األمطار بطيئا بمعدل  

 205يوم في شهر يوليو.  4.9، بينما يصل المعدل إلى شهر ديسمبر

تعد تربة األمالح فائقة    206.جافةالحرارة ومستاوي في تتميز تربة الحديدة بارتفاع  جودة التربة: .193

وتتسم التربة    207درجة مئوية.   22الحرارة أكثر أنواع التربة حرارة على وجه األرض ودرجة حرارتها تزيد عن  

المناخات   في  وتظهر  والجافة  بالحرارة  في  ويعد  .  الجافةالحجرية  مطلوب  الجافة  الري  إلنتاج التربة 

 208،209المحاصيل.

االرض: .194 أن    إستعمال  يذكر  الحديدة.  محافظة  في  الرئيسي  االقتصادي  النشاط  الزراعة  تشكل 

المحافظة هي أكبر منتج زراعي في البالد وتمثل أكثر من ربع اإلنتاج الزراعي. وأهم المحاصيل التي تنتج في  

ية الرئيسية  الحديدة هي الخضراوات والفواكه والعلف. ويعد ميناء الحديدة بجانب ميناء عدن أحد الموانئ التجار

 
198  https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
199 https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/pdf_override/Yemen_ACCESSPLUS_CLOSED_0.pdf   
200 %20Eng..pdf  -s://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheethttp 
201 yemen  -from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
202 hodeidah/  -s/alhttps://yemenlg.org/governorate 
203 Yaman  -al-https://www.britannica.com/place/Tihamat 
204   https://edepot.wur.nl/493427 
205 hudaydah_yemen_79415  -https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/al 
206 https://edepot.wur.nl/493427   
207 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
208  https://lawr.ucdavis.edu/classes/ssc120/acrobats/smr.pdf   
209 http://www.soilinfo.psu.edu/index.cgi?soil_clim&information&general&taxonomy_defs&soil_moist_regimes&classes&aridic   
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والملح   والسيراميك  واألصباغ  األسود  والرمل  الجرانيت  المحافظة  في  الموجودة  المعادن  أهم  ومن  البالد.  في 

 210الصخري والجبس وبعض المعادن الطينية األخرى. 

على غرار الكثير من مناطق اليمن، تعاني الحديدة من شح المياه. وتأتي معظم    الموارد المائية: .195

حافظة من إمدادات المياه الجوفية ويتم الوصول إليها من خالل اآلبار وحفر اآلبار واآلبار الحرفية المياه في الم

واآلبار المحمية اليدوية الصنع واآلبار غير المحمية اليدوية الصنع والينابيع غير المحمية وشبكات المياه الجارية.  

استنفاد مصادر المياه، وتدمير البنية التحتية للمياه   وتشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون الحصول على المياه

بسبب النزاع، وزيادة السكان بسبب تدفق المشردين داخليا، وعدم وجود حقوق وقوانين لتخصيص المياه وتلويث  

موارد المياه التي يمكن أن تؤدي إلى المرض. تتراوح جودة مياه الحديدة من النظيف إلى المالح و / أو العكر  

بالمائة من األسر في محافظة الحديدة    88أما بالنسبة لمياه الشرب، فقد حصل    211إرتفاع نسبة الكالسيت.بسبب  

وقد انخفضت هذه النسبة بشكل حاد بسبب التصعيد العسكري خالل    212، 2016/2017على مياه الشرب في العام  

المحلية لدعم معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل جمع    المؤسسات. كما يعمل المانحون مع  م2018العام  

 مراحيض وبناء الجمهور،  إلى للوصول المياه خزانات وتركيب الصهاريج، طريق  عن المياه المياه العادمة، ونقل

ووفقا   213الحديدة. ي محافظة  ف النازحة األسر على المياهوتوزيع لوازم النظافة الصحية ومواد تنقية   الطوارئ،

نازح في محافظات   120,000لعدد  ليونيسف، تم توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الطارئة  لمنظمة ا

موقعا.    56الشمسية في  تعمل بالطاقة  وحدات ضخ  حجة والحديدة وإب وذمار وعمران، باإلضافة إلى تركيب  

شخص في المناطق الريفية من تحسين فرص الحصول على إمدادات المياه،    120,000  ومن هذه المساعدة، تمكن 

  214دون االعتماد على الوقود.

الري:   .196 الري  نظام  على  الحديدة  الواديتعتمد  المحاصيل.   بمياه  لري  الجوفية  المياه  واستخراج 

وتفرض الزراعة الكثير من الضغط على إمدادات مياه الحديدة غير المستقرة بالفعل، ويمكن أن تستهلك ما يصل 

 215بالمائة من المياه المستخدمة. 90إلى 

اب الساحلي ومنطقة الضب  المدارية اإلفريقيةمنطقة  التقع الحديدة في    المناطق الزراعية والبيئية: .197

الجزيرة  شبه  في  البيئية  المنطقة  هذه  وتوجد  ذات ضباب صحراوي.  بيئية  منطقة  وهي  العربية  الجزيرة  بشبه 

الخريف.  لموسم  نتيجة  الصيف،  في  الرطوبة  بارتفاع  وتمتاز  والجنوبي  الغربي  الساحل   216العربية على طول 

األكبر   والجزري  الساحلي  الصيد  بمناطق  المحافظة  اوتتميز  والدخن في  البيضاء  الذرة  زراعة  ومنطقة  ليمن 

ومناطق كسب العيش زراعة الذرة البيضاء والدخن والخضروات والفاكهه  الساحلية الغربية  في السهول    والماشية

. تشمل منطقة الصيد الساحلية والجزرية اليمنية الكبرى جميع ساحل اليمن.  والماشية في الوديان الغربية والوسطى

وفي هذه المنطقة، تعتمد سبل كسب العيش على الصيد لتلبية االحتياجات الغذائية والنقدية. كما أن تربية الماشية،  

لذرة في الغرب والوسط، وادي االلتكملة الصيد، أمر شائع في هذه المنطقة. وتعتمد المجتمعات المحلية في منطقة  

والطحلب والخضار والفواكه والماشية على الذرة الصفراء والذرة الدخانية والخضروات كغذاء ومحاصيل نقدية.  

تعتمد المحاصيل في هذه المنطقة على الري في الوادي. وتربية الماشية ضرورية لتكملة إنتاج المحاصيل. وفي 

يزرع الذرة الصفراء والدخن كغذاء ومحاصيل نقدية، بينما ينتج القطن  منطقة الساحل الغربي ومنطقة الماشية،  

 217كمحصول نقدي. 

 

 

 

 
210 hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
211 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/WASH%20cluster_Needs_Assessment_Am

ran_Hajjah_Hudaydah_Raymah_Oct2012.pdf   
 /hodeidah/  -alhttps://yemenlg.org/governoratesم. 2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  212
 hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/al .7- 5، ص. 2018اليونيسيف، تقرير عن الحالة اإلنسانية في اليمن، أكتوبر  213
214   2019.pdf-November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
215 https://web.archive.org/web/20100308064354/http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at1302.html   
216 https://web.archive.org/web/20100308064354/http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at1302.html   
217   tps://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdfht 
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 : الذرة الصفراء الساحلي الغربي والدخن والماشية 7المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 

 فواكه )املوز والبااباي( 

 

 املاشية
 مبيعات املاشية 

   أخرى
 صيد السمك 
 سرطان البحر 

 تعدين االمالح
 مبيعات الغذاء 

 وقت نقص الغذاء 
 مواسم األمطار

 

 

 

 

 والماشية البيضاء والدخن الذرة السهل الساحلي الغربي : 14المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 

 الذرة البيضاء 

 

 الدخن 
 )بعض املناطق( القطن 
   املاشية

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية 

 مشرتايت الغذاء 
 وقت نقص الغذاء 

 مواسم األمطار
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 والماشيةوالخضروات والفواكه البيضاء والدخن الذرة الوادي الغربي والمركزي : 11المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار  هتيئة األرض   احملاصيل 

 الذرة البيضاء 

 

 الدخن 
 اخلضروات 

 الفواكه
 املاشية  

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

   أخرى
 عمالة حملية  

 مشرتايت الغذاء 
 مجع احلطب وبيعه
 وقت نقص الغذاء 

 مواسم األمطار
 

 

تتألف غابات الضباب الساحلي في شبه الجزيرة العربية من غابات   التنوع البيولوجي والغابات: .198

أكاسيا الكثيفة في مناطق الضباب. وعلى الرغم من أن األمطار قليلة في هذه المحافظة، إال أن الضباب يساعد 

ن ويمك  كما ان المراعي والشجيرات شائعة في هذه المنطقة.على توفير الرطوبة ويدعم مجتمع النبات المزدهر.  

المخطط، والغزال العربي  العربي، والضبع  النوبية، والذئب  العربية، واأليبيكس  المها  الحديدة على  العثور في 

 218وأنتيلوبي الماعز.

المحمية:   .199 محافظة  المناطق  برع  الحديدة  تحتضن  اعتمدتها  محمية  التي  االمم المعتمدة  منظمة 

. تقع المحمية في مية باسم جرف الجرانيت، جبل برعيت المحوقد سم. المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو

ويمكن العثور هنا على عدد كبير من أنواع الطيور   منطقة جبلية موطن األنواع النباتية المتوطنة النادرة والضعيفة.

. وال تزال نظم الحراجة الزراعية التقليدية تمارس  سحلية المراقبة اليمنيةوالزواحف مثل السالحف المائية العذبة و

الحديدة هي أيضا موطن حديقة رأس عيسى البحرية، الواقعة بالقرب من ميناء رأس    220،221، 219في هذه المنطقة. 

 222،223وخط أنابيب رأس عيسى للنفط.  عيسى

نسمة   2,985,122وعدد سكانها  ،  2مك  13,249تبلغ مساحة محافظة الحديدة    التركيبة السكانية: .200

متوسط    225.إناث(  1,640,000  وإناث    ,0001,549م،  2017نسمة حتى    3,189,000)  224م 2019عام  حتى  

  157فردا( )وكذلك    511,314، شهدت الحديدة )ن2018وديسمبر  يونيو  الفترة  بين  و  226أفراد.  6حجم األسرة هو  

( مستويات عالية من النزوح بسبب النزاع على طول الساحل الغربي. وقد أدى القتال  في حجة  فردا  157,122

، أجبر ما م2018بين يونيو وأكتوبر  ففي الحديدة إلى تفاقم الوضع اإلنساني في المحافظة وإلى نزوح جماعي.  

من   حوالي  425يقرب  قتل  الحرب،  بداية  ومنذ  منازلهم.  من  الفرار  على  في    10,000  ألف شخص  شخص 

 
218 https://web.archive.org/web/20100308064354/http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/terrestrial/at/at1302.html   
219  a/  -states/yemen/bura-reserves/arab-sciences/biosphere-ogicalsciences/environment/ecol-http://www.unesco.org/new/en/natural 
220 reserve/buraa  -themes/biosphere-road-https://en.unesco.org/silkroad/silk 
221   

https://www.google.com/maps/place/Jabal+Bura/@14.9562857,43.1093446,9z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x160525d93392cd3b:0x73878d

34a668b264!2sAl+Hudaydah+Governorate,+Yemen!3b1!8m2!3d15.3053072!4d43.0194897!3m4!1s0x16048cc73a954cb9:0xa00b7fc74d
6922eb!8m2!3d14.9510873!4d43.497448   

222  https://www.protectedplanet.net/17188   
223 terminal  -marine-isa-ras-of-https://www.findaport.com/port 
224 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
 :hodeidah/  -yemenlg.org/governorates/al//httpsم. 2004استنادا إلى تعداد عام   2017توقعات الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني لعام   225
226 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
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بلغ عدد ،  م2019وحتى    228، وصل عدد النازحين إلى ما يقرب من مليون شخص.م2019وفي يناير    227الحديدة، 

% عن 100وكان النزوح في محافظة الحديدة ناجم    .شخص نازح داخليا  60,382النازحين داخليا في الحديدة  

وفي عام   230المحافظة.وقد تم اإلبالغ عن زيادة في عدد النازحين داخل  229في مقابل الكوارث الطبيعية. الصرح 

 231أسرة عائدة في الحديدة.  4,110عائدا فرديا و  24,660 ، كان هناكم2019

يستطيع سوى ، وفي أسوأ المناطق ال  232في الحديدة، أغلقت ثلث المدارس بسبب القتالالتعليم:   .201

المدارس. المعلمين في  أقل من ربع  بينما ال يوجد سوى  الدراسة،  وكانت    233طالب واحد من كل ثالثة متابعة 

كما هو الحال  في المائة 0في الحديدة ) الدريهميالمنطقة التي قدمت أقل معدل لاللتحاق بالمدارس في اليمن هي 

التعليم االبتدائي في الحديدة في عدم دفع رواتب المدرسين، حيث لم يتم  ويتمثل تحد    234في البيضاء(. في مسورة  

، على الرغم من إستئناف دفع بعض رواتب المدرسين 2352016م  بالمائة من رواتب المدرسين منذ عا  51دفع  

إن دعم حوافز المعلمين هو أكثر االحتياجات أهمية وإلحاحا للعام الدراسي المقبل. إن حصول    236.م2019في عام  

تأثيرا خطيرا على  للخطر بسبب عدم دفع رواتبهم ألكثر من عامين. ويؤثر هذا  التعليم معرض  األطفال على 

الحوافز   تقديم  اليونيسيف  وواصلت  التعليم.  إلى  والوصول  المدرسين  وأداء  ال  المدارس  الذين  للمعلمين  النقدية 

وقد أدى ذلك إلى تعطيل   237مدرسة على االقل بسبب الحرب.  21وباالضافة إلى ذلك ، تضررت    يتلقون رواتبهم.

التعليم. وتخشى العديد من األسر من إرسال أطفالها إلى المدارس ألسباب أمنية، كما أدى تشريد العديد من المعلمين  

منذ إتفاق ستوكهولم، ساهم تراجع الوضع العسكري   238إلى نقص في الموظفين.من المدينة إلى مناطق أخرى  

 239واستئناف حكومة هادي دفع رواتب المدرسين في المحافظة، في العودة التدريجية إلى العمليات الطبيعية. 

األطباء أغلقت    الصحة: .202 من  كبيرة  أعداد  غادرت  كما  المحافظة،  في  صحيا  مرفقا  عشر  أحد 

العاملة   المرافق الصحية  الرواتب وتدهور الوضع األمني. وحتى  بأقل التي تعمل  المحافظة بسبب نقص  اسميا 

منظمات تعتمد الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية أساسا على الدعم المقدم من ال  240قدرة.

   241المانحة.

، بينما تم  الرئيسيةطفال دون سن سنة واحدة ضد أمراض الطفولة    58,639تم تطعيم ما يقرب من   .203

الثالثة من    59و    14امرأة تتراوح أعمارهن بين    21,523تطعيم   التيتانوس والدفتيريا خالل الجولة  عاما ضد 

 380حالة إصابة بالكوليرا و   295,001  وجود  تم اإلبالغ عن  242أنشطة التوعية المتكاملة التي أجريت في الحديدة. 

إلى  م 2017أبريل   27في الفترة من ( في الحديدة بالمائة 0.13حالة وفاة بسببها )معدل الوفاة الناجم عن المرض 

اإلبالغ عن ما مجموعه  ، تم  م2021مارس    28م إلى  2020ديسمبر    28وفي الفترة من    243م. 2019أغسطس    31

المحافظات الشمالية إلى جانب حالتي  في الكوليرا /(19-كوفيدبفيروس كورونا )يشتبه في إصابتها  لةحا 14246

، تم اإلبالغ عن حاالت الوباءوفاة مرتبطتين بها في اليمن. وخالل األسابيع الثالثة األخيرة التي شهدت انتشار  

  20وخالل الفترة  بالمائة منها من محافظة الحديدة.    17الوطني، حيث تم اإلبالغ عن    المستوىمشتبه بها على  

حالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك من   26ليونيسف، تم اإلبالغ عن  م بحسب منظمة ا2019نوفمبر    10  أكتوبر إلى

، تم اإلبالغ م2021مارس    28إلى  م  2020  ديسمبر  28في الفترة من  و  244تعز وحجة(.محافظتي  الحديدة )وكذلك  

حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك من المحافظات الشمالية إلى جانب حالة وفاة واحدة مرتبطة    1,396عن  

 
227 hodeidah/  -org/governorates/al2019/, cited in https://yemenlg.-2015-snapshots-https://www.acleddata.com/2019/06/18/yemen 
 hodeidah/-https://yemenlg.org/governorates/al  .  2، النزاع في اليمن، ص  2019ويناير   2018منظمة الصحة العالمية، تقرير الحالة: ديسمبر   228
229 und%2037_0.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Ro 
230 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
231  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
232 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
233 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
 المرجع نفسه. 234
 .المرجع نفسه 235
  م.2017، ديسمبر  30، العدد رقم  قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية االقتصادية واالجتماعية في اليمن النشرة اإلخبارية 236

https://yemenlg.org/governorates/al-hodeidah/   
 hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/al(.  2018ياجات اإلنسانية في اليمن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )لمحة عامة عن االحت 237
.  1م، ص 2018أكتوبر    15- 2، 13مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن: معلومات مستكملة عن محافظة الحديدة، تقرير الحالة رقم   238

https://yemenlg.org/governorates/al-hodeidah/   
   hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2019ع أحد قادة المكتب التنفيذي، الحديدة. مارس مقابلة م 239
.  1م، ص 2018، أكتوبر  15-2،  13مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن: )( معلومات مستكملة عن محافظة الحديدة، تقرير الحالة رقم  240

https://yemenlg.org/governorates/al-hodeidah/     
 hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/al  م.2019مقابلة مع مسؤول كبير في المكتب التنفيذي في الحديدة. مارس  241
242 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
243   urces/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reso 
244 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
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وباإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة البالغين واألطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية   245بهذا المرض في اليمن.

 98بالمائة و    96في مديرية الدريدة و على حد سواء  واألطفال    بالمائة للكبار  100ومن االكتئاب مرتفعة للغاية:  

الزيدية. مديرية  في  التوالي  على  تكن  م2021مايو    24وحتى    246بالمائة  لم  بوباء  محافظة  ،  تأثرت  قد  الحديدة 

 247. (19-)كوفيد فيروس كورونا

بالمائة من سكان   58.1، كان  م2014لعام    لمسح ميزانية األسر المعيشيةوفقا    لمحة عن الفقر: .204

المحافظة تحت عتبة الفقر. وبما أن الحديدة كانت مسرحا لقتال عنيف ونزح منها مئات اآلالف، فقد أزداد هذا 

المعدل بشكل كبير خالل السنوات القليلة الماضية من الحرب. وتشير التقديرات الحالية إلى أن معدل الفقر ربما  

الحديدة على   2019يصنف التصنيف المؤقت لألمن الغذائي لعام    248ة.بالمائة في المحافظ   90و    80بلغ ما بين  

 2.65ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، كان    249أنها المحافظة التي تشهد أعلى مستويات الفقر في اليمن.

  250بالمائة من السكان.  70، أو ما يقرب من م 2019مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في الحديدة في عام 

، قدمت اليونيسيف، باالشتراك مع صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية  م2020في مايو   .205

نازحا داخليا في الحديدة )فضال عن صنعاء وعدن   28,880العالمي، مجموعة أدوات آلية االستجابة السريعة إلى  

وتهدف   وإب(.  السريعة  وصعدة  االستجابة  آلية  أدوات  االحتمجموعة  تلبية  والفورية إلى  إلحاحا  األكثر  ياجات 

األساسية لألسرة و النظافة  الغذاء ومستلزمات  النازحة، والتي تشمل  النسائيةللعائالت  حيث   -  اللوازم الصحية 

غالبا ما يتم اقتالع النازحين فجأة من منازلهم دون وقت ألخذ أي شيء معهم. كما قدم شركاء اليونيسيف أنشطة  

. وعلى الرغم من أن  مجموعة أدوات آلية االستجابة السريعةداخليا، استكماال لتوفير    أخرى إلنقاذ حياة المشردين

حركة اإلمدادات ال تزال تشكل تحديا بسبب العمليات الطويلة قبل الموافقة والتأخير في الحصول على التصاريح  

التي وصلت  واألذون الالزمة،   ، بما في ذلك معدات  أمريكي  مليون دوالر  2.3بقيمة  م  2020مايو  في  اللوازم 

الشخصية الحاد  الوقاية  المائي  اإلسهال  ومعدات    ومستلزمات  الطبية  واللوازم  الصيدالنية  والمستحضرات 

  251واألغذية العالجية الجاهزة لالستخدام من جيبوتي وعمان إلى صنعاء والحديدة.  والمواد التعليمية المستشفيات

ن جراء القتال، كما يتعرض اآلالف للنزوح من منازلهم ومواقع ال تزال حياة الناس تتأثر كل يوم م .206

يعانون من   شخص،  1,685,621  في المئة من سكان الحديدة، أو  58.1، كان  م2017حتى العام  ف  252نزوحهم. 

في حاجة    122,556و  في حاجة كارثية  داخليا    ا  نازح   171,749يشمل األشخاص المحتاجون في الحديدة  الفقر.  

للحصول حاجة  في    29,241، و  مجهدةفي حاجة  شخص    41,158، و  شديدةفي حاجة  شخص    60,355، و  بالغة

في حاجة  شخص   1,007,668الحد األدنى. وفيما يتعلق بغير المشردين داخليا في الحديدة، هناك  على احتياجات  

  182,493، و  مجهدةفي حاجة    251,824، و  شديدةفي حاجة    380,285، و  بالغةفي حاجة    749,005، و  كارثية

 253.للحد األدنىفي حاجة 

في اليمن من معدالت سوء ، بما فيها محافظة الحديدة  كما تعاني ست محافظات  األمن الغذائي: .207

كان الغذاء هو الحاجة   254بالمائة.   15تغذية حادة تتجاوز عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي  

وقد تم   255الحديدة، مقارنة بالمأوى/السكن والخدمات المالية. محافظة  الرئيسية ألكبر نسبة من األسر المعيشية في  

شهرا   59و  6بالمائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  21حاد في محيط منتصف الذراع في  نقص رصد 

ووفقا   256تعز(. محافظة  تسجيل أعلى المعدالت في الحديدة )وكذلك  ، مع  م2021والذين تم فحصهم في مارس  

خالل الفترة أكتوبر  ألمن الغذائي للفترة  ل  المرحلي المتكامللتصنيف  للتحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد  

شخص ضمن المرحلة    667,500نسمة، صنف    2,985,122من السكان البالغ عددهم  م،  2021يونيو    –م  2020

 
245 https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1   
246 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
247 -sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing/https://www.humanitarianresponse.info

27_may_2021.pdf   
    hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2019مقابلة مع مسؤول كبير في المكتب التنفيذي في محافظة الحديدة. مارس   248
249 hodeidah/  -orates/alhttps://yemenlg.org/govern 
 hodeidah/  -https://yemenlg.org/governorates/al  م.2018م:  اليمن، ديسمبر  2019مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، إستعراض االحتياجات اإلنسانية لعام  250
251 2020.pdf  -May-SitRep-https://www.unicef.org/media/77581/file/Yemen 
252   t/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdfhttps://reliefweb.in 
253 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf   
254 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/yemen_hno_2021_final_version_1.pdf  
 

255 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
256 web.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO%20March%202021%20Situation%20Report_English.pdf  https://relief 
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شخص ضمن المرحلة    950,500وصنف  الحد األدنى(  حالة  )من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    1

من    3ضمن المرحلة  شخص    924,000وصنف   (حالة إجهاد)من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    2

من التصنيف    4شخص ضمن المرحلة    446,000وصنف    أزمة(حالة  )  التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

المرحلي   5المرحلة  م يصنف أي شخص ضمن  ل)الطوارئ( و المرحلي المتكامل لألمن الغذائي   التصنيف  من 

الغذائي   لألمن  )  46ة(.  يالكارثالحالة  )المتكامل  السكان  من  المئة  يقع تصنيفهم    1,370,000أي  في  شخص(، 

 257.من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 3ضمن المرحلة 

خطير في   عمالةاألطفال شكل    ةلاتخذ عمتفي الحديدة، يمكن أن    األطفال والشباب:   الةحاالت عم .208

عواقب خطيرة على الصحة بسبب ابتالع جسيمات  األمر الذي يمكن أن يترتب عليه  اللحام والزجاج،    محالت 

الحجارة،   المحاجر ومقاطع  الذين يعملون في  اللحام والزجاج، وكذلك  الذين يعملون في محال  سامة. فاألطفال 

 258ستغالل من قبل العصابات، كما أنهم عرضة لعادات مثل التدخين ومضغ القات. عرضة لال 

ألف   525يبلغ العدد اإلجمالي لألسر المستفيدة في محافظة الحديدة حوالي  الحماية االجتماعية:   .209

ويتميز   وتعز.  بعد محافظتي حجة  رقم  أعلى  ثالث  لأسرة، وهو  الطارئة  النقدية  الحوالت  الدولي/  لبنك  برنامج 

برنامج األغذية العالمي بأعلى والمساعدة النقدية من  دة من صندوق الرعاية االجتماعيةاليونيسيف لألسر المستفي

مستفيد من    100,000، وحوالي    مستفيد من السابق   100,000عدد من المستفيدين في محافظة الحديدة )أكثر من  

 259. مستفيد 100,000 تضم حوالي(، وقسائم الغذاء لبرنامج األغذية العالمي األخير

 : الجوفمحافظة 

كيلومترا شمال شرق العاصمة صنعاء   143تقع محافظة الجوف على بعد  والجيولوجيا:  الموقع   .210

و السعودية.  اليمنية  الحدود  طول  إلى  على  إداريا  المحافظة  الحزم  مديرية  12تقسم  ومدينة  عاصمة  هي  ، 

الخالي )الجوف جزئيا في  محافظة  قع  تو  260المحافظة. العالم(  وهو  الربع  المستمرة في  الرمال  أكبر منطقة من 

ا الجزء سروات. أما في الغرب، فالمحافظة تتكون من المرتفعات المنخفضة بينمالواألصقاع الشرقية لسلسلة جبال  

الخالي حوض ترسيب يغطي جزءا كبيرا من الجرف العربي. رمال    عربالصحراء. فالشرقي من المحافظة هو  

الصحراء لونها برتقالي بسبب وجود مجموعة من المعادن المحتوية على ألومينا وسيليكا. رمال الكوارتز أيضا 

الكثبان  موجودة. والكثبان الرملية شائعة وتتراوح بين جبال الكثبان الرملية الكبيرة والكثبان الرملية االنفرادية و

الكالسيوم والكربونات والطين في مناطق معينة من المنطقة الصحراوية وهي من بقايا طبقات    وينتشرالطويلة.  

  261.البحيرات القديمة

تتسم المحافظة بمناخ جاف إلى حد كبير، وتتسم بمناخ صحراوي حار :  واألحوال الجويةالمناخ   .211

درجة    29.3درجة مئوية في ديسمبر و    18.5يتراوح متوسط درجات الحرارة بين    262ومناخ صحراوي بارد. 

  16ديسمبر و  ونوفمبر   يملم في شهر  0ملم مع    45. ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي  شهر يونيومئوية في  

السنة    10طار على مدى  أغسطس. ويقل معدل هطول األمشهر  ملم في   دون أي هطول لألمطار في  أيام في 

أيام في شهر أغسطس، وهو أكبر عدد من أيام األمطار في السنة. ويتراوح   4كتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير و  أ

 263. شهر أغسطسفي المئة في  39و   في أكتوبرفي المئة في  20متوسط الرطوبة بين 

في هذه المنطقة   إنشاء المصاطبالجوف خصبة. ويعتبر  في محافظة  تربة  التعتبر    جودة التربة: .212

البلورية  الصخور  من  التربة  تشتق  والصرف.  التآكل  من  والمياه  التربة  الحفاظ على محتوى  في  ويخدم  شائعا 

 264وتحتوي على نسبة عالية من المعادن مما يجعلها جيدة إلنتاج المحاصيل.

الجوف. ظة  محاف تعتبر الزراعة وتربية المواشي النشاط االقتصادي الرئيسي في    إستعمال االرض: .213

في المائة من إجمالي اإلنتاج الزراعي   5.8والمحافظة هي سادس أكبر منتج للمحاصيل الزراعية في اليمن، وتمثل  

 
257 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
258  https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf  
259 yemen  -from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
260 jawf/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
261 https://edepot.wur.nl/493427   
262 jawf/  -https://yemenlg.org/governorates/al 
263 7/  -2051/r/july-governorate-jawf-data.org/asia/yemen/al-s://en.climatehttp 
264 Desert/Climate  -https://www.britannica.com/place/Arabian 
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العديد من المواقع السياحية، بما فيها مواقع  تحتضن المحافظة من الحبوب والخضار والفواكه والبن واألعالف. و

 منجم الجبلي في الجوف يستغل رواسب الفضة والزنك الموجودة في المحافظة. 265تاريخية مهمة. 

الجوف. ويأتي معظم المياه من إستخراج المياه  محافظة  المياه محدودة بشدة في    الموارد المائية: .214

الجوفية، الذي أصبح يشكل تحديا متزايدا بسبب انخفاض مناسيب المياه ونقص الوقود. وركزت المشاريع التي  

المنطقة. ن الشمسية في هذه  بالطاقة  التي تعمل  المياه  تنفيذ مضخات  الدولية مؤخرا على  المنظمات  أما    266فذتها 

فالسلطة    267٪ من سكان المحافظة ال يحصلون على مياه شرب مأمونة. 75بالنسبة لمياه الشرب، فإن أكثر من  

ا كليا على  اعتمادا  السكان  يعتمد  ولذلك  المياه،  توفر  ال  في المحلية  ذلك  في  بما  الخاص،  القطاع  من  لموردين 

من   للتخلص  التقليدية  الطرق  على  السكان  ويعتمد  الصحي  للصرف  شبكة  الحزم  في  توجد  ال  كما  العاصمة. 

  268النفايات. 

ية  تأتي معظم مياه الري في الجوف من المياه الجوفية، كما تستخدم فيها المياه السطحنظام الري:   .215

هكتارا يتم ريها بالمياه    14,178هكتارا بواسطة المياه الجوفية، و    37,275يتم ري  دية.  وأساليب الري غير التقلي

 269هكتارا يتم ريها بالطرق غير التقليدية.  404السطحية، و 

والبيئية: .216 الزراعية  و  المناطق  والصحراء  األفريقية  المدارية  المنطقة  من  منطقة الالجوف جزء 

األحيائية  ومنطقة الصحراوية.الشجيرات  النباتية والحيوانية  بمناخ جاف وبالحياة  المنطقة  وتقع   270. وتتسم هذه 

في   والشرقي  منطقة  الجوف  األوسط  والماشيةالنخيل  الوادي  والخضار  وفي  والقمح  الشرقية  ،  الذرة الهضبة 

الوادي الوسطى والشرقية والدخن والماشية ومناطق الرعي الصحراوية الشمالية والشرقية. وفي منطقة البيضاء 

  البيضاءوالتمر كمحاصيل غذائية ونقدية. أما في الهضبة الشرقية، فإن الذرة    البيضاء  القمح والذرةيتم إنتاج    –

السمسم  والماشية  الدخن  و تنتج  بينما  غذائية  كمحاصيل  الرعوية    والحلبةتنتج  المنطقة  وفي  نقدي.  كمحصول 

 271محصوال غذائيا رئيسيا. البيضاء القمح والذرة يعد الصحراوية الشمالية والشرقية، 

 : المنطقة الرعوية الصحراوية الشمالية والشرقية 8المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 املاشية

 

 إنتاج احلليب  
 بيع املاشية 

 هجرة ملاشية 
 تزواج املاشية 

 أخرى
 هجرة العمالة 

 مواسم األمطار
 

 

 

 

 

 
265 jawf/  -https://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show&link=jaof, cited in https://yemenlg.org/governorates/al 
266 jawf  -al-and-saada-communities-water-safe-brings-innovation-https://www.unicef.org/yemen/stories/wave 
   jawf/-https://yemenlg.org/governorates/al  م. 2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية: لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  267
 jawf-https://yemenlg.org/governorates/al/  م.  2019مقابلة مع أحد قادة المجتمع المحلي وناشط سياسي في الالمركزية في محافظة الجوف. مارس   268
269 gmia.pdf  -aquastat.appspot.com/irrigation/docs/YEM-https://storage.googleapis.com/fao 
270 Desert/People  -https://www.britannica.com/place/Arabian 
271   https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 



72 
 

 

 

 

 

 : الهضبة الشرقية منطقة الذرة البيضاء والحدخن والماشية 6المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  
 

 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 
 الذرة البيضاء 

 

 الدخن 
 السمسم 
 املاشية  

 إنتاج احلليب 
 مبيعات املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية 

 هجرة العمالة إىل السعودية  

 مشرتايت الغذاء 
 مجع احلطب وبيعه
 وقت نقص الغذاء 

 مواسم األمطار
 

 
 : الوادي المنطقة الوسطى والشرقية، النخيل والقمح والخضروات والماشية 4المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  
 

 احلصاد   التعشيب  البذار  احلرث  احملاصيل 
 قمح 

 

 ( 1املوسم) ذرة بيضاء 
 ( 2)املوسم  ذرة بيضاء 

 دخن 
 بصل 

 طماطم 
 بطاط 

 متر
 املاشية  

 إنتاج احلليب 
 بيع املاشية  

 هجرة املاشية 
 تزاوج املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية 

 هجرة العمالة  
 بيع العسل

 التجارة 
 التحويالت 
 شراء الغذاء 

 وقت نقص الغذاء 
 مواسم األمطار

 

 

البيولوجي والغابات: .217 النباتات في    التنوع  للخاليا، مما محافظة  تتسم معظم  بأنها منتجة  الجوف 

مع إمدادات المياه المحدودة. يعني أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة دون ماء، كما أنها تتكيف هيكليا  
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كما توجد هنا أشجار السعديات والنباتات العطرية في عوائل السرو، الخردل، البازالء، القزحية، والحميرة. ويمكن  

فرشاة االسنان، في هذه المنطقة،  شيجرات  "، تعرف أيضا بأدغال  عراق "، أو "عرق "  رة نادرة تعرف بايجاد شجي

وكان البشر يستخدمونها ذات مرة لتلميع االسنان. كما يوجد اللبان والمر في الجوف ونخيل التمر. تدعم المنطقة 

والع والعقارب  والجراد  الروث  خنافس  مثل  الحيوانات  من  واسعة  والنسور مجموعة  واألفعى  والوزغات  ظايا 

 272وصقور الشاهين والغزالن والماعز البرية على سبيل المثال ال الحصر. 

 هذه المحافظة. في مناطق محمية  ال توجدالمناطق المحمية:  .218

السكانية: .219 ل  التركيبة  الكلية  المساحة  الجوف  تبلغ  سكانها 2كم  495,39حافظة  عدد  يبلغ  حيث   ،

متوسط حجم    274(. إناث  327,000و    إناث  262,000،   م2017ألف نسمة في عام    589)  273نسمة   603,816

أسرة   25,015من المشردين داخليا و    150,090  ، كان يوجد في الجوفم2019  ومن  275أفراد.   6األسرة هو  

المئة من النزوح في محافظة الجوف حدث بسبب النزاع، بدال من في  90معيشية من المشردين داخليا. أكثر من 

، كان 2019وفي عام    277وقد تم اإلبالغ عن انخفاض في عدد النازحين داخل المحافظة.  276الكوارث الطبيعية. 

 30,317وفي مارس، نزح    278الجوف.محافظة   في ةعائد معيشيةأسر    9,511و   فرديا عائدا  57,066هناك  

الجوف )فضال عن مأرب والحديدة وتعز( ، مع  محافظة  نازحا داخليا، وكانت معظم موجات النزوح تأتي من  

 279أزدياد النزوح الداخلي داخل المحافظات نحو مناطق أكثر أمنا. 

مدرسة نتيجة للقتال في الجوف، بينما   43قد أثر الصراع سلبا على التعليم. وقد تضررت  ل  التعليم: .220

المعلمين إال جزئيا. وقد أدى ذلك إلى عدم إستقرار النظام التعليمي، ال سيما في السنوات األولى    ال تدفع رواتب

بتسديد مستحقات   الحكومة مؤخرا  قامت  وقد  أنصار هللا.  لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  وتحديدا  الحرب،  من 

المع  مديريات المدرسين في مختلف   أسهم في تحسن نسبي في تواجد  ما  المدارس. المحافظة،  وفي   280لمين في 

 281. شخص 468لحوالي الجوف )ومحافظة عدن( ، قدمت اليونيسف الدعم النفسي محافظة 

هناك العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في الجوف التي تقدم الخدمات الصحية    الصحة: .221

الصحية المجانية بتمويل من المملكة  الخدمات    -مستشفى الحزم العام    -للسكان. ويقدم أحد المستشفيات الرئيسية  

العربية السعودية. وباإلضافة إلى ذلك، تقوم عدة منظمات مانحة بمساعدة الخدمات الصحية. ومع ذلك، ال يوجد  

تمويل محلي لقطاع الصحة والمستوى الحالي للخدمة غير كاف لتلبية إحتياجات السكان، خصوصا مع تفشي أوبئة  

تتطلب التي  الكوليرا،  للعالج.  مثل  طلبا  الخارج  إلى  أو  مأرب  إلى  السفر  إما  المرضى  عن    282من  اإلبالغ  تم 

لجوف في  بالمائة من حاالت الكوليرا( في ا   0.16حالة وفاة ذات صلة )  46حالة إصابة بالكوليرا و    29,638

طفال دون    58,639ووفقا لليونيسف، تم تطعيم حوالي    283. م2019أغسطس    31إلى  م  2017أبريل    27الفترة من  

عاما ضد الكزاز    59و    14امرأة تتراوح أعمارهن بين    21,523، و  الرئيسيةسن الواحدة ضد أمراض الطفولة  

محافظة  ، بما فيها  اليمنية محافظات  الوالدفتريا من خالل الجولة الثالثة من أنشطة التوعية المتكاملة التي أجريت في  

 285. (19-)كوفيد ، لم تكن الجوف قد تأثرت بوباء فيروس كورونام 2021مايو  24وحتى  284.الجوف

، فإن نسبة الفقر في الجوف م2014لعام    ميزانية األسر المعيشيةبحسب مسح    لمحة عن الفقر: .222

 .   286، يعيشون في فقر. شخص 305,807أو بالمائة من سكان الجوف،  55.4بلغت 

 
272 Desert/Climate  -https://www.britannica.com/place/Arabian 
273 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
274 jawf/  -rg/governorates/alhttps://yemenlg.o 
275 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
276 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
277 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
278 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
279 2021.pdf  -March-SitRep-Humanitarian-dia/98951/file/Yemenhttps://www.unicef.org/me 
 jawf/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2019مقابلة مع أحد قادة المجتمع المحلي وناشط سياسي في الالمركزية في محافظة الجوف. مارس   280
281 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-cation_cluster_https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/edu 
 jawf/  -https://yemenlg.org/governorates/alم.  2019مقابلة مع أحد قادة المجتمع المحلي وناشط سياسي في الالمركزية في محافظة الجوف. مارس   282
283 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
284 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
285 -s/documents/files/covid19_update_info_sharinghttps://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/file

27_may_2021.pdf   
286 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
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إستهالك   في المئة( لعدم كفاية  40≤ )الجوف انتشارا "مرتفعا جدا"    محافظةشهدت    األمن الغذائي: .223

وكان الغذاء هو الحاجة الرئيسية ألكبر نسبة من األسر المعيشية    287في المئة(.   56) م  2021األغذية خالل مارس  

حيث تندرج حاالت انعدام األمن الغذائي في  و  288الجوف، بدال من المأوى/السكن والخدمات المالية. محافظة  في  

المرحلة   الغذائي  )انعدام كارثي(    5الجوف ضمن  المتكامل لألمن  المرحلي  التصنيف  الحال في  )من  وكما هو 

إمكانية وصول محافظتي  في  فحجة وعمران(.  محافظتي   النزاعات والنزوح ومحدودية  الجوف وحجة، تشكل 

ويزداد انعدام األمن الغذائي حدة في المناطق التي تشهد قتاال نشطا أو   289الدوافع الرئيسية. المساعدات اإلنسانية  

والفئات   داخليا  المشردين  على  بشكل خاص  ويؤثر  محدود،  لها سوى وصول  يتاح  ال  التي  المتاخمة  المناطق 

لى نزوح واسع النطاق، وقيود  المهمشة. النزاع هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذائي في اليمن، مما يؤدي إ 

و الموانئ  العامة وحصار  الخدمات  وتعطل  اإلنسانية،  المساعدات  عليها  على وصول  المفروضة  وأزمة  القيود 

الوقود واالضطراب االقتصادي. وفي غياب حل دائم فمن غير المرجح أن تخلف كافة تدابير التخفيف األخرى  

للفترة عدام األمن الغذائي الحاد لتصنيف مراحل األمن الغذائي المتكامل  تأثيرات طويلة األمد. وفقا لتحليل حالة ان

ضمن المرحلة   77,000نسمة،    603,816يندرج ضمن السكان البالغ عددهم  ،  م 2021  ويوني  -  م2020أكتوبر  

من   2شخص ضمن المرحلة    149,500)حالة الحد األدنى( و  من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    1

من التصنيف    3شخص ضمن المرحلة    242,500صنيف المرحلي المتكامل لألمن األغذائي )حالة إجهاد( و  الت

من التصنيف المرحلي المتكامل  4شخص ضمن المرحلة  126,000المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )أزمة( و 

  378,500ئة من السكان )في الم  36)حالة كارثية(.    5شخص ضمن المرحلة    10,000لألمن الغذائي )طوارئ( و  

 290ما فوق.أو  3شخص( هم مصنفون ضمن المرحلة 

ع .224 والشباب:  مالةحاالت  للسعودية.    األطفال  المجاورة  المحافظات  في  بالبشر  االتجار  يحدث 

الجبري  للعمل  لبيعهم  السعودية  إلى  الحدود  للسرقة من منازلهم ومجتمعاتهم ويؤخذون عبر  ويتعرض األطفال 

والدعارة القسرية. وتستخدم المنظمات اإلجرامية أيضا األطفال المتجر بهم لتنفيذ أنشطة غير قانونية في كل من  

 291اليمن والمملكة العربية السعودية.

في اليمن من      292محافظة األكثر ضعفا بما فيها محافظة الجوف  13تستنفيذ    الحماية االجتماعية: .225

بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية  الذي ينفذ  ج األمم المتحدة اإلنمائي  مشروع الحماية االجتماعية لبرنام

األوروبيو االتحاد  من  اليونيسف  ويستهدف  .  بتمويل   / الدولي  للبنك  التابع  النقدية  التحويالت  ألسر ابرنامج 

كبر عدد من المستفيدين  أالمستفيدة من صندوق الرعاية االجتماعية والمساعدات العينية من برنامج األغذية العالمي  

في الثانية(. أيضا ، قسائم الغذاء من برنامج   25000في السابق ، وحوالي    50000في محافظة الجوف )حوالي  

   293شخص. 000,100يستفيد منها حوالي األغذية العالمي 

 عمران: محافظة 

الشمال :  الموقع والتضاريس .226 إلى  اليمن،  الداخلية في غرب  المرتفعات  تقع محافظة عمران في 

صنعاء. تغطي طبوغرافيا المحافظة الجبال والسهول والهضاب. وتعتبر جبال عمران جزءا  العاصمة  مباشرة من  

سروات التي تتألف من الدرع العربي النوبي، وهي عبارة عن صخور بللورية ماقبل الكمبري  المن سلسلة جبال 

اريخ سلسلة عمران  يعود ت  294تمتد على ساحل البحر األحمر. تشكل الصخور البركانية غالبية جيولوجيا عمران. 

الجيولوجية إلى العصور الوسطى ويحتوي على الحجر الجيري األزرق والرمادي والحجري والكلسي والحجر  

 295الرملي. 

ال يزال مناخ عمران ثابتا طوال العام. ويبلغ متوسط درجة الحرارة في : واألحوال الجويةالمناخ  .227

درجة مئوية. ويتراوح هطول األمطار في  15.7شتاء درجة مئوية، بينما يبلغ منتصف ال 23.4منتصف الصيف 

يوما ممطرا في أغسطس و   12ملم في أغسطس، مع ما يصل إلى  45ملم في نوفمبر وديسمبر و  1ملليمتر بين 

 
287 0000130243.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
288 ttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf  h 
289   http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021June_Snapshot.pdf 
290 admin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf  http://www.ipcinfo.org/file 
291 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
292 %20Eng..pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
293 yemen  -from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
294 blication/pp560B  https://pubs.er.usgs.gov/pu 
295 https://edepot.wur.nl/493427   
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وتنجم امطار    296. أغسطسفي المئة في    59و    أكتوبرفي المئة في    23يوما سنويا. تتراوح نسبة الرطوبة بين    36

ا الرياح  المرتفعات مسببة عواصف رعدية  الصيف عن  التي تهب هواء رطبا على  الغربية  الجنوبية  لموسمية 

 297وهطول األمطار.

. ويبلغ متوسط درجات الحرارة متوازنة الحرارة وجافةالتربة في محافظة عمران    جودة التربة: .228

متوسط فرق درجات الحرارة درجات مئوية، وهو    5درجة مئوية و    22إلى    15السنوية للتربة متساوية الحرارة  

في المناخ القاحل وتحتوي على رطوبة  وتوجد التربة الموجودة في نظام التربة الحسابية    بين الصيف والشتاء.

وتتسم التربة الحالية   298محدودة. ونتيجة لهذا فإن التربة الحسابية تحتوي على كميات ضئيلة من الماء للنباتات. 

التعرية والترشيح   أقل من  الموجودة في مناخات أكثر رطوبة، ومن ثم تتميز بنسيج خشن بقدر  مقارنة بالتربة 

تآكل  معدالت  لديها  التربة  هذه  ضحلة.  تكون  ما  وعادة  جيدا  للذوبان  القابلة  بالمواد  وتحتفظ  ببطء  وتتشكل 

 300، 299منخفضة. 

الرئيس  إستعمال االرض: .229 االقتصادي  النشاط  الزراعة  يعتمد عمران، حيث  محافظة  في    ي تعتبر 

المزارعون على الحبوب والخضار كالقمح والعدس والشعير والذرة. وتساهم تربية الماشية أيضا مساهمة كبيرة  

محافظة  وبسبب المالمح الطوبوغرافية، تتم معظم أنشطة الزراعة وتربية الماشية في    301في سبل العيش المحلية.

شكال قديما من أشكال اإلنتاج   مدرجاتتبر زراعة العمران على المنحدرات المشرفة أو في السهول والهضاب. تع

وتستخدم للحفاظ على سقوط األمطار والتربة في المنحدرات شديدة االنحدار حيث تندر األمطار. وتعتبر الزراعة  

كثيرا   درجات تعتمدالمصافحة الشكل االكثر شيوعا لزراعة الكفاف في البالد. فالمحاصيل التي تزرع على الم

 302بينما يجري ري السهول وإنتاج الهضاب بمياه األمطار والمياه الجوفية على السواء.  الري المطريعلى 

كانت شبكة امدادات المياه قد قطعت في مدينة عمران في بداية الحرب. ومنذ ذلك    الموارد المائية: .230

هناك مناطق ريفية لم يتم الوصول الحين، ساعدت المنظمات الدولية على إستئناف خدمات المياه، ومع ذلك ال تزال  

عمران عادة محافظة  ويأتي الماء في    303٪ من سكان عمران على مياه الشرب. 40، حصل  2017إليها بعد. في  

من خزانات غير معالجة، ومن إمدادات المياه عن طريق الشاحنات أو من خالل مرافق المياه. وبالنسبة لمن ال  

لبنية التحتية، فإن الحصول على المياه يمكن أن يكون صعبا ومكلفا وغالبا ما  يمكنهم الوصول إلى مرافق المياه وا

يتطلب التنقل لمسافات طويلة سيرا على األقدام للوصول إلى الحد األدنى من المياه. ومع ذلك، فإن عددا متزايدا  

  304عمران.محافظة ن من مشاريع التنمية في المنطقة من شأنه أن يحسن كثيرا من الموارد المائية في أجزاء م

عمران ومناطق المرتفعات األخرى يتخذ الري أساسا شكل مياه األمطار محافظة في نظام الري:  .231

كآبار لتجميع المياه ألنها تقلل من جريان   المدرجاتالمجمعة. وتعمل التجاويف والحواف الموجودة في الحقول و

 305في نظام الري.من هطول األمطار  الماء وتحتفظ بكميات محدودة من

والبيئية: .232 الزراعية  اإليكولوجية    المناطق  عمران  منطقة  المنطقة  تمتاز  االستوائية بأراضي 

بما في ذلك معظم المرتفعات الغربية    متر،   2000على المرتفعات العربية التي يزيد طولها عن  األفريقية التي تمتد  

في اليمن. وإلى الغرب من هذه المنطقة يقع سهل تهامة فيما تقع منطقة الربع الخالي إلى الشرق. تجدر االشارة  

إلى ان الزراعة تمارس في هذه المنطقة االيكولوجية منذ آالف السنين ومازالت االراضى الزراعية مثل القمح  

 306في هذه المنطقة. والذرة والشعير تنتج 

 

 
296 7/  -2026/r/july-governorate-data.org/asia/yemen/amran-https://en.climate 
297   https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321 
298 64  9_3-3995-4020-1-https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978 
299  https://edepot.wur.nl/493427   
300 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
301 https://yemenlg.org/governorates/amran/   
302 http://www.fao.org/3/ak342e/ak342e00.htm   
303 https://yemenlg.org/governorates/amran/   
304 amran  -support-provides-https://reliefweb.int/report/yemen/usg 
305  https://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf   
306   egions/at1321https://www.worldwildlife.org/ecor 
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 والقات والذرة الرفيعة والماشية  البن  –الوسطى والمرتفعات الغربية  : 12المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار      احلرث         احملاصيل 

 ( 1)املوسم  قمح / شعري 

 

 ( 2)املوسم  قمح / شعري 
 ذرة بيضاء  

   بن
 ( 1)املوسم  بقول
 ( 2)املوسم  بقول

 املاشية
 إنتاج احلليب 

 املاشية   تكاثر
 بيع املاشية 

 أخرى
 زراعية حملية عمالة 

 عمالة خارج املزرعة

 مشرتايت الغذاء 
 مواسم األمطار

 

 
  قمح ، فواكه ، خضروات ، قات ، مواشي -من صعدة  المروية : 9المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار      احلرث         احملاصيل 

 ( 1)املوسم قمح 

 

 ( 2)املوسم قمح 
 وشعري ذرة بيضاء 

  رمان
 تفاع

 عنب 
 طماطم 
 بطاط 
 أخرى

 عمالة مومسية 
 جتارة )صغرية/عرب احلدود( 

 التحويالت 
 شراء الغذاء 

 مدة نقص الغذاء 
 مواسم األمطار
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 الطماطم، الخضروات والماشية   – : المرتفعات الوسطى5المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار      احلرث         احملاصيل 
 طماطم 

 

 خضروات 
 ( 1قمح وشعري )املوسم

 ( 2وشعري )املوسمقمح 
 ( 1فاصوليا )املوسم 
 ( 2فاصوليا )املوسم 

 املاشية
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى
 حملية عمالة 

 احلوالت
 شراء الغذاء 

 مدة نقص الغذاء 
 مواسم األمطار

 

 

 الماشية رعي  الشعير، القات و، مران، الذرة البضاءفي محافظة ع الزراعة المروية بمياه األمطار: 1المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 
 احلصاد   التعشيب  البذار      احلرث         احملاصيل 

 الذرة البضاء 

 

 الدخن 
 السمسم 

 ( 2)املوسمقمح وشعري 
 املاشية

 إنتاج احلليب 
 بيع املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية 

 هجرة العمالة إىل السعودية 
 شراء الغذاء 

 مجع احلطب وبيعه
 وقت نقض الغذاء 

 مواسم األمطار
 

 

 المدرجات  زراعة  أدت  بها،   المحيطة   والمناطق   محافظة عمران  في  :والغابات  البيولوجي  التنوع .233

  في  الطبيعية والنباتات الحرجي الغطاء من الكثير على القضاء إلى المنطقة هذه في السنين آالف تمارس منذ التي

  ارتفاع   على  الخضرة  وتوجد أحراج دائمة.  االرتفاع  أساس  هو على  النباتي  وما بقي من الغطاء.  الجبلية  المناطق 

المتقزم على ارتفاع يتراوح   ألباين وأحراج الصنوبر-أفرو  غطاء نباتي على خط منطقة  يوجد  بينما  متر  2000

  بينما   النباتات  من  متنوعة  مجموعة  وتنمو  محمية  للشمال   المواجهة  المنحدرات.  ا  متر  3207و  2500  بين

  تعيش  بينما  وعائي  نبات   2000  من  أكثر  البيئية  المنطقة  هذه  تدعم.  بشكل أكبر  قاحلة  للجنوب  المواجهة  المنحدرات

وتوجد .  ألباين-أفرو  الخط االستوائي من منطقة  في  العربية  الجزيرة  غرب  جنوب  في  المتوطنة  الطيور  أنواع  معظم
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الكاراكال  البابون  وقرود  الفهود  مثل  ثدييات الصخري  وحيوان   في   العربي  والذئب  المخطط   والضبع  والوبر 

 307. االستوائية المرتفعات

 محمية في هذه المحافظة. ال توجد مناطق المناطق المحمية:  .234

مدينة  و.  مديرية  20وتقسم إداريا إلى    2كم  7,911تبلغ مساحة محافظة عمران    التركيبة السكانية: .235

  1,052,000)  309م 2019نسمة حتى    1,205,960  مجموع السكانويبلغ    308. محافظة عمران  عمران هي عاصمة

عام    نسمة و    520,000منهم  ،  م2017في  هو    310.ذكور(  530,000إناث  األسرة   311أفراد.   6متوسط حجم 

محافظة  أسرة نازحة داخليا في  42,041نازح داخليا و شخص  252,246 ، كان هناكم2019واعتبارا من عام 

  8,871شخص و    53,226يتألف من  عمران. تضم مدينة عمران واحدا من أكبر عدد من النازحين في البالد  

بالمائة في محافظة عمران بسبب النزاع، في مقابل الكوارث الطبيعية.    100معظم النزوح بنسبة  وحدث  أسرة.  

ويشكل    312عمران. محافظة  أسرة معيشية عائدة في    678عائدا و    40,068  دينعدد العائ، كان  م2019وفي عام  

 313عمران.محافظة بالمائة من سكان  23النازحون حوالي 

طفل في سن المدرسة، وفي أواخر عام   400,000زح ما ال يقل عن  منذ بدء الصراع، ن  التعليم: .236

المدرسة،  م2017 وقد    ترك  المدرسة.  المدرسة  سن  في  طفل  مليون  من  والمدرسين   تعرضتأكثر  المدارس 

المدرسة ولوالطالب   إلى   314منها.عند عودتهم  هجمات. وغالبا ما يستهدف الطالب أيضا بالتجنيد في طريقهم 

عمران محافظة  مدرسة على األقل في   32وقد دمرت    315وغالبا ما تستخدم المدارس كثكنات أو لتخزين األسلحة.

أو أصيبت بأضرار بسبب النزاع. المدرسين ال يتلقون رواتبهم. ويعتمد التعليم بشكل متزايد على المنظمات الدولية 

  316يام في الفصول الدراسية الستخدامها في التعليم. والجهات المانحة، فعلى سبيل المثال، وفرت اليونيسيف الخ

وإلى جانب األطفال الموجودين في مناطق الصراع مباشرة، يواجه المهمشون واألطفال المعوقون عقبات كبيرة  

 317في سبيل التعليم. 

تقدم المستشفيات العامة الخدمات للسكان المحليين، ومع ذلك فإن الخدمات محدودة وما   الصحة: .237

مول بشكل كبير من المانحين الدوليين. وبشكل عام، فإن الخدمات الصحية غير كافية لتلبية إحتياجات سكان  يقدم م

  200عمران عن  محافظة  ، أبلغت  م2019وفي أوائل عام    318عمران، فضال عن األعداد المتزايدة من النازحين.

عمران حيث  محافظة  كما تشكل الكوليرا مصدر قلق في    319الدفتيريا مع بعض الوفيات المرتبطة بها. ب  إصابةحالة  

في الفترة من  و   320. م2019و    م2017حالة وفاة ذات صلة بين عامي    260حالة إصابة و    187,069سجلت  

 9بالمائة من حاالت الحصبة في اليمن و    16عمران عن  محافظة    ت، أبلغم2021إلى مارس    م2020ديسمبر  

، لم تكن عمران قد تأثرت م2021مايو    24حتى  و  321البالد. في الوخيمة الحادة فسيةالتن بالمائة من حاالت العدوى

 322.(19-)كوفيد بوباء فيروس كورونا

عمران مرتفعة، بل إنها ثالث أعلى نسبة فقر في اليمن، بعد محافظة  البطالة في    لمحة عن الفقر: .238

  768,438عمران، أو  محافظة  في المئة من سكان    75.9، كان  م2017في العام  ف  323الحديدة وحجة. محافظتي  

أما اليوم، فمن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ثالث مرات بسبب الصراع المتزايد    324، يعانون من الفقر. شخص

 
307 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321 
308 BerghofMappingLocalGovernanceYemeniGovernorates_EN.pdf 
309 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf 
310 https://yemenlg.org/governorates/amran/   
311 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
312 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
313 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
314 https://www.refworld.org/docid/5be942f926.html   
315 n_impact_of_conflict_in_amran_15_jul_2014.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_note_humanitaria 
316 https://yemenlg.org/governorates/amran/   
317   https://www.unicef.org/mena/media/6691/file/Yemen%20Country%20Report%20on%20OOSC_EN.pdf%20.pdf 

318 https://yemenlg.org/governorates/amran/   
319 2019.pdf?ua=1  -Feb-Bulletin-Cluster-Health-cluster/countries/yemen/Yemen-https://www.who.int/health 
320 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
321 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO%20March%202021%20Situation%20Report_English.pdf  //https: 
322 -https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing

27_may_2021.pdf   
323 s://yemenlg.org/governorates/amran/  http 
324 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
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عمران شمل األشخاص المحتاجين في محافظة  ،  م2017واعتبارا من عام    325،326والمطول واالنهيار االقتصادي. 

المساعدة، و    توصف بأنها كارثيةنازحا داخليا بحاجة    14,697 توصف بأنها  في حاجة  شخص    84,352إلى 

، و  مجهدةتوصف بأنها  في حاجة  شخص    45,440، و  توصف بأنها شديدةفي حاجة  شخص    90,172، و  بالغة

بأنها    19,570 توصف  حاجة  وففي  األدنى.  في  الحد  داخليا  المشردين  بغير  يتعلق  هناك  محافظة  يما  عمران، 

  370,344، و  توصف بأنها بالغةفي حاجة  شخص    269,943، و  توصف بأنها كارثية شخصا في حاجة    51,141

  شخص   85,299، و  توصف بأنها مجهدةفي حاجة  شخص    190,750، و  توصف بأنها شديدة في حاجة  شخص  

 327. توصف بأنها الحد األدنىفي حاجة 

الغذائي: .239 في    األمن  الغذائي  االستهالك  كفاية  انتشار عدم  في   40≤)عمران  محافظة  كان معدل 

وكان الغذاء هو الحاجة الرئيسية ألكبر نسبة    328في المئة(.   59)م  2021مارس  شهر  خالل    "مرتفعا جدا"المئة(  

ويزداد انعدام األمن الغذائي   329عمران، مقارنة بالمأوى/السكن والخدمات المالية. محافظة  من األسر المعيشية في  

حدة في المناطق التي تشهد قتاال نشطا أو المناطق المتاخمة التي ال يتاح لها سوى وصول محدود، ويؤثر بشكل  

مشردين داخليا والفئات المهمشة. وتوجد حاالت الكوارث )المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل خاص على ال

لمراحل األمن الغذائي( بشكل رئيسي في عمران )والجوف وحجة(. وفي عمران، تشكل الفئات المهمشة للغاية،  

اه والصرف الصحي والصحة، مثل العمال الذين ال يملكون أرضا، وعدم الحصول على الخدمات العامة مثل المي

  2020ووفقا لتحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد للفترة من تشرين األول/أكتوبر    330األسباب الرئيسية لذلك.

من التصنيف    1شخص ضمن المرحلة    177,500شخص، يقع    1,205,960  من السكان البالغ،  م2021  ويونيإلى  

شخص ضمن    500,500(، و  حالة إجهاد)من التصنيف    2شخص ضمن المرحلة    327,500)الحد األدنى(، و  

شخص    3,500و  )طوارئ(  من التصنيف    4شخص ضمن المرحلة    197,000و    )أزمة(من التصنيف    3المرحلة  

  3في المرحلة  شخص(    701,000في المائة من السكان )  58(. ويوجد  كارثية)من التصنيف    5ضمن المرحلة  

 331. وما فوق من التصنيف 

 محافظة عمران ، بلغ معدل مشاركة  م2014في العام    :العمالة وحاالت عمالة األطفال والشباب .240

٪ من إجمالي عدد السكان في  2.6  332في المئة.   13.7في المئة، في حين بلغ معدل البطالة    39في القوى العاملة  

العمل ) أكثر( بما في ذلك    15سن  أو  الذكور و  2.7عاما  العمال  العمال  2.2و    اإلناث٪ من  2.5٪ من  ٪ من 

  68,000في الصناعة و    13,000راعة و  فرد في الز  36,000يعمل  و  333٪ من العمال الريفيين.2.7الحضريين و  

رياال ألرباب   094  185رياال و    55,778. وبلغ متوسط الدخل الشهري للموظفين  م2014في الخدمات في عام  

في    عمالةحدث  تو  334العمل.  ومحافظة  األطفال  القات  بزراعة  يتعلق  ما  في  خاصة  قعمران،    . ص أعمال 

 335األحجار. 

أسرة معيشية مستفيدة المساعدة    80,000يتلقى حوالي  في محافظة عمران،  الحماية االجتماعية:   .241

لبرنامج  من   التابع  االجتماعية  الرعاية  لصندوق  الطارئة  النقدية  الدولي/اليونيسيف  التحويالت  والمساعدة  لبنك 

 336.النقدية من برنامج األغذية العالمي

 ذمار: محافظة 

تقع محافظة ذمار في غرب اليمن جنوب وجنوب شرق محافظة صنعاء، :  والتضاريس  الموقع .242

وشمال محافظة إب وشرق محافظة الحديدة وشمال غرب البيضاء. تقع ذمار في الطرف الجنوبي من سلسلة جبال  

مالمح    السروات أما    تضاريسيةوتتضمن  والهضاب.  والسهول  الجبال  أنحاء    صخورمثل  معظم  في  األساس 

 
325 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf   
326  _yemen_ex_sitrp_april_2018.pdf  -17-cx-re.savethechildren.net/node/13437/pdf/yemhttps://resourcecent 
327 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf   
328 0000130243.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP 
329 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
330   http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021June_Snapshot.pdf 
331 eadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf  http://www.ipcinfo.org/fil 
332 beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf  -ro---arabstates/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
333 beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf  -ro---arabstates/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
334 beirut/documents/publication/wcms_419016.pdf  -ro---arabstates/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ 
335 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
336 yemen  -from-3/insightsreports/documentdetail/60601161777351336-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
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أثناء الحقب أو الدهر الثالث  تكونت  مجموعتين: صخور بركانية  ي صخور بركانية وتنقسم إلى  ذمار فهمحافظة  

 صخور الفي حين تعرف اليمنية الصخور النارية البركانية تعرف باسم  مليونا من السنين( 65)الذي بدأ منذ نحو 

من صخور  الصخور النارية البركانية اليمنية  . وتتكون  األصغر سنا فتعرف باسم صخور الدور الرابعبركانية  ال

"(، وهي  الطبقات الصخرية أو ما يسمي المصيدة"سلسلة  )المعروفة باسم    الثالثالمتكونة أثناء الحقب  بركانية  

. كما تشمل  صخري وصخور ّطفية من أصل بركانيصخور البازلت ونسيج تراكيتي  وفيض بركاني  من    متكونة

. أما البراكين ات صخرية أخرىالذي شق تكوينالناري    ندساساالمن    جرانيتية، أوكتل فوهيّة  البراكين اليمنية  

وعادة ما تكون مغطاة بصخور  بازلتية  الرباعية فهي من الجرانيت التي هي أصغر سنا من البراكين اليمنية. وهي  

 337. تحتوي على بلورات التورمالين واألمفيبولو ّطفية من أصل بركاني

يتميز مناخ ذمار بأنه معتدل وشبه جاف متوسط درجات الحرارة يتراوح :  واألحوال الجويةالمناخ   .243

درجة مئوية في الشتاء. وفى   1درجات مئوية إلى    8درجة مئوية في الصيف و    19درجات مئوية و    10بين  

 الشتاء تكون االجزاء الوسطى والشرقية من المحافظة أكثر برودة بينما تكون الوديان والمنحدرات الغربية أكثر 

أغسطس، ويبلغ المتوسط اإلجمالي في  مم    243مم في ديسمبر و    3دفئا. ويتراوح متوسط هطول األمطار بين  

يوما مطيرا في أغسطس ويوم    16يوما سنويا، منها    56مم. ويمتد هطول األمطار بمعدل    599لسقوط األمطار  

في     55ويونيو  في المئة في   28ن  ممطر واحد في كل من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وتتراوح نسبة الرطوبة بي

الجنوبية    338. أغسطسالمئة في   الموسمية  للرياح  نتيجة  الصيف هي  أواخر  التي هطلت في  الغزيرة  واألمطار 

 339الغربية.

وتتسم تربة بمتوسط    340. متجانسة ومنخفضة درجة الحرارةالتربة في محافظة ذمار    جودة التربة: .244

يبلغ   الصيف   8درجة حرارة سنوي  الحرارة في  بين متوسط درجات  أكثر، كما يوجد فرق  أو  درجات مئوية 

عن   يقل  مئوية.   5والشتاء  مائي    341درجات  محتوى  ولديها  القاحلة  شبه  المناخات  في  الرسوبية  التربة  وتوجد 

 342و النباتات. محدود، ومع ذلك فإن الرطوبة تتواجد خاصة خالل ذروة نم

االرض: .245 والقمح   إستعمال  البطاطا  مثل  الغذائية  المحاصيل  لزراعة  ذمار  في  األراضي  تستخدم 

 80والفاصوليا والخضروات. تزرع البطاطا والقمح والشعير كمحاصيل غذائية ونقدية. ويتم ري ما يقرب من  

الزراعة في ذمار. وتعتبر األغنام والماعز واألبقار المحافظة    بالمائة من مجموع  التي تربى في  المواشي  أهم 

وتستهلك وتباع كمكمل إلنتاج المحاصيل. وكل األسر تقريبا لديها شكل ما من أشكال اإلنتاج وتعتمد على األغذية 

التي تنتجها. وغالبا ما تعجز األسر المعيشية الفقيرة عن توليد الدخل من محاصيلها ألنها غالبا ما ال تملك فائضا، 

الدخل ولذلك يجب   قادرة على توليد  العمل كعمال. فاألسر األكثر ثراء  المال، مثل  أن تجد سبال أخرى لكسب 

 343الكافي لتلبية إحتياجاتها من خالل بيع المحاصيل الفائضة.

ذمار، تشكل المياه الجوفية والمياه السطحية المصادر الرئيسية لموارد محافظة  في    الموارد المائية: .246

للزر الالزمة  والمنزلية. المياه  الصناعية  واالحتياجات  بسبب    344اعة  ذمار  في  الجوفية  المياه  إستخراج  وينتشر 

،  المفرط محدودية هطول األمطار وإمكانية الوصول إلى مصادر المياه العذبة األخرى. ولكن نتيجة لالستخراج  

المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين   األربعين الماضية.   متر سنويا على مدى السنوات  2.5و    2انخفض منسوب 

ومن   345ويقدر أن ينضب منسوب المياه الجوفية في السنوات الثالثين المقبلة إذا استمر معدل االستخراج الحالي.

 
337 https://edepot.wur.nl/493427   
338 7/  -2021/r/july-governorate-data.org/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%DB%8C%D9%85%D9%86/dhamar-https://en.climate 
339 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321   
340 https://edepot.wur.nl/493427   
341 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
342  http://www.soilinfo.psu.edu/index.cgi?soil_clim&information&general&taxonomy_defs&soil_moist_regimes&classes&ustic  
343 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf   
344 https://www.oecd.org/countries/yemen/42400796.pdf   
345 https://www.researchgate.net/publication/326734857_Assessment_of_water_resources_in_Dhamar_Governorate_Yemen_Republic   
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الجوفية  المياه  أحتياطيات  إلى  المراحيض  من  التسرب  الجوفية  المياه  الستخراج  األخرى  الرئيسية  الشواغل 

  346ديات صحية خطيرة للمجتمعات المحلية.ومستودعات المياه الجوفية مما قد يسبب تح

تعتمد نظم الري في ذمار اعتمادا كبيرا على إستخدام المياه السطحية واستخراج المياه نظام الري:   .247

بالمائة من الري في جميع مناطق محافظة ذمار من   73بالمائة من الري في سهل ذمار و    95الجوفية. وتأتي  

 348، 347إستخراج المياه الجوفية. 

والبيئية: .248 الزراعية  أفروستوائية،    المناطق  البيئية  المنطقة  ضمن  ذمار  المنطقة تقع  في  وكذلك 

بجنوب غرب البالد. وتغطي المنطقة اإليكولوجية أفروإستوائية كثيفة األعشاب في سفوح الجبال العربية  اإلحيائية  

وتغطي المنطقة      349،350.بالبحر األحمر  جزءا كبيرا من إفريقيا ومناطق في غرب المملكة العربية السعودية محيطة

اإليكولوجية جنوب غرب شبه الجزيرة العربية سفوح السافانا المناطق الجبلية في السعودية وعمان ومنطقة جبل  

اليمنال في  المحملة    351. سروات  الرياح  الناشئ عن  المتكرر  بالضباب  الجنوب  إلى  المتجهة  المنحدرات  وتتسم 

بالرطوبة القادمة من البحر العربي والتي تؤدي إلى توفير الرطوبة في بيئة جافة من ناحية أخرى وخفض درجة  

  5,000لى أكثر من  ويعود تاريخ الدليل على وجود الزراعة في هذه المنطقة الحيوية إ  352حرارة الجو عموما.

وينتشر  في السهول والهضاب.    المعتمدة على الريفي المناطق الجبلية وبالزراعة    بمدرجاتسنة، وهي تتميز  

 353،354من األطعمة البرية.وينتشر فيها العديد أيضا في هذه األحياء  الصمغ العطري اللبان والمر

 الماشية اعة القمح والذرة البيضاء والقات، وزر –المرتفعات الغربية والوسطى  : 13المنطقة 

 ديسمرب  نومفرب  أ كتوبر  سبمترب  أ غسطس  يوليو  يونيو  مايو  أ بريل  مارس  فرباير  يناير  التفاصيل  

 

 احلصاد   التعشيب   البذار        احلرث          احملاصيل 

 مقح

 

 ذرة البيضاء

 علف املاش ية 

 قات

 عنب 

 املاش ية 

نتاج احلليب  ا 

 بيع املاش ية

 أ خرى 

 عامةل حملية

 جهرة العامةل 

 رشاء الغذاء 

 موامس ال مطار 

 

 الماشية  ، منطقة زراعة البن والقات والذرة البيضاء –المرتفعات الغربية والوسطى  : 12المنطقة 

 ديسمرب  نومفرب  أ كتوبر  سبمترب  أ غسطس  يوليو  يونيو  مايو  أ بريل  مارس  فرباير  يناير  التفاصيل  

 

 احلصاد   التعشيب   البذار        احلرث          احملاصيل 

 (1مقح/شعري )املومس 

 (2مقح/شعري )املومس 

 ذرة بيضاء 

 
346 www.oecd.org/countries/yemen/42400796.pdf  https:// 
347  https://www.researchgate.net/publication/326734857_Assessment_of_water_resources_in_Dhamar_Governorate_Yemen_Republic   
348 https://www.oecd.org/countries/yemen/42400796.pdf   
349  https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321   
350  .com/  https://ecoregions.appspot 
351  explorer.jrc.ec.europa.eu/ecoregion/31320  -https://dopa 
352 woodlands/  -and-shrublands-escarpment-arabian-https://www.oneearth.org/ecoregions/southwest 
353  en: a Preliminary Statement.” Wilkinson, Tony (1999). “Settlement, Soil Erosion and Terraced Agriculture in Highland Yem

Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, vol. 29, 1999, pp. 183–191   
354 http://www.fao.org/3/i1500e/yemen.pdf   
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 بن

 

 (1بقوليات )املومس 

 (2بقوليات )املومس 

 املاش ية 

نتاج احلليب  ا 

 تاكثر املاش ية 

 بيع املاش ية

 أ خرى 

 حملية زراعية عامةل 

 عامةل غري زراعية 

 رشاء الطعام 

 موامس ال مطار 

 

 
 منطقة البطاطا والخضار، والماشية  –المرتفعات الوسطى  : 5المنطقة 

 ديسمرب  نومفرب  أ كتوبر  سبمترب  أ غسطس  يوليو  يونيو  مايو  أ بريل  مارس  فرباير  يناير  التفاصيل  

 

 احلصاد   التعشيب   البذار        احلرث          احملاصيل 

 بطاطا

 

 خضار

 ( 1مقح وشعري )املومس 

 ( 2مقح ةشعري )املومس 

 (1)املومس فاصولياء 

 (2فاصولياء )املومس 

 املاش ية 

نتاج احلليب  ا 

 بيع املاش ية

 أ خرى 

 عامةل حملية

 التحويالت 

 رشاء الطعام 

 فرتة نقص الغذاء 

 موامس ال مطار 

 

 

تضاريس  ذمار حسب  محافظة  تختلف الغابات والغطاء النباتي في    التنوع البيولوجي والغابات: .249

وارتفاعها. والغطاء األرضي األكثر تواترا هو األراضي الشجرية المقاومة للجفاف واألراضي الشجرية دائمة 

الجافة. العشبية  واألراضي  نَْيباَت  أراضي  وتعد    355الخضرة  شيوعا  ألج  األرضي  الغطاء  أكثر  من  الشجيرية 

نَْيباَت  وتتضمن نباتات مثل األعشاب العطرية و القصيرة واألعشاب واألشجار  أشجار السنط  الشجيرات وأو  ألج 

الطبيعة  أو   للنيران بسبب  الشجيرات أن تكون قد طورت مقاومة  التي تنمو في  النباتات  الشائع في  القزمة. من 

مثل  ذمار حيوانات  محافظة  تضم حيوانات    356الجافة للبيئة وارتفاع أحتمالية اندالع الحرائق عند سقوط البرق. 

 357والضباع.الوبر الصخري كاراكال والبابون ولاو الفهود

 
355 n Kürschner H. (1998) Biogeography and Introduction to Vegetation. In: Ghazanfar S.A., Fisher M. (eds) Vegetation of the Arabia

Peninsula. Geobotany, vol 25. Springer, Dordrecht. doi:10.1007/978-94-017-3637-4_4   
356 oshrubland.php  https://earthobservatory.nasa.gov/biome/bi 
357 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1321   



83 
 

 

 

. وهذه المنطقة المحمية  محمية السهول الجبلية التقليديةيقع في محافظة ذمار  المناطق المحمية:   .250

هي محمية طبيعية من المراعي تستخدم في كثير من األحيان كمنطقة للبحث عن العلف من قبل المجتمعات المحلية  

 358،359إلطعام قطعان األغنام. واالستخدام التقليدي للرعي يتحكم في هذا المحمية.خالل موسم الجفاف 

منطقة. مدينة ذمار هي   12وتتكون من    2كم 7,587مساحة محافظة ذمار  تبلغ    التركيبة السكانية: .251

السكان يب.  المحافظة  عاصمة عدد )  360م2019م  نسمة في عانسمة    2,176,000  في محافظة ذمار  لغ مجموع 

متوسط حجم األسرة هو    361. ذكور(  952,000إناث و    916,000،  نسمة   1,913,000م  2017السكان حتى عام  

أسرة    31,129شخص مشرد داخليا، و    186,774، كان يوجد في ذمار  م2019واعتبارا من عام    362أفراد.   6

مقابل الكوارث الطبيعية.  في محافظة ذمار بسبب النزاع، في % 100معظم النزوح بنسبة . وحدث مشردة داخليا

 363ذمار.محافظة  أسرة معيشية عائدة في  1,610و  عائدشخص  9,660، كان هناك م2019وفي عام 

وتأتي  ،  في المئة(  4أدنى معدالت الحضور المدرسي )ذمار  محافظة  مدينة ذمار في  تسجل    التعليم: .252

في   في المئة(  0الحديدة )محافظة  الدريهمي في  مديرية  في المئة( و  0البيضاء )محافظة  مسورة في  مديرية  بعد  

بحوالي    364. اليمن النزاع  بسبب  كليا  أو  جزئيا  تدميرها  تم  التي  المدارس  عدد  يتم    000,2ويقدر  أو  مدرسة، 

مدرسة دمرت بسبب    256إستخدامها الستضافة النازحين أو يتم إحتاللها من قبل الجماعات المسلحة. ويشمل ذلك  

الج الجويالغارات  القصف  أو  النزاع  1,520و    وية  بسبب  تضررت  إليواء مدرسة    167  و  مدرسة  تستخدم 

داخليا بداية    192وهناك    365مدرسة تحتلها جماعات مسلحة.  23و    النازحين  منذ  أو دمرت  مدرسة تضررت 

وهذا يشكل واحدة من  في هذه المحافظة منذ بدء النزاع،  تدفع رواتب للمعلمين  لم    366،367. في محافظة ذمار  الحرب

  368،369.األطفال الذين هم في سن االلتحاق بالمدارستعليم أبرز العقبات أمام 

قد توقفت عن العمل فقد يظل األطفال خارج المدرسة   الرئيسيةوبما أن العديد من مصادر المياه   .253

وهذا يعني االنتقال لمسافات طويلة إليجاد الماء )  ، وهو ما قد تعطيه األسر األولوية على التعليمالماء  لكي يجلبوا

  370. االجتماعي( الكرامة بما فيها مخاطر العنف القائم على النوع  ووالتعرض لمخاطر إضافية ممكنة على السالمة  

حتى عندما يكون األطفال في المدرسة، يصعب عليهم التعلم بينما يكافحون من أجل التعامل مع اآلثار النفسية  

التغذية. الجوع وسوء  وآثار  الحرب  القلق    للعيش خالل  األسر  إلى خدمات والتوتروتتحمل  الحاجة  يزيد  مما   ،

وق االجتماعية.  النفسية  والخدمات  النفسية  شديدةالصحة  لضغوط  عام  بوجه  الحماية  خدمات  توفير  تعرض     . د 

بالمائة من حوادث حماية األطفال التي عالجها األخصائيون االجتماعيون من خالل نظام إدارة   35وترتبط حوالي  

  371االجتماعي.وبالصحة العقلية والدعم النفسي  م2018الحاالت في عام 

في المائة في حاالت قتل   51ال تزال االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال مرتفعة، بعد زيادة بنسبة   .254

األطفال وتشويههم التي تم التحقق منها مقارنة بالعام السابق. وال يزال األطفال يواجهون انتهاكات جسيمة وآثار 

منها. ويحتاج األطفال الذين عانوا من هذه الصراع المسلح، ال سيما في المناطق المتضررة من النزاع أو بالقرب  

أثر األسر ولم  االنتهاكات أو المعرضين لها إلى المساعدة والدعم، بما في ذلك التوعية بمخاطر األلغام واقتفاء  

اجتماعي. وتعتبر األسر المعيشية التي يعيلها أطفال من أكثر الفئات ووخدمات رعاية مؤقتة ودعم نفسي    الشمل

 
358  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014019630580117X   
359 https://www.protectedplanet.net/30886   
360 emen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf  http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Y 
361 https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
362 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
363 les/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/fi 
364 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
 المرجع نفسه. 365
366  https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
367 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
368  https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
369 2019.pdf  -November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
370 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-eb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_https://reliefw 
371 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 



84 
 

 

 

ال التوعية بمخاطر األلغام بالغة األهمية مع أزدياد التقارير عن األطفال ضحايا األلغام والذخائر وال تز  ضعفا.

األطفال غير المصحوبين والمنفصلين الدعم تقديم في السنة الماضية. وال يزال  227إلى  119غير المنفجرة من 

، سبعة منفصل عن ذويهطفل    19,000نحو  وأمرا بالغ األهمية.    األطفال الذين يعيلون أسرا معيشيةو  عن ذويهم

   372يحتاجون إلى المساعدة.في المائة منهم في مجتمعات نازحة، 

شين، واألطفال ذوي اإلعاقة. قد تزيد  من المرجح أن يتم تجاهل األطفال المهمَّ وفيما يتعلق بالتعليم،   .255

الناجمة عن فيروس   الحجر الصحي  النوع االجتماعي   (19-كوفيدكورونا )تدابير  القائم على  العنف  من خطر 

المادية والمالية العقبات بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون في أماكن قريبة ويعانون من مخاطر التمييز المرتفعة و

الوصول إلى الخدمات األساسية. ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة أيضا خطر الوصم بالعار وفقدان  التي تحول دون  

إمكانية الحصول على خدمات المساعدة المتخصصة والعالج. فاألطفال ال يحرمون من التعليم فحسب، بل أيضا  

   373تعرضهم للعنف المنزلي. مع زيادة    ،من الخدمات المرتبطة به مثل التغذية المدرسية والمساعدة االجتماعية

بين    8وهناك   أعمارهم  الذين تتراوح  الشباب  من  المائة  أو سنة    24و    15في  العمل  أو  بالتعليم  غير ملتحقين 

 374.التدريب

ها ال توفر سوى  ذمار، ولكنمحافظة  تخدم المستشفيات العامة والمراكز الصحية سكان    الصحة: .256

ذمار  محافظة  ، بلغت نسبة  م2021وفي أوائل عام    375المانحين الدوليين.وتعتمد في عملها على    الخدمات األساسية

اليمن.   11 في  الدفتريا  حاالت  من  سجلت    377، 376بالمائة  اإلصابة محافظة  كما  معدالت  أعلى  من  واحدا  ذمار 

معدل الوفيات الناجم م )2019حالة وفاة في عام    287ابة و  حالة إص  195,421بالكوليرا في اليمن حيث سجلت  

وفي الفترة من   .379م2019  أغسطس  31إلى  م  2017  أبريل  27من  خالل الفترة     378(بالمائة  0.15عن  الكوليرا

بالتهاب  حالة يشتبه في إصابتها  1,263عن ما مجموعه  تم اإلبالغ، م2021مارس  28إلى م 2020ديسمبر  28

. وخالل ناجمة عن هذا االلتهابحالة وفاة    46المحافظات الشمالية، إلى جانب  الجهاز التنفسي الحاد الشديد في  

األسابيع األربعة األخيرة التي شهدت انتشار الوباء، تم اإلبالغ عن حاالت مشتبه بها على الصعيد الوطني، حيث  

، لم تكن ذمار قد تأثرت بوباء فيروس  م2021مايو    24وحتى    380ر. محافظة ذما  فيبالمائة منها    20تم اإلبالغ عن  

 381.(19-)كوفيد كورونا

والمنح واإلعانات المركزية   2014لسلطات المحلية، شكلت ميزانية عام  ا  بحسب  لمحة عن الفقر: .257

تأثرت العائدات سلبا  حيث بالمائة 4غطت اإليرادات المحلية بالمائة من إجمالي إيرادات المحافظة، في حين  96

إلى خسارة  مركزي من األسباب التي أدت  إيراد  بالحرب. وكان إنشاء الهيئة العامة للزكاة وتحويل الزكاة إلى  

ذمار من تعويض النقص من خالل    ت محافظةالمحافظة لمصدر هام من مصادر الدخل. ولفترة من الوقت، تمكن

فرض ضرائب على التجارة بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا وسلطات األمر الواقع  

ذمار إلى نزوح التجارة شرقا منذ محافظة  ر  في صنعاء. ومع ذلك، أدى انعدام األمن المتزايد على الطريق عب

ذمار، أو ما يزيد  محافظة  ألف شخص إلى المساعدة في    400,000. ويحتاج ما يقرب من  م2018أواخر عام  

لعام لمسح ميزانية األسرة المعيشية  ووفقا    382بالمائة منهم في حاجة ماسة.  48بالمائة من السكان،    20قليال عن  

محافظة بالمائة من سكان    31، كان  م2017وحتى عام     383في المائة.  31.1في ذمار    ، بلغت نسبة الفقرم2014

ومع تراجع األوضاع االقتصادية في اليمن، فمن المرجح أن    384شخصا، يعانون من الفقر.  547,049ذمار، أو  

العدد قد أزداد.  المحتاجين في محافظة ذمار  ،  م2017واعتبارا من عام    385يكون هذا   3,622شمل األشخاص 

 
 المرجع نفسه. 372
 المرجع نفسه. 373
 المرجع نفسه. 374
375 https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
376  2019.pdf?ua=1  -Feb-Bulletin-Cluster-Health-cluster/countries/yemen/Yemen-https://www.who.int/health 
377 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO%20March%202021%20Situation%20Report_English.pdf   
378 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
379 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
380 em_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1  https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Y 
381 -https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing

27_may_2021.pdf   
    /https://yemenlg.org/governorates/dhamarم.8201مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن  382
383 https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
384 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
385 https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
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في حاجة شديدة و    62,006شخص في حاجة بالغة و    62,973يعاني من حاجة كارثية و  يا  شخص نازح داخل

داخليا في  أما فيما يتعلق األشخاص المشردين    .الحد األدنى في حاجة    22,7728في حاجة مجهدة و    36,873

في    700,956، و  بالغةفي حاجة  شخص    545,903، و  كارثيةفي حاجة  شخصا    57,787ذمار، هناك  محافظة  

 386.حاجة الحد األدنىفي  286,227حالة إجهاد، و  في  415,120، و شديدةفي حاجة  حاجة شديدة 

ذمار، في مقابل محافظة  كان الغذاء هو الحاجة الرئيسية لمعظم األسر المعيشية في    األمن الغذائي: .258

في التصنيف المرحلي المتكامل ووفقا لتحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد    387المأوى/السكن والخدمات المالية. 

نسمة    2,176,000بالغ  شخص من السكان ال  405,000،  م2021  ويوني  -  م2020أكتوبر  لألمن الغذائي للفترة  

شخص ضمن    696,000و  )الحد األدنى( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    1مصنفة ضمن المرحلة  

  3شخص ضمن المرحلة  500,769و  حالة اإلجهاد( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي) 2المرحلة 

األزمة(   المرحلي  )حالة  التصنيف  الغذائيمن  لألمن  المرحلة    307,000و    المتكامل  )حالة   4شخص ضمن 

من  )الكارثة(    5وال يوجد أي شخص ضمن المرحلة    من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائيالطوارئ(  

 388.التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

محافظة  الزراعة هي النشاط االقتصادي الرئيسي في    األطفال والشباب:العمالة بما فيها عمالة   .259

اليمن بنسبة  خامس  ذمار وهي   المحاصيل  5,3أكبر منتج زراعي في  الوطني. وأهم  التي تنتجها ٪ من اإلنتاج 

إحدى المصادر الرئيسية للحجارة  كما تعد محافظة ذمار  هي الخضروات والحبوب والعلف للماشية.  المحافظة  

محافظة  األطفال واستغاللهم في  عمالة  حدث  تو  389اليمن، مما يجعلها مركزا كبيرا للتعدين.  الصناعية والمعادن في

خاصة فيما يتعلق بالعمل الزراعي والتعدين وقطع األحجار. والعمل الزراعي هو القطاع االقتصادي الذي    -ذمار  

األطفال يجبرون على حمل أحمال ثقيلة  يشهد أعلى معدالت تشغيل األطفال، وهو في كثير من األحيان خطير ألن  

في   العاملون  األطفال  يكون  ما  وكثيرا  تكون خطيرة.  قد  التي  الزراعية  والمعدات  اآلفات  لمبيدات  ويتعرضون 

 390المناجم والمحاجر معرضين بشدة لخطر االستغالل من جانب العصابات. 

االتحاد األوروبي الذي ينفذه  يهدف مشروع الحماية االجتماعية بتمويل من  الحماية االجتماعية:   .260

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف في  

 391ذمار. بمن فيها محافظة محافظة من أكثر المحافظات اليمنية ضعفا،  13

 حجة: محافظة 

المملكة وتحاذي  تقع محافظة حجة على الساحل الغربي لليمن في سهل تهامة.  :  الموقع والتضاريس .261

الشمال من  السعودية  عمران  و  العربية  من   الشرق   منمحافظة  األحمر  والبحر  الجنوب  من  الحديدة  ومحافظة 

يقع الجانب الغربي من و.  ومدينة حجة عاصمة المحافظة  ،مديرية  31تقسم محافظة حجة إداريا إلى  . والغرب

المحافظة في سلسلة جبال   الشرقي من  الجانب  تميز  وتسروات.  المحافظة حجة داخل سهل تهامة في حين يقع 

البقايا المترسبة  جيولوجيا سهل تهامة بوجود رواسب طميية وكثبان رملية. الترسيبات الطميية هي الترسيبات التي  

المياه  من   تهامة    –تدفقات  حالة  جبال الترسيبات  ال  تحدثوفي  سلسلة  منحدرات  من  المياه  تدفق  نتيجة  طميية 

الكثبان الرملية هي تضاريس تكونت بسبب رمال وسروات ومن الوديان والجريان السطحي من المرتفعات.  ال

 392و/أو تربة ذرتها الرياح أو ترسبها المياه.

الجويةالمناخ   .262 حار مداري  مناخية مختلفة، مناخ  بثالث مناطق  محافظة حجة    تتمتع :  واألحوال 

شهر  درجة مئوية في    23.3جاف. ويتراوح متوسط درجات الحرارة بين  بارد شبه  بارد ومناخ    مداريومناخ  

ملم مع أقل كمية لهطول   391يبلغ متوسط هطول األمطار السنوي  .  ويونيشهر  درجة مئوية في    31.8يناير و  

يونيو   األمطار تحدث في شهر أغسطس بمعدل    9بمعدل  األمطار في شهر  لهطول    ملم.  63ملم وأعلى كمية 

. ويبلغ متوسط األيام  ديسمبرشهر  في المئة في    71  و يونيو  شهر  في المئة في    49  بينتتراوح نسبة الرطوبة  

 
386   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf 
387 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
388 24_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf  http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/2012 
389 https://yemenlg.org/governorates/dhamar/   
390 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
391 %20Eng..pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
392   https://edepot.wur.nl/493427 
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في  يحدث    هاديسمبر وأكتوبر )ثمانية أيام لكل منهما( وأقلمعظمها يحدث في شهري  يوما،    59الممطرة السنوية  

 393)يوم واحد(.  ويونيشهر 

التربة: .263 هي    جودة  حجة  محافظة  في  الحرارة  ة متساويتربة  التربة  التربة وقاحلة  درجة  وتعد   .

درجة مئوية في حين أن   22أكثر التربة حرارة على وجه األرض وتزيد حرارتها عن  درجة الحرارة    ة متساوي

 394إنتاج المحاصيل في هذه التربة. يعتبر مطلوبا في  الريّ ف  لذاة. وجافّ حارة  القاحلةالتربة 

االرض: .264 في   إستعمال  لألراضي  شيوعا  االستخدامات  أكثر  من  الماشية  وتربية  الزراعة  تعتبر 

القات على نطاق واسع في المحافظة ويعتبر مصدرا هاما للدخل. وتنتج جميع األسر تقريبا  ويزرع  حجة.  محافظة  

. ويمكن لألسر األكثر ثراء التي تمتلك أراض كبيرة أن تنتج الصفراء  والذرة  البيضاءمثل القمح والذرة    -الحبوب  

األسر الفقيرة أيضا الطعام، لكنها غالبا  كميات كبيرة من األغذية تباع محليا وتنقل إلى أسواق بعيدة. وعادة ما تنتج  

ما تجمع وتبيع الحطب لزيادة الدخل. وفي أجزاء كثيرة من المحافظة، تعتمد سبل العيش على الوديان ألغراض 

الكميات من األغذية،   المعيشية بعض  بسلع  تستكملها  األسر ال تزال    إال إنالري. وفي حين تنتج معظم األسر 

 395. تشترى من السوق 

من الصهاريج، واآلبار حجة  محافظة  تأتي المصادر الرئيسية لمياه الشرب في    وارد المائية:الم .265

واآلبار اليدوية غير المحمية. ويفوق متوسط    المياه الجارية المتصلة بالمنازلونوافير المياه الشبكية و  االرتوازية

معظم المحافظات المحيطة،  تلك الكمية التي تحصل عليها األسرة في  كمية المياه المتاحة لكل أسرة في اليوم الواحد  

يحصل   سكان    93.8حيث  من  )محافظة  بالمائة  لحجة  القطاعية  المجموعة  مسح  شملهم  والصرف  الذين  لمياه 

 81بالمائة من السكان على ما بين    4.9لترات في اليوم، في حين يحصل    105حية( على  الصحي والنظافة الص

. تتراوح جودة مياه  الواحد لترا في اليوم 80و  41بالمائة من السكان على ما بين   1.4لترات في اليوم و   105و 

المحا في وسط وجنوب  مالحة وعكرة  مياه  إلى  المحافظة  أنحاء  في جميع  النظيف  من  ذات  حجة  والمياه  فظة، 

. وبالنسبة لألفراد الذين يجمعون المياه خارج المنزل، يستغرق جمع  ي من المحافظة  الجنوبالجزء  الرائحة في  

  396دقيقة.   60المياه من المصدر ونقلها في المتوسط أكثر من 

الري عبر حجة من إستخراج المياه الجوفية وتدفق  محافظة  تأتي غالبية مياه الري في  نظام الري:   .266

 398، 397الوديان. 

والبيئية: .267 الزراعية  ومنطقة   محافظة  المناطق  األفريقية  المدارية  المنطقة  من  جزء  هي  حجة 

.  وهي تقع على  الجافالضباب الساحلية في شبه الجزيرة العربية. تتميز هذه المنطقة بالرطوبة العالية والمناخ  

مناطق    4  ضمنحجة  محافظة  تقع    399العربية، بما فيها ساحل البحر االحمر.طول السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة  

والوسطى  للعيش، وهيمصدر   الغربية  الوديان  األولى  فيها    المنطقة  ويزرع  والفواكه  والخضار  رعي الدخن 

اشية،   المنطقة الثانية المرتفعات الغربية والوسطى يزرع فيها القمح والذرة البيضاء والقات ورعي الم،  المواشي

الساحلية السهل الساحلي الغربي تزرع فيها الذرة البضاء والدخن ورعي الماشية، والمنطقة الثالثة    المنطقة الثالثة

منطقة القمح والذرة البيضاء والقات والماشية  ففي المرتفعات الغربية والوسطى والجزرية الكبرى منطقة الصيد.

والدخن   البيضاء  والذرة  القمح  ونقديةيزرع  غذائية  والذرة    كمحاصيل  الصفراء  والذرة  القمح  يزرع  حين  في 

البيضاء وال الذرة  الغربي منطقة  الساحلي  السهل  نقدية. وفي  والماشية، تزرع البيضاء والقات كمحاصيل  دخن 

كحاصيل غذائية ونقدية في حين ينتج القطن أيضا  كمحصول نقدي. وفي المنطقة الساحلية  الذرة البيضاء والدخن 

 400تعتمد سبل العيش اعتمادا كبيرا على الصيد وفرص عمل في المحيطات. والجزرية الكبرى منطقة الصيد، 

 
393 7/  -2025/r/july-governorate-data.org/asia/yemen/hajjah-https://en.climate 
394 https://edepot.wur.nl/493427   
395 fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf  /https:/ 
396 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/WASH%20cluster_Needs_Assessment_Am

ran_Hajjah_Hudaydah_Raymah_Oct2012.pdf   
397 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf   
398 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/WASH%20cluster_Needs_Assessment_Am
ran_Hajjah_Hudaydah_Raymah_Oct2012.pdf   

399   https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1302 
400 s/ye_zonedescriptions_en.pdfhttps://fews.net/sites/default/file 
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 في اليمن  الكبرى منطقة الصيد الساحلي والجزري  : 7المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ( لعنب الفلفو فواكه )موز 
 املاشية 

 املاشية  بيع
 أخرى 

 صيد
 مسك الشروخ 

 تعدين امللح 
   شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 
 السهل الساحلي الغربي  –زراعة الذرة البيضاء والدخن والماشية منطقة  : 14المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ذرة بيضاء
 دخن

 قطن )يف بعض املناطق( 
   املاشية

 إنتاج احلليب 
 بيع املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 
 الوادي المنطقة الغربية والوسطى  –والماشية والخضار والفواكه، زراعة الذرة البيضاء والدخن منطقة  : 11المنطقة 

 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 بيضاءذرة 
 دخن

 خضار
 فواكه

   املاشية
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى

 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 مجع احلطب وبيعه 
 الغذاء  وقت نقص 

 مواسم املطر  
 

 

 المرتفعات الغربية والوسطى  –والماشية والقات، الذرة البيضاء  القمح وزراعة  : 13المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 قمح
 ذرة بيضاء

 قات 
 علف 
 عنب 

   املاشية
 إنتاج احلليب 

 املاشية بيع 
 أخرى

 عمالة حملية
 هجرة العمالة  

 شراء الغذاء 
 مواسم املطر  

 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 ذروة املوسم 

 زايدة األسعار 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 
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والغابات: .268 البيولوجي  من    التنوع  أكثر  متوطّ   60هناك  المنطقة  نبتة  في  الساحلية  اإلحيائية  نة 

في شبه الجزيرة العربية. وتوجد غابات المنغروف على طول الساحل في حين تنتشر أراضي الصحرواية الضابية  

الحيوانات  ار األناسك.  ، فضال عن أشجار نخيل األكاز وأشجالبرخشب األكاسيا في   غزال  وتوجد فيها بعض 

 401الذئب العربي غرير العسل وثعلب الرمل. و الرمال العربية

 ال توجد مناطق محمية في هذه المحافظة. المناطق المحمية:  .269

السكانية: .270 حجة هي و.  مديرية  31وتتألف من    2كم  8,338مساحة محافظة حجة هي    التركيبة 

المحافظة السكان  عاصمة  مجموع  بلغ  عام    2,510,327.  في  عام  )  402م 2019نسمة  عدد 2017وفي  كان  م، 

متوسط حجم األسرة هو خمسة أفراد.    403.ذكور(  1,095,000إناث و    1,034,000نسمة،    2,129,000السكان  

خ  النازحين  عدد  في  حادة  زيادة  هناك  عام  وكانت  نهاية  عام  م  2018الل  إلى    203,000من  م  2019وأوائل 

المحافظة.   300نازح يقيمون حاليا في    ,000420 للنازحين في مختلف مناطق    وديسمبر   بين يونيوو  404مخيم 

الساحل شخص  157,122، شهدت محافظة حجة مستويات نزوح مرتفعة )م2018 النزاع على طول  ( بسبب 

حجة.  محافظة  أسرة نازحة في    62,470و    شخص  374,820، كان هناك  م2019واعتبارا من عام    405الغربي.

الكوارث الطبيعية. وفي  بالمائة من النزوح في محافظة حجة بسبب الصراع، في مقابل    100وحدث ما يقرب من  

كان  م2019عام   النزوحاألفراد  عدد  ،  من  حجة  العائدين  محافظة  و    61,116  في  أسرة   10,186شخص 

 406. معيشية

مما أدى   407،لهم رواتب  وال تدفعمعلما.    1,436مدرسة و    58حجة  محافظة  يوجد في    التعليم: .271

يتسبب القتال الدائر بمزيد من الضرر و  408الحرب.مدرسة بسبب    161التعليم. كما تضررت  عجلة  إلى تعطيل  

بالبنية   الذي لحق  التحتية األساسية. ويشكل الضرر  المدرسية أحد األسباب    التحتيةللمدارس وغيرها من البنى 

الرئيسية التي تجعل األطفال ال يذهبون إلى المدارس في ثالث مناطق خاضعة للتقييم، ألن الطالب ال يستطيعون  

الطريق  مدارس تماما، و 7مناطق، كما تضررت   3مدرسة في  21نحو  هذه المدارس. وقد تضرر   الوصول إلى

قوات عسكرية، وتضررت مدرستان جزئيا، وتأثرت معظم الفصول مدارس تشغلها    5إلى ثالثة مدارس ملغمة و  

األمامية مما   من الخطوط على مقربة  مدارس    3تقع  الدراسية بسبب الهجمات الجوية المباشرة خالل الحرب، و

تسبب في تشريد الطالب إلى مناطق أخرى. وقد تأثرت مدارس أخرى بسبب إستضافة المشردين داخليا أو بسبب  

المدارس   باألثاث ةتعليميغير  ألغراض  إستخدام  أضرار  إلحاق  إلى  بالمدارس  يلحق  الذي  الضرر  ويؤدي   .

بحاجة إلى ترميم،    فصل  148المدرسي مما يجعل البيئة غير آمنة بالنسبة للطالب للتعلم. وفي محافظة حجة، هناك  

مدرسة بحاجة إلى إضافة    18جدارا بحاجة إلى اإلصالح، و    21بحاجة إلى إضافة صفوف انتقالية، و    157و  

بحاجة إلى دورات مياه. ويشكل خطر الهجمات أو التجنيد    127بحاجة إلى بناء حمامات، و    84ان انتقالية، و  جدر

في المدرسة، أو العنف العام والشواغل المتعلقة بالحماية في المناطق المجاورة، عامال يحد من شعور األطفال 

 409ألطفال، وال سيما البنات، في المنزل.واآلباء باألمان عند الذهاب إلى المدرسة، ويبقي العديد من ا

حجة محافظة  بالمائة من األسر في    71، لم تتمكن  ن اإلنسانيةلمكتب تنسيق الشؤو  وفقا  الصحة: .272

وال تزال خدمات المياه والصرف الصحي تعمل في مدينة   410. م2016/2017من الحصول على مياه الشرب في 

إلى حد كبير.  الخارجي  للدعم  تقدير، ونتيجة  أقل  المياه وعدم توفر خدمات   411حجة، ولكن على  أدى شح  وقد 

الصرف الصحي، ال سيما للنازحين، إلى زيادة حاالت اإلصابة بالكوليرا وغيرها من األمراض. وتعمل المنظمات  

تعاني المحافظة من غياب الخدمات الصحية بعد تدمير البنية التحتية الصحية    412تلبية هذه االحتياجات.الدولية على  

 
401 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1302   
402 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
403 https://yemenlg.org/governorates/hajjah/   
404 https://yemenlg.org/governorates/hajjah / 
405 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
406   %2037_0.pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round 
م، الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون  2017،  ديسمبر  30النشرة اإلخبارية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في اليمن، العدد  407

   /https://yemenlg.org/governorates/hajjah الدولي.
     /https://yemenlg.org/governorates/hajjahم. 2018ة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لمح  408
409 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
   /https://yemenlg.org/governorates/hajjahم.   2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  410
   /https://yemenlg.org/governorates/hajjah م.2019كبير بالمكتب التنفيذي في محافظة حجة. مارس  مقابلة مع مسؤول  411
412 https://yemenlg.org/governorates/hajjah/   
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من  بدعم  للسكان  خدمات  وقدمت  الخدمة.  في  فقط  واحد  عام  مستشفى  بقي  الوقت،  من  ولفترة  كالمستشفيات. 

 المنظمات الدولية.

للغاية .273 فهو ضئيل  المحلية  السلطة  من  المقدم  التمويل  المنظمات أما  من  المقدم  الدعم  وقد سمح   .

المانحة مؤخرا بإعادة فتح بعض المستشفيات المحلية. وقد أدى القتال وتدفق النازحين وانتشار األمراض المعدية  

حالة وفاة مرتبطة   559حالة إصابة بالكوليرا و  194تم اإلبالغ عن  413إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية.

 م2017أبريل    27حجة خالل الموجة الثانية من  محافظة  بالمائة( في    0.29  لناجم عن المرضمعدل الوفاة ابها )

اووفقا    414. م2019أغسطس    31إلى   الفترة  ليونيسف،  لمنظمة  اإلبالغ خالل  و    20بين  تم  نوفمبر   10أكتوبر 

وفي الفترة   415محافظة حجة )وكذلك محافظتي الحديدة وتعز(.  فيحالة وفاة مرتبطة بحمى الضنك    26عن    2019

حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك    1,396، تم اإلبالغ عن  م2021  مارس  28إلى  م  2020ديسمبر    28من  

 مشتبه ن. وخالل األسابيع األربعة األخيرة، تم اإلبالغ عن حاالتفي اليمناجمة عنها  إلى جانب حالة وفاة واحدة  

  25إلى    يناير  1وفي الفترة من    416حجة.  محافظة من عنها اإلبالغ تم منها بالمائة  5الوطني، الصعيد على بها

حالة وفاة مماثلة   32حالة يشتبه في إصابتها بمرض الدفتيريا باإلضافة إلى    550، تم اإلبالغ عن  م2019  مايو

ديسمبر    28وفي الفترة من    417حجة.   في محافظةبالمائة من هذه الحاالت المشتبه بها    19في اليمن. تم اإلبالغ عن  

ة من حاالت الدفتيريا في المحافظات حالة محتمل  261عن ما مجموعه  تم اإلبالغ  ،  م2021مارس    28إلى  م  2020

  418.في المئة من الحاالت المبلغ عنها كانت من محافظة حجة   11حالة وفاة مرتبطة بها.     14الشمالية، إلى جانب  

  21,523طفال دون سن الواحدة ضد أمراض الطفولة الرئيسية، وتم تطعيم    58,639  وقد تم تطعيم ما يقرب من

عاما ضد التيتانوس والدفتيريا من خالل الجولة الثالثة من أنشطة التوعية    59و    14امرأة تتراوح أعمارهن بين  

، لم تكن حجة قد تأثرت  م2021مايو    24حتى  والمتكاملة التي أجريت في حجة، من بين المحافظات األخرى.  

 419.(19-)كوفيد بوباء فيروس كورونا

٪ من ميزانية حجة من المنح واإلعانات المركزية، 92، تم تمويل  م2014في العام    لمحة عن الفقر: .274

المحلية   اإليرادات  مثلت  المحلية 8بينما  )اإليرادات  المحلية  اإليرادات  توفر  تراجع  إلى  الحرب  أدت  لقد   .٪

ل المشتركة، وخاصة الزكاة، والضرائب( بسبب تأثيرها على االقتصاد. وكان إنشاء الهيئة العامة للزكاة وتحوي

الزكاة إلى مردود مركزي من األسباب التي أدت إلى خسارة المحافظة لمصدر هام من مصادر الدخل. ووفقا  

، كان  2017بالمائة. وحتى عام    64، بلغت نسبة الفقر في حجة حوالي  م2014لعام  لمسح ميزانية األسر المعيشية  

إلى أن  أحدث اإلحصاءات  وتشير     420، يعانون من الفقر.شخص  ,251,5501بالمائة من سكان حجة، أو    63.9

محافظة حجة على أنها م 2019المؤقت لألمن الغذائي لعام  في المائة. يصنف التصنيف 83معدل الفقر يبلغ اآلن 

مكتب  مستوى من الفقر في اليمن، بعد الحديدة. وفيما يتعلق بالحالة اإلنسانية ووفقا لمحافظة من حيث  ثاني أعلى  

الشؤون   لليمن    اإلنسانيةتنسيق  إلى    1.9نحو  ، هناك  (م2018)خطة االستجابة اإلنسانية  مليون شخص بحاجة 

في المئة منهم في حاجة ماسة.  وبناء على   63بالمائة من السكان.    90المساعدة في حجة، التي تشكل حوالي  

ط في عدة مناطق وكانت  التقارير األخيرة، تضررت حجة بشدة جراء القتال والغارات الجوية. وقد وقع قتال نش

المعيشية في    421االكثر تضررا.   مديرية كشر الرئيسية ألكبر نسبة من األسر  الحاجة  المأوى/السكن هو  وكان 

محافظة  في  األشخاص المحتاجين  يضم  ،  م2017واعتبارا من عام    422حجة، مقارنة بالخدمات الغذائية والمالية.

في حاجة    42,243حجة   داخليا  و    303,538  المساعدة  إلى  كارثية نازحا  بالغة  في حاجة    131,936شخص 

. أما بالنسبة لغير في حاجة الحد األدنى   25,133شخص في حالة إجهاد و    60,807شخص في حاجة شديدة و  

فإن هناك  محافظة  النازحين في   ، و  بالغةفي حاجة    788,044، و  كارثيةشخصا في حاجة    288,985حجة، 

 423في حاجة الحد األدنى.  145,166في حالة إجهاد و  291,751في حاجة شديدة و  553,273

 
   /https://yemenlg.org/governorates/hajjahم. 2019مقابلة مع مسؤول كبير بالمكتب التنفيذي في محافظة حجة. مارس   413
414 reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf  /https:/ 
415   2019.pdf-November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
416 https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1   
417 https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf?ua=1&ua=1   
418 20March%202021%20Situation%20Report_English.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO% 
419 -https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharing

27_may_2021.pdf   
420 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
421 s://yemenlg.org/governorates/hajjah/  http 
422 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
423   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf 
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الغذائي: .275 المناطق    األمن  أو  نشطا  قتاال  تشهد  التي  المناطق  في  حدة  الغذائي  األمن  انعدام  يزداد 

المهمشة.  داخليا والفئات  المشردين  لها سوى وصول محدود، ويؤثر بشكل خاص على  يتاح  التي ال  المتاخمة 

الكارثة )المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي( في  من الحاجة  ضوتوجد الحاالت في  

حجة )باإلضافة إلى الجوف وعمران(. وفي الجوف وحجة، تشكل النزاعات والنزوح ومحدودية إمكانية وصول  

ائي في اليمن، مما يؤدي  النزاع هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذ  424المساعدات اإلنسانية الدوافع الرئيسية. 

الموانئ   العامة، وحصار  الخدمات  النطاق، وقيود على وصول المساعدات اإلنسانية، وتعطل  إلى نزوح واسع 

وقيودها، وأزمة الوقود واالضطراب االقتصادي. وفي غياب حل دائم فمن غير المرجح أن تخلف كافة تدابير  

المرحلي المتكامل لتصنيف  لحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد  التخفيف األخرى تأثيرات طويلة األمد. ووفقا لت

الغذائي هناك    2,510,327  عددهم  البالغالسكان    من،  م 2021  و يوني  -  م2020أكتوبر  للفترة    لألمن  نسمة، 

المرحلة    379,500 ضمن  يقع  األدنى(    1شخص  األغذائي)الحد  لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  و    من 

شخص    1,014,000الشدة( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي و  )  2المرحلة  في  شخص    704,000

  4  4  شخص في المرحلة  410,500و    )األزمة( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي  3في المرحلة  

الغذائي  )الطوارئ(   لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  المر  3,000و    من  في  من الكارثة(  )  5حلة  شخص 

  3شخص( في المرحلة    1,47,500في المائة من السكان )  57  ويقع  .التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

تزرع منطقة شعالن القات حيث أن األسر المنتجة   425.التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائيمن    أو ما فوقها  

الغذائي بم القاتللقات أكثر عرضة لألمان  التي ال تزرع  ان    رتين من تلك  العائدات االقتصادية لزراعة حيث 

 426القات أكبر من زراعة البن للتصدير. وتكاليف اإلنتاج منخفضة بسبب العمالة والمدخالت المحدودة. 

حجة،  محافظة  يتعرض األطفال في المحافظات الشمالية، بما فيها    األطفال والشباب:  ةلاحاالت عم  .276

واالستغالل الجنسي  أو العمل القسري  بشكل خاص لخطر االتجار بهم إلى المملكة العربية السعودية للعمل بالسخرة  

أو العمل القسري رة  حجة أيضا للسخمحافظة  والقيام بأنشطة غير مشروعة للمجرمين. وقد يتعرض األطفال في  

وكثيرا ما يعملون في أكثر عرضة لخطر الغرق  على قوارب الصيد التي تشكل خطرا عليهم نظرا ألن األطفال  

 427ظروف غير آمنة باستخدام معدات صيد خطرة أحيانا. 

يهدف مشروع الحماية االجتماعية بتمويل من االتحاد األوروبي الذي ينفذه  الحماية االجتماعية:   .277

األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف في    برنامج

ويبلغ إجمالي عدد األسر المستفيدة في    428. محافظة من أكثر المحافظات اليمنية ضعفا، ومنها محافظة حجة  13

برنامج األغذية  المساعدة العينية ل، وهو األعلى في اليمن. ويتلقى  معيشية  أسرة  550,00حجة أكثر من  محافظة  

التحويالت النقدية  (، يليها برنامج  شخص  200,000العالمي أكبر عدد من المستفيدين في محافظة حجة )حوالي  

ل االجتماعية،  الطارئة  الرعاية  من صندوق  المستفيدة  لألسر  الدولي/اليونيسيف  ذويلبنك  األشخاص    وبرنامج 

 429.(000,100)كالهما أكثر من  للجنة الدولية للصليب األحمر الخاصة االحتياجات

 لحج: محافظة 

تقع محافظة لحج على الساحل الجنوبي لليمن وتضم محافظة تعز إلى الشمال :  الموقع والتضاريس .278

الغربي ومحافظة أبين إلى الشرق ومحافظات الضالع والبيضاء إلى الشمال والشمال الشرقي وخليج عدن إلى  

سروات، ال. تقع المحافظة في أقصى سفوح جنوب سلسلة جبال  مديرية  15الجنوب. وتتكون محافظة لحج من  

. وتضم األنواع الصخرية التي تم تحديدها في الجنوب  ا  تضاريس جبلية باتجاه الشمال وسهول أكثر انبساط م  تضو

جيولوجيا   تضم  مثل  محافظة  والتي  بركانية  صخورا  الزيتونيلحج  الزبرجد  الريوليت وصخور    البازلت 

 430.المرو-تراكيتو المرو-سيانيتوكذلك معدن المرو مثل وبيتشستون،   كومينديتيك

تتكون محافظة لحج من أربع مناطق مناخية مختلفة كالمناخ الصحراوي  :  واألحوال الجويةالمناخ   .279

الحار والمناخ شبه القاحل والمناخ البارد شبه القاحل والمناخ الصحراوي البارد. ويتراوح متوسط درجات الحرارة 

 
424 g/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021June_Snapshot.pdfhttp://www.ipcinfo.or 
425 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf 
426 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf    

https://documents1.worldbank.org/curated/en/901231468347330974/pdf/549230ESW0P1020l0land0tenure109June.pdf     
427 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
428 %20Eng..pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
429   yemen-from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-org/en/publication/documentsttps://documents.worldbank. 
430 343042.html  -https://www.mindat.org/loc 
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  359درجة مئوية في أغسطس. ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي    31.5درجة مئوية في يناير و    24.3بين  

أغسطس   هو شهر  أمطارا  األكثر  الشهر  يكون  بينما  ديسمبر    75ملم،  جفافا هو  األكثر  والشهر  ملم.   12ملم، 

يوما ممطرا سنويا   48فهناك  شهر سبتمبر.بالمائة في    64بالمائة في أبريل و  51ويتراوح متوسط الرطوبة بين  

هناك في المتوسط يوم  بينما  ،  لكل منها(  أيام  7أكثر األيام أمطارا )حيث هي    أغسطس  في المتوسط، في شهر

 431.شهر يونيوفي  ممطر واحد فقط  

التربة: .280 جنوب    جودة  في  التربة  على محافظة  تعد  وتحتوي  الرملية  العوامات  من  عموما  لحج 

لحج خصبة. في  في محافظة  تربة  الالحصى في بعض المناطق وهي مستنفدة بشكل جيد. وعلى نطاق أوسع تعتبر  

 432، عادة ما تكون التربة ضحلة حيث توجد أعمق التربة على المنحدرات المشرفة وفي الوديان.المحافظة شمال

االرض: .281 في    إستعمال  الماشية  وتربية  الزراعة  لالستهالك محافظة  تنتشر  الحبوب  وتنتج  لحج. 

األسر الفقيرة    لحج، حيث يجب علىمحافظة  البشري وكعلف للماشية. ومع ذلك، تنتج معظم األسر الغذاء في  

أيضا أن تعتمد على األسواق لتكملة ما تزرعه ألنها ال تستطيع عادة إنتاج كل غذائها. ينتج القطن أحيانا كمحصول  

 434لحج وهما من األنشطة االقتصادية الهامة. محافظة كما أن إستخراج الحجارة والطمي يجري في  433نقدي. 

الواقعة   تبنهو أحد أكبر الوديان في اليمن حيث يؤمن المياه لدلتا وادي    تبنوادي    الموارد المائية: .282

، ولذلك تجري كمية كبيرة من المياه  2كلم 3,500الوادي مستجمعا يزيد طوله عن   يستنزف جنوب محافظة لحج. 

ألغراض الري واألغراض المنزلية. وقد تأثرت الموارد    تبنعبر هذه المنطقة. وتستخدم المياه الواردة من وادي  

لحج جراء النزاع الذي نتج عنه تدمير أو إتالف البنية التحتية العامة للمياه ومحطات معالجة  محافظة  المائية في  

  435المياه.

الري:   .283 الجوفية  نظام  المياه  إستخراج  لحج شكل  في  الري  األمطار  ويتخذ  بالغمر و هطول  الري 

لحج أو تضررت بسبب النزاع الذي يؤثر  محافظة  . وقد دمرت قنوات الري في  األوديةبري  الالسطحي والجريان  

 436بشدة على قدرة المزارعين على زراعة المحاصيل.

تقع لحج في المنطقة المدارية أفروستاريا، ومنطقة الصحراء والجبال   المناطق الزراعية والبيئية: .284

الشجرية االستوائية. وغالبا ما تكون الشجيرات الزجاجية سريعة الزوال، وغالبا ما تتغير الموائل مع توفر المياه.  

لحج  افظة  محويمكن أن تكون هذه المنطقة شديدة الحساسية إزاء االضطرابات التي يمكن أن تشكل مشكلة في  

وهي منطقة الصيد الساحلية   -  تمثل سبل لكسب العيشمناطق    3محافظة لحج تحت  وتندر  437بسبب رعي الماشية. 

والفواكه ورعي الماشية الوديان الغربية الكبرى، ومنطقة زراعة الذرة البيضاء والدخن والخضروات والجزرية 

وفي منطقة الصيد    اشية السهل الساحلي الغربي.والمركزية، ومنطقة زراعة الذرة البيضاء والدخن ورعي الم

منطقة زراعة تعتمد سبل العيش اعتمادا كبيرا على الصيد وفرص العمل في المحيطات. وفي  الساحل والجزر،  

تزرع الذرة البيضاء والدخن الذرة البيضاء والدخن والخضار والفاكهة ورعي الماشية الوديان الغربية والوسطى،  

زراعة الذرة البيضاء والدخن ورعي الماشية كمحاصيل غذائية ونقدية. وفي منطقة  والذرة الصفراء والخضروات  

كغذاء ومحاصيل نقدية، بينما ينتج القطن كمحصول في السهل الساحلي الغربي، تزرع الذرة البيضاء والدخن  

 438نقدي. 

 

 

 

 
431 7/  -2019/r/july-governorate-data.org/asia/yemen/lahij-https://en.climate 
432 http://www.fao.org/3/as059e/as059e.pdf   
433 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf   
434 https://yemenlg.org/governorates/lahj/   
435 yemen/  -in-sanitation-about-facts-10https://borgenproject.org/ 
436 http://www.fao.org/3/as059e/as059e.pdf   
437   shrublands-xeric-and-https://www.worldwildlife.org/biomes/deserts 
438 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf   
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 في اليمن  الكبرى الساحلي والجزري منطقة الصيد  : 7المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ( لعنب الفلفو فواكه )موز 
 املاشية 

 املاشية  بيع
 أخرى 

 صيد
 مسك الشروخ 

 تعدين امللح 
   شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 

 السهل الساحلي الغربي  –والماشية  ، زراعة الذرة البيضاء والدخن  : 14المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ذرة بيضاء
 دخن

 قطن )يف بعض املناطق( 
   املاشية

 إنتاج احلليب 
 بيع املاشية 

 أخرى
 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 

 الوادي المنطقة الغربية والوسطى  –زراعة الذرة البيضاء والدخن والخضار والفواكه، والماشية  : 11المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ذرة بيضاء
 دخن

 خضار
 فواكه

   املاشية
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى

 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 مجع احلطب وبيعه 
 الغذاء  وقت نقص 

 مواسم املطر  
 

تعتبر الشجيرات ذات الجذوع الخشبية والعصارة واألعشاب البرية    التنوع البيولوجي والغابات: .285

الطبيعية.   للمناظر  المميزة  السمات  من  اإليكولوجية.  الموسمية  المنطقة  هذه  في  الشيفورا  غابات  أيضا  وتنتشر 

 439،440فالحيوانات الموجودة في المنطقة البيئية غنية بالزواحف والثدييات مثل غرير العسل والذئب العربي. 

 ال توجد مناطق محمية في هذه المحافظة. المناطق المحمية:  .286

لحج هي و.  مديرية  15من  وتتكون    2كم  13,036محافظة لحج  مساحة  تبلغ    التركيبة السكانية: .287

المحافظة السكان  م،  2019ففي  .  عاصمة  مجموع  السكان 2017وفي  )  441نسمة   1,058,219بلغ  عدد  كان  م 

غ عن  أفراد. وقد تم اإلبال   6متوسط حجم األسرة هو    442. إناث(  497,001إناث و    485,999نسمة،    982,998

 
439 https://www.worldwildlife.org/ecoregions/at1302   
440 shrublands  -xeric-and-https://www.worldwildlife.org/biomes/deserts 
441 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf   
442 ernorates/lahj/  https://yemenlg.org/gov 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 ذروة املوسم 

 زايدة األسعار 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 
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عدد األشخاص النازحين داخليا في محافظة  ، كان  م2019عام  وحتى    443.في محافظة لحج  زيادة في عدد النازحين

، في وحده  بسبب النزاعفي محافظة لحج    وكان النزوح    أسرة معيشية نازحة.   11,582شخص وعدد    69,492

شخص عائد مقابل    79,470عدد األشخاص العائدين من النزوح  ، كان  م2019مقابل الكوارث الطبيعية. وفي عام  

 444. أسرة معيشية عائدة 13,245

محافظة  مدرسة في    50تعطل التعليم في محافظة لحج بشكل كبير بسبب النزاع، مع تضرر    التعليم: .288

وتقوم السلطة المحلية والمنظمات    446. بشكل منتظمولكن المعلمين يتقاضون رواتب    445جراء الحرب.من  لحج  

  447لحج لضمان قدر من االستقرار واالستمرارية.محافظة  الدولية بدعم التعليم في 

نازحين )مخيم لاتضم مخيمات  وتعتبر محافظة لحج هدفا إليواء النازحين من مختلف المحافظات.   .289

طفال    1,059الباحة(    طور، ومخيم الشرايير في  تبن مشقة في تبن، ومخيم الرباط في  ، ومخيم الصبرعائشة في  

نازحا في سن الدراسة في حاجة إلى دعم تعليمي. وقد أثر النزاع بشكل كبير على فرص حصول األطفال على 

طفال في سن الدراسة في مخيمات النازحين في محافظة    230التعليم ألن األطفال ال يشعرون باألمان عند نزوحهم.  

سبب نزوحهم. ويغيب معظم األطفال المشردين  طفال المدرسة ب  221لحج ال يحملون شهادات ميالد. وقد ترك  

داخليا في المخيمات عن المدارس، مما يحرمهم من التعليم ويعرضهم لمخاطر أكبر تتمثل في تجنيدهم للجماعات 

المسلحة وزواج األطفال. وقد يظل األطفال خارج المدرسة حتى يتمكنوا من جلب المياه، وهو ما قد تعطي األسر  

لتعليم. وعلى الرغم من أن بعض األطفال النازحين المسجلين في المدارس القريبة من المخيمات،  األولوية له على ا

النازحين   المدارس غير راغبة في قبول الطالب  انتظام الحضور وعدم حضور االمتحانات يجعل  إال أن عدم 

ن الذين ال يحملون وثائق بما  الجدد. وال تقبل المدارس القريبة من مواقع النازحين الجدد تسجيل الطالب النازحي

  في ذلك شهادات التعليم السابقة. 

، أصبحت المدارس العامة القريبة من المناطق التي تستضيف المشردين بالبنية التحتيةوفيما يتعلق   .290

المدارس  وتعمل  المضيفة.  المواقع  في  المشردين  األطفال  إليواء  المتاحة  المدارس  لقلة  نظرا  مكتظة،  داخليا 

ة المكتظة قرب مواقع النازحين على تثبيط رغبة إدارات المدارس في تسجيل المزيد من األطفال، كما  الحكومي

يمنع األهالي من إرسال أطفالهم إلى المدارس. وباإلضافة إلى ذلك، فإن اكتظاظ الفصول الدراسية يقلل من جودة 

وعالوة على ذلك، تم اإلبالغ في مخيمات    لتعلم.التعليم والتعلم. وقد أصبحت هذه المدارس العامة أماكن غير كافية ل

المشردين داخليا في لحج عن عدم كفاية توافر المراحيض والنظافة المدرسية وعدم وجود مرافق لغسل اليدين 

ومياه الشرب النظيفة. وتفيد التقارير أيضا بأن عدم وجود مراحيض أو مرافق صرف صحي للفتيات هو السبب  

 448لمدارس.ل الرئيسي لترك الفتيات

تقدم المستشفيات والمراكز الصحية الخدمات الصحية في المحافظة، ولكن الخدمات غير   الصحة: .291

المحلية بدعم من  كافية لتلبية إحتياجات السكان. وتعمل المرافق الصحية على ميزانية منخفضة تقدمها السلطة 

معدل الوفيات الناجم حالة وفاة مرتبطة بها ) 46بالكوليرا و  حالة إصابة  30تم اإلبالغ عن  449المانحين الدوليين. 

في الفترة من  و  450. م2019  أغسطس  31إلى  م  2017أبريل    27لحج من  محافظة  بالمائة( في    0.15عن المرض

حالة يشتبه في إصابتها بحمى الضنك، إلى  10,240، تم اإلبالغ عن ما مجموعه م2019مايو  25إلى  يناير 01

في اليمن. وقد تم اإلبالغ عن   (بالمائة  0.4)معدل الوفيات الناجم عن المرض  حالة وفاة مرتبطة بها    36جانب  

التي يشكل الوصول إليها تحديا    المديرياتبالمائة منها من محافظة لحج. وتأتي أعلى نسبة من الحاالت من    25

حالة إصابة بفيروس كورونا    334عن  في محافظة لحج  ، تم اإلبالغ  م 2021مايو    31حتى    451بسبب الحالة األمنية.

 452حالة شفاء.  189حالة وفاة ذات صلة و  79باإلضافة إلى ( 19-)كوفيد

 
443 _apr_2016.pdf  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
444 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
     /https://yemenlg.org/governorates/lahjم. 2018، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 445
م(  الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون  2017، ديسمبر 30النشرة اإلخبارية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في اليمت )العدد   446
   /https://yemenlg.org/governorates/lahjي. الدول

447   https://yemenlg.org/governorates/lahj/ 
448 .pdf  -17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
   /https://yemenlg.org/governorates/lahjمقابلة مع وكيل محافظة لحج.   449
450 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf   
451 ua=1&ua=1  https://applications.emro.who.int/docs/yem/CoPub_Yem_Situation_rep_may_2019_en.pdf? 
452 20DRAFT_%2325_V2.pdf  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboard% 
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الفقر: .292 عن  لحج    لمحة  في  الفقر  معدل  العام    69بلغ  في  المئة  االضطرابات م2014في  ومع   .

ووفقا لميزانية    453االقتصادية التي جلبتها الحرب، من المرجح أن يكون هذا المعدل قد زاد خالل السنوات الماضية. 

لعام   لحج  في  المحلية  المركزية  م2014السلطة  واإلعانات  المنح  شكلت  إيرادات    98،  إجمالي  من  المئة  في 

اإليرادات   مثلت  حين  في  المحلية    2المحلية  المحافظة،  )اإليرادات  المحلية  اإليرادات  تأثرت  فقط.  المئة  في 

المشتركة، اإليرادات من بيع السلع والخدمات، الغرامات والعقوبات، تأجير األراضي، وبيع المحاجر( سلبا من 

ي  الحرب، وواجهت المحافظة اضطرابات اقتصادية كبيرة باعتبارها موقع جبهة نشطة في الصراع، خاصة ف

، يعانون  شخص  634,004لحج، أو  محافظة  بالمائة من سكان    69.1، كان  م2017وحتى عام    454.م2015العام  

بالمائة من السكان( بحاجة إلى المساعدة في   90شخص )أكثر من    900,000هناك ما يقرب من    455من الفقر.

ص المحتاجين في محافظة  األشخا  ن، كام2017عام  وحتى    456بالمائة منهم في حاجة ماسة.   62لحج،  محافظة  

شخص    10,436  ، و شديدةفي حاجة  شخص    8,580، و  فاجعة  داخليا في حاجة  نازحشخص    20,255  يضملحج  

. وفيما يتعلق بغير  شخص في حاجة الحد األدنى  10,807شخص في حالة إجهاد و  14,764، و  في حاجة حادة

شخص في حاجة    282,253شخص في حاجة فاجعة، و    111,225لحج، هناك  محافظة  المشردين داخليا في  

شخص في حاجة    192,489شخص في حالة إجهاد و    244,399شخص في حاجة حادة و    181,088شديدة و  

 457.الحد األدنى

الغذائي: .293 المحافظات    األمن  بين  "مرتفعا جدا"  التي شهدت  الثالثة عشر  من  في   40≤)مستوى 

محافظة  ، سجلت أعلى نسبة في محافظة  م2021مارس  شهر  من انتشار عدم كفاية إستهالك األغذية خالل  المئة(  

لحج، مقارنة  محافظة  وكان الغذاء هو الحاجة الرئيسية ألكبر نسبة من األسر المعيشية في    458في المائة(.  63لحج )

مرحلي المتكامل لألمن  لتصنيف اللووفقا لتحليل درجة انعدام األمن الغذائي  459بالمأوى/السكن والخدمات المالية.

)الحد األدنى( من    1لمرحلة  في اشخص    348,000، يوجد  م2021  وإلى يونيم  2020أكتوبر  للفترة من  الغذائي  

)االجهاد( من التصنيف المرحلي المتكامل    2في المرحلة    405,500التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي و  

)األزمة( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي و   3شخص في المرحلة    222,500لألمن الغذائي و  

)الكارثة( من التصنيف المرحلي    5 يوجد أي شخص في المرحلة  )الطوارئ( وال   4شخص في المرحلة    79,500

أو مرحلة أعلى من التصنيف    3ضمن المرحلة  شخص(    302,000في المائة من السكان )  29يندرج    المتكامل.

 460المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.

للعمل بالسخرة، والخدمة يمكن االتجار باألطفال اليمنيين محليا    األطفال والشباب:  ة لاحاالت عم  .294

وخاصة في مراكز مثل   - واالستغالل الجنسي والعمل كعمال غير ماهرين    والبيع في الشوارعوالتسول    المنزلية

من يتم االتجار باألطفال من الصومال وإثيوبيا وبيعهم في اليعدن وصنعاء، ولكن أيضا في جميع أنحاء البالد.  

 461للعمل القسري في تجارة الجنس.

يهدف مشروع الحماية االجتماعية بتمويل من االتحاد األوروبي الذي ينفذه  الحماية االجتماعية:   .295

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية إلى تعزيز قدرة المجتمع على التكيف في  

وكان هناك تدخل آخر حاسم في مجال   462.ليمنية ضعفا، بمن فيها محافظة لحجمحافظة من أكثر المحافظات ا  13

الحماية االجتماعية/المساعدة النقدية االجتماعية وهو مشروع آلية االستجابة السريعة المنفذ بالشركة قسم العمليات  

المشروع(. )منفذ  الجوع  ضد  العمل  ومنظمة  المشروع(  )منسق  والطوارئ  آلية حيث    الميدانية  مشروع  قام 

االستجابة السريعة بإدماج أدمج المشروع عددا قليال من أنشطة االستجابة األولى الحاسمة بما فيها النقدية الغير  

وإجماال  تم إيصال المساعدة النقدية   463مشروطة التي صرفت بين السكان المشردين داخليا  في أبين ولحج وعدن.

شخص(   6,789أسرة معيشية نازحة )  1,196ادل قيمة سلة غذائية( إلى  يع  –دوالر أمريكي    96الغير مشروطة )

صبي( لتلبية االحتياجات الغذائية للسكان النازحين    1600فتاة و    1,531طفل دون سنة الخامسة )  3,131بما فيها  

 
   overnorates/lahj/  https://yemenlg.org/gم. 2014الجمهورية اليمنية، دراسة إستقصائية لميزانية األسر المعيشية لعام   453
454 https://yemenlg.org/governorates/lahj/   
455 0612.pdf  -Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
 /https://yemenlg.org/governorates/lahj  م. 2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن  456
457   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf 
458 0000130243.pdf  -WFP/https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources 
459 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf   
460 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf       
461 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf   
462 %20Eng..pdf-ihttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
463 1-case-2019-span-commission-contexts/documents/european-crisis-protection-https://socialprotection.org/connect/communities/social 
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المعيشية  العدد الكلي لألسر    واحتياجاتهم األساسية األخرى ولتسهيل إمكانية وصولهم إلى الخدمات االجتماعية.

أسر معيشية مستفيدة. وتوجد في محافظة لحج تجمعات لألسر المعيشية    250,000المستفيدة في محافظة لحج هو  

)فوق   بالسكان  مقارنة  بكثير  أعلى  تتلقى مساعدة  المئة(.  150التي  النقدية    في  التحويالت  برنامج  من  ويستفيد 

 100,000تفيدة عدد أعلى من المستفيدين في محافظة لحج )الطارئة للبنك الدولي/اليونيسيف لألسر المعيشية المس

(، تليها النقدية لبرنامج 100,000مستفيد تقريبا (، تليها المساعدة النقدية لبرنامج األغذية العالمي )ما يقرب من  

العالمي )حوالي   النقدي  50,000األغذية  المساعدة  لبرنامج  النقدية  المساعدة  ة مستفيد(. تقتصر عمليات صرف 

أيضا  محافظة عدن  )تليها  لحج  وتمثل محافظة  فقط،  الجنوبية  المحافظات  العالمي على  األغذية  لبرنامج  التابع 

 464بمحافظة شبوة( النسبة الكبيرة من إجمالي مستفيدي المساعدة النقدية. 

 تعز:محافظة 

وتطل على البحر األحمر من تعز على الساحل الغربي لليمن  محافظة  تقع  :  الموقع والتضاريس .296

وتقسم المحافظة  ، ومحافظة لحج من جهة الجنوب، وإب والحديدة من جهة الشمال والشمال الشرقي. جهة الغرب

. وتتكون المحافظة من التالل الواقعة في أقصى جنوب سلسلة مديرية وتعز هي عاصمة المحافظة 23إداريا إلى 

إلى الشرق من  زير    -ميدج    و  الطويلةوات وسهل تهامة األدنى. وتتألف الجيولوجيا من أحجار رملية  سرالجبال  

الرملية إلى العصر الطباشيري،    الطويلةالمحافظة ومن رواسب طميية على طول الساحل. ويعود تاريخ أحجار  

ميدج   أن مجموعة  الثالث.    -في حين  العصر  من  عبارة عزير هي  المجموعتين  كوارتز كال  أحجار رملية  ن 

. الحجر الرملي عبارة عن صخور رسوبية تتكون من حبوب معدنية و/أو صخرية  متقاطعة وطبقة من الحبيبات

الرملية من طبقات متعددة الطبقات ذات صخر أحمر    الطويلةو/أو مواد عضوية بحجم الرمال. كما تتكون أحجار  

 465طبقات أحفورية من الشظايا الكلسية.على زير  -ميدج وأخضر، وتحتوي المنطقة 

صحراوي  مناخ    (1)محافظة تعز تتكون من أربعة مناطق مناخية وهي:  :  واألحوال الجويةالمناخ   .297

مناخ محيطي. ويتراوح متوسط درجة الحرارة (  4. )قاحل باردمناخ شبه  (  3. )قاحلمناخ حار شبه  (  2حار. )

ملم،    619. ويبلغ متوسط هطول األمطار السنوي  ومئوية في يونيدرجة    25.3درجة مئوية في يناير و    19.2بين  

ملم لكل    19جفافا )األكثر  هما    وديسمبروشهري فبراير  ملم(،    121)سبتمبر  وكان أكثر الشهور أمطارا هو شهر  

يسجل شهر سبتمبر  بالمائة في أغسطس. و  71بالمائة في أكتوبر و    52منهما(. ويتراوح متوسط الرطوبة بين  

يوما    95هنالك  و)ثالثة أيام(.    ها في شهر فبراير أقليوما( في حين أن عدد  16أكبر عدد من األيام المطيرة ) 

 466. في المتوسط مطريا في السنة 

تعد تربة األمالح فائقة    467.وقاحلة  مرتفعة الحرارةتربة  التربة في محافظة تعز هي  جودة التربة: .298

وتتسم التربة    468درجة مئوية.   22الحرارة أكثر أنواع التربة حرارة على وجه األرض ودرجة حرارتها تزيد عن  

للتربة شبه الصحراوية ويعد الري ضروريا  .  شبه الصحراويةوتظهر في المناخات    والجفافبالحرارة  القاحلة  

 469،470إنتاج المحاصيل. من أجل 

ا .299 الذرة   الرض:إستعمال  لزراعة  األراضي  تستخدم  تهامة،  سهل  في  الواقعة  تعز  محافظة  في 

الصفراء والدخن والقطن وتربية الماشية. وفي مناطق المرتفعات يزرع الذرة الصفراء والدخن والذرة. وينتج 

القات رخيص نسبيا   إقتصادي ونقدي بالغ األهمية.  المرتفعة وهو محصول  المناطق  من حيث  القات أيضا في 

ويمكن أن يحصل على عائد مرتفع. القات إما يستهلك محليا أو يباع في معظم الحاالت للتجار تكاليف اإلنتاج  

 المحافظة نتج الحليب واللحوم في جميع أنحاء يإلى السعودية. و هأو يصدرون المحليعلى المستوى  هالذين يبيعون

يضا نشاط إقتصادي مهم. وتوجد صناعات مثل صناعة  باع في السوق. والصيد أي ستهلك على مستوى األسر ويو

والحدادة،  المعادن،  صناعة  مثل  التقليدية،  الفنون  تزال  وال  والملح.  والرمل  والرخام  والحجارة  األسمنت 

 471والمنسوجات، وإنتاج الجلود، تشكل مصادر رزق هامة. 

 
464 yemen  -from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents 
465 https://edepot.wur.nl/493427   
466 7/  -2018/r/july-governorate-izz-data.org/asia/yemen/ta-https://en.climate 
467 https://edepot.wur.nl/493427   
468 https://passel2.unl.edu/view/lesson/69c7561e50b3/11   
469 https://lawr.ucdavis.edu/classes/ssc120/acrobats/smr.pdf 
470 http://www.soilinfo.psu.edu/index.cgi?soil_clim&information&general&taxonomy_defs&soil_moist_regimes&classes&aridic 
471 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 
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في تعز. وقد تعرض   منذ بدء الحرب، كان هناك نقص كبير في الشرب النظيف  الموارد المائية: .300

جزء كبير من البنية التحتية العامة للمياه والصرف الصحي ألضرار أو للتدمير بسبب الصراع. األمراض المعدية 

تعز، وخاصة األطفال.   في محافظة  سكانالالمنقولة عن طريق المياه منتشرة بشكل خاص في تعز وتهدد حياة  

عام   مم 2015ومنذ  في  الجارية  المياه  انقطعت  إحتياجاتهم  ،  لتلبية  المعبأة  المياه  على  السكان  ويعتمد  تعز  دينة 

بنسبة   المياه  على  النزاعات  وارتفعت  المياه  تكلفة  تضاعفت  وقد  بدء    20المنزلية.  منذ  المحافظة  في  بالمائة 

  472النزاع. 

كما تعتبر المياه الجوفية التي تضخ من اآلبار والخزانات مصدرا كبيرا للري في تعز.  نظام الري:   .301

بالتنقيط   الري  وأنظمة  الصحي  والصرف  والمطر  الطبيعية  الينابيع  الواديأن  بمياه  والري  شائعة   والسيول 

 473،474أيضا.

والبيئية: .302 الزراعية  الشجرية   المناطق  الغابات  ومناطق  المدارية  أفروستي  منطقة  في  تعز  تقع 

في جنوب شبه الجزيرة العربية. تتميز أراضي الضباب والشجيرات والكثبان الرملية في جنوب    القاحلة والضبابية

شبه الجزيرة العربية بتواتر الضباب و/أو الرطوبة في أشهر الصيف بسبب الرياح المحملة بالرطوبة من بحر  

عيشية هي منطقة الصيد  العرب والتي تؤدي إلى الرطوبة في بيئة شديدة الجفاف. تقع تعز ضمن أربع مناطق م

الكبرى والجزرية  المرتفعات  الساحلية  في  الماشية  ورعي  والعلف  والحبوب  القات  زراعة  منطقة  الغربية  ، 

الغربية والوسطى،  ، ومنطقة زراعة الذرة البيضاء والدخن والخضروات ورعي الماشية في الوديان  والوسطى

والدخن البيضاء  الذرة  الغربي.  ومنطقة زراعة  الساحلي  السهل  الماشية في  الساحلية   ورعي  الصيد  في منطقة 

، تعتمد سبل العيش بشكل كبير على صيد األسماك وفرص العمل في المحيطات. في المرتفعات ية الكبرىجزرالو

والخضروات  والبقول  الرفيعة  والذرة  الماشية  ومنطقة  واألعالف  والحبوب  القات  ي زرع  والوسطى  الغربية 

صيل غذائية بينما ي زرع البن والقات والذرة الرفيعة كمحاصيل نقدية. في غرب ووسط وادي الذرة الرفيعة  كمحا

والدخن والخضروات والفاكهة والماشية ، ت زرع الذرة الرفيعة والدخن والذرة والخضروات كغذاء ومحاصيل 

الحيوان الرفيعة والثروة  الذرة  الغربية ودخن  السهول  الرفيعة والدخن كغذاء  نقدية. في منطقة  الذرة  ي زرع   ، ية 

 475. كمحصول نقدي ا  ومحاصيل نقدية بينما ي نتج القطن أيض

 في اليمن  الكبرى منطقة الصيد الساحلي والجزري  : 7المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ( لعنب الفلفو فواكه )موز 
 املاشية 

 املاشية  بيع
 أخرى 

 صيد
 مسك الشروخ 

 تعدين امللح 
   شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
472 https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
473 https://www.benaye.org/en/10521 / 
474 governorate-taiz-project-https://humanaccess.org/m/news/water 
475 https://fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf 
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 السهل الساحلي الغربي  –زراعة الذرة البيضاء والدخن، والماشية  : 14المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ذرة بيضاء
 دخن
 )يف بعض املناطق( قطن 

   املاشية
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى

 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 الغذاء  وقت نقص 
 مواسم املطر  

 

 

  الوادي المنطقة الغربية والوسطى –، والماشية والخضار والفواكه   زراعة الذرة البيضاء والدخن : 11المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ذرة بيضاء
 دخن

 خضار
 فواكه

   املاشية
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى

 عمالة حملية
 شراء الغذاء 

 احلطب وبيعه مجع 
 الغذاء  وقت نقص 

 مواسم املطر  
 

 

 المرتفعات الغربية والوسطى  –القات والحبوب والعلف، والماشية زراعة  : 10المنطقة 
 ديسمرب  نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس  يوليو يونيو مايو أبريل  مارس فرباير يناير التفاصيل  

 احملاصيل  

 

 ودخن ذرة بيضاء
 ذرة صفراء 

 قات 
 إنتاج احلليب 

 بيع املاشية 
 أخرى
 حملية وراعية عمالة 

 هجرة العمالة 
 شراء الغذاء 

 مواسم املطر  
 

 

 

والغابات: .303 البيولوجي  المتساقطة    التنوع  الحرجية  واألراضي  األكاسيا  هذه  غابات  في  منتشرة 

الشجيرات النضرة وتنتشر  األراضي العشبية والغابات دائمة الخضرة وأشجار التين.    ا  المنطقة البيئية. تنتشر أيض

. تشمل الحيوانات المها العربي والذئب العربي والغزال العربي وغرير العسل وثعلب رابل الرملي والثعلب  البرفي  

 476األحمر. 

 مناطق محمية في محافظة تعز.  ال توجدالمناطق المحمية:  .304

عاصمة مديرية. مدينة تعز هي  23وتتألف من  2كم 10,321مساحة تعز هي  التركيبة السكانية: .305

اليمن، ويبلغ عدد سكانها  المحافظة اكتظاظا بالسكان في  المحافظة األكثر  م  نسمة في عا  3,065,034. وتعتبر 

السكان في عام    477م 2019  478. ذكور(   1,482,000إناث و    1,700,000نسمة،    3,182,000م  2017)عدد 

 
476 /dune-and-shrublands-woodlands-fog-arabian-https://www.oneearth.org/ecoregions/south 
477 http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdf 
478 https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 

 احلصاد التعشيب  البذار احلرث 
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وبحسب  أفراد. وقد تم اإلبالغ عن زيادة في عدد النازحين داخل المحافظة في تعز.    6متوسط حجم األسرة هو  

الثامن ل  620,934بالمائة من النازحين )  66، فإن  م2016حركة السكان الصادر عن فرقة العمل لعام  التقرير 

اللجوء في   التمسوا  المنشأمحافظة  شخصا(  التي ال تزال محافظة  النازحين. وفي    تعز،  بالنسبة ألكبر عدد من 

من  محافظة   أساسا  يحدث  النزوح  أن  لوحظ  المظفرتعز،  و(شخص  343,571)  مديرية  القاهرة  م،  ديرية 

بالمائة من إجمالي السكان    79. ويشكل هؤالء السكان  شخص(  154,428شخص( ومديرية صالة )  187,148)

  750  411، كان هناك  2019واعتبارا من عام    479مناطق داخل تعز. الذين تم تحديد هويتهم على أنهم فروا من  

بالمائة من النزوح في محافظة    100تعز. وحدث ما يقرب من محافظة أسرة نازحة في  68,625و نازحا داخليا 

 24,721و عائدا فرديا  326 148، كان هناك م2019تعز بسبب النزاع، في مقابل الكوارث الطبيعية. وفي عام 

نازح داخليا، حيث جاءت معظم  شخص    30,317، نزح  م2021وفي مارس    480عيشية للعائدين في تعز. أسرة م

مأرب والحديدة وتعز والجوف، مع تزايد النزوح الداخلي داخل المحافظات نحو    محافظاتموجات النزوح من  

 481مناطق أكثر أمنا. 

جراء الحرب، حيث من  تعز أكبر عدد من المدارس التي تضررت  محافظة  قد شهدت  ل  التعليم: .306

وكان المعلمون يتقاضون رواتبهم بانتظام، وإن كان ذلك في المناطق غير   482مدرسة على األقل. 334تضررت 

االستمرارية   من  قدرا  بانتظام  الرواتب  دفع  أتاحت  وقد  صنعاء.  في  الواقع  األمر  حكومة  لسيطرة  الخاضعة 

كان االنقطاع أكثر حدة في مناطق أخرى. ووفقا لبعض    واالستقرار في التعليم في بعض مديريات تعز، في حين

بالمائة( إلى اإلغالق، مما حرم    28مدرسة في المحافظة )  1,624مدرسة من أصل    468التقديرات، اضطرت  

رواتب   250,000حوالي   دفع  فيها  أستؤنفت  التي  المناطق  في  المدارس  بعض  فتح  وأعيد  التعليم.  من  طالب 

تعز من سوء التغذية وانتشار األمراض ونقص  محافظة والمخا في    الوازعية  مديريتا  ويعاني سكان 483المدرسين.

مياه الشرب حيث أن مصادرها بعيدة عن األماكن التي يعيش فيها الناس. باإلضافة إلى إرتفاع معدل انعدام األمن  

إلى بيئة غير آمنة    مدرسة، مما يؤدي  23  بنحوويقدر عدد المدارس المتضررة جزئيا بسبب النزاع    484المالي. 

للدراسة. هذه المدارس غير صالحة لالستخدام بسبب األضرار والتدمير المرتبطين بالنزاع من خالل الهجمات  

مدرسة    23الجوية المباشرة والقتال البري واستخدام المدارس ألغراض عسكرية أو إيواء النازحين داخليا. وثمة 

 طالبا  11,274ويبلغ عدد الطالب المتضررين   تعليم األدنى الموحد.  مستهدفة بحاجة فورية إلى أثاث لمواصلة ال

طالبا وطالبة   693، تم تشريد ما ال يقل عن  المديريتين. وبسبب النزاع في كلتا  ( إناث  4,473و    ذكور  6,801)

تتعرض   قد  المدرسة  الصراع ألن  المدرسة خالل  إلى  الذهاب  من  فهم يخشون  المنطقة.  في  أخرى  مواقع  إلى 

جوم، مما أدى إلى تسرب الطالب. وهؤالء الطالب بحاجة إلى الدعم النفسي والحماية والبيئة التعليمية الجيدة لله

 485إلكمال دراستهم.

الرواتب وتخفيضات الموازنة التشغيلية  توقف دفع  في القطاع الصحي، شكلت الحرب و  الصحة: .307

الصحية. وتم إغالق العديد من مراكز الرعاية الصحية. للمحافظة، مصدرا لتحديات كبيرة أمام توفير الخدمات  

وال يزال هناك العديد من المستشفيات والمراكز الصحية العاملة، ولكن الخدمات التي تقدمها غير كافية وال تلبي  

المانحين. وبسبب تراجع الخدمات الصحية المقدم من  دعم  العلى  تعتمد غالبية هذه المرافق  إحتياجات السكان. و

في  وق الكثيرين  حياة  تهدد  التي  الكوليرا  مثل  المعدية  لألمراض  كبيرة  أوبئة  ظهرت  النظيفة،  الشرب  مياه  لة 

الناجمة عن حاالت وفاة )  304حالة إصابة بالكوليرا و    4964  11تم اإلبالغ عن    486المحافظة. نسبة الوفيات 

 
479 pr_2016.pdf_a-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task_force_on_population_movement_8th_report_ 
480 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf 
481 2021.pdf-March-SitRep-Humanitarian-https://www.unicef.org/media/98951/file/Yemen 
 / https://yemenlg.org/governorates/taiz. م2018مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في اليمن  482
  .20-19م،  ص 2018 أمل الديك وآخرون، مسارات السالم واالستقرار في تعز باليمن:  تحليل لديناميات الصراع ونوافذ الفرص، البحث عن أرضية مشتركة، اليمن، 483

https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
484 .pdf-17-08-_sdr_report_yemen_2020-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
 المرجع نفسه. 485
.  21-20م،  ص 1820 أمل الديك وآخرون، مسارات السالم واالستقرار في تعز باليمن:  تحليل لديناميات الصراع ونوافذ الفرص، البحث عن أرضية مشتركة، اليمن، 486

https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
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الفترة من    بالمائة( في  0.26المرض   ل  487. م2019غسطس  أ  31إلى  م  2017أبريل    27تعز في  منظمة  ووفقا 

حالة وفاة مرتبطة بحمى    26عن    2019وفمبر  ن  10م إلى  2019أكتوبر    20، تم اإلبالغ في الفترة من  ليونيسفا

الحديدة وتعز وحجة.  تطعيم    488الضنك من محافظات  أمراض    58,639  نحووتم  الواحدة ضد  طفال دون سن 

عاما ضد التيتانوس والدفتريا من   59و    14امرأة تتراوح أعمارهن بين    21,523الطفولة الرئيسية، وتم تطعيم  

تعز. ذلك  في  بما  اليمن،  في  أجريت  التي  المتكاملة  التوعية  أنشطة  من  الثالثة  الجولة  مايو    31حتى    489خالل 

تم اإلبالغ عن  م2021 بفيروس كورونا  حا  1,395،  إلى جانب  محافظة  في    (19-)كوفيدلة إصابة    208تعز، 

ونفذت    491حضرموت.محافظة  وتعد تعز ثاني أكثر المحافظات تضررا بعد    490حالة تعافي.  636حاالت وفاة و  

تستخدم   نقاط عبور  يمرون عبر عشر  الذين  لألشخاص  إضافية وفحصا صحيا  وقائية  تدابير  اليمنية  السلطات 

البيضاء(. محافظة  تعز )وفي  في النقاط الموجودة  وبخاصة  لعامة بين المحافظات الجنوبية والشمالية،  للحركة ا

 492، تم تخفيف هذه القيود وإزالة الفحص الصحي.م2021مايو  31واعتبارا من 

تعز هي    493حادثة.  67تعز أكثر المحافظات تضررا حيث سجلت  محافظة كانت    لمحة عن الفقر: .308

، حيث تسبب الحصار والقصف المنتظم 2015أطول محافظة دائرية وربما األكثر فتكا في النزاع المسلح منذ عام  

والقتال الدائر في خسائر فادحة في المحافظة التي كانت منذ فترة طويلة قلب اليمن االقتصادي. وقد دمر اقتصاد  

لمسح ميزانية األسر  ووفقا    494محلية قد تضاءل بشكل كبير. تعز بسبب الحرب، كما أن أساس توليد اإليرادات ال

بالمائة من   41.4، كان  م2017حتى عام  وبالمائة.    41، بلغت نسبة الفقر في محافظة تعز  م2014المعيشية لعام  

بعد سنوات من المواجهات العسكرية الجارية، ارتفع   495شخصا يعانون من الفقر.   1,236,077  سكان تعز، أو

ال تزال حياة الناس تتأثر كل يوم من جراء القتال، كما يتعرض اآلالف  و  496معدل الفقر بشكل حاد في المحافظة. 

، كان هناك ما  م2018ووفقا لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام    497للنزوح من منازلهم ومواقع نزوحهم.

بالمائة منهم بحاجة    65بالمائة من السكان(،    20ألف شخص بحاجة إلى المساعدة في تعز )حوالي    600يقرب من  

، و  كارثية حاجة  في    نازح  40,571  في تعز تضم كان فئة األشخاص المحتاجين  ،  م2017عام  وحتى    498ماسة.

حالة إجهاد  شخص    100,042، و  حادةفي حاجة  شخص    117,713، و  شديدةفي حاجة  شخص نازح    95,385

منهم في    273,126الحد األدنى. وفيما يتعلق بغير المشردين داخليا في تعز، فإن  شخص في حاجة    43,539  و

و  كارثيةحاجة   حاجة    607,966،  و  شديدةفي  و    807,435،  حادة  حاجة  إجهاد    715,092في  حاجة  و  في 

 499.في حاجة الحد األدنى 303,260

تعز، محافظة  اجة الرئيسية ألكبر نسبة من األسر المعيشية في  كان الغذاء هو الح  األمن الغذائي: .309

ووفقا لتحليل درجة انعدام األمن الغذائي الحاد الذي أعده التصنيف    500بدال من المأوى/السكن والخدمات المالية.

  611,500ويصنف  ،  م 2021  وإلى يوني  2020المتكامل لمرحلة األمن الغذائي للفترة من تشرين األول/أكتوبر  

شخص ضمن    199,000  و)الحد األدنى( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي    1شخص ضمن المرحلة  

)األزمة(    3شخص ضمن المرحلة    873,000و    ( من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائيالشدة)   2المرحلة  

)الطوارئ( من التصنيف    4خص ضمن المرحلة  ش  379,000و    من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

من التصنيف المرحلي المتكامل    )الكارثة(  5شخص في المرحلة  وال يوجد أي    المرحلي المتكامل لألمن الغذائي

 
487 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EMROPub_2019_cholera_August_yemen_EN.pdf 
488 2019.pdf-November-SitRep-https://www.unicef.org/media/77611/file/Yemen 
 المرجع نفسه. 489
490 -.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid19_update_info_sharinghttps://www

27_may_2021.pdf 
491 20DRAFT_%2325_V2.pdfhttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20210606_COVID19_DTM%20Yemen%20Mobility%20Restrictions%20Dashboard% 
 المرجع نفسه. 492
493 .pdf-17-08-n_2020_sdr_report_yeme-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/education_cluster_ 
494 https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
495 0612.pdf-Revised-Notes-Poverty-https://documents1.worldbank.org/curated/en/147231509378508387/pdf/Yemen 
496 https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
497 2021.pdf-March-SitRep-Humanitarian-https://www.unicef.org/media/98951/file/Yemen 
498 https://yemenlg.org/governorates/taiz/ 
499 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf 
500 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Area%20Assessment%20Round%2037_0.pdf 
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أو ما فوق من   3المرحلة  شخص( هم مصنفون في    1,252,000)أي  في المائة من السكان    41.  لألمن الغذائي

بالمائة    21حاد في محيط منتصف الذراع في    نقصكما تم رصد    501المتكامل لألمن الغذائي.التصنيف المرحلي  

حيث  ، م2021مارس شهر شهرا والذين تم فحصهم في  59و  6من مجموع األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 502الحديدة وتعز. محافظتي سجلت أعلى المعدالت في 

عم  .310 والشباب:  الة حاالت  ما  األطفال  جميع   غالبا  في  العاشرة  سن  في  العمل  في  األطفال  يبدأ 

الحجارة   المديريات والتسول وقص  للتجار  البضائع  نقل  في  فيشتركون  األوالد  أما  بالدراسة.  المشمولة  العشر 

والنقل وأعمال النجارة. وتشترك الفتيات في العمل المنزلي أو في العمل كمساعدة في الزراعة. كما يمكن تجنيد  

ود، ويعتقد أن كال من القوات الحكومية وميليشيات المعارضة تستخدم األطفال كجنود. وفي المتوسط،  األطفال كجن

 503طفل يقتلون أو يجرحون سنويا منذ بدء الصراع.  600فإن ما يصل إلى 

من االتحاد األوروبي الذي  سخي  يهدف مشروع الحماية االجتماعية بتمويل  الحماية االجتماعية:   .311

على  المجتمع  قدرة  تعزيز  إلى  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  مع  بالشراكة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ينفذه 

اليونيسيف  منظمة  نفذت    504تعز.محافظة  بمن فيها  محافظة من أكثر المحافظات اليمنية ضعفا،    13التكيف في  

، الذي يهدف إلى  م2017إلى أوائل عام  م  2015ية في الفترة من أواخر عام  نبرنامجها للتحويالت النقدية اإلنسا

وفي   النزاع.  من  المتضررة  األشد ضعفا  المعيشية  لألسر  األساسية  االحتياجات  وتلبية  الشرائية  القدرة  تحسين 

ثانية إلى محافظة المرحلة األولى، تم تنفيذ البرنامج في أمانة العاصمة )مدينة صنعاء(، بينما امتد في المرحلة ال

تعز، حيث ال يزال النزاع المسلح مستمرا. وقدمت تحويالت نقدية شهرية غير مشروطة وغير مقيدة لمدة ستة  

لاير شهريا، بينما تحصل األسر األخرى    21,500مبلغ  أشهر. وفي تعز، تتلقى األسر المعيشية التي لديها أطفال  

 في كل من صنعاء وتعز.معيشية  أسرة    20,150وتم دعم نحو  .  شهريا  يورو(  44.50)ما يعاد  لاير    10,750على  

م بي" مواقع توزيع أخرى، مثل محالت  ايه اصرافة، أستخدمت "  محالتوفي مناطق تعز التي ال يوجد فيها  

، وهو ثاني  معيشية  أسرة  525,000ويبلغ إجمالي عدد األسر المستفيدة في محافظة تعز حوالي    505البقالة المحلية.

النقدية الطارئة لأعلى عدد بعد محافظة حجة.   بشأن اليونيسيف  منظمة  لبنك الدولي/ويستفيد برنامج التحويالت 

  175.000ي  فظة تعز )حوالألسر المستفيدة من صندوق الرعاية االجتماعية أكبر عدد من المستفيدين في محاا

 506مستفيد(. 125,000)حوالي األغذية العالمي المساعدة العينية لبرنامج ، يليه برنامج (مستفيد

 

 

 

 

 

 

 

 
501 emen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final[3].pdfhttp://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Y 
502 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WHO%20March%202021%20Situation%20Report_English.pdf 
503 https://www.refworld.org/pdfid/4d4a68190.pdf 
504 %20Eng..pdf-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SPCRP%20June%202019%20Factsheet 
505 1-case-2019-span-commission-contexts/documents/european-crisis-protection-https://socialprotection.org/connect/communities/social 
506 yemen-from-reports/documentdetail/606011617773513363/insights-rldbank.org/en/publication/documentshttps://documents.wo 
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 المقترحة التخفيف وتدابير المشاريع مستوى على واالجتماعي البيئي التقييم .5

 

 تقييم المخاطر واآلثار المحتملة للمشروع  5-1

 المخاطر والتأثيرات االجتماعية:

المستهدفة. وعلى وجه   اآلثار اإليجابية: .312 للمجتمعات  المشروع فوائد اجتماعية كبيرة  المتوقع أن يحقق  من 

، مما يساعد 1  المكونالتحديد، سيهيئ البرنامج فرص عمل مؤقتة من خالل برنامج النقد مقابل العمل في إطار  

، سيدعم البرنامج استعادة اإلنتاج 2  المكونعلى تخفيف األمن الغذائي وتحسين دخل األسر المعيشية. وفي إطار  

، سيشجع المشروع المحاصيل  3 المكون الغذائي المحلي وزيادة مبيعات المحاصيل والثروة الحيوانية. وفي إطار 

إن  أجل  من  المعيشية  لألسر  المتنوعة  الخلفية، وسيوفر  الغذائية  الساحات  في  وإنتاج  بناء    4  المكونشاء حدائق 

ويولى اهتمام خاص لتعزيز مشاركة الشباب والنساء وزيادة فوائدهما إلى أقصى القدرات إلدارة األمن الغذائي.  

وتهدف التدخالت المقترحة إلى إصالح وإعادة تأهيل المزارع والحقول،    .محددةفرعية    مكوناتحد من خالل  

 ن المقرر أن تتم في إطار اآلثار القائمة.وم

للمشروع كبيرا بسبب    السلبية:اآلثار والمخاطر   .313 المخاطر االجتماعية  الصحة  على  مخاطر  اليعد تصنيف 

المنفجرة/التفجيرات من مخلفات الحرب( ومخاطر  )بما في ذلك    المهنيةوالسالمة   الذخائر غير  عمالة  مواجهة 

( 19-)كوفيدفيروس كورونا    انتقال)بما في ذلك  والصحة والسالمة في المجتمع    ي األطفال و/أو العمل االستعباد

وعدم إمكانية التنبؤ بالحالة األمنية الجارية. ومن المتوقع أن تكون واستحواذ النخبة  وغيره من األمراض المعدية(  

إلصالح األراضي   1  المكوناآلثار االجتماعية الضارة المحتملة المتصلة بأنشطة "النقد مقابل العمل" في إطار  

خالت ستتم  . وال يتوقع إعادة التوطين على نطاق واسع نظرا ألن التدصغيرةالزراعية وإعادة بناء شبكات الري  

في إطار اآلثار القائمة وتركز على إعادة التأهيل/الصيانة على نطاق صغير. ومع ذلك، فإن التدخالت في برنامج  

)مثل احتمال تشغيل األطفال و/أو   بالعمالة"النقد مقابل العمل" تنطوي على إمكانية حدوث آثار ومخاطر تتصل  

الصحة والسالمة المهنية(، وإعادة التوطين بشأن  قضايا  و  وظيفالممارسات التمييزية في التوالعمل االستعبادي  

المجتمعات  المحتملة مع  المجتمع، والنزاعات  التي تهدد صحة وسالمة  المؤقتة على نطاق صغير، والمخاطر 

باإلصابات المتكبدة بسبب   المهنية المحلية حول فوائد االستثمار. ويتعلق أحد الشواغل الرئيسية للصحة والسالمة 

المحلية. وهناك مشروع مماثل، وهو ن المجتمعات  العمال من داخل  المشروع سيشرك  العمال، ألن  قص خبرة 

تعرض إلصابة مميتة أثناء أنشطة  وال، لزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرةمشروع استعادة وتعزيز اإلنتاجية ا

ن اإلصابات المميتة )في هذه الحالة، مماثلة إلعادة اإلعمار على نطاق صغير. في حين أن هذا التاريخ السابق م

الوفاة بسبب انهيار جزء من الساتر الترابي للقناة( في منطقة المشروع المقترحة قد يؤدي عادة إلى تقييم المخاطر  

مع الصندوق االجتماعي للتنمية   م2020و    م2019العالية، فإن التدابير التصحيحية التي تم تنفيذها خالل عامي  

المنفذة لمشروع استعادة وتعزيز اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة، وشريك تنفيذ    )إحدى الوكاالت

التنفيذ ومعدالت االمتثال في جميع   اإلجراءات الوقائيةلهذا المشروع أيضا( أدت إلى فهم   العالية والقدرة على 
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ية ومشروع األشغال العامة منذ وعالوة على ذلك، شرع كل من الصندوق االجتماعي للتنم  507المشروع.  مناطق 

المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار، بما في ذلك   م2018عام   الجوانب  القدرات بشأن  لبناء  في تنفيذ برنامج 

أكثر من  المعنيةالصحة والسالمة   تلقى  البرامج،  إطار هذه  الموظفون ومهندسو    4,000. وفي  فيهم  فرد، بمن 

والمتعا واالستشاريون  بشأن  الموقع  تدريبا  الموقع،  في  والعاملون  المباشر   إجراءاتقدون  األجنبي    االستثمار 

، على نحو ما يتصل بأدوارهم. واستنادا إلى النتائج التي تحققت في أعقاب التدابير التصحيحية وجهود  الوقائية

 كبيرا وليس مرتفعا.   لمهنية ابناء القدرات، يعتبر تقدير المخاطر لهذا النوع من الحوادث المتعلقة بالصحة والسالمة  

وعلى نطاق أوسع، ينطوي المشروع على خطر اجتماعي يتمثل في أن النخب واألفراد األكثر حظا نسبيا   .314

السن  كبار  مثل  والضعيفة  الفقيرة  الفئات  إقصاء  خالل  من  المشروع  أهداف  ويقوضون  الفوائد  يجنون  سوف 

الدائر. وبالتالي،   النازحين بسبب الصراع  الفقراء والنساء واألفراد  الرئيسي هو ضمان والفالحين  التحدي  فإن 

وصول الخدمات التي يقدمها المشروع إلى السكان المتضررين وتوزيعها بطريقة شفافة ومنصفة. وهناك أيضا  

مخاطر أمنية تتمثل في أن اآلثار االجتماعية السلبية للمشروع قد تؤدي إلى درجة محدودة من الصراع االجتماعي 

المخاطر االجتماعية، اشتركت منظمة األغذية والزراعة  وللتخف  أو اإلضرار باألمن البشري. يف من حدة هذه 

وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي في إعداد خطة إلدارة األمن، وهي تعمل بشكل وثيق مع  

حديد معايير  لت  ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  الصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال العامة

االختيار الرئيسية للمناطق المستهدفة. وتشكل هذه المعايير جزءا من عملية إشراك أصحاب المصلحة، بما في  

إلشراك  التكميلية  الخطة  في  مفصلة  وهي  بالمشروع،  المتصلة  والتوعية  العامة  المعلومات  عن  الكشف  ذلك 

كيف ينبغي إشراك أصحاب المصلحة على   أصحاب المصلحة. وتبين خطة إشراك أصحاب المصلحة بالتفصيل

النحو المناسب طوال فترة التنفيذ لتجنب النزاعات الناجمة عن التوزيع غير العادل للخدمات، وعدم قدرة الفئات  

 الضعيفة على الحصول على الخدمات، و/أو المسائل المتصلة بموقع المنتجين في المناطق الريفية النائية. 

 

 

 

 البيئية: المخاطر والتأثيرات 

 

استئناف أنشطة اإلنتاج    (1)  من المتوقع أن يسفر المشروع عن اآلثار البيئية اإليجابية التالية:  اآلثار اإليجابية: .315

)الزراعي استخدام(  2.  )  تحسين  وإدارتها.  المناخ   (3المياه  مجال  في  الذكية  الزراعية  بالممارسات  اإللمام  زيادة 

التغذية؛ '   (4. )وإدماجها فيها ' استخدام مصادر الطاقة الكهرومائية واألحواض  5تنويع المحاصيل واألغذية الكثيفة 

والمياه ألغراض   تدخالت تجريبية عالية اإلنتاجية توفر استهالك األراضي  ( 6)  .المائية بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة

 الري، مما قد يشجع أيضا على تكرارها على نطاق أوسع.   

 
  30حتى  مشروع استعادة وتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب  SCAP : تقرير المتابعة الثالث عن تنفيذ5 الملحقلمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى   507

 م. 2020يونيو 
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تعتبر المخاطر البيئية كبيرة نظرا ألن قدرة اإلطار البيئي واالجتماعي للوكاالت المنفذة :  السلبيةاآلثار والمخاطر   .316

وسيدعم المشروع    ة(،السابقن كان ذلك يتحسن من خالل مختلف جهود بناء القدرات في المشاريع  )وإال تزال محدودة  

في ذلك ما   )بماتوليد النفايات، والضجيج، والغبار، والتلوث  ( 1ما يأتي: )  عدة تدخالت تنطوي على مخاطر من قبيل

األسمدة. ومن المتوقع أن تكون المخاطر    مبيدات اآلفات و/أو  استخدام  (2. )المهنية(لصحة والسالمة  ل/يتصل منها بالعم

حددة الموقع، وقابلة لالنتكاس، وذات حجم منخفض عموما يمكن تخفيفه بعد اتخاذ التدابير المناسبة.  واآلثار البيئية م

التش التنفيذوبعض المخاطر محددة بالنسبة ألنشطة  ، بينما تتصل مخاطر أخرى باستخدام المعدات خالل  ييد/مرحلة 

 مرحلة العمليات.  

 

وال .317 والمحلية،  البسيطة،  السلبية  التأثيرات  الغبار أما  وتوليد  الضوضاء،  فتشمل  البناء  بأنشطة  المرتبطة  مخففة 

والنفايات الصلبة، وزيادة استخدام المياه، وزيادة الطلب على الطاقة. وقد تحدث هذه اآلثار أثناء أعمال إعادة التأهيل  

 يأتي: ، الذي يدعم إصالح وصيانة ما 1 المكون في إطار في برنامج النقد مقابل العمل

 ت.المدرجا 

 ح(. صهاريج تحت األرض وحفر في الوادي المفتو)مثال مرافق جمع المياه في المزارع  

الميا  المثال ال ه/إدارة مستجمعات  الجبلية، بما في ذلك، على سبيل  المناطق  هياكل تجميع مياه األمطار في 

 . جدران االحتفاظ في أحواض الواديت/الحصر، فحص السدود والجببا

في الجبال السفلى وتالل القدم، مثل القنوات الصغيرة التي تعمل بالماء المضغوط، واآلبار  وتدفق أعمال الري   

 .الضحلة، والينابيع

 .وقنوات الري ونظم النقل على مستوى المزارع 

 المجتمعات المحلية المعزولة. ى/طرق وصول ريفية صغيرة إلى القر 

قد تحمل آثارا مماثلة، طفيفة، ومحلية، وتخفيفية مثل توليد   4كما أن التدخالت التي سيتم دعمها في إطار المكون  .318

العمليات  خالل  وتطبق  واألكوابونات.  الهيدربونات  نظم  بناء  مرحلة  أثناء  الصلبة  والنفايات  واألتربة  الضوضاء 

ب للطوارئ، والسالمة من الحرائق، وما إلى ذلك. وهذا أيضا  المخاطر المتعلقة بالصحة والسالمة المهنيتين، والتأه

من المشروع. وتعالج المخاطر التشغيلية من خالل التدريب   2  المكونمناسب لمرافق التجهيز المستخدمة في إطار  

للمرافق، وم الشخصية، والعمليات اآلمنة  الوقاية  لمعدات  المالئم  المهنيتين واالستخدام  الصحة والسالمة  إلى على  ا 

. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن لتدخالت المشاريع التي ع(لمخاطر الخاصة بأنشطة المشاري)ا  8ذلك، وترد في الجدول  

غم أن المشروع لن يمول )روتطوير المنشآت المائية أن تزيد من استخدام مبيدات اآلفات    درجاتتقوم بإصالح الم

الزراعي. وسيتعين تطبيق مبيدات اآلفات واألسمدة والتخلص منها    واألسمدة بسبب زيادة اإلنتاج  ت(شراء مبيدات اآلفا

على نحو مالئم وبطريقة خاضعة للرقابة، استنادا إلى التوجيه الوارد في خطة دعم مكافحة اآلفات ومبيدات اآلفات  

 . ت(طة إدارة مبيدات اآلفا)خ
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ستخدام غير السليم لمعدات الحماية؛ نقل تشمل المخاطر البيئية المتصلة بالعمل والصحة والسالمة المهنيتين اال .319

وإدارة النفايات الخطرة؛ والمخاطر التي تهدد صحة وسالمة المجتمع بسبب توليد الغبار وملوثات الهواء والصرف 

كورونا  الصحي ونقل األمراض. وتزيد األعمال المدنية من المخاطر الكامنة النتقال األمراض المعدية مثل فيروس  

النفايات. وقد يؤثر نقل المواد س و/أو  اإليدز، بسبب القرب من النا/يروس نقص المناعة البشريةو  ( و/أ19-كوفيد)

 وأنشطة البناء على سالمة المرور وعلى هياكل اإلسكان على طول جانب الطريق.

على  ال يتوقع أن يكون لهذا المشروع أثر سلبي على المواطن الطبيعية، حيث أن معظم األعمال المدنية ستنفذ   .320

البنية التحتية القائمة. وفي الحاالت التي يحدث فيها أثر )مثل توسيع الهياكل األساسية للري أو شق طريق للوصول(،  

تكون هذه المشاريع صغيرة إلى متوسطة، ومحلية، ومؤقتة، ويمكن التخفيف من حدتها من خالل المراقبة واإلدارة  

ان االتصال الفعال بالمجتمعات المحلية والسلطات المحلية. وللتخفيف الفعالين للعاملين المتعاقد معهم، فضال عن ضم

المناطق  في  فرعية  مشاريع  أنشطة  بأي  يسمح  لن  البيولوجي،  والتنوع  المحمية  المناطق  على  المحتملة  اآلثار  من 

 الحساسة وقد أدرجت هذه التدابير في القائمة السلبية في المرفقات. 

`  1ة عن المشروع ومعالجتها أثناء تنفيذ المشروع، ويمكن أن تكون لها صلة ب 'سيتم تحديد أي آثار ضارة ناجم .321

التشييد والنقد مقابل العمل؛ ' الهياكل األساسية المدعومة بالمشاريع؛ '2أنشطة  ` اإلنتاج األولي وأنشطة  3` عمليات 

 الدعم. 

 

 تدابير التخفيف المقترحة   5-2

 

لمحة   8الجدول  يعرض  المخاطر الشاملة التي يجب أن ينظر فيها المشروع. ولمحة عامة عن  يقدم    7الجدول   .322

البيئية واالجتماعية المحددة حسب أنشطة  طر/اعامة عن المخا المقترحة المشروعآلثار  التخفيف  ، إلى جانب تدابير 

سردي لتدابير التخفيف.  ويمكن أيضا االطالع أدناه على موجز    التوجيه/اإلجراء.واألدوات المرجعية الالزمة لمزيد من  

في   توجد  قد  التي  األولية  واآلثار  المخاطر  إبراز  على  الجداول  الفرعي  مناطقوتساعد  إلى  المشروع  استنادا   ،

قيد التنفيذ. وال يقصد بها أن تكون شاملة، ألن الفحص على مستوى المشروع الفرعي سيحدد    مكون/أنشطة المشروع

 المخاطر الخاصة بالموقع. 

تداب .323 يلتركز  ما  على  الغالب  في  المشروع  على  المترتبة  واآلثار  االجتماعية  المخاطر  من  التخفيف  )ير    ( 1ي: 

ضمان المشاركة الفعالة    (2رة. )التواصل وإشراك أصحاب المصلحة وتقديم التعويض إلى المجتمعات المحلية المتضر

(  3)  ة(.عوقين والشباب واألقليات العرقيثل النساء والمسنين والم )م مع األشخاص والمجتمعات الضعيفة حيثما وجدت  

معالجة األبعاد الجنسانية للعملية   (4. )تخفيف حدة التوترات االجتماعية من خالل إشراك المجتمعات المحلية وإشراكها

. وستعالج اآلثار  بما فيها سالمة العاملين  المتعلقة بالعمالةجوانب  ال(  5. )االجتماعينوع  البما في ذلك العنف القائم على  

النقد واألعمال أنشطة  إشراك المجتمعات المحلية في    نتيجةالمهنية  السلبية المتصلة بالصحة والسالمة   العمل مقابل 

تطبيق واتباع خطة إدارة   (2. )( االمتثال الصارم لخطة إدارة العمل1)أتي:  عن طريق ما يالبنية التحتية  الصغيرة في  

ع. في الموق المهنيةالصحة والسالمة المسائل المتعلقة ب، تشمل تدابير لمعالجة البناءأعمال بيئية واجتماعية تركز على 

ضمان استخدام معدات الوقاية الشخصية ومعدات األمن   (4. )صحاب المصلحةالتدريب والتوعية المستمرين أل(  3)

 .والسالمة

للمشروع في المقام األول على تجنب الضرر اإليكولوجي المخاطر والتأثيرات البيئية  تركز تدابير التخفيف من   .324

ة اإلنتاج  أنشط  ات( و/أولغبار والضجيج وتوليد النفايكا)البناء إلى أدنى حد  أعمال  الناجمة عن    حاالت اإلزعاجوتقليل  



105 
 

 

 

( ل  كاالستخدامالزراعي  واألسمالمتزايد  اآلفات  المخاطر  دة(.مبيدات  الحساسة   وستخفف  المناطق  لها  تتعرض  التي 

لمناطق اإليكولوجية والزراعية الحساسة داخل موقع المشروع الفرعي  عن طريق تحديد ورسم خارطة ل إيكولوجيا  

، الذي يحدد المناطق المحمية(.  الحالياإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  )يمكن الرجوع إلى خط األساس البيئي في إطار  

( ويكفل عدم استخدام مبيدات اآلفات المحظورة في مناطق المشروع  3  الملحققائمة االستبعاد )المشروع  سيراعي  و

قائمة كاملة بمبيدات اآلفات المحظورة(. وبدال من ذلك، سيركز المشروع على نهج الزراعة الذكية    2  الملحق)يتضمن  

ضمان استدامة  آلفات مطلوبا( بما من شأنه  متى كان استخدام مبيدات امناخيا واستخدام مبيدات اآلفات البيولوجية )

 .ممارسات اإلنتاج الحساسة بيئيا. وسيعتمد المشروع نهجا متكامال إلدارة اآلفات
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 : مخاطر المشروع الشاملة7الجدول 
 

المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

 2المعيار 

 4المعيار 

وجود خطر قائم لحدوث أسلحة غير منفجرة /  

ألغام أرضية إذا تم تنفيذ األنشطة في مناطق لم  

 يتم استكشافها / لم يتم استخدامها من قبل 

مرتفع ولكن مع التخفيف 

منخفض )حيث ستحدث  

معظم األنشطة في مناطق  

تم استكشافها / معروفة  

 بالفعل(

 التنسيق مع الحكومة اليمنية ▪

قبل الشروع في األنشطة في منطقة جديدة ، يجب على   ▪

منظمة األغذية والزراعة الرجوع إلى أحدث التقارير  

لإلجراءات المتعلقة  الواردة من دائرة األمم المتحدة 

باأللغام لتحديد احتمالية وقوع الذخائر غير المنفجرة 

في المنطقة ، واالتصال بكل من دائرة األمم المتحدة  

لإلجراءات المتعلقة باأللغام والوكالة الحكومية  

المسؤولة عن إزالة الذخائر غير المنفجرة إلى تقييم 

المنفجر المخاطر وتقديم تأكيد بشأن سالمة األمر غير 

قبل إجراء أي عمل )يتضمن ذلك إجراء تقييم لمخاطر  

الذخيرة غير المنفجرة والحصول على تصريح بموجب  

 األمر غير المنفجر(. 

تجنب المناطق التي بها مراسيم غير منفجرة / ألغام   ▪

أرضية ، وإذا لزم األمر ، ال تتقدم إال في منطقة ما فقط  

جراءات المتعلقة  عندما تؤكد دائرة األمم المتحدة لإل

 باأللغام اإلزالة اآلمنة. 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

 للمشروع الفرعي 

منظمة األغذية  

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي

 1المعيار 

 4المعيار 

-زيادة محتملة في انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

 ( والوباء المستجد 19

 ط متوس
فيروس   اتباع إرشادات ولوائح البنك الدولي بشأن ▪

( إرشادات منظمة  1، مثل )(19- كورونا )كوفيد

فيروس  الصحة العالمية بشأن الوقاية من انتشار 

(  3)  .( التعليمات الحكومية2) (.19- كورونا )كوفيد

المذكرة اإلرشادية المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة  

-و فيروس كورونا )كوفيدبشأن الشعوب األصلية 

إجراءات إدارة  

 العمالة

خطة إشراك  

أصحاب  

 المصلحة 

منظمة األغذية  

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

إلى   ا  أيض في الوقت ذاته التطلعو(  4) 508. (19

الممارسات الدولية الجيدة بشأن المشاورات في إطار  

( التي  19-النهح المبتكرة بشأن فيروس كورونا )كوفيد

وضعها البنك الدولي واألمم المتحدة ووكاالت التنمية  

 األخرى. 

النظر المستمر في الممارسات الجيدة ، مثل الكتب  ▪

إلى جنب مع ردود   ا  الناطقة ، والبرامج اإلذاعية جنب 

الفعل ، ومناقشات المجموعات الصغيرة التي كان  

ي سمح بها مرة واحدة مع توفير معدات الحماية  

 الشخصية ، وما إلى ذلك حسب االقتضاء. 

مخاطر فيروس كورونا   ضمان تدابير التخفيف من ▪

ضمن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية   ( 19-)كوفيد

 ارة وخاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة والسالمة المث 

بالنسبة إلى الغذاء مقابل إنشاء األصول والصمود   ▪

وسبل العيش ، اتبع إجراءات التشغيل الموحدة لبرنامج 

في  ( 19- فيروس كورونا )كوفيد األغذية العالمي بشأن

 تصميم البرنامج وتنفيذه. 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

 ع الفرعي للمشرو

الصراع على اختيار المستفيدين وتخصيص   10المعيار 

 الموارد وتوزيع المنافع.

 متوسط 
ضمان أن يكون اختيار األسر المستفيدة شامال  للغاية  ▪

ويغطي مجموعة واسعة من الفئات الضعيفة. سيتم 

إنشاء تحليل المجموعات المعرضة للخطر والمعايير 

المبادئ التوجيعية لدليل عمليات المشروع وخطة  في 

 إشراك أصحاب المصلحة. 

آلية معالجة  

 التظلمات 

خطط اإلدارة  

البيئية  

جتماعية  واال

وخطط إشراك  

منظمة األغذية  

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي

 
508  EN.pdf-COVID_IASG_23.04.2020-and-peoples-content/uploads/sites/19/2020/04/Indigenous-https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp 
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

ضمان إدراج النساء ، وال سيما ربات األسر ، في   ▪

 د المستفيدين والمواقعتحدي 

التأكد من أن اختيار مواقع المستفيدين ، وطرق   ▪

 االختيار ، واتخاذ القرار يتم نشرها للجمهور. 

التأكد من أن األسر المستفيدة بالفعل من مكون أو  ▪

مشروع آخر ال تستفيد بشكل غير متناسب من أنشطة  

مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود  

يجب تقاسم المنافع عبر منطقة المشروع ،   - يمن في ال

 مع التركيز على أولئك الذين ال يتلقون المساعدة.

 تنفيذ آلية معالجة المظالم  ▪

إجراء المشاورات المناسبة مع المجتمعات قبل بدء   ▪

لخطة إشراك أصحاب   ا  المشاريع الفرعية وفق

 المصلحة. 

أصحاب  

المصلحة  

 للمشروع الفرعي 

استيالء النخبة و / أو التالعب بالمشاريع الفرعية  10المعيار 

من قبل الفصائل السياسية أو العرقية أو  

غير العادل لفوائد   العسكرية. قد يشمل ذلك التقاسم

المشروع الفرعي بسبب سيطرة بعض 

 المجموعات السياسية / العرقية أو القادة.

 نخفضم
إجراء مشاورات محلية شاملة للنوع االجتماعي  ▪

وتحليل االقتصاد السياسي كجزء من التحليل السياقي  

الشامل الذي يتم إجراؤه قبل الدخول إلى مواقع  

وتجنب االستحواذ المحتمل  المشروع الجديدة لفهم 

 للنخبة

التأكد من أن اختيار مواقع المستفيدين وطرق االختيار   ▪

واتخاذ القرار يتم نشرها على نطاق واسع بين 

لخطة إشراك أصحاب المصلحة. يجب   ا  وفق  - الجمهور 

أن تكون معايير اختيار المستفيدين شفافة ويتم توصيلها 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

وخطط إشراك  

أصحاب  

المصلحة  

 للمشروع الفرعي 

منظمة األغذية  

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

ع وخطة مشاركة  لدليل عمليات المشرو ا  بشكل جيد وفق

 أصحاب المصلحة الخاصة بالمشروع الفرعي.

مزيد من المراقبة المتعمقة ، والتقييم ، وترتيبات  ▪

اإلدارة للمناطق التي تعتبر من أعلى المخاطر ، بناء   

على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع  

 الفرعي.

اإلفصاح العام عن المعلومات ووضع آليات معالجة   ▪

 الوظيفية  التظلمات

 التظلمات التواصل وتنفيذ آلية معالجة  ▪

 تواصل وجود خطة  ▪

دخالت والمعدات  تجدد العنف الذي يعرض الم 4المعيار 

 والهياكل لخطر التلف أو التدمير الكامل

 متوسط 
إجراء تحليل سياقي متعمق ، ودمج التعليقات من   ▪

المشاورات المنفصلة مع الرجال والنساء ، قبل الدخول  

إلى مجتمعات جديدة مع استثمارات المشروع ، بما في  

 ذلك تحليل مفصل لخطوط الصراع المحتملة

األنشطة فقط في المجتمعات التي تكون مستقرة تنفيذ  ▪

بشكل متوقع ، أو تتلقى موافقة مسبقة من مجموعات  

الصراع المحتملة التي تعبر عن االهتمام المشترك في 

مشروع فرعي وتلتزم بتنفيذ / الحفاظ على النتائج  

 بشكل مشترك. 

المراقبة المستمرة للوضع في مناطق المشروع لتمكين  ▪

، قدر اإلمكان ، عن الصراع لتمكين الكشف المبكر 

 التعديالت الالزمة 

خطة إدارة  

خطة  األمن، 

إشراك أصحاب  

 المصلحة 

منظمة األغذية  

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

المخاطر األمنية والصحية على الموظفين  2المعيار 

 المحليين 

 متوسط 
األمن ، مع مراعاة الظروف المحلية  تنفيذ خطة إدارة  ▪

على مستوى المنطقة ، بما في ذلك تعيين الموظفين  

 المحليين ومخاطرهم األمنية المحتملة ووسائل الحماية 

منظمة األغذية   خطة إدارة األمن 

والزراعة / برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي 

برنامج األغذية  /

 العالمي

 2المعيار 

 4المعيار 

 7المعيار 

 10المعيار 

 متوسط  الخالفات حول توفير العمل أو العقود
ضمان أن يكون اختيار الموظفين المحليين والمقاولين  ▪

ومقدمي الخدمات اآلخرين أو المنفذين المحليين شامال  

للغاية ويغطي مجموعة واسعة من المجموعات العرقية  

 ا  والرعاة )إن أمكن( والمزارعين والنازحين داخلي 

توضح الشمولية لكل منطقة ، بما في   ووضع خريطة

ذلك تدابير محددة لضمان عدم التمييز في التوظيف  

والتوظيف ، ال سيما فيما يتعلق بالنساء واألشخاص  

 ذوي اإلعاقة 

ضمان نشر إعالنات الوظائف ودعوات تقديم  ▪

العروض على نطاق واسع ، بما في ذلك باللغات 

وإعالن عمليات المحلية )ولغات األقليات ، إن أمكن( ، 

 االختيار للجمهور قدر اإلمكان

التواصل وتنفيذ آلية معالجة المظالم العامة للمشروع   ▪

الموضوعة للعاملين في  التظلمات وآلية معالجة 

 (. 2المشروع بموجب المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

خطة إشراك  

أصحاب  

 المصلحة 

إجراءات إدارة  

 العمالة

منظمة األغذية  

والزراعة / الشركاء  

 المنفذون / المقاولون 

بسبب الصراع   تنفيذ البرامجيمكن أن يؤدي إلغاء  10المعيار 

 المتصاعد وانعدام األمن إلى تقليل ثقة المستفيدين

 متوسط 
التأكد من أن التغييرات التي تطرأ على عمليات  ▪

المشروع واإللغاء المحتمل ألنشطة المشروع يتم 

  ا  ب إلى المستفيدين والجمهور ، وفقإبالغها بشكل مناس

 لخطة إشراك أصحاب المصلحة 

خطة إشراك  

أصحاب  

 المصلحة 

منظمة األغذية  

الشركاء  والزراعة / 

 المنفذون
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

التأكد من سهولة الوصول إلى آلية معالجة التظلمات   ▪

العامة واستخدامها بحيث يمكن تلقي الشكاوى والرد  

 عليها في الوقت المناسب. 

آلية معالجة  

 التظلمات 

الصراع الناتج عن جذب السكان العائدين /  10المعيار 

المشردين داخليا إلى المجتمعات التي لديها أنظمة  

 إنتاج محسنة وبنية تحتية اجتماعية 

 منخفض
التواصل وتنفيذ اإلطار االجتماعي والبيئي لتمكين دمج   ▪

 االهتمامات الجديدة في تنفيذ المشروع

 معالجة التظلمات العامة التواصل وتنفيذ آلية  ▪

خطة إشراك  

أصحاب  

 المصلحة 

آلية معالجة  

 التظلمات 

منظمة األغذية  

والزراعة / الشركاء  

 المنفذون / المقاولون 

 5المعيار 

 6المعيار 

 10المعيار 

النزاعات حول استخدام األراضي والممتلكات 

ألنشطة المشروع حيث يتم التنازع على حقوق  

ملكية والوصول )لكل من الممتلكات العامة  ال

والخاصة ، وكذلك المناطق المحمية( ، بناء  على 

النزوح التاريخي والحالي على نطاق واسع 

والهجرة الموسمية بسبب الصراع ، العرقية /  

االنتماءات السياسية ، أو األعراف الثقافية 

وقوانين حيازة األراضي )التي قد تميز ضد 

 المرأة( 

 ضمنخف
بذل العناية الواجبة للحصول على صورة شاملة   ▪

للتصورات المحلية لحقوق اإلسكان واألراضي  

  - والممتلكات المشروعة عند تحديد المناطق المستفيدة 

بما في ذلك تصورات السكان الحاليين والسابقين 

)النازحين( والموسميين )مثل الرعاة( ، وكذلك  

 لك المواقع. ثبات جدوى ت إالسلطات المحلية ، من أجل 

إجراء تحليل سياقي تكميلي متعمق، عندما ال يكون   ▪

تحليل السياق السابق والحديث ذا صلة كافية، قبل  

الدخول إلى مجتمعات جديدة مع استثمارات األنشطة  

بما في ذلك تحليل مفصل ألنظمة حيازة األراضي  

 العرفية وخطوط الصراع المحتملة 

ن ، وأنماط االختيار  تأكد من أن اختيار مواقع المستفيدي  ▪

وصنع القرار يتم نشرها على نطاق واسع بين 

  – لخطة إشراك أصحاب المصلحة ا  وفق  –الجمهور 

، إلى أقصى حد ممكن، المبادئ التوجيهية   واتباع

الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الحوكمة  

إطار عمل  

اإلدارة البيئية 

واالجتماعية  

وقائمة االستبعاد 

 (. 3)الملحق 

خطة إشراك  

أصحاب  

 المصلحة. 

آلية معالجة  

 التظلمات. 

الوثائق   اتساق

البيئية  

مع واالجتماعية 

الحوكمة  

المسؤولة لحيازة  

األراضي  

ومصايد األسماك  

  والغابات في

منظمة األغذية  

والزراعة / الشركاء  

 المنفذون / المقاولون 
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات  

 509ألمن الغذائي الوطني. في سياق ا

تنفيذ آلية معالجة التظلمات وخطة العمل الخاصة   ▪

بالعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل  

عتداء الجنسيين على الحاالت المتعلقة بالتمييز بين  واال

 الجنسين ضمن ترتيبات حيازة األراضي. 

تجنب تنفيذ األنشطة في المناطق المحمية و / أو   ▪

لقائمة االستبعاد )انظر الملحق   ا  مناطقها العازلة ، وفق

3 ) 

النظر في إعادة التوطين غير الطوعي ليتم استبعادها   ▪

المشار إليه في قائمة استبعاد  من األنشطة على النحو

 المشاريع الفرعية.

سياق األمن  

الغذائي الوطني  

لمنظمة األغذية  

 والزراعة 

التنفيذ غير الكافي ألدوات الحماية البيئية  1المعيار 

واالجتماعية بسبب نقص القدرات بين الشركاء  

 المنفذين 

 مرتفع 
المشروع  تدريب الموظفين داخل وحدة تنسيق   ▪

والوكاالت المنفذة / أصحاب المصلحة المعنيين على 

الخاص بالبنك الدولي  المعيار البيئي واالجتماعي

 .وتطوير واستخدام أدوات اإلجراءات الوقائية

متخصصون في إدارة المخاطر   أو تخصيص تكريس ▪

البيئية واالجتماعية والجنسانية في وحدة تنسيق  

ان تنفيذ ومراقبة  المشروع / وكاالت التنفيذ لضم

 .األدوات البيئية واالجتماعية

طار عمل  إ

اإلدارة البيئية 

 واالجتماعية. 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

للمشروع  

 الفرعي.

الرصد المستقل  

 من طرف ثالث 

منظمة األغذية  

والزراعة والشركاء  

رصد  المنفذون. شركة 

خارجية مستقلة  

 . )حسب الحاجة(

 
509   www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf 

http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
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المعيار  

البيئي  

 المحتمل الخطر أو األثر  واالجتماعي 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  منخفض( )مرتفع/متوسط/

 األدوات 

 الكيان المسئول  المرجعية 

متخصص في النوع االجتماعي في وحدة   تكريس ▪

تنسيق المشروع لتنفيذ ورصد أدوات الحماية المتعلقة  

 .بالنوع االجتماعي

   .الرصد المستقل من طرف ثالث ▪

فقدان أهمية أدوات الحماية بسبب تغيير السياق  1المعيار 

 )السياقات( 

 متوسط 
المراجعة السنوية وتحديث أدوات الحماية ، إذا لزم   ▪

 األمر

منظمة األغذية   جميعها

 والزراعة 
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 البيئية واالجتماعية حسب نشاط المشروع من حدة المخاطر واآلثار : تدابير التخفيف 8الجدول 
 

المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

 .2المعيار 

 .4المعيار 

البنية التحتية للري ترميم  \انشاء 

واإلنتاج الزراعي في إطار المكون  

، و/أو إنشاء أنظمة الزراعة   1

الزراعة المائية في   /الهيدروبونية 

 .4إطار المكون 

عمالة األطفال و / أو  

 السخرة 

 . تحديد المخاطر أثناء تدقيق المشروع الفرعي ▪ منخفض 

 .تدريب توعية للمجتمعات حول: العمل المالئم للعمر ▪

تقيد إجراءات إدارة العمالة وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، مع ال ▪

و / أو في أوضاع    ا  عام  18عدم وجود أشخاص تقل أعمارهم عن  

 . عمل استعبادي يشاركون في أنشطة البناء في المشروع

إطار عمل 

اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية. 

إجراءات إدارة  

 العمالة. 

المشاركة   خطة 

 المجتمعية. 

الشركاء المنفذون/  

 المقاولون

تآكل التربة الموضعي   .3الميعار 

وقصير المدى ، مما 

يؤدي إلى حدوث أخاديد 

التربة ،   نجراف، و

والصخور / التربة  

العارية ، والطمي ،  

 وسد القنوات 

صغير   ▪ متوسط  نطاق  على  للبناء  المخصصة  الواضحة  المناطق  فقط 

والتي لن تغير بشكل كبير هيدرولوجيا المنطقة )يحددها  ومتوسط  

تقييم التأثير البيئي الخاص بالموقع( ؛ عالوة على ذلك ، فإن التسوية 

 . ستقتصر على منطقة الحفر

من  ▪ االنتهاء  فور  المحفورة  التربة  من  التخلص  أو  استخدام  إعادة 

المحمية المناطق  وتجنب  النفايات  إدارة  خطة  على  بناء   /    الحفر 

 . المواقع ذات األهمية البيئية

للتربة  ▪ العالمي  للميثاق  التوجيهية  المبادئ  االقتضاء   ، دمج    حسب 

 . لضمان اإلدارة المستدامة للتربة واستعادة التربة المتدهورة

النظر في استخدام أجهزة مؤقتة للتحكم في مياه األمطار وما يرتبط   ▪

 المجاري المائية   بها من مصارف / سدود لتقليل انتقال الرواسب إلى

إطار عمل 

اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية. 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

وخطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

للمقاول مع  

خطط إدارة  

النفايات  

للمشروع 

 الفرعي.

  الشركاء المنفذون/

 ونالمقاول
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

 2المعيار 

 .4المعيار 

انبعاثات الغبار  

والقصيرة  الموضعية 

األجل والتلوث  

الضوضائي من أنشطة  

تحريك التربة بواسطة  

الحفارات والشاحنات  

باإلضافة إلى اآلالت 

األخرى مثل الخالطات  

وعربات القالبات وما 

إلى ذلك. ومن المتوقع 

حدوث ضوضاء   ا  أيض

 من العمال.

،  على سبيل المثال  -ير من الضوضاء  تقييد األنشطة التي تسبب الكث  ▪ متوسط 

، ات الثقيلة في األرض ، والحفريات االهتزازات ، وتحريك المعد

 ساعة(. 17-7) إلى ساعات العمل العادية

المقاول)المقاولين( باستخدام المعدات   العمال المحليين /عمال  إلزام ▪

والسيارات التي تكون في حالة عمل جيدة لتقليل الضوضاء أو أبخرة  

 العادم. 

برش المياه بانتظام  المقاول)المقاولين(  إلزام العمال المحليين /عمال   ▪

اتخاد ما يلزم إلخماد أي غبار عند تنظيف األرض لتقليل الغبار.  

 على طرق البناء أثناء االستخدام. 

 تشجيع استخدام كاتمات الصوت في المولدات.  ▪

والمركبات   ▪ والمولدات  البناء  بالحفاظ على آالت  المقاولين  مطالبة 

 التي هي بحالة عمل جيدة. 

قبل بدء أنشطة البناء بوقت  مع المجتمعات المحلية  إجراء مشاورات   ▪

من طويل، وإبالغ السكان القريبين بأنشطة البناء واآلثار المحتملة  

 .أو غبارضوضاء 

آلية   ▪ التظلمات  إنشاء  المتعلقة  لمعالجة  العامة  الشكاوى  لمعالجة 

 . بقضايا مثل الضوضاء من مواقع البناء

الضوضاء   ▪ من  والزوار  للعمال  المناسبة  الشخصية  الحماية  توفير 

عم للعمال المعرضين والغبار )مثل أقنعة الغبار وغطاء األذن / البرا

 لبيئات صاخبة(. 

إجراءات إدارة  

 العمالة. 

خطة اإلدارة  

البيئة  

واالجتماعية  

للمقاول 

للمشروع 

 الفرعي

الشركاء المنفذون/  

 المقاولون
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

 .3المعيار 

 .6المعيار 

فقدان التنوع البيولوجي  

في موقع معين وما 

يرتبط به من فوائد أثناء  

تطهير الموقع قبل  

 البناء. 

فرز الموقع المقترح في المناطق المحمية أو المواقع ذات األهمية   ▪ منخفض 

 الطبيعية/الثقافية داخل المنطقة أو المشهد األوسع نطاقا. 

 قصر إزالة األشجار أو األعشاب على موقع البناء.   ▪

وضع خطة للتنوع البيولوجي تقابلها زراعة األشجار أو الحشائش   ▪

 ، إذا كان ذلك مناسبا. لتحل محل األنواع النباتية المفقودة 

إطار عمل 

اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية. 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

وخطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

للمقاول 

للمشروع 

 الفرعي.

منظمة األغذية  

والزراعة /  

الشركاء  

المنفذون / 

 المقاولون

النفايات الصلبة والسائلة   .3المعيار 

تدفق العمال الناتجة عن 

 المحليين. 

البيئية   ▪ متوسط  الخطة  من  كجزء  النفايات  إلدارة  خطة  إنشاء  يجب 

واالجتماعية التي تركز على أعمال البناء قبل بدء تنفيذ أعمال البناء  

بما من شأنه توجيه إدارة إدارة النفايات الصلبة والسائلة على حد 

 سواء.  

على  ▪ بناء  منها  والتخلص  والسائلة  الصلبة  النفايات  ومعالجة  جمع 

   النفايات.خطة إدارة 

خطط اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية  

التي تركز على 

مع   أعمال البناء

شروع للم

الفرعي مع 

خطة إدارة 

 النفايات 

الشركاء  

المنفذون / 

 المقاولون

 .2المعيار 

 .4المعيار 

مخاطر تتعلق بالسالمة  

زعاج مثل واإل

لضوضاء واالزدحام  ا

وزيادة الحوادث،  

والحوادث من إرتفاع 

حركة مرور المركبات 

حول مواقع أعمال  

 البناء. 

البيئية   ▪ متوسط  اإلدارة  خطة  من  كجزء  المرور  حركة  إدارة  خطة  إعداد 

البناء اعتماد المركزة على أعمال  على حجم حركة   ا  واالجتماعية 

 . المرور وحالة / طبيعة الطرق المحلية

)وففقا إلطار إجراء المشاورات المجتمعية قبل بدء األشغال العامة   ▪

المصلحة   أصحاب  إشراك  خطط  و  المصلحة  أصحاب  إشراك 

 ( المستقبلية

خطة إشراك  

أصحاب 

المصلحة. 

إجراءات إدارة  

العمالة/خطة  

إشراك أصحاب  

المصلحة/خطة 

اإلدارة البيئية  

واالجتماعية  

الشركاء  

المنفذون / 

 المقاولون
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

إجراء التوعية بشأن السالمة على الطرق داخل المجتمعات المحلية   ▪

 للطرق )الطرق( وتجنب الحوادث لضمان االستخدام اآلمن 

 نصب الفتات السالمة في األماكن المناسبة  ▪

 تعزيز ممارسات القيادة اآلمنة بين السائقين ▪

 تنفيذ آلية معالجة المظالم  ▪

المركز على  

لبناء  أعمال ا

للمشروع 

 الفرعي

زيادة الحوادث   .2المعيار 

والحوادث المهنية، بما  

في ذلك اإلصابات 

واألمراض الناجمة عن 

مخاطر البناء والتجهيز 

الميكانيكي )مثل مناولة  

معدات البناء أو  

المزارع؛ أو الدوران 

على أو إستخدام أشياء  

حادة؛ ويؤدي انسكاب  

المواد الخطرة وتسربها  

إلى زيادة العمالة، وما  

 إلى ذلك.(

حظر إستخدام المتفجرات داخل المشروع وفي أي مشاريع فرعية   ▪ متوسط 

 أو جميعها. 

الجوانب البيئة واالجتماعية والصحية  توظيف أخصائي في  ▪

التي تنطوي على أنشطة  في المشاريع الفرعية  والمتعلقة بالسالمة

 بناء. 

للمخاطر البيئية  البناء، ضمان إجراء تقييم بدء أعمال قبل  ▪

المخاطر،  مصادر ، وتحديد جميع واالجتماعية والمتعلقة بالسالمة 

 وتوثيق ضوابط اإلدارة في خطة إدارة الصحة والسالمة المهنية.  

الصحة والسالمة المهنية أو خطة اإلدارة البيئية  ضمان تنفيذ خطة  ▪

أعمال البناء من جانب جميع   واالجتماعية التي تركز على

 الشركاء المنفذين.

اتخاذ جميع احتياطات السالمة للتعامل مع المخاطر التي يتعرض   ▪

لها العمال والزوار والمجتمع القريب بما في ذلك الفتات السالمة /  

التحذير ، وحاجز األمان حول موقع البناء وممارسات القيادة  

 اآلمنة ؛

ية للعمال )الخوذات ، واألحذية ،  توفير معدات الحماية الشخص  ▪

واألقنعة ، وما إلى ذلك( باإلضافة إلى التدريب على تدابير الصحة  

والسالمة المهنية واالستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية  

 على النحو المفصل في إجراءات إدارة العمالة.

إجراءات إدارة  

 العمالة 
الشركاء  

ن / المنفذو

 المقاولون
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

ضمان سالمة هياكل مكان العمل ومساحة العمل واالحتياطات من  ▪

واإلضاءة   ائق  وإمدادات مياه الشرب ومنطقة األكل النظيفةالحر

والوصول اآلمن والمراحيض  واالستحمام )إن أمكن(، 

 اإلسعافات األولية ، وما إلى ذلك. و

لمعيار  تطبيق آلية معالجة التظلمات الخاصة بالعاملين حسب ا ▪

 (. 2ي رقم )البيئي واالجتماع

 .2المعيار 

 .4المعيار 

زيادة حاالت اإلصابة  

باألمراض المعدية مثل  

السل والمالريا  

واإلسهال وفيروس  

(  19-كورونا )كوفيد

وما إلى ذلك بسبب تدفق  

 ء. العمال في مواقع البنا

توفير مرافق الصرف الصحي المناسبة والتخلص من النفايات   ▪ منخفض 

 إدارة النفايات الخاصة بالموقع. بناء  على خطة 

 القيام بحمالت تدريبية / توعية للوقاية من األمراض المعدية  ▪

 تفريغ / تصريف جميع المناطق التي قد تحتوي على مياه راكدة  ▪

ضمان استخدام معدات الوقاية الشخصية ، وحيثما أمكن ، التباعد   ▪

وبخاصة فيروس  االجتماعي لتقليل مخاطر انتقال المرض )

 ((. 19-ونا )كوفيدكور

إجراءات إدارة  

العمالة. خطة  

اإلدارة البيئية  

واالجتماعية  

المركزة على 

أعمال البناء مع  

خطة إدارة 

النفايات  

للمشروع 

 الفرعي.

الشريك المنفذ /  

  المقاول

 

 .2المعيار 

 .4المعيار 

زيادة حدوث العنف  

القائم على النوع  

االجتماعي واالستغالل  

واالعتداء الجنسيين  

بسبب تدفق العمال في  

 مواقع البناء. 

 ي. فرض االلتزام التام بمدونة قواعد السلوك األخالق ▪ متوسط. 

فيما يتعلق  لتدريب والتواصل القوي على عدم التسامح مطلقا ا ▪

 بالعنف الجنسي. 

لعنف القائم على النوع االجتماعي  ل اإلستجابة للتصديتنفيذ إطار  ▪

ضد الجنسي  ال واالستغالل الجنسي والتحرش األطف ضدوالعنف  

العنف القائم على النوع  النساء واألطفال وخطط العمل المتعلقة ب 

 االجتماعي. 

مع تضمين خاص لإلبالغ   التظلماتوتنفيذ آلية معالجة  االتصال ▪

   ة.المجهوللحاالت التبليغ  

إطار عمل 

اإلدارة البيئية  

واالجتماعية مع  

خطة عمل 

مواجهة العنف 

قائم على  ال

النوع  

 االجتماعي 

الشريك المنفذ /  

 المقاول 

 

 .5المعيار 

المعيار 

10 . 

عرقلة المنشآت من قبل  

األشخاص ، أو السيطرة  

على المنشآت  

الستخدامات غير 

ضمان احترام حقوق الحيازة وأن أولئك الذين يتلقون تحسينات   ▪ منخفض 

بوضوح مسؤولياتهم والفوائد المستحقة من على أراضيهم يفهمون 

 خالل المشروع. 

إجراءات إدارة  

 العمالة. 

خطة إشراك  

أصحاب 

 المصلحة 

الشريك المنفذ /  

 المقاول 
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

متوقعة في وثيقة  

 المشروع 

مع تضمين خاص لإلبالغ   التظلماتوتنفيذ آلية معالجة االتصال  ▪

 المجهول 

المعيار 

10 

أنشطة إنتاج الغذاء وإعادة بناء  

الطبيعية للمحاصيل قاعدة الموارد 

 والثروة الحيوانية 

تقنيات المحاصيل  

والزراعة قد ال تكون 

مناسبة الحتياجات  

وقيود المجتمعات  

 المستهدفة 

إجراء مشاورات تراعي االعتبارات الثقافية والجنسانية واإلثنية   ▪ منخفض 

في سياق محدد في جميع مناطق المشروع لضمان المشاركة في  

الزراعية المرنة المقترحة وملكيتها، وتكييف األنشطة  الممارسات 

 حسب المناطق المحددة 

خطة إشراك  

أصحاب 

 المصلحة 

 

منظمة األغذية  

 والزراعة

 .3المعيار 

 .6المعيار 
زيادة مقاومة اآلفات  

واألمراض وانتشار  

 أمراض المحاصيل 

 دمج ن هج اإلدارة المتكاملة لآلفات  ▪ منخفض 

التناوب والمحاصيل البينية التي تحافظ على قدر  إشراك ممارسات  ▪

 أكبر من التنوع في الموائل وبالتالي تقليل تأثير اآلفات واألمراض 

يجب اختيار أصناف المحاصيل المستخدمة واختبارها بعناية   ▪

 لتجنب األمراض واآلفات الجديدة 

خطة إطار 

 إدارة اآلفات 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

الشريك المنفذ /  

 المقاول 

انبعاثات غازات الدفينة   .3الميعار 

وتلوث جودة المياه  

والتربة وتدهورها  

بسبب اإلفراط في  

استخدام األسمدة و / أو 

 مبيدات اآلفات.

تطبيق اإلدارة المتكاملة لآلفات وخطة إطار إدارة اآلفات لتقديم   ▪ منخفض 

تخدام السماد العضوي وتقليل استخدام األسمدة  إرشادات حول اس

)قد يشمل ذلك دمج الثروة الحيوانية مع المحاصيل عندما يكون 

 (ا  / مفيد ا  ذلك ممكن

تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة لآلفات ، فضال  عن   ▪

األساليب الصحيحة لتطبيق الكيماويات الزراعية في الحاالت التي  

ل المناولة الصحيحة ، واستخدام معدات  ال يمكن تجنبها )مث

الحماية الشخصية ، ووضع العالمات ، والتطبيق ، والتخلص من 

 المواد الكيميائية الزراعية في ظل الظروف الميدانية (

وتقييم األثر  الحالي اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل سيوفر إطار  ▪

للموقع   البيئي واالجتماعي/خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 إرشادات حول اإلدارة السليمة لألسمدة 

خطة اإلدارة  

المتكاملة  

 لآلفات. 

 

خطة اإلدارة  

البيئية  

 واالجتماعية 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

الشريك المنفذ /  

 المقاول 

 .3المعيار 

 .4المعيار 

تلوث الهواء والمخاطر 

الصحية المحتملة بسبب  

االستخدام غير المناسب  

 لمبيدات اآلفات 

 ستخدام ممارسات المكافحة المتكاملة لآلفات لمكافحة اآلفات  ▪ منخفض 

مراقبة الطقس عند رش المبيدات وتجنب األيام شديدة الحرارة أو  ▪

 الرياح 

 إتباع إرشادات الملصق عند استخدام المبيدات  ▪

خطة إطار 

عمل إدارة 

 اآلفات. 

منظمة األغذية  

والزراعة/ 

  الشركاء المنفذون

 المقاول  /
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المعيار  

االجتماعي  

والبيئي 

للبنك 

 أنشطة المشروع  الدولي 

المخاطر / التأثيرات 

 المحتملة 

مستوى الخطر واألثر  

 تدابير التخفيف المقترحة  )مرتفع/متوسط/منخفض( 

األدوات  

 الكيان المسئول  المرجعية 

ضع في اعتبارك البقاء في الداخل مع إغالق األبواب والنوافذ عند   ▪

 يدات اآلفات بالقرب من المنازل / المستوطنات استخدام مب

ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة عند رش المبيدات أو   ▪

 مناطق استخدام المبيدات القريبة 

خطة اإلدارة  

البيئية  

 واالجتماعية. 

خطة إدارة 

 األمن.

 .3المعيار 
 .4المعيار 
 .6المعيار 

مخاطر الصحة 

والسالمة المهنية  

المرتبطة بتشغيل مرافق  

المعالجة والبنية التحتية  

األخرى المتعلقة  

 بالمشروع لإلنتاج. 

التدريب على الصحة والسالمة المهنية الكافية ومتطلبات السالمة  ▪ منخفض 

بنية التحتية المدعومة من  ذات الصلة لعمليات مرافق المعالجة وال 

 المشروع ذات الصلة 

خطة اإلدارة  

البيئية  

 واالجتماعية. 

 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

 الشركاء المنفذون 

 .3المعيار 
 .4المعيار 
 .6المعيار 

إساءة استخدام البذور 

 المعالجة 

 وضع عالمة على البذور المعالجة على أنها "ليست لالستهالك"  ▪ منخفض 

التدريب للمستفيدين بحيث يتم استخدام المدخالت الزراعية  توفير  ▪

 بشكل آمن وصحيح 

إشراك  خطة 

أصحاب 

 المصلحة.

خطة اإلدارة  

البيئية  

 واالجتماعية. 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

 الشركاء المنفذون 

 .2المعيار 
المعيار 

10 . 

النقد مقابل العمل والتحويالت  

 النقدية غير المشروطة للمحتاجين 

طر العمل المرتبطة  مخا

بمشاريع النقد مقابل  

 العمل

التقيد الصارم بخطة إدارة األمن ، بما في ذلك األحكام األمنية   ▪ متوسط 

 . اإلضافية أثناء لحظة التحويالت النقدية

خطة إدارة 

 األمن.

خطة إدارة 

 العمالة. 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

الشريك المنفذ /  

 المقاول 

المعيار 
10 . 

استبعاد  خطر 

األشخاص 

والمجموعات الضعيفة  

األكثر حاجة إلى  

 المساعدة 

اإلدارة  عمل إلطار  ا  استهداف واضح وشفاف للمستفيدين وفق ▪ منخفض 

ودليل  التقييم المسبق للمشروع ووثيقة الحالي البيئية واالجتماعية  

 المشروع مع معايير األهلية. عمليات 

ومتكررة لضمان التفاهم وتقليل  مشاورات مجتمعية متسقة إجراء  ▪

 .التوترات حول توزيع الفوائد

وثيقة التقييم  

المسبق  

للمشروع. إطار  

عمل اإلدارة  

البيئية  

واالجتماعية.  

خطة إشراك  

أصحاب 

المصلحة. خطة  

اإلدارة البيئية  

 واالجتماعية. 

منظمة األغذية  

والزراعة / 

 الشريك المنفذون 
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 واالجتماعية  البيئية  واآلليات  األدوات  وتطبيق  على  والموافقة  باستعراض  المتعلقة  اإلجراءات  .6

  الفرعي للمشروع 

 الهدف والنهج   6-1

 

البيئية   .325 اإلدارة  إطار عمل  أعد  فقد  التنفيذ،  أثناء  الفرعي ستحدد  والمشروع  المشروع  أنشطة  أن بعض  بما 

المشروع الفرعي واالستثمار.  يمكن الهدف الرئيسي إلطار عمل   واالجتماعية الحالي ليطبق على جميع أنشطة 

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي في ضمان عدم تسبب المشروع الفرعي واألنشطة ذات الصلة التي يمولها  

البيئة والمجتمعات المحلية، والتخفيف من حدة اآلثار المتبقية و/أو التي   ال يمكن المشروع في آثار سلبية على 

تجنبها بما يتماشى مع السياسات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي والوكاالت المنفذة. ومع ذلك، ال يستخدم إطار 

عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي كعملية امتثال فحسب، بل هو يتجاوز االمتثال ويشكل نهجا استباقيا في  

لمات المدرجة في هذه الوثيقة ال تتعلق فقط بكونها آلية مالذ أخير، بل هي التصميم. وبالمثل، فإن آلية معالجة التظ 

. وعلى هذا النحو، يعتبر إطار عمل  راجعةتدور حول خلق ثقافة شفافة قائمة على مشروع يتضمن أنظمة تغذية  

اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي أداة إيجابية لمساعدة وحدة تنسيق المشروع على تحديد وتطوير األنشطة من  

أجل تحقيق فوائد مشتركة بيئية واجتماعية أكبر. ولضمان معالجة القضايا االجتماعية والبيئية بطريقة سليمة )أي  

ئي واالجتماعي للبنك الدولي، ومعايير اإلجراءات الوقائية لمنظمة األغذية والزراعة ووكاالت  وفقا لإلطار البي 

لعملية   منهجية  بصورة  المشروع  أنشطة  جميع  تخضع  الوطنية(،  والتشريعات  الزميلة،  المتحدة  األمم 

 طة المشروع.الفرز/الفحص/التدقيق والتقييم واالستعراض والموافقة الشاملة قبل التنفيذ المادي ألنش 

وخالل التنفيذ، سيجري فحص األنشطة/المشاريع الفرعية المحددة والدعم المتعلق بالمساعدة الفنية ومنحها   .326

للمحلق   )وفقا  للمخاطر  المسائل   5تصنيفا  إلى  استنادا  الحالي(  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  بإطار عمل  المرفق 

الوقائية بيئي    البيئية واالجتماعية ذات الصلة ومعايير اإلجراءات  المعمول بها، وبعد ذلك سيتم إعداد أي تقييم 

واجتماعي ضروري وأي وثائق بيئية واجتماعية أخرى بناء على المتطلبات المنصوص عليها في إطار عمل 

اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي. ينبغي أن تكون التقييمات واآلليات وتدابير التخفيف متناسبة مع طبيعة ونطاق  

البيئي واالجتماعي للبنك. يمكن أن تشمل المشروع و  المخاطر واآلثار المحتملة له ومتفقة مع متطلبات اإلطار 

البيئي   األثر  تقييم  يأتي:  ما  الحصر،  ال  المثال  سبيل  الفرعية، على  للمشاريع  المعدة  الوقائية  اإلجراءات  خطط 

ا أصحاب  إشراك  وخطط  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  وخطط  العمالة  واالجتماعي،  إدارة  وإجراءات  لمصلحة 

باالستغالل  يتعلق  فيما  بالعاملين  المتصلة  والمسائل  الصحية  المسائل  ذلك  في  بما  البيئية،  الممارسات  وقوانين 

واالعتداء الجنسيين. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم أيضا إعداد خطط عمل ذات صلة بإعادة التوطين وفقا لمتطلبات  

التوطين،   العمل إطار عمل إعادة  المرجعية وخطط  الشروط  التوطين.  وستصاغ  إذا كانت هناك حاجة إلعادة 

والوثائق التي تحدد نطاق أي أنشطة للمساعدة الفنية ونواتجها بحيث تكون المشورة والدعم المقدمين متفقين أيضا  

ى الفحص األولي، فإن أي تقييم  مع المعايير البيئية واالجتماعية )المعايير البيئية واالجتماعية العشرة(. واستنادا إل

بيئي واجتماعي الحق سيغطي المتطلبات المحددة في إطار المعايير البيئية واالجتماعية المذكورة ذات الصلة لذلك  

المباشرة   وغير  المباشرة  اآلثار  ذلك  في  بما  واالجتماعية  البيئية  واآلثار  المخاطر  ويحدد  الفرعي  المشروع 

 والتراكمية والمتبقية.  

 

 الخطوات الرئيسية  6-2

 

تتألف عملية التقييم البيئي واالجتماعي الموصوفة في إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي من أربع   .327

 . يختص هذا القسم بوصف الخطوات الرئيسية بإيجاز. 3الشكل خطوات على النحو المبين في 
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عية، بما في ذلك المخاطر واآلثار باستخدام معايير  فحص/تدقيق األهلية والمسائل البيئية واالجتما  :1الخطوة   

 .  البيئية واالجتماعيةالفحص، وتطبيق المعايير األساسية، وتحديد احتياجات إعداد وتنفيذ الوثائق/اآلليات 

 تصنيف المشروع الفرعي. :2الخطوة  

ابير للتخفيف وخطة  ، حسب االقتضاء، بما في ذلك وضع تدالبيئية واالجتماعيةإعداد الوثائق    :3الخطوة   

إلشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إلدارة العمالة وآليات معالجة التظلمات ذات الصلة، ووضع الصيغة 

النهائية لمدونات الممارسات البيئية التي ستدرج في وثائق العطاءات والعقود وتخضع للرصد الدقيق ألداء 

دابير التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة أثناء تنظيف  المقاول. وأن تحدد مدونات الممارسات البيئية بوضوح ت

الموقع وأعمال البناء، بما في ذلك إدارة المقاولين وإيجاد الفرص وتطبيق االرشادات بشأن البيئة والصحة 

 والسالمة ومدونة قواعد السلوك بشأن االستغالل واالنتهاك الجنسيين.   

 واالجتماعية واإلفصاح عنها. الموافقة على الوثائق البيئية  :4الخطوة  

 التنفيذ والرصد واإلبالغ. :5الخطوة  

 
سيجري أثناء التنفيذ تحليل المخاطر وتقييم األثر وإعداد الوثائق البيئية واالجتماعية لجميع المشاريع الفرعية.   .328

تقييما كامال لألثر البيئي  وفي هذه المرحلة من الزمن، تشكل معظم األنشطة مخاطر كبيرة، ولكن ينبغي أال تتطلب  

البيئي   لألثر  الحق  تقييم  إجراء  من  بد  فال  الفحص،  عملية  أثناء  التصنيف  هذا  تغير  إذا  أنه  غير  واالجتماعي، 

أنشطة   بوضوح  تحدد  عندما  الفرعي  للمشروع  واالجتماعية  البيئية  لإلدارة  خطة  إعداد  ويحدث  واالجتماعي. 

معروفة. المواقع  وتكون  الفرعي  االهتمام    المشروع  سيولى  واالجتماعية،  البيئية  اإلدارة  خطة  إعداد  وخالل 

(( وكفاءة الموارد 2الواجب لمعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة وشروط العمل )المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

( رقم  واالجتماعي  البيئي  )المعيار  وإدارته  التلوث  )المعيا3ومنع  المجتمع  في  والسالمة  والصحة  البيئي  ((  ر 

(( وحيازة األراضي/القيود على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي )المعيار 4واالجتماعي رقم )

(( وحفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية )المعيار البيئي  5البيئي واالجتماعي رقم )

( رقم  وا6واالجتماعي  المصلحة  أصحاب  وإشراك  رقم  ((  واالجتماعي  البيئي  )المعيار  المعلومات  عن  لكشف 

(10 .)) 

 

 المخطط االنسيابي إلجراءات الوقاية الخاصة بالمشاريع الفرعية  – 3الشكل 

 المشروع الفرعي   الجهة صاحبة" هو ج.ص.م.فالمشروع؛ "الجهة صاحبة .م" هو ج.صوسيلة اإليضاح: "
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 يمكن إبراز إجراءات الوقاية الرئيسية على نحو ما يأتي:   .329

قواعد الممارسات البيئية المبسطة في وثائق    1ستدرج األعمال الصغيرة التي ستنفذ في إطار المكون   •

العطاءات وعقود الخبراء االستشاريين، مع رصد أداء المقاول عن كثب من جانب األشخاص المسؤولين 

 في الوكاالت المنفذة.   

]مدرجة في للمشاريع الفرعية أثناء تنفيذ المشروع  اتخاذهاالواجب اإلجراءات الوقائية 
 قائمة االستبعاد؟[ 

" أو كبيرة"تأثيرات /مخاطر األنشطة واألشغال المدنية التي يمكن أن تولد

( للبنك الدولي، والمعايير 1لمعيار البيئي واالجتماعي رقم )" وفقا لمتوسطة"

المطلوب ( وتقييم األثر البيئي الملحقاتانظر ) (6( و )4)(، 3(، )2رقم )

 بموجب اللوائح الحكومية 

أن يقوم بإجراء فحص بيئي واجتماعي المشروع الفرعي موظف  يجب على :ةمؤهلاألنشطة 

وتدابير  المحتملة حدد اآلثار السلبية )البيئة واالجتماعية(( ت1للمشروع الفرعي بهدف ما يأتي: )

مناقشة النتائج مع ( 2نماذج التدقيق. )اإلجراءات التالية باستخدام التخفيف من حدة تلك اآلثار و/أو 

 (المالحق)تطبيق المعايير المذكورة في  المحلية الحكومة المحلية و/أو المجتمعات

 اإلجراءات الوقائية )من خالل بعثات دعم التنفيذ والتقارير ذات الصلة(دوريا باستعراض ورصد تنفيذ متطلبات مالك المشروع والبنك الدولي وسيقوم 

بإعداد خطة لتقييم األثر البيئي  موظف المشروع الفرعييقوم 

واالجتماعي و/أو خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية، التي قد تشمل خطة 

إلدارة مبيدات اآلفات )انظر المرفقات(، بما في ذلك التشاور وإدراج 

دونة الممارسات البيئية/وغيرها في وثائق العطاءات والعقود لضمان م

التزام المقاول بااللتزامات ذات الصلة، وتقديم خطط اإلدارة البيئية 

واالجتماعية وتقييمات األثر البيئي واالجتماعي إلى البنك الدولي 

 إلقرارها والكشف عنها علنا. 

 األشغالاألنشطة الصغيرة أو 
ت اآلثار الصغيرة المدنية ذا

ألثر لتقييم وال يلزم إجراء 

 البيئي

 :ةغير مؤهلاألنشطة 
لن يمول المشروع 
 األنشطة المقترحة

النقل إلى مكان آخر تضمين أنشطة 

أو حيازة األراضي أو التعويض أو 

يقتصر على الوصول إلى الموارد 

المعيار  يالطبيعية كما هو محدد ف

( للبنك 2البيئي واالجتماعي رقم )

 الدولي

موظف المشروع يقوم 

بإدراج مدونة  الفرعي

الممارسات البيئية المبسطة 

في وثائق العطاءات 

والعقود والتأكد من التزام 

المقاول بااللتزامات ذات 

 الصلة.

 موظف المشروع الفرعييقوم 

بإعداد خطة عمل إلعادة التوطين 

إطار عمل إعادة تتماشى مع 

التوطين، بما في ذلك إجراء 

مشاورات مع السكان المتأثرين 

بالمشروع. ويتم تقديم خطة عمل 

إعادة التوطين إلى البنك الدولي 

 إلجازتها والكشف عنها علنا. 

وكاالت المنفذة الرئيسية )منظمة األغذية رصد أداء المقاولين واإلشراف عليهم وتقديم تقارير دورية عن النتائج إلى الموظف المشروع الفرعي  يتولى

وع. كما ينبغي والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( والبنك الدولي عن طريق التقارير/المسوحات المرحلية لتقدم المشر

 أن يتم الكشف عن المعلومات دوريا.

 ال

 نعم
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إذا سلط الفحص الضوء على الحاجة إلى حيازة األراضي، وتقييد استخدام األراضي، و/أو إعادة التوطين   •

( والمبادئ 5القسري، فإن خطط إعادة التوطين ستوضع بما يتماشى مع المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 التوجيهية الواردة في إطار عمل إعادة التوطين.   

بيئية واالجتماعية الخاصة بمشروع فرعي معين إلى وحدة تنسيق المشروع، ثم  تقديم جميع الوثائق ال •

تقوم منظمة األغذية والزراعة بتدقيقها وتقديمها إلى البنك الدولي إلقرارها قبل الموافقة على المشروع 

 الفرعي أو تنفيذه.   

 : تقييم المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية  1الخطوة 

(( إلى تأكيد أهلية المشروع الفرعي و/أو األنشطة التي سيمولها المشروع فضال 1رقم )تهدف هذه الخطوة ) .330

بما في ذلك  الفرعية/األنشطة  للمشاريع  المحتملة  اآلثار  المحتملة وتقييم  البيئية واالجتماعية  القضايا  عن تحديد 

اإلجراءات الوقائية العشرة باستخدام  احتياجات إعداد الوثائق البيئية واالجتماعية على النحو الذي تقتضيه معايير  

البيئي واالجتماعي. وستكون الوكاالت المسؤولة عن تنفيذ المشروع  التدقيق المرجعية الخاصة بالفحص  قائمة 

الملحق   إلى  الفحص والتوقيع عليها، وقد تشير  المرفق بإطار عمل   5الفرعي/النشاط مسؤولة عن تنفيذ نماذج 

واالجتماعي البيئية  اإلجراءات اإلدارة  أخصائيي  مع  التشاور  وسيجري  المنطبقة.  بالنماذج  يتعلق  فيما  الحالي  ة 

 الوقائية للبنك الدولي حسب الحاجة، حسب درجة تعقيد المشروع الفرعي.  

 : تصنيف المشروع الفرعي2الخطوة 

331. ( رقم  )الخطوة  الخطوة  هذه  ل2تأخذ  المحتملة  واالجتماعية  البيئية  واآلثار  القضايا  جميع  لمشروع  (( 

( أعاله، وتصنف المشروع الفرعي استنادا إلى تقدير  1الفرعي/األنشطة التي جرى تقييمها في إطار الخطوة رقم )

( الملحق  استخدام  )يتم  التراكمي  على 5المخاطر  بناء  به(،  لالسترشاد  الحاجة،  حسب  اإلطار،  بهذا  المرفق   )

 بيرة ومخاطر مرتفعة.  التصنيف التالي: مخاطر منخفضة، مخاطر متوسطة، مخاطر ك

 : إعداد الوثائق البيئية واالجتماعية 3الخطوة 

(( على إعداد وثائق اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمسائل المحددة في  3تركز هذه الخطوة )الخطوة رقم ) .332

البيئية  ( أعاله. ترد اإلرشادات بشأن إعداد خطة لإلدارة  2( أعاله والتصنيف من الخطوة رقم )1الخطوة رقم )

( المرفق بهذا اإلطار، فيما لو قد تم خطة أولية إلشراك أصحاب المصلحة وخطة 6واالجتماعية في الملحق رقم )

إشراك   بشأن  توجيهية  مبادئ  التوطين  إعادة  إطار عمل  في  ترد  منفصل.  بشكل  العمالة  إدارة  أولية إلجراءات 

ترد المبادئ التوجيهية لوضع خطط إدارة مبيدات  أصحاب المصلحة لوضع خطط عمل إلعادة التوطين، وبالمثل،  

الوكالة   )وثيقة منفصلة(. وستكون  المشروع  اآلفات على مستوى  إدارة  الفرعية في خطة  المشاريع  اآلفات في 

بذلك  الخاصة  الوقائية  اإلجراءات  وثائق  وضع  عن  مسؤولة  معين  فرعي  مشروع  رئاسة  تتولى  التي  المنفذة 

ن تقدم الوثائق إلى وحدة تنسيق المشروع )وبخاصة أخصائي اإلجراءات الوقائية لدى المشروع الفرعي. وينبغي أ

منظمة األغذية والزراعة( قبل تقديمها إلى البنك الدولي. ويمكن إجراء مشاورات مع أحد أخصائيي اإلجراءات 

 الوقائية للبنك الدولي بشأن المشاريع الفرعية المعقدة حسب الحاجة.  

 

الوثائق  ومن   .333 إعداد  الفرعية مسؤولة عن  للمشاريع واألنشطة  المنفذة  الوكاالت  أن تكون  أيضا  الضروري 

الوطنية  التشريعات  إلى  استنادا  اليمنية،  الحكومة  تطلبها  قد  التي  واالجتماعية  الموافقة على   510البيئية  وضمان 

 الوكاالت المسؤولة. 

 
 )تحليل الثغرات القانونية( للحصول على نظرة عامة على المتطلبات الوطنية.   1يرجى الرجوع إلى الملحق   510
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 وثائق البيئية واالجتماعية  : استعراض والموافقة على واإلفصاح عن ال4الخطوة 

قبل الموافقة على أعمال المشروع الفرعي    االستعراض والموافقة من وحدة تنسيق المشروع والبنك الدولي: .334

وبدء هذه األعمال، يقدم موظف المشروع الفرعي جميع الوثائق البيئية واالجتماعية إلى وحدة تنسيق المشروع. 

الوثائق جاهزة لتقديمها، تقوم وحدة تنسيق المشروع بتقديم الوثائق إلى    وبعد أن تؤكد وحدة تنسيق المشروع أن

البنك الدولي الستعراضها والموافقة عليها واإلفصاح عنها.  وسيجري البنك الدولي استعراضات لجميع خطط  

قدرات البيئية اإلدارة البيئية واالجتماعية المعدة. ويتوقف أي تحرك نحو إجراء استعراض أكثر تركيزا على بناء ال

 واالجتماعية لدى الوكاالت المنفذة بدعم من التدريب على بناء القدرات البيئية واالجتماعية في إطار المشروع.   

تنشر جميع الوثائق البيئية واالجتماعية على المواقع الرسمية للوكاالت المنفذة )منظمة األغذية والزراعة،   .335

المتحدة اإلنمائي، وبرن الحكومية وبرنامج األمم  المواقع  المنفذون(، فضال عن  العالمي، والشركاء  امج األغذية 

باللغة   مطبوعة  نسخ  وستتاح  االنترنت،  شبكة  على  الدولي  والتعاون  التخطيط  والري//وزارة  الزراعة  لوزارة 

ا المحلية في وحدة تنسيق المشروع ومواقع المشروع الفرعي. ويجب على وحدة تنسيق المشروع أن تنشر إخطار

بالكشف عن المعلومات وأن تلتمس التعليقات في غضون الشهر التالي لتاريخ الكشف، مع ضمان الوصول إلى 

جميع المجتمعات المعنية. وسيتم الكشف عن النسخة االنكليزية لخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية على موقع البنك  

 الدولي على شبكة اإلنترنت.   

بنك الدولي بشدة بأن توافق الوكاالت الحكومية المسؤولة على وثائق تقييم  كما يوصي الموافقة الحكومة:   .336

األثر البيئي واالجتماعي إذا لزم التشريع الوطني أو عندما يقتضي ذلك، ويشجع تلك الوكاالت على ذلك. وسوف  

يسية والبنك الدولي يتم تقديم أي من هذه الوثائق، وكذا شروط الموافقة )إن وجدت( إلى وكاالت األمم المتحدة الرئ

 للحصول على معلومات ويتم الكشف عنها للجمهور.   

 : التنفيذ واالشراف والرصد واإلبالغ5الخطوة 

ستكون منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي مسؤولين عن   .337

فيما يتعلق بمكوناته ومكوناته  البيئية    الفرعية.  تنسيق أنشطة رصد المشروع  ويشمل ذلك تنفيذ إطار اإلدارة 

الفرعي.  والمشروع  المشروع  تنفيذ  من  يتجزأ  ال  كجزء  عنه  واإلبالغ  ورصده  عليه  واإلشراف  واالجتماعية 

أيضا   ويمكن  المحددة.  أنشطته  مسؤولية  المشروع  لهذا  معه  التعاقد  يتم  واجتماعي  بيئي  موظف  كل  ويتحمل 

ال المجال  في  البيئية  لألخصائيين  األنشطة  تنفيذ  ويتابعوا  يشرفوا  أن  الدولي  للبنك  التابعين  واالجتماعي  بيئي 

- 7واالجتماعية خالل بعثات دعم تنفيذ البنك الدولي. ترد شروط اإلبالغ التفصيلية البيئية واالجتماعية في القسم  

 واالجتماعي. من إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي وفي خطة االلتزام البيئي 2

ساعة على    48تتولى وحدة تنسيق المشروع مسؤولية إبالغ البنك الدولي في غضون    اإلبالغ عن الحوادث: .338

 األكثر بعد علمها بوقوع حادث أو واقعة.

ستضطلع وكاالت األمم المتحدة الثالث بالمسئولية عن تنسيق أنشطة رصد المشروع    رصد وتقييم النتائج: .339

كونات والمكونات الفرعية للمشروع كل حسب اختصاصه. وتتمثل أهداف نظام الوكاالت التي تندرج في إطار م

المنفذة بشأن الرصد والتقييم في قياس مؤشرات المدخالت والنواتج والنتائج من أجل تزويد الموظفين وأصحاب  

المشكال  وتحديد  المحققة  والنواتج  المشروع  تنفيذ  عن  منتظمة  بمعلومات  المشروع  في  المحتملة  المصلحة  ت 

ولمعرفة إلى أي مدى حقق المشروع أهدافه اإلنمائية. وستجري مواءمة منهجية الرصد والتقييم مع التعاريف  

ومنهجيات جمع البيانات الخاصة بالمشروع للتمكين من جمع البيانات الالزمة وتوحيدها هلى مستوى المشروع 

المنفذة نظمها المتحدة  المبين في   برمته. وستستخدم وكاالت األمم  النحو  القائمة في مجال الرصد والتقييم على 

 وثيقة التقييم المسبق للمشروع والمؤكدة في االتفاقية المالية.
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وستستند عمليتا الرصد والتقييم إلى أنشطة جمع البيانات واإلبالغ عنها بشأن الهدف اإلنمائي للمشروع   .340

الوسيطة لهذه    والمؤشرات  للمشاريع لالطالع على وصف كامل  المسبق  التقييم  النتائج في وثيقة  إطار  )انظر 

المؤشرات(. وستقدم النتائج إلى البنك في التقارير المرحلية نصف السنوية وكذلك في استعراض منتصف المدة  

تقصائية أولية( في مناطق  وفي تقارير التقييمات الختامية المستقلة. وستجرى دراسة استقصائية أساسية )دراسة اس

المشروع. وستجرى أيضا  دراسات استقصائية إضافية في مرحلة استعراض منتصف المدة وفي وقت اكتمال أو  

منها،   بأنشطة كل  يتعلق  فيما  الوطنية،  والمؤسسات  المنفذة  المتحدة  األمم  المشروع. وستستخدم وكاالت  إنجاز 

اإلبالغ الموحدة لمختلف المستويات وسائر الوثائق ذات الصلة،   البيانات المفصلة التي جمعت من خالل نماذج

بما في ذلك من خالل نماذج اإلبالغ الخاصة بالفرق المتنقلة ونماذج تقارير االنتشار المتكاملة بشأن جميع التدخالت 

تابع لكل وكالة  القائمة على نظم الرصد والتقييم التي تستخدمها الوكالة المنفذة. وسيجري في المكتب المحوري ال

من وكاالت األمم المتحدة المنفذة أو التابع للمؤسسة الوطنية المنفذة تجميع واستعراض البيانات قبل أن يتم دمجها 

 . على المستوى المركزي من قبل وكاالت األمم المتحدة المعنية

 

م المتحدة الثالث وكالة  وباإلضافة إلى أنشطة الرصد والتقييم العادية، ستستخدم كل وكالة من وكاالت األم .341

للقيام بتقييم األداء ربع السنوي والرصد الميداني لتنفيذ المشروع. ويتوقع أن تقوم وكالة الرصد    رصد مستقلة

(  2( تتبع األداء من خالل جمع بيانات مناسبة وموثوق بها وأدلة أخرى. )1المستقلة المعنية بالرصد بما يأتي: )

االست التي يمكن  األدلة  المتحدة تحليل  األمم  الدولي ووكالة  البنك  إدارة  القرارات من جانب  اتخاذ  بها في  رشاد 

يلزم. )3المعنية. ) الفعالية والكفاءة حسبما  تحسينات على  بإدخال  التوصية  باألداء 4(  المتعلقة  التقارير  تقديم   )

م من خبرة المستفيدين. وسيجري  والدروس المستفادة من أجل تيسير أنشطة التعلم ودعم المساءلة، بما في ذلك التعل

تنفيذ جمع وتحليل وإبالغ البيانات بطريقة مصنفة حسب نوع الجنس. ستكون الشروط المرجعية للوكاالت المستقلة 

المعنية بالرصد مقبولة من جميع وكاالت التنفيذ وفقا لما تنص عليه االتفاقية المالية. وحيثما توجد ترتيبات رصد  

ثالث )على سبيل المثال إذا كانت لدى جميع وكاالت األمم المتحدة المعنية وكاالت مستقلة  مستقلة باستخدام طرف  

معنية بالرصد قائمة بالفعل(، سيتم اعتماد الترتيبات القائمة الستخدامها في إطار المشروع. وبعد استعراضها من  

مستقل باستخدام طرف ثالث في موعد  قبل وكالة األمم المتحدة المعنية، سيتم إطالع البنك على تقارير الرصد ال

( ثالثة  يتجاوز  الوقت 3ال  في  المشروع  تنفيذ  وتقييم  مراقبة  أنشطة  تزامن  أجل  من  إستالمها،  بعد  عمل  أيام   )

 المناسب.
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 التنفيذ  ترتيبات .7

 مسؤولية تنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي  7-1

 القسم)يرجى الرجوع إلى    من هذا اإلطار  2تماشيا مع ترتيب تنفيذ المشروع الذي تمت مناقشته في الفصل   .342

لمعرفة تفاصيل ترتيبات التوظيف(، تكون الوكاالت المنفذة   الحاليإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  من    2.3

البيئية واالجتماعية عمل  مسؤولة أيضا عن تنفيذ   . وستكون منظمة األغذية والزراعة هي  الحالي  إطار اإلدارة 

لة من وااللتزام به، حيث تكون كل وكاالحالي  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  الوكالة الرائدة لتنسيق تطبيق  

، اإلجراءات الوقائية ذات الصلة( مسؤولة عن تعيين موظفي  أي وكالة تنفيذ الحقة)والثالث  وكاالت األمم المتحدة  

تيسير تقديم  للمشروع من أجل  منظمة األغذية والزراعة  ل  اإلجراءات الوقائيةوتقدم تقارير منتظمة إلى أخصائي  

الرائدة )منظمة األغذية والزراعة  الثالث وكاالت األمم المتحدة تقارير منسقة إلى البنك الدولي. وتشمل مسؤولية 

البيئية   األنشطة  على  الشاملين  واإلشراف  التخطيط  العالمي(  األغذية  وبرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج 

أو تعيين موظفين مؤهلين المجال  /واالجتماعية، بما في ذلك تعبئة  القدرات في  لبناء  البيئي  استشاريين مؤهلين 

التدريب البيئي واالجتماعي، بما في ذلك اإلشراف والرصد واإلبالغ   لتقديم  –أو شركة    511أفراد   –واالجتماعي  

 عن التنفيذ البيئي واالجتماعي إلى البنك الدولي كل ستة أشهر.

ري  ستكفل وحدة تنسيق المشروع أيضا، عندما يكون ذلك ممكنا، التدريب والتنسيق مع وزارة الزراعة وال .343

. وعلى الرغم من  اإلجراءات الوقائيةووزارة التخطيط والتعاون الدولي من أجل بناء القدرات الوطنية في مجال  

أنه ال يتوخى إعادة التوطين، فإن وحدة تنسيق المشروع، إذا تبين أن حيازة األراضي وإعادة توطينها مشموالن، 

       ( وإطار عمل إعادة التوطين.5ئي واالجتماعي رقم )المعيار البيستكفل أيضا أن تكون الترتيبات متفقة مع 

بيئية  الوثائق  ال ( حشد أو توظيف موظفين مؤهلين إلعداد  1)عن ما يأتي:  مسؤولية  التتولى الوكاالت المنفذة   .344

وخطط إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة  جتماعية )مثل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية  الوا

مستو الفرعي  على  المشروع  وضع  ى  ذلك  في  بما  ذلك(،  إلى  لوما  النهائية  البيئية  الصيغة  اإلدارة  خطط 

المتعلقة  واالجتماعية السلوك  البيئية ومدونة قواعد  الممارسات  النوع االجتماعي ، ومدونات  القائم على  بالعنف 

البنك(  2)  .والعنف ضد األطفال البيئية واالجتماعية وموافقة    تأمين الحصول على موافقة  الوثائق  الدولي على 

( إعادة 3الحكومة.  عمل  وخطط  المصلحة  أصحاب  إشراك  وخطط  واالجتماعية،  البيئية  اإلدارة  تنفيذ خطط   )

شركة اإلجراءات  أو    –اإلجراءات الوقائيةحسب الحاجة. وينبغي أن يقدم موظفو    العمالةالتوطين، وإجراءات إدارة  

المساعدة أثناء تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، وخطة إشراك أصحاب المصلحة  االقتضاء  الوقائية حسب  

البيئية وإعداد تقارير الرصد البيئي واالجتماعي لوحدة تنسيق    الجودة، بما في ذلك رصد  العمالةوإجراءات إدارة  

تخفيف من اآلثار السلبية المحتملة أثناء المشاريع الفرعية أن يكفلوا إدراج تدابير لل  مالكالمشروع. يجب على  

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ومدونات الممارسات البيئية  الصيغة النهائية ل( إدراج  2. )والتشغيلالبناء  أعمال  

وثائق  ومدونات السلوك المتعلقة باالستغالل واالعتداء الجنسيين في  ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بسلوك العمال  

)العط  والعقود.  االلتزامات  (  3اءات  لهذه  باالمتثال  والتزامهم  االلتزامات  لهذه  المقاولين  إدراك  مع ضمان 

على   ويجب  العقد.  تكلفة  تتضمنها  التي  واالجتماعية  البيئية  الجوانب   المقاول اإلجراءات  في  إخصائي  توظيف 

بالبيئة والصحة والسالمة والمجتمع   الرئيسيالمتعلقة  للقيام بأي أنشطة  كجزء من موظفيهم  الموقع  تتعلق  ين في 

المشروع  مالك  ، يكون  المشروع الفرعيعلى مستوى    اإلجراءات الوقائية. وبعد الموافقة على وثائق  بأعمال البناء

أصحاب  إشراك  وخطة  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  لخطة  الفعالين  والرصد  التنفيذ  كفالة  عن  مسؤوال  الفرعي 

إدار وإجراءات  باالستغالل    العمالةة  المصلحة  المتعلقة  السلوك  قواعد  ومدونة  البيئية  الممارسات  ومدونات 

وقبل    واالعتداء وجدت(.  )إن  أعمال  الجنسيين  سيكلف  بدء  أخصائي    مالكالبناء،  الفرعي  الجوانب المشروع 

 
 . المكاتب الرئيسيةمن مكاتبهم اإلقليمية أو ين أخصائي  يمكن أن يكون هؤالء أخصائيين من الوكاالت نفسها، مثال 511
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ل بشأن الجوانب  أداء المقاوبالمسؤولية عن اإلشراف اليومي على  المتعلقة بالبيئة والمجتمع والصحة والسالمة  

 واإلبالغ عن النتائج في التقرير المرحلي للمشروع الفرعي. البيئية واالجتماعية

، تقوم وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها المنفذون على واقعاتفي حالة وقوع حوادث/  اإلبالغ عن الحوادث: .345

ه، أو من المرجح أن يكون له،  ذي صلة بالمشروع الذي ل  واقعةوجه السرعة بإبالغ البنك الدولي بأي حادث أو  

( استغالل الفئات الضعيفة أو إساءة 1أو المجتمعات المحلية أو العمال، بما في ذلك: ) البيئةكبير على  سلبي تأثير

( 5. )العمل القسري(  4األطفال. )  ةلا( عم3( االستغالل واالعتداء الجنسيان والتحرش الجنسي. )2معاملتها. )

( 7( إساءة استعمال مبيدات اآلفات أو انسكابها. )6تتطلب رعاية طبية خارج الموقع. )إصابات العاملين التي  

الوفيات، من بين حاالت أخرى. ستقدم وكاالت األمم المتحدة وشركاؤها المنفذون تفاصيل كافية حول الحادث أو  

. وبعد ذلك، ستعد وكاالت  المسألة، مشيرة إلى اإلجراءات الفورية المتخذة أو المزمع اتخاذها لمعالجة هذا  الواقعة

ساعة، بعد تأكيدها، وتقريرا مفصال في غضون عشرة    48األمم المتحدة تقريرا أوليا عن التحقيقات في غضون  

 أيام من التقرير األولي يبين األسباب الجذرية المحتملة ويقترح إجراءات تصحيحية لمنع تكرارها.

 

 ترتيبات اإلبالغ   7-2

في المشروع الفرعي وفي التقارير المرحلية الشاملة للمشروع. وستقوم  البيئي واالجتماعي  األداء    يدرجسوف   .346

الميداني    المستوى/المديرياتمستوى  على    المشروع الفرعيمستوى المحافظات، بمساعدة أفرقة    علىأفرقة التنفيذ  

، وما إلى  ك المشروع الفرعيومال والصحة والسالمة الذين يستأجرهم المقاولون  البيئة والمجتمع  )مثل أخصائيي  

اإلجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمشاريع الفرعية إلى أخصائيي مسوحات األداء البيئي واالجتماعي ذلك(، بتقديم 

. وعلى المستوى المركزي، ستعد منظمة األغذية والزراعة تقرير المشروع على أساس شهريوحدة تنسيق    في

مدخالت في الوقت المناسب المع    –مرتين في السنة لتقديمه إلى البنك الدولي  الرصد البيئي واالجتماعي الرسمي  

المحليين  المقدمة   التنفيذ  العالمي وشركاء  األغذية  وبرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تقدم    وصفو  –من 

األخرى. والمتطلبات  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  وامتثاله إلطار  في   باتلمتطلويرد وصف    المشروع  اإلبالغ 

 أدناه.    9الجدول 

معلومات كافية عن    المشروعو/أو التقارير المرحلية المقدمة إلى وحدة تنسيق  المسوحات  يجب أن تتضمن   .347

اإلدارة البيئية  عمل  والمسائل البيئية واالجتماعية المتصلة بتنفيذ إطار    المشروع الفرعيالتقدم المحرز في تنفيذ  

إلى البنك الدولي    المشروع.  يجب أن يتضمن التقرير المرحلي العام المقدم من وحدة تنسيق  الحالي  واالجتماعية

( 2اإلفصاح عنها. )و  بالمشروع الفرعيالبيئية واالجتماعية المتعلقة    الوثائق ( إعداد  1معلومات كافية بشأن: )

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك إدراج مدونة الممارسات البيئية/مدونة قواعد التقدم المحرز في تنفيذ  

اإلدارة البيئية واالجتماعية المتعلقة وغيرها من متطلبات خطة  الجنسيين/  واالعتداءالسلوك المتعلقة باالستغالل  

في المجال البيئي  واألخصائيين  المقاولين  ( الرصد واإلشراف على تنفيذ  3ات والعقود. )في وثائق العطاء  بالمقاول

على مستوى المحافظات، وفقا لخطة اإلدارة   والمتعلق بالمجتمع والصحة والسالمة وفرق عمل المشروع الفرعي

ستغالل واالعتداء الجنسيين. البيئية واالجتماعية، وقواعد الممارسات البيئية ومدونة قواعد السلوك المتعلقة باال

القدرات4) بناء  أنشطة  عن  مستكملة  معلومات  مستو   ،(  وعلى  الموقع  مستوى  على  تنسيق  المنفذة  وحدة  يات 

عمل  إطار  األنشطة البيئية واالجتماعية/تنفيذ  ( أي تحديات وحلول ودروس مستخلصة أثناء تنفيذ  5. )المشروع

 . الحالي اإلدارة البيئية واالجتماعية
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 إجراءات اإلبالغ – 9الجدول 

جهة إعداد التقرير أو   

 المسح  
 تواتر اإلبالغ الجهة المقدم إليها 

المقاول إلى صاحب   1

 العمل

 مرة قبل بدء أعمال البناء وشهريا بعدها   مالك المشروع الفرعي

أخصائي الشئون المتعلقة   2

بالبيئة والمجتمع  

 والصحة والسالمة 

 شهريا  الفرعيمالك المشروع 

مالك المشاريع الفرعية  3

)الوكاالت المنفذة( بشأن  

 آلية معالجة التظلمات

عند تقديم أي شكوى من المجتمع المحلي حول تنفيذ  وحدة تنسيق المشروع 

األنشطة البيئية واالجتماعية/إطار عمل اإلدارة البيئية 

 واالجتماعية 

كل شهرين تقريبا )باستخدام التقارير المقدمة من  المشروع وحدة تنسيق  مالك المشروع الفرعي 4

المقاولين/ أخصائيين الشئون المتعلقة بالبيئة والمجتمع  

والصحة...وغيرهم(، ولكن ما ال يقل عن أربع مرات 

في السنة )كل ثالثة أشهر( من أجل تيسير إبالغ وكاالت  

األمم المتحدة الرئيسية )منظمة األغذية والزراعة  

مج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية وبرنا

العالمي( إلى البنك الدولي عن طريق وحدة تنسيق  

 المشروع. 

مرة كل ستة أشهر، وفقا لخطة االلتزام البيئي  البنك الدولي  وحدة تنسيق المشروع  5

 واالجتماعي واالتفاقية القانونية. 

 

 واالجتماعية في دليل عمليات المشروع إدماج إطار عمل اإلدارة البيئية   3- 7

 

ستدرج عملية ومتطلبات إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية في دليل عمليات المشروع، وستوفر وحدة   .348

تنسيق المشروع التدريب لضمان أن يفهم أصحاب المشروع الفرعي العملية وستشرف على تنفيذ ورصد إطار  

واالجتماعية بصورة دورية. وسيشير القسم البيئي واالجتماعي في دليل عمليات المشروع عمل اإلدارة البيئية  

المرفق بإطار عمل اإلدارة   5إلى مالحقات إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية، مثل نماذج الفحص )الملحق  

 .البيئية واالجتماعية الحالي(، حسب الحاجة

 

  الفنية  والمساعدة  والتدريب القدرات بناء .8

 

  تقييم القدرات المؤسسية   1- 8

يناقش هذا القسم قدرات الوكاالت الرئيسية الثالث، منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي   .349

وبرنامج األغذية العالمي على تنفيذ وإدارة اإلجراءات الوقائية، وترد مناقشة المتطلبات الخاصة للشركاء التنفيذيين  

يين في نهاية هذا القسم. تتمتع منظمة األغذية والزراعة بخبرة سابقة في دعم تنفيذ المشاريع التي يمولها المحل

م، قادت منظمة األغذية والزراعة تنفيذ مشروع استعادة وتحسين  2017البنك على أرض الواقع في اليمن. منذ عام  

نتا تحقيق  نحو  الصغيرة  الحيازات  الزراعية ألصحاب  مؤخر اإلنتاجية  وأصبحت  مرضية،  المنفذة   ا  ئج  الوكالة 
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الحيازات  الزراعية ألصحاب  اإلنتاجية  وتحسين  استعادة  مشروع  عمل  الصحراوي.  الجراد  مكافحة  لمشروع 

الصغيرة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية، على دعم مجموعة من األنشطة المماثلة، بما  

مل ودعم اإلنتاج الزراعي من خالل توفير مجموعات المدخالت وضمان الوصول إلى  في ذلك النقد مقابل الع

. وبالنظر إلى خبراتها مرض  الخدمات المرتبطة )مثل خدمات صحة الحيوان(. وكان تصنيف أداء تنفيذ المشروع  

منظمة األغذية  السابقة في تنفيذ مشروع استعادة وتحسين اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة، فإن  

المتطلبات االئتمانية والبيئية واالجتماعية للبنك. وقد قامت منظمة األغذية والزراعة بوضع   ا  والزراعة تدرك تمام

آليات للرصد والتقييم معززة لإلشراف على الشركاء التنفيذيين المحليين، واستخدمت المنظمة أيضا  وكالة رصد 

م لضمان فهم 2018لبناء القدرات منذ عام    ا  وجهود  ا  مكثف  ا  ة بإجراء تدريبمستقلة. عالوة على ذلك، قامت المنظم

الصندوق   وهو  المحلي،  التنفيذي  الشريك  مع  الفرعي  المشروع  مناطق  في جميع  الوقائية  اإلجراءات  وامتثال 

 االجتماعي للتنمية. 

النقد مقابل عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على إقامة شراكة ناجحة مع البنك الدولي   .350 في تنفيذ أنشطة 

عام   منذ  لألزمة  الطارئ  االستجابة  مشروع  إطار  في  للحماية 2016العمل  الطارئة  االستجابة  ومشروع  م 

(. يشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع الصندوق االجتماعي  19-االجتماعية لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد

لخبرتهم السابقة في تنفيذ مشروع    ا  م المجتمعية في تقديم الخدمات. نظرللتنمية ومشروع األشغال العامة وشبكاته

(، 19-االستجابة الطارئ لألزمة ومشروع االستجابة الطارئة للحماية االجتماعية لمواجهة فيروس كورونا )كوفيد

اعية للبنك. أنشأ برنامج  فإن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على دراية كاملة بالمتطلبات االئتمانية والبيئية واالجتم

وطمأنة   للمشروع،  السليمة  اإلدارة  لضمان  قوي  وقائي  عمل  وإطار  وتقييم  نظام رصد  اإلنمائي  المتحدة  األمم 

آلية رصد مستقلة لرصد تنفيذ المشروع. يتواصل برنامج    ا  أصحاب المصلحة وتوفير المساءلة، ويستخدم أيض

بشأن تنفيذ المشروع والتصدي للتحديات الناشئة. كما أقام برنامج    ا  هرياألمم المتحدة اإلنمائي مع البنك الدولي ش

مع منظمة األغذية والزراعة بشأن إدارة الموارد المائية، بهدف تعزيز الوصول   ا  جيد  ا  األمم المتحدة اإلنمائي تعاون

 إلى المياه في الزراعة وتحسين االستخدام الفعال للموارد المائية الشحيحة وإدارتها في اليمن.

ئية برنامج األغذية العالمي هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تركز على االستجابة لحاالت الطوارئ الغذا .351

التغذية  برامج  مثل  والتغذوية،  الغذائية  التدخالت  إلى  باإلضافة  اليمن،  في  المدرسية.  للوجبات  مزود  وأكبر 

في أنشطة تنمية سبل العيش من خالل مجموعة من األدوات، بما    ا  المدرسية، يشارك برنامج األغذية العالمي أيض

التدريب بال تعاون الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة. تعد خبرة  في ذلك الغذاء مقابل األصول والغذاء مقابل 

برنامج األغذية العالمي في رسم خرائط نقاط الضعف وتقييمها األساس لعمليات التقييم المشتركة على مستوى 

الدولة لألمن الغذائي وسبل العيش والتي تسترشد بها في التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في اليمن،  

المنفذة في إطار    فضال  عن الوكاالت  العالمي هو إحدى  مراقبة وتحليل األسعار بشكل منتظم. برنامج األغذية 

مشروع استعادة التعليم والتعلم الذي يموله البنك الدولي، حيث يساهم في أنشطة التغذية المدرسية، وله احتكاك 

 مسبق بالمتطلبات االئتمانية والبيئية واالجتماعية للبنك.

الصغيرة   بالنسبة .352 المنشآت  تنمية  ووكالة  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  مثل  المحليين  التنفيذيين  للشركاء 

واألصغر ومشروع األشغال العامة، يلزم بالضرورة تدريبهم وبناء قدراتهم على تطبيق اإلطار البيئي واالجتماعي  

ة الثالث، تحت التوجيه العام لمنظمة األغذية والمعايير البيئية واالجتماعية. وستكون وكاالت األمم المتحدة الرئيسي

والزراعة، مسؤولة عن تقديم تدريب لتجديد المعلومات )تدريب تنشيطي( وتدريب للتوعية لزيادة إلمام الشركاء  

إنجازها   التي سيتم  الدولي. تنطوي بعض األعمال  للبنك  الجديد  البيئي واالجتماعي  المحليين باإلطار  التنفيذيين 

كبيرة )على سبيل المثال، إعادة تأهيل البنية التحتية للنقد مقابل العمل(، وبالتالي فالتدريب على كيفية  على مخاطر  

( قبل بدء  ا  فحص البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان تقييمات المتابعة )إذا كان الفحص ضروري

 تنفيذ المشروع الفرعي يكتسي أيضا أهمية خاصة. 
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 المساعدة الفنية   التدريب و 2- 8

يجب أن يركز التدريب وبناء القدرات على اإلطار البيئي واالجتماعي على اإللمام بمفاهيم التناسب واإلدارة  .353

متطلبات خطة إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة، ال سيما    ا  التكيفية وفهمها. يجب أن تغطي أيض

قاول للقضايا االجتماعية المتعلقة بالعمالة والصحة والسالمة المهنية. ( إدارة ورصد الم1فيما يتعلق بما يأتي: )

المجتمع. )2) الصحة والسالمة في  البيئية. )3(  الصحة والسالمة  المنتظمة ألصحاب  4(  المشاركة  ( متطلبات 

 ا  اعد أيضالمصلحة. ويمكن لبرامج التدريب المستهدفة التي تركز على إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية أن تس

لهيكل المشروع    ا  في تعزيز التنسيق والتعاون بين الوكاالت وهو أمر بالغ األهمية لضمان اإلدارة الفعالة. نظر

وخطة تنفيذ عدد من المشاريع الفرعية في كل محافظة، ستكون هناك حاجة إلى مدخالت كبيرة من المستشارين  

اء العمل على تقييم إدارة المخاطر واآلثار أثناء اإلعداد والتنفيذ.  إلى جنب مع التدريب أثن  ا  الوطنيين المؤهلين، جنب

 وعلى وجه التحديد، وكما هو موضح في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي للمشروع، سيتم التركيز على: 

تدريب موظفو منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي  •

والشركاء المنفذين على إجراءات المعايير البيئية واالجتماعية، بما في ذلك تدريب المقاولين على تنفيذ  

 وإدارة إجراءات والمعايير البيئية واالجتماعية، والتدريب على والرصد والتقييم.

نامج األمم المتحدة  تدريب المدربين على التقييم واإلدارة البيئية واالجتماعية )الموظفين الفنيين لكل من بر •

 اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والشركاء التنفيذيين المحليين.

(، 2التدريب على آليات معالجة التظلمات )على مستوى المشروع والمعيار البيئي واالجتماعي رقم ) •

ل واالعتداء الجنسيين / التحرش الجنسي  والتعامل مع تقارير العنف القائم على النوع االجتماعي / االستغال 

 عند تلقيها من خالل آليات معالجة التظلمات(.

 مدونة قواعد السلوك لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين / التحرش الجنسي.  •

 تدريب المدربين على التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي وحماية المجتمع.  •

 طلبات إدارة العمالة ومتطلبات الرصد/اإلبالغ ذات الصلة. تدريب األطراف المتعاقدة على مت •

تدريب الموظفين الميدانيين / العاملين على اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد، والتوعية بشأن الوقاية   •

 من انتشار األمراض المعدية والممارسات الصحية. 

 هنية. تدريب العاملين الميدانيين على إجراءات الصحة والسالمة الم •

 تدريب الفنيين على إدارة المبيدات وتقنيات التطبيق ومعدات الوقاية الشخصية الضرورية.  •

 

خالل تنفيذ المشروع، سيقدم التدريب البيئي واالجتماعي إلى الوكاالت المنفذة على مستوى المشروع وعلى  .354

. وخالل السنتين  10الجدول  مستوى المشاريع الفرعية. ويمكن االطالع على لمحة عامة عن هذا التدريب في  

األوليين، ستنظم وحدة تنسيق المشروع ورشتي عمل تدريبيتين على اإلجراءات الوقائية كل سنة )ورشة عمل 

البيئية   اإلدارة  عمل  إطار  بعملية  يتعلق  فيما  الفرعي  المشروع  صاحبة  للجهات  اجتماعية(  واألخرى  بيئية 

البيئية  واالجتماعية واحتياجات إعداد وثائق   الفرعي )خطة اإلدارة  المشروع  الوقائية على مستوى  اإلجراءات 

واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة وخطة عمل إعادة التوطين وخطة إدارة  

ك مبيدات اآلفات وخطة عمل مواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي، وما إلى ذلك(. حسب الحاجة.  وسيشار

. وينبغي أيضا أن يجري  512خبير دولي في مجال اإلجراءات الوقائية في حلقات العمل التدريبية هذه قدر اإلمكان

التدريب الفني على اإلجراءات الوقائية بشأن أي مسائل محددة أخرى والجوانب ذات الصلة مرة واحدة على األقل  

 في السنة بالنسبة للسنوات التالية.  

 ية التدريب، على سبيل المثال ال الحصر، ما يأتي:يجب أن تشمل أولو .355

 
 ي اإلجراءات الوقائية للبنك الدولي موجود في بعض الدورات التدريبية.من المستصوب أيضا أن يكون هناك، عند اإلمكان، أخصائي ف 512
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عملية إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي والمبادئ التوجيهية إلعداد وتنفيذ واإلشراف  (1)

على الوثائق البيئية واالجتماعية )خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب المصلحة 

ومدو العمالة  إدارة  العاملين وإجراءات  سلوك  بشأن  السلوك  البيئية/مدونات  الممارسات  نات 

 واالستغالل واالعتداء الجنسيين...وغيرها( التي تم تصميمها للمشروع ومشاريعه الفرعية.  

تدريب محدد على خطة إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة فيما يتعلق بالتخطيط   (2)

لفة لمعالجة التظلمات من أجل االستجابة بشكل أكثر فعالية والتنفيذ، بما في ذلك تطبيق آليات مخت

 للشكاوى المحلية.  

تدريب محدد على اإلشراف على أداء المتعاقد ورصده، بما في ذلك االستمارات وعمليات اإلبالغ؛  (3)

المحتملة على  اآلثار  للحد من  الجيدة  البناء  الصحة والسالمة؛ ممارسات  األساسية عن  المعارف 

الجنسيين، واالتصال  السلوك بشأن االستغالل واالعتداء  المحليين، مدونة  المحلية والسكان  البيئة 

وإجراءات آلية معالجة التظلمات والقضايا االجتماعية األخرى المتعلقة باألمراض المعدية )بما فيها 

 ((، وما إلى ذلك. 19-فيروس كورونا )كوفيد

، تشمل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية 1الة في إطار المكون  وفيما يتعلق باألعمال المتصلة بالعم (4)

الخاصة بموقع محدد اجتماعات عمل أسبوعية في مواقع العمل مع التركيز على المواضيع التالية: 

عمالة األطفال والعمل القسري والعنف القائم على النوع االجتماعي، بما في ذلك اآللية المستخدمة 

المت الشكاوى  الجنسيين، لتقديم  واالعتداء  االجتماعي/االستغالل  النوع  على  القائم  بالعنف  علقة 

الموقع  مهندسو  سيقدم  السلوك...وغيرها.  لمدونات  واالمتثال  والسالمة،  والصحة 

محاضرات/اجتماعات عمل أسبوعية أو خاصة )إذا ومتى لزم األمر( مع عمال البناء بشأن المخاطر 

المتعلقة بالسالمة المرتبطة بأنشطة البناء، التي نفذت خالل األسبوع البيئية واالجتماعية والصحية و

 الماضي وتلك التي يتوقع تنفيذها خالل األسبوع المقبل. 

اآلفات/مبيدات  (5) لمبيدات  المأمون  واالستخدام  لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  بشأن  محددا   تدريبا  

 لي، والتخلص منها. األعشاب/األسمدة الكيميائية المستخدمة في اإلنتاج األو

 تدريبا  محددا  على إدارة النفايات، بما في ذلك النفايات الخطرة والخطرة بيولوجيا .  (6)

لألنشطة/العمالة الزراعية   –تدريب محدد على استخدام معدات الحماية الشخصية ومعدات السالمة   (7)

 وأنشطة البناء على حد سواء. 

ي شجع .356 بالموضوع،  وذا صلة  ممكنا  ذلك  كان  والري   حيثما  الزراعة  )وزارة  اليمنية  الحكومة  عن  ممثلون 

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي( على المشاركة في الدورات التدريبية بحيث يتم بناء القدرات الوطنية وإذكاء 

الوقت. ترد في   البيئي واالجتماعي بمرور  اإلطار  الوطني بمتطلبات  الفئات    10الجدول  الوعي  معلومات عن 

 المحددة للتدريب الرئيسي في برنامج بداية تنفيذ المشروع.المستهدفة 

 
 : التدريب على اإلجراءات الوقائية في بداية تنفيذ المشروع10الجدول 

 

 المجموعات المستهدفة للتدريب   المحتويات  م

إطار عمل إعادة التوطين وخطة إشراك أصحاب   1

التوطين المصلحة بما في ذلك إعداد خطة عمل إلعادة 

وخطة إلشراك أصحاب المصلحة على مستوى 

 المشروع الفرعي. 

وحدة تنسيق المشروع وأفرقة التنفيذ على مستوى  

 المحافظات.

مفهوم اإلطار البيئي واالجتماعي والمعايير البيئية   2

واالجتماعية )بما في ذلك الوثائق ذات الصلة مثل خطة  

اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب  

المصلحة وإجراءات إدارة العمالة، ومدونات السلوك 

البيئية/مدونة السلوك المتعلقة باالستغالل واالعتداء  

وحدة تنسيق المشروع والشركاء التنفيذيين على  

مستوى المحافظات والمديريات وموظفي الحكومة 

 اليمنية من وزارة الزراعة والري/وزارة التخطيط

والتعاون الدولي، متى/حيثما كان ذلك مناسبا وذا 

 صلة بالموضوع.
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 : التدريب على اإلجراءات الوقائية في بداية تنفيذ المشروع10الجدول 

 

 المجموعات المستهدفة للتدريب   المحتويات  م

لزم األمر(( باإلضافة إلى لمحة عامة  الجنسيين )إذا 

عن العملية والتنفيذ والرصد واإلبالغ الالزمة في إطار  

 عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي. 

إعداد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة إشراك   3

أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة ورصدها،  

( إدارة العقود وتحسين 1وهذا يشمل ما يأتي: )

( وضع الصيغة النهائية لمدونات  2القدرات. )

الممارسات البيئية ومدونات السلوك للوفاء بمتطلبات  

االستغالل واالعتداء الجنسيين )إذا ما اقتضت 

 الضرورة ذلك( 

وحدة تنسيق المشروع والشركاء التنفيذيين على  

 مستوى المحافظات والمديريات والمقاولين.

تحسين مهارات رصد اإلجراءات الوقائية البيئية  4

 واالجتماعية 

تنسيق المشروع وأخصائيو اإلجراءات وحدة 

الوقائية للشركاء التنفيذيين والمقاولين/الهيئات  

 المحلية المختصة. 

البيئية،  5 الممارسات  لمدونات  االمتثال  على  التدريب 

واالعتداء   باالستغالل  المتعلقة  السلوك  ومدونة 

األمراض   ومنع  المهنية  السالمة  وتدابير  الجنسيين، 

 والمعدية. السارية 

الشركاء المنفذون على المستوى الميداني و/أو 

المقاولون بالنسبة للمشاريع الفرعية المتصلة  

بأعمال البناء/المشاريع الفرعية المتصلة بالنقد 

 مقابل العمل. 

( إدارة النفايات.  1أفضل الممارسات بشأن ما يأتي: ) 6

( معدات السالمة/استخدام معدات الحماية 2)

 ( الصحة والسالمة المهنية. 3الشخصية. )

وحدة تنسيق المشروع وأخصائيو اإلجراءات 

الوقائية للشركاء التنفيذيين والمقاولين/الهيئات  

 المحلية المختصة. 

االستخدام اآلمن لمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية  7

 الزراعية واإلدارة اآلمنة للنفايات الخطرة بيولوجيا . 

المزارعين والمجتمعات المحلية المشاركين في 

 أنشطة اإلنتاج الزراعي للمشروع.

 

 المساعدة الفنية في مجال بناء القدرات البيئية واالجتماعية  3- 8

اإلنمائي   .357 المتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  )منظمة  الثالث  المنفذة  المتحدة  األمم  وكاالت  ستكون 

تقديم   عن  مسئولة  الحاجة/االنطباق(،  )عند  والرئيسية  اإلقليمية  مكاتبها  من  بدعم  العالمي(،  األغذية  وبرنامج 

فيذ الشريكة )مثل الصندوق االجتماعي للتنمية  التدريب البيئي واالجتماعي لوحدة إدارة المشروع ووكاالت التن

ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر ومشروع األشغال العامة(. وسيشمل التدريب تنفيذ اإلجراءات الوقائية 

إطار مشاريع سابقة   الذي أجري في  السابق  التدريب  إلى  واإلشراف عليها ورصدها واإلبالغ عنها، وسيستند 

ى وجه التحديد: مشروع استعادة وتعزيز اإلنتاجية الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة ومعاصرة، ومنها عل

ومشروع االستجابة للجراد الصحراوي في اليمن. وستقوم وحدة إدارة المشروع أيضا، إذا طلب البنك الدولي 

التنفيذ، ب لتقوم بالرقابة على ورصد  إلى خبراء ذلك، بتعبئة وكالة رصد مستقلة باستخدام طرف ثالث  اإلضافة 

البيئية   األنشطة  مختلف  رصد  و/أو  إعداد  في  للمساعدة  واالجتماعي  البيئي  المجالين  في  آخرين  استشاريين 

واالجتماعية أثناء التنفيذ. وعلى مستوى المحافظات، ستقوم الوكاالت المنفذة أيضا بتعبئة الخبراء االستشاريين  

دا أو مستأجرين عن طريق شركة( للمساعدة في تنفيذ إطار عمل اإلدارة  البيئيين واالجتماعيين )سواء أكانوا أفرا

تحت   تقع  التي  الفرعية  للمشاريع  التخفيف  وتدابير  واالجتماعية  البيئية  الوثائق  وإعداد  واالجتماعية  البيئية 

 مسؤوليتها، حسب االقتضاء.   

 

 الحالي واالجتماعية البيئية  اإلدارة  عمل  إطار تنفيذ  ميزانية .9
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تشمل ميزانية تنفيذ إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي ما يأتي: )أ( تكاليف إعداد الوثائق البيئية   .358

بما في ذلك   الفرعية،  للمشاريع  المحلية.واالجتماعية  الهيئات والمجتمعات  تكاليف اإلشراف   التشاور مع  )ب( 

ن القضايا البيئية واالجتماعية )بما في ذلك الرصد المستقل إلجراءات إدارة  والرصد وحلقات العمل التدريبية بشأ

العمالة...وما إلى ذلك لمشاريع محددة، إذا طلب البنك الدولي ذلك(. )ج( تكاليف الخبراء االستشاريين الوطنيين  

لبيئية واالجتماعية ومفاهيم  المؤهلين )األفراد أو الشركات( لبناء القدرات والتدريب على تنفيذ إطار عمل اإلدارة ا

البيئية واالجتماعية   البيئية. )د( تكاليف تنفيذ ورصد خطط اإلدارة  البيئي واالجتماعي ونظم المعلومات  اإلطار 

وخطط إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة. )هـ( تكاليف تنفيذ مدونات الممارسات البيئية ومدونات  

ائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين )إذا تم تحديدها أثناء الفحص(  السلوك المتعلقة بالعنف الق

وأي تدابير خاصة بالموقع. )و( تكاليف التعويض.  وسيشترك البنك الدولي والوكاالت المنفذة في تمويل ميزانية  

التعو تكاليف  باستثناء  الحالي،  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  إطار عمل  الحكومة تنفيذ  تقدمها  أن  ينبغي  التي  يض 

 اليمنية. 

 
  1.18تبلغ التكاليف اإلرشادية للبنود )أ( و )ب( و )ج( على نطاق وكاالت األمم المتحدة المنفذة الثالث نحو  .359

الحالي )انظر    513مليون دوالر أمريكي  البيئية واالجتماعية  لتنفيذ إطار عمل اإلدارة  (  11الجدول  وستخصص 

وتقع مسئولية إدارة الميزانية على عاتق وحدة إدارة المشروع المركزية، ورهنا بتوافر األموال في إطار المشروع.   

وهناك تكاليف أخرى مغطاة بالفعل في تكاليف المشاريع الفرعية مباشرة وأي مدفوعات تعويضية )مثل تعويض  

ي إطار عمل إعادة التوطين( ستغطيها الحكومة اليمنية  إعادة التوطين، وما إلى ذلك، على النحو المنصوص عليه ف

 )سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المحافظات(. 

 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل التكلفة التقديرية لتنفيذ إطار  – 11الجدول 

 التكلفة التقديرية  األنشطة البيئية واالجتماعية 

 )بالدوالر األمريكي( 

 مالحظات 

)أ( تكلفة إعداد الوثائق البيئية واالجتماعية )إجراءات إدارة  

العمالة وخطط إدارة مبيدات اآلفات وخطط اإلدارة البيئية 

واالجتماعية، وما إلى ذلك( للمشاريع الفرعية بما في ذلك 

 التشاور مع الهيئات والمجتمعات المحلية. 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

 . الر أمريكيدو 150,000

 

 برنامج األغذية العالمي: 

 دوالر أمريكي.  60,000

 

 منظمة األغذية والزراعة: 

 514دوالر أمريكي 78,000
ستكون وحدة تنسيق  

المشروع مسئولة عن إدارة  

 515الميزانية الحالية.
)ب( تكاليف اإلشراف والرصد وحلقات العمل التدريبية بشأن 

القضايا البيئية واالجتماعية، بما في ذلك الرصد المستقل  

اإلدارة البيئية واالجتماعية، إلجراءات إدارة العمالة وخطط 

 وما إلى ذلك )إذا طلب البنك الدولي ذلك(. 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

 دوالر أمريكي.  60,000

 

 برنامج األغذية العالمي: 

 دوالر أمريكي.  50,000

 

 منظمة األغذية والزراعة: 

 516دوالر أمريكي.  338,051

 
 دوالر أمريكي.  1,179,102المبلغ الدقيق هو   513
ير دولي في تستند تقديرات منظمة األغذية والزراعة للبند )أ( إلى صياغة وثيقة اإلجراءات الوقائية، بما في ذلك المشاورات ذات الصلة، بدعم من خب 514

 اإلجراءات الوقائية.
دوالر أمريكي لبرنامج األغذية العالمي. )ج(   145,000دوالر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. )ب(   280,000فيما يلي التقديرات الخاصة بكل وكالة: )أ(   515

 دوالر أمريكي لمنظمة األغذية والزراعة.   754,102
دوالر أمريكي ألخصائي وطني في  146,510البندين )ب( و )ج( إلى توزيعا للمبلغ المقدر بحوالي: )أ(  تستند تقديرات منظمة األغذية والزراعة لكل من  516

دوالر أمريكي لألخصائيين الوطنيين في اإلدارة البيئية   201,592الشؤون الجنسانية )أخصائي في المسائل المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي(. )ب( 
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 اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل التكلفة التقديرية لتنفيذ إطار  – 11الجدول 

 التكلفة التقديرية  األنشطة البيئية واالجتماعية 

 )بالدوالر األمريكي( 

 مالحظات 

)ج( تكاليف الموظفين/الخبراء االستشاريين المؤهلين )أفراد 

أو شركات( لبناء القدرات والتدريب على دعم تنفيذ إطار عمل 

ومفهوم اإلطار البيئي اإلدارة البيئية واالجتماعية الحالي 

 واالجتماعي وتطبيق المعايير البيئية واالجتماعية. 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

 . دوالر أمريكي 70,000

 

 برنامج األغذية العالمي: 

 . دوالر أمريكي 35,000

 

 منظمة األغذية والزراعة: 

 517دوالر أمريكي.  338,051

 
  التظلمات آلية .10

(، يلزم على الجهة صاحبة المشروع/المشروع الفرعي أن 10المعيار البيئي واالجتماعي رقم )تماشيا مع   .360

تقوم بإنشاء/تطبيق آلية للتظلمات لالستجابة لشواغل األطراف المتأثرة بالمشروع وتظلماتها المتصلة باألداء البيئي  

ل آلية التظلم ما يأتي: )أ( مختلف  واالجتماعي للمشروع/المشروع الفرعي في الوقت المناسب.  ويمكن أن تشم

الطرق التي يستطيع المستخدمين من خاللها تقديم تظلماتهم، وهذا يشمل التقديم الشخصي أو عن طريق الهاتف  

أو الرسائل النصية، أو البريد أو البريد االلكتروني أو عن طريق موقع على شبكة اإلنترنت. )ب( سجل تسجل  

ي قاعدة بيانات. )ج( اإلجراءات المعلن عنها علنا، والتي تحدد المدة الزمنية التي  فيه التظلمات كتابة، ويحفظ ف

يمكن للمستخدمين توقعها النتظار القرار بشأن تظلماتهم والرد عليها وحلها. )د( الشفافية بشأن إجراءات التظلم 

لطبيعي( التي يمكن أن تحال والهيكل اإلداري وصانعي القرارات. )هـ( عملية االستئناف )بما في ذلك القضاء ا 

إليها التظلمات عندما ال يتم التوصل إلى حل للتظلم.  يمكن للجهة صاحبة المشروع/الموضوع أن توفر الوساطة 

صاحبة  الجهة  على  ويجب  الموضوع/المشروع.  حل  عن  راضين  المستخدمون  يكون  ال  عندما  كخيار 

لتلقي و آلية  الفرعي أن تنشئ وتنفذ  إلى المشروع/المشروع  التظلمات والشواغل. واستنادا  تيسير حل مثل هذه 

يجب أيضا أن تكون هناك آلية تظلم لدى أصحاب المصلحة للعمال المباشرين   518، 2المعيار البيئي واالجتماعي  

وسيتم إبالغ   منفصلة عن آلية التظلمات الرئيسية يستطيع العمال من خاللها رفع شواغلهم.،  519والعمال المتعاقدين

بسبب    هؤالء انتقام  أي  من  لحمايتهم  المتخذة  التدابير  عن  فضال  تعيينهم،  عند  التظلمات  معالجة  بآلية  العمال 

 استخدامها.  

( يحظر العمالة القسرية وعمالة األطفال الذين تقل أعمارهم عن  2يالحظ أن المعيار البيئي واالجتماعي رقم ) .361

ما يتطلب تطبيق تدابير الصحة والسالمة المهنية  سنة(، ك  18سنة )لن يشرك المشروع أي شخص دون سن    14

التي يتعين وضعها وتنفيذها من أجل ما يأتي: )أ( تحديد المخاطر المحتملة لحماية العامل، ال سيما تلك التي قد  

قاية، بما في ذلك تعديل األوضاع أو المواد الخطرة أو استبدالها أو  الوو  الحمايةتهدد حياته؛ )ب( توفير تدابير  

التها. )ج( تدريب العاملين في المشاريع واالحتفاظ بسجالت التدريب. )د( توثيق الحوادث واألمراض والحوادث  إز

 
دوالر أمريكي لتغطية التكاليف المتصلة بالسفر   100,000دوالر أمريكي ألخصائي دولي في اإلدارة البيئة واالجتماعية. )د( نحو  228,000واالجتماعية. )ج( 

واالتساق مع  البساطة ومصروفات التشغيل المتصلة بالتدريبات البيئة واالجتماعية واإلشراف، وما إلى ذلك. وقسم المبلغ اإلجمالي بين بندي الميزانية من أجل 
 التوزيع الذي قدمه شركاء األمم المتحدة اآلخرون. 

 المرجع نفسه.  517
( على نوع عالقة العمل بين الجهة صاحبة المشروع/المشروع الفرعي وعمال المشروع ويشمل العمال  2يعتمد نطاق تطبيق المعيار البيئي واالجتماعي رقم )  518

والمؤ المتفرغين،  المتفرغون، وغير  العمال  فيهم  بمن  المحليين  والعمال  األساسيين،  التوريد  المتعاقدين وعمال  والعمال  والعمال  المباشرين  والموسميين،  قتين، 
 المهاجرين.  

العالقات مع  يعرف العمال المباشرون بأنهم األشخاص الذين يوظفون أو يستعان بهم مباشرة الجهات صاحبة المشاريع/المشاريع الفرعية للعمل تحديدا في    519
عن طريق أطراف ثالثة ألداء أعمال تتصل بالمهام األساسية للمشروع،    المشروع/المشروع الفرعي، في حين أن العمال المتعاقدين هم أشخاص يوظفون أو يستعملون

 بغض النظر عن الموقع. 
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المهنية واإلبالغ عنها. )هـ( ترتيبات الوقاية والتأهب واالستجابة في حاالت الطوارئ. )و( عالجات لألثر السلبي  

 مثل اإلصابات المهنية والوفاة والعجز والمرض. 

الطالع على االستعراض العام الكامل آللية التظلم على مستوى المشروع في خطة إشراك أصحاب يمكن ا .362

المصلحة، وآلية التظلم المتصلة بالعمالة في إطار إجراءات إدارة العمالة. وتتوفر آلية التظلم فيما يتعلق باالستغالل  

القائم على النوع العنف  الجنسي و/أو  الجنسيين والتحرش  العمل المتعلقة    واالعتداء  االجتماعي في إطار خطة 

 (. 4بالعنف القائم على النوع االجتماعي )انظر الملحق 

 آلية التظلمات على مستوى المشروع   

تتوفر ثالث آليات للتظلمات )واحدة لكل وكالة أمم متحدة منفذة( حتى يتمكن األشخاص   أنواع آلية التظلمات: .363

المتأثرون بالمشروع وغيرهم من األشخاص المهتمين والمجتمعات المحلية والجمهور من إثارة القضايا المتعلقة 

ك في خطة إشراك أصحاب بأنشطة المشروع. تتناول آلية التظلم الرئيسية المشروع ككل وهي مفصلة أدناه، وكذل

آليتا التظلم األخريان ما يأتي: ) ( آلية التظلم الخاصة بإدارة العمالة )متوفرة في خطة إدارة  1المصلحة. تشمل 

( آلية التظلم للقضايا المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء الجنسيين / 2العمالة(. )

: خطة العمل الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي(.  4ن التفاصيل، انظر الملحق  التحرش الجنسي )لمزيد م

( استجابة  2( الخصوصية والسرية من جانب الطرف المتضرر. )1تضمن جميع آليات معالجة التظلمات ما يأتي: )

 محترمة وفي الوقت المناسب من منفذي المشروع.

آلية التظلم هو تحديد الشكاوى وحلها في الوقت المناسب وبطريقة  الوعي: ولما كان الغرض الرئيسي من   .364

فعالة وكفؤة، فإن آليات التظلم على مستوى المشاريع هي وسيلة فعالة تمكن الناس من إثارة قضاياهم وشواغلهم 

التظلم على مستو آلية  مباشر. وستكون  أو غير  مباشر  بشكل  عليهم  تؤثر  التي  المشاريع  بأنشطة  يتعلق  ى  فيما 

المشاريع مناسبة ثقافيا وفعالة ويمكن الوصول إليها وينبغي أن تفهم وتعرف على السكان المتضررين. ونظرا  

العملية،  لنقل  إليها  الحاجة  إمكانية الوصول ستتضمن صورا/صورا واضحة عند  الرتفاع معدالت األمية، فإن 

قد وضعت منظمة األغذية والزراعة وبرنامج فضال عن النشر المنتظم من خالل المشاورات/اإلعالنات العلنية. و

ومشروع   للتنمية،  االجتماعي  )الصندوق  المنفذون  والشركاء  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  العالمي  األغذية 

( المدخالت والتوصيات التي تم الحصول عليها 1األشغال العامة( آلية التظلم على مستوى المشاريع استنادا إلى: )

( االستفادة من النظم القائمة بالفعل )مثل الخطوط الساخنة، ونظم  2ات المتعلقة بتصميم المشاريع. )أثناء المشاور

المجتمعات  بتوعية  تنفيذه،  فترة  المشروع وطيلة  تنفيذ  قبل  المخاطر(. وعالوة على ذلك، سيقوم هؤالء،  إدارة 

تقديم أي شواغل أو شكاوى و/أو مسائل قد  المحلية المتضررة بوجود آليات التظلم المعنية وإبالغها بحقوقها في  

ودائمة/حل  وفعالة  عادلة  نتائج  لتحقيق  وموثوقة  شفافة  عملية  توفير  إلى  باإلضافة  بالمشروع.  لها صلة  تكون 

التي تسهل  المجتمعية األوسع  المشاورات  الثقة والتعاون كجزء ال يتجزأ من  التظلم أيضا  آلية  النزاعات، تبني 

 . اإلجراءات التصحيحية

التظلمات:   .365 آلية  إمكانية إدارة  لضمان  والمحافظة  المنطقة  مستوى  على  المظالم  لمعالجة  لجنة  إنشاء  سيتم 

الوصول والشفافية في آلية التظلم الخاصة بالمشروع. إذا كانت هناك بالفعل لجنة فعالة ووظيفية لمعالجة المظالم 

ة ستكون بمثابة نقطة موقع لمعالجة المظالم المتعلقة بهذا على مستوى المديرية أو المحافظة، فإن آلية التظلم الحالي

بتوفير التدريب المناسب ألعضاء اللجنة حول المتطلبات الفريدة    ا  المشروع، ومع ذلك، يجب أن يكون هذا مصحوب

الواردة في  الشكاوى  أن  التأكد من  إلى  األغذية والزراعة  التقارير، ستؤدي منظمة  إعداد  للمشروع. ألغراض 

حافظات / المقاطعات األخرى )مثل تلك التي تحظى بدعم شركاء األمم المتحدة اآلخرين أو الوكاالت المنفذة  الم

 على التعاون الوثيق بين جميع الشركاء المنفذين.  ا  المحلية( يتم تجميعها على المستوى المركزي، اعتماد

األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه المنفذين  يمكن لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج  .366

استخدام هذا الفصل من إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية كمبدأ توجيهي لإلجراءات والتوقيت واإلجراءات  

أعضاء لجنة معالجة التظلمات. وستخصص الموارد لضمان أن تعمل آلية التظلم بشكل كامل. وسيتم    يتطلبهاالتي  

الشكاوى وح آلية تسجيل  التالي. سيتم تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن  المستوى األعلى  إلى  أو إحالتها  لها 

 التظلم من خالل تقارير أداء التنفيذ البيئي واالجتماعي. 

 األنظمة الحالية التي يبني عليها المشروع: .367
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المستفيدين طوال دو • المستفيدين وغير  تعليقات من  للحصول على  بنشاط  البرنامج  رة برمجته. رقم  يسعى 

( الذي يمكن الوصول إليه من شبكات االتصاالت في جميع أنحاء البالد  08002020الخط الساخن المجاني )

يعمل به مشغلون من الذكور واإلناث يتحدثون اللغة المحلية. الخط الساخن يعمل من األحد إلى الخميس من  

. يتم تسجيل المكال  4حتى الساعة    ا  صباح  8الساعة   مات مباشرة في قاعدة البيانات ويتم إعطاء كل حالة مساء 

للوحدات   ا  آلي  ا  فريد  ا  مرجعي  ا  رمز للمكالمات  يومي  تصعيد  هناك  للمتصل.  الشخصية  المعلومات  يخفي 

( ويتم عرض ملصقات  08002020المسؤولة. يقوم الشركاء المتعاونون بإبالغ المجتمع عن الخط المجاني )

 داخل المجتمعات مع معلومات مكتوبة باللغة العربية.تعلن عن الخطوط المجانية 

في المكتب القطري ويقدم تقاريره إلى وحدة االمتثال الداخلية. لقد تم اإلعالن عن   ا  يقع مركز االتصال فعلي •

٪ من المستفيدين 79لبيانات الرصد، فإن    ا  رقم مركز االتصال / الخط الساخن على نطاق واسع، وبالتالي، وفق

عرفة بواحدة أو أكثر من آليات التغذية المرتدة لبرنامج األغذية العالمي. تتم متابعة المكالمات بشكل  لديهم م

منهجي من قبل المكاتب اإلقليمية والفريق الفني في المكتب القطري. يتم ضمان التواصل من خالل توزيع  

ا الدورات  أثناء  الساخن  الخط  بشأن  التوعية  وإدراج  الساخن  الخط  المتعاونين ملصقات  للشركاء  لتدريبية 

والسلطات النظيرة. تم إنشاء آلية المتابعة وتطبيقها في برنامج األغذية العالمي لمتابعة أي حاالت يتم اإلبالغ  

عنها من خالل الخط الساخن على الفور. تحدد إجراءات التشغيل الموحدة اإلجراءات المنسقة واالتصاالت 

عنها فيما يتعلق بأي من برامج البرنامج، مما يساهم في تحسين جودة وكفاءة    واإلحاالت بشأن الحاالت المبلغ

 برامج البرنامج في اليمن. 

االستجابة  • مشروع  إطار  في  إنشاؤه  تم  الذي  الحالي  النظام  لتطبيق  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  يخطط 

أوال ، سيستخدم برنامج األمم المتحدة  الطارئ لألزمة وتطوير مركز اتصال للوكالة المستقلة المعنية بالرصد.  

اإلنمائي وشركاؤه في التنفيذ نظام آلية معالجة المظالم المتكاملة، بناء  على الخبرة واألنظمة التي تم تطويرها  

تنمية   ووكالة  العامة  األشغال  ومشروع  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  استخدم  السابق.  المشروع  إطار  في 

الصغيرة واألصغ بما في ذلك صناديق  المنشآت  المظالم،  االتصال اللتماس  ر مجموعة متنوعة من طرق 

القصيرة، وواتساب وتيليجرام والفاكس والنماذج  النصية  المجانية والرسائل  الهاتفية  الشكاوى والمكالمات 

المكاتب أو  الرئيسية  للمكاتب  الشخصية  والزيارات  والرسائل  اإللكتروني.  البريد  ورسائل  اإلنترنت   عبر 

، سيطور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ا  لوجه مع موظفي المشروع. ثاني  ا  الفرعية أو من خالل التفاعالت وجه

لتلقي   ا  موازي  ا  نظام بالرصد  المعنية  المستقلة  للوكالة  اتصال  تشغيل مركز  المظالم من خالل  آللية معالجة 

المشر من  المستفيدين  وإلى  من  والصادرة  الواردة  ساخن  المكالمات  خط  عبر  المستهدفة  والمجتمعات  وع 

مخصص مجاني، والرسائل النصية القصيرة / رسائل واتساب. سيسهل النظام الرد على المكالمات المجانية 

 لجميع مشغلي الهاتف المحمول الثالثة ومن الخطوط الهاتفية الثابتة / األرضية. 

سي .368 المشروع،  بأنشطة  المتصلة  الشواغل  أو  الشكاوى  إدارة لمعالجة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  تولى 

. وسيكون من األهمية بمكان أن يكون هناك اتصال جيد بشأن عمليات نظام  1الشكاوى الواردة في إطار المكون  

آلية التظلمات، سواء من حيث حقوق المستفيدين أو حدود النظام. وستسجل الشكاوى التي يتلقاها نظام آلية التظلم 

قيق فيها وتحل على وجه السرعة. ويعتمد المشروع المقترح آلية التظلم لدى برنامج األمم المتحدة  وتتبعها والتح

اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي التابعين لمنظمة األغذية والزراعة باإلضافة إلى الصندوق االجتماعي للتنمية،  

شغال العامة. ويضطلع برنامج األغذية العالمي ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، وآلية التظلم لمشروع األ

ومنظمة األغذية والزراعة بالمسؤولية العامة عن إدارة الشكاوى الواردة من خالل الصندوق االجتماعي للتنمية  

. وستنشر منظمة األغذية والزراعة 4و    3و    2ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر، في إطار المكونات  

الساخن الخط  لزيادة    رقم  والمحلي  اإلقليمي  الصعيدين  استفسارات على  على  المستويين  هذين  على  المساءلة 

وسيشمل نظام آلية التظلم هذا آليات متعددة لالستيعاب )الهاتف، وصندوق الشكاوى، والموقع على   المواطنين.

 شبكة االنترنت، والبريد اإللكتروني، والرسائل النصية(.

آلية التظلم التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لهذا المشروع قائمة بالفعل )وفقا للمعيار البيئي واالجتماعي رقم   .369

(( وستستخدم لتقدير ومعالجة شواغل محددة في الوقت المناسب. ويتبع المشروع آلية معالجة التظلمات القائمة 10)

متحدة اإلنمائي ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي  بالفعل لمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم ال

الودي  الحل  بتيسير  المشروع  يقوم جميع شركاء  اليمن.  في  الصغيرة واألصغر  المنشآت  تنمية  ووكالة  للتنمية 

التوالي، فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة أو المحتملة لمنظمة   المشروع، على  لشواغل المستفيدين من أنشطة 
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غذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية  األ

المنشآت الصغيرة واألصغر والصندوق االجتماعي للتنمية، وكذلك المعايير وااللتزامات األخالقية واالجتماعية  

 ي/االستغالل واالعتداء الجنسيين. والبيئية والمتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماع

في الحاالت التي ال تحل فيها الشكاوى )يديرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(:    1التظلمات في إطار المكون   .370

بواسطة الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة، ينبغي أن تصعد إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

عرض عام. وستطبق آليات معالجة الشكاوى على    12الجدول  لدراسة واإلغالق. يرد في  لمواصلة التحقيق وا

 النحو التالي:

المستوى    على  )األول  الشكوى  لتسوية  مستويات  ثالثة  على  وتفعل  التظلمات،  معالجة  آلية  ستطبق 

ي للتنمية  الميداني، الثاني على مستوى الفرع، الثالث على مستوى المكتب الرئيسي للصندوق االجتماع

 ومشروع األشغال العامة(. 

سيكلف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مركز االتصال لدى الوكيل المستقل المعني بالرصد بالتحقق من   

قوائم الشكاوى على أساس شهري وتقديم تقرير عنها. ولذلك، سيتعين على الشركاء المنفذين أن يتبادلوا  

 تظلمات )ربما من خالل الربط بنظام المعلومات اإلدارية الجديد(. مرة كل أسبوعين قائمة آلية معالجة ال

سيخصص برنامج األمم المتحدة اإلنمائي رقم )االتصال، الرسائل النصية القصيرة، واتساب( للمشتكين   

الذين قد ال يكونون راضين عن قرار الشركاء المنفذين ويرغبون في تصعيد شكواهم إلى مستوى أعلى  

 ع من آليات معالجة الشكاوى(.)المستوى الراب

سيكفل الشركاء المنفذون حصول المشتكين غير الراضين على معلومات وافية عن الرقم المخصص   

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. ويمكن أيضا أن يساعد الرصد المستقل باستخدام طرف ثالث في هذه  

الراضين إلى المستوى الرابع لبرنامج األمم المسألة، باالتصال بجميع المتظلمين وإحالة المشتكين غير  

 المتحدة اإلنمائي(

إذا كان الشاكي ال يزال غير راض بعد تدخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإنه سيتم إدخال مستوى   

 آخر لتصعيد شكواه إلى المقر الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 

 
 لمات لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه المنفذينموجز جهات اتصال آلية التظ : 12الجدول 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء 

 ( 1)المكون 
 العنوان واسم جهة االتصال

في الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة 

 أيام   5ينبغي أن ترد المكاتب الميدانية والفروع في غضون 

 

في المكتب الرئيسي لصندوق االجتماعي 

 للتنمية

  السيد/ محمد العنتري جهة االتصال: اسم

   yemen.org-chm_hq@sfdالبريد اإللكتروني: 

772045256  /8009800 

يوما والرد عليها في  14دة حاالت الشكاوى في غضون ينبغي تخفيف ح

 أيام.  5غضون 

في المكتب الرئيسي لمشروع األشغال 

 العامة

 عبد الرحمن سرحان  اسم جهة االتصال: السيد/

   a.sharhan@pwpyemen.orgالبريد اإللكتروني: 

77526262  /8002626 

يوما والرد عليها في  14ينبغي تخفيف حدة حاالت الشكاوى في غضون 

 أيام.  5غضون 

mailto:chm_hq@sfd-yemen.org
mailto:a.sharhan@pwpyemen.org
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 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء 

 ( 1)المكون 
 العنوان واسم جهة االتصال

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمن

 ناهد حسين

   nahid.hussein@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 أخصائي اإلجراءات الوقائية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  

 mey.ahmed@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 أخصائي الرصد والتقييم في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

   kazi.hossain@undp.orgالبريد اإللكتروني:

 

المكتب الرئيسي لبرنامج األمم المتحدة  في 

 اإلنمائي 

 011-844-595-5206رقم االتصال: 

 project.concerns@undp.orgالبريد اإللكتروني: 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  ، SECU/SRM ،OAI :: العنوان: عناية

 10017، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية 4يو.إن. بالزا، الدور  1

 
 

، وفي الحاالت التي ال يمكن فيها معالجة التظلم على مستوى المشروع، تقوم  4و    3و    2بالنسبة للمكونات   .371

أوال باستكشاف أي مسار محتمل للوساطة على مستوى الوزرات و/أو اإلدارة المحلية قبل    وحدة إدارة المشروع

 تصعيدها إلى ممثل منظمة األغذية والزراعة في البلد. 

آلية تظلمات لجميع المشاريع لتمكين المستفيدين من إبالغ شواغلهم فيما   األغذية والزراعة  منظمةأنشأت   .372

يتعلق بأنشطة المشروع. وتوفر منظمة األغذية والزراعة نقاط وصول متعددة إلى آلية التظلمات التابعة لمنظمة  

يعبر المستفيدون عن شواغلهم. وتشمل نقاط الوصول هذه معلومات جهات االتصال بآلية  لكياألغذية والزراعة 

واتساب،   ورقم  القصيرة  النصية  الرسائل  إلرسال  ورقم  مجانا،  أرضيا  وخطا  ساخنا  خطا  تشمل  التي  التظلم، 

 .13للجدول والمواقع االلكتروني وبريد الكتروني، ونموذج ورقي، وفقا 

   هات اتصال آلية التظلمات لمنظمة األغذية والزراعةتفاصيل ج : 13الجدول 

 أيام عمل. 5يجب الرد في غضون  وحدة إدارة المشاريع

وحدة تنسيق  

 المشروع

يجوز ألي منظمة ان تتسلم شكوى ويجب عليها تقدم ما يثبت تلقيها وان تدعو الشخص إلى اجتماع 

بالموضوع، يجب على المتلقي أن يرسل  خاص لتوثيق القضية. وإذا كانت القضية ذات صلة 

المعلومات إلى جميع أعضاء اللجنة التوجيهية الفنيةوأن يدعو إلى عقد اجتماع لمعالجة المشكلة. ويجب 

 أيام عمل بعد اجتماع اللجنة التوجيهية. 5إرسال الرد في غضون 

ممثل منظمة األغذية  

 والزراعة

 بالتشاور مع اللجنة التوجيهية الفنية. أيام عمل،  5يجب االستجابة في غضون 

YE@fao.org-FAO   

 د حسين قدين  

 Hussein.Gadain@fao.org  

)كافة شركات الهاتف المحمول وخطوط الهاتف  رقم الهاتف المجاني ورقم الرسائل النصية القصيرة

 800 19 19األرضي(: 

 776 01 30 30 رقم واتساب:

   Feedback@fao.org-Yemen  البريد اإللكتروني:

مكتب منظمة األغذية  

والزراعة اإلقليمي 

للشرق األدنى  

 وشمال أفريقيا 

 أيام عمل بالتشاور مع ممثل منظمة األغذية والزراعة.  5غضون يجب الرد في 

 سيرج ناكوزي  

ADG@fao.org-RNE; RNE@fao.org-FAO 

Serge.Nakouzi@fao.org 

 7006 3331 اىل      0006 3331 (202) هاتف:

 مكتب المفتش العام 
 لإلبالغ عن احتيال محتمل وسلوكيات سيئة عبر الفاكس، سرية:

+(39 )60 075 33325 

mailto:nahid.hussein@undp.org
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  hotline@fao.org-investigationsعن طريق البريد االلكتروني: 

 33325 075 60( 39)+ عن طريق خط الهاتف الساخن السري:

 

 

ذلك،   .373 على  الشكاوى  بناء  لتسجيل  الشكاوى  إلى  للوصول  بيانات  قاعدة  والزراعة  األغذية  منظمة  أنشأت 

الشكاوى الميدانية أو التظلمات  ومتابعتها واتخاذ إجراءات بشأنها. تم أيضا تصميم نموذج غير متصل لتسجيل  

األشخاص   يثير  أن  يمكن  االتصال.  مركز  عن  مسؤول  والزراعة شخص  األغذية  منظمة  ولدى  اتصال.  دون 

التظلمات في حال وجود مخاوف بشأن: ) المحلية؛ )1المتضررون  المستفيدين والمجتمعات  اختيار  ( كمية  2( 

 إساءة معاملة الموظفين، وما إلى ذلك.   (4. )( الفساد أو السرقة3المساعدة ونوعيتها؛ )

إليها أيضا باسم   .374 آلية تعليقات المستفيدين، توضح آلية معالجة التظلمات/ آلية تعليقات المستفيدين  كما يشار 

التي يمكن للمجتمعات و/أو األفراد، الذين يعتقدون أنهم متأثرون من المشروع أو من المشروع الفرعي   اإلجراءات

مكنهم استخدامها لتقديم شكاواهم، فضال عن اإلجراءات التي تستخدمها منظمة األغذية والزراعة  المحدد، والتي ي

لتسجيل الشكاوى وتعقبها والتحقيق فيها وحلها على نحو منهجي. سيختلف اإلطار الزمني إلدارة التعليقات، بما  

لطب تبعا  المستفيدون،  أثارها  التي  للشكاوى  مناسبة  استجابة  تقديم  ذلك  وحجمها. في  عنها  المبلغ  المشكلة  يعة 

وستستعرض التعليقات دائما وستبذل جهود مستمرة لتحسين البرنامج، بما في ذلك الحد من وقوع أحداث سلبية 

وفيما يلي اإلجراء العام لكيفية تعامل منظمة األغذية والزراعة مع التعليقات والشكاوى   مماثلة أو منع حدوثها.

 المقدمة:

تعلي  • أي  لها  استالم  المخصص  النظام  / شكاوى وقيدها في  المتصل وطبيعة قات  وتدوين تفاصيل 

 المالحظات. 

نقل الشكوى في النموذج المخصص إلى الموظفين المعنيين لمعالجتها، استنادا إلى تصنيف الشكوى   •

 (.14الجدول )انظر 

بأقرب فرصة ممكنة، فإن في غضون خمسة أيام عمل. وفي حالة عدم إمكانية حل المسألة    – القرار   •

 الشكوى سترسل إلى ما هو أبعد من ذلك، على النحو المبين في قسم "القرار" أدناه. 

 إبالغ صاحب الشكوى في موعد ال يتجاوز سبعة أيام عمل بعد استالمه القضية.  •

 إغالق الشكوى.  •

 
 لمعني بصنع/اتخاذ القرارات  أعضاء فريق عمل منظمة األغذية والزراعة منظمة األغذية والزراعة ا : 14الجدول 

 النوع الفئة
 جهة صنع / اتخاذ 

 القرار 
 اإلطار الزمني

 الفئة أ.  

 منخفضة

 استفسارات. −

 طلب مساعدة. −

 مكالمات خاطئة. −

 فورا مشغل الهاتف  −
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 النوع الفئة
 جهة صنع / اتخاذ 

 القرار 
 اإلطار الزمني

 الفئة ب.

 ة متوسط

والخدمات   − المدخالت  تسليم  )تأخر  تشغيلية 

 ومدفوعات التحويل النقدي، وما إلى ذلك(. 

 قائمة المستفيدين. خارج  −

في   − المدرجة  )غير  المستهدفة  المنطقة  خارج 

 المشروع(. 

 توزيع مبلغ أقل من المبلغ المتوخى. −

 عدم وضوح أو عدم تطبيق معايير االختيار.  −

 جودة األصناف والخدمات المقدمة. −

 تداخل األنشطة في المنطقة المعنية. −

 عدم الرضا عن أنشطة منظمة األغذية والزراعة.  −

البرنامج،  − مساعد 

األغذية  منظمة 

 والزراعة. 

العمليات،   − مساعد 

األغذية  منظمة 

 والزراعة. 

الفني  − المساعد 

أو  المعني  للمشروع 

   الموظفين المعنيين.

المتابعة  − اتصال  نقطة 

 والتقييم. 

 

مراجعة كل 

 أسبوعين

 الفئة ج.

 ة حرج

األغذية  − منظمة  موظفي  جانب  من  سلوك  سوء 

 موظفي شركائها المنفذين.والزراعة أو من جانب  

 الفساد.  −

فرض ضرائب على المدخالت والمدفوعات من  −

 جانب السلطات المحلية.

 . االستغالل واالعتداء الجنسيين −

 اساءه استعمال السلطة. −

األغذية  − منظمة  ممثل 

وكيل  أو  والزراعة 

األغذية  منظمة  ممثل 

 والزراعة. 

البرنامج،  − مساعد 

األغذية  منظمة 

 والزراعة. 

العمليات،   − مساعد 

األغذية  منظمة 

 والزراعة. 

من   − بتعيين  آخرين 

األغذية  منظمة 

على  بناء  والزراعة 

 حساسية الحالة. 

نقلها فورا إلى 

ممثل منظمة  

األغذية  

والزراعة/نائب 

ممثل منظمة  

األغذية  

والزراعة التخاذ 

 القرار المناسب.

 

التظلمات تصنيف الشكوى وفقا لمعايير محددة، مثل حساسية  عند تلقي الشكوى، يتعين على منسق آلية معالجة   .375

الجدول   الثاني من  العمود  أنواع   14الشكوى وأهميتها وإلحاحها )كما هو مبين في  أعاله، حيث تصنف بعض 

 الشكاوى بالفعل في إطار كل فئة(. ويتم تحديد كل شكوى مستلمة وتصنيفها ضمن الفئة المناسبة.

المتحدة وبما أن منظمة األغذية   .376 التظلمات، فإن وكاالت األمم  الموحد عن  والزراعة ستقود عملية اإلبالغ 

الشريكة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األغذية العالمي( والشركاء المنفذين اآلخرين ملزمون بحفظ  

ت المتخذة. ويجب  سجالت عن التظلمات والشكاوى، بما في ذلك أي محاضر للمناقشات والتوصيات و/أو القرارا 

 تقديم ملخصات للشكاوى المسجلة في تقاريرها المرحلية. 

 آلية معالجة تظلمات العمال 

سوف تدار حقوق وواجبات العمال وأرباب العمل وفقا للقوانين واللوائح الوطنية. ترد تفاصيل آلية معالجة  .377

التظلمات الخاصة بالمشروع في إجراءات إدارة العمالة، وينبغي أن يشار فيها إلى اإلجراءات/التفاصيل الكاملة.  

تظل إجراءات إدارة    –ينبغي اعتبارها نظرة عامة كاملة  للعملية ولكن ال    ا  موجز  ا  النقطية أدناه ملخص   الرموزتقدم  
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موجز للعملية، ولكن ال ينبغي النظر إلى االستعراض العام يرد أدناه  العمالة بمثابة النقطة المرجعية األساسية.  

 أي إجراءات إدارة العمل باعتبارها النقطة المرجعية الرئيسية.    –الكامل 

 المشروع محمية بالقوانين واللوائح الوطنية.حقوق وواجبات جميع العاملين في  •

عندما تحدث انتهاكات بسبب صاحب العقد/صاحب العمل، يجوز للعمال/الموظفين تقديم شكواهم  •

و/أو تظلماتهم إلى أصحاب المشروع/المشروع الفرعي بإحدى الطرق اآلتية: التقديم شخصيا أو 

أو عبر موقع ويب. وينبغي أن يقدم المشتكون عبر الهاتف أو برسالة نصية أو بالبريد اإللكتروني  

 معلومات وافية عن الحاالت قدر اإلمكان، بما في ذلك تحديد اللوائح المحتمل انتهاكها.  

سيقوم أصحاب المشروع/المشروع الفرعي بتسجيل الشكوى/التظلم )في سجل( والرد على مقدم   •

صاحب المشروع/المشروع الفرعي   الشكوى كتابة في غضون سبعة أيام من تلقي الشكوى. ويتخذ

يوما بعد تلقي الشكوى/التظلم وحفظ جميع المعلومات في قاعدة البيانات   15إجراءات في غضون  

يوما من تلقي   30الخاصة بآلية معالجة التظلمات. وينبغي التوصل إلى قرار بشأن ذلك في غضون  

 الشكوى/التظلم. 

حل التظلم، فلديهما الحق في تقديم التظلم/الشكوى إلى إذا لم يتمكن الطرفان من االتفاق أو تعذر   •

الوكاالت  بها  التي تقوم  التسوية  القضايا ومتابعة عمليات  المسؤولة عن معالجة  المنفذة  الوكاالت 

 المنفذة. 

تقرير  • خالل  من  بالشكوى/التظلم  الدولي  البنك  بإبالغ  الفرعي  المشروع/المشروع  يقوم صاحب 

بيد أنه بالنسبة للحاالت الخطيرة، ستطرح المسألة على البنك الدولي    الرصد البيئي واالجتماعي.

 ساعة بعد تلقي الشكوى/التظلم. 48في غضون 

الحصول على  .378 إلى  تهدف  والتي  المشروع  إدارة  متكامل من عناصر  التظلمات عنصر  معالجة  آلية  تعتبر 

و المشروع  بأنشطة  المتعلقة  الشكاوى  وتسوية  المستفيدين  من  معالجة  تعقيبات  آليات  وتستند  المشروع.  أداء 

التظلمات الخاصة بالمشروع إلى متطلبات البنك الدولي واألمم المتحدة، واألهم من ذلك، المتطلبات الوطنية لحل 

بالمشروع)المشاريع(   المتأثرين  المحليين/األشخاص  والسكان  المشروع  أصحاب  بين  المحتملة  المشاكل 

 الفرعي)الفرعية(.

  واالجتماعية البيئية  اإلدارة  إطار عن  اإلفصاحو التشاور .11

 

 متطلبات التشاور 1- 11

يتطلب البنك الدولي إجراء مشاورات مع السكان المتأثر بالمشروع والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة  .379

ذوي الصلة. وينبغي أن تعرض المشاورات معلومات عن الجوانب التالية: أ( الغرض من المشروع. ب(    اآلخرين

البيئي واالجتماعي. ج( عرض الدراسات التكميلية المطلوبة، والحاالت التي تنطبق عليها. وقد تم  التقييم  نتائج 

اإل الحالي وجميع وثائق  البيئية واالجتماعية  إطار عمل اإلدارة  إلى إعداد  استنادا  الصلة  الوقائية ذات  جراءات 

عملية تشاورية على المستويين المركزي والميداني، وإن كان ذلك مقيدا بسبب القيود المفروضة من جراء فيروس  

)كوفيد الطوارئ،  19-كورونا  ظروف  في ظل  الفريدة  واالحتياجات  للمشروع  الطارئ  الطابع  إلى  وبالنظر   .)

المستوى المركزي، في حين اعتمدت التعليقات على المستوى الميداني على مزيج  أجريت مشاورات أولية على  

الجارية،   للمشاريع  بأنشطة مماثلة  التي أجريت في مناطق مشاريع متداخلة فيما يتعلق  السابقة  المشاورات  من 

 ومشاورات ما بعد التقييم مع مجتمعات محلية مختارة.   

في جميع مراحل تنفيذ المشروع ممارسة جيدة تضمن معالجة اآلثار تعتبر المشاورات والتوعية المجتمعية   .380

السلبية المحتملة معالجة سليمة أثناء بناء المشروع وعملياته. ويلزم دائما التشاور مع السكان المتأثرين   والشواغل 

األقليات  عندما تشمل األنشطة تشريد أو نزوح مادي أو اقتصادي و/أو السكان الضعفاء )كبار السن والنساء و

 اإلثنية والشباب(. ترد شروط التشاور بالتفصيل في خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع.  
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 موجز عملية التشاور  2- 11

 العامة مكون أساسي من مكونات المشروع، وقد كانت محورية في إعداد الوثائق اآلتية: المشاوراتتعتبر  .381

 خطة االلتزام البيئي واالجتماعي. 

 صحاب المصلحة. خطة إشراك أ 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. 

 خطة إدارة اآلفات ومبيدات اآلفات. 

 إطار عمل إعادة التوطين. 

 إجراءات إدارة العمالة.  

 ركزت المشاورات األولية على ما يأتي:   .382

 الحصول على المعلومات األساسية بما من شأنه تعميق فهم المخاطر/اآلثار المحتملة. 

 السكان في منطقة المشروع، بمن فيهم األسر المعيشية المحتمل تضررها، باآلثار المحتملة للمشروع. إعالم  

 عرض التعليقات الواردة في وثائق اإلجراءات الوقائية، حيثما يكون ذلك ضروريا . 

بشأن   .383 الرئيسيين  المصلحة  أصحاب  مع  العامة  المشاورات  من  المزيد  البيئية  ستعقد  اإلدارة  عمل  إطار 

العربية متاحة، وال سيما خالل ورشة عمل تدشين   واالجتماعية اللغة  إلى  الوثيقة  الحالي متى أصبحت ترجمة 

م(. وفور االنتهاء من الترجمة، ستقوم الوكاالت المنفذة بما 2021انعقادها في أواخر عام    مؤقتاالمشروع )المقرر  

( تلخيص نتائج تلك 2الحالي. )  يئية واالجتماعية إطار عمل اإلدارة الب( إجراء مشاورات عامة بشأن  1يأتي: )

المشاورات ويشمل هذا الملخص قائمة بأسماء المشاركين وتاريخ المشاورات ومكان انعقادها والنقاط التي نوقشت  

خاللها ووجهات نظر وآراء المجموعات التي جرى التشاور معها وتعليقات فريق إعداد المشروع. وبما أن وثائق  

لوقائية وثائق "حية"، فستقوم الوكاالت المنفذة بالتالي بإلحاق أحدث نتائج واستنتاجات تلك المشاورات  اإلجراءات ا

 بخطة إشراك أصحاب المصلحة في هذا المشروع. 

 

 نتائج المشاورات العامة األولية 11-3

 .لنتائج المشاورات االجتماعية في خطة إشراك أصحاب المصلحة موجزيرد  .384

 
 اإلفصاح عن المعلومات  11-4

385. ( واالجتماعي رقم  البيئي  والمعيار  المعلومات  إلى  الوصول  بشأن  الدولي  البنك  لسياسة  )إشراك  10وفقا   )

الرئيسي  المصلحة  ألصحاب  محليا  اإلفصاح  تم  المعلومات(،  عن  واإلفصاح  المصلحة  جميع أصحاب  عن  ين 

الحالي  البيئية واالجتماعية  اإلدارة  إطار عمل  فيها  بما  الوقائية،  لوثائق اإلجراءات  النهائية  المسودات والصيغ 

وخطة االلتزام البيئي واالجتماعي وخطة إشراك أصحاب المصلحة وإجراءات إدارة العمالة وإطار عمل إعادة 

الوصول إليه وفي شكل ولغة مفهومين. وتوجد ملخصات    التوطين )إلى آخره( وجميعها متاح في مكان يسهل

تنفيذية لجميع وثائق اإلجراءات الوقائية باللغتين العربية واإلنجليزية على شبكة االنترنت في مواقع كل من منظمة  

 األغذية والزراعة/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/الشركاء المنفذين والحكومة الخارجية والبنك الدولي.  
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 الثغرات  وتحليل  كاملة  قانونية  مراجعة :1  الملحق

 
م لكل من هذا المشروع ومشروع مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن. يتم تنظيم القوانين  2021الدكتور فضل النزيلي في فبراير  تم إعداد المراجعة القانونية التالية وتحليل الثغرات من قبل  

 . بالمعايير البيئية واالجتماعية التي تنطبق عليها الوطنية فيما يتعلق

 
 الفجوات / اإلجراء الموصى به  القوانين الوطنية المعمول بها في اليمن متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي 

 (: التقييم البيئي 1المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

واآلثار   المخاطر  وإدارة  وتقييم  البيئية تحديد 

المعايير  مع  تتفق  بطريقة  للمشروع  واالجتماعية 

 البيئية واالجتماعية.

 ( من الدستور اليمني: 35المادة )

حماية البيئة هي مسؤولية جماعية للدولة والمجتمع ككل. حماية البيئية واجب ديني ووطني على كل  

 فرد. 

  

 ( رقم  البيئة  حماية  لسنة  26قانون  اإلجراءات    م:1995(  إلنفاذ  اآلفات  مبيدات  تسجيل  يستلزم 

والشكليات التي يتعين على الجهات المختصة اعتمادها قبل منح الموافقة على تداول المبيدات وبعد 

فحص مطابقتها للمواصفات والتركيبات ذات الصلة من أجل التأكد من أنها غير ضارة بصحة اإلنسان  

 و المنصوص عليه في المواد اآلتية: وأنها آمنة وسليمة بيئيا  على النح

ال يجوز تداول المبيدات اال بترخيص من الجهة المختصة ووفقا  ( من ذات القانون:  15المادة رقم )

 للقوانين النافذة.

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع  

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 
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على الجهة المختصة بالتنسيق مع المجلس اقتراح اللوائح التي  ( من ذات القانون:  16المادة رقم )

 تحدد وتراقب األمور التالية: 

أنواع مبيدات اآلفات النباتية وأنواع المبيدات والمواد الكيماوية األخرى التي يجوز تداولها  - 1

شروط واجراءات تراخيص تداول المبيدات   - 2وتحديد مواصفاتها. شروط التعامل الخاصة بهم. 

طريقة اختيار عينات   - 4إجراءات تسجيل المبيدات وإعادة تسجيلها.  -3واذونات استيرادها. 

طريقة التخلص من  - 5المبيدات وتحليلها وطرق االعتراض واالعتراض على نتائج التحليل. 

 المبيدات منتهية الصالحية والزجاجات والعبوات الفارغة. 

في حالة منح الموافقة على تسجيل أي مبيد، تحدد فترة تسجيل   ( من ذات القانون:17المادة رقم )

 . ا  ة تسجيله أو إلغاؤه حسبما تراه الجهة المختصة ضروري هذا المبيد لمدة خمس سنوات ويمكن إعاد

تضع الجهة المختصة مواصفات المبيدات وشروط تداولها   ( من ذات القانون:18المادة رقم )

بالتنسيق مع المجلس، مع مراعاة المواصفات والشروط التي تصدرها منظمة الصحة العالمية  

 للتنمية الصناعية.ومنظمة األغذية والزراعة والمنظمة العربية 

يجب أن تكون مستودعات وتخزين المبيدات بعيدة عن  - 1( من ذات القانون:  19المادة رقم )

أو حظائر الحيوانات أو   16المناطق المأهولة بالسكان أو المناطق التجارية. قانون حماية البيئة رقم  

المصانع وتخزين المواد الغذائية والمشروبات والعصائر. يجب أن يكون جيد التهوية ومستوفي  
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سالمة والتقنية أو أي متطلبات أخرى تحددها وتقررها الجهة  للشروط والشروط الخاصة بالصحة وال

 المختصة. 

بشأن تنظيم تداول مبيدات اآلفات النباتية في الباب الثاني م 1999( لسنة 25قانون المبيدات رقم )

 ( يهدف هذا القانون إلى: 3األهداف العامة المادة )

 تنظيم عمليات تداول مبيدات اآلفات النباتية. - أ

 م إجراءات التسجيل والرقابة والتفتيش والتداول لمبيدات اآلفات الزراعية. ب. تنظي 

ج. تجنب مخاطر المبيدات واآلثار السامة منها على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة، وحماية األعداء  

 .ا  الطبيعيين لآلفات والحشرات المفيدة اقتصادي 

لتعزيز األداء البيئي واالجتماعي المحسن ، 

 بطرق تعترف بقدرة المقترض وتعززها.

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع   م. 5199( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم )

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 

اعتماد نهج هرمي للتخفيف من أجل توقع المخاطر  

 واآلثار وتفاديها؛

 كما هو أعاله. –م 1999( لسنة 25قانون رقم )

اإلنسان جزء مهم ومؤثر في البيئة الطبيعية التي يعيش  - 1  (:4م المادة )1995( لسنة  26قانون رقم )

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع  

  أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل
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الحاالت التي ال يكون فيها التجنب ممكنا، تقليل  في  

 المخاطر والتأثيرات إلى مستويات مقبولة. 

الحد   إلى  والتأثيرات  المخاطر  تقليص  وبمجرد 

 األدنى أو تقليلها، يصبح من الممكن التخفيف منها.

يتم   كبيرة،  متبقية  آثار  وجود  استمرار  حالة  في 

حيثما يكون   التعويض عن اآلثار المتبقية أو تداركها،

 . ا  ومالي  ا  تقني  ا  ذلك ممكن 

ع  لكل فرد الحق األساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتوافق م - 2فيها ويستخدم مواردها.  

سالمة اإلنسان وتتوافق معها تضمن النمو الفكري والعقلي والبدني والصحي، حيث يلتزم كل شخص  

 طبيعي وقانوني بما يلي: البيئة ومواردها الطبيعية ومنع اإلضرار بالبيئة ومكافحة التلوث. 

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 

السلبية   اآلثار  تقع  ال  بحيث  متباينة  تدابير  اعتماد 

بشكل غير متناسب على المحرومين أو المستضعفين 

التنمية  منافع  تقاسم  من  محرومين  يكونون  وال   ،

 وع. والفرص الناتجة عن المشر 

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع   م 1995( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم )

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 

المؤسسات واألنظمة والقوانين واللوائح  االستفادة من  

تقييم  في  الوطنية  واالجتماعية  البيئية  واإلجراءات 

 المشاريع وتطويرها وتنفيذها ، كلما كان ذلك مناسبا .

: للسلطة المختصة اتخاذ اإلجراءات اآلتية:  ج  23: المادة 1999لسنة  25قانون المبيدات رقم  

جمهورية بإعادة ملء أي حاوية مبيد متسرب وتنظيف  يلتزم أي شخص يتعامل مع مبيدات في ال

 المناطق الملوثة ودفع تعويض مالي تحت إشراف السلطة المختصة. 

المتطلبات الوطنية مع    ال توجد فجوة. تتماشى

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  
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: يتحمل كل من يضر بالبيئة جميع التكاليف والمصاريف الناشئة  ( 9، 4قانون حماية البيئية المادة ) 

 عن إزالة الضرر باإلضافة إلى التعويض عنه. 

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 

 (: العمالة وظروف العمل 2المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 م  1995( لعام 5قانون العمل رقم ) لتعزيز السالمة والصحة في العمل. 

( يفي  (:  113المادة  أنه  التأكد من  بتكليف أي مشروع جديد  يقوم  الذي  يجب على صاحب العمل 

  متطلبات بمتطلبات السالمة والصحة المهنية. على الوزارة المختصة التأكد من االلتزام بشروط و

 السالمة والصحة المهنية المناسبة. 

 

 يجب على أصحاب العمل مراعاة القواعد اآلتية: : 11المادة  

. يجب الحفاظ على شروط الصحة والسالمة في مكان العمل بما يتفق مع متطلبات السالمة  1

 والصحة المهنية. 

عمل وفقا   . يجب أن تكون أماكن العمل جيدة التهوية ومضاءة بشكل مناسب خالل ساعات ال2

 للمعايير الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة عن السالمة والصحة المهنية.

. يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من األضرار التي قد تلحق بصحتهم بسبب الغاز  3

 أو الغبار أو الدخان أو أي انبعاثات أو نفايات أخرى يحتمل تفريغها من قبل الصناعة. 

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع  

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 
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اذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال من مخاطر المعدات واآلالت ومخاطر الناقالت  . يجب اتخ4

 والمناولة، بما في ذلك مخاطر االنهيار.

. يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد األخطار الطبيعية واألضرار بما في ذلك الصحة  5

 والرطوبة والبرودة. 

وء المفرط، والضوضاء، واإلشعاع الضار أو  . يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ضد مخاطر الض 6

الخطير، واالهتزاز، والتغير في الضغط الجوي داخل مكان العمل، بما في ذلك أي خطر حدوث  

 انفجار.

. يجب توفير مراحيض وغرف غسيل يسهل الوصول إليها، كما يجب توفير مراحيض وغرف  7

 .غسيل منفصلة للعامالت إذا كانت النساء يعملن في المبنى

 . يجب توفير إمدادات مياه الشرب المالئمة والتي يسهل الوصول إليها الستخدام العامل. 8

. يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة للتعامل مع الحرائق وتوفير معدات مكافحة الحرائق بما في  9

 ذلك مخارج الطوارئ التي يجب الحفاظ عليها في حالة عمل في جميع األوقات. 

حوادث العمل وأمراض المهنة في سجل وتبليغ الجهات المختصة بإحصاءات حوادث  . تدون 10

 العمل وأمراض المهنة لتقديمها إلى الوزارة عند الطلب. 

: على أصحاب العمل اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية العمال وضمان سالمتهم من  115المادة  
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 يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من األخطار التي قد تنجم عن عملهم واآلالت المستخدمة. ال

 أجورهم أي مبلغ مقابل: 

)أ( توفير األجهزة والمعدات والمالبس الواقية لحماية العمال من التعرض لإلصابات واألمراض  

 المهنية.

)ب( أي عالوات ت منح للعمال عن العمل في ظروف ضارة بصحتهم، أو أي وجبات ت قدم لهم وفقا   

 المهنية.  لمتطلبات السالمة والصحة

)ج( المصروفات المتكبدة على حساب الفحوصات الطبية للعمال ، بشكل منتظم أو غير ذلك ،  

 حسبما تقتضيه متطلبات السالمة والصحة المهنية ،

 )د( توفير معدات اإلسعافات األولية في مكان العمل. 

 : تتولى الوزارة: 116المادة  

 متعلقة بالسالمة المهنية ،)أ( إسداء المشورة ألصحاب العمل في األمور ال

 )ب( تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية بشأن الوقاية من الحوادث ؛ 

 )ج( تنظيم تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين إدارات السالمة والصحة المهنية في الشركات ؛

 ؛)د( تحديد وتقييم وسائل وحدات الوقاية من الحوادث
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 ؛تصميم المواد اإليضاحية المتعلقة بالسالمة المهنية)هـ( المساعدة في 

 ؛ )و( دراسة وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالسالمة المهنية ورصد حاالت اإلصابة 

 ؛واألمراض المهنية واقتراح تدابير لتالفي تكرارها

 )ز( تحديد وتقييم وسائل ومعدات الحماية من الحوادث واإلصابات الصناعية.

 : 117ة  الماد

. تشكل لجنة عليا للسالمة والصحة المهنية، تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، بأمر 1

من مجلس الوزراء بناء  على اقتراح الوزير. يجب أن يحدد األمر المذكور وظائفه ونظامه  

 الداخلي. 

فظات والقطاعات  . يجوز تشكيل لجان فرعية للسالمة والصحة المهنية بأمر من الوزير في المحا2

والصناعات التي يراها مناسبة ، على أن تضم عضوية هذه اللجان الفرعية ممثلين عن الجهات 

 المعنية. يجب أن تحدد هذه األوامر وظائف اللجان واختصاصاتها ونظامها الداخلي. 

   : 118المادة  

، بالمخاطر  . يجب على صاحب العمل: )أ( أن يوجه المشورة ويبلغ العمال، قبل مشاركتهم1
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 المتعلقة بالعمل والمهنة واإلجراءات الوقائية التي يجب مراعاتها في العمل. 

 )ب( تقديم التوجيه المستمر للعمال ومراقبة مدى التزامهم بالصحة والسالمة المهنيتين. 

)ج( عرض تعليمات وإرشادات وملصقات في مكان ظاهر لشرح األخطار المتعلقة بالعمل والمهنة  

 اية منها واستخدام جميع الوسائل التوضيحية الممكنة لهذا الغرض. وطرق الوق

)د( زيادة وعي العمال بالسالمة المهنية وحماية الصحة وإشراكهم في الدورات التدريبية والندوات  

 حول هذه األمور. 

المهنية ،  في حالة عدم تطبيق صاحب العمل لقواعد حماية العمال والعمال وتعليمات السالمة  -  2

يجوز للمفتش أن يحصل على أمر من الوزير بوقف تشغيل اآللة التي تشكل مصدر الخطر لمدة  

في حالة استمرار الخطر وعدم قيام صاحب العمل   ،اقصاء. أسبوع ، حتى تتضح أسباب الخطر

يقوم  بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتمديد فترة اإليقاف الجزئي أو تقديم طلب اإليقاف التام ، 

الوزير بإحالة األمر إلى لجنة التحكيم المختصة. يستحق العمال الموقوفون نتيجة هذا اإلجراء  

 أجرهم كامال .

 م 2003( لسنة 25قانون رقم )

 تأمين العمال.  10. يغطي الفصل 118إلى  113الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل في المواد 

ة والصحة المهنية الالزمة، بما في ذلك: الحماية من  ي طلب من أصحاب العمل توفير شروط السالم
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مخاطر االنبعاثات )غاز، غبار وما إلى ذلك(. الحماية من حوادث اآلالت والمخاطر. توفير معدات  

الحماية الشخصية المناسبة ؛ تعويض عادل الوصول إلى الفحوصات الطبية الدورية ؛ توافر  

التأكد من توافر بيئة العمل المناسبة وشروط السالمة  اإلسعافات األولية. على السلطة المختصة 

والصحة المهنية. تتولى وزارة العمل تقديم المشورة ألصحاب العمل في مجال الصحة والسالمة  

المهنية؛ تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية للوقاية من الحوادث. تبادل المعلومات الفنية. تحديد وتقييم 

 دث وما إلى ذلك.وسائل تدابير الوقاية من الحوا

للوزير تشكيل لجان فرعية للصحة والسالمة المهنية في المحافظات وفي القطاعات والصناعات  

تشمل الجهات ذات العالقة. ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه اللجان واختصاصاتها والقواعد  

 المنظمة لعملها. 

ة العمل، يمكن أن يتلقوا أمر توقف  عندما يفشل أصحاب العمل في تنفيذ أنظمة حماية العمال وسالم

لمدة أسبوع من الوزير، حتى يتم توضيح أسباب االنتهاك. وعلى الوزير إحالة األمر إلى لجنة  

التحكيم المختصة في حالة تمديد اإليقاف الجزئي أو طلب اإليقاف الكامل. إذا لم يقم صاحب العمل  

 لحصول على أجر كامل. بإزالة الخطر، يحق للعمال الذين توقفوا عن العمل ا

لتعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص  

 لمشروع. لعمال ا

يجب أن تكون المرأة متساوية مع الرجل فيما   :42( المادة  5/1995قانون العمل اليمني رقم )

يتعلق بجميع شروط التوظيف وحقوق وواجبات وعالقات العمل، دون أي تمييز. كما يجب أن 

الوطنية   المتطلبات  تتوافق  فجوة.  توجد  ال 

وأهداف اإلطار البيئي واالجتماعي، ويكمل كل  
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تكون المرأة متساوية مع الرجل في التوظيف والترقية واألجور والتدريب والتأهيل والتأمين 

 فة أو المواصفات المهنية.االجتماعي. وال تعتبر من قبيل التمييز اشتراطات الوظي 

ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم وحمايتهم وصحتهم وسالمتهم المهنية. باإلضافة إلى  

 ذلك ، ينظم قانون التأمينات االجتماعية تعويضات التقاعد.

 

 : 1997لسنة  25اليمن يعدل قانون العمل رقم 

بشأن وضع االتفاقات   1995( لسنة 5رقم ) إجراء العديد من التعديالت على أحكام قانون العمل  - 

الجماعية ، وفسخ العقود ، وتحديد األجور ، واإلجراءات التأديبية بحق العمال ، والعقوبات. يزيل  

لإلجراءات القانونية من قبل النقابات العمالية لخرق االتفاقات الجماعية. يتطلب   ا  نص s. 33من 

(.  95من ملف الموظف إذا تحسن سلوك العامل )المادة من أصحاب العمل إزالة أي عقوبة تأديبية 

 (. ات) الجزاء 155ساعات عمل الشباب( وق. ) s. 48يلغي 

منهما اآلخر. ستطبق المنظمة كال  من اإلطار  

 يةالبيئي واالجتماعي والمتطلبات الوطن 

لحماية عمال المشروع ، بما في ذلك العمال الضعفاء  

مثل النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال )في  

وفق  ، العمل  واالجتماعي    ا  سن  البيئي  المعيار  لهذا 

العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل  5( المادة  5/1995اليمني رقم )قانون العمل 

شخص قادر على العمل على أساس المساواة في الظروف والفرص والضمانات والحقوق دون  

تمييز على أساس الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو المعتقدات أو اللغة. تنظم الدولة، قدر  

 العمل من خالل التخطيط اإلنمائي لالقتصاد الوطني. اإلمكان، الحق في الوصول إلى

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع  

أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، ويكمل كل  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  
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والعمال المهاجرين والعمال المتعاقدين والعاملين في 

 المجتمع وعمال اإلمداد األولي ، حسب االقتضاء. 

يلتزم أصحاب العمل، حسب مواردهم وفرصهم  : 15( المادة  5/1995قانون العمل اليمني رقم )

في المائة   5المتاحة، بتوظيف المعوقين الذين ترشحهم الوزارة أو مكاتبها الفرعية بنسبة تصل إلى 

ومهن تتناسب مع إمكانياتهم وإمكانياتهم بما يضمن ذلك.  من إجمالي قوة العمل لديهم في وظائف 

 التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

: ال يجوز تكليف المرأة بعمل إضافي اعتبارا  من 44( المادة  5/1995قانون العمل اليمني رقم )

العمل بعد إجازة   الشهر السادس من حملها وخالل األشهر الستة األولى التي تلي عودتها إلى

 الوضع. 

 

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 

وعمل   القسري  العمل  أشكال  جميع  استخدام  ولمنع 

كحد أدنى على ما    17تنص القاعدة رقم باألطفال،  

الذي   المشروع  في  االشتراك  أو  العمل  "سن  يلي: 

الوطني    14سيكون عمره   القانون  يحدد  لم  ما  سنة 

 سنا أعلى"

 : ( 29الدستور اليمني، المادة )

العمل حق وشرف وضرورة لتقدم المجتمع. لكل مواطن الحق في اختيار العمل المناسب له في  

القانون. ال يجوز إجبار أي مواطن على القيام بأي عمل إال في نطاق القانون وفي هذه الحالة  حدود 

 . عادل  أجر ومقابل  المشتركة المصلحة لخدمة يكون كذلك

 .العمل وأصحاب العمال بين والعالقة  المهني والعمل  النقابي النشاط  القانون ينظم

 

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية مع  

واالجتماعي ، ويكمل كل  أهداف اإلطار البيئي  

منهما اآلخر. ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

كال  من اإلطار البيئي واالجتماعي والمتطلبات  

 الوطنية 
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 خاصة بالعمل الجبري: ال 7المادة ، 5/1995قانون العمل اليمني رقم 

 يجب أن تتوافق عالقات العمل مع أحكام هذا القانون على األسس التالية: 

. ال يجوز المساس أو التجاوز عن أي حقوق للعمال بموجب عقد العمل بالمخالفة ألحكام هذا  1

 القانون.

الخاضعين  . تطبق شروط االستخدام والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على العمال 2

 لشروط أكثر مالءمة كما قد يتضمنها عقد عملهم.

تظل جميع عقود العمل السارية وقت إصدار هذا القانون سارية شريطة أن تكون أكثر مالءمة   -  3

للعمال وال يعني تجديدها أي تدهور في ظروف العمل وحقوق العمال، حتى عندما ال تكون أقل من 

 ط التوظيف المنصوص عليها في هذا القانون.ذلك. من الحد األدنى لمعايير شرو

 الخاصة بعمالة األطفال  13المادة  5/1995قانون العمل اليمني رقم 

. يجوز ألي شخص قادر وراغب في العمل أن يتقدم للتسجيل لدى الوزارة أو أحد مكاتبها في 1

لى السلطة التي منطقة سكنه ، مع بيان عمره ومهنته ومؤهالته وخبرته السابقة وعنوانه. يجب ع

يتم تقديم الطلب إليها تسجيله في سجل خاص بالتسلسل العددي بمجرد استالمه، وتصدر لمقدم  

يوضح تاريخ ووقت الطلب باإلضافة إلى رقم التسجيل المقابل وأي شيء آخر   الطلب إيصاال  

 معلومات ضرورية. 
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ف المناسبة ألعمارهم . تقترح الوزارة ومكاتبها ترشيح األشخاص المسجلين لديها للوظائ 2

 ومهاراتهم المهنية مع مراعاة ترتيب الطلبات المتسلسل. 

بشأن الحد األدنى لسن االلتحاق بالعمل   138صادق اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 . ؟؟؟؟؟؟ (2001لسنة  7)القانون رقم 

شكال عمل األطفال. يشير إلى  بشأن أسوأ أ  182صادق اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

لألطفال. ويتدخل   ا  وضار ا  أو أخالقي  ا  أو اجتماعي  ا  أو جسدي  ا  عمل األطفال على أنه عمل خطير عقلي 

في تعليمهم من خالل حرمانهم من فرصة الذهاب إلى المدرسة، من خالل إجبارهم على ترك 

 ظام في المدرسة والعمل الشاق المفرط. المدرسة قبل األوان؛ أو بمطالبتهم بمحاولة الجمع بين االنت 

قد يكون من الصعب رسم خط بين األشكال "المقبولة" لعمل األطفال وعمالة األطفال، ألنه يعتمد على  

 عمر الطفل، وأنواع العمل الذي يؤدى، والظروف التي يؤدى في ظلها. 

الجماعية   والمفاوضة  النقابية  الحرية  مبادئ  دعم 

 للعاملين في المشروع بما يتوافق مع القانون الوطني.

   ( من الدستور58المادة )

الدستور، يجوز للمواطنين تنظيم أنفسهم على أسس سياسية ومهنية  بقدر ما ال يتعارض مع

ونقابية. ولهم الحق في تكوين جمعيات في اتحادات علمية وثقافية واجتماعية ووطنية بما يخدم 

أهداف الدستور. تكفل الدولة هذه الحقوق، وتتخذ اإلجراءات الالزمة لتمكين المواطنين من  

الوطنية   المتطلبات  تتوافق  فجوة.  توجد  ال 

جتماعي، ويكمل كل  وأهداف اإلطار البيئي واال

منهما اآلخر. ستطبق المنظمة كال  من اإلطار  

( واالجتماعي  والمتطلبات  (  ESFالبيئي 

 الوطنية 
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 المنظمات السياسية والتجارية والثقافية والعلمية واالجتماعية. ممارستها. تكفل الدولة حرية 

 (: 5/1995قانون العمل اليمني )

 151المادة  

. للعمال وأصحاب العمل الحق في حرية إنشاء المنظمات واالنضمام إليها بهدف حماية 1

مور  مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم في الهيئات والمجالس واالجتماعات وفي جميع األ

 التي تخصهم.

. لنقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل الحق في مزاولة نشاطها بحرية كاملة دون أي تدخل  2

 في شؤونها أو تأثيرات خارجية. 

 و  152المادة  

من هذا القانون، ال يجوز عزل ممثلي العمال في اللجان النقابية أو   35مع مراعاة أحكام المادة 

قيامهم بأنشطتهم النقابية وفقا  لهذا القانون وقانون النقابات العمالية  تأديبهم بأي شكل آخر بسبب

 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه. .

 : 3( المادة 2002/ 35قانون تنظيم النقابات العمالية )

 تهدف هذه المواد إلى تحقيق ما يلي: 
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المشتركة والعمل على  )أ( الدفاع عن حقوق ومكاسب العمال وحركاتهم النقابية ورعاية مصالحهم 

 رفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي والثقافي والصحي. 

)ب( ضمان التعبير الكامل والتام وحرية النشاط النقابي دون التدخل في شؤونها أو التأثير عليها 

 وفق أحكام هذا القانون. 

 وتنميته.)ج( تنظيم النشاط النقابي وتأكيد دوره في بناء المجتمع اليمني 

 )د( تطوير العالقة بين األعضاء ومختلف منظماتهم النقابية وبين األعضاء أنفسهم. 

)هـ( ترسيخ روح احترام أنظمة العمل وااللتزام بها والعمل على تحقيق الترابط الفعلي لعالقات  

 العمل وزيادة اإلنتاج. 

مية للعمال ورعاية بيئة العمل  )و( االهتمام بقضايا التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومحو األ

وظروف عمل األحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل األطفال وحماية حقوقهم في العمل  

 والرعاية والرعاية للعمال المعوقين. 

)ز( ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية واالنتخابية الحرة والمباشرة لجميع المنظمات 

 والمنظمات النقابية وتشكيالتها.

 ح( تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وتعزيز روح التضامن فيما بينها. )
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)ط( إنشاء وإدارة المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية واالجتماعية والتعاونية والصحية واإلنمائية 

 والترفيهية للعمال. 

لتزويد عمال المشروع بوسائل يمكن الوصول إليها  

 إلثارة مخاوف مكان العمل. 

 (: 5/1995قانون العمل اليمني )

 ،  129المادتان 

عن طريق التفاوض لمدة أقصاها   ا  ا لتسوية النزاع ودي يعقد طرفا النزاع أو ممثلهما اجتماع -  1

 شهر واحد. يحرر محضر االجتماع الذي سيبقى سريا  ويوقع عليه الطرفان.

في حالة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع ، تحال المسألة إلى الوزارة   -  2

أجل تسوية النزاع خالل فترة ال تتجاوز  أو مكتبها المختص الذي يتولى استدعاء األطراف من 

 من تاريخ اإلحالة. ا  أسبوعين اعتبار

إذا فشلت الوساطة في حل موضوع النزاع بشكل نهائي، يجوز ألي من الطرفين  130المادة  

 عرضه على لجنة التحكيم المختصة خالل مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة. 

 تختص لجان التحكيم بفحص:  132المادة  

)أ( الخالفات والنزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب العمل والعمال فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون ، 

 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ، وعقود العمل ، واالتفاقيات الجماعية؛

فجوة   توجد  البيئي  ال  اإلطار  بين  كبيرة 

الوطنية. ومع ذلك ،  واالجتماعي والمتطلبات 

ستطبق منظمة األغذية والزراعة اإلطار البيئي 

يتعلق  فيما  احترازي  كإجراء  واالجتماعي 

 بتطبيق آلية معالجة المظالم. 
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 )ب( المخالفات المحالة إليهم فيما يتعلق بتفتيش مكان العمل ؛

ائل أخرى تنص القوانين ذات الصلة بشأنها على أنها تقع ضمن اختصاص لجان  )ج( أي مس

 التحكيم.

 136المادة  

 . تحال جميع القضايا المتعلقة بالمنازعات العمالية من أي نوع إلى لجنة التحكيم.1

 يجب أن تكون الدعاوى المعروضة موقعة من أحد طرفي النزاع أو من ينوب عنه قانونا . - 2

جراءات رفع الدعوى والتقاضي ألحكام قانون التقاضي في جميع األمور التي لم . تخضع إ3

 يشملها نص خاص في هذا القانون. 

 . تعتبر القضايا المتعلقة بشؤون العمل مستعجلة. 4

 . تكون الدعوى العمالية غير قابلة للقبول بعد انقضاء المهلة المحددة في القوانين النافذة.5

 97المادة  

 ، يجب على صاحب العمل: مخالفةتحقيق في عند ال -  1

 ؛مخالفةمن تاريخ اكتشافه لل ا  يوم 15)أ( إجراء التحقيق خالل مدة ال تتجاوز 

 ؛ ا  )ب( استكمال التحقيق وفي حالة ثبوت مسؤولية العامل ، تطبق العقوبة في مدة ال تتجاوز شهر
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 يستدعيهم للدفاع عنه،)ج( سماع العامل ودفاعه عن نفسه وشهادة أي شهود 

 )د( يلزم التحقيق كتابة ويوقع عليه جميع األطراف. 

 )هـ( سماع أي عمال على علم بظروف المخالفة. 

. للعامل أن يطعن في نتائج التحقيق أو نتائجه أمام لجنة التحكيم المختصة خالل مدة ال تزيد على 2

 شهر من تاريخ إخطاره بنتيجة التحقيق.

ال يوجد مكافئ في المعيار البيئي واالجتماعي رقم 

(2 ) 

 ،  5/1995قانون العمل اليمني رقم 

 لتزويد كل موظف بتفاصيل العمل المكتوبة

 27المادة  

عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل لتحديد شروط العمل ، حيث يتعهد العامل بالعمل 

 تحت إشراف صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر. 

 28المادة  

أشهر مع نفس صاحب العمل ،  عند توقيع عقد العمل ، قد يخضع العامل لفترة اختبار ال تتجاوز ستة 

على النحو المنصوص عليه في العقد. ال يجوز تشغيل العامل تحت التجربة أكثر من مرة لنفس  

 الوظيفة. 

لبيئي هناك فجوة. تطبيق اإلطار ا

واالجتماعي ال يتطلب من صاحب العمل 

توفير جسيمات العمالة. ستقوم منظمة  

األغذية والزراعة بتطبيق المتطلبات 

 الوطنية 
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 29المادة  

 تعتبر مدة عقد العامل اليمني غير محددة المدة ما لم ينص على خالف ذلك باالتفاق بين الطرفين..1

ي المفعول لنفس المدة المنصوص عليها في البداية إذا  . يعتبر عقد العمل الذي ينتهي مدته سار2

 .ا  استمرت عالقة العمل بين الطرفين فعلي 

. تعتبر خدمة العامل مستمرة طوال سريان عقد العمل، دون أن ينقطع استمراريتها بإجازة نظامية، 3

 بأجر أو بدون أجر، أو بسبب أي طارئ آخر منصوص عليه في هذا القانون.

 30المادة  

يحرر عقد العمل الفردي المكتوب من ثالث نسخ، ويسلم األصل للعامل، ونسخة لصاحب العمل،  .1

ونسخة للمكتب المختص بالوزارة. يجب توقيع جميع النسخ من قبل الطرفين. في حالة عدم وجود  

 عقد مكتوب، يتعين على العامل إثبات حقوقه بأي دليل مقبول. 

 ار األجر ونوع العمل ومكان العمل وتاريخ بدء العمل ومدته. . يحدد عقد العمل بشكل أساسي مقد2

. للعامل أن يطلب من صاحب العمل أن يسلمه إيصاال  بأي مستندات أو سجالت أو شهادات يعهد 3

 بها إليه.

. تعتبر العقود المتعلقة بالعمل في التعاونيات عقود عمل ويتسلم كل عامل صورة منها فور بدء  4

 عمله.
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جراءات التي يتبعها صاحب العمل لتطبيق شروط العقد كتابة ، وتصدر نسخة من هذا  . تحدد اإل5

 اإلجراء لكل عامل. 

 31المادة  

في حالة تغيير صاحب العمل ألي سبب من األسباب قبل انتهاء عقد العمل ، يعتبر الشخص   -  1

عقد العمل ما لم الذي يخلف صاحب العمل األصلي مسؤوال  عن أداء االلتزامات التي قد تنشأ عن 

 يكن غير ذلك متفق عليه. 

. في حالة إبرام عقد العمل من قبل مقاول من الباطن، يكون صاحب العمل الرئيسي مسؤوال   2

بالتضامن عن أداء جميع االلتزامات التي قد تنشأ عن عقد العمل إذا حالت الظروف دون قيام 

 المقاول من الباطن بأدائها.

 32المادة  

للنموذج الذي تضعه الوزارة ويجب أن   ا  وفق ا  ق جماعي )عقد عمل جماعي( كتابي . ي صاغ اتفا1

يتضمن الشروط األساسية المتعلقة بشروط العمل والتعهدات المتعلقة باألجور وإجراءات دفعها، 

وساعات العمل. العمل والراحة، والحوافز المالية، وشروط حماية العمل، ومواصفات المهنة  

قية وأي شروط أخرى يتفق عليها صاحب العمل واللجنة النقابية أو ممثلو العمال المشمولة باالتفا

 وفقا  للتشريعات النافذة. 
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. يتعين على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال بشكل جماعي مناقشة مشروع االتفاقية الجماعية  2

أن تكون هذه االتفاقية   واالتفاق عليها والتوقيع عليها في اجتماع عام للعمال وبالنيابة عنهم. يجب

 ملزمة لجميع العمال. يعتبر أي اتفاق جماعي ال تتم مناقشته بشكل جماعي مع العمال باطال . 

. تسري أحكام االتفاقية الجماعية على العاملين في خدمة صاحب العمل بعد دخول االتفاقية حيز  3

 التنفيذ. 

4. 

اتفاق جماعي فيما يتعلق بالعمل الذي   )أ( يحظر إبرام عقد عمل فردي بشروط تتعارض مع شروط

 يشمله االتفاق الجماعي المذكور. 

)ب( ال تسري أحكام هذه المادة على عقود العمل الفردية المبرمة أثناء سريان االتفاقية الجماعية  

بشرط أال تكون شروط العمل المنصوص عليها في عقود العمل الفردية هذه أقل مالءمة من تلك 

ي االتفاق الجماعي على أال تزيد مدته عن المدة المحددة إلنجاز العمل بالنسبة  المنصوص عليها ف

 للوظائف المؤقتة التي ال يشملها االتفاق الجماعي. 

. على اللجنة النقابية أو ممثلي العمال أن يقدموا إلى االجتماع العام للعمال أية تعديالت أو إضافات  5

 لى اتفاقية جماعية. يقترح صاحب العمل إدخالها أو إضافتها إ
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. يعتبر باطال  أي بند من بنود االتفاقية الجماعية من المحتمل أن يتسبب في انتهاك األمن أو 6

اإلضرار بالمصالح االقتصادية للبالد أو يتعارض مع القوانين واألنظمة السارية أو مع السياسة  

 العامة أو اآلداب العامة. 

 

 33المادة  

لجان النقابية أو النقابية العامة التي تمثل العمال في أكثر من مكان عمل  . يجوز ألصحاب العمل وال1

 إبرام اتفاقية جماعية مشتركة. 

. يجوز ألصحاب العمل واللجان النقابية غير األطراف في هذا االتفاق االنضمام إليها بشكل مستقل  2

وافقة األطراف المتعاقدة  على أساس اتفاق مكتوب بين الطرفين طالبين االنضمام، دون الحاجة إلى م

األصلية. يقدم طلب االنضمام إلى المكتب المختص بالوزارة بعد التوقيع عليه من قبل طرفي  

 االنضمام.

في اتفاقية جماعية أن ترفع دعوى قضائية لمخالفة االتفاقية   ا  . يجوز ألي منظمة نقابية تكون طرف3

ذا الغرض. يجوز للعضو النقابي أن يتدخل في  نيابة عن أي من أعضائها دون الحاجة إلى تكليفه به

 الدعوى المرفوعة على هذا النحو نيابة عنه ويمكنه رفع الدعوى بشكل مستقل عن النقابة.

 34المادة  
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. يتم إبرام اتفاقية جماعية بنسخ كافية لتوفير واحدة لكل من األطراف المتعاقدة وواحدة للوزارة.  1

 هذه االتفاقية ونسخة من أي مستندات تتعلق باالنضمام إليها. ويجوز للعمال الحصول على نسخة من

. ال تكون االتفاقية الجماعية ملزمة إال بعد مراجعتها وتسجيلها من قبل الوزارة أو المكتب  2

المختص. في حالة االعتراض على االتفاقية ، تقوم الوزارة بإخطار األطراف المعنية بأسباب  

من تاريخ استالم االتفاقية. في حالة عدم وجود أي اعتراض خالل هذه   ا  اعتراضها خالل ثالثين يوم

الفترة، تعتبر االتفاقية سارية المفعول. يجوز ألي من أطراف االتفاقية استئناف االعتراض أمام لجنة  

 من تاريخ االعتراض. ا  يوم 30التحكيم المختصة خالل 

االتفاقيات الجماعية أي تعديل أو ملحق أو تجديد أو  . تسجل الوزارة أو المكتب المختص في سجل 3

 إنهاء أو انقضاء بشأن االتفاقات الجماعية.

. يحق ألي شخص أن يحصل من الوزارة أو مكتبها المختص على نسخة طبق األصل من االتفاقية  4

 الجماعية ووثائق االنضمام إليها مقابل سداد الرسوم المقررة. 

 (: كفاءة الموارد ومنع التلوث وإدارته3المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

ذلك  في  بما   ، للموارد  المستدام  االستخدام  لتعزيز 

 والمواد الخام. الطاقة والمياه 

 ( 3، مادة ) 1995لسنة   26قانون حماية البيئة رقم 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق األغراض التالية: 

ال توجد فجوة. تتوافق المتطلبات الوطنية مع 

تطبيق أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  
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 حماية البيئة والمحافظة على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها البيئية الطبيعية.  - 1

شرة أو غير مباشرة  مكافحة التلوث القاحل بكافة أنواعه لتالفي أي أضرار أو آثار سلبية مبا - 2

طويلة األمد أو فورية ناتجة عن تنفيذ برامج التنمية االقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو  

 العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة. ولزيادة رفاهيتها.

واع الحياة في البيئة الوطنية ، حماية الثروات الطبيعية وتنميتها ، والمحافظة على أنواع وأن  -  3

 االستغالل الرشيد لفائدة األجيال الحاضرة والمقبلة. 

حماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى من جميع األنشطة واألفعال المضرة   - 4

 بالبيئة أو التي تتعارض مع أو. تعرقل العدالة والمبرر لنا والتمتع بالبيئة الطبيعية.

البيئة الوطنية من اآلثار الضارة لألنشطة التي تتم خارج التراب الوطني ومياهها  حماية - 5

 اإلقليمية.

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية  - 6

 التي تصدق عليها اليمن وفق التشريعات السائدة. 

ر المنصوص عليها والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون في  المساهمة من خالل التدابي  - 7

 حماية عناصر البيئة الدولية بما في ذلك طبقة األوزون والمناخ. 

 

اإلطار البيئي  األغذية والزراعة كال  من 

 واالجتماعي المطبق والمتطلبات الوطنية 
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لتجنب أو تقليل اآلثار السلبية على صحة اإلنسان  

والبيئة عن طريق تجنب أو تقليل التلوث من  

 أنشطة المشروع. 

المناخية قصيرة   الملوثات  انبعاثات  تقليل  أو  لتجنب 

 وطويلة العمر المرتبطة بالمشروع 

: للسلطة المختصة اتخاذ اإلجراءات اآلتية: يلتزم أي شخص  23مادة  1999لسنة  25قانون رقم 

يتعامل مع مبيدات في الجمهورية بإعادة ملء أي حاوية مبيد متسرب وتنظيف المناطق الملوثة  

 ودفع تعويض مالي تحت إشراف السلطة المختصة. 

 1995لسنة   26قانون حماية البيئة رقم 

 ( 90المادة )

مني القطاعات والمشاريع ذات الصلة على توفير القدرات المؤسسية والتدريب  يشجع القانون الي 

للمشاريع لتعزيز قدراتهم ومعرفتهم في التعامل مع القضايا البيئية. كما يشجع البحث والتطوير في  

 جميع الجوانب البيئية

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق األغراض التالية: (3المادة )

 افظة على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها البيئية الطبيعية. حماية البيئة والمح - 1

مكافحة التلوث القاحل بكافة أنواعه لتالفي أي أضرار أو آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة   - 2

طويلة األمد أو فورية ناتجة عن تنفيذ برامج التنمية االقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو  

 برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة. ولزيادة رفاهيتها. العمرانية أو غيرها من

حماية الثروات الطبيعية وتنميتها ، والمحافظة على أنواع وأنواع الحياة في البيئة الوطنية ،  -  3

 االستغالل الرشيد لفائدة األجيال الحاضرة والمقبلة. 

األخرى من جميع األنشطة واألفعال المضرة  حماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية  - 4

 بالبيئة أو التي تتعارض مع أو. تعرقل العدالة والمبرر لنا والتمتع بالبيئة الطبيعية.

حماية البيئة الوطنية من اآلثار الضارة لألنشطة التي تتم خارج التراب الوطني ومياهها  - 5

 اإلقليمية.

ماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد  تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بح - 6

 الطبيعية التي تصدق عليها اليمن وفق التشريعات السائدة. 

اإلسهام من خالل اإلجراءات المنصوص عليها والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون في   - 7

يمني بموجب اتفاقية   حماية عناصر البيئة الدولية بما في ذلك طبقة األوزون والمناخ ، وهو التزام

 تغير المناخ. 

ال توجد فجوة. تتوافق المتطلبات الوطنية مع 

تطبيق أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي المطبق والمتطلبات الوطنية 

 ( ، 26/1995قانون حماية البيئة ) النفايات الخطرة وغير الخطرة.لتجنب أو تقليل توليد  

 (: 44المادة )

يحظر دون إذن مسبق من الجهة المختصة تداول المواد السامة أو الخطرة أو التي قد تكون   -1

ال توجد فجوة. تتوافق المتطلبات الوطنية مع 

تطبيق أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  
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 سامة أو خطرة. 

يعد المجلس بالتشاور مع الجهة المختصة والجهات العلمية المتخصصة قائمة بالمواد السامة   -2

رة أو المواد التي يحتمل أن تكون كذلك. يجب تسمية هذه القائمة بقائمة المواد السامة  والخط

 والخطرة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بحظر تداول هذه المواد. 

( من هذه المادة ، بمراجعة  2يقوم المجلس ، بالتشاور مع األطراف المشار إليها في الفقرة ) -3

قائمة المشار إليها أو إضافتها أو تحديثها. وفق التقدم العلمي قائمة المواد المقترحة وتعديل ال

 والتقني في هذا المجال. تصدر التعديالت بمرسوم من مجلس الوزراء. 

عند تحديد المواد التي سيتم تضمينها في القائمة ، يمكن التماس المساعدة من أي خبرة وطنية   -4

لقوائم التي تصدرها المنظمات الحكومية  أو أجنبية باإلضافة إلى االستفادة واالستفادة من ا

 وغير الحكومية الدولية ذات الصلة بهذه المواد السامة. المواد. 

 -1( 50المادة )

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي طرف آخر التخلص من أو التخلص من أي مواد  

تدابير واالحتياطات  أو منتجات سامة أو خطرة في البيئة يحتمل أن تكون كذلك واتخاذ جميع ال

الالزمة لمنع أي خطر من هذا التخلص والتصريف أو لتقليل المخاطر الناشئة عنه فيما يتعلق 

 بالبيئة أو بصحة اإلنسان أو بالكائنات الحية األخرى وفيما يتعلق بها.

   (53المادة )

إدخال أو إغراق  يحظر قطعا على أي جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو  

 أو دفن أو تخزين النفايات السامة أو الخطرة أو المشعة أو التخلص منها بأي وسيلة في البيئة اليمنية.

ر البيئي  األغذية والزراعة كال  من اإلطا

 واالجتماعي المطبق والمتطلبات الوطنية 

باستخدام   المرتبطة  واآلثار  المخاطر  وإدارة  لتقليل 

 مبيدات اآلفات 
 يهدف هذا القانون إلى: ( 3( المادة )25/1999قانون المبيدات ) 

 تنظيم عمليات تداول مبيدات اآلفات النباتية. - أ

 اولة مبيدات اآلفات الزراعية.ب. تنظيم إجراءات التسجيل، مراقبة وتفتيش ومن 

ج. تجنب مخاطر المبيدات واآلثار السامةمنها على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة، وحماية  

 . ا  األعداء الطبيعيين لآلفات والحشرات المفيدة اقتصادي 

 

على الرغم من عدم وجود فجوة بين تطبيق 

اإلطار البيئي واالجتماعي والقوانين 

بات القانون الوطني.  الوطنية. تسود متطل

ستقوم منظمة األغذية والزراعة بتطبيق 

 المتطلبات الوطنية

 (: صحة المجتمع وسالمته 4المعيار البيئي واالجتماعي رقم )
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وسالمة   صحة  على  السلبية  اآلثار  وتجنب  لتوقع 

دورة   خالل  المشروع  من  المتضررة  المجتمعات 

الروتينية وغير حياة المشروع من كل من الظروف 

 الروتينية.

 : 1995لسنة   26قانون حماية البيئة رقم 

   3المادة  

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق األغراض التالية: 

 حماية البيئة والمحافظة على سالمتها وتوازنها وصيانة أنظمتها البيئية الطبيعية.  - 1

آثار سلبية مباشرة أو غير مباشرة  مكافحة التلوث القاحل بكافة أنواعه لتالفي أي أضرار أو  - 2

طويلة األمد أو فورية ناتجة عن تنفيذ برامج التنمية االقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو  

 العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة. ولزيادة رفاهيتها.

على أنواع وأنواع الحياة في البيئة الوطنية ،   حماية الثروات الطبيعية وتنميتها ، والمحافظة -  3

 واالستغالل الرشيد لفائدة األجيال الحاضرة والمقبلة. 

حماية المجتمع وصحة اإلنسان والكائنات الحية األخرى من جميع األنشطة واألفعال المضرة   - 4

 طبيعية.بالبيئة أو التي تتعارض مع أو. تعرقل العدالة والمبرر لنا والتمتع بالبيئة ال

حماية البيئة الوطنية من اآلثار الضارة لألنشطة التي تتم خارج التراب الوطني ومياهها  - 5

 اإلقليمية.

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية  - 6

 التي تصدق عليها اليمن وفق التشريعات السائدة. 

من خالل التدابير المنصوص عليها والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون في   المساهمة - 7

 . حماية عناصر البيئة الدولية بما في ذلك طبقة األوزون والمناخ

 : 4المادة  

في سبيل تحقيق األهداف المذكورة أعاله كما ورد في المادة السابقة ، تتولى الجهات المعنية 

 باتها وفق االختصاصات المكلفة بالتنفيذ وفق األسس التالية: مسؤولياتها ووظائفها وتؤدي واج

 اإلنسان جزء مهم ومؤثر في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها ويستخدم مواردها. - 1

لكل فرد الحق األساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتوافق مع سالمة اإلنسان وتتوافق  - 2

ي والصحي، حيث يلتزم كل شخص طبيعي وقانوني بما معها تضمن النمو الفكري والعقلي والبدن 

 يلي: البيئة ومواردها الطبيعية ومنع اإلضرار بالبيئة ومكافحة التلوث. 

تتولى السلطات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة واألفراد مسؤولية حماية البيئة   - 3

 ظام البيئي البحري.ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة الفطرية والن 

البيئة اليمنية، وتشمل المساحات البرية والمياه الداخلية والبحرية وقاع البحار وباطن أرضها  - 4

والجو الجوي الذي يعلوها والذي تختص به الجمهورية اليمنية وفقا  لقواعد القانون الدولي العام 

ال توجد فجوة. تتوافق المتطلبات الوطنية مع 

تطبيق أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي المطبق والمتطلبات الوطنية 
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ة اتفاقية دولية أخرى تصدق عليها م وأي 1982واتفاقية األمم المتحدة بشأنه. قانون البحار لسنة 

اليمن لحماية البيئة البحرية. تتمتع سلطات الدولة بالوالية القضائية المنصوص عليها في اتفاقية  

األمم المتحدة لقانون البحار وتؤديها لحماية البيئة البحرية الواقعة تحت سيادة الدولة وكذلك  

 لصة. المناطق الواقعة داخل المنطقة االقتصادية الخا

تلتزم الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية منها واألجنبية وكذلك األفراد،  - 5

بااللتزام وااللتزام عند قيامها بأي نشاط أو عمل مهما كانت طبيعته إلعطاء األولوية والتفضيل  

 عنه.  لمبدأ حماية البيئة من التلوث. ليس فقط لشيء إزالة الضرر بعد حدوثه أو للتعويض

يجب على الجهات الرسمية، وال سيما تلك التي تقوم بإعداد خطط التنمية االقتصادية  - 6

وممارستها. • مراعاة االعتبارات البيئية في خطط التنمية االقتصادية في جميع مستويات ومراحل  

االقتصادية. التخطيط  التخطيط، والتأكد من أن التخطيط البيئي جزء أساسي من خطط التنمية 

التنموي الشامل من جميع النواحي الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتالفي 

 اآلثار السلبية على البيئة في المستقبل. 

يجب على الجهات الرسمية ومؤسساتها العامة والخاصة والتعاونية، وخاصة المرخص لها  - 7

ئمة وكذلك الشركات األجنبية التي تمارس نشاطها داخل  بإصدار تراخيص لمشاريع جديدة أو قا

حدود اليمن، أن تراعي مبدأ التقييم البيئي للمشاريع بحيث ال يتعارض أداء دراسات التقييم البيئي  

( ال يجوز إصدار الترخيص للمشاريع والمنشآت الجديدة التي  1مع دراسات الجدوى االقتصادية. )

( تلتزم جميع المشاريع والمنشآت الجديدة 2بب في تدهورها. )تضر بالبيئة أو تلوثها أو تتس

 بااللتزام باستخدام أفضل التقنيات المتاحة لحماية البيئة ومكافحة التلوث. 

يتحمل كل من يضر بالبيئة جميع التكاليف والمصاريف المترتبة على إزالة الضرر باإلضافة  - 9

 إلى التعويض عنه.

لمسؤولة عن اإلعالم والتعليم والثقافة وتلتزم بمهمة تعزيز رفع تلتزم جميع أجهزة الدولة ا- 10

مستوى وعي الفرد والمجتمع فيما يتعلق بقضايا البيئة وأهمية حمايتها بما في ذلك علوم حماية  

 البيئة ضمن المناهج المدرسية ودورات لمستويات التعليم المختلفة. 

 

المتعلقة   واالعتبارات   ، والسالمة  الجودة  لتعزيز 

بتغير المناخ ، في تصميم وإنشاء البنية التحتية ، بما 

 لسدود. في ذلك ا

   3المادة  1995لسنة   26قانون حماية البيئة رقم 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق األغراض التالية: 

المساهمة من خالل التدابير المنصوص عليها والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون في   - 7

 .المناخ حماية عناصرالبيئة الدولية بما في ذلك طبقة األوزون و

قانون حماية البيئة   هناك فجوة. لم يحدد

. ومع ذلك ، منذ  ا  التغير المناخي لكونه قديم

أن صادقت اليمن على اتفاقية األمم المتحدة 

.  1996اإلطارية بشأن تغير المناخ في عام  

. سوف  2008وبروتوكول كيوتو في عام 
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تطبق منظمة األغذية والزراعة متطلبات 

 اإلطار البيئي واالجتماعي

أو   المرور  لتجنب  لمخاطر  المجتمع  تعرض  تقليل 

بالمشروع   المرتبطة  الطرق  على  والسالمة 

 واألمراض والمواد الخطرة. 

   3المادة  1995لسنة   26قانون حماية البيئة رقم 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق األغراض التالية: 

 النظم البيئية.ة طبيعي سالمتها وتوازنها والمحافظة علي   حماية البيئة والمحافظة عليها - 1

مكافحة التلوث القاحل بجميع أنواعه لتالفي أي أضرار أو أضرارالتأثيرات السلبية المباشرة أو   - 2

 غير المباشرة طويلة المدى أو الفورية

المضرة    - 4 األنشطة واألفعال  األخرى من جميع  الحية  والكائنات  اإلنسان  المجتمع وصحة  حماية 

 مع أو. تعرقل العدالة والمبرر لنا والتمتع بالبيئة الطبيعية. بالبيئة أو التي تتعارض

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية  

مع أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي والمتطلبات الوطنية 

 م 1995( لسنة  5قانون العمل اليمني رقم ) ير فعالة للتصدي لألحداث الطارئة أن يكون لديك تداب 

 (:  119المادة)

 ـ على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للعاملين لديه وتشمل هذه الرعاية ما يلي:  1

 )أ( إجراء الكشف الطبي للعامل قبل التشغيل.

الصحية بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة  عمل يتناسب مع حالته  )ب( نقل العامل إلى

 كلما كان ذلك ممكنا. 

)ج( أن يوفر العمل المناسب للعامل وفق توصيات الجهات الطبية المختصة حسب ظروف إمكانية 

العمل وبموجب قانون التأمينات االجتماعية إذا كان المرض ناجما عن المهنة أو كانت اإلصابة  

 ببه. ناجمة عن العمل أو بس

العالج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقا  لالئحة الطبية لصاحب العمل التي   )د( تحمل

 توافق عليها الوزارة. 

 )هـ( تشغيل ممرض مؤهل في موقع العمل أو منطقته إذا زاد عدد العمال لديه على خمسين عامل. 

د عددهم على مائة عامل في  )و( أن يعهد إلى طبيب أو مؤسسة طبية بعالج العمال لديه إذا زا

 موقع العمل أو منطقته. 

)ز( أن يؤمن حفظ األوراق المتعلقة بعالج العامل الذي تسلم إليه من قبله وللعامل أن يحصل على  

صور من الشهادات والوثائق المتعلقة بمرضه والمسلمة إلى صاحب العمل من الجهات الطبية  

 المختصة. 

هناك فجوة في القانون الوطني. لم يطلب من  

تدابير فعالة للتصدي  صاحب العمل اتخاذ 

لألحداث الطارئة. ومع ذلك ، فإن القانون 

الوطني يفرض على صاحب العمل أن 

يتحمل تكلفة العالج الطبي والمتطلبات ذات  

 الصلة. 

لذلك ، ستطبق منظمة األغذية والزراعة  

 متطلبات اإلطار البيئي واالجتماعي
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ل عدد العمال لديهم عن ما هو محدد في هذه المادة أن يعهدوا  يجوز ألصحاب األعمال الذين يق- 2

 إلى طبيب أو مؤسسة طبيه بعالج هؤالء العمال. 

للوزير أن يلزم أصحاب األعمال الذين يقل عدد العمال لديهم عن ما هو محدد في هذه المادة  - 3

أو   الخطرةتشغيل ممرض مؤهل أو أن يعهدوا بعالجهم إلى طبيب وذلك في الصناعات والمهن 

 . الشاقة 

   (:121المادة )

التأمينات االجتماعية  يتحمل صاحب العمل مالم يكن مؤمنا المسئولية المادية طبقا لهذا القانون وقانون

  لما يلحق العامل من أمراض مهنية أو إصابات أثناء تأدية العمل أو بسببه.

بطريقة   والممتلكات  الموظفين  حماية  تنفيذ  لضمان 

لها  تتعرض  التي  المخاطر  من  تقلل  أو  تتجنب 

 المجتمعات المتأثرة بالمشروع.

 ( من الدستور اليمني: 7الفقرة )ج( من المادة )

حماية واحترام الملكية الخاصة التي ال يمكن مصادرتها إال عند الضرورة للمصلحة العامة ومقابل  

 عادل ووفقا  للقانون.

 

الوطنية   ال توجد فجوة كبيرة بين المتطلبات

واإلطار البيئي واالجتماعي. يتطرق القانون 

الوطني إلى تدابير لضمان حماية ممتلكات 

المجتمع. ومع ذلك، فإنها ال تنظر في حماية  

 األفراد المتأثرين بالمجتمع 

ستطبق منظمة األغذية والزراعة اإلطار  

البيئي واالجتماعي فيما يتعلق بالموظفين 

 لي.المتضررين من المجتمع المح

 (: حيازة األرض والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي 5المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

لتجنب إعادة التوطين غير الطوعي ، أو عند  -

الضرورة ، تقليل إعادة التوطين غير 

الطوعي من خالل استكشاف بدائل تصميم 

 المشروع 

 القسري لتجنب اإلخالء  -

 ( من الدستور اليمني: 7الفقرة )ج( من المادة )

حماية واحترام الملكية الخاصة التي ال يمكن مصادرتها إال عند الضرورة للمصلحة العامة ومقابل  

 عادل ووفقا  للقانون.

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية  

مع أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

. ستطبق منظمة  ويكمل كل منهما اآلخر

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي والمتطلبات الوطنية. 

للتخفيف من اآلثار االجتماعية واالقتصادية   -

حيازة  من  تجنبها  يمكن  ال  التي  السلبية 

األراضي أو القيود المفروضة على استخدام  

األراضي من خالل: )أ( تقديم تعويض في  

الوقت المناسب عن خسارة األصول بتكلفة 

في  النازحين  مساعدة  )ب(  و  االستبدال 

تعادة ، جهودهم لتحسين ، أو على األقل اس 

 ( من الدستور اليمني: 7الفقرة )ج( من المادة )

لمصلحة العامة ومقابل  حماية واحترام الملكية الخاصة التي ال يمكن مصادرتها إال عند الضرورة ل

 عادل ووفقا  للقانون.

ال توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية  

مع أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي والمتطلبات الوطنية. 
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بالقيمة   ، المعيشة  ومستويات  العيش  سبل 

النزوح أو   الحقيقية ، إلى مستويات ما قبل 

تنفيذ   بداية  قبل  السائدة  المستويات  إلى 

 المشروع ، أيهما أعلى

أو  - للفقراء  المعيشية  الظروف  تحسين 

، من خالل  ا  لمستضعفين الذين نزحوا جسدي ا

إلى   والوصول  الالئق،  السكن  توفير 

 الخدمات والمرافق، وضمان الحيازة.

 ربما لن يتم تشغيل هذا الجزء من خالل هذا المشروع 

 

 اليمكن تطبيقه 

وتنفيذها   - التوطين  إعادة  أنشطة  تصور 

موارد   وتوفير   ، مستدامة  تنمية  كبرامج 

كافية لتمكين األشخاص النازحين استثمارية  

  ، المشروع  بشكل مباشر من  من االستفادة 

 حسب طبيعة المشروع. 

 ربما لن يتم تشغيل هذا الجزء من خالل هذا المشروع 

 

 اليمكن تطبيقه 

التوطين  - إعادة  أنشطة  تخطيط  لضمان 

وتنفيذها مع الكشف المناسب عن المعلومات  

المستنيرة  والمشاركة  الهادف   والتشاور 

 للمتضررين.

 ( المادة  )ج(،  )23الفقرة  رقم  المبيدات  قانون  من  لسنة  25(  اتخاذ   م:1999(  المختصة  للسلطة 

بإعادة ملء أي حاوية مبيد  الجمهورية  يتعامل مع مبيدات في  يلتزم أي شخص  اآلتية:  اإلجراءات 

 متسرب وتنظيف المناطق الملوثة ودفع تعويض مالي تحت إشراف السلطة المختصة. 

توجد فجوة. تتماشى المتطلبات الوطنية  ال 

مع أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي ، 

ويكمل كل منهما اآلخر. ستطبق منظمة  

األغذية والزراعة كال  من اإلطار البيئي  

 واالجتماعي والمتطلبات الوطنية. 

 ارد الطبيعية الحية (: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للمو6المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

لحماية التنوع البيولوجي والموائل والحفاظ   -

 عليها. 

م واليمن طرف في اتفاقية الحفاظ على التنوع 1995( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم ) 

 البيولوجي. 
ال توجد فجوة كبيرة بين المتطلبات الوطنية  

واالجتماعي. والدولية وأهداف اإلطار البيئي 

 سيتم تطبيق كالهما. 

والنهج  - للتخفيف  الهرمي  التسلسل  لتطبيق 

التي    وقائىال المشاريع  وتنفيذ  تصميم  في 

التنوع  على  تأثير  لها  يكون  أن  يمكن 

 البيولوجي. 

م واليمن طرف في اتفاقية الحفاظ على التنوع 1995( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم ) 

 البيولوجي. 
ال توجد فجوة كبيرة بين المتطلبات الوطنية  

والدولية وأهداف اإلطار البيئي واالجتماعي. 

 سيتم تطبيق كالهما. 
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الطبيعية  - للموارد  المستدامة  اإلدارة  لتعزيز 

 الحية. 

م واليمن طرف في اتفاقية الحفاظ على التنوع 1995( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم ) 

 البيولوجي. 
ال توجد فجوة كبيرة بين المتطلبات الوطنية  

والدولية وأهداف اإلطار البيئي واالجتماعي. 

 سيتم تطبيق كالهما. 

لدعم سبل عيش المجتمعات المحلية ، بما في  -

ذلك الشعوب األصلية ، والتنمية االقتصادية  

الشاملة ، من خالل اعتماد الممارسات التي 

 أولويات التنمية.تدمج احتياجات الحفظ و

م واليمن طرف في اتفاقية الحفاظ على التنوع 1995( لسنة  26مدرج في قانون حماية البيئة رقم ) 

 البيولوجي. 
ال توجد فجوة كبيرة بين المتطلبات الوطنية  

والدولية وأهداف اإلطار البيئي واالجتماعي. 

 سيتم تطبيق كالهما. 

 ا  عوب األصلية / المجتمعات المحلية التقليدية في أفريقيا جنوب الصحراء المحرومة تاريخيالش (:7المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

   غير ذي صلة  -

 (: التراث الثقافي 8المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

   غير ذي صلة  -

 (: الوسطاء الماليون 9المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

   غير ذي صلة  -

 ( إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات  10المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

أصحاب   - إلشراك  منظم  نهج  إلنشاء 

المقترضين  يساعد  أن  شأنه  من  المصلحة 

على تحديد أصحاب المصلحة وبناء عالقة  

سيما  وال  عليها،  والحفاظ  معهم  بناءة 

 األطراف المتأثرة بالمشروع. 

 الدستور اليمني: من  35المادة  

 حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن. 

 قانون هيئة حماية البيئة: 

من التشاور أثناء التخطيط   ا  أساسي  ا  تعتبر مشاركة المجتمع والمنظمات غير الحكومية جزء

 للمشاريع المقترحة ، وهي عملية مستمرة قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع

 (. 82والمادة  4، الفقرة  4ن حماية البيئة ، المادة )قانو

عالوة على ذلك ، يمكن للمنظمات غير الحكومية واألفراد رفع دعوى مباشرة ضد أي شخص أو  

 كيان يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة والموارد الطبيعية أو المشاركة في تدهورها وتلوثها

والزراعة   األغذية  منظمة  متطلبات ستتبع 

 اإلطار البيئي واالجتماعي
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المصلحة   - أصحاب  اهتمام  مستوى  لتقييم 

أصحاب   آراء  وتمكين  المشروع  ودعم 

في   االعتبار  في  تؤخذ  أن  من  المصلحة 

البيئي   واألداء  المشروع  تصميم 

 واالجتماعي.

 2000لسنة    4قانون اإلدارة المحلية رقم 

 :  19المادة  

المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وتأسيس وصيانة  . دراسة واعتماد األسس والقواعد  8

 مشاريع الخدمات األساسية الممولة منهم أو بمشاركتهم. 

 تحسين تعامالت األجهزة التنفيذية مع . مناقشة اساسيات وقواعد التبسيط والموافقة عليها9

 المجاالت. في جميع  المواطنين بشكل عام

المحافظة وإصدار القرارات   التي تهم المواطنين على مستوى الدولة. النظر في الشؤون العامة 10

 .الصدد  هذا  في توصياتالالزمة و

متطلبات  والزراعة  األغذية  منظمة  ستتبع 

 الصندوق البيئي واالجتماعي. 

الفعالة   - للمشاركة  وسائل  وتوفير  لتعزيز 

بالمشروع   المتأثرة  األطراف  مع  والشاملة 

حياة   دورة  القضايا طوال  بشأن  المشروع 

 التي يمكن أن تؤثر عليهم. 

 2000لسنة  4مدرج في قانون اإلدارة المحلية رقم  

 : 19المادة  

. دراسة واعتماد األسس والقواعد المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وتأسيس وصيانة  8

 مشاريع الخدمات األساسية الممولة منهم أو بمشاركتهم. 

تحسين تعامالت األجهزة التنفيذية المواطنين  واعد التبسيط والموافقة عليها. مناقشة اساسيات وق9

 المجاالت. في جميع  بشكل عام

المحافظة وإصدار القرارات   . النظر في الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى الدولة10

 .الصدد  هذا  في توصيات الالزمة و

والزراعة   األغذية  منظمة  متطلبات ستتبع 

 اإلطار الوطني والبيئي واالجتماعي 

المشروع   - معلومات  عن  الكشف  لضمان 

البيئية  واآلثار  المخاطر  حول  المناسبة 

واالجتماعية ألصحاب المصلحة في الوقت  

إليها  المناسب، ومفهومة، ويسهل الوصول 

 وبطريقة وشكل مناسب. 

 118المادة ،  1995لسنة  5مدرج في قانون العمل اليمني رقم 

 على صاحب العمل القيام بما يلي :   ـ1

إرشاد وإحاطة العامل قبل تشغيله بمخاطر العمل والمهنة ووسائل الوقاية منها التي يجب         - أ

 عليه اتباعها أثناء العمل

 القيام باستمرار بالتوجيه والرقابة على مراعاة العمال للسالمة والصحة المهنية .      - ب

إبراز التوجيهات واإلرشادات والملصقات الموضحة لمخاطر العمل والمهنة وأساليب        - ج

 الوقاية منها في أماكن ظاهرة واستخدام كافة وسائل اإليضاح األخرى . 

نشر الوعي بين أوساط العمال فيما يخص السالمة المهنية والوقاية الصحية والعمل على         - د

 ية والندوات المتعلقة بهذه الجوانب . إشراكهم في الدورات التدريب 

في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ قواعد حماية العمل والعمال وتعليمات السالمة المهنية  -  2

للمفتش استصدار أمر من الوزير بإيقاف اآللة مصدر الخطر لمدة أسبوع حتى تزال أسباب الخطر  

تمت مواءمة المتطلبات الوطنية وأهداف  

اإلطار البيئي واالجتماعي، ولم يتم مالحظة  

 أي ثغرات كبيرة. 

سيتم تطبيق أهداف اإلطار البيئي واالجتماعي 

والمتطلبات   الدولي  على للبنك  الوطنية 

 المشروع. 
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المختصة في حاله تمديد فترة اإليقاف الجزئي أو  وعلى الوزير إحالة األمر إلى اللجنة التحكيمية 

طلب اإليقاف الكلي إذا تبين بقاء الخطر وان صاحب العمل لم يقم بإزالته ويستحق العمال الذين 

 توقفوا عن العمل بسبب ذلك كامل أجورهم. 

 

 غير تقني لالستخدام ا  يجب أن تتضمن تقييمات األثر البيئي واالجتماعي قائمة مرجعية وملخص

العام واإلفصاح في شكل ولغة مفهومة لعامة الناس )إرشادات تقييم األثر البيئي لوكالة حماية  

 البيئة(.

لتزويد األطراف المتأثرة بالمشروع بوسائل   -

إلثارة  وشاملة  إليها  الوصول  يمكن 

المشكالت والتظلمات، والسماح للمقترضين 

 باالستجابة لهذه المظالم وإدارتها

من الدستور على ما يلي: للمواطنين حق اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم   51تنص المادة 

ومصالحهم المشروعة. كما يحق لهم تقديم شكاواهم وانتقاداتهم واقتراحاتهم إلى مختلف الجهات  

 الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

سيتم تطبيق أهداف اإلطار البيئي 

واالجتماعي للبنك الدولي والمتطلبات  

 الوطنية على المشروع. 
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 االستبعاد  قائمة :3  الملحق

 

يحظر المشروع األنشطة التالية )غير المؤهلة كجزء من "قائمة االستبعاد"( بغية تجنب اآلثار الضارة التي ال يمكن عكس اتجاهها  

 على البيئة والناس: 

 

 نقل و/أو هدم أي منازل أو أعمال تجارية دائمة.  •

 و أداة لدعم و/أو تنفيذ إعادة التوطين غير الطوعي للسكان المحليين وتحويل القرى.استخدام المشروع كحافز و/أ •

 تمليك أو مصادرة أو تخصيص األراضي.  •

ملك   • موافقة صاحبة  ودون  والزراعة  األغذية  منظمة  المكلف  استشارة  دون  االستمالك  حّق  باستخدام  األراضي  حيازة 

 األراضي. 

مشروع   • إطار  في  األرض  المراحيض حيازة/استخدام  الحبوب،  لمخازن  مؤقت  أو  دائم  فقدان  إلى  يؤدي  الذي  فرعي 

 والمطابقة الخارجية. 

 مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات القائمة. •

األنشطة التي يمكن أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر النزاعات مثل مدخالت المتفجرات وإمدادات األسلحة، وما إلى   •

 ذلك.

مكن تتسبب في آثارا ضارة على الجماعات الِعْرقِيّة/الشعوب األصليين في القرية أو في القرى المجاورة األنشطة التي من الم •

أو كالهما، أو أنشطة الغير مقبولة للجماعات الِعْرقِيّة التي تعيش في قرية متجانسة من حيث تركيبتها الِعْرقِيّة أو في قرية  

 ذات تركيبة ِعْرقِيّة مختلطة.

 يحتمل يترتب عليها وقع سلبي على الفئات الضعيفة )المرأة والطفل(. األنشطة التي •

أو تاريخية أو دينية أو    حفريةتلف أو خسارة الممتلكات الثقافية، بما فيها المواقع التي لها قيم أثرية )من ما قبل التاريخ( أو   •

 ثقافية أو طبيعية فريدة. 

اضي الزراعية( والذي ال يمكن تخفيف األثار المترتبة عليه ويؤدي تقييد الوصول إلى الموارد )تقييد الوصول إلى األر •

 . يضر بمصالح السكانذلك إلى آثار معاكسة على سبل عيش الجماعات الِعْرقِيّة و

 أي نوع من األنشطة في الموائل الطبيعية والمناطق المحمية القائمة أو المقترحة. •

ومبيدات األعشاب المحظورة وغيرها من مبيدات اآلفات والمبيدات الحشرية شراء مبيدات اآلفات والمبيدات الحشرية   •

ومبيدات األعشاب غير المحظورة، والمواد الكيميائية الخطرة بما يتجاوز الكمية المطلوبة لمعالجة المنطقة الموبوءة بفعالية. 

دات اآلفات المؤهلة والمسجلة في اليمن  ومع ذلك، إذا حدث غزو أو انتشار اآلفات، ي سمح باستخدام كميات صغيرة من مبي

إذا استكملت بتدريب إضافي للمزارعين بما يضمن مأمونية استخدام مبيدات اآلفات وبما يتفق ومع سياسات وإجراءات 

يلزم الحصول على تصريح من أو موافقة منظمة األغذية والزراعة(. ومنظمة األغذية والزراعة/مؤسسة التمويل الدولية )

باستخدام مبيدات اآلفات والمبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب في المنطقة العازلة للمنطقة المحمية والمنطقة   ولن يسمح

 الحرجية المحمية والموائل الطبيعية. لن يتم استخدام مبيدات اآلفات الشديدة الخطورة من قبل المشروع. 

 ألخرى التي تضر بالبيئة.شراء معدات زراعية ذات تأثير تدميري على البيئة أو المعدات ا •

االستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية )بما في ذلك العمليات الحرجية مثل قطع األخشاب أو حصاد أو معالجة المنتجات   •

 غير الخشبية(.

ع  إدخال أنواع غير محلية ما لم تكن موجودة بالفعل في المنطقة المجاورة أو معروفة من أماكن مشابهة بأنها غير أنوا •

 غازية. 

تحويل أو تدهور كبير للموئل الطبيعية أو عندما تكون مكاسب الحفظ و/أو المكاسب البيئية ال تعوض أي خسائر محتملة   •

 بشكل واضح.

اإلنتاج أو المتاجرة بأي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني بموجب القوانين أو األنظمة اليمنية أو المعاهدات واالتفاقيات   •

بيئيا و/أو اجتماعيا  الدولية، أو خاضع تمارس سلوكا  الدولي، بما في ذلك االتجار في أي منتجات مع شركات  للحظر  ا 

 استغالليا. 

العمالة وظروف العمل التي تنطوي على أشكال عمالة مضرة أو استغاللية أو غير طوعية أو إلزامية أو العمل القسري   •

 والسالمة المهنية. أو عمالة األطفال أو مسائل هامة تتعلق بالصحة 
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( إنتاج المنتجات  1األنشطة الفرعية التي تتطلب تقييم كامل لآلثار البيئية، بما فيها أي مشاريع فرعية تشمل ما يأتي: )  •

( إنتاج  3( إنتاج المواد المستنفدة لألوزون أو االتجار بها. )2المحتوية على ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو المتاجرة بها. )

( 5( تجهيز المنتجات التي تنطوي على التبغ. )4كحولية بما في ذلك المشروبات الكحولية المصنعة في البلد. )مشروبات  

 إنتاج ألياف االسبستوس غير المبطنة أو االتجار بها أو استخدامها. 

 

 

 قائمة التفضيالت 

 تعزيز الممارسات الزراعية القادرة على التكيف مع المناخ  •

 ستدامة والمراعية للمناخ للموارد المائية.)أ( تعزيز اإلدارة الم •

تعزيز اإلدارة المتكاملة لآلفات، فضال عن استخدام مبيدات اآلفات الطبيعية/العضوية من األعشاب )المبيدات الحيوية(،   •

 بدال من مبيدات اآلفات الكيميائية، في الحاالت التي يجب فيها استخدام مبيدات اآلفات.

يادة األمن الغذائي والتوعية التغذوية/الغذائية وقدرة األسر المستفيدة على التكيف مع التغير  تعزيز تنمية المهارات لز •

 المناخي.

تعزيز بيئة تمكينية محسنة )الفرص المالية، والمؤسسات الحاكمة، واإلرشاد الزراعي، والسياسات و/أو القوانين( لتيسير   •

  األمن الغذائي والتغذية والقدرة على التكيف.
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 االجتماعي  النوع على  القائم  بالعنف  الخاصة  العمل خطة :4  ملحقال

 
 مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين ذات الصلة: 

 

غاية كانت حوادث العنف الجنساني/االستغالل واالعتداء الجنسيين/التحرش الجنسي في المشاريع التي تنفذها األمم المتحدة محدودة لل

الغذائي  لألمن  االستجابة  لمشروع  داخليا. وبالنسبة  المشردين  في مخيمات  اإلنسانية  المعونة  بتوزيع  المرتبطة  بالحاالت  ومتصلة 

والقدرة على الصمود في اليمن، ستكون مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين/التحرش الجنسي 

لق في معظمها بالتدفق المحتمل لأليدي العاملة، الذي يتوقع أن يكون ضئيال، بالنظر إلى أن أنشطة البناء صغيرة عموما منخفضة وتتع

الحجم وأن اليد العاملة غير الماهرة ستكون محلية مع ويقتصر استقدام العمالة من خارج المجتمع المحلي على العمالة الماهرة فقط. 

ال ذلك، ونظرا الستمرا مخاطر  المصاحبة ومع  الجنسي  الجنسيين/التحرش  واالعتداء  االجتماع/االستغالل  النوع  على  القائم  عنف 

للنزاع الجاري )ليست مقتصرة على المشروع فحسب بل على السياق الذي يمر به اليمن على نطاق أوسع(، وتصنف مخاطر العنف  

 جنسي القائمة على نوع الجنس على أنها ذات خطورة متوسطة. القائم على النوع االجتماع/االستغالل واالعتداء الجنسيين/التحرش ال

 

 المبادئ التوجيهية: 

 

كجزء من التدابير التي تتخذها منظمة األغذية والزراعة لحماية الموظفين والمستفيدين من المساعدة والسكان في اليمن، فإنها تلتزم  

الوكاالت تجاه السكان المتأثرين، والتي تهدف إلى ترجمة التطلعات إلى أفعال  بالمساءلة التي تفرضها اللجنة الدائمة المشتركة بين  

واالعتداء   االستغالل  ومنع  ومعلومات،  وشراكة،  ومشاركة  قيادة؛  واإلنمائي:  اإلنساني  المجالين  في  الفاعلة  الجهات  بين  ونتائج 

األغذية والزراعة بالفعل على التصدي للعنف القائم على    الجنسيين، والتغذية المرتدة واإلجراءات المتخذة؛ والنتائج. وتعمل منظمة

واالعتداء   االستغالل  إزاء  مطلقا`  التسامح  'عدم  سياسة  متبعة  الجنسي  الجنسيين/التحرش  واالعتداء  االجتماعي/االستغالل  النوع 

 الجنسيين.

 

 نتهاك الجنسيين المبادئ التوجيهية التالية:يحدد اإلجراء التشغيلي الموحد لمنظمة األغذية والزراعة بشأن منع االستغالل واال

 

مبادئ النزاهة والمهنية واحترام حقوق اإلنسان وكرامة جميع الشعوب تشكل أساس التزام منظمة األغذية والزراعة بمنع  ▪

مة أعمال االستغالل االعتداء الجنسيين والتصدي لها. وهذه المبادئ مكرسة في النظامين األساسي واإلداري لموظفي منظ

الدولية المدنية  للخدمة  السلوك  معايير  في  وكذلك  والزراعة،  جميع   520األغذية  من  النزاهة  معايير  أعلى  تتطلب  التي 

 الموظفين.

 

، فإن لدى منظمة األغذية والزراعة سياسة عدم التسامح إطالقا إزاء أعمال  2012/70رقم  وكما جاء في نشرة المدير العام   ▪

، فمثل هذه األعمال  521ا موظفوها أو أي موظف آخر مرتبط بعمل منظمة األغذية والزراعة االعتداء الجنسي التي يرتكبه

تشكل سوء سلوك جسيما، ومن ثم قد توفر أسبابا التخاذ تدابير تأديبية، بما في ذلك الفصل بإجراءات موجزة، أو إنهاء 

 العقد.

 

 
 . (الدليل من  304  القسم) الدوليين المدنيين الموظفين سلوك معايير  520
.  منظمة األغذية والزراعة مع   عليها يتفق خدمات  بأي للقيام المقاول  عليه ويسيطر يستخدمه  آخر   شخص أي  أو المتعاقدون  المنظمة  موظفو يرتكبها  التي األفعال ذلك  يشمل   521

  تجارية  عالقات  إلقامة  عطاءات  يقدمون  الذين  الخدمات  ومقدمي  الموردين  ذلك  في  بما  المنظمة،  أنشطة  تنفيذ  في  يشارك  أو  والزراعة  األغذية  منظمة  تموله  كيان  أي  أيضا  ويشمل
  ببرامجها   يتعلق   فيما  والزراعة   األغذية  منظمة  من  أخرى   موارد   أو  مالية   موارد   االتفاقات،  رسائل  بموجب  تتلقى،  التي  الشريكة  المنظمات   أو   والزراعة  األغذية  منظمة   مع

 .وعملياتها
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o   إلى جميع من والزراعة،  األغذية  منظمة  "الموظف"، بحسب  األغذية تشير كلمة  منظمة  لديهم عقد عمل مع 

والزراعة، بما في ذلك الخبراء االستشاريون، وأصحاب اتفاقيات الخدمات الشخصية، فضال عن الذين يؤدون  

 خدمات غير مدفوعة األجر مثل المتطوعين. ويشمل أيضا الموظفين المقدمين من الحكومة.

o غذية والزراعة المتعاقدون أو أي شخص آخر يستخدمه  ويشمل ذلك أيضا األفعال التي يرتكبها موظفو منظمة األ

األغذية   منظمة  تموله  كيان  أي  أيضا  ويشمل  الفاو.  مع  عليها  يتفق  خدمات  بأي  للقيام  المقاول  عليه  ويسيطر 

والزراعة أو يشارك في تنفيذ أنشطة منظمة األغذية والزراعة، بما في ذلك الموردين ومقدمي الخدمات الذين 

إلقامة عالقات تجارية مع منظمة األغذية والزراعة أو المنظمات الشريكة التي تتلقى، بموجب  يقدمون عطاءات  

 رسائل االتفاق، موارد مالية أو موارد أخرى من منظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق ببرامجها وعملياتها. 

 

نتهاك الجنسيين سيكون منصبا على  وفي حين أن تركيز أنشطة منظمة األغذية والزراعة في مجال منع االستغالل واال  ▪

الوقاية والحماية من االعتداء الجنسي، فإن إجراء العمل الموحد يحدد مسؤوليات وآلية رسمية لإلبالغ عن شكاوى االعتداء 

 .522الجنسي، فضال عن اإلجراءات ذات الصلة للتحقيق فيها ومتابعتها الحقا 

 

ايا االستغالل واالعتداء الجنسيين في جميع األوقات، كما يجب  ولتجنب أي ضرر إضافي، ستكفل سالمة ضح  السالمة: ▪

 مراعاة سالمة جميع األطراف المشاركة في منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين مراعاة تامة. 

 

 يجب احترام سرية المشتكين والضحايا واألطراف األخرى ذات الصلة في جميع األوقات.  السرية: ▪

 

 .ا  آليات اإلبالغ شفافسيظل عمل الشفافية:  ▪

 

تتوفر آليات اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيين ألي شخص قد يكون لديه سبب لالدعاء بوقوع إمكانية الوصول:   ▪

حادث استغالل وانتهاك جنسيين، بما في ذلك السكان المحليون والموظفون وغير المستفيدين. تحديد حصص للنساء في  

 ى المجتمع المحلي لتسهيل قيام المرأة باإلبالغ إدارة التظلمات على مستو

 

منظمة األغذية والزراعة في اليمن تضطلع بالمسئولية عن أعمال منع االستغالل واالعتداء الجنسيين من خالل    المساءلة: ▪

 تقديم تقارير منتظمة إلى مكتب األخالقيات في منظمة األغذية والزراعة. 

 

 االستغالل واالعتداء الجنسيين: وع االجتماعي /معالجة حاالت العنف القائم على الن

 

أبرزت المشاورات مع أصحاب المصلحة، وال سيما النساء، خالل إعداد مشروع مكافحة الجراد    البناء على األنظمة الموجودة:

الصحراوي في اليمن، أن ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي يفضلون دائما التزام الصمت وعدم مناقشة العنف الذي يمارس 

. وعمال بالنهج المتبع في مشروع مكافحة الجراد الصحراوي في  في ظل القيود االجتماعية والثقافية المفروضة على هذه القضايا

اليمن، ستستفيد آلية تقديم الشكاوى باستخدام العملية ذاتها. وهي، في حالة العنف القائم على النوع االجتماعي، ت قدم الشكوى على 

تدخالت في مجال تقديم المساعدة فيما يتعلق بالعنف    مستوى المنظمة غير الحكومية )أو وكالة التنفيذ التابعة لألمم المتحدة( التي تنفذ

 
لإلجراءات المحددة المعمول بها للتحقيق مع    ا  سيتم التعامل مع إجراءات التحقيق والمتابعة وفق  والئحته،في الحاالت التي ال يخضع فيها األشخاص لنظام موظفي المنظمة  522

تم إدراج بنود محددة لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين في جميع خطابات االتفاقيات وعقود شراء   ذلك،باإلضافة إلى  .  األطراف الثالثة المشاركة في برامج وعمليات المنظمة

راجع أقسام . )التي ترتكبها هذه الفئة  ينمما يسمح لمنظمة األغذية والزراعة باإلنهاء الفوري ألي خطابات اتفاق أو عقد في حاالت االستغالل واالعتداء الجنسي  والخدمات،السلع  

 (. 507و  502الدليل 
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القائم على النوع االجتماعي، مستخدمة  الشرطة الوطنية و/أو الخدمات االجتماعية المناوبة، إن اقتضى األمر، تبعا  لمستوى العنف 

لمنطقة المحلية لشرح حالتها بدال الذي تعانيه الضحية. ويمكن للضحية أيضا أن تتصل مباشرة بالخدمات االجتماعية المناوبة في ا

من المرور عبر الشريك المنفذ )األمم المتحدة أو منظمة غير حكومية أو وزارة الزراعة والري(. وسوف تظل بقية العملية كما هي. 

ا كانت الضحية وبمجرد اإلبالغ عنها، تباشر الشرطة الوطنية إجراءات قانونية في المسائل التي يثبت فيها العنف بشهادة طبية. وإذ

قد تعرضت لصدمة، فإنها ستحال إلى مركز الرعاية االجتماعية المحلية. وتعد إعادة اإلدماج االجتماعي للضحايا واحدة من النقاط 

 األكثر أهمية في رعاية الضحايا. 

الج  خيارات إضافية: االجتماعي/االستغالل واالعتداء  النوع  القائم على  العنف  اإلبالغ عن حاالت  األرقام  يمكن  نسيين من خالل 

آلية   الجنسيين، أو من خالل  لمنع االستغالل واالعتداء  أرقام مخصصة بشكل مثالي  المنفذة، وهي  الوكاالت  التي تقدمها  المجانية 

ة وحق معالجة التظلمات العامة للمشروع، التي ستتاح كلتاهما قبل التنفيذ. يتمتع الناجي من العنف القائم على النوع االجتماعي بحري

 . 523اإلبالغ عن أي حادث إلى أي شخص عضو في المجتمع، موظفي المشروع، مدير العنف القائم على النوع االجتماعي...وغيرهم

 

والزراعة،    التدريب: األغذية  ومنظمة  المشاريع،  تنفيذ  ووحدة  المشاريع،  إدارة  وحدة  في  الصلة  ذوي  الموظفين  جميع  سيتلقى 

الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ونظم اإلحالة، بما في ذلك مذكرة الممارسات الجيدة للبنك الدولي    والمتعاقدين تدريبا على تلقي

تمويل  في  الجنسي(  الجنسيان/التحرش  واالعتداء  )االستغالل  الجنسي  والتحرش  الجنسيين  واالعتداء  لالستغالل  "التصدي  بشأن 

مرحلة بدء المشروع وفي إطار مجموعة تدابير الترحيب بالموظفين. وسيجري المشاريع االستثمارية"، وذلك على النحو األمثل خالل  

تدريب مشغلو آلية معالجة التظلمات على تلقي تلك الحاالت بطريقة مناسبة وإرسالها فورا إلى نظام اإلحالة المتعلق بالعنف القائم 

عالجة التظلمات االستجابة المناسبة من خالل ما يأتي: على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين. وسيكفل مشغل آلية م

( الحصول على موافقة مستنيرة وإحالتها إلى المحكمة،  2( توفير بيئة آمنة ومتسمة بالرعاية واحترام سرية الناجين ورغباتهم. )1)

اجين من العنف القائم على النوع ( توفير معلومات موثوقة وشاملة عن الخدمات المتاحة والدعم للن3إذا وافق الناجي على ذلك. )

 االجتماعي.

 

النوع   إرشادات: على  القائم  العنف  حاالت  جميع  عن  اإلبالغ  على  عموما  المحلية  والمجتمعات  المستفيدين  تشجيع  ينبغي 

ل واالعتداء  االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين من خالل نظام اإلحالة المخصص للعنف القائم على النوع االجتماعي/االستغال

المعلنة.  المعلومات  من  جزءا  وسيكون  المجتمعية،  التوعية  دورات  جميع  في  ذلك  توضيح  وسيتم  الشكاوى.  حل  وآلية  الجنسيين 

الناجيات على جميع  الجنسيين حصول  النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء  القائم على  المتعلق بالعنف  وسيضمن نظام اإلحالة 

 ا في ذلك الخدمات الطبية والقانونية واالستشارية، وستبلغ الشرطة عن الحاالت عند االقتضاء.الخدمات الالزمة، بم

 

وإذا تم اإلبالغ عن هذه الحاالت من خالل آلية معالجة التظلمات في المشروع، يتعين على مشغل آلية معالجة التظلمات أن يبلغ وحدة  

ساعة    48ن وحدة تنسيق المشروع ملزمة بإبالغ البنك الدولي في غضون  ساعة، حيث وأ  24تنسيق المشروع عن الحالة في غضون  

النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء الجنسيين )شريطة الحصول على موافقة واعية أو  القائم على  بأي حالة من حاالت العنف 

ت تتعلق بعامل مباشر أو عامل مقاول فرعي أو مستنيرة من الناجي(. وعالوة على ذلك، يلزم إبالغ الوكالة المعنية بالحاالت إذا كان

تابع لشريك من المنظمات غير الحكومية أو حتى عامل من المجتمع المحلي، باتباع نهج يركز على الناجين. ولدى منظمة األغذية 

ت التي يرتكبها الموظفون.  والزراعة نظمها التنظيمية لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيين التي سيتم من خاللها التعامل مع االنتهاكا

وقد يكون ذلك باإلضافة إلى المالحقة الجنائية لضمان تنفيذ الجزاءات المفروضة على انتهاك مدونات قواعد السلوك. وتشرف منظمة 

 
وعندما ال يكون الوالدان/مقدمو الرعاية من مصلحة الطفل الفضلى  يتم طلب الموافقة الواعية من أحد الوالدين أو مقدم الرعاية متى كان ذلك في    طفال ،إذا كان الناجي    523

ة ذي الصلة تولي الدور ومتابعة  يجب على ممثل الحكوم  واضح،مع وجود دليل    الطفل، األوصياء متابعة القضية في المحكمة نيابة عن   / إذا رفض الوالدان  .  مرتكبي االعتداء

.  تحمل المسؤولية عن طريق رفع قضية ضدهم لحرمان الطفل من حقوقه  ذلك،وبعد    أوال ،األوصياء    / يجب تقديم المشورة للوالدين  .  القضية نيابة عن الطفل لضمان حمايته

يجب أن يستمر الطفل الناجي  .  إلجراءات الصديقة للطفل فيما يتعلق بالتعامل مع الحاالتيجب إجراء جميع تدخالت مقدم الخدمة للناجين من األطفال مع موظفين مدربين على ا

 . ويجب بذل كل الجهود لضمان حمايته اإلجراءات،في الذهاب إلى المدرسة أثناء استمرار  
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األغذية والزراعة على تنظيم دورات للمقاولين بشأن التزامات مدونة قواعد السلوك وأنشطة توعية المجتمع المحلي. يجب رصد  

المعلومات التي يتم جمعها وإبالغها إلى وحدة تنسيق مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن والبنك الدولي.  

جميع التقارير ستحدد المعلومات لرغبات الناجين فيما يتعلق بالسرية، وفي حال وافق الناجي على المزيد من التقارير، سيتم تبادل  

على أساس الحاجة للمعرفة، مع تجنب جميع المعلومات التي قد تؤدي إلى التعرف على الناجين وأي خطر محتمل  المعلومات فقط  

 . لالنتقام
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 واالجتماعي  البيئي  التدقيق  قائمة/الفحص  استمارة :5  الملحق

 استمارة الفحص البيئي واالجتماعي )جميع المشاريع الفرعية(  الملحق أ:

 معلومات عامة

 

 مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن  – تقرير الفحص االجتماعي والبيئي  

لتي يتعرض لها المجتمع المحلي على الناس داخل المجتمع، فإنه  من المهم فحص كل مشروع فرعي لمعرفة ما إذا كان سيخلق مخاطر اجتماعية وبيئية على المجتمع. وحتى إذا كانت هناك خطة لتقليل المخاطر ا 

ومن الضروري تحديد المخاطر الكامنة المحتملة في حالة عدم تنفيذ تدابير التخفيف أو فشلها. وهذا يعني أنه ينبغي تحديد المخاطر كما  ينبغي إدراج تلك المخاطر، بغض النظر عن تدابير التخفيف واإلدارة المخطط لها.

 لو لم تتخذ تدابير للتخفيف أو اإلدارة. 

 القسم أ: معلومات عامة 

  تاريخ الفحص: 

  اسم المشروع الفرعي: 

  )الذي يتعلق به المشروع الفرعي(: المكون الرئيسي للمشروع 

  اسم مقدم الطلب )الوكالة المنفذة(:

  الميزانية المقترحة للمشروع الفرعي:

  المدة المقترحة للمشروع الفرعي: 

  قائد فريق الفحص البيئي واالجتماعي وتفاصيل االتصال: 

  أعضاء فريق الفحص البيئي واالجتماعي: 

  النشاط موقع البرنامج / مكان  

 وصف المشروع الفرعي.

 صف بإيجاز أنشطة المشروع الفرعي، ال سيما عندما تتفاعل مع البيئة والسياق االجتماعي 
 

  صنف أنشطة المشروع الفرعي إلى أنشطة ذات خطورة مرتفعة، وكبيرة ومتوسطة ومنخفضة  
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 مرجعية ألنشطة االستبعاد القائمة ال

 ال  نعم أنشطة االستبعاد 

ال أدري، ال  

 أعرف

إذا كانت اإلجابة بنعم، قدم  

 المزيد من المعلومات 

     أي منازل أو أعمال دائمة. نقل و / أو هدم

     للسكان المحليين وتوطيد القرى  تنفيذ إعادة التوطين غير الطوعياستخدام المشروع كحافز و/أو أداة لدعم و/أو 

     حيازة األراضي 

     وموافقة مالك األرض باستخدام حق االستمالك للمنفعة العامة دون التشاور مع مكلف منظمة األغذية والزراعة حيازة األرض  

     أو توسيع المستوطنات القائمة مستوطنات جديدة 

األنشطة التي من شأنها أن تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر النزاعات مثل المدخالت المتفجرة، وتوريد األسلحة، وما إلى 

 ذلك.

    

     النزاعات بين الجماعات العرقية. األنشطة التي من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة معاكسة 

     األنشطة التي من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية على الضعفاء )النساء واألطفال(

، بما في ذلك المواقع ذات القيم األثرية )ما قبل التاريخ( ، والحفريات ، والتاريخية ، تلف أو خسارة الممتلكات الثقافية

 والثقافية ، والطبيعية الفريدة والدينية ، 

    

)على سبيل المثال تقييد الوصول إلى األراضي الزراعية( التي ال يمكن تخفيفها وستؤدي إلى آثار تقييد الوصول إلى الموارد

 سلبية على سبل عيش المجموعات العرقية واألشخاص المحرومين. 

    

     والمناطق المحمية الموجودة أو المقترحةاألنشطة من أي نوع داخل الموائل الطبيعية 

ومبيدات اآلفات األخرى غير المحظورة والمبيدات الحشرية  شراء المبيدات الممنوعة والمبيدات الحشرية ومبيدات األعشاب

بة غير الممنوعة ومبيدات األعشاب غير المحظورة والكيماويات الخطرة التي انتهت صالحيتها أو تجاوزت الكمية المطلو 

 لمعالجة المنطقة المصابة بكفاءة. لن يستخدم المشروع مبيدات اآلفات شديدة الخطورة. 

    

     وغيرها من االستثمارات الضارة بالبيئة.شراء معدات الزراعة المدمرة

     االستغالل غير المستدام للموارد الطبيعية

     بالفعل في الجوار أو معروفة من إعدادات مماثلة بأنها غير جراحية ، ما لم تكن موجودة إدخال األنواع غير األصلية 

     أو حيث ال تفوق الحفظ و / أو المكاسب البيئية بوضوح أي خسائر محتملة تحول كبير أو تدهور الموائل الطبيعية

     منظمة بموجب اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض التجارة في الحياة الفطرية أو منتجات الحياة البرية

بموجب القوانين أو اللوائح اليمنية أو االتفاقيات واالتفاقيات الدولية  إنتاج أو التجارة في أي منتج أو نشاط يعتبر غير قانوني

 أو الخاضعة لحظر دولي 

    

أشكال ضارة أو استغاللية أو غير طوعية أو إلزامية للعمل ، والعمل الجبري ، العمل وظروف العمل التي تنطوي على  

 أو قضايا الصحة والسالمة المهنية الهامة وعمل األطفال
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 ال  نعم أنشطة االستبعاد 

ال أدري، ال  

 أعرف

إذا كانت اإلجابة بنعم، قدم  

 المزيد من المعلومات 

( إنتاج أو 2) .( إنتاج أو التجارة في المنتجات المحتوية على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور1مشروع فرعي ينظر في: )

( تجهيز 4( في المشروبات الكحولية بما في ذلك الخمور المصنوعة في البلد ؛ )3) .االتجار في المواد المستنفدة لألوزون

 . ( إنتاج أو االتجار أو استخدام ألياف األسبست غير المحدودة5) .المنتجات المشتملة على التبغ
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 البيئية واالجتماعية المحتملة واآلثار المترتبة على أنشطة المشروعقائمة تدقيق المخاطر 

 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

 (: تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية 1المعيار البيئي واالجتماعي قم )

 هل إجراء تقييم كامل لألثر البيئي و/أو االجتماعي مطلوبا للمشروع الفرعي بناء  على:

انظر -تصنيف المخاطر؟ )على سبيل المثال، المشاريع الفرعية ذات المخاطر العالية أو الكبيرة   (1)

 الملحق )أ( للحصول على إرشادات التصنيف(. و/أو 

 التشريعات الوطنية اليمنية؟  (2)

  إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية    

المحليين أو جماعات أو منظمات غير حكومية فيما  هل تم رفع أي شكاوى من قبل السكان المتضررين 

 ، المرفق الذي سيتم استخدامه؟ ا  يتعلق بظروف منطقة المشروع الفرعي أو، إذا كان ذلك مناسب

 إذا كان األمر كذلك، فهل سيتم استخدام تمويل المشروع لمعالجة هذه الشكاوى؟
   

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 أصحاب المصلحة  إطار عمل إشراك

 آلية معالجة التظلمات 

 

    هل هناك خطر تحويل فوائد المشروع الفرعي؟ 
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 آلية معالجة التظلمات 
 

  خطة إدارة األمن     هل هناك خطر عدم مراقبة أنشطة المشروع الفرعي بسبب ب عد الموقع وانعدام األمن؟

    ؟ا  فوائد المشروع الفرعي إلى الفئات السكانية الضعيفة حقهل هناك خطر أال تصل 

إطار عمل مشاركة أصحاب المصلحة، وإطار 

التعامل مع العنف القائم على النوع االجتماعي 

والعنف على األطفال، واالستغالل الجنسي 

 والتحرش ضد النساء واألطفال. 

 

    التالعب بها من قبل فصائل مختلفة؟هل هناك خطر من أن المشاريع الفرعية قد يتم 
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

  آليات معالجة التظلمات 

    هل هناك خطر من أن يؤدي اختيار موقع النشاط أو المستفيدين منه إلى نشوب صراع؟ 
 خطة إدارة األمن 

  آلية معالجة التظلمات 

    المحليين؟هل يشكل هذا النشاط خطرا على أمن الموظفين 
 خطة إدارة األمن 

 

    هل هناك خطر من أن تثير هذه األنشطة هياكل السلطة المحلية المتنازع عليها؟ 
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 
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 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

 هل منطقة المشروع الفرعي تضم أراضي مستغلة أو غير مستغلة بالكامل سابقا؟ 

 إذا كان الجواب نعم، فهل هناك خطر من وجود ذخائر/ألغام غير منفجرة؟ 
   

توجيه إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

واستخدام  بشأن الحاالت غير المتوقعة 

األراضي )المعيار البيئي واالجتماعي رقم 

(5 )) 

 

 (: العمالة وظروف العمل2المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

(  2البيئي واالجتماعي رقم )هل يشمل النشاط أي من حقوق العمل المعروفة / مخاطر عدم االمتثال للمعيار 

 في اليمن )عمالة األطفال والعمل الجبري(؟
   

 إجراءات إدارة العمالة 

إطار عمل للتصدي للعنف القائم على النوع 

االجتماعي واألطفال واالستغالل الجنسي 

والتحرش ضد النساء واألطفال )يغطي عمالة 

 األطفال( 

 

 أو إعمار أو هدم؟هل ستشمل األعمال الممولة أعمال بناء  

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فيجب إعداد خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاولين  
   

إرشادات إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 بشأن خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول

 خطة إدارة النفايات 

 

الباطن تصاريح تشغيل سارية المفعول وتراخيص وموافقات، وما إلى  هل لدى الوكالة المنفذة أو المقاول من 

ذلك؟ إذا كانت اإلجابة ال، فيرجى التوضيح. تصاريح تدقيق تشمل: تصاريح البناء، تصاريح  

 التشغيل/االستخدام، تصاريح إدارة المخلفات، تصاريح البيئة، تصاريح األراضي، تصاريح إدارة المياه... 

 

 األمر كذلك، فهل سيتم استخدام التمويل للحصول على التصريح )التصاريح( المطلوبة؟ إذا لم يكن 

   

دليل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بشأن 

 التشريعات الوطنية 
 

هل هناك أي رسوم أو غرامات أو عقوبات بيئية أو أي التزامات بيئية أخرى غير مستحقة على وكالة التنفيذ  

أو المقاول من الباطن )على سبيل المثال، في انتظار اإلجراءات القانونية التي تنطوي على مسائل بيئية، وما  

 إلى ذلك(؟ 

 هذا الوضع، يرجى توضيح ذلك؟إذا كان الجواب نعم، فهل سيستخدم التمويل لتصحيح 

   

إرشادات إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 بشأن المشتريات وإجراءات إدارة المقاولين
 

    هل يشمل النشاط اإلنتاج/التصنيع الكثيف العمالة؟ 
 خطة إدارة العمالة 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 المهنية إرشادات الصحة والسالمة 

 

    هل يشمل النشاط أنشطة زراعية أولية؟ 

 خطة إدارة العمالة 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية 

 

  خطة إدارة األمن     هل هناك مخاطرة أمنية بالنسبة للعاملين في المشروع )الفرعي(؟

وصيانة مرافق المشروع الفرعي في مسائل متعلقة بالصحة والسالمة  هل هناك خطر من أن يتسبب تشغيل 

 المهنية؟ 
   

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية 

 إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية 
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 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

هل هناك خطر نقص الصحة والسالمة المهنية للعاملين في موقع البناء أو موقع أنشطة الرش في عملية  

 الصحراوي؟ مكافحة الجراد 
   

إنشاء خطة للصحة والسالمة المهنية بناء  على 

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية 
 

  إجراءات إدارة العمالة     هل هناك خطر تأخر دفع أجور العمال؟ 

  إجراءات إدارة العمالة     هل هناك خطر أن العمال يتقاضون أجورا  زهيدة؟ 

    عدم إدراجهن في أعداد منصفة؟هل هناك خطر استبعاد النساء و / أو 

 إجراءات إدارة العمالة 

إطار عمل االستجابة لمواجهة العنف القائم 

على النوع االجتماعي والعنف ضد األطفال 

واالستغالل الجنسي والتحرش ضد النساء 

 واألطفال 

 

    هل هناك خطر من أن يؤدي توفير العمل أو العقود إلى إثارة النزاعات؟
 إدارة األمن خطة 

 آلية معالجة التظلمات 
 

 (: كفاءة الموارد وإدارة منع التلوث 3المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

هل سيؤدي النشاط إلى إنتاج نفايات صلبة؟ )ناتجة بشكل مباشر عن المشروع الفرعي أو من قبل القوى 

 العاملة( 
إلى إطار عمل  ا  خطة إدارة النفايات، استناد   

اإلدارة البيئية واالجتماعية والمبادئ التوجيهية  

العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة لمجموعة 

 البنك الدولي 

 اإلطار المتكامل إلدارة اآلفات 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول

 

بيولوجيا؟ )مثل الزيوت المستعملة والمنتجات  هل سيؤدي النشاط إلى إنتاج نفايات سامة أو خطرة/خطرة 

القابلة لالشتعال ومبيدات اآلفات والمذيبات والكيماويات الصناعية والمواد المستنفدة لألوزون وبقايا  

 الحيوانات ودم الذبائح...وغيرها(.

    

  واالجتماعية للمقاولخطة اإلدارة البيئية     هل ستؤدي النشاط إلى توليد غبار وضوضاء؟ 

    هل سيؤدي النشاط إلى تآكل التربة؟
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول / 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب 

 السياق(

 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول    هل سينتج النشاط نفايات سائلة )مياه صرف صحي(؟

 النفايات خطة إدارة 
 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول    هل سيؤدي النشاط إلى زيادة مستويات االهتزاز من آالت البناء؟ 

هل سيتسبب المشروع الفرعي في تلوث الهواء؟ )مثل انبعاثات غازات االحتباس الحراري وانبعاثات الغبار  

 ومصادر أخرى(
واالجتماعية للمقاول / خطة  خطة اإلدارة البيئية    

 اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب السياق(
 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية     هل سيتسبب النشاط في إزعاج أي حيوانات ونباتات؟

 اإلطار المتكامل إلدارة اآلفات 
 

جزء في  1500الذائبة تزيد عن هل سينتج عن النشاط مياه ري تحتوي على نسبة عالية من المواد الصلبة 

 المليون؟
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول / خطة     

 اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب السياق(
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 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

الكمية أو النوعية؟ )على سبيل  هل يمكن أن يؤثر المشروع الفرعي على المياه السطحية أو الجوفية من حيث 

 المثال، التصريف، التسرب، الترشيح، اآلبار، وما إلى ذلك.(
   

 خطة إدارة النفايات 

 اإلطار المتكامل إلدارة اآلفات 
 

هل ستتطلب أنشطة المشروع الفرعي استخدام المواد الكيميائية )مثل األسمدة ومبيدات اآلفات والدهانات  

 الكيميائية؟وما إلى ذلك( ، و / أو قد تدفع اآلخرين إلى زيادة استخدامهم للمواد 
    

     هل هناك أي خطر لحدوث انسكاب أو تسرب عرضي للمواد؟ 

 (: صحة المجتمع وسالمته 4المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

هل هناك خطر من زيادة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل الجنسي واالعتداء  

 الجنسيين بسبب تدفق العمالة؟
   

إطار معالجة العنف القائم على النوع  

االجتماعي والعنف ضد األطفال واالستغالل 

الجنسي والتحرش ضد النساء واألطفال  

 وإجراءات إدارة عمالة األطفال 

 

 إجراءات إدارة العمالة     هل هناك خطر انتشار األمراض المجتمعية بسبب تدفق العمالة؟ 

 واالجتماعية للمقاولخطة اإلدارة البيئية 
 

  خطة إدارة األمن     هل هناك مخاطر أمنية على المجتمع بسبب أنشطة المشروع؟

 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة     هل النشاط لديه القدرة على زعزعة ديناميات المجتمع؟ 

 آليات معالجة التظلمات 
 

    المشروع الفرعي؟هل سيعرض النشاط أفراد المجتمع لمخاطر جسدية في موقع 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول أو 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب 

 السياق(

اإلطار المتكامل إلدارة اآلفات )إذا كانت 

المخاطر المادية ناتجة عن استخدام مبيدات  

 اآلفات( 

 

    هل سيشكل النشاط مخاطر على حركة المرور والسالمة على الطرق؟ 
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول أو 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب 

 السياق(

 

هل هناك احتمال أن يلوث النشاط اآلبار المفتوحة و / أو مصادر المياه الصالحة للشرب و / أو المياه  

 المستخدمة في األنشطة الزراعية؟
   

 خطة إدارة النفايات 

اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول أو خطة 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية )حسب 

 السياق(
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 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

    هل هناك احتمال أن ينشر النشاط مسببات األمراض والملوثات األخرى )مثل المراحيض(؟

 خطة إدارة النفايات 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول أو 

واالجتماعية )حسب خطة اإلدارة البيئية 

 السياق(

 

    هل يمكن للنشاط أن يساهم في انتشار المرض )مثل المراكز المجتمعية أثناء حالة الجائحة(؟
 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 خطة إدارة النفايات 
 

 األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي (: حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام 5المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 هل سيتطلب النشاط / المشروع الفرعي المقترح حيازة األرض، على سبيل المثال:

 التعدي على الملكية الخاصة  •

 نقل األشخاص المتضررين من المشروع •

 فقدان األراضي أو األصول الخاصة  •

 التأثيرات على الدخل المعيشي  •

أو   ا  )على سبيل المثال، إعادة التوطين ألغراض البناء، مؤقت ا  أو اقتصادي ا  مادي وهذا يشمل نزوح السكان، إما 

 ؛ األنشطة التي قد تؤدي إلى فقدان الدخل أو األصول أو وسائل كسب العيش(.ا  دائم

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فيجب إعداد خطة عمل خاصة بالموقع إلعادة التوطين / استعادة سبل العيش 

   
استبعاد خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية قائمة 

 وإطار التبرع الطوعي باألراضي 

 

هل يقع المشروع في منطقة نزاع، أو لديه القدرة على التسبب في مشاكل اجتماعية وتفاقم النزاعات، على  

وصوال   سبيل المثال، المتعلقة بحيازة األراضي والوصول إلى الموارد )على سبيل المثال، طريق جديد يوفر 

 غير متساو  إلى أرض متنازع عليها(؟

   
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 آليات معالجة التظلمات 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 إطار التبرع الطوعي باألراضي 

 

 هل سيؤدي النشاط إلى نزاعات على ملكية األرض؟ 

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار التبرع     

 الطوعي باألراضي 

 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 آليات معالجة التظلمات 

 

هل من المحتمل أن يميز المشروع ضد النساء والفتيات على أساس الجنس، ال سيما فيما يتعلق بالمشاركة  

 في التصميم والتنفيذ أو الوصول إلى الفرص والمزايا؟ 
   

 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 معالجة التظلمات آلية 
 

 (: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية 6المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية     هل سيؤثر النشاط على المناطق الحساسة و / أو المحمية؟ 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية     اضطرابات بيئية؟ هل هناك خطر أن يتسبب المشروع الفرعي في 

(  2( تغييرات في المناظر الطبيعية والموائل. )1هل هناك خطر من أن يتسبب المشروع الفرعي في: )

 ( تلوث الموائل الطبيعية؟ 5( زيادة استهالك المياه و/أو )4( انسداد طرق الهجرة. )3تجزئة الموائل. )
  اإلدارة البيئية واالجتماعية خطة    
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 تصنيف الخطر  
نعم،   -)يرجى التحقق من كل سطر بشكل مناسب. في هذه المرحلة، تتم اإلجابة على األسئلة دون النظر إلى حجم التأثير 

 ال أو ال أعرف ما هي اإلجابات القابلة للتطبيق فقط( 
 ال  نعم

ال أدري، ال  

 أعرف

في حالة وجود هذه المخاطر )اإلجابة بـ 

 تعليقات "نعم"(، يرجى الرجوع إلى: 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية     هل هناك خطر أن يتسبب النشاط في فقدان األصول البيئية الثمينة؟

 (: الموروث الثقافي 8المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

    هل يقع المشروع الفرعي في أو بالقرب من موقع ذي قيمة طبيعية أو ثقافية؟ 

  إجراءات البحث عن فرصة 

    هل موقع المشروع الفرعي معروف بإمكانية وجود بقايا التراث الثقافي والطبيعي؟

 (: إشراك أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات 10المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

هادفة وفعالة ومستنيرة  هل هناك خطر يتمثل في فشل النشاط في دمج تدابير للسماح بإجراء مشاورات 

 ألصحاب المصلحة ، مثل أنشطة المشاركة المجتمعية؟
  إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة    

 

لألشخاص ذوي اإلعاقة أو الفئات المهمشة األخرى )النساء، واألطفال،  ا  هل كان استبعادهم تاريخي

 واألقليات العرقية، والمسنين( في المنطقة؟
   

 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 
 

  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية     هل هناك نقص في البيانات األساسية االجتماعية؟ 

    النساء في عمليات صنع القرار فيما يتعلق بالنشاط؟ هل من المحتمل أن تشارك 
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 
 

    هل هناك خطر أن يؤدي استبعاد المستفيدين إلى مظالم؟ 
 إطار عمل إشراك أصحاب المصلحة 

 آليات معالجة التظلمات 
 

    هل هناك خطر يتمثل في ضعف وصول النشاط إلى المستفيدين؟
 إشراك أصحاب المصلحة إطار عمل 

 آليات معالجة التظلمات 
 

    ( سيعيق المشاركة المناسبة ألصحاب المصلحة؟ 19-هل تفشي فيروس كورونا )كوفيد

انظر إرشادات وأنظمة منظمة األغذية  

والزراعة والبنك الدولي بشأن فيروس كورونا 

 ( 19-)كوفيد

 

 
 
 
 

 النتائج: التدقيق لعملية  ملخص
 النتائج والتوصيات  البيئي واالجتماعي التدقيق 

 نتائج التدقيق:

ملخص للمخاطر الحرجة واآلثار  

 التي تم تحديدها 

تصنيف الخطر / األثر الفردي   ما الخطر / األثر المحتمل  

 ، كبير، مرتفع( )منخفض، متوسط 

 تدابير التخفيف 

خطة لإلدارة البيئية واالجتماعية  في نهاية عملية التدقيق، قم بجدولة إجراءات التخفيف على شكل 

 )الملحق ج(
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على سبيل المثال زيادة استخدام  
مبيدات اآلفات بسبب زيادة 

 اإلنتاج 

مثال  خطة مكافحة اآلفات، إلى جانب التدريب على الصحة والسالمة المهنية )على سبيل المثال   على سبيل المثال: متوسطة 
 الحماية الشخصية، وما إلى ذلك(. التدريب على كيفية استخدام معدات 

هل يستلزم األمر إجراء تقييم  

إضافي؟ )تقييم المخاطر / التأثيرات  

 والتفكير في الخيارات( 

 

 

 

  

 ملخص مبررات نتيجة التدقيق نتيجة التدقيق 

 على سبيل المثال "مشروع فرعي ذو مخاطر منخفضة "  ال يستلزم إجراء تقييم بيئي واجتماعي إضافي.  .1

يتطلب   .2 ولكنه  إضافي  واجتماعي  بيئي  تقييم  إجراء  يستلزم  ال 

 خطة إدارة بيئية واجتماعية بسيطة.

 على سبيل المثال "مشروع فرعي ذو مخاطر مخفضة إلى متوسطة " 

قبل  .3 من  أو  داخليا  تنفذ  مفصلة.  واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة 

 وكالة/شريك تنفيذ المشروع الفرعي.

"مشروع فرعي ذو مخاطر متوسطة، وال يستدعي إجراء تقييم لألثر البيئي  على سبيل المثال 
 واالجتماعي، وينفذ مباشرة من قبل منظمة األغذية والزراعة أو من قبل شريك تنفيذي" 

يستدعي إجراء تقييم لألثر البيئي على سبيل المثال "مشروع فرعي ذو مخاطر كبيرة، وال  خطة إدارة بيئية واجتماعية مفصلة. بالتعاقد مع طرف ثالث.  .4
 واالجتماعي، ولكنه يتطلب شركة استشارية مستقلة من أجل تجنب تضارب المصالح" 

. يستلزم إجراء تقييم لألثر البيئي واالجتماعي. بالتعاقد  2نعم   .5

 مع طرف ثالث.  

 على سبيل المثال "مشروع فرعي ذو مخاطر كبيرة/مرتفعة؟ 

إطار هل النشاط مستبعد في 

المشروع )هل النشاط يظهر على 

قائمة االستبعاد الخاصة بإطار عمل 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية(؟

 

 نعم

 

 ال

 

 جهة إجراء التدقيق البيئي واالجتماعي:
      

 التاريخ: يوم / شهر / سنة   التوقيع)التوقيعات(   االسم)األسماء( مطبوعا )مطبوعة(  

 

 المشروع الفرعي: أوصى به مدير 
      

 التاريخ: يوم / شهر / سنة   التوقيع)التوقيعات(   االسم)األسماء( مطبوعا )مطبوعة(  

 
اعتمده وحدة إدارة المشروع )ضع دائرة 

 حول الجواب الصحيح( 
 ال  نعم

      

     التاريخ: يوم / شهر / سنة  

 

 
 الملحق أ: تصنيف المشروع 

 المخاطر االجتماعية / البيئية معروف بالفعل؟ القسم ب: هل مستوى 
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 ما هو تصنيف مخاطر المشروع؟ 

 ومرتفعة الخطورة. شاريع التي تندرج عادة في فئات منخفضة ومتوسطة وكبيرة يرجى تحديد مستوى المخاطر المناسب؛ إذا لم يكن نوع المشروع الفرعي مدرجا، يرجى التحديد. هذه القوائم إرشادية، وتقدم أمثلة على الم

 :)خطورة منخفضة( مخاطر منخفضة

مخاطر و / أو آثار بيئية أو اجتماعية ضئيلة أو  

 معدومة

 : )خطورة متوسطة( مخاطر متوسطة

مخاطر و / أو تأثيرات بيئية واجتماعية سلبية متوسطة  

 أو غير معروفة

 :)خطورة كبيرة( مخاطر كبيرة

اجتماعية  مخاطر و / أو آثار بيئية أو 

 سلبية كبيرة 

 : )خطورة مرتفعة( مخاطر مرتفعة

 مخاطر و / أو آثار بيئية أو اجتماعية سلبية مرتفعة 

 التواصل والترجمة   -

 التدريب وورش العمل الصغيرة  -

إدارة األموال والمنح تحت إشراف مثبت / سجل   -

 تعقب جيد  

 إدارة أنشطة الحماية االجتماعية  -

مشاريع البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة )مثل   -

المراكز المجتمعية، والطرق الريفية، واإلسكان،  

والمباني، وما إلى ذلك( التي ال تتطلب إعادة التوطين أو  

ر/آثار طفيفة ترتبط بإعادة  التي تنطوي فقط على مخاط

 التوطين.

 توفير الطاقة ألعمال التطوير الصغيرة. -

 أعمال صغيرة إلمدادات المياه والصرف الصحي.  -

 إدارة النفايات غير الخطرة.  -

 الزراعة على نطاق صغير وري المزارع. -

 المساعدة الفنية والدعم والمشورة )حسب الموضوع( -

 التي تتضمن: المشاريع الفرعية 

إلى  إعادة التوطين على نطاق متوسط  -

كبير )ما لم تكن مخاطر أو آثار إعادة  

 التوطين طفيفة(. 

المشاريع ذات المخاطر أو اآلثار   -

السلبية على الشعوب األصلية و / أو 

الشعوب العرقية / القبلية المهمشة )على 

الرغم من أنها ليست على نطاق واسع  

 عة المخاطر( مثل المشاريع مرتف

مخاطر أو تأثيرات كبيرة على البيئة  -

وصحة المجتمع وسالمته، والعمالة  

وظروف العمل، والتنوع البيولوجي و/أو 

الموروث الثقافي، ولكنها ليست واسعة  

 النطاق مثل المشاريع مرتفعة المخاطر 

مخاطر تراكمية متوسطة والتي تشكل  -

 مجتمعة مخاطر كبيرة بسبب التداخل. 

 مشاريع البنية التحتية الكبيرة  -

 الطرق الطويلة والسكك الحديدية وخطوط النقل )المياه والطاقة(   -

 منشآت معالجة النفايات والتخلص منها  -

 المشاريع التي تنطوي على كميات كبيرة من المواد الخطرة  -

األنشطة التي تؤدي إلى إعادة التوطين على نطاق واسع، وحيازة   -

 قيود المفروضة على استخدام األراضي األراضي وال

 محطات توليد الطاقة  -

 التركيبات الصناعية )المصافي ، التركيبات الكيميائية(  -

 حوض النهر أو تطوير األرض  -

 ري واسع النطاق  -

  المشاريع الفرعية المقترحة في الموائل الحرجة والمناطق المحمية  -

 
 
 
 
 
 
 
 

 المحتملة واإلجراءات المطلوبة الملحق ب: نتائج التدقيق 
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 النتائج والتوصيات  التدقيق البيئي واالجتماعي

 نتائج التدقيق: 

ملخص للمخاطر الحرجة  

  واآلثار التي تم تحديدها 

 تدابير التخفيف   الخطر / األثر 

على سبيل المثال نزوح مؤقت )مادي أو اقتصادي( 
ألفراد المجتمع المحلي التي تسكن بالقرب من موقع  

 البناء 

 على سبيل المثال خطة عمل إعادة التوطين )و/أو خطة الستعادة سبل كسب العيش( 

الشخصية المناسبة. التدريب على السلوك  على سبيل المثال استخدام معدات الحماية  على سبيل المثال السالمة والصحة المهنية
 المناسب في مكان العمل.

على سبيل المثال، زيادة استخدام مبيدات اآلفات بسبب   
 زيادة اإلنتاج أو أنشطة الرش المكافحة المحددة 

على سبيل المثال خطة إدارة اآلفات، إلى جانب التدريب على الصحة والسالمة  
 كيفية استخدام معدات الحماية الشخصية، وما إلى ذلك( المهنية )مثال التدريب على 

هل يستلزم المشروع تقييم  

 إضافي؟ 

 

 

 

  

 ملخص مبررات نتيجة التدقيق  نتيجة التدقيق 

واجتماعي 1ال   .6 بيئي  تقييم  إجراء  يستلزم  . ال 

 إضافي. 

 

واجتماعي 2ال   .7 بيئي  تقييم  إجراء  يستلزم  . ال 

إدارة   خطة  يتطلب  ولكنه  بيئية  إضافي 

 واجتماعية بسيطة )انظر الملحق ج(. 

 

مفصلة.  1نعم   .8 واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة   .

تنفيذ   وكالة/شريك  قبل  من  أو  داخليا  تنفذ 

 المشروع الفرعي. 

 

مفصلة.  2نعم   .9 واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة   .

 بالتعاقد مع طرف ثالث. 

 

البيئي 2نعم   .10 لألثر  تقييم  إجراء  يستلزم   .

 واالجتماعي. بالتعاقد مع طرف ثالث. 

 

 الخطوات التالية 

 

 

  

اإلجراء. يتم تحديد اإلجراء المناسب المتوافق مع ملخص المخاطر. يجب الكشف   نتيجة التدقيق 

 المناسب.عن جميع النتائج النهائية للتدقيق وأدوات المتابعة على المستوى 

واجتماعي 1ال   .1 بيئي  تقييم  إجراء  يستلزم  . ال 

 إضافي. 

 إلطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. ا  المضي في تنفيذ المشروع وفق
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واجتماعي 2ال   .2 بيئي  تقييم  إجراء  يستلزم  . ال 

بيئية   إدارة  خطة  يتطلب  ولكنه  إضافي 

 واجتماعية بسيطة. 

واالجتماعية وإرسالها مع نموذج التدقيق للمراجعة إعداد خطة اإلدارة البيئية   .1

 والموافقة عليها من قبل فريق إدارة المشروع لدى منظمة األغذية والزراعة. 

 إلطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية. ا  المضي في تنفيذ المشروع وفق .2

مفصلة.  1نعم   .3 واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة   .

قبل   من  أو  داخليا  تنفيذ  تنفذ  وكالة/شريك 

 المشروع الفرعي. 

البيئية  .1 اإلدارة  لخطة  المرجعية  الشروط  مع  التدقيق  نموذج  إرسال 

واالجتماعية لمراجعتها والموافقة عليها من قبل فريق إدارة المشروع في 

 منظمة األغذية والزراعة. 

األغذية   .2 منظمة  إلى  وتقديمها  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطة  إعداد 

 والزراعة لمراجعتها والموافقة عليها.

إطار   .3 إلى  تستند  التفصيلية  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  أن خطة  التأكد من 

 عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية.

عدم تنفيذ األعمال حتى يتم الحصول على الموافقة على خطة اإلدارة البيئية  .4

 ك الدولي واالجتماعية من قبل منظمة األغذية والزراعة والبن

مفصلة.  2نعم   .5 واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة   .

 بالتعاقد جهة استشارية مستقلة. 

اإلدارة   .1 بخطة  يتعلق  فيما  المرجعية  الشروط  مع  التدقيق  استمارة  إرسال 

األغذية   منظمة  قبل  من  عليها  والموافقة  لمراجعتها  واالجتماعية  البيئية 

 والزراعة. 

لتقييم   .2 البيئي واالجتماعي إلعداد خطة إدارة  تعيين استشاري مسجل  األثر 

للمراجعة   أوال   والزراعة  األغذية  منظمة  إلى  وتقديمها  واجتماعية  بيئية 

 األولية، ثم إلى البنك الدولي للمراجعة والموافقة. 

التأكد من أن خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية تستند إلى إطار عمل اإلدارة   .3

 البيئية واالجتماعية.

ء تنفيذ األعمال إال بعد الموافقة على خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية عدم بد .4

 من قبل منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي. 

البيئي 2نعم   .5 لألثر  تقييم  إجراء  يستلزم   .

استشارية   جهة  مع  بالتعاقد  واالجتماعي. 

 مستقلة )معترف بها من قبل الحكومة الوطنية(. 

إرسال نموذج التدقيق مع الشروط المرجعية فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي   .1

 . واالجتماعي لمراجعتها والموافقة عليها من قبل منظمة األغذية والزراعة

تعيين استشاري مسجل إلنشاء تقييم األثر البيئي واالجتماعي وخطة اإلدارة   .2

البيئية واالجتماعية وتقديمها إلى منظمة األغذية والزراعة أوال  للمراجعة 

جنوب   في  البيئة  ووزارة  الدولي  البنك  إلى  تقديمها  يتم  ثم  ومن  األولية، 

 السودان للمراجعة والموافقة. 
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التفصيلية تعمم إطار عمل التأكد من أن خطة اإل .3 البيئية واالجتماعية  دارة 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية. 

عدم البدء في تنفيذ األعمال حتى الموافقة على تقييم األثر البيئي واالجتماعي  .4

وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية المفصلة من قبل وحدة تنسيق المشروع  

 والبنك الدولي والحكومة اليمنية.
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 الملحق ج: نموذج إلعداد خطة بسيطة لإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة للرصد

نشاط المشروع  

 المصاحب 

المخاطر والتأثيرات  

 البيئية واالجتماعية 

 مدى تكرار الرصد  مسؤولية الرصد  ميزانية التخفيف  مؤشرات الرصد  توقيت التخفيف  مسؤولية التنفيذ تدابير التخفيف

استعارة  منطقة 

الحصى ألعمال  

البناء في أوساط  

 المجتمع 

إعادة تأهيل مناطق   تنفيذ المشروع  المقاول  تأهيل كافة مناطق االقتراض  تدهور األراضي 

 االستعارة 

الوكالة المنفذة   عرض المقاول 

للمشروع الفرعي  

)منظمة األغذية  

والزراعة أو 

فريق   ، الشريك(

المشروع التابع  

لمنظمة األغذية  

 والزراعة 

 ر.مستم
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 النموذج ب: للمشروعات الفرعية ذات األنشطة اإلنشائية 

المتحدة يستخدم هذا النموذج/قائمة التدقيق للمشاريع الفرعية ويتم إكماله من قبل منظمة األغذية والزراعة / برنامج األمم 
اإلنمائي / الشركاء المنفذين بالتشاور مع المجتمعات المشاركة / المتأثرة. ويمكن استخدامه الستكمال قائمة التدقيق الرئيسية  

 )النموذج أ(
 
 

 .................... ...................................................مسمى المشروع الفرعي: ............................................................................

 ................................................................ ..............................................نوع المشروع الفرعي )األنشطة(: ..........................

 ................................................ ......................................................................................الجهة المنفذ للمشروع الفرعي: .......

 ...................................... .............................................المحافظة والمديرية حيث سيتم تنفيذ المشروع الفرعي: .............................

 ................................. ........................................عدد القرى/المستوطنات/األسر المعيشية التي ستستفيد من المشروع الفرعي: .............

 ......................... ............................................ ...........................................التكلفة التقديرية للمشروع الفرعي: .........................

 ...... ................................................ قائمة تدقيق المشروع المكملة من قبل )االسم والصفة(: ..........................................................

 التاريخ: ........................................................................................................ 

كبيرة،  تصنيف مخاطر المشروع الفرعي المحددة من قبل منظمة األغذية والزراعة/الصندوق االجتماعي للتنمية )خطورة منخفضة، متوسطة، 

 ................. ..........................................مرتفعة(: .............................................................................................................

 .................................... ...................................................................................................االعتماد )إذا كانت تعمل(: اسم جهة 

 

 . وصف موجز للمشروع الفرعي )األنشطة(1
 

ض المطلوبة، والحجم التقريبي لمجموع مساحة  يرجى تقديم معلومات عن نوع ونطاق المشروع الفرعي )منطقة المشروع الفرعي، ومساحة األر 

 أرض المبنى، وما إلى ذلك(. 

 

 

 

 
 

 . البيئة الطبيعية2
 

  )أ( صف تكوين األرض والتضاريس والغطاء النباتي في/جوار منطقة المشروع الفرعي )مثال، هل هي أرض منخفضة، أم ترابية مشبعة بالمياه أم

 رطبة...الخ.(.صخرية أم مستنقعات أو أراض 
 

 

 

 

 
 

 )ب( قم بتقدير وبيان ما إذا كان من الضروري إزالة الغطاء النباتي. 

 

 

 

 

 بالمشروع الفرعي )حدد أدناه(؟   ا  أو أنواع مهددة يمكن أن تتأثر سلب  ا  )ج( هل هناك أي مناطق حساسة بيئي
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 نعم ______ ال ______          ( غابات طبيعية سليمة  1)

 نعم ______ ال ______            ( غابات نهرية 2)

 نعم ______ ال ______      ( أراضي رطبة )بحيرات، انهار، مناطق مغمورة موسميا ( 3)

 ( إذا كان الجواب نعم، إلى أي حد هي أقرب االراضي الرطبة )بحيرات، انهار، مناطق مغمورة موسميا ]بالغمر[(؟4)

 _____ كم___________           

 ( موائل األنواع المهددة باالنقراض التي تقتضي القوانين اليمنية و/أو االتفاقات الدولية حمايتها  5)

 نعم ______ ال ______           

 

 ( أخرى )صف ذلك( )مثال مواقع ثقافية، مقابر، وما إلى ذلك( 9)

 نعم ______ ال ______           
 

 . الحيوانات والنباتات 3
 

 هل ينطوي المشروع الفرعي على إزعاج أو تعديل قنوات الصرف الموجودة )أنهار، قنوات( أو مسطحات مائية )أراضي رطبةـ مستنقعات(؟  -

 نعم ______ ال ______           

 

 

ة، وإزعاج المواطن الطبيعية للحياة البرية، والمشاكل المتعلقة  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى اختالل/تدمير الحياة البرية من خالل قطع طرق الهجر -

 بالضجيج؟

 نعم ______ ال ______           

 

 

 . تدمير/تعطيل األرض والغطاء النباتي4
 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى استخدام غير مخطط له للبنية التحتية التي يجري تطويرها؟  -

 ______ نعم ______ ال           

 

 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي تم تطهيرها غير الصالحة للزراعة؟   -

 نعم ______ ال ______           

 

 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى توقف أنماط الصرف في التربة التحتية والبرية )في مناطق القطع والتعبئة(؟  -

 نعم ______ ال ______           

 

 

 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى انهيارات أرضية وانهيارات وانزالقات وحركات جماعية أخرى في قطع الطرق؟  -

 نعم ______ ال ______           

 

 

 مصارف مغطاة أو مفتوحة؟هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تآكل األراضي الواقعة تحت الحاجز التي تتلقى تدفقات مركزة من  -

 نعم ______ ال ______           

 

 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى مخاطر صحية وتداخل في نمو النباتات المجاورة للطرق بسبب الغبار الذي تسببه وتحدثه المركبات؟  -

 نعم ______ ال ______           
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 . المناطق المحمية 5

الفرعي )أو مكونات المشروع( داخل/جوار أي مناطق محمية تحددها الحكومة )الحديقة الوطنية، المحمية الوطنية، موقع التراث  هل تقع منطقة المشروع  -

 العالمي، وما إلى ذلك(.

 نعم ______ ال ______           

 

 

تأثيرا سلبيا على البيئة داخل المنطقة المحمية )مثل  إذا كان المشروع الفرعي خارج أي منطقة محمية، ولكنه قريب منها، فمن المرجح أن يؤثر  -

 التدخل في مسارات هجرة الثدييات أو الطيور(

 

 نعم ______ ال ______           

 

 

 . الجيولوجيا والتربة 6
 

جيا )معرضة لتفتت التربة،  بناء على الفحص البصري أو األدبيات المتاحة، هل هناك مناطق من تتميز بعدم استقرار محتمل في التربة أو الجيولو  -

 معرضة النهيارات األرضية...الخ.(؟

 نعم ______ ال ______           

 

 

 بناء على الفحص البصري أو األدبيات المتاحة، هل هناك مناطق تنطوي على مخاطر زيادة ملوحة التربة على نطاق واسع؟  -

 نعم ______ ال ______           

  

 

 . التراث التاريخي أو األثري أو الثقافي 7
 

أي موقع  باالستناد إلى المصادر المتاحة والتشاورات مع السلطات المحلية، والمعارف المحلية و/أو المالحظات، هل يمكن أن يغير المشروع الفرعي 

 من مواقع التراث التاريخي أو األثري أو الثقافي أو أن يتطلب تنقيبا قريبا منه؟ 

 نعم ______ ال ______           

  

 

 . إعادة التوطين و/أو حيازة األراضي و/أو الترحيل االقتصادي8

 نعم ______ ال ______       هل سيتطلب المشروع الفرعي حيازة أرض؟  -

 

يجب أن تتبع العملية تلك (، السؤال يعني اإلجابة بـ "ال" على) إذا كان التبرع طوعياإذا كان األمر كذلك، هل ستكون حيازة األراضي غير طوعية؟ ) -
 نعم _ ال _    ( المنصوص عليها في إطار إعادة عمل التوطين للمشروع

 

  إذا كان األمر كذلك، هل ستؤدي حيازة األراضي غير الطوعية إلى نقل أو فقدان المأوى أو فقدان األصول أو فقدان الوصول إلى األصول؟  -

 ______ نعم ______ ال         

أثرين  إذا كان األمر كذلك، هل ستؤدي حيازة األراضي غير الطوعية إلى فقدان مصادر الدخل أو سبل كسب العيش )سواء اكان يجب نقل األشخاص المت -

 بالمشروع إلى مكان آخر أم ال(؟ 

 نعم ______ ال ______           

 

الطوعية إلى فقدان مصادر دخل الفئات الضعيفة مثل المسنين والنساء اللواتي يرأسن  إذا كان األمر كذلك، هل ستؤدي حيازة األراضي غير  -

 أسرا...وغيرهم(؟

 نعم ______ ال ______           
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عيش   والمناطق المحمية مما يؤدي إلى آثار سلبية على سبل ا  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تقييد غير طوعي للوصول إلى المتنزهات المحددة قانون -

 النازحين؟  

 نعم ______ ال ______           

 

 

 . فقدان الهياكل األساسية لألسر المعيشية 9

خارج سكنهم  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى خسارة دائمة أو مؤقتة للبنية التحتية لألسر المعيشية )مثل مخازن الحبوب، المراحيض والمطابخ الموجودة   -

 وما إلى ذلك(؟

 ______ ال ______ نعم           

 

 

على   إذا كان فقدان أو خسارة مخازن الحبوب والمراحيض والمطابخ الموجود خارج السكن آثار مترتبة على حيازة األرض، فإنها غير مؤهلة للحصول-

 . تمويل في إطار المشروع

 

 . عمالة األطفال / العمل القسري  10

 

 نعم __ ال _   عاما( أو إلى العمل القسري؟  18هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى استخدام عمالة األطفال )دون سن -

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فسيكون هذا المشروع الفرعي غير مؤهل للحصول على التمويل. -

 

 . التلوث الضوضائي أثناء البناء والعمليات  11

 

 نعم ______ ال ___    اء التشغيل الحد المسموح به للضجيج )المحيط(؟ هل سيتجاوز مستوى الضجيج أثن -

 

ناء والعمليات يجب أن يلتزم المشروع الفرعي بالقوانين واألنظمة الوطنية المتعلقة بالحد من الضوضاء، وأن يتضمن خطة إلدارة الضوضاء خالل عملية الب  -

 في حدود المستوى المسموح به. 

 

 الصلبة أو السائلة بما في ذلك النفايات الطبية . النفايات 12

 

 هل سيولد المشروع الفرعي كميات كبيرة من النفايات المتبقية )النفايات الصلبة أو السائلة(، بما في ذلك النفايات الطبية؟  -

 نعم ______ ال ______          

 التخلص؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، هل يتضمن المشروع الفرعي خطة للتجميع / -

 نعم ______ ال ______          

 

 . مبيدات اآلفات أو مبيدات الحشرات أو مبيدات األعشاب أو أي مواد كيميائية سامة أو خطرة أخرى.  13

 

 نعم ______ ال ______     هل سيتطلب المشروع الفرعي استخدام مثل هذه المواد الكيميائية؟ -

 

 نعم ______ ال ___  لمشروع الفرعي خطة للمناولة واالستخدام والتخلص اآلمن؟  إذا كان الجواب "نعم"، هل يتضمن ا -

 

 إذا لم يكن للمشروع الفرعي خطة للمناولة واالستخدام والتخلص بشكل آمن، فإنه يكون غير مؤهل للحصول على تمويل في إطار هذا المشروع.  -

 

 . تلوث المياه والتربة 14

 

    هل سيتطلب المشروع الفرعي كميات كبيرة من المواد الخام/مواد البناء؟   -

 نعم ______ ال ______           

 

أمتار أو أكثر(؟ إذا كان الجواب   10هل هناك اقتراح إلنشاء مشروع أكبر )مثال طرق كبرى، محطة معالجة مياه الصرف الصحي عامة، سدود بارتفاع  -

 نعم ______ ال ______       مؤهل.  "نعم"، فالمشروع غير

 

 هل سيولد المشروع الفرعي كميات كبيرة من النفايات المتبقية، أو نفايات مواد البناء، أو يسبب تآكل التربة؟  -
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 نعم ______ ال ______           

 

 لمعدات(؟  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث التربة أو المياه )مثال من الزيت والشحم والوقود من ا -

 نعم ______ ال ______           

 

د  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث المسطحات المائية األرضية والسطحية من جراء مبيدات األعشاب من أجل مراقبة الغطاء النباتي والموا -

 نعم ___ ال __       الكيميائية الالزمة لمكافحة الغبار؟  

 

زيادة الرواسب المعلقة في المجاري المائية التي تتأثر بالتآكل الناجم عن قطع الطرق، وانخفاض نوعية المياه، وزيادة   هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى -

 نعم __ ال _        الترسيب في المصب؟ 

  وساحات المعدات؟ هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في حق الطريق بسبب حفر االستعارة، مقالب النفايات،  -

 نعم ______ ال ______         

 

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تكوين مسطحات مائية راكدة في حفر االستعارة والمحاجر وما إلى ذلك، مما يزيد من البعوض؟  -

  نعم ______ ال ______           

 

 

 توقيع الممثل المحلي )المجتمعي(: 

 

 التاريخ:   

 

    

توقيع اختصاصي المخاطر البيئية واالجتماعية التابع لمنظمة األغذية والزراعة/برنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي/الشركاء المنفذين: 

 التاريخ   
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 ( عام)  والزراعة األغذية  لمنظمة واالجتماعية البيئية  المخاطر بيان : ج النموذج

 
 :المطروحةاألسئلة 

 ال نعم السؤال 

1 

 هل يمكن أن يتسبب المشروع الحالي في:  

 تدهور )بيولوجي أو مادي( للتربة أو يقوض ممارسات اإلدارة المستدامة لألراضي.  •

 وضع نظام كبير للري، أو بناء السدود، أو استخدام المياه المستعملة، أو التأثير على نوعية المياه. •

 التكيف مع تغير المناخ أو يزيد انبعاثات غازات الدفيئة زيادة كبيرة بشكل كبير. تقليل القدرة على  •

( القائمة بالنسبة لألفراد أو المجتمعات المحلية أو غيرهم في األراضي  525)الرسمية وغير الرسمية 524تغييرات في حقوق الحيازة  •

 ومصايد األسماك وموارد الغابات؟

  

2 
المشروع في مناطق محمية أو موائل طبيعية أو في جوارها، أو يقلل التنوع البيولوجي أو يغير وظائف النظام اإليكولوجي، هل يمكن أن ينفذ 

 أو يستخدم أنواعا غريبة، أو يستخدم موارد وراثية؟ 

  

3 

 هل من الممكن أن يؤدي المشروع الحالي إلى ما يأتي:  

 إدخال محاصيل وأصناف التي لم تزرع من قبل. •

 وفير بذور / مواد غرس زراعية.ت •

 تضمين استيراد أو نقل بذور و/أو مواد غرس زراعية أو أعمال بحث وتطوير.  •

 توريد أو استخدام تقنيات حيوية حديثة أو منتجاتها في إنتاج محاصيل. •

 إنشاء غابات مزروعة أو إدارتها؟ •

  

4 
أنواع جينية أو غيرها من الموارد الوراثية غير األصلية أو غير المعدلة محليا إلى  هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى إدخال أنواع أو سالالت أو 

 منطقة ما أو نظام إنتاج، أو إلى تعديل الموطن المحيط أو نظام اإلنتاج الذي تستخدمه الموارد الجينية الموجودة بأي طريقة؟

  

5 
 هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى ما يأتي:  

 لما يأتي: 526شراء مباشر أو غير مباشر أو توريد أو استخدام مبيدات اآلفات  •

  

 
 ات المائية أو الغابات. حقوق الحيازة هي حقوق امتالك أو استخدام أو االستفادة من الموارد الطبيعية مثل األراضي أو المسطح 524
   ال يزال من الممكن اعتبار حقوق الحيازة المعترف بها اجتماعيا أو تقليديا والتي ال يعرفها القانون "حقوقا شرعية للحيازة".  525
   ت.النبا نمو  تنظيم مكافحتها أو أو تدميرها أو آفة أي طرد منها المقصود الحيوية أو الكيماوية المكونات مواد من مزيج أو مادة أي يعني اآلفات مبيد 526
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 ال نعم السؤال 

 المحاصيل والماشية وتربية األحياء المائية والحراجة واألسرة. ▪

 المحاصيل في الحقل أو تخزينها.  /كمعالجة البذور  ▪

 ظمة القسائم.من خالل برامج توريد المدخالت بما في ذلك أن ▪

 ألغراض العرض والبحث الصغيرة.  ▪

 وحاالت الطوارئ.( الجراد)للمخزون االستراتيجي  ▪

 أو البيئة./التسبب في آثار ضارة بالصحة و  ▪

 زيادة استخدام مبيدات اآلفات في منطقة المشروع نتيجة لتكثيف اإلنتاج.  •

 فات.إدارة أو التخلص من نفايات المبيدات والمواد الملوثة بمبيدات اآل •

 انتهاكات لقواعد السلوك؟  •

6 
هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى نزوح الناس بشكل دائم أو مؤقت من ديارهم أو وسائل اإلنتاج / كسب العيش أو يقيد وصولهم إلى سبل كسب  

 عيشهم؟

  

7 
األرياف، وعلى وجه الخصوص هل سيؤثر على  هل يمكن أن يؤثر المشروع الحالي على وضع العمالة الحالي أو المستقبلي من الفقراء في 

 إنتاجية العمل وقابلية التوظيف وظروف العمل وحقوق العمل للمنتجين الريفيين العاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من العمال الريفيين؟

  

8 

صول إلى الموارد اإلنتاجية والسلع هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى إعادة توليد حاالت التمييز ضد المرأة أو يقيد قدرة المرأة على الو 

خالل  والخدمات واألسواق والعمالة الالئقة وصنع القرار؟ على سبيل المثال، من خالل عدم معالجة التمييز القائم ضد النساء والفتيات، أو من 

 عدم مراعاة االحتياجات المختلفة للرجال والنساء.

  

9 

 هل من الممكن أن يؤدي المشروع إلى: 

 حيث سيتم تنفيذ األنشطة.   –• إخراج السكان األصليين * من منطقة المشروع  

 • إبقاء السكان األصليين في منطقة المشروع حيث سيتم تنفيذ األنشطة.  

جتماعي على حقوق الشعوب األصلية واألراضي والموارد الطبيعية واألقاليم وسبل العيش والمعرفة والنسيج اال ا  أو خطير ا  • التأثير سلب 

 ( داخل و/أو خارج منطقة المشروع. ³وغير المادي أو غير المملوس ²والتقاليد وأنظمة الحوكمة والثقافة أو التراث )المادي 

 • تنفيذ المشروع في منطقة حيث توجد بها موارد ثقافية؟ 

 

األولوية في الوقت المناسب فيما يتعلق بحيازة * تأخذ منظمة األغذية والزراعة المعايير التالية في االعتبار لتحديد الشعوب األصلية: 

تعباد أو  واستخدام أراضي محددة واإلدامة الطوعية للتمايز الثقافي )كاللغات، القوانين والمؤسسات(، والتحديد الذاتي للهوية، المعاناة من االس

 موجودة أم ال(.   القهر أو التهميش أو الحرمان أو االستبعاد أو التمييز )فيما إذا كانت هذه الحاالت
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 ال نعم السؤال 

 

ينبغي قراءة عبارة "خارج منطقة المشروع" مع مراعاة احتمال أن تؤثر أنشطة المشروع على سبل كسب الرزق، وإمكانية الوصول إلى   ¹

يين األراضي و/أو حقوق الشعوب األصلية بصرف النظر عن المسافة المادية. على سبيل المثال: وإذا كان مجتمع من مجتمعات السكان األصل

كيلومتر من منطقة مشروع تؤثر فيها أنشطة الصيد على غلة النهر التي يصل إليها هذا المجتمع أيضا، ينبغي للمستخدم   100يعيش على بعد 

 اإلجابة بـ "نعم" على السؤال. 

 

ف التراث الثقافي المادي بأنه األشياء المتحركة وغير المتحركة )المنقولة وغير المنقولة( والمو ² اقع والهياكل ومجموعات الهياكل ي عرَّ

قد يوجد والمعالم الطبيعية والمناظر الطبيعية التي لديها أهمية أثرية وحفرية وتاريخية ومعمارية ودينية وجمالية أو أي أهمية ثقافية أخرى، و

  التراث الثقافي المادي في البيئة الحضرية أو الريفية، وقد يوجد فوق األرض أو تحتها أو تحت الماء.

التراث الثقافي غير المادي أو غير الملموس يعرف بأنه الممارسات والتعبيرات والمعرفة والمهارات، وأيضا األدوات والعناصر  ³

بتعريف المجتمعات والجماعات، وفي بعض الحاالت األفراد في إطار تراثهم الروحي  –والمصنوعات اليدوية والمساحات الثقافية المرتبطة 

 و/أو الثقافي" 

 
   ي السؤال.إذا كانت اإلجابة "نعم" على أي من األسئلة المطروحة أعاله، يرجى استخدام أداة التدقيق اإلضافية، الخاصة باإلجراء الوقائي المحدد ف 

 

 التدقيق اإلضافي )مسترشدا بأسئلة المطرحة(: 

 
 الطبيعية الموارد إدارة: 1 الوقائي اإلجراء 

 تعليقات  نعم ال التربة واألراضيإدارة موارد  السؤال

1.1 
 هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى تدهور

 )بيولوجية أو مادي( للتربة

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

الميثاق العالمي   اشرح كيف يطبق المشروع ويلتزم بمبادئ

 للتربة 

 

1.2 
يقوض المشروع ممارسات  هل من الممكن أن 

 اإلدارة المستدامة لألراضي؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

 

http://www.fao.org/3/a-i4965e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4965e.pdf
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يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على  

 مزيد من اإلرشادات.

 

 تعليقات  نعم ال إدارة الموارد المائية والسدود الصغيرة  السؤال

1.3 

 

 

هل يمكن أن يطور المشروع نظام أو خطة ري  

من  هكتارا    20أكثر   أكثر  يسحب    1000أو 

 من المياه؟ /يوم 3م

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

 حدد المعلومات التالية:

 تنفيذ المبادئ والخيارات المتعلقة بالكفاءة لتعزيز اإلنتاجية. (أ

 تقنيا.تدابير حفظ المياه المجدية  (ب 

 الموارد البديلة للتزود بالمياه. ( ج

 تخفيف أو تجنب تلوث الموارد أو كالهما. ( د

 التأثير المحتمل على مستخدمي المياه في اتجاه مجرى النهر.  ( ه

الحفاظ على الطلب الكلي على موارد المياه في حدود العرض   ( و

 المتاح.

، وكذلك  قائمة التدقيق للجنة الدولية للري والبزليتم تضمين  ( ز

المناسبة في إطار المشروع للتخفيف من اآلثار   اإلجراءات

 السلبية المحتملة التي تم تحديدها. 

المشاريع التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه   ( ح

للمياه من أجل تجنب اآلثار السلبية   بالمحاسبة الدقيقة

المحتملة مثل تشبع التربة بالمياه أو الملوحة أو الحد من 

 توافر المياه في المصب أو في مجرى النهر.

 

1.4 

هل يمكن أن يطور المشروع نظام أو خطة  

أو يسحب أكثر من هكتارا  100ري أكثر 

 من المياه؟/يوم 3م 5000

خطورة  

 منخفضة

 مرتفعةخطورة 

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
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1.5 
هل يمكن أن يهدف المشروع إلى تحسين 

 خطة أو نظام الري )دون توسيع(؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

تضمين   والبزليتم  للري  الدولية  للجنة  التدقيق  وكذلك  قائمة   ،

اآلثار    اإلجراءات من  للتخفيف  المشروع  إطار  في  المناسبة 

 السلبية المحتملة التي تم تحديدها

سيتم   المياه  استخدام  كفاءة  تحسين  إلى  تهدف  التي  المشاريع 

للمياه من أجل تجنب اآلثار   تنفيذها من خالل المحاسبة الدقيقة

السلبية المحتملة مثل تشبع التربة بالمياه أو الملوحة أو الحد من  

 افر المياه في المصب أو مجرى النهر. تو

 

1.6 

هل يمكن أن يؤثر المشروع على جودة المياه  

إما بإطالق الملوثات أو باستخدامها مما يؤثر  

على خصائصها )مثل درجة الحرارة، درجة  

الحموضة، كمية المواد الصلبة العالقة أو 

 غيرها؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول يرجى 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

1.7 
هل يمكن أن يشمل المشروع استخدام مياه 

   الصرف الصحي؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

اشرح كيف يقوم المشروع بتطبيق المبادئ التوجيهية الوطنية  

المعمول بها وااللتزام بها أو في حالة عدم وجود مثل هذه 

المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية / المبادئ الوطنية، 

منظمة األغذية والزراعة / برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن 

   االستخدام اآلمن لمياه الصرف الصحي في الزراعة

 

1.8 
هل يمكن أن يشمل المشروع بناء أو تمويل  

 ؟متر 15بناء سد يبلغ ارتفاعه أكبر من 

خطورة  

 منخفضة
 ال يمكن المضي قدما

 

1.9 
هل يمكن أن يشمل المشروع بناء أو تمويل  

 ؟متر 5بناء سد يبلغ ارتفاعه أكبر من 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 واالجتماعي.يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

http://www.icid.org/res_drg_envimp.html
file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
file:///C:/Users/Morra/Desktop/WHO/FAO/UNEP%20Guidelines%20on%20Safe%20Usage%20of%20Waste%20Water%20in%20Agriculture
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 نعم ال الحيازة  السؤال
 تعليقات 

1.10 

إبعاد الناس هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى 

بشكل دائم أو مؤقت عن منازلهم أو وسائل 

اإلنتاج / كسب العيش أو يقيد وصولهم إلى  

 كسب عيشهم؟ سبل 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

1.11 

رفض أو  الى  هذا المشروعيمكن أن يؤدي هل 

لديهم تقييد الوصول إلى الموارد الطبيعية التي 

حقوق الوصول إليها أو استخدامها بشكل دائم 

 أو مؤقت 

خطورة  

 منخفضة
 االنتقال إلى السؤال التالي 

 

 1.11.1 

هل سيكون رفض أو تقييد الوصول 

وبموافقة األشخاص  ا  طوعي

 المتضررين؟ 

ال يمكن المضي  

 قدما 

 خطورة متوسطة 

اشرح كيف يطبق المشروع ويلتزم بمبادئ / إطار عمل 

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة 

األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي  

 الوطني 

 

1.12 
هل سيؤدي المشروع إلى توحيد أو تعديل  

 حقوق الحيازة؟

خطورة  

 منخفضة
 السؤال التالي االنتقال إلى 

 

 1.12.1 

هل سيكون توحيد أو تعديل حقوق 

الحيازة طوعيا  وبموافقة األشخاص 

 المتضررين؟ 

ال يمكن المضي  

 قدما 

 خطورة متوسطة 

اشرح كيف يطبق المشروع ويلتزم بمبادئ / إطار عمل 

المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة 

األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي  

 الوطني 

 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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 نعم ال المناخ السؤال
 تعليقات 

1.13 

هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى تخفيض  

القدرة على التكيف مع التغير المناخي ألي من 

 أصحاب المصلحة في منطقة المشروع؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

1.14 

يؤدي المشروع إلى الحد  فهل من الممكن أن 

من القدرة على الصمود في مواجهة الظواهر  

 الجوية الشديدة؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

1.15 

المشروع إلى زيادة صافية في  هل سيؤدي هذا 

انبعاثات غازات الدفيئة تتجاوز تلك المتوقعة 

 من زيادة اإلنتاج؟ 

خطورة  

 منخفضة
 االنتقال إلى السؤال التالي 

 

 1.15.1 

هل الزيادة المتوقعة أقل من  

المستوى الذي تحدده إرشادات  

منظمة األغذية والزراعة أو  

السياسة/القانون الوطني )أيهما  

 صرامة(؟ أكثر 

 خطورة مرتفعة

يستلزم إجراء 

تقييم كامل لألثر  

البيئي  

 واالجتماعي. 

يرجى االتصال 

بوحدة اإلدارة 

البيئية  

واالجتماعية  

للحصول على  

مزيد من 

 اإلرشادات.

 خطورة منخفضة
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 نعم ال المناخ السؤال
 تعليقات 

 1.15.2 

هل الزيادة المتوقعة أعلى من  

المستوى الذي تحدده إرشادات  

منظمة األغذية والزراعة أو  

السياسة/القانون الوطني )أيهما  

 أكثر صرامة(؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

 
 
 

 البيئية والموائل الطبيعية: التنوع البيولوجي والنظم 2اإلجراء الوقائي 

المناطق المحمية أو المناطق العازلة أو الموائل  السؤال

 نعم ال الطبيعية

 تعليقات 

2.1 
هل سيتم تنفيذ المشروع في منطقة محمية محددة قانونيا 

 أم داخل منطقتها العازلة؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 واالجتماعي.يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على  

 مزيد من اإلرشادات.

 

 
 نعم ال حفظ التنوع البيولوجي  السؤال

 تعليقات 

2.2 

هل من الممكن أن يغير المشروع نظام إيكولوجي  

طبيعي إلى وحدة إنتاج زراعية/مائية/حرجية مع 

 والحيواني؟ انخفاض التنوع النباتي 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

2.3 
هل من الممكن أن يزيد المشروع من التأثير الحالي  

باستخدام  على البيئة المحيطة على سبيل المثال 

خطورة  

 منخفضة

  خطورة متوسطة 
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 نعم ال حفظ التنوع البيولوجي  السؤال
 تعليقات 

المزيد من المياه أو المواد الكيميائية أو اآلالت أكثر  

 من السابق؟

بيان التدابير التي ستتخذ للحد من اآلثار السلبية على البيئة 

وضمان في وثيقة المشروع، والتأكد من اإلبالغ عن تنفيذ هذه  

 التقارير المرحلية.التدابير في سجل المخاطر أثناء 

 
 تعليقات  نعم ال استخدام األنواع الغريبة 

2.4 

هل يمكن أن يستخدم المشروع أنواعا غريبة أظهرت 

سلوكا غازيا* في البلد أو في أنحاء أخرى من العالم أو  

 نوعا غير معروف السلوك؟

*تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي األنواع الدخيلة 

غريب يهدد دخوله و/أو انتشاره الغازية بأنها "نوع 

  التنوع البيولوجي" )انظر المرجع على الرابط التالي:

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml.) 

خطورة  

 منخفضة

 مخاطرة عالية 

 واالجتماعي.يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول 

 على مزيد من اإلرشادات. 

 

 

 نعم ال الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع  السؤال
 تعليقات 

2.5 

هل يمكن أن يشمل المشروع الحصول على موارد  

جينية الستخدامها و/أو الحصول على معارف 

مرتبطة بالموارد الجينية التي يمتلكها السكان تقليدية 

 األصلي والمجتمعات المحلية و/أو المزارعون؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

األخذ في االعتبار المسائل التالية واتخاذ اإلجراءات المناسبة. 

ويجب أن تدرج في وثيقة المشروع المسائل التي تم تحديدها 

واإلجراءات المتخذة لمعالجتها، وأن يبلغ عنها في التقارير 

 المرحلية.  

بالمواد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة إلى  وفيما يتعلق 

  األطراف للحصول على المواد وتقاسم المنافعالنظام المتعدد 

التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية لألغذية  

 

https://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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 نعم ال الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع  السؤال
 تعليقات 

والزراعة )"المعاهدة"(، تأكد من أن االتفاق الموحد لنقل 

 المواد قد تم توقيعه واالمتثال ألحكام االتفاق المذكور.  

النباتية  أما فيما يتعلق بالمواد الوراثية غير الموارد الوراثية

لألغذية والزراعة إلى النظام المتعدد األطراف للحصول على  

المواد وتقاسم المنافع التابع للمعاهدة الدولية بشأن الموارد  

 الوراثية لألغذية والزراعة )"المعاهدة"(، يتم ضمان ما يأتي:

. ضمان منح الموافقة المسبقة عن علم من قبل البلد الذي  1

ة التي هي بلد منشأ الموارد أو الذي  يوفر الموارد الوراثي

حصل على الموارد وفقا التفاقية التنوع البيولوجي، ومع  

مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة بالوصول إلى الموارد  

وتقاسم منافعها أو غيرها من المتطلبات التنظيمية، ما لم يقرر  

 ذلك البلد خالف ذلك. 

خدام الموارد الوراثية،  . ضمان تقاسم الفوائد الناشئة عن است2

فضال عن التطبيقات الالحقة، والتسويق، بطريقة منصفة 

ومنصفة مع البلد الذي يوفر الموارد الوراثية التي هي بلد منشأ  

الموارد أو الذي حصل على الموارد وفقا التفاقية التنوع  

 البيولوجي.

. ضمان الحصول، وفقا للقانون المحلي، على الموافقة  3

و الموافقة المسبقة عن علم وإشراك مجتمعات  المسبقة أ

الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من أجل الحصول على  

الموارد الجينية حيثما يكون للشعوب األصلية والمجتمعات  

 المحلية الحق الثابت في منح هذه الموارد.  
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 نعم ال الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع  السؤال
 تعليقات 

. ضمان أن يتم، وفقا للتشريعات المحلية المتعلقة بالحقوق  4

المجتمعات األصلية والمحلية في الموارد  المقررة لهذه 

الوراثية، تقاسم هذه الحقوق بطريقة عادلة ومنصفة مع 

 المجتمعات المعنية، استنادا إلى شروط يتفق عليها فيما بينها.  

التي  للمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةبالنسبة 

 تي:تمتلكها المجتمعات األصلية والمحلية، يتم ضمان ما يأ

. ضمان الوصول إلى هذه المعارف، وفقا للقانون المحلي  1

المنطبق، بموافقة مسبقة ومستنيرة أو بموافقة ومشاركة من  

هذه المجتمعات األصلية والمحلية، ووضع شروط متفق عليها  

 بين األطراف. 

. ضمان تقاسم الفوائد الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية 2

وراثية، وفقا للقانون المحلي، بشروط المرتبطة بالموارد ال

متفق عليها بين األطراف، بطريقة عادلة ومنصفة مع 

 المجتمعات األصلية والمحلية التي تمتلك تلك المعارف. 

كفالة مواءمة المشروع مع عناصر تيسير التنفيذ المحلي 

لوصول مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية لألغذية  

 فع وتقاسمها عندما يكون األمر كذلك. والزراعة إلى المنا

 
 

 : الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة3اإلجراء الوقائي 

 نعم ال إدخال محاصيل وأصناف جديدة  السؤال
 تعليقات 
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3.1 
هل يمكن أن يدخل المشروع محاصيل وأنواع 

 زراعية لم تزرع سابقا؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة

اتباع بروتوكوالت الصحة النباتية المناسبة طبقا التفاقية  •

 وقاية النباتات الدولية. 

اتخاذ التدابير الالزمة للتأكد من أن األصناف و/أو   •

زاحة، إن وجدت، مدرجة في البرامج   المحاصيل الم 

الوطنية أو الدولية لحفظ األنواع واألصناف خارج 

 مواقعها. 

 

 

 تعليقات  نعم ال البذور ومواد الزراعة توفير  السؤال

3.2 
هل يمكن أن يوفر المشروع بذور / 

 مستلزمات زراعية؟ 

خطورة  

 منخفضة
 االنتقال إلى السؤال التالي 

 

 3.2.1 

هل يمكن أن يشمل 

المشروع استيراد أو 

 نقل بذور/مواد زراعية؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

واإلمداد المحلية إلنتاج البذور والمواد المزروعة  تجنب تقويض نظم اإلنتاج  •

 من خالل استخدام نظم قسائم البذور، على سبيل المثال: 

التأكد من أن البذور ومواد الزراعة تأتي من محاصيل معدلة محليا وأنواع   •

 مقبولة من قبل المزارعين والمستهلكين.  

قا للمعايير  ضمان خلو البذور ومواد الزراعة من اآلفات واألمراض وف •

 المتفق عليها، وال سيما اتفاقية وقاية النبات الدولية.  

يلزم الحصول على تصريح داخلي من مجموعة شعبة اإلنتاج النباتي  •

 والحماية النباتية لجميع عمليات شراء البذور ومواد الزراعة.  

يلزم الحصول على تصريح من وحدة التحكم اإلدارية المتقدمة لسياسات   •

 من أجل المعالجة الكيميائية للبذور ومواد الزراعة.  المجموعة 

توضيح أن البذرة أو مواد الزرع يمكن استخدامها بصورة قانونية في البلد   •

 الذي تستورد إليه.  

توضيح ما إذا كان توفير البذور مسموحا به بموجب القوانين و / أو اللوائح   •

 قا لذلك. المعمول بها في البالد، وتقديم المشورة لنظرائهم وف
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ضمان احترام حقوق المزارعين في الموارد الوراثية النباتية لألغذية  •

والزراعة وما يرتبط بها من معارف تقليدية، وفقا للقوانين و/أو اللوائح 

الوطنية المنطبقة، وذلك في الحصول على الموارد الوراثية النباتية لألغذية  

ا. ارجع إلى المعيار البيئي  والزراعة وتقاسم الفوائد الناشئة عن استخدامه

 (: الشعوب األصلية والتراث الثقافي. 9واالجتماعي رقم )

 3.2.2 

هل يمكن أن يشمل 

المشروع استيراد أو 

نقل بذور و/أو مواد  

البحث زراعية لغرض 

 والتطوير؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

النباتية لألغذية والزراعة  ضمان االمتثال لمعايير الحصول على الموارد الوراثية 

وتقاسم منافعها على النحو المنصوص عليه في المعاهدة الدولية بشأن الموارد  

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على  

الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق 

البيولوجي، حسب االقتضاء. راجع أيضا  المعيار البيئي   باتفاقية التنوع

 (: التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية.2واالجتماعي رقم )

 

 

 السؤال

الحيوية  التقنيات )التكنولوجيا( 

الحديثة ونشر منتجاتها في إنتاج 

 تعليقات  نعم ال المحاصيل 

3.3 

المشروع أو هل يمكن أن يوفر 

يستخدم التقنيات الحيوية النباتية 

 الحديثة ومنتجاتها؟

خطورة  

منخفض 

 ة

 خطورة متوسطة 

االلتزام ببروتوكول قرطاجنة للسالمة البيولوجية التفاقية التنوع البيولوجي  •

لضمان المناولة والنقل واالستخدام اآلمن للكائنات الحية المعدلة الناتجة عن  

الحيوية الحديثة التي قد يكون لها آثار ضارة على التنوع التكنولوجيا 

 البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنسان. 

االلتزام بمتطلبات السالمة الحيوية في التعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا أو   •

 الكائنات الحية المعدلة وفقا للتشريعات الوطنية.
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 السؤال

الحيوية  التقنيات )التكنولوجيا( 

الحديثة ونشر منتجاتها في إنتاج 

 تعليقات  نعم ال المحاصيل 

تدفق األصناف المدخلة إلى األصناف الموجودة  اتخاذ التدابير الالزمة لمنع  •

 527و/أو األقارب البرية أو

اتخذ تدابير لمنع تدفق الجينات من األصناف التي تم إدخالها إلى األصناف  •

 الموجودة و / أو األقارب البرية

 

 السؤال
الغابات المستزرعة/المزارع  

 نعم ال الحرجية 

 تعليقات 

3.4 

المشروع أو  هل يمكن أن ينشئ 

يدير لغابات مستزرعة/مزارع 

 حرجية؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

االلتزام بالسياسات أو البرامج الوطنية القائمة المتعلقة بالغابات   •

 المستزرعة/المزارع الحرجية أو ما يعادلها من استراتيجيات. 

التوجيهية من المبادئ  12و  11و  10و  9االكتفاء بمراعاة المبادئ  •

الطوعية بشأن الغابات المستزرعة فيما يتعلق بغابات الشعوب األصلية،  

  –( 9ولكن يجب أن تقرأ باالمتثال التام للمعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 الشعوب األصلية والموروث الثقافي.

يجب على المخططين والمديرين أن يدمجوا حفظ التنوع البيولوجي بوصفه  •

تخطيطهم للموارد الحرجية المزروعة وإدارتها  عنصرا أساسيا في

 واستخدامها ورصدها.

من أجل الحد من المخاطر البيئية، وحدوث وأثر العوامل الالحيوية والضارة   •

األحيائية، والحفاظ على صحة الغابات وإنتاجيتها وتحسينهما، ستعمل الفاو 

مع أصحاب المصلحة على وضع واستخالص خيارات استجابة مناسبة 

 وفعالة في إدارة الغابات المستزرعة. 

 

 
 روما،. كتاب موارد السالمة األحيائية م. 2011دة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتح 527

http://www.fao.org/docrep/014/i1905e/i1905e00.htm 
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•  

 
 : الموارد الوراثية الحيوانية )المواشي والمائية( لألغذية والزراعة4اإلجراء الوقائي 

 السؤال
إدخال أنواع / أصناف جديدة وتغيير نظام إنتاج األصناف  

 تعليقات  نعم ال ا  المتكيفة محلي

4.1 

سالالت أو أنماط جينية أو هل يمكن أن يدخل المشروع أنواع أو 

مواد جينية أخرى غير محلية أو غير معدلة محليا إلى منطقة أو 

 نظام إنتاجي ما؟ 

 االنتقال إلى السؤال التالي  خطورة منخفضة

 

 4.1.1 

هل يمكن أن يتوقع المشروع زيادة في اإلنتاج بنسبة  

٪ على األقل )كنتيجة لذلك اإلدخال( نسبية إلى 30

السالالت المتاحة المكيفة محليا الموجدة حاليا، وهل 

 يستطيع رصد أداء اإلنتاج؟

 خطورة منخفضة ال يمكن المضي قدما

 

 4.1.2 

هل يمكن أن يدخل المشروع كائنات معدلة وراثيا،  

مثال عن طريق التربية االنتقائية، أو معالجة مجموعة 

الجينوم، أو  الكروموسومات، أو التهجين، أو تحرير 

نقل الجينات و/أو استحداث أو استخدام تكنولوجيات  

وراثية تجريبية، مثل الهندسة الوراثية ونقل الجينات،  

 أو منتجات تلك التكنولوجيات؟ 

 خطورة منخفضة

 خطورة مرتفعة

يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي  

 واالجتماعي. 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية 

واالجتماعية للحصول على مزيد من 

 اإلرشادات.

 

 

4.2 
هل من الممكن أن يدخل المشروع أنواع أو سالالت غير محلية  

 أو غير متكيفة محليا ألول مرة في بلد أو نظام إنتاج ما؟ 
 خطورة منخفضة

 خطورة متوسطة 

ينبغي إجراء تقييم لألثر الجيني قبل منح اإلذن 

تحديد   )يشمل  وتسجيل باالستيراد  الحيوانات 

األداء وتنمية القدرات التي تسمح برصد إنتاجية 

األنواع/ السالالت المدخلة وصحتها واستدامتها  

 االقتصادية على مدى عدة دورات إنتاجية( 
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• http://www.fao.org/docrep/

htm012/i0970e/i0970e00. 

• ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/

012/i0970e/i0970e03.pdf  

4.3 

هل من الممكن أن يدخل المشروع أنواع أو سالالت غير محلية  

، بغض النظر عما إذا كانت موجودة بالفعل ا  أو غير متكيفة محلي

 البلد؟ في 

 خطورة منخفضة

 خطورة متوسطة 

إذا كان المشروع يستورد أو يعزز  •

أنواع/سالالت التي يكون أداؤها أعلى من  

األنواع/السالالت المعدلة محليا، يتم التأكد  

مما يأتي: موارد التغذية وإدارة الصحة  

وقدرة إدارة المزارع وإمدادات المدخالت  

ومنظمة المزارعين للسماح 

لألنواع/السالالت الجديدة بالتعبير عن  

 إمكاناتها الجينية. 

اتباع مدونة قواعد صحة الحيوانات  •

األرضية والمائية الصادرة عن المنظمة  

العالمية لصحة الحيوان بما من شأنه 

ضمان عدم حمل األنواع/السالالت 

المستحدثة أمراض مختلفة عن األمراض 

 المحلية. 

ة وتنمية إدراج تقييم للمخاطر الصحي •

قدرات المزارعين/الطب البيطري في  

المشروع لضمان أن األنواع/السالالت  

المستحدثة ال تتأثر باألمراض المحلية بما 

في ذلك الطفيليات التي تحتوي طفيليات  

داخلية وخارجية مختلفة عن  

 األنواع/السالالت المحلية المكيفة محليا.

 

http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
http://www.fao.org/docrep/012/i0970e/i0970e00.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0970e/i0970e03.pdf
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 تعليقات  نعم ال جمع الموارد الجينية البرية للنظم الزراعية السؤال

4.5 
هل من الممكن أن يجمع المشروع المواد الحية من البرية،  

 للتربية؟على سبيل المثال للتربية، أو األحداث والبيض 
 خطورة منخفضة

 خطورة متوسطة 

 يستلزم تقديم إرشادات

 

 

 تعليقات  نعم ال تعديل الموائل السؤال

4.6 
هل يمكن أن يعدل المشروع الموائل المحيطة أو نظام اإلنتاج  

 الذي تستخدمه الموارد الجينية الحالية؟ 
 خطورة متوسطة  خطورة منخفضة

 يستلزم تقديم إرشادات

 

4.7 

الممكن أن يقع المشروع في أو بالقرب من منطقة  هل من 

االراضي الرطبة ذات اهمية   مثل ا  حماية معترف بها دولي

الدولية حسب اتفاقية رامسار أو موقع تراث عالمي، أو 

موطن آخر مهم على الصعيد الوطني، مثال حديقة وطنية أو  

 أراضي زراعية ذات قيمة طبيعية عالية؟ 

 خطورة متوسطة  خطورة منخفضة

 يستلزم تقديم إرشادات

 

4.4 

المشروع عدم انتشار المواد الجينية هل من الممكن أن يضمن 

المدخلة في نظم اإلنتاج األخرى )أي التهجين العشوائي 

 بأنواع/سالالت متكيفة محليا(؟ 

 خطورة متوسطة 

)أ( وضع آلية لتحديد 

وتعريف الحيوانات  

وتسجيلها في المشروع )ب(  

وضع أو تعديل السياسة 

الحالية المتعلقة بالثروة  

واالستراتيجية الحيوانية 

وخطة العمل الوطنية 

 الموارد الجينية الحيوانية.

 خطورة منخفضة
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هل من الممكن أن يعيق المشروع أو ينشئ طرق  

 هجرة لألنواع المائية؟
 خطورة متوسطة  خطورة منخفضة

 يستلزم تقديم إرشادات

 

4.9 
هل من الممكن أن يغير المشروع نوعية وكمية المياه  

 المناطق المرتبطة به؟في منطقة المشروع أو 
 خطورة متوسطة  خطورة منخفضة

 يستلزم تقديم إرشادات

 

4.10 

هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى تغييرات كبيرة في الموائل / 

جديدة أو غير معروفة لتدفق  ا  نظام اإلنتاج التي تعزز فرص

أو   ا  الجينات، مثل ربط النظم اإليكولوجية المتميزة جغرافي

المسطحات المائية؛ أم أنه سيعطل الموائل أو طرق الهجرة  

والبنية الجينية لألنواع / المخزونات / السالالت القيمة أو 

 ؟ ا  المتكيفة محلي

 خطورة منخفضة

 خطورة مرتفعة

 تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.يستلزم إجراء 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 للحصول على مزيد من اإلرشادات.

 

4.11 

هل من الممكن أن يشمل المشروع تكثيف أنظمة اإلنتاج التي  

تؤدي إلى تغييرات في استخدام األراضي )مثل إزالة  

المغذيات التي تؤدي إلى تلوث الغابات(، وزيادة مدخالت 

التربة أو المياه، وتغيرات في أنظمة المياه )الصرف،  

 والري(؟ 

 خطورة متوسطة  خطورة منخفضة

 يستلزم تقديم إرشادات

 

 
 : إدارة اآلفات والمبيدات5اإلجراء الوقائي 

 السؤال
توريد المبيدات من قبل منظمة األغذية 

 نعم ال والزراعة
 تعليقات 

5.1 

هل يمكن أن يشتري المشروع أو يزود 

و/أو يستخدم مبيدات اآلفات للمحاصيل 

أو الماشية أو تربية المائيات أو  

 الغابات؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

يجب دائما إعطاء األفضلية لنهج اإلدارة المستدامة لآلفات مثل اإلدارة  •

اإليكولوجية لآلفات، واستخدام أدوات  المتكاملة لآلفات، واستخدام نهج اإلدارة 

المكافحة الميكانيكية/الثقافية/الفيزيائية أو البيولوجية لآلفات لصالح المواد  

 الكيميائية االصطناعية والتدابير الوقائية والمراقبة 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/document

s/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf  

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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 السؤال
توريد المبيدات من قبل منظمة األغذية 

 نعم ال والزراعة
 تعليقات 

وعندما ال يوجد بديل صالح الستخدام مبيدات اآلفات الكيميائية، يخضع اختيار  •

ي. يجب االلتزام بالمعايير  وشراء مبيدات اآلفات إلجراءات الموافقة الداخل

المحددة في المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيا الخاصة بمنظمة األغذية  

( ويجب تضمينها أو  5والزراعة في إطار المعيار البيئي واالجتماعي رقم )

 اإلشارة إليها في وثيقة المشروع. 

ن الكيلوغرام( لتر م 1,000وإذا تم توريد أو استخدام كميات كبيرة )أكثر من  •

من مبيدات اآلفات طوال مدة المشروع، يجب إعداد خطة إلدارة اآلفات لبيان  

كيفية تعزيز اإلدارة المتكاملة لآلفات لخفض االعتماد على مبيدات اآلفات، وما  

هي التدابير التي ستتخذ للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر استخدام مبيدات  

 اآلفات.

( الموجود)الموجودون( في يجب توضيح الشخص )األشخاص •

المؤسسة)المؤسسات( )التنفيذية( المعنية، الذي مسئوال قانونا عن التخزين 

 والنقل والتوزيع واالستخدام السليم للمنتجات المعنية وفقا للمتطلبات. 

لنهج اإلدارة المستدامة لآلفات مثل اإلدارة  ا  يجب إعطاء األفضلية دائم •

مناهج اإلدارة البيئية لآلفات واستخدام أدوات المتكاملة لآلفات، واستخدام 

مكافحة اآلفات الميكانيكية / الثقافية / الفيزيائية أو البيولوجية لصالح المواد  

 الكيميائية االصطناعية؛ والتدابير الوقائية والرصد، 

في حالة عدم وجود بديل صالح الستخدام المبيدات الكيماوية، يخضع اختيار  •

وشراء المبيدات إلجراء الموافقة 

ileadmin/templates/agphome/dochttp://www.fao.org/fالداخلية.

uments/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.p

df  

يجب االلتزام بالمعايير المحددة في المبادئ التوجيهية لإلدارة السليمة بيئيا    •

( ESS5)  5لمنظمة األغذية والزراعة بموجب المعيار البيئي واالجتماعي 

 يها في وثيقة المشروع. ويجب تضمينها أو اإلشارة إل

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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 السؤال
توريد المبيدات من قبل منظمة األغذية 

 نعم ال والزراعة
 تعليقات 

لتر من الكيلوغرام( من مبيدات   1000إذا تم توفير كميات كبيرة )أكثر من  •

اآلفات أو استخدامها طوال مدة المشروع، فيجب إعداد خطة إدارة اآلفات 

لتوضيح كيفية تعزيز اإلدارة المتكاملة لآلفات لتقليل االعتماد على مبيدات  

سيتم اتخاذها لتقليل مخاطر استخدام مبيدات  اآلفات، وما هي التدابير التي 

 اآلفات.

يجب توضيح، أي شخص )أشخاص( داخل )تنفيذ( مؤسسة / مؤسسات معنية،  •

سيكون مسؤوال  ومسئوال  عن التخزين السليم، النقل، التوزيع واستخدام 

 المنتجات المعنية بما يتوافق مع المتطلبات. 

5.2 

المشروع بذور هل من الممكن أن يوفر 

أو مواد أخرى معالجة بمبيدات اآلفات 

 )في الحقل و / أو في المخزن(؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

يخضع استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية لمعالجة البذور أو تخزين المنتجات  

المحصودة إلجراء الموافقة الداخلية 

[http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticid

es/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf .] ويجب االلتزام بالمعايير المحددة في

ة بيئيا  لمنظمة األغذية والزراعة بموجب المعيار المبادئ التوجيهية لإلدارة السليم

( لتوريد مبيدات اآلفات ومعالجة البذور، وينبغي إدراجها 5البيئي واالجتماعي رقم )

 أو اإلشارة إليها في وثيقة المشروع.

 

5.3 

هل من الممكن أن يوفر المشروع 

مدخالت للمزارعين بشكل مباشر أو 

 من خالل خطط القسائم؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

يجب أال تكون مشاريع الفاو مسؤولة عن تعريض الناس أو البيئة لمخاطر  •

مبيدات اآلفات. يجب أن تمتثل أنواع وكميات مبيدات اآلفات وما يرتبط بها من  

معدات التطبيق والحماية التي يزود بها مستعملو نظام القسائم دائما للشروط 

( وأن تخضع 5المعيار البيئي واالجتماعي رقم )المنصوص عليها في 

إلجراءات الموافقة الداخلية ]رابط اإلجراء[. يجب تضمين هذه العناصر أو 

 اإلشارة إليها في وثيقة المشروع. 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/E_SS5_pesticide_checklist.pdf
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 السؤال
توريد المبيدات من قبل منظمة األغذية 

 نعم ال والزراعة
 تعليقات 

يجب دائما إعطاء األفضلية لنهج اإلدارة المستدامة لآلفات مثل اإلدارة  •

وجية لآلفات، واستخدام أدوات  المتكاملة لآلفات، واستخدام نهج اإلدارة اإليكول

المكافحة الميكانيكية أو البيولوجية لآلفات لصالح المواد الكيميائية  

 االصطناعية.

5.4 

هل يمكن أن يؤدي المشروع إلى زيادة 

استخدام مبيدات اآلفات من خالل 

 تكثيف اإلنتاج أو توسيعه؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

وضع خطة إلدارة اآلفات لبيان كيفية تعزيز اإلدارة  تشجيع أصحاب المصلحة على 

المتكاملة لآلفات للحد من االعتماد على مبيدات اآلفات، وما هي التدابير التي ستتخذ  

للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر استخدام مبيدات اآلفات. وينبغي أن يكون ذلك جزءا 

ة واالجتماعية الضارة  من خطة االستدامة للمشروع لمنع أو تخفيف اآلثار البيئي

 األخرى الناجمة عن تكثيف اإلنتاج.

 

5.5 

هل يمكن أن يتولى المشروع إدارة أو 

التخلص من نفايات المبيدات الحشرية 

أو المبيدات المتقادمة أو النفايات الملوثة 

 بالمبيدات؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 واالجتماعي.يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي 

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على مزيد من 

 اإلرشادات.

 

 
 : إعادة التوطين والترحيل القسري 6اإلجراء الوقائي 

  السؤال
 تعليقات  نعم ال

6.1 

 هل يمكن أن يكون الترحيل طوعي؟ 

 

*ترحيل الناس بصورة مؤقتة أو دائمة عن ديارهم أو 

وسائل اإلنتاج/سبل العيش أو تقييد وصولهم إلى  عن 

 سبل عيشهم

ال يمكن المضي  

 قدما 

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على  

 مزيد من اإلرشادات.

 

  
 : العمل الالئق 7اإلجراء الوقائي 
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 تعليقات  نعم ال  السؤال

7.1 

هل يمكن أن يخلق المشروع فرص 

عمل جديدة؟ )على سبيل المثال بسبب  

إعادة الهيكلة القطاعية أو التحوالت 

 المهنية( 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

واالجتماعية للحصول على مزيد من يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية 

 اإلرشادات.

 

7.2 

هل من الممكن أن يعمل المشروع في 

قطاعات أو سالسل قيمة يهيمن عليها 

منتجو الكفاف )منتجو المحاصيل 

االعاشية( وغيرهم من العمال 

الزراعيين غير الرسميين الضعفاء، 

وبصورة أعم الذي عانون من  

 العمل"؟مستويات عالية من "الفقر في 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

المتمثل في إدامة الفقر وعدم المساواة في   اتخاذ إجراءات الستباق الخطر المحتمل 

الالئق  العمل  يظهر  أن  وينبغي  اجتماعيا.  المستدامة  والغذائية غير  الزراعية  النظم 

يقيم المشروع  والعمالة المنتجة ضمن أولويات المشروع، أو ينبغي بدال من ذلك أن  

أوجه تآزر مع برامج محددة للعمالة والحماية االجتماعية، مثل تشجيع الوصول إلى  

بعض خطط الحماية االجتماعية أو شكل من أشكال التأمين االجتماعي. وينبغي اتخاذ 

الريفيين  العمال  فئات  ألكثر  خاص،  بوجه  للتمكين،  محددة  وآليات  تدابير 

جين والمساهمين بأفراد األسرة، ومزارعي الكفاف،  ضعفا/حرمانا، مثل صغار المنت

والعاملين الزراعيين غير الرسميين في مجال األجور، مع إيالء اهتمام خاص للنساء 

والشباب الذين توجد غالبيتهم في هذه الحاالت الوظيفية. وثمة حاجة إلى تحليل سلسلة  

ال سبل  تقييم  أو  والجنس  للعمر  المراعية  االجتماعية  أجل  القيمة  من  عيش/العمالة 

 المشاريع الواسعة النطاق.

 

7.3 

هل من الممكن أن يعمل المشروع في 

أوضاع التي يعمل فيها الشباب في 

الغالب كعاملين عائليين مساهمين بدون 

أجر، ويفتقرون إلى فرص الحصول 

على وظائف الئقة ويتخلون بشكل 

 متزايد عن الزراعة والمناطق الريفية؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

والغذائية   الزراعية  النظم  لشيخوخة  المحتملة  المخاطر  الستباق  إجراءات  اتخاذ 

بصورة غير مستدامة عن طريق إدماج تدابير محددة لدعم تمكين الشباب وعمالتهم  

 في الزراعة. ويلزم إجراء تقييم لسبل كسب الرزق/العمالة للشباب. 

تكميلية تهدف إلى تدريب الشباب وإشراكهم وجمعياتهم في سلسلة ينبغي إدراج تدابير  

القيمة، وتيسير وصولهم إلى الموارد اإلنتاجية واالئتمانات واألسواق، وتحفيز خدمات  

 تنمية األعمال التجارية المالئمة للشباب.
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 تعليقات  نعم ال  السؤال

7.4 

هل يمكن أن يعمل المشروع في  

أوضاع التي يسود فيها عدم المساواة 

الجنسين في سوق العمل؟ )على بين 

سبيل المثال، حيث تميل النساء إلى 

العمل في الغالب كأفراد من األسرة 

المساهمين بدون أجر أو مزارعات 

الكفاف، ولديهم مهارات ومؤهالت 

أقل، وإنتاجية وأجور أقل، وتمثيل أقل  

وصوت أقل في منظمات المنتجين 

والعمال، وعقود أكثر خطورة،  

 رسمية أعلى...إلخ. (ومعدالت غير 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

اتخاذ إجراءات لتوقع المخاطر المحتملة للزراعة غير المستدامة اجتماعيا ونظم الغذاء 

التمكين  وتعزيز  الجنسين  بين  المساواة  عدم  من  للحد  محددة  تدابير  دمج  من خالل 

إلى   حاجة  هناك  الريفية.  للمرأة  واالقتصادي  القيمة  االجتماعي  سلسلة  تحليل 

 االجتماعية المحددة أو تقييم سبل العيش / العمالة للمشاريع واسعة النطاق.

يجب توفير التسهيالت للنساء من جميع األعمار للوصول إلى الموارد اإلنتاجية )بما  

في ذلك األرض( واالئتمان واألسواق وقنوات التسويق والتعليم والتثقيف والتدريب  

الجماعي أو اإلرشاد. يجب توقع أحكام حماية    التقني والمهني والتكنولوجيا والعمل 

اآلثار   وتوقع  المرأة  مشاركة  لصالح  األطفال،  رعاية  مرافق  ذلك  في  بما  األمومة، 

والمخاطر  النساء،  على  العمل  أعباء  األطفال، وزيادة  عمالة  على  المحتملة  السلبية 

 .المتعلقة بالصحة على النساء الحوامل والمرضعات

 

7.5 

هل من الممكن أن يعمل المشروع في 

مناطق أو سالسل قيمة مع وجود عمالة  

مهاجرة أو يمكن أن يجتذب العمال 

 المهاجرين؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

اتخاذ إجراءات لتوقع التمييز المحتمل ضد العمال المهاجرين، وضمان حماية حقوقهم 

خاص   اهتمام  إيالء  مع  مناسب،  والنساء بشكل  الشباب  مثل  مختلفة  لمجموعات 

 والرجال. 

 

 
 تعليقات  نعم ال  

7.6 

هل سيوظف هذا 

المشروع العمال 

 مباشرة؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

لمعايير األمم المتحدة   ا  من المفترض أن تضمن مشاريع منظمة األغذية والزراعة حقوق الموظفين وفق

منظمة األغذية والزراعة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بحقوق العمال، وانتظام المدفوعات، وما   /

إلى ذلك. أساس الخصائص الشخصية غير المرتبطة بمتطلبات الوظيفة المتأصلة. سيعتمد توظيف 

العادلة، ولن   الفرص والمعاملة  المشروع على مبدأ تكافؤ  يتعلق بأي عمال  فيما  يكون هناك تمييز 

جانب من جوانب عالقة العمل، مثل التوظيف والتعيين والتعويض )بما في ذلك األجور والمزايا(  
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وظروف العمل وشروط التوظيف، والحصول على التدريب وتعيين الوظيفة والترقية وإنهاء الخدمة 

 أو التقاعد، وما إلى ذلك.

7.7 

هل يمكن أن يتضمن 

المشروع تعاقد من  

 الباطن؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

اتخاذ إجراءات لتوقع المخاطر المحتملة إلدامة عدم المساواة وانتهاكات حقوق العمال من خالل إدخال 

تدابير تكميلية. ينبغي أن تشجع مشروعات منظمة األغذية والزراعة التي تنطوي على التعاقد من 

ال سيما للنساء والشباب   –التعاقد من الباطن مع رواد األعمال المحليين    الباطن، إلى أقصى حد ممكن،

ترصد   –الريفيين   أن  للمنظمة  ينبغي  كما  الئقة.  عمل  في ظل ظروف  العمل  فرص  خلق  لتعظيم 

المتعاقدين وتدعمهم في نهاية المطاف للوفاء بمعايير األداء والجودة، مع مراعاة المعايير االجتماعية 

 مل الوطنية والدولية.ومعايير الع

 

 
 تعليقات  نعم ال  

7.8 

هل يمكن أن يعمل المشروع في قطاع أو 

منطقة أو سلسلة قيمة حيث يتعرض 

المنتجون والعمال الزراعيون اآلخرون 

عادة  لمخاطر مهنية ومخاطر تتعلق 

 ؟528بالسالمة

خطورة  

 منخفضة

 خطورة متوسطة 

والسالمة المهنية المحتملة من خالل إدخال أحكام  اتخاذ إجراءات لتوقع مخاطر الصحة  

المشروع داخل  المهنية  والسالمة  الصحة  بشأن  المشروع  .  تكميلية  أن يضمن  يجب 

سالمة وصحة جميع العمال من خالل اعتماد الحد األدنى من تدابير السالمة والصحة  

صحة المهنيتين المهنيتين والمساهمة في تحسين القدرات واآلليات القائمة للسالمة وال

المثال، من خالل إجراء  في الزراعة غير الرسمية والمهن ذات الصلة. على سبيل 

تقييم بسيط لمخاطر الصحة والسالمة، ودعم تنفيذ تدابير التحكم في المخاطر المحددة.  

والصحة   السالمة  تدابير  بشأن  القدرات  وتنمية  القدرات  رفع  أنشطة  إدراج  ينبغي 

المراعية   العمال  المهنيتين  سالمة  لضمان  المشروع  تصميم  في  الجنساني  للمنظور 

وصحتهم، بما في ذلك العمال غير الرسميين. يمكن أن تشمل التدابير التكميلية تدابير  

في  يلعبون  أو  يعملون  الذين  األطفال  وكذلك  العمال،  وحماية  المخاطر  من  للحد 

وتخزين تداول  وتحسين  اآلفات،  مبيدات  بدائل  مثل  مبيدات   المزرعة، 

 اآلفات...وغيرها.

 

 
ان؛ أمراض طفيلية أمراض في الزراعة ما يلي: اآلالت واألدوات الخطرة؛ مواد كيميائية خطيرة؛ عوامل سامة أو مسببة للحساسية. المواد أو العوامل المسببة للسرط  المهنيةتشمل المخاطر الرئيسية للسالمة والصحة    528

 الخطرة والسامة. الحيوانات المعدية؛ األماكن الضيقة؛ مخاطر مريحة درجات الحرارة القصوى؛ واالتصال بالحيوانات والزواحف والحشرات 
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 تعليقات  نعم ال  

يجب إدخال أحكام خاصة بالسالمة والصحة المهنيتين للنساء الحوامل والمرضعات. 

المصلحة   ألصحاب  آلية  وضع  وينبغي  دورية  تفتيش  عمليات  المنظمة  ستجري 

 المتعددين للرصد. 

7.9 

هل من الممكن أن يوفر المشروع أو يشجع 

تشكل  على التقنيات أو الممارسات التي 

مخاطر على السالمة والصحة المهنية 

للمزارعين أو العمال الريفيين اآلخرين أو 

 سكان الريف بشكل عام؟ 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على مزيد من 

 اإلرشادات.

 

 
  

 تعليقات  نعم ال

7.10 

هل يمكن أن يتوقع المشروع استخدام  

أطفال الذين تقل أعمارهم عن الحد 

األدنى لسن العمل المحدد على المستوى  

( في تنفيذ  ا  عام 15أو  14الوطني )عادة 

 األنشطة التي يدعمها المشروع؟

خطورة  

 منخفضة
 ال يمكن المضي قدما

 

7.11 

 

هل يمكن أن يتوقع المشروع استخدام  

أطفال فوق الحد األدنى لسن العمل 

 14المحدد على المستوى الوطني )عادة 

 ا  عام 18(، ولكن دون سن ا  عام 15أو 

 في تنفيذ األنشطة التي يدعمها المشروع؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

الذين تتراوح أعمارهم اتخاذ إجراءات لتوقع المخاطر المحتملة إلشراك الشباب 

عن طريق تغيير التصميم أو إدخال تدابير 529في عمالة األطفال ا  عام 17و 14بين 

 تكميلية.

، فإن إمكانية استكمال  ا  عام  17و  14بالنسبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

التعليم بالتدريب على المهارات والعمل أمر مهم بالتأكيد لتسهيل اندماجهم في سوق  

  ا  عام  18لعمل الريفي. ومع ذلك، يجب أال يشارك األطفال الذين تقل أعمارهم عن  ا

 

 
ف عمالة األطفال بأنها عمل غير مناسب لعمر الطفل، أو يؤثر على تعليم األطفال، أو يحتمل أن يضر بصحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم  529 . تشير عمالة األطفال إلى األطفال العاملين الذين تقل أعمارهم عن الحد  ت عرَّ

 أو   ا  هذا العمل خطير و األطفال من أي عمر ينخرطون في أعمال خطرة. العمل الخطير هو العمل الذي من المحتمل أن يضر بصحة الطفل أو سالمته أو أخالقه. يعتبراألدنى لسن العمل المحدد على المستوى الوطني، أ
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 تعليقات  نعم ال

المحتمل أن تكون   فيما يتعلق بالمشروع بطريقة من  بالعمل  المتعلقة  في األنشطة 

خطرة أو تتعارض مع تعليم طفلهم اإللزامي أو تكون ضارة بصحة الطفل أو سالمته  

الذين   األطفال  يكون  عندما  أخالقه.  أعمارهم عن  أو  في   ا  عام  18تقل  يشاركون 

  ا  أنشطة متعلقة بالعمل فيما يتعلق بالمشروع، سيتم إجراء تقييم مناسب للمخاطر، جنب

إلى جنب مع المراقبة المنتظمة للصحة وظروف العمل وساعات العمل، باإلضافة 

 إلى المتطلبات األخرى هذا وفاق سطيف. 

7.12 

المشروع في سلسلة  هل يمكن أن يعمل 

قيمة حيث وردت تقارير عن عمالة  

 األطفال؟

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على مزيد من 

 اإلرشادات.

 

7.13 

سلسلة  هل يمكن أن يعمل المشروع في  

قيمة أو قطاع حيث وردت تقارير العمل 

 ؟530القسري 

خطورة  

 منخفضة

 خطورة مرتفعة

 يستلزم إجراء تقييم كامل لألثر البيئي واالجتماعي.

يرجى االتصال بوحدة اإلدارة البيئية واالجتماعية للحصول على مزيد من 

 اإلرشادات.

 

 
 المساواة بين الجنسين : 8اإلجراء الوقائي 

 تعليقات  نعم ال  

 
التهديد بالقوة أو العقوبة. وهي تشمل الرجال والنساء واألطفال في حاالت عبودية الدين أو الذين يعانون من  يتم استخدام العمل القسري، ويتكون من أي عمل أو خدمة ال يتم أداؤها طواعية ويتم انتزاعها من فرد تحت    530

زال هناك أدلة على العمل االستعبادي في  عمال ضعيفة. في جنوب آسيا، ال تظروف شبيهة بالرق أو الذين تم االتجار بهم. "في كثير من البلدان، يكون العمل الزراعي غير رسمي إلى حد كبير، والحماية القانونية لل
لمرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة تجعل من الصعب للغاية على العائالت  الزراعة، مما أدى إلى ترتيبات عمل حيث يقع العمال المعدمون في ظروف عمل استغاللية وقسرية مقابل الحصول على قرض. األجور المنخفضة ا

بالغون وأطفال، رجال ونساء( إلى العمل في حقول المفرغة. وفي أفريقيا، ال تزال األشكال التقليدية "آلثار الرق" سائدة في بعض البلدان، مما يؤدي إلى حاالت تضطر فيها أسر بأكملها )بأكملها الهروب من هذه الحلقة  
تجنيدهم في المناطق الفقيرة وإرسالهم للعمل في المزارع أو في معسكرات قطع األشجار على نطاق واسع من قبل خدمات التفتيش  مالك األراضي مقابل الغذاء والسكن. وفي أمريكا الالتينية، تم توثيق حالة العمال الذين تم  

 م(. 2014، جنيف: منظمة العمل الدولية –الوطنية والجهات الفاعلة األخرى ". )منظمة العمل الدولية، األرباح والفقر: اقتصاديات العمل الجبري / مكتب العمل الدولي 
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8.1 

 على المشروع ينطوي أن يمكن هل
 أساس على القائم التمييز تعزيز خطر

 مراعاة عدم خالل من الجنس،
 للنساء المحددة واألولويات االحتياجات
 والفتيات؟ 

 خطورة
 منخفضة

 متوسطة خطورة

 خالل من المساواة عدم تعزيز أو إلدامة المحتملة المخاطر لتوقع إجراءات اتخاذ
 فرص وتوفير الضرر،  إلحاق لتجنب محددة تدابير لتحديد جنساني تحليل إجراء

 .والفتيات النساء تمكين وتعزيز والنساء، للرجال متساوية

 

8.2 

 المشروع يستهدف أن يمكن هل
 للنساء المختلفة واألولويات االحتياجات
 الخدمات إلى الوصول حيث من والرجال
 والعمالة واألسواق والموارد واألصول
 القرار؟  وصنع الالئقة

 خطورة
 منخفضة

 متوسطة خطورة

 المستدامة غير الزراعية  للممارسات المحتملة المخاطر  لتوقع إجراءات اتخاذ
 االحتياجات  لتحديد جنساني تحليل إجراء خالل من الغذاء وأنظمة اجتماعيا  

 الكاملة  للمشاركة يواجهونها قد التي والقيود والنساء، للرجال المحددة واألولويات
 حصول  لضمان تدابير. محدد وتصميم منها، االستفادة أو المشروع أنشطة في

 .اإلنتاجية والمدخالت الموارد إلى  للوصول  متكافئة فرص على والرجال النساء

 

 
 : الشعوب األصلية والتراث الثقافي 9اإلجراء الوقائي 

 تعليقات  نعم ال  

9.1 
 المشروع منطقة خارج تعيش*  أصلية شعوب هناك هل
 ؟ 531األنشطة؟ ستنفذ حيث** 

 خطورة
 منخفضة

 التالي  السؤال  إلى االنتقال
 

 9.1.1 
 الشعوب على المشروع أنشطة تؤثر هل

 المشروع؟ منطقة خارج تعيش التي األصلية
 خطورة
 منخفضة

 متوسطة خطورة
 أن ويجب إكراه دون  ومستنيرة مسبقة  موافقة  عملية المشروع يستلزم
 محتمل تأثير أي مع للتعامل الالزمة اإلجراءات المشروع أنشطة تحدد

 . حدته من والتخفيف

 

 
  القوانين  كاللغات، ) الثقافي للتمايز الطوعية  واإلدامة محددة أراضي  واستخدام  بحيازة يتعلق  فيما  المناسب الوقت  في األولوية : األصلية الشعوب لتحديد االعتبار  في التالية المعايير والزراعة األغذية منظمة تأخذ *

 (.ال  أم  موجودة الحاالت هذه   كانت إذا فيما)  التمييز أو االستبعاد  أو الحرمان أو التهميش أو القهر أو االستعباد من المعاناة للهوية،  الذاتي والتحديد ، ( والمؤسسات
  المسافة عن  النظر  بصرف األصلية الشعوب حقوق  أو/و األراضي  إلى الوصول  وإمكانية الرزق، كسب سبل على المشروع أنشطة تؤثر  أن احتمال مراعاة مع" المشروع منطقة خارج"   عبارة قراءة ينبغي **

  ينبغي  أيضا،  المجتمع هذا   إليها يصل   التي النهر غلة على الصيد  أنشطة فيها تؤثر مشروع  منطقة من كيلومتر 100 بعد على يعيش  األصليين السكان  مجتمعات من مجتمع كان وإذا: المثال سبيل على. المادية
 . السؤال على" نعم" بـ اإلجابة للمستخدم 
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 تعليقات  نعم ال  

 الزراعة  وحدة /واالجتماعية البيئية اإلدارة بوحدة االتصال يرجى
 .اإلرشادات من مزيد على للحصول الريفية والتنمية

9.2 
 حيث المشروع منطقة في تعيش أصلية شعوب هناك هل
 األنشطة؟ ستتم

 خطورة
 منخفضة

 متوسطة خطورة
 .مجانية ومستنيرة مسبقة  موافقة  عملية المشروع يستلزم

 الشعوب خطة مطلوب األصلية، الشعوب أجل من المشروع كان إذا
 . والمستنيرة المسبقة  الحرة الموافقة عملية  إلى  باإلضافة األصلية 
 الزراعة  وحدة /واالجتماعية البيئية اإلدارة بوحدة االتصال يرجى

 .اإلرشادات من مزيد على للحصول الريفية والتنمية
 وغير األصلية  للشعوب ا  مخصص المشروع فيها يكون التي الحاالت في

 الشعوب خطة إلى  حاجة هناك تكون  لن سواء، حد على األصلية
. األصلية الشعوب من هم المستفيدين من  كبير عدد كان إذا إال األصلية
 تأثير أي لمعالجة الالزمة اإلجراءات المشروع أنشطة تحدد أن يجب

 البيئية اإلدارة بوحدة االتصال يرجى. حدته من والتخفيف محتمل
 من مزيد على للحصول الريفية والتنمية الزراعة وحدة /واالجتماعية

 .اإلرشادات
 ومستنيرة  ومسبقة مجانية موافقة عملية مطلوب

 

9.3 

 حقوق على ا  خطير أو ا  سلب المشروع هذا سيؤثر هل
 واألقاليم الطبيعية والموارد واألراضي  األصلية، الشعوب
 والتقاليد االجتماعي والنسيج والمعرفة العيش وسبل
 المادي وغير*  المادي) التراث أو والثقافة الحكم وأنظمة

 منطقة خارج أو/  و الداخل في**(  الملموس غير أو
 المشروع؟

 

 خطورة
 منخفضة

 مرتفعة خطورة

 .واالجتماعي البيئي لألثر كامل تقييم إجراء يستلزم
 مزيد على  للحصول واالجتماعية البيئية اإلدارة بوحدة االتصال يرجى

 .اإلرشادات من
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 تعليقات  نعم ال  

ف*  المتحركة األشياء بأنه المادي  الثقافي التراث ي عرَّ
 والمواقع( المنقولة وغير المنقولة) المتحركة وغير

 والمناظر الطبيعية والمعالم الهياكل ومجموعات والهياكل
 وتاريخية وحفرية أثرية أهمية لديها التي الطبيعية
 وقد أخرى، ثقافية أهمية أي أو وجمالية ودينية ومعمارية

 أو الحضرية البيئة في المادي الثقافي التراث يوجد
 .الماء تحت أو تحتها أو األرض فوق يوجد وقد الريفية،

 
 بأنه يعرف الملموس غير أو المادي غير الثقافي التراث

 وأيضا والمهارات، والمعرفة والتعبيرات الممارسات
 والمساحات اليدوية والمصنوعات والعناصر األدوات
 والجماعات، المجتمعات بتعريف – المرتبطة الثقافية
 الروحي تراثهم إطار في األفراد الحاالت بعض وفي
 ."الثقافي أو/و

9.4 
 موارد بها توجد منطقة في المشروع ينفذ أن يمكن هل

 ثقافية؟
 خطورة
 منخفضة

 متوسطة خطورة
( المشروع منطقة في موجودة تكون عندما) الثقافية الموارد على للحفاظ
 التحقق ( أ: )أجل من الواجبة العناية بذل يجب  تلفها،  أو  تدميرها ولتجنب

 وطنية مؤسسة  إلشراف عادة يخضع الذي المعياري، اإلطار أحكام من
 غير الثقافي التراث/واألثرية التاريخية المواقع حماية عن مسؤولة
 الحكم قيادات /بمؤسسات واالتصال التعاون خالل من( ب) المادي؛
 ثقافي تراث/مواقع وجود احتمال من التحقق األصلية، بالشعوب الخاصة

 . األصلية للشعوب  بالنسبة هام ملموس غير
 في الموارد مكتشفات بالصدفة كبيرة هناك فيها تكون التي الحاالت وفي

 بأي المتعلقة والعقود العطاءات وثائق تشير أن يجب المادية،  الثقافية
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 تعليقات  نعم ال  

 وفقا " المكتشفات بالصدفة " استرداد  إدراج إلى الحاجة  إلى مدنية أعمال
 .الوطنية والقواعد  لإلجراءات
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 واالجتماعية البيئية اإلدارة خطط إعداد بشأن  إرشادات :6  الملحق

 

أن تصاغ   الحاليةينبغي  البيئية واالجتماعية  اإلدارة  الواردة في    خطة  اإلشارات  أن تكون  إستخدامها. وينبغي  بطريقة يسهل 

يحتاج إلى أن يبقى واضحا ووجيزا لخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  الخطة واضحة وسهلة التحديد. كما أن النص الرئيسي  

إلى   المفصلة  المعلومات  إحالة  مع  اإلمكان،  وينبغي  الملحقاتقدر  البيئية .  اإلدارة  عمل  الصالت  واالجتماعية    إلطار  تحديد 

ألقليات ة/ا بالخطط األخرى ذات الصلة المتعلقة بالمشروع، مثل الخطط التي تتناول إعادة التوطين أو قضايا الشعوب األصلي

 خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية:اإلثنية. يجب عادة معالجة الجوانب التالية في 

 

بغي تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية الضارة المتوقعة التي يلزم التخفيف  ينموجز لآلثار المحتملة للمشروع المقترح:   .1

 أو الوثائق األخرى. تقييم األثر البيئي واالجتماعي  من حدتها وتلخيصها بإيجاز. يوصى باإلحالة المرجعية إلى تقرير

 

مع اإلشارة إلى األثر الذي  ينبغي وصف كل تدبير من تدابير التخفيف بإيجاز  وصف تدابير التخفيف الموصى بها:   .2

ظلها   في  يلزم  التي  والظروف  به  الطوار)عليتعلق  حالة  في  أو  باستمرار  المثال،  سبيل  تكون  ئ(ى  أن  وينبغي   .

 مصحوبة، أو يشار إليها، بإجراءات تصميم المشاريع وتشغيلها التي توضح الجوانب التقنية لتنفيذ مختلف التدابير.  

 

ينبغي أن تبين برامج الرصد والتدقيق بوضوح الروابط بين اآلثار المحددة في تقرير    :وصف برنامج الرصد والتدقيق  .3

، ومؤشرات القياس، وحدود الكشف )حسب االقتضاء(، وتعريف العتبات التي تشير إلى  تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 ضرورة إتخاذ إجراءات تصحيحية.  

 

ينبغي تحديد مسؤوليات التخفيف والرصد تحديدا واضحا، بما في ذلك ترتيبات التنسيق بين    الترتيبات المؤسسية: .4

 مختلف الجهات الفاعلة المسؤولة عن التخفيف.  

 

والتدريب:  برامج .5 القدرات  من    بناء  التخفيف،  وتدابير  المشروع  لعناصر  المناسب  الوقت  في  الفعال  التنفيذ  لدعم 

 الضروري إجراء تقييم وتقييم لقدرات الوحدات البيئية وغيرها من المؤسسات المسؤولة عن اإلدارة البيئية.  

 

اإلبالغ: .6 للتنفيذ وإجراءات  الزمني  تد  الجدول  توقيت  تحديد  في جدول زمني  ينبغي  وتواترها ومدتها  التخفيف  ابير 

للتنفيذ، يبين الصالت مع التنفيذ العام للمشروع. وينبغي أيضا أن تحدد بوضوح إجراءات تقديم المعلومات عن التقدم  

 المحرز في تدابير التخفيف والرصد ونتائجها.  

 

التكاليف لكل من االستثمارات األولية  ينبغي تحديد  تقديرات التكاليف ومصادر األموال وتوزيع المسؤوليات:   .7 هذه 

، وإدماجها في إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية الحاليالتدابير الواردة في  والمصروفات المتكررة لتنفيذ جميع  

   مجموع تكاليف المشروع، وإدراجها في مفاوضات القروض، وما إلى ذلك.
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  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.أدناه، نموذجا إلعداد ، XXيوفر الجدول 

 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  قالب إلعداد: xxالجدول 

نشاط  

المشروع 

 الفرعي  

التأثيرات  

البيئية 

واالجتماعية 

 المحتملة

التدابير  

المقترحة 

 للتخفيف 
)بما في ذلك 
التشريعات 
 واألنظمة(

المؤسسات 

 المسؤولة
)بما في ذلك اإلنفاذ  

 والتنسيق( 

الجدول الزمني  

لتنفيذ تدابير  

 التخفيف 

تقديرات  

 التكلفة 

 تعليقات  
اآلثار مثال )

 الثانوية( 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية:محتويات 

المنحى   العملي  الجزء  هو  واالجتماعي.هذا  البيئي  األثر  تقييم  وتوصيات    من  لنتائج  الفعال  التنفيذ  البيئي يتوقف  األثر  تقييم 

المناسبة. وبالتالي، ينبغي أن تشمل، على األقل، البيئية واالجتماعية  إلى حد كبير على إعداد وتنفيذ خطة اإلدارة  واالجتماعي  

   يأتي:ما 

 

 لآلثار الرئيسية اإليجابية والسلبية.موجز  

 لتحسين. ف/اوصف تدابير التخفي 

 جداول التنفيذ.   

 تقديرات التكلفة.   

 مركز المسؤولية(.حسب المسؤولية عن التنفيذ )باالسم أو  

 خطة المراقبة والرصد مع معايير ومؤشرات محددة لألداء.  

 ، عند االقتضاء.خطط الطوارئ واستراتيجيات إدارة اآلثار وخطط االستجابة 

   إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية، حيثما يكون ذلك مناسبا.إلحاق عقد بيئي لتنفيذ  

 والقدرات المؤسسية. القدراتأية متطلبات لبناء  

 اإلدارة البيئية المجتمعية المخطط لها عند الضرورة.  ع(مشاري) ملخص لمشروع 

 

 


