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   (SFISH)بتنفيذ التنمية المستدامة لمصايد األسماك في البحر األحمر وخليج عدن(  المستفيد)سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  .  1

(P178143( )المشروع  )  واألصغر الصغيرة    وكالة تنمية المنشآت :  وهم، بمشاركة الشركاء المنفذين   (SMEPS  )  ومشروع األشغال
وافقت الجمعية على توفير  وقد  (.  IDA) منح المؤسسة الدولية للتنمية  )، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية التمويل  (  PWP)العامة  

لتزام البيئي واالجتماعي  هذه محل اإلصدارات السابقة من خطة اال(  ESCP)خطة االلتزام البيئي واالجتماعي    تحل.  التمويل للمشروع 
(ESCP )  تنطبق على كل من التمويل األصلي واإلضافي للمشروع المشار إليه أعاله وسوف للمشروع . 

 

(  ESS)أن يتم تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير البيئية واالجتماعية  (  المستفيد )   (UNDP)يضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  سوف .  2

جزًءا من  (  ESCP)تعد خطة االلتزام البيئي واالجتماعي . ، بطريقة مقبولة لدى المؤسسة ( ESCP) وخطة االلتزام البيئي واالجتماعي  

هذه، فإن المصطلحات المكتوبة  (  ESCP)ما لم يتم تحديد خالف ذلك في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي  .  اتفاقية المنحة واتفاقية المشروع 

 . المشار إليها( االتفاقيات)في االتفاقية   لها لها المعاني المنسوبة ( ESCP)بحروف كبيرة المستخدمة في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 

 

 

[  المستفيد]هذه التدابير واإلجراءات المادية التي يجب على  (  ESCP)االلتزام البيئي واالجتماعي  دون تقييد لما سبق ، تحدد خطة  .  3

، األطر الزمنية لإلجراءات والتدابير المؤسسية ، والتوظيف ، والتدريب،    الضرورة تنفيذها أو التسبب في تنفيذها ، بما في ذلك ، حسب  

أيًضا األدوات البيئية واالجتماعية  (  ESCP)تحدد خطة االلتزام البيئي واالجتماعي و.  ، وإدارة التظلمات  ورفع التقارير  المتابعةترتيبات  

(E&S  ) أن تخضع جميعها للتشاور واإلفصاح المسبقين ، بما يتوافق مع المعايير    التي سيتم تبنيها وتنفيذها في إطار المشروع ، والتي يجب

يمكن مراجعة أدوات البيئة  وبمجرد اعتمادها ، [. المؤسسة ]مقبولة لدى   ، وفي الشكل والمضمون ، وبطريقة ( ESS)البيئية واالجتماعية  

 [. المؤسسة ]والصحة والسالمة المذكورة من وقت آلخر بموافقة خطية مسبقة من قبل  

 

هذه من وقت آلخر إذا لزم  (  ESCP)، ستتم مراجعة خطة االلتزام البيئي واالجتماعي  [  المستفيد ]و  [  المؤسسة]وفقًا لما اتفق عليه  .  4

في مثل  و .  تغييرات المشروع والظروف غير المتوقعة أو استجابة ألداء المشروع مع    المتكيفةاألمر ، أثناء تنفيذ المشروع ، لتعكس اإلدارة  

تبادل الرسائل ال  ESCP  خطة   على تحديث [  الرابطة]و  [  المستفيد]هذه الظروف ، يوافق   موقعة بين  لتعكس هذه التغييرات من خالل 

 . ةالمحدث  ةخطة االلتزام البيئي واالجتماعي الكشف على الفور عن  [ المستفيد]يجب على [. المستفيد]و  [  المؤسسة ]
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

 ورفع التقارير  المتابعة 
 

A  
 الدورية  التقارير 

 
  والسالمة   والصحي واالجتماعي البيئي األداء  حول  المؤسسة إلى وتقديمها المنتظمة المتابعة تقارير إعداد

(ESHS )واالجتماعي البيئي االلتزام  خطة تنفيذ الحصر ال  المثال سبيل على ذلك  في بما ، للمشروع (ESCP )
  واالجتماعي البيئي االلتزام خطة  بموجب المطلوبة  والسالمة والصحة  البيئة أدوات وتنفيذ إعداد وحالة  ،
(ESCP )، التظلم ( آليات) آلية وعمل  ، المصلحة   أصحاب إشراك أنشطة و. 

  
 للتدابير االمتثال مستوىكذا و   المشروع تنفيذ في الذي يتم احرازه   التقدم المتابعة تقارير تصفسوف 
 المظالم  معالجة آلية وعمل  ، التخفيف وتدابير ، المهنية والسالمة والصحية واالجتماعية البيئية

 
  

  سيقوم ، سريان المشروع تاريخ من اعتباراً 
 تقارير دمجب  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت من المتابعة

  ستة  كل  ومشروع األشغال العامة  واألصغر 
  الجمعية إلى وتقديمها المشروع تنفيذ أثناء أشهر

 . للمشروع المرحلية التقارير مع باالقتران

 
  

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت مع بالتنسيق

الصغيرة واألصغر ومشروع  
 ( االقتضاء حسب )  االشغال العامة

B  
 والحوادث   األحداث

 
  بالمشروع  متعلق  حادث أو حدث  بأي  الفور  على المؤسسة بإخطار اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيقوم 

  أو  الجمهور أو ، المتأثرة المجتمعات أو ، البيئة على كبير سلبي تأثير ، له يكون أن  المحتمل من أو ، يكون له
  والتحرش(  SEA)  المعاملة وإساءة  الجنسي االستغالل  حاالت  ، أخرى أمور بين من ،  ذلك في بما ، العمال

 .المتعددة أو الخطيرة اإلصابة أو الوفاة  إلى  تؤدي التي والحوادث(  SH) الجنسي
 

  العالجية  التدابير إلى اإلشارة مع ،  الحادث أو الحدث بشأن كافية  تفاصيل اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقدم
  متعاقد  أي من مقدمة  معلومات وأي  ، لها المخطط للتدابير الزمني والجدول   ، لها المخطط أو  المتخذة الفورية
 . االقتضاء حسب  ، مشرف وكيان

 
 تدابير أي  واقتراح  الحادث أو الحدث حول تحقيق تقرير بإعداد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقوم ، ذلك بعد

 . تكراره لمنع
 

 .المؤسسة  إلى التقارير هذه تقديم سيتم
 

 
 . المشروع تنفيذ طوال

 
  

  ساعة 48 غضون في  األولي التحقيق تقرير
  أيام عشرة غضون في  التفصيلي التحقيق وتقرير

 ً   ويقترح  المحتملة األسباب  إلى  موضحا
 المتوجب اتخاذها التصحيحية اإلجراءات

 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت مع بالتنسيق
الصغيرة واألصغر ومشروع  

   االشغال العامة
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

C 
 يقوم المقاولون بتنفيذ التقارير المرحلية 

 
(  SEA / SH) والسالمة والصحة  البيئة مخاطر إلدارة  المقاول متطلبات العطاء وثائق تتضمن أن يجب

  الوكاالت إلى بانتظام المتابعة تقارير تقديم المقاول  على  يجبكما . البناء أنشطة  أثناء األمنية  والمشكالت
  هذه  تشملو.  المؤسسة إلى التقارير هذه وتقديم بتوحيد المنفذة الوكاالت تقومو. العمليات أثناء المنفذة

 : يلي ما ، الحصر ال المثال  سبيل على ، المتطلبات
 

 بمثابة ليكون( ESHS)  وسالمة وصحي واجتماعي بيئي مختص اقتراح العطاء  مقدم /  المقاول على يجب● 
 .الموقع في  للمقاول الرئيسي الموظف

 
 على تطبيقها سيتم التيو(  CoC) السلوك قواعد  مدونة تقديم العطاءات مقدمي/  المقاولين جميع على يجب● 

 .الباطن من ومقاوليه  المقاول موظفي
 
 
 

 
  النحو على المنفذة للوكاالت المنتظمة المتابعة
  ستقوم ؛ العقود الموقعة معها في  المحدد

  ستة كل التقارير  هذه بتوحيد المنفذة الوكاالت
 تقارير مع بالتزامن  الجمعية إلى وتقديمها أشهر
 . المشروع تقدم

 
 
 

  30 غضون وفي(  المشروع تنفيذ فترة  طوال
 .العقد توقيع من يوًما

 
 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  األشغال مشروع مع بالتنسيق
 .العامة

 

 واالجتماعية  البيئية واآلثار   المخاطر  وإدارة تقييم(: ESS 1)  1 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 التنظيمي  الهيكل 1.1
 

  إدارة لدعم وموارد مؤهلين موظفينب  تنسيق وحدة على  واالبقاء بتأسيس اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقوم
 . النهائي واالجتماعية البيئية  اإلدارة إطار في  وعكسها للمشروع  واالجتماعية  البيئية واآلثار  المخاطر

 
 البيئية الخبرة ذوي من وموارد مؤهلين موظفين وتوظيف  تحديدب  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقوم 

  وتأثيرات مخاطر إدارة  ولدعم بالمشروع تكليفهم ليتم ، المهنية والسالمة الصحة  وأخصائي ، واالجتماعية
،  أدنى كحد. والسالمة والصحة البيئة  

 
  أخصائي ؛ واحد بيئي أخصائي ،  دولي واجتماعي بيئي أخصائي اإلنمائي المتحدة األمم برنامجيوجد لدى 

 . االجتماعي النوع على القائم العنف  وأخصائي المهنية والسالمة الصحة وأخصائي اجتماعي
 

  إلى  باإلضافة ، النوع االجتماعي واختصاصي ، واحد  بيئي اختصاصي بتعيين المنفذون الشركاء سيقوم
 . الضرورة حسب  ، والسالمة  والصحة البيئة قسم في  آخرين موظفين

 

 
  مختصين في االبقاء على/  االستعانة ب  يجب
 على القائم والعنف ،  والسالمة والصحة البيئة
  من المهنية والسالمة والصحة ، االجتماعي النوع

  ال موعد في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قبل
 بسريانالبدء  تاريخ بعد واحد  شهر يتجاوز

  تنفيذ طيلة فترة  بهم االحتفاظ ويتم  ، المشروع
 . المشروع
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

  الموظف باعتباره متواجد( ESHS)  وسالمة وصحي واجتماعي بيئي أخصائي تعيين المقاول على يجب
 .الموقع في  للمقاول الرئيسي

 
 

 واالجتماعية   البيئية األدوات  1.2
 

 المعايير مع تتفق بطريقة ،( ESMF) واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار وتنفيذ واعتماد ،  واإلفصاح ، عداداإل
 .الجمعية لدى ومقبولة الصلة  ذات واالجتماعية البيئية

 
  المتعلقة واألحكام ، المؤهلة  غير األنشطة قائمة(  ESMF) واالجتماعية البيئية اإلدارة  إطار  يتضمن أن يجب

.  SEA / SH و  ، والسالمة  والصحة البيئة ومخاطر  ، العمل  وإدارة  ،( OHS) المهنية والسالمة  بالصحة

 كان إذا ما لتقييم الواجبة العناية تحقق  قائمة  أيًضا واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار يتضمن أن يجبو
  استخدام قيود  أو  االقتصادية أو  المادية التوطين إعادة تأثيرات إلى  يؤدي قد  المقترح الفرعي  المشروع
 . األراضي

 
 حماية   خطة/   واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار مع يتماشى بما الفرعية للمشاريع واجتماعي بيئي تقييم إجراء
  للمشروع  واالجتماعية البيئية واآلثار  المخاطر  وتقييم لتحديد( ESS)  واالجتماعية البيئية والمعايير البيئة

  لدى مقبولة  بطريقةو   الصلة ذات واالجتماعية البيئية المعايير مع تتفق بطريقة  المناسبة التخفيف وتدابير
 .المؤسسة

 

 
 

 باإلعداد اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيقوم
  واالجتماعية  البيئية اإلدارة إطار وتنفيذ كشف الو

  األمن إدارة وخطة  االجتماعي النوع عمل وخطة
  اإلدارة خطة ينفذ ذلك وبعد  ، المشروع تقييم قبل

 . المشروع تنفيذ فترة  طوال واالجتماعية البيئية
 
 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  المنشآتوكالة تنمية  مع بالتنسيق

الصغيرة واألصغر ومشروع  
   االشغال العامة

   
 

 المقاولين  إدارة 1.3
 

  وأن ، التعاقدية والوثائق  المشروع عطاء في  مدرجة الصلة  ذات واالجتماعية البيئية المتطلبات أن ضمان
 ، ( C-ESMP) للمقاول واالجتماعية البيئية اإلدارة  خطة في تنعكس

 
 : التالية  الرئيسية االلتزامات بالمقاول الخاصة ( ESMP) واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة  تتضمن أن يجب

 
 ؛ ومعداتهم لموظفيهم أمنية إدارة  خطة● 
 . الباطن من والمقاولين  المقاول موظفي لجميع السلوك قواعد مدونة ● 
/   المقاولين مع المبرم العقد في  المحتمل واالجتماعي البيئي لالنتهاك االمتثال عدم معالجة  تضمين يجب● 

 .الباطن من المقاولين
 

 .عقودهم تنفيذ أثناء أعاله ورد لما يمتثلون المقاولين أن من ،ذلك بعد ضمان،

 
 
 

 العطاءات  مقدمي تقييم أثناء
 
 
  بالمشروع الخاصة  المشتريات  وثائق  إعداد قبل 

.الفرعي المشروع  /   
 
 

/   المشروع تنفيذ طوال  المقاولين على اإلشراف 

 الفرعي  المشروع
 

 
 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  األشغال مشروع مع بالتنسيق

 العامة
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

 
  البيئية للمتطلبات االمتثال على وقادرة وموثوقة شرعية كيانات المقاولين أن ضمان: المقاولين اختيار

 .بالمشروع الصلة ذات  واالجتماعية
 

 الخطط  أو/  و  األدوات ذلك في بما ،(  ESCP) واالجتماعي البيئي االلتزام خطة  من الصلة  ذات الجوانب دمج
 .المقاولين مع الشراء  مستندات في  GM و  ، العمل إدارة وإجراءات  ، الصلة  ذات واالجتماعية البيئية

 
 

 .لعقودهم واالجتماعية البيئية للمتطلبات امتثالهم من للتأكد المقاولين أداء مراقبة: األداء  مراقبة
 

 التقنية  المساعدة 1.4
 
 

  إطار في  أخرى فنية  مساعدة أنشطة  وأي والتدريب القدرات وبناء والدراسات  االستشارات أن من تأكدال
  واالجتماعية البيئية المعايير مع تتوافق والتي ، المؤسسة  لدى  المقبولة لالختصاصات وفقًا تتم المشروع

(ESS .)االختصاصات مع تتوافق األنشطة هذه  مخرجات أن من تأكدال،  ذلك بعدو . 
 
 

 
 
 

 . المشروع تنفيذ طوال
 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت مع بالتنسيق

الصغيرة واألصغر ومشروع  
   االشغال العامة

 

 : والتفويض  والموافقات التصريح  1.5
 

  المتوجبة  والتراخيص والموافقات   التصاريح على ، االقتضاء حسب ،  الحصول في  المساعدة أو الحصول
 .بها المعمول الوطنية للقوانين وفقًا  ، الصلة ذات المحلية السلطات من الفرعي المشروع/  المشروع على

 
  والموافقات التصاريح هذه في عليها  المنصوص  للشروط ، الضرورة  حسب ، االلتزام  في  التسبب أو االلتزام

 .المشروع تنفيذ فترة  طوال  واألذونات
 

 
 

 تنفيذ قبل والتصاريح التراخيص على الحصول
  يتطلب فرعي  مشروع/  مشروع نشاط  أي

 .ترخيًصا
 

  ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت

مشروع االشغال  ، واألصغر 
   العامة

 
 
 

1.6   
 االستثناء 

 
 :المشروع  إطار في  للتمويل مؤهلة غير األنشطة  من التالية األنواع ستكون

 

  المثال  سبيل على) فيها رجعة   ال أو/  و  ودائمة  األمد طويلة ضارة تأثيرات تسبب قد  التي األنشطة  •
 (. الرئيسية الطبيعية المواقع فقدان ،

 
 

  اإلجراء بموجب أجريت التي التقييم عملية أثناء
 . أعاله. 1.2

 

  ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت

مشروع االشغال  ، واألصغر 
   العامة
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  اجتماعي صراع  إلى  تؤدي  أن ويمكن  كبيرة سلبية اجتماعية آثار لها يكون قد   التي األنشطة  •
 .كبير

 . األخرى  الضعيفة  األقليات  أو  األراضي على تؤثر  قد  التي األنشطة  •

  آثار  أو مادي  نقل  على تنطوي  قد  التي ، الجديدة  التوسعات  أو  اإلنشاءات ذلك  في  بما ، األنشطة  •
 . الثقافي  الموروث على سلبية

  حيازة  أو اقتصادي  أو  مادي توطين إعادة  على تنطوي  قد  التي الجديدة  التوسعات  أو اإلنشاءات •
 . األرض

  ال  البيئة أو/   و اإلنسان  صحة  على خطيرة  ضارة  تأثيرات تسبب  أن  حتملمن الم  التي األنشطة  •
 (كرونا) 19كوفيد  حاالت بعالج تتعلق

  واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار في عليها المنصوصو المستبعدة األخرى األنشطة  جميع •
 للمشروع 

 

 والعمال ظروف العمل (: ESS 2) 2المعيار البيئي واالجتماعي 
 

 العمالة  إدارة   إجراءات 2.1
 

  مقبولة بطريقة ( ESS2) 2 واالجتماعي البيئي المعيار في بها المعمول  للمتطلبات وفقًا  المشروع تنفيذ يجب
  والمعيار  الوطنية العمل لوائح باتباع العمل إدارة  إجراءات بتنفيذ المنفذون الشركاء سيقوم. المؤسسة لدى

  اإلجراءات ستشمل و.  المقاول عمال  ذلك  في بما المشروع  عمال لتوظيف( ESS2) 2 واالجتماعي البيئي
  والمزايا  والتعويضات  اإلضافي والعمل  واألجور العمل  ساعات  ذلك في  بما التوظيف وشروط أحكام

  و الترهيب أو /  و  المضايقات ومعالجة لمنع تدابير اإلجراءات ستحددو.  ذلك إلى  وما واإلجازات والعطالت
 .االستغالل أو / 

 
  قائمة كوثيقة بالمشروع  الخاصة( LMP)  العمالة إدارة إجراءات  إعدادب  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج يقوم 
 العاملين جميع سيوقع(.  ESS2)  2 واالجتماعي البيئي المعيار مع ومتسقة  المؤسسة لدى مقبولة بطريقة بذاتها

 (. CoC) السلوك قواعد  مدونة على المشروع في
  
 

 
ها عن  واإلفصاح  العمالة إعداد إجراءات إدارة  يتم
 . المشروع تنفيذ خالل اوتطبيقه التقييم قبل

 

  ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت

مشروع االشغال  ، واألصغر 
   العامة

 

 المشروع   لعمال التظلم  آلية 2.2
 

  الحياة إدارة  خطة في(  ESS2)  2 واالجتماعي البيئي المعيار بموجب  المطلوبة التظلم آلية وصف  يجب
(LMP .)المنفذين الشركاء على  كما يتوجب (IPs )والبقاء عليها  المشروع في للعاملين تظلم آلية  إنشاء 

 (. ESS2) 2 واالجتماعي البيئي المعيار مع يتوافق وبما المشروع إدارة  خطة في  موضح هو كما ، وتشغيلها

 عمال  إشراك قبل مسبقاً  التظلم  آلية تشغيل
 توزيعها  ليتم ، الفرعي المشروع/  المشروع

  قبل الفرعي المشروع /  المشروع عمال على
طيلة   عليها والمحافظة  أعمال أي في  الشروع

 .الفرعي المشروع /  المشروع تنفيذ فترة

 
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت

مشروع االشغال  ، واألصغر 
  برنامج وإدارة  إشراف تحت العامة
 اإلنمائي المتحدة األمم
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 المهنية  والسالمة الصحة   إجراءات 2.3
 
 

  وإطار العمالة  إدارة خطة  في موضح هو كما( OHS)  والسالمة ة والصح المهنية اإلجراءات وتنفيذ اعتماد
  أعمال ةأي  الشروع في قبل) يضعون المنفذون الشركاء سيضع ، ذلك إلى إضافة . واالجتماعية البيئية اإلدارة

  وزيارات  للسالمة تدقيق عمليات بإجراء وسيقومون( OHS) المهنية والسالمة  الصحة إدارة  خطة( بناء
 .شهريًا إجراؤها يتم ميدانية

 
 :يلي  بما المنفذون الشركاء سيقوم كما

 
  بما ، المهنية والسالمة الصحة  متطلباتب  يلبي االلتزام والموارد اإلدارة  من مناسب مستوى  وجود  ضمان● 
 ؛  الشخصية الحماية لمعدات المجاني التوزيع ذلك في
 ؛ المهنية والسالمة  للصحة  وقيادة واضح  التزام توفير● 
 ؛ ( واإلجراءات والتعليمات القواعد ) األنشطة وتطبيع المخاطر وتقييم تحديد● 
 .والحوادث االحداث جميع عن تقرير● 
 .المهنية والسالمة الصحة أداء مؤشرات  تقييم● 
 ؛  OHS MS  لـ داخلية تدقيق عمليات إجراء● 
 المهنية والسالمة  الصحة على التدريب متطلبات تقييم● 

 

 
 

 .المهنية والسالمة الصحة  لتدابير اليومي التنفيذ
 

  المهنية والسالمة الصحة تدابير وتنفيذ مراقبة
 . الشهرية السالمة تفتيش وعمليات

 
  المهنية والسالمة  الصحة متطلبات  دمج يجب

  وثائق من كجزء العقود في الخاصة بالمقاول 
 . العطاء

 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت مع بالتنسيق

الصغيرة واألصغر ومشروع  
   االشغال العامة

 

 : المشروع عمال  تدريب 2.4
 

  في  عمل أو  نشاط أي قبل  ، المشروع في العاملين لجميع التدريب  توفير إجراء المنفذين الشركاء على يجب
  البناء وأعمال  المقترحة باألنشطة  المرتبطة  األساسية البيئية والسالمة  والصحة   البيئة مخاطر على ، الموقع

 . العمال ومسؤولية
 

 . العمل مواقع في  أسبوعية قصيرة  اجتماعات لتشمل بالموقع الخاصة واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة
 

  البيئة مخاطر حول  البناء عمال مع   مخصصةلقاءات  أو/و أسبوعية قصيرة   محادثات الموقع مهندسو سيقدم
  المتوقع من التي وتلك  الماضي األسبوع خالل تنفيذها تم والتي ، البناء بأنشطة  المرتبطة  والسالمة   والصحة

 . أسبوع المقبل األسبوع خالل تنفيذها
 
 

 
 . شهري أساس على التدريبي البرنامج يكون أن

 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

مشروع  ، الصغيرة واألصغر 
   االشغال العامة
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 وإدارته   التلوث ومنع  الموارد  استخدام كفاءة (: ESS 3)  3 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 وإدارته   التلوث من  والوقاية الموارد  استخدام كفاءة  3.1
 

  الفرعي المشروع أنشطة من المتوقعة  ومواد التصريف واالنبعاثات النفايات تكون عن الناتجة اآلثار تقييم 
  واالجتماعية البيئية اإلدارة خطط  في الصلة  ذات التخفيفوإجراءات  تدابير وتضمين المراحل  جميع  خالل

. الفرعي للمشروع المحددة  
 

.واالجتماعية البيئية اإلدارة خططب  إجراؤها تم التي األنشطة امزالت  ضمان   
 

  اآلمنة األسماك لمصايد( GIIP)  الجيدة الدولية  الصناعية الممارسات أساس على إرشادية  مبادئ إعداد
 . والمستدامة

 
 . والمستدامة  اآلمنة األسماك مصايد حول  الصيادين بين وعي  خلق

 

 الفرعي المشروع /  المشروع تنفيذ أثناء
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

مشروع  ، الصغيرة واألصغر 
   االشغال العامة

 

 (: IPMP)  لآلفات المتكاملة  اإلدارة  خطة 3.2
 

 واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة من  كجزء( IPMPs)  لآلفات المتكاملة اإلدارة  خطط وتنفيذ واعتماد إعداد
  ومبيدات  السامة الكيميائية المواد استخدام  في  تشارك التي األنشطةو/   الفرعية للمشاريع الفرعي  للمشروع

 .المفرخات تشغيل أثناء األمراض مسببات على للسيطرة  اآلفات
 

 
 أثناء االدارة المتكاملة لآلفات  خطط  إعداد تمي 

  قبل اعتمادها تمي و ، الفرعي  المشروع  إعداد
  المشروع  تنفيذ أثناء وتنفيذها  أعمال البناء 

 . الفرعي

 

  ، اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
الصغيرة   وكالة تنمية المنشآت

مشروع االشغال  ، واألصغر 
   العامة

 

 وسالمة المجتمع   صحة(: ESS 4)  4 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 ات والطرق  المرور سالمة 4.1
 

  اإلدارة  خطة من كجزء) بالموقع خاصة  مرور حركة إدارة  خطة بتطوير وتنفيذ المنفذون الشركاء سيقوم
.  السفر ووقت السفر وطرق المرور حركة   حجم  حول تفاصيل مع -  األمر لزم إذا -( واالجتماعية البيئية

  تدريب يتم. البديلة للطرق وإشارات ، الطرق طول  على مناسبة وعالمات إشارات  وجود الخطة  ستضمنو
 . بانتظام المركبات سالمة فحص ويتم  ، المشروع في العاملين السائقين

 
 :يلي بما المنفذون الشركاء  سيقوم ،  وسالمته المجتمع صحة  إلدارة

 
 ،  به المصرح غير الدخول لمنع البناء ومناطق العمل مواقع إلى الوصول تقييد● 

 
 

  اإلدارة خطط  وتنفيذ  إلعداد الزمني اإلطار نفس
 .واالجتماعية البيئية

 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

مشروع  ، الصغيرة واألصغر 
   االشغال العامة
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 ، البناء أعمال عن والمجتمع  المشاة إلبعاد كافية  الفتات وضع● 
 .البناء مناطق عن بعيًدا المركبات توجيه إلعادة إشارات ضعو ● 
-COVID و  SEA / SH ذلك في بما  ، والسالمة الصحة  مخاطر حول  المجتمعات بين الوعي مستوى  رفع● 
  المصلحة أصحاب إشراك  خطة من كجزء ، الطرق على والسالمة ، األخرى  المعدية واألمراض   19

(SEP .) 
 
 

 المجتمع  وسالمة صحة 4.2
 

  تنشأوالتي    المجتمع على محددةال ثاراآلو مخاطر ال وإدارة لتقييم واإلجراءات التدابير وتنفيذ واعتماد إعداد
 . المشروع أنشطة عن

 

  الصلبة  والقبعات  السالمة أحذية مثل ، الشخصية الوقاية معدات ارتداء  العمل  منطقة زوار جميع  على يجب
 . والسترات

 

 التباعد لمتطلبات المجتمعية  التجمعات تتضمن التي األنشطة تلتزم أن  يجب،  19كوفيد لمخاطر نظًرا
  والمعيار العالمية الصحة  منظمة  إلرشادات  وفقًا األخرى كرونا مخاطر من الوقاية  ومتطلبات االجتماعي

 (. ESS4) 4 واالجتماعي البيئي
 

  ومخاطر ، المشروع  لعمال المالئم غير/  المشروع  غير السلوك  مثل األخرى  المحتملة المخاطر تتطلب  قد
  البيئية اإلدارة خطط  في تضمينها يتم إضافية تخفيف تدابير ، الطوارئ لحاالت  واالستجابة ، العمالة تدفق

  مقبولة بطريقة  و  ، واالجتماعية البيئية اإلدارة  إلطار وفقًا ، الضرورة  حسب ، إعدادها ليتم ، واالجتماعية
 . المؤسسة لدى

 

 في العاملين جميع أمن لضمان األمن إدارة خطط وتنفيذ تطويرب  اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيقوم
 .اليمن في والمقاولين المنفذة والوكاالت اإلنمائي المتحدة األمم برنامج في العاملين ذلك في بما ، المشروع

 

 
 .الفرعي المشروع/  المشروع تنفيذ طوال

 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق
مشروع  ، الصغيرة واألصغر 

   االشغال العامة
 

 

  االستغالل واالعتداء الجنسي مخاطر 4.3
 

  واالستغالل االجتماعي النوع على  القائم العنف  مخاطر وإدارة لتقييم وإجراءات تدابير وتنفيذ واعتماد إعداد
 : ذلك سيشمل و(. SEAH) والتحرش الجنسيين واالعتداء

 

 
 : الفرعي المشروع/  المشروع تنفيذ فترة  طوال

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

مشروع  ، الصغيرة واألصغر 
   االشغال العامة
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  الخاصة  العمل خطة) االجتماعي النوع على القائم للعنف بذاتها قائمة  عمل خطة  وتنفيذ واعتماد  إعداد● 
  واالستغالل االجتماعي النوع على القائم العنف مخاطر وإدارة لتقييمو ،( االجتماعي النوع على القائم بالعنف

  النوع على المبني بالعنف الخاصة  العمل خطة تتضمن أن يجب (.  الجنسي والتحرش الجنسيين واالعتداء
 للمعيار وفقًا ( GMs) االجتماعي النوع  على القائم للعنف المراعية التظلم  آليات بشأن أحكاًما االجتماعي

  تسجيل  خاللها من يمكن متعددة قنوات العامين للمدراء  يكون أن يجبو (. ESS10)  10 واالجتماعي البيئي
 .واقعات االستغالل والتحرش الجنسي من للناجين وسرية آمنة  بطريقة الشكاوى

 
  الجنسي واالستغالل  االجتماعي النوع على القائم العنف بشأن والعاملين المجتمع وتوعية  تدريب إجراء● 

  الجنسي واالستغالل   العنف حاالت عن لإلبالغ الراجعة التغذية/  التظلم  وعمليات  ، الجنسي والتحرش 
 .االجتماعي النوع على القائم والعنف

 

 
 

  ، ويتم االبقاء عليهالبناء  أعمال  في  الشروع قبل 
 . خالل الجدول الزمني للمشروع

 
 
 
 

  اجتماعات خالل  من فصلية  الوعي رفع حمالت
 المصلحة  أصحاب إشراك

 

 األمن  إدارة 4.4
 

 واالجتماعي البيئي المعيار متطلبات مع يتوافق بما المستقلة األمن أفراد إدارة خطة  وتنفيذ واعتماد إعداد
(ESS4 )، المؤسسة لدى  مقبولة بطريقة . 

 
 
 

 
 

 أثناء تنفيذها يتم  ذلك وبعد األمن أفراد  إشراك قبل
 .المشروع تنفيذ

 

 
 

 اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج
 

 الطوعي  غير  التوطين  وإعادة  األراضي استخدام على المفروضة والقيود  األراضي امتالك(: ESS 5)  5 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 التسوية  إعادة سياسة  إطار 5.1
 
 
 

  من استبعاده سيتم االقتصادي أو المادي التوطين إعادة إلى  يؤدي فرعي مشروع أي  لكون مناسب غير
 .التمويل

 
 
 
 
 

  

 الحية  الطبيعية للموارد  المستدامة واإلدارة البيولوجي  التنوع  على   الحفاظ(: ESS)  6 واالجتماعي   البيئي المعيار
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

 :وآثاره  البيولوجي التنوع مخاطر 6.1
 

  في  المشمولة التخفيف وإجراءاتتدابير وتنفيذ  البيولوجي التنوع على وآثاره الفرعي المشروع  مخاطر تقييم
  من للتخفيف بالموقع الخاصة الالحقة واالجتماعية البيئية  اإلدارة وخطط   واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار

  البيئة بشأن الدولي البنك إرشادات تنطبق ، ذلك  على عالوة. البيولوجي التنوع على واآلثار  المخاطر
  ، والسالمة  والصحة البيئة بشأن العامة اإلرشادات ذلك في بما المشروع هذا على والسالمة   والصحة

 (. 2007)  المائية األحياء بتربية الخاصة  والسالمة والصحة البيئة وإرشادات
 

 
 

 الفرعية المشاريع/  المشروع  تنفيذ خالل
 
 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق
مشروع  ، الصغيرة واألصغر 

   االشغال العامة
 

 

 تاريخيا  غير المحمية   الصحراوية شبه  التقليدية المحلية المجتمعات/   األصلية الشعوب (: ESS)  7 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 السكان األصليين  خطة 7.1
 

 ً   صلة ذا  ليس( ESS) واالجتماعي البيئي المعيار هذا فإن ، وجيبوتي اليمن في  السياسة تفسير مع تماشيا
 .بالمشروع

 

  

 الثقافي  الموروث(: ESS 8)  8 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 : العرضية  كتشافاتاال 8.1
 

  وخطة للمشروع واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار من كجزء االكتشافات العرضية إجراء واعتماد إعداد
  المحتملة  اآلثار لمعرفة وتقييمها الفرعية المشاريع فحص سيتم. الفرعي للمشروع  واالجتماعية البيئية اإلدارة

  واالجتماعية البيئية اإلدارة خطط  في الصلة  ذات التخفيف تدابير تضمين وسيتم  الثقافي الموروث على
 . البناء وعقود الفرعي  للمشروع

 

 
  إطار في  العرضية كتشافات اال إجراء تضمين يتم

  في تضمينه وسيتم ، واالجتماعية البيئية اإلدارة
  للمشروع واالجتماعية البيئية اإلدارة خطة

 الفرعي المشروع أنشطة بدء قبل الفرعي
 المشروع  تنفيذ فترة  طوال عليها والحفاظ 

 
 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق
مشروع  ، الصغيرة واألصغر 

   االشغال العامة
 

 الماليون  الوسطاء(: ESS 9)  9 واالجتماعي   البيئي المعيار
 

 ( ESMS)  واالجتماعية البيئية  اإلدارة نظام 9.1
 

 البيئي والمعيار واالجتماعية البيئية اإلدارة  إطار لمتطلبات وفقًا االدارة البيئية واالجتماعية  نظام تطوير سيتم
  إلدارة  العليا اإلدارة من ممثل تعيين األصغر التمويل  مؤسسات على يجب و(. ESMF)  9 واالجتماعي

 . الفرعية المشاريع في  واالجتماعية البيئية المخاطر ومراقبة
 

 
  التمويل مؤسسة  مشروع أنشطة  تنفيذ قبل

 التمويل مؤسسات تحافظ أن يجب . األصغر
  ESMS نظام لتنفيذ التنظيمية القدرة  على األصغر

 . المشروع تنفيذ فترة  طوال
 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق
 الصغيرة واألصغر  
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

 لمنشآت التمويل األصغر   التنظيمية القدرة  9.2
 

  محددة ومسؤوليات بأدواردارة البيئية واالجتماعية اإل نظام لتنفيذ تنظيمية وكفاءة  قدرة  على والحفاظ إنشاء
 بوضوح 

 

 
  من تنفيذها يتعين  التي المشروع أنشطة  تنفيذ قبل
 المعنية  األصغر التمويل مؤسسات  قبل

 

 
اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج  

 العليا  درةاإل  ممثل 9.4
 

للمنشأة   الفرعية للمشاريع واالجتماعي البيئي األداء عن عام  بشكل مسؤوالً  ليكون العليا لإلدارة ممثل تعيين
 وغير  والرسمية المحلية السلطات مع منتظم تواصل على واالبقاء واالتصال  والتواصل ولتحديد الممولة
 . المشروع ألنشطة  السلس التنفيذ لتسهيل والمستفيدين الرسمية

 

 
 

  من تنفيذها يتعين  التي المشروع أنشطة  تنفيذ قبل
 المعنية  األصغر التمويل مؤسسة قبل

 

 
 

اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج  

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

 المصلحة  أصحاب  إشراك  خطة وتنفيذ  إعداد 10.1
 

  المشروع تظلم آلية ذلك في  بما( SEP) المصلحة  أصحاب إشراك خطة وتنفيذ واعتماد  عن واإلفصاح إعداد
(GM )10 واالجتماعي البيئي المعيار مع تتوافق بطريقة  (ESS10  )المؤسسة لدى ومقبولة . 

 
 

 . المقترحة والحلول  المصلحة  أصحاب اجتماعات في  أثيرت التي القضايا توثيقكذلك  سيتم 
 

 
خطة إشراك أصحاب المصلحة   تحديث  يجب

 .التقييم قبل  عنه واإلفصاح واعتماده
 
 
 
 

  إشراك خطة  في  المحددة  األنشطة تنفيذ وأثناء قبل
 . المصلحة أصحاب 

 
 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

 الصغيرة واألصغر  
 
 

 لمشروع ل  تظلم ال آلية 10.2
 

 في  موضح هو كما علنًا إليها الوصول يمكن التي التظلم ترتيبات بإجراء اإلنمائي المتحدة األمم برنامج سيقوم
 تتفق  بطريقة ، بالمشروع المتعلقة والشكاوى المخاوف حل وتسهيل لتلقي ، المصلحة  أصحاب مشاركة خطة

 . المؤسسة لدى  ومقبولة ( ESS10)  10 واالجتماعي البيئي المعيار مع
 

 
  التظلم آليات  بشأن تقارير نظام تطوير يجب

(GMs )برنامج قبل  من واالبقاء علبه واعتماده 
  وكالة تنمية المنشآت  و اإلنمائي المتحدة األمم

  مبادئ إلى يستند أن ويجب الصغيرة واألصغر  
 .مشتركة

 
 التنسيق إطار  في  العموم المدراء  مراقبة ستتم
  وستكون ، اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج الفني

سريان  تاريخ من شهرين  بعد للعمل جاهزة

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

 الصغيرة واألصغر  
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 المسؤولة  الجهة  زمني  اإلطار  المادية  واإلجراءات  التدابير

  ويجب ، للمشروع أنشطة أي  بدء وقبل   المشروع
 .المشروع تنفيذ فترة طوال  عليها الحفاظ

 
 القدرات  دعم

 

CS1  
  المصلحة وأصحاب المشروع لموظفي  التدريبات من العديد إجراء إلى  حاجة هناك تكون أن يجب

 : ذلك في بما ،  المشروع في  والعاملين والمجتمعات
 

 واالجتماعية البيئية واإلدارة التقييم على مدربين تدريب● 
  ، الجنسي واالعتداء الجنسي واالستغالل االجتماعي النوع على المبني والعنف  ، النوع االجتماعي● 

 . واالحالة  االدارة ومسارات 
 . المجتمع ومشاركة وإشراكهم  المصلحة أصحاب  خرائط رسم ● 
 . وسالمته المجتمع صحة ؛ وإدارتها  الكوارث مخاطر من الحد ● 
  المجتمعية واالستجابة  االجتماعي النوع على القائم والعنف االجتماعي النوع على مدربين تدريب● 

 . والحماية
 بعد  عن المتابعة تنفيذ● 

 

 
 

  السنة خالل  التدريب  هذا كل إجراء  يتم أن يجب
 األمم برنامج لموظفي ) المشروع من األولى
 (. المنفذين والشركاء اإلنمائي المتحدة

 

 
 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج
  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق

 الصغيرة واألصغر  
 

CS2  •واستخدام  ، بها الخاصة  السالمة ومتطلبات ، الفرعية للمشاريع التفصيلية األنشطة تغطي تدريبية دورات  
 . العمال لجميع الطوارئ وإجراءات ، العمل ريحاوتص ، وصيانتها  الشخصية الحماية  معدات

  المجتمع وأفراد المشروع  في للعاملين 19-  كوفيد وفيروس المعدية األمراض حول  توعية جلسات ● 
  الصحي الوعي لزيادة المستهدفة المناطق في  منزل إلى  منزل من حمالت ذلك بعد سينفذون الذين ، المؤهلين
 . المجتمعات بين والبيئي

  القيادة وتسلسل  ، والمسؤوليات ، طبي مركز  أو مستشفى  أقرب حول  تفاصيل) للطوارئ االستجابة خطة● 
 جميع  يعرفها أن يجب التيو بالمسعفين المدربين وقائمة   ، األولية واإلسعافات والتدريبات ، األعمال لجميع
 (. العمال

 
 . اإلعاقة إدراج( 2  و ؛ االجتماعي النوع على القائم العنف مخاطر من التخفيف( 1 على التدريب

 

 
المشروع الفرعي خالل تنفيذ  /عمال المشروع  

 المشروع الفرعي  / المشروع 
 

 
  المقاول  وموظفو والمقاولون المشروع موظفو 

  في  المشاركة المحلية المجتمعات إلى باإلضافة
(  النساء  وخاصة  ، الفرعي المشروع/  المشروع

 الفرعي المشروع/  المشروع تنفيذ طوال
 

 
 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج

  وكالة تنمية المنشآت  مع بالتنسيق
 الصغيرة واألصغر  

 

 
 
 

 


