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 االختصارات

COVID-19 19روناومرض فايروس ك 

CT  تحويل النقد 

ECRP  مشروع االستجابة الطارئة لألزمات 

ESS المعايير البيئية واالجتماعية 

FAQ  أسئلة مكررة 

FGD   مناقشات المجموعات البؤرية 

GBV  العنف القائم على النوع االجتماعي 

GM   آلية التظلم 

IDP   شخص نازح داخليا 

KII   مقابلة المعلومات الرئيسية 

PME   مراقبة وتقييم التخطيط 

PMU دة إدارة المشروع  حو 

PSEA  الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين 

PWP   مشروع األشغال العامة 

SMEPS   وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 

SOPs   إجراءات التشغيل القياسية 

SWF   صندوق الرعاية االجتماعية 

TPM   مراقبة الطرف الثالث 

UASC  فصلين عنهم  األطفال غير المصحوبين بذويهم أو المن 

UN  األمم المتحدة 

UNDP   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

UNESCO   منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

UNFPA  صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية 

WFP   برنامج الغذاء العالمي 

WG   مجموعة العمل 
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وع  .1  مقدمة / وصف المشر

، يتمثل الهدف اإلنمائي للمشروع في تعزيز إدارة معلومات مصايد األسماك  (IDA)بتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي  

 .اإلقليمية وتحسين القدرة على اإلنتاج المستدام والفرص االقتصادية للمستفيدين عبر سلسلة قيمة مصايد األسماك في اليمن

استثماري SFISH اقتراح مشروعتم   الموارد اإلضافية و (IPF) كتمويل لمشروع  الطلب  كذلك  مع خيار  بناًء على  حيث  .  والجاهزيةالبلدان 

الفنية التشغيل والمساعدة  وستتم معظم االستثمارات  .  سيشمل المشروع استثمارات السلع واألشغال والخدمات لالستثمارات المادية وتكاليف 

 .بينما سيتم تنفيذ المساعدة التقنية على المستويين الوطني واإلقليمي ،لمستوى الوطنيالمادية على ا

التغيير من نظرية  المشروع  بين  سيحقق  يجمع  متكامل  نهج  )خالل  لـ(  1:  البيانات  المؤسسية وأنظمة  القدرات  تعزيز  على   PERSGA دعم 

اإلقليمي السمكية  ،المستوى  والثروة  الزراعة والري  اليمن MAIFW وزارة  التحتية  (  2)  ،في  البنية  في  بإنتاج األسماك    المرتبطةاالستثمار 

دعم المستفيدين   (3) ؛بالبنية التحتية  المرتبطةوكفاءة الطاقة  المعوقين  ومعالجتها والتخزين البارد والتسويق في البلدان المشاركة لضمان تنقل  

المتعلقة بممارسات (  للصيادين  غرواألصالمشاريع الصغيرة  ( )الالجئين والمجتمعات المضيفة) القدرات  التدريب وتنمية  اليمن من حيث  في 

(  4. ) والمعدات  الصيد المستدامة وتحسين الوصول إلى التمويل من أجل الوصول إلى المدخالت الهامة ورفع مستوى الحرف اليدوية والصيد

يتضمن (  ب)  ،ع المستمر في اليمن والمخاطر األخرى في المنطقةيتكيف مع االحتياجات المتغيرة الناتجة عن الصرا(  أ)  ، نهج تصميم مرن

الحد من تعرض  (  5)  ؛يخلق الفرص لبلدان أخرى في المنطقة للمشاركة في المستقبل(  ج) و    ،من مشاركة أصحاب المصلحة  الراجعةالتغذية  

المناخ تغير  لتأثيرات  األسماك  الحوكمة  .  قطاع مصايد  تحسين  المشروع  يعزز  لقطاع مصايد كما  المستدام  النمو  لتحقيق  المؤسسية  والقدرة 

اإلقليمي والتكامل  للمشروع .  األسماك  بالنسبة  تعتبر خارجية  التي  التالية  االفتراضات  ) يأخذ في االعتبار  لن (  1:  والبلدان  المنطقة  في  األمن 

المنفذة الوصول إلى المدخالت الالزمة ألن (  2)  ؛يتدهور للبلدان والوكاالت  الحكومات والمجتمعات المحلية تدعم (  3)  ؛شطة المشروعيمكن 

 .19-تخفيف قيود كوفيد ( 4) المشروع؛ و 

 

 3.2المتعلق باالستثمارات في اليمن والمكون الفرعي   2سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإدارة المكون  

مليون دوالر    3.5حوالي  ) RSGA ية األحياء المائية في منطقةتعزيز التعاون اإلقليمي في إدارة مصايد األسماك البحرية وترب:  1المكون   (1

للرصد والتقييم وإدارة   PERSGA ن إلى تعزيز واستدامة التعاون اإلقليمي من خالل زيادة تطوير مركز بياناتويهدف هذا المكو     ، (أمريكي

تطوير منصة إقليمية لتنسيق السياسات     ،RSGA األحمر وخليج عدنالبحر   لمصايد األسماك في  العلميةوالمشاركة لدعم اإلدارة      المعرفة

ودعم بناء   ،والتشريعات وخطط اإلدارة والتدابير الخاصة بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية المسؤولة واستخدام نهج النظم اإليكولوجية

وارد البحرية الحية التي تستجيب لكل من األنشطة البشرية والمتعلقة القدرات على المستوى اإلقليمي وبرنامج المساعدة الفنية بشأن إدارة الم

التدريب ذلك  في  بما  التغييرات  التقنية  ،بالمناخ  التوجيهية  المبادئ  وإكمال    ،وتوفير  اإلدارة  وخطط  والتشريعات  السياسات  تطوير  ودعم 

 .ا وتنفيذهااالتفاقيات اإلقليمية ذات الصلة وخطط العمل والبروتوكوالت والتصديق عليه
 

(.  مليون دوالر أمريكي  35.80حوالي  )تحسين الفرص االقتصادية واألمن الغذائي واإلدارة الفعالة لإلنتاج السمكي في اليمن  :  2المكون    (2
 :  1 هما يتضمن هذا المكون مكونين فرعيين 

 
الفرعي   قيمة مصايد األسماك من أجل  .  2.1المكون  إلى  تحسين مرونة سلسلة  مليون دوالر   35.7حوالي  )سبل عيش مستدامة  الوصول 

يهدف هذا المكون الفرعي في المقام األول إلى دعم اإلجراءات الرامية إلى تحسين إنتاج مصايد األسماك وجودتها عن طريق الحد  و  (. أمريكي

بل العيش ذات الصلة بقطاع مصايد  ستعادة س  وبالتالي المساهمة في ا  ،من خسائر ما بعد الحصاد وتحسين المرونة المناخية والوصول إلى األسواق

 االقتصادية، تحسين الفرص    .األعمال والخدمات وتكاليف التشغيلو  ،والمواداألسماك وخلق الفرص االقتصادية من خالل تقديم المساعدة الفنية  
من خالل تحسين وكذلك  .  ن شراء المواد الغذائيةسيساهم هذا المكون الفرعي في أجندة األمن الغذائي من خالل زيادة دخل األسرة للمستفيدين ماذ  

تجديد   ، على سبيل المثال)والبنية التحتية والدعم اللوجستي   األسماك،لصيد  ( وتكنولوجيا البحث عن األسماك ،الثلجمثل  )الوصول إلى المدخالت  

هذا المكون الفرعي يهدف إلى تعزيز  ف  ،والوصول إلى السوق(  وتحسين مرافق المعالجة  ،وتحسين التخزين والحفظ  ،مواقع اإلنزال المتضررة

أو التوجيه بشأن االستخدام بما   / زيادة الوعي بالفوائد الغذائية لألسماك و    . توافر المنتجات السمكية وتحسين جودتها لالستهالك المحلي والتصدير

سيعمل المكون  كما  .  زيز الطلب المحلي واستهالك المنتجات السمكيةويهدف هذا المكون الفرعي أيًضا إلى تع  الغذائية،في ذلك تنويع األنظمة  

الترويجي وشبكات وتعزيز التفاعل    ،وسلسلة التبريد  والمزادات،الفرعي على تطوير البنية التحتية الرئيسية بما في ذلك تحسين مواقع اإلنزال  

الصيادين  التواصل الصغيرة    يومعالج  ،بين  الجم  ،واألصغراألسماك  المناطق    ،لةوتجار  في  األسواق  إلى  الوصول  لتحسين  التجزئة  وتجار 

وسيدعم أيًضا تطوير وتعزيز نظام إدارة المعلومات الرقمية لتوفير معلومات التسعير في الوقت الفعلي في األسواق المختلفة   .الساحلية المستهدفة

 
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حاليًا تقييًما ومشاورات مع أصحاب المصلحة الذين سيقدمون مدخالت لتحديد مجاالت أخرى مثل المستفيدينيجري   1

 وما إلى ذلك. ، ونطاق المنح الصغيرة والدعوة لتقديم مقترحات  ، والشركاء المنفذين لألنشطة المختلفة  ، واألهداف األخرى 
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سيسهل و .  معات الصيد لتحسين مقاومة المناخ في المجتمعات الساحليةللمنتجات السمكية وإلرسال اإلنذارات المبكرة بالطقس إلى الصيادين ومجت 

بالسوق    المرتبطةلصيادين  اقدرات  في تصميم برامج التدريب وتنمية  هذا المكون الفرعي أيًضا الشراكة مع جمعيات وغرف األعمال ذات الصلة  

 .في قطاع مصايد األسماك لتعزيز فرصهم االقتصادية( النساءمع التركيز على األعمال التي تقودها ) واألصغروالشركات الصغيرة 
  

أعمال مصايد األسماك   / سيتم تنفيذ المشروع في المناطق الساحلية التي تعتبر من أولويات األمن الغذائي اإلنساني    : اختيار المناطق المستهدفة

 : على النحو التالي

  ●IPC،    محافظات المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن   ؛أولوية عالية  -النواحي  /    المديريات  / المحافظات    ،4المرحلة

يكون الهدف هو جميع السكان   ،مثل المساعدة الغذائية الطارئة  ،يرجى مالحظة أنه بالنسبة ألنواع معينة من األنشطة)األولوية    -الغذائي  

في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي أو المرحلة الثالثة من    الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد سواءً 

 ( النواحي/  المديريات / التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في المحافظات  

 . النواحي التي بها عدد كبير من النازحين داخليًا /  المديريات  / المحافظات  •

فجوات االستجابة    / أو المناطق التي لم تتم تلبية االحتياجات    / التي بها عدد قليل من الشركاء العاملين أو الحاليين و    المديريات •

 . ةفي تدخالت اإلنتاج السمكي المستدام

الضعف األخرى على النحو المحدد من قبل السلطات أو المجتمع أو أصحاب    / النواحي التي تلبي معايير  المديريات/    المحافظات •

 المصلحة المعنيين. 

 . االشتباكات حدوث أية يجب الوصول إليها بدون مخاوف أمنية من. المديريات التي يسهل الوصول إليها  / المحافظات  •

 . عدد الصيادين والقوارب وجمعيات الصيادين والتعاونيات •

 . اإلنزال وحالة البنية التحتية واالحتياجاتعدد مواقع  •

 . القطاع الخاص وإمكانية تطوير سلسلة القيمة والوصول إلى األسواق بما في ذلك الصادرات •

 

يعتمد تحليل استهداف المحافظات على كثافة األشخاص    ،2.2و    2.1بالنسبة ألموال المشروع المقترحة في إطار المكونين الفرعيين   -

المصنفة  (  IPC)2ن انعدام األمن الغذائي الذين يطبقون مناطق مؤشر االستغاثة في التصنيف المتكامل لألمن الغذائي  الذين يعانون م

المرحلة   إما  أنها  ماسة    ، 4المرحلة    ، 3على  في حاجة  الذين هم  التغذية  (  PIN) واألشخاص  عدد  )  5و    3،4لمراحل مؤشر ضائقة 

مؤشر الشدة    ؛ (المديرية وحصتهم من إجمالي السكان في نفس المنطقة  / لغذائي في المحافظة  األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن ا

عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام  )  5و    3،4الذي يتكون من مؤشر األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المراحل  

المحافظة   في  الغذائي  الغذائي  ونسبتهم,المديرية    / األمن  األمن  انعدام  يعانون من  الذين  األشخاص  إجمالي عدد  في  (  من  األخذ  مع 

.  الذي يتكون من مستوى وكثافة السكان الذين هم بحاجة ماسة للمساعدة PIN التغذية  سوءبالنسبة لمؤشر  و.  االعتبار متوسط كليهما

من إجمالي السكان    ونسبتهمالمديرية    / للمساعدة في المحافظة  السكان الذين هم في حاجة ماسة  )المديريات المستهدفة    / داخل الحكومة  

المديرية    / عدد األشخاص الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة في المحافظة  )ومؤشر الشدة الذي يتكون من مؤشر    ،(في نفس المنطقة 

باإلضافة إلى  .  من الخطورة والشدة  مع األخذ في االعتبار متوسط كل(  من إجمالي السكان المحتاجين للمساعدة بشكل عاجل  ونسبتهم

أيًضا في    ذلك،   اإلنزال، وعدد مجتمعات مصايد األسماك ومواقع    الوصول،بما في ذلك إمكانية    التحليل،تم تضمين معايير أخرى 

 .إلخ ،تطوير سلسلة القيمة / وتوافر القطاع الخاص 

 

تطبيق مخاطر  وعند  .  ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وسقطرى والمهرةالمحافظات الساحلية اليمنية تشمل حجة وتعز والحديدة وعدن    -

القطاع الخاص  أما  .  تم استبعاد محافظات حجة والحديدة وأبين ألن المشروع ال يتم تنفيذه في ظروف الطوارئ  ،األمن وإمكانية الوصول

إن ربط وتعبئة استثمارات القطاع الخاص  ف  ،إلى ذلك  إضافة.  محدود في أبين وسقطرىفهو    ،بما في ذلك تشغيل المصانع والشركات

سياسيًا قويًا ليكون على أعلى مستوى في الحكومة وتنسيق قوي للشريك المنفذ مع الوزارات والهيئات  قراراً  في القطاع الخاص يتطلب  

 .التنفيذ بالكاملسيعيق وهذا ما .  الحكومية الرئيسية األخرى المسؤولة عن تنمية القطاع الخاص وترويج الصادرات

عدد مجتمعات مصايد  )وشدة التغذية وكذلك التأثير على إمكانات اإلنتاجية    ،( 4و    3فئات  )  التغذيةبشأن كثافة أمن    IPCمراجعة بيانات   -

محافظات عدن   فيوصى بتضييق نطاق االستهداف  ي  فإنه  (  تطوير سلسلة القيمة  / وتوافر القطاع الخاص    ،األسماك ومواقع اإلنزال

 
؛ ومؤشر السكان في االحتياجات مأخوذ من مكتب األمم المتحدة لتنسيق   IPC-الغذائي مأخوذ من منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  مؤشر انعدام األمن  2

 (. OCHAالشؤون اإلنسانية )
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أيًضا بإدراج لحج حيث تكون لجان المصايد قريبة جدًا من عدن باإلضافة    تمت التوصية فقد    ،ومع ذلك.  ضرموت وشبوة والمهرةوح

فيما و .  والتي يمكن ربطها بتمرين التجميع الذي يربط مع تدخالت البرنامج في هذه المحافظات  ،مناطق شبوة مع حضرموت  دمجإلى  

 : بالمحافظات المختارة يلي الجوانب الرئيسية المتعلقة

 

في مناطق    لحجوبينما تقع محافظتا تعز    ،تقع محافظة عدن على ساحل البحر األحمر ومنطقة خليج عدن(:  ولحج)محافظتا عدن وتعز   -

يوجد عدد كبير من الجمعيات    ،باإلضافة إلى ذلك.  في العديد من القطاعاتوهذه المناطق مشمولة بسبب احتياجها األشد    ،الساحل الغربي

وقيمها   ،تتمتع هذه المناطق بتنوع بيولوجي ساحلي وبحري فريد  ،عالوة على ذلك.  ووكالء المصدرين لمصايد األسماك  والتعاونيات

 .إلخ ،رةاورأس الع ،وخور عميرة  ،البريقةو  ،مثل مضيق باب المندب ،االقتصادية والتاريخية واالجتماعية

 

 تعاونيات  / وتتركز معظم جمعيات    ،هذه المناطق لديها أشد االحتياجات في قطاعات متعددة(:  وشبوة) المهرة  محافظتا حضرموت و -

وهذا من شأنه أن يخلق تآزًرا بين    ،FSRRPشبوة مستهدفة في إطار برنامج    ومحافظة.  الصيادين والقطاع الخاص في هذه المناطق

 . تدخالت البنك الدولي المختلفة

العاملة في سلسلة قيمة صيد األسماك في أنشطة مثل استعادة إنتاج  واألصغر  والمشاريع الصغيرة    ألسر الصيادين  الصغيرة  المنح  دعم ( أ )

والحد من    ،وتطوير مرافق تخزين أفضل على متن القوارب للمصيد الطازج  ،وإصالح القوارب والمحركات  ،مصايد األسماك الحرفية

وأجهزة البحث  (  GPS)مثل وحدات المالحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي  )ات الصيد الحديثة  وشراء تقني   ،خسائر الصيد بعد الحصاد

.  وتجهيز األسماك وتعبئتها وحفظها وتسويقها  ،(لزيادة السالمة للصيادين المستهدفين في البحر )وتوفير سترات النجاة    ،(عن األسماك

و  .  م في ممارسات الصيد المدمرة والصيد غير المشروع وصيد األنواع المحميةسيتم تقديم الدعم فقط ألنشطة الصيد التي ال تسهحيث  

وكالة تنمية المنشآت    ،سيقود هذا النشاط الشريك المنفذو.  مستفيد غير مباشر  52000مستفيد مباشر و    9000سيستهدف هذا النشاط  

 (. SMEP)الصغيرة واألصغر  

في سلسلة القيمة السمكية التي تهدف إلى استعادة أو تأسيس سبل عيشهن وتطوير    اءريادة األعمال وتنمية األعمال التجارية للنس  فرص (ب )

الدخل وسبل العيش وتعظيم منافعها    إدرار وتعزيز مشاريعهن الخاصة ال سيما في مجال تجهيز األسماك وتعبئتها وتسويقها لتحسين  

ريادة األعمال المقبولة اجتماعيًا لإلناث في المناطق المستهدفة  سيحدد هذا النشاط بشكل استشاري فرص  حيث  .  ضمن سلسلة القيمة

.  للمشروع ولديه تدابير لمعالجة العنف القائم على النوع االجتماعي المحتمل المرتبط بمشاركة النساء في قطاع يهيمن عليه الذكور

مع التدريب    SMEP المنشآت الصغيرة واألصغر  وكالة تنمية سيقود هذا النشاط الشريك المنفذو. امرأة  4000سيستهدف هذا النشاط و

ستشارك أيًضا جمعيات وغرف األعمال ذات الصلة على المستويين كما  (.  TVET)الفني  والتعليم  المهني  المقدم من خالل مراكز التدريب  

وتحسين   ،إلى األسواقالمحلي والوطني في تطوير وتقديم وحدات التدريب وتنمية القدرات وإنشاء أعمال لشبكات األعمال للوصول  

المنتجات السمكية وقيمتها الجيد الممارسات  ،جودة  وتسعير    ،والوصول إلى المدخالت ذات الصلة  ،وتبادل المعلومات حول الصيد 

وإنشاء روابط تجارية بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجار الجملة وتجار التجزئة    ،المنتجات السمكية في األسواق المختلفة

الخاصوقد  .  كبراأل القطاع  األسماك  ، أعرب  ذلك مصدرو  في  الجوانب حيث    ،بما  في هذه  المشروع  في  بالمشاركة  اهتمامهم  عن 

 . يستفيدون من األسماك المنتجة بشكل مستدام وضمان جودة األسماك التي تعتبر بالغة األهمية للتصدير

الرئيسية    وتطوير   استعادة  ( ج) السمكية  وا ) األصول  التحتية  اإلنزال  ،(لتكنولوجيات البنية  مواقع  تحسين  ذلك  في  مرافق    ،بما  وتوفير 

وتوليد الطاقة لمرافق   الثلجالنظيفة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إلنتاج  واستخدام التكنولوجيا ،لةالتخزين المبردة الثابتة والمتنق

إلى    ،الباردالتخزين   بالطقس  المبكرة  اإلنذارات  إرسال  والقدرة على  المختلفة  األسواق  األسعار في  الرقمية عن  المعلومات  ونظام 

سيضمن هذا النشاط فرًصا للمستفيدين للمشاركة في األعمال المدنية التي من شأنها أن توفر لهم دخاًل إضافيًا  حيث  . مجتمعات الصيد

وستتوفر    ،ة التحتية مقاومة للمناخ خاصة من الفيضانات المحتملة والفيضانات وتراكم الرمالستكون تصميمات البني و.  قصير األجل

إليها للوصول  المختلفة  القدرات  ذوي  إدارة  .  للمستفيدين  وأنظمة  الجنسين  بين  الفوارق  تراعي  التي  الصحية  المرافق  كما سيضمن 

صياد    10000مرافق متكاملة على األقل وسيفيد    10لنشاط إلى تطوير  سيؤدي هذا او.  النفايات الصلبة والسائلة على مستوى المنشأة

مشروع   ،سيقود هذا النشاط الشريك المنفذو.  مستفيد غير مباشر  69000بائع بالمزاد والتجار والمشترين بشكل مباشر و    1400و  

بـــــــــ  سيقوم النظام  و.  المعلومات الرقمية  باستضافة وصيانة نظام(  GAF)  لالصطيادستقوم الهيئة العامة  كما  (.  PWP)األشغال العامة  

لتحسين  (  1) القيمة  سلسلة  االقتصاديين على طول  الفاعلين  للصيادين وغيرهم من  المختلفة  األسواق  في  التسعير  معلومات  بتوفير 

الصيادين ومجتمعات  إرسال تحذيرات مبكرة عن الطقس إلى  (  2)   ؛في قطاع مصايد األسماك  المعنيينالوصول إلى المعلومات لجميع  

 . الصيد لتحسين مقاومة المناخ في المجتمعات الساحلية

 

 

 : سيشمل ذلك ثالثة أنشطة فرعية وسيستهدف الرجال والنساء على حٍد سواء .  القدرات والتدريب بناء (د )
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I. سيوفر هذا النشاط الدعم الفني والمالي لتحسين تقديم الخدمات   . بناء قدرات جمعيات وتعاونيات مصايد األسماك من أجل تحسين الخدمات

سيشمل التدريب إدارة جمعيات مصايد  و.  المشروعب   ةمحافظات المستهدفالواإلدارة لعدد مختار من جمعيات وتعاونيات مصايد األسماك في  

  ، اك وتخزينها بما في ذلك إدارة خسائر ما بعد الحصادوتجهيز األسم  ،واإلنتاج المستدام لمصايد األسماك الطبيعية  ،التعاونية  / األسماك  

سيقود  و.  وإدارة مناطق الصيد و الحصص  ،والخدمات االجتماعية  ،واالئتمان والخطط المالية  ،وإمدادات المعدات والخدمات  ،والتسويق

مثل  )وساط األكاديمية والقطاع الخاص  والتدريب المهني ولكنه سيشمل أيًضا خبراء مصايد األسماك من األ  الفني  التدريب مراكز التعليم

 . شخًصا 175 التدريب ويستهدف هذا(. إلخ ،المؤسسات المالية ومصدري األسماك
 

II.    سيعزز هذا  .  المرتبطةتدريب الصيادين وغيرهم من أعضاء المجتمعات الساحلية ذات الصلة على ممارسات الصيد المستدامة والجوانب

وممارسات الصيد المستدامة بحيث    ،محتمل لمعيشتهم  تغيرمن    اويلة المدى لتغير المناخ وما يرتبط بهالنشاط معرفة الصيادين باآلثار ط

وصيانة   ،(مثل نظام تحديد المواقع العالمي)يمكن للنظام البيئي البحري أن يتحمل الصدمات المتعلقة بالمناخ، واستخدام التقنيات المتقدمة  

والمعدات الطازج  إدارة  ،القوارب  المصيد  للحفا  ،ومراقبة جودة  المهمة  الرئيسية  الموائل  على  ومناطق  ظ عوالحفاظ  األسماك  تنوع  لى 

والتعامل   ،والتجهيز  ،والتنظيف  ،مثل الحفاظ على شباك الصيد  ،، والتدريب على أنشطة المنبع والمصب لسلسلة قيمة مصايد األسماكهاتكاثر

  التدريب   دف هذاوسيسته.  مع المنتجات السمكية باستخدام التدابير الصحية والصحية المناسبة، والطرق المناسبة لتجفيف وتعبئة األسماك
 برامج التدريب ستشارك جمعيات وغرف األعمال ذات الصلة على المستويين المحلي والوطني في تطوير وتقديم بعض  و.  مستفيد  14000

ها  والحفاظ على النظافة والجوانب الصحية لمناولة المنتجات السمكية ومعالجتها وتعبئتها لتعظيم قيم  ،المتعلقة بممارسات الصيد المستدامة 

أعربت جمعية مصدري األسماك اليمنية عن اهتمامها بالشراكة مع المشروع في هذه الجوانب حيث تتأثر  فقد    ،كما ذكر أعالهو.  السوقية

 .صادراتهم بالعديد من هذه العوامل المتعلقة بممارسات الصيد المستدامة والحفاظ على جودة المصيد
 

III.  سيدعم هذا النشاط تطوير مواد خلق  .  دات حول استخدام األسماك كمصدر رئيسي للبروتينخلق الوعي بالفوائد الغذائية لألسماك وإرشا

إضافي مستهدف من    شخص  500000و مشارك في سلسلة قيمة مصايد األسماك    87500الوعي واالضطالع بحمالت توعية تستهدف  

 .ووسائل التواصل االجتماعي  االذاعةخالل زيادة الوعي من خالل مختلف وسائل اإلعالم البعيدة مثل 
 

 

  0.34حوالي  )تم تطوير نظم الحوكمة والمعرفة من أجل اإلدارة الفعالة لمصايد األسماك والقدرة على التكيف مع المناخ  .  2.2المكون الفرعي  

يهدف هذا المكون الفرعي إلى تطوير أنظمة الحكم المحلي والمعرفة إلدارة مصايد األسماك بشكل فعال وضمان المرونة  و  (. مليون دوالر أمريكي

ياء المائية المناخية التي تتوافق مع استراتيجية قطاع مصايد األسماك في اليمن وستساهم في تنفيذ البروتوكول المتعلق بمصايد األسماك وتربية األح

النظم المحلية وقدرات السلطات المحلية وجمعيات  كما  .  RSGAفي   التشغيل في إنشاء وتحسين  الفنية والسلع والخدمات وتكاليف  سيقدم المساعدة 

سيرتبط و. وإقامة شراكات مع القطاع الخاصمصايد األسماك والتعاونيات والمجموعات المجتمعية األخرى التي لها دور في إدارة مصايد األسماك  

من .  وبناء القدرات ذات الصلة  1في إطار المكون    RSGAون الفرعي ارتباًطا وثيقًا بنظام إدارة معلومات مصايد األسماك على مستوى  هذا المك

 ، في عملية تخطيط إدارة مصايد األسماك(  GAF)موظفًا من التعاونيات والجمعيات والسلطات المحلية والهيئة العامة للمصايد    270المتوقع أن يشارك  

من  موظف    90  سيشارك  موظفًا من التعاونيات في الخدمات اإلرشادية و   30و    ،فيما يتعلق بجمع البيانات  الهيئة العامة للمصايدموظفًا من    20و  

 : كل من سوف يدعم هذا المكون الفرعيحيث  .  التعاونيات والجمعيات في بناء القدرات ذات الصلة بشكل مباشر

 

األسماك المحلية بقيادة الهيئة العامة للغابات والتي تكمل تنفيذ استراتيجيات وأنظمة المصايد المتعلقة  تشكيل لجان إدارة مصايد   ( أ )

ستعمل لجان الحوكمة المحلية هذه كمنصات تنسيقية واستشارية ألصحاب  حيث  .  بإدارة مصايد األسماك والموارد البحرية األخرى

اك والصيادين وغيرهم من المشاركين في سلسلة القيمة واألوساط األكاديمية التي تضم ممثلين من سلطات مصايد األسم)المصلحة  

األعمال وجمعيات  جمعيات (  وغرف  تنظيم  مثل  األسماك  مصايد  من  الفعالة  لإلدارة  المهمة  الرئيسية  بالمبادئ  االلتزام  وستراقب 

خدمات عادلة ألعضائها لتقديم  األسماك  المسؤ  ،وتعاونيات مصايد  الصيد  المجتمعيةوممارسات  المصايد  وإدارة  تحديد  و.  ولة  سيتم 

 . عضوية الممثلين في اللجنة ومبادئ اإلدارة الرئيسية من خالل عملية مشاركة المواطنين وسيتم تضمينها في دليل عمليات المشروع

 

سيكون الجمع المنتظم لبيانات مصايد    . المنتظم عن مصايد األسماك في ظل قدرات محدودة  ورفع التقاريرالبيانات    لجمع   الطرقوضع    (ب )

التقارير اإلقليمية نظًرا لمحدودية القدرات  و .  األسماك مهًما التخاذ قرارات الحكم على المستوى المحلي وأيًضا للمساهمة في إعداد 

فإن استخدام مؤشرات بيانات مصايد األسماك المبسطة سيساعد في تقييم التحديات التي تؤثر على القطاع والوضع البديل    ،والوصول

 . سيتم تدريب أفراد المجتمع على جمع البيانات وتعويضهم مما يساهم في زيادة دخلهم.  لألرصدة السمكية

 

سيعالج تنويع قطاع مصايد األسماك تحديات مثل االستغالل المفرط  . لدراسة عن تنويع قطاع مصايد األسماك وتطوير نموذج أعما   ( ج)

الحالية على الوصول إلى مناطق الصيد بسبب ارتفاع مخاطر الصراع والقرصنة واالستجابة للصدمات    ،لمصايد األسماك والقيود 
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لالزمة لتنويع القطاع وتطوير نموذج أعمال  سيجري المشروع دراسة لتقييم الجهود السابقة والفرص والجدوى والمدخالت ااذ  .  المناخية

 . وستسهم نتائج الدراسة أيًضا في خطة إدارة مصايد األسماك.  لالستثمارات متوسطة إلى طويلة األجل

 

وضع خطط إلدارة مصايد األسماك على المستوى المحلي تستجيب لالحتياجات قصيرة األجل للقطاع والمستفيدين في ظل السياق   (د )

ستضمن خطط اإلدارة هذه أيًضا استخدام الموارد  حيث    . والطويل ي ولتطوير احتياجات القطاع على المدى المتوسط  اإلنساني الحال

وسيستخدم  .  ثمارات وخلق التكاملالشحيحة لقطاع مصايد األسماك بشكل أفضل واستهدافها للحد من التداخل المحتمل للتدخالت واالست 

الذي أجرته منظمة األغذية والزراعة والدراسات األخرى ذات الصلة التي أجريت مؤخًرا بما   من تقييم مخزون مصايد األسماك  الدليل

األسماك   مصايد  قيمة  سلسلة  دراسات  ذلك  اإلنمائيالتابعة  في  المتحدة  األمم  الدولية    ومؤسسة (UNDP)  لبرنامج  (  IFC)التمويل 

االستثمارات الجارية والمخطط لها من مختلف  و  ،االنتهاء منها مؤخًراوالتشخيص القطاعي من قبل منظمة األغذية والزراعة والتي تم  

سيتم تطويره باستخدام و.  سيدعم المشروع تطوير وتجريب خطتين إداريتين وسيضمن أنهما مطلعتان على المناخكما  .  شركاء التنمية

 ،واألوساط األكاديمية ومراكز الفكر  ،اء التنميةوشرك  ،وال سيما استشارة الوزارات واإلدارات التنفيذية ذات الصلة  ،مناهج تشاركية

واالستفادة من لجان حوكمة   ،وغرف وجمعيات القطاع الخاص  ،والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية  ،ومنظمات المجتمع المدني

ستقوم    مصايد التي  المحلية  الخطةب األسماك  تنفيذ  األسماك    ،مراقبة  مصايد  قطاع  لتطوير  الدعم  المناطق  وتنسيق  في  فعال  بشكل 

 . وإجراء التحديثات لالستجابة للظروف واالحتياجات المتغيرة وتبادل المعرفة ،المستهدفة

 

 : سيشمل هذا مكونين فرعيين (. مليون دوالر أمريكي 3.64حوالي )وإعداد التقارير   المتابعة والتقييمو  ،إدارة المشروع. 3المكون  (3
 

يشتمل هذا المكون و(.  دوالر أمريكي   0.35حوالي  )إدارة المشروع ومراقبته وتقييمه وإعداد التقارير من قبل الهيئة  .  3.1المكون الفرعي  

المعايير الفنية واالئتمانية    يتضمنإلدارة المكون اإلقليمي الذي    PERSGAالفرعي على المساعدة الفنية والتدريب وتكاليف التشغيل والسلع لـ  

والتقدم المحرز   SFISH  بمروع التنمية السمكية المستدامةوسيشمل ذلك أيًضا تنفيذ أنشطة االتصال الجارية لزيادة الوعي  .  ةوالبيئية واالجتماعي 

وستقوم الهيئة أيضا (.  GM) وتطوير والحفاظ على آلية التظلم    RSGAوسيضمن المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة على مستوى    ،في التنفيذ

رنامج األمم المتحدة اإلنمائي لضمان التنفيذ المشترك لجمع بيانات المصايد وإعداد التقارير وبناء القدرات ذات الصلة على بالتنسيق الوثيق مع ب 

 . الجارية لزيادة الوعي بالبرنامج والتقدم المحرز في تنفيذه التواصل كما ستدعم تنفيذ أنشطة . المستوى القطري

 

يشمل  و  (. دوالر أمريكي   3،29حوالي  )واإلبالغ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    المتابعة والتقييمو  ،المشروعإدارة  .  3.2المكون الفرعي  

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل التنفيذ الوطني لمكون اليمن بما يضمن   والمواد هذا المكون المساعدة الفنية والتدريب وتكاليف التشغيل  

شروع والتقدم المحرز في وسيشمل ذلك أيًضا تنفيذ أنشطة االتصال المستمرة لزيادة الوعي بالم.  المعايير الفنية واالئتمانية والبيئية واالجتماعية

سيعمل هذا المكون الفرعي على تطوير وتنفيذ وإدارة مراقبة وتقييم االستثمارات على المستوى   حيث. لضمان المشاركة الفعالة للمواطنينالتنفيذ 

كما ستدعم تنفيذ أنشطة االتصال الجارية لزيادة الوعي بالبرنامج والتقدم المحرز .  وتبادل المعلومات والنتائج في جميع أنحاء المنطقة  ،القطري

(  TPM)وآلية مراقبة طرف ثالث    ، (MIS) ونظام معلومات اإلدارة  (  M&E)والتقييم    للمراقبةشاء نظام  سيمول هذا المكون أيًضا إن .  في تنفيذه

 3( GEMS)باستخدام مبادرة التمكين الجغرافي للرصد واإلشراف    المتابعة والتقييممن المتوقع تعزيز  و.  GM  واإلبقاء على آلية التظلموإنشاء  

إجراء تقييم إضافي صارم   عن طريق    المراقبة والتقييم ونظام معلومات اإلدارة    غ عنها وإدخالها في أنظمةلجمع البيانات في الوقت الفعلي واإلبال

 . لتقييم مدى المالءمة و تأثير تدخالت المشروع، لألثر

 

التدريبية وحمالت التوعية المخطط لها   الورشوالتدابير الوقائية في  19- سيقوم المشروع عبر جميع المكونات بدمج الوعي بفيروس كوفيد  

تتبع أنشطة رفع مستوى الوعي والتدريب كما س.  باإلضافة إلى توفير المواد االستهالكية الضرورية مثل األقنعة ومعقمات اليدين  ،للمستفيدين

التباعد نية بما في ذلك اإلنفاذ والحفاظ على المبادئ التوجيهية الوطوكذا   ،التدريب / روتوكوالت ورشة العمل التدابير االحترازية الموضحة في ب 

سيتم إجراء األنشطة التي تتطلب وجود المستفيدين من المشروع مثل االستشارات والتدريب وما إلى ذلك في و .  أثناء أنشطة المشروع  االجتماعي

 .مواقع وأوقات مناسبة لكل من الرجال والنساء 

 

وع مخاطر  .2  الرئيسية  المشر

 

 
ي تلقائيًا نظام الرصد والتقييم  فرق المشروع من استخدام أدوات مفتوحة المصدر للتجميع الميداني للبيانات الرقمية المنظمة التي تغذ GEMSتمّكن طريقة   3

والرصد البيئي واالجتماعي في الوقت   ، أيًضا بإنشاء منصة رقمية لإلشراف عن بعد   GEMS(. سيسمح نظام  MISالمركزي ونظام المعلومات اإلدارية )

 ورسم خرائط المحفظة للتنسيق مع العمليات األخرى ذات الصلة في المنطقة.  ، الفعلي
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والفيضانات في    19كوفيد ال سيما انتشار جائحة    - المخاطر البيئية واالجتماعية الجسيمة    2المكون  وع الرئيسية في إطار  تشمل مخاطر المشر 

تشمل المخاطر السياسية  كما  وتقلبات أسعار الصرف والزيادات في أسعار الوقود / النقص في جميع أنحاء البالد.    ؛األجزاء الغربية من البالد
قد تؤدي التوترات األمنية    ،واألمنية التدخل المحتمل في األنشطة المتعلقة بالمشروع والذي يمكن أن يؤدي إلى تأخير المشروع. عالوة على ذلك

ستقوم الوكاالت المتلقية )برنامج األمم المتحدة  وات المسلحة إلى التعليق المؤقت أو إعادة تخصيص أنشطة المشروع.  والسياسية وكذلك النزاع
( بمراقبة الوضع  PWPو    SMEPS)وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر وكذلك مشروع األشغال العامة  اإلنمائي( والشركاء المنفذون  

يمكن أن يؤدي  لهذا فتشمل مخاطر االقتصاد الكلي نقص الوقود إلى جانب احتمال انخفاض قيمة اللاير اليمني.  و.  واتباع تدابير التخفيف المناسبة
حيث  للخطر.    19كوفيد الجهود الطبية لمكافحة  تعريض  ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ويثير مخاوف من أن الخدمات الرئيسية بما في ذلك  

وتأثيراته على أنشطة المشروع بما في ذلك إجراء مشاورات عامة واسعة النطاق لخطر    19كوفيدتفشي العالمي لـ  تشمل المخاطر التشغيلية ال

 العدوى. 

من قبل    ،OHالخاصة بكل مشروع فرعي بحثًا عن المخاطر االجتماعية والبيئية ومخاطر   خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةسيتم تقييم وفحص 

( وتطوير األنشطة المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر من خالل خطة التخفيف بما يتماشى  ESMP) غيرة واألصغر  وكالة تنمية المنشآت الص

 المحدثة وسياسات ومعايير الحماية االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. WB ESF  البنك الدولي مع سياسات ومعايير

 
بضمان المشاركة الهادفة والفعالة والمستنيرة ألصحاب المصلحة والشركاء وفقًا لدورة البرنامج أو المشروع    يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تتيح المشاركة والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة قبول  حيث التي تشمل التخطيط المبكر وتحديد المشكالت وتصميم المشروع أو البرنامج. 
سيؤدي ذلك  ولمحلي وتمكين االستدامة االجتماعية والبيئية واستدامة الصحة والسالمة المهنية وتقاسم المنافع.  المشروع بسهولة وملكية المجتمع ا

والصراع ودعم حقوق اإلنسان    اتإلى المشاركة الكاملة وتحقيق نتائج ومخرجات المشروع بدعم من جميع أصحاب المصلحة وتقليل الخالف 
تحليل أصحاب المصلحة والتشاور مع   بأن  سيضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاؤه  كما  الوقت.    والحماية االجتماعية والبيئية في نفس

 بشكل فعال وكاٍف في دورات المشروع. يتم تنفيذها  ، المجموعات المتأثرة والمهتمة وخطة المشاركة و أصحاب المصلحة 
المصلحة  ESP  خطة هدف  ت  الركب  ،والمشاركة الكاملة  ، إلى ضمان مشاركة أصحاب  يتخلف عن  واإلفصاح عن    ، وعدم ترك أي شخص 

 بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  ،المعلومات لجميع أنشطة المشروع لمعالجة أي مخاطر محتملة بنجاح
 

I.  وتغطي ،االجتماعية  بالمخاطر المتعلقة  التأثيرات : 
 ؛ والفساد في اختيار المستفيدين من المشروع ؛المتعلقة بسوء االستهداف وانعدام الشفافية والتمييز ضد الفئات المهمشةاآلثار  •
واالعتداء واالستغالل الجنسيين المرتبط عادة    ، والعنف القائم على نوع الجنس  ،ي )تجاهل االختالف بين الجنسين(ان الجنسآثار العمى   •

 ؛ باألحداث الكارثية
 ؛اآلثار السلبية المتعلقة بالتمييز ضد النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء اختيار المستفيدين من المشروع •
 فروضة على استخدام األراضي والوصول إليها أو القيود الم ،أو التأثيرات على استخدامها ، التأثير المرتبط بحيازة األراضي •
 ؛ اآلثار المرتبطة بتدفق اليد العاملة •
 ؛األثر المتعلق بنقص المشاورات مع المستفيدين والمتضررين والمهتمين •
لحاجة  حيث قد يعمل األطفال في اليمن بسبب ا  ،اآلثار المتعلقة بنقص حماية القوى العاملة )مثل عمل األطفال و / أو العمل القسري( •

 و  ؛الكبيرة للمال بين األسر الفقيرة
اآلثار المتعلقة باندالع الصراع والنزاعات االجتماعية بسبب عدم مراعاة احتياجات ومصالح مختلف أصحاب المصلحة وسوء إدارة   •

 موارد المياه واستخدامها وحقوق الملكية. 
بالتقاسم غير المتكافئ للمنافع من مصايد األسما • ك المحسنة أو اإلدارة المستدامة للموارد بين أعضاء المجتمعات  اآلثار المرتبطة 

 . الساحلية 

 

II. متضمنة ،المخاطر البيئية : 
 األرض؛  وموارد التربة  على اإلدارة وسوء  المفرط  االستخدام  آثار ( أ)
 و  ؛التي تتراكم وتلوث البيئةواآلثار المتعلقة بالنفايات الصلبة التي ينتجها العمال )القمامة واألكياس البالستيكية(  ( ب )
 ؛ (OHSالصحة والسالمة المهنية )  (ج )
 . متفجرات مخلفات الحرب لمخاطر األمنية ومخاطر ا (د )

 
III.  :مخاطر الصحة والسالمة المهنية والمجتمعية وتشمل 
و  الم  صحة   على   المترتبة  اآلثار ( أ) التنفيذ،  أثناء  المشروع  بأنشطة  يتعلق  فيما  بسبب    ة المحتمل  ات واالنفجار  ،روناوكجتمع وسالمته 

 مخلفات الحرب؛

اآلثار المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية للمجتمع مثل الحوادث أثناء التنقيب، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بمتفجرات مخلفات   ( ب )

 ؛ ، والكسر، والمحاجر، ونقل األحجار ... إلخالحرب، والقطع
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البيئية واالجتماعية   إعداد خطط اإلدارة  المهنية، سيتم  بالصحة والسالمة  والمتعلقة  البيئية واالجتماعية  المخاطر واآلثار  الخاصة للتخفيف من 

 .بنود العقد للمقاولين مشتملة على   (ESMPs) بالموقع

وفقًا لتحديث البنك الدولي وبرنامج  SEP صحاب المصلحةأخطة إشراك    ويجدد  YECRP يعتمد هذا المشروع على الخبرة السابقة من  ،وكخالصة

لالستفادة من الخبرة الموجودة وتحسين المشاركة التشاورية مع مختلف المستفيدين مثل المنظمات المجتمعية والمنظمات   ، األمم المتحدة اإلنمائي

وتعزيز   ؛مخاطر الصحة والسالمة المهنيةكذلك  و  االجتماعية والبيئية  المخاطر  للحد من  ،مية وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلةغير الحكو

 . المشاورات المستمرة مع اللجان المجتمعية والمجموعات المتضررة خالل جميع دورات المشروع

وحتى  أن المجتمعات تشارك منذ البداية في مرحلتي االختيار والتصميم،  إلى      مبادئ تحديد دورة المشروع الفرعي وتطويرها وإدارتها  تشير
إلشراك المجتمعات وتقليل  وإغالق المشروع مع نشر نسخ مطبوعة إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وآلية معالجة المظالم وغيرها.    مرحلة 

رعية، تم وضع معيار اختيار دقيق من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المخاطر المحتملة للنزاعات بين أصحاب المصلحة على المشاريع الف 
فإن المجتمعات    ،وضع مجموعة موضوعية من المعايير، ومؤشر االستغاثة الوطني القائم على البياناتوفي حين يتم  واألطراف المسؤولة.  

 لمشاريع المجتمعية وتحديد المستفيدين. مدعوة أيًضا للمشاركة على مستوى البلديات لالنخراط في تحديد أولويات ا

 
 

تعطى األولوية  ذ  إفي المؤشرات الوطنية.    التي تم تقديمهاي المشاريع الفرعية االحتياجات األساسية وفقًا للفقر واحتياجات الخدمة  لّب يجب أن ت  
تتم   الوطنية،  المؤشرات  خالل  من  المقدمة  البيانات  إلى  باإلضافة  الفقيرة.  من للمجتمعات  سيستفيد  من  لتحديد  المجتمع  مجموعات  استشارة 

 المشاريع الفرعية، وبهذه الطريقة يشارك أصحاب المصلحة أنفسهم في اختيار وقرار من يستفيد من المشاريع الفرعية. 
  
 

 القانونية والمتطلبات السياسة .3

 
 متطلبات البنك الدولي إلشراك أصحاب المصلحة: 

 
"مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن المعلومات"    -(  ESSواالجتماعي للبنك الدولي على المعايير البيئية واالجتماعية )مل اإلطار البيئي  ت يش

البيئي واالجتماعي   بين    ،(10)المعيار  المفتوحة والشفافة  المشاركة  تدرك "أهمية  المقترضة والتي  المشروع    الجهة  المصلحة في  وأصحاب 

( على أن المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة  ESS10)  10يؤكد المعيار البيئي واالجتماعي  وممارسات الدولية الجيدة ".  للكعنصر أساسي  

لناجحين  تنفيذ االتصميم والوتساهم بشكل كبير في   ،وتعزز قبول المشروع  ،يمكن أن تحسن بشكل كبير االستدامة البيئية واالجتماعية للمشاريع
 لمشروع. ل

 
 ( هي: ESS10) 10عيار البيئي واالجتماعي  أهداف الم

 

ساعد المقترضين على تحديد أصحاب المصلحة وبناء عالقة بناءة  ت أن    اإلشراك أصحاب المصلحة من شأنه  منهجية نظامية إنشاء   •
 معهم والحفاظ عليها، وال سيما األطراف المتأثرة بالمشروع؛ 

ين آراء أصحاب المصلحة من أخذها في االعتبار في تصميم المشروع  تقييم مستوى اهتمام أصحاب المصلحة ودعم المشروع وتمك •
 واألداء البيئي واالجتماعي. 

بالمشروع طوال دورة حياة المشروع بشأن القضايا التي   • تعزيز وتوفير الوسائل للمشاركة الفعالة والشاملة مع األطراف المتأثرة 
 يمكن أن تؤثر عليهم؛ 

مناسبة بشأن المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية ألصحاب المصلحة في الوقت المناسب،  ضمان الكشف عن معلومات المشروع ال •
 وبطريقة وشكل مناسب.  ،ويسهل الوصول إليها ، مفهومةأن تكون و

تزويد األطراف المتأثرة بالمشروع بوسائل يمكن الوصول إليها وشاملة إلثارة القضايا والتظلمات والسماح للمقترضين باالستجابة   •
 لهذه المظالم وإدارتها. 

 
 

 نطاق التطبيق: 
 

 االستثمار.  اريعالتي يدعمها البنك من خالل تمويل مش اريع( على جميع المشESS10)  10ينطبق المعيار البيئي واالجتماعي  
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"أصحاب المصلحة" إلى األفراد أو المجموعات الذين: )أ( يتأثرون أو يحتمل   مصطلح   يشير  ،(ESSلغرض هذا المعيار البيئي واالجتماعي )و

 و )ب( قد يكون لها مصلحة في المشروع )أطراف أخرى معنية(.   ؛أن يتأثروا بالمشروع )األطراف المتأثرة بالمشروع(
 
 

 المتطلبات: 
 

أن تشارك الوكالة المنفذة للمشروع مع أصحاب المصلحة   (ESS10) المعلوماتيتطلب معيار البنك بشأن مشاركة أصحاب المصلحة والكشف عن  

والبدء في هذه المشاركة في أقرب وقت ممكن في عملية تطوير المشروع وفي إطار زمني يتيح إجراء مشاورات    ،طوال دورة حياة المشروع

رار مشاركة أصحاب المصلحة متناسبة مع طبيعة المشروع ستكون طبيعة ونطاق وتكحيث  هادفة مع أصحاب المصلحة بشأن تصميم المشروع.  

سيشارك المشروع في مشاورات هادفة مع جميع أصحاب المصلحة. وسيزود أصحاب المصلحة بمعلومات ووحجمه ومخاطره وآثاره المحتملة.  

ثقافيًا  مالئمة بطريقة مناسبة  المناسب، وسيتشاور معهم  الوقت  في  إليها  الوصول  والتدخل    ،وذات صلة ومفهومة ويمكن  التالعب  وخالية من 

ستقوم الوكالة المنفذة للمشروع بالحفاظ على سجل موثق لمشاركة أصحاب المصلحة واإلفصاح عنه كجزء من كما  واإلكراه والتمييز والتخويف.  

لكيفية أخذ  وملخًصا للتعليقات الواردة وشرًحا موجًزا    ،بما في ذلك وصف أصحاب المصلحة الذين تمت استشارتهم  ،ئي واالجتماعيالتقييم البي

أيًضا تطوير وتنفيذ آلية لمعالجة المظالم   (ESS10) 10يتطلب المعيار البيئي واالجتماعي كما أو أسباب عدم حدوث ذلك.  ،التعليقات في االعتبار

هذه  تسمح   ومعالجة  للمشروع  واالجتماعي  البيئي  باألداء  المتعلقة  المالحظات  وتقديم  المخاوف  بإثارة  وغيرهم  بالمشروع  المتأثرة  لألطراف 

 .المخاوف في الوقت المناسب
 

اك ألنشطة موجز  ملخص .4  المصلحة أصحاب إشر

 

لتطوير استراتيجية وخطة    مترابطةكنقطة انطالق لعملية تم تطوير خطة مشاركة أصحاب المصلحة هذه واإلفصاح عنها قبل تقييم المشروع،  

 بمزيد من التفاصيل الواردة في التحديث األول المخطط له بعد الموافقة على المشروع.  اسيتم تحديثهوأكثر شموالً إلشراك أصحاب المصلحة.  

 
لخطة العمل المشتركة، قدم المستشارون معلومات شاملة حول    2022مارس    16خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة التي أجريت في  

ترتيب التنفيذ(. كما تم توجيه اإلطار البيئي واالجتماعي    ،مصدر التمويل  ، المخاطر / اآلثار المحتملة  ،أثر المشروع  ، المكونات  ،المشروع )الهدف
(ESF ( البيئية واالجتماعية  الدولي ومعاييره ومتطلباته  للبنك  التابع   )E&S  .للمشاركين تعريف أصحاب  حيث أن  (  الهدف من االستشارة هو 

الوثائق البيئية    مراجعة   تم  ،المشروع. على وجه الخصوصالمصلحة بنطاق المشروع وتحديد اآلليات المناسبة للتواصل والتشاور طوال فترة  
عليقات من المشاركين لمزيد من التحسين. يمكن للحصول على ت  ESCPو   LMPو  SEPو  ESMFواالجتماعية المطلوبة المعدة للمشروع مثل 

سيتم تنفيذ أنشطة استشارية مختلفة    ،خالل المرحلة التالية من إعداد المشروعو من هذه الوثيقة.    1االطالع على تفاصيل ورشة العمل في الملحق  

التركيز المحلي من خالل طرق مختلفة )مناقشات مجموعة  المجتمع  الجماعية وسيلة فعالة  عت  ومقابلة متعمقة(.    ،مع  المناقشة    لالستشارات د 
 والتعليقات.  التغذية الراجعة  تشجع على مشاركة ومناقشة اآلراء واألفكار المتعلقة بالمشروع المقترح للحصول على  لكونها

 

 وتحليلهم  المصلحة أصحاب تحديد  .5

ن خالل تحديد األفراد والمجموعات والمجتمعات المحلية  م ،سيوفر المشروع مشاورات مع أصحاب المصلحة ويشارك جميع الفئات المستهدفة
بشكل خاص    SEP  وتركز خطة إشراك أصحاب المصلحة وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين قد يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشروع.  

 والمجتمعات التي لديها اهتمام بالمشروع. غير مباشر من أنشطة المشروع وكذلك األفراد والجماعات  أو على المتضررين بشكل مباشر 

 ستطبق الوكاالت المنفذة المبادئ التالية على أنشطة إشراك أصحاب المصلحة:  ،الممارساتطرق أفضل   وبالتوافق مع
 

وخالية من  االنفتاح • مفتوحة  بطريقة  المشروع  حياة  دورة  إجراء  سيتم  وتنفيذه  المشروع  إعداد  فترة  العامة طوال  المشاورات   .

ولن تتطلب تنقالت طويلة أو رسوم    ،يمكن الوصول إلى األماكن بسهولةكما  التالعب الخارجي أو التدخل أو اإلكراه أو التخويف.  

 دخول أو تصريح دخول أولي. 

 المحلية. والتقاليد. سيحترم الشكل والتوقيت والمكان العادات ثقافيةال المالئمة •

 المعقد لليمن واإلشارة إلى المبادئ اإلنسانية للحياد وعدم التحيز.  الوضع . النظر في الصراع حساسية •

أصحاب المصلحة في شكل  : سيتم توفير المعلومات وتوزيعها على نطاق واسع على جميع الراجعة والتغذية المستنيرة المشاركة •

 وتحليل ومعالجة تعليقات أصحاب المصلحة ومخاوفهم.  ،لتقديم التغذية الراجعة لهموإتاحة الفرص  ،مناسب

وكبار السن واألقليات وغيرهم   عاقةذوي اإلبما في ذلك األشخاص    ،شرك المشاورات جميع شرائح المجتمع المحلي. ست  الشمولية •

ستقدم الوكاالت المنفذة مساعدة لوجستية لتمكين المشاركين ذوي القدرات البدنية    ،إذا لزم األمرومن األفراد المعرضين للخطر.  

 المحدودة وأولئك الذين ليس لديهم وسائل مالية كافية أو وسائل نقل محدودة من حضور االجتماعات العامة التي ينظمها المشروع.
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ستنظم    ،لمساواة بين الرجال والنساء في الوصول إليها. عند الضرورة. وستنظم المشاورات لضمان ااالجتماعي  النوع  مراعاة •

والفتيان والفتيات  للنساء  مركزة  جماعية  ومناقشات  منفصلة  اجتماعات  المنفذة  م    ،الوكاالت  جنس  ي  وتشرك  نفس  من  سرين 

 . وتوفر دعًما إضافيًا لتسهيل وصول مقدمي الرعاية ،المشاركين

 

 
 على:   SEP المصلحةتركز خطة إشراك أصحاب  

 
 والذين سيحتاجون إلى معلومات إضافية لفهم حدود تأثيرات المشروع.   ،تحديد المتأثرين بشكل مباشر وغير مباشر أو الذين قد يتأثرون •
يمكن أن يساعد رسم خرائط مناطق تأثير المشروع وتحديد المجتمعات المتأثرة في منطقة جغرافية معينة في تحديد منطقة تأثير   •

 شروع أو تحسينها.الم
 إشراك واستشارة المستفيدين من المشروع في عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة وإعداد التقارير.  •
واألسر األخرى   ،تعزيز النهج التشاركي في جميع دورات المشروع من قبل كل مجتمع مختار مع أسر صندوق الرعاية االجتماعية •

 التي لديها نساء وأطفال حوامل ومرضعات. 
( التي توفر فرصة لألشخاص  GMضمان السرية والحماية االجتماعية للمحرومين والنازحين والفئات المهمشة باستخدام آلية التظلم ) •

 المتضررين لإلبالغ عن أي مشاكل ومخاوف في السرية وإخفاء الهوية. 
واالستدامة البيئية في جميع إجراءات    ، واإلفصاح عن المعلومات  ، والشفافية  ، والمشاركة الكاملة  ،وتمكين المرأة   ، تعميم حقوق اإلنسان •

 و   ؛المشروع
 المشروع. ومقترح  لهوية ويتم تنفيذه وفقًا  ، ( يعكس جميع األنشطةMISبناء نظام إدارة معلومات قوي ومبتكر وشفاف )  •

 

 المتأثرة األطراف .6

يجب أن تشارك األطراف التي تتأثر مباشرة بأنشطة المشروع عن كثب في تحديد المخاطر وكذلك في صنع القرار بشأن تدابير التخفيف.  
 تشمل األطراف المتأثرة المباشرة على سبيل المثال ال الحصر: و

 
 . الصيد سفن أصحاب /  الصيادون •
 التجهيز / مصايد األسماك. شراء المأكوالت البحرية / مرافق خدمات   •
 وكاالت إدارة مرافق المصايد العامة.  •
سر تربية األحياء  والعامالت في مزارع االستزراع المائي / أ    ؛النساء )بما في ذلك العامالت / سيدات األعمال في موانئ الصيد •

 واإلناث من األسر المتضررة(.  ؛المائية
 مجتمعات الصيد.  •
وتعمل في مزارع تربية األحياء المائية وأفراد    ، تي تشارك في األنشطة التجارية في موانئ الصيدالمجموعات الضعيفة األخرى ال •

 عرقية(. القليات األ و ،اال أرض له سر التيواأل  ،الفقراء شبه وفقراء /  ،المجتمع الذين يعيشون بالقرب من منطقة المشروع )معاقون
 عيشها على مصايد األسماك والبيئة البحرية والموارد الطبيعية.  المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل أساسي في سبل  •
 النازحون داخليا.  •
 عمال المجتمع.  •
 . الذين تم التعاقد معهم المقاولين والموظفين واالستشاريين والعمال وفنيي الموقع •
 الموظفون الميدانيون الذين يشاركون بشكل مباشر في اإلشراف والمراقبة.  •
 في و / أو حول منطقة المشروع المقترحة.  ن الذين يعيشونوالمقيم •

 
 

المادية تشمل األطراف المتأثرة بالمشروع أولئك الذين من المحتمل أن يتأثروا بالمشروع بسبب اآلثار الفعلية أو المخاطر المحتملة على بيئتهم 

 ه األطراف المحتملة المتأثرة بالمشروع في مشروع أدنا 1أو صحتهم أو أمنهم أو ممارساتهم الثقافية أو رفاههم أو سبل عيشهم. يوضح الجدول 
(SFISH). 

 
 .(SFISH) في مشروع  تأثرها المحتملاألطراف   -  1الجدول 
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األطراف  

من   المتأثرة

 المشروع 

مجموعات محددة من  وصف إرشادي  

المشاريع األطراف  

 المتضررة

العمل طرق  التأثيرات الصلة بالمشروع   

من  المستفيدون 

 المشروع 
الوكاالت المنفذة   -

والمحافظات ذات  

الصلة / وكاالت  

السلطات    -المنطقة. 

اإلدارية المحلية على  

 .جميع المستويات
 
المجتمع المحلي   -

المقيم داخل و / أو  

حول مناطق المشاريع  

األشخاص  -الفرعية. 

الذين سيستفيدون من  

فرص العمل أو فرص  

العمل المتعلقة  

 .بالمشروع
 
المحرومة /  الفئات  -

 الضعيفة 

 .السكان المحليين -
 .صياد / صاحب مركب صيد  -
مرافق شراء / تجهيز    اتخدم  -

المأكوالت البحرية / صيد 

 األسماك 
  

وكالة إدارة مرافق الثروة   -

 .السمكية
العاملون بالمشروع في   -

االستزراع المائي وتجهيز 

 المأكوالت البحرية 
مرافق الخدمات العامة   -

  ،والطاقة ،الت عن بعد)االتصا

ومعالجة مياه   ،وإمدادات المياه

وإدارة حركة   ،الصرف الصحي

 ؛  المرور(
 

العمال غير المهرة الذين  -

 .سيشتركون في المشروع

 .الجمعيات المهنية -

السلطات التشريعية والتنفيذية  -  
المنفذة / . 

 اإلشراف والمراقبة مهام   -
المشروع  من المتوقع أن يحقق   -

فوائد بيئية واجتماعية على المدى  

( تحسين  1: حيث الطويل من

البنية التحتية لمصايد األسماك  

لزيادة كفاءة صيد األسماك  

(  2 ؛وتجهيز المأكوالت البحرية
توسيع الوصول إلى البنية التحتية 

(  3و  ؛الفنية لمصايد األسماك
   .تحسين جودة المنتج

سيوفر المشروع فرص   -

 أعمال تجاريةأو فرص  توظيف

للمجتمع من خالل المشاركة في  

 .أنشطة البناء الخاصة بالمشروع

ً تتأثر إيجاب -  يا
 .متوسطةتأثيرات  -

بالتقدم   ت بلَّغيجب أن  - 

  ،المحرز في المشروع

والجدول الزمني لألعمال  

المدنية من خالل  

االجتماعات وتقارير التقدم 

 .المحرز
 

بسير   ت بلَّغ يجب أن -

المشروع والجدول الزمني  

لألعمال المدنية من خالل  

االجتماعات العامة  

والمعلومات المنشورة على  

 .المستويات المحلية
 
بسير   ت بلَّغ يجب أن - 

المشروع والجدول الزمني  

لألعمال المدنية من خالل  

االجتماعات العامة  

والمعلومات المنشورة على  

 .المستويات المحلية
 

المجتمع المحلي  -

حول   الذي يسكن

 .مناطق المشروع

المجتمع المحلي   - 

المعرض للتلوث  

ومخاطر السالمة  

المرورية ومخاطر  

النوع االجتماعي 

 .وغيرها

ن الذين يعيشون في و والمقيم  -

أو حول منطقة المشروع   /

 .المقترح
 .عمال المقاوالت  -

الصيادون / أصحاب قوارب   - 

 .الصيد
اء / تجهيز  مرافق شر  - 

المأكوالت البحرية / خدمة صيد 

 األسماك 
 .النساء  -
الفئات الضعيفة األخرى    -

 (المعدمون ، الفقراء ،)المعوقون

من المحتمل أن يتسبب    -

المشروع في آثار بيئية  

واجتماعية سلبية على المجتمع  

 .المحلي في مناطق المشروع

 .متأثر سلبيا  -
تأثيرات منخفضة   - 

 .متوسطةإلى  

بالتقدم ت بلَّغ يجب أن   -

  ،المحرز في المشروع

والجدول الزمني لألعمال  

وتدابير التخفيف   ،المدنية

وآليات معالجة المظالم من 

خالل االجتماعات العامة  

والمعلومات المنشورة على  

المستويات المحلية وإجراء  

  التركيزمناقشات مجموعة 
(FGD) النساء والفئات   مع

 .الضعيفة

 

 الُمهتّمة  األخرى األطراف .7

  ، أو يدركون أن مصالحهم قد تأثرت بالمشروع يعتبرونقد   ،المشروع. ومع ذلكقد ال تواجه األطراف المهتمة األخرى تأثيرات مباشرة من 
 : وتشمل هذه األطراف كل منوبالتالي قد تؤثر على تنفيذ المشروع.  

 .السلطات المحلية بما في ذلك المجالس المحلية •
 .المشاريع األخرى المحيطة والمستمرة في موقع المشروع الفرعي •
 .محلية األخرى والمنظمات المجتمعيةالمنظمات غير الحكومية ال •

 

 الجماعات أو  األفراد  من  الضعفاء/   المحرومون  .8

من المهم بشكل خاص فهم تأثيرات المشروع وما إذا كان قد يقع بشكل غير متناسب على المحرومين أو الضعفاء من األفراد أو المجموعات.  
ئات األكثر ضعفًا والتي يجب أن تكون المستفيدين األوائل وفقًا لمعايير يحتوي كل مشروع فرعي على عملية فرز لتحديد وتصنيف الفحيث 

يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بترسيخ مبادئه الشاملة للمعايير البيئية وأصحاب المصلحة والمتأثرين بشكل مباشر بالمشروع الفرعي.  
ولكن أيًضا إلدراج الفئات الضعيفة   ،واإلدماج االجتماعي ،كين المرأةوتم ،وعدم اإلضرار بأحد ،واالجتماعية ليس فقط على حقوق اإلنسان
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شاركوا بالتساوي. يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  لديهم أصوات وأنهم    المتأثرينجميع األشخاص    أنواألقليات في لجنة المجتمع لضمان  
 المشاركة في إشراك أصحاب المصلحة شاملة للمجموعات التالية: مع شركائه عن كثب مع اللجان المجتمعية لضمان أن تكون 

 
 الفئات األكثر ضعفاً والفقيرة التي تواجه انعدام األمن الغذائي والفقر.  •
 ن.ي ن والتقليدي ي صغار الصيادين اليدوي  •
 النازحين داخليا؛ •
 على رعايتهم. ومن يقوم األشخاص ذوو اإلعاقة  •
 األقليات والقبائل.  •
 كبار السن؛ •
 أشخاص ذوي اإلعاقة؛  •
 األسر الفقيرة؛ و  •
 . اإلناث والشباب واألطفال من  األسرأرباب  •
 . المعاليناألطفال /   الق ص رطفال األ أو األمهات العازبات مع  ،وال سيما األسر التي تعولها نساء ،النساء •

 

   المصلحة أصحاب احتياجات ملخص .9
 
وع ف  المشر

 

سيتم إجراء    ،ومع ذلك  ، لم يتم إجراء تقييم الحتياجات أصحاب المصلحة بسبب الطبيعة الطارئة للمشروع  ،بقًاسحسب ما تمت اإلشارة إليه م
ستتم مناقشة كل مشروع ومشروع فرعي واالتفاق عليهما في المرحلة األولى من كل دورة  حيث  ذلك خالل األشهر األولى من فعالية المشروع.  
بما في ذلك: الفرز المسبق والفحص وتحديد المشروع لمسودة خطة اإلدارة    ، أصحاب المصلحةمشروع فرعي خالل سلسلة من المشاورات مع  

كل مشروع فرعي وسيتم تحديد أولوياتها وفقًا    فياحتياجات أصحاب المصلحة    سيتم اعتمادالبيئية واالجتماعية أو مقترح المشروع الفرعي.  
سيتم تضمين ملخص التشاور مع الخطة في إطار اإلدارة  كما  ص غير المتأثرين.  وغيرهم من األشخا  المتأثرينلمعايير المشروع لألشخاص  

 البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ذات الصلة. 

 
 

سيتم تطوير خطة إدارة المخاطر وخطة االلتزام  وسيتم تقييم كل مشروع فرعي والتدقيق فيه وفقًا لالحتياجات والمخاطر والمستويات المحتملة.  
 الدولي. ( وفقًا لمستوى مخاطر المشروع الفرعي والموافقة عليها من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك ESCPالبيئي واالجتماعي )

 

اك برنامج .10  المصلحة أصحاب إشر

اك برنامج وتوقيت غرض .11    المصلحة أصحاب إشر

و المشروع  يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بضمان المشاركة الهادفة والفعالة والمستنيرة ألصحاب المصلحة والشركاء وفقًا لدورة البرنامج أ
تتيح المشاركة والمشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة قبول  ذ  إصميم المشروع أو البرنامج.  ر وتحديد المشكالت وت بّك  التي تشمل التخطيط الم  

سيؤدي  حيث  المشروع بسهولة وملكية المجتمع المحلي وتمكين االستدامة االجتماعية والبيئية واستدامة الصحة والسالمة المهنية وتقاسم المنافع.  
ات المشروع بدعم من جميع أصحاب المصلحة وتقليل الخالف والصراع ودعم حقوق اإلنسان  ذلك إلى المشاركة الكاملة وتحقيق نتائج ومخرج

 والحماية االجتماعية والبيئية في نفس الوقت. 
 
 

 دورات المشروع. بشكل مالئم طيلة حة وخطة المشاركة بفعالية وسيضمن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاؤه تنفيذ تحليل أصحاب المصل
 

    المتحدة األمم  برنامج مكونات .12
اك اإلنمائ   : المصلحة أصحاب إلشر

 
يتطلب إشراك مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسية والمجتمعات ومشاركة كاملة من تخطيط  و :المصلحة أصحاب  مشاركة  تحليل  ( أ)

والتقييم.   المراقبة  مرحلتي  حتى  مع  حيث  المشروع  المبكرة  والمشاورات  المصلحة  أصحاب  تحديد  المستهدفة  يساعد  المجموعات 
اهتمامات   التشاور مع  العملية  تغطي هذه  المستقبل. كما  المجتمع في  للجان  المصلحة  تحديد ممثلي مختلف أصحاب  في  األساسية 
واحتياجات جميع مجموعات أصحاب المصلحة مع مراعاة الجنس والعرق والمجموعات المتأثرة المباشرة وغير المباشرة بالمشروع  

 أو التدخل. 
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تعتمد على نتائج تحليل مشاركة أصحاب المصلحة والمشاورات أثناء تقييم الحاجة ومرحلة التخطيط    إشراك أصحاب المصلحة:  خطة ( ب )

بما يتماشى مع الخطة القائمة على حقوق اإلنسان والشاملة.    ، التي سيتم تنفيذها في موقع المجموعات المستهدفة عند تقييم الحاجة
إشراك أصحاب المصلحة حساسة وقابلة    طرقيجب أن تكون منهجية وخطة  و.  العرق   ،العمر  ، اإلعاقة  ،القضايا االجتماعية  ،النهج

لضمان مشاركتهم النشطة ومشاوراتهم.    ، للتكيف مع المجموعات المستهدفة المختلفة أو المجتمعات المحلية المشاركة في المشروع
  ، وكبار السن  ،والشباب  ،مثل النوع االجتماعي  يجب تعميمها وجعلها مركزية  ،القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعيذلك فإن  إلى جانب  

 واألشخاص ذوي اإلعاقة.  ،والمهمشين / النازحين داخليًا / مجموعات المهاجرين
 

ــراك  ــفافية وإشـ ــة بشـ ــايا المراقبـ ــة وقضـ ــاطر المحتملـ ــذ والمخـ ــطة التنفيـ ــة وأنشـ ــروع المختلفـ ــات المشـ ــة مكونـ ــب مناقشـ يجـ
م انتخـــاب لجنـــة المجتمـــع مـــع مراعـــاة التنـــوع فـــي إدراج الرجـــال يجـــب أن يـــت ومجموعـــات أصـــحاب المصـــلحة المحـــددة. 

 والنساء واألطفال والفئات المهمشة.
 
المتحدة  (:GM)  المصلحة  أصحاب   تظلُّم  آلية (ج ) برنامج األمم  قوية ألصحاب مصلحة    يلتزم  بمشاركة  التزاماإلنمائي  آلية    ذات  أمام 

من المشروع وشركاء برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وغيرهم للتعامل   المتأثريناالستجابة ألصحاب المصلحة  التي تدعم األشخاص 
التأثيرات والمعايير البيئية والمتعلقة    ،بشكل تعاوني مع المظالم والشكاوى المتعلقة بالمخاطر والخالفات المتعلقة بالشؤون االجتماعية

يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركاؤه بالمتابعة والرد الفوري على أي شكاوى في غضون فترة  والصحة والسالمة المهنية. ب 
.  PWP  مشروع األشغال العامة و  SMEPS  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر   يوًما من قبل   30-15زمنية متفق عليها بين  

( الذي  MIS( نظام معلومات اإلدارة المشترك ) SMEPS،  PWP،  TPM  ،األمم المتحدة اإلنمائي  سيناقش شركاء المشروع )برنامجو

عيّن شركاء  حيث  مع مراعاة اعتبارات السرية وإخفاء الهوية.    ،يسمح بتحليل وتحسين التظلم والشكاوى والحوادث وآليات اإلبالغ
باإلضافة إلى    ،والعنف القائم على النوع االجتماعي والسرية  المشروع موظفين ذوي خبرة في مجاالت الحماية والنوع االجتماعي

 بع السنوي من المجتمعات المحلية. تقريره ر   يعمل على إعداد ( TMPطرف الثالث المراقب )ال

 
النوع االجتماعي    نقاط اتصال معنية بالنوع االجتماعي والعنف القائم علىبتعيين  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع شركائه المنفذين  لقد قام  

القائم على النوع االجتماعي.   لمتابعة ورصد آثار المشروع وحماية المجتمع والفئات المتضررة من التمييز بين الجنسين ومخاطر العنف 
التظلمات  يمكن تلقي جميع الشكاوى و / أو و. آلية التظلممنفصل عن قضايا خاص بهم لدى الشركاء المنفذين نظام إبالغ   وباإلمكان أن يكون

رنامج األمم المتعلقة بالقضايا االجتماعية والبيئية إما شفهيًا )إلى الموظفين الميدانيين( أو عبر الهاتف أو في صندوق الشكاوى أو كتابيًا إلى ب 
مطالبة  اليتمثل جزء رئيسي من آلية التظلم في  و.  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر   المتحدة اإلنمائي أو مشروع األشغال العامة أو 

وهذا يشمل    ،سجل للشكاوى و / أو الشكاوى المستلمة في مكاتب موقع المشروع المعنيب   باالحتفاظفريق إدارة المشروع ومقاول البناء  ل
 العمال.  من شكاوى ال

 
وأن تدابير التخفيف يتم   ،من العنف المبني على النوع االجتماعي والسلوك االجتماعي  الحمايةيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على ضمان  

  ل التعامل معها بشكل جيد وإعداد مسارات اإلحالة للتعامل مع حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي والحماية من العنف الجنسي من خال

  مجموعات العمل المعنية بحماية المرأة في الشمال ومجموعة العمل المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي في الجنوب )يقودها صندوق

نسااألم اتحاد  بالتعاون مع  للسكان  المتحدة  المرأة  ف  اليمن،  ءم  بحماية  المعنية  العمل  اإلنمائي هو عضو في مجموعات  المتحدة  برنامج األمم 

سيوافق برنامج األمم المتحدة   ،العنف القائم على النوع االجتماعي. وكجزء من خطة العنف القائم على النوع االجتماعي والسلوك االجتماعيو

  ،جنسياإلنمائي وشركاؤه على اإلجراءات والمبادئ التوجيهية الالزمة لتقديم الدعم للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي والسلوك ال

للسكان( مع مراعاة   المتحدة  اليونيسف وصندوق األمم  الصلة / مجموعات فرعية )مثل  الوكاالت ذات  التواصل مع  بما في ذلك من خالل 

 .حساسية سياق كل حالة
 

 

 

 

 

 

: آلية تظلم أصحاب المصلحة واإلغالق 1 مخطط  
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اك عىل أرض الواقع  SFISH أنظمة .13  المصلحة أصحاب إلشر

تتم المشاركة مع المستفيدين  حيث . SFISHلدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظام قائم إلشراك أصحاب المصلحة سيستمر تنفيذه في مشروع 

من خالل آليات التيسير وآليات    ،مدفوعاتوكل دورة    ،من خالل اآللية العالمية التي تعمل على مدار السنة  ،والمجتمعات على أساس مستمر
TPM4. 

 SMEPS وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر و PWP مشروع األشغال العامةمن قبل ة مطلوب مشاركة أصحاب المصلحة بشكل هادف إنَّ 

( لكال SOPsتتضمن إجراءات التشغيل المعيارية المحدثة )والمشروع من قبل جميع المجتمعات واألفراد.   تلضمان المشاركة الكاملة في تدخال

الطرفين المسؤولين إجراءات لمشاركة المجتمع وأصحاب المصلحة في دورات المشروع الخاصة بهم كمكون رئيسي لتحديد المشروع وتصميمه 

  الستراتيجية االستدامة طويلة األجل للعمليات والصيانة. رئيسيٍ  ووصف مكونٍ  ،وتنفيذه

ال في مرحلة  المشروع  بداية  في  المجتمعية  اللجان  تشكيل  الميدانيةيتم  الفرق  في دعم  دوًرا رئيسيًا  وتلعب  والتصميم  التنفيذ    ،تحديد  وتسهيل 
الفرعية المشاريع  خالل  من  بناؤها  يتم  التي  المجتمعية  األصول  المشروع.   ،واستدامة  إغالق  أجل   بعد  المجتمع  ا  ومن  مشاركة  على  لحفاظ 

 ن المجتمعية وتوفير الموارد للتدريب كلما لزم األمر. تتضمن المشاريع الفرعية أحكاًما إلنشاء مثل هذه اللجا ،وانخراطه

 :على النحو المذكور أدناه مشاركة أصحاب المصلحةن خطة حس   م وي  يوجد لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نظام قائم من شأنه أن يستخد  

 

وتسهيل    ،في بداية المشروع في مرحلة التحديد والتصميم وتلعب دوًرا رئيسيًا في دعم الفرق الميدانية  يةلجان المجتمعاليتم تشكيل   •

لحفاظ على مشاركة  ومن اجل ابعد إغالق المشروع.  ،التنفيذ واستدامة األصول المجتمعية التي يتم بناؤها من خالل المشاريع الفرعية

 أحكاًما إلنشاء مثل هذه اللجان المجتمعية وتوفير الموارد للتدريب كلما لزم األمر.  تتضمن المشاريع الفرعية ،المجتمع وانخراطه

البداية في مرحلتي االختيار والتصميم  منخرطةالمجتمعات  ، أن  وإدارته  يد دورة المشروع الفرعي وتطويرهحدد مبادئ تحدت   •  ،منذ 

 إغالق المشروع.  وحتى

تم تطوير    ، حيثالمحتملة للنزاعات بين أصحاب المصلحة على المشاريع الفرعية  المخاطر  يقللإشراك المجتمعات في وقت مبكر   •

ومؤشر   ،أثناء وضع مجموعة موضوعية من المعاييرومعيار اختيار دقيق من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واألطراف المسؤولة.  

 
 ترتيبات العمل في خطة إدارة العمل. تتم تغطية    4

استقبال وتسجيل 
 .الشكاوى يوميا

االعتراف والتقييم في
أيام3-1غضون 

تطوير الرد على 
نالشكوى والتفاوض بشأ

3غضون الرد عليها في 
أيام10إلى 

التخفيف من الشكوى 
-15وحلها في غضون 

يوًما30

إغالق الشكوى ورفع 
التقرير وإجراءات 

التخفيف
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أيًضا للمشاركة على مستوى البلديات لالنخراط في تحديد أولويات    مدعوةالمحلية  فإن المجتمعات    ،االستغاثة الوطني القائم على البيانات

 المشاريع المجتمعية وتحديد المستفيدين. 

تعطى  ولفقر واحتياجات الخدمة المقدمة في المؤشرات الوطنية.  مؤشرات ايجب أن تلبي المشاريع الفرعية االحتياجات األساسية وفقاً ل •

الفقيرة.   للمجتمعات  الوطنيةل  وبالنسبةاألولوية  المؤشرات  المقدمة من خالل  لتحديد من  ف  ،لبيانات  المجتمع  استشارة مجموعات  تتم 

 ؛أنفسهم في اختيار وقرار من يستفيد من المشاريع الفرعيةب وبهذه الطريقة يشارك أصحاب المصلحة  ،سيستفيد من المشاريع الفرعية

المنشآت الصغيرة واألصغر  يمؤسست كلتا    تقوم • تنمية  العامة ووكالة  تعميم مراعاة  بتضمين  (  PWPو    SMEPS)  مشروع األشغال 

وأحكام العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل الجنسي واالعتداء الجنسي / السالمة والصحة المهنية    النوع االجتماعيمنظور  

اب المصلحة في المشاريع الفرعية وتوفير الفرص لتحسين مشاركة المرأة في صنع  كوسيلة لضمان المشاركة المتساوية لجميع أصح

إلى تطوير خطة عمل لبناء    إضافة  .  النوع االجتماعيقسم    ،القرار كما هو موضح في القسم أعاله حول تأثيرات المشروع والمخاطر

  واالعتداء   واالستغالل   االجتماعيالعنف القائم على النوع  و  االجتماعيالمتعلقة بالنوع    االجتماعيةالقدرات بشأن متطلبات الضمانات  

 ؛ الجنسيين

أيًضا على ضمان استشارة أصحاب المصلحة على النحو الواجب ويراقب مستوى رضاهم عن المشروع بما في ذلك    TPMيساعد   •

  ، زام بإجراءات التنفيذ المتفق عليهاوااللت   ،من تنفيذ التدخالت المخطط لها  TPMمعايير اختيار المشروع الفرعي. لقد تحققت مسوحات  

المنفذة التدخالت  المستفيدين   ،والمستفيدين  ،وجودة  على  آثاره   / وتأثيراته  المشروع  تدخالت  جوانب  مختلف  عن  المجتمع  ورضا 

 و   ؛عالةتتم مقابلة النساء والرجال والشباب بشكل منفصل لتمكين المجموعات المهمشة من المشاركة الفووالمجتمعات المستهدفة. 

إلى الحاجة إلى مشاركة قوية ومستمرة    بوضوحأشارت المشاورات مع أصحاب المصلحة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية   •

والجمع بين مختلف أصحاب المصلحة بشكل أكثر انتظاًما كشركاء حقيقيين للمساعدة في تحديد الحلول للتحديات    ، ألصحاب المصلحة

ستظل مشاركة أصحاب المصلحة من أولويات المشروع وسيواصل شركاء المشروع استكشاف وسائل  اذ التي يواجهها المشروع.  

 مشروع فرعي بندًا في الميزانية إلشراك أصحاب المصلحة وتدريبهم. يجب أن يتضمن كلوجديدة وفعالة لتحقيق هذا االلتزام.  
 

مشاركة  ضمن تنفيذ خطة  ت معًا الغرض و  تلبيخبرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وشركائه ومعرفتهم وقدرتهم ستضمن أن  فإن    ،باختصارو

 في الوقت المناسب.  أصحاب المصلحة 

المراقبة المستمرة والجهود المبذولة لزيادة تعزيز اآلليات التي    بالتزامن مع  ،حاب المصلحة( على نظام مشاركة أصSFISHسيحافظ مشروع )

 تم إنشاؤها بالفعل. 

قبل فترة الدفع وأثناءها   ،● ستحافظ آليات المشاركة على اتصال منتظم مع المستفيدين والجهات الفاعلة المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين

 يسير والرقابة اإلدارية. من خالل أنشطة الت  ،وبعدها

اإلناث مشاركة  لزيادة  الجهود  ستواصل  األعراف    ،●  بسبب  اإلناث  مشاركة  دون  تحول  التي  العوائق  لمعالجة  مبتكرة  آليات  عن  والبحث 

 ؛ االجتماعية والثقافية القائمة

العام مدار  على  عاملة  العالمية  اآللية  ستظل  فرص  ، ●  المستفيدين  وغير  المستفيدين  يمنح  المشروع.  مما  على  مالحظاتهم  لتقديم  مستمرة  ة 

 ؛وسيتواصل بذل المزيد من الجهود لزيادة وعي المستفيدين بقنوات اآللية العالمية وتشجيعهم على تقديم شكاواهم

 لجمع مالحظاتهم حول عمليات المشروع المختلفة.  ،بمشاركة المستفيدين وأصحاب المصلحة اآلخرين ، TPM● سيستمر تنفيذ أنشطة 

 

اتيجية .14 حة االستر  المعلومات  عن لإلفصاح المقتر

المشروع تنفيذ  الصلة لجمهور أصحاب    ،أثناء  العمليات ذات  المشروع وكذلك  بالكشف عن معلومات حول محتوى  المنفذة  الوكاالت  ستقوم 
 في منتصف المدة وكذلك في نهاية عمر المشروع. و   ، التواريخ الرئيسية لإلفصاح عن المعلومات في بداية المشروعوتكون  المصلحة المستهدفين.  

يمكن أن  وهي مزيج من القنوات المختلفة التي وجدت مناسبة لكل مكون محدد من مكونات المشروع.    اإلفصاح عن المعلومات  أشكال وصيغ
والتلفزيون والصحف والملصقات    االذاعةمصحوبة بالمعلومات التي يتم مشاركتها عبر    ،االجتماعات وجهاً لوجه عند االقتضاء  الصيغ  تشمل هذه

سيتم تحديد أشكال الكشف عن المعلومات في المناقشة بين  وب ووسائل التواصل االجتماعي.  والكتيبات والمنشورات وكذلك عبر مواقع الوي 
حيز    المشروع  دخولبعد    ،PWP  مشروع األشغال العامة و  SMEPS  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واالصغر  الوكالتين والشركاء المنفذين

 . التنفيذ

 ( لتنفيذ ما يلي: PWPو    SMEPSمع شركائه )يعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشكل وثيق 
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توزيع المعلومات على المسؤولين الحكوميين   . ووغيرهم من األشخاص المهمين والمحرومين  المتأثرينإنشاء اتصاالت ثنائية االتجاه بين   •

 والمنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية والمنظمات / الوكاالت. 

إلعطاء  مع شركاء المشروع مثل الشركاء المنفذين ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمجموعات    منتظمينوال  المستمرينالتنسيق والمتابعة   •

 المشاريع. االحاطة والشرح الموجز حول

األولية   • المرحلة  بعملية    - خالل  المجتمعات  الهاتف  االستشارةإبالغ  طريق  لوجه  ،)عن  وجهاً  المناقشة    ، واالجتماعات  واجتماعات 

  ،والميزانية المتاحة  ،وقطاعات التدخالت  ،إعالمهم بأهداف المشروع العامة  - وإجراء مسح ميداني بالتنسيق مع المجتمعات    ،الجماعية(

ت المهمشة  وأهمية مشاركة جميع األعضاء بما في ذلك النساء والنازحين واألفراد أو المجموعات الضعيفة والفئا  ،وأساليب اختيار التدخل

 إن وجدت. 

آرائها   • تبادل  على  المحلية  المجتمعات  الراجعة تشجيع  مع   والتغذية  قوية  عالقات  وبناء  المستهدفة  األساسية  المعلومات  بشأن  بحرية 

 المجتمعات.

 تسجيل وتوثيق استجابات المجتمع ومخاوفه أثناء استشارات الفرز والتقييم واإلدارة والتنفيذ والمراقبة والتقييم. •

أدواتت  • استخدام  المجتمع على  البريد  GM  التظلم   شجيع  اإللكتروني  ،والهاتف  ،مثل )صندوق  البريد  بما في ذلك    ،وغيرها(  ،ورسائل 

 الستخدامها في اآلثار السلبية وتوفير التدريب على كيفية تقديم شكاوى سرية. 

 والمخاطر الصحية األخرى )مثل الكوليرا( والتدابير الوقائية.  19-كوفيد  بوباءرفع مستوى الوعي  •

 سالمة في المجتمعات. ات االجتماعية المجتمعية التي تحدد أدوار ومسؤوليات المجتمعات تجاه الصحة والي االتفاق •

 . المراقبةفي  مشاركة المجتمعيةالتعزيز  •

 قنيات مختلفة من االستشارات ضد التمييز وتكييفها مع التقاليد واألعراف المحلية والجنس والعمر والعرق. ت ل ينالشركاء المنفذ تطبيق •

 

اتيجية .15 حة االستر  للتشاور  المقتر

 

المصلح   ستظهر وأصحاب  المستفيدين  مع  إنشاء    حيثماة  المشاورات  جميع اللجان  اليتم  عن  ممثلين  ذلك  في  بما  المستهدفة  للمناطق  مجتمعية 

مناطق / مواقع التدخل ذات األولوية اعتمادًا على االحتياجات  ومن ثم فيمجموعات محرومة( في العملية  ،نازحون  ،نساء ،المجموعات )رجال

سيحدد كل مشروع فرعي الموقع العام الذي سيتم فيه بدء تنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة.   ،في هذا الصددووالفوائد المتوقعة للمجتمع.  

العالمية الثالث واآللية  المنفذين وأعضاء    ،وسيتم إجراء مراقبة مستمرة من خالل استطالعات مراقبة الطرف  باإلضافة إلى موظفي الشركاء 

  المجتمع )من خالل نهج الرصد التشاركي(.
 

المنفذة للمشروع في    ستستخدم مقابالت ومناقشات جماعية مركزة واجتماعات مفتوحة وورش عمل كوسيلة إلجراء   حيانغالبية األ الوكاالت 

 المتأثرة لتمكين المشاركة السهلة للفئات الضعيفة والمحرومة من الناس.  البلدياتالمشاورات. سيتم القيام بذلك بشكل صحيح في األجنحة / 
 
 
 
 

 5: إستراتيجية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المقترحة لإلفصاح عن المعلومات والتشاور 2الجدول 

 
قائمة المعلومات التي يجب ان  مرحلة المشروع الفرعي

 يتم االفصاح عنها
 المسئولية المجموعات المستهدفة  الطرق

وكالة تنمية   تتضمن وثيقة تحديد وفحص وتقييم المشروع
 المنشآت الصغيرة واألصغر

  ،المجموعة المستهدفة ،المنطقة

 / GM ،التكلفة التقديرية
CHM ، ESMF ، ES & OHS 

إدارة المخاطر وخطط  

 ، التخفيف
 

خطة التخفيف / الوقاية من 

العنف القائم على النوع  

    االجتماعي / االستغالل الجنسي  

اللقاءات   ،األساليب التشاركية

من الباب إلى الباب / عن بعد 

  ، المشاورات العامة ،االجتماعية

 التوثيق

المجموعات المتأثرة والمجموعات  

كبار    ،الشباب ،النساء ،المهتمة: الرجال

 ،األشخاص ذوو اإلعاقة ،السن

المهاجرون /   ،المجموعات المحرومة

المنظمات غير   ،النازحون داخليًا

 ،مجتمعيةالحكومية / المنظمات ال 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 من خالل الشركاء المنفذين

جلسات توعية / تدريب لقنوات  

النوع االجتماعي / العنف القائم 

على النوع االجتماعي 

إدارة    ،واالستغالل الجنسي

وقنوات الشكاوى /   التظلمات

 

 واللجانوالمهمشين والنساء  المتأثرين

 ية المجتمع

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

والشركاء المنفذين 

والمتخصصين في الحماية  

 والنوع االجتماعي 

 
 في جميع أنشطتهم. COVID19يشير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذون إلى جميع تدابير الوقاية من   5
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شكاوى السرية وعدم الكشف  

 هوية المتظلم  عن 

تنفيذ   يتم تحديثها بناء على   ةالمراقبو التنفيذ
والوقاية من  ،شروع الفرعيالم 
والعنف  ستغالل الجنسي اال
  ،االجتماعيني على النوع المب

  ،واإلغالق التظلمات  وأنواع

  ،LMPوالحوادث و 

والتخفيفات  والمؤشرات البيئية 
 ومؤشرات التأثير النوعي  ،

الزيارات الميدانية / المشاورات  

 العامة والمجتمعية
  ، / المحرومة المتأثرةالفئات المستهدفة 

 لجنة المجتمع 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المشاورات / مجموعات النقاش  

واالجتماعات اليومية /   ،البؤرية

وتقارير  ،الزيارات الميدانية

وتحديثات الحاالت المعدلة  

 وراثيًا والحوادث 

المجموعات المتأثرة )تشمل المكون  

( ولجنة  2.3و  2.2و  2.1الفرعي 

المجتمع والمقاولين والمصابين  

 والمشتكين 

أخصائيو اإلجراءات الوقائية 
في برنامج األمم المتحدة  

 ،اإلنمائي والشركاء المنفذين
 والمكاتب الميدانية

  ،/ الحوادث إدارة التظلمات
مسارات الوقاية / اإلحالة  و

نف القائم على  للوقاية من الع
االستغالل  النوع االجتماعي و

والتقارير الشهرية /   الجنسي
 اليومية ونصف الشهرية 

اللجان المجتمعية والناجين من العنف 

القائم على النوع االجتماعي واالستغالل  

 واالعتداء الجنسي  الجنسي / 

برنامج األمم أخصائيو 

والشركاء   ،المتحدة اإلنمائي

نوع  والفي  ،المنفذين

وإدارة  ، االجتماعي

والنقاط البؤرية   ، التظلمات

 في الميادين للنوع االجتماعي 

عمليات الفحص الفوري   التقييم واالغالق 

للرصد والتقييم حيثما يمكن  

تقرير مراقبة   ؛الوصول إليها

 الوثائق   ،الطرف الثالث
 

 تفتيش مفاجئ 

مع   البؤريةمجموعات نقاشات ال 

 المستفيدين وغير المستفيدين
وغير  المحرومين/   ينالمهتم ،المتأثرين

المنظمات غير الحكومية /   ،المستفيدين

  السلطات ،المنظمات المجتمعية المحلية

 المحلية 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مع مراقبي الطرف الثالث  

 والشركاء المنفذين 

 
أعاله( من أجل استشارة والتواصل مع مجموعات أصحاب    2نمائي بتطبيق طرق متعددة وتقنيات )أنظر الجدول  مم المتحدة اإلسيقوم برنامج األ

 مثل:   ،المصلحة التي تم التحقق منها بالتوافق مع الموقع، المجموعات المستهدف
 
الذين تم فحصهم   ،/ المحاورين الماسحينمقابالت شبه هيكلية ومن الباب إلى الباب مع أصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة من قبل  •

 يتبعون المبادئ التوجيهية األخالقية من خالل التوقيع على مدونة قواعد السلوك. والذين مسبقًا 

 .الورقية وااللكترونيةالمسوحات واالستبيانات  •

 . البؤريةمجموعات الجتماعات العامة وورش العمل و / أو اال •

 األساليب والمقاربات التشاركية.  •

 .اآلليات التقليدية األخرى للتشاور واتخاذ القرار •

  اترفع أثناء االجتماعات الفردية واجتماعات المجموعسيتم تطبيق أحداث ومشاورات إشراك أصحاب المصلحة لتلقي أي تعليقات قد ت   •

 .يةجلسات المجتمعالو

 سيتم تنظيم االجتماعات بشكل مستمر خالل مراحل تحديد المشروع والفحص والتقييم واإلدارة وإعداد التقارير ،خالل دورة المشروع •

 والتقييم  

سيتم تحديد تقنيات االتصال الخاصة بجمع البيانات والتغذية    ،لقدرة معرفة مجموعات أصحاب المصلحة على القراءة والكتابة  استناداً   •
 و  ؛الراجعة والتعليقات بشكل مشترك

راعاة الفصل  بتوثيق أي استشارة عبر التقرير المكتوب والصور ومقاطع الفيديو القصيرة الممكنة. إلى جانب مالشركاء المنفذون  سيقوم   •
 بين الجنسين في المشاورات العامة لضمان مشاركة المرأة بحرية وعدم التمييز بين مختلف أصحاب المصلحة. 

اإلستراتيجية • هذه  تنفيذ  لـ    ،أثناء  الالزمة  الوقائية  للتدابير  بشكل صارم  المشروع  على    19كوفيدسيمتثل  الحفاظ  ذلك  في  التباعد  بما 

واعتماد االستخدام المنتظم لمعقم اليدين    ،ألقنعة أو أغطية الوجه من قبل جميع المشاركين في االجتماعاتوضمان استخدام ا   ،االجتماعي
 و يفضل عقد االجتماعات في الهواء الطلق مع عدد قليل من المشاركين. 

 

اتيجية .16 حة اإلستر  الضعيفة الفئات آراء لدمج المقتر

 
 والشركاء المنفذون المبادئ التالية إلشراك أصحاب المصلحة: ق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي طّب سي  

 
ستستمر المشاورات العامة الخاصة بالمشروع خالل دورة حياة المشروع بأكملها من اإلعداد وحتى التنفيذ.    المشاركة المجانية والكاملة: •

 واإلكراه والترهيب.   والوساطةستكون مشاركة أصحاب المصلحة خالية من التالعب و
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سيتم توفير المعلومات وتوزيعها على نطاق واسع بين جميع أصحاب    :الراجعة تصال ثنائي االتجاه والمشاركة المستنيرة والتغذية  نهج ا •

والمفهومة والميسرة في الوقت المناسب والمتعلقة بالمشروع.    المرتبطةتم إجراؤها استنادًا إلى المعلومات  وقد    ؛المصلحة في شكل مناسب

تقديم أي تعليقات  يتم    ،البريد  وصناديقير الخط الساخن  وتشجيع التعليقات من مجموعات أصحاب المصلحة وتوف  ةالمستمر  اتاالجتماع  وعبر

 بسرية عالية. و

، هي  عملية المشاركة في المشاريعويتم تحديد أصحاب المصلحة لدعم اتصاالت أفضل وبناء عالقات فعالة.    الشمولية وعدم اإلضرار: •

ً يتم  حيث  شاملة.    عملية يتم توفير الوصول المتكافئ إلى المعلومات  والتشاور.    تشجيع جميع أصحاب المصلحة على المشاركة في عملية  دوما

 المبدأ األساسي الذي يقوم عليه اختيار أساليب المشاركة.  هي ،الحساسية الحتياجات أصحاب المصلحة وتعد لجميع أصحاب المصلحة.

لوجه: • المنفصلة والخاصة وجهاً  الضعيفة  إيتم    المشاورات  للمجموعات  اهتمام خاص  النساء  يالء  تعيلها  التي  واألقليات وخاصة األسر 

 و  ؛والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والحساسيات الثقافية للمجموعات العرقية المتنوعة

واالجتماعات    ،واالجتماعات العامة  ،واجتماعات المجموعات الصغيرة  ،هناك أنواع مختلفة من األفراد  ع:نوع االجتماع الدوري والمتنو   •

وكل ذلك يعتمد على الموقع واحتياجات مجموعات أصحاب المصلحة ويتم أخذ آرائهم ومناقشتها مع المجموعة األخرى    ،اصة وجهاً لوجهالخ

 داخل المجتمع.

 

 

 الزمنية الجداول .17

المعلومات من خالل المشاورات  يلتزم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذون بضمان االتصال المناسب واإلفصاح المناسب عن 

 .واالجتماعات المستمرة مع مجموعات أصحاب المصلحة
 

 :سيحدث هذا على النحو التالي ،بالنسبة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 

واألشخاص   ،مع اللجنة المجتمعية للمشروع الفرعيالتابعين للشركاء المنفذين  لموظفين الميدانيين والمشرفين لقاء يومي مع ا •

 ؛ المتأثرين 
والنوع االجتماعي / العنف القائم على النوع  ،وربع سنوية من قبل موظفي الحماية ،وشهرية ،زيارات دورية كل أسبوعين •

 وموظفي إدارة الملكية الفكرية. ،االجتماعي
 تصورات وزيارات ميدانية. TPMسيجري برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و  •
 المدير العام والحوادث. و  ،شكاوى ةأي  بروز حالة في   ،بشكل عاجل وفوري •
  ،(. أيًضاCHMومعالجتها في غضون أسبوعين وفقًا آللية معالجة الشكاوى ) إدارة التظلمات   يجب تخفيف جميع شكاوى وحاالت   •

اًء على الحالة العاجلة  ر أيًضا إذا كانت هناك حاجة إلى معالجة الشكاوى على الفور بن ( المطوَّ IMSسينبه نظام إدارة المعلومات )

 للقضايا والمخاوف. 

 

وع المستقبلية والمراحل  التعليقات مراجعة .18  للمشر

االستجابة   وآلية  المعلومات  تبادل  آلية غرفة  إلى  والشفوية  الخطية  المصلحة  أصحاب  تعليقات  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  سيجمع 
أثناء تنفيذ المشروع.    PWP  مشروع األشغال العامة  و  SMEPS  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر   في  الموجودة  ،(GMللشكاوى )

لتصنيف جميع شكاوى المديرين العامين وفقًا للقضايا    MISسوف يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتطوير نظام    ،باإلضافة إلى ذلك

وفقًا لحسن النية    GMشكاوى  العلى ضمان التعامل مع جميع    وناإلنمائي والشركاء المنفذووقت االستجابة. يوافق برنامج األمم المتحدة  

خالل عملية قضائية / قانونية.  من    الحاالت والعدالة الطبيعية واإلنصاف وحلها وفقًا للبروتوكول الحالي. ما لم تكن هناك حاجة للتعامل مع  
ن بتطوير  وسيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذواالت الحرجة.  سيوفر المشروع استجابات عاجلة للح ،إضافة إلى ذلك

سيوفر الشركاء المنفذون خدمات الخط  و مشترك متفق عليه يسمح بالشفافية والمساءلة لمراجعة مخاوف أصحاب المصلحة.    MISنظام  

 اء مرحلة التنفيذ.أو االحتياجات الفورية والعاجلة أثن  للمخاوفالساخن والهاتف لالستجابة 

 

 

اك أنشطة لتنفيذ  والمسؤوليات الموارد  .19  المصلحة أصحاب إشر

 الموارد  .20
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كما  .  PWPو    SMEPS  وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر ومشروع األشغال العامة   سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتعاون مع 

قدرة الشركاء المنفذين على تنفيذ إشراك أصحاب المصلحة والمسائل ذات الصلة بالضمانات  سيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تحسين  
 االجتماعية بفعالية وضمان مشاركة أصحاب المصلحة من خالل جميع أنشطة المشروع مع تخصيص الميزانية. 

مما    ،وير مراكز اتصال تديرها الوكاالت المعنية( لتط TPM)  ]طرف ثالث[    سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوظيف جهة مراقبة خارجية 

 بريد إلكتروني لالتصال بهواتف محمولة لتلقي الشكاوى في أي وقت.  IPsيضمن أن يكون لدى 

سيتم احتساب تمويل إعداد وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصلحة على أساس األنشطة المحددة المقترحة في خطة مشاركة أصحاب المصلحة.  
سيتم تخصيص تمويل إعداد وتنفيذ خطة مشاركة أصحاب العمل من ميزانية بناء  كما  اب هذه المصاريف على تمويل المشروع.  يتم احتسوس

 ٪ من ميزانية المشروع. 8٪ إلى  16جميع األنشطة ما بين    في تكلفة مشاركة أصحاب المصلحة    تصل يمكن أن    ، . عادة2.3القدرات في المكون  

ة اإلنمائي هذه الخطة كل ستة أشهر لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تغييرات في تصنيف أصحاب المصلحة  سيراجع برنامج األمم المتحد
 وستتم مراجعة الميزانية وفقًا لذلك.  ،وتوزيع مراجعة جديدة ،فسيتم تحديث الخطة ،إذا كان األمر كذلكوأو المشاركة. 

 

 اإلدارة  ومسؤوليات  وظائف .21

ال إطار  )  متابعة سينعكس  واالجتماعي  البيئي  االلتزام  للمشروع على خطة  تنفيذها  و(  ESCPوالتقييم  في  المحرز  التقدم  تتبع  ورفع  التي سيتم 

( بشكل دوري ومشاركته مع أصحاب  ESCPسيتم إصدار تقرير تقدم تنفيذ خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )كما  عنها وفقًا لذلك.    التقارير عنها

 واتخاذ اإلجراءات.  والتشاور بشأنهاة المصلحة للمراجع
مدير مشروع برنامج ويكون  سيتم تنفيذ أنشطة إشراك أصحاب المصلحة على مستوى المجتمع المحلي في الغالب من قبل الشركاء المنفذين.  

 األمم المتحدة اإلنمائي هو المسؤول عن اإلدارة العامة لتنفيذ خطة مشاركة أصحاب العمل. 
 
 

 التظلم  آلية (1

( ولديها خبرة سابقة في العمل في اليمن وفقًا لتوجيهات  CHMجميع األطراف المسؤولة لديها آلية للتظلم أو ما يسمى بآلية التعامل مع الشكاوى )

هم ألصحاب المصلحة التعبير عن عدم رضا  آلية التظلمات، تضمن الشكوى في وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وقواعد وأنظمة البنك الدولي. 
سمح بتحديد أي إجراءات سلبية ونقص في اإلجراءات المتخذة من قبل  فإنه ي    ،عن مستوى أو جودة أنشطة الطرف المسؤول. باإلضافة إلى ذلك

يمكن تلقي  وللمستفيد المتضرر أو أي طرف آخر.    مشكلة  أي من الطرف المسؤول أو شركائه والتي تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في  
من خالل أرقام الهاتف    ،وجهاً لوجه مع مسؤول ميداني أو مدير عام معين  ،خالل صندوق الشكاوى في مواقع المشاريع الفرعية الشكاوى من

هناك آلية لتبادل المعلومات  ن  أكما    وسيتم مشاركة جميع الشكاوى ونشرها قبل مراحل التنفيذ.  ،أو الفاكس وكذلك رسائل البريد اإللكتروني
(CHMتم إنشاؤها ) ( داخل البرنامج األوروبي لالستجابة لحاالت الطوارئ والتي سيتم تحسينها وتكييفها مع مشروعSFISH  لمعالجة شكاوى )

الجنسي   / االستغالل  النوع االجتماعي  القائم على  بالنوع    والتحرش النوع االجتماعي والعنف  المعنية  نقاط االتصال  الجنسي تحت مسؤولية 
كل من وكالة تنمية المنشآت    ستتبنىوبالتنسيق مع مسؤولي اإلدارة العامة والضمانات.    ،ر إلى مسؤول النوع االجتماعياالجتماعي وتقديم التقاري 

لضمان إدراج النوع / العنف القائم على النوع االجتماعي    ةجديد  GM  آلية تظلمات  تصنيف,  الصغيرة واألصغر ومشروع األشغال العامة  

تبادل المعلومات المحدثة الشكاوى عبر قنوات مختلفة مثل مركز االتصال والنص وصن ستتلقى غو واالستغالل الجنسي.   ق الشكاوى  ي دارفة 
أهداف  ويوًما.    15يتم تسجيلها بشكل جيد وتخفيفها ومراقبتها وإغالقها في غضون  سالتي  تلك التظلمات    ،واتساب والبريد اإللكترونيالوالهاتف و

 غرفة تبادل المعلومات هي كما يلي: 
 
 

ومشروع األشغال العامة والمستفيدين   ، ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  ،أمام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المسئولية   تحسين (1
 منها.

 (. PWPو    SMEPSزيادة مستوى رضا المستفيدين عن تقديم الخدمات وتعزيز العالقة بين المستفيدين والشركاء المنفذين ) (2
 فعالة وعادلة ويمكن الوصول إليها لحل شكاوى المستفيدين / الشركاء. توفير آليات  (3
التعامل مع الشكاوى مع الموظفين المتخصصين  ب    ومشروع األشغال العامة   ، وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر    توجيه موظفي (4

 و   ؛صحة والسالمة المهنيةحماية البيئة وال ، آلية معالجة المظالم ،في الميدان والمكتب مثل النوع االجتماعي
 السماح بتصحيح األخطاء ورفع اليقظة للمشكالت والتعلم والتحسين المستمر.  (5

 
 

ةتبادل المعلومات بعدد من الميزات  آليةتتميز   من بينها ما يلي:والتي  ،الهام 
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 . والشكوى   التعليق في  الشركاء /   المستفيدين حقوق  حماية (1
 التعامل مع الشكاوى. الحياد واإلنصاف عند  (2
 استجابة سريعة للشكاوى الحرجة.  ،التوقيت: دورة قصيرة (3
وفهم   اوالحصول على معلومات كافية حول كيفية الوصول إليه ،افهم الغرض منه  ؛الشفافية: سوف يكون الشركاء على دراية باإلجراءات (4

 .اكيفية عمله
تضمن السرية أن أي معلومات يتم  إذ  .  كشهودمخاوفهم وتظلماتهم أو الوقوف  وطرح  السرية: خلق بيئة يشعر فيها الناس بالراحة إلثارة   (5

 و   ؛وبالتالي توفر عنصر الحماية واألمن لمقدم الشكوى ،تقديمها تقتصر على عدد محدود من األشخاص وال يتم نشرها على نطاق واسع
  مجموعة أصحاب أي    ضمنمكن الوصول إلى آلية تبادل المعلومات بسهولة من قبل أكبر عدد ممكن من األشخاص  إمكانية الوصول: ي  (6

 مصلحة في المكان الذي يتم فيه تنفيذ المشاريع. 
  

راف المسؤولة  ( التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى استكمال آلية تبادل المعلومات لألطSRMتهدف آلية استجابة أصحاب المصلحة )

ت طوال دورة المشروع.   المتحدة اإلنمائي عندما   SRMآلية    وفر حيث  برنامج األمم  للمشاركة مع  المصلحة  وسيلة رسمية إضافية ألصحاب 

نوا راضين  ولم يكو  ،مع األطراف المسؤولةتلك  مخاوفهم    بإثارة  وقد قاموا  ؛قد يكون له آثار اجتماعية أو بيئية سلبية عليهم    يعتقدون أن المشروع
المعلومات.   تبادل  االستجابة من خالل عملية غرفة  لمعالجة هذه  وعن  اإلنمائي  المتحدة  لبرنامج األمم  للطوارئ وسيلة  االستجابة  آلية  توفر 

 المواقف بشكل منهجي ومتوقع وشفاف. 

 : صحاب المصلحة التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن أ تنوي آلية استجابة 

 ؛ النتائج البيئية واالجتماعية للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين المتأثرين بمشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيتحسين  ●
والبيئية ● االجتماعية  بمعاييره  المتعلقة  المخاطر  إدارة  اإلنمائي على  المتحدة  األمم  برنامج  قدرة  اآلثار    ،تعزيز  تخفيف  أو  تجنب  أجل  من 

 ؛ البيئيةاالجتماعية و
بالمخاطر واآلثار االجتماعية  ● يتعلق  فيما  المشروع  المصلحة في  يستجيب لشواغل أصحاب  اإلنمائي  المتحدة  برنامج األمم  أن  التأكد من 

 ؛ والبيئية
في  واالستجابات والنتائج   SRMمن خالل دمج طلبات    ،SRM  آلية استجابة أصحاب المصلحة  ضمان التغذية الراجعة والتعلم التشغيلي من ●

 ؛ عمليات ضمان الجودة واإلدارة القائمة على النتائج لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  HCMتقديم تقرير شهري عن اآللية العالمية من قبل الطرفين المسؤولين إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويتم رصد قضايا الشكاوى ومدة   ●

 ؛ TPMمن قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و 
 و  ؛ا ومتكاماًل من إدارة المشروعس أفضل الممارسات وتعزيزها بين عمليات حل المظالم االجتماعية والبيئية لتكون جزًءا منتظمً عك ●
وعلى مركز االتصال على الخط الساخن لتلقي    MISلتطوير نظام    TPM  جهة مراقبة خارجية   سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوظيف  ●

 للشركاء المسؤولين على النحو التالي. MISإلى أنظمة   أي شكاوى باإلضافة
  

وع التنمية المستدامة لمصايد األسماك 4جدول   : آلية التظلم / لجنة آلية التظلم الخاصة بمشر  
 

شريك برنامج االمم  
 المتحدة اإلنمائي 

GRM 

رقم الهاتف الجوال أو  
 الواتسآب 

 البريد االلكتروني 
الشخص الذي يمكن  

 االتصال به 

PWP    8002626/77526262   a.sharhan@pwpyemen.org    عبد الرحمن سرحان 

SMED    8005550/774002215  feedback@smeps.org.ye  
 wmothana@smeps.org.ye  

ثن ى   وفاء م 

 
 ، تجنب خطر الوصم وتفاقم الضرر النفسي / النفسي واالنتقام المحتملمن أجل      (: GBVالمتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي )   التظلمات

  االستجابة للتظلمات  يجب أن تتبع آلية معالجة المظالم نهًجا مختلفًا وحساًسا تجاه الحاالت المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. تنطبق آلية 
يجب    ،التظلماتجة  عندما يتم اإلبالغ عن مثل هذه الحالة إلى آلية معال فعلى العمال الذين يتعرضون للعنف المبني على النوع االجتماعي.    كذلك

كما  وأي خدمات ضرورية أخرى.    ،واإلقامة في حاالت الطوارئ  ،مثل الدعم الطبي والنفسي  ،إحالتها على الفور إلى مقدمي الخدمات المناسبين
خدمات ذوي الصلة.  الموظفي الحماية في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذين يمكنهم تقديم المشورة بشأن مقدمي    رفع تقرير بها إلىيجب أيًضا  

. فقط طبيعة الشكوى )ما يقوله المشتكي  ةبسري و  بدون انتقاد،و  ،تعاطفي  بشكل على جمع هذه الشكاوى الشركاء المنفذين    تم تدريب مشغلي
 يمكن جمعها كالمعتاد. ،مثل العمر والجنس ،بكلماته( والبيانات الديموغرافية اإلضافية

  

وع مستوى  عىل التظلم  آلية .22  المشر
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أو ربما يختبرون   يتعرضون لضرر محتمل   أنهمشخص أو مجموعة من األشخاص    يتصور قد    ،أثناء تصميم وبناء وتنفيذ أي مشروع فرعي
تنشأ مرتبطة بالقضايا االجتماعية مثل    من المحتمل أنيمكن أن تكون المظالم التي  إذ  بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أنشطة المشروع.    ،ذلك

قد تتعلق  و والفقدان المؤقت أو الدائم لسبل العيش وغيرها من القضايا االجتماعية والثقافية.    ،وتعطيل الخدمات  ، األهلية واالستحقاقات  معايير
  ، واد الخامواألضرار التي تلحق بالبنية التحتية بسبب االهتزازات المرتبطة بالبناء أو نقل الم  ، المظالم أيًضا بقضايا بيئية مثل توليد الغبار المفرط

المرور  ، والضوضاء العامة  ، وازدحام  الخاصة /  الجوفية   / السطحية  المياه  أو كمية موارد  الحدائق    ،وانخفاض جودة  تلحق  التي  واألضرار 
 إلخ.  ،المنزلية واألراضي الزراعية

المشكالت بطريقة ودية مع موظفي  يجب أن تكون هناك آلية يمكن من خاللها لألطراف المتأثرة حل هذه    ،ذا موقفكمثل ه  حدوث حالة    وفي 
تم تضمين آلية التظلم في إطار    ،من حيث التكلفة. ولتحقيق هذا الهدف  فعال وغير متحيز وشفاف وفي الوقت المناسب وفعال  بأسلوبالمشروع  

 اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة العمل الخاصة بهذا المشروع. 
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مشروعة تسمح ببناء الثقة بين مجموعات أصحاب المصلحة وتؤكد ألصحاب المصلحة أنه سيتم تقييم مخاوفهم بطريقة عادلة  وفر عملية  ت  ●

 ؛وشفافة
جميع أصحاب المصلحة وتقديم المساعدة الكافية ألولئك الذين ربما واجهوا عقبات  من قبل  إلى آلية التظلم    والسلسالسماح بالوصول البسيط   ●

 ؛ تمكنوا من إثارة مخاوفهمفي الماضي حتى ي 
 ؛ وفر الوضوح بشأن أنواع النتائج المتاحة لألفراد والمجموعاتت و  ،وفر إجراءات واضحة ومعروفة لكل مرحلة من مراحل عملية آلية التظلمت  ●
ا ويحترم المخاوف  ضمن المعاملة العادلة لجميع األفراد والجماعات المعنية والمتضررة من خالل نهج رسمي متسق يكون عادالً ومستنيرً ت  ●

 و / أو الشكاوى و / أو المظالم. 
والمعلومات التي تم استخدامها عند تقييم شكواهم    ،من خالل إبقاء أي فرد / مجموعة متضررة على علم بتقدم شكواهم  ،وفر نهًجا شفافًات  ●

 و ؛والمعلومات حول اآلليات التي سيتم استخدامها لمعالجتها
 قد تقلل الدروس المستفادة من الشكاوى والتظلمات المحتملة.  ،من خالل التقييم المستمرفسينات آللية التظلم.  تمكن من التعلم المستمر والتح ●

 
وتعالج حواجز الوصول المحتملة أمام النساء وكبار السن والمعوقين والشباب والفئات  لـ  شاملة للجنس والعمر وتستجيب    التظلم آلية  ستكون  

القضائية أو اإلدارية التي    تالمعالجاالوصول إلى سبل  التظلم آلية لن تعرقل وهمشة حسب االقتضاء للمشروع.  األخرى التي يحتمل أن تكون م
 قد تكون ذات صلة أو قابلة للتطبيق وستكون متاحة بسهولة لجميع أصحاب المصلحة دون تكلفة ودون عقاب. 

  يجب إرسال معلومات حول آلية التظلم وكيفية تقديم شكوى و / أو تظلم أثناء عملية مشاركة أصحاب المصلحة ووضعها في أماكن بارزة إلعالم 
 صلحة الرئيسيين.أصحاب الم

تف أو في  يمكن تلقي جميع الشكاوى و / أو التظلمات المتعلقة بالقضايا االجتماعية والبيئية إما شفهيًا )إلى الموظفين الميدانيين( أو عبر الها
.  SMEPS  الصغيرة واألصغروكالة تنمية المنشآت    صندوق الشكاوى أو كتابيًا إلى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو مشروع األشغال العامة أو

يتمثل جزء رئيسي من آلية التظلم في مطالبة فريق إدارة المشروع ومقاول البناء بالحفاظ على سجل للشكاوى و / أو الشكاوى المستلمة في  و
 سيتم تسجيل المعلومات التالية: وفي السجل المذكور وهذا يشمل شكاوى العمال.   ،مكاتب موقع المشروع المعني

 يخ وطبيعة االستفسار والمخاوف والشكاوى و / أو المظالم. وقت وتار ●
 ؛جهة االتصال الشخصية(  ،الخطاب ،)مثل الهاتف التواصل الذي تمنوع  ●
 االتصال.  وأرقاماالتصال  وعناوينسماء األ ●
 يتم أيًضا تسجيل الشكاوى مجهولة المصدر والتحقيق فيها وحلها.  ●
 و   ؛جة لالستفسار و / أو القلق و / أو الشكاوى و / أو المظالماالستجابة والمراجعة التي تم إجراؤها كنتي  ●
 . اتخذ االجراءات اإلجراءات المتخذة واسم الشخص الذي  ●

 

، الذين لديهم آلية للتظلم.  مشروع األشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر  ارة المدير العام للمشروع من قبلتتم إد
الثغرات المتعلقة   الحالية والعمل على معالجة  آلية التظلمسيعمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مع األطراف المسؤولة لتقييم فعالية  و
 ذلك.  وما إلى ،والشفافية ،وإمكانية الوصول ،القدراتب

 

 المراقبة ورفع التقارير   .22

بشكل دوري حسب الضرورة لضمان أن المعلومات    خطط إشراك أصحاب المصلحةستتم مراجعة وتحديث    ،خالل مرحلة تنفيذ المشروع
متسقة   هنا  وفعالة    ، األحدث  وأنهاالمقدمة  مناسبة  تظل  المحددة  المشاركة  طرق  ً وأن  المشروع    ارتباطا تطور  بسياق  من  محددة  مراحل 

 . المشروع 



23 
 

 

 

خطط إشراك    سوف تنعكس أي تغييرات رئيسية على األنشطة ذات الصلة بالمشروع والجدول الزمني الخاص به على النحو الواجب في
صات الشهرية والتقارير الداخلية حول المظالم العامة واالستفسارات والحوادث ذات  الخاصة بالمشروع. سيتم تجميع الملخ   أصحاب المصلحة

 باإلضافة إلى حالة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية ذات الصلة من قبل الموظفين المسؤولين وإحالتها إلى اإلدارة العليا للمشروع.  ،الصلة

المصلحة في مراقبة   تدابير لضمان مشاركة أصحاب  النهائية  المصلحة  المتحدة اإلنمائي في خطة إشراك أصحاب  برنامج األمم  سيدرج 
 ولتعزيز ملكية المجتمع ومشاركته بما في ذلك:  ،مراحل التنفيذ أثناءالمشروع 

 
اجتماعات نصف شهرية وشهرية وربع سنوية لجمع وتسجيل  مع لجنة المجتمع التابعة للمشروع الفرعي  الشركاء المنفذون  سينظم   •

في بعض األحيان يمكن استدعاء اجتماع عاجل لمعالجة أي ردود وإجراءات  و  ومخاطبة المدير العام الذي تم استالمه في كل موقع.

 ؛ فورية
النحو • على  المصلحة  أصحاب  مشاركة  المنفذون  والشركاء  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مشاركة    سيراقب  في خطة  عليه  المتفق 

 أصحاب المصلحة. 
برصد المشروع أو التأثير المرتبط   )مراقبو الطرف الثالث( المعنيون  ونالخارجي   ونقب اوالمرسيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   •

 العالمية. و خط ساخن للرد على شكاوى اآللية مع وجود ي ومراقبة نظام معلومات اإلدارة بالمشروع على أساس ربع سنو
جمع وتوحيد أفضل الممارسات والدروس المستفادة ومراقبو الطرف الثالث ب   ذونبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفيقوم   •

 من الزيارات الميدانية.
•   / تم حلها  التي   / المقدمة  التظلمات  البنك عن عدد  بإبالغ  المتحدة اإلنمائي  المنفصلة وطبيعة سيقوم برنامج األمم  البيانات   / المعلقة 

التظلمات إما على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي. كما سيكون جزًءا من التقرير الشامل عن تنفيذ أدوات اإلطار البيئي واالجتماعي 

(ESF .) 
 
 

اك .23    المصلحة أصحاب إشر
 
 المراقبة أنشطة ف

إشراك أصحاب المصلحة لضمان مشاركة أصحاب المصلحة في مراقبة المشروع  سيشمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تدابير خطة 
 ولتعزيز ملكية المجتمع ومشاركته بما في ذلك:  ،أثناء مراحل التنفيذ

اجتماعات نصف شهرية وشهرية وربع سنوية  بتنظيم  لجنة المجتمع    و   ،مع المستفيدين من المشروع الفرعييقوم الشركاء المنفذون   •
جتماع عاجل لمعالجة أي  ال ستدعاء  االفي بعض األحيان يمكن  و في كل موقع.    اوتسجيل ومخاطبة المدير العام الذي تم استالمهلجمع  

 ؛ ردود وإجراءات فورية
المتفق عليه في خطة مشاركة   • النحو  المصلحة على  المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذون مشاركة أصحاب  برنامج األمم  سيراقب 

 حة. أصحاب المصل 
برصد المشروع أو التأثير المرتبط بالمشروع على أساس ربع    ونالمعني   والمراقبون الخارجيونسيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   •

 . و تظلم سنوي ومراقبة نظام معلومات اإلدارة وخط ساخن للرد على شكاوى آلية ال
لجمع وتوحيد أفضل الممارسات والدروس المستفادة من    بعة والتقييمالمتان وآلية  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والشركاء المنفذ •

 الزيارات الميدانية. 
 

ات .24  . المراقبة مؤشر

مثل إعادة  ،سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برصد تنفيذ المشروع لتقييم التقدم المحرز في المؤشرات التي سيتم تحديدها في إطار النتائج

 خلق فرص العمل من خالل العمل المدني.   ؛رضا المستفيدين عن مثل البنود المستثمرة في المشروع ؛تأهيل الطرق / نظام الصرف الصحي

مثل مستويات الضوضاء وجودة الهواء وجودة المياه وتآكل   ،سيتم اقتراح مؤشرات رصد أكثر تحديدًا بشأن القضايا البيئية واالجتماعيةكما  

في خطط اإلدارة    النوع االجتماعيتأثير  القضايا االجتماعية بما في ذلك  التربة وحركة المرور وغيرها من الحوادث المهنية أو المجتمعية و

اب  مشاركة أصح  متابعة  لمراقبة عن كثب. سيحتاج برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا إلىآلية التظلم لالبيئية واالجتماعية. كما سيخضع أداء  

  وما إلى ذلك. ،وعدد األشخاص المشاركين ،نفسه. يتضمن ذلك بيانات عن عدد االجتماعات )أو مجموعات التركيز(ب المصلحة 

 : الداخلية المراقبة .25

على مدخالت من    ابيانات عن األنشطة والمخرجات في تقارير شهرية وربع سنوية منتظمة بناءً بإعداد  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي    سيقوم
ممكن حد  أقصى  إلى  والمقاولين.  المنفذين  تشاركية  ،الشركاء  والتقييم  المراقبة  من    ،ستكون عملية  المستفيدين  المجتمع  وتشارك أعضاء 

ك  سيتم إجراء مسح أساسي ومسح نهائي للمستفيدين لقياس من وإلى أي مدى يستفيد الناس من المشاريع الفرعية وكذلوالمشاريع الفرعية.  
( توثيق دراسات الحالة التي  M&Eسيستهدف نظام المراقبة والتقييم )حيث  كيف تؤثر على حياتهم من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية.  

 النوع االجتماعي والتأثيرات على الفئات الضعيفة أو المهمشة والمجتمعات المضيفة.  تراعي ،تأثير المشروع على المجتمعات تجتذب
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 الثالث  الطرف مراقبة .26

الهدف العام من  و يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتوظيف جهة مراقبة مستقلة من طرف ثالث لمراقبة تنفيذ األدوات البيئية واالجتماعية.  
مثل التغييرات في مستويات    ،المراقبة المستقلة هو تقديم تقييم دوري مستقل لنتائج تنفيذ أهداف إدارة المخاطر / اآلثار البيئية واالجتماعية

والحاجة إلى تدابير إضافية    ،آثار واستدامة االستحقاقات  ،والفعالية  ،وإعادة تأهيل الدخل واألساس االجتماعي للمتضررين  ،المعيشة والعمالة
 . ة الفرعي   اريعمسؤولة عن تنفيذ تقرير أخذ العينات البيئية والمراقبة ووضع العالمات أثناء تنفيذ المش  TPMلتقليل الضرر )إن وجد(. ستكون  

 

 المصلحة  أصحاب مجموعات إىل التقارير  رفع .27

كشف  مثل ال  ،أنشطة المراقبة إلى أصحاب المصلحة خالل مرحلة التشغيل والصيانة  عبرعن أداء المشروع الذي تم تقييمه    رفع تقاريرسيتم  
ستساهم الدروس المستفادة من المراقبة أيًضا في تصميم المشاريع الفرعية المستقبلية وسيتم  حيث  عن نتائج المراقبة وإشراك المجتمع المحلي. 

بة  وتقييم عملية أصحاب المصلحة أمًرا حيويًا لضمان أن المشروع سيكون قادًرا على االستجا مراقبةعتبر  وت مشاركتها مع أصحاب المصلحة. 
سيساعد االلتزام بالخصائص / االلتزامات / األنشطة  وللقضايا المحددة وتغيير الجدول الزمني وطبيعة أنشطة المشاركة لجعلها أكثر فعالية.  

 التالية في تحقيق المشاركة الناجحة: 

 ؛ موارد كافية للقيام بالمشاركة ▪

 ؛ أصحاب المصلحةالشمولية )إدراج المجموعات الرئيسية( في التفاعالت مع  ▪

 ؛تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة ▪

 ؛ الشعور بالثقة الذي أبداه جميع أصحاب المصلحة ▪

 و  ؛محددة بوضوح طرق ▪

 الشفافية في جميع األنشطة  ▪
 

كس  من خالل تحديد مؤشرات األداء الرئيسية التي تع  ،على وجه التحديدو تسمح مراقبة عملية إشراك أصحاب المصلحة بتقييم فعالية العملية.  
سيتم تنفيذ نشاطين مختلفين  اذ  من الممكن مراقبة وتقييم العملية المنفذة.    ،واإلجراءات المحددة والتوقيتاتخطة إشراك أصحاب المصلحة  أهداف  

التوقيت: ) بالمراقبة من حيث  أث 1ولكن مرتبطين  التحسينات   / التعديالت  بإجراء  للسماح  المدى  المشاركة: مراقبة قصيرة  أنشطة  أثناء  ناء  ( 

( بعد االنتهاء من جميع أنشطة المشاركة: مراجعة النواتج في نهاية المشاركة لتقييم فعالية إجراءات مشاركة أصحاب المصلحة  2و )   ؛ المشاركة

 كما تم تنفيذها. 
 

 اإلفشاء .28

اإلنمائي  والبنك  الدولي.  سيتم الكشف عن جميع أدوات الحماية  باللغتين اإلنجليزية  والعربية   في  موقع  برنامج  األمم  المتحدة   
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اك اللقاء التشاوري: 1 الملحق .29    المصلحة المنعقد  أصحاب إلشر
 
 2022  مارس 16 ف

 أهداف التشاور:  .30

على توقعات أصحاب المصلحة بشأن المخاطر   2022مارس   16قدت في ب نيت ورشة العمل التشاورية االفتراضية ألصحاب المصلحة التي ع  

هدفت ورشة العمل هذه إلى تشجيع مشاركة  و(.  P178143) (SFISHالتنمية السمكية المستدامة في البحر األحمر وخليج عدن )التي قد تواجهها  

واإلفصاح    ،واألساليب المقترحة لتقليل تأثيرها  ،والمخاطر البيئية واالجتماعية المتوقعة  ،SFISHوكذلك إبالغهم بمشروع    ،أصحاب المصلحة

 مشروع. المعالجة المظالم خالل المراحل المختلفة من وآليات  ،عن المعلومات

من المتوقع  حيث  المشاورات مع أصحاب المصلحة إلى توسيع ومناقشة الخيارات المتاحة إلزالة وتخفيف أي آثار بيئية واجتماعية سلبية.    هدفت

مما يجعل تدابير التخفيف أكثر فعالية.    أرض الواقع،ا من  أن تساهم المعرفة المحلية ألصحاب المصلحة المعنيين في تحديد آلية يتم إنشاؤها محلًي 

يئية  هذه المشاورة هي أيًضا أداة أساسية للتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة في المشروع بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتقليل اآلثار الب و

المحتملة.   السلبية  لمعوواالجتماعية  المصلحة  التشاور مع أصحاب  استخدام  البيئية واالجتماعية  يجب  اإلدارة  إطار  إذا كان مشروع  ما  رفة 

(ESMF .يعكس بشكل صحيح مخاوف المجموعات واألفراد المتضررين من المشروع ) 

 

 تهدف المشاورة إلى تحقيق ما يلي:

 (. ESMFواالجتماعية )المشاركة الفعالة والتشاور المستنير مع أصحاب المصلحة في صياغة إطار اإلدارة البيئية  •

المصلحة  ملكية   • المالحظات والتوصيات من جميع أصحاب    ،الكاملة  تهمومشاركأصحاب  لمناقشة وتلقي  الفرص  إتاحة  من خالل 

 . SFISHالمصلحة في مشروع 

 تحديد الفئات الضعيفة والمهمشة المحتمل تأثرها وإتاحة الفرص لهم للمشاركة.  •

 ة بمخاوفهم وتظلماتهم أثناء تنفيذ المشروع. التأكد من إبالغ جميع أصحاب المصلح  •

  ، حيث تهدف إلى دعم مصايد األسماك واألسر الفقيرة والمهمشة  لمناطقهم،بالمشروع ووصفوا تدخالت المشروع كأولوية  جميعاً  ن  وأشاد المشارك 

البطالة.   الدولة فوتقليل  الواعدة في  االقتصادية  القطاعات  أكثر  يعتبر من  األسماك  ذكر    قطاع مصايد  للصيادين. كما  أساسياً  تدر دخالً  التي 

مثل بناء قدرات المستفيدين للعثور على    ،واألصغروكالة تنمية المنشآت الصغيرة  األشغال العامة و  مشروعرى نفذها  المشاركون تدخالت أخ 

 أخرى(.  مهن عديدةعمل وضمان مصدر دخل ثابت )تم ذكر مهنة المصور من بين 

تم تعريف المشاركين فقد  سيأتي في الوقت المناسب ألن الصيادين في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع.    SFISHالحظ المشاركون أن مشروع  

ووسائل التواصل االجتماعي. وأكدوا    القصيرة،والرسائل النصية    المجانية،واألرقام    الشكاوى،مثل صناديق    المظالم،على قنوات آلية معالجة  

استعداد للمشاركة أكثر    وقالوا إنهم على  والمواقع،ال سيما في اختيار التدخالت والمستفيدين    وتخطيطه،روع  رغبتهم في المشاركة في تنفيذ المش 

ط لب من المشاركين إبداء مخاوفهم وردود الفعل حول المخاطر الرئيسية المتوقعة من  و .  كانت هناك حاجة لتواجدهمذلك أو    لب منهمإذا ط  

 استدامة المشروع. المشروع باإلضافة إلى آرائهم حول 

 

 :المذكورة في المناقشة هي المخاوف أهم 

أبدى المشاركون نقص مراكز تفريغ األسماك التي تشمل خدمات تشغيلية مثل محطات الوقود والكهرباء ومصانع الثلج والثالجات   ●

مما أدى إلى   ،لألسماك. وأشاروا إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بشدة على إنتاج الثلج وسلسلة إمداد التبريد  ةاآلمن المعالجة  وأدوات  

 وصول إلى البحر. في الالصيادين وتسبب في الحد من قدرة  ،المنتج وجودته المحافظة علىتدهور 
فإن استعادة البنى التحتية الرئيسية لمصايد األسماك ستؤدي    ،. لذلكسماكاألأدى تدهور البنية التحتية المتعلقة بالصيد إلى ارتفاع أسعار   ●

 بالتأكيد إلى تحسين جودة اإلنتاج السمكي وتقوية سلسلة القيمة في المناطق الساحلية المستهدفة. 
يتسبب في مشاكل  و  ،لسمكيةوهو جانب لم يتم تقييمه أو دراسته مع مسألة المخزونات ا  ،الزيادة الكبيرة في عدد الصيادين التقليديين  ●

تم الربط بين جودة حيث  والتخلص غير القانوني من الملوثات.    ،واالستغالل المفرط للموارد البحرية  ،بيئية كبيرة مثل تدمير الموائل

  .من االسماك المعدات التي يمكن أن تسمح باالستدامة وتجنب استغالل األنواع الخاطئة
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ة بمعدات ومرافق حديثة مثل نظام الصرف الصحي ومناطق تجميع النفايات الصلبة ... إلخ. لضمان يجب أن تكون مواقع اإلنزال مجهز ●

 أن المعدات والبنية التحتية واللوجستيات كافية لتجنب التلوث البيئي وانتشار األمراض. 
 يجب أن تهتم االستثمارات بالجوانب المتعلقة بجمع مياه الصرف الصحي والنفايات وما إلى ذلك.  ●
المحيطة ● المناطق  في  مباشر  بشكل  متأثرة  أسر  على   ،وبالتالي  ،هناك  التأثيرات  لتقليل  محددة  وتدابير  تصميمات  إلى  حاجة  هناك 

 المجاورة.  السكانيةالمجموعات 
المصيد  بناء قدرات الصيادين بهدف تقليل  وكذلك  من الضروري أيًضا االنتباه إلى بناء قدرات الصيادين وإدارة المرافق المستثمرة.   ●

إلى مستويات يمكن أن تحافظ على الحد األقصى من اإلنتاج بمرور الوقت دون اإلضرار    المخزون السمكيغير المرغوب فيه وإعادة ا

 بالتنوع البيولوجي وقدرة األجيال القادمة على الحصول على األسماك. 
 االهتمام بالصيانة بعد االنتهاء من المشروع أمًرا ضروريًا لضمان كفاءة االستثمار واألعمال طويلة األجل القابلة لالستغالل.  عد  ي   ●

ضرورة إعادة تنظيم وتوزيع مراكز تفريغ األسماك حسب المناطق الجغرافية لتكون بمثابة مراكز إنزال نموذجية تشمل جميع المرافق   ●

الثل المياه  ،الثالجات  ،جالخدمية )مصانع  الصحي  ،شبكة  الصرف  ا  ،الكهرباء  ،شبكة  قوارب  لحماية  وورش    ،لصيدحواجز األمواج 

 ( التي تضمن جودة إنتاج األسماك وتحسين القيمة المضافة إلنتاج األسماك. الصيانة معدات الصيد 

 وتسويقها. إعادة هيكلة وتنظيم جمعيات المصايد وبناء قدراتها في النهوض بالصناعات السمكية ●

 االستفادة من األخطاء التي صاحبت تنفيذ مشروع الثروة السمكية الخامس الذي ركز على البناء دون التركيز على االستدامة التشغيلية.  ●

 في إدارة وتشغيل مراكز إنزال األسماك لضمان االستدامة.   ،وكذلك التعاونيات السمكية  ،بناء قدرات المؤسسات التي تدير قطاع المصايد ●

والتي ستسهم في تعزيز سبل عيش    ،دعم إنشاء التعاونيات النسائية لمشاريع مصايد األسماك بعد الحصاد لضمان استدامة هذه المشاريع ●

 مجتمعات الصيادين الصغيرة.

 تطوير مشاريع االستزراع السمكي للمساهمة في تخفيف الضغط على المخزون السمكي المتنامي ●

 

 : منظمات اليمنية على النحو التاليجميعاً من ال  ونكان المشارك

 رئيس الجمعية   ،جمعية العريش: صالح علي الحسيني  .1

 جمعية دولفين : فهمي محمد، رئيس الجمعية   .2

 جمعية رامبو : سالم الوحشي : وكيل الجمعية   .3

 

اك أصحاب المصلحة  2الملحق  .31  : إشر

 
والتي تدعى  مشاورات مع أصحاب المصلحة للمشروع والمشاريع الفرعية    بإجراء نمائي وشركاؤه المنفذون  مم المتحدة اإلسيقوم برنامج األ
 ولضمان المسئولية وعدم ترك أو التخلي عن أي شخص كما يلي:   ، ضرارأ من أجل ضمان عدم وقوع أي  بالمشاورات العامة

 
  

 م( 2022/ 10/5المشاورات مع أصحاب المصلحة وإشراكهم )سيتم تنفيذها في   (أ )

 
يعتزم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أن يكون بمثابة أداة  و(.  SFISH( لمشروع )ESMFتم تطوير مشروع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )

والمستفيدين عملية لتوجيه تحديد وتخفيف اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لالستثمارات المقترحة وكمنصة للتشاور مع أصحاب المصلحة  
  ، حدة اإلنمائيالمحتملين من المشروع. تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بما يتوافق مع المعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المت 

يحدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية محفزات  ووالسياسات اليمنية ذات الصلة بشأن التقييم البيئي.    ،واإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي
للمشروع الفرعية  ،السياسة  للمشاريع  الفرز  للتخفيف من   ،ومعايير  التخفيف  وتدابير  المحتملة  الفرعية  للمشاريع  البيئية واالجتماعية  واآلثار 
 سد الثغرات. وكذا المؤسسية للوكاالت المنفذة والقدرات  وتقييم القدرة ، المخاطر المحددة

 
لإلبالغ عن تحديد المخاطر وتدابير اإلدارة المقترحة وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطة    إفاداتهم ومدخالتهممطلوب أصحاب المصلحة  

الخيارات المتاحة إلزالة وتقليل    مدىلمصلحة لتوسيع ومناقشة  يجب استخدام المشاورات مع أصحاب اوالحماية البيئية التي تمت الموافقة عليها.  
المعرفة المحلية ألصحاب المصلحة المتأثرين بشكل مباشر وغيرهم من أصحاب المصلحة  حيث أن  اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية المحتملة.  
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تعتبر المشاورات أيًضا أداة أساسية للتوصل إلى اتفاق  كما  فعالية.  الرئيسيين قد تساعد في تحديد األساليب المبتكرة وجعل تدابير التخفيف أكثر  
اسبة  مع أصحاب المصلحة المتأثرين بالمشروع بشأن التدابير الرئيسية التي يتعين اعتمادها وكذلك بشأن تصميم برامج الفوائد المستهدفة والمن 

كانت مسودة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية تعكس بشكل مناسب    يجب استخدام المشاورات مع أصحاب المصلحة للتحقق مما إذاوثقافيًا.  
 مخاوف المجموعات واألفراد المتأثرين بالمشروع. 

  
 والمهام  التكليف نطاق 

 
والجهات  المحليين  والمستفيدين  المحلية  والسلطات  المنفذين  الشركاء  واالجتماعية على موظفي  البيئية  اإلدارة  إطار  المشاورات حول    ستركز 

 الفاعلة الرئيسية. تهدف االستشارات إلى: 
 

 تقديم المعلومات ذات الصلة بالمشروع المقترح والحصول على إجماع من أصحاب المصلحة حول تنفيذ المشروع المقترح.  -

 تقييم مخاطر اآلثار الناجمة عن بنود البناء المقترحة.  -

 ، (ESMFصياغة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )  المشاركة الفعالة والتشاور المستنير مع أصحاب المصلحة في  ضمان -

من خالل إتاحة الفرص للمناقشة والحصول على التعليقات والتوصيات من    ،الملكية والمشاركة الكاملة ألصحاب المصلحة  ضمان -

 (. SFISHجميع أصحاب المصلحة في مشروع )

للنوع االجتماعي  ضمان - للثقافة  ،إجراء االستشارات بطريقة مستجيبة  تمييزية  ، ومراعية  الفئات الضعيفة    ،وشاملة   ،وغير  وتحديد 

 . هم للمشاركة وإتاحة الفرص ل ،والمهمشة المحتمل تأثرها

 تأكد من أن جميع أصحاب المصلحة سوف ينقلون مخاوفهم وتظلماتهم أثناء تنفيذ المشروع. ال -

 (. SFISHلمشروع ) SEPاعتماد ومناقشة إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  -

 مجموعات أصحاب المصلحة 

 

 ممثلو أصحاب المصلحة هم: 

 ( CC)  يةالمجتمع اللجانالسلطات المحلية  -

 والمستفيدات  اإلناثمندوبات  -

  ، من المقر الرئيسي والمكاتب الفرعية المسؤول عن الحمايةمشروع األشغال العامة ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر    ممثل من -

 / العنف القائم على النوع االجتماعي. نوع االجتماعيآلية معالجة المظالم وال

 . مشروع األشغال العامة دى ل المقاولينبعض  -

 مناسبًا(.  إن كانوالمحرومة التي تشمل أصحاب األراضي / األعمال التجارية في مواقع االستثمار أو المجاورة لها ) المستفيدةالفئات  -

  
 جلسات المشاورات مع أصحاب المصلحة   قدعل  الترتيب

 
من الممثلين من السلطات المحلية واللجان المجتمعية أو المجالس القروية باإلضافة إلى   عدد بترشيح المنفذون الشركاء يقوم أن على االتفاق تم .1

حرومة  موظفي المكاتب الفرعية الذين شاركوا في برنامج االستجابة الطارئة لألزمة )ذكور وإناث( واعتبارهم من الفئات المتأثرة والمهتمة والم 

بهدف الحصول على التعليقات    2022شاور مع أصحاب المصلحة في العاشر من مايو  من المقرر عقد جلسات الت و(.  SFISH)    مشروع  من

سيتم عقد استشارة أصحاب  حيث ( وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاص به من مجموعات مختلفة من المستفيدين. SFISHحول مشروع )

واالستبيانات التي سيتم تنفيذها في نفس الوقت.    طبيق الواتسآب  ت المصلحة بشكل افتراضي وشخصي باستخدام عدة طرق لالتصاالت والجوال و

وآلية معالجة المظالم / الصحة والسالمة    ،( ومتطلبات الحماية الخاصة بهSFISHسيتم تعريف أصحاب المصلحة بمشروع )  ،خالل هذه الجلسات

 .المتابعة والتقييمو ،طة إشراك أصحاب المصلحةوخ  ،واإلفصاح عن المعلومات ،المهنية وإجراءات التعاقد للحصول على مالحظاتهم
سيتم تقسيم المشاركين المختارين إلى مجموعات عمل إلجراء مناقشة جماعية مركزة لإلجابة على عدد من األسئلة المحددة والحصول على   .2

 الشخصية.  تابالوالهاتف والمق تطبيق الواتسآب  ثل مالحظاتهم حول المشروع الجديد مع مراعاة استخدام طرق مختلفة م
 .ممكنسيتم استشارة السلطات المحلية إما من خالل ملء استبيان أو االتصال الهاتفي إذا كان االنضمام إلى اجتماع افتراضي غير  .3
كما يجب أن يشارك اختصاصي معالجة المظالم والنوع االجتماعي في هذه المشاورات لتحديد   ، ضمانات الحماية التمثيلية للشركاء المنفذين .4

 . األطراف المنفذة  ستشارك مجموعة من المقاولين من ،الثغرات. أيًضا
 يمكن استشارة النساء والمستفيدات من خالل أي مجموعة أو أي وسيلة أخرى ممكنة.  .5
 هيل هذه الجلسات وصياغة التقرير.سيتم اختيار شركة مراقبة طرف ثالث لتس .6
 ستتم مشاركة الشريحة التي توضح عدد الممثلين من كل مجموعة مع الشركاء المنفذين باإلضافة إلى أسئلة المناقشة.  .7
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 المشاورات العامة والمشاركة على مستوى المشاريع الفرعية  (ب )
 

نفس أنشطة المشاورات العامة   بتطبيق كالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر وو ، وبرنامج األشغال العامة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقوم

(  SFISHالحماية االجتماعية والنوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي في مشروع )  لخطط مع الدمج في متطلبات الحماية الجديدة  

 جتماعية.المفصل في خطة اإلدارة البيئية واال  خطة إشراك أصحاب المصلحة و

ط  و الشركاء  العامةسيطبق  المشاورات  لضمان  مختلفة  الفرعي  ،رقًا  للمشروع  الحاجة  مختلفين   ،وتقييم  ممثلين  مع  المجتمع  لجنة  وترشيح 

واستخدام الهاتف و    ،الميدانييناجتماع المجتمع / أصحاب المصلحة مع الموظفين    عقد   واالتفاق على تكرار   ،لمجموعات أصحاب المصلحة

سيتم  كما  .  التشاركيةالكشف عن المعلومات والمشاركة بنشاط في المراقبة المجتمعية    ،للقضايا المتعلقة بآلية معالجة المظالم  تطبيق الواتسآب  و

ناء تنفيذ المشروع حسب الضرورة فيما يتعلق بترتيبات مشاركة أصحاب المصلحة  أيًضا مراجعة خطة مشاركة أصحاب المصلحة وتحديثها أث 

 وتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بها في إجراء أنشطة المشاركة المختلفة.   ،وال سيما النهج واألساليب وأشكال المشاركة المقترحة ،التكيفية

 سيتم اعتماد طرق مختلفة مثل: 

 لوجه.  ● االجتماعات العامة وجًها

 موقع الكتروني(.  ،ملصقات ،)كتيبات  ونشرها ● اإلفصاح عن معلومات المشروع 

 المتأثرة طراف لأل المشروع منفصلة في جلسات تشاور متعمقة ●  

 . مجموعات التركيزمناقشات ● 

 ● االستبيانات.

سيوفر الشركاء الوعي وبناء القدرات لتعزيز قدرة ومعرفة أصحاب المصلحة لتحسين سبل عيشهم ومشاركة المجتمع وحقوقهم    ، إلى جانب ذلك

 في تقديم الشكاوى والمشاركة الكاملة في جميع مستويات المشاريع الفرعية. 

تلفة كأحد أفضل الممارسات لمشاريع برنامج والشباب في محافظات مخ  Women Safe Space  )المساحات اآلمنة للمرأة(    تم إنشاء شبكة 

 (. SFISHاألمم المتحدة اإلنمائي السابقة وستستمر في تغطية جميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروع )

  

 المقترحة لالستشارة:  االستراتيجية

 

ومناقشات   مقابالت  الغالب  في  للمشروع  المنفذون  الشركاء  مرك زةسيستخدم  إلجراء   مجموعات  كوسيلة  عمل  وورش  مفتوحة  واجتماعات 

سيتم القيام بذلك بشكل صحيح في المجتمعات المتضررة لتمكين المشاركة السهلة للفئات الضعيفة والمحرومة من الناس. ستكون  والمشاورات.  

 اإلستراتيجية مختلفة أيًضا اعتمادًا على مرحلة المشروع كما هو موضح أدناه.

 

 شروع )قبل تقييم المشروع( ● مرحلة إعداد الم 

 

المرحلة  بينما في هذه  المقترحة غير معروفة  االستثمارات  بعض  لفهم    ،تفاصيل  المصلحة  أوسع من أصحاب  نطاق  المشاورة على  ستركز 

ي أيًضا  اهتماماتهم العامة واهتماماتهم بشأن المشروع وآثاره اإليجابية والسلبية المحتملة إلبالغ األطر البيئية واالجتماعية للمشروع. هذه ه

 لة بالمشروع. المرحلة التي سيتم فيها تحديد الفئات الضعيفة / المحرومة المحتملة ذات الص

 

 ومرحلة البناء ● مرحلة ما قبل البناء 

 

  ات ستركز المشاورحيث  (.  PAPsكما سيتم تحديد األطراف المتأثرة في المشروع )   ،سيتم تحديد تفاصيل االستثمارات المقترحة  ،في هذه المرحلة

سيضمن المشروع  وجتماعية الخاصة بالمشروع الفرعي.  على األشخاص المتأثرين بالمشروع لمعالجة مخاوفهم من خالل تنفيذ الخطط البيئية واال 

 فعالة خالل األعمال المدنية لمعالجة أي شكاوى من األشخاص المتأثرين بالمشروع على الفور.   آلية معالجة المظالمأن تظل 

 التمييز ضدها. سيولي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي اهتماًما خاًصا للفئات الضعيفة لضمان شمول هذه الفئات وعدم 

 

 

 ● مرحلة ما بعد البناء/ الصيانة 
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البيئية واالجتماعية    إجراءات التخفيف على التعليقات الواردة من األشخاص المتأثرين بالمشروع بشأن أداء    اتستركز المشاور  ،في هذه المرحلة

يجب تحديد مجاالت  اذ  (.  O&Mغيل والصيانة ) خالل مرحلة البناء. كما سيتم إجراء المشاورات حول فرص العمل ألعمال التش  تمتالتي  

ج مراقبة  التحسين والدروس المستفادة للمشاريع الفرعية التالية. كما سيتم الترتيب للنشر وتقديم التقارير إلى أصحاب المصلحة العامين حول نتائ 

 وتقييم المشروع. 


