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 ملخص تنفيذي 
  يف   الطارئة االجتماعية احلماية تعزيز  مت إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هذا من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل ضمان اتساق مشروع

)  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة   واالستجابة   اليمن اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربانمج  والبيئية  االجتماعية  املعايري  الرابط SESمع  على  )املتاحة   )
www.undp.org/ses ( واإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول )ESF( حيث تقتضي املعايري االجتماعية والبيئية ،)SES يف مجيع مشاريع )

املخاطر وابرانمج األمم   املشروع وكفالة جتنب وتقليل وإدارة  يتيحها  اليت ميكن أن  احملتملة  البيئية واالجتماعية  الفرص  النظر يف  اإلمنائي  آلاثر املتحدة 
 االجتماعية والبيئية الضارة. 

واالجتماعية احملتملة لالستثمارات املقرتحة والتخفيف   الغرض من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هو أن يكون أداة عملية لتوجيه عملية حتديد اآلاثر البيئية
اليت    واالجتماعية العواملمن حدهتا، وأن يكون منربا للمشاورات مع أصحاب املصلحة واملستفيدين احملتملي من املشاريع. وحيدد إطار اإلدارة البيئية  

يئية واالجتماعية احملتملة للمشاريع الفرعية، وتدابري التخفيف من املخاطر احملددة، وتقييم تؤدي إىل تنفيذ املشروع، ومعايري فرز املشاريع الفرعية، واآلاثر الب
 القدرة املؤسسية، والتدابري الالزمة لسد الثغرات يف القدرات. ويتضمن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يلي: 

  االجتماعية  احلماية   تعزيز   مشروع واليونيسيف ابلشراكة مع البنك الدول بوضع    قام كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   (: 2وصف املشروع )الفصل  
من أجل رفع اجلهود احلالية اليت يبذهلا اجملتمع الدول لتقدمي دعم سبل العيش املطلوب   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة اليمن  يف  الطارئة

شدة من النزاع اجلاري. وهناك ثالث مؤسسات حملية مسئولة عن التنفيذ هي: الصندوق االجتماعي بشكل ملح وتوفري اخلدمات للسكان املتضررين ب
األسر املعيشية اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي   استهدافاألشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر. فاملشروع يركز على    للتنمية ومشروع 

( التحويالت النقدية غري املشروطة إىل املستفيدين 1والتدخالت الالزمة ملعاجلة انعدام األمن الغذائي. وهو يغطي األنشطة املتصلة ابلتحويالت النقدية:  
وية ألسر صندوق الرعاية االجتماعية األكثر عرضة خلطر سوء التغذية واألسر اليت  من صندوق الرعاية االجتماعية؛ النقد من أجل التغذية، إبعطاء األول

( حصول الفئات الضعيفة من األشخاص القادرين على العمل الذين حيصلون على النقد 2لديها أطفال يعانون من سوء التغذية دون سن اخلامسة؛  
( إعادة أتهيل األصول االجتماعية واإلنتاجية للمجتمعات 3واملسامهة يف األمن الغذائي؛  مقابل العمل على فرص عمل مؤقتة إلنشاء أصول جمتمعية قيمة  

زيز ( توفري الفرص االقتصادية وسوق األغذية للفئات السكانية الضعيفة عن طريق دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، مع الرتكيز على تع 4احمللية؛  
 ذلك دعم املزارعي والصيادين ومنتجي املاشية من أجل تعزيز اإلنتاجية الزراعية املرتبطة ابنعدام األمن الغذائي.  سوق األغذية احمللية وإنتاجها، مبا يف 

(. ويسعى املشروع أيضا إىل تعزيز قدرة ودور املؤسسات الوطنية 19-وستشمل تدخالت املشاريع تدابري حساسة ملواجهة فريوس كوروان املستجد )كوفيد
 ن أجل إرساء أساس متي للحماية االجتماعية والقيادة احمللية يف املستقبل. تعزيزا كبريا م

تشمل القواني واللوائح الوطنية الرئيسية اليت تنطبق على إدارة املخاطر االجتماعية والبيئية كل من خطة   (: 3حملة عن اإلطار القانوين والتنظيمي )الفصل 
لعمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وقانون املياه وقانون محاية البيئة وقانون العمل. ويف سياق مشروع تعزيز احلماية  العمل البيئة الوطنية واالسرتاتيجية وخطة ا

اإلمنائي (، يتم تطبيق الضماانت االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة  19-االجتماعية الطارئة واالستجابة ملواجهة فريوس كوروان املستجد )كوفيد
والصندوق  ا  وإطار العامة  األشغال  )مشروع  التنفيذ  عن  املسئولة  األطراف  قامت  ذلك،  إىل  الدول. وابإلضافة  للبنك  والبيئية  االجتماعية  لضماانت 

ع احلال  الصرا   االجتماعي للتنمية( بوضع إجراءاهتا التشغيلية اخلاصة واليت مت إعدادها للمشاريع املدعومة من قبل يف إطار هاتي املؤسستي قبل نشوب
م. يساعد تنفيذ هذه اإلجراءات أيضا  يف ضمان 2018م وإطار الصحة والسالمة املهنية يف  2014يف البلد وأطر اإلدارة البيئية واالجتماعية يف عام  

 االلتزام بكافة االتفاقيات والربتوكوالت الدولية ذات الصلة. 

يلخص هذا الفصل املخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية وتدابري اإلدارة هلذا   (:4يسية )الفصل  حملة عن أنشطة املشروع واملخاطر االجتماعية والبيئية الرئ
ة اإلمنائي واللوائح املشروع. كما يصف هذا الفصل اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول واملتطلبات املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحد

ها بناء على استكمال إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي على مستوى املشروع )إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي لربانمج الوطنية واليت مت تفعلي
 نشاطات  تؤدي   قد شروع كبري. واملخاطر البيئية هلذا املشروع "مرتفعة".  املالتصنيف اإلمجال ملخاطر  يعترب  (.  1األمم املتحدة اإلمنائي، انظر امللحق رقم  
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  البيئية   واآلاثر  املخاطر  تكون  أن  املتوقع  ومن .  البيئة   وكذلك  واجملتمع  العاملي  وسالمة  صحة  على  تؤثر   خماطر  إىل  مناسبة،  بطريقة  تدار  ل   إن  املشروع،
  جتربة  على  بناء   ولكن   املناسبة،  اإلجراءات  اتباع   خالل   من   منها   التخفيف   ميكن  واليت   منخفض   حجم  ذات   عام   وبشكل  عكسها   وميكن   ابملوقع   خاصة 
  القاتلة  ابحلوادث   تتعلق   كبرية   خماطر  حتدث  قد   انه   إال   املهمة،   املهنية   والسالمة   الصحة   فجوات   وحتديد   الطارئة،   لألزمات  االستجابة   مشروع   من   التنفيذ

  يف   الرئيسية   املخاطر   تشمل.  املكثفة  ةالعمال  على   القائمة  اجملتمعية  الفرعية  املشاريع  يف   خصوصا  املشروع،  ضمن   حتصل  قد   اليت  اخلطرية   اإلصاابت  أو/و
  وصحة  املناخي  والتغري   الطبيعية  واملوارد  احليوي   والتنوع   االجتماعي   والنوع   االجتماعي  واإلدماج  والصراع،   اإلنسان  حبقوق  املرتبطة   املخاطر   تلك  املشروع
  حت   للمخاطر   كامل   حتليل  تنفيذ   املمكن  غري   من   وألنه .  والتلوث  الثقايف   واإلرث  املهنية   والسالمة   الصحة   ذلك   يف  مبا )  العمل   وظروف   والسالمة   اجملتمع

  يتم  إرشادي  تقييم   يوفر  ككل  املشروع  مستوى  على  املخاطر  على   التعرف  أن  إال  العمل   مواقع  من   موقع  كل  بتصميم   املتعلقة   التفاصيل  على  التعرف   يتم 
 خطط وضع  يتم أن  مبكان األمهية من فإنه  وذلك(.  5 الفصل  انظر) مشروع كل  مستوى على وإدارهتا املخاطر  وتقييم  الفحص خالل من  الحقا   تنقحيه

 . حدة على موقع  وكل فرعي  مشروع بكل  اخلاصة واإلدارة والتقييم  الفحص

)الفصل   الفحص  املتعلقة ابلصحة    (:5إجراءات  املخاطر  فيها  والبيئية )مبا  املخاطر واآلاثر االجتماعية  على  للتعرف  سيتم فحص كل مشروع فرعي 
ها من قبل والسالمة املهنية( من خالل تطبيق أدوات الفحص اخلاصة مبشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية اليت مت استعراضها واعتماد

تحدة اإلمنائي. سيتم استكمال عمليات الفحص والتنصيف قبل اعتماد املشاريع الفرعية وتوقيع االتفاقية املالية. كما سيتم حتديث فحص  برانمج األمم امل
الفرعي.    املشروع  املشاريع الفرعية إذا ما حدثت أي تغيريات هامة يف تصميم املشروع أو سياقه ومبا يؤثر جوهراي  على املخاطر االجتماعية والبيئية لذلك

 على عملية  ينبغي أن يتم فحص وتنصيف املشاريع الفرعية يف مرحلة مبكرة من مراحل التصميم وذلك عندما تتوفر املعلومات الكافية هلذا الغرض. وبناء  
ة املهنية(. ينتج عن عملية  الفحص يتم تصنيف املشروع الفرعي حسب درجة املخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية احملتملة )مبا يف ذلك الصحة والسالم

، أو خماطر متوسطة أو خماطر عالية(. جتدر اإلشارة إىل أن املشاريع منخفضةالفحص أن يتم تصنيف املشروع الفرعي حسب املخاطر املتوقعة )خماطر  
عالية سوف يتم استبعادها من التمويل من مشروع تعزيز احلماية االجتماعية يف اليمن واالستجابة جلائحة كوروان    عتبارها ذات خماطرابالفرعية اليت تصنف  

ير ( يف اليمن. إذا ما مت حتديد خماطر عالية أثناء تنفيذ املشروع الفرعي ينبغي إشعار اإلدارة العليا لألطراف املسئولة عن التنفيذ ومد19- كوفيداملستجد )
يف املشروع  من جانب برانمج األمم املتحدة اإلمنائي فورا  وأن يتم إيقاف األنشطة املعنية حت يتم وضع التدابري اإلدارية لتخفيض مستوى املخاطر    املشروع

ع متطلبات الفرعي. يظهر التحليل األول للفجوات أن عمليات الفحص لدى مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية تتوافق عموما  م
ارة البيئية واالجتماعية املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي كما هي موصوفة أدانه. وستتطلب مجيع مشاريع املخاطر الكبرية خطة لإلد

 يعدها الشركاء املنفذون ويستعرضها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ويوافق عليها البنك الدول. 

سيتم تنفيذ التقييمات اهلادفة لكل موقع ووضع خطط اإلدارة جلميع املشاريع ذات املخاطر الكبرية عندما يتم    (:5التقييم واإلدارة )الفصل    إجراءات
سب ملعاجلة  ناحتديد أنشطة ومواقع املشاريع الفرعية. سوف يفضي/تفضي هذا/هذه التقييم)التقييمات( إىل وضع التدابري واخلطط اإلدارية ذات النطاق امل

املناسبة و  التخفيف واإلدارة  املناسبة وتبين تدابري  التقييمات االجتماعية والبيئية  سيتم الكشف عنها املخاطر واآلاثر اليت مت حتديدها وسيتم استكمال 
 كافة التقييمات وخطط اإلدارة  تقدميومناقشتها مع األطراف املعنية قبل تنفيذ أي أنشطة ميكن أن تؤدي إىل آاثر اجتماعية بيئية سلبية. سوف يتم  

، وتسجيلها يف نظام إدارة املعلومات. ويف احلاالت اليت جيري فيها  اخلاصة ابملواقع إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل للمصادقة عليها
حدة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية. وستكون كافة  االضطالع أبنشطة مماثلة يف منطقة معينة، ميكن جتميع هذه األنشطة وتغطيتها يف إطار خطة وا

 خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية متوفرة عند الطلب. 

يوفر البنك الدول التمويل للمشروع ولذلك فإنه يتوىل الدور اإلشرايف عليه. أنشأ البنك الدول جلنة عليا   (:6الرتتيبات املؤسسية وبناء القدرات )الفصل 
املشروع  ري وذلك لإلشراف والختاذ القرارات املتعلقة ابملعاجلات املتصلة ابألنشطة اليت ينفذها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. جمللس إدارة لإلشراف اإلدا

ت الصغرية واألصغر(  )املكون من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدول ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية املنشآ
عن   مسؤوالي  سلطة إشرافية واستشارية وميثل أعلى هيئة للتنسيق وللتوجيه االسرتاتيجي واإلشراف وضمان اجلودة. سيكون برانمج األمم املتحدة اإلمنائ

البيئية واالجتماعية وسيعمل هلذا الغرض  العامة   اإلشراف على تنفيذ املشروع وضمان االمتثال ملتطلبات إطار اإلدارة  عن كثب مع مشروع األشغال 
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الوثيقة أثناء فرتة تنفيذ   مسؤوال والصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدول. كما سيكون برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   عن تعديل او حتديث هذه 
أثناء فرتة تنفيذ العمليات ستكون األطراف املسئولة  املشروع وذلك ابلتشاور مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية والبنك الدول.  

اإلدار  إطار  تنفيذ  عن  مسائلة  العامة(  األشغال  ومشروع  واألصغر  الصغرية  املنشآت  تنمية  ووكالة  للتنمية  االجتماعي  )الصندوق  التنفيذ  البيئية  عن  ة 
منائي حسب خطاب االتفاق مع كل منها. األطراف املسئولة تشمل واالجتماعية. وهذه األطراف مسائلة بشكل مباشر أمام برانمج األمم املتحدة اإل

جتماعية. سيقوم برانمج املكاتب الرئيسية واملكاتب الفرعية ومهندسي املواقع ومشريف املواقع والعمال الذين يلعبون دورا  يف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واال
ان التطوير املستمر للقدرات فيما يتعلق بتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم وضع تلك األمم املتحدة اإلمنائي بوضع خطة لتنمية القدرات لضم

 اخلطة ابلعمل عن كثب مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر والبنك الدول. 

 فريوس   جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزسوف يضمن مشروع    (:7ات )الفصل  إشراك األطراف املعنية واإلفصاح عن املعلوم
واألطراف املسئولة عن تنفيذه أن يتم اإلشراك اهلادف والفاعل واملبين على املعلومات لكافة األطراف املعنية وذلك يف تصميم    ( 19-كوفيد)  كوروان

سليمي يم والتنفيذ الوتنفيذ كافة املشاريع الفرعية. يؤدي إشراك األطراف املعنية إىل تطوير عالقات قوية وبناءة ومستجيبة واليت تُعّد ضرورية لضمان التصم
املتأتية من التدخالت للمشروع. كما ان اإلشراك الفاعل لألطراف املعنية يعزز من مستوى قبول املشروع ويقّوي االستدامة االجتماعية والبيئية ويدمي املنافع  

شروع واآلاثر االجتماعية والبيئية احملتملة له إىل  املمولة. يعين اإلفصاح عن املعلومات أن يتم توفري املعلومات املزمنة اليت يسهل الوصول إليها واملتعلقة ابمل
علة إىل احلصول  كافة األطراف املعنية من أجل تسهيل املشاركة اهلادفة والفاعلة والواعية هلذه األطراف يف تصميم وتنفيذ املشروع. حتتاج األطراف الفا

الفرص املستقبلية ذات الصلة ابملشاريع الفرعية واملخاطر املتأتية عنها ولكي  على املعلومات ذات الصلة ابملشروع واملشاريع الفرعية من أجل أن تستوعي
ملعنية الوصول إىل  تنخرط بفعالية تصميم وتنفيذ هذه املشاريع الفرعية. ابإلضافة إىل احلصول على املعلومات العامة عن املشروع ينبغي أن يُتاح لألطراف ا

إلدارة والنسخ النهائية هلا وينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات يف الوقت احملدد ويف موقع يسهل الوصول  تقارير الفحص ومستودعات التقييمات وخطط ا
 إليه وبطريقة وبلغة يسهل فهمها من قبل األشخاص املتأثرين ابملشاريع واألطراف املعنية األخرى. 

. وتسلم  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة   اليمن   يف   ارئة الط  االجتماعية  احلماية   تعزيز وقد مت وضع خطة إشراك أصحاب املصلحة ملشروع  
الدولية اجليدة. وميك التنفيذ أبمهية املشاركة املفتوحة والشفافة بي املتلقي وأصحاب املصلحة يف املشروع كعنصر أساسي للممارسة  ن أن تؤدي خطة 

البيئية واالجتماعية للمشاريع، وتعزيز قبول املشاريع، وتقدمي مسامهة كبرية يف جناح    املشاركة الفعالة من جانب أصحاب املصلحة إىل حتسي االستدامة 
فإنه    تصميم املشاريع وتنفيذها. وإشراك أصحاب املصلحة عملية شاملة جترى طوال دورة حياة املشروع. وحيثما مت تصميمه وتنفيذه على حنو سليم،

 همة لإلدارة الناجحة للمخاطر البيئية واالجتماعية ألي مشروع.يدعم تطوير عالقات قوية وبناءة ومستجيبة تعد م

املنشآت الصغرية   ويلزم أن يتم إشراك األطراف املعنية على حنو هادف من جانب برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية 
الت املشروع. تشمل إجراءات التشغيل القياسية لكال الطرفي املسئولي برانمج األمم املتحدة واألصغر من أجل مشاركة اجملتمعات احمللية واألفراد يف تدخ

ف على املشروع  اإلمنائي واألطراف املسؤولة إجراءات تتعلق إبشراك اجملتمعات احمللية واألطراف املعنية يف دورة املشروع كمكون أساسي يف مراحل التعر 
 اركة ابعتبارها مكوان  أساسيا  يف اسرتاتيجية االستدامة طويلة األجل للتشغيل والصيانة. وتصميمه وتنفيذه وتوصف هذه املش

يتم إدارة آلية معاجلة التظلمات على مستوى املشروع من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة    (: 8آلية معاجلة التظلمات )الفصل  
العوائق   الذين لديهم آليات خاصة هبم للتظلمات. ستكون آلية التظلمات شاملة للنوع االجتماعي والفئات العمرية املختلفة وستكون مستجيبة وتعال 

آلية  احملتملة يف الوصو  ل فيما يتعلق ابملرأة وكبار السن واملعاقي والشباب والفئات املهمشة األخرى حسبما يكون ذلك مناسبا  للمشروع. لن تكون 
كلفة  عنية دون أي تالتظلمات معوقا  أمام الوصول إىل املعاجلات القضائية أو اإلدارية املناسبة وستكون آلية يسهل الوصول إليها من قبل كافة األطراف امل

و/أو التظلمات أثناء عملية إشراك األطراف املعنية وأن    الشكاوى ودون أي عقاب. جيب مشاركة املعلومات املتعلقة آبلية معاجلة التظلمات وكيفية تقدمي  
و التظلمات املتعلقة ابلقضااي يتم وضع اآللية يف أماكن ابرزة إلاتحة املعلومات عنها لكافة األطراف املعنية الرئيسية. ميكن استالم كافة الشكاوى و/أ

اإلمنائي أو مشروع  االجتماعية والبيئية إما شفهيا  )إىل املوظفي امليدانيي( أو عرب اهلاتف أو صندوق الشكاوى أو ابلكتابة إىل برانمج األمم املتحدة  
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التظلمات هو متطلب أن حيتفظ فريق إدارة املشروع ومقاول  األشغال العامة أو الصندوق االجتماعي للتنمية. إن أحد األجزاء الرئيسية يف آلية معاجلة  
إىل آليات  البناء بسجل لكافة الشكاوى و/أو التظلمات املستلمة يف مكاتب املشروع ابمليدان وأن يشمل ذلك التظلمات املرفوعة من العمال. ابإلضافة

لية املسائلة اخلاصة بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واليت تستقبل الشكاوى معاجلة الشكاوى على مستوى املشروع ميكن للشاكي أن يصلوا مباشرة إىل آ
املتحدة اإلمنائي   والتظلمات على حد سواء. حتقق وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي كافة االدعاءات املتعلقة بعدم االلتزام الكامل مبعايري برانمج األمم 

والبيئية األخرى لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ويف احتمال أن يلحق ضررا  ما ابلبشر أو البيئة. تتيح آلية    أو إجراءات الفحص أو االلتزامات االجتماعية
و تظلمات االستجابة هذه لألشخاص احملليي املتأثرين ابملشروع فرصة العمل مع األطراف املعنية األخرى للتوصل إىل حلول ألي خماوف أو شكاوى و/أ

اعية والبيئية ألي مشروع من مشاريع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. هتدف آلية االستجابة لألطراف املعنية إىل أن تكمل عملية  بشأن اآلاثر االجتم
(.  www.undp.org/secu-srmإشراك املعنية وهي مطلوبة من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاءه املنفذين أثناء كامل دورة املشروع )

التابع للبنك الدول )وميكن أيض التفتيش  املراقبة املستقل www.inspectionpanel.orgا للشاكي الوصول إىل فريق  (. وتشري تقارير وكيل 
ا ضئيل. وسيكون هذومشاورات األطراف املعنية يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إىل أن وعي األشخاص املتأثرين ابملشاريع آبلية التظلمات وخياراهتم 

 جماال يتعي تعزيزه للمضي قدما.  

ينبغي مراجعة وحتديث إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلجراءات ذات الصلة به على أساس منتظم من قبل   (: 9املتابعة والتقارير والتقييم )الفصل  
عكس املعارف املكتسبة أثناء سري تسليم/بناء املشروع. لدى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية هبدف  

ه. توفر أنظمة  كل من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية أنظمة إلدارة املعلومات يتم فيها تسجيل معلومات املشروع ونتائج املتابعة ل
ابري البيئية واالجتماعية. وسيتم تنفيذ مراجعة لتحديد الفرص املمكنة لتعزيز عناصر التدابري إدارة املعلومات آلية مهمة لتتبع املعلومات املتعلقة بتنفيذ التد

نفيذ بكافة السجالت البيئية واالجتماعية يف أنظمة إدارة املعلومات. سوف يضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن حتتفظ الثالثة األطراف املسئولة عن الت
بيئية اليت تشمل سجال  بكافة الشكاوى واحلوادث وكذا سجال  ابإلجراءات املتخذة للتخفيف من مسببات الشكاوى أو احلوادث.  اإلدارية واالجتماعية وال

وأن يتم    ينبغي تسجيل أي حوادث مبا يف ذلك احلوادث املتعلقة بعدم االلتزام إبجراءات إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية ابستخدام سجل للحوادث
فاصيل الكاملة يف ذلك السجل. وابلنسبة ألي حوادث تؤدي أو حُيتمل أن تؤدي إىل أضرار مادية أو اجتماعية أو بيئية كبرية يتوجب على إدخال الت

 اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشرف املوقع / املسئول املكلف أن يشعر اإلدارة العليا لدى الطرف املسئول عن تنفيذ املشروع ومدير مشروع  
ساعة. كما سيضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كذلك   24يف أسرع وقت ممكن ويف فرتة ال تتجاوز    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة

ساعة. يتوجب على الطرف املسئول عن التنفيذ أن يوقف األعمال فورا  حت يتم استكمال   48أن يتم إبالغ البنك الدول بكافة احلوادث املهمة خالل  
ير املشروع. ينبغي إكمال قائمة فحص اجتماعي وبيئي يومية )واليت تشمل قضااي الصحة والسالمة املهنية( لكافة  إجراءات املعاجلة وحسب مصادقة مد 

ة مراجعة  املواقع النشطة ذات املخاطر الكبرية من قبل مشرف املوقع / املسئول املكلف املعين وسيتم االحتفاظ بذلك يف السجل. سيتم استكمال قائم
عية وستشمل تلك القائمة إشارة إىل أي مشاكل مت ذكرها يف القائمة اليومية املستكملة من قبل مشرف املوقع أو الشخص املكلف. اجتماعية وبيئية أسبو 

إجراءات عمل ستتم متابعة كافة اإلجراءات التصحيحية ابستخدام السجل. يف حالة خماطر الصحة والسالمة املهنية احملتملة، سيتم تطوير وتطبيق أنظمة و 
واالجتماعية    ة وكذلك مناذج تصاريح العمل اليومية املستخدمة للتحكم يف املخاطر وتقليلها إىل حدود مقبولة. جيب تضمي تنفيذ إطار اإلدارة البيئية آمن

 يف املراقبة الشاملة للمشروع وإعداد التقارير مبا يف ذلك املراقبة اليت جتريها هيئة الرقابة اخلارجية. 
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 مقدمة  .1

 واالستجابة   اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية   تعزيزإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وذلك لضمان توافق مشروع  مت إعداد  
إطار احلماية البيئية واالجتماعية و  (  www.undp.org/sesمع املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة

حدة اإلمنائي يف االعتبار الفرص البيئية اخلاصة ابلبنك الدول. تقتضي املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن أتخذ مجيع مشاريع برانمج األمم املت
 تعزيز وع ما وأن تكفل جتنب املخاطر وتقليل وختفيف وإدارة املخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية السلبية. يف سياق مشروع  واالجتماعية احملتملة اليت قد يولدها مشر 

ئي وإطار احلماية ، تنطبق املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنا(19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية
للتنمية ووكالة تنمية املنشآت الصغرية   والصندوق االجتماعيوضعت األطراف املسؤولة )مشروع األشغال العامة    ذلك،البيئية واالجتماعية للبنك الدول. ابإلضافة إىل  

ظى بدعم البنك الدول اليت يتم تنفيذها من قبل هاتي املؤسستي قبل  واألصغر( اإلجراءات التشغيلية املوحدة اخلاصة هبا، واليت مت وضعها ألغراض املشاريع اليت حت
 م. 2018م، وإطار الصحة والسالمة املهنية يف عام 2014اندالع النزاع؛ أطر اإلدارة البيئية واالجتماعية يف عام 

فإن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ضروري لضمان وضع السياسات واإلجراءات لتنفيذ  الفرعي،ألن تفاصيل األنشطة املقرتحة مصممة على مستوى املشروع  ا  نظر 
 وكما هو مطلوب من قبل العال. اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول.  الفرعية،الضماانت املتسقة عرب مجيع املشاريع 

لالستثمارات املقرتحة وكمنصة دف من إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إىل أن يكون مبثابة أداة عملية لتوجيه حتديد وختفيف اآلاثر البيئية واالجتماعية احملتملة  اهل
لتوافق مع اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول، للتشاور مع أصحاب املصلحة واملستفيدين احملتملي من املشروع. مت إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية اب

ملشروع ا السياسة العامة لتدخالت وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، والسياسات اليمنية ذات الصلة بشأن التقييم البيئي. حيدد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حمفزات
يئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية احملتملة وتدابري التخفيف للتخفيف من املخاطر احملددة وتقييم القدرات املؤسسية ومعايري الفحص اخلاصة ابملشاريع الفرعية واآلاثر الب

 والتدابري الالزمة لسد الثغرات يف القدرات.

جتماعية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدول لضمان االتساق مع سياسات الضماانت البيئية واال  وواضحا    ا  معزز   ا  يوفر إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إطار 
ئي ابلتنسيق الوثيق مع البنك الدول يف مجيع املشاريع الفرعية. مت تطوير إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من خالل عملية استشارية بقيادة برانمج األمم املتحدة اإلمنا

 للتنمية. وبرانمج األشغال العامة والصندوق االجتماعي 

 يشتمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية على ما يلي:

 (2وصف املشروع )الفصل  •
 (3حملة عامة عن اإلطار القانوين والتنظيمي )الفصل  •
 (4حملة عامة عن أنشطة املشروع واملخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية )الفصل  •
 ( 5إجراءات الفحص والتقييم واإلدارة )الفصل  •
 ( 6ت املؤسسية وبناء القدرات )الفصل الرتتيبا •
 ( 7إشراك أصحاب املصلحة واإلفصاح عن املعلومات )الفصل  •
 ( 8آلية معاجلة الشكاوى )الفصل  •
 (9املتابعة والتقارير والتقييم )الفصل  •

 وصف المشروع  .2

 يف   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع بتمويل ودعم من املؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدول، يهدف  
  للسكان  االقتصادية والفرص  األساسية  اخلدمات  على  احلصول إمكانية  وزايدة  مؤقتة عمل  فرص  وتوفري  التغذية  منظور  تراعي اليت  النقدية  التحويالت  تقدمي إىل    اليمن
وكذلك لتعزيز قدرة املؤسسات الوطنية على تقدمي اخلدمات.   والصدمات املرتبطة ابملناخ  (19-كوفيد)  كوروان  بفريوس  املتأثرين  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون   الذين
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منحة املؤسسة الدولية للتنمية، بينما يتم تنفيذ األنشطة من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع   من  1املستفيدة فربانمج األمم املتحدة اإلمنائي هو الوكالة  
عيش لألسر الضعيفة )مبا يف األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر. تفرتض نظرية التغيري يف املشروع أنه يف حالة زايدة فرص توليد الدخل وسبل ال

ل أفضل  (، مع استعادة تقدمي اخلدمات األساسية وإحياء األعمال التجارية احمللية الرئيسية، ستتمكن األسر واجملتمعات اليمنية من التعامل بشكا  النازحي داخلي ذلك 
 مع أتثري األزمة احلالية وأن تكون حمركات قوية لبناء القدرة على الصمود وجهود التعايف. 

 مكوانت رئيسية كما يلي:  أربعاليمن  يف( 19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة الطارئة االجتماعية  ةاحلماي تعزيزيتضمن مشروع 

سيمول هذا املكون أساسا التحويالت النقدية لألسر الفقرية والضعيفة حلمايتها من انعدام األمن    مليون دوالر أمريكي(.  152: التحويالت النقدية )1املكون  
من أجل   النقد- 1.2الفرعي  النقدية غري املشروطة )تنفذه اليونيسيف(؛ واملكون  التحويالت- 1.1الغذائي. سيتضمن هذا املكون مكوني فرعيي: املكون الفرعي 

 األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية(. التغذية )ينفذه برانمج 

من أجل التغذية من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل وحدة التغذية التابعة له، وسيتبع دليل العمليات اخلاص   النقد-1.2سيتم تنفيذ املكون الفرعي  
 لنقد من أجل التغذية أربعة نواتج رئيسية، وهي: ابلتحويالت النقدية املشروطة التغذوية. ويشمل مكون ا

وإجراء دورات التوعية الصحية والتغذوية ودفع املبالغ النقدية اإلضافية   املؤهالت،وتسجيل النساء    املستهدفة،مبا يف ذلك مسح األسر    التحويالت النقدية •
 الشهرية؛ 

ات والتسجيل واملعاينات وإحالة حاالت سوء التغذية إىل مراكز التغذية العالجية  مبا يف ذلك الفحوص   تسهيل الوصول إىل مراكز التغذية العالجية(  2 •
 ودفع تكاليف النقل واإلقامة، إذا لزم األمر؛

اليت تشمل جلسات التوعية الصحية املنتظمة وزايرات األسرة لدعم التغيري السلوكي وتقدمي النصائح ومتابعة األمهات واألطفال الذين التوعية الصحية   •
 تاجون إىل رعاية؛ حي

، مث نشرهن كمرّوجات ا  عام 35و 18يف جمال التغذية من خالل توفري التدريب وفرص العمل للشاابت الالئي ترتاوح أعمارهن بي  جملتمعيونا العاملون •
الناتج تقييم األهلية واختيار وتدريب الفتيات للصحة والتغذية / عاملي يف جمال التوعية للمجتمعات احمللية لتقدمي املخرجات املذكورة أعاله. يشمل هذا  

 املؤهالت ودفع أجور شهرية هلن. 
سيعال هذا املكون انعدام األمن الغذائي من خالل توفري فرص اقتصادية  مليون دوالر أمريكي(. 38.4: األشغال كثيفة العمالة والفرص االقتصادية )2املكون 

ء األصول ذات الصلة. سيتم تنفيذ هذا املكون من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة مع الصندوق االجتماعي مؤقتة وأكثر استدامة للسكان الضعفاء وبنا 
مقابل العمل؛ املكون الفرعي   النقد-  2.1مكوانت فرعية: املكون الفرعي    ثالثللتنمية ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، وسيتضمن  

 االقتصادية ومرونة سوق الغذاء.  الفرص- 2.3اجملتمعية؛ واملكون الفرعي  األصول- 2.2

من املشروع: سيتم تنفيذ هذا املكون الفرعي من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية هبدف رئيسي هو خلق فرص  )أ( 2.1مبوجب اجلزء  برانمج النقد مقابل العمل
طة يف إطار املكون الفرعي عمل مؤقتة لألشخاص املستضعفي وتوفري الوصول إىل اخلدمات االجتماعية الرئيسية اليت حتددها اجملتمعات املستهدفة. سيتبع تنفيذ األنش

 الطارئة   االجتماعية  احلماية  تعزيزبل العمل دليل التشغيل لوحدة برانمج األشغال كثيفة العمالة الذي مت حتديثه بواسطة الصندوق االجتماعي للتنمية ملشروع  للنقد مقا
 اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  حلمايةا  تعزيز. يتم تلخيص إجراءات التشغيل الرئيسية ذات الصلة مبشروع  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة   اليمن  يف

 هنا.  (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة

 واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية   تعزيزقصري األجل لتنفيذ أنشطة النقد مقابل العمل يف إطار مشروع    ا  سيتبع الصندوق االجتماعي للتنمية منوذج
من أجل تغطية عدد كبري من اجملتمعات واألسر املستهدفة من خالل االستجابة السريعة والصرف السريع. تتضمن األنشطة يف  (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة

عمال  دوالر أمريكي لكل أسرة، وأ  500٪(، وأجور حمددة مبتوسط  60أشهر( مع كثافة عمالية عالية )حوال    6-  4إطار هذا املكون الفرعي عمالة قصرية الوقت )
أو غري مباشر يف لتناسب العمال احملليي، مع الغالبية منهم من العمال غري املهرة. وستعطى األولوية ألنواع املشاريع الفرعية اليت تساهم بشكل مباشر    ا  بسيطة نسبي

لطرق الريفية ومحايتها، وإعادة أتهيل قنوات الري، واملرافق  حتسي األمن الغذائي، وابلتال ستشمل، على سبيل املثال ال احلصر، استصالح األراضي الزراعية، وحتسي ا
م دفع األجور يف الغالب عن  اليت حتسن الصحة والظروف البيئية )على سبيل املثال، بناء مراحيض بسيطة، وإعادة أتهيل املوارد املائية، وزراعة األشجار...اخل.(. يت

 
 الوكالة املستفيدة ملكون التحويالت النقدية غري املشروطة يف إطار املشروع - يتم تنفيذ املشروع أيض ا من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف(     1
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اخلدمات املصرفية أو الربيدية، سيتم إضافة حماسب ميداين إلجراء املدفوعات النقدية إىل الفريق امليداين للصندوق طريق مؤسسة مالية. يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها 
 االجتماعي للتنمية. 

 2.3املعلومات مبوجب اجلزء  (، املنح الفرعية لتكنولوجيا املعلومات لنظام إدارة  1)أ( )  2.3املنحة الفرعية لربانمج ضمان التمويالت اليمين مبوجب اجلزء  
 ( 3)أ( )

مج ضمان التمويالت اليمين. يتم تنفيذ هذا املكون الفرعي من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية من خالل وحدة تنمية املشاريع الصغرية واألصغر واملنظمة الفرعية بران
كن اعتباره مؤسسة شريكة بسبب الضمان الذي يقدمه. سيتم تنفيذ املنح الفرعية مي   ذلك،ال يتلقى برانمج ضمان التمويالت اليمين أي متويل من املشروع. ومع  

([ بواسطة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر. اهلدف الرئيسي هو توفري فرص 2( و )1ب )  2.3للمنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة ومجعيات األعمال ]
ان من خالل دعم املشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة املتضررة من النزاع أو أزمة فريوس كوروان، مع اقتصادية أكثر استدامة للفئات الضعيفة من السك 

التنفيذ عموم الغذائي. سيتبع  األمن  املسامهة يف حتسي  احمللي، وابلتال  الغذاء  تعزز سوق  اليت  االقتصادية  األنشطة  القياسي    ا  الرتكيز على  اخلاص دليل عمليات 
اءات الفنية ستطبق أدلة عمليات ابلصندوق االجتماعي للتنمية لإلجراءات األساسية مبا يف ذلك املشرتايت واملوارد البشرية والتمويل والرصد والتقييم، يف حي أن اإلجر 

 تنمية   وحدةدليل عمليات  و   واألصغر  الصغرية  نشآتامل  خدمات  دليل عمليات وكالةو   برانمج ضمان التمويالت اليمين: دليل عمليات  املشروع احملددة لكل شركة اتبعة
برانمج مها عبارة عن  (  SMEDاملنشآت الصغرية واألصغر )  تنمية  ووحدة(  SMEPSواألصغر )  الصغرية  املنشآت  خدمات  . وكالةاملنشآت الصغرية واألصغر

 ا  الصندوق االجتماعي للتنمية وجمتمع املاحني. ميتلك الصندوق االجتماعي للتنمية نظاماألموال من  تتلقيان  فرعي شبه مستقل أنشأه الصندوق االجتماعي للتنمية. و 
لدعم عمليات وحدات الصندوق وإدارة صرف أموال املاحني للمشاريع اجملتمعية. تتمتع مجيع   ا  للمعلومات اإلدارية، وهو نظام حموسب مصمم خصيص  متكامال  

فإن وحدة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر لديها نظام معلومات    ذلك،كانية الوصول إىل نظام املعلومات اإلدارية. ومع  وحدات الصندوق االجتماعي للتنمية إبم
إىل جنب مع نظام إدارة املعلومات الرئيسي. جيب على برانمج ضمان التمويالت اليمين من تلبية املتطلبات املنصوص عليها يف املعيار   ا  أساسي خاص هبا يعمل جنب 

املاليون وسوف يقوم الربانمج بوضع واحلفاظ على نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لتحديد وتقييم وإدارة   الوسطاء-الدول( للبنك  ESS9)  9البيئي واالجتماعي  
التحويالت اليمين: السياسة البيئية واالجتماعية، ورصد اآلاثر البيئية واالجتماعية وخماطر املؤسسات املالية. سيشمل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لربانمج ضمان  

برانمج ضمان التمويالت اليمين وإجراءات حتديد املخاطر البيئية واالجتماعية وتقييمها، والقدرة والكفاءة التنظيمية، ونظام املراقبة وآلية االتصال اخلارجي. سيوفر  
واالجتماعية ذات الصلة. سيكون لدى برانمج ضمان التمويالت اليمين إجراءات مناسبة إلدارة العمل، مبا يف جلميع املعايري البيئية    ا  بيئة عمل آمنة وصحية وفق  ا  أيض 

مت إرفاق نظام اإلدارة البيئية ذلك اإلجراءات املتعلقة بظروف العمل وشروط التوظيف وعدم التمييز ومتطلبات الصحة والسالمة املهنية ابإلضافة إىل آلية التظلم.  
 (.12امللحق رقم  عية لربانمج ضمان التحويالت اليمين )نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لربانمج ضمان التحويالت اليمينواالجتما 

املشروع وإدارته وتقييمه واإلدارة )3املكون   أمريكي(.  13.5: دعم  وبناء قدرات    مليون دوالر  املشروع ورصده وتقييمه  إدارة  تكاليف  املكون  سيمول هذا 
، الذي تديره اليونيسف 1.1املشروع واإلدارة والتقييم واإلدارة للمكون الفرعي    دعم-  3.1املؤسسات الوطنية. وسيشمل املكوني الفرعيي التاليي: املكون الفرعي  

، ويديره برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 2واملكون    1.2املشروع وإدارته وتقييمه وإدارته للمكون الفرعي    دعم-  3.2مليون دوالر أمريكي(؛ واملكون الفرعي    7.5)
ة؛ بناء املراقبة املستقل  املستفيدة؛ماليي دوالر أمريكي(. سيمول هذا املكون األنشطة والوظائف التالية: التكاليف املباشرة وغري املباشرة لوكاالت األمم املتحدة    6)

 قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية االجتماعية ومشروع األشغال العامة؛ وتقييمات املشروع. 

، سيتيح املشروع استجابة فورية  مؤهلة  2طوارئمليون دوالر أمريكي(. يف حالة حدوث أزمة أو حالة    0: االستجابة يف حاالت الطوارئ احملتملة )4املكون  
غري املُخصصة يف إطار املكوانت األخرى للمشروع. ويف حالة تفعيل مكون االستجابة   األموالزمة أو الطوارئ املذكورة. وسيسحب هذا املكون من  وفعالة لأل

 يف حالة الطوارئ احملتملة، سيلزم إعادة هيكلة املشروع يف غضون ثالثة أشهر بعد التفعيل. 

 

 
 ارث طبيعية أو من صنع اإلنسان. يُعرَّف أبنه "حدث تسبب أو حيتمل أن يتسبب بشكل وشيك يف أتثري اقتصادي و / أو اجتماعي ضار كبري مرتبط أبزمات أو كو    2
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م، 2015اندالع النزاع. يف عام األثر االقتصادي لألزمة كان مدمرا  ابلنسبة للجمهورية اليمنية، مما أدى إىل تفاقم األداء االقتصادي املتدهور يف األصل منذ ما قبل 
ابملائة. فاملالية العامة حتت وطأة   40يف حي ُقدّ رت معدالت التضخم بنحو  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجال،    28للبنك الدول، انكمش االقتصاد بنسبة    ا  وفق

م فقط بتمويل دفع الرواتب  2015م. مسحت املوارد املالية املتاحة يف عام  2015ابملائة من إمجال الناتج احمللي يف عام    11ضغط شديد. بلغ العجز املال حوال  
عات الفوائد املتصاعدة؛ ومت أتجيل االستثمارات احلكومية يف قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم أو برامج السياسات  األساسية للموظفي العموميي وسداد مدفو 

عدن. نك املركزي من صنعاء إىل  التنموية األخرى. يف سياق أزمة السيولة املتزايدة يف البالد، أصدر الرئيس هادي مرسوما  ابستبدال حمافظ البنك املركزي ونقل مقر الب
منذ األايم األوىل من املواجهات  نتيجة ألزمة السيولة، انقطع دفع الرواتب ملوظفي اخلدمة املدنية. يف الوقت الذي مت فيه تعليق شركاء التنمية الرئيسيي اللتزاماهتم  

التسبب يف اهنيار اخلدمات الصحية، األمر الذي    م ونقلوا دعمهم حنو عمليات الطوارئ واإلغاثة، أدى انقطاع دفع الرواتب إىل2015العسكرية يف شهر مارس  
 أدى إىل وضع ضغوط إضافية على االستجابة اإلنسانية وقدرة السكان على الصمود.

بب  مليون شخص من اليمنيي حاليا  من انعدام األمن الغذائي. تؤدي احلالة السيئة للخدمات الصحية إىل كارثة من حيث زايدة الوفيات بس  14.4يعاين حوال  
ماليي شخص من األطفال دون سن اخلامسة والنساء   3سوء التغذية واألمراض. يف الوقت احلال، تكافح وزارة الصحة والشركاء الدوليي وابء الكولريا. حوال  

خلامسة من سوء التغذية، من بينهم مليون طفل دون سن ا  1.3واحلوامل أو املرضعات حباجة إىل خدمات لعالج سوء التغذية احلاد أو الوقاية منه؛ فيما يعاين  
غذية يف أكتوبر  يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم، وهو ميثل ضعف مستوايت ما قبل األزمة. تشري التقديرات األولية للمجموعة القطاعية املعنية ابلت  370,000

عات حباجة إىل خدمات عالج سوء التغذية أو خدمات الوقاية من مليون شخص من األطفال دون سن اخلامسة والنساء واحلوامل واملرض  4.5م إىل أن  2016
م. يؤدي سوء التغذية احلاد وسوء التغذية احلاد الوخيم 2014ابملائة مقارنة أبواخر عام    148سوء التغذية. ارتفع عدد األشخاص الذين حيتاجون إىل املساعدة بنسبة  

للموت أبكثر من تسعة أضعاف مقارنة أبقراهنم األصحاء. هذا األمر يشكل خطرا  كبريا  على مستقبل التنمية   إىل اإلضرار ابلقدرات العقلية لألطفال وجيعلهم عرضة
 البشرية يف اليمن.

مليون    14.1مليون شخص من اليمنيي يفتقرون إىل مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي، فيما    19.4عالوة على ذلك، تشري التقديرات إىل أن حوال  
مليون طفل ل يلتحقوا ابملدرسة   1.8ص ال ميكنهم الوصول إىل الرعاية الصحية الكافية. يواجه األطفال ضغوطا  نفسية كبرية؛ وتشري التقديرات إىل أن حوال  شخ

النازحي داخليا ،   القتال وانعدام األمن. غالبية  البالغ عددهم    21ابملائة، يف    50بسبب  العاصمة شخص، نزحوا يف  2,007,216حمافظة   حجة وتعز وأمانة 
 ابملائة، قد عادوا على عدن وأمانة العاصمة وتعز.  68حمافظة، الغالبية،  19من العائدين يف  1,027,674وصنعاء. ذكر فريق العمل املعين حبركة السكان أن 

األشخاص النازحي. وفقا  آلخر التقديرات اليت ذكرها فريق العمل  ارتفع عدد النازحي داخليا  إىل أكثر من مليوين شخص، حيث استضافت اجملتمعات احمللية غالبية  
من النازحي داخليا  قد عادوا إىل أماكن إقامتهم املعتادة يف مجيع أحناء اليمن، وهو ما ميثل  1,027,000م، فإن حوال 2016املعين حبركة السكان يف شهر يناير 

ابملائة من جمتمع النازحي، متثل حتداي  من نوع خاص.   50تملة لألسر اليت تعوهلا نساء، واليت تشكل أكثر من  م. اآلفاق احمل2016ابملائة مقارنة بشهر أبريل    32
 نتعاش. األسر واجملتمعات احمللية واملؤسسات العامة واخلاصة حباجة إىل الدعم للتكيف وبناء القدرة على الصمود وصوال  حنو حتقيق السالم واال

وتعتمد معظم األنشطة    الدولة، على الزراعة والتنقيب. تشكل الزراعة قطاعا  مهما  يف اقتصاد  الطبيعيةليمن يعتمد على قاعدته من املوارد  النهوض االقتصادي يف ا
خطرية. النمو السكاين السريع مبعدل ت  االقتصادية على استغالل موارد املياه العذية واملوارد البحرية والرتبة والثروة النفطية، غري أن قاعدة املوارد الطبيعية تواجه حتداي

د الطبيعية األخرى. يستغل الناس ابملائة سنواي يؤدي إىل تسارع الضغط عل املوارد الطبيعية الشحيحة. يتزايد الطلب على موارد املياه واملواد الغذائية ومنتجات املوار   3
املوارد. التوسع غري املخطط للمراكز احلضرية يتجاوز يف بعض األماكن القدرات االستيعابية للموارد  الرتبة والنبااتت واملياه دون إيالء االهتمام الكايف الستدامة هذه  

ضغوطا  على اخلدمات االجتماعية، ابإلضافة إىل فقدان التنوع   عويض   النفاايتاملتاحة لتلبية الطلبات اجلديدة، كما أنه يتسبب يف مشاكل الصرف الصحي وإدارة  
 الزراعية.  البيولوجي واألراضي

، مبا يف ذلك العديد من األنواع اإلحيائية املستوطنة الناجتة عن التنوع يف تضاريس املرتفعات واملناخ النباتية واحليوانية  الطبيعية  ابملوائل  فريد  وتنوع  بغىن  اليمن  تتمتع
ع يكولوجية واملوائل الطبيعية والتنو والبيئة اجلغرافية الطبيعية. املوقع اجلغرايف الفريد لليمن ذو اخلصائص املناخية والطبوغرافية املختلفة مناسب لوجود خمتلف النظم اإل
احليوي للنبااتت الطبيعية يف اليمن  البيولوجي البحري والساحلي والربي الكبري. احلياة النباتية يف اليمن غنية جد ا  ومتغايرة اخلواص. وفقا  لتحليل الفجوات يف التنوع  

من النبااتت املستوطنة والنبااتت شبه املستوطنة؛ نوع    604نوعا  من النبااتت يف اليمن، حيث أشارت تقديراته إىل حوال    2,810م(، مت تسجيل حوال  2011)
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اليت ال توجد يف أي مكان آخر )االسرتاتيجية    النبااتتابملائة من    16نوع يف سقطرى( وهو ما يشكل حوال    307نوع من النبااتت املستوطنة )  455من بينها  
 م(. 2015الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الثانية، 

ليت من  متتلك اليمن موارد طبيعية حمدودة للغاية تشمل على سبيل املثال األراضي الصاحلة للزراعة واملياه ومصايد األمساك والغطاء اخلضري، وامن انحية أخرى،  
عية اليت هتيمن عليها الصحراء ابملائة من إمجال املساحة الطبي  4ال تتجاوز األراضي الزراعية الصاحلة للزراعة ما نسبته  حيث    الواضح أهنا تعاين من تدهور مستمر.  

م نتيجة الضمحالل املياه والتصحر وامللوحة 2006-م  1999ابملائة سنواي  خالل الفرتة    1.8شهدت األراضي الصاحلة للزراعة تدهورا  مستمرا  بنحو    فيما  واجلبال.
ابملائة من إمجال مساحة البالد.   50م. ميثل التصحر أكثر من  2005حت العام  ابملائة    1.5والتوسع العمراين. يُ قَّدر إمجال األراضي اليت تغطيها الغاابت حبوال  

  مليون   3.8ومليون هكتار  12ابملائة سنواي ، يف حي تُ قَّدر مساحة األراضي اجملرفة بسبب تعرية الرتبة وامللوحة حبوال  5- 3تصحر األراضي الزراعية ما بي   يرتاوح
(. احتمالية حدوث املزيد من  2015-  2005الوضع سوءا  نتيجة زحف الكثبان الرملية )االسرتاتيجية الوطنية لالستدامة البيئية  أخرى على التوال. ازداد    هكتار

الزراعية   وإمهال املدرجات  التصحر عالية ابلنظر إىل عدة عوامل تشمل التغريات يف األمناط االجتماعية واالقتصادية واملمارسات الزراعية وزايدة الطلب على الوقود
 ومشاكل الرعي اجلائر واستنزاف الغطاء الشجري واضمحالل املياه. 

 ملخص النتائج واألنشطة الرئيسية  2.2

 للنتائج والنواتج واملخرجات واألنشطة الرئيسية وحتدايت التنمية.  ا  ملخص 1 رقم يوضح الشكل

 (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة الطارئة  االجتماعية احلماية تعزيز مشروع نتائج : سلسة1الشكل رقم  .1.1

 

 النتائج  النواتج  املخرجات  األنشطة  حتدايت التنمية 
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  1املكون  

 

 التحويالت النقدية غري املشروطة•
 

 التغذيةالنقد من أجل •
 

 

 3املكون 
 

 بناء القدرات•
 

 الرصد والتقييم•

 2املكون 
 النقد مقابل العمل•

 
 اجملتمعية األصول•

 
الفرص االقتصادية ومرونة سوق  •

  الغذاء
 

 

 1.5 لنحو املشروطة غري النقدية التحويالت
 واحد عام ملدة أسرة مليون

 

 ل  التكميلية واخلدمات النقدية التحويالت
 التغذية سوء خلطر معرضة أسرة 45000

 واحد عام ملدة

 90,000لعدد  مؤقتة عمل فرص توفري
 شخص

 جمتمعية أصول لديهم شخص 584,000
 حمسنة

 بناء من املستفيدة الوطنية املؤسسات
 القدرات

 6000 حلوال والتقين املال الدعم تقدمي مت
 ومتوسط صغري مشروع

 الفقرية لألسر وجزئية األمد قصرية محاية
 والضعيفة

 

محاية قصرية األمد وجزئية لألسر األكثر 
 عرضة لسوء التغذية

محاية قصرية األمد وجزئية للعاملي 
 املستضعفي

زايدة الوصول إىل اخلدمات األساسية 
 والغذاء

 توليد الفرص االقتصادية املستدامة

 زايدة الوصول إىل الغذاء

 تصميم على الوطنية املؤسسات قدرة زايدة
 االجتماعية احلماية برامج وتنفيذ

 الصراع؛ سياقات يف املشاريع رصد حتسي
 املشروع تدخالت يف حتسينات
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 والتنظيمي اإلطار القانوني  .3

 مت إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية من أجل:

)مبا يف ذلك أطر اإلدارة    االلتزام ابلقواني واللوائح البيئية واالجتماعية الوطنية واإلجراءات التشغيلية ملشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية −
 البيئية واالجتماعية اخلاصة هبما( 

ك الدول،  ات الواردة يف اإلطار البيئي واالجتماعي اخلاصة ابلبنك الدول، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية للبيئة والصحة والسالمة جملموعة البنتلبية املقتضي −
 صحي واملبادئ التوجيهية للمياه والصرف ال  النفاايت،وبوجه أكثر حتديدا  املبادئ التوجيهية العامة، املبادئ التوجيهية ملرافق إدارة 

 تلبية املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  −

 التشريعات والسياسات واللوائح الوطنية 3.1

 خطة العمل البيئية الوطنية  3.1.1

الوطنية اإلجراءات ذات األولوية م مت إعدادها بدعم من البنك الدول. حتدد خطة العمل البيئية  1995قامت اجلمهورية اليمنية بوضع خطة عمل بيئية وطنية يف عام  
 املتعلقة ابلقضااي البيئية الرئيسية مثل موارد املياه وموارد األراضي واملوائل املائية وإدارة النفاايت. 

 االسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل  3.1.2

هتدف االسرتاتيجية وخطة  م".2050 عام اجتماعي متكيف ومنتج ومستدام حبلولتدعو االسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل إىل "حتقيق نظام بيئي  
ومتكيفة   متماسكةيئية  العمل إىل وقف فقدان التنوع البيولوجي العام واحلفاظ على النظم االيكولوجية الصحية واإلنتاجية الوظيفية القائمة على إنشاء شبكات ب

سات حملية خمولة وممكَّنة ابلقدر الكايف لالستخدام املستدام والعادل لرأس املال الطبيعي ذو األمهية لرفاهية اإلنسان  وجمتمعات ومؤس  هيكلتهاتدعمها سياسات أعيدت  
 واالزدهار االقتصادي.

 االسرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه والربانمج االستثماري 3.1.3

غريها من التدابري اليت هتدف إىل معاجلة أوجه التباين يف القطاعات الفرعية اخلمسة من أجل ( جمموعة من التدابري املؤسسية واملالية و 2004تقرتح هذه االسرتاتيجية )
ودون ختفيض املستوى  محاية مصاحل مجيع أصحاب املصلحة يف املوارد البيئية. يف حال استمر الوضع كما هو عليه دون تنظيم الستخراج واستخدام املياه اجلوفية  

ام موارد املياه ودون وضع حد للسيطرة املستمرة على املوارد، فإنه من الواضح أن ذلك سيضر يف هناية املطاف ابجلميع، مبا يف ذلك  احلال غري املستدام الستخد 
 الذين سيكونون أول ضحااي استنزاف املياه.  املزارعي

االقتصادي واالجتماعي للمدن، ولن حيدث النمو ما ل حتصل املدن على يف الوقت نفسه، فإن هناك حاجة ألن يعمل تنظيم )املياه( على محاية أو أتمي النمو  
الريفية احمليطة ابملدن، فضال  عن  احتياجاهتا من املياه. من هنا، تشري االسرتاتيجية إىل وجود حاجة إىل تطوير آلية عادلة لنقل املياه من األرايف إىل املدن واملناطق  

 ياه، اليت تزود املدن، من احلفر غري املشروع.اختاذ تدابري صارمة حلماية حقول امل

 قانون املياه  3.1.4

التالية:    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية   احلماية  تعزيزخيضع مشروع    االسرتاتيجيةيف اليمن للقواني واللوائح اليمنية 
م بعد إنشاء وزارة املياه والبيئة وصدرت الئحته 2006م واملعدل يف عام  2002( الصادر يف عام  33الوطنية لقطاع املياه والربانمج االستثماري؛ قانون املياه رقم )

 م مبوجب مرسوم جملس الوزراء. 2011يف عام 

ية اليمنية وحصتها من املياه املشرتكة اململوكة بشكل مشرتك مع الدول اجملاورة. يضم ذلك املياه اجلوفية يُعرّ ف القانون موارد املياه أبهنا أي مياه متوفرة يف أراضي اجلمهور 
ها وزايدة الكفاءة يف استغالل ومحايتواملياه السطحية ومياه الصرف بعد تنقيتها واملياه املاحلة بعد حتليتها. يتمثل اهلدف الرئيسي للقانون يف تنظيم وتطوير واحلفاظ على  

افظة عليها يف خمتلف مراحل  من التلوث ونقلها، وإشراك املستفيدين من شبكات املياه يف إدارهتا بصورة تشاركية واالستثمار فيها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها واحمل
للموارد املائية، اليت تقوم بتقييم املوارد وتصنيف األحواض املائية  التطوير. تعترب املياه بوصفها ملكية مشرتكة متاحة للجميع. إدارة املوارد املائية موكلة إىل اهليئة الوطنية

ملياه هي: الشرب واالستخدام ومناطق توافر املياه وإعداد اخلطة الوطنية للمياه اليت تعترب أحد مكوانت اخلطط االقتصادية واالجتماعية الوطنية. أولوايت استخدام ا
ية يف سقي املاشية واالستخدام يف املرافق العامة والري واألغراض الصناعية واالحتياجات البيئية يف احلد األدىن. ألغراض هذه املنزل كأولوية مطلقة، مث كأولوية متدن 
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نون، إال يف بل إصدار القا االستخدامات، فإنه ينبغي أن يتم توزيع ونقل املياه بوسائل تراعي النظافة الصحية. سيتم احلفاظ على حقوق املياه القائمة واملكتسبة ق
ية املتعلقة ابلري، وينطبق  احلاالت اخلاصة اليت يتم فيها ضمان دفع تعويض عادل. جيب احلفاظ على حقوق املياه التقليدية حبصاد مياه األمطار وجراين املياه السطح 

ياه والئحته إجنازا  ابرزا  يف التشريعات اليمنية ويوفر تشريعا  مهما  لإلدارة نفس األمر على احلقوق التقليدية اخلاصة ابلينابيع الطبيعية وروافد وجداول املياه. يُعد قانون امل
. ويعطي هذا القانون الوطين (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزالبيئية ألنشطة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي /  

ع بيئة ومنع التلوث، وليس فقط لتخفيف اآلاثر أو التعويض عنها. كما يشجع البحث والتطوير يف مجيع اجلوانب البيئية. ومن مث، فإن املشرو األولوية ملبدأ محاية ال
املياه أو تقلصه إىل احلد األدىن، حبيث ال يكون الستعمال املياه يف املشروع آاثر    استخدام سوف يعتمد تدابري، ابلقدر املمكن تقنيا وماليا، من شأهنا أن تتفادى  

تدابري إضافية جمدية تقنيا حلفظ املياه،    استخدامسلبية كبرية على اجملتمعات احمللية واملستخدمي اآلخرين والبيئة. وتشمل هذه التدابري، على سبيل املثال ال احلصر،  
بديل املتاحة، وتقييم مواقعواستخدام إمدادات  املائية ضمن اإلمدادات  املوارد  الكلي على  الطلب  املياه للحفاظ على  للمياه، وإجراء عمليات موازنة الستهالك   ة 

 مشاريع بديلة. 

 قانون محاية البيئة  3.1.5

ة، يشكل اإلطار التشريعي البيئي لليمن، ويتضمن  م يف أعقاب خطة العمل البيئية الوطني1995(، الذي صدر يف عام  26/1995قانون محاية البيئة )القانون رقم  
 .148/000أحكاما  حلماية البيئة يف اليمن وإصدار التصاريح وتقييم األثر البيئي. يتم تنفيذ أحكام القانون من خالل الالئحة رقم 

( محاية البيئة الوطنية 2ية على مجيع مستوايت ومراحل التخطيط. )( إدراج االعتبارات البيئية يف خطط التنمية االقتصاد1مت تصميم القانون أيضا  لتحقيق ما يلي: )
( تنفيذ االلتزامات الدولية اليت صادقت عليها اجلمهورية اليمنية املتعلقة حبماية البيئة ومكافحة التلوث واحلفاظ 3من األنشطة اليت تتم ممارستها خارج احلدود الوطنية. )

 ية مثل استنفاد طبقة األوزون وتغري املناخ. على املوارد الطبيعية والقضااي العامل

 هيئة محاية البيئة 

وث البيئة. مبوجب املرسوم رقم مبوجب قانون محاية البيئة، مت إنشاء جملس محاية البيئة ومنحه سلطة اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية وحتسي جودة البيئة ومنع تل
 لبيئة لتحل حمل اجمللس ومت حتديد أهدافه ومهامه وإدارته. تشمل املهام املوكلة إىل هيئة محاية البيئة ما يلي:، مت إنشاء اهليئة العامة حلماية ا 101/2005

 / اخلطط املناسبة حلماية البيئة  االسرتاتيجياتإعداد وتنفيذ السياسات /  •
 إجراء املسوحات البيئية  •
تها من خالل التدابري الالزمة للمحافظة على النظام اإليكولوجي مبا يف ذلك النبااتت واحليواانت تقييم املناطق / املوارد / األنواع اإلحيائية اليت يتعي محاي •

 واحلياة الربية والبحرية وفقا  للقواني السارية ورصد تطبيقها 
 وضع مقرتحات تشريعية حلماية البيئة ابلتنسيق مع اجلهات األخرى املعنية  •
الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي ابلتشاور مع اجلهات املعنية بتنفيذ قانون محاية البيئة والقواني / اللوائح األخرى وضع خطة وطنية للطوارئ ملكافحة   •

 ذات الصلة
 مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي ملشاريع القطاع العام / اخلاص ملنحها املوافقة ورصد تنفيذها  •
 ات الوطنية واإلقليمية والدولية تنسيق الربامج / األنشطة مع الوكاالت واملنظم •
 التوصية ابلقواني واللوائح والنظم الالزمة حلماية البيئة وفقا  لالتفاقيات اإلقليمية والدولية املتعلقة حبماية البيئة  •
 مجع البياانت وتقييم وتقدير حالة البيئة وإنشاء نظم مناسبة للرصد  •
 ة مبادئ توجيهية للسياسة العامة ملكافحة التلوث الصناعي ومحاية البيئة احليوانية والنباتية والبحرية وضع معايري مناسبة حلماية البيئة من التلوث وصياغ •

 تقييمات األثر البيئي 

إجراء تقييم األثر البيئي، ولية عن  يشرتط قانون محاية البيئة إعداد تقييمات األثر البيئي للمشاريع املقرتحة من قبل القطاعي العام واخلاص. يتوىل مقدم االقرتاح املسؤ 
التكليف إبجراء دراسات تقييم   إال أنه ميكن إعداد التقرير من قبل مقدم االقرتاح أو السلطة املختصة أو كليهما. تقوم الوزارات التنفيذية واهليئات احلكومية إبصدار

 ية البيئة. األثر البيئي بناء على طلب الوكاالت املمولة وتقوم ابلتماس املشورة من هيئة محا 

أنه ال يوجد حت اآلن إطار تنظيمي تتوىل هيئة محاية البيئة املسؤولية عن تنفيذ إجراءات الفحص واملساعدة يف حتديد نطاق وتقييم واملوافقة على بيان األثر البيئي. غري  
 ا بشكل صارم، وبشكل خاص للمشاريع غري املمولة دوليا . لدعم تنفيذ قانون محاية البيئة، كما أن تنفيذ تقييمات األثر البيئي للمشاريع ال يتم تنفيذه
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جراءات احلالية يف االعتبار، إال وابلنظر إىل السياق احلال، فإنه من غري املتوقع إجراء تعديالت على إجراءات تقييم األثر البيئي أثناء تنفيذ املشروع. سيتم أخذ اإل
 ة محاية البيئة مبراجعة صكوك ضماانت املشروع. أنه ال يوجد أي توقع يف هذه املرحلة أبن تقوم هيئ

 قانون العمل  3.1.6

م، اشرتاطات بشأن الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل اليت جيب تطبيقها يف 1995لسنة    5يتضمن قانون العمل الساري يف اجلمهورية اليمنية، القانون رقم  
 املشروع. 

تساوى املرأة مع الرجل يف مجيع اجلوانب دون أي متييز، وأنه ينبغي حتقيق التكافؤ بي العاملي من النساء  ( على أنه ت5/1995ينص قانون العمل )القانون رقم   −
 والرجال يف االستخدام والرتقي واألجور والتدريب والتأمينات االجتماعية. ينظم القانون أيضا  وقت العمل للنساء احلوامل. 

 التقاعد.  مكافآتهم وصحتهم وسالمتهم املهنية. ابإلضافة إىل ذلك، ينظم قانون التأمينات االجتماعية ينظم قانون العمل حقوق العمل وأجورهم ومحايت −
(. حتدد هذه االتفاقية احلد األدىن لسن 7/2001بشأن احلد األدىن لسن االستخدام )القانون رقم    138صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   −

 االستخدام. 
بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال. تشري هذه االتفاقية إىل عمل األطفال اعتباره أنه العمل الذي   182صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   −

م عن طريق حرماهنم من فرصة  يكون خطريا  على األطفال أو ضارا  ابألطفال من الناحية العقلية أو اجلسدية أو االجتماعية أو األخالقية؛ ويتعارض مع تعليمه
 والشاق للغاية. الذهاب إىل املدرسة عرب إجبارهم على ترك املدرسة يف وقت مبكر أو عرب إلزامهم مبحاولة اجلمع بي الذهاب إىل املدرسة والعمل الطويل 

 (ESS4ي )واملعيار البيئي واالجتماع  (ESS2ي )جتماعتلبية أهداف ومتطلبات املعيار البيئي واالمن أجل  للمشروع    (LMP)  إدارة العمل  اتمت إعداد إجراء
املخاطر واآلاثر  ة هذه  ومعاجلتعيي العمالة لتنفيذ املشروع  من  املخاطر واآلاثر احملتملة  لتقييم    إدارة العمل  اتإجراءتستخدم  وكذلك قانون العمل الوطين اليمين.  

خماطر   مثل-العمل. مت حتديد املخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية احملتملة  وسياسات وأحكاماملعايري البيئية واالجتماعية من خالل تدابري التخفيف يف ضوء احملتملة 
أيضا ، أحكام  .  القسريالعنف القائم على النوع االجتماعي واستغالل األطفال والعمل  خماطر  و   النفاايتتوليد  خماطر  الصحة والسالمة املهنية، واملخاطر اجملتمعية و 

البيئية  امل الدوللل(  ESS2)  واالجتماعيةعايري  العمل حلكومية  وأحكام    بنك  ا واالستشهاد هبا    مستفيضة  دراسة  دراستها  متت  وقد  اليمنية،قواني  أجل  لوفاء من 
   والتزاماهتا.مبتطلباهتا 

 ملخص لقانون اليمن والتصديق الدويل على االتفاقية الدولية املتعلقة بتوظيف املرأة واملساواة بني اجلنسني  3.1.7

م، واليت مت  1997وأعد اسرتاتيجية وطنية لتنمية املرأة يف عام    ،1984( يف عام  سيداو )  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  مجيع  على  القضاء  اتفاقيةصادقت اليمن على  
(. بناء  على 2009/    55م. مت تفويض تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة إىل الوزارات واهليئات ذات الصلة )املرسوم  2015حتديثها يف عام  

 .149لالتفاقية.  ا  لضمان بناء التوازن بي اجلنسي وفق قانوان   24 تعديل مت  للمرأة،التعديالت اليت اقرتحتها اللجنة الوطنية 

 ل: هناك بعض القواني واالسرتاتيجيات الوطنية اليمنية اليت تتناول النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي على النحو التا 

 نص على أن املرأة متساوية مع الرجل يف مجيع اجلوانب دون متييز. (: ي5/1995املساواة بي اجلنسي يف قانون العمل )القانون  −

  1996( أنشأت اليمن جلنتها الوطنية للمرأة يف اجمللس األعلى لشؤون املرأة يف عام  1العنف القائم على النوع االجتماعي: ينعكس هذا على ثالثة بنود:   −
( بيجي  عمل  منهاج  لتنفيذ  تقرير  1995واليت خصصت  تقدمي  مث  املرأة.  (  التمييز ضد  أشكال  القضاء على مجيع  اتفاقية  يف  احملرز  التقدم  (  2عن 

اليمنية   الوطنية  من    العنف-االسرتاتيجية  جزء  وهو  االجتماعي  النوع  على  املرأة    االسرتاتيجيةالقائم  لتنمية  لضمان كافة 2015-2006الوطنية   ،
 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.   2014ري واالجتماعي: مت وضع مشروع قانون عام  ( العنف األس3اإلجراءات القانونية حلماية حقوق املرأة.  

لتقدمي معلومات قانونية عن اخلدمات للناجيات من العنف القائم على  1990اخلدمات القانونية واالجتماعية اليمنية: أتسس احتاد املرأة اليمنية يف عام  −
رأة اليمنية بعض حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي مبساعدة صندوق األمم املتحدة للسكان، وتفعيل احتاد النوع االجتماعي. كما يتلقى احتاد امل

 املرأة اليمنية يف الشمال واجلنوب. 

ولكن يف    اليمن،جيب تفعيل العنف القائم على النوع االجتماعي يف جنوب    العمل،القواني واالسرتاتيجيات املتعلقة ابملساواة بي اجلنسي يف قانون   −
 الشمال ال ُيسمح بتنفيذها ابلكامل. 
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 اإلجراءات التشغيلية ملشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية  3.1.8

، مت دمج أدلة تشغيل كل من مشروع األشغال  يف اليمن  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  زيزتعيف سياق مشروع  
( 19-واالستجابة جلائحة فريوس كوروان )كوفيدتعزيز احلماية االجتماعية الطارئة العامة والصندوق االجتماعي للتنمية )دليل تشغيل مشروع األشغال العامة ملشروع 

  اليمن   يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيز. مشروع  12يف دليل تشغيل مشروع واحد سهله برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف وثيقة واحدة يف امللحق    يف اليمن
ووكالة    العامة،كاء املنفذين مبا يف ذلك الصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال  وسيتبعه مجيع الشر يف اليمن    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة

 تنمية املنشآت الصغرية واألصغر.

 االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية  3.2

 اجلمهورية اليمنية دولة طرف يف عدد من االتفاقيات البيئة الدولية، أمهها: 

 اتفاقية الرتاث العاملي  •
 بشأن املسؤولية املدنية عن أضرار التلوث النفطي االتفاقية الدولية •
 اتفاقية التنوع البيولوجي  •
 اتفاقية حفظ أنواع احليواانت الربية املهاجرة •
 معاهدة التجارب العاملية ألصناف احليوان والنبات الربي املهدد ابالنقراض  •
 ليها( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )انضمت اليمن إىل برتوكول كيوتو وهي دولة طرف يف اتفاقية ابريس ولكنها ل تصدق ع •
 األمم املتحدة ملكافحة التصحر اتفاقية •
 اتفاقية التغيري يف البيئة  •
 تخلص منها اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود وال •
 املعاهدة اخلاصة ابألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية وخاصة كموطن للطيور املائية  •
 قانون البحار  •
 بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون  •
 بشأن امللواثت العضوية الثابتة   ستوكهولاتفاقية  •

 
 يسمح هلا مبعاجلة التعقيدات الفنية واالشرتاطات الواردة يف االتفاقيات الدولية بشأن تقدمي التقارير. بشكل عام، فإن اهليئات الوطنية ليست حاليا  يف وضع 

 ومن غري املتوقع أن تشكل أنشطة املشروع خرقا  ألي اتفاقية دولية تكون اجلمهورية اليمنية طرفا  فيها.

 المعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  3.3
 الطارئة االجتماعية احلماية تعزيزع تم تطبيق املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج املتحدة اإلمنائي على مجيع مشاريع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك مشرو ي 

االجتماعية والبيئية، اليت تتوافق بشكل عام مع تلك اخلاصة ابلبنك  . سيساعد تطبيق املعايري  يف اليمن  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف
 الدول، على التخفيف من اآلاثر البيئية واالجتماعية السلبية الشديدة اليت من احملتمل أن تنجم عن اختيار وتنفيذ املشاريع الفرعية. 

م. املعايري االجتماعية والبيئية تعزز التزام برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 2021التنفيذ يف يناير    دخلت املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي حيز
 تال: مبراعاة إدماج االستدامة االجتماعية والبيئية يف براجمه ومشاريعه من أجل دعم التنمية املستدامة. األهداف من وراء هذه املعايري كال

 هنج قائم على املبادئتعزيز جودة الربجمة بضمان وضع  •

 النتائج االجتماعية والبيئية للربامج واملشاريع  •

 تعظيم الفرص واملنافع االجتماعية والبيئية  •

 جتنب اآلاثر السلبية على الناس والبيئة  •

 تقليص وختفيف وإدارة اآلاثر السلبية حيثما يكون من غري املمكن جتنبها •
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 الشركاء يف جمال إدارة املخاطر االجتماعية والبيئية تعزيز قدرات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي و  •

 ضمان اإلشراك الكامل والفعال ألصحاب املصلحة، مبا يف ذلك من خالل آلية الرد على الشكاوى املقدمة من األشخاص املتضررين من املشروع  •

ر لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف إعداد الربامج، ويشمل ذلك إجراءات الفحص تُعد املعايري االجتماعية والبيئية جزءا  ال يتجزأ من هنج ضمان اجلودة وإدارة املخاط 
 (.1االجتماعي والبيئي )انظر إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي املستكملة ألغراض املشروع يف امللحق رقم 

 

 املتحدة : العناصر الرئيسية للمعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم 1جدول رقم 

اجلزء أ: مبادئ برانمج املعايري االجتماعية 
 والبيئية  

اجلزء ب: املعايري االجتماعية والبيئية على مستوى 
 املشروع 

 اجلزء ج: نظام اإلدارة االجتماعية والبيئية 

 : عدم إغفال أحد  1املبدأ 
 : حقوق اإلنسان 2املبدأ 
 املرأة : املساواة بني اجلنسني ومتكني 3املبدأ 

 االستدامة واملرونة  4املبدأ: 
 : املساءلة 5املبدأ 

: حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة  1املعيار 
 للموارد الطبيعية 

 : تغري املناخ وخماطر الكوارث 2املعيار 
 : صحة اجملتمع وسالمته وأمنه 3املعيار 
 : الرتاث الثقايف 4املعيار 
 التوطي : النزوح وإعادة 5املعيار 
 : الشعوب األصلية 6املعيار 
 : العمل وظروف العمل 7املعيار 
  : منع التلوث وكفاءة املوارد8املعيار 

 ضمان اجلودة وإدارة املخاطر ✓
 الفرز والتصنيف  ✓
 التقييم واإلدارة ✓
 آلية إشراك أصحاب املصلحة واالستجابة  ✓
 الوصول إىل املعلومات ✓
 املراقبة واإلبالغ واالمتثال  ✓

 املعايري إىل آلية مساءلة ذات وظيفتي رئيسيتي: تستند 

اإلجراءات املناسبة  آلية استجابة أصحاب املصلحة تضمن لألفراد والشعوب واجملتمعات املتأثرة مبشاريع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إمكانية الوصول إىل   •
 و ومعاجلتها؛لالستماع إىل املظال املتعلقة ابملشروع 

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلسياسات االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. مراجعة االمتثال عملية للرد على ادعاءات عدم امتثال  •
 

 اشتراطات البنك الدولي  3.4

 اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدويل

اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول الذي حيدد التزام   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة االجتماعية احلماية  تعزيزسيتبع مشروع  
من خالل سياسة البنك وجمموعة من املعايري البيئية واالجتماعية املصممة لدعم املتلقي. هبدف القضاء على الفقر املدقع وتعزيز    املستدامة،البنك الدول ابلتنمية  

-كوفيد )  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزول اليت تنطبق على مشروع  الرخاء املشرتك. املدرجة أدانه هي معايري البنك الد
19) 

 وإدارة املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية.  ،تقييم: 1املعيار البيئي واالجتماعي  •
 : العمل وظروف العمل. 2املعيار البيئي واالجتماعي  •
 : كفاءة املوارد ومنع التلوث وإدارته.3البيئي واالجتماعي املعيار  •
 : صحة اجملتمع وسالمته. 4املعيار البيئي واالجتماعي  •
 : حيازة األراضي والقيود املفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطي غري الطوعي.5املعيار البيئي واالجتماعي  •
 و ون؛املالي: الوسطاء 9املعيار البيئي واالجتماعي  •
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 : إشراك أصحاب املصلحة واإلفصاح عن املعلومات.10املعيار البيئي واالجتماعي  •
 

البيئي واالجتماعي   املعيار  البيئي ESS1)  1ينطبق  املعيار  أجلها. حيدد  البنك من  استثمار  متويل مشروع  للحصول على  السعي  يتم  اليت  املشاريع  ( على مجيع 
 ( أمهية: ESS1) 1واالجتماعي 

 لبيئي واالجتماعي احلال للمستلم يف معاجلة خماطر وأتثريات املشروع. اإلطار ا .أ
 تقييم بيئي واجتماعي متكامل لتحديد خماطر وأتثريات املشروع.  .ب
 وردود الفعل الفعالة.  والتشاور، ابملشروع،املشاركة اجملتمعية الفعالة من خالل الكشف عن املعلومات املتعلقة  . ج
 البيئية واالجتماعية من قبل املتلقي طوال دورة حياة املشروع. إدارة املخاطر واآلاثر  .د

 1للمعيار البيئي واالجتماعي    ا  يطلب البنك معاجلة مجيع املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية للمشروع كجزء من التقييم البيئي واالجتماعي الذي يتم إجراؤه وفق
(ESS1  حيدد املعيار البيئي واالجتماعي .)حتدد هذه ا  خاص   ا  تزامات املتلقي يف حتديد ومعاجلة املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية اليت قد تتطلب اهتمامال  10-2 .

 للتعويض عن هذه اآلاثر أو تعويضها.  كبرية،ومتطلبات لتجنب وتقليل وختفيف املخاطر واآلاثر، وحيثما تظل اآلاثر املتبقية   ا  املعايري أهداف

 املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة 

(. OP 4.01من السياسة التشغيلية )  1اشية السفلية رقم  متت اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية اخلاصة مبجموعة البنك الدول بشأن البيئة والصحة والسالمة يف احل
ادئ التوجيهية حتدد التدابري وهي عبارة عن واثئق للمراجع الفنية مع أمثلة عامة وأمثلة حمددة عن اجملاالت مأخوذة من املمارسات الدولية اجليدة يف اجملاالت. املب

 يف املشاريع املمولة من البنك الدول. املقبولة ملنع التلوث واحلد منه ومستوايت االنبعااثت 

جلديدة من خالل التقنية املتاحة تنص املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة على مستوايت األداء والتدابري اليت تعترب بشكل عام قابلة للتحقيق يف املرافق ا
البيئة والصحة والسالمة على املرافق القائمة وضع أهداف خاصة ابملوقع، مع حتديد جدول    بتكاليف معقولة. من املمكن أن يتضمن تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن 

 زمين مناسب لتحقيقها. 

تتضمن عملية التقييم   ومن املمكن أن يتضمن تطبيق املبادئ التوجيهية على املرافق القائمة وضع أهداف خاصة ابملوقع مع حتديد جدول زمين مناسب لتحقيقها. وقد
 ات خاصة ابملوقع.التوصية مبستوايت أو تدابري بديلة )أعلى أو أدىن(، واليت يف حال قبوهلا من قبل البنك الدول، تصبح متطلبات خاصة ابملشروع أو متطلب البيئي 

كانت مناسبة، نظرا  للظروف اخلاصة يف حال أن املستوايت أو التدابري األقل صرامة من تلك املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة  
أن اختيار أي مستوايت    ابملشروع، فإن هناك حاجة إىل تربير كامل ومفصل ألي بدائل مقرتحة كجزء من التقييم البيئي اخلاص ابملوقع. ينبغي أن يثبت هذا التربير

البيئة والصحة أداء بديلة يهدف إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة. عندما ختتلف لوائح الدولة املض يفة عن املستوايت والتدابري الواردة يف املبادئ التوجيهية بشأن 
 والسالمة، فإنه من املتوقع من املشاريع تطبيق األكثر صرامة من بينها. 

فإن املشروع، حسب االقتضاء، املبادئ  ،  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية   تعزيزلطبيعة أنشطة مشروع    ا  نظر 
( البناء وإيقاف التشغيل، إضافة إىل املبادئ التوجيهية بشأن  4( الصحة والسالمة اجملتمعية، و )3( الصحة والسالمة املهنية، )2( البيئة، )1التوجيهية العامة، تشمل )

 البناء ووقف التشغيل، وكذلك أي مبادئ توجيهية أخرى ذات صلة.

 االجتماعية احلماية تعزيز: املعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل واملعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملشروع 2قم دول ر اجل
 (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة اليمن يف الطارئة

املعايري البيئية  
واالجتماعية للبنك  

 الدويل

واملعايري االجتماعية  
والبيئية لربانمج األمم  

 املتحدة اإلمنائي

 الثغرات االشرتاطات اليمنية 
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املعيار البيئي  
  1واالجتماعي  

(ESS1  :)تقييم،  
وإدارة املخاطر واآلاثر  

 البيئية واالجتماعية. 

املعيار البيئي واالجتماعي  
2  (ESS  تغري املناخ :)

 وخماطر الكوارث 

القانون إعداد تقييم األثر البيئي أثناء إعداد مجيع  يتطلب  
املشاريع وإدراج تدابري التخفيف يف رأس مال املشروع  

والتكاليف املتكررة )مرسوم جملس الوزراء رقم  
(  1(. جيب أن يصف تقييم األثر البيئي: )89/1993

أنشطة املشروع املقرتحة، وتصميم النشاط، والبيئة احمليطة  
، مبا يف ذلك خريطة استخدام األراضي  اليت قد تتأثر

للمناطق اجملاورة، ومتطلبات وأنواع ومصدر الطاقة، واملواد  
اخلام وخدمات البنية التحتية والطرق خطة الطوارئ  
( و  2والسالمة، والتخلص من النفاايت وما إىل ذلك؛ )

، وكذلك  ( البدائل اليت تستخدم مدخالت أقل تلواث  3)
ن مشروع" )قانون محاية البيئة، املادة  النظر يف البديل "بدو 

 ، الفقرة )ب((. 37

متطلبات املراقبة    ا  تتضمن إرشادات تقييم التأثري البيئي أيض
  60وبناء القدرات والتحقق من نتائج ونتائج املراقبة )املادة  

 من قانون محاية البيئة(. 

 ال توجد ثغرات. 

يضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء  
املنفذين حتديد وتقييم وإدارة وختفيف ورصد املخاطر  

 البيئية واالجتماعية أو اآلاثر اليت قد حتدث يف أي
مرحلة من مراحل دورات املشروع، إىل جانب ضمان  
االستدامة وتقليل املخاطر االجتماعية والبيئية، مبا يف  

ذلك تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث. يضمن  
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه مجيع األنشطة  

( يف  ESSsمبا يتفق مع املعايري البيئية واالجتماعية ) 
 واملعايري االجتماعية والبيئية لربانمج  البنك الدول

 األمم املتحدة اإلمنائي والقانون اليمين. 

املعيار البيئي  
  2واالجتماعي  

(ESS2  العمل :)
 وظروف العمل. 

املعيار االجتماعي والبيئي  
 : العمل وظروف العمل 7

يتم تنظيم أنشطة السالمة والصحة املهنية يف اليمن مبوجب  
والقانون    5/1995من قانون العمل اليمين رقم    9الفصل  

، واليت تتطلب  25/2003والقانون رقم    25/1997رقم  
 موادها من أصحاب العمل اختاذ  

مجيع االحتياطات الالزمة لضمان ذلك. أماكن العمل  
 آمنة وصحية. 

دات املعايري البيئية واالجتماعية  هناك فجوة بي إرشا
للبنك الدول، واملعايري االجتماعية والبيئية لربانمج  

 األمم املتحدة اإلمنائي والقواني واللوائح اليمنية. 

سيتم تطبيق املشاريع أيهما أكثر صرامة. سيضمن  
املشروع توافر بيئة العمل املناسبة وظروف السالمة  

  خطة إدارة العمل. والصحة املهنية كما هو مبي يف

املعيار البيئي  
  3واالجتماعي  

(ESS  كفاءة املوارد :)
 ومنع التلوث وإدارته. 

املعيار البيئي واالجتماعي  
8  (ESS  منع التلوث :)

 وكفاءة املوارد. 

يعطي القانون الوطين األولوية ملبدأ محاية البيئة ومنع  
التلوث، وليس فقط لتخفيف اآلاثر أو تعويضها. كما  

البحث والتطوير يف مجيع اجلوانب البيئية )قانون    يشجع
 (. 90محاية البيئة، املادة  

سيتجنب املشروع أو يقلل من اآلاثر السلبية على  
صحة اإلنسان والبيئة عن طريق جتنب أو تقليل  

التلوث من أنشطة املشروع. وتعزيز اإلدارة اآلمنة  
 والفعالة والسليمة بيئيا  لآلفات. 

املعيار البيئي  
  4واالجتماعي  

(ESS  صحة اجملتمع :)
 وسالمته 

املعيار البيئي واالجتماعي  
3  (ESS  صحة :)

 اجملتمع وسالمته وأمنه 

سيقوم املشروع بتقييم ومعاجلة أي نوع من املخاطر   
املتعلقة ابلصحة واألمن والسالمة اليت قد تؤثر على  

اجملتمعات املتضررة. مسؤولية الشركاء املنفذين  
املتحدة اإلمنائي إلزالة وجتنب اآلاثر    وبرانمج األمم

 السلبية على اجملتمع. 

املعيار البيئي  
  5واالجتماعي  

(ESS  حيازة :)
األراضي والقيود  

املفروضة على استخدام  
األراضي وإعادة التوطي  

 غري الطوعي 

لن يتم تنفيذ املشروع يف األرض اليت قيدت أو برأت   
الطوعي. سيتم احلصول على  أو أعادت التوطي غري  

 إمجاع يف استخدام أي موارد مشرتكة. 

يشري إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إىل أنه لن  
يكون هناك إعادة توطي قسري وأنه سيتم حيازة  

األرض من خالل التربع الطوعي ابألرض فقط. يتم  
 قبول ثالثة شروط رئيسية فقط: 
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 املمتلكات العامة 

 األرض   وثيقة هبة من مالك

 وثيقة شراء األرض من قبل اجمللس احمللي 

يعتمد وثيقة هبة /التربع ابألرض أو شرائها من قبل  
اجمللس احمللي وجلنة املنتفعي أو احملكمة وترفق مع  

 مستندات املشروع. 

ومع ذلك ، سيضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
ي  والشركاء املنفذون ما يلي: )أ( أن املاحني أو املاحن 

احملتملي قد مت إبالغهم واستشارهتم بشكل مناسب  
بشأن املشروع واخليارات املتاحة هلم ؛ )ب( يدرك  

  ا  املاحنون احملتملون أن الرفض خيار ، وقد أكدوا كتابي
يف التربع ؛ )ج( أن مساحة    ا  استعدادهم للمضي قدم

األرض اليت يتم التربع هبا طفيفة ولن تقلل من  
بقية للمانح إىل ما دون تلك  مساحة األرض املت

املطلوبة للحفاظ على معيشة املتربع عند املستوايت  
احلالية ؛ )د( ال يتعلق األمر إبعادة توطي األسرة ؛  
)ه ( من املتوقع أن تستفيد اجلهة املاحنة مباشرة من  

املشروع ؛ و )و( ابلنسبة لألراضي اجملتمعية أو 
 مبوافقة األفراد  اجلماعية ، ال ميكن أن يتم التربع إال 

الذين يستخدمون األرض أو حيتلوهنا. سوف حيتفظ 
الشريك املنفذ بسجل شفاف جلميع املشاورات  

 واالتفاقات اليت يتم التوصل إليها 

املعيار البيئي  
 ESS)  9واالجتماعي  

 (: الوسطاء املاليون 9

يتعي على الوسطاء املاليي مراقبة وإدارة املخاطر    
واآلاثر البيئية واالجتماعية حملفظة األوراق املالية  
واملشاريع الفرعية للوسيط املال، ومراقبة خماطر  

، مبا يتناسب مع طبيعة التمويل  االستثمارات 
 الوسيط. 

ستتخذ الطريقة اليت سيدير هبا الوسيط املال حمفظته  
على عدد من االعتبارات،    ا  تلفة، اعتماد خم   أشكاال  

مبا يف ذلك قدرة الوسيط املال وطبيعة ونطاق  
 التمويل الذي سيقدمه الوسيط املال. 

يتعي على الوسطاء املاليي تطوير وصيانة أنظمة  
بيئية واجتماعية فعالة، وإجراءات وقدرة لتقييم وإدارة  

ضال  عن  ومراقبة خماطر وأتثريات املشاريع الفرعية، ف
 إدارة احلافظة الشاملة. خماطرة بطريقة مسؤولة. 
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التأكد من تلبية مجيع املتطلبات مثل عدم التمييز  
والعمل والصحة والسالمة املهنية وامحرار املظال 

 ومراقبتها 

املعيار البيئي  
  10واالجتماعي  

(ESS 10  إشراك :)
أصحاب املصلحة  

 والكشف عن املعلومات 

اإلدارة  متطلبات نظام  
االجتماعية والبيئية لربانمج  

األمم املتحدة اإلمنائي:  
إشراك أصحاب املصلحة  

 وآليات االستجابة 

من الدستور اليمين على أن محاية البيئة    35نصت املادة  
مسؤولية الدولة واجملتمع وأهنا واجب على كل مواطن.  

ويتطلب إشراك أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملموعات  
ابملشروع واملنظمات غري احلكومية احمللية، يف أقرب  املتأثرة  

يف عملية اإلعداد والتأكد من أن آراءهم    ،وقت ممكن
 وشواغلهم معروفة لصانعي القرار وأخذها يف االعتبار. 

ال توجد فجوة. يتعهد برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
وشركاؤه أبمهية املشاركة وااللتزام بي املشروع ويقر  

جود أصحاب مصلحة منفتحي وشفافي  أبمهية و 
لتعزيز املشاركة الفعالة جلميع الفئات الضعيفة  

واستدامة املشروع وملكية أصحاب املصلحة. تبدأ 
املشاركة واملشاركة مع أصحاب املصلحة من تصميم  

 املشروع ورصد التنفيذ والتقييم. 

 

 اآلثار والمخاطر االجتماعية والبيئية  .4

ألنه ال ميكن إجراء حتليل كامل للمخاطر حت يتم حتديد   ا  املخاطر االجتماعية والبيئية الرئيسية والتدابري اإلرشادية لإلدارة اخلاصة ابملشروع. نظر يلخص هذا الفصل  
حيتاج إىل مزيد من التفصيل من خالل الفحص والتقييم على مستوى   إرشاداي   ا  تفاصيل التصميم اخلاصة ابملوقع، فإن حتديد املخاطر على مستوى املشروع يوفر تقييم

(. لذلك، سيكون فحص املشاريع الفرعية والتقييمات اخلاصة ابملوقع وخطط اإلدارة اخلاصة ابملوقع أمرا  5املشروع الفرعي والتقييم وإدارة املخاطر )انظر الفصل  
 ضروراي .

على استكمال إجراءات الفحص    بناءمت حتديدها بوصفها ذات صلة  االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي اليت    ريواملعاي يقدم الفصل التال وصفا  للمبادئ  
(. على الرغم من ختصيص مستوايت خمتلفة من فئات املخاطر  1االجتماعي والبيئي على مستوى املشروع )إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي، انظر امللحق رقم  

 جيب أن يتبع التصنيف العام للمشروع أعلى مستوى من تصنيف املخاطر، وهو يف هذه احلالة كبري.  كبرية،ألنشطة خمتلفة، واليت ترتاوح من منخفضة إىل  

 واالستجابة اليمن يف الطارئة االجتماعية احلماية تعزيز: ملخص متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج األمم املتحدة االمنائي ملشروع 3دول رقم اجل
 (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة

املبدأ أو املعيار ضمن املعايري  
االجتماعية والبيئية لربانمج  

 األمم املتحدة االمنائي 

 ملخص متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية ذات الصلة 

. وكمبدأ شامل يف إعداد الربانمج، فإن عدم إغفال 2030إن عدم إغفال أحد وبلوغ أبعد نقطة أوال  هو الوعد الرئيسي جلدول أعمال عام   : عدم إغفال أحد  1املبدأ  
،  ا  واستبعاد  ا  ومتييز   ا  ملعاجلة حالة األشخاص األكثر هتميش  الرباجميةأحد يتطلب من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن يعطي األولوية لتدخالته  

تحدة  ومتكينهم كعناصر فاعلة يف عملية التنمية. يستهدف املشروع املتضررين واملصاحل واجملموعات املهمشة يف اليمن، وسينظر برانمج األمم امل
 اإلمنائي والشركاء املنفذين 

املستدامة، ويدعم مبادئ املساءلة وسيادة القانون، واملشاركة واإلدماج، واملساواة  يقر الربانمج اإلمنائي ابألمهية احملورية حلقوق اإلنسان يف التنمية   : حقوق اإلنسان 2املبدأ  
 وعدم التمييز. ويعطي املشروع األولوية ألشد الفئات تضررا وضعفا على النحو املبي يف خطة إشراك أصحاب املصلحة. 

: املساواة بي اجلنسي  3املبدأ  
 ومتكي املرأة 

تصميم وتنفيذ مشاريع فرعية مراعية للنوع االجتماعي مبا من شأن ضمان متكي كل من املرأة والرجل من  ينبغي أن يشجع املشروع على  
طر  املشاركة بصورة جمدية وعادلة، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة. برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملتزم بتحديد ومعاجلة أي خطر من خما

م على نوع اجلنس وغريه من أشكال االعتداء اليت قد حتدث، وفيما يتصل أبي من أنشطته املدعومة.  تعرض األشخاص املتضررين للعنف القائ
والتصدي له بفعالية، مبا يف ذلك األنشطة    ياجلنسويشرتط برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اعتماد تدابري الوقاية واالستجابة املناسبة ملنع العنف  

والتصدي هلا؛ فحص املوظفي؛ توفري التدريب على    اجلنسيلألشخاص املتضررين من املشاريع ملخاطر العنف  الرامية إىل منع التعرض احملتمل  
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مثل  منع العنف القائم على نوع اجلنس والتصدي له؛ بروتوكوالت اإلبالغ واالستجابة الفعالة؛ اإلحاالت إىل مساعدة الناجي اآلمنة والسرية  
 يف جنوب اليمن   اجلنسيابعة لصندوق األمم املتحدة للسكان يف الشمال واللجنة الفرعية املعنية ابلعنف  اللجنة الفرعية حلماية املرأة الت

وحفظها  إن تعزيز قدرة اجملتمعات على التكيف مع آاثر الصدمات والكوارث والنزاعات وحاالت الطوارئ، واإلدارة املستدامة للموائل الطبيعية   : املرونة واالستدامة 4املبدأ  
اإلمنائي    وإعادة أتهيلها )وما يرتبط هبا من وظائف تتعلق ابلتنوع البيولوجي والنظام اإليكولوجي( هلي أمور أساسية جلهود برانمج األمم املتحدة 

واة وإىل احلد من أوجه  الرامية إىل تطوير وتنفيذ مسارات التنمية املستدامة. ويسعى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل معاجلة الفقر وعدم املسا
 الضعف مع احلفاظ على رأس املال الطبيعي وتعزيزه. 

( متكي مشاركة اجملتمع احمللي النشطة  1يعزز برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املساءلة أمام أصحاب املصلحة يف الربامج واملشاريع من خالل ) املبدأ: املساءلة 
( ضمان قدرة أصحاب املصلحة  3( ضمان الشفافية يف تدخالت الربجمة؛ )2)  املعرضي إلغفاهلم؛  واملشاركة يف صنع القرار، ال سيما أولئك

( ضمان الرصد الفعال والرصد التشاركي مع  4)  احلقوق؛على التعبري عن خماوفهم والوصول إىل عمليات وآليات معاجلة الشكاوى املتوافقة مع  
 املخاطر االجتماعية والبيئية. أصحاب املصلحة واإلبالغ عن تنفيذ تدابري إدارة  

املعيار االجتماعي والبيئي على  
 مستوى املشروع 

 ملخص املعيار االجتماعي والبيئي: املقدمة واألهداف ونطاق التطبيق 

: حفظ التنوع  1املعيار  
البيولوجي واإلدارة املستدامة  

 للموارد الطبيعية 

اإلمنائي إىل احلفاظ على السلع واخلدمات اليت يوفرها التنوع البيولوجي )اتفاقية التنوع البيولوجي( والنظم  املقدمة: يسعى برانمج األمم املتحدة  
ربون التخزين  البيئية وتعزيزها من أجل أتمي سبل العيش والغذاء واملياه والصحة وتعزيز املرونة واحلفاظ على األنواع املهددة وموائلها وزايدة الك

انمج األمم املتحدة اإلمنائي إبدارة النظم اإليكولوجية وإعادة أتهيلها للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته، وتعزيز حقوق  والعزل. يلتزم بر 
 السكان املتضررين، مبا يف ذلك النساء، والشعوب األصلية، واجملتمعات احمللية يف االستخدام املستدام للموارد. 

لوجي، واحلفاظ على فوائد خدمات النظام اإليكولوجي وتعزيزها. لتعزيز اإلدارة واالستخدام املستدامي  األهداف: احلفاظ على التنوع البيو 
  للموارد الطبيعية احلية؛ لضمان التقاسم العادل واملنصف للمنافع من استخدام املوارد االحيائية؛ احرتام وصون وتشجيع معارف وابتكارات

 احمللية ذات الصلة ابحلفظ واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي واستخدامهم املعتاد للموارد البيولوجية وممارسات الشعوب األصلية واجملتمعات  

ر على  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا املعيار أثناء عملية الفحص االجتماعي والبيئي وعملية التصنيف. تنطبق متطلبات هذا املعيا
( التأثري احملتمل أو املعتمد على خدمات النظام البيئي للموائل املعدلة  2املوائل املعدلة والطبيعية واحلرجة؛ و / أو )  ( تقع يف1املشروعات اليت )

  ( تشمل إنتاج املوارد الطبيعية احلية )مثل الزراعة وتربية احليواانت ومصايد األمساك والغاابت(. 3أو الطبيعية أو احلرجة؛ و / أو )

املناخ وخماطر  : تغري  2املعيار  
 الكوارث 

اخ املقدمة: يضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن مشاريعه حساسة لتغري املناخ وخماطر الكوارث وال تساهم يف زايدة التعرض لتغري املن
اسرتاتيجيات تكميلية: التخفيف )تقليل انبعااثت  واألخطار الطبيعية. تتم متابعة احلد من اآلاثر السلبية لتغري املناخ والكوارث من خالل ثالث  

التكيف )تعديل النظم البشرية لتخفيف الضرر و / أو   (؛من صنع اإلنسان لتغري املناخ  جذراي    ا  ( اليت تعد سبب53غازات االحتباس احلراري )
مبا يف    ومعاجلتها،عة واسعة من املخاطر احملتملة  وخماطر الكوارث )عن طريق احلد من التعرض جملمو   (؛استغالل الفرص املفيدة من تغري املناخ

 (. . ..اخللبيولوجية والبيئية واجليولوجية.ذلك ا

األهداف: ضمان أن تكون مشاريع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي حساسة لتغري املناخ وخماطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على الصمود  
 انبعااثت غازات االحتباس احلراري املرتبطة ابملشروع وكثافتها  وحتقيق نتائج التنمية املستدامة؛ واحلد من

ى مجيع  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا املعيار أثناء عملية الفحص والتصنيف االجتماعية والبيئية. تنطبق متطلبات هذا املعيار عل 
رض لتغري ( قد يسهم يف زايدة التعرض و / أو التع 2( هلا نتائج إمنائية قد تكون مهددة بسبب تغري املناخ أو خماطر الكوارث؛ )1املشاريع اليت )

 ( قد ينتج عنه انبعااثت كبرية من غازات االحتباس احلراري. 3املناخ أو خماطر الكوارث؛ أو )

: صحة اجملتمع  3املعيار  
 وسالمته وأمنه 

آلاثر.  مقدمة: تدرك معايري الصحة والسالمة اجملتمعية أن أنشطة املشروع ومعداته وبنيته التحتية ميكن أن تزيد من تعرض اجملتمع للمخاطر وا 
التحتية  قد تنشأ اآلاثر السلبية احملتملة اليت تؤثر على الصحة والسالمة من جمموعة واسعة من األنشطة املدعومة، مبا يف ذلك من تطوير البنية  

د الكيميائية اخلطرة،  وأنشطة البناء، والتغريات يف طبيعة وحجم حركة املرور والنقل، وقضااي املياه والصرف الصحي، واستخدام وإدارة املواد واملوا
 التأثريات على املوارد الطبيعية والنظم البيئية، وتدفق العمالة يف املشروع، واالنتهاكات احملتملة من قبل أفراد األمن. 
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لروتينية  ( توقع وجتنب اآلاثر السلبية على صحة وسالمة اجملتمعات املتضررة خالل دورة حياة املشروع من الظروف الروتينية وغري ا1األهداف:  
( لتجنب أو 3( لضمان اجلودة والسالمة يف تصميم وبناء البنية التحتية املتعلقة ابملشروع ، ومنع وتقليل خماطر وحوادث السالمة احملتملة ؛  2؛  

تلكات تقلل من  ( ضمان أن محاية األفراد واملم4تقليل تعرض اجملتمع ملخاطر الكوارث واألمراض واملواد اخلطرة املرتبطة أبنشطة املشروع ؛  
( اختاذ تدابري فعالة للتصدي ألحداث  5للمعايري واملبادئ الدولية حلقوق اإلنسان ؛    ا  املخاطر اليت تتعرض هلا اجملتمعات ويتم تنفيذها وفق
 الطوارئ ، سواء كانت من صنع اإلنسان أو طبيعية 

االجتماعي والبيئي وعملية التصنيف. تنطبق متطلبات هذا املعيار على  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا املعيار أثناء عملية الفرز  
املشروعات اليت قد تشكل خماطر كبرية على صحة اإلنسان وسالمته. مت تضمي متطلبات إضافية لتجنب أو تقليل التأثريات على صحة  

  : منع التلوث وكفاءة املوارد 8اإلنسان والبيئة، بسبب التلوث يف املعيار  

املعتقدات  املقدمة: يدرك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن الرتاث الثقايف أساسي للهوية والذاكرة الفردية واجلماعية، ويعكس ويعرب عن القيم و  : الرتاث الثقايف4يار  املع
مان احلفاظ على الرتاث الثقايف ومحايته  واملعرفة والتقاليد واملمارسات املتطورة ابستمرار لدى الناس. يسعى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل ض

 وتعزيزه يف أنشطة املشروع بطريقة تتفق مع اتفاقيات الرتاث الثقايف لليونسكو أو أي صكوك قانونية وطنية أو دولية أخرى 

( احلفاظ على الرتاث الثقايف  2( محاية الرتاث الثقايف من التلف أو التغيري غري املناسب أو التعطيل أو اإلزالة أو سوء االستخدام؛  1األهداف:  
( تعزيز التشاور اهلادف مع أصحاب املصلحة فيما يتعلق  4( تعزيز التقاسم العادل للمنافع املتأتية من استخدام الرتاث الثقايف؛  3وصونه؛  

 ابحلفاظ على الرتاث الثقايف ومحايته واستخدامه وإدارته. 

ر أثناء عملية الفحص والتصنيف االجتماعية والبيئية. ينطبق املعيار على املشاريع اليت قد تؤثر  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا املعيا
( اليت  2( الواقعة يف، أو ابلقرب من موقع الرتاث الثقايف، ) 1على الرتاث الثقايف، مبا يف ذلك املشاريع اليت تفي أبي من املعايري التالية: )  ا  سلب

( يقرتح استخدام أشكال  3وعمليات هدم، وحركة األرض أو الفيضاانت أو التغريات البيئية األخرى؛ )تنطوي على أعمال حفر كبرية،  
 ملموسة أو غري ملموسة من الرتاث الثقايف ألغراض جتارية أو غري ذلك من األغراض. 

د آاثر سلبية أو ضارة يف الرتاث  لن يتم تنفيذ هذا املشروع يف موقع الرتاث الثقايف؛ لذلك جيب فحص وتقييم أي تدخل لضمان عدم وجو 
  الثقايف.

: العمل وظروف  7املعيار  
 العمل 

ساسية  املقدمة: السعي لتحقيق النمو االقتصادي الشامل واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، والعمل الالئق للجميع يتطلب محاية احلقوق األ 
. تسعى أنشطة املشروع إىل تعزيز مزااي تعزيز العمالة ونتائج التنمية واالستدامة من  للعمال، ومعاملتهم العادلة، وتوفري ظروف عمل آمنة وصحية

ل  خالل ضمان عالقات سليمة بي اإلدارة والعمال والتعاون يف تصميمها وتنفيذها. مت توجيه متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية من خال
   .3مة العمل الدولية واألمم املتحدة عدد من االتفاقيات والصكوك الدولية، مبا يف ذلك منظ

 ( تعزيز واحرتام وحتقيق املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل من خالل: 1األهداف:  

 دعم احلرية النقابية واالعرتاف الفعال ابحلق يف املفاوضة اجلماعية 

 منع استخدام عمالة األطفال والعمل اجلربي 

 العمال منع التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص بي  

 
بشأن حق    98بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    87تشمل هذه االتفاقيات )انظر الرابط( من بي اتفاقيات أخرى: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    3

بشأن إلغاء العمل اجلربي ؛ اتفاقية منظمة العمل  105؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  2014بشأن العمل اجلربي وبروتوكول   29الدولية رقم التنظيم واملفاوضة اجلماعية ؛ اتفاقية منظمة العمل 
بشأن املساواة يف األجور  100نظمة العمل الدولية رقم بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ؛ اتفاقية م 182بشأن احلد األدىن لسن االستخدام ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   138الدولية رقم 

بشأن    161بشأن السالمة والصحة املهنيتي ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    155بشأن التمييز )االستخدام واملهنة( ؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم    111؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 32.1تفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل ، املادة خدمات الصحة املهنية ؛ ا
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( لضمان امتثال األطراف املعنية لقواني التوظيف والعمل والقواعد واللوائح املعمول هبا وااللتزامات  3( محاية وتعزيز سالمة وصحة العمال؛  2
بشكل  ( عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب من خالل محاية ودعم العمال يف األوضاع احملرومة والضعيفة، مبا يف ذلك الرتكيز  4الدولية؛  

 خاص، حسب االقتضاء، على العامالت والعمال الشباب والعمال املهاجرين والعمال ذوي اإلعاقة 

ر بطريقة  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا املعيار أثناء عملية الفحص والتصنيف االجتماعية والبيئية. جيب تطبيق متطلبات هذا املعيا
اقد وطبيعة وحجم املشروع الفرعي وأنشطته احملددة واملخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية املرتبطة ابملشروع  متدرجة بشكل مناسب بناء  على التع

 ونوع العالقات التعاقدية مع عمال املشروع. 

تم تعيي . تنطبق شروط العمل وظروف العمل على مجيع عمال املشروع، مبا يف ذلك العاملي بدوام كامل وبدوام جزئي وعمال مؤقتي. ي3
ابملعايري االجتماعية والبيئة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملعايري البيئية    عمال املشروع أو التعاقد معهم من قبل الشركاء املنفذين، وجيب االلتزام

أثناء تنفيذ أنشطة املشروع الفرعي  الذي وافق على متطلبات هذا املعيار واليت جيب تناوهلا من قبل الشركاء املنفذين    واالجتماعية للبنك الدول
 ذات الصلة كما هو موضح يف خطة إدارة املشروع. 

: منع التلوث وكفاءة  8املعيار  
 املوارد 

ما تولد مستوايت    ا  املقدمة: يُدرك معيار منع التلوث وكفاءة املوارد أن زايدة النشاط الصناعي والتوسع احلضري والتنمية الزراعية املكثفة غالب
وتستهلك موارد حمدودة بطريقة قد هتدد الناس والبيئة على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي. إن منع   واألرض،ة من التلوث للهواء واملاء  متزايد 

التلوث وكفاءة املوارد عنصران أساسيان يف جدول أعمال التنمية املستدامة وجيب أن تتوافق مشاريع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع  
 مارسات الدولية اجليدة يف هذا الصدد. امل

على مستوى املشروع ملنع التلوث وكفاءة املوارد. يتم تناول احلد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري اليت تساهم يف    ا  حيدد هذا املعيار هنج
 : تغري املناخ وخماطر الكوارث. 2تغري املناخ يف املعيار  

( تعزيز  2السلبية على صحة اإلنسان والبيئة عن طريق جتنب أو تقليل التلوث من أنشطة املشروع ؛    ( جتنب أو تقليل اآلاثر1األهداف:  
( جتنب أو تقليل انبعااثت امللواثت املناخية قصرية وطويلة العمر  3االستخدام األكثر استدامة للموارد ، مبا يف ذلك الطاقة واألراضي واملياه ؛  

( جتنب أو تقليل توليد املواد والنفاايت اخلطرة وغري اخلطرة ، وتعزيز هنج قائم على حقوق اإلنسان  4بطة ابلربجمة ؛  واملواد املستنفدة لألوزون املرت
 ( تعزيز اإلدارة اآلمنة والفعالة والسليمة بيئيا  لآلفات. 5إلدارة املواد والنفاايت اخلطرة والتخلص منها ؛  

عيار أثناء عملية الفحص والتصنيف االجتماعية والبيئية. تنطبق متطلبات هذا املعيار على  نطاق التطبيق: يتم حتديد قابلية تطبيق هذا امل
(  3)  غازية؛ ( تولد أو تتسبب يف تولد نفاايت صلبة أو سائلة أو  2)  احلالية؛( هتدف إىل حتسي ممارسات إدارة النفاايت  1املشروعات اليت )

و    اآلفات؛مبا يف ذلك مبيدات    اخلطرة،أو ختزين أو التخلص من املواد واملواد الكيميائية  استخدام أو التسبب يف استخدام أو إدارة استخدام  
 .4( اليت تستهلك بشكل كبري أو تتسبب يف استهالك املياه أو الطاقة أو املوارد األخرى 4)

 

( للحصول على قائمة www.undp.org/sesاالجتماعية والبيئية )، وجيب الرجوع إىل املعايري للمتطلبات الرئيسية ذات الصلة ا  مالحظة: يوفر هذا ملخص
 شاملة ابملتطلبات.

 
قلل و / أو حتكم يف كثافة وتدفق كتلة إطالقها. تطبيق املمارسات الدولية اجليدة وإرشادات البيئة والصحة والسالمة جملموعة   ممكنا ،وعندما ال يكون التجنب   امللواثت،منع التلوث: جتنب إطالق  4

 .البنك الدول 
 ي السمعة الطيبة وسلسلة العهدة والتخلص منها. ضمان املقاولي ذو  املناسبة،واملعاجلة  االستخدام،وإعادة   االستعادة،وضمان   النفاايت،النفاايت: جتنب / تقليل توليد 

مبا يف ذلك اآلاثر املتباينة على النساء والرجال واألطفال. ال تصنيع أو استخدام املواد    الصحية، فقم بتقييم املخاطر   ممكن ا،املواد اخلطرة: جتنب / قلل إطالق املواد اخلطرة يف املواد. إذا ل يكن التجنب  
 مونرتايل أوزون(  الثابتة، لتدرجيي )ستوكهول امللواثت العضوية  اخلاضعة للحظر الدول أو التخلص ا

التابعة ملنظمة الصحة العاملية والرقابة من الفئة  la & lb وحظر استخدام مبيدات اآلفات من فئة  ضرر،واستخدام أقل    الرتكيبية،، وجتنب / تقليل املواد  IPM / IVM مبيدات اآلفات: تطبيق
 ة قواعد السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة التعامل مع مدون  الثانية،

 آاثر سلبية كبرية على اآلخرين / النظم البيئية. كفاءة املوارد: تطبيق تدابري فعالة من حيث التكلفة وفعالة من حيث التكلفة )على سبيل املثال تقليل استخدام املياه( لضمان عدم وجود  
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ويطبق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املعايري االجتماعية والبيئية اخلاصة به   ،ا  عموم( النظم االجتماعية اخلاصة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  3يوضح اجلدول رقم )
 اإلدارة االجتماعية والبيئية وآلية مشاركة واستجابة أصحاب املصلحة.  ونظام 8، 7، 3، 2( مبا يف ذلك املعايري االجتماعية والبيئية 2كما هو موضح يف اجلدول )

مع احلد األدىن من   إىل جنب ا  مت تلخيص املخاطر الرئيسية اليت مت حتديدها من خالل إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي أدانه جنب
 املتطلبات اليت جيب مراعاهتا وتدابري اإلدارة اإلرشادية. 

 النزاع  4.1

 األنشطة اليت قد تؤدي إىل خماطر الصراع 4.1.1

ابإلضافة جيب تطوير مجيع املشاريع الفرعية ابستخدام هنج حساس للنزاع لضمان أال تؤدي األنشطة إىل تفاقم الصراع أو العنف.    اليمن،بسبب الصراع املستمر يف  
برانمج األمم املتحدة قد حتدث النزاعات احمللية بسبب املنافسة على الوظائف احملدودة والصراع بي املقاولي والعمال احملليي. هذا عنصر أساسي يف التزام  ذلك،إىل 

 اإلمنائي حبقوق اإلنسان يف املعايري االجتماعية والبيئية. 

 

 تدابير اإلدارة  4.2

البياانت املقدمة من جمموعات األمم املتحدة ؛ اإلعداد و تشمل تدابري   التنفيذ اإلدارة بشكل أساسي وضع تعريف واضح ملعايري االستهداف واالختيار بناء  على 
حاب املصلحة ملزيد من  التشاركي للمشاريع الفرعية من قبل اجملتمعات وأصحاب املصلحة املعنيي )راجع قسم إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية حول مشاركة أص

حة لضمان التعامل يف الوقت  التفاصيل( ؛ التواصل املتكرر مع اجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة احملليي ؛ إجراءات معاجلة املظال / آليات استجابة أصحاب املصل
 ، لزايدة الشفافية. املناسب مع معاجلة املظال ؛ واإلفصاح العلين عن أسباب رفض املشاريع الفرعية ، إن وجدت 

للنزاع ملنع النزاعات واكتشافها واالستجابة بسرعة   ا  حساس  ا  يطبق مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر هنج
 ت إمنائية فعالة. للنزاعات احملتملة. وهذا يساعد على ضمان أن عملية التنفيذ لن تسبب أي ضرر ويؤدي إىل تدخال

 يتم اختاذ اخلطوات التالية لضمان حتقيق هذا اهلدف: 

يليه التنسيق مع اجلهات الفاعلة   واملديرايت،من خالل التخصيص الشفاف لألموال الذي يستند إىل مؤشرات اإلحصاء الوطنية على مستوى احملافظات  •
 املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم / الصندوق االجتماعي للتنمية الصراع على املوارد.  سيقلل مشروع األشغال العامة / شاملة،احمللية وعملية تشاركية 

 يعتمد اختيار املستفيدين من اجملتمع على معايري أهلية شفافة ومشاورات مع اجملتمعات والقادة احملليي.  •
ووكاالت تنمية املنشآت الصغرية  تقوم فرق مشروع األشغال العامة /    التدخالت، قبل التنفيذ وأثناء املشاورات التشاركية مع اجملتمعات احمللية لتحديد   •

ي الصندوق االجتماعي للتنمية بتحليل السياق الذي سيتم فيه تنفيذ املشروع للتأكد من أن تدخل مشروع األشغال العامة / الصندوق االجتماع  /واألصغر
ووكاالت تنمية املنشآت  مشروع األشغال العامة /    طقة ابلذات. ميّكن هذا التحليلللتنمية لن يتسبب يف حدوث صراع أو تصعيد الصراع يف تلك املن

 من فهم التفاعل بي التدخل والسياق يف منطقة معينة. ستكون اخلطوات على النحو التال:  الصندوق االجتماعي للتنمية /الصغرية واألصغر
o .فهم السياق الذي سيتم فيه تنفيذ املشروع 
o  الصراع واحلساسية. إجراء حتليل 
o  .فهم التفاعل بي التدخل والسياق 
o  .ربط حتليل الصراع بدورة برجمة التدخل 
o  .استخدام هذا الفهم لتجنب اآلاثر السلبية وتعظيم اآلاثر اإلجيابية 
o  .)تنفيذ ومراقبة وتقييم التدخل يف ظل هنج حساس للنزاع )مبا يف ذلك إعادة التصميم عند الضرورة 

ة   عملية الشراء مبا يف ذلك التعاقد مع اجملتمع. يعترب التعاقد اجملتمعي طريقة تنفيذ اثنوية من قبل كل من الصندوق االجتماعي للتنميضمان الشفافية يف •
ن اجملتمع  من خالل جلا  املستهدفة،وبرانمج األشغال العامة لتعظيم دور اجملتمعات يف إدارة وتنفيذ مبادرات حمددة. يشرك التعاقد اجملتمعي اجملتمعات  

فإن شروط األهلية للمقاولي اجملتمعيي أقل   لذلك،يف ختطيط وتنفيذ وإدارة مبادرات التنمية من خالل املقاولي اجملتمعيي واملوردين احملليي.    املنتخبة،
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ال سيما يف إجراء    املنفذ،عدم وجود شرط خلربة املشروعي الفرعيي والقدرة املالية( ويتم تقاسم املسؤولية بينهم وبي الشريك    املثال،)على سبيل    ا  إحلاح 
 . وأتمي العمالوإنفاذ تدابري احلماية  التقنيي،وتعيي املوظفي  والتوعية،التدريب على احلماية 

البيئية واالجتماعية امل • توقعة )مبا يف ذلك خماطر الصحة والسالمة املهنية( أثناء إعداد املشروع وتدابري التخفيف يف خطة التصميم  يتم حتديد التأثريات 
 أتكد من انعكاس هذه التدابري كميا  كبنود مدفوعة يف فاتورة الكميات اخلاصة ابملناقصة.  التدابري،والتنفيذ. عندما تكون االستثمارات مطلوبة لتنفيذ 

 مبا يلي: و مشروع األشغال العامة / وكاالت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر / الصندوق االجتماعي للتنميةحيتفظ موظف يذ،التنفأثناء عملية  •
o  احملتملة حول املشروع وحماولة إبقاء املخاطر عند احلد األدىن.  أوجه التعارضمراقبة الوضع للتنبؤ والتعرف على 
o ات احمللية واللجان اجملتمعية كالعبي مهمي يف حل النزاعات. املتابعة من أجل تعزيز الشراكة مع السلط 

من    ا  حل النزاع القائم أو أن يكون جزءل مشروع األشغال العامة / وكاالت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر / الصندوق االجتماعي للتنمية يف  ال يتدخ •
يف احلد من   ت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر / الصندوق االجتماعي للتنميةمشروع األشغال العامة / وكاالقد يساعد تدخل    ذلك،أي نزاع. ومع  
 الصراع احلال. 

يف بيئة يسود فيها الصراع مثل النزاعات مشروع األشغال العامة / وكاالت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر / الصندوق االجتماعي للتنمية  قد يعمل   •
 وأنشطتهم،التضارب الذي حييط بعملهم    ا  ليمن أو بسبب النزاعات القبلية. يدرك املوظفون يف مثل هذه احلالة متامالناجتة عن احلرب يف بعض املناطق يف ا

 لكن مشروعهم ال يتعامل بشكل مباشر مع الصراع.
مشروع األشغال العامة / وكاالت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر /  والتدخالت اجملتمعية األخرى أن تدخل    العمالة   كثيفة  األشغال  برانمجوجد تقييم   •

 يزيد من تضامن اجملتمع وتعاونه. الصندوق االجتماعي للتنمية 
ماعي للتنمية أداة مكملة للقبض على الصندوق االجت   /وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر  ستكون آلية تقدمي الشكاوى يف مشروع األشغال العامة /   •

والتعامل معها بشفافية واستخالص الدروس منها لتحسي األداء يف الربامج    أعاله،أوجه القصور اليت قد تظهر من خالل اإلجراءات االحرتازية املذكورة  
 املستقبلية. سيتم إبالغ األشخاص املتضررين من املشروع آبلية الشكوى. 

املتحدة    ذلك،ابإلضافة إىل   للنزاع ابلتعاون مع برانمج األمم  الصغرية   اإلمنائي،مت تطوير إطار عمل حساسية  تنمية املنشآت  العامة / وكاالت  ومشروع األشغال 
 األمم املتحدة اإلمنائي . مت تصميم إطار العمل اخلاص حبساسية النزاع لالستخدام من قبل اجلهة املنفذة اليت يدعمها برانمج واألصغر / الصندوق االجتماعي للتنمية

 االجتماعية  احلماية  تعزيزوخارج مشروع    داخل-وهو يعتمد على العمل الكبري الذي قامت به ابلفعل الوكاالت املنفذة لتطوير طرق عملية للعمل حساسة للنزاع  
قدرات املوظفي والقدرة التنظيمية على املمارسات احلساسة للنزاع. يستخدم هذا اإلطار    وبناء-(  19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة   واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة

  تعزيز  ومتكيفة مع السياق الفريد يف اليمن وتركيز مشروع  الدولية،أبدوات وإرشادات من التجارب    ا  مدعوم  املنفذة،بشكل مباشر احملتوى الذي أنتجته الوكاالت  
. واهلدف من ذلك هو تسهيل تكامل اإلطار مع األدوات والتوجيهات املوجودة  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية

 ابلفعل لدى الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة. 

الرغم    على-  ا  فإن كال الوكالتي املنفذتي ملتزمتان بدمج احلساسية للنزاع عرب عملها ومؤسسي  ذلك،ومع    5كان تركيز هذا اإلطار يف الغالب على مستوى املشروع. 
مهمة تتعلق ابحلساسية للنزاع مت حتديدها يف تقييم منفصل حلساسية النزاع وحتليل النزاع وإجياز حساسية   اسرتاتيجيةخماطر وفرص    ا  من اختالف احتياجاهتما. هناك أيض 

 النزاع.

يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة بتنفيذ العديد من املشاريع األخرى مع ماحني   الدول،يركز هذا اإلطار على املشاريع املمولة من البنك  بينما  
ر عمل احلساسية جتاه النزاعات على أنه جيب أن يُنظر إىل إطا  النحو،آخرين ومن املهم جتنب االضطرار إىل تنفيذ أطر عمل منفصلة لكل جهة ماحنة. على هذا  

قدم  املضي  العامة  األشغال  وبرانمج  للتنمية  االجتماعي  للصندوق  اليت ميكن  املؤسسية  واملمارسات  األدوات  من  أوسع  مكوانت جمموعة  نطاق   ا  أحد  هبا خارج 
-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  ةاحلماي  تعزيزاملشروعات املمولة من البنك الدول. يتماشى هذا النهج مع التزام مشروع  

سياق ما بعد  يف-للنزاع  واحلساسة-بتعزيز قدرة املؤسسات احمللية على العمل بفعالية أثناء النزاع يف اليمن وتوفري قدرة تقدمي اخلدمات اليت تشتد احلاجة إليها  (19
 الصراع يف املستقبل. 

 
 مهمة إلنتاج إطار العمل، هبدف تعزيز املمارسات املتسقة واحلساسة للنزاع عرب تنفيذ املشروع. كان هذا هو تركيز الشروط املرجعية لل   5
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لرئيسي ويف املكاتب  مجيع الشركاء بتنفيذ اإلطار بطريقة تشمل املشاورات املستمرة مع مديري الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة يف املقر ايلتزم  
إىل   ا  . السياق يف اليمن. سيؤدي ذلك أيضالفرعية لالستفادة من معرفتهم العميقة ابلقضااي احملددة يف كل سياق حملي واالستجابة بشكل فعال ملا ال ميكن التنبؤ به

 تعزيز امللكية املؤسسية وفائدة اإلطار. 

مما يعين أنه ال ميكن تطبيق إطار العمل كمخطط. بدال  من ذلك، مت تصميمه لتوفري    له،السمة األساسية حلساسية النزاع هي القدرة على تتبع السياق واالستجابة  
 (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزهيكل للممارسات احلساسة للنزاع اليت ميكن استخدامها ابستمرار داخل  

احملددة على األرض. لذلك قد يكون من املفيد حتديد نقاط املراجعة للتفكري يف كيفية استخدام الوكاالت املنفذة ليس فقط هلذا  مع كوهنا قابلة للتكيف مع الظروف
صراع ما هو الدعم اآلخر الذي قد حيتاجون إليه ملواصلة اتباع ممارسات حساسة للنزاع على املستوى املؤسسي. )راجع إطار عمل حساسية ال  ا  اإلطار، ولكن أيض 

 11للحصول على تفاصيل متعمقة(. انظر امللحق 

 النوع االجتماعي واإلدماج االجتماعي 4.3

واحلواجز اليت حتول دون مشاركة اإلانث   القراروالقيود القانونية على التنقل واختاذ  التعليم،)أي يف يف ظل استمرار وجود فجوات بي اجلنسي حت قبل اندالع النزاع 
والعمل املدفوع األجر ونشاط إنشاء املشاريع(، فإن النساء هن أكثر عرضة للتحدايت االقتصادية واالجتماعية ياة السياسية وقلة فرص التعبري  يف قوة العمل ويف احل

 الشرائية للغذاء واالحتياجات األساسية. الوصول إليهن بشكل استباقي لتمكينهن من الوصول إىل النقد لتحسي قدرهتن واألمنية اليت تنج عن النزاع، وابلتال ينبغي 
يتضمن املشروع إجراءات حمددة ومعايري مصممة  من خالل وعرب وضعها يف سياق معايري النوع االجتماعي احملافظة والصارمة.تتأثر الفجوات الصارخة بي اجلنسي 

ة للنساء لالستفادة من فرص العمل )على سبيل املثال، استهداف األسر اليت تعليها لضمان إدماج ومشاركة املرأة. وستضمن هذه املعايري املصممة توفري فرصة متساوي
 على النوع االجتماعي القائم  والعنف  إضافة إىل ذلك، مت تطوير خطة للنوع االجتماعي    (.نساء والسماح ابملرونة يف ساعات العمل وتوفري رعاية األطفال يف املوقع

 (. 11)انظر امللحق  اأي خماطر حمتملة ومنعهللقضاء على 

والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب كمجموعات ضعيفة حمددة يف االستهداف ابإلضافة إىل نوع التدخل. إن حتسي سبل    ا  يتم تضمي اعتبار النازحي داخلي
 واإلدماج، والتماسك،   االجتماعية،العيش للفئات األكثر ضعفا  أمر أساسي للحد من الفقر وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. ميكن أن يساهم يف مزيد من العدالة  

الفقر واحلرمان واالستبعاد االجتماعي. كان   اليمن، وكلها ضرورية لكسر حلقة  البشري يف  املال    اليمن   يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيز  ملشروعوتكوين رأس 
 واالستجابة للصدمات. اليمين دور فعال يف تقدمي استجاابت شبكات األمان التكيفية  (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة

 األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل آاثر أو خماطر على النوع االجتماعي واإلدماج االجتماعي  4.3.1

يف خضم األزمة الراهنة يف اليمن، حيث تتأثر النساء   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزيتم تنفيذ مشروع  
 احلماية تعزيزوع  ويف الوقت نفسه هن مطالبات ابلقيام أبدوار جديدة وإضافية كمعيالت لألسر أو أن يوفرن مصدر للدخل. يف ضوء ذلك، تبي أن تنفيذ ملشر سلبا  

إنتاج    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية إعادة  احتمالية  على  ينطوي  اليمن  النوع يف  أساس  على  املرأة  التمييز ضد 
 االجتماعي، يف حال ل تؤخذ اعتبارات مراعاة النوع االجتماعي يف احلسبان ضمن هنج املشروع. 

 اإلدارة تدابري  4.3.2

على تعزيز املساواة بي   يف اليمن  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزإىل أقصى حد ممكن، سيعمل مشروع  
خلطة النوع االجتماعي والعنف القائم   اجلنسي ومتكي املرأة والسعي إىل احلد من أوجه عدم املساواة بي اجلنسي يف الوصول إىل الرقابة على املوارد وفوائد التنمية وفقا  

 على النوع االجتماعي. 

والرجال على حد سواء القدرة على املشاركة بشكل هادف وعادل والوصول بشكل عادل إىل موارد ستكفل املشاريع الفرعية أن يكون لدى النساء   •
 املشروع واحلصول على فوائد اجتماعية واقتصادية مماثلة. 

 لن متارس املشاريع الفرعية التمييز ضد النساء أو الفتيات ولن تعزز التمييز القائم على النوع االجتماعي و /أو عدم املساواة. •
 . ستكفل املشاريع الفرعية تنفيذ تدابري وقائية ملنع احتمال تعرض املستفيدين والعمال واألشخاص املتضررين لالستغالل واالعتداء اجلنسيي •
 مة. ستكفل املشاريع الفرعية تنفيذ تدابري وقائية ورقابية ملنع احتمال تعرض املستفيدين والعمال واألشخاص املتضررين ملخاطر الصحة والسال •
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عية والبيئية لربانمج األمم املتحدة سيقوم املشروع ابلبناء على اخلدمات احلالية وجتريب هُنُح جديدة على أساس اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول واملعايري االجتما
 اليمن   يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزقام مشروع  اإلمنائي لتحسي جودة خدمات الرعاية االجتماعية املستهدفة والفرص االقتصادية لألشخاص ذوي اإلعاقة.  

حتديد املشروع واختيار املوقع واإلدارة والرقابة. فيما   عندإبدماج قضااي النوع االجتماعي ويعال املساواة بي اجلنسي    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة
واإلسهام يف تقدمي خدمات عمهن يف توفري مصدر للدخل  وع بشكل فعال ابستهداف النساء لدذها املشروع. قام املشر يلي أدانه شرح للتدابري اإلدارية املناسبة اليت اخت

يسه لعالج سوء  جمتمعية وأصول كسب العيش من خالل النقد مقابل العمل والنقد مقابل اخلدمات وكذلك النقد من أجل التغذية، ومن خالل متويل خمصص مت تكر 
سهيل وصول األسر  احلاد وسوء التغذية احلاد الوخيم لدى النساء احلوامل واملرضعات )واألطفال( من خالل تقدمي املساعدة النقدية )األم هي املستفيدة( وت التغذية  

 املتضررة إىل خدمات التغذية. 

تهداف هي األسرة. يتم تشجيع النساء على املشاركة من  يف سبيل ضمان استهداف النساء من قبل املشروع، يف تدخالت النقد مقابل العمل، تكون وحدة االس
ال يف املوقع )سيؤدي ذلك  خالل التدابري اليت جتعل مشاركتهن أسهل ومقبولة لدى األسر واجملتمع: السماح ابملرونة يف ساعات العمل يف املوقع وتوفري رعاية لألطف

وجود املشروع الفرعي على مستوى اجملتمع احمللي وقي موقع قريب من القرويي، ومن خالل التشاور مع أيضا  إىل توظيف مقدم رعاية من اجملتمع احمللي(، إضافة إىل 
اليت يتم إنشاؤها. فالنساء هن    النساء حول أنواع املشاريع الفرعية اليت ميكنهن املشاركة فيها. ومن املفرتض أن تستفيد النساء ابلتساوي من البىن التحتية اجملتمعية

تستفيد النساء  ت الرئيسيات من نظم جتميع املياه إذ أن هذه النظم تقلل من الوقت واجلهد يف جلب املياه، وهي مسئولية تقع على عاتق النساء والفتيات.املستفيدا
رئيسيات يف األجور واملستفيدات من  أيضا  من وجود مراحيض يف املنزل، ويستعدن كرامتهن وحتررهن من مهانة قضاء احلاجة يف العراء. النساء أيضا  هن املشاركات ال

 تقدمي اخلدمات التغذوية. 

شطة التغذية تستهدف األسر اليت توجد فيها نساء حوامل ومرضعات وأطفال دون سن اخلامسة. ينصب الرتكيز بشكل أساسي على نابإلضافة إىل ذلك، فإن أ
لن تقتصر عليها، حيث أنه يتم استبعاد الكثري من األسر الفقرية من    ولكن-الفقراء فقرا     أشد-األسر املؤهلة من قائمة األسر املقدمة من صندوق الرعاية االجتماعية  

شهرا  مشروطة حبضور    12برانمج صندوق الرعاية االجتماعية. حتصل النساء واألطفال يف األسر املعتمدة لدى صندوق الرعاية االجتماعية على مساعدة نقدية ملدة  
ابعة العالج )املقدم من القطاع الصحي(. يستفيد أفراد اجملتمع احمللي األوسع واألمهات واألطفال دون سن اخلامسة والذين مت فحصهم جلسات التثقيف الصحي ومت

 أشهر(.  9- 6ومت حتديد إصابتهم بسوء التغذية احلاد أو سوء التغذية احلاد الوخيم من بدل النقل واإلقامة وبدل عالج خالل فرتة العالج )

 البيولوجي والموارد الطبيعيةالتنوع  4.4

املستد  للتنمية  أساسية  أمور  الطبيعية هي  للموارد  املستدامة  البيئي واإلدارة  النظام  البيولوجي واحلفاظ على خدمات  التنوع   احلماية  تعزيزامة. مشروع  احلفاظ على 
والنظم   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية البيولوجي  التنوع  يوفرها  اليت  واخلدمات  السلع  على  احلفاظ  إىل  اليمن  يف 

ة املهددة وموائلها وزايدة  اإليكولوجية وتعزيزها من أجل أتمي سبل كسب العيش والغذاء واملياه والصحة، وتعزيز القدرة على التكيف واحلفاظ على األنواع اإلحيائي
يف اليمن أيضا  االستخدام   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع  ختزين وعزل الكربون. سوف يشجع  

 كسب العيش. جي واستعادة سبل  املستدام للموارد الطبيعية لدعم سبل كسب عيش اجملتمعات احمللية الضعيفة ابإلضافة إىل تقاسم املنافع بي احلفاظ على التنوع البيولو 

 األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء آاثر أو خماطر على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية  4.4.1

 يف جماالت مصايد األمساك والزراعة والثروة احليوانية وموارد املياه.  تدخالتسيقوم املشروع بتنفيذ 

 مصايد األمساك )منخفضة إىل متوسطة املخاطر( 

يف منخفض  مت التوصل إىل أن أنشطة املشروع لدعم الصيادين على نطاق صغري من خالل توفري حمركات القوارب من أجل زايدة إنتاج الغذاء تقع ضمن تصن 
يف أن املشروع املخاطر. سيعمل املشروع على استهداف الصيادين احلرفيي الذين يستخدمون قوارب صغرية ذات حمرك بنزين خارجي واحد. هناك خطر منخفض  

للحوادث    ا  رئيسي  ا  لطاقة اليت تعد سببقد يؤثر على التنوع البيولوجي واملوارد الطبيعية من خالل االستغالل املفرط ملصايد األمساك. خماطر احملرك احملتملة )حريق( وفقدان ا
وغري مناسبة للعمليات البحرية(. ال تستخدم حمركات القوارب الصغرية   ا  جد   وهي صغرية  األساسية،ما تفتقر إىل معدات السالمة    ا  لقوارب الصيد الصغرية )اليت غالب

يتم جتهيز بعض الصيادين يف املياه العميقة، وابلتال فإن هذا يقلل من إمكانية الصيد اجلائر ابإلضافة إىل أن الصيادين سوف يستخدمون طرق الصيد التقليدية. س
سريع عملية البحث عن األمساك وابلتال االقتصاد يف استخدام الوقود. سيشمل تصميم هذا النشاط يف إطار مشروع أبجهزة البحث عن األمساك ملساعدهتم يف ت
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يف اليمن على أحكام لضمان االستدامة، وسيقوم املشروع بعناية برصد   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيز
 لصيادين أثناء تنفيذه. وسيشمل ذلك التدريب املناسب وبناء القدرات للصيادين احلرفيي لضمان التخفيف من هذه املخاطر. أنشطة ا

 الزراعة والثروة احليوانية على نطاق صغري )خماطر منخفضة إىل متوسطة(  

ق فقط ببناء نظام الري وال تشمل  ستشمل األنشطة ما يلي: إعادة أتهيل األراضي الزراعية وإعادة أتهيل البنية التحتية لري املزارع والبنية التحتية الزراعية اليت تتعل
مطار توفري املدخالت الزراعية، دعم منتجي أنشطة مثل بناء مراحيض احلفر، وشبكات الصرف الصحي، وقنوات احلماية من الفيضاانت؛ املصاطب، حصاد مياه األ 

غذائي. من املتوقع حدوث  الثروة احليوانية. تشمل أنشطة الثروة احليوانية إنشاء ساحات ابإلضافة إىل مساعدة املزارعي على احلفاظ على القطيع وحتقيق األمن ال
 خماطر حمتملة جراء استخدام مبيدات اآلفات واألمسدة. 

م اإليكولوجية شاريع صغرية احلجم بطبيعتها، إال أن اآلاثر الرتاكمية لتقدمي الدعم إىل اجملتمعات احمللية قد تنطوي على آاثر غري مقصودة على النظعلى الرغم من أن امل
أيضا  نشوء آاثر سلبية يف معاجلة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء أتثري سليب على تقدمي خدمات النظام اإليكولوجي وعلى التنوع البيولوجي. من املمكن أن يشمل ذلك  

 اثر وتدابري اإلدارة الالزمة. البالستيك والنفاايت املتولدة من املدخالت الزراعية. عند إجراء مزيد من فحص املشروع الفرعي، ستتوفر املزيد من املعلومات عن مدى اآل

رق مبزيد من التفصيل إىل ذكر اآلاثر احملتملة الستخدام مبيدات اآلفات يف النشاط  ابإلضافة إىل ذلك، وحبسب الفصل أدانه حول معايري التلوث، فإنه سيتم التط
 املتعلق بتوفري املدخالت الزراعية. 

 

 تدابري اإلدارة  4.4.2

نوع البيولوجي وإدارة املوارد حفظ التاملعايري االجتماعية والبيئية  وميكن الرجوع إىل إرشادات إضافية يف   اإلدارة،ويرد أدانه تلخيص لالعتبارات اخلاصة بتحديد تدابري  
 الطبيعية. 

الستخدام وتطوير    احرتازاي    ا  يف اليمن هنج  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  مشروع تعزيزيطبق    النهج الوقائي:
 وإدارة املوائل الطبيعية وخدمات النظام البيئي هلذه املوائل واملوارد الطبيعية احلية. 

النظام تنوع البيولوجي وخدمات  كجزء ال يتجزأ من عملية التقييم االجتماعي والبيئي، يتم حتديد ومعاجلة التأثريات املباشرة وغري املباشرة على املوارد الطبيعية وال  التقييم:
لوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، اإليكولوجي يف منطقة أتثري املشروع. يف املشاريع الفرعية اليت تنطوي على أتثريات كبرية حمتملة على املوارد الطبيعية والتنوع البيو 

واألنواع الغريبة الغازية واالستغالل املفرط والتغريات اهليدرولوجية،   والتدهور والتجزئة  واألنواع،( خماطر فقدان املوائل  1ستنظر عملية التقييم يف مجلة أمور من بينها )
( القيم املختلفة )مثل االجتماعية والثقافية واالقتصادية( املرتبطة ابلتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية من قبل اجملتمعات 2وحتميل املغذايت والتلوث و )

 ثة احملتملة. ينبغي النظر يف اآلاثر املتعلقة ابملشروع عرب املناظر الطبيعية اليت حيتمل أن تتأثر.د اثر الرتاكمية واملستحاليت حيتمل أن تتأثر. سيتم تقييم اآل

ارد وتطويرها ومحايتها ستتم إدارة املوارد الطبيعية احلية بطريقة مستدامة. اإلدارة املستدامة للموارد هي إدارة استخدام املو   اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية:
االجتماعي واالقتصادي والثقايف مع احلفاظ على تلك املوارد لتلبية    سي وضعهمبطريقة أو مبعدل ميّكن األفراد واجملتمعات، مبا يف ذلك الشعوب األصلية، من حت

استشارة   ا  ء واملاء والنظم اإليكولوجية للرتبة. تضمن اإلدارة املستدامة أيضاحتياجات األجيال القادمة. وهذا يشمل محاية التنوع البيولوجي والقدرة الداعمة للحياة للهوا
 افع بشكل منصف. األشخاص الذين يعتمدون على هذه املوارد بشكل صحيح، وإاتحة الفرص للنساء والرجال للمشاركة على قدم املساواة يف التنمية وتقاسم املن

املستدامة للموارد من خالل تطبيق أفضل املمارسات اإلدارية املناسبة واخلاصة ابلصناعة، وحيثما يتم تقنينها، من خالل    سيكفل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اإلدارة
 تطبيق معيار أو أكثر من املعايري املوثوقة ذات الصلة كما يتضح من نظام التحقق أو االعتماد املستقل. 

سيدعم برانمج األمم املتحدة   احمللية،د و / أو إدارة املوارد الطبيعية احلية من قبل صغار املالك و / أو اجملتمعات  ابلنسبة للمشاريع اليت تنطوي على إنتاج و / أو حصا
 اإلمنائي اعتماد ممارسات إدارة املوارد املستدامة املناسبة واحلساسة ثقافيا . 

  مت حتديد تدابري إدارة حمددة لسياق املشروع لكل قطاع. سيتم بناء القدرات  أعاله،ابإلضافة إىل املتطلبات العامة املتعلقة بتدابري اإلدارة كما هو مذكور يف القسم  
 ورفع مستوى الوعي بشأن استخدام املبيدات واألمسدة للمنتفعي ملواجهة املخاطر وتدابري التخفيف الالزمة. 
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 لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي )مصايد األمساك( املعايري االجتماعية والبيئية تدابري إدارة حمددة للمشروع ابإلضافة إىل تدابري 

سؤولة عن ضمان وجود بروتوكوالت الصيد اليت حتدد إجراءات مصايد األمساك املستدامة وااللتزام هبا، حلماية األرصدة السمكية سيعمل املشروع مع مجعيات الصيد امل 
الساحلية   وى حصاد املواردوتنظيم الضوابط املومسية على الصيد. يعمل التطوير والتنفيذ الصارم للسياسات واألدوات التشريعية واإلدارية على ضمان احلفاظ على مست

 ضمن احلدود البيولوجية للمناطق الساحلية اليمنية. 

ئية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واليت سيتم تنفيذ املشروع مبا يتماشى مع احلفاظ على التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف املعايري االجتماعية والبي 
وم الصيد املستدام واملسؤول من خالل هذه الشراكة. من خالل دعمه املباشر لصغار الصيادين، سيعمل املشروع على حتسي تشمل إدارة الصيد. سيتم تعزيز مفه

 سبل عيش اجملتمع والتدريب على اجلودة واستدامة املوارد لتشمل احلد من اهلدر. 

 مج األمم املتحدة اإلمنائي اليت سيتم تطويرها على أساس السياق احمللي:تدابري إدارة حمددة للمشروع ابإلضافة إىل املعايري االجتماعية والبيئية لربان

ملياه والرتسبات والكوارث املتعلقة جيب إجراء تقييمات للمخاطر االجتماعية والبيئية ملعاجلة من بي أمور أخرى اآلاثر واآلاثر احملتملة املتعلقة بتقلب املناخ، وتلوث ا
 وإنتاج الطاقة والزراعة ومصايد األمساك. ابملياه وإمدادات مياه الشرب 

 

 تغير المناخ  4.5

بل وتقويض التنمية البشرية من خالل آاثره على قطاعات    ميثل تغري املناخ أحد التهديدات الرئيسية للتنمية املستدامة ومكافحة الفقر. فتغري املناخ له القدرة على تعطيل
. تغري  مبا يف ذلك على الزراعة وإنتاج الغذاء واملياه والنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية األخرى وإدارة خماطر الكوارث وعلى قطاع الصحة  الرئيسية،وأنشطة التنمية  

ية، مما يزيد من خطر وقوع الكوارث الشديدة األثر. اجملتمعات اليت تتعرض ابلفعل لآلاثر النامجة عن تغري املناخ قد املناخ قد يؤدي إىل تفاقم األحوال املناخية القاس 
 تشهد تسارعا  و / أو تكثيفا  لآلاثر بسبب أنشطة املشروع اليت ال يتم فيها إدماج وتوقع خماطر تغري املناخ. 

والسيول اجلارفة وتغريات أمناط هطول األمطار وزايدة    املصاحبة لتغري املناخ مثل اجلفافبشكل كبري لآلاثر  يسود يف اليمن مناخ شبه جاف إىل جاف وهي معرضة  
املناطق الساحلية. شحة وترية / شدة العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر. تبي الدراسات أن القطاعات الرئيسية الواقعة حتت الضغط هي: موارد املياه والزراعة و 

يت تنجم عن تفاوت  رتبطة بفرتات اجلفاف الطويلة؛ والتبخر وجفاف اآلابر وهطول األمطار الغزيرة )اليت تنتج سيول جارفة وميكن أن تقضي على احملاصيل( ال املياه امل
 معدل سقوط األمطار هي القضااي الرئيسية. 

يف اليمن تراعي خماطر تغري املناخ ولن    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزاملشاريع الفرعية ضمن مشروع  
 تسهم يف زايدة التعرض لتغري املناخ. 

 األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء اآلاثر واملخاطر النامجة عن تغري املناخ  4.5.1

يف اليمن املتعلقة ابلزراعة )مبا يف ذلك الزراعة والثروة   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  ئحةجلا  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية   احلماية  تعزيزأنشطة مشروع  
 ل احملتملة للخطر أيضا . احليوانية( ومصايد ستكون األكثر حساسية وتعرضا  لآلاثر النامجة عن تغري املناخ. من املمكن أن تتعرض البنية التحتية يف مناطق السيو 

حمللية دف إىل زايدة توافر املياه من املمكن أن تؤدي عن غري قصد إىل استنزاف موارد املياه اجلوفية أو حتويل املوارد إىل بعض اجملتمعات ابعض أنشطة املشروع اليت هت
 على حساب أخرى يف حال ل تتم إدارهتا بشكل صحيح استنادا  إىل املعلومات املناسبة عن خماطر املناخ واإلجراءات اإلدارية املناسبة. 

 تدابري اإلدارة  4.5.2

املناخ كجزء من عملية التقييم االجتماعي والبيئي، فإنه يتم فحص وتقييم املشاريع الفرعية املقرتحة من حيث املخاطر واآلاثر املرتبطة بتغري    تقييم خماطر تغري املناخ:
مية حتديد املعلومات املناخية ذات الصلة واالسرتشاد هبا يف تدابري  النامجة عن والواقعة على املشاريع. سيكفل مشروع االشغال العامة والصندوق االجتماعي للتن

لة، وتدابري التجنب، مبا  تصميم وإدارة املشروع. يف حال مت حتديد خماطر كبرية حمتملة، فستكون هناك حاجة إىل مزيد من حتديد نطاق وتقييم الضعف واآلاثر احملتم
ملة. يف املشاريع، أو جمموعة املشاريع، اليت تنطوي على خماطر تغري املناخ، فإن تقييم خماطر تغري املناخ قد يشمل، مت يف ذلك النظر يف بدائل للحد من املخاطر احملت

 كان ذلك مناسبا ، ما يلي: 
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 نبعااثت الكربون األسود. أ( الزايدات احملتملة املرتبطة ابملشروع يف االنبعااثت اليت قد تؤدي إىل تفاقم تغري املناخ، مثل انبعااثت غازات الدفيئة وا
ة للظواهر الناشئة أو ب( جدوى نتائج املشروع أو استدامتها على املدى الطويل بسبب تغري املناخ احملتمل. سينطوي ذلك على حتديد املكوانت احلساسة أو املعرض

 املتوقعة لتغري املناخ. 
تقييم مكوانت املشروع للزايدات احملتملة غري املقصودة أو غري املتوقعة يف قابلية التعرض لتغري  ج( خماطر أن املشروع قد يؤدي إىل زايدة التعرض لتغري املناخ. جيب  

 املناخ. 
 على اآلاثر املتفاوتة لتغري املناخ.  ءد( املخاطر االجتماعية واملتعلقة ابلنوع النوع االجتماعي والسن، بنا 

( اجلمع بي تدابري التخفيف )على سبيل املثال ختفيض انبعااثت غازات الدفيئة( 2لية أو املخططة، ( تيسري التكيف عن طريق التضافر مع األنشطة احلا1ه ( فرص 
 ( استغالل التغريات املفيدة احملتملة يف الظروف املناخية أو البيئية لتحقيق فوائد تنموية. 3وتدابري التكيف، و 

 مة المهنية( صحة وسالمة وظروف عمل المجتمع المحلي )بما في ذلك الصحة والسال 4.6

على تفادي أو تقليل املخاطر واآلاثر على صحة وسالمة   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة   واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزسيعمل مشروع  
مة املهنية. العمل هو واحد اجملتمع احمللي اليت قد تنشأ عن األنشطة املتعلقة ابملشروع مع إيالء اهتمام خاص للفئات املهمشة. هذا األمر يشمل خماطر الصحة والسال 

 حقوق العمال وتوفري ظروف عمل آمنة مرتكزين أساسيي لتطوير قوة عمل قوية ومنتجة. من أهم أصول أي بلد سعيا  للحد من الفقر. يعترب احرتام 

املبادئ التوجيهية بشأن البيئة والصحة والسالمة اخلاصة   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزيطبق مشروع  
 مبجموعة البنك الدول. 

 اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء آاثر وخماطر على الصحة والسالمة املهنية وصحة وسالمة وظروف عمل اجملتمع احمللياألنشطة  4.6.1

لى أن ضمن فئة مرتفع ميكن أن تؤدي أنشطة املشروع الفرعي ومعداته وبنيته التحتية إىل زايدة تعرض اجملتمع احمللي للمخاطر واآلاثر. يف حي مت حتديد ذلك ع
ذو أولوية ومت وضع تدابري اإلدارة   املخاطر، إال أن بعض املشاريع شهدت مستوايت عالية من خماطر الصحة والسالمة املهنية. ولذلك، مت حتديد هذا األمر كخطر

 موضع التنفيذ للحد من املخاطر وإدارة املخاطر.

حركة املرور، وضعف إدارة وقد تشكل أنشطة املشاريع من قبيل العمل من العلو، وأعمال احلفر، واستخراج الصخور، والعمل يف املناطق الضيقة، والعمال املنفردين، و 
 زل، ومراقبة الدخول واخلروج، خماطر وهتديدات للعمال وأفراد اجملتمع احمللي. وما يزيد األمر سوءا أن أصحاب املصلحة الحظوا أن هناكمواقع العمل مثل التدبري املن

 السالمة ومعدات السالمة يف اليمن.  احتياطات استخدامثقافة ضعيفة يف 

ارة موقع العمل، مثل أنشطة املشروع مثل العمل يف أماكن مرتفعة وأعمال احلفر واستخراج الصخور والعمل يف األماكن الضيقة والعمال الوحيدين والنقل وضعف إد
ضع حسب ما ذكره أصحاب املصلحة اخلدمات وضوابط الدخول واخلروج، قد تشكل خماطر وأخطار هتدد العمال وأفراد اجملتمع احمللي. مما يزيد من تعقد هذا الو 

 عن الثقافة الضعيفة الستخدام احتياطات السالمة ومعدات السالمة يف اليمن. 

لتحدي اآلخر ميثل يف أن  ابإلضافة إىل ذلك، وابلنظر إىل السياق يف اليمن، فإن هناك خطر يتمثل يف الغارات اجلوية اليت جيب التقليل منها إىل أقصى حد ممكن. ا
 السالمة الالزمة ال تتوفر بصورة دائمة يف األسواق احمللية.  بعض معدات

إعداد الطلبات. ومن شأن هذه وعالوة على ذلك، سيتفاعل الشركاء املنفذون وأعضاء املنظمات اجملتمعية مع اجملتمعات احمللية إلبالغها ابملشاريع الفرعية ودعمها يف  
ابلنسبة هلؤالء العمال، وكذلك اخلطر على اجملتمعات احمللية، خاصة إذا ل يتم االلتزام ابلنظافة العامة وتدابري    19-التفاعالت أن تزيد من خطر التعرض لفريوس كوفيد

 السالمة والتباعد االجتماعي. 

 تضررة. من احملتمل أن تواجه اخلدمات األساسية، مثل املياه والصرف الصحي، اضطرااب  وتشكل خماطر على صحة وسالمة اجملتمعات احمللية امل

حتديد الضوابط" من  مت تفصيل أنشطة املشروع اليت قد تتسبب يف نشوء خماطر كهذه على اجملتمعات احمللية والعمال ضمن فصل "حتديد املخاطر وتقييم املخاطر و 
 كما يلي:التقرير األخري ويف إجراءات الفحص االجتماعي والبيئي ويف اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدول، ويتم سردها  
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مجة عن حوادث  بناء وتشغيل املشروع )السقوط من أماكن العمل املرتفعة )البشر واملواد( واالنزالق والتعثر والسقوط والنقل مبا يف ذلك اإلصاابت النا •
 املرور؛ ومناولة ونقل املواد واملعدات وأعمال احلفر وغريها مثل تقلبات الطقس واجملهود البديّن، وما إىل ذلك(.

 ة(. يشكل فشل العناصر اهليكلية للمشروع خماطر على اجملتمعات احمللية )مثل اهنيار املباين أو البنية التحتية، أعمال اهلدم، تراكم الرتبقد  •
 تزايد املخاطر الصحية احملتملة )مثل األمراض املنقولة عن طريق املياه أو غريها من األمراض املنقولة ابلنواقل أو األمراض املعدية(.  •
 ؤدي أنشطة تنفيذ املشروع إىل انقطاع اخلدمات األساسية، مثل املياه أو اجملاري، مما يؤثر بشكل مؤقت على اجملتمع احمللي.ت •
 املخاطر املتعلقة ابلنزاع الدائر يف اليمن واحتمال الغارات اجلوية.  •

 
 تدابري اإلدارة  4.6.2

لصحة والسالمة املهنية هبدف حتديد املخاطر على مستوى املشاريع الفرعية لتمكي إيقاف استمرار  مت اختاذ تدابري إدارة مناسبة. وجرى تطوير تصنيف مفصل ملخاطر ا
املقدم لألطراف املسئولة من تنفيذ أي مشاريع تنطوي على خماطر عالية واضحة املعال حت يتم اختاذ تدابري إدارية مناسبة. ابإلضافة إىل ذلك، فقد مت تعزيز الدعم  

 لرصد وتقييم القدرات. خالل التدريب وا

  تشري صحة وسالمة اجملتمع احمللي إىل محاية اجملتمعات احمللية من املخاطر اليت تسببها و /أو تتفاقم بسبب أنشطة املشروع )مبا يف ذلك صحة وسالمة اجملتمع احمللي:
صر اهليكلية للمشروع لعنا السيول واالهنيارات األرضية والتلوث أو غريها من املخاطر الطبيعية أو املخاطر من صنع اإلنسان( واألمراض واالهنيار العرضي أو ضعف ا
اهلامة ملشاريع  الشواغلبي مثل السدود. األنشطة املرتبطة ابملشروع قد حُتد ث تغريا  بشكل مباشر أو غري مباشر أو تراكمي على تعرض اجملتمع احمللي للمخاطر. من 

 اجملتمعات احمللية احمليطة.  من القوى العاملة إىل 19-كوفيد- التنمية الكربى انتقال األمراض املعدية مثل فريوس كوروان

املشاريع وذلك لوضع تدابري    سيتم تقييم املخاطر واآلاثر احملتملة على سالمة اجملتمعات احمللية والقوى العاملة املتضررة أثناء تصميم وبناء وتشغيل وإيقاف تشغيل
ستحدد أفضل الطرق للوقاية من أو جتنب املخاطر واآلاثر لتقليصها واحلد منها.   وخطط وقائية ملعاجلتها بطريقة تتناسب مع املخاطر واآلاثر احملددة. هذه التدابري

مع احمللي املتضرر أو عندما سيتم النظر يف التعرض احملتمل لكل من املخاطر العرضية والطبيعية، خاصة عندما تكون العناصر اهليكلية للمشروع يف متناول أفراد اجملت
يف إحلاق الضرر ابجملتمع احمللي. ستعمل املشاريع الفرعية على جتنب أو احلد من تفاقم اآلاثر النامجة عن املخاطر الطبيعية من ميكن أن يؤدي ضعفها إىل التسبب  

 اليت قد تنجم عن تغيريات يف استخدام األراضي بسبب األنشطة.  لاألرضية أو السيو  االهنياراتصنع اإلنسان، مثل 

. سيتمم تصميم وبناء العناصر اهليكلية من قبل مهنيي خمتصي واملصادقة عليها أو اعتمادها من قبل السلطات املختصة أو تسالمة البنية التحتية وتصميم املعدا
م مبا حمللية ستكفل القيااملهنيي املختصي. املشاريع الفرعية اليت حتتوي على عناصر أو مكوانت هيكلية قد يؤدي ضعفها أو تعطلها إىل هتديد سالمة اجملتمعات ا

( 3( االستعانة خبربات مستقلة يف جمال التحقق من التصميم والبناء واإلجراءات التشغيلية؛  2( تطوير ورصد خطط اإلشراف على املشروع وتشغيله وصيانته؛  1يلي:  
 إجراءات عمليات التفتيش الدورية للتحقق من السالمة. 

توفري اخلدمات للمجتمعات احمللية، سيقوم الربانمج اإلمنائي إبنشاء وتنفيذ نظم مناسبة إلدارة اجلودة   ويف احلاالت اليت ينطوي فيها املشروع على  سالمة اخلدمات:
 ىن.من أجل توقع املخاطر واآلاثر اليت قد ختلفها هذه اخلدمات على صحة وسالمة اجملتمعات احمللية والتقليل من هذه املخاطر إىل احلد األد

على   والسالمة  املرورية  املتضررة   الطريق:السالمة  احمللية  واجملتمعات  العمال  هلا  يتعرض  اليت  الطريق  على  والسالمة  املرور  احملتملة على حركة  املخاطر  سيتم حتديد 
علقة وادث املتومستخدمو الطرق، وتقييمها ورصدها طوال دورة حياة املشروع، وستوضع، عند االقتضاء، تدابري وخطط للتصدي هلا. ُتسجل مجيع احلوادث واحل

 ابلسالمة على الطرق على الطرق ويبلغ عنها لتحديد مسائل السالمة السلبية ووضع وتنفيذ تدابري حللها. 

تقوم األطراف املسؤولة، حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا، بتحديد املخاطر احملتملة للمشروع وآاثره على خدمات النظام اإليكولوجي   خدمات النظام اإليكولوجي:
 قم بسبب تغري املناخ. وسيتم جتنب اآلاثر الضارة، وإذا تعذر جتنبها، سيتم تنفيذ تدابري التخفيف املالئمة. اليت قد تتفا

حد ستعمل األطراف املسؤولة على جتنب احتمال تعرض اجملتمع احمللي للمواد واملواد اخلطرة اليت قد يطلقها املشروع، أو تقليلها إىل أدىن  إدارة وسالمة املواد اخلطرة:
العناية اخلاصة   إن ممكن. وحيثما يكون هناك احتمال أبن يتعرض اجلمهور )مبا يف ذلك العمال وأسرهم( للمخاطر، وال سيما تلك اليت قد تكون مهددة للحياة، ف

أو إزالة احلالة أو املواد اليت تسبب األخطار احملتملة. وسيتم تنفيذ تدابري وإجراءات ملراقبة   استبدالسوف متارس لتجنب التعرض هلم أو تقليله من خالل تعديل أو  
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عن تدابري لتجنب تعرض اجملتمع احمللي هلذه املواد اخلطرة أو السيطرة  سالمة عمليات تسليم املواد اخلطرة، وختزين ونقل املواد والنفاايت اخلطرة والتخلص منها، فضال
 عليه. 

ستكون األطراف املسئولة على استعداد لالستجابة للحاالت العرضية وحاالت الطوارئ بطريقة مناسبة ملنع وختفيف أي ضرر يلحق ابلناس   التأهب حلاالت الطوارئ:
وارد يف واثئق التخطيط، حتديد املناطق اليت قد حتدث فيها حوادث وحاالت طوارئ، واجملتمعات احمللية واألفراد الذين قد و / أو البيئة. سيتضمن هذا االستعداد، ال

اطر يف . وسيجري تقييم املخ يقع األثر عليهم، وإجراءات االستجابة، وتوفري املعدات واملوارد، وحتديد املسئوليات، واالتصال والتدريب الدوري لضمان استجابة فعالة 
لطات احمللية املعنية واجملتمع إطار التقييم البيئي واالجتماعي. واستنادا إىل نتائج تقييم املخاطر، سيعد املتلقي خطة لالستجابة يف حاالت الطوارئ ابلتنسيق مع الس

 عت مع العاملي يف املشروع. احمللي املتضرر، وسيأخذ يف االعتبار ترتيبات الوقاية والتأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ اليت وض

سب مع طبيعة اخلطر ونطاقه؛ وستشمل خطة االستجابة للطوارئ ما يلي: )أ( الضوابط اهلندسية )مثل نظم االحتواء، وأجهزة اإلنذار اآللية، وأجهزة اإلغالق( اليت تتنا
ول إليها؛ )ج( إجراءات اإلخطار اخلاصة ابملستجيبي حلاالت الطوارئ املعيني؛ )ب( حتديد معدات الطوارئ املتاحة يف املوقع ويف املناطق القريبة منها وأتمي الوص

مبا يف ذلك التدريبات على   )د( قنوات إعالمية متنوعة إلبالغ اجملتمع احمللي املتأثر وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ )ه( برانمج تدرييب للمستجيبي يف حاالت الطوارئ، 
 ء العام؛ )ز( تعيي منسق لتنفيذ نظام ختطيط املوارد يف املؤسسة؛ )ه( تدابري الرتميم والتنظيف. فرتات منتظمة؛ )و( إجراءات اإلجال

االعتبار اآلاثر  ستتم مراجعة أنشطة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ وتنقيحها بشكل دوري حسب االقتضاء لكي تستوعب الظروف املتغرية. سيتم األخذ يف  
تيجيات  ئ على النساء والرجال وكبار السن واألطفال واملعوقي والفئات املهمشة، وسيتم تعزيز مشاركة النساء يف عمليات صنع القرار بشأن اسرتا املتفاوتة حلاالت الطوار 

لتأهب واالستجابة حلاالت التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ. سيتم اإلفصاح عن املعلومات املناسبة للمجتمعات احمللية املتضررة حول أنشطة وموارد ومسؤوليات ا 
 الطوارئ.

 ستعمل املشاريع الفرعية على جتنب أو تقليل إىل أدىن حد من إمكانية تعرض اجملتمعات احمللية لألمراض املنقولة عن طريق املياه ونواقل   تعرض اجملتمع احمللي لألمراض:
التعرض للفئات املهمشة وزايدة احلساسية هلا. وستتجنب املشاريع الفرعية انتقال   تالف اخ ، واألمراض املعدية اليت ميكن أن تنجم عن األنشطة، مع مراعاة  األمراض

املياه الراكدة أو تغطيتها أو    األمراض املعدية اليت قد تكون مرتبطة بتدفق اليد العاملة املؤقتة أو الدائمة يف املشاريع أو تقلل إىل أدىن حد من ذلك. وسيتم تقليل
صرف البعوض. وستقوم السلطات احمللية واألطراف املسؤولة ابلتنسيق الوثيق لضمان جتنب أي تعطيل للخدمات األساسية احمللية، مثل املياه وال  معاجلتها لتقليل تكاثر

 الصحي، حيثما أمكن، والتقليل إىل أدىن حد من ذلك. 

وستكفل املشاريع الفرعية تعميم التدخالت املراعية للفوارق بي اجلنسي يف   العنف القائم على النوع االجتماعي /االستغالل واالعتداء اجلنسيان/التحرش اجلنسي:
ل العيش، وختفيف مجيع عناصر املشاريع، وإجياد سبل للعمل واملشاركة يف اجملتمع، واالضطالع بدور رئيسي يف بناء القدرة على مواجهة الصدمات، وحتسي سب

على النوع االجتماعي للمشاريع الفرعية قبل التنفيذ من أجل إجياد إحساس ابحتمال وقوع عنف قائم على النوع   القيود االجتماعية. وسيجري تقييم للعنف القائم
، حيث سيكون هناك تفاعل بي العمال الذكور واملستفيدات  2و    1االجتماعي واالستغالل واالعتداء اجلنسيي. وسيجري التقييم لتغطية األنشطة يف إطار املكوني  

 لذين يوفرهم املتعاقدون. وسيقوم املشروع إبعداد خطة عمل للنوع االجتماعي. والعمال ا

جلب العمال    ويف بعض احلاالت، سيتطلب عدم توفر العمال أو االفتقار إىل املهارات والقدرات التقنية لدى اجملتمع احمللي من الشريك/املقاول املنفذ  تدفق العمالة:
حجم القوة العاملة احمللية ومستوى مهاراهتا، سيتم تعيي نسبة من العمال الالزمي للمشروع حمليا. وهذا أسهل عموما   املهرة من خارج منطقة املشروع. وحسب

تكون هناك القريبة، وابلتال لن ابلنسبة للعمال غري املهرة، بينما كثريا ما يتم تعيي موظفي أكثر ختصصا )عادة ما تكون مطلوبة أبعداد أصغر( من اجملتمعات احمللية 
حمللية الشفافة خالل عملية حاجة إىل خميمات. وسيكفل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ومشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية، املشاركة اجملتمعية ا

لتظلمات لضمان الكشف الفعال عن املعلومات وإشراك اجملتمع القرارات األولية للمشاريع، وسيستمر بصورة روتينية طوال فرتة املشروع من خالل آليات معاجلة ا  اختاذ
 احمللي.

ساق مع املبادئ  ستمتثل املشاريع الفرعية للقواني الوطنية املتعلقة ابلعمل والصحة والسالمة املهنيتي، مع االلتزامات مبوجب القانون الدول، واالت   معايري العمل:
ة ملنظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك حرية تكوين اجلمعيات، والقضاء على التمييز يف العمالة واملهن، والقضاء على العمل  واملعايري الواردة يف االتفاقيات األساسي

 كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزالقسري أو اإلجباري، والقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال. لن يوظف مشروع  
سنة قد يكونون مؤهلي للتدريب على العمل وبناء   17-16عاما؛ غري أن الشباب الذين تبلغ أعمارهم    18األشخاص الذين تقل أعمارهم عن    (19-كوفيد)



36 

م يف أنشطة املشروع. ينطبق هذا على: القدرات. ومن مث يتم التحقق من األدلة املستندية )جواز السفر أو بطاقة اهلوية أو شهادة امليالد( جلميع العمال قبل إشراكه
 العمال املباشرون، والعمال املتعاقدون، والعمال اجملتمعيي. 

مل. تشري الصحة والسالمة املهنية إىل محاية العمال من احلوادث أو اإلصابة أو املرض املرتبطة ابلتعرض للمخاطر اليت تصادفها يف مكان الع   الصحة والسالمة املهنية:
ال أدىل هبا األكسجي شأ املخاطر من املواد )مبا يف ذلك املواد واملواد الكيميائية واجلسدية والبيولوجية( أو ظروف البيئة أو العملية )مثل البيئات اليت  ميكن أن تن

  ذلك األدوات واآلالت واملعدات(.والدرجات الفائضة أو التهوية غري الصحيحة أو اإلضاءة الفقراء واألنظمة الكهرابئية املعيبة( أو عمليات العمل )مبا يف

فضال عن مساءلة اإلدارة املتوسطة يعزز التزام األطراف املسؤولة إبطار الصحة والسالمة املهنية االمتثال ملتطلبات الصحة والسالمة املهنية ومحاية املوظفي / العمال، 
ابة. سيتم إجراء تقييم املخاطر لكل موقع مشروع فرعي لتحديد املخاطر واملخاطر احملتملة وتطوير على تنفيذ السياسة واألدوار واملسؤوليات وإنفاذ تدابري وإجراءات الرق

ط اهلندسية والضوابط اإلدارية وتنفيذ تدابري مكافحة املخاطر املقابلة. سيتم تطبيق تدابري السالمة التسلسل اهلرمي بدءا من القضاء على املخاطر واالستبدال والضواب
ألنشطة ام املعدات احلماية الشخصية. عالوة على ذلك، سيتم تطوير أنظمة وإجراءات العمل اآلمنة وتستخدم ابإلضافة إىل أشكال تصريح إىل العمل  وأخريا استخد

فتيش على التحكم يف املخاطر وتقليلها. عالية املخاطر للسيطرة على املخاطر، وتفصيل التنفيذ أتييد االمتثال للصحة املهنية واحلرية اإليرانية وضمان املراقبة الوثيقة والت
المة املهنية مبا يف ذلك إنشاء ابإلضافة إىل ذلك، سيتم تعزيز تطوير سلوك الصحة والسالمة املهنية اإلجيابية والثقافة القوية لاللتزام واالمتثال ألنظمة الصحة والس

تيش امليدانية ابنتظام من قبل املديرين لضمان حتسي نظم الصحة والسالمة املهنية وتعزيز ثقافة وتنشيط اللجان الصحية والسالمة املهنية الفرعية وإجراء عمليات التف
 الصحة والسالمة املهنية املواتية. 

ر يف جماالت العمل. ن املخاط سيتم تزويد العمال ببيئة عمل آمنة وصحية، مع مراعاة املخاطر الكامنة يف القطاع املعي )مبا يف ذلك التحيز اجلنساين( وفصول حمددة م
بري الوقائية والوقائية مبا يتفق مع سيتم اختاذ خطوات ملنع احلوادث واإلصابة واألمراض الناشئة عنها أو املرتبطة هبا أو اليت تتعلق هبا أثناء العمل وستضمن تطبيق التدا

ارسات اجليدة الدولية، كما يتضح من املعايري املعرتف هبا دوليا. سيتم أتمي العمال  املبادئ التوجيهية البيئية والصحية والسالمة يف جمموعة البنك الدول وغريها املم
يات يف واثئق تقدمي العطاءات  املشاركي، وسيتم تغطية دفعة التأمي مباشرة من قبل الشريك املنفذ يف حالة وسيلة التنفيذ املباشر وعند األجور من خالل فواتري الكم

ت يف إطار انمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلتعاون مع الشركاء املنفذين إبطار الصحة والسالمة املهنية تفاصيل مجيع املبادئ التوجيهية واملتطلبايف حالة التعاقد. قام بر 
سالمة املهنية للحصول على . يرجى الرجوع إىل إطار الصحة وال(19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع  

 ( 5التفاصيل )إطار عمل بشأن الصحة والسالمة املهنية )امللحق 

ال تشارك موظفي   (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزاملشاريع الفرعية ضمن مشروع    القضااي املتعلقة ابألمن:
هك حقوق املشروعات الفرعية تتطلب مشاركة ومشاركة موظفي األمن حلماية املنشآت واملمتلكات الشخصية، ينبغي توفري ترتيبات أمنية بطريقة ال تنتاألمن. يف حالة  

ل منطقة املشروع وخارجها، اإلنسان أو تعريض سالمة اجملتمع واألمن تعرضها للخطر. سيتم تقييم املخاطر احملتملة اليت تطرحها ترتيبات أمنية لتلك املوجودة داخ
 وسيتم فحص تلك اليت توفر األمن بشكل مناسب وسيتم مراقبة الرتتيبات األمنية بشكل مناسب واإلبالغ عنها. 

 التراث الثقافي   4.7

الثقايف يف سياق أنشطة املشاريع إىل ضمان محاية الرتاث    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزيسعى مشروع  
 اث الثقايف. الفرعية. يسعى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إىل ضمان املساواة يف مشاركة ووصول وإسهام النساء والرجال يف محاية وتقاسم فوائد الرت 

( تقع يف مواقع الرتاث الثقايف 1لك املشاريع اليت تستويف أاي  من املعايري التالية:  ينطبق املعيار على املشاريع الفرعية اليت ميكن أن تؤثر سلبا  على الرتاث الثقايف، مبا يف ذ
( يعتزم استخدام الرتاث الثقايف بشكليه احملسوس 3( تنطوي على حفرايت كبرية أو أعمال هدم أو جرف للرتبة أو سيول أو تغريات بيئية أخرى؛  2أو يف حميطه؛  

 ( تدخالت احلفاظ على مواقع الرتاث الثقايف. 4غراض أخرى؛ وغري احملسوس ألغراض جتارية أو أل

 األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء آاثر وخماطر على الرتاث الثقايف  4.7.1

اجملتمعية ومتديد األانبيب ومبا أن املشروع يضطلع أبنشطة صغرية النطاق يف جمال اهلياكل األساسية ذات الصلة ابألعمال اجملتمعية، مثل رصف الطرق واخلزاانت  
هذه األنشطة ابلقرب من    وإصالح املباين املدرسية ابإلضافة إىل أنشطة أخرى للمشروع، ورغم أن الكثري منها ال يستهدف مباشرة إصالح املواقع الثقافية، فقد تقع

ة إىل ذلك، فإن املشاريع الفرعية اليت تستهدف احلفاظ على الرتاث الثقايف مواقع الرتاث الثقايف، ومن مث حتدث آاثرا سلبية غري مقصودة على هذه املواقع. وابإلضاف
 ومحايته حباجة إىل ضمان وجود واختاذ تدابري إلدارة املخاطر.
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 تدابري اإلدارة  4.7.2

الرتاث الثقايف الناجتة عن أنشطة املشروع،   جتنب اآلاثر السلبية الكبرية على الرتاث الثقايف من خالل اختيار مواقع بديلة وتصميم بديل للمشروع. اآلاثر على  التجنب:
 مبا يف ذلك تدابري التخفيف، قد ال تتعارض مع التشريعات الوطنية أو التزاماهتا مبوجب املعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يف املناسبة وإدماجها كجزء ال يتجزأ من عملية التقييم االجتماعي يف حال كان من غري املمكن جتنب اآلاثر السلبية احملتملة، فإنه سيتم حتديد تدابري التخف  التخفيف:
 الجتماعية. والبيئي. يف حال كانت اآلاثر السلبية احملتملة كبرية، فإنه ينبغي تطوير خطة إلدارة الرتاث الثقايف كجزء من خطة اإلدارة البيئية وا

ريات سلبية حمتملة، فإنه سيتم تقييم اآلاثر احملتملة للمشروع على الرتاث الثقايف من قبل خرباء مستقلي من فيما يتعلق ابملشاريع اليت يكون هلا أتث  االستعانة ابخلرباء:
جزء من عملية التقييم ذوي الكفاءة واخلربة ابستخدام، من بي منهجيات أخرى، املسوحات امليدانية وإجراء مشاورات هادفة وفعالة ومستنرية مع أصحاب املصلحة ك

 ي والبيئي. جتدر اإلشارة إىل أن الصندوق االجتماعي للتنمية لديه وحدة معنية ابلرتاث الثقايف. االجتماع

الثقايف: الثقايف، مبا يف ذلك معارق أو ابتكارات أو ممارسات اجملتمعات احمللية، فإنه سيتم إعالم   استخدام الرتاث  يعتزم استخدام الرتاث  يف حال ان مشروع ما 
وفعالة للمجتمعات   املتضررة حبقوقها ونطاق وطبيعة التطوير املقرتح والعواقب احملتملة هلذا التطوير. لن يتم الشروع يف تنفيذ املشروع دون مشاركة جمديةاجملتمعات احمللية  

التقاسم العادل واملنصف للفوائد املتأتية من أي    ( يتيح املشروع2( تؤدي املفاوضات حبسن نية مع اجملتمعات احمللية املتضررة إىل نتيجة موثقة،  1احمللية املتضررة وما ل  
ابملشاريع اليت تعتزم استخدام استغالل جتاري ملثل هذه املعارف أو االبتكارات أو املمارسات، ومبا يتفق مع عادات وتقاليد اجملتمعات احمللية املتضررة. فيما يتعلق  

 : الشعوب األصلية. 6ملعيار الرتاث الثقايف للشعوب األصلية، فإنه يتم تطبيق متطلبات ا

الرتاث الثقايف يف منطقة املشروع،   عناصر من  عندما حتدد عملية التقييم االجتماعي والبيئي أنه من املتوقع العثور على  :ابآلاثر املكتشفة أثناء العملاإلجراءات املتعلقة  
 ارة البيئية واالجتماعية. يف خطة اإلد ابآلاثر املكتشفة أثناء العملسيتم إدراج اإلجراءات املتعلقة 

 إيقاف العمل يف موقع املشروع الفرعي فورا .1
 يقوم املهندس الفين إببالغ املهندس االستشاري ومسئول املشاريع الفرعية فورا  .2
 فصل املنطقة مبنع أي ضرر للمنطقة.  .3
 يقوم أخصائي مؤهل إبجراء حتقيق يف املنطقة لتقييم احلالة  .4
 االتصال ابلوكاالت احلكومية املعنية. يشرع الشريك املنفذ يف  .5
 سيقوم الشريك املنفذ إبعداد تقرير يتضمن تفاصيل املوقع والوقت والنتائج واخلطوات اليت اختذت. .6

 حت يتم إجراء تقييم من قبل أخصائي مؤهل وحتديد اإلجراءات املتوافقة مع هذه املتطلبات.  ابآلاثر املكتشفة أثناء العمللن يتم املساس 

( الفوائد اإلمجالية للمشروع تفوق إىل حد 2( ال توجد بدائل متاحة، 1وط اإلزالة: لن يقوم املشروع إبزالة أي تراث ثقايف إال يف حال مت استيفاء الشروط التالية: شر 
 لألحكام ذات الصلة الواردة يف القواني واللوائح الوطنية املتاحة ويتم إجراؤها وفقا    التقنيات ( أي إزالة تستخدم أفضل  3كبري فقدان الرتاث الثقايف املتوقع من اإلزالة،  

 و / أو احمللية وخطط إدارة املناطق احملمية وااللتزامات الوطنية مبوجب القواني الدولية. 

 منع التلوث وكفاءة الموارد  4.8

 األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل نشوء آاثر وخماطر التلوث وكفاءة املوارد 4.8.1

يف مراكز و / أو إعادة أتهيل املراحيض احلفرية وتوفري املدخالت الزراعية اليت ميكن أن تشمل مبيدات اآلفات، ودعم البنية التحتية أو اخلدمات   سيدعم املشروع بناء
فضالت والنفيات اخلطرة / الصلبة احلضرية ومياه الصرف الصحي اليت قد حتتوي على ال  النفاايتالرعاية الصحية الصغرية، وتنظيف األماكن العامة اليت قد تشمل  

 البشرية. 

حفرها يف األرض ومغطاة ببالطة أو أرضية خرسانية مع فتحة تسقط من خالهلا   مت - أو مستطيلة أو مربعة    دائرة-من املمكن أن تتكون املراحيض احلفرية من حفرة  
ية. ابإلضافة إىل ذلك، سيقوم الفضالت. املراحيض احلفرية غري احملسنة هي تلك اليت ال حتتوي على بالطة أو أرضية. يف األخري هناك خماطر تتعلق بتلويث املياه اجلوف

رعي ابملدخالت الزراعية واليت قد تشمل مبيدات اآلفات. ومن احملتمل أن تشمل األنشطة األخرى حتسي ايد صغار املز املشروع بتنفيذ تدخالت من خالل تزو 
 الصلبة احلضرية.  النفاايتخدمات الرعاية الصحية من خالل دعم مراكز الرعاية الصحية الصغرية وتنظيف األماكن العامة مبا يف ذلك 
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فإن هناك آاثر على صحة البيئة قد ترتافق مع التلوث امليكروبيولوجي والكيميائي للمياه اجلوفية بسبب استخدام املراحيض. يف اليمن،  فيما يتعلق ابملراحيض احلفرية، 
احيض احلفرية، اليت مصدرا  للقلق يتمثل يف املر   يشكليتم احلصول على مصادر مياه الشرب الرئيسية من املياه اجلوفية )ابإلضافة إىل حصاد مياه األمطار(. مثة أمر  

ت يف املراحيض احلفرية إىل تفتقر عموما إىل وجود حاجز مادي، مثل اخلرسانة، بي الفضالت املتجمعة والرتبية و / أو املياه اجلوفية. قد تتسرب امللواثت من الفضال
 املياه اجلوفية، مما يهدد ابلتال صحة اإلنسان من خالل تلوث مياه اآلابر.

راين املياه لقة ابلزراعة واليت تشمل استخدام مبيدات اآلفات تؤدي إىل إاثرة خماوف تتعلق ابلبيئة والصحة والسالمة املهنية. من املمكن أن يؤدي جالتدخالت املتع
اطق الواقعة جتاه املصب. أيضا ، السطحية من الزراعة إىل تلوث مصادر مياه الشرب احمللية، مثل اجلداول واآلابر وغريها مما يؤدي إىل حدوث أمراض حمتملة يف املن

عي الذين يتعاملون مع مبيدات اآلفات معرضي للمخاطر الصحية. واملخاطر احملتملة الستخدام األمسدة هي أهنا تتسرب عرب الرتبة ار فإن عمال املشاريع وصغار املز 
تخدم املشاريع املنتجات اليت تندرج يف الفئتي ألف )شديدة اخلطورة( وابء )شديدة إىل املياه اجلوفية وغريها من مصادر املياه، مما يؤدي إىل التلوث. ومن مث لن تس

 اخلطورة( من التصنيف املوصى به ملبيدات اآلفات من قبل منظمة الصحة العاملية.

 وي ابلتال على مياه الصرف الصحي اخلطرة. من املمكن أن يشمل الدعم املقدم إىل مراكز الرعاية الصحية الصغرية إعادة أتهيل شبكات الصرف الصحي اليت قد حتت

 لبناء التشييد والتنفيذ. من املمكن أن يشمل تنظيف األماكن العامة ومناولة النفاايت الصلبة احلضرية والتخلص منها ونقلها. وميكن أيضا توليد النفاايت أثناء ا 
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ت، وعندما يكون من غري ممكن جتنبها، فإنه يتعي احلد من و / أو التحكم يف كثافة وحجم تدفق إطالقها. سوف تتجنب املشاريع الفرعية إطالق امللواث  منع التلوث:
 ينطبق ذلك على إطالق امللواثت يف اهلواء واملاء والرتبة بسبب الظروف الروتينية وغري الروتينية والعرضية. 

املمارسات الدولية اجليدة خالل دورة حياة املشروع. وسيتم تصميم التقنيات واملمارسات املطبقة   يتم تطبيق تقنيات وممارسات منع التلوث ومكافحته مبا يتوافق مع
 وفقا  لألخطار واملخاطر املرتبطة بطبيعة املشروع. 

ويتم معاجلة ذلك يف تصميم املشروع   وعندما يكون بناء املراحيض احلفرية ضروراي لتحديد املوقع املالئم، فإن من الضرورية ضمان عدم حدوث تسرب إىل املياه اجلوفية،
 الفرعي لضمان عدم وضع املراحيض ابلقرب من مصدر املياه اجلوفية. 

البيئة احمليطة: البيئة احمليطة احلالية )مثل اهلواء واملياه السطحية واملياه اجلوفية والرتبة(، سيتم أخذ عدد من    اعتبارات  العوامل يف ملعاجلة اآلاثر السلبية على ظروف 
ملشروع من املناطق احلساسة بيئيا  أو االعتبار، مبا يف ذلك القدرة االستيعابية احملدودة للبيئة واالستخدام احلال واملخطط لألراضي وظروف البيئة احمليطة احلالية وقرب ا

 تيجيات جتنب واحلد من إطالق امللواثت.املناطق احملمية واحتمالية اآلاثر الرتاكمية ذات العواقب غري األكيدة واليت ال ميكن تداركها واسرتا

شاريع على احلد سوف تتجنب املشاريع الفرعية توليد مواد النفاايت اخلطرة وغري اخلطرة. يف احلاالت اليت ال ميكن فيها جتنب توليد النفاايت، ستعمل امل  النفاايت:
ت واملخلفات الناجتة عن مناولة ومعاجلة من توليد النفاايت واسرتجاع النفاايت وإعادة استخدامها بطريقة آمنة لصحة اإلنسان والبيئة. عندما يتعذر اسرتجاع النفااي

ملطبقة على حركتها عرب احلدود.  مواد النفاايت. إذا اعتربت النفاايت الناجتة خطرة، فسيتم تبين بدائل معقول للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا  مع االلتزام ابلقيود ا
مج األمم املتحدة اإلمنائي سيكفل استخدام املقاولي من ذوي السمعة الطيبة واملؤسسات  عندما يتم التخلص من النفاايت اخلطرة من قبل أطراف اثلثة، فإن بران

 القانونية املرخصة من قبل اهليئات النظامية احلكومية املعنية، واحلصول على واثئق سلسلة املسؤوليات وصوال  إىل الوجهة النهائية. 

التجنب ممكنا ، تعمل على احلد من والتحكم يف إطالق املواد اخلطرة النامجة عن إنتاجها ونقلها ومناولتها   سوف تتجنب املشاريع، أو عندما ال يكون   املواد اخلطرة:
احملتملة على الرجال والنساء واألطفال،   املتفاوتة وختزينها واستخدامها. يف احلاالت اليت يتعذر فيها التجنب، ستتم معاجلة املخاطر الصحية مبا يف ذلك التأثريات  

الكيماوايت واملواد وستتجنب  مجة عن االستخدام احملتمل للمواد اخلطرة يف التقييم االجتماعي والبيئي. ستأخذ املشاريع يف االعتبار استخدام بدائل أقل خطورة هلذه  النا
ية العالية على الكائنات احلية أو الثبات البيئي أو واستخدام املواد الكيميائية واملواد اخلطرة اخلاضعة للحظر الدول أو التخلص التدرجيي بسبب السم  وتداولتصنيع  

 إمكاانت الرتاكم االحيائي أو احتمال استفاد طبقة األوزون. 

مبيدات اآلفات، فإن املشاريع الفرعية اليت قد تنطوي على إدارة لآلفات ينبغي التقليل إىل   استخداميف حي أنه من غري املتوقع    استخدام وإدارة مبيدات اآلفات:
نظيم ورصد توزيع واستخدام أدىن حد من املخاطر الصحية والبيئية املرتبطة إبدارة اآلفات، مع تقدمي الدعم، حسب احلاجة، لتنمية القدرات املؤسسية، للمساعدة يف ت

 تطبيق اإلدارة املتكاملة لآلفات.  مبيدات اآلفات وتعزيز
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أوصت    Ibوالفئة  )شديدة اخلطورة(    Iaلن تستخدم املشاريع املنتجات اليت تندرج ضمن الفئة   )عالية اخلطورة( وفقا  لتصنيف مبيدات اآلفات حسب اخلطر الذي  
ظيف منظمة الصحة العاملية )متوسطة اخلطورة( يف حال كان الطرف به منظمة الصحة العاملية. لن يتم استخدام مبيدات اآلفات اليت تندرج ضمن الفئة حسب تن

ة، أو يف إىل قيود على توزيع واستخدام هذه املواد الكيميائية أو املنشآت ملناولة هذه املنتجات وختزينها واستعماهلا والتخلص منها بصورة سليم  يفتقراملسؤول املعين  
في غري احلاصلي على التدريب املناسب واملعدات املالئمة. سيتم مناولة املبيدات وختزينها واستعماهلا والتخلص منها حال كان من احملتمل أن تكون يف متناول املوظ 

 ات. وفقا  للممارسات الدولية اجليدة مثل مدونة قواعد السلوك الدولية ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( بشأن توزيع واستخدام مبيدات اآلف

 مبيدات اآلفات واألمسدة من أجل التصدي للمخاطر وتدابري التخفيف الالزمة.  استخدامعلى تدريب بناء القدرات وزايدة الوعي بشأن سيحصل املستفيدين 

 األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي  استخدامحيازة األراضي وفرض القيود على  4.9

األراضي ميكن أن تكون هلا آاثر    استخدامراضي املتصلة ابملشاريع والقيود املفروضة على  ( أن حيازة األESS5)  5إن من املسلم به يف املعيار البيئي واالجتماعي  
األراضي فيما يتصل ابملشاريع إىل التشريد املادي )مثل االنتقال، أو    استخدامضارة على اجملتمعات احمللية واألشخاص. وقد يؤدي حيازة األراضي أو فرض قيود على  

و فقدان املأوى(، أو إىل التشريد االقتصادي )مثل فقدان األراضي، أو األصول، أو احلصول على األصول، مما يؤدي إىل فقدان مصادر  فقدان األراضي السكنية، أ
عندما ال  غري طوعية  الدخل أو غري ذلك من وسائل كسب العيش(، أو كليهما. ويشري مصطلح "إعادة التوطي غري الطوعية" إىل هذه اآلاثر. وتعترب إعادة التوطي

 األراضي تؤدي إىل التشريد.  استخداميكون لألشخاص أو اجملتمعات املتأثرة احلق يف رفض حيازة األراضي أو فرض قيود على 
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 استخدام أي موارد مشرتكة.اليت مت إعادة توطينها قسرا . سيتم احلصول على إمجاع يف احملظورة اليت مت حيازهتا لن يتم تنفيذ املشروع يف األراضي 

 لن يكون هناك إعادة توطي قسري وسيتم احلصول على تلك األرض من خالل التربع الطوعي ابألرض فقط. 

 يتم قبول ثالثة شروط رئيسية فقط: 

 ملكية عامة  •
 وثيقة هبة من مالك األرض  •
 وثيقة شراء األرض من قبل اجمللس احمللي  •

 من قبل اجمللس احمللي وجلنة املستفيدين أو احملكمة وترفق مع مستندات املشروع.  يعتمد وثيقة التربع ابألرض أو شرائها

اخليارات املتاحة هلم ؛ )ب(  ومع ذلك ، سيضمن الشركاء املنفذون ما يلي: )أ( أن املاحني أو املاحني احملتملي قد أُبلغوا بشكل مناسب واستشاروا بشأن املشروع و 
٪( ولن 10يف التربع ؛ )ج( أن مساحة األرض اليت يتم التربع هبا صغرية )أقل من    ا  رغبتهم يف املضي قدم  ا  لرفض خيار ، وقد أكدوا كتابي يدرك املاحنون احملتملون أن ا

ة توطي األسرة؛ )ه ( إبعادتقلل من مساحة األرض املتبقية للمانح إىل ما دون تلك املطلوبة للحفاظ على معيشة املانح عند املستوايت احلالية )د( ال يتعلق األمر  
 مبوافقة األفراد الذين يستخدمون  من املتوقع أن تستفيد اجلهة املاحنة مباشرة من املشروع ؛ و )و( ابلنسبة لألراضي اجملتمعية أو اجلماعية ، ال ميكن أن يتم التربع إال

 األرض أو حيتلوهنا. 

 ل شفاف جلميع املشاورات واالتفاقيات اليت مت التوصل إليها. سيحتفظ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء املنفذون بسج

 إجراءات معالجة اآلثار االجتماعية والبيئية  .5

 متطلبات فحص وتصنيف المشاريع الفرعية  5.1

من إطار اإلدارة االجتماعية والبيئية   2. يرد يف الفصل  (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية   احلماية  تعزيزسيدعم مشروع  
 الفرعية. سيتم فحص كل مشروع فرعي ألغراض املخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية )مبا يف ذلك خماطر الصحة والسالمة املهنية( املرتتبة   املشاريع احلال وصفا  لنوع  

الفحص   اليت مت ابلفعل مبشروع األ  اخلاصةعلى املشروع ابستخدام أدوات  للتنمية  الصغرية واألصغر والصندوق االجتماعي  املشاريع  تنمية  العامة ووكاالت  شغال 
البيئي واالجتماعي للبنك الدول. سيجري استكمال الفحص والتصنيف قبل اعتماد املشاريع الفرعية وقبل تو  قيع االتفاقية املالية. مراجعتها ومواءمتها مع اإلطار 
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ص املشاريع الفرعية أيضا  يف حالة وجود أي تغيريات كبرية يف تصميم أو سياق املشروع الفرعي الذي قد يغري بشكل جوهري توصيفه اخلاص وسيتم حتديث فح
 ابملخاطر االجتماعية والبيئية. 

هلذا الغرض. استنادا  على الفحص، يتم تصنيف   ينبغي القيام بفحص وتصنيف املشروع الفرعي يف املرحلة املبكرة األوىل من التصميم عندما تتوفر معلومات كافية
عايري االجتماعية والبيئة من خالل  املشروع الفرعي وفقا  لدرجة املخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية احملتملة. يف بعض احلاالت، سيتعي حتديد قابلية تطبيق متطلبات امل

 ملية الفحص إحدى الفئات الثالث التالية للمشروع الفرعي املقرتح: حتديد نطاق إضايف أو تقييم أو مراجعة إدارية. وينتج عن ع

: املشاريع اليت تتضمن أنشطة تنطوي على خماطر ضئيلة أو معدومة ذات آاثر اجتماعية أو بيئية سلبية. ال يلزم إجراء مزيد من التقييم  خماطر منخفضة  •
 للمخاطر واآلاثر االجتماعية والبيئية السلبية احملتملة. 

 اليقي،  من  معقولة  بدرجة  النطاق،  حمدودة  حمتملة،  سلبية  وبيئية  اجتماعية  وآاثر  خماطر   ذات  أنشطة  تتضمن  اليت  املشاريع  حتديد  ميكن:  متوسطةخماطر   •
 . املشروع تنفيذ  أثناء املشاركة املصلحة وأصحاب الرقابة/  التخفيف وتدابري القياسية املمارسات أفضل تطبيق خالل من معاجلتها وميكن

 يكون   عندما  أو  الفحص   يف  احملددة   احملتملة  اآلاثر  جتنب  كيفية  لتحديد  ومراجعة  ا  وبيئي   ا  اجتماعي  ا  تقييم   اجلسيمة  املخاطر  مشاريع  ستتطلب:  كبرية  خماطر •
 إدارة  لضمان (  املخاطر  طبيعة  مع  تتناسب)  ابملوقع  خاصة  واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة  وضع  جيب.  وإدارهتا  ، وختفيفها  وتقليلها،  ممكن،  غري  التجنب
 . املخاطر

مة  : املشاريع اليت تتضمن أنشطة تنطوي على خماطر وآاثر اجتماعية وبيئية حمتملة كبرية و / أو ال ميكن تداركها )مبا يف ذلك الصحة والسالخماطر عالية •
حيتمل تضررهم كما مت التعبري عنها أثناء عملية إشراك أصحاب املصلحة. قد تنطوي  املهنية( أو اليت تثري خماوف كبرية بي اجملتمعات احمللية واألفراد الذين

أو الثقافية. يتعي إجراء مزيد من تقييم األثر   االقتصادية-األنشطة ذات املخاطر العالية على آاثر كبرية على املوارد املادية أو البيولوجية أو االجتماعية  
وخارجي   وسيتم وضع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية موضع التنفيذ. تتطلب املشاريع عالية املخاطر إجراءات رقابة مشددة ورصد أوثق ودعم داخلي

 معزز. 

( يف 19-مشروع احلماية االجتماعية الطارئة واالستجابة جلائحة فريوس كوروان )كوفيديتعي مالحظة أن املشاريع الفرعية عالية املخاطر سيتم استثناؤها من متويل  
ج األمم املتحدة اإلمنائي على اليمن. يف حال مت حتديد خماطر عالية املستوى أثناء التنفيذ، فإنه سيتم إخطار اإلدارة العليا للطرف املسؤول ومدير املشروع يف برانم

 ة ذات الصلة حت يتم اختاذ تدابري اإلدارة لتقليل مستوايت املخاطر.الفور وسيتم إيقاف األنشط

مشروع االشغال العامة   يتم االسرتشاد بنتائج الفحص يف التقييم واملوافقة النهائية على املشروع الفرعي. يوضح حتليل الفجوات األول أن عمليات الفحص من قبل
 متطلبات املعايري االجتماعية والبيئية على النحو املوضح أدانه والصندوق االجتماعي للتنمية تتوافق عموما  مع 

 املشاريع الفرعية ملشروع األشغال العامة 5.1.1

 الصحية   املراكز/    والوحدات  ابملدارس  املتعلقة  الفرعية  املشاريع  ذلك  يف  مبا  العامة  األشغال  مشروع  ينفذها  اليت  الفرعية  للمشاريع  واجتماعية  بيئية  فحص   قائمة  تطبيق  يتم
مشروع األشغال العام   مهندس  قبل  من  توقيعه  ويتم  التالية  التصنيفات  أحد  الفحص   عن  ينتج.  الريفية  املياه  ومشاريع  الصحي  والصرف  األمطار  مياه  جتميع  وخزاانت

 واألخصائي البيئي ملشروع األشغال العامة.

 سلبية  آاثر توجد ال: منخفضة •
 الطفيفة  التأثريات بعض  له: متوسطة •
 كبري   أتثري له: كبرية •
 كبري   ضار أتثري له: عالية •

 
  من  املعي  واالجتماعي  البيئي  األخصائي  قبل   من   االختيار  معايري   تطبيق  أثناء  األول  املشروع  تنفيذ  يتم  حيث  ،استبعادها  وسيتم  اخلطورة  عالية  الفرعية  املشاريع  مجيع  تنفيذ  يتم   لن

 . البداية  يف  البيئية  الظروف  يف  التحسي  معايري  تستويف  ال   اليت  تلك  رفض  سيتم.  العامة  األشغال  مشروع  قبل

  اإلدارة   جلنة  إىل  لتقدميها  سنوية  ربع  أو/    و  سنوية   استثمار  برامج   يف  الفرعية   املشاريع   جتميع  سيتم.  فرعيال  شروعامل  على  واملوافقة  النهائي  التقييم  إعالم  والتصنيف  الفحص  نتائج
  اإلدارة   خطط  تطوير  ومتوسط  جوهري  بشكل  الفحص  نتائج  ستتطلب.  التقدمي  يف  والبيئي  االجتماعي  الفحص  نتائج  تضمي  سيتم.  عليها  للموافقة  العامة  األشغال  لربانمج  الداخلية
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  املعلومات   نظام  يف   تسجيلها  وكذلك  عليها  للموافقة  الدول  والبنك  اإلمنائي  املتحدة  األمم   برانمج   إىل   إرساهلا  وسيتم  العامة  األشغال  مشروع  محاية  فريق   قبل  من  واالجتماعية  البيئية
 اإلدارية 

 املشاريع الفرعية للصندوق االجتماعي للتنمية ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر  5.1.2

  تعتمد   اليت  التأثريات  أمهية  على  التصنيف  يعتمد.  ومنخفضة   ومتوسطة  وكبرية  ،عالية  إىل  الفرعية  املشاريع  ويصنف  الفرعية  املشاريع  مقرتحات  فحص  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  يتوىل
  بيئية   آاثر  هلا  ليس   أن  املعروف  من  اليت  تلك  هي   املنخفضة  املخاطر  فإن  ذلك،  على  وبناء  .  احملتملة  البيئية  آاثره  وحجم  وطبيعة  الفرعي  املشروع  وحجم  وحساسية  وموقع  نوع  على

  خاصة   أو /   و  مؤقتة  حمدودة  ضارة  واجتماعية  بيئية  أتثريات  هلا   يكون  أن   احملتمل  من  اليت  تلك  هي  الكبرية  املخاطر.  أخرى متابعة  أو   تقييم  أي  تتطلب  لن  وابلتال  سلبية،  واجتماعية
  إدارة  وإعداد خطة  به  القيام  يتعي  الذي  النطاق  حتديد  الفرعية  املشاريع  هذه  وتتطلب  املناسبة،  التخفيف  تدابري   تنفيذ  خالل  من  حدهتا  من  التخفيف/    جتنبها/    تقليلها  وميكن  ابملوقع

 . التمويل   من  العالية  املخاطر  استبعاد  سيتم.  حمدود   ملوقع  حمددة  واجتماعية  بيئية

  الطريق   ستمهد  ألهنا  مهمة  مرحلة  هذه.  معي  واجتماعي  بيئي  أخصائي  بواسطة  معاجلتها  جيب  اليت  املتوقعة  واالجتماعية  البيئية  ابلتأثريات  مرجعية  قائمة  إكمال  يتم  التصميم،  مرحلة  يف
  املناقصة،   وواثئق  الفرعي  املشروع  تصميم  يف   وإدراجها  التخفيف  تدابري   تصميم  وسيتم  املرحلة  هذه  يف  املتوقعة  واالجتماعية  البيئية  التأثريات  مجيع  حتديد  سيتم.  والتشغيل  التنفيذ  ملراحل

  واثئق   يف  تضمينها  سيتم  اليت  املتوقعة  واالجتماعية  البيئية  التخفيف  تدابري   حول  أسئلة  على  املراجعة  قائمة  حتتوي.  إلزامية  تصبح  حبيث  الكميات  جداول  يف  اخلصوص،  وجه  على
  املرجعية   القائمة  تضمي  وكذلك  التصميم،  تقرير  يف  ذلك  تربير  إىل  االستشاري  فسيحتاج  "،ال "  اإلجابة  كانت  إذا".  ال "  أو"  نعم"  ستكون  واإلجابة  التدخل  أنواع  من  نوع  لكل  املشروع
 التصميم   لتقرير  كمرفق  املكتملة

  خطط  تطوير ومتوسط جوهري بشكل الفحص نتائج ستتطلب. الصلة ذات املراجعة قوائم مجيع إكمال فيجب النشاط، من واحد نوع من  أكثر يتضمن الفرعي املشروع كان  إذا
 نظام  يف   تسجيلها  وكذلك  عليها  للموافقة  الدول  والبنك  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برانمج  إىل  إرساهلا  وسيتم  االجتماعي،  الصندوق  محاية  فريق  قبل  من  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة

  مبؤسسات   يتعلق  فيما  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطط  يطور  وسوف  للتنمية،  االجتماعي  للصندوق  مشابه  بشكلتطبق وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر  .  اإلدارية   املعلومات
  املتحدة  األمم  بربانمج  اخلاصة  واالجتماعية  االقتصادية  واملعايري   الدول  ابلبنك  اخلاصة  واالجتماعية  البيئية  املعايري   ويطبق  واملتوسطة  والصغرية  الصغرى  والشركات  األصغر  التمويل

 . جوهرية  أو  متوسطة  أهنا  على  املخاطر  تصنيف  مت  إذا  اإلمنائي،

 ( العامة  األشغال  وبرانمج  للتنمية  االجتماعي  الصندوق)  املسؤولة  لألطراف  القياس  وتدابري   واملخاطر  املشروع  ألنشطة  ا  ملخص  2  رقم  امللحق  يوضح

 متطلبات التقييم واإلدارة الخاصة بالموقع  5.2

روع / املشاريع الفرعية واملواقع. سيتم إجراء التقييمات املستهدفة واخلاصة ابملوقع وخطط اإلدارة جلميع املشاريع الفرعية ذات املخاطر الكبرية مبجرد حتديد أنشطة املش
أو إجراءات تشغيل الصندوق   احلجم،أو املشاريع الصغرية واملتوسطة    العامة،نية، أو برانمج األشغال  سيتم إجراء التقييم )التقييمات( بطريقة تتسق مع اللوائح الوط 

ويؤدي إىل تطوير تدابري وخطط    الدول،واإلطار البيئي واالجتماعي للبنك    اإلمنائي،واإلطار االقتصادي واالجتماعي التابع لربانمج األمم املتحدة    للتنمية،االجتماعي  
جيب تطوير خطة اإلدارة البيئية    حتديدها،تدرجة بشكل مناسب ملعاجلة املخاطر واآلاثر احملددة. ابلنسبة للمشروعات ذات إجراءات إدارة املخاطر اليت يسهل  إدارية م

 واالجتماعية املبسطة. 

اإلطار البيئي وكذلك    اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربانمج  والبيئي  االجتماعي  الفحص   وإجراءات  االمنائي  املتحدة  األمم  لربانمج  والبيئية  االجتماعية  املعايريتطلب كل من  ت
ومناقشتها مع أصحاب واالجتماعي للبنك الدول استكمال التقييمات االجتماعية والبيئية ذات الصلة واعتماد تدابري التخفيف واإلدارة املناسبة والكشف عنها  

 .4 رقم اجتماعية وبيئية سلبية. يوجد خمطط إرشادي خلطة اإلدارة البيئية واالجتماعية يف امللحق املصلحة قبل تنفيذ أي أنشطة قد تتسبب يف آاثر 

ويتم رصد تنفيذها بشكل صحيح.   فعال،سيتم دمج إطار الصحة والسالمة املهنية يف خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة ابملوقع حبيث يتم تنفيذها بشكل  
والوقاية من    املعدات،وصيانة    والضوضاء،  اآلخرين،رة البيئية اخلاصة ابملوقع تدابري الصحة والسالمة املهنية: سالمة العمال واألشخاص  جيب أن تتضمن خطة اإلدا

 واملظهر العام املشروع الفرعي مبا يف ذلك غرس األشجار وما إىل ذلك.  اجتماعية،وأي نزاعات  احلركة،وسهولة  والنظافة، واحلطام، األمراض،انتشار 

اإلجراءات على:  جيب على الشركاء املنفذين وضع وتنفيذ واحلفاظ على إجراءات لرصد وقياس أداء الصحة والسالمة املهنية على أساس منتظم. جيب أن تنص هذه
 الستباقية والتفاعلية. ومقاييس األداء ا والكمية،كال من املقاييس النوعية 
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التقييمات اخلاصة ابملواقع وخطط اإلدارة   البنك الدويل وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي   اعتمادهاسيتم  مجيع  يف .  املعلوماتإدارة  وتسجيلها يف نظام    من قبل 
ميكن جتميع هذه األنشطة وتغطيتها يف إطار خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة مبوقع واحد. ستكون    معينة،احلاالت اليت يتم فيها تنفيذ أنشطة مماثلة يف منطقة  

 مجيع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية متاحة عند الطلب. 

 الترتيبات المؤسسية وبناء القدرات  .6

 هيكل اإلدارة العامة والمسؤوليات  6.1

 الدويل بنك ال 6.1.1

من قبل البنك الدول. مت تشكيل فريق عمل لإلدارة العليا ابلبنك    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع  يتم متويل  
وظائف / مسؤوليات فريق العمل  الدول لإلشراف واختاذ القرارات بشأن سبل االنتصاف فيما يتعلق ابألنشطة اليت ينفذها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. وتتألف  

املشروع؛ )ب( تطبيق العملية على وجه اخلصوص من: )أ( استعراض التقدم املال الدوري وتقارير النتائج املقاسة ابألهداف واملعايري املتفق عليها وقت املوافقة على  
يئية اهلامة؛ )ج( استعراض التقارير املرحلية عن اإلجراءات املتخذة ملعاجلة الوضع اخلطري  املتفق عليها للتعامل مع القضااي اخلطرية ، مبا يف ذلك القضااي االجتماعية والب

ألحكام االتفاقية القانونية ،    ا  والنتائج احملققة ، مبا يف ذلك تفاصيل أي اسرتداد لألموال أو شطب اخلسائر؛ و )د( ممارسة سبل االنتصاف من التعليق واإلهناء وفق
 (.P173582  ر وثيقة البنك الدولإذا لزم األمر )انظ

 ( ويقوم إبجراء بعثات املراجعة الفنية. 6.1.2 الفصليف اجتماعات املراجعة نصف السنوية )انظر  ا  يشارك البنك الدول أيض 

 جملس املشروع )اجتماعات املراجعة نصف السنوية(  6.1.2

وميثل    واستشارية،الصندوق االجتماعي للتنمية( بسلطة إشرافية    العامة،مشروع األشغال    الدول،البنك    اإلمنائي،يتمتع جملس إدارة املشروع )برانمج األمم املتحدة  
مم املتحدة اإلمنائي واجلانبي املسؤولي )مشروع أعلى هيئة للتنسيق والتوجيه االسرتاتيجي واإلشراف وضمان اجلودة. تعمل اهليئة على تسهيل التعاون بي برانمج األ

وع ويصادق على خطط العمل األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية( والبنك الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين لتنفيذ املشروع. يراجع جملس إدارة املشر 
ويراجع تقارير التقدم السردية واملالية. سينعقد جملس إدارة املشروع من قبل برانمج   التنفيذ،يف  ويراجع التقدم احملرز    واإلشراف،، ويوفر التوجيه االسرتاتيجي  السنوية

 األمم املتحدة اإلمنائي وجيتمع على األقل كل ستة أشهر. وسوف يتزامن مع توقيت مهام املراجعة الفنية للبنك الدول. 

 ا  ويتكون من بياانت التقدم اليت مت حتقيقها مقابل األهداف السنوية احملددة مسبق   الرئيسيي،صلحة  سيتم تقدمي تقرير مرحلي إىل جملس إدارة املشروع وأصحاب امل
وأي تقارير التقييم أو املراجعة اليت مت إعدادها خالل    التخفيف،وخماطر حمدثة طويلة مع تدابري    السنوي،وملخص تقييم جودة املشروع    املخرجات،على مستوى  

 الفرتة. 

 املتحدة اإلمنائي  برانمج األمم 6.1.3

والعمل بشكل وثيق مع مشروع األشغال العامة   واالجتماعية،سيكون برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مسؤوال  عن اإلشراف على التنفيذ واالمتثال إلطار اإلدارة البيئية 
 من أي واثئق مناقصة. ا  رة جزءوالصندوق االجتماعي للتنمية. سيكون إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة املطو 

ابلتشاور مع مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي   املشروع،سيكون برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مسؤوال  عن مراجعة أو حتديث هذه الوثيقة أثناء سري  
 للتنمية والبنك الدول. 

 فريق إدارة املشروع

وتسليم النتائج يف الوقت املناسب. يتمتع الفريق بوجود جغرايف يف كل من صنعاء  املخاطر،وختفيف  األرض،يضمن فريق إدارة املشروع التنفيذ الفعال لألنشطة على 
 شمول وتقليل احلساسيات السياسية. وعدن لضمان ال
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روع ينتج النتائج احملددة يف وثيقة مدير املشروع هو املسؤول عن اإلدارة اليومية واختاذ القرار للمشروع. تتمثل املسؤولية الرئيسية ملدير املشروع يف التأكد من أن املش
التكلفة. مدير املشروع مسؤول عن اإلشراف على تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وإجراءات  ملعايري اجلودة املطلوبة وضمن القيود احملددة للوقت و  ا  املشروع وفق 

 إدارة املخاطر البيئية واالجتماعية املطلوبة.

ومسؤول    دول،اعي  ومسؤول بيئي واجتم  والتقييم، وموظف وطين للرصد    دول،وأخصائي رصد وتقييم    وطنيي،يتم دعم مدير املشروع من قبل فريق يضم منسقي  
وموظف   إداري،مساعد    مال،ومسؤول    االجتماعية،وموظف وطين للنوع االجتماعي والضماانت    املهنية،ومسؤول وطين عن الصحة والسالمة    وطين،بيئي واجتماعي  

ق الربانمج التابع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي املعين ابملرونة اتصاالت. نظام املعلومات اإلدارية يف املراحل النهائية من التطوير لدعم إدارة املشروع. ويشرف عليها فري
تدقيق والرصد والتقييم )الرجاء االقتصادية والتعايف والذي يتحمل مسؤولية ضمان اجلودة الفين / املوضوعي ابإلضافة إىل جوانب أخرى مثل التمويل واملوارد البشرية وال 

 اإلقليمية،من قبل خرباء يف املقر الرئيسي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملراكز  ا  روع مدعوم أيض مراجعة القسم أدانه(. فريق إدارة املش

، وخرباء احلماية االجتماعية واملعايري االجتماعية والبيئية ومعايري الصحة والسالمة املهنية الوطنية   الدولية،سيتوىل فريق محاية املشروع، مبا يف ذلك اختصاصي الضماانت  
واملسامهة    واملهنية،مسؤولية تعزيز قدرة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واألطراف املسؤولة لتحسي معايري وخدمات الصحة االجتماعية والبيئية    الوطين،والنوع االجتماعي  

 طر االجتماعية والبيئية السلبية وتقليلها وختفيفها وإدارهتا. يف حتسي القرار صنع الفرص احملتملة واالستفادة منها مع ضمان جتنب املخا

 اإلشراف على املشروع وضمانه 

تقل على املشروع ورصده. تتمثل وظيفة "ضمان املشروع" لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف دعم جملس إدارة املشروع من خالل تنفيذ مهام اإلشراف املوضوعي واملس
ال ميكن جمللس إدارة املشروع تفويض   لذلك، املشروع؛يضمن هذا الدور إدارة وإكمال معال إدارة املشروع املناسبة. جيب أن يكون ضمان املشروع مستقال  عن مدير 

يضمن االمتثال لسياسات    للمشروع؛يوفر برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ضمان اجلودة    ذلك،أي من مسؤوليات التأكيد اخلاصة به إىل مدير املشروع. عالوة على  
 البيئية وتنفيذ متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. مبا يف ذلك املعايري االجتماعية و  اإلمنائي، وإجراءات برانمج األمم املتحدة 

 والتعايف  املرونة  برانمج  ل فريقمن قب  (19-كوفيد )  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزشروع تم اإلشراف وضمان اجلودة ملي
األمم املتحدة اإلمنائي يف اليمن مع الرتكيز على سبل العيش وتقدمي اخلدمات. امج  والذي يشرف على حمفظة بر   ،اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربانمج  التابع  االقتصادي

 واملوارد البشرية والتدقيق والتحقيقات.  سيوفر املقر الرئيسي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي اإلشراف املؤسسي والدعم اإلداري مبا يف ذلك التمويل

 األطراف املسؤولة  6.1.4

ليل اآلاثر ستكون األطراف املسؤولة مسؤولة عن تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. يتحمل املوظفون العاملون يف املشروع مسؤولية منع أو تق  العمليات،أثناء  
 البيئية واالجتماعية. 

خلطاب االتفاق اخلاص هبم. هناك ثالث جهات مسؤولة عن املشروع: مشروع   ا  ل مباشر أمام برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وفقاألطراف املسؤولة مسؤولة بشك
مهندسي والصندوق االجتماعي للتنمية. تشمل األطراف املسؤولة مكاتب املقر الرئيسي واملكاتب الفرعية و  ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر، العامة،األشغال 

تكون األطراف املسؤولة مسؤولة عن ضمان تنفيذ   املطاف،يف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. يف هناية    ا  دور   ا  املواقع ومشريف املواقع والعاملي الذين يلعبون أيض
 واثئق ذات الصلة وإبالغ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي هبا. إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يف حافظة املشاريع الفرعية اخلاصة هبا وضمان توفر مجيع ال

 احلماية تعزيزمشروع  من ا   تشكل جزءاإلدارة العليا لألطراف املسؤولة هي املسؤولة يف النهاية عن تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يف مجيع املشاريع الفرعية اليت
. جيب على اإلدارة العليا إثبات التزامها من خالل ضمان توافر املوارد الضرورية إلنشاء وتنفيذ (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة  االجتماعية

يذ الفعال إلطار اإلدارة البيئية حتديد األدوار وتوزيع املسؤوليات واملسؤوليات وتفويض السلطات لتسهيل التنف  واالجتماعية؛وصيانة وحتسي تنفيذ إطار اإلدارة البيئية 
 واالجتماعية. تكون األطراف املسؤولة مسؤولة عن تطوير وتنفيذ ورصد املقاولي. 

من  املوجود يف املقر الرئيسي لإلشراف على تنفيذ املتطلبات البيئية واالجتماعية بدعم  اإلدارة العامة  لدى الشركاء املنفذين فريق إجراءات وقائية مبا يف ذلك فريق  
ارة املقاولي. يتم مساعدة جهات االتصال يف كل فرع ابإلضافة إىل تعيي املسؤوليات للموظفي العاملي يف امليدان. واملكاتب الفرعية ستكون مسؤولة عن إشراك وإد

وضمان االمتثال    والعمال،كاتب الفرعية إلدارة املقاولي  ونقطة اتصال اإلجراءات الوقائية يف امل  الفين،واملهندس    اإلشرافيي،املوظفي امليدانيي من قبل املستشارين  
سينظم الصندوق االجتماعي للتنمية   اإلمنائي،قام برانمج األمم املتحدة    اخلدمات،ومراقبة األنشطة وتوفري تعليمات العمل بشأن السالمة واألمن. خالل مرحلة تنفيذ  
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 احملرز، سيتم مالحظة التقدم    الزايرات،اتب املقاولي و / أو األماكن اليت يتم فيها تنفيذ العمل. يف هذه  وبرانمج األشغال العامة زايرات خمططة وغري خمططة ملك
ول وستنعكس املخرجات يف والقضااي املتعلقة ابلصحة والسالمة وحالة عمالة األطفال والعمل القسري. ستتضمن تقارير املوقع مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة املقا

 سيتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية.  املقاولي،الشهرية. يف حالة عدم االمتثال من قبل  التقارير

بيئية واالجتماعية للمقاولي سيتم إعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة. سيتم إعداد خطط اإلدارة ال
ال ينطبق هذا الرتتيب على املقاول اجملتمعي. سيتم املوافقة على خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة ابلصندوق االجتماعي   ذلك،ومع  حمليي،من قبل مقاولي 

ية للمقاولي من قبل الصندوق بينما تتم املوافقة على خطط اإلدارة البيئية واالجتماع   اإلمنائي،للتنمية ومشروع األشغال العامة من قبل البنك وبرانمج األمم املتحدة  
 االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة. 

قد مت تدريبهم على إدارة املخاطر يتم تعيي واجبات اإلدارة البيئية واالجتماعية ملهندس املوقع واملهندسي التقنيي )األطراف املسؤولة( ومدير املوقع )املقاولون(. ل
 ات وصول وإبالغ مباشرة إىل معظم مستوايت اإلدارة العليا. تشمل بعض واجبات مهندس / مدير املوقع ما يلي: االجتماعية والبيئية ولديهم قنو 

 املوقع؛مبا يف ذلك التدريب التمهيدي جلميع العاملي يف  التدريب،تنظيم وتنفيذ برامج  •
 الباطن؛مبا يف ذلك تلك اخلاصة ابملقاولي من  العمال،تنظيم املعلومات اليت سيتم متريرها من اإلدارة إىل  •
 املهنية؛ مبا يف ذلك تدابري الصحة والسالمة  واالجتماعية،توفري وتنفيذ تدابري اإلدارة البيئية  •
 واملشاركة يف التخطيط املسبق للموقع.  الوقائية؛ملشورة لإلدارة العليا بشأن التدابري التحقيق ومراجعة ظروف وأسباب املخاطر البيئية واالجتماعية لتقدمي ا •

 تشمل واجبات املهندس الفين ما يلي: 

 آمنة؛ ظروف ومعدات العمل  •
 ابنتظام؛ يتم فحص تدابري السالمة وإدارة املخاطر يف مكان العمل  •
 متوقعة؛ إدارة املخاطر البيئية واالجتماعية احملتملة بشكل فعال واالستجابة هلا بسرعة يف حالة ظهور مشكالت غري  •
 هبا؛ مت تدريب العمال بشكل كاٍف على الوظيفة اليت يتوقع منهم القيام  •
 تنفيذ تدابري اإلدارة االجتماعية والبيئية، مبا يف ذلك تدابري السالمة يف مكان العمل؛ •
 املتاحة؛ عتماد أفضل احللول ابستخدام املوارد واملهارات ا •
 معدات احلماية الشخصية الضرورية متوفرة ومستخدمة.  •

عمليات تفتيش منتظمة وتوفري الوسائل الالزمة الختاذ التدابري العالجية. إن تدريب العمال ميكنهم من التعرف على املخاطر اليت   ا  يتطلب جعل موقع العمل آمن
 على سبيل املثال من خالل ما يلي:  مباشر،يها وكيفية التغلب عليها. يظهر للعمال الطريقة اآلمنة إلجناز العمل. يشارك العمال بشكل تنطوي عل

متنح العمال واملشرف فرصة    مباشرة،"، جلسة مدهتا من مخس إىل عشر دقائق مع املشرف قبل بدء املهمة  ل قبل بدء العملاإلحاطة التنويرية للعما" •
مبا يف ذلك مشاكل السالمة اليت من احملتمل مواجهتها واحللول احملتملة لتلك املشاكل. هذا النشاط سهل    والبيئية،للتحدث عن املخاطر االجتماعية  

 خطرية؛و مشكلة  التنفيذ وقد مينع وقوع حادث أ
من قد  "فحص السالمة "، وهو فحص يقوم به العمال أبن بيئة العمل آمنة قبل بدء العملية قد يسمح هلم ابختاذ إجراءات عالجية لتصحيح وضع غري آ •

 للخطر أو عامل آخر أو اجملتمع احمليط.  ا  يعرضهم الحق

 املراقبون املستقلون ابستخدام طرف اثلث 6.1.5

للمشروع ومع األطراف   ي التقييم واملراقبةويعمل بتعاون وثيق مع أخصائ   اإلمنائي،تقاريره مباشرة إىل مدير مشروع برانمج األمم املتحدة  املستقل  يقدم وكيل املراقبة  
مم املتحدة اإلمنائي لتزويد جملس إدارة املشروع وأصحاب  فريق إدارة املشروع التابع لربانمج األوكيل املراقبة التابع جلهة خارجية  املسؤولة عن تنفيذ املشروع. يدعم  

وكيل قدم  يوإظهار النتائج. من املتوقع أن    وختصيصها،وختطيط املوارد    اجملتمع،وحتسي تقدمي اخلدمات إىل    امليدانية،املصلحة اآلخرين بوسائل أفضل للتعلم من اخلربة  
 مم املتحدة اإلمنائي. تقارير ربع سنوية إىل برانمج األاملستقل املراقبة 
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وتشمل مراقبة تنفيذ تدابري اإلدارة املتفق عليها.   االجتماعية،واملساواة بي اجلنسي والقضااي    والبيئية،تتضمن قوالب التقارير / قوائم املراجعة مراقبة املخاطر االجتماعية  
تقرير   املراقبة  يتضمن كل  الصحة والسالمة    ا  حمدد  ا  قسم  املستقلوكيل  معاجلة    املهنية،ملعاجلة  تُعقد   املظال،وآلية  الفرعية.  املشاريع  البيئي واالجتماعي يف  والتنفيذ 

 وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملناقشة النتائج وحتسي األدوات. فريق املراقبة املستقلة وشركاء التنفيذ اجتماعات منتظمة مع 

 والتدريب بناء القدرات   6.2

ومشروع األشغال العامة( مسؤولية    احلجم،واملنشآت الصغرية واملتوسطة    للتنمية،والصندوق االجتماعي    اإلمنائي،تتحمل األطراف املسؤولة )برانمج األمم املتحدة  
مبا يف ذلك إطار اإلدارة البيئية   املشروع،ماعية لتنفيذ  ضمان وجود األنظمة حبيث يكون املوظفون واملقاولون والعمال اآلخرون على دراية ابملتطلبات البيئية واالجت
 واالجتماعية. الحظ أصحاب املصلحة يف املشروع أن بناء القدرات والتدريب جيب أن يكوان من األولوايت.

 الثقايف  ذلك متطلبات الصحة والسالمة والبيئة والرتاث  مبا يف   الصلة،ملتطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ذات    ا  أولي  متهيداي    ا  سيحضر مجيع موظفي املشروع تدريب
 .خطة إشراك أصحاب املصلحة وخطة عمل العنف القائم على النوع االجتماعي وإطار إدارة األمن ،ة العمل والصحة والسالمة املهنيةوإجراءات إدار 

 سيتم إجراء التدريب على أساس مستدام. سيتم تنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب التالية: 

لنشر الوعي ابملتطلبات التنظيمية األساسية واملتطلبات   اإلمنائي(:بناء قدرات اإلدارة العليا للمقر الرئيسي واملكاتب الفرعية )بقيادة برانمج األمم املتحدة   •
للمساعدة يف فهم أمهية اإلدارة االجتماعية والبيئية من مرحلة التصميم حت التنفيذ. من الضروري أن    واالجتماعية،والعناصر األخرى إلطار اإلدارة البيئية  

 ريب وبناء القدرات يف منظماهتم من خالل العمل كأشخاص مرجعيي ملثل هذه التدريبات. تقوم القوى العاملة املدربة إبجراء املزيد من التد
دارة البيئية بناء قدرات مهندسي املوقع / مشريف املوقع بشأن متطلبات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية والفحص البيئي واالجتماعي وإعداد خطة اإل  •

خللق الوعي بشأن خماطر اجتماعية وبيئية حمددة وتدابري إدارية للتحكم   دعم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي(:ب   املسؤولة،واالجتماعية )بقيادة األطراف 
 للقيام أبنشطة املراقبة واإلشراف يف امليدان.  ولبناء قدراهتمفيها حسبما ينطبق على أنشطة املشروع  

سيتلقى مجيع العمال املنخرطي يف أي نشاط حيتمل أن    والعمالة احمللية )بقيادة األطراف املسؤولة(:  املتعاقدينتدريب وتوعية العمال مبا يف ذلك العمال   •
، وما إىل التظلمات معاجلة واالستغالل واالعتداء اجلنسيي/التحرش اجلنسي، وآليةعلى املهام  ا  حمدد ا  يتسبب يف ضرر اجتماعي و / أو بيئي خطري تدريب 
 ذلك. لضمان تنفيذ تدابري اإلدارة اخلاصة ابملوقع.

 جيب أن أتخذ إجراءات التدريب يف االعتبار اختالف مستوايت املسؤولية والقدرة واملهارات اللغوية وحمو األمية والتعرض للمخاطر.

ن املهام املتعلقة إبدارة املخاطر البيئية واالجتماعية مؤهلي على أساس التعليم أو التدريب أو  تضمن األطراف املسؤولة أن األشخاص اخلاضعي لسيطرهتا والذين يؤدو 
يف امليزانية للتدريب لضمان قدرات ومهارات العمال لتنفيذ  ا  وجيب عليهم االحتفاظ ابلسجالت ذات الصلة. جيب أن يتضمن كل مشروع فرعي بند  املناسبة،اخلربة  

 تدابري إدارة املخاطر. 

 إشراك أصحاب المصلحة واإلفصاح عن المعلومات  .7

 مبادئ المشاركة الهادفة والفعالة والمستنيرة ألصحاب المصلحة  7.1

واألطراف املسؤولة مشاركة أصحاب املصلحة بشكل هادف   (19-وفيدك)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع  ضمن  يس
صلحة الرئيسيي اآلخرين هم وفعال ومستنري يف تصميم وتنفيذ مجيع املشاريع الفرعية. اجلهات الفاعلة واملنظمات يف اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية وأصحاب امل

 ملستدامة. شركاء أساسيون يف تنفيذ املشروع وتعزيز التنمية ا 

. تعزز املشاركة الفعالة تدعم مشاركة أصحاب املصلحة تطوير عالقات قوية وبناءة وسريعة االستجابة واليت تعترب ابلغة األمهية لتصميم وتنفيذ املشروع بشكل سليم
حقوق املواطني واآلخرين   دعم-إنه هدف يف حد ذاته  ألصحاب املصلحة قبول املشروع وملكيته وتقوي االستدامة االجتماعية والبيئية وفوائد التدخالت املدعومة.

وتعزيز احرتام   البيئة،ومحاية    الدميقراطي،مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابحلكم    املشروع،وسيلة فعالة لتحقيق نتائج    وكذلك-يف املشاركة يف القرارات اليت قد تؤثر عليهم  
 ومنع وحل النزاعات.  احلقوق،اإلنسان 

 ستتمتع املشاركة اهلادفة والفعالة واملستنرية ألصحاب املصلحة ابخلصائص التالية: 
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 خالية من التالعب والتدخل واإلكراه والتخويف اخلارجي.  •
 اجلنس وشامل للعمر ومتجاوب. •
مبا يف ذلك اجملموعات احملرومة أو    احملددة،ومصممة لتناسب تفضيالت اللغة وعمليات صنع القرار لكل جمموعة من أصحاب املصلحة    ا  مناسبة ثقافي •

 املهمشة. 
 ط. مبا يف ذلك مسودات الواثئق واخلط وكافية،إىل الكشف املسبق ويف الوقت املناسب عن معلومات يسهل الوصول إليها ومفهومة وذات صلة  ا  استناد •
 وتعديلها حسب ظهور املخاطر واآلاثر.  املشروع،واستمرت بشكل متكرر طوال دورة  املشروع،بدأت يف وقت مبكر من عملية تصميم  •
 يعال املخاطر االجتماعية والبيئية واآلاثر السلبية والتدابري واإلجراءات املقرتحة ملعاجلتها.  •
ومتكي دمج مجيع وجهات النظر ذات الصلة لألشخاص املتضررين وغريهم من أصحاب   همشة،املوال سيما الفئات    املصلحة،يسعى إىل متكي أصحاب   •

 التنفيذ. وقضااي  والفرص،وتقاسم منافع التنمية  التخفيف،وتدابري  وتصميمه،مثل أهداف املشروع  القرار،املصلحة يف عمليات صنع 
وال سيما التدابري املتخذة لتجنب أو تقليل املخاطر واآلاثر السلبية على أصحاب املصلحة    للمشاركي،موثقة ومبلغ عنها يف شكل يسهل الوصول إليه   •

 يف املشروع. 
 تتفق مع واجبات الدول والتزاماهتا مبوجب القانون الدول.  •

 

 اإلفصاح عن المعلومات  7.2

فري املعلومات يف الوقت املناسب واليت يسهل الوصول إليها فيما يتعلق ابملشروع وآاثره االجتماعية والبيئية احملتملة ألصحاب  يشري اإلفصاح عن املعلومات إىل تو 
ع الفرعية شروع واملشارياملصلحة من أجل تسهيل مشاركتهم الفعالة والفعالة واملستنرية يف تصميم املشروع وتنفيذه يتطلب أصحاب املصلحة الوصول إىل معلومات امل

 ذات الصلة من أجل فهم الفرص واملخاطر احملتملة املتعلقة ابملشروع واملشاركة يف التصميم والتنفيذ. 

حيتاج أصحاب املصلحة إىل الوصول إىل تقارير الفرز واملسودة والتقييمات النهائية وخطط اإلدارة. جيب الكشف   العامة،ابإلضافة إىل الوصول إىل معلومات املشروع  
ويف شكل ولغة مفهومة لألشخاص املتضررين وأصحاب املصلحة اآلخرين. فيما يلي شرح   إليه،ويف مكان يسهل الوصول    املناسب،هذه املعلومات يف الوقت  عن  

 موجز لعناصر اإلفصاح الفعال هذه: 

جيب تقدمي املعلومات املتعلقة ابلتأثريات االجتماعية والبيئية احملتملة املتعلقة ابملشروع وتدابري التخفيف / اإلدارة قبل اختاذ    اإلفصاح يف الوقت املناسب: •
جيب اإلفصاح   احلاالت،كجزء من عملية التشاور مع أصحاب املصلحة. يف مجيع    ا  القرار. جيب تقدمي مسودات الفرز والتقييمات وخطط اإلدارة مقدم

 سلبية حمتملة.  ن املسودات والفحوصات النهائية والتقييمات وخطط اإلدارة والتشاور بشأهنا قبل تنفيذ األنشطة اليت قد تؤدي إىل آاثر اجتماعية وبيئيةع
ات وخطط اإلدارة. يف  جيب أن يكون أصحاب املصلحة قادرين على الوصول بسهولة إىل املعلومات املتعلقة ابلتقييم  املعلومات اليت ميكن الوصول إليها: •

فقد ال يكون هذا كافيا  لضمان أن أصحاب املصلحة احملليي   احلكومية،حي أن املتطلبات التنظيمية احمللية قد تتطلب توافر التقييمات البيئية يف املكاتب  
 احمللية،واجملالس أو املنظمات    العامة، واالجتماعات    الويب،مثل النشر على مواقع    األخرى،ميكنهم الوصول إىل املعلومات. قد يلزم النظر يف وسائل النشر  

 والربيد املباشر.  احمللية،والعروض  والنشرات، واإلذاعية،والتقارير التلفزيونية  الصحف،وورق 
ستهدفي الذين جملموعة أصحاب املصلحة امل  ا  جيب أن تكون املعلومات يف شكل ولغة يسهل فهمهما ومصممة خصيص   :املناسبةواللغة  املناسب  الشكل   •

. يعترب مستوى يتحدثون اللغة العربية. قد يلزم ترمجة املعلومات املوجزة من التقييمات وخطط اإلدارة وتقدميها بوسائل خمتلفة )مثل اخلطية والشفهية(
ساليب احمللية لنشر املعلومات من االعتبارات واأل  والرجال،وأدوار النساء    والكتابة،ومستوايت معرفة القراءة    احمللية،واللغات واللهجات    الفنية،التفاصيل  

ملشاركة املعلومات والتماس   ا  املهمة يف ابتكار األشكال املناسبة لإلفصاح. قد ال يكون االلتماس العام للتعليقات على مستندات املشروع شكال  مناسب
ات مع املعلومات األساسية واألسئلة املصممة لطلب التعليقات. جيب  مثل عرض اخليار   سياقية،قد يلزم تقدمي املواد بطريقة    ذلك،املدخالت. بدال  من  

نشورات استخدام األشكال املناسبة من اإلفصاح االستباقي خبالف نشر املعلومات على الويب. وقد تشمل هذه الربامج البث اإلذاعي والكتيبات وامل
لك. كما أنه من الضروري ضمان ابتكار طرق اتصال مناسبة للوصول إىل الفئات املهمشة  اجملتمعية والرسائل القصرية والعروض التقدميية الشفوية وما إىل ذ

 واحملرومة احملتملة. 

واآلليات األكثر مالءمة تعترب عملية إشراك أصحاب املصلحة حلظة ممتازة اللتماس أنواع املعلومات اليت يريدوهنا وحيتاجوهنا من أصحاب املصلحة والصيغ واللغات  
 لنشرها. 
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املعايري االجتماعية والبيئية   تقارير  حتتوي  تقارير مراقبة   اإلدارة؛؛ مسودة والتقييمات االجتماعية والبيئية النهائية وخطط  الفحص على متطلبات الكشف عن  وأي 
ربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومتطلبات الكشف لبيئية لمتطلبات املعايري االجتماعية وااجتماعية وبيئية مطلوبة. ملزيد من التفاصيل حول مشاركة أصحاب املصلحة يف  

 .3امللحق -يرجى الرجوع إىل توجيهات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن مشاركة أصحاب املصلحة  املعلومات،عن 

ابللغة العربية  كشفها ع ممثلي جمموعات أصحاب املصلحة  سيتم م إجراءات إدارة العمل وخطة إشراك أصحاب املصلحة يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  
 واملكاتب ومواقع املستفيدين. شركاء التنفيذ يف فروع  ا  وسوف تكون متاحة أيض  التشاور،أثناء اجتماع 

إلشراك أصحاب  موضع التنفيذ  ( 19- كوفيد)  كورونا فيروس  لجائحة واالستجابة الطارئة االجتماعية الحماية مشروع تعزيزأنظمة  7.3

 المصلحة وكشف المعلومات 

للمشاركة   مشروع األشغال العامة ووكاالت تنمية املنشآت الصغرية واألصغر والصندوق االجتماعي للتنمية  مطلوب مشاركة أصحاب املصلحة بشكل هادف من قبل
حاب املصلحة يف دورات يف تدخل املشروع من قبل اجملتمعات واألفراد. تتضمن إجراءات التشغيل القياسية لكل من األطراف املسؤولة إجراءات ملشاركة اجملتمع وأص 

 دامة طويلة األجل للعمليات والصيانة. السرتاتيجية االست ا  رئيسي  ووصف مكوان   وتنفيذه،املشروع اخلاصة هبم كمكون رئيسي لتحديد املشروع وتصميمه 

وتسهيل التنفيذ واستدامة األصول اجملتمعية اليت يتم   امليدانية،يف دعم الفرق    ا  رئيسي   ا  يتم تشكيل جلان اجملتمع يف بداية املشروع يف مرحلة التحديد والتصميم وتلعب دور 
إلنشاء مثل هذه اللجان    ا  تتضمن املشاريع الفرعية أحكام   واالخنراط،لى هذه املشاركة اجملتمعية  بعد إغالق املشروع. للحفاظ ع  الفرعية،بناؤها من خالل املشاريع  

 اجملتمعية وتوفري املوارد للتدريب كلما لزم األمر.

خالل إغالق املشروع مع نشر نسخ   من  والتصميم،حتدد مبادئ حتديد دورة املشروع الفرعي وتطويرها وإدارهتا أن اجملتمعات تشارك منذ البداية يف مرحليت االختيار  
 الفرعية،حاب املصلحة على املشاريع  ورقية إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وآلية معاجلة املظال وغريها. إلشراك اجملتمعات وتقليل املخاطر احملتملة للنزاعات بي أص

ومؤشر االستغاثة الوطين القائم على  املعايري،طراف املسؤولة. أثناء وضع جمموعة موضوعية من مت وضع معيار اختيار دقيق من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واأل
 للمشاركة على مستوى البلدايت لالخنراط يف حتديد أولوايت املشاريع اجملتمعية وحتديد املستفيدين.  ا  فإن اجملتمعات مدعوة أيض  البياانت،

للفقر واحتياجات اخلدمة املقدمة يف املؤشرات الوطنية. تعطى األولوية للمجتمعات الفقرية. ابإلضافة إىل   ا  ألساسية وفقجيب أن تليب املشاريع الفرعية االحتياجات ا
وهبذه الطريقة يشارك أصحاب املصلحة   الفرعية،تتم استشارة جمموعات اجملتمع لتحديد من سيستفيد من املشاريع    الوطنية،البياانت املقدمة من خالل املؤشرات  

 أنفسهم يف اختيار وقرار من يستفيد من املشاريع الفرعية. 

شراك تتضمن بعض اإلجراءات املسامهة املالية من قبل املستفيدين مبا يتناسب مع إمكانياهتم. يُنظر إىل هذه املسامهة على أهنا مكون ضروري إل  ذلك،ابإلضافة إىل  
 ن خالل تشغيل وصيانة املشاريع الفرعية ويهدف إىل تعزيز االلتزام الراسخ ابملشاركة النشطة للمستفيدين. لالستدامة املستقبلية م مما يوفر ضماان   املصلحة،أصحاب 

لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين كوسيلة لضمان املشاركة املتساوية جلميع أصحاب املصلحة يف املشاريع الفرعية وتوفري الفرص لتحسي   ا  تتضمن كلتا املؤسستي أحكام 
 قسم النوع االجتماعي.  واملخاطر،املرأة يف صنع القرار كما هو موضح يف القسم أعاله حول آاثر املشروع  مشاركة

يف   احمللي،لتعزيز سبل العيش واالقتصاد    (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع  لنهج    ا  وفق  ذلك،عالوة على  
 من قبل اجملتمعات نفسها.  املهرة،واستئجار املعدات والنقل والعمال  البناء،ومواد  املدنية،يتم شراء األعمال  اجملتمعي،املشاريع الفرعية اليت تستخدم التعاقد 

 الطارئة   االجتماعية  احلماية  تعزيزى النحو الواجب ومراقبة مستوى رضاهم عن مشروع  على ضمان استشارة أصحاب املصلحة عل  ا  أيضوكيل املراقبة املستقل  يساعد  
من تنفيذ التدخالت املخطط وكيل املراقبة املستقل  مبا يف ذلك معايري اختيار املشروع الفرعي. لقد حتققت مسوحات    (19-كوفيد )  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة

واملستفيدين ورضا اجملتمع عن خمتلف جوانب تدخالت املشروع وآاثرها / آاثرها على املستفيدين   املنفذة،وجودة التدخالت    عليها،وااللتزام إبجراءات التنفيذ املتفق    هلا،
وكيل الفعالة. يوضح أحد األمثلة اليت قدمها تقرير  واجملتمعات املستهدفة تتم مقابلة النساء والرجال والشباب بشكل منفصل لتمكي اجملموعات املهمشة من املشاركة  

( أن تدخالت النقد مقابل العمل كانت مرضية للغاية للمستفيدين يف خمتلف اجلوانب مبا 2018من أبريل إىل يونيو  وكيل املراقبة املستقل  )انظر تقرير    املراقبة املستقل
 ابملائة(.  98)ابملائة( واختيار املستفيدين  98.5يف ذلك وجود املشروع )

. (19-كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزأصحاب املصلحة ملشروع    إشراكمت تطوير خطة    ذلك،ابإلضافة إىل  
ميكن   أصحاب املصلحة أمهية املشاركة املفتوحة والشفافة بي املستلم وأصحاب املصلحة يف املشروع كعنصر أساسي من املمارسات الدولية اجليدة.  إشراكتدرك خطة  
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كبرية يف تصميم وتنفيذ املشروع   وتقدمي مسامهة  املشروع،وتعزيز قبول    للمشاريع،أن تؤدي املشاركة الفعالة ألصحاب املصلحة إىل حتسي االستدامة البيئية واالجتماعية  
فإهنا تدعم تطوير عالقات    صحيح،بنجاح. مشاركة أصحاب املصلحة هي عملية شاملة يتم إجراؤها طوال دورة حياة املشروع. عندما يتم تصميمها وتنفيذها بشكل  

 ماعية للمشروع. قوية وبناءة وسريعة االستجابة واليت تعترب مهمة لإلدارة الناجحة للمخاطر البيئية واالجت

املصلحة هذا هو حتديد خطة عمل إلشراك أصحاب   العام من خطة مشاركة أصحاب  املناسب تقني  املصلحة،اهلدف  النهج  العام   ا  وثقافي   ا  مبا يف ذلك  للتشاور 
ريق املشروع مع أصحاب املصلحة ويتضمن  الطرق اليت سيتواصل هبا ف  د خطة إشراك أصحاب املصلحةدحتطوال دورة املشروع أبكملها.    املعلومات،واإلفصاح عن  

 آلية ميكن لألفراد من خالهلا إاثرة خماوفهم أو تقدمي مالحظات أو تقدمي شكاوى حول أنشطة املشروع. 

لنجاح املشروع من أجل ضمان التعاون السلس بي موظفي املشروع   ضروراي    ا  أمر   واملزارعون،مبا يف ذلك السكان احملليون    املصلحة،تعد مشاركة خمتلف أصحاب  
 واجملتمعات احمللية. 

 على: خطة إشراك أصحاب املصلحة ركزت

 املشروع؛ ومن سيحتاج إىل معلومات إضافية لفهم حدود أتثريات  يتأثر،حتديد أتثر سليب مباشر وغري مباشر أو قد  •
 املشروع؛ روع وحتديد اجملتمعات املتأثرة يف منطقة جغرافية معينة يف حتديد أو حتسي منطقة أتثري ميكن أن يساعد رسم خرائط مناطق أتثري املش •
 التقارير؛ إشراك املستفيدين من املشروع والتشاور معهم يف عملية التخطيط والتنفيذ والرصد وإعداد  •
واألسر األخرى اليت لديها نساء وأطفال   االجتماعية،الت صندوق الرعاية  تعزيز النهج التشاركية يف مجيع دورات املشروع من قبل كل جمتمع خمتار مع عائ •

 أماكنهم؛ حوامل وحمددين يف 
ألشخاص  ضمان السرية واحلماية االجتماعية للفئات احملرومة واألصلية واملهمشة من خالل استخدام آلية استجابة أصحاب املصلحة اليت توفر فرصة ل •

 اهلوية؛ أي مشاكل وخماوف يف السرية وإخفاء املتضررين لالستجابة واحلزن على 
 ؛ وة البيئية يف مجيع أعمال املشروعواملشاركة الكاملة والشفافية واإلفصاح عن املعلومات واالستدام املرأة،ومتكي  اإلنسان،تعميم حقوق  •
 لتحديد املشروع واقرتاحه.  ا  ويتم تنفيذه وفق األنشطة،بناء نظام إدارة معلومات قوي ومبتكر وشفاف يعكس مجيع  •

 

 على مستوى المشروع   التظلماتآلية معالجة  7.4

مباشر بسبب أنشطة    بشكل مباشر أو غري  حمتمل،قد يدرك شخص أو جمموعة من األشخاص أو يتعرضون لضرر    فرعي،أثناء تصميم وبناء وتنفيذ أي مشروع  
وتعطيل اخلدمات والفقدان املؤقت أو الدائم لسبل العيش   واالستحقاقاتاملشروع. ميكن أن تكون املظال اليت قد تنشأ مرتبطة ابلقضااي االجتماعية مثل معايري األهلية  

ابلقضااي البيئية مثل توليد الغبار املفرط واألضرار اليت حلقت ابلبنية التحتية بسبب االهتزازات    ا  وغري ذلك من القضااي االجتماعية والثقافية. قد تكون املظال مرتبطة أيض 
، األضرار ي/ العامة أثناء إعادة أتهيل الر  املرتبطة ابلبناء أو نقل املواد اخلام والضوضاء وازدحام املرور واخنفاض جودة أو كمية موارد املياه السطحية / اجلوفية اخلاصة

 ...اخل. يت حلقت احلدائق املنزلية واألراضي الزراعيةال

جيب أن تكون هناك آلية ميكن من خالهلا لألطراف املتأثرة حل هذه املشكالت بطريقة ودية مع موظفي املشروع بطريقة فعالة وغري    املوقف،يف حالة ظهور مثل هذا  
 مت تضمي آلية معاجلة املظال يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية هلذا املشروع.  اهلدف،هذا  متحيزة وشفافة ويف الوقت املناسب وفعالة من حيث التكلفة لتحقيق

 آلية معاجلة املظال: 

 وشفافة؛ وفر عملية مشروعة تسمح ببناء الثقة بي جمموعات أصحاب املصلحة وتؤكد ألصحاب املصلحة أنه سيتم تقييم خماوفهم بطريقة عادلة ت .أ
ضي حت  سمح ابلوصول البسيط واملبسط إىل آلية التظلم جلميع أصحاب املصلحة وتقدمي املساعدة الكافية ألولئك الذين رمبا واجهوا عقبات يف املات .ب

 خماوفهم؛يتمكنوا من إاثرة 
 واجملموعات؛لنتائج املتاحة لألفراد وتوفر الوضوح بشأن أنواع ا املظال،توفر إجراءات واضحة ومعروفة لكل مرحلة من مراحل عملية آلية معاجلة  . ج
وحيرتم املخاوف والشكاوى و / أو   ا  ضمن املعاملة العادلة جلميع األفراد واجلماعات املعنية واملتضررة من خالل هنج رمسي متسق يكون عادال  ومستنري ت .د

 املظال؛ 



49 

واملعلومات اليت مت استخدامها عند تقييم شكواهم    شكواهم،حملرز يف  من خالل إبقاء أي فرد / جمموعة متضررة على علم ابلتقدم ا  ،ا  شفاف  ا  وفر هنجت . ه
 و ملعاجلتها؛واملعلومات حول اآلليات اليت سيتم استخدامها 

 قد تقلل الدروس املستفادة من الشكاوى والتظلمات احملتملة.  املستمر،متكن من التعلم املستمر والتحسينات على آلية معاجلة املظال. من خالل التقييم  . ح

شاملة للجنس والعمر ومستجيبة وستتصدى للحواجز احملتملة للوصول إىل النساء وكبار السن واملعوقي والشباب وغريهم من الفئات    معاجلة التظلماتستكون آلية  
صلة أو  قد تكون ذات    اليت حيتمل أن تكون مهمشة حسب االقتضاء للمشروع. لن تعرقل آلية معاجلة املظال الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية أو اإلدارية اليت

 قابلة للتطبيق وستكون متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون أي تكلفة ودون عقاب.

اكن ابرزة إلعالم أصحاب جيب توصيل املعلومات املتعلقة آبلية معاجلة املظال وكيفية تقدمي شكوى و / أو تظلم أثناء عملية مشاركة أصحاب املصلحة ووضعها يف أم
 املصلحة الرئيسيي. 

)إىل املوظفي امليدانيي( أو عرب اهلاتف أو يف صندوق الشكاوى أو    ا  تلقي مجيع الشكاوى و / أو التظلمات املتعلقة ابلقضااي االجتماعية والبيئية إما شفهي  ميكن
يسي من آلية معاجلة املظال يف شرط أن حيتفظ فريق  إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو برانمج األشغال العامة أو الصندوق االجتماعي للتنمية. يتمثل جزء رئ  ا  كتابي

 وهذا يشمل شكاوى العمال. سيتم تسجيل املعلومات التالية:  املعين،إدارة املشروع ومقاول البناء بسجل للشكاوى و / أو املظال الواردة يف مكاتب موقع املشروع 

 املظال؛أو وقت واتريخ وطبيعة االستفسار و / أو القلق و / أو الشكاوى و /  .أ
 (؛ الربيد اإللكرتوين القصرية،الرسائل  املوقع، صندوق الشخصي،االتصال  اخلطاب، اهلاتف،نوع االتصال )مثل  .ب
 ؛ ا  متاحاالسم واجلنس وعنوان االتصال ورقم االتصال إذا كان ذلك  . ج
 تسجيل شكاوى عدم الكشف عن اهلوية والتحقيق فيها وحلها  ا  يتم أيض .د
 و التظلمات؛االستجابة واملراجعة اليت يتم إجراؤها كنتيجة لالستفسار و / أو القلق و / أو الشكاوى و / أو  . ه
 اإلجراءات املتخذة واسم الشخص الذي يقوم ابإلجراء.  .و
 بتصعيد القضااي إىل مستوى أعلى )مخسة مستوايت لتصعيد الشكوى(. يقوم  وتسويتها،يف حالة عدم رضا املشتكي عن حل الشكاوى  .ز

 على تسوية وختفيف آلية معاجلة املظال على ثالثة مستوايت )املكاتب امليدانية والفرعية واملقر الرئيسي( لدى شركاء التنفيذ  سيعمل نظام إدارة معاجلة املظال   . ح
املكتب القطري   املشروع،على مستوى    املنفذين،سيقوم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلتحقيق يف احلالة اليت ل يتم حلها على املستوايت الثالثة للشركاء   .ط

تب الرئيسي يف نيويورك. كما سيتبادل وكذلك يف املكتب اإلقليمي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف عمان / املك  اليمن،لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف  
 . 6مع البنك الدول  ا  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي احلاالت األكثر تصعيد

، الذين لديهم آلية للتظلم. مشروع األشغال العامة ووكاالت تنمية املنشآت الصغرية والصندوق االجتماعي للتنمية  تتم إدارة آلية معاجلة املظال اخلاصة ابملشروع بواسطة
والثغرات وما والشفافية    الوصولوإمكانية    القدراتسيعمل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع األطراف املسؤولة لتقييم فعالية اآللية العاملية احلالية والعمل على معاجلة  

 إىل ذلك.

ىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملزيد من التحقيق والدراسة واإلغالق. سيتم تطبيق آليات  جيب تصعيدها إ  املنفذين،يف حالة عدم حل الشكاوى من قبل الشركاء  
 التعامل مع الشكاوى على النحو التال: 

 
ثال االجتماعي والبيئي يف االدعاءات  أصحاب الشكوى لديهم خيار الوصول إىل آلية املساءلة يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مع وظائف االمتثال والتظلم. حتقق وحدة االمت   6

يئية األخرى لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ال يتم تنفيذها بشكل كاٍف، وأن الضرر  القائلة أبن معايري برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو إجراءات الفرز أو االلتزامات االجتماعية والب
ل املخاوف والشكاوى و / أو قد ينتج عن األشخاص أو البيئة. توفر آلية استجابة أصحاب املصلحة لألشخاص املتضررين حملي ا فرصة للعمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين حل

صلحة املطلوبة  عية والبيئية ملشروع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. هتدف آلية استجابة أصحاب املصلحة إىل استكمال املشاركة االستباقية ألصحاب امل املظال حول اآلاثر االجتما
ا الوصول إىل هيئة التفتيش التابعة  (. ميكن ملقدمي الشكاوى أيض  www.undp.org/secu-srmمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركائه املنفذين طوال دورة املشروع )

(. أشارت تقارير املراقبة املستقلة ومشاورات أصحاب املصلحة يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إىل قلة الوعي لدى  www.inspectionpanel.orgللبنك الدول )
 ال  جيب تعزيزه يف املستقبل. األشخاص املتضررين من املشروع بشأن اآللية العاملية وخياراهتم. سيكون هذا جما
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  لثاين، االفرع    األول،، وسيتم تفعيلها على ثالثة مستوايت من التسوية املتوافقة )يف املستوى  آلية استجابة أصحاب املصلحة لشركاء التنفيذ   سيتم تطبيق −
 (؛ مستوايت املكتب الرئيسي الثالث

من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للتحقق من قوائم الشكاوى على أساس شهري وتقدمي تقرير. لذلك وكيل املراقبة املستقل  سيتم تعيي مركز اتصال   −
 اجلديد(  إدارة املعلومات خالل االرتباط بنظام  كل أسبوعي )رمبا منة وكيل املراقبة املستقل  إىل مشاركة قائمشركاء التنفيذ سيحتاج 

شركاء التنفيذ ( للمشتكي الذين قد ال يكونون راضي عن دقة عناوين  نصية، واتسابرسالة    مكاملة،)  ا  سيخصص برانمج األمم املتحدة اإلمنائي رقم −
 (.آليات معاجلة الشكاوى ويرغبون يف التصعيد إىل مستوى أعلى )املستوى الرابع من

وكيل املراقبة املستقل سيضمن الشركاء املنفذون أن املشتكي غري الراضي على اطالع جيد ابلرقم املخصص لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. قد تساعد   −
 رانمج األمم املتحدة اإلمنائي( ، من خالل استدعاء مجيع املشتكي وإحالة غري الراضي إىل املستوى الرابع من بيف هذه املشكلة ا  أيض 

فسيتم إدخال مستوى آخر للتصعيد إىل املقر الرئيسي لربانمج األمم  اإلمنائي،إذا كان مقدم الشكوى ال يزال غري راٍض بعد تدخل برانمج األمم املتحدة  −
 املتحدة اإلمنائي )املكتب اإلقليمي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي(. 

 استخدام إجراءات قضائية أو التحكيم.  ا  ض قد خيتار املشتكون أي −
 

 آلية المساءلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  7.5

مع   اإلمنائي،يتمتع مقدمو الشكاوى خبيار الوصول إىل آلية املساءلة التابعة لربانمج األمم املتحدة    والوطنية،ابإلضافة إىل آليات معاجلة املظال على مستوى املشروع  
إجراءات الفرز أو االلتزامات   وظائف االمتثال والتظلم. حتقق وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي يف االدعاءات القائلة أبن معايري برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو

وأن الضرر قد ينتج عن األشخاص أو البيئة. تقع وحدة االمتثال االجتماعي  كاٍف،عية والبيئية األخرى لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ال يتم تنفيذها بشكل  االجتما
خماوف بشأن أتثريات برانمج أو مشروع والبيئي يف مكتب التدقيق والتحقيقات ويديرها مسؤول االمتثال الرئيسي. مراجعة االمتثال متاحة ألي جمتمع أو فرد لديه  

 اتبع لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. 

فرصة للعمل مع أصحاب املصلحة اآلخرين حلل املخاوف والشكاوى و / أو املظال حول اآلاثر    ا  توفر آلية استجابة أصحاب املصلحة لألشخاص املتضررين حملي
حدة اإلمنائي. هتدف آلية استجابة أصحاب املصلحة إىل استكمال املشاركة االستباقية ألصحاب املصلحة املطلوبة من االجتماعية والبيئية ملشروع برانمج األمم املت

عندما يستخدمون قنوات    برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركائه املنفذين طوال دورة املشروع. قد تطلب اجملتمعات واألفراد عملية آلية استجابة أصحاب املصلحة
آلية معاجلة املظال على مستوى املشروع(. عند تقدمي طلب صاحل بشأن آلية   احلالة،ية إلدارة املشروع وضمان اجلودة وغري راضي عن االستجابة )يف هذه  قياس

وى املقر الرئيسي مع أصحاب املصلحة سيعمل املستوى اإلقليمي ومست  البلد،فإن نقاط االتصال التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف    املصلحة،استجابة أصحاب  
 ملزيد من التفاصيل.  www.undp.org/uces/mrsة املعنيي واألطراف املسؤولة ملعاجلة الشواغل وحلها. قم بزاير 

 مراقبة تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية واإلبالغ عنه وتقييمه  .8

البيئية واالجتماعية   وإجراءاته بشكل منتظم ومستمر من قبل موظفي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األشغال العامة والصندوق جيب مراجعة إطار اإلدارة 
 املعرفة اجلديدة. االجتماعي للتنمية. اهلدف هو حتديث إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ليعكس املعرفة املكتسبة أثناء تسليم / بناء املشروع وإلظهار 

 تعديالت على إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إذا: سيتم إجراء 

 أو  ؛ا  عموموجود تغيريات ذات صلة ابلظروف االجتماعية والبيئية أو ممارسات اإلدارة املقبولة  •
 أو قبل؛حتديد خماطر اجتماعية وبيئية جديدة أو ل يتم حتديدها من  •
 أو فعالة؛حت تكون  واملراقبة إىل أن تدابري املكافحة احلالية تتطلب تعديال  تشري املعلومات املستمدة من طرق رصد املشروع  •
 أو  ابملشروع؛هناك تغيريات على التشريعات ذات الصلة  •
 هناك طلب مقدم من سلطة تنظيمية ذات صلة. •

 الل اجتماع صندوق األدوات أو اإلخطار الكتايب. على سبيل املثال من خ ممكن،جيب إعالم مجيع موظفي املوقع ابملراجعة يف أسرع وقت  حتديث،عند إجراء 
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 وعلى األخص ما يلي: واالجتماعية،سرياقب مدير املشروع التنفيذ العام إلطار اإلدارة البيئية 

i. اريخ( إعداد مناذج الفحص البيئي واالجتماعي يف الوقت املناسب جلميع املشاريع الفرعية )قائمة املشاريع الفرعية حسب فئة املخاطر حسب الت 
ii.  حسب احلاجة )قائمة األدوات مع التواريخ(  املناسب،إعداد وإجازة خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشاريع الفرعية يف الوقت 
iii.  مبا يف ذلك مراقبة تدابري التخفيف ورصد األداء البيئي واالجتماعي للمقاولي )املؤشرات( واالجتماعية،مراقبة تنفيذ خطة اإلدارة البيئية 
iv. )تدريب موظفي املشروع والشركاء املنفذين واملقاولي )قائمة األشخاص والتواريخ واألماكن 

 
 سيقوم مدير املشروع إبعداد: 

 ليتم تضمينها يف اجتماعات املراجعة نصف السنوية للمشروع  املراقبة،تقارير نصف سنوية تلخص نتائج  .أ
 واليت سيتم تقدميها إىل البنك الدول كجزء من التقارير الشاملة عن تنفيذ املشروع  واالجتماعية،تقييم سنوي جلميع أنشطة املراقبة البيئية  .ب

 سيتم مشاركة تقارير املراقبة والتدقيق مع البنك الدول. 

 

 

 المراقبة واإلبالغ: مؤشرات  8.1

القائم على النوع االجتماعي   وافق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع شركائه وانقشوا العديد من املؤشرات اليت ميكن استخدامها لإلبالغ عن النوع االجتماعي والعنف
 ورصده والذي ال يقتصر على االسرتاتيجياالستغالل اجلنسي  /

 18م للعمل حتت / فوق عدد األطفال الذين متت ترقيته −
 عدد النساء والرجال الذين تعرضوا للتمييز على أساس اجلنس واإلعاقة والعمر −
 التحرش اجلنسي عدد التدريبات اليت مت إجراؤها بشأن منع التمييز بي اجلنسي. العنف القائم على النوع االجتماعي و  −
 اجلنسي احملالي إىل مقدمي اخلدمات أو الدعم القانوين بسرية عالية عدد الناجي من العنف القائم على النوع االجتماعي / العنف  −
 عدد أعمال شكاوى العنف القائم على النوع االجتماعي / العنف اجلنسي املستلمة واملسجلة يف آلية معاجلة املظال  −
 رقم من املهرة / مجيع العمال املوقعة.  −
وأفراد اجملتمع حول النوع االجتماعي /   السياسة،ورجال    االجتماعي،واملتخصصي يف النوع    العليا،ل يتم توفري التدريب وبناء القدرات ملوظفي اإلدارة   −

 واالعتداء اجلنسيي. العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل 
 عدد محالت التوعية اليت مت إجراؤها ورقم االتصال / آلية معاجلة املظال املقدمة  −
 والعامالت.عدد العاملي  −

 
 تشمل مؤشرات الصحة والسالمة املهنية اخلاصة ابإلبالغ والرصد على سبيل املثال ال احلصر:

 تقارير احلوادث / الشذوذ −
 تقارير شهرية −
 حتليل األحداث وتوليفها  −
 حتليل احلالة اجلذرية ومحاية خطة العمل التصحيحية  −
 إشعار مالحظات السالمة  −
 خطة عمل احلوادث / الشذوذ −
 مشروع / موقع خطة الصحة والسالمة املهنية  −



52 

 سجل تقييم املخاطر −
 محاية سجالت التدريب −
 سجالت الزايرات امليدانية  −
 خطة االستجابة للطوارئ −

 

 نظام المعلومات اإلدارية   8.2

ئج املراقبة. يوفر نظام املعلومات اإلدارية آلية لدى كل من مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية نظام معلومات إدارية لتسجيل معلومات املشروع ونتا 
ة البيئية واالجتماعية يف نظام مهمة لتتبع املعلومات املتعلقة بتنفيذ الضماانت البيئية واالجتماعية. سيتم إجراء مراجعة لتحديد الفرص املتاحة لتقوية عناصر احلماي

 ربانمج األمم املتحدة اإلمنائي قيد التنفيذ تقارير اإلجراءات الوقائية والرصد ومؤشرات األداء الرئيسية. املعلومات لسيشمل برانمج إدارة املعلومات اإلدارية. 

 المراقبة الذاتية للمشاريع الفرعية واإلبالغ عنها  8.3

والصحة والسالمة املهنية( ملوقع  البيئية،سيكون الطرف املسؤول / مشرف املوقع مسؤوال  عن عمليات التفتيش اليومية )مثل عمليات التفتيش  البناء،ابلنسبة ألنشطة  
 البناء. 

ف املسؤولة بكافة السجالت اإلدارية ستكون األطراف املسؤولة مسؤولة عن االمتثال اليومي إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يف موقع املشروع احملدد. حتتفظ األطرا
الشكاوى أو   ا  واالجتماعية والبيئية وحتتفظ هبا واليت قد تتضمن سجال  للشكاوى واحلوادث جنب للتخفيف من سبب  تدابري متخذة  إىل جنب مع سجالت أي 

 احلوادث،  املظال،آلية معاجلة    التدريب،ن إبعداد تقرير شهري يتضمن )سيقوم الشركاء املنفذو   (.احلوادث )انظر أدانه األقسام اخلاصة ابإلبالغ عن احلوادث والشكاوى
إعداد تقرير ربع سنوي يلخص النقاط البارزة   ا  وغريها من النقاط البارزة( وسيتم تقدميه إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. سيتم أيض  امليدانية،الزايرات    العمل،ساعات  

 شركاء املنفذين وتقدميه إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. يف اإلجراءات الوقائية من قبل ال

 اإلبالغ عن احلوادث االجتماعية والبيئية واملتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية  8.3.1

إدخاهلا يف السجل.   ابستخدام سجل احلادث والتفاصيل اليت يتم  واالجتماعية،مبا يف ذلك عدم املطابقة إلجراءات إطار اإلدارة البيئية    حوادث،جيب تسجيل أي  
جيب على مشرف املوقع / املسؤول املعي إخطار اإلدارة العليا للطرف   كبري،ألي حادث يتسبب أو حيتمل أن يتسبب يف ضرر مادي أو اجتماعي و / أو بيئي  

 24يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز    (19-كوفيد)  كوروان   فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزاملسؤول ومدير مشروع  
ساعة. جيب على الطرف املسؤول التوقف عن العمل حت  48إبالغ البنك الدول ابحلوادث الكبرية يف غضون  ا  ساعة. سيضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أيض 

 حتفاظ جبميع احلوادث يف سجل السجل يف موقع املشروع الفرعي. اال ا  ملوافقة مدير املشروع. يتم أيض ا  يتم االنتهاء من اإلصالح وفق 

 قوائم التفتيش اليومية واألسبوعية  8.3.2

على خماطر كبرية من قبل مشرف   جيب إكمال قائمة املراجعة االجتماعية والبيئية اليومية )مبا يف ذلك قضااي الصحة والسالمة املهنية( ملواقع العمل النشطة اليت تنطوي
مت حتديدها  سؤول املعي ذي الصلة واالحتفاظ هبا يف سجل جيب إكمال قائمة املراجعة االجتماعية والبيئية األسبوعية وستتضمن إشارة إىل أي مشكالتاملوقع / امل

لمراجعة واملتابعة إذا مت حتديد أي  يف قوائم املراجعة اليومية اليت يكملها مشرف املوقع أو الشخص املعي. يتم إرسال قائمة املراجعة املكتملة إىل مهندس املوقع ل
 مشكالت. يتم االحتفاظ بنسخة من مجيع عمليات التفتيش يف موقع العمل يف سجل السجل. 

 اإلجراءات التصحيحية  8.3.3

على شدة   ا  السجل. اعتمادجيب تدوين أي حاالت عدم مطابقة إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية يف عمليات التفتيش االجتماعية والبيئية األسبوعية وتسجيلها يف 
ستخدام جيوز ملشرف املوقع / املوظف املعي حتديد إجراء تصحيحي يف تقرير فحص املوقع األسبوعي. سيتم تتبع تقدم مجيع اإلجراءات التصحيحية اب  املطابقة،عدم  

أبي  (19-كوفيد) كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة اليمن يف الطارئة االجتماعية احلماية تعزيزالسجل. جيب إبالغ اإلدارة العليا لألطراف املسؤولة ومدير مشروع 
 حاالت عدم توافق ومسألة اإلجراءات التصحيحية. 
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 المراقبة واإلبالغ من طرف ثالث للمشروع الفرعي  8.4

مبراقبة أنشطة األطراف وكيل املراقبة املستقل  ائي يف امليدان. سوف يقوم  مستقال  ويوسع نطاق برانمج األمم املتحدة اإلمن  ا  منظور وكيل املراقبة املستقل  من املتوقع أن يوفر  
مواقع املشاريع كل  وكيل املراقبة املستقل  ( اليت ميوهلا املشروع. من املتوقع أن يزور  مشروع األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر)و املسؤولة احملددة  

 منهجية أخذ العينات.ثالثة أشهر بناء  على 

 سيتم تضمي مراقبة املخاطر البيئية واالجتماعية وتنفيذ تدابري اإلدارة يف مناذج وتقارير مراقبة الطرف الثالث. 

 خطة المراقبة  8.5

 . ملخص أنشطة الرصد واإلبالغ والتقييم اخلاصة إبطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. 4 رقم اجلدول

 االدوار واملسؤوليات مؤشرات ووسائل التحقق  اإلجراء املتوقع تكررال اإلجراءالغرض /  نشاط املراقبة 

لضمان حتديث جملس إدارة املشروع بشأن  التقييم السنوي 
تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 والقضااي والدروس املستفادة. 

تضمي التقارير حول تنفيذ إطار   سنواي
واالجتماعية يف الواثئق اإلدارة البيئية 

املعدة الجتماعات املراجعة نصف  
 السنوية 

من تقرير التقييم السنوي   Xيتم تقدمي 
 بنجاح كل عام. 

 احلماية تعزيزمدير مشروع 
  اليمن يف الطارئة االجتماعية
  كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة

)على علم بتقارير  ( 19-كوفيد)
، اإلبالغ وكيل املراقبة املستقل

الزايرات   الفرعية،الذايت للمشاريع 
 امليدانية( 

تقارير نصف سنوية  
)الجتماعات املراجعة  

 نصف السنوية( 

لضمان حتديث جملس إدارة املشروع بشأن 
تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 والقضااي والدروس املستفادة. 

تضمي التقارير حول تنفيذ إطار   نصف سنوي
اإلدارة البيئية واالجتماعية يف الواثئق 

املعدة الجتماعات املراجعة نصف  
 السنوية 

X   من التقارير نصف السنوية املقدمة
 إىل اجتماع املراجعة 

 احلماية تعزيزمدير مشروع 
  اليمن يف الطارئة االجتماعية
  كوروان  فريوس جلائحة واالستجابة

)على علم بتقارير  ( 19-كوفيد)
، اإلبالغ وكيل املراقبة املستقل

الزايرات   الفرعية،الذايت للمشاريع 
 امليدانية( 

  املشاريع،مراجعة نوعية وكمية الختيار  مراقبة ربع سنوية  
واملشاركة مع أصحاب املصلحة احملليي.  
حتديد أي خماطر اجتماعية وبيئية جديدة  

 ابملوقع. ومراقبة تنفيذ خطط اإلدارة اخلاصة

، وكيل املراقبة املستقلتطبيق منهجية  ربعي
لتشمل مراعاة املخاطر الصحية  

 االجتماعية والبيئية واملهنية وإدارهتا

وبرانمج   وكيل املراقبة املستقلفريق  من تقرير املراقبة ربع السنوي  Xمت تقدمي 
 األمم املتحدة اإلمنائي

قم بزايرات ميدانية للتحقق الفوري من   زايرات ميدانية 
  الفعال،املشاريع الفرعية والتأكد من التنفيذ 

مبا يف ذلك تنفيذ إطار اإلدارة البيئية 
 واالجتماعية

ضمان حتديد املخاطر وإدارهتا بشكل   دوري
 جديدة،مناسب. إذا مت حتديد خماطر 

 جيب حتديث خطة الفحص واإلدارة. 

فريق إدارة مشروع برانمج األمم  
 املتحدة اإلمنائي 

سيتم مجع املعرفة واملمارسات اجليدة   التعلم  
والدروس املستفادة فيما يتعلق إبدارة  

  ابنتظام،املخاطر االجتماعية والبيئية 
ابإلضافة إىل احلصول عليها بنشاط من  

املشاريع والشركاء اآلخرين وإدماجها مرة  
 أخرى يف املشروع.

يتم التقاط الدروس ذات الصلة من  على األقل سنواي  
املشروع واستخدامها  قبل فريق 

 إلبالغ قرارات اإلدارة. 

فريق إدارة مشروع برانمج األمم  
املتحدة اإلمنائي وبرانمج برانمج  

 األمم املتحدة اإلمنائي
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مراجعة وتكييف األنشطة  
 والنهج حسب الضرورة 

املراجعة الداخلية للبياانت واألدلة من مجيع  
 إجراءات املراقبة إلبالغ عملية صنع القرار.

سيتم مناقشة بياانت األداء واملخاطر  على األقل سنواي  
والدروس واجلودة من قبل جملس إدارة 

املشروع واستخدامها إلجراء  
 تصحيحات للمسار. 

X  تدابري التخفيف واألنشطة التكيفية
 اليت مت إجراؤها لتنوير عملية صنع القرار 

فريق إدارة مشروع برانمج األمم 
اإلمنائي وبرانمج برانمج  املتحدة 

 األمم املتحدة اإلمنائي

كجزء من التقرير املرحلي الذي سيتم  تقارير تقدم املشروع 
تقدميه إىل جملس إدارة املشروع وأصحاب  

سيتم تضمي التحليل  الرئيسيي،املصلحة 
 والتحديث والتوصيات إلدارة املخاطر.

سنواي ويف هناية  
املشروع )التقرير  

 النهائي(

  املخاطر،دمج التقدم يف عناصر إدارة 
مبا يف ذلك إطار اإلدارة البيئية 

 واالجتماعية

مت تقدمي عدد من التقارير املرحلية  
للمشروع واعتماده مع التحليل وأصحاب  

ئيسيي والتوصيات إلدارة املصلحة الر 
 املخاطر

فريق إدارة مشروع برانمج األمم 
 املتحدة اإلمنائي 

لضمان التحديد املبكر وحل املخاطر   تفتيش املوقع 
 احملتملة

استكمال قوائم فحص املوقع )لتشمل   يومية وأسبوعية 
األخطار واملخاطر االجتماعية والبيئية 

 واملهنية(

املراجعة اليومية  من قوائم  Xفحص 
واألسبوعية للمفاهيم للتأكد من وجود يف  

 مكاهنا 

 اجلهات املسؤولة )مشرفو املوقع( 

االمتثال  ميكن أن تتضمن وحدة 
لصحة والسالمة املهنية عند إجراء ل

 فحص موضعي.

 

لضمان أن تكون محاية الطفل وحقوقه يف   محاية الطفل 
ع  املركز املدرجة يف مجيع أنشطة دورة املشرو 

 الفرعي. ال 

تدفع أسرهم األطفال للعمل بسبب  
 حاجتهم إىل املال 

- عمالة األطفال غري مسموح هبا  اليومي 
 18العمال يبلغون من العمر  مجيع

 سنة فما فوق.

التحقق من العمر عن طريق التحقق  
من املعرفات واملستندات األخرى  

 املتاحة. 

ومجيع   العمل، أتكد من توفر سجل 
 العمال مسجلي 

من األطفال ابلعمل حتت   Xُيسمح ل  
من العمال الذين   X. ا  عام 18سن 

 . ا  عام 18مسح هلم ابلعمل فوق 

أخصائيو الشؤون اجلنسانية / جهة  
 التنسيق  

 مهندس مقيم فين / جلنة اجملتمع 

ميكن أن تتضمن وحدة الصحة  
والسالمة املهنية عند إجراء فحص 

 موضعي. 

 

العدل واملساواة بني  
 اجلنسني  

ال   واملعاملة،لضمان املساواة يف الوصول 
يتم توفري أي متييز جلميع املستفيدين 

املختارين. ال متييز ضد املرأة واألشخاص  
 ذوي اإلعاقة عند اختيار املستفيدين

وكل نشاط   ا  يومي
وعمل للشركاء 

املنفذين وبرانمج  
األمم املتحدة  
اإلمنائي وربع 

إىل البنك سنوي 
 الدول

 للتنمية،يتبىن الصندوق االجتماعي 
، واملنشآت ومشروع األشغال العامة

الصغرية واملتوسطة والصغرية واملتوسطة  
 تضمن عدم  سياسة عدم التمييز اليت

، مبا يف ذلك التمييز بطريقة شاملة
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة عند 

اختيار املستفيدين. ابإلضافة إىل  
رأة يف اللجان اجملتمعية  إشراك امل

مبا يف ذلك ثالثة مكوانت   ،ا  أيض
 للمشروع

X  من النساء والرجال )مبا يف ذلك
األشخاص ذوو اإلعاقة( أعضاء يف جلنة  

من احلاالت اليت مت تلقيها   Xاجملتمع. 
على أساس التمييز على أساس اجلنس 

 واإلعاقة والعمر. 

من الذكور واإلانث لكل   Xمت توظيف 
 مشروع فرعي 

أخصائية النوع االجتماعي والنوع  
االجتماعي / نقاط االتصال يف  

مهندس مقيم تقين   والفروع،احلقول 
 جلنة اجملتمع /

القضاء واحلماية من  
العنف القائم على النوع  
االجتماعي واالستغالل  

اجلنسي واالستغالل  
 اجلنسي

للتأكد من أن مجيع موظفي املشروع  
والعاملي على دراية ومعرفة جيدة وحممية  

وخماطر العنف  اجلنسي،من التمييز بي 
القائم على النوع االجتماعي واالستغالل  
اجلنسي واالستغالل اجلنسي واالستغالل  

وهلم احلق يف اإلبالغ الفوري  اجلنسي،
والسري عن العنف القائم على النوع 

ماعي واالستغالل اجلنسي االجت
 واالستغالل اجلنسي. 

ويف أي   ا  يومي
وقت إىل الشريك  
التنفيذي وبرانمج 

األمم املتحدة  
 اإلمنائي. 

 

ربع سنوي إىل 
 البنك الدول 

  األمم املتحدة اإلمنائييوفر برانمج 
بناء القدرات يف جمال العنف القائم  

االجتماعي واالستغالل  على النوع 
، ابلتعاون مع واالعتداء اجلنسيي

وجمموعات العمل   االتصالنقاط 
الفرعية املعنية ابلعنف املبين على  

إىل   .والتقييم البيئي االجتماعيالنوع 
جانب قيادة الشركاء املنفذين والنوع  

آلية  احلماية،يعمل موظفو  التقين،
مؤسسات التمويل   املظال،معاجلة 

األصغر / املشروعات املتناهية الصغر 

على النوع االجتماعي   Xتدريب 
تماعي  والعنف القائم على النوع االج

عدد احلاالت اليت  Xواالعتداء اجلنسي 
مت اإلبالغ عنها ومعاجلتها بشكل جيد  

حول العنف القائم على النوع االجتماعي  
 واالستغالل اجلنسي واالستغالل اجلنسي. 

X   حاالت مت اإلبالغ عنها يف إطار
. فيما يتعلق  3.2املكون الفرعي 

مبؤسسات التمويل األصغر واملؤسسات  
 صغرية واملتوسطةالصغرى وال

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 والشركاء املنفذين 

 

النوع االجتماعي / املتخصصون /  
 نقطة االتصال  

مهندس مقيم تقين / جلنة جمتمعية /  
آلية معاجلة املظال وأخصائي محاية  

رية يف العنف القائم على  نقطة حمو  /
 النوع االجتماعي
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والصغرية واملتوسطة على أساس يومي  
لبناء القدرات وضمان التخفيف من  

خماطر العنف القائم على النوع 
االجتماعي واالستغالل اجلنسي 

كما أن   الفور،االسرتاتيجي على 
العمال على دراية وتوقيع على على  

 املستوى امليداين. 

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   يعمل
والشركاء املنفذين بشكل تعاوين مع  
نقاط االتصال املعنية ابلعنف القائم  

على النوع االجتماعي والتقييم البيئي 
من أجل إنشاء مسار   االسرتاتيجي

 اإلحالة وإجراءات التشغيل املوحدة. 

 

X   من العمال مت تدريبهم وتوقيعهم. مت
 تطوير نظام اإلحالة واالتفاق عليه. 

 

بناء القدرات بشأن  
املتطلبات االجتماعية  

والبيئية واملتطلبات  
اجلديدة للسالمة والصحة  
والسالمة للمعايري البيئية  

 ( ESSsواالجتماعية ) 

لضمان متتع مجيع الشركاء ابلقدرة واخلربة  
الكافية لتنفيذ متطلبات اإلجراءات الوقائية  

اجلديدة. جيب إجراء العديد من أنشطة 
بناء القدرات على مستوى القيادة والفنيي 
واملوظفي امليدانيي ، مبا يف ذلك مكوانت  

 املشروع الثالثة 

الشركاء املنفذون  
الشهريون لربانمج 

تحدة  األمم امل
اإلمنائي وتقارير 
ربع سنوية حول  

حتديثات بناء  
 القدرات

يقدم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  
وبناء    املنفذين،الدعم الفين للشركاء 

عليه يقوم الشركاء املنفذون بتدريب  
موظفيهم امليدانيي فيما يتعلق  

ابملتطلبات اجلديدة إلطار اإلدارة  
دارة وخطة اإل واالجتماعية،البيئية 
 املهنية،والصحة والسالمة  البيئية،

والنوع االجتماعي والعنف   ،SEPو
ودورة   االجتماعي،القائم على النوع 

 إدارة احلياة وأي قضااي ذات صلة 

X   بناء القدرات / التدريب / ورش
العمل / الندوات اليت أجراها برانمج  

مشارك لكل   Xاألمم املتحدة اإلمنائي. 
نس )ورقة  بياانت مصنفة حسب اجل

 احلضور(. 

X   ألنشطة بناء القدرات على املستويي
امليداين والفروع اليت جيريها الشركاء  

 املنفذون

 

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
 والشركاء املنفذين 

أفضل املمارسات 
والبحوث / الدراسات 

 والتقييم  

سيتم إجراء أفضل املمارسات والقصص  
والدراسات لضمان  الناجحة والتقييمات 

توفري دليل على متطلبات احلماية مع  
 التخفيف الكايف للمخاطر احملتملة.

جيري برانمج األمم املتحدة اإلمنائي   سنواي
والشركاء املنفذين التقييمات والدراسة  

وأفضل املمارسات )مثل أتثري  
وأفضل  النقدية،املساعدة 
والتنمية  املرأة،، ومتكي املمارسات

 االقتصادية( 

من أفضل    Xمت استكمال ونشر 
 املمارسات والتقييم والدراسة

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 
ووكيل  لتعاون مع الشركاء املنفذين اب

 املراقبة املستقل.

 

 تقدير الميزانية لتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  .9

لبنود امليزانية الواردة يف اجلدول أدانه. تشمل هذه التكاليف تكاليف املراقبة والدورات التدريبية ابإلضافة إىل   ا  يتم ختصيص تكاليف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وفق
 مشاركة مجيع أصحاب املصلحة اآلخرين والتواصل معهم ملدة عامي. 

 اإلمجايل  تكاليف تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية )تقديرية سنتان( 

 أمريكيدوالر    1,101,287.00   الصندوق االجتماعي للتنمية(   العامة،برانمج األشغال    اإلمنائي،التوظيف )برانمج األمم املتحدة  

وتعزيز التدريب على الصحة    الوقائية،بناء القدرات )التدريبات وورش العمل(: تطوير وحتديث مواد وأدلة التدريب على اإلجراءات  
 أمريكي دوالر    340,000.00   وما إىل ذلك.   االجتماعي،والتوعية ابلعنف املبين على النوع    ،والسالمة املهنية 
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 أمريكي دوالر    565,000.00   واملراقبة املستقلة املراقبة امليدانية  

 أمريكي   دوالر  669,710.50   تقييم وإعداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية

 أمريكي  دوالر    267,5997.50   اإلمجايل 
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 المالحق  .10

 

   ( في اليمن19- اإلنمائي لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية الطارئة واالستجابة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد  المتحدة األمم لبرنامجالمنقحة  والبيئية االجتماعية المعايير فحص:  1امللحق  

 التوقيع النهائي  

 
 ( 1اإلصدار  ،  2021اإلمنائي    املتحدة  األمم  لربانمج  والبيئي  االجتماعي  الفحص  إجراءات)منوذج    منوذج الفحص االجتماعي والبيئي

رشادات ذات  دمي خالل العملية وستضمّن اإل كمرفق لوثيقة املشروع يف مرحلة التصميم. مالحظة: سيتم حتويل هذا النموذج إىل أداة عرب اإلنرتنت. ستوجه النسخة عرب اإلنرتنت املستخ   والبيئي،الذي يشكل تقرير الفحص االجتماعي    املكتمل،جيب تضمي النموذج  
 الصلة. 

 

 معلومات املشروع

 

  معلومات املشروع 

 اليمن  يف  ( 19- كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  الطارئة  االجتماعية  احلماية  تعزيزمشروع   املشروع  مسمى .1

 00128217 رقم املشروع  .2

 اجلمهورية اليمنية   صنعاء، ( اإلقليمي / الُقطريعاملي / الاملوقع ) .3

 التنفيذ  مرحلة املشروع )التصميم أو التنفيذ(  .4

 م23/02/2021 اتريخ .5
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 اجلزء )أ(: تكامل مبادئ الربجمة لتعزيز االستدامة االجتماعية والبيئية 

 االستدامة االجتماعية والبيئية؟ يقوم املشروع بدمج املبادئ األساسية هبدف تعزيز  : كيف  1السؤال  
 .النهج القائم على حقوق اإلنسانيعمم  املشروع  يقوم  كيف  أدانه  صف إبجياز يف  

أو غري ذلك.   امليالداالجتماعي أو اجلغرايف أو  املنشأ  أو    الراهن، أطراف النزاع  ألحد  السياسية أو االنتماء    الرؤىأو العمر أو الدين أو    النوععلى أساس  القائم  وسيادة القانون واملشاركة واملساواة وعدم التمييز    املسائلةيدعم املشروع مبادئ  
(. كما إن  19- شروع تعزيز االستجابة االجتماعية الطارئة واالستجابة جلائحة فريوس كوروان )كوفيدفاعلة ومؤثرة من األطراف املعنية يف تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم ممشاركة  على وجود  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  وسوف حيرص  

 فيما خيص اإلجراءات املنفذة ضمن املشروع. يؤسس آلية خمصصة للتظلمات وقدرة على ضمان أن يتحمل منفذو العمل املسؤولية جتاه أصحاب احلق  املشروع  
 أدانه كيف سيحسن املشروع مساواة النوع االجتماعي ومتكي املرأة  ص ف إبجياز  

  بشكل  النساء  املشروع  يستهدف  وسوف.  للدخل   مصادر  عن  البحث  أو  األسرة  رعاية  مسؤولية  تول  مثل  عاتقهن  على  تلقي  اليت  اجلديدة  املهام  إىل  إضافة  النساء  على  اليمن  يف  احلالية  األزمة  به  تتسبب  الذي  السليب  األثر  املشروع  يدرك
  سوء  حاالت  ملعاجلة  خمصص  متويل  خالل  ومن  اخلدمات  مقابل   والنقد  العمل  مقابل  النقد  خالل  من  املعيشة  ومتطلبات  اجملتمعية  اخلدمات  تقدمي  يف  واإلسهام  الدخل  مصادر  على  حصوهلن  فرص  لدعم(  األقل  على%  30  بنسبة)  مباشر
ومنع    االجتماعي،يضمن املشروع تطبيق البياانت املصنفة حسب النوع  . و التغذية  خدمات  على  األسرة  حصول  وتيسري (  األمهات  تستلمها)  املالية  املساعدات  تقدمي  عرب (  واألطفال )  واملرضعات  احلوامل  النساء  لدى  والوخيم  احلاد  التغذية

 . واالستغالل واالعتداء اجلنسييالعنف القائم على النوع االجتماعي  
 االستدامة واملرونة يقوم املشروع بتعميم  أدانه كيف  صف إبجياز  

ستتمكن األسر واجملتمعات اليمنية    الرئيسية،مع استعادة اخلدمات األساسية وإحياء األعمال التجارية احمللية    (،ا  وسبل العيش لألسر الضعيفة )مبا يف ذلك النازحي داخليتفرتض نظرية التغيري يف املشروع أنه يف حالة زايدة فرص توليد الدخل  
يف  (  19- كوفيد)  كوروان  فريوس  جلائحة  واالستجابة  اليمن  يف  الطارئة  االجتماعية  احلماية  مشروع تعزيزد وجهود التعايف. يساهم  مو من التعامل بشكل أفضل مع أتثري األزمة احلالية وأن تكون حمركات قوية لالستدامة وبناء القدرة على الص

شبكتها الواسعة من الشركاء غري احلكوميي مثل املنظمات اجملتمعية واملنظمات غري  التوسع وستعمل    احلفاظ على قدرته التنفيذية واستدامتها لربامج تقدمي اخلدمات اليت تشتد احلاجة إليها. ستمكن التغطية الوطنية للربامج اإلقليمية من 
 اجملتمع، احلكومية والقطاع اخلاص )مثل املقاولي والشركات الصغرية ومتناهية الصغر( على توسيع نطاق الوصول. على مستوى  

 املصلحة املساءلة أمام أصحاب  يعزز  املشروع  يقوم  أدانه كيف  صف إبجياز  
سيعمل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على تعزيز نظام آلية معاجلة    األساليب،لم. ابإلضافة إىل استمرار هذه  يؤدي تطوير أنظمة آلية معاجلة املظال اخلاصة ابلشركاء احملليي إىل تعزيز املساءلة والرقابة على العمليات وإشراك املواطني والتع

يف ذلك ملخص للشكاوى املفتوحة / املعاجلة    للمكاملات الصادرة إىل املستفيدين من املشروع واجملتمعات املستهدفة للتحقق منها. سيتم إنشاء تقارير أسبوعية وشهرية وربع سنوية مباوكيل املراقبة املستقل  ل مركز اتصال  املظال من خالل تشغي
كة الفعالة ألصحاب املصلحة واملشاركة الكاملة  النظام. سيشرك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واخلطط اإلقليمية أصحاب املصلحة يف املشروع واألشخاص املتأثرين من خالل تطبيق املشار بواسطة    ا  اليت تركز على أداء آلية معاجلة املظال تلقائي

 االختيار، لبيئية للمساعدة يف التخفيف من اآلاثر البيئية واالجتماعية السلبية احملتملة يف  وضعت اخلطط اإلقليمية معايري االستدامة االجتماعية وا  ذلك،يف مجيع مراحل املشروع إىل جانب  
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 وإدارة املخاطر االجتماعية والبيئيةكشف    :اجلزء )ب( 

 : ما هي املخاطر االجتماعية والبيئية احملتملة؟ 2السؤال  
  االجتماعي  الفحص  إجراءاتمن    1مالحظة: أكمل املرفق  

سؤال  قبل الرد على ال  اإلمنائي  املتحدة  األمم  لربانمج  والبيئي
2 . 

 املخاطر االجتماعية والبيئية احملتملة؟   خطورة: ما هو مستوى  3السؤال  
 5أدانه قبل االنتقال إىل السؤال    5و    4مالحظة: أجب على السؤالي  

ر يف تصنيف املخاط  التقييمية واإلدارية املتخذة: ِصف إجراءات  6السؤال  
 احملتملة )للمخاطر ذات اخلطورة املتوسطة والكبرية واملرتفعة( 

 طر وصف اخل 
 األثر(   السبب،  احلدث،)مقسمة حسب  

األثر  
واالحتمالية  

(1 -5 ) 

 داللة  ال
  منخفض،)

  كبري،  متوسط،
 مرتفع( 

للمخاطر املصنفة على أهنا متوسطة أو كبرية أو اإلجراءات التقييمية واإلدارة  وصف   تعليقات )اختياري( 
 عالية  

تشكل عناصر إنشاء املشروع أو تشغيله أو إيقاف تشغيله  
خماطر حمتملة تتعلق ابلسالمة على املستفيدين املباشرين و /  

 أو اجملتمعات احمللية 
 

I    =3 
L = 3 

اآلاثر البيئية الطفيفة احملتملة قد تشمل   كبري
معايري السالمة غري الكافية املستخدمة يف  
بناء / إعادة أتهيل البنية التحتية الصغرية  

الغبار والضوضاء أثناء البناء /    احلجم؛
و / أو إزالة غري كافية    التأهيل؛إعادة  

 ملخلفات البناء بعد اكتمال املشروع. 

من اخلربة اليت    ا  عام  20هذه املخاطر من خالل    يتم التخفيف من  ذلك،ومع  
ميتلكها الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة يف إدارة آاثر املشروع  

لدليل التشغيل اخلاص هبما )املعتمد / املعتمد من قبل إدارة املباين يف    ا  بنجاح وفق
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي( الذي يضع معايري واضحة إلعادة أتهيل البنية  

القضاء على خماطر السالمة احملتملة ومعاجلتها  و   لتحديد،التحتية على نطاق صغري  
 وكيل املراقبة املستقل. دة اإلمنائي مبا يف ذلك  واملراقبة امليدانية لربانمج األمم املتح

هناك خماطر كبرية لوقوع حوادث مميتة أو إصاابت خطرية يف  
ال سيما يف إطار املشاريع الفرعية اجملتمعية    املشروع،إطار  

 .  2كثيفة العمالة يف املكون  

I    =4 
L = 4 

هذا متوقع ألن املشروع سيوفر فرص عمل     مرتفع  
كبري من أفراد اجملتمع احمللي  مؤقتة لعدد  

غري املهرة، واألميي إىل حد كبري، ولديهم  
معرفة أو خربة قليلة أو معدومة يف تطبيق  

 تدابري الصحة والسالمة املهنية. 

سوف يتبىن الشركاء املنفذون وينفذون اإلجراءات املهنية والصحية والسالمة كما  
ة وخطة اإلدارة البيئية واالجتماعية.  هو موضح يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعي 

أو إجراءات إدارة العمل  إما كقسم فرعي من    وينفذون،سيطور الشركاء املنفذون  
خطة إدارة الصحة والسالمة    (،وثيقة قائمة بذاهتا )وقبل البدء يف أي أعمال بناء

  السالمة وزايرات املوقع اليت سيتم  فحصعمليات    وجتريباملهنية اخلاصة ابملوقع  
تنفيذها شهراي. سيتم دمج متطلبات الصحة والسالمة املهنية يف مجيع العقود كجزء  

 من العطاءات / االتفاقات التعاقدية. 
 كما سيقوم الشركاء املنفذون مبا يلي: 
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التأكد من وجود مستوى مناسب من اإلدارة واملوارد لالمتثال ملتطلبات الصحة  
جملاين ملعدات احلماية الشخصية وجمموعات  مبا يف ذلك التوزيع ا  املهنية،والسالمة  

 األولية؛ اإلسعافات  
 املخاطر؛ إعداد مصفوفات حتديد  

 ئ وحتليل مجيع احلوادث واحلوادث. إعداد خطط الطوار 
على    يشكل فشل العناصر اهليكلية للمشروع خماطر
 اجملتمعات )مثل اهنيار املباين أو البنية التحتية( 

I    =2 
L = 2 

يهدف املشروع إىل دعم إعادة أتهيل /     متوسط
إعادة بناء البنية التحتية اجملتمعية )أي  

التحتية    والبنية  املتضررة،الفصول الدراسية  
 الصغرية ملنع الفيضاانت...اخل.(. 

من اخلربة يف برانمج األشغال    ا  عام  20سيتم التخفيف من هذه املخاطر من خالل  
لدليل التشغيل اخلاص هبم )املعتمد /    ا  العامة يف إدارة آاثر املشروع بنجاح وفق

ي يضع معايري  املعتمد من قبل إدارة املباين يف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي( الذ 
واضحة إلعادة أتهيل البنية التحتية على نطاق صغري لتحديد وإلغاء ومعاجلة  

  السالمة احملتملة املخاطر واملراقبة امليدانية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبا يف ذلك
 . وكيل املراقبة املستقل

ال سيما    اجلنس،إعادة إنتاج التمييز ضد املرأة على أساس  
ذ أو الوصول إىل لق ابملشاركة يف التصميم والتنفيفيما يتع

 الفرص واملزااي. 

I    =3 
L = 3 

سيضمن املشروع تعميم التدخالت املراعية   كبري
للنوع االجتماعي عرب مجيع مكوانت  

مما خيلق مسارات للتوظيف    املشروع،
يف    ا  رئيسي  ا  واملشاركة يف اجملتمع ويلعب دور 
  الصدمات،بناء القدرة على الصمود أمام  

وحتسي سبل العيش وختفيف القيود  
 االجتماعية. 

سيتم إجراء تقييم للعنف القائم على النوع االجتماعي للمشروع قبل التنفيذ ليكون  
. سيتم  /التحرش اجلنسيلديه إحساس ابحتمال االستغالل واالنتهاك اجلنسيي

حيث سيكون هناك تفاعل    2و    1يف إطار املكوني    إجراء التقييم لتغطية األنشطة
بي العمال الذكور مع املستفيدات والعاملي الذين يوفرهم املقاولون. سيقوم  

 د خطة عمل بشأن النوع االجتماعي. املشروع إبعدا
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هناك خطر أن يؤدي املشروع إىل تفاقم النزاعات بي و / أو 
 واألفراد املتضررين من املشروع خطر العنف على اجملتمعات  

I    =3 
L = 3 

قد ينتج عن سياق الصراع توترات     متوسط
فيما يتعلق    املشروع،اجتماعية أثناء تنفيذ  

  الفرعية،بتحديد أولوايت املشاريع  
 واختيار املشاركي.   واملواقع،

ستنادا   وتشمل التدابري الواجب اختاذها تعريفا  واضحا  ملعايري االستهداف واالختيار ا
اإلعداد والتنفيذ التشاركي    املتحدة؛إىل البياانت املقدمة من جمموعات األمم  

التواصل    املعنيي؛للمشاريع الفرعية من قبل اجملتمعات احمللية وأصحاب املصلحة  
إجراءات معاجلة املظال / آليات    احملليي؛املتكرر مع اجملتمعات وأصحاب املصلحة  

  املناسب؛ة لضمان معاجلة التظلمات يف الوقت  االستجابة ألصحاب املصلح
لزايدة الشفافية.    وجدت،إن    الفرعية،واإلفصاح العلين عن أسباب رفض املشاريع  

سيكون للمشروع اسرتاتيجية اتصال تشمل املشاورات مع    ذلك،ابإلضافة إىل  
من    وإشراك املواطني والتواصل مع اجلمهور. يتم تنفيذ املشروع  احلكوميي،النظراء  

قبل الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة اللذان يعمالن بشكل  
 عن احلكومة.   ا  مستقل نسبي

 
 

هناك خطر من أن يتضمن املشروع أو يؤدي إىل أنشطة  
 جماورة ملوقع الرتاث الثقايف أو داخله. 

I    =1 
L = 1 

سيتم تضمي إجراء يكتشف فرصة يف   منخفض
 مجيع العقود 

 املتعلقة ببناء املشروع. 

سيتم تضمي إجراءات العثور على فرصة يف خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وأي  
 مستندات تعاقدية قبل تنفيذ أي نشاط مشروع فرعي ذي صلة. 

أو حتويل أو احتواء    يتضمن املشروع عمليات استخراج كبرية
 املياه السطحية أو اجلوفية 

I    =1 
L = 1 

سيستهدف املشروع الصيادين احلرفيي   متوسط 
الذين يستخدمون قوارب صغرية مبحرك  

أي ال   السفينة،بنزين واحد خارج  
يستخدم يف املياه العميقة ولن يتعرض  

خلطر الصيد اجلائر. سيقوم املشروع مبراقبة  
 اية أثناء تنفيذه أنشطة الصيادين بعن

سيتم جتهيز بعض الصيادين أبجهزة اكتشاف األمساك للمساعدة يف اإلسراع يف  
ألن الصيادين    ا  البحث عن األمساك وابلتال االقتصاد يف استخدام الوقود. نظر 

فهناك    التقليدية،املستهدفي سيعملون على قوارب صغرية ابستخدام طرق الصيد  
م مكتشفات األمساك إىل اإلفراط يف صيد خطر ضئيل من أن يؤدي استخدا

مع مجعيات الصيد املسؤولة عن ضمان تطبيق    ا  األمساك. سيعمل املشروع أيض
حلماية األرصدة السمكية وتنظيم الضوابط املومسية    هبا،بروتوكوالت الصيد وااللتزام  

على الصيد. سيتم تنفيذ املشروع مبا يتماشى مع احلفاظ على التنوع البيولوجي  
  األمم  لربانمج  والبيئية  االجتماعية  املعايري واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف  

واليت تشمل إدارة الصيد. سيتم تعزيز مفهوم الصيد املستدام    االمنائي  املتحدة
 الصيادين، واملسؤول من خالل هذه الشراكة. من خالل دعمها املباشر لصغار  
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يشتمل املشروع على استخراج أو حتويل أو احتواء املياه  
وخماطر األمراض املنقولة عن طريق    اجلوفية،السطحية أو  

املياه أو غريها من األمراض املنقولة ابلنواقل )مثل موائل  
  املعدية،واألمراض املعدية وغري    (،التكاثر املؤقتة

 والصحة العقلية.   التغذوية،واالضطراابت  

I    =1 
L = 1 

يقوم املشروع إبعادة أتهيل البنية التحتية   متوسط 
اه على نطاق صغري  احلالية إلمدادات املي

ولن ينشئ نقاط استخراج جديدة أو بنية  
 حتتية جديدة الحتواء أو حتويل املياه 

مرت مكعب من    77000يهدف املشروع إىل إعادة أتهيل أو بناء ما جمموعه  
املياه واخلزاانت وصيانة إمدادات املياه    متجمعاتإمدادات املياه )مبا يف ذلك  

. عموما املخاطر املرتبطة  ا  رية احلجم نسبيوهي صغ  (،النظيفة وما إىل ذلك
 منخفضة. 

للمعايري البيئية واالجتماعية اليت سيتم تضمينها    ا  سيتم فحص املشاريع الفرعية وفق
وسيتم إعداد أدوات التقييم البيئي اخلاصة    واالجتماعية،يف إطار اإلدارة البيئية  

 وقبل البدء يف أي أنشطة مادية. ذ  مرحلة التنفي  أثناء-لزم األمر    إذا-   ا  ابملوقع الحق
 : ما هو التصنيف العام ملخاطر املشروع؟  4السؤال   

 
  ☐ منخفض خطر  
  ☐ معقولة اىل حد ما   خطر

  ☐ خطر كبري 
فقد مت    األمهية،على الرغم من أن غالبية املخاطر منخفضة ومتوسطة من حيث   ✓ خطر مرتفع  

حتديد املخاطر اإلمجالية للمشروع على أهنا عالية بسبب بعض الوفيات اليت  
يف إطار مشاريع أخرى يف اليمن ومن أجل تعزيز االمتثال لتدابري    ا  حدثت سابق

ثات واملشاورات املنتظمة مع  احلماية. ستتم مراقبة ذلك بعناية من خالل التحدي
  واملتوسطة،والشركات الصغرية    للتنمية،األطراف املسؤولة )الصندوق االجتماعي  

 ومشروع األشغال العامة( وأصحاب املصلحة الرئيسيي. 
اليت يتم تشغيلها؟ )حتقق من كل ما  ألمم املتحدة اإلمنائي  املعايري االجتماعية والبيئية لربانمج اما هي متطلبات    املخاطر،: بناء  على املخاطر احملددة وتصنيف  5السؤال     

 ينطبق( 
 السؤال مطلوب فقط للمشاريع املتوسطة والكبرية وعالية املخاطر  

 ☐ هل التقييم مطلوب؟ )حتقق إذا كانت اإلجابة "نعم"( 
  مكتمل،حالة؟ )  

 خمطط( 
  التقييم )التقييمات( املستهدفة  ☐  حدد النوع العام واحلالة   بنعم،إذا كانت اإلجابة  
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  )تقييم األثر البيئي واالجتماعي(    ✓ 
  )التقييم البيئي واالجتماعي االسرتاتيجي(     ☐ 

   ✓ هل خطط اإلدارة مطلوبة؟ )حتقق إذا كانت اإلجابة بنعم( 
 حدد النوع العام  بنعم،إذا كانت اإلجابة  

 
خطط اإلدارة املستهدفة )مثل خطة العمل املتعلقة   ✓

ابلنوع االجتماعي وخطة إشراك أصحاب املصلحة  
 وخطة إدارة إجراءات إدارة العمل وغريها(  

 

 
)خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اليت قد تتضمن     ✓

 جمموعة من اخلطط املستهدفة( 
 

  )إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية(    ✓ 

ما هي املبادئ / املعايري على مستوى املشروع اليت    احملددة،بناء  على املخاطر  
 مت إطالقها؟

 التعليقات )غري مطلوب(  

   خلفك    ا  املبدأ الشامل: ال ترتك أحد
  ✓ حقوق االنسان 

  ✓ املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأة 
  ✓ مسئولية 

  ✓ الطبيعية حفظ التنوع البيولوجي واإلدارة املستدامة للموارد  .1

  ✓ تغري املناخ وخماطر الكوارث  .2

  ✓ صحة اجملتمع وسالمته وأمنه  .3

  ✓ الرتاث الثقايف  .4

  ☐ النزوح وإعادة التوطي  .5

  ☐ السكان األصليي  .6

  ✓ العمل وظروف العمل  .7

  ✓ منع التلوث وكفاءة املوارد .8
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 التوقيع النهائي  

 التصميم حت يتم تضمي التواقيع التاليةال يكتمل الفحص النهائي يف مرحلة  

 الوصف  التاريخ  التوقيع 
ويكون عادة ضابط الربانمج لدى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. والتوقيع النهائي من جانبه يفيد أنه قد    املشروع،سؤول عن  امل موظف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي    مسؤول تقييم ضمان اجلودة 

 التطبيق السليم ملعايري الفحص االجتماعي والبيئي. "حتقق" من  
وال يصح أن يقوم م، أو املمثل املقيم.  مدير كبري لدى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ويكون عادة انئب املدير الُقطري للربانمج، أو املدير الُقطري، أو انئب املمثل املقي  مسؤول اعتماد ضمان اجلودة  

مد" إجراء املعايري االجتماعية والبيئية قبل تسليمها جلنة  شخص واحد بدور مسؤول اعتماد ومسؤول تقييم ضمان اجلودة. التوقيع النهائي من جانبه يفيد أنه قد "اعت
 تقييم املشروع. 

قيع النهائي من جانبه  جلنة تقييم املشروع لدى برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. يف بعض احلاالت يكون رئيس اللجنة هو نفسه مسؤول اعتماد ضمان اجلودة. والتو رئيس    جلنة تقييم املشروع   رئيس
 يف توصيات الربانمج. املعايري االجتماعية والبيئية مثلت جزءا من تقييم املشروع ومت أخذها بعي االعتبار  يؤكد أن  
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ملشروع تعزيز ة املخاطر االجتماعية والبيئية الشاملالتحقق من قائمة اإلمنائي:  املتحدة األمم لربانمج والبيئي االجتماعي الفحصإلجراءات  1مرفق 
 (19-احلماية االجتماعية الطارئة واالستجابة جلائحة فريوس كوروان )كوفيد

   ملخاطر االجتماعية والبيئية احملتملة  ا تدقيققائمة 
من منوذج الفحص. تساعد اإلجاابت على أسئلة قائمة املراجعة   6-2التعليمات: ستساعد قائمة فحص املخاطر يف اإلجابة على األسئلة 

( حتديد املستوى املطلوب من إجراءات التقييم  3و ) للمشروع،( حتديد التصنيف العام للمخاطر 2) احملتملة،( حتديد املخاطر 1على )
 . الفحص ملزيد من اإلرشادات حول معاجلة أسئلة  االمنائي املتحدة األمم لربانمج والبيئية االجتماعية املعايريإىل جمموعة أدوات واإلدارة. الرجوع 

  

 عدم إغفال أحد املبدأ الشامل: 
 حقوق االنسان 

  اإلجابة
 )نعم / ال( 

هل أاثرت اجملتمعات احمللية أو األفراد خماوف تتعلق حبقوق اإلنسان فيما يتعلق ابملشروع )على سبيل املثال أثناء عملية مشاركة   .1املبدأ 
 والبياانت العامة(؟  التظلم،وعمليات  املصلحة،أصحاب 

 ال  

 ال   لديهم القدرة على الوفاء ابلتزاماهتم يف املشروع؟ هل هناك خطر من أن املكلفي ابلواجبات )مثل الوكاالت احلكومية( ليس . 2املبدأ 

 ال   هل هناك خطر يتمثل يف أن أصحاب احلقوق )مثل األشخاص املتضررين من املشروع( ليس لديهم القدرة على املطالبة حقوق؟ . 3املبدأ 

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: 

 ال   وخاصة الفئات املهمشة؟ املتأثرين لسكان على ا( مدنيا  أو سياسيا أو اقتصاداي أو اجتماعيا أو ثقافياآاثر سلبية على حقوق اإلنسان ). 4املبدأ 

هل من احملتمل أن يؤدي املشروع إىل آاثر سلبية تتعلق بعدم املساواة أو التمييز بي السكان املتأثرين، وخاصة الفقراء واملهمشي  . 5املبدأ 
 نعم    7؟ األشخاص ذوو اإلعاقةمبن فيهم  ،واجملموعات املنعزلة 

الوصول إىل موارد اخلدمات األساسية وخاصة ابلنسبة لألفراد أو  هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل عرقلة إمكانية و / أو جودة . 6املبدأ 
 ال   اجملموعات املهمشة؟ 

 ال    ؟روعاملستفيدة من املشواألفراد اجملتمعات خطر عنف بي أو على و / أو هل هناك ختوف أن يؤدي املشروع إىل تفاقم صراعات . 7املبدأ 

   مساواة النوع االجتماعي ومتكني املرأة 
على سبيل املثال أثناء عملية )هل قامت جمموعات / قيادات نسوية برفع خماوف تتعلق مبساواة النوع االجتماعي ختص املشروع . 8املبدأ 

 والبياانت العامة(؟ إشراك األطراف املعنية وأثناء عمليات التظلمات 
 ال  

   ينتج عن املشروع أو أن يؤدي إىل:  هل من احملتمل أن 
 ال   وضع النساء والفتيات؟  مساواة النوع االجتماعي و / أو آاثر سلبية على . 9املبدأ 
إعادة توليد حاالت التمييز ضد املرأة بناء على النوع االجتماعي، خاصة فيما خيص املشاركة يف التصميم والتنفيذ أو إمكانية . 10املبدأ 

 احلصول على الفرص والفوائد؟ 
 ال  

عتبار اختالف أدوار ومهام  هل ميكن أن يقيد املشروع قدرة املرأة على استخدام وتطوير ومحاية املوارد الطبيعية، مع األخذ بعي اال. 11املبدأ 
 النساء والرجال يف تقييم العناصر واخلدمات؟ 

 
   اإلضرار ابملوارد الطبيعية أو استهالكها يف اجملتمعات اليت تعتمد عليها يف معيشتها.األنشطة اليت ميكن أن تؤدي إىل  املثالعلى سبيل 

 ال  

 تفاقم خماطر العنف القائم على النوع االجتماعي؟ هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل . 12املبدأ 
 

 ال  

 
امليالد وغريها  اجل نس، العمر واللغة واإلعاقة والتوجه اجلنسي والدين والرأي السياسي أو غريه واملنشأ الوطين أو االجتماعي أو اجلغرايف واألمالك و الع ْرق،  تشمل أسباب التمييز احملظورة    7

ات األقليات. واإلشارات إىل "النساء والرجال" أو ما شابه ذلك يفهم منها أن تشمل النساء والرجال واألوالد والفتيات  أو إحدى فئ  إضافة إىل كون الشخص من السكان األصليي 
   وغريها من اجملموعات املعرضة للتمييز على أساس هوية النوع االجتماعي مثل املتحولي جنسيا .
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وزايدة التعرض لألماكن العامة و / أو وسائل  ة واملنزليةديناميكيات الطاقة اجملتمعيزايدة تدفق العمالة يف اجملتمع وتغيريات على  املثالعلى سبيل 
  .وما إىل ذلك النقل غري اآلمنة

   احملددة أدانه   النمطيةتشملها األسئلة التكيف االستدامة و اليت ختص املخاطر التحقق من : أسئلة والتكيفاالستدامة 

والتنفيذ التشاركي والرصد  األطراف املعنية أثناء دورة حياة املشروع  ضمان الشفافية وإشراك  األسئلة املتعلقة ابملسائلة تركز على  :  املسائلة
 وإعداد التقارير. واملراقبة 

  

   املشروع أو يؤدي إىل:   ينطوي هل من احملتمل أن 
)مبا يف ذلك األشخاص ذوو   واجملموعات املنعزلةاملهمشة خاصة الفئات و  ،ابملشروع أتثرهماحملتمل اقصاء أي من األطراف املعنية . 13املبدأ 

 القرارات اليت تؤثر عليهم؟ اختاذ من املشاركة الكاملة يف  (،اإلعاقة
 ال  

 ال   ؟ سلبية على األطراف املعنيةإىل آاثر أو االعرتاضات أن تؤدي التظلمات هل ميكن . 14املبدأ 
 تظلمات،يعربون عن خماوف أو الذين على األطراف املعنية خماطر انتقام أو أعمال االنتقامية هل من احملتمل أن يؤدي املشروع إىل . 15املبدأ 

 أو الذين يسعون إىل املشاركة يف املشروع أو احلصول على معلومات عنه؟ 
 ال  

   مستوى املشروع  على عايري امل

     احلفاظ على التنوع البيئي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية: 1املعيار 
   : حيتمل أن يتسبب املشروع يف أو يؤدي إىلهل 

 املواطن البيئية )مثل املواطن البيئية املعدلة واحلساسة( و / أو األنظمة البيئية وخدماهتا؟ آاثر سلبية على  1-1
  

   مثال  أن يتسبب يف فقدان مواطن بيئية أو حتويلها أو تضررها أو تقسيمها أو أي تغريات هيدرولوجية
 ال  

مواقع أو ابلقرب من مواطن بيئية حساسة و / أو مناطق بيئية حساسة مبا هل هناك أي أنشطة اتبعة للمشروع املقرتح مقرتح تنفيذها يف  1-2
ات الطبيعية، واحلدائق الوطنية(، واملناطق املقرتح وضعها حتت احلماية أو املعروفة بتلك الصفة مثل  ي يف ذلك املناطق احملمية قانونيا )مثل احملم

  حمللية؟املصادر السيادية و / أو السكان األصليي أو اجملتمعات ا
 ال  

هل يشتمل املشروع تغيريات على طرق استخدام األراضي أو املوارد حبيث يكون لذلك آاثر سلبية على املواطن واألنظمة البيئية و / أو  1-3
 معيشة الناس؟ 

 ( 5ارجع املعيار ملحوظة: إن كان تنفيذ املشروع سيؤدي إىل قيود و / أو عرقلة إمكانية الوصول لألراضي، )
 ال  

 ال   هل ميكن أن متثل أنشطة املشروع خطورة على كائنات مهددة ابالنقراض؟  1-4
 ال   جلب كائنات برية خطرة؟  هل ميكن أن يتسبب املشروع خطورة  1-5
 ال   خطرة؟أجنبية هل ميكن أن يتسبب املشروع خطورة جلب كائنات  1-6
 ال   آاثر سلبية على الرتبة؟  هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل  1-7
 ال    هل يشتمل املشروع على عمليات حصاد لغاابت طبيعية أو تطوير مزارع أو إعادة تشجري؟ 1-8
 ال   إنتاج زراعي كبري؟ هل يشتمل املشروع على  1-9
 نعم   عل يشتمل املشروع على إنتاج و / أو حصاد ثروة مسكية أو غريها من الكائنات البحرية؟  1-10
 هل يشتمل املشروع على عمليات كبرية الستخراج أو تنقيب أو احتواء مياه سطحية أو جوفية؟  1-11
  

   مثال بناء سدود أو خزاانت أو تطوير أحواض األهنار واستخراج املياه اجلوفية

 ال  
 

 ال     8حية حمورة ؟كائنات التعامل مع أو استخدام كائنات حمورة وراثيا /  هل يشتمل املشروع على  1-12

 
8Cartagena Protocol on Biosafety.See the Convention on Biological Diversity and its   
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 ال    9( والتطوير التجاري ،مياه األمطارجتميع و / أو حصاد استخدام املوارد اجلينية؟ )مثل هل يشتمل املشروع على   1.13
 ال   ؟ املشروع خماوف بيئية سلبية بي البلدان أو على املستوى العامليهل حيتمل أن ينتج عن   1.14

   : تغري املناخ وخماطر الكوارث 2املعيار 

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: 

 ال   أو االنفجارات الربكانية؟  العواصفو ة والرايح الشديدة خاطر مثل الزالزل والفيضاانت واالهنيارات األرضيملمناطق معرضة  2-1

 خمرجات ونتائج حساسة أو معرضة للتأثريات احملتملة لتغري املناخ أو الكوارث؟   2-2
 

 من خالل زايدة هطول األمطار واجلفاف ودرجة احلرارة وامللوحة والظواهر املتطرفة والزالزل   املثال،على سبيل 
 ال  

ابسم ممارسات التكيف غري القادرة على  ا  الزايدات يف التعرض آلاثر تغري املناخ أو خماطر الكوارث اآلن أو يف املستقبل )املعروف أيض  2-3
 التكيف أو السلبية(؟ 

، مما قد يزيد من تعرض السكان لتغري  زايدة تطوير السهول الفيضية  قد تشجع التغيريات يف ختطيط استخدام األراضي على املثال،على سبيل 
 وخاصة الفيضاانت  املناخ،

 ال  

 نعم   ؟التغريات املناخيةانبعااثت غازية كبرية أو تؤثر على   2-4

   الصحة والسالمة اجملتمعية وظروف العمل : 3املعيار 

   : يشمل املشروعهل من احملتمل أن 
 و / أو تطوير البنية التحتية )مثل الطرق واملباين والسدود(؟ مكوانت انشائية أو تشغيلية  3-1
 

 )مالحظة: ال ميول مرفق البيئة العاملية املشاريع اليت من شأهنا أن تنطوي على بناء أو إعادة أتهيل السدود الكبرية أو املعقدة( 
 ال  

 هل سيكون املشروع املقرتح عرضة أو سببا يف الضعف أمام اهلزات األرضية أو اهلبوط أو االهنيارات أو التعري أو الفيضاانت أو التغريات 3-2
 الصرف الصحي؟و بسبب اجلراين السطحي والتآكل  املناخية القاسية

 نعم  

 ال   للمشروع إىل خماطر على اجملتمعات؟ )مثل اهنيار مباين أو بىن حتتية( هل سيؤدي اخفاق املكوانت اهليكلية  3-3

واألمراض واملعدية هل سينتج عن املشروع زايدة حمتملة يف املخاطر الصحية )مثال من نواقل األمراض املائية أو غريها أو األمراض املعدية  3-4
 الصحة النفسية؟ التغذوية،االضطراابت  السارية، غري

 ال  

ونقلها و/أو استخدامها أو التخلص حمتملة تتعلق ابلصحة والسالمة املهنية بسبب املخاطر املادية والكيميائية   هل حيتمل املشروع خماطر 3-5
 )مثل املتفجرات والوقود واملواد الكيميائية األخرى أثناء البناء والتشغيل(؟ منها 

 نعم  

ات النظم اإليكولوجية ذات الصلة بصحة اجملتمعات )مثل آاثر سلبية على النظم اإليكولوجية وخدم هل ميكن أن يؤدي املشروع إىل  3-6
 واملصدات الطبيعية من الفيضاانت(؟  السطحية،وتنقية املياه  الغذاء،

 ال  

 ال   مناطق املشروع؟  تدفق العمالة يف هل من املمكن أن يتسبب املشروع يف زايدة  3-7
 نعم   إشراك أفراد األمن حلماية املرافق واملمتلكات أو لدعم أنشطة املشروع؟ هل يشتمل املشروع  8-8

   الثقايف   املوروث: 4املعيار 

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: 
 ال   ؟ تدخالت ميكن أن يكون هلا آاثر سلبية على مواقع ذات قيمة اترخيية أو ثقافية 4-1
 ال   وفيضاانت أو تغريات بيئية أخرى؟   واهنيارات أرضية  هدموعمليات أعمال حفر كبرية  4-2

 
 انظر اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول انغواي بشأن احلصول على وتقاسم املنافع من استخدام املوارد االحيائية  9
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أو الثقافية أو الفنية أو التقليدية أو  آاثر سلبية على املواقع أو اهلياكل أو األشياء ذات القيم التارخييةهل ميكن أن يؤدي املشروع إىل  4-3
ايف واحلفاظ الدينية أو أشكال الثقافة غري امللموسة )مثل املعرفة واالبتكارات واملمارسات(؟ )مالحظة: املشاريع اليت هتدف إىل محاية الرتاث الثق 

 آاثر سلبية غري مقصودة(  ا  عليه قد يكون هلا أيض
 ال  

 ال   تعديالت على املناظر الطبيعية واملعال الطبيعية ذات األمهية الثقافية؟ هل من احملتمل أن يتسبب املشروع يف  4-4
)مثل املمارسات واملعارف التقليدية( للرتاث الثقايف ألغراض جتارية أو  ماديةو / أو غري مادية استخدام أشكال هل يشمل املشروع  4-5

 ألغراض أخرى؟  
 ال  

   : النزوح وإعادة التوطني 5املعيار  

    ينطوي املشروع على:هل من احملتمل أن 

 ال   لألرض(   معرتف هبا قانوان  )مبا يف ذلك األشخاص الذين ليس لديهم مطالبات نزوح مؤقتة أو دائمة جزئيا أو كليا  5-1

حت يف حالة غياب -مثل خسارة أصول أو فقدان إمكانية الوصول للموارد بسبب حيازة األراضي أو قيود على احلركة)نزوح اقتصادي  5-2
  االنتقال املادي(؟

 ال  

 ال   10ي املشروع إىل حاالت إخالء قسري؟هل هناك خطورة حمتملة أن يؤد 5-3
أتثريات أو تغيريات على ترتيبات حيازة األراضي و / أو حقوق امللكية اجملتمعية / احلقوق العرفية  هل حيتمل أن يؤدي املشروع إىل  5-4

 لألراضي واألقاليم و / أو املوارد؟  
 ال  

    السكان األصليون: 6املعيار  

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: 
 ال    هل السكان األصليون موجودون يف منطقة املشروع )مبا يف ذلك منطقة أتثري املشروع(؟ 6-1
 ال   هل يتوقع أن يقع املشروع أو أجزاء منه يف أراضي أو اقطاعات ميلكها سكان أصليون؟   6-2
أو األراضي أو املوارد الطبيعية أو العادات اخلاصة ابلسكان  )سلبيا أو إجيابيا( على حقوق االنسان هل حيتمل أن يؤثر املشروع املقرتح  6-3

األصليي )بغض النظر عن امتالك السكان األصليي اثبااتت قانونية مللكية تلك األراضي سواء كان املشروع واقعا داخل أو خارج األراضي 
 بصفة السكان األصليي يف املنطقة(؟ واالقطاعات املسكونة من السكان املتأثرين أو ما إذا كان البلد املقصود يعرتف

  
"نعم" فإن آاثر املخاطر احملتملة تعد خطرية و / أو حساسة وسيتم تصنيف املشروع مبستوى خطورة كبري  3-6على السؤال إذا كانت اإلجابة 

  أو عال.

 ال  

هل حدث غياب للمشاورات الثقافية املالئمة اهلادفة لتحقيق التوافق على األمور اليت ميكن أن تؤثر على حقوق ومصاحل وأراضي وموارد  6-4
 ال   واقطاعات وتقاليد ومعايش السكان األصليي؟ 

 ال   يشتمل املشروع املقرتح على االستفادة من و / أو التطوير التجاري للموارد الطبيعية واإلقطاعات اململوكة من السكان األصليي؟ هل  6-5

هل هناك احتمال حلدوث إخالء قسري أو النزوح االقتصادي الكلي أو اجلزئي للسكان األصليي، مبا يف ذلك تقييد إمكانية الوصول  6-6
 لألراضي واإلقطاعات واملوارد؟ 

 
 أعاله  5ضمان التوافق مع اإلجاابت مبوجب املعيار  ،ا  مناسب وحيثما كان ذلك  اعتبارك،ضع يف 

 ال  

 ال هل سيؤثر املشروع سلبا على أولوايت التطوير حسب ما يراه السكان األصليون؟   6-7
 ال هل حيتمل أن يؤثر املشروع على السالمة املادية والثقافية للسكان األصليي؟   6-8

 
ت من املنازل و /أو األراضي وموارد األمالك العامة تصرفات إمهال تنطوي على النزوح الطوعي أو اجلربي لألفراد أو اجلماعات أو اجملتمعااإلخالء القسري يشمل تصرفات و/ أو    10

 بدون توفري أشكال مالئمة من احلماية  اليت كانت مسكونة أو معتمد عليها، وابلتال الغاء قدرة الفرد أو اجلماعة أو اجملتمع على السكن والعمل يف منطقة أو سكن أو موقع معي
 القانونية وغريها. 
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 هل يتحمل أن يؤثر املشروع على املوروث الثقايف للسكان األصليي مبا يف ذلك عرب االستغالل التجاري ملعارفهم وممارساهتم التقليدية؟  6-9
 

 أعاله.  4ضمان التوافق مع اإلجاابت مبوجب املعيار  ،ا  مناسب وحيثما كان ذلك  اعتبارك،ضع يف 
 ال

   : العمل وظروف العمل 7املعيار  

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: )مالحظة: ينطبق على عمال املشروع واملقاولي(  
 ال   ظروف العمل اليت ال تليب املواصفات الوطنية قواني العمل وااللتزامات الدولية؟   7.1
 ال   ظروف العمل اليت قد حترم من حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية؟   7.2
 ال   استخدام الطفل طلق؟   7.3
 ال   استخدام القسري طلق؟   7.4
 ال   ظروف العمل التمييزية و / أو عدم تكافؤ الفرص؟   7.5
الصحة والسالمة املهنية بسبب املخاطر اجلسدية والكيميائية والبيولوجية والنفسية االجتماعية )مبا يف ذلك العنف والتحرش(  خماطر  7.6

 يف مجيع أحناء املشروع دورة احلياة؟
 ال  

   : منع التلوث وكفاءة املوارد  8املعيار  

   هل من احملتمل أن يتضمن املشروع أو سيؤدي إىل: 
ملواثت يف البيئة بسبب الظروف الروتينية أو غري الروتينية مع احتمال حدوث أضرار حملية وإقليمية و / أو اآلاثر   التسبب يف تسرب 8-1

 ال   العابرة للحدود؟

 نعم   توليد النفاايت )اخلطرة وغري اخلطرة على حد سواء(؟  8-2
 ال   تصنيع و / أو جتارة و / أو إطالق و / أو استخدام املواد و / أو املواد الكيميائية اخلطرة؟  8-3
 استخدام املواد الكيميائية أو املواد اخلاضعة حلظر دول أو التخلص التدرجيي؟ 8-4
 

واملواد الكيميائية األخرى املدرجة  الفينيل متعددة الكلور  ومركبات ثنائي اإليثان  كلورو  ثالثي  فينيل ثنائي كلورو  مركبات ثنائي، على سبيل املثال
 ستوكهول  اتفاقية روتردام، اتفاقية ابزل، اتفاقية ميناماات، اتفاقية مونرتايل، ة بروتوكوليف االتفاقيات الدولي

 ال  

 ال   اإلنسان؟مبيدات اليت قد يكون هلا أتثري سليب على البيئة أو صحة استخدام  8-5
 نعم   استهالك كبري للمواد اخلام والطاقة و / أو املاء؟   8-6
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 لصندوق االجتماعي للتنمية  ل قائمة الفحص البيئي واالجتماعي  :2الملحق 

 ال نعم  البيئة الطبيعية 

 ☐ ابملشروع الفرعي )حدد أدانه(؟  ا  أو أنواع مهددة ميكن أن تتأثر سلب ا  هل هناك أي مناطق حساسة بيئي

 

☐ 

 ☐ ☐ غاابت طبيعية سليمة 

 ☐ ☐ غابة هنرية 

 األراضي الرطبة )البحريات / األهنار / املناطق املغمورة مومسيا ( 

 غمرهتا املياه مومسيا  ]غمرت[ أهنار، حبريات،فإىل أي مدى تقع أقرب األراضي الرطبة ) بنعم،إذا كانت اإلجابة 

 املناطق(؟ ___________كم 

☐ ☐ 

 ☐ موائل األنواع املهددة ابالنقراض اليت تتطلب احلماية مبوجب القواني اليمنية و / أو االتفاقيات الدولية 

 

☐ 

 ☐ ☐ الثقافية وأماكن الدفن وما إىل ذلك(اآلخرين )وصف( )مثل املواقع 

 ال نعم  األزهار

هل سيتضمن املشروع الفرعي اضطراب أو تعديل قنوات الصرف احلالية )األهنار والقنوات( أو املسطحات املائية )األراضي الرطبة 
 واملستنقعات(؟

☐ ☐ 

ضية أو املائية أو األنواع املهددة ابالنقراض بشكل مباشر أو هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري أو إتالف النظم اإليكولوجية األر 
 عن طريق التنمية املستحثة؟

☐ 

 

☐ 

واملشاكل  الربية،واضطراب موائل احلياة  اهلجرة،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تعطيل / تدمري احلياة الربية من خالل قطع طرق  
 املتعلقة ابلضوضاء؟

☐ 

 

☐ 

 ال نعم  احليوانية / الدواجن الثروة 

 ☐ ☐ هل سيتضمن هذا املشروع إعادة ختزين املاشية / الدواجن؟

 ال نعم  تدمري / تعطيل األرض والغطاء النبايت 

 ☐ ☐ هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل استخدام غري خمطط للبنية التحتية قيد التطوير؟

 ☐ األمد أو شبه دائم للرتبة يف املناطق اليت مت تطهريها وغري الصاحلة للزراعة؟هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري طويل 

 

☐ 

 ☐ ☐ هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل انقطاع أمناط الصرف السطحي والربية )يف مناطق القطع والردم(؟
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 ☐ الطرق؟ هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل اهنيارات أرضية وانزالقات وحركات مجاعية أخرى يف قطع 

 

☐ 

يتم تنفيذه بواسطة املصارف  ا  مركز  ا  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل آتكل األراضي الواقعة أسفل قاع الطريق اليت تستقبل تدفق
 املغطاة أو املفتوحة؟ 

☐ 

 

☐ 

 ☐ وتنفخه املركبات؟ هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل خماطر صحية وتداخل يف منو النبااتت اجملاورة للطرق بسبب الغبار الذي تثريه

 

☐ 

 ال نعم  مناطق حممية 

 ☐ عاملي...اخل.( موقع تراث  وطنية،حممية  وطنية،هل حيدث املشروع الفرعي داخل / جبوار أي مناطق حممية حتددها احلكومة )حديقة 

 

☐ 

 

على البيئة داخل املنطقة احملمية  ا  فمن احملتمل أن يؤثر سلب حممية،ولكن ابلقرب من أي منطقة  خارج،إذا كان املشروع الفرعي 
 التداخل مع طرق هجرة الثدييات أو الطيور(  املثال،)على سبيل 

☐ 

 

☐ 

آلالت  هل سيزيد هذا املشروع من التأثري احلال على البيئة احمليطة على سبيل املثال ابستخدام املزيد من املياه أو املواد الكيميائية أو ا
 فكيف بنعم،أكثر من السابق؟ إذا كانت اإلجابة 

☐ 

 

☐ 

 ال نعم  اجليولوجيا والرتبة 

  للتعرية،هل هناك مناطق حمتملة من عدم االستقرار اجليولوجي أو الرتبة )معرضة  املتاحة،إىل الفحص البصري أو األدبيات  ا  استناد
 معرضة لالحندار(؟ األرضي،معرضة لالهنيار 

☐ 

 

☐ 

 ☐ هل هناك مناطق معرضة ملخاطر زايدة ملوحة الرتبة على نطاق واسع؟  املتوفرة،بناء  على الفحص البصري أو األدبيات 

 

☐ 

 ال نعم  املناظر الطبيعية / اجلماليات 

 ☐ ☐ على اجلاذبية اجلمالية للمناظر الطبيعية احمللية؟  ا  هل هناك احتمال أن يؤثر املشروع الفرعي سلب

 ال نعم  موقع تراث اترخيي أو أثري أو ثقايف 

هل ميكن للمشروع الفرعي تغيري أي  احمللية،واملعرفة و / أو املالحظات  احمللية،والتشاور مع السلطات  املتاحة،إىل املصادر  ا  استناد
 موقع تراث اترخيي أو أثري أو ثقايف أو يتطلب أعمال حفر يف مكان قريب؟ 

☐ 

 

☐ 

 

 ال نعم  إعادة التوطي و / أو االستحواذ على األرض 

 ☐ ☐ سيتطلب املشروع الفرعي حيازة أرض؟هل 

 ☐ ☐ فهل األرض مملوكة ملكية خاصة؟  كذلك،إذا كان األمر  
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 ☐ ☐ ٪ من أرض املالك؟20فهل حجم األرض املطلوب يتجاوز  كذلك،إذا كان األمر  

 ☐ ☐ هل االرض خالية من املتعديي / واضعي اليد 

 ☐ ☐ لى األرض غري طوعي؟ فهل سيكون هذا االستحواذ ع كذلك،إذا كان األمر  

أو   األصول، أو فقدان  املأوى،فهل سيؤدي هذا االستحواذ غري الطوعي على األرض إىل نقل أو فقدان  كذلك،إذا كان األمر  
 الوصول إىل األصول؟

☐ 

 

☐ 

فهل سيؤدي هذا االستحواذ غري الطوعي لألرض إىل فقدان مصادر الدخل أو سبل العيش )سواء كان  كذلك،إذا كان األمر   -
 على األشخاص املتضررين االنتقال إىل موقع آخر أم ال(؟ 

☐ 

 

☐ 

واملناطق احملمية مما يؤدي إىل آاثر سلبية على  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تقييد غري طوعي للوصول إىل املتنزهات احملددة قانوان  
 سبل عيش النازحي؟

☐ 

 

☐ 

 

 ال نعم  فرتة

هل سيخرج هذا املشروع بشكل دائم أو مؤقت الناس من منازهلم أو وسائل اإلنتاج / العيش أم سيحد من وصوهلم إىل سبل 
 عيشهم؟ 

☐ 

 

☐ 

 

 ☐ ☐ احليازة؟هل سيؤدي املشروع إىل توحيد أو تعديل حقوق 

 

 ال نعم  فقدان البنية التحتية املنزلية 

  هل سينتج عن املشروع الفرعي خسارة دائمة أو مؤقتة للبنية التحتية املنزلية )مثل خمازن احلبوب واملراحيض واملطابخ اخلارجية وما إىل
 ذلك(؟ 

☐ 

 

☐ 

 

 ال نعم  التلوث الضوضائي أثناء اإلنشاء والعمليات

 ☐ ☐ سيتجاوز مستوى ضوضاء التشغيل حدود الضوضاء احمليطة / املسموح هبا؟هل 

 

 ال نعم  النفاايت الصلبة أو السائلة مبا يف ذلك النفاايت الطبية 

 ☐ مبا يف ذلك النفاايت الطبية؟  هل سينتج عن املشروع الفرعي كميات كبرية من النفاايت املتبقية )النفاايت الصلبة أو السائلة( ،

 

☐ 

 

 ☐ ☐ فهل يتضمن املشروع الفرعي خطة للتحصيل والتخلص؟ بنعم،إذا كانت اإلجابة 

 

 ال نعم  أو املبيدات احلشرية أو مبيدات األعشاب أو أي مواد كيميائية سامة أو خطرة مبيدات اآلفات

 ☐ ☐ هل سيتطلب املشروع الفرعي استخدام مثل هذه املواد الكيميائية؟ 
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 ☐ ☐ هل يتضمن املشروع الفرعي خطة للتعامل اآلمن واالستخدام والتخلص؟ "،إذا كانت اإلجابة "نعم

 ال نعم  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 

 ☐ ☐ هل سيقدم هذا املشروع احملاصيل واألصناف اليت ل تزرع من قبل؟

 ☐ ☐ هل سيوفر هذا املشروع البذور / مواد الزراعة للزراعة؟

 ☐ ☐ هذا املشروع استرياد أو نقل البذور و / أو مواد الزراعة للزراعة أو البحث والتطوير؟ هل سيتضمن 

 

 ☐ ☐ هل سيوفر هذا املشروع أو يستخدم التقنيات احليوية احلديثة أو منتجاهتا يف إنتاج احملاصيل؟

 

 ال نعم  املوارد الوراثية احليوانية لألغذية والزراعة 

إىل  ا  هل سيقدم هذا املشروع األنواع أو السالالت أو األمناط اجلينية أو غريها من املواد اجلينية غري األصلية أو غري املكيفة حملي
 أو يعدل أبي طريقة املوائل احمليطة أو نظام اإلنتاج املستخدم بواسطة املوارد اجلينية احلالية؟  إنتاج،منطقة أو نظام 

☐ 

 

☐ 

 

 ال نعم  املياه والرتبة تلوث 

 ☐ ☐ هل سيتطلب املشروع الفرعي كميات كبرية من املواد اخلام / مواد البناء؟

 ☐ أو يتسبب يف آتكل الرتبة؟ البناء،أو نفاايت مواد  املتبقية،هل سينتج عن املشروع الفرعي كميات كبرية من النفاايت 

 

☐ 

 ☐ املياه )على سبيل املثال من الزيت والشحوم والوقود من املعدات(؟ هل سينتج عن املشروع الفرعي تلوث الرتبة أو 

 

☐ 

هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تلوث املسطحات املائية اجلوفية والسطحية مببيدات األعشاب ملكافحة الغطاء النبايت واملواد  
 الكيميائية ملكافحة الغبار؟

☐ 

 

☐ 

واخنفاض جودة املياه وزايدة الرتسيب يف  الطريق،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل زايدة الرواسب العالقة يف اجلداول املتأثرة ابجنراف 
 اجتاه جمرى النهر؟

☐ 

 

☐ 

 ☐ املعدات؟استعارة احلفر ومقالب النفاايت وساحات  الطريق؛هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري الغطاء النبايت والرتبة يف حق 

 

☐ 

مما يشجع على تكاثر  ذلك،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تكوين مسطحات مائية راكدة يف حفر االستعارة واحملاجر وما إىل 
 البعوض ونواقل األمراض األخرى؟ 

☐ 

 

☐ 

 ☐ ☐ هل سيشمل هذا املشروع تطوير خمطط ري كبري؟

 ☐ ☐ )بدون توسعة(؟هل يهدف هذا املشروع إىل حتسي نظام الري 
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 ☐ ☐ هل سيغري هذا املشروع نوعية وكمية املياه يف منطقة املشروع أو املناطق املرتبطة به  -

وزايدة   (،هل سيتضمن هذا املشروع تكثيف أنظمة اإلنتاج اليت تؤدي إىل تغيريات يف استخدام األراضي )مثل إزالة الغاابت
 والري(؟ الصرف،وتغيري أنظمة املياه ) املياه،املدخالت الغذائية اليت تؤدي إىل تلوث الرتبة أو 

☐ ☐ 

 ال نعم  عمل الئق

وال سيما إنتاجية العمل وقابلية التوظيف وظروف  الريف،هل سيؤثر هذا املشروع على حالة العمالة احلالية أو املستقبلية لفقراء 
 العمل وحقوق العمل للمنتجي الريفيي العاملي حلساهبم اخلاص وغريهم من العمال الريفيي؟ 

☐ ☐ 

 

 ال نعم  أمان 

   هل سيتسبب املشروع يف أي تدفق للعمالة

من حيث البنية التحتية العامة واملرافق واإلسكان وإدارة   ا  فهل سيؤثر تدفق العمالة على مناطق املشروع سلب بنعم،إذا كانت اإلجابة 
 االجتماعية  الدينامياتاملوارد املستدامة 

  

 ☐ ☐ هل سيؤثر املشروع على سالمة العاملي يف املوقع؟

 ☐ ☐ هل سيؤثر املشروع على صحة اجملتمع و / أو سالمته؟

 ال نعم  األطفال عمالة 

 ☐ ☐ هل سيتم توظيف األطفال للعمل يف املشروع؟

 ☐ ☐ ؟ا  عام 18هل سيتم تطبيق عملية التحقق من العمر لضمان أن يكون احلد األدىن لسن العامل 

 ال نعم  جنس 

هل ميكن هلذا املشروع أن يتجاهل أوجه عدم املساواة القائمة بي اجلنسي يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والسلع واخلدمات  
 واألسواق والعمالة الالئقة وصنع القرار؟ 

اجات املختلفة أو من خالل عدم مراعاة االحتي والفتيات،من خالل عدم معاجلة التمييز القائم ضد النساء  املثال،على سبيل 
 للرجال والنساء 

☐ ☐ 
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 لبرنامج األشغال العامة   التدقيق البيئية واالجتماعية. قائمة  3 الملحق

 إجابة )نعم / ال(  : البيئة الطبيعية 1

 ابملشروع الفرعي )حدد أدانه(؟ ا  أو أنواع مهددة ميكن أن تتأثر سلب ا  هل هناك أي مناطق حساسة بيئي  1.1

 غاابت طبيعية سليمة 

 غابة هنرية 

 األراضي الرطبة )البحريات / األهنار / املناطق املغمورة مومسيا ( 

مناطق غمرهتا املياه مومسيا (؟  أهنار، حبريات،إىل أي مدى تقع أقرب األراضي الرطبة ) بنعم،إذا كانت اإلجابة 
 ___________ كم

 املهددة ابالنقراض اليت تتطلب احلماية مبوجب القواني اليمنية و / أو االتفاقيات الدولية موائل األنواع 

 اآلخرين )وصف( )مثل املواقع الثقافية وأماكن الدفن وما إىل ذلك(

 

  والنبااتت  احليواانت-2

)األهنار والقنوات( أو املسطحات املائية هل سينطوي املشروع الفرعي على اضطراب أو تعديل قنوات الصرف احلالية  2.1
 )األراضي الرطبة واملستنقعات(؟

 

هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري أو إتالف النظم اإليكولوجية األرضية أو املائية أو األنواع املهددة ابالنقراض بشكل  2.2
 ؟ املستحدثةمباشر أو عن طريق التنمية 

 

 الربية،واضطراب موائل احلياة  اهلجرة،ىل تعطيل / تدمري احلياة الربية من خالل قطع طرق هل سيؤدي املشروع الفرعي إ 2.3
 واملشاكل املتعلقة ابلضوضاء؟

 

  / تعطيل األرض والغطاء النبايت تدمري-3

  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل استخدام غري خمطط للبنية التحتية قيد التطوير؟ 3.1

  املشروع الفرعي إىل تدمري طويل األمد أو شبه دائم للرتبة يف املناطق اليت مت تطهريها وغري الصاحلة للزراعة؟هل سيؤدي  3.2

  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل انقطاع أمناط الصرف حتت الرتبة والربية )يف مناطق القطع والردم(؟ 3.3

  قات وحركات مجاعية أخرى يف الرتبة؟هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل اهنيارات أرضية وانزال 3.4

  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل آتكل األراضي؟  3.5

  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل خماطر صحية وتدخل يف منو النبات بسبب الغبار الذي تثريه وتنفخه املركبات؟ 3.6

  . املناطق احملمية 4
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موقع تراث  وطنية،حممية  وطنية،هل حيدث املشروع الفرعي داخل / جبوار أي مناطق حممية حتددها احلكومة )حديقة  4.1
 ...اخل.( عاملي

 

على البيئة داخل املنطقة احملمية   ا  فمن احملتمل أن يؤثر سلب حممية،ولكن ابلقرب من أي منطقة  خارج،إذا كان املشروع الفرعي  4.2
 ل مع طرق هجرة الثدييات أو الطيور()مثل التداخ

 

هل سيزيد هذا املشروع من التأثري احلال على البيئة احمليطة على سبيل املثال ابستخدام املزيد من املياه أو املواد الكيميائية أو  4.3
 فكيف  بنعم،اآلالت أكثر من السابق؟ إذا كانت اإلجابة 

 

  . اجليولوجيا والرتبة 5

هل هناك مناطق حمتملة من عدم االستقرار اجليولوجي أو الرتبة )معرضة  املتاحة،بناء  على الفحص البصري أو األدبيات  5.1
 معرضة للهبوط(؟  األرضي،معرضة لالهنيار  للتعرية،

 

  على نطاق واسع؟هل هناك مناطق معرضة ملخاطر زايدة ملوحة الرتبة  املتاحة،بناء  على الفحص البصري أو األدبيات  5.2

  املناظر الطبيعية / اجلماليات  6

  على اجلاذبية اجلمالية للمناظر الطبيعية احمللية؟  ا  هل هناك احتمال أن يؤثر املشروع الفرعي سلب 6.1

  . موقع الرتاث التارخيي أو األثري أو الثقايف 7

هل ميكن للمشروع الفرعي  احمللية،واملعرفة و / أو املالحظات  احمللية،والتشاور مع السلطات  املتاحة،إىل املصادر  ا  . استناد7.1
 تغيري أي موقع تراث اترخيي أو أثري أو ثقايف أو يتطلب أعمال حفر يف مكان قريب؟ 

 

  . إعادة التوطني و / أو االستحواذ على األرض8

  هل سيتطلب املشروع الفرعي حيازة األرض؟ 8.1

  فهل األرض مملوكة ملكية خاصة؟ كذلك،إذا كان األمر   8.2

  ٪ من أرض املالك؟ 20فهل حجم األرض املطلوب يتجاوز  كذلك،إذا كان األمر   8.3

  هل األرض خالية من التعدايت / واضعي اليد  8.4

  ؟ فهل سيكون حيازة األرض هذه إجباراي   كذلك،إذا كان األمر   8.5

أو  األصول،أو فقدان   املأوى،فهل سيؤدي هذا االستحواذ غري الطوعي على األرض إىل نقل أو فقدان  كذلك،إذا كان األمر   8.6
 الوصول إىل األصول؟

 

لدخل أو سبل العيش )سواء كان فهل سيؤدي هذا االستحواذ غري الطوعي لألرض إىل فقدان مصادر ا كذلك،إذا كان األمر   8.7
 يتعي على األشخاص املتضررين االنتقال إىل موقع آخر أم ال(؟ 

 

واملناطق احملمية مما يؤدي إىل آاثر سلبية  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تقييد غري طوعي للوصول إىل املتنزهات احملددة قانوان   8.8
 على سبل عيش األشخاص النازحي؟

 

  لضوضائي أثناء البناء والعمليات. التلوث ا9
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  هل سيتجاوز مستوى ضوضاء التشغيل حدود الضوضاء احمليطة / املسموح هبا؟ 9.1

  . النفاايت الصلبة أو السائلة مبا يف ذلك النفاايت الطبية 10

مبا يف ذلك النفاايت   (،السائلةهل سينتج عن املشروع الفرعي كميات كبرية من النفاايت املتبقية )النفاايت الصلبة أو  10.1
 الطبية؟ 

 

  هل يتضمن املشروع الفرعي خطة للتجميع والتخلص؟  "،إذا كانت اإلجابة "نعم  10.2

  . مبيدات اآلفات واملبيدات احلشرية ومبيدات األعشاب أو أي مواد كيماوية سامة أو خطرة11

  املواد الكيميائية؟ هل سيتطلب املشروع الفرعي استخدام مثل هذه  11.1

  هل يتضمن املشروع الفرعي خطة للتعامل اآلمن واالستخدام والتخلص؟ بنعم،إذا كان اجلواب  11.2

  . تلوث املياه والرتبة 12

  هل سيتطلب املشروع الفرعي كميات كبرية من املواد اخلام / مواد البناء؟ 12.1

  كبرية من النفاايت املتبقية أو نفاايت مواد البناء أو يتسبب يف آتكل الرتبة؟هل سينتج عن املشروع الفرعي كميات   12.2

  هل سينتج عن املشروع الفرعي تلوث الرتبة أو املياه )على سبيل املثال من الزيت والشحم والوقود من املعدات(؟ 12.3

ة مببيدات األعشاب ملكافحة الغطاء النبايت واملواد  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تلوث املسطحات املائية اجلوفية والسطحي  12.4
 الكيميائية ملكافحة الغبار؟

 

واخنفاض جودة املياه وزايدة   الطريق،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل زايدة الرواسب املعلقة يف اجلداول املتأثرة ابجنراف  12.5
 الرتسيب يف اجتاه جمرى النهر؟

 

استعارة احلفر ومقالب النفاايت وساحات   الطريق؛إىل تدمري الغطاء النبايت والرتبة يف حق هل سيؤدي املشروع الفرعي  12.6
 املعدات؟

 

مما يشجع على   ذلك،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تكوين مسطحات مائية راكدة يف حفر االستعارة واحملاجر وما إىل  12.7
 تكاثر البعوض ونواقل األمراض األخرى؟

 

  ن هذا املشروع تطوير نظام ري كبري؟هل سيتضم 12.8

  هل يهدف هذا املشروع إىل حتسي نظام الري )بدون توسعة(؟ 12.9

  هل سيغري هذا املشروع نوعية وكمية املياه يف منطقة املشروع أو املناطق املتصلة به  12.10

 (،تغيريات يف استخدام األراضي )مثل إزالة الغاابتهل سيتضمن هذا املشروع تكثيف أنظمة اإلنتاج اليت تؤدي إىل  12.11
 والري(؟ الصرف،وتغريات يف أنظمة املياه )  املياه،وزايدة املدخالت الغذائية اليت تؤدي إىل تلوث الرتبة أو 

 

  . العمل الالئق 13
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نتاجية العمل وقابلية التوظيف وظروف  هل سيؤثر هذا املشروع على حالة العمالة احلالية أو املستقبلية لفقراء الريف وخاصة إ 13.1
 العمل وحقوق العمل للمنتجي الريفيي العاملي حلساهبم اخلاص وغريهم من العمال الريفيي؟ 

 

  هل سيتسبب املشروع يف أي تدفق للعمالة؟ 13.2

من حيث البنية التحتية العامة واملرافق  ا  فهل سيؤثر تدفق العمالة على مناطق املشروع سلب بنعم،إذا كانت اإلجابة  3. 13
 االجتماعية  الدينامياتواإلسكان وإدارة املوارد املستدامة 

 

  . عمالة األطفال 14

  هل سيتم توظيف األطفال للعمل يف املشروع؟ 14.1

  ؟ا  عام 18لضمان أن يكون احلد األدىن لسن العامل هل سيتم تطبيق عملية التحقق من العمر  14.2

  )النوع االجتماعي(  . اجلنس15

هل ميكن هلذا املشروع أن يتجاهل أوجه عدم املساواة القائمة بي اجلنسي يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية والسلع  15.1
 واخلدمات واألسواق والعمالة الالئقة وصنع القرار؟

أو من خالل عدم مراعاة االحتياجات املختلفة  والفتيات،من خالل عدم معاجلة التمييز القائم ضد النساء  املثال،على سبيل 
 للرجال والنساء 

 

  . صحة اجملتمع والسالمة وظروف العمل 16

  هل الشعوب األصلية موجودة يف منطقة املشروع )مبا يف ذلك منطقة أتثري املشروع(؟  16.1

  هل من احملتمل أن يقع املشروع أو أجزاء منه على أراضي وأقاليم تطالب هبا الشعوب األصلية؟ 16.2

هل حيتمل أن يؤثر املشروع املقرتح على حقوق اإلنسان واألراضي واملوارد الطبيعية واألقاليم وسبل العيش التقليدية للشعوب  16.3
 األصلية؟

 

  على أولوايت التنمية للشعوب األصلية كما حددهتا هذه الشعوب؟ ا  هل سيؤثر املشروع سلب 16.4

هل سيؤدي هذا املشروع بشكل دائم أو مؤقت إىل إبعاد األشخاص عن منازهلم أو وسائل اإلنتاج / كسب العيش أو تقييد   16.5
 وصوهلم إىل سبل عيشهم؟ 

 

  هل سيؤدي املشروع إىل توحيد أو تعديل حقوق احليازة؟  16.6

  هل تشكل عناصر إنشاء املشروع أو تشغيله أو إيقاف تشغيله خماطر حمتملة تتعلق ابلسالمة على اجملتمعات احمللية؟ 16.7

  هل سيشكل املشروع خماطر حمتملة على صحة اجملتمع وسالمته بسبب النقل والتخزين والبناء؟  16.8

ه بسبب استخدام و / أو التخلص من املواد اخلطرة أو اخلطرة  هل سيشكل املشروع خماطر حمتملة على صحة اجملتمع وسالمت 16.9
 )مثل املتفجرات والوقود واملواد الكيميائية األخرى أثناء البناء والتشغيل(؟ 
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  على اجملتمعات؟ )على سبيل املثال اهنيار املباين أو البنية التحتية(؟ هل يشكل فشل العناصر اهليكلية للمشروع خماطر 16.10

هل سينتج عن املشروع خماطر صحية متزايدة حمتملة )على سبيل املثال من األمراض املنقولة ابملياه أو غريها من األمراض  16.11
 املنقولة ابلنواقل(؟

 

علق ابلصحة والسالمة املهنية بسبب املخاطر الفيزايئية والكيميائية هل ميثل املشروع خماطر ونقاط ضعف حمتملة تت  16.12
 والبيولوجية واإلشعاعية أثناء إنشاء املشروع أو تشغيله أو إيقاف تشغيله؟ 

 

  هل ستتسبب أنشطة املشروع يف أي خماطر للعمال أثناء البناء؟  16.13
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 ة لوكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر البيئية واالجتماعي التدقيق. قائمة  4 الملحق

 ال نعم  التأثري  

 تقسيم املناطق وختطيط استخدام األراضي أ.

   هل سيؤثر املشروع الفرعي على تقسيم استخدام األراضي والتخطيط أم يتعارض مع أمناط استخدام األراضي السائدة؟ 

   اضطراب كبري يف األرض أو تطهري املوقع؟ هل سينطوي املشروع الفرعي على 

هل ستكون أرض املشروع الفرعي عرضة للتعدي احملتمل عن طريق االستخدام احلضري أو الصناعي أم أهنا تقع يف منطقة خمصصة 
 للتنمية احلضرية أو الصناعية؟ 

  

   واخلدمات العامة املرافق  ب.

   إنتاج إضافية؟هل سيتطلب املشروع الفرعي إنشاء مرافق 

سيحتاج   املثال،هل سيتطلب املشروع الفرعي مستوايت كبرية من مرافق اإلقامة أو اخلدمة لدعم القوى العاملة أثناء )على سبيل 
 عامال (؟ 20املزارعون إىل أكثر من 

  

   تلوث املياه والرتبة  ج 

   املواد؟هل سيتطلب املشروع الفرعي كميات كبرية من املواد اخلام أو 

   هل سينتج عن املشروع الفرعي كميات كبرية من النفاايت املتبقية أو نفاايت املواد أو يتسبب يف آتكل الرتبة؟

من الزيت والشحوم والوقود من ساحات املعدات(؟ أو   املثال،هل سينتج عن املشروع الفرعي تلوث حمتمل للرتبة أو املياه )على سبيل 
تؤدي إىل تلوث املياه اجلوفية والسطحية مببيدات األعشاب للتحكم يف البستنة واملواد الكيميائية )مثل كلوريد الكالسيوم( للتحكم يف  

 الغبار؟ أو تنطوي على استخدام مواد كيميائية أو مذيبات؟
  

واخنفاض جودة املياه وزايدة الرتسيب يف  الطريق،زايدة الرواسب املعلقة يف اجلداول املتأثرة ابجنراف  هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل
 اجتاه جمرى النهر؟

  

   وساحات املعدات؟  النفاايت،ومقالب  احلفر،واستعارة  الطريق،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري البستنة والرتبة يف حق 

مما يشجع على تكاثر  ذلك،هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تكوين مسطحات مائية راكدة يف حفر االستعارة واحملاجر وما إىل 
 البعوض ونواقل األمراض األخرى؟ 

  

   الضجيج وتلوث اهلواء املواد اخلطرة د.

   ومستوايت الضوضاء احمليطة؟ هل سيزيد املشروع الفرعي من مستوايت انبعااثت اهلواء الضارة؟ 

   هل سيتضمن املشروع الفرعي ختزين أو مناولة أو نقل املواد اخلطرة؟ 
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   تدمري / تعطيل األرض والبستنة هـ. 

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل استخدام غري خمطط للبنية التحتية قيد التطوير؟

   شبه دائم للرتبة يف املناطق اليت مت تطهريها وغري الصاحلة للزراعة؟هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري طويل األمد أو 

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل انقطاع أمناط الصرف السطحي والربية )يف مناطق القطع والردم(؟

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل اهنيارات أرضية وانزالقات وحركات مجاعية أخرى يف قطع الطرق؟ 

يتم تنفيذه بواسطة املصارف املغطاة   ا  مركز  ا  سيؤدي املشروع الفرعي إىل آتكل األراضي الواقعة أسفل قاع الطريق اليت تستقبل تدفقهل 
 أو املفتوحة؟

  

   للزراعة؟هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تدمري طويل األمد أو شبه دائم للرتبة يف املناطق اليت مت تطهريها وغري الصاحلة 

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل خماطر صحية وتداخل يف منو النبااتت اجملاورة للطرق بسبب الغبار الذي تثريه وتنفخه املركبات؟

   نزع امللكية واالضطراب االجتماعيو. 

   ؟ا  على النازحي داخلي ا  هل سيؤثر املشروع الفرعي سلب

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل تسوايت مستحثة من قبل العمال وغريهم مما يتسبب يف اضطراب اجتماعي واقتصادي؟

   هل سيؤدي املشروع الفرعي إىل اضطراابت بيئية واجتماعية من قبل املخيمات؟

   هل سيتسبب املشروع الفرعي يف النزوح االقتصادي؟

   أو جمموعات غري رمسية أخرى؟ ،ماداي  أو  اقتصاداي   اليد،حمل واضعي  ا  هل سيحل املشروع الفرعي مؤقت

   هل سيتسبب املشروع الفرعي يف خسارة األصول اإلنتاجية أو مصدر الدخل؟

   هل سيقيد املشروع الفرعي الوصول إىل املوارد؟ 

   مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األرامل أو كبار السن؟  للخطر،هل سيؤثر املشروع الفرعي على سبل العيش أو األشخاص املعرضي 

   حول توزيع املنافع أو املوارد؟ ا  اجتماعي  ا  هل سيخلق املشروع الفرعي صراع

   هل سيؤثر املشروع الفرعي على سالمة العمال؟

   املشروع يف أي تدفق للعمالةهل سيتسبب 

من حيث البنية التحتية العامة واملرافق واإلسكان وإدارة   ا  فهل سيؤثر تدفق العمالة على مناطق املشروع سلب بنعم،إذا كانت اإلجابة 
 االجتماعية  الدينامياتاملوارد املستدامة 
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 محددة وتدابير اإلدارة حسب نشاط المشروع : مخاطر 5 الملحق 

 وسائل الضمان والتقييم  تدابري التخفيف املقرتحة  اآلاثر احملتملة  نشاط املشروع الفرعي 

 الضوضاء وجودة اهلواء  بناء مدرجات جديدة 
 أعمال البناء 

قد يؤثر البناء على جودة اهلواء ويولد ضوضاء. ينتج  
  املوقع،وتصنيف  احلفر،هذا بشكل أساسي عن أعمال 

واألنشطة األخرى املتعلقة   وتفريغها،وحتميل املركبات 
 ابلبناء. 

 التشغيل
يدفع األسر إىل إرسال أطفاهلم للعمل بسبب احلاجة  

 لذلن 
ميكن أن تؤثر أعمال البناء على جودة اهلواء وتتسبب  

يف ضوضاء وينتج هذا األمر خصوصا من أعمال 
وتسوية املواقع وحتميل وتفريغ املركبات وغريها التنقيب 

 من األنشطة املتعلقة ابلبناء. 
 التشغيل

اآلاثر احملتملة على جودة اهلواء تنتج من انبعااثت 
أن   وميكن -الروائح والغازات الناجتة من املياه الراكدة  

 تسبب املياه يف رفع نسبة الرطوبة 
 قد حتدث تشققات بسبب الرطوبة العالية يف املنطقة. -
 الروائح بسبب زايدة نسبة الرطوبة. -
التعرية أو   إىلميكن أن تؤدي اهنيار جدران املدرجات -

 الفيضاانت. 

 الضوضاء وجودة اهلواء
 أعمال البناء 

لتخفيف  مثل رش املاء  املوقع،لتحكم يف الغبار يف لاستخدام تدابري 
   الغبار.
 املوقع؛ إىل  الدخولتنظيم 

 بناء قابلة للتفتيت والتسرب. شاحنات التغطية اليت تنقل مواد 
 األماكن املفتوحة. منع احلرق يف 

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

ن اهلوايت واملستندات األخرى التحقق من العمر عن طريق التحقق م -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 و  االنبعااثت؛عمل جيدة لتقليل  حالةيف  اآللياتاحلفاظ على 
  بشكل منتظموجيب صيانة املعدات  للعمال،مناسبة  محايةتوفري مالبس 

 ؛ االنبعااثتلتجنب 
  املنبعثةاملعاجلة املسبقة للغازات 

 التشغيل 
 التوفري يف استخدام الطاقة من أجل تقليل استهالك الوقود.

الفحص املتكرر لبناء املدرجات من خالل ميكن ختفيف العامل األول 
تنفيذ الصيانة الضرورية. التحقق والتفتيش املنظم على اآلاثر املبينة  و 

عرب استبدال املواد التالفة. التقليل من إدخال اآلليات الثقيلة ومعاجلتها 

يشرف الصندوق االجتماعي  
للتنمية مع املستفيدين من 

منظمات اجملتمع احمللي على  
ينفذ  التشغيل و أنشطة البناء و 

مبساعدة ممثل زايرات تفتيش 
 احمللي  اجملتمع

 
يتأكد منسق وحدة تنسيق  

املشروع أن املتعاقدين ملتزمون 
خبطط ولوائح اإلدارة البيئية  

وتنفيذهم تفتيش ومتابعة منتظمة  
للمناطق احملتمل تعرضها للتلوث و  

أو االستخدامات اليت قد ينتج   /
 عنها تلوث الرتبة 

 
 اجملتمع احمللي  شكاوى منال
 

مراجعة واثئق العطاء والعطاء من 
 قبل الصندوق االجتماعي للتنمية 
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بسبب التأثري على استقرار املنحدرات والرتبة -
 الكميات الكبرية من املواد املستخرجة لبناءا ملدرجات. 

 قطع سري بعض مصادر املياه اجلارية. -
 انقطاع بعض اجلراين السطحي للمياه  -

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 
 السطحية / اجلوفيةتلويث املياه جودة الرتبة و 

 بناء  الأعمال 
أنشطة البناء  اآلاثر على جودة الرتبة قد تنتج بسبب 

 التالية: 
 والرتشيح.  التكوينتغيري يف  -
 البناء التسرابت النفطية البسيطة من معدات  -

 التشغيل
بسبب الكيماوايت  تلوث الرتبة واملياه اجلوفية 

املواد النفط أو الزيت  املستخدمة يف الزراعة وتسرابت 
 من املعدات. 

التسرابت والتدفقات يف مناطق حجز السوائل من 
الوقود واملذيبات والنفاايت ومن معدات البنية التحتية  

بتأثري اجلاذبية إىل طبقات قد خترتق مسام الرتبة وتصل 
 املياه اجلوفية مما يسبب تلوثها. 

تفريغ مواد يف مستجمعات املياه السطحية، أو تعديل  
ك على سبيل املثال جودة املياه السطحية مبا يف ذل

التعريض للحرارة واألكسجي املذاب والتعكر واملواد  
 الصلبة. 

 . فال للعمل بسبب حاجتهم إىل املالتدفع أسرهم األط 
 . املرض ا  مسبب19-ر فريوس كوفيدانتشا

للحد من آاثر االهتزازات. ومن أجل تطبيق الصحة املهنية يتم تنفيذ 
افة إىل  أنظمة صارمة للحماية نظرا ألمهية تدابري الصحة املهنية  إض

احلاجة إىل خطة خاصة ابملواقع اليت تغطي مجيع املراحل التشغيلية من 
البناء والغسيل والتسوية والتجميد والتحضري وصوال  إىل التحميل والتوزيع 

 مث االستخدام. 
من قبل مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية ل 

 العمال. 
 الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. أتكد من توفر أقنعة -
مع مجيع  19-ل فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حو  -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

 ية السطحية / اجلوفوتلوث املياه جودة الرتبة 
 أعمال البناء 

تدابري مؤقتة ودائمة ملواجهة التآكل والرواسب )مثل أسوار  تطبيق 
الطمي، والغطاء النبايت سريع النمو، ومقاومة اآلكل( يف املناطق املعرضة 

 لتلك العوامل. 
 تقييد حركة اآلليات ضمن مسارات حمددة

 :التشغيل
 التسرابت؛ صيانة املركبات واملعدات بشكل دوري ملنع 

االحتفاظ بسجالت وإجراءات صيانة املعدات ومناولة وختزين الوقود  
االختبارات املعملية الدورية للمياه اجلوفية   الكيميائية؛السائل واملواد 

 والسطحية 
ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 

 فما فوق ا  معا 18العمر 
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 مياه الصرف الصحي 
احتمال انتاج خملفات مياه من أنشطة املشروع و/ أو -

 ل البناء والتشغيلاملشاريع الفرعية أثناء فرتة أعما
بسبب تلوث املياه والرتبة واملنتجات الزراعية  -

 اآلفاتاحلشرية ومبيدات  املبيدات
 واحليواانتالنبااتت -املوارد احليوية 

التسبب يف  الطبيعي،الغطاء النبايت  التأثري علىإزالة أو 
فقدان أو اإلضرار أبنواع نباتية اندرة، اخنفاض أعداد 

النبااتت أو تقييد انتشارها، تدهور أنواع اندرة من 
ودة، وإدخال عوامل جديدة )إضاءة،  احلياة الربية املوج

رعي(  وجود بشري و / أو حيواانت  ضوضاء، أسوار،
 . حلياة الربية مما يتسبب يف إعادة ا

التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
من قبل مجيع 19-لفريوس كوفيد أتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية

 العمال. 
 . أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي-
مع مجيع  19-حول فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية  -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -
 

 مياه الصرف الصحي 
 شجع آليات التجفيف لتجنب ركود املاء 

 املعاجلة احليوية ملنع التلوث الكيميائي استخدام 
السلبية للمبيدات إن  استخدام شبكة متعددة املسارات لتجنب اآلاثر

 دعت احلاجة، واستخدام التحكم احليوي ابآلفات 
 واحليواانت  النبااتت- احليويةاملوارد 

واإلداري تطبيق املعايري التشغيلية البيئية ضمن اإلطار القانوين والسياسي 
للمشروع لتقليل التأثري السليب على البيئة ابستخدام امليزة النسبية لنظراء 
املشروع املختلفي. يعد االمتثال إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية التابع 

ابلغ األمهية للحفاظ على التنوع   ا  للصندوق االجتماعي للتنمية أمر 
  للغاية، ا  مهم  ا  املعنيي أمر  البيولوجي. يعد التنسيق مع أصحاب املصلحة

واالختيار الصحيح للمواقع لتجنب اإلضرار ابملوائل الطبيعية. جيب أن  
تتضمن وثيقة العطاء أحكام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة 

 ابملوقع.
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مستجمعات املياه املفتوحة املغطاة  
صهاريج جتميع مياه األمطار لالستخدام 

 املنزل 
 

 جودة اهلواء والضوضاء 
 بناء أعمال ال

قد يؤثر البناء على جودة اهلواء ويولد ضوضاء. ينتج  
  املوقع،وتصنيف  احلفر،هذا بشكل أساسي عن أعمال 

واألنشطة األخرى املتعلقة   وتفريغها،وحتميل املركبات 
 ابلبناء. 

 نزاع على األرض وحيازة األراضي ال
 تدفع أسرهم األطفال للعمل بسبب حاجتهم إىل املال 

 التشغيل
الروائح الكريهة من فضالت احلمري مع تسرب املياه من 

 استخراج املياه 
   الطحالب،قد حيدث تكاثر البعوض وكذلك منو 

 املرض  ا  مسبب 19-ر فريوس كوفيدانتشا 
 جودة الرتبة وتلوث املياه اجلوفية 

 بناء أعمال ال
قد تنجم التأثريات على جودة الرتبة عن أنشطة البناء  

والبنية  واحلفر، املوقع،وتصنيف  املوقع،التالية: تطهري 
 وتسرابت الزيت من املركبات / املعدات.   التحتية،
 التشغيل

قد تتسرب فضالت احلمري مع تسرب املياه للمياه   
 اجلوفية وتلوثها. 

 احتمالية املياه الراكدة -
 املرض  ا  مسبب  19-وس كوفيدر فري انتشا 

 واحليواانت النبااتت-املوارد البيولوجية 

 جودة اهلواء والضوضاء 
 بناء الأعمال 

   الغبار؛مثل رش املاء ملنع  املوقع،استخدام تدابري التحكم يف الغبار يف 
 املوقع؛ تنظيم الوصول إىل 

 والفساد؛شاحنات التغطية اليت تنقل مواد البناء اهلشة 
 الطلق؛منع احلرق يف اهلواء 

احلفاظ على اآلالت واملركبات يف ظروف عمل جيدة لتقليل  
 و االنبعااثت؛

 توفري مالبس واقية مناسبة للعمال 
 أتكد من أن األرض متاحة لتنفيذ النشاط  

 التأكد من أن األرض مملوكة للمستفيد / اجملتمع / أو احلكومة 
 أتكد من حيازة األرض طواعية 
 التعدايت / واضعي اليد أتكد من أن األرض خالية من 

 ٪ من أرض املالك. 20التأكد من أن مساحة األرض ال تزيد عن 
 أتكد من احلصول على إجراء تنازل وعدم إاثرة أي نزاع على األرض  

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

ايت واملستندات األخرى التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلو -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 التشغيل

 املياه  متجمعاتتقييم بيئة حاملي األمراض يف -
مبا يف ذلك تثقيف   املناسبة،استخدام تدابري الوقاية والتخفيف  -

 السكان احملليي 
   البناء،وعمال 

منظمات اجملتمع احمللي يف القرى 
بدعم من الوحدات املبطنة  
ابحملافظة ابإلضافة إىل قيام  

الصندوق االجتماعي للتنمية / 
مشروع األشغال العامة إبجراء  

فحص بصري مبساعدة ممثل عن  
 اجملتمع احمللي. 

تضمن العقود ومنظمة التعاون 
صادي أن يقوم املتعاقدون االقت

بتنفيذ خطط / لوائح اإلدارة 
البيئية واالجتماعية وأن يقوم  

املسؤولون الفنيون لدى املنظمات 
القائمة على اجملتمع إبجراء 

عمليات تفتيش ومراقبة مستمرة 
ملناطق التلوث احملتمل و / أو  
االستخدامات اليت حيتمل أن 

مراجعة  الرتبة؛تؤدي إىل تلوث 
العطاء والعطاء من قبل  واثئق 

 الصندوق االجتماعي للتنمية 
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 البناء والتشغيل أعمال 
فقدان أو   الطبيعي، إزالة أو اضطراب الغطاء النبايت 

 مهدد،اضطراب يف جمتمع نبايت فريد أو اندر أو 
اخنفاض يف أعداد أو تقييد يف نطاق أي أنواع فريدة أو 

 األصلية،اندرة أو مهددة من النبااتت مثل األعشاب 
إدخال أي عوامل   الربية،تدهور املوجود موطن احلياة 

الوجود البشري و / أو   الضوضاء، السياج، الضوء،)
احليواانت األليفة( اليت ميكن أن تعيق األنشطة العادية 

 لربية للحياة ا

العامة بعد البناء واختاذ اإلجراءات مراقبة األمراض ومؤشرات الصحة  -
 التصحيحية )مثل التعليم والطب( حسب احلاجة 

 معاجلة املياه الراكدة لتجنب التلوث البيولوجي  -
من قبل مجيع  19-لفريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية 

 العمال. 
 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-فريوس كوفيد  أتكد من إجراء جلسات توعية حول -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

 واحليواانت النبااتت-املوارد البيولوجية 
إلطار القانوين والسياسي تطبيق املعايري التشغيلية البيئية ضمن ا  -

واإلداري للمشروع لتقليل التأثري السليب على البيئة ابستخدام امليزة 
 النسبية لنظراء املشروع املختلفي.  

 االختيار الصحيح للمواقع لتجنب اإلضرار ابملوائل الطبيعية.   -
خاصة خبطة اإلدارة البيئية  ا  جيب أن تتضمن وثيقة املناقصة أحكام  -

 عند االقتضاء.  والتنفيذ،اعية اخلاصة ابملوقع واالجتم
صهاريج جتميع مياه األمطار على 

  األسطح

 بناء أعمال ال
من املنزل يف  ا  جد ا  مييل املالكون إىل جعل اخلزان قريب

بعض األحيان جبوار املنزل مباشرة  وقد يتسبب ذلك يف  
   املياه،تلف املنزل بسبب احتمال تسرب 

 األرض، قد تنشأ مشكلة حيازة 
 عمالة األطفال  

 التشغيل
  الطحالب،هناك إمكانية لتكاثر البعوض ومنو 

 بناء أعمال ال
االختيار الصحيح للمواقع البعيدة عن املباين والتأكد من ضيق املياه يف  

والتأكد من توفر    ودي،واملساعدة يف حل حيازة األرض بشكل  اخلزان،
األرض لتنفيذ النشاط وملكيتها من قبل املستفيد أو مت احلصول ابلفعل  

 على تنازل وإاثرة النزاع على األرض 
ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 

 فما فوق ا  عام 18العمر 

يقوم صاحب املنزل والفريق 
املشرف ابختيار موقع جيد  

 للصهريج. 
اإلشراف على فين ومهندس 

للتأكد من جودة العمل وضيق 
 ماء الصهريج 
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تلوث املياه املخزنة نتيجة استخدام دلو وحبل متسخ  
 . الستخراج املياه

قد يتسبب انسداد مرشح املدخل اخلشن يف فقد املاء 
 الثمي للمالك. 

  املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 

يق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى التحقق من العمر عن طر -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 التشغيل

بعد كل استخدام واستخدام دلو  ا  توعية املالك إببقاء الصهريج مغلق
   املياه،وحبل نظيفي لسحب 

  متكرر،نظف مرشح الدورة بشكل 
عن األضرار   ا  عن التسرب واملنازل حبث ا  فحص اخلزان بشكل متكرر حبث

 املتوقعة من التسرب 
من قبل مجيع  19-لفريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية 

 العمال. 
 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حول   -

 العمال. 
 كد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.أت-
  أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

قد حيدث   البناء،تغيري أو إتالف املوائل الطبيعية أثناء  الفيضاانت الوقاية من 
وعوائق املياه   البناء،التلوث من البنية التحتية ومواد 

السطحية اجلراين وحتويلها للتسبب يف خماطر  
 الفيضاانت األخرى 

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 
 

 عمالة األطفال 

اء اإلنشاءات أو تقليلها )اختيار املوقع  جتنب إتالف املوائل الطبيعية أثن
حتضري املواد خارج  للبيئة،استخدام مواد صديقة  املناسب،

 إخل.(  ...املوقع
جيب أن تتضمن وثيقة العطاء أحكام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 اخلاصة ابملوقع.  
 ممارسة جيدة يف التصميم 

من قبل مجيع 19-لفريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية 
 العمال. 

 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -

يشارك مجيع أصحاب املصلحة  
الفنيي يف التفتيش على ضمان 

اجلودة مع اجملتمع احمللي يف القرية 
واإلشراف العام على الصندوق  

االجتماعي للتنمية / مشروع 
 األشغال العامة 
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مع مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حول   -
 العمال. 

 افة.أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظ-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
واملصنوعة من  البالستيكية املواد استخدام يؤدي قد أنظمة الري املوفرة للمياه 

الديوكسي إىل تلويث املياه والرتبة وابلتال اإلضرار 
 ابلصحة العامة 

مارسات احلرص على املللبيئة و  مالئمةاستخدام مواد مصنوعة من مواد 
 يدة اجل

 ق معايري اإلدارة االجتماعية والبيئية احملددة للموقعتطبي

تشارك مجيع األطراف الفنية يف 
التحقق من ضمان اجلودة واملعايري  

 مع املنظمة اجملتمعية يف القرية. 
 ف احلجري صالر 
 

 جودة اهلواء والضوضاء 
 البناء أعمال 

قد يؤثر البناء على جودة اهلواء ويولد ضوضاء. ينتج  
  املوقع،وتصنيف  احلفر،هذا بشكل أساسي عن أعمال 

واألنشطة األخرى املتعلقة   وتفريغها،وحتميل املركبات 
 ابلبناء. 

استخدام املتفجرات لقطع أو حفر األحجار أو  -
 املناطق الصخرية. 

 التشغيل
 عمالة األطفال 

 جودة اهلواء والضوضاء 
 أعمال البناء 

   الغبار؛مثل رش املاء ملنع  املوقع،استخدام تدابري التحكم يف الغبار يف 
 املوقع؛ تنظيم الوصول إىل 

 البناء؛ شاحنات تغطية لنقل مواد 
ب معايري اإلدارة حظر استخدام املتفجرات يف مجيع األنشطة مبوج

 االجتماعية والبيئية. 
 الطلق؛منع احلرق يف اهلواء 

 و االنبعااثت؛احلفاظ على اآلالت يف ظروف عمل جيدة لتقليل 
 توفري مالبس واقية مناسبة للعمال 

   ا  معاجلة الغازات املنبعثة مسبق
 التشغيل

يشرف الصندوق االجتماعي  
روع األشغال العامة للتنمية / مش

مع املستفيدين من منظمات 
اجملتمع احمللي على أنشطة البناء  

والتشغيل وإجراء التفتيش البصري 
 مبساعدة ممثل عن اجملتمع احمللي. 

يضمن منسق وحدة تنسيق 
املشروع أن املقاولي ينفذون 

خطط / لوائح اإلدارة البيئية وأن 
املقاولي يقومون ابلتفتيش املستمر 

راقبة ملناطق التلوث احملتمل و / وامل
أو االستخدامات اليت حيتمل أن  

 الرتبة؛تؤدي إىل تلوث 
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حملتملة على جودة اهلواء احمليط عن  قد تنجم التأثريات ا
  قد-الروائح واالنبعااثت الغازية الناجتة عن املياه الراكدة 

 تؤدي املياه إىل زايدة الرطوبة
قد حيدث تقشر  الناجتة،التعرض أو التشققات  -

 الرطوبة بسبب الرطوبة العالية يف املنطقة 
 الرائحة الناجتة عن زايدة الرطوبة النسبية -
يؤدي تدهور الرصيف احلجري إىل آتكل أو  قد  -

 فيضان مفاجئ 
اإلخالل ابستقرار املنحدرات والرتبة بسبب  -

 الكميات الكبرية املستخدمة يف أرصفة املباين  
 انقطاع بعض جراين املياه  -

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيد انتشار
التحرش اجلنسي واالعتداء والعنف القائم على النوع 

 االجتماعي والتمييز 
 جودة الرتبة ومنط / تلوث املياه السطحية / اجلوفية 

 بناء  ال
قد تنجم التأثريات على جودة الرتبة عن أنشطة البناء  

 التالية: 
 التغيري يف الرتكيب والرتشيح. 

 التشغيل
تلوث الرتبة واملياه اجلوفية ابملواد الكيميائية املستخدمة  

ائية وانسكاب الزيت من  يف البناء واملواد الكيمي
 املعدات.

قد تتسرب االنسكاابت والتسريبات يف مناطق احتجاز 
السوائل للوقود واملذيبات والنفاايت ومن معدات البنية 

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى التحقق من العمر عن -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 الوقود؛احلفاظ على استخدام الطاقة لتقليل احرتاق 

الفحص الدوري والفحوصات للتأثريات املذكورة ومعاجلتها من خالل 
ت الثقيلة لتقليل  استبدال املواد التالفة ابلصيانة. التقليل من دخول اآلال

  ا  أتثري االهتزازات. يعد تطبيق لوائح وقياسات محاية الصحة املهنية أمر 
ابلغ األمهية جلميع مراحل التشغيل من قطع األحجار إىل إهناء  

 الرصيف. 
من قبل مجيع 19-لفريوس كوفيد أتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية

 العمال. 
 دامها من قبل مجيع العاملي. أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخ-
مع مجيع  19-فريوس كوفيد  أتكد من إجراء جلسات توعية حول -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

التدريب اإللزامي واملتكرر وزايدة الوعي للقوى العاملة حول االمتناع عن 
 وخاصة النساء.  احمللي،السلوك غري املقبول جتاه أفراد اجملتمع 

إعالم العمال ابلقواني الوطنية اليت جتعل التحرش اجلنسي والعنف   -
 مقاضاته. القائم على النوع االجتماعي جرمية يعاقب عليها القانون وتتم 

إذكاء الوعي بنظام آلية تبادل املعلومات / آلية معاجلة املظال وكيف  -
ميكن استخدامه لإلبالغ عن أي حاالت للعنف القائم على النوع  

 
 شكاوى من اجملتمع احمللي 

 
مراجعة واثئق العطاء والعطاء من 
قبل الصندوق االجتماعي للتنمية  

 مشروع األشغال العامة  /
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وتلوث  اجلاذبية،حتت قوى  الرتبة،التحتية عرب مسام 
 اجلوفية؛ خزاانت املياه 

أو تغيري نوعية املياه   السطحية،التصريف يف املياه 
مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر   ية،السطح 
واملواد  والعكارة، املذاب،واألكسجي  احلرارة،درجة 
 الصلبة 

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 
 مياه الصرف الصحي 

التوليد احملتمل ملياه الصرف الصحي الناتج عن أنشطة 
املشروع و / أو املشاريع الفرعية أثناء اإلنشاء 

 والتشغيل. 
 واحليواانت النبااتت-ملوارد البيولوجية ا

فقدان أو   الطبيعي، إزالة أو اضطراب الغطاء النبايت 
 مهدد،اضطراب يف جمتمع نبايت فريد أو اندر أو 

اخنفاض يف أعداد أو تقييد يف نطاق أي أنواع فريدة أو 
تدهور  األدغال،اندرة أو مهددة من النبااتت مثل 

إدخال أي عوامل  املوطن،احلياة الربية املوجودة 
الوجود البشري و / أو   الضوضاء، األسوار، الضوء،)

احليواانت األليفة( اليت ميكن أن تعيق األنشطة العادية 
 ة للحياة الربي

وتلقي شكاوى بعدم الكشف عن  اجلنسي،االجتماعي / العنف 
 هويته. 

 جودة الرتبة ومنط / تلوث املياه السطحية / اجلوفية 
 تصميم ال

ضمي وسائل إعادة تعبئة املياه اجلوفية مثل الرتشيح واحلفر قم بت
 واخلنادق للتخفيف من آاثر التسرب املنخفض الناتج عن الرصيف 

 ناء  الب 
تطبيق وفحص وصيانة تدابري التعرية املؤقتة / الدائمة والتحكم يف  

وحصائر التحكم  النمو،والنبااتت سريعة  الطمي،الرواسب )مثل أسوار 
 املكشوفة؛ ة( على املناطق يف التعري

 تقييد حركة املركبات على املسارات احملددة
 املعاجلة 

 التسرابت؛ صيانة املركبات واملعدات بشكل دوري ملنع 
االحتفاظ بسجالت وإجراءات صيانة املعدات ومناولة وختزين الوقود  

االختبارات املعملية الدورية للمياه اجلوفية   الكيميائية؛السائل واملواد 
 والسطحية 

من قبل مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية ل 
 العمال. 

 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-فريوس كوفيد  أتكد من إجراء جلسات توعية حول -

 العمال. 
 ن توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.أتكد م-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

 مياه الصرف الصحي 
 آليات التجفيف لتجنب ركود املاءالتسجيع على استخدام 
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 استخدام املعاجلة احليوية ملنع التلوث الكيميائي 
 واحليواانت النبااتت-املوارد البيولوجية 

تطبيق املعايري التشغيلية البيئية ضمن اإلطار القانوين والسياسي واإلداري 
للمشروع لتقليل التأثري السليب على البيئة ابستخدام امليزة النسبية لنظراء 

املشروع املختلفي. يعد االمتثال ملعايري الصندوق االجتماعي للتنمية  
لغ األمهية للحفاظ على التنوع البيولوجي. التنسيق مع أصحاب اب ا  أمر 

املصلحة املعنيي مهم جدا. االختيار الصحيح للمواقع لتجنب اإلضرار 
ابملوائل الطبيعية. جيب أن تتضمن وثيقة العطاء أحكام خطة اإلدارة 

 البيئية واالجتماعية اخلاصة ابملوقع. 
 التعليم،مرافق اخلدمات األساسية: 

 وغريها  الصحة
 بناء الأعمال 

 النزاع على ملكية األرض
 اخلالف بي املستفيدين على املوقع -
 تلوث املياه بسبب  -

 التخلص من مياه الصرف الصحي من املراحيض املؤقتة 
 تنتشر من خملفات البناء  -
 تنتشر من النفاايت البلدية الصلبة  -

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 
 التشغيل

 عمالة األطفال 
 ميكن أن تشمل أنواع النفاايت الصحية ما يلي:

 األنسجة البشرية والدم.  -
 املتسخة؛ الضمادات واملسحات اجلراحية  -
 املهملة؛إبر احلقن  -
 ملوثة؛أدوات حادة أخرى  -

 أتكد من أن األرض متاحة لتنفيذ النشاط  
 التأكد من أن األرض مملوكة للمستفيد / اجملتمع / أو احلكومة 

 أتكد من حيازة األرض طواعية 
 أتكد من أن األرض خالية من التعدايت / واضعي اليد 

 ٪ من أرض املالك. 20التأكد من أن مساحة األرض ال تزيد عن 
 أتكد من احلصول على إجراء تنازل وعدم إاثرة أي نزاع على األرض  

 االختيار الصحيح للمواقع لتجنب اخلالف بي املستفيدين على املوقع.
جيب أن تتضمن وثيقة العطاء أحكام خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 

 اخلاصة ابملوقع.  
 تطبيق لوائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة املهنية  -
حتديد موقع املراحيض وأنظمة الصرف الصحي وطرق النقع على بعد -

 بركة( حبرية، هنر، جمرى،على األقل من أي مسطح مائي )مثل  ا  مرت  30
ن التصميم املناسب والرتكيب والصيانة للمراحيض وخزاانت ضما -

التخزين وأنظمة الصرف الصحي وطرق امتصاص مياه الصرف 
 الصحي. هذا مهم بشكل خاص حيث يكون منسوب املياه اجلوفية 

 عالية أو الرتبة حتتوي على نسبة عالية من الطي أو الرمال

يشارك مجيع أصحاب املصلحة  
التقنيي يف التفتيش على ضمان 
 اجلودة مع اجملتمع احمللي يف القرية 
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الثقافات امليكروبيولوجية والنفاايت احملتمل إصابتها   -
 املختربات؛ من 

 اإلفرازات. و  -
 ة واملنتجات الصيدالنية األخرى.األدوي -
حتتاج النفاايت املشعة إىل إدارهتا ومعاجلتها بشكل   -

وال يتم  األخرى،منفصل عن نفاايت الرعاية الصحية 
 تغطيتها هنا )ستتطلب خطة إدارة بيئية منفصلة( 

 انتشار الرباز البشري -
 حول املوقع

 تلوث املياه بسبب  -
 التخلص من مياه الصرف الصحي 

 مات املدرسة محا
 

 ق النقعأتكد من وجود مسافات كافية بي املراحيض وطر -
  ا  جيب أن تتضمن وثيقة املناقصة اخلاصة ابلنفاايت اخلطرة أحكام -

لتدابري اإلدارة اخلاصة ابملوقع احملددة يف خطة اإلدارة البيئية  
واالجتماعية. حتديد األحجام التقريبية ملواد النفاايت حسب الفئة )على 

ات سبيل املثال األدوات احلادة وأنسجة اجلسم والضمادات واملنتج 
وتصميم  (،الصيدالنية ونفاايت الرعاية الصحية غري اخلطرة وما إىل ذلك

 نظام اإلدارة للتعامل مع كل فئة نفاايت على حدة كما هو مطلوب 
من قبل مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية ل 

 العمال. 
 ملي. أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العا-
مع مجيع  19-فريوس كوفيد  أتكد من إجراء جلسات توعية حول -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 ا فوقفم  ا  عام 18العمر 

التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
، بناء  ةتقييم املمارسات احلالية ومعاجلة الثغرات واملخاطر ذات األولوي -

على أي جوانب انجحة للنظام احلال. جيب ختطيط مجيع التدابري  
واملرافق ضمن اسرتاتيجية شاملة إلدارة نفاايت الرعاية الصحية اخلطرة. 

ستضمن هذه االسرتاتيجية الشاملة اتباع أساليب متسقة وفعالة  
 ومشاركة املمارسات اجليدة. 
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توفري حاوايت خمصصة وموسومة بوضوح لنفاايت الرعاية الصحية  -
مي النفاايت قبل اخلطرة لفصلها عند املصدر وإدارة خماطر التعرض وأت

 إزالتها للمعاجلة أو التخزين. 
ختطيط وتصميم وبناء وتشغيل مرفق معاجلة مشرتك. تشمل أنواع   -

 املرافق التطهري واملعاجلة احلرارية واحلرق واملعاجلة الكيميائية والبيولوجية. 
استخدم تدابري مؤقتة لضمان  مشرتك،حت يتم إنشاء مرفق معاجلة  -

سيكون اإلجراء   احلاالت،املأمون للنفاايت. يف بعض التخزين اآلمن و 
املؤقت املناسب هو دفن النفاايت يف خنادق عميقة )على سبيل  

والتأكد من تغطية اخلنادق  البلدية،مرت( يف مواقع التخلص  2املثال< 
 على الفور ابلنفاايت الصلبة البلدية األخرى.

 تنفيذ الذات  -
 رف الصحي املراقبة واملتابعة ومعاجلة الص

تطبيق البنود ذات العالقة ابلتعامل مع املخلفات اجملتمعية الصلبة  
   واملكوانت املطلوبة من أجل تنفيذ خطة إدارة خملفات املوقع

 بناء الأعمال  ق التغذية الريفية طر 
 النزاع على ملكية األرض

 عمالة األطفال 
قد يؤثر البناء على جودة اهلواء ويولد ضوضاء. ينتج  

  املوقع،وتصنيف  احلفر،هذا بشكل أساسي عن أعمال 
واألنشطة األخرى املتعلقة   وتفريغها،وحتميل املركبات 

 ابلبناء. 
 النفاايت الصلبة 

 خملفات البناء 
 املعال التارخيية 

 مساحات خضراء 

 أتكد من أن األرض متاحة لتنفيذ النشاط  
 التأكد من أن األرض مملوكة للمستفيد / اجملتمع / أو احلكومة 

 أتكد من حيازة األرض طواعية 
 أتكد من أن األرض خالية من التعدايت / واضعي اليد 

 ٪ من أرض املالك. 20عن  التأكد من أن مساحة األرض ال تزيد
 أتكد من احلصول على إجراء تنازل وعدم إاثرة أي نزاع على األرض  

 
ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 

 فما فوق ا  عام 18العمر 
التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -

 املتاحة. 

يشارك مجيع أصحاب املصلحة  
الفنيي يف التفتيش على ضمان 

اجلودة مع اجملتمع احمللي يف القرية 
واإلشراف العام على الصندوق  

 االجتماعي للتنمية 
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 رف الصحي الص
 تشوه الدرجات 

انسداد قنوات املياه ومسار الصرف عند تقاطعها مع  
 الطريق.

قد حيدث   البناء،تغيري أو إتالف املوائل الطبيعية أثناء 
وعوائق املياه   البناء،التلوث من البنية التحتية ومواد 

السطحية اجلراين وحتويلها لتسبب خماطر الفيضاانت 
إدخال أي   احلالية،األخرى. تدهور موائل احلياة الربية 

الوجود البشري و   الضوضاء، األسوار، الضوء،عوامل )
أو احليواانت األليفة( اليت ميكن أن تعيق األنشطة  /

 العادية للحياة الربية 
 التشغيل

 الطريق آتكل 
 زايدة حوادث السري
 املرض  ا  مسبب  19-انتشار فريوس كوفيد

 ومجيع العمال مسجلي  ل،العمأتكد من توفر سجل -
ممارسة جيدة أثناء البناء. املعاجلة السليمة للنفاايت الصلبة وغريها من  -

 املنتجات الثانوية أثناء البناء 
 تطبيق لوائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة املهنية  -
تطبيق تصميم مناسب جملاري املياه الطبيعية ووضع إجراءات للحفاظ -

 على احلياة الفطرية 
جتنب إتالف املوائل الطبيعية أثناء اإلنشاءات أو تقليلها )اختيار  -

حتضري املواد خارج  للبيئة،استخدام مواد صديقة  املناسب،املوقع 
   املوقع...اخل.(

جتنب خلق حالة طرق مزدمحة وغري آمنة عند التقاطعات ويف القرى   -
 والبلدات 

املرور مثل احندار منحنيات ممارسة جيدة يف التصميم لتجنب حوادث  -
 الطريق

تتضمن مكوانت تقلل من احلوادث املرورية مثل قواطع السرعة  -
 وعالمات حدود السرعة 

جيب أن تتضمن وثيقة املناقصة أحكاما  خاصة خبطة اإلدارة البيئية  -
 واالجتماعية اخلاصة ابملوقع.  

من قبل مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من االلتزام ابلتدابري االحرتازية ل 
 العمال. 

 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حول   -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 ل. لتباعد االجتماعي يف موقع العمأتكد من تطبيق ا-
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 حتسي األسواق الريفية  
 

 بناء الأعمال 
 عمالة األطفال 

قد يؤثر البناء على جودة اهلواء ويولد ضوضاء. ينتج  
  املوقع،وتصنيف  احلفر،هذا بشكل أساسي عن أعمال 

واألنشطة األخرى املتعلقة   وتفريغها،وحتميل املركبات 
 ابلبناء. 

 النفاايت الصلبة 
 خملفات البناء 
 املعال التارخيية 

 مساحات خضراء 
 الصرف الصحي 
 تشوه الدرجات 

 املرض  ا  مسبب  19-فيدفريوس كو  انتشار
 التشغيل

النفاايت الصلبة واملياه العادمة من مراحيض السوق قد  
 تسبب تلوث الرتبة ومصادر املياه 

 

 بناء أعمال ال
ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 

 فما فوق ا  عام 18العمر 
واملستندات األخرى التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت  -

 املتاحة. 
 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
احلفاظ على املعدات يف حالة عمل جيدة لتقليل االنبعااثت  -

  والضوضاء،
مثل رش املاء إلمخاد   املوقع،استخدام تدابري التحكم يف الغبار يف  -

   الغبار؛
 اجلودة والتفتيش الدوري للموقعاملمارسة اجليدة املرتبطة بضمان  -
 تغطية شاحنات نقل مواد البناء اهلشة  -
 احلفاظ على نظام جلمع القمامة والتخلص منها أثناء البناء -
 مجع خملفات البناء ونقلها إىل املوقع املتفق عليه  -
جيب أن تتضمن املناقصة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة  -

 مبوقع معي
 ائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة املهنية تطبيق لو  -
من  19-كوفيدضمان االلتزام ابلتدابري االحرتازية اخلاصة بفريوس   -

 قبل مجيع العمال. 
 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-ل فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حو  -

 العمال. 
 توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.أتكد من -
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

 عملية 

جمالس املقاطعات / البلدات / 
القرى بدعم من منظمات اجملتمع  

احمللي والصندوق االجتماعي  
 للتنمية 
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فرض نظام إدارة النفاايت الصلبة الذي كان جيب أن يكون قد مت   -
 يف مراحل اإلعدادمسئول تقييم اجلودة تطويره من قبل 

 وق بشكل جيد  احلفاظ على تشغيل وصيانة مراحيض الس-
 أثناء التصميم  إمدادات املياه  

  النواقل؛مواقع تكاثر الصحة: -
 استخدام األرض: اخلالفات حول-

 موقع املشروع املصمم 
أو مناطق مقلقة ذات   خاصة،على أرض مملوكة ملكية 

 الربية...اخل. أو مزعجة للحياة  سياحي،اهتمام عام أو 
 النزاعات حول-

 طريق مصمم من
 األانبيب عرب األراضي اململوكة ملكية خاصة 

 األرض -
 املوارد: املياه اجلوفية 

 التلوث من احلفرة 
 األساسية. املراحيض تلوث طبقة املياه اجلوفية 

 عمالة األطفال 
 أثناء البناء: 

 اهلواء: زايدة الغبار أثناء احلفر ودفن األانبيب.  -
مجع ومعاجلة والتخلص من النفاايت  الصحة:  -

 الصلبة. 
 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 

خدمات البنية التحتية: األضرار احملتملة ألانبيب  -
احلفر  لكابالت،ا املعبدة،الطرق  ابملياه،اإلمداد 

 تسرب أو انفجار خزان املياه.  املوجودة،االمتصاصية 

 شروط النظافة  -
 التجميع العامة حول نقاط 

مرت مربع على األقل حتت صنابري  1رصف بالطة خرسانية مبساحة 
 املياه مع الصرف الصحي املناسب والسياج. 

 
 انقش املخطط-

 موقع مع مالك األراضي 
احلصول على موافقة. إذا ل يكن من املمكن احلصول على األرض من  

فيجب تغيري التصميم إىل أرض مملوكة  ابألرض،خالل التربع الطوعي 
للجماعة أو أرض هبا نزاعات متوقعة أقل ضع يف اعتبارك إسقاط 

 املشروع الفرعي إذا ل يتم حل املشاكل. 
 انقش املخطط-

 الطريق مع مالك األراضي 
ول على موافقتهم. إذا ل يكن من املمكن احلصول على األرض للحص

فيجب تغيري املسار املخطط لتجنب  ابألرض،من خالل التربع الطوعي 
 النزاعات.

 جودة املياه اجلوفية  -
 االختبار من املصدر 

التنمية وفرتات منتظمة. فحص الرتبة / املوقع قبل بناء املرحاض. أن 
 تكون املراحيض أكثر

 مرتا من اآلابر.  50ن أكثر م

 /لصندوق االجتماعي للتنميةا
 مشروع األشغال العامة 

 أخصائي بيئي 
 واملنظمات غري احلكومية احمللية 
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 الضوضاء: زايدة مستوايت الضوضاء واالهتزاز -
 السالمة: احتمالية وقوع حوادث -
ازدايد حركة املرور: انقطاع إمدادات املياه والوصول   -

 احمللي
املياه: ميكن أن تلوث مراحيض احلفرة طبقة املياه  -

 ساسية. اجلوفية األ
 االكتشاف األثري: ضار مهم

 و / أو الرتاث الثقايف الثمي 
 األمان: احتمالية وقوع حوادث

 أثناء العملية: 
 ممكنالصحة:  -

تشكيل أحواض الصرف الصحي الراكدة اليت تتكاثر 
 ابلنواقل.

 املياه: املياه اجلوفية 
 التلوث من مرحاض احلفرة 

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 هنية تطبيق لوائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة امل -
التنسيق مع السلطات احمللية لتجنب أو تقليل تعطيل اخلدمات -

 األساسية مثل املياه والصرف الصحي. 
 إبالغ األسر اجملاورة.  -

 محاية أعمال احلفر ابستخدام سقاالت التدريع املناسبة. 
قد يؤدي رش املاء أثناء احلفر إىل تقليل الغبار. يرتدي العمال أقنعة 

 واقية
 الصحة والسالمة خذ  -

 تدابري عند التخلص من الرتبة احملفورة يف مكان آمن.
الصيانة والفحص املناسبي ألانبيب املياه واخلزاانت اجملتمعية لضمان  -

جتنب التسرابت أو األضرار وإصالحها بسرعة إذا / عند حتديدها ملنع 
 التمزق. 

 جتنب التسبب يف أضرار. -
 ة يف مكان آمن. ختلص من مجيع النفاايت واألترب

 العمل  إصالح الرصيف عند االنتهاء من
من  19-كوفيد  تدابري االحرتازية اخلاصة بفريوسضمان االلتزام ابل -

 قبل مجيع العمال. 
 أتكد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. -
مع مجيع  19-ل فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حو  -

 العمال. 
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 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -
 إبالغ املنازل اجملاورة.  -

 جتنب العمل أثناء ساعات الليل. 
 تزويد العمال ب

 محاية 
 محاية مناطق العمل  -

 مع سقالة حممولة 
 أوراق. 

 ناسب جلوانب اخلندق للحماية من االهنيار. توفري الدعم امل
 حتسي اجلاهزية 

 من املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل معها
 حاالت الطوارئ. تزويد العمال مبالبس واقية. 

 إبالغ املتضررين -
 املنازل مقدما واحلفاظ على االضطراابت 

 قصري قدر اإلمكان 
 إلجياد فرصة. سيتم التدريب  ا  تتضمن العقود أحكام

 املشرفي،للطاقم / 
قم  حمتمل،الكتشاف االكتشافات األثرية احملتملة. يف حالة اكتشاف 

ابلتنسيق مع قسم اآلاثر يف وزارة الثقافة أو إحدى اجلامعات احمللية 
 للتقييم السريع والعمل 

 محاية موقع البناء من املتسللي.
 ملنطقة للتعامل مع احلاالت الطارئة. حتسي جاهزية املنشآت الصحية اب

 تزويد العمال مبالبس واقية. 
 احلشرية، اختاذ اإلجراءات الالزمة ملكافحة النواقل )الرش ابملبيدات 
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 استصالح الربك الراكدة ابستخدام الشباك
 وما إىل ذلك(  واألسرة،النوافذ 

 جودة املياه اجلوفية  -
 بار يف املصدر على فرتات منتظمة. االخت

 أثناء التصميم:  شبكات الصرف الصحي 
املياه: استخدامات األراضي: اخلالفات حول مسار 

 مصمم 
 األانبيب عرب األراضي اململوكة ملكية خاصة

 أثناء البناء: 
 الغبار أثناء احلفر ودفن األانبيب اهلواء: زايدة  -

 عمالة األطفال 
إزالة املخلفات والتخلص منها من احلفر الصحة:  -

)املوجودة(. مجع ومعاجلة والتخلص من النفاايت  
 الصلبة. 
 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 

 خدمات البنية التحتية: تدمري حمتمل  -
 املياه، من أانبيب إمدادات 

ة والكابالت واحلفر االمتصاصية املوجودة  الطرق املعبد 
 وما إىل ذلك.

 الضوضاء: زايدة مستوايت الضوضاء واالهتزاز
 

 الصحة والسالمة املهنية 
 حركة املرور: انقطاع إمدادات املياه والوصول احمللي 

 االكتشاف األثري: ضار مهم  -
 و / أو الرتاث الثقايف الثمي 

التأكد من أن األرض متاحة لتنفيذ النشاط ومملوكة للمستفيد أو مت  
 احلصول على تنازل ابلفعل وإاثرة النزاع على األرض 

 انقش املخطط  -
 الطريق مع مالك األراضي 

للحصول على موافقتهم. إذا تعذر احلصول على األرض من خالل  
 فيجب تغيري املسار املخطط لتجنب النزاعات ابألرض،التربع الطوعي 

ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 
 فما فوق ا  عام 18العمر 

 التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى-
 املتاحة. 

 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 تطبيق لوائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة املهنية  -

قد يؤدي رش املاء أثناء احلفر إىل تقليل الغبار. يرتدي العمال أقنعة 
 واقية

من  19-كوفيدضمان االلتزام ابلتدابري االحرتازية اخلاصة بفريوس   -
 قبل مجيع العمال. 

 كد من توفر أقنعة الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. أت-
ع مجيع م 19-ل فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حو  -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -

 /الصندوق االجتماعي للتنمية
 مشروع األشغال العامة 

 أخصائي بيئي 
 وكالة محاية البيئة 

 املنظمات غري احلكومية احمللية 
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 األمان: احتمالية وقوع حوادث
 
 

 

 أضرار. جتنب التسبب يف -
 خذ الصحة والسالمة 

تدابري عند هدم احلفر االمتصاصية املوجودة والتخلص من احلمأة والرتبة 
 امللوثة احملفورة. ختلص من مجيع النفاايت والرتبة امللوثة يف مكان آمن.

 
 من العمل إصالح الرصيف عند االنتهاء 

 إبالغ املنازل اجملاورة.  -
 جتنب العمل أثناء ساعات الليل. 

 محاية مناطق العمل بواسطة سقالة حممولة -
 أوراق. 

 توفري الدعم املناسب جلوانب اخلندق للحماية من االهنيار. 
حتسي جاهزية املنشآت الصحية ابملنطقة للتعامل مع احلاالت الطارئة.  

 تزويد العمال مبعدات ومالبس السالمة املناسبة. 
 إبالغ املتضررين 

 طراابت املنازل مقدما واحلفاظ على االض
 قصري قدر اإلمكان.

 املشرفي، عقود تتضمن أحكاما  إلجياد فرصة. سيتم تدريب الطاقم /  -
قم  حمتمل،الكتشاف االكتشافات األثرية احملتملة. يف حالة اكتشاف 

ابلتنسيق مع قسم اآلاثر يف وزارة الثقافة أو إحدى اجلامعات احمللية من 
 أجل التقييم السريع والعمل. 

 قع البناء من املتسللي. محاية مو  -
 حتسي اجلاهزية 

 من املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل مع احلاالت الطارئة. 
 أتكد من أن األرض متاحة لتنفيذ النشاط   أثناء التصميم:  املدارس 

 التأكد من أن األرض مملوكة للمستفيد / اجملتمع / أو احلكومة 
SFD  / مشروع األشغال العامة 

 بيئي 
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استخدام األراضي: النزاعات حول موقع املشروع  
أو مناطق   اخلاص، املصمم على أرض مملوكة للقطاع 

ياحية أو مزعجة للحياة  مقلقة للمصلحة العامة أو الس 
 وغريها. الربية 

 نقص أو فشل مرافق الصرف الصحي الصحة: 
 أثناء البناء: 

 الضوضاء: زايدة مستوايت الضوضاء واالهتزاز.
 فال عمالة األط 

 االكتشاف األثري:  -
 الرتاث الثقايف الثمي. 

 املرض  ا  مسبب  19-فريوس كوفيدانتشار 
 السالمة: احتمالية وقوع احلوادث / األخطار

 
 

 أتكد من حيازة األرض طواعية 
 أن األرض خالية من التعدايت / واضعي اليد أتكد من 

 ٪ من أرض املالك. 20التأكد من أن مساحة األرض ال تزيد عن 
 أتكد من احلصول على إجراء تنازل وعدم إاثرة أي نزاع على األرض  

أضف مرافق الصرف الصحي إىل التصميم أو قم بتحديث املرافق 
 احلالية. 

 ثناء ساعات الليل. إبالغ املنازل اجملاورة. جتنب العمل أ
ضمان عمل األطفال غري مسموح به وأن مجيع العمال يبلغون من 

 فما فوق ا  عام 18العمر 
التحقق من العمر عن طريق التحقق من اهلوايت واملستندات األخرى -

 املتاحة. 
 ومجيع العمال مسجلي  العمل،أتكد من توفر سجل -
 سيتم التدريب  -

 املشرفي،للطاقم / 
 مكاانتالكتشاف اإل

 االكتشافات األثرية. يف 
 حدث حمتمل

 البحث واالتصال مع 
 أثري

 قسم يف وزارة املواصالت أو
 جامعة حملية ل
 تقييم سريع و 

 عمل.
 سيتم اتباع إجراء إجياد فرصة

 متخصص 
 بيئة وكالة محاية ال

 املنظمات غري احلكومية احمللية 
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من  19-فيدبري االحرتازية اخلاصة بفريوس كو ضمان االلتزام ابلتدا -
 قبل مجيع العمال. 

 الوجه واستخدامها من قبل مجيع العاملي. أتكد من توفر أقنعة -
مع مجيع  19-ل فريوس كوفيدأتكد من إجراء جلسات توعية حو  -

 العمال. 
 أتكد من توافر أدوات النظافة والصابون واملاء النقي وآداب النظافة.-
 أتكد من تطبيق التباعد االجتماعي يف موقع العمل. -
 محاية البناء  -

 موقع من املتسللي. 
 الدعم املناسب جلوانب اخلندق للحماية من االهنيار. توفري 

 حتسي اجلاهزية 
 من املرافق الصحية يف املنطقة للتعامل مع احلاالت الطارئة. 

 تزويد العمال مبالبس واقية. 
 تطبيق لوائح وإجراءات ضبط خماطر الصحة والسالمة املهنية  -

 



 تفصيلي إرشادي  مخطط-: خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  6 الملحق

معلومات  لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن التقييم واإلدارة للحصول على للمعايري االجتماعية والبيئية يرجى الرجوع إىل املذكرة التوجيهية 
 إضافية. 

الذي مت االتفاق عليه مع الصندوق االجتماعي  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةلنموذج  ا  سيتم تقدمي حمتوى خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية وفق
 للتنمية وبرانمج األشغال العامة. سيتضمن كحد أدىن العناصر التالية: 

 مقدمة: تشمل  .1

 الفرعي، اسم املشروع  •
 معّرف املشروع الفرعي املشروع الفرعي؛   •
   الفرعية؛قطاع املوقع ونوع املشاريع  •
 قسم تنفيذ املشاريع الفرعية التكلفة املقدرة  •
 من األقل إىل األعلى( Dإىل  Aزايرة ميدانية مت إجراء االستشارة فئة مقرتحة )من  •
خطة اإلدارة البيئية  قومون بفحص ومراجعة واملوافقة على يشري اجلدول إىل: التاريخ واسم الوكالة ومحاية املوظفي الذين ي  •

 واالجتماعية 

 وصف املشروع الفرعي: حلول وسط   .2

 جمال العمل  2.1

 موقع •
 االستحواذ على األرض  •
 تقييد الوصول إىل املوارد واخلدمات  •
 19-فريوس كوفيدحساسية  •

 النوع االجتماعي والقضااي االجتماعية  2.2

 تشغيل االطفال •
 ص املتضررين واحملرومي من الرجال والنساء والفتيان والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة اجلنس: عدد األشخا •
 العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل اجلنسي  •
 حساسية الصراع وعدم إحلاق الضرر •

 الشروط األساسية البيئية واالجتماعية: تشمل  .3

 مقدمة  •
 املطر واملناخ والطقس •
 جودة اهلواء والضوضاء  •



105 

 الوضع احلال للمنطقة املستهدفة  •
 املستفيدون املستهدفون: الفئات املتأثرة واحملرومة واملهمشة واملهتمة.  •

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي: حيتوي على .4

 القابلية للتطبيق  •
   األهلية-ة دار اجل •
 الفحص البيئي واالجتماعي  •

 خطة حتليل األثر البيئي واالجتماعي وتدابري التخفيف  .5

 حتليل األثر البيئي واالجتماعي تدابري التخفيف املخطط هلا •
 إجراءات إدارة العمل  ا  خطة السالمة املهنية والصحية للتحديث وفق •

 خطة املراقبة البيئية واالجتماعية  .6

 خطة املراقبة البيئية واالجتماعية )لرصد العمل اليومي( مع املخرجات واألنشطة واملؤشرات املقرتحة  •
 الصحة والسالمة املهنية:  •
 يشمل مجيع تدابري التخفيف املشار إليها يف خطة االلتزام البيئي واالجتماعي  •

 خطة إشراك أصحاب املصلحة واالستشارة العامة: تركز على وتقتصر على   .7

 مقدمة  •
 منهجية وهنج التشاور  •
 مواضيع االستشارات  •
 نتائج املشاورات  •
 استدامة املشروع الفرعي وملكية اجملتمع  •
 خطة إشراك أصحاب املصلحة  •

 
 وسط اللول احل للتظلم،آلية االستجابة  .8

 اخلط الساخن  •
 الشكاوى صندوق  •
 كتيب مت توزيعه على اجملتمع احمللي  •
 آلية معاجلة الشكوى  •

 املرفقات .9

 قائمة املراجعة البيئية واالجتماعية  •
 الصندوق االجتماعي للتنمية: معايري االستجابة البيئية واالجتماعية يف مرحلة االقرتاح •
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 الصندوق االجتماعي للتنمية: تقرير مرئيات العموم  •
 آلية معاجلة شكاوى الصندوق االجتماعي للتنمية  •
 العامة إلجراءات التخفيف البيئية واالجتماعية واملهنية  آليات مشروع األشغال •
 استشارة عامة وإعداد تقارير لربانمج األشغال العامة   •
 آلية معاجلة شكاوى مشروع األشغال العامة  •
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 التظلمات قديم ت. إرشادات  7الملحق 

           
وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي حول كيفية تقدمي طلب على وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي بربانمج األمم املتحدة اإلمنائي و / أو إرشادات 

   [ www.undp.or.secu.srmقم بزايرة  املعلومات،]ملزيد من أو آلية استجابة أصحاب املصلحة  و/لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي التابعة 

 الغرض من هذا النموذج 

 إذا استعملت هذا النموذج يرجى وضع إجاابتك خبط عرض لتمييز النص.  -

 ولكنه ليس إجباراي . وميكن أن يؤدي دور إرشادي عند صياغة الطلب يفضل استخدام هذا النموذج -

 مبثابة دليل عند صياغة طلب. ا  . ميكن أن يكون أيضولكن ليس مطلواب   النموذج،يوصى ابستخدام هذا  -

 يقصد من هذا النموذج املساعدة يف:  

ميتثل لسياساته أو التزاماته االجتماعية أو البيئية وتعتقد أنك تتعرض  أن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ال  حي تشعر  تقدمي طلب عندما   (1)
، داخل وحدة االمتثال االجتماعي والبيئيوهو حتقيق مستقل جتريه    "،لألذى نتيجة لذلك. ميكن أن يبدأ هذا الطلب "مراجعة االمتثال

التابع لربانمج األمم املتحدة   د ما إذا كانت سياسات برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو لتحدي  اإلمنائي،مكتب املراجعة والتحقيقات 
معك أثناء مراجعة  وحدة االمتثال االجتماعي والبيئي  تفاعل  ت التزاماته قد انتهكت ولتحديد التدابري الالزمة معاجلة هذه االنتهاكات. س

 على نتائج مراجعة االمتثال.  اطالعكاالمتثال لتحديد حقائق املوقف. سيتم 

 و / أو  

تقدمي طلب لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي "استجابة أصحاب املصلحة" عندما تعتقد أن مشروع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي له أو   (2)
قد يكون له أتثري اجتماعي أو بيئي سليب عليك وترغب يف بدء عملية جتمع اجملتمعات املتضررة وأصحاب املصلحة اآلخرين )على  

املتحدة    احلكومة،ممثلو    املثال،سبيل   القطري    اإلمنائي،برانمج األمم  املكتب  وما إىل ذلك( ملعاجلة خماوفك بشكل مشرتك. سيقود 
لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي عملية استجابة أصحاب املصلحة هذه أو يتم تيسريها من خالل املقر الرئيسي لربانمج األمم املتحدة  

سواء لتقصي احلقائق أو لتطوير   االستجابة،مج األمم املتحدة اإلمنائي معك ويتفاعلون معك كجزء من اإلمنائي. سيتواصل موظفو بران
 إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين يف املشروع إذا لزم األمر. ا  احللول. ميكن أيض

املسؤولي عن املشروع إذا ل تكن فعلت  دة اإلمنائي العلم أنه من املفرتض أن تتواصل مباشرة مع املمثلي احلكوميي وموظفي برانمج األمم املتحيرجى 
 ذلك قبل رفع الشكوى عرب آلية االستجابة لألطراف املعنية التابعة للربانمج. 

فإن ذلك احلق يف اإلبقاء على سرية هويتهم )ولن يعرفها سوى فريق املراجعة(. وإذا اخرتت آلية   االمتثالالدخول يف عملية مراجعة إذا اخرتت . سريةال
ار التقييم  االستجابة لألطراف املعنية مبكنك أن ختتار أن تكون هويتك سرية أثناء فرتة التحقق األولية وتقييم قضيتك. وإذا تبي أن طلب مؤهل وأش

وظف برانمج األمم املتحدة مبناقشة االستجابة املقرتحة معك كما سيناقش كيف مبكن احلفاظ على سرية هويتك إن  بضرورة تنفيذ االستجابة، سيقوم م
 ذلك.  رغب يف

http://www.undp.or.secu.srm/
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 . اإلرشاد

يرجى تزويد أكرب قدر ممكن من املعلومات، وإذا قمت إبرسال منوذج خمتلف ابخلطأ أو تذكرت معلومات أخرى ترغب يف إضافتها   طلب عند تقدمي 
 بساطة إرسال بريد الكرتوين توضيحي لشرح أي تعديالت. ميكنك ب

 معلومات عنك 

 هل أنت…

 شخص متأثر مبشروع يدعمه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؟  .1

 ال:  نعم:     اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

 متأثرة؟ وكيل خمول عن شخص أو جمموعة أشخاص  .2

 ال:  نعم:     اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

وكيل خمول يرجى كتابة أمساء مجيع األشخاص الذين متثلهم وواثئق تفويضهم لك للتصرف ابلنيابة عنهم عرب إرفاق ملف أو ملفات مع هذا إذا كنت 
 النموذج. 

 االسم األول: .3
 : اللقب .4
 أي معلومات تعريفية أخرى:  .5
 عنوان املراسلة:  .6
 الربيد اإللكرتوين: عنوان  .7
 (: مفتاح البلدرقم اهلاتف )مع  .8
 موقعك:  /العنوان اخلاص بك .9

 أقرب مدينة أو بلدة:  .10
 : التواصل معكأي تعليمات إضافية حول كيفية  .11
 :  البلد .12

 موضوع التواصل مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي: مراجعة امتثال و / او استجابة ألطراف معنية 

 خيارات:  أربعأمامك 

 تقدمي طلب ملراجعة االمتثال.  •
 ألطراف معنية. تقدمي طلب الستجابة  •
 ملراجعة امتثال واستجابة ألطراف معنية. تقدمي طلب  •
 بيان أنك غري متأكد إذا كنت تريد مراجعة امتثال أو استجابة ألطراف معينة وأنك ترغب يف أن يتم النظر يف قضيتك من كال اجلانبي.  •

إخفاق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف تطبيق السياسات االجتماعية و / أو البيئية يسبب ضررا أو ميكن أن يسبب ضررا  لديك ختوف أن هل  .13
 ال:  نعم:     عليك: اإلجابة اليت تنطبق  أمام" X؟ ضع عالمة "عليك أو جمتمعك

 ؟ احلفاظ على سرية امسك )امسائكم( خالل عملية مراجعة االمتثالهل ترغب يف  .14

 ال:  نعم:       اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "
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 إذا كنت طالبا  للسرية يرجى توضيح السبب: 

...اخل.( للتوصل إىل حل مشرتك للمخاوف املتعلقة  أطراف معنية أخرى )مثل احلكومة أو برانمج األمم املتحدة اإلمنائي هل ترغب يف العمل مع .15
  أو املخاطر اليت تعتقد أهنا حتدث بسبب مشروع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؟ابآلاثر االجتماعية والبيئية 

 ال:  نعم:   اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

   احلفاظ على سرية امسك )امسائكم( خالل تقييم طلبك من أجل الرد؟هل ترغب يف  .16

 ال:  نعم:   اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

 إذا كنت طالبا للسرية يرجى توضيح السبب: 

االستجابة لألطراف املعنية عرب املكاتب الُقطرية لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي إال إذا ذكرت يف طلبك أنك تريد التعامل سيتم التعامل مع طلبات  .17
 بك بواسطة املكتب الرئيسي للربانمج؟عرب املكتب الرئيسي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي. هل تريد أن يتم النظر يف طل

 ال:  نعم:   اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

 : اخرتت اجلواب بنعم، يرجى توضيح سبب طلبك أن يتم التعامل عرب املكتب الرئيسي لربانمج األمم املتحدة اإلمنائيإذا 

  تطلب تنفيذ مراجعة امتثال واستجابة ألطراف معنية؟ هل .18

 ال:  نعم:   اإلجابة اليت تنطبق عليك:   أمام" Xضع عالمة "

 إذا كنت تريد أن تطلب مراجعة امتثال أو استجابة ألطراف معنية؟  غري متأكدهل أنت  .19

 ال:  نعم:   عليك:  اإلجابة اليت تنطبق  أمام" Xضع عالمة "

 : متتلك خماوف خبصوصه وطبيعة خماوفكمعلومات حول مشروع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الذي 

 (: معلوما؟ )إذا كان لديك خماوف بشأنهما هو املشروع املدعوم من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الذي  .20

 (: معلوماتاسم املشروع )إذا كان  .21

إذا كانت لديك خماوف بشأن فشل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف االمتثال لسياساته  يرجى تقدمي وصف موجز ملخاوفك بشأن املشروع.  .22
يرجى القيام بذلك )غري مطلوب(. يرجى وصف أنواع التأثريات   وااللتزامات،وميكنك حتديد هذه السياسات  البيئية،والتزاماته االجتماعية أو 

يرجى إرفاق أي مستندات. ميكنك الكتابة أبي  إضافية،ذلك. يف حالة احلاجة إىل مساحة البيئية واالجتماعية اليت قد حتدث أو حدثت نتيجة ل
 لغة ختتارها 

 هل انقشت خماوفك مع ممثلي احلكومة وموظفي برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املسؤولي عن هذا املشروع؟ املنظمات غري احلكومية؟  .23

 ال:  عم:  ن جبوار اإلجابة اليت تنطبق عليك:  " Xضع عالمة "

 فريجى تقدمي اسم )أمساء( األشخاص الذين انقشت معهم خماوفك   بنعم،إذا كانت إجابتك 

 اسم املسؤولي الذين اتصلت هبم ابلفعل خبصوص هذه املشكلة: 

التاريخ املقدر  العنوان / االنتماء  الكنية  االسم األول
 لالتصال 

 رد من الفرد 
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 ابملشروع؟   ا  جمموعات أخرى تتأثر سلبهل هناك أفراد أو  .24

 ال:  نعم:   جبوار اإلجابة اليت تنطبق عليك:  " Xضع عالمة "

 يرجى تقدمي أمساء و / أو وصف لألفراد أو اجملموعات األخرى اليت تدعم الطلب:  .25

 معلومات للتواصل  العنوان / االنتماء  الكنية  االسم األول

    

اإللكرتوين أي مستندات ترغب يف إيصاهلا لوحدة االمتثال االجتماعي والبيئية و /أو آلية االستجابة لألطراف املعنية. إذا أن ترفق برسالة بريدك يرجى 
 كان اإلمييل ال يكفي لتحمل املرفقات ميكنك تقسيمها على عدة رسائل. 

 والدعم  التسليم
  project.concerns@undp.org بريد:لتسليم طلبك أو يف حال احتجت ملساعدة يرجى إرسال رسلة إىل 

 لدى مشروع االشغال العامة  الشكاوىنموذج تسجيل 

 العامة  االشغال  مشروع  لدى الشكاوي تسجيل  نموذج 

 رقم المشروع:.. 
project No ................................................. 

 التاريخ 
: Date   ..............................  

 
 ........................................................................................... Project Nameاسم المشروع: . 

 اسم الشاكي:...... 
Name of complainant .. ............................................................................  

 نص الشكوى:. 
Complaint content ......................................................................................... 

 : ... المتخذة اإلجراءات 
Actions taken ............................................................................. 

 : .. المشكلةتاريخ انتهاء 
The date of resolving the complaints ................................................... 

 .............. .…المالحظات: 
Comments.............................................................................................. 

 

 Responsible person المختص:  
 Follow-up department Manager مدير إدارة المتابعة

 signature التوقيع    signature :التوقيع

 

 منوذج الصندوق االجتماعي للتنمية  -االنرتنت التعامل مع الشكاوى عرب  آلية
 [ /https://chm.sfd-yemen.org/complaint/online-form قم بزايرة املعلومات من ملزيد]

 
 
 

mailto:project.concerns@undp.org
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 الدويل  للبنك  التظلمات  معاجلة  نظام
 البنك من املدعوم املشروع أن  يعتقدون  كانوا  إذا الدول البنك إىل مباشرة شكاوى لتقدمي  واجملتمعات لألفراد وسيلة هي( GRS) املظال معاجلة خدمة
 املتأثرة اجملتمعات جتاه ومساءلته الدول البنك استجابة GRS تعزز. بيئتهم  أو جمتمعهم على أو عليهم سلبية آاثر  له يكون  أن  احملتمل من أو له الدول

  من واسعة جمموعة تغطي السنة، يف شكوى 125 معدله ما املظال معاجلة عالت . الفور على ومعاجلتها املظال  مراجعة ضمان  خالل من ابملشروع
 . ابملشروع املتعلقة القضااي

 شكوى تقدمي 

 .شكوى تقدمي  ميكنه عليهم، ا  سلب يؤثر أن  احملتمل من أو له الدول البنك من مموال   ا  مشروع أن  يعتقد جمتمع أو  فرد ألي  ميكن

  واالجتماعي البيئي الضرر يزعم- البنك يدعمه( مغلق غري أي) نشط مبشروع تتعلق-: عندما مقبولة الشكوى (GRS) املظال معاجلة خدمة تعترب
 املشروع  عن انمجا   يكون  أن  احملتمل أو الناجم
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 . املفوضي ممثليهم أو ابملشروع، مباشرة املتأثرين املشتكي من جمموعة أو شكوى، مقدم من مقدم -

( DOCX)  اإلنرتنت  عرب  النموذج  إىل  ابلوصول  قم  اإلنرتنت،  عرب-:  التالية   ابلطرق  إرساهلا  ميكن.  GRS  إىل  وموجهة   مكتوبة  الشكاوى  تكون  أن   جيب
  يف   الدول  البنك  مقر  إىل  ابليد  التسليم  طريق  عن  أو  اإللكرتوين  ابلربيد-  grievances@worldbank.org  إىل  اإللكرتوين  الربيد  طريق  عن-

 ( DOCX) النموذج هذا واستخدم اطبع- القطري املكتب دول بنك أي أو املتحدة الوالايت العاصمة، واشنطن

 :أن  جيب الشكوى يف تضمينها جيب اليت املعلومات

  كانت   إذا  ما  حتديد-  الشكوى  قدم  الذي(  األفراد)  الفرد  حتديد-  للمشروع  السلبية(  التأثريات)   التأثري  حتديد-   للمشروع  الشكوى  موضوع  حتديد  -
 والتوقيع  االسم  بتضمي  فقم  ممثل،  قبل  من  الشكوى  تقدمي   مت   إذا-  املشروع  من  املتضرر  اجملتمع  أو(  األشخاص)  الشخص   ممثل  قبل  من  مقدمة  الشكوى
 . املمثل  لسلطة خطي وإثبات االتصال وتفاصيل

  األفراد  هبا  يعتقد  اليت  الكيفية  حول  اقرتاحات  ا  أيض   الشكوى  تتضمن  قد.  الشكوى  وحل  مراجعة  يف  مفيدة  تكون   قد  ولكنها  ضرورية  ليست  الداعمة  األدلة
  تكشف   قد  شخصية  بياانت  أي  عن(GRS)  املظال  معاجلة  خدمة  تكشف  لن.  سرية  أهنا  على  الشكاوى  مجيع  مع   التعامل  سيتم.  الشكوى  حل   ميكن  أنه
 . موافقتهم دون  املشتكي هوية عن
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 المهنية والسالمة ة ومجموعة أدوات الصحةالمهني والسالمة الصحة عمل إطار :8 الملحق

 ( منفصل مرفق)

لمشروع    الجديد النزاع   حساسية عمل  إطار تحديث سيتم : النزاع للمشروع  حساسية عمل إطار: 9 الملحق
 ( 19-تعزيز الحماية االجتماعية الطارئة واالستجابة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

 ( منفصل مرفق)

 خطة إشراك أصحاب المصلحة  : 10 الملحق

 ( منفصل مرفق)

 إجراءات إدارة العمل : 11 الملحق

 ( منفصل مرفق)

 : خطة االلتزام البيئي واالجتماعي 12 الملحق

 ( منفصل مرفق)

 : خطة النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي 13 الملحق

 ( منفصل مرفق)

لمشروع تعزيز الحماية االجتماعية الطارئة واالستجابة لجائحة فيروس كورونا  : الدليل التشغيلي  14 الملحق
 ( 19-)كوفيد

 ( منفصل مرفق)

 لبرنامج ضمان التمويالت اليمني   واالجتماعية لنظام اإلدارة البيئة  :15 الملحق

 ( منفصل مرفق)

 *** 


