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 املشروع وصف/  مقدمة .1
 

مببببببب  علبببببب   (19-كوفيببببببد) املسببببببتجد كببببببوروان  فبببببب و  واجهببببببةمل واالسببببببتجابة االجتماعيببببببة احلمايببببببة تعزيببببببزل الطببببببارئ  شببببببروعامل يعتببببببر
 البببببدعم لتقبببببدي للتنميبببببة الدوليبببببة املؤسسبببببة بتمويبببببل مبببببن تنفيبببببذ  اجلبببببار  ف البببببيمن و   لألزمبببببة لالسبببببتجابة الطبببببارئ  املشبببببروع أسبببببا  
 مبببببن اهلبببببدف. املنبببببا  تغببببب  عبببببن ناشبببببئةال والصبببببدمات املسبببببتجد كبببببوروان  فببببب و  تفشبببببيو النبببببزاع  بسبببببب  املتضبببببررين الضبببببعفاء لليمنيبببببني
 والفببببببرل األساسببببببية اخلببببببدمات إىل الوصببببببو  وزايدة ةاملؤقتبببببب  وفببببببرل العمببببببل النقديببببببة التحببببببويالت تببببببوف  يتمثببببببل ف املشببببببروع تطببببببوير

 .املستمر والنزاع املستجد كوروان  ف و  تفشي بسب  املتضررة الضعيفة السكانية للفئات االقتصادية
 

 ف فعاليبببببة األكثببببر التببببدخالت علبببب   كزسبببب و  الغبببببذائي األمببببن انعببببدا  مببببن تعبببباي البببببي األسببببر أساسببببي بشببببكل املشببببروع سيسببببتهدف
 أمبببببوا  معظبببببم اسبببببتخدا  املتوقببببب  مبببببنفإنببببب   األجبببببل  قصببببب ة الغبببببذائي األمبببببن احتياجبببببات ابلنظبببببر إىل. الغبببببذائي األمبببببن انعبببببدا  معاجلبببببة
 مببببببن املسببببببتفيدين إىل املشببببببروطة غبببببب  النقديببببببة التحببببببويالت ذلبببببب  يشببببببمل. الضببببببعيفة لألسببببببر النقديببببببة التحببببببويالت لتببببببوف  املشببببببروع
 صبببببببندو  املسبببببببتفيدة مبببببببن ألسبببببببرل وتكميليبببببببة إضبببببببافية كخبببببببدمات  التغذيبببببببة مقاببببببببل النقبببببببد وكبببببببذل  االجتماعيبببببببة الرعايبببببببة صبببببببندو 
 سيسببببببببتمر العمبببببببل  علبببببببب  القبببببببادرين الضببببببببعفاء لألشبببببببخال ابلنسببببببببة. التغذيببببببببة سبببببببوء خلطببببببببر عرضبببببببة األكثببببببببر االجتماعيبببببببة الرعايبببببببة
 ملشبببببباري ا أولويببببببة وحتديببببببد مفيببببببدة جمتمعيببببببة أصببببببو  لبنبببببباء مؤقتببببببة عمببببببل فببببببرل لتببببببوف  احملليببببببة اجملتمعببببببات مبببببب  االخنببببببرا  ف املشببببببروع
 ف. االجتمببببباعي للنبببببوع املراعيبببببة التبببببدخالت وترسبببببي  املنبببببا  مببببب  التكيبببببف علببببب  والقبببببدرة الغبببببذائي األمبببببن ف تسبببببا م البببببي اجملتمعيبببببة

 االقتصبببببادية الفبببببرل تبببببوف  ف املشبببببروع سيسبببببتمر اسبببببتدامة  أكثبببببر بشبببببكل الغبببببذائي األمبببببن انعبببببدا  معاجلبببببة إطبببببار اجلهبببببود الراميبببببة إىل
 علبببب  القائمببببة واآلليببببات الغببببذاء أسببببوا  مرونببببة علبببب  الرتكيببببز مبببب   الصببببغرى و الصببببغ ة  املشبببباري  دعببببم خببببال  مببببن الضببببعفاء للسببببكا 
 كبببببوروان  فببببب و ل مراعيبببببة تبببببداب  املشبببببروع تبببببدخالت ستشبببببمل البببببيمن  ف لألزمبببببة لالسبببببتجابة الطبببببارئ  املشبببببروع غبببببرار علببببب . السبببببو 
  .املستجد

 

بشببببببكل مشببببببرتك مببببببن  املسببببببتجد كببببببوروان  فبببببب و  ملواجهببببببة واالسببببببتجابة االجتماعيببببببة احلمايببببببة لتعزيببببببز الطببببببارئ  املشببببببروع تنفيببببببذ سببببببيتم
 املنفبببببذين الشبببببركاء مبببببن اثنبببببني مببببب  ابلشبببببراكة( فياليونيسببببب ) للطفولبببببة املتحبببببدة األمبببببم ومنظمبببببة اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج قببببببل

 .منهما كل  مكوانت بسب  أ لية العامة األشغا  مشروعو  للتنمية االجتماعي الصندو  – الوطنيني
 

 ويشببببببمل  (األو  املكببببببو ) النقديببببببة التحببببببويالت تببببببوف  ف فياليونيسبببببب : و ببببببي رئيسببببببية  مكببببببوانت أربعببببببة املشببببببروع يتضببببببمنسببببببوف 
 ف اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمجو   1االجتماعيبببببة الرعايبببببة صبببببندو  مبببببن املسبببببتفيدين إىل املشبببببروطة غببببب  النقديبببببة التحبببببويالت( أ)

 ف اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم وبببببببرانمج  2التغذيببببببة مقابببببببل النقببببببد( ب) ويشببببببمل  (األو  املكببببببو ) النقديببببببة التحببببببويالت مكببببببو  تببببببوف 
 صببببببببو األ( ب) ؛3العمببببببببل مقابببببببببل النقببببببببد( أ) ويشببببببببمل  (الثبببببببباي املكببببببببو ) االقتصببببببببادية والفببببببببرل العمالببببببببة كثيفببببببببة  األشببببببببغا  تببببببببوف 
 وببببببرانمج فياليونيسببببب  بكبببببل مبببببن مشبببببرتكبشبببببكل  املسبببببؤولية وتُنبببببا   5الغبببببذاء أسبببببوا  ومرونبببببة االقتصبببببادية الفبببببرل( ج) ؛4يبببببةاجملتمع

 
 سيتم تنفيذ  من قبل اليونيسيف ابلشراكة م  الصندو  االجتماعي للتنمية.   1
 سيتم تنفيذ  من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة م  الصندو  االجتماعي للتنمية.   2
 سيتم تنفيذ  من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة م  الصندو  االجتماعي للتنمية.   3
 تم تنفيذ  من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة م  مشروع األشغا  العامة.سي  4
 سيتم تنفيذ  من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلشراكة م  الصندو  االجتماعي للتنمية.   5
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  (الثالبببببببب  املكببببببببو ) الوطنيببببببببة املؤسسببببببببات قببببببببدرات وبنبببببببباء والتقيببببببببيم والرصببببببببد املشببببببببروع إدارة تببببببببوف  عببببببببن اإلمنببببببببائي املتحببببببببدة األمببببببببم
  .(الراب  املكو ) الطوارئ  حلاالت االستجابةو 
 

 األكثببببببر احملليبببببة اجملتمعببببباتتضببببببم و  الشبببببدة مؤشبببببر مبببببن عاليببببببة مسبببببتوايت البببببي سبببببجلت حمافظببببببة 22 ف ديرايتاملببببب  املشبببببروع يغطبببببي
 ابلنسبببببببة. االجتماعيببببببة الرعايببببببة صببببببندو  مببببببن املسببببببتفيدةغبببببب   واألسببببببر التغذيببببببة سببببببوء مببببببن يعببببببانو  ممببببببن واألطفببببببا  والنسبببببباءفقببببببرا  

 قائمبببببببة املشبببببببروع يسبببببببتخد  ف ياليونيسببببببب  مبببببببن قببببببببل ذ يببببببب تنفيبببببببتم  البببببببذ   املشبببببببروطة  غببببببب  النقديبببببببة للتحبببببببويالت الفرعبببببببي للمكبببببببو   
 .االجتماعية الرعاية لصندو  النقدية التحويالت برانمج من النزاع قبل  املستفيدين

 

 لمشروعل الرئيسية خاطرامل 1-1
 

تلببببببب  املتعلقبببببببة و  والتشبببببببغيلية واألمنيبببببببة السياسبببببببيةف اجلوانببببببب   اجلو ريبببببببة أو العاليبببببببة املخببببببباطر لمشبببببببروعل الرئيسبببببببية خببببببباطرامل تشبببببببمل
 البببببببالد مببببببن الغربيبببببة األجببببببزاء ف والسبببببيو املسببببببتجد  كببببببوروان  فببببب و  جائحببببببة تفشبببببياخلصببببببول  وعلببببب  وجبببببب  – الكلببببببي ابالقتصببببباد
 واألمنيبببببة السياسبببببية املخببببباطر تشبببببمل. الببببببالد أحنببببباء مجيببببب  ف الوقبببببود نقبببببص/  الوقبببببود أسبببببعار ف والبببببزايدات الصبببببرف أسبببببعار وتقلببببب 
 التبببببوترات فبببببإ  ذلببببب   علببببب  عبببببالوة. املشبببببروع أتخببببب  إىل يبببببؤد   أ  ميكبببببن والبببببذ   ابملشبببببروع املتعلقبببببة األنشبببببطة ف احملتمبببببل التبببببدخل
 سبببببتقو . ختصيصبببببها إعبببببادة أو املشبببببروع ألنشبببببطة املؤقبببببت التعليببببب  إىل تبببببؤد  قبببببد  املسبببببل   النبببببزاع ابإلضبببببافة إىل  والسياسبببببية األمنيبببببة

 وبببببببرانمج للتنميببببببة االجتمبببببباعي الصببببببندو ) املنفببببببذين والشببببببركاء( واليونيسببببببيف اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج) املتلقيببببببة الوكبببببباالت
 جانببببب  إىل الوقبببببود ف البببببنقص الكلبببببي االقتصببببباد خمببببباطر تشبببببمل. املناسببببببة التخفيبببببف تبببببداب  وإتبببببباع برصبببببد احلالبببببة( العامبببببة األشبببببغا 
 تصببببببب  أ  مببببببن خمبببببباوف وإاثرة الغذائيببببببة املببببببواد أسببببببعار زايدة إىل ذلبببببب  يببببببؤد   أ  ميكببببببن. اليمبببببب  الببببببراي  قيمببببببة اخنفبببببباض احتمببببببا 
 التشبببببغيلية املخببببباطر تشبببببمل. للخطبببببر معرضبببببة  املسبببببتجد كبببببوروان  فببببب و  ملكافحبببببة الطبيبببببة اجلهبببببود ذلببببب  ف مببببببا  الرئيسبببببية اخلبببببدمات
 عامببببة مشبببباورات إجببببراء ذلبببب  ف مبببببا املشببببروع أنشببببطة علبببب  وأتث اتبببب   واسبببب  نطببببا  علبببب املسببببتجد  كببببوروان  فبببب و  جائحببببة تفشببببي
 .اإلصابة خماطر حو  واسعة

 

  الصبببببببببحة  وخماطر والبيئية االجتماعية املخاطر بغرض حتديد فرعي  مشبببببببببروع لكل  واالجتماعية البيئية  اإلدارة خطة وفحص تقييم  سبببببببببيتم
  سبببببببببياسبببببببببات م  يتواف   مبا لتخفيفل خطة خال  من املخاطر   ذ   من  للتخفيف  الالزمة  األنشبببببببببطة وتطوير  احملتملةاملهنية   والسبببببببببالمة
  (اليمن ف  لألزمة  لالسببببببتجابة الطارئ   املشببببببروع غرار عل )  اإلمنائي  املتحدة األمم  رانمجاخلاصببببببة ب  والبيئية االجتماعية احلماية  ومعاي 

 واالعتداء االسببتغال  مثل يةاجملتمع صببو األو  العمل مقابل  النقد  إطار ف  ابألنشببطة  الصببلة ذات  للمشببروع  الرئيسببية االجتماعية  اآلاثرو 
 الفئات مشو  عد   ملشبببروعاحمليطة اب خاطرامل تشبببمل قد.  العمالة تدف  واحتما  والتمييز األطفا   وعمالة  اجلنسبببي التحرش  / اجلنسبببيني
 .العمالة لتدف  احملتملة واملخاطر األرض عل  األم  والوض املشروع  فوائد عل  النخبة واستحواذ الضعيفة

 

 السابقة املصلحة أصحاب إشراك ألنشطة موجز ملخص .2
 

 املتزايبببببد التهديبببببد ملواجهبببببة املشبببببروع  بببببذا إعبببببداد ف واالسبببببتعجا  السبببببرعة: "املصربربربربربلحة أصربربربربربحاب إلشربربربربربراك" األوليربربربربربة" اخلطربربربربربة مربربربربربربر
 مببببببن احلببببببد إىلأدت   النببببببا  جتمعببببببات علبببببب  املفروضببببببة القيببببببود نبببببب اج إىل البببببببالد  ف املسببببببتجد كببببببوروان  فبببببب و  جائحببببببةلتفشببببببي 
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 تطبببببوير مت. املشبببببروع  بببببذا علببببب  البببببدوي البنببببب  موافقبببببة قببببببل املصبببببلحة أصبببببحاب إلشبببببراك كاملبببببة  خطبببببة تطبببببوير علببببب  املشبببببروع قبببببدرة
 تكراريبببببة لعمليبببببة انطبببببال  نقطبببببةبوصبببببفها  املشبببببروع تقيبببببيم قببببببل عنهبببببا والكشبببببف املصبببببلحة أصبببببحاب إلشبببببراك األوليبببببة اخلطبببببة  بببببذ 

 ف البببببببواردةالتفاصبببببببيل  مبببببببن مبزيبببببببد اخلطبببببببة حتبببببببدي  سبببببببيتم. املصبببببببلحة أصبببببببحاب إلشبببببببراك مشبببببببوال   أكثبببببببر وخطبببببببة اسبببببببرتاتيجية لتطبببببببوير
 ".املشروع عل  املوافقة بعد ل   املخطط  األو  التحدي 

 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج 2-1
 

 لببببببدورة وفقببببببا   والشببببببركاء املصببببببلحة ألصببببببحاب واملسببببببتن ة والفعالببببببة اهلادفببببببة املشبببببباركة بضببببببما  اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج يلتببببببز 
 أصببببببحاب إشببببببراك تببببببي ي. الببببببرانمج أو املشببببببروع وتصببببببميم اكلاملشبببببب  وحتديببببببد املبكببببببر التخطببببببيط  تشببببببمل والببببببي املشببببببروع أو الببببببرانمج
 والصبببببحة والبيئيبببببة االجتماعيبببببة االسبببببتدامة ومتكبببببني احمللبببببي اجملتمببببب  وملكيبببببة بكبببببل ُيسبببببر املشبببببروع قببببببو  الفعالبببببة ومشببببباركتهم املصبببببلحة
 مجيبببببب  مببببببن بببببببدعم املشببببببروع وخمرجببببببات نتببببببائج وحتقيبببببب  الكاملببببببة املشبببببباركة إىل ذلبببببب  سببببببيؤد  . املنبببببباف  وتقاسببببببم املهنيببببببة والسببببببالمة
. الوقببببببت نفبببببب  ف والبيئيببببببة االجتماعيببببببة واحلمايببببببة اإلنسببببببا  حقببببببو  ودعببببببم اتوالنزاعبببببب  اتاخلالفبببببب  واحلببببببد مببببببن املصببببببلحة أصببببببحاب
 ف وكبببببباف   فعببببببا  بشببببببكل املشبببببباركة وخطببببببة املصببببببلحة أصببببببحاب حتليببببببل تنفيببببببذ وشببببببركا   اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج سببببببيكفل
 .املشروع دورات

 

 سبببببابقة مشببببباري  ف البببببدوي البنببببب  مببببب  التعببببباو  نطبببببا  بتوسبببببي  وشبببببركا   اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج قبببببا   2016 عبببببا  منبببببذ
 أصببببببحاب إشببببببراك جمببببببا  ف واملعرفببببببة اخلببببببرة تببببببراكم إىل أدى  الببببببذ    األمببببببر 6الببببببيمن ف لألزمببببببة لالسببببببتجابة الطببببببارئ  املشببببببروع مثببببببل

 الكاملببببببببة واملشببببببباركة املصبببببببلحة أصبببببببحاب إشبببببببراك ضبببببببما  إىل واالجتمبببببببباعي البيئبببببببي اإلطبببببببار يهبببببببدف. والتشببببببباور معهبببببببم املصبببببببلحة
 ذلبببب  ف مبببببا   بنجبببباح حمتملببببة خمبببباطر ةيبببب أل للتصببببد   املشببببروع أنشببببطة مجيبببب حببببو   املعلومببببات عببببن واإلفصبببباح إغفببببا  أحببببد وعببببد 
 :احلصر ال املثا  سبيل عل 

 

 :وتشمل االجتماعية، ابملخاطر املتعلقة اآلاثر: أوالا 
 

 املسببببببتفيدين اختيبببببار ف والفسببببباد املهمشبببببة الفئببببببات ضبببببد والتمييبببببز الشبببببفافية وانعببببببدا  االسبببببتهداف بسبببببوء املتعلقبببببة اآلاثر (أ
 املشروع؛ من

 واالستغال  واالعتداءاالجتماعي  النوع عل  القائم والعنف  ذو حساسية للنوع اإلجتماعيإتباع منهج  عد ب املتعلقة اآلاثر (ب
 ؛ الكارثية ابألحداث عادة نياملرتبط  اجلنسيني

 اختيببببببببببار أثنبببببببببباء اإلعاقببببببببببة ذو   واألشببببببببببخال واملسببببببببببنني واألطفببببببببببا  النسبببببببببباء ضببببببببببد ابلتمييببببببببببز املتعلقببببببببببة السببببببببببلبية اآلاثر (ج
 املشروع؛ من  املستفيدين

  الفق ة؛ األسر بني للما  الشديدة احلاجة بسب  األطفا  ةلاوعم األطفا  محاية ابنعدا  املتعلقة اآلاثر (د

 
 : التاي  لإلطالع عل  املزيد من املعلومات  أنظر الرابط   6
 wb.html----response --crisis-emergency-https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/yemen   (2020سبتمر  21)بتاري 

https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/projects/yemen-emergency-crisis--response%20----wb.html
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 خمتلبببببببببف ومصببببببببباح احتياجبببببببببات مراعببببببببباة عبببببببببد  بسبببببببببب  االجتماعيبببببببببة واملنازعبببببببببات النزاعبببببببببات ابنبببببببببدالع املتعلقبببببببببة اآلاثر (ه
 .امللكية وحقو  واستخدامها امليا  موارد إدارة وسوء املصلحة أصحاب

 

 وتشمل: البيئية، املخاطر: اا اثني
 

 ؛وتد ور ا إدارهتا وسوء األراضي وموارد الرتبة استخدا  ف ابإلفرا  املتعلقة اآلاثر (أ
  .البيئة وتلوث ترتاكم الي( البالستيكية واألكيا  القمامة) العما  ينتجها الي الصلبة ابلنفاايت املتعلقة اآلاثر (ب

 

 :وتشمل واجملتمعية، املهنية والسالمة الصحة خماطر: اثلثاا 
 

  فببببب و  جائحبببببةالنامجبببببة عبببببن  اآلاثرو  التنفيبببببذ  أثنببببباء املشبببببروع أبنشبببببطة ذات الصبببببلة اجملتمببببب  وسبببببالمة صبببببحة علببببب  اآلاثر (أ
 بسبببببب  ةاحملتملببببب  اتواالنفجبببببار    القائمبببببة امليبببببا  مصبببببادر تلبببببوث ابحتمبببببا  املرتبطبببببة لكبببببول ااب واإلصبببببابةاملسبببببتجد  كبببببوروان
 احلرب؛ خملفات

 املرتبطببببببببة املخبببببببباطر ذلبببببببب  ف مبببببببببا احلفببببببببر أثنبببببببباء احلببببببببوادث مثببببببببل للمجتمبببببببب  املهنيببببببببة والسببببببببالمة ابلصببببببببحة املتعلقببببببببة اآلاثر (ب
  ذل ؛ إىل وما األحجار  ونقل استخراجو   كسوت قط و  احلرب خملفات من  ابملتفجرات

  .(املتفجرات استخدا /  اجلويةالغارات ) العامة للخدمات التحتية البنية بتدم  املتعلقة اآلاثر (ج
 

 دارةلببببببإل خطببببببط  إعببببببداد سببببببيتم املهنيببببببة  والسببببببالمة ابلصببببببحة املتعلقببببببةتلبببببب  و  واالجتماعيببببببة البيئيببببببة واآلاثر املخبببببباطر مببببببن للتخفيببببببف
 .ملقاولنياخلاصة ابالعقود  شرو  ذل  ف مبا موق بكل  خاصة جتماعيةاالو  بيئيةال
 

 اليونيسيف 2-2
 

 السبببببلطات حتديبببببد إىل لألزمبببببة لالسبببببتجابة الطبببببارئ  املشبببببروع ف فياليونيسببببب  تبنتببببب  البببببذ   املصبببببلحة أصبببببحاب إشبببببراك هنبببببج يهبببببدف
 ألنشبببببببطة السببببببل  التنفيببببببذ لتيسبببببب  معهببببببا منبببببببتظم حببببببوار علبببببب  واحلفببببببا  والتواصببببببل هببببببببا واالتصببببببا  الرمسيببببببة وغبببببب  والرمسيببببببة احملليببببببة
 وغبببب  الرمسيببببة الفاعلببببة اجلهببببات أ  مببببن التأكببببد علبببب  التيسبببب  منظمببببة تعمببببل. يببببتم التعاقببببد معهببببا تيسبببب  منظمببببة خببببال  مببببن املشببببروع
 حبسببببببن يتسببببببم حنببببببو علبببببب  السببببببل  التنفيبببببذ لتمكببببببني النقديببببببة التحببببببويالت مكببببببو  وتبببببدعم وتقبببببببل تببببببدرك احملليببببببة واجملتمعببببببات الرمسيبببببة
  .والشمولية والفعالية والكفاءة التوقيت

 

 اجملتمعبببببات وقبببببادة الصبببببلة ذات احملليبببببة السبببببلطاتمببببب   وعقبببببد لقببببباءات بتحديبببببد تقبببببو  أ  التيسببببب  منظمبببببة علببببب  جيببببب  ذلببببب   بعبببببد
أتييبببببد  لضبببببما  التنفيبببببذ  عمليبببببة وأثنببببباء قببببببل  فيهبببببا املشبببببروع تنفيبببببذ يبببببتم البببببي اجلغرافيبببببة املنببببباط  مجيببببب  ف( االقتضببببباء حسببببب ) احملليبببببة

 تميبببببب  الببببببي الداعمببببببة واألنشببببببطة الببببببدف  فببببببرتة خببببببال  بشببببببكل خببببببالو   سالسببببببةب املشببببببروع مببببببن أجببببببل تنفيببببببذ ودعببببببم  ببببببذ  األطببببببراف
 إىل ابإلضببببافة املشببببروع  مبعبببباي  املسببببتفيدين إبببببالغ مببببن التأكببببد علبببب  التيسبببب  منظمببببة تعمببببل أيضببببا  . وبعببببد ا الببببدورة قبببببل تنفيببببذ ا
 وتسبببببهيل البببببدف  قببببب امو  إىل املسبببببتفيدين حضبببببور حتبببببدد مواعيبببببد بوضببببب  جبببببداو  زمنيبببببة أيضبببببا   التيسببببب  منظمبببببة تقبببببو . البببببدف  موقببببب 
 .املواق  إىل منظمبشكل  وصوهلم
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 :إىل التيس  عمليةهتدف 
 

ومبببببن  املشبببببروع شبببببأ  ب وإبالغهبببببا  السبببببلطات ذلببببب  ف مببببببا  الصبببببلة ذات احملليبببببة الفاعلبببببة اجلهببببباتوالتنسبببببي  مببببب   حتديبببببد (أ
 .البالد أحناء مجي  ف املشروع لتنفيذ مواتية بيئة لضما  والدعم املوافقة عل  احلصو  مث

 علبببب  احلصببببو  ف لتلقببببي دعمهببببا معهببببا احلببببوار إطببببال  ومواصببببلة خببببال  مببببن احملليببببة الفاعلببببة اجلهببببات مبببب  الببببروابط  تقويببببة (ب
املعببببب   اجلمهبببببور أو جمتمعاهتبببببا ف أوسبببببا  املشبببببروع وقواعبببببد  بببببدافأب والتعريبببببف الوصبببببو  وتيسببببب املشبببببروع  علببببب  املوافقبببببة

 .خريناآل صلحةامل أصحاب  منوأاي   املستهدفني ناملستفيدي ذل  ف مبا
 الزمنيبببببببة للجبببببببداو  وفقبببببببا   البببببببدف  مواقببببببب  إىل هموتبببببببوجيه النقديبببببببة التحبببببببويالت ببببببببرانمج مبببببببن ملسبببببببتفيديناب إعبببببببداد قبببببببوائم (ج

 .االزدحا  لتجن  منظمة بطريقة  احملددة 
 حبببببببو  احملليبببببببة واجملتمعبببببببات املسبببببببتفيدين احلصبببببببر  ال املثبببببببا  سببببببببيل علببببببب  ذلببببببب  ف مببببببببا الصبببببببلة  ذات اجلهبببببببات إببببببببالغ (د

 .الدف  مواق  إىل وآمن وشامل منظم بشكل املستفيدين وصو  وتيس  لدف  ل الزمنية داو اجلو  املشروع
 مببببببن متببببببنعهم ثقافيببببببةو  اجتماعيببببببة حببببببواجز أو ماديببببببة عوائبببببب  يواجهببببببو  الببببببذين املسببببببتفيدين مببببببن الضببببببعيفة الفئببببببات حتديببببببد (ه

 .املنزلية اإليصا  زايرات مثل  تفضيلية بتداب  ودعمهم الثابتة الدف  مواق  إىل الوصو 
 

 التيسري  آليات
 

 تفاصيلال لية اآل
الفربربربرباعلربربربربة  اتاجتمربربربرباعربربربرب  على  اجلهربربربربات 
 اتاحملافظ مستوى

 وأعضببباء   األمنية  والسبببلطة احملافظ ذل  ف  مبا  التيسببب    مشبببرفمن قبل   احملافظة مسبببتوى عل   الفاعلة  ابجلهات  االتصبببا   يتم
 من   التيسبببببببببببببب   خبطباابت لتزويبد با امليبدانيبة  املكباتب   مبدير  قببل  من  املوافقبة  عل   احلصببببببببببببببو   مبجرد   للمحبافظبة  احمللي  ل اجمل

 .املركزية السلطات
 

 .املديرايت مستوى عل  التيس  أنشطة بدء ذل  هلم سيتي 
الفربربربرباعلربربربربة  اتاجتمربربربرباعربربربرب  على  اجلهربربربربات 
 املديرايت مستوى

  معبباجلبة  وآليببات  األ ليببة معبباي   ذلب   ف  مببا النقببديبة  التحويالت  برانمج  حو   عبامبة  مبعلومبات  احملليببة الفبباعلببة  اجلهببات  تزويبد
 ؛املظامل

 

  ؛املديرية ف العا  األم  والوض  املواق  تل  إىل ابلوصو  يتعل  فيما رأيهم وأخذ الدف   ومواق  تكرارو  بطر  إبالغها
 

 .العزلة/  القرية مستوى عل  إلشراكها املناسبة احمللية الفاعلة ابجلهات املتعلقة املعلومات مج 
 على  احمللية  اجلهات الفاعلة  اتاجتماع
 الُعزل/  القرى مستوى

بشبكل  بسبالسبة   لتنفيذ   للمشبروع احمللية السبلطات  ودعم  مسباندة  وضبما    النقدية  التحويالت برانمج حو  املعلومات نشبر
 الدف ؛ فرتة خال  خال

 

 الدف ؛ مواق  إىل للحضور الطارئة النقدية التحويالت برانمج من للمستفيدين الزم  ابجلدو  إبالغهم
 

  البدف   مواق  إىل حضببببببببببببببور م  لتبأمني  النقبديبة  التحويالت  برانمج من  املسببببببببببببببتفيبدين م   املعلومبات  مشبببببببببببببباركبة  ف  تعباوهنبا  طلب 
  .فقط احملددة املواعيد وف املخصصة

 من  املسربربربربربتفيدين  على  املعلومات نشربربربربربر
 النقدية التحويالت

 .فعا  بشكل املعلومات مشاركة ف احمللية الفاعلة اجلهات ة من قبلساعدقدي املت   
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 رقبببببم خبببببال  مبببببن شبببببكاوا م تقبببببدي املسبببببتفيدين وغببببب  للمسبببببتفيدين ميكبببببن. املظبببببامل ملعاجلبببببة آليبببببة إبنشببببباء فياليونيسببببب  قامبببببت أيضبببببا  
 إدارة بنظببببببببببا  متصبببببببببلالشبببببببببكاوى  لتقببببببببببدي احملمبببببببببو  لهببببببببباتفل تطبيبببببببببب  ابسبببببببببتخدا  امليبببببببببدا  ف العبببببببببباملني املبببببببببو فني إىل أو جمببببببببباي

 .ابإلنرتنتأو عد  االتصا   إمكانية التقدي ف حالة االتصا  م   املشروع معلومات
 

 املسببببتفيدين مبببب  لالخنببببرا  فرصببببة يببببوفر ممببببا خارجيببببة  رصببببد جهببببة قبببببل مببببن التوزيبببب  بعببببد مببببا مسبببب  إجببببراء سببببيتم دف  للبببب  دورة كببببل  ف
 .املصلحة أصحابخمتلف و 
 

  املصلحة أصحابوحتليل  حتديد .3
 

 األفبببببببراد حتديبببببببد خبببببببال  مبببببببن املسبببببببتهدفة  الفئبببببببات مجيببببببب  إشبببببببراكو  املصبببببببلحة أصبببببببحاب مببببببب  مشببببببباورات إجبببببببراء املشبببببببروع سبببببببيتي 
 مباشببببببببر غبببببببب  أو مباشببببببببر بشببببببببكل يتببببببببأثروا مببببببببن احملتمببببببببل أ  الببببببببذين اآلخببببببببرين املصببببببببلحة وأصببببببببحاب احملليببببببببة واجملتمعببببببببات والفئببببببببات

 ؛املشبببببروع نشبببببطةأب مباشبببببر وغببببب  مباشبببببر بشبببببكل املتبببببأثرين علببببب  خبببببال بشبببببكل املصبببببلحة أصبببببحاب إشبببببراك خطبببببة تركبببببز. ملشبببببروعاب
 .املشروع ف مصلحة هلا الي احمللية واجملتمعات والفئات األفراد ابإلضافة إىل

 

 :املصلحة أصحاب إشراك أنشطة عل  التالية املبادئ  املنفذة الوكاالت ستطب  املمارسات  أفضل هجلنُ  وفقا  
 

 دو  ابلصببببببراحة  يتسببببببم جببببببوف  تنفيببببببذ أثنبببببباء و  املشببببببروع حيبببببباة دورة طببببببوا  العامببببببة املشبببببباورات إجببببببراء سببببببيتم. االنفتربربربربربربا  •
 لببببببنالببببببي و   االنعقبببببباد أمبببببباكن إىل الوصببببببو  السببببببهل مببببببن سببببببيكو . خارجيببببببة مصببببببادر مببببببن إكببببببرا  أو تببببببدخل أو تالعبببببب 
 .أوي دخو  تصري  أو دخو  رسو  أو طويلة يومية تنقالت تتطل 

 .احمللية والتقاليد العادات االنعقاد مكا و  والتوقيت الشكل سيحرت . الثقافية مراعاة اخلصائص •
  .التحيز وعد  للحياد اإلنسانية ملبادئ اب والتنوي  لليمن املعقد السيا  مراعاة. النزاعمراعاة  •
 املصبببببلحة أصبببببحاب مجيببببب  علببببب  واسببببب  نطبببببا  علببببب  املعلومبببببات وتوزيببببب  تبببببوف  سبببببيتم: املسربربربربربتنرية والتعليقربربربربربات املشربربربربرباركة •

 وشبببببواغل تعليقبببببات ومعاجلبببببة حتليبببببل وسبببببيتم التعليقبببببات  لتقبببببدي املصبببببلحة ألصبببببحاب ةالفرصببببب  وإاتحبببببة ناسببببب امل شبببببكلابل
 .املصلحة أصحاب

واملسببببببنني اإلعاقبببببة  ذو   األشبببببخال ذلبببببب  ف مببببببا احمللبببببي  اجملتمببببب  شببببببرائ  مجيببببب إشبببببراك  املشببببباورات سببببببيتم ف. الشربربربربربمول •
 لتمكبببببببببني لوجسبببببببببتية مسببببببببباعدة املنفبببببببببذة الوكببببببببباالت سبببببببببتقد  األمبببببببببر  لبببببببببز  إذا. اآلخبببببببببرين الضبببببببببعفاء األفبببببببببرادو  واألقليبببببببببات
الكافيبببببببة  النقبببببببل وسبببببببائل أو املاليبببببببة القبببببببدرة تتبببببببوفر لبببببببديهم ال البببببببذين وأولئببببببب  احملبببببببدودة البدنيبببببببة القبببببببدرات ذو   املشببببببباركني

 .املشروع ينظمها الي العامة االجتماعات ضورحل
. إليهبببببا الوصببببو  ف والنسببببباء الرجببببا تسببببباو  فببببرل  بطريقبببببة تكفببببل املشبببباورات سبببببيتم تنظببببيم. االجتمربربربرباعي النربربربربوع مراعربربربرباة •

 للنسبببببببباء جمموعببببببببات الرتكيببببببببز ومناقشببببببببات نفصببببببببلةامل جتماعبببببببباتبتنظببببببببيم اال املنفببببببببذة الوكبببببببباالت سببببببببتقو  الضببببببببرورة  عنببببببببد
 مقبببببدمي وصبببببو  لتسبببببهيل إضببببباف دعبببببم يوتقبببببد املشببببباركني جبببببن  نبببببوع نفببببب  مبببببن ميسبببببرين وإشبببببراك والفتيبببببا   والفتيبببببات
 .الرعاية
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 :ما يلي عل  املصلحة أصحاب إشراك خطة تركز
  

 معلومببببببات إىل سببببببيحتاجو  الببببببذين واألشببببببخال مباشببببببر  وغبببببب  مباشببببببر بشببببببكل احملتملببببببني املتببببببأثرين   أو املتببببببأثرين حتديببببببد •
  .املشروع اآلاثر املرتتبة عل  حدود لفهم إضافية

 فيسببببباعد  حمبببببددة جغرافيبببببة منطقبببببة ف املتبببببأثرة احملليبببببة واجملتمعبببببات املشبببببروع يتحقببببب  فيهبببببا أثبببببراملنببببباط  البببببي  التعبببببرف علببببب  •
   .املشروع املناط  الي يتحق  فيها أثر تنقي  أو حتديد

 .التقارير وإعداد والرصد والتنفيذ التخطيط  عملية ف معهم والتشاور املشروع من  املستفيدين إشراك •
 صبببببندو املسبببببتفيدة مبببببن  سبببببراأل مببببب  خمتبببببار حملبببببي جمتمببببب  كبببببل  قببببببل مبببببن املشبببببروع دورات مجيببببب  ف التشببببباركية هجالبببببنُ  تعزيبببببز •

 .وأطفا  ومرضعات حوامل نساء يوجد فيها الي األخرى  واألسر االجتماعية الرعاية
 آليبببببببة اسبببببببتخدا  خبببببببال  مبببببببن املهمشبببببببة والفئبببببببات داخليبببببببا   والنبببببببازحني للمحبببببببرومني االجتماعيبببببببة واحلمايبببببببة السبببببببرية ضبببببببما  •

 ودو  الكشببببببف عببببببن سببببببريةكببببببل ب وشببببببواغل مشبببببباكل أ   عببببببن لإلبببببببالغ املتببببببأثرين لألشببببببخال فرصببببببة تببببببوفر الببببببي الببببببتظلم
 .اهلوية

 واالسبببببببتدامة املعلومبببببببات عبببببببن واإلفصببببببباح والشبببببببفافية الكاملبببببببة واملشببببببباركة املبببببببرأة ومتكبببببببني اإلنسبببببببا  حقبببببببو مراعببببببباة  تعمبببببببيم •
  .املشروع أنشطة مجي  ف البيئية

   فحتديبببببدا مت ملببببب  وفقبببببا   اتنفيبببببذ  يبببببتمالبببببي و  األنشبببببطة  مجيببببب  يعكببببب  وشبببببفاف ومبتكبببببر قبببببو   معلومبببببات إدارة نظبببببا  بنببببباء •
 .ف مقرتح املشروعو  املشروع

 

 املتأثرة األطراف 3-1
 

 بشبببببأ  القبببببرار صبببببن  ف وكبببببذل  ؛املخببببباطر حتديبببببد ف كثببببب   عبببببن املشبببببروع نشبببببطةأب بشبببببكل مباشبببببر املتبببببأثرة األطبببببرافينبغبببببي إشبببببراك 
 :احلصر ال املثا  سبيل عل  بشكل مباشر املتأثرة  األطراف تشمل. التخفيف تداب 

 

  اإلمنائي املتحدة األمم برانمج
 

 .اجملتمعية األصو  وتدخالت الفرعية املشاري  من  املستفيدة احمللية اجملتمعات •
 (.ونساء رجا ) اجملتمعيني العاملني •
 والرجبببببببا  النسببببببباء ذلببببببب  ف مببببببببا  الفرعيبببببببة املشببببببباري  تنفيبببببببذ فيهبببببببا يبببببببتم البببببببي املنببببببباط  ف والسبببببببكا  الضبببببببعفاء األشبببببببخال •

 .اإلعاقة ذو   واألشخال واألطفا  واملسنني
 الرعايبببببة صبببببندو  مبببببن املسبببببتفيدين قائمبببببة مبببببن ذلببببب  ف مببببببا وأطفبببببا   ومرضبببببعات حوامبببببل نسببببباء يوجبببببد فيهبببببا البببببي األسبببببر •

 .االجتماعية
 .داخليا   النازحني •
 .املواق  ف العاملني الفنينيو  والعما  واالستشاريني واملو فني ينتعاقدامل قاولنيامل •
 .والرصد اإلشرافمبها   مباشر بشكل املعنيني  امليدانيني نياملو ف •
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 .للتنفيذ أت با   احمللية اجملتمعات وإعداد تعبئة ف املشاركة احلكومية غ  احمللية  املنظمات •
 .الصغرى و الصغ ة  املشاري و  األصغر التمويل مؤسسات •

 

 فياليونيس
 

 الرعايببببببببببة صببببببببببندو اخلاصببببببببببة ب املسببببببببببتفيدين قائمببببببببببة) املشببببببببببروطة غبببببببببب  النقديببببببببببة التحببببببببببويالت بببببببببببرانمج مببببببببببن ناملسببببببببببتفيدي •
 تنفبببببببذ  البببببببذ   املشبببببببروطة غببببببب  النقديبببببببة التحبببببببويالت ببببببببرانمج إطبببببببار ف نييالرئيسببببببب  املصبببببببلحة أصبببببببحاب  بببببببم( االجتماعيبببببببة

 املظبببببببامل  معاجلبببببببة آليبببببببةمببببببب  و  البببببببدف  وعمليبببببببة التحقببببببب  عمليبببببببة أثنببببببباء املشبببببببروع مببببببب  التفاعبببببببل علبببببببيهم يتعبببببببني. فياليونيسببببببب 
 .اخلارجي والرصد التوعية أنشطة إىل ابإلضافة

 .املشروطة غ  النقدية التحويالت برانمج تنفيذ ف املشاركني اخلدمات العاملني لدى مقدمي املو فني •
 .والتوعية التيس  أنشطة تدعم الي احمللية الفاعلة واجلهات السلطات •

 

 املعنية األخرى األطراف 3-2
 

 أو األطبببببراف  بببببذ  تبببببرى  قبببببد ذلببببب   مببببب . املشبببببروع مبببببن املباشبببببرة للتبببببأث ات األخبببببرى  املعنيبببببة األطبببببراف تتعبببببرض ال مبببببن احملتمبببببل أ 
 .املشروع تنفيذ عل  تؤثر قد وابلتاي املشروع  تتضرر من مصاحلها أ  تدرك

 

 :تشمل األطراف  ذ  فإ  اإلمنائي  املتحدة األمم لرانمج ابلنسبة
  

 .احمللية اجملال  ذل  ف مبا ؛احمللية السلطات •
 .الفرعي املشروع موق  ف واجلار  تنفيذ ا احمليطة األخرى  املشاري  •
 األ لية. واملنظمات األخرى  احلكومية احمللية غ   املنظمات •

 

 :تشمل األطراف  ذ  فإ  ف يلليونيس ابلنسبة
 

 .االجتماعية الرعاية صندو  قائمة ف املدرجني غ   احمللية اجملتمعات أفراد •
 

 الضعيفة/  احملرومة الفئات أو الضعفاء/  احملرومني األفراد 3-3
 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج
 

 الفئببببات أو الضببببعفاء/  احملببببرومني األفببببراد متناسبببب  غبببب  بشببببكل ميبببب  قببببد كببببا   إذا ومببببا املشببببروع أثببببر فهببببم خببببال بشببببكل املهببببم مببببن
 أ  ينبغبببببي والبببببي ضبببببعفا   األكثبببببر الفئبببببات وتصبببببنيف لتحديبببببد فبببببرز عمليبببببة إجبببببراء فرعبببببي مشبببببروع كبببببل  يتضبببببمن. الضبببببعيفة/  احملرومبببببة
 األمببببببببم بببببببببرانمج يعمببببببببل. الفرعببببببببي ابملشببببببببروع مباشببببببببر بشببببببببكل واملتببببببببأثرة املصببببببببلحة أصببببببببحاب ملعبببببببباي  وفقببببببببا  املسببببببببتفيدين  أو  تكببببببببو 
ومببببببدأ ال ضبببببرر  اإلنسبببببا  حقبببببو  بشبببببأ  فقبببببط  لبببببي  واالجتماعيبببببة البيئيبببببة للمعببببباي  الشببببباملة مبادئببببب  ترسبببببي علببببب   اإلمنبببببائي املتحبببببدة
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 لضببببببما اجملتمعيببببببة  اللجببببببا  ف واألقليببببببات الضببببببعيفة الفئببببببات إلدراج أيضببببببا   ولكببببببن االجتمبببببباعي  واإلدمبببببباج املببببببرأة ومتكببببببنيوال ضببببببرار 
 مببببب  اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج يعمبببببل. ةتسببببباويبصبببببورة م واملشببببباركة التعبببببب  عبببببن البببببرأ  مبببببن  األشبببببخال املتبببببأثرين مجيببببب  متكبببببني
 :التالية الفئات تشمل املصلحة أصحاب أنشطة ف املشاركة تكو  أ  لضما  اجملتمعية اللجا  م  بشكل وثي  شركائ 

 

 .والفقر الغذائي األمن انعدا  من تعاي الي وفقرا   ضعفا   األكثر الفئات •
  .نساء لهاتعي الي واألسر واملرضعات احلوامل النساءو  أزواجهن  جر ن الاليت النساءو  واألرامل  املطلقات •
 .أطفا  لديها الي األسر •
 .داخليا   النازحني •
 .والقبائل األقليات •
 .املسنني •
 اإلعاقة. ذو   شخالاأل •
  الفق ة. األسر •
 .واألطفا  والشباب النساء تعيلها الي األسر •

 

 اليونيسيف
  

 قبل صبندو ال  قبل من  حتديد م  مت  الذين االجتماعية الرعاية  صبندو  من  املسبتفيدين  املشبروع  ف النقدية  التحويالت  مكو  يسبتهدف
تتعل   خاصبببة جهود منهم حباجة إىل  البعض  يكو  قد املسبببتهدفة   الفئة   ذ  ضبببمن. وفقرا    ضبببعفا   األكثر  ابعتبار م الفئة اندالع النزاع
 ذو    واألشبببخال  انئية مواق   ف تعيش الي األسبببر مثل القرار  وصبببن   التشببباور عملية ف املسببباواة  قد  عل   متثيلهم  لضبببما   إبشبببراكهم
 ما اقتضببت إذا املشبباورات أثناء  واحملرومة الضببعيفة الفئات آراء عل  للحصببو   فياليونيسبب   سببتسببع .  داخليا    والنازحني والنسبباء  اإلعاقة
 املعلومات تباد  تقنيات تصببببببميم سببببببيتم. املشببببببروع تنفيذ أثناء  االعتبار ف اآلراء  ذ  وأخذ  سببببببالمتهم  حلماية سببببببرية بطريقة الضببببببرورة

 عند وسبيتم  البصبرية  وسبائل اإليضباح خال  من املثا  سببيل عل     املصبلحة أصبحاب جمموعاتمتطلبات  و  لطبيعة  وفقا   واملشباورات
  حبي  االنعقاد أماكن  اختيار وسبيتم  األميني  واألشبخال السبمعية  اإلعاقات ذو    لألشبخال اإلشبارة  لغة مرتمجي  اسبتخدا  االقتضباء
 نظرأ) التالية املصبببببممة التداب  تطبي  سبببببيتم اخلصبببببول   وج  عل .  إليها الوصبببببو  اجلسبببببدية  اإلعاقات ذو    ألشبببببخالعل  ا يسبببببهل
 (.1 رقم  اجلدو 
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 ( الضعيفة/  احملرومة الفئات أو الضعفاء/  احملرومني األفراد)  املصلحة أصحاب إلشراك صممةامل التدابري: 1 رقم جدول

 

 املشاركة  تيسري  موارد/    تدابري التكرار املشاركة على  القيود املصلحة  أصحاب  فئة
  مشبببببببببببببببباركببة   مري   غ   يكو   قببد املستفيدات

  إاثرة  أو  األسببببببببببئلة  طرح أو  اآلراء
  ف  مواضببببببببببببببي  خبباصبببببببببببببببة معينببة  

  التقاليد  بسبببببب   الرجا   حضبببببور
 .االجتماعية/    الثقافية

 خال  من  دف  لل  دورة كل  ف
والرصببببببببببببد   التيسبببببببببببب   أنشببببببببببببطة
 .اخلارجي

 

 مركز  خال   من  العببببببا   طوا 
 .االتصا 

الرصببد    أنشببطة  خال  من  النسببائية الرتكيز  جمموعات  مناقشببات عقد
 .اخلارجي

 

  شببببكة عر  ذل  ف  مبا  يسبببرات امل  تقود ا الي  التوعية  أنشبببطة  تعزيز
 .فقط  للنساء  خمصصةعل  تطبي  واتساب  

 

  مبا متعددة   قنوات  خال  من  الرئيسببية املشببروع  رسببائل  نشببر  ضببما 
  الشبببببفهي  التواصبببببلو  االجتماعي  التواصبببببل  ووسبببببائل  الراديو ذل   ف

  والبصببببببرية  السببببببمعية  املواد ذل  سببببببيشببببببمل.  ذل   إىل  وما  والالفتات
 .األمية  الي تسود ا  احمللية للمجتمعات  املخصصة

  إىل  الوصو حتد من  الي  العوائ 
  سبببببببببيل  عل )  االجتماعات  ذ 
  النقل   وسببببببببببائل  توفر عد   املثا 

  الببببببببببزوج   إذ   إىل  احلبببببببببباجببببببببببة
 .(األطفا   رعاية  احتياجات

  سبببباعات  ملراعاة  والتوعية الرصببببد اخلارجي ألنشببببطة  املناسبببب   الوقت 
 .للنساء  األكثر مالءمة  ضوراحل

 

 

 لفبببببببرتة األسببببببببوع  ف أاي  6 ملببببببدة عمبببببببلال االتصببببببا  مركبببببببز يواصببببببل
 .أوس   تغطيةمن أجل   اليو  ف  ساعة  13 –  10

  يعيشو    الذين  ناملستفيدي
  البببببنبببببببائبببببيبببببببة  املبببببنببببببباطببببب   ف
 اإلعاقة  ذو   األشببخالو 

 واملسنني

  توفر  عببببد ب  املرتبطببببة  التحببببدايت
 النقل  وسائل

 خال  من  دف  لل  دورة كل  ف
والرصببببببببببببد   التيسبببببببببببب   أنشببببببببببببطة
   .اخلارجي

 

 مركز  خال   من  العببببببا   طوا 
 .االتصا 

   النائية  احمللية اجملتمعات  إىل  للوصببببببببببو (  املتنقلة)  التوعية  فر  نشببببببببببر
 .االقتضاء عند  املستفيدين إىل  للوصو   اهلاتف استخدا 

 

  مبا متعددة   قنوات  خال  من  الرئيسببية املشببروع  رسببائل  نشببر  ضببما 
  الشبببببفهي  التواصبببببلو  االجتماعي  التواصبببببل  ووسبببببائل  الراديو ذل   ف

  والبصببببببرية  السببببببمعية  املواد ذل  سببببببيشببببببمل.  ذل   إىل  وما  والالفتات
 .األمية  الي تسود ا  احمللية للمجتمعات  املخصصة

 

 لفبببببببرتة األسببببببببوع  ف أاي  6 ملببببببدة عمبببببببلال االتصببببببا  مركبببببببز يواصببببببل
 .أوس   تغطيةمن أجل   اليو  ف  ساعة  13 –  10

  داخليبا    النبازحني  يكو  لبدى  قبد داخليا    النازحني
  هبم  مرحبببب   غ   أبهنم شببببببببببببببعور  
  من  اخلوف) اجتماعات  حلضبببور

 (لتمييزلتعرض لا

 خال  من  دف  لل  دورة كل  ف
والرصببببببببببببد   التيسبببببببببببب   أنشببببببببببببطة
   .اخلارجي

 

 مركز  خال   من  العببببببا   طوا 
   .االتصا 

  لألشخال  جيد  فهم   والدينيني  اجملتمعيني  القادة  لدى  يكو   ما  عادة
  ف  املشبباركة  لتيسبب   االسببتعانة هبم  وميكن  جمتمعهم  ف  يعيشببو  الذين
 .املصلحة  أصحاب إشراك  أنشطة

 

  مبا متعددة   قنوات  خال  من  الرئيسببية املشببروع  رسببائل  نشببر  ضببما 
  الشبببببفهي  التواصبببببلو  االجتماعي  التواصبببببل  ووسبببببائل  الراديو ذل   ف

  والبصببببببرية  السببببببمعية  املواد ذل  سببببببيشببببببمل.  ذل   إىل  وما  والالفتات
 .األمية  الي تسود ا  احمللية للمجتمعات  املخصصة

 

 لفبببببببرتة األسببببببببوع  ف أاي  6 ملببببببدة عمبببببببلال االتصببببببا  مركبببببببز يواصببببببل
 .أوس   تغطيةمن أجل   اليو  ف  ساعة  13 –  10
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 واالجتمبببببباعي البيئببببببي املعيببببببار ف مبببببببني  ببببببو كمببببببا.   ادفببببببة املشبببببباورات تكببببببو  أ  املنفببببببذة الوكبببببباالت سببببببتكفل ذلبببببب   إىل ابإلضببببببافة
 :متبادلة عملية  ي اهلادفة املشاورات فإ   10

 

 تصبببببميم وُيسرتشبببببد هببببببا ف املشبببببروع مقبببببرتح حبببببو  األوليبببببة اآلراء جلمببببب  املشبببببروع ختطبببببيط  عمليبببببة مبببببن مبكبببببر وقبببببت ف ببببببدأت •
  .املشروع

 املشببببببببروع تصببببببببميم لالسرتشبببببببباد هبببببببببا ف كوسببببببببيلة  بشبببببببكل خببببببببال  متعليقبببببببباهت علبببببببب  تقببببببببدي املصببببببببلحة أصببببببببحاب شبببببببج ت •
  .واالجتماعية البيئية واآلاثر املخاطر وختفيف حتديد ف املصلحة أصحاب وإشراك

 .واآلاثر املخاطر تنشأ ما بقدر مستمر  بشكل تتواصل •
 يسببببببهل والببببببي واهلادفببببببة واملوضببببببوعية والشببببببفافة الصببببببلة ذات املعلومببببببات عببببببن نياملسبببببببق والنشببببببر اإلفصبببببباح عببببببن إىل تسببببببتند •

 بلغببببببة ثقافيببببببا   مناسبببببب  بشببببببكل املصببببببلحة أصببببببحاب مبببببب   ادفببببببة مشبببببباورات إجببببببراء يتببببببي  زمبببببب  إطببببببار ف إليهببببببا الوصببببببو 
  .املصلحة ألصحاب ومفهومة صلة ذات حملية( لغات)
 .هلا وتستجي  املالحظات االعتبار بعني أتخذ •
 .ابملشروع املتأثرة األطراف م  والشامل الفعا   االخنرا  دعمت •
 . خارجية مصادر من والتخويف والتمييز واإلكرا  والتدخل التالع  من خالية •
 .واإلفصاح عنها اتوثيقه تمي •

 

 املشروع يف املصلحة أصحاب احتياجات ملخص 3-4
 

 ومبببببب  للمشببببببروع  الطببببببارئ  اب الطبببببب  بسببببببب  املصببببببلحة أصببببببحاب الحتياجببببببات تقيببببببيم إجببببببراء يببببببتم مل  حنببببببو مببببببا مت ذكببببببر  آنفببببببا   علبببببب 
 ف اعليهبببببب  واملوافقببببببة فرعببببببي ومشببببببروع مشببببببروع كببببببل  مناقشببببببة سببببببتتم. املشببببببروع لتنفيببببببذ األوىل األشببببببهر خببببببال   إجببببببراء سببببببيتم ذلبببببب  
 الفحببببببص: ذلبببببب  ف مبببببببا املصببببببلحة  أصببببببحاب مبببببب  املشبببببباورات مببببببن سلسببببببلة خببببببال  فرعببببببي مشببببببروع دورة كببببببل  مببببببن األوىل املرحلببببببة
 احتياجببببببات سبببببتعتمد. الفرعببببببي املشبببببروع مقبببببرتح أو واالجتماعيببببببة البيئيبببببة اإلدارة خطببببببة ملسبببببودة املشبببببروع وحتديببببببد والفحبببببص املسبببببب 

  املتبببببببأثرين ألشبببببببخالاخلاصبببببببة اب املشبببببببروع ملعببببببباي  وفقبببببببا   أولوايهتبببببببا حتديبببببببد ويبببببببتم فرعبببببببي مشبببببببروع كبببببببل  علببببببب  املصبببببببلحة أصبببببببحاب
 يوجبببببد فيهببببببا البببببي واألسبببببر االجتماعيبببببة  الرعايببببببة صبببببندو املسبببببتفيدة مبببببن  سبببببراألو  النقديببببببة  التحبببببويالت ببببببرانمج مبببببن واملسبببببتفيدين

التغذيببببببة  سببببببوءُعرضببببببة ل األكثببببببر للفئببببببات الغببببببذائي واألمببببببن التغذيببببببة حتسببببببني لضببببببما  وغبببببب  م  وأطفببببببا  ومرضببببببعات حوامببببببل نسبببببباء
 .املستجد كوروان  ف و تفشي جائحة  خال 

 

 املخببببباطر إدارة خطبببببة تطبببببوير سبببببيتم. احملتملبببببة واملسبببببتوايت واملخببببباطر لالحتياجبببببات وفقبببببا   فرعبببببي مشبببببروع كبببببل  وتبببببدقي  تقيبببببيم سبببببيتم
 املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج قبببببببل مببببببن عليهببببببا واملوافقببببببة الفرعببببببي املشببببببروع خمبببببباطر ملسببببببتوى  وفقببببببا   واالجتمبببببباعي البيئببببببي االلتببببببزا  وخطببببببة
 .الدوي والبن  واليونيسيف اإلمنائي
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 املصلحة أصحاب إشراك برانمج .4
 

   املصلحة أصحاب إشراك برانمج وتوقيت غرض 4-1
 

 وفقبببببا   والشبببببركاء املصبببببلحة ألصبببببحاب ومسبببببتن ة وفعالبببببة  ادفبببببة مشببببباركة بضبببببما  واليونيسبببببيف اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج يلتبببببز 
 إشببببببببراك تببببببببي ي. الببببببببرانمج أو املشببببببببروع وتصببببببببميم املشبببببببباكل وحتديببببببببد املبكببببببببر التخطببببببببيط  تشببببببببمل الببببببببي املشببببببببروع أو الببببببببرانمج لببببببببدورة

 االجتماعيبببببببة االسبببببببتدامة ومتكبببببببني احمللبببببببي اجملتمببببببب  وملكيبببببببة ُيسبببببببربكبببببببل  املشبببببببروع قببببببببو  الفعالبببببببة ومشببببببباركتهم املصبببببببلحة أصبببببببحاب
 املشبببببببروع وخمرجبببببببات نتبببببببائج وحتقيببببببب  الكاملبببببببة املشببببببباركة إىل ذلببببببب  سبببببببيؤد  . املنببببببباف  وتقاسبببببببم املهنيبببببببة والسبببببببالمة والصبببببببحة والبيئيبببببببة
 ف والبيئيبببببة االجتماعيبببببة واحلمايبببببة اإلنسبببببا  حقبببببو  ودعبببببم والنزاعبببببات اتاخلالفببببب  واحلبببببد مبببببن املصبببببلحة أصبببببحاب مجيببببب  مبببببن ببببببدعم
 .الوقت نف 

 

 وخطببببببة املصببببببلحة أصببببببحاب حتليببببببل تنفيببببببذ  ببببببي األطببببببراف الببببببي سببببببتكفل اوشببببببركا م واليونيسببببببيف اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج
 . املشروع دورات ف وكاف   فعا  بشكل املشاركة

 

 املصلحة أصحاب إلشراك فياليونيس مكوانت 4-1-1
 

 املشببببببروع ف عليبببببب   ببببببي كمببببببا  املصببببببلحة أصببببببحاب اخلاصببببببة إبشببببببراك تببببببدخالتال نفبببببب  علبببببب  النقديببببببة التحببببببويالت مكببببببو  سببببببيُبقي
 املصبببببببلحة وأصبببببببحاب املسبببببببتفيدين مببببببب  التشببببببباور يبببببببتم حيببببببب   (البببببببيمن ف لألزمبببببببة لالسبببببببتجابة الطبببببببارئ  املشبببببببروع) تنفيبببببببذ  اجلبببببببار  
 .املظامل معاجلة وآلية الرصد اخلارجي ومسوحات التيس  خال  من مستمر بشكل

 

 املصلحة أصحاب إلشراك اإلمنائي املتحدة األمم برانمج مكوانت 4-1-2
 

 واجملتمعبببببببات الرئيسبببببببيني املصبببببببلحة أصبببببببحاب جمموعبببببببات إشبببببببراك يتطلببببببب : املصربربربربربربربلحة أصربربربربربربربحاب إشربربربربربربربراك حتليربربربربربربربل .أ
 أصببببحاب حتديببببد يسبببباعد. والتقيببببيم الرصببببد مببببرحلي حببببى املشببببروع ختطببببيط  مرحلببببة مببببن الكاملببببة ومشبببباركتها احملليببببة

 املصببببببلحة أصببببببحاب خمتلببببببف ممثلببببببي حتديببببببد ف األساسببببببية املسببببببتهدفة الفئببببببات مبببببب  املبكببببببرة واملشبببببباورات املصببببببلحة
 جمموعبببببببات مببببببب  كبببببببل مشببببببباورات إجبببببببراء أيضبببببببا   العمليبببببببة  بببببببذ  تتضبببببببمن. املسبببببببتقبل ف يبببببببةاجملتمع لجبببببببا عضبببببببوية الل

 املتببببببأثرة والفئببببببات والعببببببر  النببببببوع االجتمبببببباعي مراعبببببباة مبببببب  حتياجبببببباتاالو   تمامبببببباتاال حببببببو  املصببببببلحة أصببببببحاب
 .التدخل أو ابملشروع مباشر وغ  مباشر بشكل

 

  واملشببببباورات معهبببببم املصبببببلحة أصبببببحاب إشبببببراك حتليبببببل نتبببببائج علببببب  تعتمبببببد: املصربربربربربلحة أصربربربربربحاب إشربربربربربراك خطربربربربربة .ب
 والعمبببببر واإلعاقببببة االجتماعيببببة والقضبببببااي للجميبببب  والشبببباملة اإلنسببببا  حقبببببو  علبببب  القائمببببة هجالبببببنُ  مبببب الببببي تتببببواء  

 الفئبببببببات مببببببب  ةمببببببب ئتالمو  مراعيبببببببة املصبببببببلحة أصبببببببحاب إشبببببببراك جهنبببببببُ و  وخطبببببببة منهجيبببببببة أ  تكبببببببو ينبغبببببببي . والعبببببببر 
املشبببببببباورات و  اتهركمشببببببببافعاليببببببببة  لضببببببببما  املشببببببببروع  ف تشببببببببارك الببببببببي املختلفببببببببة احملليببببببببة اجملتمعببببببببات أو املسببببببببتهدفة

والتعامبببببببل معهبببببببا  االجتمببببببباعي ابلنبببببببوع املتعلقبببببببة مراعببببببباة املسبببببببائل تعمبببببببيم ينبغبببببببيفإنببببببب   ذلببببببب   جانببببببب  إىل. معهبببببببا
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/  داخليببببببا   النببببببازحني/  املهمشببببببنيفئببببببات و  واملسببببببنني والشببببببباب االجتمبببببباعي النببببببوع مثببببببل مسببببببائل حموريببببببة ابعتبار ببببببا
 .اإلعاقة ذو   واألشخال  املهاجرين

 

 وإشبببببراك بشبببببفافية الرصبببببد وقضبببببااي احملتملبببببة واملخببببباطر التنفيبببببذ وأنشبببببطة املختلفبببببة املشبببببروع مكبببببوانت مناقشبببببة ينبغبببببي
 مشببببببو  ف التنببببببوع مراعبببببباة مبببببب  يببببببةاجملتمع لجنببببببةال انتخبببببباب يببببببتم أ  ينبغببببببي. احملببببببددة املصببببببلحة أصببببببحاب جمموعببببببات

 .املهمشة والفئات واألطفا  والنساء الرجا 
 

 املصبببببلحة أصبببببحاب إبشبببببراك اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج يلتبببببز : املصربربربربربلحة صربربربربربحابأب اخلاصربربربربربة الربربربربربتظلم آليربربربربة .ج
 األشبببببببخال تبببببببدعم البببببببياملصبببببببلحة  صبببببببحابأب املظبببببببامل اخلاصبببببببة لنظبببببببر فمسبببببببؤولية ا وأ  يتحمبببببببل قبببببببو   بشبببببببكل
 املظببببببامل ملعاجلببببببة بشببببببكل تعبببببباوي وغبببببب  م اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج شببببببركاءأ  يعمببببببل و   ملشببببببروعاب املتببببببأثرين

 ابلصبببببببببحة املتعلقبببببببببة وتلببببببببب  والبيئيبببببببببة االجتماعيبببببببببة واملعببببببببباي  ابآلاثر املتعلقبببببببببة واخلالفبببببببببات والشبببببببببكاوى  واملخببببببببباطر
 ف عليهبببببا الفبببببور   والبببببرد شبببببكاوى  أ   مبتابعبببببة وشبببببركا   اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج يلتبببببز . املهنيبببببة والسبببببالمة
 ومشبببببببروع للتنميبببببببة االجتمببببببباعي الصبببببببندو  قببببببببل مبببببببن يبببببببو  30 – 15 ببببببببني عليهبببببببا متفببببببب  زمنيبببببببة فبببببببرتة غضبببببببو 
 للتنميبببببببة االجتمببببببباعي والصبببببببندو  اإلمنبببببببائي املتحبببببببدة األمبببببببم ببببببببرانمج) املشبببببببروع شبببببببركاء سبببببببيقو . العامبببببببة األشبببببببغا 
 املعلومببببببباتإلدارة  مشبببببببرتك نظبببببببا مبناقشبببببببة ( البببببببدوي والبنببببببب  وجهبببببببة الرصبببببببد اخلبببببببارجي العامبببببببة األشبببببببغا  ومشبببببببروع
 وعبببببببد  السبببببببرية اعتببببببببارات مراعببببببباة مببببببب  اإلببببببببالغ و  واحلبببببببوادث والشبببببببكاوى  املظبببببببامل آليبببببببات وحتسبببببببني حتليبببببببل يتبببببببي 

 والنببببببببوع احلمايببببببببة جمبببببببباالت ف رةاخلبببببببب  ذو  مببببببببن  مببببببببو فنيبتعيببببببببني  املشببببببببروع شببببببببركاء قببببببببا . اهلويببببببببةالكشببببببببف عببببببببن 
 جهببببببببة الرصببببببببد اخلببببببببارجي قيببببببببا  إىل ابإلضببببببببافة والسببببببببرية  االجتمبببببببباعي النببببببببوع علبببببببب  القببببببببائم والعنببببببببف االجتمبببببببباعي

 .احمللية اجملتمعات واق  من السنو   رب  اتقرير إبعداد 
 

 القببببببائم والعنببببببف االجتمبببببباعي لنببببببوعل منسببببببقني بتعيببببببني املنفببببببذين شببببببركائ  مبببببب  اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج قببببببا 
 التمييببببببز مببببببن املتضببببببررة والفئببببببات احملليببببببة اجملتمعببببببات ومحايببببببة املشببببببروع آاثر ورصببببببد ملتابعببببببة االجتمبببببباعي النببببببوع علبببببب 
 .االجتماعي النوع عل  القائم العنف وخماطر اجلنسني بني

 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

  املصلحة أبصحاب املظامل اخلاصةمعاجلة وإغالق  آلية: 1 شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصلحة أصحاب إلشراك اليمن يف لألزمة لالستجابة الطارئ لمشروعل احلالية نظمةاأل االستفادة من 4-2
 

 .احلاي املشروع ف تنفيذ  سيستمر املصلحة أصحاب إلشراك نظا تطبي   لألزمة لالستجابة الطارئ  املشروعيتضمن 
 

 مشبببببروع مبببببن قببببببل املصبببببلحة ألصبببببحاب اهلادفبببببة املشببببباركة تنفيبببببذ فإنببببب  يتعبببببني اإلمنبببببائي  املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج كبببببو يتعلببببب  مب فيمبببببا
 اجملتمعبببببببات كبببببببل  قببببببببل مبببببببن املشببببببروع تتبببببببدخال ف الكاملبببببببة املشببببببباركة لضبببببببما  للتنميببببببة االجتمببببببباعي والصبببببببندو  العامبببببببة األشببببببغا 
 إلشببببببببراك إجببببببببراءات املعنيببببببببني الطببببببببرفني اخلاصببببببببة بكببببببببل مببببببببن احملدثببببببببة ية املوحببببببببدةالتشببببببببغيل جببببببببراءاتاإل تتضببببببببمن. واألفببببببببراداحملليببببببببة 

 حتديببببببببد ف رئيسبببببببي مكبببببببو بوصبببببببفها  بكببببببببل طبببببببرف منهمبببببببا اخلاصبببببببة املشبببببببروع دورات فاملصبببببببلحة  وأصبببببببحاب احملليبببببببة اجملتمعبببببببات
يتضببببببمن . واسببببببتمراريتها للعمليببببببات األمببببببد طويلببببببة االسببببببتدامة إلسببببببرتاتيجية رئيسببببببي وبوصببببببفها مكببببببو   املشببببببروع وتنفيببببببذ وتصببببببميم
وسببببببيعمل علببببببب   املصببببببلحة أصببببببحاب إشببببببراك خطببببببة ف سببببببتتم االسببببببتعانة ببببببب  نظببببببا تطبيبببببب   لألزمببببببة لالسببببببتجابة الطببببببارئ  املشببببببروع
 :أدان  املذكور النحو عل حتسينها 

 

 دعبببببببم ف رئيسببببببي بببببببدور وتضببببببطل  ؛والتصبببببببميم التخطببببببيط  مرحلببببببة ف املشببببببروع بدايبببببببة ف يببببببةاجملتمع لجببببببا ال تشببببببكيل يببببببتم •
 بعبببببد الفرعيبببببة  املشببببباري  خبببببال  مبببببن إنشبببببا  ا يبببببتم البببببي اجملتمعيبببببة األصبببببو  اسبببببتدامةف و  التنفيبببببذ وتيسببببب  امليدانيبببببة الفبببببر 
بشببببببأ   أحكببببببا علبببببب   الفرعيببببببة املشبببببباري  تنطببببببو   اجملتمعيببببببة  شبببببباركة ببببببذ  املاسببببببتمرارية  علبببببب  للحفببببببا . املشببببببروع انتهبببببباء
 .عند االقتضاء للتدري  املوارد وتوف  اجملتمعية اللجا   ذ  مثل إنشاء

  والتصميم  االختيار  مرحلي  ف  البداية  منذ  احمللية  اجملتمعات  مشاركة   حتدد الفرعية  املشاري   دورة  وإدارة  وتطوير  حتديد  مبادئ  •
 . املشروع انتهاء وحى

ميا  تلقي وتسجيل الشكاوى يو 

قييم ف تالالستال  و التأكيد اب
أاي 3-1غضو  

ومناقشة الرد عل  إعداد 
- 3الشكوى ف غضو  

أاي 10

حل التخفيف و تداب اختاذ 
-15ف غضو  وىاالشك

يو 30

إغال  الشكاوى وإعداد 
فيفالتخوتداب  التقارير 
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 املصببببببلحة أصببببببحاب بببببببني للمنازعببببببات احملتملببببببة املخبببببباطر واحلببببببد مببببببن مبكببببببر وقببببببت ف احملليببببببة اجملتمعببببببات إشببببببراكهبببببببدف  •
. املعنيببببببة واألطببببببراف اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج قبببببببل مببببببن دقيبببببب  اختيببببببار معيببببببار تطببببببوير مت  الفرعيببببببة املشبببببباري  حببببببو 
 احملليببببببة اجملتمعببببببات فببببببإ  الوطنيببببببة  البيبببببباانت القببببببائم علبببببب  الشببببببدة ومؤشببببببر املعبببببباي  مببببببن موضببببببوعية جمموعببببببة تصببببببميم عنببببببد
 .املستفيدين وحتديد اجملتمعية املشاري  أولوايت حتديد ف للمشاركة احمللي ستوى امل عل  للمشاركة أيضا   مدعوة

علبببببب   اخلببببببدمات مببببببن حتياجبببببباتاالو  الفقببببببر ملسببببببتوايت وفقببببببا   األساسببببببية االحتياجببببببات الفرعيببببببة املشبببببباري  تلببببببي أ  جيبببببب  •
 خبببببال  مبببببن البيببببباانت تبببببوف  يبببببتم. فقبببببرا   ألكثبببببرا احملليبببببة لمجتمعببببباتل األولويبببببة عطببببب تُ . الوطنيبببببة املؤشبببببرات ف املببببببني النحبببببو

 الطريقبببببة وهببببببذ  الفرعيبببببة  املشببببباري  مبببببن طبيعبببببة املسبببببتفيدين لتحديبببببد اجملتمببببب  فئبببببات التشببببباور مببببب  ويبببببتم الوطنيبببببة  املؤشبببببرات
  .الفرعية املشاري  من املستفيدين طبيعة وتقرير اختيار ف نفسهمأب املصلحة أصحاب يشارك

 النبببببوع مراعببببباة تعمبببببيم أحكامبببببا  بشبببببأ ( العامبببببة األشبببببغا  ومشبببببروع للتنميبببببة االجتمببببباعي الصبببببندو ) املؤسسبببببتني كببببباللبببببدى   •
 كوسبببببببيلةاجلنسبببببببي   التحبببببببرش/  نياجلنسبببببببي واالعتبببببببداءواالسبببببببتغال   االجتمببببببباعي النبببببببوع علببببببب  القبببببببائم والعنبببببببف االجتمببببببباعي

 ف املبببببرأة مشببببباركة لتحسبببببني الفبببببرل وتبببببوف  الفرعيبببببة املشببببباري  ف املصبببببلحة أصبببببحاب جلميببببب  املتسببببباوية املشببببباركة لضبببببما 
. االجتمببببباعيالفصبببببل اخلبببببال ابلنبببببوع   املشبببببروع خمببببباطرو  آاثر حبببببو  أعبببببال  الفصبببببل ف وضببببب علببببب  النحبببببو امل القبببببرار صبببببن 

 ابلنبببببوع املتعلقبببببة االجتماعيبببببة احلمايبببببة احتياجبببببات ف جمبببببا  القبببببدرات لبنببببباء عمبببببل خطبببببة تطبببببوير   يبببببتمذلببببب  إىل ابإلضبببببافة
 .نياجلنسي واالنتهاك واالستغال  االجتماعي النوع عل  القائم والعنف االجتماعي

 ويرصببببببد الواجبببببب  النحببببببو علبببببب  املصببببببلحة أصببببببحاب التشبببببباور مبببببب  أ  يببببببتم ضببببببما  علبببببب  أيضببببببا   الرصببببببد اخلببببببارجي سبببببباعدي •
. الفرعبببببببي املشبببببببروع اختيبببببببار معببببببباي بشبببببببأ   ذلببببببب  ف مببببببببالألزمبببببببة؛  لالسبببببببتجابة الطبببببببارئ  املشبببببببروع عبببببببن رضبببببببا م مسبببببببتوى 

 عليهببببببا املتفبببببب  التنفيببببببذ إبجببببببراءات وااللتببببببزا  هلببببببا املخطببببببط  التببببببدخالت تنفيببببببذ مببببببن حتققببببببتمسببببببوحات الرصببببببد اخلببببببارجي 
/  وأتث اهتبببببا املشبببببروع تبببببدخالت جوانببببب  خمتلبببببف عبببببن ات احملليبببببةاجملتمعببببب  ورضبببببا واملسبببببتفيدين املنفبببببذة التبببببدخالت وجبببببودة
 بشببببببكل والشبببببباب والرجبببببا  النسبببببباء إجبببببراء املقبببببابالت مببببب  تميبببببب . املسبببببتهدفة احملليبببببة واجملتمعببببببات املسبببببتفيدين علببببب  آاثر بببببا
   .الفعالة املشاركة من املهمشة الفئات لتمكني منفصل

 احلاجببببببة إىل واالجتماعيببببببة البيئيببببببة اإلدارة إطببببببار بشببببببأ  املصببببببلحة أصببببببحاب مبببببب  املشبببببباورات أشببببببارت ذلبببببب   إىل ابإلضببببببافة •
 انتظامبببببببا   أكثبببببببر بشبببببببكل نيختلفببببببب امل املصبببببببلحة أصبببببببحاب ببببببببني واجلمببببببب  املصبببببببلحة  أصبببببببحابتعزيبببببببز واسبببببببتمرار إشبببببببراك  إىل

 أصبببببحاب إشبببببراك ظلسبببببي. املشبببببروع يواجههبببببا البببببي للتحبببببدايت احللبببببو  حتديبببببد ف للمسببببباعدة حقيقيبببببني شبببببركاءابعتببببببار م 
. االلتبببببزا  هببببببذا للوفببببباء وفعالبببببة جديبببببدة وسبببببائل استكشببببباف املشبببببروع شبببببركاء وسيواصبببببل املشبببببروع أولبببببوايت مبببببن املصبببببلحة
 .املصلحة أصحاب وتدري  إلشراك خمصص امليزانية ف بندا   فرعي مشروع كل  يتضمن أ  ينبغي

 

 خطبببببة تنفيبببببذ وضبببببما  الغبببببرض بتحقيببببب  وشبببببركائ  اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج اتوقبببببدر  ومعبببببارف خبببببرات سبببببتكفل ابختصبببببار 
 .احملدد الوقت فاملصلحة  أصحاب إشراك

 

 كبببببببوروان  فببببببب و  ملواجهبببببببة واالسبببببببتجابة االجتماعيبببببببة احلمايبببببببة لتعزيبببببببز الطبببببببارئ  املشبببببببروع سبببببببيُبقي ف ياليونيسببببببب  كبببببببو يتعلببببببب  مب فيمبببببببا
لألزمبببببببة  لالسبببببببتجابة الطبببببببارئ  املشبببببببروع ف املصبببببببلحة أصبببببببحاب إلشبببببببراك مماثبببببببل نظبببببببا  علببببببب  البببببببيمن ف( 19- كوفيبببببببد) املسبببببببتجد
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 إنشبببببببا  ا مت البببببببي اآلليبببببببات تعزيبببببببز لبببببببزايدة املبذولبببببببة واجلهبببببببود املسبببببببتمر جانببببببب  الرصبببببببدإىل   2 الفصبببببببل ف وضببببببب علببببببب  النحبببببببو امل
 .مسبقا  

 

 املصبببببببلحة وأصبببببببحاب احملليبببببببة الفاعلبببببببة واجلهبببببببات املسبببببببتفيدين مببببببب  املنبببببببتظم االتصبببببببا  علببببببب  املشببببببباركة آليبببببببات سبببببببتحافظ  •
 .اخلارجيالرصد و  التيس  أنشطة خال  من  الدف  فرتة وبعد وأثناء قبل اآلخرين 

 مشببببببباركة دو  حتبببببببو  البببببببي العوائببببببب  ملعاجلبببببببة مبتكبببببببرة آليبببببببات عبببببببن والبحببببببب   النسببببببباء مشببببببباركة لبببببببزايدة اجلهبببببببود تواصبببببببلست •
 السائدة.  والثقافية االجتماعية التقاليد بسب  النساء

 لتقببببببدي مسببببببتمرة فرصببببببة املسببببببتفيدين وغبببببب  املسببببببتفيدين ميببببببن  ممببببببا العببببببا   مببببببدار علبببببب  فعالببببببة املظببببببامل معاجلببببببة آليببببببة سببببببتظل •
 املظببببببامل معاجلببببببة آليببببببة بقنببببببوات املسببببببتفيدين ةوعيبببببب ت لببببببزايدة اجلهببببببود مببببببن املزيببببببد بببببببذ  سيتواصببببببل. املشببببببروع إىل مالحظبببببباهتم
  .شكاوا م تقدي عل  وتشجيعهم

 مالحظببببببباهتم جلمببببببب  اآلخبببببببرين  املصبببببببلحة وأصبببببببحاب املسبببببببتفيدين مبشببببببباركة  الرصبببببببد اخلبببببببارجي أنشبببببببطة تنفيبببببببذ سيسبببببببتمر •
 .املختلفة املشروع  عمليات حو 

 

 املعلومات عن لإلفصا  املقرتحة اإلسرتاتيجية 4-3
 

 ذات العمليبببببات إىل ابإلضبببببافة املشبببببروع حمتبببببوى  بشبببببأ  علومببببباتامل عبببببن ابإلفصببببباح املنفبببببذة الوكببببباالت سبببببتقو  املشبببببروع  تنفيبببببذ أثنببببباء
 فو  املشبببببببروع بدايبببببببة ف املعلومبببببببات عبببببببن لإلفصببببببباح الرئيسبببببببية سبببببببتكو  املواعيبببببببد. املسبببببببتهدفني املصبببببببلحة أصبببببببحاب جلميببببببب  الصبببببببلة
 .املشروع  عند انتهاء مدة وكذل  املدة منتصف

 

 مببببببن حمببببببدد مكببببببو  لكببببببلمناسبببببب    ببببببو حسبببببببما املختلفببببببة القنببببببوات مببببببن مببببببزيج عبببببببارة عببببببن  ببببببي املعلومببببببات عببببببن اإلفصبببببباح طببببببر 
 تمتبببببببب  الببببببببي ابملعلومببببببببات مصببببببببحوبة  حيثمببببببببا أمكببببببببن ذلبببببببب  املباشببببببببرة االجتماعببببببببات  ببببببببذ  تشببببببببمل أ  ميكببببببببن. املشببببببببروع مكببببببببوانت
 ووسبببببببائل اإللكرتونيبببببببة واقببببببب امل عبببببببر وكبببببببذل  ؛والنشبببببببراتواملنشبببببببورات  وامللصبببببببقات والصبببببببحف والتلفزيبببببببو  الراديبببببببو عبببببببر مشببببببباركتها
 الصبببببندو   املنفبببببذين والشبببببركاء الوكبببببالتني ببببببني املناقشبببببات ف املعلومبببببات عبببببن اإلفصببببباح طبببببر  حتديبببببد سبببببيتم. االجتمببببباعي التواصبببببل

 .املشروع ف أعقاب بدء تنفيذ العامة  األشغا  ومشروع للتنمية االجتماعي
 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج
 

 توزيببببببب  .احملبببببببرومنياألشببببببخال و  املعنيبببببببني األشببببببخال مبببببببن وغبببببب  م املتبببببببأثرين األشببببببخال ببببببببني متبادلببببببة اتصببببببباالت إقامببببببة •
 .الوكاالت/  واهليئات احمللية واحلكومات احلكومية غ  واملنظمات احلكوميني املسؤولني عل   املعلومات

 األخبببببرى  املتحبببببدة األمبببببم ووكببببباالت املنفبببببذين الشبببببركاء مثبببببل  املشبببببروع شبببببركاء مببببب  واملنتظمبببببا  املسبببببتمرا  واملتابعبببببة التنسبببببي  •
 .املشاري  تقدي إحاطات حو ل القطاعية واجملموعات

 واجتماعبببببات املباشبببببرة واالجتماعبببببات اهلببببباتف عبببببر) التشببببباور بعمليبببببة احملليبببببة اجملتمعبببببات إببببببالغ – األوليبببببة املرحلبببببة خبببببال  •
 لمشببببببروعل العامببببببة  ببببببدافألاب هبببببباإبالغ – احملليببببببة اجملتمعببببببات مبببببب  ابلتنسببببببي  ميببببببداي مسبببببب  وإجببببببراء  (اجلماعيببببببة املناقشببببببة
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 النسبببببباء ذلبببببب  ف مبببببببا األفببببببراد مجيببببب  مشبببببباركة وأميببببببة التببببببدخل اختيببببببار وأسبببببالي  املتاحببببببة وامليزانيببببببة التببببببدخالت وقطاعبببببات
 .وجدت إ  املهمشة والفئات الضعيفة الفئات أو الضعفاء واألفراد داخليا   والنازحني

للمسببببببتهدفني  األساسببببببية املعلومببببببات بشببببببأ  حريببببببةكببببببل ب ومالحظاهتببببببا آرائهببببببا مشبببببباركة علبببببب  احملليببببببة اجملتمعببببببات تشببببببجي  •
  .احمللية اجملتمعات م  متينة عالقات وبناء

 .والتقييم والرصد والتنفيذ واإلدارة لفرزاب املتعلقة املشاورات أثناءاحمللية  اجملتمعات ردود وشواغل وتوثي  تسجيل •
 الريبببببببببدو  واهلببببببببباتف الريبببببببببد صبببببببببندو ) مثبببببببببل املظبببببببببامل معاجلبببببببببة آليبببببببببة أدوات اسبببببببببتخدا  علببببببببب  احملليبببببببببة اجملتمعبببببببببات تشبببببببببجي  •

 الشببببببكاوى  تقببببببدي كيفيببببببة  علبببببب  التببببببدري  وتببببببوف  السببببببلبية اآلاثر بشببببببأ  السببببببتخدامها ذلبببببب  ف مبببببببا  (وغ  ببببببا اإللكببببببرتوي
 .السرية

 .الوقائية والتداب ( الكول ا مثل) األخرى  الصحية واملخاطراملستجد  كوروان  ف و  التوعية بشأ  •
 اجملتمعببببببات وسببببببالمة صببببببحة بشببببببأ  احملليببببببة اجملتمعيببببببة سببببببؤولياتاملو  دواراأل حتببببببدد الببببببي اجملتمعيببببببة االجتماعيببببببة االتفاقببببببات •

 .احمللية
 التقاليببببببد مبببببب لتببببببتالء   وتكييفهببببببا التمييببببببز للمشبببببباورات بشببببببأ  خمتلفببببببة تقنيببببببات تطبيبببببب  ناملنفببببببذي الشببببببركاءيببببببتم مببببببن قبببببببل  •

 .والعر  والعمر والنوع االجتماعي احمللية والعادات
 

 فياليونيس
 

 األخبببببرى  املتحبببببدة األمبببببم ووكببببباالت املنفبببببذين الشبببببركاء مثبببببل  املشبببببروع شبببببركاء مببببب  واملنتظمبببببا  املسبببببتمرا  واملتابعبببببة التنسبببببي  •
  .املشاري  تقدي إحاطات حو ل القطاعية واجملموعات

 إىل ابإلضبببببافة الببببدف   وتببببواري  الببببدف  ومواقبببب  املشببببروع معبببباي  نشبببببر يببببتم حيبببب  شبببباملة اتصببببا  اسببببرتاتيجية تنفيببببذ ضببببما  •
 .القنوات من جمموعة ابستخدا  االحتيا حو   التوعية ورسائل املظامل معاجلة آلية

 .والتقييم الرصد مشاورات أثناء اآلخرين املصلحة أصحابو  املستفيدين ردود وشواغل وتوثي  تسجيل •
 .املظامل معاجلة آلية قنوات استخدا  عل  احمللية اجملتمعاتو   املستفيدين تشجي  •
 .الوقائية والتداب ( الكول ا مثل) األخرى  الصحية واملخاطراملستجد  كوروان  ف و  التوعية بشأ  •
 .االجتماعي التواصل وسائل ابستخدا األوس   واجملتم  فياليونيس بني متبادلة اتصاالت إقامة •

 

  للمشاورات املقرتحة اإلسرتاتيجية 4-4
 

 كبببببببوروان  فببببببب و  ملواجهبببببببة واالسبببببببتجابة االجتماعيبببببببة احلمايبببببببة لتعزيبببببببز الطبببببببارئ  املشبببببببروع إطبببببببار ف التبببببببدخالت مجيببببببب  أ  إىل ابلنظبببببببر
 املتحبببببببدة األمبببببببم ببببببببرانمجالبببببببذ  ينفبببببببذ   احلببببببباي شبببببببروعامل إطبببببببار ف التبببببببدخالت نفببببببب   بببببببي البببببببيمن ف( 19- كوفيبببببببد) املسبببببببتجد
 بطريقبببببببة املصبببببببلحة وأصبببببببحاب املسبببببببتفيدين مببببببب  املشببببببباورات عقبببببببد سبببببببيتمفإنببببببب    (لألزمبببببببة لالسبببببببتجابة الطبببببببارئ  املشبببببببروع) اإلمنبببببببائي
 نسبببببببباءوال رجببببببببا ال) الفئببببببببات مجيبببببببب  ممثلببببببببي ذلبببببببب  ف مبببببببببا ؛املسببببببببتهدفة للمنبببببببباط  اجملتمعيببببببببة اللجببببببببا  إنشبببببببباء مت مبببببببباحيث أ   مماثلببببببببة 

 االحتياجببببببات علببببب  اعتمببببببادا   التبببببدخل مواقبببببب /  منببببباط سببببببيتم حتديبببببد أولويببببببة  مث  العمليبببببة ف (رومببببببةاحمل والفئبببببات داخليببببببا   والنبببببازحني
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 إشببببراك خطببببةتنفيببببذ  بببببدء فيبببب  سببببيتم الببببذ   العببببا  املوقبببب  فرعببببي مشببببروع كببببل  سببببيحدد الصببببدد   ببببذا ف. للمجتمبببب  املتوقعببببة والفوائببببد
 .املظامل معاجلة وآلية مسوحات الرصد اخلارجي خال  من مستمر رصد إجراء سيتم. املصلحة أصحاب

 
 7واملشاورات  املعلومات عن لإلفصا   املقرتحة اإلمنائي املتحدة األمم برانمج إسرتاتيجية: 2 رقم جدول

 
 اإلفصا   سيتم اليت املعلومات قائمة الفرعي  املشروع مرحلة

 عنها 
 املعنية اجلهة  املستهدفة  الفئة الوسائل

 وتقييم وفحص حتديد
 املشروع 

واالجتماعية  البيئية اإلدارة خطة وثيقة
  املستهدفة  الفئات املنطقة  تتضمن
  آلية/  التظلم آلية التقديرية  التكلفة
إدارة املخاطر  إطار  الشكاوى معاجلة 
  خماطر وإدارة واإلجتماعيةالبيئية 
 وخطط املهنية والسالمة الصحة

  النوع عل  القائم العنف التخفيف 
واالعتداء  االستغال /  االجتماعي
  الوقاية / التخفيف خطة/  اجلنسيني

 النوع عل  القائم العنف من
 . االجتماعي

الزايرات   التشاركية  الوسائل
 م  التقيداالجتماعات /  املباشرة

 املشاورات االجتماعي  لتباعداب
 الواثئ   العامة 

: املعنية  والفئات املتأثرة الفئات
  واملسنني والشباب والنساء الرجا 

 والفئات اإلعاقة ذو  واألشخال
  والنازحني نواملهاجري احملرومة
 داخليا  

  املتحدة األمم برانمج
 خال  من اإلمنائي
 املنفذين الشركاء

  حو  تدري /  توعية جلسات
 القائم العنف/  االجتماعي النوع
  والتحرش االجتماعي النوع عل 

 املظامل معاجلة آلية قنوات اجلنسي 
 السرية شكاوى/  والشكاوى
 اهلوية  وإخفاء

 الفئات  املتأثرين األشخال
 ية اجملتمع  ا  لج الو  والنساء املهمشة

  املتحدة األمم برانمج
 والشركاء اإلمنائي
ني ف  خصائياألو  املنفذين
  والنوع احلماية جما 

 االجتماعي 

 الفرعي  املشروع تنفيذ ريراتق والرصد  التنفيذ
 والوقاية واالعتداء اجلنسيني االستغال 

 النوع عل  القائم العنف من
  املظامل معاجلة آلية وأنواع االجتماعي 
خطة إدارة   و واحلوادث وإغالقها 
  العمالة 

  التخفيف  تداب و  ةالبيئيواملخاطر   
 النوعية  األثر ومؤشرات

 مناقشات/  امليدانية الزايرات
 واملشاورات الرتكيز  جمموعات

 واجملتمعية  العامة

  احملرومة/  املتأثرة الفئات
 ية اجملتمع ا  لجال املستهدفة 

  املتحدة األمم برانمج
 اإلمنائي 

احللقات النقاشية /  املشاورات
/   اليومية االجتماعات  زةاملرك

 آلية حاالت امليدانية  الزايرات
 حتديثاتو  وتقارير املظامل معاجلة
   احلوادث

  املتأثرة  الفئاتو  املتأثرين األشخال
  واملصابني اجملتمعية واللجا  

 ومقدمي الشكاوى 

  املتحدة األمم برانمج
 والشركاء اإلمنائي
  فني خصائياألو  املنفذين
 احلماية  جما 

 احلوادث /  املظامل معاجلة آلية
  إحالة/  الوقاية من مسارات
  النوع عل  القائم العنف

 اجلنسي  والتحرش االجتماعي
 شهرية ال نصف/  يوميةال تقاريرالو 

  من والناجني اجملتمعية اللجا  
  النوع عل  القائم العنف

   اجلنسي والتحرش االجتماعي

  املتحدة األمم برانمج
 والشركاء اإلمنائي
ني ف  خصائياألو  املنفذين
 االجتماعي النوع جما 

 واحلماية 
 والتقييم لرصدا التفتيش املوقعي ف إطار واإلغالق  التقييم

  الرصد اخلارجي  ريراتق  أمكن حيثما
 الواثئ  

  م  الرتكيز جمموعات مناقشات
 املستفيدين وغ  املستفيدين

واألشخال   املتأثرين األشخال
 وغ  احملرومني/  املعنيني

 احمللية  واحلكومات املستفيدين

  املتحدة األمم برانمج
  جهة الرصد م  اإلمنائي
  املتعاقد معها اخلارجي
 املنفذين  والشركاء

 
 

 
 . تهم أنشط ف مجي   تداب  الوقاية من ف و  كوروان املستجد   كافةتضمني    مج األمم املتحدة اإلمنائي والشركاء املنفذينبرانيتعني عل    7
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 مببببببب  والتواصبببببببل للتشببببببباور ناملنفبببببببذي الشبببببببركاءمبببببببن قببببببببل ( أعبببببببال  2 رقبببببببم اجلبببببببدو  نظبببببببرأ) متعبببببببددة وتقنيبببببببات طبببببببر  سبببببببيتم تنفيبببببببذ
 :مثل املستهدفة  والفئات للموق  وفقا   منها التحق  يتم الي املصلحة أصحاب جمموعات

 

 .الصلة ذات واملنظمات املصلحة أصحاب م  واملباشرة املنظمة شب  املقابالت •
 .ورقية واإللكرتونيةال واالستبياانت املسوحات •
 .الرتكيز جمموعات أو/  و العمل وورش العامة االجتماعات •
 .التشاركية هجوالنُ  األسالي  •
 .القرار واختاذ للتشاور  األخرى  التقليدية اآلليات •
 الفرديببببببة اللقبببببباءات أثنبببببباء تثببببببار قببببببد تعليقببببببات أ   لتلقببببببي املصببببببلحة أصببببببحاب إشببببببراك ومشبببببباورات فعاليببببببات تنفيببببببذ سببببببيتم •

 .يةاجملتمع والدوراتاجلماعية   واللقاءات
 تقيببببببببيمو  إدارةو  فحببببببببصو  حتديببببببببد مراحببببببببل خببببببببال  مسببببببببتمر بشببببببببكل االجتماعببببببببات تنظببببببببيم سببببببببيتم املشببببببببروع  دورة خببببببببال  •

  .بشأن  التقارير وإعداد املشروع
 أو التواصبببببل  أثنببببباءاالجتمببببباعي  لتباعبببببداخلاصبببببة اب الوقايبببببة تبببببداب  تطبيببببب  سبببببيتم  املسبببببتجد كبببببوروان  فببببب و ف  بببببل تفشبببببي  •

 .املصلحة أصحاب م  شاوراتامل أثناء املباشرة واملناقشة األشخال من حمدد  عدد االجتماع م 
ا •  تقنيبببببببات حتديبببببببد مشبببببببرتك بشبببببببكل سبببببببيتم والكتاببببببببة  القبببببببراءة علببببببب  املصبببببببلحة أصبببببببحاب جمموعبببببببات معرفبببببببة لقبببببببدرة وفقببببببب 

  .والتعليقات واملالحظات البياانت جبم  اخلاصة التواصل
إ   ةقصببببب   فيببببديولقطببببات و  وصببببور مكتببببوب تقريببببر خببببال  مبببببن عمليببببة تشبببباور أ   توثيبببب  ناملنفببببذي الشببببركاء سببببيتعني علبببب  •

 النسبببببباء مشبببببباركة لضببببببما  العامببببببة املشبببببباورات ف اجلنسببببببني بببببببني الفصببببببل مراعبببببباةينبغببببببي فإنبببببب   ذلبببببب   جانبببببب  إىل. أمكببببببن
 .املصلحة أصحاب خمتلف بني التمييز وعد  حبرية
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 واملشاورات املعلومات عن لإلفصا   املقرتحة اليونيسيف اسرتاتيجية: 3 رقم جدول

 

 املشروع  مرحلة
 سيتم اليت املعلومات قائمة

 املعنية اجلهة  املستهدفني املصلحة أصحاب الوسائل املقرتحة  عنها  الكشف

  دورة كل  وأثناء قبل
 دفع

 التحويالت مشروع معاي 
  ومواعيد مواق  النقدية 
  من  التظلم  آلية الدف  

  من والوقاية االحتيا 
 واالعتداء االستغال 
 من الوقاية تداب  اجلنسيني 
 املستجد  كوروان  ف و 

  املستوى عل  واحملافظني السلطات الرمسية  واملراسالت الرمسية االجتماعات
 املركز  

 اليونيسيف 

 واملراسالت الرمسية االجتماعات
 التيس   اجتماعات  الرمسية

 احملافظات مستوى عل  السلطات
 واملديرايت

  االجتماعي   الصندو   /  اليونيسيف
 التيس   منظمة خال  من للتنمية

  والقادة ناملؤثري  يةاجملتمع  اللقاءات
   (الشفهي التواصل) اجملتمعيني
 االجتماعي التواصل وسائل الراديو 

 خط   (واتساب تويرت  فيسبوك )
 التظلم  آلية  (املساجد أئمة) اجلمعة

 الالفتات ذل  ف مبا املطبوعات
 واملنشورات  وامللصقات والبطاقات

 وأفراد اجملتم  احمللية الفاعلة اجلهات
  الرعاية صندو  احمللي واملستفيدين من

 االجتماعية 

  االجتماعي   الصندو /    فياليونيس 
  منظمة   مو في  خال   من  للتنمية
  التظلم وآلية التيس 

 ف ياليونيس   االستشارية  اللجنة أعضاء اإلجناز تقارير
  الدفع دورات بنيما 
 ( التنفيذ توقف مرحلة)

 التحويالت مشروع معاي 
 االحتيا  من  النقدية 
 االستغال  من والوقاية

 تداب  اجلنسيني  واالعتداء
  كوروان  ف و  من الوقاية

 املستجد 

 احمللي واملستفيدين من أفراد اجملتم  التظلم  آلية
 االجتماعية  الرعاية صندو 

  االجتماعي   الصندو /    فياليونيس 
  آلية   مو في  خال   من  للتنمية
 التظلم 

 ف ياليونيس   االستشارية  اللجنة أعضاء اإلجناز تقارير

 

 كببببببوروان  فبببببب و  ملواجهببببببة الضببببببرورية الوقائيببببببة ابلتببببببداب  صببببببار  بشببببببكل املشببببببروع سببببببيلتز  اإلسببببببرتاتيجية   ببببببذ  تنفيببببببذ أثنبببببباء •
 أغطيببببببة أو الكمامببببببات اسببببببتخدا  والتأكببببببد مببببببن كافيببببببة  تباعببببببد جسببببببد   مسببببببافة علبببببب  احلفببببببا  ذلبببببب  ف مبببببببا  املسببببببتجد
 عقبببببببببد فضبببببببببلويُ   اليبببببببببدين ملعقبببببببببم املنبببببببببتظم االسبببببببببتخدا  واعتمببببببببباد االجتماعبببببببببات ف املشببببببببباركني مجيببببببببب  قببببببببببل مبببببببببن الوجببببببببب 

 .املشاركني من قليل عدد حبضور  الطل  اهلواء ف االجتماعات
 

 الضعيفة الفئات آراء لدمج املقرتحة اإلسرتاتيجية 4-5
 

 والشببببركاء اإلمنببببائي املتحببببدة األمببببم وبببببرانمج فياليونيسبببب  مببببن قبببببل املصببببلحة أصببببحاب شببببراكاخلاصببببة إب التاليببببة املبببببادئ  سببببيتم تطبيبببب 
 :ناملنفذي

 

 مبببببببن أبكملهبببببببا املشبببببببروع حيببببببباة دورة خبببببببال  املشبببببببروع حبببببببو  العامبببببببة املشببببببباورات ستسبببببببتمر: والكاملربربربربربربة احلربربربربربربرة املشربربربربربرباركة •
 .والتخويف والتدخل واإلكرا  التالع  من خالية املصلحة أصحاب مشاركة ستكو . التنفيذ وحى  اإلعداد
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 نطببببببا  علبببببب  وتوزيعهببببببا املعلومببببببات تببببببوف  سببببببيتم: وتلقربربربربربربي املالحظربربربربربربات املسربربربربربربتنرية واملشربربربربربرباركة املتبربربربربربربادل االتصربربربربربربال جنربربربربربربُ  •
 يسبببببهلو  ومفهومبببببةآنيبببببة  معلومبببببات إىل اسبببببتنادا   تنفيبببببذ ذلببببب  يبببببتمو  مالئبببببم؛ شبببببكلب املصبببببلحة أصبببببحاب مجيببببب  ببببببني واسببببب 

 علببببب  املصبببببلحة أصبببببحاب تشبببببجي  جمموعببببباتيبببببتم  املسبببببتمرة  االجتماعبببببات خبببببال  مبببببن. ابملشبببببروع تتعلببببب  إليهبببببا الوصبببببو 
 .عالية بسرية تعليقات أ   لتقدي بريد وصندو  ساخن خط  توف  ابإلضافة إىل  املالحظات تقدي

. فعالببببببة عالقببببببات وبنبببببباء أفضببببببل تواصببببببل لببببببدعم املصببببببلحة أصببببببحاب حتديببببببد يببببببتم: ومبربربربربربدأ ال الربربربربربرر وال الربربربربربرار الشربربربربربمول •
. التشببببباور عمليبببببة ف املشببببباركة علببببب  املصبببببلحة أصبببببحاب مجيببببب  تشبببببجي  دائمبببببا   يبببببتم. شببببباملة املشببببباري  ف املشببببباركة عمليبببببة

 املصبببببببلحة أصبببببببحاب احتياجبببببببات مراعببببببباة. املصبببببببلحة أصبببببببحاب جلميببببببب  املعلومبببببببات إىل املتكببببببباف  الوصبببببببو  جيببببببب  إاتحبببببببة
  .املشاركة أسالي  اختيار علي  يقو  الذ   األساسي  املبدأتُعد 

 األسببببببر وخاصببببببة واألقليببببببات الضببببببعيفة للفئببببببات خببببببال ا تمببببببا  إيببببببالء يببببببتم: واملباشربربربربربربرة واخلاصربربربربربربة املنفصربربربربربربلة املشربربربربربرباورات •
 العرقيبببببببببة للمجموعبببببببببات الثقافيبببببببببة واحلساسبببببببببيات اإلعاقبببببببببة ذو   واألشبببببببببخال واملسبببببببببنني والشبببببببببباب  نسببببببببباء تعيلهبببببببببا البببببببببي
  .املتنوعة

 واجتماعببببببات الفرديببببببة االجتماعبببببات مببببببن خمتلفبببببة أنببببببواع  نبببببباك: املختلفربربربربربة االجتماعربربربربربات وأنربربربربربواع الدوريربربربربربة االجتماعربربربربربات •
 علببببببب  اعتمبببببببادا   اسبببببببتخدامها سبببببببيتم وكلهبببببببا املباشبببببببرة  اخلاصبببببببة واالجتماعبببببببات العامبببببببة والتجمعبببببببات الصبببببببغ ة اجملموعبببببببات

 اجملتمببببببب  ف األخبببببببرى  الفئبببببببات مببببببب  ومناقشبببببببتها آرائهبببببببم أخببببببذ ويبببببببتم ؛املصبببببببلحة أصبببببببحاب جمموعبببببببات واحتياجبببببببات املوقبببببب 
 .احمللي

 

 الزمنية األطر 4-6
 

 عبببببببن املناسببببببب  واإلفصببببببباح املناسببببببب  التواصبببببببل بضبببببببما  ناملنفبببببببذي والشبببببببركاء واليونيسبببببببيف اإلمنبببببببائي املتحبببببببدة األمبببببببم ببببببببرانمج يلتبببببببز 
 .املصلحة أصحاب جمموعات م  املستمرة واالجتماعات املشاورات خال  من  املعلومات

 

 :التاي النحو عل  سيتم ذل  اإلمنائي  املتحدة األمم لرانمج ابلنسبة
 

 يبببببببة املعنيبببببببةتمعاجمل لجنبببببببةوال املنفبببببببذين للشبببببببركاء التبببببببابعني امليبببببببدانيني واملشبببببببرفني املبببببببو فني ببببببببني يبببببببومي اجتمببببببباع عقبببببببد يبببببببتم •
 الفرعي. ملشروعاب

 علببببب  القبببببائم العنبببببف/  االجتمببببباعي والنبببببوع منسببببب  احلمايبببببة قببببببل مبببببن سبببببنوية وربببببب  وشبببببهرية شبببببهرية نصبببببف دوريبببببة زايرات •
  .املنفذين الشركاء اإلداريني لدى  و فنياملو  االجتماعي النوع

 .ميدانية وزايرات أولية بزايرات اخلارجي وجهة الرصد اإلمنائي املتحدة األمم برانمج سيقو  •
 . التظلم آليةيتم تفعيل  شكاوى  أية تقدي حالة ف وفور   عاجل بشكل •
 أسببببببوعني غضبببببو  ف ومعاجلتهبببببا البببببتظلم ليبببببةاملتعلقبببببة آ والقضبببببااي شبببببكاوى ال مجيببببب بشبببببأ   تخفيبببببفال ينبغبببببي اختببببباذ تبببببداب  •

 كببببببا   ف حببببببا  الببببببذ  مت تطببببببوير  إبطببببببال  تنبيبببببب  املعلومببببببات إدارة نظببببببا  سببببببيقو   أيضببببببا   .الشببببببكاوى  معاجلببببببة آلليببببببة وفقببببببا  
 .والشواغل للقضااي املل  الطاب  إىل استنادا   الفور عل  الشكاوى  معاجلةيتعني 
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 احلببببببباي البببببببزم  اإلطبببببببار نفببببببب  للتنميبببببببة االجتمببببببباعي الصبببببببندو /  فياليونيسببببببب  سبببببببتتبى النقديبببببببة  التحبببببببويالت كبببببببو مب فيمبببببببا يتعلببببببب 
 خببببال  مببببن الببببدف  فببببرتة وأثنبببباء قبببببل املصببببلحة أصببببحاب إشببببراك مبببب   لألزمببببة لالسببببتجابة الطببببارئ  املشببببروع تنفيببببذ خببببال  املسببببتخد 
 فاعلببببة تظلببببم آليبببةعببببر و   البببدف  فببببرتة وبعبببد وأثنبببباء قببببل يببببتم تنفيببببذ ا البببي التوزيبببب  بعبببد مببببا رصبببدالو  اخلببببارجي والرصبببد التيسبببب  أنشبببطة
 ذات الروتوكببببببوالت بواسببببببطة احملببببببدد الببببببزم  اإلطببببببار ضببببببمن بشببببببأهنا إجببببببراءات واختبببببباذ الفببببببور علبببببب  املظببببببامل حتليببببببل خالهلببببببا مببببببن يببببببتم
 .الصلة

 

 للمشروع املستقبلية واملراحل التعليقات استعراض 4-7
 

 والشببببببفوية املكتوبببببببة التعليقبببببباتجبمبببببب   اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم وبببببببرانمج فياليونيسبببببب و  للمشببببببروع ناملنفببببببذي الشببببببركاء سببببببيقو  مجيبببببب 
 والصببببببندو  فياليونيسبببببب  ف إنشببببببا  ا مت الببببببي املظببببببامل  معاجلببببببة وآليببببببة الشببببببكاوى  معاجلببببببة آليببببببة إىل املصببببببلحة أصببببببحاب مببببببناملقدمببببببة 

 املتحبببببببدة األمبببببببم ببببببببرانمج سبببببببيقو  ذلببببببب   إىل ابإلضبببببببافة. املشبببببببروع تنفيبببببببذ أثنببببببباء العامبببببببة األشبببببببغا  ومشبببببببروع للتنميبببببببة االجتمببببببباعي
 وقببببببتالو  للقضببببببااي وفقببببببا   املظببببببامل معاجلببببببة آليببببببةاملقدمببببببة عببببببر  شببببببكاوى ال مجيبببببب  لتصببببببنيف املعلومببببببات دارةإل نظببببببا  بتطببببببوير اإلمنببببببائي

 مجيبببببب  مبببببب  التعامببببببل ضببببببما  علبببببب  املنفببببببذين والشببببببركاء اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم مجوبببببببران فياليونيسبببببب  توافبببببب . الببببببالز  للببببببرد عليهببببببا
 للروتوكببببببو  وفقببببببا   حلهببببببا يببببببتم وأ  واإلنصبببببباف الطبيعيببببببة والعدالببببببة النيببببببة حلسببببببن وفقببببببا   املظببببببامل معاجلببببببة آليببببببةاملقدمببببببة عببببببر  شببببببكاوى ال

 ذلببببب   إىل ابإلضبببببافة .قانونيبببببة/  قضبببببائية إجبببببراءات خبببببال  مبببببن معينبببببة حببببباالت مببببب  للتعامبببببل ضبببببرورة  نببببباك كبببببنت مل مبببببا  8احلببببباي
 والشبببببببركاء اإلمنبببببببائي املتحبببببببدة األمبببببببم وببببببببرانمج فياليونيسببببببب  سبببببببتقو . علببببببب  القضبببببببااي اهلامبببببببة عاجلبببببببة بتقبببببببدي ردود املشبببببببروع سبببببببيقو 
 أصبببببحاب شبببببواغل فيمبببببا يتعلببببب  ابسبببببتعراض واملسببببباءلة الشبببببفافية يتبببببي  عليببببب  متفببببب  معلومبببببات دارةإل مشبببببرتك نظبببببا  بتطبببببوير املنفبببببذين
 الفوريببببببة االحتياجببببببات أو للشببببببواغل لالسببببببتجابة واهلبببببباتف السبببببباخن اخلببببببط  خببببببدماتبتببببببوف   املنفببببببذو  الشببببببركاء سببببببيقو . املصببببببلحة
 .التنفيذ مرحلة خال  والعاجلة

 

 املصلحة أصحاب إشراك أنشطة اخلاصة بتنفيذ واملسؤوليات املوارد .5
 

 املوارد 5-1
 

 ببببببرانمج سبببببيعمل. عبببببامني مبببببدى  علببببب  املشبببببروع دارةمبببببا الطبببببرفني املعنيبببببني إب واليونيسبببببيف اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج سبببببيكو 
 مببببببب  فياليونيسببببببب  وسبببببببتعمل العامبببببببة  األشبببببببغا  ومشبببببببروع للتنميبببببببة االجتمببببببباعي الصبببببببندو  مببببببب  ابلتعببببببباو  اإلمنبببببببائي املتحبببببببدة األمبببببببم

 املنفببببببذين الشببببببركاء قببببببدرات حتسببببببني علبببببب  واليونيسببببببيف اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج سببببببيعمل. للتنميببببببة االجتمبببببباعي الصببببببندو 
 مشبببببباركة وضببببببما فعببببببا   االجتماعيببببببة بشببببببكل ابحلمايببببببة املتعلقببببببة املسببببببائلمعاجلببببببة و  املصببببببلحة أصببببببحاب إشببببببراكخطببببببة  تنفيببببببذ علبببببب 

 .املشروع أنشطة مجي  خال  من املصلحة أصحاب
 

 
تصعيد ا إىل القنوات التشريعية الرمسية أو    يتوج خاصة إذا كا     ا  يوم  30ستغر  أكثر من  تقد    منها  لتتم معاجلتها  ف حني أ  البعض اآلخر   ا  يوم  15  –  1تستغر  أغل  التظلمات ما بني     8

 . التحقي  من قبل طرف اثل 
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 ممبببببا املعنيببببة  الوكبببباالت تببببدير ا اتصببببا  مراكببببز إلنشبببباء اخلببببارجي للرصببببد جهببببة ابلتعاقببببد مبببب  اإلمنببببائي املتحببببدة األمببببم بببببرانمج سببببيقو 
 أ   ف الشبببببببكاوى  لتلقبببببببي احملمولبببببببة واهلواتبببببببف اإللكبببببببرتوي الريبببببببد عبببببببر اتصبببببببا  وسبببببببائل علببببببب  املنفبببببببذين الشبببببببركاء حصبببببببو  يكفبببببببل
 .وقت

 

 والرصببببببد التيسبببببب  تكبببببباليف ف للتنميببببببة االجتمبببببباعي والصببببببندو  فياليونيسبببببب  ستشببببببارك  النقديببببببة التحببببببويالت كببببببو مب فيمببببببا يتعلبببببب 
 مببببببن املسببببببتفيدين إىل اخلببببببدمات وصببببببو  أجببببببل مببببببن اخلببببببدمات مقببببببدمي مبببببب  املوقعببببببة للعقببببببود وفقببببببا   املظببببببامل معاجلببببببة وآليببببببة اخلببببببارجي
 .االجتماعية الرعاية صندو 

 

 التظلم آلية .6
 

 لتوجيهبببببات وفقبببببا   البببببيمن ف العمبببببل ف سبببببابقة خبببببرة ولبببببديهما الشبببببكاوى  ملعاجلبببببة وآليبببببة لبببببتظلمل آليبببببة املعنيبببببني الطبببببرفني كبببببال  لبببببدى 
 .الدوي البن  ولوائ  وقواعد واليونيسيف اإلمنائي  املتحدة األمم برانمج

 
 
 
 
 

 اإلمنائي املتحدة األمم برانمج 6-1
 

 أو مسببببببتوى  عببببببن رضببببببا م عببببببد  عببببببن التعببببببب  مببببببن املصببببببلحة أصببببببحاب يببببببتمكن أ  الببببببتظلم آليببببببة عببببببر شببببببكوى أ   تقببببببدي يضببببببمن
 املتخبببببذة اإلجبببببراءات ف نقبببببصأ  و  سبببببلبية إجبببببراءات أ   حتديبببببد تتبببببي  افإهنببببب  ذلببببب   إىل ابإلضبببببافة. املعببببب  الطبببببرف أنشبببببطة جبببببودة
 أ   أو املتبببببأثر ملسبببببتفيدا معببببباانة ف مباشبببببر غببببب  أو مباشبببببر بشبببببكل تتسبببببب  والبببببي ماشبببببركائه أو املعنيبببببني نيالطبببببرف مبببببن أ   قببببببل مبببببن

إىل  أو تسببببببليمها بشببببببكل مباشببببببر الفرعيببببببة  املشبببببباري  ف الشببببببكاوى  تقببببببدي صببببببندو  عببببببر الشببببببكاوى  ينبغببببببي تلقببببببي. آخببببببر طببببببرف
  حمببببببددة إلكببببببرتوي بريببببببد وعنبببببباوين فبببببباك  أو  بببببباتف أرقببببببا  عببببببر أو  املكلببببببف الببببببتظلم آليببببببة مسببببببؤو  أو مكلببببببف ميببببببداي مسببببببؤو 
 لالسببببببتجابة الطببببببارئ  املشببببببروع ف إطببببببار إنشبببببا  ا مت الشببببببكاوى  ملعاجلببببببة آليببببببة توجببببببد .التنفيبببببذ مراحببببببل قبببببببل ونشببببببر ا تبادهلببببببا وسبببببيتم
 كبببببوروان  فببببب و  ملواجهبببببة واالسبببببتجابة االجتماعيبببببة احلمايبببببة لتعزيبببببز الطبببببارئ  املشبببببروع مببببب لتبببببتالء   وتكييفهبببببا حتسبببببينها سبببببيتمو لألزمبببببة 

واالعتببببببببداء  االسببببببببتغال /  االجتمبببببببباعي النببببببببوع علبببببببب  القببببببببائم والعنببببببببف االجتمبببببببباعي ابلنببببببببوع املتعلقببببببببة الشببببببببكاوى  املسببببببببتجد ملعاجلببببببببة
تقبببببببدي  وصبببببببندو  االتصبببببببا  مركبببببببز مثبببببببل خمتلفبببببببة قنبببببببوات عبببببببر الشبببببببكاوى  احملدثبببببببة الشبببببببكاوى  معاجلبببببببة آليبببببببة سبببببببتتلق . اجلنسبببببببيني
 وإغالقهبببببا ورصبببببد ا اذ تبببببداب  التخفيبببببف بشبببببأهناواختببببب  تسبببببجيلها يتموسببببب  اإللكبببببرتوي والريبببببد واتسبببببابتطبيببببب  و  واهلببببباتف الشبببببكاوى 

 :يلي كما   ي الشكاوى  معاجلة آلية أ داف. يوما   15 غضو  ف
 

 .واملستفيدين للتنمية االجتماعي الصندو  أما  املساءلة حتسني (1
 االجتمبببببببباعي والصببببببببندو  املسببببببببتفيدين بببببببببني العالقببببببببة وتعزيببببببببز اخلببببببببدمات تقببببببببدي عببببببببن املسببببببببتفيدين رضببببببببا مسببببببببتوى  زايدة (2

 .للتنمية
 .الشركاء/  املستفيدين شكاوى  ملعاجلة إليها الوصو  وميكن وعادلة فعالة آليات توف  (3
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 .الشكاوى  معاجلة بشأ  للتنمية االجتماعي الصندو  مو في توجي  (4
 .يناملستمر  والتحسني والتعلم درجة االنتبا  للمشاكل ورف  األخطاء تصحي  إاتحة (5

 

 :يلي ما ذل  ف مبا املهمة  اخلصائص من بعدد الشكاوى  معاجلة آلية تتميز
 

 .وى اوالشك اتالتعليقتقدي  ف الشركاء/  املستفيدين حقو  محاية (1
 .الشكاوى  معاجلة عند واإلنصاف احلياد (2
 .احلساسة لشكاوى عل  ا سريعة وردود قص ة دورة: التوقيت (3
  حببببببو  كافيببببببة  معلومببببببات ولببببببديهم  منهببببببا الغببببببرض ويفهمببببببو  ابإلجببببببراءات إملببببببا  الشببببببركاءلببببببدى  يكببببببو  سببببببوف: الشببببببفافية (4

 .عملها كيفية  وفهم إليها الوصو  كيفية
ف مرببببببب   الوقببببببوف أو وتظلمببببببات شببببببواغل مببببببا لببببببديهم مببببببن إلاثرة ابلراحببببببة األشببببببخال فيهببببببا يشببببببعر بيئببببببة خلبببببب : السببببببرية (5

 يببببببتم وال األشببببببخال مببببببن حمببببببدود عببببببدد علبببببب  تقببببببدميها يببببببتم معلومببببببات أ   يقتصببببببر تببببببداو  أ  السببببببرية تكفببببببل. الشببببببهود
 .الشكوى  ملقد  واألما  احلماية عنصر توفر فإهنا وابلتاي واس   نطا  عل  نشر ا

 مببببببن ممكبببببن عبببببدد أكبببببر قبببببببل مبببببن متاحببببببا  بكبببببل ُيسبببببر الشبببببكاوى  معاجلبببببة آليبببببة إىل الوصببببببو  سبببببيكو : الوصبببببو  إمكانيبببببة (6
 .املشاري  تنفيذ في  يتم الذ   املوق  ف صلحةأصحاب امل جمموعة من جمموعات أ   ضمن األشخال

 معاجلبببببة آليبببببة التكامبببببل مببببب  إىل اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم رانمجاخلاصبببببة بببببب  املؤسسبببببية املصبببببلحة صبببببحابأل سبببببتجابةاال آليبببببة هتبببببدف
 إضببببببافية رمسيببببببة وسببببببيلة املصببببببلحة صببببببحابأل سببببببتجابةاال آليببببببة تببببببوفر. املشببببببروع دورة طببببببوا  املعنيببببببة ألطببببببرافاخلاصببببببة اب الشببببببكاوى 
 آاثر لببببب  كبببببو ت قبببببد املشبببببروع  أب يكبببببو  لبببببديهم اعتقببببباد عنبببببدما اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج مببببب  لالخنبببببرا  املصبببببلحة ألصبببببحاب
 معاجلببببببة آليببببببة خبببببال  مببببببن البببببرد عببببببن راضبببببني يكونببببببوا ومل املعنيببببببة األطبببببراف لببببببدى  خمببببباوفهم أاثرواو  علببببببيهم سبببببلبية بيئيببببببة أو اجتماعيبببببة
 بشببببببكل األوضببببباع  ببببببذ  ملعاجلبببببة اإلمنببببببائي املتحبببببدة األمببببببم لبببببرانمج وسببببببيلة املصبببببلحة صببببببحابأل سبببببتجابةاال آليببببببة تبببببوفر. الشبببببكاوى 
 .وشفاف متوق  حنو وعل  منهجي

 

 :ما يلي إىل اإلمنائي املتحدة األمم رانمجاخلاصة ب املصلحة صحابأل ستجابةاال آلية هتدف
  

 األمبببببم ببببببرانمج مبشببببباري  املتبببببأثرين اآلخبببببرين املصبببببلحة وأصبببببحاب احملليبببببة للمجتمعبببببات واالجتماعيبببببة البيئيبببببة النتبببببائج حتسبببببني •
 .اإلمنائي  املتحدة

 جتنببببب  أجبببببل مبببببن والبيئيبببببة  االجتماعيبببببة مبعببببباي   املتعلقبببببة املخببببباطر إدارة علببببب  اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج قبببببدرة تعزيبببببز •
   .والبيئية االجتماعية اآلاثر ختفيف أو

 ابملخببببببباطر يتعلببببببب  فيمبببببببا املشبببببببروع ف املصبببببببلحة أصبببببببحاب لشبببببببواغل اإلمنبببببببائي املتحبببببببدة األمبببببببم ببببببببرانمج ضبببببببما  اسبببببببتجابة •
 .والبيئية االجتماعية واآلاثر

 طلبببببباتال دمبببببج خبببببال  مبببببن  املصبببببلحة صبببببحابأل سبببببتجابةاال آليبببببة تشبببببغيلالعملبببببي مبببببن  والبببببتعلمتلقبببببي اآلراء و  ضبببببما  •
اخلبببببببال  النتبببببببائج علببببببب  القبببببببائم املعلومبببببببات إدارة نظبببببببا  ف والنتبببببببائج والبببببببردود املصبببببببلحة صبببببببحابأل سبببببببتجابةاال آليبببببببة عبببببببر

  .اجلودة ضما  وعمليات اإلمنائي املتحدة األمم رانمجب
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 رصبببببد يببببتم  اإلمنبببببائي املتحببببدة األمببببم ببببببرانمج إىل املعنيببببني الطببببرفني قببببببل مببببن املظببببامل معاجلبببببة آليببببة عببببن شبببببهر   تقريببببر تقببببدي •
 اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج قببببببل مبببببن الشبببببكاوى  معاجلبببببة آليبببببة البببببي تسبببببتغرقها دةاملببببب و  الشبببببكاوى البببببواردة ف  قضببببباايال

 .ارجياخل الرصد وجهة
 ومتكببببببامال   منتظمببببببا   جببببببزءا   لتكببببببو  والبيئيببببببة االجتماعيببببببة املظببببببامل معاجلببببببة عمليببببببات بببببببني املمارسببببببات أفضببببببل وتعزيببببببز مراعبببببباة •

 املشروع. إدارة من
 وإنشبببببباء املعلومببببببات دارةإل نظببببببا  لتطببببببوير ارجياخلبببببب  للرصببببببد جهببببببة ابلتعاقببببببد مبببببب  اإلمنببببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمج سببببببيقو  •

 .املعنيني ابلشركاء اخلاصة املعلومات إدارة أنظمة إىل ابإلضافة ؛شكاوى  أ   لتلقي الساخن خلط اب اتصا  مركز
 

 اليونيسيف 6-2
 

احملليببببببة  اجملتمعببببببات وأفببببببراد املسببببببتفيدين مببببببن الشببببببكاوى  تلقببببببي يببببببتم حيبببببب  الشببببببكاوى  جلمبببببب  علبببببب  مكببببببو  الببببببتظلم آليببببببة تشببببببتمل
واختببببببببباذ  الشبببببببببكاوى  حتليبببببببببل يبببببببببتم حيببببببببب  للمعاجلبببببببببة ومكبببببببببو   املشبببببببببروع إدارة معلومبببببببببات نظبببببببببا  ف وإدخاهلبببببببببا املشبببببببببروع ومبببببببببو في

 وال بسبببببرية الشبببببكاوى  مجيببببب  مببببب  التعامببببل تميببببب  إال أنببببب   البببببتظلم تقببببدي عنبببببد الشبببببكوى  مقبببببد  بيبببباانت مجببببب  يبببببتم. جببببراءات بشبببببأهنااإل
 .ضد م الشكوى  تقدي يتم الذين ألولئ  الشكوى  مقد  معلومات عن الكشف يتم
 

  ببببباتف خبببببط  ابسبببببتخدا  شبببببكاوا م لتقبببببدي صبببببنعاء ف ملشبببببروعغبببببراض األ إنشبببببا   مت البببببذ   تصبببببا اال مركبببببز املسبببببتفيدو  يسبببببتخد 
 وتببببببتم  علبببببب  األقببببببل اليببببببو  ف سبببببباعات 8 ويعمببببببل األسبببببببوع ف أاي  سببببببتةل ا  مفتوحبببببب  االتصببببببا  مركببببببزيظببببببل (. 8003090) جمبببببباي
 .املكاملات لعدد املستمر الرصد عل  بناءا   للطل  الستجابةل االقتضاء حس  العمل ساعات عدد زايدة

 

 االتصبببببا  مركبببببز سبببببيعمل اخلدمبببببة   بببببذ  اسبببببتقاللية ضبببببما  إىل واحلاجبببببة الشبببببكاوى  تلقبببببي وجبببببودة فعاليبببببة بشبببببأ  للمخببببباوف نظبببببرا  
 التأكببببببببد مببببببببن علبببببببب  – وإاناث   ذكببببببببورا   – تببببببببدريبهم مت الببببببببذين االتصببببببببا  مركببببببببز وكببببببببالء يعمببببببببل. املباشببببببببر فياليونيسبببببببب  إشببببببببراف حتببببببببت

 لتيسبببببببب  وذلبببببببب   للشببببببببكوى املالئببببببببم  نببببببببوعال ضببببببببمن املعلومببببببببات إدارة نظببببببببا  فالشببببببببكاوى  وحببببببببدة فالشببببببببكاوى   ببببببببذ  تسببببببببجيل
  .واملعاجلة  التحليل

 

 اهلبببببباتف  شبببببببكة تغطيهببببببا ال الببببببي أو احملببببببدودة اهلبببببباتف شبببببببكة تغطيببببببة ذات املنبببببباط  ف املسببببببتفيدين  ببببببؤالء اسببببببتبعاد خلطببببببر نظببببببرا  
 مباشبببببرة مبببببن قببببببل املسبببببتفيدين الشبببببكاوى مبببببن مجببببب يبببببتم . الشبببببكاوى  لتلقبببببي احملمبببببو  للهببببباتف طبيببببب تإبطبببببال   فياليونيسببببب  قامبببببت

 مببببببناحملمببببببو   اهلبببببباتف أجهببببببزة ف وختزينهببببببا التواصببببببل املباشببببببر خببببببال  مببببببن املنبببببباط   ببببببذ  ف ناملنتشببببببري املكلفببببببني امليببببببدانيني املببببببو فني
 املثبببببت علبببب  تطبيبببب  ببببذا ال يتصببببل  احملمببببو  ابإلنرتنببببت اهلبببباتف أجهببببزة اتصببببا  عنببببد. ابإلنرتنببببت املتصببببل غبببب  التطبيبببب   ببببذا خببببال 
  .النظا  ف وحتميلهااحملمو   اهلاتف من الشكوى  معلومات حذف ويتم  علوماتإدارة امل بنظا احملمو   اهلاتف

 

. عليهبببببا املتفببببب  للروتوكبببببوالت وفقبببببا   يتبببببي  معاجلتهبببببا اممببببب  تلقائيبببببا   املعلومبببببات إدارة نظبببببا  ف املسبببببجلةالشبببببكاوى  مجيببببب  تصبببببنيف يبببببتم
تقتضببببببي  البببببيالشببببببكاوى ة ما يببببب  لتحديببببببد املكتبببببي االسببببببتعراض مبببببن األو  لمسببببببتوى ل االحتيبببببا شبببببببهة ب املتعلقبببببةالشببببببكاوى  ختضببببب 
 مثببببببل املعاجلببببببة مببببببن خمتلببببببف نببببببوعب يتعببببببني التعامببببببل معهببببببا الببببببي الشببببببكاوى و   اخلببببببارجي الرصببببببد جهببببببة قبببببببل مببببببن فببببببور   حتقيبببببب  إجببببببراء
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 املعاملببببببة سببببببوء أو اخلببببببدمات جبببببببودة املتعلقببببببةالشببببببكاوى  إحالببببببة تمتبببببب . ذلبببببب  إىل ومببببببا  للمسببببببتفيد توضببببببي  وتقببببببدي الواثئبببببب  مراجعببببببة
 أ  ) املسببببببببتفيدين مبشبببببببباكل املتعلقببببببببةالشببببببببكاوى  معاجلببببببببة تببببببببتم. اخلدمببببببببة مببببببببزود مبببببببب  األمببببببببر ملتابعببببببببةالصببببببببلة  ذ   العقببببببببد مببببببببدير إىل

 ذكبببببور مبببببن املكبببببو  – احلببببباالت إدارة فريببببب  قببببببل مبببببن( النقديبببببة إعببببباانهتم اسبببببتال  وحتبببببو  دو  ناملسبببببتفيدي تواجببببب  البببببي التحبببببدايت
  .وإانث

 

 املببببببذكرة ف املببببببني النحبببببو علببببب  اجلنسبببببي التحبببببرش/  نياجلنسبببببي واالعتبببببداء االسبببببتغال  بشبببببأ  الشبببببكاوى  مببببب  فياليونيسببببب  سبببببتتعامل
. البببببببدوي البنببببببب  ميوهلبببببببا البببببببي املشببببببباري  ف اجلنسبببببببي التحبببببببرش / نياجلنسبببببببي واالعتبببببببداء االسبببببببتغال  بشبببببببأ  املظبببببببامل ليببببببباتاخلاصبببببببة آ
 قببببببببد  انج   أ   إحالببببببببة( 1: علبببببببب  اجلنسببببببببي التحببببببببرش/  اجلنسببببببببيني واالعتببببببببداء ابالسببببببببتغال  اخلاصببببببببة الببببببببتظلم آليببببببببة واليببببببببة تقتصببببببببر
 واالعتببببببداء لالسببببببتغال  املتحببببببدة األمببببببم تعريببببببف ضببببببمن ينببببببدرج االدعبببببباء كببببببا   إذا مببببببا حتديببببببد( 2  الصببببببلة ذات اجلهببببببة إىل شببببببكوى 
 مبببببببرتبط  شبببببببخص  ارتكبببببببب  البببببببتظلم أ  يبببببببدعي مقبببببببد  الشبببببببكوى  كبببببببا   إذا مبببببببا اإلحاطبببببببة بشبببببببأ ( 3 اجلنسبببببببي  التحبببببببرش / نياجلنسبببببببي
 اختصبببببال أ  علببببب   تنطبببببو   ال اجلنسبببببي التحبببببرش/  نياجلنسبببببي واالعتبببببداء االسبببببتغال  بشبببببأ  البببببتظلم آليبببببة. البببببدوي لبنببببب ل مبشبببببروع

 ف دور أ   وال  (البببببببببوط  العدالببببببببة نظبببببببببا  اختصببببببببال مبببببببببن) فببببببببرد أل   اجلنائيبببببببببة املسببببببببؤولية حتديبببببببببد واليببببببببةب وال تتمتببببببببب   تحقيبببببببب لل
 مجيببببب  تراعبببببي أ  جيببببب (. العمبببببل صببببباح  اختصبببببال مبببببن العمبببببل عقبببببد) العمبببببل عقبببببد مبوجببببب  هافرضببببب  أو أتديبيبببببة تبببببداب ب التوصبببببية
 ذلبببببب  ف مببببببا اجلنسبببببي  التحبببببرش / نياجلنسبببببي واالعتبببببداء االسبببببتغال  بشبببببأ  الشبببببكاوى  مببببب  لتعامبببببلحساسبببببية ا البببببتظلم آليبببببة فبببببروع
 مسبببببببارات ذلبببببب  ف مبببببببا واملسبببببباءلة االسببببببتجابة وبروتوكببببببو  اهلويببببببة عبببببببن الكشببببببف دو  اإلبببببببالغ وخيببببببار املتعببببببددة اإلبببببببالغ قنببببببوات
 .الالزمة نياجلنسي واالعتداء االستغال  خبدمات الناجني لربط  اإلحالة

 

 :يلي ما مثل قضااي بشأ  شكاوى   تقدي اخلدمات ومقدمي احمللية اجملتمعات ألفراد ميكن التظلم  آلية خال  من
 

 .املشروع عن الناجم السلي البيئي أو االجتماعي الوض  •
  .املشروع من املستهدف املستفيد إىل املشروع يصل مل إذا املثا  سبيل عل  – املشروع خدمات إىل الوصو  •
 دفببببببب  أو خبببببببدماتبتقبببببببدي  ناملنفبببببببذي الشبببببببركاء ف حبببببببا  قيبببببببا  – املشبببببببروع مبببببببدخالت اسبببببببتخدا  أو تنفيبببببببذ ف االحنبببببببراف •

  .للمشروع فياليونيس احددهت الي اي املع دو  مستوى  للمستفيدينمبالغ 
 النبببببببباجني حلمايببببببببة التامببببببببة السببببببببرية ضببببببببما  مبببببببب  اجلنسببببببببيني واالعتببببببببداء ابالسببببببببتغال  املتعلقببببببببة القضببببببببااي بشببببببببأ  الشببببببببكاوى  •

 . البالد ف الثقافية العادات بسب  املتضررين
 .أخرى  شواغل أ   •

 

  :يلي بتنفيذ ما النقدية التحويالت رانمجاخلاصة ب التظلم آليةستقو  
 

 .مظاملهم وحل ومعاجلة  املستفيدين م  التجاوب •
 .يةاجملتمع شاركةامل ولزايدة االقرتاحات لتلقي كقناة  العمل •
 .التنفيذف  داءاأل وحتسني اإلدارة لتعزيز  املعلومات مج  •
 .املشروع وأداء طريقة بشأ  واملساءلة الشفافية تعزيز •
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 .والفساد االحتيا  ردع •
 .املناسبة الدعم خدمات إىل اجلنسيني واالعتداء االستغال  من الناجني إلحالة اإلحالة مسارات تضمني •
 . واالجتماعية البيئية املخاطر من التخفيف •
 .الطارئة النقدية التحويالت برانمج وإدارة املواطنني بني الثقة بناء •

 

 التظلم آلية مبادئ
 

 يببببببتم لببببببن. أصببببببواهتم إمسبببببباع احلبببببب  ف املصببببببلحة وأصببببببحاب للمسببببببتفيدين: املصببببببلحة وأصببببببحاب املسببببببتفيدين حقببببببو  محايببببببة •
 .التظلم آلية نظا  استخدا /  للمشاركة عقوبة أ   فرض

 .بطريقة عادلة هاومعاجلت جبدية معها والتعامل الشكاوى  مجي  إىل االستماع سيتم: واملساءلة الشفافية •
 .للروتوكوالت وفقا   الشكاوى  مجي  معاجلة سيتم: التوقيت حسن •
 عببببببن النظببببببر بغببببببض وبببببببنف  الدرجببببببة ابحببببببرتا  الشببببببكاوى  مجيبببببب  مبببببب  التعامببببببل سببببببيتم: التمييببببببز وعببببببد  واإلنصبببببباف احليبببببباد •

 .اجلن نوع و  واألعمار واألنواع واألفراد يةاجملتمع الفئات
 .املتضررة احمللية اجملتمعات شرائ  جلمي  ومتاحة واضحة التظلم آلية ستكو : الوصو  إمكانية •
 يببببتم وال األشببببخال مببببن حمببببدود عببببدد علبببب  الببببتظلم آليببببة خببببال  مببببن إرسبببباهلا يببببتم الببببي املعلومبببباتتببببداو   قتصببببري: السببببرية •

 .الشكوى  ملقد  واألما  احلماية يوفر مما أوس   نطا  عل  نشر ا
 

 ضبببببما  عمليبببببات تنفيبببببذ ذلببببب  يتبببببي . املعلومبببببات إدارة نظبببببا  ف خاهلببببباوإد ابلكامبببببل الشبببببكاوى  ومعاجلبببببة تلقبببببي عمليبببببة تسبببببجيل يبببببتم
 .مناسبة بطريقة ومعاجلتها الشكاوى  مجي  تسجيل لضما  وذل  حمددة  بروتوكوالت من خال  الشاملة  اجلودة

 

 أنببببببببواع أدان  اجلببببببببدو  يبببببببببني  لألزمببببببببة لالسببببببببتجابة الطببببببببارئ  املشببببببببروع ف املسببببببببتمر النقديببببببببة التحببببببببويالت مكببببببببو  جتربببببببببة اسبببببببتنادا  إىل
 :النقدية التحويالت برانمج ف عليها املنصول الشكاوى  وفئات

 
 الشكاوى وأنواع فئات

 

 الشكوى  نوع الشكوى  فئة
 االحتيا   شبهة

  
  
  
  

 تاحلاال إدارة مساعد قبل من احلالة إدارة منوذج  تسليم مطلقا   يتم مل إال أن   للمستفيد احلالة إدارة منوذج إصدار مت 
 عمولة/  رسو   طل 

 الدف   عد  يدعي شخص 
 احملدد  املبلغ من أقلاستال  
 عنهم  نيابة والنقود احلساابت دفاتر جبم  ما شخص قيا  

 اخلدمة  جودة
  
  
  

 (غ  ذل  كمامات    قفازات :حدد) املستجد كوروان  ف و  من الوقاية عداتمل  املشروع مو في عد  استخدا 
 الدف   موق  ف الضعيفة للفئات أولوية عد  إعطاء

 منطقي  ف  مقبولة غ  استلمتها الي النقدية األورا 
 مفتوح  غ  املوق 
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 الشكوى  نوع الشكوى  فئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 للمستفيد  الالزمة املعلومات احلاالت إدارة فري  يقد  مل
 النقدية  السيولة عد  توفر
 أمن  أفراد عد  وجود

 املنز  عن جدا   بعيدا   املوق  يق 
 متعاونني  غ  املو فني

 الستال  املبلغ ملوق احلضور عدة مرات إىل ا
  املبلغ  استال  من أمتكن حى الدف  موق  خارج   ويي من نسخة تصوير م  طُل 
 مو فات  وجدت ال
 حمافظي ف الدف  تعلي  مت 
   احملدد املوعد ف الدف  رفض  مت 
 حلضور   احملدد ملوعداب إخطار  يتم مل

 وق  امل ف ةطويلملدة  االنتظار
 احلشود  لتنظيم فرز مسؤو  يوجد ال

 الشكوى  معاجلة/  عل  الرد ف التأخر
 املستفيد  حالة إدارة بنموذج  الصندو  أمني/  املو ف احتفظ

 ( مناس  مرحاض يوجد ال/  مراحيض  وال مقاعد وال انتظار منطقة توجد ال) كافية  مراف  توجد ال
 إقامت   منطقة ف تعمل ال  للمستفيد ختصيصها مت  الي الدف  جهة

 اتصا  دو   يعمل املوق  أل   االستال  ف صعوابت
 البن   نظا  قبل من اهلوية بطاقة رفض  مت 

 حيضر مل الدف  وكيل  لكن املنز   ف املبلغ استال  طلبت
 االتصا  ف مشكلةتوجد /  يعمل ال النظا 
 املستفيد   وية  ببطاقة الصندو  أمني/  املو ف احتفظ
 (ما  ي اشرح) غ  ذل /  املتاحة اخلدمات/  ا امل  استال  خطوات حو  املعلومات نقص 
 ممزقة  أو  جدا   قدمية استلمتها الي النقدية األورا 
 مل يتم تسليم املا  ل   ولكن الستال  املبلغ مؤ ل املستفيد
 املستفيد  منز  ف لي  ولكن ملستفيداب احلاالت إدارة مساعد التق 

   حيضر مل تاحلاال إدارة مساعد إال أ   الزايرة  موعد عل  احلاالت إدارة ومساعد املستفيد ف تا
 الشكوى معاجلة  يتم مل إال أن  احتيا  شبهة  بشأ   بشكوى تقدمت
 نز كمستفيد ف قائمة إيصا  اإلعاانت إىل امل  تصنيفي يتم مل إال أن  املنز   ف يتم الدف  ي أ  طلبت

 ف: حدد)  املستجد كوروان  ف و للوقاية من ( األقل عل  واحد مرت) اآلمن اجلسد  التباعد تنفيذ املشروع مو في قبل من يتم مل
 ( االحتيا  ف التحقي  أثناء  اخلارجي  الرصد أثناء  احلاالت إدارة  أثناء الدف   موق  ف  يةاجملتمع  اللقاءات

 الدف   موق  ف لليدين معقم  ناك يكن مل
 املعاملة  سوء

  
  
  

 املشروع  من الستفادةا تقدي خدمة تقدي خدمة م  ل طُ 
 املو فني  سلوك سوء

 اجلسد   االعتداء
 اللفظي االعتداء

 القائمة  ف الوحيد املستفيد و و أسرة ف ويعيش األسرة أفراد أحد رعاية عل  ويعتمد  عن غ   خيتلف املستفيد املستفيدين  مشاكل
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 الشكوى  نوع الشكوى  فئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويت   حس  األمساء ف مشاكل
 " غ  مستح " تصنيفي مت  ألن  النقدية إعاني استال  ميكن  ال
 "مؤ ل غ " تصنيفي مت  ألن  النقدية إعاني استال  ميكن  ال

 الشكوى تغي /  تعديل أريد
 قدمتها  الي الشكوى سح  أريد
 فُقدت أو تعرضت للتلف  اهلوية بطاقة فُقد أو تعرض للتلف  االجتماعية  الرعاية صندو  حساب دفرت
 العامل  وق امل إىل احلضور ال يستطي  ملستفيدا

 متوف  املستفيد
 فُقدت أو تعرضت للتلف   اهلوية بطاقة أو  وية  بطاقة وجدت ال

 بعد  منها التحق  يتم مل ولكن  وية بطاقة لد 
 اهلوية  بطاقة صالحية  انتهاء بسب  االستال  ميكن  ال
 متوف  أن  عل  ابخلطأ تصنيفي مت 
 املستفيدين  قائمة ف ممثل ل  ولي  قاصر ستفيدامل

 األسرة  أفرادأاي  من  يوجد وال أيتا  دار أو صحية مؤسسة ف املستفيد
   املنز  اخلال ابإليصا  إىل طلي إلغاء أريد
 " حالة إدارة حباجة إىل" تصنيفي مت 
 "ضرحي مل" تصنيفي مت  ألن  النقدية إعاني استال  ميكن  ال
 احلالة  إدارة دعم وأريد املطلوبة الواثئ  لد  اآل  ولكن  الواثئ  نقص  بسب  حالي رفض  مت 

 التغطية  خارج  كا  /   اهلاتف الرد عل  من  أمتكن مل ولكن يب االتصا  مت : الشكوى متابعة
 ( املوق ) عنواي حتدي  أريد
  اتفي  رقم حتدي  أريد

 املو فني  مشاكل
  
  
  
  
  

 اإلضاف  الوقت مقابل أجر عل   أحصل أ   دو  إضافية لساعات العمل عل  ُأجرت
 زمالئي/  ر سائي قبل من املعاملة لسوء تعرضت
 املشروع  ف لعملا تقدي خدمة تقدي خدمة م  طُل 

 آمنة /  مناسبة عمل  روف عل  أحصل مل
 أستحق   الذ  الرات  أحصل عل  مل
 املناس   التدري  أتل  مل

 

 واإلبالغ الرصد .7
 

 الرصد أنشطة يف املصلحة أصحاب إشراك 7-1
 

 أصببببببحاب مشبببببباركة لضبببببما  النهائيببببببة املصبببببلحة أصببببببحاب إشبببببراك خطببببببة ف تببببببداب إبدراج  اإلمنبببببائي املتحببببببدة األمبببببم بببببببرانمج سبببببيقو 
 :ذل  ف مبا ؛اجملتم  ومشاركة ملكية ولتعزيز التنفيذ  مراحل خال  املشروع رصد ف املصلحة
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 وربببببب  وشبببببهرية شبببببهرية نصبببببف اجتماعببببباتتنظبببببيم  الفرعبببببي للمشبببببروع اجملتمعيبببببة واللجبببببا  ناملنفبببببذي الشبببببركاء سبببببيتم مبببببن قببببببل •
 البببببدعوة ميكبببببن األحيبببببا   بعبببببض ف. موقببببب  كبببببل  ف البببببتظلم آليبببببة البببببواردة عبببببر شبببببكاوى ال ومعاجلبببببة وتسبببببجيل جلمببببب  سبببببنوية
 عاجلة. وإجراءات استجاابت أ   ملناقشة عاجل اجتماع إىل

 عليببببب  املتفببببب  النحبببببو علببببب  املصبببببلحة أصبببببحاب مشببببباركة برصبببببد املنفبببببذين والشبببببركاء اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج سبببببيقو  •
 .املصلحة أصحاب إشراك خطة ف

 علببببب  ابملشبببببروع املبببببرتبط  األثبببببر أو املشبببببروع برصبببببد املعنيبببببةاخلبببببارجي  الرصبببببد جهبببببةو  اإلمنبببببائي املتحبببببدة األمبببببم ببببببرانمج سبببببيقو  •
 علبببببببب  للببببببببرد سبببببببباخنال ط اخلبببببببب و وير  الببببببببذ  يببببببببتم تطبببببببب  علومبببببببباتإدارة امل نظببببببببا  رصببببببببد ابإلضببببببببافة إىل  سببببببببنو   رببببببببب  أسببببببببا 

 . التظلم آلية الواردة عر شكاوى ال
 أفضببببببل وتوحيببببببد مبببببب القيببببببا  جباخلبببببارجي  الرصببببببد جهببببببةو  املنفببببببذين والشببببببركاء اإلمنبببببائي املتحببببببدة األمببببببم بببببببرانمجيتعبببببني علبببببب   •

 .امليدانية الزايرات من املستفادة والدرو  املمارسات
 

 جهبببببببة مببببببب  التعاقبببببببد سبببببببيتم حيببببببب   لألزمبببببببة لالسبببببببتجابة الطبببببببارئ  ملشبببببببروعاخلاصبببببببة اب احلاليبببببببة الرتتيببببببببات علببببببب  فياليونيسببببببب  سبببببببتُبقي
 للتقببببببد  نتظمببببببةامل الرصببببببد للتنميببببببة االجتمبببببباعي الصببببببندو /  فياليونيسبببببب  ستواصببببببل أيضببببببا  . للببببببدف  دورة كببببببل  فاخلببببببارجي  لرصببببببدل

 .والتحدايتاحملرز 
 
 
 املصلحة أصحاب جمموعات إىل التقارير تقدمي 7-2
 

 تقببببببدي ضببببببما  علبببببب  للمشببببببروع املنفببببببذين الشببببببركاء عمببببببل يركببببببز ف ياليونيسبببببب  مببببببن قبببببببل ذ يبببببب تنفيببببببتم  الببببببذ   ملكببببببو اب فيمببببببا يتعلبببببب 
بشببببببكل و   امليدانيببببببة اهلندسببببببة قبببببببل مببببببن وأسبببببببوعي يببببببومي بشببببببكل املتببببببباد  والتواصببببببل املصببببببلحة أصببببببحاب جمموعببببببات إىل التقببببببارير
 املو فببببببو   سببببببيقو  الببببببتظلم  وآليببببببة احلمايببببببة إىل ابإلضببببببافة. اخلببببببارجي الرصببببببد جهببببببةو  احلمايببببببة فريبببببب  مببببببن قبببببببل سببببببنو   ورببببببب  شببببببهر  

 .يوما   30 أو 15 غضو  فاحمللية  اجملتمعات من وشواغل شكاوى  أ   ومعاجلة باشرةبتقدي التقارير امل
 


