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IPC  المتكامل لألمن الغذائيالتصنيف المرحلي 
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LED  الصمام الثنائي الباعث للضوء 
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PWP  العامة األشغالمشروع 

RAP خطة إعادة التوطين 

RoY الجمهورية اليمنية 

RPF إطار سياسة إعادة التوطين 

RMF-IU  الوحدة التنفيذية -صندوق صيانة الطرق 

SAP خطة العمل الوقائية 

SMEPS الصغيرة والمتوسطة الحجم مسح تصورات المؤسسات 

TFPM فريق العمل المعني بحركة السكان 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
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UNOPS  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
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WASH والنظافة العامة الّصرف الّصحيالمياه و 

WHO  منظمة الصحة العالمية 

WWTP  الّصرف الّصحيمحطة معالجة مياه 
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 (ESMFإلدارة البيئية واالجتماعية )قائمة المصطلحات الُمستخدمة ضمن اإلطار العام ل

تشةةةةةةغيل فتةةةةةةرة  أوالعثةةةةةةور علةةةةةةى قطةةةةةةع أثريةةةةةةة غيةةةةةةر متوقعةةةةةةة أثنةةةةةةاء إنشةةةةةةاء  : فرصةةةةةةةالصرررررردفة اكتشررررررا  إجررررررراءات

اكتشةةةةةاف الصةةةةةدفة هةةةةةي إجةةةةةراءات خاصةةةةةة بالمشةةةةةروع يةةةةةتم اتبعاهةةةةةا فةةةةةي حةةةةةال تةةةةةم العثةةةةةور  المشةةةةةروع.  إجةةةةةراءات

اكتشةةةةةةاف  إجةةةةةةراءاتفعاليةةةةةةات ونشةةةةةةاطات المشةةةةةةروع.  تحةةةةةةدد  أثنةةةةةةاءعلةةةةةةى إرث ثقةةةةةةافي لةةةةةةم يكةةةةةةن معةةةةةةروف سةةةةةةابقا 

إخطةةةةةةةار  اإلجةةةةةةةراءاكتشةةةةةةةاف الصةةةةةةةدفة المرتبطةةةةةةةة بالمشةةةةةةةروع.  ويتضةةةةةةةمن  إجةةةةةةةراءات إدارةالصةةةةةةةدفة كيةةةةةةةف سةةةةةةةتتم 

وضةةةةةع سةةةةةياج ل مواقةةةةةع مةةةةةن قبةةةةةل خبةةةةةراء اآلثةةةةةار والتةةةةةراث الثقةةةةةافي أوفةةةةةي حةةةةةال اكتشةةةةةاف قطةةةةةع  َمعنيّةةةةةةالسةةةةةلطات ال

المواقةةةةةع التةةةةةي تةةةةةم العثةةةةةور عليهةةةةةا  أوا مةةةةةن العبةةةةةث، يلةةةةةي ذلةةةةةك تقيةةةةةيم للقطةةةةةع حفةةةةةاظ عليهةةةةةوالالمواقةةةةةع  أوحةةةةةول القطةةةةةع 

وتةةةةةدريب  الوطنيةةةةةةالتةةةةةي تتماشةةةةةى مةةةةةع القةةةةةوانين  األفعةةةةةالمةةةةةن قبةةةةةل خبةةةةةراء اآلثةةةةةار والتةةةةةراث الثقةةةةةافي لتحديةةةةةد وتنفيةةةةةذ 

 كوادر المشروع من موظفين وعمال على إجراءات اكتشاف الصدفة.
 

بطريقةةةةةةة تةةةةةةؤثر  أوخطةةةةةةرة  أعمةةةةةةالفةةةةةةي  أواالسةةةةةةتغالل االقتصةةةةةةاد   إطةةةةةةارفةةةةةةي  األطفةةةةةةال: عمالةةةةةةة األطفررررررال عمالررررررة

الروحةةةةةةةي/  أوالنفسةةةةةةةي  أوالعقلةةةةةةةي  أونمةةةةةةةوهم الجسةةةةةةةد   أوتةةةةةةةؤذ  صةةةةةةةحتهم  أوسةةةةةةةلبيا علةةةةةةةى دراسةةةةةةةتهم المدرسةةةةةةةية 

 االجتماعي. أوالمعنو  أو الصحي 

 

مةةةةةةن أجلهةةةةةةا هةةةةةةذا قةةةةةةارن االلتةةةةةةزام مةةةةةةدى تلبيةةةةةةة اإلجةةةةةةراء أو العمليةةةةةةة للمتطلبةةةةةةات التةةةةةةي وضةةةةةةع : يُ المتثررررررالا/ اللترررررر اما

 اإلجراء.

تةةةةةةدمير الفضةةةةةةالت والتربةةةةةةة الملوثةةةةةةة والمةةةةةةواد الخطةةةةةةرة أو السةةةةةةامة.   أوالنفايةةةةةةات  إلقةةةةةةاء(: المخلفةةةةةةات)مةةةةةةن  الررررررتخلص

فةةةةةي  أوات آمنةةةةةة وُمصةةةةةرح بهةةةةةا َمَكبةةةةةوقةةةةةد تةةةةةتم عمليةةةةةة الةةةةةتخلص مةةةةةن النفايةةةةةات والفضةةةةةالت عةةةةةن طريةةةةةق إلقائهةةةةةا فةةةةةي 

 عن طريق حرقها. أوسطحية  أحواض
 

المعالجةةةةةةةة أو غيةةةةةةةر  الّصةةةةةةةرف الّصةةةةةةةحي (: ميةةةةةةةاهالخةةةةةةةارج إلةةةةةةةى)تةةةةةةةدفق السةةةةةةةوائل أو شةةةةةةةبه السةةةةةةةوائل  التصرررررررريف

المصةةةةةةبّات الصةةةةةةناعية وهةةةةةةي عةةةةةةادة  أوالمجةةةةةةار   أوالمعالجةةةةةةة التةةةةةةي تخةةةةةةرج مةةةةةةن محطةةةةةةة معالجةةةةةةة الميةةةةةةاه العادمةةةةةةة 

 الفضالت التي تُطرح في المياه السطحية. إلىتشير 
 

وهةةةةةةي وثةةةةةةائق مرجعيةةةةةةة فنيةةةةةةة مةةةةةةن البيانةةةةةةات العامةةةةةةة والبيانةةةةةةات (: EHSGs) إرشررررررادات البيئررررررة والصررررررحة والسررررررالمة

(. تتضةةةةةةةةةةةةمن إرشةةةةةةةةةةةةادات GIIP) الصةةةةةةةةةةةةناعةع في قطاة لجيدالية ولدت اسارلمماالخاصةةةةةةةةةةةةة بالصةةةةةةةةةةةةناعات حسةةةةةةةةةةةةب ا

التةةةةةةةي ممكةةةةةةةن تحقيقهةةةةةةةا فةةةةةةةي المرافةةةةةةةق الجديةةةةةةةدة  األداء( مسةةةةةةةتويات وقيةةةةةةةاس EHSGsالبيئةةةةةةةة والصةةةةةةةحة والسةةةةةةةالمة )

مجموعةةةةةةة  إرشةةةةةةاداتلةةةةةةة. للحصةةةةةةول علةةةةةةى المراجةةةةةةع الكاملةةةةةةة، ممكةةةةةةن مراجعةةةةةةة التكنولوجيةةةةةةا وبكلفةةةةةةة معقو باسةةةةةةتخدام

 .1)أدناه( البنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة

 

للمشةةةةةةةروع  الُمحتمةةةةةةةلالبيئةةةةةةةي األثةةةةةةةر حمايةةةةةةةة لتحديةةةةةةةد وتقيةةةةةةةيم  أداة(: ESIA) البيئررررررري واالجتمررررررراعياألثرررررررر تقيررررررريم 

 والرصد. واإلدارةالُمقترح، وتقييم البدائل وتصميم تدابير مناسبة للتخفيض 
 

ةةةةةةةل )أ( تةةةةةةةدابير ممكةةةةةةةن اتخاذهةةةةةةةا  أداة(: ESMP) البيئيرررررررة واالجتماعيرررررررة اإلدارةخطرررررررة  تطبيةةةةةةةق  أثنةةةةةةةاءحمايةةةةةةةة تُفِصّ

مسةةةةةةتويات مقبولةةةةةةة، و  إلةةةةةىتخفيضةةةةةها لتصةةةةةةل  أوآثةةةةةةار بيئيةةةةةة سةةةةةةلبية  تخفيةةةةةف أووتشةةةةةغيل المشةةةةةةروع للةةةةةتخلص مةةةةةةن 

 المطلوبة لتطبيق هذه التدابير. اإلجراءات)ب( 
 

عنةةةةةةةدما يتكةةةةةةةّون  َمعنيّةةةةةةةة(: أداة حمايةةةةةةةة تفحةةةةةةةص القضةةةةةةةايا واآلثةةةةةةةار الESMF) واالجتماعيرررررررةدارة البيئيرررررررة اإلاطرررررررار 

حتةةةةةى يةةةةةتم تحديةةةةةد األثةةةةةر المشةةةةةروع مةةةةةن برنةةةةةامج و/أو سلسةةةةةلة مةةةةةن المشةةةةةاريع الفرعيةةةةةة بحيةةةةةث ال يمكةةةةةن التحقةةةةةق مةةةةةن 

األثةةةةةةر لتقيةةةةةةيم  واإلجةةةةةةراءات واإلرشةةةةةةاداتالمشةةةةةةاريع الفرعيةةةةةةة.  تضةةةةةةع المبةةةةةةادئ والقةةةةةةوانين  أويل البرنةةةةةةامج تفاصةةةةةة

العكسةةةةةةية  اآلثةةةةةةار منةةةةةةع أوالبيئةةةةةةي واالجتمةةةةةةاعي، وتحتةةةةةةو  علةةةةةةى تةةةةةةدابير وخطةةةةةةط مةةةةةةن اجةةةةةةل تخفةةةةةةيض وتخفيةةةةةةف و/

انيةةةةةات تكلفتهةةةةةا مثةةةةةل هةةةةةذه التةةةةةدابير ووضةةةةةع ميز الحتسةةةةةابوتضةةةةةم معطيةةةةةات  اإليجابيةةةةةة اآلثةةةةةار)السةةةةةلبية( وتحسةةةةةين 

 المشروع.أثر مع معلومات عن الجهة / الجهات المسؤولة عن معالجة 
 

                                                      

 
1ty/our+approach/risk+management/ehsguidelhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabili

ines 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
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نشةةةةةةةةةةاطات علةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةتوى  أنهةةةةةةةةةةا(: يةةةةةةةةةةتم تعريفهةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةى GIIP) لصناعةع افي قطاة لجيدالية ولدت اسارلمماا

مةةةةةةاهرين وعلةةةةةةى  أشةةةةةةخاصعةةةةةةالي مةةةةةةن المهةةةةةةارات والعنايةةةةةةة الواجبةةةةةةة والحكمةةةةةةة والبصةةةةةةيرة المتوقعةةةةةةة منطقيةةةةةةا مةةةةةةن 

 أومماثلةةةةةةة عالميةةةةةةا  أوالمشةةةةةةاركين فةةةةةةي نفةةةةةةس نةةةةةةوع العمةةةةةةل بظةةةةةةروف متسةةةةةةاوية مةةةةةةن درجةةةةةةة عاليةةةةةةة مةةةةةةن المهنيةةةةةةة 

التكنولوجيةةةةةا أنةةةةةواع . مخرجةةةةةات مثةةةةةل هةةةةةذا النةةةةةوع مةةةةةن النشةةةةةاطات تملةةةةةي علةةةةةى المشةةةةةروع اسةةةةةتخدام انسةةةةةب إقليميةةةةةا

 المشروع الُمحددة. ضمن ظروف
 

أو مجموعةةةةةةة مةةةةةةن المجتمةةةةةةع  أوفةةةةةةرد  بهةةةةةةا فعليةةةةةةة( يطالةةةةةةب أوسةةةةةةة دعةةةةةةاوى )محسو أومشةةةةةةاكل  أو : قضةةةةةةاياالَمظررررررالم

 معالجتها وحلها.من اجل شركة أو مقاول 
 

لحةةةةةةل المشةةةةةةاكل  صةةةةةةبغة رسةةةةةةمية وإعطاءهةةةةةةا(: وهةةةةةةي طريقةةةةةةة تةةةةةةم تأسيسةةةةةةها محليةةةةةةا GRM) آليررررررة معالجررررررة المظررررررالم

المجتمعةةةةةةات الةةةةةةذ  يعتقةةةةةةدون  أو األفةةةةةةراد َشةةةةةةكاوى أووتقيةةةةةةيم التغذيةةةةةةة الراجعةةةةةةة مةةةةةةن المجتمةةةةةةع عةةةةةةن طريةةةةةةق تلقةةةةةةي 

 بأنهم يتأثرون سلبيا من المشروع.
 

 أو اإلنسةةةةةانمحتملةةةةةة لصةةةةةحة  أونةةةةةواتج ثانويةةةةةة مةةةةةن المجتمةةةةةع وقةةةةةد تمثةةةةةل خطةةةةةورة عاليةةةةةة  : هةةةةةيالخطررررررة المخلفرررررات

خصةةةةائص رئيسةةةةية علةةةةى  أربعةةةةةخطةةةةرة لهةةةةا  مخلفررررات أنهةةةةا.  المةةةةواد المصةةةةنفة علةةةةى إدارتهةةةةاالبيئةةةةة فةةةةي حةةةةال سةةةةوء 

 قد تظهر في قوائم خاصة. أو -ها لالشتعال، خاصية التآكل، التفاعل، السميّة األقل وهي: قابليت
 

الصةةةةةحية هةةةةةي مواقةةةةةع مخصصةةةةةة للةةةةةتخلص مةةةةةن النفايةةةةةات الصةةةةةلبة غيةةةةةر الخطةةةةةرة بحيةةةةةث  اتِلَمَكبةةةةة: االنفايرررررات َمَكرررررب

 حجم ممكن. أصغر إلىيتم نشر الفضالت في طبقات قبل ضغطها بقوة لتصل 
 

 .األسمدة أولملوثات وينقط عبر الفضالت والمبيدات الزراعية ل: السائل الناتج عند جمع الماء العصارة

 

 العكسي )السلبي( على البيئة.األثر لتخفيض  : تدابيرالتخفيض
 

 أومسةةةةةةةتمر  أورصةةةةةةةد دور   ( هةةةةةةةومعنةةةةةةةى شةةةةةةةامل يتضةةةةةةةمن المتابعةةةةةةةة والمراقبةةةةةةةة والرقابةةةةةةةة والرصةةةةةةةد) الرصرررررررد 

فةةةةةةي  أوعبةةةةةر مةةةةةةواد مختلفةةةةةة  الُملوثةةةةةةاتمسةةةةةتويات  أواختبةةةةةار للتحقةةةةةق مةةةةةةن مسةةةةةتوى االلتةةةةةةزام بالمتطلبةةةةةات القانونيةةةةةةة 

 .األخرى واألحياءوالحيوان  اإلنسان
 

الصةةةةةةحة والسةةةةةةالمة فةةةةةةي مكةةةةةةان العمةةةةةةل مةةةةةةع  أوجةةةةةةه(: تتعامةةةةةةل مةةةةةةع جميةةةةةةع OSH) السررررررالمة والصررررررحة المهنيررررررة

 (.WHOظمة الصحة العالمية التركيز على الوقاية األولية من المخاطر )من

 

الهةةةةةةواء.  الحمةةةةةةأة  أوشةةةةةةبة صةةةةةةلبة ناتجةةةةةةة عةةةةةةن عمليةةةةةةة مةةةةةةن عمليةةةةةةات معالجةةةةةةة الميةةةةةةاه  : مخلفةةةةةةاتالصررررررلبةالحمرررررر ة 

 الصلبة قد تعتبر من الفضالت الخطرة.

 

النفايةةةةةات الصةةةةةناعية  إلةةةةةىمةةةةةواد غيةةةةةر سةةةةةائلة، ال تةةةةةذوب وتتةةةةةراوح بةةةةةين نفايةةةةةات البلةةةةةديات  : هةةةةةيالصرررررلبة المخلفرررررات

خطةةةةةرة.  تتضةةةةةمن الفضةةةةةالت الصةةةةةلبة الحمةةةةةأة الصةةةةةلبة مةةةةةن المجةةةةةار   وأحيانةةةةةاالتةةةةةي تحتةةةةةو  علةةةةةى مةةةةةواد معقةةةةةدة 

 أيضةةةةةةةاوالمخلفةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةة التالفةةةةةةةة ونفايةةةةةةةات الهةةةةةةةدم ومخلفةةةةةةةات التعةةةةةةةدين. فنيةةةةةةةاً، الفضةةةةةةةالت الصةةةةةةةلبة تتضةةةةةةةمن 

 السوائل والغازات داخل العبوات والحاويات.

 

 إلةةةةةى إضةةةةةافة، عالمشةةةةةروغيةةةةةر مباشةةةةةر مةةةةةن  أوبشةةةةةكل مباشةةةةةر أثر مجموعةةةةةة تتةةةةة أوشةةةةةخص  و: هةةةةةالرئيسررررريالشرررررري  

لهةةةةةم مصةةةةةالح مةةةةةن المشةةةةةروع و/أو القةةةةةدرة علةةةةةى التةةةةةأثير علةةةةةى مخرجةةةةةات المشةةةةةروع أ  مةةةةةن المصةةةةةالح /  أصةةةةةحاب

الرسةةةةةميين وغيةةةةةر  وممثلةةةةةيهمالمجتمعةةةةةات المحليةةةةةة المتةةةةةأثرة  أو األفةةةةةرادسةةةةةلبيا.  تتضةةةةةمن هةةةةةذه الفئةةةةةة  أوإمةةةةةا إيجابيةةةةةا 

الوطنيةةةةةةة، السياسةةةةةةيين، رجةةةةةةال الةةةةةةدين، منظمةةةةةةات المجتمةةةةةةع المةةةةةةدني  أوالسةةةةةةلطات الحكوميةةةةةةة المحليةةةةةةة و الرسةةةةةةميين

 .األعمالأو غير ذلك من  األكاديمي، والمجتمع ُمعيّنة أوومجموعات لها مصالح خاصة 

 

 أن الُمحتمةةةةةلجهةةةةةة و : أجةةةةةراء واسةةةةةع ومسةةةةةتمر وشةةةةةامل بةةةةةين مؤيةةةةةد  المشةةةةةروع مةةةةةنمشررررراركة الشرررررركاء الرئيسررررريين

.  تضةةةةةم المشةةةةةاركة تقةةةةةديم األغلةةةةةبطيلةةةةةة فتةةةةةرة حيةةةةةاة المشةةةةةروع علةةةةةى  - أخةةةةةرىيتةةةةةأثروا مةةةةةن المشةةةةةروع مةةةةةن جهةةةةةة 

 عن المعلومات ونشر المعلومات والمساهمة. واإلفصاحاالستشارات 

 

يحتةةةةةةو  علةةةةةةى سلسةةةةةةة مةةةةةةن الخزانةةةةةةات والفواصةةةةةةل  (: َمرفَةةةةةةقWWTP) الّصررررررر  الّصررررررحيمحطررررررة معالجررررررة ميررررررا  

 عن المياه. الُملوثاتوالعمليات التي تفصل  اإلجراءاتوغير ذلك من  تفلتراوالمُ 
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 التنفيذي الملخص

بتمويل  (YIUSEP( للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن )ESMF) واالجتماعيةالبيئية رة اإلدااطار إعدادتم 

، في إطار 12( الفقرة OP 10.00التشغيلية ) ة البنكفي اليمن والتعافي، ضمن سياس األعمار إعادةلمشروع لالبنك الدولي من 

إيصال الخدمات الرئيسية  إعادةإلى .  يهدف المشروع محدودية القدراتللمساعدة أو في حال وجود  الُملّحة أثناء الحاجةالمشاريع 

( 1: )تأربعة قطاعاالضرر بسبب النزاع.  تغطي الخدمات الُمستهدفة أكثر  أصابهاإلى المناطق الحضرية في مدن ُمختارة  الُملّحة

( الطرق في المناطق 3في المناطق الحضرية، ) الّصرف الّصحي( المياه و2الصلبة، ) المخلفات وإدارة اإلضافيةالخدمات البلدية 

 األولى، في السنة األقلعلى  -.  يتم تنفيذ المشروع من خالل مشاريع فرعية في ثالثة مدن الُملّحةكهرباء ( خدمات ال4الحضرية، )

 وصنعاء. الُحديدةهي: عدن و األولىترشيحها للسنة  الُمحتملمن التَّدخل.  المدن 

 OPبالتقييم البيئي ) َمعنيّة( تماشيا مع متطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي الESMF) واالجتماعيةالبيئية إلدارة ايتم تنفيذ اطار

( EHSوممارسات البيئة والصحة والسالمة ) إجراءاتو(.  EHSالبنك الدولي حول البيئة والصحة والسالمة ) وإرشادات(، 4.01

 بالقوانين والنظم البيئية واالجتماعية اليمنية. ( ويلتزمUNOPSالتابعة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

: محليّين تنفيذيّين( مسؤول عن تنفيذ المشروع الكلي بالتعاون مع ثالث شركاء UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

التنفيذية لصندوق ( والوحدة UW-PMUوحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية )و( PWPالعامة ) األشغالمشروع 

 مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية (UNOPS(.  كما وظف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )RMF-IUصيانة الطرق )

(ESSO)  مسؤول الحماية البيئية  خبير دولي لدعمباإلضافة إلى  على حماية المشروع لإلشرافمقّره في مدينة صنعاء و

 (.ESMF) واالجتماعيةالبيئية  دارةاالطار اد من تنفيذ شامل ( والتأكESSO) واالجتماعية

مسؤولية المقاولين وبين  أ العامة  اإلنشاءاتالمرتبط بنشاطات األثر ( بين ESMF) واالجتماعيةيُميز اإلطار العام لإلدارة البيئية 

.  وتم تحديد تدابير التخفيض تنفيذيّينشركائه ال( مع UNOPSالذ  يقع تحت مسؤولية مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )األثر 

 .األثرالمناسبة لكل نوع من 

( بدراسة وفحص جميع عروض المشاريع الفرعية التي قام مكتب األمم المتحدة ESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية يقوم

، للوقوف على القضايا البيئية واالجتماعية وعللمشر تنفيذّيينال الشركاءمع وتجهيزها بالتعاون ( UNOPSلخدمات المشاريع )

 حول نوع ومستوى التقييم الالزم.المناسب التي قد تنتج عن المشاريع الفرعية واتخاذ القرار 

 عملية دراسة وفحص المشاريع الفرعية تتضمن الخطوات التالية:

ماد ، فهي أثر بشراء البضائع فقط بدون إحداث أما المشاريع المقيدة  - البيئية واالجتماعية الحمايةتحديد قابلية تطبيق  .1

 مزيد من العمل.للن تحتاج 

على تمويل المشروع.  هذه الخطة تستثني جميع المشاريع الفرعية  من أجل الحصولشروط للاستيفاء المشاريع الفرعية  .2

 على الئحة السلبيات. أدراجهاالتي لها صفات تم 

 ر عقود األشغال.المشروع الفرعي يتضمن توفي أنالتحقق من  .3

( لفحص المشاريع الفرعية التي ESMF) واالجتماعيةاستخدام الالئحة التفقدية التابعة لإلطار العام لإلدارة البيئية  .4

 .الُمحتملالبيئي واالجتماعي األثر  إحداثتستوفي الشروط من منطلق 

 تحديد وتعيين مستويات المخاطر للمشاريع الفرعية، كما يلي: .5

(.  OP 4.01في السياسة التشغيلية  -ج  -ملموس )تعادل الفئة  أوماد  أثر  أ المشاريع الفرعية التي ليس لها  .1 المستوى

البيئي واالجتماعي األثر حماية مثل بعض البنود الخاصة بالمتعهدين أو تقييمات  أدوات إلىهذه المشاريع الفرعية ال تحتاج 

(ESIAs أو خطط )البيئية واالجتماع اإلدارة( يةESMPs.) 

 اإلدارةخطة  إلىالعامة.  تحتاج هذه المشاريع الفرعية  اإلنشاءاتأثر ال يتعدى  أثرهاالمشاريع الفرعية التي  .2 المستوى

( بحيث تحتو  فقط على وصف المشروع الفرعي والبنود البيئية واالجتماعية للمتعهدين )انظر ESMPالبيئية واالجتماعية )

( بحيث يتم تحضيرها في ARAPيع الفرعية إلى خطة عمل إعادة التوطين المختصرة )(.  وقد تحتاج هذه المشار10الفصل 

 أثناءالصغيرة التي تم الحصول عليها مؤقتا وال إراديا  األراضي أجزاءالتوطين لتناول ومعالجة قضية  إعادةسياسة  إطار

 فترة تنفيذ المشروع.

والفصل  أعالهحد )انظر الالئحة التفقدية  صىعلى اق جتماعيةاوالمشاريع الفرعية التي تحفز ثالثة آثار بيئية  .3 المستوى

الُمحفز األثر تقييم ينحصر في  إلىالبنود البيئية واالجتماعية للمقاولين، تحتاج هذه المشاريع الفرعية  إلى وباإلضافة -( 6

.  7خفيض التي ذكرت في الفصل وتحدد تدابير ُمتناسبة وكافية وخاصة بتخفيض هذه اآلثار، آخذه بعين االعتبار تدابير الت

 .تنفيذيّين( وشركائه الUNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إلىر التخفيض هذه، يتعود مسؤولية تطبيق تداب

( ESIAالبيئي واالجتماعي )األثر تقييم  إلى كبيرة، تحتاجالمشاريع الفرعية التي تحفز آثار بيئية واجتماعية  .4 المستوى

خطة عمل إعادة التوطين المختصرة  إلى أيضا( بشكل شامل.  وقد تحتاج ESMPة واالجتماعية )البيئي اإلدارةوخطة 
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(ARAP )أو ( خطة إعادة التوطينRAP.) 

.  ويبدأ تقديم واإلفصاحبتقديم المشورة  َمعنيّة( متطلبات البنك الدولي الUNOPSيطبق مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

كما يتم االحتفاظ بجميع سجالت االستشارات لدى مكتب المشروع.   -من دراسة وفحص المشاريع الفرعية المشورة حال االنتهاء 

 تأخذ االستشارات السياق االجتماعي والثقافي لليمن بالحسبان.

بتضمين البنود البيئية واالجتماعية للمقاولين في وثائق  تنفيذّيين( وشركائه الUNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

ينعكس في عروضهم.  يفرض ل -البيئي واالجتماعي المتوقع منهم  األداءمتطلبات بللعطاء  إلى المتقدمون إلعالمالعطاء والعقود، 

 لى المتعاقدين.االلتزام بهذه البنود ع تنفيذيّين( وشركائه الUNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

( 3واالجتماعي من قبل المتعهدين المتعاقدين، و) ( الرصد البيئي2، )EHS ( البيئة والصحة والسالمة1تغطي البنود ثالثة قضايا: )

( للمشاريع ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةهذه البنود في جميع خطط  إلى اإلشارةالمسؤوليات البيئية واالجتماعية.  تتم 

( للمشاريع الفرعية التدريب الالزم للمتعهدين المتعاقدين لمساعدتهم ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةية.  تتضمن خطط الفرع

 بمتطلبات المشروع البيئية واالجتماعية. اإليفاءوعلى فهم المشروع 

 واالجتماعية( ويقدم التقارير حول تطبيق اإلطار العام لإلدارة البيئية UNOPSيراقب مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

(ESMF )ومقدم خدمة الرقابه من طرف ثالث  تنفيذيّينُمدخالت شركائه ال إلى باإلضافة (TPM ويتأكد مسؤول الحماية البيئية  .)

 البنك الدولي. إلىالحماية ضمن تقارير المشروع الربعية التي تُقدم  رصد( من ESSOواالجتماعية )

يقوم مكتب ، والتوطين وإعادة( كي يتم استخدامها في القضايا البيئية واالجتماعية GRMيضع المشروع آلية معالجة المظالم )

اتصال خاصة بآلية معالجة المظالم اط قتعيين نِ  أو( وشركائه التنفيذيون بتوظيف UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

(GRMكي تتعامل مع ال )المتعلقة بنشاطات المشروع. َشكاوى 
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 األول الفصل
 ُمقدمة وخلفية عامة

 المقدمة 

( UNOPS) ( من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعESMF) واالجتماعيةاإلطار العام لإلدارة البيئية  إعدادتم  .1

بالمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن  المتعلقةلمعالجة اآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية 

(YIUSEP.) 

األثر الالزمة لتقييم  واإلجراءات واإلرشادات( المبادئ والقواعد ESMF) واالجتماعيةيضع اإلطار العام لإلدارة البيئية  .2

 إرشاديهدالئل  المشروع، وتتضمنفترة تطبيق  أثناء إعدادهااتج عن المشاريع الفرعية التي تم البيئي واالجتماعي الن

للمشاريع الفرعية وبنود خاصة  اإليجابية اآلثاراآلثار السلبية وتحسين  منعالتدابير والخطط من اجل تخفيض و/أو  إلعداد

 تقديم المعلومات حول الجهات المسؤولة عن معالجة آثار المشروع. إلى إضافةالكلف والميزانيات لتلك التدابير  باحتساب

مواز  لإليفاء ال( RPF( إطار سياسة إعادة التوطين )UNOPSكما اعد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .3

 (.OP 4.12التوطين التابعة للبنك الدولي ) إعادةبمتطلبات سياسة 

 عامة خلفية 

والنزوح الداخلي وتدمير البُنى التحتية وتعطيل تقديم الخدمات  األرواحخسائر هائلة في  إلى دىأالنزاع المستمر في اليمن  .4

في شهر  األزمةالتي كانت هشة أصال.  ومنذ بداية  اإلنسانيةمن خالل القطاعات الرئيسية في اليمن مما فاقم الحاالت 

ثير من المحافظات، مثل الخدمات الصحية والتعليمية ، توقفت الخدمات العامة بشكل تام تقريبا في الك2015آذار/مارس 

 الحياةمساعدات النجاة والبقاء على  إلىبشدة على القدرة للوصول أثر تدمير البنية التحتية  أنوالكهرباء والمياه.  كما 

والحركة ُمحددات التنقل  إلى إضافة( األدويةبضوء المحددات التي طالت االستيراد )مثال: الغذاء والوقود و/أو 

الكوادر بسبب عدم توفر الرواتب لها وغياب الميزانيات التشغيلية على  إعدادوانقطاعات في توريد الطاقة وانخفاض في 

 البالغ على تعطيل سالسل التوريد وتوفر الخدمات بشكل عام.األثر مما كان له  -مستوى السلطات الحكومية المحلية 

العامة، قامت المجتمعات المحلية بتبني استراتيجيات متنوعة للتصد  والتكيف  ال بل غياب تقديم الخدمات -وبضوء شح  .5

رين آخرين للخدمات ومبادرات توفير الخدمات وفِّ بما في ذلك استخدام مصادر بديلة للمياه والكهرباء واالعتماد على مُ 

، يعتمد الكثير من السكان على رانعم المبنية على المجتمعات لتجسير الفجوات والتعويض عن النقص.  مثال: في مدينة 

مصادر شمسية خارج عن الشبكة للحصول على الكهرباء.  ولعبت جميع هذه اآلليات البديلة دورا هاما في تحقيق 

 واستدامة صمود المجتمعات.

الخدمات في المناطق الحضرية  أن( على DNAواالحتياجات ) األضرارللمرحلة الثانية من تقييم  األوليةوضحت النتائج  .6

القطاعات ينصب  أحدالبنية التحتية وتعطيل عمل  أصابحد بعيد.   الضرر الماد  الذ   إلى ُمنقطعة أضحتفي اليمن قد 

الوصول اليها.  مثال: في بعض  وإمكانيةعواقب وخيمة على نوعية الخدمات  إلىويؤثر على باقي القطاعات ويؤد  

لما  ونتيجةن، تدني كفاءة وعمل قطاع المياه يعود إلى غياب الكهرباء وليس ضرر بنيته التحتية.  مثل مدينة عد -المدن 

الصحة والنقل.  وكذلك الحال  تقدم، تستمر مياه الصرف العادمة بالتدفق في شوارع عدن مما يؤثر سلبيا على قطاعيّ 

تي نتيجة تضرر البنية التحتية فقط، بل يرتبط بعدم غياب قطاع الكهرباء في عدد من مدن اليمن الذ  لم يأ إلىبالنسبة 

كفاية الوقود وغير ذلك بسبب النقص الحاد في قطاع النقل ومحددات الحركة والنقل.  جميع هذه الروابط  أووجود 

نهج متكامل ومتعدد القطاعات لتوفير التآزر واالستجابة لتعددية االحتياجات على ارض  إلىالمتداخلة توضح الحاجة 

 لواقع.ا
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 الثاني الفصل
 وصف المشروع

( من خالل سياسة البنك YIUSEPيمول البنك الدولي المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ) .7

 .محدودية القدراتللمساعدة أو  الُملّحة أثناء الحاجة، في إطار المشاريع 12( الفقرة OP 10.00التشغيلية )

المناطق الحضرية في المدن الُمختارة التي نالها معظم الضرر  إلى الُملّحةصول الخدمات و إعادةالهدف العام للمشروع  .8

الصلبة،  المخلفات  وإدارة اإلضافية( الخدمات البلدية 1المرتبط بالنزاع.  الخدمات المستهدفة تغطي خمسة قطاعات )

، الُملّحة( خدمات الكهرباء 4( الطرق في المناطق الحضرية، )3في المناطق الحضرية، ) الّصرف الّصحي( المياه و2)

من التَّدخل.   األولى، في السنة األقلعلى  -( األسكان.  يتم تنفيذ المشروع من خالل مشاريع فرعية في ثالثة مدن 5)

قطاع بدون الحصول على  أ تم االستثمار في وصنعاء.  لن ي الُحديدةهي: عدن و األولىترشيحها للسنة  الُمحتملالمدن 

 النظام يعمل بشكل يسمح باستخدام كامل االستثمار واالستفادة منه. أوسلسلة التوريد و/أو الشبكة  أنبراهين كافية على 

: مشروع محلّيين تنفيذيّينمع ثالثة شركاء  المشروع، ويعمل( UNOPSيُنفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .9

( والوحدة التنفيذية لصندوق UW-PMUوحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية )و( PWPالعامة ) ألشغالا

 (.RMF-IUصيانة الطرق )

 الخدمات : إعادة1 الُمَكّون 2.1

 الصلبة المخلفات وإدارة االضافيةخدمات البلدية  2.1.1

ن الوصول يالصغيرة والبنية التحتية لتحس األحياءعلى مستوى  اضافية لدية خدمات ب الفرعي للمشروع  الُمَكّونيتضمن  .10

االحتياجات لكل مجتمع حضر  ُمستهدف، بحيث يتم االختيار  أولياتخدمات البلدية.  اختيار االستثمار يعتمد على  إلى

بناء  إعادةن على القائمي أنالمجتمعات المحلية ذاتها.  وبما  أو( و/ DLAsتشاركيا مع السلطات المحلية في المنطقة )

النشاطات  على إحياء وتنشيطالفرعي يساعد  الُمَكّون، فإن هذا محليّينالبنية التحتية هم من المتعهدين والمقاولين ال

االقتصادية المحلية ويخلق فرص عمل محلية من خالل مشاركة صغار المتعهدين من القطاع الخاص المحلي ومورد  

 مواد البناء ومقدمي الخدمات.

 الفرعي ما يلي: الُمَكّونتتضمن النشاطات التي يدعمها هذا  قد .11

من الُمدن الُمختارة، يتم إجراء تقييم لمدى صالحية  أ القيام با  استثمار في هذا القطاع في  قبل الصلبة: المخلفات  إدارة

لتمكين جمع النفايات الصلبة ضمن برنامج عملي  إجرائيةات الحالية. يساعد التقييم في وضع خطة عمل ِلَمَكبمواقع ا

األثر يراعي حساسية النزاع ويقوم بتنفيذ تدابير التخفيض المناسبة لتحقيق متطلبات الحماية وتخفيض  ِلَمَكبموقع ا إلدارة

خرجات ، ممكن وضع نشاطات ضمن القطاع تتضمن: عقود خدمية مبنية على الماإلجرائيةالبيئي.  وبناء على هذه الخطة 

البيئي واالجتماعي لمواقع األثر الحماية وتخفيض  إجراءاتات، ِلَمَكبمواقع ا إلىجمع ونقل النفايات الصلبة  إلعادة

ات، وتقنين الُمدخالت )مثال: حاويات جمع القمامة، الخ(  بالنظر إلى ِلَمَكبات، وضع محطات التوزين في مواقع اِلَمَكبا

بسبب تراكم القمامة من الشوارع، فإن إجراءات جمع النفايات هي احدى طرق  اآلثار الصحية المباشرة والخطرة

ات تبعا لنتائج ِلَمَكبتطبيق التدابير الضرورية للتخفيض في مواقع ا إلى باإلضافةاالستجابة لمكافحة انتشار وباء الكوليرا 

ت الحالية بسبب المخاطر العالية على الصحة اِلَمَكبمواقع ا أحدتقييم صالحية الموقع.  في حال وجد التقييم عدم صالحية 

والبيئة، ولم يكن العالج )تصويب الوضع( مجديا ضمن مجال المشروع، فإن المشروع سيتخلص من النفايات عن طريق 

 أو يستثني جمع القمامة من تلك المدينة. -لو كان ذلك ممكنا  -ات بديلة َمَكبرميها في 

فتحات  أغطيةتأهيل غرف التفتيش وفتحات المجار  الحالية )بما في ذلك  إعادةضمن قد تت األحياءالنشاطات الصحية في 

)تمديدات( المجار  غير المبطنة حسب )شريطة( ربطها مع محطات معالجة  أنابيبتوسيع  أوالمجار  التالفة(، وتصليح 

 نظم التخلص من المياه العادمة. أوالمياه 

مياه العواصف عن طريق بناء القنوات وممرات المياه ومخفضات التدفق ن من تصريف حسِّ يُ  األمطارتصريف مياه 

لمنع انسداد مداخل تصريف المياه. وحيثما الشبكية تأهيل القنوات القائمة وتوفير الفتحات  وإعادةداخل مسارات المياه 

 ، يتم تنسيق هذه النشاطات ضمن برامج جمع النفايات الصلبة.أمكن

الفرعي المعني بالطرق في المناطق الحضرية.   الُمَكّونوذلك من خالل  المغطاةحي غير رصف الحجارة في طرقات ال

 رصف الشوارع يتضمن أرصفة الشوارع )للمشاة(.

تأهيل الحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء، بما في ذلك تنظيف ورصف الممرات وتوفير مقاعد ومظالت  إعادة

واألسيجة والبوابات التي تضررت  األسوارضراء المناسبة للمناخ المحلي وتصليح والنباتات الخ األشجار)واقية( وزرع 

فوائد اجتماعية كثيرة مفيدة  إلىتأهيل المنتزهات المحلية والمساحات الخضراء تؤد   إعادة أن.  األطفالومناطق لعب 
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 واألعياد األسبوععطلة  أيامي نشاطات التنزه في المساحات الخضراء والمنتزهات العامة في نمّ للمجتمعات المستفيدة وتُ 

 المصدر الترفيهي الوحيد لكثير من العائالت بسبب غياب البدائل. أصبحتالرسمية التي 

 (.PWPعامة )ال األشغالالفرعي بالشراكة مع مشروع  الُمَكّون( UNOPSينفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .12

 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحيو المياه   2.1.2

)مثل  الُملّحةالبنية التحتية وتوريد اللوازم  وأعمالمتوسطة الحجم  إلىالفرعي سلع خدمية صغيرة  الُمَكّونيتضمن هذه  .13

اختيار النشاطات  أننة.  وتوفيرها على مستوى المدي الّصرف الّصحيضخ المياه وتفعيل خدمات  إلعادةالنفط / الوقود( 

( ووحدة إدارة مشروع UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إلىيعود  األولويةالمبني على االحتياجات ذات 

( DLAs( والمجالس المحلية بالتشاور مع السلطات المحلية في المنطقة )UW-PMUالمياه في المناطق الحضرية )

المتوقعة في  الّصرف الّصحيلية.  تتكامل هذه المشاريع الفرعية مع نشاطات نظام المياه وو/أو المجتمعات المح َمعنيّةال

الذ  يركز  "P164466 -الثاني  اإلضافي( ضمن "التمويل EHNPالمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية ) إطار

الّصرف الحجم بما في ذلك محطات معالجة  الكبيرة إلىالمتوسطة  الّصرف الّصحيتأهيل البنية التحتية للمياه و إعادةعلى 

 (.WWTPs) الّصحي

 الفرعي النشاطات التالية: الُمَكّونيدعم هذا  .14

الالزمة مثل المضخات ومولدات الكهرباء ووحدات معالجة المياه والمرافق المرتبطة بها وبعض  األصولتبديل  

 قطع االحتياط.

 الّصرف الّصحيوالتمديدات وخزانات المياه واآلبار القائمة ومحطات معالجة  األنابيبتأهيل  إعادة 

(WWTPs.) 

تقديم دعم صيانة تقديم الخدمات للمجالس المحلية وتتضمن مخصصات النقل للكوادر الضرورية وتوريد الوقود  

 وتغطية نفقات الكهرباء )كما يلزم(.

 المواطنين. إشراكق الخدمية عن طريق إجراء حملة نشر التوعية حول تسديد دفعات المراف 

 تعبئة عن طريق القطاع الخاص وما يتبع ذلك من اعتمادات. محطاتدعم تأسيس  

دليل مقدمي الخدمات وعنوانين االتصال بهم ويتضمن توزيع الدليل بشكل واسع يسمح للمستهلكين من  إعداد 

 تنافسية. بأسعارمياه آمنة  إلىلهم الوصول  االتصال مع عدد من مقدمي خدمات توصيل المياه مما يتيح األسر

 فترة تنفيذ المشروع. أثناءالتحليل المبني على القطاع  إجراء 

 أومن الجمع حتى المعالجة النهائية  ابتداءللتأكد من عمل سلسلة التوريد  الّصرف الّصحياالهتمام باالستثمار في مجال  .15

المياه كان متقطعا قبل النزاع، فإن االستثمار في معالجة المياه على  توريد أنقابلة للعمل من خالل االستثمار.  وبما 

على جدوى االستثمار  األدلةالتسريب سيتم اعتبارها فقط في حال توفرت  أماكناكتشاف  أو والمرافقمستوى الُمدخالت 

 فيها.

مع وحدة إدارة مشروع المياه في الفرعي بالتعاون  الُمَكّون( هذا UNOPSينفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .16

الفرعي بالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة لمواجهة  الُمَكّون(.  يتم تنسيق نشاطات هذا UW-PMUالمناطق الحضرية )

 (.EHNPحاالت الطوارئ الخاصة باألطفال )اليونيسف( والمشروع الطارئ للرعاية الصحية والتغذية )

 الطرق في المناطق الحضرية 2.1.3

تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية في المناطق الحضرية وتتضمن مداخل المدن.  قد  إعادة إلىالفرعي  الُمَكّونيؤد  هذا  .17

الترميم وإعادة التزفيت وتحسين سالمة  وأعمالالشقوق  وإغالقتتضمن النشاطات تصليحات موضعية وردم الفجوات 

 إلىالفرعي في زيادة الحركة والنقل والتنقل والوصول  الُمَكّونتأهيل تقاطعات الطرق.  يساهم هذا  وإعادةالطرق 

النشاطات االقتصادية وتحسين السالمة المرورية.  اختيار النشاطات يعتمد على االحتياجات ذات  إنعاش وإعادةالخدمات 

صيانة الطرق ( والوحدة التنفيذية لصندوق UNOPSالتي يحددها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) األولية

(RMF-IU( بالتشاور مع السلطات المحلية في المنطقة )DLAs و/أو المجتمعات المحلية.  يساهم كل عقد من عقود )

 العاملة المحلية لدعم وتعظيم التوظيف المحلي. األياد زيادة استخدام  إلىإعادة التأهيل 

الفرعي بالشراكة مع الوحدة التنفيذية لصندوق  نالُمَكوّ ( هذا UNOPSينفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .18

 (.RMF-IUصيانة الطرق )

 الُملّحةالكهرباء للخدمات  2.1.4

، األولىفي المناطق الحضرية. خالل السنة  الُملّحةالفرعي استعادة الطاقة الكهربائية لدعم الخدمات  الُمَكّونيدعم هذا  .19
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ومنشآت الصحة  الّصرف الّصحيو ياهالم:ائية خارج الشبكة للمرافق للحلول الكهرب األوليةالفرعي  الُمَكّونيعطي 

في السنوات  أخرىخدمات حضرية  إضافة.  ممكن َمعنّيةالمتحدة ال األمموالتعليم.  يتم تنسيق هذه النشاطات مع هيئات 

 الفرعي ما يلي: نالُمَكوّ المتوسطة المدى التابعة لهذه  إلىالقادمة حسب الطلب المحلي.  تضم النشاطات القصيرة 

 إعادة تأهيل نظم المولدات التقليدية القائمة )مولدات الديزل(. 

تركيب جيل جديد خارج الشبكة باستخدام الديزل والطاقة المتجددة )مثل الطاقة الشمسية من خالل الخاليا الضوئية  

PV  استخدام تقنيات هجينة تجمع ما بين الديزل والطاقة الشمسية المتولدة من  أوالمباني(  أسطحعلى أرض أو

 الخاليا الضوئية.

 الوقود حيث الحاجة. إمداداتاستعادة  

( والصمامات الثنائية PV) ةالكهروضوئيالشوارع باستخدام الطاقة الشمسية من خالل الخاليا الضوئية أو  إنارة 

 (.LEDsالباعثة للضوء )

 .أمكنن فعالية الطاقة حيثما القيام بتحسي 

الخيار الُمستدام طويل المدى يتمثل بالتوجه نحو منصات التوريد التي تعتمد على شبكة الكهرباء لتوفير كهرباء بشكل  .20

المشروع يركز في المدى القصير على حلول خارج الشبكة لتوليد وتوريد الكهرباء لتلبية  أنمستقر وبكلفة ميسرة.  مع 

 اإلنتاجانه سيعيد النظر في جدوى عقود خدمات القطاع الخاص في مجال  إالفي المناطق الحضرية  ّحةالُملالخدمات 

 الالمركز  وتوفير الكهرباء في السنوات الالحقة للمشروع.

الفرعي  الُمَكّون(.  يتم تنسيق نشاطات هذا UNOPSالفرعي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) الُمَكّونيُنفذ هذا  .21

والهيئات  ت(، والبلدياع مؤسسات الخدمات العامة )مثل: المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس وشركات المياه، الخم

 اليونيسف( وشركاء رئيسيين آخرين. -( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة WHOالدولية )مثل: منظمة الصحة العالمية 

 اإلسكانقطاع  2.1.5 

 باألزماتالقطاعات المتأثرة أكثر وهو  اإلسكان( لقطاع TAلى تقديم المساعدات الفنية )الفرعي ع الُمَكّونيركز هذا  .22

 واإلسكان األراضي( ما يلي: )أ( حقوق TAبناء.  قد تتضمن المساعدات الفنية ) وإعادةترميم  أعمال إلىوبحاجة 

 اإلمكانات( وتحديد مجاالت HLPوالممتلكات ) واإلسكان األراضي( من خالل تقييم مفصل لوضع HLPوالممتلكات )

وتقترح حلول مبنية على المشاركة المجتمعية في تخطيط حقوق الملكية مع  اإلسكان أعمار إعادةالتي تؤثر على جهود 

حيثما امكن لتقييم سالمة هيكل  لألضرارمسح  إجراءاعتبار فجوة النوع االجتماعي على مستوى حقوق الملكية، )ب( 

لكل وحدة سكنية وتصور النشاطات المناسبة لكل مستوى،  األضرارللمنازل المتضررة وتصنيف مستويات  اتاألساس

، )د( تخطيط المنظمات )سلطات حكومية، األهليةوشروط ومعايير  اإلسكان)ج( تطوير اطار استهداف مساعدات 

وتقييم قدراتها، )هـ( تطوير استراتيجيات  األعمار إعادة إجراءاتمنظمات غير حكومية والقطاع الخاص( الجاهزة لدعم 

الهندسة المعمارية  باعتمادمضادة للمخاطر  إسكانات إلنشاء، )و( تطوير حلول اإلسكان أعمار إلعادةمالية مناسبة 

 يب.استراتيجية التواصل والتدر وإعدادوتعليمات موائمة آلليات البناء المحلية الدارجة  إرشاديهالمحلية، )ز( تطوير دالئل 

قبل االنتهاء من المشروع، فإن توفير التمويل  األعمار إلعادةفي حال تم استكمال التقييم ووضعت استراتيجيات مناسبة  .23

 بناء الهياكل السكنية المتضررة. وإعادةالترميم  أعمالممكن تحت غطاء المشروع لدعم 

 : تنفيذ الدعم وتطوير القدرات2 الُمَكّون. 2.2

 و تطوير اإلدارات تنفيذ المشروع 2.2.1

العامة )غير مباشر( لمكتب األمم المتحدة لخدمات  اإلداراتالفرعي التمويل لما يلي: )أ( تكاليف دعم  الُمَكّونيقدم هذا  .24

الالزمة لتنفيذ المشروع، )ج( مراقبة ورصد  واإلشرافالمشروع  إلدارة( )ب( التكاليف المباشرة UNOPSالمشاريع )

المشروع والتقييم والتنسيق على مستوى المدينة، )د( دعم نظام متابعة وتتبع النفقات من خالل نظام المعلومات العالمية 

(GIS المبني على )إجراءـ( الفرعي والموائم له ونظام نشر )مشاركة( المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة، )ه الُمَكّون 

( لدى مكتب GRMعند الحاجة، )و( تأسيس آلية معالجة المظالم ) -عمليات تدقيق مستقلة لجميع نشاطات المشروع 

محتملة والتأكد من متابعتها. يقوم مكتب  َشكاوى أ ( في صنعاء لتوثيق UNOPSالمتحدة لخدمات المشاريع ) األمم

التنفيذ من خالل مكتبهم المحلي في  إجراءاتالمشروع ودعم جميع  بإدارة( UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

المشروع ودعم التنفيذ من مدير البرنامج وخبراء في مجال الشراء والتمويل والحماية  إدارةمدينة صنعاء. يتضمن فريق 

 .إدار اللوجستية وضابط  األمورالبيئية واالجتماعية وضابط 
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 المساعدات الفنية 2.2.2

المشروع  إطارالفرعي نشاطات بناء القدرات للشركاء الرئيسيين الذين يشتركون في تقديم نشاطات في  نالُمَكوّ يدعم هذا  .25

تركز النشاطات على المهارات الفنية لجميع القطاعات المرتبطة بالمشروع وتتضمن   على المستوى المركز  والمحلي.

المالية  اإلدارةالمال العام /  وإدارةة والمساءلة والحماية فعالية والتنسيق والشفافيأكثر الموارد البشرية بطريقة  إدارة

الحتياجات بناء  أعمقمن تطوير القدرات تساعد فريق البنك الدولي على اكتساب فهم  األولىمخرجات الدورة   العامة.

 الُمَكّونالقدرات على ارض الواقع بحيث يتمكن الفريق من موائمة النشاطات كي تناسب السياق المحلي ضمن هذا 

 الفرعي.

الفرعي مشاركة المواطنين واالتصال والتواصل معهم طيلة فترة المشروع بما في ذلك من التيسير  الُمَكّونكما يدعم هذا  .26

 ، كما يلي:األوليةتبعا لالحتياجات المحلية ذات  األعلى إلى األسفلوالدعم المتجه من 

محلي ونشرها مع بداية تنفيذ المشروع الفرعي وطيلة تصميم خطة اتصال وتواصل عامة مبنية على السياق ال .أ

تأكيد وجود عنصر الشفافية على مستوى تكاليف ومصاريف  إلىفترة حياة المشروع.  تهدف حملة نشر التوعي هذه 

هذا نظام آلية معالجة المظالم  إلىالمشاريع الفرعية، ومعايير االختيار المنطقية والجدول الزمني للتنفيذ.  يضاف 

(GRMلسماع صوت المواطن وال )المرتبطة بنشاطات المشروع.  كما يمكن استخدام االتصال والتواصل  َشكاوى

مع المواطن من اجل تشجيع المستفيدين على دفع بدل الخدمات لتمكين مزود  الخدمات تأمين استدامة هذه الخدمات 

 بعد انتهاء المشروع.

هذا  ورصدها، يتطلبوآليات متابعتها  األولياتتيسير مشاركة المواطنين في تحديد مشاريع االستثمار وتحديد  .ب

مناسبة لمشاركة المواطنين.  يجب دراسة عدة نماذج بما في  إجراءاتوتحليل سياقي لتطوير  أوليةتقييمات  إجراء

 اإللكترونيعات البلديات واستخدام وسائل التصويت ذلك مناقشات المجموعات البؤرية )المركزة( واجتماعات في قا

المبنية على المشاركة الناتجة يتم تطبيقها على المشاريع االستثمارية  اإلجراءاتعبر المنصات الفرضية / الرقمية.  

تثمار الثالثة من المشروع.  مشاركة المواطنين في صنع القرار حول خطط االس أوالتي تم اختيارها في السنة الثانية 

( بالتشاور مع الشركاء UNOPSفنية يقررها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) أوليات إلىالسنوية تخضع 

التي تم تحديدها من الجهات التنفيذية  األولياتمداخالت ومشاركات المواطن تساعد على التحقق من  أن.  محليّينال

السياسية  األصولالتشاور مع المواطنين حسب  أنافسة.  كما وتساعد على االختيار بين خيارات االستثمار المتن

( في مأسسة DLAsالهيئات المحلية الرئيسية مثل السلطات المحلية في المنطقة ) أدوارالمحلية تساعد على تمكين 

في استخدام آليات مكتب األمم المتحدة لخدمات  أيضاواستدامة ممارسات مشاركة المواطن.  وينظر المشروع 

 ( للتقييم المبنية على مشاركة المواطنين.UNOPSشاريع )الم

( جميع هذا النشاطات عن طريق إشراك منظمات المجتمع المحلي UNOPSينفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .27

(CSOs وخبراء فنيين مختصين )- .حسب الحاجة 

 من قبل طرف ثالث الرصد 2.2.3

( للتحقق TPM) محليّينال تنفيذيّين( طرف ثالث من الشركاء الUNOPSالمشاريع )يُشرك مكتب األمم المتحدة لخدمات  .28

من قبل طرف  الرصدوكيل(  أويقدم ممثل )  من النتائج بشكل مستقل بالنسبة للمشاريع الفرعية الممولة من المشروع.

راءات االئتمان والحماية التي ( تقريرا حول مخرجات النتائج واستعادة الخدمات للمستفيدين المستهدفين وإجTPM) ثالث

( يُعدها مكتب األمم TPM) من قبل طرف ثالث الرصد( لممثل TORالشروط المرجعة )  .محلّيينيتبعها الشركاء ال

كما يشارك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع   ( باتفاق مع البنك الدولي.UNOPSالمتحدة لخدمات المشاريع )

(UNOPS تقارير )بل طرف ثالثمن ق الرصد  (TPM مع البنك الدولي ويضيف )التي  اإلجراءاتالتقارير جميع  إلى

 (.TPM) من قبل طرف ثالث الرصدالتنفيذ يحددها ممثل  أثناءقضايا قد تنشأ  أ تمت لمعالجة 

 للطوارئ : االستجابة3 الُمَكّون 2.3

لبنك ل يةالتشغيلالسياسة  إجراءاتتحسين قدرات الدولة على االستجابة في حاالت الطوارئ حسب  الُمَكّونهدف هذا  .29

خالل  -)االستجابة / الرد السريع لالزمات وحاالت الطوارئ(.  هناك احتمالية  12( الفقرة OP 10.00الدولي رقم )

لها تأثير رئيسي وعكسي على  أخرىوارئ حاالت ط أ  أوانتشار وباء  أوفترة حياة المشروع، حدوث كارثة طبيعية 

( لمكتب األمم CERCة )الُمحتملاالجتماعي.  وهنا، يسمح مكون االستجابة لحاالت الطوارئ األثر  أواالقتصاد و/

توزيع مخصصات التمويل من ُمكون آخر أو جذب التمويل من مصادر  إعادة( UNOPSالمتحدة لخدمات المشاريع )

ة الناتجة عن حاالت الُمحتملارئ المؤهلة للتخفيض واالستجابة والتعافي من النتائج المضرة لتمويل حاالت الطو أخرى

( والمجتمع RoYحالة الطوارئ من الجمهورية اليمنية ) إعالن إلىالفرعي تخضع  الُمَكّونالطوارئ.  التمويل تحت هذا 

 المتحدة. األمم أوالدولية 
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 الثالث الفصل

 الراهن واالجتماعي البيئي الوضع وصف 

 المقدمة 3.1

كيلومتر مربع وتعداد سكانها حوالي  527,968في جنوب شبة الجزيرة العربية.  مساحتها الكلية  الجمهورية اليمنية تقع  .30

ذكور(.  يتم استهداف ثالثة مدن كبيرة خالل  13,475,706و إناث 13,856,000) 2016نسمة لعام  27,431,706

 .الُحديدةمن المشروع: صنعاء، عدن،  األولىالسنة 

 من المشروع األولىقع المدن الثالثة خالل السنة وا.  م1الشكل 

قدم(، وهي  7,500متر فوق سطح البحر )حوالي  2,300في العالم.  ارتفاعها  باستمرارالمدن المأهولة  أقدمصنعاء من  .31

من مواقع التراث العالمي حسب موقعاً نة صنعاء القديمة مدي تعدضمن اعلى مدن في العالم )ارتفاعا عن سطح البحر(. 

 بأشكالتعريف اليونسكو، ولها صبغة معمارية مميزة وتظهر بشكل خاص في المباني المتعددة الطوابق المزخرفة 

 هندسية.

 صنعاء القديمة ة.  مدين2الشكل 

( والذكور 1,530,409) اإلناثبنسب تتفاوت بين  2016لعام  2,821,334صنعاء )أمانة العاصمة( تعداد سكانها  .32

ل مدينة في اليمن.  لكن المدينة بحد ذاتها ليس جزءا من محافظة صنعاء، بل لها كيانها المستقأكبر  (، وهي1,290,924)

 وتعرف بمنطقة أمانة العاصمة. إداريا
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 خارطة مدينة صنعاء.  3الشكل 

 يصل  فيها ميناء الجهة الشرقية من ميناء واسع وطبيعي يتألف من ميناء المصفاة والبواخر.  .األحمرعلى شرق البحر تطل عدن مدينة ساحلية  .33
 من الذكور. 415,000و اإلناثمن  479,000منهم  2016لعام  894,00تعداد سكانها حوالي 

 

 مدينة عدن.  خارطة 4الشكل 
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كيلومتر غرب مدينة صنعاء.  تعداد  225على بعد حوالي  األحمر، تقع على البحر أيضامدينة ساحلية وميناء  الُحديدة .34

 (.273,650( والذكور )313,837) اإلناثبنسب تتفاوت بين  2016لعام  597,487سكانها حوالي 

 الُحديدة.  خارطة مدينة 5الشكل 

 النزاع 3.2

البنية التحتية وتعطيل الخدمات االجتماعية وموجات هائلة من النزوح تدمير إلى أدى.  2015النزاع القائم ابتدأ في آذار  .35

ً  شخص منمن مليوني أكثر والممتلكات وسبل المعيشة.  هناك  األرواحفي  ائروخس ( نصفهم IDPs) النازحين داخليا

 ً  الجئ ومهاجر. 280,00من أكثر و.  هناك حوالي مليون عائد أسرة 300,000حوالي  نثلويم األطفالمن  تقريبا

 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدة( في IDPsا ).  توزيع األشخاص النازحين داخلي  1الجدول 

 )الخارجون( األشخاص )الداخلون( األشخاص المحافظة

 272,676 158,604 أمانة العاصمة

 42,006 41,028 عدن

 6,900 10,500 الُحديدة

 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدة.  توزيع العائدين في 2الجدول 

 الفرد األسرة المحافظة

 186,168 31,028 أمانة العاصمة

 322,664 55,444 عدن

 1,146 191 الُحديدة
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 االجتماعي( / نسب العائدين حسب النوع IDPs.  األشخاص النازحين داخليا )3الجدول 

 إناث ذكور بنات )فتيات( )فتيان( أوالد نساء رجال المحافظة

 %50 %50 %27 %28 %23 %22 أمانة العاصمة

 %45 %55 %22 %32 %23 %23 عدن

 %48 %52 %26 %30 %22 %21 الُحديدة

 .TFPM, 2017 المصدر: مجموعات العمل في حركة السكان.  

 أرهقالدولة نحو التدهور السريع االجتماعي واالقتصاد  والمؤسسي، كما تحفز التراجع االقتصاد  الذ   األزمةتدفع  .36

 آليات الصمود والتكيف بين السكان.

 الغذاء 3.2.1

عرضة للمجاعة.  تواجه  ضخمة من السكان عدادأوتركت ورائها  األزمة أبانتدهورت حالة الغذاء والتغذية بسرعة  .37

 إبريل/نشهر نيسا% منذ 13خطر المجاعة والتي ازدادت بنسبة   وعدن وأمانة العاصمة الُحديدةمن كامل  اطقمن 107

 الحياة إلنقاذطارئة  إنسانيةمساعدات  إلىمن نقص األمن الغذائي وبحاجة  نمليون يمني يعانو 17.  ما يُقارب 2017عام 

( الذ  يعتمد على بيانات من التقييم الطارئ IPCمل لألمن الغذائي )وحماية سبل العيش حسب التصنيف المرحلي المتكا

مليون في مرحلة  6.8منهم  األزماتيعيشون في ظل  إنسانمليون  10.2(.  حوالي EFSNAلألمن الغذائي والتغذية )

منذ آخر % 20والطوارئ بحاصل  األزماتالطوارئ. وعلى المستوى الوطني، ازدادت نسبة السكان الذين دخلوا طور 

 .2016( عام IPCتحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )

لذلك، هناك حاجة  ونتيجةالفقيرة نحو زراعة الكفاف كآلية للتكيف.   األسرتوجيه  إلى أدىالغذائي  األمنارتفاع غياب  .38

 مثل صنعاء وعدن. وتحسين تكنولوجيا البذور حتى في المناطق الحضرية المعلوماتأفضل  إلى طارئة للوصول

 الصحة 3.2.2

انتشار للعنف قد  أو عيدتص أ  حيث أنّ في عدد من المحافظات.   األوليةتدهور خدمات الرعاية الصحية  األزمةسببت  .39

 من الضعف. أصالالذ  يعاني  ةفي النظام الصحي في الدول آخر تدهور هائل إلىيؤد  

 اإلنجابيةمركز الصحة  2,566وحدة صحية و 2,849مركز طبي و 791 إلى إضافةمستشفى  229كان عدد المستشفيات  .40

سرير.  وعندما كانت تعمل هذه المرافق الصحية، كانت  15,692اآلن، فإن عدد األسرة ال يزيد عن  أمافي اليمن.  

 324و 168ذلك، كان عدد المستشفيات الخاصة غير الربحية في السابق  إلى وإضافة% من السكان.  68تغطي ما نسبته 

 عيادة خاصة معظمها داخل وحول المناطق الحضرية. 657مركز صحي و 541مستوصف و

تبع ذلك تفشي وباء  -والكهرباء والوقود  األدويةشح  إلى وأدتبشدة على خدمات ومرافق الرعاية الصحية  األزمة أثرت .41

مبادرات العالجية والوقائية واالستجابات وال اإلداراتعلى جميع  وأثرتمادة النفط والديزل نادرة،  أضحتالكوليرا.  

واللوازم  واإلمدادات، بما في ذلك التأثير على سلسلة المطاعيم الباردة )التي تُحفظ على درجة حرارة متدنية(، للطوارئ

على النظام  أثراستمرارية انقطاع الكهرباء  أنجميع المحافظات والمناطق.  كما  إلىوالعقاقير  األدوية وإيصالالطبية 

برمته وخاصة مضخات المياه والحواسيب والبرادات وعمليات المصابين وبنوك الدم ووحدات الطوارئ وغيرها.  حتى 

 مولدات الكهرباء التي وضعت لدعم فشل نظام الكهرباء تأثرت سلبيا وتعطلت بسبب الضغط العمل. أن

.  الّصرف الّصحيسوء الوصول إلى خدمات المياه والشاغل الرئيسي للصحة العامة هو تفشي األمراض المرتبطة ب .42

 األمنيةالتي تلوثت وخاصة اآلبار التي لم يتم تعقيمها بسبب سوء الحالة  المياهمصادر  إلىيعود  األمراضمصدر تفشي 

بسبب ارتفاع  األسرةسببها شح كميات المياه على مستوى  األمراضسرعة تفشي  أنوعدم القدرة على الوصول اليها.  

 وانقطاع الكهرباء التي تمنع ضخ المياه. األسعار

 إلى إضافة(، WASHوالنظافة العامة ) الّصرف الّصحيالحاصل على المياه واألثر تأثرت جميع المدارس بسبب  .43

الضرر للمياه  إحداثتضرر وتدمير الكثير من المدارس في مناطق النزاع في شمال البالد بسبب الحروب بما في ذلك 

آثار النزاعات على هذا القطاع، فإن المدارس تعاني من  إلى إضافة(.  WASHوالنظافة العامة ) ّصحيالّصرف الو

نظم مياه وصرف صحي ونظافة عامة غير مناسبة وقد كان معظمها يعاني من مرافق مياه وصرف صحي ونظافة عامة 

 .األزمةغير كافية قبل 
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 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدة.  الوضع الحالي للتسهيالت الصحية في 4الجدول 

 )%( ةمؤديكنسبة  -المرافق الصحية ال تعمل بشكل جزئي / بشكل كامل  المحافظة

 %43 أمانة العاصمة

 %59 عدن

 %60 الُحديدة

 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدة.  التغطية الصحية للسكان من المراكز الصحية في 5الجدول 

 تغطية السكان من المراكز الصحية )%( المحافظة

 %57 أمانة العاصمة

 %41 عدن

 %40 الُحديدة

 .2017لليمن  اإلنسانية(، تقرير الحاجات OCHA) اإلنسانيةالمتحدة لتنسيق الشؤون  األممالمصدر: مكتب 

 

هذه التفشي نبع من نقصان حصة الفرد  أن(.  AWDتدميرا اندالع وباء الكوليرا / اإلسهال المائي الحاد )كثر وكان األ .44

 .أخرىمن جهة و/أو تدمير نظم المياه من جهة  األسعارالواحد من المياه بسبب ارتفاع 

ضرب وباء الكوليرا في شهر جه اليمن حاليا وتعاني من تفشي وباء الكوليرا بحجم وانتشار غير مسبوق.  وقد يوا .45

حالة نتج  900,000الكوليرا  إصاباتوصل عدد  2017تشرين الثاني/نوفمبر  5.  ومنذ 2017من عام  إبريلنيسان/

محافظة من  21هذا الوباء على أثر (.  AWDوفاة منذ الموجة الثانية من تفشي اإلسهال المائي الحاد ) 2,192عنها 

 14الُحديدة وعدن وأمانة العاصمة.  وفي منطقة في  333 أصلمنطقة من  305 وأصابمحافظة في اليمن  22 أصل

 فشل النظام الصحي بالسيطرة على هذه الكارثة الصحية والبيئية إلى أشارحالة الطوارئ مما  أعلنت، 2017مايو /أيار

 نة العاصمة وحجة وعمرانالتراكمية المشتبه بها من محافظات الُحديدة وأما اإلصاباتعلى أ.  وكانت الغير مسبوقة

السكان هشاشة في اليمن: أكثر .  يؤثر وباء الكوليرا على % من كل الحاالت المشتبه باصابتها بالكوليرا41بحيث شكلت 

بالكوليرا بسبب ظروف مراكز  اإلصابة( يواجهون خطر IDPsمليون من األشخاص النازحين داخليا ) 2من أكثر 

 المناسبة. الّصرف الّصحيالمكتظة التي تخلو من مرافق المياه و )المالجئ( والمستوطنات اإليواء

 

 .  مؤشرات األرقام التراكمية لوباء الكوليرا حسب المحافظة6الجدول 

 (eDEWSالُمبكر لألمراض ) لإلنذار اإللكتروني(: نشرة النظام WHOالمصدر: منظمة الصحة العالمية )

 مراكز اإليواء 3.2.3

بما فيهم األشخاص النازحين  أساسيةمنزلية  أدوات أو إيواءملجأ / مركز  إلىمليون شخص بحاجة طارئة  5.4يقدر عدد  .46

مناطقهم وراء هذه  إلىوالعائدين  باألزماتالنزوح المرتبط  أن( والمجتمعات الُمضيفة والعائدين.  IDPsداخليا )

 المساعدات. إلىمليون شخص بحاجة ماسة  2.6الطارئة.  هناك حوالي  االحتياجات

 النشاطات االقتصادية 3.2.4

% تراكميا ثم صعد 38 إلى( GDPة على االقتصاد: تقلص إجمالي الناتج المحلي )جسيم تترتيبالها  األزمةاستمرارية  .47

اجر  عام  الذ ( SMEPS.  وكشف مسح تصورات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم )2015% عام 40 إلى

 أسواق من الحرب.  وتأثرت أشهرالضرر الماد  بعد ستة  أصابها% من الشركات التي تمت مقابلتها 74 أنعلى  2015

وعدن، بينما هبطت المشاركات  الُحديدة% في مدن صنعاء و13 إلىحيث تدنت الوظائف لتصل  أيضاالعمل بشكل شديد 

 الوفيات حاالتال المحافظات
معدل 

الوفيات 

(CFR) 
 أسبوع أسبوعين أسابيع 3 اإلصابةنسبة 

 األسبوع

 الحالي
النمطية 

 )التكرار(

 11- 2,078 2,601 2,915 3,266 429.70 %0.19 271 139,145 الُحديدة

 18- 115 197 214 311 219,78 %0.31 62 20,286 عدن

 13- 1,289 1,484 1,722 1,917 324.63 %0.08 70 91,799 أ( أمانة العاصمة
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 أنحاءتحريك السلع والبضائع في  إمكانيةمستوياتها.  كما تضررت أسواق المدخالت بسبب عدم  أدني إلىفي سوق العمل 

حد كبير بسبب الحرب.   إلى أيضاالتجارة  تأثر.  وتواألسواقالطرق  أصابتالتي  واألضرار األزمةالدولة بسبب 

% بنفس الفترة 51 إلىحسب التقديرات، بينما هبط التصدير  2015و 2014% بين عامي 54 إلىمجموع االستيراد هبط 

ل بالمشاكل مع حاف أصبحسبعة موانئ.  تمويل التجارة  أصلالتي لحقت بأربعة موانئ يمنية من  األضرارالزمنية بسبب 

رسائل االعتماد صعبة  وأضحتاليمن  إلىالبنوك الغربية التي قطعت خدمات االئتمان عن التجار الذين يشحنون الغذاء 

 المنال.

 التوظيف والبطالة 3.2.5

 للتغيير( ةالمؤديوالنسبة  ةمؤدي.  القوى العاملة والتوظيف / البطالة )نسبة 7الجدول 

 
نسبة التوظيف إلى عدد السكان 

(EPR) 

معدل مشاركة القوة العاملة 

(LFPR) 
 (URمعدل البطالة )

٢٠١٤    
  9.6  36.2  32.8 مدينة صنعاء

  6.7  40.4  37.7 الُحديدة

  21.5  41.9  32.9 عدن

  10.2  39.1  35.1 المجموع

٢٠١٥    

  14.8  33.6  28.6 مدينة صنعاء

  0.6  37.1  36.9 الُحديدة

  20.3  34.2  27.3 عدن

  9.1  35.3  32.1 المجموع

    الفرق

  5.2  2.7-  4.2- مدينة صنعاء

  6.1-  3.3-  0.8- الُحديدة

  1.2-  7.6-  5.6- عدن

  1.1-  3.8-  3.0- المجموع

 (.CSOلإلحصاء )( والجهاز المركزي ILO، منظمة العمل العالمية )2015والمسح السريع  LFS( 2014(المصدر: مسح القوى العاملة 

( LFPRومعدل مشاركة القوة العاملة ) % 37.7نسبة ( بEPRاعلى نسبة توظيف إلى عدد السكان ) الُحديدةسجلت مدينة  .48

ومعدل مشاركة % 32.8( بحاصل EPRنسبة توظيف إلى عدد السكان ) أدنيبالمائة. سجلت مدينة صنعاء  40.4بحاصل 

% 32.9 نسبةب( EPRنسبة توظيف إلى عدد السكان ) أدنى.  سجلت مدينة عدن %36.2 نسبةب( LFPRالقوة العاملة )

.  مجموع معدالت البطالة بين الرجال والنساء %41.9 نسبةب( LFPRبينما سجلت اعلى معدل مشاركة القوة العاملة )

% في مدينة عدن بينما سجلت مدينة صنعاء نسبة 20.3واعلى نسبة  الُحديدة% في مدينة 6.7نسبة  أدنىتراوحت بين 

( EPRكان )%.  ونتيجة الحرب، سجلت المؤشرات الثالثة تدني ملحوظ.  وهبطت نسبة التوظيف إلى عدد الس9.6بطالة 

%.  سجلت عدن 1.1( بواقع UR% ومعدل البطالة )3.8( بواقع LFPR% وهبط معدل مشاركة القوة العاملة )3بواقع 

(.  0.8) الُحديدة( ثم 4.2( تبعتها صنعاء )EPR( على مستوى نسبة التوظيف إلى عدد السكان )5.6تدني ملحوظ )أكثر 

على مستويات  األزماتأثر ات( ُمفاجئة بضوء النتائج التي سبقت حول قد تبدوا هذه النتائج )المخرج األولىللوهلة 

حد كبير.   إلى( قد تدنى WAPحالما نتذكر بأن مجموع عدد السكان في سن العمل ) امفهومه األمرالتوظيف، لكن يصبح 

آخرين  أشخاصا وصنعاء، بينما جذب العنف الُحديدة( يغادرون WAPتفسير آخر يقول بأن عدد السكان في سن العمل )

 في عدن. أخرىمن مناطق 

كثب، بالرغم من ن ع( EPRs( يتبع نسب التوظيف إلى عدد السكان )LFPRsهبوط معدالت مشاركة القوة العاملة ) أن .49

قد يكون حدس عكسي، فإن  -في المرتبة الثانية وعدن في المرتبة الثالثة.  ونتيجة لما تقدم  الُحديدةهذا الترتيب يضع  أن

تبعتها عدن )وهي المحافظة التي  الُحديدة( هي URالمحافظة التي حصدت اعلى نسبة من الهبوط في معدل البطالة )

 نة صنعاء.% في مدي14.8 إلىلسوق العمل(، بينما زادت نسبة البطالة  أداءأفضل حصدت 

 الفقر 3.2.6

 أفريقياوشمال  األوسطدول المنطقة العربية )الشرق  وأفقردول العالم  أفقرالحالية، كان اليمن من  األزمةحتى قبل حدوث  .50

- MENA  .)في المناطق الحضرية  األسرة% فأضحى مؤثرا على مستوى 54.4 إلىزيادة الفقر ليصل  إلى األزمة أدت

بشدة من خالل ارتفاع البطالة و/أو  األسرةالريفية.  النزاع خفض دخل  األسرعلى ثر األوهي نسبة اعلى نسبيا من  -

السلع الرئيسية  أسعار أنعلى مستوى القطاع العام والقطاع الخاص وجميع مستويات المهارات.  كما  األجورهبوط 

انخفاض دخل  إلى وأدىالتموين على استقرار التوريد وأثر ووالخدمات مثل الطعام والوقود جميعها ارتفعت مما خفض 
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 األسرةهبطت بشدة.  كما انخفضت نفقات  أيضايتم احتساب الفقر،  أساسهاالتي على  األسرةالحقيقي.  نفقات  األسرة

 األسرالفقر، فإن أثر من ناحية  أماالريفية.  باألسرفي المناطق الحضرية خسائر اعلى مقارنة  األسربشكل عام.  عانت 

الريفية، مما يعكس حقيقة االنتفاضات التي حدثت في  األسرمن أكثر في المناطق الحضرية تأثرت بشكل نسبي ومطلق 

 .األغلبعلى  -الريف بطريقة غير مباشرة أثر حيث ت -من الريفية أكثر المناطق الحضرية 

 إلى 2014% في عام 31ريبا: من تنامي الفقر بنسبة الضعف تق أظهرتبظروف النزاعات بشكل مبدئي  األثرة امحاك .51

إضعاف قطاع الطاقة الذ  كان  إلى أدىعبر القطاعات المختلفة كما  أشكالالنزاعات ظهر بعدة أثر .  2016% عام 62

شح الوقود والصيانة الذ  عطل  إلى إضافةالضرر عدة مرات  أصابها.  خطوط نقل الطاقة األزماتقبل  أصاليعاني 

انقطاع الطاقة )الكهرباء( لفترات طويلة المدى عبر مساحات شاسعة من الدولة  أنة.  كما تشغيل معظم محطات الطاق

في توليد الطاقة اآلنية  انقطاع في توفير الخدمات الصحية بما في ذلك سلسلة التطعيم البارد.  سبّب النزاع تأخير إلى أدى

من المشاكل الُمتأزمة.  وكذلك  أصالد الطاقة التي كانت والُمخطط لها وكذلك مشاريع البث والتوزيع مما يفاقم مشكلة توري

على توريد  أثرتقطاع المياه والبرامج العامة والخدمات التي عانت من اتساع دوائر التعطيل التي  إلىالحال بالنسبة 

 وأصابمراكز الصحة والمدارس  أغلقتالزراعي.   اإلرشادوالقطاع الزراعي وخدمات  الّصرف الّصحيالمياه ونظام 

 قدفالمراكز الحضرية،  أما.  األساسيةذلك حادا وشديدا على توفير الخدمات االجتماعية أثر الضرر البنية التحتية فكان 

.  وكما يظهر الحال، إيراداتهاخسارة البلديات  إلى إضافةبشكل مباشر عن طريق تدمير الممتلكات العامة  أيضاتضررت 

تكبدت  أنهايؤثر عليها سلبيا، لكن المراكز الحضرية الرئيسية مثل عدن وتعز وصنعاء يبدو  لم يترك النزاع منطقة لم

 الخسائر. أعظم

 التعليم 3.2.7

محافظة بسبب عدم القدرة على تسديد  22 أصلمحافظة من  13مع نكسات في  2017/2018ابتدأت السنة الدراسية لعام  .52

من سنة كثر ألمي.  ثلثي المعلمين تأثروا بسبب انقطاع رواتبهم رواتب المعلمين لفترات طويلة مما شل النظام التعلي

 12,240.  تعطلت الدراسة في ألسرهمغير قادرين على توفير لقمة العيش  وأصبحوافخسروا مصدر رزقهم الرئيسي 

مليون  4.5على ما يقارب  وأثرتبسبب عدم دفع الرواتب  2016/2017محافظة خالل السنة الدراسية  13مدرسة في 

 طالب.

 ( أو المأهولةIDPs.  عدد المدارس الُمتضررة، الُمستضيفة لألشخاص النازحين داخليا )8الجدول 

 23 أمانة العاصمة

 21 عدن

 34 الُحديدة

 االتصال والتواصل  3.2.8

بشكل واضح من المستهلك الذ  طالب بخدمات  اإلنترنتتزايد الطلب الكامن على الخدمات المبنية على  األزمةقبل  .53

( 3Gمن الجيل الثالث ) اإلنترنتتزايد الطلب على الخدمات المبنية على  أنوخاصة في المراكز الحضرية.   أسرع

 اللوحية واألجهزةتزامنا مع استبدال الهاتف النقال / الخلو  البسيط بالهاتف الذكي والحواسيب )مثال: الحواسب المحمولة 

 إلىطح المكتب( التي تتطلب سرعات اعلى من خالل الشبكات العريضة النطاق وسعة اعلى لخزن البيانات.  بالنظر وس

تقديم  إلى، عمد المشغلون من القطاع الخاص في اليمن على مدى عدة سنوات اإليراداتنمو  وإمكانياتالطلب الكامن 

 عبر الهواتف الخلوية الذكية. اإلنترنت الحكومة لتحديث تراخيصهم كي يقدموا خدمات إلىالطلبات 

يحاكي الهشاشة ومواقف  أنمرت بأزمات، فإن سوق االتصاالت هو الذ  يستطيع  أخرىفي دول  األمروكما اتضح  .54

استثناء اليمن من هذا التوجه.  لكن، بالرغم من  إلىويستمر بتقديم خدمات االتصاالت.  ال يوجد سبب يدعو  األزمات

خدمات الهواتف الخلية من االستمرار بتقديم خدماتهم بالتعاون من المشغل التابع للحكومة  مشِغّلوابالمحددات نجح 

صمود  أناليمنية عن طريق بنية تحتية ثابته لالتصاالت.  هذا بالرغم من تعدد الهجمات والضربات على البنية التحتية.  

ل من المشغلين من القطاع الخاص والعام، وفي بعض الحاالت بقاء القطاع مجديا وُمربحا لك إلىقطاع االتصاالت يُعزى 

 االتصال والتواصل. إلىربحية من السابق بسبب زيادة الطلب على خدمات االتصاالت والحاجة أكثر يكون 

الضوئية عبر  األليافكيلومتر من  13,000 بتمديد( التي تملكها دولة اليمن، قامت PTC) لالتصاالتالمؤسسة العامة  .55

كة الياف ضوئية دولية بحرية في موانئ عدن والمكال بلة.  هذه البنية التحتية هي العامود الفقر  الذ  يربط اليمن بشالدو

شبكات  أن إال، اآلنوتتجه شماال نحو صنعاء حتى الحدود السعودية.  بالرغم من عدم تقييم مدى الضرر حتى  الُحديدةو

عام  إبريلمما يجعلها مرئية وهشة.  صدر تقرير في شهر نيسان/ األرض الضوئية عادة يتم تركيبها على سطح األلياف

لكن حتى اآلن  -توقع مزيد من الضرر  القتال، معأثر خطوط الهاتف في عدن  أصابيصف الضرر البالغ الذ   2015
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مرحلة الثانية في ال أدراجهلم تتوفر كامل الصورة )حول حقيقة الوضع في الوقت الراهن(.  لكن، قطاع االتصاالت تم 

 الكوارث من قبل البنك الدولي. أوقات( في DNAواالحتياجات ) األضرارمن دراسة تقييم 

مليون مستخدم في اليمن،  16.88، تم تقدير عدد مستخدمي الهواتف الخلوية بحوالي 2015ديسمبر /األولفي كانون  .56

 18.36ة وذروة سجلت مؤخرا مقدارها مليون مستخدم في السنة السابق 17.62% من 4.2بحاصل انخفاض مقداره 

 أواخر.  االنخفاض سببه تصاعد العنف في المنطقة وخاصة منذ بداية الضربات الجوية في 2015مليون في بداية عام 

النزاع كان فور  على أثر  أنُمدّمر على البنية التحتية لالتصاالت في الدولة  مع أثر الذ  كان له  2015شهر آذار 

 السلم. أوقاتالخلو ، كذلك الحال بالنسبة لالرتداد في  أجهزةستخدام تعرفة )سعر( ا

 .  أعمال البنية التحتية للشبكات العريضة النطاق )الجيل الثالث وسرعة أعلى(9الجدول 

 اإلطار الزمني األثر ةالُمحتملالقيادة 

من مشغلي أكبر السماح لعدد 

الخدمات لالستثمار / توفير 

خدمات الجيل الثالث/الرابع 

(3G/4G  أ ،)إعطائهم 

 التراخيص

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات 

(MoTIT / )أ  أو 

بيدها  أخرىهيئة 

 سلطة تنفيذية

الخدمات( كانوا يسعون وراء الرخص كي يقوموا  مقدموالمشغلون )

األثر ين للتشغيل والتوزيع )نشر الخدمة(. بتحديث شبكاتهم وكانوا جاهز

 للخلويات. إنترنتزيادة توفر خدمات  إلىيؤد  

 فور 

الهواتف  إلنترنتالطيف  إدارة

 النقالة / الخلويات
وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

المعلومات 

(MoTIT / )أ  أو 

بيدها  أخرىهيئة 

 سلطة تنفيذية

تقييم لتعظيم تغطية الشبكة ونوعية  إعادة إلىمخصصات الطيف تحتاج 

 للهواتف النقالة األنترنتوجودة خدمات 
 فور 

التوسع في البنية التحتية )العامود 

على المستوى  لألليافالفقر ( 

 الوطني

 األشغالمشروع 

العامة / المؤسسة 

العامة لالتصاالت 

(PTC) 

 األليافكيلومتر من  13,00( كان لديها PTCالمؤسسة العامة لالتصاالت )

 األصولهذه  أصابالضوئية عبر الدولة. يجب فحص الضرر الذ  
 األعمار إعادةمرحلة 

من خالل  األليافالسماح بنشر 

البنية التحتية الخطية وتضمن 

شبكات الكهرباء 

 والطرق/الطرق الرئيسية

 األشغالمشروع 

 عدة وزارات /العامة 

حفر الخنادق من اجل  إلىيعود  األلياف% من كلفة تمديد 75حوالي 

 إلىجنبا  األلياف أنابيب.  التوجه العالمي يعتمد تمديد األنابيبالتمديدات / 

جنب شبكات الكهرباء والطرق الرئيسية وغيرها من المرافق المرتبطة 

 بالبنية التحتية.

 األعمار إعادةمرحلة 

 الصلبة الفضالت إدارة 3.3

 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدة( في مدن SWالصلبة ) المخلفات .  تغطية جمع10الجدول 

 المدينة
 ( الناتجةSWكميات الفضالت الصلبة )

 طن في اليوم
 خدمات التغطية %

 %70 1500 أمانة العاصمة

 %80 650 عدن

 %50 350 الُحديدة

 عدم توفر المعدات أوتنوع التغطية بسبب غياب 
 الُحديدة( في صنعاء وعدن وCIFالمصدر: صندوق التنظيف والتحسين )

 صنعاء ِلَمَكبالوضع الحالي  3.3.1

في صنعاء )أمانة العاصمة( ومحافظة صنعاء ومدينة عمران يقع محاذاة الطريق من  المخلفات موقع التخلص من  إن .57

في السنوات  ِلَمَكبهذا ا أصبحكيلومتر شمال غرب مركز مدينة صنعاء.   15مدينة عمران على بعد حوالي  إلىصنعاء 

هكتار  40النفايات مساحة تُقدر بحوالي  َمَكبمناطق  في شمال غرب حدود المدينة.  يغطي  إلىالماضية قريب  األخيرة

متر وعرض الموقع يساو   830ان يساو  حوالي كيلومتر مربع(.  طول الموقع باتجاه طريق عمر 0.40)حوالي 

متر.  يحيط الموقع جدار من ثالثة جهات وسياج شبكي من الجهة الشمالية.  يوجد في الموقع ميزان قبان  480حوالي 

 النفايات، لكنه تالف وال يعمل. َمَكببجانب المكتب ومدخل موقع 

بالتشغيل والصيانة ادارة المكب أمانة العاصمة صنعاء، بينما تقوم  سكرتاريا إلىالملكية الرسمية والقانونية للموقع تعود  .58

 إلىسنة مضت، لكنه وصل  40النفايات يعمل طيلة فترة  َمَكب(.  كان SWMS) للنظافة العامة  االدارة  إشرافتحت 

يخلو  ِلَمَكبصلبة.  اللتخلص من نفايات البلديات ال األولى)درجة التشبع( لكنه يخدم منطقة صنعاء بالدرجة  األقصىحده 

الغازات.   إزالة أونظام لمنع ترشيح العصارة  أ المحكم )على مستوى القاعدة والسطح( وبذلك لم يتم تركيب  اإلغالقمن 
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بالنفايات عن طريق صهاريج مختلفة حيث يتم التخلص من النفايات ورصفها بطبقات وتغطيتها بالتربة  ِلَمَكبيتم رفد ا

 ِلَمَكبيمنع انتشار النفايات )الخفيفة( بسبب الرياح من ا إجراء أ ر المواد المناسبة.  كما ال يوجد ويعتمد ذلك على توف

 منع الطيور من نشر النفايات المكشوفة. أوالقريبة  األحياء إلىليصل 

وهي  -لجرافة الذ  يُشرف على العمليات اليومية.  تقوم ا ِلَمَكبمدير ا إشرافمنطقة التخلص من النفايات محددة تحت  .59

اآللية الوحيدة المتحركة التي تعمل، بكبس النفايات وتسويتها في منطقة العمل، وتتوفر الشاحنات القالبة أحيانًا لنقل مواد 

بالنسبة لآلليات  أماوال تتم تغطيتها بالتربة بشكل منتظم.  -التغطية.  تتم تسوية النفايات في طبقات رقيقة بواسطة الجرافة 

 مثل الضاغطة أو الكابسة فهي جميعها ال تعمل. خرىاألالثقيلة 

( مما يجعل تغطيتها بالتربة بشكل فعال 2:1 إلى 1:1منحدرة جدا ) ِلَمَكبا أجزاءالمنحدرات الجانبية الموجودة في معظم  .60

الوضع الحالي بما يتضمنه من منحدرات  إنالمركبات.  كما  أوحتى الوصول اليها باستخدام اآلليات  أوعملية صعبة للغاية 

 .األرضيةاالنهيارات  أووالى مخاطر االنزالقات  ِلَمَكبعدم استقرار ا إلىشديدة يؤد  

بمبنى للدخول وجسر توزين حيث يتم تسجيل دخول شاحنات النفايات.  يضم مبنى الدخول غرف للكوادر  ِلَمَكبتم تجهيز ا .61

. نماذج 2016حرب  أثناءب العمل في منطقة الدخول، وقد دُمرت باقي البنية التحتية وسقيفة / مرآ ِلَمَكبالعاملة في ا

 أماالتسجيل المعيارية المتّبعة كانت تُستخدم سابقا لتسجيل كمية النفايات للشاحنة الواحدة وعدد النقالت في اليوم الواحد.  

ين وغرفة العمليات دُمرت لذلك يتم تسجيل دخول ، فكانت تُقاس وتُسجل حسب مصدر النفايات.  لكن جسر التوزاألوزان

 الموقع فقط. إلىالشاحنات 

 عدن ِلَمَكبالوضع الحالي  3.3.2

كيلومتر تقريبا  32مة على مسافة ابُريقة في بير النعالفي مجرى حوض بير احمد المائي قرب ساحل منطقة  ِلَمَكبيقع ا .62

طن من النفايات في اليوم الواحد.   650 حواليقريبا ويتلقى كيلومتر مربع ت 4مساحة  ِلَمَكبمن مركز المدينة.  يغطي ا

وصيانته من  ِلَمَكب( في عدن ويتم تشغيل اCIFوالتحسين ) النظافة صندوق  إلىتعود  ِلَمَكبة القانونية الرسمية ليالملك

.  يتم استالم النفايات عاما 15منذ  ِلَمَكب(.  يعمل اCIFوالتحسين ) النظافة صندوق  إشرافات تحت ِلَمَكبقبل دائرة ا

في حفرة  إلقائهاعن طريق صهاريج مختلفة من مدينتي عدن والحوطة في محافظة لحج، ثم يتم التخلص منها عن طريق 

 تسويتها ونشرها في طبقات رقيقة وتُغطى بالتربة. تتم

حنة وعدد النقالت اليومية.  التي تأتي بها كل شا تالنفاياقبل الحرب، تم استخدام نموذج تسجيل معيار  لتسجيل كمية  .63

 حسب المنطقة التي تم جمع النفايات منها )المصدر(. تُسّجل األوزانوكانت 

سياج حول  أ مجهز بمبنى الدخول وجسر توزين حيث تتم عملية تسجيل الشاحنات المحملة بالنفايات.  ال يوجد  ِلَمَكبا .64

شاحنات ال تزال  أربعةلكنه ال يعمل حاليا.  هناك  اإلدارةلحمايته من الغرباء.  يقع جسر التوزين قرب مكتب  ِلَمَكبا

 صيانة. إلىتعمل لكنها تحتاج 

جمع النفايات في لهم  سمحيُ  أما اآلن، فال - قبل الحربوكانت تُستغل  قبل الحرب، كانت ظاهرة جامعي النفايات منتشرة .65

كانت هناك بعض المرافق تديرها جهات من القطاع الخاص قرب اِلَمَكب لفصل وب اإلجراءات األمنية. بسب ِلَمَكبموقع ا

سمح لهم يُ  وال - المستعلمة والبالستيك، لكنها جميعها دُمرت بسبب الحرب واإلطاراتالنفايات مثل الورق والكرتون 

 .  أمنية ألسبابأيضا  ِلَمَكبدخول ا

 ديدةالحُ  ِلَمَكبالوضع الحالي  3.3.3

كيلومتر من  17على بعد  حرض حديدة اليقع قرب طريق  الُحديدةالحالي وموقع التخلص من النفايات في مدينة  ِلَمَكبا .66

القانونية  الُملكيّةطن من النفايات يوميا.   350كيلومتر مربع ويتلقى حوالي  1مساحة قدرها  ِلَمَكبمركز المدينة.  يغطي ا

وصيانته من قبل دائرة  ِلَمَكبويتم تشغيل ا الحديدة ( في CIFوالتحسين ) النظافة صندوق  إلىتعود  ِلَمَكبالرسمية ل

عام.  يتم تسليم النفايات  20من أكثر منذ  ِلَمَكب. يعمل ابالحديدة (CIFوالتحسين )النظافة  صندوق  إشرافات تحت ِلَمَكبا

النفايات في حفر تتم تسويتها لتصبح طبقات رقيقة ثم  حيث يتم التخلص من الُحديدةعن طريق شاحنات مختلفة من مدينة 

 تُغطى بالتربة.

منطقة التخلص من النفايات إال أن ، األخيرة ةنواآلتشغيلية في الخطط ال أوبالرغم من غياب المسوحات الطبوغرافية  .67

 الذ  يُشرف على العمليات اليومية. ِلَمَكبمدير ا إدارةتحت و)بمعنى ُمعّرفة(  حددةمُ 

يتم والُمحكم )على مستوى القاعدة والسطح(.  يتم تسليم النفايات عن طريق شاحنات مختلفة،  اإلغالقيخلو من  َكبِلمَ ا .68

 أ اعتمادا على توفر المواد المناسبة.  كما ال يوجد  -التخلص من النفايات وتسويتها في طبقات رقيقة ثم تغطيتها بالرمل 

منع الطيور من نشر النفايات  أوالقريبة  األحياء إلىليصل  ِلَمَكبسبب الرياح من ايمنع انتشار النفايات )الخفيفة( ب إجراء

وهي اآللية الوحيدة المتحركة التي تعمل، بكبس النفايات وتسويتها في منطقة العمل، وتتوفر  -المكشوفة.  تقوم الجرافة 
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وال تتم تغطيتها بالتربة  -طبقات رقيقة بواسطة الجرافة الشاحنات القالبة أحيانًا لنقل مواد التغطية.  تتم تسوية النفايات في 

 بشكل منتظم.

 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحيتزويد المياه وخدمات  3.4

 لألسرالضرر الماد  البالغ. يقوم القطاع الخاص بتوريد المياه  أصابهافي حالة يرثى لها وقد  للمياهمعظم البنية التحتية  .69

 هللمتصلين بالشبكة لكن الماءوفر محالت بيع المياه، كما يُ  أوشبكات محلية  أوبواسطة شاحنات التي انقطعت عنها المياه 

من ناحية الكلفة، فهي مرتفعة جدا، ثمن المياه التي يوردها القطاع الخاص بواسطة الشاحنات تكلف  أماحاجاتهم.  بفي يال 

المتضررون بسبب ارتفاع هذه أكثر ع شبكات المياه، هم مياه الشبكة.  الفقراء ممن فقدوا الربط م أسعار أضعافعشرة 

 .األسعار

حصة الفرد الواحد  إنمتدنية قبل الحرب حتى  أصالالتي كانت  -نقص حصة الفرد الواحد  إلىالنقص في المياه يؤد   .70

تحافظ على  إنول هذه المرافق تعمل كي تحا إنلتر للفرد في اليوم.  من الواضح  30في المدن الكبيرة عن  دال تزيكانت 

التوجهات على مستوى: توفير  أوتواجه بعض الصعوبات على مستوى عدم توافق بعض الصالحيات  الفرد، لكنهاحصة 

بضوء تحديات شح مصادر المياه.  وفي المدن،  -، حماية الفقراء األعمالنهج  انتهاجوالتوسع بالخدمات بكلف ميسرة، 

 كلف التشغيل والصيانة من اجل التعافي.( دون مستويات األسعاربقيت التعرفة )

ظاهرة للعيان في قلب المراكز المأهولة بالسكان في المناطق الحضرية مما  أماكنتقع معظم مرافق المياه الضخمة في  .71

وجميعها  -اعتماد خدمات المياه على الطاقة وقطع غيار واللوازم والمواد  إلى إضافةيجعلها هشة في فترات النزاع.  

سلبيا على ضخ أثر في المراكز الحضرية، فإن المرافق تعاني من غياب الكهرباء والديزل الذ   أمامن االنقطاع.  تعاني 

وظروف الفوضى العارمة خفضت الفواتير ودفعات  األداءعلى مشاكل التوزيع المزمنة.  تدني  إضافةالمياه من اآلبار 

سحب  تازدادتقديم الخدمة.  كما  أداءبدوره على أثر لنقد الذ  في تدفق ا أزمةالُمستخدمين / المستهلكين، مما سبب 

في المقابل بضوء زيادة التمديدات غير القانونية.  فعلى سبيل المثال، عانت مجالس صنعاء المحلية  إيراداتالمياه بدون 

كانون .  وبحلول شهر 2011% انخفاض في الجباية، عام 47% في توريد المياه وفواتيرها و20 ضانخفامن 

 أدتدخولها في دائرة مفرغة  إلى أدىموارد لشراء النفط مما  أ ، لم يكن لدى المجالس المحلية 2011ديسمبر /األول

انخفاض عدد الفواتير والجباية.  عندما كان النفط متوفرا في السوق  إلى أدىانخفاض خدمات توريد المياه مما  إلى

لاير يمني للتر الواحد.   59لاير يمني، مقابل السعر الرسمي  150 إلى 130السوداء، كان يباع لتر النفط الواحد لقاء 

على محالت بيع المياه بالتجزئة بسبب أثر على الضخ الذ  يقوم به القطاع الخاص ومبيعات المياه وأثر  لالديزنقص 

 10لاير يمني ) 2,000من  المياه الخام والتغليف.  ارتفع سعر المتر المكعب عن طريق البيع بالتجزئة أسعارارتفاع 

 وتوقفت عن التجارة في هذا المجال. أبوابهاالكثير من المحالت  فأغلقتدوالر(،  70لاير يمني ) 14,000 إلىدوالرات( 

 وعدن وأمانة العاصمة الُحديدةفي  والنظافة العامة الّصرف الّصحيمجموعات المستهدفة من المياه والتقدم على مستوى ال.  11الجدول 

الذين تم  األشخاصمجموع  الُمستهدفون األشخاصمجموع  المحافظات

 إليهمالوصول 
 الفجوة

 %95 78,306 1,474,023 أمانة العاصمة

 %91 60,571 669,519 عدن

 %94 54,303 906,405 الُحديدة

 2017(، آذار WASHوالنظافة العامة ) الّصرف الّصحيالمصدر: لوحة البيانات العنقودية للمياه و

ظاهرة للعيان في قلب المراكز المأهولة بالسكان في المناطق الحضرية مما  أماكنتقع معظم مرافق المياه الضخمة في  .72

وجميعها  -اعتماد خدمات المياه على الطاقة وقطع غيار واللوازم والمواد  إلى إضافةيجعلها هشة في فترات النزاع.  

سلبيا على ضخ أثر في المراكز الحضرية، فإن المرافق تعاني من غياب الكهرباء والديزل الذ   أماتعاني من االنقطاع.  

وظروف الفوضى العارمة خفضت الفواتير ودفعات  األداءعلى مشاكل التوزيع المزمنة.  تدني  إضافةالمياه من اآلبار 

سحب المياه  ازدادتقديم الخدمة.  كما  أداءبدوره على أثر في تدفق النقد الذ   أزمةالُمستخدمين / المستهلكين، مما سبب 

% 20 انخفاسعانت مجالس صنعاء المحلية من : في المقابل بضوء زيادة التمديدات غير القانونية.  مثال إيراداتبدون 

يكن  ، لم2011ديسمبر /األول.  وبحلول شهر كانون 2011% انخفاض في الجباية، عام 47في توريد المياه وفواتيرها و

انخفاض خدمات توريد المياه  إلى أدتدخولها في دائرة مفرغة  إلى أدىموارد لشراء النفط مما  أ لدى المجالس المحلية 

انخفاض عدد الفواتير والجباية.  عندما كان النفط متوفرا في السوق السوداء، كان يباع لتر النفط الواحد لقاء  إلى أدىمما 

على الضخ الذ  يقوم به أثر  لالديزلاير يمني للتر الواحد.  نقص  59ل السعر الرسمي لاير يمني، مقاب 150 إلى 130

المياه الخام والتغليف.  ارتفع  أسعارعلى محالت بيع المياه بالتجزئة بسبب ارتفاع أثر القطاع الخاص ومبيعات المياه و

دوالر(،  70لاير يمني ) 14,000 إلىرات( دوال 10لاير يمني ) 2,000سعر المتر المكعب عن طريق البيع بالتجزئة من 

 وتوقفت عن التجارة في هذا المجال. أبوابهاالكثير من المحالت  فأغلقت
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 (WASHوالنظافة العامة ) الّصرف الّصحي.  استجابة مجموعة المياه و12الجدول 

 ونتائج المشروع أهداف
 الهدف
٢٠١٧ 

 مجموع النتائج
 التغيير

 

 12,785 4,825,286 5,492,703 وصلتها الخدمة بدعم للعمليات والصيانة وإعادة تأهيل نظم المياه العامة عدد الفئة السكانية التي

المياه اآلمنة حسب المعايير المتفق عليها بواسطة المياه  إلىالمتأثرون بالوصول  األشخاصعدد 

 الُمحملة بالشاحنات
778,053 1,232,622 153,456 

 المتأثرون الذين تم توفير لهم رزم النظافة الشخصية للحماية األشخاص
1,379,678 
 الرزم األساسية

492,986 44329 

مياه الشرب  إلىالذين يقطنون في مناطق المخاطر العالية لمرض الكوليرا ولهم وصولية  األشخاص

 (CRالنظيفة )استجابة المجموعة/ 
   

لمرض الكوليرا ويستفيدون من معالجة  ةالذين يعيشون في مناطق المخاطر العالي األشخاصعدد 

 (CR)استجابة المجموعة/  األسرةوتطهير المياه على مستوى 
   

والنظافة العامة  الّصرف الّصحي( التي توفر لها خدمات المياه وDTCs) اإلسهالمراكز عالج نسبة 

(WASH /استجابة المجموعة( ،)CR) 
   

 ٢٠١٧ لليمن، تشرين ثاني/نوفمبر اإلنساني( الّصرف الّصحيلمصدر: منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، تقرير اإلصحاح )ا

 الّصرف الّصحيالمياه و 3.5

 وعدن وصنعاء الُحديدةخدمات المياه في  أداء.  مؤشرات 13الجدول 

 المؤشر عدن الُحديدة صنعاء

 سكان المراكز الحضرية **977,676 **632,840 **2,300,000

 ( في المناطق المخدومةIDPsعدد األشخاص النازحين داخليا ) **26,658 *10,500 **149,994

 المخدومين )مع تغطية عن طريق الشبكة( األشخاصعدد  753,210 468,100 911,370

 نسبة تغطية المياه للسكان 75% 73% 37%

 مصدر ماء ُمحسن إلىعدد السكان بدون الوصول  251,124 272,278 1,538,624

 الخدمة في الشهر أيامعدد  17 26 1

 نوعية المياه التي تم ضخها في الشبكة )متر مكعب( في الشهر 3,491,015 1,214,066 345,923

 العُمالالشهرية المدفوعة لكوادر المجالس المحلية و األساسيةنسبة الرواتب  100% 50% 50%

 TFPM( 2017(فريق العمل المعني بحركة السكان فقط حسب  الُحديدة( في مدينة IDPs)*( األشخاص النازحين داخليا )

( للمدن الثالثة بين معايير الطوارئ التابعة IDPsالسكان واألشخاص النازحين داخليا ) إعدادمالحظة: هناك فروقات في  .73

 .2017سبتمبر /أيلول(، GIZاأللمانية للتعاون الدولي ) للوكالة

 في صنعاء الّصرف الّصحيللمياه و العامة المؤسسة 3.5.1

شخص الوصول  197,680مصادر المياه الُمحسنة ولم يتمكن  إلىشخص من الوصول  790,720، لم يتمكن األزمةقبل  .74

 :الّصرف الّصحيخدمات  إلى

  متر مكعب  6,678,203 إلىع ، انخفض المجمومكعبمتر  16,578,185كانت  2014عام  المنتجةمجموع المياه

 .2015عام 

  94,563كان  2015سبتمبر /أيلولعدد وصالت المياه المجتمعة لغاية نهاية شهر 

  85,758كان  2015سبتمبر /أيلولالمجتمعة لغاية نهاية شهر  الّصرف الّصحيعدد وصالت 

والنظافة العامة  الّصرف الّصحيللمياه و البنية التحتية أصابتأثرت بالدمار الذ   الّصرف الّصحيخدمات توريد المياه و .75

(WASH جراء )غياب النفط هدد شبكات المياه العامة وعمليات النقل التجارية للمياه بواسطة الشاحنات األزمات  .

النقل التجار  للمياه بواسطة الشاحنات ارتفع بمقدار الضعفين.   أسعاربتوقيف خدماتها بسبب زيادة المخاطر.  علما بأن 

بسبب تدني عمل محطات تكرير المياه العادمة.  وعندما يجتمع كل ما سبق مع  أيضا الّصرف الّصحي أوضاعدت وتر

 على مستوى الصحة العامة. أزمة إلى األمورمياه الشرب اآلمنة، تؤول  إلىانخفاض في الوصول 

وهيكل  أساس، لكن لم يصب واألبوابضرر بالغ على مستوى النوافذ  أصابهاالمكتب الرئيسي ومباني محطة الضخ  .76

في منطقة الناهضين قد  اإلسمنتيوالمعدات المكتبية.  لكن الخزان  األثاثضرر وال يزال العمل جاريا بوجود  أ المبنى 

 دُمر بالكامل.

ا الضرر الهياكل العلي أصابوالهياكل العليا لبئرين آخرين في منطقة نقم الحفا.  كما  أنبوبيينالدمار بئرين  أصابكما  .77

 .إصالحهابحيث ال يمكن  -الكهربائية والكوابل تضررت بشكل دائم  لكن اللوحة -آبار جزئيا، في نفس الموقع  ألربعة
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كيلومتر ولم يصبها الضرر.  المياه التي يتم  160شبكة التوزيع والتمديدات لدى المجلس المحلي في صنعاء بطول  .78

.  وتتم عمليات فحص نوعية المياه في المختبر التابع باألسبوعواحدة تزويدها من خالل شبكة التوزيع تتوفر اقل من مرة 

 للمجلس البلد  في صنعاء.

الّصرف وهي عملية تهوية واسعة لمحطة معالجة مياه  -يقوم المجلس البلد  في صنعاء بتشغيل الحمأة الصلبة النشطة  .79

جلس المحلي في صنعاء تقارير عن أ  متر مكعب.  ولم يقدم الم 50,000( التي صممت كي تعالج WWTP) الّصحي

فقد تم تدمير  ذلك،.  ومع الّصرف الّصحي( التابعة له أو شبكة WWTP) الّصرف الّصحيضرر في محطة معالجة مياه 

 كما تضررت أدوات التركيب والصيانة. بالكامل،طن(  30شاحنتين مع رافعتين ورافعات )

 في عدن الّصرف الّصحيالمؤسسة العامة للمياه و 3.5.2

شخص  392,450من أكثر مصادر المياه الُمحسنة، و إلىشخص لم يستطيعوا الوصول  375,750من أكثر ، األزمةقبل  .80

 .الّصرف الّصحيخدمات  إلىلم يصلوا 

  2,851,200 إلى 2015، وانخفض المجموع عام مكعبمتر  41,375,064كان  2014مجموع المياه الُمنتجة عام 

 متر مكعب.

  124,974كان  2015سبتمبر /أيلولعدد وصالت المياه المجتمعة لغاية نهاية شهر. 

  105,978كان  2015سبتمبر /أيلولالمجتمعة لغاية نهاية شهر  الّصرف الّصحيعدد وصالت. 

وريد ر تدالمدينة بما في ذلك تدمير مصا أجزاءالعنف في مدينة عدن وخلفت ورائها الكثير من الدمار في  أعمالانتشرت  .81

غياب الوقود زاد من المخاطر التي تواجهها شبكات المياه العامة  إن.  كما الّصرف الّصحيالمياه الرئيسية ومكونات 

 والخدمات التجارية لنقل المياه بواسطة الشاحنات.

لتحتية في عدن.  كما تضررت جزئيا البنية ا الّصرف الّصحيوتضرر جزئيا المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للمياه و .82

التي تحتو  على المخازن، كما تضررت بعض  أخرىوالمعدات المكتبية.  تضررت ستة مباني  األثاثللمبنى وكذلك 

 أ تقارير المجلس المحلي عدد وجود  أفادتمحتوياتها.  مختبر المياه تضررت بعض معداته واللوازم واسطح العمل.  

تحطمت بالكامل.  كما تحطم خزانان للمياه وثمانية  ةوميكانيكي الكترضرر في مباني محطات الضخ، لكن بعض المعدات 

 تحطمت جزئيا.

هياكلها العليا )الرأسية(  بضرر جزئي، لكن الضرر لم يصي أصابها أنبوبيبئر  55قدم المجلس البلد  في تقريره وجود  .83

الضرر  أصابها 75: منها مضخة غاطسة 177 أصابوجميعا تعمل بشكل جيد.  الضرر  -تابعه لها  أخرىمعدات  أ  أو

 ضرر جزئي بما في ذلك اللوحات الكهربائية والكوابل. أصابها 102الكامل، و

.  2015سبتمبر /أيلولبئر فقط في نهاية شهر  80 إلىبئر ووصل عددها  110كان  2014عدد اآلبار العاملة في نهاية  .84

كيلومتر منها دُمرت بالكامل.  وتضرر الجزء  13المياه الرئيسية:  أنابيبكيلومتر من  65.8لدى مجلس عدن المحلي 

 كيلومتر ويظهر على الشبكة الضرر الجزئي. 14.5 إلىكيلومتر( جزئيا.  يصل طول شبكة توزيع المياه  52.6الباقي )

الحيوية( وقد ُصمم لمعالجة  األكسدة)حوض  الّصرف الّصحيلدى المجلس المحلي في مدينة عدن نظام معالجة مياه  .85

متر مكعب.  لكن منذ شهر آذار/مارس  23,974، كان يتلقى النظام تدفع مقداره األزمةمتر مكعب في اليوم.  قبل  95,000

تجميع شبكات الضخ.  لدى  تمخططاوخاصة بسبب فيضان  الّصرف الّصحي، تقطع عمل محطة معالجة مياه 2015

متباينة: تم تدمير ثالثة محطات ضح مياه  أضراركيلومتر تحملت  18.25رئيسية بطول تجميع ومواسير  أنابيبالشبكة 

ضرر جزئي.   إصابةشاحنة تنظيف  12مكون من  أسطولمحطة( جزئيا(.   34المجار  بالكامل، وتم تدمير الباقي )

 معدات التركيب والصيانة جزئيا. إصابةوقدم المجلس البلد  في تقريره 

 الُحديدةفي  الّصرف الّصحيلمياه والمؤسسة العامة ل 3.5.3

المحافظة، وحوالي  أرجاءمصادر المياه المحسنة في جميع  إلىشخص وصول  1,312,650لم يكن لحوالي  األزمةقبل  .86

 .الّصرف الّصحيلخدمات  1,370,990

  متر مكعب في  13,542,109 إلىمتر مكعب وانخفضت  14,01,785كانت  2014كامل حجم المياه الُمنتجة عام

 .2015 أيلولشهر 

  66,255كان  2015سبتمبر /أيلولعدد وصالت المياه المجتمعة لغاية نهاية شهر 

  66,255كان  2015سبتمبر /أيلولالمجتمعة لغاية نهاية شهر  الّصرف الّصحيعدد وصالت 

والنظافة العامة  الّصرف الّصحيالبنية التحتية للمياه و أصابتأثرت بالدمار الذ   الّصرف الّصحيخدمات توريد المياه و .87

(WASH جراء )غياب الوقود زاد من المخاطر التي تواجهها شبكات المياه العامة والخدمات التجارية  إن.  كما األزمات
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 .أضعاف 4 خدمات المياه التي تباع تجاريا بواسطة الشاحنات ازدادت بمقدار أسعارلنقل المياه بواسطة الشاحنات.  

ضخ المياه وهيكل التخزين جميعها لم  ومحطات الُحديدةبأن مبنى المكتب الرئيسي في  أفادتالمحلية  الُحديدةمؤسسة  .88

وهياكل اآلبار العليا )الرأسية( والمعدات وشبكات التوزيع.  توريد  األنبوبيةيصبها الضرر وكذلك الحال بالنسبة لآلبار 

ساعة باليوم.  فحص نوعية المياه يتم في مختبر المجلس  14 إلى 12يتم بانتظام بين  المياه من خالل شبكات التوزيع

 .الُحديدةالمحلي في 

متر  53,000)حوض التثبيت( تم تصميمه لمعالجة  الّصرف الّصحينظام معالجة مياه  الُحديدةلدى المجلس المحلي في  .89

على جوانب  الكهروميكانيكيب في اليوم.  المعدات متر مكع 42,000مكعب في اليوم.  قبل النزاعات كان التدفق 

الرمال فقد تضررت كليا.  لم يصب الشبكة  وإزالةالميكانيكية التي تستخدم للفحص  المعداتالحوض تضررت جزئيا لكن 

في معدات التشغيل والصيانة  أضرارلكن ال توجد  -( تضررت بالكامل 5ضرر. لكن هناك محطة ضخ واحدة )رقم  أ 

(O&M ).والمركبات 

 األزماتالناتجة عن  واألضرارقطاع الطرق  3.6

 .  طرق أمانة العاصمة14الجدول 

 % سيئ % ضعيف % جيد العرض )متر( الطول )متر( المنطقة

 25 45 30 60- 30 10,000 متنا الجزء أ( -مدخل العاصمة الغربي )مدخل الصوباحا 

 50 40 10 60-30 10,000 ب( متنا الجزء -المدخل الشرقي للعاصمة )مدخل الصوباحا 

 25 40 35 50-24 9,600 الجنوب شرقي من العاصمة )شارع خوالن( المدخل

 18 42 40 40-20 10,200 منطقة الشيراتون

 25 50 25 21-14 4,800 منطقة بيت بوس

 15 50 35 50-25 5,200 شارع الخمسين

 15 45 40 40-25 8,600 شارع تعز

 5 45 50 60 8,000 شارع الستين
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 .  طرق عدن15الجدول 

 الطول )متر( القطاع
 العرض
 )متر(

 الُمالحظات الحالة/ الظرف

  % سيئ % ضعيف % جيد     قطاع النقل

 األولويات 40 20 40 15 1440 أرو شارع 

 صيانة بعض الشوارع في منطقة سراب

 األولىالسنة  30 20 50 10.5 950 شارع العيدروس

 األولىالسنة  80 20 0 7.5 630 الصهاريج –شارع الطويلة 

 صيانة بعض الشوارع في منطقة الُمعال

  20 25 55 15 2415 شارع المعال الدائر 

 األولىالسنة  20 30 50 10.5 250 شارع تقاطع السعيد  الدائر 

 األولىالسنة  20 20 60 15 440 شارع كلية الهندسة -دوار )ميدان( الشيخ اسحق 

 بعض شوارع منطقة التواهيصيانة 

 األولىالسنة  40 30 30 15 660 دوار الكلوا -دوار الشيخ اسحق 

 األولىالسنة  40 20 40 9 1350 النفق الكبير -دوار كهرباء )قوة الحصان( 

 صيانة بعض طرق منطقة خور مكسر

 األولىالسنة  75 25 0 7.5 535 الساحلي أبيانطريق  -ذر الغفراني  أبو

 األولىالسنة  60 10 30 10.5 650 العامة األشغالشارع تقاطع  -التعليم )تربية( 

 األولىالسنة  50 20 30 10.5 850 العامة األشغالشارع  -دوار الثقافة 

 األولىالسنة  15 25 60 15 1600 البحيرة -المالح  -المركز   األمنتقاطع 

 الُحديدة.  طرق 16الجدول 

 الحالة/ الظرف العرض )متر( الطول )متر( القطاع

 % سيئ % ضعيف % جيد     قطاع النقل

 20 50 30 50 1850 شارع الخمسين الجزء أ

 10 40 50 40 2400 شارع الشهداء

 20 50 30 40 1450 شارع الكوميش الشمالي

 22 50 28 40 1600 شارع الخطيب

 20 30 50 50 14000 شارع الخطيب

 22 48 30 30 2000 شارع الثالثين

 10 40 50 40 1350 شارع الخمسين )القدس(

 20 40 40 30 1600 شارع الجامعة

 قطاع الكهرباء 3.7

.  كانت اليمن اقل دولة تصلها الكهرباء األساسيةقبل الصراع، معظم سكان اليمن كانوا محرومون من خدمات الكهرباء  .90

 243% فقط.  كان استهالك الكهرباء للفرد الواحد 55بين الدول العربية فقد كانت نسبة وصول الكهرباء ال تزيد عن 

)حسب دراسة مجموعة البنك  اإلقليمي( المعدل العربي 6/1حوالي سدس ) أ  2013( عام Kwhكيلو واط / الساعة )

. وكانت الطاقة الُمولدة عن طريق مولدات الكهرباء أبداالعرض والطلب على الكهرباء لم يكن متوازنا  (. 2016الدولي 

لنصف السكان فقط  أتاح% اقل من ذروة الطلب، مما 20كانت  إنها أ  2015( عام MWميغا واط ) 1,300حوالي 

 أثرانصف السكان مما كان له  إلىتصل الكهرباء الوثوق بها.  وبهذا لم  إمكانيةبالرغم من عدم  -الكهرباء  إلىالوصول 

 بالغا على التنمية االجتماعية واالقتصادية وزاد من نسبة الفقر.

على هبوط حاد في  أدىمتدنية، مما  أصالالتي كانت  -سلبيا على توريد الكهرباء أثر الوضع و فاقمالصراع المستمر  .91

وجميعهم كان يعتمدون على  -والقطاع الخاص  الّصرف الّصحيه وعلى الصحة والتعليم والبيئة والمياأثر الكهرباء 

واالحتياجات  األضرارمن تقييم  األولى، فإن المرحلة دولي حد كبير.  وكما ورد في سجالت البنك ال إلىتوريد الطاقة 

(DNA وتقييم )واالحتياجات ) األضرارDNA ،والبنك  األوروبيد المتحدة، االتحا األمم( المتعدد الهيئات )البنك الدولي

على البنية التحتية للكهرباء في اليمن مم قطع خدمات المؤسسة العامة للكهرباء أثر للتنمية(، فإن الصراع  اإلسالمي

(PEC عن معظم سكان اليمن.  وبهذا توقف توريد الكهرباء العام عن معظم المناطق المأهولة بالسكان واعتبرت )
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ميغا  250 إلى 200.  التوريد الحالي العام للطاقة يتراوح بين معدل اإلفالسبحال ( PECالمؤسسة العامة للكهرباء )

المدن /الموانئ الساحلية: عدن والمكال في الجنوب )المصدر: المؤسسة العامة  إلى(، ومعظم التوريد يذهب MWواط )

(، MWميغا وط ) 500حوالي  إلىوالتي يصل الطلب على الكهرباء لديها  -(.  العاصمة صنعاء PEC 2015للكهرباء 

(.  2016( فقط ولعدة ساعات في اليوم )المصدر: البنك الدولي MWميغا واط ) 40تتلقى القليل الذ  ال يكفي بحاصل 

نوع من خدمات الطاقة العامة الموثوق بها.  كامل  أ  إلىالساحلية، فهي تفتقر  الُحديدةباقي الدولة بما فيها مدينة  أما

( ومولدات الكهرباء لدى القطاع PECبما فيه الناتج من خالل المؤسسة العامة للكهرباء ) - 2015عام  توليد الطاقة في

 (.MoPIC 2016)المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي  2014% مقارنة مع 77الخاص هبطت بحاصل 

تم استبداله بمزيج من الخدمات الحضرية العامة التي تُدار محليا  األسفل إلى األعلىمن  ةالمتجه الخدماتنموذج توفير  .92

.  االنهيار الشبه كامل الذ  حصل في مجال التوريد العام للكهرباء األعلى إلى األسفلونموذج القطاع الخاص الموجه من 

سطة الحجم، منذ ومحدودية توفر وقود الديزل للمحركات أفرز صناعة مزدهرة لألنظمة الشمسية الصغيرة إلى متو

لشراء وتركيب  أمريكي.  اظهر مسح السوق بدعم من البنك الدولي مؤخرا على استثمار ما يقارب مليون دوالر 2015

المقابالت والتقارير انتشار هذه  وأظهرتنظم الطاقة الشمسية للمنازل السكنية في اليمن، في الخمس سنوات الماضية.  

% من المنازل في المناطق الحضرية، كما هو ُمعتقد.  75في المناطق الريفية و % من المنازل50النظر لتصل حوالي 

الشمسية  األلواحالقطاع الخاص هو من يحرك السوق ويأتي بسلسلة التوريد التي تتراوح بين تجارة المنازل التي تستورد 

الذ  توسعوا  اإللكترونياتفي مجال  التجزئةتجار  إلىووحدات التحكم والبطاريات )التخزين( من دول التعاون الخليجي 

مسجل رسميا لدى الحكومة  تجزئةتاجر  170من أكثر الشمسية.  في العاصمة صنعاء، هناك  األلواحلتشمل  بأعمالهم

حدد من النمو  توالصامداالنقص في التوريد  إن.  ومع 2016 - 2014ممن دخلوا سوق الطاقة الشمسية خالل الفترة 

عندما لحق العرض الطلب  2015بشكل ملحوظ منذ الربع الثالث  األسعار، انخفضت 2015 حتى الربع الثاني من

 (.RCREEE، 2016 -)المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

، كما هناك شك في نوعية التقنيات )التكنولوجيا( المستخدمة للتركيب.  اآلنللفقراء وصوال محدودا للطاقة الشمسية حتى  .93

.  لكن األسرمعظم النظم تسدد نقدا بضوء غياب تمويل االئتمان وخاصة على مستوى معظم  إنسح السوق على كشف م

هناك عدد من المؤسسات المالية التي توفر القروض من اجل شراء وتركيب نظم الطاقة الشمسية لكنها تتوجه بمعظمها 

نات. حسب المسح، هناك الكثير من النظم التي تم موظف الحكومة والمستهلك المقتدر القادر على توفير الضما إلى

تؤمن حاجتها  إن تستطيعالتي  األسرتدني الجودة.   أوفشلت بسبب سوء التصميم  إنها إال األسرتركيبها لدى الكثير من 

ددة من الكهرباء من خالل الطاقة الشمسية تواجه مخاطر الخسارة في حال فشل النظام )المركز اإلقليمي للطاقة المتج

 (.RCREEE، 2017 -وكفاءة الطاقة 

 (، أمانة العاصمةMWميغا واط ) 350.  تغطية الكهرباء )الوضع الحالي(. الحد األدنى المطلوب للطاقة يساوي 17الجدول 

 %2 التغطية (MWميغا واط ) 7محطة حزيز  الشبكة العامة

 %2.8 التغطية (MWميغا واط ) 10موردون مختلفون  الموردون من القطاع الخاص

( / PV /ةالكهروضوئينظم الخاليا الضوئية )

القطاع  إلىالشمسية والمولدات التي تعود ملكيتها 

 الخاص )الخاصة(
 %30 التغطية والمؤسسات وورشات العمل لألسرمتطلب  أدني

 (، عدنMWواط )ميغا  300.  تغطية الكهرباء )الوضع الحالي(. الحد األدنى المطلوب للطاقة يساوي 18الجدول 

 %23التغطية  (MWميغا واط ) 70خور مكسر  المنصورة،الحسوة،  (Pالشبكة العامة )

 %32التغطية  2عدد  -( MWميغا واط ) 96استئجار  (اإليجارمورد  الخدمات الخاصة )

( / PV /ةالكهروضوئينظم الخاليا الضوئية )

القطاع  إلىالشمسية والمولدات التي تعود ملكيتها 

 الخاص )الخاصة(
 %30التغطية  والمؤسسات وورشات العمل لألسرمتطلب  أدنى

 الُحديدة(، MWميغا واط ) 400.  تغطية الكهرباء )الوضع الحالي(. الحد األدنى المطلوب للطاقة يساوي 19الجدول 

 %0 التغطية (0رأس قطنيب )محطة  الشبكة العامة

 %5.5 التغطية (MWميغا واط ) 22 الموردون من القطاع الخاص

 %30 التغطية والمؤسسات وورشات العمل لألسرمتطلب  أدنى 
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 الرابع الفصل
 والتنظيم المؤسسي اإلطار

األمم المتحدة لخدمات  مكتب (12الفقرة  ،OP 10.00و OP 2.30المشروع عملية طارئة تحت مظلة البنك الدولي ) .94

اتفاقية إطار اإلدارة المالية  إطارالُمنفذة البديلة بشكل استثنائي في  والهيئة( هو ُمتلقي التمويل UNOPSالمشاريع )

(FMFA بين البنك الدولي وهيئات )المتحدة. األمم 

 (UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) 4.1

 عالمشرو فيذتن 4.1.1

( بتنفيذ المشروع مباشرة في ظل عدة اتفاقيات تعاون بين UNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .95

 ،)PWP(العامة  األشغال( مشروع 1: )محليّين( وثالثة شركاء UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 (.PMUالمشروع ) إدارةوحدة  RMF(، (3)(( صندوق صيانة الطرق 2)

ونتائج المشروع  أهداف( رصد 2( تنفيذ المشروع، )1( مسؤول عن )UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .96

تسديد الدفعات )الصرف(  وإدارةالمالية  واإلدارةعمليات الشراء ذات الصلة  إجراء( 3، )محليّينبالتعاون مع الشركاء ال

( التأكد من تأمين جميع متطلبات كتابة التقارير للمؤسسة الدولية 4المشروع، ) إطاروتتضمن برامج السحوبات ضمن 

 المشروع. إدارة( حسب اتفاقية المشروع المالية.  الشكل البياني التالي يصف حوكمة وهيكل IDAللتنمية )

 

اتفاقيات التعاقد المناسبة مع كل هيئة حسب  بشأن( يتخذ القرارات UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .97

هامة  أدوار(.  يلعب الشركاء المحليون UNOPSدليل العمليات الخاص بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) أحكام

وتجهيز المواصفات المبدئية وتنفيذ  األوليةيين وتحديد االستثمارات على المستوى الفني، مثل التنسيق مع الشركاء الرئيس

( المسؤولية UNOPSالنشاطات الموكلة اليها حسب خطة الشراء.  يتحمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

مم المتحدة لخدمات تنفيذ المشروع.  وخالل تنفيذ المشروع، قد يُشرك مكتب األ إلىالبنك الدولي بالنسبة  أمامالشمولية 

التقييم التي اتبعها مع  اإلجراءاتوجد ذلك ضروريا، ويتبع نفس  إذا، إضافيين محليّين( شركاء UNOPSالمشاريع )

 الشركاء الثالثة األوائل.

، يقدم الدعم والمشورة حسب األردنفي  إقليمية( مكتب ومنصة UNOPSلمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .98

 اإلقليميعلى جميع العمليات على المستوى  لإلشراف دما تقدم، هناك خبير استشار  / ُمرش إلى افةوإض  الحاجة.

المقر الرئيسي لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  اإلقليمييدعم المكتب   .اإلقليميللمدير  اإلدار النصح  وإعطاء

(UNOPS.في كوبنهاجن، الدنمارك ) 

مكتب له في عدن  إنشاء( بتأسيس مكتب في صنعاء، يتبع ذلك UNOPSابتدأ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .99

المشروع وفريق الدعم  إدارة( في صنعاء UNOPS، قريبا.  يحتضن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )أيضا
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مسؤول  لبرنامج، خبراء شراء، خبراء ماليين، ضابط أوالُمَكّون من كوادر دولية ووطنية ويتألف من: مدير ا اإلدار 

، ضابط أو مسؤول عن تكنولوجيا اللوجستية األمور(، ضابط أو مسؤول عن ESSO) الحماية البيئية واالجتماعية

 .إدار المعلومات ومسؤول 

، يترأس مكتب َمعنيّةلمن التنسيق الجيد بين القطاعات المختلفة ا والتأكدومن اجل تيسير عمليات تخطيط االستثمار  .100

.  كما من الممكن جذب محليّين( لجنة فنية ُمكونة من ممثلين عن الشركاء الUNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

( كمراقب.  TCالجنة فنية ) إلىعند الحاجة.  وقد ينضم البنك الدولي  -خالل فترة حياة المشروع  األعضاءالمزيد من 

مراجعات  إجراء( 1عند الحاجة.  مهامها الرئيسية: ) أوورا استشاريا وتجتمع مرتان في السنة ( دTCتلعب الجنة فنية )

( مراجعة المشاريع الفرعية المقترحة من اجل خطط 2دورية لتنفيذ المشروع وتقدم التوصيات من اجل التحسينات، )

المشروع واستثماراته من خالل  عن اإلعالم( 3االستثمار السنوية ووضع الئحة قصيرة تضم أفضل المرشحين، )

 والتأكدومن اجل تيسير عمليات تخطيط االستثمار  االتصال والتواصل االستراتيجي مع مانحين وشركاء رئيسيين آخرين.

( لجنة فنية UNOPS، يترأس مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )َمعنيّةمن التنسيق الجيد بين القطاعات المختلفة ال

عند  -خالل فترة حياة المشروع  األعضاء.  كما من الممكن جذب المزيد من محليّينممثلين عن الشركاء الُمكونة من 

( دورا استشاريا وتجتمع مرتان TC( كمراقب.  تلعب الجنة فنية )TCالجنة فنية ) إلىالحاجة.  وقد ينضم البنك الدولي 

راجعات دورية لتنفيذ المشروع وتقدم التوصيات من اجل م إجراء( 1عند الحاجة.  مهامها الرئيسية: ) أوفي السنة 

( مراجعة المشاريع الفرعية المقترحة من اجل خطط االستثمار السنوية ووضع الئحة قصيرة تضم أفضل 2التحسينات، )

عن المشروع واستثماراته من خالل االتصال والتواصل االستراتيجي مع مانحين وشركاء  اإلعالم( 3المرشحين، )

 يين آخرين.رئيس

 خطط االستثمار السنوية 4.1.2

( UNOPS، يتم تجهيز الئحة مبدئية للنشاطات يعدها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )األولىخالل السنة  .101

في السنوات التي تلي ذلك، يتم تسليم خطط استثمار سنوية تشاركيا مع المواطنين  أما.  محليّينبالتشارك مع الشركاء ال

( النهائية.  UNOPS( ومراجعة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )TCب توصيات اللجنة الفنية ))بمعرفتهم( حس

 ثم تتم مراجعة خطط االستثمار السنوية خالل التنفيذ للتأكد من استمرارية مناسبة االستثمارات التي تم اختيارها.

 (ESMF) واالجتماعيةتنفيذ اإلطار العام لإلدارة البيئية  4.1.3

 واالجتماعية( مسؤول عن تنفيذ اإلطار العام لإلدارة البيئية UNOPSألمم المتحدة لخدمات المشاريع )مكتب ا .102

(ESMF بشكل شامل.  وبشكل )أدق( يقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ،UNOPS:بما يلي ) 

( في ESMPsواالجتماعية ) البيئية اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر يتأكد من البدء بتقييمات  

 الوقت المناسب وفي الموقع المناسب، حسب الحاجة.

من  أ تأهيل  بإعادةالبدء  أو -مادية )سلبية(  أثارله  إعمار إعادة أو أعمالعقد  أ يتأكد من عدم التوقيع على  

 النشاطات المقترحة بدون وضع جميع آليات الحماية المطلوبة في مواقعها.

وبنود تعاقدية  أحكاممع التركيز على آليات الحماية والتأكد من وجود  اإلنشاءاتمراجعة وثائق العطاء وعقود  

 فعالة ونافذة.

( مسؤول عن االمتثال وااللتزام بالتدابير البيئية واالجتماعية ومتطلبات ESSOضابط الحماية البيئية واالجتماعية ) .103

 مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية الفرعية في المواقع.  يدعم الخبير الدوليالصحة والسالمة على مستوى المشاريع 

(ESSO ويشرف على التنفيذ الشمولي )واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية  اإلطار (ESMF ويساعد في )وكتابة  الرصد

 بالحماية طيلة فترة تطبيق المشروع. َمعنيّةالتقارير ال

من تحقيق االمتثال  للتأكديقوم بتعيين بؤرة اتصال وتواصل )شخص( تُعنى بالحماية  حليّينمالثالثة الكل من الشركاء  .104

 بالتدابير البيئية واالجتماعية ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشاريع الفرعية في المواقع.

 محليّينال تنفيذيّينالشركاء ال 4.2

( ووحدة إدارة مشروع PWPالعامة ) األشغالالمشروع ُمصمم للعمل مباشرة مع مؤسسات مستقلة مثل: مشروع  .105

(، وهم تنفيذيون RMF-IU( والوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق )UW-PMUالمياه في المناطق الحضرية )

المحلية.  الوزارات  الّصرف الّصحيللمياه و لصالح المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات المحلية مثل: المؤسسات العامة

تنفيذ نشاطات المشروع.  يعتبر  أو)الحكومة المركزية( في صنعاء وعدن لن تلعب دورا مباشرا في تصميم  َمعنيّةال

هامة في مساعدة ودعم تصميم  أدوارالمصلحة( الذين يلعبون  أصحابالمشروع المجالس المحلية من الشركاء الرئيسيين )

 المعطيات المقترحة. أويذ النشاطات وتنف
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من ناحية الحماية البيئية  محليّين( قدرات الشركاء الثالثة الUNOPSقيم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .106

-UW( ووحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية )PWPالعامة ) األشغالواالجتماعية.  كل من مشروع 

PMU والوحدة التنفيذية )( لصندوق صيانة الطرقRMF-IU لهم باع طويل في النجاح بتنفيذ متطلبات الحماية )

بالحفاظ على تلك القدرات والوظائف بالرغم من  اإلداريةواالمتثال بسياسات البنك الدولي للحماية، كما تكنت وحداتها 

 حالة الصراع الحالية التي تمر بها البالد.

 (PWPالعامة ) األشغالمشروع  4.2.1

profile.html-en/pwp-us-http://pwpyemen.org/en/about 

االقتصاد   اإلصالحالعكسي الذ  نتج عن برنامج األثر لتخفيض  1996( عام PWPالعامة ) األشغالتأسس مشروع  .107

 المشروع: أهداف.  اهم 1995

 خلق فرص عمل للعمال المهرة وغير المهرة 

 دمة للفقراء والمجتمعات المحرومةتوفير البنية التحتية الموائمة للمشاريع الخ 

 تحسين الظروف االقتصادية والبيئية للفقراء 

 تطوير وتنمية التعاقد المحلي وصناعة االستشارات 

 تحسين وتحفيز المشاركة المجتمعية في المسيرة التنموية 

مليون  14.7مشروع فرعي استفاد منها  3,900( بإنجاز PWPالعامة ) األشغال، نجح مشروع 2014وبحلول عام  .108

رئيسية  آداه( PWPالعامة ) األشغالمشروع  أصبحيمني من فئة الفقراء ووفر المشروع عدد ضخما من فرص العمل.  

الفئات حاجة من المجتمع وتحسين الظروف المعيشية كثر أل األساسيةللتخلص من الفقر عن طريق توفير الخدمات 

 االقتصادية والبنية التحتية للمجتمعات الفقيرة.

 (UW-PMUوحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية ) 4.2.2

الّصرف ( نفذت عدة مشاريع في مجال توريد المياه وUW-PMUوحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية ) .109

ذ جميع النشاطات المرتبطة بتنفي إلدارة وإداريامشروع مستقلة ماليا  إدارةكوحدة  2002في اليمن.  تأسست عام  الّصحي

تنفيذ  أثناء.   P057602 -في المناطق الحضرية  الّصرف الّصحيقرض البنك الدولي لبرنامج التكيف لتوفير المياه و

( التمويل من عدة مانحين مختلفين.  UW-PMUالمشروع، جذبت وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية )

وتمديدات المجار ، وسعة  أنابيبمن  كيلومتر 250لمياه وكيلومتر من شبكات توريد ا 1,000كما نُفذت مشاريع ضمت 

وتحقيق  جانتتاآبار  65 وإنشاءحفر  وأعمال الّصرف الّصحيمحطات معالجة مياه  3متر مكعب من الخزانات و 40,000

إعادة تأهيل الطارئة.  الوحدة مقرها مدينة صنعاء وتتمتع بعالقات جيدة مع المؤسسات العامة للمياه  أعمالوعدد من 

 .الّصرف الّصحيو

 (RMF-IUالوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق ) 4.2.3

( MPWH) واإلسكانالعامة  األشغالوزير  إشرافتحت  إداريةصندوق صيانة الطرق هيئة مستقلة لها سلطات  .110

( مسؤول عن الصيانة الدورية لشبكة الطرق RMFموظف.  صندوق صيانة الطرق ) 220توظف حوالي   المباشر.

رئيس  إشراف( خمسة دوائر تحت RMFالوطنية والطرق الرئيسية والريفية في اليمن.  تتبع صندوق صيانة الطرق )

فيذ صيانة المشاريع ذات الصلة.  وضبط الجودة وهي مسؤولة عن تن اإلشرافالمباشر وتتضمن مديريات  اإلدارةمجلس 

 عملية شراء الخدمات االستشارية والتعاقد مع المتعهدين تقوم بها مديرية الدراسات والتصميم والتعاقد.

( تاريخ حافل في تنفيذ عقود صيانة بتمويل من المانحين بما في ذلك تنفيذ مشاريع RMFلصندوق صيانة الطرق ) .111

 بتمويل من البنك الدولي.

 الدوليالبنك  4.3

( ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةسيقوم فريق البنك الدولي بمراجعة آليات الحماية حسب مواقعها، مثال: خطط  .112

 ( كي يتأكد تحقق درجة الرضا من ناحية المجال والجودة بالنسبة للبنك.RAPsالتوطين ) إعادةوخطط 

دورية )تتضمن  إشرافالمختلفة عن طريق زيارات بعثات  كما يقوم البنك الدولي بمراقبة ورصد تنفيذ تجهيز اآلليات .113

تفتيش موقعي من قبل الشركاء  إلى إضافةخبير بيئي و/أو اجتماعي( تغطي مراجعة الوثائق وزيارات ميدانية للمواقع 

 ( كلما اقتدت الحاجة.TPM) محليّينال تنفيذّيينال
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 (TPM) من قبل طرف ثالث الرصدشركاء  4.4

( للتحقق من TPM) من قبل طرف ثالث الرصدشركاء ( UNOPSيُشرك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .114

 من قبل طرف ثالث الرصدوكيل(  أوالنتائج بشكل مستقل بالنسبة للمشاريع الفرعية الممولة من المشروع.  يقدم ممثل )

(TPMتقريرا حول مخرجات النتائج واستعادة ا ) لخدمات للمستفيدين المستهدفين وإجراءات االئتمان والحماية التي

( لممثل TORة )يالشروط المرجع( UNOPSيُعد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ).  محليّينيتبعها الشركاء ال

فاق مع البنك الدولي.  كما يشارك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع التبا( TPM) من قبل طرف ثالث الرصدشركاء 

(UNOPS تقارير ) من قبل طرف ثالث الرصدشركاء (TPM مع البنك الدولي ويضيف )اإلجراءاتالتقارير جميع  إلى 

شركاء (.  يراقب ممثل TPM) من قبل طرف ثالث الرصدالتنفيذ يحددها ممثل  أثناءقضايا قد تنشأ  أ التي تمت لمعالجة 

 ( االمتثال بالحماية البيئية واالجتماعية.TPM) من قبل طرف ثالث الرصد

 أخرىمنظمات وطنية  4.5

 (LCالمجالس المحلية ) 4.5.1

تم انتخابها من المجتمعات المحلية في كل محافظة / مديرية.  تتعاون مع مكاتب الحكومة في  إدارية أجسامالمجالس المحلية 

على المشاريع.  يباشرون المانحين من اجل تمويل المشاريع المطلوبة ويقوموا بتيسير نقل جميع  واإلشرافتنفيذ وتشغيل 

 .َمعنيّةمكاتب الحكومة ال إلىوالمختلفة  مشاريع خدمات البنية التحتية الهامة

 تمويل عمليات التنظيف المحلية 4.5.2

الصيانة من اجل  أعمالمحافظة ولها دور تشغيلي وتقدم التضم هيئات محلية  من   ةالمحلي النظافة والتحسين صناديق  .115

وى الوطني الفرعي( وقد تم ات.  تخضع للسلطات المحلية )على المستِلَمَكبا وإدارةالصلبة  المخلفاتجمع وفصل ونقل 

.  تستحق وتتلقى نسبة من 2000نتيجة جهود الالمركزية التي نتجت عن قانون السلطة المحلية اليمني رقم  إنشاؤها

 .األعمالالمحلية لقاء تنفيذها تلك  اإليرادات

ذ تلك السياسات واضحة، لكن قدراتها على تنفي وإجراءاتالمحلي يُتوقع منها امتالك سياسات  التنظيفصناديق  .116

وتعتمد على مستوى التمويل المحلي الذ  يتلقوه.  أداؤهم عالي في المدن الكبيرة  وأخرىتختلف بين محافظة  واإلجراءات

 من صنعاء وعدن بوجه الخصوص.

 المدني المجتمعمنظمات  4.5.3

 واإلمكانيات(، لكن بضعة مئات منها فقط لديها القدرات CSOُمنظمة ُمجتمع مدني ) 12,000من أكثر هناك  .117

( باختيار ُمنظمات UNOPSوالمصادر لتحقيق مهامها.  ونتيجة لذلك، قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 ( بعناية لتنفيذ نشاطات المشروع.CSOsالُمجتمع المدني )

بناء  إضافيةشاطات وبدءا من السنة الثانية من التنفيذ، سيتوسع المشروع ليضم ن -من المشروع  2.2الفرعي  الُمَكّون .118

والتحقق من صحة اختيار االستثمارات.   المجتمعيةالمجتمعية التي تم تحديدها من خالل آليات المشاركة  األوليات إلى

( جميع هذا النشاطات عن طريق إشراك منظمات المجتمع المحلي UNOPSينفذ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

(CSOs وخبراء فنيين مختصين )- .حسب الحاجة 
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 الخامس الفصل
 القانوني والتنظيمي اإلطار

 ( يعمل من اجل:ESMF) عيةواالجتمالإلدارة البيئية  العاماإلطار  .119

حول  اإلرشاد ( ويتضمن ذلك دليل البنك الدولي OP 4.01تلبية وتنفيذ متطلبات سياسة البنك الدولي البيئية ) 

المياه  وإرشاداتالنفايات  إدارةمرافق  وإرشاداتالعامة  اإلرشادات( وخاصة EHSالبيئة والصحة والسالمة )

 .الّصرف الّصحيو

بالبيئة والصحة والسالمة  َمعنيّة( الUNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) اتإجراءتلبية وتنفيذ  

(EHS )وممارساتها وإجراءاتها 

 االمتثال بجميع القوانين والنظم الوطنية البيئية واالجتماعية 

 متطلبات البنك الدولي 5.1

التوطين  بإعادة َمعنيّة( والسياسة التشغيلية الOP 4.01بالتقييم البيئي ) َمعنيّةالمشروع يحفز سياسة البنك الدولي التشغيلية ال

(OP 4.12.)2   واالجتماعيةيغطي اإلطار العام لإلدارة البيئية (ESMF متطلبات السياسة )ةالتشغيلي ( رقمOP 4.01 بينما )

 (.OP 4.12( متطلبات السياسة التشغيلية رقم )RPFيغطي إطار سياسة إعادة التوطين )

 OP 4.01سياسة البنك الدولي حول التقييم البيئي  5.1.1

الذ  قد ينشأ عن نشاطات المشروع الُممولة، نال المشروع تصنيف  الُمحتملالبيئي األثر طبيعة وحجم  إلىبالنظر  .120

 .OP 4.01التقييم البيئي من فئة )ب( حسب السياسة التشغيلية 

تحتو  النشاطات المقترحة على إعادة تأهيل وتحسين المرافق صغيرة الحجم الموجودة حاليا.  ويتوقع أن تؤد  هذه  .121

.  علما للمنع اوالتخفيف بيئية واجتماعية سلبية وهي محدودة في معظم الحاالت ومؤقتة ومعظمها قابل  أثار إلىالنشطات 

 لمشروع غير مؤهلة لتلقي التمويل.ات الفرعية للفئة )أ( ونشاطات االُمَكّونبان 

( عندما يتكون ESMF) واالجتماعيةاستخدام وتوظيف اإلطار العام لإلدارة البيئية  OP 4.01تيسر السياسة التشغيلية  .122

تفاصيل من المشاريع الفرعية.  تحديد دقيق للبعد إال األثر المشروع من سلسلة من المشاريع الفرعية بحيث ال يمكن كشف 

ويضع المبادئ والقوانين والنظم  َمعنيّةال واآلثار( القضايا ESMF) واالجتماعيةيفحص اإلطار العام لإلدارة البيئية 

فترة تنفيذ المشروع.  يضم تدابير وخطط تخفيض  أثناءالبيئي واالجتماعي األثر كي يقيم  واإلجراءات واإلرشادات

لتقييم التكاليف  األحكامعلى مستوى المشاريع الفرعية ويضع  اإليجابية اآلثارالسلبية وتحسين  اآلثار منعوتخفيف و/أو 

 المشروع. أثارالهيئات المسؤولة عن معالجة  أوويضع الميزانيات للتدابير ويقدم المعلومات حول الهيئة 

في حال حدوث اكتشافات  OP 4.11لدولي التشغيلية جرد ثقافي في اليمن، مما قد يحفز سياسة البنك ا أوتقييم  أ لم يتم  .123

 .OP 4.01السياسة التشغيلية  إجراءات إلىوفي هذه الحالة يؤول التنفيذ  - أثرية

 للبيئة والصحة والسالمة اإلرشاديةالدالئل  5.1.2

(.  1قم )الحاشية ر OP 4.01( نتعكس في السياسة التشغيلية EHSالبنك الدولي للبيئة والصحة والسالمة ) إرشادات .124

: األنترنتالقطاع الصناعي موجودة لدى الرابط التالي على  إلرشاداتالالئحة الكاملة 

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines. 

صناعية محددة تعكس  أمثلة( وثائق مرجعية فنية تحتو  على EHSالبيئة والصحة والسالمة ) إرشاداتتعتبر  .125

وتحديد األثر (.  وتحدد التدابير المقبولة لمنع التلوث وتخفيض GIIPلصناعة )ع افي قطاة لجيدالية ولدت اسارلمماا

 مستويات االنبعاثات في المشاريع التي يمولها البنك الدولي.

بشكل عام، في المرافق  -للتطبيق والتدابير القابلة  األداء( مستويات EHSالبيئة والصحة والسالمة ) إرشاداتتضم  .126

( على المرافق EHSالبيئة والصحة والسالمة ) إرشاداتتطبيق  إنالجديدة باستخدام التقنيات الموجودة وبكلف معقولة. 

                                                      

 
جزء من سياسات الحماية التابعة للبنك الدولي.  تاليا سياسات الحماية التي لم يحفزها المشروع وهي: السياسة التشغيلية رقم  4.11 والسياسة التشغيلية OP 4.01السياسة التشغيلية 2

، المصادر الثقافية المادية، السياسة 4.11، السياسة التشغيلية رقم األصليين، السكان 4.10، السياسة التشغيلية رقم اآلفات إدارة، 4.09م ، البيئة الطبيعية، السياسة التشغيلية رق4.04

مشاريع حو  7.60فات، السياسة التشغيلية رقم ، مشاريع المناطق التي عليها خال7.50، سالمة السدود، السياسة التشغيلية رقم 4.37، الغابات، السياسة التشغيلية رقم 4.36التشغيلية رقم 
 المياه الدولية.
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 .األهدافخاصة بالموقع مع جدول زمني مناسب لتحقيق تلك  أهدافوضع  إلىالموجودة حاليا قد يؤد  

خاصة  أهدافوضع  إلى( على المرافق الموجودة حاليا قد يؤد  EHSة والسالمة )البيئة والصح إرشاداتتطبيق  إن .127

 أو( أدنى أوالتقييم مستويات بديلة )اعلى  إجراءات.  قد توصي األهدافبالموقع مع جدول زمني مناسب لتحقيق تلك 

 الموقع. أووفي حال قبلها البنك الدولي تصبح متطلبات خاصة بالمشروع  -تدابير 

( وكانت EHSالبيئة والصحة والسالمة ) إرشاداتتدابير اقل شدة من تلك توفرها  أووجدت مستويات  وفي حال .128

بديل ُمقترح كجزء من  أ تبرير وافي وشامل يغطي  إلى األمرظروف المشروع الخاصة، يحتاج  إلىمناسبة وبالنظر 

والبيئة.   اإلنسانبديلة تحمي صحة  أداءمستويات يوضح بان اختيار  إنالتقييم البيئي الخاص بالموقع. هذا التبرير عليه 

البيئة والصحة والسالمة  إرشاداتلكن، عندما تختلف نظم وتعليمات البلد الُمضيف عن مستويات وتدابير موجودة ضمن 

(EHS يتوقع من المشاريع ،)اشد. إيهما إنجاز 

القطاع  وإرشاداتالعامة  اإلرشادات(، فإن IUSPوبسبب طبيعة نشاطات مشروع الخدمات الحضرية المتكاملة ) .129

 ذات الصلة، سيتم استخدامها وكما هو مناسب. أخرى إرشاداتوا   واإلحاالت لإلنشاءات

 التوطين غير الطوعية )القسرية( إعادةحول  يالسياسة التشغيلية للبنك الدول 5.1.3

 OP 4.12( وصفا دقيقا لمتطلبات السياسة التشغيلية RPFيوفر إطار سياسة إعادة التوطين ) .130

 (UNOPSمتطلبات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) 5.2

( حول البيئة والصحة والسالمة UNOPSوممارسات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إجراءاتتتضمن  .131

(EHS( خطة صحة وسالمة المشروع )( ما يلي: )أPHSP وهي )واإلنشاءسالمة ممارسات البناء  يؤكد إدار  إطار 

حوادث في موقع العمل، )ب( عقود معيارية تتضمن خطة صحة وسالمة  إلىالخطرة التي قد تؤد   األفعالويمنع 

( EHS( كجزء ال يتجزأ منها، )ج( برامج تدريبية للكوادر الميدانية على البيئة والصحة والسالمة )PHSPالمشروع )

 قبل بدء المشروع.

 المتطلبات الوطنية 5.3

البيئية وانضمت  اإلدارةالمؤسسات وحددت مسؤوليات  وإنشاء( وضعت مسودات سياسات RoYالجمهورية اليمنية ) .132

 القطاعات. وإجراءاتالمواثيق الدولية وتطورت تشريعات  إلى

 خطة العمل الوطنية للبيئة 5.3.1

بالتعاون مع  أعدتهاقد  والتي كانت 1995( في NEAP( خطة العمل الوطنية للبيئة )RoYسنّت الجمهورية اليمنية ) .133

ذات  األعمال( NEAP( والبنك الدولي.  حددت خطة العمل الوطنية للبيئة )UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 الفضالت. وإدارةوالبيئة الطبيعية  واألراضيبالقضايا البيئية مثل موارد المياه  َمعنيّةال األولية

 قانون حماية البيئة 5.3.2

( NEAPخطة العمل الوطنية للبيئة ) وضعإبّان  اإلنفاذدخل حيز  1995لعام  26( رقم EPL) قانون حماية البيئة .134

األثر التراخيص وتقييم  وإصدارالبيئي التشريع في اليمن.  يتضمن احكم تُعنى بحماية البيئة في اليمن  اإلطار وأضحى

 .2000/148رقم  الالئحة التنفيذية القانون تُنفذ من خالل  أحكام(.  EIAالبيئي )

( دمج االعتبارات البيئية ضمن خطط التنمية االقتصادية على جميع المستويات ومراحل 1: )إلىكما يهدف القانون  .135

( ينفذ االلتزامات الدولية التي 3( يحمي البيئة الوطنية من نشاطات وممارسات خارج الحدود الوطنية، )2التخطيط، )

بحماية البيئة وضبط التلوث والحفاظ على المصادر الطبيعية والقضايا  َمعنيّةل( واRoYصادقت عليها الجمهورية اليمنية )

 والتغير المناخي. األوزونالبيئية العالمية مثل استنزاف طبقة 

 (EPA) البيئة الهيئة العامة لحماية  5.3.2.1

عية البيئة لسلطة كي يتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية وتحسين نو ( ومنحEPCمجلس حماية البيئة ) (Lأسس  .136

( لتستبدل EPA) الطبيعةاقر به الهيئة العامة لحماية  2005/101رقم  قرار جمهور  ومكافحة تلوث البيئة.  وصدر 

( ما EPA) البيئة .  تتضمن مهام الهيئة العامة لحماية وأدارتهاومهامها  أهدافها( وحدد لها EPCمجلس حماية البيئة )

 يلي:

  / االستراتيجيات / الخطط المناسبة لحماية البيئة.تجهيز وتنفيذ السياسات 
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 مسوحات بيئية. إجراء 

  للحفاظ على البيئة الطبيعية وتتضمن  ةالتدابير الضروريتقييم المجاالت/المصادر/األصناف الواجب حمايتها من خالل

 القوانين النافذة والتأكد من تنفذ تلك التدابير. أحكامالنبات والحيوان والحياة البرية والحياة البحرية كما تنص 

  العاملة في هذا المجال. األخرىتطوير العروض التشريعية لحماية البيئة بالتعاون مع الهيئات 

  تطوير الخطة الوطنية للطوارئ لمكافحة الكوارث الطبيعية والتلوث البئي بالتشاور مع الهيئات المنفذة لقانون حماية

 .أخرىن ونظم وتعليمات البيئة وقواني

  األثر مراجعة دراسات تقييم( البيئيEIA لمشاريع القطاع العام والخاص )العمل ومراقبة تنفيذهم  أذونات إلعطائهم

 للعمل.

 والدولية وغيرها من المنظمات. واإلقليميةمع الهيئات المحلية  َمعنّيةتنسيق البرامج / النشاطات ال 

 والدولية حول حماية البيئة. اإلقليميةلنظم الضرورية لحماية البيئة حسب االتفاقيات تقديم توصيات حول القوانين وا 

  وتقييم وضع وحالة البيئة ووضع نظم الرصد والمتابعة المناسبة. تالبياناجمع 

  وضع المعايير المناسبة لحماية البيئة من التلوث وتوجيه السياسات للتصد  للتلوث الصناعي وحماية الحيوانات

 نباتات والبيئة البحرية.وال

 البيئياألثر تقييم  5.3.2.2

( للمشاريع المقترحة من القطاع العام EIAالبيئي )األثر ( تحضير تقييم EPLتطلب الهيئة العامة لحماية البيئة ) .137

التقارير من قبل مؤيد   إعداد(، كما يمكن EIAالبيئي )األثر والخاص.  مؤيد  المشروع مسؤولون عن تنفيذ تقييم 

األثر والهيئات الحكومية تُفوض دراسات تقييم  َمعنيّةكالهما.  الوزارات ال أومن الجهة ذات الصالحية  أوالمشروع 

 (.EPA) الطبيعة( بطلب من الهيئات الُممولة وتطلب المشورة من الهيئة العامة لحماية EIAالبيئي )

التفتيش على التنفيذ والمساعدة في تحديد المجاالت  إجراءاتمسؤولة عن تنفيذ ( EPA) البيئة الهيئة العامة لحماية  .138

( EPLالتنظيمية لدعم تطبيق قانون حماية البيئة ) األطر(.  لكن ال تزال EISالبيئي )األثر والتقييم والموافقة على بيان 

المشاريع غير مطبقة )ضعف تنفيذ القانون(  ( ضمنEIAالبيئي )األثر بنفيذ تقييم  َمعنيّةالقانون ال أحكام إنغائبة كما 

 بشدة وخاصة بالنسبة للمشاريع غير الممولة دوليا.

( غير متوقع خالل فترة المشروع.  EIAالبيئي )األثر تقييم  إجراءاتالسياق الحالي، فإن تعديل  إلىوبالنظر  .139

( بمراجعة EPA) البيئة الهيئة العامة لحماية الحالية لن تؤخذ بعين االعتبار، كما ال يوجد توقع حالي بقيام  اإلجراءات

 آليات الحماية في المشروع.

 معايير ومواصفات البيئة الوطنية 5.3.2.3

( السابق بإصدار معايير ومواصفات بيئية كمالحق للنُظم التنفيذية حول جودة مياه EPCقام مجلس حماية البيئة ) .140

الر  ونوعية الهواء واالنبعاثات والضجيج )الضوضاء( المستخدمة في الزراعة و الّصرف الّصحيالشرب ونوعية مياه 

 .َمعنيّةوالتنوع الحيو  والمناطق المحمية.  وتتضمن نماذج خاصة للمعايير الستخدام كافة الهيئات الحكومية ال

لم تصدر  اآلنلكن حتى  -( مسودة معايير نوعية مياه الصرف ونوعية الهواء EPCمجلس حماية البيئة ) أصدركما  .141

 (.WHOوخاصة معايير منظمة الصحة العالمية ) -مجموعة وافية وشاملة للمعاير.  ولذلك يتم استخدام المعايير الدولية 

يضع الحدود المسموح بها للملوثات كي تستخدمها جميع الهيئات الحكومية  2000/148رقم قرار مجلس الوزراء   .142

 (.3)انظر ملحق رقم 

 (ESIPار المستدام )برنامج البيئة واالستثم 5.3.3

( برنامج البيئة واالستثمار المستدام EPA) البيئة الهيئة العامة لحماية  أصدرت، 2002 أكتوبر/أولفي شهر تشرين  .143

) ESIP ( 2003 - 2008( يحدد برنامج البيئة واالستثمار المستدامESIP االستراتيجية والتدخالت حسب )األوليات 

( ESIPنمية البشرية المستدامة في اليمن.  يركز برنامج البيئة واالستثمار المستدام )ترد  البيئة ودعم الت منعولضبط 

 على ستة مجاالت للتدخل، كما يلي:

 البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع الحيو . 

 المستدامة. األراضي إدارة 

 المياه المستدامة. إدارة 

 الفضالت المستدامة. إدارة 

 التغير المناخي والطاقة المستدامة إدارة 

 التطوير المؤسسي وبناء القدرات. 
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 الدوليةاالتفاقيات   5.3.4

 :أهمهاعدد من االتفاقيات البيئية الدولية،  إلى( انضمت RoYالجمهورية اليمنية ) .144

 ( اتفاقية حماية التراث العالميWHC( التابعة لليونسكو )UNESCO) 

 األضرارلمدنية عن االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية ا ( الناجمة عن التلوث النفطيCLC) 

 ( اتفاقية التنوع البيولوجيCBD) 

  األنواعاتفاقية المحافظة على ( المهاجرةCMS) 

  اتفاقية التجارة الدولية لالنواع المهددة باالنقراض( و سايتسCITES) 

 ( اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخUNFCCC) 

  بروتوكول كيوتو 

  األمماتفاقية ( المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD) 

 ( اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئةENMOD) 

 اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها 

 لمائية )اتفاقية رامسار لألراضي الرطبة(اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال للطيور ا 

 قانون البحار 

  بروتوكول مونتريال( األوزونلطبقة  المستنفدة بروتوكول مونتريال بشأن المواد( 

 العضوية الثابتة الُملوثاتبشأن  إستكهولم اتفاقية 

لبات كتابة التقارير المرتبطة وبشكل عام، الهيئات الوطنية ليست في وضع يمكنها من التعامل مع التعقيدات الفنية ومتط .145

 االتفاقيات العهود الدولية.ب

 تخترق المعاهدات الدولية التي انضم اليها اليمن. إنال يتوقع من نشاطات المشروع  .146

 التوطين إعادة 5.3.5

بشأن االستمالك  1995( لعام 1التوطين بشكل مباشر هو قانون رقم ) بإعادة َمعنيّةلقضايا المشروع ال األقربالقانون  .147

.  األراضياستمالك  أحكامالتي تحدد  27 - 21حول االستمالك المؤقت والمواد  16 - 12للمنفعة العامة، وخاصة المواد 

قضايا الرئيسية ( التي وضعت الRPFفي إطار سياسة إعادة التوطين ) بإسهابتم تناول القوانين والنظم اليمينة 

 قسرا بموجب هذا القانون. األرضلحيازة  واإلجراءات

 االجتماعيالنوع  5.3.6

 1984( عام CEDAWتعرف بسيداو )التي صادق اليمن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و .148

تطبيق اتفاقية القضاء على جميع  نإ.  2015تحديثها عام  وتم  1997عام  المرأةوعمل على االستراتيجية الوطنية لتنمية 

(.  55/2009رقم  القرار )حسب  َمعنيّة( من مسؤولية الوزارات والسلطات الCEDAW)أشكال التمييز ضد المرأة 

التوازن على مستوى  إيجادقانون للتأكيد على  24على التعديالت التي اقترحتها اللجنة الوطنية للمرأة، تم تعديل  اً بناء

 النوع االجتماعي حسب اتفاقية سيداو.

تفرقة مع ضرورة  أ ينص على مساواة االمرأة بالرجل في جميع المجاالت بدون  1995لعام  5قانون العمل رقم  .149

ما يُنظم التوظيف والترفيع والرواتب والتدريب والضمان االجتماعي.  ك أثناءوالعامالت  العُمالبين  ةالمساواالحفاظ على 

 العمل بالنسبة للنساء الحوامل.

 العمل 5.3.7

(.  كما ينظم قانون الضمان OSHوحمايتهم والسالمة والصحة المهنية ) العُمالقانون العمل يُنظم الحقوق ورواتب  .150

 التقاعد. تتعويضااالجتماعي 

 األطفالعمالة  5.3.8

( في ILOالصادرة عن منظمة العمل العالمية ) 183رقم  امكانية التوظيفلسن  األدنىصادق اليمن على اتفاقية الحد  .151

.  حيث تنص اتفاقية على الحد األدنى لسن االستخدام )دخول سوق 2001لسنة  7اليمن حسب نصوص ومواد قانون رقم 

 العمل والتوظيف(.

(.  وتشير ILOالصادرة عن منظمة العمل العالمية ) 182رقم  األطفالعمل  أشكالصادق اليمن على اتفاقية أسوء  .152

، وتعطلهم عن الدراسة وأخالقياوتصفها بانها خطرة ومؤذية عقليا وجسديا واجتماعيا  األطفالعمالة  إلىاالتفاقية 



 

  

 29 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

محاولة الدمج بين المدرسة والعمل  أوبترك المدرسة نهائيا  إرغامهمالمدارس عن طريق  إلىوتحرمهم من فرصة الذهاب 

 لساعات طويلة. المضنى

، ويعتمد ذلك على سن الطفل ونوع العمل األطفالعمالة  أشكالغير مقبول من  أود ما هو مقبول من الصعب تحدي .153

 وظروف العمل.

 المقارنة بين متطلبات البنك الدولي والمتطلبات اليمنية 5.4

ليمنية، ويحدد الفجوات ويقترح طرق الجدول التالي يقارن بيئة البنك الدولي ومتطلباته االجتماعية مقابل المتطلبات ا .154

والمصادر المادية  ،4.11 التشغيليةوالسياسة  OP 4.01تجسير الفجوات.  يغطي الجدول متطلبات السياسة التشغيلية 

في إطار سياسة إعادة التوطين  إيجادهممكن  OP 4.12الثقافية بطريقة فرعية.  تحليل الفجوات للسياسة التشغيلية 

(RPF.)



 

  

 30 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

 واليمن للحاجات البيئية واالجتماعية الدولي. مقارنة البنك 20الجدول 

 الفجوة المتطلبات اليمنية متطلبات البنك الدولي

   )EA( - )OP 4.01(التقييم البيئي 

وقت  أبكرفحص لكل مشروع مقترح في  إجراء. استخدم ١

( لوضع EAممكن لتقرير مدى ونوع التقييم البيئي )

غير  اآلثارة وتوجيه الُمحتملالتي تتناسب المخاطر  االجراءات

وحيثما كان هذا ممكنا(.   اإلمكانالمباشرة والمصاحبة )قدر 

 أوالتقييم البيئي القطاعي )المبني على القطاعات(  أواستخدم 

 حيثما كان هذا مناسبا. اإلقليميالتقييم البيئي 

من تاريخ تسليم مقترحات المشاريع  أشهرالمشاريع المقترحة عن نتائج الفحص خالل ثالثة  أصحاب إعالم( EPCعلى مجلس حماية البيئة )

( توفير EIAالبيئي )األثر تقييم  إرشاداتة.  الُمحتمل( المناسبة والدراسات الالزمة لتقييم المخاطر واآلثار EAالتقييم البيئي ) أداةوتقرير 

توضح مذكرة الرفض  إنالدولي حيثما كان هذا ممكنا.  في حال رفض المشروع، يجب  أو ليمياإلقالتقييم  وأسس إجراءاتاستخدام  إمكانية

 أ المشاريع على  أصحاباعتراض  إمكانية( توفر EIAالبيئي )األثر تقييم  إرشاداتالتنظيمي.   اإلطارضمن  َمعنيّةالرفض والبنود ال أساس

)الفصل  أشهر 6في هذه الحالة، قرار قطعي ونهائي خالل  -يوم.  تصدر المحكمة  60يستأنفوا لدى المحكمة المتخصصة خالل  إنرفض ولهم 

 (.2000لسنة  148والنظام الداخلي رقم  - 1995لسنة  26رقم  EPLمن قانون حماية البيئة  3المادة  1

 ال فجوة

والقوانين  OP 4.01السياسة التشغيلية 

 البيئية اليمنية تكمل بعضها البعض. واألنظمة

للمشاريع المقترحة بناء على المصادر  الُمحتملاألثر . قيم ٢

المادية، والبيولوجية )الحيوية(، واالقتصادية االجتماعية، 

 والمادية الثقافية.

بط القضايا البيئية وتدابير ض وإدماجبما فيهم المسؤولين عن التخطيط االجتماعي االقتصاد  والتنمية عليهم رصف  َمعنيّةجميع السطالت ال

الموافقات  إصدار إنالتخطيط للمشاريع التنموية والخطط الوطنية االجتماعية االقتصادية، كما  أثناءوالحفاظ على المصادر الطبيعية  التلوث

زيادة التلوث. على  إلىيؤد   أواستثمار قد يضر بالبيئة بشكل كبير  أ توافق على  إالالدولي يجب  أوالبيئية مع استثمار رأس المال الوطني 

في جميع العقود  أيضاالبيئية في جميع خطط المشاريع وعكسها  اإلدارةالسلطات ذات العالقة تضمين تدابير تخفيض التلوث البيئي وخطط 

بيئة المحلية من . وضع متطلب لحماية الEPLمن قانون حماية البيئة ) 4المادة  2التي يتم توقيعها وطنيا ودوليا مع الجهات المستثمرة )الفصل 

 اإلقليميةعابرة للحدود والعكس صحيح تماشيا مع المواثيق الدولية المذكورة في القوانين الوطنية التي تربط بين المواثيق البيئية  أثار أ 

العالمي مثل استنفاذ والدولية. تنظيمات المساهمات الوطنية سنعكس في هذا وغيره من القوانين في مجال الحماية والتي هي بمحط القلق البيئي 

 (.EPLمن قانون حماية البيئة  7و 5المادة  2والتغير المناخي )الفصل  األوزونطبقة 

 ال فجوة

والقوانين  OP 4.01السياسة التشغيلية 

 البيئية اليمنية تكمل بعضها البعض. واألنظمة

 المؤسسي واإلطارالقانون النافذ  اإلطار. تقييم مناسبة ٣

 إنيات البيئة الدولية النافذة ويؤكد على الُمطبق واالتفاق

نشاطات للمشروع  أ ( ال تمول المموله  الحكومة الشريكة )

 يخترق مثل هذه االلتزامات الدولية.

ُموافق هو يلتزم القانون الوطني بتطبيق المواثيق الدولية التي تُعنى بالبيئة وضبط التلوث والحفاظ على المصادر الطبيعية والتنوع الحيو  وكما 

 (.EPLمن قانون حماية البيئة  3المادة  2عليه من البرلمان اليمني )الفصل 

 ال فجوة

والقوانين  OP 4.01السياسة التشغيلية 

 البيئية اليمنية تكمل بعضها البعض. واألنظمة

. توفير تقييم االستثمار المجد  وتقييم البدائل الفنية وبدائل ٤

اء المواقع لشروط االختيار( اختيار المواقع )بناء على استيف

ة وجدوى الُمحتمل واآلثار" اإلجراءاتوتقييم بدائل "عدم اتخاذ 

ورأس المال والتكاليف المتكررة وموائمتها  اآلثارتخفيض هذه 

 الرصدللظروف المحلية والمتطلبات المؤسسية والتدريب و

 المرتبط بما تقدم.

تدابير التخفيض ضمن رأس مال المشروع  إدماجتحضير وتجهيز جميع المشاريع مع  أثناء( EIAالبيئي )األثر تقييم ب القيامينص القانون على 

( نشاطات المشروع المقترحة 1( وصف ما يلي: )EIAالبيئي )األثر على تقييم   (.1993لسنة  89والتكاليف المتكررة )مرسوم وزار  رقم 

في المناطق المجاورة  اواستخداماته األراضيذه النشاطات ويتضمن ذلك استخدام خرائط بهأثر وتصميم النشاطات والبيئة المحيطة التي تت

( 2ومصادر الطاقة والمواد الخام وخدمات البنية التحتية والطرق وخطط الطوارئ والسالمة والتخلص من الفضالت، الخ. ) وأنواعومتطلبات 
 (.EPLالفقرة ب من قانون حماية البيئة  37" )المادة اإلجراءاتبدائل "عدم اتخاذ  ( البدائل عن طريق استخدام مدخالت اقل تلويثا واعتبار3و)

الرفض االجتماعي  أو( اعتبار القبول االجتماعي ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر ( تتطلب من تقييمات EIAالبيئي )األثر تقييم  إرشادات

 األساسبيانات خط  إرفاقوسجالت المشاورات العامة ولو كان مقبوال  واألدلةمن المجتمعات المحلية للمشروع المقترح مع بيان البراهين 

من قانون حماية  60والنتائج )المادة  الرصدوبناء القدرات والتحقق من نتائج  الرصد.  كما يتضمن ذلك متطلبات الرصدوالمؤشرات وخطة 

 (.EPLالبيئة 

 ال فجوة

والقوانين  OP 4.01السياسة التشغيلية 

 البيئية اليمنية تكمل بعضها البعض. واألنظمة



 

  

 31 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

( حيثما EHSالبيئة والصحة والسالمة ) إرشادات. تطبيق ٥

تقديم التبريرات  المدعوم، معكان هذا ممكنا لنوع المشروع 

 إرشاداتلالنحرافات عن اختيار بدائل التدابير الواردة في 

 (.EHSالبيئة والصحة والسالمة )

تتناول السالمة والصحة المهنية  2003لسنة  25والقانون رقم  1997لسنة  25والقانون رقم  1995لسنة  5مل رقم من قانون الع 9الفصل 

(OSH وبيئات العمل في المواد )118 إلى 113. 

ن االنبعاثات المناسبة في مكان العمل، الحماية م واإلضاءةالعمل توفير ظروف الصحة والسالمة المهنية وتتضمن: التهوية  أربابيُطلب من 

، توفير مرافق خاصة للنوعين االجتماعيين ومياه الشرب اآلمنة ومخاطرهاالخطرة مثل الغازات والغبار وغيرها، الحماية من حوادث األليات 

 إلى ومخارج الطوارئ ومعدات الحماية الشخصية المناسبة والتعويض العادل والوصولية األساسيةللعاملين وجميع معدات مكافحة الحرائق 

عليها التأكد من توفر بيئة وظروف العمل المناسبة التي تراعي  َمعنيّة.  السلطات المسؤولة والاألولي واإلسعافالفحوصات الطبية الدورية 

تطبيق لجميع العاملين في الميدان حول الصحة والسالمة المهنية وتنظيم و واإلرشادالصحة والسالمة المهنية.  على وزارة العمل تقديم النصح 

 جميع البرامج التدريبة للوقاية من الحوادث وتبادل المعلومات الفنية وتحديد وتقييم جميع تدابير الوقاية من الحوادث، الخ.

( على مستوى المحافظات والقطاعات والصناعات التي تضم الهيئات ذات OSHقد يُنشئ الوزير لجان فرعية للسالمة والصحة المهنية )

 .أعمالهمقر وظائف اللجان وشروطهم المرجعية والنظم التي تحكم الصلة.  القرار يُ 

الخرق.  قد  أسبابتُوضح  حتىمن الوزير  أسبوعوسالمتهم، قد يصلهم امر توفير لمدة  العُمالحماية  أحكامعندما يفشل رب العمل في تطبيق 

عن العمل الكلي.  وفي حال لم  اإليقاففي حالة  أوعمل الجزئي عن ال اإليقافلجنة التحكيم المختصة في حال تمديد  إلىيحيل الوزير المسألة 

 كاملة. أجورهمالمتوقفون عن العمل  العُمالالمخاطر، يستحق  إلزالةالالزم  اإلجراءيتخذ رب العمل 

 الكلي في حال كان القرار تعسفي. أوعن العمل الجزئي  اإليقافقد يستأنف رب العمل قرار 

البنك الدولي البيئة  إرشاداتهناك فجوة بين 

 وإرشادات( EHSوالصحة والسالمة )

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

(UNOPS البيئة والصحة والسالمة )

(EHS )وممارساتهم وبين  وإجراءاتهم

 القوانين والنظم اليمنية.

اشد صرامة )فيما  إيهماتُطبق المشاريع 

 تقدم(.

 أو( األقلخفيض )على لم يكن ذلك ممكنا، ت إذا أو -. منع ٦

من  اإليجابية اآلثارالمشاريع السلبية وتحسين  أثارتعويض 

البيئية التي تتضمن تدابير التخفيض  واإلدارةخالل التخطيط 

وتدابير تنمية القدرات المؤسسة والتدريب  الرصدالمقترحة و

 وتنفيذ الجدول الزمني وتقدير الكلف.

.  جميع المشاريع عليها تنفيذ األثرتعويض  أولحماية البيئة ومنع التلوث، وال يقتصر ذلك على تخفيض لمبدأ ا األوليةالقانون الوطني يعطي 

هياكل/نظم  أوتحصل على تصريح بيئي.  يجب عدم السماح با  مشاريع  إنالعكسية والسلبية وعليها  اآلثار( كي تمنع EIAالبيئي )األثر تقييم 

الممارسات المتاحة من اجل أفضل ترد  المصادر البيئية والطبيعية، وعلى جميع المشاريع استخدام  لىإتؤد   أوتلوثا  أوجديدة تحدث ضررا 

 النظيف وعليها تنفيذ جميع تدابير حماية البيئة ومنع التلوث. اإلنتاج

لتحسين قدراتهم ومعرفتهم  يُشجع القانون اليمني القطاعات ذات الصلة والمشاريع على توفير بناء القدرات المؤسسة والتدريب للمشاريع

 (.EPLمن قانون حماية البيئة  90بالتعامل مع القضايا البيئية.  كما يشع القانون البحث والتطوير في جميع المجاالت البيئية )المادة 

 ال فجوة رئيسية

المشاركون الرئيسيون والمجموعات المتأثرة  إشراك. ٧

 أبكرلمحلية ( اNGOsبالمشاريع والمنظمات غير الحكومية )

 آرائهموقت ممكن خالل المرحلة التحضيرية والتأكد من سماع 

صانعي القرار لتؤخذ  إلى وإيصالهاومصادر قلقهم / همومهم 

بعين االعتبار.  االستمرار بالمشاورات واالستشارات خالل 

فترة تنفيذ المشروع لضرورة تناول ومعالجة جميع القضايا 

 ( التي تؤثر عليهم.EAالمرتبطة بالتقييم البيئي )

حماية البيئة هي من مسؤوليات الدولية والمجتمع وواجب كل مواطن.  تعتبر مشاركة المجتمع  إن علىمن الدستور اليمني تنص  35المادة 

وبعد تنفيذ المشروع )الدليل  وأثناءقبل  -تخطيط المشاريع وهي مستمرة  أثناء( جزءا هاما من االستشارات NGOsوالمنظمات غير حكومية )

شخص  أ بإمكانهم ُمقاضاة  واألفراد(.  المنظمات غير الحكومية EIAالبيئي )األثر ( حول تقييم EPAللهيئة العامة لحماية الطبيعة ) اإلرشاد 

من قانون  82والمادة  4الفقر  4ادة تسبب التلوث البيئي )الم أوالمشاركة في تدهور البيئة  أوللبيئة والمصادر الطبيعية  األذىهيئة تسبب  أو

 (.EPLحماية البيئة 

 ال فجوة رئيسية

( EA. استخدام الخبرات المستقلة في تحضير التقييم البيئي )٨

 أثناءحيثما كان هذا ممكنا.  استخدام لجان استشارية مستقلة 

 أومراحل تحضير وتنفيذ المشاريع ذات المخاطر المرتفعة 

 األبعادمتعددة  أون مخاوف بيئية جادة تحتض أوالمثيرة للجدل 

 و/أو المخاوف االجتماعية.

( ومنظمات المجتمع المحلي ENGOsمنظمات بيئية غير حكومية ) أوالتعامل مع مستشارين مستقلين معتمدين  بأهميةيعترف القانون الوطني 

(CBOsال )اإلرشاد )الدليل  َمعنيّة ( للهيئة العامة لحماية الطبيعةEPA حول تقييم ) األثر( البيئيEIA.) 

 ال فجوة رئيسية

التقييم البيئي ونتائجه  إجراءات. توفير التدابير لربط ٩

بالدراسات االقتصادية والمالية والمؤسساتية واالجتماعية 

 والتحليل الفني للمشاريع المقترحة.

ط، عليها توفير تدابير لدمج المخاوف البيئية في الخطط االجتماعية االقتصادية ضمن جميع الدورات سلطة الحكومية المسؤولة عن التخطي

بيئية سلبية  أثار أ التخطيطية بحيث تحتل المخاوف البيئية جزءا ال يتجزأ من التخطيط التنمو  لتحقيق االستدامة عبر جميع القطاعات وتجنب 

 (.EPLانون حماية البيئة من ق 6الفقرة  4في المستقبل )المادة 

 ال فجوة رئيسية

( في وقت مناسب EAعن مسودة التقييم البيئي ) اإلفصاح. 11

قبل بدء التقييم الرسمي في مكان سهل الوصول اليه وبشكل 

 ولغة مفهومة لجميع الشركاء الرئيسيين.

 إفصاح إلى إضافة( على الئحة مرجعية وتلخيص )موجز( الستخدام العامة، ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر تتضمن تقييمات  نأيجب 

 (.EIAالبيئي األثر حول تقييم  EPAالهيئة العامة لحماية الطبيعة  إرشاداتبشكل ولغة يفهمها الجمهور العام )

 ال فجوة رئيسية
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   الثقافيةوالمصادر المادية  OP 4.01السياسة التشغيلية 

 إجراءاتما يعادله من  أو( EA. استخدام التقييم البيئي )١

 أوتخفيض  أو ومنع( PCRلتحديد المصادر المادية الثقافية )

للمصادر  اإليجابياألثر السلبي وتحسن وتحفيز األثر تعويض 

 ( من خالل اختيار الموقع والتصميم.PCRالمادية الثقافية )

للمواقع ذات المصادر المادية الثقافية الهامة وحساسية بيئية مثل مواقع األراضي الرطبة والشعب المرجانية المحمية  الالئحة الوطنية والمالحق

 (.1995لسنة  26رقم  EPLمن قانون حماية البيئة  37المادة  3والمنتزهات الطبيعية، الخ. )الفصل 

 ال فجوة رئيسية

مناسبا،  األمر( وحيثما كان EAالبيئي ) التقييم. كجزء من ٢

 مسوحات ميدانية باستخدام الخبراء المؤهلين. إجراء
المسوحات الميدانية تُرجى عن طريق خبراء وتصف الموقع المقترح للمشروع وتتضمن الخارطة والحدود ومناطق الجوار مع تصميم البنية 

 (.EIAالبيئي األثر وتقييم  EPLالهيئة العامة لحماية البيئة  إرشادات) التحتية والمرافق والخدمات وجميع المدخالت والمخرجات

 ال فجوة رئيسية

وكذلك المنظمات غير  َمعنيّة. استشارة السلطات الحكومية ال٣

في توثيق  محليّينالحكومية والخبراء ذات الصلة والسكان ال

( وتقييم طبيعة PCRالمصادر المادية الثقافية ) أهميةوجود 

على هذه المصادر وتصميم وتنفيذ خطط  الُمحتملاألثر وشدة 

 التخفيض.

يجب استشارة السلطات الحكومية وحماية سالمة  األرضتحت سطح  أو( فوق PCRفي حال حدوث "اكتشاف الصدفة" لمصادر مادية ثقافية )

كتشف الحصول على مكافأة بغض النظر عن قيمتها والبت به. وفي المقابل، يستحق المُ  األمرالموقع حتى يتحقق خبراء السلطات الحكومية من 

 أ  بإيقاف( لها السلطة من خالل نظامها الداخلي GOAMوالمتاحف ) لألثار(.  الهيئة العامة PCR)عمر( المصادر المادية الثقافية ) وقيمة

 21 واقع الثقافية الميدانية )مرسوم رئاسي رقمالثقافي والحفاظ على االستكشافات الناتجة عن عمليات الحفر والم واإلرث باآلثارتُضر  أعمال

وقانون  1994لسنة  21رقم  اآلثاروالتعديالت: قانون  1997لسنة  8والقانون رقم  1994لسنة  14والمرسوم البرلماني رقم  1994لسنة 

 (.9رقم  اآلثار

 أ ومن اجل تجسير الفجوات يجب تسجيل 

العمل لدى  أثناءاكتشاف لمصادر ارث ثقافية 

( GOAMوالمتاحف ) لألثارلهيئة العامة ا

التراث اليمني  إدارةوقاعدة بيانات منصة 

جراء اتفاق بين  2017سنة  إطالقهاالتي تم 

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو( ومكتب الدوحة التابع لهيئة العامة 

( وجامعة GOAMوالمتاحف ) لألثار

 .أكسفورد

تُكتشف خالل فترة تطبيق  إنبة للمواد التي يمكن بالنس أما. ٤

"اكتشاف الصدفة"  إجراءاتالمشروع، يجب اعتماد وتطبيق 

 أو( PPCRالمصادر المادية الثقافية ) إدارةفي سياق خطة 

 اإلدارة( في خطة PCRمكون المصادر المادية الثقافية )

 البيئية.

(.  في PCRخالل فترة التخطيط للمشاريع في المناطق الحضرية والريفية، على المشروع التخطيط من اجل حماية المصادر المادية الثقافية )

يبتعد  إنالمشروع.  يجب  بأعمالقبل البدء  َمعنيّة(، يجب استشارة السلطة الPCRمصادر مادية ثقافية ) أ دالئل على وجود  أ حال وجود 

لسنة  21متر )المرسوم الرئاسي رقم  500( مسافة ال تقل عن PCRمصدر معروف من المصادر المادية الثقافية ) أ لمشروع عن موقع ا

 .12المادة  1994لسنة  21رقم  اآلثارالُمعدل لقانون  1997لسنة  8والقانون رقم  1994لسنة  14، والمرسوم البرلماني رقم 1994

يكون هناك  إنمن اجل تجسير الفجوة، يجب 

نص يتناول "اكتشاف الصدفة" في جميع 

 عقود العمل.
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 السادس الفصل
 الُمحتملالبيئي واالجتماعي األثر تصنيف 

السلبية البيئية واالجتماعية التي تنشأ نتيجة نشاطات المشاريع الفرعية.  يُميز  اآلثاريتخصص هذا الفصل بتحديد  .155

العامة وهو مسؤولية المقاولين  اإلنشاءاتالمرتبط بنشاطات األثر ( بين ESMF) واالجتماعيةلإلدارة البيئية  العاماإلطار 

 .تنفيذّيين( مع شركائه الUNOPSالذ  يقع تحت مسؤولية مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )األثر وبين 

 

 باإلنشاءاتالمرتبطة  اآلثار  6.1

 اآلثارالمتعهدين / المقاولين.  ويشمل ذلك  إدارةتقع تحت مسؤولية  اإلنشاءاتة بنشاطات المرتبطة مباشر اآلثار .156

 وأكشاكالمرافق المرتبطة بالمشروع التي يقوم بها المتعهد مثل المكاتب والمخازن  إدارة أو باإلنشاءاتالمرتبطة 

 الحراسة.

عن طريق تعيين عمال من سكان المدينة التي يجر  فيها العمل.   األعمالينفذوا  إن محليّيناليتوقع من المتعهدين  .157

تشغيل وحدات  أوة )خارجيين( كما ال يتوقع من المتعهدين بناء العُمالولذلك، فإن المشاريع الفرعية تحفز تقنين دخول 

 .العُمالمخيمات سكنية الستضافة هؤالء  أوسكنية 

 :نشاءاتباإلة المرتبطة الُمحتمل لألثارتاليا الئحة  .158

 

 والسالمة المجتمعيةالصحة  6.1.1

 اإلنشاءات أثناءزيادة تدفق الحركة المرورية بسبب النقل المستخدم  

  تعطيل النشاطات االقتصادية مؤقتا بما في ذلك عرقلة المرور واالزدحام المرور  

 اإلنشاءات أعمالوبعد  أثناءالسالمة العامة  

 

 البيئي العاماألثر   6.1.2

 تتضمن ما يلي: اإلنشاءاتاالعتياد  من نشاطات  يالبيئاألثر  إن .159

 والدك الغبار الناتج عن الحفر والردم  

 اإلنشاءات وآلياتالثقيلة  اآلليات نتيجة واالهتزاززيادة في مستوى الضجيج )الضوضاء(  

 اإلنشاءات وآلياتتلوث الهواء بسبب االنبعاثات الناتجة عن مركبات  

 تلوث التربة والمياه الجوفية إلىالسائلة التي تؤد   للفضالتضعيفة  إدارة 

 اإلنشاءاتوالنفايات الناتجة عن  األنقاضسوء التخلص من  

 مياه الجريان السطحي إدارةسوء  

 الروائح الكريهة 

 واالنزالقات وتآكل التربة األرضيةاالنهيارات  

 أنابيب) األرضتحت  األنابيبتكسير  إلىوقد تؤد   شاءاتاإلن أعمالضعف التنسيق والتخطيط والتسلسل في  

 الطرق أرصفة أوالكهرباء وخطوط الهاتف وشبكة توزيع المياه(  كابالت

 األخضرتدمير النباتات / الغطاء  

 تدمير ممتلكات مادية ثقافية هامة 

 

  (OSHلسالمة والصحة المهنية )ا  6.1.3
 

 المرتبطة بالعمل واإلصاباتالحوادث  

والبترول والديزل وزيوت  األستونمثل مادة  اإلنشاءاتمن المواد الخطرة المستخدمة في  العُمالمخاطر على  

 التشحيم والدهانات والكيماويات

 األمراض إلىضعف توريد المياه مما يؤد   أوالتركيب على الموقع  أعمالضعف  

 األطفالمخاطر عمالة  
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 المبنية على القطاعات اآلثار 6.2

متعلق األثر الشريك المنفذ المعني، وفي حال كان  إلىالمبني على القطاع )الخاص بالقطاع( األثر  إدارةتعود مسؤولية 

مكتب األمم المتحدة  إلىبالكهرباء التي تخدم بعض خدمات المشاريع الفرعية الهامة، فإن المسؤولية في هذا الحالة تعود 

(، )ابعد منها اإلنشاءات أثارالمبنية على القطاعات، وراء  اآلثار( بماشرة.  تاليا وصف UNOPSلخدمات المشاريع )

 البناء الجاهز غير خطير.أثر ، فإن األرضيةاالنهيارات  وباستثناء

 

 الصلبة المخلفات  وإدارة االضافية خدمات البلدية  6.2.1

بيئية طفيفة فقط  أثارالفرعي قد تسبب  الُمَكّونالصلبة، فإن المشاريع الفرعية تحت هذا  المخلفات  إدارة باستثناء .160

 .اإلنشاءاتمرتبطة بنشاطات ها منعوممكن 

 الفضالت الصلبة ما يلي: بإدارةة الخاصة الُمحتملالبيئية الرئيسية  اآلثارتضم  .161

 ناقالت األمراض تكاثرتكوين مواقع  

 بسبب التخلص غير السليم من النفايات المنزلية والطبية األمراضانتشار  

 العدوى أوبسبب التلوث  باألمراضالمجتمعات المجاورة  وأعضاءجامعي النفايات  إصابة مخاطر 

 المهمشين أوالمتفاوتة التي تؤثر على المجموعات الهشة  اآلثارمخاطر  

 األطفالمخاطر عمالة  

 المائية نتيجة لسوء معالجة العصارات ضواألحواتلوث المياه الجوفية  

 نزاعات حول استخدام المياه المعالجة للر  

 ات النفايات التي قد تفاقم القضايا البيئية الموجودة.َمَكب وإدارةسوء تشغيل  

 

 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحيو المياه 6.2.2

البنية التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم وتأمين توريد المواد الرئيسية والهامة مثل الوقود  أعماليدعم المشروع  .162

اختيار النشاطات المبني على االحتياجات ذات  إنعلى مستوى المدينة.   الّصرف الّصحيتقديم خدمات المياه و إلعادة

وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية ( وUNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إلىيعود  األولوية

(UW-PMU( والمجالس المحلية بالتشاور مع السلطات المحلية في المنطقة )DLAsال )و/أو المجتمعات المحلية.   َمعنيّة

خلق مشاريع  أو، لكن لن يكون هناك توسعا على مستوى النظم الموجودة أصالالمشروع يستطيع استعادة النظم الموجودة 

 جديدة.

قو  على الصحة والبيئة.  هذه  إيجابيأثر في المناطق الحضرية لها  الّصرف الّصحيالمشاريع الفرعية للمياه و .163

السلبية البيئية والتي ممكن معالجتها عن طريق  اآلثارالمشاريع الفرعية صغيرة الحجم بشكل عام وقد تسبب بعض 

 المناسبة. والتشغيل والصيانة واإلنشاءالتصميم 

 تتضمن ما يلي: الّصرف الّصحيالسلبية الرئيسية التي تؤثر على مشاريع المياه و اآلثار .164

 الكافية الّصرف الّصحيبغياب مرافق  الّصرف الّصحيمياه  أوزيادة كميات المياه العادمة  

 التلوث الناتج عن تصريف المجار  وما يتبع ذلك من مخاطر صحية 

 .األمراضمائية( راكدة ناتجة عن التصريف وتصبح بؤرة خصبة لناقالت  تجمعات أوتكوين بحيرات ) 

 

 الطرق في المناطق الحضرية 6-2-3

يقوم المشروع بإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية المختارة بما فيه طرق مداخل المدينة.  قد تتضمن النشاطات  .165

تأهيل  وإعادةالترميم وإعادة التزفيت وتحسين سالمة الطرق  وأعمالالشقوق  وإغالقتصليحات موضعية وردم الفجوات 

 تقاطعات الطرق.

بيئية كبيرة وتحسن البيئة لسكان المدن.  انسياب  أثار إلىتؤد  المشاريع الفرعية للطرق في المناطق الحضرية  .166

في ر  الحدائق في  ممكن استغاللها لتصريف مياه العواصف وتجميع المياه التي ممكن استخدامها األرصفةوميالن 

 المناطق الحضرية.

 إلى إضافة اإلنشاءات ةنتيجانسداد القنوات والعبارات  أوالمبني على القطاع يتمثل في امتالء  الُمحتملالرئيسي األثر  .167

ضمن وثيقة إطار األثر هذا  إلى اإلشارة، كما تمت اإليراداتعرقلة النشاطات االقتصادية مؤقتا مع احتمالية خسارة في 

الخارجة عن  واإلنشاءالبيئي الناتج عن مصادر مواد البناء األثر  إلى إضافة( للمشروع RPFياسة إعادة التوطين )س

الخشنة ومزيج  األساسيةالمستخدمة للطرق في المناطق الحضرية مثل المواد  واإلنشاءاتمواد البناء  إنالسيطرة.  
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محطات الخلط وجميعها مرخصة من السلطات المحلية. الكهرباء الحار تُشترى عادة من الكابسات الموجودة و اإلسفلت

 الُملّحةللخدمات 

والصحة والتعليم.   الّصرف الّصحيالمشروع يدعم الحلول الكهربائية الخارجة عن الشبكة من اجل مرافق المياه و .168

( الجديرة بالثقة PV /ةالكهروضوئيبمجملها عن طريق توفير طاقة الخاليا الضوئية ) إيجابيه أثارالمشاريع الفرعية لها 

ة الُمحتملالبيئة  اآلثاروتستطيع تلبية الطلب حيث ال توجد الخدمة.   التلوثولها تنافسية عالية وتكلفة مجدية وال تسبب 

 البسيطة. اإلنشائية األعمالقصيرة المدى وترتبط بنشاطات التركيب وبعض  أومؤقتة 

غيرهم من  أوللعمال  اإلصاباتتسبب  أولصدمات الكهربائية التي قد تقتل المبنية على القطاعات ا اآلثارتتضمن  .169

 الشمسية والتخلص منها. واأللواح، كذلك الحال بالنسبة عن التعامل مع البطاريات األشخاص



 

  

 36 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

 السابع الفصل
 األثرتدابير تخفيض 

 الواردة في الفصل السادس. اآلثاروتدابير تخفيض  بإجراءاتيختص هذا الفصل  .170

 اإلنشاءات 7.1

 ة لنشاطات التخفيض وتدابير التخفيض المناظرة لها.الُمحتمل اآلثاريدرج  21الجدول  .171

 التخفيض للنشاطات اإلنشائية ةوتدابير مطابق الُمحتملاألثر .  21الجدول 

 تدابير التخفيض الُمحتملاألثر 
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 ذات الضجيج العالي األماكنفي  األذن تسدادا العُمال إعطاء 
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عن طريق  اإلنشاءاتأثر ( وجميع الشركاء المنفذين بتخفيض UNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .172
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ظروف مكان العمل.  يؤمن مكتب األمم المتحدة لخدمات  إلىالناظمة والنافذة التابعة لمنظمة العمل الدولية بالنسبة 

 .األمردين وكما يلزم والكتيبات التي تعنى بالسالمة لجميع المتعه اإلرشادية( جميع الدالئل UNOPSالمشاريع )

 تدابير التخفيض المبنية على القطاعات  7.2
 

 الفضالت الصلبة وإدارة ضافيةاالخدمات البلدية  7.2.1

ات النفايات وجمع النفايات الصلبة.  يُدير صندوق َمَكبالنقاش حول التدابير المناسبة للتخفيض لهذا القطاع تركز على  .173

األثر وتدابير التخفيض المتوافقة مع  الُمحتملاألثر ات في كل مدينة.  الجدول التالي يشرح تفاصيل ِلَمَكبا التنظيف المحلي

 ات:ِلَمَكبللمشاريع الفرعية ل
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 اتِلَمَكبوتدابير ُمطابقة التخفيض للمشاريع الفرعية ل الُمحتملاألثر .  22الجدول 

 تدابير التخفيض الُمحتملاألثر 

 تغطية الفضالت الصلبة بالتربة  ناقالت األمراض تكاثرتكوين مواقع 

  مثل رش المبيدات الحشرية األمراضالضرورية لمكافحة ناقالت  اإلجراءاتاتخاذ 

 االستخدام إعادةالتخلص من الفضالت الصلبة التي تفصل من اجل  أومن االستخدام المناسب  التأكد 

بسبب عدم التخلص السليم من النفايات  األمراضنشر 
 الطبية

 التخلص من النفايات الطبية بشكل منفصل عن باقي الفضالت 

 وأعضاءمخاطر تواجه جامعي القمامة والعاملين 
المجتمعات المجاورة الذين قد يصابوا بالمرض بسبب 

 التقاط العدوى أوالتلوث 

  منتخبون من المجتمعات المجاورة  وأعضاءتدريب العاملين على جمع الفضالت وجامعي القمامة
 الصحة والنظافة الشخصية أمورعلى 

 الصحية والسالمة وكذلك النظافة جامعي القمامة مواد  وإعطاءحمالت تنظيف ونشر الوعي  إجراء
 الحال بالنسبة للعاملين

على المجموعات  المتفاوتة التي تؤثر اآلثارمخاطر 
 المهمشين أوالهشة 

 هشاشةكثر اهتمام واعتبار خاص للمجموعات األ إعطاء 

 األطفالمنع عمالة   األطفالمخاطر عمالة 

المائية نتيجة لسوء  واألحواضتلوث المياه الجوفية 
 معالجة العصارات

  الخارج إلىاختبار خصائص العصارة ومعالجة المياه المتدفقة 

  المياه الجوفية في منطقة العمل دوريافحص نوعية 

  محطات معالجة العصارة أداءتحديث 

 ( توفير التدريب للمنظمات غير حكوميةNGOs المحلية )المجتمعات المحلية على  وأعضاء
 ( النظامO&Mتشغيل وصيانة )

  الخارج لري المحاصيل الزراعية التي ال تؤكل مثل مشاتل إلىمناقشة استخدام الماء المتدفق 
 النخيل ومحاصيل القطن وأشجارالحدائق 

المحاصيل والتخلص من مياه الصرف  وإمكانياتالخارج  إلىمناقشة استخدام المياه المتدفقة   نزاعات حول استخدام المياه المعالجة للري
 ِلَمَكبباتجاه انحدار ا األراضيالمعالجة مع مالكي 

تفاقم القضايا ات النفايات التي قد َمَكب وإدارةسوء تشغيل 
 البيئية الموجودة.

 ( دعم تدريب السلطات المحلية والمنظمات غير حكوميةNGOs المحلية )المجتمع على  وأعضاء
 ( النظامO&Mتشغيل وصيانة )

  المالية للمشروع اإلدارةالعامة  اإلدارةدعم التدريب على 

 َشكاوىمناسبة لتصويب الوضع استجابة لل تخفيفتوفير تدابر   من السكان المجاورين / المستفيدين َشكاوىال

( UNOPSالتي يعتمدها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) اإلضافيةتاليا الئحة لتدابير التخفيض البيئية  .174

 ات المشاريع الفرعية:َمَكب(عند تصميم PWPالعامة ) األشغالومشروع 

 تدابير تصويبية طويلة المدى 7.2.1.1 

البيئي األثر الوطنية والدولية وتحليل تقييم  اإلرشاداتات وتحديد مواقعها وتشغيلها بناء على ِلَمَكبايجب تصميم  

(EIA ومستويات )( آخذين بعين االعتبار المناخ المحلي )هطول المطر والتبخر ودرجة الحرارة واتجاه الريح

 المياه الجوفية والمناطق السكنية المجاورة.

عن طريق تعظيم الجريان السطحي  ِلَمَكبدائم للمياه داخل ا نقصات للحفاظ على ِلَمَكبا وإدارةيجب تصميم  

 وتخفيض الترشيح داخل النفايات.

 المستقبلية. ِلَمَكبمناسبة ضمن استراتيجياتها طويلة المدى حتى تفي بحاجات ا أراضيعلى السلطات تخصيص  

مطلوبة لتوفير متطلبات التصميم البيئي السليم والتشغيل السليم  ِلَمَكب( لممارسات ااإلرشاداتالمعايير التشغيلية ) 

الذ  يأخذ بعين االعتبار جميع الظروف الخاصة بالموقع )وخاصة البيانات المناخية والعوامل الهيدرولوجية 

 والجيولوجية(.

 ِلَمَكبخل ادا إلى( الّصرف الّصحيتجنب التخلص من المياه العادمة المزدوج من حفر االمتصاص )خزانات  

 لتقليل العصارة الناتجة وتلوث المياه الجوفية.

 المطلوبة لفرز وفصل الفضالت من مصادرها. األساسيةالسلطات المسؤولة عليها توفير المرافق  

 األمرتنفذ لتحقيق استخدام كفؤ ومنع تجمع الغاز حتى ولو لم يكن  إنيجب  ِلَمَكبنظام ضبط وجمع غازات ا 

 مجديا اقتصاديا.

ذلك المفيد اجتماعيا أثر فرز القمامة والفصل من المصدر و أهميةيادة المعرفة والوعي بين السكان حول ز 

 واقتصاديا وبيئيا.

البحث في القمامة  إنالباحثين في القمامة )النّبّاشين( بحيث يتم دمجهم رسميا في النظام.   أعمالوتنظيم  إعالن 

النفايات الرسمية وبسبب تخفيض كميات  إدارةبسبب تخفيض كلفة نظم  النفايات إدارة أساليبمن  أسلوبقد يمثل 

 جمع. إلىالفضالت التي تحتاج 

 .اإلداريةتدوير النفايات والمشاريع  إعادة أشكالتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في جميع  
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يها من خالل تشجيع استرداد والتي يتم النظر ف ِلَمَكبتخفيض كمية الفضالت القابلة للتحلل التي يتم طمرها في ا 

الميثان تماشيا مع االستراتيجيات الرئيسية للحد من انبعاثات الميثان من خالل تطبيق معايير خاصة تبدأ 

 بالصناعات والشركات ومولدات النفايات الضخمة.

 

 تدابير تصويبية قصيرة المدى  7.2.1.2

التغطية )بالتربة( اليومية.  ممكن تخفيض مشكلة العصارة عن طريق تحديد كميات المياه التي  أعمالالتأكد من  

 والتأكد، ِلَمَكبا إلىمن عدم دخول المياه  للتأكدتوجيه المياه السطحية  إعادةوذلك من خالل  ِلَمَكبا إلىتدخل 

زامنا مع الطمم اليومي )بالتربة(.  عن طريق الضخ المتكرر ت ِلَمَكبمن انخفاض منسوب المياه داخل ا أيضا

 .ِلَمَكبالغطاء المتدني النفاذ يؤثر على المحتوى المائي داخل ا

 تحسين وصولية الطرق 

 وجسر التوزين وأسيجة أساسيةبناء بنية تحتية  

 اتِلَمَكبعمليات الحرق داخل ا إيقاف 

 ِلَمَكبتأسيس نظام تصريف سطحي لتحديد ترشيح المياه من خالل غطاء ا 

 رفع سوية الوعي والكفايات بين الموظفين 

 بناء مرافق جمع العصارة ومخارج تهوية للغازات 

التأكد من عدم التخلص من الفضالت الخطرة والطبية. يجب التأكيد من التخلص من نفايات البلديات فقط داخل  

ات بعناية وخاصة ِلَمَكبخطرة.  يجب فرز الفضالت واختيار مواقع ا أوصناعية  أخرىفضالت  أ بدون  ِلَمَكبا

 السلبي على مصادر المياه الجوفية.األثر من اجل تجنب 
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 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحيو المياه 7.2.2

 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحيوتدابير ُمطابقة التخفيض للمشاريع الفرعية للمياه و الُمحتملاألثر .  23الجدول 

 تدابير التخفيض الُمحتملاألثر 

بغياب  الّصرف الّصحيمياه  أوزيادة كميات المياه العادمة 
 الكافية الّصرف الّصحيمرافق 

 التأكد من وجود بنية تحتية كافية للصرف الصحي لمشاريع المياه في المناطق الحضرية 

التلوث الناتج عن تصريف المجاري وما يتبع ذلك من 
 مخاطر صحية

  / إعادة أوالمعالجة  أحواضالتأكد من التخلص السليم والنهائي من التصريف المتدفق من برك 
 الحيوان. أو اإلنساناتصال مباشر مع  أياالستخدام مع الحذر الشديد لتجنب 

  المجتمع حول التثقيف الصحي والتثقيف بالنظافة  أعضاءتوفير التدريب لعدد ُمختار من
 الشخصية.

تجمعات مائية( راكدة ناتجة عن  أو) تكوين بحيرات
 .األمراضالتصريف وتصبح بؤرة خصبة لناقالت 

  حسن التخلص من التصريف المتدفق والحمأة الصلبة. أوالتأكد من حسن استخدام 

  وإعادةمثل رش المبيدات الحشرية  األمراضضرورية لمكافحة ناقالت  إجراءات أياتخاذ 
 ستخدام الشبك لتغطية النوافذ واألسرة.الراكدة وا األحواضاستخدام البرك/

مع  األعمال أوعرقلة النشاطات االقتصادية مؤقتا / 
 .باإليراداتاحتمالية خسائر 

  التي تأثرت. األعمالتوفير تدابير مناسبة للتعويض عن 

 

 الطرق في المناطق الحضرية 7.2.3

 صيانة روتينية معيارية( أعمالوتدابير ُمطابقة التخفيض للمشاريع الفرعية للطرق في المناطق الحضرية ) الُمحتملاألثر .  24جدول 

 تدابير التخفيض الُمحتملاألثر 

 الطرق أسطحميالن الطرق الجانبية لمنع تجمع المياه على   اإلنشاءاتعملية  أثناءسداد القنوات والعبارات إن أوتعبئة 

 في الزراعه التربة المتأثرة استخدام  إعادة 

 تنظيف وصيانة دورية للقنوات والعبارات 

 التي تأثرت. األعمالتوفير تدابير مناسبة للتعويض عن   .باإليراداتمع احتمالية خسائر  األعمال أوعرقلة النشاطات االقتصادية مؤقتا / 

مواد البناء تم شراؤها من مصادر مرخصة من نفس المنطقة  إنالتأكد من   واإلنشاءاتعرقلة البيئة بسبب عدم ضبط مصادر مواد البناء 
الحمولة  أوزانوتم نقلها بواسطة شاحنات مرخصة مع ضمان ضبط 

 وحسن تغليفها وتغطيتها.

 

 الُملّحةالكهرباء للخدمات  7.2.4

 وتدابير ُمطابقة التخفيض للمشاريع الفرعية للكهرباء للخدمات الطارئة الُمحتمل األثر 25الجدول 

 تدابير التخفيض   الُمحتملاألثر   

الوفاة  إلىالعامة وقد تؤدي  أو العُمالالصدمات الكهربائية التي قد تصيب 
 اإلصابة أو

  حول المحطات الفرعية أمنية أسيجةبناء 

 وضع اللوائح التحذيرية 

 باستخدام التقنيات )التكنولوجيا( المناسبة لتخفيض المخاطر التصميم بعناية 

 واأللواحالخطرة الناتجة عن التخلص من البطاريات  الفضالت أثار
 (PVالضوئية ) األلواحالمستخدمة في نظم 

  التدوير بشكل مناسب والتأكد من وجود طريقة للتخلص من  إعادةالتأكد من
 البطاريات
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 الثامن الفصل
 المشاريع الفرعيةفحص 

( بدراسة وفحص جميع عروض المشاريع الفرعية التي قام مكتب ESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية يقوم .175

، للوقوف على القضايا البيئية واالجتماعية تنفيذّيين( بتحضيرها مع شركائه الUNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

مسؤول الحماية البيئية  ة واتخاذ القرار حول نوع ومستوى التقييم الالزم.  يستخدمالتي قد تنتج عن المشاريع الفرعي

 االستيطان. إعادةالمستخدمة لفحص قضايا  اإلجراءات( ذات ESSO) واالجتماعية

تعود ملكيتها للدولة، لكن الفحص يساعد في التعامل مع وجود السكان  أراضييعمل فقط على  إنيتوقع من المشروع  .176

الدولة.  نموذج الفحص يأخذ بعين االعتبار "اكتشاف الصدفة" المعني بالمصادر  أراضيالرهونات على  أوئيين العشوا

 .4.11 التشغيليةالمادية الثقافية الوارد في السياسة 

 الفحص إجراءاتخطوات   8.1
 

 .  قابلية التطبيق1الخطوة   8.1.1

وعمليات شراء سلع وخدمات.  جميع عقود العمل تعتمد على التوريد والتركيب  أعمالتتضمن نشاطات المشروع  .177

والمضخات وغيرها من معدات  واألنابيبالشمسية  واأللواحالشوارع  إنارةجميع بضائع وسلع البنية التحتية مثل  وتؤيد

عقود  أيضايتضمن المشروع  الواردة في العقد.  األعمالضخمة يقوم المتعهد بتركيبها وهي ممولة من المشروع وضمن 

 إلىمن القطاع الخاص لجمع النفايات المتجمعة من مناطق البلديات المحددة ونقلها  محليّينخدمات ما فيه تعيين متعهدين 

 من اجل التخلص السليم من الفضالت التي تم جمعها. ِلَمَكبات المدن واستئجار المعدات لمشغلي اَمَكب

البيئي واالجتماعي األثر ( مدى ESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية بقرار من تبدأمن الفحص  األولىالخطوة  .178

البيئي األثر في حال عدم احتمالية  إضافيانتباه  إلىال يحتاج  األمرالمباشر وغير المباشر لكل مشروع فرعي.   الُمحتمل

 غير المباشر. أواالجتماعي المباشر  أو

 )الالئحة السلبية( ألهليةا.  2الخطوة  8.1.2

الخطوة الثانية هي اتخاذ القرار فيما لو المشروع الفرعي مؤهل )يستوفي الشروط( للحصول على التمويل تحت مظلة  .179

( ويحلل ويقيم المشروع الفرعي من ناحية احتمالية امتالكه ESSOالمشروع.  يحدد مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية )

 الصفات التالية:

 الصفات من الفئة )أ(، مثل:

  تلك التي تؤثر على  أوالسلبي الكبير، الحساسة والمتنوعة وغير المسبوقة األثر النشاطات ذات

 المادية لألعمالالمرافق الخاضعة  أومن المواقع  أوسعمساحة 

 رئيسي استيطان إعادة 

  (األخضرالتطوير  أوغير المطورة )وقد تستخدم للتجميل الحضر   األراضيمشاريع فرعية حول 

 الصلبة المخلفات 
 موقع جديد للتخلص من النفايات 

 الر 
  التوسع بنظام قائم. أوبناء نظام ر  وتصريف جديد 

 نشاطات مدرة للدخل
  الشجيرات. األشجارالنشاطات التي تستخدم الخشب كوقود مثل / 
  متفجرات أواستخدام مواد خطرة  أو جانتتاالنشاطات التي تضم 

 العمل
  ة العُمال أو األطفالوعمالة  العُمالالسلبي الكبير المرتبط بتدفق  الُمحتملاألثر النشاطات ذات

 القسرية.

 البيئة الطبيعية
  النشاطات التي تؤثر على البيئة الطبيعية وخاصة تلك التي تؤثر على البيئة الطبيعية الحرجة

 للتنوع الحيو  والمناطق المحمية.)المهمة( والمناطق الهشة والمناطق ذات القيمة العالية 
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 المبيدات الحشرية

  إلىالنشاطات التي تحتاج ( مبيدات حشرية تصنف ضمن فئات منظمة الصحة العالميةWHO )

 .2ب و-1أ و-1التالية: 

 المصادر المادية الثقافية
 على:الممتلكات الثقافية بما فيه )لكن ليس حصريا( النشاطات التي تؤثر  بيصيالضرر الذ  

  والتاريخية األثريةالمواقع 
 والمقابر واألنصابالدينية  اآلثار 

 التوطين غير الطوعي إعادة
  خاصة بشكل غير طوعي وتغيير مواقع  أراضياالستحواذ على  إلىالنشاطات التي تحتاج

 (.PAPsالمتأثرون بالمشروع ) األشخاص
  يننقل السكان العشوائيين والمجتاح إلىالنشاطات التي تحتاج 

 السدود

  بعلميات السد القائم.أثر نشاط قد يت أ  أوسد  أ إعادة تأهيل 

 لن تكون مؤهلة للدعم من خالل المشروع. أعالهمن الصفات المذكورة  أ المشاريع الفرعية التي لها 

 

 بالمتعهدين )المقاولين( : االستعانة3الخطوة   8.1.3

 لألحكامالمشاريع الفرعية خاضعة  أعمالجميع   عقد العمل. أحكامالخطوة الثالثة هي تحديد فيما لو المشروع الفرعي يتضمن 

 (.10البيئية واالجتماعية التي تُطبق على المتعهدين )الفصل 

 

 الُممكنةالبيئية واالجتماعية  : اآلثار4الخطوة  8.1.4

البيئية واالجتماعية  اآلثار( يفحص جميع المشاريع الفرعية على مستوى ESSOماعية )مسؤول الحماية البيئية واالجت .180

 باستخدام الالئحة التفقدية التالية:

 واستخداماتها األراضيتنظيم وتخطيط  .أ
 الشائعة؟ األراضيالنزاع حول نمطية استخدام  إلىتؤدي  أموالتخطيط  األرضهل تُؤثر المشاريع الفرعية في تنظيم استخدام  .1
 تخليصها؟ أم األراضيعرقلة  إلىهل يؤدي المشاريع الفرعية  .2
في منطقة  األرضهل يكون موقع  أوالصناعي  أوالغزو بهدف االستخدام الحضري  إلىهل تخضع ارض المشروع الفرعي  .3

 الصناعي؟ أوالهدف منها التطوير الحضري 

 والتسهيالتالمرافق  .ب
 المساندة؟ اإلنتاجمرافق  إنشاء إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .4
)مثال  اإلنشاءات أثناءووسائل الراحة لدعم القوى العاملة  اإلقامة أماكنمستويات عالية من  إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .5

 عامال(؟ 20من أكثر المقاول  أويحتاج المتعهد 

 تلوث المياه والتربة .ج
 مواد البناء؟ أوكميات ضخمة من المواد الخام  إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .6
 يسبب تآكل التربة؟ أوهل يُنتج المشروع الفرعي كميات ضخمة من الفضالت المتبقية / المترسبة وفضالت مواد البناء  .7
 (؟احتمالية تلوث التربة والمياه )مثال: من الزيوت والتشحيم والوقود من ساحات المعدات إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .8
 األخضرلضبط الغطاء  األعشابعن طريق مبيدات  ةوالسطحيتلوث المياه الجوفية  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .9

 والكيماويات )مثال: كلوريد الكالسيوم( لضبط الغبار؟
تردي الصغيرة بسبب التآكل الناتج عن شق الطرق و األنهارزيادة في الترسبات والعوالق في  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .10

 جودة ونوعية المياه وزيادة في الترسيب في اتجاه مجرى النهر؟
 هل يستخدم المشروع الفرعي الكيماويات والمذيبات؟ .11
 ات النفايات وساحات المعدات؟َمَكبتدمير النباتات والتربة ، بسبب الحفر و إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .12
الناموس  تكاثروالحفر والمقالع، الخ. مما يشجع  األنفاقخلق تجمعات للمياه الراكدة داخل  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .13

 ؟األمراضوغيرها من ناقالت 

 الضجيج والضوضاء وتلوث الهواء بمواد خطرة .د
 زيادة في مستويات االنبعاثات المضرة؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .14
 الضجيج المحيط؟زيادة في مستوى  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .15
 ينقلها؟ أويخزنها  أوهل يتعامل المشروع مع المواد الخطرة  .16

 والنباتات األراضيتدمير / عرقلة  .ه
 استخدام البنية التحتية التي يتم تطويرها بدون تخطيط؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .17
التي ال تصلح للزراعة التي تم  األماكني تدمير التربة على المدى البعيد وبصفة شبه دائمة ف إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .18
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 تنظيفها؟
 طمرها(؟ أووتصريف المياه )في المناطق التي تم حفرها  جريان وأنماطتحت التربة  األرضهل يتدخل المشروع في طبقات  .19
 ومستنقعات وانحدارات وتحركات في الكتلة عند شق الطرق؟ أرضيةانهيارات  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .20
رصف الطرق والتي تتلقى الجريان من العبارات  أعمال أسفلالتي تقع  األراضيتآكل  إلىالمشروع الفرعي  هل يؤدي .21

 المغلقة؟ أوالمفتوحة 
التي ال تصلح للزراعة التي تم  األماكنتدمير التربة على المدى البعيد وبصفة شبه دائمة في  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .22

 تنظيفها؟
مخاطر صحية ويتدخل في نمو النباتات المحاذية للطرق بسبب الغبار الناتج والمتطاير بسبب  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .23

 المركبات؟

 االستكشاف واالضطرابات االجتماعية .و
 (؟IDPهل يؤثر المشروع الفرعي سلبيا على الشخص النازح داخليا ) .24
 عن العاملين وغيرهم مما يسبب اضطراب اجتماعي واقتصادي؟ مستوطنات الناجمة إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .25
 ؟اإلنشاءاتاضطرابات بيئية واجتماعية بسبب مخيمات  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .26
 اقتصادي؟ إحاللهل يسبب المشروع الفرعي  .27
 ؟أخرىمجموعات غير رسمية  أي أواجتماعيا،  أمهل يقوم المشروع الفرعي باستبدال السكان العشوائيين مؤقتا، اقتصاديا  .28
 مصادر الدخل؟ أو المتجهة األصولهل يسبب المشروع الفرعي خسارة في  .29
 المصادر؟ إلىهل يقّيد المشروع الفرعي الوصول  .30
 وكبار السن؟ واألرامل اإلعاقةذوي  األشخاصالهشين مثل  األشخاص أوهل يؤثر المشروع الفرعي على مستوى المعيشة  .31
 المصادر؟ أو القائدهل يخلق المشروع الفرعي نزاع اجتماعي حول توزيع  .32

زيارات  إجراء إلىنقاط االتصال لدى الشركاء المنفذين قد تحتاج  أو( ESSOمسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) .181

 أ  أو، أعالهالمذكورة  اآلثار.  في تسبب المشروع با  من أعالهالمذكورة  اآلثارمن  أ تحفيز  إمكانيةميدانية لتحديد 

التي نتجت وحطة لتخفيضها.   اآلثارسيتطلب تقييم تلك  األمر، فإن 6ذكره في الفصل  أتىمبني على القطاع كما أثر 

 (.7( وتدابير تخفيض موائمة )الفصل 6التقييم المختصر وخطة التخفيض تؤخذ بعين االعتبار قائمة من القضايا )الفصل 

 المخاطر على مستوى المشروع الفرعي : مستويات5وة الخط 8.1.5

، فإن المسؤول عن الحماية البيئية أعالهالتي ذكرت  واإلجراءاتبضوء ما تقدم من ناحية الالئحة التفقدية للفحص  .182

 التالية: المخاطرمستويات  أحدمن المشاريع الفرعية المؤهلة  ل( يعين لكESSOواالجتماعية )

(.  OP 4.01في السياسة التشغيلية  -ج  -ملموس )تعادل الفئة  أوماد  أثر  أ المشاريع الفرعية التي ليس لها  .1 المستوى

البيئي األثر حماية مثل بعض البنود الخاصة بالمتعهدين أو تقييمات  أدوات إلىهذه المشاريع الفرعية ال تحتاج 

 (.ESMPsية )البيئية واالجتماع اإلدارة( أو خطط ESIAsواالجتماعي )

خطة  إلىالعامة.  تحتاج هذه المشاريع الفرعية  اإلنشاءاتأثر ال يتعدى  أثرهاالمشاريع الفرعية التي  .2 المستوى

( بحيث تحتو  فقط على وصف المشروع الفرعي والبنود البيئية واالجتماعية ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة

يع الفرعية إلى خطة عمل إعادة التوطين المختصرة (.  وقد تحتاج هذه المشار10للمتعهدين )انظر الفصل 

(ARAP بحيث يتم تحضيرها في )الصغيرة  األراضي أجزاءالتوطين لتناول ومعالجة قضية  إعادةسياسة  إطار

 فترة تنفيذ المشروع. أثناءالتي تم الحصول عليها مؤقتا وال إراديا 

 أعالهحد )انظر الالئحة التفقدية  أقصىماعية على المشاريع الفرعية التي تحفز ثالثة آثار البيئية واالجت .3 المستوى

تقييم ينحصر  إلىالبنود البيئية واالجتماعية للمقاولين، تحتاج هذه المشاريع الفرعية  إلى وباإلضافة -( 6والفصل 

يض الُمحفز وتحدد تدابير ُمتناسبة وكافية وخاصة بتخفيض هذه اآلثار، آخذه بعين االعتبار تدابير التخفاألثر في 

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  إلى.  تعود مسؤولية تطبيق تدابر التخفيض هذه، 7التي ذكرت في الفصل 

(UNOPSوشركائه ال )تنفيذيّين. 

البيئي واالجتماعي األثر تقييم  إلى كبيرة، تحتاجالمشاريع الفرعية التي تحفز آثار البيئية واالجتماعية  .4 المستوى

(ESIA وخطة )اإلدارة ( البيئية واالجتماعيةESMP بشكل شامل.  وقد تحتاج )خطة عمل إعادة التوطين  إلى أيضا

 (.RAPخطة إعادة التوطين ) أو( ARAPالمختصرة )

من المخاطر  4نظم المجار ، فإنها تُعطى مستوى  أوات ِلَمَكبالكبير مثل إعادة تأهيل ااألثر المشاريع الفرعية ذات  أما .183

( كي تفي بمتطلبات ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطة ESIAالبيئي واالجتماعي )ثر األتقييم  إلىوتحتاج 

( ESIAالبيئي واالجتماعي )األثر .  يأخذ بعين االعتبار كل من تقييم OP 4.01مشاريع الفئة )ب( من السياسة التشغيلية 

 (.7( وتدابير التخفيض الموائمة لها )الفصل 6( الئحة القضايا )الفصل ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةوخطة 

 اتِلَمَكبا  8.2

( تقييم مستقل لفحص ثالثة مواقع حالية مواقع دفن UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) استكمللقد  .184

للمشروع الفرعي.  لكن  4تكون هذه المواقع الثالثة في المستوى  إنمناسبتها.  يتوقع  دىومات( ِلَمَكبالنفايات الصحية )ا
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لهم جميع الظروف القائمة  إضافيعمل  إلى( هو الذ  سيقرر الحاجة ESSOمسؤول الحماية البيئية واالجتماعية )

البيئي  األثرتقييمات  إعداد)مثال: احتمالية العصارات / تلوث المياه الجوفية، الصحة والسالمة(، كما ينظر في 

( بشكل كامل RAPsالتوطين ) إعادة( وخطط ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطط ESIAsواالجتماعي )

 وشمولي.

عدم سالمة معالجة مياه الصرف التي تم تجميعها  أوما تقدم ولتجنب مخاطر صحية وبيئية بسبب غياب  إلى إضافة .185

 إلىستتم فقط في حالة كان جميع سلسة التوريد من جمع المياه  حيالّصرف الصّ بشكل جيد، فإن االستثمارات في مجال 

 تعمل بشكل سليم عن طريق االستثمار من خالل المشروع. إنممكن  أوالمعالجة النهائية تعمل بشكل سليم 

 نموذج الفحص 8.3

( ESSOواحد من استالم مسودة مقترح المشروع الفرعي، يقوم مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) أسبوعبغضون  .186

( قابل ESMF) واالجتماعية( ويبين في لو كان اإلطار العام لإلدارة البيئية 1ز وتوقيع نموذج الفحص )ملحق رقم يبتجه

 ي با  صفات وردت ضمن الالئحة السلبية.تسبب المشروع الفرع وإمكانيةللتطبيق في سياق المشروع الفرعي 

نموذج الفحص يعرض مستويات المخاطر المقترنة بالمشروع الفرعي وتتضمن جزء تفصيلي يفسر كيفية معالجة كل  .187

األثر تقييم  إعدادحول  إرشادات إلى إضافةقضية من هذه القضايا البيئية واالجتماعية التي تسبب بها المشروع الفرعي 

اقتضت الضرورة ذلك.  سيتم تمرير  إذا( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطة ESIAالبيئي واالجتماعي )

مدير البرنامج والمهندس المعني لدى  إلى( ESSOنموذج الفحص الموقع من المسؤول عن الحماية البيئية واالجتماعية )

 .إجراءاتهمالمشروع الفرعي من اجل 

 التوطين. إعادةقضايا  إلىالفحص بالنسبة  إجراءات( نفس UNOPSالمتحدة لخدمات المشاريع ) يستخدم مكتب األمم .188
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 التاسع الفصل
( للمشروع ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر تقييمات 

 الفرعي

الحماية الخاصة بالمشروع الفرعي.  يقدم  أدواتتحضير  إلىتحتاج  4والمستوى  3المشاريع الفرعية في المستوى  .189

  والمسائلة لتجهيزاتهم. لإلجراءاتهذا الفصل تفصيال 

 (ToRsتجهيز الشروط المرجعية )  9.1

( من اجل التقييم المختصر ToRsلدى الشريك المنفذ تقوم بتجهيز مسودة الشروط المرجعية ) َمعنيّةنقطة االتصال ال .190

( وتسلمها من اجل المراجعة والموافقة من خالل مسؤول الحماية البيئية 3وخطط التخفيض )المشاريع الفرعية مستوى 

 (.ESSOواالجتماعية )

( بالتشارك مع نقطة التواصل لدى الشريك المنفذ لتجهيز ESSOيقوم المسؤول عن الحماية البيئية واالجتماعية ) .191

البيئية واالجتماعية  اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر ( من اجل تقييمات ToRsالشروط المرجعية )

(ESMPs ومن خالل مدير المشروع يتم تسليم ما تقدم 4( )مشاريع فرعية مستوى ،)البنك الدولي للمراجعة  إلى

مثل  -فقط  4المراجعة القبلية )المسبقة( التي يقوم بها البنك الدولي محددة للمشاريع الفرعية من المستوى  إنموافقة.  وال

 .الّصرف الّصحيات ونظم محددة من ِلَمَكبا

( ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر بالنسبة لتقييمات  4يحتو  على الخطوط العريضة المشروحة للمستوى  3الملحق  .192

تحدد وتلخص المخاطر  إن(، فيجب ESMPsبالنسبة للخطط ) أما(. ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةطط وخ

وتقديم التقارير  الرصدالبيئية واالجتماعية للمشروع الفرعي والتدابير الحالية لتخفيضهم وتتضمن جميع متطلبات  واآلثار

حسب تدابير التخفيض التي تم االتفاق  واإلشرافالكلفة والمسائلة على التنفيذ  إلى إضافةالزمنية المتوقعة للتنفيذ  واألطر

عليها.  كما يجب تحديد المعامالت / العوامل التي يجب مراقبتها ورصدها وآليات العمل ومواقع اخذ العينات وتكرار 

 عمليات القياس.

 الحماية أدوات جهيزت  9.2

نوهم، يقوموا بتجهيز التقييم المختصر وخطط يعن طريق المستشارون الذ  يع أو مباشرة أما -الشركاء التنفيذيون  .193

مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية  إلى.  مسودة التقييم وخطط التخفيض تُسلم 3التخفيض للمشاريع الفرعية في المستوى 

(ESSO للمراجعة واالستشارة والموافقة قبل )بها اإلفصاحتعتبر نهائية ويتم  إن. 

البيئي األثر ( المستشارين تنافسيا لتجهيز تقييمات UNOPSيختار مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .194

.  يشرف 4( للمشاريع الفرعية من المستوى ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطط ESIAsواالجتماعي )

ويتواصل ويتفاعل مع المستشارين.  يقوم مدير  األدوات( على تجهيز ESSOالمسؤول عن الحماية البيئية واالجتماعية )

 إلى( ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر المشروع بتسليم مسودة تقييمات 

 .واإلفصاحالبنك الدولي من اجل المراجعة والموافقة 

 واإلفصاحمتطلبات االستشارات  9.3

( والشركاء التنفيذيون المعنيون بتنظيم ESSOيقوم المسؤول عن الحماية البيئية واالجتماعية ) لكل مشروع فرعي، .195

بالمشروع الفرعي.  هدف هذه الجلسات االستشارية ما أثر والمجتمعات التي قد تت األفرادالمشاورات واالستشارات مع 

مخاوفهم.   أو( توثيق ومعالجة همومهم 2، )الُممكنة اوأثارهبالنشاطات التي ستتم مع جداولها الزمنية  إعالمهم( 1يلي: )

الحماية وتتضمن معلومات حول مقدمي االستشارة، المكان، الزمان، الهموم  أدواتموجز المشاورات ضمن  إرفاقيتم 

معالجة هذه المخاوف.  يتم حفظ سجالت المشاورات لدى مكتب المشروع.   وكيفيةالمخاوف التي تم التعبير عنها،  أو

 وقت ممكن وحال االنتهاء من فحص المشروع الفرعي. أبكرهذه المشاورات في  إجراءيجب 

مناقشات مع كبار السن / قادة المجتمع أو مقابالت  أوبشكل مجموعات مركزة  إجراؤهاالمشاورات ممكن  إجراءات .196

بعين  ألخذهامشاورات مستقلة مع النساء للتأكد من سماع همومهم ومخاوفهم واحتياجاتهم  إجراءشخصية.  كما ممكن 

مسؤول الحماية البيئية  (، علىFCVالحماية.  وفي سياق الهشاشة والنزاع والعنف ) أدواتاالعتبار عن تجهيز 

ون للمخاطر بسبب ( غير معرضPAPsالمتأثرون بالمشروع ) األشخاصيتأكد من أن  إن( ESSO) واالجتماعية

 أومعلومات  أ عن  اإلفصاحمشاركتهم في مشاورات البيئية واالجتماعية، مثال: تجنب االجتماعات الضخمة وعدم 

 صور شخصية.
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وغيرها  َمعنيّة( الToRsوخصائص المشاورات الخاصة وتتضمن الميزانيات تدخل ضمن الشروط المرجعية ) أحكام .197

 من الوثائق الالحقة حول الحماية.

 تنفيذ تدابير التخفيض على مستوى المشروع الفرعي  9.4

( والشركاء التنفيذيون مسؤولون عن تطبيق التدابير الواردة في خطط UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

( 4( )المشاريع الفرعية مستوى ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة( وخطط 3التخفيض )المشاريع الفرعية مستوى 

ما تقدم، يجب  إلى وباإلضافة(.  7الخارجة عن سيطرة المتعهدين، تماشيا مع تدابير التخفيض التي تم تحديدها في الفصل 

شروع الفرعي وكلما والمجتمعات المتأثرة بالمشروع طيلة فترة تنفيذ الم األشخاصعلى جميع المشاريع الفرعية استشارة 

 قضايا ترتبط بالحماية قد تؤثر عليهم. أ لمعالجة  األمرلزم 
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  العاشر الفصل
 البيئية واالجتماعية للمتعهدين األحكام

البيئية واالجتماعية الناتجة عن المشروع الفرعي تنتج من النشاطات التي تقع ضمن سيطرة المتعهد  اآلثارمعظم  .198

، وهي تمثل معظم 2بالنسبة للمشاريع الفرعية في المستوى  أماوممكن تخفيضها بشكل مباشر من قبل المتعهد ذاته.  

تحتو  فقط على التدابير التي قام بها المتعهدون ( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةالمشاريع الفرعية، فإن خطة 

بفعالية وهذا يقع في  اإلنشاءاتالناتجة عن  اآلثارالمتعهدين قد قاموا بتخفيض  إنالفرعيون.  ونتيجة لذلك، يتم التأكد من 

 اإلنشاءاتات البيئية واالجتماعية لنشاط اإلدارة إنالتخفيض للمشروع.  يتم هذا عن طريق التأكد من  ةاستراتيجيصلب 

 .اإلنشاءاتكجزء من عقود عمل  ةالزاميهي 

البيئية واالجتماعية  األحكام بإضافةالتنفيذيون  وشركاءه( UNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .199

البيئي واالجتماعي المتوقع  األداءالمعيارية داخل وثائق طرح العطاء ووثائق العقد، كي يعرف من يتقدم للعطاء متطلبات 

طيلة فترة العقد.   األحكاممنهم وبالتالي يستطيعون ذكر ما تقدم ضمن وثائق عروضهم، ويطلب منهم االلتزام بجميع هذه 

 االلتزام بهذه البنود على المتعاقدين. تنفيذيّين( وشركائه الUNOPSيفرض مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 قضايا رئيسية كما يلي: بعةأر األحكامتغطي  .200

 (EHSالبيئة والصحة والسالمة ) 

 البيئي واالجتماعي من المتعهد الرصد 

 المسؤوليات البيئية واالجتماعية 

 للعمال َشكاوىوآليات ال إجراءات 

( عبر جميع المشاريع الفرعية.  تتضمن ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةبخطط  األحكامهذه  إلى اإلشارة يتم .201

( للمشاريع الفرعية التدريب الالزم للمتعهدين المتعاقدين لمساعدتهم على ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةطط خ

 بمتطلبات المشروع البيئية واالجتماعية. اإليفاءفهم المشروع 

 

 البيئة والصحة والسالمة 10.1

 .2المتعهدين التي تتناول مخاوف البيئة والصحة والسالمة مذكورة في الملحق  أحكام .202

 

 البيئي واالجتماعي من المتعهدين الرصد  10.2

( من المتعهدين مراقبة ورصد القضايا البيئية واالجتماعية UNOPSيحتاج مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .203

تطبيق هذا المتطلب يتناسب مع طبيعة  إنية واالحتفاظ بالسجالت وكتابة التقارير.  بمشاريعهم الفرع َمعنيّةوالتالية ال

 وحجم العقد بطريقة يقبلها البنك الدولي: النشاطات

حاالت خسارة )ورائها  (RCA)رية ذالج األسبابعدد ساعات العمل، عدد الحاالت التي تم تسجيلها وتحليل : السالمة .1

تحدث، النشاطات العالجية والوقائية  إن، الحوادث التي كادت األولي اإلسعاف، حاالت (الوقت، حاالت العالج الطبي

التدريب  أواستبدال بعض المعدات  أوضرورة شراء  أومراجعة تحليل سالمة الوظيفة  إعادةضرورة : مثال)المطلوبة 

 (.على المهارات، الخ
تحدث وكيف  إنحوادث ذات االحتماليات العالية التي كادت ة واليالحوادث البيئ: تحدث إنالحوادث البيئية التي كادت  .2

 .وما هي الدروس المتعلمة( بدون عالج)تم عالجها وما المتبقي منها 
العمل بها، تقدم سير العمل حسب جدول عمل المشروع،  وإنهاءالتي تمت مباشرتها  األعمالهي : الرئيسية األعمال .3

 (.مناطق العمل)وواجهات العمل الرئيسية 
، (عدم االلتزام القانوني)الحوادث المرتبطة بعدم االلتزام بالتراخيص والقانون الوطني : المتطلبات البيئية واالجتماعية .4

 .أخرىمتطلبات بيئية واجتماعية  أ  أووالتزامات المشروع 
ويتضمن  -لرسمية غيرهم بما فيهم السلطات ا أوالمهندس  أومن قبل المتعهد : التفتيش والتدقيق البيئي واالجتماعي .5

المدقق والمناطق التي تمت زيارتها والسجالت التي تمت مراجعتها واهم االستنتاجات والنتائج  أوالتاريخ واسم المفتش 

 .تم اتخاذها إجراءاتوغير ذلك من 
مر ، النوع االجتماعي، العأخرىجنسيات /  يغير محلمغترب، محلي، ) أصولهمعدد من العاملين مع بيان : العاملون .6

 (.إدار ماهر، غير ماهر، مشرف، مهني، )، ومستوى المهارات األطفالمع بيان براهين على عدم وجود عمالة 



 

  

 48 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

 .يتضمن التواريخ وعدد المتدربين ومواضيع التدريب: التدريب على القضايا البيئية واالجتماعية .7
 -الجارية  اإلنشاءاترئيسي تم خارج موقع العمل بسبب أثر  أ  أوعمل تم خارج الحدود   إتفاصيل : ثراالإدارة  .8

 .التي اتخاذها واإلجراءات، اآلثار/األثروتتضمن التاريخ، الموقع، 
ويتضمن االجتماعات الرسمية وغير الرسمية ( ملخص)اهم المشاركات : مشاركة الشركاء الرئيسيين الخارجيين .9

كم عدد النساء والرجال الذين تمت )النوع االجتماعي وتتضمن تفاصيل  -بها ونشرها  اإلفصاحومعلومات تم 

وما هي المواضيع التي طرحتها مجموعات مختلفة من الشركاء الرئيسيين بما فيهم المجموعات الهشة ( استشارتهم

 .(، الخاألطفالاالحتياجات الخاصة، كبار السن،  أو اإلعاقاتذو  : مثال)
قد تأتي من  أخرىمصادر تهديد  أولعمله  أدائه أثناءيتعرض لها المتعهد تفاصيل مخاطر قد : أمنيةمخاطر  أ تفاصيل  .10

 .ثالثة خارج نطاق المشروع أطراف
المظالم وتاريخ تسليم الشكوى /  َشكاوىتفاصيل تحتو  على تاريخ الحدث وطبيعة ال(: المظالم)المعاملين  َشكاوى .11

 إلىوما ال زال بحاجة ) ومتابعتهاوتواريخها ( وجدتوان )التي تمت بخصوصها مع تواريخها والقرارات  واإلجراءات

جميع ما ورد منذ تاريخ التقرير السابق وتلك التي لم يتم حلها  نتتضم إنيجب  إدراجهاالتي تم  َشكاوىكما أن ال(. متابعة

 .في وقت تقديم ذلك التقرير
التي تمت مع تواريخها  اإلجراءات/  اءواإلجروتضم الشكوى وتاريخ تسليمها : الشركاء الرئيسيين الخارجيين َشكاوى .12

يجب  إدراجهاالتي تم  َشكاوىكما أن ال(. متابعة إلىوما ال يزال بحاجة )ومتابعتها  وتواريخها( وان وجدت)والقرارات 

يجب فصل بيانات  .جميع ما ورد منذ تاريخ التقرير السابق وتلك التي لم يتم حلها في وقت تقديم ذلك التقرير نتتضم إن

 بناء على النوع االجتماعي. َشكاوىال

 التغييرات الرئيسية لممارسات المتعهد البيئية واالجتماعية .13

مالحظات تم رصدها بخصوص  أوسابقة حول العجز  إلشعاراتالتي تمت استجابة  اإلجراءات: واألداءالعجز  إدارة .14

يجب االستمرار بتقديم التقارير حول ما تقدم حتى . تتم إنالتي يجب  اإلجرائيةأو الخطط /البيئي واالجتماعي و األداء

 .بأن القضية تم حلها بطريقة مرضية( UNOPS)يقرر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 

 المسؤوليات البيئية واالجتماعية للمتعهد  10.3

تحيز من كوادرهم ولذلك يتوقع منهم وضع  أواجتماعي  أوضرر بيئي  أ قانونيا وماليا تجاه  نمسائلوالمتعهدون  .204

بتدابير التخفيض يتم  مااللتزاالبيئي واالجتماعي.  تفاصيل التكاليف الناتجة عن عدم  أدائهم إلداره واإلجراءاتالضوابط 

 ما يلي: العطاء، وتتضمنذكرها في وثائق 

  البيئية و اإلدارةترد ضمن العقد وتفصل ضمن خطة  إنتدابير التخفيض يجب( االجتماعيةESMPللمشروع الفرعي ) 

 ( االقتطاعات الناتجة عن عدم االلتزام البيئي تضاف كبنود ضمن فاتورة الكمياتBOQ.) 

 العقوبات البيئية يتم احتسابها وخصمها من كل فاتورة يتم تقديمها 

  بيئي / اجتماعي من مكتب األمم المتحدة لخدمات  إشعارال يتم تخفيضه بشكل مناسب سيكون عرضة الستالم أثر  أ

 (UNOPSالمشاريع )

  يتلقى المتعهد او تخفيفها هامنعالموقتة وممكن  واألحداثاالجتماعية  َشكاوىالمخالفات البسيطة وبعض ال إلىبالنسبة ،

ع بان الوضع عاد كما مهندس المشرو أكدآخر في حال  إجراء أ البيئة.  ال يتم اتخاذ  وإعادةلتصويب الوضع  إشعار

 كان عليه )تمت االستعادة(.

  االجتماعي ويتابع القضية األثر االجتماعية، يخطر مهندس المشروع المتعهد كي يقوم بتصويب  لإلشعاراتبالنسبة

 غير مبرر. تأخيرالعمل ويعتبر  إيقافحتى يتم حلها.  في حال عدم التزام المتعهد بطلب التصويب، يتم 

 العمل  بإيقافالبيئي خالل الوقت المخصص لذلك، يقوم مهندس المشروع األثر م المتعهد بتصويب في حال عدم قيا

 بين فيه العقوبات المالية حسب بنود عدم االلتزام بتدابير التخفيض الواردة في وثائق العطاء. إنذاراويعطي المتعهد 

  ا كان عليه )تمت االستعادة(.  لكن، في حال لم المهندس بأن الوضع عاد كم أكدال حآخر في  إجراء أ ال يتم اتخاذ

 العمل كتأخير غير مبرر. إيقافالالحقة من  األياميُصوب المتعهد الوضع خالل يوم واحد تعتبر 

 أكثر أوالبيئية الصادرة عن مهندس المشروع قد تتضمن عقوبة بيئية واحدة  اإلشعارات. 

   البيئية  اإلشعارات% من قيمة العقد، يحضر مهندس المشروع جميع 5في حال تكرار حالة عدم االلتزام بما يساو

وحدة الشراء لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  إلىواالجتماعية التي صدرت بحقة مع تاريخ الخصومات 

(UNOPS كي يتم اخذ )القانونية الالزمة. اإلجراءات 
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 العُمال َشكاوىوآليات  إجراءات 10.4 

 وحسب المبادئ التالية: ةيضع المتعهدون ألية المظالم من اجل عمالهم بشكل يتناسب مع القوى العامل .205

  جميع العاملين بآلية المظالم حال تعيينهم بحيث تكون تفاصيل عمل هذه اآللية واضحا  إعالم المعلومات: يجبتوفير

 .اإلعالنيةعلى اللوحات  أوفي وثائق العامل  إدراجهاومتوفرا لهم، مثال: ممكن 

  معلومات حول من يلجؤون اليه في حال المظالم وجميع نقاط الدعم ومصادر  العُمال إعطاء اإلجراءات: يجبشفافية

 المظالم. بإجراءاتيكون جميع المدراء وكبار المسؤولين على دراية تامة  إنالمتوفرة لهم. كما يجب  واإلرشادلنصح ا

  دوريا ويُحدث باستمرار، مثال: تحديث المعلومات عن طريق  اإلجراءمراجعة  باستمرار: تتمتحديث المعلومات

 التمثيل. أوالعقود  أوتغيير في القوانين الداخلية  أ  إلى اإلشارة

  السرية.  يجب الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات للتأكد من التعامل مع الشكوى بسرية تامة. قد تبدأ الخطوة

 أماملكن من الضرور  توفير خيار  - اإلجراءاتالمدير المباشر حسب  أوللشكوى عن طريق المسؤول  األولى

 ية )على سبيل المثال(.المشتكي ليقدم الشكوى عن طريق مدير الموارد البشر

  نوع من االنتقام  أ  إلىبان العامل الذ  يقدم الشكوى لن يتعرض  اإلجراءاتتضمن  إن الجزاء: يجباالمتناع عن

 التوبيخ. أو

  التحقيق بشأن المظالم بطريقة شاملة، لكن في ذات  اإلجراءتسمح بوقت كافي  إنيجب  منطقية: اإلجراءاتفترة زمنية

على كال الطرفين من ناحية  األمرتقديم الحل السريع.  كلما طالت فترة المظالم كلما صعب  إلىتهدف  إنالوقت يجب 

، مثال: فترة قصوى بين تقديم اإلجراءاتالطبيعية. كما يجب وضع حدود زمنية لكل مرحلة من  األمور إلىالعودة 

 .األمرشكوى المظالم وترتيب اجتماع للتحقيق في 

  املاالستئناف: للعحق ( حق االستئناف لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعUNOPS )المحاكم الوطنية  أو

 .األوليةشعر/ شعرت بانه / بانها غير راضية على نتائج التحقيق  إذا

  جلسة  أواجتماع  أ  أثناءممثل عن النقابة  أوصديق  أويطلب مرافقة زميل  إنالعامل الحق  المرافقة: يملكحق

 استماع.

  إذاخطيا  األولىاالحتفاظ بجميع السجالت المكتوبة لجميع المراحل.  يجب تدوين الشكوى  بالسجالت: يجباالحتفاظ 

 .وأسبابهانتائج  أواجتماع  أ مالحظات حول  إلى إضافةمع االستجابة  أمكن

  إضافةصادر(. ولذلك في حال من اتفاقية )تعدد المأكثر المظالم في  إجراءاتالعالقة مع االتفاقيات الجماعية: قد ترد 

 يتوافق مع جميع هذه االتفاقيات. إنيجب  إجراء أ 

  إنالمظالم ضمن قوانين التوظيف. لذلك يجب  إجراءات إدراجالعالقة مع القوانين الناظمة: في بعض الدول، يتم 

 العمل مع هذه القوانين الناظمة. إجراءاتتتوافق 
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 عشر الحادي الفصل
 التقاريرالرصد وتقديم 

( ESMF) واالجتماعية( التنفيذ الكلي لإلطارالعام لإلدارة البيئية ESSOيرصد مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) .206

 وخاصة: تنفيذيّين( وشركائه الUNOPSالذ  يقوم به مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

سب )الئحة المشاريع الفرعية حسب درجة الخطورة تجهيز جميع نماذج الفحص البيئية واالجتماعية في الوقت المنا .1

 والتاريخ(

البيئية واالجتماعية  اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر التحضير والموافقة على تقييمات  .2

(ESMPs األدوات( للمشروع الفرعي في الوقت المناسب وحسب الحاجة )الئحة )واآلليات مع التواريخ 

 اجعة المسبقة للبنك الدولي )طلبات عدم الممانعة مع التواريخ(متطلبات المر إدارة .3

المتعهدين  أداء( ويتضمن رصد تدابير التخفيض ورصد ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةرصد تنفيذ خطة  .4

 البيئي واالجتماعي )المعايير(

 التدريب( وأماكنوالتواريخ  األشخاصوالمتعهدين )الئحة  تنفيذّيينتدريب كوادر المشروع والشركاء ال .5

 ( يُجهز ما يلي:ESSOمسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) .207

 البنك الدولي إلىتقارير المشروع الربعية التي تُقدم  إلى وأضافتهاتقارير ربعية لتلخيص نتائج الرصد  

نك الدولي لدعم التنفيذ تقارير تجمع وتحلل نتائج الرصد قبل الزيارات الدورية )العكسية( من خالل بعثات الب 

 (UNOPSبالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

البنك الدولي كجزء من تقارير تنفيذ  إلىتقييم سنو  لجميع نشاطات الرصد البيئي واالجتماعي التي يتم تسليمها  

 المشروع الشاملة

مكتب ( بتعاقد من خالل TPMطرف ثالث ) جزءا من مجال خدمات الرصد التي يقدمها أيضامجاالت الحماية هي  .208

( تقرير حول TPM، يقدم الطرف الثالث الذ  يقوم بالرصد )أدق.  وبشكل (UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 االمتثال بمتطلبات الحماية وتنفيذ تدابير التخفيض البيئية واالجتماعية.

 واالجتماعيةقواعد بيانات المشروع الفرعي البيئية  11.1

( قاعدة بيانات للمشاريع الفرعية ويحافظ على صيانتها وتحديثها ESSOيُنشئ مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) .209

 .  تتضمن قاعدة البيانات معلومات عن كل مشروع، كما يلي:تنفيذّيينومشاركتها مع الشركاء ال

 نوع المشروع الفرعي واسم المشروع الفرعي الشريك المنفذ 

 مستوى مخاطر الحماية 

 أدواتوالموافقة على  ToRsالزمني )الموافقة على نموذج الفحص والموافقة على الشروط المرجعية  اإلطار 

 الحماية(

 فترة التنفيذ أثناء( ونقاط االتصال ESSOالذ  يقدمها مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) اإلشرافتقارير  

 تقارير المتعهدين 

 تثال من قبل المتعهدينحاالت عدم االم 

 َشكاوى( ضمن سجل الGRMذكر مرجعية آلية معالجة المظالم ) 

 

 4والمستوى  3( للمستوى ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةرصد خطة   11.2

ما ال يقل عن  4و 3( زيارات ميدانية للمشاريع الفرعية من المستوى ESSOيجر  مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية )

 (.ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةمرة واحدة شهريا لرصد تنفيذهم لخطط 

 الّصرف الّصحيالفرعية للمياه وات والمشاريع ِلَمَكببالمشاريع الفرعية ل َمعنيّةيوفر الجدول التالي خطط الرصد ال .210

 (.ESMPsالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةالمشاريع الفرعية لخطط  إلىالضخمة والتي سيتم ضمها 
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 اإلنشاءاتات، ِلَمَكب.  خطة رقابة المشاريع الفرعية ل26الجدول 

 متى َمن   كيف ماذا

 تدابير الصحة والسالمة

 المالبس الواقية 

 الموقع حماية 

  من المواد الخطرةالتخلص 

 جاهزية المرافق الصحية لحاالت الطوارئ 

  8ساعات العمل االعتيادية )ال تزيد عن 
 ساعات في اليوم الواحد(

  الئحة تفقدية لتفتيش
 الموقع مع صور

 خبير بيئي
 (NGOsالمنظمات غير حكومية )

 السلطات المحلية
( UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) مهندس

 (PWPالعامة ) األشغالع مشرو /

 شهريا

 مستويات الضجيج والغبار

  ضد الغبار للعاملين وأقنعة األذنينحماية 

 عدم العمل في الفترة الليلية 

 رش المياه 

  الئحة تفقدية لتفتيش
 الموقع مع صور

 شهريا 

  تحويل الحركة المرورية والعمل على فترات
 )نوبات العمل(

  الئحة تفقدية لتفتيش
 صورالموقع مع 

 شهريا 

 َشكاوىمعالجة ال  سجل التفقد ( كوادر آلية معالجة المظالمGRM) شهريا 

 

 ات، العمليات التشغيليةِلَمَكب.  خطة رقابة المشاريع الفرعية ل27الجدول 

 متى َمن   كيف ماذا

 المرافق الصحية أداء
 ظروف الصحة الشخصية العامة

  الطبية  المخلفاتالتخلص السليم من جميع
السامة ومعالجة العصارة بشكل مناسب 

 وتوفير تهوية للغازات

 فحوصات لنوعية المياه الجوفية،  إجراء
 وتحديدا لما يلي:

o ( البكتيريا اإلشريكية القولونيةE. 
Coli) 

o ( االتزان الحامضي والقلويpH) 
o خاصية التوصيل 
o ( مجموع بكتيريا القولونColiform) 

 كفاءة معالجة العصارة 
o  / تصريف السوائل فحص تدفق

 (Effluentالخارج )
o  طلب  ةالبيوكيماوي األكسجينطلب /

الكيماوي  األكسجين
(BOD/COD) 
o ( االتزان الحامضي والقلويpH) 
o خاصية التوصيل 
o ( بكتيريا القولونColiform )

 الموجودة في البراز

 وأنواعاستخدام ماء التصريف  إعادة 
 المحاصيل التي يمكن ريها

  العاملين والمزارعينصحة وسالمة 

 برامج بناء القدرات 

  المنظمات غير  أوالمجتمع  أعضاءتدريب
( المحلية على الصحة NGOsحكومية )

 والوعي حول النظافة الشخصية

 تفتيش بصري 

  المجتمع  وأعضاءمقابالت مع الكوادر 
 

 نتائج الفحوصات المخبرية

 ( معايير منظمة الصحة العالميةWHO )
 الري لمياه الشرب ومياه

 الئحة الرصد التفقدية 

 ِلَمَكببصري لموقع ا شتفتي 

  جمع العينات من مخرج عملية معالجة
 العصارة

  المجموعات المركزة مع  اجتماعاتعقد
المجتمع لتقييم كفاءة الحمالت الصحية  أفراد

 والنظافة الشخصية التوعوية

  تفقد جودة المحتوى التدريبي لبناء القدرات
 لتشغيل والصيانة(والمالي وا اإلداري)

 مقابالت مع فرق التوعية 

 خبير بيئي
 السلطات المحلية

الهيئة العامة لحماية الطبيعة 
(EPA) 

المنظمات غير حكومية 
(NGOs) 

 المجتمع
مكتب األمم المتحدة لخدمات 

( / UNOPSالمشاريع )
العامة  األشغالمشروع 

(PWP) 

شبه سنوي )لمدة سنة 
 بعد البدء بالتشغيل(
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 في المناطق الحضرية الّصرف الّصحي.  خطة رقابة مشاريع المياه و28 الجدول

 متى َمن   كيف ماذا

 تشغيل الشبكة بشكل مناسب 

  / المعالجة.  فحص مياه  أحواضكفاءة برك
 التصريف كما يلي:

o BOD 
o ( االتزان الحامضي والقلويpH) 
o خاصية التوصيل 
o ( بكتيريا القولونColiform )

 الموجودة في البراز

 وأنواعاستخدام ماء التصريف  إعادة 
 المحاصيل التي يمكن ريها

  / استخدام الحمأة الصلبة إعادةالتخلص 

 صحة وسالمة العاملين والمزارعين 

 برامج بناء القدرات 

  المنظمات غير  أوالمجتمع  أعضاءتدريب
( المحلية على الصحة NGOsحكومية )

 والوعي حول النظافة الشخصية

  التفقديةالئحة الرصد 

 َمعنيّةتفتيش بصري في المسارات ال 
 والعبارات )فتحات المجاري(

  العينات التي تم جمعها من مخرج عملية
 المعالجة

  المجتمع  أفرادعقد المجموعات المركزة مع
لتقييم كفاءة الحمالت الصحية والنظافة 

 الشخصية التوعوية

  تفقد جودة المحتوى التدريبي لبناء القدرات
 والمالي والتشغيل والصيانة( اإلداري)

 مقابالت مع فرق التوعية 

 عوامل بيئية
 خبير مختص

 السلطات المحلية
المنظمات غير حكومية 

(NGOsالمحلية ) 
 المجتمعات

صندوق األمم المتحدة لمواجهة 
حاالت الطوارئ الخاصة 

/  UWباألطفال )اليونيسف( / 
مكتب األمم المتحدة لخدمات 

 (UNOPSالمشاريع )

سنوي )لمدة سنة  شبه
 بعد البدء التشغيل(

 َشكاوىمعالجة ال  كوادر آلية معالجة المظالم  سجل التفقد
(GRM) 

 شهريا

 

 مراقبة ورصد المتعهدين 11.3

 تنفيذيّين( ونقاط االتصال والشركاء الESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية االعتيادية، يعمد أعمالهمكجزء من  .211

.  يتضمن اإلنشاءاتاالجتماعي لكل المشروع الفرعي طيلة فترة  واألداءرصد وتوثيق )بما فيه الصور( بيئة المتعهد  إلى

مواقع العمل ومراجعة السجالت التي يحتفظ بها المتعهد والتقارير التي يعدها  إلىهذا تفقد لحظي )مفاجئ( بشكل زيارات 

بيئية واجتماعية.   أثاريتناسب مع حجم النشاطات )ثقل العمل( وما يرتبط بها من  إنويقدمها.  عدد تكرار الزيارات يجب 

المواقع التي تُسجل من خاللها حوادث يتم تسجيلها ويجب زيارتها خالل يوم عمل واحد من تاريخ الحادث.  وبشكل عام، 

 فيذ المشروع الفرعي.بما ال يقل عن مرة واحدة خالل فترة تن اإلنشاءاتيجب زيارة كل موقع من مواقع 

 وأهميةعدم االلتزام من المتعهد  أوجهكل زيارة وتواصل يقوم به المتعهد يجب توثيقه في قواعد البيانات مع تحديد  .212

نقاط االتصال  أو( ESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية الالزم.  يتابع اإلجراءحول  وإرشادات( عدم االلتزام أثر)

البيئية واالجتماعية بالوقت المناسب.  قد يتضمن هذا  باألحكاممن حل قضايا عدم االلتزام  للتأكدالحالة حسب الحاجة 

 أوبالنواقص  إلخطاره إشعارات وإصدارمع كوادره  إضافيمكاتب المتعهد وتواصل  أوموقع  إلى إضافيةزيارات 

 (.10آخر حسب الحاجة )انظر الفصل  إجراء أ  أوله )للمتعهد(  اإلنذارات

المناسب لتحقيق االمتثال  اإلجراءوفي حال لم يتخذ المتعهد  آخرعمل  أ  أو اإلنشاءاتمرحلة من مراحل  أ وفي  .213

 اآلثارحول عدم االلتزام بينما تستمر  وإنذاراتحول الخروقات  إخطاراتتلقى عدة  إنالبيئية واالجتماعية بعد  باألحكام

الشريك المنفذ  أو( UNOPSر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )الوشيكة، يأم أوالبيئية واالجتماعية الوخيمة 

 معايير مقبولة. إلىالبيئية واالجتماعية وصوال  األداءالمعني المتعهد بالتوقف عن العمل حتى يتم ضبط 

 العمل إنهاءتقارير   11.4

نقطة االتصال  أو( ESSO) مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية المشاريع الفرعية، يُجهز أعمالعند االنتهاء من  .214

 اإلجراء أواجتماعية منقوصة مع التوصية بالعمل  أوبيئية  إجراءات أ المشروع الفرعي لتحديد  إنهاءتقرير  َمعنيّةال

 مدير البرنامج الذ  يقرر الخطوات التالية. إلى.  يُقدم هذا التقرير ةالتصويبي

زيارات  أواالجتماعي الهام، قد يوصي التقرير مراقبة ورصد  أوالبيئي األثر مشاريع الفرعية ذات بالنسبة لل أما .215

 االجتماعية. واألوجهتفتيشية دورية خالل فترة عمل المرفق من قبل الخبراء في مجال البيئي 
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 عشر الثاني الفصل
 مشاركة الشركاء الرئيسيين

)وكامل وثيقة إطار (ESMF) تي اطار االدارة البيئية واالجتماعية)وكامل وثيقطار العام لالدارةلإلالملخص التنفيذ   .216

( الذ  UNOPSاللغة العربية من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إلى( ستترجم RPFسياسة إعادة التوطين 

األمم المتحدة لخدمات المشاريع لدى مكتب المشروع التابع لمكتب  واإلنجليزيةباللغتين العربية  أيضاسيوفر نسخ ورقية 

(UNOPS والصفحات )األشغالوهم: مشروع  تنفيذيّينللمكتب والشركاء ال اإللكترونية ( العامةPWP ووحدة إدارة )

من  أو (.RMF-IU( والوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق )UW-PMUمشروع المياه في المناطق الحضرية )

اطار االدارة البيئية ()ESMFلألطار العام لالدارة البيئية واالجتماعية ).  كما يتم اإللكترونيةخالل صفحة البنك الدولي 

 .األنترنتعلى  اإللكترونيعلى العامة من خالل موقع البنك الدولي  واالجتماعية

وبهذا  ( يواجه اليمن. FCVالمشاورات العامة تحد  هام في خضم سياق سياسي معقد للهشاشة والصراع والعنف ) .217

( PWPالعامة ) األشغال: مشروع تنفيذيّين( مع شركائه الUNOPSاجتمع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

-UW( ووحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية )RMF-IUوالوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق )

PMU واالجتماعية( لمناقشة اإلطار العام لإلدارة البيئية (ESMF وتحديد القضايا الرئيسية )معالجة همومهم  وكيفية

 ومخاوفهم من خالل تصميم وتنفيذ المشاريع الفرعية.

من االجتماعات ُعقدت في شهر  األولىهناك مجموعتان من االجتماعات تم عقدها مع الشركاء المنفذين.  المجموعة  .218

روع الكلي وتفسير فوائده والبدء بوضع خطوطه الفرصة تقديم تصميم المش وأعطت 2017تشرين الثاني / نوفمبر 

جراء نشاطات المشاريع الفرعية.  المجموعة نتج ت إنالسلبية البيئية واالجتماعية المتوقع  اآلثارالعريضة لتغطية بعض 

ة ( واإلطار العام لإلدارة البيئيRPFالثانية من االجتماعات وفرت فرصة مشاركة مسودة إطار سياسة إعادة التوطين )

 ( لجمع اآلراء ووجهات النظر والمالحظات.ESMF) واالجتماعية

 

 2017تشرين ثاني/نوفمبر  6( في PWPالعامة ) األشغالاالجتماع مع مشروع  12.1

( واإلطار RPF( وإطار سياسة إعادة التوطين )UNOPSاجتمع كل من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .219

العامة في مكتبهم في صنعاء يوم االثنين الموافق  األشغال( مع كوادر مشروع ESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

 (.ESMF) واالجتماعيةلمناقشة تحضير وتجهيز اإلطار العام لإلدارة البيئية  2017تشرين ثاني / نوفمبر  6

 المركز )المسمى الوظيفي( االسم
 (PWPالعامة ) األشغالمدير مشروع  احمد هالمهندس سعيد عبد

 مخطط استثمار، المياه والبيئة ابتهال فؤاد ةالمهندس

 واالستثمار المياهمدير، وحدة  المهندس عبد الولي الشامي

 دعم فني نصرا سالم ةالمهندس

 

 2018كانون ثاني / يناير  10( في PWPالعامة ) األشغالجتماع مع مشروع اال 12.2

( واإلطار RPFإطار سياسة إعادة التوطين ) (:UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )اجتمع مستشارو مكتب  .220

( كما يلي لجمع مالحظاتهم PWPالعامة ) األشغال( مع كوادر مشروع ESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

 (:ESMF) واالجتماعيةئية ( واإلطار العام لإلدارة البيRPFوتعليقاتهم حول مسودة إطار سياسة إعادة التوطين )

 المسمى الوظيفي()المركز  االسم
 (PWPالعامة ) األشغالمدير مشروع  احمد هالمهندس سعيد عبد

 مخطط استثمار، المياه والبيئة ابتهال فؤاد ةالمهندس

 واالستثمار المياهمدير، وحدة  المهندس عبد الولي الشامي

 ضابط )مسؤول( شراء المهندس جميل
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  األشغاليدرك مشروع ( العامةPWP.ويقر محتوى التقريرين وآليات العمل ) 

  تكاليف الحماية البيئية واالجتماعية محددة ضمن فاتورة الكميات من اجل التزام المتعهد. إبقاءيفضلون 

  األشغاليلتزم مشروع ( العامةPWP( بتطبيق إطار سياسة إعادة التوطين )RPF واإلطار العام لإلدارة البيئية )

 (.ESMF) واالجتماعية

  األشغاليأخذ مشروع ( العامةPWP الخطوات الالزمة )لتأسيس ( لجنة آلية معالجة المظالمGRMلمتابعة ) خطوات 

 لتقريرين.ا

 

 (UW-PMUمشروع المياه في المناطق الحضرية )مع وحدة إدارة الجتماع ا 12.3

( واإلطار RPF( وإطار سياسة إعادة التوطين )UNOPSاجتمع مستشارو مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .221

 الّصرف الّصحي( مع المهندس جمال الصياد ، مدير عام مشروع المياه وESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

لمناقشة تجهيز اإلطار  2017تشرين ثاني / نوفمبر  6رية في مكتبه في صنعاء يوم االثنين الموافق في المناطق الحض

 (.ESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

 

 ( القضايا التالية:UW-PMUطرح مدير عام وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية ) .222

 وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضر( يةUW-PMU :) 

قضايا وشؤون  إلدارةليس لديها حاليا موظفين )ضباط( بيئيين واجتماعيين.  تم تعيين المستشارين في المشروع السابق 

 الحماية

 بيئة واجتماع من خالل المشروع طتخطط كي توظف ضبا 

 ة لخدمات المشاريع قامت بتجهيز وتسليم الئحة فيها جميع المشاريع الفرعية التي سيقوم مكتب األمم المتحد

(UNOPSبتنفيذها ) 

 مع المستشار: ةشاركت الوثائق التالي .223

  واالجتماعيةاإلطار العام لإلدارة البيئية (ESMF )البيئية واالجتماعية للعقود واألحكام 

  األولىالئحة المشاريع خالل السنة 

 

 2015كانون ثاني/يناير  13( في UW-PMU)جتماع مع وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية اال 12.4

( UNOPS( التابع لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )ESSOاجتمع مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) .224

( مع المهندس جمال الصياد ، ESMF) واالجتماعية( واإلطار العام لإلدارة البيئية RPFوإطار سياسة إعادة التوطين )
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( في مكتبه لمناقشة مسودة إطار سياسة إعادة UW-PMUمشروع المياه في المناطق الحضرية ) مدير وحدة إدارة

(.  ركز فريق مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ESMF) واالجتماعية( واإلطار العام لإلدارة البيئية RPFالتوطين )

(UNOPSعلى أن المشاريع الفرعية للمياه ومياه الصرف في المناطق الح ) ضرية ستنحصر بتوريد واستبدال معدات

 المشروع.

 2017تشرين ثاني / نوفمبر  4( في RMF-IUمع الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق ) جتماعاال  12.5

( واإلطار العام RPF(: إطار سياسة إعادة التوطين )UNOPSمستشارو مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .225

 4يوم السبت الموافق  أسمائهم( التالية RMF( مع كوادر صندوق صيانة الطرق )ESMF) واالجتماعيةلإلدارة البيئية 

 (:ESMF) واالجتماعيةلمناقشة التجهيز من اجل اإلطار العام لإلدارة البيئية  2017تشرين ثاني / نوفمبر 

 المركز )المسمى الوظيفي( االسم
 المدير العام المهندسة نبيلة محمد السري

 خبير بيئي ضالمهندس محمد االبي

 خبير اجتماعي المهندس نبيل الكوري

 

 

 أمام( إعادة تأهيل الطرق عادة خارج المدن.  قاموا بعرض الخطوات RMFيجر  صندوق صيانة الطرق ) .226

( للمشاريع RAPsالتوطين ) إعادة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر المستشارين التي يتبعوها لتجهيز تقييمات 

جمعيات ُمستفيدة لكل المشروع الفرعي وتوقيع مذكرة اجتماعية مع المجالس  إنشاءالفرعية من الفئة )ب(، بما في ذلك 

 المحلية.

 ( القضايا التالية:RMFفريق صندوق صيانة الطرق ) أثار .227

  مرخصةالمواد الجديدة لصيانة الطرق تُشترى عادة من قبل المتعهد من مقالع 

  الطرق عن طريق الترتيب مع المجالس المحلية لكل مديرية في كل مدينة  أعماليتم التخلص من النفايات الناتجة عن

 ضمن المركز الحضر 

 العامة والطرقات الرئيسية، وال يتم عن طريق صندوق  لألشغالالطرق الجديدة يتم من خالل المكتب المحلي  إنشاء

 (RMFصيانة الطرق )

 واالجتماعيةيق تدابير التخفيض التي تم تفصيلها في اإلطار العام لإلدارة البيئية كلفة تطب (ESMF يجب )إضافتها 

 فاتورة الكميات. إلى

 ( جميع وثائق الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرقRMF-IU :متوفر على الرابط التالي ) 

http://www.rmfyemen.org/rmfindex.php?id_p=showPage&id_m=10 

 ( تقوم الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرقRMF-IUبفحص المشاريع الفرعية لأل ) البيئي واالجتماعي.  لكن ثر

مناقشة هذه حذف.  تتم  أو إضافة أ  إلىالتفقدية للبحث عن الحاجة  اللوائحيخوض المستشار في جميع  إنتم االتفاق 

 الالئحة خالل الجلسة العامة االستشارية النهائية.

 ( بمشاركة الوثائق التالية مع المستشارRMFقام صندوق صيانة الطرق ) .228

  واالجتماعيةاإلطار العام لإلدارة البيئية (ESMF( وإطار سياسة إعادة التوطين )RPF من اجل مشروع الوصول )

 (RAMPالمناطق الريفية والتنقل ) إلى

 البيئية لوثائق العطاء األحكام 

 الئحة المشاريع الفرعية التي تم تنفيذها 
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 2018كانون ثاني / يناير  6( يوم السبت الموافق RMF-IUاالجتماع مع الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق ) 12.6

( واإلطار RMF(: صندوق صيانة الطرق )UNOPSاجتمع مستشار  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .229

( RMF-IUمع كوادر الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق ) أخرى( مرة ESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

( واإلطار العام لإلدارة البيئية RPFالتوطين )لمناقشة مسودات إطار سياسة إعادة  2017تشرين ثاني / نوفمبر  4في 

 ( المالحظات والتعليقات التالية:RMF-IU(.  قدم الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق )ESMF) واالجتماعية

 ت( درك الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرقRMF-IU  )وآلياتهابمحتوى التقارير  هعلم ويؤكد 

  إلىيا الحماية البيئية واالجتماعية كلفة قضا إضافةوافقوا على ( فاتورة الكمياتBOQمن اجل التزام المتعهد ) 

 إن إلى أشاروا ( جميع المشاريع الفرعية التابعة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعUNOPS مصنفة حسب )

 الفئة )ب(

 بالحماية َمعنيّةالتزامهم بسياسات البنك الدولي ال 

  ،سيتأكدونكإجراء وقائي ( من تشكيل لجنة آلية معالجة المظالمGRM حسب الخطوات التي تم تحديدها وذكرها في )

 كل من التقريرين.

 
 

  

 

 

 

 المشاورات العامة مع الشركاء الرئيسيين وقادة المجتمع 12.7

 واالجتماعيةكانون ثاني / يناير، تمت مشاورات عامة حول اإلطار العام لإلدارة البيئية  15يوم االثنين الموافق  .230

(ESMF( وإطار سياسة إعادة التوطين )RPF في قاعة االجتماع لدى مشروع )األشغال ( العامةPWP   .في صنعاء )

( ومثلوا عدة مناطق 30رجال )انظر الجدول  10( و29 امرأة )أنظر الجدول 12مشارك منهم  22شارك في االجتماع 

 في اجتماع المشاورات العامة كما يلي:
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 كانون ثاني/يناير 15في الجلسة االستشارية العامة بتاريخ  اإلناث.  مشاركة 29الجدول 

 اسم المشارك العدد

 نهى جمال علي الحسامي ١

 زبيدة مقبل محمد الزبيدي ٢

 اسماء محمد علي ٣

 يف العبسيانظام محمد ش ٤

 انتصار نصر احمد العتيبي ٥

 هعتيقة محمد زبار ٦

 انتصار حمود محمد الغرباني ٧

 آمنة احمد حسين النجدي ٨

 عبد هللامنيرة علي محمد  ٩

 هلل التعزي عبد أميرة ١٠

 نعمان سعيد غانم القهري أروي ١١

 فايزة احمد ١٢

 

 كانون ثاني/يناير 15الذكور في الجلسة االستشارية العامة بتاريخ  مشاركة 30الجدول 

 اسم المشارك العدد

 فادي حمود السعيدي ١

 محمد جياش يحيى ٢

 وليد علي الحاجب ٣

 علي عبد الوالي ماجد القطابري ٤

 سام عبد الرحمن ناشر ٥

 عبد الباسط عبد هللا حسن الشاميري ٦

 جهاد طه مجاهد محمد ٧

 احمد عبد هللا يحيى القيفي ٨

 احمد مهيوب النواسرة ٩

 افيحمنير محمد ناصر الج ١٠

 

( بتقديم موجز ESMF) واالجتماعية( واإلطار العام لإلدارة البيئية RPFابتدأ مستشارو إطار سياسة إعادة التوطين ) .231

(.  تم تقسيم ESMF) واالجتماعية( واإلطار العام لإلدارة البيئية RPFعن مسودة تقارير إطار سياسة إعادة التوطين )

 مجموعات لمناقشة التقريرين. أربعة إلىالمشاركين 

 تنفيذيّينها عن طريق الشركاء الالمتوقع وتدابير التخفيض للمشاريع الفرعية التي تم تنفيذاألثر ناقشت  األولىالمجموعة  .1

 .المقترحةالمتوقع ومناسبة تدابير التخفيض األثر خالل مرحلة التنفيذ. وافقت المجموعة على 

الفضالت الصلبة وتدابير التخفيض التي سيقوم مشروع  إلدارةالمتوقع للمشاريع الفرعية األثر المجموعة الثانية ناقشت  .2

نقل الفضالت  أوقبل جمع و/ ِلَمَكبإعادة تأهيل / التوسع في ا أهمية( بتطبيقها.  ثم الحظوا PWPالعامة ) األشغال

 الصلبة.

 أدركوافي المناطق الحضرية. كما  الّصرف الّصحيالمتوقع للمشاريع الفرعية للمياه واألثر المجموعة الثالثة ناقشت  .3

( القائمة في صنعاء من اجل تشغيلها بشكل كلي WWTP) الّصحيالّصرف إعادة تأهيل محطة معالجة مياه  أهمية

 وكامل.

 تجمعات المياه في الشوارع. لنتجنباالنحدار  أهمية أدركواالمجموعة الرابعة ناقشت الطرق في المناطق الحضرية.   .4

من الرجال لجان المستفيدين ) إنشاء أهمية(، ناقشت مجموعتين RPFبالنسبة إلطار سياسة إعادة التوطين ) أما .232

حمالت حول معلومات  إجراء أهميةحثت المجموعتان على  الرئيسيين، كماوالنساء( تتضمن قادة المجتمعات والشركاء 

(. GRMبآلية معالجة المظالم ) وإعالمهمالمشروع بحيث تصف للعامة فوائد المشروع. تنظيم تدريب لصيانة المشروع 

 تنفيذ المشاريع الفرعية. أثناءن كما ناقشت المجموعتان ضرورة تأمين العاملي
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فعها للدروس المتعلمة من خالل تنفيذ برامج البنك الدولي في اليمن  األربعةوفي نهاية االجتماع، عكست المجموعات  .233

 كما يلي:

 اإليجابية اآلثار 12.7.1

 توفر فرص العمل إلى إضافةمشاركة ومساهمة المجتمعات المحلية  

 الكوارث الطبيعية أثارضبط  

 واحتياجات المجتمع أولويات إلىتطبيق المشروع الذ  يستجيب  

 توفير المشاريع الفرعية على مستوى المناطق النائية 

 للمشاركة النسوية األهمية إعطاء 

 البيئية واالجتماعيةاألثر التدريب ونشر الوعي بخصوص  

 

 السلبية اآلثار 12.7.2

 محليّينفي حين توفر الخبراء ال نالدولييفرض الخبراء  .1

 النسبة العالية من تمويل المشاريع يخصص للمركبات .2

 يستأجر البنك الدولي مكاتبه عوضا عن بناء مكاتب جديدة له إن األفضلية .3

تقدم وثائق العطاء  إنبحيث تكون هي اللغة الوحيدة المعتمدة في وثائق العطاء، بينما يجدر  اإلنجليزيةفرض اللغة  .4

 واإلنجليزيةتين العربية باللغ

 فرص تصميم المشروع وتدخالته .5

 للموافقة على المشروع أساسيمن قبل المانح كشرط  واألنظمةفرض الكثير من الظروف  .6

 فرض تصميم ر  متقدم يفوق طاقة المزارعين وقدرتهم على تشغيله وصيانته مع تجاهل نظم الر  التقليدية. .7

 

         

 جماعية أثناء الُمشاورات العامة.  مناقشة 6الشكل 
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 رنامج مشاركة الشركاء الرئيسيينب 12.8

 ألدواتكجزء من التحضير  أجريتما هو ابعد من مقابالت مع الشركاء الرئيسيين والمشاورات التي  إلىبالنظر  .234

مسؤول الحماية  (، كما يستمرRPF( وإطار سياسة إعادة التوطين )ESMF) واالجتماعيةاإلطار العام لإلدارة البيئية 

طيلة فترة تنفيذ  الرئيسينبالتشارك مع الشركاء  تنفيذّيين( مع نقاط اتصال الشركاء الESSO) البيئية واالجتماعية

 المشروع، وهذا يتضمن:

  من اإلطار العام  9.3من المشروع الفرعي وكما ورد في الوصف في البند أثر ومجتمعات قد تت أفرادمشاورات مع

 واإلفصاح( بعنوان: متطلبات المشاورات ESMF) واالجتماعيةلإلدارة البيئية 

  األشخاصالتشاور مع ( المتأثرون بالمشروعPAPs وكما )أتى ( الوصف في إطار سياسة إعادة التوطينRPF )

 اإلفصاحبعنوان  8.4(، والبند RAPخطة إعادة التوطين ) إجراءاتاورات في بعنوان المش 8.2وخاصة البند 

  ARAPs( و RAPsالتوطين ) إعادةوالموافقات ضمن خطط 

  للمشروع ويتضمن: 2.2الوصف في المشاريع الفرعية  أتىوكما  -مشاركة المواطنين 

 

بداية تنفيذ المشروع الفرعي وطيلة  تصميم خطة اتصال وتواصل عامة مبنية على السياق المحلي ونشرها مع 

 فترة حياة المشروع.

ورصد المشاريع االستثمارية، بما في ذلك المشاورات مع المجالس  األولياتفي تحديد ووضع  مجتمعيةمشاركة  

 المحلية / المجتمعات والشركاء الرئيسين على المستوى الجذور )المستوى الشعبي(

الشركاء الرئيسيين  إلى إضافةالمساواة في التمثيل بين الرجال والنساء تأسيس لجان المستفيدين مع مراعاة  

 والمجتمعات المحلية

 تجهيز ونشر نسخة الجمهور من التقرير السنو  باللغة العربية يركز على القضايا البيئية واالجتماعية 

 الشركاء الرئيسيين خالل التحقق المستقل من نتائج المشاريع الفرعية من قبل الطرف الثالث الذ  يقوم بالرصد  إشراك

(TPM) 

  ،مشاورات مبنية على المعرفة )البراهين( والنوع االجتماعي والمشاورات المدمجة مع الشركاء الرئيسيين للمشروع

 واألكاديميين( والمواطنين المعنيين NGOsظمات غير حكومية )وخاصة الشركاء المنفذين والمجالس المحلية والمن

 مخاوفهم وتوقعاتهم. إلىلالستماع 
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 عشر الثالث الفصل
 (GRMآلية معالجة المظالم )

( بتأسيسها UNOPSيصف هذا الفصل آلية معالجة المظالم التي سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .235

االتصال والتواصل بشأن مخاوفهم بالنسبة للمشروع.  واالهم من ذلك، تقوم آلية معالجة  لتمكين المنتفعين من وأدارتها

متأثرون سلبيا من  بأنهمالذين يؤمنون  -الستخدام الفرد والمجتمع  واإلجراءات( بوضع التفاصيل GRMالمظالم )

م هذه اآللية لتقديم شكاواهم، والمجتمعات استخدا األفرادمن مشروع فرعي محدد، بحيث يستطيع هؤالء  أوالمشروع 

كي يقوموا  تنفيذيّين( وشركائه الUNOPSالتي يعتمدها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) اإلجراءات إلى إضافة

( التابعة GRMفي وقتها.  يتم استخدام آلية معالجة المظالم ) َشكاوىبالتسجيل النظامي والتتبع والتحقيق ومن ثم حل ال

( وفض القضايا ESMF) واالجتماعية القضايا )البيئية واالجتماعية( من خالل اإلطار العام لإلدارة البيئية للمشروع لكال

 3(.RPFسياسة إعادة التوطين ) إطار)تسويتها( ضمن 

( ومقره في مكتب صنعاء لديه المسؤولية الكاملة UNOPSمدير برنامج مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .236

األثر المجتمعات المتأثرة بالمشروع فيما يخص  أو األفرادالمرتبطة بنشاطات المشروع من  َشكاوىجميع الللتعامل مع 

( نقطة UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع ) يعين مكتبالبيئية واالجتماعية بسبب نشاطات المشاريع الفرعية.  

الثالثة  تنفيذيّينتبطة بنشاط المشروع.  كل من الشركاء الالمر َشكاوىتواصل ملتزمة لدى مكتبه في صنعاء للتعامل مع ال

 (.GRMيُعين نقطة اتصال آللية معالجة المظالم )

 َشكاوىال إجراءات  13.1
 

 َشكاوىتسجيل ال 13.1.1

( GRMآلية معالجة المظالم ) إلى( عدة نقاط تيسر الوصول UNOPSيوفر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .237

عن نقاط الوصول هذه على مستوى المشروع  اإلعالنصوت وهموم ومخاوف المستفيدين.  يتم  إيصالمن اجل  لديها

( في صنعاء مع UNOPSلدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) َشكاوىالفرعي وتتضمن عنوان صندوق ال

 :اإللكترونيوالموقع  اإللكترونيلهاتف والبريد العنوان البريد  وا

 ، صنعاءاألوروبيشارع حدة، المبنى السابق لالتحاد  العنوان:

 + 967 1 504915و+  967 1 504914 هاتف:

 yemen@unops.org-grm :اإللكترونيالبريد 

 www.unops.org اإللكترونيالموقع 

( استحقاق التعويض، 2االتفاقيات، ) أو( عدم الوفاء بالعقود 1في حالة: ) َشكاوىباليتقدم  إنأثر مت إنسان أ يستطيع  .238

( اضطرابات سببها نشاطات 5المعيشة، ) أو األصول( النزاعات المتعلقة بتدمير 4ومستويات التعويض، ) أنواع( 3)

 .من مجهول َشكاوىمثل الضوضاء واالهتزاز والغبار والروائح.  ال تقبل ال اإلنشاءات

كتابة  أمومتعهد  المشاريع بسجل فيه جميع القضايا وصلتهم سواء كان ذلك شفويا  تنفيذيّيناليحتفظ كل من الشركاء  .239

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  إلىهذه الهموم والقلق خطيا  وإيصالوالمجتمعات المتأثرة بالمشروع،  األفرادمن 

(UNOPSفي اليوم التالي.  يحدد مكتب األ )( مم المتحدة لخدمات المشاريعUNOPS فيما لو كانت هذه المخاوف )

 .َشكاوىمنزلة ال إلىترقى 

( الشكوى في سجل خاص ويحتفظ بنسخة عن الشكوى UNOPSيسجل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .240

 .4الملحق وجميع الوثائق الداعمة والمرافقة لها.  يوجد مسودة للنموذج الخاص بتسجيل المظالم في 

التي يستلمها ويحفظها في ملف المشروع  َشكاوى( بتسجيل وتوثيق الUNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 الفرعي وتقرير سير العمل للمشروع الفرعي ويتضمن رقم ونوع الشكوى ونتيجة الحل.

 

 

                                                      

 
( وا  شريك رئيسي PAPs( ونقاط االتصال مع البرامج والنشاطات والمشاريع )ESSOاستشارة مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية ) إلىالتوطين للمشروع تشير  إعادةسياسة  إطار3

 (.GRMالتعويضات ومبادئ التحقق وآلية معالجة المظالم ) أنواعتوطين حول ال إعادةمعني مع نشر التوعية طيلة فترة 
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 َشكاوىالتتبع والتحقيق وحل ال 13.1.2

( يساعد على UNOPS( الذ  يحتفظ به مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )GRMالمظالم )سجل آلية معالجة  .241

 تتبع الشكوى عن طريق تاريخ استالمها وتاريخ الرد عليها ونوع الرد وفيما لو تم الحل وكان مرضيا للمدعي.

والكوادر الميدانية المحلية والمسؤولين من  تنفيذّيينال( تنسق مع الشركاء GRMنقطة اتصال آلية معالجة المظالم ) .242

، تقوم اإلجراءاتمن سرعة متابعة الحالة بالرد واالستجابة السريعة لكل شكوى.  وعلى مستوى تفصيل  للتأكدالحكومة 

 (:َشكاوى( بما يلي )في حالة وصول الGRMنقطة اتصال آلية معالجة المظالم )

المدعي بان مدخالت فنية  إعالمواحد من تاريخ استالمها.  أسبوعدة رفض الشكوى خالل م أوالمدعي قبول  إعالم 

 من مهندسي المشروع. وفي حالة الضرورة يتطلب الرد تدخل مهندسي المشروع.

 بطاقة مراجعة مختومة رسميا للمدعي تدل على ما يلي: إرسالفي حال قبول الشكوى، يتم  

 اسم المدعي والممثل القانوني له 

 عنوان المدعي 

 عنوان الشكوى 

 تاريخ المراجعة 

 الئحة بالمالحق التي تم تسليمها مع الشكوى 

 يوم من تاريخ تسليمها 28والمتعهدين لحل الشكوى خالل  تنفيذّيينالعمل مع المهندسين والشركاء ال 

ريره البنك الدولي كجزء من تقا إلى َشكاوىسجل ال بإرسال( UNOPSيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .243

 الربعية للبنك الدولي.

 

 الحساسية نحو النوع االجتماعي 13.1.3

الحساسية نحو النوع االجتماعي لدى بآلية  إرساء( في UNOPSيساهم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .244

 ( عن طريق توظيف الموظفات للقيام بما يلي:GRMمعالجة المظالم )

 ة للنساء بطريقة تراعي حساسية المجتمع الثقافيةالُمحتملالنساء عن المشروع وفوائده  إعالم 

 إعالم ( النساء بآلية معالجة المظالمGRM التابعة للمشروع )وقراءاتها 

  متعلقة بالمشروع من النساء َشكاوى أ استالم 

 

 (GRMتفعيل آلية معالجة المظالم )  13.1.4

المشروع والبدء به بمشاركة الشركاء  إلطالق( ورشة عمل UNOPSيجر  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .245

 (.GRMآلية معالجة المظالم ) بإجراءات إلعالمهموممثلي المستفيدين  تنفيذّيينال

 

 (GRSآلية رفع المظالم )  13.2

BrochureDec.pdf-2015-440501429013195875/GRS/http://pubdocs.worldbank.org/en  

والمجتمعات كي يشتكوا  األفراد( لدى البنك الدولي توفر طريقة سهل الوصول اليها من GRSآلية رفع المظالم ) .246

لى ع أوسلبية عليهم  أثار إلى/ يؤد   أدىالبنك الدولي لو اعتقدوا بان المشروع الذ  يموله البنك الدولي قد  إلىمباشرة 

( لدى البنك الدولي على االستجابة والمساءلة عن طريق التأكد من أن GRMمجتمعاتهم.  وتساعد آلية معالجة المظالم )

 المظالم تمت مراجعتها واالستجابة اليها وتحديد المشاكل والحلول عن طريق العمل المشترك.

ة الرسمية للدولة التي ينتمي اليها ُمقدم الشكوى.  اللغ أو اإلنجليزيةباللغة  َشكاوى( الGRSتقبل آلية رفع المظالم ) .247

 ( على العنوان التالي:GRSآلية رفع المظالم ) إلى َشكاوىممكن تسليم ال

  اإللكترونيالبريد :grievances@worldbank.org 

  1-202-614-7313فكس + 

 رفع المظالم آلية  – الرسالة: البنك الدولي 

(GRS)  Grievance Redress Service  

MSN MC 10-1018 

1818 H St NW 

Washington, DC 20433, USA 

file:///R:/Data/Work/2.%20Translation/Booking/1.%20Incoming%20Paper%20Work/world%20wide%20travel%20christelle/Fluency/%22http:/pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS-2015-BrochureDec.pdf%22


 

  

 62 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

 لجنة البنك الدولي للتفتيش 13.3

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Documents/Guidelines_How%20to%20File_for_web.pdf 

سلبيا من جراء مشروع  يستأثرواوالمجتمعات الذ  يعتقدون بأنهم تأثروا /  لألفراد َشكاوىلجنة التفتيش آلية مستقلة لل .248

جسم مستقبل كي  إلى األشخاصللتأكد من وصول  1993لجنة التفتيش عام  أنشأ اإلدارةيموله البنك الدولي.  مجلس 

ئة وتراجع وتتأكد من البي أو األشخاصيعبروا عن مخاوفهم ويبحثون عن الحل.  تقوم اللجنة بتقييم دعاوى الضرر ضد 

 بشكل سليم. وإجراءاته التشغيلالبنك قد اتبع جميع سياساتها  إن

 األشخاصالبنك من  وإجراءاتللجنة صالحية استالم "طلبات التفتيش" حول قضايا الضرر نتيجة اختراق سياسات  .249

 المجموعات التالية: أو

  أوك مشاريع يعتقدون / يشعرون بان حقوقهم مجموعة مكونة من شخصين فما فوق من الدولة حيث يمول البن أ 

.  قد يكون وإجراءاتهسلبيا بشكل مباشر وماد  جراء اختراق البنك لسياساته التشغيلية أثر مصالحهم قد تأثرت / قد تت

 .األشخاصمجموعة من  أ  أوهيئة  أوجمعية  أومقدم الطلب منظمة 

  ويمثل المجموعة الُمتأثرة. واضحةمندوب محلي يتم تعيينه بحيث يتبع تعليمات  أوممثل 

  ممثل األشخاص المتأثرين سلبيا. أويعمل كمندوب  أجنبيفي حاالت استثنائية، ممثل 

  البنك. وإجراءاتالمدير التنفيذ  للبنك في حاالت خاصة لالدعاءات الخطيرة نتيجة اختراق سياسات 

 ممكن االتصال مع اللجنة على العنوان التالي: .250

 ipanel@worldbank.org: نياإللكتروالبريد 

 1-202-458-5200هاتف: 

 + )واشنطن د .سي.( 1-202-522-0916فاكس 

 ,Inspection Panel, Mail Stop MC 10-1007, 1818 H Street البريد العد : لجنة التفتيش

 N.W., Washington, D.C. 20433, U.S.A. 
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  عشر الرابع الفصل

 القدرات

( وشركائه UNOPSوالمهارات الموجودة ضمن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )يراجع هذا الفصل القدرات  .251

 ( واقتراح التدابير لتحسين هذه القدرات.ESMF) واالجتماعيةلتنفيذ ورصد اإلطار العام لإلدارة البيئية  تنفيذّيينال

 (UNOPSمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )  14.1

 ( بما يلي:UNOPSحدة لخدمات المشاريع )يقوم مكتب األمم المت .252

( ومقره في مكتب األمم المتحدة لخدمات ESSOمسؤول دائم للحماية البيئية واالجتماعية ) أوتعيين ضابط  

كي يشرف ويدير الحماية البيئية واالجتماعية  األولى( في مدينة صنعاء منذ السنة UNOPSالمشاريع )

 (، ما يلي:ESSO) البيئية واالجتماعية مسؤول الحماية للمشروع.  من واجبات

  الشركاء التنفيذيون. أعدهامراجعة والموافقة على نماذج الفحص البيئية واالجتماعية التي 

 ( تجهيز الشروط المرجعيةToRs للتقييمات ) األثر( البيئي واالجتماعيESIAs وخطط )البيئية  اإلدارة

 المشروع الفرعي.( المطلوبة كجزء من تحضير ESMPsواالجتماعية )

 ( تقديم مسودة الشروط المرجعيةToRs للتقييمات ) األثر( البيئي واالجتماعيESIAs وخطط )اإلدارة 

البنك الدولي لمراجعتهم  إلى 4( بخصوص المشاريع الفرعية من الفئة ESMPsالبيئية واالجتماعية )

 المسبقة.

 األثر على تحضير تقييمات  اإلشراف( البيئي واالجتماعيESIAs وخطط )البيئية واالجتماعية  اإلدارة

(ESMPs  .)األثر تجهيز تقييمات  أما( البيئي واالجتماعيESIAs وخطط )البيئية واالجتماعية  اإلدارة

(ESMPs للمشاريع الفرعية من الفئة )فيقوم على تجهيزها مستشارون يختارهم مكتب األمم 4 والفئة 3 ،

 (.UNOPSات المشاريع )المتحدة لخدم

  األثر تقديم مسودات تقييمات( البيئي واالجتماعيESIAs وخطط )اإلدارة ( البيئية واالجتماعيةESMPs )

 البنك الدولي من اجل مراجعتهم وموافقتهم. إلى 4للمشاريع الفرعية من الفئة 

  البيئية واالجتماعية  اإلدارةرصد التزام وامتثال المشاريع الفرعية بخطط(ESMP وتتضمن زيارات ،)

 مفاجئة. وتفتيشاميدانية 

  العمل عن كثب مع مهندسين والمسؤولين عن الشراء لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

(UNOPS )أجلهاقضايا الحماية في تصميم المشاريع الفرعية وتقييمها وتحريك المصادر من  إلدماج. 

 محليّينال تنفيذيّينئية واالجتماعية لدى الشركاء الوالتنسيق مع نقاط االتصال البي اإلشراف. 

  تقرير  إلى إلضافتهافي المشروع  الحماية أداءتجميع وكتابة التقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية حول
 المشروع حول الرصد والتقييم.

  توفير المساعدات وتدريب بناء القدرات لكوادر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع(UNOPS )
 .تنفيذيّينوالشركاء ال

  وتوزيع المواد التدريبية ومواد نشر الوعي. وإنتاجعلى تجهيز  واإلشرافتنظيم 

( لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ESSOتعيين مسؤول ثاني عن الحماية البيئية واالجتماعية ) 

(UNOPSفي عدن في المستقبل منذ السنة الثانية.  يقوم مسؤول ا )( لحماية البيئية واالجتماعيةESSO في )

مكتب عدن بنفس دور المسؤول في مكتب صنعاء ويعمل من اجل ملف عدن )محليا(.  ممكن تعيين مسؤول 

( في السنة الثالثة من اجل نشاطات مكتب األمم المتحدة لخدمات ESSOثالث للحماية البيئية واالجتماعية )

 ( في شرق اليمن.UNOPSالمشاريع )

يف خبير دولي كي يكون متواجدا حسب الحاجة وعند الطلب ليشرف على التنفيذ والرصد وتقديم التقارير توظ 

 الحماية بشكل عام. أوجهحول 

 

 (PWPالعامة ) األشغالمشروع  14.2

( حاليا خبير بيئي وخبير اجتماعي لتغطية قضايا الحماية لملف مشاريع القائمة PWPالعامة ) األشغاليوظف مشروع  .253

الحماية ضمن المشروع ومنها تجهيز نماذج الفحص  أوجه(.  يغطي الخبيران PWPالعامة ) األشغالالتابع لمشروع 

البيئية واالجتماعية  اإلدارةبمتطلبات خطط البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية ومتابعة ورصد التزام المتعهدين 

(ESMPs لدى المشاريع الفرعية وا  خطط )إعادة ( التوطينRAPs )إعادةخطط  أو ( التوطين المختصرةARAPs  .)

 .محليّينتوظيف مستشارين  أو إضافية( كوادر PWPالعامة ) األشغالضروريا، يُعيّن مشروع  األمروكلما كان 
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 (UW-PMUمشروع المياه في المناطق الحضرية ) وحدة إدارة 14.3

الحماية  أوجهكوادر دائمة تغطي  أ ( حاليا UW-PMUليس لدى وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية ) .254

دوليين حسب الحاجة.  المشروع يمول توظيف خبير واحد في  أو محليّينالبيئية واالجتماعية لكنها ستوظف مستشارين 

مجال الحماية البيئية واالجتماعية ويكون نقطة االتصال للحماية ضمن المشروع في مجال المياه في المناطق الحضرية.  

متعهد في الموقع تجهز نقاط االتصال نماذج الفحص البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية وتقوم بمتابعة ومراقبة ال

( RAPsالتوطين ) إعادةخطط  وأ ( للمشروع الفرعي ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةمع اعتبار متطلبات خطة 

 (.ARAPsالتوطين المختصرة ) إعادةخطط  أو

 

 (RMF-IUالوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق )  14.4

يوفر لهم  االجتماع، حيث( خبيرين في مجال البيئة وعلم RMF-IUتوظف الوحدة التنفيذية لصندوق صيانة الطرق ) .255

في موقع العمل لرفع سوية قدراتهم وكفاياتهم ليعملوا بصفتهم نقاط اتصال للحماية ضمن الوحدة  وإرشادالمشروع تدريب 

ع المشاريع (.  تجهز نقاط االتصال نماذج الفحص البيئي واالجتماعي لجميRMF-IUالتنفيذية لصندوق صيانة الطرق )

( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةالفرعية وتقوم بمتابعة ومراقبة المتعهد في الموقع مع اعتبار متطلبات خطة 

 (.ARAPsالتوطين المختصرة ) إعادةخطط  أو( RAPsالتوطين ) إعادةخطط  وأ للمشروع الفرعي 

 

 تطوير القدرات 14.5

( تدريب الحماية وبناء قدرات فريق المشروع لديه، والشركاء UNOPSيمول مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) .256

 .األمرالدالئل التدريبية ومواد نشر الوعي وكما يلزم  جانتتا المحلية، ويمولالمنفذين والمتعهدين المشاركين والمجالس 

 ( بما يلي:ESSOاالجتماعية )وبشكل تفصيلي، يقوم مسؤول الحماية البيئية و .257

مع نقاط االتصال من الشركاء الرئيسيين لتفعيل وتشغيل اإلطار العام لإلدارة البيئية  انطالقيهتنظيم ورشة عمل  

 في العمل. لألماموالمسؤوليات نحو التقدم  األدوار( واالتفاق على ESMF) واالجتماعية

ية لتنظيم ورشة عمل مع المهندسين والكوادر الفنية لدى مكتب العمل تشاركيا مع نقاط االتصال المعنيين بالحما 

( ESMF) واالجتماعية( لتقديم وشرح اإلطار العام لإلدارة البيئية UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 وآليات تنفيذه.

لدى الشركاء  تنظيم تدريب متخصص في موقع العمل وتقديم المساعدة الفنية لنقاط االتصال المعنيين بالحماية 

 .تنفيذّيينال

العمل تشاركيا مع نقاط االتصال المعنيين بالحماية لتنظيم ورشة عمل لمدة يوم واحد مع المتعهدين لشرح اإلطار  

 البيئية واالجتماعية لجميع المتعهدين. واألحكام( ESMF) واالجتماعيةالعام لإلدارة البيئية 

العمل تشاركيا مع نقاط االتصال المعنيين بالحماية لتنظيم جلسات لتوعية المجالس المحلية حول اإلطار العام  

 ( وتنفيذه.ESMF) واالجتماعيةلإلدارة البيئية 

 على نشاطات بناء القدراتلة االد .  التكاليف31الجدول 

 (أمريكيالكلفة )دوالر  تدابير بناء القدرات

 / جلسة 2000 ومستشاريهم تنفيذيّين( للشركاء الESMF) واالجتماعيةيومين تدريب على اإلطار العام لإلدارة البيئية 

 / الجلسة 1000 يوم استشارات مع المجالس المحلية والشركاء الرئيسيين

 / الجلسة 1000 التعاقدية للمتعهدين واألحكام( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةيوم واحد تدريب على خطة 

 5000 مواد حول التوعية البيئية واالجتماعية )نشرات، كتيبات، لوحات( جانتتا

 

 تكاليف المشروع الفرعي. إلىتضاف كلفة تدابير التخفيض والرصد البيئي واالجتماعي  .258
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 1الملحق 

 نموذج فحص المشروع الفرعي

  اسم المشروع الفرعي

  الفرعي موقع المشروع

  الشريك المنفذ

  قابلة للتطبيق؟ OP 4.01هل السياسة التشغيلية 

  هل المشروع الفرعي مؤهل )نعم/ال(؟

  (4 إلى 1مستوى المخاطر )

  اذكر التاريخ( -الزيارة الميدانية )نعم/ال 

  المالحظات )الرصد( / التعليقات

  (ESSOتوقيع مسؤول الحماية البيئية واالجتماعية )

  توقيع مدير البرنامج

 اتبع الخطوات التالية

 التطبيق إمكانية.  قابلية / 1الخطوة 

 اجتماعيا؟ أوبيئيا  أثرايحدث  إنهل من المتوقع من المشروع الفرعي 

 2الخطوة  إلىاستمر  نعم

 الصفحة ووقع على نموذج الفحص أسفلتوجه  ال

 )الالئحة السلبية( األهلية.  2الخطوة 

 ، استكمل النموذج وقم بتوقيعه.اإليجابحال  في :التاليةالمشروع مؤهل في حال كانت له احدى الصفات 

 ال نعم 

   الصفات من الفئة )أ(، مثل:

  المرافق  أومن المواقع  أوسعتلك التي تؤثر على مساحة  أوالسلبي الكبير، الحساسة والمتنوعة وغير المسبوقة األثر النشاطات ذات
 المادية لألعمالالخاضعة 

  

 رئيسي استيطان إعادة   

  غير مستغلة )للتخضير( أراضيالمشاريع على   

   الفضالت الصلبة

 موقع جديد للتخلص من النفايات   

   الري

  التوسع بنظام قائم. أوبناء نظام ري وتصريف جديد   

   نشاطات مدرة للدخل

  الشجيرات. األشجارالنشاطات التي تستخدم الخشب كوقود مثل /   

  متفجرات أواستخدام مواد خطرة  أو جانتتاالنشاطات التي تضم   

   العمل

  ة القسرية.العُمال /األطفالة وعمالة العُمالسلبية كبيرة وتعتبر مخاطر عالية مرتبطة بتدفق  أثارتحتوي النشاطات على   
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   الطبيعيةالبيئة 

  ة القسرية.العُمال /األطفالة وعمالة العُمالسلبية كبيرة وتعتبر مخاطر عالية مرتبطة بتدفق  أثارتحتوي النشاطات على   

   المبيدات الحشرية

  إلىالنشاطات التي تحتاج ( مبيدات حشرية تصنف ضمن فئات منظمة الصحة العالميةWHO :التالية )2ب و-1أ و-1   

 المادية الثقافية المصادر
 الضرر الذي يصيف الممتلكات الثقافية بما فيه )لكن ليس حصريا( النشاطات التي تؤثر على:

  

  والتاريخية األثريةالمواقع   

 والمقابر واألنصابالدينية  اآلثار   

   التوطين غير الطوعي إعادة

  األشخاصخاصة بشكل غير طوعي وتغيير مواقع  أراضياالستحواذ على  إلىالنشاطات التي تحتاج ( المتأثرون بالمشروعPAPs)   

  نقل السكان العشوائيين والمجتاحين إلىالنشاطات التي تحتاج   

   السدود

 أمتار 5السدود بارتفاع يزيد عن  إنشاء   

 متر 15من أكثر تأهيل السدود التي ترتفع  إعادة   

 بالمتعهدين )المقاولين( : االستعانة3الخطوة 

 هل يتضمن المشروع الفرعي توفير عقود العمل؟

 4استمر حتى الخطوة   (.10بيئية واجتماعية للمتعهدين )الفصل  ألحكامالمشروع الفرعي خاضع  نعم

 4استمر حتى الخطوة   بيئية واجتماعية للمتعهدين. أحكام أ  إلىالمشروع الفرعي ال يخضع  ال

 البيئية واالجتماعية اآلثار: 4الخطوة 

 التالية؟ واالجتماعيةالبيئية  اآلثارمن  أ هل يتسبب المشروع الفرعي 

 

 ال نعم 

   واستخداماتها األراضيتنظيم وتخطيط  أ(

 األراضيالنزاع حول نمطية استخدام  إلىتؤدي  أموالتخطيط  األرضالمشاريع الفرعية في تنظيم استخدام هل تُؤثر .1
 الشائعة؟

  

   تخليصها؟ أم األراضيعرقلة  إلىهل يؤدي المشاريع الفرعية  .2

 األرضهل يكون موقع  أوالصناعي  أوالغزو بهدف االستخدام الحضري  إلىهل تخضع ارض المشروع الفرعي  .3
 الصناعي؟ أوفي منطقة الهدف منها التطوير الحضري 

  

   والتسهيالتالمرافق  )ب(

   المساندة؟ اإلنتاجمرافق  إنشاء إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .4

 اإلنشاءات أثناءووسائل الراحة لدعم القوى العاملة  اإلقامة أماكنمستويات عالية من  إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .5
 عامال(؟ 20من أكثر المقاول  أو)مثال يحتاج المتعهد 

  

   تلوث المياه والتربة ج(

   مواد البناء؟ أوكميات ضخمة من المواد الخام  إلىهل يحتاج المشروع الفرعي  .6

   يسبب تآكل التربة؟ أوالمترسبة وفضالت مواد البناء  /هل يُنتج المشروع الفرعي كميات ضخمة من الفضالت المتبقية .7

احتمالية تلوث التربة والمياه )مثال: من الزيوت والتشحيم والوقود من ساحات  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .8
 المعدات(؟

  

 األخضرلضبط الغطاء  األعشابعن طريق مبيدات  ةوالسطحيتلوث المياه الجوفية  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .9
 والكيماويات )مثال: كلوريد الكالسيوم( لضبط الغبار؟

  

الصغيرة بسبب التآكل الناتج عن شق الطرق  األنهارزيادة في الترسبات والعوالق في  إلىرعي هل يؤدي المشروع الف .10
 وتردي جودة ونوعية المياه وزيادة في الترسيب في اتجاه مجرى النهر؟

  

   هل يستخدم المشروع الفرعي الكيماويات والمذيبات؟ .11

ات النفايات وساحات َمَكب، بسبب الحفر وفي حرم طريق تدمير النباتات والتربة  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .12
 المعدات؟

  



 

  

 67 مسودة اإلطار العام لإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن

 

 تكاثروالحفر والمقالع، الخ. مما يشجع  األنفاقخلق تجمعات للمياه الراكدة داخل  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .13
 ؟األمراضالناموس وغيرها من ناقالت 

  

   الضجيج والضوضاء وتلوث الهواء بمواد خطرة )د(

   زيادة في مستويات االنبعاثات المضرة؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .14

   زيادة في مستوى الضجيج المحيط؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .15

   ينقلها؟ أويخزنها  أوهل يتعامل المشروع مع المواد الخطرة  .16

   والنباتات األراضيتدمير / عرقلة  )هـ(

   استخدام البنية التحتية التي يتم تطويرها بدون تخطيط؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .17

التي ال تصلح للزراعة  األماكنتدمير التربة على المدى البعيد وبصفة شبه دائمة في  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .18
 التي تم تنظيفها؟

  

 أووتصريف المياه )في المناطق التي تم حفرها  جريان وأنماطتحت التربة  األرضهل يتدخل المشروع في طبقات  .19
 طمرها(؟

  

   ومستنقعات وانحدارات وتحركات في الكتلة عند شق الطرق؟ أرضيةانهيارات  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .20

رصف الطرق والتي تتلقى الجريان من العبارات  أعمال أسفلالتي تقع  األراضيتآكل  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .21
 المغلقة؟ أومفتوحة ال

  

التي ال تصلح للزراعة  األماكنتدمير التربة على المدى البعيد وبصفة شبه دائمة في  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .22
 التي تم تنظيفها؟

  

مخاطر صحية ويتدخل في نمو النباتات المحاذية للطرق بسبب الغبار الناتج والمتطاير  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .23
 بسبب المركبات؟

  

   االستكشاف واالضطرابات االجتماعية و(

   تدمير الهياكل القائمة؟ أو)المصادرة(  األراضيهل يتضمن المشروع الفرعي نزع ملكية  .24

   مستوطنات الناجمة عن العاملين وغيرهم مما يسبب اضطراب اجتماعي واقتصادي؟ إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .25

   ؟اإلنشاءاتاضطرابات بيئية واجتماعية بسبب مخيمات  إلىهل يؤدي المشروع الفرعي  .26

   اقتصادي؟ إحاللهل يسبب المشروع الفرعي  .27

   مصادر الدخل؟ أو المتجهة األصولهل يسبب المشروع الفرعي خسارة في  .28

   المصادر؟ إلىهل يقّيد المشروع الفرعي الوصول  .29

وكبار  واألرامل اإلعاقةذوي  األشخاصالهشين مثل  األشخاص أوهل يؤثر المشروع الفرعي على مستوى المعيشة  .30
 السن؟

  

 المخاطر على مستوى المشروع الفرعي : مستويات5الخطوة 

 بضوء ما تقدم، قم بتحديد مستويات المخاطر

 (. OP 4.01ماد  )يعادل فئة ج في السياسة التشغيلية  أثراالمشروع الفرعي لم يترك   .1 المستوى

حماية )بند للمتعهدين، تقييم األثر البيئي واالجتماعي  أدوات أ ال يحتاج المشروع الفرعي 

ESIA البيئية واالجتماعية  اإلدارةخطة  أوESMP.) 

 

 .4المذكورة في الخطوة  اآلثارمن  أ لكنه ال يتضمن  أعماليتضمن المشروع الفرعي   .2 المستوى

( تحتو  على وصف ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةيحتاج المشروع الفرعي خطة 

 .10انظر الفضل  -البيئية واالجتماعية للمتعهدين  واألحكامالمشروع الفرعي 

 

الخطوة ( كما هو مذكور في أكثربيئية اجتماعية )ال  أثار 3المشروع الفرعي ال يسبب سوى   .3 المستوى

4. 

البيئية واالجتماعية للمتعهدين، فإن المشروع الفرعي يحتاج تقييم محدد  األحكام إلى وإضافة

والتعريف النسبي وتدابير التخفيض الكافية المحددة  4التي تم التعرف عليها في الخطوة  باآلثار

كتب األمم المتحدة . ينفذ م7تدابير التخفيض التي ورد وصفها في الفصل  إلى إضافة، اآلثارلتلك 

 .تنفيذيّين( هذه التدابير مع شركائه الUNOPSلخدمات المشاريع )

 

 .4بيئية اجتماعية  كما هو مذكور في الخطوة  أثار 3 يسبب اكثر منالمشروع الفرعي    .4 المستوى

 اإلدارة( شامل وخطة ESIAتقييم األثر البيئي واالجتماعي ) إلىيحتاج المشروع الفرعي 

 (.ESMPالبيئية واالجتماعية )
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 2الملحق 

 المتعهدين وأحكام( EHSالبيئة والصحة والسالمة )

 الهد 

المقبولة من قبل مكتب  اإلنشاءاتمعايير ممارسات  أدنى( للمتعهدين تحديد EHSالبيئة والصحة والسالمة ) أحكامتهدف 

 في وثائق العطاءات والعقود. األحكام(.  تُدرج UNOPSاألمم المتحدة لخدمات المشاريع )

 البيئية واالجتماعية للمتعهد اإلدارةخطة 

( لمرحلة CESMPالبيئية واالجتماعية لألنشاء ) لإلدارة، على كل متعهد تجهيز وتسليم خطة المتعهد باإلنشاءاتقبل البدء 

 ( من اجل القبول والموافقة.UNOPSالمهندس المشرف لدى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) إلى اإلنشاء

شرحا تفصيليا لكيفية التزام المتعهد بجميع  اإلنشاء( لمرحلة CESMPالبيئية واالجتماعية لألنشاء ) لإلدارةتوفر خطة المتعهد 

تخصيص موازنات كافية لهذا الهدف والتأكد من وجود  إنلى ( للمشروع ويبرهن عEHSالبيئة والصحة والسالمة ) أحكام

البيئية واالجتماعية لألنشاء  لإلدارةخطة المتعهد  أداءوالرصد وتقديم التقارير حول  لإلشرافقدرات كافية في الموقع 

(CESMP لمرحلة )اإلنشاء. 

تدابير تحفيض محددة مبنية على خطة  اإلنشاء( لمرحلة CESMPالبيئية واالجتماعية لألنشاء ) لإلدارةتتضمن خطة المتعهد 

( للمشروع الفرعي والتصميم النهائي وبيان آليات العمل المقترحة وطبيعة موقع ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارة

تغطي  إدارةخطط  اإلنشاء( لمرحلة CESMPالبيئية واالجتماعية لألنشاء ) لإلدارةتتضمن خطة المتعهد  إنالمشروع.  يجب 

 القضايا التالية:

 العنف المبني على النوع االجتماعي

 ( من خالل:GBVيتعامل مع مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي ) إنيجب على المتعهد 

 أعضاء اتجاهسلوك غير مقبول  أ والمتكرر ونشر الوعي عبر الكوادر العامة باالمتناع عن  اإللزاميالتدريب  

 النساء.المحلية وخاصة  المجتمعات

العاملين بالقوانين الوطنية التي تعتبر التحرش الجنسي والعنف المبني على النوع االجتماعي جريمة يعاقب  إعالم 

 عليها القانون.

 إلىقدم للعاملين مدونة السلوك كجزء من عقد التوظيف بحيث يتضمن عقوبات في حال عدم االلتزام )قد تصل  

 على سبيل المثال(. -الفصل عن العمل 

 المرتبطة بالعنف المبني على النوع االجتماعي. َشكاوىالقانون في التحقيق بال إنفاذتبني سياسة للتعاون مع هيئات  

 األطفالعمالة 

 .18ال يسمح للمتعهدين توظيف عاملين دون سن 

 العُمالتدفق 

المنطقة المحلية، وهنا على المتعهد صيانة العالقات بينهم وبين المجتمع يحدث هذا عندما يأتي المتعهد والعامل من خارج 

 المحلي من خالل مدونة السلوك.

 الطرق

.  اإلنشاءاتمؤقت خالل فترة  أوتحويل بعض الطرق بشكل دائم  أو إغالقإعادة تأهيل قد يصبح ضروريا  أعمالمن اجل تنفيذ 

 .المشاة أوبديلة للمواصالت و/على المتعهد تنظيم التحويالت وتوفير طرق 

ينظم ما هو ضرور   إنممر يستخدمه العامة، يجب على المتعهد  أوشارع  أوطريق  أ التدخل في  أوتغيير  أو إغالقبعد 

إعادة  وأعمال اإلنشاءاتفترة  أثناءالممر  أوالشارع  أوومعقول للتخفيض من التدخل في حركة المرور في ذلك الطريق 

 وكما هو متوقع منطقيا. -تأهيل 

حق من الحقوق المرورية العامة  يعتبر آخرطريق  أ  أوالخاصة القائمة  أوإعادة تأهيل مع الطرق العامة  أعمالعندما تتدخل 

 تحويلة حيثما كان هذا ممكنا. إنشاءالخاصة، وعلى المتعهد  أو
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 اإلنشاءاتحركة الشاحنات وآليات 

نثر الفضالت في  لمنعالسائلة والفضالت، عليه اتخاذ اقصى تدابير  أوم بتحميل ونقل مواد البناء الصلبة المتعهد الذ  يقو

المركبات التي تحمل  وتغطيةمواد البناء  تناثر أوالطريق بحيث يتأكد من ترخيص المركبات وتحميلها بطريقة تمنع سقوط 

 األنقاضكد من شراء مواد البناء من مصدر ُمرخص في المنطقة ونقل من جميع الجهات.  التأ واألنقاضالرمل والطين والطمم 

 ات وتوثيق ما يؤكد ذلك.ِلَمَكبالمخصصة لذلك في ا األماكن إلى

 تدابير السالمة المرورية

حواجز  أوممكن رسمها على الطريق  أخرى إشارات أ  أوالمرور مع تركيبها وصيانها  وإشاراتيوفر المتعهد شاخصات 

 ضبط المرور وغير ذلك من تدابير ضرورية لتأكيد السالمة المرورية حول منطقة إعادة تأهيل. وإشارات

تأكد من وجود وصالحية جميع تدابير  إنالطرق الرئيسية قبل  أوعمل يؤثر على شوارع مركبات العامة  أ ال يبدأ المتعهد 

 العمل. يطلبهاالسالمة المرورية التي 

  تاإلنشاءامواقع  الىالوصول 

مضايقة المالكين  أو إزعاجتخفيف  أوالوقائية لمنع  اإلجراءاتيتخذ كافة  إنإعادة تأهيل، على المتعهد  أعمال أثناء

العامة بشكل عام.  يجب على المتعهد الحفاظ على حقوق الطريق عبر جميع  أو -ساكني الممتلكات المجاورة  أووالمستأجرين 

الواجهات المجاورة بأمان / بظروف آمنة، بحيث  إلىجزء من موقع البيئية واالجتماعية وسهولة وصول العام والخاص  أو

، يوفر المتعهد بدائل مقبولة للمرور والوصول بطريقة مرضية األمراحتاج  إذاال تقل المعايير عن تلك وقت البدء في العمل.  

 المتأثرون. لألشخاص

 اءضبط الضجيج والضوض

لتخفيض الضوضاء والضجيج واالهتزازات والغبار التي تسببها اآلليات الثقيلة  الُممكنةيأخذ المتعهد جميع التدابير  إنيجب 

 هذا ما يلي: اإلنشاءات، ويتضمن وآالت

  قربها. أوالسكنية  المناطقاحترام ساعات العمل الرسمية المعتادة في 

 صواتاألوغير ذلك من  ةالميكانيكيفض الضجيج الناتج عن االهتزازات صيانة اآلليات حتى تعمل بشكل جيد مما يخ 

 تخفيض االنبعاثات )الدخان( من اآلليات. إلى إضافة

 عندما ال تستعمل بشكل مباشر. أومن استعمالها  ءاالنتهاجميع المعدات عند  إغالق 

  الصوت كاتماستخدام 

  الغبار.أثر لتخفيض  األمرتوفير صهريج مياه ورش المياه عندما يلزم 

  اإلنشاءاتتحديد سرعات المركبات المستخدمة في. 

 التخلص من الميا 

.  توفر البلدية موقع للتخلص من اإلنشاءات مخلفات وانقاضيتفق المتعهد مع البلدية حول ترتيبات التخلص من   إنيجب 

 للتخلص من الفضالت الصلبة. َمَكب أو األنقاض

 المياه الجوفية بالفضالت السائلة. أولتجنب تلويث التربة  اإلجراءاتيتخذ المتعهد جميع 

 حماية المنشآت القائمة

 أو أضرار أو إزعاج أوضرر  أ يجب على المتعهد حماية جميع البنايات والمنشآت والهياكل والخدمات والتجهيزات من 

والكوابل  واألنابيببة لدعم وحماية البنايات والهياكل .  يتخذ جميع التدابير المطلواإلنشاءاتفترة  أثناءتدهور في حالتها 

 .َمعنيّةضرر قد يحدث بالتنسيق مع البلدية والسلطات ال أ وتصليح  اإلنشاءاتخالل فترة  أخرىوالمجار  وا  تجهيزات 

 لنباتاتاألشجارو احماية 

سلبية للنباتات )الغطاء  أثار أ الضرر للنباتات حيثما كان هذا ممكنا.  إحداث أو األشجاريجب على المتعهد تجنب خسارة 

يعيد الغطاء  إناقصى حد ممكن.  يجب على المتعهد  إلىيتم تخفيضها  إنقرب مواقع إعادة تأهيل يجب  أو( ضمن األخضر

 النباتي حيثما كان هذا ممكنا.
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 المصادر المادية الثقافية

.  في حال تم اكتشافها، يُعلم أثريةاستكشافات  أ والمشرفين على االنتباه في حال ظهور  اإلنشاءاتيدرب المتعهد كوادر 

 واإلجراءجامعة محلية للقيام بالتقييم السريع  أ  أوالمتعهد الشريك المنفذ الذ  يدوره يُعلم دائرة األثار لدى وزارة الثقافة 

 الالزم.

 من العمل تنظيف مواقع إعادة ت هيل بعد االنتهاء

العمل وعندم االنتهاء من إعادة تأهيل.  أثناءوتنظيف مواقع العمل داخل وخارج موقع إعادة تأهيل والمنافذ  بإخالءيقوم المتعهد 

كما  األرض أسطح وإعادةوطمر الحفر  واألسيجة واألكشاكالفائضة عن الحاجة والمواد والمكاتب  األتربةجميع  إزالةيجب 

 ل.كانت عليه قبل العم

 مالالعصحة وسالمة 

 الوقاية كما يلي: أو اإلجراءاتمرتبطة بالعمل، يجب على المتعهد اتخاذ  وإصاباتلتفاد  حوادث 

 ( توفير التدريب على السالمة والصحة المهنيةOSHلجميع الموظفين المشتركين بالعمل ) 

  ونظارات واقية وكما هو مناسب وأحذيةوخوذات  أقنعهتوفير معدات الحماية الشخصية من 

 ذات الضجيج العالي األماكنفي  األذن تسدادا العُمال إعطاء 

 األولي اإلسعافمن وجود معدات  التأكد 

  المرافق الصحية )المراحيض( إلىتوفير مياه الشرف للموظفين وسهولة الوصول 

  كيفية التعامل مع المواد الخطرة العُمالتدريب 

  ( تحت قانون 1989تصنيع وتخزين واستيراد المواد الخطرة ) وأحكامحسب النظم الداخلية تخزين المواد الخطرة

 (.1986)حماية(البيئة )

 اإلنشاءاتسالمة وت مين موقع 

والكوادر الموجودة في  اإلنشاءاتالبيئية، المتعهد مسؤول عن توفير التأمين لعمال  باإلدارةحكم االلتزام  إنفاذ إلى باإلضافة

في وثائق العطاء وبما يتماشى  وأحكامهوالمواطنين لكل المشروع الفرعي، بحيث تتم كتابة متطلبات التامين  اإلنشاءاتموقع 

 مع قانون العمل.
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 3ملحق 

 معايير الجودة البيئية اليمنية

 .  الحدود المسموح بها لملوثات الهواء الرئيسية32الجدول 

 القيمة الفترات الزمنية. ملوثات

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 10 ساعات 8 (2CO/COالكربون ) أكسيدالكربون وثاني  أكسيد أول

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 150 ساعة 24 (NOx) النيتروجين أكسيد

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 250 ساعة 24 (XSOالكبريت ) أكسيد

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 120 ساعات 8 (3O) األوزون

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 70 ساعة 24 (PMجسيمات )

 (ug/m3/ متر مكعب ) ميكروغرام 1 سنويا (Pbالرصاص )

مة والصحة والسال ةمعايير البيئال تحدد المعايير اليمنية لنوعية الهواء مصادر االنبعاثات الصناعية كما هي اقل شدة من 

(EHS لدى مجموعة )دوليالبنك ال. 

 (dB -.  اقصى مستويات الضجيج )الضوضاء( المسموح بها في بيئات مختلفة )ديسيبل 33الجدول 

 صباحا 7:00 -ليال  23:00 ليال 23:00 -مساءا  18:00 مساءا 18:00 -صباحا  7:00 ةالبيئ

 25 40 45 الترفيهية واألماكنالريفي  اإلسكان أماكن

 40 45 50 مناطق السكان على حدود المدينة

 45 50 55 الحضر  اإلسكانمناطق 

 50 55 60 مناطق سكنية في وسط المدن

 70 70 70 مناطق صناعية وتجارية

 

 .  الخصائص الفيزيائية لمياه الشرب34الجدول 

 األعلىالحد  األفضلالحد  الوحدة الخصائص

  مقبول للزبائن  الطعم

  مقبول للزبائن  الرائحة

 25 5 البالتين الكوبالت اللون

 5 1 وحدة قياس العكورة (NTU -العكورة )وحدة قياس العكورة 

 25 - ةمؤديدرجة  الحرارة

وجود  إمكانية( )pHاالتزان الحامضي والقلو  )

 (الهيدروجين
 6.5-8.5 5.5- 9 

 (ECالتوصيل الكهربائي )
 Micro)وحدة مايكرو موز/سم 

mohs/cmلقياس التوصيلية الكهربائية ) 
450-1000 2500 

 

 .  المواد غير العضوية في مياه الشرب35الجدول 

 (mg/L -)ملغم/لتر  األعلىالحد  (mg/L -)ملغم/لتر فضل الحد األ الرمز المادة

 TDS 650 1500 الذائبة األمالحمجموع 

 HCO3 150 500 البيكربونات

 Cl- 200 600 كلوريد

 SO4 200 600 كبريتات

 F- 0.5 1.5 فلوريد
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 Ca 75 200 كالسيوم

 Mg 30 30-150 مغنيسيوم

 Ba 0.1 0.15 باريوم

 Na 200 400 صوديوم

 K 0-12 12 بوتاسيوم

 NO3 10 50 نترات

 Fe 0.3 1 حديد

 Mn 0.1 0.5 منغنيز

 Cu 0 1 1.5 نحاس

 Zn 5 15 زنك

مجموع العسر )كربونات 
 الكالسيوم(

TH 100 500 

 Al 0.2 0.3 األلمنيوم

 Ni 0.05 0.1 نيكل

 B 0.50 1 بورون

 SiO2  40 السيليكا

 

(.  ppmجزء بالمليون ) 0.5 - 0.2تكون بين  إنمجموع ترسبات الكلورين في المياه المعالجة التي تصل المستهلك يجب 

 المنظمات الدولية. أوالمستوى الذ  تحدده السلطات  إلىفي حالة انتشار الوباء داد زتوقد 

 .  الحدود القصوى للملوثات العضوية في مياه الشرب36الجدول 

 (mg/L -)ملغم/لتر  األعلىالحد  المادة

 0.0002 (Aldrinالدرين )

 0.004 (Lindaneاللندين )

 0.01 (Methoxineميثوكسين )

 0.002 (Toxapheneالتوكسافين )

 0.1 (Dichlorophenoxy acetic acidحمض الخليك ) 2.4

 0.01 (Propionic acidحمض البروبونيك )

 0.19 المالثيون

 0.035 البراثيون

 0.01 البيرميثين

 0.002 دايموثيت

 0.002 ديازينون

 .  الحدود القصوى لمواد السامة في مياه الشرب37الجدول 

 األعلىالحد  الوحدة المادة

 0.05 ملغم / لتر (Pb)الرصاص 

 0.01 // (Seعنصر السلينيوم )

 0.01 // (Asزرنيخ )

 0.05 // (Crكروم )

 0.01 // (CNالسيانيد )

 0.005 // (Cdكدميوم )

 0.001 // (Hgالزئبق )

 0.005 // (Sbاالنتيمون )

 0.5-1.0 // (Baبرايوم )

 0.01-0.1 // (Agفضة )

( وتتضمن: الكلوروفورم، بروموفورم، بروموكلوروميثان TTHM)مركبات الميثان المهجنة 

 وثنائي برومو كلورو ميثان
 150 (µg/Lلتر ) /ميكروغرام
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 :أدناهتتعدى الحدود المذكورة  إالكمية المواد المشعة في المياه يجب 

 آخرمصدر توزيع  أ  أوفي المياه المعالجة للسكان التي تأتي من شبكة التوزيع  ةالمايكرو بيولوجي الُملوثاتيتم التعامل مع 

 :أدناهكما هو مذكور وية ضالع( وبكتيريا القولون Coliformتكون خالية من بكتيريا القولون ) إنيجب 

 من البكتيريا )الجراثيم( الُملوثات.  38الجدول 

 األعلىالحد  الوحدة البكتيريا

 صفر ملم 100وحدة تكوين المستعمرات /  (coliformsبكتيريا القولون ) مجموع

 صفر ملم 100وحدة تكوين المستعمرات /  بكتيريا القولون في البراز

 في الميا  العامة غير المعالجة التي تصل من خالل شبكة التوزيع بيولوجية مايكروملوثات 

 98 إن% من العينات التي تُفحص سنويا يجب ( تكون خالية من مجموع بكتيريا القولونcoliforms.) 

 ( بكتيريا القولونColiform الموجودة في البراز يجب )عينة معزولة بحيث ال تكون متتابعة. أ في  3تتعدى  إال 

 ن مياه والينابيع والحصاد المائي / تخزي اآلبارالمياه التي ال تأتي عن طريق شبكة التوزيع مثل مياه  إلىبالنسبة  أما

 بكتيريا. 15 - 10تزيد عن  إالملم ماء يجب  100، فإن عينة بكتيريا القولون في البراز في األمطار

 البيولوجية الُملوثات

 تكون مياه الشرب خالية مما يلي: إنيجب 

  وحيدة الخلية( المضرة بالصحة األوليةالكائنات( 

  اإلنسان إلىمراحل حياتها وتنقل العدوى  ناءأثكمضيف  اإلنسانالديدان الطفيلية التي قد تستخدم جسم. 

  اإلنسانتنتج المواد السامة التي تؤثر على صحة  أوالطفيليات تتضمن الفطريات التي تؤثر على الصحة. 

 ميا  الصر  أوالميا  العادمة 

 متطلبات مادية معيارية

  مئوية درجة  45تتعدى درجة الحرارة القصوى  إاليجب 

  40 إلىتصبح لزجة في درجات حرارة تتراوح بين صفر  إن أوالترسب  أوعلى مواد قابلة للتجمد  تحتو  إاليجب 

 مئوية  درجة

  مواد متفجرة أوسائلة خطرة  أوتحتو  على مواد صلبة  إاليجب 

الّصرف ي شبكة القصوى من المواد الكيميائية في مياه الصرف الصناعية والتجارية التي يتم تصريفها ف المستويات.  39الجدول 
 العامة الّصحي

 األعلىالحد  الوحدة الرمز المركبات / المواد

 2100 ملغم / لتر COD الكيماوي األكسجينطلب 

 800 ملغم / لتر BOD ةالبيوكيماوي األكسجينطلب 

 الهيدروجينقوة 

االتزان 
الحامضي 
والقلوي 

(pH) 

--- 5.5-9.5 

 C 45 ةيوئمدرجات  درجة الحرارة القصوى

 1100 ملغم / لتر TSS مجموع المواد الصلبة المعلقة

 TDS  2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 100  --- زيوت وشحوم

 10  --- المركبات الفينولية

 4S0  1000 كبريتات

 P  50 الفسفور

 CN  5 السيانيد

 S  1 الكبريت

 S2H  10 كبريتيد الهيدروجين
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 Fe  50 حديد

 Cl-  600 كلوريد

 F  8 فلوريد

 As  5 زرنيخ

 Sn  10 قصدير

 Ba  5 باريوم

 B  5   بورون

 Cd  1 كدميوم

 Cr  5 (6كروم )

 Cu  5 نحاس

 Pb  0.6 رصاص

 Hg  0.01 زئبق

 Ni  5 نيكل

 Se  0.1 سيلينيوم

 Ag  1 فضة

 Mn  10 منغنيز

 Be  5 بيريليوم

 Zn  15 زنك

 Co  0.05 كوبالت

 Li  5 ليثيوم

 V  0.1 فاناديوم

 Al  5 ماأللومينيو

 

 

 السلطة ذات الصالحية: أو اإلدارةتخضع للضبط من قبل  إنالتي يجب المخلفات  أنواع

 الطبية الناتجة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية. المخلفات .1

 والمنتجات.الناتجة عن المستحضرات الصيدالنية لمخلفات ا .2

 والعقاقير. األدويةالناتجة عن  المخلفات .3

 من النباتات والشجيرات واستخداماتها. األدويةالمبيدات الحشرية البيولوجية وتحضير  جانتتاالناتجة من  المخلفات .4

 وتجهيزها واستخداماتها. األخشابالناتجة من المواد الكيماوية التي تستخدم في حماية المخلفات  .5

 الناتجة عن المواد المذيبة للمواد العضوية وتجهيزها واستخدامها. المخلفات .6

 الناتجة عن العمليات الحرارية وعمليات الطباعة التي تحتو  على عنصر السيانيد. المخلفات .7

 الناتجة عن الزيوت المعدنية الغير قابلة لالستخدام. المخلفات .8

 الخ. الهيدروكربوناتعن الزيوت / المياه وخلطها من  الناتجة المخلفات .9

 أو( و/PBBsالناتجة عن مواد ومركبات تحتو  على ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة ) المخلفات .10

 الروابط المتعددة الكلورية. ذاتالفنيل 

 الناتجة عن التكرير والتقطير وا  عمليات التحليل الحرار . اإلسفلتالمستخدمة لترسبات مادة  المخلفات .11

وتجهيزهم وفارنيش(الكر) الالمعة وطبقات الدهان واأللوانالدهانات  انتاجعمليات  الناتجة من المخلفات .12

 واستخدامهم.

 الراتنجات )البوليمر( والبالستيك والغراء وتجهيزها واستخدامها. جانتتاالمتبقية من  المخلفات  .13

 آثارهاغير مصنف ال تُعرف  أونشاط تعليمي جديد  أ  أور والتطوي األبحاثالمواد الكيماوية الناتجة عن  مخلفات  .14

 والبيئة. اإلنسانعلى  اآلنحتى 

 تشريع. أل لها طبيعة متفجرة غير خاضعة  مخلفات  .15

 مواد تصوير )فوتوغرافية( وتجهيزها واستخدامها. أومواد كيماوية  جانتتامتبقية من  مخلفات  .16

 من معالجات سطحية للمواد البالستيكية والمعدنية. مخلفات  .17

 رواسب ناتجة من التخلص من الفضالت الصناعية. .18
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 التعامل معها بدون تصريح من السلطة ذات الصالحية: أوفضالت خطرة يمنع نقلها 

 فضالت تحتو  على المواد التالية ضمن تركيبها: .أ

 معادن كربونية .1

 باريوم ومركبات الباريوم .2

 الكروم السادس التكافؤمركبات  .3

 مركبات النحاس .4

 مركبات الزنك .5

 الزرنيخ ومركبات الزرنيخ .6

 سلينيوم ومركبات السيلينيوم .7

 مالكادميوكدميوم ومركبات  .8

 انتيموني ومركبات االنتيموني .9

 تيليريوم ومركبات التيليريوم .10

 الزئبق ومركبات الزئبق .11

 ثاليوم ومركبات الثاليوم .12

 الرصاص ومركبات الرصاص .13

 ت الفورية غير العضوية باستثناء فلوريد الكالسيومالمركبا .14

 مركبات السيانيد غير العضوية .15

 الحامض في الحالة الصلبة أوالمحاليل الحامضية  .16

 القلويات في الحالة الصلبة أوالمحاليل القلوية  .17

 (األليافمادة االسبست )غبار  .18

 مركبات الفوسفور العضوية .19

 مركبات السيانيد العضوية .20

 الفينول العضوية وتتضمن الكلوروفيل فينول ومركبات .21

 / الهواء األثيرالمركبات العضوية من  .22

 العضوية الهالوجينينالمذيبات  .23

 الهالوجينينالمذيبات العضوية باستثناء المذيبات  .24

 مادة تشبه ثنائي البنزين متعددة روابط الكلورين. أ  .25

 مادة تشبه دايكسين فو ثنائي البنزين بروابط كلورية. أ  .26

 مركبات الهالوجين العضويةمعظم  .27

 المبيدات والمبيدات العشرية .ب
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 4الملحق 

 اإلدارة( وخطط ESIAsالبيئي واالجتماعي )األثر لمستوى الرابع من تقييمات امحتويات  عينة من 

 (ESMPsالبيئية واالجتماعية )

 (ESIA) واالجتماعيالبيئي األثر تقييم 

 ( حسب محتوى الجدول التالي:ESIAالبيئي واالجتماعي )األثر يُعد المستشار تقييم 

 بدقة اهم النتائج والتوصيات. تُناقش التنفيذ : الملخص .و

مواقعها الجغرافي مع  إلى إضافةالمرافق المقترحة وما يتبعها من تسهيالت وخدمات  المشروع: يُناقشوصف  .ز

 خرائطها تفصيلية وتخطيطها.

 .األصليينخطة تنموية للسكان  أوتوطين  إعادةخطة  إلىكما يعطي دالالت مرجعية عن الحاجة 

 واإلداريةالقانونية  واألطراطر السياسات  .ح

 (.EAتنفيذ التقييم البيئي ) إلىالتي تؤد   واإلداريةالقانونية  واألطريُناقش اطر السياسات  

( ونظمها وقوانينها بما في ذلك متطلبات تقارير السلطة RoYتصف طلبات وحاجات الجمهورية اليمنية ) 

 الوطنية للبيئة.

صحة والسالمة بالحماية التي يأتي بها المشروع وتتضمن دليل البيئة وال َمعنيّةتصف سياسات البنك الدولي ال 

(EHS العامة التابع لمجموعة البنك الدولي )القطاعية )حسب القطاع الصناعي المعني(. واإلرشادات 

 ممول أل تُفسر متطلبات البيئة  

 تحدد االتفاقيات البيئية الدولية التي وقعت/صادقت عليها الدولة. 

 البيئي واالجتماعي الراهن  الوضعبيانات  .ط

تدابير  أوبموقع المشروع والتصميم والعمليات والتشغيل  َمعنيّةمباشرة بالقرارات التقدم بيانات لها عالقة  .1

وطبقاتها )جيولوجيا(  األرضالتخفيض ومنها الخصائص المادية / الفيزيائية مثل التضاريس وطبيعة 

قتصادية الظروف االجتماعية واال إلى إضافةوالتربة والمناخ وجودة الهواء والهيدرولوجي )علم المياه(، 

المجتمعية والمجموعات الهشة والمهمشة ومصادر وتوزيع  واألنظمةمثل علم السكان والمستوطنات 

 الثقافي. واإلرث األراضيالعمل واستخدام  وأسواقالدخل والتوظيف 

 تغييرات متوقعة قبل بدء المشروع. أ تحديد  .2

الحالية والمقترحة للتطوير في مجال / موقع المشروع لكنها ليست مرتبطة  تاالعتبار النشاطابعين  األخذ .3

 مع المشروع بشكل مباشر.

 عند الحاجة. األصليةجمع البيانات من المصادر القائمة بحيث يتم جمع البيانات  .4

طة الشكل المرتب وأوجهتحديد وتقييم مدى وجودة ودقة وموثوقية البيانات المتوفرة وفجواتها الرئيسية  .5

 مزيد من االهتمام. إلىبالتقديرات والتنبؤات مع تحديد المواضيع التي ال تحتاج 

( منطقة عازلة 2الذ  يُـترك )األثر ( 1تنظيم وتقديم البيانات حسب ثالثة مستويات من التفاصيل: ) .6

 ( منطقة التأثير.3كم من محيط المرافق ) 1)فاصلة( على بعد 

 افيتقديم ملخص عن البيانات بشكل جغر .7

 بيئية أثار . 

 األساسة التي قد تغير ظروف خط الُمحتملوالسلبية  اإليجابيةالمشروع البيئية واالجتماعية  أثارالتنبؤ وتقييم  

 المراحل. إحالة/  وإنهاءوالتشغيل  اإلنشاءاتخالل فترة  اإلمكان( قدر باألرقامبشكل كمي )

البيئية واالجتماعية  اآلثاروتحديد كل من األثر وتقييم شدة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى  اآلثارالتفريق بين  

 الخاصة بالموقع. واآلثارالعامة 

 متبقية سلبية ال يمكن تخفيضها. أثار أ  أوتحديد تدابير التخفيض  

 استكشاف فرص للتحسين البيئي. 

 تحليل البدائل .ك

 وأيضامقارنة بين البدائل المجدية مقابل التسهيالت المتعلقة بالمرافق مثل التكنولوجيا والتصميم والتشغيل  

التكاليف  إلى إضافةة وجدوى تخفيضها الُمحتملالبيئية  اآلثارالحاالت الخارجة عن نطاق المشروع من منطلق 

 يتعلق بها من متطلبات مؤسسة وتدريب ورصد.الرأسمالية والمتكررة ومدى تناسبها مع الظروف المحلية وما 

مع ذكر القيم االقتصادية حيثما كان ذلك ممكنا  اإلمكانقدر األثر لكل من هذه البدائل، يجب احتساب حجم )كمية(  

 مجديا. أو

التي صدرت اختيار تصاميم المشروع الخاصة التي تم اقتراحها وتبرير مستويات االنبعاثات  أسسوضع  

 تخفيضه. أومنع التلوث  بشأنها وآلياتتوصيات 
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 واإلفصاحالمشاورات مع العامة  .ل

 وإنهاءتحضير  أثناءيعين ما ال يقل عن مستشارين اثنين لكل خط النقل )كهربائي(  إنيتوقع من المستشار  .1

 (.ESIAالبيئي واالجتماعي )األثر الشروط المرجعية وعندما يجهز تقرير تقييم 

 األشخاصللمشروع من قبل  إيجابيةتطلعات  أوامة بكل ما فيها من مخاوف سلبية الع المشاوراتيجب توثيق  .2

 آرائهم في تصميم المشروع. إدماج( وذكر كيفية PAPsالمتأثرون بالمشروع )

عن التقرير بطريقة وشكل ولغة سهل فهمها وسهل الوصول اليها لتمكين وتشجيع مشاركة كلية  اإلفصاح .3

 عامة.

 المالحق .م

 (.EAالمنظمات المشاركة بتجهيز تقرير التقييم البيئي ) صاألشخاالئحة  .1

األثر المراجع.  توثيق جميع مصادر المعلومات المكتوبة المنشور وغير المنشورة المستخدمة في تقييم  .2

 (.ESIAالبيئي واالجتماعي )

رة والتي المتأث األطرافوالمعرفة من  اآلراءالمشاركات والمشاورات العامة للحصول على  جميعتسجيل  .3

والسلبية لمقترح  اإليجابية اآلثار(، وهذا يتضمن NGOsالمنظمات غير حكومية ) إلى إضافةلديها اهتمام 

تفصيل آليات  المشاورات، معجلسات  أثناءالتي تم طرحها  واآلراءالمشروع.  يضم التوثيق المخاوف 

وجهات نظر المجموعات غير المشاورات )مثل المسوحات( التي تم استخداما للحصول على  أخرى

 ( المحلية.NGOsالمتأثرة والمنظمات غير حكومية )

 المشاورات مع الشركاء الرئيسيين من المؤسسات. تاجتماعاتسجيل  .4

 تلخيصها في النص الرئيسي. أواليها  اإلشارةالتي تمت  َمعنيّةتمثل الجداول البيانات ال .5

 التوطين(. إعادةالئحة التقارير ذات الصلة )مثال: خطة  .6

 البيئية واالجتماعية اإلدارةخطة 

 واإلنهاءوالتشغيل  اإلنشاءات أثناء الرصد( التدابير الفردية للتخفيض وESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةتصف خطة 

( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةوتعيين المسؤوليات المؤسسية وتخمين المصادر المطلوبة للعمل والتنفيذ.  تتضمن خطة 

 ما يلي:

 إلىتخفيضها  أوالبيئية السلبية الشديدة  اآلثارالتدابير المجدية وغير المكلفة التي تساعد على تجنب  التخفيض: تحددخطة  .أ

كافية.   أوالتخفيض مجدية وكلفتها مناسبة  إجراءاتحد مرضي.  تحتو  الخطة على تدابير تعويضية في حال لم تكن 

 التالية: األهدافومراحل التشغيل.  تم تنظيم الخطة من اجل  اإلنشاءاتز الخطة بين تمي

غير الطوعية. تحديد  المستوطنات أو األصليينالبيئة السلبية الهامة وتتضمن السكان  اآلثارتحديد وتلخيص جميع  .1

 صيانة.وال اإلنشاءاتمراحل  أثناءتدابير التخفيض البيئية واالجتماعية العامة والخاصة 

المعني والظروف الالزمة )مثال: األثر وصف التفاصيل الفنية لكل تدبير من تدابير التخفيض بما فيه نوع  .2

 التشغيلية كما هو مناسب. واإلجراءاتفي حاالت الطوارئ(، مع التصاميم ووصف المعدات  أواالستمرارية 

 النقل الكهربائي.تدابير لتخفيض الضرر للطيور المهاجرة التي قد تصطدم بخطوط  .3

 خطط التأهب لحالت الطوارئ / الكوارث. .4

البيئية واالجتماعية  اإلدارةوالتشغيل )مثال: خطة  اإلنشاءاتالمطلوبة في مراحل  األخرىتفصيل الخطط  .5

(ESMP( للمتعهد، خطط السالمة والصحة المهنية )OSH وخطط تدفق )العُمال. 

 بيئي محتمل لتلك التدابير.أثر  أ احتساب  .6

الملكية الثقافية(  أو األصليين، )مثال: للمستوطنات الغير طوعية والسكان أخرىخطط تخفيض  أ توفير الروابط مع  .7

 المطلوبة للمشروع.

 لتعبئة فجوات البيانات. إضافيةجمع بيانات  .8

 المتعهد أحكام .ب

( ضمن وثائق UNOPSيع )البيئية واالجتماعية التي سيضيفها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشار األحكامتحديد  

 واألداءمن اجل التأكد من السالمة البيئية بشكل مرضي  واإلشراف اإلنشاءاتالعطاء للتوريد والتركيب لمستشار  

 المرضي للمتعهدين البيئي واالجتماعي والصحي والسالمة.

هيل وما يتبع ذلك من ( في المجتمعات المتأثرة بنشاطات إعادة تأOSHالسالمة والصحة المهنية ) األحكامتغطي  

، العُمالمخيمات  /العُمالوتدفق  اإلنشاءاتالبيئية لمواقع  واإلدارةالصحة والسالمة على الموقع  وأمورمرافق ثانوية 

 والملكية والمعيشة. باألراضيالمجتمع والتعويضات المتعلقة  أعضاءوتوظيف  العُمالوحقوق 

 الرصدخطة  .ج

( EAالتي تم تقييمها في تقرير التقييم البيئي ) باآلثارالرصد مع الربط  أنواعوتحدد  الرصدومؤشرات  أهدافتحدد  

 (.ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةوالتدابير المخفضة التي تم وصفها في خطة 
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العمل ومواقع  وأولويات( وصف محدد وتفاصيل فنية لتدابير التخفيض تتضمن العوامل التي يجب قياسها 1توفير ) 

( 2تصويبية، ) ألفعال( وتحديد العتبات حيث تنشأ الحاجة أمكن إذاينات وتكرار القياسات وحدود الكشف )اخذ الع

التقارير كي )أ( التأكد من الكشف المبكر لظروف تتطلب تدابير تخفيض و )ب( توفير معلومات  وإجراءات الرصد

 حول سير العمل ونتائج التخفيض.

 المؤسسية الترتيبات .د

ضمن مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  واإلجراءاتوصف الترتيبات والتنظيم المؤسسي والمسؤوليات  

(UNOPS والشريك المنفذ وصاحب )والمتعهدين لتنفيذ تدابير التخفيض والرصد )مثال: من اجل  األصول

 والتقارير وتدريب الكوادر(.التصويبية والتمويل  العُمالومراقبة ورصد التنفيذ و واإلنفاذعمليات التشغيل 

 البيئية واالجتماعية النافذة )تنطبق عليهم(. األحكامتدريب المتعهدين على  

( ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةلتنفيذ ورصد خطة  األصولاحتساب المصادر المطلوبة عن طريق صاحب  

 ( والمعدات.LOEمثل ُمستوى الجهد المطلوب )

 الكفؤتغييرات تنظيمية للتأكد من التنفيذ  أو إضافي، اقتراح بناء القدرات ودعم فني ضروريا األمروكلما كان  

 (.ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةلذلك في خطة  المعدةالزمنية  األوقاتحسب 

 (GRMآلية معالجة المظالم ) .ه

 ئي.لكل خط نقل كهربا َشكاوى( الستالم وحل الGRMآلية معالجة المظالم ) إجراءاتوصف  .1

 جدول التنفيذ احتساب الكلفة: .و

كجزء من المشروع وتعكس جميع المراحل والتنسيق مع خطط تنفيذ  تنفذ إنجدول التنفيذ لتدابير التخفيض يجب  

 المشروع الشمولية.

 (.ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةاحتساب التكاليف الرأس مالية والمتكررة ومصادر التمويل لتنفيذ خطة  

 اكتشاف الصدفة إجراءات .ز

اكتشاف الصدفة للتأكد من وضع تدابير التخفيض وتدابير وقائية وتنفيذها في حال حدوث اكتشاف  إجراءاتوصف  .1

 فترة تنفيذ المشروع. أثناءالصدفة لمصادر ثقافية مادية 

 جدول التنفيذ احتساب الكلفة: .ح

جميع المراحل والتنسيق مع خطط تنفيذ  كجزء من المشروع وتعكس تنفذ إنجدول التنفيذ لتدابير التخفيض يجب  

 المشروع الشمولية.

 (.ESMPالبيئية واالجتماعية ) اإلدارةاحتساب التكاليف الرأس مالية والمتكررة ومصادر التمويل لتنفيذ خطة  
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 5الملحق 

 والحلول َشكاوىعينة من نموذج ال

 -------------------------------------------------------------------------------------------- االسم )ُمقدم الشكوى(

 ()PAPs(المتأثرون بالمشروع  األشخاصقم هوية )ر ------------------------------------------------------رقم الهوية

 (خلو المنطقة / المجتمع )هاتف /  -------------------------------------------------------------------االتصالبيانات 
 

 الدعوى  أونوع الشكوى 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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