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GDP إجمالي ناتج التنمية 
GIIP لصناعةع افي قطاة لجيدالية ولدت اسارلمماا 
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RPF إطار سياسة إعادة التوطين 
RMF-IU وحدة تنفيذ صندوق صيانة الطرق 
SAP خطة عمل الحماية 
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 التوطين إعادة سياسة إطار في المستخدمة المصطلحات مسرد

 .تعداد ووصف كامل لكافة الممتلكات التي ستتم حيازتها.  جرد األصول

ويُوفر التعداد المعلومات .  الذين سيتأثرون بحيازة األراضي واآلثار ذات الصلة إحصاء كامل ودقيق للسكان.  التعداد

 .األساسية الالزمة لتحديد األهلية للحصول على تعويض

الدفع نقد ا أو عين ا أو من خالل أصول أخرى مقابل حيازة األراضي بما في ذلك األصول الثابتة فيها وكذلك  هو .التعويض

 .ويكون التعويض بتكلفة االستبدال الكاملة.  مة عن أنشطة المشروعاآلثار األخرى الناج

يشير إلى التاريخ الذي لن يُعتبر بعده المتأثرين بالمشروع مؤهلين للحصول على تعويض، أي أنهم  .موعد اإليقاف النهائي

الجتماعية غير مدرجين في قائمة األشخاص المتأثرين بالمشروع كما هو محدد في الدراسة االستقصائية ا

ويتم تحديد موعد اإليقاف النهائي بطريقة مقبولة لجميع األطراف وموثقة وموزعة على نطاق .  االقتصادية

كما يمكن أن يكون التاريخ النهائي هو التاريخ .  هو التاريخ الذي يبدأ فيه التعداد التاريخ عادةويكون هذا .  واسع

ل التعداد، شريطة أن يكون هناك نشر فعّال للمعلومات حول الذي تم فيه تحديد منطقة المشروع الفرعي قب

 من)المنطقة التي تم تحديدها ونشرها بشكل مستمر ونظامي بعد رسم الحدود لمنع المزيد من تدفق السكان 

سيتم إبالغ جميع الجهات المعنية بما في ذلك المتأثرين بالمشروع ( 4.12في السياسة التشغيلية  22الحاشية 

 .النهائي وآثاره خالل اجتماعات الجهات المعنيةبالموعد 

هم األشخاص الذين ينتقلون إلى منطقة المشروع بعد التاريخ النهائي وبالتالي ال يحق لهم الحصول على .المتجاوزون

 .تعويض أو تدابير إعادة تأهيل أخرى يقدمها المشروع

د المشاريع من خالل خسارة األرض وما ينتج عن ذلك من هم األشخاص أو الكيانات المتأثرة بشكل مباشر بأح  .النازحون

 .فقدان المساكن أو الهياكل األخرى أو األعمال التجارية أو األصول األخرى

يتكون من التدابير المتخذة حتى يتمكن السكان المتضررون من تحسين مستوى معيشتهم السابق  .إعادة التأهيل االقتصادي

 .ستوىأو على األقل استعادة ذلك الم

 .معايير التأهيل للحصول على مزايا إعادة التوطين  .األهلية

ويُحدد القانون الوطني .  حق الدولة في حيازة األراضي ألغراض عامة باستخدام سلطتها السيادية  .حق االستمالك العام

 .الوكاالت العامة التي تتمتع بالحق في ممارسة حق االستمالك العام

ستحقاقات إعادة التوطين هي مجموع التعويضات وأشكال المساعدة األخرى المقدمة للنازحين ضمن تُعدّ ا  .االستحقاقات

وقد تشمل التعويضات النقدية أو العينية وتكاليف االنتقال إلى مكان آخر .  فئة األهلية الخاصة بهم ذات الصلة

 .واالنتقال إلى مكان آخروالمساعدة في إعادة تأهيل الدخل والمساعدة في التحويل واستبدال الدخل 

شركة أو مقاول أن  مجتمع منتطلب مجموعة أفراد أو ( متصورة أو فعلية)مشكلة أو مخاوف أو مسألة أو مطالبة   .التظلم

 .يقوم معالجتها وحلها

الشكاوى هي طريقة محلية قائمة على أساس رسمي لقبول وتقييم وتسوية التغذية المرتدة للمجتمع أو . آلية معالجة المظالم

 .من األفراد أو المجتمعات الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلب ا بالمشروع

هي امتالك األراضي من قبل الحكومة أو الوكاالت الحكومية األخرى للتعويض، ألغراض  .حيازة األراضي غير الطوعية

التفاوض على  وقد يُترك لصاحب األرض الحق في.  أنشطة المشروع الفرعي وذلك ضد إرادة صاحب األرض

 .ويشمل ذلك األراضي أو األصول التي يتمتع مالكها بحقوق عرفية ال نزاع عليها.  مبلغ التعويض المقترح

جميع الخسائر االقتصادية واالجتماعية المباشرة الناتجة عن أخذ األراضي وتقييد الوصول،  تُغطي .إعادة التوطين القسرية

وتُعتبر إعادة التوطين غير طوعية عندما ال يكون لألشخاص .  ية الالحقةإلى جانب التدابير التعويضية والعالج

وال تقتصر إعادة التوطين على .  أو المجتمعات المتضررة الحق في رفض أخذ األراضي أو تقييد الوصول إليها

راضي، حيازة األراضي والهياكل المادية على األ( 1: )النقل المادي ويمكن أن تشمل على ما يلي حسب الحالة

أو على األقل )إعادة التأهيل االقتصادي للنازحين لتحسين ( 3)النقل الفعلي و ( 2)بما في ذلك الشركات، و 

 .مستويات الدخل والمعيشة( استعادة

أو غير الزراعية وأي هياكل فيها سواء كانت مؤقتة أو دائمة والتي قد تكون  /تُشير إلى األراضي الزراعية و  .األرض

أي شيء ينمو أو يكون مثّبتا  بشكل دائم على " األرض"ويشمل مصطلح .  نشطة المشروع الفرعيمطلوبة أل

 .األرض، مثل المحاصيل والمباني والتحسينات األخرى واألحواض المائية الملحقة

نشطة امتالك أو نقل ملكية األراضي أو المباني أو األصول األخرى في هذا المجال ألغراض أ تعني  .حيازة األراضي

 . المشروع الفرعي مقابل تعويض عادل



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

هو مصطلح إلى المجموعة الكاملة من الوسائل التي يستخدمها األفراد واألسر والمجتمعات المحلية  .العيشكسب سبل 

لكسب العيش، مثل الدخل القائم على األجور والزراعة وصيد األسماك والقطاف وغير ذلك من سبل العيش 

 .الطبيعية والتجارات الصغيرة والمقايضةالمعتمدة على الموارد 

( على سبيل المثال، التعويضات وغيرها من المساعدات)تتألف من االستحقاقات  .عملية استعادة سبل كسب العيش

أو المجتمعات المحلية النازحة اقتصادي ا وذلك من أجل تزويدهم بالفرص  / بالمشروع ولألشخاص المتأثرين 

 .ادة سبل كسب معيشتهم على األقل، إن لم يكن تحسينهاوالموارد الكافية الستع

يعّرف بأنه القيمة المطلوبة للسماح للمتضررين من المشروع باستبدال األصول المفقودة بأصول ذات قيمة  .سعر السوق

 .مماثلة

األسرة ممن يُشكلون  من المشروعتشير إلى األسر أو مجموعة األشخاص المتضررين  األسر المتضررة من المشروع

النواة أو األسرة الموسعة التي تتعايش أو تعيش في نفس المنزل أو منطقة معينة وستتعرض لتأثيرات حيازة 

 .األرض بغض النظر عما إذا كانوا نازحين فعلي ا أو قد انتقلوا من مكان آخر أو ال

يتم ( 1: )مشاريعه الفرعيةأي شخص، بحكم تنفيذ المشروع، أو أي من مكوناته أو  . الشخص المتضرر من المشروع

بما في ذلك األراضي السكنية أو الزراعية أو أراضي )حيازة حقه أو ملكيته أو مصلحته في أي منزل أو أرض 

أو أي أشياء أخرى ثابتة أو أي أصول أخرى ثابتة أو منقولة، أو تصبح مملوكة كلي ا أو جزئي ا بصفة ( الرعي

يتأثر مستوى ( 3)أو مهنته أو عمله أو محل إقامته أو موطنه سلب ا، أو  تتأثر أعماله( 2)دائمة أو مؤقتة، أو 

 .معيشته سلب ا

تعني تقديم المساعدة اإلنمائية باإلضافة إلى التعويضات مثل إعداد األرض أو التسهيالت االئتمانية أو  .إعادة التأهيل

من العمل على تحسين مستويات  التدريب أو فرص العمل الالزمة لتمكين المتأثرين بالمشروع والنازحين

معيشتهم وقدراتهم على كسب الدخل ومستويات إنتاجهم، أو على األقل الحفاظ عليها في المستويات التي كانت 

 .عليها قبل المشروع

يشير إلى النقل الفعلي لألشخاص المتأثرين بالمشروع من مكانهم أو مسكنهم أو مكان عملهم أو  .آخر االنتقال إلى مكان

 .مباني التجارية الموجودين فيها قبل للمشروعال

وعند تطبيق طريقة التقييم هذه، ال .  تعّرف على أنها قيمة السوق لألصول باإلضافة إلى تكلفة المعامالت .تكلفة االستبدال

ي وحيثما توجد أسواق عاملة، تكون تكلفة االستبدال ه.  ينبغي أن يؤخذ في االعتبار استهالك الهياكل واألصول

وحيثما ال .  قيمة السوق المحددة من خالل التقييم العقاري المستقل والكفء باإلضافة إلى تكاليف المعامالت

توجد أسواق عاملة، يُمكن تحديد تكلفة االستبدال من خالل وسائل بديلة، مثل حساب قيمة إنتاج األرض أو 

والعمل لبناء الهياكل أو األصول الثابتة األخرى، األصول اإلنتاجية، أو القيمة غير المستهلكة لمواد االستبدال 

 .باإلضافة إلى تكاليف المعامالت

هي وثيقة التخطيط التي تصف ما سيتم القيام به لمعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية المباشرة  .خطة عمل إعادة التوطين

 .المرتبطة بأخذ األراضي قسري ا

ر المتخذة لضمان تقديم المساعدة لألشخاص المتأثرين بالمشروع والنازحين الذين قد لتدابيتغطي  .مساعدات إعادة التوطين

يحتاجون إلى نقلهم فعلي ا مع حصولهم على المساعدة أثناء االنتقال، مثل بدالت النقل أو مناطق السكن أو 

 .اإليجار، أو التدريب أيها كان ممكن ا وذلك عند الضرورة لتسهيل إعادة التوطين

هي اآلثار المادية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية المباشرة ألنشطة إعادة التوطين في  . عادة التوطينآثار إ

 .المشروع والمناطق المضيفة

المختصرة هو إطار إعداد خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين  .إطار سياسة إعادة التوطين

 .ء تنفيذ المشروعالفرعية أثنا للمشروعات

.  دراسة استقصائية كاملة ودقيقة لألفراد واألسر المتضررة من المشروع.  الدراسة االستقصائية االجتماعية االقتصادية

العمر وحالة )وتُحدد الدراسة االستقصائية الوضع االجتماعي االقتصادي لكل شخص متضرر من المشروع 

ويرّكز على األنشطة ( در الدخل واألصول المادية المتاحة والديوناألسرة وعدد المعالين ومستوى الدخل ومصا

ويتم إيالء اهتمام خاص باحتياجات األشخاص .  المدرة للدخل والمؤشرات االجتماعية االقتصادية األخرى

 .المستضعفين بين األشخاص المتأثرين بالمشروع

أو إذن من السلطات المعنية بالبناء، ونتيجة  /هو شخص يشغل األرض دون مطالبات قانونية باألرض و  .واضع اليد

 .لوضعه غير القانوني أو شبه القانوني، تكون البنية التحتية والخدمات عادة غير كافية

هي األشخاص أو المجموعات الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالمشروع وكذلك أولئك الذين   .الجهات المعنية

وقد .  أو القدرة على التأثير في نتائجه، سواء بشكل إيجابي أو سلبي /مشروع و قد يكون لديهم مصالح في ال

يشمل ذلك المجتمعات المحلية أو األفراد المتأثرين محلي ا وممثليهم الرسميين أو غير الرسميين والسلطات 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

جموعات ذات الحكومية الوطنية أو المحلية والسياسيين والزعماء الدينيين ومنظمات المجتمع المدني والم

 .االهتمامات الخاصة أو المجتمع األكاديمي أو غيرها من الشركات

وع وأولئك الذي من المحتمل أن يتأثروا لمشرم ابين مقدة مستمروشاملة واسعة وعملية  هي.مشاركة الجهات المعنية

المعلومات ويشمل ذلك االستشارات والكشف عن .  وعلمشردة  ما يستمر طوال مدة اعاوع وهو أمر لمشربا

 .ونشرها ومشاركتها

إلى األشخاص الذين قد يكونون عرضة بشكل غير متناسب أو يواجهون خطر التهميش يرمز هو مصطلح  المستضعفون.

األسر التي يعيلها المعوقون، ( 2)األسر التي تُعيلها امرأة والتي لديها معالون، ( 1)نتيجة إعادة التوطين، أي، 

ا والتي ال توجد لديها وسائل للدعم، ا( 4)األسر الفقيرة، ( 3) األسر دون ( 5)ألسر المسنة التي ال تملك أرض 

 .األقليات العرقية( 6)ضمان حيازة، و 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 تنفيذي ملخص

 .للخدمات الحضرية المتكاملةللمشروع الطارئ  تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين هذا 

مات المتكاملة للمدن في اليمن لدعم إعادة إعمار اليمن وتعافيه، ويقوم البنك الدولي بتمويل برنامج مشروع طوارئ الخد

المشاريع في األوضاع التي بأمس الحاجة ) ،12للبنك الدولي، الفقرة  10.00من السياسة التشغيلية  12بموجب أحكام الفقرة 

المهمة في مدن مختارة حيث ويهدف المشروع إلى استعادة الوصول إلى الخدمات .  للمساعدة أو تعاني من معيقات القدرات

الخدمات البلدية الثالثية وإدارة ( 1: )وتغطي الخدمات المستهدفة أربعة قطاعات هي.  وقع معظم الضرر المتصل بالنزاع

.  الكهرباء للخدمات األساسية( 4)، و الطرق الحضرية( 3)، والمياه الحضرية والصرف الصحي ( 2)النفايات الصلبة، و

وتكون المدن المرشحة .  وع على شكل مشاريع فرعية في ثالث مدن على األقل للسنة األولى من التدخلويتم تنفيذ المشر

 .المحتملة للسنة األولى هي عدن والُحديدة وصنعاء

بشأن  4.12يسترشد إطار سياسة إعادة التوطين باإلطار القانوني والتنظيمي الذي حددته السياسة التشغيلية للبنك الدولي 

لتوطين غير الطوعي والقوانين واللوائح اليمنية المتعلقة بحيازة األراضي وملكيتها، والنزوح االقتصادي، وإعادة إعادة ا

األهلية للحصول على الفوائد والمشاركة العامة : وسيتم تطبيق متطلبات البنك الدولي في مجاالت. التوطين والتعويض

التوطين وذلك لمعالجة الفجوات بين المتطلبات الوطنية ومتطلبات البنك واإلفصاح، ومواعيد التوقف والمساعدة على إعادة 

 .الدولي

ويتولى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤولية تنفيذ المشروع بشكل عام، بالتعاون مع ثالثة شركاء منفذين محليين 

وقد قام مكتب .  صيانة الطرق صندوقيذ ووحدة تنف وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  مشروع األشغال العامة و: وهم

األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوظيف مسؤول إجراءات وقائية بيئية واجتماعية مقيم في صنعاء لإلشراف على 

التنفيذ  واالجتماعية وضماناإلجراءات الوقائية للمشروع باإلضافة إلى خبير دولي لدعم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية 

 .إلطار سياسة إعادة التوطين الشامل

 :وقد تكون إعادة التوطين القسرية بسبب أنشطة المشروع التالية

 االستحواذ المؤقت على األراضي لتحويل حركة المرور أثناء البناء وتراكم   .االستحواذ المؤقت على األراضي

حواذ على األراضي مؤقت ا باإلضافة إلى ذلك، االست.  مواد البناء واألتربة المحفورة والغطاء الصخري

 .ألغراض إنشاء مخيمات العمال ومكاتب المهندسين واإلقامة للحراس الليليين

  قد تُقيّد أنشطة البناء الوصول إلى المنازل والمحالت التجارية والشركات والحدائق أو   .تقييد الوصول /حظر

 .غيرها من الممتلكات

 والبستنة أو  تستخدم للمحاصيلالمؤقت إذا كانت األراضي  تشمل االستحواذ  .التأثيرات على سبل العيش

 .التجار الصغار أو أكشاك السوق أو االستبعاد المؤقت لجامعي النفايات من مواقع دفن النفايات

 :للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري 4.12تُحدد شروط األهلية لتعويض إعادة التوطين في مبادئ السياسة التشغيلية

بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية المعترف بها بموجب )ك الذين لديهم حقوق قانونية رسمية في األرض أولئ (.أ)

 (قوانين البلد

أولئك الذين ليس لديهم حقوق قانونية رسمية في األرض في الوقت الذي يبدأ فيه التعداد ولكن لديهم مطالبة بهذه  (.ب)

البات ُمعترف ا بها بموجب القوانين اليمنية أو تصبح معترف ا بها من شريطة أن تكون هذه المط -األرض أو األصول 

 خالل عملية محددة في خطة إعادة التوطين

 أولئك الذين ليس لهم حق قانوني معترف به أو مطالبة في األرض التي يشغلونها (.ج)

لمشروع والتي من المحتمل أن يرد في الجدول أدناه مصفوفة االستحقاق المنطبقة على مختلف فئات األشخاص المتأثرين با

 :تتأثر بالمشروع

 األصل المتأثر
فئة المتأثر 
 بالمشروع

 دليل التعويض نوع التأثير

الحيازة المؤقتة لألراضي من أجل  مالك األرض األرض
 األعمال والبناء

تأجير األراضي بناًء على تعِرفة السوق مع مراعاة المعدالت اعتباًرا من 
ادة األراضي وجميع األصول الموجودة على األرض إلى الفترة الحالية واستع

 :الحالة السابقة، بما في ذلك التعويض عن إزالة ونقل

 األصول المنقولة، والمواد القابلة لالستخدام؛ 

 األصول الحكومية والبلدية؛ 

 استعادة مصادر الدخل التي تم استخدامها لفترة. 
 المدنية في المستقبل  أي قيود محتملة على استخدام األراضي واألعمال

 نتيجة لألعمال والبناء في إطار المشروع
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 األصل المتأثر
فئة المتأثر 
 بالمشروع

 دليل التعويض نوع التأثير

الحيازة المؤقتة لألراضي من أجل  مستخدم غير رسمي األرض
 األعمال والبناء

 .استعادة أو استبدال أو تعويض جميع األصول التالفة أو التي تمت إزالتها
ألدنى في حالة خسارة الدخل، يتم تحديد بدل اإلزعاج على أساس الحد ا

 من اإلزعاج على أساس تناسبي( أيام 7)لألجور لكل أسبوع 

الحيازة الدائمة لألراضي من أجل  مالك األرض األرض
 األعمال والبناء

أرض بديلة ذات قيمة سوق مساوية مع خيار تحديد األولوية ضمن المساحة 
في حالة عدم توافر األراضي، سيتم دفع تعويض نقدي بسعر .  والخصوبة

ق وقيمة االستبدال، بما في ذلك رسوم التسجيل وإعادة تسجيل الحقوق السو
إذا لم يكن .  وتكاليف استرداد األراضي لضمان حالة األراضي المتضررة

 .الجزء المتبقي من قطعة األرض مجديًا اقتصادًيا، يتم شراء القطعة بالكامل

الحيازة  الدائمة لألراضي من أجل  مستخدم غير رسمي األرض
 عمال والبناءاأل

يكون التعويض عن فقدان الهياكل .  يكون التعويض عن األرض غير متوقع
يحصل المتأثرون بالمشروع الذين ال يملكون سند : والمساعدة في النقل مطلوبة

ملكية أو مطالبات قانونية على تعويض يُعادل تكلفة االستبدال للهياكل وغيرها 
تعويضهم عن قطع األراضي التي تم وبداًل من . من األصول ما عدا األرض

سحبها منهم، يتم تقديم المساعدة في إعادة التوطين في منطقة سكنية جديدة 
 .اعتماًدا على شروط معينة بناًء على حاالت فردية

الحيازة الدائمة لألراضي من أجل  مستخدم غير رسمي األصول
 األعمال والبناء

 .ستبدالالتعويض نقًدا لألصول المرتبطة بقيمة اال
وفي حالة خسارة الدخل، سيتم دفع التعويض على أساس الحد األدنى لألجور 

 .لمدة ستة أشهر مع الحق في إنقاذ المواد القابلة لالستخدام

أي هيكل بما في 
ذلك هيكل السور 
أو هيكل الصرف 

 الصحي

ال والحق في إنقاذ المواد القابلة هيكل بديل أو تعويض نقدي بقيمة االستبد الحيازة الدائمة للهيكل مالك الهيكل
 .لالستخدام

قسم من مجمع 
سكني متأثر مؤقتًا 
أو تأثر الوصول 

إلى المنزل بسبب 
 األعمال

المستأجر أو مالك 
 البيت

 .إعادة األرض إلى حالتها األولية  تقييد الوصول إلى المنازل

  المجمع /توفير الوصول المؤقت البديل إلى المنزل 

 الحتياجات المتأثرة مثل مواقف السيارات البديلةتعويض عيني عن ا. 

  ( أيام 7)تحديد بدل اإلزعاج على أساس الحد األدنى لألجور لكل أسبوع
يتم تحديد صيغة محددة للبدل في )من اإلزعاج تُحسب على أساس تناسبي 

 (.خطة عمل إعادة التوطين ذات الصلة

البائعين أو رجال  األعمال
 األعمال

 من خاللالتعويض النقدي عن الخسائر التجارية المقّدرة والتي تم تقييمها  .بسبب األعمالخسارة العمل 
خالل ( إذا لم تكن هناك سجالت)سجالت األشهر الثالثة السابقة أو ما يعادلها 

 .فترة األعمال عند انقطاع العمل
 أيام من ربح األعمال 7بدل إزعاج  يُعادل 

التعويض عن خسارة الدخل خالل الفترة االنتقالية، وتقديم مساعدات إعادة  العمل خسارة مكان صاحب العمل األعمال
التوطين لنقل األعمال وإعادة التأهيل االقتصادي لضمان استعادة الدخل، حسب 

 .الحاجة

باإلضافة إلى التعويض عن األرض، يُسمح للمالك بالحصول على المحاصيل  خسارة المحاصيل المالك المحاصيل
 .مة وتعويض نقدي بأعلى قيمة سوق للموسم الزراعيالقائ

وبالنسبة لالستخدام المؤقت لألرض، وعند خسارة وقت البذار، يتم دفع 
تعويض عن الغطاء النباتي الذي تمت خسارته على أساس قيمة السوق 

 .للمحصول السابق

 .التعويض النقدي للموسم الزراعييُسمح بالحصول على المحاصيل القائمة و خسارة المحاصيل المستأجر المحاصيل
وبالنسبة لالستخدام المؤقت لألرض، وعند خسارة وقت البذار، يتم دفع 

 التعويض
 .لقاء خسارة الغطاء النباتي على أساس قيمة السوق للمحصول السابق

التي سعر الشتلة والتعويض النقدي لقيمة الحصاد مضروبةً بعدد السنوات  األشجار المالك أشجار الفاكهة
 .يستغرقها وصول الشتلة إلى مرحلة النضج

األشجار غير 
 المثمرة

 .الخشب أو المكافئ النقدي لقيمة الخشب األشجار المالك

األصول السكنية 
 /والتجارية 

تعويض مصادر 
 الدخل

األشخاص 
المستضعفين الذين 
يتم تحديدهم على 
أساس مدفوعات 

المساعدة االجتماعية 
مدفوعات العجز )

قاعدين واألرامل والمت
واألسر التي تعيلها 

نساء واألسر التي تقع 
( دون مستوى الفقر

باإلضافة إلى التعويض عن األصول التي تتم خسارتها، من المقرر أن  - 1 الناس المستضعفين
يكون بدل اإلزعاج سنة واحدة من مدفوعات المساعدة االجتماعية 

 .التكميلية
 .المقدم في إزالة ونقل الموادالدعم . 2
المساعدة في التقدم ( يتم إيالء اهتمام خاص لتعويض الدخل وتدابير مثل أ. 3

األنواع األخرى من المساعدة المطلوبة على ( بطلب لمركز البطالة وب
 أساس كل حالة على حدة

 تم النظر في المنافع فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية في غضون عام واحد. 4
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 األصل المتأثر
فئة المتأثر 
 بالمشروع

 دليل التعويض نوع التأثير

حسبما تحدده 
 المشاورات

 /المباني 
 الهياكل

يتم تقديم التعويضات العينية من حيث بناء الهياكل الجديدة أو إصالح الهياكل  الحيازة الدائمة األصول العامة
 .التي تضررت جزئيًا بسبب المشروع

خسارة سبل 
 العيش

جميع األشخاص 
المتأثرين بالمشروع 

الذين فقدوا سبل 
 عيشهم

ل العيش، سيحصل على المساعدة جميع المتأثرين في حالة خسارة سب خسارة سبل العيش
بالمشروع الذين خسروا سبل كسب العيش بغض النظر عن سند ملكية 

 .األرض

 : سيتضمن تخطيط إعادة التوطين الخطوات األساسية التالية ألي مشروع فرعي قد يؤدي إلى إعادة التوطين القسري

  وسيتم تحديد موعد توقف نهائي لألهلية بطريقة مقبولة . المتأثرةتعداد شامل للمتأثرين بالمشروع وقائمة بأصولهم

 لجميع األطراف وتكون موثّقة وموزعة على نطاق واسع

  دراسة استقصائية اجتماعية اقتصادية لألفراد واألسر المتضررة مع إيالء اهتمام خاص باحتياجات األشخاص

 .ك المهمشينالمستضعفين بين األشخاص المتأثرين بالمشروع، بما في ذل

  تقييم لألصول المتأثرة، بما في ذلك األشجار والمحاصيل وتوثيق األشخاص المتأثرين بالمشروع والتحقق من

 األصول بواسطة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع األطراف المعنية

للمشاريع الفرعية أو خطط عمل إعادة  وسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإعداد خطط عمل إعادة التوطين

كما بإعداد والموافقة على الشروط المرجعية لخطة عمل إعادة التوطين مع .  التوطين المختصرة بدعم من الشركاء المنفذين

وسيتم تعيين استشاريين خارجيين على أساس .  شريك التنفيذ المعني وتقديمها إلى البنك الدولي لمراجعتها وتخليصها

وسيوافق مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي على إنشاء .  تهم وخبرة إعادة التوطين ذات الصلةمؤهال

 .خطط عمل إعادة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين المختصرة وسيتم نشرها على موقعيهما اإللكترونيين

وسيضمن مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية .  نستكون مشاركة المواطنين عملية مستمرة طيلة عملية إعادة التوطي

مم المتحدة لخدمات المشاريع ونقاط االتصال لدى شركاء تنفيذ اإلجراءات الوقائية أن المتأثرين ألواالجتماعية التابع مكتب ا

 .ي المشروعبالمشروع وأي جهات معنية ذات صلة تصبح على علم بأنواع التعويض ومبادئ التقييم وآلية معالجة المظالم ف

 :الوكاالت المعنية على تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين المعنية على النحو التالي قدرةيتم تلخيص تقييم 

 مم المتحدة لخدمات ألتعيين مسؤول ثاني لإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في المكتب المستقبلي لمكتب ا

دي مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الدور نفسه وسيؤ.  المشاريع في عدن ابتداء  من السنة الثانية

وقد يتم تعيين .  واالجتماعية في المحفظة الموجودة في عدن الوقائية البيئيةإلجراءات االذي يؤديه مسؤول 

شرق  مسؤول إجراءات وقائية بيئية واجتماعية في السنة الثالثة ألنشطة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في

 .اليمن

  ُسيغطي خبراء اإلجراءات الوقائية الحاليين في مشروع األشغال العامة إجراءات الحماية للمشروعات الفرعية

وسوف يقوم برنامج مشروع األشغال العامة بتعيين موظفين إضافيين أو .  لبرنامج مشروع األشغال العامة

 .توظيف استشاريين محليين حسب الحاجة

 مويل توظيف أحد متخصصي إجراءات الوقاية البيئية واالجتماعية ليكون بمثابة نقطة اتصال سيقوم المشروع بت

 .لإلجراءات الوقائية للمشروع ضمن مياه المدن

  سيوفر المشروع التدريب المهني والتوجيه لخبيَرين بيئيين واجتماعيين موظفين حالي ا لدى وحدة تنفيذ صندوق

 .صيانة الطرق

المتحدة لخدمات المشاريع برصد تنفيذ إطار سياسة إعادة التوطين واإلبالغ عنه بمساهمات من شركاء وسيقوم مكتب األمم 

وسوف يضمن مسؤول اإلجراءات االحتياطية البيئية واالجتماعية أن يتم تضمين مراقبة اإلجراءات االحتياطية في .  التنفيذ

 .التقارير الفصلية للمشروع المرسلة إلى البنك الدولي

.  وم المشروع بإنشاء آلية لمعالجة المظالم سيتم استخدامها في القضايا البيئية وإعادة التوطين والقضايا االجتماعيةسيق

مم المتحدة لخدمات المشاريع والشركاء المنفذين بتعيين أو تسمية نقطة اتصال آللية معالجة المظالم ألوسيقوم كل من مكتب ا

 .المشروع للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بنشاط



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 األول الفصل
 عامة ومعلومات المقدمة

 المقدمة 1.1

تُقدم هذه الوثيقة إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن والذي سينفذه  .1

 .مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

تية االقتصادية واالجتماعية صغيرة وسيحظى المشروع بمزايا اجتماعية واسعة النطاق ألنه سيمول البنى التح .2

النطاق والتي تتطلب استخدام الكثير من اليد العاملة والتي تُحددها المجتمعات المحلية وسيحسن الوصول إلى الخدمات 

ومن المتوقع أن ترتبط التحديات االجتماعية األساسية بمشاركة المجتمع في تحديد .  االجتماعية األساسية في ُمدٍن مختارة

 .نفيذ األنشطة ذات األولوية التي سيمولها المشروع بسبب سياق الصراع والقيود األمنيةوت

ترتبط التحديات االجتماعية الرئيسية للمشروع بمشاركة المجتمع في تحديد وتنفيذ األنشطة التي يُمولها المشروع  .3

اضي أو نزوح فعلي حيث أنه يدعم إعادة ولن يشمل المشروع أي حيازة دائمة لألر.  بسبب سياق النزاع والقيود األمنية

ومع ذلك، قد يكون .  تأهيل وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة، ومن المخطط أن تتم جميع األنشطة على المساحة القائمة

ألنشطة المشروع تأثير على سبل العيش من خالل التسبب في عراقيل اقتصادية طفيفة ومؤقتة، تؤثر بشكل رئيسي على 

ولن يقوم المشروع بتمويل المشاريع الفرعية إذا .  ال التجارية غير الرسمية وجامعي النفايات في مواقع دفن النفاياتاألعم

ولهذه .  كان هناك متجاوزون أو واضعوا يد داخل المنطقة المقترحة ألي أنشطة، حيث أنه سيتوجب نقلهم إلى مكان آخر

ويتم إعداد إطار سياسة إعادة ( OP 4.12)الدولي بشأن إعادة التوطين القسري  األسباب يتم تطبيق السياسة التشغيلية للبنك

 .التوطين لألغراض االحترازية للمشروع بأكمله

 المعلومات األساسية 1.2

تسبب الصراع الدائر في اليمن في خسائر كبيرةٍ في األرواح ونزوحٍ داخلي وتدمير البنية التحتية وتعطٍل في تقديم  .4

ومنذ بداية النزاع .  اعات الرئيسية في اليمن، مما أدى إلى تفاقم الوضع اإلنساني الذي كان هش ا من قبلالخدمات عبر القط

، أصبح توفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والكهرباء والمياه في حالة توقف تام في العديد من 2015في مارس 

لوصول إلى المساعدة الالزمة إلنقاذ األرواح في حين فرض قيود على وقد أثر تدمير البنية األساسية بشدة في ا.  المحافظات

وعلى التنقل وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وخفض عدد الموظفين بسبب ( أو األدوية /مثل الغذاء والوقود و )الواردات 

عطل كبير في سلسلة التوريد عدم دفع الرواتب، وقد تسبب عدم وجود ميزانية تشغيل للسلطات المحلية وما إلى ذلك في ت

 .وفي التوفر العام للخدمات

في ضوء تقليل أو حتى غياب الخدمات العامة، اعتمدت المجتمعات استراتيجيات مختلفة للتكيف، بما في ذلك  .5

الجة استخدام مصادر المياه الطاقة البديلة واالعتماد على مقدمي الخدمات البديلة ومبادرات تقديم الخدمات المجتمعية لمع

فعلى سبيل المثال، يعتمد العديد من السكان في مدينة عمران على حلول الطاقة الشمسية التي ال تعتمد على الشبكة .  النقص

ا في ضمان صمود المجتمعات.  الكهربائية للحصول على الكهرباء ا حاسم   .وقد أدت هذه اآلليات البديلة دور 

.  من تقييم األضرار واالحتياجات أّن خدمات المدن في اليمن مترابطة بعمقتوضح النتائج األولية من المرحلة الثانية  .6

وغالب ا ما ينتقل الضرر المادي الذي يلحق بالهياكل األساسية ونقص الوظائف في أحد القطاعات إلى قطاعات أخرى مع 

المثال، يرتبط نقص  ففي مدن مثل عدن على سبيل.  ترتب عواقب كبيرة على كل من الوصول إلى الخدمات ونوعيتها

ونتيجة لذلك، ال .  الوظائف في قطاع المياه بشكل مباشر أكثر بنقص الكهرباء وليس بالضرر المادي بالبنية التحتية للمياه

وبالمثل، .  تزال مياه الصرف الصحي تفيض في شوارع عدن، مما يؤدي بدوره إلى آثار كبيرة على قطاعي الصحة والنقل

اء في العديد من المدن في اليمن ال يرتبط فقط بالضرر الذي يلحق بالبنية التحتية في منشآت الطاقة فإن عدم وجود الكهرب

وتُثبت .  وإنما بنقص الوقود، من بين أمور أخرى بسبب القيود الشديدة على وسائل النقل والقيود المفروضة على الوصول

عدد القطاعات يوفر التآزر ويستجيب لالحتياجات متعددة األوجه هذه الروابط الشاملة للقطاعات الحاجة إلى نهج متكامل ومت

 .على أرض الواقع

 األساس المنطقي إلعداد إطار سياسة إعادة التوطين 1.3

ا لسياسة إعادة التوطين ألن الطبيعة الدقيقة للمشاريع 4.12تماشي ا مع السياسة التشغيلية  .7 ، يستخدم المشروع إطار 

ير معروفة بشكل كامل في وقت تقييم المشروع، وذلك بدال  من استخدام من خطة عمل إعادة الفرعية وموقعها وتأثيراتها غ

ويُحدد إطار سياسة إعادة التوطين مبادئ إعادة التوطين والترتيبات التنظيمية ومعايير التصميم التي سيتم تطبيقها .  التوطين

ع، وذلك لضمان أن األشخاص المتأثرين بالمشروعات على المشروعات الفرعية التي سيتم إعدادها أثناء تنفيذ المشرو



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

تمت استشارتهم بشأن الخيارات المتاحة ( 2)هم على اطالع بخياراتهم وحقوقهم المتعلقة بإعادة التوطين، ( 1: الفرعية

االستبدال تم تزويدهم بتعويض فوري وفعال بتكلفة ( 3: )وُعرض عليهم بدائل إعادة التوطين المجدية تقني ا واقتصادي ا، و

وبشكل أكثر تحديد ا، يُحدد إطار سياسة إعادة التوطين األدوار .  الكاملة لخسائر األصول المنسوبة مباشرة إلى المشروع

 .والمسؤوليات واإلجراءات وأساليب ومعدالت التعويض المتفق عليها

لبيئية واالجتماعية لتلبية متطلبات قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في الوقت نفسه بإعداد إطار لإلدارة ا .8

 (.4.01السياسة التشغيلية )سياسة التقييم البيئي للبنك الدولي 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 الثاني الفصل

 المشروع وصف

من السياسية  12بموجب أحكام الفقرة المشروع الطارئ للخدمات الحضرية  المتكاملة  يقوم البنك الدولي بتمويل  .9

في األوضاع التي بأمس الحاجة للمساعدة أو تعاني من معيقات  ، المشاريع12ة للبنك الدولي، الفقر 10.00التشغيلية 

 .القدرات

يتمثل الهدف الكلي للمشروع في استعادة الوصول إلى خدمات المدن المهمة في مدن يمنية مختارة حيث وقع معظم  .10

البلدية الثالثية وإدارة النفايات الخدمات ( 1: )وتُغطي الخدمات المستهدفة خمسة قطاعات هي.  الضرر المتصل بالنزاع

.  الكهرباء للخدمات األساسية واإلسكان( 4)، و الطرق الحضرية( 3)، والمياه الحضرية والصرف الصحي ( 2)الصلبة، و

وتكون المدن المرشحة .  ويتم تنفيذ المشروع في شكل مشاريع فرعية في ثالث مدن على األقل للسنة األولى من التدخل

ولن يتم إجراء أي استثمارات في أي من القطاعات ما لم يكن هناك .  سنة األولى هي عدن والُحديدة وصنعاءالمحتملة لل

أو الشبكة أو النظام ذي الصلة سوف تعمل بما يكفي لضمان االستخدام الكامل  /دليل كاف على أن سلسلة التوريد و 

 .لالستثمار

وسيعمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع .  لخدمات المشاريعيتم تنفيذ المشروع من قبل مكتب األمم المتحدة  .11

ووحدة التنفيذ التابعة  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  و العامة،مشروع األشغال : مع ثالثة شركاء منفذين محليين

 .لصندوق صيانة الطرق

 إعادة الخدمة.  1المكون  2.1

 الصلبةالمخلفات  وإدارة  االضافية  الخدمات البلدية 2.1.1

محدودة النطاق وعلى مستوى الحي والتي  اضافية يشتمل المكون الفرعي للمشروع على منتجات وبنية تحتية بلدية  .12

وسوف يستند اختيار االستثمارات إلى احتياجات األولوية التي يتعرف .  من شأنها تحسين الوصول إلى الخدمات البلدية

وبما أنه سيتم توفير البنية .  أو المجتمعات المحلية /يئات القطاعات و عليها كل مجتمع مدينة مستهدف بالتعاون مع ه

ا في استعادة النشاط االقتصادي المحلي وتوليد  التحتية من خالل المقاولين المحليين، سيساعد هذا المكون الفرعي أيض 

 .ومقدمي الخدماتالعمالة المحلية من خالل مشاركة مقاولين صغار من القطاع الخاص وموردي مواد البناء 

 :يمكن أن تشمل األنشطة التي يدعمها المكون الفرعي .13

قبل أي استثمارات في هذا القطاع في أي مدينة، سيتم إجراء تقييم مالءمة الموقع  . إدارة النفايات الصلبة (1

 وسوف ينتج عن التقييم خطة عمل مصممة لتمكين أنشطة جمع . الحالية التخلص من المخلفات لمواقع 

يكون عمليا  ويراعي ظروف النزاع ويُنفذ  مكب المخلفات الصلبة باالقتران مع برنامج إدارة موقع  لفاتالمخ

واستناد ا إلى خطة العمل، .  تدابير التخفيف المحددة لتلبية متطلبات اإلجراءات الوقائية وتقليل التأثيرات البيئية

القائمة على المخرجات إلعادة عمليات جمع ونقل عقود الخدمات : قد تشمل األنشطة الممكنة في هذا القطاع

 وتدابير التخفيف من المخاطر البيئية واالجتماعية في مواقع  التخلص من المخلفاتالنفايات الصلبة إلى مواقع 

مثل صناديق تجميع )، ومحطات الوزن لمواقع دفن النفايات، ومحدودية توفير المدخالت مكبات المخلفات

وبالنظر إلى اآلثار الصحية الوشيكة للقمامة غير المحصلة في الشوارع، سيتم جمع (.  لكالنفايات وما إلى ذ

على  مكبات المخلفات النفايات كأحد االستجابات لوباء الكوليرا بالتوازي مع تدابير التخفيف الضرورية في 

الحالي غير مناسب بسبب  مكب المخلفات وإذا وجد التقييم أن موقع .  النحو المحدد في تقييم مالءمة الموقع

المخاطر الصحية والبيئية الشديدة، وأن اإلجراءات التصحيحية بالتالي غير مجدية في نطاق هذا المشروع، 

 إجراء عمليات جمع  تأجيل البديلة، إن أمكن أو فيالمخلفات في المكبات سيعمل المشروع إما على التخلص من 

 .من هذه المدينة المخلفات

بما في )الموجودة  وفتحات المجاريإعادة تأهيل غرف التفتيش  الصرف الصحي في الجوار أنشطةقد تشمل  (2

وإصالح أو توسيع أنابيب الصرف الصحي التي ال تغطيها ( المجاري المتضررة أغطية فتحاتذلك استبدال 

 .التخلص من المياه /شبكات المجالس المحلية، رهن ا بارتباطها بنظم المعالجة الفعالة 

من تصريف مياه األمطار عن طريق بناء قنوات وصناديق مرّبعة وقواطع تصريف مياه األمطار ن سيحسّ  (3

. للمياه في المسارات المائية الحالية، وإعادة تأهيل القنوات القائمة وتوفير مشابك لضمان عدم انسداد المنافذ

 .بةالصلالمخلفات وسيتم تنسيق هذه األنشطة إلى أقصى حد ممكن مع برامج جمع 

ويشمل رصف .  التي لم تتم تغطيتها ضمن المكون الفرعي للطرق في المدن رصف الحجارة في شوارع الحي (4

ا أرصفةالشوارع   .المشاة أيض 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

بما في ذلك تنظيف وتعبيد الطرق القائمة وتوفير مساحات إعادة تأهيل الحدائق المحلية والمساحات الخضراء  (5

المساحات الخضراء المناسبة للمناخ المحلي وإصالح السياج  /جلوس وأماكن مظللة وزراعة األشجار 

وسيكون إلعادة تأهيل الحدائق .  والبوابات الشائعة االستخدام التي تضررت وكذلك مناطق لعب األطفال

المحلية والمساحات الخضراء منافع اجتماعية كبيرة للمجتمعات المستفيدة، حيث أصبحت زيارة المساحات 

العامة خالل عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية المصدر الرئيسي للترفيه للعديد  الخضراء والحدائق

 .من األسر بسبب نقص البدائل

 .مم المتحدة لخدمات المشاريع باالشتراك مع مشروع األشغال العامةأليتم تنفيذ المكون الفرعي من قبل مكتب ا .14

 المياه الحضرية والصرف الصحي  2.1.2

مثل )أعمال المنتجات والبنى التحتية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك اإلمدادات الحيوية يتضمن المكون الفرعي  .15

وسوف يستند اختيار االستثمارات إلى .  الستعادة وصول خدمات المياه والصرف الصحي على مستوى المدينة( الوقود

شاريع ووحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة مم المتحدة لخدمات المألاحتياجات األولوية التي يتعرف عليها كٌل من مكتب ا

وستساهم هذه .  أو المجتمعات المحلية ذات الصلة /الطرق والمجالس المحلية بالتشاور مع السلطات المحلية في الحي و 

 المشاريع الفرعية في استكمال أنظمة المياه والصرف الصحي المتوقعة حالي ا في إطار مشروع الصحة والتغذية في حاالت

الطوارئ في اليمن والتمويل اإلضافي الثاني الذي يركز على إعادة تأهيل البنية التحتية المتوسطة إلى الكبيرة  للمياه 

 .والصرف الصحي بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي

 :يمكن أن تشمل األنشطة التي يجب أن يدعمها هذا المكون الفرعي ما يلي .16

 مثل المضخات والمولدات ووحدات معالجة المياه والمرافق ذات الصلة وقطع الغيار؛استبدال األصول الالزمة  (1

 إعادة تأهيل األنابيب وخزانات المياه واآلبار القائمة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي؛ (2

يد تقديم الدعم لصيانة تسليم الخدمات إلى خطابات االعتماد بما في ذلك بدل النقل للموظفين المهمين والتزو (3

 ؛(حسب الحاجة)بالوقود ومصاريف الكهرباء 

 حملة توعية حول مدفوعات الخدمات العامة من خالل مشاركة المواطنين؛ (4

 دعم إنشاء محطات تعبئة خاصة للناقالت وما يرتبط بها من اعتماد؛ (5

اسع، مما إنشاء دليل لمقدمي الخدمات ومعلومات االتصال الخاصة بهم، بما في ذلك إتاحة الدليل على نطاق و (6

يسمح للمستهلكين في المنازل باالتصال بخدمات توصيل المياه المتعددة للحصول على إمدادات مياه أكثر 

 موثوقية بأسعار تنافسية؛ و

 .العمل التحليلي المحدد بالقطاع أثناء تنفيذ المشروع (7

ا من سيتم إيالء اهتمام خاص لالستثمارات في مجال الصرف الصحي للتأكد من أن سلسلة الت .17 وريد بأكملها بدء 

بما أن إمدادات المياه في الشبكة كانت .  التجميع ووصوال  إلى المعالجة النهائية تعمل أو تصبح فعّالة من خالل االستثمارات

متقطعة قبل النزاع، سيتم النظر في االستثمارات في مدخالت أو مرافق معالجة المياه أو معدات اكتشاف التسربات فقط إذا 

 .قديم األدلة التي تثبت جدوى هذه االستثماراتأمكن ت

وحدة إدارة مشروع المياه مم المتحدة لخدمات المشاريع باالشتراك مع أليتم تنفيذ المكون الفرعي من قبل مكتب ا .18

ويتم تنسيق األنشطة في إطار هذا المكون الفرعي مع اليونيسف بموجب مشروع الصحة والتغذية في حاالت .  الحضرية  

 .رئالطوا

 الطرق الحضرية  2.1.3

وقد تشمل .  الرئيسية والثانوية بما في ذلك الطرق عند مداخل المدن الطرق الحضرية  سيُعيد المكون الفرعي تأهيل  .19

األنشطة إصالح الثقوب والحفر وإغالق التشققات وأعمال الترقيع وتقشير األسفلت وأعمال تحسين السالمة على الطرق 

سيساهم هذا المكون الفرعي في زيادة التنقل والوصول، بما في ذلك دعم تجديد النشاط و.  وإعادة تأهيل التقاطعات

ويستند اختيار األنشطة إلى االحتياجات ذات األولوية التي حددها مكتب األمم .  االقتصادي وتحسين السالمة على الطرق

أو  /شاور مع السلطات المحلية للحي و التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق بالت المشاريع ووحدةالمتحدة لخدمات 

 .وسيساهم كل عقد عمل إعادة تأهيل في زيادة استخدام اليد العاملة لدعم العمالة المحلية.  المجتمعات المحلية

مم المتحدة لخدمات المشاريع باالشتراك مع وحدة تنفيذ صندوق صيانة أليتم تنفيذ المكون الفرعي من قبل مكتب ا .20

 .الطرق



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 للخدمات األساسيةالكهرباء  2.1.4

وخالل السنة األولى، سيعطي . يدعم هذا المكون الفرعي اعادة إمدادات الكهرباء إلى الخدمات األساسية في المدن .21

وسيتم تنسيق .  المكون األولوية لحلول الكهرباء خارج الشبكة للمرافق الوظيفية للمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم

وقد يتم تضمين الخدمات األخرى للمدن في .  عن كثب مع وكاالت األمم المتحدة ذات الصلةالطلب على مثل هذه األنشطة 

وقد تشمل األنشطة القصيرة أو حتى متوسطة األجل في إطار هذا .  السنوات الالحقة بناء  على الطلب على المستوى المحلي

 :المكون الفرعي ما يلي

 ة الحاليةالتقليدي( الديزل)إعادة تأهيل أنظمة التوليد  (1

مثل األلواح الشمسية الكهروضوئية )تركيب جيل جديد خارج الشبكة باستخدام الديزل والطاقة المتجددة  (2

أو التقنيات الهجينة التي تستخدم األلواح الشمسية ( المركبة على السطح أو التي يتم تركيبها على األرض

 الكهروضوئية والديزل؛

 إعادة إمدادات الوقود عند الحاجة؛ (3

 ارة الشوارع التي تستخدم األلواح الشمسية الكهروضوئية ومصابيح الدايود الباعثة للضوء؛ وإن (4

 .تحسينات كفاءة الطاقة، حيثما أمكن ذلك (5

يُعدّ الخيار المستدام الطويل األجل هو االنتقال إلى منصات إمدادات الكهرباء القائمة على الشبكة والتي يمكن أن  .22

في حين سيكون تركيز هذا المشروع على المدى القصير على الحلول خارج .  بأسعار معقولةتوفر كهرباء أكثر موثوقية و

الشبكة التي تستهدف إمدادات الكهرباء للخدمات األساسية في المدن، يمكن دراسة جدوى عقود خدمات القطاع الخاص 

 .لإلنتاج الالمركزي وتوفير الكهرباء في السنوات األخيرة من المشروع

وسيتم تنسيق األنشطة في إطار هذا .  ذ المكون الفرعي من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعيتم تنفي .23

مثل المستشفيات والمرافق الصحية والمدارس وشركات المياه المحلية وما إلى )المكون الفرعي مع مؤسسات الخدمة العامة 

 .والجهات المعنية األخرى( ة العالمية واليونيسيفمثل منظمة الصح)والسلطات البلدية والوكاالت الدولية ( ذلك

 قطاع اإلسكان 2.1.5

ا من حيث احتياجات  .24 سيركز هذا المكون الفرعي على إجراء المساعدة الفنية لقطاع اإلسكان وهو القطاع األكثر تأثر 

لحالة حقوق األراضي معالجة حقوق األراضي والممتلكات من خالل تقييم مفّصل ( أ: )وقد تشمل المساعدة الفنية.  التعافي

والممتلكات الحالية، وتحديد الجوانب المحتملة التي ستؤثر على جهود إعادة بناء المساكن، واقتراح الحلول التي تشمل 

إجراء ( ب)المشاركة المجتمعية في رسم حقوق الملكية، مع األخذ بعين االعتبار الفجوة بين الجنسين في حقوق الملكية، 

لتقييم السالمة اإلنشائية للمساكن المتضررة وتصنيف مستوى الضرر لكل وحدة سكنية ( ا أمكنحيثم)استقصاء للضرر 

رسم ( د)وضع إطار الستهداف مساعدة اإلسكان ومعايير األهلية، ( ج)وتصور مستوى مناسب من النشاط لكل منها، 

المتاحة ( والقطاع الخاص( لحكوميةالمنظمات غير ا)الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية )خرائط للمنظمات 

تطوير حلول ( و)وضع استراتيجيات تمويل مناسبة إلعادة بناء المساكن، ( هـ)لدعم عملية إعادة اإلعمار وتقييم قدراتها، 

تطوير مواد إرشادية ومبادئ توجيهية متكيفة مع تقنيات البناء ( ز)إسكان مقاومة لألخطار تعتمد على البنية المحلية، 

 .لية وإعداد استراتيجية لالتصاالت والتدريبالمح

إذا تم االنتهاء من التقييمات وكان من الممكن تطوير استراتيجيات إعادة البناء المناسبة قبل اكتمال المشروع، يمكن  .25

 .توفير التمويل في إطار هذا المشروع لدعم إصالح وإعادة بناء الهياكل السكنية المتضررة

 وتنمية القدراتدعم التنفيذ : 2المكون  2.2

 تنفيذ المشروع ودعم اإلدارة 2.2.1

العامة لمكتب األمم المتحدة لخدمات ( غير المباشر)تكاليف الدعم اإلداري ( أ: )سيُمول هذا المكون الفرعي .26

رصد المشاريع وتقييمها ( ج)التكاليف المباشرة إلدارة المشروع واإلشراف المطلوبة لدعم تنفيذ المشروع، ( ب)المشاريع، 

نظام لتتبع اإلنفاق ونشر المعلومات على مستوى النظام العالمي مصمم خصيصا  ( د)يقها على مستوى المدينة، وتنس

( و)التدقيق المستقل ألنشطة المشروع ، إذا لزم األمر ، ( هـ)للمشاريع الفرعية وذلك لتعميم الشفافية ونشر المعلومات، 

بع لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع لتوثيق أي شكاوى ممكنة وضمان إنشاء آلية لمعالجة المظالم في مكتب صنعاء التا

. وسيقوم مكتب خدمات المشاريع بتنفيذ مهام دعم المشروع ودعم التنفيذ من خالل مكتبه المحلي في صنعاء.المتابعة

ن ماليين وأخصائي في وسيشمل فريق إدارة المشروع والتنفيذ التابع له مدير برنامج واختصاصيي المشتريات وأخصائيي

 .شؤون البيئة والضمان االجتماعي وموظف لوجستيات وموظف إداري
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 المساعدة الفنية 2.2.2

سوف يدعم هذا المكون الفرعي أنشطة بناء القدرات للجهات المعنية الذين سيشاركون في تنفيذ األنشطة في إطار  .27

ى المهارات التقنية لجميع القطاعات المشاركة في وستركز هذه األنشطة عل  .المشروع على المستويين المركزي والمحلي

المشروع، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بشكل أكثر فعالية والتنسيق والشفافية والمساءلة والضمانات واإلدارة المالية 

القدرات على  وستسمح نتائج الجولة األولى من تطوير القدرات لفريق البنك بالحصول على فهم أفضل الحتياجات.  العامة

 .األرض وتصميم األنشطة في إطار هذا المكون الفرعي وفق ا لذلك

ا على دعم مشاركة المواطنين والتواصل معهم طوال المشروع، بما في ذلك تسهيل  .28 سيعمل هذا المكون الفرعي أيض 

 : لتاليعملية لتحديد أولويات االحتياجات من األسفل إلى األعلى على المستوى المحلي، على النحو ا

.  سيتم وضع خطة اتصاالت عامة تراعي السياق ويتم تنفيذها مع بدء تنفيذ المشروع الفرعي وطوال مدة المشروع (.أ)

ويتمثل الهدف من حملة التوعية هذه في ضمان شفافية تكلفة المشروعات الفرعية وأساس اختيارها وجدول 

عه للسماح للمواطنين بالتعبير عن المظالم المتعلقة الذي تم وض GRMوسيتم استكمال ذلك من خالل نظام .  التنفيذ

ا استخدام اتصاالت المواطنين لتشجيع المستفيدين على السداد لقاء الخدمات .  بأنشطة المشروع وسيتم أيض 

 .المحّسنة لتمكين الموردين المحليين من الحفاظ على هذه الخدمات بعد اكتمال المشروع

سيتطلب ذلك   .د المشاريع االستثمارية وتحديد أولوياتها ورصدهاتسهيل مشاركة المواطنين في تحدي (.ب)

وسيتم النظر في طرائق .  إجراء تقييمات أولية وتحليالت سياقية لتطوير عمليات مناسبة لمشاركة المواطنين

وسيتم تطبيق .  مختلفة بما في ذلك مناقشات مجموعة االتصال والبلديات ومنصات التصويت عبر اإلنترنت

وستخضع .  يات التشاركية الناتجة على اختيار المشاريع االستثمارية في السنتين الثانية والثالثة من المشروعالعمل

مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط االستثمار السنوية لألولويات التقنية التي يحددها مكتب 

ستساعد مدخالت المواطنين في التحقق من .  حلييناألمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتشاور مع شركائه الم

وستهدف ترتيبات استشارة .  األولويات التي حددتها الوكالة المنفذة واالختيار بين خيارات االستثمار المتنافسة

المواطنين الخاضعة للحقائق السياسية المحلية إلى تقوية دور الكيانات المحلية مثل السلطات المحلية للحي وذلك 

وسوف يستكشف المشروع .  إضفاء الطابع المؤسسي والحفاظ على ممارسات المواطنين التشاركية السليمةفي 

ا استخدام آليات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع للمراقبة التي تعتمد على المواطنين  .أيض 

منظمات المجتمع المدني أو سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ هذه األنشطة من خالل مشاركة  .29

 .غيرها من الخبراء التقنيين المعنيين حسب الحاجة

 طرف ثالث مراقب 2.2.3

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بمشاركة وكيل طرف ثالث مراقب إلجراء التحقق المستقل لنتائج  .30

لمراقب باإلبالغ عن مخرجات النشاطات وسوف يقوم وكيل الطرف الثالث ا. المشاريع الفرعية الممولة في إطار المشروع

وسيتم تطوير الشروط . وإعادة الخدمات للمستفيدين المستهدفين وعمليات االئتمان والحماية التي يتبعها الشركاء المحليون

. وليالمرجعية لوكيل الطرف الثالث المراقب من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ويتم االتفاق عليها مع البنك الد

وسيتبادل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بانتظام تقارير الطرف الثالث المراقب مع البنك وسوف يدرج في التقرير 

  .اإلجراءات المتخذة لمعالجة أي مشكالت في التنفيذ يحددها وكيل الطرف الثالث المراقب

 االستجابة للطوارئ الناشئة.  3المكون  2.3

كون هو تحسين قدرة البالد على االستجابة في حالة حدوث طارئ باتباع اإلجراءات التي يُعدّ الهدف من هذا الم .31

وهناك (.  االستجابة السريعة لألزمات وحاالت الطوارئ) 12، الفقرة 10.00الدولي تحكمها السياسة التشغيلية للبنك 

المشروع والتي سيكون لها أثر اقتصادي و احتمال وقوع كارثة طبيعية أو وباء أو أي حالة طوارئ أخرى خالل فترة تنفيذ 

األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإعادة تخصيص  الناشئة لمكتبويسمح مكون االستجابة للطوارئ .  أو اجتماعي ضار /

األموال من مكونات المشروع األخرى أو للعمل كقناة للتمويل اإلضافي من مصادر التمويل األخرى لحاالت الطوارئ 

وتخضع المدفوعات   .تخفيف من اآلثار الضارة المحتملة الناجمة عن حالة الطوارئ واالستجابة لها والتعافي منهاالمؤهلة لل

 .في إطار هذا المكون الفرعي إلعالن حالة الطوارئ من جانب الجمهورية اليمنية أو المجتمع الدولي أو األمم المتحدة
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 الثالث الفصل

 ألساسيةا االقتصادية االجتماعية الشروط

 المقدمة 3.1

كيلومتر مربع ويُقدر  527,968وتبلغ مساحتها اإلجمالية .  تقع الجمهورية اليمنية في شبه الجزيرة العربية الجنوبية .33

يتم استهداف ثالث مدن (.  ذكر  13,475,706وأنثى  13,856,00) 2016نسمة في عام  27,431.706عدد سكانها بـ 

 .نعاء وعدن والُحديدةص: كبيرة للسنة األولى من المشروع

 موقع المدن الثالثة المستهدفة خالل السنة األولى من المشروع.  1الشكل 

وهي ( قدم 7,500)متر  2,300وتقع على ارتفاع .  تُعدّ صنعاء واحدة من أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم .34

ا إحدى أعلى المدن الكبرى في العالم ة في صنعاء، وهي موقع تراث عالمي لليونسكو، بطابع وتتميز المدينة القديم.  أيض 

 .مبانيها ذات الطوابق المتعددة والمزينة بأنماط هندسية مميز أبرزهمعماري 

 

 مدينة صنعاء القديمة.  2الشكل 

وكانت هناك اختالل في التناسب  2016نسمة في عام  2,821,334يقدر بـ ( أمانة العاصمة)كان عدد سكان صنعاء  .35

ومع ذلك، فإن المدينة .  وهي أكبر مدينة في اليمن.  من الذكور  1,290,924ومن اإلناث  1,530,409: إلناثلصالح ا

ا من محافظة صنعاء، ولكنها تُشكل المنطقة اإلدارية المنفصلة التي تسمى   ".أمانة العاصمة"نفسها ليست جزء 
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 خارطة صنعاء.  3الشكل 

وهي تحيط بالجانب الشرقي من ميناء .  ريق الشرقي المؤدي إلى البحر األحمرتُعدّ عدن مدينة ساحلية تقع على الط .36

من  479بما في ذلك  2016في عام  894,00كان عدد سكانها يُقدر بعدد .  طبيعي واسع يضم مصفاة  للنفط وميناء للناقالت

 .من الذكور  415,000واإلناث 
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 خريطة عدن.  4الشكل 

كان يُقدر عدد سكانها بـ .  كم غرب صنعاء 225ع على البحر األحمر على بعد الُحديدة هي مدينة ساحلية تق .37

 .الذكور من 313,837إناث و  273,650: وكان هناك اختالل في التناسب لصالح الذكور 2016نسمة في عام  597,487

 خريطة الُحديدة.  5الشكل 

 الصراع 3.2
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بنية التحتية األساسية وتعطيل الخدمات االجتماعية وقد أدى إلى تدمير ال.  2015بدأ الصراع الحالي في مارس  .38

وهناك أكثر من مليوني نازح داخليا  نصفهم تقريب ا من األطفال ويمثلون .  والتشريد الجماعي وفقدان األرواح وسبل المعيشة

ا ما يقرب من مليون عائد فضال  عن أكثر من .  أسرة 300,000أكثر من   .الجئ ومهاجر 280,000وهناك أيض 

 توزيع النازحين داخلياً في الُحديدة وعدن وأمانة العاصمة.  1الجدول 

 (في الخارج)األفراد  (في الداخل)األفراد  المحافظة

 272.676 158.604 امانة العاصمة 

 42.006 41.028 عدن

 6.900 10.500 الُحديدة

 توزيع العائدين في الُحديدة وعدن وأمانة العاصمة.  2الجدول 

 فرد األسرة ةالمحافظ

 186.168 31.028 امانة العاصمة 

 322.664 55.444 عدن

 1.146 191 الُحديدة

 .العائدين حسب النوع االجتماعي /نسبة النازحين داخلياً   

 أنثى ذكر الفتيات الفتيان النساء الرجال المحافظة

 %50 %50 %27 %28 %23 %22 امانة العاصمة

 %45 %55 %22 %32 %23 %23 عدن

 %48 %52 %26 %30 %22 %21 الُحديدة

 .2017فريق عمل حركة السكان فريق عمل حركة السكان، : المصدر  

يدفع الصراع البالد بسرعة نحو االنهيار االجتماعي واالقتصادي والمؤسسي حيث تسبب الصراع في تدهور  .39

 .اقتصادي أدى إلى تقويض آليات التكيف لدى الناس

 الطعام 3.2.1

ويُهدد .  غذية والتغذية بسرعة بسبب الصراع مما ترك أجزاء كبيرة من السكان عرضة للمجاعةتدهورت حالة األ .40

وهناك ما .  2017٪ منذ أبريل  13منطقة خطر االنزالق إلى المجاعة وهي زيادة بنسبة  333من أصل  107ما مجموعه 

مساعدات إنسانية عاجلة إلنقاذ األرواح وحماية مليون يمني يعانون من انعدام األمن الغذائي ويحتاجون إلى  17يُقدر بنحو 

سبل العيش وفق ا لتصنيف مرحلة األمن الغذائي المتكامل الذي يستند إلى حد كبير إلى بيانات من تقييم األمن الغذائي والتغذية 

على . ارئمليون في مرحلة الطو 6.8مليون شخص من أزمة بينما يوجد  10.2ويعاني ما يقرب من .  في حاالت الطوارئ

في المائة منذ تحليل تصنيف مراحل األمن  20المستوى الوطني، ارتفع عدد السكان في مرحلة الطوارئ واألزمات بنسبة 

 .2016الغذائي في يونيو 

ونتيجة لذلك، .  أدى ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي إلى تحويل األسر الفقيرة إلى زراعة الكفاف كآلية للتكيف .41

لّحة إلى تحسين الوصول إلى المعلومات وتحسين تكنولوجيا البذور، بما في ذلك في المناطق الحضرية مثل هناك حاجة م

 .صنعاء وعدن

 الصحة 3.2.2

ويمكن أن يؤدي أي تصعيد آخر وانتشار .  تسبب النزاع في تدهور خدمات الرعاية الصحية في عدد من المحافظات .42

 .مسبقا  في البالدللعنف إلى تدهور كبير في النظام الصحي الضعيف 

ا 791ومستشفى  229كان هناك  .43 ا للصحة اإلنجابية في اليمن  2566وصحية  وحدة 2,849وصحي ا  مركز  .  مركز 

في المائة  68وعندما تعمل هذه المرافق فإنها توفر الوصول إلى ما يقرب من .  15,692وقُدر العدد اإلجمالي لألِسّرة بنحو 

ا صحي ا و   541و مستوصف ا 324ومستشفى خاص  168ك، كان هناك وباإلضافة إلى ذل.  من السكان عيادة  657مركز 

 .خاصة هادفة للربح تتركز معظمها في مناطق المدن وحولها

أثر النزاع بشكل كبير على مرافق الرعاية الصحية مما تسبب في نقص األدوية والكهرباء والوقود والذي أدى إلى  .44

وأصبح البنزين والديزل نادرين، مما أثر على جميع المبادرات اإلدارية والعالجية والوقائية .  التفاقم بسبب تفشي الكوليرا

.  واالستجابة للطوارئ، بما في ذلك سلسلة التلقيح البارد واإلمدادات الطبية وتوصيل األدوية إلى المحافظات واألحياء
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لنظام ككل، وخاصة مضخات المياه وأجهزة الكمبيوتر باإلضافة إلى ذلك، أثر انقطاع الكهرباء المستمر والمتكرر على ا

وحتى المولدات الُمصممة لحماية .  والثالجات والعمليات التي تُجرى للجرحى وبنوك الدم ووحدات الطوارئ وما إلى ذلك

 .إفراط استخدامهاالنظام ضد مثل هذه المشاكل تأثرت سلب ا وسرعان ما تعطلت بسبب 

.  صحة العامة هي تفشي األمراض المرتبطة بسوء الوصول إلى المياه والصرف الصحيتعتبر المشكلة الرئيسية لل .45

وقد تم تحديد أصل حاالت التفشي هذه إلى مصادر المياه الملوثة، وخاصة اآلبار التي لم يتم تطهيرها، ويرجع ذلك أساس ا 

بانتشار األمراض السريع على انخفاض كميات  وتم إلقاء اللوم فيما يتعلق.  إلى انعدام األمن وعدم إمكانية الوصول إليها

 .المياه المتاحة لألسر والناجمة عن األسعار الباهظة وتخفيضات الطاقة التي تمنع ضخ المياه

باإلضافة إلى التأثير على المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس في الجنوب، تعرضت العديد من المدارس  .46

ا إلى األضرار أو تدمرت نتيجة القتال، وتضمن ذلك األضرار التي أصابت في المناطق المتأثرة بالنزاع ف ي الجنوب أيض 

وبعيد ا عن تأثير النزاع، تُعد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة .  مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

العظمى من المدارس اليمنية إلى ما يكفي من المياه  العامة في المدارس في جميع أنحاء البالد غير كافية، حيث تفتقر الغالبية

 .ومرافق الصرف الصحي حتى قبل األزمة

 

 الوضع الحالي للمرافق الصحية في الُحديدة وعدن وأمانة العاصمة.  4الجدول 

 المرافق الصحية التي ال تعمل بشكل جزئي أو كلي ٪ المحافظة

 %43 امانة العاصمة

 %59 عدن

 %60 الُحديدة

 التغطية السكانية للمراكز الصحية في الُحديدة وعدن وأمانة العاصمة.  5لجدول ا

 %التغطية السكانية حسب المراكز الصحية  المحافظة

 %57 امانة العاصمة

 %41 عدن

 %40 الُحديدة

 .2017تقرير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن حول االحتياجات اإلنسانية 

ا .47 ونشأ هذا الوباء بسبب انخفاض نصيب الفرد من .  الكوليرا /هو اندالع اإلسهال المائي الحاد  كان األكثر تدمير 

 .أو تدمير شبكات المياه /المياه المنزلية بسبب زيادة تكاليف المياه و 

ا تفشي الكوليرا على نطاق غير مسبوق .48 ا .  2017 أصابت الكوليرا البالد في أبريل.  يواجه اليمن أيض   5من واعتبار 

وفاة تم اإلبالغ عنها منذ  حالة 2,192وحالة من حاالت الكوليرا المشتبه فيها  900,000كان هناك أكثر من  ،2017نوفمبر 

محافظة وأصاب  22من محافظات البالد البالغ عددها  21وقد أثر التفشي على .  الموجة الثانية من اإلسهال المائي الحاد

، تم اإلعالن عن حالة الطوارئ مما يشير إلى أن النظام الصحي غير 2017مايو  14وفي .  منطقة 333 من أصل 305

التراكمية المشتبه في  من الحاالتوتم اإلبالغ عن أكبر عدد .  قادر على احتواء هذه الكارثة الصحية والبيئية غير المسبوقة

.  ن جميع حاالت الكوليرا المشتبه فيها٪ م41حدوثها من محافظات الُحديدة وأمانة العاصمة وحجة وعمران والتي تمثل 

مليون من النازحين معرضين للخطر بشكل خاص بسبب  2يكون أكثر من : وتؤثر الكوليرا على اليمنيين األكثر استضعافا  

 .الظروف في المالجئ والمستوطنات المكتظة التي تفتقر إلى مرافق المياه والصرف الصحي غير المالئمة

/  11/  26إلى  2017/  04/  27) للمحافظةات الكوليرا الرئيسية حسب األرقام التراكمية ملخص مؤشر.  6 الجدول

2017 

 نشرة النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر باألمراض الوبائية: منظمة الصحة العالمية

 المأوى 3.2.3

أو أدوات منزلية أساسية بما في ذلك النازحين  مليون شخص إلى مأوى طارئ 5.4يحتاج ما يُقدّر بنحو  .49

 عدد الوفيات الحاالت المحافظات
ُل  ُمعَدَّ

 الوفيات
 أسبوعين أسابيع 3 معدل اإلصابات

أسبوع 

 واحد
األسبوع 

 الحالي
 التوجهات

 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 أمانة العاصمة



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

وتدفع هذه االحتياجات النزوح المستمر المتصل بالنزاع وكذلك عمليات .  والمجتمعات المضيفة والعائدين بصفة مبدئية

 .مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة 2.6هناك .  العودة بصفة مبدئية إلى بعض المناطق

 األنشطة االقتصادية 3.2.4

٪ بشكل تراكمي وارتفاعه 38تقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة : زاع المستمر عواقب اقتصادية رئيسية هيكان للن .50

أنه بعد  2015في عام  والمتوسطة أجريتوجدت دراسة استقصائية عن المؤسسات الصغيرة .  2015٪ في عام 40إلى 

وتأثرت أسواق العمل بشكل كبير .  أضرار مادية٪ من الشركات التي شملتها الدراسة عن 74ستة أشهر من الحرب، أبلغ 

.  ٪ في مدينة صنعاء والُحديدة وعدن في حين انخفضت المشاركة في سوق العمل بشكل حاد13مع انخفاض العمالة بنسبة 

كما تضررت أسواق المدخالت بسبب عدم قدرة اإلمدادات على التحرك في جميع أنحاء البالد بسبب النزاع واألضرار التي 

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الواردات قد .  تضررت التجارة بشدة بسبب الحرب.  حقت بكل من الطرق وأماكن السوقل

٪ في نفس الفترة التي كان 51حيث انخفض إجمالي الصادرات بنسبة  ،2015و  2014٪ بين عامي 54انخفض بنسبة 

وأصبح تمويل التجارة مشكلة كبيرة مع قيام البنوك .  عة في اليمنهناك فيها أضرار كبيرة ألربعة من الموانئ الرئيسية السب

الغربية بتقليص خطوط االئتمان المقدمة للتجار الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن وأصبح من الصعب جد ا 

 .الحصول على خطابات االعتماد

 العمالة والبطالة 3.2.5

 (المئوية للتغيير النسبة والنسبة)البطالة  /لعاملة والعمالة القوى ا  .1الجدول 

 معدل البطالة معدل مشاركة القوة العاملة نسبة العمالة إلى السكان 

2014    

  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 اإلجمالي 

2015    

  14.8  33.6  28.6 ينة صنعاء مد

  0.6  37.1  36.9 الُحديدة 

  20.3  34.2  27.3 عدن 

  9.1  35.3  32.1 اإلجمالي 

    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- اإلجمالي 

 .ومنظمة العمل الدولية ومكتب اإلحصائيات المركزي 2015والدراسة االستقصائية السريعة  2014لعاملة استبيان القوة ا: المصدر

 40.4في المائة وأعلى معدل لمشاركة القوة العاملة بلغ  37.7سجلت الُحديدة أعلى نسبة للعمالة إلى السكان بلغت  .51

معدل لمشاركة القوة وأدنى ( في المائة 32.8)لى السكان أما مدينة صنعاء فكانت تحظى بأدنى نسبة للعمالة إ. في المائة

ولكن بأعلى معدل لمشاركة ( في المائة 32.9السكان )وتميزت عدن بانخفاض نسبة العمالة إلى (.  في المائة 36.2)العاملة 

في المائة في الُحديدة  6.7بين حد أدنى يبلغ ( النساء والرجال)وتراوحت معدالت البطالة (.  في المائة 41.9العاملة )القوة 

نتيجة للحرب، سجلت جميع المؤشرات  . في المائة 9.6في المائة كحد أقصى في عدن مع بلوغ صنعاء نسبة   20.3و

ا ا كبير   3.8نقطة مئوية ومعدل مشاركة القوة العاملة بنسبة  3.0وانخفضت نسبة العمالة إلى السكان بنسبة .  الثالثة انخفاض 

والُحديدة ( 4.2)لنسبة العمالة إلى السكان تليها صنعاء ( 5.6)وسجلت عدن أكبر انخفاض .  1.1سبة ومعدل البطالة بن

للوهلة األولى، قد تبدو هذه النتيجة مفاجئة في ضوء النتائج السابقة المتعلقة بتأثير األزمة على مستويات التوظيف، (.  0.8)

وهناك تفسير آخر يكمن في .  في سن العمل قد انخفض بشكل كبير ولكنا تُصبح مفهومة ما إن نتذكر أن إجمالي األشخاص

 .حركة األشخاص في سن العمل من الُحديدة وصنعاء، في حين أن وقف العنف اجتذب الناس من مناطق أخرى إلى عدن

في هذا  تتبع االنخفاضات في معدل مشاركة القوة العاملة إلى حد كبير نسبة العمالة إلى السكان، على الرغم من أنه .52

ونتيجة لذلك، وعلى عكس ما قد يكون بديهي ا، تُعدّ .  الترتيب تأتي الحديدة في المرتبة الثانية وعدن في المرتبة الثالثة

المحافظة التي تتمتع بأفضل أداء لسوق )المحافظة التي فيها أكثر انخفاض في معدل البطالة هي الُحديدة، وتتبعها عدن 

 .14.8البطالة في مدينة صنعاء حيث بلغ ، بينما ازداد معدل (العمل



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 الفقر 3.2.6

حتى قبل الصراع الحالي، كانت اليمن واحدا  من أفقر البلدان في العالم وأفقر بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال  .53

في  بالمائة مما أثر على األسر في المدن أكثر بشكل نسبي من األسر 54.4وقد أدى الصراع إلى زيادة الفقر إلى .  أفريقيا

أو انخفاض األجور بالنسبة  /وأدى النزاع إلى انخفاض حاد في دخل األسرة من خالل ارتفاع معدالت البطالة و .  الريف

وباإلضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات .  ألجور القطاعين العام والخاص على جميع مستويات المهارات

كما أن .  دات المنخفضة وغير المنتظمة وبالتالي انخفض الدخل الحقيقي لألسرالرئيسية مثل الغذاء والوقود كنتيجة لإلمدا

ا.  إنفاق األسر الذي يتم حساب الفقر باالستناد إليه قد انخفض بشكل حاد وعانت األسر في .  انخفضت نفقات األسر عموم 

ا نسبي ا من األسر  وفيما يتعلق بتأثير الفقر، تُعدّ . المدن من خسائر أعلى مقارنة باألسر في الريف األسر في المدن أكثر تأثر 

الريفية، وهو ما قد يعكس حقيقة أن الكثير من الثورات حدثت في المدن في حين أن العديد من المناطق الريفية ربما لم تتأثر 

 .إال بشكل غير مباشر

٪ في عام 31عف تقريب ا من تُبين عمليات المحاكاة األولية ألثر الصراع المستمر أن معدل انتشار الفقر قد تضا .54

ويتجلى تأثير األزمة في طرق متعددة عبر مختلف القطاعات ويزيد من ضعف (.  2016٪ في عام 62ليصل إلى  2014

وتضررت خطوط النقل عدة مرات وأدى نقص الوقود والصيانة إلى تعطيل كبير في تشغيل .  قطاع الطاقة الضعيف مالي ا

دى انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل عبر قطاعات واسعة من البالد إلى توقف وأ.  معظم محطات توليد الطاقة

تسبب الصراع في حدوث تأخيرات كبيرة في تنفيذ مشاريع توليد .  تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك السلسلة الباردة للقاح

وبالمثل، عانت .  الحالة الحادة مسبقا  إلمدادات الطاقةالطاقة والنقل والتوزيع الحالية والمخطط لها، مما سيزيد من تدهور 

البرامج والخدمات العامة في قطاع المياه من اضطرابات واسعة النطاق، وكان لها تأثير مباشر على توافر إمدادات المياه أو 

يم والمدارس والمراكز باإلضافة إلى ذلك، تم إغالق مراكز التعل.  الصرف الصحي أو الري أو الخدمات اإلرشادية للزراعة

وباإلضافة إلى .  الصحية مؤقت ا وتضررت البنية التحتية للقطاع، مما أثر بشدة على تقديم الخدمات االجتماعية األساسية

ذلك، تعرضت المراكز في المدن، التي لحقت بها أضرار مباشرة للممتلكات العامة وخسائر كبيرة بسبب إيرادات البلدية 

كل مكان من البالد، يبدو أن المراكز الرئيسية  للنزاع فيحين كان من الممكن الشعور بالتأثير السلبي  وفي.  غير المحصلة

 .في المدن، مثل عدن وتعز وصنعاء، عانت أكثر من ذلك

 التعليم 3.2.7

محافظة بسبب الفترة  22محافظة من أصل  13بانتكاسة عملية التعليم في  2018/  2017بدأت السنة الدراسية  .55

ويتأثر ثلثا المعلمين بسبب عدم دفع الرواتب .  ة الطويلة لعدم دفع الرواتب للمدرسين مما أدى إلى تعطيل نظام التعليمالزمني

 12,240وتم تعطيل التعليم في .  ألكثر من عام، ويفقدون مصدر دخلهم الرئيسي ويصبحون غير قادرين على إعالة أسرهم

مليون  4.5بسبب عدم دفع الرواتب مما أثر على ما يقدر بـ  2017/  2016محافظة خالل العام الدراسي  13مدرسة في 

 .طالب

 عدد المدارس المتضررة أو التي تستضيف األشخاص النازحين داخليًا أو التي تم إشغالها  .2الجدول 

 23 امانة العاصمة

 21 عدن

 34 الُحديدة

 االتصاالت 3.2.8

ا مع طلب المستهلكين لخدمات قبل النزاع، أصبح الطل .56 ب الكامن على الخدمات التي تدعم اإلنترنت أكثر وضوح 

وتزايد الطلب على خدمات الجيل الثالث التي تدعم اإلنترنت، حيث بدأ اليمنيون .  أسرع وال سيما في المراكز في المدن

على سبيل المثال، أجهزة )الكمبيوتر  بالتحول من استخدام الهواتف المحمولة األساسية إلى الهواتف الذكية وأجهزة

التي تتطلب سرعات ذات نطاق ترددي عريض وسعة ( الكمبيوتر المحمول واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية

سنوات  اليمن لعدةوبالنظر إلى الطلب الكامن والنمو المحتمل في اإليرادات، كان مشغلو الهاتف المحمول في .  بيانات

 .لحكومة بتطوير تراخيصهم حتى يتمكنوا من توفير خدمات اإلنترنت المتنقلةيطالبون ا

كما هو مذكور في البلدان األخرى التي تعاني من الصراع، فإن سوق االتصاالت السلكية والالسلكية هو سوق  .57

ليمن سيكون وال يوجد سبب الفتراض أن ا.  يتكيف مع حاالت الهشاشة والصراع ويستمر في تقديم خدمات االتصاالت

على الرغم من بعض القيود، فإن جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول األربعة في اليمن ومشغلي .  مختلف ا بشكل أساسي

وذلك على الرغم من الهجمات المباشرة على بنيتهم .  البنية التحتية الثابتة التي تملكها للدولة مستمرون في تقديم الخدمات

ا لكل من المشغلين الخاصين والعامين حتى ويُمكن أن يُعز.  التحتية ى صمود قطاع االتصاالت إلى حقيقة أنه ال يزال مربح 

 .أثناء النزاع، وفي حاالت معينة يكون أكثر ربحية مع زيادة الطلب على االتصاالت
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كم  13000وله ما يبلغ ط 2014تملكها الدولة في عام  والالسلكية التيكان لدى المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية  .58

وتربط هذه البنية التحتية األساسية اليمن بشبكة األلياف البحرية الدولية في .  من األلياف الضوئية في جميع أنحاء البالد

في حين أن مدى الضرر لم .  موانئ عدن والمّكال والُحديدة، وتصل إلى صعدة على الحدود مع المملكة العربية السعودية

وعالوة على ذلك، .  األرض في اليمن مما يجعلها مرئية وضعيفة البصرية فوقتمديد شبكات األلياف يتحدد بعد، يتم عادة 

ومن المتوقع حدوث المزيد من .  تُشير إلى قطع خطوط الهاتف في عدن بعد القتال 2015كانت هناك تقارير في أبريل 

إدراج قطاع االتصاالت في الطور الثاني من تقييم ومع ذلك، تم .  الضرر والصورة الكاملة غير متوفرة في الوقت الحالي

 .احتياجات الكوارث لدى البنك الدولي

٪ 4.2مليون عميل للهاتف المحمول في اليمن أي انخفاض بنسبة  16.88، كان هناك ما يقدر بـ 2015في ديسمبر  .59

ويُعزى هذا االنخفاض إلى .  2015مليون في بداية عام  18.36مليون في العام السابق، مع ذروة حديثة بلغت  17.62من 

، التي كان لها تأثير مدمر على 2015مارس  /تصاعد العنف في المنطقة، وال سيما بداية الضربة الجوية في أواخر آذار 

وفي حين أن تأثير النزاع على معدالت انتشار الهواتف المحمولة هو أمر شبه فوري، .  البنية التحتية لالتصاالت في البلد

 .كون نسبة االنتعاش في أوقات السلمكذلك ت

 (الجيل الثالث وسرعات أكبر)إجراءات للبنية التحتية ذات النطاق العريض   .3الجدول

 اإلطار الزمني التأثير وقت التحضير المحتمل

السماح لمزيد من المشغلين 

باالستثمار في خدمات الجيل 

أي )الجيل الرابع  /الثالث 

 وتنسيقها( الترخيص

وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

أو كيان  /المعلومات 

 آخر ذو سلطة تنفيذية

يسعى المشغلون للحصول على تراخيص حتى يتمكنوا من ترقية شبكاتهم 

سيؤدي التأثير إلى زيادة توفر خدمات اإلنترنت . وهم جاهزون للنشر

 عبر الهاتف المحمول

 فوري

إدارة موجات االتصال 

 نترنت المحمول لإل
وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا 

أو كيان  /المعلومات 

 آخر ذو سلطة تنفيذية 

سيحتاج األمر إلى إعادة تقييم توزيعات الطيف من أجل زيادة تغطية 

 الشبكة وجودة خدمات اإلنترنت المتنقلة إلى أقصى حد
 فوري

توسيع البنية التحتية ألساسات 

 األلياف الوطنية
ال مشروع األشغ

المؤسسة  /العامة 

العامة لالتصاالت 

 السلكية والالسلكية 

 والالسلكية حواليكان لدى شركة المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية 

وستكون هناك حاجة إلى . كم من األلياف في جميع أنحاء البالد 13000

 فحص األضرار التي لحقت بهذه األصول 

 مرحلة إعادة اإلعمار

اف عبر البنية السماح بنشر األلي

التحتية الخطية بما في ذلك 

 /شبكات الكهرباء والطرق 

 الطرق السريعة

مشروع األشغال 

الوزارات  /العامة 

 المتعددة 

ويتمثل االتجاه .  ٪ من تكلفة نشر األلياف وحفر أنفاق للقنوات75حوالي 

الشائع في بناء قنوات األلياف جنب ا إلى جنب مع بناء شبكات الكهرباء 

 طرق السريعة بين غيرها من البنية التحتية للمرافق العامة وال

 مرحلة إعادة اإلعمار

 إدارة النفايات الصلبة 3.3

 تغطية جمع النفايات الصلبة في مدن أمانة العاصمة، وعدن والُحديدة  .4الجدول

 المدينة
 كمية النفايات الصلبة الناتجة

 طن لكل يوم
 % تغطية الخدمة

 %70 1500 امانة العاصمة

 %80 650 عدن

 %50 350 الُحديدة

 تباين التغطية بسبب عدم توفر المعدات
 .محطة حرق النفايات الموّحدة في صنعاء وعدن والحديدة: المصدر

 الوضع الحالي لموقع دفن النفايات في صنعاء 1.1.1

ومحافظة صنعاء ومدينة عمران على طول ( صمةأمانة العا)يقع الموقع الحالي للتخلص من النفايات لمنطقة صنعاء  .60

وتوسعت مدافن النفايات .  كم شمال غرب مركز مدينة صنعاء 15مسافة حوالي  عمران علىالطريق من صنعاء إلى مدينة 

ات ويغطي موقع دفن النفاي.  في السنوات القليلة الماضية بالقرب من منطقة االستيطان عند الحدود الشمالية الغربية للمدينة

عرض مترا  ويبلغ متوسط  830يبلغ طول موقع دفن النفايات في اتجاه طريق عمران حوالي .  هكتار تقريبا   40مساحة تبلغ 

ويقع جسر القبّان بجانب المكتب عند .  والموقع محاط بجدار من ثالثة جوانب وسياج من الجهة الشمالية.  مترا   480الموقع 

 .تالف وال يعملمدخل موقع دفن النفايات ولكنه 

تعود الملكية القانونية الرسمية للموقع ألمانة العاصمة صنعاء ويتم تشغيلها وصيانتها من قبل إدارة مدافن النفايات  .61

ا ويكاد يصل إلى قدرة  40ويعمل مدفن النفايات منذ حوالي .  في إطار المديرية العامة لنظام إدارة النفايات الصلبة عام 

ال على القاعدة )ولم يتم تركيب مانع للتسرب .  عاء في الغالب للتخلص من النفايات البلدية الصلبةالردم ويخدم منطقة صن



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

ويتم تسليم النفايات من خالل .  ولذلك لم يتم تركيب أي نظام لتجميع السوائل المترشحة أو إزالة الغازات( وال على السطح

.  طبقات ويتم تغطيتها بالتربة اعتماد ا على توفر المواد المناسبة أنواع مختلفة من الشاحنات ويتم التخلص منها ووضعها في

ولم يتم اتخاذ ترتيبات كافية في الموقع حتى اآلن لمنع امتالء الحي باألوساخ المتمثلة في المواد الخفيفة التي تهب مع الرياح 

 .وضد وصول الطيور إلى النفايات المنشورة وغير المغطاة

وتقوم جرافة .  النفايات محددة الجوانب ويُشرف مدير مدفن النفايات على العمليات اليومية تُعدّ منطقة التخلص من .62

واحدة والتي تُمثل المعدات المتنقلة الوحيدة التي ال تزال تعمل، بتسوية النفايات في منطقة العمل وتتوفر شاحنات قالبة 

. قة بواسطة جرافة، ولكن ال يتم تغطيتها بشكل منتظم بالتربةويتم نشر النفايات في طبقات رقي.  أحيان ا لنقل مواد التغطية

 .والمعدات األخرى مثل الضاغطة متعطلة

مما ال يسمح بوضع غطاء ( 1:2إلى  1:1)تُعدّ المنحدرات الجانبية في معظم أجزاء مدفن النفايات شديدة االنحدار  .63

وباإلضافة إلى ذلك، فإن الوضع الحالي مع .  ل المركباتتربة فعّال على هذه المنحدرات الشديدة االنحدار وال يسمح بوصو

ا بسبب عدم االستقرار المحتمل للمدفن نفسه مع خطر االنهيارات األرضية  .ميل المنحدر الحاد يُسبب خطر 

ويحتوي مبنى المدخل على .  تم تجهيز المدفن بمبنى عند المدخل وجسر قبّان حيث يتم تسجيل شاحنات نقل النفايات .64

مرآب تقع داخل منطقة المدخل، ولكن تم تدمير جميع البنى التحتية خالل الحرب في عام  /لموظفين وساحة عمل غرف ل

وكانت نماذج التسجيل القياسية تُستخدم سابق ا لتسجيل كمية النفايات التي تنقلها كل شاحنة باإلضافة إلى عدد عمليات . 2016

ومع ذلك، تم .  اس وتسجيل األوزان يتم وفق ا للمنطقة التي تم جمع النفايات منهاوكان قي.  التسليم التي يتم إجراؤها كل يوم

 .تدمير الجسر وغرفة التحكم وال يتم اآلن إال تسجيل سوى بيانات حول تسليم السيارات إلى الموقع

 الوضع الحالي لموقع دفن النفايات في عدن 3.3.1

كم  32حل في منطقة البريقة بمنطقة بئر النعمة على بعد يقع المدفن في مجرى مياه حوض بير أحمد بالقرب من السا .65

وتُعدّ الملكية .  طن ا يومي ا 650كيلومتر مربع ويتلقى حوالي  4ويُغطي مدفن النفايات مساحة حوالي .  تقريب ا من وسط المدينة

ن قبل إدارة مدافن النفايات في القانونية الرسمية للموقع هي محطة حرق النفايات الموّحدة في عدن ويتم تشغيلها وصيانتها م

ا 15كان المدفن يعمل ألكثر من .  إطار نظام إدارة النفايات الصلبة لدى محطة حرق النفايات الموّحدة ويتم تسليم .  عام 

النفايات عن طريق أنواع مختلفة من الشاحنات من مدينة عدن ومدينة الحوطة في محافظة الحج ثم يتم التخلص منها في 

 .رها في طبقات رقيقة تغطى بالرمالحفرة ونش

قبل الحرب، كانت نماذج التسجيل القياسية تُستخدم لتسجيل كمية النفايات التي تنقلها كل شاحنة باإلضافة إلى عدد  .66

 .ويتم تسجيل األوزان وفق ا للمنطقة التي تم جمع النفايات منها.  عمليات التسليم التي يتم إجراؤها كل يوم

وال يحتوي موقع المدفن .  تم تسجيل شاحنات نقل النفايات قبّان حيثبمبنى عند المدخل وجسر تم تجهيز المدفن  .67

وال .  جسر القبّان في المدفن ال يعمل حالي ا ويقع بجانب مكتب إدارة مدافن النفايات.  على أي سياج لحمايته من المتسللين

 .تزال هناك أربع شاحنات تعمل وهي تحتاج إلى صيانة

ومع ذلك، ال يُسمح حالي ا لجامعي النفايات الدخول إلى موقع المدفن . معوا النفايات أن يأتوا قبل الحرباعتاد جا .68

وتقع مرافق الفرز، واحد للورق والكرتون وواحد لإلطارات المستعملة والبالستيك، التي يديرها .  بسبب اإلجراءات األمنية

ا خالل الحربوقد تم تدمير هذه الم. القطاع الخاص جانب المدفن  .رافق أيض 

 في الُحديدة النفاياتلمكب  الوضع الحالي 1.1.2

الحالي في مدينة الُحديدة في منطقة الجبانة على طريق الُحديدة  المخلفات التخلص من  / مكب المخلفات يقع موقع  .69

 350ويتلقى حوالي كيلومتر مربع  1مساحة حوالي  لمخلفاتمكب ا ويُغطي .  كم تقريب ا من وسط المدينة 17على مسافة 

في الُحديدة ويتم تشغيلها وصيانتها من قبل  لصندوق النظافة والتحسين وتُعدّ الملكية القانونية الرسمية للموقع .  طن ا يومي ا

ا 20يعمل ألكثر من  المكب كان . الصلبة  المخلفات في إطار نظام إدارة  مقالب القمامة إدارة  ويتم تسليم النفايات .  عام 

ريق أنواع مختلفة من الشاحنات من مدينة الُحديدة ثم يتم التخلص منها في حفرة ويتم نشرها في طبقات رقيقة تغطى عن ط

 .بالرمال

  مكب  على الرغم من عدم توفر أي دراسات استقصائية أو خطط تشغيلية حديثة، المنطقة ُمحددة ويُشرف مدير  .70

 .على العمليات اليوميةالمخلفات 

عن طريق أنواع مختلفة من  المخلفات ويتم تسليم (.  ال على القاعدة وال على السطح)مانع للتسرب لم يتم تركيب  .71

ولم يتم اتخاذ .  الشاحنات ويتم التخلص منها ووضعها في طبقات ويتم تغطيتها بالرمل اعتماد ا على توفر المواد المناسبة

وساخ المتمثلة في المواد الخفيفة التي تهب مع الرياح وضد ترتيبات كافية في الموقع حتى اآلن لمنع امتالء الحي باأل

المتنقلة الوحيدة التي ال  تُمثل المعداتوتقوم جرافة واحدة والتي .  المنشورة وغير المغطاة المخلفات وصول الطيور إلى 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

في  المخلفات ويتم نشر   .في منطقة العمل وتتوفر شاحنات قالبة أحيان ا لنقل مواد التغطية المخلفات تزال تعمل بتسوية 

 .طبقات رقيقة بواسطة جرافة، ولكن ال يتم تغطيتها بشكل منتظم بالتربة

 المياه الحضرية والصرف الصحي  3.4

ويُوفر القطاع الخاص احتياجات األسر . تعتبر العديد من البنى التحتية للمياه في حالة سيئة، والخسائر المادية مرتفعة .72

ا النواقص في اإلمدادات إلى غير المتصلة بالشبكة من خال ل الناقالت والشبكات المحلية ومحالت بيع المياه، ويلبي أيض 

ومع ذلك، تعتبر التكاليف مرتفعة ويمكن أن تُكلف المياه من ناقلة خاصة ما يصل إلى عشرة .  األسر المتصلة بالشبكة

بالشبكات وبالتالي هم من يتوجب دفع هذه األسعار في الغالب يكون الفقراء هم غير المتصلين .  أضعاف تكلفة مياه الشبكة

 .المرتفعة

نصيب الفرد أدت االنقطاعات إلى تسبب الشبكات الموسعة بخفض نصيب الفرد من اإلمدادات، حيث بلغ متوسط  .73

ا للفرد في اليوم الواحد 30من اإلمدادات ما قبل األزمة في بعض المدن الكبيرة حوالي  ه المرافق ومن الواضح أن هذ.  لتر 

كما أنها تتخبط بين ثالث مهام متضاربة في بعض األحيان وهي توسيع الخدمات وتوفيرها .  تعمل على أمل االستقرار

في جميع المدن، ال تزال .  بأسعار معقولة، ونهج األعمال التجارية، وحماية الفقراء، وكلها تعتمد على موارد مائية شحيحة

 .ت تعويض تكاليف التشغيل والصيانةالتعِرفات الجمركية دون مستويا

بوجود منشآت كبيرة وبارزة في قلب المراكز السكانية، ثبت أن مرافق المياه في المدن معرضة بشكل استثنائي لعدم  .74

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد خدمات المياه على الطاقة والمواد وقطع الغيار التي تعاني إمدادات من انقطاع واسع .  االستقرار

في جميع مراكز المدن، عانت المرافق من نقص الكهرباء والديزل مما تسبب في انخفاض اإلنتاج من اآلبار فضال  .  قالنطا

كما أدى انخفاض األداء المتعلق باإلمداد والظروف الفوضوية العامة إلى خفض كل .  عن المشاكل المستمرة في التوزيع

ازدادت .  إلى أزمة تدفق نقدي مما أثر بدوره على أداء تقديم الخدماتالفواتير ومدفوعات العمالء، مما أدى  من إعداد

فعلى سبيل المثال، عانت المجالس المحلية .  إمدادات المياه التي ال عوائد لها مع ازدياد عدد الوصالت غير القانونية بالشبكة

د فواتير بها وتراجع في التحصيل بنسبة ٪ في كمية المياه التي تم توفيرها والتي تم إعدا20في صنعاء من انخفاض بنسبة 

، كان المجالس المحلية تفتقر إلى الموارد الالزمة لشراء الوقود، مما أدى 2011وبحلول ديسمبر .  2011٪ خالل عام 47

وعندما يتوفر الوقود .  عمليات التحصيل الفواتير وانخفاضإلى حلقة مفرغة أخرى من انخفاض اإلمداد، وانخفاض إعداد 

كما أثر .  رياال  يمنيا  للتر 59رياال  للتر، مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ  150 - 130لسوق السوداء، يتم بيعه بسعر في ا

نقص وقود الديزل على الضخ الخاص ومبيعات المياه، وواجهت متاجر المياه بالتجزئة زيادات حادة في تكلفة كل من المياه 

 70)لاير  14,000إلى ( دوالرات 10)لاير  2,000جزئة للمتر المكعب من المياه من وارتفعت تكلفة الت.  الخام والتعبئة

ا( دوالر  .واضطرت العديد من المتاجر إلى التوقف عن التجارة تمام 

 ةتقدم أهداف مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في الُحديدة وعدن وأمانة العاصم  .5 الجدول

إجمالي الناس الذين تم الوصول  مجموع الناس المستهدفين المحافظات

 إليهم
 الفجوة

 %95 78.306 1474023 امانة العاصمة 

 %91 60.571 669.519 عدن

 %94 54.303 906.405 الُحديدة

 2017لوحة معلومات مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في اليمن مارس 

رة وبارزة في قلب المراكز السكانية، ثبت أن مرافق المياه في المدن معرضة بشكل استثنائي لعدم بوجود منشآت كبي .75

باإلضافة إلى ذلك، تعتمد خدمات المياه على الطاقة والمواد وقطع الغيار التي تعاني إمدادات من انقطاع واسع .  االستقرار

كهرباء والديزل مما تسبب في انخفاض اإلنتاج من اآلبار وفي جميع مراكز المدن، عانت المرافق من نقص ال.  النطاق

كما أدى انخفاض األداء المتعلق باإلمداد والظروف الفوضوية العامة إلى خفض .  فضال  عن المشاكل المستمرة في التوزيع

وازدادت .  الخدمات الفواتير ومدفوعات العمالء، مما أدى إلى أزمة تدفق نقدي مما أثر بدوره على أداء تقديم من إعدادكل 

فعلى سبيل المثال، عانت المجالس المحلية .  إمدادات المياه التي ال عوائد لها مع ازدياد عدد الوصالت غير القانونية بالشبكة

٪ في كمية المياه التي تم توفيرها والتي تم إعداد فواتير بها وتراجع في التحصيل بنسبة 20في صنعاء من انخفاض بنسبة 

، كان المجالس المحلية تفتقر إلى الموارد الالزمة لشراء الوقود، مما أدى 2011وبحلول ديسمبر .  2011عام ٪ خالل 47

وعندما يتوفر الوقود .  عمليات التحصيل الفواتير وانخفاضإلى حلقة مفرغة أخرى من انخفاض اإلمداد، وانخفاض إعداد 

كما أثر .  رياال  يمنيا  للتر 59لتر، مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ رياال  ل 150 - 130في السوق السوداء، يتم بيعه بسعر 

نقص وقود الديزل على الضخ الخاص ومبيعات المياه، وواجهت متاجر المياه بالتجزئة زيادات حادة في تكلفة كل من المياه 

 70)لاير  14,000إلى ( دوالرات 10)لاير  2,000وارتفعت تكلفة التجزئة للمتر المكعب من المياه من .  الخام والتعبئة

ا( دوالر  .واضطرت العديد من المتاجر إلى التوقف عن التجارة تمام 
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 استجابة مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة  .6الجدول 

 2017أهداف ونتائج برنامج 
 الهدف
2017 

مجموع 

 النتائج
 التغيير

 

 12,785 4,825,286 5,492,703 الخدمات لهم بدعم تشغيل وصيانة وإعادة تأهيل شبكات المياه العامةالسكان الذين تُقدم 

األشخاص المتضررون المتمتعون بالوصول إلى المياه اآلمنة وفق ا للمعايير المتفق عليها من خالل 

 نقل المياه بالشاحنات
778,053 1,232,622 153,456 

 موعات النظافة الشخصية للحماية الذاتيةتزويد األشخاص المتضررين بمج

1,379,678 
مجموعات 

األدوات 

 األساسية

492,986 44329 

األشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة لخطر اإلصابة بالكوليرا والذي يحصلون على مياه 

 (الهالل األحمر)الشرب اآلمنة 
   

يرا والذين يستفيدون من معالجة وتطهير عدد األشخاص في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر الكول

 (الهالل األحمر)المياه على المستوى األسري 
   

    (الهالل األحمر)نسبة مراكز معالجة اإلسهال المقدمة مع خدمات المياه والصرف الصحي 

 2017. تقرير اليونيسف عن الوضع اإلنساني في اليمن لشهر نوفمبر

 المياه والصرف الصحي 3.5

 مؤشرات أداء خدمات المياه في عدن والُحديدة وصنعاء  .7الجدول 

 المؤشر عدن الُحديدة صنعاء

 سكان مراكز المدن **977,676 **632,840 **2,300,000

 عدد النازحين داخليًا في المنطقة المخّدمة **26,658 *10,500 **149,994

 التي تقدم لهم الخدمات والتغطية حسب الشبكةعدد األشخاص  753,210 468,100 911,370

 نسبة تغطية المياه لكل فرد 75% 73% 37%

 عدد السكان الذين ال يمكنهم الوصول إلى مصدر مياه محّسن 251,124 272,278 1,538,624

 عدد أيام الخدمة شهريًا 17 26 1

 شهريًا( 3م )كة كمية المياه التي يتم ضخها في الشب 3,491,015 1,214,066 345,923

 .نسبة الرواتب الشهرية األساسية المدفوعة لموظفي المجالس المحلية والعمال 100% 50% 50%

 (.2017فريق عمل حركة السكان، )النازحون داخلياً في مدينة الُحديدة فقط حسب * 

مؤشرات الطوارئ لدى تجدر اإلشارة إلى وجود تباين في أعداد السكان والمشردين داخلي ا للمدن الثالث بين  .76

 .2017المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي في سبتمبر 

 مؤسسة صنعاء للمياه والصرف الصحي المحلية 3.5.1

ا غير قادرين على الوصول إلى مصادر مياه محّسنة  790,720قبل األزمة، كان حوالي  .77   197,680وشخص 

ا غير قادرين على   :خدمات الصرف الصحي الوصول إلىشخص 

 م  6,678,203إلى  2015، وانخفض في عام  3م  16,578,185ما يعادل  2014الي المياه المنتجة عام بلغ إجم
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  94,563هو   2015كان العدد التراكمي لوصالت المياه حتى نهاية شهر سبتمبر 

  85,758هو   2015نهاية شهر سبتمبر  الصحي فيكان العدد التراكمي لوصالت الصرف. 

مياه والصرف الصحي بالضرر المتعلق بالنزاع الذي يصيب البنية التحتية للمياه والصرف تأثرت خدمات توريد ال .78

ويُهدد نقص شبكات الوقود والمياه العامة وخدمات نقل المياه التجارية بخطر توقف الخدمات .  الصحي والنظافة العامة

كما يتدهور الصرف الصحي مع .  من الضعفوارتفعت أسعار خدمات نقل المياه التجارية بالشاحنات إلى أكثر .  الوشيك

وعند النظر في انخفاض إمكانية الحصول على مياه الشرب .  خفّضةنعمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بفعالية م

 .اآلمنة، تُشير هذه االتجاهات إلى أزمة صحية عامة محتملة

واسعة النطاق، إال أن هيكل المبنى تعرضت نوافذ وأبواب المكاتب الرئيسية ومباني محطات الضخ ألضرار  .79

وتم تدمير خزان .  الرئيسي ليس به أي أضرار هيكلية وال يزال يعمل وكذلك هي الحال بالنسبة للتجهيزات واألثاث المكتبي

 .خرساني يقع في منطقة النهدين بالكامل

رؤوس  4نفس الموقع، تعرضت وفي .  تدمر بئران أنبوبيان واثنان من هياكل رأس البئر في نقوم الحافة بالكامل .80
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 .وتعرضت لوحة كهربائية وكابالت ألضرار ال يمكن إصالحها.  آبار إضافية ألضرار جزئية

.  كم ولم يتم اإلبالغ عن أي أضرار بها 160تمتلك المجالس المحلية في صنعاء شبكة أنابيب توزيع يبلغ طولها  .81

بر تويتم إجراء فحوصات جودة المياه في مخ.  مرة واحدة في األسبوعوتتوفر المياه المقدمة من خالل شبكة التوزيع أقل من 

 .المجلس المحلي في صنعاء

يقوم المجلس المحلي في صنعاء بتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي تم تنشيطها لمعالجة الحمأة من خالل  .82

المحلي لصنعاء عن أي ضرر في محطة  ولم يبلغ المجلس.  متر مكعب 50,000عملية تهوية مطّولة  تم تصميمها لمعالجة 

ومع ذلك، تدمر شاحنتان مزودتات برافعتين ورافعات .  معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لها أو شبكة الصرف الصحي

 .طن ا بالكامل كما تضررت أدوات التركيب والصيانة 30

 مؤسسة عدن للمياه والصرف الصحي المحلية 3.5.2

ا غير قادرين على الوصول إلى مصادر مياه محّسنة و  375,750قبل األزمة، كان حوالي  .83  392,450شخص 

ا غير قادرين على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي  .شخص 

  مترا  مكعبا  في  2,851,200مترا  مكعبا ، وانخفض إلى  41,375,064 2014بلغ إجمالي المياه المنتجة في عام

 2015عام 

 124,974هو 2015سبتمبر نهاية شهر  كان العدد التراكمي لوصالت المياه حتى 

  105,978 هو 2015نهاية شهر سبتمبر الصحي فيكان العدد التراكمي لوصالت الصرف 

أصيبت عدن بأعمال عنف تركت أجزاء كبيرة من المدينة في حالة خراب ودمرت مكونات رئيسية لإلمداد بالمياه  .84

 .وخدمات نقل المياه بخطر توقف الخدمات الوشيك يُهدد نقص شبكات الوقود والمياه العامة.  والصرف الصحي

كما تضررت .  تعرض المبنى الرئيسي للمكتب المحلي لمؤسسة عدن للمياه والصرف الصحي ألضرار جزئية .85

ا لبعض األضرار .  البنية التحتية للمبنى وكذلك المعدات المكتبية واألثاث بشكل جزئي وتعرضت ستة مباٍن للتخزين أيض 

وأبلغ .  وباإلضافة إلى ذلك، تعرض مختبر المياه ألضرار في المعدات واللوازم وأسطح العمل.  حتوياتهابما في ذلك م

وتم .  ومع ذلك، فقد تم هدم بعض المعدات الكهروميكانيكية. المجلس المحلي أنه ال توجد أي أضرار في مباني محطة الضخ

ا كامال    .وتعرضت ثمانية خزانات ألضرار جزئيةتدمير اثنين من مستودعات تخزين المياه تدمير 

ا أنبوبية قد تعرضت ألضرار جزئية لكن رؤوس اآلبار والمعدات المرتبطة بها  55أفاد المجلس المحلي أن  .86 بئر 

جزئي ا، وكذلك  102تدمرت بالكامل وتضررت  75: وقد تضررت مائة وسبعة وسبعون مضخة غاطسة.  تعمل بشكل سليم

 .األسالك الكهربائيةالحال بالنسبة لأللواح و

ا فقط في  80، بقي 2015بئرا ، وفي نهاية سبتمبر ( 110) 2014بلغ عدد اآلبار التي تعمل في نهاية عام  .87 بئر 

ا 13كم من خطوط المياه الرئيسية، وقد تدمر ما يبلغ طوله  65.8ويملك المجلس المحلي في عدن .  الخدمة .  كيلومتر تمام 

كم، ويبدو  14.5ويبلغ توزيع شبكة أنابيب التوزيع .  كم عالمات تلف جزئي 52.6تي يبلغ طولها وتُظهر المساحة المتبقية ال

 .أنها قد تعرضت ألضرار جزئية

المصمم لمعالجة ( بركة األكسدة الحيوية)يمتلك المجلس المحلي في عدن نظام معالجة مياه الصرف الصحي  .88

ا مكعب ا في اليوم 95,000 ا مكعب ا 23,974النظام يتلقى تدفق ا يبلغ قبل النزاع، كان .  متر  ، انقطعت 2015منذ مارس .  متر 

ا نتيجة الفيضان في محطات مضخات شبكة التجميع وتمتلك الشبكة أنابيب .  معالجة مياه الصرف الصحي، وخصوص 

خ مياه كم، والتي تضررت بدرجات مختلفة، حيث تم تدمير ثالثة محطات ض 18.25تجميع ومواسير رئيسية بطول 

ويبدو أن أسطوال  من اثني عشر شاحنة لغسل .  بعض األضرار 34مجاري بالكامل وتكبدت المحطات المتبقية البالغ عددها 

ذكر المجلس المحلي في عدن أن أدوات التركيب والصيانة الخاصة به قد تعرضت لبعض .  المجاري قد تضررت جزئي ا

 .الضرر

 صرف الصحيمؤسسة الُحديدة المحلية للمياه وال 3.5.3

ا في كامل المحافظة غير قادرين على الوصول إلى مصادر مياه  1,312,650قبل األزمة، كان حوالي  .89 شخص 

ا غير قادرين على الوصول إلى خدمات الصرف الصحي 1,370,990محّسنة و   .شخص 

  ا مكعب ا، والذي انخفض إلى  14,015,785 2014بلغ إجمالي المياه المنتجة في عام ا  13,542,109متر  متر 

 2015مكعب ا في عام 

  66,255هو  2015سبتمبر كان العدد التراكمي لوصالت المياه حتى نهاية شهر 

  66,225هو   2015نهاية شهر سبتمبر  الصحي فيوكان العدد التراكمي لوصالت الصرف 
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حتية للمياه والصرف تأثرت خدمات توريد المياه والصرف الصحي بالضرر المتعلق بالنزاع الذي يصيب البنية الت .90

.  ويُهدد نقص شبكات الوقود والمياه العامة وخدمات نقل المياه بخطر توقف الخدمات الوشيك.  الصحي والنظافة العامة

 .أضعاف بالشاحنات أربعةوارتفعت أسعار خدمات نقل المياه 

ني محطات الضخ وبنية التخزين ال أشارت مؤسسة الُحديدة المحلية إلى أن المبنى الرئيسي لمبناها في الُحديدة ومبا .91

تعاني من أي ضرر، وكذلك هو الحال بالنسبة لآلبار األنبوبية ورؤوس اآلبار والمعدات المرتبطة بها وشبكة التوزيع التي 

ساعة في  14و  12وتتوفر المياه الموردة من خالل شبكة التوزيع بانتظام بين .  ال يبدو أن أي منها قد تسبب أي ضرر

 .ويتم إجراء فحوصات جودة المياه في مخبر الُحديدة الذي يديره المجلس المحلي . اليوم

الذي تم تصميمه لعالج ( بركة استقرار)يمتلك المجلس المحلي في الُحديدة نظام معالجة مياه الصرف الصحي  .92

ا مكعب ا في اليوم 53,000 ت المعدات تعرض.  متر مكعب في اليوم 42,000وقبل الصراع كان التدفق .  متر 

.  الكهروميكانيكية المرتبطة في مواقع البرك إلى ضرر جزئي وتم تدمير المعدات الميكانيكية للغربلة وإزالة الرمال بالكامل

ا ولكن دون إلحاق أضرار بأية أدوات ( 5رقم )ومع ذلك، فقد تم تدمير محطة ضخ واحدة . ولم تتكبد الشبكة أي ضرر تمام 

 .أو مركبات تشغيل وإدارة

 قطاع الطرق واألضرار المرتبطة بالنزاعات 3.6

 طرق أمانة العاصمة  .8الجدول 

 سيء%  متوسط%  جيد%  (م)العرض  (م)الطول  المنطقة

 25 45 30 60 - 30 10,000 (قسم المطناة أ -مدخل الصباحة )المدخل الغربي للعاصمة 

 50 40 10 60 - 30 10,000 (قسم المطناة ب -مدخل الصباحة )المدخل الغربي للعاصمة 

 25 40 35 50 - 24 9,600 ( شارع خوالن)المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة 

 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 خمسين 

 15 45 40 40 - 25 8,600 شارع تعز 

 5 45 50 60 8,000 شارع الستين 
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 طرق عدن  .9الجدول

 (م)الطول  القطاع
 العرض

 (م)
 التعليقات الحالة

 جيد %      قطاع النقل
 %

 متوسط
   سيء% 

 األولويات 40 20 40 15 1440 شارع أروى 

 صيره صيانة بعض الشوارع في منطقة 

 السنة األولى 30 20 50 10.5 950 شارع العيدروس

 السنة األولى 80 20 0 7.5 630 شارع الطويلة الصهاريج

 صيانة بعض الشوارع في منطقة المعال

  20 25 55 15 2415 شارع المعال الدائري 

 السنة األولى 20 30 50 10.5 250 تقاطع شارع الصعيدي الدائري  

 السنة األولى 20 20 60 15 440 شارع كلية الهندسة  -دوار الشيخ اسحق 

 صيانة بعض الشوارع بمنطقة التواهي

 السنة األولى 40 30 30 15 660 دوار الكلوة -دوار الشيخ اسحق 

 السنة األولى 40 20 40 9 1350 النفق الكبير -دوار الحصان الكهربائي 

 صيانة بعض الشوارع في منطقة خور مكسر 

 السنة األولى 75 25 0 7.5 535 طريق أبين الساحلي -أبو ذر الغفاري 

 السنة األولى 60 10 30 10.5 650 شارع تقاطع األشغال العامة -( التربية)تعليم ال

 السنة األولى 50 20 30 10.5 850 شارع األشغال العامة -( ثقافة)دوار الثقافة 

 السنة األولى 15 25 60 15 1600 البحيرة –الممالح  -تقاطع األمن المركزي 

 طريق الُحديدة  .10لجدولا

 الحالة (م)العرض  (م)الطول  القطاع

 سيء%  متوسط%  جيد %      قطاع النقل

 20 50 30 50 1850 شارع خمسين القسم أ

 10 40 50 40 2400 شارع الشهداء

 20 50 30 40 1450 شمال شارع الكورنيش

 22 50 28 40 1600 شارع الكثيب

 20 30 50 50 14000 ريق الكثيبط

 22 48 30 30 2000 شارع الثالثين

 10 40 50 40 1350 ( القدس)شارع األربعين 

 20 40 40 30 1600 شارع الجامعة 

 قطاع الكهرباء 3.7

كان اليمن أقل دولة .  حتى قبل اندالع النزاع، كان الكثير من سكان اليمن محرومين من خدمات الكهرباء األساسية .93

ل بالكهرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل الوصول إلى ما قبل األزمة من جميع المصادر تعم

، وهو ما يقرب من سدس 2013كيلوواط ساعي في عام  243بلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في البالد .  ٪ فقط55

. كان العرض والطلب على الكهرباء غير متوازنين بشكل خطير(.  2016مجموعة البنك الدولي، )اإلقليمي المتوسط 

مما قدم الكهرباء فقط ( ٪ دون ذروة الطلب20) 2015ميجاواط في عام  1,300وكانت قدرة توليد الطاقة المثبتة حوالي 

كال الوصول إلى وافتقر ما تبقى من السكان إلى أي شكل من أش(.  غالب ا ما تكون الكهرباء غير موثوقة)لنصف عدد السكان 

 .الكهرباء، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على التنمية االجتماعية واالقتصادية والفقر

وقد أدى النزاع المستمر إلى تدهور كبير في حالة إمدادات الكهرباء من مستوى منخفض مسبق ا، مع تأثير شديد في  .94

.  ع الخاص والتي تعتمد كلها بشكل كبير على إمدادات الطاقة الفعّالةالصحة والتعليم والبيئة والمياه والصرف الصحي والقطا

البنك الدولي )كما تم التوثيق في تقييم األضرار واالحتياجات للبنك الدولي، تقييم األضرار واالحتياجات متعدد الوكاالت 

ستمر بشكل كبير على البنية التحتية ، فقد أثر النزاع الم(األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد واألمم المتحدة 

وقد تم إغالق إمدادات الكهرباء العامة .  للكهرباء في اليمن وقطع معظم سكان اليمن عن خدمات الشركة العامة للكهرباء

الي اإلمداد الحويبلغ متوسط .  بالكامل في معظم المناطق المأهولة بالسكان، وأصبحت الشركة العامة للكهرباء مفلسة فعلي ا
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الشركة )ميجاواط، يتم توفير معظمها إلى مدينتي الموانئ عدن والمكال في الجنوب   250و 200للطاقة العامة ما بين 

 40ميجاواط بما يصل إلى  500وبالكاد يتم تزويد العاصمة صنعاء التي تحتاج إلى حوالي (.  2015العامة للكهرباء، 

وتفتقر بقية البالد، بما في ذلك ميناء مدينة الُحديدة إلى أي خدمات (.  2016، البنك الدولي)ميجاواط لبضع ساعات في اليوم 

، بما في ذلك من شركة الكهرباء العامة والمولدات الخاصة 2015انخفض إجمالي توليد الطاقة في عام .  طاقة عامة موثوقة

 .(2016وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ) 2014بالمائة مقارنة بعام  77بنسبة 

تم استبدال نموذج تقديم الخدمات من أعلى إلى أسفل بمزيج من الخدمات العامة المدنية المدارة محلي ا ونموذج من  .95

وأدى االنهيار شبه الكامل إلمدادات الكهرباء العامة وتوفر الوقود المحدود لمولدات .  أسفل إلى أعلى من القطاع الخاص

ويُقدر تقييم السوق األخير .  2015لشمسية الصغيرة والمتوسطة، خاصة منذ الديزل إلى ظهور صناعة مزدهرة لألنظمة ا

بتكليف من البنك الدولي أنه خالل السنوات الخمس الماضية، تم استثمار حوالي مليار دوالر أمريكي في أنظمة الطاقة 

ير أن اختراق األسواق لألنظمة استناد ا إلى المقابالت، يُقدّر التقر.  الشمسية الكهروضوئية للقطاع السكني في اليمن

ويحرك القطاع .  ٪ في المناطق الحضرية75و٪ من األسر في المناطق الريفية 50الكهروضوئية ربما وصل إلى حوالي 

الخاص السوق بشكل كامل، مع سلسلة توريد تتراوح بين دور المتاجرة التي تستورد اللوحات ووحدات التحكم والبطاريات 

ووصوال  إلى تجار تجزئة اإللكترونيات صغيرة النطاق التي توسعت أعمالها لتشمل  الخليجي،ن من دول مجلس التعاو

تاجر تجزئة من هذا القبيل لدى الحكومة لدخول سوق  170في العاصمة صنعاء وحدها، سجل أكثر من   .األلواح الشمسية

أدى إلى نمو محدود حتى الربع الثاني من  وفي حين أن نقص العرض.  2016إلى  2014الطاقة الشمسية خالل الفترة من 

المركز اإلقليمي )، حيث أن العرض قد تأثر بالطلب 2015، انخفضت األسعار بشكل كبير منذ الربع الثالث من 2015عام 

 (.2016للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 

.  التكنولوجيا التي يتم تركيبهايتمتع الفقراء بوصول محدود للطاقة الشمسية حتى اآلن، وهناك مخاوف بشأن جودة  .96

ا بسهولة لمعظم األسر وفي حين .  ووجد تقييم السوق أن جميع األنظمة تقريب ا يُدفع ثمنها نقد ا وأن تمويل الديون ليس متاح 

ا للحصول على األنظمة الشمسية، إال أنها غالب ا ما تستهدف بشكل أساسي  أن العديد من المؤسسات المالية تقدم قروض 

ووفقا  لتقديرات السوق، تُعاني العديد من منشآت الطاقة . ظفي الحكومة والمزارعين القادرين على تقديم الضماناتمو

الشمسية المنزلية من ارتفاع معدالت الفشل بسبب تصميم النظام غير المناسب والمكونات ذات الجودة الرديئة ونقص 

ل إلى الكهرباء عبر الطاقة الشمسية معرضة لخطر فقدها مرة أخرى في وبالتالي فإن األسر التي تص.  خدمات ما بعد البيع

 (.2017المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، )حالة فشل النظام 

 ميجاواط، أمانة العاصمة 350الحد األدنى المطلوب للطاقة ( الوضع الحالي)تغطية الكهرباء   .11الجدول 

 %2التغطية  ميجاواط  7محطة حزيز  شبكة العامة ال

 ٪2.8تغطية  ميجاواط  10موردون مختلفون  موردو الخدمات الخاصة 

األنظمة الكهروضوئية للنظام الشمسي والمولدات 

 التي يملكها القطاع الخاص
الحد األدنى من المتطلبات لألسر والشركات 

 والمشاريع
 %30التغطية 

 ميجاواط، عدن 300الحد األدنى المطلوب للطاقة ( الوضع الحالي)تغطية الكهرباء   .12الجدول 

 %23التغطية  ميجاواط 70الحصوة والمنصورة وخور مكسر  الشبكة العامة

 %32التغطية  ميجاواط 96اثنان مستأجران  (تأجير)موردو الخدمات الخاصة 

مسي والمولدات األنظمة الكهروضوئية للنظام الش

 التي يملكها القطاع الخاص
 %30التغطية  الحد األدنى من المتطلبات لألسر والشركات والمشاريع

 ميجاواط، الُحديدة 400الحد األدنى المطلوب للطاقة (. الوضع الحالي)نطاق الكهرباء   .13الجدول 

 %0 تغطية محطة رأس قطنيب صفر الشبكة العامة 

 ٪5.5التغطية  ميجاواط  22 موردو الخدمات الخاصة

الحد األدنى من المتطلبات لألسر والشركات  

 والمشاريع
 %30التغطية 

  



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 الرابع الفصل

 المؤسسية الترتيبات

و السياسة  2.30من السياسة التشغيلية  12يُعدّ المشروع عبارة عن عملية طوارئ تتم معالجتها في إطار الفقرة  .97

يُعدّ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع هو المستفيد من األموال ووكالة التنفيذ البديلة   الدولي.للبنك  10.00غيلية التش

 .على أساس استثنائي بموجب اتفاق اإلطار المالي لإلدارة المالية بين البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 4.1

 لمشروعتنفيذ ا 4.1.1

يُعدّ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع هو ذراع األمم المتحدة الذي يقدم مجموعة واسعة من دعم إدارة  .98

المشاريع بما في ذلك الدعم التشغيلي والتقني، وبناء القدرات المؤسسية والمشتريات العامة للمشاريع والخدمات في أوقات 

، يُقدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن 2013منذ عام .  العالم النزاع والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء

الدعم التشغيلي لمكتب األمم المتحدة للمبعوث الخاص لليمن في الجهود التي يبذلها لتأمين اتفاقية السالم، بما في ذلك الدعم 

 .اللوجستي الستئناف محادثات السالم

ألمم المتحدة لخدمات المشاريع من خالل التنفيذ المباشر، باإلضافة إلى اتفاقيات يتم تنفيذ المشروع بواسطة مكتب ا .99

( 2)مشروع األشغال العامة، ( 1: )تعاون المشروع بين مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وثالثة شركاء محليين

 .المياه الحضرية والصرف الصحي وحدة إدارة مشروع ( 3)صندوق صيانة الطرق 

رصد أهداف المشروع والنتائج ( 2)تنفيذ المشروع و( 1: )مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤوال  عنيُعدّ  .100

التعامل مع المشتريات واإلدارة المالية وإدارة الصرف، بما في ذلك إعداد طلبات ( 3)بالتنسيق مع الشركاء المحليين و

اإلبالغ لمؤسسة التنمية الدولية بموجب اتفاقية تمويل  ضمان تلبية جميع متطلبات( 4)السحب في إطار المشروع و

 .يصف الشكل أدناه هيكل الحوكمة واإلدارة الخاص بالمشروع.  المشروع

سوف يقرر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع الترتيبات التعاقدية المناسبة مع كل كيان وفق ا للمبادئ التوجيهية  .101

ا في الجوانب الفنية، مثل التنسيق مع الجهات المعنية المحلية، سيؤدي الشر.  التشغيلية الخاصة به ا حاسم  كاء المحليون دور 

.  وتحديد االستثمارات األولية، وإعداد المواصفات األولية، فضال  عن القيام باألنشطة المخصصة وفق ا لخطة الشراء

وأثناء تنفيذ .  م البنك الدولي لتنفيذ المشروعوسيحتفظ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالمسؤولية الشاملة أما

المشروع، يجوز لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مشاركة شركاء محليين إضافيين إذا رأى ذلك ضروري ا في أعقاب 

 .نفس عملية التقييم التي اتبعها لتضمين الشركاء المحليين الثالث المبدئيين

ب األمم المتحدة لخدمات المشاريع الواقع في عّمان باألردن الدعم والمشورة وسيوفر المكتب اإلقليمي ومركز مكت .102

باإلضافة إلى ذلك، يُشرف استشاري إقليمي للرقابة واإلدارة على العمليات في المنطقة ويقدم المشورة .  حسب الحاجة

ا مقر مكتب األمم المتحدة .  اإلدارية للمدير اإلقليمي لخدمات المشاريع في كوبنهاغن في ويدعم المكتب اإلقليمي أيض 

 الرقابة

 األمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب
مي والمقراإلقلي المكتب  

 األمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب
 القطري في اليمن المكتب

التنفيذية  الوحدة
التابعة لصندوق 

 صيانة الطرق

وحدة إدارة مشروع   
   المياه الحضرية

مشروع األشغال  
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الكيانات المحلية 
 األخرى حسب

 الحاجة

 الفنية اللجنة
طوارئ الخدمات المتكاملة  مشروع

لمدن في اليمن، مشروع األشغال ل
وحدة إدارة مشروع المياه العامة، 

والوحدة التنفيذية التابعة  الحضرية  
 لصندوق صيانة الطرق مع البنك الدولي

 كمراقب

طرف ثالث 
 مراقب



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 .الدنمارك

يضم مكتب .  وقد بدأ مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالفعل إنشاء مكتب في صنعاء، وستتبعه عدن قريب ا .103

األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صنعاء فريق إدارة المشروع وفريق دعم التنفيذ من الموظفين الدوليين والوطنيين الذين 

 ماليين ومسؤول إجراءات وقائية بيئية واجتماعيةوأخصائيين  المشتريات،تألفون من مدير برنامج، وأخصائيين في ي

 .وموظف لوجستيات ومسؤول تكنولوجيا معلومات ومسؤول إداري

لتيسير عملية تخطيط االستثمار وضمان التنسيق الشامل لعدة قطاعات، يرأس مكتب األمم المتحدة لخدمات  .104

ويمكن الحصول على أعضاء آخرين خالل المشروع، إذا لزم .  يع تعاون ا فني ا يتألف من ممثلين من الشركاء المحليينالمشار

ا استشاري ا وسيجتمع مرتين .  يجوز للبنك الدولي االنضمام إلى التعاون الفني بصفته مراقب. األمر يؤدي التعاون الفني دور 

إجراء استعراض دوري لتنفيذ المشروع وتقديم ( 1: )مهامه الرئيسية ما يلي وتشمل.  سنوي ا وعلى أساس االحتياجات

استعراض المشروعات الفرعية المقترحة لخطط االستثمار السنوية والتوصية بقائمة مختصرة، ( 2)توصياته للتحسين، و 

 .ىاإلبالغ االستراتيجي عن المشروع واستثماراته إلى المانحين والجهات المعنية األخر( 3)و

 خطط االستثمار السنوية 4.1.2

بالنسبة للسنة األولى، أعد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع قائمة أولية باألنشطة بالتعاون مع الشركاء  .105

وبالنسبة للسنوات الالحقة، سيتم تقديم خطة استثمارية سنوية إلى البنك الدولي إلبداء عدم االعتراض تحصل .  المحليين

مواطنين ويوصي بها التعاون الفني ويضعها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صيغتها على معلوماتها من ال

وتتم مراجعة خطط االستثمار السنوية خالل التنفيذ لضمان استمرار مالءمة االستثمارات .  النهائية وذلك قبل بدء التنفيذ

 .المختارة

 تنفيذ إطار سياسة إعادة التوطين 4.1.3

وبشكل أكثر .  تحدة لخدمات المشاريع مسؤوال  عن التنفيذ الشامل إلطار سياسة إعادة التوطينيكون مكتب األمم الم .106

 :تحديد ا، يقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بما يلي

 يضمن البدء في الوقت المناسب لخطط عمل إعادة التوطين الخاصة بالموقع، حسب الحاجة. 

 تي لها تأثيرات مادية أو أن تبدأ عملية إعادة اإلعمار أو إعادة التأهيل أو أن يضمن عدم توقيع أي عقود لألعمال ال

 .تبدأ األنشطة المقترحة بدون وسائل الحماية المطلوبة

  استعراض وثائق المناقصات وعقود البناء فيما يتعلق بالدراسة الالزمة لصكوك الضمانات وإدراج بنود تعاقدية

 .فعالة وقابلة للتنفيذ

ؤول اإلجراءات االحتياطية البيئية واالجتماعية الدائم معني ا بامتثال الموقع لتدابير التخفيف البيئية يُعدّ مس .107

ويدعم سؤول اإلجراءات االحتياطية البيئية .  واالجتماعية ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشروع الفرعي

دولي يشرف على تنفيذ إطار سياسة إعادة التوطين، وكذلك المساعدة في رصد واإلبالغ عن جوانب  واالجتماعية خبير

 .الضمانات خالل تنفيذ المشروع

وباإلضافة إلى ذلك، سيعين كل من الشركاء المنفذين الثالث نقطة اتصال معنية باإلجراءات االحتياطية لضمان  .108

 .الجتماعية ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشروع الفرعيامتثال الموقع لتدابير التخفيف البيئية وا

 شركاء التنفيذ المحليين 4.2

وحدة إدارة مشروع المياه تم تصميم المشروع للعمل مباشرة مع المؤسسات المستقلة مثل مشروع األشغال العامة و .109

ومقدمي الخدمات المحليين مثل  ووحدة تنفيذ صندوق صيانة الطرق، كمنفذين لصالح المجتمعات المحلية الحضرية  

ا ( الحكومة المركزية)ولن تؤدي الوزارات المعنية .  شركات المياه والصرف الصحي المحلية في صنعاء أو في عدن دور 

ا في تصميم أو تنفيذ أنشطة المشروع ويعتبر المشروع المجالس المحلية جهات معنية تقوم بدور في المساعدة ودعم .  مباشر 

 .األنشطة المقترحة /نفيذ األحكام التصميم وت

على سبيل المثال، إذا . سيقوم الشركاء المنفذون بتسهيل وتنسيق المتطلبات والتصاريح الالزمة من السلطات المحلية .110

في منطقة محلية، سيقوم مشروع األشغال العامة  شارع فرعي كانت هناك حاجة للحصول على تصريح بناء لتمهيد 

 (.عادة مكتب األشغال العامة)طات المختصة بمعالجة ذلك مع السل

البيئية واالجتماعية للشركاء   ات تنفيذ االجراءات الوقائيةقام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتقييم قدر .111

يتمثل  ويمتلك مشروع األشغال العامة ووحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق سجال  حافال  .  التنفيذيين الثالث المحليين

البنك الدولي، واحتفظت االجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في التنفيذ الناجح لمتطلبات الضمانات واالمتثال لسياسات 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 .وحدات اإلدارة هذه بقدراتها ووظائفها على الرغم من الصراع الحالي في البالد

 مشروع األشغال العامة 4.2.1
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للتخفيف من التأثيرات الضارة لبرنامج اإلصالح االقتصادي لعام  1996أنشئ مشروع األشغال العامة في عام  .112

 :وفيما يلي أهدافه الرئيسية.  1995

 خلق فرص عمل للعمال المهرة وغير المهرة 

 توفير مشاريع خدمات البنية التحتية للفقراء والمجتمعات المحرومة 

 االقتصادية والبيئية للفقراء تحسين الظروف 

 تطوير المقاوالت المحلية واالستشارات الصناعية 

 تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية التنمية 

مليون من فقراء  14.7مشروع ا فرعي ا استفاد منها  3,900، أنجز برنامج مشروع األشغال العامة 2014بحلول عام  .113

ا من فرص العمل وأصبح برنامج مشروع األشغال العامة وسيلة رئيسية للقضاء على الفقر من  . اليمن وقدم عدد ا كبير 

ا، وتحسين مستوى المعيشة والبنية التحتية االقتصادية  خالل توفير الخدمات األساسية ألكثر شرائح المجتمع احتياج 

 .للمجتمعات الفقيرة

 الحضريةوحدة إدارة مشروع المياه الحضرية   4.2.2

وقد تم .  العديد من مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في اليمن الحضريةلمياه نفذت حدة إدارة مشروع ا .114

كوحدة إدارة مشاريع مستقلة مالي ا وإداري ا إلدارة جميع األنشطة المتعلقة بتنفيذ قرض برنامج  2002تأسيسها في عام 

أثناء تنفيذ هذا المشروع، قامت .  P057602 -التكيف المخّصص إلمدادات المياه والمرافق الصحية للمدن في البنك الدولي 

ا من  1000وقد نفذت مشاريع تشمل .  جودة إدارة مشروع المياه في المدن بجذب األموال من مختلف المانحين كيلومتر 

ا من خطوط الصرف الصحي، وخزانات بسعة إجمالية قدرها  250شبكات إمدادات المياه، و  ا مكعب ا،  40,000كيلومتر  متر 

ا لإلنتاج والتحقيق وعدة أعمال إعادة تأهيل  65ث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي باإلضافة إلى حفر وبناء وثال بئر 

 .وهي موجودة في مدينة صنعاء ولديها عالقات وثيقة مع شركات المياه والصرف الصحي المحلية.  طارئة

 وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق 4.2.3

الطرق وكالة مستقلة تتمتع باستقالل اإلدارة تحت اإلشراف المباشر لوزير األشغال العامة يعتبر صندوق صيانة  .115

يُعدّ صندوق صيانة الطرق مسؤوال  عن الصيانة الدورية لشبكة الطرق الوطنية .  موظف ا 220وهو يُوظف حوالي .  والطرق

ر تتبع للرئيس مباشرة، بما في ذلك إدارة ولدى الصندوق خمسة دوائ.  والطرق السريعة وكذلك طرق الريف في اليمن

وتشرف مديرية الدراسات والتصميم والتعاقد .  اإلشراف ومراقبة الجودة المسؤول عن تنفيذ مشاريع الصيانة ذات الصلة

 .في الصندوق على تنفيذ المشتريات والخدمات االستشارية

من المانحين، بما في ذلك المشاريع الممولة  لدى صندوق صيانة الطرق سجل مثبت في تنفيذ عقد الصيانة الممول .116

 .من البنك الدولي

 البنك الدولي 4.3

تقوم فرقة المهام التابعة للبنك الدولي باستعراض أدوات اإلجراءات الوقائية الخاصة بالموقع، مثل خطط اإلدارة  .117

 .لبنكالعمل اإلقليمية لضمان أن يكون نطاقها وجودتها ُمرضية ل واالجتماعية وبرامجالبيئية 

والتي )سيقوم البنك الدولي بمراقبة تنفيذ مختلف المستندات التي تم إعدادها من خالل بعثات اإلشراف المنتظمة  .118

يتم خاللها مراجعة المستندات، وسيتم إجراء زيارات ميدانية وعمليات تفتيش مفاجئة ( أو اجتماعي ا /ستشمل أخصائي ا بيئي ا و 

 .ب الحاجةمن قبل الطرف الثالث المراقب حس

 طرف ثالث مراقب 4.4

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بمشاركة وكيل طرف ثالث مراقب إلجراء التحقق المستقل لنتائج  .119

وسوف يقوم وكيل الطرف الثالث المراقب باإلبالغ عن مخرجات النشاطات .  المشاريع الفرعية الممولة في إطار المشروع

وسيتم تطوير الشروط .  المستهدفين وعمليات االئتمان والحماية التي يتبعها الشركاء المحليونوإعادة الخدمات للمستفيدين 

.  المرجعية لوكيل الطرف الثالث المراقب من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ويتم االتفاق عليها مع البنك الدولي



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

ارير الطرف الثالث المراقب مع البنك وسوف يدرج في التقارير وسيتبادل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بانتظام تق

وسوف يقوم وكيل الطرف .  اإلجراءات المتخذة لمعالجة أي مشكالت في التنفيذ يحددها وكيل الطرف الثالث المراقب

 .الثالث المراقب بمتابعة االمتثال لإلجراءات االحتياطية البيئية واالجتماعية

 تتعامل مع المسائل المتعلقة باألراضيالمؤسسات الوطنية التي  4.5

 الهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني 4.5.1

تُعدّ الهيئة العامة للهيئة العامة لألراضي والمساحة والتخطيط العمراني هي المسؤولة عن جميع المهام المتعلقة  .120

 :وهي تشمل.  توثيق وتنفيذ عملية نزع الملكيةالملكية وال /باألراضي، بما في ذلك التخطيط واإلعداد وعقود االمتياز 

 تُعدّ هذه الدائرة مسؤولة عن تفتيش موقع األراضي التي سيتم إصدارها للبيع وتقديم التقارير .  دائرة األراضي

الفنية حول سالمة وحدود الموقع قبل الرجوع إلى إدارة التوثيق ووضع اللمسات األخيرة على جميع التدابير 

 . لماليةالقانونية وا

 يرأس هذه الدائرة مهندس ويساعده مهندسون مسؤولون عن إعداد المخططات وإحالتها إلى قسم .  دائرة التخطيط

 . التخطيط، وتحديدها على األرض وفي التصوير المساحي الضوئي

 تسجيل الممتلكات العقارية باسم المالك وكذلك األولويات والتسهيالت.  دائرة الكاتب بالعدل. 

 تقوم هذه الدائرة بمتابعة ومراقبة أي انتهاكات، سواء كانت مخالفة على أراضي الدولة أو .  الرقابة والتفتيش دائرة

 .وتفرض الغرامات وتحيل المخالفين إلى النيابة.  بدون تراخيص /بناء على األراضي غير المخطط لها 

وإذا كانت األرض العامة . الذين لديهم سند ملكية ستقوم الهيئة بتعيين لجنة تنفيذية لتقدير قيمة الممتلكات ألولئك .121

 .مشغولة بدون سند ملكية، ستقوم لجنة فنية خاصة أنشأتها الوزارة المعنية بتقييم قيمتها

 وزارة األشغال العامة والطرق 4.5.2

ي كما يشرف على إدارة األراضي القبلية الت.  تدير وزارة األشغال العامة والطرق األراضي الريفية الحكومية .122

( ممثال  بالوزارة على مستوى المحافظة)ويؤدي مكتب األشغال العامة والطرق .  تملكها الحكومة زعماء القبائل أو القرى

ا حيوي ا في إصدار تراخيص البناء وفق ا لإلجراءات والتدابير القانونية المعترف بها لذلك، فإن التحكم في البناء وامتثال .  دور 

ن لهما أثر إيجابي على تعزيز السالمة، وعدم االنتهاك وتجنب الهدم في حالة األعمال على الطرق المواطنين للقوانين سيكو

، وإعادة تنظيم المدن والتغييرات المترتبة على ذلك وتعرض المالكين لبعض األضرار وطرق ( أي رصف الطرق)العامة 

 .التعويض المتخذة وفق ا لقانون الملكية

 وزارة المالية 4.5.3

الملك العام بسجالت األراضي في المدن مثل سجالت المعامالت والمبيعات وعمليات االستئجار مع  تحتفظ دائرة .123

 .خيار الشراء

 المجالس المحلية 4.5.4

 :، تتكون السلطة المحلية من(2000/  4)وفق ا لقانون اإلدارة المحلية  .124

 (المحافظة)للوحدة اإلدارية ( محافظ يتم تعيينه بموجب قرار رئاسي)رئيس  (1

 س المحلي الذي يتم انتخابه من المناطق المحليةالمجل (2

المكاتب المحلية التنفيذية للوزارات التنفيذية والكيانات المحلية المستقلة مثل )الهيئات التنفيذية المحلية للمحافظة  (3

 (الشركات المحلية

حلية، بما في ذلك عضو كحد أدنى يتم انتخابهم من الدوائر الم 15يجب أن يتكون المجلس المحلي للمحافظة من  .125

 : تتمثل أدوارها ووظائفها بشكل أساسي بما يلي.  رئيس المجلس

دراسة واعتماد مسودة الخطط الشاملة على مستوى المحافظة مثل خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية  (1

 والميزانية المحلية السنوية

 اإلشراف على تنفيذ هذه الخطط (2

 .ة للمحافظةاإلشراف على أعمال الهيئات التنفيذي (3

ا رئيسي ا في السيطرة على عمليات إعادة  .126 على الرغم من أن المحافظين والهيئات التنفيذية المحلية تؤدي دور 

ا .  التوطين، يكون لدى المجالس المحلية القدرة على مراجعة وتأييد أو رفض العملية المقترحة وأدت السلطات المحلية دور 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

ا في تنظيم عملية إعادة التوط .  في العديد من الحاالت السابقة في اليمن( التي تشمل إعادة التوطين غير الطوعية)ين مهم 

ومن األمثلة على ذلك حالة في محافظة عدن، حيث تم تكييف التدابير الخاصة بالنازحين في قرية كالتكس للشحن حيث 

ا.  دفعت المحافظة تعويضات لألشخاص المتضررين لجنة عليا يرأسها المجلس  وفي حضرموت، شكل المحافظ أيض 

 .المحلي للمكال بهدف إضفاء الطابع الرسمي على وضع واضعي اليد

تُعد لجان إعادة التوطين المحلية آلية محلية متكررة تشكلها السلطات المحلية للتعامل مع تعويضات األرض وإعادة  .127

اوتشجع المشاركة المجتمعية في حل قضايا إعادة التوطين التي ت.  التوطين ا مهم  . ؤدي عادة المجالس المحلية فيها دور 

 .4.12وتمتثل هذه اللجان إلى حد كبير للسياسة التشغيلية 

 المنظمات الوطنية األخرى 4.6

 المحلية النظافة صناديق 4.6.1

المحلية هي كيانات محلية مستقلة لكل محافظة لديها إجراءات تشغيلية وصناعية لجمع وفصل  النظافة صناديق  .128

وقد تم ( المحلية السلطات الوطنية )وتندرج تحت السلطات المحلية .  مكبات المخلفات الصلبة وإلدارة م المخلفات ونقل 

ويحق لها وتحصل عادة على بعض .  2000إنشاؤها نتيجة لجهود المركزية في أعقاب قانون السلطة المحلية اليمني لعام 

 . اإليرادات المحلية لتشغيلها

ناديق التنظيف المحلية سياسات وإجراءات واضحة، لكن قدرتها على تنفيذ هذه ومن المتوقع أن يكون لدى ص .129

ويحقق .  السياسات واإلجراءات تختلف بشكل كبير بين المحافظات وتعتمد على مستوى التمويل المحلي الذي تحصل عليه

 .أدائها أفضل المستويات في المدن الكبرى مثل صنعاء وعدن

 منظمات المجتمع المدني 4.6.2

منظمة من منظمات المجتمع المدني المسجلة في اليمن، لكن تتمتع فقط بضع مئات من  12,000أكثر من هناك  .130

ونتيجة لذلك، سيكون مكتب األمم المتحدة لخدمات .  منظمات المجتمع المدني بالقدرة والموارد الالزمة للوفاء بواجباتها

 .ي في أنشطة المشروعفي مشاركة منظمات المجتمع المدنمهنيا المشاريع انتقائي ا 

من المشروع وبدءا  بالسنة الثانية من التنفيذ، سيتوسع المشروع ليشمل  2.2ومع ذلك، في إطار المكون الفرعي  .131

أنشطة إضافية تعتمد على أولويات المجتمع المحددة من خالل آليات مشاركة المواطنين والتحقق من صحة خيارات 

دة لخدمات المشاريع بتنفيذ هذه األنشطة من خالل مشاركة منظمات المجتمع المدني وسيقوم مكتب األمم المتح.  االستثمار

 .أو غيرها من الخبراء التقنيين المعنيين حسب الحاجة



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 الخامس الفصل

 والتنظيمي القانوني اإلطار

 :تم إعداد إطار سياسة إعادة التوطين ألجل .132

 ،(4.12السياسة التشغيلية )إعادة التوطين القسري الوفاء بمتطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن  (1

 .االمتثال للقوانين واللوائح البيئية واالجتماعية الوطنية فيما يتعلق بإعادة التوطين (2

 متطلبات البنك الدولي 5.1

بالنظر إلى طبيعة وحجم اآلثار البيئية المحتملة من النطاق المحدود نسبي ا وحجم أعمال إعادة التأهيل والتحسين،  .133

ومن (.  4.01السياسة التشغيلية )يُصنف المشروع ضمن الفئة ب بموجب السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن التقييم البيئي 

 .المتوقع أن يكون لألنشطة المدعومة من العملية المقترحة تأثيرات بيئية واجتماعية ضارة خاصة بكل موقع

أو التقليل من المخاطر المتعلقة بإعادة التوطين غير  /تجنب و على  4.12تركز السياسة التشغيلية للبنك الدولي  .134

 :وفيما يلي أهدافها العامة.  الطوعي

تجنب أو تقليل إعادة التوطين غير الطوعي حيثما كان ذلك ممكن ا، من خالل استكشاف جميع تصاميم المشاريع  (1

 .البديلة القابلة للتطبيق من الناحية التقنية

مكن تجنب إعادة التوطين، تصور وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين كبرامج تنمية مستدامة، عندما ال يكون من الم (2

 .وتوفير موارد استثمارية كافية لتمكين األشخاص المتأثرين بالمشروع من المشاركة في فوائد المشروع

نفيذ التشاور بشكل هادف مع األشخاص إلعادة توطينهم وضمان حصولهم على فرص المشاركة في تخطيط وت (3

 .برامج إعادة التوطين

مساعدة األشخاص الذين تمت إعادة توطينهم في جهودهم لتحسين سبل عيشهم ومستويات معيشتهم أو على  (4

األقل لتحقيق تعافيهم من حيث القيمة الحقيقية لمستويات ما قبل النزوح أو المستويات السائدة قبل بدء تنفيذ 

 .المشروع، أيهما أعلى

التوطين غير الطوعي، وعندما يكون مدى التأثير المباشر معروف ا، كما هو الحال بالنسبة  معالجة آثار إعادة .135

إلعداد خطة عمل إلعادة التوطين  4.12للمشروع الفرعي بموجب إطار سياسة إعادة التوطين هذه، تدعو السياسة التشغيلية 

ويُمكن إعداد خطة عمل إعادة التوطين .  شخص 200للمشروعات الفرعية التي لها تأثير إعادة التوطين على ما يزيد على 

 .شخص 200كان للمشروع الفرعي تأثير إعادة توطين على أقل من  المختصرة إذا

على اطالع بخياراتهم وحقوقهم فيما يتعلق ( 1: )وينبغي أن يكون األشخاص المتأثرون بالمشاريع التي يمولها البنك .136

( 3)حصلون على الخيارات وبدائل مجدية اقتصادي ا وفني ا إلعادة التوطين، وتتم استشارتهم وي( 2)بإعادة التوطين، 

 .ويحصلون على تعويضات فورية وفعالة بتكلفة االستبدال الكاملة لخسائر األصول المنسوبة مباشرة إلى المشروع

جابية للمشاريع كما تُقدم السياسة توجيهات بشأن التدابير والخطط للتعويض عن أي خسائر، وتعزيز اآلثار اإلي .137

ووضع مخصصات لتقدير ووضع موازنة تكاليف هذه التدابير ومعلومات عن الوكاالت المسؤولة عن معالجة آثار 

 .المشروع

قبل تطوير خطة عمل  4.12ال يمكن بدء أي أعمال مدنية إذا حدثت تأثيرات تؤدي إلى تفعيل السياسة التشغيلية  .138

وينبغي استكمال أي إجراءات تعويض قبل البدء في أنشطة التشييد المحددة .  ل البنكإعادة التوطين واعتبارها مقبولة من قب

 .4.12التي تسببت في تفعيل السياسة التشغيلية 

لتحقيق أهداف السياسة، يتطلب البنك الدولي إيالء اهتمام خاص الحتياجات الفئات المستضعفة بين السكان الذين  .139

 ن يعيشون تحت خط الفقر، والذين ال يملكون أراضي، والمسنين، والنساء واألطفال، أُعيد توطينهم، ال سيما أولئك الذي

 .والمهمشينز

 الوطنية المتطلبات 5.2

ينطوي المشروع على إعادة تأهيل الهياكل األساسية القائمة دون حيازة األراضي ولكن هناك إمكانية النزوح . 19

 .االقتصادي المؤقت أو الدائم



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 ملكية األراضي 5.2.1

 :لقوانين المدنية والدينية والعرفية ملكية األراضي في اليمنتحكم ا .140

  الذي ينص على أن األحفاد المباشرين يرثون ( الشريعة)تخضع ملكية األراضي الخاصة أساس ا للقانون اإلسالمي

 .وبموجب القانون المدني، يحظر الدستور االستيالء العام على الملكية الخاصة.  األرض عند وفاة المالك

  ُوتُعدّ الملكية .  هي أرض تملكها الدولة أو الكيانات العامة( الميري)عدّ األرض المملوكة للدولة أو الحكومة ت

يتم .  العامة هي كل ما يكون بطبيعته أو ما قد تم إعداده لالستخدام العام، بعد التملك العادل للمصلحة العامة

 - 118المواد )المدني  والقانون( 19و  18لمادتان ا)التطرق إلى موضوع ملكية الدولة لألرض في الدستور 

 . 1995لعام  21وفي القانون رقم ( 120

  وهناك اتجاه متزايد نحو االستمالك الخاص لألراضي المشاع، .  تخضع ملكية األرض المشتركة للقوانين العرفية

وتخضع ملكية األرض . راضيوالتي تستخدم في المقام األول للرعي وحطب الوقود مع تزايد المضاربة على األ

 .1995لعام  21والقانون رقم  1996لعام  170الجمهورية رقم  للقرارات المشتركة 

 أراضي الوقف، واألراضي الزراعية واألراضي : تشمل األشكال األخرى من األرض التي يحكمها القانون ما يلي

 .ألجل حقوق الجوار

المتعلق بأراضي الدولة والعقارات بحقوق واضعي اليد في  1995 لعام 21من القانون رقم  59و  58تقر المادتان  .141

 .األراضي العامة في الحصول على تعويض

 األراضي حيازة 5.2.2

األحكام التي تنظم حيازة األراضي للمصلحة " قانون حق االستمالك العام" 1995لسنة  1يتضمن القانون رقم  .142

 :تخدام الممتلكات المشتركةالعامة، وأحكام نزع الملكية وتعريف حقوق المالكين واس

  من القانون الوزارات والسلطات والمؤسسات العامة القيام بعمليات الحيازة للمصلحة العامة عندما  1تخول المادة

 .تبرر الضرورة وذلك مقابل تعويض عادل

  كة للدولة تفي من القانون حيازة الممتلكات الخاصة إال عندما يتبين أنه ال توجد ممتلكات مملو 3تستبعد المادة

 .بالغرض الذي تتم من أجله الحيازة

  على أنه ال يمكن حرمان أي شخص من الممتلكات إال وفق ا ( 1992/  19)من القانون المدني  1166وتنص المادة

 .لمختلف القوانين ذات الصلة وذلك لقاء تعويض عادل

 (:ل أدناهانظر الشك)يُحدد القانون أربعة أنواع من حيازة األراضي في اليمن  .143

اإلجراءات اإلدارية لحيازة العقارات التي تملكها ( 1995لعام  1من القانون  4المادة )تحدد الحيازة اإلدارية  (1

وفي حال كان الطرفان . ويجب التوصل إلى اتفاق متبادل بين الطرفين بشأن التعويض. المؤسسات العامة

وإذا كانا ضمن وزارات مختلفة، يقوم مجلس  .ضمن نفس الوزارة، يقوم الوزير المختص بتسوية أي خالف

ا  .الوزراء بتسوية الخالف ويكون الحكم نهائي ا وملزم 

تقديم طلب الحيازة إلى محكمة االستئناف ( 1995لعام  1من القانون  11-7المادة )وتقتضي الحيازة القضائية  (2

ا من  15الطلب في غضون  ويُطلب من المحكمة فحص. بالمحافظة التي توجد فيها الممتلكات المطلوبة يوم 

 6وبعد الخضوع إلجراءات التقاضي السليمة التي ينص عليها القانون، والتي قد تستغرق ما يصل إلى . تلقيه

أسابيع، تقوم المحكمة بإصدار حكمها بشأن التعويض وشروط الحيازة، ويتحمل الطرف المتقدم بطلب الحيازة 

 .جميع التكاليف المتعلقة بالطلب

أن يتفق طالب ( 1995لعام  1من القانون  6المادة )بعد االتفاق بصورة متبادلة  /الحيازة بموافقة ودية  تتطلب (3

وإذا كان هناك أكثر من شخص يملك . العقار مع مالك العقار بطريقة ودية على شكل للتعويض إما نقد ا أو عين ا

ترم الطرف الذي قدم طلب الحيازة شروط وإذا لم يح. العقار، تكون موافقة جميع مالكي األجزاء إلزامية

ا من االتفاق الكتابي بين جميع األطراف المعنية  التعويض عن العقار المطلوب، يمكن في غضون ثالثين يوم 

 .إلدارة السجل العقاري إلغاء االتفاقية بناء  على إشعار من المالك األصلي

للسلطات التي تتمتع بالحق بموجب القانون ( 1995 لعام 1من القانون  16-12المادة )وتسمح الحيازة المؤقت  (4

ويمكن للسلطات . بحيازة الملكيات في حاالت الطوارئ والحاالت االستثنائية التي تستلزم االستجابة السريعة

المختصة القيام بعملية الحيازة المؤقتة بإصدار مرسوم ينص على مدة الحيازة التي ال يجوز أن تتجاوز سنتين 

ويجب . وينص القانون على إجراءات الحيازة المؤقتة، بما في ذلك التعويض المناسب. ور القرارمن تاريخ صد

 .أن تقوم السلطة التي تحصل على العقار مؤقت ا بإعادته إلى المالك السابق عند انتهاء فترة الحيازة
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 أنواع إجراءات حيازة األراضي.  6الشكل 

 إعادة التوطين والتعويض 5.2.3

 1992لعام  19من القانون المدني رقم  1166 التعويض العادل شرط ا دستوري ا للمصادرة القانونية وفق ا للمادة يُعدّ  .144

 .والتي تنص على أن الملكية ينبغي أن تكون وفق ا للقانون ومقابل تعويض عادل

ير دائمة أو مؤقتة في يشكل وزير العدل لجنة تقد ،1995من قانون أراضي الدولة لعام  20إلى  18بموجب المواد  .145

( أو مالكي)تتألف من قاٍض يؤدي دور الرئيس ومهندس وممثل سلطة المصادرة ومالك ( أو لكل قضية فردية)كل محافظة 

وإذا كان هناك العديد من المالكين وال يمكنهم االتفاق على ممثل، يتم اختياره على أساس .  العقارات المصادرة أو ممثلهم

 .نسبة المئوية للملكية في االعتبار أو من يتم اختياره من قبل رئيس قضاة محكمة االستئنافأخذ ال األغلبية مع

 :عند تقييم التعويض، تنظر لجنة التقييم فيما يلي .146

 القيم العقارية السائدة داخل منطقة المشروع. 

 حالة المنشآت والمباني والمحطات وتواريخ اإلنشاء واألضرار التي يجب فرضها. 

  ناتج في الموقع أو يستفيد من األجزاء المتبقية من العقارات أو يزيد في قيمتها نتيجة نزع الملكية أي تحسين

 . الجزئي

 العوامل األخرى التي تحددها لجنة التقييم. 

  إذا أصبح الجزء المتبقي من العقار الذي يتم نزع ملكيته بشكل جزئي عديم الجدوى، ينبغي على المحكمة أن

 .ة والتعويض المناسب لقاء كامل العقارتأمر بنزع الملكي

من قانون العقارات، يجب على لجنة التقييم االعتراف بحقوق واضعي اليد في األراضي العامة  59للمادة وفق ا  .147

وتختلف المبادئ التوجيهية القانونية للتعويض بين مختلف أنواع نزع .  للحصول على تعويضات عن التسوية غير الطوعية

 .جب دفع جميع التعويضات قبل بدء أعمال المشروعوي.  الملكية

كما قامت السلطات المحلية في بعض المحافظات، مثل حضرموت وعدن، بإنشاء لجان محلية إلعادة التوطين مع  .148

وشملت اللجان المحلية إلعادة التوطين هذه ممثلين (.  واضعي اليد)التركيز على األفراد الذين ليس لديهم وثائق قانونية 

وبُذلت جهود لتعويض .  لطات المحلية وممثلي المالكين وبعض قادة المجتمعات المحلية بين جملة أشخاص آخرينللس

 .واضعي اليد من خالل تزويدهم بالوصول إلى مواقع مناسبة فيها خدمات أساسية

 االجتماعي النوع 5.2.4

، وأعد استراتيجية وطنية 1984صادق اليمن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام  .149

ويتم تفويض تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد .  2015تم تحديثها في عام  1997لتنمية المرأة في عام 

استناد ا إلى التعديالت التي اقترحتها اللجنة الوطنية (.  2009/  55المرسوم )المرأة إلى الوزارات والسلطات المختصة 

 .قانون لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وفق ا لالتفاقية 24تم تعديل للمرأة، 

على أن النساء متساويات مع الرجل في جميع الجوانب دون أي تمييز، وأنه ( 1995/  5القانون )ينص قانون العمل  .150

.  ريب والتأمين االجتماعيينبغي الحفاظ على المساواة بين النساء والرجال العاملين في التوظيف والترقية واألجور والتد

 أنواع إجراءات حيازة األراضي

 حيازة مؤقتة الحيازة القضائية
يازة الح

 ةاإلداري
ودية / متفق حيازة 

 عليها بشكل متبادل

تناولها من  تم

 و 4 خالل المواد

 القانون من 5

 1995 لعام (1)

تناولها من خالل  تم

 11 :7المواد
 (1) القانون من

 1995لعام 

تناولها من  تم

 12خالل المواد 

 من 16 -

 .(1) القانون

 1995لعام 

تناولها من  تم

 6خالل المادة 

 من
، (1) القانون

 1995لعام 
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 .كما ينظم القانون وقت العمل للنساء الحوامل

 العمالة 5.2.5

وباإلضافة إلى ذلك، ينظم قانون .  ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم وحمايتهم وصحتهم المهنية وسالمتهم .151

 .التأمين االجتماعي تعويضات التقاعد

 عمالة األطفال 5.2.6

(.  2001/  7القانون )بشأن الحد األدنى لسن التوظيف  138العمل الدولية رقم صادق اليمن على اتفاقية منظمة  .152

 .وتُحدد االتفاقية الحد األدنى لسن القبول في العمل

ا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .153 وتشير االتفاقية .  بشأن أسوأ أشكال عمالة األطفال 182صادق اليمن أيض 

ل ذهني أو بدني أو اجتماعي خطير وضار باألطفال ويتدخل في تعليمهم عن طريق إلى عمالة األطفال على أنها عم

حرمانهم من فرصة االلتحاق بالمدرسة ومن خالل إلزامهم بترك المدرسة قبل األوان، أو عن طريق مطالبتهم بمحاولة 

 .الجمع بين الحضور المدرسي والعمل المكثف الطويل إلى حد كبير

ا صعب ا ألنه يعتمد على عمر " المقبولة"ن األشكال يمكن أن يكون رسم خط بي .154 لعمل األطفال وعمالة األطفال أمر 

 .الطفل وأنواع العمل المنَجز والظروف التي يتم بها تنفيذه وحسب الجنسية

 البنك الدولي ومتطلبات اليمن متطلبات مقارنة بين 5.3

وتستكمل السياسة التشغيلية .  والقوانين اليمنية 4.12يوّضح الجدول أدناه الفروق بين متطلبات السياسة التشغيلية  .155

، تكون 4.12وفي حالة وجود اختالفات بين قوانين الجمهورية اليمنية ومتطلبات السياسة التشغيلية .  القوانين اليمنية 4.12

 .السيادة وسيتم تطبيقها 4.12لمبادئ وإجراءات السياسة التشغيلية 

 .معالجة النزوح االقتصادي المؤقت أو الدائمال ينص التشريع اليمني على أحكام ل .156
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 واإلطار القانوني اليمني بشأن إعادة التوطين غير الطوعي 4.12مقارنة السياسة التشغيلية   .14الجدول

 التعليقات المتطلبات اليمنية 4.12متطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي  المشكلة

 توصيات بتعويض األرض مقابل أرض يأصحاب األراض

 .التعويض النقدي بتكلفة االستبدال

في حين يتطلب التشريع تعويًضا عاداًل، غالبًا ما يكون التقييم 
دون القيمة الكاملة للسوق وقيم االستبدال بسبب االفتقار إلى 

 .القدرة على إجراء التقييم

 لدفع ستتاح الفرصة للمتأثرين بالمشروع باختيار طريقة ا
 نقًدا أو عينًا في موقع آخر: المفضلة

 تعويض الهياكل بتكلفة االستبدال 

  بناء قدرات السلطة المعنية على تلبية متطلبات البنك بشأن
 التقييم

يحق لهم الحصول على شكل من أشكال التعويض بغض النظر  مستأجرو األراضي
 عن االعتراف القانوني بإشغالهم لألرض

ي غير الطوعي مما يؤدي إلى نقل أو فقدان التطرق ألخذ األراض
 المأوى وفقدان األصول

تعويض بتكلفة االستبدال للممتلكات غير المنقولة الُمثبتة بموافقة 
 مالك العقار

 4.12تتمثل أنشطة إعادة التوطين المستندة إلى السياسة التشغيلية  واضعو اليد
 .نفي إعادة مستوى المعيشة وتحسين سبل عيش المتجاوزي

على األقل، تعويض أي استثمار قاموا به على األرض وفقدان 
 .سبل العيش المتعلقة بذلك

 يساعد دفع البدالت واضعي اليد على تحسين سبل عيشهم يعترف القانون اليمني بواضعي اليد

المتجاوزون بعد تاريخ 
 التوقف

ال يحق لألشخاص المتجاوزين في المنطقة بعد تاريخ التوقف 
ى تعويض أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة في الحصول عل

 إعادة التوطين

على المتجاوزين بعد الموعد النهائي أن يدمروا ممتلكاتهم   ال أحكام لتاريخ التوقف والمتجاوزين
بأنفسهم دون أي تعويض وإذا رفضوا ذلك، ستقوم السلطة 

 .المعنية بالهدم على حسابهم

 اعة أشجار دائمة ومحاصيل يُمنع منعًا باتًا بناء منزل أو زر
ضمن منطقة اإلذن بعد إجراء الدراسة االستقصائية والتعداد 

 .ووضع عالمة على المنطقة وإبالغ الناس

 4.12تتمثل أنشطة إعادة التوطين المستندة إلى السياسة التشغيلية  تعويض سبل العيش
وقد يكون .  في إعادة مستوى المعيشة وتحسين سبل العيش

 .الموجودات المفقودة نقًدا أو عينًا أو كليهما التعويض عن

بموجب القانون اليمني، يتم الدفع مقابل التعطل وفقدان اإلقامة 
.  التعويض على أساس نقدي فقط.  وفقدان األرباح وبدالت النقل

 .ومع ذلك، ال يوجد مقياس الستعادة سبل كسب العيش

 4.12تطبيق متطلبات السياسة التشغيلية 

إعادة التوطين خيارات 
 والبدائل

إبالغ األشخاص المتضررين بخياراتهم وحقوقهم وعرض 
الخيارات وتوفير بدائل إعادة التوطين المجدية فنيًا واقتصاديًا 

وتقديم تعويضات فورية وفعالة بتكلفة االستبدال الكاملة لألصول 
 .المفقودة التي يمكن إرجاع سبب فقدانها مباشرة إلى المشروع

غ المتأثرين بالمشروع بحقوقهم وأن تتم استشارتهم وأن يجب إبال
يحصلوا على تعويض كامل وعادل وسريع على أساس قيمة 

السوق للممتلكات لقاء األصول المفقودة التي يمكن عزوها 
ويكون .  مباشرة إلى المشروع على أساس كامل وعادل وسريع

م لدى المتأثرين بالمشروع فرصة لالعتراض على المبلغ أما
 محكمة األراضي من خالل مفوض المنطقة الختيار البدائل

يمنح التعويض بموجب القوانين اليمنية المتأثرين بالمشروع 
ومع ذلك، تكون في معظم الحاالت على .  فرصة اختيار البدائل

يوفر ذلك أيًضا فرًصا متساوية لجميع األشخاص .  أساس نقدي
صول المفقودة، ولكن المتأثرين بالمشروع من أجل استعادة األ

تضمن التعويضات العينية التي توصي بها السياسة التشغيلية 
 .أن األصول الدائمة ستحل محل األصول المفقودة 4.12

ينبغي إعطاء األفضلية إلعادة التوطين على أساس األراضي  أشكال الدفع
بالنسبة للمتأثرين بالمشروع، والذين يعتمد مصدر رزقهم على 

 .األرض

دفع التعويض الفوري والعادل على أساس نقدي فقط الستبدال يتم 
كم من مكان  20األرض المفقودة ضمن مسافة ال تزيد على 

 .المشروع

يُمنح التعويض الفوري والمنصف المجال لألشخاص المتضررين 
لشراء األراضي البديلة في األماكن التي يفضلوها، وتساهم 

ضمان عدم ضياع سبل  المساعدة العينية إلعادة التوطين في
 .العيش من استخدام األراضي



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 التعليقات المتطلبات اليمنية 4.12متطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي  المشكلة

ينبغي االنتهاء من أنشطة إعادة التوطين المطلوبة لتنفيذ المشروع  استبدال األصول المفقودة
قبل أخذ األرض أو األصول أو الموارد المتأثرة الستخدامها في 

 .المشروع

تقديم تعويض فوري وفعال بتكلفة االستبدال الكاملة لألصول 
 مفقودة التي يمكن عزوها مباشرة إلى المشروعال

يمكن أن تبدأ أعمال البناء بعد استالم جميع المتأثرين بالمشروع 
ألموالهم وإعطائهم بعض الوقت إلخالء األرض واألصول التي 

 .تم التعويض عنها

 يٌدرك كالهما أهمية التعويض السريع والعادل قبل تنفيذ المشروع

حالة غياب مالك العقار، تبذل جهود لالتصال بالمالك  في مالك العقار الغائب
وبالنسبة .  والتفاوض معه بشأن شروط ونوع ومقدار التعويض

للمالكين الغائبين الذين لم يتم االتصال بهم، يتم حجز أموال كافية 
 لتغطية المدفوعات المستقبلية

يجب على المقيّمين والقادة المحليين إجراء جهود صادقة 
 .لالتصال بمالك األرض أو ممثله أثناء التقييموضرورية 

يمثل قادة الحكومة المحلية مصالح المالك غير المعروف ويتم 
االحتفاظ بالدفعات من قبل المدير التنفيذي للمنطقة في حين يتم 

 بذل الجهد للعثور على المالك

ويتم دفع .  يعترف كال اإلجراءين بأهمية االتصال بمالك األرض
المالك إذا كان الفارق الزمني أكثر من ستة أشهر من فائدة إلى 

 .تاريخ الشراء أو اإللغاء

بالنسبة للمالكين غير المعروفين، ينبغي حجز أموال كافية لتغطية  مالك غير معروف
 المدفوعات المستقبلية

يمثل قادة الحكومة المحلية مصالح المالك غير المعروف ويتم 
دير التنفيذي للمنطقة في حين يتم االحتفاظ بالدفعات من قبل الم
 بذل الجهد للعثور على المالك

يتم دفع فائدة إلى المالك إذا كان الفارق الزمني : نفس ما سبق
 .أكثر من ستة أشهر من تاريخ الشراء أو اإللغاء

المشاركة العامة والتشاور 
 والكشف

ينبغي استشارة األشخاص النازحين بشكل مفيد وينبغي أن تتاح 
فرص المشاركة في تخطيط برامج إعادة التوطين وتنفيذها  لهم

 .ورصدها

الكشف عن وسائل إعادة التوطين المعتمدة من البنك الدولي من 
 قبل البنك والحكومة 

  يجب إبالغ المتأثرين بالمشروع بقرارات إعادة التوطين من

خالل لجان تعويضات تتفاوض معهم وتجمع معلومات عن 

 .راد األسرةجرد األصول وعدد أف

  الهيئة العامة تقديم اإلشعارات  /يُطلب من مفوض المنطقة
العامة لألراضي التي من المرجح أن يتم الحصول عليها ألي 

 غرض عام،

  حيثما توجد لجان محلية إلعادة التوطين، يمكن أن تؤدي
في األماكن التي . دوًرا في تنظيم المشاركة العامة والتشاور

ه اللجان، يتم تطبيق إرشادات البنك ال توجد فيها مثل هذ
 .الدولي للتشاور

 تطبيق لوائح البنك الدولي بشأن االستشارات والكشف. 

ينبغي إنشاء آليات تظلم مناسبة ويسهل الوصول إليها لضمان  آلية التظلم
تحدث المتأثرين بالمشروع عن المظالم بوضوح واتخاذ إجراءات 

 .لالستجابة لهذه المظالم

ينص القانون . من الدستور  باللجوء إلى المحاكم 51دة تسمح الما
 .المحاكم /على حق التظلم أمام لجنة التقييم  1995لعام  1

ألجل االستجابة للمظالم، يمكن للمتضررين من المشروع أن 
يسعوا أواًل إلى الحصول على العدالة من خالل الممارسات 

الشروع في ويمكنهم بعد ذلك . العرفية المحلية لحل النزاع
 .اإلجراءات القانونية وفقًا للقانون الوطني اإلقليمي

  إنشاء آليات يمكن الوصول إليها مع المبادرة وبالتعاون الكامل

 .من مختلف الجهات المعنية

 ينبغي سماع المظالم قبل إعادة التوطين 

الفئات المستضعفة بين 
 النازحين

حين، أي أولئك تنظر في احتياجات الفئات المستضعفة بين الناز
الذين يعيشون تحت خط الفقر، والذين ال يملكون أراضي، 
والمسنين، والنساء واألطفال، والشعوب األصلية واألقليات 

 .العرقية

تطبيق إرشادات البنك الدولي والعمل مع السلطات المحلية   .ال تعترف بأي من الفئات المستضعفة
 .ت المستضعفةولجان إعادة التوطين لتلبية احتياجات الفئا

  استشارة المجموعات المستضعفة طوال دورة المشروع
 والمساعدة في تحسين حالتهم االجتماعية واالقتصادية 

 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 السادس الفصل

 األهلية

يصف هذا الفصل معايير األهلية لتحديد فئات مختلفة من األشخاص النازحين وطرق تقييم األصول المتأثرة أو سبل  .157

 .العيش

 تؤدي إلى إعادة التوطين القسرية قدالشروط التي  6.1

من غير المتوقع أن يشمل المشروع أي حيازة دائمة لألراضي أو نزوح فعلي ألنه سيعمل على دعم إصالح البنية  .158

ولن يقوم المشروع بتمويل المشاريع الفرعية إذا .  التحتية المدمرة ومن المخطط أن تتم جميع األنشطة على المشاريع القائمة

 .تجاوزون أو واضعوا يد داخل المنطقة المقترحة ألي أنشطة، ويتوجب نقلهمكان هناك م

تتمثل الممارسة الحالية من جانب الشركاء المنفذين في العمل مع السلطات المحلية والقادة المحليين لتجنب إعادة  .159

الشقوق وأعمال التصحيح التوطين غير الطوعي، على سبيل المثال، من خالل تحديد مواعيد إصالح الثقوب والحفر، وسد 

على الطرق في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، عندما ال تكون األعمال الرسمية وغير الرسمية نشطة على حد 

ا لتحسين سبل العيش.  سواء .  كما يمكن تصميم المشاريع الفرعية ليس فقط لتفادي إعادة التوطين غير الطوعي ولكن أيض 

يمكن للمشاريع الفرعية لمدفن النفايات أن تُنظم جامعي النفايات من خالل دمجهم بشكل رسمي في نظام على سبيل المثال، 

 .التخلص من النفايات

 :تشمل األنشطة التي قد تتطلب إعادة توطين غير طوعي ما يلي .160

ء البناء االستحواذ المؤقت على األراضي لتحويل حركة المرور أثنا  .االستحواذ على األراضي لمدة مؤقتة (1

باإلضافة إلى ذلك، االستحواذ على األراضي مؤقت ا .  وتراكم مواد البناء واألتربة المحفورة والغطاء الصخري

 .ألغراض إنشاء مخيمات للعمال ومكاتب للمهندسين وسكن للحراس الليليين

والشركات والحدائق أو  قد تُقيّد أنشطة البناء الوصول إلى المنازل والمحالت التجارية  .تقييد الوصول /حظر  (2

 .غيرها من الممتلكات

تشمل االستحواذ المؤقت إذا كانت األراضي تستخدم للمحاصيل والبستنة أو   .التأثيرات على سبل العيش (3

 .التجار الصغار أو األكشاك أو االستبعاد المؤقت لجامعي النفايات من مدافن النفايات

لألغراض ( OP 4.12)للبنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري  ولهذه األسباب يتم تطبيق السياسة التشغيلية .161

 .االحترازية للمشروع بأكمله

ا ألن  .162 ليس من الممكن في وقت إعداد إطار سياسة إعادة التوطين تقدير العدد المحتمل للمتأثرين بالمشروع نظر 

تحديد عدد المتأثرين بالمشروع قبل إعداد خطة  وسيتم.  المشاريع الفرعية التي قد تؤدي إلى إعادة التوطين لم يتم تصميمها

 .عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة التوطين المختصرة ألي مشاريع فرعية تتسبب بإعادة توطين غير طوعية

 األهلية 6.2

 المبادئ 6.2.1

يشمل المتأثرون بالمشروع األشخاص الذين سيتم شراء أراضيهم أو أصولهم األخرى بطريقة غير طوعية، مما  .163

 :دي إلىيؤ

 نقل أو فقدان مأوى األشخاص المقيمين في منطقة المشروع .1

فقدان األصول أو تقييد غير طوعي للوصول إلى األصول بما في ذلك المتنزهات الوطنية أو المناطق المحمية أو  .2

 الموارد الطبيعية

 .ين التنقل أم الفقدان مصادر الدخل أو وسائل كسب الرزق بسبب المشروع، سواء كان على األشخاص المتأثر .3

، يصنف المشروع المتأثرين بالمشروع في إحدى المجموعات 4.12 من السياسة التشغيلية 15استناد ا إلى الفقرة  .164

 :الثالث التالية

بما في ذلك الحقوق العرفية والتقليدية المعترف بها بموجب )أولئك الذين لديهم حقوق قانونية رسمية في األرض  .1

 (قوانين البلد
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لذين ليس لديهم حقوق قانونية رسمية في األرض في الوقت الذي يبدأ فيه التعداد ولكن لديهم مطالبة بهذه أولئك ا .2

شريطة أن تكون هذه المطالبات ُمعترف ا بها بموجب القوانين اليمنية أو تصبح معترف ا بها من  -األرض أو األصول 

 خالل عملية محددة في خطة إعادة التوطين

 لهم حق قانوني معترف به أو مطالبة في األرض التي يشغلونهاأولئك الذين ليس  .3

على التعويض عن األرض التي يخسرونها والمساعدات األخرى ( و ب( الفقرتين أيحصل األشخاص الذين تشملهم  .165

عن  على مساعدة إلعادة التوطين بدال  من التعويض( يحصل األشخاص المشمولون بموجب الفقرة ج.  التي تتطلبها السياسة

األراضي التي يشغلونها وغيرها من المساعدات، حسب الضرورة، إذا كانو يشغلون منطقة المشروع قبل تاريخ إيقاف 

أو ( أ  تينويحصل جميع األشخاص المشمولين في الفقر.  يحدده مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المنفذون

 .ألرضعلى تعويض عن خسارة األصول بخالف ا( أو ج( ب

ينبغي توثيق المعلومات المتعلقة بتاريخ االنقطاع والمنطقة مرسومة الحدود بشكل جيد وأن يتم نشرها خالل منطقة  .166

سيكون جميع المتأثرين بالمشروع بغض النظر عن وضعهم أو ما إذا كان لديهم حقوق رسمية أو .  المشروع بشكل واسع

من المتجاوزين بطريقة غير مشروعة على األرض مؤهلين للحصول على  حقوق قانونية أم ال أو واضعي اليد أو غير ذلك

ولن يكون األشخاص الذين يشغلون المنطقة بعد الموعد .  نوع من المساعدة إذا كان يشغلون األرض قبل التاريخ النهائي

األصول التي يتم  النهائي مؤهلين للحصول على تعويض أو أي شكل من أشكال المساعدة في إعادة التوطين، ولن تستحق

سيضمن المشروع إبالغ األشخاص والمجتمعات .  إنشاؤها بعد تاريخ الحد النهائي الحصول على تعويض بعد التقييم

 .المتأثرة بالموعد النهائي وتأثيراته قبل بدء أعمال البناء

عة وثائق الحيازة سيشمل تصنيف األشخاص المتأثرين بالمشروع وفق ا للمجموعات الثالث المذكورة أعاله مراج .167

.  التي يملكها الساكنون، والمقابالت مع األسر والمجموعات في المنطقة المتأثرة باإلضافة إلى مدخالت من قادة المجتمع

وبالنسبة للمتأثرين بالمشروع الذين لديهم حقوق قانونية في األرض أو مطالبة صالحة في األراضي التي يؤثر عليها 

 :المشروع

 .خياراتهم وحقوقهم المتعلقة بإعادة التوطينسيتم إعالمهم ب (1

 .سيتم التشاور معهم حول أو عرض الخيارات عليهم وتقديم إعادة توطين مجدية تقني ا واقتصادي ا لهم (2

 .سيتم تقديم تعويض فوري وفعال بتكلفة االستبدال الكاملة لخسائر األصول المنسوبة مباشرة إلى المشروع (3

 النتقال إلى مكان آخرا /األهلية إلعادة التوطين  6.2.2

 :أو إعادة توطين ما يلي /ستنظر األهلية في الحصول على تعويض و  .168

  أو ممتلكاتها وقطاع أعمالها وخدماتها ومبانيها داخل موقع المشروع  /األسر المتضررة التي تقع أراضيها و

 .روعالفرعي والتي يتعين نزع ملكيتها بشكل مؤقت أو دائم من أجل التنفيذ الفعال للمش

  األسر التي تشغل األراضي التي سيحصل عليها المشروع بشكل دائم ويُعدّ الجزء المتبقي منها غير ذي جدوى

 .اقتصادية

 األهلية للحصول على تعويض المجتمع 6.2.3

ا بشكل جماعي، على سبيل المثال، من خالل جماعة أو مجموعة دينية عندما تكون  .169 يمكن المطالبة باألهلية أيض 

وستكون المجموعات التي تمتلك أراٍض وممتلكات جماعية .  ودة ملك ا مشترك ا أو يتم استخدامها بشكل مشاعاألصول المفق

ضمن موقع المشروع مؤهلة للحصول على تعويض إذا تمت مصادرتها أو في حالة حصول هذه المجموعات على أصول 

اإلجراء أن يضمن إعادة الوضع االجتماعي  ومن شأن هذا.  أو موارد بموجب حقوق عرفية تم حظرها من قبل المشروع

 .االقتصادي للمجتمعات المتأثرة إلى المستوى قبل المشروع

 خسارة الدخل وسبل العيش 6.2.4

سيكون األشخاص الذين قد يفقدون دخلهم بسبب المشروع والعمال الذين قد يفقدون وظائفهم بسبب المشروع مؤهلين  .170

وباإلضافة إلى ذلك، يحق .  التعويض معادال  للدخل المفقود طوال مدة التأثير وسيكون.  للحصول على دعم الدخل االنتقالي

عند )إقامة المساكن مؤقتة  /للمتأثرين بالمشروع الحصول على مساعدة انتقالية قد تشمل نفقات االنتقال، ودعم اقتناء 

 .والتوظيف من خالل المشروع الفرعي( الضرورة

 تضعفةالمساعدة المقدمة إلى الفئات المس 6.2.5

سيوفر المشروع المساعدة لألفراد المتأثرين المستضعفين، مثل األسر التي ترأسها نساء أو مسنين أو أيتام أو  .171

يحق للمتأثرين بالمشروع الحصول على التعويض والمساعدة في .  معوقين أو مرضى من ذوي الحاالت الحرجة والفقراء
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 .سبل كسب المعيشة على األقل إلى المعايير السابقة للمشروعإعادة التوطين التي من شأنها المساعدة في إعادة 

 مصفوفة االستحقاق لمختلف فئات األشخاص المتأثرين بالمشروع  6.2.6

يمكن استخدام و.  توفر مصفوفة االستحقاق أدناه إرشادات لألهلية واالستحقاق وفق ا إلطار سياسة إعادة التوطين هذه .172

ع الفرعي، ولكن يجب تعديله ليكون مناسب ا للوضع وإلدراج المناقشات واالتفاقات ذلك كنموذج لعملية إعادة توطين المشرو

 .مع الجهات المعنية المتأثرة
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 مصفوفة االستحقاق لمختلف فئات األشخاص المتأثرين بالمشروع  .15الجدول

 

 دليل التعويض نوع التأثير فئة المتأثر بالمشروع األصل المتأثر

الحيازة المؤقتة لألراضي من أجل  مالك األرض األرض
 األعمال والبناء

تأجير األراضي بناًء على تعِرفة السوق مع مراعاة المعدالت اعتباًرا من الفترة الحالية واستعادة األراضي وجميع 
 :األصول الموجودة على األرض إلى الحالة السابقة، بما في ذلك التعويض عن إزالة ونقل

 ل المنقولة، والمواد القابلة لالستخدام؛األصو 

 األصول الحكومية والبلدية؛ 

 استعادة مصادر الدخل التي تم استخدامها لفترة. 

 أي قيود محتملة على استخدام األراضي واألعمال المدنية في المستقبل نتيجة لألعمال والبناء في إطار المشروع 

ضي من أجل الحيازة المؤقتة لألرا مستخدم غير رسمي األرض
 األعمال والبناء

 .استعادة أو استبدال أو تعويض جميع األصول التالفة أو التي تمت إزالتها
من اإلزعاج على ( أيام 7)في حالة خسارة الدخل، يتم تحديد بدل اإلزعاج على أساس الحد األدنى لألجور لكل أسبوع 

 أساس تناسبي

أجل  الحيازة الدائمة لألراضي من مالك األرض األرض
 األعمال والبناء

في حالة عدم توافر األراضي، .  أرض بديلة ذات قيمة سوق مساوية مع خيار تحديد األولوية ضمن المساحة والخصوبة
سيتم دفع تعويض نقدي بسعر السوق وقيمة االستبدال، بما في ذلك رسوم التسجيل وإعادة تسجيل الحقوق وتكاليف 

إذا لم يكن الجزء المتبقي من قطعة األرض مجديًا اقتصاديًا، يتم و.  ضي المتضررةاسترداد األراضي لضمان حالة األرا
 .شراء القطعة بالكامل

الحيازة  الدائمة لألراضي من أجل  مستخدم غير رسمي األرض
 األعمال والبناء

يحصل : ةيكون التعويض عن فقدان الهياكل والمساعدة في النقل مطلوب.  يكون التعويض عن األرض غير متوقع
المتأثرون بالمشروع الذين ال يملكون سند ملكية أو مطالبات قانونية على تعويض يُعادل تكلفة االستبدال للهياكل وغيرها 

بداًل من تعويضهم عن قطع األراضي التي تم سحبها منهم، يتم تقديم المساعدة في إعادة و. من األصول ما عدا األرض
 .تماًدا على شروط معينة بناًء على حاالت فرديةالتوطين في منطقة سكنية جديدة اع

الحيازة الدائمة لألراضي من أجل  مستخدم غير رسمي األصول
 األعمال والبناء

 .التعويض نقًدا لألصول المرتبطة بقيمة االستبدال
قاذ المواد في حالة خسارة الدخل، سيتم دفع التعويض على أساس الحد األدنى لألجور لمدة ستة أشهر مع الحق في إن

 .القابلة لالستخدام

أي هيكل بما في ذلك هيكل السور 
 أو هيكل الصرف الصحي

 .هيكل بديل أو تعويض نقدي بقيمة االستبدال والحق في إنقاذ المواد القابلة لالستخدام الحيازة الدائمة للهيكل مالك الهيكل

قسم من مجمع سكني متأثر مؤقتًا 
بب أو تأثر الوصول إلى المنزل بس

 األعمال

 .إعادة األرض إلى حالتها األولية  تقييد الوصول إلى المنازل المستأجر أو مالك البيت

  المجمع /توفير الوصول المؤقت البديل إلى المنزل 

 تعويض عيني عن االحتياجات المتأثرة مثل مواقف السيارات البديلة. 

  من اإلزعاج تُحسب على أساس تناسبي ( أيام 7)تحديد بدل اإلزعاج على أساس الحد األدنى لألجور لكل أسبوع
 (.يتم تحديد صيغة محددة للبدل في خطة عمل إعادة التوطين ذات الصلة)

السابقة أو ما يعادلها  سجالت األشهر الثالثة من خاللالتعويض النقدي عن الخسائر التجارية المقّدرة والتي تم تقييمها  .خسارة العمل بسبب األعمال البائعين أو رجال األعمال األعمال
 .خالل فترة األعمال عند انقطاع العمل( إذا لم تكن هناك سجالت)

 أيام من ربح األعمال 7بدل إزعاج  يُعادل 

التأهيل التعويض عن خسارة الدخل خالل الفترة االنتقالية، وتقديم مساعدات إعادة التوطين لنقل األعمال وإعادة  خسارة مكان العمل صاحب العمل األعمال
 .االقتصادي لضمان استعادة الدخل، حسب الحاجة
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 دليل التعويض نوع التأثير فئة المتأثر بالمشروع األصل المتأثر

باإلضافة إلى التعويض عن األرض، يُسمح للمالك بالحصول على المحاصيل القائمة وتعويض نقدي بأعلى قيمة سوق  خسارة المحاصيل المالك المحاصيل
 .للموسم الزراعي

تم دفع تعويض عن الغطاء النباتي الذي تمت خسارته بالنسبة لالستخدام المؤقت لألرض، وعند خسارة وقت البذار، يو
 .على أساس قيمة السوق للمحصول السابق

 .يُسمح بالحصول على المحاصيل القائمة والتعويض النقدي للموسم الزراعي خسارة المحاصيل المستأجر المحاصيل
 بالنسبة لالستخدام المؤقت لألرض، وعند خسارة وقت البذار، يتم دفع التعويض

 .قاء خسارة الغطاء النباتي على أساس قيمة السوق للمحصول السابقل

 .سعر الشتلة والتعويض النقدي لقيمة الحصاد مضروبةً بعدد السنوات التي يستغرقها وصول الشتلة إلى مرحلة النضج األشجار المالك أشجار الفاكهة

 .الخشب الخشب أو المكافئ النقدي لقيمة األشجار المالك أشجار غير مثمرة

 /األصول السكنية والتجارية 
 تعويض مصادر الدخل

األشخاص المستضعفين الذين يتم 
تحديدهم على أساس مدفوعات 

مدفوعات )المساعدة االجتماعية 
العجز والمتقاعدين واألرامل 

واألسر التي تعيلها نساء واألسر 
حسبما ( التي تقع دون مستوى الفقر

 تحدده المشاورات

باإلضافة إلى التعويض عن األصول التي تتم خسارتها، من المقرر أن يكون بدل اإلزعاج سنة واحدة من مدفوعات  - 1 فينالناس المستضع
 .المساعدة االجتماعية التكميلية

 .الدعم المقدم في إزالة ونقل المواد. 2
األنواع األخرى ( كز البطالة وبالمساعدة في التقدم بطلب لمر( يتم إيالء اهتمام خاص لتعويض الدخل وتدابير مثل أ. 3

 من المساعدة المطلوبة على أساس كل حالة على حدة
 تم النظر في المنافع فيما يتعلق بالرعاية االجتماعية في غضون عام واحد. 4

 /المباني 
 الهياكل

 .صالح الهياكل التي تضررت جزئيًا بسبب المشروعيتم تقديم التعويضات العينية من حيث بناء الهياكل الجديدة أو إ الحيازة الدائمة األصول العامة

جميع األشخاص المتأثرين  خسارة سبل العيش
 بالمشروع الذين فقدوا سبل عيشهم

في حالة خسارة سبل العيش، سيحصل على المساعدة جميع المتأثرين بالمشروع الذين خسروا سبل كسب العيش بغض  خسارة سبل العيش
 .النظر عن سند ملكية األرض



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 تقييم األصول 6.3

في حالة إعادة التوطين غير الطوعي، سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوظيف خبير تقييم لوضع  .173

البيئية واالجتماعية ونقاط  الوقائية إجراء موحد لتقييم األصول والتي يمكن بعد ذلك تطبيقها من قبل مسؤول االجراءات 

سيتضمن اإلجراء سلسلة من جداول البحث لتقدير قيمة األصول حسب النوع وفق ا للحجم و.  االتصال لدى الشركاء المنفذين

سيتم تطوير الجداول باستخدام إجراءات تقييم مقبولة قانوني ا ومقبولة لدى مكتب األمم .  التقريبي وحالة الموجودات الحالية

 .واللوائح اليمنية متوافقة مع القوانين الدولي وتكونالمتحدة لخدمات المشاريع والبنك 

يستند هذا النهج إلى فرضية مفادها أن تكاليف استبدال األصول .  سيتم تقييم األصول المفقودة بتكلفة االستبدال .174

يُغطي النهج مبلغ ا كافي ا الستبدال األصول ونفقات االنتقال و. اإلنتاجية ينبغي أن تستند إلى األضرار التي يُسببها المشروع

.  لن يتم خصم قيمة اإلهالك وقيمة ما يمكن استرداده من األصل أثناء حساب التعويض.  ت األخرىوتكاليف المعامال

 :يُلخص الجدول التالي منهج تكلفة االستبدال

 تقييم األصول المتأثرة  .16الجدول

 أسلوب التقييم الممتلكات المتأثرة

 األرض

 :الكامل تساوي قيمة االستبدال زراعية 

  قيمة السوق ما قبل المشروع أو مرحلة ما قبل النزوح، أيهما أعلى، بالنسبة لألرض ذات
 اإلمكانيات اإلنتاجية أو االستخدامات اإلنتاجية المساوية الواقعة على مقربة من األرض المتأثرة

 باإلضافة إلى تكلفة إعداد األرض بالمستويات المماثلة لتلك في األراضي المتأثرة 

 باإلضافة إلى تكلفة أي ضرائب تسجيل ونقل 

تساوي قيمة السوق قبل النزوح لألراضي ذات الحجم واالستخدام المماثلين، مع مرافق وخدمات بنية  المدن 
تحتية عامة مماثلة أو محّسنة وتقع على مقربة من األرض المتأثرة، باإلضافة إلى تكلفة أي ضرائب 

 . على التسجيل والنقل

 استناًدا إلى قيمة السوق السائدة المحاصيل ل واألشجارالمحاصي

سعر السوق للشتلة والتعويض النقدي لقيمة الحصاد مضروبةً بعدد السنوات التي يستغرقها وصول  أشجار الفاكهة
 .الشتلة إلى مرحلة النضج

أشجار غير 
 مثمرة

 .رها الحالي وحجمهاالمقابل النقدي لقيمة السوق لألخشاب، على أساس حياة الشجرة وعم

 : تكلفة االستبدال الكاملة على أساس  الهياكل /المنازل 

  (خسارة كاملة أو جزئية)حجم الهياكل المتأثرة 

  ( جودة مماثلة أو أفضل)تكلفة السوق للمواد المستخدمة 

 تكاليف النقل لتسليم المواد إلى موقع البناء 

 تكلفة أي رسوم عمالة ومقاولين 

 تسجيل ونقل تكلفة أي ضرائب 

الناس 
 المستضعفين

 :باإلضافة إلى التعويض عن األصول المفقودة

  سنة واحدة من مدفوعات المساعدة االجتماعية اإلضافية -بدل االضطراب. 

 الدعم المقدم في إزالة ونقل المواد. 

  ل نوع آخر من المساعدة المطلوبة على أساس ك( ب)المساعدة في التقدم بطلب لمركز البطالة و
 حالة على حدة 

سيكون األصل البديل للمجتمع المحلي .  إعادة البناء العيني في موقع متفق عليه مع المجتمع المتضرر موارد المجتمع /أصول 
 . على األقل بنفس المعيار أو بمعيار أفضل من األصل المتأثر

رة الفاصلة بين فقدان العمل وإعادة إنشاء سبل العيش الفت)فقدان الدخل واإلنتاج خالل الفترة االنتقالية  فقدان دخل األعمال
 . سيتم تقدير هذا على أساس الدخل اليومي أو الشهري لألطراف المتأثرة(. بالكامل

 .يتم النظر فيه عند حساب تكاليف التعويض التضخم
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 السابع الفصل

 الفرعي المشروع فحص

إلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال ستثمار السنوية، سيقوم مسؤول اكجزء من إعداد خطط اال .175

 .بإعداد نموذج فحص بيئي واجتماعي لكل مشروع فرعي

 :للحصول على الدعم بموجب المشروع التالية مؤهال  لن يكون أي مشروع فرعي فيه أي من السمات  .176

 : سمات الفئة أ، مثل

 نوعة أو غير المسبوقة أو التي تؤثر على األنشطة ذات التأثيرات الضارة الكبيرة الحساسة أو المت

 مساحة أوسع من المواقع أو المرافق الخاضعة لألعمال المادية

 إعادة التوطين الشاملة 

 المشاريع الفرعية للحقول الخضراء 

 النفايات الصلبة
 موقع جديد للتخلص من النفايات 

 الري
 بناء مشاريع ري وصرف جديدة أو توسيع القائمة منها. 

 توليد الدخل أنشطة
 األنشطة التي تنطوي على استخدام الحطب، بما في ذلك األشجار واألدغال. 
 األنشطة التي تنطوي على إنتاج أو استخدام المواد الخطرة أو المتفجرات 

 العمالة
  األنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية من اآلثار السلبية الكبيرة المرتبطة بتدفق العمالة وعمالة

 .و العمل القسرياألطفال أ

 البيئات الطبيعية
  ينبغي استبعاد األنشطة ذات التأثيرات على البيئات الطبيعية، وال سيما التأثيرات على البيئات

 .الطبيعية الحرجة والمناطق الحساسة وذات القيم العالية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية

 مبيدات اآلفات
 ت التي تقع في فئات منظمة الصحة العالمية األنشطة التي تتطلب مبيدات اآلفاIA  أوIB  أوII. 

 الموارد الثقافية المادية
 : الضرر الذي يلحق بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، األنشطة التي تؤثر على

 المواقع األثرية والتاريخية 
 المعالم الدينية والهياكل والمقابر 

 ير الطوعيةإعادة التوطين غ
  األنشطة التي تتطلب االستحواذ غير الطوعي على األراضي الخاصة وإعادة توطين األشخاص

 المتأثرين
 األنشطة التي إعادة توطين المتجاوزين أو واضعي اليد 

 السدود
  أمتار 5بناء سدود بارتفاع يزيد على 
  متر 15إعادة تأهيل السدود التي يزيد ارتفاعها على 

 :إلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية معايير الفرز البيئية واالجتماعية التاليةا سيُطبق مسؤول .177

 تقسيم األراضي وتخطيط استخدامها. أ
هل سيؤثر المشروع الفرعي على تقسيم استخدام األراضي وتخطيطها أم هل سيتعارض مع أنماط استخدام األراضي  .1

 السائدة؟
 اب كبير في األراضي أو إخالء الموقع؟هل سينطوي المشروع الفرعي على اضطر .2
هل ستتعرض أرض المشروع الفرعي لتجاوزات محتملة عن طريق االستخدام الحضري أو الصناعي أو تقع في منطقة  .3

 مخصصة للتنمية الحضرية أو الصناعية؟ 
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 الخدمات العامة والمرافق. ب
 هل سيتطلب المشروع الفرعي إنشاء مرافق إنتاج مساعدة؟ .4
على سبيل )المشروع الفرعي مستويات كبيرة من أماكن اإلقامة أو الخدمات لدعم القوى العاملة أثناء البناء  هل سيتطلب .5

 ؟(عاماًل  20المثال، سيحتاج المقاول إلى أكثر من 

 تلوث المياه والتربة. ج
 هل سيتطلب المشروع الفرعي كميات كبيرة من المواد الخام أو مواد البناء؟ .6
 الفرعي كميات كبيرة من النفايات المتبقية أو نفايات مواد البناء أو هل يُسبب تآكاًل في التربة؟ هل سيُولد المشروع .7
على سبيل المثال، من الزيوت أو الشحوم أو الوقود من )هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث محتمل للتربة أو الماء  .8

 ؟(ساحات المعدات
لجوفية والسطحية بمبيدات األعشاب للتحكم في الغطاء النباتي والمواد هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث المياه ا .9

 للتحكم في الغبار؟( مثل كلوريد الكالسيوم)الكيميائية 
هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى زيادة في الرواسب العالقة في الجداول التي تتأثر بشق الطرق، وانخفاض نوعية المياه  .10

 هر؟وزيادة الترسيب في اتجاه مجرى الن
 هل سيشمل المشروع الفرعي استخدام مواد كيميائية أو مذيبات؟ .11
 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في الطرق وحفر اإلمداد ومدافن النفايات وساحات المعدات؟  .12
ذلك، مما يؤدي إلى تحفيز  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى إنشاء أجسام مائية راكدة في حفر اإلمداد والمحاجر وما إلى .13

 تكاثر البعوض وناقالت األمراض األخرى؟

 الضجة والمواد الخطرة التي تسبب تلوث الهواء. د
 هل سيزيد المشروع الفرعي من مستويات االنبعاثات الجوية الضارة؟ .14
 هل سيزيد المشروع الفرعي من مستويات الضوضاء المحيطة؟ .15
 اول أو نقل مواد خطرة؟هل سيشمل المشروع الفرعي تخزين أو تد .16

 تعطيل األراضي والنباتات /تدمير . ه
 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى استخدام غير مخطط للبنية التحتية التي يجري تطويرها؟ .17
هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي تم إخالؤها والتي غير مالئمة  .18

 الزراعة؟
 ؟(في مناطق شق الطرق والردم)سيؤدي المشروع الفرعي إلى مقاطعة أنماط التصريف السطحي والجوفي هل  .19
 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى االنهيارات األرضية والهبوط واالنزالق والحركات الكبيرة األخرى عند شق الطرق؟ .20
قى تدفقًا مرّكزا من مصارف مغطاة أو هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تآكل األراضي تحت قاع الطريق الذي يتل .21

 مفتوحة؟
هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي تم إخالؤها والتي غير مالئمة  .22

 الزراعة؟
تثيره  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى مخاطر صحية وتدخل في نمو النباتات المتاخمة للطرق ناتجة عن الغبار الذي .23

 المركبات؟

 نزع الملكية واالضطراب االجتماعي -و
 هل سيشمل المشروع الفرعي نزع الملكية أو هدم الهياكل القائمة؟ .24
هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تحفيز استقرار العمال وغيرهم في المنطقة مما يتسبب في اضطراب اجتماعي  .25

 واقتصادي؟
 واجتماعي ناتج عن مخيمات البناء؟ هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى اضطراب بيئي .26
 هل سيتسبب المشروع الفرعي في نزوح اقتصادي مؤقت أو دائم؟ .27
 هل سيسبب المشروع الفرعي في خسارة في األصول اإلنتاجية أو مصدر الدخل؟ .28
 هل سيحد المشروع الفرعي من الوصول إلى الموارد؟ .29
 عفين، مثل المعاقين أو األرامل أو المسنين؟هل سيؤثر المشروع الفرعي في سبل العيش أو األشخاص المستض .30

سيشير نموذج الفحص إلى ما إذا كان المشروع الفرعي قد يسبب إعادة توطين قسري بسبب التشرد االقتصادي، أو  .178

 34و  33و  32و  29)خسارة في األصول اإلنتاجية أو مصادر الدخل، أو حيازة األراضي أو تقييد الوصول إلى الموارد 

ا من الفحص الشامل للمشروع الفرعي فيما يتعلق بالتأثيرات (.  أعاله يُعتبر الفحص الخاص بإعادة التوطين القسري جزء 

ا إعداد إطار لإلدارة البيئية واالجتماعية  .البيئية واالجتماعية التي يستخدمها أيض 

ركاء المنفذين إلى إجراء زيارات قد يحتاج مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية أو نقاط االتصال في الش .179

لن يتم االنتهاء من تصميم المشروع الفرعي ما و.  ميدانية لتحديد ما إذا كان المشروع الفرعي قد يُسبب أي آثار إلعادة التوطين

.  ة التوطينلم يتم التأكيد بوضوح أنه لن يتم التسبب في إعادة توطين غير طوعي، أو أن كل الجهود قد بُذلت للحد من آثار إعاد

يجب أن يوافق البنك الدولي على أي مشروع فرعي .  لن يُمول المشروع أي مشروع فرعي يتسبب في إعادة توطين كبيرةو

 .يسبب أي آثار إعادة توطين غير طوعي

كما هو موّضح في الفصل التالي، سيكفل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه التنفيذيون إعداد خطة عمل  .180

يُشير نموذج الفرز إلى ما إذا كان مطلوب ا تقديم طلب و.  إلعادة التوطين ألي مشروع فرعي يُسبب إعادة توطين غير طوعية

شخص أو أكثر، أو إذا كانت خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة التوطين  200المساعدة الكامل، أو إذا تأثر 

 .شخص 200المختصرة كافية، أو إذا تأثر أقل من 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 الثامن الفصل

 والتنفيذ التوطين إعادة تخطيط

سيشرف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المنفذون على جميع عمليات التخطيط إلعادة التوطين  .181

 .وسيقومون بتنسيق جميع المسائل المتعلقة بالتعويض

عند الضرورة، .  في المشروع الفرعييُوّضح هذا القسم اإلجراءات ومسؤولية إعداد خطط عمل إعادة التوطين  .182

سيختار مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مستشارين لمعالجة آثار إعادة التوطين غير الطوعية والذين سيعملون تحت 

سيُعد مسؤول اجراءات وقائية بيئية واجتماعية شروط و.  اإلشراف المباشر لمسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية

 .رجعية لمثل هذه االستشارات والتي سيتم تقديمها إلى البنك الدولي للمراجعة المسبقةم

في حين أنه من غير المتوقع حالي ا وقوع أي نزوح مادي أو اقتصادي، سيضمن المشروع إعداد خطة عمل إعادة  .183

، إذا كان من الممكن أن تتسبب في توطين وسيتم تنفيذها باستخدام اإلجراءات الموّضحة في إطار سياسة إعادة التوطين هذه

 .تشريد مادي أو اقتصادي دائم أو مؤقت أو فقدان لإليرادات

قبل تطوير خطة عمل إعادة  4.12لن تبدأ أي أعمال مدنية إذا حدثت تأثيرات تؤدي إلى تفعيل السياسة التشغيلية  .184

عويض قبل البدء في أنشطة التشييد المحددة التي ينبغي استكمال أي إجراءات تو.  التوطين واعتبارها مقبولة من قبل البنك

 .4.12تسببت في تفعيل السياسة التشغيلية 

 إحصاء األشخاص المتأثرين بالمشروع وجرد أصولهم 8.1

بالنسبة لكل مشروع فرعي قد يتسبب في إعادة توطين غير طوعي، يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية  .185

 .ون مع قادة محليين بإعداد تعداد شامل للمتأثرين بالمشروع وجرد ألصولهم المتأثرةواالجتماعية ونقاط االتصال بالتعا

 الدراسة االستقصائية االجتماعية االقتصادية للمتأثرين بالمشروع 8.1.1

سوف يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال بإجراء دراسة استقصائية اجتماعية  .186

العمر وحالة األسرة )واألسر المتضررين لتحديد الوضع االجتماعي االقتصادي لكل متأثر بالمشروع اقتصادية لألفراد 

سيتم إيالء اهتمام خاص الحتياجات و(.  وعدد المعالين ومستوى ومصادر الدخل واألصول المادية المتاحة والديون

 .األشخاص الضعفاء بين األشخاص المتأثرين بالمشروع

قف نهائي لتحديد األهلية بطريقة مقبولة لجميع األطراف وتكون موثّقة وموزعة على نطاق واسع  يتم تحديد موعد تو .187

 .ويكون هذا التاريخ  عادة هو التاريخ الذي يبدأ فيه التعداد

 جرد األصول 8.1.2

 :يقوم مسؤول اجراءات وقائية بيئية واجتماعية ونقاط االتصال بما يلي .188

كل المتأثرة وكذلك األشجار والمحاصيل بحضور المتأثرين بالمشروع عد وقياس وتقييم جميع المباني والهيا (1

 وزعيم محلي

 إعداد خريطة موقع لألصول المتأثرة (2

 إعداد نموذج تقييم التعويض لكل المتأثرين بالمشروع، وتسجيل األصول المتأثرة والتعويض الكلي (3

قييم التعويض قبل التوقيع عليه وسيشهد التأكد من قيام جميع األطراف المشاركة بالتحقق من محتويات نموذج ت (4

سنة أو أي شخص آخر يتم اختياره  18توقيع كل متأثر بالمشروع إما الزوج أو الزوجة أو طفل عمر يزيد على 

 .من قبل المتأثر بالمشروع

 تزويد كل متأثر بالمشروع بنسخة من تقييم التعويض الموقّع (5

سيتم إرفاق الصورة مع كل ملف .  األشخاص المناسبين التقاط صورة لكل متأثر بالمشروع لضمان تعويض (6

 من ملفات المتأثر بالمشروع والتي يحتفظ بها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

وسيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال بالتحقق من ملكية األرض وغيرها من  .189

والجيران وأعضاء العشيرة وأفراد األسرة ووثائق مثل سندات ملكية األراضي األصول بمساعدة السلطات المحلية 

 .واتفاقيات بيع األراضي

 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 في عملية خطة عمل إعادة التوطين مشاورات 8.2

خالل عملية إعادة التوطين، يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال بالتشاور وتوعية  .190

بالمشروع وأي من الجهات المعنية ذوي الصلة بأنواع التعويضات ومبادئ التقييم وآلية معالجة األشخاص المتأثرين 

ستتاح الفرصة للمتأثرين بالمشروع والجهات المعنية للمشاركة بحرية في االجتماعات وإلثارة أي استفسارات أو .  المظالم

 .ار عند إعداد خطط عمل إعادة التوطينسوف تؤخذ جميع المخاوف التي أثيرت في االعتب.  مخاوف أو أسئلة

 :بشكل أكثر تحديد ا .191

بعد تحديد المشاريع الفرعية، سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بزيارة المتاثرين  (1

بالمشروع المحتملين إلعالمهم بالمشروع الفرعي ونطاقه وتأثيراته وخياراتهم وحقوقهم، وألجل التعرف على 

 .قد يؤدي ذلك إلى تغييرات في نطاق المشروع الفرعي من شأنها تقليل الحاجة إلى إعادة التوطين.  رأيهم

بمجرد اكتمال المخزون وتقييم األصول، سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بعرض  (2

الخيارات والبدائل المجدية  ومناقشة التفاصيل مع المتأثرين بالمشروع لتأكيد الدقة والمقبولية مع ضمان توفير

 .تقني ا واقتصادي ا

سيتم تزويد األشخاص المتأثرين بالمشروع بنسخ من برنامج خطة عمل إعادة التوطين المكتملة باللغة والصيغة  (3

 .المقبولة لهم

ستتم مناقشة حزم التعويضات مع كل متأثر بالمشروع مؤهل للحصول عليها لتأكيد قبولهم قبل القيام  (4

 .ضبالتعوي

 .أثناء الخطوات المؤدية إلى التعويض( مثل قائد مجتمع)يحق المتأثرين بالمشروع وجود طرف ثالث  (5

 .يمكن لألشخاص المتأثرين بالمشروع تقديم شكوى باستخدام آلية معالجة المظالم ضمن المشروع (6

ض األشخاص المتأثرين ستأخذ المشاورات بعين االعتبار عوامل مثل محو األمية والعقبات الثقافية لمشاركة بع .192

سيتم إبالغ المتأثرين بالمشروع بشكل كتابي وشفهي بحقوقهم في جميع مراحل عملية إعادة التوطين من خالل .  بالمشروع

ويشمل ذلك إجراءات .  االجتماعات وكتيبات المعلومات واإلعالنات المنشورة على لوحات المعلومات في األماكن العامة

سيحصل المتأثرون بالشروع على .  سيتم تقديم المعلومات اللفظية لألميين.  صفوفة االستحقاقالتعويض عن المظالم وم

سيتم بذل الجهود إلبالغ المتأثرين بالمشروع الغائبين من خالل األقرباء أو .  الفرصة للتعبير عن مالحظاتهم ومشاغلهم

 .الجيران

راءات الوقائية البيئية واالجتماعية أن المتأثرين في ضوء سياق الهشاشة والصراع والعنف، سيضمن مسؤول اإلج .193

بالمشروع ال يتعرضون للمخاطر كجزء من مشاركتهم في مشاورات المشروع الفرعي، على سبيل المثال من خالل تجنب 

 .الصور الشخصية /االجتماعات الكبيرة، وعدم الكشف عن المعلومات 

 تطوير خطة عمل إعادة التوطين 8.3

شخاص المتأثرين بالمشروع ، وجرد الموجودات المتأثرة ، سيبدأ كل من مسؤول اإلجراءات بعد إجراء تعداد األ .194

الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال لكل مشروع فرعي، إما إعداد خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة 

وطين المخصترة بتوثيق معايير األهلية، بما ستقوم خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة الت.  التوطين المختصرة

، باإلضافة إلى التعداد االجتماعي االقتصادي، وتحديد (5الفصل )في ذلك مصفوفة االستحقاق، ومبادئ تقييم األصول 

األصول المتأثرة والوضع االجتماعي االقتصادي للمتأثرين بالمشروع ومشاركة المواطنين التي يتم إجراؤها للمشروع 

 (.في هذا الفصل 7.2و  7.1)ي المحدد الفرع

وعند الضرورة، سيُحدد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع االستشاريين لمعالجة آثار إعادة التوطين غير  .195

الطوعية والذين سيعملون تحت اإلشراف المباشر لمسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقطة االتصال للشريك 

.  سيتم اختيار استشاريين خارجيين على أساس مؤهالت االستشاريين وخبرة إعادة التوطين ذات الصلة.  لصلةالُمنفذ ذي ا

سيُعد مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الواجبات الخاصة بهذه االستشارات بالتنسيق مع نقطة االتصال ذات 

بعد ذلك .  ناقشة الشروط المرجعية والموافقة عليها مع شريك التنفيذبالنسبة لـخطط عمل إعادة التوطين، تجب  م.  الصلة

سيشرف مسؤول .  يتم تقديم الشروط المرجعية إلى البنك الدولي للمراجعة المسبقة والموافقة عليها من قبل مدير المشروع

المختار، بالتعاون مع جهة  اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية على خطة عمل إعادة التوطين  من قبل االستشاري

 .االتصال لدى الشريك المنفذ ذي الصلة

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإعداد خطط العمل اإلقليمية وفق ا للمخطط التفصيلي الوارد في الملحق  .196

 (.2-21، المرفق أ، الفقرات 4.12المستخرج من السياسة التشغيلية ) 1

ة لخدمات المشاريع بإعداد خطط عمل إعادة التوطين المختصرة وفقا  للسياسة التشغيلية سيقوم مكتب األمم المتحد .197



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

(OP 4.12) التي تحدد العناصر الدنيا التالية 22،  الملحق أ، الفقرة: 

 دراسة استقصائية لتعداد النازحين وتقييم األصول (1

 وصف التعويضات ومساعدات إعادة التوطين األخرى التي سيتم تقديمها (2

 اورات مع النازحين حول البدائل المقبولةمش (3

 المسؤولية المؤسسية عن التنفيذ وإجراءات تعويض التظلمات (4

 ترتيبات للرصد والتنفيذ (5

 .جدول زمني وميزانية (6

في حين أن البيانات على مستوى األسرة ضرورية إلعداد خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين  .198

 .عن المعلومات التي تحدد هوية األفراد أو األسر ألغراض الخصوصيةالمختصرة ولن يتم الكشف 

 اإلفصاح والموافقة على خطط عمل إعادة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين المختصرة 8.4

سيتم اتباع الخطوات التالية بمجرد توفر خطة عمل إعادة التوطين  للمشروع الفرعي أو خطة عمل إعادة التوطين  .199

 :المختصرة

مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة سيشارك  (1

التوطين المختصرة مع المتأثرين بالمشروع وبعد ما ال يقل عن أسبوع واحد، سيجتمع مع المتأثرين بالمشروع 

 من أجل جمع تعليقاتهم ومقترحاتهم

جتماعية التعليقات والمقترحات التي يحصل عليها من المتأثرين سيعكس مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واال (2

 .بالمشروع ضمن خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة التوطين المختصرة

سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بتقديم خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة   (3

 .وافقة مدير المشروعالتوطين المختصرة للحصول على م

سيقوم مدير المشروع بإرسال خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة التوطين المختصرة رسمي ا إلى  (4

 .البنك الدولي لمراجعتها واعتمادها

بعد الحصول على تصريح من البنك الدولي، سيتم اإلفصاح العلني عن خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل  (5

سيكشفه مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عنه على .  لمختصرة في موقع البنك الدوليإعادة التوطين ا

وبالنسبة ألية تغييرات على هذه .  موقعه على شبكة الويب وإلى الجهات المعنية بطريقة ولغة مالئمة ثقافي ا

 الوثائق، سيتم اتباع نفس عملية االعتماد والكشف

 التعويض 8.5

اإلفصاح عن خطة عمل إعادة التوطين أو خطة عمل إعادة التوطين المختصرة من قبل البنك بمجرد أن يتم اعتماد و .200

الدولي، يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال بإشعار المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق 

 .بإجراءات التعويض

ا أو من خالل أية وسائل أخرى يتفق عليها المتأثرون بالمشروع، يتم دفع التعويضات الفردية والمنزلية نقد ا أو عين   .201

ا فردي ا.  وبمعرفة ووجود كل من الرجل والزوجة واألبناء البالغين حيثما ينطبق ذلك ألجل .  سيكون نوع التعويض اختيار 

يمكن أن يتم .  بالمشروعدفع التعويضات العينية، سيتوجب تحيد التوقيت والمواقع بديلة واالتفاق عليها من قبل متأثر 

 :التعويض في األشكال التالية

 سيتم احتساب التعويض بقيمة االستبدال الجديد، مع التعديل للتطرق إلى التضخم  .الدفع نقد ا . 

 قد يشمل التعويض عناصر مثل األراضي والمنازل والمباني األخرى ذات القيمة المساوية أو   .التعويض العيني

ا توفير تكاليف النقل والعمالةإذا تم ت.  األفضل  .وفير مواد البناء، فسيكون من الضروري أيض 

 من قيمة األرض واألصول 5تشتمل مساعدات إعادة التوطين على بدل اضطراب قيمته .  مساعدة إضافية ٪

 .الموجودة عليها

 دةعاإلتسهيل ة لمساعداتقديم رات وكذلك لقدء ابناويب رلتددي االقتصادة الـتأهيل اعايمكن أن تشمل مساعدة إ 

 .كسب العيشنشطة سبل أتأسيس 

بعد التعويض، سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بتحديث قاعدة بيانات المتأثرين بالمشروع  .202

 .الخاصة باألشخاص المتأثرين بالمشروع مع ذكر أين ومتى تم االنتهاء من التعويض مع المستندات الداعمة

 لتنفيذل زمنيالجدول ال 8.6

بسبب األعمال المدنية التي يتم تمويلها من قبل ( اقتصادي ا أو مادي ا)لن يتم ترحيل أي فرد أو أسرة متضررة  .203



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

المشروع قبل دفع تعويضات للمتأثرين بالمشروع، وإذا لزم األمر، قبل إعداد مواقع إعادة التوطين التي تتوفر فيها 

ستتضمن خطة عمل إعادة التوطين تنفيذ .  أو المساكن المتأثرة بالمشروع الفرعي التسهيالت المناسبة وتقديمها لألفراد

ا من التحضير إلى إكمال األعمال، مع إشارة إلى الشروط الخاصة لتحقيق المنافع  جدول للتطرق إلعادة التوطين بدء 

 .المقصودة لكل من المتأثرين بالمشروع والشعب المحلي



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 التاسع الفصل
 واإلبالغ الرصد

سوف يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بمراقبة التنفيذ الشامل إلطار سياسة إعادة التوطين من  .204

 :قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركائها التنفيذيين، وعلى األخص

قائمة بالمشاريع الفرعية )إعداد نماذج الفحص البيئي واالجتماعي في الوقت المناسب لجميع المشاريع الفرعية  (1

 (حسب فئة المخاطر وحسب التاريخ

اإلعداد والترخيص في الوقت المناسب للمشاريع الفرعية لخطط عمل إعادة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين  (2

 (قائمة بالصكوك مع التواريخ)المختصرة، حسب الحاجة 

 (نع مع التواريخطلبات ال ما)إدارة متطلبات المراجعة المسبقة للبنك الدولي  (3

رصد تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين، بما في ذلك رصد التعويضات، وأي تدابير الستعادة سبل كسب العيش  (4

 (مؤشرات)

 (قائمة األشخاص والتواريخ واألماكن)تدريب موظفي المشروع والشركاء المنفذين  (5

 :سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بإعداد .205

 إلدراجها في التقارير الفصلية للمشروع المقدمة إلى البنك الدولي ربع سنوية تُلخص نتائج الرصد تقارير (1

التي يقوم بها البنك الدولي مع مكتب " العكسية"تقارير تجمع وتحلل نتائج الرصد قبل تنفيذ مهام الدعم االعتيادية  (2

 األمم المتحدة لخدمات المشاريع

البيئي واالجتماعي التي سيتم تقديمها إلى البنك الدولي كجزء من التقارير  تقييم سنوي لجميع أنشطة الرصد (3

 العامة عن تنفيذ المشروع

ا من نطاق خدمات األطراف الثالثة المراقبة التي تعاقد معها مكتب امم المتحدة  .206 ا جزء  جوانب الحماية التي تكون أيض 

تقوم األطراف الثالثة المراقبة باإلبالغ عن االمتثال لمتطلبات وبشكل أكثر تحديد ا، سوف .  للمنطقة السودانية الساحلية

 .الضمانات وتنفيذ تدابير التخفيف البيئية واالجتماعية

 قاعدة البيانات البيئية واالجتماعية 9.1

سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الفرعية التي سيتم مشاركتها  .207

 :ستشمل قاعدة البيانات لكل مشروع فرعي.  الشركاء المنفذين وسيتم الحفاظ عليها وتحديثها بانتظام مع

 نوع المشروع الفرعي واسم المشروع الفرعي والشريك الُمنفذ (1

 مستوى مخاطر اإلجراءات الوقائية (2

 (مايةاعتماد نموذج الفحص، واعتماد الشروط المرجعية، واعتماد وسائل الح)الجدول الزمني  (3

 تقارير اإلشراف التي يُقدمها مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال أثناء التنفيذ (4

 تقارير المقاول (5

 عدم االمتثال من قبل المقاولين (6

 .اإلشارات المتبادلة إلى سجل شكاوى آلية معالجة المظالم (7

 مراقبة تنفيذ إطار سياسة إعادة التوطين 9.2

بإنشاء قاعدة بيانات والحفاظ عليها وتحديثها على  سؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعيةكما سيقوم م  .208

المشاريع الفرعية التي تتطلب إعداد خطط عمل إعادة التوطين وخطط عمل إعادة التوطين المختصرة، بما في ذلك 

 :اإلحصائيات التالية لكل مشروع فرعي

 (النساء والرجال واألطفال)عدد األسر واألفراد المتضررين  (8

 المتأثرين بالمشروعلى تعويض جميع إلفرعي وع المشرامن تحديد طول المدة  (1

 توقيت التعويض فيما يتعلق ببدء األعمال المادية (2

 (إذا كان عين ا)أو طبيعة التعويض ( إذا كان نقد ا)مبالغ التعويض المدفوعة للمتأثرين بالمشروع  (3

 الشكاوى فيما يتعلق بكل مشروع فرعيعدد األشخاص الذين يُثيرون  (4

 عدد الشكاوى التي لم يتم حلها (5

 الرصد االجتماعي واالقتصادي للمتأثرين بالمشروع 9.3



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

سيُنشئ مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية  قاعدة بيانات لألسر واألفراد المتضررين لكل مشروع  .209

القسم )لدراسة استقصائية االجتماعية االقتصادية للمتأثرين بالمشروع فرعي باستخدام البيانات التي تم جمعها من خالل ا

7.1.1.) 

سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بتحديث قاعدة بيانات المتأثرين بالمشروع بمجرد اكتمال  .210

 (.إذا كان عين ا)ويض أو طبيعة التع( إذا كانت نقد ا)تعويض المشروع الفرعي لإلشارة إلى المبالغ المدفوعة 

سوف يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بتزويد كل فرد أو أسرة معنية بملف موقّع يُسجل الموقف  .211

 .األولي والتعويض المتفق عليه والمستلم

اجتماعية سوف يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ونقاط االتصال بإجراء دراسة استقصائية  .212

اقتصادية ثانية للمتأثرين بالمشروع لكل مشروع فرعي في غضون سنة بعد التعويض، لتقييم ما إذا كان دخل ومستوى 

سوف يقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بجلب و.  معيشة األشخاص المتضررين قد تم استعادته بالكامل

دخل ومستوى المعيشة بالكامل إلى عناية مدير المشروع التخاذ مزيد من اإلجراءات، الحاالت التي لم يتم فيها استعادة ال

 .حسب الضرورة



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 العاشر الفصل
 المعنية الجهات مشاركة

سوف يقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بترجمة وثيقة سياسة إعادة التوطين إلى اللغة العربية وستتوفر  .213

باللغتين اإلنجليزية والعربية في مكتب مشروع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في نسخ ورقية من الوثيقة الكاملة 

مشروع )صنعاء، وكذلك في الموقع اإللكتروني لمشروع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومواقع الشركاء المنفذين 

كما سيتم إتاحة إطار سياسة (.  صيانة الطرقووحدة تنفيذ صندوق  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  األشغال العامة و

 .إعادة التوطين للجمهور من خالل الموقع اإللكتروني للبنك الدولي

ا في سياق معقد من الناحية السياسية يتسم بالهشاشة والصراع والعنف، كما  .214 تُشكل المشاورات العامة تحدي ا كبير 

مم المتحدة لخدمات المشاريع مع شركائه التنفيذيين ومشروع األشغال بدال  من ذلك، اجتمع مكتب األ.  يواجهه اليمن حالي ا

لمناقشة إطار سياسة إعادة  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  العامة ووحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق و

 .ع الفرعيالتوطين، وتحديد القضايا الرئيسية، وتحديد كيفية معالجة مخاوفهم في تصميم وتنفيذ المشرو

قدمت المجموعة األولى من االجتماعات في نوفمبر .  تم عقد مجموعتين من االجتماعات مع الشركاء المنفذين .215

الفرصة لتقديم التصميم العام للمشروع وشرح فوائده والبدء في تحديد بعض اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية  2017

كانت المجموعة الثانية من االجتماعات هي الفرصة لمشاركة مشروع إطار  . المتوقع أن تنتج عن أنشطة المشروع الفرعي

 .البيئية واالجتماعية ولجمع وجهات النظر والمالحظات وإطار اإلدارةسياسة إعادة التوطين 

 2017نوفمبر  6االجتماع مع مشروع األشغال العامة في  10.1

ياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية اجتمع مستشارو مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلطار س .216

لمناقشة  2017/  11/  6واالجتماعية مع موظفي مشروع األشغال العامة في مكتبهم في صنعاء يوم االثنين الموافق 

 :التعويض عن إطار سياسة إعادة التوطين

 المنصب االسم
 مدير مشروع األشغال العامة المهندس سعيد عبدو أحمد 

 مخططة االستثمارات في المياه والبيئة تهال فؤاد المهندس اب

 رئيس وحدة المياه والبيئة المهندس عبدالولي الشامي

 الدعم الفني  المهندس نصرة سالم 

 2018يناير  10االجتماع مع مشروع األشغال العامة في  10.2

تابعين لمكتب األمم المتحدة لخدمات التقى مستشارو إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ال .217

المشاريع مع موظفي مشروع األشغال العامة التاليين لجمع تعليقاتهم ومالحظاتهم على مسودة إطار سياسة إعادة التوطين 

 :وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

 المنصب االسم
 مدير مشروع األشغال العامة  أحمد  هالمهندس سعيد عبد

 مخططة االستثمارات في المياه والبيئة هال فؤاد ابت ةالمهندس

 رئيس وحدة المياه والبيئة المهندس عبدالولي الشامي

 مسؤول المشتريات العريقي المهندس جميل

 يعترف مشروع األشغال العامة بمحتويات كل من التقارير والمنهجية. 

 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 بيئية واالجتماعية محددة في فاتورة الكميات التي تهدف يُقدر المستشارون تكلفة إبقاء قضايا االجراءات الوقائية ال

 .إلى التزام المقاول

   اإلدارة البيئية واالجتماعية وإطار يلتزم مشروع األشغال العامة بتنفيذ إطار سياسة إعادة التوطين. 

 رة في كال سوف يتخذ مشروع األشغال العامة خطوات لتشكيل لجنة آللية معالجة المظالم تتبع الخطوات المذكو

 .التقريرين

 2017نوفمبر  6في  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  االجتماع مع  10.3

التقى استشاريو إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية التابعون لمكتب األمم المتحدة لخدمات  .218

 6في مكتبه بصنعاء يوم االثنين  وع المياه الحضرية  وحدة إدارة مشرالمشاريع مع المهندس جمال الصيادي، المدير العام ل

 :، لمناقشة إعداد إطار سياسة إعادة التوطين2017/  11 /

 

 

 :القضايا التالية وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  لطرح المدير العام ل .219

  تم استخدام االستشاريين .  حالي ا موظفين بيئيين واجتماعيين وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  ال يوجد لدى

 في المشروع السابق إلدارة قضايا الحماية

  لتوظيف مسؤولين بيئين واجتماعيين في إطار المشروع وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  تخطط 

  وقدمت قائمة بالمشاريع الفرعية ليتم تنفيذها من قبل مكتب األمم  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  أعدت

 لخدمات المشاريع المتحدة

 :المستندات التالية مع االستشاري وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  تشاركت  .220

 إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية والبنود البيئية واالجتماعية للعقود 

 قائمة المشاريع للسنة األولى 

 اجتماع مع مسؤولي البيئة والمجتمع من مشروع األشغال العامة: 

 2015يناير  13في  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  االجتماع مع  10.4

إطار  لمناقشة  في مكتب االمم المتحدة لخدمات المشاريع اجتمع مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية  .221

ة مشروع سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مع المهندس جمال الصيادي، المدير العام وحدة إدار

أبرز و.  لمناقشة إعداد إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الحضر في  والصرف الصحي المياه

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أن المشاريع الفرعية للمياه والصرف الصحي في المدن ستقتصر مدير المشروع ل

 .العملعلى توفير واستبدال معدات مشاريع 

 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 2017نوفمبر  4االجتماع مع وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق في  10.5

التقى استشاريو إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية التابعين لمكتب األمم المتحدة لخدمات  .222

لمناقشة إعداد إطار سياسة إعادة  2017نوفمبر  4المشاريع  مع األشخاص التاليين من صندوق صيانة الطرق  في 

 :التوطين

 المنصب االسم
 المديرة العامة المهندس نبيلة محمد السري

 أخصائي بيئي المهندس محمد األبيض

 أخصائي اجتماعي المهندس نبيل الكوري

 

وات التي وقد وضحوا لالستشاريين الخط.  بإعادة تأهيل الطرق خارج المدن الطرق عادة  ويقوم صندوق صيانة  .223

يتبعونها إلعداد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وخطط عمل إعادة التوطين للمشروعات الفرعية من الفئة ب، بما في ذلك 

 .إنشاء جمعيات المستفيدين لكل مشروع فرعي وتوقيع مذكرة اجتماعية مع المجالس المحلية

 :طرح فريق صندوق صيانة الطرق المشاكل التالية .224

 اول المواد الجديدة لصيانة الطرق من المحاجر المرخصةيشتري المق 

  يتم التخلص من النفايات من الطرق عن طريق إجراء ترتيبات مع المجالس المحلية لكل مديرية في كل مدينة

 .بصفتها مركز حضري

 وق صيانة يتم إنشاء الطرق الجديدة بواسطة المكتب المحلي لألشغال العامة والطرق السريعة بدال  من خطة صند

 .الطرق

 ينبغي تضمين تكلفة تنفيذ تدابير التخفيف المحددة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في فاتورة الكميات 

 تتوفر جميع وثائق وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق على الموقع التالي: 
w.rmfyemen.org/page.php?id=19http://ww 

  المشاريع الفرعية للتأثيرات البيئية واالجتماعية  الطرق بفحصتقوم وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة

تم االتفاق على أن يقوم االستشاري بمراجعة قوائم المراجعة الخاصة به .  باستخدام قائمة التحقق الخاصة بها

 .ستتم مناقشة القائمة خالل االستشارة العامة النهائية.  إضافة أو حذف شيء ما ومعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى

 شارك صندوق صيانة الطرق المستندات التالية مع االستشاري .225

 إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ألجل مشروع الوصول وإمكانية التنقل في الريف 

 طاءالبنود البيئية لوثائق الع 

 قائمة المشاريع الفرعية الُمنفذة 

 2018يناير  6االجتماع مع وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة الطرق يوم السبت  10.6

التقى استشاريو إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية التابعين لمكتب األمم المتحدة لخدمات  .226

لمناقشة  2017نوفمبر  4من الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق في  األشخاص التاليين مجدد ا معالمشاريع 

 :الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق التعليقات والمالحظات التالية قدمت: التوطينإعداد إطار سياسة إعادة 

 بمحتوى كل من التقارير ومنهجياتها تُقر الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق أنها على علم فيما يتعلق 

  فاتورة الكميات اللتزام المقاوللى إالجتماعية والبيئية الحماية اضافة تكلفة قضايا إعلى توافق. 

 أشارت إلى أن جميع المشاريع الفرعية لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مصنّفة ضمن الفئة ب 

  سياسات الحماية للبنك الدولي لطرق باتباعاتلتزم وحدة التنفيذ التابعة لصندوق صيانة. 

  وكإجراء احتياطي، سوف تتأكد من تشكيل لجنة آللية معالجة المظالم وفق ا للخطوات المحددة المذكورة في كال

 .التقريرين

http://www.rmfyemen.org/page.php?id=19
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 التشاور العام مع الجهات المعنية وقادة المجتمع 10.7

تعلقة بموضوع إطار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة يناير، ُعقدت المشاورة العامة الم 15في يوم االثنين  .227

شارك في المشاورة العامة اثنان (.  صنعاء -في مشروع األشغال العامة )البيئية واالجتماعية في قاعة االجتماعات 

 :ممن يمثلون عدة مناطق على النحو التالي( 2الجدول )ذكور  10و ( 1الجدول )أنثى  12وعشرون مشترك ا تضمنوا 

 يناير 15المشاركات اإلناث في المشاورة العامة المنعقدة بتاريخ   .17الجدول 

 أسماء المشاركين عدد

 نهى جمال علي الحسامي 1

 زبيدة مقبل محمد الزبيدي 2

 أسماء محمد علي  3

 نظام محمد شايف العبسي 4

 انتصار نصر أحمد القباطي 5

 بارةعاتكة محمد ز 6

 انتصار حمود محمد الغرباني 7

 آمنة احمد حسين النجدي 8

 منيرة علي محمد عبد هللا 9

 أميرة عبد هللا التويزي 10

 أروى نعمان سعيد غانم القاهري 11

 فايزة احمد 12

 يناير 15المشاركون الذكور في المشاورة العامة المنعقدة بتاريخ   

 أسماء المشاركين عدد

 د السويدي فاضل حمو 1

 يحيى محمد جياش 2

 وليد علي حاجب 3

 علي عبد الوالي ماجد القطبري 4

 سام عبد الرحمن ناشر 5

 عبد الباسط عبد هللا حسن الشميري 6

 جهاد طه مجاهد محمد 7

 احمد عبد هللا يحيى القايفي 8

 أحمد مهيوب النواصره 9

 منير محمد ناصر الجحافي 10

 



 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 

طار سياسة إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بتقديم ملخص لمشروعات مسودة إطار سياسة بدأ استشاريو إ

 .ثم تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات لمناقشة كال التقريرين.  إعادة التوطين وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

التخفيف للمشاريع الفرعية التي نفذها الشركاء الُمنفذون  ناقشت المجموعة األولى التأثيرات المتوقعة وتدابير (1

 .أقرت المجموعة اآلثار المتوقعة ومدى مالءمة تدابير التخفيف المقترحة. خالل مرحلة التنفيذ

ناقشت المجموعة الثانية التأثيرات المتوقعة للمشروعات الفرعية إلدارة النفايات الصلبة وتدابير التخفيف التي  (2

تمديد موقع دفن النفايات  /أهمية إعادة تأهيل  وأدركت المجموعة.  ها من قبل مشروع األشغال العامةسيتم تنفيذ

 .أو نقل للنفايات الصلبة /قبل أي جمع و 

. ناقشت المجموعة الثالثة التأثيرات المتوقعة للمشروعات الفرعية للمياه والصرف الصحي في المناطق المدنية (3

 .طاقتها محطة معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في صنعاء بحيث تعمل بكامل  أدركوا أهمية إعادة تأهيل

 .أدركوا أهمية المنحدرات لتجنب تجمع المياه في الشوارع.  الطرق الحضريةناقشت المجموعة الرابعة  (4

بما في ( نساءالرجال وال)فيما يتعلق بإطار سياسة إعادة التوطين، ناقشت مجموعتان أهمية تشكيل لجان المستفيدين  .228

قاموا . وشددوا على الحاجة إلى حمالت معلومات المشروع التي تصف فوائد المشروع.  المجتمع المعنية وقادةذلك الجهات 

أهمية التأمين العمالي . أجل أعمال الصيانة في المشروع وأقروا بتشكيل لجنة آللية معالجة المظالم للتدريب منبالترتيب 

 .لفرعيةأثناء تنفيذ المشاريع ا

ا للدرس المستفاد من تنفيذ مشاريع البنك الدولي في اليمن على النحو  النهاية،في  .229 أظهرت المجموعات األربع فهم 

 :التالي

 يجابيةإلالتأثيرات ا

 مشاركة المجتمع المحلي ومساهمته باإلضافة إلى توفر فرص العمل (1

 ضبط الكوارث الطبيعية (2

 حتياجات المجتمعتنفيذ المشروع مع إعطاء األولوية ال (3

 توفير المشاريع الفرعية في المناطق النائية (4

 إعطاء أهمية لمشاركة المرأة (5

 .التدريب والتوعية فيما يتعلق بتأثيرات البيئة والمجتمع (6

 التأثيرات السلبية 10.7.1

 فرض الخبراء الدوليين بينما يتوفر خبراء محليون (1

 نسبة عالية من أموال المشروع مخصصة للسيارات (2

 ئجار مكاتب للبنك الدولي بدال  من بناء مكاتب خاصة بهتفضيل است (3

فرض اللغة اإلنجليزية لتكون اللغة الوحيدة في وثائق العطاء، في حين ينبغي أن تكون باللغتين العربية  (4

 واإلنجليزية
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 فرض تصميم المشروع بالنسبة للتدخالت (5

 المشروع فرض العديد من الشروط واللوائح من قبل المانح كشرط للموافقة على (6

 .فرض تصميم متطور للري يتجاوز قدرة المزارعين على التشغيل والصيانة مع تجاهل أنظمة الري التقليدية (7
 

 

 مناقشة المجموعات أثناء المشاورة العامة  1الشكل 

 برنامج مشاركة الجهات المعنية  10.8

نية التي أجريت كجزء من إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية إلى جانب المقابالت والمشاورات مع الجهات المع .230

وسياسة إعادة التوطين، سيواصل كل من مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية وجهات التنسيق لدى الشركاء 

 :المنفذين مشاركة الجهات المعنية خالل تنفيذ المشروع، ويشمل ذلك

 من إطار اإلدارة  9.3عات التي قد تتأثر بمشروع فرعي، كما هو موّضح في القسم مشاورات مع األفراد والمجتم

 البيئية واالجتماعية، التشاور ومتطلبات اإلفصاح

  8.2مشاورات مع المتأثرين بالمشروع، كما هو موّضح في إطار سياسة إعادة التوطين، ال سيما األقسام ،

اإلفصاح والموافقة على خطط عمل إعادة التوطين وخطط  8.4 المشاورات في عملية خطة عمل إعادة التوطين، و

 عمل إعادة التوطين المختصرة

  للمشروع ، بما في ذلك 2.2مشاركة المواطنين، كما هو موّضح في المكون الفرعي: 

سيتم وضع خطة اتصاالت عامة حساسة للسياق وتنفيذها مع بدء تنفيذ المشروع الفرعي وطوال مدة  .1

 .المشروع

 .المواطنين في تحديد المشاريع االستثمارية وتحديد أولوياتها ورصدها مشاركة .2

 إعداد ونشر نسخة عامة من التقرير السنوي باللغة العربية، مع التركيز على القضايا البيئية واالجتماعية. 

 الطرف الثالث  مشاركة الجهات المعنية  أثناء التحقق المستقل من النتائج للمشروعات الفرعية التي يقوم بها وكيل

 .المراقب

  إجراء مشاورات شاملة حساسة من ناحية النوع االجتماعي وشاملة مع الجهات المعنية في المشروع، وعلى

األخص، شركاء التنفيذ والمجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية والمواطنين واألكاديميين المهتمين وذلك 

 .لالستماع إلى المخاوف والتوقعات
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 عشر اديالح الفصل

 المظالم معالجة آلية

يصف هذا القسم آلية معالجة المظالم التي سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتأسيسها وإدارتها لتمكين  .231

وبشكل أكثر تحديد ا، تشرح آلية معالجة المظالم اإلجراءات التي يمكن أن .  المستفيدين من نقل مخاوفهم بشأن المشروع

معات واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون سلب ا بالمشروع أو مشروع فرعي محدد، وذلك لتقديم شكاواهم تستخدمها المجت

وكذلك اإلجراءات التي يستخدمها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المنفذون لتسجيل الشكاوى بشكل منهجي 

إطار )ستخدام آلية معالجة المظالم لكل من قضايا إعادة التوطين وسيتم ا.  وتتبعها والتحقيق فيها وحلها على وجه السرعة

 (.إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية)االجتماعية  /والقضايا البيئية ( سياسة إعادة التوطين

يتحمل مدير برنامج مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ومقره في مكتب صنعاء المسؤولية الشاملة عن معالجة  .232

ذات الصلة بنشاط المشروع من المجتمعات أو األفراد المتأثرين بالمشروع فيما يتعلق بأي تأثيرات بيئية أو الشكاوى 

وسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتعيين نقطة اتصال مخصصة .  اجتماعية بسبب أنشطة المشروع الفرعي

وسيقوم كل من الشركاء التنفيذيين الثالث بتعيين نقطة .  مشروعفي مكتبه في صنعاء للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بنشاط ال

 .اتصال آللية معالجة المظالم

 :من الناحية العملية، تتمثل المظالم والنزاعات التي من المرجح أن تحدث أثناء تنفيذ برنامج إعادة التوطين في اآلتي .233

 سوء تحديد األصول أو األخطاء في تقديرها؛ (1

 األرض، إما بين الشخص المتضرر والمشروع أو بين جارين؛ نزاعات حول حدود قطع (2

 ؛(يدّعي شخصان أنهما مالك هذا األصل)نزاع حول ملكية أصل معين  (3

 خالف حول تقييم قطعة أرض أو أصل آخر؛ (4

الخلف والطالق وقضايا األسرة األخرى، مما يؤدي إلى نزاعات بين الورثة وأعضاء األسرة اآلخرين على  (5

 م الملكية في أصل معين؛الملكية أو أسه

خالف حول تدابير إعادة التوطين، على سبيل المثال، على مكان موقع إعادة التوطين أو على نوع أو مكان   (6

 السكن المقترح أو على خصائص قطعة أرض إعادة التوطين؛

ا مخت)ملكية متنازع عليها لنشاط تجاري  (7 مما يُثير ( لفينعلى سبيل المثال، عندما يكون المالك والمشغل أشخاص 

 .نزاعات حول ترتيبات تشارك التعويضات

 إجراءات الشكاوى 11.1

 تسجيل الشكاوى 11.1.1

يُقدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع نقاط نفاذ متعددة إلى نقطة اتصال آلية معالجة المظالم التابعة لمكتب  .234

وسيتم اإلعالن عن نقاط الوصول هذه .  وفهماألمم المتحدة لخدمات المشاريع كي يتمكن المستفيدون من التعبير عن مخا

صندوق الشكاوى في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صنعاء والبريد : على مستوى المشروع الفرعي، وتشمل

 :والهاتف والبريد اإللكتروني والموقع اإللكتروني

 شارع حدة، مبنى مكتب االتحاد األوروبي سابق ا، صنعاء: العنوان

 +967 1 504916و + 967 1 504914 :الهاتف

 yemen@unops.org-grm :البريد اإللكتروني

 www.unops.org الموقع اإللكتروني

آلية معالجة المظالم التابعة لمكتب سيُقدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع نقاط نفاذ متعددة إلى نقطة اتصال  .235

وسيتم اإلعالن عن نقاط الوصول هذه .  األمم المتحدة لخدمات المشاريع كي يتمكن المستفيدون من التعبير عن مخاوفهم

صندوق الشكوى والبريد والهاتف والرسائل النصية والموقع اإللكتروني : على مستوى المشروع الفرعي، وستتضمن

 ني،والبريد اإللكترو

( 2)عدم الوفاء بالعقود أو االتفاقيات، أو ( 1: )يمكن لألشخاص المـتأثرين لفت العناية إلى المظالم في حالة .236

( 5)النزاعات المتعلقة بتدمير األصول أو سبل العيش، أو ( 4)أنواع ومستويات التعويض، أو ( 3)مستحقات التعويض أو 

ا الشكاوى المجهولة.  وضاء واالهتزاز والغبار والرائحةاالضطرابات الناجمة عن أنشطة البناء، مثل الض  .وتقبل أيض 

يحتفظ الشركاء المنفذون ومقاولو المشروع بسجل من القضايا التي يتم توجيه عنايتهم إليها مباشرة شفهي ا أو خطي ا  .237

مكتب األمم المتحدة لخدمات من قبل المجتمعات أو األفراد المتأثرين بالمشروع، ويقومون بنقل هذه المخاوف كتابي ا إلى 

mailto:grm-yemen@unops.org
http://www.unops.org/
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ويُحدد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ما إذا كان سيتم رفع هذه المخاوف لتصل إلى .  المشاريع في اليوم التالي

 .مستوى الشكوى

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتسجيل الشكوى في سجل مخصص، بما في ذلك نسخة من الشكوى  .238

 .2توجد مسّودة نموذج لتسجيل المظالم في الملحق .  اعمةوالوثائق الد

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتسجيل وتوثيق الشكاوى الواردة في ملف المشروع الفرعي والتقارير  .239

 .المرحلية للمشاريع الفرعية، بما في ذلك عدد الشكاوى ونوعها ونتائج حلها

 ها تتبع الشكاوى والتحقيق فيها وحل 11.1.2

ى لشكوايخ تلقي ريع بتتبع تارلمشات الخدماة لمتحداألمم ابه مكتب ي يحتفظ لذآلية معالجة المظالم اسجل سيقوم  .240

 لمدعي.رضي ابما يى لشكواتم حل وتاريخ الرد ونوع االستجابة وفيما إذا 

وظفين الحكوميين المحليين سيقوم منسق آلية معالجة المظالم بالتنسيق مع الشركاء المنفذين والموظفين المحليين والم .241

وبشكل أكثر تحديد ا، ستقوم نقطة اتصال آلية معالجة المظالم بتحديد .  لضمان إجراء متابعة فورية استجابة  لكل شكوى

 :الشكاوى المذكورة

إبالغ المدعي إذا تم قبول الشكوى أو رفضها في غضون أسبوع واحد من استالم الشكوى، وأي مدخالت فنية  (1

 المشروع، وإذا لزم األمر، ستتطلب االستجابة مدخالت من مهندسي المشروعمن مهندسي 

 :إذا تم قبول الشكوى، إرسال بطاقة مراجعة مختومة رسمية إلى مقدم الشكوى تُشير إلى (2

 اسم المدعي أو الممثل القانوني 

 عنوان المدعي 

 عنوان الشكوى 

 تاريخ المراجعة 

 قائمة المرفقات المقدمة مع الشكوى 

ا من تقديمها 28مع المهندسين والشركاء المنفذين والمقاولين لحل الشكوى في غضون العمل  (3  يوم 

سيشمل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع سجل الشكاوى المقدم إلى البنك الدولي كجزء من التقارير الربع  .242

 .سنوية التي يُقدمها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى البنك الدولي

 عاة الفوارق بين الجنسينمرا 11.1.3

سوف يجعل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع آلية معالجة المظالم تراعي الفوارق بين الجنسين من خالل  .243

 :توظيف الموظفات اإلناث من أجل

 إعالم المرأة بالمشروع وفوائده المحتملة للنساء بطريقة تراعي الناحية الثقافية 

  آلية معالجة المظالمإعالم المرأة بإجراءات مشروع 

 تلقي أي شكاوى متعلقة بالمشروع من النساء 

 تفعيل آلية معالجة المظالم 11.1.4

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإجراء ورشة عمل تتضمن شركاء التنفيذ وممثلي المستفيدين  .244

 .الطالعهم على إجراءات آلية معالجة المظالم

 خدمة معالجة المظالم 11.2

BrochureDec.pdf-2015-http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS 

تقديم تُوفر خدمة معالجة المظالم من البنك الدولي طريقة إضافية يسهل الوصول إليها بالنسبة لألفراد والمجتمعات ل .245

شكوى مباشرة إلى البنك الدولي إذا كانوا يعتقدون أن مشروع ا مموال  من البنك الدولي قد كان لديه أو من األرجح أن يؤدي 

وتعزز خدمة معالجة المظالم من استجابة البنك الدولي ومسؤوليته من خالل ضمان .  إلى آثار سلبية عليهم أو على مجتمعهم

 .لها على الفور، وتحديد المشكالت والحلول من خالل العمل مع ا مراجعة المظالم واالستجابة

ويمكن .  تقبل خدمة معالجة المظالم الشكاوى باللغة اإلنجليزية أو اللغة الرسمية لبلد الشخص الذي قدم الشكوى .246

 :إرسال الطلبات إلى خدمة معالجة المظالم من خالل

 grievances@worldbank.org: البريد اإللكتروني

http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS-2015-BrochureDec.pdf
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 +1 - 202 - 614 - 7313: فاكسال

 البنك الدولي: الرسائل

 خدمة معالجة المظالم
MSN MC 10-1018 

 ، شمال غرب1818شارع إتش 

 ، الواليات المتحدة األمريكية20433واشنطن العاصمة 

 لجنة تفتيش البنك الدولي 11.3

_for_web.pdfhttp://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Documents/Guidelines_How%20to%20File 

تُعدّ لجنة التفتيش آلية شكاوى مستقلة لألشخاص والمجتمعات الذين يعتقدون أنهم تأثروا أو من المحتمل أن يكونوا قد  .247

لضمان وصول الناس  1993أنشأ مجلس المديرين التنفيذيين هيئة التفتيش في عام .  تأثروا سلب ا بمشروع يموله البنك الدولي

يُقيّم الفريق االدّعاءات المتعلقة باإلضرار بالناس أو البيئة .  ير عن مخاوفهم والتماس حق االنتصافإلى هيئة مستقلة للتعب

 .ويستعرض ما إذا كان البنك يتبع سياساته وإجراءاته التشغيلية

 تمتلك اللجنة صالحية تلقي طلبات التفتيش والتي تُثير قضايا الضرر نتيجة النتهاك سياسات وإجراءات البنك من .248

 :قبل

  أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر في البلد الذي يقع فيه المشروع الممول من البنك الدولي والذين يعتقدون

من المحتمل أن تتأثر سلب ا بطريقة  مصالحهم أوأنه نتيجة انتهاك البنك لسياساته وإجراءاته، قد تأثرت حقوقهم أو 

 ية أو مجتمع أو مجموعة أخرى من األفراد؛يمكن أن يكونوا منظمة أو جمع . مباشرة ومادية

 ممثل محلي يتم تعيينه حسب األصول ويعمل بناء  على تعليمات صريحة بصفته وكيال  لألشخاص المتأثرين؛ 

 في حاالت استثنائية، ممثل أجنبي يعمل كوكيل لألفراد المتأثرين؛ 

 لسياسات وإجراءات البنك مدير تنفيذي للبنك في حاالت خاصة من االنتهاكات الجسيمة المزعومة. 

 :يمكن االتصال باللجنة عن طريق البريد االلكتروني على العنوان التالي .249

ipanel@worldbank.org 

 +1 - 202 - 458 - 5200: الهاتف

 (واشنطن العاصمة+ )1 202 - 522 - 0916:  الفاكس

 ،1818شارع إتش   MC 10-1007لتفتيش، نقطة تسليم البريد  لجنة ا: العنوان البريدي

 ، الواليات المتحدة األمريكية20433شمال غرب، واشنطن العاصمة، 

mailto:ipanel@worldbank.org


 

 مشروع إطار سياسة إعادة التوطين لمشروع طوارئ الخدمات المتكاملة للمدن في اليمن 

 عشر الثاني الفصل

 اإلمكانيات

يستعرض هذا القسم اإلمكانيات والمهارات المتاحة داخل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركائه التنفيذيين   .250

رصد إطار عمل سياسة إعادة التوطين، بما في ذلك إعداد واإلشراف على ورصد خطط عمل إعادة التوطين وخطط لتنفيذ و

 .عمل إعادة التوطين المختصرة للمشاريع الفرعية

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 12.1

 :سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بما يلي .251

ية واجتماعية دائم مقره في مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صنعاء تعيين مسؤول إجراءات وقائية بيئ .3

ا من السنة األولى لإلشراف على إدارة اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية للمشروع سيقوم .  اعتبار 

 :مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية بما يلي

 االجتماعي لجميع المشاريع الفرعية التي يُعدها الشركاء المنفذونمراجعة وتنقيح نماذج الفحص البيئي و 

  إعداد الشروط المرجعية ألي خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين المختصرة

 المطلوبة كجزء من إعداد المشروع الفرعي

 ن المختصرة تقديم مسودة الشروط المرجعية لخطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطي

 للمشاريع الفرعية إلى البنك الدولي لتقوم بمراجعتها بشكل مسبق

  اإلشراف على إعداد خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين المختصرة التي أعدها

 االستشاريون الذين اختارهم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 ط عمل إعادة التوطين المختصرة للمشروع الفرعي للبنك تقديم مسودة خطط عمل إعادة التوطين أو خط

 الدولي لمراجعته واعتماده

  مراقبة االمتثال للمشروع الفرعي مع خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين

 المختصرة، بما في ذلك الزيارات الميدانية والفحوصات في الموقع

 تحدة لخدمات المشاريع وموظفي المشتريات إلدراج العمل بشكل وثيق مع مهندسي مكتب األمم الم

 قضايا الضمانات في تصميم المشروع الفرعي والتقييم وتعبئة الموارد

 تنسيق واإلشراف على نقاط االتصال البيئية واالجتماعية مع شركاء التنفيذ المحليين. 

 لمشروع والتي سيتم تجميع تقارير ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أداء اإلجراءات الوقائية ل
 .دمجها في تقرير الرصد والتقييم للمشروع

  تقديم المساعدة وتقديم دورات تدريبية لبناء قدرات موظفي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 وشركاء التنفيذ

 تنظيم واإلشراف على إعداد وإنتاج وتوزيع أدلة التدريب ومواد التوعية 

مم المتحدة لخدمات ألوقائية البيئية واالجتماعية في المكتب المستقبلي لمكتب اتعيين مسؤول ثاني لإلجراءات ال .4

وسيؤدي مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية الدور نفسه .  المشاريع في عدن ابتداء  من السنة الثانية

وقد يتم تعيين .  عدن الذي يؤديه مسؤول إلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية في المحفظة الموجودة في

مسؤول إجراءات وقائية بيئية واجتماعية في السنة الثالثة ألنشطة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في 

 .شرق اليمن

ا على أساس االحتياجات لإلشراف على التنفيذ الشامل والرصد واإلبالغ عن  .5 تعيين خبير دولي ليكون متوفر 

 . جوانب اإلجراءات الوقائية

 شروع االشغال العامةم  12.2

ا اجتماعي ا يُغطي قضايا الحماية الخاصة بمحفظة المشاريع  مشروع االشغال وظف ي .252 ا بيئي ا وخبير  العامة حالي ا خبير 

وسيغطي هذان الخبيران اإلجراءات الوقائية للمشروع، بما في ذلك إعداد نماذج .  الحالية لمنظمة المشاريع العالمية العامة

واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية، ومراقبة التزام المقاول بمتطلبات مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية الفحص البيئي 

وعند .  واالجتماعية للمشروع الفرعي وأي من خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين المختصرة

 .أو توظيف استشاريين محليينالعامة بتعيين موظفين إضافيين  مشروع االشغال الضرورة، سيقوم 
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 يةالحضروحدة إدارة مشروع المياه  12.3

موظفين دائمين لتغطية اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية ولذلك فإنها  وحدة إدارة مشروع المياه الحضرية  ليس لدى 

متخصصي إجراءات وسيقوم المشروع بتمويل توظيف أحد .  تقوم بتوظيف استشاريين محليين وعالميين حسب الحاجة

وستقوم نقاط .  الوقاية البيئية واالجتماعية ليكون بمثابة نقطة اتصال لإلجراءات الوقائية للمشروع ضمن مياه المدن

االتصال بإعداد نماذج الفحص البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية ومراقبة التزام المقاول في الموقع بمتطلبات 

ة البيئية واالجتماعية للمشروع الفرعي وأي من خطط عمل إعادة التوطين أو خطط عمل إعادة مسؤول اإلجراءات الوقائي

 .التوطين المختصرة

  الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق  12.4

 وسيزودهما المشروع بالتدريب.  توظف الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق صيانة الطرق حالي ا خبيرين بيئيين واجتماعيين

على العمل والتوجيه لزيادة قدراتهما والعمل كمركز تنسيق لإلجراءات الوقائية في إطار الوحدة التنفيذية التابعة لصندوق 

وستقوم نقاط االتصال بإعداد نماذج الفحص البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية ومراقبة التزام .  صيانة الطرق

اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية للمشروع الفرعي وأي من خطط عمل إعادة المقاول في الموقع بمتطلبات مسؤول 

 .التوطين أو خطط عمل إعادة التوطين المختصرة

 تطوير القدرات 12.5

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل التدريب على اإلجراءات الوقائية وتعزيز القدرات لفريق  .253

وسيقوم مكتب .  لخدمات المشاريع والشركاء المنفذين والمقاولين المشاركين والمجالس المحلية مشروع مكتب األمم المتحدة

ا بتمويل إنتاج أدلة التدريب ومواد التوعية حسب الحاجة  .األمم المتحدة لخدمات المشاريع أيض 

 :بشكل أكثر تحديد ا، سيقوم مسؤول اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعي بما يلي .254

يم ورشة عمل بشأن إطالق المشروع مع نقاط االتصال لدى الشركاء المنفذين من أجل تفعيل إطار سياسة تنظ (1

ا  .إعادة التوطين، واالتفاق على األدوار والمسؤوليات للمضي قدم 

باالشتراك مع نقاط االتصال المعنية باإلجراءات الوقائية، تنظيم ورشة عمل مع مهندسي مكتب األمم المتحدة  (2

 .ات المشاريع وموظفين تقنيين لشرح إطار سياسة إعادة التوطين وتنفيذهالخدم

تنظيم التدريب المتخصص والتدريب أثناء العمل وتقديم المساعدة التقنية لنقاط االتصال المعنية باإلجراءات  (3

 .الوقائية لدى الشركاء المنفذين

يم دورات لتوعية المجالس المحلية بإطار سياسة باالشتراك مع نقاط االتصال المعنية باإلجراءات الوقائية، تنظ (4

 .إعادة التوطين وتنفيذها
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 1 الملحق

 التوطين إعادة عمل خطط إلعداد مخطط

ويمكن العثور على وصفه الكامل على الموقع اإللكتروني . الملحق أ 4.12تم أخذ هذا النموذج من السياسة التشغيلية 

 .www.worldbank.org: الخارجي للبنك الدولي

ويتم إعداد برنامج .  وسيختلف نطاق ومستوى تفصيل خطة عمل إعادة التوطين تبع ا لحجم وتعقيد إعادة التوطين أو النزوح

شخاص إعادة التوطين المقترحة وتأثيراتها على األ( 1: )العمل اإلقليمي على أساس أحدث المعلومات وأكثرها دقة بشأن

وتُغطي خطة عمل .  القضايا القانونية التي تؤثر على إعادة التوطين( 2)النازحين وغيرهم من المجموعات المتضررة؛ و 

ويتضمن المخطط الشامل لـخطة عمل إعادة التوطين على النحو المطبق .  إعادة التوطين العناصر الخاصة بسياق المشروع

 :إطار سياسة إعادة التوطين، على سبيل المثال ال الحصر، ما يليعلى المشروعات الفرعية المشمولة ضمن 

 .وصف عام للمشروع الفرعي وتحديد منطقة أو مناطق المشروع الفرعي  .وصف المشروع الفرعي

( 2)مكونات المشروع الفرعي أو األنشطة التي تتطلب إعادة توطين أو تقييد الوصول و ( 1: )تحديد  .اآلثار المحتملة

إنشاء ( 4)بدائل يتم النظر فيه لتجنب أو تقليل إعادة التوطين أو الوصول المقيد و ( 3)أثير المكونات أو األنشطة و منطقة ت

 .آليات للحد من إعادة التوطين والنزوح وتقييد الوصول إلى الحد الممكن أثناء تنفيذ المشروع

 .على المشاريع الفرعية األهداف الرئيسية لبرنامج إعادة التوطين ألنها تنطبق  .األهداف

ستكون هناك حاجة إلى نتائج الدراسات االجتماعية االقتصادية التي ستجري في المراحل   .دراسات اجتماعية اقتصادية

تتضمن هذه النتائج بشكل عام نتائج إحصاء .  األولى من إعداد المشروع، ومع إسهام األشخاص المحتمل أن يتأثروا بها

 :ثرة والذين يشملونلألفراد واألسر المتأ

الشاغلين الحاليين للمنطقة المتأثرة كأساس لتصميم خطة العمل اإلقليمية ولتحديد الموعد النهائي بوضوح،  (1

والغرض منها استبعاد التدفقات الالحقة من األشخاص من أهلية الحصول على تعويض والمساعدة في إعادة 

 التوطين؛

في ذلك وصف ألنظمة اإلنتاج والعمل وتنظيم األسرة والمعلومات الخصائص المعيارية لألسر النازحة، بما  (2

بما في ذلك، حسب االقتضاء، مستويات اإلنتاج والدخل المستمدة من األنشطة )األساسية عن سبل العيش 

للسكان ( بما في ذلك الوضع الصحي)ومعايير المعيشة ( االقتصادية الرسمية وغير الرسمية على حد سواء

 النازحين؛

 الخسارة المتوقعة اإلجمالية أو الجزئية لألصول ومدى النزوح المادي أو االقتصادي؛ حجم (3

 معلومات عن الفئات أو األشخاص المستضعفين، الذين قد يلزم وضع أحكام خاصة لهم؛ (4

أحكام لتحديث المعلومات حول سبل عيش النازحين ومستويات معيشتهم على فترات منتظمة بحيث تتوفر  (5

 .في ظروف معيشتهم وظروف سبل العيش( أو التغييرات)ت في وقت نزوحهم ولقياس اآلثار أحدث المعلوما

 :قد تكون هناك دراسات أخرى يمكن لخطة عمل إعادة التوطين االستفادة منها، مثل تلك التي تصف ما يلي

عامة التي يستمد أنظمة حيازة األراضي والملكية والنقل، بما في ذلك حصر الموارد الطبيعية في الممتلكات ال (1

بما في ذلك صيد األسماك أو )منها الناس سيل عيشهم ومعيشتهم، وأنظمة االنتفاع غير القائمة على الملكية 

التي تحكمها األراضي المحلية المعترف بها وآليات التخصيص، وأي ( الرعي أو استخدام مناطق الغابات

 وع الفرعي؛ قضايا تثيرها أنظمة الحيازة المختلفة في منطقة المشر

أنماط التفاعل االجتماعي في المجتمعات المتضررة، بما في ذلك أنظمة الدعم االجتماعي وكيفية تأثرها  (2

 بالمشروع الفرعي؛ 

 البنية التحتية العامة والخدمات االجتماعية التي ستتأثر؛ و (3

في ذلك وصف المؤسسات الخصائص االجتماعية والثقافية للمجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة لها، بما  (4

ويمكن أن يشمل ذلك على سبيل المثال، المنظمات المجتمعية والجماعات الثقافية أو .  الرسمية وغير الرسمية

االجتماعية أو الشعائرية والمنظمات غير الحكومية التي قد تكون ذات صلة باستراتيجية التشاور وتصميم 

 .وتنفيذ أنشطة إعادة التوطين

 :ينبغي أن يشمل تحليل اإلطار القانوني والمؤسسي ما يلي  .ياإلطار القانون

نطاق قوانين األراضي والممتلكات القائمة التي تنظم الموارد، بما في ذلك األراضي التي تملكها الدولة بموجب  (1

حق االستمالك العام وطبيعة التعويض المرتبط بمنهجية التقييم، وسوق األراضي، ووضع وتوقيت المدفوعات 

http://www.worldbank.org/
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 ذلك؛ا إلى وم

اإلجراءات القانونية واإلدارية المعمول بها، بما في ذلك وصف إجراءات التظلم وسبل االنتصاف المتاحة  (2

للمتأثرين بالمشروع في اإلجراءات القضائية وتنفيذ هذه اإلجراءات، بما في ذلك أي آليات بديلة لتسوية 

 طين للمشروع الفرعي؛المنازعات التي تكون ذات صلة بتنفيذ بخطة عمل إعادة التو

التي تحكم حيازة األراضي، وتقييم األصول ( بما في ذلك القانون العرفي والتقليدي)القوانين ذات الصلة  (3

والخسائر، والتعويض، وحقوق استخدام الموارد الطبيعية، وقانون األحوال الشخصية العرفي، والقوانين 

 التوطين وقوانين البيئة وتشريعات الرعاية االجتماعية؛المجتمعية وما إلى ذلك مما يتعلق بالنزوح وإعادة 

 القوانين واللوائح المتعلقة بالوكاالت المسؤولة عن تنفيذ أنشطة إعادة التوطين في المشاريع الفرعية؛ (4

الثغرات، إن وجدت، بين القوانين المحلية التي تشمل إعادة التوطين وسياسة إعادة توطين البنك وآليات معالجة  (5

 ه الفجوات؛ ومثل هذ

الخطوات القانونية الالزمة لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة برنامج العمل اإلقليمي في المشروعات الفرعية، بما  (6

في ذلك، حسب االقتضاء، عملية لالعتراف بالمطالبات بالحقوق القانونية لألراضي، بما في ذلك المطالبات 

 .ذلك والتي تكون مخصصة للمشاريع الفرعيةالمستمدة من االستخدام العرفي والتقليدي، وغير 

 :يُغطي اإلطار المؤسسي الذي يحكم تنفيذ عمل خطة عمل إعادة التوطين ما يلي بشكل عام

الوكاالت والمكاتب المسؤولة عن أنشطة إعادة التوطين ومجموعات المجتمع المدني مثل المنظمات غير  (1

 .العمل اإلقليميالحكومية التي قد يكون لها دور في تنفيذ برنامج 

القدرات المؤسسية لهذه الوكاالت والمكاتب ومجموعات المجتمع المدني في تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين  (2

 ورصدها وتقييمها؛

أنشطة لتعزيز القدرات المؤسسية للوكاالت والمكاتب ومجموعات المجتمع المدني، ال سيما في عمليات  (3

 .التشاور والرصد

ين أو المتأثرين بالمشروع وتعريف المعايير لتحديد أهليتهم للحصول على تعويضات ومساعدات تعريف النازح .األهلية

 .إعادة التوطين األخرى، بما في ذلك تواريخ التوقف ذات الصلة

المنهجية التي ستستخدم لتقدير الخسائر أو األضرار بغرض تحديد تكاليف استبدالها،   .التقييم والتعويض عن الخسائر

نواع ومستويات التعويض المقترحة بما يتماشى مع القوانين والتدابير الوطنية والمحلية، حسب الضرورة، ووصف أل

وسيقوم طار سياسة إعادة التوطين بتوجيه تقييم األصول في خطة (.  مثل أسعار السوق)لضمان استنادها إلى قيم مقبولة 

 .عمل إعادة التوطين

ات وتدابير إعادة التوطين األخرى التي ستساعد كل الفئات المؤهلة من المتأثرين وصف التعويض  .تدابير إعادة التوطين

إلى جانب التعويض، ينبغي أن تتضمن هذه التدابير برامج .  4.12بالمشروع ألجل تحقيق أهداف السياسة التشغيلية 

 .الستعادة سبل العيش وآليات التظلم والمشاورات واإلفصاح عن المعلومات

 :ينبغي وصف مواقع االنتقال البديلة وتغطية ما يلي  .قع وإعداده وإعادة التوطيناختيار المو

الترتيبات المؤسسية والتقنية لتحديد وإعداد مواقع إعادة التوطين، سواء كانت في الريف أم في المدن، والتي  (1

لمزايا المواقع القديمة مع يكون مزيج إمكانياتها اإلنتاجية ومزايا الموقع والعوامل األخرى مماثال  على األقل 

 تقدير للوقت الالزم الحصول على األراضي والموارد الثانوية ونقلها؛

 أي تدابير ضرورية لمنع المضاربة على األراضي أو تدفق األشخاص المؤهلين إلى المواقع المختارة؛ (2

 موقع والنقل؛إجراءات االنتقال المادي في إطار المشروع بما في ذلك الجداول الزمنية إلعداد ال (3

 .ونقل الملكية إلى أولئك الذين يعاد توطينهم( أو تنظيمها)الترتيبات القانونية لالعتراف بالحيازة  (4

مثل إمدادات )اإلسكان والبنية التحتية ( أو لتمويل توفير)خطط لتوفير   .اإلسكان والبنية التحتية والخدمات االجتماعية

ماعية للمجتمعات المستضيفة، وينبغي وصف أي تصميمات أخرى ضرورية والخدمات االجت( المياه والطرق الفرعية

 .لتطوير المواقع والهندسة والتصميمات المعمارية لهذه المرافق

ا للتأثيرات البيئية . هناك حاجة إلى وصف لحدود منطقة إعادة التوطين .حماية البيئة وإدارتها ويتضمن هذا الوصف تقييم 

يتم تنسيقها حسب االقتضاء مع التقييم البيئي )ترحة وتدابير للتخفيف من هذه التأثيرات وإدارتها لعملية إعادة التوطين المق

 (.لالستثمارات الرئيسية التي تتطلب إعادة التوطين

اتساق ا مع سياسة البنك الدولي بشأن التشاور واإلفصاح، ينبغي أن تتضمن االستراتيجية المخصصة   .مشاركة المجتمع

 :المتأثرين بالمشروع والمجتمعات المضيفة ومشاركتهم ما يليللتشاور مع 

وصف استراتيجية التشاور مع المتأثرين بالمشروع والمضيفين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ أنشطة إعادة  (1
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 التوطين؛ 

 ملخص المشاورات وكيف تم أخذ آراء المشاركين في البرنامج في االعتبار عند إعداد خطة إعادة التوطين؛ و  (2

استعراض بدائل إعادة التوطين المقدمة والخيارات التي قدمها األشخاص المتأثرون بالمشروع فيما يتعلق  (3

بالخيارات المتاحة لهم، بما في ذلك االختيارات المتعلقة بأشكال التعويض والمساعدة في إعادة التوطين لالنتقال 

من أجل الحفاظ على األنماط الموجودة  كأسر فردية أو كأجزاء من مجتمعات سابقة أو مجموعات أقرباء

 ؛ و (مثل أماكن العبادة ومراكز الحج والمقابر)للتنظيم الجماعي واالحتفاظ بالوصول إلى الممتلكات الثقافية 

ترتيبات بشأن كيف يمكن للمتأثرين بالمشروع اإلبالغ عن مخاوفهم إلى سلطات المشروع خالل التخطيط  (4

بما في ذلك الشعوب األصلية واألقليات )لضمان تمثيل المجموعات المستضعفة والتنفيذ والتدابير الالزمة 

 . تمثيال  كافي ا( العرقية واألرامل واألطفال والشباب والنساء

 : ينبغي أن تشمل المشاورات تدابير للتخفيف من أثر إعادة التوطين على أي مجتمعات مضيفة، بما في ذلك

 حكومات المحلية، ومقترحي المشروع؛مشاورات مع المجتمعات المضيفة وال (1

ترتيبات للعطاءات السريعة ألي مدفوعات مستحقة ألصحاب األرض أو األصول األخرى المقدمة إلى  (2

 المتأثرين بالمشروع؛ 

 حل النزاعات الذي يشمل األشخاص المتأثرين بالمشروع والمجتمعات المضيفة؛ و  (3

في المجتمعات المضيفة لجعلها قابلة للمقارنة ( مات اإلنتاجمثل التعليم والمياه والصحة وخد)خدمات إضافية  (4

 . على األقل بالخدمات المتاحة لألشخاص المتأثرين بالمشروع

ينبغي أن توفر خطة العمل اإلقليمية آليات لضمان وجود إجراء ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه لقيام   .إجراءات التظلم

وينبغي أن تراعي هذه اآلليات توفر الخدمات القضائية .  التي تنشأ عن إعادة التوطين األطراف الثالثة بتسوية المنازعات

 . والقانونية، فضال  عن اآلليات المجتمعية التقليدية لتسوية المنازعات

ا بشأن مسؤوليات التنفيذ لمخت  .مسؤوليات تنفيذ خطة عمل إعادة التوطين لف ينبغي أن يكون برنامج العمل اإلقليمي واضح 

تسليم إجراءات التعويض وإعادة التأهيل ( 1)وينبغي أن تُغطي هذه المسؤوليات . الوكاالت والمكاتب والممثلين المحليين

التنسيق المناسب بين الوكاالت والهيئات القضائية المعنية ( 2)التي توفرها خطة عمل إعادة التوطين وتوفير الخدمات، 

الالزمة لتعزيز قدرات الوكالة المنفذة على تحمل ( بما في ذلك المساعدة الفنية)التدابير ( 3)بتنفيذ برنامج العمل اإلقليمي، 

مسؤولية إدارة المرافق والخدمات المقدمة في إطار المشروع ونقل بعض المسؤوليات ذات الصلة بمكونات برنامج العمل 

المحلي والرصد القائم على المشاركة وما إلى مثل استعادة سبل كسب العيش على أساس المجتمع )اإلقليمي إلى الموظفين 

 (.ذلك

ينبغي تضمين جدول تنفيذ يشمل جميع أنشطة خطة عمل إعادة التوطين من التحضير والتنفيذ والمراقبة   .جدول التنفيذ

ضيفين، باإلضافة وينبغي أن تُبين هذه األنشطة المواعيد المحددة لتسليم المنافع إلى السكان الذين تم توطينهم والم. والتقييم

وينبغي أن يُشير الجدول إلى كيفية ترابط أنشطة خطة عمل إعادة التوطين بتنفيذ .  إلى تحديد تاريخ اإلغالق بشكل واضح

 .المشروع الكلي

ينبغي أن توفر خطة عمل إعادة التوطين للمشاريع الفرعية المحددة تقديرات تكاليف مفصلة لجميع   .التكاليف والميزانية

خطة عمل إعادة التوطين، بما في ذلك بدالت التضخم والنمو السكاني وغير ذلك من حاالت الطوارئ، وينبغي أن  أنشطة

وينبغي أن تشمل هذه . تُوفر كذلك الجدول الزمني للنفقات، ومصادر األموال، وترتيبات لتدفق األموال في الوقت المناسب

 .مع ما تبقى من المشروع والتي تحكم اإلدارة المالية والمشتريات التقديرات الترتيبات االتئمانية األخرى بما يتفق

ة وكذلك عملية لمنفذالوكالة امن جانب خطة عمل إعادة التوطين نشطة أصد ت رترتيباإدراج ينبغي   .الرصد والتقييم

يتم التقييم النهائي من  وينبغي أنلتقييم. والمتعلق بالرصد خطة عمل إعادة التوطين األنشطة في قسم المستقل لهذه الرصد ا

قبل مراقب أو وكالة مستقلة لقياس نتائج خطة عمل إعادة التوطين وتأثيرها على ظروف المعيشة وسبل العيش لدى 

ويمتلك البنك الدولي أمثلة على مؤشرات رصد األداء لقياس المدخالت والمخرجات والنتائج ألنشطة . المتأثرين بالمشروع

دة التوطين، وكذلك أمثلة عن مساهمة المتأثرين بالمشروع في عملية المراقبة، وتقييم أثر أنشطة برنامج المساعدة في إعا

برنامج المساعدة في إعادة التوطين على مدى فترة معقولة بعد إعادة التوطين والتعويض، واستخدام نتائج رصد أثر خطة 

 .عمل إعادة التوطين لتوجيه التنفيذ الالحق
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 2 الملحق
 والحل التظلم استمارة جنموذ عينة

 

 __________________________________(: مقدم الشكوى)االسم 

 (رقم هوية المتأثر بالمشروع__________________________________ ): رقم الهوية

 (المجتمع /هاتف جوال المنطقة _____________________________ : معلومات االتصال
 

  :طبيعة الشكوى أو التظلم
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 التاريخ    ملخص نقاش األفراد الذين تم التواصل معهم
 

____________ __________________ ___________________________ 

        

 :_____________التاريخ_______________________ التوقيع
 

 (: ______________________________________مقدم الشكوى)الموقّع 

 (إذا كان مختلف ا عمن يقدم الشكوى: __________________________ )اسم الشخص المشتكي

 __________: ________________________الصفة أو العالقة بالمشتكي
 

 الحل /المراجعة 

 : ______________________________________تاريخ جلسة التوفيق

 نعم                     ال  هل كان المشتكي موجود ا؟

 ال          هل تم التحقق الميداني من الشكوى؟ نعم             

 :  نتائج التحقق الميداني

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 
 

 :ملخص نقاش جلسة التوفيق
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________ 
 

     المسائل

______________________________________________________________ 
 

 نعم                            ال   هل تم التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل؟

 :التفاق أدناهإذا تم التوصل إلى اتفاق، يرجى تفصيل ا

 :إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يرجى تحديد نقاط الخالف أدناه
 

 

 

 (: ________________المشتكي)الموقّع (: ___________________________ الموفّق)الموقّع 
 

 : ___________________________الموقّع

 مراقب مستقل 
 

 :  ___________________________التاريخ
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 3 الملحق
 لألسر االستقصائية الدراسة استمارة نموذج عينة

 معّرف استبيان الدراسة االستقصائية لألسر: 1

 ..............................................................رقم ضبط الدراسة االستقصائية 1.1

 ……………………………………………………………………… ....تاريخ المقابلة  1.2

 ...................................................................مكان المقابلة  1.3

 .................................................................اسم ُمجري المقابلة  1.4

 .............................................................التحقق من قبل المشرف  1.5
 

 اسي للمتأثرين بالمشروعالملف األس. 2

 : ..................................................اسم الشخص الذي تتم مقابلته 2.1

 العنوان الفعلي للشخص الذي تتم مقابلته 2.2
 …………………………………………...........المنطقة.  1
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