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 واالجتماعية البيئية اإلدارة إطار في المستخدمة المصطلحات قائمة قائمة

إن . تنفيذهالمشروع أو  بناءبشكل غير متوقع خالل يعثر عليها  أثرية مادة يهاالكتشافات العرضية : العرضية كتشافاتاال  إجراء
أثناء أنشطة  ا  تراث ثقافي غير معروف سابقفي حال العثور على هو إجراء خاص بالمشروع يتم اتباعه  إجراء االكتشافات العرضية

 ا  يتضمن اإلجراء اشتراط. وسالمشروعبالمرتبطة إدارة االكتشافات العرضية كيفية . سيحدد إجراء االكتشافات العرضية المشروع
منطقة االكتشافات أو المواقع لتجنب تسييج عثر عليها خبراء التراث الثقافي؛ يباألشياء أو المواقع التي  إخطار السلطات المختصةب

المتماشية  جراءاتاإلتحديد وتنفيذ ؛ عثر عليها خبراء التراث الثقافي ألشياء أو المواقع التياتقييم تنفيذ عملية ؛ طرابالمزيد من االض
 االكتشافات العرضية.؛ وتدريب موظفي المشروع وعمال المشروع على إجراءات مع القانون الوطني

قتصادي أو من المحتمل هذا العمل باالستغالل االإذا اتسم األطفال الذي يقوم به عمل من ال تتكون عمالة األطفال: عمالة األطفال
الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو  بصحة ا  يكون ضار أن ، أو أو متعارضا  معه تعليم الطفلعلى ا  خطر  شكلأن ي

 .األخالقي أو االجتماعي
 .على العملية مقررةمدى تلبية العملية للمتطلبات ال: يحدد االمتثال االمتثال

ن م إ جراء التصريفيمكن   والتربة الملوثة والمواد السامة أو الخطرة.هو الوضع النهائي أو اإلتالف النهائي للنفايات  :التصريف  
 محارق.سطحية أو  خنادقآمنة معتمدة أو  مطامرخالل 

 ؛معالجة أو مجاري أو مصبات صناعية، التي تتدفق من محطة مياه الصرف الصحي المعالجة أو غير المعالجةالسائلة:  النفايات
 ة.حيالسطبشكل عام النفايات التي يتم تصريفها في المياه وهي تعني 

ة الدولية يممارسات الصناعبال مرجعية مع بيانات عامة وصناعية خاصةية فنهي مستندات  :إرشادات البيئة والصحة والسالمة
نشآت مستويات األداء والتدابير التي تعتبر قابلة للتحقيق بشكل عام في الم لىع البيئة والصحة والسالمة إرشاداتتحتوي  الجيدة.

، يرجى الرجوع إلى إرشادات مجموعة البنك الدولي المرجع الكامل علىلالطالع  التكنولوجيا الحالية بتكلفة معقولة. الجديدة من خالل
 ،المعنية بالبيئة والصحة والسالمة

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability
.our+approach/risk+management/ehsguidelines/ 
 

وتقييمها أداة حماية لتحديد اآلثار البيئية المحتملة لمشروع مقترح : يعتبر تقييم األثر البيئي واالجتماعي تقييم األثر البيئي واالجتماعي
 .المناسبة مراقبةوتقييم البدائل وتصميم تدابير التخفيف واإلدارة وال

: )أ( التدابير الواجب اتخاذها أثناء تنفيذ وتشغيل مشروع وفر تفاصيل حولمستند ضمانات يهي : خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
 .؛ و )ب( اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه التدابيرمستويات مقبولة، أو تقليلها إلى تهاأو معادل اآلثار البيئية الضارةإلزالة 

/ أو  درس القضايا واآلثار المرتبطة عندما يتكون المشروع من برنامج وي مستند ضماناتهو : إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
المبادئ هذا اإلطار  يحدد. حتى يتم تحديد تفاصيل البرنامج أو المشروع الفرعي اآلثار، وال يمكن تحديد سلسلة من المشاريع الفرعية

اآلثار السلبية من لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية، ويحتوي على تدابير وخطط للحد الالزمة واإلجراءات اإلرشادات العامة والقواعد و 
، تهاووضع ميزاني تقدير تكاليف هذه التدابيرالخاصة بحكام واألاإليجابية،  ثاروتعزيز اآل و/أو التخفيف منها و / أو تعويضها

 .المسؤولة عن معالجة آثار المشروع الجهه أو الجهات ومعلومات عن 
، واالجتهاد، والحكمة، للمهارة المهنيةممارسة : تعرف الممارسة الصناعية الدولية الجيدة على أنها الممارسة الصناعية الدولية الجيدة

و أ بشكل معقول من المهنيين ذوي الخبرة والمهارة الذين يعملون في نفس نوع التعهد تحت نفس الظروفهي متوقعة التي والتبصر و 
الظروف نسب التقنيات في ألالمشروع  عن استخدام تتمخض هذه الممارسةأن . وينبغي أو إقليميا   عالميا   ظروف مشابهةتحت 

 .الخاصة بالمشروع
شركة أو معالجتها أو حلها من  جماعة محليةأو مشكلة أو مطالبة )متصورة أو فعلية( يرغب فرد أو  شاغلأو  هي قضيةالتظلم: 

 ل ما.مقاو 
والذين  المحلية المجتمع أو الشكاوى من األفراد أو المجتمعاتردود األفعال من  الستقبالمحلية رسمية هي طريقة  آلية رفع المظالم:

 ، وتقييمها وحلها.المشروعمن  منتفعينبرون أنفسهم يعت

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines


 

Draft ESMF for Yemen Emergency Electricity Access Project Page x 

المنتجات الثانوية للمجتمع التي يمكن أن تشكل خطرا  كبيرا  أو محتمال  على صحة اإلنسان أو البيئة عند هي : النفايات الخطرة
األربعة التالية:  خصائصالمن على األقل واحدة ة خاصيمواد المصنفة على أنها نفايات خطرة يكون لل إدارتها بطريقة غير سليمة.

 .خاصةالقوائم الفي مدرجة قد تكون أو -أو السمية  ، التفاعل،التاكسد قابلية االشتعال، 
طبقات على شكل التي تنتشر فيها النفايات و النفايات الصلبة غير الخطرة لطرح الصحية هي مواقع النفايات طامر م: مطامر النفايات

 .ا  عمليممكن ويتم ضغطها إلى أصغر حجم 
 .التدابير المتخذة للحد من اآلثار الضارة على البيئةهي : تخفيفال
أو مستمر لتحديد مستوى االمتثال للمتطلبات القانونية أو مستويات الملوثات في  بشكل دوري  ختباراالأو رصد ال يه: مراقبةال

 .أو في البشر والحيوانات وغيرها من الكائنات الحية مختلف الوسائط
على الوقاية األولية شدة ركز بيمع جميع جوانب الصحة والسالمة في مكان العمل و يتعامل هذا المفهوم : الصحة والسالمة المهنية

 (.من المخاطر )منظمة الصحة العالمية
التي تحتوي و القمامة البلدية إلى النفايات الصناعية،  بين تتراوح والتي قابلة للذوبان، السائلة، غير المواد غير هي ال: النفايات الصلبة

الهدم، ومخلفات مخلفات  والزراعية، نفايات ، والالمجاري  وتشمل النفايات الصلبة حمأة مياه . على مواد معقدة، وأحيانا  خطرة
 .السوائل والغازات في الحاوياتومن الناحية الفنية النفايات الصلبة تتضمن ايضا  . التعدين

كون تبشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك أولئك الذين قد ما بمشروع األشخاص أو المجموعات الذين يتأثرون هم : أصحاب المصلحة
مفهوم أصحاب المصلحة شمل يوقد . في نتائجه سواء بشكل إيجابي أو سلبي و / أو القدرة على التأثيرما مصالح في مشروع هم ل

محليا  وممثليهم الرسميين أو غير الرسميين، والسلطات الحكومية الوطنية أو المحلية،  المنتفعينأو األفراد المنتفعة المجتمعات المحلية 
غيرها من و المجتمع األكاديمي، و ات ذات االهتمامات الخاصة، والسياسيين، والزعماء الدينيين، ومنظمات المجتمع المدني والمجموع

 .الشركات
المشروع والمنتفعين المحتملين من المشروع، والتي داعمين  وهي عملية واسعة وشاملة ومستمرة بين مشاركة أصحاب المصلحة: 
 .والمشاركة ،ونشرها المعلومات عن والكشف االستشارات تشملهي و . عادة ما تطيل عمر المشروع
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 التنفيذي الملخص

 ".اليمن لتوصيل الكهرباء في حاالت الطوارئ مشروع ـ "ل" هذا تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةلقد 

من  12، بموجب أحكام الفقرة نتعاشهلدعم إعادة إعمار اليمن وا" مشروع اليمن لتوصيل الكهرباء في حاالت الطوارئ "يقوم البنك الدولي بتمويل 
تحسين  يهدف المشروع إلى. "محدودية القدراتالمشروعات في حاالت الحاجة العاجلة للمساعدة أو "، 10.00 للبنك الدولي السياسة التشغيلية

تصميم  . إنسية خارج الشبكةالكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية داخل الجمهورية اليمنية، مع التركيز على تمويل الطاقة الشمتوصيل 
الطاقة ألغراض واإلقراض التجاري  المرافق الحيوية، التمويل في إطار ثالثة مكونات فرعية )األسر الريفية وشبه الحضرية،يشمل المشروع 
 لحاالت الطوارئ.، وكذلك في إطار عنصر االستجابة الطارئة (الشمسية

 وقد قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوظيف ضابط. لمسؤول عن التنفيذ العام للمشروعهو ا مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعإن 
 الضمانات البيئية ضابط ومقره في صنعاء، لإلشراف على ضمانات المشروع، باإلضافة إلى خبير دولي لدعم (ESSOة )واجتماعي ةبيئي ضمانات

 .اإلدارة البيئية واالجتماعية"إطار " وضمان التنفيذ الشامل لـواالجتماعية 

، بما في ذلك إرشادات البيئة (OP 4.01) بمتطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن التقييم البيئي "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"يسترشد 
مكتب األمم المتحدة لخدمات الخاصة بـ والسالمةلبي إجراءات وممارسات البيئة والصحة ي كما أنه. والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي

 .توافق مع القوانين واللوائح البيئية واالجتماعية اليمنيةوي المشاريع

 ثاراآل عن ،مقاولينعلى عاتق الالمباشرة  تهامسؤوليستقع العامة التي  بناءالمرتبطة بأنشطة ال ثاراآل "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"يميز 
يتم تحديد تدابير التخفيف . على عاتق مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركائه المحليينمسؤوليتها الخاصة بالقطاعات والتي ستقع 

 .المناسبة لكل نوع من أنواع التأثير

جميع مقترحات المشروعات الفرعية التي يعدها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  فرزبة واالجتماعية ضابط الضمانات البيئي سوف يقوم
 .ومستواه المطلوب المشاريع الفرعية، وتحديد نوع التقييم عن  تنجموالشركاء المحليون لتحديد القضايا البيئية واالجتماعية التي قد 

 :الخطوات التالية فرعيفرز المشروع ال عملية وستشمل

بيئية أو اجتماعية مباشرة أو  آثارأن يكون لها  ال يحتملالمشاريع الفرعية التي ف الضمانات البيئية واالجتماعية. قابلية تطبيق يدتحد. 1
 .لن تتطلب المزيد من العمل ،غير مباشرة

المشروع احتواء  احتماليةوتحليل وتقييم  بتحديدة واالجتماعية ضابط الضمانات البيئي سيقوم المشاريع الفرعية لتمويل المشروع. أهلية. 2
 .الفرعي على أي من الخصائص التالية في قائمة االستبعاد

 جتماعية للمقاوليناالبيئية و البنود الالخاصة بالمشروع الفرعي لتطبيق  عقود العمل تحديد الحاجة إلى. 3
 .المشاريع الفرعية المؤهلةرز لفقائمة مرجعية  تطبيق. 4
 :كل مشروع فرعي مؤهلمستويات المخاطر التالية لإحدى تعيين . 5

ج في  بيئية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة )ما يعادل الفئة آثارأن يكون لها ال يحتمل المشاريع الفرعية التي . 1 المستوى 
مثل البنود الخاصة بالمقاولين أو تقييمات األثر  صكوك ضماناتال تتطلب هذه المشاريع الفرعية (. OP 4.01السياسة التشغيلية 

 .أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية البيئي واالجتماعي
. قاولون العامة التي يديرها الم بناءال آثارتتجاوز  آثارالمشاريع الفرعية التي تنطوي على أعمال ولكن ليس لها . 2ى المستو 

تتكون فقط من وصف للمشروع الفرعي والبنود البيئية  لإلدارة البيئية واالجتماعيةة ف تتطلب هذه المشاريع الفرعية خطسو 
 (.10واالجتماعية للمقاولين )انظر الفصل 

 .4المذكورة في الخطوة  ثارأي من اآله ال ينطوي على المشروع الفرعي على أعمال ولكننطوي ي. 3 مستوى ال
تماعية تتكون من وصف للمشروع الفرعي والبنود البيئية واالجتماعية للمقاولين )انظر يتطلب الشروع الفرعي خطة لإلدارة البيئية واالج

 (.10الفصل 
أعاله والفصل المرجعية قائمة الانظر ) بيئية أو اجتماعية آثارالمشاريع الفرعية التي ال تتسبب في أكثر من ثالثة . 4 مستوى ال
 ثارة تقييما  مقصورا  على اآلالخاصة بالمقاولين، سوف تتطلب هذه المشاريع الفرعيباإلضافة إلى البنود البيئية واالجتماعية (. 6

سوف يقوم . 7 ي الفصل، مع مراعاة تدابير التخفيف الموضحة فثاروستحدد تدابير تخفيف مناسبة وكافية خاصة بهذه اآل الناجمة
 .بتنفيذ هذه التدابير مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
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 تقييم كامل لألثر  ستحتاج هذه المشاريع الفرعية إلى. بيئية واجتماعية كبيرة آثارينجم عنها المشاريع الفرعية التي . 5 مستوى ال
 الكاملة. اإلدارة البيئية واالجتماعية ةخطو  البيئي واالجتماعي

سيشرع مكتب األمم . الضماناتصكوك عن  فصاحلتشاور واإلبشأن ا متطلبات البنك الدولي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيطبق 
. المشاريع الفرعية، وسيتم االحتفاظ بسجالت التشاور في مكتب المشروعرز المتحدة لخدمات المشاريع في إجراء مشاورات فور االنتهاء من ف

 .االعتبار السياق االجتماعي والثقافي لليمنعين في  ستأخذ المشاوراتو 

ووثائق العقود،  اتفي وثائق المناقص بنود بيئية واجتماعية للمقاولين ألمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المحليون بإدراجوسيقوم مكتب ا
. هم التعبير عن ذلك في عروضهمل ن على علم بمتطلبات األداء البيئي واالجتماعي المتوقعة منهم ويمكنو بحيث يكون مقدمو العروض المحتمل

( البيئة والصحة 1أربع قضايا: ) بنودتغطي ال. وشركاؤه المحليون بتنفيذ امتثال المتعاقدين لهذه البنود األمم المتحدة لخدمات المشاريعمكتب  سيقوم
ير جميع سوف تش. ( آلية التظلم للعمال4( االلتزامات البيئية واالجتماعية؛ و )3( المراقبة البيئية واالجتماعية من قبل المقاولين؛ )2والسالمة؛ )

وستشمل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا  أي تدريب مطلوب للمقاولين . الفرعية إلى هذه البنودللمشاريع  اإلدارة البيئية واالجتماعية طخط
 .لفهم المتطلبات البيئية واالجتماعية للمشروع وتلبيتها بصورة مرضية

 واإلبالغ عنه مع مدخالت من شركاء التنفيذ  "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"تنفيذ  قبةمراب سوف يقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
ضمانات في التقارير الفصلية نتائج مراقبة الإدراج واالجتماعية على  ضابط الضمانات البيئية سوف يضمن الطرف الثالث. ومن مكتب مراقبة

 .للمشروع إلى البنك الدولي

مكتب  سيقوم كل من. إعادة التوطين والقضايا االجتماعيةقضايا و يتم استخدامها في القضايا البيئية و س رفع المظالمآلية ل سيقوم المشروع بإنشاء
تعامل مع الشكاوى المتعلقة بنشاط آللية رفع المظالم من أجل الوالشركاء المحليين بتوظيف أو تعيين نقطة اتصال األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

.المشروع
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 1 الفصل

 األساسية والمعلومات المقدمة

 المقدمة 1.1

لمعالجة اآلثار والمخاطر البيئية هذا  يئية واالجتماعية"قام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإعداد "إطار اإلدارة الب .1
 .واالجتماعية لمشروع اليمن لتوصيل الكهرباء في حاالت الطوارئ 

لتقييم اآلثار البيئية الالزمة واإلجراءات رشادات العامة المبادئ والقواعد واإل" إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية" يحدد .2
 إلعداد التدابير والخطط للحد مناإلرشادات العامة تضمن ي ووه أثناء تنفيذ المشروع. ة التي تم إعدادهاالفرعياريع للمش واالجتماعية

تقدير تكاليف هذه االشتراطات الخاصة بالفرعية، و  مشاريعاآلثار السلبية والتخفيف منها و / أو تعويضها وتعزيز اآلثار اإليجابية لل
يلبي المتطلبات المنصوص عليها . وهو عن الوكاالت المسؤولة عن معالجة آثار المشروع الفرعي، ومعلومات وإعداد ميزانيتها التدابير

 1.التي كشف عنها البنك الدوليالخاصة بالمشروع و  )SAP (في خطة عمل الضمانات

 المعلومات األساسية 1.2

في وقد تسبب هذا النزاع العسكري  ،الرئيسية همدنركز في ، انحدر اليمن إلى نزاع عسكري كامل ت2015منذ شهر مارس  .3
  دت عبر القطاعات الرئيسية في البلالداخلي، وتدمير البنية التحتية، واالضطرابات في تقديم الخدمانزوح خسائر كبيرة في األرواح، وال

شخصا  وإصابة أكثر  7,070عن مقتل قد أبلغت ، أشارت وكاالت األمم المتحدة إلى أن المرافق الصحية 2016نوفمبر شهر بحلول 
أكثر . وهناك مليون نسمة في مناطق متأثرة بشكل مباشر بالنزاع 26.8 ويعيش نصف سكان البلد البالغ عددهم. شخصا   36,818من 
مليون شخص يعانون  3.3مليون شخص، منهم  14ويؤثر انعدام األمن الغذائي الشديد على حوالي  ماليين يمني نازح داخليا . 3من 

، توقف توفير النزاع بداية منذو  طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. 462,000ومنهم -مليون طفل 1.4تغذية، وبما في ذلك من سوء ال
، القمامةعدم جمع بسبب النقص الناجم عن الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة و توقفا  تاما . و  ات العامة، مثل الكهرباء والماءالخدم

حالة  2,000حالة كوليرا ونحو  500,000أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من . فقد لكوليرامرض اشديدا  ليواجه اليمن تفشيا  
 ة يمنية.محافظ 23محافظة من أصل  21وفاة في 

                                                      

 
أثناء تنفيذ المشروع وتقديم إرشادات واضحة حول أنواع اإلجراءات واألدوات المطلوبة لتسهيل تنفيذ خدمات للضمانات خريطة طريق ملزمة قانونا  لالمتثال  خطة عمل الضمانات وفرت  1

 الطوارئ بشكل سريع.
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 2 الفصل

 المشروع وصف

السياسة ن م 12بموجب أحكام الفقرة ، يقوم البنك الدولي بتمويل مشروع اليمن لتوصيل الكهرباء في حاالت الطوارئ  .4
 .محدودية القدرات" المشروعات في حاالت الحاجة العاجلة للمساعدة أو" بشأن (OP 10.00) للبنك الدوليالتشغيلية 

ويتوافق . الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية داخل الجمهورية اليمنيةتوصيل تحسين  الهدف العام للمشروع هوإن  .5
التصميم التفصيلي للمشروع بشكل وثيق مع أفضل الممارسات الناشئة، بما في ذلك: )أ( التركيز على خفض التكاليف المسبقة مع 

تحسين الوصول إلى التمويل؛ )ب( العمل مع سالسل التوريد للقطاع الخاص للوصول إلى المناطق النائية؛ )ج( العمل مع الوسطاء 
د( التركيز على تقديم خدمات مستدامة )كومة، لتوجيه التمويل إلى المستفيدين، بما في ذلك الموردين والمستهلكين؛ الحال مع الماليين، 

الذي يشمل و المعززة وخدمات ما بعد البيع؛ )ه( تطوير السوق كفاالت ية عالية الجودة بما في ذلك الفنطويلة األجل من خالل معايير 
 .الشمسية؛ و )و( المرونة في التنفيذالطاقة  نظمةصيانة ألتشغيل و نماذج مستدامة 

سلسلة  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعرك سيش. و يتم تنفيذ المشروع من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع .6
لقطاع الخاص للوصول إلى االستفادة من االمتداد الجغرافي لسلسلة اإلمداد بامن خالل اإلمداد الحالية للقطاع الخاص بثالث طرق: )أ( 

كوسطاء ماليين، سيستفيد  المناطق الريفية وشبه الحضرية التي يصعب الوصول إليها؛ )ب( من خالل إشراك مؤسسات التمويل األصغر
السوق في إطار عزيز المشروع من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية لتمكين االستثمار الخاص من قبل األسر؛ )ج( من خالل أنشطة ت

 .في اليمنالتجارية طاقة الشمسية وتطوير األعمال أكثر استدامة لل، سيساهم المشروع في تطوير سوق 2عنصر رقم لا

واألنشطة محددة  الحالي، حيث أن محتويات المشروع والنطاق الجغرافي لتصميم المشروعمجدية لم يتم تحديد أي بدائل  .7
 .بنية التحتية الموجودة مسبقا  تبعا  للمسبقا  

 . تمويل الطاقة الشمسية خارج الشبكة.1العنصر رقم 

 توفير إمدادات الكهرباء األساسية لألسر

، المؤهلة 2الفرعي، سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإشراك مؤسسات التمويل األصغرعنصر في إطار هذا ال .8
الجودة وذات الحجم الصغير لألسر الريفية وشبه الحضرية، وتقديم هم على إنشاء نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية عالية تساعدوم

سوف تعمل مؤسسات التمويل األصغر في البداية كقنوات توزيع (. 4منح للمستفيدين لجعل هذه األنظمة ميسورة التكلفة )انظر الشكل 
تمويل األصغر في التوزيع تدريجيا ، كما هو التنفيذ، سيتم إلغاء دور مؤسسات ال أثناء. و وسطاء ماليين للوصول إلى المستفيدينكو 

الفرعي مفتوحة لجميع مؤسسات التمويل األصغر التي تستوفي معايير األهلية لبناء عنصر وستكون المشاركة في ال. موضح أدناه
لتمويل سيتم تخصيص المنح لمؤسسات ا. المشهد التنافسيعدم تشويه القدرات على نطاق واسع بين مؤسسات التمويل األصغر و 

 .األصغر على مراحل للسماح بالتعلم والتعديالت على أساس أداء مؤسسات التمويل األصغر

                                                      

 
، يجوز لمكتب األمم المتحدة 1.1 الفرعيعنصر إطار الضمن حين تستخدم هذه الوثيقة مصطلح "مؤسسات التمويل األصغر" لوصف الكيانات المؤهلة للمشاركة في المشروع في   2

 لعمليات.الخدمات المشاريع إشراك كيانات أخرى تقدم القروض الصغيرة وتفي بمعايير األهلية المحددة في دليل 
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 عرض تخطيطي لدعم أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية الصغيرة النطاق .1الشكل

الطاقة الشمسية الصغيرة التي ال سوف يقتصر الوصول إلى المنح على سكان المناطق الريفية وشبه الحضرية ومنتجات   .9
الجمع بين اختيار المنتجات واالستهداف الجغرافي للمناطق الريفية وشبه الحضرية للوصول إن يرجح استخدامها من قبل غير الفقراء. 

يع المالية مساعدات البنك الدولي التي تعتمد على المخرجات والمشار الدروس المستفادة من يعكس إلى األسر ذات الدخل المنخفض 
، سيتم تقييد بشكل منهجيمنتجات المدعومة قيام المستفيدين ببيع الللتخفيف من مخاطر . و 3الوسيطة في الطاقة الشمسية خارج الشبكة

ستتم مراقبة . عاليا  ستهدفين خطر التسرب إلى المستفيدين غير الميبقى وعلى الرغم من هذه التدابير، . عدد األنظمة المتاحة لكل أسرة
 .عالية آلية االستهداف عن كثب وتعديلها إذا لزم األمرف

قطاع سوق تجاري لمنتجات الطاقة االعتماد على سيكون عنصر المنحة صريحا  وشفافا  وسيتم التخلص التدريجي منه ليتم  .10
عرض من خالل لشراء معدات الطاقة الشمسية  سيتم تقديم الفرصة للمستفيدين في البداية. عالية الجودةوالالشمسية المنزلية الصغيرة 

بقية التكاليف نقدا  أو من خالل التمويل )أو يمكن للمستفيد سداد لمرة واحدة تعادل نسبة مئوية محددة مسبقا  من سعر السوق و منحة 
ومن الناحية العملية، يعني ذلك  .سعر الفائدة االسميالدعم فصال  تاما  عن فصل الالقيام بذلك، سيقوم المشروع ببينهما(. ولدى  الجمعب

. قسيمة خصم لتخفيض تكلفة المنتجسيتم تقديم تقديم منتجات الطاقة الشمسية إلى األسر الريفية بموجب شروط تنافسية بحتة، ومع ذلك 
صغر كجزء من سيتم اقتراح شروط التمويل من قبل مؤسسات التمويل األ. فترات أهلية واضحةلها ق و ويالتس حسنةستكون هذه القسيمة 

العمليات على أن أي سعر سوف ينص دليل ، سلفما بغض النظر ع. و إلى مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريععروضها المقدمة 
ستقوم مؤسسات التمويل األصغر ومكتب األمم . يكون ضمن نطاق مقبول حتى ال يؤدي إلى تعطيل السوق ينبغي أن فائدة ضمني 

نسبة المنحة في مستنير لتنقيح جراء السوق وغيرها من المؤشرات المحددة إل استيعابيةوالبنك الدولي بمراجعة  المتحدة لخدمات المشاريع
 (.بهدف اإلزالة النهائية )أي تقليل قيمة القسيمة بمرور الوقتوذلك كل دورة، 

في للطاقة الشمسية صغر األإنشاء هياكل التمويل هو أحد األهداف الرئيسية للتعاون مع مؤسسات التمويل األصغر إن  .11
)على سبيل المثال،  بعيدالمناطق الريفية وشبه الحضرية لجعل سوق الطاقة الشمسية أكثر شمولية واستدامة وقابلية للتوسع على المدى ال

 شبكات  كما يتيح العمل مع مؤسسات التمويل األصغر للمشروع االستفادة من وصول(. في عروض المنتجاتالنهائي من خالل التوسع 
ال يمكن الوصول إليها من خالل خيارات بديلة التي ، وخاصة المناطق الريفية وشبه الحضرية التي تضم ثلثي اليمنيين و وكاالتها

 .للتوصيل

بعد إجراء تقييم  المدعومة سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بوضع الصيغة النهائية لالختيار المحدد للمنتجات .12
 من المرجح أن يدعم المشروع مجموعات الطاقة الشمسيةو(. -سادسا   سريع للسوق وسلسلة من مجموعات التركيز )انظر القسم

خارج الطاقة من أسواق وقد شهدت نموا  مذهال  في  والمصابيحالهواتف التي يمكنها تشغيل أجهزة الشحن  (pico-solarالمضغوطة )
هذه المنتجات غير متوفرة بشكل كبير في السوق اليمنية ويصعب تحمل . إن بساطتها ونمطيتهابفضل أنحاء العالم  الشبكة في جميع

                                                      

 
واشنطن العاصمة: . االتجاهات في تمويل التنمية. . "المعونة المستندة إلى المخرجات: الدروس المستفادة وأفضل الممارسات"2010، ن، يوغيتا، الرس يوهانس، وغيتا كومارسموم  3

 practices-best-and-learned-lessons-aid-based-http://documents.worldbank.org/curated/en/206041468337170198/Output البنك الدولي. 
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 عنصرالنظر في توسيع نطاق الفي المراحل الالحقة من المشروع سيتم . ألسر منخفضة الدخل دون تمويل ائتمانيمن قبل اتكاليفها 
 ة.أو مراوح الطاقة الشمسيمواقد الطهي النظيفة افية أو األجهزة التكميلية، مثل الفرعي لدعم منتجات الطاقة الشمسية اإلض

سيتم تحديد مدى مشاركة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمليات الشراء والدعم اللوجستي لألنظمة الشمسية على  .13
 :سلسلة إمدادات القطاع الخاص االعتماد قدر اإلمكان على قدرةبهدف ، الواقع أرضعلى الفعلية أساس الظروف 

( الصعوبات الحالية في معالجة الواردات 2( االفتقار إلى المنتجات عالية الجودة المتوفرة حاليا في السوق المحلية، )1في البداية، بالنظر إلى )أ( 
على المرونة إلشراك المشروع للطاقة الشمسية، سيحافظ  قنوات االستيراد الحالية و عدم شفافية( 3التجارية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، )

 ؛في المراحل األولى من التنفيذ بلدداخل ال معدات الشمسيةللالعمليات اللوجستية مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمليات الشراء و 
أن المستوردين / تجار الجملة المحليين يمكنهم توريد المنتجات  إال األمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب السوق من قبل تقييم  يتم بمجرد أن ( ب

األمم المتحدة مكتب سوف ينتقل  ( في إطار زمني معقول،عالميا   المعتمدة نارةمنتجات اإل التي تفي بالمعايير الدولية المطلوبة )على سبيل المثال،
 البلد؛ وإلى الشراء التنافسي مع التسليم داخل لخدمات المشاريع 

إلى أن تجار التجزئة المحليين في المناطق الريفية وشبه الحضرية  األمم المتحدة لخدمات المشاريعمكتب السوق من قبل تقييم  يتم بمجرد أن ج( 
راء الفرعي إلى نموذج حيث يمكن للمستهلكين ش عنصركافية على االستجابة للطلب على المنتجات عالية الجودة، سينتقل الالقدرة اليتمتعون ب

( توسعة التمويل 1. في هذه المرحلة النهائية، سيكون دور مؤسسات التمويل األصغر هو )الموردين المؤهلين قائمةاألنظمة الشمسية مباشرة من 
فيما يتعلق بتوزيع األنظمة واللوجستيات، فسيعتمد  ( توجيه التمويل من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المستفيدين المؤهلين، أما2)

 المشروع على تجار التجزئة المحليين.

المنحة واالعتماد بشكل متزايد على سلسلة التوريد المحلية، يهدف المشروع إلى إثبات عنصر من خالل اإللغاء التدريجي ل .14
إذا خلص تقييم مكتب األمم المتحدة لخدمات . سلسلة القيمة المحليةالجدوى التجارية لمنتجات الطاقة الشمسية عالية الجودة وبناء قدرة 
 شرك الكيانات المحلية مثل الصندوق االجتماعي للتنميةفسوف يالمشاريع إلى أن المنح ستظل مطلوبة بعد تاريخ إغالق المشروع، 

(SFD )تحديد تفاصيل المشتريات في دليل العمليات سيتم . تكون بمثابة منصة لتمويل الجهات المانحةلعملية إدارة المنح و تسيير ل
محددة للتحوالت بين المراحل المعايير الواللوجستيات والتدفقات المالية خالل مراحل التنفيذ المختلفة المبينة في الفقرة أعاله، بما في ذلك 

 .المختلفة

المعتمدة والموردين المعتمدين  المنتجاتاالعتماد على في سيعتمد المشروع على الخبرات اإليجابية لمجموعة البنك الدولي  .15
جودة في السوق لل عالمةنجاحها كمصادقة وقد أثبتت الإنارة أفريقيا وبرنامج إنارة العالم.  الشمسية في إطار برنامجالطاقة منتجات ل

كرار هذه التجربة في اليمن سيهدف المشروع إلى ت. الكافيةكفاالت وكحافز للموردين لإلبالغ الدقيق عن المواصفات الفنية وتوفير ال
لهذه كفالة ، إذا تم العثور على نموذج عملي للواردات، وخدمة ما بعد البيع، ومطالبات العالميا   المعتمدة نارةاإلواالعتماد على منتجات 

 .المنتجات

 ساسيةاألاستعادة إمدادات الكهرباء إلى مرافق الخدمات 

الطاقة بإشراك شركات توريد وتركيب معدات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع قوم الفرعي، سي العنصرفي إطار هذا  .16
بالعيادات الصحية  الشمسية لتوفير نظم شمسية ممولة بالمنح لمرافق الخدمات األساسية في المناطق الريفية وشبه الحضرية، بدء  

بالتنسيق مع شركاء التنمية وذلك على أساس الحاجة ستفيدة الم سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتحديد المرافق. والمدارس
التي يكون فيها نقص الكهرباء هو المعوق الملزم لتقديم ساسية األ اتوسيركز االختيار على مرافق الخدم. 4وأصحاب المصلحة المحليين

تآزر مع األنشطة الجارية للمانحين قات عال، حيثما أمكن، إلى إيجاد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعوسيسعى . الخدمات
الصغيرة التي تديرها الشبكات ستدرج حلول إضافية، بما في ذلك شركات المياه و  ،في مراحل الحقةو . اآلخرين في القطاعات المعنية

 .5شركات الكهرباء الريفية

                                                      

 
 واليونيسف.نساني مثل منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي العمل اإلقد تشمل هذه الجهات شركاء   4

 سيخضع ذلك للشروط والعوامل المتاحة المقبولة والتي تلبي نطاق وشروط المشروع.  5
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 ساسيةاأل استعادة إمدادات الكهرباء إلى مرافق الخدمات .2 الشكل

 

بوضع قائمة قصيرة بالحلول والمستفيدين المحددين  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعلضمان االستعداد للتنفيذ، سيقوم  .17
وال قد تكون هناك حاجة إلى بعض التخصيص لألنظمة، . ية الموحدةفن، بما في ذلك تحديد المواصفات والمعايير الاعليةمسبقا قبل الف

هذه األنظمة حتى بعد استعادة الطاقة على الشبكة من  االستفادةفي الحاالت التي قد تكون فيها المرافق متصلة بالشبكة لضمان سيما 
الطاقة نظام توريد مجمعة ضمن حزمة ، كفاالتالمشتريات خدمات التركيب وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك التضمن كما ست. العامة

 حزمةتوريد اللمجموعة البنك الدولي و المستدامة طاقة الشمسية السوق حزم ع على الدروس المستفادة من سيعتمد المشرو ة. الشمسي
سيقوم . نظمةاأل صيانةتشغيل و فعالية الشمسية لضمان الطاقة نظمة الخاصة بأوالتدريب المحلي وأدلة المستخدم  تهاصيانو  هاتركيبو 

بالتنسيق مع السلطات المحلية لتسهيل تسليم مسؤوليات التشغيل والصيانة إلى الكيانات المحلية  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
 .بعد تاريخ إغالق المشروع

 دعم التنفيذ وتطوير السوق . 2العنصر 

 رتهإداو تنفيذ المشروع دعم 

الفرعي )أ( تكاليف دعم اإلدارة العامة )غير المباشرة( لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ )ب(  العنصرسُيمول هذا  .18
التكاليف المباشرة لإلدارة واإلشراف الالزمة لدعم تنفيذ المشروع )بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المراقبة عن بعد(؛ )ج( عمليات 

في مكتب صنعاء التابع لمكتب األمم المتحدة لخدمات رفع المظالم األمر؛ )د( إنشاء آلية ل المراجعة المستقلة ألنشطة المشروع، إذا لزم
 .توثيق الشكاوى وضمان المتابعةمن أجل المشاريع 

 مراقبة الطرف الثالث

المراقبة من طرف ثالث للقيام بالتحقق المستقل من األداء و  سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإشراك وكيل مراقبة .19
 .الميدانية لألنشطة الممولة في إطار المشروع

 تطوير السوق

ية وبناء القدرات وغيرها من إجراءات تعزيز السوق لجعل سوق الطاقة الشمسية في فنالفرعي المساعدة ال العنصرهذا مول سي .20
لمزيد من و( )-سادسا   ومشاورات )انظر القسماليمن أكثر شمولية واستدامة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر )أ( حملة توعية 

الطاقة الشمسية )بما في ذلك المؤسسات المالية  سلة إمدادشركات الواقعة على طول سللل)ب( التدريب الفني وبناء القدرات (؛ التفصيل
خلق فرص العمل في بالمتعلق جانب الن( لزيادة مدى وصولهم وتعزيز يالخدمات اآلخر زودي ومشركات التركيب وتجار التجزئة و 

لطاقة الشمسية )بما في ذلك دعم ألغراض االبرنامج؛ )ج( المساعدة الفنية للقطاع المالي لتطوير آليات إزالة المخاطر لإلقراض التجاري 
ل الدولية وقع أن تأتي مؤسسة التمويويت(، االجتماعي للتنمية لصندوق صالح ال برنامج ضمان القروض المنشأ حديثا  لتطوير المزيد من ال

، وإنشاء مراكز اختبار بالتعاون هنشر ي و فنالمؤسسة الدولية للتنمية؛ )د( تعريف المعيار ال تدخلالمخاطر من أجل تكميل تخفيف لبتمويل 
السوق، بشكل من )هـ( دعم إعادة تدوير البطاريات من المشروع وكذلك و ية في الصناعة؛ فنمع الجامعات المحلية لتعزيز المعايير ال

الفرعية األخرى، سيتم تعديل األنشطة في  صراالعنوكما هو الحال مع . المواد الخطرةطرح ن الناجمة ععم، لتقليل المخاطر البيئية أ 
 .الفرعي بناء  على تقدم التنفيذ واحتياجات السوق  العنصرإطار هذا 

Competitive 

procurement Solar systems and 

service providers

Solar systems 

and services

World Bank

UNOPS

IDA grant

Health clinics, 

schools, and so on

Beneficiaries
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 نطاق وتصميم دعم التنفيذ وتطوير السوق  .3 الشكل

 

 بحاالت الطوارئ االستجابة الطارئة  .3العنصر 

الهدف من هذا العنصر هو تحسين قدرة البلد على االستجابة في حالة الطوارئ، وذلك باتباع اإلجراءات التي تحكمها إن  .21
أثناء تنفيذ (. فمن سياسة البنك الدولي بشأن تمويل سياسات االستثمار )االستجابة السريعة لألزمات وحاالت الطوارئ  12الفقرة 

كارثة طبيعية أو وباء أو أي حالة طوارئ أخرى، مما قد يتسبب في إحداث أثر اقتصادي و / أو اجتماعي لوقع هناك احتمال  ،المشروع
األمم المتحدة لخدمات  مكتبسوف يمّكن  لطوارئ حاالت اعنصر االستجابة الطارئة لفإن تحسبا  لمثل هذا الحدث، . كبيرسلبي 

قناة لمعالجة التمويل بمثابة المشروع األخرى أو العمل  عناصرلقي الدعم عن طريق إعادة تخصيص األموال من تمن  المشاريع
اإلضافي من مصادر التمويل األخرى لحاالت الطوارئ المؤهلة للتخفيف، واالستجابة، والتعافي من العواقب الضارة المحتملة الناجمة 

هذا العنصر الفرعي إلعالن الطوارئ من قبل الجمهورية اليمنية أو المجتمع الدولي أو  في إطارنفقات تخضع ال. عن حالة الطوارئ 
 .األمم المتحدة

 حاالت الطوارئ المحتملةنطاق 

  الكوارث الطبيعية التي تتسبب في انهيار إمدادات الكهرباء أو تتطلب إمدادات الكهرباء في حاالت الطوارئ كجزء من
 ي الموقع التالي:الكوارث الطبيعية فنطاق على طالع يمكن اال. االستجابة للكوارث

/https://www.preventionweb.net/countries/yem/data . تشمل األمثلة الحديثة ما يليو:  
o  في اليمن في مايو العاصفتين اإلعصاريتين "ساجار" و"ميكونو" واللتان ضربتا جزيرة سقطرى وحضرموت والمهرة

2018. 
o لمكتب األمم  وفقا. ثاني أقوى إعصار استوائي مسجل في بحر العربكان إعصار تشاباال . إعصار تشاباال

أكتوبر  28الهندي في  تشاباال في المحيط اإلعصار نشأفقد ، (UNISDR) الكوارثمخاطر المتحدة للحد من 
أضعاف متوسط  4إلى  3. وتسبب اإلعصار في هطول 4لفئة ليصل إلى اخالل األيام التالية  وتكثف 2015

 .هطول األمطار السنوي في أقل من يومين على أجزاء من شرق اليمن وجنوب غرب عمان
o أبريل العديد  14و 13ناجمة عن األمطار الغزيرة في غمرت الفيضانات المفاجئة ال. 2016 مفاجئةالفيضانات ال

، عدن، ومأرب(، مما أثر على ما طمن المناطق في سبع محافظات )الحديدة، عمران، حجة، صنعاء، المحوي
انظر  .شخصا   24ما ال يقل عن (. وتسببت في مقتل شخص 000,24عائلة ) 000,4يقدر بنحو 

 yem-000034-2016-https://reliefweb.int/disaster/ff 
o عرضة للزالزل الكبرى. وهو بلد جبلي إلى حد كبير  اليمن. الزالزل 

 ( w.earthquaketrack.com/p/yemen/recenthttps://ww )انظر
  الخدمات أو المجتمعات التي تنطوي على خسائر وآثار بشرية أو مادية  عملالخطيرة في االنقطاعات اإلنسان )مثل، من صنع الكوارث

موارده الخاصة( التي تسبب انهيار باستخدام  هاعلى التعامل معضرر أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، والتي تتجاوز قدرة المجتمع المت
 .طلب إمدادات الكهرباء في حاالت الطوارئ كجزء من االستجابة للكوارثتتالكهرباء أو إمدادات 

Competitive 

procurement
Technical Service 

Providers
UNOPS

Market Development

Communication, 

Third-party 

monitoring, 

technical services

Solar supply chain 

and MFIs

Project 

implementation 

and market 

support

World Bank

IDA grant

Solar for critical 

service facilities 

Beneficiaries of general 

market strengthening

Rural and peri-urban 

households

https://www.preventionweb.net/countries/yem/data/
https://reliefweb.int/disaster/ff-2016-000034-yem
https://www.earthquaketrack.com/p/yemen/recent
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 نطاق األنشطة المدعومة

 في إطار هذا المشروع بشكل ضيق على دعم إمدادات الكهرباء في  عنصر االستجابة الطارئة لحاالت الطوارئ  يركز نطاق
 .ارئ في سياق االستجابات السريعة للكوارث أو حاالت الطوارئ حاالت الطو 

  والذي يقتصر على المناطق الريفية وشبه 1 العنصريشمل النطاق الجغرافي جميع اليمن )أي نطاق جغرافي أوسع من ،
 (.الحضرية

 لسريعة لألزمات أو حاالت يشمل نطاق المستفيدين جميع األسر وجميع أنواع المرافق التي قد تشكل جزءا  من االستجابات ا
 (.1 العنصرالطوارئ )أي نطاق أوسع من المستفيدين من 

  ( 1يشمل النطاق الفني إمدادات الطاقة على أساس الطاقة الشمسية على نطاق صغير )أي نفس النطاق الفني للعنصر
 :باإلضافة إلى األنشطة اإلضافية التالية

o لديزل أو وقود المولدات األخرى( والمعدات الكهربائية ذات توريد مولدات وحدات صغيرة )على أساس وقود ا
 الصلة

o إمدادات الوقود لمثل هذه المولدات 



 

Draft ESMF for Yemen Emergency Electricity Access Project Page 8 

 3 الفصل

 قطاع الكهرباءاألساس لخط 

 المعلومات األساسية 3.1
من اآلن يشار لها المائة فقط من السكان في الجمهورية اليمنية )في  66قبل اندالع النزاع، كان حوالي و ، 2014في عام  .22

بالمائة آخرين لديهم إمكانية الوصول إلى حلول الكهرباء الخاصة(،  12وهناك ( يحصلون على الكهرباء العامة )"اليمنباسم "فصاعدا  
 ،6مليون نسمة 27المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي تمثل حوالي ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم . لقد وهو أدنى مستوى في المنطقة

في  53معدالت الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية حيث كانت غير متناسب من عدم الوصول إلى الطاقة الحديثة،  بشكلو 
 .ئة فقطاالم

التي واسعة النطاق الضرار األبسبب  7في المائة 10، انخفض الوصول إلى الكهرباء إلى أقل من 2017بحلول نهاية عام  .23
المرحلة الثانية من تقييم األضرار واالحتياجات ، وتبين من خالل 8الوقود في جميع أنحاء البالدنقص بسبب الشبكة الوطنية و لحقت ب

الكهرباء إمدادات الوصول إلى المدن العشر التي خضعت للتقييم ليس لديها إمكانية أن ست مدن من أصل  اليمنفي الديناميكية 
سليمة  ساسية للطاقةالتحتية األ ىال تزال فيها البن التي وحتى في المدن. عزالعامة، بما في ذلك المدن الكبرى مثل صنعاء والحديدة وت

وقد أدى نقص الوقود الواسع االنتشار . إلى حد كبير، مثل عدن، فإن هذه األصول غالبا  ما تكون عاطلة عن العمل بسبب نقص الوقود
 ية.الريفمناطق في الفقراء الالطاقة على  شحةبسبب تعطل روابط النقل إلى تفاقم آثار 

قيدا  ملزما  لمرافق الخدمة األساسية التي ال تملك وسائل االستثمار في مصادر  الكهرباء أصبحت. و كانت اآلثار مدمرةلقد  .24
، ءإمدادات الغذاو  الطاقة البديلة، بما في ذلك المرافق الصحية وسالسل التبريد الخاصة باللقاحات، وإمدادات المياه والصرف الصحي،

مولدات الديزل لتزويد الطاقة في حاالت الطوارئ، فإن نقص الوقود في الحاالت التي تستخدم فيها وحتى غيرها. ات المصرفية، و والخدم
يؤدي إلى قيود شديدة على تقديم الخدمات، بما في ذلك في قطاعات المياه والصحة حيث يساهم انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة 

ومن المرجح أن يسهم استمرار نقص الوصول إلى الكهرباء في انخفاض اإلنتاجية، وتدهور بيئة األعمال . 9يرافي انتشار وباء الكول
 .دفي الناتج المحلي اإلجمالي للبل التجارية، وانخفاض

االعتماد أثر انهيار إمدادات الكهرباء والوقود بشدة على العمالة ودخل األسر في المناطق الريفية وشبه الحضرية، بسبب لقد  .25
 العتماد على أنواع الوقود السائلاأدى إلى زيادة كما . الري ألغراض استخدام الطاقة بالمياه الجوفية بكثافة خراج على الزراعة واست

 حدودية عملو أوقات المساء قدرة األطفال على الدراسة في القيود على تتضمن اآلثار االجتماعية المكلفة والتي نادرا  ما تكون متاحة. و 
ق سّبب انعدام اإلضاءة في الطر تي حيثأدى غياب اإلضاءة الليلية إلى زيادة المخاوف األمنية، ال سيما بين النساء . لقد مدارسال

بسبب نقص الكهرباء لضخ المياه، اضطرت العديد . و 10مخاطر العنف القائم على نوع الجنسعامة إلى تفاقم إلى المراحيض الالمؤدية 
تشمل اآلثار . و 11وهي مهمة تقع بشكل غير متناسب على النساء والفتيات-ى السفر لمسافات طويلة لجلب الماءمن األسر الريفية إل

إمكانية أجهزة الطاقة والكيروسين لإلضاءة، وانخفاض لتشغيل الصحية على األسر تلوث الهواء الداخلي من استخدام الوقود السائل 
كما تسبب نقص الوقود في ارتفاع األسعار، حيث ارتفع سعر غاز الطهي . الكهرباءالوصول إلى الخدمات الصحية التي تعتمد على 

                                                      

 
 .2004 لعام تعدادالاستقراءات بيانات للسكان استنادا  إلى تقديرات البنك الدولي   6
تشير نتائج االستطالع  بالمائة. 10لوصول إلى الكهرباء القائمة على الشبكة بنسبة ( إمكانية ا2016تقرير حالة االستجابة اإلنسانية لليمن )صندوق إنقاذ الطفولة، أكتوبر قدر   7

 رئيسي للكهرباء. تعتمد على شبكة الكهرباء كمصدرفي المائة من األسر  1إلى أن أقل من  2017الهاتفي الذي أجراه برنامج األغذية العالمي في نوفمبر 
تشير االنبعاثات الضوئية المرئية من . 2014مقارنة بعام في المائة  77بنسبة  2015كمؤشر، انخفض إجمالي توليد الطاقة في عام  باستخدام مبيعات الوقود لمحطات الكهرباء  8

 المائة تقريبا .في  75صور األقمار الصناعية إلى انخفاض استهالك الكهرباء بنسبة 
 مياه السطحية، التي قد تكون ملوثة ببكتيريا الكوليرا.شرب الليمنيين إلى حيث أن الكهرباء مطلوبة لضخ المياه النظيفة، لجأ الكثير من ا  9

لجنة الدائمة ل مشروع القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانيةفي اليمن: تقييم ميداني.  الجنسانيةالصراع والعالقات . 2016عام ، الدولية مؤسسة كيرمنظمة أوكسفام و   10
 ( إلى أن ما مجموعه2017صنعاء، اليمن. وتشير صحيفة حقائق صندوق األمم المتحدة للسكان في اليمن: حماية النساء والفتيات )أكتوبر (: GenCap) المشتركة بين الوكاالت

 القائم على نوع الجنس.مليون امرأة وفتاة معرضات حاليا  لخطر العنف 2.6
 قبالسا المصدر نفس  11
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التي تطلق مواد ، 13يةالبالستيكاستخدام المواد ولجأ كثير من النساء إلى الطهي ب، 12٪ مقارنة باألوقات التي سبقت األزمة66بنسبة 
 للغاية.كيميائية ضارة 

 14الطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليمن 3.2
الكهروضوئية السوق بمعدل نمو  ت األنظمةفي اليمن حيث اخترق الكهروضوئيةاألنظمة أدت األزمة إلى تعزيز السوق  .26

٪ في المناطق  75٪ من األسر في المناطق الريفية و 50لى األنظمة الكهروضوئية إلى حوالي وصلت نسبة الحصول عمرتفع، 
االستثمار المدفوع من القطاع الخاص في األنظمة الكهروضوئية للقطاع السكني من مليار دوالر أمريكي وهي تمثل مبلغ الحضرية، 

إيجابي على  أثرهذا له . و إمكانات هائلة غير مستغلة في العديد من القطاعات األخرى وجود فقط خالل السنوات الخمس الماضية، مع 
من خالل تعزيز الظروف االجتماعية  نزاع ولكن أيضا  المجتمع اليمني، ليس فقط من خالل تحسين الوصول إلى الطاقة خالل وقت ال

الكهروضوئية إلى العديد من المنازل والمزارع، وكذلك األنظمة تكنولوجيا ت قد وصل. لواالقتصادية في كل من المناطق الحضرية والريفية
الكهروضوئية األنظمة تكنولوجيا سعار االنخفاض الهائل في أجنبا  إلى جنب مع وقد أدى هذا الوضع . بعض المراكز الصحية والمدارس

وتطويرها لتلبية  ةلاإلى فتح األبواب أمام سوق ناشئة حديثا  مع تجارب فريدة في كيفية حدوث النمو وكيفية اكتساب مهارات العم
 .احتياجات السوق 

معظم حجم هذا القطاع يمثل حيث في اليمن للسوق الكهروضوئية األنظمة يهيمن القطاع السكني على اختراق تكنولوجيا  .27
على قائمة بذاتها أو على شكل أنظمة نفذت بعض الخدمات العامة واألساسية أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إما . لقد المبيعات

 .مع مولدات الديزل أو البنزين 15 هجين بسيطشكل 

 ى سبيل المثال:ومنها عل كهروضوئية للعديد من الخدمات األساسية العامةالنظمة األتم تركيب و  .28

قللت العديد من . فعانت المرافق الصحية والمستشفيات من انقطاع جزئي أو كامل خالل الفترات األخيرة. لقد المستشفيات( 1
المستشفيات الكبيرة من اعتمادها على الشبكة الوطنية من خالل تركيب مولدات الديزل حيث تم تزويد الوقود من قبل الحكومة أو 

الطوارئ،  وال سيما تلك المخصصة ألقسامقامت مستشفيات أخرى بتركيب أنظمة كهروضوئية شمسية لإلضاءة، . و ليةالمنظمات الدو 
حيث توجد حاالت قامت فيها المنشآت الصحية بتركيب أنظمة كهروضوئية شمسية ألحمالها الضرورية مثل حفظ اللقاحات واألدوية 

منشأة صحية بتركيب أنظمة  13على سبيل المثال، في محافظة ذمار، قامت ة. ضمنخفها على درجات حرارة عند الحاجة إلى تخزين
 .كذلك قامت خمس منشآت صحية في مديرية سنحان بتركيب أنظمة كهروضوئية شمسية. و كهروضوئية شمسية

كشفت (. و 2011عام سجالت مدرسة في  16,961) ألف مدرسة 17يبلغ العدد اإلجمالي للمدارس في اليمن حوالي . المدارس( 2
اليمن، إال أن البيانات حول معظمها في كافة أنحاء المدارس في العديد من المناطق  بناءالمعلومات المتفرقة عن بعض المبادرات ل

 .منظمةغير غير متوفرة و 
 370لتي تضم مدينة صنعاء ا في. و ٪ من إجمالي المدارس في اليمن10يقدر عدد المدارس التي تستخدم الطاقة الشمسية بأقل من 

في المشروع المذكور . ويتمثل الطاقة الشمسيةالمتعلقة بإمداد المدارس بالكهرباء عن طريق يونيسف أكبر المبادرات كان للمدرسة، 
)وزارة  مدرسة من تلك المدارس 70أنجزت المرحلة األولى من المشروع ؛ حيث مدرسة 100الشمسية في  تركيب الطاقة الكهروضوئية

الشمسية في صنعاء من خالل المبادرات الفردية الكهروضوئية يتم دعم المدارس األخرى التي تطبق الطاقة  (.2016، تعليمالالتربية و 
 .المدرسة ذي تخدمه هذهالالمحلي من موظفي المدرسة أو المجتمع 

شمسية ألربعة سجون كهروضوئية المؤسسة الوطنية للسجناء بالتعاون مع بعض رجال األعمال بتنفيذ أربعة أنظمة  قامت. السجون ( 3
 .في مدينة صنعاء

وقد تأثرت إمدادات المياه بسبب نقص وقود الديزل، . يعتمد اليمن بدرجة كبيرة على المياه الجوفية في جميع المناطقمياه الشرب. ( 4

                                                      

 
 .2017األغذية العالمي، نتائج استطالع الهاتف عبر برنامج   12
 .2016منظمة أوكسفام ومؤسسة كير الدولية،   13
 من إعداد المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. تقييم حالة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في اليمن. 2017تم اقتباس هذا القسم من البنك الدولي، مايو  14
ال تقتصر هذه األنواع من األنظمة على الخدمات . يتم تبديلها يدويا  بين األنظمة الكهروضوئية الشمسية ومولدات الديزل / البنزين ما يعني أنهم هذه األنظمة ليست متكاملة تماما ،  15

نقطاع في ظل االاألخير نزاع يبها قبل المولدات ديزل / بترول كنظام احتياطي، تم تركالسكان ممن لديهم األساسية فحسب، بل أيضا  في القطاع السكني، حيث توجد نسبة عالية من 
 المعتاد للتيار الكهربائي.و المتكرر 
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من إمدادات المياه يكلف أربعة أضعاف  هذا النوع. إن واضطر الناس إلى شراء المياه من الناقالت التي تنقل المياه إلى المواقع النائية
ليتر من  300,000هناك حاجة لما يقرب من  وأفادت التقارير أن. طويلةلمسافات تكلفة المياه األصلية بسبب تكاليف النقل والوقود 

 ا  ديزل مجانالوقود  الصليب األحمر مبادرات لتوفيرمع نفذت اليونيسف و . و ألغراض إمدادات المياه في العاصمة صنعاء الديزل شهريا  
عن مبادرات أخرى لتركيب أنظمة كهروضوئية في مجال المياه لتلبية . وأفادت التقارير الحكومة اليمنية ار من قبلآلبار المياه التي تد

لإلغاثة  وكالة األدفنتستاحتياجات األشخاص النازحين داخليا من ِقبل عدد قليل من المنظمات مثل منظمة كير الدولية، وأوكسفام، و 
يجري استخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية لمياه الشرب هو بديل ال ية والمجلس النرويجي لالجئين. إن والتنمية الدول

المطلوبة ساحات والسبب وراء ذلك هو الطاقة العالية التي تتطلبها هذه المضخات، مما يجعل تأمين الم. تنفيذه بالفعل على نطاق واسع
 .أمرا  صعبا  في المدن الرئيسية مثل صنعاءالكهروضوئية  طاقةلل
وبنك  ، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لصيانة المواقع التاريخية2016بحلول شهر فبراير . إضاءة الشوارع( 5

تستهدف . القديمة باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالمرحلة التجريبية إلضاءة شوارع وميادين صنعاء  والزراعي التعاوني التسليف
. (Sharha 2016( )أمريكيدوالر  40,000يمني ) ماليين ريال 10 تها بـتكلفتقدر ٪ فقط من صنعاء القديمة و 2هذه المرحلة إضاءة 

الكهروضوئية في بعض المدن  شوارعهم بواسطة أنظمة الطاقة الشمسيةضاءة وقد اتخذ األفراد مبادرات في العديد من األماكن إل
 .الكبرى 

في األنظمة الكهروضوئية  استخدام. حيث أضحى المجتمعات المحلية مبادرات إلضاءة المساجد في جوارهااتخذت . المساجد( 6
بلدان  يتم دعم المجتمعات المحلية في بعض الحاالت من قبل جهات مانحة من. المساجد ظاهرة يمكن رؤيتها في جميع المساجد تقريبا  

 هذه الجهات المانحة.مسجدا  كان مدعوما  من  140وذكرت وسائل اإلعالم أن ما ال يقل عن . أخرى 

 

من قبل الشركة التي قامت كفالة بشكل عام، يتم إجراء صيانة النظام الكهروضوئي الشمسي للخدمات األساسية خالل فترة ال .29
السوق  أي مهندس أو ممارس فردي متوفر فيباستدعاء ملك النظام المنشأة التي تتقوم وفي حاالت أخرى، ركيبه. بتزويد النظام وت

 .الخاص اعلى حسابهوصيانته المحلية إلصالح النظام 
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 4 الفصل

 اإلطار المؤسسي والترتيبات

. 12 ، الفقرة10.00والسياسة التشغيلية  2.30السياسة التشغيلية بموجب تنفيذها تم يالمشروع عبارة عن عملية طوارئ  .30
 يةوكالة التنفيذ البديلة على أساس استثنائي بموجب اتفاقهو مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع هو المستفيد من األموال و ويعتبر 

 .بين البنك الدولي ووكاالت األمم المتحدة دارة الماليةاإلطار إ

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 4.1

 تنفيذ المشروع 4.1.1

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع . ويكون تنفيذ المشروع مباشرة من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعيتم  .31
( التعامل مع المشتريات 3بالتنسيق مع الشركاء المحليين؛ ) هنتائجأهداف المشروع و  مراقبة (2( تنفيذ المشروع؛ )1مسؤول عن: )

( ضمان تلبية جميع متطلبات اإلبالغ للمؤسسة 4في ذلك إعداد طلبات السحب في إطار المشروع؛ ) واإلدارة المالية وإدارة الصرف، بما
 .يصف الشكل أدناه هيكل الحوكمة واإلدارة الخاص بالمشروع. الدولية للتنمية بموجب اتفاقية تمويل المشروع

 هيكل إدارة المشروع  .4الشكل

العامة  التشغيليةلإلرشادات سوف يقرر مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع الترتيبات التعاقدية المناسبة مع كل كيان وفقا  .32
، مثل التنسيق مع أصحاب المصلحة المحليين، وتحديد الفنيةسيلعب الشركاء المحليون دورا  حاسما  في الجوانب كل كيان. الخاصة ب

سيحتفظ مكتب األمم المتحدة . إعداد المواصفات األولية، فضال  عن القيام باألنشطة المخصصة وفقا  لخطة الشراءاالستثمارات األولية، و 
أثناء تنفيذ المشروع، يجوز لمكتب األمم المتحدة لخدمات . و بنك الدولي عن تنفيذ المشروعأمام اللخدمات المشاريع بالمسؤولية الشاملة 

نفس عملية التقييم التي اتبعها إلشراك الشركاء المحليين الثالثة متبعا  ذلك ضروريا ، وجد إضافيين، إذا المشاريع إشراك شركاء محليين 
 .المبدئيين

يقدم الدعم والمشورة حسب وهو  ،األردن-إقليمي في عمان ركزمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب وميتبع ل .33
. للرقابة واإلدارة على العمليات في المنطقة ويقدم المشورة اإلدارية للمدير اإلقليميذلك، يشرف مستشار إقليمي . عالوة على الحاجة

 .ركاالدنم-مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومقره في كوبنهاغنالدعم أيضا  من اإلقليمي يتلقى المكتب و 

 مقريضم قريبا .  عدنمن ثم في ء، و في صنعاله إنشاء مكتب بمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالفعل  لقد باشر .34
من الموظفين الدوليين والوطنيين الذين والذي يتكون دعم التنفيذ و في صنعاء فريق إدارة المشروع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

2.1

2.2

1.1, 1.2, 2.31.21.1 2.3
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وموظف لوجستيات، ، ةيجتماعاالو  ةبيئيضابط الضمانات الو يتألفون من مدير برنامج، وأخصائيين في المشتريات، وأخصائيين ماليين، 
 .موظف إداري و  ومسؤول تكنولوجيا معلومات،

قطاعات، يرأس مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ال عبرولتيسير عملية تخطيط االستثمار وضمان التنسيق الشامل  .35
يجوز للبنك الدولي . إذا لزم األمرالمشروع، فترة أعضاء آخرين خالل اختيار يمكن . و لجنة فنية تتألف من ممثلين من الشركاء المحليين

 اوتشمل مهامهكلما دعت الحاجة. مرتين سنويا  و تجتمع دورا  استشاريا  و ب اللجنة الفنية تلع. مراقباللجنة الفنية بصفة االنضمام إلى 
من حيث الفرعية المقترحة  مشاريعالمراجعة ( 2؛ )تحسينللتنفيذ المشروع وتقديم توصيات ل ةدوريمراجعة ( إجراء 1الرئيسية ما يلي: )

وأصحاب  ةالمانحالجهات مشروع واستثماراته مع حول ال( التواصل االستراتيجي 3خطط االستثمار السنوية والتوصية بقائمة مختصرة. )
 .المصلحة اآلخرين

 خطط االستثمار السنوية 4.1.2

األمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتعاون مع الشركاء مكتب من قبل قائمة أولية باألنشطة تم إعداد سنة األولى، بالنسبة لل .36
 بها اللجنة الفنية ويضعمبلغة للمواطنين توصي خطة استثمارية سنوية  ستقدم إلى البنك الدوليوبالنسبة للسنوات الالحقة،  المحليين.

سيتم . قبل بدء التنفيذلبنك الدولي ، وذلك للحصول على عدم ممانعة من اب األمم المتحدة لخدمات المشاريعمكت صيغتها النهائية
 .التنفيذ لضمان استمرار مالءمة االستثمارات المختارة أثناءمراجعة خطط االستثمار السنوية 

 "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية" تطبيق 4.13

بشكل أكثر واالجتماعية". و إطار اإلدارة البيئية ـ "عن التنفيذ العام ل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤوال  يكون  .37
 بما يلي: مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيقوم  تحديدا  

 .االمتثال للوائح البيئية الوطنية، وكذلك سياسات الضمانات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي ( ضمان1
حسب المخصصة للموقع  البيئية واالجتماعيةوخطط اإلدارة  األثر البيئي واالجتماعي اتفي تقييمحسن التوقيت البدء ( ضمان 2

 .الحاجة
 .مادية، وقبل بدء األنشطة المقترحة آثارالتي لها المتعلقة باألعمال العقود توقيع المطلوبة قبل  الضمانات ( ضمان وجود مستندات3
 .دراج بنود تعاقدية فعالة وقابلة للتنفيذالضمانات، وإلمستندات  ةالواجبدراسة فيما يتعلق بال بناءوثائق المناقصة وعقود ال( مراجعة 4
الشركاء  ةحافظموضمان أن  رفع المظالممسؤولية إشراك المواطنين والحفاظ على مشاركة كافية ألصحاب المصلحة وآلية ( تحّمل 5

 في المستوى الخاص لكل منهم. يهان عليالمحلي

تثال في الموقع لتدابير التخفيف البيئية واالجتماعية مسؤول عن االمالدائم  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةيكون  .38
من قبل خبير دولي، الدعم  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةيتلقى و  ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشروع الفرعي.

واإلبالغ عن جوانب الضمانات خالل  مراقبةالفي كما سيساعد "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"،  سوف يشرف على التنفيذ الشامل لـو 
 .تنفيذ المشروع

 ن والشركاء المحلي 4.2

مؤسسات التمويل  بتنفيذ المشروع بالتعاون مع الكيانات المحلية، بما في ذلك مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيقوم  .39
 فنية.الخدمات الزودي الشمسية ومالطاقة معدات األصغر وموردي 

 التمويل األصغرمؤسسات  4.2.1

يعتبر كانت الخدمات المصرفية التجارية لألفراد والمستهلكين محدودة في اليمن قبل األزمة، لكن قطاع التمويل األصغر  .40
قبل األزمة كان لدى مؤسسات التمويل . فتوسيع الخدمات المالية لألسر الريفية وذات الدخل المنخفضل كأقوى وسيلةقصة نجاح وبرز 
تزيد كانت ودائعهم الذين مدخر و  280,000مليون دوالر، و 50مقترض بقروض تزيد عن  100,000 ضم أكثر مناألصغر محفظة ت

 257بقيمة و قرضا  بصورة تراكمية،  491,624 مؤسسات التمويل األصغر اليمنيةمنحت ، 2013بحلول . و مليون دوالر 130عن 
 .مليون دوالر أمريكي
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قطاع مؤسسات التمويل إال أن م المالي من خالل إلحاق الضرر بربحية البنوك، في حين أثرت األزمة بشدة على النظاو  .41
األكثر تنوعا .  االدخاروقاعدة  محفظةالالحكومية، وزيادة االعتماد على النقد، و  للسنداتاألصغر أظهر مرونة بسبب انخفاض تعرضها 

في المقام األول من الناشئة  والربحية بكل من رأس المال وقد تمكنت مؤسسات التمويل األصغر، وخاصة الكبيرة منها، من االحتفاظ
أنظمة في تمويل وال سيما الحفاظ على عملياتها وتطوير خطوط تجارية جديدة، . وتمكنت من النشاط التشغيلي مثل تحويل األموال

كان معظم وقد التي شملها التقييم. من إجمالي اإلقراض بين مؤسسات التمويل األصغر في المائة  20-5طاقة الشمسية، التي تمثل ال
قتصر على المناطق ممعظمها كان و ، والمزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطةالميسورة إلى األسر  ةالشمسيألغراض الطاقة اإلقراض 
 .الحضرية

 31ا قبل يخطط مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلجراء تقييم كامل لمؤسسات التمويل األصغر للتحقق من قدرته .42
 .بما في ذلك قدرتها على إدارة القضايا البيئية واالجتماعية المرتبطة بقطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئيةو ، 2018أغسطس 

بالتشاور مع البنك الدولي، إجراءات االختيار المناسبة  األمم المتحدة لخدمات المشاريع استنادا  إلى هذا التقييم، سيقرر مكتب .43
 .التشغيلية الخاصة بهارشادات العامة قدية لمختلف مؤسسات التمويل األصغر وفقا  لإلوالترتيبات التعا

 دوليالبنك ال 4.3

 ةالخاصة وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعي سوف يقوم فريق العمل التابع للبنك الدولي بمراجعة تقييم األثر البيئي واالجتماعي .44
 .مرضية للبنك نوعيتهابمواقع محددة لضمان أن يكون نطاقها و 

المعدة من خالل بعثات اإلشراف المنتظمة التي ستضم مستندات سيقوم البنك الدولي أيضا  بمراقبة تنفيذ مختلف الو  .45
مراقبة  جراء زيارات ميدانية وعمليات تفتيش مفاجئة بواسطةوإ يتم خاللها مراجعة المستنداتحيث متخصصا  بيئيا  و / أو اجتماعيا  

 .الحاجةحسب الطرف الثالث 

 مراقبة الطرف الثالث 4.4

نتائج إجراء التحقق المستقل من من أجل  سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإشراك وكيل لمراقبة الطرف الثالث .46
لخدمات باإلبالغ عن مخرجات النشاط، واستعادة ا مراقبة الطرف الثالث سوف يقوم وكيل المشاريع الفرعية الممولة في إطار المشروع.

سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع . نيالشركاء المحليضمان المتبعة من قبل ئتمان والللمستفيدين المستهدفين، وعمليات اال
سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع . و ويتم االتفاق عليها مع البنك الدولي مراقبة الطرف الثالث لوكيل بتطوير شروط المرجعية

وسوف يدرج في التقرير اإلجراءات المتخذة لمعالجة أي مشكالت في  مراقبة الطرف الثالث تقاريرتزويد البنك الدولي ببشكل منتظم وب
 .ضمانات البيئية واالجتماعيةللمتثال االبمراقبة  مراقبة الطرف الثالث سوف يقوم وكيل. مراقبة الطرف الثالث التنفيذ يحددها وكيل

 الوطنية األخرى المنظمات  4.5

 محليةالمجالس ال 4.5.1

مع المكاتب وهي تتعاون  كل محافظة / مديرية. المجالس المحلية هي الهيئة اإلدارية التي ينتخبها المجتمع المحلي في .47
تيسير على  تعملالجهات المانحة لتمويل المشاريع المطلوبة و ي تتواصل مع وه. واإلشراف عليهاتشغيلها الحكومية في تنفيذ المشاريع و 

 .تسليم مشاريع خدمات البنية التحتية الهامة المختلفة إلى مكتب الوزارة ذي الصلة

 دورا  في التيسير.يمكن لغرف التجارة المحلية أيضا  أن كما  .48

 منظمات المجتمع المدني 4.5.2

مسجلة في اليمن، لكن بضع مئات من منظمات المجتمع نظمة من منظمات المجتمع المدني م 000,12هناك أكثر من  .49
في إشراك  انتقائيا   مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيكون والياتها. لذا، لديها القدرة والموارد الالزمة للوفاء بهي التي المدني 

 .منظمات المجتمع المدني في أنشطة المشروع
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ليشمل أنشطة  المشروع السنة الثانية من التنفيذ، سيتوسعمن  بدء  مشروع و من ال 2.2في إطار العنصر الفرعي و ومع ذلك،  .50
سيقوم مكتب . خيارات االستثمارالمجتمع من تحقق ن خالل آليات إشراك المواطنين و إضافية ستستند إلى أولويات المجتمع المحددة م

ين المعنيين، فنيالمجتمع المدني أو غيرها من الخبراء الاألمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ هذه األنشطة من خالل إشراك منظمات 
 .حسب الحاجة
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  5الفصل 
 اإلطار القانوني والتنظيمي

 :للقيام بما يلي مجهز  "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"إن  .51

بما في ذلك ، 16(OP4.01)السياسة التشغيلية  الوفاء بمتطلبات السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن سياسة التقييم البيئي( 1
 .العامةاإلرشادات وعلى األخص ، إرشادات البيئة والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي

 .مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالخاصة بتلبية إجراءات وممارسات البيئة والصحة والسالمة ( 2
 .الجتماعية الوطنيةاالمتثال للقوانين واللوائح البيئية وا( 3

 متطلبات البنك الدولي 5.1

، قام البنك الدولي هاوحجم بالنظر إلى طبيعة اآلثار البيئية المحتملة التي قد تنتج عن األنشطة الممولة من قبل المشروع .52
أنشطة المشروع )أ( وال فئة لل . ال تعتبر العناصر الفرعية(OP 4.01لسياسة التشغيلية )للمشروع وفقا  لالتقييم البيئي الفئة )ب(  بتعيين

مرافق الخدمات المعتمدة على األنشطة الرامية إلى استعادة الوصول إلى الكهرباء و  المشروع يدعم. مؤهلة للحصول على التمويل
ألنشطة االمرافق الموجودة. ستشمل الكهرباء عن طريق أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة، ومن المقرر أن تتم جميع األنشطة على آثار 

من المتوقع أن تكون . و على أسطح المنازل أو على ممتلكات المستفيدين المجاورة للمرافق المقدمة ةالشمسيللطاقة نظام المقترحة تركيب 
 لطوارئ حاالت ااالستجابة الطارئة ل عنصرقد يتضمن . وعكسهاإدارتها الموقع، ومؤقتة، ويمكن و محدودة، ومحلية، ومحددة  ثاراآل

أي أنشطة من شأنها تتضمن لن  هاأو األعمال التجارية أو المنازل، ولكنهامة إضافية الستعادة إمدادات الكهرباء إلى المنشآت النشطة أ
 .أن تؤدي إلى سياسات ضمانات إضافية

لمشروع استبعد سي. و (OP 4.12) بنك الدولي بشأن إعادة التوطين القسري التشغيلية للسياسة الال يؤدي المشروع إلى إطالق  .53
 أثرأو ملموس المتوقع حدوث نزوح  منحيازة األرض. راضي أو أي شكل آخر من أشكال القسري على األ االستحواذأي نشاط يتطلب 

من غير المحتمل أن تكون هناك حاجة ألراض إضافية خارج الممتلكات المستفيدة . ومن ناحية أخرى، فمحتمل على سبل العيش
 .ترة المشروعلتركيب النظام الشمسي خالل ف

 ألن المشروع ال( OP 4.11ة )بشأن الموارد الثقافية الماديبنك الدولي التشغيلية للسياسة إلى تنفيذ الالمشروع ن يؤدي ل .54
ضرر أن يقع أي من غير المتوقع و  .وتحسينها فقط على إعادة تأهيل الخدمات والبنى التحتية القائمةهو يركز و أبنية جديدة  بناءيستلزم 

 .الموارد الثقافية الماديةعلى 

عندما يتكون المشروع من سلسلة من  استخدام "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"( على OP 4.01تنص السياسة التشغيلية ) .55
القضايا بدراسة  اإلدارة البيئية واالجتماعية"أطر " قومت تحديد تفاصيل المشروع الفرعي.قبل  ثارالمشاريع الفرعية، وال يمكن تحديد اآل

لتقييم اآلثار البيئية واالجتماعية أثناء تنفيذ الالزمة واإلجراءات رشادات العامة تحدد المبادئ والقواعد واإلهي و ، المرتبطةواآلثار 
اريع اإليجابية للمش ثاراآلثار السلبية والتخفيف منها و / أو تعويضها وتعزيز اآل حتوي على تدابير وخطط للحد منهي تو  المشروع.

 .، ومعلومات عن الوكالة أو الوكاالت المسؤولة عن معالجة آثار المشروعوإعداد ميزانيتها تقدير تكاليف هذه التدابيرللفرعية، وأحكام ا

                                                      

 
 OP، الموائل الطبيعية، OP 4.04تشغيل سياسات الضمانات التالية: إلى المشروع ؤدي ال ي للبنك الدولي. 10 الضماناتسياسات جزء من  يه OP 4.01السياسة التشغيلية  16

، السدود سالمة ،OP 4.37، الغابات، OP 4.36، القسرية، إعادة التوطين OP 4.12، الموارد الثقافية المادية، OP 4.11، الشعوب األصلية، OP 4.10، إدارة اآلفات، 4.09
OP 7.50، و، المشاريع في المناطق المتنازع عليهاOP 7.60، مشاريع على الممرات المائية الدوليةال. 
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 بيئة والصحة والسالمةالعامة للرشادات اإل  5.1.1

السياسة التشغيلية  من 1إليها في الحاشية  شار  م 17مةبيئة والصحة والسالبشأن الإرشادات مجموعة البنك الدولي إن  .56
(OP4.01 .)وهي تحدد . الدولية الجيدةلممارسة الصناعية صناعية محددة لأمثلة مرجعية تشتمل على أمثلة عامة و فنية مستندات  وهي
 .التي يمولها البنك الدولي مشاريعمقبولة لمنع التلوث والحد منه ومستويات االنبعاثات في الالتدابير ال

مستويات األداء والتدابير التي تعتبر قابلة للتحقيق عموما  في  البيئة والصحة والسالمةالعامة بشأن رشادات اإلتتضمن  .57
البيئة والصحة والسالمة على العامة بشأن رشادات اإلقد ينطوي تطبيق . و المرافق الجديدة من خالل التكنولوجيا الحالية بتكلفة معقولة

 .وضع أهداف خاصة بالموقع، مع جدول زمني مناسب لتحقيقهاإلى المرافق القائمة 

قد و  مرافق القائمة إنشاء أهداف خاصة بالموقع مع جدول زمني مناسب لتحقيقها.رشادات العامة على القد يتضمن تطبيق اإل .58
تصبح متطلبات خاصة سك الدولي، البنإذا قبلت من جانب  توصي عملية التقييم البيئي بمستويات أو تدابير بديلة )أعلى أو أقل(، والتي

 .بالمشروع أو الموقع

 لبيئة والصحة والسالمة مالئمةاالعامة بشأن رشادات اإلأقل صرامة من تلك الواردة في تدابير مستويات أو هناك إذا كانت  .59
تقييم البيئي الخاص هناك حاجة إلى تبرير كامل ومفصل ألي بدائل مقترحة كجزء من ال، سيكون مشروعالمحددة للظروف الفي ضوء 

وفي حال اختالف  حماية صحة اإلنسان والبيئة.يحقق  اختيار أي مستويات أداء بديلة هذا التبرير على أنمثل يجب أن يبرهن . بالموقع
لوائح البلد المضيف عن المستويات والتدابير المنصوص عليها في اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة، فيتوقع من 

 لمشاريع تحقيق المستويات والتدابير األكثر صرامة.ا
 

( 1: )اإلرشادات المتعلقة بما يلي بما في ذلك اإلرشادات العامة سيستخدم المشروع حسب االقتضاء،و ، نظرا  لطبيعة أنشطته .60
 بناءللاإلرشادات العامة وإيقاف التشغيل، وكذلك  بناء( ال4( صحة وسالمة المجتمع، و )3( الصحة والسالمة المهنية، )2البيئة، )

 .أخرى ذات صلةإرشادات عامة التشغيل، وكذلك أي يقاف وإ

 متطلبات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 5.2

تشمل ما يلي: )أ( وهذه  إجراءات وممارسات تتعلق بالبيئة والصحة والسالمة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعلدى  .61
منع األعمال الخطيرة التي قد تؤدي إلى وقوع لأكثر أمانا  و  بناءوهو إطار إداري لضمان ممارسات  ع،خطة الصحة والسالمة للمشرو 

)ج( برامج التدريب للموظفين و كجزء ال يتجزأ؛ ا خطة الصحة والسالمة للمشروع ب( العقود القياسية التي ترفق بهموقع؛ )ال في حوادث
 .مشاريعوالسالمة قبل بدء الفي الموقع بشأن جوانب البيئة والصحة 

 السياسات والقوانين واللوائح الوطنية 5.3

قامت الجمهورية اليمنية بصياغة السياسات وإنشاء المؤسسات والمسؤوليات الخاصة باإلدارة البيئية، وانضمت إلى االتفاقيات  .62
 .قطاعالخاصة بالالقوانين واإلجراءات وضعت الدولية و 

 الوطنيةخطة العمل البيئية  5.3.1

تم إعدادها بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتي  1995ي عام ة فخطة عمل بيئية وطنيالجمهورية اليمنية سنت  .63
الوطنية اإلجراءات ذات األولوية فيما يتعلق بالقضايا البيئية الرئيسية مثل الموارد المائية وموارد البيئية تحدد خطة العمل . و والبنك الدولي

 .األراضي والموائل الطبيعية وإدارة النفايات

                                                      

 
 قطاع الصناعة على:العامة لرشادات اإليمكن العثور على قائمة كاملة ب  17

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

http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 قانون حماية البيئة 5.3.2

في أعقاب خطة العمل  1995قانون حماية البيئة(، الذي صدر في عام ؛ 26/1995رقم  قانون حماية البيئة )القانون إن  .64
في اليمن، وإصدار التصاريح، وتقييمات األثر  لحماية البيئة تضمن أحكاما  هو يو  التشريع البيئي اإلطاري لليمن.يشكل الوطنية، البيئية 
 .148/000رقم  الالئحة التنفيذيةيتم تنفيذ أحكام القانون من خالل . البيئي

التخطيط مستويات ط التنمية االقتصادية على جميع ( دمج االعتبارات البيئية في خط1: )لما يليكما يهدف القانون  .65
( تنفيذ االلتزامات الدولية التي صادقت عليها 3ألنشطة التي تمارس خارج الحدود الوطنية، و )( حماية البيئة الوطنية من ا2، )هومراحل

والقضايا البيئية العالمية مثل استنفاد طبقة  ،فيما يتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعيةاليمنية جمهورية ال
 ي.تغير المناخالاألوزون و 

 حماية البيئةهيئة  5.3.2.1

اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية وتحسين نوعية البيئة ومنع ومنحه سلطة  ةيحماية البيئالمجلس قانون حماية البيئة  أنشأ .66
حدد أهدافه و  مجلس الحماية البيئية حل محلتل حماية البيئةالعامة لهيئة تم إنشاء ال 101/2005 المرسوم رقم. وبموجب تلوث البيئة

 ما يلي: هيئة العامة لحماية البيئةللتتضمن المهام المعينة . و وإدارتهومهامه 

 هاوتنفيذ إعداد السياسات / االستراتيجيات / الخطط المناسبة لحماية البيئة 
 إجراء المسوحات البيئية 
  البيئي بما في ذلك تقييم المناطق / الموارد / األنواع التي يجب حمايتها من خالل التدابير الالزمة للحفاظ على النظام

 ومراقبة تطبيقها ،النباتات والحيوانات والحياة البرية والبحرية وفقا للقوانين القائمة
  وضع مقترحات تشريعية لحماية البيئة بالتنسيق مع الوكاالت المعنية األخرى 
 عنية بتنفيذ قانون حماية البيئةوضع خطة طوارئ وطنية لمكافحة الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي بالتشاور مع الوكاالت الم، 

 والقوانين / اللوائح األخرى ذات الصلة
 تنفيذهامراقبة البيئي لمشاريع القطاع العام والخاص إلعطاء الموافقة و  ثرمراجعة دراسات تقييم األ 
 تنسيق البرامج / األنشطة ذات الصلة مع الوكاالت والمنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية 
 لقوانين واللوائح والنظم الالزمة لحماية البيئة، وفقا  لالتفاقيات اإلقليمية والدولية بشأن حماية البيئةالتوصية با 
 مناسبةالمراقبة الحالة البيئة، وإنشاء نظم حديد جمع البيانات وتقييم وت 
  وث الصناعي وحماية البيئة سياسة مكافحة التللاإلرشادات العامة وضع المعايير المناسبة لحماية البيئة من التلوث ووضع

 الحيوانية والنباتية والبحرية

 البيئية ثارتقييم اآل 5.3.2.2

. تكون الجهة البيئي للمشاريع المقترحة من قبل القطاعين العام والخاصثر إعداد تقييم األينص قانون حماية البيئة على  .67
تقوم   أو السلطة المختصة أو كليهما.الجهة المقترحة عن إجراء تقييم األثر البيئي، ولكن يمكن إعداد التقرير من قبل ة مسؤولالمقترحة 

الهيئة العامة دراسات تقييم األثر البيئي بناء على طلب وكاالت التمويل وطلب المشورة من إعداد الوزارات المعنية والهيئات الحكومية ب
 للحماية البيئية.

تقييم، والموافقة على النطاق، و الة مسؤولة عن تنفيذ إجراءات الفرز، والمساعدة في تحديد يحماية البيئن الهيئة العامة للتكو  .68
بتقييمات األثر  تعهدالتقديم  ال يتم إنفاذو لدعم تنفيذ قانون حماية البيئة  ومع ذلك، ال يوجد حتى اآلن إطار تنظيمي. األثر البيئي اتبيان

 .خاصة بالنسبة للمشروع الذي ال يتم تمويله دوليا  و ، بصرامةاريع للمش البيئي

تؤخذ اإلجراءات . سبالنظر إلى السياق الحالي، ال ُيتوقع إدخال تعديالت على إجراءات تقييم األثر البيئي خالل المشروع .69
 مستندات الضمانبمراجعة لحماية البيئية الهيئة العامة لالحالية بعين االعتبار، ولكن ال يوجد أي توقع في هذه المرحلة بأن تقوم 

 .الخاصة بالمشروع

 المواصفات والمقاييس البيئية الوطنية 5.3.2.3
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مياه  غطي نوعيةتوهي مرفقات بالالئحة التنفيذية، على هيئة معايير ومواصفات بيئية  ة السابقيحماية البيئالأصدر مجلس  .70
. والمناطق المحمية، والتنوع البيولوجي ،والضوضاء ،واالنبعاثات ،مياه الصرف الصحي للزراعة ونوعية الهواء المحيط نوعيةالشرب و 

 .تشمل نماذج الطلب القياسية المعدة لالستخدام من قبل جميع الهيئات الحكومية ذات الصلةهذه و 

أي  حتى اآلنتوفر ي الهواء ولكن النوعية مياه الصرف الصحي و  نوعيةمسودة معايير  مجلس الحماية البيئية أصدر .71
التابعة لمنظمة المعايير في المقام األول تلك و المعايير الدولية، بدال  منها  مجلس الحماية البيئية يستخدم. و مجموعة شاملة من المعايير

 .الصحة العالمية

 رفقالحدود المسموح بها للملوثات الستخدامها من قبل جميع الهيئات الحكومية )انظر الم 148/2000رقم:  يحدد المرسوم .72
3.) 

 برنامج البيئة واالستثمار المستدام 5.3.3

 يحدد برنامج. 2008-2003برنامج البيئة واالستثمار المستدام  2002في أكتوبر  الهيئة العامة لحماية البيئةأصدرت  .73
التدهور البيئي وعكسه ودعم التنمية البشرية المستدامة في لمراقبة ولوية األتدخالت ذات الستراتيجية و اال البيئة واالستثمار المستدام

 :على ستة مجاالت للتدخل برنامج البيئة واالستثمار المستدام يركز. و اليمن

 التنوع البيولوجي؛و ئل االمو الحفاظ على  (1
 ؛راضياإلدارة المستدامة لأل (2
 اإلدارة المستدامة للمياه؛( 3
 ؛اإلدارة المستدامة للنفايات( 4
 الطاقة؛و  يتغير المناخ( اإلدارة المستدامة لل5
 .التنمية المؤسسية وبناء القدرات( 6

 االتفاقيات الدولية 5.3.4

 :ات البيئية الدولية، وأهمهايفي العديد من االتفاقالجمهورية اليمنية طرف  .74

 (العالمي )اليونسكو اتفاقية التراث 
 االتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث النفطي 
 اتفاقية التنوع البيولوجي 
 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة 
 نقراضالمهدد باال البري  الحيوان والنبات العالمية ألصناف التجارة معاهدة 
 أن تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بش  
 ( في اتفاقية باريس المناخية ا  طرفبعد اليمن لم تصبح بروتوكول كيوتو) 
 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
  اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى 
  والتخلص منها عبر الحدوداتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة 
 اتفاقية األراضي الرطبة ذات األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئال  للطيور المائية 
 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
  بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون 
 اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة 

طيع الوكاالت الوطنية في الوقت الحالي معالجة التعقيدات التقنية ومتطلبات اإلبالغ في االتفاقيات وبوجه عام، ال تست .75
 .الدولية

 .طرفا  فيهااليمنية جمهورية الأنشطة المشروع انتهاكا  ألي اتفاقية دولية تكون  شكلمن غير المتوقع أن ت .76
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 المرأه ) الجنس(  5.3.5

وأعدت استراتيجية وطنية لتنمية  1984صادقت اليمن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام  .77
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد تنفيذ  55/2009المرسوم  يفوض .2015تم تحديثها في عام والتي  1997المرأة في عام 

لضمان  قانونا   24اللجنة الوطنية للمرأة، تم تعديل  واستنادا إلى التعديالت التي اقترحتها الصلة.المرأة إلى الوزارات والسلطات ذات 
 .لالتفاقية وفقا  الجنساني تحقيق التوازن 

ل في جميع الجوانب دون أي تمييز، وأنه ا( على أن النساء متساويات مع الرج5/1995رقم  ينص قانون العمل )القانون  .78
القانون كما ينظم . المساواة بين النساء والرجال العاملين في التوظيف والترقية واألجور والتدريب والتأمين االجتماعييجب الحفاظ على 

 .وقت العمل للنساء الحوامل

 العمل 5.3.6

ذلك، ينظم قانون التأمين . وعالوة على ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم وحمايتهم وصحتهم المهنية وسالمتهم .79
 .الجتماعي تعويضات التقاعدا

 األطفال عمالة 5.3.7

تحدد (. 7/2001رقم  بشأن الحد األدنى لسن االستخدام )القانون  138صادقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  .80
 .االتفاقية الحد األدنى لسن القبول في العمل

. وتعرف االتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال 182 صادقت اليمن أيضا  على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقمكما  .81
يتدخل في تعليمهم عن طريق الذي ؛ و عقليا  أو جسديا  أو اجتماعيا  أو أخالقيا   األطفالالخطر على عمل على أنه ال ة األطفاللامع

ق مطالبتهم بمحاولة الجمع بين ترك المدرسة قبل األوان؛ أو عن طريعلى  جبارهمبإوذلك حرمانهم من فرصة االلتحاق بالمدرسة، 
 مجهد.الحضور المدرسي والعمل المكثف الطويل وال

 يكون رسم خط بين األشكال "المقبولة" لعمل األطفال وعمالة األطفال أمرا  صعبا ، ألنه يعتمد على عمر الطفل، وأنواع قد  .82
 . ا  محلي ، بهفيها القيام  ، والظروف التي يتم ةاالعمال المنجز 

 مقارنة بين متطلبات البنك الدولي والمتطلبات اليمنية 5.4

طرق معالجة هذه يقارن الجدول التالي المتطلبات البيئية واالجتماعية للبنك الدولي مع المتطلبات اليمنية، ويحدد الفجوات ويقترح 
 ، باإلضافة إلى(OP 4.01السياسة التشغيلية ) يغطي الجدول متطلبات. 18األمم المتحدة لخدمات المشاريعمكتب الفجوات من قبل 

.الموارد الثقافية المادية، بطريقة فرعية( بشأن OP 4.11السياسة التشغيلية )

                                                      

 
 مشاريعتجريب استخدام أنظمة المقترض لمعالجة قضايا الحماية البيئية واالجتماعية في ال، (OP 4.00السياسة التشغيلية ) من 1تستند متطلبات البنك الدولي إلى الجدول  18

 المدعومة من البنك.
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 ةوالمتطلبات اليمني بنك الدوليبين المتطلبات البيئية واالجتماعية للمقارنة    .1الجدول 

 

 الفجوة يمنيةالمتطلبات ال متطلبات البنك الدولي

     التقييم البيئي ،(OP 4.01السياسة التشغيلية )

استخدام عملية فرز لكل مشروع مقترح، في أقرب . 1
 وقت ممكن، لتحديد المدى المناسب ونوع التقييم البيئي

 معبما يتناسب بحيث يتم إجراء دراسات مناسبة 
كذلك ، و ةالمباشر واآلثار التراكمية  المخاطر المحتملة

. واآلثار المرتبطة بها( حسب االقتضاءة )غير المباشر 
استخدام التقييم البيئي القطاعي أو اإلقليمي عند 

 .االقتضاء

مستند التقييم  وتحديد ،مقترح المشروعنتائج الفرز خالل ثالثة أشهر من تقديم بمشاريع الجهات المقترحة للعلى مجلس حماية البيئة إبالغ ينبغي 
إمكانية على  اإلرشادات العامة بشأن التقييم البيئي نصتو . لتقييم المخاطر واآلثار المحتملةالالزمة المناسب والدراسات المطلوبة البيئي 

أن تشير مذكرة الرفض إلى أساس الرفض، رفض المشروع، يجب في حال  عند االقتضاء. هااستخدام إجراءات التقييم اإلقليمية والدولية ومعايير 
اعتراض الجهة المقترحة تقييم األثر البيئي إمكانية اإلرشادات العامة بشأن وفر تكما . باإلضافة إلى األقسام ذات الصلة من اإلطار التنظيمي

نهائي في غضون ستة ال هاكمالمحكمة ح. وتصدر يوما   60في غضون وذلك أي رفض واالستئناف أمام المحكمة الخاصة، على مشروع لل
 (.148/2000، الالئحة التنفيذية 26/1995قانون حماية البيئة  ،3المادة  1الفصل ) أشهر

 ال توجد فجوة
( P 4.01السياسة التشغيلية )

والقوانين واللوائح البيئية اليمنية 
 .بعضها البعضمكملة ل

الموارد  المحتملة للمشروع المقترح على ثارتقييم اآل. 2
واالجتماعية االقتصادية  والبيولوجيةمادية الثقافية ال

العابرة للحدود والعالمية،  الشواغلوالفيزيائية، بما في ذلك 
 .واآلثار المحتملة على صحة اإلنسان وسالمته

بيئية وتدابير مكافحة االقتصادي والتنموي، تعميم الشواغل ال على جميع السلطات المعنية، بما في ذلك المسؤولين عن التخطيط االجتماعي
إصدار إذن االستثمار إما إن والخطط االجتماعية االقتصادية الوطنية؛ اإلنمائية  مشاريعلالتلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية عند التخطيط ل
على يزيد التلوث بشكل كبير؛ و أو على أي استثمار يمكن أن يضر بالبيئة يتضمن الموافقة باستثمار رأس المال الوطني أو الدولي ال ينبغي أن 

أيضا في العقود المزمع توقيعها  هاتدابير التخفيف من أثر التلوث وخطة اإلدارة البيئية في جميع المشاريع وأن تدرجأن تدرج السلطات المعنية 
ط حماية البيئة المحلية من اآلثار شر ( يحتوي على 4، المادة 2قانون حماية البيئة الفصل ة، إن )مع الكيانات االستثمارية الوطنية والدولي

وسيتم . والعكس بالعكس، وفقا  لالتفاقيات الدولية المذكورة في القوانين الوطنية التي تربط بين االتفاقيات البيئية اإلقليمية والدولية العابرة للحدود
تغير الالبيئية العالمية، مثل طبقة األوزون و  الشواغلغيره من القوانين لحماية في و ا القانون اإلشارة إلى ترتيبات المساهمة الوطنية في هذ

 .(7، المادة 2قانون حماية البيئة، الفصل ي )المناخ

 ال توجد فجوة
( P 4.01السياسة التشغيلية )

والقوانين واللوائح البيئية اليمنية 
 .بعضها البعضمكملة ل

تقييم مدى كفاية اإلطار القانوني والمؤسسي المعمول . 3
في ذلك االتفاقات البيئية الدولية السارية، والتأكد به، بما 

من أنها تنص على أن الحكومة المتعاونة ال تمول 
أنشطة المشروع التي قد تتعارض مع هذه االلتزامات 

 .الدولية

البرلمان  اوافق عليهالتي ع البيولوجي يلتزم القانون الوطني بتنفيذ االتفاقية البيئية الدولية، ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنو 
 (.3، المادة 2الفصل قانون حماية البيئة، ) اليمني

 ال توجد فجوة
( P 4.01السياسة التشغيلية )

والقوانين واللوائح البيئية اليمنية 
 .بعضها البعضمكملة ل
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كنولوجيا تقييم بدائل مجدية لالستثمار والت. اشتراط 4
"عدم اتخاذ  عن ذلك البديلوتحديد المواقع، بما في 

تخفيف هذه  والجدوى منالمحتملة، ثار إجراء"، واآل
، ومدى لها اآلثار، ورأس المال والتكاليف المتكررة

مالءمتها في ظل الظروف المحلية، ومتطلباتها المؤسسية 
 بها. ةالمرتبط مراقبةالالمتطلبات المتعلقة بو  يةوالتدريب

قرار ) وتكاليف المتكررةالمشروع عداد جميع المشاريع وإدراج تدابير التخفيف في رأس مال اإلر البيئي أثناء القانون إعداد تقييم األثيشترط 
أنشطة المشروع المقترحة، وتصميم النشاط، والبيئة المحيطة ( 1. ينبغي على تقييم األثر البيئي أن يصف )(89/1993 مجلس الوزراء رقم

وخدمات  ،والمواد الخام ها،ومصدر  هاوأنواع احتياج الطاقةللمناطق المجاورة، و بالنسبة التي قد تتأثر، بما في ذلك خريطة استخدام األراضي 
، وكذلك النظر ( البدائل التي تستخدم مدخالت أقل تلوثا  3( و )2)؛ ما إلى ذلكنفايات و طرح الو للطرق، خطة الطوارئ والسالمة و  ،البنية التحتية

 .((، الفقرة )ب37 المادة)قانون حماية البيئة، " المشروعتنفيذ في بديل "عدم 
للمشروع  أو رفضهاقبول المجتمعات المحلية النظر في  األثر البيئي واالجتماعي اتتقييمتشترط على البيئي  ثرتقييم األإن اإلرشادات العامة ل

قبول المشروع، يجب أن يتضمن تقييم األثر البيئي واالجتماعي بيانات في حال لمشاورات العامة، و الخاص باسجل الدليل و إيراد الالمقترح، مع 
قانون حماية ومكتشفاته ) مراقبةوبناء القدرات والتحقق من نتائج ال مراقبةمتطلبات ال أيضا  كما تتضمن  وخطة المراقبة. خط األساس والمؤشرات

 (.60المادة البيئة 

 ال توجد فجوة
( P 4.01السياسة التشغيلية )

والقوانين واللوائح البيئية اليمنية 
 .بعضها البعضمكملة ل

حيثما ينطبق ذلك على نوع المشروع الذي يتم دعمه، . 5
 البيئة والصحة والسالمةالعامة بشأن رشادات اإل تطبيق

تبرير االنحرافات عند اختيار بدائل للتدابير اعتياديا . 
بيئة والصحة العامة للرشادات اإلالمنصوص عليها في 

 . والسالمة

تناول الصحة والسالمة المهنية وبيئة العمل ت 25/2003والقانون رقم  25/1997، القانون رقم 5/1995من قانون العمل رقم  9الفصل 
 .118إلى  113في المواد من 

؛ الحماية من االنبعاثات وإضاءتها العمل توفير شروط السالمة والصحة المهنية الالزمة، بما في ذلك: تهوية مساحات العمل أربابيتعين على 
؛ توفير مياه الشرب المأمونة نوع الجنسانيتوفير مرافق مراحيض خاصة بال ها،)الغاز، الغبار، الخ(؛ الحماية من حوادث الماكينات ومخاطر 

الحصول على  ،عادلالتعويض الت مكافحة الحرائق األساسية ومخارج الطوارئ؛ توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة؛ للعمال؛ معدا
. تقوم تضمن السلطة المختصة توفر بيئة العمل المناسبة وشروط السالمة والصحة المهنية. توافر اإلسعافات األوليةو  ،فحوصات طبية دورية

بادل المعلومات ، وتذ برامج تدريبية لمنع الحوادثيم وتنفيتنظو ألرباب العمل في مجال الصحة والسالمة المهنية؛  رةالمشو بتقديم وزارة العمل 
 ؛ إلخوتقييمها د وسائل تدابير الوقاية من الحوادثديتحو الفنية 

يحدد قرار . تشمل الجهات ذات العالقة يجوز للوزير إنشاء لجان فرعية للصحة والسالمة المهنية في المحافظات والقطاعات والصناعات التي
 .التشكيل وظائف هذه اللجان واختصاصاتها والقواعد التي تحكم عملها

أسباب إيضاح يتم إلى أن أمر إيقاف لمدة أسبوع من الوزير، فقد يتلقون ، تهمحماية العمال وسالمأنظمة فشل أرباب العمل في تطبيق في حال 
. في حال فشل رب كلي إيقافالجزئي أو إذا تم طلب يقاف المسألة إلى لجنة التحكيم المختصة إذا تم تمديد اإلعلى الوزير إحالة . يتعين الخرق 
 .، يحق للعمال الذين توقفوا عن العمل الحصول على أجور كاملةخطورةالفي إزالة العمل 
 .تعسفيا  الجزئي أو الكلي إذا تبين أن القرار كان يقاف العمل استئناف قرار اإلرب يمكن ل

العامة رشادات اإلهناك فجوة بين 
البيئة الخاصة و صحة والسالمة لل

بالبنك الدولي، وإجراءات وممارسات 
مكتب األمم المتحدة لخدمات 

والسالمة  الصحةبشأن المشاريع 
 .، والقوانين واللوائح اليمنيةوالبيئة

أن تطبق المشاريع يتعين على 
كثر اإلجراءات والممارسات األ

 .صرامة

منع، في حال استحالة الالضارة للمشروع أو  ثاراآل منع. 6
 هاأو التعويض عن على األقل إلى الحد األدنىمنها التقليل 

البيئية وتعزيز التأثيرات اإليجابية من خالل اإلدارة 

جميع المشاريع الجديدة تقييم . على يعطي القانون الوطني األولوية لمبدأ حماية البيئة ومنع التلوث، وليس فقط لتخفيف اآلثار أو التعويض عنها
بالبيئة والموارد  أو هيكل جديد يمكن أن يلحق الضرر ال يسمح بأي مشروع. الحصول على تصريح بيئيعليها السلبي و  ثراألثر البيئي لمنع األ

أفضل الممارسات المتاحة لإلنتاج النظيف وتطبيق أن تستخدم جميع المشاريع الجديدة ويتعين على ، اتدهوره يتسبب في أو االطبيعية أو يلوثه

 وة كبيرةال توجد فج
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 مراقبة،التي تشمل تدابير التخفيف المقترحة، والو والتخطيط 
ب، والجدول الزمني وتنمية القدرات المؤسسية وتدابير التدري

 .التكلفةتقديرات للتنفيذ، و 

 .تدابير حماية البيئة / منع التلوث
تعزيز قدراتها ومعرفتها في بهدف يشجع القانون اليمني القطاعات والمشاريع ذات الصلة على توفير القدرات المؤسسية والتدريب للمشاريع 

 (.90المادة قانون حماية البيئة، ) البحث والتطوير في جميع الجوانب البيئيةالقانون على  كما يشجع. التعامل مع القضايا البيئية

إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجموعات . 7
المتضررة من المشاريع والمنظمات المحلية غير 

 عدادالحكومية، في أقرب وقت ممكن، في عملية اإل
صانعي إلى  وجهات نظرهم وشواغلهمنقل والتأكد من 

واصلة المشاورات طوال . مالقرار وأخذها بعين االعتبار
 حسب االقتضاء لمعالجة القضايا المتعلقةتنفيذ المشروع 
 .التي تؤثر عليهمباألثر البيئي و 

تعتبر المشاركة المجتمعية . أن حماية البيئة هي مسؤولية الدولة والمجتمع وأنها واجب على كل مواطن اليمني الدستور من 35المادة  تعلن
خالله تخطيط المشاريع المقترحة، وهي عملية مستمرة قبل تنفيذ المشروع و أثناء من التشاور  أساسيا   المنظمات غير الحكومية جزء  مشاركة و 

منظمات غير الحكومية يمكن للوعالوة على ذلك،  (.الهيئة العامة لحماية البيئةاإلرشادات العامة لتقييم األثر البيئي الصادرة من وبعده )
قانون حماية البيئة، ) ارك في التدهور والتلوثشوالموارد الطبيعية أو ضرر للبيئة في مقاضاة أي شخص أو كيان تسبب بشكل مباشر واألفراد 
 (.82 والمادة 4، الفقرة 4المادة 

 ال توجد فجوة كبيرة

عند التقييم البيئي  استخدام الخبرة المستقلة في إعداد. 8
. استخدام لجان استشارية مستقلة أثناء إعداد االقتضاء

مخاطر عالية أو مستمرة وتنفيذ المشاريع التي تنطوي على 
أو تلك التي تنطوي على شواغل بيئية و/أو اجتماعية 

 خطيرة ومتعددة األبعاد.

 ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالبيئةيعترف القانون الوطني بأهمية المستشارين المستقلين المعتمدين أو المنظمات البيئية غير الحكومية، 
 (.الهيئة العامة لحماية البيئةالبيئي الصادرة من اإلرشادات العامة لتقييم األثر )

 ال توجد فجوة كبيرة

مع  هتوفير تدابير لربط عملية التقييم البيئي ونتائج. 9
 مؤسسيةالمالية و القتصادية و اال تحليليةال دراساتال
 .مقترحاللمشروع لفنية الجتماعية و االو 

الشواغل البيئية في الخطط االجتماعية واالقتصادية في جميع دورات التخطيط ووضع دراج يجب على سلطة التخطيط الحكومية توفير تدابير إل
 تجنب أي آثار سلبية بيئية في المستقبلمن أجل لتكون مستدامة في جميع القطاعات نمائي البيئية كجزء ال يتجزأ من التخطيط اإلشواغل ال
 (.6الفقرة ، 4المادة قانون حماية البيئة، )

 فجوة كبيرةال توجد 

في الوقت مسودة األثر البيئي عن اإلفصاح . 11
في مكان وذلك ، المناسب، قبل أن يبدأ التقييم رسميا  

ألصحاب  ينيسهل الوصول إليه وفي شكل ولغة مفهوم
 .المصلحة الرئيسيين

لعامة  ينغير فني لالستخدام العام واإلفصاح في شكل ولغة مفهوم ا  قائمة مرجعية وملخص واالجتماعي ألثر البيئيا يجب أن تتضمن تقييمات
 (.الهيئة العامة لحماية البيئةاإلرشادات العامة لتقييم األثر البيئي الصادرة من )) الناس

 ال توجد فجوة كبيرة
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 6 الفصل

 المحتملة واالجتماعية البيئية اآلثار تصنيف

من  2و  1. يحدد هذا الفصل اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية التي قد تنتج عن األنشطة في إطار المكونين  84 .84
( مرتبطة بقطاع 3)المكون  CERCالمشروع. قد ال تكون اآلثار البيئية واالجتماعية الناجمة عن األنشطة في إطار 

  6خفيف المرتبطة بها في الملحق الكهرباء. توجد قائمة باآلثار المحتملة وتدابير الت

مسؤول في نهاية المطاف عن األداء البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعورغم أن  .85
 .من قبل مؤسسات التمويل األصغر والمقاولينسيتم فرعي المشروع الالتخفيف الفعلي من آثار إال أن الفرعية، 

يجري مكتب األمم المتحدة لخدمات . معدات، بما في ذلك البطارياتللغير السليم طرح ال فيالخطر البيئي الرئيسي يتمثل  .86
غير السليم طرح في اليمن لتوفير تدابير التخفيف من مخاطر الطرحها المشاريع تقييما  بشأن الخيارات الحالية إلعادة تدوير البطاريات و 

 .2018وبر التي ينبغي أن تتوفر في أكتو 

اختيار من خالل  اويمكن معالجته ةمشروع معتدلللتعرض درجة المخاطر الكوارث إلى أن و المناخ دراسة خلصت لقد  .87
 .19لها والتصميم الفني تدخالت الممولةال

 باإلنشاءات المرتبطة  اآلثار 6.1

المرافق ذات  بناءاآلثار المتعلقة ب أيضا   تشمل. وهي اإلنشاءات المرتبطة مباشرة بأنشطة  ثاريقوم المقاولون بإدارة معظم اآل .89
 .مرافق التخزين أو بيوت الحراسةأو من قبل المقاول، مثل المكاتب وإدارتها المشروع بالصلة 

 العمال الذين يتوقع مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أن يقوم المقاولون المحليون بتنفيذ جميع األعمال باستخدام .90
تؤدي إلى الحد األدنى من تدفق العمالة، أن مشاريع الفرعية يتوقع لتلك الوبالتالي، . يقيمون بالفعل في المدن التي تجري فيها األعمال

على القسري االستحواذ  لن يدعم المشروع. سكنية الستضافة هؤالء العمال عسكراتم إدارةأو  بناءالقيام بن يالمقاولمن توقع  يوال
 .المشاريعمن قبل األراضي االستحواذ على األراضي أو أي شكل آخر من 

 :الرئيسية ثارفيما يلي قائمة باآلو  .91

 تهصحة المجتمع وسالم 6.1.1

 اإلنشاءات االقتصادية أثناء التركيب / والحركة مؤقت لألنشطة التعطيل ( ال1
 .بشكل سيئالناشئة عن تثبيت األلواح ، بما في ذلك وبعدها / التشغيل بناءالسالمة العامة أثناء التركيب / ال( 2

 اآلثار البيئية العامة 6.1.2

 البطاريات واأللواح الشمسية المستهلكةال سيما والنفايات، و  بناءمخلفات ال( طرح 3
 كبيرةالالممتلكات الثقافية المادية ب لحقتاألضرار التي ( 4

 الصحة والسالمة المهنية 6.1.3

 العمل واإلصاباتحوادث ( 5
 خطر على العمال من الصدمات الكهربائية( ال6
 االعتالالت واألمراض.، مما يؤدي إلى ي الموقعسوء الصرف الصحي أو إمدادات المياه ف( 7

                                                      

 
سلبي طفيف على أداء األنظمة الشمسية و )ب( حاالت الجفاف التي قد تؤثر على معيشة األسر  أثرالتي قد يكون لها  المفرطةتشمل المخاطر المحددة )أ( درجات الحرارة   19

 المدعومة.
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 20بناءأنشطة الفي خطر توظيف األطفال ( 8
 

 ةجتماعياآلثار اال 6.1.4

 نساء والنازحين داخليا  تعولها سر الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك األسر التي المحتمل لألستبعاد ( اال9
 صغار تجار التجزئة من قوائم الموردين المؤهلينل المحتملستبعاد ( اال10
 في الوصول إلى الطاقة النظيفة والحديثة الجنسانيةالفجوة ( 11

                                                      

 
 .عاما   18الذي لم يبلغ سن ألغراض "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"، الطفل هو الشخص   20
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  7الفصل 
 من اآلثارتخفيف التدابير 

 .6الموضحة في الفصل  ثارآلمن ايحدد هذا الفصل تدابير التخفيف  .92

عن  بناءمن اآلثار البيئية واالجتماعية المرتبطة بالتركيب / العلى التخفيف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع عمل سي .93
 :طريق

 بناءالبنود البيئية واالجتماعية في جميع عقود التوريد / التركيب / الإدراج  (1
 بنودموظفي المقاول بهذه الإلمام التأكد من  ( 2
واتفاقيات منظمة العمل الدولية السارية بشأن ظروف ( 5/1995رقم  مطالبة المقاولين باالمتثال لقانون العمل الوطني )المرسوم( 3

 .مكان العمل
 .مطلوبعلى النحو الإعداد أدلة السالمة أو كتيبات للمقاولين  ( 4

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بشكل مباشر لضمان عدم استبعاد األسر الفقيرة والضعيفة، وإدراج وأخيرا، سيتدخل  .94
 .صغار تجار التجزئة في قوائم الموردين المؤهلين

 

 المحتملة وتدابير التخفيف المطابقة ثاراآل .2الجدول 

 تدابير التخفيف المحتمل ثراأل 

 المجتمع والسالمةصحة 

مؤقت لألنشطة االقتصادية والحركة أثناء التركيب / التعطيل ( ال1
 بناءال

 جدول  بشأنعالم والتنسيق مع المجالس المحلية والجمهور اإل
 الصيانة

 تقصير فترة العمل 
 توفير وصول بديل للمساكن والشركات على جانب الطريق 
 تجنب العمل خالل ساعات الليل 

 نصب حواجز قابلة لإلزالة في المناطق شديدة الخطورة  / التشغيل بناءالعامة أثناء التركيب / الالسالمة  ( 2
  يةتحذير الفتات تثبيت 
  مالئمةسقاالت التدريع الحماية 

 اآلثار البيئية العامة

مخلفات البناء ومواد النفايات، وعلى األخص البطاريات تصريف  ( 3
 واأللواح المستهلكة

   نفايات الصلبة في مواقع محددة من للالسليم التصريف
 خالل اإلجراءات المسموح بها

 البطاريات تدوير عادة المناسبة إلمسارات التأكد من وجود ال
 و تصريفها

 بشأن االكتشافات العرضية ا  تشمل أحكامعقود   كبيرةالالممتلكات الثقافية المادية ب لحقتاألضرار التي  ( 4
  اآلثار في  مديريةمحتمل، االتصال مع الكتشاف االفي حالة

 .سريعوالعمل التقييم الوزارة الثقافة أو جامعة محلية إلجراء 

 الصحة والسالمة المهنية
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توفير التدريب على الصحة والسالمة المهنية لجميع   العملوإصابات حوادث ( 5
 الموظفين المشاركين في األعمال

  وأحذية السالمة العامة، خوذالية، و واقالقنعة األتوفير ،
 ونظارات السالمة، حسب االقتضاء

 سدادات األذن بالعمال في المناطق عالية الضوضاء زويد ت
 ذنأغطية األأو 
 تأكد من توفر صندوق اإلسعافات األوليةال 

صدمات الكهربائية وحماية التدريب العاملين على تجنب   خطر على العمال من الصدمات الكهربائية( ال6
 لها واالستجابةمنها أنفسهم 

، مما يؤدي في الموقعالصرف الصحي أو إمدادات المياه  رداءئة ( 7
 والمرضاالعتالل إلى 

 مياه الالوصول إلى المراحيض و إمكانية تزويد الموظفين ب
 الصالحة للشرب

عاما  عند  18العمال أكبر من أعمار تحقق من أن ال  21أنشطة البناءفي خطر توظيف األطفال ( 8
 التوظيف

  عاما   18استبعاد جميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
  مراجعة الوثائق التي يمكن التحقق منها والمتعلقة بسن

 ها.العمال واستبقاء نسخ من

 اآلثار االجتماعية

االستبعاد المحتمل لألسر الفقيرة والضعيفة، بما في ذلك األسر ( 9
 داخليا  نازحين نساء والعولها ت التي

  ضمان اإلنصاف والشفافية من خالل استهداف المناطق
الريفية وشبه الحضرية مع إيالء االهتمام للوصول إلى المقترضين 

مان أن معايير األهلية للمستفيدين ستكون من خالل ضألول مرة و 
 تواصلمن حملة ال شفافة وجزء  

ر التجزئة من قوائم الموردين صغار تجاالمحتمل لستبعاد اال( 10
 المؤهلين

  من االعتماد قدر اإلمكان على سلسلة التوريد المحلية و
 فنيةالخدمات الزودي استهداف مخالل 

 زودي لتجار التجزئة والمستوردين ومفني توفير التدريب ال
 فنية ألنظمة الطاقة الشمسية الخدمات ال

مصنفة المحلية إجراء مناقشات جماعية مع المجتمعات   الوصول إلى الطاقة النظيفة والحديثةفي بين الجنسين  الفجوة ( 11
 حسب نوع الجنس 

 فنية لمنظمات المجتمع النسائيالمساعدة ال 
 حمالت التوعية 
  وظائف في فريق المشروع لل ممثلة للنساءقصيرة قائمة إعداد 

 تدابير التخفيف األخرى  7.1

في حلول صغيرة ومتوسطة ألنظمة المياه القائمة )لخفض تكاليف االنخراط حدة لخدمات المشاريع يتوقع مكتب األمم المت .95
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيقوم . 1.2 الفرعي العنصرشروط معينة في المراحل الالحقة من تنفيذ مع مراعاة الديزل( وقود 

التصميم المقترح و"إطار اإلدارة البيئية يكون بعد ذلك بإجراء تقييم لممارسات إدارة الموارد المائية واستدامة الموارد المائية لضمان أن 
 .حافظان على استدامة الموارد المائية لجميع المستخدمينم واالجتماعية"

                                                      

 
 .عاما   18ن الذي لم يبلغ سألغراض "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"، الطفل هو الشخص   21
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يستهدف ، تجار التجزئةصغار سر الفقيرة والضعيفة و المحتمل لأل ستبعادللتخفيف من حدة التوتر االجتماعي بسبب اال .96
وصول إلى المقترضين ألول مرة، وستكون معايير األهلية مكانية الالمشروع المناطق الريفية وشبه الحضرية مع إيالء اهتمام خاص إل

 .ا  لمؤسسات التمويل األصغرسيتم تغطية هذا الجانب كجزء من التقييم المذكور سابقتواصل. من حملة ال للمستفيدين شفافة وجزء  

إجراء حملة و تتمثل إجراءات التخفيف اإلضافية للمخاطر االجتماعية في إجراء مجموعات التركيز قبل إطالق البرنامج؛ و  .97
طة تعزيز الشفافية باستخدام بوابة مبنية على نظام المعلومات الجغرافية تعين جميع أنشو توعية لضمان الشفافية والمشاركة المجتمعية؛ 

توعية ي كة محلية للقيام بحملت  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صدد االستعانة بشر ذ إجراء رفع المظالم. إن تنفيالمشروع؛ و 
 (.2020-2019و  2018-2019)
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  8الفصل 
 المشروع الفرعيفرز 

مكتب األمم المتحدة  الفرعية التي أعدها مشاريعجميع مقترحات الرز على ف ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيعمل .98
وفقا  لإلجراءات الموضحة في هذا الفصل، ( عنصر االستجابة الطارئة لحاالت الطوارئ  / 3و  2و  1لخدمات المشاريع )العناصر 

 .ستواه ومالالزم تحديد نوع التقييم لالمشاريع الفرعية، و تنشأ عن لتحديد القضايا البيئية واالجتماعية التي قد وذلك 

البيئية واالجتماعية وبناء القدرات، سيضمن  ثارمعالجة اآلعلى لقدرة مؤسسات التمويل األصغر رز ما قبل االختيار من خالل الف .99
بقدرات كافية إلدارة متطلبات الضمانات واالمتثال متمتعة مؤسسات التمويل األصغر  تكون  أن األمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب

على تحديد  ب األمم المتحدة لخدمات المشاريعمكت سيعمل في إطار عملية االختيار، و عموما   انات البنك الدولي.لسياسات ضم
 .الحالي في البلد نزاعالمشاركة في المشروع لكيانات احتفظت بقدراتها ووظائفها على الرغم من ال

 خطوات عملية الفرز 8.1

يلهم من قبل المشروع سيقوم المقاولون الذين يتم تمو . السلع والخدمات األعمال، وكذلك شراءتتضمن أنشطة المشروع إن  .100
ل بتركيب جميع سلع البنية التحتية، مثل مصابيح الشوارع واأللواح الشمسية، أو غيرها من المعدات الكبيرة التي اعمأ بموجب عقد 

 .يشتريها المشروع

 تطبيقالقابلية . 1الخطوة 

البيئية واالجتماعية المباشرة  ثارمدى اآل بتحديد يام ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةفي ق للفرزتتمثل الخطوة األولى  .101
بيئية  آثار للمشروع الفرعي المحتمل أن يكون  من غير ال حاجة لمزيد من االهتمام إذا كان. وغير المباشرة المحتملة لكل مشروع فرعي

 .أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة

 (القائمة السلبية) يةاألهل. 2الخطوة 

ضابط الضمانات  سوف يقوم. إطار المشروع ضمنالخطوة الثانية هي تحديد ما إذا كان المشروع الفرعي مؤهال  للتمويل  .102
 :بتحديد وتحليل وتقييم ما إذا كان من المحتمل أن يحتوي المشروع الفرعي على أي من الخصائص التالية البيئية واالجتماعية

 :مثلسمات الفئة أ، 
 الضارة الكبيرة الحساسة أو المتنوعة أو غير المسبوقة أو التي تؤثر على مساحة أوسع من  ثاراألنشطة ذات اآل

 المواقع أو المرافق الخاضعة لألعمال المادية
 كبيرةإعادة التوطين ال 
  المساحات الخضراء" الفرعية"مشاريع 

 النفايات الصلبة
  الجديدالتصريف  موقع 

 ري ال
  منها القائمةالمشاريع أو التوسع في  ةجديدالبناء مشاريع الري والصرف. 

 أنشطة توليد الدخل
 األنشطة التي تنطوي على استخدام الحطب، بما في ذلك األشجار واألدغال 
 هااألنشطة التي تنطوي على إنتاج المواد الخطرة أو المتفجرات أو استخدام 

 ةلاالعم
 األطفال أو العمل القسري أو  المحتملة ذات الصلة بتدفق العمالةكبيرة ال العكسية ثاراألنشطة ذات اآل 
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  (OP 4.04) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للالموائل الطبيعية، 
 يعية الحرجة والمناطق على الموائل الطب ثارعلى الموائل الطبيعية، وال سيما اآل ثارينبغي استبعاد األنشطة ذات اآل

 .والمناطق المحميةالعالية تنوع البيولوجي القيم الحساسة و 
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 (OP 4.09) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للالمبيدات، 
  فئات منظمة الصحة العالمية المصنفة ضمناألنشطة التي تتطلب مبيدات اآلفات IA أو IB أو II. 

 (OP 4.11) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للالموارد 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 

  (OP 4.12) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للإعادة التوطين القسري، 
  أو نقل األشخاص المتضررين من المشروع أو أي شكل آخر قسريا  األراضي االستحواذ على األنشطة التي تتطلب

 األراضياالستحواذ على من أشكال 
  أو واضعي اليد المعتديناألنشطة التي تتطلب نقل 

 (OP 4.36) بنك الدوليالسياسة التشغيلية لل ،الغابات
 أو الموائل الطبيعية الهامة ذات الصلة الهامةل أو تدهور كبير في مناطق الغابات تنطوي على تحو  األنشطة التي 

 (OP 4.37) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للسالمة السدود، 
 قائمسد ، أو أي أنشطة قد تتأثر بتشغيل إعادة تأهيل أي سدود 

 (OP 7.50) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للفي الممرات المائية الدولية، المشاريع 
  ةغير الوطنيالكيانات المتشاطئة األنشطة التي تؤثر على 

 
 .إطار المشروع ضمنللحصول على الدعم  كون مؤهالا يأي من السمات المذكورة أعاله لن يمتلك كل مشروع فرعي 

 / المقاولين المثبتيناستخدام . 3 ةالخطو 

ستخضع جميع المشاريع الفرعية التي تنطوي على أعمال . عمالعقود األالخطوة الثالثة هي تحديد ما إذا كان المشروع الفرعي يتضمن توفير 
 (.10لبنود اجتماعية وبيئية للمقاولين )الفصل 

 اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة. 4الخطوة 

البيئية واالجتماعية باستخدام القائمة  ثارآلمن حيث اكل مشروع فرعي رز بف ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيقوم .103
 :المرجعية التالية

 تخطيط استخدام األراضيأ( التنطيق و 
ستخدام السائدة النماط األتعارض مع سيأو تنطيقها وتخطيطها هل سيؤثر المشروع الفرعي على استخدام األراضي و  .1

 األراضي؟
 للموقع؟ إخالءهل سينطوي المشروع الفرعي على اضطراب كبير في األراضي أو  .2
تقع في هل محتملة عن طريق االستخدام الحضري أو الصناعي أو عديات هل ستتعرض أرض المشروع الفرعي لت .3

 ؟منطقة مخصصة للتنمية الحضرية أو الصناعية

 المرافق والتسهيالتب( 
 هل سيتطلب المشروع الفرعي إنشاء مرافق إنتاج مساعدة؟ .4
لدعم القوى العاملة أثناء البناء )على اإليواء يرة من وسائل الراحة أو خدمات هل سيتطلب المشروع الفرعي مستويات كب .5

 عامال (؟ 20سيحتاج المقاول إلى أكثر من هل سبيل المثال، 

 تلوث المياه والتربةج( 
 هل سيتطلب المشروع الفرعي كميات كبيرة من المواد الخام أو مواد البناء؟ .6
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 يسبب تآكل التربة؟سهل سيولد المشروع الفرعي كميات كبيرة من النفايات المتبقية أو نفايات مواد البناء أو  .7
)على سبيل المثال، من الزيوت والشحوم والوقود من  ياههل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث محتمل للتربة أو الم .8

 ساحات المعدات(؟
ياه الجوفية والسطحية بمبيدات األعشاب للتحكم في الغطاء النباتي والمواد هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث الم .9

 الكيميائية )مثل كلوريد الكالسيوم( للتحكم في الغبار؟
نوعية  حدارالطرق، وان شقهل سيؤدي المشروع الفرعي إلى زيادة في الرواسب العالقة في الجداول التي تتأثر بتآكل  .10

 ه مجرى النهر؟المياه وزيادة الترسيب في اتجا
 استخدام مواد كيميائية أو مذيبات؟على المشروع الفرعي نطوي هل سي .11
النفايات، مطامر ، و حفر اإلمدادهل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في حق الطريق، و  .12

 وساحات المعدات؟
على  شجعمما يوما إلى ذلك، قالع والممداد هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى إنشاء أجسام مائية راكدة في حفر اإل .13

 تكاثر البعوض وناقالت األمراض األخرى؟

 المواد الخطرةو الضوضاء وتلوث الهواء د( 
 الضارة؟هواء انبعاثات الزيد المشروع الفرعي من مستويات هل سي .14
 هل سيزيد المشروع الفرعي من مستويات الضوضاء المحيطة؟ .15
 تخزين أو تداول أو نقل مواد خطرة؟على المشروع الفرعي  نطوي هل سي .16

 تدمير / تعطيل األراضي والنباتاته( 
 ؟تنميتهاهل سيؤدي المشروع الفرعي إلى استخدام غير مخطط للبنية التحتية التي يجري  .17
والتي ال تناسب إخالءها هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي تم  .18

 راعة؟الز 
 (؟شق والطمرأنماط التصريف السطحي والجوفي )في مناطق القطع هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى  .19
 الطرق؟ شقفي كتلية والحركات النزالقات واالنحدارات هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى االنهيارات األرضية واال .20
مصارف مغطاة مكثفا  محموال  على  يتلقى تدفقا  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تآكل األراضي تحت قاع الطريق الذي  .21

 أو مفتوحة؟
والتي ال تناسب إخالءها هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي تم  .22

 الزراعة؟
الذي تثيره  هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى مخاطر صحية وتدخل في نمو النباتات متاخم للطرق بواسطة الغبار .23

 المركبات؟

 نزع الملكية واالضطراب االجتماعيو( 
 سلبا ؟ هل سيؤثر المشروع الفرعي على األشخاص النازحين داخليا   .24
 ةاجتماعي اضطراباتتتسبب في والتي مستحثة من قبل العمال وغيرهم مستوطنات هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى  .25

 ؟ةواقتصادي
 ؟بسبب مواقع مساكن اإلنشاءاتطراب بيئي واجتماعي من هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى اض .26
 هل سيتسبب المشروع الفرعي في نزوح اقتصادي؟ .27
 خرى غير رسمية؟الفئات األأي اقتصاديا  أو ماديا ، أو العشوائيات، هل سيحل المشروع الفرعي مؤقتا  محل  .28
 در الدخل؟ااإلنتاجية أو مصهل سيسبب المشروع الفرعي خسارة في األصول  .29
 هل سيحد المشروع الفرعي من الوصول إلى الموارد؟ .30
هل سيؤثر المشروع الفرعي على سبل العيش أو األشخاص الضعفاء، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو األرامل أو كبار  .31

 السن؟
إلى تفاقم النزاعات االجتماعية  هل سيخلق المشروع الفرعي نزاعا  اجتماعيا  حول توزيع المنافع أو الموارد أو يؤدي .32

 القائمة؟
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المذكورة  ثارمن اآلأثر أي قد نشأ للقيام بزيارات ميدانية لتحديد ما إذا كان  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية قد يحتاج .104
فإن ، 6الفصل كما هي واردة في خاصة بالقطاع  آثارالمذكورة أعاله، أو أي  ثارمن اآلفي أي أي مشروع فرعي . في حال تسبب أعاله

عين في هذه المختصرة ف والتخفي خطة التقييم. وتأخذ المحددة ثاروخطة للتخفيف من اآلناشئة، ال ثارتقييم اآلذلك سوف يستدعي 
 (.7( وتدابير التخفيف المطابقة )الفصل 6)الفصل مشكالت االعتبار قائمة ال

 مشروع الفرعيللمخاطر المستويات . 5الخطوة 

أحد مستويات بتحديد  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية المذكورة أعاله، سيقوم ةوالعمليالمرجعية للفرز قائمة على ضوء ال .105
 .كل مشروع فرعي مؤهلل المخاطر التالية

 بيئية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة )ما يعادل الفئة آثارالمشاريع الفرعية التي من غير المحتمل أن يكون لها . 1المستوى 
حماية مثل البنود الخاصة بالمقاولين أو تقييمات مستندات ال تتطلب هذه المشاريع الفرعية (. OP 4.01السياسة التشغيلية ) في ج

 .أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية األثر البيئي واالجتماعي
المثبتون تدار من قبل البناء العامة التي  آثارتتجاوز  آثارالمشاريع الفرعية التي تنطوي على أعمال ولكن ليس لها . 2 ى المستو 

 (.10انظر الفصل ) البنود البيئية واالجتماعية للمقاولين استخدامإال تتطلب هذه المشاريع الفرعية لن . المقاولون  /
أعاله والفصل مرجعية قائمة الالانظر ) بيئية أو اجتماعية آثارأكثر من ثالثة في ب المشاريع الفرعية التي ال تسب. 3مستوى ال
 ثارتقييما  مقصورا  على اآل هذه المشاريع الفرعية سوف تتطلب باإلضافة إلى البنود البيئية واالجتماعية الخاصة بالمقاولين، (.6
سيقوم مكتب . 7، مع مراعاة تدابير التخفيف الموضحة في الفصل ثاروكافية خاصة بهذه اآل مناسبة وستحدد تدابير تخفيفناشئة ال

 .األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المحليون بتنفيذ هذه التدابير
تقييم كامل لألثر  ستحتاج هذه المشاريع الفرعية إلى. بيئية واجتماعية كبيرة آثارالمشاريع الفرعية التي تؤدي إلى . 4مستوى ال

(. OP 4.01السياسة التشغيلية ) ي)ب( ف التي تفي بمتطلبات مشاريع الفئةو  دارة البيئية واالجتماعيةلإلطة واالجتماعي وخالبيئي 
تدابير ( و 6)الفصل مشكالت االعتبار قائمة العين في  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةسيأخذ تقييم األثر البيئي واالجتماعي وكذلك 

 (.7)الفصل التخفيف المطابقة 

 نموذج الفرز 8.2

بإعداد  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية في غضون أسبوع واحد من استالم مسودة اقتراح المشروع الفرعي، سيقوم .106
عي للتطبيق على المشروع الفر  قابال  ة طار اإلدارة البيئية واالجتماعيإ ما إذا كان( وتوقيعه مع ذكر 1 رفقفي المالنموذج )الفرز نموذج 

 .في القائمة السلبيةالواردة أي من السمات سيتسبب في إذا كان المشروع الفرعي ما و 

البيئية مشكالت كيفية معالجة كل من الفيه يشرح  ا  قسموسيدرج سيشير نموذج الفرز إلى مستوى مخاطر المشروع الفرعي،  .107
. عند الضرورة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةو  االجتماعييتضمن توجيهات حول إعداد تقييم األثر البيئي و سواالجتماعية الناشئة، و 

الموّقع إلى مدير البرنامج ومهندس المشروع الفرعي ذي الصلة لمزيد رز بتمرير نموذج الف ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيقوم
 .من المعالجة
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 9الفصل 
 للمشروع الفرعي واالجتماعيةاإلدارة البيئية تقييمات األثر البيئي واالجتماعي وخطط 

عنصر االستجابة الطارئة  ، بما في ذلك المشاريع الفرعية في إطار4والمستوى  3المستوى ضمن المشاريع الفرعية إن  .108
اإلجراءات تفاصيل هذا الفصل . سوف ستناول الخاصة بالمشروع الفرعيمستندات الضمانات إعداد سوف تتطلب ، لحاالت الطوارئ 

 .إلعدادهاالالزمة والمساءلة 

 المرجعية الشروط إعداد  9.1

 مشاريعالتخفيف )الخطط و المختصرة  اتتقييمبإعداد مسودة الشروط المرجعية للضابط الضمانات البيئية واالجتماعية قوم سي .109
 (.3الفرعية من المستوى 

أيضا  بإعداد الشروط المرجعية المتعلقة بتقييمات األثر البيئي واالجتماعي  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةكما سيقوم  .110
(، ومن خالل مدير البرنامج، سيتم تقديمها إلى البنك الدولي 4وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية )المشاريع الفرعية من المستوى 

 .الفرعية من المستوى الرابع مشاريعي على الللبنك الدول المسبقة ستقتصر المراجعة  لمراجعتها وإجازتها.

من المستوى  وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية األثر البيئي واالجتماعي اتتقييملعلى مخططات تفصيلية  3 مرفقيحتوي ال .111
الفرعية،  مشاريععة للبتحديد وتلخيص المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية المتوق يجب أن تقوم خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية. 4

واإلبالغ، والجداول الزمنية المتوقعة لتنفيذها، والتكاليف والمساءلة فيما  مراقبةووضع إجراءات للتخفيف منها، بما في ذلك متطلبات ال
ها، والطرائق المستخدمة، ومواقع أخذ مراقبتوينبغي أن تحدد المعلمات المراد . يتعلق بتنفيذ تدابير التخفيف المتفق عليها واإلشراف عليها

 .2، مع مراعاة تدابير التخفيف المذكورة في الجدول اتقياسالالعينات، وتواتر 

 مستندات الضماناتإعداد  9.2

تقييمات مختصرة عداد أو من خالل استشاريين يوظفهم، بإ مباشربشكل ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية، إما  سيقوم .112
 .3المستوى من الفرعية  مشاريعللاإلفصاح عنها بالنسبة و وخطط للتخفيف 

وخطط اإلدارة  اختيار االستشاريين إلعداد تقييمات األثر البيئي واالجتماعي سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع .113
مستندات باإلشراف على إعداد ال واالجتماعيةضابط الضمانات البيئية  سوف يقوم. 4الفرعية من المستوى  مشاريعلل البيئية واالجتماعية

إلى  وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية األثر البيئي واالجتماعي اتسيقوم مدير البرنامج بتقديم مسودة تقييم. مع االستشاريينواصل والت
 اإلفصاح عنها.البنك الدولي لمراجعتها وإجازتها و 

 التشاور ومتطلبات اإلفصاح 9.3

المتضررة من المشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية  لفئاتمشاورات مع ا الضمانات البيئية واالجتماعيةضابط سينظم  .114
سيكون الغرض من . يأخذ بعين االعتبار وجهات نظر أصحاب المصلحةسالفرعية و  مشاريعحول الجوانب البيئية واالجتماعية لل

ومعالجتها.  مخاوفهمتوثيق ( 2( إبالغهم باألنشطة التي يتعين االضطالع بها وجدولها الزمني واآلثار المحتملة لها؛ )1المشاورات هو: )
هذه المشاورات في أقرب وقت ممكن، وسوف يوفر المواد ذات الصلة قبل التشاور، في  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيبدأ

مستندات أن تتضمن  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سوف يضمنالتشاور معها.  التي يتم فئاتلل ينومتاح ينكل ولغة مفهومش
التي تم التعبير عنها، وكيف  شواغلوما هي الوالمكان والزمان، ، اتم استشارتهاألطراف التي ملخصات استشارية، تشير إلى الضمانات 

 .في مكتب المشروع مشاوراتسيتم االحتفاظ بسجالت ال شواغل.تم تناول هذه ال

أو تركيز تأخذ المشاورات شكل مجموعات . قد ستأخذ عملية التشاور في االعتبار السياق االجتماعي والثقافي لليمن .115
منفصلة للنساء  بتنظيم مشاورات ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةعند الضرورة، سيقوم . و اتالمجتمع زعماءمناقشات مع شيوخ / 

ضابط الضمانات  ونظرا  للصراع المستمر، سيضمنمستندات الضمانات. واحتياجات خاصة أثناء إعداد شواغل لضمان مراعاة أي 
أيضا  عدم تعرض األفراد الذين تمت استشارتهم للمخاطر كجزء من مشاركتهم في مشاورات المشروع الفرعي، على  البيئية واالجتماعية
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شكل  قد تأخذ االستشارات. من خالل تجنب االجتماعات الكبيرة، وعدم الكشف عن المعلومات / الصور الشخصيةسبيل المثال 
 .المقابالت الفردية و / أو االجتماعات المنفذة في أماكن آمنة باستخدام استبيانات محدودة

شاورات، بما في ذلك الميزانيات، في سيضمن ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية إدراج األحكام والخصائص الخاصة بالم .116
 الشروط المرجعية ذات الصلة ومستندات الضمانات الالحقة.

ضابط الضمانات البيئية  ، سوف يضمنعنصر االستجابة الطارئة لحاالت الطوارئ  الفرعية في إطار مشاريعبالنسبة لل .117
إذا حددت عملية الفرز أن الفئات المعرضة قد  بيئي واالجتماعيأن يتم إجراء تقييم اجتماعي سريع كجزء من تقييم األثر ال واالجتماعية

 .فاقمهاتتأثر بالمشروع الفرعي أو أن المشروع الفرعي قد يخلق النزاعات االجتماعية أو ي

 المشروع الفرعيآثار تنفيذ تدابير التخفيف من  9.4

المشاريع الفرعية من في خطط التخفيف )لواردة اعن تنفيذ التدابير  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مسؤوال  يكون  .118
، وفقا لتدابير قاولينالتي تقع خارج نطاق سيطرة الم( المستوى من  الفرعية مشاريعالوخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية )( 3المستوى 

األشخاص والمجتمعات المتأثرة  معباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للمشاريع الفرعية أن تتشاور بشكل منتظم . 7التخفيف المحددة في الفصل 
 .بالمشروع خالل تنفيذ المشروع الفرعي، حسب الضرورة، لمعالجة القضايا المتعلقة بالضمانات التي تؤثر عليهم
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 10الفصل 
 البنود البيئية واالجتماعية للمقاولين

المقاولين وسوف  /مثبتينشرة  لسيطرة الالفرعية من األنشطة التي تخضع مبا مشاريعتنتج معظم اآلثار البيئية واالجتماعية لل .119
، والتي قد تمثل معظم المشاريع الفرعية، 2. بالنسبة للمشاريع الفرعية من المستوى المقاولينالمثبتين/ يتم تخفيفها مباشرة  من قبل نفس 

المقاولين بالتخفيف الفعال  /ثبتين الم ولذلك، فإن ضمان قيامستتكون خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية فقط من تدابير ينفذها المقاولون. 
ولذلك، سيكفل مكتب األمم المتحدة لخدمات . المشروعآثار هو جوهر استراتيجية التخفيف من  األعمال اإلنشائيةالمتعلقة ب ثارمن اآل

 .ةاإلنشائي عمالزامية من عقود األأجزاء إل بناءالمشاريع أن تكون اإلدارة البيئية واالجتماعية ألنشطة ال

في وثائق  22البنود البيئية واالجتماعية الموحدةبإدماج وشركاؤه المحليون  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيقوم  .120
قادرين على و ن على دراية بمتطلبات األداء البيئي واالجتماعي المتوقعة منهم، و المحتملالمناقصون المناقصة ووثائق العقد، بحيث يكون 

وشركاؤه المحليون  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع سيقوم. مطلوب منهم تنفيذ البنود طوال مدة العقدمناقصاتهم، و ذلك في إظهار 
 .لهذه البنودقاولين امتثال المإنفاذ ب

 :أربع قضاياالبنود تغطي  .121

 البيئة والصحة والسالمة( 1
 من قبل المقاول ةواالجتماعي ةالبيئي مراقبةال( 2
 االلتزامات البيئية واالجتماعية( 3
 آلية التظلم للعمال( 4

. كما للمشروع الفرعي في جميع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية بإدراج بنود مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعقوم سي .122
 المتطلبات البيئية واالجتماعية للمشروعأي تدريب مطلوب للمقاولين لفهم  للمشروع الفرعي خطط اإلدارة البيئية واالجتماعيةستحدد 

 ومراعاتها.

 والصحة والسالمة البيئة 10.1

 .قضايا البيئة والصحة والسالمةوالتي تعالج مقاولين على بنود ال 2المرفق يحتوي  .123

 من قبل المقاولين ةواالجتماعي ةالبيئيالمراقبة  10.2

وأن يقدموا تقارير عن القضايا مراقبة السجالت واالحتفاظ بها ن يمقاولسيطلب مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع من ال .124
بطريقة مقبولة لدى البنك  ،وحجمه أنشطة العقدمع  سيكون تطبيق هذا الشرط متناسبا  . هم الفرعيةمشاريعالبيئية واالجتماعية التالية ل

 :الدولي

)حوادث الوقت الضائع، حاالت العالج  لألسباب المقابل ساعات العمل، الحوادث القابلة للتسجيل والتحليل الجذري  :السالمة( 1
، واألنشطة العالجية والوقائية المطلوبة )على سبيل الحوادث الوشيكة ذات االحتمالية العاليةالطبي(، حاالت اإلسعافات األولية، 
 (.وما إلى ذلكوالتدريب على المهارات  ،مختلفةالجديدة أو المعدات الالمثال، تحليل سالمة العمل المنقح، 

البارز وكيفية التعامل معها، و الحوادث الوشيكة ذات االحتمالية العالية بيئية و الحوادث : الالحوادث الوشيكةبيئية و الحوادث ال( 2
 .والدروس المستفادةمنها، 

ل اعمالزمني للمشروع، وواجهات األالجدول مقارنة بالتي تم تنفيذها واستكمالها، والتقدم المحرز : وهي األعمال األعمال الرئيسية( 3
 (.الرئيسية )مناطق العمل

تراخيص والقانون الوطني )عدم االمتثال القانوني(، التزامات المشروع، أو متثال للحاالت عدم اال( المتطلبات البيئية واالجتماعية: 4

                                                      

 
 .خطة عمل الضمانات( كما هو موضح في ECOPالممارسات البيئية القياسية )مدونات تشكل هذه البنود   22
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 .األخرى البيئية واالجتماعية  متطلباتال
التاريخ دراج إل-بما في ذلك السلطات من قبل المقاول أو المهندس أو غيرهم،: الجتماعية( عمليات التفتيش والمراجعة البيئية وا5
 .والنتائج الرئيسية واإلجراءات المتخذةالتي تمت مراجعتها، والمواقع التي تمت زيارتها والسجالت  ،المفتش أو المراجعاسم و 
، السن مع الجنساني (، النوعمواطنون غير محليينمحليون، واطنون م مغتربون،)بلد األصل شارة إلى اإلعدد العمال،  ( العمال:6

 يين(.، إدار ينمهني ،يينمهرة، إشراف مهرة،غير عمال ومستوى المهارة ) على عدم عمل األطفال،إبراز البرهان 
 .بما في ذلك التواريخ وعدد المتدربين والموضوعات( التدريب على القضايا البيئية واالجتماعية: 7
التاريخ دراج إل –المستمرة ئية اإلنشاناجمة عن األعمال رئيسية خارج الموقع  آثارتفاصيل أي عمل خارج الحدود أو ( إدارة اآلثار: 8

 .واإلجراءات المتخذة ثاروالموقع واآل
واإلفصاح عن  النقاط البارزة، بما في ذلك االجتماعات الرسمية وغير الرسمية،: مشاركة أصحاب المصلحة الخارجيين( 9

أصحاب المصلحة،  فئاتصيل النساء والرجال الذين تم التشاور معهم والمواضيع القادمة من مختلف اتفدراج إل–المعلومات ونشرها 
 (.بما في ذلك الفئات الضعيفة )مثل المعاقين والمسنين واألطفال وغيرهم

قد تأتي التهديدات من أطراف -أثناء أدائه لعمله قاول المتفاصيل المخاطر التي قد يتعرض لها : تفاصيل أي مخاطر أمنية( 10
 .المشروع خارجمن  أخرى 
القرار )إن وجد( و ؛ اإلجراءات المتخذة والتواريخ؛ تقديمتاريخ الو  والتظلم،الوقوع، التفاصيل بما في ذلك تاريخ : العمال تظلمات (11

منذ التقرير السابق وتلك التي لم تحل  مستلمةالمدرجة تلك التظلمات ال يجب أن تشمل-لم يتم اتخاذها بعد التي متابعة الوالتاريخ؛ و 
 .في وقت ذلك التقرير

المتخذة والتاريخ )التواريخ(، القرار  إلجراءاتالمتخذ/ ا، اإلجراء تقديمتاريخ الالتظلم و : أصحاب المصلحة الخارجيين تظلمات( 12
منذ التقرير السابق وتلك التي لم تسلمة المتلك المدرجة تظلمات يجب أن تتضمن ال .)إن وجد( والتاريخ، والمتابعة التي يتعين اتخاذها

 اني.نوع الجنساليجب أن تكون بيانات التظلم مصنفة حسب . تحل في وقت ذلك التقرير
 .( التغييرات الكبيرة على الممارسات البيئية واالجتماعية للمقاول13
البيئي  داءاألأو المالحظات المتعلقة ببشأن النقص اإلجراءات المتخذة استجابة لإلخطارات السابقة  وإدارة األداء: نقصال( 14

مكتب األمم المتحدة لخدمات  قرري. وينبغي مواصلة اإلبالغ عنها إلى أن و / أو خطط اإلجراءات الواجب اتخاذهاواالجتماعي 
 .بصورة مرضيةقد حلت المشكلة بأن  المشاريع

 زامات البيئية واالجتماعية للمقاولينااللت 10.3

منهم وضع  سيكون المقاولون مسؤولين قانونيا  وماليا  عن أي ضرر بيئي أو اجتماعي يسببه موظفوهم، وبالتالي يتوقع .125
ما سوف تشمل هذه و ي. لكل تدبير تخفيف عدم االمتثال سيتم تضمين تفاصيل تكلفة. ضوابط وإجراءات إلدارة أدائهم البيئي واالجتماعي

 يلي:

 مشروع الفرعيلل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ، حيث سيتم تحديدهاإجراءات التخفيف التي سيتم تضمينها في العقد 
 البيئي كشرط في بند جداول الكمياتمتثال الخاصة بعدم االقتطاعات تضاف اال 
 كل فاتورة مقدمةقتطع في تحسب العقوبات البيئية وت 
  بيئي / اجتماعي من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع نذارال يتم تخفيفه بشكل مناسب موضع إ أثرسيكون أي 
 توجيه إنذار ، سيتم تداركقابل لل هبالنسبة لالنتهاكات البسيطة والشكاوى االجتماعية، وهي حادثة تسبب ضررا  مؤقتا  ولكن
سترجاع قد إذا أكد مهندس المشروع أن اال م اتخاذ أي إجراءات إضافيةلن يترجاع الحالة البيئية. لمعالجة المشكلة واست مقاوللل

 .تم بشكل مرض  
 االجتماعي ومتابعة المشكلة حتى يتم  ثراألتدارك بالنسبة إلى اإلشعارات االجتماعية، سيقوم مهندس المشروع بتنبيه المقاول ل

 اعتباره تأخيرا  غير مبرر.، فسيتم وقف العمل و تداركبطلب ال مقاولإذا لم يلتزم ال. حلها
 مقاول توجيه إنذار للاألثر البيئي خالل الوقت المحدد، سيقوم مهندس المشروع بإيقاف العمل و تدارك إذا لم يقم المقاول ب

 .الذي تم تحديده في مستند المناقصةممتثل له و التخفيف غير ال تدبيريوضح العقوبة المالية وفقا  ل
 لم خالف ذلك، إذا. تم بشكل مرض  سترجاع قد اإلجراءات إذا رأى مهندس المشروع أن اال لن تكون هناك حاجة لمزيد من 

 على أنها تأخير غير مبررالوضع خالل يوم واحد، فسيتم اعتبار أي أيام إضافية من التوقف عن العمل  المقاوليتدارك 
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  واحدة أو أكثرقد تشتمل اإلشعارات البيئية الصادرة عن مهندس المشروع على عقوبة بيئية 
 اإلشعارات البيئية الة من قيمة العقد، سيقوم مهندس المشروع بإح %5بما مجموعه متثال و في حالة تكرار عدم اال

 .مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع التخاذ اإلجراءات القانونيةلدى مشتريات قسم الواالجتماعية وتاريخ االستقطاع إلى 

 آلية التظلم للعمال 10.4

 :23هم العاملة، وفقا  للمبادئ التاليةا ون آلية تظلم لعمالهم تتناسب مع قو مقاوليضع ال .126

 يجب إبالغ جميع العمال بآلية التظلم في الوقت الذي يتم توظيفهم فيه، ويجب أن تكون التفاصيل حول : توفير المعلومات
 .العمال أو على لوحات اإلعالناتمتاحة بسهولة، على سبيل المثال، في وثائق إدارة آلية التظلم كيفية 

 يجب أن . في حالة التظلم والدعم وموارد المشورة المتاحة لهماللجوء يجب أن يعرف العمال إلى من يمكنهم : شفافية العملية
 شركتهم.على دراية بإجراءات التظلم الخاصة بدراء يكون جميع المدراء وكبار الم

 نتظام وتحديثها باستمرار، على سبيل المثال، من خالل اإلشارة إلى أي إرشادات يجب مراجعة العملية با: استمرار تحديثها
 .قانونية جديدة أو تغييرات في العقود أو التمثيل

 يجب أن تضمن العملية أن يتم التعامل مع الشكوى بسرية. قد تحدد اإلجراءات أنه ينبغي أوال  تقديم الشكاوى إلى : سريةال
مدير بديل، على سبيل المثال، مدير إلى رفع التظلم أوال  ليجب أن يكون هناك أيضا  خيار ال أنه إالمدير المباشر للعمال، 

 (.الموارد البشرية )الموظفين
  أي عامل يرفع شكوى ألي انتقامعدم خضوع يجب أن تضمن اإلجراءات : االنتقامعدم. 
 يجب أن تهدف  هابشكل كامل ولكن لتحقيق في المظالمالوقت الكافي لبيجب أن تسمح اإلجراءات : معقولةالزمنية الجداول ال

الوضع الطبيعي بعد استعادة التظلم، أصبح من الصعب على الجانبين عملية كلما طال أمد . قرارات سريعةالخروج بإلى أيضا  
رفع التظلم وإعداد وقت بين للذلك. يجب تحديد الحدود الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية، على سبيل المثال، الحد األقصى 

 .اجتماع للتحقيق فيه
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أو المحاكم الوطنية  ينبغي أن يكون للعامل الحق في االستئناف أمام: حق االستئناف

 .إذا كان غير راض عن النتيجة األولية
  لحق في أن يرافقه زميل، أو صديق، أو في أي اجتماعات أو جلسات استماع، يجب أن يكون للعامل ا: المرافقةالحق في

 .ممثل نقابي
 يجب أن تكون الشكوى األولية كتابية إن أمكن، جنبا  إلى حفظ السجالت المكتوبة في جميع المراحل: يجب حفظ السجالت .

 جنب مع الرد والمالحظات الخاصة بأي اجتماعات والنتائج وأسباب هذه النتائج.
 ات جماعيةمتوافقة مع أي اتفاق إجراءات التظلم يجب أن تكون : العالقة مع االتفاقات الجماعية. 
 يجب أن تكون عمليات التظلم متوافقة مع قانون التوظيف الوطنيقوانين: العالقة مع ال. 

                                                      

 
 .الخاص بمؤسسة التمويل الدولية 2من المذكرة التوجيهية لمعيار األداء )د( استنادا  إلى المرفق   23
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  11الفصل 
 واإلبالغ مراقبةال

مكتب األمم  من قبل واالجتماعيةطار اإلدارة البيئية بمراقبة التنفيذ الشامل إل ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية يقوم .127
 :المحليين، وعلى األخص وشركائهالمتحدة لخدمات المشاريع 

البيئي واالجتماعي في الوقت المناسب لجميع المشاريع الفرعية )قائمة بالمشاريع الفرعية حسب فئة رز إعداد نماذج الف  (1
 (المخاطر حسب التاريخ

في الوقت المناسب، للمشروع الفرعي وإجازتها  وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية األثر البيئي واالجتماعي اتإعداد تقييم (2
 (.التواريخمستندات مع حسب الحاجة )قائمة ال

 (للبنك الدولي )طلبات عدم الممانعة مع التواريخالمسبقة  إدارة متطلبات المراجعة  (3
أداء  مراقبة، و 2تنفيذ تدابير التخفيف في الجدول  مراقبةذلك بما في ، تنفيذ خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية مراقبة (4

 .المقاولين البيئي واالجتماعي
 (تدريب موظفي المشروع والشركاء المحليين والمقاولين )قائمة األشخاص والتواريخ واألماكن (5

 :بإعداد ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيقوم .128

 إلدراجها في التقارير الفصلية للمشروع إلى البنك الدولي ،مراقبةتقارير ربع سنوية تلخص نتائج ال (1
وتحليلها قبل إيفاد بعثات دعم التنفيذ "العكسية" المنتظمة من البنك الدولي إلى مكتب األمم  مراقبةنتائج اللتجميع تقارير  (2

 المتحدة لخدمات المشاريع
دمه مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى البنك الذي سيقو  ةواالجتماعي ةالبيئي مراقبةتقييم سنوي لجميع نتائج ال (3

 الدولي كجزء من التقرير الشامل عن تنفيذ المشروع

عليها مكتب األمم المتحدة لخدمات التي تعاقد الطرف الثالث هي أيضا  جزء من نطاق خدمات مراقبة ضمانات جوانب الإن  .129
تنفيذ تدابير التخفيف عن باإلبالغ عن االمتثال لمتطلبات الضمانات و  الثالثمراقبة الطرف  قومتوبشكل أكثر تحديدا ، سوف المشاريع. 

 .البيئية واالجتماعية

 للمشروع الفرعي قاعدة البيانات البيئية واالجتماعية 11.1

مشاركتها التي ستتم وحفظها وتحديثها، و الفرعية  مشاريعبإنشاء، قاعدة بيانات لل ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية سيقوم .130
 ما يلي: ستشمل قاعدة البيانات لكل مشروع فرعي. المحليين الشركاء مع

 نوع المشروع الفرعي، اسم المشروع الفرعي، الشريك المحلي (1
 مستوى مخاطر الضمانات (2
 إجازة مستندات الضمانات(الشروط المرجعية، إجازة ، رزنموذج الفإجازة الجدول الزمني ) (3
 أثناء التنفيذ التنسيق ومراكز الضمانات البيئية واالجتماعية ضابط تقارير اإلشراف من قبل (4
 تقارير المقاول (5
 عدم االمتثال من قبل المقاولين (6
 اإلحاالت المتعددة إلى سجل الشكاوى الخاص بآلية رفع المظالم. (7

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية 4و 3مراقبة المستوى  11.2

على األقل في الشهر لمراقبة واحدة مرة  4و 3الفرعية  مشاريعزيارات ميدانية لل عيةضابط الضمانات البيئية واالجتما سيجري  .131
 .الخاصة بهم تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية

 مراقبة المقاولين 11.3



 

Draft ESMF for Yemen Emergency Electricity Access Project Page 39 

واالجتماعي ن بمراقبة األداء البيئي و والشركاء المحلي ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية كجزء من أنشطتهم العادية، سيقوم .132
مراجعة إلى مواقع العمل، و مفاجئة ال تفقدسيشمل هذا زيارات ال. و )بما في ذلك الصور( هوتوثيق لكل مشروع فرعي خالل اإلنشاء مقاوللل

رتبط الزيارات الميدانية مع حجم األنشطة وما يواتر ينبغي أن يتناسب ت. السجالت التي يحتفظ بها المقاول والتقارير المقدمة من المقاول
وبشكل . خطيرة خالل يوم عمل واحد من وقوع الحادثتسجيل حوادث فيها يجب زيارة المواقع التي يتم . بها من آثار بيئية واجتماعية

 .موقع إنشاءات مرة واحدة على األقل أثناء تنفيذ المشروع الفرعيكل عام، يجب زيارة 

بتوثيق كل زيارة أو تفاعل مع أحد المقاولين في قاعدة البيانات، بما في القيام  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةعلى  .133
ضابط  سوف يقوم. المقاول، وأهمية عدم االمتثال، والتوجيهات المقدمة بشأن اإلجراءات التي يتعين اتخاذهاامتثال ذلك تحديد عدم 

بنود البيئية واالجتماعية في متثال للمان حل قضايا عدم االمتابعة حسب الحاجة لضالبمراكز التنسيق أو  الضمانات البيئية واالجتماعية
ين، أو مقاولال أو إجراء مزيد من االتصاالت مع موظفي، مكاتبالأو  وقد يشمل ذلك زيارات إضافية إلى موقع المقاول. الوقت المناسب

 (.10ظر الفصل لى المقاول، وغيرها من اإلجراءات حسب الحاجة )انإنذارات إنقص أو الإصدار إشعارات ب

أو أي عمل آخر، إذا لم يتخذ المقاول اإلجراء المناسب لتحقيق االمتثال للبنود البيئية  بناءفي أي مرحلة من مراحل ال .134
فعلى بيئية أو اجتماعية كبيرة أو وشيكة،  آثاربعدم االمتثال، وكانت هناك نذارات واالجتماعية بعد اإلشعارات المتكررة باالنتهاك واإل

األداء سيطرة على تم الإلى أن تمقاول بالتوقف عن العمل للأمر عني توجيه أو الشريك المحلي الم ألمم المتحدة لخدمات المشاريعمكتب ا
 .مقبولةالمستويات والوصول إلى الالبيئي واالجتماعي 

 تقارير اإلنجاز 11.4

نجاز بإعداد تقرير إمركز التنسيق المعني أو  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية المشاريع الفرعية، يقومإنجاز عند  .135
ضابط طلع سي. موصى بهاالعالجية الجراءات اإللم يتم حلها، مع اتخاذ  ةأو اجتماعي ةبيئيمسائل المشروع الفرعي، لتحديد أي 

 الخطوات التالية.الذي سيقرر و هذا التقرير مدير البرنامج على  الضمانات البيئية واالجتماعية

بتفتيش / مراقبة بإجراء عمليات ، قد يوصي تقرير اإلنجاز كبيرةالبيئية أو االجتماعية ال ثارالفرعية ذات اآل اريعمشبالنسبة لل .136
 متفرغين.روتينية دورية أثناء تشغيل المرفق من قبل متخصصين بيئيين واجتماعيين 
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  الفصل الثاني عشر
 إشراك أصحاب المصلحة

 اإلفصاح 12.1

إلى اللغة العربية(  )بما في ذلك الملخص المترجم إلطار اإلدارة البيئية واالجتماعية البيئية واالجتماعيةإلدارة إطار ا سيكون  .137
مكتب األمم المتحدة على الموقع الشبكي لمشروع و مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع في صنعاء، التابع لمشروع المتاحا  في مكتب 
 يةوزارات القطاعوفي الالمشروع الوصول إليه، ب أثرينالمتشخاص وقع وشكل يسهل على األنسخة مطبوعة في موب، لخدمات المشاريع

 .الخارجي للبنك الدولي بعد مراجعة البنك الدوليالشبكي المعنية، واألماكن العامة األخرى لمناطق تدخل المشروع(، وكذلك على الموقع 

 ملخص المشاورات 12.2

، 2018أبريل  18مشاورات مؤسسية وعامة يوم األربعاء  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالتابع لأجرى ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية 
دارة لمناقشة إطار اإلوذلك  ،مكتب الرعاية الصحية في محافظة ذمار، بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنميةبفي مقر مركز األمومة والطفولة 

 51 اتوشارك في المشاور قابلة. مشروع، وعلى األخص اآلثار / المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة وتدابير التخفيف الملل البيئية واالجتماعية
الطاقة مات خدزودي ومصغر، مجتمعات المحلية، والصحة، والتعليم، والكهرباء، وإمدادات المياه الريفية، ومؤسسات التمويل األعن الممثال  

 :الشمسية وتجار التجزئة، كما هو مبين في الجدول أدناه

 من اإلناث 21من الذكور و  30وتشمل قائمة المشاركين في اجتماعات المشاورات المؤسسية والعامة  .3  الجدول

 نوع الجنس المنظمة والمسمى االسم  
 ذكر المحلي عضو في المجتمع شولألفضل محمد ا 1
 ذكر الصندوق االجتماعي للتنمية  خالد زيد عمران 2
 ذكر مكتب التعليم حمد علي الوشليأ 3
 ذكر ب وزارة التخطيط والتعاون الدوليمكت سامر محمد المدهجي 4
الوطنية، مؤسسات التمويل األصغر،  فاضل الجنيد 5

  ذمار
 ذكر

 ذكر  الشمسيةالطاقة تاجر تجزئة بأنظمة  عماد السقاف 6
 ذكر إمدادات مياه الريف حيالصالح الف 7
 ذكر مكتب البيئة محمد الكحالني 8
 ذكر مؤسسة الكهرباء محمد مالك العزاني 9

 أنثى ميسرة أفراح الزبيدي 10
 أنثى عضو في المجتمع حمد حسينأخيرية  11
 أنثى ةاجتماعي ةباحث  شادية مقبل 12
 أنثى الصحة مكتب رم علي السنبانيام 13
الصندوق  ة،اجتماعي ةمستشار  شيماء محمد العنسي 14

 االجتماعي للتنمية
 أنثى

 ذكر عضو في المجتمع حسين محمد الهاملي 15
مؤسسة التمويل األصغر، الوطنية  شولندى احمد األ 16

 ذمار
 أنثى

 كريمي،مؤسسة التمويل األصغر، ال  نبيل محمد السمرى  17
 ذمار

 ذكر
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  أنثى عضو في المجتمع هللا الدبعي عبدناديه  18
  أنثى عضو في المجتمع  أحالم يحيى قتران 19
الطاقة تاجر تجزئة في أنظمة  محمد القادس 20

  الشمسية
  ذكر

  ذكر مزود خدمة الطاقة الشمسية هدلاأل امصد 21
  ذكر مزود خدمة الطاقة الشمسية هشام مرجان 22
  ذكر المجتمععضو في  كمال يحيى القاطن 23
  ذكر  مزود خدمة الطاقة الشمسية  محمد عمر 24
  ذكر عضو في المجتمع العزيز الفقيه حمد عبدأ 25
ي، الصندوق ستشار اجتماعم حمدأعبد هللا محمد  26

 االجتماعي للتنمية
  ذكر

  أنثى عضو في المجتمع فوزية محمد الدبعي 27
  أنثى عضو في المجتمع وردة احمد العبوري  28
  أنثى عضو في المجتمع نورية علي اليافعي 29
  أنثى ةاجتماعي ةمستشار   شجان محمد العراميأ 30
  أنثى ةاجتماعي ةمستشار   سوسن عادل 31
  ذكر مؤسسات التمويل األصغر مينأمحمد فايد  32
  أنثى عضو في المجتمع سارة الجرفي 33
  أنثى  االتحاد النسائي سميه احمد العرشي 34
  أنثى ةاجتماعي ةمستشار  زينب علي عتيق 35
  أنثى عضو في المجتمع فاطمة علي القوصي 36
  أنثى عضو في المجتمع سغبسمية علي د 37
  ذكر  مضخة شمسيةمستخدم لمزارع  محمد سعد 38
  ذكر  عضو في المجتمع  خالد صالح احمد 39
  ذكر شمسيةمضخة مستخدم لمزارع  حمود محمد الزركي 40
  ذكر عضو في المجتمع  سعد صالح عبد هللا 41
  ذكر شمسيةمضخة مستخدم لمزارع   محمد علي اللمعي 42
  ذكر مؤسسة الكهرباء شيهللا احمد الشاو  عبد 43
  ذكر مكتب العمل العام نغثيمحمد احمد الم 44
  ذكر مكتب النازحين عبد السالم النعاب 45
  ذكر عضو في المجتمع  محمد احمد 46
الطاقة تجزئة في أنظمة تاجر  سماعيل احمد زبارةإ 47

 الشمسية
  ذكر

الطاقة تجزئة في أنظمة تاجر  ربيع احمد زبارة 48
 الشمسية

  أنثى
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  ذكر الصندوق االجتماعي للتنمية نيعلي عبد الغ 49
  ذكر مؤسسات التمويل األصغر  عدنان علوي  50
  ذكر االمل، مؤسسة التمويل األصغر  زياد حمود زياد 51

 

اآلثار والمخاطر و "إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"، بما في ذلك وصف المشروع،  ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية قدم .139
 .مجموعات عمل مفصلة، تم تقسيم المشاركين إلى أربعالمناقشة ال بعدالمقابلة. و  تدابير التخفيفو البيئية واالجتماعية المحتملة، 

والمخاطر المحتملة اإلضافية  ثاربشكل إيجابي وقدموا تعليقات ومالحظات جيدة بما في ذلك اإلشارة إلى اآلاستجابوا وقد  .140
 :مع تدابير التخفيف المقترحة على النحو التالي

 :"إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية" تعليقات المشاركين على مستند

مجتمعية الخدمات المؤسساتية والزودي الطاقة الشمسية وأصحاب المصلحة من مفي مجال نشطة األتخصصات و ال كافةالمشاركون من أعرب 
ضافية اإلنقاط العن مخاوفهم وآرائهم كما هو موضح في الجدول أدناه، بما في ذلك  ،وتجار التجزئةثبتين والم مؤسسات التمويل األصغرو خاصة وال
"إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية"، والتي  فيدرج المذكورة في الجدول المقابلة تدابير التخفيف المو  / المخاطر البيئية واالجتماعية المحتملة ثارلآل

 :5أدرجت في الجدول 
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 المالئمة حول التأثيرات/المخاطر المحتملة وتدابير التخفيف  تعليقات أصحاب المصلحة .4الجدول 

 تدابير التخفيف المحتمل ثراأل 

 صحة المجتمع والسالمة

مؤقت لألنشطة االقتصادية والحركة أثناء التعطيل ال
 بناءالتركيب / ال

 جدول الصيانةبشأن  هموالتنسيق مع المجالس المحلية والجمهوربالغ إ 
 العمل تقصير فترة 
  بديل للمساكن والشركات على جانب الطريق طريقتوفير 
 تجنب العمل خالل ساعات الليل 

 نصب حواجز قابلة لإلزالة في المناطق شديدة الخطورة  / التشغيل بناءالسالمة العامة أثناء التركيب / ال
  الفتات تحذيريةتثبيت 
  مالئمةسقاالت التدريع الحماية 

الكهروضوئية من السقف األلواح احتمال سقوط 
 العلوي 

  يجب أن تكون قاعدة األلواح الكهروضوئية مثبتة بشكل جيد على سطح السقف
 أو األساس الصلب في األرض على هياكل تثبيت راسخة، لتحمل سرعة الرياح العالية

محددة وفقا  لذلك داخلية سواء الخارجية واليجب أن تكون الكابالت واألسالك   كهربائيالخطر ال
مع جميع معدات السالمة لتجنب خطر  ةالشمسيالطاقة نظام لجميع مكونات 

 في األماكن الصحيحة يةالتحذير الالفتات واألخطار الكهربائية مع حتراق اال
  في المناطق  محلياالعتبار تنوع الظروف المناخية والمناخ العين األخذ في

 الريفية الممتدة في اليمن، على سبيل المثال )ينبغي دراسة الرياح المشّعة الشمسية
والرطوبة واألمطار ودرجات الحرارة )العالية والمنخفضة( والصقيع والبرد وكافة 

الظروف الجوية القاسية وأخذها في االعتبار عند إعداد المواصفات الفنية وتصميم 
 األنظمة الشمسية

ومخاطر كابالت الصواعق ومخاطر المخاطر 
 البطاريات

  االندفاع يجب تطبيق نظام الحماية من الصواعق بما في ذلك أجهزة حماية
 المفاجئ والتأريض

 ناسبة للظروف البيئية المحلية يجب أن تحتوي البطاريات على مواصفات م
غير ناسبة و مالئمة لالستخدام واالحتفاظ بها في مكان آمن في أرفف موتطبيقات 

، مع أنظمة التهوية والتبريد واإلنذار المبكر والمراقبة ومكافحة الحريق عامةمتاحة لل
لتكون جاهزة للتنفيذ عند انتهاء صالحية الطرح منة و اآلمعالجة للوخطة المناسبة 

 .البطاريات

  اآلثار البيئية العامة
ومواد النفايات، وعلى بناء مخلفات الطرح ( 8

 البطاريات واأللواح المستهلكةاألخص 
  نفايات الصلبة في مواقع محددة من خالل اإلجراءات المسموح للالسليم الطرح

 .بها
  المناسبةطرحها و البطاريات تدوير وجود مسارات إعادة ضمان. 

أو كهربيا  قبل ذلك ويجب ماديا  فترة أطول ما لم تتضرر لالكهروضوئية األلواح يمتد عمر 
األمر نفايات وكذلك حين تصبح عندما لواح السليم في نهاية عمر األأساليب الطرح اتباع 

ومع ذلك، فإن فترة عمر . شاحنباللألجهزة األخرى مثل المحوالت وأجهزة التحكم بالنسبة 
البطارية وانتهاء الصالحية تكون أقصر بكثير، وفي الوقت الحالي ال تجري عمليات إعادة 

تنشيط باستخدام أجهزة إزالة التجديد وإعادة العملية أنه تم البدء بغير تدوير في اليمن 
في عام هذه العملية بدأت ، وقد الكبريت أو المواد الكيميائية إلطالة عمر البطاريات

بطارية سنويا ( إلى  15,000من قبل بعض الشركات الخاصة المتخصصة ) 2016
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أخيرا  إلى االنتهاء البطاريات  تصل( وعندما 2017بطارية سنويا  في عام  40,000)
يتم تجميعها وتخزينها ثم إعادة تصديرها من ِقبل بعض الشركات المتخصصة الكامل، 

تم التي بطاريات منتهية الصالحية النفايات حيث بلغت كمية األخرى في إعادة التصدير، 
عامة الهيئة الإعادة تصديرها من ميناء الحديدة إلى دول أخرى من خالل تصاريح من 

هناك حاجة التخاذ . طن 2920حوالي  2017و  2016أنه في عامي   لحماية البيئة
وإعادة التهيئة  بشكل صحيح في المناولة والتخزينالسالمة ة و صحالة و بيئخاصة بالتدابير 

 .والمعالجة المسبقة إلعادة تصدير البطاريات المستعملة
للحد من استخدام البطاريات و / أو إطالة أمد حياتها عن طريق إدخال أنظمة الطاقة و 

في ساعات النهار، مثل محدد استخدام ذات الشبكة لمرافق المتصلة وغير المتصلة ب
المدارس حيث يمكن للنظام الشمسي العمل بدون بطاريات خالل ساعات النهار المشمسة 

 ة.شمسيالالطاقة نظام ضمان استدامة لو 
الممتلكات الثقافية المادية تلحق باألضرار التي ( 9

 الهامة
 بشأن االكتشافات العرضية ا  عقود أحكاميجب أت تشمل ال 
  مع قسم اآلثار في ات، التنسيق واالتصال اكتشافاحتمال العثور على في حالة

 السريع.جراء تنفيذ التقييم واإلجامعة محلية لأي وزارة الثقافة أو 
  والسالمة المهنيةالصحة 

توفير التدريب على الصحة والسالمة المهنية لجميع الموظفين المشاركين في   العمل إصاباتو حوادث ( 10
 األعمال

 ،وقفازات السالمة، وأحذية السالمة، ونظارات السالمة، وخوذ توفير أقنعة واقية ،
 حسب االقتضاء

 أغطية األذنسدادات األذن أو بالعمال في المناطق عالية الضوضاء زويد ت. 
 تأكد من توفر صندوق اإلسعافات األوليةال. 
 بناءتضمين البنود البيئية واالجتماعية في جميع عقود التوريد / التركيب / ال 

 
لضمان تطبيق جميع تدابير الصحة والسالمة المهنية، ينبغي ذكرها بوضوح في أي عقد و 

مع خطة و السالمة ومواد كبنود غير مسعرة مع جميع أدوات جدول الكميات وإدراجها في 
كتيب السالمة، ويتم و / أو  دليللستجابة االسالمة الواجب تقديمها مع مستندات المناقصة 

 .تطبيقها بشكل صحيحالتشغيل للتأكد من التثبيت و فحص أثناء  امراقبته
ة أنفسهم منها على تجنب الصدمات الكهربائية وحمايتدريب العاملين   على العمال خطر الصدمات الكهربائية( 11

 .واالستجابة لها
يكون لديهم ، وأن جازينأن يكونوا ميجب و مباشرة أعمال التثبيت يجب تدريب العمال قبل 

في هذا المجال وأن يكونوا على دراية بالوقاية من الصدمات الكهربائية، العملية خبرة ال
لمقدم من قبل الشركة المصنعة بما في ذلك أدوات ويجب عليهم اتباع دليل التثبيت ا

وإجراءات السالمة للعمال، وينبغي أن ُيطلب منهم بدورهم توفير التدريب على االستخدام 
اآلمن للمستخدمين والمستفيدين وتقديم دليل المستخدم في وثائق العقد بما في والتشغيل 

 .بيقهاالواجب تطإرشادات وتحذيرات التشغيل اآلمن ذلك جميع 
سوء الصرف الصحي أو إمدادات المياه في ( 12

 لمرضعتالل االموقع، مما يؤدي إلى اال
  مياه الصالحة للشربالتزويد الموظفين بالوصول إلى المراحيض و 

 عاما  عند التوظيف 18العمال أكبر من أعمار تحقق من أن ال  أنشطة البناءفي خطر توظيف األطفال  ( 13
  عاما   18األشخاص الذين تقل أعمارهم عن استبعاد جميع 
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 :وتدابير التخفيف ،والمخاطر ،المصغرةالشبكات نظمة أ ثارنقاط إضافية آل

بسبب األراضي في االستحواذ على اآلثار / المخاطر المحتملة قد تتمثل المصغرة، بشأن الشبكة بالنسبة للتدخالت المقترحة  .142
ببعض الذي قد يلحق  من الضررال يمكن التنبؤ بها التي مخاطر اللمصفوفات األلواح الكهروضوئية، و الالزمة كبيرة المساحة ال

التي و في بعض المناطق لشرر الصواعق القادمة من السماء، والمخاطر المحتملة بسبب المقذوفات النارية األلواح الكبيرة  مصفوفات
للسرقة، والتي يمكن تخفيفها عن طريق لواح باإلضافة إلى احتمال تعرض األصواعق استخدام نظام الحماية من الب هايمكن التخفيف من

 استخدامبو وحراستها  يمكن تخزينها في غرفة مقفلةف ،ألجهزة أخرى بالنسبة لواح، و لأللمضادة للسرقة مقفلة مقفلة استخدام هياكل تركيب 
. وآخر أثر أو خطر مشار إليه يتمثل في االستهالك واالستخدام غير المتوازن وغير العادل للطاقة المولدة والتيار نظام المراقبة عن بعد

 الكهرباء من قبل المستخدمين، والذي يمكن التخفيف منه باستخدام العدادات الذكية التي يمكن أن تضبط على استهالك محدود للجميع.   

  مراجعة الوثائق التي يمكن التحقق منها والمتعلقة بسن العمال واستبقاء نسخ
 ها.من

 اآلثار االجتماعية
االستبعاد المحتمل لألسر الفقيرة ( 14

والضعيفة، بما في ذلك األسر التي ترأسها 
 داخلياا نازحين نساء وال

 وشبه الحضرية مع إيالء االهتمام للوصول إلى  استهداف المناطق الريفية
معايير األهلية للمستفيدين شفافة تكون ضمان أن من خالل المقترضين ألول مرة و 

 .تواصلمن حملة ال وجزء  
عداد اآلليات التالية لضمان إشراك المستفيدين المستهدفين بما في ذلك األسر الفقيرة إل

 النازحين:و نشاء والضعيفة، واألسر التي تعولها 
  اختيار شفافةوآلية إعداد معايير 
  اعتماد أدوات االتصال المباشر مثل مجموعة التركيز والنهج التشاركية مع

المجتمعات الريفية لالتصال المباشر مع جميع أفراد األسرة )الذكور واإلناث 
 المجتمع زعماءالممثلين أو عدم االقتصار على واألطفال( و 

  االحتياجات لجميع متطلبات المستفيدين المحتملين، وأعضاء إجراء دراسة تقييم
 .األسرة /عائلة ال
  إعداد التصاميم والحلول لتلبية االحتياجات المختلفة المحددة لتصنيفها وتصميم

 الحلول وفقا  لذلك
  توسيع التغطية الجغرافية لمؤسسات التمويل األصغر لتغطية المناطق الريفية

 النائية
  هو التكلفة و الذي تثيره مؤسسات التمويل األصغر ضرورة حساب الشاغل

 .اإلضافية للتوسع وتقديم الخدمات إلى مناطق تغطية أكثر
  مع االجتماعي للتنمية يجب أن يعمل برنامج ضمان القروض التابع للصندوق

التمويل األصغر مؤسسات قدمها تمؤسسات التمويل األصغر لدعم القروض التي 
 ت الضعيفة من المستفيدين المحتملين لمناقشتها بالتفصيل في جلسة أخرى للفئا
  بعض أن حيث نائية إلى المناطق الريفية الالهويات ينبغي أن تصل خدمات

بطاقات هوية صالحة حتى يتمكن المستفيدون المحتملون من ال يحملون السكان 
المستفيدين لهذا الحصول على بطاقات الهوية ولضمان عدم استبعادهم من قوائم 

 .السبب
استبعاد صغار تجار التجزئة من قوائم ( 15

 الموردين المؤهلين
  االعتماد قدر اإلمكان على سلسلة التوريد المحلية وعن طريق استهداف
 الصغيرة والمتوسطة الحجممؤسسات ال
 إجراء تقييم للسوق بما في ذلك المناطق الريفية وشبه الحضرية 
  برنامج ضمان القروض/الصندوق التمويل األصغر و يجب أن تعمل مؤسسات

 مؤهلينصبحوا لدعم تجار التجزئة لي معا  االجتماعي للتنمية 
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والتي تحتاج أيضا إلى  شبه الحضريةفي معظم المناطق الريفية إال في بعض المناطق  عامة(كهرباء )شبكة د شبكة ال توج .143
ينطوي على استحواذ يمكن أن  األمر الذيلذلك، قد يكون من الضروري إنشاء شبكات جديدة في المناطق الريفية المستهدفة، . صيانة
 .الحضرية الحالية شبكات المناطق شبهصيانة األراضي، و على 

الخدمات الخاصة الموجودين بالفعل في بعض المناطق زودي وأخيرا ، ينبغي إجراء مسح للنزاع لدراسة مواقف مختلف م .144
ما في ذلك الخطة المالية وللوصول إلى إعداد مؤسسي وإداري وتنظيمي للمستخدمين / المستفيدين، بشبه الحضرية، الريفية والمناطق 
 .المصغرةالشبكة نظم ستدامة للصيانة لضمان ا

 المواطنإشراك  12.3

 :مع المستفيدين خالل تنفيذ المشروع، سيقوم المشروع بما يلي تجاهثنائي االلضمان التواصل  .145

  1.1 الفرعي العنصرقبل طرح ات مجموعات التركيز إجراء المقابالت ومناقشأ( 
 تمويل حملة توعية لزيادة الوعيأ( 
 1.2 الفرعي العنصرجميع األنشطة المدعومة في إطار  تراقبالحفاظ على بوابة مبنية على نظام المعلومات الجغرافية ( ب

 لتعزيز الشفافية،
استكشاف استخدام أدوات المراقبة عن بعد التابعة لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلشراك المواطنين في المراقبة ج( 

 وضمان الجودة
 مراقبة الطرف الثالثعنصر ين تضم( د

 البنك الدوليالضمانات الخاصة بمجموعة في صنعاء وفقا  لسياسات المؤسسة  آللية رفع المظالمتفرغين تخصيص موظفين م( ه
خدماتها التمويلية وقدرتها على الشراكة مع المنظمات المجتمعية ، النظر في محفظة أثناء اختيار مؤسسات التمويل األصغرو( 
 .اصل مع الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء والشبابللتو 

العمل النوعي بما في ذلك المقابالت مع تنفيذ لتطوير و  سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوظيف شركة محلية .146
مع تركيز مجموعات الت القبائل / المجتمعات المحلية( في المناطق المستهدفة ومناقشا زعماءأصحاب المصلحة الرئيسيين )مثل 

 ما يلي: يهدف العمل النوعي إلى. المجتمعات خالل المراحل األولى من التنفيذ

ى سبيل المثال، في المناطق الريفية وشبه الحضرية )بما في ذلك النازحين( )علستوفاة تحديد احتياجات الطاقة المنزلية غير المأ( 
 (إلضاءة والطهي وشحن الهواتف والتبريد وما إلى ذلكألغراض ا

 الشمسيةالطاقة لحلول تحديد المواصفات الفنية ( ب
 .24القدرة على تحمل التكاليفواجز حيد الحلول المالية للتغلب على تقييم حدود القدرة على تحمل التكاليف؛ و )د( تحد( ج

 ومدى توافر المنح الشمسية المدعومة وفوائدها،الطاقة منتجات حول المجتمعات لتثقيف لتوعية ل كما سينفذ المشروع حملتين .147
حول دور المرأة في  ات/ المجتمع بائلالق زعماءالتوعية بين الرجال و ستشمل الحمالت أن كما . ومخططات التمويل ومعايير األهلية

في حال ليها أو عصول حالصعوبات في الشكاوى إذا كانت هناك ) المظالمآلية رفع  التقدم بطلب للحصول على قرض والتواصل حول
ستتبع التوعية المجتمعية منهجا  يتناسب مع المواقع الجغرافية المستهدفة، باإلضافة إلى االحتياجات الخاصة (. عمل األنظمةعدم 

المهمشة، لتعزيز  فئاتوالنازحين ( والشباب والسكان الني، بما في ذلك النساء والرجال )زعماء القبائل والرجال المحترمفئاتلمختلف ال
 .25تشاركيةالعملية الصوتهم في 

                                                      

 
وقياس إمكانات  فة التي يواجهها الرجال والنساء في الحصول على االئتمان لشراء أجهزة وتقنيات الطاقة المتجددة،اإلضافية في تقييم القيود المختلمشكالت يمكن أن تتمثل ال  24

 واستكشاف طرق بديلة للدفع.نازحين الشمسية بين السكان الالطاقة مواقد استخدام 
لضمان مشاركة المرأة  في اليمن.الجنسانية ( عدم وجود أصوات نسائية في صنع القرار كعائق مهم أمام المساواة YE-106118تقرير الطرية في اليمن )حددت مذكرة المشاركة القُ   25

يكون من السهل في أوقات مناسبة للنساء، وأن أن تعقد المعلومات مع األخذ بعين االعتبار المعايير التقييدية والحواجز القانونية التي قد تواجهها المرأة، و يصال في األنشطة، يجب إ
 الوصول إليها، وأن تستكشف توفير رعاية األطفال للمشاركين اإلناث، إذا لزم األمر.



 

Draft ESMF for Yemen Emergency Electricity Access Project Page 48 

 13الفصل 
 آلية رفع المظالم

التي سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتأسيسها وإدارتها لتمكين المستفيدين رفع المظالم يصف هذا الفصل آلية  .148
المجتمعات استخدامها من قبل اإلجراءات التي يمكن  آلية رفع المظالم أكثر تحديدا ، تشرحوبشكل . بشأن المشروعشواغلهم من نقل 

 تأثرون سلبا  بالمشروع أو مشروع فرعي محدد، لتقديم شكاواهم، باإلضافة إلى اإلجراءات التي يستخدمهامالذين يعتقدون أنهم  واألفراد
 .على وجه السرعةفيها والتحقيق  هاتتبعو بشكل منهجي، الشكاوى لتسجيل ون وشركاؤه المحليمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 

المسؤولية الشاملة عن معالجة الشكاوى  ،ومقره في مكتب صنعاء مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع يتحمل مدير برنامج .149
بيئية أو اجتماعية بسبب أنشطة  آثارق بأي ذات الصلة بنشاط المشروع من المجتمعات أو األفراد المتضررين من المشروع فيما يتعل

مركز تنسيق متخصص في مكتب صنعاء للتعامل مع الشكاوى  وظيفسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بت. المشروع الفرعي
 .آلية رفع المظالممركز تنسيق خاص بشريك محلي بتعيين  كل سيقوم. المتعلقة بنشاط المشروع

 الشكاوى إجراءات  13.1

 ى تسجيل الشكاو  13.1.1

التابعة لمكتب األمم مراكز تنسيق آلية رفع المظالم متعددة إلى وصول يقدم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع نقاط  .150
هذه على مستوى المشروع مراكز التنسيق سيتم اإلعالن عن . تعبير عن شواغلهممن اللمستفيدين تمكين ال المتحدة لخدمات المشاريع

والبريد والهاتف والبريد اإللكتروني  عمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريصنعاء الخاص ب في مكتب الشكاوى : صندوق الفرعي، وتشمل
 :والموقع اإللكتروني

 العنوان شارع حده، مبنى مكتب االتحاد األوروبي سابقا ، صنعاء
 +967 1 504915و  +967 1 504914هاتف 

 yemen@unops.org-grm : البريد اإللكتروني
 www.unops.org الويب:  موقع

كما يخطط مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع لتطوير صفحات وسائل التواصل االجتماعي باستخدام تطبيقات وسائل  .151
 .واسعالتواصل االجتماعي على نطاق 

عبر قنوات متعددة لضمان وصول  اإلعالن عنهايتم سباللغة العربية و  آلية رفع المظالمالخاصة باالتصال بيانات سيتم نشر  .152
 .بسهولة إلى معلومات االتصال واآلليات ذات الصلة لتقديم التعليقات الفئاتجميع 

( النزاعات المتعلقة بتدمير 2لعقود أو االتفاقات؛ )( عدم الوفاء با1يمكن لألشخاص المتضررين تقديم المظالم في حالة: ) .153
 ى الشكاو . ويمكن قبول الرائحةو مثل الضوضاء واالهتزاز والغبار بناء ( االضطرابات الناجمة عن أنشطة ال3األصول أو سبل العيش؛ )

 .المجهولة

أو  شفهيا   مباشربشكل باههم إليها التي يتم توجيه انتمشكالت المشروع بسجل من ال وكما يحتفظ الشركاء المحليون ومقاول .154
إلى مكتب األمم المتحدة  شواغل خطيا  بنقل هذه ال ن يقومو سأو األفراد المتضررين من المشروع، و المتضررة من قبل المجتمعات  خطيا  

 .إلى مستوى الشكوى شواغل ترتقي سيحدد مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ما إذا كانت هذه ال. لخدمات المشاريع في اليوم التالي

بما الجنس والعمر والموقع، نوع بتسجيل الشكوى في سجل مخصص حسب  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعسيقوم  .155
 .4رفق وجد مسودة نموذج لتسجيل المظالم في الم. تنسخة من الشكوى والوثائق الداعمةفي ذلك 

الفرعي والتقارير المرحلية سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتسجيل وتوثيق الشكاوى الواردة في ملف المشروع  .156
 .، بما في ذلك عدد الشكاوى ونوعها ونتائج حلهاع الفرعيرو للمش

mailto:grm-yemen@unops.org
mailto:grm-yemen@unops.org
http://www.unops.org/
http://www.unops.org/
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 هاوحلفيها والتحقيق الشكاوى تتبع  13.1.2

ألمم المتحدة لخدمات المشاريع بتتبع تاريخ تلقي الشكوى، وتاريخ سيقوم سجل آلية رفع المظالم المحفوظ لدى مكتب ا .157
 االستجابة لها، ونوع االستجابة، وإذا ما تم حل الشكوى بما يرضي مقدم الشكوى.

سينسق ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية مع الشركاء المحليين والموظفين الميدانيين المحليين والمسؤولين الحكوميين  .158
بما يلي فيما  آلية رفع المظالم تنسيقمركز قوم يوبشكل أكثر تحديدا ، س ضمان إجراء المتابعة السريعة ردا  على كل شكوى.المحليين ل

 :الشكاوى المذكورةيتعلق ب

أي مدخالت فنية من في حال قبول الشكوى أو رفضها في غضون أسبوع واحد من استالم الشكوى؛ مقدم الشكوى في حال إبالغ ( 1
 المشروع؛ إذا لزم األمر فإن االستجابة تتطلب مدخالت من مهندسي المشروعمهندسي 

 :تشير إلىإلى مقدم الشكوى بطاقة مراجعة مختومة رسميا  إرسال إذا تم قبول الشكوى، ( 2
  أو الممثل القانوني مقدم الشكوى اسم 
  مقدم الشكوى عنوان 
 الشكوى  موضوع 
 تاريخ المراجعة 
 الشكوى  قائمة المرفقات المقدمة مع 
 يوما  من تقديمها 28العمل مع المهندسين والشركاء المحليين والمقاولين لحل الشكوى في غضون ( 3

المقدمة من مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع سجل الشكاوى إلى البنك الدولي كجزء من التقارير الربع سنوية رفع سي .159
 .الدوليمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى البنك 

 الجنسانيةالحساسية  13.1.3

من خالل توظيف جنساني نوع الللة حساسعلى جعل آلية رفع المظالم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع حرص سوف ي .160
 :موظفات من أجل

 بالمشروع وفوائده المحتملة للمرأة، بطريقة حساسة من الناحية الثقافيةنساء إعالم ال 
  للمشروع وإجراءاته رفع المظالمآلية  عنإعالم النساء 
  تلقي أي شكاوى من النساء تتعلق بالمشروع 

 تفعيل آلية رفع المظالم 13.1.4

تشمل الشركاء المحليين وممثلي المستفيدين افتتاحية سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بإجراء ورشة عمل  .161
 آلية رفع المظالم.إلطالعهم على إجراءات 

 رفع المظالمخدمة  13.2

BrochureDec.pdf-2015-http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS 

وى اشكالطريقة إضافية يسهل الوصول إليها لألفراد والمجتمعات لتقديم  البنك الدوليرفع المظالم الخاصة بتوفر خدمة  .162
أو  مآثار سلبية عليه فيعلى األرجح تسبب أو سيتسبب مباشرة إلى البنك الدولي إذا كانوا يعتقدون أن مشروعا  مموال  من البنك الدولي 

واالستجابة لها على مظالم من خالل ضمان مراجعة ال لتهاءمن استجابة البنك الدولي ومس خدمة رفع المظالم تعززاتهم. على مجتمع
 .الفور، وتحديد المشكالت والحلول من خالل العمل معا  

يمكن إرسال التقديمات . شكوى المقدم للالشكاوى باللغة اإلنجليزية أو اللغة الرسمية لبلد الشخص  خدمة رفع المظالمتتلقى  .163
 :بواسطة خدمة رفع المظالم إلى

  اإللكترونيالبريد :grievances@worldbank.org 
  :1-202-614-7313فاكس+ 

http://pubdocs.worldbank.org/en/440501429013195875/GRS-2015-BrochureDec.pdf
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 البنك الدوليلئرساال : 
 رفع المظالمخدمة 

MSN MC 10-1018 
1818 H St NW 

 ، الواليات المتحدة األمريكية20433واشنطن العاصمة 

 التفتيش التابعة للبنك الدولي هيئة 13.3

20File_for_web.pdf%20to%http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Documents/Guidelines_How 

سيتضررون على األرجح أو قد تضرروا والمجتمعات الذين يعتقدون أنهم  فرادالتفتيش آلية شكاوى مستقلة لأل هيئةتعد  .164
إلى هيئة األفراد لضمان وصول  1993التفتيش في عام هيئة أنشأ مجلس المديرين التنفيذيين . البنك الدوليممول من قبل بمشروع 

تبع قد اما إذا كان البنك مراجعة أو البيئة و فراد ادعاءات اإلضرار باألبتقييم الفريق ملجأ. يقوم والتماس شواغلهم مستقلة للتعبير عن 
 .سياساته وإجراءاته التشغيلية

 :من هتي تثير قضايا الضرر نتيجة النتهاك سياسات البنك وإجراءاتسلطة تلقي طلبات التفتيش، والهيئة التفتيش متلك ت .165

  نتيجة و المشروع الممول من البنك الدولي والذين يعتقدون أنه يقع فيه أي مجموعة من شخصين أو أكثر في البلد الذي
ملموسة. طريقة مباشرة و تتضرر بأو من المحتمل أن تضررت نتهاك البنك لسياساته وإجراءاته، فإن حقوقهم أو مصالحهم قد ال

 مجتمع أو مجموعة أخرى من األفراد؛ منظمة أو جمعية أووقد تكون مجموعة األشخاص هذه 
 ممثل محلي يتم تعيينه حسب األصول ويعمل بناء  على تعليمات صريحة بصفته وكيال  لألشخاص المتضررين؛ 
 المتضررين؛ شخاصفي حاالت استثنائية، ممثل أجنبي يعمل كوكيل لأل 
 مدير تنفيذي للبنك في حاالت خاصة من االنتهاكات الجسيمة المزعومة لسياسات وإجراءات البنك. 

 هيئة التفتيش من خالل:يجوز االتصال ب .166

 ipanel@worldbank.org: البريد اإللكتروني على
 +1-202-458-5200: الهاتف على
 ()واشنطن العاصمة +1-202-522-0916: الفاكس على
 Inspection Panel, Mail Stop MC 10-1007, 1818 H Streetالبريد على: 

NW, Washington, DC. 20433, USA 

mailto:ipanel@worldbank.org
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  14الفصل 
 القدرات

طار يستعرض هذا الفصل القدرات والمهارات المتاحة داخل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركائه المحليين لتنفيذ إ .167
 ات.، واقتراح تدابير لتعزيز هذه القدر همراقبتو  اإلدارة البيئية واالجتماعية

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 14.1

 :سيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بما يلي .168

مقره في مكتب صنعاء التابع ( يكون ضابط الضمانات البيئية واالجتماعيةة )واالجتماعي ةالبيئي اتضابط دائم للضمان( توظيف 1
 سيقوم. لإلشراف على إدارة الضمانات البيئية واالجتماعية للمشروعالسنة األولى  منوذلك لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع، 

 بما يلي: ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية
 التي يتم إعدادها من قبل الشركاء البيئي واالجتماعي لجميع المشاريع الفرعية رز مراجعة وتنقيح نماذج الف

 المحليين
 المطلوبة  وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية األثر البيئي واالجتماعي اتخاصة بتقييممرجعية الإعداد الشروط ال

 كجزء من إعداد المشروع الفرعي
  لبيئية واالجتماعيةاإلدارة ا طوخط األثر البيئي واالجتماعي اتة الخاصة بتقييميشروط المرجعالتقديم مسودة 

 قبليةإلى البنك الدولي من أجل المراجعة ال 4الخاصة بالمشاريع الفرعية من الفئة 
 الخاصة بالمشاريع  اإلدارة البيئية واالجتماعية طوخط األثر البيئي واالجتماعي اتاإلشراف على إعداد تقييم

 مم المتحدة لخدمات المشاريعبواسطة استشاريين يختارهم مكتب األ 4والفئة  3الفرعية من الفئة 
 الخاصة بالمشاريع الفرعية من  اإلدارة البيئية واالجتماعية طوخط األثر البيئي واالجتماعي اتتقديم مسودة تقييم

 جازتهاإلى البنك الدولي لمراجعتها وإ 4الفئة 
 بما في ذلك الزيارات الميدانية الخاصة به،  مراقبة االمتثال للمشروع الفرعي مع خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

 تفتيش المفاجئة.العمليات و 
  العمل بشكل وثيق مع مهندسي مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وموظفي المشتريات إلدراج قضايا

 هموارد حشدالمشروع الفرعي وتقييمه و الضمانات في تصميم 
 نسيقهاإلشراف على األداء البيئي واالجتماعي للشركاء المحليين وت. 
  في تقرير إدراجها مشروع والتي سيتم السنوية عن أداء ضمانات النصف سنوية و الربع سنوية و التقارير التجميع

 .لمشروعالخاص باوالتقييم  مراقبةال
 والشركاء  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعالمساعدة وتقديم دورات تدريبية لبناء القدرات لموظفي  زويدت

 المحليين
 يها.واإلشراف عل ،إعداد وإنتاج وتوزيع أدلة التدريب ومواد التوعية تنظيم 
يؤدي ضابط الضمانات البيئية سالثانية.  من السنةعدن اعتبارا   في مكتبثان  اجتماعيةضابط ضمانات بيئية و ( توظيف 2

صنعاء فيما يتعلق بالمحفظة القائمة  يؤديه ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية فيدور الذي واالجتماعية الثاني في عدن نفس ال
 في مقرها بمدينة عدن.

، واإلبالغ عن جوانب مراقبةلإلشراف على التنفيذ الشامل، وال-على أساس االحتياجات -تعيين خبير دولي ليكون متوفرا ( 3
 الضمانات

ضمان االمتثال في الموقع لغرض للضمانات مركز تنسيق باإلضافة إلى ذلك، سيكون لكل مؤسسة تمويل أصغر أو مقاول  .169
 .لتدابير التخفيف البيئية واالجتماعية ومتطلبات الصحة والسالمة على مستوى المشروع الفرعي

 تنمية القدرات 14.2
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مكتب األمم الضمانات وتعزيز القدرات لفريق مشروع على تدريب السيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل  .170
وسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع . ين المشاركين، والمجالس المحليةمقاول، والشركاء المحليين، والالمشاريعالمتحدة لخدمات 

 .بتمويل إنتاج أدلة التدريب ومواد التوعية حسب الحاجة أيضا  

 :بما يلي ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية بشكل أكثر تحديدا ، سيقوم .171

عند  االتفاق على األدوار والمسؤولياتو  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية مع الشركاء المحليين لتفعيلفتتاحية اتنظيم ورشة عمل ( 1
 .المضي قدما  

والموظفين الفنيين مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  ضمانات، تنظيم ورشة عمل مع مهندسيمراكز تنسيق الباالشتراك مع ( 2
 وتنفيذه ئية واالجتماعيةإطار اإلدارة البي لشرح

 تنظيم التدريب المتخصص والتدريب أثناء العمل والمساعدة الفنية للشركاء المحليين( 3
والبنود  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل ليوم واحد مع المقاولين لشرحورش ضمانات، تنظيم مراكز تنسيق الباالشتراك مع ( 4

 بالمقاولينالبيئية واالجتماعية الخاصة 
 .وتنفيذه لتوعية المجالس المحلية بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةجلسات ضمانات، تنظيم مراكز تنسيق الباالشتراك مع ( 5

 رشاديةاإل تكاليف ال 14.3

معظم إجراءات التخفيف ستكون عامة ، ألن بناءمن التصميم والفقط  ا  صغير  تنفيذ خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية جزء  تشكل تكلفة  نمن المتوقع أ
 .وقابلة للتنفيذ بدون مهارات أو خبرات أو معدات متخصصةجاهزة جدا  و 

 

 التكاليف اإلرشادية ألنشطة بناء القدرات .5 الجدول

 )التكلفة )بالدوالر األمريكي تدابير بناء القدرات
للشركاء  البيئية واالجتماعيةإطار اإلدارة  تدريب لمدة يومين على

 المحليين ومستشاريهم
 لكل جلسة 2000

التشاور لمدة يوم واحد مع المجالس المحلية وأصحاب المصلحة 
 الرئيسيين

 لكل جلسة 1000

والبنود  خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التدريب لمدة يوم واحد على
 التعاقدية للمقاولين

 لكل جلسة 1000

التوعية البيئية واالجتماعية )الكتيبات والملصقات إنتاج مواد 
 (والمنشورات

5000 

 .مراقبةتشمل تكاليف المشروع الفرعي تكلفة تدابير التخفيف البيئي واالجتماعي وال .173
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 1المرفق 
 المشروع الفرعينموذج فرز 

   اسم المشروع الفرعي

   موقع المشروع الفرعي

   الشريك المنفذ

   قابلة للتطبيق؟( OP 4.01السياسة التشغيلية ) هل

   هل المشروع الفرعي مؤهل )نعم / ال(؟

   )4إلى  1مستوى المخاطر )

   (التاريخأدرج الزيارة الميدانية )نعم / ال؛ 

   قيباتتعالمالحظات / ال

   ضابط الضمانات البيئية واالجتماعية توقيع

   توقيع مدير البرنامج

 الخطوات التاليةاتبع 

 القابلية للتطبيق  .1الخطوة 

 بيئية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة؟ آثارهل من المحتمل أن يكون للمشروع الفرعي 
 2نعم استمر في الخطوة               
 ال انتقل إلى أسفل الصفحة وتوقيع نموذج الفحص              

 (األهلية )القائمة السلبية  .2الخطوة 

 .وقعهأكمل النموذج و الحال كذلك،  إذا كان. التالية اتالمشروع الفرعي غير مؤهل إذا كان يحتوي على أي من السم

 ال نعم  

 :سمات الفئة أ، مثل

 الضارة الكبيرة الحساسة أو المتنوعة أو غير المسبوقة أو التي تؤثر على مساحة  ثاراألنشطة ذات اآل
 أوسع من المواقع أو المرافق الخاضعة لألعمال المادية

    

 كبيرةإعادة التوطين ال     

  المساحات الخضراءمشاريع     

 النفايات الصلبة

 الجديدطرح موقع ال     

 ري ال
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 القائمةجديدة أو التوسع في تلك صرف ريع ري و بناء مشا.     

 أنشطة توليد الدخل

 األنشطة التي تنطوي على استخدام الحطب، بما في ذلك األشجار واألدغال.     

 األنشطة التي تنطوي على إنتاج أو استخدام المواد الخطرة أو المتفجرات     

 العمل

  عمل تدفق العمال، باألنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية من اآلثار السلبية الكبيرة المرتبطة
 .األطفال أو العمل القسري 

    

 بنك الدوليلل( OP 4.04السياسة التشغيلية )الموائل الطبيعية،  

  عمل تدفق العمال، باألنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية من اآلثار السلبية الكبيرة المرتبطة
 األطفال أو العمل القسري 

    

 بنك الدوليلل( OP 4.09السياسة التشغيلية )المبيدات، 

 فئات منظمة الصحة العالميةندرج ضمن األنشطة التي تتطلب مبيدات اآلفات التي ت IA أو IB أوII      

 الدوليبنك لل( OP 4.11السياسة التشغيلية )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     

 بنك الدولي لل( OP 4.12السياسة التشغيلية )إعادة التوطين القسري،  

  على األراضي الخاصة ونقل األشخاص المتضررينحواذ القسري تتطلب االستاألنشطة التي     

  أو واضعي اليد المعتديناألنشطة التي تتطلب نقل     

 (OP 4.36) بنك الدوليالسياسة التشغيلية لل ،الغابات

 أو الموائل الطبيعية  الهامةل أو تدهور كبير في مناطق الغابات تنطوي على تحو  األنشطة التي
 الهامة ذات الصلة

    

 (OP 4.37) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للسالمة السدود،  

 5بناء سدود يزيد ارتفاعها عن  قائمسد ، أو أي أنشطة قد تتأثر بتشغيل إعادة تأهيل أي سدود 
 .أمتار

    

 (OP 7.50) بنك الدوليالسياسة التشغيلية للفي الممرات المائية الدولية، المشاريع  

  ةغير الوطنيالكيانات المتشاطئة األنشطة التي تؤثر على     

 المقاولين /مثبتين ال استخدام  .3 ةالخطو 

 ؟عمالاألتزويد هل يشمل المشروع الفرعي عقود 
 4الخطوة  إلىاستمر  (.10يخضع المشروع الفرعي للبنود البيئية واالجتماعية للمقاولين )الفصل   نعم
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 4الخطوة  إلىاستمر  جتماعية للمقاولين.االبيئية و البنود لخضع المشروع الفرعي لال ي  ال

 البيئية أو االجتماعية ثاراآل. 4الخطوة 

 البيئية أو االجتماعية التالية؟ ثارهل من المحتمل أن يتسبب المشروع الفرعي في أي من اآل
  

 ال نعم  

  استخدام األراضيأ( التنطيق وتخطيط 
تعارض سيأو تنطيقها وتخطيطها هل سيؤثر المشروع الفرعي على استخدام األراضي و  .33

 ستخدام األراضي؟السائدة النماط األمع 
    

     للموقع؟ إخالءهل سينطوي المشروع الفرعي على اضطراب كبير في األراضي أو  .34
محتملة عن طريق االستخدام الحضري عديات هل ستتعرض أرض المشروع الفرعي لت .35

 ؟تقع في منطقة مخصصة للتنمية الحضرية أو الصناعيةهل أو الصناعي أو 
    

 المرافق والتسهيالتب( 
     هل سيتطلب المشروع الفرعي إنشاء مرافق إنتاج مساعدة؟ .36
لدعم اإليواء هل سيتطلب المشروع الفرعي مستويات كبيرة من وسائل الراحة أو خدمات  .37

 20سيحتاج المقاول إلى أكثر من هل القوى العاملة أثناء البناء )على سبيل المثال، 
 عامال (؟

    

 تلوث المياه والتربةج( 
     هل سيتطلب المشروع الفرعي كميات كبيرة من المواد الخام أو مواد البناء؟ .38
هل سيولد المشروع الفرعي كميات كبيرة من النفايات المتبقية أو نفايات مواد البناء أو  .39

 يسبب تآكل التربة؟س
    

)على سبيل المثال، من  ياههل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تلوث محتمل للتربة أو الم .40
 الزيوت والشحوم والوقود من ساحات المعدات(؟

    

ى تلوث المياه الجوفية والسطحية بمبيدات األعشاب هل سيؤدي المشروع الفرعي إل .41
 للتحكم في الغطاء النباتي والمواد الكيميائية )مثل كلوريد الكالسيوم( للتحكم في الغبار؟

    

هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى زيادة في الرواسب العالقة في الجداول التي تتأثر  .42
 نوعية المياه وزيادة الترسيب في اتجاه مجرى النهر؟ حدارالطرق، وان شقبتآكل 

    

     استخدام مواد كيميائية أو مذيبات؟على المشروع الفرعي نطوي هل سي .43
حفر هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في حق الطريق، و  .44

 النفايات، وساحات المعدات؟مطامر ، و اإلمداد
    

وما قالع والممداد المشروع الفرعي إلى إنشاء أجسام مائية راكدة في حفر اإلهل سيؤدي  .45
 شجع على تكاثر البعوض وناقالت األمراض األخرى؟مما يإلى ذلك، 

    

 المواد الخطرةو الضوضاء وتلوث الهواء د( 
     الضارة؟هواء هل سيزيد المشروع الفرعي من مستويات انبعاثات ال .46
     الفرعي من مستويات الضوضاء المحيطة؟هل سيزيد المشروع  .47
     تخزين أو تداول أو نقل مواد خطرة؟على المشروع الفرعي  نطوي هل سي .48

     تدمير / تعطيل األراضي والنباتاته( 
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هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى استخدام غير مخطط للبنية التحتية التي يجري  .49
 ؟تنميتها

    

هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق  .50
 والتي ال تناسب الزراعة؟إخالءها التي تم 

    

أنماط التصريف السطحي والجوفي )في مناطق قطع هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى  .51
 (؟طمروالالشق 

    

والحركات نزالقات واالنحدارات واال هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى االنهيارات األرضية .52
 الطرق؟ شقفي كتلية ال

    

 هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تآكل األراضي تحت قاع الطريق الذي يتلقى تدفقا   .53
 مصارف مغطاة أو مفتوحة؟مكثفا  محموال  على 

    

هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق  .54
 والتي ال تناسب الزراعة؟إخالءها التي تم 

    

هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى مخاطر صحية وتدخل في نمو النباتات متاخم للطرق  .55
 بواسطة الغبار الذي تثيره المركبات؟

    

     ب االجتماعينزع الملكية واالضطراو( 
     سلبا ؟ هل سيؤثر المشروع الفرعي على األشخاص النازحين داخليا   .56
والتي مستحثة من قبل العمال وغيرهم مستوطنات هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى  .57

 ؟ةواقتصادي ةاجتماعي اضطراباتتتسبب في 
    

     معسكرات البناء؟هل سيؤدي المشروع الفرعي إلى اضطراب بيئي واجتماعي من قبل  .58
     هل سيتسبب المشروع الفرعي في نزوح اقتصادي؟ .59
أي الفئات اقتصاديا  أو ماديا ، أو العشوائيات، هل سيحل المشروع الفرعي مؤقتا  محل  .60

 خرى غير رسمية؟األ
    

     در الدخل؟اهل سيسبب المشروع الفرعي خسارة في األصول اإلنتاجية أو مص .61
     المشروع الفرعي من الوصول إلى الموارد؟هل سيحد  .62
هل سيؤثر المشروع الفرعي على سبل العيش أو األشخاص الضعفاء، مثل األشخاص  .63

 ذوي اإلعاقة أو األرامل أو كبار السن؟
    

هل سيخلق المشروع الفرعي نزاعا  اجتماعيا  حول توزيع المنافع أو الموارد أو يؤدي إلى  .64
 تماعية القائمة؟تفاقم النزاعات االج

    

 مشروع الفرعيللمخاطر المستويات . 5الخطوة 

 في ضوء ما سبق، قم بتعيين مستويات المخاطر

بيئية أو اجتماعية مباشرة أو غير مباشرة  آثارالمشاريع الفرعية التي من غير المحتمل أن يكون لها . 1 المستوى 
حماية مستندات ال تتطلب هذه المشاريع الفرعية (. OP 4.01السياسة التشغيلية ) في ج )ما يعادل الفئة

 .أو خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية مثل البنود الخاصة بالمقاولين أو تقييمات األثر البيئي واالجتماعي

  

تدار البناء العامة التي  آثارتتجاوز  آثارالمشاريع الفرعية التي تنطوي على أعمال ولكن ليس لها . 2 ى المستو 
البنود البيئية واالجتماعية  استخدامإال تتطلب هذه المشاريع الفرعية لن . المثبتون / المقاولون من قبل 
 (.10انظر الفصل ) للمقاولين

المستوى 
3 

باإلضافة إلى البنود البيئية واالجتماعية . بيئية واجتماعية كبيرة آثارالمشاريع الفرعية التي تؤدي إلى . 4مستوى ال
المحددة في الخطوة  ثارتقييما  مقصورا  على اآل هذه المشاريع الفرعية سوف تتطلب الخاصة بالمقاولين،

، مع مراعاة تدابير التخفيف الموضحة في ثاروكافية خاصة بهذه اآل مناسبة تدابير تخفيفتحديد و  4
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 التخفيف هذه. بتنفيذ تدابيرسيقوم مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركاؤه المحليون . 7الفصل 
 

 4بيئية أو اجتماعية مدرجة في الخطوة  آثاريتسبب المشروع الفرعي في أكثر من ثالثة . 5 مستوى ال
 دارة البيئية واالجتماعيةلإلخطة تقييما  كامال  لألثر البيئي واالجتماعي و  يتطلب المشروع الفرعي
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 2 رفقالم
 للمقاولينالبيئة والصحة والسالمة بنود 

 الغرض

مكتب األمم المتحدة لخدمات دى المقبولة ل بناءتحديد المعايير الدنيا لممارسات ال فيللمقاولين  البيئة والصحة والسالمة بنودالغرض من يتمثل 
 .والعقودمناقصة في وثائق ال البنود سيتم إبرام. المشاريع

 للمقاول خطة البيئية واالجتماعيةال

األمم المتحدة مكتب إلى مهندس اإلشراف التابع ل هاوتقديم جتماعية للمقاولاالبيئية و الدارة اإلإعداد خطة  مقاولعلى كل تعين ي بناء،قبل البدء في ال
 .لقبولهالخدمات المشاريع 

ع للمقاولين توفر خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول شرحا  مفصال  عن كيفية امتثال المقاول لبنود البيئة والصحة والسالمة الخاصة بالمشرو 
 جتماعية للمقاولاالبيئية و الدارة اإلخطة وإظهار أن هناك مبالغ كافية مدرجة في الميزانية لهذا الغرض وأن هناك قدرات كافية لإلشراف على تنفيذ 

 ها واإلبالغ عنها. مراقبتو 

مشروع لل على أساس خطة اإلدارة البيئية واالجتماعيةمبنية جتماعية للمقاول إجراءات تخفيف محددة االبيئية و الدارة اإلخطة  يجب أن تتضمن
جتماعية االبيئية و الدارة اإلخطة  تتضمن يجب أن. و الفرعي، والتصميم النهائي، وبيانات أسلوب العمل المقترحة، وطبيعة موقع المشروع الفرعي

 :ة تغطي المشكالت التاليةيإدار  ا  للمقاول خطط

 النوع الجنسانيالعنف القائم على 

 :من خاللجنساني، يجب أن يتعامل المقاولون مع مخاطر العنف القائم على النوع ال

متناع عن السلوك غير المقبول تجاه أفراد المجتمع التدريب اإللزامي والمتكرر وزيادة الوعي للقوى العاملة حول اال (1
 المحلي، وخاصة النساء؛

جريمة يعاقب عليها  انينوع الجنسالإبالغ العمال بالقوانين الوطنية التي تجعل التحرش الجنسي والعنف القائم على  (2
 القانون؛

 الخدمات( )على سبيل المثال، إنهاءعقوبات لعدم االمتثال إدراد العمال كجزء من عقد العمل، و مدونة سلوك إدخال  (3
 اني.نوع الجنسالاعتماد سياسة للتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على  (4

 عمالة األطفال

 .عاما   18يجب على المقاولين عدم توظيف العمال الذين تقل أعمارهم عن 

 تدفق العمالة

مع  عماليةمن خارج المنطقة المحلية، سيحتاج المقاولون إلى الحفاظ على عالقات  قادمون  مقاولون والعمالالفيها  في الحاالت التي يكون 
 .لاالمجتمعات المحلية من خالل مدونات سلوك العم

 الطرق 

على بناء. و مؤقت خالل فترة البعض الطرق المحددة، إما بشكل دائم أو ويل ، قد يكون من الضروري إغالق أو تحبناءمن أجل تنفيذ أعمال ال
 .تحويل لتوفير مسار بديل للنقل و / أو المشاةالالمقاول ترتيب عمليات 

على المقاول اتخاذ الترتيبات التي ، بأي شكل من األشكالفيه أو التدخل  هأو إغالق- الوصول إليهعامة الذي يمكن لل-قطع الطريق أو الممر بعد 
 .تشييدممر أثناء أعمال الالأو طريق في حركة المرور في هذا المعقول عمليا  سبب في أقل تدخل قد تكون ضرورية بشكل معقول للت
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حق عام أو خاص في أي حركة، على المقاول  عليهامع الطرق العامة أو الخاصة القائمة أو الطرق األخرى التي يوجد  بناءحيثما تتداخل أعمال ال
 .تحويل حيثما أمكنللطرق  إنشاء

 بناءات اليالشاحنات وآلحركة 

نقل مواد البناء الصلبة أو السائلة والنفايات اتخاذ تدابير صارمة للحد من النفايات في الطرق من خالل التأكد من أن المركبات الذي يعلى المقاول 
مل الطين والرمل والمواد األخرى والقمم لجميع المركبات التي تح تغطية الجوانبمواد البناء تسرب مرخصة ومحملة على نحو يمنع السقوط أو 

تأكيد الحصول على  بعدمكب النفايات  إلى األماكن المخصصة فيحطام الينقل مواد البناء من المصادر المسجلة في المنطقة و . تجلب والحطام
 .موثق

 تدابير السالمة المرورية

وغيرها من التدابير التي قد وإقامتها وصيانتها م في حركة المرور إشارات المرور وعالمات الطريق والحواجز وإشارات التحكتزويد على المقاول 
 بناء.تكون ضرورية لضمان السالمة المرورية في موقع ال

 .كافة إجراءات السالمة المرورية التي يتطلبها العملقبل التنفيذ الكامل لأي عمل يؤثر على الطرق العامة والطرق السريعة البدء بمقاول ال ينبغي لل

 اتوالواجه اإلنشاءات ل عبر موقع الوصو

ساكنين للمالكين أو المستأجرين أو ال مضايقة، على المقاول اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لمنع أو تقليل أي إزعاج أو بناءعند تنفيذ أعمال ال
أو جزء منه والوصول العام والخاص إلى بناء موقع العلى المقاول الحفاظ على أي حق قائم في كامل . بشكل عاملعامة ول للممتلكات المجاورة،

إذا لزم األمر، على المقاول توفير وسائل بديلة . العقدأعمال معيار ال يقل عن ذلك المتعلق عند الشروع في على مجاورة في حالة آمنة و الواجهات ال
 .األشخاص المتضررينوبما يرضي أو الوصول رور مقبولة للم

 الغبار و  الضوضاءالسيطرة على 

هذا بناء. و ات اليمن الضوضاء واالهتزاز والغبار الناجم عن المركبات الثقيلة وآلالصادر على المقاول اتخاذ جميع التدابير العملية للحد من اإلزعاج 
 :يتضمن

 هاأو بالقرب من احترام ساعات العمل العادية في المناطق السكنية 
  زيزجيدة للحد من الضوضاء الدخيلة الناتجة عن االهتزاز الميكانيكي، والصرير واألفي حالة عمل لتكون صيانة المعدات ،

 اتيوكذلك االنبعاثات أو األدخنة من اآلل
  مباشربشكل المعدات عندما ال تكون قيد االستعمال إطفاء 
  الضوضاء التشغيليةكواتم استخدام 
  ارالغب أثرتوفير صهريج مياه ورش المياه عند الحاجة لتقليل 
 بناءالحد من سرعة السيارات المستخدمة في ال 

 النفايات تصريف 

أو مكب للنفايات للتخلص من طمر البلدية موقع خصص ت. سوف نشاءاتاإل نفايات تصريف  مع البلدية حول ترتيبات أن يتفق المقاول على 
 .النفايات الصلبة

 .والمياه الجوفية عن طريق النفايات السائلةسوف يتخذ المقاول تدابير لتجنب تلوث التربة 

 حماية المنشآت الحالية

. المنشآت بشكل مناسب من األذى أو االضطراب أو التدهور خالل فترة االمتيازو والخدمات عمال على المقاول حماية جميع المباني والهياكل واأل
فترة  على المقاول اتخاذ جميع التدابير الالزمة لدعم وحماية جميع المباني والهياكل واألنابيب والكابالت والمجاري وغيرها من األجهزة خالل

 .بالتنسيق مع البلدية والسلطات المعنيةوذلك االمتياز، وإصالح أي ضرر يحدث 
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 حماية األشجار والنباتات األخرى 

بناء أو موقع ال لضارة على الغطاء األخضر داخلاألشجار والضرر بالنباتات األخرى حيثما أمكن، والتقليل من اآلثار ا على المقاول تجنب فقدان
 .المقاول استعادة الغطاء النباتي، حيثما كان ذلك ممكنا  وعلى  ه.بالقرب من

 الموارد الثقافية المادية

اكتشاف محتمل، سوف يقوم المقاول بإبالغ أي في حالة . محتملةالثرية األكتشافات اال شافكستوالمشرفين على ابناء تدريب أطقم الالمقاول على 
 .السريعوالعمل جامعة محلية إلجراء التقييم أي في وزارة الثقافة، أو اآلثار قسم الذي سيقوم بدوره بالتنسيق مع  الشريك المحلي

 عند االنتهاءلبناء موقع اإخالء 

يجب بناء. و لتنفيذ أعمال الة كون مطلوبتأثناء سير العمل وعندما ال الممرات و بناء العمل داخل وخارج موقع المناطق جميع إخالء على المقاول 
من  ا  أقرب ما يمكن عمليإلى ، بعد ملء الثقوب واستعادة سطح األرض ةالمؤقتسيجة ف والمكاتب واألائوالسقالفائضة والمواد  التربةجميع  إزالة

 .حالتها األصلية

 تهموسالم حة العمالص

 :بما يليالقيام  مقاولالعلى لتجنب الحوادث واإلصابات المتعلقة بالعمل، 

 توفير التدريب على الصحة والسالمة المهنية لجميع الموظفين المشاركين في األعمال 
 وأحذية السالمة العامة، ونظارات السالمة، حسب االقتضاءتوفير أقنعة واقية، وخوذ ، 
  أغطية األذنسدادات األذن أو بالعمال في المناطق عالية الضوضاء تزويد 
 تأكد من توفر صندوق اإلسعافات األوليةال 
  مياه الصالحة للشربالتزويد الموظفين بالوصول إلى المراحيض و 
 تدريب العاملين فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة 
 (، بموجب 1989) هاواستيراد هاوتخزين تصنيع المواد الكيميائية الخطرةعد قوا تخزين المواد الخطرة حسب األحكام القانونية ل

 1986قانون )حماية( البيئة، 

 والتأمين نشاءاتاإل  سالمة موقع 

، بناءموقع اللى المشرفين ع، والموظفين بناءاإلدارة البيئية، يكون المقاولون مسئولين عن توفير التأمين لعمال البلتزام االباإلضافة إلى فرض 
 .التي تتوافق مع قانون العملو متطلبات وشروط التأمين في مستندات المناقصة ترد  .والمواطنين لكل مشروع فرعي
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 3 رفقالم
 معايير الجودة البيئية اليمنية

 مسموح بها لملوثات الهواء الرئيسيةالحدود ال .6الجدول 
 القيمة فترة زمنية الملوثات

 3م /ميكروغرام 10 ساعات 8 (CO / CO 2) أول أكسيد الكربون وغاز ثاني أكسيد الكربون غاز 
 3م /ميكروغرام 150 ساعة 24 (xNO) سيد النيتروجيناأك
 3م /يكروغرامم 250 ساعة 24 (xOS) سيد الكبريتاأك

 3م /يكروغرامم 120 ساعات 8 (3O) األوزون 
 3م /يكروغرامم 70 ساعة 24 (PM) المادة الجسيمية

 3م /يكروغرامم 1 سنويا (Pbالرصاص )

لدولي بشأن ال تحدد المعايير اليمنية لنوعية الهواء مصادر االنبعاثات الصناعية؛ كما أنها أقل صرامة من تلك الواردة في إرشادات مجموعة البنك ا
 .البيئة والصحة والسالمة

 

 ((dB)ديسيبل الالحد األقصى لمستوى الضوضاء المسموح به في بيئات مختلفة )وحدة  .7الجدول 

 بيئةال
 الزمن

7:00-18:00 18:00-23:00 23:00-07:00 
 25 40 45 المساكن الريفية وأماكن الترفيه
 40 45 50 المناطق السكنية في الضواحي

 45 50 55 المناطق السكنية الحضرية
 50 55 60 مراكز المدينة المناطق السكنية في

 70 70 70 المناطق الصناعية والتجارية
  

 الخصائص الفيزيائية لمياه الشرب  .8الجدول

 حد اقصي الحد األمثل وحدة مميزةالصفة ال
   مقبول للمستهلكين   المذاق

   مقبول للمستهلكين    رائحةال
 25 5 البالتين الكوبالت اللون 

 5 1 عكارةوحدة ال (NTU) العكارة
 25 - درجة مئوية درجة الحرارة

 6.5-8.5 5.5-9   (pHدرجة الحموضة )
 2500 1000-450 سم /مو ميكرو  (EC) الموصلية الكهربائية
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 المواد غير العضوية في مياه الشرب .9الجدول 

 رمزال المادة
 الحد األمثل 
 ()ملغم / لتر

 الحد األقصى 
 ()ملغم / لتر

 TDS 650 1500 الكلية األمالح الذائبة
 3HCO 150 500 البيكربونات

 lC 200 600- كلوريدال
 4SO 200 600 الكبريتات

 F- 0.5 1.5 الفلوريد
 Ca 75 200 لسيوماالك

 Mg 30 30-150 المغنيسيوم
 Ba 0.1 0.15  الباريوم

 Na 200 400 الصوديوم
 K 0-12 12 بوتاسيومال
 3No 10 50 نتراتال

 Fe 0.3 1 الحديد
 Mn 0.1 0.5 المنغنيز

 Cu 0.1 1.5 نحاسال
 Zn 5 15 زنكال

 TH 100 500 (كربونات الكالسيوم على شكل)القساوة الكلية 
 Al 0.2 0.3 األلومنيوم

 Ni 0.05 0.1 النيكل
 B 0.50 1 البورون 
 2SiO   40 السيليكا

  
قد تزداد في . و جزء في المليون  0.5إلى  0.2 بينما في المياه المعالجة التي تصل إلى المستهلكين  كيز الكلور المتبقياينبغي أن يكون مجموع تر 

 المختصة. حال حدوث وباء إلى المستوى الذي تحدده السلطات ذات الصلة والمنظمات الدولية

 

 الحدود القصوى للملوثات العضوية في مياه الشرب .10الجدول 

 المادة
الحد األقصى )ملغم / 

 (لتر
 0.0002 ألدرين
 0.004 لندان

 0.01 ميثوكسين
 0.002 تكسافين

 0.1 ثنائي كلورو فينوكسي أسيتيك أسيد 2.4
 0.01 حمض البروبيونيك

 0.19 مالثيون 
 0.035 باراثيون 
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 0.01 بيرميثرين
 0.002 دايميثويت

 0.002 ديازينون 
 

 الحدود القصوى للمواد السامة في مياه الشرب .11الجدول 

 ىقصاألحد ال وحدةال مستوى ال
 0.05 ملغ/ لتر (Pbالرصاص )
 0.01 ملغ/ لتر (Seالسيلينيوم )

 0.01 ملغ/ لتر (Asالزرنيخ )
 0.05 ملغ/ لتر (Crالكروم )
 0.01 ملغ/ لتر (CN) السيانيد

 0.005 ملغ/ لتر (Cdالكادميوم )
 0.001 ملغ/ لتر (Hgالزئبق )

 0.005 ملغ/ لتر (Sb)األنتيمون 
 1.0 – 0.5 ملغ/ لتر (Baالباريوم )
 0.1 – 0.01 ملغ/ لتر (Agالفضة )

وتشمل:  (TTHM) مجموعة الميثان المهلجن
كلورو ميثان و ايد بروموفورم، بروموالكلوروفورم، ال
 كلورو ميثان ويبروماد

 150 م/ لتريكروغرام

 :يجب أال تتجاوز كمية المواد المشعة في الماء الحدود المذكورة أدناه

من خالل شبكة التوزيع أو أي وسيلة توزيع أخرى خالية من زويدها يجب أن تكون الملوثات الميكروبيولوجية في المياه العامة المعالجة التي يتم ت
 :كما هو مذكور أدناه ةالعصوي ياتوشكل القولونمجموع القولونيات 

 

 الملوثات البكتيرية  .12الجدول 

 الحد األقصى الوحدة بكتيرياال
 صفر مل 100وحدة تكوين المستعمرات/   مجموع القولونيات

 صفر مل 100وحدة تكوين المستعمرات/  ات البرازيةالقولوني

 الملوثات الميكروبيولوجية في المياه العامة غير المعالجة المنقولة إلى شبكة التوزيع

  من العينات التي تم اختبارها سنويا خالية من مجموع القولونيات % 98يجب أن تكون. 
  عينات متتاليةعلى أال تكون ثالثة في أي عينة معزولة  ةالبرازي ياتتجاوز القولونتيجب أال. 
 نسبة ال تتعدى يجب أ ،مياه غير المزودة من خالل شبكة التوزيع مثل: اآلبار والينابيع وخزانات مياه األمطاربالنسبة لل

  .مل 100مقدارها في عينة ماء  15-10البرازية  ياتالقولون

 الملوثات البيولوجية

 :يجب أن تكون مياه الشرب خالية من اآلتي

   بالصحة ةضار الالبروتوزوا. 
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 دان الطفيلية التي يمكن أن تشمل اإلنسان كمضيف خالل دورة حياته ونقل العدوى إلى اإلنسانالدي. 
 الطفيليات بما في ذلك الفطريات التي تؤثر على الصحة أو تنتج مواد سامة تؤثر على صحة اإلنسان. 

 مياه الصرف

 :المتطلبات المادية القياسية

  درجة مئوية 45 يجب أال تتجاوز درجة الحرارة القصوى 
  ،درجة مئوية 40-0تصبح لزجة في درجة حرارة تتراوح بين تستقر أو يجب أال تحتوي على مواد عرضة للتجميد. 
  أو سائلة صلبةيجب أال تحتوي على مواد خطرة أو متفجرة 
 

  المستويات القصوى للمواد الكيميائية في مياه الصرف الصناعية والتجارية التي يتم تصريفها في شبكة الصرف الصحي العامة .13 الجدول

 الحد األقصى الوحدة الرمز مادةال /المركب
 2100 ملغ/ لتر COD الممتص كسجين الكيميائياأل 
 800 ملغ/ لتر BOD حيوي الممتصاألكسجين ال 
 pH --- 5.5- 9.5  الهيدروجينقوة  
 C 45 درجة مئوية درجة الحرارة القصوى  
 1100 ملغ/ لتر TSS مجموع المواد الصلبة العالقة 
 TDS   2000 مجموع المواد الصلبة الذائبة 
 100   --- شحومو زيوت  
 10   --- ةمركبات فينولي 
 4OS   1000 كبريتات 
 P   50 فوسفور 
 CN   5 سيانيد 
 S   1 كبريت 
 S2H   10 كبريتيد الهيدروجين 
 Fe   50 حديد 
 Cl  600 كلوريد 
 F   8 فلوريد 
 As   5 زرنيخ 
 Sn   10 قصدير 
 Ba   5 باريوم 
 B   5 بورون  
 Cd   1 كادميوم 
 Cr   5 (6كروم ) 
 Cu   5 نحاس 
 Pb   0.6 رصاص 
 Hg   0.01 زئبق 
 Ni   5 نيكل 
 Se   0.1 سيلينيوم 
 Ag   1 فضة 
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 Mn   10 منغنيز 
 Be   5 بيريليوم 
 Zn   15 زنك 
 Co   0.05 كوبالت 
 Li   5 ليثيوم 
 V   0.1 فاناديوم 
 Al   5 ألومنيوم 

  

 :النفاياتتتبع لها سلطة المختصة التي التابعة للوضعتها اإلدارة من خالل الرقابة التي النفايات التي يجب معالجتها 

 .من الرعاية الطبية في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية الناتجة الطبية النفايات  .1
 .من المستحضرات والمنتجات الصيدالنية الناتجة النفايات  .2
 عقاقير.من األدوية وال الناتجة النفايات  .3
 .إنتاج المبيدات الحشرية البيولوجية، وإعداد األدوية من النباتات والشجيرات واستخدامهامن  الناتجة النفايات  .4
 .خشاب وإعدادها واستخدامهالألحماية الكيميائية المن مواد  الناتجة النفايات  .5
 .من المواد العضوية المذيبة وإعدادها واستخدامهاالناتجة النفايات  .6
 .الطباعة التي تحتوي على السيانيدعمليات من عمليات المعالجة الحرارية و  الناتجة النفايات  .7
 .قابلة لالستخدامالمعدنية غير الزيوت النفايات من ال .8
 .الهيدروكربونات إلخخالئط النفط / الماء و خالئط النفايات من  .9

 .متعددةفينيالت ذات روابط الكلور ال و / أو متعددةالروابط ال ذات ةالقلوي تالنفايات من المواد والمركبات التي تحتوي على الفينوال .10
 .رواسب القطران الناتجة عن التكرير والتقطير وأي تحليل للمعالجة الحراريةالنفايات من  .11
 .النفايات الناتجة عن إنتاج الروابط والدهانات ومواد التلوين وطالء اللك والورنيش وإعدادها واستخدامها .12
 .وإعدادها واستخدامهاالصقة والبالستيك والفراء والمواد ال وياتالمتخلفة من إنتاج الراتنجات واللثالنفايات  .13
النفايات من المواد الكيميائية المتولدة من أنشطة البحث والتطوير أو من أي أنشطة تعليمية غير مصنفة / أو جديدة ال تعرف  .14

 .آثارها على البشر والبيئة
 .ألي تشريع آخرالتي ال تخضع االنفجارية ذات الطبيعة النفايات  .15
 .واستخدامها إعدادهاوالمواد الفوتوغرافية واستخدامها و  تهامعالجإنتاج المواد الكيميائية و  من  المخلفه النفايات .16
 .المعالجة السطحية للمواد البالستيكية والمعادنمن نفايات ال .17
 .الصناعيةالنفايات طرح بقايا الناتجة من ال .18

 :إال بإذن من السلطة المختصة تهامناولو  هانقللنفايات الخطرة التي يحظر ا

 :النفايات التي تشمل المواد التالية في تكوينهاد( 
 .كربونيالمعدن ال .1
 .مركبات الباريومالباريوم و  .2
 الكروم ذات التكافؤ السداسي.مركبات  .3
 .مركبات النحاس .4
 .مركبات الزنك .5
 .الزرنيخ، مركبات الزرنيخ .6
 .السيلينيوم، مركبات السيلينيوم .7
 .الكادميوم، مركبات الكادميوم .8
 .األنتيمون، مركبات األنتيمون  .9

 .ريوم، مركبات التيلوريومو التل .10
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 .الزئبق اتالزئبق، مركب .11
 .الثاليوم، مركبات الثاليوم .12
 .الرصاص، مركبات الرصاص .13
 .مركبات الفلور غير العضوية باستثناء فلوريد الكالسيوم .14
 .عضويةالالسيانيد غير مركبات  .15
 .المحاليل الحمضية أو األحماض في الحالة الصلبة .16
 .في الحالة الصلبة اتالمحاليل القلوية أو القلوي .17
 (الحرير الصخري )األسبستوس( )غبار األلياف .18
 .عضويةالفسفور المركبات  .19
 .سيانيد العضويةالمركبات  .20
 .لكلوروفينولالفينول، مركبات الفينول العضوية بما في ذلك ا .21
 .الهواء /المكونة من اإليثرعضوية المركبات ال .22
 .المذيبات العضوية الهالوجينية .23
 .المذيبات الهالوجينية باستثناءالمذيبات العضوية  .24
 .المتعددةالكلور روابط ذي ثنائي الأي مادة مشابهة للبنزين  .25
 .الكلوريدروابط بنزين لال ثنائي-فو-أي مادة مشابهة لمادة الديوكسين .26
 معظم مركبات الهالوجين العضوية .27

 .والمبيدات الحشرية المنزليةفات مبيدات اآله( 
 .المواد البتروليةو( 
 .المواد المنبعثة من اإلشعاعات األيونيةز( 
 .المواد القابلة لالشتعال واالنفجارح( 
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 4 رفقالم
 نموذج جدول المحتويات

 4للمستوى  البيئية واالجتماعيةاألثر البيئي واالجتماعي وخطط اإلدارة لتقييم  

 تقييم األثر البيئي واالجتماعي

 :التالي ياتسيقوم االستشاري بإعداد تقييم األثر البيئي واالجتماعي وفقا  لجدول المحتو 

 .الموصى بهايناقش بإيجاز النتائج الرئيسية واإلجراءات  .تنفيذيلخص المالط( 
الجغرافي، بما في ذلك الخرائط التفصيلية،  االمرتبطة به، وموقعهمنشآت وال ةالمقترحنشأة يصف بإيجاز الم .وصف المشروعي( 

 مخططاتها.و 
 .شعوب األصليةاإلنمائية للخطة الالحاجة إلى أي خطة إلعادة التوطين أو إلى  -لغرض المرجعية-يشير 

 ي واإلداري اإلطار السياسي والقانونك( 
 التقييم البيئي ضمنها. يناقش األطر السياسية والقانونية واإلدارية التي يتم تنفيذ( 1
 بما في ذلك متطلبات اإلبالغ للسلطة الوطنية للبيئةها، وإجراءاتالجمهورية اليمنية يصف متطلبات ( 2
للبيئة رشادات العامة المشروع، بما في ذلك اإليصف سياسات ضمانات البنك الدولي ذات الصلة المنفذة في إطار هذا ( 3

 المناسبة لقطاع الصناعةرشادات العامة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي واإل والصحة والسالمة
 .المشاركةالممولة يشرح المتطلبات البيئية ألي من الجهات ( 4
 .فيهايحدد االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة التي يكون البلد طرفا  ( 5

 البيانات االساسية ( ل
بما في ذلك ية، التخفيف هبيانات ذات صلة مباشرة بالقرارات المتعلقة بموقع المشروع أو تصميمه أو تشغيله أو تدابير ( يقدم 6

الهواء والهيدرولوجيا( والظروف االجتماعية  نوعيةالجوانب المادية )مثل الطبوغرافيا والتضاريس والجيولوجيا والتربة والمناخ و 
الضعيفة والهامشية، ومصادر وتوزيع الدخل والعمالة فئات واالقتصادية )مثل الديموغرافيا والمستوطنات والهياكل المجتمعية وال

 (.وأسواق العمل، واستخدام األراضي، والتراث الثقافي
 .يحدد أي تغييرات متوقعة قبل بدء المشروع( 7
 .ال يرتبط مباشرة بالمشروع هراعي أنشطة التطوير الحالية والمقترحة داخل منطقة المشروع ولكني( 8
 .يجمع البيانات من المصادر الموجودة، وإذا لزم األمر يجمع البيانات األصلية( 9

والشكوك المرتبطة بالتنبؤات، ، وثغرات البيانات الرئيسية، تهاوموثوقي تهاودق تهاوجود يحدد ويقدر مدى البيانات المتاحة( 10
 .ويحدد الموضوعات التي ال تتطلب المزيد من االهتمام

كم حول المنشأة  1 بمسافة)أ( البصمة، )ب( منطقة عازلة  :لثالثة مستويات من التفصيل وفقا  ويقدمها ينظم البيانات ( 11
 .التأثيرمنطقة المرتبطة بها، )ج(  نشآتوالم
 .ي صيغة جغرافيةيقدم بيانات تلخيصية ف( 12

 البيئية ثاراآل( م
ويقّيم تلك  اآلثار البيئية واالجتماعية اإليجابية والسلبية المحتملة للمشروع والتي قد تغير شروط خط األساسويقيم يتنبأ ( 1

 .والتشغيل وإيقاف التشغيلبناء من الناحية الكمية إلى أقصى حد ممكن، خالل مراحل ال اآلثار
الخاصة العامة و البيئية واالجتماعية  ثارويحدد اآل ثارالقصيرة والمتوسطة والطويلة األجل، ويقدر حجم اآل ثاريميز بين اآل( 2

 .بكل موقع
 .هامن تخفيفاليحدد تدابير التخفيف وأي آثار سلبية متبقية ال يمكن ( 3
 .يستكشف فرص التحسين البيئي ( 4

 تحليل البدائل( ن
-التكنولوجيا والتصميم والتشغيل ، مثل ةالمقترحنشأة المساعدة المرتبطة بالمنشآت المجدية للم يقارن بشكل منهجي البدائل( 1
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ها البيئية المحتملة؛ جدوى التخفيف من هذه اآلثار؛ رأس مالها وتكاليفها آثار من حيث -مشروع" عدم وجود البما في ذلك حالة "
 .مراقبةوالتدريب وال ،ؤسسيةالم امتطلباتهظروف المحلية؛ المتكررة؛ مالءمتها في ال

 .البيئية إلى الحد الممكن، ويربط القيم االقتصادية حيثما أمكن ذلك ثاراآلمقدار من البدائل، يحدد بديل لكل ( 2
وتبرير مستويات االنبعاثات الموصى بها والنهج لمنع التلوث والحد  ختيار تصميم مشروع معين مقترحالساس ( يوضح األ3

 .منه
 فصاحاتاإلو  المجتمعية مشاورات س( ال

الشروط المرجعية ، أثناء إعداد تحويلكحد أدنى لكل خط  مع المجتمع بإجراء استشارتين أن يقوم االستشاري ( يتوقع من 1
  ها وعندما تكون مسودة تقارير تقييم األثر البيئي واالجتماعي جاهزةلووضع اللمسات النهائية 

وكيف يتم  اإليجابية والسلبية لألشخاص المتضررين من المشروعشواغل االستشارات العامة، بما في ذلك اليجب توثيق ( 2
 وجهات نظرهم في تصميم المشروعإدراج 

مكن الوصول إليها مما يتيح المشاركة الكاملة يلغة و الشكل و صورة مفهومة من حيث الطريقة واليتم اإلفصاح عن التقرير ب( 3
 .للعامة

 رفقاتالم( ع
 .األفراد والمنظمات-األثر البيئي  تقريرالجهات المعدة لقائمة ( 1
توثيق جميع مصادر المعلومات المكتوبة، المنشورة وغير المنشورة، المستخدمة في تقييم األثر البيئي  .المراجع( 4

 .واالجتماعي
عن المنظمات  راف المتضررة والمهتمة، فضال  سجالت المشاركة العامة والمشاورات للحصول على آراء مستنيرة من األط( 5

طروحة واآلراء المشواغل سوف تلخص السجالت ال. على اآلثار اإليجابية والسلبية للمشروع المقترح، المحلية غير الحكومية
للحصول كما سيحدد السجل أي وسيلة أخرى بخالف االستشارات )مثل الدراسات االستقصائية( المستخدمة . خالل المشاورات

 .المتضررة والمنظمات غير الحكومية المحليةفئات على آراء ال
 مع أصحاب المصلحة المؤسسيين يةجتماعات التشاور االسجالت ( 6
 .الجداول التي تعرض البيانات ذات الصلة المشار إليها أو الملخصة في النص الرئيسي( 7
 (.)مثل خطة إعادة التوطينالمرافقة قائمة بالتقارير ( 8

 خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

والتشغيل وإيقاف التشغيل، وتعيين  بناءعلى وجه التحديد تدابير التخفيف والمراقبة الفردية أثناء ال خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية سوف تصف 
 :ما يلي واالجتماعيةتشمل خطة اإلدارة البيئية  قدير الموارد الالزمة لتنفيذها.المسؤوليات المؤسسية، وت

قد تتجنب اآلثار البيئية الضارة المحتملة أو تقللها إلى والتي فعالة من حيث التكلفة المجدية و التدابير الحدد . تخطة التخفيفأ( 
. فيةكاغير فعالة من حيث التكلفة أو غير تتضمن الخطة تدابير تعويضية إذا كانت تدابير التخفيف غير مجدية أو . مستويات مقبولة

 :على الخطة بشكل مخصص، وتعملتم تنظيم الخطة . والعملياتبناء تميز الخطة بين مراحل ال
جميع اآلثار البيئية الضارة المتوقعة )بما في ذلك تلك التي تنطوي على السكان األصليين أو إعادة ( تحديد وتلخيص 1

 والصيانة؛بناء خالل مراحل العامة والخاصة بالموقع تدابير التخفيف البيئية واالجتماعية التحديد (، و القسري التوطين 
)على  مطلوبة بموجبهاالتي شروط الذي يتعلق به وال ثر، بما في ذلك نوع األيةالتفاصيل الفني مع صف كل تدبير تخفيف( و 2

، حسب الطوارئ(، إلى جانب التصميمات وأوصاف المعدات وإجراءات التشغيل تسبيل المثال، بشكل مستمر أو في حاال
 االقتضاء؛

 تدابير للحد من تصادم الطيور المهاجرة مع خطوط النقل؛( إدراج 3
 خطط التأهب للطوارئ / الكوارث؛( إدراج 4
والتشغيل )على سبيل المثال، خطة اإلدارة  بناءالتي ستكون مطلوبة خالل مراحل ال، و التفاصيلمع صف الخطط األخرى ( و 5

 (.ط الصحة والسالمة المهنية وخطة تدفق العمال، خطللمقاول البيئية واالجتماعية
 تقدير أي آثار بيئية محتملة لهذه التدابير؛( 6
، أو الشعوب األصلية، أو الممتلكات القسري الربط مع أي خطط تخفيف أخرى )على سبيل المثال، إلعادة التوطين ( توفير 7
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 .الثقافية( المطلوبة للمشروع
 فجوات البيانات المحددةسد ل ةضافياإلبيانات الجمع ( إدراج 8

 المقاول ( بنودب
مناقصات والعقود في وثائق ال مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعدرجها يحدد الشروط البيئية واالجتماعية التي سي( 1

مجال البيئة واإلشراف، لضمان أداء متوازن للمقاولين في بناء المتعلقة بالتوريد والتركيب وعقود االستشاريين في مجال ال
 والمجتمع والصحة والسالمة

التابعة لها، والصحة المنشآت و بناء أنشطة الضررة من ستغطي البنود الصحة والسالمة المهنية في المجتمعات المت( 2
 مجتمعمعسكرات العمل / تدفق العمالة؛ حقوق العمال وتوظيف أفراد البناء؛ اإلدارة البيئية لمواقع الو والسالمة في موقع العمل؛ 

 سبل العيشو األرض والممتلكات عن تعويض ال؛ و المحلي
 مراقبةخطة ال( ج

األثر البيئي  التي تم تقييمها في تقرير ثاراآلمع روابط إيجاد ، مع مراقبةحدد نوع الت، و مراقبةحدد أهداف ومؤشرات ال( ت1
 .وتدابير التخفيف الموضحة في خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية

لتدابير المراقبة، بما في ذلك المعلمات المطلوب قياسها، والطرق المستخدمة، ومواقع فنية )أ( وصفا  محددا  وتفاصيل  :قدم( ت2
أخذ العينات، وتكرار القياسات، وحدود االكتشاف )عند االقتضاء(، وتعريف العتبات التي ستصدر إشارة الحاجة إلى إجراءات 

( ضمان الكشف المبكر عن الظروف التي تستدعي اتخاذ تدابير 1) من أجلبالغ واإل مراقبةتصحيحية؛ )ب( إجراءات ال
 .( تقديم معلومات عن التقدم المحرز ونتائج التخفيف2تخفيف خاصة، و )

 مؤسسيةالترتيبات ( الد
حلي ومالك والشريك الم صف الترتيبات المؤسسية والمسؤوليات واإلجراءات داخل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع( ت1

التنفيذ  مراقبةلتنفيذ كل من تدابير التخفيف والمراقبة )على سبيل المثال للتشغيل واإلشراف واإلنفاذ و  هاألصول ومقاولي
 (.التقارير، وتدريب الموظفينوإعداد واإلجراءات التصحيحية والتمويل، 

 .تنطبق عليهم شمل تدريب المقاولين فيما يتعلق بالبنود البيئية واالجتماعية التي( ت2
 .والمعدات، مثل مستوى الجهد، الموارد الالزمة لمالك األصول لتنفيذ ومراقبة خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية( تقدر 3
خطة اإلدارة البيئية  قترح بناء القدرات أو الدعم الفني اإلضافي أو التغييرات التنظيمية، لضمان تنفيذتحسب االقتضاء، ( 4

 .ل فعال وفي الوقت المناسببشك واالجتماعية
 رفع المظالم آلية ( ه

 تحويللتلقي الشكاوى ومعالجتها وحلها لكل خط  آلية رفع المظالم صف إجراءات( ت1
 وتقديرات التكلفة: الجدول الزمني للتنفيذ  و( 

والتنسيق مع التقسيم إلى مراحل تدابير التخفيف التي يجب تنفيذها كجزء من المشروع، مع إظهار الجدول الزمني لتنفيذ ( 1
 الخطط العامة لتنفيذ المشروع؛

 .رأس المال وتقديرات التكاليف المتكررة ومصادر التمويل لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية( 2
 ( إجراءات االكتشافات العرضيةز

لضمان وضع تدابير وقائية وتخفيفية وتنفيذها في حالة مواجهة الموارد الثقافية العرضية االكتشافات  صف إجراءات( ت1
 المادية أثناء تنفيذ المشروع

 وتقديرات التكلفة: الجدول الزمني للتنفيذ  ( ح
والتنسيق مع التقسيم إلى مراحل تدابير التخفيف التي يجب تنفيذها كجزء من المشروع، مع إظهار فيذ لتنالجدول الزمني ( 1

 الخطط العامة لتنفيذ المشروع؛
 .رأس المال وتقديرات التكاليف المتكررة ومصادر التمويل لتنفيذ خطة اإلدارة البيئية( 2
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 5 رفقالم
 والقرار التظلم نموذج إستمارة

 ___________________________________: )مقدم التظلم( االسم
 األشخاص المتضررين من المشروع(________________________________________ رقم هوية : رقم الهوية

 المحلي( منطقة / المجتمعللجوال الهاتف __________________ ال:معلومات االتصال
  

 :أو الشكوى تظلم طبيعة ال
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
  
 ملخص المناقشة  الذين تم االتصال بهماألفراد    تاريخ ال

___________  __________________  _____________ 
  

 التاريخ: ____________ _____________:التوقيع
  

 الموّقع )مقدم الشكوى(: ____________________________
 الذي رفع الشكوى________________________________ )إذا كان مختلفا  عن مقدم الشكوى(اسم الشخص 

 بمقدم الشكوى: ______________________________ أو العالقةصفة ال
  

 قرارال/  المراجعة
 : ____________________________________________تاريخ جلسة التوفيق

 ال   نعم  ا ؟ موجودمقدم الشكوى  هل كان
 ال    نعم هل تم التحقق الميداني من الشكوى؟

 :نتائج التحقيق الميداني
__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
  

 مناقشات جلسة التوفيق ملخص 
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
  

 المشكالت:
___________________________________________________________________________________ 

  
 ال   نعم   مشكالت؟ تم التوصل إلى اتفاق بشأن الهل 

 :إذا تم التوصل إلى اتفاق، قم بتفصيل االتفاق أدناه
 :إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فحدد نقاط الخالف أدناه
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 توقيع )مقدم الشكوى(: ________________________________________________  :موّفق(التوقيع )

  
 : ________________________________المراقب المستقل(توقيع )

 
 ___________________________ :تاريخال
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 6 المرفق
 3 للمكون  التخفيف وتدابير المحتملة اآلثار 

  

 

   ( CERC)  التأثيرات المحتملة والتخفيف من تطابق مكونات االستجابة الطارئة للطوارئ    .14الجدول

 

 تدابير التخفيف المحتمل ثراأل 

 صحة المجتمع والسالمة

 مستلزمات زيادة حركة المرور على الطرق بسبب نقل ( 1
 نشاءاتاإل

 إعالم الجمهور حول الجدول الزمني ألنشطة الصيانة 
  األقماع  التحكم في حركة المرور وإدارتها، باستخدام

 أو الحواجز أو األسوار أو األضواء حسب االقتضاء المرورية
 الحد من السرعة في المناطق المأهولة بالسكان 

تعطيل مؤقت لألنشطة االقتصادية، بما في ذلك تعطيل ( 2
 حركة المرور واالزدحام

 حولعالم والتنسيق مع المجالس المحلية والجمهور اإل 
 جدول الصيانة

 تقصير فترة العمل 
  وصول بديلة إلى المساكن والشركات التي تعمل طرق توفير

إبالغ المجالس المحلية والجمهور والتنسيق و على جانب الطريق 
 حول جدول الصيانة هممع
 تجنب العمل خالل ساعات الليل 

 نصب حواجز قابلة لإلزالة في المناطق شديدة الخطورة  نشاءاتاإل تنفيذ السالمة العامة أثناء ( 3
  الفتات تحذيريةتثبيت 
  مالئمةسقاالت التدريع الحماية 

  اآلثار البيئية العامة

 توليد الغبار أثناء الحفر أو الردم أو الدمك أو نقل مواد ( 4
 نشاءاتاإل

 استخدم معدات جيدة الصيانة 
  المياه للتحكم في الغباررش 

زيادة مستويات الضوضاء واالهتزاز بسبب المركبات الثقيلة ( 5
، والتي تشكل مصدر إزعاج للمجتمع حول نشاءاتاإل ومعدات 

 الموقع

  / صيانةجيدة الاستخدام معدات هادئة 
  الصالحة الضوضاء كواتم استخدام 
  ساعات النهار واقتصارها على الحد من األنشطة الصاخبة

 العادية
 الحد من سرعة السيارة في المواقع الحساسة 

 تلوث الهواء بسبب االنبعاثات الصادرة من مركبات ( 6
 والمعدات نشاءاتاإل

 التي الت البناء لتقليل انبعاثات العادم الصيانة الصحيحة آل
 والجسيمات العالقة، واألبخرةتحتوي على غاز أول أكسيد الكربون 

 هاإزالة النفايات السائلة وإعادة تدوير  السائلة، مما يؤدي إلى تلوث التربة أو المياه إنتاج النفايات ( 7
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 الجوفية

اإلنشاء  مخلفات من محتملة الخطورة إنتاج نفايات خطرة أو  (8
 نشاءاتاإل أو استخدام المواد الكيميائية أثناء 

  األخرى النفايات الخطرة بشكل منفصل عن النفايات معالجة 

 نفايات الصلبة في المواقع المسموح بهاللالسليم التصريف    مخلفات البناء ومواد النفاياتطرح ( 9

الطرق الجانبية المنحدرة لمنع تراكم المياه على سطح   التغيرات في أنماط المياه الجارية والنفايات السائلة( 10
 الطريق

  المختلة تربةللالغطاء النباتي إعادة 
 أنشطة البناء بسببالخنادق والقنوات أنسداد  تأكد من عدم ال 

 إبالغ المنازل المجاورة  الروائح الكريهة( 11

متر  1بعرض  حيثما كان ذلك ممكنا، توفير مساحة مفتوحة  رضية وتآكل التربةاالنهيارات األ( 12
جانبية، الستيعاب الحطام المتساقط الشق ال، خلف قنوات تقريبا  
 يجب تنظيفهالذي 

  الطمر حيثما كان ذلك ممكنا، زيادة سمك كتلة صخور
 لتوفير مزيد من االستقرار

 توفير أنظمة الصرف المناسبة 

التنسيق والتخطيط وتسلسل البناء ضعف يمكن أن يؤدي ( 13
إلى تكسير األنابيب تحت األرض )كابالت الطاقة الكهربائية، 

 لمعبدةخطوط الهاتف، توزيع المياه( أو الطرق ا

 التنسيق مع المجالس المحلية وشركاء التنفيذ اآلخرين 
  تأجيل رصف األسفلت حتى يتم االنتهاء من شبكات توزيع

 المياه والصرف الصحي
 حماية األنابيب تحت األرض أثناء البناء 
 إصالح البنية التحتية التالفة عند االنتهاء من األعمال 

 الغطاء النباتي، حيثما كان ذلك ممكنااستعادة   غطاء النباتيتدمير ال( 14
  ،الحد ذات المتوطنة  اتالنباتزراعة حيثما كان ذلك ممكنا

من حافة تقريبا  أمتار  4االحتياج للماء على مسافة األدنى من 
 .قدر اإلمكانريق حق الطداخل و أكتاف الطريق، 

  من البرية والبرمائية للحيوانات تقليل أثر تقاطعات الطرق
من حدود السرعة في المناطق الحرجة وزرع خالل التقليل 

 .األشجار أو النباتات األخرى 
  نظيفة وإعادة تأهيلها لتوفير معبر آمن  قنواتالحفاظ على

 .للبرمائيات

 بشأن االكتشافات العرضيةعقود إدراج أحكام في ال  تدمير الممتلكات الثقافية المادية الهامة( 15
  ثرية األكتشافات للعثور على االتدريب طاقم / مشرفين
 .محتملةال
  االتصال مع قسم اآلثار في العرضيكتشاف االفي حالة ،

 .سريعوالعمل التقييم الجامعة محلية إلجراء أي وزارة الثقافة أو 

 الصحة والسالمة المهنية

المهنية لجميع توفير التدريب على الصحة والسالمة   حوادث العمل واإلصابات( 16
 الموظفين المشاركين في األعمال



 

Draft ESMF for Yemen Emergency Electricity Access Project Page 74 

 وأحذية السالمة العامة، ونظارات توفير أقنعة واقية، وخوذ ،
 السالمة، حسب االقتضاء

 سدادات األذن بالعمال في المناطق عالية الضوضاء زويد ت
 أغطية األذنأو 
 تأكد من توفر صندوق اإلسعافات األوليةال 

 واد الخطرة المستخدمة في خطر على العمال من المال( 17
، زيوت الكحوالت، مثل اسطوانات األسيتيلين، النفط، نشاءاتاإل

 .التشحيم، الدهانات والمواد الكيميائية

 تدريب العاملين فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة 
 رشادات العامة تخزين المواد الخطرة وفقا  للقوانين واإل

 ذلك إرشادات البيئة والصحة والسالمةالوطنية والدولية بما في 
 26الصادرة عن البنك الدولي

، مما في الموقع أو إمدادات المياهسوء الصرف الصحي ( 18
 والمرضعتالل يؤدي إلى اال

  مياه الصالحة التزويد الموظفين بالوصول إلى المراحيض و
 للشرب

عاما  عند  18العمال أكبر من أعمار تحقق من أن ال  27أنشطة البناءفي خطر توظيف األطفال ( 19
 التوظيف

  عاما   18استبعاد جميع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن. 
  مراجعة واستبقاء نسخ من الوثائق التي يمكن التحقق منها

 والمتعلقة بسن العمال
  
 

                                                      

 
 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة للبنك الدولي متاحة على الموقع التالي:  26

guidelines-standards/ehs-ifc/policies-at-ite/sustainabilityhttp://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_s 
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