
THE WORLD BANK - ENVIRONMENTAL AND SOCIAL COMMITMENT PLAN (ESCP)   

 

1 | P a g e  
 

( ومشروع SFD( بالشراكة مع الصندوق االجتماعي للتنمية )UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 ( PWPاألشغال العامة )

 
 
 

   في اليمن( COVID-19) لجائحة كوروناتعزيز الحماية االجتماعية واالستجابة مشروع 

 (P17358) (SPECRP ) 

 
 
 

 ( ESCPواالجتماعي )خطة االلتزام البيئي 
 
 
 
 
 

 م 2020نوفمبر  20
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 خطة االلتزام البيئي واالجتماعي
 

سوف يشتركان   "المستفيدون"(بـواللذين سيشار إليهما من اآلن وصاعداً  )  "(UNICEF"( ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )"UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )"سيقوم   .1

( )سيشار إليه بـ"المشروع"(، وسيكونان المستفيدان من  SPECRP)  في اليمن(  COVID-19)  لجائحة الكوروناتعزيز الحماية االجتماعية واالستجابة  في تنفيذ مشروع    معاً 

وافقت   د وق  ,  (.  PWP( ومشروع األشغال العامة )SFDللتنمية )الصندوق االجتماعي  ( اآلتيين:  IPs( باالشتراك مع الشركاء المنفذين )IDAلتنمية )المؤسسة الدولية ل   منح

 على تمويل المشروع. سسة الدولية للتنميةؤالم

( والتي ESCPعلى خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )  االتفاق   الجهات المتلقية للدعم و المعنية بالتنفيذ  و  المؤسسة  (، يجب على  ESF)واالجتماعي  العمل البيئي   إطار  بموجب  .2

والمستفيدين على خطة االلتزام البيئي   المؤسسةمن  حتى يلبي المعايير البيئية واالجتماعية. بناًء على ذلك، يوافق كل    وإجراءات معايير المواد المطلوبة للمشروع  تدابيرتحدد  

 المشروع. ( ألغراض تنفيذ ESCPواالجتماعي )

(، ESF)  للمؤسسةواالجتماعي  العمل البيئي    بموجب وأي مستندات بيئية واجتماعية أخرى مطلوبة    (ESCP)لخطة االلتزام البيئي واالجتماعي    االمتثالالدعم  متلقي  يجب على   .3

البيئية واالجتماعية )مثل   اإلدارة  التوطين )و  (ESMPخطط  إعادة  إشراك أصحاب  و  (RPخطط  النوع و  (SEPالمصلحة )خطط  القائم على  بالعنف  الخاصة  العمل  خطة 

 .يتوافق مع عمل المؤسسة ماالوثائق البيئية واالجتماعية ذات الصلة بكل مكون من مكونات المشروع وب كل تلكالجداول الزمنية المحددة في ( وGBV) االجتماعي

يتم تنفيذ تدابير وإجراءات محددة من قبل الشركاء  ( حتى عندما  ESCP)  االلتزام البيئي واالجتماعيالخاصة بخطة    متطلبات اللجميع  االمتثال    فيالمسئولية    متلقي الدعميتحمل   .4

 .المنفذين

كجزء من متلقي الدعم  من قبل    بها  للمؤسسةتقارير  وعمل  (  ESCP)  خطة االلتزام البيئي واالجتماعيفي    المنصوص عليهاتنفيذ التدابير واإلجراءات المادية  سيتم مراقبة   .5

تنفيذ    فترةخالل    الملموسةواإلجراءات  التدابير    إتمامحرز ووتقييم التقدم الم    مراقبةب  المؤسسةوستقوم  في االتفاقية القانونية،    المتلقيينمطلوبة من  ال  بالغبة واإلاقرمتطلبات ال

 .المشروع

حتى تظهر قابلية   تنفيذ المشروع( هذه من وقت آلخر أثناء  ESCPمكن مراجعة خطة االلتزام البيئي واالجتماعي )سيكون من الم  الدعم،متلقي  و  المؤسسةبين  بحسب االتفاق   .6

.  ( نفسهاESCPواالجتماعي )تم إجراؤه في إطار خطة االلتزام البيئي يلتقييم أداء المشروع الذي  استجابتهاتغييرات المشروع والظروف غير المتوقعة أو مع   للتكيفاإلدارة 

حتى تعكس هذه التغييرات. سيتم توثيق االتفاق    ( ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي )وسيتم تحديث    على التغييرات  المؤسسةمع  ، سيتفق المستفيدون  حدوث هذا  حالةفي  

  خطةللدعم  المتلقون    نشروسي  متلقي الدعمو  المؤسسةبين  ل تبادل الرسائل الموقعة  من خال  (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي )على    إجراؤهاعلى التغييرات التي يتم  

 . على الفور ةالمحدث (ESCPااللتزام البيئي واالجتماعي )

أو  في    تغييرات في حال حدوث   .7 للالمشروع  أو  نتيجة  المتوقعة  المشروع  بسبب  ظروف غير  إلىوالتي من شأنها ان  أداء  تنفيذ    اآلثارالمخاطر وتغييرات في    تؤدي  أثناء 

إضافية إذا لزم  حشد موارد مالية جهود  بذل أو  متفق عليه مع المؤسسة، و/ بحسب ما هو  الماليةالمشروع  موارد يقوموا بإعادة تخصيص أنللدعم للمتلقين  مكني ، المشروع

عن ظروف غير   تبما في ذلك القرارات المتعلقة بتمويل أي تكلفة إضافية نتج  ،اآلثارتائج/  النلمعالجة هذه المخاطر والالزمة  تنفيذ اإلجراءات والتدابير    ، حتى يتسنىاألمر

 . متوقعة
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 التدابير واإلجراءات المادية  اإلطار الزمني الجهة/ السلطة المسؤولة 

 تقاريرالرقابة وال
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
ومشروع الصندوق االجتماعي للتنمية 

 األشغال العامة )بحسب الحاجة( 

 
بدًءا من تاريخ السريان، سيقوم برنامج األمم 

تقارير المراقبة   جميع ودمجالمتحدة اإلنمائي بت
  مشروعمن الصندوق االجتماعي للتنمية و

األشغال العامة كل ستة أشهر أثناء تنفيذ 
إلى  التحديثات  ها باإلضافة إلى وإرسال المشروع
الموضحة  تقارير السردية  الفي  المؤسسة

 . مشروعلمستوى التقدم المحرز بالنسبة لل 

 التقارير المنتظمة/ الدورية 

 
األداء البيئي  حول مؤسسةلل وتقديمهاالدورية المنتظمة/ إعداد تقارير المراقبة  

وليس على   ،بما في ذلك ( للمشروعESHSواالجتماعي والصحي والسالمة )

إعداد وتنفيذ  (ESCPتنفيذ خطة االلتزام البيئي واالجتماعي ) ،الحصر سبيل

خطة وأنشطة إشراك  البموجب  المطلوبة (E&Sاألدوات البيئية واالجتماعية )

 . ات التظلمـ/ أصحاب المصلحة وعمل آلية
 

 تقارير المراقبة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وحالة االمتثاليجب أن تصف 
  /والتدابير الوقائية والصحة والسالمة المهنية واالجتماعيةالبيئية  لإلجراءات

 المظالم. /الشكاوىعمل آلية معالجة تدابير التخفيف وطريقة 
 

 أ 

 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

 
 . تنفيذ المشروعفترة ل خال

  48في غضون للتحقيق  تقرير األولي يتم تقديم ال
تقرير مفصل في  . يتم تقديم ساعة بمجرد تأكيده

ويُذكر فيه  غضون عشرة أيام من التقرير األولي
الُمسببات الُمحتملة واإلجراءات التصحيحية 

 المقترحة.

 الوقائع والحوادث 

 
أو حادث   واقعةبأي   فوراً  المؤسسةبإخطار سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بيئة أو الكبير على  سلبيوضرر  حتمل أن يكون له تأثيريأو  متعلق بالمشروع
 املين في المشروع.أو الجمهور أو الع المستهدفةالمجتمعات 

 
أو الحادث،  واقعةالعن افية وتفاصيل بتقديم م برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ويق

أو المخطط لها والجدول    هاذاتختي تم االفورية ال تصحيحيةالتدابير ال ذكرمع 
مقاول  جهة متعاقدة/ ، وأي معلومات مقدمة من أي لها الزمني للتدابير المخطط

بعد ذلك، يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . حسب االقتضاءب، ةمشرف أي جهةو
وثه/ها مرة حدأو الحادث واقتراح تدابير لمنع    واقعةتحقيق في الالبإعداد تقرير 

 . أخرى
 .لمؤسسةلهذه التقارير سوف يتم تسليمها 

 
 
 

 ب
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

 
على النحو المنفذة لجهات لالمراقبة المنتظمة 

 ستقوم الجهاتالعقود الموقعة معها؛ في  المحدد
المنفذة بتجميع ودمج هذه التقارير كل ستة أشهر  

بالتزامن مع تقارير التقّدم  للمؤسسة وتقديمها 
تنفيذ فترة ل المحرز في المشروع. خال

 يوماً من توقيع العقد. 30 وخالل المشروع

م المحرز/التقارير المرحليةتنفيذ تقارير لالمقاولون  الجهات المتعاقدة/ 
ّ
 التقد

إلدارة   ينالمقاولمن المتعاقدين/ متطلبات  اتوثائق العطاءيجب أن تتضمن 
 االستغالل ( ومخاطرESHSوالصحة )والسالمة واالجتماعية ة يمخاطر البيئال

أنشطة القيام باألمنية أثناء  القضاياو( SEA / SH) والتحرش الجنسي واالنتهاك

 منظماتلل شكل دوريالمراقبة بالمقاول تقديم تقارير المتعاقد/يجب على . البناء
التنفيذ. ستقوم المنظمات المنفذة بتجميع ودمج هذه التقارير  المنفذة أثناء عمليات

 . هذه المتطلبات تتضمن، لكن ليست محصورة على، التالي: لمؤسسةل-وتسليمها 

مجال • في  خبير  باقتراح  العطاء  المتعاقد/المقاول/مقدم  ة يالبيئ  المخاطر  يقوم 

)والسالمة  واالجتماعية   ليكون  ESHSوالصحة  الخبير/الموظف بمثابة  ( 

 في الموقع.  للمقاولالرئيسي 
العطاءات   • المتعاقدين/المقاولين/مقدمي  جميع  على  قواعد  يجب  مدونة  تقديم 

  ين بشكل مباشر المقاول/ينالمتعاقد  الموظفينالتي ستنطبق على  و(  CoCسلوك )

 .المقاولين من الباطنالمتعاقدين/و

 ت

 التدابير واإلجراءات المادية  اإلطار الزمني الجهة/ السلطة المسؤولة 

ESS 1 :تقييم وإدارة المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
التعاقد امج األمم المتحدة اإلنمائي يجب على برن

متخصصين في مجال البيئة والصحة   مع
والسالمة في موعد ال يتجاوز شهر واحد بعد 

طوال تنفيذ  مالحفاظ عليهو تاريخ السريان
 .المشروع

 الهيكل التنظيم  
موظفين مؤهلين ممثلة بوحدة تنسيق يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإنشاء 

البيئية واالجتماعية للمشروع وعكسها في وموارد لدعم إدارة المخاطر واآلثار 
 النهائي. (ESMF)  اإلدارة البيئية واالجتماعية إطار

 
موظفين  مع  التعاقدوموارد ال وتحديدبتعيين يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الصحة والسالمة  في وأخصائي  ذوي الخبرة البيئية واالجتماعية مؤهلين من
ليتم ، طبيعة مكونات المشروع التي تنفذها كل جهةحسب (، بOHS) المهنية

والسالمة  واالجتماعية ة يالبيئواآلثار  المخاطردعم إدارة  لالمشروع في  عيينهمت
 ى (. كحد أدنESHSوالصحة )

 واحد أخصائي بيئي والتعاقد مع يقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتعيين -
لعنف القائم على النوع  في ا واحد وأخصائي  واحدوأخصائي اجتماعي 

 .االجتماعي
وأخصائي  واحد أخصائي بيئي والتعاقد مع  بتعيينيقوم الشركاء المنفذون  -

باإلضافة  ، في العنف القائم على النوع االجتماعيواحد وأخصائي  واحداجتماعي 

1.1 
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ما تقتضيه حسب بآخرين ( E&Sفي اإلدارة البيئية واالجتماعية ) إلى موظفي

 الحاجة. 

 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

 
على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحديث   جبي
إطار اإلدارة البيئية )عن تنفيذ  اإلفصاحو

الموجود(  YECRPمشروع لـ واالجتماعية

( في OHS) الصحة والسالمة المهنية وخطة

غضون شهرين بعد تاريخ سريان اتفاقية التمويل  
وقبل تنفيذ أي أنشطة خاصة بالمشروع ضمن 

اإلدارة البيئية سيغطي إطار  .2و 1.2المكونين 

 )النقد مقابل التغذية( 1.2المكون  واالجتماعية

ولن يتم صرف أي مدفوعات حتى يتم  أيضاً 
في اإلدارة البيئية واالجتماعية عمل إطار  تبنى
 . 1.2لمكون ا

  واالجتماع  
 التقييم البيئ 

  (ESMFواعتماد وتنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ) عنواإلفصاح إعداد 

 ً وإدارة  (OHSبالصحة والسالمة المهنية )خاصة  والتي يجب أن تتضمن أحكاما

 االستغاللو( ESHS)والسالمة  والصحةواالجتماعية ة يمخاطر البيئالو ةلاالعم

لدى  مقبوالً يكون ( و ESS1)، بما يتوافق (SEA/SH)والتحرش الجنسي  واالنتهاك

 . المؤسسة
 

 ً وإدارة   غربلةل مجموعة أدوات  سيشمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية أيضا
، خاصةً المكونات 2المرتبطة بالمكون  (E&S) واالجتماعيةالمخاطر البيئية 

المشاريع الفرعية المجتمعية كثيفة  - 2.1الفرعية التالية: )أ( المكون الفرعي رقم 

)ب( المكون الفرعي  (؛ CfW، والتي ستمّول أنشطة النقد مقابل العمل )العمالة

  )النقد مقابل التغذية(. إضافة 1.2ية والمكون رقم صول المجتمع األ  - 2.2رقم 

لتحقيق   اإلدارة البيئية واالجتماعية عملية وهيكالً  لى ذلك، سيتضمن إطارإ
على مؤسسات ة الضرورية ولإلشراف جتماعياالو ةبيئيالمتطلبات وااللتزامات ال

 . مؤسسةبطريقة مقبولة لدى ال( MFIs)التمويل األصغر 

1.2 

 
اإلنمائي بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

 
اً  يجب إعداد الخطط أو األدوات وتنفيذها فور

الموافقة على المشاريع الفرعية   /اختيار بعد
 .لمشروعمتعلق باوقبل تنفيذ أي نشاط 

 
ضمن المكونات لن يتم صرف أي مدفوعات  

واإلفصاح عن واعتماد  إعداد حتى يتم  2و 1.2

 خطط وأدوات اإلدارة البيئية واالجتماعية
 المخصصة لموقع العمل. 

 
 

 أدوات اإلدارة
 

ة  يواعتماد وتنفيذ أي تقييمات بيئية واجتماعية وخطط إدار عنواإلفصاح إعداد 
( ESS)هذا المعيار البيئي واالجتماعي ، وفقاً لمن األدوات المطلوبة ذلك أو غير

 (. ESMF) وإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

 
 
 
 
 
 
 

1.3 
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

 
المكون  الخاصة ب المناقصات إجراءات قبل بدء 

أنشطة  ) 2.2والمكون  (النقد مقابل العمل) 2.1

ل فترة تنفيذ  خالوبعد ذلك ية( صول المجتمعاأل
 .هذه األنشطة

 إدارة المتعاقدين/المقاولي   
 
المقّدم عطاء ال د من إدراج المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة في  تأكّ ال
في خطة  هذه المتطلبات أن تنعكس ، ومن التعاقدالخاصة بلمشروع والوثائق ل

 (.C-ESMPاإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمتعاقد/المقاول )

 
خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية الخاصة بالمتعاقد/المقاول يجب أن تتضمن 

 االلتزامات الرئيسية التالية: 

  والتحرش الجنسي   لعنف القائم على النوع االجتماعيخاصة باإجراءات محددة   •
(GBV)/(SEA)/  (SH)  ،العم إدارة  والةوخطط  البيئال،    ة يمواصفات 

و  واالجتماعية النفايات  (ESHS)  السالمةوالصحة  و)وإدارة   ،EHSG  )

 تدابير وإجراءاتو؛  (  GIIP)  صلهذات الالصناعية الدولية الجيدة    والممارسات

 ؛ ومعداتهم مإدارة األمن لموظفيه
  في موقع   متواجديكون  (  ESHSأخصائي بيئي واجتماعي وصحي وسالمة ) •

 . مقاولمتعاقد/للباعتباره الموظف الرئيسي للالعمل 
سلوكإنفاذ  و  وضع • قواعد  موظفي    (CoC)  مدونة  المقاول  المتعاقد/لجميع 

 . المقاولين من الباطنالمتعاقدين/و
في  E&S لقواعد الـ   ةالمحتملوالمخالفات  عدم االمتثال  ل  معالجاتيجب تضمين   •

 .المقاولين من الباطن /والمتعاقدينالمقاولين المتعاقدين/العقد المبرم مع 
يمتثلون لما ورد أعاله أثناء تنفيذ  س المقاولين/ د بعد ذلك من أن المتعاقدينتأكّ ال

 . عقودهم

1.4 

 
الصندوق دة اإلنمائي وبرنامج األمم المتح

 االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة 

 
بموجب اإلجراء  ستجرىأثناء عملية التقييم التي 

 المذكور أعاله.   1.2رقم 

 االستثناءات 
 :إطار المشروع  ضمنللتمويل  قابلة/األنواع التالية من األنشطة غير مؤهلة تعتبر

ال   • أو   / و  ودائمة  المدى  طويلة  ضارة  آثاًرا  تسبب  قد  التي   يمكناألنشطة 
 (؛الطبيعية الرئيسية  اطنوعلى سبيل المثال فقدان الم  ) معالجتها

األنشطة التي قد يكون لها آثار اجتماعية سلبية كبيرة وقد تؤدي إلى صراع   •
 ؛ اجتماعي كبير

 ؛األخرى الضعيفةيات األقلعلى األنشطة التي قد تؤثر على األراضي أو  •
  التي قد تنطوي على نقل بما في ذلك اإلنشاءات أو التوسعات الجديدة  األنشطة   •

 ؛ آثار سلبية على التراث الثقافي، على أو مادي 

1.5 
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اإلنشاءات أو التوسعات الجديدة التي قد تنطوي على إعادة توطين أو حيازة   •
 دائمتين؛ أرض

خطيرة على صحة  وأن تسبب تأثيرات ضارة    بشكل كبير  األنشطة التي يحتمل •
و البيئة    /اإلنسان  حاالتوأو  بعالج  تتعلق  بفيروس  ال   كوروناال  المصابة 

(COVID-19 ؛) 

المستبعدة   • األخرى  األنشطة  وردت جميع  البيئية   والتي  اإلدارة  إطار  في 
 . واالجتماعية للمشروع

 التدابير واإلجراءات المادية  اإلطار الزمني الجهة/ السلطة المسؤولة 

ESS 2 :لاوالعمل ظروف العم 
 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 

  (LMPل )اإدارة العم خطةيجب إعداد 

واإلفصاح عنها في غضون شهرين بعد تاريخ 
 .ها طوال فترة تنفيذ المشروعإنفاذالسريان و

 
 
 
 
 

 اإلدارة البيئية واالجتماعية تحديث إطاريجب 
(ESMF)  اإدارة العم خطةلتضمين( لLMP) 

اإلدارة البيئية   عمل عن إطار  فصاحوإعادة اإل
في غضون شهرين بعد ( ESMF) واالجتماعية

 . يانتاريخ السر

 ل اإجراءات إدارة العم
 

المعيار البيئي واالجتماعي المعمول بها في سيتم تنفيذ المشروع وفقاً للمتطلبات 
. سيقوم الشركاء المنفذون بتطبيق  لمؤسسةل( بطريقة مقبولة ESS 2)الثاني 

( لتوظيف عمال  ESS 2العمل الوطنية و) بإتباع لوائحإجراءات إدارة العمل 

المشروع، بما في ذلك العمال التابعين للمتعاقدين/ للمقاولين. ستتضمن اإلجراءات  
بما في ذلك ساعات العمل واألجور والعمل  ،التوظيفب اً خاصةوأحكام اً شروط

ستحدد   اإلضافي والتعويضات والمزايا والعطالت واإلجازات وما إلى ذلك.
 . لمنع ومعالجة التحرش و/ أو الترهيب و/ أو االستغالل اً اإلجراءات تدابير

 
(  LMPل )ايقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإعداد إجراءات إدارة العمس

.  (ESMF) اإلدارة البيئية واالجتماعيةعمل يتم تضمينها في إطار سللمشروع و

 .(CoCسيوقع جميع عمال المشروع على مدونة قواعد السلوك )

 
بإعداد وتنفيذ إجراءات إدارة   (MFIs) يع مؤسسات التمويل األصغرستقوم جم

بما  ،(ESS2)  واالجتماعيلمعيار البيئي ـوفقًا ل  الخاصة بها العمل للقوى العاملة 

( وآليات التظلم للقوى العاملة  OHSفي ذلك إجراءات الصحة والسالمة المهنية )

 الخاصة بها.
 

ل  اعماإلنمائي والشركاء تحديث خطة إدارة اليجب على برنامج األمم المتحدة 
(LMP)  المؤسسةلدى بطريقة مقبولة ( ومتوافقة معESS2). 

2.1 
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الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
تحت إشراف وإدارة برنامج  األشغال العامة

 األمم المتحدة اإلنمائي 

 
 

 قيد التشغيل (GMالتظلم ) ةآلييجب أن تكون 

الحفاظ تم يفي المشروع و قبل تعيين أي عامل
 . طوال فترة تنفيذ المشروع عليها

وع   التظلم ةآلي  لعمال المشر
 

(  ESS2) واالجتماعيالمعيار البيئي  يجب وصف آلية التظلم المطلوبة بموجب

( إنشاء آلية  IPsيجب على الشركاء المنفذين )(. LMPل )اعمفي خطة إدارة ال

وتشغيلها، على النحو الموضح في   الحفاظ عليهاالمشروع و للعاملين فيتظلم 
 .(ESS2) معوبما يتوافق  (LMPل )اعمالخطة إدارة 

2.2 

 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 

ة والسالمة  الصحجراءات التنفيذ اليومي إل
 . (OHS)المهنية 

 
المهنية ة والسالمة الصحإجراءات مراقبة وتنفيذ 

(OHS) شهرياً. تفتيش السالمةعمل و 

 
المهنية ة والسالمة الصحيجب دمج متطلبات 

(OHS) المقاول في العقود المتعاقد/بالخاصة ب

 . كجزء من وثائق العطاء

 ( OHSالمهنية )إجراءات الصحة والسالمة 
 

( كما هو موضح في  OHS)المهنية اعتماد وتنفيذ اإلجراءات الصحة والسالمة 

 (.  ESMF)  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

( خطة محددة إلدارة الصحة  IPs) باإلضافة إلى ذلك، سيضع الشركاء المنفذون

وسيقومون  ،بناء(أي أعمال ببدء ال)قبل  هاوينفذون (OHSوالسالمة المهنية )

 اً.بإجراء عمليات تدقيق للسالمة وزيارات ميدانية يتم إجراؤها شهري
 

 بـ:  (IPs)سيقوم الشركاء المنفذون 

لالمتثال  ال • والموارد  اإلدارة  من  مناسب  مستوى  وجود  من  لمتطلبات تأكد 
المهنية والسالمة  الحماية  الصحة  لمعدات  المجاني  التوزيع  ذلك  في  بما   ،

 (؛PPEs) الشخصية

 ؛للصحة والسالمة المهنيةواضحين على أرض الواقع  توفير التزام وقيادة  •
 ؛تغطية تأمينية للعاملين في المشروعتوفير  •
وت • المخاطر  وتقييم  وتتحديد  والتعليمات  سوية  )القواعد  األنشطة  طبيع 

 ؛واإلجراءات(
 وقائع؛تحليل جميع الحوادث وال •
 (؛ OHS) لصحة والسالمة المهنيةلداء األتقييم مؤشرات  •

المراجعات   • لالتدقيقية  إجراء  إدارةالداخلية  والسالمة    ( MS)  نظام  الصحة 

 ؛ (OHS) المهنية

 ؛ (OHS) تقييم متطلبات التدريب على الصحة والسالمة المهنية •

2.3 
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 . طبية للعاملين اتات وفحوصإجراء متابع •

 
 

بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 

بشكل البرنامج التدريبي  يتم تنفيذيجب أن 
 .شهري

  عالتدريب 
وع  املي   ف   المشر

 
في   التابعين لهميجب على الشركاء المنفذين توفير التدريب لجميع العاملين 

( ESHS)الصحة والسالمة المتعلقة ب ىاالخرة ويمخاطر البيئال حول المشروع 

تنفيذ  قبل  ،األساسية المرتبطة باألنشطة المقترحة وأعمال البناء ومسؤولية العمال
 العمل.  أي نشاط أو عمل في موقع

تشمل  يجب أن الخاصة بالموقع ( ESMP)خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  

 . أسبوعية في مواقع العمل  Toolboxاجتماعات 

 
األمر(   لزمأسبوعية أو مخصصة )إذا   Toolbox ندسو الموقع محادثاتسيقدم مه

البيئة والصحة والسالمة  المتعلقة بمخاطر ال حولو/ أو اجتماعات مع عمال البناء  
(ESHS  المرتبطة بأنشطة البناء والتي تم تنفيذها خالل األسبوع الماضي وتلك )

 .يتم تنفيذها خالل األسبوع المقبلأن التي من المتوقع 

2.4 

ESS 3:  كفاءة الموارد والوقاية من التلوث وإدارته 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 
 األشغال العامة

بموجب اإلجراء وحسب الحاجة ب المعياربهذا يجب مراعاة الجوانب ذات الصلة  
من بين أمور أخرى، يتم تضمين أحكام خاصة بإدارة  وأعاله، بما في ذلك،  1.2

 (.ESMF) اإلدارة البيئية واالجتماعيةعمل النفايات في إطار 

 

ESS 4:  صحة وسالمة المجتمع 

 
 

األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع برنامج 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 

نفس اإلطار الزمني إلعداد وتنفيذ خطط اإلدارة  
 (.ESMPs) البيئية واالجتماعية

 حركة المرور  وإدارةالطرق  السالمة عىل
دارة حركة المرور  إلواعتماد وتنفيذ خطة  وضعيجب على الشركاء المنفذين 

إذا   –  (ESMP )كجزء من خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية العمل الخاصة بموقع 

 مع توفير تفاصيل عن حجم حركة المرور والطرق وأوقات السفر.  –لزم األمر 
رايات وعالمات مناسبة على طول الطرق  أعالم/ حاملي  ستضمن الخطة وجود
عمل يتم تدريب السائقين العاملين في المشروع ويتم . وإشارات للطرق البديلة

 شكل منتظم.لمركبات بلفحص سالمة 

4.1 

 
 

 
 

نفس اإلطار الزمني إلعداد وتنفيذ خطط اإلدارة  
 (.ESMPs) البيئية واالجتماعية

 صحة وسالمة المجتمع 

 

4.2 
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلنمائي بالتنسيق مع برنامج األمم المتحدة 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في   (SMP) نيةدارة األملإلخطة يجب إعداد 

غضون شهرين بعد تاريخ السريان وقبل بدء  
 .أنشطة المشروع

المترتبة  ثار اآلمخاطر والإعداد واعتماد وتنفيذ تدابير وإجراءات لتقييم وإدارة 
( وبطريقة مقبولة ESS4)ـأنشطة المشروع وفقًا ل بسببتنشأ والتي على المجتمع 

 .المؤسسةلدى 
 : ما يليـب( IPs)المجتمع سيقوم الشركاء المنفذون   ةإلدارة صحة وسالم

 ؛ إلى مواقع العمل ومناطق البناء لمنع الدخول غير المصرح به  الوصول تقييد   •
 ؛عن أعمال البناءبعيداً المشاة وأفراد المجتمع تحويل وضع الفتات كافية ل •
 ؛إلعادة توجيه المركبات بعيًدا عن مناطق البناء اتراي حاملي ضعو •
الصحة والسالمة،  المتعلقة بمخاطر  الرفع مستوى الوعي بين المجتمعات حول   •

  SEA / SHالعنف القائم على النوع االجتماعي والتحرش الجنسي    بما في ذلك

واألمراض المعدية األخرى والسالمة على    (COVID-19)  كورونافيروس الو

 . (SEPزء من خطة إشراك أصحاب المصلحة )الطرق، كج
،  (PPEs)الشخصية  حمايةر منطقة العمل ارتداء معدات اليجب على جميع زوا

 الواقية.  والقبعات الصلبة والسترات سالمةمثل أحذية ال
 

، يجب أن تمتثل (COVID-19) المترتبة عن فيروس الكورونا لمخاطرا بسبب

مجتمعية لمتطلبات التباعد االجتماعي ومتطلبات  األنشطة التي تتضمن تجمعات 
وفقًا إلرشادات  ،األخرى (COVID-19) فيروس الكورونا الوقاية من مخاطر

 .(ESS4و) ( WHO) منظمة الصحة العالمية

 
صول  األ( وCfWالمخاطر المحتملة في إطار أنشطة النقد مقابل العمل )

  المشروع ين فيمل اعال من قبلغير المشروع  /غير الالئق، مثل السلوك يةالمجتمع
واالستجابة لحاالت الطوارئ قد تتطلب تدابير تخفيف  العمالةومخاطر تدفق 

(  ESMPs)يتم تضمينها في خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية والتي س ،إضافية

 اإلدارة البيئية واالجتماعيةعمل حسب االقتضاء، وفقًا إلطار ب، يتم إعدادهاالتي س
(ESMF) المؤسسةلدى  ة مقبولة وبطريق. 

 
  نيةدارة األملإلوتنفيذ خطة  وضعيجب على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

(SMP  لضمان أمن جميع العاملين في المشروع، بما في ذلك العاملين في )

وفقًا  ،المقاولينالمتعاقدين/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والوكاالت المنفذة و
 .المؤسسةلدى ( وبطريقة مقبولة ESS4)ـل
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 
 
 القائمخطة العمل الخاصة بالعنف  وضعيتم 

على النوع االجتماعي كوثيقة قائمة بذاتها في 
تنفيذها  يتم غضون شهرين بعد تاريخ السريان و

 . طوال فترة تنفيذ المشروع

واالستغالل واالعتداء  (GBV) مخاطر العنف القائم عىل النوع االجتماع  
 (SEA) الجنسيي   

 
إعداد واعتماد وتنفيذ خطة عمل قائمة بذاتها لمكافحة العنف القائم على النوع 
االجتماعي )خطة عمل للعنف القائم على النوع االجتماعي(، لتقييم وإدارة  
مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء الجنسيين 

(SEA )( والتحرش الجنسيSH). 

 
لعمل الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي يجب أن تتضمن خطة ا

(GBV )( أحكاًما بشأن آليات التظلمGMs )لعنف القائم ا  خاصة ومتجاوبة مع

. يجب أن  (ESS10) واالجتماعيلمعيار البيئي ـعلى النوع االجتماعي وفقًا ل

قنوات متعددة يمكن من خاللها تسجيل الشكاوى   (GMsليات التظلم )يكون آل

من االستغالل واالعتداء الجنسيين   ات/بطريقة آمنة وسرية للناجين
(SEA/)( التحرش الجنسيSH). 

4.3 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
قبل إشراك أفراد األمن وبعد ذلك يتم تنفيذها 

 . تنفيذ المشروعفترة خالل 

 موظفو األمن
 

دارة أفراد األمن بما يتوافق مع متطلبات  إل قائمة بذاتها إعداد واعتماد وتنفيذ خطة
 . المؤسسةبطريقة مقبولة لدى  و (ESS4) واالجتماعيالمعيار البيئي 

4.4 

ESS 5:  حيازة األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي 

 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 

االجتماعي للتنمية ومشروع الصندوق 
 األشغال العامة

 
إعادة التوطين  إطار عمل/هيكليجب إعداد 

(RFواإل )في غضون   عنه واعتماده فصاح

طة  شهرين بعد تاريخ السريان وقبل تنفيذ أي أنش
  فترة طوال إعادة توطين ويجب الحفاظ عليه 

 .تنفيذ المشروع
 

( RPsيجب إعداد خطط إعادة التوطين )

واعتمادها واإلفصاح عنه قبل بدء األعمال 
 المدنية.

 خطط إعادة التوطي   
(  ESS5)ـ(، وفقًا لRFعادة التوطين )إل إطار عمل/هيكلواعتماد وتنفيذ  يتم وضع

 .  المؤسسةوبطريقة مقبولة لدى 
وفقًا  وحسب الحاجة ب( RPsإعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة التوطين )يتم 

  إطار عمل/هيكلوبما يتفق مع متطلبات  ،(ESS5) واالجتماعيلمعيار البيئي ـل

  ( وقبل تنفيذ األنشطة ذات الصلة بطريقة مقبولة لدى RFإعادة التوطين )

 . المؤسسة

5.1 

ESS 6 : الحفاظ على التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية 
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  ليس ذا صلة   

ESS 7 : ًالشعوب األصلية / مجتمعات شبه الصحراء األفريقية المحلية التقليدية غير المحمية تاريخيا 

  ليس ذا صلة   

ESS 8 التراث الثقافي : 

 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

 األشغال العامة

 
 

 خالل فترة تنفيذ المشروع. 

 : طريق الصدفةعن  اكتشافات
 

  طريق الصدفةعن  األثرية التي تشافاتالكا اتبإعداد واعتماد وتنفيذ إجراء القيام
الذي سيتم تطويره  ( ESMF)في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  ةالموضحو 

 .للمشروع

8.1 

 الوسطاء الماليون : 9رقم   معيار البيئي واالجتماعيال

 
 

المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع برنامج األمم 
 ةالصندوق االجتماعي للتنمي

 
 

قبل تنفيذ أنشطة مشروع مؤسسة التمويل 
يجب أن تحافظ مؤسسات  (. MFI) األصغر

على القدرة التنظيمية  (MFIs) التمويل األصغر

  (ESMS)لتنفيذ نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 

صرف األموال المقدمة من  قبل أن يبدأ خالل 
 . تنفيذ المشروع فترة خالل المشروع أثناء

 ( ESMS)نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية 
 
  لجميع المؤسسات المالية( ESMS)تقييم نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية يتم 

(FIs) ب( 2.3 رقم المؤهلة المحتملة، وفقًا لمكون نشاط المشروع(. 

( بإعداد وتبني والحفاظ على  MFIsستقوم جميع مؤسسات التمويل األصغر )

ن قبل  ومعتمد م المؤسسةلدى ( مقبول ESMSنظام إدارة بيئية واجتماعية )

حسب االقتضاء، وسوف بالعليا أو مجلس إدارتها،  وإدارتهامؤسسات التمويل 
اإلدارة البيئية  أنظمةعن األجزاء ذات الصلة من هذه المؤسسات تفصح 

 ة. لكترونياإل هاقعامو الخاصة بها على (ESMSs) واالجتماعية

9.1 

 
 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
 

المشروع التي يتعين تنفيذها من قبل تنفيذ أنشطة 
 .المعنية (MFI) قبل مؤسسة التمويل األصغر

 (FI) المالية للمؤسسة القدرة التنظيمية
 

ختيار/ الموافقة على  اال مباشرة بعد وقوعيجب إعداد الخطط أو األدوات 
المشاريع الفرعية وقبل بدء برنامج ضمان القرض وأنشطة اإلقراض وبعد ذلك 

وفقًا  وحسب الحاجة، ب -يجب إعداد األدوات . تنفيذ هذه األنشطةطوال فترة 
 . المؤسسةلدى  ( وبطريقة مقبولة ESS9) 9رقم   للمعيار البيئي واالجتماعي

9.2 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 
قبل تنفيذ أنشطة المشروع التي يتعين تنفيذها من 

 .المعنية (MFI) قبل مؤسسة التمويل األصغر

تعيين ممثل لإلدارة العليا ليكون مسؤوالً بشكل عام يتم  _ العليا: ممثل اإلدارة 

 الياتولتحديد  للوسيط الماليعن األداء البيئي واالجتماعي للمشاريع الفرعية 
حوار منتظم مع السلطات المحلية  إقامة ل والحفاظ على اتصالتواصل واال

9.3 
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ل التنفيذ السلس ألنشطة المستفيدين لتسهيمع والرسمية وغير الرسمية و
 .المشروع

 عن المعلومات  فصاحمشاركة أصحاب المصلحة واإل: 10رقم   معيار البيئي واالجتماعيال

 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مؤسسات 
 (MFIsالتمويل األصغر )

 
 

الخطة األولية إلشراك أصحاب  يجب تحديث 
في   اواإلفصاح عنه اواعتماده (SEPالمصلحة )

غضون شهرين بعد تاريخ السريان وتنفيذها  
 . طوال فترة تنفيذ المشروع

اك أصحاب المصلحة  إعداد وتنفيذ خطة إشر
 

( MFIsيجب على برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومؤسسات التمويل األصغر )

تتوافق ( بطريقة SEPتحديث وتنفيذ الخطة األولية إلشراك أصحاب المصلحة )

 .المؤسسةلدى  ومقبولة  (ESS10) 10 رقم مع المعيار البيئي واالجتماعي

10.1 

 
 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

ومؤسسات التمويل األصغر   األشغال العامة
(MFIs) 

ليات التظلم آل رفع بالغاتيجب تطوير نظام 
(GMs )من قبل برنامج  الحفاظ عليهوتبنيه و

األمم المتحدة اإلنمائي و)الصندوق االجتماعي 
بنى األشغال العامة( ويجب أن يُ  مشروعللتنمية و
 . لى مبادئ مشتركةع  هذا النظام

التنسيق تحت ( GMsستتم مراقبة آليات التظلم )

يجب أن و نامج األمم المتحدة اإلنمائيالفني لبر
للعمل بعد شهرين من تاريخ   جاهزةهذه اآلليات 

 لمشروعبا خاصة السريان وقبل بدء أي أنشطة
 . وستظل قيد التشغيل طوال فترة تنفيذ المشروع

وع   آلية تظلم المشر
 

سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإجراء ترتيبات تظلم يمكن الوصول إليها  
  ستقبالال (SEPهو موضح في خطة إشراك أصحاب المصلحة )بشكل علني كما 

بطريقة تتفق مع المعيار  ،وتسهيل حل المخاوف والشكاوى المتعلقة بالمشروع
 . المؤسسةلدى  ( ومقبولة ESS10) 10البيئي واالجتماعي 

10.2 

 تدريب(الدعم القدرات )

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع 

ومؤسسات التمويل األصغر   األشغال العامة
(MFIs) 

لموظفي المشروع وأصحاب المصلحة   ضرورة بالنسبةالتدريب  يعتبر خالل فترة تنفيذ المشروع 
 :والمجتمعات والعاملين في المشروع، بما في ذلك

البيئية  • المخاطر  وإدارة  واالجتماعي  البيئي  التقييم  على  المدربين  تدريب 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   ن المختصين فيموظفيل)ل  (E&S)  واالجتماعية

 ؛ (منفذينالتمويل األصغر والشركاء ال ومؤسسات
ومنع  النوع   • واالستغالل ااالجتماعي  االجتماعي  النوع  على  القائم  لعنف 

 لهذه القضايا  االستجابة سبلو الجنسي التحرش/ينالجنسيواالعتداء 
 ؛المشاركة المجتمعيةتفعيل مبدأ و وإشراكهم أصحاب المصلحة تحديد •
 ؛ المجتمع وسالمةالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛ صحة  •

 1د.ق.
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تدريب المدربين على النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي  •
 ؛واالستجابة المجتمعية والحماية

 . تنفيذ المراقبة عن بعد •

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالتنسيق مع 
ومشروع الصندوق االجتماعي للتنمية 

 األشغال العامة

وع عىل الصحة والسالمة المهنية خالل فترة تنفيذ المشروع    المشر
  ذلك  (OHS) تدريب العاملي   ف 

، بما ف 
 : واالستعداد لها وترتيبات االستجابة لحاالت الطوارئ الطارئة الوقايةعىل 
 

ومتطلبات السالمة    نشطة التفصيلية للمشاريع الفرعية تدريبية تغطي األ  جلسات •
وتصريح   وصيانتها  (PPEs)  الخاصة بها واستخدام معدات الحماية الشخصية

 . العمل وإجراءات الطوارئ لجميع العمال

و • الكوليرا  حول  توعية  )جلسات  المجتمع   (COVID-19الكورونا  ألفراد 

من  )شخصية  تعتمد على مقابالت  الذين سيقومون بعد ذلك بحمالت  و  المؤهلين
إل المستهدفة لزيادة الوعي الصحي والبيئي بين   الباب(ى  الباب  المناطق  في 

 . المجتمعات

م • أو  مستشفى  أقرب  حول  )تفاصيل  للطوارئ  االستجابة  طبيخطة  ، ركز 
واإلسعافات    العملية ات وتسلسل القيادة لجميع األعمال، والتدريباتوالمسؤولي
 .يجب أن يعرفها جميع العمال( والتي ، وقائمة بالمسعفين المدربيناألولية

 2د.ق.

 
 

 


