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بتمويل ودعم من البرنامج العالمي
للزراعة واألمن الغذائي والمؤسسة
الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي
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خطة االلتزام البيئي واالجتماعي
.1

.2

.3

تقوم منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج الغذاء العالمي
(المستفيدون) بتنفيذ مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن
(المشروع) باالشتراك مع الشركاء المنفذون الذين يشملون ،على سبيل المثال ال
الحصر V:الصندوق االجتماعي للتنمية في اليمن ،ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية
المنشآت الصغيرة واألصغر  .وافقت مؤسسة التنمية الدولية (المؤسسة) والبرنامج
العالمي للزراعة واألمن الغذائي على توفير التمويل للمشروع.
سيقوم المستفيدون بتنفيذ التدابير واإلجراءات الجوهرية بحيث يتم تنفيذ المشروع
وفقا ً للمعايير البيئية واالجتماعية للبنك الدولي .تحدد خطة االلتزام البيئي واالجتماعي
هذه ،التدابير واإلجراءات الجوهرية ،وأي وثائق أو خطط محددة لإلعداد والتنفيذ،
باإلضافة إلى توقيت كل منها.
يجب أن يلتزم المستفيدون أيضا ً بأحكام أي مستندات بيئية واجتماعية أخرى مطلوبة
بموجب اإلطار البيئي واالجتماعي والمشار إليه في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي
هذه ،مثل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وخطط اإلدارة البيئية واالجتماعية ،وخطة
إدارة اآلفات المبسطة ،وخطة إشراك أصحاب المصلحة ،وإجراءات إدارة العمالة
والجداول الزمنية المحددة في الوثائق البيئية Vواالجتماعية هذه ذات الصلة بكل مكون
من مكونات المشروع ،كل ذلك بطريقة مقبولة من قبل المؤسسة.
يكون المستلمون مسؤولين عن االمتثال لجميع متطلبات خطة االلتزام البيئي
واالجتماعي حتى عندما يتم تنفيذ إجراءات محددة بواسطة الشركاء المنفذين.
ستتم مراقبة تنفيذ التدابير واإلجراءات الجوهرية المنصوص Vعليها في خطة االلتزام
البيئي واالجتماعي وإبالغ المؤسسة بها من قبل المستفيدون كما هو مطلوب من قبل
خطة االلتزام البيئي واالجتماعي وشروط االتفاقية القانونية ،وستقوم المؤسسة
بمراقبة وتقييم التقدم المحرز واستكمال التدابير واإلجراءات الجوهرية طوال فترة
تنفيذ المشروع.
وعلى نحو ما اتَّفَقَ عليه ك ٌ
ل من المؤسسة والمستفيدون ،فإنه يمكن مراجعة خطة
االلتزام البيئي واالجتماعي هذه من وقت آلخر أثناء تنفيذ المشروع لتعكس اإلدارة
ة لتقييم أداء
التكيفية للتغييرات في المشروع والظروف غير المتوقعة أو استجاب ً
المشروع الذي تم إجراؤه بموجب خطة االلتزام البيئي واالجتماعي نفسها .وفي مثل
هذه الظروف ،سيوافق المستفيدون على التغييرات مع المؤسسة وسيقوم بتحديث
خطة االلتزام البيئي واالجتماعي لتعكس هذه التغييرات .وسيتم توثيق االتفاق على
التغييرات في خطة االلتزام البيئي واالجتماعي من خالل تبادل الرسائل الموقعة بين
المؤسسة والمستفيدون .وعلى المستفيدون اإلفصاح على الفور عن خطة االلتزام
البيئي واالجتماعي المحدثة.
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عندما تؤدي تغييرات المشروع ،أو الظروف غير المتوقعة ،أو أداء المشروع إلى
تغييرات في المخاطر واآلثار أثناء تنفيذ المشروع ،يجوز للمستفيدين إعادة تخصيص
أموال المشروع ،على النحو المتفق عليه مع المؤسسة الدولية للتنمية ،و  /أو بذل
جهود لتوفير األموال اإلضافية ،إذا لزم األمر ،لتكون قادرا ً على تنفيذ اإلجراءات
والتدابير لمعالجة هذه المخاطر واآلثار بما في ذلك القرارات المتعلقة بالتمويل ألي
تكلفة إضافية ناتجة عن ظروف غير متوقعة.
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اإلطار الزمني

التدابير واإلجراءات الجوهرية

الهيئة/السلطة
المسؤولة

المتابعة ورفع التقارير
أ

إعداد التقارير= الدورية:

إعداد وتقديم تقارير مراقبة منتظمة إلى المؤسسة الدولية للتنمية
بشأن األداء Vالبيئي واالجتماعي والصVVحي والسVVالمة للمشVروع ،بمVVا في
ذلVVVك ،على سVVVبيل المثVVVال ال الحصVVVر ،تنفيVVVذ خطVVVة االلVVVتزام البيVVVئي
واالجتمVاعي ،وحالVة إعVداد وتنفيVذ مسVتندات البيئVة والصVحة والسVالمة
المطلوبة Vفي إطار خطة االلتزام البيVVئي واالجتمVVاعي ،وأنشVVطة VإشVVراك
أصحاب المصلحة ،وعمل آليات التظلم.

التقريVVر األول بعVVد سVVتة أشVVهر من
تVVVVاريخ سVVVVريان المشVVVVروع ويجب
تحديثه Vطوال فترة تنفيVVذ المشVVروع
على أساس نصف سنوي.

قبل بدء أنشطة المشروع الفرعيVVة.
تعيين و  /أو ترشيح وكيل مراقبة تابع لطرف ثالث لإلشراف على البيئVVة سVVيتبع وكيVVل المراقبVة Vمن الطVVرف
واألمن Vواإلبالغ عنها.
الثVVالث متطلبVVات إعVVداد التقVVارير
المدرجة لألدوات أدناه.
ب

االحداث والحوادث:
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إخطار البنك فورا ً عن أي حدث أو حادثة Vذات صلة بالمشروع ،تترك ،أو
من المحتمل أن تترك ،أثرا ً سلبيا ً كبيرا ً على البيئة أو المجتمعات أو
العمال ،بما في ذلك بما في ذلك االستغالل أو اإلساءة للفئات الضعيفة
واالستغالل واالعتداء الجنسيين V.والتحرش الجنسي ،وعمالة األطفال،
والعمل القسري ،وإصابات العمال التي تتطلب عناية طبية خارج
الموقع ،وسوء استخدام المبيدات الحشرية أو انسكابها ،والوفاة ،من
بين أمور أخرى.
وتقVVديم التفاصVVيل الكافيVVة عن الحVVدث أو الحVVادث ،الVVتي تVVبين VالتVVدابيرV
الفورية المتخذة ،أو المزمع اتخاذها ،لمعالجته ،وتضمين المعلومات التي
م ،يعVVد تقريVVرا ً
يقدمها أي مقاول وهيئة إشرافية ،حسب االقتضاء .ومن ث ً َّ
عن الحدث أو الحادث ،مع اقتراح Vالتدابير Vالتي من شأنها منع تكراره.
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منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVVVالمي ،بالتعVVVVاون مVVVVع
الصVVVVVVندوق االجتمVVVVVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.
منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العالمي.

طوال تنفيذ المشروع.
تقرير التحقيق األولي في غضون
 48ساعة ،بمجرد تأكيده ،وتقرير
مفصل في غضون عشرة أيام من
التقرير األولي يشير إلى األسباب
المحتملة ويقترح اإلجراءاتV
التصحيحية.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVVVالمي ،بالتعVVVVاون مVVVVع
الصVVVVVVندوق االجتمVVVVVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.
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التدابير واإلجراءات الجوهرية
ج

اإلطار الزمني

المقاولين /المشرفون للمسوحات الشهرية:

الهيئة/السلطة
المسؤولة

يجب أن تتضمن وثائق وترتيبات تنفيذ النقد مقابل العمل متطلبات إدارة شهريا ً (طوال تنفيذ المشروع)  ،مع منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
مخاطر البيئة والصحة والسالمة ومخاطر االستغالل واالعتداء Vالجنسيين .بVVدء المسVVوحات بعVVد أول  30يومVVا ً وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVVVVVائي و الصVVVVVVندوق
والتحVVرش VالجنسVVي والمسVVائل األمني Vة VأثنVVاء أنشVVطة VالبنVVاء .يجب على من تنفيذ األنشطة المتعاقد عليها.
المشرف  /المقاول تقديم استبيانات مراقبة Vالتنفيذ بانتظام أثناء التنفيVVذ
االجتماعي للتنميVVة ،ووكالVVة
والتشغيل .
تنميVVة VالمنشVVآت الصVVغيرة
واألصغر ،ومشروع األشغال
العامة.
المعيار البيئي واالجتماعي=  :1تقييم وإدارة المخاطر البيئية واالجتماعية واآلثار المترتبة عليها

WORKING DRAFT

5|Page

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

التدابير واإلجراءات الجوهرية
1.1

اإلطار الزمني

الهيكل التنظيمي:
ستقوم منظمة األغذية والزراعة بإنشاء وحدة تنسيق المشروع واإلبقاء
عليها ،تضم مVوظفين مVؤهلين ومVوارد لمسVاندة إدارة المخVاطر البيئيVة
واالجتماعية ،مع تكوينها وصالحياتها ومواردهVVا المرضVVية للمؤسسVVة ،بمVVا
في ذلك توظيف أخصائي بيئي وأخصائي اجتمVVاعي .سينسVVق متخصصVVو
الحماية بشكل وثيق مع وحدات تنسيق المشروع اإلقليمية لتقديم الدعم
طوال تنفيذ المشروع ،ال سيما فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير .كما
يتعين على منظمة Vاألغذية والزراعة ،بالتنسيق مع برنامج Vاألمم المتحVVدة
اإلنمائي Vوبرنامج األغذية العالمي ،أن تنشئ طوال فترة تنفيVVذ البرنVVامج،
لجنة تنسيق ،تتألف من ممثلين عن المؤسسات المنفVVذة المشVVاركة في
تنفيذ البرنامج ورصده وتقييمه ".
يجب على برنامج األمم المتحVVدة اإلنمVVائي VإنشVVاء فريVVق من المVVوظفين
والمVVVوارد المVVVؤهلين ،مVVVع تكوينهVVVا وصVVVالحياتها ومواردهVVVا المرضVVVية
للمؤسسVVة ،لVVدعم إدارة المخVVاطر البيئيVVة VواالجتماعيVVة ،بمVVا في ذلVVك
اخصائي الحماية البيئية Vواالجتماعي Vة VالVVدولي ،أخصVVائي الحمايVVة البيئيVVة،
وأخصائي الصحة المهنية والسالمة ،أو تعيين أخصائي حماية اجتماعية أو
أي منصب ذي صلة في البيئة والصحة والسالمة.
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يتعين على برنامج Vالغذاء العالمي إنشاء فريق من الموظفين المؤهلين،
مVVع تكوينهVVا وصVVالحياتها ومواردهVVا المرضVVية للمؤسسVVة ،بمVVا في ذلVVك
الموظفون ذوو الخبرة في التغذية والنوع االجتماعي والعنف القائم على
النوع االجتماعي والقVVدرة على الصVVمود وتVVدخالت سVVبل العيش ،لتنفيVVذ
المشروع ودعم إدارة مخاطر وتأثيرات البيئة والصVVحة والسVVالمة .عالوة
على ذلك ،سيحدد البرنامج الهياكل اإلدارية Vالخاصة به لتنفيVVذ المشVVروع
ويعكس تلك الهياكل في خطة مشاركة أصحاب المصVVلحة النهائي Vة( VبعVVد
شVVهرين من تVVاريخ سVVريان المشVVروع) .سVVيحدد البرنVVامج VالمVVوظفين
المؤهلين والموارد التي سيمولها المشروع ،بما في ذلك الموظفون ذوو
الخبرة البيئية واالجتماعية ،اعتمادا ً على طبيعة مكونVVات المشVVروع الVVتي
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الهيئة/السلطة
المسؤولة

إنشVVVاء لجنVVVة تنسVVVيق واحVVVدة مVVVع منظمة األغذية والزراعة
ممثلين من المؤسسات المنفذة في
غضون  30يوما ً من تاريخ التنفيذ.
يتم تعيين أخصائي حماية بيئية وآخر منظمة األغذية والزراعة
أخصVVVVائيي حمايVVVVة اجتماعيVVVVة في
غضون  30يومVVا ً من تVVاريخ التنفيVVذ.
قVVد يتم االسVVتعانة بمصVVادر خارجيVVة
خبرة إضVVافية حسVVب الحاجVVة .يجب
المتحدة
األمم
الحفVVVVVاظ على وحVVVVVدة تنسVVVVVيق برنامج
المشVVVVروع طVVVVوال فVVVVترة تنفيVVVVذ اإلنمائي
المشVVVروع .ال يجVVVوز بVVVدء أنشVVVطة
المشVVروع الفVVرعي حVVتى يتم تعVVيين
برنامج األغذية Vالعالمي
الموظفين وإعداد الوثائق
أخصائي الحماية VالبيئVVة واالجتماعيVVة
الدوليVVة ،أخصVVائي الحمايVVة VالبيئيVVة،
وأخصائي الصحة المهنية VوالسVVالمة،
أو تعVVيين أخصVVائي حمايVVة اجتماعيVVة
في غضVVVVون  30يومVVVVا ً من تVVVVاريخ
السVVVVVVريان .يجب الحفVVVVVVاظ على
المVVVوظفين طVVVوال فVVVترة تنفيVVVذ
المشVVVVروع .ال يجVVVVوز أن تبVVVVدأ أي
أنشVVطة VمشVVروع فVVرعي حVVتى يتم
تعيين الموظفين وإعداد الوثائق.
يتم تعVVVيين VفريVVVق من المVVVوظفين
المVVؤهلين بمVVا في ذلVVك خبVVير في
مجVVال التغذيVVة ،النVVوع االجتمVVاعي،
والعنVVVVVVف القVVVVVVائم على النVVVVVVوع
االجتماعي ،والقVVدرة على الصVVمود،
وتVVدخالت سVVبل العيش في غضVVون
 30يومVVا ً من تVVاريخ التنفيVVذ ويجب
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التدابير واإلجراءات الجوهرية
1.2

التقييم البيئي واالجتماعي
وفقا ً للمعيار البيئي واالجتماعي رقم  ،1قم بتقييم المخاطر واآلثار
البيئية Vواالجتماعية ألنشطة Vالمشروع المقترحة وقم بإعداد إطVVار اإلدارة
البيئية Vواالجتماعية والكشف عنه والتشاور بشأنه واعتماده وتنفيVVذه بعVVد
ذلك  ،والذي يجب أن يتضمن Vتدابير لمعالجة المخاطر المتعلقة بالصVVحة
المهنية VوالسVVالمة ومخVVاطر االسVVتغالل واالعتVVداء الجنسVVيين V.والتحVVرش
الجنسي

1.3

أدوات اإلدارة البيئية واالجتماعية
االعداد واإلفصاح والتشاور واعتماد وتنفيذ خطط اإلدارة البيئية
واالجتماعية Vو  /أو األدوات األخرى مثل إجراءات إدارة العمالة وخطط
إدارة االفات المبسطة Vكما هو مطلوب ألنشطة Vالمشروع ذات الصلة
بناءً على نتائج فحص الحماية لهذا المشروع الفرعي .يجب أن تلتزم
جميع الوثائق بالمعايير البيئية Vواالجتماعية ،وإرشادات البيئة والصحة
والسالمة المعترف Vبها ،وغيرها من اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات الصلة
WORKING DRAFT
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اإلطار الزمني

الهيئة/السلطة
المسؤولة

يجب إعداد إطار اإلدارة البيئيةV
واالجتماعية النهائي ،واإلفصاح عنه،
والتشاور بشأنه ،واعتماده في
غضون  30يوما ً من تاريخ السريان،
وقبل تنفيذ أي أنشطة للمشروع
تنطوي على أي مخاطر بيئيةV
واجتماعية .سيتم تنفيذ إطار اإلدارةV
البيئية واالجتماعية طوال فترة
المشروع.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVالمي ،بالتعVVاون الوثيVVق
مVVع الصVVVندوق االجتمVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.

الخطVVVVVط أو األدوات الVVVVVتي يجب
إعVVدادها واإلفصVVاح VعنهVVا والتشVVاور
بشأنها واعتمادها قبVVل ثالثVVة أسVVابيع
على األقVVVVل من تنفيVVVVذ أنشVVVVطة
المشVVVروع ذات الصVVVلة وتنفيVVVذها
طوال فترة المشروع.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVالمي ،بالتعVVاون الوثيVVق
مVVع الصVVVندوق االجتمVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

التدابير واإلجراءات الجوهرية
1.4

اإلطار الزمني

إدارة المقاولين وتنفيذ المشاريع الفرعية
تأكد من أن المتطلبات البيئية واالجتماعية ذات الصلة ( مثل خطة
االلتزام Vالبيئي واالجتماعي ،بما في ذلك ،من بين أمور أخرى ،خطط
اإلدارة Vالبيئية واالجتماعية ،وإجراءات إدارة العمل ،وأي إجراءات أخرى
تتعلق بالبيئة Vوالصحة والسالمة) مدرجة في عطاء المشروع /
المشتريات والوثائق التعاقدية وتنعكس في خطط اإلدارة البيئيةV
واالجتماعية Vلشركاء التنفيذ  /المقاول .بعد ذلك ،يلتزم المقاولون
بموجب القانون باالمتثال لمواصفات البيئة والصحة والسالمة الخاصة
بالعقود الخاصة بهم.
تشمل هذه المتطلبات االلتزامات التالية:
• وضع خطة عمل خاصة بالموقع للعنف القائم على النوع االجتماعي و
االستغالل واالعتداء الجنسيين Vوالتحرش الجنسي ،وإجراءات Vإدارة
العمل ،ومواصفات البيئة والصحة والسالمة واألمن وإدارة النفايات،
وإرشادات البيئة Vوالصحة والسالمة المعترف بها ،وغيرها من
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات الصلة؛ الخطةV
األمنية.
• توفير أخصائي بيئي واجتماعي وصحي وسالمة باعتباره الموظف
الرئيسي للمقاول في الموقع.
• االلتزام Vبتوقيع مدونة قواعد السلوك لجميع عمال النقد مقابل
العمل  /موظفي المقاولين ،والمقاولين من الباطن.
تأكد بعد ذلك من أن فريق اإلشراف  /المقاولين يمتثلVVون لمVVا ورد أعاله
أثناء تنفيذ العقد.
WORKING DRAFT
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تحديث مستندات التعاقدات والعقود
من خالل دمج أحكام البيئة والصVVحة
والسالمة ذات الصلة )1( :قبVVل بVVدء
عمليVVة التعاقVVدات الخاصVVة بالنقVVد
مقابVVل العمVVل وأنشVVطة VالمشVVروع
األخVVرى ذات الصVVلة مثVVل( أنشVVطة
أصVVVول المجتمVVVع)؛ Vو ( )2حسVVVب
الحاجة طوال تنفيVVذ المشVVروع ،في
الحاالت الVVتي تغVVيرت فيهVVا أنشVVطةV
المشروع.
جمع استطالعات المراقبة VالشVVهرية
من المقVVاولين طVVوال فVVترة تنفيVVذ
المشروع ،مع بVVدء المسVVوحات بعVVد
الثالثين يومVVVVVVا ً األولى من تنفيVVVVVVذ
األنشطة Vالمتعاقد عليها.

الهيئة/السلطة
المسؤولة

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVVVالمي ،بالتعVVVVاون مVVVVع
الصVVVVVVندوق االجتمVVVVVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.
منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي VوبرنVVامج األغذيVVة
العVVVVالمي ،بالتعVVVVاون مVVVVع
الصVVVVVVندوق االجتمVVVVVVاعي
للتنميVVVVة ،ووكالVVVVة تنميVVVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر،
ومشروع األشغال العامة.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

التدابير واإلجراءات الجوهرية
1.5

اإلطار الزمني

االستثناءات:
سيتم استبعاد  /عدم األهلية ألنواع األنشطة Vالتالية للتمويل في إطار
المشروع ،وسوف تنعكس في إطار اإلدارة Vالبيئية واالجتماعية Vالمحدث:
األنشطة التي قد تسبب تأثيرات ضارة طويلة األمد ودائمة و  /أو

ال رجعة فيها (مثل فقدان الموائل الطبيعية Vالرئيسية).
األنشطة التي يحتمل أن تسبب تأثيرات ضارة خطيرة على صحة

اإلنسان و  /أو البيئة( Vال تتعلق بحاالت .)COVID-19
األنشطة التي قد يكون لها آثار اجتماعية سلبية كبيرة ويمكن أن

تؤدي إلى صراع اجتماعي كبير.
األنشطة التي قد تؤثر على األراضي أو األقليات الضعيفة.

األنشطة ،بما في ذلك اإلنشاءات الجديدة أو التوسعات ،التي

تنطوي على حيازة األراضي على نطاق واسع  /طويل األجل /
النقل المادي و  /أو اآلثار السلبية على التراث الثقافي.
WORKING DRAFT
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سVVيتم إنشVVاء قائمVVة اسVVتبعاد أثنVVاء
عملية التقييم الموضحة في الفقVVرة
 1.2من خطVVVVة االلVVVVتزام البيVVVVئي
واالجتمVVVاعي وإدراجهVVVا في إطVVVار
اإلدارة البيئية واالجتماعية .سيستمر
اسVVVتبعاد األنشVVVطة طVVVوال فVVVترة
التنفيذ.

الهيئة/السلطة
المسؤولة
منظمة األغذيVVة والزراعVVة ،
وبرنVVVVامج األمم المتحVVVVدة
اإلنمVVائي  ،وبرنVVامج VاألغذيVVة
العVVالمي (مVVع رصVVد التنفيVVذ
بVVVVVVVدعم من الشVVVVVVVركاء
المحلVVVVVVيين  -الصVVVVVVندوق
االجتماعي للتنمية ، VووكالVVة
تنميVVة VالمنشVVآت الصVVغيرة
واألصغر ،ومشروع األشغال
العامة ).

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

المعيار البيئي واالجتماعي  :2العمالة وظروف العمل
 2.1إجراءات إدارة العمل:
ً
يجب أن يتم تنفيذ المشروع وفقا للمتطلبات المعمول بها في المعيار
البيVVئي واالجتمVVاعي  2وبطريقVة VمقبولVVة لVVدى المؤسسVVة ،من بين أمVVور
أخVرى ،تنفيVذ تVدابير الصVحة والسVالمة المهنيVة المناسVبة (بمVا في ذلVك
االسVVتعداد VللطVVوارئ وتVVدابير االسVVتجابة) ،وضVVع آليVVة التظلم لعمVVال
المشروع ،ودمج متطلبات العمل في مواصفات البيئة والصحة والسVVالمة
لوثائق المشتريات والتعاقدات والعقود المبرمة مع المقاولين.
إعVVداد واعتمVVاد وتنفيVVذ إجVVراءات إدارة العمالVVة بطريقVVة VمقبولVVة لVVدى
المؤسسة ومتسقة مع المعيار البيئي واالجتماعي . 2
التأكVVد من توقيVVع العقVVود مVVع عمVVال المشVVروع بمVVا يتماشVVى مVVع اإلطVVار
الوطني المعمول به والمعيار البيئي واالجتماعي  2على النحو المنصVVوص
عليه في إجراءات Vإدارة العمالة.
التأكد من توقيع جميع العمال على مدونة قواعد السلوك.
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يتم إعداد إجراءات إدارة العمالة
واإلفصVVVاح عنهVVVا واعتمادهVVVا في
غضون  30يوما ً من تاريخ التنفيVVذ
وقبVVل تعVVيين VعمVVال المشVVروع
المنفVVVذين طVVVوال فVVVترة تنفيVVVذ
المشروع.
يجب أن يتم إدراج VمتطلبVVVVVVVVات
إجVVVVVVVVراءات إدارة العمالVVVVVVVVة،
ومواصVVVVفات البيئVVVVة والصVVVVحة
والسالمة ،و آليVVة التظلم المحVVدد
للعمالVVVة في وثVVVائق التعاقVVVدات
والعقVVVVود قبVVVVل بVVVVدء عمليVVVVة
التعاقدات ألنشطة Vالمشروع ذات
الصلة.
يجب أن تكVVون جميVVع اإلجVVراءاتV
األخVVرى بمVVوجب المعيVVار البيVVئي
واالجتمVVVاعي ( 2بمVVVا في ذلVVVك
مراقبVVVVة االمتثVVVVال التعاقVVVVدي)
مستمرة طوال تنفيذ المشروع.

منظمة Vاألغذية والزراعة ،
وبرنامج Vاألمم المتحدة
اإلنمائي ، Vوبرنامج األغذيةV
العالمي

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

2.2

آلية التظلم لعمال المشروع:
يجب وصف آلية التظلم المطلوبة Vبموجب المعيار البيئي واالجتماعي 2
في إجراءات Vإدارة العمالة .يجب أن يكVVون نظVVام اإلبالغ عن قضVVايا آليVVة
معالجة المظالم يحتفVVظ بVVه كVVل شVVريك منفVVذ ويسVVتند إلى نهج ومبVVادئ
األمم المتحVVدة المشVVتركة V،متاحVVا ً بسVVهولة لعمVVال المشVVروع كمVVا هVVو
موصوف في إجراءات إدارة العمالة وفقا ً للمعيار البيVVئي واالجتمVVاعي .2
يجب أن تكون آلية معالجة المظالم جاهزة للعمVVل في غضVVون  30يومVVا ً
من تاريخ التنفيذ ويجب الحفاظ عليها طوال فترة تنفيذ المشروع.
في حين سVVيتم اسVVتالم الشVVكاوى ضVVمن أنظمVVة اإلبالغ الرئيسVVية VآلليVVة
معالجة المظالم للوكVVاالت المنفVVذة (منظمVVة األغذيVVة والزراعVVة ،برنVVامج
األغذية Vالعالمي ،برنVVامج األمم المتحVVدة اإلنمVVائي) ،سVVيتم فVVرز المظVVالم
المتعلقVVة بVVالعنف القVVائم على النVVوع االجتمVVاعي  /االسVVتغالل الجنسVVي
واالستغالل الجنسي  /السلوك الجنسVVي على وجVVه التحديVد VوإحالتهVVا إلى
المتخصصين في العنف القائم على النوع االجتماعي  /االستغالل الجنسي
واالعتداء Vالجنسي للحصول على الدعم الكافي والحلول.
WORKING DRAFT
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سيتم تشVVغيل نظVVام آليVVة التظلم
في غضVVون  30يومVVا ً من تVVاريخ
السVVريان ،قبVVل إشVVراك عمVVال
المشVVروع ،وااللVVتزام بVVه طVVوال
تنفيذ المشروع.

منظمVVة األغذيVVة والزراعVVة،
وبرنVVVVVامج Vاألمم المتحVVVVVدة
اإلنمVVائي V،وبرنVVامج األغذيVVةV
العVVVVالمي  ،مVVVVع الشVVVVركاء
المنفVVVVVVVذين (الصVVVVVVVندوق
االجتماعي للتنمية ،ومشروع
األشVVVغال العامVVVة ،ووكالVVVة
تنميVVVة VالمنشVVVآت الصVVVغيرة
واألصVVVغر) تحت إشVVVرافهم
وإدارتهمV.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

2.3

إجراءات الصحة والسالمة المهنية:V

إعداد واعتماد وتنفيذ (أو مراقبة التنفيذ) لتدابير الصحة والسالمة المهنية التنفيذ اليومي إلجراءات Vالصحة
على النحو الموضح في إطار اإلدارة البيئيVVة واالجتماعي Vة VوخطVVط اإلدارة Vوالسالمة المهنية Vطوال فترة
البيئية Vواالجتماعية .إذا كانت هناك حاجة إلى أداة إدارة الصحة والسVVالمة تنفيذ المشروع.
المهنية Vالخاصة بالموقع بناءً على الفحص البيVVئي واالجتمVVاع  ،فيجب على
الشركاء المنفذين تطوير Vوتنفيذ  ،إما كقسVVم فVVرعي من إجVVراءات إدارة
العمالة أو وثيقة قائمة بذاتها (وقبVVل بVVدء أي أعمVVال بنVVاء)  ،موقVVع محVVدد
خطVVة إدارة الصVVحة والسVVالمة المهنيVVة ،ويجب إجVVراء عمليVVات تVVدقيق مراقبة Vوتنفيذ تدابير الصحة
السVVالمة وزيVVارات الموقVVع بنVVاءً على تلVVك الخطVVة V.ويجب دمج متطلبVVات والسالمة المهنية Vطوال فترة
الصVVحة والسVVالمة المهنيVVة في جميVVع العقVVود كجVVزء من العطVVاءات  /تنفيذ المشروع وعمليات
االتفاقات التعاقديةV.
التفتيش الشهرية Vللسالمة.
يجب على المستلمين التأكد من أن الشVVركاء المنفVVذين سVVوف يقومVVون
أيضا ً بما يلي:

التأكد من وجVVود مسVVتوى مناسVVب من اإلدارة VوالمVVوارد لالمتثVVال يجب دمج متطلبات الصحة
لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية ،بما في ذلVVك إدارة الحرائVVق ،والسالمة المهنية Vفي جميع
والتوزيVVع المجVVاني لمعVVدات الحمايVVة الشخصVVية ( )PPEوحقVVائب العقود كجزء من العطاءات /
اإلسعافات األولية.
المستندات التعاقدية ،قبل بدء
توفير Vالتزام واضح وقيادة للصحة والسالمة المهنيةV.

عملية تقديم العطاءات وطوال

تحديVVد وتقVVييم المخVVاطر وتطVVبيع األنشVVطة (القواعVVد والتعليمVVات فترة تنفيذ المشروع.
واإلجراءات) إلى أقصى حد ممكن.
إعداد خطط الطوارئ.

تحليل جميع الحوادث والوقائع.

تقييم مؤشرات أداء Vالصحة والسالمة المهنية.

إجراء Vعمليات التVVدقيق الVVداخلي لـنظام إدارة الصVVحة والسVVالمة

المهنيةV.
تقييم متطلبات التدريب الخاصة بالصحة والسالمة المهنية.

القيام بالمتابعة الطبية للعاملين.
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الصندوق االجتماعي للتنمية،
وبرنVVامج األشVVغال العامVVة،
ووكالVVVة تنميVVVة VالمنشVVVآت
الصVVVVVغيرة واألصVVVVVغر تحت
إشVVVVVراف وإدارة منظمVVVVVةV
األغذيVVة والزراعVVة وبرنVVامج
األمم المتحVVVVVدة اإلنمVVVVVائيV
وبرنVVVامج VاألغذيVVVة العVVVالمي
حسب االقتضاء.
الصندوق االجتماعي للتنمية،
وبرنVVامج األشVVغال العامVVة،
ووكالVVVة تنميVVVة VالمنشVVVآت
الصVVVVVغيرة واألصVVVVVغر تحت
إشVVVVVراف وإدارة منظمVVVVVةV
األغذيVVة والزراعVVة وبرنVVامج
األمم المتحVVVVVدة اإلنمVVVVVائيV
وبرنامج Vاألغذية العالمي.
منظمة Vاألغذية والزراعة
وبرنامج Vاألمم المتحدة
اإلنمائي Vوبرنامج األغذية
العالمي.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

2.4

تدريب عمال المشروع:
يجب على المستلمين التأكد من أن الشركاء المنفذين يوفرون التدريب
لجميع عمVالهم قبVل أي عمVل في الموقVع ،على مخVاطر البيئVة والصVحة
والسالمة البيئية Vاألساسية المرتبطة بأعمال البنVVاء المقترحVVة ومسVVؤولية
العمال.
يجب أن تتضVVمن خطVVط اإلدارة البيئيVVة واالجتماعيVVة الخاصVVة بVVالموقع
اجتماعVVات أسVVبوعية ( أدوات العمVVل  )toolboxفي مواقVVع العمVVل مVVع
التركيز على الموضوعات التالية :عمالة األطفال؛ العمالة باألكراه؛ العنف
القائم على النوع االجتمVVاعي ،بمVVا في ذلVVك آليVVة تقVVديم شVVكاوى العنVVف
القائم على النوع االجتماعي  /االستغالل الجنسVVي واالسVVتغالل الجسVVدي؛
الصحة و السالمة؛ االمتثال لقواعد السلوك؛ إلخ.
سيوفر مهندسو الموقع محادثVVات أسVVبوعية أو مخصصVة( VعنVVد االقتضVVاء)
حول ( أدوات العمل  )toolboxو  /أو اجتماعات مع عمVVال البنVVاء بشVVأن
مخVVاطر البيئ Vة VوالصVVحة والسVVالمة المرتبط Vة VبأنشVVطة البنVVاء ،والVVتي تم
تنفيVVذها خالل األسVVبوع الماضVVي وتلVVك الVVتي من المتوقVVع تنفيVVذها خالل
األسبوع المقبل.
WORKING DRAFT
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سيبدأ البرنامج Vالتدريبي قبل
أسبوع واحد على األقل من بدء
األنشطة( Vلضمان التوعية)
وسيحدث طوال فترة تنفيذ
المشروع الفرعي.

الصندوق االجتماعي للتنمية،
وبرنVVامج األشVVغال العامVVة،
ووكالVVVة تنميVVVة VالمنشVVVآت
الصVVVVVغيرة واألصVVVVVغر تحت
إشVVVVVراف وإدارة منظمVVVVVةV
األغذيVVة والزراعVVة وبرنVVامج
األمم المتحVVVVVدة اإلنمVVVVVائيV
وبرنامج Vاألغذية العالمي.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS 3( 3كفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته

 3.1إعداد ،واإلفصاح وتنفيذ خطة مبسطة إلدارة اآلفات وتضمينV
تدابير Vللتخفيف من التأثيرات على المياه والهواء والتربة ،
وفقا ً للمعيار البيئي واالجتماعي  3وبطريقة مقبولة لدى
المؤسسة .ستكون خطة إدارة اآلفات بمثابة Vمكمل إلطار
اإلدارة Vالبيئية واالجتماعية ويعكس توصيات المبادئ التوجيهيةV
لمنظمة Vاألغذية والزراعة بشأن مكافحة الجراد Vالصحراوي،
القسم 6؛ السالمة واالحتياطات البيئية الصادرة عام  2003؛
مدونة قواعد السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات
الصادرة عن منظمة Vالصحة العالمية والفاو لألمم المتحدة
الصادرة عام 2014؛ الممارسات الجيدة للتطبيق الجوي
واألرضي لمبيدات اآلفات وسوف تضع إرشادات للتوعية
المجتمعية والتواصل كجزء من خطة إشراك أصحاب
المصلحة.
المعيار البيئي واالجتماعي  :)ESS 4( 4صحة المجتمع وسالمته
 4.1سالمة المرور والطرق:
يجب على المستلمين التأكد من أن الشركاء المنفذين
يطورون وينفذون خطة إدارة حركة المرور الخاصة بالموقع
(كجزء من خطة اإلدارة Vالبيئية واالجتماعية) مع تفاصيل عن
حجم حركة المرور وطرقها ووقت السفر .كما يجب أن
تضمن Vالخطة وضع التدابير المناسبة مثل :عمال لحمل
الرايات والالفتات على طول الطرق ،وتوفير طرق بديلة،
وتوظيف السائقين المدربين ،ويتم فحص سالمة المركبات
بانتظام.
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يجب إعداد خطة إدارة اآلفات في
غضون شهرين من تاريخ السريان

منظمة األغذية والزراعة

التنفيذ والرصد واالمتثال Vطوال تنفيذ
المشروع.

منظمة األغذية والزراعة بالتعVVاون
الوثيق مع وكالVVة تنميVVة المنشVVآت
الصVVVغيرة واألصVVVغر وأي شVVVركاء
محليين منفذين يدعمون األنشVVطةV
الزراعية المتوخاة في المكون 2

سVVيتم تنفيVVذ ومراقب Vة VاالمتثVVال طVVوال
فVVVترة تنفيVVVذ المشVVVروع واتبVVVاع نفس الصVVVندوق االجتمVVVاعي للتنميVVVة،
اإلطVVار الزمVVني إلعVVداد خطVVط اإلدارة وبرنامج األشVVغال العامVVة ،ووكالVVة
تنمية المنشآت الصVغيرة واألصVغر
البيئية Vواالجتماعية.
تحت إشVVVVVراف وإدارة منظمVVVVVة
األغذيVVة والزراعVVة وبرنVVامج األمم
المتحدة اإلنمائي وبرنVVامج األغذيVVة
العالمي.
WORKING DRAFT

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

4.2

صحة المجتمع وسالمته:
إعداد واعتماد وتنفيذ تدابير لتقييم وإدارة المخاطر واآلثار
المحددة على صحة المجتمع وسالمته الناشئة عن أنشطة
المشروع ،وتضمين Vهذه التدابير Vفي خطط اإلدارة البيئيةV
واالجتماعية Vالتي سيتم إعدادها وفقا ً إلطار اإلدارة البيئيةV
واالجتماعية ،بما يتماشى مع المعيار البيئي واالجتماعي 4
وبطريقة Vمقبولة لدى المؤسسة.
يجب على المستلمين التأكد من أن الشركاء المنفذين يتبنون
وينفذون تدابير لتقليل وتخفيف المخاطر الناجمة عن
األمراض Vالمعدية كجزء Vمن أنشطة المشروع ،بما في ذلك
مخاطر التعرض لفيروس  Covid-19للعاملين في المشروع
والمجتمعV.

سيتم تنفيذ ومراقبة Vاالمتثال طوال
فترة تنفيذ المشروع واتباع نفس
اإلطار الزمني إلعداد خطط اإلدارة
البيئية Vواالجتماعية.

WORKING DRAFT
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الصVVVندوق االجتمVVVاعي للتنميVVVة،
وبرنامج األشVVغال العامVVة ،ووكالVVة
تنمية المنشآت الصVغيرة واألصVغر
تحت إشVVVVVراف وإدارة منظمVVVVVة
األغذيVVة والزراعVVة وبرنVVامج األمم
المتحدة اإلنمائي وبرنVVامج األغذيVVة
العالمي.

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

4.3

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي و االستغالل الجنسي
والتحرش الجنسي:

أ.

ب.

ت.
ث.



4.5

إعداد واعتماد وتنفيذ خطة عمل للعنف القائم على
النوع االجتماعي (خطة عمل للعنف القائم على النوع
االجتماعي) ،لتقييم وإدارة مخاطر العنف القائم على
النوع االجتماعي واالستغالل واالعتداء Vالجنسيين
والتحرش Vالجنسي .ستشمل خطة العمل الدعم
المؤسسي وتقديم الخدمات ،ونظرية Vالتغيير،
وإجراءات التشغيل القياسية ( ، )SOPsومسار
اإلحالة ،وتدابير التخفيف والوقاية الواضحة.
رسم الخرائط وتحليل الوضع لتحديد الثغرات ولتطويرV
تدابير Vالتخفيف من العنف القائم على النوع
االجتماعي وضمانات االستغالل الجنسي واالعتداء
الجنسيين Vفي اليمنV.
تعيين جهة تنسيق معنية بالنوع االجتماعي والعنف
القائم على النوع االجتماعي.
توفير Vبناء القدرات في مجال النوع االجتماعي،
والعنف القائم على النوع االجتماعي ،وال سيما
االستغالل واالعتداء الجنسيين Vوالتحرش الجنسي،
والذي يستهدف:
كبار الموظفين و المستوى المتوسط ؛
الموظفون الفنيون والممارسون ؛
توعية العاملين في الميدان.

يجب إعداد خطة العمل الخاصة
بالعنف المبني على النوع االجتماعي
كجزء Vمن إطار اإلدارة البيئيةV
واالجتماعية Vواعتمادها وفقا ً لإلطار
الزمني إلطار اإلدارة البيئية
واالجتماعية Vوتنفيذها طوال فترة تنفيذ
المشروع.

WORKING DRAFT


اإلدارة األمنية:

إعداد واعتماد وتنفيذ خطة إدارة أمنية قائمة بذاتها تتوافق مع
متطلبات المعيار البيئي واالجتماعي  ،4بطريقة Vمقبولة لدى
المؤسسة
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منظمة األغذية والزراعة ،وبرنامجV
األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامجV
األغذية العالمي ،مع الشركاء
المنفذين (الصندوق االجتماعي
للتنمية ،ومشروع األشغال العامة،
ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة
واألصغر)

قبل تنفيذ أي أنشطة Vمشروع تنطوي
على أي مخاطر أمنية V،وبعد ذلك يتم
تنفيذها طوال فترة تنفيذ المشروع.

منظمة األغذية والزراعة ،وبرنVVامجV
األمم المتحVVدة اإلنمVVائي ،وبرنVVامج
األغذيVVة العVVالمي ،بالتنسVVيق مVVع
الشVVVركاء المنفVVVذين (الصVVVندوق
االجتمVVVاعي للتنميVVVة ،ومشVVVروع
األشVVغال العامVVة ،ووكالVVة تنميVVة
المنشآت الصغيرة واألصغر)

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

المعيار البيئي واالجتماعي=  :)ESS 5( 5امتالك األراضي والقيود المفروضة على استخدام األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي
5.1

إطار إعادة التوطين:

المتحدة
األمم
إعداد Vإطار إعادة التوطين واإلفصاح عنه واعتماده وتنفيذه وفقا ً سVVيتم إعVVداد إطVVار إعVVادة التVVوطين برنامجV
للمعيار البيVVئي واالجتمVVاعي  5لقضVVايا إعVVادة التVVوطين المحتملVVة واإلفصاح عنه واعتماده في غضون  30اإلنمVVائي ،و منظم Vة VاألغذيVVة
لألنشVVطة في إطVار المكVون  1بطريقVة VمقبولVة لVدى المؤسسVة يومVVا ً من تVVاريخ السVVريان وقبVVل تنفيVVذ والزراعVVVVVVة ،والشVVVVVVركاء
الدوليVVة للتنميVVة .يجب وصVVف آليVVة معالجVVة المظVVالم لمعالجVVة مثVVل هVVذه األنشVVطة VالمحVVددة وتنفيVVذ المنفVVVVVVVذين (الصVVVVVVVندوق
الشكاوى المتعلقة بإعادة التوطين في إطار إعادة التوطين .على إطار إعادة التوطين طوال فترة تنفيVVذ االجتماعي للتنمية ،ومشروع
األشVVVغال العامVVVة ،ووكالVVVة
الVVرغم من إدراج إعVVادة التVVوطين على نطVVاق واسVVع كجVVزء من المشروع.
القائمة Vالسلبية ،فإن إطار سياسة إعادة التوطين سيغطي إعVVادة
تنميVVVة VالمنشVVVآت الصVVVغيرة
التVVوطين الطفيفVVة والمؤقتVة VالVVتي يمكن أن تنشVVأ أثنVVاء األعمVVال
واألصغر)
الصغيرة.
المعيار البيئي واالجتماعي=  :6الحفاظ على التنوع البيولوجي واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية
منظمVVة األغذيVVة VوالزراعVVة
يجب إعداد التدابير ذات الصلة
 6.1تنفيذ إجراءات Vالفرز ذات الصلة والتدابير الرئيسية من إطار
بالتعاون مVVع شVVركاء التنفيVVذ
واعتمادها كجزء من إطار اإلدارة
اإلدارة Vالبيئية واالجتماعيةV.
البيئية Vواالجتماعية وفقا ً لإلطار الزمني المحليينV
إلطار اإلدارة البيئية Vواالجتماعية،
وتنفيذها طوال عمر المشروع.
المعيار البيئي واالجتماعي=  :7الشعوب األصلية ،جنوب الصحراء Vالكبرى في أفريقيا ،والمجتمعات المحلية التقليدية المحرومة Vتاريخياً.
الينطبق
الينطبق
 7.1هذا المعيار ليس له ارتباط بالمشروع
المعيار البيئي واالجتماعي=  :8التراث الثقافي
 8.1فرص العثور على تراث ثقافي:
برنVVVVVVامج األمم المتحVVVVVVدة
يجب تضمين Vإجراءات Vفرص العثور
سيتم إعداد واعتماد وتنفيذ إجراءات فرص العثور على تراث
اإلنمVVائي ،و منظم Vة VاألغذيVVة
على تراث ثقافي في خطط اإلدارةV
ثقافي كما هو موضح في إطار اإلدارة البيئية Vواالجتماعية الذي تم البيئية Vواالجتماعية وفقا ً لإلطار الزمني والزراعVVVVVVة ،والشVVVVVVركاء
تطويره Vللمشروع وخطط اإلدارة البيئية Vواالجتماعية الخاصة
المنفVVVVVVVذين (الصVVVVVVVندوق
لخطة اإلدارة Vالبيئية واالجتماعية ،
بالموقع.
االجتماعي للتنمية ،ومشروع
ويجب اعتماد أي وثائق تعاقدية قبل
األشVVVغال العامVVVة ،ووكالVVVة
تنفيذ أي نشاط مشروع فرعي ذي
تنميVVVة VالمنشVVVآت الصVVVغيرة
صلة.
واألصغر)
المعيار البيئي واالجتماعي=  :9الوسطاء الماليون
الينطبق
الينطبق
هذا المعيار ليس له ارتباط بالمشروع
المعيار البيئي واالجتماعي=  :10إشراك أصحاب المصلحة Vواإلفصاح عن المعلومات
WORKING DRAFT
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) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

 10.1خطة مشاركة أصحاب المصلحة:
يجب تحVVديث خطVVة إشVVراك أصVVحاب
تحديث واإلفصاح عن واعتماد وتنفيذ خطة إشراك أصحاب المصVVVلحة األوليVVVة الVVVذي تم إعVVVدادها
المصلحة  ،بنVVاءً على خطVVة مشVVاركة أصVVحاب المصVVلحة األوليVVة واإلفصVVاح عنهVVا قبVVل موافقVVة مجلس
الVVتي تم الكشVVف عنهVVا بالفعVVل والمتسVVقة مVVع المعيVVار البيVVئي اإلدارة ، Vواإلفصاح عنها ،واعتمادها في
واالجتماعي  ،10بطريقة مقبولة لدى المؤسسة
غضون شهرين من تاريخ السريان .يتم
تنفيذ خطة مشاركة أصحاب المصVVلحة
طوال فترة تنفيذ المشروع.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة،
وبرنVVVVVامج األمم المتحVVVVVدة
اإلنمVVائي V،وبرنVVامج األغذيVVةV
العالمي

يجب أن يكون نظام آلية التظلم جاهزا ً
للعمل في غضون  30يوما ً من تاريخ
السريان ،قبل تنفيذ أنشطة Vالمشروع
التي قد تنطوي على أي مخاطر بيئيةV
واجتماعية ،ويتم متابعتها طوال فترة
تنفيذ المشروع.
تسجيل ربع سنوي لشكاوى المشروع
التي يتلقاها شركاء التنفيذ الزمالء
ألغراض اإلبالغ الموحد ،طوال فترة
تنفيذ المشروع.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة،
وبرنVVVVVامج األمم المتحVVVVVدة
اإلنمVVائي V،وبرنVVامج األغذيVVةV
العالمي

10.2

آلية التظلم:

يجب أن تكون ترتيبات التظلم التي يمكن الوصول إليها متاحة
للجمهVVور لتلقي وتسVVهيل حVVل المخVVاوف والشVVكاوى المتعلقVVة
بالمشVVروع ،بمVVا في ذلVVك ادعVVاءات العنVVف القVVائم على النVVوع
االجتماعي  /االستغالل الجنسي والتحرش الجنسي (يتم فرزهVVا /
إحالتها إلى أخصائي) ،بما يتوافق Vمع المعيار البيVVئي واالجتمVVاعي
 ،10بطريقة مقبولة لدى المؤسسة.
قد يكVVون لVVدى الشVVركاء المنفVVذين (منظمVVة األغذيVVة والزراعVVة،
وبرنVVامج Vاألمم المتحVVدة اإلنمVVائي ،وبرنVVامج VاألغذيVVة العVVالمي)
أنظمVVة إبالغ منفصVVلة عن قضVVايا اآلليVVة المتعVVارف عليهVVا ،ولكن
يجب أن تقVVوم منظمVVة األغذيVVة VوالزراعVVة بVVالتعقب الشVVامل
لتظلمات المشروع (كما يتقاسمها الشركاء المنفذون اآلخرون)،
وسVVتكون منظمVVة األغذيVVة VوالزراعVVة  /برنVVامج األمم المتحVVدة
اإلنمVVائي / VبرنVVامج األغذيVVة العVVالمي مسVVؤولة عن التنسVVيق مVVع
الشركاء المحليين لإلبالغ.
WORKING DRAFT
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منظمة Vاألغذية والزراعة

) (ESCPخطة االلتزام البيئي واالجتماعي

دعم القدرات

(تدريب)

تشمل موضوعات التدريب للموظفين المشاركين في تنفيذ
المشروع  ،على سبيل المثال ال الحصر:
تدريب موظفي منظمة األغذية Vوالزراعة وبرنامج Vاألمم
o
المتحدة اإلنمائي Vوبرنامج األغذية العالمي وموظفي
الشركاء المنفذين على إجراءات المعايير البيئيةV
واالجتماعية ،بما في ذلك التنفيذ وإدارة المتعاقدين
والرصد والتقييم.
تدريب المدربين على التقييم البيئي واالجتماعي واإلدارة
o
(لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي Vومنظمة Vاألغذية والزراعة
وبرنامج Vاألغذية العالمي والموظفين الفنيين لشركاء
التنفيذ)؛
التدريب على آليات معالجة المظالم على مستوى
o
المشروع ،المعيار البيئي واالجتماعي  ،2والتعامل مع
تقارير العنف القائم على النوع االجتماعي  /االستغالل
الجنسي والتحرش Vالجنسي  /السالمة والصحة المهنيةV
عند استالمها من خالل آليات معالجة المظالم هذه.
قواعد السلوك لمنع االستغالل الجنسي  /التحرش
o
الجنسي والجسدي.
تدريب المدربين على النوع االجتماعي والعنف القائم
o
على النوع االجتماعي واالستجابة المجتمعية والحمايةV.
تدريب األطراف المتعاقدة على إدارة العمل ومتطلبات
o
الرصد  /إعداد التقارير.
تدريب الكوادر  /العاملين الميدانيين Vعلى اإلدارة
o
المجتمعية لسوء التغذية الحاد ،والوعي بالوقاية من
انتشار األمراض Vالمعدية والممارسات الصحيةV.
تدريب الموظفين الميدانيين  /العاملين على تدابير Vالصحة
o
والسالمة المهنية
تدريب الفنيين على إدارة المبيدات Vوتقنيات التطبيق
o
ومعدات الحماية الشخصية الضروريةV.
WORKING DRAFT
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طوال فترة تنفيذ المشروع ،مع دورات
تدريبية Vأولية للتوعية تعقد قبل أسبوع
واحد على األقل من بدء أنشطةV
المشروع الفرعي.

منظمVVة VاألغذيVVة والزراعVVة،
وبرنVVVVVامج األمم المتحVVVVVدة
اإلنمVVائي V،وبرنVVامج األغذيVVةV
العالمي

