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 المتكاملة الوقائية السياسات بيانات صحيفةوثيقة معلومات المشروع / 
(PID/ISDS) - التمويل اإلضافي 

 PIDISDSA20070 رقم التقرير:
 2016-ديسمبر -03تاريخ اإلعداد/التحديث: 
 أواًل. معلومات أساسية

 أ. البيانات األساسية للمشروع
 

 P161806  المشروع:ُمعرِّف   الجمهورية اليمنية  البلد:
 ُمعرِّف المشروع األم 

 )إن وجد(:
P159053 

 ( P161806)اسم المشروع: تمويل إضافي للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات 
 (P159053)المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات في اليمن  اسم المشروع األم:

 المنطقة: الشرق األوسط وشمال أفريقيا
يم للتقيالتاريخ التقديري 

 المسبق:
التاريخ التقديري للعرض على  2016أكتوبر  24

 مجلس المديرين التنفيذيين:
 2017يناير  17

مجال الممارسة 
 )الرئيسي(

 تمويل مشروع استثماري  أداة اإلقراض: الحماية االجتماعية والعمل

 المقترض/المقترضون: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الهيئة المسؤولة عن 

 إدارة التنفيذ:
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 التمويل )بماليين الدوالرات األمريكية(
 المبلغ مصدر التمويل

 250.00 منحة من المؤسسة الدولية للتنمية
 250.00 التكلفة الكلية للمشروع

 تقييم جزئي -باء فئة التصنيف البيئي:
 التقييم المسبق

 االستعراض
قرار القرار )من مذكرة 

 االستعراض(

 أسفر االستعراض عن قرار ُيفوِّض فريق العمل التقييم المسبق للمشروع والتفاوض

وسيتم تحويل المناقشات الفنية إلى  تم تفويض فريق العمل إجراء المناقشات الفنية لمجموعة وثائق المفاوضات. قرارات أخرى:
 المنحة المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية للمشروع. مفاوضات بعد تأكيد الجهاز اإلداري للبنك الدولي لمبلغ

 هل هذا
 مشروع
 متكرر؟
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 ب. المقدمة والسياق
 السياق القطري

ء اأدَّى الصراع الدائر في الجمهورية اليمنية وما اقترن به من انفالت أمني وعدم االستقرار السياسي والحصار الذي يمنع وصول شحنات الغذ
تسبببب بت في تفاقم الوضببب  الهع بالفعل في الجمهورية اليمنية كواحدة من  االقتصااادي إلى ضااائقة اقتصااادية طاحنة وأزمة تنمية والوقود، واالنهيار

ل االقتدبباد انكماشببا نسبببت  نحو 2015وفي عام  أفقر البلدان في الشببرق األوسببط. وتوق ف إنتاج النفط وتدببدير ، و و عماد االقتدبباد  .%28، سببج 
. واضطرت السلطات إلى تقليص برنامج اإلنفاق العام 2015في عام  %40وُيقد ر أن معدل التضخم ودل إلى نحو  وب الدراع.اليمني قبل نش

، وباتت ال َتْقِدر إال على تمويل مرتبات الموظفين العموميين، %20، فانخفضت حدة الدولة في االقتداد إلى نحو 2015بمقدار الثلث تقريبا في 
، م  2016وتد ور الوضببببببببببب  في عام  د الالزمة للحفاظ على الخدمات العامة مثل الرعاية الدبببببببببببحية والتعليم والحماية االجتماعية.وال تملك الموار 

ر دف  المرتبات إلى األغلبية السببببببببببباحقة من الموظفين العموميين من  أغسبببببببببببط   مليون أسبببببببببببرة في البرنامج الوطني  1.5، فضبببببببببببال عن 2016تأخُّ
. وُتظِهر نما ج المحاكاة المبدئية آلثار الدببببببببراع أن معدل انتشببببببببار الفقر زاد بمقدار 2015تحدببببببببل على أي دعم من  يناير للتحويالت النقدية لم 

 أغسط  في السالم مفاوضات انهيار من  األزمة واشتدت. 2016في  %62إلى  2014في  %34.1الضعفين تقريبا على المستوى الوطني من 
2016. 

 
 14.1مليون يمني ال يحدبببلون على ميا  شبببرب نظيفة وخدمات دبببرف دبببحي، وأن  19.4حيث ُيقد ر أن  قرابة  العامة.التد ور الشبببديد للخدمات 

 7.6ويتعر ض األطفال والبالغون لضبببغوط نفسبببية كبيرة، وُيؤثِّر النقص الحاد لألمن الغ ائي على  مليون ال يحدبببلون على الرعاية الدبببحية الكافية.
 1.8ألفا مدببابون بسببوء تغ ية حاد، وُيقد ر أن  320مليون طفل، بينهم  1.3مليوني شببخص يعانون سببوء التغ ية، منهم  مليون شببخص، وُيقد ر أن

فقد  وُتشببببكِّل     األوضبببباع خطرا بالغا على مسببببتقبل التنمية البشببببرية في اليمن. مليون طفل لم يلتحقوا بالمدار  بسبببببب المعارك واالنفالت األمني.
وُتظِهر أحدث التقديرات أن نحو  دين داخليا إلى أكثر من ثالثة ماليين، وتسببببببتضببببببيف المجتمعات المحلية أغلب  ؤالء المشببببببردين.ارتف  عد المشببببببر  

في عدد العائدين بالمقارنة بما كان علي  في  %24ُمشببببببر د داخليا عادوا إلى أماكن إقامتهم المعتادة في أنحاء اليمن، و ي زيادة نسبببببببتها  991200
وتنطوي آفاق المسبتقبل على تحديات جسبام بالنسببة لألسبر التي  ، وم   لك فإنهم مازالوا يواجهون نقدبا حادا في الخدمات والوظائف.2016أبريل 

 من الُمشر دين. %52تعولها نساء وُتؤلِّف 
 

ول لك، تعاني  اليين من السببكان.وتأث رت أيضببا فرص العمل في القطاعين الرسببمي وغير الرسببمي بشببدة، وأدبببحت فرص تحقيق الدخل محدودة لم
وانخفض بشدة إنتاج القطاع الزراعي  األغلبية الكاسحة من السكان من فقد العمل، ومن ثم  الدخل، و و ما ٌيقلِّل بشدة سلة وكمية الغ اء المتاح لهم.

وتأث ر قطاع مدبببببائد  ر المسبببببتلزمات الزراعية.ال ي يعمل في  أكثر من ندبببببف السبببببكان بسببببببب االنفالت األمني وارتفاع التكاليف وعدم انتظام تواف
ولعب قطاع التمويل األدبببغر اليمني دورا حيويا في  من جراء األزمة. %50األسبببماك بشبببدة أيضبببا بانخفاض عدد دبببائدي األسبببماك ما يقرب من 

يشببيد ب  دببغر حجم  لكن  مفعم بالحيوية و توفير سبببل كسببب الرزق للفقراء ال ين كانوا من قبل محرومين من الخدمات المالية. ويتسببم   ا القطاع ب
ل النمو المطرد له ا القطاع قبل نشوب الدراع  البنك الدولي بودف  واحدا من أكثر القطاعات تقدُّما في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتحو 

، و بطت محفظة القروض 2015ألفا في  90 إلى 2014ألفا في  125وانخفض عدد المقترضبببين النشبببطين من  إلى تراج  بسببببب األزمة الحالية.
. وتحتاج األسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة ومنشآت األعمال 2015مليون دوالر في  29.5مليون دوالر إلى  48.7غير المسد دة من 

 افي.الدغيرة والمتوسطة إلى الدعم من أجل التكيف وبناء القدرة على الدمود واالتجا  نحو السالم والتع
 

 السياق القطاعي والمؤسسي
ويشمل  .ةقبل نشوب الدراع، وض  اليمن طائفة من السياسات والبرامج االجتماعية التي تُقدِّم للسكان مجموعة متنوعة من مزايا الحماية االجتماعي

الل للتنمية، وبرامج شبببببببكات األمان االجتماعي من خ لك برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي ُينفِّ  ا الدببببببندوق االجتماعي 
هة تحت إشبببببببببراف دبببببببببندوق الرعاية  نظام األشبببببببببغال كثيفة االسبببببببببتخدام األيدي العاملة تحت إشبببببببببراف الدبببببببببندوق، وبرنامج للتحويالت النقدية الُموج 

الوطنية في منتدبببف التسبببعينيات، وتم تطوير قدراتها  وُأنشبببئت     البرامج االجتماعية، ومشبببروع األشبببغال العامة كثيفة االسبببتخدام األيدي العاملة.
، كان الدبببببببندوق 2015وقبل نشبببببببوب الدبببببببراع الُمسبببببببل   في أوائل  على مدى عقدين من خالل اسبببببببتثمارات مكثفة من المانحين والحكومة اليمنية.
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جهة مانحة منها البنك  14ارتبطت بتقديم  أكثر من  مليار دوالر 1.12االجتماعي للتنمية ُينفِّ  بنجاح عمليات مرحلت  الرابعة بتمويل قدر  نحو 
مليون دوالر  283وكان مشبببببروع األشبببببغال العامة ُينفِّ  برنامج مرحلت  الرابعة بتمويل قدر   .%20الدولي م  مسبببببا مة مزمعة من الحكومة نسببببببتها 

جتماعية برنامج يأتي تمويل  بالكامل من الحكومة، ودندوق الرعاية اال .%4تعهدت بتقديم  خم  جهات مانحة م  مسا مة من الحكومة نسبتها 
 مليون أسرة منتفعة. 1.5واتس  نطاق تغطيت  على مر السنين حتى ودل في الوقت الحالي إلى 

 
ال العامة من  غقد م البنك الدولي وغير  من مؤسببببسببببات التنمية اإلقليمية والثنائية والدولية التمويل والدعم للدببببندوق االجتماعي للتنمية ومشببببروع األشبببب

مليار دوالر )مبالغ تراكمية( في مشببروعات  1.67. وقبل نشببوب الدببراع، قام الدببندوق االجتماعي بدببرف ما يقرب من 1996إنشببائهما في عام 
نف    ،2015و 1996وبين عامي  منطقة حضرية في أفقر المديريات في المحافظات اليمنية الواحدة والعشرين. 3700ألف قرية و 13في أكثر من 

 مليون دوالر. 648منطقة حضببببرية بلغت تكاليفها إجماال ما ُيقد ر بمبلغ  1300قرية و 11200مشببببروعا في نحو  5149برنامج األشببببغال العامة 
ق ر ولعب البرنامجان كال ما دورا مهما في تحسببببين إمكانية حدببببول المجتمعات المحلية الفقيرة على خدمات التعليم والميا  والدببببرف الدببببحي والط

وفضال عن  لك، يقوم الدندوق االجتماعي للتنمية بتنفي  برامج النقد مقابل العمل والزراعة البعلية وأنشطة تنمية  والري، و لك ضمن أنشطة أخرى.
قراض المنشببببآت الدببببغيرة والمسبببباعدات الفنية وبناء القدرات للحكومات ال حلية ممنشببببآت األعمال الدببببغيرة والدببببغرى من خالل التمويل األدببببغر واص

وسببباعدت     المشبببروعات على مر السبببنين في تحسبببين مسبببتويات المعيشبببة لماليين اليمنيين وخلقت فرص عمل لكثير  ومنظمات المجتم  المدني.
في  ابيد أن الدببببراع واألوضبببباع األمنية كان لها تأثير سببببلبي على تمويل     البرامج، ومن ثم  على إمكانية توسببببي  نطاقه من اليمنيين األشببببد فقرا.

 .وقت تشتد في  الحاجة إلى ما تقدم  من مزايا وخدمات، السيما للفقراء والمحرومين، ولتخفيف اآلثار السلبية للدراع التي قد يطول أمد ا
 

ه ا ل، وافق البنك الدولي على المشببببروع الطارئ لالسببببتجابة لألزمات بتمويل من المؤسببببسببببة الدولية للتنمية، و و المشببببروع األم 2016في أغسببببط  
ويجري تنفي  المشببببروع باالشببببتراك م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن  مليون دوالر لتقديم مسبببباعدات مهمة لليمن. 50التمويل اإلضببببافي، بمبلغ 

ة لألزمات ال ي وأظهر المشروع الطارئ لالستجاب خالل برامج يمنية رئيسية لتقديم الخدمات والدندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشغال العامة.
ل  المؤسبببببسبببببة الدولية للتنمية بمبلغ  مليون دوالر تحقيق تقدُّم جيد في األشبببببهر األولى لتنفي  ، واأل م من  لك، أن  ُيقدِّم إطارا للتنفي  والتمويل  50ُتموِّ

وطنية مهمة لتقديم الخدمات )الدببببببندوق يبدو أن  مالئم لتقديم المسبببببباعدات التي تشببببببتد الحاجة إليها أثناء الدببببببراع، و لك من خالل إشببببببراك برامج 
لعقدين ااالجتماعي للتنمية وبرنامج األشببببببغال العامة( والحفاظ عليها، واسببببببتعادة الشبببببببكة المجتمعية التي أنشببببببأتها وسبببببباندتها     البرامج على مدى 

 الماضيين.
 

طويل في األدلي، على خبرة المؤسسة الدولية للتنمية وعمل  اليبني نمو ج التدميم والتنفي  للتمويل اإلضافي المقترح، كما  و الحال في المشروع 
يسببيان ئقطاع الحماية االجتماعية باليمن، وعقدين من مسبباندة المؤسببسببة للدببندوق االجتماعي للتنمية ومشببروع األشببغال العامة، و ما البرنامجان الر 

 البرنامج   ا قدرات ومنا من الشراكة م  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ويستفيد   ا النمو ج أيض للحماية االجتماعية وتقديم الخدمات في اليمن.
وك لك من قدرات التنفي  المحلية الراسبببخة للدبببندوق االجتماعي للتنمية ومشبببروع  الواق ، أرض على البرنامج ووجود والتنسبببيق، اإلدارة مجاالت في

 األشغال العامة.
 
 

 المشروع األم –األهداف اإلنمائية للمشروع األصلي  –الهدف )األهداف( اإلنمائية للمشروع المقترح ج. 
اإلنمائي للمشبببببروع الطارئ لالسبببببتجابة لألزمات في اليمن في إتاحة فرص عمل في األجل القدبببببيرة وتيسبببببير الحدبببببول على خدمات  يتمثل الهدف

 قدرات التنفي  الثنين من برامج تقديم الخدمات. أساسية مختارة ألشد السكان ضعفا، والحفاظ على
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 النتائج الرئيسية
 سيقا  مدى نجاح المشروع في تحقيق أ داف  اإلنمائية من خالل المؤشرات التالية:

عدد المنتفعين بشبببببكل مباشبببببر بفرص عمل بأجر )ُمدبببببن فين حسبببببب نوع الجن ، والشبببببباب، والمشبببببر دين داخليا( لقيا  نطاق تغطية دعم  .أ
 الدخل.

عدد األشخاص ال ين ُأتي  لهم الحدول على الخدمات األساسية )ُمدن فين حسب نوع الجن ( لقيا  نطاق التغطية المحتملة للخدمات   .ب
 المجتمعية واالجتماعية.

 ية.عدد األشخاص ال ين استفادوا من خدمات التغ ية )مدن فين حسب نوع الجن  واألطفال( لقيا  نطاق تغطية خدمات التغ   .ج
النسببة المئوية لمنادبب الموظفين الرئيسبيين في الدبندوق االجتماعي للتنمية ومشبروع األشبغال العامة التي تم اإلبقاء عليها لقيا  مدى  .د

 المحافظة على قدرات     البرامج الوطنية المهمة.

 وصف المشروعد. 

 ف ألغراض االسبببتجابة السبببريعة بتزويد األسبببر والمجتمعات المحلية التييقوم المشبببروع األم بتنفي  تدخُّالت دبببغيرة  ات آليات تمويل سبببريعة الدبببر 
تضبببررت من الدبببراع بفرص تحقيق الدخل )كأجور(، وحماية رأسبببمالهم البشبببري وممتلكاتهم التي تعينهم على كسبببب الرزق. وُيقدِّم المشبببروع أيضببببا 

تية دببغيرة، وتحسببين إمكانية الودببول إلى الخدمات األسبباسببية، واسببتعادة مزايا للمجتم  األوسبب  بخلق ممتلكات للمجتمعات المحلية، ومرافق بنية تح
ويعتمد المشروع نهجا يستند إلى االعتبارات المجتمعية ويجم  المجتمعات المحلية حول مبادرات تنموية مشتركة، ومن ثم يساعد  سبل كسب الرزق.

لمشببروع ا تماما خادببا للشببباب، وكثمرة مهمة للسببالم، يتي  لهم فردببا لتحقيق وُيوِلي ا على تعزيز التماسببك االجتماعي وحماية رأ  المال البشببري.
وأخيرا، يقوم المشبروع بتمويل تكاليف تشبغيل الدبندوق  الدخل والمشباركة، ويشبتمل على خدبائص تكفل للنسباء الحدبول على فرص في المشبروع.

 الرئيسيين له   البرامج وقدراتها التشغيلية.االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة لضمان استمرارية الموظفين 
 

كل  ريهدف التمويل اإلضببافي المقترح إلى إحداث زيادة كبيرة في نطاق وتأثير المشببروع األم، وتطبيق قائمة موسببعة من األنشببطة القطاعية في إطا
ن من المكونات األدبببلية. زة لزيادة الطلب وسبببُيتي    ا توسبببي  نطاق المشبببروع ليشبببمل مزيدا من المديري ُمكوِّ ات والمجتمعات المحلية، واسبببتجابة ُمعز 

 تعلى المشبببباركة داخل المجتمعات المحلية )على سبببببيل المثال من خالل زيادة قائمة المشببببروعات الفرعية في كل مجتم  محلي(، وتنوي  اإلجراءا
وسببببيتضببببم ن التمويل اإلضببببافي  اب المتعلمين، والنسبببباء، إل (.التدخلية لتشببببمل مختلف الفئات الضببببعيفة والمحرومة )مثل العمال غير المهرة، والشببببب

ة لتزويد لالمقترح توسبببببببببي  نطاق توفير خدمات التعليم البديل لألطفال في المجتمعات المحلية التي ال يجري فيها تقديم التعليم بانتظام، و لك كوسبببببببببي
 لمي، وسبببيعطي اختيار مشبببروعات فرعية من أجل برنامج النقد مقابلاألطفال ببيئة طبيعية ومسببباعدتهم على تفادي تد ور مسبببتويات تحدبببيلهم الع

نتاج الغ اءبببببببببببببببب والزراعة، والميا  النظيفة، وكلها عوا ل تسببهم في مالعمل والبنية التحتية المجتمعية األولوية لألنشببطة المرتبطة بسبببل كسببب الرزق، واص
نشببآت األعمال الدببغيرة والدببغرى القائمة على الزراعة لتشببمل الدببيادين ومربي وسببيتم توسببي  تدابير مسبباندة م تعزيز االسببتهالك الغ ائي والتغ ية.

 الماشية من أجل المسا مة في إنتاج الغ اء.
 

لية تبالنظر إلى المعدالت المثيرة للقلق لسبببببوء التغ ية وشبببببدت ، سبببببيسببببباند التمويل اإلضبببببافي المقترح توسبببببعةت كبيرة لجانب الطلب من اإلجراءات ال دخُّ
 وُينِ ر تحدي سوء التغ ية بخطر شديد بحدوث أضرار يتع  ر إدالحها للدحة والقدرات المعرفية لماليين األطفال، ومن ثم آلفاق مستقبلهم للتغ ية.

مكانية خروجهم من براثن الفقر.  .وسبببتكون األنشبببطة التي يسببباند ا التمويل اإلضبببافي ُمكمِّلةت ألنشبببطة المشبببروع الطارئ المقترح للدبببحة والتغ ية واص
لية في جانب العرض )توفير الفيتامينات والمعادن، والُمغ يِّات الد يقة، والخدمات قوسببُيسبباند   ا المشببروع المقترح حزمة متكاملة من اإلجراءات التدخُّ

الت من خالل وسببيجري تنفي      التدخُّ  الدببحية والعالجية، والتوعية والتشببجي  على إجراء تغييرات سببلوكية، وعمال الدببحة المتخدببدببين، إل (.
ق للتوادببببببل والتفاعل يسببببببتند إلى المنشببببببآت الطبية الثابتة، ونما ج مجتمعية لتقديم الخدمات. وم  أن  سببببببيجري تقديم     الخدمات، فإن  نهج ُمنسبببببب 

اليف الفردبببة كالودبببول إليها سبببيكون دبببعبا عسبببيرا على أشبببد األسبببر فقرا وحرمانا التي تعيع في المناطق النائية بسببببب تحديات التوادبببل و أو ت
وسببيكون التمويل اإلضببافي المقترح ُمكمِّال للمشببروع الطارئ للدببحة والتغ ية من خالل التوادببل م  فئات النسبباء واألطفال التي يدببعب  الضببائعة.

من توظيف  مسببتفيدينالودببول إليها، وتزويد أشببد األسببر فقرا بمسبباعدات نقدية )تتسببل مها األمهات(، واسببتخدام عمال الرعاية الدببحية المجتمعية )ال



5 
 

قامة دورات للتوعية الغ ائية والدببببببحية من  جل أالشببببببباب( في إدارة الحاالت، بما في  لك تسببببببهيل حدببببببول األسببببببر المتأثِّرة على خدمات التغ ية، واص
  ية.رح للدحة والتغوسيجري تنسيق وثيق إلجراءات توجي      األنشطة وتنفي  ا م  المشروع الطارئ المقت التشجي  على التغييرات السلوكية.

ن  اسم الُمكوِّ
 األشغال الكثيفة االستخدام لأليدي العاملة وتحسين الخدمات المجتمعية

 التعليقات )اختيارية(
ن  ي: )أ( تقديم دعم للدخل إلى المجتمعات المسببببببببتهدفة من خالل فرص العمل المؤقتةا )ب( زيادة الموارد اإلنتاج سبببببببببل ية و األ داف العامة للُمكوِّ

الرزق لألسر والمجتمعات المنتفعة من المشروع وتحسين سبل الحدول على الخدمات المجتمعية والمحليةا و)ج( الحفاظ على قدرات التنفي   كسب
ن من خالل ثال للدببببندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشببببغال العامة، و ما برنامجان وطنيان رئيسببببيان لتقديم الخدمات. ثة وسببببيتم تنفي    ا الُمكوِّ

نات فرعية تتضبببم ن إشبببراك الدبببندوق االجتماعي للتنمية في المكونين الفرعيين   2-1وبرنامج األشبببغال العامة في المكون الفرعي  3-1و 1-1ُمكوِّ
 م  االستفادة من الجهود القائمة والراسخة التي تُنفِّ  ا  اتان المؤسستان.

ن  اسم الُمكوِّ
 بالمشروعأعمال اإلدارة والمتابعة الخادة 

 التعليقات )اختيارية(
ن إدارة المشبروع ومتابعت  وتقييم  لضبمان تنفي   بنجاح وكفاءة بما يتفق ووثيقة المشبروع واتفاق الدبرف. وسبيتضبم ن   ا المكون  سبُيسباند   ا الُمكوِّ

إلنمائيا )ب( التكاليف المباشرة إلدارة المشروع واإلشراف )أ( التكاليف )غير المباشرة( لمساندة اإلدارة العامة لبرنامج األمم المتحدة ا تمويل ما يلي:
 علي  والالزمة لدعم تنفي  المشروعا )ج( التعاقد م  وكالة للمتابعة من ِقَبل طرف خارجيا و)د( تقييم المشروع.

 موقع المشروع وأبرز خصائصه المادية ذات الصلة بتحليل اإلجراءات الوقائية )إذا كانت معلومة(ه. 
 الوطني

 خبراء اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعيةو. 

 (GSU05)إبرا يم إسماعيل محمد باسالمة 

 
 التنفيذ ثانيا.

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية
اإلنمائي بموجب ول لك، سيشرف على تنفي   برنامج األمم المتحدة  سيستخدم التمويل اإلضافي المقترح نف  ترتيبات التنفي  الخادة بالمشروع األم.

ومن ثم  سبببببيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مسبببببؤوال مسبببببؤولية كاملة عن التنفي  وسبببببيجري تطبيق إجراءات   ا  اتفاق المبادئ المالية والتعاقدية.
تحدة اإلنمائي مسبببؤولة عن تنفي  وسبببتكون جهة تمثيل برنامج األمم الم البرنامج الخادبببة بالمشبببتريات واإلدارة المالية واإلجراءات الوقائية والدبببرف.

نات  المشروع. وسيتم تنفي  المشروع جزئيا من خالل التنفي  المباشر وعن طريق التعاقدات من الباطن م  شركاء تنفي  محلين بما يتسق وودف ُمكوِّ
  الفرعية. المشروع التي تستخدم نظام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي فيما يتدل باالتفاقات الخادة بالمشروعات

 
اإلنمائي  ةوقد اختير الدبببندوق االجتماعي للتنمية ومشبببروع األشبببغال العامة على المسبببتوى القطري لتلقِّي التعاقدات الفرعية من برنامج األمم المتحد

د برنامج نية. ول لك سببببببببببببببيعتممن أجل تحقيق  دف الحفاظ على القدرات التنفي ية لهياكل تقديم الخدمات القائمة في الجمهورية اليم 1لتنفي  المكون 
نفي  تاألمم المتحدة اإلنمائي على الدبببببببندوق االجتماعي للتنمية ومشبببببببروع األشبببببببغال العامة كشبببببببركاء تنفي  محليين بالنظر إلى سبببببببجلهما الفع ال في 

 تحسينها.لوطنيتين الحيويتين و تدخُّالت مماثلة، وقدراتهما للتوادل المكاني، والحاجة إلى تحقيق  دف الحفاظ على قدرات  اتين المؤسستين ا
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 السياسات الوقائية التي قد تطبق ثالثا.
  

 
دارتها رابعًا.   قضايا السياسات الوقائية األساسية وا 

 الوقائية األساسيةأ. موجز لقضايا السياسات واإلجراءات 

  

ثم حدِّد واشااارح أي صثار محتملة واساااعة  اشااارح أي قضاااايا أو صثار مصااااحبة للمشاااروع المقترح تتعلق بالساااياساااات واإلجراءات الوقائية. .1
 النطاق وكبيرة و/أو ال يمكن إزالتها ناتجة عن المشروع:

العملية، فإن  يتم تطبيق السبببياسبببات واإلجراءات والممارسبببات الخادبببة ببرنامج األمم بالنظر إلى تطبيق اتفاق المبادئ المالية والتعاقدية في     
وقد تشببببببببببتمل اآلثار البيئية الطفيفة المحتملة على عدم كفاية  .2014المتحدة اإلنمائي فيما يتدببببببببببل بالمعايير االجتماعية والبيئية للبرنامج لعام 

لبنية التحتية دغيرة الحجم، و أو األتربة والضوضاء أثناء اإلنشاء إعادة التأ يل، و أو عدم معايير السالمة المستخدمة في إنشاء إعادة تأ يل ا
وقببد تشببببببببببببببتمببل اآلثببار االجتمبباعيببة الطفيفببة المحتملببة على بعض أعمببال نزع ملكيببة أراض  كفببايببة إزالببة مخلفببات البنبباء بعببد اكتمببال المشببببببببببببببروع.
مهما يكن من أمر، فإن      ثار على منشببآت األعمال أو األشببكال األخرى لكسببب الرزق.إلنشبباء إعادة تأ يل مرافق بنية تحتية مجتمعية، أو آ

عاما لدى الدببببببندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشببببببغال العامة في إدارة آثار المشببببببروعات بنجاح،  20اآلثار يجري تخفيفها بفضببببببل خبرات 
وُتظِهر  اإلنمائي، ومن  لك من خالل ترتيبات المتابعة من جانب أطراف خارجية. وعمليات المتابعة الميدانية من ِقَبل برنامج األمم المتحدة

به    نخبرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في التنفي  المبكر للمشبببببببروع األم أن الدبببببببندوق االجتماعي للتنمية وبرنامج األشبببببببغال العامة يلتزما
لى استعراض مدى االلتزام بالمعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وسيشتمل تقييم المتابعة من أطراف خارجية ع المعايير.

 .2017وتم التعاقد في اآلونة األخيرة م  شركة للمتابعة، و ي تستعد لبدء عملها الميداني في الرب  األول من السنة التقويمية  .2014لعام 
 األمد ناتجة عن األنشطة المتوقعة في المستقبل في منطقة المشروع: اشرح أي صثار محتملة غير مباشرة و/أو طويلة .2

 التفسير )اختياري( هل تم تفعيلها؟ السياسات الوقائية
   

 -التقييم البيئي 
جراءات البنك   OP/BP 4.01منشور سياسات العمليات واص

 لم يتم تفعيل     السياسة ال

جراءات البنك  -الموائل الطبيعية   لم يتم تفعيل     السياسة ال OP/BP 4.04منشور سياسات العمليات واص
جراءات البنك  -الغابات   لم يتم تفعيل     السياسة ال OP/BP 4.36منشور سياسات العمليات واص

جراءات البنك  -مكافحة اآلفات   عيل     السياسةلم يتم تف ال OP 4.09منشور سياسات العمليات واص
 -الموارد الحضارية المادية 

جراءات البنك   OP/BP 4.11منشور سياسات العمليات واص
 لم يتم تفعيل     السياسة ال

جراءات البنك  –الشعوب األدلية   OP/BP4.10منشور سياسة العمليات واص
4.10 

 لم يتم تفعيل     السياسة ال

 إعادة التوطين القسري
جراءات البنك  -منشور   OP/BP 4.12سياسة العمليات واص

 لم يتم تفعيل     السياسة ال

جراءات البنك ) -سالمة السدود   لم يتم تفعيل     السياسة ال (OP/BP 4.37منشور سياسة العمليات واص
 المشروعات المقامة على مجاري الميا  الدولية 

جراءات البنك   OP/BP 7.50منشور سياسات العمليات واص
 لم يتم تفعيل     السياسة ال

 -المشروعات المقامة في المناطق المتنازع عليها 
جراءات البنك   OP/BP 7.60منشور سياسة العمليات واص

 لم يتم تفعيل     السياسة ال
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 غير متاح
 اشرح أي بدائل للمشروع )إذا كان مناسبًا( تتم دراستها للمساعدة في تجنب اآلثار السلبية أو الحد منها. .3

 غير متاح

قدِّم تقييمًا لقدرات البلد المقترض لتخطيط التدابير الوارد  اشااارح التدابير التي قام بها البلد المقترض لمعالجة قضاااايا الساااياساااات الوقائية. .4
 وصفها وتنفيذها.

 غير متاح

حدِّد األطراف األساسية صاحبة المصلحة المباشرة، ثم اشرح اآلليات الخاصة بالتشاور واإلفصاح بشأن السياسات الوقائية، مع التركيز  .5
 على السكان المحتمل تضررهم من المشروع.

 غير متاح
 

 ب. متطلبات اإلفصاح عن المعلومات

 إذا أدى هذا المشااروع إلى تطبيق سااياسااات عمليات البنص الخاصااة بمكافحة اآلفات و/أو الموارد الحضااارية المادية، تتم معالجة القضااايا ذات
 الصلة واإلفصاح عنها في إطار التقييم البيئي/ المراجعة البيئية/أو خطة اإلدارة البيئية.

 عدم توقع اإلفصاح داخل البلد المعني عن أي من الوثائق الواردة أعاله، يرجى شرح أسباب ذلص:في حالة 

 غير متاح
 
 

 مؤشرات رصد مدى االلتزام على المستوى المؤسسي ج. 
  سياسة البنص الدولي المعنية باإلفصاح عن المعلومات

 [Xنعم ] [ ال ] دار المعلومات التابعة للبنك؟ ل تم إرسال المستندات  ات الدلة بالسياسات الوقائية إلى 
 ل تم اإلفداح عن المستندات  ات الدلة داخل البلد المعني للجمهور العام بشكل ولغة مفهومين 

 ويسهل على الفئات المتأثرة بالمشروع والمنظمات غير الحكومية المحلية الودول إلي ؟
 [Xنعم ] [ ال ]

 ةجميع سياسات اإلجراءات الوقائي
 ل تم إعداد جدول زمني مالئم وميزانية وتحديد مسببببؤوليات مؤسببببسببببية واضببببحة لتنفي  التدابير  ات 

 الدلة بالسياسات الوقائية؟
 [Xنعم ] [ ال ]

 [Xنعم ] [ ال ]  ل تم إدراج التكاليف المتدلة بتدابير السياسات الوقائية في تكلفة المشروع؟
بالمشببببببببروع ردببببببببد اآلثار والتدابير الوقائية  ات الدببببببببلة   ل يشببببببببمل نظام المتابعة والتقييم الخاص

 بالسياسات الوقائية؟
 [Xنعم ] [ ال ]

 ل تم االتفاق م  البلد المقترض على ترتيبات مالئمة للتنفي ، و ل يتجلى  لك بشببكل كاف ومالئم 
 في الوثائق القانونية للمشروع؟

 [Xنعم ] [ ال ]

 جهة االتصال بالبنص الدولي خامسا.
  لالتدال: أفراح علوي األحمدي

 المندب: خبيرة أولى في مجال الحماية االجتماعية

  لالتدال: سابين دبليو. بيديز
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 المندب: خبير أول التنمية الحضرية
 

 المقترض/البلد المتعامل مع البنص/الجهة المستفيدة
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االسم:

  أوكي لوتسما لالتدال:
  المدير الُقْطريالمندب: 

  auke.lootsma@undp.org البريد اإللكتروني:

 الجهات التي تتولى إدارة تنفيذ المشروع
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي االسم:

  فاكو سفانيدزة لالتدال:
  المندب: نائب المدير القطري

  vakhtang.svanidze@undp.orgالبريد اإللكتروني:

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال با:سادسا. 

 البنص الدولي
The World Bank  

1818 H Street, NW 
Washington, D.C. 20433  

 
 1000-473 (202)   اتف:

 الموق  اإللكتروني:
http://www.worldbank.org/projects 

 
 الموافقة سابعا.

 أفراح علوي األحمدي وسابين بيديز االسم:  رئيسا فريق العمل:
 اعتمدها:

 2016ديسمبر  5 التاري : نينا تشي االسم: مستشار السياسات الوقائية: 
 2016ديسمبر  6 التاري :  َ نا بريكسي االسم: الممارسات:مدير  إداري بمجموعة 

 2016ديسمبر  24 التاري :  لماأسعد ع االسم:  المدير اإلقليمي:
 
 
 

mailto:auke.lootsma@undp.org
mailto:vakhtang.svanidze@undp.org
http://www.worldbank.org/projects

