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أسعار العملة المقابلة
(سعر الصرف الساري بتاريخ  31أغسطس 2017م)
لاير يمني

وحدة العملة =

 250.15لاير يمني

 1دوالر أمريكي =

السنة المالية
 1يناير  31 -ديسمبر

نائب الرئيس اإلقليمي
المدير القُطري
رئيس وحدة الممارسة العالمية
مدير الممارسة
رئيس فريق العمل

:

حافظ غانم

 :أسد عالم
 :إيد خورخي إجاس-فاسكويز
 :آيات سليمان
 :طاهر أكبر (رئيس فريق العمل)
نايف أبو لحوم ،عبدهللا األغبري ،أشوك ساركار
(رؤساء الفريق المساعدين)
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االختصارات واألسماء المختصرة
CEN
CERC
CSO
DLA
DNA
ECRP
EHNP
EHS
ERR
ESMF
FCV
FMFA
GDP
GIS
GOY
GRM
GRS
HLP
IDA
IDP
IUFR
LC
MNA
MWE
NGO
OC
O&M
OP
PDO
PV
PWP
RMF-IU
RoY
RPF
SAP
SDR
TC
ToR
TPM
UN

مذكرة المشاركة القُطرية
مكون االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة
منظمة مجتمع مدني
السلطة المحلية في المديرية
التقييم الديناميكي لالحتياجات
مشروع االستجابة لألزمات الطارئة
المشروع الطارئ للصحة والتغذية
الصحة والسالمة البيئية
معدل العائد االقتصادي
إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
الهشاشة والصراع والعنف
اتفاقية إطار اإلدارة المالية
الناتج المحلي اإلجمالي
نظام المعلومات العالمي
الحكومة اليمنية
آلية معالجة المظالم
خدمة جبر المظالم
اإلسكان والممتلكات العقارية
المؤسسة الدولية للتنمية
النازحون داخليا
التقرير المالي المرحلي غير المدقق
المؤسسة المحلية (للمياه والصرف الصحي)
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وزارة المياه والبيئة
منظمة غير حكومية
لجنة الرقابة التابعة للبنك الدولي
عمليات التشغيل والصيانة
السياسة التشغيلية
الهدف اإلنمائي للمشروع
األنظمة الكهروضوئية
مشروع األشغال العامة
وحدة تنفيذ صندوق صيانة الطرق
الجمهورية اليمنية
إطار سياسة إعادة التوطين
خطة اإلجراءات الوقائية
حقوق السحب الخاصة
اللجنة الفنية
الشروط المرجعية
خدمات المتابعة والرصد من قبل جهة خارجية
األمم المتحدة
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UNDP
UNICEF
UNOPS
UW-PMU
WBG
WHO
WWTP

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
وحدة إدارة مشروع المياه في المناطق الحضرية
مجموعة البنك الدولي
منظمة الصحة العالمية
محطة معالجة مياه الصرف الصحي

البنك الدولي
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ()P164190

معلومات أساسية
هل هذا مشروع موسوم إقليميا؟

أداة التمويل

البلد (البلدان)

تمويل مشروع استثماري

كال

[ ✔ ] أوضاع الحاجة الملحة للمساعدة أو قيود القدرات
[ ] الوسطاء الماليون
[ ] سلسلة مشاريع

تاريخ الموافقة

تاريخ اإلغالق

فئة التقييم البيئي

 02نوفمبر 2017م

 31ديسمبر 2020م

ب  -تقييم جزئي

تعاون البنك الدولي /مؤسسة التمويل الدولية
كال
الهدف (األهداف) اإلنمائية المقترحة
إعادة تقديم الخدمات الحساسة والبالغة األهمية في المناطق الحضرية في مدن مختارة في الجمهورية اليمنية.
المكونات
التكلفة (مليون دوالر)

اسم المكون
خدمات إعادة التأهيل

130.00

دعم التنفيذ وتنمية القدرات

20.00

مكون االستجابة لحاالت الطوارئ المحتملة

0.00

المنظمات
المقترض:

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع () UNOPS

الوكالة المنفذة:

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع () UNOPS

تأجيل السياسات الوقائية
هل ستؤجل مراجعة السياسات الوقائية؟
[ ✔ ] نعم [ ] ال

1

البنك الدولي
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ()P164190

بيانات تمويل المشروع (مليون دوالر أمريكي)
[ ] التمويل النظير

[ ] البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير

[ ] قرض المؤسسة
الدولية للتنمية

التكلفة اإلجمالية للمشروع:
150.00

[✔] منحة المؤسسة الدولية [ ] الصناديق االئتمانية
للتنمية

إجمالي التمويل:
150.00

[] التمويل الموازي

فجوة التمويل:
0.00

مبلغ التمويل المقدم من البنك (البنك الدولي
لإلنشاء والتعمير  /المؤسسة الدولية للتنمية):
150.00
التمويل (مليون دوالر أمريكي)
مصدر التمويل

المبلغ

المؤسسة الدولية للتنمية
اإلجمالي

150.00
150.00

النفقات المتوقعة (مليون دوالر أمريكي)
السنة المالية

2018م

2019م

2020م

2021م

سنوي

6.89

44.45

65.67

32.98

تراكمي

6.89

51.34

117.02

150.00

البيانات المؤسسية
مجال الممارسة (الرئيسي)
الممارسات العالمية والحضرية والريفية والقدرة على الصمود
مجاالت الممارسة المساهمة
الطاقة واالستخراجية
الحكم
النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
المياه
تغير المناخ والكشف عن الكوارث
تم فحص هذا المشروع فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ والكوارث على المدى القصير والطويل
داللة النوع االجتماعي
هل يخطط المشروع لتنفيذ أي مما يلي؟
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(أ) التحليل لتحديد الثغرات ذات الصلة بالمشروع بين الذكور واإلناث ،ال سيما في ضوء الفجوات القطرية التي تم تحديدها من خالل منهجية التشخيص
القطرية واستراتيجية المساعدة القطرية.
نعم
(ب) مشروع (مشروعات) محددة لمعالجة فجوات النوع االجتماعي المحددة في (أ) و  /أو تحسين تمكين المرأة أو الرجل
نعم
(ج) إدراج المؤشرات في إطار النتائج لرصد المخرجات من المشاريع المحددة في (ب)
نعم
أداة التصنيف المنهجي للمخاطر التشغيلية (تصنيف)
.1

مخاطر سياسية ومتعلقة بالحوكمة

 مرتفع

.2

مخاطر متعلقة باالقتصاد الكلي

 مرتفع

.3

مخاطر متعلقة باالستراليات والسياسات القطاعية

 مرتفع

.4

التصميم الفني للمشروع أو البرنامج

 كبير

.5

القدرة المؤسسية للتنفيذ واالستدامة

 كبير

.6

مخاطر ائتمانية

 مرتفع

.7

مخاطر بيئية واجتماعية

 مرتفع

.8

مخاطر ذات صلة بأصحاب المصلحة

 مرتفع

.9

مخاطر أخرى

.10

التصنيف الشامل للمخاطر

 مرتفع

االمتثال
السياسة
هل ينطلق المشروع من استراتيجية المساعدة القطرية من حيث المحتوى أو أي جوانب أخرى هامة؟
[ ] نعم

[ ✔ ] ال

هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك الدولي؟
[ ] ال
[ ✔ ] نعم
هل تمت الموافقة عليها من قبل إدارة البنك؟
[ ] ال
[ ✔ ] نعم
هل تم السعي للحصول على موافقة مجلس اإلدارة الستثناء أي سياسة ؟
[ ] ال
[✔] نعم
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السياسات الوقائية التي أطلقها المشروع

نعم

التقييم البيئي (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.01

✔

ال

الموائل الطبيعية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.04

✔

الغابات (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.36

✔

مكافحة اآلفات (منشور سياسة العمليات )4.09

✔

الموارد الثقافية المادية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.11

✔

الشعوب األصلية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.10

✔

إعادة التوطين القسري (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.12

✔

سالمة السدود (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )4.37

✔

✔

المشاريع في الممرات المائية الدولية (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )7.50

✔

المشروعات المقامة في مناطق متنازع عليها (منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك الدولي )7.60

✔

المعاهدات القانونية

األقسام والوصف
يجب على المتلقي وخالل ستين ( )60يوما من تاريخ السريان:
( )1إعدددداد إطدددار لدددإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين ،علدددى التدددوالي ،وفقدددا ألي شدددروط مرجعيدددة مقبولدددة لددددى المؤسسدددة،
فضدددال عدددن أي تقيددديم بيئدددي أو خطدددة لدددإلدارة البيئيدددة أو أي سياسدددات وقائيدددة يتطلبهدددا إطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة ،أو أي خطدددة عمدددل
إلعادة التوطين يتطلبها إطار سياسة إعادة التوطين ،بحيث تكون جميعها مقبولة للمؤسسة شكالا ومضموناا.
( )2اعتمددداد إطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين علدددى النحدددو الدددذي وافقددد عليددده المؤسسدددة ونشدددر هدددذه األطدددر وأي
تقييم بيئي أو خطة لإلدارة البيئية أو سياسة وقائية مماثلة بطريقة تقبلها المؤسسة.
األقسام والوصف
يجدددب علدددى المتلقدددي فدددي موعدددد ال يتجددداوز  31ديسدددمبر  2017إعدددداد واعتمددداد الددددليل التشدددغيلي للمشدددروع بالشدددكل والمضدددمون الدددذي توافدددق عليددده
المؤسسة.
الشروط
النوع
الصرف

الوصف
الصرف في إطار المكون  )1( :3إعالن حالة الطوارئ ،و ( )2دليل تشغيلي لالستجابة الطارئة متفق عليه.

فريق المشروع
موظفو البنك
االسم

المسمى الوظيفي

التخصص

طاهر أكبر

رئيس الفريق (المسؤول)

المرونة

GSU11

جمال عبدهللا عبدالعزيز

أخصائي توريدات ومشتريات (مسؤول
إداري)

مشتريات

GGO05
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معاذ محمد الربيدي

عضو فريق العمل

اإلدارة المالية

GGO23

عبد الحكيم علي أحمد األغبري

عضو فريق العمل

النقل

GTI05

أحمد عمر لجام

عضو فريق العمل

المناطق الحضرية

GSU11

الكسندرا بوغاشيفسكي

عضو فريق العمل

العمليات

MNADE

السياسات الوقائية

GEN05

اإلنفاق

WFALN

الطاقة

GEE05

كيتلين جانيل ويتيمور

عضو فريق العمل

الرصد والتقييم

MNADE

تشارلين دي ألميدا

عضو فريق العمل

الشؤون اإلدارية

GSU11

إديث روجورو مويندا

مستشار قانوني
عضو فريق العمل

الشؤون القانونية

LEGAM

الشؤون اإلدارية

GSU11

فرانشيسكا ريكاناتيني

عضو فريق العمل

الحكم

GGO17

إبراهيم إسماعيل محمد با سالمة

أخصائي الضمانات االجتماعية
عضو فريق العمل

الضمانات

GSU05

اإلنفاق

WFALN

جيفري س .راكي

عضو فريق العمل

المناطق الحضرية

GSU11

جورن تورستن هنتيلر

عضو فريق العمل

الطاقة

GEE05

فرح عون

عضو فريق العمل

المرونة

GSU11

كاتلين فان دن بيرغ

عضو فريق العمل

ادارة النفايات الصلبة

GEN2A

كورت أمبروز هاجمان

عضو فريق العمل

المرونة

GSU11

ماريا في فاناري

عضو فريق العمل

السياسة التشغيلية

OPSFM

نايف محمد أبو لحوم

عضو فريق العمل

المياه

GWA05

فيليب ستيفان بيترمان

عضو فريق العمل

المرونة

GSU11

رجاء ريحان أرشد

عضو فريق العمل

المرونة

GSU11

سابين دبليو بيديز

عضو فريق العمل

المناطق الحضرية

GSU19

سارة كينر

عضو فريق العمل

أخصائي اجتماعي

GSU05

سيد عديل عباس

عضو فريق العمل

الطاقة

GCCSO

وعد تماء
ويلفريد إنجيلك

عضو فريق العمل

الحضر
خبير اقتصادي

GSU11

عامر عبدالوهاب علي الغرباني أخصائي الضمانات البيئية
أندريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا عضو فريق العمل
عضو فريق العمل
أشوك ساركار

إميليانا جوناوان

جاسنا مستنيك

عضو فريق العمل

MNC03

الفريق الموسع
االسم

المنظمة

المسمى الوظيفي
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 .1السياق االستراتيجي
(أ) السياق القطاعي والمؤسسي
 .1يجررررررررري تحضررررررررير المشررررررررروع المقتررررررررر فرررررررري إطررررررررار السياسررررررررة التشررررررررغيلية ( 2.30التعرررررررراون اإلنمررررررررائي
والصرررررررراع) والفقررررررررة  ،12القسرررررررم الثالررررررر مرررررررن سياسرررررررة البنرررررررك ،أداة تمويرررررررل المشرررررررروعات االسرررررررتثمارية
(المشرررررررروعات فررررررري حررررررراالت الحاجرررررررة الملحرررررررة للمسررررررراعدة أو قيرررررررود القررررررردرات) ،نظررررررررا لعررررررردم االسرررررررتقرار
والعنرررررف الررررر ي تشرررررهد الجمهوريرررررة اليمنيرررررة فررررري الوقررررر الحرررررالي .ومندددددذ مدددددارس/آذار 2015م ،شدددددهد الددددديمن
صدددددراع مسددددددلح بمعنددددددى الكلمددددددة تركدددددز فددددددي المدددددددن الرئيسددددددية وأدى إلدددددى تكبددددددد خسددددددائر هائلددددددة فددددددي األرواح،
وعمليدددددات ندددددزوح داخلدددددي ،وتددددددمير البنيدددددة التحتيدددددة ،وتوقدددددف تقدددددديم الخددددددمات فدددددي القطاعدددددات الرئيسدددددية فدددددي
الدددددددبالد .وفدددددددي أغسدددددددطس/آب 2017م ،أشدددددددارت وكددددددداالت األمدددددددم المتحددددددددة إلدددددددى أن المستشدددددددفيات والمنشددددددد ت
الصددددددحية أفددددددادت عددددددن اسددددددتقبال أكثددددددر مددددددن  5آالف قتيددددددل علددددددى األقددددددل ،وتجدددددداوز عدددددددد الجرحددددددى  8آالف.
ويقطدددددن نصدددددف سدددددكان هدددددذا البلدددددد البدددددالغ عدددددددهم  26.5مليدددددون نسدددددمة فدددددي منددددداطق تتدددددأثر بصدددددورة مباشدددددرة
بهدددددذه الصدددددراع الددددددائر .وأدت األزمدددددة إلدددددى ندددددزوح وتشدددددريد مدددددا يزيدددددد علدددددى مليدددددوني شدددددخص داخدددددل الدددددبالد.
ويدددددؤثر انعددددددام األمدددددن الغدددددذائي علدددددى حدددددوالي  17مليدددددون نسدددددمة ،مدددددن بيدددددنهم  7ماليدددددين نسدددددمة يعدددددانون بشددددددة
مددددن انعدددددام األمددددن الغددددذائي .ويعدددداني مليونددددا طفددددل مددددن سددددوء التغذيددددة الحدددداد ،باإلضددددافة إلددددى  385ألددددف طفددددل
دون سدددددن الخامسدددددة يعدددددانون بشددددددة مدددددن سدددددوء التغذيدددددة الحددددداد الدددددوخيم .وال يسدددددتطيع حدددددوالي  15مليدددددون نسدددددمة
الوصدددددول إلدددددى خددددددمات الرعايدددددة الصدددددحية األساسدددددية .ومندددددذ انددددددالع هدددددذا الصدددددراع ،توقدددددف تقدددددديم الخددددددمات
العامدددددة مثدددددل الكهربددددداء والمددددداء بصدددددورة واقعيدددددة .ونظدددددراا لعددددددم تدددددوفر إمددددددادات الميددددداه التدددددي يمكدددددن االعتمددددداد
عليهددددددا وعدددددددم جمددددددع القمامددددددة ،يواجدددددده الدددددديمن تفشددددددي وبدددددداء الكددددددوليرا .وفددددددي سددددددبتمبر/أيلول  ،2017أشددددددارت
منظمدددددة الصددددددحة العالميددددددة إلددددددى وجددددددود أكثددددددر مددددددن  600ألددددددف حالددددددة إصددددددابة بددددددالكوليرا ،وأكثددددددر مددددددن 2000
حالدددددة وفددددداة بسدددددبب الكدددددوليرا فدددددي  21مدددددن أصدددددل  23محافظدددددة .ويجدددددري حاليادددددا وبصدددددورة دوريدددددة تحددددددديث
نطاق وطبيعة االحتياجات بحسب تقييم البنك الدولي لالحتياجات الديناميكية لليمن.
 .2وفررررري ضرررررروء هرررررر الكارثررررررة الوطنيررررررة ،يركرررررر المشرررررروع المقتررررررر علررررررى اسررررررتعادة إمكانيررررررة الوصررررررول إلررررررى
الخررررررردمات الحضررررررررية الحرجرررررررة فررررررري مررررررردن مخترررررررارة حيررررررر وقرررررررع معظرررررررم الضررررررررر المتصرررررررل بالن اعرررررررات.
وسيسددددددتهدف المشددددددروع المدددددددن فددددددي الدددددديمن التددددددي يقدددددددر عدددددددد سددددددكانها قبددددددل األزمددددددة  50,000شددددددخص أو
أكثدددددر ،أو التدددددي تدددددم تغطيتهدددددا فدددددي التقيددددديم الدددددديناميكي لالحتياجدددددات فدددددي الددددديمن .وقدددددد تدددددم تأهيدددددل تسدددددع عشدددددرة
مديندددددة فدددددي إطدددددار هدددددذا المعيدددددار وهدددددي :عددددددن والضدددددالع والحديددددددة والمكدددددال وعمدددددران وباجدددددل وبيحدددددان وبيددددد
الفقيدددددده وذمددددددار وإب ولحددددددج وريددددددده وصددددددعدة وصددددددنعاء وسدددددديئون والشددددددحر وتعددددددز ويددددددريم وزنجبددددددار .ويعمددددددل
المشدددددروع فدددددي سدددددياق قطددددداعي ومؤسسدددددي متندددددوع بأنشدددددطة تشدددددمل عددددددة قطاعدددددات (الخددددددمات البلديدددددة الثالثيدددددة
وإدارة النفايدددددددات الصدددددددلبة ،والميددددددداه والمرافدددددددق الصدددددددحية فدددددددي المنددددددداطق الحضدددددددرية ،والطدددددددرق الحضدددددددرية،
والطاقدددددة واإلسدددددكان) .وتشدددددير تقدددددديرات األضدددددرار األوليدددددة إلدددددى درجدددددة عاليدددددة مدددددن االعتمددددداد المتبدددددادل بدددددين
هدددددذه القطاعدددددات .وسدددددوف يتبندددددى المشدددددروع نهدددددج متكامدددددل الختيدددددار وتنفيدددددذ األنشدددددطة لتحقيدددددق أقصدددددى قددددددر
من الفعالية من حيث التكلفة وضمان التكامل في مختلف القطاعات.
 .3تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه القطاعات الحضرية األساسية في اليمن تفصيال فيما يلي :
(أ) الخدمات البلدية الثالثية 1وإدارة المخلفات الصلبة.
 .4ترررررردهور مسررررررتو الخرررررردمات البلديررررررة فرررررري معظررررررم المراكرررررر الحضرررررررية فرررررري الرررررريمن بصررررررورة كبيرررررررة بسررررررب
الصررررراع الرررردائر هنررررا  .ويتمثددددل العددددائق األكبددددر فددددي عدددددم تددددوفر األمددددوال العامددددة ،وهددددو مددددا يددددؤثر فددددي الوقدددد
الددددددراهن علددددددى مدددددددخالت التشددددددغيل ،مثددددددل رواتددددددب مددددددو في السددددددلطات المحليددددددة وتددددددوفر الوقددددددود والمعدددددددات.
وتدددددأثرت خددددددمات المخلفدددددات الصدددددلبة بشددددددة بسدددددبب ذلدددددك ،ونجدددددم عدددددن هدددددذا تراجدددددع مسدددددتويات جمدددددع القمامدددددة
إلدددددى حدددددد كبيدددددر .وأصدددددبح مدددددن الشدددددائع طفدددددح ميددددداه المجددددداري غيدددددر المعالجدددددة .وتسدددددهم هدددددذه العوامدددددل بصدددددورة
1

تشير الخدمات البلدية الثالثية إلى الخدمات البلدية على مستوى األحياء ،على سبيل المثال ،شوارع الحي ،والصرف الصحي ،والمجاري ،والمنتزهات،
إلخ.
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مباشدددددرة فدددددي تفددددداقم أزمدددددة تفشدددددي وبددددداء الكدددددوليرا فدددددي الوقددددد الحدددددالي .ولدددددم يدددددتم إصدددددالح طدددددرق األحيددددداء
والمنددددداطق التدددددي ُدمدددددرت أثنددددداء الصدددددراع ،األمدددددر الددددددذي مدددددن شدددددأنه إعاقدددددة الحركدددددة وسدددددبل الوصدددددول إلددددددى
الخدمات .
(ب) إمدادات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية.
 .5يعرررراني الرررريمن مررررن نرررردرة حررررادة فرررري الميررررا  .وقددددد تفاقمدددد أزمددددة الميدددداه فددددي المندددداطق الحضددددرية خددددالل العقددددود
الثالثددددددة الماضددددددية جزئيددددددا بسددددددبب نقددددددص مددددددوارد الميدددددداه وجزئيددددددا بسددددددبب سياسددددددات الحكومددددددة التددددددي شددددددجع
المدددددزارعين علدددددى التحدددددول مدددددن الزراعدددددة البعليدددددة (القائمددددددة علدددددى ميددددداه األمطدددددار) إلدددددى الزراعدددددة المرويددددددة.
وقبدددددل هدددددذا الصدددددراع الددددددائر ،كانددددد إمددددددادات الميددددداه العامدددددة تغطدددددي حدددددوالي نصدددددف السدددددكان فدددددي المنددددداطق
الحضرية تقريباا .وتتم تغطية النصف اآلخر من خالل القطاع الخاص غير المنتظم .
 .6أد الصرررررراع الررررردائر إلرررررى تفررررراقم أزمرررررة منظومرررررة مررررروارد الميرررررا فررررري الررررريمن .وفدددددي يوليو/تمدددددوز  ،2017بلدددددغ
عددددددد األشدددددخاص الدددددذين يفتقدددددرون إلدددددى خددددددمات الميددددداه النظيفدددددة والصدددددرف الصدددددحي بصدددددورة كافيدددددة حدددددوالي
 19.4مليدددددون نسدددددمة ،مدددددنهم  8.2مليدددددون نسدددددمة بحاجدددددة ماسدددددة إلدددددى هدددددذه الخددددددمات .وأثدددددر الصدددددراع المسدددددلح
بشدددددكل كبيدددددر علدددددى البنيدددددة التحتيدددددة وأدى إلدددددى وقدددددف شدددددبه تدددددام لتقدددددديم خددددددمات الميددددداه .وعدددددالوة علدددددى ذلدددددك،
وبحسددددددب التقيدددددديم الددددددديناميكي لالحتياجددددددات ،تددددددم تدددددددمير أكثددددددر مددددددن  %40مددددددن منشدددددد ت الصددددددرف الصددددددحي
والميدددداه فددددي المدددددن الكبددددرى فددددي الوقدددد الددددراهن وأصددددبح متوقفددددة عددددن العمددددل .كمددددا أشددددار تقيدددديم أجددددري فددددي
ضددددددا أن عدددددددم القدددددددرة علددددددى دفددددددع الرواتددددددب األساسددددددية لمددددددو في المؤسسددددددات المحليددددددة 3أدى إلددددددى
2016م 2أي ا
زيددددددادة تقييددددددد تشددددددغيل منشدددددد ت وخدددددددمات الميدددددداه .وعلددددددى الددددددرغم مددددددن قيددددددام المؤسسددددددات المحليددددددة ومكاتبهددددددا
الفرعيددددددة والمرافددددددق المرتبطددددددة بهددددددا باالحتفددددددا بددددددالمو فين األساسدددددديين ،إال أنهددددددا ال تددددددزال تواجدددددده تحددددددديات
جسددددددا اما تتضددددددمن االسددددددتدامة الماليددددددة واسددددددتبدال البنيددددددة التحتيددددددة أو إصددددددالحها ،والوفدددددداء بمتطلبددددددات العمددددددالء
ودفدددددع أجدددددور العددددداملين .وبالتدددددالي ،فددددد ن نسدددددبة كبيدددددرة مدددددن السدددددكان فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية يعتمددددددون فدددددي
الوقددددد الحدددددالي علدددددى صدددددهاريج الميددددداه الخاصدددددة التدددددي ال تخضدددددع للتنظددددديم والرقابدددددة .ونظدددددراا لتعطدددددل خددددددمات
الميدددداه والصددددرف الصددددحي ،يواجدددده العديددددد مددددن المدددددن فددددي الدددديمن ،منهددددا عدددددن وصددددنعاء ،فددددي الوقدددد الحددددالي
تفشي وباء الكوليرا بوتيرة سريعة في  21من أصل  .23محافظة.
(ج) شبكات الطرق والنقل في المناطق الحضرية
 .7شررررررهد قطرررررراع الطرررررررق فرررررري الرررررريمن تحرررررروالت كبيرررررررة فرررررري العقررررررود الثالثررررررة الماضررررررية ،لكررررررن ال ترررررر ال هنررررررا
تحرررررديات قائمرررررة .فقدددددد شدددددهدت شدددددبكة الطدددددرق نمددددد اوا مدددددن حدددددوالي  5آالف كيلدددددومتر فدددددي  1990إلدددددى حدددددوالي
 16ألدددددف كيلدددددومتر فدددددي العدددددام 2014م بزيدددددادة قددددددرها  %220علدددددى مددددددى  25سدددددنة .وكدددددان لهدددددذه التغيدددددرات
آثددددددداراا كبيددددددددرة علددددددددى السددددددددكان والنشددددددداط االقتصددددددددادي ،وعمددددددددل ذلددددددددك علدددددددى تشددددددددجيع التجددددددددارة الداخليددددددددة
والخارجيددددددة ،وربددددددط جددددددزء كبيددددددر ومتنددددددام مددددددن السددددددكان بالخدددددددمات العامددددددة واألسددددددواق ،وضددددددمان وصددددددول
واردات المدددددواد الغذائيدددددة إلدددددى المنددددداطق النائيدددددة .وعدددددالوة علدددددى ذلدددددك ،هدددددر العديدددددد مدددددن الشدددددركات الخاصدددددة
لمددددددد وصدددددديانة الطددددددرق والشددددددركات الهندسددددددية .وتتضددددددمن التحددددددديات الرئيسددددددية التددددددي تواجدددددده قطدددددداع الطددددددرق
ضعف التمويل وسوء التخطيط وضعف الموازنات المالية وتدني رواتب مو في الخدمة المدنية.
 .8تعرضرررر الطررررررق الحضرررررية فررررري المرررردن الكبرررررر فررررري الرررريمن مثرررررل صررررنعاء وعررررردن وتعرررر والحديررررردة وصرررررعدة
وعمررررررران لرررررردمار هائررررررل .وتكبددددددد قطدددددداع الطددددددرق خسددددددائر وأضددددددراراا فادحددددددة وتعرضدددددد الطددددددرق الرئيسددددددية
والجسدددددور للتددددددمير .وبحسدددددب التقيددددديم الدددددديناميكي لالحتياجدددددات ،فقدددددد تضدددددرر أكثدددددر مدددددن  %60مدددددن الطدددددرق
بدددددين المنددددداطق الحضدددددرية فدددددي صدددددعدة وتعدددددز .وأدى تلدددددف وخسدددددائر وأضدددددرار الطدددددرق الحضدددددرية إلدددددى تعدددددذر
اسدددددتخدام مقددددداطع كبيدددددرة مدددددن شدددددبكة الطدددددرق لمدددددرور األشدددددخاص والمركبدددددات األمدددددر الدددددذي أثدددددر سدددددلبا ا علدددددى
الحركة والوصول إلى الخدمات المحلية (مثل األسواق والمستشفيات والمدارس).

 2أجرته الوكالة األلمانية للتعاون الدولي GIZ
 3في قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن ،تعتبر المؤسسات المحلية هي المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة وتعمل في مختلف المراكز
الحضرية.
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(د) الطاقة
 .9حترررررى قبرررررل انررررردالع هررررر ا الصرررررراع ،تعتبرررررر معررررردالت اسرررررتهال الكهربررررراء وتوفرهرررررا فررررري الررررريمن هررررري األدنرررررى
علرررررى مسرررررتو منطقرررررة الشررررررق األوسررررر وشرررررمال أفريقيرررررا حيررررر تشرررررير التقرررررديرات إلرررررى أن معررررردالت تررررروفر
الكهربررررراء مرررررن مصرررررادر الشررررربكة العموميرررررة أو مرررررن خارجهرررررا قرررررد تراوحررررر مرررررا برررررين  %52إلرررررى  %72فررررري
 .2014وتعدددددداني المؤسسددددددة العامددددددة للكهربدددددداء مددددددن نقددددددص المددددددوارد والقدددددددرات الالزمددددددة لتددددددوفير الكهربدددددداء
الكافية لتلبية احتياجات البالد بهدف الحفا على وتيرة النمو االقتصادي.
 .11أد الصررررررراع الرررررردائر فرررررري الرررررريمن إلررررررى تفرررررراقم وضررررررع إمرررررردادات الكهربرررررراء ذات المسررررررتو المترررررردني أصررررررال،
ممرررررا أثرررررر بشررررركل كبيرررررر علرررررى الخررررردمات العامرررررة وكررررر ا األنشرررررطة التجاريرررررة والصرررررناعية التررررري تعتمرررررد اعتمرررررادا
كبيررررررا علرررررى إمررررردادات الطاقرررررة الكهربائيرررررة المنتظمرررررة .وهنددددداك نددددددرة فدددددي الوقدددددود إضدددددافة إلدددددى تعدددددرض العديدددددد
مددددددن منشدددددد ت توليددددددد الكهربدددددداء لألضددددددرار .وتفككدددددد الشددددددبكة الوطنيددددددة العامددددددة إلددددددى العديددددددد مددددددن الشددددددبكات
الفرعيدددددة بسددددددبب إتددددددالف خطدددددوط النقددددددل أو توقفهددددددا عدددددن العمددددددل بسددددددبب الصدددددراع .ونتيجددددددة لددددددذلك ،انقطعدددددد
الكهربدددداء العامدددددة بشدددددكل كامددددل فدددددي أجدددددزاء كبيدددددرة مددددن الدددددبالد تضدددددمن مددددددناا كبددددرى مثدددددل صدددددنعاء والحديددددددة
وتعدددددز .وبحسدددددب التقدددددديرات ،ال تتدددددوفر الكهربددددداء بصدددددورة يمكدددددن االعتمددددداد عليهدددددا إال لمدددددا يبلدددددغ فقدددددط %10
مدددددن السدددددكان .وتشدددددير انبعاثدددددات الضدددددوء المرئيدددددة مدددددن التصدددددوير باألقمدددددار الصدددددناعية إلدددددى تراجدددددع اسدددددتهالك
الكهربدددددداء بنسددددددبة  .%75وثمددددددة أثددددددر مدددددددمر لددددددذلك علددددددى المنشدددددد ت التددددددي تعتمددددددد علددددددى الكهربدددددداء المنتظمددددددة.
واُضددددددددطرت المستشددددددددفيات ومحطددددددددات ضددددددددخ الميدددددددداه ومحطددددددددات معالجددددددددة الميدددددددداه والمنشدددددددد ت الصددددددددناعية
والتجارية إلى خفض عملياتها أو إيجاد مصادر طاقة بديلة.
( ) اإلسكان:
 .11قبرررررل انررررردالع هررررر ا الصرررررراع ،أد ارتفررررراع معررررردالت النمرررررو السررررركاني فررررري المنررررراطق الحضررررررية (علرررررى الرررررر م
مرررررن بررررردايتها مرررررن مسرررررتو متررررردني مرررررن التوسرررررع الحضرررررري) مرررررع زيرررررادة معررررردالت الفقرررررر وارتفررررراع تكررررراليف
األراضررررري إلرررررى أزمرررررة مسررررراكن فررررري الررررريمن .ووفقدددددا لمؤشدددددرات التنميدددددة العالميدددددة ،بلدددددغ معددددددل النمدددددو السدددددكاني
فددددي الدددديمن فددددي السددددنوات العشددددر الماضددددية  4.41فددددي المائددددة ،أي أكثددددر مددددن ضددددعف معدددددل النمددددو فددددي منطقددددة
الشددددددرق األوسددددددط وشددددددمال أفريقيددددددا .غيددددددر أن التخطدددددديط الحضددددددري واإلسددددددكان لددددددم يواكبددددددا هددددددذا النمددددددو ،ممددددددا
تسددددددبب فددددددي ازدحددددددام كبيددددددر فددددددي المدددددددن ،ال سدددددديما فددددددي وحدددددددات مؤقتددددددة دون المسددددددتوى 4.وتسددددددتند حقددددددوق
األراضدددددي والممتلكدددددات فدددددي الددددديمن إلدددددى نظدددددام تسدددددجيل أوراق الملكيدددددة لكدددددن مدددددع عددددددم وجدددددود سدددددجل عيندددددي
علددددددى مسددددددتوى الدولددددددة .وتبلددددددغ نسددددددبة المسددددددتأجرين  %32مددددددن السددددددكان فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية .وتتضددددددمن
التحددددددديات األخددددددرى التددددددي تواجدددددده هددددددذا القطدددددداع التبدددددداين بددددددين العددددددرض والطلددددددب ،وارتفدددددداع تكدددددداليف البندددددداء،
وتدني جودة مواد البناء.
 .12يتعرررررر قطررررراع اإلسررررركان فررررري الررررريمن للتررررردمير جرررررراء الصرررررراع الررررردائر .وبحسدددددب نتدددددائج التقيددددديم الدددددديناميكي
لالحتياجددددددات فددددددي الدددددديمن الددددددذي يقددددددوم البنددددددك الدددددددولي بتحديثدددددده بصددددددفة دوريددددددة ،فدددددد ن أكثددددددر مددددددن  %25مددددددن
مجمددددددوع المسدددددداكن تعرضدددددد لددددددبعض األضددددددرار .ونظددددددراا لصددددددعوبة االسددددددتثمار فددددددي إعددددددادة إعمددددددار قطدددددداع
اإلسدددددكان فددددددي ددددددل ددددددروف الصدددددراع الدددددددائر ،يُقتددددددرح اتخدددددداذ إجدددددراءات تمهيديددددددة وتحليليددددددة مددددددن شددددددأنها أن
تسهم في تهيئة روف مواتية لالستثمارات المستقبلية.
 .13التحرررررديات الشررررراملة المتعلقرررررة بتغيرررررر المنررررراخ 765.يشدددددكل تغيدددددر المنددددداخ تهديدددددداا كبيدددددراا للتنميدددددة فدددددي الددددديمن فدددددي
العديدددددد مدددددن القطاعدددددات .وتشدددددمل التحدددددديات مدددددا يلدددددي( :أ) األمطدددددار المضدددددطربة والغزيدددددرة والتدددددي كثيدددددرا مدددددا
تدددددؤدي إلدددددى حددددددوث فيضدددددانات سدددددريعة ،يمكدددددن أن تدددددؤدي إلدددددى أضدددددرار كبيدددددرة وخسدددددائر فادحدددددة فدددددي المنددددداطق
 4انظر أيضاا :تصورات السكان بشأن القدرة على تحمل تكاليف برامج اإلسكان الخاصة :دروس مستفادة من عدن ،اليمن .وبوجه عام يحدث التكدس عندما
يبلغ نصيب الفرد في المسكن أقل من  16متراا مربعاا .وفي اليمن ،ف ن  %20من الوحدات السكنية المؤقتة يبلغ فيها نصيب الفرد متوسطا يُقدر بنحو  4أمتار.
5
مجموعة البنك الدولي .ملخص قطري حول تغير المناخ :اليمن .مسترجعة من الرابط
http://globalpractices.worldbank.org/climate/Pages/CountryBriefs/Yemen.aspx
6
مجموعة البنك الدولي .بوابة المعرفة بتغير المناخ :لوحة معلومات اليمن .تم االسترجاع من
page=country_historical_climate&ThisRegion=Asia&ThisCCode=YEM؟http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm
7

مجموعة البنك الدولي ،2011( .نيسان  /أبريل) .المخاطر المناخية والتكيف القطري :اليمن.
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الحضدددددددرية بسدددددددبب تركدددددددز األصدددددددول الماديدددددددة والسدددددددكان فيهدددددددا .ومدددددددن المتوقدددددددع أن تدددددددزداد كثافدددددددة هطدددددددول
األمطدددددار ،وبالتدددددالي الفيضدددددانات ،مدددددع تغيدددددر المنددددداخ (ب) يمكدددددن أن يدددددؤدي مسدددددتوى أكبدددددر مدددددن تقلدددددب هطدددددول
األمطدددددار إلدددددى فتدددددرات طويلدددددة مدددددن الجفددددداف .وتعتبدددددر أزمدددددة الميددددداه فدددددي الددددديمن مدددددن بدددددين األسدددددوأ فدددددي العدددددالم،
ويالحدددددظ أن اإلجهددددداد المدددددائي آخدددددذ فدددددي االزديددددداد ،مدددددع احتمدددددال اسدددددتنزاف احتياطيدددددات الميددددداه الجوفيدددددة فدددددي
الغالددددددب خددددددالل عقدددددددين أو ثالثددددددة عقددددددود بغددددددض النظددددددر عددددددن تغيددددددر المندددددداخ (ج) أن الغالبيددددددة العظمددددددى مددددددن
الفقددددددراء فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية معرضددددددون لخطددددددر االنهيددددددارات الصددددددخرية واالنهيددددددارات األرضددددددية ألنهددددددم
يعيشددددددون عددددددادة علددددددى أرض هامشددددددية وهشددددددة مددددددن الناحيددددددة البيئيددددددة ،و (د) ومددددددن شددددددأن ارتفدددددداع مسددددددتويات
سدددددطح البحدددددر أن يدددددؤدي إلدددددى زيدددددادة الفيضدددددانات فدددددي المنددددداطق السددددداحلية واحتمدددددال إلحددددداق أضدددددرار بالبنيدددددة
التحتيدددددة ونوعيدددددة الميددددداه الجوفيددددددة وإمدددددداداتها .واسدددددتجابة لهدددددذه التهديدددددددات ،فددددد ن تحسدددددين الهياكدددددل األساسددددددية
الحضددددددرية وإدارة الميدددددداه والنفايددددددات تمثددددددل أولويددددددات رئيسددددددية .وسيسدددددداعد المشددددددروع علددددددى التخفيددددددف مددددددن
اآلثار المحتملة لهذه التهديدات في األنشطة ذات الصلة.
ترتيبات التنفي
 .14بررررالنظر إلررررى الوضررررع األمنرررري فرررري البلررررد وعرررردم وجررررود نقرررراط دخررررول مباشرررررة للبنررررك الرررردولي ،سرررريتولى مكترررر
األمرررررم المتحررررردة لخررررردمات المشررررراريع تنفيررررر المشرررررروع المقترررررر  .وباإلضدددددافة إلدددددى أن مهامددددده تشدددددمل الهياكدددددل
األساسددددددية والمشددددددتريات وإدارة المشدددددداريع ،يتمتددددددع المكتددددددب بخبددددددرة واسددددددعة فددددددي القطاعددددددات التددددددي تغطيهددددددا
هددددددذه العمليددددددة وفددددددي إدارة المشدددددداريع فددددددي حدددددداالت الهشاشددددددة والصددددددراع والعنددددددف .وبددددددالرغم مددددددن أن مكتددددددب
األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع يمتلدددددك حاليدددددا وجدددددود محددددددود فدددددي الددددديمن ،إال أن لددددده سدددددجال حدددددافال فدددددي
توسددددددديع نطددددددداق العمليدددددددات بصدددددددورة سدددددددريعة فدددددددي سدددددددياق السدددددددياقات القطريدددددددة .وفيمدددددددا يتعلدددددددق بالمشدددددددروع
المقتددددددرح ،بدددددددأ مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع فددددددي تجهيددددددز المددددددوارد المسددددددبقة التددددددي سددددددتكون
جدددددداهزة للنشددددددر مباشددددددرة فددددددور الموافقددددددة علددددددى المشددددددروع .وفددددددي الماضددددددي ،أثبتدددددد ترتيبددددددات مماثلددددددة للتنفيددددددذ
الخاصددددددة بوكدددددداالت األمددددددم المتحدددددددة نجاحهددددددا فددددددي الدددددديمن .فعلددددددى سددددددبيل المثددددددال ،نجحدددددد مجموعددددددة البنددددددك
الددددددولي فدددددي إقامدددددة شدددددراكة مدددددع كدددددل مدددددن منظمدددددة األمدددددم المتحددددددة للطفولدددددة (اليونيسددددديف) ومنظمدددددة الصدددددحة
العالميدددددددة فدددددددي إطدددددددار المشدددددددروع الطدددددددارئ للصدددددددحة والتغذيدددددددة فدددددددي الددددددديمن -التمويدددددددل اإلضدددددددافي الثددددددداني
( ،)P164466ومددددددددع برنددددددددامج األمددددددددم المتحدددددددددة اإلنمددددددددائي واليونيسدددددددديف فددددددددي إطددددددددار المشددددددددروع الطددددددددارئ
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لالستجابة لألزمات في اليمن.
 .15وسررررررريعمل مكتررررررر األمرررررررم المتحررررررردة لخررررررردمات المشررررررراريع مرررررررع الشرررررررركاء المحليرررررررين علرررررررى تنفيررررررر أنشرررررررطة
المشرررررروع .وقددددددد تددددددم إنشدددددداء هددددددؤالء الشددددددركاء المحليددددددين مدددددن خددددددالل تدددددددخالت البنددددددك الدددددددولي وغيددددددره مددددددن
المدددددانحين الددددددوليين ،ولدددددديهم سدددددنوات مدددددن الخبدددددرة فدددددي تنفيدددددذ اسدددددتثمارات المؤسسدددددة الدوليدددددة للتنميدددددة .وخدددددالل
األزمددددددة ،واصددددددلوا تقددددددديم الدددددددعم لتنفيددددددذ المشدددددداريع الممولددددددة مددددددن المددددددانحين ،مسددددددتفيدين مددددددن معددددددرفتهم بكددددددل
قطددددداع وعالقددددداتهم مدددددع الكياندددددات المحليدددددة والخبدددددرة الميدانيدددددة .وفدددددي حدددددين سيشدددددارك مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة
لخددددددددمات المشددددددداريع مدددددددع هدددددددذه الكياندددددددات ،إال أنددددددده سددددددديحتفظ بالمسدددددددؤولية العامدددددددة عدددددددن جواندددددددب التنفيدددددددذ
واالئتمان والضمانات في المشروع .وهذه الكيانات الشريكة هي كما يلي:
 .16مشررررررروع األشررررررغال العامررررررة .قددددددام البنددددددك وغيددددددره مددددددن الوكدددددداالت اإلنمائيددددددة اإلقليميددددددة والثنائيددددددة والدوليددددددة
بتمويدددددل ودعدددددم مشدددددروع األشدددددغال العامدددددة مندددددذ إنشدددددائه فدددددي عدددددام 1996م .وخدددددالل الفتدددددرة بدددددين  1996و
 ،2015نفدددددددذ مشدددددددروع األشدددددددغال العامدددددددة  5149مشدددددددروعا فدددددددي حدددددددوالي  11200قريدددددددة و  1300حدددددددي
حضددددددري ،بقيمددددددة إجماليددددددة بلغدددددد  648مليددددددون دوالر أمريكددددددي .وقددددددد لعددددددب مشددددددروع األشددددددغال العامددددددة
دورا هامدددددددا فدددددددي تحسدددددددين وصدددددددول المجتمعدددددددات الفقيدددددددرة إلدددددددى التعلددددددديم والميددددددداه والصدددددددرف الصدددددددحي
والطددددرق والددددري ،مددددن بددددين خدددددمات أخددددرى .وقدددددد أ هددددرت تجربددددة البنددددك مددددع مشددددروع األشددددغال العامدددددة
أنددددده يتمتدددددع بسدددددمعة طيبدددددة فيمدددددا يتعلدددددق بالعنايدددددة االئتمانيدددددة الواجبدددددة وفعاليدددددة فدددددي تحقيدددددق النتدددددائج إضدددددافة
إلدددددددى الحيددددددداد السياسدددددددي .ويلعدددددددب مشدددددددروع األشدددددددغال العامدددددددة حاليدددددددا دورا هامدددددددا فدددددددي تنفيدددددددذ المشدددددددروع
الطددددارئ لالسددددتجابة لألزمددددات .ويقددددع مقددددر مشددددروع األشددددغال العامددددة فددددي صددددنعاء ولدددده تسددددعة فددددروع فددددي
المحافظات ويبلغ عدد مو فيه في الوق لحالي  53مو فا.
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يجري تنفيذ المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ( )P159053والتمويل اإلضافي للمشروع الطارئ لالستجابة لألزمات ( )P161806من قبل برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي .وتتولى منظمة اليونيسيف تنفيذ المشروع الطارئ لالستجابة لألزمات – التمويل الثاني (.)P163729
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البنك الدولي
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ()P164190

 .17وحررررردة تنفيررررر صرررررندوق صررررريانة الطررررررق .تتمتدددددع وحددددددة تنفيدددددذ صدددددندوق صددددديانة الطدددددرق بخبدددددرة كبيدددددرة فدددددي
إدارة العقددددددود .ومنددددددذ أن تأسسدددددد فددددددي عددددددام 2005م ،نفددددددذت الوحدددددددة عدددددددد مددددددن العقددددددود لصدددددديانة وإصددددددالح
الطددددرق بتمويددددل مددددن ميزانيددددة صدددديانة الطددددرق وكددددذلك مددددن جهددددات مانحددددة مختلفددددة ،بمددددن فيهددددا البنددددك الدددددولي.
وبالنسدددددددبة لهدددددددذه العقدددددددود ،قامددددددد الوحددددددددة بددددددد دارة جميدددددددع أنشدددددددطة الشدددددددراء للسدددددددلع واألشدددددددغال والخددددددددمات
االستشددددددارية .وقددددددد تراكمدددددد لددددددديها خبددددددرة واسددددددعة فددددددي إعددددددداد العطدددددداءات وطلبددددددات تقددددددديم مقترحددددددات مددددددن
االستشدددددداريين ووثددددددائق المناقصددددددات .ويقددددددع المقددددددر الرئيسددددددي لوحدددددددة تنفيددددددذ صددددددندوق صدددددديانة الطددددددرق فددددددي
صددددنعاء ولهددددا مكتددددب صددددغير فددددي عدددددن .وقبددددل اندددددالع األزمددددة ،كددددان لددددديها مكاتددددب فددددي أربددددع محافظددددات هددددي
تعز وإب ولحج والحديدة.
 .18وحررررررردة إدارة مشرررررررروع الميرررررررا الحضررررررررية .نفدددددددذت وحددددددددة إدارة مشدددددددروع الميددددددداه الحضدددددددرية العديدددددددد مدددددددن
مشدددددداريع إمدددددددادات الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي فددددددي الدددددديمن .وقددددددد مشددددددروع فددددددي عددددددام 2002م كوحدددددددة إلدارة
المشددددددروع مسددددددتقلة ماليددددددا وإداريددددددا إلدارة جميددددددع األنشددددددطة المتعلقددددددة بتنفيددددددذ قددددددرض برنددددددامج البنددددددك الدددددددولي
للميدددددداه والصدددددددرف الصدددددددحي فدددددددي المنددددددداطق الحضددددددرية القابدددددددل للتكييدددددددف ( .)P057602وأثنددددددداء تنفيدددددددذ هدددددددذا
المشددددددروع ،اسددددددتقطب وحدددددددة إدارة مشددددددروع الميدددددداه الحضددددددرية أمددددددواال مددددددن جهددددددات مانحددددددة مختلفددددددة .وقددددددد
نفددددددذت مشدددددداريع تشددددددمل  1 000كيلددددددومتر مددددددن شددددددبكات إمدددددددادات الميدددددداه و ( )250كيلددددددومترا مددددددن خطددددددوط
الصددددددرف الصددددددحي وخزانددددددات بسددددددعة إجماليددددددة بلغدددددد  40,000متددددددر مكعددددددب ،إضددددددافة إلددددددى ثددددددالث محطددددددات
لمعالجدددددة ميددددداه الصدددددرف الصدددددحي وحفدددددر وتشدددددييد  65بئدددددرا إنتاجيدددددا ا واستكشدددددافيا ا وعددددددد مدددددن أعمدددددال إعدددددادة
التأهيدددددل الطدددددارئ .ويقدددددع مقرهدددددا فدددددي مديندددددة صدددددنعاء ولهدددددا عالقدددددات عمدددددل وثيقدددددة مدددددع المؤسسدددددات المحليدددددة
للمياه والصرف الصحي.
األهداف العليا التي يساهم المشروع في تحقيقها
 .19يتماشرررررررى المشرررررررروع المقترررررررر مرررررررع األهرررررررداف اإلسرررررررتراتيجية لمجموعرررررررة البنرررررررك الررررررردولي المتمثلرررررررة فررررررري
القضررررررراء علرررررررى الفقرررررررر المررررررردقع وتع يررررررر الرخررررررراء المشرررررررتر بطريقرررررررة مسرررررررتدامة .فمدددددددن خدددددددالل اسدددددددتعادة
الخددددددمات الحيويدددددة فدددددي مراكدددددز حضدددددرية مختدددددارة ،وفدددددي الوقددددد نفسددددده إعدددددادة بنددددداء القددددددرات المحليدددددة ،فددددد ن
المشددددددروع سدددددديعمل علددددددى تحسددددددين الظددددددروف المعيشددددددية للسددددددكان المسددددددتفيدين فددددددي المندددددداطق المتضددددددررة مددددددن
الصدددددراع .وعلدددددى نحدددددو أكثدددددر إلحاحدددددا ،سدددددوف يسددددداعد المشدددددروع أيضدددددا ا علدددددى معالجدددددة الظدددددروف البيئيدددددة التدددددي
تؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا.
 .21يتماشرررررررى المشرررررررروع تمامرررررررا مرررررررع وثيقرررررررة المؤسسرررررررة الدوليرررررررة للتنميرررررررة بشرررررررأن "التجديرررررررد الثرررررررامن عشرررررررر
للمؤسسررررررة الدوليررررررة للتنميررررررة نحررررررو  :2030االسررررررتثمار فرررررري النمررررررو والقرررررردرة علررررررى الصررررررمود والفررررررر "
وموضررررروعها الخررررررا بالهشاشررررررة والصررررررراع والعنرررررف .تحدددددددد هددددددذه الورقددددددة الميدددددزة النسددددددبية للبنددددددك الدددددددولي
فددددددي المسدددددداعدة علددددددى حددددددل المشدددددداكل المعقدددددددة مددددددن خددددددالل الخبددددددرة المتعددددددددة القطاعددددددات .وبفضددددددل نهجدددددده
المتكامدددددل تجددددداه إعدددددادة تقدددددديم الخددددددمات واألنشدددددطة عبدددددر عددددددة قطاعدددددات ،سددددديقدم المشدددددروع أفضدددددل الحلدددددول
المناسبة للتعقيدات الحالية للعمل في اليمن.
 .21يسرررررهم المشرررررروع بشررررركل مباشرررررر فررررري ثرررررالث مرررررن الركرررررائ األربرررررع السرررررتراتيجية مجموعرررررة البنرررررك الررررردولي
فررررري الشررررررق األوسررررر وشرررررمال أفريقيرررررا ،والتررررري تهررررردف إلرررررى تحقيرررررق السرررررالم واالسرررررتقرار فررررري المنطقرررررة مرررررن
خررررررررالل تع يرررررررر الشررررررررمول االجتمرررررررراعي واالقتصررررررررادي .ومددددددددن خددددددددالل التركيددددددددز علدددددددد اسددددددددتعادة الخدددددددددمات
األساسددددددية ،سددددددوف يسددددددهم المشددددددروع المقتددددددرح بشددددددكل مباشددددددر فددددددي ركددددددائز اسددددددتراتيجية الشددددددرق األوسددددددط
وشددددددمال أفريقيددددددا بشددددددأن التعددددددافي واإلعمددددددار ،والقدددددددرة علدددددد الصددددددمود أمددددددام الهددددددزات التددددددي يتسددددددبب بهددددددا
النازحين والالجئين.
 .22كمررررررا يتماشررررررى المشررررررروع تمامررررررا مررررررع مرررررر كرة المشرررررراركة القُطريررررررة لمجموعررررررة البنررررررك الرررررردولي الخاصررررررة
بالجمهوريررررررررة اليمنيرررررررررة للفتررررررررررة  .2018-2017فمدددددددددذكرة المشدددددددداركة القُطريدددددددددة (تقريدددددددددر رقدددددددددم (106118-
 )YEالتددددددي ناقشددددددها مجلددددددس المددددددديرين التنفيددددددذيين فددددددي البنددددددك الدددددددولي فددددددي يوليددددددو  /تمددددددوز 2016م ،تحدددددددد
مشدددداركة مجموعددددة البنددددك الدددددولي مددددع الدددديمن أثندددداء النددددزاع .وتدددددعو هددددذه المددددذكرة إلددددى االعتمدددداد علددددى آليددددات
الصددددددمود والتعددددددافي المحليددددددة التددددددي يمكددددددن أن تحقددددددق مكاسددددددب مددددددن خددددددالل اإلسددددددهام فددددددي اسددددددتعادة الخدددددددمات
وتوسدددددديعها ،والتددددددي يمكددددددن أن تكددددددون بمثابددددددة نقطددددددة انطددددددالق لبددددددرامج إعددددددادة الهيكلددددددة علددددددى نطدددددداق أوسددددددع.
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وتوصددددددي مددددددذكرة المشدددددداركة القُطريددددددة بتعزيددددددز األنشددددددطة وتجنددددددب تجزئددددددة محفظددددددة المشدددددداريع مددددددن خددددددالل
نهدددددددج اسدددددددتراتيجي ومدددددددرن بالتعددددددداون مدددددددع شدددددددركاء التنميدددددددة اآلخدددددددرين .ويتخدددددددذ المشدددددددروع المقتدددددددرح نهجدددددددا
متكددددددامال لتقددددددديم الخدددددددمات ،ويدددددددعم االحتفددددددا بالقدددددددرات المحليددددددة والقدددددددرة علددددددى الصددددددمود ،ويمكددددددن تكييفدددددده
بمروندددددة بهددددددف توسددددديع نطددددداق التمويدددددل والنطددددداق الجغرافدددددي والددددددعم القطددددداعي .وأخيدددددراا ،يددددددمج المشدددددروع
الددددددروس التدددددي تقددددددمها مدددددذكرة المشددددداركة القُطريدددددة بشدددددأن الحاجدددددة إلدددددى تصدددددميم بسددددديط وواقعدددددي للمشددددداريع،
وكددددذلك التركيدددددز علدددددى آليدددددات تقدددددديم الخددددددمات علدددددى المسددددتوى المحلدددددي التدددددي أثبتددددد أنهدددددا تحقدددددق نتدددددائج علدددددى
الرغم من النزاع.
 .2وصف المشروع
(أ) الهدف اإلنمائي للمشروع
 .23السددددددددتعادة الوصددددددددول إلددددددددى الخدددددددددمات الحضددددددددرية ذات األهميددددددددة البالغددددددددة فددددددددي المدددددددددن المختددددددددارة داخددددددددل
الجمهورية اليمنية.
(ب) المستفيدون من المشروع
 .24بمرررررا أن الصرررررراع فررررري الررررريمن يتركررررر إلرررررى حرررررد كبيرررررر فررررري المنررررراطق الحضررررررية ،فررررر ن المشرررررروع سيسرررررتهدف
مررررردنا فررررري الررررريمن والتررررري يبلرررررغ عررررردد سررررركانها حسررررر التقرررررديرات قبرررررل األزمرررررة ( 50,000 )2014نسرررررمة أو
أكثرررررر 9،أو التررررري شرررررملها التقيررررريم الرررررديناميكي لالحتياجرررررات فررررري الررررريمن .وهنددددداك تسدددددعة عشدددددر مديندددددة مؤهلدددددة
لهدددددذا المشدددددروع وفقدددددا ا لهددددددذا المعيدددددار ،وهدددددي :عدددددددن ،الضدددددالع ،الحديددددددة ،المكددددددال ،عمدددددران ،باجدددددل ،بيحددددددان،
بيددددد الفقيددددده ،ذمدددددار ،إب ،لحدددددج ،ريدددددده ،صدددددعده ،صدددددنعاء ،سددددديئون ،الشدددددحر ،تعدددددز ،يدددددريم ،زنجبدددددار .وتمثدددددل
هدددددذه المددددددن أكثدددددر مدددددن  60فدددددي المائدددددة مدددددن سدددددكان المنددددداطق الحضدددددرية قبدددددل األزمدددددة ،وأكثدددددر مدددددن  20فدددددي
المائددددددة مددددددن إجمددددددالي عدددددددد السددددددكان فددددددي البلددددددد قبددددددل األزمددددددة .ومددددددن بددددددين المدددددددن التسددددددع عشددددددرة ،سدددددديختار
المشدددددروع المددددددن علدددددى أسددددداس مدددددا يلدددددي( :أ) قددددددرة مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع علدددددى العمدددددل
فيهددددددا ،و (ب) تددددددوفر بيانددددددات تفصدددددديلية حددددددول مسددددددتوى القطدددددداع .وبشددددددكل عددددددام ،علددددددى مدددددددى التنفيددددددذ ،مددددددن
المتوقددددددع أن يغطددددددي المشددددددروع حددددددوالي  1.4مليددددددون مسددددددتفيد ،مددددددع مددددددا يقددددددرب مددددددن  49.5فددددددي المائددددددة مددددددن
النساء.
(ج) مؤشرات النتائج على مستو الهدف اإلنمائي للمشروع
 .25عدددددددد المسددددددتفيدين الددددددذين تمكنددددددوا مددددددرة أخددددددرى مددددددن الحصددددددول علددددددى الخدددددددمات الحضددددددرية الحرجددددددة (عدددددددد
النساء من إجمالي المستفيدين)
(د) مكونات المشروع
 .26يجرررررري تمويرررررل هررررر ا المشرررررروع مرررررن منحرررررة مقدمرررررة مرررررن المؤسسرررررة الدوليرررررة للتنميرررررة بقيمرررررة  106.2مليرررررون
وحرررررردة مررررررن وحرررررردات السررررررح الخاصررررررة ،مررررررا يعررررررادل  150مليررررررون دوالر .وسدددددديمول هددددددذا المشددددددروع أنشددددددطة
تدددددددعم إعددددددادة تددددددوفير الخدددددددمات الحساسددددددة والبالغددددددة األهميددددددة فددددددي مدددددددن مختددددددارة فددددددي الدددددديمن .إن اسددددددتعادة
الخدددددددددمات فددددددددي المندددددددداطق الحضددددددددرية ،بمددددددددا فيهددددددددا الميدددددددداه والصددددددددرف الصددددددددحي والنقددددددددل والطاقددددددددة وإدارة
المخلفدددددددات الصدددددددلبة ،تمثدددددددل أهميدددددددة بالغدددددددة فدددددددي تحسدددددددين نتدددددددائج الرعايدددددددة الصدددددددحية والظدددددددروف المعيشدددددددية
األساسية والنشاط االقتصادي المحلي.
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بالنسبة لهذا التقدير ،تم استقراء البيانات السكانية على مستوى المديريات من تعداد عام  2004إلى مستوى ما قبل األزمة سنة 2014م باستخدام معدل
النمو السكاني ونمو السكان في المناطق الحضرية .ومن ثم تم التحقق من هذه التقديرات على أساس قاعدة بيانات الندسكان للمختبر الوطني أوك ريدج ،التي
تضم بيانات التوزيع السكاني على مستوى العالم المتوفرة بدقة  1كيلو متر.
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 .27يعتمررررررد هرررررر ا المشررررررروع نهجررررررا متكررررررامال إزاء تقررررررديم الخرررررردمات فرررررري المنرررررراطق الحضرررررررية مررررررن شررررررأنه تقررررررديم
مسررررراندة منسرررررقة ومتعرررررددة القطاعرررررات للررررريمن أثنررررراء هررررر ا الصرررررراع الررررردائر .ويسدددددتند تصدددددميم هدددددذا المشدددددروع
إلدددددددى النتددددددددائج والدددددددددروس المسددددددددتفادة مددددددددن الدراسدددددددات التحليليددددددددة ذات الصددددددددلة والخبددددددددرات المسددددددددتقاة مددددددددن
العمليددددددات فددددددي البيئددددددات التددددددي تعدددددداني مددددددن أوضدددددداع الهشاشددددددة والصددددددراع والعنددددددف .ويسددددددلط تقريددددددر التقيدددددديم
الددددددديناميكي لالحتياجددددددات (الددددددذي يقددددددوم البنددددددك الدددددددولي ب صددددددداره وتحديثدددددده بصددددددفة دوريددددددة) الضددددددوء علددددددى
الحاجدددددة إلدددددى المشددددداركة المتكاملدددددة للبندددددك الددددددولي فدددددي العديدددددد مدددددن القطاعدددددات فدددددي البيئدددددات الحضدددددرية .فعلدددددى
سددددددبيل المثددددددال ،تعدددددداني خدددددددمات الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي فددددددي صددددددنعاء مددددددن تراجددددددع معدددددددالت التشددددددغيل
بسددددددبب نقدددددددص الكهربدددددداء .ويتضدددددددمن تصددددددميم المشدددددددروع التعدددددداون فيمدددددددا بددددددين مقددددددددمي الخدمددددددة ،وتضدددددددافر
الجهود بين القطاعات ،ومكاناا مشتر اكا للخدمات التكميلية بهدف تحقيق األهداف التكاملية.
المكون  :1استعادة الخدمات ( 130مليون دوالر)
 .28يررررردعم هررررر ا المكرررررون اسرررررتعادة الخررررردمات الحساسرررررة والهامرررررة فررررري المنررررراطق الحضررررررية فررررري مررررردن مخترررررارة
فررررررري الررررررريمن .وتغطدددددددي الخددددددددمات المسدددددددتهدفة خمسدددددددة قطاعدددددددات هدددددددي :الخددددددددمات البلديدددددددة الثالثيدددددددة وإدارة
المخلفدددددات الصدددددلبة ،والميددددداه والصدددددرف الصدددددحي ،والطدددددرق فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية ،والكهربددددداء مدددددن أجدددددل
الخدددددددمات الحساسددددددة والمهمددددددة ،واإلسددددددكان 10.وقددددددد تددددددم اختيددددددار هددددددذه الخدددددددمات لتلبيددددددة االحتياجددددددات الملحددددددة
للسددددكان فددددي المندددداطق الحضددددرية فددددي الدددديمن .وفددددي جميددددع األحددددوال ،لددددن يددددتم القيددددام بددددأي اسددددتثمارات فددددي أي
قطدددداع مددددن هددددذه القطاعددددات مددددا لددددم يكددددن هندددداك أدلددددة وشددددواهد كافيددددة تفيددددد بددددأن سلسددددلة اإلمددددداد و/أو الشددددبكة أو
المنظومددددددة المعنيددددددة سددددددتعمل علددددددى نحددددددو كدددددداف لضددددددمان االسددددددتغالل التددددددام لهددددددذه االسددددددتثمارات .وستسددددددتند
اسدددددتثمارات البنيدددددة التحتيدددددة فدددددي إطدددددار المشدددددروع إلدددددى مبددددددأ "إعدددددادة البنددددداء بشدددددكل أفضدددددل" ،ممدددددا يقلدددددل مدددددن
تعددددددددرض األصددددددددول المسددددددددتعادة للمخدددددددداطر ذات الصددددددددلة بددددددددالتغير المندددددددداخي (بمددددددددا فددددددددي ذلددددددددك الفيضددددددددانات
واالنهيدددددددارات األرضدددددددية .ويشدددددددمل ذلدددددددك علدددددددى وجددددددده الخصدددددددوص االسدددددددتثمارات فدددددددي الصدددددددرف الصدددددددحي
وتصدددددددريف ميددددددداه األمطدددددددار (المكدددددددون الفرعدددددددي  ،)1-1والميددددددداه والصدددددددرف الصدددددددحي (المكدددددددون الفرعدددددددي -1
 ،)2وإعددددددادة تأهيددددددل الطددددددرق (المكددددددون الفرعددددددي  ،)3-1والمسدددددداعدة الفنيددددددة فددددددي مجددددددال اإلسددددددكان (المكددددددون
الفرعي .)5-1
 .29وسررررررريرك المشرررررررروع فررررررري السرررررررنة األولرررررررى علرررررررى االسرررررررتثمارات الحساسرررررررة والمهمرررررررة التررررررري مرررررررن شرررررررأنها
اسرررررتعادة الخررررردمات فرررررري إطرررررار زمنررررري قصررررررير للتنفيررررر  .ويشددددددمل ذلدددددك مضدددددخات الميدددددداه والمولددددددات لتددددددوفير
الكهربددددددداء لهدددددددذه المضدددددددخات والمستشدددددددفيات ومنشددددددد ت الرعايدددددددة الصدددددددحية بالغدددددددة األهميدددددددة وإدارة المخلفدددددددات
الصددددددلبة وإصددددددالحات الطددددددرق البسدددددديطة .وسدددددديتم اختيددددددار أنشددددددطة المشددددددروع بندددددداء علددددددى الجدددددددوى الفنيددددددة
واالجتماعيدددددددة واالقتصدددددددادية وكدددددددذلك درجدددددددة الجاهزيدددددددة للتنفيدددددددذ .وابتددددددددا اء مدددددددن السدددددددنة الثانيدددددددة ،سيتوسدددددددع
المشددددددروع ليشددددددمل أنشددددددطة إضددددددافية تسددددددتند إلددددددى األولويددددددات المجتمعيددددددة يددددددتم تحديدددددددها مددددددن خددددددالل آليددددددات
مشدددددداركة المددددددواطنين ومصددددددادقة المجتمددددددع علددددددى سددددددالمة الخيددددددارات االسددددددتثمارية (انظددددددر المكددددددون الفرعددددددي
 2.2لالطدددددالع علدددددى المزيدددددد مدددددن التفاصددددديل) .وسددددديتم تحديدددددد وإعدددددداد األنشدددددطة التدريجيدددددة مدددددن القاعددددددة إلدددددى
القمدددددة التدددددي تراعدددددي تلبيدددددة االحتياجدددددات للسدددددنوات التاليدددددة مدددددن عمدددددر المشدددددروع خدددددالل السدددددنة األولدددددى مدددددن
تنفيذه.
 .31سددددددديمول هدددددددذا المشدددددددروع األشدددددددغال والسدددددددلع والخددددددددمات االستشدددددددارية وغيدددددددر االستشدددددددارية والتددددددددريب
وتكدددددداليف التشددددددغيل الخاصددددددة بالشددددددركاء المحليددددددين المشدددددداركين فددددددي المكونددددددات الفرعيددددددة المختلفددددددة .ومددددددن
المتوقددددددع أن يقددددددوم مقدددددداولون مددددددن القطدددددداع الخدددددداص بجميددددددع األعمددددددال المدنيددددددة الخاصددددددة بهددددددذا المشددددددروع،
األمر الذي سيدعم إحياء األنشطة االقتصادية المحلية.
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لن يتضمن المكون الفرعي الخاص بقطاع اإلسكان أي استثمارات أو أعمال ،لكنه سيركز على المساعدة الفنية لالستعداد ألنشطة إعادة اإلعمار في قطاع
اإلسكان بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
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المكون الفرعي  :1-1الخدمات البلدية الثالثية وإدارة المخلفات الصلبة
 .31سدددددوف يتضدددددمن هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي سدددددلعاا وبنيدددددة تحتيدددددة بلديدددددة الثالثيدددددة علدددددى مسدددددتوى األحيددددداء وعلدددددى
نطددددددداق صدددددددغير والتدددددددي مدددددددن شدددددددأنها أن تحسدددددددن مسدددددددتوى تدددددددوفير الخددددددددمات البلديدددددددة .وسيسدددددددتند اختيدددددددار
االسددددددتثمارات إلددددددى االحتياجددددددات ذات األولويددددددة التددددددي يحددددددددها كددددددل مجتمددددددع محلددددددي مسددددددتهدف فددددددي المندددددداطق
الحضدددددرية بالتعددددداون مدددددع السدددددلطات المحليدددددة المعنيدددددة فدددددي المنطقدددددة و/أو المجتمعدددددات المحليدددددة .ونظدددددراا لقيدددددام
ضدددددا فدددددي اسدددددتعادة
مقددددداولين محليدددددين بأعمدددددال البنيدددددة التحتيدددددة ،فددددد ن هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي سدددددوف يسددددداعد أي ا
النشددددداط االقتصددددددادي المحلددددددي وخلدددددق فددددددرص عمددددددل علدددددى المسددددددتوى المحلددددددي مدددددن خددددددالل مشدددددداركة صددددددغار
المقاولين من القطاع الخاص وموردي مواد البناء ومقدمي الخدمات.
 .32وقد تشمل األنشطة التي سيدعمها هذا المكون الفرعي ما يلي:

أ)

إدارة النفايررررررات الصررررررلبة .قبددددددل أي اسددددددتثمارات فددددددي هددددددذا القطدددددداع فددددددي أي مدينددددددة ،سدددددديتم إجددددددراء تقيدددددديم
لمددددددى مالءمدددددة موقدددددع مقالدددددب النفايدددددات الحاليدددددة .وسددددديخرج التقيددددديم بخطدددددة عمدددددل تهددددددف إلدددددى تمكدددددين
أنشدددددطة جمدددددع النفايدددددات الصدددددلبة إلدددددى جاندددددب برندددددامج واقعدددددي إلدارة مواقدددددع مقالدددددب النفايدددددات يراعدددددي
حساسدددددية الصدددددراع يطبدددددق تددددددابير تخفيدددددف مصدددددممة لتلبيدددددة متطلبدددددات السياسدددددات الوقائيدددددة والتقليدددددل مدددددن
اآلثدددددار البيئيددددددة .وبنددددداء علددددددى خطدددددة العمددددددل ،يمكدددددن أن تشددددددمل األنشدددددطة المحتملددددددة فدددددي هددددددذا القطدددددداع:
عقدددددود الخددددددمات القائمدددددة علدددددى اإلنجددددداز السدددددتعادة أنشدددددطة جمدددددع النفايدددددات الصدددددلبة ونقلهدددددا إلدددددى مواقدددددع
مقالدددددددب النفايدددددددات وتددددددددابير للتخفيدددددددف مدددددددن المخددددددداطر البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة لمواقدددددددع كدددددددب النفايدددددددات
ومحطدددددددات وزن لهدددددددذه المواقدددددددع وتدددددددوفير المددددددددخالت علدددددددى نطددددددداق محددددددددود (مثدددددددل صدددددددناديق جمدددددددع
النفايددددات ،ومدددددا إلدددددى ذلدددددك) .وبددددالنظر إلدددددى اآلثدددددار الصدددددحية الوشددددديكة التددددي تسدددددببها القمامدددددة التدددددي ال يدددددتم
جمعهددددددا فددددددي الشددددددوارع ،سدددددديتم جمددددددع النفايددددددات  -باعتبارهددددددا مددددددن ضددددددمن االسددددددتجابات لتفشددددددي وبدددددداء
الكددددوليرا  -بدددددالتوازي مددددع تددددددابير التخفيدددددف الالزمددددة فدددددي مواقدددددع مقالددددب القمامدددددة وفدددددق مددددا يحددددددده تقيددددديم
مالءمدددددة الموقدددددع .وإذا وجدددددد التقيددددديم أن مكدددددان مقلدددددب النفايدددددات الحدددددالي فدددددي مديندددددة معيندددددة غيدددددر مناسدددددب
بسدددددبب المخددددداطر الصدددددحية والبيئيدددددة الشدددددديدة ،وكدددددان مدددددن غيدددددر الممكدددددن اتخددددداذ تددددددابير تصدددددحيحية ،فددددد ن
المشدددددروع سدددددوف يدددددتخلص مدددددن النفايدددددات فدددددي مكدددددب بدددددديل (إن أمكدددددن) أو يسدددددتثني تلدددددك المديندددددة مدددددن
التدخالت الخاصة ب دارة النفايات الصلبة.

ب) أنشرررررطة الصررررررف الصرررررحي علرررررى مسرررررتو األحيررررراء والتدددددي قدددددد تشدددددمل إعدددددادة تأهيدددددل غدددددرف التفتدددددي
وفتحدددددات التفتدددددي القائمدددددة (بمدددددا فدددددي ذلدددددك اسدددددتبدال األغطيدددددة التالفدددددة) ،وإصدددددالح أو توسددددديع مواسدددددير
الصددددددرف الصددددددحي التددددددي ال تغطيهددددددا المؤسسددددددات المحليددددددة للميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي ،رهنددددددا بصددددددلتها
بأنظمة المعالجة  /التصريف العاملة.
ج) تصررررررريف ميررررررا األمطررررررار سدددددديؤدي إلددددددى تحسددددددين تصددددددريف ميدددددداه األمطددددددار مددددددن خددددددالل بندددددداء قنرررررروات
تصدددددريف ومجددددداري أنبوبيدددددة وحدددددواجز للميددددداه فدددددي مسدددددارات الميددددداه القائمدددددة ،إضدددددافة إلدددددى إعدددددادة تأهيدددددل
القندددددوات القائمدددددة وتدددددوفير شدددددبك لضدددددمان عددددددم انسدددددداد الفتحدددددات .وسددددديتم تنسددددديق هدددددذه األنشدددددطة قددددددر
المستطاع مع برامج جمع النفايات الصلبة.
د) رصرررررف شررررروارع األحيررررراء باألحجرررررار والتدددددي لدددددم تدددددتم تغطيتهدددددا فدددددي إطدددددار المكدددددون الفرعدددددي الخرررررا
بالطرق الحضرية .وسيشمل رصف الشوارع أيضا ا رصف أرصفة المشاة الجانبية.
ه) إعرررررادة تأهيرررررل الحررررردائق المحليرررررة والمسررررراحات الخضرررررراء بمدددددا فدددددي ذلدددددك تنظيدددددف ورصدددددف الممدددددرات
القائمددددددة ،وتددددددوفير مسدددددداحات للجلددددددوس ومظددددددالت ،وزراعددددددة المسدددددداحات الخضددددددراء المناسددددددبة للمندددددداخ
المحلددددددي ،وتددددددرميم األسددددددوار والبوابددددددات كثيددددددرة االسددددددتخدام التددددددي تضددددددررت ،ومندددددداطق لعددددددب األطفددددددال.
وسددددددوف يكددددددون إلعددددددادة تأهيددددددل الحدددددددائق المحليددددددة والمسدددددداحات الخضددددددراء فوائددددددد اجتماعيددددددة كبيددددددرة
للمجتمعددددددات المحليددددددة المسددددددتفيدة ،حيددددددث أصددددددبح زيددددددارة المسدددددداحات الخضددددددراء والمنتزهددددددات العامددددددة
خددددددالل عطلددددددة نهايددددددة األسددددددبوع والعطددددددل الرسددددددمية المصدددددددر الرئيسددددددي للترفيدددددده بالنسددددددبة للعديددددددد مددددددن
األسر نظراا لعدم وجود بدائل.
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(ج) األنشطة القطاعية ذات العالقة:
 .33سددددددوف يتددددددولى مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع تنفيددددددذ هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي بالشددددددراكة مددددددع
مشروع األشغال العامة.
المكون الفرعي  :2-1إمدادات الميا والصرف الصحي في المناطق الحضرية
 .34يتضددددددمن هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي سددددددلعاا وأعمددددددال بنيددددددة تحتيددددددة صددددددغيرة إلددددددى متوسددددددطة النطدددددداق وتوريدددددددات
وإمدددددددادات ذات أهميددددددة بالغددددددة (مثددددددل الوقددددددود) السددددددتعادة تقددددددديم خدددددددمات الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي علددددددى
مسددددددتوى المدددددددن .وسيسددددددتند اختيددددددار األنشددددددطة إلددددددى االحتياجددددددات ذات األولويددددددة التددددددي يحددددددددها مكتددددددب األمددددددم
المتحدددددددددة لخدددددددددمات المشدددددددداريع بالتشدددددددداور مددددددددع وحدددددددددة إدارة مشددددددددروع الميدددددددداه فددددددددي المندددددددداطق الحضددددددددرية
والمؤسسدددددددات المحليدددددددة للميددددددداه والصدددددددرف الصدددددددحي والسدددددددلطات المحليدددددددة فدددددددي المدددددددديريات و/أو المجتمعدددددددات
المحليدددددة المعنيددددددة .وهددددددذه المكوندددددات الفرعيددددددة تُكمددددددل أنشدددددطة شددددددبكات الميدددددداه والصدددددرف الصددددددحي المنظددددددورة
حالياددددا فددددي إطددددار المشددددروع الطدددددارئ للصددددحة والتغذيددددة فددددي الددددديمن ـددددـ تمويددددل إضددددافي ) (P164466ـدددددـ
الدددددذي يركدددددز علدددددى إعدددددادة تأهيدددددل البنيدددددة التحتيدددددة متوسدددددطة وكبيدددددرة الحجدددددم للميددددداه والصدددددرف الصدددددحي والتدددددي
تتضدددددمن محطدددددات معالجدددددة الميددددداه .وسددددديعمل فريدددددق المشدددددروع علدددددى ضدددددمان عددددددم إزدواجيدددددة األنشدددددطة مدددددع
أنشددددددطة مشدددددداريع أخددددددرى يمولهددددددا البنددددددك الدددددددولي وجهددددددات مانحددددددة أخددددددرى فددددددي قطدددددداع الميدددددداه والصددددددرف
الصدددددحي .وسدددددوف تدددددتم االسدددددتثمارات فدددددي إطدددددار هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي علدددددى أسددددداس مبددددددأ "إعدددددادة البنددددداء
بشددددددكل أفضددددددل" مددددددن أجددددددل تعزيددددددز مقاومددددددة شددددددبكة الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي للمخدددددداطر المتعلقددددددة بتغيددددددر
المناخ.
 .35وقددددددد تشددددددمل األنشددددددطة التددددددي سدددددديدعمها هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي مددددددا يلددددددي( :أ) اسددددددتبدال األصددددددول الهامددددددة
والمطلوبدددددددة مثدددددددل المضدددددددخات والمولددددددددات الكهربائيدددددددة ووحددددددددات معالجدددددددة الميددددددداه والمرافدددددددق ذات الصدددددددلة
وقطددددددع الغيددددددار (ب) إعددددددادة تأهيددددددل األنابيددددددب وخزانددددددات الميدددددداه واآلبددددددار القائمددددددة ومحطددددددات معالجددددددة ميدددددداه
الصدددددرف (ج) تقدددددديم الددددددعم للمؤسسدددددات المحليدددددة فدددددي مجدددددال صددددديانة الخددددددمات بمدددددا فدددددي ذلدددددك بددددددل النقدددددل
للمددددددو فين األساسدددددديين وإمدددددددادات الوقددددددود ونفقددددددات الكهربدددددداء (حسددددددب الحاجددددددة) (د) حملددددددة توعيددددددة بشددددددأن
دفدددددددع فدددددددواتير الخددددددددمات العامدددددددة مدددددددن خدددددددالل مشددددددداركة المدددددددواطنين (هدددددددـ) دعدددددددم إنشددددددداء محطدددددددات لتعبئدددددددة
الصددددددهاريج الخاصددددددة واالعتمدددددداد المددددددرتبط بهددددددا (و) إنشدددددداء دليددددددل لمقدددددددمي الخدددددددمات ومعلومددددددات االتصددددددال
بهددددم ،بمددددا فددددي ذلددددك إتاحددددة الدددددليل علددددى نطدددداق واسددددع ،ممددددا يمكددددن األسددددر المسددددتهلكة مددددن االتصددددال بددددأكثر مددددن
مقدددددددم لخدددددددمات توصدددددديل الميدددددداه للحصددددددول علددددددى إمدددددددادات ميدددددداه أكثددددددر موثوقيددددددة بأسددددددعار تنافسددددددية ،و (ز)
العمدددددل التحليلدددددي للقطددددداع المحددددددد المطلدددددوب أثنددددداء تنفيدددددذ المشدددددروع .وسددددديولى اهتمدددددام خددددداص باالسدددددتثمارات
فدددددي مرافدددددق اإلصدددددحاح لضدددددمان عمدددددل أو تشدددددغيل سلسدددددلة اإلمدددددداد بأكملهدددددا ابتدددددداء مدددددن جمدددددع ميددددداه الصدددددرف
الصدددددحي وحتدددددى المعالجدددددة النهائيدددددة وذلدددددك مدددددن خدددددالل االسدددددتثمارات .وبمدددددا أن إمددددددادات الميددددداه فدددددي الشدددددبكة
كاندددددد متقطعددددددة قبددددددل النددددددزاع ،فدددددد ن االسددددددتثمارات فددددددي مدددددددخالت أو مرافددددددق معالجددددددة الميدددددداه ،أو معدددددددات
الكشف عن التسرب لن ينظر فيها إال إذا كان مجدية من الناحية االقتصادية.
 .36سدددددوف يتدددددولى مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع تنفيدددددذ هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي بالشدددددراكة مدددددع وحددددددة
إدارة مشدددددروع الميددددداه فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية .وسددددديتم تنسددددديق األنشدددددطة فدددددي إطدددددار هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي
مددددددع اليونيسدددددديف فددددددي إطددددددار مشددددددروع المشددددددروع الطددددددارئ للصددددددحة والتغذيددددددة  -التمويددددددل اإلضددددددافي الثدددددداني
(.)P164466
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المكون الفرعي  :3-1الطرق الحضرية
 .37سددددديقوم هددددددذا المكدددددون ب عددددددادة تأهيددددددل الطدددددرق الحضددددددرية الرئيسدددددية والثانويددددددة ،ويشددددددمل ذلدددددك الطددددددرق علددددددى
مدددددداخل المددددددن .وقدددددد تتضدددددمن هدددددذه األنشدددددطة إصدددددالح الحفدددددر والمواقدددددع ومعالجدددددة الشدددددقوق وأعمدددددال الترقيدددددع
وإضددددددافة طبقددددددات األسددددددفل وأعمددددددال تحسددددددين السددددددالمة علددددددى الطريددددددق وإعددددددادة تأهيددددددل تقاطعددددددات الطددددددرق.
وسيسدددددهم هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي فدددددي زيدددددادة الحركدددددة وتدددددوفير الخددددددمات ،ويشدددددمل ذلدددددك مسددددداندة إعدددددادة إحيددددداء
النشدددددددداط االقتصددددددددادي ،وتحسددددددددين سددددددددالمة الطددددددددرق .وسيسددددددددتند اختيددددددددار األنشددددددددطة إلددددددددى االحتياجددددددددات ذات
األولويددددددة التددددددي يحددددددددها مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع بالتشدددددداور مددددددع وحدددددددة تنفيددددددذ صددددددندوق
صددددددديانة الطدددددددرق ،والسدددددددلطات المحليدددددددة المعنيدددددددة (علدددددددى مسدددددددتوى المدددددددديريات) و/أو المجتمعدددددددات المحليدددددددة
المعنيدددددة .وسددددديعمل كدددددل عقدددددد خددددداص بأعمدددددال إعدددددادة التأهيدددددل علدددددى تعظددددديم االسدددددتفادة مدددددن العمالدددددة اليدويدددددة
بهددددددف تددددددعيم إيجددددداد فدددددرص العمدددددل علدددددى المسدددددتوى المحلدددددي .كمدددددا أن أعمدددددال إعدددددادة التأهيدددددل سدددددتركز أيضدددددا ا
علدددددى مخددددداطر المنددددداخ التدددددي تتعدددددرض لهدددددا الطدددددرق وعلدددددى أسددددداس مبددددددأ "إعدددددادة البنددددداء بشدددددكل أفضدددددل" مدددددع
مراعاة المرونة إزاء المناخ.
 .38سدددددوف يتدددددولى مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع تنفيدددددذ هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي بالشدددددراكة مدددددع وحددددددة
تنفيذ صندوق صيانة الطرق.
المكون الفرعي  :4-1الكهرباء من أجل الخدمات الحساسة والمهمة
 .39يدددددددعم هددددددذا المكددددددون اسددددددتعادة إمدددددددادات الكهربدددددداء للخدددددددمات ذات األهميددددددة البالغددددددة والحساسددددددة فددددددي المندددددداطق
الحضددددددرية .وخددددددالل السددددددنة األولددددددى ،سدددددديحدد هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي األولويددددددات الخاصددددددة بحلددددددول الكهربدددددداء
خددددددارج الشددددددبكة العامددددددة مددددددن أجددددددل تشددددددغيل منشدددددد ت ومرافددددددق الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي والمستشددددددفيات
ومؤسسدددددددات الرعايدددددددة الصدددددددحية والمؤسسدددددددات التعليميدددددددة .وسددددددديتم تنسددددددديق الطلدددددددب علدددددددى هدددددددذه األنشدددددددطة
بصدددددورة وثيقدددددة مدددددع وكددددداالت األمدددددم المتحددددددة المعنيدددددة .ومدددددن الممكدددددن تضدددددمين خددددددمات حضدددددرية أخدددددرى فدددددي
سددددددنوات تاليددددددة بنددددددا اء علددددددى الطلددددددب علددددددى المسددددددتوى المحلددددددي .ومددددددن الممكددددددن أن تتضددددددمن األنشددددددطة قصدددددديرة
ومتوسدددددطة األجدددددل فدددددي إطدددددار هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي مدددددا يلدددددي( :أ) إعدددددادة تأهيدددددل أنظمدددددة التوليدددددد التقليديدددددة
القائمددددددة (التددددددي تعمددددددل بالددددددديزل) (ب) تركيددددددب نظددددددام توليددددددد جديددددددد خددددددارج نطدددددداق الشددددددبكة العامددددددة يعمددددددل
بالدددددددديزل والطاقدددددددة المتجدددددددددة (مثدددددددل ألدددددددواح الخاليدددددددا الضدددددددوئية الشمسدددددددية علدددددددى األسدددددددطح أو علدددددددى األرض
للمبدددددداني) أو التكنولوجيددددددا الهجينددددددة باسددددددتخدام الخاليددددددا الضددددددوئية ـددددددـ الددددددديزل (ج) اسددددددتعادة إمدددددددادات الوقددددددود،
إن دعدددددد الحاجددددددة إلددددددى ذلددددددك( 11د) إنددددددارة الشددددددوارع باسددددددتخدام الخاليددددددا الضددددددوئية الشمسددددددية أو المصددددددابيح
الضددددددوئية االقتصددددددادية (الليددددددد) (هددددددـ) تحسددددددين كفدددددداءة اسددددددتخدام الطاقددددددة ،مثددددددل اإلنددددددارة باسددددددتخدام مصددددددابيح
اإلضدددددداءة االقتصددددددادية (الليددددددد) فددددددي المبدددددداني وسددددددخانات الميدددددداه الشمسددددددية (و) تددددددوفير الكهربدددددداء مددددددن خددددددارج
الشددددددبكة العامددددددة عددددددن طريددددددق اسددددددتئجار وحدددددددات توليددددددد الطاقددددددة مددددددن القطدددددداع الخدددددداص .ويتمثددددددل الخيددددددار
المسددددتدام طويددددل األجددددل فددددي االنتقددددال إلددددى أنظمددددة إمدددددادات الكهربدددداء مددددن خددددالل الشددددبكة العامددددة التددددي يمكددددن
أن تددددددوفر الكهربدددددداء بصددددددورة منتظمددددددة ويعتمددددددد عليهددددددا وبتكلفددددددة ميسددددددورة .وعلددددددى الددددددرغم مددددددن أن محددددددور
تركيددددز هددددذا المشددددروع فدددددي المدددددى القصددددير يدددددور حدددددول حلددددول خددددارج نطدددداق الشدددددبكة العامددددة بهدددددف إيجددددداد
إمدددددددادات كهربدددددداء للخدددددددمات الحساسددددددة والمهمددددددة فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية ،إال أندددددده مددددددن الممكددددددن دراسددددددة
جددددددوى عقدددددود الخددددددمات مدددددن القطددددداع الخددددداص مدددددن أجدددددل إنتددددداج الكهربددددداء بصدددددورة المركزيدددددة فدددددي السدددددنوات
الالحقة خالل مدة تنفيذ المشروع.
 .41وسددددديقوم مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع بتنفيدددددذ هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي .وسددددديتم تنسددددديق األنشدددددطة
فدددددي إطدددددار هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي مدددددع مؤسسدددددات الخددددددمات العامدددددة (مثدددددل المستشدددددفيات ،والمرافدددددق الصدددددحية،
والمدددددددارس ،والمؤسسددددددات المحليددددددة للميدددددداه ،إلددددددخ) ،والسددددددلطات المحليددددددة والوكدددددداالت الدوليددددددة (مثددددددل منظمددددددة
الصحة العالمية واليونيسيف) وأصحاب المصلحة اآلخرين.
المكون الفرعي  :5-1قطاع اإلسكان
11
في بعض الحاالت مثل المستشفيات ومنش ت الرعاية الصحية ،من الممكن أن يقوم شريك تنمية آخر بتغطية إمدادات الوقود ،وسيتطلب هذا النشاط تنسيقاا
وثيقاا لتفادي االزدواجية في العمل.

16

البنك الدولي
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ()P164190

 .41يددددددور محدددددور تركيدددددز هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي حدددددول تقدددددديم المسددددداعدة الفنيدددددة لقطددددداع اإلسدددددكان ،وهدددددو القطددددداع
األكثددددر تضددددرراا واألكثددددر احتيا اجددددا للتعددددافي 12.يمكددددن أن تشددددمل المسدددداعدة الفنيددددة مددددا يلددددي ،بمددددا فددددي ذلددددك مبدددددأ
إعدددددادة البنددددداء بشدددددكل أفضدددددل فدددددي األنشدددددطة التدددددي تدددددؤثر علدددددى البنددددداء والتعميدددددر( :أ) معالجدددددة حقدددددوق المسددددداكن
واألراضددددددددي والممتلكددددددددات مددددددددن خددددددددالل إجددددددددراء تقيدددددددديم مفصددددددددل للوضددددددددع الحددددددددالي للمسدددددددداكن واألراضددددددددي
والممتلكدددددات وتحديدددددد الجواندددددب المحتملدددددة التدددددي سدددددوف تدددددؤثر علدددددى إعدددددادة بنددددداء المسددددداكن واقتدددددراح حلدددددول
تشدددددمل المشددددداركة المجتمعيدددددة فدددددي رسدددددم خدددددرائط حقدددددوق الملكيدددددة ،مدددددع مراعددددداة الفجدددددوة بدددددين الجنسدددددين فدددددي
حقدددددوق الملكيدددددة (ب) إجدددددراء مسدددددح لألضدددددرار (حيثمدددددا كدددددان ذلدددددك ممكندددددا) لتقيددددديم السدددددالمة الهيكليدددددة للمندددددازل
المتضدددددررة ،مصدددددنفة بحسدددددب مسدددددتوى الضدددددرر الدددددذي لحدددددق بكدددددل وحددددددة سدددددكنية ووضدددددع مسدددددتوى مناسدددددب
مددددددن النشدددددداط لكددددددل منهددددددا (ج) وضددددددع إطدددددددار السددددددتهداف المسدددددداعدات اإلسددددددكانية ومعددددددايير االسدددددددتحقاق (د)
مسدددددددح المنظمدددددددات (المؤسسدددددددات الحكوميدددددددة والمنظمدددددددات غيدددددددر الحكوميدددددددة) والقطددددددداع الخددددددداص المسدددددددتعدة
لمسددددداندة عمليدددددة إعدددددادة اإلعمدددددار وتقيددددديم قددددددراتها (هدددددـ) وضدددددع اسدددددتراتيجيات تمويدددددل مناسدددددبة إلعدددددادة بنددددداء
المسددددداكن (و) تطدددددوير حلدددددول لإلسدددددكان مقاومدددددة لألخطدددددار بنددددداء علدددددى تصددددداميم الهندسدددددة المعماريدددددة المحليدددددة
(ز) وضددددددع مددددددواد إرشددددددادية ومبددددددادئ توجيهيددددددة تتكيددددددف مددددددع آليددددددات البندددددداء المحليددددددة ،وإعددددددداد اسددددددتراتيجية
لالتصاالت والتدريب.
 .42وفددددددي حالددددددة اسددددددتكمال التقددددددديرات والتقييمددددددات ،وإمكانيددددددة إعددددددداد االسددددددتراتيجيات المناسددددددبة ألعمددددددال إعددددددادة
البنددددداء قبددددددل إنجددددداز المشددددددروع ،مدددددن الممكددددددن تقدددددديم التمويددددددل فدددددي إطددددددار هدددددذا المشددددددروع لمسددددداندة إصددددددالح
المباني السكنية التي تعرض لألضرار وإعادة بنائها.
المكون  :2دعم التنفي وتنمية القدرات ( 20مليون دوالر)
المكون الفرعي  :2-1دعم تنفي وإدارة المشروع
 .43سددددديمول هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي( :أ) التكدددددداليف (غيدددددر المباشددددددرة) لدددددددعم اإلدارة العامددددددة الخاصددددددة بمكتددددددب
األمددددددددم المتحدددددددددة لخدددددددددمات المشدددددددداريع (ب) التكدددددددداليف المباشددددددددرة إلدارة المشددددددددروع واإلشددددددددراف عليدددددددده
والمطلوبددددددة لمسدددددداندة تنفيددددددذه (ج) رصددددددد وتقيدددددديم وتنسدددددديق المشددددددروع علددددددى مسددددددتوى المدينددددددة المعنيددددددة
(د) نظدددددام مخصدددددص لتعقدددددب النفقدددددات ونشدددددر المعلومدددددات مصدددددمم بشدددددكل خددددداص للمكدددددون الفرعدددددي وقدددددائم
علدددددى نظدددددام المعلومدددددات العالميدددددة لتعزيدددددز الشدددددفافية والمسددددداءلة (هدددددـ) أعمدددددال مراجعدددددة مسدددددتقلة ألنشدددددطة
المشددددددروع (و) إنشدددددداء آليددددددة لمعالجددددددة المظددددددالم فددددددي المكتددددددب المحلددددددي لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات
المشددددددداريع فدددددددي صدددددددنعاء لتوثيدددددددق أي شدددددددكاوى محتملدددددددة وضدددددددمان متابعتهدددددددا 13.وسيضدددددددم فريدددددددق العمدددددددل
التددددددابع لدددددده المعنددددددي بدددددد دارة وتنفيددددددذ المشددددددروع مدددددددير برنددددددامج وأخصددددددائيين فددددددي التوريدددددددات والعقددددددود،
وأخصددددددددائيين مدددددددداليين وأخصددددددددائي السياسددددددددات الوقائيددددددددة البيئيددددددددة واالجتماعيددددددددة ،ومسددددددددؤول الخدددددددددمات
ا
ومسؤوال إدارياا.
اللوجستية
المكون الفرعي  :2-2المساعدة الفنية
 .44سيسدددددداند هددددددذا المكددددددون الفرعددددددي أنشددددددطة بندددددداء القدددددددرات الخاصددددددة بأصددددددحاب المصددددددلحة واألطددددددراف المعنيددددددة
الدددددذين سيشددددداركون فدددددي تنفيدددددذ األنشدددددطة فدددددي إطدددددار هدددددذا المشدددددروع علدددددى المسدددددتويين المركدددددزي والمحلدددددي.
وسددددددديدور محدددددددور تركيدددددددز هدددددددذه األنشدددددددطة حدددددددول المهدددددددارات الفنيدددددددة لجميدددددددع القطاعدددددددات المشددددددداركة فدددددددي
المشددددددروع ،ويشددددددمل ذلددددددك إدارة المددددددوارد البشددددددرية بشددددددكل أكثددددددر فاعليددددددة والتنسدددددديق والشددددددفافية والمسدددددداءلة
واإلجدددددددراءات الوقائيدددددددة وإدارة الماليدددددددة العامدددددددة .وستسدددددددمح نتدددددددائج الجولدددددددة األولدددددددى مدددددددن أنشدددددددطة تطدددددددوير
القدددددددرات لفريددددددق العمددددددل التددددددابع للبنددددددك الدددددددولي بفهددددددم احتياجددددددات القدددددددرات علددددددى نحددددددو أفضددددددل علددددددى أرض
الواقع ،وتصميم األنشطة تبعاا لذلك في إطار هذا المكون الفرعي.
 12بحسب التقييم الديناميكي لالحتياجات ،تمثل احتياجات التعافي في قطاع اإلسكان أكثر من  65في المائة من إجمالي االحتياجات في المدن التي جرى
تقييمها
 13وستركز آلية جبر المظالم على اختيار وتنفيذ األعمال الرأسمالية واالستثمارات ذات الصلة.
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ضدددددا مشددددداركة المدددددواطنين وأنشدددددطة االتصدددددال والتواصدددددل علدددددى مددددددى
 .45كمدددددا سددددديدعم هدددددذا المكدددددون الفرعدددددي أي ا
فتددددرة تنفيددددذ هددددذا المشددددروع ،بمددددا فددددي ذلددددك تسددددهيل عمليددددة التنظدددديم التدددددريجي مددددن القاعدددددة إلددددى القمددددة لتحديددددد
أولوية االحتياجات على المستوى المحلي ،على النحو التالي:
أ)

خطرررررة اتصرررررال جمررررراهيري تراعررررري السرررررياق المعنررررري سددددديتم وضدددددعها وتوسددددديع نطاقهدددددا مدددددع بدايدددددة تنفيدددددذ
المكدددددون الفرعدددددي وتسدددددتمر طدددددوال مددددددة تنفيدددددذ المشدددددروع .ويتمثدددددل الهددددددف مدددددن هدددددذه الحملدددددة اإلعالميدددددة
فددددددي ضدددددددمان شدددددددفافية تكددددددداليف المكوندددددددات الفرعيددددددة ومبدددددددررات االختيدددددددار وجددددددددول التنفيدددددددذ .وسددددددديتم
اسدددددتكمال هدددددذه الحملدددددة مدددددن خدددددالل وضدددددع نظدددددام آلليدددددة جبدددددر المظدددددالم لتمكدددددين المدددددواطنين مدددددن إيصدددددال
شددددددكاواهم فيمددددددا يتعلددددددق بأنشددددددطة المشددددددروع .كمددددددل سدددددديتم االسددددددتفادة مددددددن التواصددددددل مددددددع المددددددواطنين
لتشددددددجيع المسددددددتفيدين مددددددن سددددددداد تكدددددداليف الخدددددددمات المحسددددددنة لتمكددددددين مؤسسددددددات تقددددددديم الخدددددددمات
على المستوى المحلي من استمرار تقديم هذه الخدمات بعد انتهاء المشروع.

ب) تسررررررهيل مشررررررراركة المرررررررواطن فررررررري تحديرررررررد المشرررررراريع االسرررررررتثمارية وترتيررررررر أولوياتهرررررررا ورصررررررردها.
وهدددددددذا سددددددديتطلب إجدددددددراء تقييمدددددددات أوليدددددددة وتحليدددددددل سدددددددياقي لوضدددددددع عمليدددددددات مناسدددددددبة لمشددددددداركة
المددددددواطنين .وسددددددديتم النظدددددددر فدددددددي مختلدددددددف الوسدددددددائل بمددددددا فدددددددي ذلدددددددك مجموعدددددددات النقدددددددا المركدددددددز
واالجتمدددددداع فدددددددي قاعددددددات المديندددددددة ومواقدددددددع التصددددددوي عبدددددددر اإلنترنددددددد  .وسدددددديتم تطبيدددددددق العمليدددددددات
التشدددددداركية الناتجددددددة علددددددى اختيددددددار المشدددددداريع االسددددددتثمارية فددددددي السددددددنة الثانيددددددة والثالثددددددة مددددددن تنفيددددددذ
المشددددددددروع .وستخضددددددددع مشدددددددداركة المددددددددواطنين فددددددددي عمليددددددددة اتخدددددددداذ القددددددددرارات الخاصددددددددة بخطددددددددط
االسدددددددتثمارات السدددددددنوية للتحقدددددددق مدددددددن األولويدددددددات التدددددددي يحدددددددددها مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة لخددددددددمات
المشددددداريع بالتشددددداور مدددددع شدددددركائه المحليدددددين .وستسددددداعد مددددددخالت المدددددواطنين هدددددذه علدددددى التحقدددددق مدددددن
األولويددددددات التددددددي حددددددددتها الوكالددددددة المنفددددددذة واإلنتقدددددداء مددددددن بددددددين الخيددددددارات االسددددددتثمارية المتنافسددددددة.
ومددددددن شددددددأن ترتيبددددددات التشدددددداور مددددددع المددددددواطنين ،رهنددددددا بددددددالواقع السياسددددددي المحلددددددي ،أن تعددددددزز دور
الكياندددددددات المحليدددددددة الرئيسدددددددية ،مثدددددددل السدددددددلطة المحليدددددددة فدددددددي المديريدددددددة ،فدددددددي اعتمددددددداد ممارسدددددددات
المشدددددداركة السددددددليمة للمدددددددواطنين بصددددددورة رسدددددددمية والحفددددددا عليهددددددا .وستشدددددددمل المشدددددداورات النسددددددداء
لتعزيدددددز صدددددوتهن فدددددي عمليدددددة التخطددددديط التشددددداركي للمشددددداريع االسدددددتثمارية .كمدددددا سيسددددداعد ذلدددددك علدددددى
ضددددددمان تلبيددددددة الخدددددددمات المسددددددتعادة لالحتياجددددددات المحددددددددة للمددددددرأة 14.وسيستكشددددددف المشددددددروع أيضددددددا
استخدام آليات الرصد القائمة على المواطن.
 .46سدددددديقوم مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع بتنفيددددددذ هددددددذه األنشددددددطة مددددددن خددددددالل إشددددددراك منظمددددددات
المجتمع المدني أو خبراء فنيين متخصصين ،بحسب الحاجة.
المكون الفرعي  :3-2خدمات الرصد والمتابعة من قِبَل طرف ثال
 .47سدددددديقوم مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع بتكليددددددف وكيددددددل مسددددددتقل للمتابعددددددة للتحقددددددق مددددددن صددددددحة
النتددددددائج المحققددددددة فددددددي المشدددددداريع الفرعيددددددة الممولددددددة فددددددي إطددددددار هددددددذا المشددددددروع بصددددددورة مسددددددتقلة .وسدددددديرفع
وكيددددددل الرصددددددد المسددددددتقل تقدددددداريره حددددددول مخرجددددددات األنشددددددطة واسددددددتعادة الخدددددددمات للمسددددددتفيدين المسددددددتهدفين
واإلجددددددراءات االئتمانيددددددة والوقائيددددددة المتبعددددددة مددددددن قبددددددل الشددددددركاء المحليددددددين .وسدددددديتم وضددددددع شددددددروط مرجعيددددددة
لوكيدددددل الرصدددددد المسدددددتقل مدددددن قبدددددل مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع واالتفددددداق عليهدددددا مدددددع البندددددك
الدددددددولي .وسدددددديتبادل مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة تقددددددارير وكالددددددة الرصددددددد المسددددددتقل مددددددع البنددددددك الدددددددولي بصددددددورة
منتظمددددددة وسدددددديدرج فددددددي التقريددددددر اإلجددددددراءات المتخددددددذة لمعالجددددددة أي مسددددددائل تتعلددددددق بالتنفيددددددذ يحددددددددها وكيددددددل
الرصد المستقل.

 14حددت مذكرة المشاركة القُطرية الخاصة بالجمهورية اليمنية (تقرير رقم  )106118-YEعدم وجود كوادر نسائية في مراكز صنع القرار باعتباره عقبة
هامة أمام المساواة بين الجنسين في اليمن.
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المكون  :3االستجابة للطوارئ المحتملة (صفر دوالر)
 .48يهدددددددف هددددددذا المكددددددون إلددددددى تحسددددددين قدددددددرة البلددددددد علددددددى االسددددددتجابة فددددددي حدددددداالت الطددددددوارئ ،وذلددددددك وفقددددددا ا
لإلجدددددراءات المقددددددررة فددددددي الفقددددددرة  12فددددددي القسددددددم الثالددددددث مددددددن سياسددددددة البنددددددك الدددددددولي (تمويددددددل مشددددددروعات
اسددددددتثمارية) .وهندددددداك احتمددددددال أن تقددددددع أثندددددداء فتددددددرة المشددددددروع كارثددددددة طبيعيددددددة أو يحدددددددث وبدددددداء أو يتفشددددددى
مددددددرض أو تقددددددع حدددددداالت طددددددوارئ أخددددددرى األمددددددر الددددددذي قددددددد يترتددددددب عليدددددده آثددددددار اقتصددددددادية و/أو اجتماعيددددددة
سدددددلبية كبيدددددرة .واسدددددتباقا ا لمثدددددل هدددددذا الحددددددث ،يسدددددمح هدددددذا المكدددددون الخددددداص باالسدددددتجابة للطدددددوارئ المحتملدددددة
لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع بتلقدددددي الددددددعم مدددددن خدددددالل إعدددددادة تخصددددديص أمدددددوال مدددددن مكوندددددات
المشدددددروع األخدددددرى أو العمدددددل كقنددددداة للحصدددددول علدددددى تمويدددددل إضدددددافي مدددددن مصدددددادر تمويدددددل أخدددددرى لحددددداالت
الطددددددوارئ المؤهلددددددة بغيددددددة تخفيددددددف العواقددددددب الضددددددارة المحتملددددددة الناشددددددئة عددددددن الحالددددددة الطددددددارئ واالسددددددتجابة
لهددددا والتعدددددافي منهدددددا .وستخضدددددع أعمددددال الصدددددرف فدددددي إطدددددار هدددددذا المكددددون الفرعدددددي إلعدددددالن حالدددددة الطدددددوارئ
من جانب الحكومة اليمنية ،أو المجتمع الدولي ،أو األمم المتحدة.
( ) تكلفة وتمويل المشروع
 .49المشرررررروع المقترررررر عبرررررارة عرررررن أداة تمويرررررل مشرررررروع اسرررررتثماري مرررررع فتررررررة تنفيررررر مررررردتها ثرررررالث سرررررنوات.
وسددددديتم تمويدددددل المشدددددروع مدددددن خدددددالل منحدددددة مقدمدددددة مدددددن المؤسسدددددة الدوليدددددة للتنميدددددة بمدددددا يعدددددادل  150مليدددددون
دوالر أمريكي مقدمة إل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع كجهة متلقية ومنفذة.

مكونات المشروع

البنك الدولي لإلنشاء
والتعمير أو تمويل
المؤسسة الدولية
للتنمية

تكلفة المشروع

الصناديق
االئتمانية

التمويل النظير

المكون  :1استعادة الخدمة

130.00

130.00

0.00

0.00

المكون  :2دعم التنفي وتنمية القدرات

20.00

20.00

0.00

0.00

المكون الفرعي  :1-2دعم تنفيذ وإدارة
15
المشروع

16.00

16.00

0.00

0.00

المكون الفرعي  :2.2المساعدة الفنية

3.00

3.00

0.00

0.00

المكون الفرعي  :3-2وكالة الرقابة
المستقلة

1.00

1.00

0.00

0.00

المكون  :3االستجابة للطوارئ المحتملة

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

إجمالي التكاليف

(و) الدروس المستفادة والمنعكسة في تصميم المشروع
 .51يسدددددتند تصدددددميم المشدددددروع المقتدددددرح إلدددددى النتدددددائج التاليدددددة التدددددي توصدددددل إليهدددددا تقدددددارير فريدددددق التقيددددديم المسدددددتقل
السدددددددابق ،وتقريدددددددر التنميدددددددة فدددددددي العدددددددالم :النزاعدددددددات واألمدددددددن والتنميدددددددة  "2011والددددددددروس المسدددددددتفادة مدددددددن
مشددددداركة البندددددك الددددددولي السدددددابقة فدددددي األوضددددداع الهشدددددة والمتدددددأثرة بدددددالنزاع) مثدددددل الددددديمن والعدددددراق) ،فضدددددال
عدددددن اإلدارة العالميدددددة لمخددددداطر الكدددددوارث والتعدددددافي فدددددي حددددداالت الطدددددوارئ وتجربدددددة إعدددددادة اإلعمدددددار والتدددددي
تسلط الضوء على أفضل الممارسات التالية:
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(أ) تع يرررر القررررردرة علرررررى الصررررمود والتعرررررافي علرررررى المسررررتو المحلررررري .أثبتددددد مشدددداركة البندددددك الددددددولي فدددددي
مختلددددددف البلدددددددان أن االعتمددددددداد علددددددى اآلليدددددددات المحليددددددة القائمدددددددة علددددددى الصدددددددمود والتعددددددافي يمكدددددددن أن
يددددددعم اسدددددتعادة خددددددمات تقدددددديم الخددددددمات ،حيدددددث تظدددددل طريقدددددة اقتصدددددادية مدددددن حيدددددث التكلفدددددة وفعالدددددة
لتقدددددديم الخددددددمات .ويمكدددددن لهدددددذه اآلليدددددات أن تكدددددون بمثابدددددة نقددددداط انطدددددالق لجهدددددود إعدددددادة اإلعمدددددار علدددددى
نطاق أوسع.
(ب) دعرررررم المؤسسرررررات المحليرررررة والحفررررراظ علرررررى قرررررردراتها .تبدددددين الخبدددددرة المكتسدددددبة مدددددن بلددددددان أخددددددرى أن
تطددددددوير مؤسسددددددات الدولددددددة الصددددددامدة والقدددددددرة المحليددددددة يعتبددددددر أمددددددراا بددددددالغ األهميددددددة السددددددتدامة تقددددددديم
الخددددددمات .ومدددددن خدددددالل دعدددددم المؤسسدددددات المحليدددددة ،سيسددددداعد المشدددددروع المقتدددددرح علدددددى الحفدددددا علدددددى
قدددددرة المؤسسددددات والبددددرامج اإلنمائيددددة الرئيسددددية فددددي الدددديمن ،وهددددو أمددددر مهددددم لدددديس فقددددط مددددن أجددددل تنفيددددذ
عمليات الطوارئ الحالية ،بل أيضا بالنسبة لمرحلة التعافي بعد انتهاء الصراع.
(ج) المرونرررررة وتحقيرررررق مكاسررررر سرررررريعة .مدددددن األهميدددددة بمكدددددان فدددددي أوضددددداع الطدددددوارئ واألزمدددددات أن يدددددتم
بندددددداء المرونددددددة فددددددي تصددددددميم المشددددددروع ليددددددتمكن مددددددن االسددددددتجابة للتطددددددورات واالحتياجددددددات المتطددددددورة
علدددددى أرض الواقدددددع .وعدددددالوة علدددددى ذلدددددك ،مدددددن المهدددددم تنفيدددددذ التددددددخالت التدددددي يمكدددددن أن تحقدددددق نتدددددائج
سدددددريعة وواضدددددحة لكنهدددددا فعالدددددة .وفدددددي السدددددنة األولدددددى ،سددددديركز المشدددددروع المقتدددددرح علدددددى التددددددخالت
ذات إجدددددراءات الصدددددرف السدددددريعة التدددددي تمكدددددن مدددددن اسدددددتعادة تقدددددديم الخددددددمات األكثدددددر أهميدددددة بصدددددورة
سدددددددريعة .وسددددددديتم إعدددددددداد خطدددددددط اسدددددددتثمار للسدددددددنوات الالحقدددددددة علدددددددى فتدددددددرات منتظمدددددددة أثنددددددداء تنفيدددددددذ
المشروع لتلبية االحتياجات األكثر أهمية على أرض الواقع.
(د) تقرررررررررديم الخررررررررردمات الحضررررررررررية المتكاملرررررررررة .أ هدددددددددرت الددددددددددروس المسدددددددددتفادة وأفضدددددددددل الممارسدددددددددات
المسددددددتمدة مددددددن سددددددياقات الطددددددوارئ واألزمددددددات أن البددددددرامج المنسددددددقة ومتعددددددددة القطاعددددددات ضددددددرورية
لالسددددددتجابة الفعالددددددة والمسددددددتدامة لألزمددددددات .وهددددددذا ينطبددددددق بوجدددددده خدددددداص علددددددى القطدددددداع الحضددددددري،
حيث غالبا ما تكون الخدمات مترابطة ترابطا وثيقا بين القطاعات.
( ) الشرررررراكة مرررررع منظومرررررة األمرررررم المتحررررردة خرررررالل الن اعرررررات الجاريرررررة .يشدددددير التعددددداون الجددددداري والنددددداجح
بددددددين البنددددددك الدددددددولي ومنظمددددددة اليونيسدددددديف ومنظمددددددة الصددددددحة العالميددددددة فددددددي إطددددددار برنددددددامج المشددددددروع
الطددددددارئ للصددددددحة والتغذيددددددة فددددددي الدددددديمن ،ومددددددع برنددددددامج األمددددددم المتحدددددددة اإلنمددددددائي  /اليونيسدددددديف فددددددي
إطدددددار المشدددددروع الطدددددارئ لإلسدددددتجابة لألزمدددددات فدددددي الددددديمن ،إلدددددى أن هدددددذه الشدددددراكات ال تقددددددر بدددددثمن
في حاالت النزاع عندما ال يمتلك البنك الدولي وجود على األرض.
(و) إعرررررادة البنررررراء بشررررركل أفضرررررل :بنددددداء علدددددى خبدددددرة البندددددك الددددددولي فدددددي المشددددداركة خدددددالل مرحلدددددة مدددددا بعدددددد
األزمدددددة فدددددي جميدددددع أنحددددداء العدددددالم ،فددددد ن إعدددددادة إعمدددددار البنيدددددة التحتيدددددة واسدددددتعادة الخددددددمات تمامدددددا ا كمدددددا
كاندددد قبددددل األزمددددة غالبددددا مددددا يعيددددد خلددددق نقدددداط ضددددعف مماثلددددة لتلددددك التددددي كاندددد موجددددودة فددددي وقدددد
سددددددابق .وتددددددوفر فتددددددرة التعددددددافي فرصددددددة لمعالجددددددة مددددددواطن الضددددددعف هددددددذه وتصددددددحيحها بهدددددددف ضددددددمان
التعدددددافي المسدددددتدام مدددددن األزمدددددات .ويتطلدددددب ذلدددددك تطدددددوير وتنفيدددددذ آليدددددات كافيدددددة للمشددددداركة مدددددن القاعددددددة
إلى القمة والمشاركة المجتمعية من أجل تصميم وتنفيذ تدخالت المشروع.

.3

وصف المشروع

(أ) الترتيبات المؤسسية والتنفي ية
 .51يعتبرررررر المشررررررروع المقترررررر عمليررررررة طارئرررررة يجررررررري إنجازهرررررا وفررررررق منشرررررور سياسررررررة العمليرررررات رقررررررم 2.30
والفقررررررة  12مرررررن القسررررررم الثالررررر مررررررن سياسرررررة البنرررررك الخاصررررررة بتمويرررررل المشرررررراريع االسرررررتثمارية .وتجددددددري
االسدددددتعانة بمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشددددددروعات بوصدددددفه متلقياددددددا لألمددددددوال المقدمددددددة مددددددن المؤسسددددددة
الدوليدددددة للتنميدددددة وهيئدددددةا منفدددددذةا بديلدددددةا علدددددى أسددددداس اسدددددتثنائي وفدددددق اتفاقيدددددة إطدددددار اإلدارة الماليدددددة بدددددين البندددددك
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الدددددددولي ووكدددددداالت األمددددددم المتحدددددددة .وستخضددددددع ترتيبددددددات إدارة الشددددددؤون الماليددددددة للمشددددددروع التفاقيددددددة إطددددددار
اإلدارة الماليدددددة التدددددي تدددددنص علدددددى اسدددددتخدام اللدددددوائح الماليدددددة لألمدددددم المتحددددددة .وسددددديتبع مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة
لخددددددددمات المشدددددددروعات إجدددددددراءات الشدددددددراء (أعمدددددددال التوريددددددددات والتعاقددددددددات) الخاصدددددددة بددددددده باعتبارهددددددددا
ترتيبددددددات شددددددراء بديلددددددة مسددددددموحاا بهددددددا بموجددددددب القسددددددم (/3و) مددددددن الئحددددددة التوريدددددددات الجديدددددددة الخاصددددددة
بالبنك الدولي.
 .52وسررررريتولى مكتررررر األمرررررم المتحررررردة لخررررردمات المشرررررروعات تنفيررررر هررررر ا المشرررررروع بشررررركل مباشرررررر ومرررررن خرررررالل
اتفاقيرررررررات التعررررررراون الخاصرررررررة بالمشرررررررروع برررررررين المكتررررررر والشرررررررركاء المحليرررررررين .وسددددددديقوم مكتدددددددب األمدددددددم
المتحددددددددة لخددددددددمات المشدددددددروعات بمدددددددا يلدددددددي( :أ) تحمدددددددل المسدددددددؤولية عدددددددن تنفيدددددددذ المشدددددددروع (ب) رصدددددددد
ومتابعدددددة أهدددددداف ونتدددددائج المشدددددروع فدددددي إطدددددار مدددددن التنسددددديق مدددددع الشدددددركاء المحليدددددين (ج) مباشدددددرة أعمدددددال
التوريدددددددددات والتعاقدددددددددات ذات الصددددددددلة وأعمددددددددال اإلدارة الماليددددددددة وإدارة صددددددددرف األمددددددددوال ويشددددددددمل ذلددددددددك
إعددددددداد طلبددددددات السددددددحب فددددددي إطددددددار هددددددذا المشددددددروع (د) التأكيددددددد علددددددى اسددددددتيفاء جميددددددع متطلبددددددات إعددددددداد
التقدددددارير الخاصدددددة بالمؤسسدددددة الدوليدددددة للتنميدددددة وفدددددق اتفاقيدددددة التمويدددددل الخاصدددددة بالمشدددددروع  .يبدددددين الشدددددكل
( )1أدناه هيكل حوكمة وإدارة المشروع الذي سيتم تطبيقه في إطار المشروع.
الشكل ( )1حوكمة المشروع وهيكل اإلدارة
الرقابة
مكت األمم المتحدة لخدمة المشاريع
المكتب اإلقليمي والمركز الرئيسي

مكتب األمم المتحدة لخدمة المشاريع
مكتب اليمن

وحدة التنفيذ  -صندوق
صيانة الطرق

وحدة إدارة مشروع المياه
الحضرية

مشروع األشغال العامة

المتابعة الخارجية
(المستقلة)

اللجنة الفنية
مكتب األمم المتحدة لخدمة
المشاريع ،مشروع األشغال
العامة ،وحدة تنفيذ صندوق
صيانة الطرق ،وحدة إدارة
مشروع المياه الحصرية ،البنك
الدولي كمراقب

الكيانات المحلية األخرى
حسب الحاجة

 .53دعررررم التنفيررررر والرقابررررة مرررررن جانرررر البنرررررك الرررردولي .سددددديقوم فريددددق العمدددددل التددددابع للبندددددك الدددددولي ،بالتنسددددديق
الوثيدددددددق مدددددددع وحددددددددة إدارة مكتدددددددب الددددددديمن والممارسدددددددات العالميدددددددة المشددددددداركة ،بتقدددددددديم الددددددددعم لتنفيدددددددذ
المشدددددروع وفدددددق جدددددداول زمنيدددددة .وسددددديقوم البندددددك الددددددولي بالتنسددددديق الوثيدددددق مدددددع مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة
لخدمات المشاريع من أجل تنفيذ المشروع واإلشراف عليه بشكل عام.
 .54الرقابررررررة مررررررن جانرررررر مكترررررر األمررررررم المتحرررررردة لخرررررردمات المشرررررراريع .لدددددددى المكتددددددب هيكددددددل إقليمددددددي يضددددددم
مكتدددددب إقليمدددددي ومركدددددز رئيسدددددي فدددددي عمدددددان ،األردن .ولددددددى هدددددذا الهيكدددددل قددددددرة راسدددددخة فدددددي مجددددداالت
التمويدددددددل والمشدددددددتريات والمدددددددوارد البشدددددددرية وتكنولوجيدددددددا المعلومدددددددات واألمدددددددن والدددددددذي سددددددديقدم الددددددددعم
والمشدددددددورة حسدددددددب الحاجدددددددة .وباإلضدددددددافة إلدددددددى ذلدددددددك ،سدددددددوف يتدددددددولى مستشدددددددار إقليمدددددددي رقابدددددددة وإدارة
العمليددددددات فددددددي المنطقددددددة ويقدددددددم المشددددددورة اإلداريددددددة للمدددددددير اإلقليمددددددي .ويتلقددددددى المكتددددددب اإلقليمددددددي الدددددددعم
مدددددن المركدددددز الرئيسدددددي لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع فدددددي كوبنهددددداغن ،الددددددانمرك ،المكلدددددف
باإلشددددددراف المؤسسددددددي وتقددددددديم الدددددددعم علددددددى مسددددددتوى العددددددالم لبددددددرامج مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات
المشددددددداريع ،ويتبندددددددى الممارسدددددددات التاليدددددددة( :أ) المشدددددددورة والددددددددعم المتكدددددددامالن فدددددددي مجدددددددال الممارسدددددددة،
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وتقددددددددديم المشددددددددورة والموافقددددددددات المتعلقددددددددة بالمعددددددددامالت علددددددددى مسددددددددتويات معينددددددددة (ب) لجنددددددددة العقددددددددود
والممتلكدددددات وتراجدددددع عمليدددددات المشدددددتريات التدددددي تتجددددداوز سدددددقف صدددددالحية مددددددير البرندددددامج فدددددي الددددديمن
والمدددددددددير اإلقليمددددددددي فددددددددي عمددددددددان (ج) فريددددددددق البنيددددددددة التحتيددددددددة وإدارة المشدددددددداريع ،وفريددددددددق المددددددددواطنين
والتغييدددددددر وفريدددددددق التوريددددددددات والعقدددددددود (المشدددددددتريات) وفريدددددددق الماليدددددددة ،وهدددددددذه الفدددددددرق تقدددددددوم بوضدددددددع
سياسددددددات مؤسسددددددية فددددددي مجدددددداالت خبرتهددددددا المحددددددددة ،وتشددددددرف علددددددى تنفيددددددذ السياسددددددات وتنفيددددددذ التميددددددز
والمعددددددايير التشددددددغيلية ،وتقددددددديم التدددددددريب لمددددددو في مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع وتقددددددديم
الددددددددعم للبدددددددرامج ،حسدددددددب الحاجدددددددة .وعلدددددددى المسدددددددتوى القُطدددددددري ،سيستضددددددديف مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة
لخدددددددمات المشدددددداريع فددددددي صددددددنعاء فريددددددق إدارة المشددددددروع ودعددددددم التنفيددددددذ مكددددددون مددددددن مددددددو فين دوليددددددين
ومحليددددددين ويضددددددم الفريددددددق مدددددددير برنددددددامج وأخصددددددائيي المشددددددتريات والشددددددؤون الماليددددددة ،وأخصددددددائي فددددددي
شؤون البيئة والسياسات الوقائية ومسؤول الخدمات اللوجستية ومسؤول إداري.
 .55اللجنررررررة الفنيررررررة .ولتسددددددهيل عمليددددددة تخطدددددديط االسددددددتثمارات وضددددددمان التنسدددددديق بددددددين القطاعددددددات ،سدددددديرأس
مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة خدددددددمات المشدددددداريع لجنددددددة فنيددددددة تضددددددم مندددددددوبين يمثلددددددون الشددددددركاء المحليدددددددين
(مشدددددروع األشدددددغال العامدددددة ،وحددددددة تنفيدددددذ صدددددندوق الطدددددرق الريفيدددددة ووحددددددة إدارة مشدددددروع الميددددداه فدددددي
المندددددداطق الحضددددددرية) .وسيشددددددارك أعضدددددداء آخددددددرون أثندددددداء المشددددددروع ،إذا لددددددزم األمددددددر .وسددددددوف ينضددددددم
البندددددك الددددددولي إلدددددى اللجندددددة الفنيدددددة بصدددددفة مراقدددددب .وستضدددددطلع لجندددددة التعددددداون الفندددددي بددددددور استشددددداري
وتعقددددد اجتماعاتهددددا مددددرتين فدددددي السددددنة وعلددددى أسددددداس عنددددد الحاجددددة .وستشددددمل المهدددددام الرئيسددددية للجنددددة مدددددا
يلددددددي( :أ) إجددددددراء اسددددددتعراض دوري للتقدددددددم المحددددددرز فددددددي تنفيددددددذ المشددددددروع وتقددددددديم توصدددددديات للتحسددددددين،
حسدددددددب االقتضددددددداء (ب) دراسدددددددة المشددددددداريع الفرعيدددددددة المقترحدددددددة لخطدددددددط االسدددددددتثمار السدددددددنوية وإعدددددددداد
قائمددددددددة مختصددددددددرة بالمشدددددددداريع الفرعيددددددددة الموصددددددددى بهددددددددا (ج) التواصددددددددل االسددددددددتراتيجي مددددددددع الجهددددددددات
المانحة األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن المشروع واستثماراته.
 .56الشرررررررركاء المحليرررررررون .وللحفدددددددا علدددددددى القددددددددرات الفنيدددددددة والتنفيذيدددددددة للمؤسسدددددددات القائمدددددددة فدددددددي الددددددديمن،
سدددددديعمل مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع ،قدددددددر اإلمكددددددان وحسددددددب االقتضدددددداء ،مددددددع مشددددددروع
األشدددددددغال العامدددددددة ووحددددددددة التنفيدددددددذ فدددددددي صدددددددندوق صددددددديانة الطدددددددرق ،ووحددددددددة إدارة المشدددددددروع المعنيدددددددة
بالميدددددداه فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية باعتبددددددارهم الشددددددركاء المحليددددددين فددددددي التنفيددددددذ .وقددددددد قددددددام مكتددددددب األمددددددم
المتحددددددددة لخددددددددمات المشددددددداريع بتقيددددددديم القددددددددرات الفنيدددددددة واالئتمانيدددددددة والمشدددددددتريات والضدددددددمانات للشدددددددركاء
المحليدددددين .وبنددددداء علدددددى ذلدددددك ،سددددديقرر المكتدددددب الترتيدددددب التعاقددددددي المالئدددددم مدددددع كدددددل كيدددددان وفقدددددا للمبدددددادئ
التوجيهيدددددة التشدددددغيلية الخاصدددددة بددددده .وسيضدددددطلع الشدددددركاء المحليدددددون بددددددور حاسدددددم فدددددي الجواندددددب الفنيدددددة،
مثددددددل التنسدددددديق مددددددع أصددددددحاب المصددددددلحة المحليددددددين وتحديددددددد االسددددددتثمارات األوليددددددة وإعددددددداد المواصددددددفات
األوليددددددة ،فضددددددال عددددددن تنفيددددددذ األنشددددددطة المخصصددددددة وفقددددددا لخطددددددة التوريدددددددات والمشددددددتريات .وسدددددديحتفظ
المكتدددددددب بالمسدددددددؤولية الشددددددداملة عدددددددن تنفيدددددددذ المشدددددددروع .وخدددددددالل تنفيدددددددذ المشدددددددروع ،يجدددددددوز للمكتدددددددب أن
يضيف شركاء محليين آخرين ،إذا رأى ضرورة لذلك.
 .57خطرررررر االسررررررتثمار السررررررنوية .بالنسددددددبة للسددددددنة األولددددددى ،أعددددددد مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع
قائمددددددة أوليددددددة باألنشددددددطة بالتعدددددداون مددددددع الشددددددركاء المحليددددددين .وبالنسددددددبة للسددددددنوات الالحقددددددة ،سددددددوف يددددددتم
تقددددددديم خطددددددة اسددددددتثمار سددددددنوية للبنددددددك الدددددددولي ُمعدددددددة بمشدددددداركة المددددددواطنين توصددددددي بهددددددا اللجنددددددة الفنيددددددة
يتدددددولى مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع اسدددددتكمالها للحصدددددول علدددددى موافقدددددة البندددددك عليهدددددا قبدددددل
بدددددددء التنفيددددددذ .وسدددددديتم اسددددددتعراض خطددددددط االسددددددتثمار السددددددنوية أثندددددداء التنفيددددددذ لضددددددمان اسددددددتمرار مالءمددددددة
االستثمارات المختارة.
 .58ترررررراري اإلقفررررررال والجرررررردول ال منرررررري للتنفيرررررر  :سدددددديجري تنفيددددددذ األنشددددددطة المخطددددددط لهددددددا فددددددي إطددددددار هددددددذا
المشددددددددروع الطددددددددارئ المقتددددددددرح علددددددددى مدددددددددى  3سددددددددنوات ( 1يندددددددداير  2018إلددددددددى  31ديسددددددددمبر .)2020
وبالتددددددالي سدددددديتم صددددددرف المنحددددددة المقترحددددددة لمؤسسددددددة الدوليددددددة للتنميددددددة المقترحددددددة البالغددددددة  150مليددددددون
دوالر على مدى فترة  3سنوات.
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(ب) رصد وتقييم النتائج
 .59سددددددوف يتددددددولى مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع المسددددددؤولية عددددددن رصددددددد النتددددددائج وضددددددمان أن
يدددددتم الرصدددددد والمتابعدددددة المنتظمدددددة ألنشدددددطة تنفيدددددذ المشدددددروع (علدددددى سدددددبيل المثدددددال مدددددن خدددددالل الزيدددددارات
الميدانيدددددة لمواقدددددع التنفيدددددذ) ومتابعدددددة شدددددركائه المحليدددددين بصدددددورة منتظمدددددة وكدددددذلك رصدددددد التقددددددم المحدددددرز
نحدددددو مؤشدددددرات النتدددددائج وفقدددددا إلطدددددار النتدددددائج (انظدددددر القسدددددم السدددددادس) .وبدددددالنظر إلدددددى تطدددددور الصدددددراع ا
والوضدددددع األمندددددي فدددددي الددددديمن ،سدددددوف يكفدددددل مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة أن تسدددددتجيب عمليدددددة رصدددددد النتدددددائج
للظدددددروف المتغيدددددرة علددددددى األرض .وكجدددددزء مدددددن عمليددددددة تقدددددديم التقدددددارير ،فدددددد ن المكتدددددب سددددديقدم خددددددرائط
محدثدددددة بواسدددددطة نظدددددام المعلومددددددات العالميدددددة لمنددددداطق المشدددددروع للمسدددددداعدة فدددددي رصدددددد التقددددددم المحددددددرز
فيمددددددا يتعلددددددق باألنشددددددطة ذات الصددددددلة بالبنيددددددة التحتيددددددة .وعددددددالوة علددددددى ذلددددددك ،سدددددديعد الشددددددركاء المحليددددددون
تقدددددارير مرحليدددددة فصدددددلية ،يتدددددولى مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة دراسدددددتها وتبادلهدددددا مدددددع البندددددك الددددددولي .وسدددددوف
يقددددددم المكتدددددب األمدددددم المتحددددددة للبندددددك الددددددولي تقدددددارير فنيدددددة وماليدددددة مرحليدددددة حدددددول أنشدددددطة المشدددددروع كدددددل
سدددددتة أشدددددهر وفقدددددا لنمدددددوذج يدددددتم االتفددددداق عليددددده .وسيتضدددددمن التقريدددددر الفندددددي مدددددا يلدددددي( :أ) ملخصدددددا للتقددددددم
المحدددددرز والسدددددياق الدددددذي ينفدددددذ فيددددده المشدددددروع (ب) األنشدددددطة التدددددي تدددددم تنفيدددددذها خدددددالل الفتدددددرة المشدددددمولة
بددددددالتقرير (ج) أي تحددددددديات تمدددددد مواجهتهددددددا مددددددع التدددددددابير المتخددددددذة حيددددددال ذلددددددك (د) التغييددددددرات التددددددي
أدخلددددد أثنددددداء التنفيدددددذ ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك أي تغييدددددرات فدددددي الميزانيدددددة (هدددددـ) إنجدددددازات ونتدددددائج المشدددددروع مدددددع
اإلشارة إلى المؤشرات المحددة (و) خطة العمل للفترة القادمة للتقرير.
 .61وباإلضددددددافة إلددددددى أنشددددددطة الرصددددددد والتقيدددددديم المنتظمددددددة التددددددي يقددددددوم بهددددددا مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة ،سددددددوف
يسددددتعين المكتدددددب بوكيدددددل خددددارجي مسدددددتقل لخددددددمات المتابعدددددة كمددددا هدددددو مبدددددين فددددي إطدددددار المكدددددون الفرعدددددي
 3-2إلجراء تحقيق مستقل لنتائج المشاريع الفرعية الممولة في إطار المشروع.
 .61وسددددددوف يجددددددري البنددددددك الدددددددولي بعثددددددات "شدددددداملة" منتظمددددددة لدددددددعم التنفيددددددذ مددددددع مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخدددددددمات المشدددددداريع لمناقشددددددة التقدددددددم المحددددددرز وترتيبددددددات التنفيددددددذ ومعددددددايير تحديددددددد أولويددددددات االسددددددتثمار
للمشددددداريع الفرعيدددددة وخطدددددط االسدددددتثمار .وسدددددتجرى هدددددذه البعثدددددات كدددددل سدددددتة أشدددددهر علدددددى األقدددددل بهددددددف:
(أ) اسدددددددتعراض التقددددددددم المحدددددددرز فدددددددي التنفيدددددددذ وتحقيدددددددق األهدددددددداف اإلنمائيدددددددة للمشدددددددروع والمؤشدددددددرات
المتوسددددددطة (ب) تقددددددديم الدددددددعم بخصددددددوص أي قضددددددايا قددددددد تنشددددددأ فيمددددددا يتعلددددددق بالتنفيددددددذ (ج) تقددددددديم الدددددددعم
الفنددددددي المتعلددددددق بالتنفيددددددذ وتحقيددددددق النتددددددائج وبندددددداء القدددددددرات (د) مناقشددددددة المخدددددداطر وتدددددددابير التخفيددددددف ذات
الصدددددددلة (هدددددددـ) متابعدددددددة األداء العدددددددام للمشدددددددروع مدددددددن خدددددددالل التقدددددددارير المرحليدددددددة وتقدددددددارير مراجعدددددددة
الحسابات والزيارات الميدانية ،متى وكلما أمكن ذلك.
 .62وبددددالنظر إلددددى ترتيبددددات تنفيددددذ المشددددروع ومددددا يددددرتبط بدددده مددددن مخدددداطر عاليددددة ،فدددد ن دور البنددددك فددددي رصددددد
النتدددددددائج وتقييمهدددددددا سيشدددددددمل أيضدددددددا تحديدددددددد الددددددددروس المسدددددددتفادة ذات الصدددددددلة وتقدددددددديم توصددددددديات بشدددددددأن
أنشدددددددطة البندددددددك الددددددددولي فدددددددي المسدددددددتقبل فدددددددي سدددددددياقات مماثلدددددددة بشدددددددأن جواندددددددب معيندددددددة مثدددددددل الفعاليدددددددة
واالستدامة وطرق التنفيذ.
(ج) االستدامة
 .63سرررررروف يعرررررر ز المشررررررروع المقتررررررر اسررررررتدامة أنشررررررطته بطرررررررق متنوعررررررة .أوالا ،يهدددددددف المشددددددروع إلددددددى
الحفدددددا علدددددى قددددددرة المؤسسدددددات الوطنيدددددة علدددددى التنفيدددددذ ودعمهدددددا مدددددن خدددددالل اسدددددتخدام الشدددددركاء المحليدددددين
(مشددددددروع األشددددددغال العامددددددة ووحدددددددة إدارة المشددددددروع المعنيددددددة بالميدددددداه فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية ووحدددددددة
التنفيدددددذ فدددددي صدددددندوق صددددديانة الطدددددرق) لتسدددددهيل تنفيدددددذ المشدددددروع ومدددددن خدددددالل العمدددددل عدددددن قدددددرب مدددددع
الجهدددددات المحليددددددة (المجددددددالس المحليددددددة فددددددي المدددددديريات ،المؤسسددددددات المحليددددددة للميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي
وغيرهددددددا) لتقددددددديم الخدددددددمات الهامددددددة .وهددددددذا سيسدددددداعد فددددددي الحفددددددا علددددددى قدددددددرة آليددددددات تقددددددديم الخدددددددمات
المحليدددددة الهامدددددة خدددددالل األزمدددددة ،كمدددددا يمكدددددن أن يسددددداعد ذلدددددك علدددددى تمكدددددين االنتقدددددال السدددددلس لمهدددددام تقدددددديم
الخددددددددمات إلدددددددى الحكومدددددددة بمجدددددددرد انتهددددددداء األزمدددددددة .ثانيدددددددا ،سدددددددوف يعمدددددددل المشدددددددروع علدددددددى إشدددددددراك
المجتمعدددددات المحليدددددة لتحديدددددد االحتياجدددددات الملحدددددة بالنسدددددبة للسدددددكان فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية فدددددي الددددديمن.
وسيسددددددتعيد سددددددالمة العناصددددددر الرئيسددددددية لنظددددددام تقددددددديم الخدددددددمات المتعطددددددل ،وتددددددوفير المدددددددخالت لتسددددددهيل
اسدددددددتعادة تقدددددددديم الخددددددددمات ،ودعدددددددم عمليدددددددات التشدددددددغيل والصددددددديانة .ثالثدددددددا ا ،سدددددددوف يختدددددددار المشدددددددروع
االسدددددددتثمارات علدددددددى أسددددددداس المعدددددددايير التاليدددددددة لضدددددددمان االسدددددددتدامة( :أ) أن تكدددددددون جدددددددزءا مدددددددن قاعددددددددة
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أصدددددددول قائمدددددددة (ب) مسدددددددتوى الضدددددددرر أو التوقدددددددف عدددددددن العمدددددددل (األعطدددددددال) (ج) أهميدددددددة االسدددددددتثمار
بالنسددددددبة لسددددددالمة الشددددددبكة وإمدددددددادات الخدددددددمات (د) األثددددددر المحتمددددددل علددددددى المسددددددتفيدين ،وال سدددددديما فيمددددددا
يتعلق باالعتبارات الصحية ،وعلى األخص وباء الكوليرا و (ه÷) األولويات المجتمعية.
(د) االرتباط ببرامج الطوارئ األخر لمجموعة البنك الدولي ودور الشركاء
 .64ترررررم تصرررررميم المشرررررروع بحيررررر يكمرررررل مشررررراريع االسرررررتجابة الطارئرررررة الحاليرررررة لمجموعرررررة البنرررررك الررررردولي
فررررري الررررريمن ،بحيررررر يصرررررب جررررر ءا ال يتجررررر أ مرررررن االسرررررتجابة الطارئرررررة للبنرررررك الررررردولي فررررري للررررريمن .ومدددددن
خدددددالل إعدددددادة تقدددددديم الخددددددمات فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية ،فددددد ن هدددددذا المشدددددروع يكمدددددل برندددددامج االسدددددتجابة
الطارئددددددة لألزمددددددة فددددددي الدددددديمن والددددددذي يركددددددز علددددددى تحسددددددين سددددددبل العددددددي والبنيددددددة التحتيددددددة والخدددددددمات
بصدددددورة أساسدددددية فدددددي المنددددداطق الريفيدددددة .عدددددالوة علدددددى ذلدددددك ،سينسدددددق المشدددددروع عدددددن كثدددددب مدددددع مشدددددروع
المشدددددددروع الطدددددددارئ للصدددددددحة والتغذيدددددددة فدددددددي الددددددديمن  -التمويدددددددل اإلضدددددددافي الثددددددداني ( )P164466مدددددددن
خدددددالل اسدددددتكمال نهدددددج البنيدددددة التحتيدددددة الثقيلدددددة للمشدددددروع الطدددددارئ للصدددددحة والتغذيدددددة فدددددي قطددددداع الميددددداه
والصدددددددرف الصدددددددحي مدددددددع االسدددددددتثمارات المسدددددددتهدفة صدددددددغيرة ومتوسدددددددطة الحجدددددددم التدددددددي تهددددددددف إلدددددددى
إصالح محطات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المدينة.
 .65ولتفررررررادي االزدواجيررررررة فرررررري األنشررررررطة عبررررررر القطاعررررررات المدعومررررررة ،سينسررررررق مكترررررر األمررررررم المتحرررررردة
لخرررررردمات المشرررررراريع بشرررررركل وثيررررررق مررررررع المررررررانحين والشررررررركاء اآلخرررررررين .ويقدددددددم مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لتنسددددديق الشدددددؤون اإلنسدددددانية المسددددداعدة فدددددي تقدددددديم خددددددمات محسدددددنة للميددددداه والصدددددرف الصدددددحي مدددددن خدددددالل
الصدددددددندوق المركدددددددزي للطدددددددوارئ والصدددددددندوق اإلنسددددددداني الخددددددداص بددددددداليمن واليونيسددددددديف ب جمدددددددالي مبلدددددددغ
وقدددددددددره حددددددددوالي  45مليددددددددون دوالر .أطلددددددددق برنددددددددامج األمددددددددم المتحدددددددددة اإلنمددددددددائي مشددددددددروع االسددددددددتجابة
الطارئدددددددة إلدارة النفايدددددددات الصدددددددلبة فدددددددي تعدددددددز فدددددددي كدددددددانون الثددددددداني  /ينددددددداير  ،2016بهددددددددف اسدددددددتعادة
الخدددددددمات المتوقفددددددة لجمددددددع النفايددددددات الصددددددلبة لحددددددوالي  460 000شددددددخص .وعددددددالوة علددددددى ذلددددددك ،يعمددددددل
مشددددددددروع االتحدددددددداد األوروبددددددددي (اإلجددددددددراء الخدددددددداص بدددددددداليمن  )2017/2016علددددددددى اسددددددددتعادة مرافددددددددق
الرعايدددددة الصدددددحية األساسدددددية مدددددن خدددددالل المشددددداريع المجتمعيدددددة ويدددددوفر معددددددات لمصدددددادر الطاقدددددة البديلدددددة
والمتجددددددددددة وتحسددددددددين الميدددددددداه وإدارة النفايددددددددات الطبيددددددددة بميزانيددددددددة إجماليددددددددة قدددددددددرها  320مليددددددددون دوالر
أمريكددددددي .وقددددددد رفعدددددد وزارة التنميددددددة الدوليددددددة فددددددي المملكددددددة المتحدددددددة التمويددددددل اإلنسدددددداني المخصددددددص
للدددددديمن فددددددي عددددددام 2017م بددددددأكثر مددددددن الضددددددعف ،حيددددددث خصصدددددد  120مليددددددون دوالر لتقددددددديم اإلمدددددددادات
الطبيددددددة والميدددددداه والغددددددذاء والتغذيددددددة ومددددددواد اإليددددددواء الطددددددارئ .ولمعالجددددددة أثددددددر تفشددددددي وبدددددداء الكددددددوليرا،
قامدددددد الوكالدددددددة األمريكيددددددة للتنميدددددددة الدوليددددددة بتوسددددددديع نطددددددداق جهودهددددددا فدددددددي مجددددددال الميددددددداه والصدددددددرف
الصددددددحي مددددددن خددددددالل المسدددددداهمة بمبلددددددغ  19مليددددددون دوالر قدددددددمتها لليونيسدددددديف هددددددذا العددددددام .ويقددددددوم البنددددددك
اإلسددددالمي للتنميددددة بتنفيددددذ عدددددد مددددن المشدددداريع فددددي الددددديمن ،بمددددا فددددي ذلددددك التدددددخالت فددددي الطددددرق والميددددداه
والصرف الصحي والكهرباء ،فضال عن المبادرات الزراعية والصحية.

.4

المخاطر الرئيسية

(أ) التصنيف العام للمخاطر وشر المخاطر الرئيسية
 .66تصررررررنف المخرررررراطر العامررررررة الترررررري تهرررررردد تحقيررررررق هرررررردف المشررررررروع علررررررى أنهررررررا "مرتفعررررررة" .وبمددددددا أن
المشدددددروع سدددددينفذ فدددددي سدددددياق صدددددراع محفدددددوف بالمخددددداطر ،فددددد ن المخددددداطر الرئيسدددددية التدددددي قدددددد تعرقدددددل
تنفيددددددذ المشددددددروع بصددددددورة فعالددددددة تشددددددمل مددددددا يلددددددي :المخدددددداطر السياسددددددية ومخدددددداطر الحوكمددددددة ومخدددددداطر
االقتصددددددداد الكلدددددددي ومخددددددداطر التصدددددددميم الفندددددددي والمخددددددداطر البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة والمخددددددداطر االئتمانيدددددددة
ومخدددددداطر األطددددددراف ذات العالقددددددة .وبندددددداء علددددددى إطددددددار مجموعددددددة البنددددددك الدددددددولي الخدددددداص بالمخدددددداطر،
سددددديتم تقيددددديم ومراجعدددددة المخددددداطر الخاصدددددة بهدددددذا المشدددددروع علدددددى أسددددداس مندددددتظم لضدددددمان تخطددددديط وتنفيدددددذ
عمليدددددددددات االسددددددددددتجابة المناسددددددددددبة للمخدددددددددداطر ذات الصدددددددددلة ورصددددددددددد فعاليتهددددددددددا واتخدددددددددداذ اإلجددددددددددراءات
التصحيحية عندما ال توفر االستجابات حلول فعالة.
 .67تصررررررنف المخرررررراطر السياسررررررية والمتعلقررررررة بالحوكمررررررة علررررررى أنهررررررا "مرتفعررررررة" .إن الصددددددراع الدددددددائر فددددددي
الدددديمن يمكددددن أن يعيددددق تنفيددددذ هددددذا المشددددروع بشددددكل كبيددددر .كمددددا أن تدددددهور الحالددددة األمنيددددة قددددد يددددؤدي إلددددى
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إعاقدددددددة التنفيدددددددذ الفعدددددددال واإلشدددددددراف المندددددددتظم علدددددددى أنشدددددددطة المشدددددددروع .وباإلضدددددددافة إلدددددددى ذلدددددددك ،فددددددد ن
السددددديطرة علدددددى المنددددداطق الجغرافيدددددة فدددددي البلدددددد مدددددن قبدددددل مختلدددددف الفصدددددائل السياسدددددية أو المسدددددلحة يمكدددددن
أن تددددددؤدي إلددددددى التددددددددخل واالسددددددتهداف غيددددددر المناسدددددددب واختيددددددار األنشددددددطة .ونظدددددددراا ألن مكتددددددب األمدددددددم
المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع سدددددوف يتدددددولى المسدددددؤولية عدددددن تنفيدددددذ المشدددددروع واإلشدددددراف عليددددده ،فسدددددوف
يسددددددعى إلدددددددى ضدددددددمان الحيددددددداد السياسددددددي والموضدددددددوعية مدددددددن خدددددددالل العمددددددل مدددددددع المؤسسدددددددات المحليدددددددة
واصدددددددحاب المصدددددددلحة علدددددددى األرض .وقدددددددد تدددددددم اختيدددددددار النطددددددداق الجغرافدددددددي للمشدددددددروع علدددددددى أسددددددداس
بياندددددات السدددددكان بحيدددددث يدددددتم اسدددددتهداف المددددددن متوسدددددطة إلدددددى كبيدددددرة الحجدددددم .واعتبددددداراا مدددددن السدددددنة الثانيدددددة
مدددددن التنفيدددددذ ،سدددددوف يدددددتم إشدددددراك المجتمعدددددات المحليدددددة فدددددي اختيدددددار االسدددددتثمارات وتحديدددددد أولوياتهدددددا مدددددن
خددددالل عمليددددات محددددددة إلشددددراك المدددددواطنين تعتمددددد علددددى السددددياق .ومددددع ذلدددددك ،وعلددددى الددددرغم مددددن وجدددددود
العديد من تدابير التخفيف ،تبقى المخاطر السياسية والحوكمة المتبقية "مرتفعة".
 .68تصررررررنف مخرررررراطر االقتصرررررراد الكلرررررري علررررررى أنهررررررا "مرتفعررررررة" .يعتبددددددر األثددددددر االقتصددددددادي لألزمددددددة كددددددارثي
علدددددى الددددديمن ،وأدى إلدددددى تفددددداقم األداء االقتصدددددادي الهددددد والمتهالدددددك أصدددددالا قبدددددل انددددددالع الصدددددراع .وفدددددي
عدددددددام 2015م ،انكمددددددد االقتصددددددداد بنحدددددددو  %28مدددددددن النددددددداتج المحلدددددددي اإلجمدددددددالي ،فدددددددي حدددددددين أشدددددددارت
التقددددددديرات إلددددددى أن التضددددددخم بلددددددغ حددددددوالي  .%40وأسددددددفرت الضددددددغوط الماليددددددة الناتجددددددة عددددددن ذلددددددك عددددددن
انخفددددداض حددددداد فدددددي اإلنفددددداق الحكدددددومي فدددددي عدددددام ( 2015مدددددن نحدددددو  28فدددددي المائدددددة مدددددن النددددداتج المحلدددددي
اإلجمددددددالي فددددددي عددددددام 2014م إلددددددى  21فددددددي المائددددددة) .ولددددددم تعددددددد الحكومددددددة اليمنيددددددة قددددددادرة علددددددى تمويددددددل
التكدددددداليف التشددددددغيلية للخدددددددمات العامددددددة ،وهندددددداك أدلددددددة علددددددى عدددددددم دفددددددع رواتددددددب المددددددو فين الحكددددددوميين
بسبب النقص الحاد في اإليرادات العامة.
 .69تُصرررررررنيف مخررررررراطر االسرررررررتراتيجيات والسياسرررررررات القطاعيرررررررة علرررررررى أنهرررررررا "مرتفعرررررررة" .ففدددددددي الوضدددددددع
الحددددددالي ،تفتقددددددر الدددددديمن إلددددددى أي اسددددددتراتيجيات أو سياسددددددات قطاعيددددددة طويلددددددة األجددددددل .وتحولدددددد أولويددددددات
القطددددداع مدددددن التركيدددددز علدددددى المدددددديين المتوسدددددط والطويدددددل إلدددددى اسدددددتعادة الخددددددمات الحيويدددددة علدددددى المددددددى
القصددددددير .ويعددددددالج المشددددددروع ،جزئيددددددا ،حالددددددة الطددددددوارئ الراهنددددددة عددددددن طريددددددق التركيددددددز علدددددد اسددددددتعادة
الخددددددمات مدددددن خدددددالل األنشدددددطة ذات األثدددددر الكبيدددددر ،مدددددع إشدددددراك الكياندددددات المحليدددددة وأصدددددحاب المصدددددلحة
لضدددددمان مسدددددتوى كددددداف مدددددن األولويدددددة بدددددين القطاعدددددات والتنسددددديق مدددددع التددددددخالت الطارئدددددة المماثلدددددة فدددددي
البلد .وتوفر أنشطة المشروع خطوة أولية نحو التعافي على المديين المتوسط والطويل.
 .71تررررررم تصررررررنيف مخرررررراطر التصررررررميم الفنرررررري للمشررررررروع علررررررى أنهررررررا "كبيرررررررة" .ويددددددتم التخفيددددددف مددددددن حدددددددة
المخددددداطر مدددددن خدددددالل إدراج المروندددددة فدددددي تصدددددميم المشدددددروع الدددددذي يتددددديح للجهدددددة المنفدددددذة (مكتدددددب األمدددددم
المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع) التددددددأقلم مددددددع المخدددددداطر المتطددددددورة .وتددددددم الحفددددددا علددددددى بسدددددداطة تصددددددميم
األنشددددددطة القطاعيددددددة الفرديددددددة ،مددددددع مراعدددددداة القيددددددود الحاليددددددة المتمثلددددددة فددددددي ضددددددعف قدددددددرات المؤسسددددددات
المحليدددددددة والمقددددددداولين مدددددددن القطددددددداع الخددددددداص فدددددددي البلدددددددد .وسددددددديتولى مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة لخددددددددمات
المشدددددداريع إدارة المخدددددداطر الفنيددددددة حيددددددث أثبدددددد امتالكدددددده للخبددددددرة فددددددي مجددددددال التوريدددددددات والمشددددددتريات
16
وتطوير البنية التحتية والخدمات االستشارية الفنية وإدارة المشاريع في سياقات مماثلة.
 .71ترررررررم تصرررررررنيف مخررررررراطر القررررررردرات المؤسسرررررررية للتنفيررررررر واالسرررررررتدامة علرررررررى أنهرررررررا "كبيررررررررة" .وسددددددديتولى
مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع تنفيددددددذ المشددددددروع بدددددددعم مددددددن الشددددددركاء المحليددددددين حسددددددب
االقتضدددددداء .ويعتمددددددد المشددددددروع علددددددى الشددددددركاء المحليددددددين الددددددذين عملددددددوا مددددددع البنددددددك الدددددددولي لسددددددنوات
عديدددددة فددددي تنفيددددذ مشددددداريع ممولددددة مددددن المؤسسدددددة الدوليددددة للتنميددددة .وقددددد أثبددددد هددددؤالء الشددددركاء المحليدددددون
القددددددرة علدددددى العمدددددل خدددددالل الصدددددراع الجددددداري (وإن كدددددان ذلدددددك بمسدددددتويات مختلفدددددة) .ومدددددن شدددددأن إشدددددراك
المؤسسدددددات المحليدددددة أثنددددداء التنفيدددددذ أن يحدددددافظ علدددددى قددددددرتها علدددددى التنفيدددددذ .وعدددددالوة علدددددى ذلدددددك ،سددددديجلب
مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع مزيجددددددا ا مددددددن الخبددددددرات الدوليددددددة والمحليددددددة لتنفيددددددذ المشددددددروع
المقتددددددرح .وأثندددددداء التنفيددددددذ ،هندددددداك احتمددددددال أن يددددددؤدي تصدددددداعد النددددددزاع إلددددددى مزيددددددد مددددددن التدددددددهور فددددددي
الوضددددددع األمنددددددي وإمكانيددددددة إجددددددالء المددددددو فين .وسدددددديتم التخفيددددددف مددددددن حدددددددة هددددددذه المخدددددداطر مددددددن خددددددالل
خطدددددة اسدددددتمرارية تصدددددريف األعمدددددال لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع والتدددددي مدددددن شدددددانها أن
16

لقد تم بالفعل اعتماد العديد من عمليات وخدمات مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع بصورة مستقلة من قبل هيئات خارجية ،منها :إدارة الجودة –
آيزو  ،9001إدارة المشروع – مجموعة  ،APMGمعهد إدارة المشاريع ،المستوى الذهبي في استعراض التوريدات المستدامة من قبل المعهد المعتمد
للمشتريات والتوريدات ( ،)CIPSوقد حصل نظام إدارة البيئة التابع لمكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع على شهادة اآليزو .14001
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تتدددددديح للمكتددددددب مواصددددددلة تنفيددددددذ المشددددددروع إلددددددى أقصددددددى حددددددد ممكددددددن مددددددن خددددددالل مو فيدددددده المحليددددددين
المتواجدين في الميدان.
 .72تصرررررررنف المخررررررراطر االئتمانيرررررررة علرررررررى أنهرررررررا "مرتفعرررررررة" ،نظدددددددراا لوجدددددددود عوامدددددددل المخددددددداطر المرتبطدددددددة
بالفسدددددداد واالحتيددددددال فددددددي مختلددددددف مراحددددددل التنفيددددددذ الفنددددددي والتوريدددددددات والمشددددددتريات وكددددددذلك الدددددددورات
الماليددددددة .وسدددددديعمل هيكدددددددل إدارة المشددددددروع ومعدددددددايير إدارة المشدددددداريع الخاصددددددة بمكتدددددددب األمددددددم المتحددددددددة
لخدددددددمات المشدددددداريع علددددددى ضددددددمان الشددددددفافية والفصددددددل بددددددين المهددددددام .وسدددددديكون مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخددددددددمات المشددددددداريع مسدددددددؤوال عدددددددن إدارة المخدددددددداطر االئتمانيدددددددة ،ووضدددددددع مجموعدددددددة مدددددددن إجددددددددراءات
اإلدارة الماليددددددة بندددددداء علددددددى سياسددددددته بهدددددددف التصدددددددي للممارسددددددات االحتياليددددددة وتددددددوفير ضددددددمانات معقولددددددة
بددددأن األمددددوال تسددددتخدم لألغددددراض التددددي قُدددددم مددددن أجلهددددا .وتحقيقددددا ا لهددددذه الغايددددة ،سددددوف يطددددور المكتددددب
آليدددددة للرقابدددددة فدددددي الوقددددد الحقيقدددددي والشدددددفافية والمسددددداءلة مدددددن خدددددالل نظدددددام مخصدددددص لتعقدددددب النفقدددددات
ونشددددددر المعلومددددددات قددددددائم علددددددى نظددددددام المعلومددددددات العالميددددددة ،فضددددددال عددددددن تحليددددددل منشددددددورات وسددددددائل
التواصددددددل االجتمدددددداعي .وقددددددد تشددددددمل المخدددددداطر المتعلقددددددة بالتوريدددددددات والمشددددددتريات حدددددداالت تددددددأخير فددددددي
االسددددددتجابة الطارئددددددة بسددددددبب إجددددددراءات الموافقددددددة الداخليددددددة للمكتددددددب .وسدددددديم التخفيددددددف مددددددن حدددددددة هددددددذه
المخددددداطر مدددددن خدددددالل تفدددددويض الصدددددالحيات لمكتدددددب المددددددير اإلقليمدددددي لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات
المشدددددداريع حسددددددب الحاجددددددة ،ومددددددن خددددددالل االسددددددتناد إلددددددى إجددددددراءات المشددددددتريات فددددددي حدددددداالت الطددددددوارئ
المعمدددددول بهدددددا فدددددي مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع .وتشدددددمل مخددددداطر المشدددددتريات مدددددا يلدددددي:
( )1إمكانيددددددة عدددددددم تددددددوفر مقدددددددمي الخدددددددمات المحليددددددين وعدددددددم قدددددددرة مقدددددددمي العطدددددداءات المحليددددددين علددددددى
تقددددددديم عطدددددداءاتهم والضددددددمان البنكددددددي األولددددددي وضددددددمان حسددددددن التنفيددددددذ مددددددن البنددددددوك التجاريددددددة المحليددددددة
الموثوقدددددددة ( )2القيدددددددود المفروضدددددددة علدددددددى االسدددددددتيراد إلدددددددى البلدددددددد ،وتدددددددوافر وتندددددددوع أصدددددددناف السدددددددلع
المطلوبدددددة داخدددددل البلدددددد .وللتخفيدددددف مدددددن حددددددة هدددددذه المخددددداطر ،أجدددددرى مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخدددددددمات
المشاريع تقييما ا أوليا ا للسوق.
 .73تررررررم تصررررررنيف المخرررررراطر البيئيررررررة واالجتماعيررررررة علررررررى أنهررررررا "مرتفعررررررة" .ويرجددددددع هددددددذا التصددددددنيف أساسددددددا
إلدددددددى إمكانيدددددددة سددددددديطرة النخبدددددددة علدددددددى االسدددددددتثمارات مدددددددن قبدددددددل المسدددددددتفيدين النافدددددددذين أو الدددددددذين لدددددددديهم
عالقددددددات وروابددددددط أفضددددددل .وسدددددديتم التخفيددددددف مددددددن مخدددددداطر اإلقصدددددداء االجتمدددددداعي مددددددن خددددددالل االعتمدددددداد
علددددددى آليددددددة تشدددددداركية وذات شددددددفافية مددددددن القاعدددددددة إلددددددى القمددددددة لتحديددددددد األولويددددددات بغيددددددة تحديددددددد أنشددددددطة
المشددددددروع .وسدددددديتم وضددددددع مبددددددادئ توجيهيددددددة قويددددددة للتنفيددددددذ يددددددتم تفصدددددديلها فددددددي دليددددددل تشددددددغيل المشددددددروع
لضدددددددمان االسدددددددتهداف المناسدددددددب واالنفتددددددداح والشدددددددمولية والعدالدددددددة والمشددددددداركة الفاعلدددددددة للمدددددددواطنين فدددددددي
الددددددنهج التشدددددداركي الددددددذي يعتمددددددده المشددددددروع .كمددددددا أن إطددددددار اإلدارة البيئيددددددة واالجتماعيددددددة وآليددددددة جبددددددر
المظدددددالم ذات العالقدددددة سدددددوف تسددددداعد علدددددى التخفيدددددف مدددددن اآلثدددددار البيئيدددددة واالجتماعيدددددة السدددددلبية المحتملدددددة
الناجمددددددة عددددددن اختيددددددار وتنفيددددددذ األنشددددددطة .وسدددددديقوم وكيددددددل الرصددددددد المسددددددتقل الددددددذي سدددددديتم التعاقددددددد معدددددده
برصدددددددد ومراقبدددددددة االمتثدددددددال للضدددددددمانات البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة .وبمدددددددا أن المشدددددددروع سددددددديدعم تددددددددخالت
إدارة النفايددددددات الصددددددلبة ،وبددددددالنظر إلددددددى أن الوضددددددع الحددددددالي لمواقددددددع (مقالددددددب) القمامددددددة غيددددددر معروفددددددة
وربمددددا يكددددون قددددد تعددددرض للتدددددهور بسددددبب األزمددددة ،فدددد ن الددددتخلص غيددددر السددددليم مددددن النفايددددات الصددددلبة قددددد
يشدددددكل بعدددددض المخددددداطر الصدددددحية والبيئيدددددة .ولضدددددمان الدددددتخلص السدددددليم مدددددن النفايدددددات الصدددددلبة التدددددي تدددددم
جمعهدددددا فدددددي إطدددددار المشدددددروع  -وقبدددددل أي اسدددددتثمار فدددددي هدددددذا القطددددداع  -سددددديتم إجدددددراء تقيددددديم لمددددددى مالئمدددددة
موقدددددددع مقالدددددددب النفايدددددددات الحاليدددددددة (انظدددددددر أيضدددددددا الفقدددددددرة  .)31ولتفدددددددادي المخددددددداطر الصدددددددحية والبيئيدددددددة
المحتملددددددة المرتبطددددددة بعدددددددم معالجددددددة ميدددددداه الصددددددرف الصددددددحي المجمعددددددة أو سددددددوء معالجتهددددددا ،لددددددن تحدددددددث
االسددددددتثمارات فددددددي مجددددددال الصددددددرف الصددددددحي إال إذا كاندددددد سلسددددددلة التوريددددددد ابتددددددداء مددددددن جمددددددع ميدددددداه
الصددددددرف الصددددددحي وصددددددوالا إلددددددى معالجتهددددددا النهائيددددددة تعمددددددل بصددددددورة كاملددددددة أو أنهددددددا أصددددددبح تعمددددددل
بصورة طبيعية من خالل استثمارات المشروع.
 .74تصرررنف مخرررراطر أصررررحاب المصررررلحة علرررى أنهررررا "مرتفعررررة" .ونظددددراا للطبيعدددة الطارئددددة لهددددذا المشددددروع ،سدددديتم
تطبيدددق المشددداركة المجتمعيدددة المنظمدددة بددددءا مدددن السدددنة الثانيدددة مدددن التنفيدددذ ،المدددر الدددذي يخلدددق احتمدددال حددددوث
مخددداطر فيمدددا يتعلدددق برضدددا المسدددتفيدين عدددن أنشدددطة السدددنة األولدددى التدددي سددديتم تحديددددها بالتشددداور مدددع شدددركاء
التنفيدددذ المحليدددين .وسددديتم التخفيدددف مدددن هدددذه المخددداطر عدددن طريدددق تشدددجيع الشدددركاء المحليدددين علدددى التشددداور مدددع
المجددددالس المحليددددة فددددي المددددديريات و/أو المجتمعددددات المحليددددة الختيددددار االسددددتثمارات فددددي السددددنة األولددددى .كمددددا
سددديعمل المشدددروع أيضدددا ا علدددى التخفيدددف بصدددورة جزئيدددة مدددن هدددذه المخددداطر مدددن خدددالل تعزيدددز الشدددفافية ورسدددم
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خدددرائط لجميدددع األنشدددطة فدددي بوابدددة الكترونيدددة لنظدددام المعلومدددات العالميدددة .ويسدددتطيع المدددواطنين قيدددد شدددكاواهم
فيما يتعلق بسيطرة النخب من خالل آلية جبر المظالم.

 .5ملخص التقييم
(أ) التحليل االقتصادي
 .75سدددددوف يسدددددتفيد نحدددددو  1.4مليدددددون يمندددددي مدددددن األنشدددددطة واالسدددددتثمارات المخططدددددة للمشدددددروع علدددددى مددددددى
فتدددددرة ثددددددالث سددددددنوات .ويقدددددددر معدددددددل العائددددددد االقتصدددددادي اإلجمددددددالي للمشددددددروع بنسددددددبة  94.3فددددددي المائددددددة
مدددددن االسددددددتثمار .وبسددددددبب عددددددم الوضددددددوح واالفتقددددددار إلدددددى البيانددددددات ،يقدددددددر أن الخددددددمات البلديددددددة الثالثيددددددة
وخدددددددمات إدارة النفايددددددات الصددددددلبة مددددددن شددددددأنها أن تسددددددفر عددددددن معدددددددل عائددددددد اقتصددددددادي محايددددددد .ومددددددن
المتوقددددددع أن تسددددددفر أنشددددددطة المشددددددروع فددددددي جميددددددع القطاعددددددات ا ألخددددددرى المسددددددتهدفة عددددددن معدددددددل عائددددددد
اقتصدددددددددادي إيجدددددددددابي :الميددددددددداه والصدددددددددرف الصدددددددددحي ( )%237.5والطدددددددددرق والنقدددددددددل ( %57والطاقدددددددددة
( .)%40وقددددددد تددددددأثر معدددددددل العائددددددد االقتصددددددادي بشددددددكل كبيددددددر باألنشددددددطة فددددددي قطدددددداع الميدددددداه والصددددددرف
الصددددددحي ،وتحديددددددداا أثددددددره اإليجددددددابي الكبيددددددر علددددددى الصددددددحة والتغذيددددددة ومكافحددددددة الكددددددوليرا وغيرهددددددا مددددددن
األمددددددراض المنقولددددددة بواسددددددطة الميدددددداه .وقددددددد أدرجدددددد اآلثددددددار المترتبددددددة علددددددى التدددددد زر بددددددين االسددددددتثمارات
الداعمددددددة المتبادلددددددة بددددددين قطاعددددددات الميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي والطاقددددددة ضددددددمن حسدددددداب معدددددددل العائددددددد
االقتصادي لقطاع الطاقة.
(ب) التحليل الفني
 .76كددددان للندددددزاع فدددددي الددددديمن أثدددددراا مددددددمراا علدددددى الخددددددمات األساسدددددية فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك
الميددددددداه والصدددددددرف الصدددددددحي وخددددددددمات البلديدددددددة والنقدددددددل والكهربددددددداء فدددددددي المنددددددداطق الحضدددددددرية .وقدددددددد
تعرضدددددد مرافددددددق الخدددددددمات الرئيسددددددية ألضددددددرار أو تدددددددمير ،توقددددددف دفددددددع مرتبددددددات وأجددددددور المددددددو فين
األساسددددديين ،ولدددددم تعدددددد هنددددداك إمددددددادات الوقدددددود وغيرهدددددا مدددددن اإلمددددددادات األساسدددددية ،وكثيدددددرا مدددددا تفتقدددددر
محطدددددات توليدددددد الطاقدددددة للوقدددددود الدددددالزم للتشدددددغيل .وقدددددد تدددددم تصدددددميم المشدددددروع المقتدددددرح لددددددعم اسدددددتعادة
هددددددذه الخدددددددمات األساسددددددية الهامددددددة فددددددي المندددددداطق الحضددددددرية مددددددن خددددددالل نهددددددج متكامددددددل يضددددددمن إقامددددددة
روابدددددط مهمدددددة بدددددين القطاعدددددات كجدددددزء ال يتجدددددزأ مدددددن تصدددددميم أنشدددددطة المشدددددروع .ولضدددددمان التنسددددديق بدددددين
القطاعدددددات ،يعمدددددل المشدددددروع علدددددى تعزيدددددز التعددددداون بدددددين مقددددددمي الخددددددمات والمواقدددددع المشدددددتركة لتقدددددديم
الخدمات التكميلية.
 .77يسدددددتند تصدددددميم المشدددددروع إلدددددى الددددددروس المسدددددتفادة مدددددن التجدددددارب السدددددابقة فدددددي الددددديمن ومدددددن الخبدددددرات
األخدددددرى الواسدددددعة للبندددددك الددددددولي فدددددي عمليدددددات االسدددددتجابة الطارئدددددة فدددددي البلددددددان التدددددي تتسدددددم بالهشاشدددددة
والصدددددراع والعندددددف .وتشدددددمل هدددددذه الددددددروس المسدددددتفادة القيمدددددة المضدددددافة لتعزيدددددز القددددددرة المحليدددددة علدددددى
الصددددددمود مددددددن خددددددالل دعددددددم المؤسسددددددات المحليددددددة للحفددددددا علددددددى قدددددددرتها ،ومرونددددددة تصددددددميم المشددددددروع
الدددددددذي يتددددددديح تحقيدددددددق مكاسدددددددب سدددددددريعة فضدددددددال عدددددددن قابليدددددددة التوسدددددددع الجغرافدددددددي والقطددددددداعي ،وإقامدددددددة
شراكات مع المنظمات التي تستطيع الوصول والتواجد في الميدان.
 .78وقدددددد تدددددم اختيدددددار مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع كوكالدددددة منفدددددذة ومتلقيدددددة ألمدددددوال المؤسسدددددة
الدوليدددددة للتنميددددددة علددددددى أسدددددداس مدددددا يلددددددي( :أ) خبرتدددددده الكبيددددددرة فدددددي إدارة المشدددددداريع المعقدددددددة فددددددي البيئددددددات
التدددددي تتسدددددم بالهشاشدددددة والصدددددراع والعندددددف (ب) خبرتددددده الفنيدددددة فدددددي قطاعدددددات البنيدددددة التحتيدددددة فدددددي المنددددداطق
الحضدددددددددرية (ج) سدددددددددجله الحافدددددددددل فدددددددددي إدارة المشددددددددداريع والمشدددددددددتريات واإلدارة الماليدددددددددة ،و (د) القددددددددددرة
علدددددى سدددددرعة توسددددديع نطددددداق تواجدددددده وحضدددددوره التشدددددغيلي كمدددددا ثبددددد فدددددي سدددددياقات الهشاشدددددة والصدددددراع
والعنف األخرى.
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(ج) اإلدارة المالية
 .79تخضدددددع ترتيبدددددات اإلدارة الماليدددددة للمشدددددروع التفاقيدددددة إطدددددار اإلدارة الماليدددددة والتدددددي تدددددنص علدددددى اسدددددتخدام
القواعددددددد واألنظمددددددة الماليددددددة لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع .ولتددددددوفير خدددددددمات إدارة ماليددددددة
مناسدددددددبة لددددددددعم المشدددددددروع المقتدددددددرح ،أجدددددددرى المكتدددددددب اإلقليمدددددددي لمكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة لخددددددددمات
المشددددداريع فدددددي العاصدددددمة األردنيدددددة عمدددددان تقييمدددددا ا لمخددددداطر المشدددددروع المقتدددددرح والشدددددركاء المحليدددددين فدددددي
الددددديمن .وقدددددام المكتدددددب بوضدددددع خطدددددة إدارة لضدددددمان تدددددوفر عددددددد كددددداف مدددددن المدددددوارد البشدددددرية وأنظمدددددة
اإلدارة الماليددددددة فددددددي الدددددديمن فددددددي الوقدددددد المناسددددددب .وسدددددديتم تفصدددددديل ترتيبددددددات التنفيددددددذ والرقابددددددة الداخليددددددة
وو ائف الرقابة الداخلية في دليل تشغيل المشروع.
 .81وألغددددددراض هددددددذا المشددددددروع ،سددددددوف يتددددددولى خبيددددددر مددددددالي دولددددددي قيددددددادة وحدددددددة إدارة الشددددددؤون الماليددددددة
التابعدددددة لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع فدددددي مكتدددددب الددددديمن يعاونددددده مو فدددددان ماليدددددان أحددددددهما
وشددددددريك واآلخددددددر مسدددددداعد .ويسددددددتند تصددددددميم هيكددددددل التو يددددددف الددددددذي اقترحدددددده مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخدددددددمات المشدددددداريع إلددددددى تقييمدددددده لشددددددركاء التنفيددددددذ المحليددددددين وأدوارهددددددم ومسددددددؤولياتهم فددددددي مجددددددال اإلدارة
الماليددددددددة .وسددددددددتكون وحدددددددددة اإلدارة الماليددددددددة التابعددددددددة للمكتددددددددب مسددددددددؤولة عددددددددن مهددددددددام اإلدارة الماليددددددددة
والصدددددددرف اليوميدددددددة للمشدددددددروع .وستشدددددددمل هدددددددذه المسدددددددؤوليات مدددددددا يلدددددددي( :أ) قيدددددددد جميدددددددع معدددددددامالت
المشددددددروع (ب) ضددددددمان الفصددددددل بددددددين المهددددددام وفقددددددا للنظددددددام المددددددالي واللددددددوائح الماليددددددة لمكتددددددب األمددددددم
المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع (ج) إعددددددداد وتقددددددديم تقددددددارير ماليددددددة تفصدددددديلية لغددددددرض االسددددددتخدام الددددددداخلي
وتقدددددددديمها إلدددددددى البندددددددك الددددددددولي ،والتدددددددي سدددددددتتعقب االلتزامدددددددات والنفقدددددددات بحسدددددددب القطددددددداع والمديندددددددة
والمكدددددون والنشددددداط (د) العمدددددل مدددددع المدددددو فين الفنيدددددين إلعدددددداد توقعدددددات نقديدددددة كافيدددددة (هدددددـ) إعدددددداد طلبدددددات
السدددددددحب (و) التسدددددددويات البنكيدددددددة (ز) ضدددددددمان كفددددددداءة و دددددددائف الرقابدددددددة الداخليدددددددة وفقدددددددا للدددددددوائح مكتدددددددب
األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع ودليدددددل تشدددددغيل المشدددددروع .وسيواصدددددل المكتدددددب اإلقليمدددددي فدددددي عمدددددان
تزويددددددد مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع فددددددي الدددددديمن بالدددددددعم الفنددددددي والخدددددددمات االستشددددددارية
واإلشراف.
 .81وسددددديقوم مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع بمدددددا يلدددددي( :أ) االحتفدددددا بنظدددددام لدددددإلدارة الماليدددددة ،بمدددددا
فدددددددي ذلدددددددك السدددددددجالت والحسدددددددابات ،علدددددددى أن تعكدددددددس التعدددددددامالت المتعلقدددددددة بأنشدددددددطة المشدددددددروع ،وفقدددددددا
لمتطلبددددددات أنظمتدددددده الماليددددددة (ب) االحتفددددددا بحسدددددداب منفصددددددل لدددددددفتر األسددددددتاذ (حسدددددداب مراقبددددددة المنحددددددة)
فددددي سددددجالته لقيددددد التعددددامالت الماليددددة لهددددذا المشددددروع (ج) إعددددداد تقددددارير ماليددددة مرحليددددة غيددددر مدققددددة كددددل
سدددددتة أشدددددهر ،وفقدددددا للمعدددددايير المحاسدددددبية المحدددددددة وفدددددق األنظمدددددة الماليدددددة الخاصدددددة بددددده وبحسدددددب النمدددددوذج
المتفددددددق عليدددددده مددددددع البنددددددك الدددددددولي ،علددددددى أن تعكددددددس وتتعقددددددب النفقددددددات المتعلقددددددة بالمنحددددددة المقدمددددددة مددددددن
المؤسسددددددة الدوليددددددة للتنميددددددة .ويددددددتم تقددددددديم التقددددددارير الماليددددددة المرحليددددددة غيددددددر المدققددددددة إلددددددى البنددددددك الدددددددولي
خالل موعد ال يتجاوز  45يوما ا من نهاية فترة الستة األشهر.
 .82سددددددوف يكفددددددل مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع أن تددددددتم مراجعددددددة حسددددددابات أنشددددددطة المشددددددروع
وفددددددق اللددددددوائح الماليددددددة الخاصددددددة بدددددده ووفددددددق أحكددددددام اتفاقيددددددة إطددددددار اإلدارة الماليددددددة .عددددددالوة علددددددى ذلددددددك،
سدددددددوف يحدددددددتفظ مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة لخددددددددمات المشددددددداريع بجميدددددددع السدددددددجالت (العقدددددددود والطلبيدددددددات
والفددددواتير واإليصدددداالت وغيرهددددا مددددن الوثددددائق) التددددي تثبددددد جميددددع النفقددددات التددددي تددددم سددددحبها مددددن حسددددداب
المنحدددددة وذلدددددك لمددددددة سدددددنة علدددددى األقدددددل مدددددن اسدددددتالم البندددددك الددددددولي للتقريدددددر المدددددالي النهدددددائي الدددددذي تدددددم
خاللهدددددا سدددددحب آخدددددر دفعدددددة مدددددن حسددددداب المنحدددددة .وسيخضدددددع حسددددداب مراقبدددددة المنحدددددة حصدددددريا لترتيبدددددات
المراجعددددددة الداخليددددددة والخارجيددددددة التددددددي تطبددددددق علددددددى مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع علددددددى
النحو المبين في أنظمته المالية.
 .83ولتدددددوفير ضدددددمانات معقولدددددة بدددددأن أمدددددوال المشدددددروع سدددددتنفق لألغدددددراض التدددددي قُددددددم مدددددن أجلهدددددا ،سددددديتم
اتبدددددداع الترتيبددددددات التاليددددددة( :أ) االعتمدددددداد علددددددى آليددددددات الرقابددددددة الداخليددددددة لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات
المشدددددداريع وو ددددددائف الرقابددددددة الداخليددددددة فددددددي كافددددددة ترتيبددددددات اإلدارة الماليددددددة وصددددددرف األمددددددوال ،وتوثيددددددق
النفقدددددددات والتقدددددددارير التفصددددددديلية (ب) الددددددددفع المباشدددددددر للمقددددددداولين وكدددددددذلك الضدددددددوابط المتعلقدددددددة بالمبدددددددالغ
المقدمددددددة إلددددددى الشددددددركاء المحليددددددين (ج) التعاقددددددد مددددددع خبددددددراء فنيددددددين لإلشددددددراف علددددددى تنفيددددددذ األنشددددددطة (د)
اسددددددتخدام وكيددددددل الرصددددددد المسددددددتقل للتحقددددددق مددددددن التنفيددددددذ الفعلددددددي لألنشددددددطة والتددددددزام الكيانددددددات المحليددددددة
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بالترتيبدددددات االئتمانيدددددة علدددددى النحدددددو المتفدددددق عليددددده مدددددع مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع (هدددددـ)
آليددددددة للرقابددددددة فددددددي الوقدددددد الحقيقددددددي والشددددددفافية والمسدددددداءلة مددددددن خددددددالل نظددددددام لتعقددددددب النفقددددددات ونشددددددر
المعلومدددددات قدددددائم علدددددى نظدددددام المعلومدددددات العالميدددددة (و) تقدددددديم خدددددرائط حديثدددددة لنظدددددام المعلومدددددات العالميدددددة
لمندددددداطق المشددددددروع للمسددددددداعدة فددددددي رصدددددددد التقدددددددم المحدددددددرز وتعزيددددددز اإلشدددددددراف علددددددى المشددددددداريع (ز)
اسددددددتخدام وسدددددددائل التواصددددددل االجتمددددددداعي لتحليدددددددل آراء المجتمعددددددات المحليدددددددة حددددددول المشددددددداريع الفرعيدددددددة
فدددددددي الوقددددددد الحقيقدددددددي ،وتحديدددددددد اإلشدددددددارات الحمدددددددراء لالحتيدددددددال والفسددددددداد والمعاملدددددددة غيدددددددر المتسددددددداوية
للمجتمعدددددات المحليددددددة ،واسددددددتكمال آليددددددة جبددددددر المظددددددالم ،و (ح) تسددددددليم التقددددددارير الماليددددددة و المرحليددددددة علددددددى
أساس نصف سنوي.
 .84تررررردفق األمررررروال وترتيبرررررات الصررررررف .تدددددم تبسددددديط ترتيبدددددات تددددددفق األمدددددوال مدددددن البندددددك الددددددولي إلدددددى مكتدددددب
األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع لضددددددمان تددددددوفر األمددددددوال فددددددي الوقدددددد المناسددددددب لتنفيددددددذ المشددددددروع
المقتددددددرح .وسدددددديتم صددددددرف أمددددددوال المنحددددددة إلددددددى الحسدددددداب المصددددددرفي الرسددددددمي لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخددددددمات المشددددداريع علدددددى أسددددداس التقدددددارير الماليدددددة المرحليدددددة غيدددددر المدققدددددة .وسدددددتغطي طلبدددددات الصدددددرف
النفقددددات المتوقعددددة لمدددددة اثنددددي عشددددر شددددهراا .وسددددتقدم طلبددددات السددددحب إلددددى البنددددك الدددددولي كددددل سددددتة أشددددهر
لتوثيدددددق األمددددددوال التدددددي تددددددم صدددددرفها وطلددددددب دفعددددددة جديددددددة تغطددددددي المبلدددددغ الددددددذي يتوقعددددده مكتددددددب األمددددددم
المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع بحسدددددن نيدددددة للنفقدددددات خدددددالل األشدددددهر التسدددددعة التاليدددددة حتدددددى تددددداريخ إغدددددالق
المشروع .وستتم تسوية المبالغ المسحوبة سابقا ا على أساس ميزانية المشروع.
 .85وسدددددديتلقى مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع عائدددددددات المنحددددددة إلددددددى حسدددددداب مؤسسددددددي مركددددددزي
ومدددددن ثددددددم يقددددددوم بتخصدددددديص األمددددددوال الالزمددددددة لتمويددددددل المشددددددروع .وسدددددديبدأ التنفيددددددذ مددددددن خددددددالل تحويددددددل
األمدددددوال إلدددددى حسددددداباته المحليدددددة فدددددي الددددديمن و  /أو يقدددددوم بالددددددفع مدددددن أي مدددددن حسددددداباته الخارجيدددددة بحسدددددب
مدددددا يدددددتم االتفددددداق عليددددده فدددددي العقدددددود .وسددددديحتفظ مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع فدددددي الددددديمن
بحسدددددددابات محليدددددددة وسددددددديجري تحويدددددددل األمدددددددوال إليهدددددددا علدددددددى أسددددددداس مندددددددتظم .وللتخفيدددددددف مدددددددن وطدددددددأة
التحدددددددديات المحتملدددددددة المرتبطدددددددة باسدددددددتخدام النظدددددددام المصدددددددرفي المحلدددددددي ،قدددددددام مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة
بوضع آلية دفع إضافية يقوم من خاللها بتسديد مستحقات الموردين نقداا داخل البلد.
 .86التمويرررررل برررررأثر رجعررررري .قدددددد يقدددددوم المشدددددروع بتمويدددددل مبلدددددغ يصدددددل إلدددددى  2مليدددددون دوالر أمريكدددددي ابتدددددداء
مدددددن  15أغسدددددطس  2017مدددددن أجدددددل )1 :التحضدددددير لألنشدددددطة المدعومدددددة فدددددي إطدددددار المشدددددروع (بمدددددا فدددددي
ذلددددددك علددددددى سددددددبيل المثددددددال ال الحصددددددر ،فددددددواتير الكميددددددات والتصددددددميم التفصدددددديلي ووثددددددائق المناقصددددددات) و
( )2النفقددددددات المؤهلددددددة لتكدددددداليف التشددددددغيل المترتبددددددة علددددددى الحضددددددور التشددددددغيلي لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخدمات المشاريع في اليمن لتنفيذ المشروع.
(د) المشتريات
 .87نظدددرا لتفعيدددل السياسدددة التشدددغيلية ( )2.30فيمدددا يخدددص الددديمن ،سددديتبع مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع
إجدددراءات المشدددتريات والتوريددددات الخاصدددة بددده كترتيبدددات بديلدددة للمشدددتريات المسدددموح بهدددا بموجدددب القسدددم الثالدددث
مدددن سياسدددة إطدددار المشدددتريات الجديددددة للبندددك الددددولي .وقدددد تدددم تقيددديم إجدددراءات الشدددراء الخاصدددة بمكتدددب األمدددم
المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع ووجدددددت أنهددددا مقبولددددة لدددددى البنددددك الدددددولي بموجددددب اتفاقيددددات أخددددرى .ويوصددددى
بترتيبدددات التنفيدددذ هدددذه فدددي إطدددار اسدددتراتيجية المشدددتريات الخاصدددة بالمشددداريع اإلنمائيدددة .وهدددذا الترتيدددب الخددداص
بالمشتريات يعتبر ترتيبا ا مناسبا ا للغرض لعدة أسباب:
(أ) تنددددرج أنشدددطة المشدددتريات المقترحدددة فدددي إطدددار هدددذا المشدددروع ضدددمن واليدددة مكتدددب األمدددم المتحددددة
لخدددددمات المشدددداريع .وهددددو يسددددتخدم نفددددس آليددددة التنفيددددذ المطبقددددة فددددي بلدددددان أخددددرى ،مثددددل العددددراق
وأفغانستان.
(ب) يتسددددم هددددذا الترتيددددب الخدددداص بالتنفيددددذ بالمرونددددة ويمكددددن أن يعتمددددد علددددى قدددددرة الشددددركاء المحليددددين
(مشدددروع األشدددغال العامدددة ،ووحددددة التنفيدددذ بصدددندوق صددديانة الطدددرق ووحددددة إدارة المشدددروع المعنيدددة
بالميددداه فدددي المنددداطق الحضدددرية) لألنشدددطة تحددد السدددقف الدددذي يحددددده مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات
المشاريع.
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(ج) لدددددى مكتددددب األمددددم المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع آليددددات للتأهددددب والتعبئددددة والتددددي تمكددددن مددددن تحقيددددق
المستوى األمثل للمشتريات والتوريدات في حاالت الطوارئ.
(د) تدددوفر ترتيبدددات المشدددتريات والتوريددددات الخاصدددة بمكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع ضدددمانات
معقولة بأنه سيتم استخدام التمويل المقدم من البنك الدولي لألغراض المحددة لذلك.
(ه) لددددى مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع مجموعدددة واسدددعة مدددن االتفاقيدددات اإلطاريدددة المبرمدددة مدددع
مددوردين تددم تددأهيلهم مسددبقا ("االتفاقيددات طويلددة األجددل") والتددي يمكددن االسددتفادة منهددا فددي تقددديم طلبددات
شراء للسلع على وجه السرعة.
 .88إدارة المشررررررتريات .سدددددديكون لدددددددى مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع فريددددددق مشددددددتريات يعمددددددل
فدددددي مكتبددددده الواقدددددع فدددددي صدددددنعاء .وسددددديتولى قيدددددادة هدددددذا الفريدددددق خبيدددددر متخصدددددص فدددددي مجدددددال المشدددددتريات
الدوليددددددة يشددددددرف علددددددى  4-3خبددددددراء وطنيددددددين للمشددددددتريات لتنفيددددددذ أنشددددددطة المشددددددتريات اليوميددددددة .وتندددددداط
سددددددلطة اتخدددددداذ القددددددرارات فددددددي مجددددددال المشددددددتريات بمدددددددير البرنددددددامج القُطددددددري المقدددددديم .ويوافددددددق المدددددددير
اإلقليمددددددي لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع علددددددى العقددددددود التددددددي تتجدددددداوز قيمتهددددددا مددددددا يعددددددادل
 250,000دوالر أمريكددددددي .وسددددددتقوم لجنددددددة المشددددددتريات فددددددي المركددددددز الرئيسددددددي لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة
لخددددددددمات المشددددددداريع بمراجعدددددددة القدددددددرارات المتعلقدددددددة بدددددددالعقود التدددددددي تزيدددددددد قيمتهدددددددا عدددددددن مليدددددددون دوالر.
وتعقددددددد اللجنددددددة استعراضددددددات افتراضددددددية مددددددرتين فددددددي األسددددددبوع .ويسددددددتطيع المدددددددير اإلقليمددددددي أن يطلددددددب
عقدددددد اجتمددددداع مخصدددددص فدددددي حالدددددة المشدددددتريات الهامدددددة ذات اإلطدددددار الزمندددددي الضددددديق .وإذا مدددددا تدددددم تقدددددديم
طلبدددددات علدددددى أسددددداس اتفاقيدددددات قائمدددددة طويلدددددة األجدددددل مدددددع مدددددوردي المكتدددددب ،فدددددال حاجدددددة إلدددددى إجدددددراء
استعراضات من جانب اللجنة.
 .89عتبررررررة المراجعررررررة المسرررررربقة .بمددددددا أن مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع هددددددو منظمددددددة تابعددددددة
لمنظومددددددة األمددددددم المتحدددددددة وسدددددديتبع إطددددددار وإجددددددراءات المشددددددتريات الخاصددددددة بدددددده ،فلددددددن يخضددددددع أي عقددددددد
السدددددتعراض قبلدددددي أو بعددددددي .ويعتبدددددر التحقدددددق مدددددن اإلنجدددددازات واالسدددددتكمال الفعلدددددي لتنفيدددددذ عقدددددود البنيدددددة
التحتيددددددددة جددددددددزء مددددددددن ترتيبددددددددات الرصددددددددد والمتابعددددددددة الخارجيددددددددة (الرصددددددددد المسددددددددتقل) التددددددددي وضددددددددع
للمشروع.
( ) الجوان االجتماعية (بما في ذلك السياسات الوقائية)
 .91الفوائررررررد والمخرررررراطر واآلثررررررار االجتماعيررررررة .سددددددوف يكددددددون للمشددددددروع المقتددددددرح منددددددافع اجتماعيددددددة واسددددددعة
النطدددددداق ألندددددده سدددددديمول البُنددددددى التحتيددددددة االقتصددددددادية واالجتماعيددددددة الصددددددغيرة التددددددي تحددددددددها المجتمعددددددات
المحليدددددة ويحسدددددن فدددددرص الحصدددددول علدددددى الخددددددمات االجتماعيدددددة األساسدددددية فدددددي المددددددن المختدددددارة علدددددى
النحددددددو المفصددددددل فددددددي القسددددددم (/2د) .ومددددددن شددددددأن التحددددددديات االجتماعيددددددة الرئيسددددددية أن تددددددرتبط بمشدددددداركة
المجتمدددددع المحلدددددي فدددددي تحديدددددد وتنفيدددددذ األنشدددددطة ذات األولويدددددة التدددددي سددددديتم تمويلهدددددا مدددددن خدددددالل المشدددددروع
بسددددددبب النددددددزاع والقيددددددود األمنيددددددة .ولددددددن ينطددددددوي المشددددددروع علددددددى حيددددددازة أو اسددددددتمالك األراضددددددي و  /أو
إعدددددادة التدددددوطين ألنددددده سددددديدعم إعدددددادة تأهيدددددل وإعدددددادة إعمدددددار البندددددى التحتيدددددة المتضدددددررة ،وتدددددم التخطددددديط
لتنفيدددددذ جميدددددع األنشدددددطة بنددددداء علدددددى أسدددددس قائمدددددة .غيدددددر أن أنشدددددطة المشدددددروع قدددددد يكدددددون لهدددددا تدددددأثير علدددددى
سددددددبل كسددددددب العدددددددي  ،وبصددددددورة رئيسددددددية علدددددددى المشدددددداريع التجاريددددددة غيدددددددر الرسددددددمية وعمددددددال جمدددددددع
النفايددددددات فددددددي مواقددددددع كددددددب القمامددددددة ،وسدددددديتم تعويضددددددهم عددددددن فقدددددددان مصددددددادر دخلهددددددم .وإذا كددددددان هندددددداك
باسددددددطين أو مندددددداطق سددددددكنية عشددددددوائية فددددددي الموقددددددع أو المنطقددددددة المقترحددددددة ألي أنشددددددطة تكددددددون هندددددداك
حاجدددددة إلدددددى إعدددددادة تدددددوطينهم ،فلدددددن يدددددتم تنفيدددددذ األنشدددددطة .ولهدددددذه األسدددددباب ،تطبدددددق سياسدددددة البندددددك الددددددولي
بشددددددأن إعددددددادة التددددددوطين القسددددددري  4.12ألغددددددراض احترازيددددددة علددددددى المشددددددروع بأكملدددددده .وبمددددددا أندددددده تددددددم
إعددددددداد المشددددددروع بموجددددددب أحكددددددام الفقددددددرة  ،12القسددددددم الثالددددددث مددددددن سياسددددددة البنددددددك (تمويددددددل مشددددددروعات
اسددددددتثمارية) فقددددددد تددددددم وضددددددع خطددددددة عمددددددل للسياسددددددات الوقائيددددددة (انظددددددر الملحددددددق  .)2وبندددددداء علدددددد ذلددددددك،
سدددديتم إعددددداد إطددددار سياسددددة إعددددادة التددددوطين خددددالل سددددتون يومددددا ا مددددن تدددداريخ نفدددداذ المشددددروع لتغطيددددة كامددددل
نطدددددددداق االسددددددددتثمارات المحتملددددددددة .وسدددددددديحدد إطددددددددار سياسددددددددة إعددددددددادة التددددددددوطين المبددددددددادئ واإلجددددددددراءات
المتعلقدددددددة بمتطلبدددددددات التعدددددددويض وإعدددددددادة التدددددددوطين والمبدددددددادئ التوجيهيدددددددة إلعدددددددداد خطدددددددط عمدددددددل إعدددددددادة
التوطين ،إذا لزم األمر.
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 .91المشررررراورات .تمثدددددل المشددددداورات العامدددددة تحدددددديا ا كبيدددددراا فدددددي سدددددياقات الهشاشدددددة والصدددددراع والعندددددف مثدددددل
الددددددديمن .ومدددددددن هندددددددا فددددددد ن الطريقدددددددة البديلدددددددة تتمثدددددددل فدددددددي النظدددددددر فدددددددي اسدددددددتخدام المقدددددددابالت الفرديدددددددة
واالجتماعدددددددات علدددددددى أن تجدددددددري فدددددددي أمددددددداكن آمندددددددة باسدددددددتخدام اسدددددددتبيانات محدددددددددة .وسددددددديقوم الخبيدددددددر
االستشدددددداري الددددددذي سدددددديعد إطددددددار سياسددددددة إعددددددادة التددددددوطين بدددددد جراء اجتماعددددددات مددددددع الوكالددددددة المنفددددددذة
(مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع) وأصدددددحاب المصدددددلحة الرئيسددددديين فدددددي القطاعدددددات الرئيسدددددية
األربعددددددة (الخدددددددمات البلديددددددة الثالثيددددددة وإدارة النفايددددددات الصددددددلبة والميدددددداه والصددددددرف الصددددددحي وإمدددددددادات
الكهربددددددداء للخددددددددمات الحيويدددددددة والطدددددددرق الحضدددددددرية) والمجتمعدددددددات المحليدددددددة .وسددددددديكون الهددددددددف مدددددددن
االجتماعدددددات مدددددع المجتمعدددددات المحليدددددة هدددددو تحديدددددد القضدددددايا الرئيسدددددية وتحديدددددد الكيفيدددددة التدددددي سددددديتم مدددددن
خاللهدددددددا معالجدددددددة مخددددددداوف جميدددددددع األطدددددددراف .وسدددددددتتولى خبيدددددددرة استشدددددددارية إجدددددددراء المشددددددداورات مدددددددع
النساء المستفيدات.
 .92آليرررررة جبرررررر المظرررررالم :سددددديقوم مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع ب نشددددداء وحددددددة فدددددي مكتبددددده فدددددي
صددددددنعاء لمعالجددددددة الشددددددكاوى ذات الصددددددلة بأنشددددددطة المشددددددروع مددددددع نقطددددددة أو نقطتددددددين للتنسدددددديق .وينبغددددددي
تدددددددددوفير نقددددددددداط وصدددددددددول متعدددددددددددة (الهددددددددداتف ،صدددددددددندوق الشدددددددددكاوى ،الموقدددددددددع اإللكتروندددددددددي ،البريدددددددددد
اإللكترونددددددي ،الرسددددددائل النصددددددية ،إلددددددخ) بحيددددددث يكددددددون لدددددددى المسددددددتفيدين طددددددرق مختلفددددددة للتعبيددددددر عددددددن
مخدددددداوفهم .وستنشددددددر بيانددددددات االتصددددددال الخاصددددددة بنقطددددددة (نقدددددداط) تنسدددددديق آليددددددة جبددددددر المظددددددالم باللغددددددة
المحليدددددة علدددددى المسدددددتوى المحلدددددي .وسيضدددددطلع مددددددير برندددددامج مكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع
بالمسددددؤولية العامددددة عددددن معالجددددة الشددددكاوى التددددي تصددددل إلددددى نقدددداط التنسدددديق فيمددددا يتعلددددق بددددأي آثددددار بيئيددددة
و  /أو اجتماعيدددددددة ناجمدددددددة عدددددددن أنشدددددددطة المشدددددددروع .ويدددددددتم تسدددددددجيل الشدددددددكاوى التدددددددي يتلقاهدددددددا المكتدددددددب
وتتبعهدددددا والتحقيدددددق فيهدددددا وتسدددددويتها علدددددى وجددددده السدددددرعة .ويدددددتم تسدددددجيل نسدددددخ مدددددن الشدددددكاوى فدددددي ملفدددددات
األنشطة والتقارير المرحلية ،بما في ذلك عدد الشكاوى ونوعها ونتائج حلها.
(و) الجوان البيئة (بما في ذلك السياسات الوقائية)
 .93فئرررررة التصرررررنيف البيئررررري .وفقدددددا ا للسياسدددددة التشدددددغيلية الخاصدددددة بالبندددددك الددددددولي ( )OP 4.01بشدددددأن التقيددددديم
البيئدددددي ،يصدددددنف هدددددذا المشدددددروع ضدددددمن الفئدددددة (ب) .وقدددددد تدددددم تأجيدددددل أدوات الحمايدددددة لهدددددذا المشدددددروع وفقدددددا
إلجددددددراءات الطددددددوارئ المحددددددددة فددددددي الفقددددددرة  ،12القسددددددم الثالددددددث مددددددن سياسددددددة البنددددددك (تمويددددددل مشددددددروع
اسددددددددتثماري) .كمددددددددا تددددددددم تأجيددددددددل إعددددددددداد إطددددددددار واإلدارة البيئيددددددددة االجتماعيددددددددة ( )ESMFإلددددددددى مرحلددددددددة
التنفيدددددذ .وقدددددد تدددددم تطدددددوير خطدددددة عمدددددل السياسدددددات الوقائيدددددة لتدددددوفير جددددددول زمندددددي مفصدددددل مدددددع خطدددددوات
متتابعة إلعداد أدوات الضمانات ذات الصلة (انظر الملحق .)2
 .94إعرررررداد إطرررررار اإلدارة البيئيررررررة واالجتماعيرررررة .مدددددن المتوقددددددع أن تقتصدددددر اآلثدددددار البيئيددددددة المحتملدددددة لألنشددددددطة
(وفقدددددددا للقسدددددددم /2د) علدددددددى الموقدددددددع وأن تكدددددددون محددددددددودة ،ويمكدددددددن إعادتهدددددددا إلدددددددى وضدددددددعها الطبيعدددددددي
والتخفيددددددف مددددددن وطأتهددددددا .ولضددددددمان اإلدارة السددددددليمة لآلثددددددار البيئيددددددة المحتملددددددة مددددددن أنشددددددطة المشددددددروع،
سددددديتم إعدددددداد إطدددددار لدددددإلدارة البيئيدددددة واالجتماعيدددددة ،والتشددددداور بشدددددأنه واإلفصددددداح عنددددده داخدددددل البلدددددد وعلدددددى
الموقددددددع اإللكترونددددددي الخددددددارجي للبنددددددك الدددددددولي .وسيوصددددددي إطددددددار اإلدارة البيئيددددددة واالجتماعيددددددة باتخدددددداذ
تددددددابير محدددددددة للتخفيدددددف مدددددن اآلثدددددار البيئيدددددة المحتملدددددة الناجمدددددة عدددددن أنشدددددطة المشدددددروع ،وال سددددديما خدددددالل
برندددددامج عمدددددل السدددددنة األولدددددى .وسيتضدددددمن إطدددددار اإلدارة البيئيدددددة واالجتماعيدددددة قائمدددددة مرجعيدددددة يدددددتم مدددددن
خاللهدددددا فحدددددص كدددددل نشددددداط ،بمدددددا فدددددي ذلدددددك األنشدددددطة التدددددي يمكدددددن أن يددددددعمها مكدددددون االسدددددتجابة لحددددداالت
الطدددددوارئ المحتملدددددة .وبنددددداء علدددددى ذلدددددك ،سددددديتم إعدددددداد وتنفيدددددذ أداة تقيددددديم بيئدددددي واجتمددددداعي الحدددددق ،عندددددد
االقتضدددددداء ،قبددددددل بدددددددء أي أنشددددددطة ماديددددددة .وقبددددددل إقددددددرار أي نشدددددداط مقتددددددرح لجمددددددع النفايددددددات الصددددددلبة أو
الدددددتخلص منهدددددا ،سددددديتم إعدددددداد تقيددددديم لمددددددى مالءمدددددة الموقدددددع لتقددددددير وضدددددع مكدددددب النفايدددددات والتأكدددددد مدددددن
تددددددوفر الحددددددد األدنددددددى مددددددن تدددددددابير التخفيددددددف مددددددن المخدددددداطر البيئيددددددة واالجتماعيددددددة المطلوبددددددة .وإذا لددددددزم
األمددددددر ،فدددددد ن التقيدددددديم سيوصددددددي بتنفيددددددذ أنشددددددطة وقائيددددددة والتددددددي يمكددددددن تنفيددددددذها لمعالجددددددة أوجدددددده القصددددددور
القائمة للسماح باستخدام مكب النفايات في إطار المشروع.
 .95اإلجررررررراءات الوقائيررررررة مررررررن جانرررررر مكترررررر األمررررررم المتحرررررردة لخرررررردمات المشرررررراريع والشررررررركاء المحليررررررين.
لددددددددى مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة لخددددددددمات المشددددددداريع إجدددددددراءات وممارسدددددددات تتعلدددددددق بالبيئدددددددة والصدددددددحة
والسدددددددالمة تشدددددددمل مدددددددا يلدددددددي( :أ) خطدددددددة المشدددددددروع للصدددددددحة والسدددددددالمة ،وهدددددددي إطدددددددار إداري لضدددددددمان
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ممارسدددددات بنددددداء أكثدددددر أماندددددا ا ومندددددع األعمدددددال الخطيدددددرة التدددددي يمكدددددن أن تدددددؤدي إلدددددى وقدددددوع حدددددوادث فدددددي
الموقددددددع (ب) عقددددددود موحدددددددة المرفقددددددة بخطددددددة الصددددددحة والسددددددالمة للمشددددددروع كجددددددزء ال يتجددددددزأ منهددددددا و
(ج) بدددددرامج تدريبيددددددة للمدددددو فين العدددددداملين الموقدددددع حددددددول الجواندددددب المتعلقددددددة بالبيئدددددة والصددددددحة والسددددددالمة
قبددددددل بدددددددء المشددددددروع .عددددددالوة علددددددى ذلددددددك ،فدددددد ن الشددددددركاء المحليددددددين لمكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة لخدددددددمات
المشدددددداريع (مشددددددروع األشددددددغال العامددددددة ،ووحدددددددة التنفيددددددذ فددددددي صددددددندوق صدددددديانة الطددددددرق ووحدددددددة إدارة
المشدددددروع المعنيدددددة بالميددددداه فدددددي المنددددداطق الحضدددددرية) لدددددديهم سدددددجال حدددددافال بالنجددددداح فدددددي تنفيدددددذ متطلبدددددات
الضدددددددمانات واالمتثدددددددال لسياسدددددددات البندددددددك الددددددددولي .وقدددددددد احتفظددددددد هدددددددذه الوحددددددددات اإلداريدددددددة بقددددددددراتها
الخاصة بالسياسات الوقائية على الرغم من الصراع الدائر.
 .96إدارة الجوانررررررر الوقائيرررررررة الخاصرررررررة بالمشرررررررروع .ولضدددددددمان اإلدارة السدددددددليمة لجواندددددددب الضدددددددمانات فدددددددي
إطددددددار المشددددددروع ،سينشددددددر المكتددددددب مو فددددددا بيئيددددددا واجتماعيددددددا دائمددددددا فددددددي مكتددددددب صددددددنعاء .وسدددددديتلقى
المو دددددف الددددددعم مدددددن خبيدددددر دولدددددي والدددددذي سددددديكون متدددددوفراا علدددددى أسددددداس عندددددد الحاجدددددة لإلشدددددراف علدددددى
التنفيدددددذ الشدددددامل لجواندددددب الضدددددمانات ورصددددددها ورفدددددع التقدددددارير بشدددددأنها .وباإلضدددددافة إلدددددى ذلدددددك ،سددددديكون
لكدددددل شدددددريك محلدددددي نقطدددددة تنسددددديق للسياسدددددات الوقائيدددددة لضدددددمان االمتثدددددال فدددددي الموقدددددع لتددددددابير التخفيدددددف
البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة ومتطلبدددددددات الصدددددددحة والسدددددددالمة .وسددددددديجري متابعدددددددة تقدددددددارير االمتثدددددددال إلطدددددددار
اإلدارة البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة وإطدددددددار سياسدددددددة إعدددددددادة التدددددددوطين واألدوات البيئيدددددددة واالجتماعيدددددددة الالحقدددددددة
مددددددن خددددددالل تقددددددارير مرحليددددددة منتظمددددددة سدددددديعدها مكتددددددب األمددددددم المتحدددددددة ويتقاسددددددمها مددددددع البنددددددك الدددددددولي.
وسددددددديجري أيضدددددددا ا إدراج التقدددددددارير المتعلقدددددددة بتنفيدددددددذ الضدددددددمانات فدددددددي نطددددددداق آليدددددددة المتابعدددددددة والرصدددددددد
المستقلة.
(ز) التنازل عن سياسات تشغيلية محددة
 .1التنرررازل عرررن تطبيرررق المبرررادئ التوجيهيرررة لمكافحرررة الفسررراد لوكررراالت األمرررم المتحررردة واإلعفررراء مرررن رسرررم االلتررر ام
للمؤسسررررة الدوليررررة للتنميررررة .سددددوف يتبددددع المشددددروع سياسددددات وإجددددراءات البنددددك التشددددغيلية لتمويددددل المشددددروع
االسددتثماري .ومددن أجددل تسددهيل تنفيددذ المشددروع مددن قبددل مكتددب األمددم المتحدددة لخدددمات المشدداريع بصددفته الجهددة
المتلقيدددة للمنحدددة إضدددافة إلدددى كونددده الوكالدددة المنفدددذة للمشدددروع ،فقدددد وافقددد اإلدارة العليدددا للبندددك علدددى التندددازل عدددن
السياستين التاليتين:

أ)

إعفررررراء وكررررراالت األمرررررم المتحررررردة مرررررن الفقررررررة  20مرررررن سياسرررررة البنرررررك ( )BP10.00بشرررررأن تطبيرررررق
المبرررررادئ التوجيهيررررررة للبنررررررك الرررررردولي لمكافحررررررة الفسررررراد .ومددددددن أجددددددل تسددددددهيل تنفيددددددذ مكتددددددب األمددددددم
المتحدددددددة لخدددددددمات المشدددددداريع للمشددددددروع ،وتحديدددددددا مددددددن حيددددددث العنايددددددة الواجبددددددة ورصددددددد عمليددددددات
االحتيددددددددال والفسدددددددداد ،يقتددددددددرح السددددددددماح لمكتددددددددب األمددددددددم المتحدددددددددة لخدددددددددمات المشدددددددداريع باسددددددددتخدام
اإلجددددددراءات الخاصددددددة بوكالددددددة األمددددددم المتحدددددددة المتعلقددددددة بعمليددددددات االحتيددددددال والفسدددددداد ،بدددددددال عددددددن
المبدددددددادئ التوجيهيدددددددة للبندددددددك الددددددددولي الخاصدددددددة بمكافحدددددددة الفسددددددداد .كمدددددددا أن مكتدددددددب األمدددددددم المتحددددددددة
لخدددددمات المشدددداريع يعتبددددر فددددي وضددددع فريددددد يمكندددده مددددن تنفيددددذ أنشددددطة المشددددروع فددددي الدددديمن ،ولدددديس
هنددددداك بدددددديل عملدددددي فدددددي ضدددددوء تصدددددميم وتركيدددددز المشدددددروع .ومدددددن ثدددددم فددددد ن البندددددك لدددددن يكدددددون لددددده
اختصددددداص قضدددددائي لفدددددرض عقوبدددددات علدددددى األطدددددراف التدددددي تتدددددورط بعمليدددددات احتيدددددال وفسددددداد فيمدددددا
يتعلدددددق بالمشدددددروع ،علدددددى الدددددرغم مدددددن أن البندددددك سددددديكون ب مكانددددده تطبيدددددق قائمدددددة التعليدددددق والحرمدددددان
مددددن المشدددددروع لمقاصددددد االهليدددددة واالسددددتحقاق .كمدددددا سدددديحتفظ البندددددك بحقدددده فدددددي التحقيددددق مدددددع أطدددددراف
أخددددددرى غيددددددر وكدددددداالت األمددددددم المتحدددددددة (مثددددددل المددددددوردين) ،فددددددي حددددددين لددددددن يكددددددون ب مكددددددان البنددددددك
االسدددددددتفادة مدددددددن " حقدددددددوق الطدددددددرف الثالدددددددث بددددددد جراء المراجعدددددددة القانونيدددددددة" المضدددددددمنة فدددددددي عقدددددددود
المعامالت مع الموردين واألطراف الثالثة األخرى.

ب) التنرررررررازل عرررررررن أي تطبيرررررررق رسرررررررم التررررررر ام المؤسسرررررررة الدوليرررررررة للتنميرررررررة لمكتررررررر األمرررررررم المتحررررررردة
لخرررررردمات المشرررررراريع خررررررالل فترررررررة المشررررررروع .وفقددددددا للقسددددددم  3.01مددددددن الشددددددروط العامددددددة للمؤسسددددددة
الدوليددددددة للتنميددددددة الخاصددددددة بددددددالقروض والمددددددنح ،يقددددددوم المجلددددددس بمراجعددددددة وتحديددددددد رسددددددوم االلتددددددزام
علدددددى أرصددددددة التمويدددددل غيدددددر المسدددددحوبة علدددددى أسددددداس سدددددنوي .كمدددددا أن سياسدددددة المؤسسدددددة الدوليدددددة
للتنميددددددة ورسددددددوم االلتددددددزام الخاصددددددة بهددددددا للسددددددنة الماليددددددة  ،2018الصددددددادرة والنافددددددذة اعتبدددددداراا مددددددن
تدددددداريخ  1يوليددددددو 2017م ،تحدددددددد رسددددددم االلتددددددزام للسددددددنة الماليددددددة  2018بنسددددددبة صددددددفر فددددددي المائددددددة.

32

البنك الدولي
المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن ()P164190

وبددددددالنظر إلددددددى أن رسددددددم االلتددددددزام الحددددددالي هددددددو صددددددفر فددددددي المائددددددة ،مددددددن المتوقددددددع أن يكددددددون األثددددددر
المالي لهذا اإلعفاء المقترح ضئيال.
( ) آلية جبر المظالم الخاصة بالبنك الدولي
 .2ب مكددان المجتمعدددات المحليدددة واألشدددخاص الدددذين يعتقددددون أنهدددم سدديتأثرون سدددلبا ا مدددن المشدددروع المددددعوم مدددن البندددك
الدددولي أن يتقدددموا بالشددكاوى عبددر آليددات رفددع المظددالم المحددددة علددى مسددتوى المشددروع القددائم أو خدمددة معالجددة
المظدددالم التابعدددة للبندددك الددددولي .حيدددث تضدددمن هدددذه اآلليدددة مراجعدددة الشدددكاوى الدددواردة بشدددكل عاجدددل مدددن أجدددل
معالجددددة الشددددواغل المتصددددلة بالمشددددروع .كمددددا أندددده ب مكددددان المجتمعددددات المحليددددة واألشددددخاص المتضددددررين مددددن
المشدددروع تقدددديم شدددكواهم إلدددى هيئدددة التفتدددي المسدددتقلة التابعدددة للبندددك الددددولي والتدددي سدددوف تحددددد مدددا إذا كدددان
الضددرر قددد وقددع بالفعددل ،أو قددد يقددع الحقددا ،بسددبب عدددم امتثددال البنددك الدددولي لسياسدداته وإجراءاتدده .ويمكددن تقددديم
الشدددكاوى فدددي أي وقددد بعدددد أن يدددتم اإلبدددالغ بتلدددك الشدددواغل مباشدددرة إلدددى البندددك الددددولي ،وتمددد إتاحدددة الفرصدددة
إلدارة البندددك للدددرد عليهدددا .وللحصدددول علدددى معلومدددات عدددن كيفيدددة تقدددديم الشدددكاوى إلدددى دائدددرة التظلمدددات المؤسسدددية
التابعة للبنك الدولي ،يرجى زيارة الموقع التالي:
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service

وللحصدددول علدددى معلومدددات عدددن كيفيدددة تقدددديم الشدددكاوى إلدددى هيئدددة التفتدددي
الموقع التاليwww.inspectionpanel.org :
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 .6إطار النتائج والرصد
إطار النتائج
البلد :الجمهورية اليمنية
اليمن مشروع الطوارئ المتكاملة للخدمات الحضرية
األهداف اإلنمائية للمشروع
إعادة توفير الخدمات األساسية الهامة في المناطق الحضرية في مدن مختارة في الجمهورية اليمنية
مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

اسم المؤشر
االسم :المستفيدون الذين استعادوا
إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية
في المناطق الحضرية

منهم النساء المستفيدات

رئيسي

وحدة
القياس
عدد

النسبة المئوية

خ األساس

الهدف النهائي

التواتر

0.00

1400000.00

نصف سنوي

0.00

49.50

مصدر البيانات  /المنهجية
التقارير والتقديرات الفردية لجميع
المشاريع الفرعية.

المسؤولية عن جمع البيانات
المكتب

الوصف :يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد المستفيدين من أعمال إعادة تأهيل الطرق والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطاقة .عند تجميع عدد المستفيدين من جميع أنشطة المشروع المختلفة ،على الفريق أن يتأكد من عدم
ازدواج الحساب.
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مؤشرات النتائج المتوسطة

اسم المؤشر

رئيسي

االسم :تنفيذ أنشطة الخدمات
البلدية الثالثية

وحدة القياس

خ األساس

العدد

0.00

الهدف النهائي

مصدر البيانات  /المنهجية

التواتر
كل ثالثة أشهر

90.00

تقرير مشروع األشغال العامة

المسؤولية عن جمع
البيانات
مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع /
مشروع األشغال العامة /
آلية الرصد المستقلة

الوصف :يقيس هذا المؤشر عدد المشاريع الفرعية لخدمات البلدية الثالثية (إدارة النفايات الصلبة ،رصف الطرق ،والصرف الصحي في األحياء السكنية ،الحدائق والمساحات الخضراء ،وتصريف مياه األمطار).

عدد

االسم :األشخاص الذين تمكنوا من
الحصول على خدمات المياه
والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها

0.00

600000.00

كل ثالثة أشهر

تقدير يستند إلى عدد السكان في
منطقة تجمع النواتج

مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع  /وحدة
إدارة مشروع المياه في
المناطق الحضرية  /آلية
الرصد المستقلة

الوصف :يقيس هذا المؤشر إجمالي عدد المستفيدين في منطقة مستجمعات المياه من خدمات إعادة تأهيل المياه والصرف الصحي.
االسم :إعادة تأهيل الطرق

✔

كم

0.00

400.00

كل ثالثة أشهر

التحقق من النواتج في الموقع

مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع  /وحدة
إدارة مشروع المياه في
المناطق الحضرية  /آلية
الرصد المستقلة

الوصف:
االسم :توليد الطاقة المدعومة من

ميجاوات ساعة

0.00

60000.00
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خالل المشروع

لخدمات المشاريع  /آلية
الرصد المستقلة

(ميجاوات ساعة)

الوصف :يقيس هذا المؤشر قدرة الطاقة التي يدعمها المشروع ،سواء بالنسبة لقدرة التوليد القائمة أو المركبة حديثا .وقد تشمل قدرة التوليد الطاقة التقليدية والمتجددة.
االسم :المدن التي تم فيها تحديد
أولويات األنشطة بناء على المشاورات
مع المستفيدين.

عدد

0.00

10.00

األنشطة التي تم تحديدها من خالل
مشاركة المرأة في مشاورات
المستفيدين

نسبة مئوية

0.00

30.00

سنوي

تقارير التقدم من آلية الرصد
المستقلة

آلية الرصد المستقلة

الوصف :يقيس هذا المؤشر عدد المدن التي يتم فيها تحديد أولويات المشاريع الفرعية للمشاورات.
االسم :النسبة المئوية لتمويل المشاريع
المنفذة من قبل المقاولين أو الموردين
المحليين

نسبة مئوية

0.00

60.00

كل ستة أشهر

نظام تتبع النفقات

مكتب األمم المتحدة
لخدمات المشاريع

الوصف :يقيس هذا المؤشر النسبة المئوية لتمويل المشروع لألشغال واإلمدادات في إطار المكون  1الذي ينفذه مقاولون أو موردون محليون
االسم :أيام عمل مؤقتة تم خلقها في
إطار المشروع

عدد

1500000.00

0.00

كل ستة أشهر

الوصف :يقيس هذا المؤشر عدد أيام العمل المؤق الناتجة عن التدخالت كثيفة العمالة في الطرق وخدمات البلدية الثالثية في إطار هذا المشروع.
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القيم المستهدفة
مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع السنة المالية
خ األساس

السنة 1

السنة 2

السنة 3

الهدف النهائي

اسم المؤشر
المستفيدون من استعادة إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية
الهامة في المناطق الحضرية

0.00

300000.00

800000.00

1400000.00

1400000.00

عدد النساء المستفيدات من إجمالي المستفيدين

0.00

49.50

49.50

49.50

49.50

مؤشرات النتائج المتوسطة السنة المالية
خ األساس

السنة 1

السنة 2

السنة 3

الهدف النهائي

اسم المؤشر
أنشطة خدمات البلدية الثالثية التي تم تنفيذها

0.00

30.00

60.00

90.00

90.00

األشخاص الذين تمكنوا من الحصول على خدمات المياه والصرف
الصحي التي أعيد تأهيلها

0.00

135000.00

350000.00

600000.00

600000.00

إعادة تأهيل الطرق

0.00

150.00

300.00

400.00

400.00

توليد الطاقة المدعومة من خالل المشروع

0.00

20000.00

40000.00

60000.00

60000.00

المدن التي تم فيها تحديد أولويات األنشطة بناء على المشاورات مع
المستفيدين.

0.00

5.00

8.00

10.00

10.00

األنشطة المستمدة من مشاركة المرأة في مشاورات المستفيدين

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

النسبة المئوية لتمويل المشاريع المنفذة من قبل المقاولين أو الموردين
المحليين

0.00

60.00

60.00

60.00

60.00

أيام عمل مؤقتة تم إنشاؤها في إطار المشروع

0.00

500000.00

1000000.00

1500000.00

1500000.00
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الملحق  :1خطة اإلجراءات الوقائية
)1

خلفية

 .1الفقددرة  12مددن القسددم الثالددث مددن سياسددة البنددك ،تمويددل مشددروعات اسددتثمارية ،تتطلددب إعددداد خطددة عمددل كجددزء
مدددن وثدددائق المشدددروع تتنددداول تطبيدددق السياسدددات البيئيدددة واالجتماعيدددة .ويتمثدددل الهددددف مدددن خطدددة العمدددل فدددي تقدددديم
إرشدددادات بشدددأن كيفيدددة إدارة المشدددروع لمخددداطر السياسدددات الوقائيدددة أثنددداء تنفيدددذ المشدددروع .إن مضدددمون خطدددة
اإلجدددراءات الوقائيدددة يمليددده الهددددف المدددزدوج المتمثدددل فدددي ضدددمان وجدددود خارطدددة طريدددق ملزمدددة قانوندددا لالمتثدددال
للضدددمانات أثنددداء تنفيدددذ المشدددروع وتقدددديم توجيهدددات واضدددحة بشدددأن أندددواع اإلجدددراءات واألدوات الالزمدددة لتيسدددير
التنفيذ السريع للخدمات الطارئة.

)2

األهداف

 .2تهدددددف خطددددة اإلجددددراءات الوقائيددددة إلددددى تددددوفير خطددددة مزمنددددة لضددددمان مددددا يلددددي( :أ) أن تكددددون أدوات وعمليددددات
التقيددديم واإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة المتعلقدددة بالمشدددروع متوافقدددة مدددع التشدددريعات الوطنيدددة فدددي الددديمن وسياسدددات
الضدددمانات التشدددغيلية للبندددك الددددولي ،و (ب) أن يدددتم التنفيدددذ يدددتم بشدددكل دقيدددق وتسلسدددل منطقدددي يتفدددق مدددع أنشدددطة
المشدددروع المتعلقدددة بالجواندددب البيئيدددة واالجتماعيدددة .وهدددذا يعندددي أنددده ينبغدددي ،كمبددددأ عدددام ،أن تسدددتكمل إجدددراءات
التقيدديم البيئددي واالجتمدداعي وأن يددتم اإلعددالن عنهددا والتشدداور حولهددا قبددل )1 :البدددء بتنفيددذ أنشددطة المشددروع التددي
لهدددا عالقدددة بدددالنواحي االجتماعيدددة والبيئيدددة )2 .قبدددل اسدددتكمال التصددداميم النهائيدددة وإبدددرام العقدددود خصوصدددا فدددي
حالة األنشطة المعقدة والتي لها نطاق تغطية واسع.

)3

نطاق المشروع وسياقه

 .3يتضددددمن القسددددم الثدددداني مددددن وثيقددددة التقيدددديم المسددددبق للمشددددروع وصددددفا ا تفصدددديليا ا للمشددددروع الطددددارئ للخدددددمات
الحضدددرية المتكاملدددة فدددي الددديمن ( .)P164190وسددديدعم المشدددروع المقتدددرح التددددخالت التدددي تهددددف إلدددى اسدددتعادة
الخدددددمات الحيويددددة فددددي مدددددن يمنيددددة مختددددارة فددددي القطاعددددات التاليددددة :الخدددددمات البلديددددة الثالثيددددة وإدارة النفايددددات
الصدددلبة 17،الميددداه والصدددرف الصدددحي ،الطدددرق الحضدددرية ،توصددديل الكهربددداء لمرافدددق الخددددمات الحيويدددة وقطددداع
18
اإلسكان.
 .4السررياق القطررري :يجددري تحضددير المشددروع المقتددرح فددي إطددار الفقددرة  12مددن القسددم الثالددث مددن سياسددة البنددك،
أداة تمويدددل المشدددروعات االسدددتثمارية (المشدددروعات فدددي حددداالت الحاجدددة الملحدددة للمسددداعدة أو قيدددود القددددرات)،
نظدددراا لعددددم االسدددتقرار والعندددف الدددذي تشدددهده الجمهوريدددة اليمنيدددة فدددي الوقددد الحدددالي .فمندددذ مدددارس/آذار 2015م،
شددهد الدديمن صددراعا ا مسددلحا ا بمعنددى الكلمددة تركددز فددي المدددن الرئيسددية وأدى إلددى تكبددد خسددائر هائلددة فددي األرواح،
وعمليدددات ندددزوح داخلدددي ،وتددددمير البنيدددة التحتيدددة ،وتوقدددف تقدددديم الخددددمات فدددي القطاعدددات الرئيسدددية فدددي الدددبالد.
وفددددي أغسددددطس/آب 2017م ،أشددددارت وكدددداالت األمددددم المتحدددددة إلددددى أن المستشددددفيات والمنشدددد ت الصددددحية أفددددادت
عدددن اسدددتقبال أكثدددر مدددن  5آالف قتيدددل علدددى األقدددل ،وتجددداوز عددددد الجرحدددى  8آالف .ويقطدددن نصدددف سدددكان هدددذا
البلدددد البدددالغ عدددددهم  26.5مليدددون نسدددمة فدددي منددداطق تتدددأثر بصدددورة مباشدددرة بهدددذه الصدددراع الددددائر .وأدت األزمدددة
إلددى ندددزوح وتشددريد مدددا يزيددد علدددى مليددوني شدددخص داخدددل الددبالد .ويدددؤثر انعدددام األمدددن الغددذائي علدددى حدددوالي 17
مليددون نسددمة ،مددن بيددنهم  7ماليددين نسددمة يعددانون بشدددة مددن انعدددام األمددن الغددذائي .ويعدداني مليونددا طفددل مددن سددوء
التغذيددة الحدداد ،باإلضددافة إلدددى  385ألددف طفددل دون سددن الخامسدددة يعددانون بشدددة مددن سدددوء التغذيددة الحدداد الدددوخيم.
وال يسدددتطيع حدددوالي  15مليدددون نسدددمة الوصدددول إلدددى خددددمات الرعايدددة الصدددحية األساسدددية .ومندددذ انددددالع هددددذا
الصدددراع ،توقدددف تقدددديم الخددددمات العامدددة مثدددل الكهربددداء والمددداء بصدددورة واقعيدددة .ونظدددراا لعددددم تدددوفر إمددددادات
الميددداه التدددي يمكدددن االعتمددداد عليهدددا وعددددم جمدددع القمامدددة ،يواجددده الددديمن تفشدددي وبددداء الكدددوليرا .وفدددي سدددبتمبر/أيلول
 ،2017أشدددارت منظمدددة الصدددحة العالميدددة إلدددى وجدددود أكثدددر مدددن  600ألدددف حالدددة إصدددابة بدددالكوليرا ،وأكثدددر مدددن
 2000حالة وفاة بسبب الكوليرا في  21من أصل  23محافظة.

 17األنشطة المتعلقة ب دارة النفايات الصلبة ال تزال معلقة بانتظار عمليات التقييم القادمة لمدى مالءمة مواقع كب النفايات في المدن التي يغطيها المشروع
 18ال يشمل المكون الفرعي لإلسكان سوى المساعدة الفنية واألعمال التحضيرية الالزمة لالستثمارات المقبلة في هذا القطاع
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)4

االمتثال للسياسات الوقائية الخاصة بالبنك الدولي

 .5نظدددراا لطبيعدددة وحجدددم اآلثدددار البيئيدددة المحتملدددة التدددي قدددد تنشدددأ عدددن أعمدددال إعدددادة التأهيدددل والتحسدددين ذات النطددداق
والحجدددم الصدددغير نسدددبيا ا ،فددد ن المشدددروع المقتدددرح يُصدددنف ضدددمن الفئدددة (ب) .ومدددن المتوقدددع أن يكدددون لألنشدددطة
التددي سددتنفذ ضددمن هددذا المشددروع آثددار بيئيددة واجتماعيددة سددلبية تقتصددر علددى مواقددع التنفيددذ .ولددذلك فقددد تددم إعددداد
خطددددة السياسددددات الوقائيددددة هددددذه خصيصددددا لهددددذه األنشددددطة المقترحددددة لضددددمان أخددددذ الحيطددددة والحددددذر ومعالجددددة
القضددددايا البيئيددددة واالجتماعيددددة مددددن قبددددل الجهددددة المنفددددذة (مكتددددب األمددددم المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع وشددددركائه
المحليدددين) دون تمييدددز .كمدددا تهددددف خطدددة السياسدددات الوقائيدددة أيضدددا ا إلدددى مسددداعدة مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات
المشددداريع علدددى فحدددص جميدددع مشددداريعه الفرعيدددة لمعرفدددة اآلثدددار البيئدددة واالجتماعيدددة المحتملدددة التدددي قدددد تترتدددب
عليهددددا وتحديددددد متطلبددددات اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة ،وتحديددددد أولويددددة االسددددتثمارات .وال يتوقددددع أن تنطددددوي
األنشددطة المقترحددة خددالل السددنة األولددى مددن تنفيددذ المشددروع علددى االسددتيالء القسددري علددى األراضددي ممددا يددؤدي
إلددددى ( )1االنتقددددال أو فقدددددان المددددأوى )2( ،فقدددددان األصددددول أو طددددرق الوصددددول إليهددددا ،أو ( )3فقدددددان مصددددادر
الددددخل أو وسدددائل كسدددب الدددرزق ،بغدددض النظدددر عمدددا إذا كدددان األشدددخاص المتضدددررين مضدددطرون لالنتقدددال إلدددى
مكدددان آخدددر أم ال .ومدددع ذلدددك ،قدددد تحددددث علدددى مددددى فتدددرة تنفيدددذ المشدددروع أي مدددن اآلثدددار الوقائيدددة المدددذكورة ألي
نشدددداط مددددن أنشددددطة المشددددروع .وبندددداء علددددى ذلددددك ،فقددددد تددددم تفعيددددل سياسددددة البنددددك الدددددولي بشددددأن التقيدددديم البيئددددي
( )OP/BP 4.01وسياسدددة إعدددادة التدددوطين القسدددري ( )OP/BP 4.01لهدددذا المشدددروع .وال توجدددد أي أنشدددطة
من الفئة "أ" مؤهلة للحصول على تمويل من المشروع.
 .6وكعمليدددة طارئدددة ،فقدددد تدددم تأجيدددل متطلبدددات تنفيدددذ إطدددار عمدددل لدددإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة
التددددوطين لتوجيدددده إعددددداد وثددددائق إضددددافية للسياسددددات الوقائيددددة  -مثددددل تقيدددديم األثددددر البيئددددي واالجتمدددداعي وخطددددط
لددإلدارة البيئيددة واالجتماعيددة لمواقددع محدددددة وخطددط عمددل إعددادة التددوطين  -حتدددى بدايددة تنفيددذ المشددروع .وسددديقوم
مكتددب األمددم المتحدددة لخدددمات المشدداريع ،قبددل إجددراء تقيدديم علددى مسددتوى النشدداط ،بتطبيددق المعددايير الدددنيا التاليددة
أثنددداء التنفيددددذ :إدراج مددددونات الممارسددددات البيئيدددة الموحدددددة فدددي وثددددائق المناقصدددات لجميددددع المكوندددات الرئيسددددية
والفرعيدددة ،اسدددتعراض ومراقبدددة أي أعمدددال بندددداء كبيدددرة النطددداق مدددن قبددددل األخصدددائيين ،وتنفيدددذ خيدددارات بيئيددددة
واجتماعيدددة سدددليمة للدددتخلص مدددن األنقددداض وتدددوفير ميزانيدددة كافيدددة وتفعيدددل ترتيبدددات إداريدددة مناسدددبة مدددن أجدددل
الرقابة الفاعلة على التنفيذ.
 .7وبالنسدددبة لجميدددع أنشدددطة المشدددروع التدددي قدددد تشدددمل أعمددداال مدنيدددة ،سددديتم وضدددع وتطبيدددق أداة لفحدددص الضدددمانات
االجتماعيدددة والبيئيدددة ،كجدددزء مدددن إطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة ،جنبدددا إلدددى جندددب مدددع األدوات المحدددددة علدددى
مسدددتوى النشددداط التدددي سدددتكون ضدددرورية لتغطيدددة الجواندددب البيئيدددة واالجتماعيدددة ،بمدددا فدددي ذلدددك تقيددديم األثدددر البيئدددي
واالجتمدددداعي علددددى مسددددتوى النشدددداط  ،وخطددددط اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة الخاصددددة بددددالمواقع ،وخطددددط عمددددل
إعددددادة التددددوطين .وثمددددة تدددددابير أخددددرى مددددن شددددأنها أن تسدددداند التنفيددددذ والمتابعددددة واالمتثددددال إلطددددار اإلدارة البيئيددددة
واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين ،بمدددا فدددي ذلدددك( :أ) نشدددر المدددو فين البيئيدددين واالجتمددداعيين علدددى
مسددددتوى القطدددداع ككددددل وعلددددى مسددددتوى القطدددداع الفرعددددي (ب) تقددددارير منتظمددددة حددددول التقدددددم المحددددرز والتددددي
ستتضدددددمن معلومدددددات حدددددول تنفيدددددذ المتطلبدددددات البيئيدددددة واالجتماعيدددددة وتددددددابير التخفيدددددف لخطدددددط اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيدددة الخاصدددة بدددالموقع وخطدددط عمدددل إعدددادة التدددوطين (ج) المتابعدددة والرصدددد مدددن قبدددل طدددرف خدددارجي
مسدددددتقل والدددددذي سددددديقدم تقريدددددرا عدددددن االمتثدددددال لمتطلبدددددات الضدددددمانات وعدددددن تنفيدددددذ تددددددابير التخفيدددددف البيئيدددددة
واالجتماعيددددة ،و (د) بعثددددات اإلشددددراف علددددى المشددددروع التددددي يقددددوم بهددددا البنددددك الدددددولي والتددددي ستشددددمل خبددددراء
متخصصون في التنفيذ البيئي واالجتماعي.
 .8السياسرررة التشرررغيلية رقرررم  :4.01التقيررريم البيئررري .سدددوف يددددعم المشدددروع المقتدددرح إعدددادة تأهيدددل وتدددرميم البنيدددة
التحتيدددة والخددددمات القائمة.وسددديتم تنفيدددذ العمدددل فدددي هدددذه المجددداالت وفقدددا لمتطلبدددات السياسدددة التشدددغيلية رقدددم 4.01
ومن غير المتوقع تفعيل السياسات التشغيلية رقم  4.04و  1.10و  4.11و  4.37و .7.50
 .97السياسررررررة التشررررررغيلية رقررررررم  4.12إعررررررادة الترررررروطين القسررررررري .لددددددن ينطددددددوي المشددددددروع علددددددى أي حيددددددازة
لألراضدددددي أو إعدددددادة تدددددوطين مدددددادي ،كونددددده سددددديدعم إصدددددالح وإعدددددادة إعمدددددار البنيدددددة التحتيدددددة المتضدددددررة،
وجميددددع األنشددددطة التددددي يعتددددزم القيددددام بهددددا سددددتتم علددددى هياكددددل قائمددددة .غيددددر أن أنشددددطة المشددددروع قددددد يكددددون
لهددددددا تددددددأثير علددددددى سددددددبل كسددددددب العددددددي  ،وبصددددددورة رئيسددددددية علددددددى المشدددددداريع التجاريددددددة غيددددددر الرسددددددمية
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وعمدددددال جمدددددع النفايدددددات فدددددي مواقدددددع كدددددب القمامدددددة ،وسددددديتم تعويضدددددهم عدددددن فقددددددان مصدددددادر دخلهدددددم .وإذا
كدددددان هنددددداك باسدددددطين أو منددددداطق سدددددكنية عشدددددوائية فدددددي الموقدددددع أو المنطقدددددة المقترحدددددة ألي أنشدددددطة تكدددددون
هنددددداك حاجدددددة إلدددددى إعدددددادة تدددددوطينهم ،فلدددددن يدددددتم تنفيدددددذ األنشدددددطة .ولهدددددذه األسدددددباب ،تطبدددددق سياسدددددة البندددددك
الدولي بشأن إعادة التوطين القسري  4.12ألغراض احترازية على المشروع بأكمله.
 .9السياسرررة التشرررغيلية رقرررم  :4.11المررروارد الماديرررة الثقافيرررة .بمدددا أن المشدددروع المقتدددرح لدددن يتضدددمن إنشددداء مبدددان
جديددددة بدددل سددديركز علدددى إعدددادة تأهيدددل وتدددرميم وتحسدددين الخددددمات والبندددى التحتيدددة القائمدددة ،مدددن غيدددر المتوقدددع
حدوث أي أضرار للموارد المادية الثقافية.
 .10السياسرررة التشرررغيلية رقرررم  :4.37سرررالمة السررردود .ال يتضدددمن المشدددروع المقتدددرح بنددداء أو تدددرميم أي مدددن السددددود
ولن يتم تنفيذ أي أنشطة قد تؤثر على أي سدود قائمة .ولذلك لن يتم تفعيل هذه السياسة.
 .11السياسرررة التشرررغيلية رقرررم  :7.50المشررراريع التررري تقرررع فررري ممررررات الميرررا الدوليرررة .ال توجدددد أي أنشدددطة ضدددمن
المشروع الحالي تدخل في إطار هذه السياسة التشغيلية.

 )5التسلسل والجدول ال مني المبدئي لتنفي اإلجراءات الوقائية
 .12ووافقددد الوكالدددة المنفدددذة (مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع) علدددى تطبيدددق المعدددايير الددددنيا التاليدددة أثنددداء
التنفيدددددذ( :أ) إدراج مددددددونات الممارسدددددات البيئيدددددة الموحددددددة فدددددي وثدددددائق المناقصدددددات ألعمدددددال إعدددددادة التأهيدددددل
والتحسدددين والبنددداء لكافدددة أنشدددطة المشدددروع (ب) اسدددتعراض ومراقبدددة أي أعمدددال بنددداء كبيدددرة النطددداق مدددن قبدددل
األخصددددددائيين ،و (ج) تنفيددددددذ خيددددددارات سددددددليمة مددددددن الناحيددددددة البيئيددددددة واالجتماعيددددددة إلدارة أي نفايددددددات خطددددددرة
والدددتخلص منهدددا (مثدددل مخلفدددات البنددداء ،والمجددداري والتربدددة الملوثدددة بدددالنفط أو الزيددد أو األنقددداض وغيرهدددا) و
(د) توفير ميزانية كافية وتفعيل ترتيبات إدارية مناسبة من أجل الرقابة الفاعلة على التنفيذز
 .13مددددن المتوقددددع أن يددددؤدي التنفيددددذ المددددزمن لإلجددددراءات الوقائيددددة أدندددداه إلددددى تسددددهيل إدارة اآلثددددار السددددلبية المحتملددددة
والتخفيف من آثارها:
(أ) أثنررررراء اإلعرررررداد للمشرررررروع :تدددددم إعدددددداد نهدددددج مفددددداهيمي وشدددددروط مرجعيدددددة لصدددددياغة إطدددددار اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين وتبادلهدددا مدددع مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع مدددن أجدددل
سرعة مباشرة إعداد األدوات القانونية الخاصة بهذه السياسات الوقائية قبل تاريخ نفاذ المشروع.
(ب) فرري ضرررون سرررتين يومررا مرررن تررراري نفررراذ المشررروع :سددديتم إعدددداد إطددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار
عمدددل سياسدددة إعدددادة التدددوطين واإلفصددداح عنهمدددا ،واللدددذان سددديمثالن وثيقدددة لإلجدددراءات الوقائيدددة الشددداملة التدددي
تدددددنظم المنهجيدددددة والعمليدددددات واإلجدددددراءات الخاصدددددة بالمشددددداريع الفرعيدددددة .وسددددديغطي إطدددددار اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيددددة الموضددددوعات التاليددددة )1 :نطدددداق أنشددددطة المشددددروع )2 .تصددددنيف اآلثددددار المتوقعددددة وأبعادهددددا
ومدددددة اسددددتمرارها )3 .أنددددواع أدوات التقيدددديم /اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة بمددددا فددددي ذلددددك نطدددداق إجددددراءات
التخفيددددف المصددددممة خصيصددددا بحسددددب نددددوع تددددأثير النشدددداط المحدددددد  /أنددددواع التددددأثيرات ،خصوصددددا ا بالنسددددبة
للسددددنة األولدددددى مدددددن برندددددامج األشددددغال )4 .طريقدددددة الفحدددددص البيئدددددي واالجتمدددداعي علدددددى مسدددددتوى النشددددداط
وتصدددددنيف األدوات وتوزيعهدددددا بحسدددددب ندددددوع األثدددددر البيئدددددي أو االجتمددددداعي )5 .مراجعدددددة المؤسسدددددات ذات
العالقدددددددة والالعبدددددددين الرئيسددددددديين واألدوار والمسدددددددؤوليات واإلجدددددددراءات اإلداريدددددددة )6 .تحليدددددددل القددددددددرات
واالحتياجددددات التدريبيددددة )7 .تحددددديث الكلفددددة التقديريددددة لتدددددابير اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة )8 .آليددددة النظددددر
فدددددي الشدددددكاوى )9 .االستشدددددارات )10 .ترتيبدددددات الرقابدددددة والتقيددددديم .كمدددددا سددددديحتوي إطدددددار اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيدددة علددددى قائمددددة إيجابيدددة وسددددلبية بأنشددددطة المشددداريع المؤهلددددة وغيددددر المؤهلدددة .ولددددن يددددتم تنفيددددذ أي
أنشدددطة فدددي المشدددروع ذات مخددداطر وآثدددار بيئيدددة و  /أو اجتماعيدددة قبدددل إعدددداد الوثدددائق البيئيدددة واالجتماعيدددة
(مثدددل خطدددط اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة الخاصدددة بدددالموقع) لدددذلك النشددداط .وسددديغطي إطدددار سياسدددة إعدددادة
التددددوطين المواضدددديع التاليددددة( :أ) وصددددف المشددددروع ومبددددرر إطددددار سياسددددة إعددددادة التددددوطين (ب) األهددددداف
والمبدددادئ الرئيسدددية (ج) األطدددر القانونيدددة والفجدددوات بدددين القدددانون اليمندددي وسياسدددة البندددك الددددولي (د) معدددايير
اإلسددددتحقاق بالنسددددبة لألشددددخاص المتضددددررين (هددددـ) أسدددداليب التقيدددديم والتعددددويض (و) الترتيبددددات المؤسسددددية
إلعددداد خطددط إعددادة التددوطين وتنفيددذها مددن أجددل إعددداد خطددط عمددل إعددادة التددوطين وتقددديم المسددتحقات حيددث
سددديكون لكدددل قطددداع ترتيبدددات مسدددتقلة خاصدددة بددده (ز) إجدددراء مشددداورات مدددع أصدددحاب المصدددلحة (ح) آليدددة
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تسددددوية الشددددكاوى ( )1تكدددداليف إعددددادة التددددوطين ،والميزانيددددة والتمويددددل ( )2الرصددددد والتقيدددديم .ولددددن ينطددددوي
المشدددروع علدددى أي حيدددازة لألراضدددي كونددده سددديدعم إعدددادة تأهيدددل وإعمدددار البندددى التحتيدددة المتضدددررة ،ومدددن
المقددرر أن جميددع األنشددطة سددتتم علددى هياكددل قائمددة .ومددع ذلددك ،هندداك إمكانيددة إلعددادة التددوطين قددد يكددون لهددا
تدددأثير علدددى سدددبل كسدددب العدددي  ،وبصدددورة رئيسدددية علدددى المشددداريع التجاريدددة غيدددر الرسدددمية وربمدددا باسدددطي
اليدددد أو القدددداطنين بصدددورة عشددددوائية .وال يسدددمح بتشددددغيل األطفددددال بدددين سددددن ( 18-14سدددنة) ،كمددددا ال يسددددمح
بالعمل القسري ألي مشروع فرعي بحسب قانون العمل اليمني.
 .14أثنررراء التنفيررر  :سدددوف تشدددمل فتدددرة التنفيدددذ عمليدددة تطدددوير مسدددتمرة ألدوات اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة للتددددخالت
المتوقعدددة المدددذكورة فدددي القسدددم الثالدددث مدددن خطدددة اإلجدددراءات الوقائيدددة والتدددي تدددم تناولهدددا بمزيدددد مدددن التفصددديل فدددي
القسدددم الثددداني مدددن وثيقدددة التقيددديم المسدددبق للمشدددروع .وفيمدددا يتعلدددق بالنطددداق المتوقدددع لألنشدددطة ،مدددن المدددرجح أال
تكدددون هنددداك حاجدددة إلددددى إجدددراء تقيددديم شددددامل لألثدددر البيئدددي واالجتمددداعي ألن المشددددروع سددديمول فقدددط إصددددالح
وإعدددادة تأهيدددل المنشددد ت والمرافدددق القائمدددة .وتتطلدددب األنمددداط المتوقعدددة لإلصدددالح وإعدددادة التأهيدددل فدددي الغالدددب
وجدددود خطدددط لدددإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة تتسدددم بالبسددداطة علدددى شدددكل قائمدددة مرجعيدددة للتددددقيق والتدددي ستصدددبح
جدددزءا مدددن عقدددود األشدددغال ،بحيدددث تحددددد المعدددايير البيئيدددة واالجتماعيدددة وآليدددات االمتثدددال ،وتكدددون بمثابدددة أسددداس
لعقدددود اإلشدددراف وتنفيدددذ الممارسدددات البيئيدددة واالجتماعيدددة الجيددددة أثنددداء األعمدددال .وال يتوقدددع أن تتطلدددب أنشدددطة
المشدددروع تقيددديم لألثدددار البيئيدددة واالجتماعيدددة أو إعدددادة التدددوطين ومدددع ذلدددك ،سددديتم إدراج آليدددة للفدددرز فدددي إطدددار
اإلدارة البيئية واالجتماعية.
 .15الوقرررر المخصررررص إلعرررررداد وثررررائق السياسرررررات الوقائيررررة .مددددن المتوقدددددع أن يددددتم إنجددددداز إطددددار اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيددددة وإطددددار سياسددددة إعددددادة التددددوطين ومراجعتدددده والموافقددددة عليدددده ونشددددره فددددي البلددددد وعلددددى الموقددددع
االلكتروندددي الخدددارجي للبندددك الددددولي خدددالل  60يومدددا ا مدددن تددداريخ نفددداذ المشدددروع .وإذا تطلدددب األمدددر إعدددداد خطدددط
محددددودة لددددإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة فسيسددددتغرق ذلددددك مدددددة تتدددراوح مددددا بددددين شددددهر إلددددى ثالثددددة أشددددهر شدددداملة
مراجعدددة البندددك وتعديالتددده وخطدددوات اإلقدددرار والمصدددادقة عليهددددا ،واإلعدددالن عنهدددا والتشددداور حولهدددا ومدددن ثددددم
إخراجها بصيغتها النهائية.
 .16المشررراورات واإلفصرررا  .سدددوف يدددتم نشدددر إطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين (بمدددا
فددددي ذلددددك الملخددددص التنفيددددذي المتددددرجم إلطددددار اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة والوثيقددددة الكاملددددة المترجمددددة إلطددددار
سياسددة إعددادة التددوطين داخددل البلددد وعلددى الموقددع االلكترونددي الخددارجي للبنددك الدددولي بعددد مراجعددة البنددك الدددولي
للصددديغة النهائيدددة لمددددة ال تقدددل عدددن  30سدددوما ا يقدددوم خاللهدددا مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع بددد جراء
مشددداورات مدددع أصدددحاب المصدددلحة المتضدددررين .فالمشددداورات العامدددة تمثدددل تحدددديا ا كبيدددراا فدددي السدددياقات التدددي
تتسدددم بالهشاشدددة والصدددراع والعندددف مثدددل الددديمن .ومدددن هندددا فددد ن الطريقدددة البديلدددة تتمثدددل فدددي النظدددر فدددي اسدددتخدام
المقدددابالت الفرديدددة واالجتماعدددات علدددى أن تجدددري فدددي أمددداكن آمندددة باسدددتخدام اسدددتبيانات محدددددة .وسددديقوم الخبيدددر
االستشدداري الددذي سدديعد إطددار سياسددة إعددادة التددوطين بعقددد اجتماعددات مددع الوكالددة المنفددذة (مكتددب األمددم المتحدددة
لخددددددمات المشددددداريع) وأصدددددحاب المصدددددلحة الرئيسددددديين فدددددي القطاعدددددات الرئيسدددددية األربعدددددة (الخددددددمات البلديدددددة
الثالثيددددة وإدارة النفايددددات الصددددلبة والميدددداه والصددددرف الصددددحي وإمدددددادات الكهربدددداء للخدددددمات الحيويددددة والطددددرق
الحضددددرية) والمجتمعددددات المحليددددة .وسدددديكون الهدددددف مددددن االجتماعددددات مددددع المجتمعددددات المحليددددة هددددو تحديددددد
القضدددايا الرئيسدددية وتحديدددد الكيفيدددة التدددي سددديتم مدددن خاللهدددا معالجدددة مخددداوف جميدددع األطدددراف .وسدددتتولى خبيدددرة
استشارية إجراء المقابالت مع النساء المستفيدات
 .17تنفيررر وثرررائق التررردابير الوقائيرررة .بعدددد االنتهددداء مدددن عمليدددات تقيددديم اآلثدددار البيئيدددة واالجتماعيدددة أو إعدددداد خطدددط
اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة بصددديغتها النهائيدددة ،لدددن يكدددون هنددداك حاجدددة للمزيدددد مدددن وثدددائق التددددابير الوقائيدددة .ولدددن
يدددتم إصددددار وثدددائق أي مناقصدددة بددددون أن ترفدددق معهدددا خطدددة اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة .كمدددا لدددن يدددتم إبدددرام أي
عقدددد دون أن تدددذكر فيددده األحكدددام ذات العالقدددة التدددي تلدددزم المقددداول باسدددتخدام وتنفيدددذ خطدددط إدارة اآلثدددار البيئيدددة
واالجتماعية.
 .18الرقابرررة اثنررراء التنفيررر  :سدددوف يدددتم رصدددد االمتثدددال للتددددابير الوقائيدددة أثنددداء عمليدددة تنفيدددذ المشدددروع .ولهدددذا الغدددرض
سددوف يكلدددف مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع مو دددف بيئدددي واجتمددداعي دائدددم علدددى المسدددتوى المركدددزي،
يدعمدددده خبيددددر دولددددي ،لإلشددددراف علددددى التنفيددددذ الشددددامل لجوانددددب الضددددمانات ورصدددددها ورفددددع تقددددارير بشددددأنها.
إضدددافة إلدددى ذلددددك ،سددديكون لكددددل شدددريك محلددددي مو دددف مسددددؤول عدددن التنسدددديق فيمدددا يتعلددددق بالتددددابير الوقائيددددة
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لضددددمان االمتثددددال فددددي الموقددددع لتدددددابير التخفيددددف البيئيددددة واالجتماعيددددة ومتطلبددددات الصددددحة والسددددالمة لمختلددددف
أنشددددطة المشددددروع .وسدددديقوم مكتددددب األمددددم المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع ب عددددداد تقددددارير رصددددد منتظمددددة بشددددأن
االمتثدددال إلطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة التدددوطين والوثدددائق البيئيدددة واالجتماعيدددة ذات
العالقددددة ويتبادلهددددا مددددع البنددددك الدددددولي .وسيشددددرك المشددددروع أيضددددا وكيددددل خددددارجي مسددددتقل لخدددددمات الرصددددد
والمتابعدددة يتدددولى مراقبدددة الجواندددب المتعلقدددة بالتددددابير الوقائيدددة ويقددددم تقدددارير حدددول االمتثدددال لمتطلبدددات التددددابير
الوقائية وتنفيذ تدابير التخفيف من التأثيرات البيئية واالجتماعية.

)6

التشاور واإلفصا

 .19سدددوف يدددتم نشدددر خطدددة التددددابير الوقائيدددة هدددذه للعامدددة كجدددزء مدددن وثيقدددة التقيددديم المسدددبق للمشدددروع .وسددديتم تقاسدددم
خطدددة التددددابير الوقائيدددة مدددع الوكالدددة المنفدددذة المعنيدددة والمنظمدددات الحكوميدددة وغيدددر الحكوميدددة المعنيدددة فدددي الددديمن.
وباإلضدددافة إلدددى ذلدددك ،سددديجري نشدددر خطدددة التددددابير الوقائيدددة فدددي البلدددد (مدددن خدددالل قندددوات االتصدددال المناسدددبة
وعلدددددى الموقدددددع االلكتروندددددي لمكتدددددب األمدددددم المتحددددددة لخددددددمات المشددددداريع) وكدددددذلك علدددددى الموقدددددع االلكتروندددددي
الخارجي للبنك الدولي أثناء إعداد المشروع.
 .20وخدددالل السدددنة األولدددى مدددن تنفيدددذ المشدددروع ،سددديتم إعدددداد إطدددار اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة وإطدددار سياسدددة إعدددادة
التددوطين والتشددداور بشدددأنه علددى النحدددو المبدددين أعدداله .وقبدددل البددددء ألي أعمددال مدنيدددة ،سددديتم إعددداد قدددوائم مرجعيدددة
أو دراسدددات تقيددديم األثدددر البيئدددي واالجتمددداعي الخاصدددة بموقدددع معدددين أو خطدددط اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة  -إذا
لدددزم األمدددر  -وسددديتم التشددداور بشدددأنها مدددع الفئدددات المتضدددررة مدددن المشدددروع والمنظمدددات غيدددر الحكوميدددة المحليدددة
حددددول الجوانددددب البيئيددددة واالجتماعيددددة للمشددددروع ،ووضددددع آراء أصددددحاب المصددددلحة بعددددين االعتبددددار .وسيباشددددر
مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع هدددذه المشددداورات فدددي أقدددرب وقددد ممكدددن ،وسددديقدم ،فدددي وقددد مناسدددب
قبدددل المشددداورات ،مدددواد ذات صدددلة بالشدددكل واللغدددة المفهومدددة والمتاحدددة للفئدددات التدددي يجدددري التشددداور معهدددا .وكمدددا
هدددو موضدددح أعددداله ،وبدددالنظر إلدددى الندددزاع الددددائر ،سدددتتخذ المشددداورات شدددكل المقدددابالت الفرديدددة و  /أو اجتماعدددات
تعقد في أماكن آمنة باستخدام استبيانات محدودة.

)7

االدوار والمسؤوليات

 .21يتحمددددل مكتددددب األمددددم المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع المسددددؤولية عددددن تنفيددددذ وثددددائق السياسددددات الوقائيددددة المددددذكورة
أعددداله ،بمدددا فدددي ذلدددك االمتثدددال لألنظمدددة البيئيدددة الوطنيدددة ،فضدددال عدددن السياسدددات البيئيدددة واالجتماعيدددة الخاصدددة
بالبندددك الددددولي .وسددديتم تزويدددد مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات المشددداريع بمو دددف بيئدددي واجتمددداعي دائدددم علدددى
المسدددتوى المركدددزي ،يدعمددده خبيدددر دولدددي ،لإلشدددراف علدددى التنفيدددذ الشدددامل لجواندددب التددددابير الوقائيدددة ومتابعتهدددا
ورفددددع تقددددارير بشددددأنها .إضددددافة إلددددى ذلددددك ،سدددديكون لدددددى كددددل قطدددداع فرعددددي  /وحدددددة إدارة المشددددروع مو ددددف
مسددددؤول عددددن التنسدددديق فيمددددا يتعلددددق بالتدددددابير الوقائيددددة لضددددمان االمتثددددال فددددي الموقددددع لتدددددابير التخفيددددف البيئيددددة
واالجتماعيدددة ومتطلبدددات الصدددحة والسدددالمة علدددى مسدددتوى المشددداريع الفرعيدددة .وسددديكون لددددى الشدددركاء المحليدددين
لمكتددددب األمددددم المتحدددددة لخدددددمات المشدددداريع سددددجل تتبددددع للتنفيددددذ الندددداجح لمتطلبددددات التدددددابير الوقائيددددة واالمتثددددال
للسياسدددات الوقائيدددة الخاصدددة بالبندددك الددددولي .جددددير بالدددذكر أن هدددذه الوحددددات اإلداريدددة تحدددتفظ بقددددراتها وال تدددزال
تعمل على الرغم من الصراع الدائر في الوق الحالي.
 .22وسدديكون مكتددب األمددم المتحدددة لخدددمات المشدداريع مسددؤوالا عددن ضددمان البدددء فددي الوقدد المناسددب ب عددداد إطددار
اإلدارة البيئيددددة واالجتماعيددددة وإطددددار سياسددددة إعددددادة التددددوطين وتقيدددديم األثددددر البيئددددي واالجتمدددداعي وخطددددط اإلدارة
البيئيددة واالجتماعيددة الخاصددة بددالموقع ،حسددب الحاجددة .كمددا ستضددمن الوكالددة المنفددذة أيضددا ا عدددم توقيددع أي عقددود
لألشغال التي لها آثار مادية ،أو بدء أنشطة إعادة التأهيل دون وجود الوثائق الخاصة بالضمانات الالزمة.
 .23وسدددوف يتدددولى فريدددق العمدددل التدددابع للبندددك الددددولي مسدددؤولية مراجعدددة الشدددروط المرجعيدددة وإطدددار اإلدارة البيئيدددة
واالجتماعيددة وإطدددار سياسددة إعدددادة التدددوطين ووثددائق التددددابير الوقائيدددة الخاصددة بكدددل موقدددع للتأكددد مدددن أن جودتهدددا
ونطددداق تغطيتهدددا مطابقدددة لمعدددايير البندددك الددددولي .وإضدددافة لدددذلك ،سدددوف يتدددولى مكتدددب األمدددم المتحددددة لخددددمات
المشدددداريع مراجعددددة وثددددائق المناقصددددات وعقددددود البندددداء للتأكددددد مددددن أنهددددا تراعددددي االعتبددددارات الخاصددددة بوثددددائق
التدددددابير الوقائيددددة وأنهددددا تتضددددمن أحكددددام تعاقديددددة فعالددددة وقابلددددة للتنفيددددذ .وأخيددددرا ،علددددى فريددددق المهددددام أن يتددددولى
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الرقابددة علددى تنفيددذ مختلدددف الوثددائق التددي تددم إعددددادها وذلددك مددن خددالل بعثدددات إشددرافية منتظمددة (التددي ستتضدددمن
أخصائي اجتماعي أو بيئي).
)8

التكاليف التقديرية إلعداد التدابير الوقائية وتنفي ها:

 .24تُقددددددر تكددددداليف إعدددددداد وثدددددائق التددددددابير الوقائيدددددة المطلوبدددددة بحدددددوالي  10ألدددددف دوالر إلطدددددار اإلدارة البيئيدددددة
واالجتماعيددددة وحددددوالي  8ألددددف دوالر للتدددددابير إلطددددار سياسددددة إعددددادة التددددوطين وحددددوالي  25ألددددف دوالر لوثددددائق
التدابير الوقائية الالحقة 19على مدى فترة تنفيذ المشروع.
 .25مدددن المتوقدددع أال تمثدددل تكلفدددة تنفيدددذ خطدددط اإلدارة البيئيدددة واالجتماعيدددة سدددوى جدددزء يسدددير مدددن تكلفدددة التصدددميم
والبنددداء ألن معظدددم إجدددراءات التخفيدددف مدددن اآلثدددار السدددلبية سدددتكون عامدددة وجددداهزة وال يتطلدددب تنفيدددذها مهدددارات
متخصصدددة أو خبدددرات أو معددددات .وإذا افترضدددنا إنفددداق  %0.2لكدددل مليدددون دوالر علدددى أعمدددال إعدددادة التأهيدددل
والبناء ،فسيتم إنفاق حوالي  400ألف دوالر على تدابير التخفيف وإدارة اآلثار البيئية واالجتماعية.

)9

إجراءات الفحص والتخفيف من اآلثار السلبية:

 .26سدددوف يكدددون اختيدددار وتصدددميم تددددخالت وأنشدددطة المشدددروع وإبدددرام عقدددود تنفيدددذها والرقابدددة عليهدددا وتقييمهدددا وفقدددا
للضدددوابط والمحدددددات وقواعدددد العمدددل المبيندددة أدنددداه .وتتمثدددل إجدددراءات الفحدددص والتخفيدددف مدددن اآلثدددار السدددلبية
باآلتي:
 قائمة بالخصائص السلبية التي تجعل التدخل المقترح غير مؤهل للحصول على الدعم ،الجدول .1


19

يددددتم تعبئددددة قائمددددة تدددددقيق مقترحددددة تتضددددمن اآلثددددار البيئيددددة واالجتماعيددددة المحتملددددة لكددددل نشدددداط أو مجموعددددة
أنشطة يتم تنفيذها.

على افتراض 10خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية  /خطة عمل إعادة التوطين ،بمبلغ  2500دوالر أمريكي لكل وثيقة
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الجدول 1
قائمة الخصائص السلبية
المكونات الفرعية واألنشطة التي لديها أي من الخصائص المذكورة أدناه لن تكون مؤهلة للحصول على الدعم في إطار
المشروع المقترح.
خصائص األنشطة ير المؤهلة
الخصائص العامة
فيما يتعلق بحدوث تغيير أو تدهور كبير في الموائل الطبيعية الحرجة.
أضرار باألصول الثقافية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي أنشطة تؤثر على المواقع التالية:
المواقع األثرية والتاريخية و

اآلثار والمباني الدينية والمقابر.

تتطلب مبيدات حشرية تصنفها منظمة الصحة العالمية ضمن الفئات  IA, IBأو .II
النفايات الصلبة
المواقع الجديدة للتخلص من النفايات
الري
إنشاء مشاريع جديدة للري والتصريف.
األنشطة المدرة للدخل
األنشطة التي تنطوي على استخدام الخشب كوقود ،بما في ذلك األشجار والنباتات.
األنشطة التي تنطوي على استخدام المواد الخطرة.
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الجدول 2
قائمة بالتأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة ألنشطة المشروع
 .Iالقضايا المتعلقة بالمكون الفرعي
م
(أ)
1
2
3
(ب)
4
5
(ج)
6
7
8
9
10
11
12
13
(د)
14
15
16
(هـ)
17
18
19
(و)
20
21

القضايا
تخطي المناطق وخط استخدام األراضي
هل سيؤثر النشاط عل تقسيم استخدام األراضي وتخطيطها أو يتعارض مع األنماط
السائدة الستخدام األراضي؟
هل ينطوي النشاط على اضطراب كبير في األراضي أو تنظيف الموقع؟
هل ستخضع األرض الخاصة بالنشاط الحتمال البسط عليها لالستخدام الحضري أو
الصناعي أو تقع في منطقة مخصصة للتنمية الحضرية أو الصناعية؟
المنشآت والمرافق الخدمية
هل يتطلب النشاط إنشاء مرافق إنتاج إضافية؟
هل سيتطلب النشاط مستويات كبيرة من وسائل اإلقامة أو خدمات الدعم لمساندة
القوى العاملة أثناء البناء (عل سبيل المثال ،سيحتاج المقاول إل أكثر من 20
عامال)؟
تلوث الميا والتربة
هل يتطلب النشاط كميات كبيرة من المواد الخام أو مواد البناء؟
هل سينتج عن النشاط كميات كبيرة من النفايات المتبقية أو نفايات مواد البناء أو
يسبب ت كل التربة؟
هل سيؤدي النشاط إلى تلوث محتمل للتربة أو المياه (على سبيل المثال ،من الزي
والشحوم والوقود من ساحات المعدات)؟
هل سيؤدي النشاط إلى تلوث للمياه الجوفية والسطحية نتيجة للمبيدات العشبية
لمكافحة النباتات والمواد الكيميائية (مثل كلوريد الكالسيوم) لمكافحة الغبار؟
هل سيؤدي النشاط إلى زيادة في الرواسب العالقة في الجداول المائية التي تأثرت
بت كل قطع الطرق ،وتردي نوعية المياه وزيادة الترسبات في اتجاه المصب؟
هل ينطوي النشاط على استخدام المواد الكيميائية أو المذيبات؟
هل يؤدي النشاط إلى تدمير الغطاء النباتي والتربة في حرم الطريق والحفر
المستعارة ومقالب النفايات والمناطق المخصصة للمعدات؟
هل سيتسبب النشاط في حدوث بقع مياه راكدة في الحفر المستعارة والمحاجر ،وما
إلى ذلك ،وتشجيع تكاثر البعوض وغيرها من ناقالت األمراض؟
الضوضاء والمواد الخطرة المسببة للتلوث الهوائي
هل سيزيد النشاط من مستويات انبعاثات الهواء الضارة؟
هل سيزيد النشاط من مستويات الضوضاء المحيطة؟
هل سيتضمن النشاط تخزين المواد الخطرة أو مناولتها أو نقلها؟
الحيوانات والنباتات
هل سينطوي النشاط على اضطراب أو تعديل قنوات الصرف القائمة (األنهار أو
القنوات) أو المسطحات المائية السطحية (األهوار والمستنقعات)؟
هل سيؤدي النشاط إلى تدمير أو تلف أو تضرر النظم اإليكولوجية األرضية أو
المائية أو األنواع المهددة باالنقراض بشكل مباشر أو من خالل التطورات المفتعلة؟
هل سيؤدي النشاط إلى تعطيل  /تدمير الحياة البرية من خالل إعاقة مسارات الهجرة،
والتسبب ب زعاج الموائل البرية ،والمشاكل المتعلقة بالضوضاء؟
تدمير  /اختالل األراضي والغطاء النباتي
هل سيؤدي النشاط إلى استخدام غير متوقع لهياكل البنية التحتية التي يجري
تطويرها؟
هل سيؤدي النشاط إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي يتم
تنظيفها غير الصالحة للزراعة؟
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22
23
24
25
26
(ز)
27
28
29
( )
30
31
32

هل سيؤدي النشاط إلى اختالل التربة السطحية وأنماط الصرف األرضية (في مناطق
الشقوق والمدافن)؟
هل سيؤدي النشاط إلى حدوث انهيارات أرضية أو منخفضات أو انزالقات أو تحرك
للكتل في قطوعات الطريق؟
هل سيؤدي النشاط إلى ت كل األراضي الواقعة تح سطح الطريق التي تمر عليها
تدفقات مركزة المنقولة عبر قنوات التصريف المغطاة أو المفتوحة؟
هل سيؤدي النشاط إلى تدمير طويل األمد أو شبه دائم للتربة في المناطق التي يتم
تمهيدها غير الصالحة للزراعة؟
هل سيؤدي النشاط إلى مخاطر صحية والتأثير على نمو النباتات المتاخمة للطريق
نتيجة للغبار الذي تثيره حركة المركبات؟
الملكية الثقافية
هل سيكون للنشاط تأثير على المواقع األثرية أو التاريخية ،بما في ذلك المعالم
التاريخية في المناطق الحضرية؟
هل سيكون للنشاط تأثير على المعالم أو الهياكل الدينية و  /أو المقابر؟
هل تم إعداد إجراءات لالكتشافات التي يتم العثور بالصدفة الستخدامها في المشروع
الفرعي؟
المصادرة واالضطرابات االجتماعية
هل سيتضمن النشاط نزع ملكية األراضي أو هدم هياكل قائمة؟
هل سيؤدي النشاط إلى مستوطنات يتم إنشائها من قبل العمال وغيرهم مما يسبب
اضطرابات اجتماعية واقتصادية؟
هل سيؤدي النشاط إلى اضطراب بيئي واجتماعي بسبب مخيمات اإلنشاءات؟
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 .IIخصائص الموقع
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

القضايا
هل يقع النشاط في منطقة توجد فيها محميات طبيعية؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات ميزات طبيعية فريدة؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات نظم إيكولوجية أو حيوانات أو نباتات
مهددة باالنقراض أو تستحق الحفا عليها؟
هل يقع النشاط في منطقة تقع ضمن مساحة  500متر من الغابات
الوطنية أو المحميات والمناطق البرية أو األهوار أو التنوع الحيوي
أو الموائل الحرجة أو مواقع ذات أهمية تاريخية أو ثقافية؟
هل يقع النشاط في منطقة من شأنها أن تعيق حركة الحياة البرية أو
الثروة الحيوانية تستحق الحفا عليها؟
هل يقع النشاط بالقرب من مصادر المياه الجوفية أو المسطحات
المائية السطحية أو المساحات المائية أو األراضي الرطبة (أهوار)؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات خصائص ثقافية معينة مثل المواقع
األثرية والتاريخية و  /أو الدينية؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات آثار وهياكل دينية و  /أو مقابر؟
هل يقع النشاط في منطقة ملوثة أو غير نظيفة؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات رؤية عالية أو منا ر طبيعية خالبة؟
هل يقع النشاط في منطقة معرضة لالنهيارات األرضية أو التعرية؟
هل يقع النشاط في منطقة حزام زلزالي؟
هل يقع النشاط في منطقة مكتظة بالسكان؟
هل يقع النشاط في األراضي الزراعية الرئيسية؟
هل يقع النشاط في منطقة ذات أهمية سياحية؟
هل يقع النشاط بالقرب من مقالب النفايات؟
هل يصل النشاط إلى المياه الصالحة للشرب؟
هل يبعد النشاط ( 2-1كم) من الطرق التي يمكن الوصول إليها؟
هل يقع النشاط في منطقة توجد فيها شبكة الصرف الصحي؟
هل يقع النشاط ضمن المخطط الحضري للمدينة؟
هل يقع النشاط خارج خطة استخدام األراضي؟

توقيع أخصائي البيئة:
االسم_______________________________ :
الصفة_______________________________ :
التاريخ_______________________________ :

نعم

كال

مالحظات

توقيع مدير المشروع:
االسم_______________________________ :
الصفة_______________________________ :
التاريخ_______________________________ :
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