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ال ُم ّ
لخـــص التّنفيـــذي
لقد نتج عن النزاع المسلح في سوريا منذ سنتين ،حركات نزوح بشرية ضخمة في الداخل السوري ،باإلضافة إلى
الدول المجاورة .لقد قدرت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRبأنه بحلول شهر كانون الثاني
من عام  ،4102اقترب عدد الالجئين النازحين إلى األردن من  .575,000وهو أقل من  10%من نسبة السكان .فبينما
يعيش بعض الالجئين السوريين في مخيمات ،تقيم أغلبيتهم – ما يقارب  – 80%في التجمعات الحضرية ،حيث يشارك
هؤالء مستضيفينهم من األردنيين المكان والمصادر المختلفة والخدمات .لقد أدت هذه التدفقات المهاجرة إلى زيادة عدد
السكان في العديد من المدن وبشكل مضطرد .تؤدي الضغوطات المتزايدة إلى التأثير سلباً على المقدرة االستيعابية في
المراكز الحكومية ،و المجتمعات ،والمنازل ،واألفراد .لقد زاد التدفق السوري المتصاعد من العبء على الخدمات العامة
المقدمة .وبالتالي تفاقم الحاجة إلى التمويل الحكومي .هذا باإلضافة إلى اآلثار المترتبة على العاملين في األسواق غير
الرسمية .حيث تشمل هذه اآلثار كالً من زيادة التنافس على الوظائف وانخفاض األجور .بالمجمل ،يستمر النزاع السوري
المتدفق عبر الحدود األردنية في فرض المزيد من المخاطر السلبية الكبيرة على النمو ،واالستقرار ،والرفاهية الشعبية في
األردن.
ستتلقى المملكة األردنية الهاشمية ( )HKoJمنحةً ماليةً من عدد من الجهات المانحة ،بما فيها البنك ال ّدولي ( .)WBوذلك
بهدف تمويل األنشطة المتعلقة بمشروع "الخدمات األردنية الطارئة والتكيّف اإلجتماعي" ( .)JESSRPحيث يهدف
المشروع إلى :أوالً ،تعزيز القدرة على التكيّف في مواجهة األزمة ،من خالل رفد البلديات المشاركة في المشروع بالمنح
التمويلية ا لمخصصة لتمكينها من تقديم الخدمات اإلضافية المترتبة عليها بفعل األزمة ،وباالعتماد على اإلحتياجات
المحلية؛ وثانياً ،رفع قدرة المجتمع على مواجهة األزمة (التكيّف اإلجتماعي) ،من خالل تطوير اإلقتصاد المحلي
والمشاركة المجتمعية؛ وثالثاً ،تعزيز القدرة المؤسسية على مواجهة األزمات من خالل تطوير أنظمة االستعداد لألزمات.

أما الهدف التنموي للمشروع فهو مساعدة البلديات األردنية والمجتمعات المستضيفة على معالجة اآلثار المباشرة وال ُملحّة
على تقديم الخدمات بسبب تدفق الالجئين السوريين ،وكذلك تعزيز قدرة البلديات على دعم التنمية االقتصادية المحلية.

يتألف المشروع من جزئين إثنين وهما:
الجزء األول :المنح البلدية (بقيمة  01مليون دوالر ًا أمريكي ًا) :سيتم من خالل هذا الجزء توفير الدعم المالي المباشر
للبلديات التي تستضيف التركيز األعظم من الالجئين السوريين ،وذلك لتمويل الخدمات العامة اإلضافية والبرامج الالزمة
لتحسين الظروف المعيشية .وكذلك التخفيف من وطأة المشاركة المجتمعية ،وتحسين التماسك اإلجتماعي .تشتمل هذه
الخدمات على تلك التي تندرج مباشرةً تحت مسؤولية البلدية (مثل ،خدمات إدارة النفايات الصلبة ،وإعادة تأهيل الطرق،
وإنارة الشوارع ،ومكافحة اآلفات ،والمرافق الترفيهية ،وتطوير اإلقتصاد المحلي والمعيشي ،الخ) .هذا باإلضافة إلى
خدمات بلدية أخرى محددة يمكن التعاقد خارجيا ً لتقديمها (مثل ،خدمات مياه الشرب ،ومعالجة المياه العادمة ،واإلصحاح،
الخ) .ستركز البلديات مبدئيا ً على أكثر الخدمات إلحاحا ً وذات األولية لمواطنيها .وبالتوازي مع ذلك ،ستعمل هذه البلديات
جنبا ً إلى جنب مع الحكومات ،والمجتمعات ،والقطاع الخاص ،والمنظمات المجتمعية ( ،)CBOsوالمنظمات غير
الحكومية ( ،)NGOsوكذلك المنظمات التي تعمل على تفعيل دور المرأة .يمكن أن تتضمن مجاالت المشاريع الممولة كالً
من األسواق ،واألشغال التي تتطلب عمالة مكثفة ،أو قد تكون عبارة عن استثمارات تُعزز بعض مجاالت العيش ،وريادة
األعمال ،أو برامج المؤسسات المص ّغرة ،والصغيرة ،والمتوسطة ( )MSMEوالتي يتم دعمها من قبل أطراف تمويلية
أخرى .قد تتضمن هذه المشاريع ايضا ً استثمارات في مجال البنية التحتية االجتماعية ،مثل مراكز شؤون المرأة ورعاية
األطفال ،مالعب كرة القدم ،والحدائق العامة ،أو أية بنى تحتية ،أو أنشطة ،أو خدمات أخرى يشترك فيها الالجئون
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السوريون .كما ستسمح المنح المقدمة للبلديات بدعم البرامج التنموية داخل المجتمعات المعرضة للخطر ،بما فيها فئات
المراة واألطفال .ستُوظف البلديات نموذجا ً تشاركياً يقوم على إشراك المجتمعات الضعيفة والمجموعات اإلجتماعية– سوا ًء
كانت فئات النساء ،أوالفقراء ،أو أولئك المتأثرين باألزمة – وذلك من أجل المساعدة على بناء ُملكية محليّة قوية للمشاريع،
ورفع صوت تلك الفئات وتعزيز دورها في المجتمع ،والذي من شأنه أن يعزز آليات المواجهة المجتمعية.
الجزء الثاني :التطوير المؤسسي وإدارة المشروع (بقيمة  3ماليين دوالر أمريكي) :حيث سيتم من خالل هذا الجزء تمويل
الجزئين الفرعيين التاليين )0( :الجزء الفرعي 4أ – وهو الجزء الخاص بالمساعدة الفنية المقدمة إلى البلديات المشاركة
لتخطيط ،وتنفيذ ،وإدارة األنشطة المشمولة بالتمويل من خالل منحة البلدية ،باإلضافة إلى تقديم الدعم اإلداري للمشروع
إلى الجهات المنفذة بُغية التنسيق واإلدارة واإلشراف على المشروع؛ و ( )4الجزء الفرعي 4ب – ويتمثل في بناء قدرات
الهيئات الحكومية الرئيسية والمجتمعات الضعيفة في مجاالت االستعداد للطوارئ ،والتخطيط للمخاطر ،واإلدارة والتمويل.
سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( – )UNDPوالذي يعمل حاليا ً مع المجتمعات المستضيفة في المحافظات الشمالية –
بتوفير المساعدة الفنية إلى البلديات في السنة األولى من المشروع ،لتنفيذ الجلسات اإلستشارية مع المجتمعات؛ ولتنفيذ
عمليات تقييم اإلحتياجات؛ ولتأسيس آليات التظّلم واالصالح التي تناسب السياق المحلي اإلجتماعي اإلقتصادي ،بهدف
ضمان سهولة إستفادة المجتمعات ال ُمه ّمشة والضعيفة أيضا ً من المشروع؛ وكذلك لتعزيز قدرات إدارة المشروع والمراقبة.
كما قد يدعم هذا الجزء الفرعي من المشروع االتصاالت االستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القدرة على التكيّف لمواجهة
األزمات واالستعداد للطوارئ بين أصحاب العالقة الرئيسيين.

لدى األردن قانون حماية البيئة ( )EPLرقم  04لسنة  .4112حيث يتم تفعيله من خالل نظام تقييم األثر البيئي ( )EIAرقم
 33لسنة  4112وملحقاته الخمسة .تتطلب هذه األنظمة قيام جميع المشاريع بتنفيذ دراسة تقييم األثر البيئي وإعداد التقرير
الخاص بها قُبيل المباشرة باإلنشاءات .تُعتبر الموافقة على دراسة تقييم األثر البيئي من المتطلبات المسبقة ألي من
التراخيص التي تلي ذلك والمطلوبة من قبل أي من السلطات المعنية أو جميعها ،للوصول في نهاية المطاف إلى ترخيص
المشروع كامالً قُبيل إنشائه .كما تقوم وزارة البيئة ( )MoEnvمن خالل مديرية الترخيص واإلرشاد – والتي تضم قسم
تقييم األثر البيئي – بالترتيب لعملية غربلة المشروع ،والسيطرة على عملية تقييم األثر البيئي ومتابعة تنفيذها .فبموجب
ق انون تقييم األثر البيئي ،يجب على كل المشاريع التنموية ،بصرف النظر عن تصنيفها في فئات تقييم األثر البيئي ،أن تتقيد
بشك ٍل تام بالمواصفات القياسية األردنية الخاصة باالنبعاثات إلى الهواء ،واستخدام المياه ،واستصالح المياه العادمة ،وطرح
النفايات الصناعية والبلدية.
تمثل هذه الوثيقة اإلطار العملي لإلدارة البيئية واالجتماعية ( )ESMFللمشروع األردني المقترح حول الخدمات الطارئة
والتكيّف االجتماعي ( .)JESSRPتهدف وثيقة إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية إلى ضمان توافق أنشطة المشروع
مع متطلبات السياسات الوطنية ذات العالقة ،وكذلك أنظمة وتشريعات البلد ،باإلضافة إلى السياسات التشغيلية ()OPs
وإجراءات عمل البنك الدولي ذات العالقة .في الوقت الراهن ،لم يتم بعد تحديد تفاصيل المشاريع الفرعية واالستثمارات
ت وقائي ٍة مناسبة قبل القيام
بشك ٍل كامل .لذلك يُعتبر إعداد إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية في هذا الوقت ،وثيقة ضمانا ٍ
بتقييم المشروع .تهدف هذه الوثيقة إلى توفير إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية لمرحلتي تصميم وتنفيذ مشروع
الخدمات األردنية الطارئة والتكيّف االجتماعي وكذلك توفير أداة إجرائية عملية أثناء القيام بصياغة المشروع ،وتصميمه،
والتخطيط له ،وتطبيقه ،ومراقبته .وذلك لضمان األخذ بجميع الجوانب البيئية واالجتماعية فيه .يقدم إطار عمل اإلدارة
البيئية واالجتماعية وصفا ً لخطوات تحديد اآلثار البيئية واالجتماعية المحتملة لالستثمارات المتوقعة ،وإجراءات التخفيف
منها .كما يُلخص الترتيبات المؤسسية الالزمة لتطبيق هذه اإلجراءات التخفيفية ،وكذلك ترتيبات الرصد ،وما يلزم من بنا ٍء
للقدرات للتطبيق الفاعل للتوصيات المشار إليها في الوثيقة.

يت ّوجب من خالل إطار العمل هذا ،القيام بعملية الغربلة البيئية واالجتماعية ،حيث يؤدي ذلك بالمشاريع الفرعية إلى
تصنيفها بنا ًء على اآلثار المتوقعة ،واقتراح اإلجراءات التخفيفية /إعادة التأهيل المناسبة التي يلزم األخذ بها .لقد تم تكييف
نموذج الغربلة األولية للضمانات الوقائية لتحديد سياسات البنك الدولي التشغيلية الواجب تطبيقها على جميع األعمال المدنية
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على مستوى أنشطة المشاريع الفرعية ،والتي تتعلق بالمصادر الثقافية المحسوسة وعمليات استمالك االراضي غير
الطوعي وإعادة التوطين .فعلى ال ّرغم من ّ
أراض عامة/حكومية ،فستساعد عملية الغربلة على
أن المشروع سيقام على
ٍ
إدارة المخاطر ،وخصوصا ُ تلك المخاطر المتعلقة بوجود تع ّدي على األراضي الحكومية أو أية عوائق أخرى قد تظهر في
هذا المجال .وسيساعد نموذج الغربلة أيضا ً على سبيل المثال ،في تقييم "االكتشافات بالصدفة" أي فيما يتعلق بسياسة البنك
الدولي حول المصادر الثقافية المحسوسة .لن يتم من خالل هذا النموذج غربلة المشروع الفرعي من ناحية تطبيق أي من
سياسات البنك التشغيلية التالية OP 4.04 :للموائل الطبيعية ،و  OP 4.10للسكان االصليين ،و  OP 4.36للغابات ،و OP
 4.37لسالمة السدود ،و  OP 7.50للمشاريع المقامة على الممرات المائية الدولية ،أو حتى  OP 7.60للمشاريع القائمة
في المناطق المتنازع عليها .ويُعزى السبب في ذلك إلى وقوع جميع المشاريع الفرعية ضمن الحدود اإلدارية لبلدياتها؛ ّ
وأن
هذه الحدود اإلدارية عبارة عن مناطق كثيفة السكان ،حيث ال تتواجد الموائل الطبيعية ،والغابات ،والسدود ،وما إلى ذلك،
ضمن النطاق الجغرافي أل ّ
ي من تلك المشاريع الفرعية المحتملة.

سينتج عن عملية غربلة المشاريع الفرعية تحديد وقوع المشروع الفرعي المستقبلي في أيّ من الحاالت الرئيسية التالية،
والتي يتطلب كل منها إدارة الضمانات الوقائية الخاصة بها:
أ.
ب.

ج.

د.
ه.
و.

ز.

أثر بالغ (الفئة " "Aبحسب البنك الدولي ،وتكافؤها الفئة " "0بحسب األنظمة األردنية) .حيث سيتم استبعاد هذه
الفئة من المشاريع من قائمة المشاريع المؤهلة للتمويل؛
أثر فوق–المتوسط (إنشاء جديد و/أو توسعة إلى موقع جديد) ،وهذا يكافئ الفئة " "Bبحسب تصنيف البنك الدولي
والفئة " "4بحسب األنظمة األردنية .سيتم لهذه الفئة من المشاريع إعداد خطّة إدارة بيئية ( )EMPخاصة
بالموقع ،وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي؛
أثر متوسط (مثل ،األعمال المدنية إلعادة تأهيل الموقع القائم) ،وهذا يكافئ الفئة " "Bبحسب تصنيف البنك
الدولي والفئة " "4بحسب األنظمة األردنية .عندها يتم إختيار المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية ( )TEGذات
العالقة ،ومن ثم تطبيقها .باإلضافة إلى إعداد خطة إدارة بيئية مبسطة ،وتجهيز وثائق العطاء بموجب فقرات
األنظمة األردنية والمبادئ اإلرشادية للبنك الدولي؛
أثر مهمل أو ال يوجد أثر (الفئة " "Cبحسب البنك الدولي ،والفئة " "3بحسب األنظمة األردنية) :حيث ال يتطلب
المشروع تحت هذه الفئة إجراء تقييم لألثر البيئي؛
الشراء المقتصر على البضائع فقط ،ويشمل كل البضائع ماعدا مبيدات اآلفات /مبيدات القوارض .حيث يتم التقيد
بالمبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية لشراء البضائع والخاصة في هذه الحالة؛
الشراء المقتصر على البضائع ،بما فيها المواد الكيماوية (مثل مبيدات اآلفات /مبيدات القوارض) ألغراض
المكافحة الكيميائية .حيث يتم في هذه الحالة إتباع خطّة إدارة اآلفات ( )PMPالخاصة بالمشروع كوثيقة رئيسية،
جنبا ً إلى جنب مع المبادئ اإلرشادية الفنية والبيئية الخاصة بمبيدات اآلفات؛
وأية أعمال مدنية خاصة بالموقع (كما في النقطة (ب) أو (جـ) أعاله) ،والتي تتطلب توظيف السياسة التشغيلية
 OP 4.12الخاصة بالتوطين القسري ،وفي هذه الحالة يتم تطبيق التعليمات الخاصة بالبندين (ب) و(جـ)
باإلضافة إلى تطبيق إطار عمل سياسة التوطين القسري (( ،)RPFأنظر الفقرة التالية للمزيد من التفصيل).

ال يُتوقع أن يتم تطبيق سياسة البنك الدولي التشغيلية  ،OP 4.12على األنشطة المؤهل تنفيذها على مستوى المشاريع
الفرعية .حيث تُغطي هذه السياسة ،بشك ٍل رئيسي ،اآلثار المتعلقة بترحيل األسر والمجتمعات؛ واستمالك األراضي الخاصة
(بشكل مؤقت أو غير ذلك)؛ واآلثار السلبية على سُبل العيش ،بما فيها القيود التي قد تح ّد من إمكانية الوصول إلى مختلف
أراض عامة أو مملوكة لدى الحكومة .على
المصادر .وذلك ألنّه من المتوقع أن يتم تنفيذ أنشطة المشاريع الفرعية على
ٍ
الرّ غم من ذلك ،قام المشروع بإعداد إطار عمل سياسة التوطين القسري تحسبا ً لمعالجة المشاكل غير المتوقعة والتي من
المحتمل ظهورها حتى في سياق األراضي المملوكة لدى الحكومة (أي بمعنى ظهور قضايات تتعلق بالتع ّدي على
األراضي الحكومية أو أيّة عوائق أخرى) .سيتم إستخدام سياسة التوطين القسري هذه ،كإجراء احترازي في حاالت وجود
تع ّدي على األراضي الحكومية وما يشابهها من العوائق ،على الرغم من ضعف هذه االحتمالية .إذا ما ظهرت هذه
الحاالت ،سيتم إعداد خطط عمل إعادة التوطين ( )RAPsلمعالجة أية آثار سلبية قد تظهر بحسب ما نصت عليه السياسة
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التشغيلية  .OP 4.12وأ ّما فيما يتعلق بمشروع الخدمات األردنية الطارئة والتكيّف االجتماعي ،فقد تم إعداد إطار عمل
سياسة التوطين القسري على شكل وثيقة منفصلة.
ستقوم اللجنة التوجيهية الوزارية المشتركة ( )SCبتوفير التوجيهات االستراتيجية وممارسة معظم أعمال التنسيق
واإلشراف على المستوى الوطني .سيترأس هذه اللجنة الجهة المنفّذة للمشرع وهي وزارة الشؤون البلدية (.)MOMA
حيث ستضم اللجنة ممثلين عن وزارات وجهات َمعنية بالمشروع ،مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي (،)MOPIC
ووزارة الداخلية ( ،)MOIووزارة المياه والري ( .)MWIستكون وزارة الشؤون البلدية مسؤولةً عن مجمل أعمال
المشروع التنسيقية ،واإلدارية ،وإعداد التقارير ،باإلضافة إلى مسؤوليتها في تنفيذ الجزء الفرعي 4ب من المشروع .حيث
يشتمل ذلك على مهام مراقبة المشروع ،واإلدارة المالية ( ،)FMوالتدقيق ،وضمان التوافق مع الضمانات الوقائية بحسب
األ حكام الواردة في إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية .هذا باإلضافة إلى إعداد التقارير ورفعها إلى كل من الحكومة
األردنية والجهات المانحة.
ستكون وزارة المياه والري ،ومن خالل شركة مياه اليرموك ( ،)YWCمسؤولةً عن مساعدة البلديات في تحديد أولوياتها
على المدى ا لقريب .وكذلك في عملية تنفيذ المشاريع الفرعية في مجاالت مياه الشرب ،وشبكات الصرف الصحي
واإلصحاح (مثل إعادة تأهيل اآلبار ،وخزانات المياه العادمة ،وربط المنازل على شبكات الصرف الصحي ،والمستلزمات
العاجلة والمعدات ،الخ) .كما ستتحمل البلديات المشاركة مسؤولية تحديد وتوفير أولويات البنية التحتية والخدمات األخرى
التي سيتم تمويلها من خالل هذا المشروع ،وذلك بالتعاون اللصيق مع المجتمعات المستفيدة.

لقد تم أثناء مرحلة التحضير للمشروع التع ّرف على قائمة المشاريع المؤهلة واإليجابية عن طريق عقد الجلسات التشاورية
مع البلديات والمجتمعات المحلية .حيث تم تجميع هذه القائمة من خالل اإلستشاري الذي عمل في هذه المرحلة التعريفية.
كما ت ّم وضع القائمة األولية للمشاريع المؤهلة بصورتها النهائية ،إ ّما من خالل عقد اإلجتماعات المع ّمقة و/أو من خالل
المناقشات التي تمت بين ك ٍّل من المجموعات المستهدَفة والممثلين المنتخبين والطاقم الفني للمجالس البلدية .لقد ت ّم تنفيذ
جلسة المشاورات الشعبية ،من خالل وزارة الشؤون البلدية ،جنبا ً إلى جنب مع رؤساء بلديات ك ٍّل من إربد ،والمفرق،
وسهل حوران .وذلك في الفترة الواقعة ما بين  41 – 01من شهر تشرين ثاني .4103 ،حيث هدفت الجلسة إلى إطالق
المشروع بحضور أصحاب العالقة؛ لضمان تقديم المعلومات الوافية للمجتمعات حول جميع ما يتعلق بالمشروع ،مثل
طبيعة األنشطة التي من المتوقع تمويلها .لقد شارك في الجلسات التشاورية أكثر من  411شخص من المجتمعات المستفيدة
من المشروع ،وبحضور المنظّمات التي تُعنى بشؤون المرأة ،والنوادي الشبابية والرياضية ،ومنظّمات المجتمع المحلي
( ،)CSOsوالمزارعين ،باإلضافة إلى ثلّ ٍة من األكاديميين.
ستساهم المجتمعات المستفيدة في عملية إختيار األنشطة ذات األولوية ،خالل المرحلة التنفيذية من المشروع .وذلك باتباع
عمليات تقوم على إشراك كلٍّ من فئات المرأة ،والشباب ،والمجموعات المعرّ فة على أنها مجموعات ضعيفة .ومن المتوقع
أيضا ً أن تقوم المنظّمات اإلجتماعية المحلية (مثل المنظمات غير الحكومية ( ،)NGOsوالمنظمات المجتمعية (،)CBOs
والجمعيات الخيرية ،وما إلى ذلك) بتسهيل هذه العمليات .كما سيتم أيضا ً إستشارة المجتمعات المحلية على طول فترة
ّ
يتمخض عنه ،من خالل المطبوعات والمعلومات
تطبيق المشروع .حيث سيكون بمقدور هؤالء متابعة تق ّدم المشروع ،وما
المنشورة الخاصة بالمشروع .ستقوم البلديات المتلقية للمنحة – أثناء عملية تحضير اإلطار العملي لإلدارة البيئية
واإلجتماعية وإطار عمل سياسة التوطين القسري للمشاريع الفرعية – بإستشارة المجموعات المتأثرة بالمشروع،
والمنظمات المحلية غير ا لحكومية حول الجوانب البيئية للمشروع ،واألخذ بآرائهم .وللحصول على أقصى الفوائد من
الجلسات التشاورية الحوارية التي ستجري بين المجموعات المتأثرة بالمشروع وبين متلقي المنحة ،سيقوم ُمتلقي المنحة
بتوفير وطباعة المواد الخاصة بهذه اإلستشارات (مثل وثائق اإلطار العملي لإلدارة البيئية واإلجتماعية) بفترة زمنية
مناسبة قُبيل عقد الجلسة اإلستشارية .وباستخدام لغة مفهومة ُمبسطة وسهلة الوصول إلى تلك المجموعات .باإلضافة إلى
ذلك ،يجب على ُمتلقي المنحة أن يقوم باالستمرار بإستشارة هذه المجموعات المتأثرة على مدار تنفيذ المشروع – كلما
دعت الحاجة إلى ذلك – بُغية معالجة القضايا المرتبطة بالضمانات الوقائية والتي لها تأثير على هذه المجموعات.
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يتم تغطية ُكلفة تنفيذ خطّة اإلدارة البيئية من خالل الميزانية المرصودة للمشروع .حيث تُق ّدر هذه الكلفة بحوالي 219,400
دوالراً أمريكيا .في البداية ،سيقوم المشروع بتوظيف اختصاصي بيئة بدوام كامل ،كجز ٍء من التكاليف التمويلية إلدارة
المشروع .وذلك لإلنضمام إلى فريق العمليات .باإلضافة إلى تمويل تكاليف التعاقد مع الشركة المتخصصة المساندة لتنفيذ
التدقيقات السنوية ،ومراجعة مستويات التوافق مع إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية .وثانياً ،سيقوم المشروع بتمويل
ُورش العمل التدريبية الموجّهة إلى ك ٍّل من الجهة المنفذة للمشروع وموظفي العمليات في البلدية ،بمن فيهم المقاولين
المؤهلين .وأخيراً ،سيقوم المشروع أيضا ً بتمويل حمالت التوعية الشعبية في كلّ واحدة من البلديات المعنية؛ وذلك لضمان
إيصال المعرفة الشعبية حول أهداف المشروع ،وكذلك لتقديم الوصف العام للمشروع وعرض األنشطة التي سيتم إطالقها
في مجتمعاتهم.
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