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 مللخص التنفيذيا
وذلك ألن املشروع  لتنمية املستدامة ملصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن كبرية  شروع املاملخاطر البيئية واالجتماعية  إن  

ي واالجتماعي للوكاالت  اإلطار البيئقدرة  يف حني تظل  ،  مع آاثر بيئية واجتماعيةترتافق  العديد من التدخالت اليت قد  سيدعم  
احملتملة  وقد مت    دودة. املنفذة حم الرئيسية  البيئية واالجتماعية  املخاطر  املهنية  املخاطر على    مثل   – حتديد  الصحة والسالمة 

هذا متوقع  و .  اجلربيوالعمل  عمالة األطفال  و العنف القائم على النوع االجتماعي  خطر  وتوليد النفاايت و املخاطر اجملتمعية  و 
كبري ومعارفهم أو  ألن املشروع سيوفر فرص عمل مؤقتة للعديد من أفراد اجملتمع احمللي والصيادين غري املهرة واألميني إىل حد  

أو معدومة   قليلة  املهنية.  خرباهتم  الصحة والسالمة  تدابري  تطبيق  املتفجرات من  يف  انتقال  وعالوة على ذلك، هناك خطر 
 .  إدارة مالئمة احملليني إذا مل تتم إدارة مواقع العمل  العمال ( فيما بني 19-كوروان )كوفيدخملفات احلرب وفريوس  

 
لتنمية املستدامة ملصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن لتلبية أهداف  ملشروع ا  مت إعداد إجراءات إدارة العمالة احلالية
ومحاية القوى    العمالةبشأن ظروف  (  2ملعيار البيئي واالجتماعي رقم  )اللبنك الدويل    ومتطلبات املعيار البيئي واالجتماعي

يف    العمالإدارة  هبا ستتم  الطريقة اليت    العمالة احلاليةدد إجراءات إدارة  . حتُ وكذلك لتلبية قانون العمل الوطين اليمين العاملة  
البيئي  املشروع   القانون الوطين واملعيار  العمالة  .  ( 2رقم )  واالجتماعيوفًقا ملتطلبات  أنواعا خمتلفة من  وسيستخدم املشروع 

حتديد أعدادهم    1وموظفو اخلدمة املدنية(، وقد ورد يف اجلدول  اإلمدادات األولية    ، وعمال ومتعاقدين وحمليني   رين )عمال مباش
املعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل )املعيار البيئي واالجتماعي رقم    شروط ومتت دراسة  وما إىل ذلك.  املقدرة وخصائصهم  

  وااللتزامات الواردة فيها.ابملتطلبات  هبدف الوفاء  واالستشهاد هبا  لحكومة اليمنية دراسة مستفيضة  ل قوانني العمل  شروط  ( و 2
إىل   الرئيسية  كما أشري  التوظيف والعمل  اليت تشمل  نقاط االعتبار  ابعتبارها مبادئ  ي/عمالة األطفال وغريها  اجلرب شروط 

إاثرة أي  وحتدد إجراءات إدارة العمالة احلايل آلية تظلم للعاملني حبيث ميكن جلميع أصحاب املصلحة يف املشروع  توجيهية.  
لكي يتسىن    قاولامل. وفيما يتعلق ابلشركاء املنفذين، مت أيضا صياغة مبدأ توجيهي إلدارة  استياء حمتمل أو خماوف أو إشعار 

 . الوطنيةاألنظمة والقوانني/للمعيار البيئي واالجتماعي وإرشاده وفقا االستبقاء عليه ومراقبته و  املقاول  اختيار
 
 مقدمة    .1

واليت ستضمن  ، ألمحر وخليج عدنالبحر ااملستدامة ملصايد األمساك يف ملشروع التنمية العمالة احلالية مت إعداد إجراءات إدارة 
صحة اجملتمع وسالمته  و (  2)املعيار البيئي واالجتماعي رقم  العمل  االلتزام ابملعيار البيئي واالجتماعي بشأن العمالة وظروف  

،  اللوائح الوطنية للحكومة اليمنيةوالتشريعات و  1( من اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدويل 4)املعيار البيئي واالجتماعي رقم  
التشغيلية. وبناء على ذلك، فإن    مع نفس املتوقعة والرتتيبات  العام للمخاطر مبا يتسق مع نطاق متطلبات العمالة  املعدل 

 
https://www.worldbank.org/en/projects-يمكن االطالع على اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي على الرابط التالي:   1
 rkframewo-social-and-operations/environmental 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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العمالة احلالية  الغرض من   إدالة  الرئيسيةإجراءات  للعمالة،    هو تيسري ختطيط املشروع وتنفيذه من خالل حتديد املتطلبات 
حُتدد إجراءات إدارة العمالة احلالية  املتصلة ابملشروع. و   العمالة رد الالزمة ملعاجلة قضااي  واإلجراءات واملوا  واملخاطر املرتبطة هبا 

- فريوس كوروان )كوفيدتضمن أيضا القضااي واملخاوف املتعلقة ابعتبارات  ا ت، ولكنهالعمالة توجيها عاما يتعلق مبختلف أشكال  
19 .) 

 
 املشروع عرض عام الستخدام العمالة يف   .  2

إجراءات إدارة  وتنطبق  .  وعمال حمليني  إىل عمال مباشرين وعمال متعاقدين   العمال (  2رقم )املعيار البيئي واالجتماعي  ُيصّنف  
 (: 2دد يف املعيار البيئي واالجتماعي رقم )على النحو احمليف املشروع   العمالعلى مجيع  العمالة احلالية

برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبشاركة الشركاء املنفذين  بشكل مباشر من قبل  إدارة املشروع    ستتم   –العمال املباشرون  .1
تشمل:   ووكال واليت  العامة  األشغال  واألصغر.  مشروع  الصغرية  املنشآت  تنمية  املنفذون  ة  الشركاء  موظفو  ويعترب 

يعترب  مباشرين. وابإلضافة إىل ذلك،    مال أيضا ع)مشروع األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر(  
موظفو املراقبة املستقلة ابستخدام طرف اثلث وعمال شركة األمن وكذلك األفراد املتعاقد معهم مباشرة من قبل  

 ، مثل االستشاريني، عماال مباشرين. الشركاء املنفذين
مقره يف عدن، مبا يف ذلك مدير املشروع وفريق  للمشروع  لديه فريق خمصص    سيكون .  رانمج األمم املتحدة اإلمنائيب •

ال البيئية واالجتماعية  وفريق  رصد والتقييم  التنسيق الوطين واملتخصصني الوطنيني يف  الوقائية  وأخصائي  اإلجراءات 
وموظف النوع   للمشروع. والشئون  االتصال    االجتماعي  واملالية  مدعومو   اإلدارية  عدن  مب  ا الفريق  يف  فرعي  كتب 

يتم توفري  و رباء يف نيويورك.  اخلسيحصل املشروع على دعم من املركز اإلقليمي ومن و ومكاتب إقليمية فرعية أخرى. 
ا برانمج األمم  دعم مشرتايت إضايف من ماليزاي. يعتمد اهليكل على التجربة مع منح البنك الدويل السابقة اليت نفذه

 عمال هلذا املشروع.  8، وسيتم تعيني حوايل البلد املتحدة اإلمنائي يف 
عن طريق مزيج من جمموعة خمتارة من املقاولني  األعمال املتعلقة ابلبنية التحتية  سيتوىل تنفيذ    . مشروع األشغال العامة  •

وحدة  مشروع األشغال العامة  يشمل هيكل  واجملتمعات احمللية إلجياد فرص عمل للمجتمعات احمللية املستفيدة. و 
يوجد  يغطيان اجلوانب البيئية واالجتماعية واجلنسانية اليت  موظفني    أثنني تضم    اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية 

لتوفري الدعم والرصد والتنسيق عموما فيما يتعلق  للصحة والسالمة املهنية  عدن، فضال عن وحدة فرعية  مقرها يف  
بيئية  جبهات تنسيق  مشروع األشغال العامة  . وعلى مستوى الفروع، حيتفظ  املهنية جبوانب نظام الصحة والسالمة  

. وعالوة على ذلك، يتم نشر فنيني للموقع يف كل موقع  الصحة والسالمة املهنية بتدابري    االلتزاملضمان  واجتماعية  
بعدد  ، وهو ما يقدر  البيئية واالجتماعيةمبا يف ذلك اجلوانب  ورفع التقرير بشأهنا  للمشاريع الفرعية  االلتزام الفين  لرصد  

 عامال مباشرا.  51
  لتطوير   األمساك  مصايد  قطاع   من   للمستفيدين  الصغرية  املنح. ستقوم إبدارة  واألصغرالصغرية    املنشآتوكالة تنمية   •
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مم  األ   برانمج  مع   ابالشرتاك   تطويرها  مت   اليت   املستفيدين   اختيار   معايري   خالل   من  حتديدها   مت   اليت   الصغرية   أعماهلم
يتكون هيكل  و لتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني.  واألصغر وابالصغرية    املنشآتاملتحدة اإلمنائي ووكالة تنمية  

 . االستشارينيموظفي و  العمال  ذلك مجيع، مبا يف عمال مباشرين  6من   الصغرية واألصغر املنشآت وكالة تنمية 
التنمية  يشمل مشروع  العمال املعينني من قبل املقاول بغض النظر عن املواقع. س  /العمال تشمل    – العمال املتعاقدون  .2

املستدامة ملصايد األمساك يف البحر األمحر وخليج عدن مقاولني خمتلفني للقيام إبعداد الواثئق وتنفيذ األعمال املدنية  
التنمية السمكية املستدامة يف البحر  مشروع  لتحقيق أهداف  و . 2  املكون وأعمال املساعدة الفنية املختلفة يف إطار  

  الساحلية، مؤقتة وفرص اقتصادية للصيادين املعرضني للخطر واجملتمعات    األمحر وخليج عدن. توفري فرص عمل
 من العمال من اجملتمعات احمللية. % 50املقاول تعيني ما ال يقل عن  جيب على

يف احلاالت اليت يعمل فيها موظفو اخلدمة املدنية احلكوميون فيما يتصل ابملشروع، متفرغني    –موظفو اخلدمة املدنية  .3
القائم يف القطاع العام، ما مل يكن  عقد أو ترتيب التوظيف  أو غري متفرغني، سيظلون خاضعني ألحكام وشروط  

 تكون فيها للموظفني احلكوميني  هناك نقل قانوين فعال لعملهم أو اخنراطهم يف املشروع. وقد تكون هناك حاالت ال
  املشروع عالقة عمل مع املشروع، وابلتايل ال ميكن اعتبارهم عاملني يف املشروع. ومع ذلك، فقد يشاركون يف أنشطة  

بصفتهم احلكومية. على سبيل املثال، ميكن ان يشرتكوا يف نشاطات التدريب. ويف حني أن معظم املعايري املنصوص  
ال تنطبق على هؤالء األشخاص، فإن تدابري التخفيف املتصلة ابلصحة  (  2لبيئي واالجتماعي رقم )املعيار ا عليها يف  
ممثال من مراكز    20األطفال تنطبق فعال. وسيدعم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلتعاون مع    وعمالةوالسالمة  

  حوكمة واجلمعيات )الذكور واإلانث( لتحسني  التدريب املهين التقين واهليئة العامة للصيد، بناء قدرات التعاونيات  
 لكل موقع إنزال.   املديرايتوإدارة قطاع صيد األمساك على مستوى 

عامالً للمشروع أبكمله. يتم حتديد عدد العمال حسب الفئات يف  ( 861بثمامنائة وواحد وستني )يقدر إمجايل عدد العمال  
 . 1اجلدول 

 
 . العدد املقدر للعمال1اجلدول  

 العدد اإلرشادي للعمال من العمالة  تطلبات املتوقيت  املشروع   عمالخصائص   عمال املشروع نوع 

  . العمال املباشرون 1 

موظفو برانمج األمم املتحدة  • 
 اإلمنائي 

• املوظفني الوطنيني  
 دوليني الوظفني املو 

• من إعداد املشروع حىت اكتمال  
  8اجملموع:  املشروع

• من إعداد املشروع حىت اكتمال   • املوظفني الوطنيني  األشغال العامة كادر مشروع •  
  51اجملموع:  املشروع
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الصغرية   املنشآتوكالة تنمية • 
 واألصغر 

من إعداد املشروع حىت اكتمال   • • املوظفني الوطنيني 
  6اجملموع:  املشروع

 . العمال املتعاقدون 2
 الصغرية واألصغر ومشروع األشغال العامة(   املنشآت)من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ووكالة تنمية  

البيئيون  االستشاريون  •
 واالجتماعيون 

 ستشاريون البناء واإلشرافا •
 املستقلة املراقبة  استشاري •
العمال املهرة املعينني من قبل   •

 املقاولني 
املستخدمني من  العمال املهرة  •

 قبل املقاولني  
ن  العمال احملليني املستخدمني م  •

 قبل املقاولني يف مواقع البناء. 

 خرباء وطنيني  •
موظفني  يف الغالب  •

 دائمني وطنيني. 
 

أعضاء اجملتمع   •
احمللي/الوطين  

املضيف، وعامالت  
ذوي  من  وأشخاص 
 اإلعاقة.  

من املرحلة األوىل من إعداد   •
اكتمال  املشروع وتنفيذه حىت 

 . املشروع
من  تطلبات  املسيتقلب توقيت  •

اعتماًدا على مراحل   العمالة،
واليت سيحددها    البناء،

املقاولون األفراد يف مرحلة  
 إرساء العقد. 

 
 مرحلة البناء للمشروع.  •

املتخصصون البيئيون   •
 6تقريبا واالجتماعيون: 

  ، اإلشرافالبناء و  استشاريون •
 10تقريبا 

  ،املراقبة املستقلة استشاري  •
 2: تقريبا 

تقريبا   ، العمال املهرة للمقاولني •
250 

 510تقريبا  ، العمال غري املهرة •

   
 املشروع:  عمالخصائص    .  3

األشغال املدنية ملشروع التنمية املستدامة ملصائد األمساك يف البحر األمحر وخليج  مقاويل  يف إطار    العمالسيتم تعيني مجيع  
عدن حمليا. وسيتم تشجيع املقاولني على توظيف عمال حمليني من اجملتمع الساحلي، مبن فيهم عامالت )يف عملية مناولة  

مبهام تتناسب مع قدراهتن يف أعمال البناء  صيد األمساك واهلياكل األساسية( إىل أقصى حد ممكن. وسيتم تكليف العامالت  
سنة ابلنسبة للعمل    18. وسيكفل املتعاقدون استيفاء العمال احلد األدىن للسن املوافق عليها، أي ما ال يقل عن  اإلنزالملوقع  

 سنة ابلنسبة لآلخرين.   18حمتملة، وما يزيد عن  أخطار اخلفيف الذي ال ينطوي على أي خماطر أو  
  املشروع املباشرين خربة ذات صلة. ويتوقع منهم أن يعملوا بدوام كامل لدعم أصحاب    العماليتوقع أن يكون لدى معظم   •

إعداد   وتنفيذ    املشروعيف  عليها/املشروعالفرعي،  الفرعي، واإلشراف  العمال    املشروع  يكون  التقارير. وسوف  وإعداد 
 املباشرون يف األغلب عماال حمليني.  

 يف  استشاريني مصائد األمساك و   التصميم، وأخصائي  استشارينيل املتعاقدون من جانب الشركاء املنفذين  يشمل العما  •
   ومقاولني/متعاقدين من الباطن، والعاملني معهم الذين مت تعيينهم للعمل خالل مرحلة التنفيذ.   الشؤون البيئية واالجتماعية 

   من الباطن أعضاء مهرة وغري مهرة على حد سواء.  املقاولني/املقاولنييشمل العمال املتعاقدون من  •
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 املوردون الرئيسيون مثل موردي الوقود وأدوات الصيد...وغريهم.  •
 

 توقيت املتطلبات من العمالة:    .4  
املباشرين واالستشاريني يف مرحلة التصميم. وسيتم توظيف  ابلنسبة لكل أصل من أصول اجملتمع احمللي، سيتم توظيف العمال  

املقاولني ومهندسي اإلشراف والعمال يف بداية املشروع الفرعي لكل موقع إنزال. وستوفر هذه املشاريع الفرعية فرص عمل  
ل مهرة، عند االقتضاء،  ، كما ستوفر فرص عمل للعمال املهرة وغري املهرة. غري أنه سيتم توظيف عمايادين وجمهزات األمساكللص 

األعمال. وسيتم حتديد عدد   لطبيعة  العمال،    العمال وفقا  فئات  من  فئة  لكل  تنفيذه. وابلنسبة  قبل  نشاط  الالزمني لكل 
 سيصدر عقد مع مدونة لقواعد السلوك قبل بدء أي تعيني.  

 
 احملتملة   العمالةخماطر    تقييم    .5 

 أ. وصف املشروع   
يتمثل اهلدف اإلمنائي للمشروع يف تعزيز إدارة املعلومات املتعلقة مبصائد األمساك على الصعيد اإلقليمي وحتسني القدرة على   

 اإلنتاج املستدام والفرص االقتصادية للمستفيدين عرب سلسلة قيم مصائد األمساك يف اليمن.  
على الصعيد اإلقليمي، حتسني مجع  (  1)األمساك إىل ما يلي:    سيؤدي هذا املشروع املقرتح بشأن التنمية املستدامة ملصائد 

لتعاون اإلقليمي من أجل إدارة هذا املورد املشرتك على حنو  ل   البياانت/املعلومات املتعلقة بقطاع مصائد األمساك ورصدها، وآلية
لغذائي يف البلد، وخدمات  األمن ا ، حتسني إدارة سلسلة قيم مصائد األمساك، وابلتايل تعزيز  على مستوى اليمن   (2. )مستدام

هتيئة البيئة املواتية ملشاركة القطاع اخلاص يف تطوير القطاع وإدامة سبل كسب    (3. )الساحلية   التغذية وسبل كسب العيش
  م استخدااملتصلة مبصائد األمساك لالجئني املقيمني يف البلد واجملتمعات احمللية املضيفة هلم. وسيضطلع بذلك من خالل    العيش 

طري،  تقدمي الدعم يف تعزيز القدرات املؤسسية ونظم البياانت على الصعيدين اإلقليمي والقُ (  1)أييت:  هنج متكامل جيمع بني ما  
التعاونية اخلاصة هبم    ، لصيادين )ومجعياهتملو  االستثمار يف    (2. )والقطاع اخلاص وأصحاب املصلحة اآلخرين(واجلمعيات 

  ( 3. )املشاركة  الدولواهلياكل األساسية إلنتاج األمساك وجتهيزها وضمان جودهتا وتسويقها يف  اإلصالح، واملدخالت الرئيسية  
اتباع هنج تصميم مرن قادر على التكيف مع االحتياجات املتغرية النامجة عن الصراع الدائر يف اليمن واملخاطر األخرى يف  

 إقليمية أخرى يف املستقبل.    دولاملنطقة، فضال عن مشاركة 
( اليت  2.2،  2.1املكونني الفرعيني )( و 2وقد صممت إجراءات إدارة العمالة احلالية لألنشطة املدرجة يف إطار املكون رقم )

    . ويرد أدانه هيكل إرشادي لألنشطة: برانمج األمم املتحدة اإلمنائي سيتم تنفيذها من قبل 
البحر األمحر وخليج  بحرية وتربية األحياء املائية يف منطقة : تعزيز التعاون اإلقليمي يف إدارة مصايد األمساك ال 1املكون  

 عدن 
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: املكون  مكونني  اليمن، ويتضمنحتسني الفرص االقتصادية واألمن الغذائي واإلدارة الفعالة لإلنتاج السمكي يف  :  2املكون  
مصايد  (:  2.1) حلماية  الفعالة  واإلدارة  الغذائي  واألمن  االقتصادية  الفرص  األموال    األمساكحتسي  توفري  من خالل 

للمجتمعات الساحلية واملنح الصغرية لتنمية األعمال التجارية والتحويالت النقدية ألسر الصيادين الضعيفة ودعم فرص رايدة  
 . ب األعمال املستهدفة للنساء واستعادة األصول السمكية الرئيسية )البنية التحتية والتقنيات( وتعزيز بناء القدرات والتدري

، من خالل  ملصايد األمساك واملقاومة للمناخنظم احلوكمة واملعرفة اليت مت تطويرها من أجل اإلدارة الفعالة  (:  2.2املكون )
د األمساك للنظام  دعم جلان إدارة مصايد األمساك احمللية بقيادة اهليئة العامة لصيد األمساك لتحسني اسرتاتيجيات وأنظمة مصاي

هنج جلمع بياانت مصايد األمساك بشكل منتظم وإعداد التقارير وإجراء دراسة حول مصايد األمساك    وإنشاء البيئي البحري  
تنويع القطاع وتطوير منوذج أعمال وتطوير خطط إدارة مصايد األمساك على املستوى احمللي وفًقا الحتياجات املستفيدين،  

 التفاقية البيئية متعددة اجلنسيات واعتمادها. ودعم التصديق على اتفاقية محاية مصايد األمساك اإلقليمية وا
 
     وإعداد التقاريرورصده وتقيمه    املشروع،. إدارة 3املكون   

   الكامنةالبيئية واالجتماعية واملخاطر ب. اآلاثر 
من املتوقع أن حتدث خماطر رئيسية حمتملة على العمال خالل بناء املشروع، وأن يتعرض العاملون يف املشروع للمخاطر يف  

 العمال.  وخميمات مواقع العمل 
الصحة    على  احملتملة  املخاطر  أجل  من  فرعي  مشروع  بكل  خاصة  واجتماعية  بيئية  إدارة  خطة  وفحص كل  تقييم  سيتم 

االجتماعية والبيئية واملهنية، ووضع األنشطة الالزمة للتخفيف من هذه املخاطر من خالل خطة ختفيف وفقا لإلطار البيئي  
 لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي.  احلماية االجتماعية والبيئية واالجتماعي احملدث للبنك الدويل وسياسات ومعايري

صحاب املصلحة والشركاء وفقا لدورة الربامج أو  أل بضمان مشاركة هادفة وفعالة ومستنرية  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يلتزم  
ويتيح إشراك أصحاب املصلحة ومشاركتهم  .  الربانمج أو    املشروعاليت تشمل التخطيط املبكر وحتديد املشاكل وتصميم  املشروع و 

وتويل اجملتمعات احمللية زمام األمور ومتكينها من االستدامة االجتماعية والبيئية واملتعلقة    املشروععلى حنو فعال تيسري قبول  
بدعم من مجيع    ابلصحة املهنية والسالمة وتقاسم املنافع. وسيؤدي ذلك إىل املشاركة الكاملة وحتقيق نتائج املشروع ونواجته

أصحاب املصلحة واحلد من اخلالف والنزاعات ودعم حقوق اإلنسان واحلماية االجتماعية والبيئية يف نفس الوقت. وسيكفل  
برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه تنفيذ حتليل أصحاب املصلحة، ومشاورات أصحاب املصلحة مع اجملموعات املتضررة  

 .  2 املكونبفعالية وابلقدر الكايف يف دورات املشاريع. يرد أدانه موجز لألنشطة يف إطار واملهتمة، وخطة املشاركة 
 ما أييت:  تشمل األنشطة الرئيسية  

  التجريف يف منطقة رسو العواصف احلالية •
 حفرايت الرتبة  •
 ونقل مواد البناء إىل املواقع. التخلص نقل املواد والنفاايت اجملروفة إىل موقع  •
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 تشييد / تطوير املباين  •
 هدم اهلياكل / املرافق القدمية املطلوب حتديثها.  •
 . التكديس التجريف،  •
 تركيب نظام اإلضاءة  •
 واألعمال امللحقة األخرى   امليناءالتسوية وبناء ساحات  •
 إدارة املنح الصغرية  •
 الفنية املساعدة  •
 بناء القدرات والتدريب   •

   تشمل خماطر العمل الرئيسية ما يلي:   ج.
استنادا إىل اخلربة والدروس املستخلصة من مشاريع البنية التحتية األخرى املشاهبة يف اليمن، تتمثل املخاطر الرئيسية للعمالة  

 املتوقعة أثناء تنفيذ املشروع فيما يلي:  
 عمالة األطفال والعمل اجلربي  •
تسبب الصراع يف تراجع فرص العمل وإنتاج األمساك بشكل كبري على طول الساحل، ال سيما يف حمافظات احلديدة وتعز   

وحجة اليت أصبحت مناطق حرب. وقد أدى ذلك إىل هجرة الناس بعيدا عن الساحل حبثا عن فرص للبقاء على قيد احلياة.  
قطاع مصائد األمساك هي صيادون أفراد يستخدمون مراكبهم اخلاصة أو   وابإلضافة إىل ذلك، فإن معظم األعمال التجارية يف 

اليت يستأجروهنا من القطاع اخلاص. وتشكل األحوال االقتصادية املتدهورة خطرا يتمثل يف احتمال استخدام األطفال و/أو  
  18ص الذين تقل أعمارهم عن  العمل اجلبري يف أنشطة املشاريع. ومبا أن أنشطة البناء ستتضمن أعماال خطرة، فإن األشخا

سنة. وابملثل، لن يستخدم أي   14سنة لن يستخدمهم املشروع إال ألداء واجبات خفيفة، ولن يستخدم أي طفل دون سن 
احملليون  أو غري طوعي أو غري مدفوع األجر يف أي أنشطة أشغال ترتبط مباشرة ابملشروع. وسيتوىل العمال    جربيطفل أو عمل  
أن تكون أحكام وشروط هؤالء العمال متوافقة مع متطلبات القانون الوطين ومتوافقة مع    الفرعية، مبا يضمنتنفيذ املشاريع  

 ما عمالة األطفال والعمل اجلربي. خطة إدارة العمالة احلالية، وال سي
 تدفق العمالة  •

لدى اجملتمع احمللي من الشريك/املقاول    ويف بعض احلاالت، سيتطلب عدم توفر العمال أو االفتقار إىل املهارات والقدرات التقنية 
املنفذ جلب اليد العاملة املاهرة من خارج منطقة املشروع. ويتفاقم هذا التدفق بفعل تدفق أانس آخرين )"األتباع"( الذين  

اهلجرة  يتبعون القوة العاملة القادمة هبدف بيعهم السلع واخلدمات، أو سعيا إىل احلصول على فرص العمل أو العمل. وتسمى  
السريعة للعمال واألتباع إىل منطقة املشروع وتوطينهم فيها بتدفق اليد العاملة، وميكن لتدفق العمال واألتباع أن يؤدي إىل آاثر  

وبيئية ضارة على اجملتمعات احمللية، ال سيما إذا كانت هذه اجملتمعات ريفية أو انئية أو صغرية. وقد تشمل هذه    اجتماعية 
ايدة الطلب على اخلدمات االجتماعية والصحية احمللية وزايدة التنافس عليها، وكذلك على السلع واخلدمات،  اآلاثر الضارة ز 
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األسعار واالكتظاظ يف أوساط املستهلكني احملليني، وزايدة حجم حركة املرور وزايدة خطر وقوع   ارتفاعمما ميكن أن يؤدي إىل 
واملوارد الطبيعية، والصراعات االجتماعية داخل اجملتمعات وفيما بينها، وزايدة    احلوادث، وزايدة الطلب على النظام اإليكولوجي

 .  النوع االجتماعيخطر انتشار األمراض املعدية، وزايدة معدالت السلوك غري املشروع، واجلرمية، والعنف القائم على 
العاملة احمللية ومستوى مهاراهتا، سيتم تعيني نسبة من   الالزمني للمشروع حمليا. وهذا أسهل    العمالوحبسب حجم القوى 
عادة أبعداد أصغر( غالبا ما يتم توظيفهم    نيعموما ابلنسبة للعمال غري املهرة، يف حني أن املوظفني األكثر ختصصا )املطلوب

 من أماكن أخرى.  
مشاركة اجملتمع احمللي  رية واألصغر الصغ املنشآت األشغال العامة ووكالة تنمية مشروع و  ل برانمج األمم املتحدة اإلمنائيوسيكف 

وإشراكه بصورة شفافة خالل عملية صنع القرار األولية للمشروع، وسيستمر بصورة روتينية طوال فرتة املشروع من خالل اآللية  
 لضمان الكشف الفعال عن املعلومات، وإشراك اجملتمع احمللي.   التظلم 
 التحرش اجلنسي:  اجلنسيي / واالعتداء   العنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل •

ومع استمرار الثغرات اجلنسانية القائمة حىت قبل النزاع )أي يف التعليم، والقيود القانونية املفروضة على التنقل وصنع القرار،  
واحلواجز اليت حتول دون مشاركة املرأة يف إنتاج األمساك وقوة العمل ويف احلياة السياسية، وقلة فرص التعبري عن الرأي والعمل  

ظيم املشاريع(، تصبح املرأة أكثر عرضة للتحدايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية اليت تنجم عن الصراع،  املأجور وأنشطة تن 
وابلتايل ينبغي الوصول إليها بشكل استباقي للحصول على النقد لتحسني قدرهتا الشرائية من أجل الغذاء والضرورايت األساسية.  

يري اجلنسانية احملافظة والصارمة وحتدد يف إطارها. وكثريا ما يزداد أيضا خطر العنف  وتتأثر الفجوات الصارخة بني اجلنسني ابملعا 
، واالستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي يف حاالت تدفق اليد العاملة، وعند إنشاء  النوع االجتماعي القائم على  

ابالستجابة  )مزيد من التفاصيل يف خطة العمل املتعلقة  معسكرات عمل مؤقتة، وأثناء عملها يف جتهيز األمساك وإنتاج األمساك  
(. وملعاجلة هذه املسائل، يتضمن املشروع إجراءات حمددة ومعايري تصميمية لضمان  ملواجهة العنف القائم على النوع االجتماعي

ن فرص العمل )على  إدماج املرأة ومشاركتها. وسوف تضمن معايري التصميم هذه إاتحة فرصة متساوية للمرأة لالستفادة م 
األسر املعيشية اليت تعيلها اإلانث، وإاتحة املرونة يف ساعات العمل، وتوفري الرعاية يف املوقع لألطفال(.    استهدافسبيل املثال،  

 املشردين داخليا والنساء والشباب كفئات ضعيفة حمددة يف االستهداف ويف نوع التدخل.   اعتبار ويدرج 
خالت املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف مجيع عناصر املشروع، وهتيئة سبل العمالة واملشاركة يف  سيكفل املشروع تعميم التد

، والتخفيف من  العيشاجملتمع، واالضطالع بدور رئيسي يف بناء القدرة على التكيف مع الصدمات، وحتسني سبل كسب  
متكني املرأة من حتقيق كامل إمكاانهتا اإلنتاجية ميكن  القيود االجتماعية. ويكتسي هذا أمهية يف السياق القطري احلايل ألن  

أن حيقق مكاسب هائلة يف احلد من العنف القائم على نوع اجلنس، والفجوات بني اجلنسني يف التعليم والعمالة واحلصول على  
 اخلدمات.  

طفال والتمييز القائم على نوع  سيتطلب أيضا تدريب أصحاب املصلحة واجملتمعات الساحلية على املخاطر املتعلقة بعمل األ و 
على   القائم  والعنف  االجتماعي  اجلنس،  اجلنسيني، واالستغالل  النوع  قواعد    واالعتداء  ومدونة  اإلحالة،  مسارات  وخمتلف 



 

12 

املرتبطة ابملشروع ملنع هذه املخاطر والتخفيف من حدهتا  وآليات التظلمات  السلوك، اليت جيب أن يوقع عليها مجيع العمال،  
   )مثل تلك املرتبطة بتدفق اليد العاملة ومعسكرات العمل املؤقتة، وما إىل ذلك(. 

 الصحة والسالمة املهنية:  •
العمال املتعاقد  تعترب خماطر الصحة والسالمة املهنيتني كبرية استنادا إىل تصنيف ونطاق االستثمار، واستنادا إىل أن جزءا من  

معهم من املتعاقدين/املتعاقدين من الباطن هم من السكان احملليني غري املهرة وغري املدربني، وابإلضافة إىل ذلك، قد تقع بعض  
 احلوادث اليت قد تؤدي إىل إصاابت بل إىل وفيات.  

عمال وأفراد اجملتمع احمللي ملخاطر مهنية  وعموما، ستتوقف املخاطر على نوع أعمال املشاريع الفرعية اليت ستنفذ. سيتعرض ال 
 متعلقة ابلصحة والسالمة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:  

املخاطر الصحية النامجة عن العمل يف بيئة ملوثة ذات تركيز غباري مرتفع بسبب أنشطة بناء مواقع  املخاطر الصحية.   •
 يد والتشغيل اآليل والنقل. إلزالة وتدمري اهلياكل القدمية وحفر الرتبة والتمه 

. ميكن أن تتسبب أنشطة احلفر واهلدم يف إحلاق ضرر أبساسات املباين القائمة  احلوادث النامجة عن اهنيار املنشآت •
 اجملاورة مما يؤدي إىل اهنيار اهليكل مما يتسبب يف إصاابت خطرية للعمال.  

. قد يؤدي سقوط العمال يف املاء إىل إصاابت خطرية بسبب الدوار أو الرايح العاتية  احلوادث النامجة عن سقوط املياه  •
 مواج أو العمل دون تقيد بسالمة العمل.  أو األ

العمال من الطبقة العليا بسبب تركيب السقاالت بشكل    يسقط . قد  احلوادث النامجة عن اهلبوط من املستوايت العالية  •
األرصفة،   التشغيلية، وأسقف  املنازل  بناء  أثناء  احملمية  الصلب غري  املؤمن عليها، وقضبان  والسالمل غري  غري صحيح، 

 واجلسور، واألنظمة الكهرابئية اليت تؤدي إىل حوادث عمل.  
بىن منزيل/برج طاقة يتم بناؤه قد تصيبهم أشياء صلبة تسقط من مستوى  العمال الذين يعملون حتت م   األشياء املتساقطة: •

 عال مسببة إصابة.  
القاذفات التنفسية واحملطات الفرعية واستخدام    اختبارقد يتعرض العمال للكهرابء احلية أثناء    الصدمات الكهرابئية: •

 رية أو وفيات.  الطاقة ألغراض اللحام. ميكن أن تؤدي الصدمة الكهرابئية إىل إصاابت خط
احلديد واللحام دون استخدام معدات  يقومون بقطع  قد يتعرض العمال الذين    احلدة النامجة عن قطع/حلام احلديد.  •

 مع إصاابت خطرية قد تصل إىل حد العمى. وادث العني  حلاحلماية الشخصية املناسبة )مثل النظارات الوقائية( 
إىل إشعال النار يف مواد قابلة لالشتعال  قيام العمال أبعمال اللحام  ميكن أن يؤدي    . واالنفجارريق  احل ادث بسبب  احل •

ابلقرب منها خاصة الوقود والغازات اليت تؤدي إىل إشعال حريق أو انفجار مما يتسبب يف أضرار جسيمة على العمال  
 واجملتمعات.  

وانئ الصيد( العديد من العمال واآلالت الثقيلة  قد جتمع عدة مواقع عمل )مثل م   وقوع حادث بسبب املعدات الثقيلة.  •
الثقيلة   للقيام أبعمال خمتلفة. إن نقل املعدات  الرافعات( اليت تعمل يف مساحة ضيقة  العمال الذين  قد يعرض  )مثل 
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 .  ا إلصاابت يعملون ابلقرب منه
العمال الذين يعملون يف حالة من الضجيج املتولد من اآلالت الثقيلة )مثل مشغلي    يصابميكن أن    .أمراض مهنية  •

 رض مهين مثل الصم.  مبالطاقة(  
التلوث خالل تفشي األمراض املعدية إذا مل تطبق ممارسات   (.19-خماطر صحية من اإلصابة بفريوس كوروان )كوفيد  •

النظافة الصحية املتكررة والسليمة، وارتداء الكمامات اليت حتول  النظافة الصحية املتكررة والسليمة بشكل مستمر )خاصة  
 دون انتقال الفريوس من إنسان إىل آخر(.  

 مثل االجتار ابلبشر، والقرصنة، واهلجمات املسلحة، والتفجريات...وغريها.  خماطر أمنية:  •
يف اهلياكل األساسية، وصيادي األمساك،    عمال ال ميكن السيطرة على املخاطر املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية من خالل تزويد  

معدات  بعدد كايف من  والصرف الصحي وغري ذلك من اإلجراءات الوقائية، و  العمالةوجمهزي األمساك ابلتدريب على سالمة  
، إىل  املقاولني األعمال املدنية وممارسات الصيد. وميكن أن تكون اإلدارة السليمة ملواقع العمل  تنفيذ  احلماية الشخصية قبل  

والرصد البيئي واالجتماعي الدوري الدقيق أثناء تنفيذ    العمالةجانب اإلشراف املباشر اليومي للشركاء املنفذين على سالمة  
- )كوفيدفري معلومات عن األمراض االجتماعية مثل فريوس كوروان  . سيتم تو العمالة ، تدابري فعالة للتصدي حلوادث  املشروع

وطرق الوقاية للعمال من خالل برامج التدريب والكشف عن املعلومات؛ وجيب وضع لوائح، وعقوابت على العمال  (  19
البناء. وستدرج يف    املخالفني يف املوقع؛ وجيب أن يعمل املقاول بشكل وثيق مع السلطات احمللية إلدارة عدد العمال يف موقع

 ميزانية املشروع تكاليف شراء معدات احلماية الشخصية وغريها من تدابري السالمة.  
 
 الشروط واألحكام   .6

وضعت اجلمهورية اليمنية السياسات وأنشأت مؤسسات ومسؤوليات إلدارة العمل وانضمت إىل االتفاقيات الدولية، ووضعت  
يف القطاع اخلاص،    العمال( حقوق وأجور  1995لعام    5نون العمل )القانون رقم  تشريعات وإجراءات قطاعية. وينظم قا

واألجور   التأمني  قانون  ينظم  ذلك،  إىل  وابإلضافة  املهنية، وسالمتهم.  الضمان    25/1991ومحايتهم، وصحتهم  وقانون 
كومة  احل. تنطبق األحكام والشروط التالية على العمال وفقا لقوانني العمل يف  التأمني على التقاعد  26/1991االجتماعي  

بني التشريعات واألنظمة الوطنية   اختالفات(. ويف حالة وجود  2املعيار البيئي واالجتماعي رقم    كام)ابإلضافة إىل أح يةاليمن 
 واملبادئ التوجيهية لوكاالت األمم املتحدة واملعايري البيئية واالجتماعية للبنك الدويل، سيطبق حكم أكثر صرامة. 

 . والعمال احملليي  املتعاقدين   املباشرين والعمالالعمال تسري هذه األحكام على:  
 : التوظيف )عقد العمل( اتفاقية  

تعترب مدة العقد غري حمددة للعامل اليمين ما مل حتدد  مع موظفيهم. إبرام عقود عمل مكتوبة  جيب على مجيع أصحاب العمل  
ويُقدم لألشخاص األمّيون شرحاً أو توضيحاً مفصالً عن العقد قبل التوقيع عليه. وجيب أن يتضمن العقد    مبوافقة الطرفني. 

عند توقيع   .خدمة العاملالراتب ومدة عقد العامل وأايم اإلجازة والراحة وساعات العمل األسبوعية وشروط إهناء نصاً بشأن 
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يد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك يف العقد  عقد العمل جيوز إخضاع العامل لفرتة اختبارية ال تز 
 وال جيوز وضع العامل حتت االختبار أكثر من مرة يف نفس املهنة. 

 ساعات العمل: 
ال جيوز أن تزيد ساعات العمل الرمسية على مثان ساعات يف اليوم أو مثانية وأربعني ساعة يف األسبوع وتوزع ساعات العمل  

أايم    ستةوال جيوز أن يطلب من أي موظف أن يعمل أكثر من    األسبوعي على ستة أايم عمل يعقبها يوم راحة أبجر كامل.
دون أن متنح له إجازة ملدة أربع وعشرين  (،  يف أي يوم يكون عادة يوم عطلة أو مت االتفاق عليه كيوم عطلةيف األسبوع ) متصلة  

العمل الرمسية خالل شهر رمضان عن ست ساعات يف اليوم أو ستة وثالثون ساعة    ال جيوز أن تزيد ساعاتساعة متصلة. و 
 يف األسبوع. 

 الفصل من العمل:  
وينص القانون على قائمة ابلتدابري التأديبية اليت ميكن    للموظفني احلق ان ال يتعرضوا للفصل بشكل غري عادل، دون سبب.

وال جيوز لصاحب  ، فصله من العمل بشكل معقول ضد املوظف بسبب سوء السلوك واليت جيب عادة استنفادها قبل  اختاذها
 العمل أن ينهي العقد يف احلاالت التالية:  

 متتع العامل أبي إجازة. أثناء  •
ينه وبني العامل على اال تتجاوز مدة النظر يف النزاع أربعة أشهر ما مل يرتكب العامل خمالفة  عند النظر يف النزاع القائم ب •

 تستدعي الفصل. أخرى 
 بسبب العمل لدى اجلهات املختصة حىت يفصل هنائيا يف القضية.  العامل أثناء احتجاز  •

 األجور واالستقطاعات: 
أن يقل احلد األدىن ألجر العامل احلد األدىن لألجور يف اجلهاز اإلداري  ال جيوز    : على من قانون العمل اليمين    5تنص املادة  

وال جيوز أن يقل متوسط االجر اليومي للعامل على أساس االنتاج أو القطعة عن احلد االدىن املقرر لألجر اليومي    للدولة.  
امل الذي ال يتقاضى أجره ابلشهر أو األسبوع أو ابليوم على أساس متوسط ما  للمهنة أو الصنعة وحيسب األجر اليومي للع

خالل مدة عمله إذا    أويتقاضاه نظريه العامل من أجور عن أايم عمله الفعلية لدى صاحب عمل واحد يف السنة األخرية  
مل الرمسية، وحتسب هذه  بسبب التغيب عن العمل خالل ساعات الع  العمالوجيوز فرض غرامات على    من سنة.  أقلكانت  

 الغرامة من أجورهم، وتتناسب مع التغيب عن العمل. وال جيوز لصاحب العمل فرض غرامات أخرى بسبب التغيب.  
 يكون احلد األدىن لألجر املستحق للعامل على النحو التايل: 

وفقا لعقود العمل. وحيدد األجر الشهري  الشريك املنفذ واالستشاري التابعة له  يكون أجر العمالة املباشرة ابلنسبة ملوظفي   •
 مبا يتماشى مع مستوى املسؤوليات.  

املاهرة    بناء على معدالت السوق اجلارية للعمالة املاهرة وشبه للعمال املتعاقدين  اليت يدفعها املقاول  حتتسب األجور اليومية   •
ومن مث ينبغي أن تكون مساوية لألجور املدفوعة  وقد ختتلف املعدالت اليومية من حمافظة ألخرى،  أو العمالة غري املاهرة.  
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 يف املوقع احملدد.  
 للعمال احملليني أجر مماثل لألجر الذي حيصل عليه العمال املتعاقدون. يدفع  •

 العمل اإلضايف: 
عقد  ابلعمل اإلضايف إال إذا مت االتفاق على ذلك يف    العمال ( من قانون العمل على أنه ال جيوز مطالبة  50تنص املادة )

 ساعات العمل اإلضايف وفقاً للمعدالت التالية:  سب أجور ت. حت العمل 
 .العاديةالساعة بساعة ونصف من األجر األساسي عن ساعات العمل اإلضافية خالل أايم العمل  •
ساسي من ساعات العمل اإلضافية اثناء الليل ويوم الراحة األسبوعية وأايم العطل واالجازات  جر األالساعة بساعتني من األ •

 الرمسية مضافا إىل ما يستحقه من أجر عن تلك العطل. 
ليت تتماشى مع القوانني واألنظمة  للشركاء املنفذين ايف السياسة الداخلية  للعمال املباشرين  عات العمل اإلضايف  استرد معدالت  

  إجناز مهام معينة خالل فرتة زمنية حمددة، وابلتايل فإن املتعاقدين والعمال احملليني حسب  . سيتم دفع أجور العمال  الوطنية 
  د عقالعمل اإلضايف غري ذي صلة. ومع ذلك، ال جيوز مطالبة املوظفني ابلعمل لوقت إضايف إال إذا مت االتفاق على ذلك يف 

 ساعة يف اليوم.   لعمل، سواء كانت عادية أو إضافية اثين عشرالعمل. وال تتجاوز ساعات ا
 توظيف النساء: 

تتساوى مع الرجل يف كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعالقاته دون    ( على أن املرأة 5/1995ينص قانون العمل )قانون  
أي متييز كما جيب حتقيق التكافؤ بينها وبني الرجل يف االستخدام والرتقي واالجور والتدريب والتأهيل والتأمينات االجتماعية  

 لعمل للحوامل. كما ينظم وقت ا  و املهنة.قتضيه مواصفات العمل أوال يعترب يف حكم التمييز ما ت
وعالقاته دون أي متييز كما جيب حتقيق التكافؤ بينها وبني   تتساوى املرأة مع الرجل يف كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته 

الرجل يف االستخدام والرتقي واالجور والتدريب والتأهيل والتأمينات االجتماعية وال يعترب يف حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات  
 ملهنة. العمل او ا

ال جيوز تشغيل املرأة ساعات عمل اضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخالل الستة األشهر التالية ملباشرهتا العمل بعد  
 متتعها إبجازة الوضع. 

 العنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل واالعتداء اجلنسيي / التحرش اجلنسي: 
وطنية  ، وأعدت اسرتاتيجية  م1984ز ضد املرأة )سيداو( يف عام  القضاء على مجيع أشكال التميي صادقت اليمن على اتفاقية  

. مت تفويض تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  م 2015، واليت مت حتديثها يف عام  م 1997لتنمية املرأة يف عام  
بناًء على التعديالت اليت اقرتحتها اللجنة الوطنية  و (.  2009/    55ضد املرأة إىل الوزارات واهليئات ذات الصلة )املرسوم  

 قانواًن لضمان بناء التوازن بني اجلنسني وفًقا لالتفاقية.  24مت تعديل  للمرأة، 
وسيعمل املشروع، قدر اإلمكان، على تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وسيسعى إىل احلد من أوجه عدم املساواة   

 التنمية. فوائد و والسيطرة عليها بني اجلنسني يف احلصول على املوارد 
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فرص متكافئة    هلماملشاركة بصورة جمدية ومنصفة، وأن تتاح  لكل من النساء والرجال القدرة على  ستكفل املشاريع الفرعية   •
 االجتماعية واالقتصادية. فوائد واملساواة يف اليف احلصول موارد املشاريع 

ع و/أو عدم  لن تعزز التمييز القائم على النوع االجتما النساء أو البنات أو  لن تنطوي املشاريع الفرعية على متييز ضد   •
 املساواة بني اجلنسني. 

الفرعية   • املشاريع  املستفيدين والعمال  مت تدابري وقائية    اختاذستكفل  املتأثريننع احتمال تعرض  لالستغالل    واألشخاص 
 .اجلنسيني  واالعتداء

ملخاطر    واألشخاص املتأثرين املشاريع الفرعية وضع تدابري وقائية وتدابري رقابية ملنع تعرض املستفيدين والعمال    ستضمن  •
 الصحة والسالمة. 

 مدونة قواعد السلوك. بشأن  ستكفل املشاريع الفرعية تلقي مجيع املشاركني جلسات إعالمية  •
إذا أتكد أن املوظف هو مرتكب اجلرمية.  لوك واليت ميكن تطبيقها  تشكل اجلزاءات عنصرا رئيسيا من عناصر مدونة قواعد الس 

والعمال  العمال املباشرين، والعمال املتعاقدين،   :هذه األحكام على  ُتطبقوجيب أن تكون اجلزاءات متناسبة مع املخالفة.  
على صاحب  ينبغي  ،  ملدونة قواعد السلوك  ةاملزعوم   خمالفته على  عامل ما طعنا موثوقا    قدم، إذا  اجلزاءات. قبل فرض  احملليي

.  (املذكور)املذكورة  العمل وضع العامل يف إجازة إدارية إىل حني إجراء مراجعة كاملة وعادلة لتحديد صحة االدعاء)االدعاءات( 
 اجلزاءات احملتملة:  يرد أدانه أمثلة على 

 . حتذير غري رمسي •
 . حتذير رمسي  •
 . تدريب إضايف  •
 خصم راتب أسبوع.  •
حبد أقصى ستة  و ملدة ال تقل عن شهر  (،دون دفع الراتب من  تعليق العمل )إما إجازة إدارية على النحو الوارد أعاله أو   •

 . أشهر 
 إهناء خدمة العامل.  •
 حسبما تقتضيه احلالة. اإلحالة إىل الشرطة أو السلطات األخرى  •

ستغالل واالعتداء اجلنسيني/التحرش اجلنسي وأن تقرتح  عالوة على ذلك، جيب أن حتدد الواثئق البيئية واالجتماعية خماطر اال 
   وخباصة من خالل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة ابملشروع.  – تدابري الوقاية والتخفيف من تلك املخاطر 

 حظر عمالة األطفال والعمل اجلربي  
  7القانون رقم  احلد األدىن لسن االلتحاق ابلعمل )  ( بشأن138رقم )كما صّدقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية  

 وحتدد االتفاقية احلد األدىن لسن االلتحاق ابلعمل. (. م2011لسنة 
فال. كما صّدقت البالد  أسوأ أشكال عمالة األط( بشأن  182رقم )  كما صّدقت اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية
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ة أو  يؤدي إىل أضرار عقلية أو جسديعمل  على أهنا  وتعرف عمالة األطفال    أيضاً على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.
وال يتداخل يف أوقات دراستهم عن طريق حرماهنم من االلتحاق ابملدرسة وجيربهم على مغادرة  اجتماعي أو أخالقية لألطفال،  

يتطلب منهم حماولة اجلمع بني احلضور املدرسي والعمل املكثف لساعات طويلة. ومبا أن أنشطة البناء  األوان أو   املدرسة قبل 
سنة لن يستخدمهم املشروع إال ألداء واجبات بسيطة،    18ستتضمن أعماال خطرة، فإن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  

 السمكي. القطاع يف  14ولن يستخدم أي طفل دون سن  
ومن مث يتم التحقق من األدلة املستندية )جواز السفر أو بطاقة اهلوية أو شهادة امليالد( جلميع العمال قبل إشراكهم يف أنشطة  

 املشروع. 
 الصحة والسالمة املهنية 

على  ،  ( 113)وفًقا للمادة  و .  اإلطار القانوين للصحة والسالمة املهنيةابلتفصيل  التاسع من قانون العمل اليمين  الباب  يبني  
يوفر شروط السالمة والصحة املهنية فيها وعلى الوزارة املختصة التأكد من    أن صاحب العمل عند تشغيل أي منشأة جدية  

 توافر الشروط والظروف املالئمة للسالمة والصحة املهنية. 
من قانون العمل اليمين خمتلف الشروط اليت جيب تطبيقها لضمان الصحة والسالمة املهنية. يف حالة  (  114)تسرد املادة  

 أي تكاليف لقاء أي إصاابت مهنية يتعرض هلا املوظفني. أن خيصموا من أجورهم ألصحاب العمل  ال جيوز  املهنية،اإلصابة 
ينبغي اختاذ االحتياطات الكفيلة ابلوقاية من  على النحو التايل:  الشواغل املتعلقة مبخاطر االنفجار  (  114)كما تناولت املادة  

االشعاعات الضارة او اخلطرة أو االهتزازات او زايدة او نقص يف الضغط اجلوي  خماطر االضاءة الشديدة او الضوضاء او  
 داخل مقر العمل مبا يف ذلك خماطر االنفجار. 

 مراعاة القواعد التالية: الشركاء املنفذين على 
 .حفظ موقع العمل يف حالة صحية ومأمونة تقتضيها شروط السالمة والصحة املهنية •
 . ا بصورة كافية خالل ساعات العمل انرهتهتوية أماكن العمل وإ  •
و عوادم  أنفاايت    أو أي و دخان  أو غبار  ل من االضرار الناشئة عن أي غاز أاختاذ االحتياطات الضرورية لوقاية العما •

 للصناعة. 
و التداول مبا يف ذلك  أو اآلالت وخماطر وسائل االنتقال  لوقاية العمال من خماطر األجهزة أاختاذ االحتياطات الضرورية   •

 .خماطر االهنيار
 ضرار الطبيعية كاحلرارة والرطوبة والربودة. واألختاذ االحتياجات الالزمة ضد املخاطر  ا •
 خطر االنفجار. و و الضوضاء أ أضاءة الشديدة ات الكفيلة ابلوقاية من خماطر اإلاختاذ االحتياط •
 .ماكن يسهل الوصول اليها مع ختصيص دورات منفصلة للنساء يف حالة استخدام النساءيف أ   تشييد دورات للمياه •
 توريد املياه الكافية الصاحلة للشرب والستخدام العمال وتسهيل استعماهلا.  •
اختاذ االحتياطات الالزمة ملواجهة احلرائق وهتيئة الوسائل الفنية ملكافحتها مبا يف ذلك أتمني منافذ للنجاة وجعلها صاحلة   •
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 . لالستعمال يف أي وقت
 ساعة.  24خالل األمم املتحدة اإلمنائي هبا  برانمجمسك سجل حلوادث العمل وامراض املهنة وابالغ  •
 

 خيصموا من أجورهم أي مبالغ لقاء ما يلي:  وال جيوز للشركاء املنفذين أن 
 توفري االجهزة واملعدات واملالبس الواقية حلماية العمال من التعرض لإلصاابت واالمراض املهنية.  •
 ما يصرف للعمال مقابل ظروف عمل مضرة ابلصحة ووجبات غذائية حسبما تقتضيها ظروف السالمة والصحة املهنية.  •
 الكشف الطيب دوراي ويف أي وقت كان للعمال كما تقتضيها ظروف السالمة والصحة املهنية. جراء يصرف مقابل إ •
 . ولية يف موقع العمل توفري وسائل اإلسعافات األ •

ابإلضافة إىل ذلك، سُيطلب من الشركاء املنفذين مبوجب خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ضمان استخدام العمال ملعدات  
لقي التدريب األساسي على السالمة وغريها من اإلجراءات الوقائية على النحو املنصوص عليه يف إطار  السالمة األساسية، وت 

 يت:  اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروع. ومع ذلك، سيتعني على الشركاء املنفذين القيام مبا أي 
 . تطلبات الصحة والسالمة املهنية مب  للوفاءالتأكد من وجود مستوى مناسب من اإلدارة واملوارد   •
 وقيادة للصحة والسالمة املهنية.  توفري التزام واضح  •
 . حتديد وتقييم املخاطر وتطبيع األنشطة )القواعد والتعليمات واإلجراءات( •
 والوقائع. حتليل مجيع احلوادث   •
 . الصحة والسالمة املهنيةتقييم مؤشرات أداء  •
 . الصحة والسالمة املهنية  ألمراضإجراء عمليات التدقيق الداخلي  •
 . تقييم متطلبات التدريب على الصحة والسالمة املهنية  •
 إجراء املتابعة الطبية للعاملني بعد احلوادث.  •
 

 ( 19-الصحة والسالمة املهنية من فريوس كوروان )كوفيد 
 والعمال احملليي. العمال املباشرين والعمال املتعاقدين هذه األحكام على:  تنطبق
 دخول العمال املرضى إىل مباين املكاتب.   ويتم رفضسيتم تقييم الظروف الصحية للعمال قبل إشراكهم يف املشروع،  •
الدخول/   • تقليل  العمل سيتم  مكان  أو  املوقع  إىل/من  مناخلروج  للحد  تدابري  اختاذ  وسيتم  العمال    ،  بني  االتصال 

 واجملتمع/اجلمهور. 
للتحديثات    اتصاالتكما سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملني يف جمال النظافة والتدابري الوقائية األخرى، واسرتاتيجية   •

 (. 19-كوفيدبشأن فريوس كوروان )املنتظمة 
 سيتم إدخال تعديالت على ممارسات العمل للحد من عدد العمال وزايدة التباعد االجتماعي.   •
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 سيتم وضع ومتابعة اإلجراء الواجب اتباعه يف حالة إصابة العامل ابملرض )وفقا للمبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية(.   •
غ  • )األقنعة(؛ ومرفق  الشخصية  الوقاية  يكفي من معدات  ما  القائم على  توفري  املعقم  و/أو  الصابون  و/أو  اليدين  سل 

 الكحول، يف أماكن املكاتب/مواقع العمل. 
 
 املوظفون املسؤولون    .7

مشروع  ن فيهم  سيتم تنفيذ املشروع وإدارته بشكل مشرتك من قبل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبشاركة الشركاء املنفذين مب 
 واألصغر. الصغرية  املنشآتاألشغال العامة ووكالة تنمية 

 وإدارهتم  إشراك عمال املشروع  •
 ( املنفذين ودعمهم  الشركاء  اإلشراف على  اإلمنائي  الربانمج  تنمية  سيتوىل  العامة ووكالة  األشغال  الصغرية    املنشآتمشروع 

،  املشروع  العمال يف ة الشركاء املنفذين مسؤولة عن توظيف  إدار وتكون  .  املشروع( لالضطالع مبهام حمددة يف إطار  واألصغر
اإلمنائي    اختاذوضمان   املتحدة  برانمج األمم  الفرعية. يضطلع  املشاريع  أنشطة  فيها  تنفذ  اليت  املواقع  العمل يف  مجيع تدابري 

 وشركاؤه املنفذون مبا يلي: 
 . العمالإجراءات العمل احلالية يف توجيه تطبيق   .1
 املشروع وتطويره وتنفيذه. يف سياق إعداد اإلجراءات احلالية حسب ما يلزم  حتديث  .2
 . سجالت التوظيف وعملية التوظيف للعمال املباشرين مسك  .3
 . سالمة املهنية الوطنيةمراقبة استيفاء معايري الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل مبا يتماشى مع تشريعات الصحة وال .4
 . يف املشروع على الصحة والسالمة املهنية  العمالمراقبة تدريب  .5
والعمال املتعاقدين من  املتعاقدين  العمال  الواردة من العمال املباشرين و املظامل  ومعاجلة  للعمال وتطبيقها  تطوير آلية تظلم   .6

 الباطن والعمال احملليني. 
 مجيع العمال. من مدونة قواعد السلوك  توقيع  .7
 إشراك املقاولي الرئيسيي/املقاولي من الباطن وإدارهتم  •

. ويتلقى  إشراك املقاولني وإدارهتم  وسيكون موظفو الشركاء املنفذون بصفتهم يف املكتب الرئيسي واملكاتب الفرعية مسؤولني عن
فرع إدارة املقاولني  املهندس الفين ومركز تنسيق اإلجراءات الوقائية يف  فيني و شرااالستشاريني  اال املوظفون امليدانيون املساعدة من  

بشأن السالمة واألمن. ومن املتوقع أيضا أن يضع  امتثال األنشطة وضمان رصدها وتقدمي التعليمات للعمالة  والعمال، وضمان  
 تناط ابملقاولني املسئولية عن اآليت: إجراءات إدارة العمالة احلالية. استنادا إىل خاصة هبم بشأن إدارة العمالة  خطط  املقاولني 

 إجراءات إدارة العمالة احلالية على العمال املتعاقدين. تأكد من تطبيق  ال .1
وإجراءات إدارة  االمتثال لتدابري التخفيف اخلاصة ابلصحة والسالمة املهنية املتضمنة يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية  .2

 . ستطبق هذه التدابري على العمال املتعاقدين واملتعاقدين من الباطنو . العمالة احلالية
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 احملليني.   والعمالوعملية التوظيف للعمال املتعاقدين حفظ سجالت التوظيف   .3
 وظروف العمل بشكل واضح للعمال احملليني والعمال املتعاقدين.  توصيل مهام العمل  .4
 العمال والسالمة والصحة املهنية. للمراجعة الدورية واإلبالغ عن أداء وجود نظام   .5
 للموظفني. تقدمي التدريب املنتظم )مبا يف ذلك احلث االجتماعي( والتدريب على الصحة والسالمة والبيئة   .6
 . العمال ينبغي على املقاولني أيضاً ضمان تطبيق آلية معاجلة مظامل  .7

 
 الصحة والسالمة املهنية  •

يبادر الشركاء املنفذين إببالغ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أبي حادث أو واقعة متصلة ابملشروع يكون هلا أو حيتمل أن يكون  
ة واالستغالل  لفئات الضعيف استخدام ا  إساءةاستغالل أو    ت أو العمال مبا يف ذلكهلا أتثري سليب كبري على البيئة واجملتمعا

أو   اليت تتطلب عناية طبية خارج املوقع  العمال والعمل اجلبري وإصاابت  والتحرش اجلنسي وعمالة األطفال   واالعتداء اجلنسيني
تفاصيل كافية فيما  وسيقومون أيضاما بتقدمي  من مجلة أمور أخرى.  الوفاة  أو  املبيدات احلشرية أو انسكاهبا  إساءة استخدام  

إعداد تقرير  ويتم بعد ذلك  مع اإلشارة إىل التدابري الفورية املتخذة أو اليت من املقرر اختاذها ملعاجلته.    الواقعة يتعلق ابحلادث أو  
 . اتدابري ملنع تكراره  واقرتاح أي  الواقعةعن احلادث أو 

يتوىل مسئول تنسيق البيئة والصحة والسالمة املهنية للشركاء املنفذين يف املكتب الرئيسي ضمان االمتثال جلميع تدابري الصحة  
ائق  ، مبا يف ذلك إدارة احلر الصحة والسالمة املهنية  للوفاء مبتطلبات والسالمة املهنية وتوافر مستوى مناسب من اإلدارة واملوارد 

تتم املراقبة امليدانية من خالل مديري املكتب الفرعي  والتوزيع اجملاين ملعدات احلماية الشخصية وأدوات اإلسعافات األولية.  
 لرصد اليومي.  من أجل اومراكز تنسيق اإلجراءات الوقائية ومراكز التنسيق الفردية امليدانية  

 تدريب العمال:  •
الصغرية واألصغر، حتت إشراف وإدارة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،    املنشآت سيكفل مشروع األشغال العامة ووكالة تنمية  

، والعاملني يف جمال صيد األمساك، واملعاجلات النسائية لألمساك قبل القيام أبي عمل يف  لديهم  العمال توفري التدريب جلميع  
 واالجتماعية األساسية للصحة والسالمة املرتبطة أبعمال البناء املقرتحة ومسؤولية العمال.    املوقع، بشأن املخاطر البيئية

أسبوعية يف مواقع العمل تركز على املواضيع    اجتماعات  تنظيم  اإلنزال وتشمل خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية اخلاصة مبوقع  
ابلعنف  ، مبا يف ذلك آلية تقدمي الشكاوى املتعلقة  عيعمالة األطفال والعمل اجلربي والعنف القائم على النوع االجتماالتالية: 

السلوك؛ وما إىل    دوانت قواعدوااللتزام مبوالصحة والسالمة؛  القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء اجلنسيني  
 ذلك.  

نقاشات/اجتماعات عن العمل أو نقاشات  وسيقدم مهندسو املوقع حماداثت أسبوعية أو خاصة )إذا ومىت لزم األمر( بشأن  
مع عمال البناء بشأن املخاطر البيئية واالجتماعية للصحة والسالمة املرتبطة أبنشطة البناء، اليت نفذت  عن أمن العمل وسالمته  

 بوع املاضي وتلك اليت يتوقع تنفيذها خالل األسبوع املقبل. خالل األس 
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 العمال   مظاملمعاجلة  •
سيتم حل شكاوى العمال أساسا يف امليدان من قبل املشرفني االستشاريني، واملهندس الفين عن طريق إجراء آلية التظلم ومن  

يقدم املستفيدين  قبل مديري املكاتب الفرعية وترفع عند االقتضاء إىل اإلدارة العليا لضمان التوصل إىل حل عادل. وسوف  
املشروع و  آلية    شكاويهم اك  جمهزو األمسالصيادين و من  تنمية  من خالل حتدايت  املظامل إىل وكالة  الصغرية    املنشآت معاجلة 

 واألصغر ومشروع األشغال العامة. 
 
 آلية التظلم  .8

يف املشروع وأفراد اجملتمع احمللي التعبري عن عدم    العمالتضمن الشكوى املقدمة يف آلية التظلم ألصحاب املصلحة مبا فيهم  
بتحديد أي إجراءات سلبية أو  تسمح هذه اآللية  الرضا عن مستوى أو نوعية أنشطة الطرف املسؤول. وابإلضافة إىل ذلك،  

  ملتأثر للمستفيد اتتسبب بشكل مباشر أو غري مباشر يف حدوث ضائقة  اليت  غري متخذة من قبل الطرف املسؤول أو شركائه  
النوع االجتماعي والعنف القائم على  أو أي طرف آخر. وقد عني شركاء املشروع موظفني ذوي خربة يف جماالت احلماية و 

 اجملتمعات احمللية الساحلية واملستفيدين. برفع تقريرها عن   جهة الرصد املستقلةقيام والسرية، ابإلضافة إىل النوع االجتماعي  
التابعة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، سيتم فرز الشكاوى  آللية التظلم  يف نظم اإلبالغ الرئيسية    ويف حني سيتم تلقي الشكاوى 

أخصائي  وإحالتها إىل  القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء اجلنسيني/التحرش اجلنسي  املتعلقة حتديدا ابلعنف  
 والعالج املناسبني. من أجل توفري الدعم العنف القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء اجلنسيني/التحرش اجلنسي  

 
 آلية التظلم على مستوى املشروع 8.1

احملتمل أو  ، قد يشعر شخص أو جمموعة من الناس ابلضرر  أو أثناء بناء أو تنفيذ ذلك املشروعأثناء تصميم أي مشروع فرعي  
قد يتعرضون له، بشكل مباشر أو غري مباشر بسبب أنشطة املشروع. وميكن أن تتصل املظامل اليت قد تنشأ ابملسائل االجتماعية  

وغري ذلك من القضااي    العيشؤقتة أو الدائمة لسبل كسب  واخلسارة امل  قاقات وتعطل اخلدماتمثل معايري األهلية واالستح
البيئية مثل  االجتماعية والثقافية.   تربة واألضرار اليت حلقت ابلبنية  املفرط لألتوليد  الوقد تكون املظامل متصلة أيضا ابملسائل 

أو كمية    جودةواخنفاض  وحاالت االزدحام املروري    والضوضاء األساسية بسبب االهتزازات املتصلة ابلبناء أو نقل املواد اخلام
عامة أثناء إعادة أتهيل الري، واألضرار اليت حلقت ابحلدائق املنزلية واألراضي الزراعية،  املوارد املائية السطحية/األرضية اخلاصة وال

 وما إىل ذلك.  
ويف حالة نشوء هذه احلالة، جيب أن تكون هناك آلية ميكن من خالهلا لألطراف املتأثرة أن حتل هذه املسائل بطريقة ودية مع  

حيز والشفافية وحسن التوقيت وفعالية التكلفة. ولتحقيق هذا اهلدف، أدرجت  موظفي املشروع بطريقة تتسم ابلكفاءة وعدم الت 
 آلية للتظلم يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ويف خطة إشراك أصحاب املصلحة هلذا املشروع. 

ملوضوع أو قابلة  ولن تعرقل آلية التظلم إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية أو اإلدارية بقدر ما تكون ذات صلة اب
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 عقاب.   اللتطبيق، كما أهنا ستكون متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون تكلفة ودومن
 : مبا أييت   آلية التظلمتقوم 
تسمح ببناء الثقة بني جمموعات أصحاب املصلحة وتؤكد ألصحاب املصلحة أنه سيتم تقييم  اليت  عملية مشروعة    توفر  •

 وشفافة. خماوفهم بطريقة عادلة 
املساعدة الكافية ألولئك الذين رمبا  قدم  وتُ   ،إىل آلية التظلمبسط  املسهل و الوصول  ابلتسمح جلميع أصحاب املصلحة   •

 . خماوفهم التعبري عن واجهوا عقبات يف املاضي حىت يتمكنوا من 
التظلم، وتوفر  توفر   • النتائج املتاحة  التوضيح  إجراءات واضحة ومعروفة لكل مرحلة من مراحل عملية آلية  بشأن أنواع 

 واجملموعات. لألفراد  
من خالل هنج رمسي متسق يكون عاداًل ومستنريًا وحيرتم    واملتضررةاملعاملة العادلة جلميع األفراد واجملموعات املعنية  تضمن   •

 و املظامل. أ/ والشكاوى واملخاوف 
  واملعلومات اليت مت استخدامها   شكواهم،جمموعة متضررة على علم ابلتقدم احملرز يف  /أي فردإببقاء    توفر هنج يتسم ابلشفافية •

 . ستستخدم ملعاجلة تلك الشكوى ت اليت عند تقييم شكواهم واملعلومات حول اآلليا
املظامل  من الشكاوى و املستمر ميكن للدروس املستفادة أن تقلل  فبالتقييم  التعلم املستمر والتحسينات آللية التظلم.  مُتكن   •

 احملتملة. 
وتوفر حل ملعاجلة احلواجز احملتملة  مع هذه االعتبارات،  لالعتبارات اجلنسانية والعمرية وتتجاوب  مراعية  ستكون آلية التظلم  و 

حسب ما يتناسب مع  وكبار السن واملعوقني والشباب والفئات األخرى اليت حيتمل أن تكون مهمشة  اليت تعوق وصول النساء  
نتصاف القضائية أو اإلدارية بقدر ما تكون ذات صلة ابملوضوع  ولن تعرقل آلية التظلم إمكانية الوصول إىل سبل االملشروع. ا

 أو قابلة للتطبيق، كما أهنا ستكون متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون تكلفة ودون عقاب. 
و/أو   تقدمي شكوى  وكيفية  التظلم  آبلية  املتعلقة  املعلومات  إبالغ  املصلحة،    تظلم وسيجري  إشراك أصحاب  عملية  خالل 

 أصحاب املصلحة الرئيسيني. لكي يطلع عليها  ةكن ابرز ا مأ ستوضع يف و 
مصممة   التظلم  آلية  تستكون  اليت  للمخاوف  سمح  بطريقة  الفورية  مفهومة  ابملعاجلة  عملية  تقدم  وشفافة  ابستخدام  اليت 

دون أي عقاب، وتعمل بطريقة مستقلة وموضوعية.  ألشخاص املعنيني بلغة يفهموهنا و إىل ايف الوقت املناسب  املالحظات  
وسيتم إبالغ مجيع أصحاب املصلحة املعنيني آبلية التظلم يف الوقت املناسب وابلتدابري املتخذة حلمايتهم من االنتقام بسبب  

ورقم    تفي اجملاينتظلم، مثل الرقم اهلا. وستتخذ تدابري لتيسري وصول مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع إىل آلية الاستخدامها 
ورسال تطبيق واتساب. وإذا أمكن حل الشكاوى فورا يف املوقع    مول، ورسائل الربيد اإللكرتوين والربيد اإللكرتوين اهلاتف احمل

 . )وإدارهتم(  أو على مستوى املشروع، فال بد من تشجيع املوظفني على القيام بذلك
سجل للشكاوى و/أو التظلمات الواردة  مقاول البناء مسك  رة املشروع و إلزام فريق إداعلى  من آلية التظلم  يركز جزء أساسي  

 تسجيل املعلومات التالية: ويتم يف مكاتب موقع املشروع املعنية، ويشمل ذلك التظلمات املقدمة من العمال.  
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 املظامل. و/أو الشكاوى و/أو  املخاوفوقت واتريخ وطبيعة االستفسار و/أو  •
 . شخصي( ابهلاتف، خطاب، اتصال نوع االتصال )  •
 اسم وعنوان جهة االتصال ورقم االتصال  •
 يتم أيًضا تسجيل الشكاوى جمهولة املصدر والتحقيق فيها وحلها  •
 أو التظلمات أو مجيعها. الشكاوى أو   أو املخاوفاالستجابة واملراجعة اليت يتم إجراؤها كنتيجة لالستفسار   •
   قوم ابإلجراء. اإلجراءات املتخذة واسم الشخص الذي ي  •

 التظلم وتبليغ األشخاص   8.2
الصغرية واألصغر ومشروع األشغال العامة إىل معاجلة    املنشآتيهدف برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلتعاون مع وكالة تنمية  

الظروف،   نزيه وموضوعي. ويف مجيع  بنهج وهنج  تقييم مظامل كل شخص  ويتم  فرتة زمنية قصرية.  متابعة  املظامل يف  تستمر 
ه  منه تقدمي تعليقات . وسيزود الشخص مبعلومات عن القرار ويطلب  مجيع سبل االنتصاف املناسبة إىل أن يتم النظر يف  الشكاوى  

للتظلمات املتصلة ابستغالل  اختاذ إجراءات  الشكاوى اجملهولة يف املشروع. وستعطى أولوية  ستتم معاجلة  . كما  على ذلك القرار
كان العمل واملعاملة غري  يف موالعنف القائم على النوع االجتماعي  العامالت، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي  

 . العادلة 
سيتوىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اإلشراف على اإلعالن عن آلية التظلم للجمهور. وينبغي للشركاء املنفذين أن يكفلوا  
شرح آلية معاجلة املظامل أثناء اجتماعات إشراك أصحاب املصلحة. وينبغي للشركاء املنفذين أيضا أن يكفلوا توزيع منشورات  

  معاجلة االجتماعات العامة وإاتحتها يف مواقع املشاريع الفرعية مع أرقام االتصال منسق آلية    عن آلية معاجلة املظامل خالل 
 املظامل. كما سيتم نشر امللصقات أيضا.  

  مسئولية اختاذ وتناط مبدير املشروع واملنسق امليداين وأخصائي اإلجراءات الوقائية وأخصائي االتصاالت، حسب االقتضاء،  
وسيتم التعامل مع    ابنتهاك أي حق من احلقوق.يف احلاالت اليت تنطوي على أسباب تدعو إىل االعتقاد  إجراءات مناسبة  

املظامل و  الرئيسيان آللية  املالحظات عليها  مجيع  الشاغالن  الوصول مها  الشفافية وإمكانية  أن  بنهج عادل وموضوعي. كما 
التظلمات    تلك وتواترها ومواضيع  املالحظات املقدمة عليها  لتظلمات و . وابإلضافة إىل ذلك، سيجري حتليل عدد ااملعاجلة احلالية

املستوى اإلداري. واستنادا إىل هذه التقارير التفصيلية، حتدد أكثر  على  واإلبالغ عنها بصورة دورية للوحدات ذات الصلة و 
 املسائل اليت تتناوهلا هذه املسائل تواترا، وتبدأ أنشطة التحسني. 

 
 املقاوليإدارة    .9

ستقدم عدة خدمات يف إطار املشروع لتحقيق أهداف املشروع وإدارة أنشطة املشروع حسب االقتضاء. وتتمثل هذه اخلدمات  
يف تطوير الربامج وتطوير البنية األساسية لتقنية املعلومات وإدارة اخلوادم وقواعد البياانت وإعداد خطة تنفيذ التدريب وواثئقه  

 يف املوقع، وما إىل ذلك.   العمالب عرب اإلنرتنت وختطيط االستثمار واألعمال امليدانية مثل مراقبة  التدريبية وتطوير وحدة التدري
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ويف عملية اختيار املقاولني، ستحدد معايري خمتلفة يف واثئق العطاءات مثل األعمال السابقة املنجزة واخلربة السابقة ومؤهالت  
.  اجلربياألطفال والعمل    ةل اواالحتياطات املتخذة بشأن عم  الصحة والسالمةالمتثال يف مسائل  املوارد البشرية للمقاولني وا

. وستشمل  للتأكد من مشروعية تلك التدابريالواردة يف واثئق العطاءات    املقاول يف شروط    املقاولنيوستضاف تدابري إدارة  
والتأمني للعمال ولألطراف  أحكام التوظيف  و وشروط  العمالة احملتملة وحقوق العمال وأجورهم  البنود تدابري التخفيف من خماطر  

ومتطلبات السالمة مثل خطط الطوارئ مبا يف ذلك االتفاق مع املستشفيات،    واحلقوق اجلنسانية وإجراءات إدارة التظلم  األخرى
املقاولني الذين يلتزمون  وتوفري معدات الوقاية الشخصية. وطبقا ملعايري االختيار، فإن  ظفي اإلشراف على سالمة املقاولني ومو 

  املقاولني. وتطبق شروط األهلية واملسؤولية املذكورة أعاله يف حالة  كمقاولني يف املشروع  اختيارهم أبفضل املعايري سوف يتم  
 العموميني/التقليديني.  

التحديد، فيما يتعلق    ، ا تطبيق شروط األهلية واملسؤولية املذكورة أعاله وهناك بعض احلاالت اليت ال ميكن فيه وعلى وجه 
، وهو أسلوب تنفيذ اثنوي يستخدمه مشروع األشغال العامة لزايدة دور اجملتمعات احمللية إىل أقصى حد يف  احملليابلتعاقد  

تمعات احمللية املستهدفة، من خالل جلان جمتمعية منتخبة،  إدارة وتنفيذ مبادرات حمددة. ويشمل التعاقد مع اجملتمعات احمللية اجمل 
للمقاولني  يف ختطيط وتنفيذ وإدارة مبادرات التنمية عن طريق املقاولني احملليني واملوردين احملليني. ولذلك، فإن شروط األهلية  

الية(، وجيري تقاسم املسؤولية فيما  املرة  قدال و/أو  ال يشرتط خربة يف إثنني مشاريع فرعية )على سبيل املثال،   طلباً أقل    احملليني
وإنفاذ    فنيني وتعيني موظفني  اإلجراءات الوقائية  بينهم وبني الشريك املنفذ، وال سيما فيما يتعلق ابلتدريب والتوعية يف جمال  

نشطة والتدريب، وما إىل  وتوفري التأمني للعمال. ويلزم إدراج امليزانية املخصصة هلذه األنواع من األاإلجراءات الوقائية  تدابري  
 ذلك، يف مجيع العقود املربمة يف إطار املشروع.  

حتت إشراف وإدارة    الصغرية واألصغر   املنشآت وخالل مرحلة تنفيذ اخلدمات، سينظم مشروع األشغال العامة ووكالة تنمية  
العمل. ويف هذه الزايرات،  تنفيذ  و/أو األماكن اليت جيري فيها    املقاولني الربانمج اإلمنائي زايرات خمططة وغري خمططة إىل مكاتب  

املتعلقة ابلصحة والسالمة وحالة عمالة األطفال   التقدم احملرز يف املسائل  . وستتضمن تقارير املوقع  والعمل اجلربيسرياعى 
املقاولني، تتخذ إجراءات  ة إلدارة املقاولني وستدرج النواتج يف التقارير الشهرية. ويف حالة عدم امتثال  مؤشرات األداء الرئيسي

 تصحيحية بشأهنا. 
 

 تقدير ميزانية تنفيذ إجراءات إدارة العمالة احلالية  . 10
ولكفالة توفري املوارد الالزمة. وستشمل    إجراءات إدارة العمالة احلالية ميزانية سنوية لتنفيذ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  سيعد  

 امليزانية ما يلي:  
 . مع املتطلبات وااللتزاماتتنسجم  توفري املوظفني املختصني إلدارة قضااي العمل اليت  •
 . ابنتظام إجراءات إدارة العمالة للمشروع  رصد واستعراض  •
 . العمالميزانية إعادة تدريب  •
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 السلوك للمقاولي: مدونة قواعد  1امللحق    .11
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 : مدونة قواعد السلوك للعمال2امللحق    .  12
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 : املتطلبات البيئية واالجتماعية للمقاولي3امللحق    .  13 
لسالمة اليت جيب على كل  املتعلقة اب ختفيف املخاطر البيئية واالجتماعية والصحية و املتطلبات الدنيا بشأن  حيدد هذا امللحق  

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية  ( من قبل املشروع أن يضعها يف االعتبار عند إعداد  املقاول الكياانت املتعاقد معها )كيان من  
 . بشركة ذلك الكياناخلاصة 

 يف العقود.   الفنية وستدرج املتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية ومتطلبات السالمة يف واثئق العطاءات ويف الشروط 
 أقسام:  10طلبات البيئية واالجتماعية والصحية ومتطلبات السالمة تتضمن املت 

 األحكام العامة  .1
 على املتطلبات البيئية واالجتماعية واملتعلقة ابلسالمة. تدريب ال .2
 . إدارة موقع البناء  .3
 الصحة والسالمة املهنية.  .4
 . السالمة على الطرق والسالمة املرورية  .5
 اكتشافات الصدفة. إجراءات  .6
 هلا.  حلاالت الطوارئ واالستجابةالتأهب  .7
 . إشراك أصحاب املصلحة  .8
 . ، مبا يف ذلك مدونة السلوك إدارة القوى العاملة  .9

 ني إعداد التقارير البيئية واالجتماعية للمقاول .10
 

 األحكام العامة
 للمقاولي  إلدارة البيئية واالجتماعية اخطة 

 يتعني على املقاول القيام مبا يلي:  
 . برانمج األمم املتحدة اإلمنائي للموافقة عليهاوتقدميها إىل  لإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول إعداد خطة   •
تلبية   • لطريقة  للمقاول  واالجتماعية  البيئية  اإلدارة  خطة  يف  تفصيلي  شرح  املقاول  إضافة  البيئة  أداء  للمتطلبات 

 واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة. 
املتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة ومن  من ختصيص أموال كافية يف امليزانية لتلبية  التأكد   •

  على أداء املتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة ورصدها ورفع القدرة الكافية لإلشراف  امتالك  
 التقارير بشأهنا. 

 أدائه للمتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة.  وضع ضوابط وإجراءات إلدارة  •
 . بدء أنشطته حىت يستطيع  موافقة خطية مسبقة من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  احلصول على   •
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تعاقدية   وثيقة  للمقاول  البيئية واالجتماعية  اإلدارة  البيئي  و وستكون خطة  األداء  وتقييم  أثناء رصد  اليت ستستخدم كمرجع 
 للمقاول. واالجتماعي  

 املعايري الوطنية االلتزام ابلقواني واألنظمة و 
 : على الشركة ومقاوليها من الباطن

اجلو  • ابلبيئة وكذلك  يتعلق  فيما  اليمن  يف  هبا  املعمول  واملعايري  واألنظمة  القوانني  والصحية  انب  معرفة  االجتماعية 
 لسالمة، واحرتام وتطبيق تلك القوانني أو األنظمة أو املعايري. املتعلقة اب و 

 . أو املعايري  األنظمةال يتوافق مع هذه القوانني أو    محتمل املسئولية الكاملة عن أي ادعاء يتعلق بنشاط حتت سيطرهت •
 

 مدير البيئة واالجتماعية والصحية والسالمة  
 املقاول: جيب على 
 يف خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية للمقاول.   للموظفني املكلفني ابإلدارة البيئية واالجتماعيةخمطط تنظيمي إضافة  •
الوفاء التام بتلك املتطلبات  الذي سيضمن  للجوانب البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة و   اً تعيني مدير  •

 . على مجيع مستوايت التنفيذموظفيه املتعاقدين مجيع من جانب  
 

 االلتزامات التعاقدية  
 جيب على املقاول: 

اليت  إخفاق أو أي حالة عدم أداء للمتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة    أو   إخالل أي  معاجلة   •
 . هبا كتابًيا من قبل صاحب املشروع املفوض يتم إخطاره

ابملتطلبات    الوفاء حتمل التكاليف املصاحبة ألي أتخري أو توقف يف العمل، وكذلك أي عمل إضايف ينتج عن عدم   •
جيوز لربانمج األمم املتحدة  . ويف حالة عدم أداء العمل العالجي،  واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة البيئية  

 . عن األداء املتخلف الطرف حساب على أن يكون ذلك على ، استخدام شركة ألداء ذلك اإلمنائي 
برانمج    اأشار إليه  اليت،  ابلسالمة   والصحية واملتعلقة   ملتطلبات البيئية واالجتماعية أي حالة عدم وفاء ابكون  قد ت •

 على النحو الواجب، سببا إلهناء العقد. األمم املتحدة اإلمنائي 
جلزاءات  والصحية واملتعلقة ابلسالمة  ملتطلبات البيئية واالجتماعية  اب  الوفاءالذي أهنيت خدمته لعدم    املقاولقد خيضع   •

تصل إىل حد تعليق احلق يف تقدمي العطاءات لفرتة حيددها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مع ختفيض السعر وجتميد  
 املخالفني.  

دي  يؤ املقاول أبي متطلب واحد أو أكثر من املتطلبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة    وفاء عدم   •
. وقد يكون تنفيذ كل تدبري بيئي  ول العمل من جانب برانمج األمم املتحدة اإلمنائيإىل رفض مؤقت أو هنائي لقب 
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 واجتماعي موضع قبول جزئي.  
إىل حني القبول النهائي  والصحية واملتعلقة ابلسالمة  فيما يتعلق ابملتطلبات البيئية واالجتماعية    املقاولالتزامات  تستمر  

عليه،   املتعاقد  قبل للنشاط  يتم من  اإلمنائي    والذي  املتحدة  األمم  تقتضيها  برانمج  اليت  التدابري  استيفاء مجيع  بعد  إال 
  .والصحية واملتعلقة ابلسالمة   املتطلبات البيئية واالجتماعية

 التدريبات البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة  
 : جيب على املقاول 

واالجتماعية   • البيئية  التدريبية  االحتياجات  ابلسالمة  حتديد  واملتعلقة  املتحدة  والصحية  األمم  برانمج  مع  ابلتعاون 
 . اإلمنائي

سجالت   • والتدريب  مسك  التوجيهي  والتدريب  ابلسالمة  واملتعلقة  والصحية  واالجتماعية  البيئية  التدريبات  كافة 
 التمهيدي. 

مواصفات  ، من خالل  مدربون تدريبا كافيا قبل بدء املهام مبا يشمل العمال املتعاقدين    اخلدماتالتأكد من أن مقدمي   •
 العقد املناسبة ومن خالل رصد تلك املواصفات. 

. وهلذا الغرض، يصدر  بصورة آمنةجيب على املقاول أن يثبت أن موظفيه مؤهلون لالضطالع أبنشطتهم وواجباهتم  •
  اليت حتدد   الكفاءة يف التجارة وجانب التكليف مبهام العمل(يعمل يف املوقع )  شهادة كفاءة لكل شخص   املقاول 
 اليت ميكن أن يضطلع هبا املوظفون الرئيسيون. و املهام 

 التدريب التوجيهي
 جيب على املقاول:  

جلميع املوظفني، مبن فيهم اإلداريني  على اجلوانب البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة  توفري التدريب التوجيهي   •
األساسية    والعمال واملشرفني   العمل  قواعد  اطالعهم على  الباطن هبدف  العمل واحلماية    على/يفواملقاولني من  مكان 
 زمالء العمل لإلصاابت. مبا من شأنه منع تعرض  الشخصية  

اآلمن، وإجراءات  وممارسات العمل    يب من التوعية ابملخاطر األساسية واألخطار اخلاصة بكل موقعن يتألف التدر ينبغي أ •
دقيق ألي من أشكال الرتميز    استعراض والكوارث الطبيعية، حسب االقتضاء. وينبغي أن جيري    الطوارئ للحرائق واإلخالء 

  كل موقع كجزء من التدريب التوجيهي.ابأللوان فيما يتعلق ابألخطار يف  
 توجيه الزوار  
 جيب على املقاول: 

ميكنهم الوصول إىل املناطق اليت قد توجد هبا ظروف أو مواد  الذين  وضع برانمج توجيهي للزوار، مبن فيهم البائعون،   •
 .خطرة

 ة. دون حراسمن  اخلطرةاملناطق  منع الزوار من الدخول إىل  •



 

30 

، أو ممثل عن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو عن شركائه  املقاول ضمان أن يرافق الزوار دائما عضو مأذون له من   •
،  ة ابلسالمة التوجيهي بشأن اجلوانب البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقالتدريب  اجتياز الذي جنح يف و املنفذين، 

 ومناطق العمل احملظورة. ،  ا وخمططاهتهو على دراية ابملخاطر يف موقع البناء  والذي 
 تدريب املوظف واملقاول على املهام اجلديدة 

 جيب على املقاول: 
الكافية اليت  التأكد من أن مجيع العمال واملقاولني من الباطن، قبل بدء املهام اجلديدة، قد تلقوا التدريب واملعلومات   •

متكنهم من فهم خماطر العمل ومحاية صحتهم من العوامل احمليطة اخلطرة اليت قد تكون موجودة. جيب أن يغطي  
التدريب بشكل كاف العملية التدرجيية الالزمة لتنفيذ أنشطة املشروع أبمان، مع احلد األدىن من اإلضرار ابلبيئة، مبا  

 يف ذلك: 
 معرفة املواد واملعدات واألدوات.   •
 املخاطر املعروفة يف العمليات وكيفية السيطرة عليها.  •
 املخاطر احملتملة على الصحة.  •
 االحتياطات ملنع التعرض.   •
 متطلبات النظافة.   •
 واستخدام معدات الوقاية واملالبس.  ارتداء •
 االستجابة املالئمة للظروف القاسية واحلوادث املرتبطة ابلتشغيل  •

 
 إدارة موقع البناء  

 الغطاء النبايت 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  

 منع أي إتالف أو تشويه عبثي يف البيئية الطبيعية يف املناطق احمليطة القريبة من موقع البناء.  •
إزالة تلك  محاية مجيع األشجار والنبااتت من أي ضرر انجم عن عمليات ومعدات البناء، إال إذا اقتضت احلاجة   •

 األشجار والنبااتت للقيام بتنفيذ أشغال دائمة أو طرق إنشاء معتمدة أو عمليات حفر. 
جتديد الغطاء النبايت يف املناطق املتأثرة عند االنتهاء من تنفيذ األشغال وابلنسبة للمناطق اليت ال ميكن جتديد الغطاء   •

لة اليت من شأهنا أن تسهل إعادة منو الغطاء النبايت الطبيعي،  النبايت فيها، يتم متهيد منطقة العمل وإعادهتا إىل احلا 
 وأن توفر التصريف املناسب ومتنع جتريفها. 

 أمتار من حقوق املرور.  4جتنب زراعة األشجار يف نطاق  •
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واألنواع  استخدم األنواع النباتية املستوطنة قدر اإلمكان من أجل إعادة زراعة األنواع غري املصنفة كأعشاب ضارة   •
 اليت تتطلب استهالك احلد األدىن من املياه. 

القيام أبعمال استصالح أو إعادة زرع أو إعادة استنبات الغطاء النبايت ألي تشويه أو خدش أو ضرر أو إتالف   •
للمناظر انجم عن عمليات املقاول أو القيام مبا هو صحيحي لتحقيق ذلك، حسب ما أيمر به برانمج األمم املتحدة  

 منائي أو شركائه املنفذين، وعلى نفقة املقاول وحده. اإل
 نقل العمالة واملعدات بطريقة تتفادي قدر املستطاع اإلضرار حبقول الرعي واحملاصيل واملمتلكات.  •

 محاية املنشآت القائمة 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  

الت أو شبكات الصرف الصحي أو املنشآت أو  محاية كافة املباين أو اهلياكل أو األعمال أو األانبيب أو الكاب •
 غريها اخلدمات أو التجهيزات القائمة من أي ضرر أو تدهور أو تلف أثناء تنفيذ أنشطة البناء. 

 التنسيق مع اهليئات احمللية ملعرفة البنية التحتية القائمة اليت قد تكون خمفية حتت األرض.  •
 سيق مع السلطات املختصة. إصالح أي أضرار انمجة عن أنشطة املقاول ابلتن •
اختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية احملتملة لتفادي أو احلد من إزعاج ُمالك العقارات او املستأجرين أو الساكنني يف   •

 املنازل املتامخة ألنشطة البناء وبصفة أعم تاليف إزعاج العامة. 
تأثر أبنشطة البناء. وإذا لزم األمر، توفري طرق  احلفاظ على الوصول اآلمن إىل املمتلكات العامة واخلاصة اليت قد ت  •

 عبور أو وصول بديلة مقبولة مبا حيقق رضا األشخاص املتضررين.  
 جتنب العمل خالل ساعات الليل.  •

 
 

 النفاايت النامجة عن أنشطة البناء 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  

وإدارة تلك النفاايت بشكل سليم، مبا يف ذلك ركام اإلنشاءات  مجع كافة النفاايت الصلبة الناجتة عن أنشطة البناء  •
 واملواد الزائدة اليت متت إزالتها من عمليات احلفر ملنع تلويث الرتبة واملياه اجلوفية. 

 إزالة املواد الناجتة عن عمليات احلفر من مواقع البناء يف أسرع وقت ممكن واليت مل تعد هناك حاجة هلا.  •
 البلدية املعنية على التخلص من نفاايت البناء.  االتفاق مع إدارات •
اختيار مواقع التخلص من النفاايت بعناية اليت جيب املوافقة عليها من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي من قبل شريكه   •

 املنفذ. 
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وجيري  التقليل إىل أدىن حد ممكن من تناثر النفاايت على الطرق من خالل التأكد من أن مركبات النقل مرخصة   •
حتميلها بطريقة متنع سقوط مواد البناء أو انسكاهبا، وتغطية األجزاء اجلانبية والعلوية للمركبات احململة ابألتربة أو  

 الرمل أو غريها من املواد أو املخلفات. 
 نقل خملفات البناء إىل أماكن خمصصة يف املواقع املختارة للتخلص من النفاايت، وإثبات ذلك يف واثئق مؤكدة.  •
احمللية،   • السلطات  املواقع املسموح هبا واملخصصة من  املخلفات والنفاايت الصلبة بشكل سليم يف  التخلص من 

 واحلصول على إشعار إبيصال من اجلهة املعنية يف مكب النفاايت. 
 جودة اهلواء 

تتطاير أثناء عمليات نقل وختزين املواد الصلبة  امللوث األكثر شيوعا يف إطار االنبعااثت املنتشرة هو الغبار أو اجلسيمات اليت 
 من أسطح الرتبة املكشوفة، مبا يف ذلك الطرقات غري املعبّدة. ومن هذا املنطلق، يتعني على املقاول القيام مبا يلي: 

أكوام    استخدام طرق الضبط والتحّكم ابلغبار مثل األغطية ورش املياه إلمخاد الغبار أو زايدة نسبة حمتوى الرطوبة يف  •
املواد املخزنة يف األماكن املكشوفة، أو فرض الضوابط اليت تشمل شفط اهلواء ومعاجلته من خالل كيس ترشيح أو  

 فرازة خمروطية لتنقية اهلواء من الغبار ابلنسبة ملصادر مناولة املواد مثل انقالت وصناديق املخلفات. 
على أسطح الطرقات املعّبدة وغري املعّبدة. وال ينصح ابستخدام    استخدام نظام رش املياه للسيطرة على املواد املتناثرة •

 الزيوت ومشتقاهتا إلمخاد الغبار على الطرقات. 
استخدام ماكينة غسيل ذات العجلة يف احملاجر ومصانع اخللط اجلاهزة ومواقع اإلنشاءات واملرافق األخرى ملنع تناثر   •

 الطني والغبار واألوساخ على الطرق العامة. 
ظيف املنتظم ألسطح الطرق املوجودة يف مواقع البناء إلزالة املواد الدقيقة املرتاكمة وتنظيف مركبات النقل بصورة  التن  •

 دورية. 
 تغطية الشاحنات ذات املقطورات املفتوحة اليت تنقل الرمل أو احلصى أو الرتاب.  •
وصحيحة، وحتديداً من خالل التأكد  احلد من الدخان املنبعث من حمركات الديزل عن طريق صيانتها بصورة دورية  •

 من سالمة احملرك ونظام الوقود وفالتر اهلواء. 
 املواد اخلطرة والسامة 

تقتضي النفاايت السامة والضارة النامجة عن أنشطة املقاول إيالء اهتمام خاص هبا ملنع انتشارها يف البيئة الطبيعية، مما قد  
ائية أو النمو الطبيعي للنبااتت يف املنطقة. ومن هذا املنطلق، يتعني على املقاول  يؤدي إىل إحلاق الضرر ابلناس أو احلياة امل

 القيام مبا أييت: 
 تدريب العمال على كيفية التعامل مع املواد اخلطرة.  •
الكيميائية   • للمواد  املواد،  بياانت سالمة  وتوفري صحائف  فهما،  يسهل  رموز  التعريفية ابستخدام  البطاقات  وضع 

 وخمالطيها وفقاً للنظام العاملي املتوافق لتصنيف وترميز املواد الكيميائية. 
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)لسنة   • الكيميائية  املواد  واسترياد  ختزين  وقواعد  املصنعة  للشركات  القانونية  لالشرتاطات  وفقاً  اخلطرة  املواد  ختزين 
 م. 1986م( مبوجب قانون )محاية( البيئة لسنة 1989

تجميع السوائل املتسربة من خزاانت الوقود وللتخزين املؤقت للسوائل األخرى، مثل  توفري حاوايت اثنوية مناسبة ل •
 زيوت التشحيم والسوائل اهليدروليكية. 

 استخدام األسطح املانعة للتسرب يف أماكن التزود ابلوقود وأماكن نقل السوائل األخرى.  •
 كيفية االستجابة ألي انسكاب هلا. تدريب العمال على كيفية النقل السليم للوقود واملواد الكيميائية و  •
تلك   • استخدام  على  التدريب  وتوفري  املوقع  يف  والتسرابت  االنسكاابت  واحتواء  للتنظيف  النقالة  املعدات  إاتحة 

 املعدات. 
تصريف أو تفريع السوائل الضارة واملواد الكيميائية والوقود ومواد التشحيم والبتومني يف حاوايت للتخلص منها أو   •

 أماكن خارج املوقع.   نقلها إىل
 معاجلة النفاايت اخلطرة بشكل منفصل عن النفاايت األخرى.  •
 جتنب ختزين السوائل الضارة أو نقلها إىل أماكن جماورة ملرافق تصريف املياه أو تصريفها فيها.  •
 االنسكاابت احملتملة. االحتفاظ بكميات كافية من املواد أو املركبات املاصة يف املوقع لتتناسب مع مدى  •
مرت على األقل من أي جمرى مائي، وتسييج هذه    100حتديد مواقع مدافن النفاايت الصلبة على مسافة تبعد   •

 املواقع ملنع الوصول إليها من جانب السكان احملليني. 
 ه يف القرى. ضمان املعاجلة األولية الوافية ملياه الصرف الصحي وتركيب خزاانت صرف صحي بعيدا عن نقاط امليا •

 وضع الفتات يف املناطق  
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

 وضع عالمات مالئمة على املناطق اخلطرة.  •
 تركيب الفتات حتذيرية  •
التأكد من أن العالمات تتوافق مع املعايري الدولية، ومن أهنا معروفة جيداً لدى العمال والزوار وعامة الناس ومن   •

 بما هو مناسب. أهنم يفهموهنا بسهولة حس
ترسيم حدود مواقع العمل بشريط أمان أو بسياج أو حواجز حسبما هو مناسب ملنع الوصول غري املصرح به إىل   •

 مواقع البناء. 
اختاذ اإلجراءات الوقائية للحفاظ على السالمة العامة بتغطية الفتحات وتركيب حواجز محاية على طول املمرات   •

 املؤقتة. 
 ومقالع مواد الردم ُحفر اإلمداد 
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سيتم احلصول على املواد املطلوبة لردم املوقع أو ردم املناطق احملفورة أو إنشاء أعمال دائمة غري متوفرة من السطح وذلك جبلبها  
أو شركائه   املتحدة اإلمنائي  املقاول مرهونة مبوافقة برانمج األمم  اليت سيحددها  الردم  مواد  مناطق حُفر اإلمداد ومقالع  من 

 ملنفذين. ا
 

 يلتزم املقاول ابملعايري التالية عند حتديد موقع حُفر اإلمداد ومقالع مواد الردم وعند إنشائها وتشغيلها وإعادة تسويتها: 
 احلصول على مجيع التصاريح الالزمة فيما يتعلق بعمليات حفر اإلمداد ومقالع مواد الردم.  •
حتديد أماكن مقالع مواد الردم بعيًدا عن املستوطنات قدر اإلمكان. فعمليات مقالع مواد الردم ستنتج ضوضاء   •

 وغبار ستؤثر على السكان القريبني حىت لو فرضت عليها ضوابط.  
 اشية. تسييج أو تسوير وأتمني مواقع مقالع مواد الردم. فوجوه املقالع شديدة االحندار تشكل خطرا على الناس وامل •
مرت على األقل من اجملاري املائية أو املناطق املأهولة    100حتديد ُحفر اإلمداد ومقالع مواد الردم يف أماكن على بعد   •

 ابلسكان. 
 جتنب استخدام أي متفجرات يف استخراج أحجار الردم.  •
 رة. حتديد ُحفر اإلمداد إىل أقصى مدى ممكن يف أماكن على أرض غري مستغلة للزراعة وغري مشج •
مرتا مواقع    25جتنب االماكن احمللية ذات االمهية التارخيية أو الثقافية وحتديد مواقع ُحفر اإلمداد إىل مسافة تزيد عن   •

 القبور )املقابر(. 
القيام إبخفاء احلُفر من الطريق، على أن يكون هذا اإلخفاء إىل أقصى مدى ممكن. وينبغي أن تكون مقالع مواد   •

 مصممة بطريقة اليت تقلل أي خدوش أو تشويه مرئي للمنظر الطبيعي. الردم وُحفر اإلمداد 
وضع خطة إلدارة ُحفر اإلمداد ومقالع مواد الردم، مبا يف ذلك خطة إلعادة تسوية مواقع حفر اإلمداد ومقالع مواد   •

 الردم إىل حالتها األصلية قدر اإلمكان. 
 وابإلضافة إىل ذلك، يقوم املقاول مبا يلي: 

التأكد من أن املواد املستخدمة ألحواض الطرق ستقلل من خطر االهنيارات األرضية، خاصة يف املناطق شديدة   •
 االحندار. 

يوجد الركام املستخدم يف بناء الطرق على نطاق واسع، وتوجد الرمال واحلصى بشكل عام بوفرة. لذلك من املرجح   •
 د جداً.  أن يكون النقص يف املواد الصخرية أو احلصوية حمدو 

 موقع خميمات العمال 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

 التشاور مع أصحاب املصلحة احملليني والتفاوض معهم قبل اقرتاح موقع ملخيمات عماله.  •
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وكذلك  تقدمي املواقع املقرتحة إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو الشريك املنفذ للموافقة عليها مع تربير لتلك املواقع   •
 التدابري املقرتحة للتخفيف من املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية حول املخيم ولتعزيز املنافع االجتماعية. 

 إزالة املخيمات ومواقع العمل واملعدات  
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

 ت. تنظيف مواقع البناء من أي معدات أو نفاايت، والتأكد من تلك املواقع من امللّواث •
 التخلص من أي معدات أو خملفات أو إعادة تدوير تلك املعدات أو املخلفات بطريقة مالئمة وسليمة بيئيا.   •
 تسليم مواقع البناء إىل املالكني األصليني، مع مراعاة رغباته/رغباهتا والتشريعات الوطنية.   •

 الصحة والسالمة املهنية 
اآلخرين يف تطبيق متطلبات الصحة والسالمة، عندما يشرتك عمال أكثر من مقاول يف  على املقاولني التعاون مع املقاولني  

 تنفيذ العمل يف موقع مواحد، دون املساس مبسؤولية كل طرف عن صحة وسالمة عماله. 
 األحوال اجلوية القاسية وإغالق املرافق  

 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 
تصميم هياكل أماكن العمل وبناء تلك اهلياكل حبيث تكون هذه اهلياكل قادرة على حتمل مجيع الظروف اجلوية   •

 املتوقعة يف املنطقة، تعيني منطقة خمصصة للمالذ اآلمن، حسبما هو مناسب.  
 وضع إجراءات تشغيل قياسية ألنشطة إغالق املشروع أو العملية مع خطة إخالء.  •

   املغاسل واحلمامات
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

البناء،   • مواقع  يعملوا يف  أن  املتوقع  األشخاص  لعدد  الغسيل(  ومناطق  )املراحيض  للمراحيض  مناسبة  مرافق  توفري 
 وتقدمي خمصصات للمرافق املنفصلة، أو بيان ما إذا كان مرفق املرحاض »قيد االستخدام« أو »خايل«.  

 مدادات الكافية من املياه اجلارية الساخنة والباردة والصابون وأجهزة جتفيف اليدين. تزويد مرافق دورات املياه ابإل •
يف حالة ما إذا كان من املمكن أن يتعرض العمال ملواد سامة اببتالعها أو امتصاصها عن طريق ملسها اجللد، جيب   •

 توفري مرافق لالغتسال ولتغيري املالبس غري الرمسية ومالبس العمل. 
 ياه الصاحلة للشرب إمدادات امل

 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  
 توفري امدادات كافية من مياه الشرب من ينبوع تدفق صاعد للمياه أو بوسيلة صحية جلمع املياه ألغراض الشرب.  •
(  التأكد من أن املاء الذي يتم إمداده إىل مناطق إعداد الطعام أو ألغراض النظافة الشخصية )الغسل أو االستحمام •

 يفي مبعايري جودة مياه الشرب. 
 نظافة أماكن تناول الطعام 



 

36 

 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  
يف حالة ما إذا كان هناك احتمال للتعرض ملواد سامة عن طريق البلع، جيب اختاذ الرتتيبات املناسبة لتوفري مناطق نظيفة لتناول  

 لضارة. الطعام ال يتعرض فيها العاملون للمواد اخلطرة أو ا
 معدات احلماية الشخصية 

 جيب على املقاول القيام مبا يلي:  
حتديد معدات احلماية الشخصية املناسبة وتوفري تلك املعدات للعمال وعمال املقاولني من الباطن وللزوار أيضاً،   •

 جماانً مبا من شأنه توفري محاية كافية دون التسبب يف إزعاج غري ضروري لألفراد. 
 مية استخدام معدات احلماية الشخصية. التأكد من إلزا  •
تنظيم دورات تدريبية مناسبة حول استخدام وختزين وصيانة معدات احلماية الشخصية لعماله وعمال مقاوليه من   •

 الباطن. 
صيانة معدات احلماية الشخصية بشكل صحيح، مبا يف ذلك تنظيف تلك املعدات من أي أوساخ واستبداهلا عند   •

 التلف بسبب االستخدام الطبيعي هلا. تعرضها ألي ضرر أو 
 حتديد متطلبات معدات احلماية الشخصية القياسية و/أو احملددة املهام بناء على حتليل السالمة لكل مهمة.  •
النظر يف استخدام معدات الوقاية الشخصية كمالذ أخري عندما يتعلق األمر مبكافحة املخاطر والوقاية منها، واإلشارة   •

 سل اهلرمي للتحكم يف املخاطر عند التخطيط لعملية السالمة. دائًما إىل التسل
 الضوضاء 

يتعني على املقاول أن يقوم بوضع التدابري املناسبة للحد من تعرض العمال لضجيج الناجم عن أعمال البناء، مبا يف ذلك على  
 سبيل املثال ال احلصر ما يلي: 

ساعات يومياً دون وسيلة    8)أ( ملدة تزيد على    ديسيبل   85عدم تعريض أي عامل ملستوى ضوضاء يزيد على   •
  140محاية للسمع، وال ينبغي تعريض اآلذان غري احملمية لصوت تبلغ ذروة الضغط عند مستوى )حلظي( يزيد على  

 ديسيبل )ج(. 
  85ساعات إىل ما يعادل    8فرض استخدام وسائل محاية السمع بشكل فعال حني يصل مستوى الصوت يف مدة   •

  110ديسيبل )ج(، أو يصل متوسط الصوت األقصى إىل    140، وتصل ذروة مستوايت الصوت إىل  ديسيبل )أ(
 ديسيبل )أ(. 

 ديسيبل )أ(.  85توفري وسائل محاية السمع القادرة على ختفيض مستوايت الصوت يف اآلذان إىل ما ال يقل عن  •
 ديسيبل )أ(.  85دة تفوق يف املائة لكل زاي 50ختفيض فرتة أو مدة التعّرض "املسموح هبا" بنسبة  •
 إجراء فحص مسع طيب دوري للعمال املعرضني ملستوايت عالية من الضوضاء.  •
 تناوب املوظفني للحد من التعرض الفردي ملستوايت عالية من الضوضاء.  •
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 تركيب خمّفضات الضجيج على معدات اإلنشاء، مثل كامتات الصوت.  •
 ابء الكامتة للصوت. استخدام ضاغطات اهلواء )كمربيشن( ومولدات الكهر  •
 احلفاظ على مجيع اآلالت يف حالة جيدة.  •
والقالابت واحلفارات   • الرتبة( والرافعات  )هراسات  والدكاكات  اجلرافات  للصوت على  عازلة  تركيب معدات 

 والقريدرات )آلة تسوية ومتهيد األرض( واحلرااثت )آلة حتميل( واجلرارات الكاشطة والشيوالت. 
 ديسيبل )أ(.   85املناطق اليت يتجاوز فيها مستوايت ضغط الصوت  تركيب الفتات يف مجيع •
 إيقاف تشغيل املعدات عندما ال تكون قيد االستخدام املباشر.  •
 إشعار السكان اجملاورين ملنطقة العمل مسبقاً يف حال انطوت األشغال على ضجيج عايل التأثري.  •

 االنزالقات والسقوط  
نفس   على  والسقوط  السائبة  االنزالقات  البناء  ومواد  املفرط  النفاايت  حطام  مثل  الداخلي،  التدبري  بسوء  املرتبط  االرتفاع 

واالنسكاابت السائلة واالستخدام غري املنضبط لألسالك واخليوط الكهرابئية على األرض، هي أيًضا من بني األسباب األكثر  
 غيل. شيوًعا حلوادث الوقت الضائع يف مواقع البناء ومواقع ووقف التش 

 وملنع تلك االنزالقات وحاالت السقوط من أو على نفس االرتفاع، يتعني على املقاول القيام مبا أييت: 
تنفيذ ممارسات التدابري الداخلي اجليد، مثل فرز مواد البناء السائبة أو حطام اهلدم ووضعها يف املناطق القائمة بعيدا   •

 عن مسارات األقدام. 
 ناء الزائدة واالنسكاابت السائلة ابنتظام. تنظيف ركام نفاايت مواد الب  •
 حتديد موقع األسالك واخليوط الكهرابئية يف املناطق املشرتكة واملمرات املعلمة.  •
 . التأكد من استخدام العمال لألحذية املثبطة لالنزالق  •

 العمل على األماكن املرتفعة  
دما يتعرض العامل خلطر السقوط ألكثر من مرتين، أو من  يتعني على املقاول تنفيذ تدابري الوقاية واحلماية من السقوط عن

 خالل فتحة يف سطح العمل. وميكن أن تشمل تدابري الوقاية/احلماية من السقوط ما يلي: 
 تركيب حواجز محاية ذات خطوط متوسطة ومرتكزات للقدم عند حافة أي منطقة معرضة خلطر السقوط.  •
 ل موظفني مدربني. االستخدام السليم للسالمل والسقاالت من قب •
استخدام أجهزة الوقاية من السقوط، مبا يف ذلك حزام األمان وأجهزة احلد من السفر عرب احلبل ملنع الوصول إىل   •

منطقة خطر السقوط، أو أجهزة احلماية من السقوط مثل أحزمة اجلسم الكاملة املستخدمة جنًبا إىل جنب مع  
ابلقصور الذايت املرتبطة بنقطة املرساة الثابتة أو خطوط االنقاذ  حبال امتصاص الصدمات أو أجهزة وقف السقوط 

 األفقية. 
 التدريب املناسب على استخدام وصالحية اخلدمات وسالمة معدات احلماية الشخصية الالزمة.  •
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 إدراج خطط اإلنقاذ و/أو اإلنعاش، ومعدات االستجابة للعمال بعد السقوط.  •
 االصطدام ابألشياء 

 القيام مبا يلي:  يتعني على املقاول 
استخدام مناطق إسقاط أو تصريف نفاايت حمددة وحمدودة و/أو مزلق للنقل اآلمن للنفاايت من املستوايت العليا   •

 إىل املستوايت األدىن.  
إجراء النشر أو القطع أو الطحن أو الصنفرة أو التقطيع أو احلفر مع معدات احلماية والتثبت املالئمة، حسبما ما   •

 هو مناسب. 
 إبقاء طرق مرور خالية من أي عوائق لتجنب قيادة املعدات الثقيلة فوق اخلردة السائبة.  •
استخدام تدابري احلماية املؤقتة من السقوط يف السقاالت وحواف أسطح العمل املرتفعة، مثل القضبان اليدوية وألواح   •

 أصابع القدم ملنع إزاحة املواد.  
ارتداء معدات احلماية الشخصية املناسبة، مثل نظارات األمان ذات الدروع اجلانبية  عند الضرورة، اطلب من العمال   •

 ودروع الوجه والقبعات الصلبة وأحذية األمان. 
 

 اللحام/العمل الساخن
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

الوجه جلميع األفراد املشاركني يف  توفري محاية مناسبة للعني مثل نظارات اللحام و/أو درع محاية العني يغطي كامل   •
عمليات اللحام أو الذين يقدون املساعدة يف تلك العمليات. وقد تشمل الطرق اإلضافية استخدام شاشات حاجز  

 اللحام حول حمطة العمل احملددة )قطعة صلبة من املعدن اخلفيف أو القماش أو اخلشب الرقائقي 
 اإلسعافات األولية واحلوادث 

 اول أن يقوم مبا يلي:  جيب على املق
التأكد من أن اإلسعافات األولية املؤهلة اليت يقدمها موظفون مؤهلون متوفرة دائما. وينبغي أن يكون من السهل   •

 الوصول إىل حمطات اإلسعافات األولية اجملهزة جتهيزا مناسبا يف مجيع أحناء مكان العمل.  
مع التدريب املتخصص بغية عدم التسبب دون قصد يف تفاقم  تزويد العمال مبهمات اإلنقاذ واإلسعافات األولية   •

اإلصابة   خماطر  التدريب  يشمل  العمل. وسوف  يف  زمالئهم  على  أو  عليهم  الصحية  واملخاطر  التعرض  حاالت 
 ابلعدوى ابملمرضات اليت حيملها الدم من خالل مالمسة سوائل وأنسجة اجلسم.  

االستحمام يف حاالت الطوارئ ابلقرب من مجيع حمطات العمل حيث  توفري حمطات لغسل العيون و/أو محامات   •
 تكون استجابة اإلسعافات األولية املوصى هبا هي اإلطفاء الفوري ابملاء. 
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توفري غرفة أو غرف لإلسعافات األولية خمصصة وجمهزة جتهيزا مناسبا حيث يتطلب نطاق العمل أو نوع النشاط   •
 الذي يتم القيام به ذلك. 

طات اإلسعافات األولية والغرف بقفازات ومالبس وأقنعة للحماية من املالمسة املباشرة للدم وسوائل اجلسم جتهيز حم •
 األخرى.

توفري إجراءات طوارئ كتابية على نطاق واسع للتعامل مع حاالت الصدمة أو املرض اخلطري، مبا يف ذلك إجراءات   •
 نقل رعاية املرضى إىل منشأة طبية مناسبة. 

لفوري عن مجيع احلوادث العرضية اليت تنطوي على احتماالت وقوع حوادث خطرية مثل حاالت تعطل  اإلبالغ ا •
املعدات الرئيسية، أو االتصال خبطوط ذات جهد كهرابئي مرتفع أو التعرض للمواد اخلطرة أو االنزالقات أو دخول  

 الكهوف إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو الشريك املنفذ. 
فورا يف أي إصابة أو مرض خطري أو مميت يسببه تقدم املقاول يف عمله، وتقدمي تقرير شامل إىل برانمج  التحقيق   •

 األمم املتحدة اإلمنائي والشريك املنفذ. 
 األمراض املنقولة 

صدر مثري للقلق  تُعد األمراض املنقولة جنسياً، مثل فريوس نقص املناعة البشرية )اإليدز(، من األمراض املُعدية اليت متثل أكرب م
بسبب انتقال العمالة. ومع إدراك حقيقة عدم إمكانية وجود أي تدبري فعال على املدى الطويل، يتعني على املقاول تنفيذ  

 جمموعة من التعديالت السلوكية والبيئية للتخفيف من األمراض املُعدية: 
 لصحية يف املوقع أو يف اجملتمع احمللي.  توفري العالج من خالل اإلدارة القياسية للحاالت يف مرافق الرعاية ا  •
 ضمان احلصول الفوري على العالج الطيب والسرية والرعاية املناسبة، ال سيما فيما يتعلق ابلعمال املهاجرين.  •
العامة   • العمال واجملتمع احمللي على خدمات الصحة  لتعزيز فرص حصول أسر  التعاون مع السلطات احمللية  تعزيز 

 ل ضد األمراض الشائعة والسائدة حمليا. وضمان حتصني العما
( ومحى  19- توفري التثقيف األساسي حول الظروف اليت تسمح ابنتشار أمراض أخرى مثل فريوس كوروان )كوفيد •

 السا والكولريا واإليبوال. وينبغي أن يشمل التدريب التثقيف يف جمال النظافة الصحية. 
 طريق: منع املرض يف اجملتمعات احمللية املباشرة عن   •

 الصحيني على معاجلة األمراض  العمالتدريب  •
 تنفيذ برامج التحصني العمال يف اجملتمعات احمللية لتحسني صحتهم والوقاية من العدوى.  •
 توفري اخلدمات الصحية.  •

 2( 19- فريوس كوروان )كوفيد 

 
 أبريل   16(، 19-فيروس كورونا )كوفيد-حسب نموذج البنك الدولي بشأن إجراءات إدارة العمالة  2



 

40 

ملنع أو تقليل تفشي فريوس كوروان  (، جيب على املقاولني وضع وتنفيذ تدابري  19-يف سياق جائحة فريوس كوروان )كوفيد
( إىل أدىن حد، ووضع إجراءات تبني ما ينبغي عمله يف حال إصابة العامل ابملرض. يتعني على املقاول القيام  19-)كوفيد
 مبا يلي: 
تقييم خصائص القوى العاملة، مبا يف ذلك تلك اليت تعاين من مشاكل صحية أساسية أو اليت قد تكون معرضة   •

 للخطر خبالف ذلك  
 أتكد من أن العمال أصحاء والئقني للعمل، مبا يف ذلك فحص درجة احلرارة ورفض دخول العمال املرضى.  •
أو • املوقع  إىل  العمال  دخول/خروج  من  للحد  طرق  يف  العمال    النظر  بني  االتصال  من  واحلد  العمل،  مكان 

 واجملتمع/عامة الناس. 
تدريب العمال على تدابري النظافة الصحية وغريها من التدابري الوقائية، وتنفيذ اسرتاتيجية اتصال لتقدمي حتديثات   •

 ( وحالة العمال املتأثرين. 19-منتظمة حول القضااي ذات الصلة بفريوس كوروان )كوفيد
 عمال الذي مت وضعهم أو الذين ينبغي وضعهم يف العزل الذايت أو الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة. معاجلة ال  •
تقييم املخاطر اليت هتدد استمرارية إمدادات األدوية واملياه والوقود واألغذية ومعدات احلماية الشخصية، مع مراعاة   •

 سالسل اإلمداد الدولية والوطنية واحمللية. 
 نفاايت الطبية والتخلص من تلك النفاايت. تقليل وختزين ال •
 ضبط ممارسات العمل مبا من شأنه تقليل عدد العمال وزايدة التباعد االجتماعي.  •
توسيع املرافق الصحية يف املوقع مقارنة ابملستوايت املعتادة، وتطوير العالقات مع مرافق الرعاية الصحية احمللية وتنظيم   •

 عمليات عالج العمال املرضى. 
ء مساكن متباعدة إلقامة العمال أو توفري مساكن فردية لكل عامل يف مناطق أكثر عزلة، حيث ميكن حتويلها  بنا •

 بسهولة إىل مرافق للحجر الصحي واملعاجلة، إذا لزم األمر ذلك. 
 وضع اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال إصابة العامل ابملرض )اتباع إرشادات منظمة الصحة العاملية(  •
سرتاتيجية االتصال مع أفراد وقيادات اجملتمع احمللي واحلكومة احمللية يف املوقع بشأن املسائل املرتبطة بفريوس  تنفيذ ا •

 (. 19-كوروان )كوفيد
 األمراض احملمولة ابلنواقل 

إن احلد من أتثري األمراض املنقولة عن طريق انقالت األمراض على صحة العمال يف األمد البعيد هو أفضل إجناز من خالل  
تنفيذ تدخالت متنوعة هتدف إىل القضاء على العوامل اليت تؤدي إىل املرض. يقوم املقاول، ابلتعاون الوثيق مع السلطات  

متكاملة ملكافحة البعوض وغريه من األمراض اليت تنتقل بواسطة املفصليات، واليت تتضمن  الصحية اجملتمعية، بتنفيذ اسرتاتيجية  
 التدابري التالية:  
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منع تكاثر الريقات والبالغني عن طريق إدخال حتسينات على نظام الصرف الصحي وإزالة موائل التكاثر القريبة من   •
 املناطق املؤهلة ابلسكان. 

  الصاحلة لالستعمال. التخلص من املياه احملتجزة غري •
 زايدة سرعة جراين املياه يف القنوات الطبيعية والصناعية.  •
 األخذ بعني االعتبار تطبيق املبيدات احلشرية املتبقية على جدران السكن   •
 تنفيذ برامج املكافحة املتكاملة ملكافحة نواقل األمراض.  •
املالبس واستخدام الناموسيات واالشياء احلاجزة األخرى  التشجيع على استخدام املواد الطاردة للحشرات وارتداء   •

 اليت تقي من لسعات احلشرات. 
استخدام عقاقري الوقاية الكيماوية من قبل العمال غري احملصنني والتعاون مع مسئويل الصحة العامة للمساعدة يف   •

 استئصال مصادر األمراض. 
 رض أو املهاجرة ملنع انتشار مصادر االمراض. مراقبه وعالج التجمعات السكانية اليت ينتشر فيها امل •
 التعاون وتبادل اخلدمات العينية مع برامج املكافحة األخرى يف منطقة املشروع لتعظيم اآلاثر املفيدة.  •
 توعية العمال يف املشروع وسكان املنطقة احمليطة ابملخاطر وطرق الوقاية والعالج املتوفر.  •
 تفاع املخاطر بغية اكتشاف ومعاجلة احلاالت اليت تظهر. رصد اجملتمعات احمللية يف مواسم ار  •
 توزيع املواد التثقيفية والتوعوية املناسبة.  •
اتباع إرشادات السالمة اخلاصة بتخزين ونقل وتوزيع مبيدات اآلفات لتقليل احتماالت إساءة استخدام وانسكاب   •

 تلك املبيدات، ومن خطر تعرض اإلنسان هلا. 
 سالمة املرورية السالمة على الطرق وال 

يكفل املقاول سالمة حركة املرور جلميع موظفي املشروع أثناء النزوح إىل مكان العمل ومنه، وأثناء تشغيل معدات املشروع  
على الطرق اخلاصة أو العامة. يعتمد املقاول أفضل ممارسات السالمة يف جمال النقل يف مجيع جوانب عمليات املشروع هبدف  

 التقليل إىل أدىن حد من اإلصاابت اليت يتعرض هلا موظفو املشروع واجلمهور، مبا يف ذلك ما أييت: منع حوادث املرور و 
 التأكيد على جوانب السالمة فيما بني سائقي املركبات.  •
 حتسني مهارات قيادة املركبات واشرتاط حصول السائقني على رخص القيادة.  •
 جلميع السائقني قبل بدء عملهم. تنظيم دورة تدريبية حول القيادة اآلمنة للمركبات  •
 اعتماد حدود زمنية لطول الرحلة وإعداد قوائم أبمساء السائقني املتناوبني من أجل تاليف اإلرهاق.  •
 تفادي الطرق اخلطرة وأوقات االزدحام خالل النهار من أجل ختفيض خماطر وقوع احلوادث.  •
)أجهزة ضبط   • السرعة  التحكم يف  لتصرفات  استخدام أجهزة  بعد  املراقبة عن  واستخدام  الشاحنات  السرعة( يف 

 السائقني. 
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 إلزام السائقني والركاب بضرورة استخدام أحزمة األمان وفرض العقوابت الواجبة على املخالفني.  •
حوادث  الصيانة املنتظمة للمركبات واستخدام قطع الغيار املعتمدة من الشركة املصنعة هبدف تقليل احتماالت وقوع   •

 خطرة تسببها اعطال املعدات أو الفشل املبكر. 
 يف احلاالت اليت قد يسهم فيها املشروع بزايدة كبرية يف حركة املرور على الطرق القائمة، جيب على املقاول القيام مبا أييت: 

ابري السالمة املرورية  البدء يف أداء األنشطة اليت تؤثر على الطرق السريعة والعامة، فقط بعد التطبيق الكامل جلميع تد •
 اليت تتطلبها األنشطة. 

 اختاذ الرتتيبات الالزمة لتوفري مسارات بديلة للنقل و/أو للمشاة.  •
التقليل من احتكاك املشاة مع مركبات أعمال اإلنشاءات، وخباصة عند نقاط العبور إىل املدارس واألسواق وعند   •

فتات مناسبة أو ممرات مشاة مصممة هندسيا أو أجهزة  أي نقاط عبور مهمة لعبور احليواانت، عن طريق وضع ال
 إبطاء حركة املرور.  

مرتا من    150تنظيم فعاليات توعوية هادفة حول حوادث الطرق يف مجيع املدارس واجملتمعات الواقعة على بعد   •
بب سوء  اخلط احملوري للطريق، حبيث تشمل هذه الفعاليات السالمة عن عبور الطريق وخماطر حوادث الطرق بس 

األحوال اجلوية ومدى صالحية املركبات للسري على الطرق واحلمولة الزائدة ويقظة السائقني واملخاطر اليت تشكلها  
 املركبات املتوقفة واملعطلة، وما إىل ذلك. 

التعاون مع اجملتمعات احمللية واجلهات املسؤولة هبدف حتسني الالفتات والرؤية والسالمة على الطرق بشكل عام،   •
 وخباصة على طول املسافات الواقعة قرب املدارس أو املواقع األخرى اليت قد يتواجد األطفال فيها. 

 التعاون مع اجملتمعات احمللية بشأن التوعية فيما يتعلق بسالمة املشاة وحركة املرور )مثاًل: محالت التوعية يف املدارس(.  •
 ن تقدمي اإلسعافات األولية املالئمة عند وقوع احلوادث. التعاون مع القائمني ابالستجابة حلاالت الطوارئ لضما  •
استخدام املواد املتوفرة من مصادر حملية من أجل تقليل مسافات نقل املواد قدر اإلمكان، وحتديد املرافق املصاحبة   •

 كمخيمات للعمال ابلقرب من مواقع املشروع. 
رات على الطرق واألقماع املرورية واحلواجز املتحركة ومحلة  استخدام تدابري آمنة لتنظيم حركة املرور، مبا يف ذلك اإلشا •

 الراية أشخاص للتنبيه بوجود أوضاع خطرة. 
   3االكتشافات ابلصدفة 

 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 
معروف  تطوير واعتماد إجراء لالكتشافات ابلصدفة حيدد التدابري اليت جيب اختاذها يف حالة مصادفة تراث ثقايف غري   •

 سابًقا، مبا يف ذلك القيام مبا أييت: 
 حتديد ما إذا كان من املتوقع العثور على موروث ثقايف، سواء أثناء أعمال البناء أو العمليات.  •

 
 . يجب توخي الحذر بشكل خاص عند فتح أو تشغيل المحاجر  3
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 تدريب طاقم أعمال البناء واملشرفني جول اكتشاف اآلاثر احملتملة.  •
 مسك السجالت والتأكد من حتقق اخلرباء  •
 احلراسة لالكتشافات املنقولة. توفري تعليمات سلسلة  •
السريع واختاذ اإلجراءات   • التقييم  الثقافة أو إحدى اجلامعات احمللية، من أجل  إدارة اآلاثر يف وزارة  إخطار 

 الالزمة. 
املتصلة   • املسائل  يف  السريع  للتصرف  الالزم  املؤقت  العمل  عن  احملتمل  للتوقف  واضحة  معايري  حتديد 

 ابالكتشافات.  
 غري املباشر ابلرتاث الثقايف القائم، مثل التأثري على البناء األثري نتيجة عمليات االهتزاز. جتنب اإلضرار  •

 التأهب واالستجابة للطوارئ  
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

إنشاء نظام للتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ واحلفاظ على ذلك النظام، ابلتعاون مع األطراف الثالثة املناسبة   •
( احلاالت الطارئة اليت ميكن أن تؤثر على موظفي ومرافق املشروع املقرر متويله.  1وذات الصلة، مبا يغطي ما يلي: ) 

( ضرورة محاية صحة وسالمة اجملتمعات احمللية املتأثرة.  3. )( ضرورة محاية صحة وسالمة العمال يف املشروع 2)
 جيب أن يشتمل نظام التأهب واالستجابة للطوارئ ما يلي:  

 حتديد تصورات حاالت الطوارئ.  •
 إجراءات االستجابة لكل حالة طارئة.  •
 تدريب فرق االستجابة حلاالت الطوارئ.  •
يف • )مبا  االتصال  ونظم/برتوكوالت  الطوارئ  اتصال  عند  جهات  املتأثرة  احمللية  ابجملتمعات  االتصال  ذلك   

 الضرورة(. 
 إجراءات التفاعل مع السلطات احلكومية )اجلهات املعنية حباالت الطوارئ والصحة والبيئة(.  •
معدات ومرافق الطوارئ املتمركزة بشكل دائم )مثل مراكز اإلسعافات األولية، ومعدات مكافحة احلرائق،   •

 كاابت، ومعدات احلماية الشخصية ألفرقة االستجابة للطوارئ(. ومعدات االستجابة لالنس
 بروتوكوالت استخدام معدات ومرافق الطوارئ.  •
 التحديد الواضح ملسارات اإلخالء ونقاط التجمع.  •
التدريبات على حاالت الطوارئ ومواعيد انعقادها الدورية على أساس مستوايت أو طبقات حاالت الطوارئ   •

 احملددة. 
تدابري إزالة التلوث والوسائل الالزمة لتنفيذ تدابري عالجية عاجلة الحتواء حاالت التلوث واحلد منها وتقليلها   •

 ضمن احلدود املادية ملمتلكات املشروع وأصوله قدر اإلمكان. 
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 إشراك أصحاب املصلحة 
، سيضطلع املقاول بعملية إشراك أصحاب املصلحة مع ممثلني من األشخاص  يف املشروع 4إشراك أصحاب املصلحة كجزء من  

واجملتمعات احمللية املتأثرة بصورة مباشرة من األنشطة اليت يؤديها، مبا يف ذلك اإلفصاح العام حسبما هو مناسب خطته اخلاصة  
ملشروع على عالقات جيدة مع اجملتمعات احمللية  ابإلدارة البيئية واالجتماعية. كما جيب على املقاول أن حيافظ يف مجيع مراحل ا

 وإشعار هذه اجملتمعات احمللية إشعارا مسبقا ابخلطط واجلداول الزمنية ما إذا كان هلا أتثري على السكان احملليني.  
 وستطبق أيضا عملية إشراك أصحاب املصلحة يف حالة حيازة األراضي املرتبطة ابلتغريات يف أثر األنشطة. 

 القوى العاملة إدارة  
 تدفق العمالة 

 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 
إنشاء خميمات للعمال عندما يكون السكن غري كاٍف هلم، مبا يف ذلك املقاولني من الباطن وطاقم الدعم املرافق   •

 هلم.
 حتديد مواقع خميمات العمال بعيداً عن املناطق احلساسة بيئياً.  •
  مواقع املشروع وخميمات العمال. بناء طرق وصول إضافية/مستقلة إىل •
 تنظيم عملية نقل العمال من املخيمات إىل موقع املشروع هبدف التقليل من حركة املرور.  •
ضمان ربط خميم العمال واملرافق املرتبطة به خبزان للصرف الصحي أو أبنظمة مياه الصرف الصحي األخرى، على   •

 لظروف احمللية. أن تكون مناسبة وذات سعة كافية لعدد العمال وا
 جتنب تلويث مصادر املياه العذبة.  •
 إاتحة الفرص أمام العمال للعودة بشكل منتظم إىل أسرهم.  •
 توفري الفرص للعمال لالستفادة من فرص الرتفيه بعيدا عن اجملتمعات الريفية املضيفة.  •
ضمان عدم تشغيل األطفال والقصر يف املشروع بشكل مباشر أو غري مباشر، واالحتفاظ ابلتسجيل وإثبات السن   •

 جلميع العمال يف املوقع.  
 دفع رواتب كافية للعمال لتقليل الدوافع اليت تؤدي إىل السرقة.  •
 حتويل الرواتب إىل احلساابت البنكية للعمال بداًل من دفعها نقداً.  •
تقليل خطر   • املشروع احمللي مع  بفوائد  للسماح  احمللية  السلع املشرتاة حمليا وغري  احلصول على مزيج مناسب من 

 اإلزدحام واالرتفاع يف األسعار ابلنسبة للمستهلكني احملليني  
 إنشاء مناطق ترفيه خاضعة لإلشراف يف خميم العمال.   •
 الربامج. وضع برامج للوقاية من تعاطي املخدرات وإدارة تلك  •

 
 . تم وصف العملية الشاملة إلشراك أصحاب المصلحة في خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع   4
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توظيف العمال من خالل مكاتب التوظيف، وجتنب التوظيف "عند البوابة" لتثبيط التدفق التلقائي للباحثني عن   •
 عمل. 

 حتديد مصدر اإلمداد املصرح به للمياه وحظر استخدام مصادر أخرى يف اجملتمع.  •
 استخدام مقدمو خدمات مستقلني للمجتمع وموقع خميم العمال/موقع البناء.  •
 التدابري الالزمة لتقليل استهالك املاء والكهرابء. وضع  •
 توظيف السكان احملليني إىل أقصى حد ممكن.  •
موقع   • توظيفهن يف  لتيسري  احملليات،  النساء  إىل  البناء  مهارات  نقل  لتشجيع  وضع واعتماد خطة عمل جنسانية 

 املشروع، مبا يف ذلك أهداف التدريب والتوظيف.  
 ظروف العمل 
 ل القيام مبا يلي: جيب على املقاو 

 تنفيذ التدابري وااللتزامات املوضحة يف إجراءات إدارة العمالة اخلاصة ابملشروع.  •
م(  1995لسنة    5تزويد مجيع العمال بشروط وأحكام تتوافق مع تشريعات العمل اليمنية، خصوصا )القرار رقم   •

 واتفاقيات منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بظروف العمل. 
وضع عمليات يف مكان العمل للعمال يف املشروع متكنهم من اإلبالغ عن حاالت العمل اليت يعتقدون أهنا ليست   •

آمنة أو صحية، وإبعاد أنفسهم عن حالة العمل اليت لديهم مربر معقول لالعتقاد أبهنا متثل خطرًا وشيًكا وخطريًا  
لذين ينأون أبنفسهم عن مثل هذه احلاالت العودة إىل  على حياهتم أو صحتهم. لن يُطلب من العمال يف املشروع ا

العمل حىت يتم اختاذ اإلجراءات العالجية الالزمة لتصحيح الوضع. لن يتم االنتقام من عمال املشروع أو تعرضهم  
 ألي عمل انتقامي أو سليب بسبب هذا اإلبالغ أو االمتناع.  

ل أو اخلدمة املفروضة على أي شخص حتت التهديد أبي  جتنب مجيع أشكال العمل اجلربي أو اإللزامي، أي العم •
 عقوبة، واليت مل يتطوع الشخص نفسه/نفسها للقيام هبا. 

 التأمي 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

محاية صحة العمال املشاركني يف تنفيذ األنشطة يف املوقع، على النحو املشار إليه يف الفصل العاشر من قانون العمل   •
 اليمين. 

 تعويض أي موظف يف حالة الوفاة أو اإلصابة.  •
 آلية التظلم اخلاصة ابلعمال  
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ينشئ املقاول آلية تظلم لعماله وعمال مقاوليه من الباطن تتناسب مع قوته العاملة. جيب أن تكون آلية التظلم اخلاصة ابلعمال  
إشراك أصحاب املصلحة يف املشروع لألفراد واجملتمعات املتأثرة،  مستقلة عن آلية التظلم على مستوى املشروع املوضحة يف خطة  

 وجيب عليه االلتزام ابملبادئ التالية: 
جيب إبالغ مجيع العمال آبلية التظلم وقت تعيينهم، وجيب أن تكون التفاصيل حول كيفية عملها    تقدمي املعلومات.  •

 ات اإلعالانت. متاحة بسهولة، على سبيل املثال، يف واثئق العمال أو يف لوح
جيب أن يعرف العمال إىل من ميكنهم اللجوء يف حالة التظلم ومصادر الدعم واملشورة املتاحة هلم.   شفافية العملية. •

 جيب أن يكون مجيع املديرين التنفيذيني وكبار املديرين على دراية إبجراءات التظلم يف منظمتهم.  
م وحتديثها، على سبيل املثال، ابإلشارة إىل أي مبادئ توجيهية  ينبغي استعراض العملية ابنتظا   التحديث املستمر.  •

 قانونية جديدة أو تغيريات يف العقود أو التمثيل. 
ينبغي أن تكفل العملية معاجلة الشكوى بصورة سرية. ويف حني أن اإلجراءات قد حتدد أن الشكاوى ينبغي    السرية.  •

ن يكون هناك أيضا خيار رفع شكوى أوال مع مدير بديل، على  أن تقدم أوال إىل املدير التنفيذي للعمال، ينبغي أ 
 سبيل املثال، مدير املوارد البشرية )شؤون املوظفني(. 

 جيب أن تضمن اإلجراءات عدم تعرض أي عامل يقدم شكوى ألي انتقام. عدم االنتقام.  •
ظامل، ولكن ينبغي أن هتدف إىل إجياد  ينبغي أن تتيح اإلجراءات وقتا للتحقيق الكامل يف امل  اجلداول الزمنية املعقولة. •

حلول سريعة. كلما طالت مدة السماح ابستمرار التظلم، زادت صعوبة عودة كال اجلانبني إىل طبيعتهما بعد ذلك.  
وينبغي وضع حدود زمنية لكل مرحلة من مراحل العملية، على سبيل املثال، فرتة زمنية قصوى بني تقدمي التظلم  

 ق فيه. وإقامة اجتماع للتحقي
ينبغي أن يكون للعامل احلق يف االستئناف أمام البنك الدويل أو احملاكم الوطنية إذا مل يكن راضيا   حق االستئناف.  •

 عن االستنتاج األويل. 
حيق للعامل أن يصطحب زميل أو صديق أو ممثل عن النقابة يف أي اجتماعات أو    احلق يف اصطحاب مرافق.  •

 جلسات استماع. 
بغي االحتفاظ بسجالت مكتوبة يف مجيع املراحل. وينبغي أن تكون الشكوى األولية مكتوبة،  ين  حفظ السجالت.  •

النتائج. وُتسجَّل أي سجالت بشأن   والنتائج وأسباب  الرد عن أي اجتماعات  أمكن، إىل جانب مذكرات  إن 
 االستغالل واالعتداء اجلنسيني بشكل منفصل وأبقصى قدر من السرية. 

 ينبغي أن تكون إجراءات التظلم متسقة مع أي اتفاقات مجاعية.   ت اجلماعية.العالقة مع االتفاقا  •
 ينبغي أن تكون عمليات التظلم متوافقة مع قانون العمل الوطين.   العالقة مع التنظيم.  •

 احلماية من االستغالل واالعتداء اجلنسيي 
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 
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والتوعية للقوى العاملة بشأن االمتناع عن السلوك غري املقبول جتاه أفراد اجملتمع احمللي، وال  تقدمي التدريب املتكرر   •
 سيما النساء. 

عليها   • ويعاقب  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  اجلنسي  التحرش  جُترم  اليت  الوطنية  ابلقوانني  العمال  إعالم 
 القانون. 

مات أو أشياء أخرى ذات قيمة مقابل خدمات أو أنشطة جنسية  منع موظفيه من تبادل أي أموال أو سلع أو خد •
 أو من ممارسة أي أنشطة جنسية استغاللية أو مهينة ألي شخص.  

وضع نظام للتعامل مع شكاوى/قضااي العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي   •
 يف مكان العمل.  

وكاالت   • مع  للتعاون  سياسة  النوع  اعتماد  على  القائم  ابلعنف  املتعلقة  الشكاوى  يف  التحقيق  يف  القانون  إنفاذ 
 االجتماعي.  

 منع عمالة األطفال  
 جيب على املقاول القيام مبا يلي: 

 عاما.   18التأكد من أن عمر العمال عند التوظيف أكرب من  •
 عام.   18استبعاد مجيع األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  •
 الواثئق اليت ميكن التحقق منها فيما يتعلق بسن العمال. مراجعة وحفظ نسخ من  •

 التقارير البيئية واالجتماعية للمقاولي
جيب على املقاول اإلبالغ عن احلوادث الرئيسية املتعلقة ابلعمل أو احلوادث أو اخلسائر يف األرواح لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

 من حدوثها.  ساعة  24غضون  أو الشريك املنفذ ذي الصلة يف 
 الية:جيب على املقاول مراقبة وحفظ السجالت واإلبالغ عن القضااي البيئية واالجتماعية الت

ساعات العمل وإصاابت الوقت الضائع وأايم العمل الضائعة واحلوادث القابلة للتسجيل وحتليل السبب اجلذري    السالمة: •
املقابل )حوادث الوقت الضائع، وحاالت العالج الطيب( وحاالت اإلسعافات األولية واحلوادث احملتملة الوقوع بشكل  

ى سبيل املثال، حتليل السالمة الوظيفية املنقح واملعدات اجلديدة  عايل واألنشطة العالجية والوقائية املطلوبة )من أجل عل
 أو املختلفة والتدريب على املهارات، وما إىل ذلك(.

احلوادث البيئية واحلوادث الوشيكة احملتملة العالية وكيفية معاجلتها، وما هو معّلق    احلوادث البيئية واحلوادث الوشيكة:  •
 والدروس املستفادة.

الرئ • الرئيسية    يسية: األعمال  العمل  وواجهات  للمشروع  الزمين  اجلدول  مقابل  والتقدم يف  وأدائها  إجنازها  اليت مت  تلك 
 )جماالت العمل(. 

ابلسالمة: • واملتعلقة  والصحية  واالجتماعية  البيئية  )عدم    املتطلبات  الوطين  والقانون  للتصاريح  االمتثال  عدم  حوادث 
 ع أو غريها من متطلبات البيئة والصحة والسالمة.االمتثال القانوين( أو التزامات املشرو 
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من قبل املقاول وبرانمج األمم    عمليات التفتيش والتدقيق يف اجلوانب البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة: •
ت زايرهتا والسجالت  لتضمني التاريخ واسم املفتش أو املدقق واملواقع اليت مت   –املتحدة اإلمنائي وشركائه املنفذين أو غريهم  

 اليت متت مراجعتها والنتائج الرئيسية واإلجراءات املتخذة. 
البيئة والصحة والسالمة وبيان منشأ العمال )مغرتبني، حمليني،    العمال: • قائمة ابلعاملني يف كل موقع وأتكيد تدريب 

ل ومستوى مهارة العمالة )غري  مواطنني غري حمليني(، وجنس وعمر العمال مع وجود دليل على عدم وجود عمالة أطفا
 ماهرة، ماهرة، إشرافية، مهنية، إدارية(. 

 مبا يف ذلك التواريخ وعدد املتدربني واملوضوعات.  التدريب على القضااي البيئية واالجتماعية والصحية واملتعلقة ابلسالمة: •
لتشمل التاريخ    – تفاصيل أي عمل خارج احلدود أو اآلاثر الرئيسية خارج املوقع الناجتة عن البناء املستمر    إدارة البصمة: •

 واملوقع والتأثريات واإلجراءات املتخذة.
اخلارجيني: • املصلحة  واإلفصاح عن    مشاركة أصحاب  الرمسية،  الرمسية وغري  االجتماعات  ذلك  مبا يف  البارزة،  النقاط 

لتشمل تفصيالً للنساء والرجال الذين متت استشارهتم واملواضيع القادمة من جمموعات أصحاب    – رها  املعلومات ونش
 املصلحة املختلفة، مبا يف ذلك الفئات الضعيفة )مثل املعوقني واملسنني واألطفال...وغريهم(. 

قد أتيت التهديدات من أطراف    –  تفاصيل املخاطر اليت قد يتعرض هلا املقاول أثناء أداء عمله  تفاصيل أي خماطر أمنية: •
 اثلثة خارج املشروع.

التفاصيل مبا يف ذلك اتريخ حدوثها والتظلم واتريخ تقدميها. اإلجراءات املتخذة وتوارخيها، والقرار    تظلمات العمال: •
الواردة منذ  ينبغي أن تشمل التظلمات املدرجة تلك    – املتخذ بشأهنا )إن وجد( واترخيه، واملتابعة اليت مل تُتخذ بعد  
 التقرير السابق وتلك اليت مل يتم حلها وقت إعداد هذا التقرير.

التظلم واتريخ التقدمي، واإلجراءات اليت مت اختاذها وتوارخيها، القرار الصادر بشأهنا    شكاوى أصحاب املصلحة اخلارجيني: •
ملدرجة تلك الواردة منذ التقرير السابق وتلك  جيب أن تشمل املظامل ا  –)إن وجد( واترخيه، واملتابعة اليت مل يتم اختاذها  

 اليت مل يتم حلها وقت إعداد هذا التقرير. جيب أن تكون بياانت التظلم مصنفة حسب اجلنس. 
 التغيريات الكبرية يف املمارسات البيئية واالجتماعية للمقاولني.  •
منائي ابإلجراءات املتخذة استجابة لإلشعارات  جيب االستمرار يف إبالغ برانمج األمم املتحدة اإل  إدارة القصور واألداء: •

السابقة ابلنقص أو املالحظات املتعلقة أبداء البيئة والصحة والسالمة واألمن و / أو خطط اإلجراءات اليت يتعني اختاذها  
  حىت يقرر حل املشكلة بشكل مرض.


