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  :استشارة أصحاب المصلحة حول ورشة عمل
 الطارئةمن قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لض::مان مش::روع االس::تجابة  (ESMF) تم إعداد إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

ماعي .(ECRP) في اليمن يد وتخفيف  (ESMF) الغرض من اإلطار البيئي واالجت حد ية ت ية لتوجيه عمل هو أن يكون أداة عمل
يئية واالجتماعية المحتملة ألي اس:::تثمارات / تدخالت لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وكمنص:::ة للتش:::اور مع أص:::حاب اآلثار الب

  .المصلحة والمستفيدين المحتملين من المشروع

 2019مارس  6و  4ألصحاب المصلحة في عدن وصنعاء، يومي استشارية اقلمية عمل  ورشتي، تم تنظيم  الموضوعفي هذه 
أص::حاب المص::لحة الرئيس::يين لمناقش::ة اآلثار والمخاطر البيئية واالجتماعية وتدابير اإلدارة المقترحة  جمعتعلى التوالي. وقد 

أص:::حاب مباش:::رين من التركيز على الخبرات المحلية للمتأثرين الخالل المراحل المختلفة للمش:::روع. س:::عت ورش:::ة العمل إلى 
المصلحة والتي قد تساعد في تحديد النهج المبتكرة وجعل تدابير التخفيف أكثر فعالية. كما تهدف ورشة العمل إلى تحقيق توافق 
في اآلراء مع أص::حاب المص::لحة المتأثرين بالمش::روع بش::أن التدابير الرئيس::ية الواجب اعتمادها وكذلك بش::أن تص::ميم برامج 

فة والمناس:::بة ثقافياً ؛ والتأكد من ص:::ياغة هادفة والتنفيذ الفعال لإلدارة الس:::ليمة بيئياً فيما يتعلق بآراء أص:::حاب الفوائد المس:::تهد
بالمائة)  17بالمائة ، إناث:  83مشارًكا (ذكور:  74المصلحة بشأن المسائل التي تؤثر عليهم. جمعت ورشة العمل ما مجموعه 

سعة من أصحاب المصلحة ال شر مع تدخالت 11معنيين عبر من مجموعة وا شر وغير مبا شكل مبا مشروع  محافظة تعاملوا ب
 في مجتمعاتهم.  االستجابة الطارئة 

(جميعهم  10بالمائة) ممثلون من لجان المجتمع ؛  19بالمائة ، إناث:  81(ذكور:  16من بين أص::حاب المص::لحة المش::اركين ، 
الحماية البيئية واالجتماعية ، مدير فرع ، مش::رف موقع ،  ثل منهم ض::باطمم  33من الذكور) من الس::لطة / المجلس المحلي ؛ 

 82رصد والتقييم (الذكور: ال ي، مسؤول النوع االجتماعيمهندس موقع ، ومسؤول التطوير المؤسسي ، المتخصص في شؤون 
, مش:::روع االش:::غال العامه  18 ع (الص:::ندوق االجتماعيفي المائة) من كال الش:::ركاء المنفذين للمش:::رو 18في المائة ، اإلناث: 

مفصلة بجميع المشاركين قائمة   .محافظة في ورش العمل االستشارية 111متعاقًدا (جميعهم من الذكور) من  15وشارك  )15
الجدول  1يعرض الملحق   .من ورش::::::ة العملنتائج المناقش::::::ات وملخص الالموجز  هذا التقرير. يتض::::::من 2ملحق  فيمرفقه 

  .القائمة الكاملة للمشاركين في المجموعة 2لبرنامج ورشة العمل ، بينما يوفر الملحق الزمني التفصيلي 

اإلدارة البيئية واالجتماعية ، ثم نوقش::::ت عدًدا من القض::::ايا ، بما في ذلك  عمل بدأت ورش::::ة العمل بعرض تفص::::يلي عن إطار
 .ر البيئية واالجتماعية الس:::لبية المحتملة للمش:::روعات، والذي يعد أداة عملية وتوجيهية للتخفيف من اآلثا العملالهدف من إطار

شاريع الفرعية التي  شت معايير الفرز المستخدمة للم شركاء المنفذونباإلضافة إلى ذلك ، نوق شت،  ينفذها ال التدابير  كما و نوق
ت أيض::ا األدوار التي يلعبها ونوقش:: .الالزمة لتخفيف المخاطر ، وتقييم القدرات المؤس::س::ية ، والتدابير الالزمة ، وس::د الثغرات

، والمكونات الفرعية لكل واحد من مش::روع االس::تجابة الطارئةالص::ندوق االجتماعي للتنمية ومش::روع األش::غال العامة في تنفيذ 
  .هذين الكيانين المنفذين ، ومعايير المانحين

وكذا المبادئ والمعايير لتحقيق عدد من القض:::::::ايا  كما تم تقديم المعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،
لتجنب اآلثار الس::::::لبية على الناس والبيئة ، والحد من اآلثار الس::::::لبية والتخفيف منها وإدارتها ، في باإلض::::::افة إلى زيادة قدرة 

كاملة والفعالة ألص::حاب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وش::ركائه على إدارة المخاطر االجتماعية والبيئية وض::مان المش::اركة ال
  .تضمن العرض أيًضا تفعيل آلية للرد على الشكاوى المقدمة من األفراد المتضررين سلبًا من المشروع .المصلحة

كآلية لمعالجة القض::::::ايا البيئية واالجتماعية في  بش::::::كل مقتض::::::بتم تقديم اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية للبنك الدولي 
 .نفيذه وتشغيله ، وهي توفر إطاًرا للتشاور مع المجتمعات ولإلفصاح العامتصميم المشروع وت

 منهجية ورشة العمل :

بدء من خالل عرض تفص:يلي حول القض:ايا الرئيس:ية الطريقه التي اتبعت كانت بال  .قام بتيس:ير الورش:ة  مس:تش:ار وطني للبيئة
كما طرح المش:::اركون أس:::ئلة خالل العرض التقديمي  .بممارس:::ة جماعيةإلعداد المش:::اركين للقيام الطار البيئي و االجتماعي ل

                                                           
 إب,صنعاء, المحويت, حجة , البيضاء, ذمار, عمران, عدن, ابين, لحج 1
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بعد العرض التقديمي التفص::يلي ، تم تقس::يم المش::اركين إلى ثالث مجموعات للتش::اور  .لفهمهم لقض::ايا ورش::ة العمل التش::اورية
توص::::يات من خبراتهم  حول القض::::ايا / الموض::::وعات المحددة لكل مجموعة من المجموعات لتقديم مالحظاتهم / مدخالتهم مع

 مشروع االستجابة الطارئة . المكتسبة من خالل المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر مع تدخالت

لعب مشرف المجموعة دوًرا مهًما في شرح كل من قضايا المناقشة  .المجموعة عن طريق مقدمتم تسهيل المشاورات الجماعية 
دمت كل مجموعة من المجموعات نتائج مخرجات المجموعة إلى الجمهور بأسره ق .للمشاركين في المجموعة قبل بدء مناقشاتهم

  .لمشاركة نتائجها / مدخالتها ، كما ساهم المشاركون اآلخرون في المجموعة بآرائهم حول النتائج خالل عرض المجموعة

 النقاط االساسية الملخصة لورش التشاور :

 تنفيذ الجيد لمش:::::::روع االس:::::::تجابة لطريق لالة واالجتماعية هو خارطة هناك اتفاق على أن تنفيذ إطار اإلدارة البيئي
إنه يحتاج إلى تدريب منتظم لجميع  كما تم االتفاق .ش:::::::فاف وعادل ، ولكن يجب إثراءه ومراجعته كما انه، الطارئة

إلى االستفادة من التجارب  الحاجة علىكما تم االتفاق  .أصحاب المصلحة والمنفذين والمقاولين والمجتمع المستهدف
 .السابقة من أجل الحصول على تنفيذ عملي أفضل للمشروع

 جميع الحاض::رين إلى اعتماد ش::راكة حقيقية مع جميع المس::تفيدين من المش::روع ، وإلى أن تكون هناك دورات  دعى
لقض::::ايا والتطورات بحيث تتمكن جميع المجموعات المختلفة من الجلوس معًا ومناقش::::ة ا ,وورش عمل منتظمة كهذه

شفافة هاالتي يواجهون ساعدهم على حل العديد من المشاكل التي يواجهونها .بطريقة  سي كما اوصى الحاضرون  .هذا 
 بعدم عقد ورش العمل للمستويات العليا فحسب ، بل ينبغي أن تشمل جميع المستويات كذلك

 هذا شيء يجب أن تقوم به إدارة  .ل تنفيذ المشاريعأكد جميع الحاضرين على أهمية زيادة الوعي المجتمعي ، مما يسه
إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لجميع الفئات االجتماعية ، بما في ذلك الفنيون والمش::::رفون والمقاولون والس::::لطات 

 . المحلية واألمن

  .يجب أن تقوم به إدارة وهو أمر أكد جميع الحاضرين على أهمية زيادة الوعي المجتمعي ، مما يسهل تنفيذ المشاريع
إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية لجميع الفئات االجتماعية ، بما في ذلك الفنيون والمش::::رفون والمقاولون والس::::لطات 

  المحلية واألمن.
 المنفذة  وحداتزيادة بناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة والمنفذين ، بما في ذلك اإلدارة العليا والمكاتب الفرعية لل

. يمكن القيام بذلك من خالل توفير فرص عادلة ةاهرالم ةالمهندس:::::::ين في المواقع والمش:::::::رفين والمقاولين والعمالو
بات تدريبهم على متطل طار عمل لجميع موظفي المش:::::::روع من خالل  ما في ذلك ا إ ماعية ، ب ية واالجت إلدارة البيئ

تمد هذا التدريب على أس::اس مس::تدام بهدف فهم أهمية متطلبات الص::حة والس::المة البيئية والتراث الثقافي. يجب أن يع
  اإلدارة البيئية واالجتماعية من مرحلة التصميم وحتى التنفيذ. بنية

  المخلفات الخاص::ة بااعمالهم البنائية الي اض::رار التأكد من أن المقاولين يتخلص::ون من النفايات ويرفض::ون أن تؤدي
يجب ربط المراحل النهائية بالتخلص من النفايات لضمان إزالة النفايات.  كما وإلى المواقع المناسبة.  انقلهعن طريق 

  .يجب اتباع تقييمات وخطط إدارة الموقع ، ويجب تسجيل كل ذلك في نظام معلومات إدارية
  ، وهي مس:::::ألة تحتاج إلى إجراءات  هاتغيير المواقع بعد تس:::::ليمو هناك بعض الخالفات حول ملكية بعض المواقع ،

  ما يجب دفعه من قبل المقاول وما يجب دفعه من قبل الجهة المنفذة.بحيث تبين كثر وضوًحا. إدارية أ
  يجب أن يلتزم المقاولون باإلدارة البيئية للمواقع عن طريق االلتزام بالتعامل مع البيئة بطريقة عقالنية ، وهذا يحتاج

ا اتباع خطوات الس:المة من خالل وض:ع األس:وار حول المواقع باس:تخدام  إلى التدريب وزيادة الوعي. من المهم أيض:ً
  .زيادة الوعي بين المشرفين والمقاولين كما يجبمواد مناسبة لضمان سالمة األشخاص واألدوات. ،

  إذا تم حفر المواقع وكان هناك أي عالمات على المواقع األثرية ، أو أنها قريبة من المواقع األثرية أو التاريخية ، أو
ا اتباع  مبيولوجي ، فيجب عليهأي مواقع تراث  اتخاذ الخطوات الالزمة واإلبالغ عنها على الفور. يجب عليهم أيض::::ً

التدابير اإلدارية الخاص:::::::ة بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية. هناك حاجة لتوض:::::::يح  الخطوات اإلدارية التي تظهر 
  .محلي والسلطات المحلية في هذا الشأنمسؤولية المقاول والجهة المنفذة والمشرف على الموقع والمجتمع ال

 التي تم التخطيط لتنفيذها على األشخاص أو ممتلكاتهم أثناء إنشاء المشاريع. هذه اريع توجد مشاكل تتعلق بتأثير المش
مش:::كلة تحتاج إلى مزيد من الوض:::وح ولتحديد من المس:::ؤول. إذا كان هناك مثل هذا الموقف ، فيجب أن تكون هناك 

  .فية التعامل مع هذه القضايا بطريقة ودية وعادلةآلية تنظم كي
  ال تش::::::ارك النس::::::اء في المناطق الريفية ، خاص::::::ة في األعمال المتعبة ، وقد ذكرت الوثيقة أنه يجب على النس::::::اء

٪. وهذا يتطلب إنش::اء آلية مجتمعية إلش::راك النس::اء في العمل ، باإلض::افة إلى زيادة 30المش::اركة بنس::بة تزيد عن 
 مجتمعي ، خاصة وأن العادات والتقاليد في بعض المناطق ال تزال قاسية على النساء.الوعي ال
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  التغيرات المناخية ، مثل الفيض::انات واألمطار واألش::ياء في االعتبار واألش::غال) الص::ندوق المنفذة ( الجهات تاخذلم

سبب الفيضان ، أو قد يتم  على القضاء قد يتمفاألخرى التي قد تؤثر على مشاريع معينة ، مثل الطرق.  هذه الطرق ب
تدميرها ، خالل فترة التنفيذ ، وقد يكون ذلك نتيجة ألخطاء فنية أو بس:::::::بب الكوارث الطبيعية ، مما قد يتس:::::::بب في 

  .خسارة كبيرة للمقاول
  ناء التنفيذأثناء مرحلة الدراسة وأثوالحذر من السيارات الماره يجب االلتزام باحتياطات السالمة لمشروعات الطرق.  
 علما ان طبيعة عملهم محفوفة  مس::::::ألة تأمين إص::::::ابات العمال أو المش::::::رفين أثناء عملهم.  هكليهلم تتناول الوثيقة ال

  بالمخاطر ، وسيواجهون مشاكل إذا أصيبوا في العمل.
 عملية إدارية  من أجل التعامل مع انتهاكات العمال الذين ال يرتدون معدات الس:::::::المة المهنية ، يجب أن تكون هناك

  للقبض على المخالفين وفرض العقوبات.
 بين المناطق التي يتم تنفيذ المش:::::::روعات فيها (فيما يتعلق مطابقتها يجب مراعاة مدى مالءمة أدوات الس:::::::المة و

  بالحرارة والرطوبة والبرد) ألن بعض األدوات غير مناسبة للطقس الحار.
 شكاوى في إطار اإلدارة البيئية واال سة ، آلية ال سل سيطها أكثر من ذلك تحتاج جتماعية ، على الرغم من كونها  إلى تب

 يجيدون الكتابة أو اس::تخدام األس::اليب الحديثة ، مما يعني أنه ينبغي تبس::يط ال، وعادة المس::تفيدينألن هناك العديد من 
  .المستهدفيناآللية من أجل تقديم الشكاوى ، وينبغي أن تؤخذ في االعتبار حالة 

 يع الحاض:رين على أهمية وجود آلية واض:حة وس:هلة االس:تخدام للحص:ول على المعلومات وتس:هيل الحصول أكد جم
حيث ان هذا على هذه المعلومات حول المش:::::اريع وآثارها االجتماعية والبيئية المحتملة على أص:::::حاب المص:::::لحة. 

يطلب أصحاب المصلحة أيًضا الوصول إلى المعلومات ويسهل عليهم المشاركة الفعالة في تصميم وتنفيذ المشاريع. س
ا في  المتعلقة بالمش::::::اريع الفرعية من أجل فهم الفرص والمخاطر المحتملة المتعلقة بالمش::::::اريع والمش::::::اركة أيض::::::ً

والعقود ، على الرغم من أن بعض األشخاص لديهم  والموازناتتصميمها وتنفيذها. يتضمن ذلك المناقصات والبناء 
  التي قد يسببها هذا األمر إذا تدخل األشخاص الفضوليون في العمل. اكلى هذا بسبب المشتحفظات عل

  مر (الحدود القص::::وى للتمويل) ألنهم ال أفيما يتعلق بالحد األقص::::ى للمش::::اريع الممولة ، طلب المش::::اركون مراجعة
  يلبون ، في كثير من الحاالت ، الحاجة إلى مشاريع عاجلة للمجتمعات المحلية.

 جزء من إطار اإلدارة البيئية ناقش:::ته كتم مكد الجميع على أهمية أن يكونوا أكثر ش:::فافية في جميع اإلجراءات ، وقد أ
  واالجتماعية.

  ، طلب المش:::اركون في ورش:::ة العمل تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية فيما يتعلق بإش:::راك أص:::حاب المص:::لحة
  نوع االجتماعي.في االعتبار الجانب اإلنساني وال يؤخذحيث ركتهم وهناك حاجة إلى تطوير آلية محددة لمشا

  عاًما  16، ألن س:::::::ن  وثيقهعاًما بموجب ال 25إلى  16مراجعة الفئات العمرية المس:::::::تهدفة ، والتي تم تحديدها من
  ذلك.عاًما بدال من  18أصغر من السن القانوني للعمل ، لذلك طلب المشاركون تغيير الفئة العمرية إلى 

 أمر يحتاج ألخذه بعين ، وهذا بجودة عاليةعمل المدة المنحة ليس::::::ت مناس::::::بة للفترة التي تنفذ فيها المش::::::روعات ، و
  .االعتبار

  إش:::راك المجتمع بإش:::راك اللجنة المس:::تفيدة والمجالس  ولوية الحاجه الىا المزيد من االهتمام في تحديد اعطاءينبغي
  واالجتماعية لضمان تطبيق اختيار المشروع وتطبيقه من األسفل إلى األعلى.المحلية من خالل الدراسات البيئية 

  االس::تجابة الطارئة في تنفيذ مش::اريع  كعمالة ماهرة وغير ماهرةتأهيل لجنة المس::تفيدين لض::مان مش::اركتهم و تدريب
  حسب الحاجة.

  تأهيلهم لتشغيل وصيانة المشاريع لتحقيق الوعي والتدريب للمستفيدين في رفع آلية الشكاوى والتظلمات وكذلك ادارة
  استدامتها.

 توفير الحوافز ألعضاء السلطة المحلية ليكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم أثناء التنفيذ ؛ 
  تأهيل الكوادر الفنية (المقاول ، اس::::تش::::اري ، فني) قبل إش::::راكهم في األعمال ، وخاص::::ة المهندس::::ين والفنيين الذين

 تخرجوا مؤخراً.
  توفير معدات الص:::حة والس:::المة المطلوبة من حيث الكمية والجودة على أس:::اس أنش:::طة المش:::روع. يجب أن تكون

التكلفة ثابتة وفقًا لتقدير التكلفة ومواص:::فاتها بناًء على حجم المش:::روع وعدد العمال ؛ يجب اس:::تبدال أدوات الس:::المة 
  دوات السالمة ومراقبتها من قبل المشرف ؛عند اعتبارها مستهلكة ؛ تحديد الحكم المناسب الستبدال أ

  عمال والمجتمع المحلي والمقاول ؛للزيادة الوعي  
  طلب من البتوفير أدوات الس:::المة وتدابير التخفيف من األثر البيئي ، وبااللتزام  الدفع المس:::تحقه للمقاول عملية ربط

   .معايير السالمهتعيين مستشار مؤهل لمتابعة االلتزام بـالشركاء 
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 جداول تأكد من أن تدابير التخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية هي جزء من تكلفة المشروع وتدرج في تصميم و ال

  مشاريع ؛لل اتالكمي
 لمراقبة جودة معدات / أدوات السالمة المتاحة في السوق ؛الشركاء خصيص موظف من ت  
 الوعي للتغلب على الثقافة الضعيفة الحالية المتمثلة في استخدام العمال ألدوات السالمة ؛ تحسين  
 .يجب على المشرفين ومهندسي المراقبة وكذلك المقاول استخدام أدوات السالمة أثناء زياراتهم والعمل في الموقع  
 خدمات البنية التحتية مثل ش::::بكة المياه التنس::::يق الس::::ليم مع الجهات المعنية أثناء تنفيذ المش::::روع لتجنب أي ض::::رر ل

  وشبكة الصرف الصحي والهاتف ؛
  عنص::ر بناء القدرات" من أجل إجراء دورات توعوية وتدريبية بـ:::::::: تخص::يص ميزانية محددة لكل مش::روع يس::مى"

والمهندس:ين والفنيين  الش:ركاء المنفذون للجنة المس:تفيدة وفريق التش:غيل والص:يانة للمش:روع ، باإلض:افة إلى موظفي
  للحفاظ على استدامة المشروع ؛ ينواالجتماعي ينوكذلك المقاولين من قبل االستشاريين البيئي

  في عقود االس:::تش:::اريين والمقاولين وتحديد مس:::ؤولية كل طرف  إطار اإلدارة البيئية واالجتماعيةتض:::مين إجراءات
  لهالتحقيق االمتثال 

 جداول الص:حة والس:المة المهنية في موقع المش:روع أمام العمال وإدراجها في  نش:ر لوحة إرش:ادية توض:ح إجراءات
  الكميات

  إطار اإلدارة لوثيقة  الش:::ركاءمراحل مختلفة من المش:::روع للتأكد من امتثال على  نقاشاالس:::تمرار في إجراء حلقات
  ؛البيئية واإلجتماعية

  إلطار اإلدارة ض::::مان إنش::::اء إدارة / وحدة اإلدارة االجتماعية والبيئية لتوثيق ومتابعة واإلش::::راف ومراقبة االمتثال
. يمكن أن يكون القسم في المكتب الرئيسي والفروع وأن ينشئ مجموعة مؤسسية لضمان االلتزام البيئيية واإلجتماعية

ا في تزويد باإلطار بمعلومات االتس::اق لتكون قادرة  لجهة المراقبة و المقيمة للمش::روعا؛ س::يس::اعد هذا اإلجراء أيض::ً
 اإلجتماعيةعايير المومش:::::روع األش:::::غال العامة) بالش:::::ركاء (الص:::::ندوق اإلجتماعي للتنمية على تقييم أداء وامتثال 

  ؛ةيوالبيئ
   صندوق اإلجتماعيقوم يأوصى المقاولون بأن سة للتنمية ومشروع األشغال العامة  ال التكلفة المقدرة للمشروع بدرا

  .وعدم اختيار أقل عرض في حالة التباين الكبير. سيؤثر هذا اإلجراء على جودة العمل مناقصهأثناء اختيار ال
  من ناحية أخرى ، إذا لم يوفر الس::وق المحلي بعض أدوات الس::المة المطلوبة ، يجب أن يحاول المش::روع االس::تيراد

  بمساعدة مقاول شراء منفصل.
 تأكد من أن اللجنة المستفيدة تعرف دورها وتلتزم بتوعية وتسهيل مهام المقاول أمام الناس بطريقة سلسة.ال 

 
 

  مع األطراف المعنية في صنعاء، اليمن للمشاوراتالنتائج التفصيلية 
  ا=موعة أ: أعضاء جلنة ا=تمع والسلطات احمللية

المجتمع والس::::::لطات المحلية، وقدمت المجموعة اإلفادات التالية بش::::::أن ممثالً من أعض::::::اء لجنة  14تألفت هذه المجموعة من 
  مواضيع التشاور مع المجموعة:

  الموضوع األول: قدموا وصفا لتجربتكم مع مشروع االستجابة لألزمات الطارئة.

س::ية والنظافة س::اهم المش::روع في تحس::ين الخدمات الص::حية األس::اس::ية في مجتمعاتهم بما في ذلك تعزيز الوعي بالص::حة األس::ا
وبعض القض:::ايا البيئية مثل الص:::رف الص:::حي الس:::ليم والتخلص من النفايات وما إلى ذلك، وقد س:::اهمت التدخالت في تخفيف 
معاناة المواطنين من خالل توفير/ تقديم الخدمات المجتمعية وأس::اس::يات س::بل المعيش::ة ودعم النازحين والعائدين من أجل كس::ب 

ساسية بما في ذلك ترتيبات الصرف الصحي من خالل توفير مرافق المراحيض، والمساهمة في عيشهم، والخدمات الصحية األ
الحد من النزوح الداخلي من خالل توفير الخدمات األس::::اس::::ية وفرص الدخل كذلك، باإلض::::افة الى تحس::::ين الوعي المجتمعي 

  صور عالمات السالمة والتعليم أيًضا.بالسالمة واألمن أثناء إعادة تأهيل البنية التحتية الصغيرة من خالل تجسيد 
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  الموضوع الثاني: حسب التجربة الخاصة بكم ما هي أكبر المخاطر البيئية واالجتماعية التي تسبب فيها المشروع؟

أقر معظم المش::::::اركين في المجموعة أنهم لم يالحظوا أي مخاطر بيئية واجتماعية كبيرة ناجمة عن تنفيذ تدخالت المش::::::روع، 
افترضوا أن هناك بعض المخاطر المحتملة مثل صحة المجتمع بسبب نقص اإلدارة السليمة لنفايات البناء واألمراض ومع ذلك 

التي تنجم عن المياه بس::::بب اإلدارة غير الس::::ليمة لخزانات المياه، وما قد يواجه العمال من إص::::ابات بس::::بب عدم توفر معدات 
  ول أهمية استخدام أدوات السالمة خالل ساعات العمل.السالمة واألمن للعمال ونقص الوعي للعاملين ح

  الموضوع الثالث: هل لديكم أي مخاوف تتعلق بكيفية تنفيذ المشروع؟ هل الحظتم أي أنشطة سببت لكم شعورا بالقلق؟

قلقة: جميع أثار المشاركون في المجموعة نوعا من القلق الذي قد يحدث أثناء تنفيذ تدخالت المشروع. بعض من أهم األمور الم
أفراد المجتمع يحتاجون إلى الدعم من ناحية العمل والدخل بينما ال يمكن اس:::تيعاب جميع العمال المحليين في مناطق المش:::روع 
أثناء التنفيذ خصوصا في حالة مشروع األشغال العامة؛ عدم كفاية التمويل بسبب العمل اإلضافي المتوقع واألنشطة أثناء التنفيذ 

عدم القدرة على تنفيذ بعض المكونات التي قد تظهر في المش::روع خاص::ة فيما يتعلق بمش::اريع البنية التحتية؛ قلة مما يؤدي إلى 
الكوادر الفنية المؤهلة (المقاول واالس::تش::اري والفني) ، والتي توص::ي بمزيد من التدريب لهم قبل إش::راكهم في األعمال خاص::ة 

م التزام المقاولين والممانعة في االلتزام بتوفير معدات الص::حة والس::المة المطلوبة المهندس::ين والفنيين الذين تخرجوا حديثا؛ عد
في الموقع من حيث الكمية والجودة المطلوبة للعمال والتي توص::::ي بربط أقس::::اط المقاول مع اس::::تحقاقات الوفاء بتوفير أدوات 

شار مؤهل في هذا الصدد؛ عدم توفر الخدمات األساسية السالمة و التخفيف من اآلثار البيئية وطلب الشركاء المنفذين توفير مست
للمجتمع وجودتها مثل ش:::بكة المياه وش:::بكة الص:::رف الص:::حي والتي توص:::ي بالتنس:::يق المناس:::ب مع الجهات المعنية أثناء تنفيذ 

  المشروع.

  الموضوع الرابع: هل يؤثر المشروع على صحة السكان في المنطقة؟

ار البعوض في المياه الراكدة، ويمكن تخفيف ذلك عن طريق تغطية البركة أو التعقيم من المش:::::::اكل التي قد تظهر هي انتش:::::::
  بالكلور أو باستخدام مرشحات الرمل أو الفلتر الفضي.

  الموضوع الخامس: هل يتسبب المشروع في آثار سلبية على صحة العاملين؟

مناطقهم حتى االن، ومع ذلك فقد س:::::::لط بعض رأى المش:::::::اركون أنهم لم يالحظوا أي أثر ص:::::::حي س:::::::لبي كبير للعاملين في 
المش:::::اركين الض:::::وء على أن المقاولين يترددون في بعض األحيان في التأكد من أن أدوات الس:::::المة كافية للعمال في حين أن 

ا الرتداء أدوات الس:::المة حيث لم يعتد العمال في اليمن على ارتداء األدوات وال يش:::عرون بالر احة العمال غير مس:::تعدين أيض:::ً
أثناء القيام بعملهم، واقترح المش:::::اركون تعزيز وعي كل من المقاولين والعمال والمجتمعات بأهمية اس:::::تخدام أدوات الس:::::المة 

  للتأكد من التخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ تدخالت المشروع.

  الموضوع السادس: هل وفر المشروع أدوات/ معدات السالمة للعاملين؟

يدرك المش::اركون أن مقاولي الص::ندوق االجتماعي للتنمية و مش::روع األش::غال العامة ملتزمون بتوفير متطلبات الس::المة لجميع 
العمال، ولكن يجب أن يكون لدى الش:::ركاء المنفذين آلية متابعة مس:::تمرة للتأكد من توفر أدوات الس:::المة لجميع العمال، وكذلك 

أوص:::وا بنش:::ر ض:::باط مس:::ؤولين محددين يتبعون الش:::ركاء المنفذين لمراقبة جودة وتوافر ض:::مان اس:::تخدام العمال لألدوات، و
معدات/ أدوات الس::المة في مواقع المش::اريع الفرعية، كما اقترحوا أن تكون معدات الس::المة المقدمة س::هلة االس::تخدام ومناس::بة 

لش::::ركاء المنفذين خطة للتحقق من جودة أدوات لطبيعة العمل بحيث يش::::عر العمال بالراحة الس::::تخدامها، ويجب أن يكون لدى ا
لة  قاب عد لكن األدوات غير  بالقوا قات يجلبون أدوات الس:::::::المة لمجرد االلتزام  قاولون في معظم األو الس:::::::المة حيث أن الم

  لالستخدام.

  الموضوع السابع: هل تم استخدام مواد متفجرة أو خطرة أثناء تنفيذ المشروع؟

حظوا اس:::تخدام أي متفجرات خطرة في مناطقهم لتنفيذ تدخالت المش:::روع، وقالوا إن هذه معلومات ذكر المش:::اركون أنهم لم يال
مفيدة من ورشة العمل أن أي متفجرات خطرة محظورة تماًما لتنفيذ تدخالت المشروع، وإذا أراد أي مقاول استخدامها بعد ذلك 

  .فلن نقبل ذلك بصفتنا أعضاء في لجنة المجتمع والسلطات المحلية

  الموضوع الثامن: هل تعتقدون أن طبيعة أنشطة مشروع االستجابة لألزمات الطارئة مناسبة للعامالت من النساء؟
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قال المش:::اركون أن بعض األنش:::طة مناس:::بة للعامالت في إطار برنامج المش:::روع إال أنه يجب أن تخص:::ص  األطراف المنفذة 
بناء على تجاربهم أن اإلناث في الوض::ع الحالي بحاجة إلى دخل تش::غيلي  أعماال خفيفة للعامالت في مواقع التدخالت، وأش::اروا

لدعم أس::::رهن ولكن معظم مواقع التدخل بعيدة عن منازلهن، كما انه ال يمكن لجميع النس::::اء المش::::اركة في العمل ألنه ال يوجد 
ا، إن أمكن، بتوفير مكان آمن مث ل رعاية األطفال في مواقع المش::اريع لديهن خيار إلبقاء أطفالهن في مكان آمن، ويوص::ى أيض::ً

  الفرعية على األقل بحيث تبقي العامالت أطفالهن في مكان آمن.

  الموضوع التاسع: هل تعتقدون أن العامالت من النساء تعرضن ألي عنف أو إساءة أثناء فترة المشروع؟

لة من قبل زمالئهن في العمل أو الس:::لطة لم يالحظوا ولم يتلقوا أي ش:::كاوى من العامالت بأنهن تعرض:::ن للعنف وس:::وء المعام
  التنفيذية أثناء المشاركة في العمل.

  الموضوع العاشر: هل تعتقدون أن هذا المشروع تسبب بأي نوع من النزاعات بين أفراد المجتمع؟

سلطة المحلية المشاركين أن تدخالت المشروع لم تخلق أي نوع من أنواع النزاع  في مناطقهم صرح أعضاء لجنة المجتمع وال
  بل ساهمت في بناء عالقة اجتماعية بسبب العمل معًا في تدخالت المشروع.

الموض::وع الحادي عش::ر: هل الحظتم أو س::معتم عن أي حوادث (وفاة أو إص::ابات الخ) وقعت في مناطقكم بس::بب تنفيذ أنش::طة 
  مشروع االستجابة لألزمات الطارئة؟

التنفيذ، لكن ساعدت ترتيبات اإلسعاف السريعة في مواقع المشاريع الفرعية على  الحظوا بعض اإلصابات الطفيفة للعمال أثناء
  دعم العمال المصابين بجروح بسيطة.

  الموضوع الثاني عشر: هل الحظتم وجود نظام لرفع الشكاوى في مواقع المشروع الفرعية؟

لتنفيذ وتم التعامل معها في الوقت المناس:::ب. من هذه اآللية معروفة لدى الس:::لطة المحلية، وكانت هناك ش:::كاوى وتظلمات أثناء ا
ناحية أخرى، فإن لجنة المجتمع ليس:::ت على دراية كافية بآلية الش:::كاوى، ولذلك يوص:::ى الش:::ركاء المنفذين لترتيب ترتيب كاف 

  لتعزيز الوعي للمستفيدين/ لجنة المجتمع وتوجيه المستفيد وخاصة كيفية رفع الشكاوى وأين.

عش::ر: هل لديكم أي تجارب حول الوقت المطلوب لالس::تجابة للش::كاوى من قبل الص::ندوق االجتماعي للتنمية الموض::وع الثالث 
  ومشروع األشغال العامة؟

ذكر أعضاء السلطة المحلية والمجلس المحلي المشاركين أن بعض الشكاوى يتم حلها في موقع المشروع الفرعي على الفور إذا 
سيطة وأن الحلول  شكاوى ب ستغرق من كانت ال ساعة.  72ساعة إلى  24مقبولة لدى المشتكين، في حين أن البعض اآلخر قد ي

  من المهم أن نذكر هنا أن معظم المستفيدين المباشرين أفادوا بأن ليس لديهم أي فكرة عن آلية الشكوى.

  الموضوع الرابع عشر: هل لديكم أي مخاوف بشأن مستوى المشاركة أو المعلومات المتاح لكم؟

لسلطة المحلية مطلعة تدخالت المشروع حيث قام الشركاء المنفذون بتوضيحها قبل بدء التنفيذ، بينما تدرك لجان المجتمع ذلك ا
شكاوى من أن األطراف المنفذة ال تشمل جميع أعضاء اللجنة من  شراكهم في مرحلة التخطيط حيث أن بعض ال لكنهم يريدون إ

  ل التدخالت من بداية التنفيذ.مرحلة التخطيط، ويريدون معرفة تفاصي

  الموضوع الخامس عشر: هل لديكم أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو إشراك األطراف المعنية في المشروع؟

  من أجل تحسين إدارة المخاطر بمشاركة األطراف المعنية بجميع مستوياتهم، يمكن القيام بما يلي:

  البيئية واالجتماعية مع تعزيز الوعي العام بشأن اإلطار للتأكد من االستفادة وضع خطة تنفيذ تفصيلية إلطار اإلدارة
  من تنفيذه

  إجراء تدريب على زيادة الوعي للمس:::::تفيدين في تنفيذ آلية الش:::::كاوى والتظلمات وكذلك تأهيلهم لتش:::::غيل وص:::::يانة
  المشاريع الفرعية لتحقيق استدامتها.

 للمش::روع لض::مان حص::ول جميع أفراد المجتمع المس::تض::عفين على  زيادة مخص::ص::ات الميزانية للمش::اريع الفرعية
ا في تلبية طلب المجتمع، كما أنه س::::يزيد من معدل توظيف العمال في  فرص::::ة للدخل، األمر الذي س::::يس::::اهم أيض::::ً

  المناطق المحلية.
 ة لجنة المجتمع ينبغي إبداء المزيد من االهتمام في تحديد االحتياجات ذات األولوية مع إش:::::راك المجتمع في مش:::::ارك

  والمجالس المحلية.
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  يجب أن تمتلك األطراف المنفذة ترتيبا إشرافيا لمراقبة حالة تنفيذ إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وللقيام بذلك يجب
أن تكلف األطراف المنفذة شخًصا محدًدا مسؤوال عن إجراء المراقبة واالستشارة بشكل منتظم مع األطراف المعنية 

  مستوياتهم في مواقع المشروع الفرعي.بجميع 
 توفير الحوافز ألعضاء السلطة المحلية ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم أثناء التنفيذ؛  
  االس::::تمرار في عقد مثل ورش العمل هذه في المس::::تقبل للتأكد من امتثال األطراف المنفذة لوثيقة إطار اإلدارة البيئية

  والدعم المستمر لمشاريع المشروع.واالجتماعية 
  تقديم التوجيه والتدريب الالزمين لتأهيل أعض:::::::اء لجنة المجتمع ألداء أدوارهم ومس:::::::ؤولياتهم بما في ذلك المراقبة

  التشاركية.

ا=موعة ب: شركاء تنفيذ املشروع من الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة (املقر الرئيسي واملكتب 

  رعي واملشرفني على املوقع/ املهندسني):الف

ممثالً عن كل من الش:::ركاء المنفذين (الص:::ندوق االجتماعي للتنمية ومش:::روع األش:::غال العامة).  21تألفت هذه المجموعة من 
  قدمت المجموعة االفادات التالية بشأن مسائل استشارة المجموعة:

  االستجابة لألزمات الطارئة.الموضوع األول: قدموا وصفا لتجربتكم مع مشروع 

أوض::::ح ممثلو الش::::ركاء المنفذين للمش::::روع من كل من الص::::ندوق االجتماعي للتنمية ومش::::روع األش::::غال العامة أن مش::::روع 
االس:::::::تجابة لألزمات الطارئة في اليمن هو واحد من أكثر المش:::::::روعات نجاًحا التي تم تنفيذها في اليمن خالل األزمة الحالية، 

على تدخالت المش:::::روع التي غطت معظم المس:::::تفيدين من األفراد والمجتمع في المناطق المس:::::تهدفة من وس:::::لطوا الض:::::وء 
المش::روع؛ خلق تجربة جديدة في التعامل مباش::رة مع المس::تفيدين؛ تعزيز روح العمل بين المهندس::ين والمس::تفيدين والمجتمعات 

للمش::اريع الفرعية الص::غيرة وض::مان جودة التنفيذ في حين أن الوض::ع  المحلية ذات الخلفية الثقافية المختلفة؛ تس::هيل آلية التنفيذ
الهش، وكرروا أن المش:::روع س:::اهم في تحس:::ين الظروف المعيش:::ية الراهن ال يمثل بيئة عمل ص:::ديقة بس:::بب الوض:::ع األمني 

عمال ماهرين لألش:::خاص النازحين داخليا والعائدين والمهمش:::ين من خالل إش:::راكهم في فرص:::ة عمل في تدخالت المش:::روع ك
وغير ماهرين. عالوة على ذلك، فقد س::اهم المش::روع في زيادة الوعي بين المجتمعات المس::تهدفة (النس::اء واألطفال) من حيث 
الص::::حة والس::::المة المهنية وأنش::::أ إلى حد ما نظام الش::::كاوى وآلية الرقابة االجتماعية لض::::مان جودة األداء والش::::فافية من قبل 

لمجتمعات، كما خلق المش::::روع بيئة ص::::ديقة لإلناث للتأكد من مش::::اركة المرأة في مراحل مختلفة من الش::::ركاء المنفذين تجاه ا
  المشروع لتحمل مشاركتها كعامالت في تدخالت المشروع.

ومع ذلك، نظًرا لزيادة أعمال إعداد التقارير يكون المهندس::ون والمش::رفون واالس::تش::اريون مش::غولين في معظم األحيان ويتعين 
ض:::::::اء وقتهم إلعداد التقرير وتقديمه إلى المكتب الرئيس:::::::ي في الوقت المحدد مما يؤدي إلى تأخير العمل في بعض عليهم ق

المش:::اريع الفرعية، كما أنهم مثقلون بمس:::ؤوليات متعددة وأوص:::وا بزيادة عدد الموظفين لتس:::ريع العمل الميداني، كما أوص:::وا 
شاء قسم/ إدارة محددة تكون مسؤولة عن توثيق  اإلجراء البيئي واالجتماعي لالمتثال بإطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، وإن بإن

ترتيب الموظفين المعين لمس::ائل اإلطار في مواقع المش::اريع الفرعية س::يعزز تنفيذ ومراقبة واإلبالغ عن مس::ائل اإلطار بما في 
  ذلك الضمان االجتماعي وسالمة العمال وأمنهم أيًضا.

  التجربة الخاصة بكم ما هي أكبر المخاطر البيئية واالجتماعية التي تسبب فيها المشروع؟ الموضوع الثاني: حسب

ذكر المش:::اركون أنه في أي من تدخالت البنية التحتية يوجد هناك دائًما بعض المخاطر المحتملة، وس:::لطوا الض:::وء على بعض 
يمة لخزانات المياه واستخدامها مع التنظيف الروتيني وتوافر إجراءات للتخفيف مثل اإلدارة السليمة لمخلفات البناء واإلدارة السل

معدات الس::المة واألمن للعمال وتوعية العمال بأهمية اس::تخدام أدوات الس::المة خالل س::اعات العمل، باإلض::افة إلى ذلك ينبغي 
  يل المخاطر المحتملة.إشراك المجتمعات في جميع مراحل التنفيذ للتأكد من االمتثال إلجراءات التخفيف المطلوبة لتقل

  

  الموضوع الثالث: هل لديكم أي مخاوف تتعلق بكيفية تنفيذ المشروع؟ هل الحظتم أي أنشطة سببت لكم شعورا بالقلق؟

شأن المخاطر المحتملة لسالمة العمال وأمنهم. لقد افترضوا أن ذلك قد  أثار الممثل المشارك للشركاء المنفذين للمشروع القلق ب
استخدام معدات قطع الصخور في الموقع؛ السقوط وانهيار التربة إلى الخندق، حيث هذه المخاوف قد تخفف  يحدث بسبب سوء

  بسهولة من خالل االجراءات المناسبة مع وعي المجتمع المحلي والمقاول والعمال.
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  الموضوع الرابع: هل يؤثر المشروع على صحة السكان في المنطقة؟

شار البعوض في المياه الراكدة، ويمكن تخفيف ذلك عن طريق تغطية البركة أو التعقيم بالكلور قد تظهر المشكالت من خالل انت
  أو باستخدام مرشحات الرمل أو الفلتر الفضي.

  الموضوع الخامس: هل يتسبب المشروع في آثار سلبية على صحة العاملين؟

نفيذ أعمال البنية التحتية وخاصة مواقع المشاريع الفرعية أقر المشاركون أن هناك دائًما مخاطر صحية محتملة للعاملين أثناء ت
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. ومع ذلك، يمكن تخفيف األثر السلبي على صحة العمال من خالل التوجيه الوظيفي المناسب 

أدوات الس:::::المة خالل وض:::::مان توافر جميع أدوات/ معدات الس:::::المة المطلوبة وفرض القواعد اإللزامية للعاملين على ارتداء 
  ساعات العمل للتخفيف من المخاطر.

  الموضوع السادس: هل وفر المشروع أدوات/ معدات السالمة للعاملين؟

من الض:::::روري تطبيق تدخالت المش:::::روع من أنه بدون التأكد من توفر جميع أدوات ومعدات الس:::::المة لن يتم البدء في تنفيذ 
س:بيل المثال بعض المش:اكل التي قد تش:كل تهديداً للعاملين تش:تيت الحجر لعيون العمال التدخالت على المس:توى الميداني، فعلى 

أثناء تش::::كيل الحجارة وبالتالي لن يتم تنفيذ األنش::::طة ذات الص::::لة من قبل المقاولين والعمال كذلك بدون توزيع النظارات على 
كد من أدوات السالمة المناسبة وفقًا لنوع ونشاط المشروع، العمال، وذكروا أيًضا أن الشركاء المنفذين يحرصون دائًما على التأ

وأبلغوا أن غالبية العمال في اليمن لم يعتادوا على ارتداء أدوات الس:::::::المة حتى أن معظم الش:::::::عب اليمني ال يدركون أهمية 
لتزاًما تعاقديًا يمنح من اس:::::تخدام أدوات الس:::::المة أثناء العمل لتقليل المخاطر الص:::::حية المحتملة، وتعد س:::::المة وأمن العمال ا

المقاولين. وأكد المش:::اركون على تعزيز الوعي باس:::تخدام أدوات الس:::المة وتدريب األطراف المتعاقدة (المس:::تش:::ار والمش:::رف 
  والمقاول والمصمم).

  الموضوع السابع: هل تم استخدام مواد متفجرة أو خطرة أثناء تنفيذ المشروع؟

  ات و/ أو مواد خطرة محظور تماًما في تنفيذ تدخالت المشروع.ذكر المشاركون أن استخدام أي متفجر

  الموضوع الثامن: هل تعتقدون أن طبيعة أنشطة مشروع االستجابة لألزمات الطارئة مناسبة للعامالت من النساء؟

ها ما هو س:::لط ممثلو الش:::ركاء المنفذين للمش:::روع المش:::اركين الض:::وء على أن للمش:::روع أنواع مختلفة من التدخالت، من بين
ساء وخاصة تدخالت التوعية االجتماعية بما في ذلك الصحة والتغذية والنظافة الشخصية وما إلى ذلك. وبالنظر الة  مناسب للن
عمل البنية التحتية فإنه من الص::عب على النس::اء تحمل مس::ؤولية العمل بدوام كامل وفي أش::غال ش::اقة إال أن الش::ركاء المنفذين 

عمل المكثف بتعيينهن في أعمال خفيفة مثل توفير المياه ونقل الرمال في حدود قدرتها وإعداد الطعام أش:::::::ركوا العامالت في ال
  للعاملين وتنظيف المواقع وأعمال الطالء في ممرات المشاة والجزر والمناظر الطبيعية والري كذلك.

  أثناء فترة المشروع؟الموضوع التاسع: هل تعتقدون أن العامالت من النساء تعرضن ألي عنف أو إساءة 

صرح المشاركون أنهم لم يتلقوا أي مطالبة واحدة، حتى أنهم لم يالحظوا أي نوع من أنواع العنف ضد المرأة من قبل زمالئهم 
  في العمل أثناء التنفيذ.

  الموضوع العاشر: هل تعتقدون أن هذا المشروع تسبب بأي نوع من النزاعات بين أفراد المجتمع؟

من الش::ركاء المنفذين بأن هناك دائًما احتمال ظهور نعارض في التدخالت التي يحركها المجتمع، وخاص::ة في  أقر المش::اركون
حاالت الص:::::راع. لكن كال الش:::::ريكين المنفذين حريص:::::ان للغاية على التخفيف من حدة التعارض المحتمل من خالل ض:::::مان 

احل التنفيذ بدًءا بالتخطيط والتنفيذ وانتهاء بمراقبة مش:::::اركة جميع مس:::::تويات فئات المجتمع وس:::::ماع أص:::::واتهم في جميع مر
التدخالت. وفي هذا الصدد، تلعب لجان المجتمع دوًرا مهًما في الحد من التعارض المحتمل تحت قيادتها، ويحترم أفراد المجتمع 

في ذلك أي قرارات تعارض  في اليمن قادة مجتمعاتهم. لم تتم الموافقة على المشروع الفرعي حتى يتم حل جميع المشكالت بما
أو إجماع بين المجتمع، فعلى س::بيل المثال، إذا كان أي مش::روع فرعي يتطلب من بعض أراض::ي المجتمع لتنفيذ التدخل، فس::يتم 
تس:::ويته رس:::ميًا بما في ذلك تص:::ريح اس:::تالم من مالكي األراض:::ي من خالل لجنة المجتمع، واس:::تالم خطاب تبرع للمجتمع من 

إجراءات أخرى إذا لزم األمر. عالوة على ذلك، إذا لم يتم حل أي تعارض رس::::ميًا فس::::يتم إلغاء المش::::روع الس::::لطة المحلية و
  الفرعي للمناطق المستهدفة بالتشاور مع لجنة المجتمع والسلطة المحلية.
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يذ أنش::طة الموض::وع الحادي عش::ر: هل الحظتم أو س::معتم عن أي حوادث (وفاة أو إص::ابات الخ) وقعت في مناطقكم بس::بب تنف
  مشروع االستجابة لألزمات الطارئة؟

أش::ار المش::اركون إلى بعض إص::ابات العمل التي حدثت في محفظاتهم. وس::لطوا الض::وء على أن العمال المص::ابين تم نقلهم إلى 
إلى  المركز الص::حي/ المس::تش::فى القريب بس::رعة للتأكد من توفير العالج الطبي المناس::ب لهم ومن ثم تم تقديم تقرير اإلص::ابة

المكاتب الرئيس::ية للص::ندوق االجتماعي للتنمية ومش::روع األش::غال العامة، أما بالنس::بة لتدخالت مش::روع األش::غال العامة فيكون 
المقاولون المعينون مس::ؤولين بش::كل أس::اس::ي عن تحمل المص::اريف الطبية للعمال المص::ابين، في حين أن الص::ندوق لديه تأمين 

ية وجميع المص::اريف الطبية يتم توفيرها من قبل ش::ركة التأمين. المهندس المش::رف على ص::حي للعاملين مع ش::ركة تأمين محل
الموقع هو المسؤول الرئيسي عن إبالغ مدير المشروع المعني بشكل أساسي عن حالة اإلصابة وتقديم جميع الفواتير الطبية من 

تأمينية للعمال من ش:::ركة التأمين الوطنية، عالوة خالل موظف المش:::روع إلى المكتب الرئيس:::ي ذي الص:::لة للمطالبة بالتغطية ال
على ذلك، ذكر ممثل الش::ركاء المنفذين المش::ارك أن االجراءات التص::حيحية ذات التنفيذ الص::حيح مثل الوعي المس::تمر بس::المة 

قد تقلل من فرص  العمال وأمنهم وأهمية استخدام أدوات السالمة وتوافر جميع األدوات المطلوبة وإنفاذ استخدام أدوات السالمة
  وقوع إصابات.

  الموضوع الثاني عشر: هل الحظتم وجود نظام لرفع الشكاوى في مواقع المشروع الفرعية؟

قال المش:::اركون في المجموعة أنه يتم إنش:::اء أنظمة الش:::كاوى في جميع مواقع المش:::اريع الفرعية من أجل تلقي الش:::كاوى من 
يحية من أجل التنفيذ الس:::::::لس للتدخالت على المس:::::::توى المحلي، ويتم عرض العمال وأفراد المجتمع التخاذ إجراءات تص:::::::ح

معلومات آلية النظر في التظلمات المطلوبة، بما في ذلك رقم هاتف الخط الساخن للشكاوى والرسائل النصية القصيرة وصناديق 
لفروع أو المش:::رفين على الفتة الش:::كاوى المتاحة في كل موقع للمش:::روع الفرعي، ويتم عرض رقم الهاتف المحمول لمديري ا

المش::روع الفرعي. عالوة على ذلك، إذا لم يكن أص::حاب الش::كوى راض::ين عن الوس::ائل المذكورة أعاله أو غير راض::ين عن 
حلول/ ردود الش::ركاء المنفذين المقدمة فيمكنهم التواص::ل مباش::رة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في اليمن. باإلض::افة الى أن 

ين أوصوا باتخاذ المزيد من اإلجراءات لزيادة الوعي لدى المستفيدين وأفراد المجتمع خاصةً في كيفية تطبيق وممارسة المشارك
  أساليب الشكاوى والتظلم المذكورة أعاله.

الموض::وع الثالث عش::ر: هل لديكم أي تجارب حول الوقت المطلوب لالس::تجابة للش::كاوى من قبل الص::ندوق االجتماعي للتنمية 
  شروع األشغال العامة؟وم

يتم حل بعض الشكاوى التي ليست كبيرة مثل زيادة األجور وتوسيع مدة المشروع وإشراك المزيد من العاملين في المجتمع وما 
س::اعة والتي  72س::اعة إلى  24إلى ذلك فورا وذلك من خالل توفير المعلومات المناس::بة، بينما قد يس::تغرق البعض اآلخر من 

دة من المكاتب الفرعية أو المكتب الرئيسي، ويتم تطبيق آلية تقديم الشكاوى في كل من مواقع المشروع الفرعي تحتاج إلى مساع
  لصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة والتي أبلغ عنها ممثل مشارك من الشركاء المنفذين.

سليم من خالل الموضوع الرابع عشر: كيف يمكنكم ضمان حصول العاملين على معدات  ستخدامها بشكل  السالمة المالئمة وا
  التدريب؟

يقوم المسؤولون التابعون للشركاء المنفذين على المستوى الميداني وتحديداً مشرفو الموقع ومهندسو الموقع ومسؤولو المشروع 
اس::تالم المعدات من قبل  المعنيون بإجراء فحص فوري للمقاطع مع الص::ور الملتقطة والتحقق من المس::تندات ونس::خة إثبات من

سالمة، وأخيًرا متابعة الزيارات الميدانية التي قام بها فريق  ستخدام أدوات ال شاور مع العمال للحصول على توجيه ا العمال والت
إدارة ضمان الجودة بما في ذلك المسؤولين عن البيئة والمجتمع للتحقق من التقدم المحرز في إنجاز المشروع الفرعي دون أي 

ادث/ إصابات حرجة، والتشاور مع المستفيد والمجتمع للتحقق مما إذا كانت األنشطة المنفذة في المشروع قد خلقت أي آثار حو
سلبية بيئية واجتماعية في مجتمعهم مما قد يؤثر سلبا على صحة أفراد المجتمع والبيئة المحيطة، كما قاموا بالتقاط فحص مرئي 

  ال يرتدون معدات السالمة ويستخدمون أدوات السالمة أيًضا.للموقع لتأكيد ما إذا كان العم

  الموضوع الخامس عشر: هل لديكم أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو إشراك األطراف المعنية في المشروع؟

للتنمية ومش:::روع يتم تقديم التوص:::يات المحددة التالية من قِبل الممثل المش:::ارك لكال الش:::ركاء المنفذين (الص:::ندوق االجتماعي 
  األشغال العامة):

  تخصيص ميزانية تدريب محددة لكل مشروع فرعي تحت مسمى "بند بناء القدرات" من أجل إجراء دورات تدريبية
للجنة المجتمع وفريق المش:::روع باإلض:::افة إلى الش:::ركاء المنفذين (مش:::روع األش:::غال العامة والص:::ندوق االجتماعي 
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وكذلك المقاولين بواس::طة مس::تش::ارين بيئيين واجتماعيين للحفاظ على قض::ايا الس::المة للتنمية) والمهندس::ين والفنيين 
  واألمن في مواقع المشاريع الفرعية؛

  تض:::مين إجراءات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية في عقود االس:::تش:::اريين والمقاولين وتحديد مس:::ؤولية كل طرف
  لتحقيق االمتثال باإلطار.

 س::يطة بش::أن إجراء الص::حة والس::المة المهنية في موقع المش::روع وتوجيه العمال وإدراجها تقديم تعليمات واض::حة وب
  .BQفي 

  ضمان تشكيل قسم اإلدارة االجتماعية والبيئية للمتابعة والمراقبة واإلشراف على تطبيق المعايير االجتماعية والبيئية
ش::::روع الفرعي إلى المكاتب الفرعية إلى المكتب لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على جميع المس::::تويات من موقع الم

الرئيس::ي، ويجب أن يكون القس::م متاًحا في المكتب الرئيس::ي والفروع وأن ينش::ئ مجموعة مؤس::س::ية لض::مان االلتزام 
 باإلطار.

  يوصى باختيار جودة أدوات السالمة ونوعها بناًء على نوع المشروع الفرعي وأنشطة تنفيذه، ويجب أن تكون التكلفة
ثابتة حسب تقدير التكلفة والمواصفات وكذلك بناًء على حجم المشروع الفرعي وعدد العمال. وإضافة الى ذلك يتعين 
على الش::::خص في الموقع متابعة القض::::ايا البيئية واالجتماعية بما في ذلك المعايير االجتماعية والبيئية لبرنامج األمم 

 ل والصحة والسالمة وغيرها من األمور ذات الصلة.المتحدة اإلنمائي، والمسائل المتعلقة بالتشغي

 

  المجموعة ج: المنفذ المباشر للمشروع (المقاولون والمقاولون من الباطن)

 

) مقاولين من س:::::::ت محافظات. وتم طرح المالحظات/ المداخالت التالية في مش:::::::اورات 8تألفت هذه المجموعة من ثمانية (
  المجموعة:

  لتجربتكم مع مشروع االستجابة لألزمات الطارئة.الموضوع األول: قدموا وصفا 

عبر المقاولون المش::اركون عن قناعتهم بنجاح مش::روع االس::تجابة لألزمات الطارئة في اليمن نظرا إلس::هامه في خلق وظائف 
اد المحلي. محلية للعاملين في المجتمعات المس::تض::عفة، وإعادة تنش::يط قطاع التعمير، والموردين والمقاولين وكذلك دعم االقتص::

كما أس:::همت تدخالت المش:::روع بآثار بيئية إيجابية خاص:::ة في إزالة مخلفات بناء/ إنش:::اء نظام الص:::رف الص:::حي بما في ذلك 
دورات المياه العامة، وخزانات حفظ/ حصاد المياه من أجل توفير المياه النظيفة األمر الذي يسهم أيضا في القضاء على انتشار 

كان من ض:::من إس:::هامات المش:::روع األخرى التأثير االجتماعي الذي تمثل في انتش:::ار الوعي العام الكوليرا وأمراض أخرى. و
  حول التشارك في التنفيذ عبر المراحل المختلفة لتنفيذ التدخالت.

  الموضوع الثاني: حسب التجربة الخاصة بكم ما هي أكبر المخاطر البيئية واالجتماعية التي تسبب فيها المشروع؟

  مقاولون المشاركون بأي تجارب تخص مخاطر بيئية أو اجتماعية قد تنشأ من مشروع االستجابة لألزمات الطارئة.لم يمر ال

  الموضوع الثالث: هل لديكم أي مخاوف تتعلق بكيفية تنفيذ المشروع؟ هل الحظتم أي أنشطة سببت لكم شعورا بالقلق؟

حواجز اصطناعية من قبل بعض أفراد اللجنة المجتمعية لطلب الدعم  كان مبعث القلق الرئيسي لدى المقاولين هو إنشاء عوائق/
المالي، وكذلك نقص التزام اللجنة المجتمعية بتنفيذ دورها في تيس:::::::ير مهام المقاولين أمام المجتمع بطريقة إيجابية فقد حدث 

. ويشير هذا إلى الحاجة لزيادة جهود تحريض من اللجنة ألفراد المجتمع لرفع تعليقات سلبية على عمل المقاولين في مجتمعاتهم
توعية اللجنة المجتمعية وتحديد أدوارها والتزاماتها عبر المجلس المحلية بدعم من مش:::::رفي الموقع. وذكر المقاولون مص:::::درا 

  آخر للقلق وهو اضطراب وهشاشة الوضع األمني خاصة الضربات الجوية في المواقع الفرعية للمشروع.

  يؤثر المشروع على صحة السكان في المنطقة؟الموضوع الرابع: هل 

هناك أثر س:::::::لبي محتمل قد يظهر وهو تكاثر البعوض في المياه الراكدة. ويمكن الحد من ذلك بتغطية البرك أو تعقيمها بالكلور 
  أو الفضية.أو استخدام المرشحات الرملية 

  ؟الموضوع الخامس: هل يتسبب المشروع في آثار سلبية على صحة العاملين

من الطبيعي أن تكون هناك بعض المخاطر الصحية المحتملة على العاملين أثناء تنفيذ أعمال البنية التحتية. ومع ذلك يكون لدى 
المقاولين قلق دائم على ص::::حة وأمن العمال ولهذا يوفر المقاولون معدات الس::::المة ويفرض::::ون على العاملين اس::::تخدامها أثناء 

  بة المخاطر.ساعات العمل من أجل تخفيف نس
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  الموضوع السادس: هل وفر المشروع أدوات/ معدات السالمة للعاملين؟

المقاولون على علم بمتطلبات الس:::المة ويقومون بتوفير جميع أدوات الس:::المة الض:::رورية للعمال. ولكن عدم توفر كل أدوات/ 
  ت في الوقت المحدد.معدات السالمة في السوق المحلي قد يتسبب في تأخر تزويد العمال بجميع األدوا

  الموضوع السابع: هل تم استخدام مواد متفجرة أو خطرة أثناء تنفيذ المشروع؟

إنهم ملتزمون باتفاقية العقد مع كل من الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة، وال يتم استخدام أي مواد متفجرة 
مش:روع االس:تجابة لألزمات الطارئة ص:غيرة للغاية ومحدودة بإعادة تأهيل أو خطرة أثناء أنش:طة التنفيذ. كما أكدوا أن تدخالت 

  البنية التحتية وليس هناك أعمال إنشاء متكاملة، ولذا ليس هناك احتياج الستعمال مواد متفجرة من أجل استكمال هذا العمل.

  مناسبة للعامالت من النساء؟الموضوع الثامن: هل تعتقدون أن طبيعة أنشطة مشروع االستجابة لألزمات الطارئة 

تعد تدخالت الصندوق االجتماعي للتنمية أكثر مالئمة لإلناث مقارنة بتدخالت مشروع األشغال العامة وقدمت أعمال بنية تحتية 
لمش::::روع فرعي. وعلى الرغم من ذلك ولكي نفي بالتزاماتنا تجاه مش::::روع األش::::غال العامة فإننا نش::::رك العامالت في مناطق 

الخفيفة التي تكون مقبولة ومس:::موحة حس:::ب العادات والثقافات الس:::ائدة في المجتمع، وتم تكليفهن خاص:::ة بجلب الماء  األعمال
  لمواقع المشروع الفرعي، وحمل مواد اإلضاءة، وطبخ الطعام للعمال، الخ.

  مشروع؟الموضوع التاسع: هل تعتقدون أن العامالت من النساء تعرضن ألي عنف أو إساءة أثناء فترة ال

الش::::عب اليمني حريص على المرأة بطبعه وثقافته ويعاملها باالحترام. لم يلحظ المقاولون أي تص::::رفات عنف قائمة على النوع 
  في مواقع المشروع الفرعية الخاصة بهم.

  الموضوع العاشر: هل تعتقدون أن هذا المشروع تسبب بأي نوع من النزاعات بين أفراد المجتمع؟

  ارب تثبت أن مشروع االستجابة لألزمات الطارئة في اليمن تسبب في خلق نزاع أثناء تنفيذ التدخالت.لم يمروا بأي تج

الموض::وع الحادي عش::ر: هل الحظتم أو س::معتم عن أي حوادث (وفاة أو إص::ابات الخ) وقعت في مناطقكم بس::بب تنفيذ أنش::طة 
  مشروع االستجابة لألزمات الطارئة؟

بيرة خاص:::ة من نوع الوفاة، وأش:::ار بعض المقاولين إلى وقوع بعض اإلص:::ابات الطفيفة للعمال ليس هناك أمثلة على حوادث ك
أثناء التنفيذ. وقد أس:::::::رع المقاولون إلى تقديم الدعم الطبي الالزم للعمال المص:::::::ابين. والجميع راض عن اتفاقية التأمين من 

امة بنفس المسار من أجل ضمان تأمين صحة العمال عبر الصندوق االجتماعي للتنمية ويطلبون أن يحتذي مشروع األشغال الع
  شركات التأمين المحلية، والمقاولون على استعداد للمساهمة لتحقيق ذلك.

  الموضوع الثاني عشر: هل الحظتم وجود نظام لرفع الشكاوى في مواقع المشروع الفرعية؟

يقع ض:::::من مس:::::ؤولية الص:::::ندوق االجتماعي للتنمية  أنظمة رفع الش:::::كاوى متوفرة في مواقع المش:::::روع الفرعية. وهذا األمر
  ومشروع األشغال العامة بأن يتم وضع هذه األنظمة.

الموض::وع الثالث عش::ر: هل لديكم أي تجارب حول الوقت المطلوب لالس::تجابة للش::كاوى من قبل الص::ندوق االجتماعي للتنمية 
  ومشروع األشغال العامة؟

يدانيين التابعين للص::ندوق االجتماعي للتنمية ومش::روع األش::غال العامة في مواقع يتم حل بعض الش::كاوى بواس::طة الض::باط الم
  المشروع الفرعية، وبعض الشكاوى الكبيرة يمكن أن تأخذ بعض الوقت ألن الضابط الميداني ينتظر قرارا من المكتب الرئيسي.

  سالمة في العمل؟الموضوع الرابع عشر: هل تشعرون أنكم تحصلون على تدريب مالئم على تطبيق ال

شكل كبير من خالل الخبرة العملية الطويلة التي نملكها في قطاع  سالمة وأمن العمال وقد تعلمناه ب سي حول  سا يوجد لدينا فهم أ
سي من المشروع حول سالمة وأمن  سا التعمير. وعبر بعض المقاولين التابعين لمشروع األشغال العامة أنهم خضعوا لتوجيه أ

لمجتمع. كما يتوقعون أن يتم تقديم تدريب تفص::::يلي للمقاولين حتى يتمكنوا من تنفيذ المهام الموكلة لهم وض::::مان العمال وأفراد ا
  عدم تأذي العمال أو أفراد المجتمع أو البيئة المحيطة بمواقع المشروع الفرعية.

  معنية في المشروع؟الموضوع الخامس عشر: هل لديكم أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو إشراك األطراف ال

آخر نقطة رفعها المقاولون هو التكلفة التقديرية أو أقل عطاء مقابل التكلفة التقديرية، حيث يجدون أنفس:::::::هم مجبرين على تقديم 
الس:::::::عر األدنى والذي ال يتوافق أحيانا مع تقدير التكلفة الفعلية. وطالبوا بالتقييد القانوني على العطاء األدنى بحيث ال يقل عن 

 .% من التكلفة التقديرية15
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 ، اليمنعدنمع األطراف المعنية في  للمشاوراتالنتائج التفصيلية 

 المجموعة االولى : أعضاء اللجنة المجتمعية/لجنة المستفيدين والسلطة المحلية:

 

اعرب الجميع عن ان لهم تجربة جيده مع مشروع االستجابة الطارئة وانهم مطلعين على المشاريع التي تنفذ من خالل المشروع   
زيادة فرص توليد الدخل وس:::بل المعيش:::ة لألس:::ر الض:::عيفة و اس:::تعادة الخدمات األس:::اس:::ية ويجمعون بان المش:::روع عمل على 

ستجابة سريعة ..كما يولي المشروع اهتماما رالستش واالنتعااوالتعامل بشكل أفضل مع تأثيرات الحرب  و داد وعملت بمثابة ا
مالحظات المهمة منها ركزت على خاص:::::::ا بالمراه والش:::::::باب ويتيح لهم الفرص .. خالل اجتماع المجموعة برزت عدد من ال

سبيل االولويات في اختيار المشاريع  والتي لم تكن تلبي اولويات المجتمعات المحلية وحاجته شاريع النظافة على  ا مثل غياب م
 المثال ال الحصر.

) واهم تلك النقاط التي تم استعراضها من 1تم االسترشاد بمجموعة من االسئلة لتوظيفها في اثراء النقاشات والتشاور (المرفق 
 قبل المجموعة ما يلي:

 غياب الشفافية في تنفيذ االعمال: -1

نقاش:::ها بش:::كل مفتوح من قبل الجميع بانه البد من اتباع مبداء الش:::فافية في تس:::ليم وثائق اثيرت هذه المس:::ئلة بش:::كل جدي وتم 
المش:::اريع  الفنية و المالية والتص:::اميم واكد المش:::اركين على اهمية ان تكن متاحة عبر الوس:::ائل والقنوات التي يمكن العض:::اء 

 ة.المجالس المحلية الوصول لها بيسر وسهولة من خالل اتباع الية معين

عدم تسلم الدراسات الخاصة بالمشاريع بشكل مستمر وعدم معرفة قيمة المناقصات والوثائق فقد عبر البعض عن انزعاجه من 
التدابير االدارية المعنية باالزمات والحروب في وثيقة اطار المتعلقة بها للس::لطة المحلية مما ياتطلب تعزيز الش::فافية تماش::يا مع 

 واالجتماعي.االدارة البيئي 

 غياب بعض المشاريع الملحة: -2

مش::روع االس::تجابة الطارئة يفترض ان يض::يف بعض المش::اريع الملحة للمجتمع المحلي مثل مش::اريع النظافة كونها تعمل على 
 التقليل من االمراض المنتشرة وخاصة االمراض االوبائية.

 اهمية مشروع االستجابة الطارئة : -3

يع االس::تجابة الطارئة امر ض::روريا وملح في ض::ل الظروف الص::عبة التي تمر بها اجمع المش::اركون على ان مش::ار
 وانها تمثل حاجة ملحة للمجتمع في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد وتكافح الفقر .اليمن 

 ضعف العالقة بين الجهات التنفيذية والسلطة المحلية:   -4

البعض من اعض:::::اء المجالس ات المحلية وش:::::ركاء التنفيذ فقد تطرق المطالية بتعزيز  مزيد من العالقة بين الس:::::لط 
المحلية لموضوع ضعف العالقة والتنسيق بين السلطة المحلية والجهات المنفذة في مشروع االشغال وصندوق التنمية 

كافة االجتماعي وانه البد من تعزيز العالقات لما يخدم الص:::::::الح العام وتحقيق االهداف والتنس:::::::يق بش:::::::كل كامل ل
 المشروعات كون السلطة المحلية لديها دراية باوضاع المناطق وتستطيع تقديم المشورة عند تقرير التدخالت.

 اشراك السلطة المحلية بتسلم المواقع: -5

يتم في بعض االحيان عدم او تجاهل اشراك السلطة المحلية عند تسليم مواقع المشروعات وهذا يضعف من دورها الريادي في 
 بالتنفيذ او مواجهة اي اشكاليات من قبل البعض واكدت النقاشات على اهمية اشراك السلطة المحلية. المساعدة

 :مشاركة السلطة المحلية في مناقشة الشكاوي -6

بالنس::بة للش::كاوي هناك تعاون كامل بين الس::لطة المحلية والجهات المنفذة والمقاولين لكن في بعض االحيان يتم اس::تبعاد الس::لطة 
سلطة المحلية تمثل وجودها على االرض فهم ودراية بمجريات االمور واالشخاص  المحلية شكاوي خاصة وان ال شة ال من مناق

 .لذلك من المهم عدم تغييب السلطة المحليةخاصة وان هناك شكاوي كيدية تعيق التنفيذ 

 المساواه بين الجنسين: -7

فيما يخص المس::اواة بين الجنس::ين الزال الوض::ع بحاجة الى مزيد من العمل الش::راك المراه بش::كل اوس::ع وبرغم التقدم المحرز 
في هذا الجانب في المدن الى حد ما تضل االرياف تشكل مشكلة في اشراك المراه نتيجة للعادات والتقاليد المجتمعية مما يتطلب 
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لم تتحقق بشكل مرضي وكامل والزال دور  االمر. واكد المشاركين بان المساواه بين الجنسين دورا كبيرا للتوعية لتحقيق هذا 
 المراه ضعيف خاصة في المناطق الريفية.

 تمويل المشاريع الفرعية التي توفر فرص الدخل للشباب: -8

عملية للشباب في الفئة العمرية من حيث تشير الوثيقة  الى تمويل المشاريع الفرعية التي توفر فرص الدخل والتدريب والخبرة ال
س::::::نة وإش::::::راكهم في تقديم الخدمات المجتمعية بما في ذلك محو األمية  والتعليم البديل وخدمات التغذية وزراعة  25إلى  16

األشجار وتعبيد الطرق وتنظيف الشواطئ ، ومبادرات الشباب التي تعزز حماية رأس المال البشري من خالل االهتمام الخاص 
لتدخالت المتعلقة بالتغذية وبناء الس:::::::الم والتماس:::::::ك االجتماعي والتدخالت التي قد تقترحها الجماعات المحلية ومجموعات با

سنة الزال  16سنة كون  25-18سنة  الى   25-16الشباب لكن البعض اشار الى اهمية تغيير الفئة العمرية المحددة بالوثيقة  
 اقل من السن القانوني للعمل.

 

شركاء تنفيذ المشروع المج سية، المكاتب -موعة الثانية :  صندوق اإلجتماعي ومشروع األشغال العامة (من المكاتب الرئي ال
 الفرعية، المهندسين والمشرفين على المشاريع موقعيا:

هيل و الخبرة ابدات المجموعة تفاعل ممتاز من خالل طرح العديد من القض::ايا للنقاش وكون المجموعة تعد مجموعة تتمتع بالتا
كونها تض::::::م مهندس::::::ين وموظفين فنيين فقد كان تفاعلها متميز ولكان لها دورا جيدا في اثراء النقاش مع المجموعات االخرى 

 المشاركة بالورشة التشاورية .

عبرت المجموعة عن تجربتها مع مش::::::روع االس::::::تجابة الطارئة الذي يمثل عامال مهما للتخفيف من االوض::::::اع االقتص::::::ادية 
مكافحة الفقر من خالل النقد مقابل العمل كلدعم مباش::::ر لالس::::ر الفقيرة والنازحين وانها تجربة مفيدة وتحتاج للمزيد من العمل و

كما ان المش::روع ايض::ا حافظ على امكانيات وكوادر الص::ندوق ومش::روع االش::غال من االس::تمرار في تقديم الخدمات وهذا بحد 
 ذاته مكسبا كبيرا .

موعة للعديد من القضايا المهمة المتعلقة بها باالضافة الى مشاركة االخرين في التشاور بناء على مجموعة من كما تطرقت المج
 االسئلة التي تم االسترشاد بها الدارة النقاش ويمكننا تلخيصها بما يلي :

 :الجانب االمني -1

نتيجة اوض:::اع البالد االمنية فهناك احيانا بعض االختالالت االمنية  من بعض المواطنيين بغرض عرقلة المش:::اريع او نوع من 
انواع االبتزاز مما يؤدي الى التاخير في التنفيذ او توقف المش::::::اريع مما يس::::::تدعي التنس::::::يق مع الجهات االمنية و 

 السلطات المحلية لحل مثل تلك االشكاليات. 
 االمكانيات): –ضعف قدرات السلطات المحلية (الكوادر  -2

هناك بعض االش::كاليات التي تتمثل بض::عف االماكنيات او القص::ور  من قبل بعض افراد الس::لطات المحلية في فهم ادوارهم في 
 تنفيذ المشاريع مما يتسبب في اعاقة وعرقلة تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد.  

 مياه) عند تنفيذ بعض المشاريع: –حتية ( مجاري ظهور مشاكل في البنية الت -3

عند تنفيذ المش:::اريع مثل الرص:::ف بالحجارة تظهر بعض االش:::كاليات االخرى مثل امدادات المياه والمجاري وغيرها مما يعيق 
يق التنفيذ او يؤدي الى التاخير في التنفيذ او اض:::افة كلف مالية على االطراف المنفذة . وهذا ناتج عن ض:::عف التنس:::

 بين السلطة المحلية و الجهات الخدمية المحلية االخرى وايضا عدم اتباع مبداء االولويات في االحتياج. 
 انتشار العشوائيات: -4

عند تنفيذ المشاريع توجه المقاول والجهات المنفذة وجود وانتشار العشوائيات من المباني واالسوار واالشغال االخرى مما يعيق 
ت الى مواقع التنفيذ كما انها تخلق اش:::::::كالية مع بعض المواطنيين الذين يقومون باالعمال وص:::::::ول االالت و المعدا

 العشوائية.
 السقف المالي للمشروعات الممولة:

اذ يعد السقف المالي للمشروعات الممولة واشتراطات المانح احد اهم العوقات والقيود في تنفيذ المشروعات مما يتطلب مرونة 
 لمواقع ونوع المشروع وحجم المشروع  وحجم المجتمع المستفيد واالخذ باالسباب الموضوعية. في التمويل بحسب ا

 اشتراطات التنفيذ للمنظمات االخرى : -5

تنفيذ المشاريع من قبل بعض المنظمات خلقت اشكاليات لدى المستفيدين بسبب الطرق واالشتراطات المختلفة لتقديم للدعم حيث 
بطرق واليات واش::تراطات خاص::ة بها واكثر مرونة مما يجعل المس::تفيدين يعتقدون بان  تقوم بتنفيذ بعض المش::اريع

 االشتراطات التي تطبق على مشاريع االستجابة الطارئة تخضع للمزاجية او التعسف.
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 ضعف االنشطة التوعوية: 

الس::لطة المحلية وانه البد من اتخاذ ابداء المش::اركين انزعاجهم من ض::عف التوعية لكل الش::رائح المجتمعية و الجهات المنفذة و 
تدابير واليات فاعلة للتوعية و الوص:::::ول لكل اص:::::حاب المص:::::لحة من خالل انش:::::طة يمكن من خاللها رفع الوعي 

 بالمشروع وانشطته وكل ما يتعلق به.
 قصور الفهم بالية عمل المشروع: -6

سيط ومفهوم لكي هذا القصور يرتبط بالتوعية و االتصال بالمستفيدين النه من الضروري  شكل ب ايضاح الية عمل المشروع ب
يعرف المس:::تفيد ما له وما علية .. هذا القص:::ور دوما يخلق نوع من تض:::ارب المص:::الح والتدخالت في االعمال وقد يؤدي الى 

لتنفيذ توقف االنش::::طة وتاخر تنفيذها او اخذ وقت طويل من االدارة المنفذة لش::::رح الية العمل للمس::::تفيدين على حس::::اب ووقت ا
 لالعمال.

 المنفذ).  –ضعف القدرات ( المشرف  -7

اعرب المشاركين عن اهمية رفع القدرات للمشرفين و المنفذين واصحاب المصلحة فمن خالل النقاش التشاوري اقر المشاركين 
وايض::::ا لدى المنفذين الميدانيين والذين بحاجة الى رفع  لدى بعض المش::::اركين في تنفيذ المش::::روعبان هناك ض::::عف واض::::ح 

قدراتهم من خالل التدريب المس::تمر على تنفيذ المش::اريع وحل االش::كاليات وعملية االبالغ وايص::ال الش::كاوي وغيرها وهذا لن 
 يتحقق اال من خالل وضع خطة تدريب مستمره تشمل جميع المستهدفين .

 اولوية المشاريع:        -8

يتم القيام ببعض االعمال وتنفيذ المش:::اريع مثل الرص:::ف باالحجار في حين انه قد ال يكن اولوية لدى المواطنيين .. مما يتطلب 
 المشاريع ال تشكل اولية للمجتمع.االخذ بمبداء تحديد اولويات المجتمع قبل تنفيذ المشاريع فبعض 

 ترتيب االولويات : -9
لمنظمات الدولية بص::::رف مبالغ طائلة لمواجهة االوبئة واالمراض مثل الكوليرا  و حمى وكما هو معروف تقوم عدد كبير من ا

الضنك والتيفود وغيرها من االمراض المرتبطة بمياه الصرف الصحي مما يتطلب تدخل الزالة مسببات المرض اذ كان االولى 
اكده المشاركون  من اتباع القاعدة المعروفة االهتمام بمشاريع الصرف الصحي والنظافة للقضاء على مصادر المرض وهذا ما 

 الوقاية خير من العالج . 

 الفترة الزمنية: - 10

 اعتماد ميزانيات كبيرة للمش:::روع في فترة قص:::يرة تش:::كل تحديا كبير للجهات المنفذة (الص:::ندوق االجتماعي للتنمية ومش:::روع
تلك التمويالت في فترة قص:::::يرة والتي تحتاج الى اعداد االش:::::غال العامة) كون الجهات المنفذة ال تمتلك القدرة على اس:::::تيعاب 

الجوانب الفنية والدراس:::ات والتنفيذ في فترات بس:::يطة برغم انهما(الص:::ندوق واالش:::غال) يمتلكان خبرات ممتازة وقدرات لكن 
منحة لكي تتناس::::::ب مع المعيق الزمن المطلوب للتنفيذ وقدرات المقاولين لذلك طالب المش::::::اركين اعادة النظر بالفترة الزمنية لل

 فترة تنفيذ المشاريع لتحقيق الجوده عالية في التنفيذ وتالفي االرباك.
 االستدامة: - 11

على خلق فرص جيدة للمجتمع المحلي  وكان الهدف االس::اس::ي خلق فرص عمل فحس::ب في مش::اريع االس::تجابة الطارئى عمل 
تتناس::ب مع حجم المش::اريع.. في حين ان المعمول به هو   حين انه من االهمية النظر الى اس::تدامة المش::اريع وتخص::يص مبالغ

تخص::::يص اعتمادات مالية لالجور و العمالة الكثيفة اقل من بنود المش::::تريات . طالب المش::::اركون في اللقاء التش::::اوري اعادة 
 النظر في النسب الموزعه للعمالة واالعمال االخرى.

 نظافة): –صرف صحي  –خدمات البنية االساسية (مياه  - 12

الخدمات االس::اس::ية تعد في غاية االهمية للناس لذلك تم مناقش::ة موض::وع الخدمات االس::اس::ية واهمية توافرها واعتمادها من قبل 
المشروع لتلبية االحتياجات مثل مشاريع المياه والصرف الصحي و النظافة  كونها تمثل اولويات للمجتمعات المحلية 

على اهمية  تخص:::يص  جزء مناس:::ب من المنحة لمواجهة االحتياجات  التي . فقد اكد المش:::اركون باللقاء التش:::اوري 
 توثر في حياة الناس من مشاريع الخدمات االساسية.

 اجراءات السالمة  - 13

هذه االش:::::كالية ترتبط بمهارة العمال والتدريب وتوفر االدوات الخاص:::::ة بالس:::::المة لذلك البد من التاكد من ان العاملين الفنيين 
تعامل مع المواد الخطرة  او االالت التي يستخدمونها لتفادي االصابات اثناء العمل وتدريب العمال على مواجهة مدربين على ال

الطوارى اثناء العمل في المش::::روعات. لذلك اكد المش::::اركون بالورش::::ة على اهمية تعزيز فهم وادراك الس::::المة المهنية لكافة 
لمهندسين بقضايا السالمة المهنية كما طالب المشاركون بالحاجة  الى اعادة النظر العمال و المقاوليين و الفنيين والمشرفين و ا
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باالجراءات الخاصة بالسالمة ,وتطبيقها نتيجة لتعدد حوادث االصابات اثناء العمل مثل االستخدام الخاطى للديناميت او استخدام 
 ب و المتابعة للعمل باجراءات السالمة.االالت التي قد تؤدي الى اصابات العمال مما يتطلب مزيد من التدري

 المجموعة الثالثة : منفذي المشروع (المقاولين / المقاولين من الباطن)

اعرب المقاوليين عن س::عادتهم لحض::ور الورش::ة التش::اورية واعتبروها بادرة طيبة يجب ان تس::تمر وتتكرر كونها اول اجتماع 
القضايا المهمة في تنفيذ مشروع االستجابة الطارئة وتنفيذ اطار االداره يجمع كافة اصحاب المصلحة في ورشة عمل لمناقشة 

البيئية واالجتماعية كما ان هذا اللقاء س:::::مح للجميع التحدث بكافة المواض:::::يع ذات العالقة وطالب بتكرار مثل هذه االجتماعات 
 الشكاليات التي يعاني منها المقاولين تتمثل باالتي :المفيدة .. وفي سياق المناقشات التشاورية اثار المقاوليين عدد من القضايا وا

 فرض العمالة المحلية لنفس المنطقة (العمالة الكثيفة النقد مقابل العمل ) -1

عند تنفيذ المش::اريع في المناطق المس::تهدفة يتم االعتماد على العمالة المحلية للمواقع المس::تهدفة التي س::ينفذ فيها المش::روع 
احيانا كثيره تفتقر المناطق التي ينفذ فيها المش::اريع للعمالة الماهرة التي تس::تطيع القيام باالعمال بحس::ب االش::تراطات وفي 

الفنية المطلوبة مما يؤدي الى تعطيل اعمال المقاول باض:::::افة الى فرض العمالة الغير ماهرة اص:::::بح هم يواجه المقاوليين 
هترين وال يتتمتعون بالجديه وفي حالة تغيير او اس::::تبدال ناهيك على ان البعض من العمالة اش::::خاص متالعبون  او مس::::ت

االش::خاص العاملين قد يتس::بب في اش::كاليات للمقاولين كما اثر المقاولين مش::كلة اخرى لفرض العمالة متمثلة بالعمالة التي 
ناس غير ثقة.  تعمل كحراس والتي فيها مخاطرة  قد تتس:::بب في بعض االحيان الى س:::رقة المواد في المواقع نتيجة تكليف

 اجمع المقاولين على اهمية اعادة النظر بهذه المسئلة وهي بحاجة الى معالجة لتصحيح الوضع .

 العماله المحلية: -2

و  غير مؤهله او منضبطة وصعب التعامل معهاهذه النقطة مرتبطة بالنقطة السابقة فبالغالب العمالة المحلية لمواقع التنفيذ 
في المواقع لكل االعمال المطلوبة خاص::::::ة وانا االش::::::غال متعددة وتحتاج الى مهارات متعددة  نادرا ما تتوفر عملة موهلة

ناهيك عن عدم االنض::::باط وص::::عوبة التعامل مع العمال والذي قد يش::::كل تعص::::ب ض::::د المقاول من قبل البعض ويخلق 
 العمل.اشكاليات للمقاول لذلك فالمقاول ليس لديه خيار سوا القبول بالوضع على حساب جودة 

 مشاكل خدمات البنية التحتية االخرى للمواقع التي تنفذ فيها المشاريع: -3

هناك اش::::::كاليات اثناء تنفيذ االعمال في الموقع مثل تنفبذ اعمال الرص::::::ف بالحجاره  فتظهر اعمال اخرى ض::::::رورية يتطلب 
 تنفيذ..التوقف عن العمال والشروع بامداداد المياه والصرف الصحي وهذا يودي الى تاخير ال

هذه المس::::ئلة تم اثارتها من قبل بقية المجموعات وهناك تطابق في وجهات النظر حول اعادة النظر وحل هذا االش::::كال ض::::من 
 ادارة التنفيذ للمشاريع.

 عدم تطابق الدراسة للمشاريع المنفذة. -4

للمش:::اريع التي ينفذوها مع الواقع مما عبر المقاولين على امتعاض:::هم في بعض االحيان يواجهون اش:::كالية عدم تطابق الدراس:::ة 
يتطلب مزيدا من التركيز على دراسات الواقع وتطابق الدراسات حتى ال يواجه المقاول صعوبات التنفيذ والذي قد يكلفة تكاليف 

 اضافية ويتعرض للخساره.
 غياب او ضعف الجانب االمني: -5

البلطجة او االبتزاز او حيانا المض::ايقة والذي يزيد االمر س::وء غياب او يوجه المقاول بعض االحيان اش::كاليات امنية اما بس::بب 
ض:::::عف االجهزة االمنية في بعض المناطق مما يؤدي الى توقف االعمال احيانا او التاخير وبالتالي خس:::::ارة على المقاول. وقد 

 اكدت بقية المجموعات على هذه المسئلة والتي تتطلب البحث بجدية.
 االشغال) بفرض اسعار محددة ال تتناسب مع التكلفة: –بل الجهات التنفيذية (الصندوق ابتكار اليات من ق -6

تقوم الجهات التنفيذية باتباع الية جديدة في تقدير تكاليف المش:::::::روعات وتحديد نس:::::::بة ربح للمقاول قد ال تتناس:::::::ب مع التكلفة 
% 15ليين خس:::ائر كبيرة وقد اعترض المقاوليين على اعتماد الحقيقية وهذه االلية ال تاخذ باالس:::عار التنافس:::ية مما يكلف المقاو

ربح للمشروع  بناء على دراسة هندسية لم تاخذ بالحسبان تقلبات اسعار الصرف وعدم ثباتها لكن هذا االدعاء رد عليه من قبل 
وق الحية اخذين في االعتبار الجهات المنفذة بان تطبيق هذه االلية يقوم بها نخبة من المهندس::ين المتميزيين وبحس::ب اس::عار الس::

 تقلبات اسعارالصرف.
 تضارب االسعار وارتفاع اسعار العمالت الصعبة : -7

هذه القض::ية مرتبطة بالنقطة الس::ابقة حيث عبر المقاوليين عن تاثرهم بتقلبات اس::عار الص::رف واس::عار المواد مما يتطلب االخذ 
 بالحسبان عند تحرير العقود. 
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 االستالم: تغيير موقع المشروع بعد -8

تبرز احيانا ظهور اشكاليات حول ملكية المواقع  او االشكاليات الفنية االخرى التي قد تظهر بعد تسليم الموقع وهي بحاجة 
الى حسمها من قبل الجهات المنفذة وقبل الشروع بتسليم الموقع او البداء في تنفيذ المشاريع مما يتطلب الوضوح في ادارة 

 ار االدارة البيئية و االجتماعية مما قد يؤدي الى تكبد المقاول خسارة وتكاليف اضافية .االشكاليات من قبل اط

 عدم تطبيق الية واضحة الختيار المقاوليين لتنفيذ االعمال: -9

يار  يذ االعمال وان طابع المزاجية يتم في اخت يار المقاولين لتنف حة الخت ية واض::::::: عبر المقاوليين عن قلقهم من غياب ال
المقاولين لكن الجهات التنفيذية لكل من ص::::ندوق االش::::غال و الص::::ندوق اكدا بان هذا الموض::::وع محس::::وم وان هناك الية 

  واضحه تحدد اختيار المقاولين المؤهلين للدخول في التنفيذ.
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  صنعاء, اليمن : ) جدول اعمال الورشة1ملحق (
  ال�ق الفعال	ة  االش�اص 

 8:30 – 8:00 ال����ل  ال�
ار���ج��ع 

ه� ان ج نج قائ�ة   /االس�اذة

  ف)'& االس��ا%ة ال$ارئة

 9:00 – 9:15 واإلحاطة حول أهداف ورشة العمل والنتائج المتوقعةالترحيب بالمشاركين 

د. فضل علي النزيلي ، 
  استشاري (خبير بيئي)

 09:45 – 09:15 عرض موجز عن مشروع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية

 10:00 – 09:45  اس�)احة   ج��ع ال�
ار���

  م1اق
ات ال��� عات ال�� از'ة   

 :قائمة أعضاء المجموعة
 )1(انظر الجدول 

شارك في هذه المجموعة 
جميع المستفيدين المحليين 

وأعضاء لجنة المجتمع 
واألشخاص المتضررين 

  من المشروع

 :أسئلة أساسية للمناقشة
 ECRP مع مشروعصف تجربتك  -1
 حسب تجربتك ، ما هي المخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية للمشروع؟ -2
هل لديك أي مخاوف بشأن كيفية تنفيذ المشروع؟ هل شاهدت أي أنشطة  -3

 تجري جعلتك تشعر بالقلق؟
 هل للمشروع أي تأثير على صحة السكان في المنطقة؟ -4
 الصحية للعمال؟هل للمشروع آثار سلبية على الظروف  -5
 هل قدم المشروع أدوات / معدات السالمة للعمال؟ -6
 هل تم استخدام المتفجرات أو المواد الخطرة أثناء تنفيذ المشروع؟ -7
 مناسبة للعامالت؟ ECRP هل تعتقد أن طبيعة أنشطة -8
هل تعتقد أن العامالت تعرضن ألي نوع من العنف أو سوء المعاملة خالل  -9

 المشروع؟
 هل تعتقد أن هذا المشروع قد خلق صراعا من أي نوع في مجتمعك؟ -10
هل سمعت / الحظت أي حوادث (الوفاة ، اإلصابة ... إلخ) في منطقتك  -11

 ECRP بسبب تنفيذ أنشطة
 هل الحظت أي نظام شكاوى في مواقع المشاريع الفرعية؟ -12
شكاواك من هل لديك أي خبرة خاصةً كم من الوقت يستغرق الرد على  -13

 ؟PWP الصندوق االجتماعي للتنمية و
 غير صالح  لهذه المجموعة -14
 غير صالح  لهذه المجموعة -15
 هل لديك أي مخاوف بشأن مستوى المشاركة أو المعلومات التي لديك؟ -16
هل لديك أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو مشاركة أصحاب المصلحة  -17

 في المشروع؟

10:00 – 01:00 

 :قائمة أعضاء المجموعة
  (2) انظر الجدول  

 PWP المجموعة ب: شركاء تنفيذ المشروع من الصندوق االجتماعي للتنمية و
 :(المقر الرئيسي ، المكتب الفرعي ، المشرفين على الموقع / المهندسين)

  مدير الجلسة والمقرر: الدكتور فضل النزيلي ، المستشار

10:00 – 01:00 



Page 20 of 28 
 

  :أسئلة أساسية للمناقشة

 ECRP تجربتك مع مشروعصف  -1

حسب تجربتك ، ما هي المخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية  -2
 للمشروع؟

هل لديك أي مخاوف بشأن كيفية تنفيذ المشروع؟ هل شاهدت أي  -3
 أنشطة تجري جعلتك تشعر بالقلق؟

 هل للمشروع أي تأثير على صحة السكان في المنطقة؟ -4
 ة للعمال؟هل للمشروع آثار سلبية على الظروف الصحي -5
 هل قدم المشروع أدوات / معدات السالمة للعمال؟ -6
 هل تم استخدام المتفجرات أو المواد الخطرة أثناء تنفيذ المشروع؟ -7
 مناسبة للعامالت؟ ECRP هل تعتقد أن طبيعة أنشطة -8

هل تعتقد أن العامالت تعرضن ألي نوع من العنف أو سوء المعاملة  -9
 خالل المشروع؟

 شروع قد خلق صراعا من أي نوع في مجتمعك؟هل تعتقد أن هذا الم -10
هل سمعت / الحظت أي حوادث (الوفاة ، اإلصابة ... إلخ) في   -11

 ECRP منطقتك بسبب تنفيذ أنشطة

 هل الحظت أي نظام شكاوى في مواقع المشاريع الفرعية؟ -12
هل لديك أي خبرة خاصةً كم من الوقت يستغرق الرد على شكاواك من   -13

 ؟PWP نمية والصندوق االجتماعي للت

 غير صالح لهذه المجموعه -14
كيف يمكنك التأكد من امتالك العمال لمعدات السالمة المناسبة  -15

 واستخدامها بشكل صحيح من خالل التدريب؟
 غير صالح لهذه المجموعه -16
هل لديك أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو مشاركة أصحاب  -17

 المصلحة في المشروع؟

 :المجموعةقائمة أعضاء 
  (3) انظر الجدول

 المجموعة ج: المنفذ المباشر للمشروع (المقاولون / المقاولون من الباطن)
  مدير الجلسة والمقرر: فاروق الصالحي ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  :أسئلة أساسية للمناقشة

 ECRP صف تجربتك مع مشروع -1

الرئيسية حسب تجربتك ، ما هي المخاطر البيئية واالجتماعية  -2
 للمشروع؟

هل لديك أي مخاوف بشأن كيفية تنفيذ المشروع؟ هل شاهدت أي  -3
 أنشطة تجري جعلتك تشعر بالقلق؟

 هل للمشروع أي تأثير على صحة السكان في المنطقة؟ -4
 هل للمشروع آثار سلبية على الظروف الصحية للعمال؟ -5
 هل قدم المشروع أدوات / معدات السالمة للعمال؟ -6
 المتفجرات أو المواد الخطرة أثناء تنفيذ المشروع؟ هل تم استخدام -7
 مناسبة للعامالت؟ ECRP هل تعتقد أن طبيعة أنشطة -8

هل تعتقد أن العامالت تعرضن ألي نوع من العنف أو سوء المعاملة  -9
 خالل المشروع؟

 هل تعتقد أن هذا المشروع قد خلق صراعا من أي نوع في مجتمعك؟ -10

10:00 – 01:00 
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(الوفاة ، اإلصابة ... إلخ) في هل سمعت / الحظت أي حوادث   -11
 ECRP منطقتك بسبب تنفيذ أنشطة

 هل الحظت أي نظام شكاوى في مواقع المشاريع الفرعية؟ -12
هل لديك أي خبرة خاصةً كم من الوقت يستغرق الرد على شكاواك من   -13

 ؟PWP الصندوق االجتماعي للتنمية و

 هل تشعر أن لديك التدريب المناسب لتولي المهمة بأمان؟ -14
 ير صالح لهذه المجموعهغ -15
 غير صالح لهذه المجموعه -16
هل لديك أي توصيات لتحسين إدارة المخاطر أو مشاركة أصحاب  -17

 المصلحة في المشروع؟

 2:00-1:00 صالة ال6ه) + اس�)احة الغ�ا  ج��ع ال�
ار��� 

ادارت الجلسة: السيدة 
  هيون والدكتور فضل

الجمهور على النتائج والتوصيات المتوازية عرض المجموعة وتعليقات 
 للمجموعة

 

مقدم مجموعة (يتم 
اختياره من قبل أعضاء 

  المجموعة)

 2:30 – 2:00 المجموعة أ: أعضاء لجنة المجتمع والسلطة المحلية

مقدم مجموعة (يتم 
اختياره من قبل أعضاء 

  المجموعة)

 3:00 – 2:30 المجموعة ب: شركاء تنفيذ المشروع

 3:15 – 3:00 استراحة  

مقدم مجموعة (يتم 
اختياره من قبل أعضاء 

  المجموعة)

 3:45 – 3:15 المجموعة ج: المنفذ المباشر للمشروع (المقاولون / المقاولون من الباطن)

ادارت الجلسة: السيدة 
  هيون والدكتور فضل

 4:15 – 3:45 اختتام ورشة النقاش والمشاورات الشاملة
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  :) قائمة الحضور لورشة صنعاء االستشارية  2ملحق (
  المجموعة أ: أعضاء لجنة المجتمع والسلطة المحلية

 المحافظة  الوظيفة االسم  الرقم
 LCإب  رئيس المجلس المحلي علي عبد هللا أحمد البعداني 1

 إب عضو لجنة المجتمع عقيل صالح احمد صالح العماري 2

 عاصمة صنعاء مدير مديرية االزال عبد العزيز علي احمد شعالن 3

 المحويت عضو لجنة المجتمع علي يحيى حسين مظهر 4

 حجة عضو المجلس المحلي احمد احمد الصقر 5

 حجة رئيس لجنة اللجنة الرباعية عبده محمد شوي مصرى 6

 البيضاء الملغة ، لجنة المجتمع حيدر علي محمد الغشمي 7

المجلس المحليعضو  هناء عبدالرحمن االريمي 8  صنعاء العاصمة 

 حجة عضو المجلس المحلي خالد عبد هللا الساقية 9

 حجة عضو لجنة المجتمع هيام يحيى الزهيري 10

 ذمار عضو المجلس المحلي محمد احمد السيقال 11

 ذمار عضو لجنة المجتمع أميرة صالح ملكات 12

 إب عضو المجلس المحلي عادل حمود الشيف 13

األغبري فاطمة 14  إب عضو لجنة المجتمع 

  

  المجموعة ب: شركاء تنفيذ المشروع (المقر الرئيسي ، المكتب الفرعي ، مشرفو الموقع / المهندسون)

  المحافظة  المنظمة  الوظيفة االسم الرقم

1  �
� صنعاء SFD مسؤول التط01ر المؤس,�  محمد صالح محمد السل"ما�

� ج"الن 2
�  ع<د ال<ا=>

@Aط البيEضا SFD صنعاء 

3  � GHعدنان النا  �
�Aمهندس تق SFD صنعاء 

4  �N0 OPال �Qط الم"اە محمد قائد عEضا SFD إب 

� النمXس 5 YZحم"د محمد حس  �مدير فcع حجة الصندوق االجتما\
 للتنم"ة

SFD-  مدير فرع
 حجة 

 حجة

 حجة حجة-SFD مهندس محمد ع<د هللا السنور 6

� محمد الحرازي 7
�Aع<د الغ �Qمسؤول  ع �

@Aوع البي OPالم  SFD ذمار 

8  �Aمهندس احمد محمد احمد مث SFD-ذمار  جهران 

9  �nأحمد الشا �qئة ع<د الواsس وحدة الم"اە والبXرئ PWP صنعاء 

10  �
 صنعاء PWP مهندس عادل احمد الرز=>
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 حجة PWP مدير فcع ع<دالرحمن أحمد السلوي 11

� السع"دي 12 YZحس � YZمهندس أم PWP حجة 

� محمد  13
�جمال صالح السناEا�  ذمار PWP مدير فcع 

14  Ywعصام احمد الق Ywذمار مهندس مهندس سه 

15  �Hع خالد ع<د هللا الصالcمدير ف SFD اب 

16  �
� اب اب مهندس مهند محمد الغzcا�

17  �
�}ا� Gwط مراق<ة أحمد الEضا SFD صنعاء 

 صنعاء PWP رئXس قسم الن1ع االجتما\�  شف"قة محمد 18

مطهر حمودمحمد  19  ذمار مهندس مهندس 

� صالح 20Qذمار مهندس مهندس فضل ع 

21  � GAأحمد الشعي �
�� ، إب مهندس مهندس أما�

� الس"ا�

  

  

  المجموعة ج: المنفذ المباشر للمشروع (المقاولون / المقاولون من الباطن)

  

  المحافظة  الوظيفة االسم الرقم

1  �nالعوا �Qع �Qصنعاءعاصمة  مقاول ع<د هللا ع  

 حجة مقاول محمد قائد طف"ان 2

 حجة مقاول ع<داإلله محمد الوديع 3

4  �
O,المقح �Qذمار مقاول محمد احمد ع 

� القادري 5 GHنا YAإب مقاول �ح 

 السدة ، إب مقاول ع<د ال�0cم العزب 6

ي 7 OPتوال ، عمران مقاول ع<د هللا ال� 

 وصاب ، ذمار مقاول خالد محمد الرمادي 8
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    ) الصور الملتقطة من ورشة صنعاء االستشارية  :3ملحق (

  صور خالل العرض التقديمي إلطالع المشاركين على ورشة العمل
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 عدن الفندق كور – ) جدول اعمال الورشة4ملحق (

 م الفعال�ة ال ق; مالح6ات

 1 ال����ل  8:30 – 8:00 

 

 

8:30 – 10:00  

 

 

 ال�ل�� وتعارفاالف��اح :   ��) 

 ع)ض اه�اف ال رشة  

 ع)ض ح ل م
)وع اIار االدارة ال�F�Gة االج��اع�ة  

2 

 3 اس�)احة  10:15 -10:00 

 10:15 – 11:15 Lا
  ن

 SES( 4ال�عای�) االج��اع�ة وال�F�Gة لG)نامج األمQ ال���Pة اإلن�ائي ( 11:15-11:25 

 ESF( 5للX1G ال�ولي (اإلIار الF�Gي واالج��اعي   11:35 – 11:25 

ال�\اI) االج��اع�ة وال�F�Gة ال)ئ���ة وت�اب�) إدارة ال�
ار'ع +   11:45 -11:35 

 إج)اءات معال�ة اآلثار االج��اع�ة وال�F�Gة

6 

 11:45- 1:00 Lا
  ن�

 7 صالة ال6ه) + اس�)احة الغ�ا  1:00-2:00 

 2:00- 2:30  ( (Iوع وال�\ا(
  ن
اL   (أن
$ة ال�

 8 ال�)ت�Gات ال� س��ه و1dاء الق�رات  2:30 – 2:40 

 9 إش)اك أصPاب ال�gلPة وfشهار ال�عل مات 2:40 -3:00 

 3:10- 3:00 Q10 ال�ة ال�6ل 

 3:40-3:10  Lا
 11 ن

 3:50-3:40  Q12 ال)ص� واإلبالغ وال�ق�� 

 13 اإلدار'ةن6ام إدارة ال�عل مات  +ح ل ال�
)وع وال�\اI) وال��اب�)   4:00-3:50 

 5:00 -4:00       Lا
 14 ن

 15 االح��ام 5:00 
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 :في عدن  ) االسئلة االسترشادية التي اتبعة في ادارة الحوار5ملحق (

 ال����عة أ: أع"اء الل��ة ال����ع	ة/ل��ة ال���ف	�ی� وال�ل�ة ال��ل	ة م���عة أ:

 ؟ECRP. صف ت�)X�d مع م
)وع اإلس��ا%ة ال$ارئة 1

2 qوع؟. ح�(
 خG)تX، ما هي اآلثار ال�F�Gة واالج��اع�ة لل�

 . هل ل�Xv أt م\اوف ح ل I)'قة ت1ف�u ال�
)وع؟ هل شاه�ت أt أن
$ة جار'ة ت�علX ت
ع) %القل&؟3

 . هل أن; على علQ %آل�ة تق�Qv ال
xاوw؟4

 . هل شار�; %أt ن
اL في ال�
)وع؟ هل ل�Xv معل مات ع� ال�
)وع؟5

 ح ل صع dة ال�
ار�ة أو قg ر في ال�عل مات ال�� ف)ة ل�Xv؟ . هل ل�Xv أt م\اوف6

 . هل ل�Xv أt ت ص�ات ل�I ���P)ق ال�\ف�ف أو في ت���P وتفع�ل I)ق إش)اك ال���ف��ی� في ال�
)وع؟7

، ال7��وق اإلج��اعي وم%$وع األشغال العامة (م� ال�,ات+ ال$ئ	�	ة، ال�,ات+ الف$ع	ة-م���عة ب: ش$)اء ت�ف	& ال�%$وع 

 ال�ه��س	� وال�%$ف	� على ال�%ار9ع م�قع	ا:

 ؟ECRP. صف ت�)X�d مع م
)وع اإلس��ا%ة ال$ارئة 1

 . ح�q خG)تX، ما هي اآلثار ال�F�Gة واالج��اع�ة لل�
)وع؟2

 . هل ل�Xv أt م\اوف ح ل I)'قة ت1ف�u ال�
)وع؟ هل شاه�ت أt أن
$ة جار'ة ت�علX ت
ع) %القل&؟3

 ت�عل& %األم� (ال1~اعات) وال�المة ال�ه�1ة في ال� قع؟. هل واجه; أt م
اكل 4

 . ��ف ت�أك� م� أن العامل�� في ال� قع م�رd ن %
xل ص�Pح ل��ان اك��ال الع�ل ب�ون اصا%ات ع�ل؟5

 . ��ف ت��� أن الع�ال حgل ا على أدوات ال�المة ال�1اسGة و'��\�م نها %
xل ص�Pح؟6

اإلصا%ات وال ف�ات)؟ ماهي �GIعة الP ادث؟ ��ف وم�ى ق�م; تق)') بuلX؟ ما  . هل صادف; أt ح ادث في ال� قع (م�ل7

 اإلج)اءات ال��P�Pgة ال�ي تQ ات\اذها ل��q1 ت�)ار ذلX؟

 . هل أن; على علQ %آل�ة تق�Qv ال
xاوw؟8

 . هل ل�Xv أt ت ص�ات ل�I ���P)ق ال�\ف�ف أو في ت���P وتفع�ل I)ق إش)اك ال���ف��ی� في ال�
)وع؟9

 م���عة ج:  م�ف&C ال�%$وع (ال�قاول	� / ال�قاول	� م� الAا@�)

 ؟ECRP. صف ت�)X�d مع م
)وع اإلس��ا%ة ال$ارئة 1

 . ح�q خG)تX، ما هي اآلثار ال�F�Gة واالج��اع�ة لل�
)وع؟2

 . هل ل�Xv أt م\اوف ح ل I)'قة ت1ف�u ال�
)وع؟ 3

 . هل شاه�ت أt أن
$ة جار'ة ت�علX ت
ع) %القل&؟4

هل واجه; أt م
اكل ت�عل& %ال�المة أو األمان في ع�لX؟ (على س�Gل ال��ال، اإلصا%ات ال�ي شاه�تها أو ح ادث . 4

 تع)ض; لها)

 . هل ت
ع) أن ل�Xv ال��ر'q ال�1اسq ح ل األم� وال�المة ل�ا Pvق& ت1ف�u الع�ل %�المه مه�1ة؟5

 �ل %�المة؟. هل ت
ع) %أن ل�Xv أدوات سالمه مه�1ة م1اسGة ل�1ف�u الع6

 . هل أن; على علQ %آل�ة تق�Qv ال
xاوw؟7

 . هل ل�Xv أt ت ص�ات ل�I ���P)ق ال�\ف�ف أو في ت���P وسائل وأدوات الPgة وال�المة ال�ه�1ة في ال�
)وع؟8
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  : ) قائمة الحضور لورشة عدن االستشارية 6ملحق (

Aden_Environmental 

Workshop attendance sheet .pdf  

  

  :) الصور الملتقطة من ورشة عدن االستشارية  7ملحق (

Some photos 

captured during Aden Consultation Workshop.docx  

 

  

  

  

  

 

 


