التحرش والعنف
مناهضة
ُّ
القائم ْين على النوع
َ
اإلجتماعي في قطاع البناء
()Gender-Based Violence and Harassment - GBVH

مهم ًة لقطاع البناء؟
ّ

وخاص ةً بناء مشاريع البنى التحتية
يمكن أن يش ّك ل البناء،
ّ
الكبيرة ،بيئة عالية الخطورة بالنسبة إلى الـ  GBVHتؤث ّر على
وم ستخ ِدمي الخدمات.
أفراد المجتمع والعاملين ُ

ويمكن أن تشت ّد مخاطر الـ  GBVHداخل المجتمعات المحلية
للعم ال الذكور من
عندما تشهد هذه على توافد واسع النطاق
ّ
العم ال من دون أسرهم
خارج المنطقة .فغالب اً ما يأتي هؤالء
ّ
وهم يتقاضون دخ ال ً كبيراً نسبةً إلى المجتمع المحلي يمكن
التحرش الجنسي
التصرف به ،وقد يش ّك لون خطراً لناحية
ُّ
ُّ
والعنف والعالقات اإلستغاللية المتبادلة .وتكون هذه المخاطر
العم ال في تواصل وثيق مع المجتمع المح ّل ي،
أكبر عندما يدخل
ّ
مث ال ً ،على الطرق المؤ ِّدية إلى العمل أو عند العيش مع اً في
المناطق النائية.

العم ال هم أيض اً عرضة ألشكال
وخالل مرحلة البناء ،يكون
ّ
التحرش واإلستغالل وسوء المعاملة ،وتتفاقم
مختلفة من
ُّ
تقليدي اً.
هذه األشكال بسبب بيئة العمل التي يسود فيها الرجال
ّ
بحث أُ ْج ِري مع عامالت بناء في سيلهيت في بنغالدش،
فكشف
ٌ
التحرش واإلستغالل الجنسي كانا
أن
المثال،
سبيل
على
ّ
ُّ
ظاهرت َ ْي ن شائع تَ ْي ن في الحياة داخل أماكن العمل .وغالب اً ما
التحرش
الم ش ِرفون على البناء
ارتكب الزمالء في العمل أو
ُ
ُّ
القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي وكان السبب يعود إلى
والعنف
َ
ُّ
التوف ر الجنسي
ح ٍّد كبير إلى الصور النمطية الجندرية بشأن
لعامالت البناء.
أن حيازة األرض التي تحدث أثناء مرحلة البناء تزيد أيض اً من
كما ّ
القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي.
والعنف
ش
التحر
مخاطر
َ
ُّ
فيمكن لألفراد الذين ي ت ّ خذون ق ــرارات بشأن إع ــادة التوطين
وال ــت ــع ــوي ــض أن يغتنموا هــذه السلطة الس ــت ــغ ــال األس ــر

أن واحدة من
الهند – كشفت أبحاث أُج ِ
ريت في بهيالي في الهند ّ
للتحرش
بانتظام
ضت
تعر
وهي
امرأة
كانت
عم ال بناء
أصل ثالثة ّ
ُّ
ّ
ِ
والم تعاق دين وأصحاب
الم ش ِرفين
ُ
واإلستغالل الجنسي على يد ُ
ولهن أطفال
أسرهن
ن
ّ
ّ
المواقع .وكانت النساء اللواتي يع ْل َ
معرضات بشكل خاص لخطر اإلستغالل الجنسي واإلقتصادي.
َّ
ففي الهند ،يمكن أن ت ُضخَّ م الصور النمطية التي ت ُظهر النساء
ِ
جنسي اً" و"غير
أنهن "متو ّف رات
العام الت في هذا القطاع على
ّ
ّ
طاهرات" بفعل التمييز الطبقي والطائفي .ونتيجةً لذلك ،غالب اً
التحرش الجنسي والتلميحات الجنسية ،ما
ما تواجه العامالت
ُّ
شركائهن الذكور الذين
قد يثير ب ــدوره الغيرة والعنف لدى
ّ
يمكثون في البيت.

التحرش والعنف
ما هي منافع مناهضة
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي؟
َ

القائم ْي ن على النوع
التحرش والعنف
يمكن أن تكون لمناهضة
َ
ُّ
اإلجتماعي في مرحلة البناء المنافع التالية:
للعم ال وتعزيز الصحة
•  تحسين الرخاء الجسدي والعاطفي
ّ
المهني تَ ْي ن .ففي الفلبين مث ال ً ،يعتبر أصحاب
والسالمة
ّ
التحرش الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/
العمل
ُّ
المهني تَ ْي ن وهما
والسالمة
الصحة
قضايا
بين
من
اإلي ــدز
ّ
ُم درجان ضمن التدريب على الصحة والسالمة المهني تَ ْي ن من
لعم ال البناء والتشييد.
ِق َب ل اإلتحاد الوطني
ّ

•  تفادي اإلضرار بالسمعة والمخاطر المالية والمسؤوليات
ِ
تعاق دين
والم
القانونية المترتِ ّبة على الشركات والمستثمرين
ُ
في مجال البناء .ففي العام  ،2015مث ال ً ،ألغى البنك الدولي
تمويل مشروع تنمية قطاع النقل في أوغندا بعد إ ّدعاءات
خطيرة تتع ّل ق بسوء السلوك الجنسي واإلساءة الجنسية من
ِ
تعاق دين.
الم
ِق َب ل ُ
•  بناء عالقات والحصول على رخصة إجتماعية للعمل في
المجتمعات المحلية .ويمكن أن ينتج ه ــذا عن الحوار
القائم ْي ن
التحرش والعنف
وتتب ع مخاطر
المنتظم لفهم
َ
ُّ
ّ
على النوع اإلجتماعي التي تترافق مع المشروع باإلضافة إلى
الفع ال للتدابير لمنع الـ  GBVHواإلستجابة له.
اإلستخدام
ّ

حتم لين الذين يمكن للشركات أن
الم
•  توسيع نطاق
ّ
العم ال ُ
َ
ن فيهم النساء العامالت من المجتمعات
بم
بهم،
تستعين
َ ْ
للتحرش
المتصورة
المجاورة بسبب انخفاض المخاطر
َّ
ُّ
القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي.
والعنف
َ
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التحرش والعنف
لماذا ت َُع ّد مناهضة
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي
َ

جنسي اً .ويتفاقم هذا الخطر في
المجتمعية المستضعفة
ّ
ن على سندات
األماكن التي ال يمكن فيها للنساء قانوني اً أن
ْ
يحز َ
أراضيهن ،واألمر
طردهن من
يسه ل
ملكية ل ــأرض ،وهذا ما
ّ
ّ
ّ
ينطبق بشكل خاص على األسر التي تعيلها امرأة.
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القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء
التحرش والعنف
مناهضة
َ
ُّ

في الهند 74% ،من العامالت
ْ
ن عن
في مجال البناء
أبلغ َ
للتحرش الجنسي
تعرضهن
ّ
ُّ
في مكان العمل.
المصدر :راي وساركار ()2012

ما هي عوامل الخطر؟

للتحرش
التعرض
تتضم ن عوامل الخطر التي تزيد من احتمال
ّ
ُّ
ُّ
القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء ما يلي:
والعنف
َ
ُ
للعم ال الذكور العاب ِ رين إلى المجتمعات
التواف د الواسع النطاق
•
ّ
المضيفة الصغيرة والتي غالب اً ما تكون ريفية وذات قدرة
العم ال.
محدودة على استيعاب الزيادة المفاجئة في
ّ

•  المواقع النائية التي ال يتم ت ّ ع فيها الناس إال بوصول محدود
القائم ْي ن على النوع
التحرش والعنف
إلى الموارد للتبليغ عن
َ
ُّ
اإلجتماعي وتلقّ ي الدعم.

• وجود مو ّ
ظ في أمن يمكن أن يو ّف روا الحماية ،بل يمكن أيض اً أن
يستغ ّل وا مكانتهم والسلطة الممنوحة لهم في مناصبهم
القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي.
التحرش والعنف
الرتكاب
َ
ُّ

الع ّم ال الذكور بنقل البضائع (مث ال ً ،سائقي الشاحنات)
•  قيام ُ
القائم ْي ن على النوع
التحرش والعنف
والذين قد يرتكبون
َ
ُّ
اإلجتماعي في طريقهم إلى وجهتهم أو عند مواقف الشاحنات
وإن لم يكونوا في موقع المشروع.
المرتبطة بالمشروع ،حتى
ْ

الع ّم ال الذكور بنقل البضائع (مث ال ً ،سائقي الشاحنات)
•  قيام ُ
القائم ْي ن على النوع
والعنف
ش
التحر
يرتكبون
قد
والذين
َ
ُّ
اإلجتماعي في طريقهم إلى وجهتهم أو عند مواقف الشاحنات
وإن لم يكونوا في موقع المشروع.
المرتبطة بالمشروع ،حتى ْ

•  المساحات سيئة التصميم أو التي تفتقد إلى الصيانة في
السي ئة
العم ال .مث ال ً ،اإلنارة
مواقع المشروع وفي أماكن إقامة
ّ
ّ
داخ ــل األراضــي التي تقوم عليها المساكن وحولها وعلى
الطرقات المؤ ِّدية إليها.

نظامي تهم أن ّهم قد
العم ال غير النظاميين ،والتي تعني عدم
•
ّ
ّ
القائم ْي ن على النوع
والعنف
ش
للتحر
عرضة
أكثر
ا
إم
يكونون
ّ
َ
ُّ
المحتم لين
أن الجناة
اإلجتماعي بسبب عدم وجود عقود أو ّ
َ
قد يفعلون فعلتهم دون أن ينكشفوا بسبب ق ّل ة التدقيق
بخلفي اتهم.
ّ

•  الفرص المتاحة أمام النساء لكسب الدخل من خالل التوظيف
المباشر في البناء أو العمليات أو من خالل التوظيف غير
المباشر (مث ال ً ،للطبخ أو للتجارة) ،ما قد يزيد أيض اً من التوت ّرات
األسرية ويخلق ر ّد فعل مجتمعي اً عنيف اً ض ّد النساء في
المناطق التي ُي نظر فيها إلى المرأة على أن ّها ال ينبغي لها أن
تعمل خارج بيتها.

تختلف مخاطر الـ  GBVHأيض اً اعتماداً على العوامل على
مستوى الدولة أو العوامل المحلية مثل كيفية معاملة النساء
في المجتمع ،واألطر القانونية والتنظيمية ،والثقة بالسلطات
المحلية في تحقيقها في التقارير (أن ُ
الم رفقة حول
ظ رالمذ ّك رة ُ
الجي دة الناشئة في القطاع الخاص لمزيد من
الممارسات
ّ
اإلرشادات حول عوامل الخطر).

ماذا يمكن أن يفعل المستثمرون والشركات؟
أمثلة عن مداخل

القيادة وثقافة
الرشكة

السياسات
واإلجراءات

دراسات لحاالت فردية

كل من العمالء
•  تعيين جهات تنسيق رئيسية من ٍ ّ
ِ
تعاقدين وإيكالهما مسؤولية ضمان تنفيذ
والم
ُ
التحرش
اإللتزامات والسياسات الموضوعة لمنع
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي.
والعنف
َ

البري في سانتا كروز في
الممر
•  بوليفيا :إستخدم مشروع
ّ
ّ
مول من البنك الدولي نهجاً شمولياً لمنع
بوليفيا
والم َّ
ُ
قائم ْين على النوع اإلجتماعي
تحرش وعنف
أي ممارسات
َ
ُّ
العمال بما
واإلستجابة لها وخاصةً إذا ما تع ّلقت بتوافد
ّ
يقارب الـ  2000عامل (أجنبي وبوليفي) إلى المنطقة.
ِ
ِ
المتعاقد تدريباً
منتظماً على قواعد السلوك
فقد أجرى
ً
ً
بالتحرش
ا
خاص
ا
بند
نت
تضم
شكاوى
آلية
للعمال ووضع
ّ
ّ
ُّ
تم تخصيص
والعنف
القائم ْين على النوع اإلجتماعي .كما ّ
َ
المتزوجات ببرامج تمكين
النساء المحليات غير
ِّ
إقتصادي كبديل إقتصادي عن الدعارة .وتعاون المشروع
زودي
أيضاً مع مستشار
مستقل لرسم خارطة بقدرة ُم ِّ
ّ
الخدمات المحليين على اإلستجابة لحاالت إســاءة
القائم ْين على النوع
والتحرش والعنف
معاملة األطفال
َ
ُّ
اإلجتماعي.

القائم ْين على
التحرش والعنف
•  إدراج شروط حول
َ
ُّ
النوع اإلجتماعي في قواعد السلوك والسياسات
ِ
تعاقدين ،بما في ذلك
الم
والبروتوكوالت ألجل
ُ
بمجرد وضعها.
التدريب على السياسات واإلجراءات
ّ

عالمياً :كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الضمانات في
•
ّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي
التحرش والعنف
وجه
َ
ُّ
في مشاريع البنية التحتية ،بما في ذلك خالل مرحلة
صممت إدارة التنمية الدولية في المملكة
البناء،
ّ
المتحدة  DFIDأداة حماية لمساعدة ُمستشاري اإلدارة
المذكورة ومدراء البرامج على تحديد وتخفيف مخاطر
والتحرش جنسياً .تح ّدد األداة كيف
اإلستغالل واإلساءة
ُّ
يمكن استخدام قواعد السلوك والسياسات لمنع
القائم ْين على النوع اإلجتماعي
التحرش والعنف
مخاطر
َ
ُّ
في المراحل الرئيسية من المشروع ،ال سيما عند العمل
الموردة وشركاء التسليم.
من خالل األطــراف الثالثة
ِّ
التحرش
وتس ّلط األداة الضوء أيضاً على كيفية دمج
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي في اإلجراءات
والعنف
َ
الفعالتَ ْين
الحالية إلتاحة المزيد من الوقاية واإلستجابة
ّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي.
للتحرش والعنف
َ
ُّ

•  توسيع نطاق تمثيل المرأة ،بما في ذلك على
المستويات العليا وعلى مستويات صنع القرار في
شركات الهندسة والمشتريات والبناء.
•  وضع أنظمة مراقبة على أعلى المستويات للتبليغ
القائم ْين على
التحرش والعنف
المنتظم حول
َ
ُّ
النوع اإلجتماعي.

•  ضمان أن تكون قواعد السلوك مكشوفة للعموم
لكل
باللغات المحلية ومتاحة على نطاق واسع
ّ
العمال ومجموعات الناس في مناطق المشروع.
ّ

القائم ْين
التحرش والعنف
•  دمج تقييمات مخاطر
َ
ُّ
على النوع اإلجتماعي في اإلجراءات الرئيسية ،بما
في ذلك تقييمات األثر البيئي واإلجتماعي ESIAs
وخطط اإلدارة البيئية واإلجتماعية .ESMPs
•  ضمان أن تأخذ خطط العمل المتع ّلقة بإعادة
التوطين في اإلعتبار ديناميات الجندر ،بما في ذلك
القائم ْين على النوع
التحرش والعنف
مخاطر
َ
ُّ
اإلجتماعي على مستوى األســرة وعلى مستوى
المجتمع.

القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء
التحرش والعنف
مناهضة
َ
ُّ

آليات الشكاوى
وإجراءات التحقيق

أمثلة عن مداخل

دراسات لحاالت فردية

•  تضمين خيارات للتبليغ بدون الكشف عن الهوية إذا
فضل الشخص ذلك.
ّ

• الموزمبيق :ح ّدد مشروع تطوير الطرق الفرعية المتكامل
مول من ِق َبل البنك الدولي اإلستغالل
الم َّ
في الموزمبيق ُ
الجنسي ْين على أنهما خطر كبير أثناء إعداد
واإلعتداء
َّ
المشروع .كنتيجة لذلك ،وضع المشروع نظام شكاوى
ويتضمن العديد من المداخل
يتمحور حول الناجين
ّ
لرفع اإل ّدعاءات والنظر فيها ،بما في ذلك آلية شكاوى
خاصة بالمشروع ،ورقماً مجانياً ،ونظام تبليغ على شبكة
اإلنترنت .وتعمل منظمة غير حكومية تُدعى Jhpiego
كطرف ثالث لمراقبة تدابير التخفيف ودعم الناجين من
وتتم إجراءات معالجة الشكاوى
خالل عملية التبليغ.
ّ
بالتنسيق الوثيق مع منظمات المجتمع المح ّلي.

•  تقييم وتعديل سياسات الموارد البشرية وموادها
والتدريب لتشجيع المتق ِّدمين من الذكور واإلناث
والعمل على استبقاء النساء فــي الوظائف
وترقيتهن.
ّ

• كازاخستان :كجزء من دعم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية  EBRDلطريق ألماتي الدائري الكبير ،BAKAD
يق ّدم البنك المساعدة الفنية للمساهمة في تحسين
تكافؤ الفرص وضمان تطوير الطرق مع مراعاة اإلعتبارات
سبل لتشجيع
الجندرية .وسوف يبحث المشروع في
ٍ
يتضمن أيضاً التركيز
توظيف اإلناث في  .BAKADوهو
ّ
القائم ْين على النوع
التحرش والعنف
على منع
َ
ُّ
اإلجتماعي واإلستجابة لهما حمايةً للعامالت في مجال
وشق الطرقات ،وفي المجتمعات المحلية المتأثِ ّرة
البناء
ّ
بفعل المشروع.

•  النظر في اإلستعانة بخبراء لرسم خارطة بالخدمات
الرسمية (الرعاية الصحية ،المشورة) والموارد غير
الرسمية (بما في ذلــك من خــال المن ّ
ظمات
تعرضوا
النسائية) لتقديم الدعم ألولئك الذين
ّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي.
للتحرش والعنف
َ
ُّ

•  تطوير أنظمة سرية للتبليغ عن الشكاوى واإلحالة
العمال.
والدعم يستفيد منها
ّ
وسرية ويسهل الوصول
•  وضع آليات للشكاوى آمنة
ّ
إليها بالنسبة إلى المجتمعات المحلية.

?

التوظيف
وتقييم األداء

يتم
العمال بعقود وأن
ـل
ّ
ّ
•  ضمان أن يحظى كـ ّ
التحقُّ ق من خلفيتهم ،بما في ذلك من المراجع
التي يعطونها حــول آخــر أصحاب عمل عملوا
معهم.
•  إستخدام إجراءات توظيف صارمة الختيار وتدريب
وإدارة ومراقبة شركات األمن ومو ّ
ظفيها.

التدريب
ونرش الوعي

التحرش والعنف
•  إعطاء تدريب إلزامي دوري حول
ُّ
ن
لكل
القائم ْين على النوع اإلجتماعي
بم ْ
ّ
العمالَ ،
َ
ّ
ِ
ِ
تعاقدين من الباطن
والم
تعاقدين
الم
فيهم
ُ
ُ
والموردين األساسيين ،فضال ً عن المستشارين
ِّ
المعنيين.
والعمالء
ّ

•  النظر في اإلستعانة بخبراء (مثال ً :من منظمات
حقوق الــمــرأة المحلية أو من المنظمات غير
ِ
التحرش والعنف
العاملة في مجال
الحكومية
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي) لتنظيم حمالت
َ
توعية في سبيل تزويد المجتمعات المحلية
بالمعلومات ،مثال ً حول السلوك غير المقبول
وكيفية التبليغ عن حـ ٍ
بالتحرش
ـادث ما يتع ّلق
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي.
والعنف
َ

•  تضمين تقييم الجندر والمخاطر على السالمة في
ِ
تعاقدين.
الم
الم َّ
وجهة إلى ُ
عملية إستدراج العروض ُ

العمل مع
املتعاقدين
واملوردين
ِّ

ِ
تعاقدين السابقة لمناهضة
الم
•  التدقيق بجهود
ُ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي
التحرش والعنف
َ
ُّ
من خالل الوقاية واإلستجابة.
التحرش
تتضمن العقود بنوداً حول
•  الحرص على أن
ّ
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي (مثال ًّ :
يوقع
والعنف
َ
العاملين والمو ّ
ِ
ظفين على قواعد سلوك).
كل
ّ

إجتماعي كجزء من مشروع قطاع ربط
تقييم
• النيبال :ح ّدد
ٌ
ٌّ
الطرق في النيبال التابع لبنك التنمية اآلسيوي ADB
أعمارهن بين الـ  11والـ 25
الفتيات والنساء اللواتي تتراوح
ّ
بهن ألغــراض
أنهن عرضة لخطر اإلتــجــار
سنة على
ّ
ّ
اإلستغالل الجنسي ،والصبيان الذين تتراوح أعمارهم
بين الـ  6والـ  12سنة على أنّهم عرضة لخطر اإلتجار بهم
من أجل العمل .وقد ق ّدم هذا المشروع نشاطات لنشر
ِ
العاملين على بناء
التوعية بشأن هذه المواضيع بين
ِ
وم ِّ
العامالت في
شغلي وسائل النقل ،والنساء
الطرقاتُ ،
والعمال المهاجرين ،والسكّان الذين
مجال الدعارة،
ّ
البرية.
الممرات
يعيشون على طول
ّ
ّ

مول من المملكة
الم َّ
• النيبال :يعمل برنامج صيانة الطرق ُ
المتحدة على تسريع اإلستثمار وإنشاء البنية التحتية في
ن فيهم جمعية
بم ْ
النيبال  AIINمع شركاء صناعيينَ ،
ِ
المتعاقدين في النيبال ،لمعالجة مسائل الجندر
القائم ْين على النوع اإلجتماعي في
والتحرش والعنف
َ
ُّ
العقود .وقد أ ّدى ذلك إلى اعتماد ناجح لبند فرعي ُيل ِزم
ِ
التحرش
المتعاقدين بأن يتّخذوا تدابير وقائية لمناهضة
ُّ
القائم ْين على النوع اإلجتماعي ،بما في ذلك
والعنف
َ
تعيين خبير خارجي إذا لزم األمر.

القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي في قطاع البناء
التحرش والعنف
مناهضة
َ
ُّ

التصميم املادي

أمثلة عن مداخل

دراسات لحاالت فردية

•  إجراء عمليات تدقيق حول السالمة لتحديد البيئات
التي تأث ّرت بفعل المشروع والتي قد تزيد من
القائم ْين على
للتحرش والعنف
التعرض
مخاطر
َ
ُّ
ُّ
تم إنشاء طريق سريع
النوع اإلجتماعي .مثال ً ،إذا ّ
جديد ،يجب النظر في ما إذا كانت قد ات ُّ ِ
خذت تدابير
مناسبة إلدارة محاور التفاعل مع المجتمعات
المحلية مثل مواقف الشاحنات.

• كمبوديا :يهدف مشروع حقوق العمل للعامالت في
الم َم َّول من اإلتحاد األوروبي إلى معالجة
مجال البناء ُ
ِ
العامالت في مجال البناء.
التح ّديات التي تواجه النساء
عمال البناء في بنوم
فتشكّل النساء ما يصل إلى  %40من ّ
عمال البناء
من
أمنية
منهن تهديدات
بنه ،ويواجه العديد
ّ
ّ
حسن المشروع
الذكور وفي المجتمعات المحلية .وقد
ّ
جوانب مختلفة من التصميم المادي من أجل ضمان
سالمة النساء ،بما في ذلك ،توفير اإلنارة المناسبة على
الطرق المؤ ِّدية إلــى المراحيض ،وإنــشــاء مراحيض
منفصلة للرجال والنساء ،وإقامة غرف معيشة منفصلة.
كما شكّل المشروع مجموعات عمل فنية تُعنى بحقوق
ليتبوأن مراكز
ضمنها بناء قدرات النساء
العمال وقد
ّ
ّ
ّ
قيادية كنظيرات وقدرات ما ِلكي مواقع البناء والمدراء.

•  توفير مساحات عيش آمنة وسا ِلمة ومنفصلة
لعمال البناء من الذكور واإلناث.
ّ

•  توفير اإلنارة حول مواقع المشروع ،بما في ذلك
حول المراحيض وعلى الطرق المؤ ِّدية إليها.
•  تركيب مراحيض منفصلة وقابلة لإلقفال لعامالت
البناء.

القائم ْين على النوع اإلجتماعي في مجال البناء
التحرش والعنف
موارد لمناهضة
َ
ُّ

مذ ّك رة الممارسات الجيدة التي تتناول العنف القائم على النوع اإلجتماعي في تمويل مشاريع اإلستثمار التي تشمل األعمال المدنية
الكبرى ،البنك الدولي .2018 ،تساعد مذ ّك رة الممارسات الجيدة هذه في تحديد وإدارة مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي في عقود
األعمال المدنية الرئيسية ،بما في ذلك أثناء أعمال البناء.
ِ
ِ
المتعاق دين ،مؤسسة التمويل الدولية .2020 ،تهدف هذه
للمتعاق دين في مجال إدارة
الجي دة :إدارة األداء البيئي واإلجتماعي
مذ ّك رة الممارسات
ّ
ِ
ِ
والمتعاق دين من الباطن والجهات الخارجية األخرى الذين يعملون
للمتعاق دين
المذ ّك رة إلى مساعدة العمالء على إدارة األداء البيئي واإلجتماعي
ضمن المشروع والذين يتعاملون معهم.

العنف ض ّد النساء والفتيات :ورقة إحاطة حول البنية التحتية والمدن ،البنية التحتية والمدن من أجل التنمية اإلقتصادية  .ICED، 2017تو ّف ر ورقة
اإلحاطة إطاراً وإرشادات عملية وأمثلة عن كيفية دمج اإلعتبارات حول العنف ض ّد النساء والفتيات في برمجة المناطق الحضرية وبرمجة البنية
وتتضم ن الورقة قسم اً عن البناء.
التحتية.
ّ

بناء عالم أكثر أمان اً :مجموعة أدوات لدمج منع العنف القائم على النوع اإلجتماعي واإلستجابة له في مشاريع الطاقة والبنية التحتية
التابعة للوكالة األميركية للتنمية الدولية  .USAID، 2015تساعد مجموعة أدوات الوكالة األميركية للتنمية الدولية الفرق الفنية وفرق
البرمجة على مناهضة العنف القائم على النوع اإلجتماعي كجزء من مشاريع الطاقة والبنية التحتية ،بما في ذلك أثناء البناء.

القائم ْي ن على النوع اإلجتماعي :الممارسات الجيدة الناشئة في القطاع الخاص.
التحرش والعنف
لمعرفة المزيدُ ،ي رجى اإلطالع على مناهضة
َ
ُّ

إخالء املسؤولية.

تعهد ،صراحةً أو ضمناً ،فيما يتع ّلق بأي معلومات واردة هنا أو فيما يتع ّلق بتمام أو دقة أو حداثة المحتوى
ال تترافق المادة بأي تمثيل أو ضمانات أو
ُّ
تتحمل شركة  Social Development Directوالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  ،EBRDومؤسسة  ،CDCومؤسسة التمويل الدولية  IFCأي مسؤولية أو
الوارد هنا .فال
ّ
إلتزام فيما يتع ّلق باستخدام أو عدم استخدام أو اإلعتماد على أي معلومات أو طرق أو عمليات أو إستنتاجات أو أحكام واردة هنا ،وهي تُخلي نفسها صراحةً من أي مسؤولية
أو إلتزام عن أي خسارة أو تكلفة أو أضرار أخرى تنشأ عن أو تتع ّلق باستخدام هذ المنشور أو اإلعتماد عليه .ومن خالل إتاحة هذا المنشور ،ال تقترح شركة Social Development
 Directوالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  ،EBRDومؤسسة  ،CDCومؤسسة التمويل الدولية  IFCأو تق ّدم خدمات قانونية أو خدمات مهنية أخرى ألي شخص أو كيان
المؤهلين وذوي الخبرة
مستحق ألي شخص أو كيان تجاه شخص أو كيان آخر .يجب طلب المشورة المهنية من األشخاص
أو نيابةً عنه ،كما أنها ال توافق على أداء أي واجب
ّ
َّ
التصرف) وفقاً لإلرشادات الواردة هنا.
التصرف (أو اإلمتناع عن
قبل
ُّ
ُّ

للنرش:

للقراء إعادة إنتاج وتوزيع هذه
كل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  ،EBRDومؤسسة  ،CDCومؤسسة التمويل الدولية  IFCعلى نشر أعمالهم ،ويجوز
ُي
ِّ
ّ
شجع ٌّ
نسب المواد إلى أصحابها األصليين وأن يتم تضمينها إخالء المسؤولية هذا.
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