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 قائمة االختصارات 

 
CFW Cash for Work  النقد مقابل العمل 
CHVs Community Health Volunteers  متطوعو صحة اجملتمع 
ESS Environmental and Social Standard  املعيار البيئي واالجتماعي 
GBV Gender Based Violence   النوع االجتماعيالعنف القائم على 
GRM Grievance Redress Mechanism   التظلمات آلية معاجلة 
LMP Labour Management Procedure  إجراءات إدارة العمالة 
M&E Monitoring and Evaluation   الرصد والتقييم 
MoPHP Ministry of Public Health and Populations  وزارة الصحة العامة والسكان 
OHS Occupational Health and Safety   الصحة والسالمة املهنية 
PCU Project Coordination Unit  وحدة تنسيق املشروع 
PPE Personal Protective Equipment   معدات احلماية الشخصية 
PWP Public Works Project (PWP)   مشروع األشغال العامة 
SFD Social Fund for Development   الصندوق االجتماعي للتنمية 
SMEPS Small Micro Enterprise Promotion Service  وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر 
TPM Third-party monitoring    الرصد ابستخدام طرف اثلث 
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 ملخص تنفيذي
نظراً ألن املشروع  كبرية  على أهنا  الصمود يف اليمن  القدرة  ألمن الغذائي و االستجابة لاملخاطر البيئية واالجتماعية ملشروع    تصنف

قدرة اإلطار البيئي واالجتماعي للوكاالت  فيما تبقى  مبخاطر وآاثر بيئية واجتماعية،  ترتبط  تدخالت اليت قد  سيقوم بدعم عدة  
مميتة أو إصاابت خطرية اليت قد حتدث يف إطار قاتلة أو  حوادث  وقوع  سوء إدارة العمال و يتمثل يف  ر  هناك خطو املنفذة حمدودة.  

ومن املتوقع أن حيدث ذلك نظرا ألن   من املشروع. 1 املكونإطار املشروع، ال سيما يف ظل التدخالت اجملتمعية كثيفة العمالة يف 
كبري ومعارفهم وخرباهتم قليلة  غري مهرة وأميني إىل حد  الذين هم    سيوفر فرص عمل مؤقتة لعدد كبري من السكان احمللينياملشروع  

املهنيةأو   والسالمة  الصحة  تدابري  تطبيق  انتقال فريوس كوروان )كوفيدمعدومة يف  بني  (  19-. عالوة على ذلك، هناك خطر 
 العاملني احملليني إذا مل تتم إدارة مواقع العمل بشكل مناسب. 

 
لتلبية أهداف ومتطلبات املعيار البيئي العمالة ملشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة الصمود يف اليمن  مت إعداد إجراءات إدارة  

العاملني  الطريقة اليت سيتم هبا إدارة  إجراءات إدارة العمالة احلالية  وكذلك قانون العمل الوطين اليمين. حتدد    ( 2رقم )  واالجتماعي 
إجراءات العمالة احلالية    الغرض الرئيسي من ميكن    (. 2ي رقم )ملتطلبات القانون الوطين واملعيار البيئي واالجتماع   اً وفقيف املشروع  

شروع ومساعدة الشركاء املنفذين على حتديد املوارد الالزمة لتلبية  واملخاطر املرتبطة ابملالرئيسية للعمالة  تطلبات  املحتديد  للمشروع يف  
خمتلفة من    اً أنواعاحلايل  سيستخدم املشروع  و .  إجراءات العمالة احلالية للمشروعيف املشروع كما هو مذكور يف    العمالةمتطلبات  

، وقد مت حتديد أعدادهم املقدرة وخصائصهم  ( دنيةوموظفو اخلدمة امل  األوليةوحمليون وعمال اإلمدادات    متعاقدونو   العمال )مباشرون
. وقد مت حتديد املخاطر البيئية واالجتماعية الرئيسية احملتملة مثل الصحة والسالمة املهنية ، واملخاطر اجملتمعية ، وتوليد  وما إىل ذلك

متت دراسة أحكام معايري البنك الدويل  .  اجلربيالنفاايت ، وخطر العنف القائم على النوع االجتماعي وعمالة األطفال والعمل  
( وقوانني العمل التابعة للحكومة اليمنية بدقة واالستشهاد هبا للوفاء  2البيئية واالجتماعية مبوجب املعيار البيئي واالجتماعي رقم )

ف والصحة والسالمة املهنية وعمالة  إىل النقاط الرئيسية يف االعتبار اليت تشمل شروط التوظي  اً مبتطلباهتا والتزاماهتا. متت اإلشارة أيض
اخلاصة ابلعمالة حبيث ميكن إاثرة أي استياء  للتظلمات  مت وضع آلية  األطفال/العمل اجلربي وما إىل ذلك كمبادئ توجيهية. وقد  

دئ توجيهية  صياغة مبا  اً حمتمل أو خماوف أو إشعار من قبل مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع. ابلنسبة للشركاء املنفذين، متت أيض
وفق وتوجيهه  ومراقبته  به  واالحتفاظ  املقاول  اختيار  يتم  أن  ميكن  حبيث  املقاول  واالجتماعي   اً إلدارة  البيئي  /    للمعيار  والقوانني 

 اإلجراءات الوطنية.  
 
 مقدمة  .1

العمالة   إدارة  إعداد إجراءات  اليمناالستجابة لملشروع  مت  الصمود يف  والقدرة على  الغذائي  وال(P176129)  ألمن  يت  ، 
( بشأن  4املعيار البيئي واالجتماعي رقم )وظروف العمل و   العمالةبشأن  (  2رقم )ضمن االمتثال للمعيار البيئي واالجتماعي  تس

اجملتمع من اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك الدويل والتشريعات واللوائح الوطنية للحكومة اليمنية، مع نفس التصنيف وصحة  سالمة  
التشغيلية.    العمالة للمخاطر مبا يتفق مع نطاق متطلبات  العام   إجراءات إدارة العمالة  الغرض  فلذلك،    اً وفقو املتوقعة والرتتيبات 
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واإلجراءات واملوارد  هبا  واملخاطر املرتبطة  املتطلبات الرئيسية للعمالة  تسهيل ختطيط وتنفيذ املشروع من خالل حتديد  احلالية يتمثل يف  
 املتعلقة ابملشروع.   العمالةالالزمة ملعاجلة قضااي 

 
 نظرة عامة على استخدام العمالة يف املشروع .2

.  وعمال حمليني وعمال اإلمدادات األوليةمتعاقدين    وعمال مباشرين    عمال( العمال إىل  2يصنف املعيار البيئي واالجتماعي رقم )
 (: 2يف املشروع على النحو احملدد يف املعيار البيئي واالجتماعي رقم ) العمالحلالية على مجيع  تنطبق إجراءات إدارة العمالة ا

سيتم تنفيذ املشروع بصورة مشرتكة ويتم إدارته بشكل مباشر من قبل كل من منظمة األغذية والزراعة    -املباشرون  العمال (أ
وبرانمج   اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرانمج  الصندوق  )الفاو(  يشملون  الذين  املنفذين  الشركاء  مبشاركة  العاملي  األغذية 

االجتماعي للتنمية يف اليمن ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر. كما يعترب موظفو الشركاء  
نشآت الصغرية واألصغر( عاملني  املنفذون )الصندوق االجتماعي للتنمية يف اليمن ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية امل

 .مباشرين
سيكون له فريق خمصص للمشروع مقره يف صنعاء ويضم مديرا للمشروع، منسق    برانمج األمم املتحدة اإلمنائي: •

وطين وأخصائيني دوليني ووطنيني يف جمال الرصد والتقييم، وفريق اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية، واإلدارة  
يدعم الفريق مكتب فرعي يف عدن ومكاتب دون إقليمية أخرى. وسيحظى املشروع بدعم من املركز  التكييفية. و 

اإلقليمي ومن اخلرباء يف نيويورك. ويقدم دعما إضافيا يف جمال املشرتايت من مالزينا. ويستند اهليكل التنظيمي  
ل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يف البلد،  للفريق إىل اخلربة املكتسبة من منح البنك الدويل السابقة املنفذة من قب

 عمال مباشرين لتنفيذ هذا املشروع.  8حيث يتم توظيف حنو 
منتشرين   فنيني ، وموظفني مقرها يف صنعاءتنسيق املشروع لسيكون هلا وحدة (: الفاومنظمة األغذية والزراعة ) •

اجلوانب    ، مبا يف ذلك مجيع اإلدارة اليومية للمشروعى لضمان  يف مكتبها الفرعي يف عدن واملراكز الالمركزية األخر 
واالجتماعية وكذلك   والبيئية  املنح االئتمانية  من  املكتسبة  اخلربة  إىل  اهليكل  هذا  وسيستند  واإلبالغ.  الرصد 

، فإن فريق الفاو يف صنعاء يدعمه فريق متخصص من  املنظمة يف البلد. عالوة على ذلك السابقة اليت نفذهتا  
الفنيني على املستوى اإلقليمي )القاهرة( واملقر الرئيسي )روما( مبا يتماشى مع إجراءات املسار السريع  اخلرباء  

 عامالً مباشراً.  34مت تعيني ما يقرب من ، بب حالة الطوارئ يف اليمناليت مت وضعها بس  3من املستوى 
ستقوم  اليت  و والقدرة على الصمود وسبل العيش،  لتغذية  برامج اميتلك الربانمج وحدات    :برانمج األغذية العاملي •

وموظفو برامج على املستوى الوطين ابإلضافة    فنييونهذه الوحدات لديها متخصصون  بتقدمي الدعم للمشروع. و 
سيغطي أخصائي و إىل مكاتب املناطق حيث يتم تنفيذ األنشطة بشكل مباشر ويقدمون الدعم للعمليات اليومية.  

، لدى الربانمج مسؤول محاية دويل  اإلجراءات الوقائية البيئية. ابإلضافة إىل ذلكمن    اً سبل العيش الوطين جزء
طري لربانمج األغذية  ، خيطط املكتب الق  ري يف الشؤون اجلنسانية. وابملثلأخصائي وطين كبوهو بصدد تعيني  
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يتلقى برانمج األغذية العاملي الدعم من أحد  ويل يف اجملال البيئي واالجتماعي.  العاملي يف اليمن لتوظيف خبري د
 قاهرة(. يف مكتبه اإلقليمي )الاإلطار البيئي واالجتماعي  املتخصصني الدوليني يف

يرأس العضو املنتدب اهليئة التنفيذية للصندوق االجتماعي للتنمية يف    اليمن:-الصندوق االجتماعية للتنمية
املكتب الرئيسي والفروع التسعة للصندوق االجتماعي، واليت تغطي مجيع حمافظات اليمن. ومن الناحية املؤسسية  

للتنمية يف  االجتماعي  للصندوق  املركزي  املكتب  املشروع،  سيقدم  تنفيذ مكوانت  الشامل يف  الدعم   صنعاء 
يف أبني وحلج وصعدة   اً وستقدم املكاتب الفرعية يف عدن وعمران واملكال الدعم والتنسيق ألنشطة املشروع أيض

، وشبوة. بينما ستوفر املكاتب الفرعية يف حجة وتعز واحلديدة الدعم والتنسيق يف حمافظاهتا. يشمل املوظفون 
املالية  يف املكات الوقائية، ومسؤول املشرتايت ومسؤول اإلدارة  الفرعية مدير فرع، ونقطة اتصال اإلجراءات  ب 

والتقييم وتقنيات املعلومات اليت تشارك يف األنشطة اليومية.    الرصد  واملسؤول الفين لإلشراف على اجلودة وموظف
. حيافظ الصندوق االجتماعي للتنمية على  سيتم تعيني موظفني إضافيني لتغطية املناطق اليت توجد هبا فجوات

نظام إدارة املخاطر    ويضم .  اإلجراءات الوقائيةواإلبالغ عن جوانب    والرصد ترتيبات مؤسسية مناسبة للتنفيذ  
للتنمية   بيئية واجتماعية وأخصائي   إجراءات وقائية   أخصائيالبيئية واالجتماعية احلايل للصندوق االجتماعي 

الفروع  املقر الرئيسي  . مخسة يف  اً عضو   15يتكون من    اً الصحة والسالمة املهنية، الذي يدير فريق وعشرة يف 
البيئية واالجتماعية، وموظف  ومسئول واحد لإلجراءة  لصحة والسالمة املهنيمسئوالن لاملختلفة.   الوقائية  ات 

يف املقر الرئيسي، ونقطتا تنسيق لإلجراءات    واحد لإلجراءات الوقائيةومساعد إداري  واحد للنوع االجتماعي  
جمموعه    الوقائية يف فرع تعز ومجيع الفروع املتبقية لديها نقطة اتصال واحدة لإلجراءات الوقائية، ومت تعيني ما

موظف يعملون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي و    400عامالً مباشراً يف هذا املشروع ) مبا يف ذلك    425
 يعملون مع منظمة األغذية والزراعة(.  اً موظف 25

اإلجراءات الوقائية البيئية واالجتماعية لديها أثنني وحدة  ،  يشتمل اهليكل على مدير  مشروع األشغال العامة: •
يغطيان اجلوانب البيئية واالجتماعية واجلنسانية ابإلضافة إىل وحدة فرعية للصحة والسالمة املهنية لتوفري موظفني  

الفرعوالتنسيق بشأن جوانب الصحة وا  والرصدالدعم الشامل   ، حيتفظ مشروع  لسالمة املهنية. على مستوى 
والسالمة املهنية. عالوة على  ال العامة جبهات اتصال بيئية واجتماعية لضمان االمتثال لتدابري الصحة  األشغ
، يتم نشر فنيي املوقع يف كل موقع لرصد االمتثال الفين للمشاريع الفرعية واإلبالغ عنها مبا يف ذلك اجلوانب  ذلك

 . اً مباشر  عامالً  53ويقدر عدد العاملني بعدد البيئية واالجتماعية ، 
سيشمل العاملون املباشرون مجيع املوظفني الذين سيضطلعون أبنشطة    وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر:  •

موظفا مع    21موظفا مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي و    20موظفا )يقسم كل منهم إىل    41املشروع حوايل  
 منظمة األغذية والزراعة(. 

 
مبن فيهم اخلرباء االستشاريون والعمال املتعاقدون ألعمال البناء وإعادة التأهيل، وهذا يشمل املقاولني    -املتعاقدونالعمال   ( ب

مزارعني من خالل نظام النقد مقابل العمل، استنادا إىل األجور اليومية   /موظفنيالذين يقومون بدورهم بتوظيف عمال/  
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.  األعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات   (2. )مثل املهندسنياليت تتطلب عمالة ماهرة    األعمال امليدانية(  1ا أييت: )للقيام مب
 من املشروع.  2.2و  1إطار املكون األعمال املتصلة ابلتدريب يف ( 3)

 
 مبن فيهم:  - العمال احملليون )اجملتمعيون( (ج

o    اللجنة اجملتمعية للقيام  الصندوق االجتماعي للتنمية و مقابل املال مقابل العمل من قبل  العمال الذي يتم تعيينهم
القدرة على  ألمن الغذائي و ل  االستجابة  مشروع . لتحقيق أهدافاحمللية   تنفيذ األنشطة من داخل اجملتمعاتب

املقاول    الضعيفة، جيب علىاحمللية  ابلنسبة للمجتمعات    لتوفري فرص عمل مؤقتة واقتصادية   يف اليمنالصمود  
 من العمال من اجملتمع احمللي. %  50توظيف ما ال يقل عن 

o   يتضطلع  ، يتعاون الربانمج مع متطوعي الصحة اجملتمعية.  من املشروع  )التغذية(   3.3ابلنسبة للمكون الفرعي
التوعية التغذوية  ، مبا يف ذلك توزيع السلع الغذائية، وجلسات  خدمات التغذيةمتطوعون الصحة اجملتمعية بتقدمي  

سوء التغذية احلاد. يقدم مكتب الصحة    تدخالت  والفحص وإحالة النساء واألطفال )دون سن اخلامسة( لدعم 
اجتماعات املراجعة الشهرية مع متطوعي  انعقاد  ل  يسه تو   الصحة اجملتمعيةداعمة ملتطوعي  ابحملافظة اخلدمات ال

الصحة اجملتمعية  لربانمج األغذية العاملي بتعيني متطوعني  التابعني  الشركاء املنفذون  ويضطلع  .  الصحة اجملتمعية 
الصحة اجملتمعية  ابلتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات احمللية. مت حتديد عملية اختيار متطوعني  

بدورة الصحة اجملتمعية اجلدد  وعي  . يتم تزويد متطملتطوعي الصحة اجملتمعية يف الدليل اإلرشادي الوطين لربانمج  
 تدريبية حول برانمج التغذية اجملتمعية. 

البناء ألي أعمال مدنية يدعمها املشروع، فضال عن    -عمال اإلمدادات األولية (د  من املرجح أن تشمل موردي مواد 
 املعدات/اللوازم الزراعية اليت ميكن إستخدامها ضمن مكوانت املشروع املختلفة. 

يف احلاالت اليت يعمل فيها موظفو اخلدمة املدنية احلكوميون فيما يتصل     :( املوظفون احلكوميون)موظفو اخلدمة املدنية   (ه
احلايل املتعلق مبوظفي  أو ترتيب التوظيف    عقد ابملشروع، متفرغني أو غري متفرغني، سيظلون خاضعني ألحكام وشروط  

عال لعملهم أو اخنراطهم يف املشروع. وقد تكون هناك حاالت ال تكون فيها  ، ما مل يكن هناك نقل قانوين فالقطاع العام 
للموظفني احلكوميني عالقة عمل ابملشروع، وابلتايل ال ميكن اعتبارهم عاملني يف املشروع. ومع ذلك، فقد يشاركون يف  

ر  يب. ويف حني ال ينطبق املعياأنشطة املشاريع بصفتهم احلكومية. على سبيل املثال، ميكن ان يشرتكوا يف نشاطات التدر 
على هؤالء األشخاص، فإن املخاطر واآلاثر احملتملة للمشروع على هؤالء األشخاص ينبغي    ( 2البيئي واالجتماعي رقم )

، مبا يف ذلك أي اعتبارات مهنية أو صحية أو تتعلق ابلسالمة. وفيما  (2للمعيار البيئي واالجتماعي رقم )تقييمها وفقا  
ووكالة تنمية املنشآت    األشغال العامةة النقد مقابل العمل، لن يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع  يتعلق أبنشط

ستعمل من خالل    ( الفاو منظمة األغذية والزراعة )بتوظيف أي موظف مدين يف هذا املشروع. بيد ان  الصغرية واألصغر  
وارد احليوانية داخل الوزارة مثل العاملني يف الصحة احليوانية  دعم بناء قدرات إدارة املعلى  الصندوق االجتماعى للتنمية  

 اجملتمعية واملديرية العامة لصحة احليوان واحلجر الصحى. 
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 خصائص عمال املشروع:  .3

حمليا. وسيتم تشجيع املقاولني على توظيف    مشروع االستجابة لألمن الغذائي والقدرة الصمود يف اليمن سيتم تعيني مجيع العاملني يف  
  املقاولونالعمال احملليني مبن فيهم العامالت إىل أقصى حد ممكن. وسيتم تكليف العامالت مبهام تتناسب مع قدراهتن. وسيكفل  

فيفة اليت ال تنطوي  ابلنسبة لألعمال اخل  عاماً   18عمال ترتاوح أعمارهم بني احلد األدىن للسن و استيفاء العمال احلد األدىن للسن،  
 . للعمال اآلخرين ابلنسبة عاما   18عمال فوق سن حمتملة، و مصادر خطر  على أي خماطر أو 

  املتطلبات من العمالة: توقيت  .4
ابلنسبة لكل أصل من أصول اجملتمع احمللي، سيتم توظيف العمال املباشرين واخلرباء االستشاريني يف مرحلة التصميم. وسيتم تعيني  
املقاولني ومهندسي اإلشراف والعمال يف بداية املشروع الفرعي. وستوفر املشاريع الفرعية أيضا فرص عمل للعمال املهرة وغري املهرة.  
قبل   الالزمني لكل نشاط  العاملني  أنه سيتم توظيف عمال مهرة، عند االقتضاء، وفقا لطبيعة األعمال. وسيتم حتديد عدد  غري 

فئة من العمال، سيصدر عقد مع مدونة لقواعد السلوك قبل بدء أي تعيني؛ ويف حال وجود عقود حالية،  تنفيذه. وابلنسبة لكل  
 ستضمن الوكالة املنفذة أن العمال ملزمون ابالمتثال ملدونة)مدوانت( السلوك ذات الصلة. 

 
 احملتملة  العمالةتقييم خماطر  .5

 وصف املشروع 5.1
اليمنية على التكيف مع أزمات األمن الغذائي وحتسني األمن الغذائي والتغذية لألسر من خالل  ويركز املشروع على بناء قدرة األسر  

زايدة توافر الغذاء وإمكانية احلصول عليه واالستفادة منه يف مناطق املشروع. ويهدف املشروع إىل أن يكون منصة قابلة للتوسع  
ل. ويشمل املشروع أنشطة تكميلية ملعاجلة اجلوانب األساسية الثالثة لألمن  للدعم الواسع النطاق لألمن الغذائي يف اليمن يف املستقب

الغذائي، مبا يف ذلك حتسني دخل األسر املعيشية )حتسني سبل احلصول على الغذاء(، واستعادة اإلنتاج الزراعي وتوسيعه )حتسني  
. ولتحقيق هذه األهداف، يتضمن املشروع مخسة عناصر،  توافر الغذاء(، وتعزيز التغذية على مستوى األسر املعيشية )حتسني التغذية(

( زايدة إنتاج  2( حتسني دخول األسر املعيشية من خالل النقد مقابل األعمال لصاحل اهلياكل األساسية لإلنتاج الزراعي. )1منها: )
( بناء القدرات إلدارة  4شية الريفية. )( حتسني احلالة التغذوية لألسر املعي3وبيع احملاصيل املغذية واملواشي واملنتجات السمكية. )

 ( إدارة املشاريع وإدارة املعارف. 5األمن الغذائي. )
 
وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،    منظمة األغذية والزراعة ،   -يهدف املشروع إىل العمل من خالل العديد من الوكاالت املنفذة  و 

مما يسمح بتصميم وتوسيع نطاق التدخالت بناًء على االحتياجات على أرض الواقع يف اليمن. سيقوم    -وبرانمج األغذية العاملي  
ال العامة ووكالة  ومشروع األشغ  ابلتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنميةمن املشروع    1برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بتنفيذ املكون  

من قبل منظمة األغذية والزراعة بدعم من الصندوق االجتماعي  من املشروع    2يتم تنفيذ املكون و تنمية املشاريع الصغرية واألصغر.  
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و   4  برانمج األغذية العاملي بينما يتم تنفيذ املكوننيقبل    من  3يتم تنفيذ املكون  وكالة تنمية املشاريع الصغرية واألصغر، و للتنمية و 
 منظمة األغذية والزراعة.  من قبل 5

 اآلاثر البيئية واالجتماعية واملخاطر الكامنة 5.2
 ابملخاطر االجتماعية ، تغطي:  املتعلقة  اآلاثر -1

 . املتعلقة بسوء االستهداف وانعدام الشفافية والتمييز ضد الفئات املهمشة والفساد يف اختيار املستفيدين من املشروع  اآلاثر ( أ)
واالعتداء اجلنسي وعمالة  والعنف القائم على النوع االجتماعي  اآلاثر املرتتبة على عدم االلتفات لالعتبارات اجلنسانية  (ب )

 خميمات عمالة مؤقتة.  أو /عادًة أبحداث كارثية و املرتبطة  يني/التحرش اجلنسي األطفال، االستغالل واالعتداء اجلنس
اآلاثر السلبية املتعلقة ابلتمييز ضد النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة أثناء اختيار املستفيدين من   (ج )

 . املشروع 
 . احلاجة الشديدة للمال بني األسر الفقريةاآلاثر املتعلقة بنقص محاية الطفل وعمالة األطفال بسبب  ( د)
اآلاثر املتعلقة ابندالع الصراع والنزاعات االجتماعية بسبب عدم مراعاة احتياجات ومصاحل خمتلف أصحاب املصلحة   (ه )

 وسوء إدارة موارد املياه واستخدامها وحقوق امللكية. 
 : ما أييت وتشمل، املخاطر البيئية -2

 . واملوارد األرضيةاالستخدام املفرط وسوء اإلدارة على الرتبة  اآلاثر املرتتبة على ( أ)
 ية( اليت ترتاكم وتلوث البيئة. النفاايت الصلبة اليت ينتجها العمال )القمامة واألكياس البالستيكالنامجة عن  التأثريات  (ب )
 األمسدة وختزينها والتخلص منها.و/أو استخدام مبيدات اآلفات  املرتبة على اآلاثر  (ج )

 وتشمل ما أييت:  لصحة والسالمة املهنية واجملتمعية، املتعلقة ابخاطر امل -3
 الكولريا. (  19-فريوس كوروان )كوفيداإلصابة ب، و أنشطة املشروع أثناء التنفيذالناجتة عن  اجملتمع  وسالمة  صحة  على  آاثر   ( أ)
 . اآلاثر املتعلقة ابلتلوث احملتمل ملصادر املياه احلالية (ب )
، واليت تؤدي إىل  أو ألسباب أخرى  ية الشخصية املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية بسبب نقص معدات احلماالتأثريات   (ج )

 . وقوع حوادث وجروح وضوضاء، وما إىل ذلك
 اآلاثر املتعلقة بتدمري البنية التحتية للخدمات العامة.  ( د)

 أييت: الرئيسية ما  العمالةتشمل خماطر 
 القسري عمالة األطفال والعمل  .1

يف أنشطة املشاريع. ومبا أن    العمل القسريتشكل األحوال االقتصادية املتدهورة خطرا يتمثل يف احتمال إستخدام األطفال و/أو  
عاما لن يستخدموا يف املشروع إال ألداء مهام    18أنشطة البناء ستتضمن أعماال خطرة، فإن األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  

اللتني صدقت عليهما اليمن(.    182و    138عاما )وفقا التفاقييت منظمة العمل الدولية    14خفيفة، ولن يستخدم أي طفل دون  
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وابملثل، لن يستخدم أي طفل أو عمل قسري أو غري طوعي أو غري مدفوع األجر يف أي أنشطة أشغال ترتبط مباشرة ابملشروع.  
يع الفرعية. ضمان أن تكون أحكام وشروط هؤالء العمال متوافقة مع متطلبات القانون الوطين  وسيتوىل العمال احملليون تنفيذ املشار 

 . والعمل القسريفيما يتعلق بعمالة األطفال ، وال سيما إجراءات إدارة العمالة احلالية ومتوافقة مع 
 

 تدفق العمالة .2
القدرات التقنية لدى اجملتمع احمللي من الشريك/املقاول  يف بعض احلاالت، سيتطلب عدم توفر العمال أو االفتقار إىل املهارات و 

املنفذ جلب عمال مهرة من خارج منطقة املشروع. ويتفاقم هذا التدفق بفعل تدفق أشخاص آخرين )"األتباع"( ممن يتبعون القوة  
خماطر تدفق اليد العاملة    العاملة الوافدة هبدف بيعهم سلعا وخدمات، أو سعيا وراء فرص عمل أو أعمال جتارية، ويقدر مستوى

العاملة، وميكن لتدفق   اليد  على أنه "معتدل". وتسمى اهلجرة السريعة للعمال واألتباع إىل منطقة املشروع وتوطينهم فيها بتدفق 
أو انئية أو  العمال واألتباع أن يؤدي إىل آاثر إجتماعية وبيئية ضارة على اجملتمعات احمللية، ال سيما إذا كانت هذه اجملتمعات ريفية 

صغرية. وقد تشمل هذه اآلاثر الضارة زايدة الطلب على اخلدمات االجتماعية والصحية احمللية وزايدة التنافس عليها، وكذلك على  
السلع واخلدمات، مما ميكن أن يؤدي إىل إرتفاع األسعار واالكتظاظ يف أوساط املستهلكني احملليني، وزايدة حجم حركة املرور وزايدة  

وقوع احلوادث، وزايدة الطلب على النظام اإليكولوجي واملوارد الطبيعية، والصراعات االجتماعية داخل اجملتمعات وفيما بينها، خطر  
 وزايدة خطر انتشار األمراض املعدية، وزايدة معدالت السلوك غري املشروع واجلرمية والعنف القائم على النوع االجتماعي. 

العاملة احمللية ومستوى مهاراهتا، سيتم تعيني نسبة من العاملني الالزمني للمشروع حمليا. وهذا أسهل عموما  وحبسب حجم القوى  
ابلنسبة للعمال غري املهرة، يف حني أن املوظفني األكثر ختصصا )املطلوب عادة أبعداد أصغر( غالبا ما يتم تعيينهم من أماكن  

 أخرى.
اإلمن املتحدة  األمم  برانمج  والصندوق  وسيكفل  العامة  األشغال  ومشروع  العاملي  األغذية  وبرانمج  والزراعة  األغذية  ومنظمة  ائي 

العمل   القرار األولية للمشروع، وسيواصلون  االجتماعي للتنمية إشراك ومشاركة اجملتمع احمللي بشكل شفاف خالل عملية صنع 
 شف الفعال عن املعلومات وإشراك اجملتمع احمللي. لضمان الكآلية التظلمات بشكل روتيين طوال فرتة املشروع من خالل 

 
 اجلنسيني / التحرش اجلنسي:  واالعتداءالعنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل  .3

مع استمرار وجود فجوات بني اجلنسني حىت قبل النزاع )على سبيل املثال ، يف التعليم ، والقيود القانونية على التنقل وصنع القرار ،  
وائق اليت حتول دون مشاركة املرأة يف القوى العاملة واحلياة السياسية ، وقلة فرص التعبري عن الرأي والعمل أبجر ونشاط رايدة  والع

األعمال( ، النساء أكثر عرضة للتحدايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية اليت تنجم عن الصراع ، وابلتايل ينبغي الوصول بشكل  
النقد لتحسني قوهتن الشرائية للغذاء والضرورايت األساسية. تتأثر الفجوات الصارخة بني اجلنسني وتندرج يف  استباقي للوصول إىل  

العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل اجلنسي واالستغالل    ما تزداد خماطر  اً سياق معايري جنسانية حمافظة وصارمة. غالب
يف حاالت تدفق العمالة وعند إنشاء معسكرات عمل مؤقتة. ملعاجلة هذه القضااي ، يتضمن املشروع    اً اجلنسي والنزعة اخلطرة أيض

ه توفري فرصة متساوية للنساء لالستفادة  إجراءات حمددة ومعايري تصميم لضمان دمج ومشاركة املرأة. ستضمن معايري التصميم هذ
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من فرص العمل )على سبيل املثال ، استهداف األسر اليت تعوهلا نساء ، والسماح ابملرونة يف ساعات العمل ، وتوفري رعاية األطفال  
 كذلك نوع التدخل. والنساء والشباب كمجموعات ضعيفة حمددة يف االستهداف و   اً يف املوقع(. يتم إدراج األشخاص النازحني داخلي

اجز  ومع إستمرار الثغرات اجلنسانية القائمة حىت قبل النزاع )أي يف التعليم، والقيود القانونية املفروضة على التنقل وصنع القرار، واحلو 
وأن املأجور  التعبري عن الرأي والعمل  السياسية، وقلة فرص  العاملة ويف احلياة  القوى  املرأة يف  شطة تنظيم  اليت حتول دون مشاركة 

املشاريع(، فإن املرأة أكثر عرضة للتحدايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية اليت تنجم عن الصراع، وينبغي ابلتايل الوصول إليها 
بشكل استباقي للحصول على النقد لتحسني قدرهتا الشرائية من أجل الغذاء والضرورايت األساسية. وتتأثر الفجوات الصارخة بني  

النوع االجتماعي  اجلنسني اب القائم على  العنف  ما يزداد أيضا خطر  احملافظة والصارمة وحتدد يف إطارها. وكثريا  ملعايري اجلنسانية 
. وملعاجلة هذه  للعمال واالستغالل واالعتداء اجلنسيني/التحرش اجلنسي، يف حاالت تدفق اليد العاملة، وعندما تنشأ خميمات مؤقتة

راءات حمددة ومعايري تصميم لضمان إدماج املرأة ومشاركتها.  وسوف تضمن معايري التصميم هذه  املسائل، يتضمن املشروع إج
إاتحة فرصة متساوية للمرأة لالستفادة من فرص العمل )على سبيل املثال، إستهداف األسر املعيشية اليت تعيلها اإلانث، وإاتحة  

فال(. ويدرج إعتبار املشردين داخليا والنساء والشباب كفئات ضعيفة حمددة  املرونة يف ساعات العمل، وتوفري الرعاية يف املوقع لألط
 يف االستهداف ويف نوع التدخل. 

وسيكفل املشروع تعميم التدخالت املراعية لالعتبارات اجلنسانية يف مجيع عناصر املشروع، وهتيئة سبل العمالة واملشاركة يف اجملتمع،  
القدر  بناء  القيود االجتماعية.  واالضطالع بدور رئيسي يف  الرزق، وختفيف  الصدمات، وحتسني سبل كسب  التكيف مع  ة على 

ويكتسب هذا أمهية يف السياق القطري احلايل ألن متكني املرأة من إمكاانهتا اإلنتاجية الكاملة ميكن أن حيقق مكاسب هائلة يف  
 التعليم والعمالة واحلصول على اخلدمات. احلد من العنف القائم على النوع االجتماعي، والفجوات بني اجلنسني يف 

وسيتطلب أيضا تدريب أصحاب املصلحة واجملتمعات احمللية على املخاطر املتعلقة بعمالة األطفال والتمييز القائم على نوع اجلنس،  
السلوك اليت جيب    والعنف القائم على النوع االجتمعي واالستغالل واالعتداء اجلنسيني، وخمتلف مسارات اإلحالة، ومدونة قواعد 

أن يوقع عليها مجيع العمال، وآلية التظلمات املرتبطة ابملشروع ملنع هذه املخاطر وختفيف حدهتا )مثل تلك املرتبطة بتدفق اليد  
 العاملة، وخميمات العمل املؤقتة، وما إىل ذلك(. 

 اجملتمع: وسالمة صحة  .4
وأعضاء املنظمات اجملتمعية ابلتفاعل مع اجملتمعات  )الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة(  سيقوم الشركاء املنفذون  

احمللية إلطالعها على املشاريع الفرعية ودعمها إلعداد الطلبات. ومن شأن هذه التفاعالت أن تزيد من خطر التعرض للفريوس  
عات، ال سيما إذا مل يتم االلتزام ابلنظافة املناسبة واحتياطات السالمة وإجراءات  ابلنسبة هلؤالء العمال واملخاطر ابلنسبة للمجتم 

التباعد االجتماعي. ولذلك، جيب جتنب األنشطة اليت جتمع بني جمموعات من الناس، ما مل تكن هناك ضرورة مطلقة، وعندئذ  
 فقط مع االحتياطات. 

احمللية سلب اجملتمعات  تتأثر  قد  إىل ذلك،  واستخدام  وابإلضافة  واحلفر  واإلضاءة  واملرور  واملخلفات  الضوضاء  املشروع:  ا أبنشطة 
مبيدات اآلفات والتخزين والتخلص منها، وما إىل ذلك. وقد يؤدي ذلك إىل إختاذ إجراءات سلبية جتاه عمليات املشاريع مثل  

كاء املنفذون تدابري رقابة لتفادي اآلاثر اليت  إغالق الطرق ومنع العمال أو املوردين من دخول موقع العمل. وال بد أن ينفذ الشر 
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خيلفها املشروع على اجملتمعات احمللية واحلد منها إىل أدىن حد. وجيري التدريب على مكافحة اآلفات، واالستخدام الصحيح ملبيدات  
الوقاية الشخصية. وك تدبري للتخفيف من حدة  اآلفات و/أو النفاايت اخلطرة حيواي وختزينها والتخلص منها، واستخدام معدات 

 اآلفات، وضعت خطة إلدارة اآلفات. 
وستنفذ دورات تدريبية خاصة وتدابري للتخفيف من حدة احلوادث األمنية مثل اهلجمات املسلحة واحتجاز الرهائن أو االختطاف  

احمللية واجملتمعات احمللية. ويرد  واالحتجاز غري القانوين والتفجريات واالضطراابت/النزاعات العنيفة بني الشريك املنفذ والسلطات  
 توضيح للتفاصيل بشكل أكرب يف إجراءات إدارة العمالة. 

 
 : الصحة والسالمة املهنية .5

يظل هناك خطر من وقوع بعض احلوادث اليت تؤدي إىل اإلصاابت، وخباصة التسمم أو اإلصاابت األخرى النامجة عن إستخدام  
مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية األخرى، فضال عن حوادث/إصاابت مكان العمل. وبشكل عام، سوف تعتمد املخاطر على نوع  

يذها. سيتعرض العمال وأفراد اجملتمع احمللي ملخاطر مهنية متعلقة ابلصحة والسالمة، مبا يف  أعمال املشاريع الفرعية اليت سيتم تنف
 ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 

 خماطر احلفرايت  •
 ة نقص / االستخدام غري املالئم ملعدات احلماية الشخصي •
 ساعات العمل املفرطة  •
 واملذيبات واملزلقات والوقود واملبيدات واألمسدة الكيماوية( التعرض للمواد الكيميائية )مثل الدهاانت  •
 حوادث املرور •
 رفع األشياء الثقيلة  •
 التعرض لعوامل البناء احملمولة جوا  •
 خماطر متعلقة ابالستخدام أثناء البناء •

 
والتخلص من النفاايت وإدارهتا، واستخدام    الصحة والسالمة املهنيةوسيتطلب التخفيف من هذه املخاطر التدريب الكايف على  

 . اآلمنة  اآلالتواستخدام وسائل النقل و معدات احلماية الشخصية، 
 
 الشروط واألحكام  .6

قامت  إىل االتفاقيات الدولية و انضمت  قامت اجلمهورية اليمنية بصياغة سياسات وإنشاء مؤسسات ومسؤوليات إلدارة العمل، و 
( حقوق وأجور العاملني يف القطاع اخلاص  م1995لسنة    5قانون رقم  ال. ينظم قانون العمل )طاعالقتشريعات وإجراءات  بتطوير  

وقانون الضمان  م  1991( لسنة  25رقم )  ، ينظم قانون التأمني واألجورهنية وسالمتهم. ابإلضافة إىل ذلك ومحايتهم وصحتهم امل
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لحكومية  للقوانني العمل    اً الشروط واألحكام التالية على العمال وفقتعويضات التقاعد. تنطبق  م  1991( لسنة  26رقم )  االجتماعي
يف حالة وجود اختالفات بني التشريعات الوطنية واللوائح واملبادئ    (.(2رقم )  اليمنية )ابإلضافة إىل أحكام املعيار البيئي واالجتماعي 

 . ك الدويل ، سيتم تطبيق األحكام األكثر صرامة التوجيهية لوكاالت األمم املتحدة واملعايري البيئية واالجتماعية للبن
 اتفاقية العمل:

يتعني على مجيع أصحاب العمل الدخول يف اتفاقية عمل كتابية مع موظفيهم. تعترب مدة عقد العامل اليمين غري حمددة املدة ما مل  
ينص على خالف ذلك ابالتفاق بني الطرفني. عند توقيع عقد العمل ، قد خيضع العامل لفرتة اختبار ال تتجاوز ستة أشهر مع 

 املنصوص عليه يف العقد. ال جيوز تشغيل العامل حتت التجربة أكثر من مرة لنفس الوظيفة. نفس صاحب العمل ، على النحو 
 ساعات العمل:

ساعة يف األسبوع. توزع ساعات العمل األسبوعية على ستة   48جيب أال تتجاوز ساعات العمل الرمسية مثاين ساعات يف اليوم أو 
)ستة( أايم متتالية يف األسبوع )يف يوم عادة    6أي موظف أن يعمل أكثر من أايم عمل يليها يوم راحة أبجر كامل. ال ي طلب من 

ساعة متتالية إجازة. ال جيوز أن تزيد ساعات العمل    24دون أن يتم منحه    عطلة أو مت االتفاق على أنه يوم عطلة( ،   اً ما يكون يوم 
 ساعة يف األسبوع.  36الرمسية يف شهر رمضان عن ست ساعات يف اليوم أو 

 الفصل:
بشكل غري عادل ، دون سبب. يوفر القانون قائمة ابإلجراءات التأديبية اليت ميكن اختاذها بشكل معقول  ال جيوز فصل املوظف  

املوظف بسبب سوء السلوك واليت جيب عادة استنفادها قبل أي فصل. حيظر على صاحب العمل إهناء عقد العمل يف احلاالت  ضد  
 التالية:

 خالل أي إجازة للعامل.  •
العامل خمالفة أخرى  • التحقيق أربعة أشهر ما مل يرتكب  العمل والعامل على أال يتجاوز  أثناء التحقيق يف نزاع بني صاحب 

 صله. تستوجب ف
 أثناء احتجاز العامل من قبل اجلهات املختصة على خلفية عمله ، حلني صدور قرار هنائي يف املوضوع.  •

 األجور واخلصومات: 
على أن احلد األدىن لألجر املستحق للعامل جيب أال يقل عن احلد األدىن لألجر الذي    ( 5)  ، تنص املادةيف قانون العمل اليمين

على أساس معدالت اإلنتاج ابلقطعة عن    اً مل الذي يتقاضى أجر للعا  األدىن   اليومي  األجرال يقل متوسط  تدفعه إدارة الدولة. جيب أ
ت دفع على أساس شهري أو  اليت ال  للعمال  اليومية  سب األجور  املعنية. حت  الصناعة  أو  اليومي لألجر احملدد للمهنة  احلد األدىن 

ل العام  ى نفس صاحب العمل خال لد  الفعلي   العمل   أايم  عن   نظرائهم   يكسبها  اليت   األجور أسبوعي أو يومي على أساس متوسط  
املاضي أو خالل فرتة خدمتهم إذا كانت أقل من سنة واحدة. جيوز تغرمي املوظف بسبب التغيب عن العمل أثناء ساعات العمل  

 الرمسية ، وختصم هذه الغرامة من أجره وتتناسب مع الوقت الذي يتغيب فيه عن العمل. 
 يكون احلد األدىن لألجر املستحق للعامل على النحو التايل: 
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مل املباشر ملوظفي الشريك املنفذ ومكافأة املستشار وفقاً لعقود العمل. سيتم حتديد األجر الشهري مبا يتماشى مع مستوى  الع •
 املسؤوليات. 

العمال املتعاقدون على أساس األجور اليومية اليت يدفعها املقاول مبا يتماشى مع معدالت السوق احلالية املدفوعة للعمالة املاهرة   •
هرة أو غري املاهرة. قد ختتلف األسعار اليومية من حمافظة إىل أخرى ؛ وابلتايل ، جيب أن تكون معادلة لألجور أو شبه امل

 املدفوعة يف املوقع احملدد. 
لدليل عمليات يف حالة    اً سيتم دفع أجور العاملني اجملتمعيني على غرار العمال املتعاقدين يف حالة مشروع األشغال العامة ووفق •

الصندوق االجتماعي للتنمية النقدية مقابل العمل هو آلية ذاتية االستهداف مما  املتبع يف  نهج الاالجتماعي للتنمية.  الصندوق 
 يعين أن املبالغ النقدية املشروطة اليومية لكل عامل )مستفيد( أقل من سعر السوق. 

 العمل اإلضايف:
املوظفني ابلعمل اإلضايف إال إذا مت االتفاق على ذلك يف اتفاقية العمل.  ( من قانون العمل على عدم مطالبة 50تنص املادة )

سب أجور العمل اإلضايف ابملعدالت التالية:   حت 
 أجر ساعة ونصف الساعة األساسي لكل ساعة عمل إضايف يف أايم العمل العادية.  •
ايم العطل الرمسية واإلجازات ، ابإلضافة إىل  أجر ساعتني أساسي لكل ساعة عمل إضايف ليالً ويف يوم الراحة األسبوعية ويف أ •

 استحقاق األجر املعياري عن هذه اإلجازات. 
 

معدالت العمل اإلضايف للعمال املباشرين منصوص عليها يف السياسة الداخلية للشركاء املنفذين واليت تتماشى مع لوائح القانون  
بناًء على تسليم مهام حمددة يف غضون فرتة زمنية حمددة ، وابلتايل  العمال احملليني  و   املتعاقدينالوطين. سيتم دفع أجور العمال  

ري ذي صلة. ومع ذلك ، ال ي طلب من املوظفني العمل لساعات إضافية إال إذا مت االتفاق على ذلك يف  فإن العمل اإلضايف غ
 ساعة يف اليوم.  12اتفاقية العمل. جيب أال تتجاوز ساعات العمل سواء أكانت عادية أم إضافية 

 توظيف النساء:
ة مع الرجل يف مجيع اجلوانب دون أي متييز ، وأنه جيب  ( على أن املرأة متساويم1995لسنة    5القانون رقم  ينص قانون العمل )

احلفاظ على املساواة بني العاملني من النساء والرجال يف التوظيف والرتقية واألجور والتدريب  والتأمني االجتماعي. كما ينظم وقت  
 العمل للحوامل. 

قوق وواجبات وعالقات العمل ، دون أي متييز. كما  جيب أن تكون املرأة متساوية مع الرجل فيما يتعلق جبميع شروط التوظيف وح
جيب أن تكون املرأة متساوية مع الرجل يف التوظيف والرتقية واألجور والتدريب والتأهيل والتأمني االجتماعي. وال تعترب من قبيل  

 التمييز اشرتاطات الوظيفة أو املواصفات املهنية.
الشهر السادس من محلها وخالل األشهر الستة األوىل اليت تلي عودهتا إىل العمل بعد    ال جيوز تكليف املرأة بعمل إضايف اعتباراً من

 إجازة الوضع. 
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 واالعتداء اجلنسيني / التحرش اجلنسي: العنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل 
اسرتاتيجية   ت، وأعدم1984ز ضد املرأة )سيداو( يف عام  على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي ت اجلمهورية اليمنيةصادق

. مت تفويض تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  م2015، واليت مت حتديثها يف عام  م1997وطنية لتنمية املرأة يف عام  
. بناًء على التعديالت اليت اقرتحتها اللجنة الوطنية  م(2009لسنة    55رقم    رسوم ضد املرأة إىل الوزارات واهليئات ذات الصلة )امل

 لالتفاقية.  اً لضمان بناء التوازن بني اجلنسني وفق  قانوانً  24للمرأة ، مت تعديل 
 

ة بني اجلنسني  إىل أقصى حد ممكن ، سيعمل املشروع على تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والسعي للحد من عدم املساوا
 يف الوصول إىل املوارد وفوائد التنمية والتحكم فيها. 

واحلصول على   ستضمن املشاريع الفرعية أن يكون كل من النساء والرجال قادرين على املشاركة بشكل هادف ومنصف •
 واحلصول على منافع اجتماعية واقتصادية مماثلة.  فرص متكافئة للوصول إىل موارد املشروع ، 

 لن متيز املشاريع الفرعية ضد النساء أو الفتيات أو تعزز التمييز القائم على النوع االجتماعي و / أو عدم املساواة.  •
لالستغالل واالعتداء  ستضمن املشاريع الفرعية وجود تدابري احرتازية ملنع تعرض املستفيدين والعاملني واملتضررين  •

 اجلنسيني. 
ستضمن املشاريع الفرعية وجود تدابري احرتازية ورقابية ملنع تعرض املستفيدين والعاملني واملتضررين ملخاطر الصحة   •

 والسالمة. 
 

الستغالل  من العناصر الرئيسية يف مدونة قواعد السلوك العقوابت اليت ميكن تطبيقها إذا مت أتكيد أن املوظف هو مرتكب جرائم ا 
. جيب أن تكون العقوابت متناسبة مع االنتهاك. قبل فرض العقوابت ، إذا قام العامل إباثرة  التحرش اجلنسيواالنتهاك اجلنسيني / 

  اً طعن ذي مصداقية لالنتهاك املزعوم مبدونة قواعد السلوك ، جيب على صاحب عمل العامل وضع العامل يف إجازة إدارية انتظار 
 وعادلة لتحديد صحة االدعاء )االدعاءات( املذكورة. تتضمن أمثلة العقوابت احملتملة ما يلي: ملراجعة كاملة 

 حتذير غري رمسي -
 حتذير رمسي -
 تدريب إضايف  -
 . خسارة ما يصل إىل راتب أسبوع واحد -
عن شهر واحد حبد أقصى ستة    تعليق العمل )إما إجازة إدارية على النحو الوارد أعاله أو بدون دفع الراتب( ، ملدة ال تقل  -

 أشهر.
 .  الفصل من العمل -
 اإلحالة إىل الشرطة أو السلطات األخرى حسب االقتضاء.  -
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واقرتاح تدابري  االستغالل واالعتداء اجلنسيني/التحرش اجلنسي    عالوة على ذلك ، جيب أن حتدد الواثئق البيئية واالجتماعية خماطر
 دارة البيئية واالجتماعية للمشروع. الوقاية والتخفيف خاصة من خالل خطة اإل

 القسري:األطفال والعمل  الةحظر عم
سنة( يف   15يعترب القانون أن القاصر هو شخص دون سن اخلامسة عشرة. وحيظر تشغيل شاب )أي ذكر أو أنثى دون سن  •

األدىن لسن األعمال اخلطرة  ( على أن احلد  52)م 2013  لسنة  ( 11)  من القرار الوزاري رقم  7العمل الصناعي. تنص املادة 
ظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن    .اً عام  18هو   االخنراط يف أي نوع من العمل يف    ا  عام  18ومع ذلك ، ُيح

 املشروع. 
لسنة    7القانون رقم  بشأن احلد األدىن لسن االلتحاق ابلعمل )  (138) اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   ت صادق •

 . حتدد االتفاقية حداً أدىن لسن االلتحاق ابلعمل. م(2001
بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال. يشري إىل عمل األطفال    (182)  اليمن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   تكما صادق •

ويتدخل يف تعليمهم من خالل حرماهنم من    ،لألطفال   اً وضار   اً أو أخالقي  اً اجتماعي  أو   أو جسدايً   اً على أنه عمل خطري عقلي
أو مبطالبتهم مبحاولة اجلمع بني االنتظام يف    ، فرصة الذهاب إىل املدرسة ، من خالل إجبارهم على ترك املدرسة قبل األوان

 املدرسة والعمل الشاق املفرط. 
 . العمال احملليني )اجملتمعيني( ، و اإلمدادات األوليةن ، والعمال املتعاقدين ، وعمال تنطبق هذه األحكام على: العمال املباشري

االخنراط يف أي نوع من الوظائف. ومن مث جيب التحقق من األدلة املستندية    اً عام   18حيظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن  
 )جواز السفر أو بطاقة اهلوية أو شهادة امليالد( جلميع العمال قبل إشراكهم يف أنشطة املشروع. 

 الصحة والسالمة املهنية  6.1
( من ذات  113رقم )  للمادة  اً مة املهنية. وفقيورد الفصل التاسع من قانون العمل اليمين تفاصيل اإلطار القانوين للصحة والسال

التأكد من أنه يفي مبتطلبات السالمة والصحة املهنية اليت سيتم فحصها    اً جديد  اً جيب على أي صاحب عمل يبدأ مشروعالقانون،  
 من قبل الوزارة املختصة. 

لضمان الصحة والسالمة املهنية. يف حالة اإلصابة  من قانون العمل اليمين خمتلف الشروط اليت جيب تطبيقها    (114رقم )  تسرد املادة 
 املهنية ، ال جيوز ألصحاب العمل خصم التكاليف املتعلقة هبذه اإلصاابت من أجور املوظف. 

خماوف املتفجرات على النحو التايل: جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ضد خماطر الضوء املفرط والضوضاء  (  114)كما تناولت املادة  
 الضار أو اخلطري واالهتزاز وتغري الضغط اجلوي داخل مكان العمل ، مبا يف ذلك أي خطر انفجار. واإلشعاع 

 يلتزم الشركاء املنفذون ابلقواعد التالية:
 جيب احلفاظ على شروط الصحة والسالمة يف مكان العمل مبا يتوافق مع متطلبات السالمة والصحة املهنية. •
 هوية ومضاءة بشكل كاٍف أثناء ساعات العمل. جيب أن تكون أماكن العمل جيدة الت •
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جيب اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال من مثل هذه األضرار اليت قد تلحق بصحتهم بسبب الغاز أو الغبار أو   •
 الدخان أو أي انبعااثت أو نفاايت أخرى حيتمل تصريفها. 

 ات واآلالت مبا يف ذلك خماطر االهنيار. جيب اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال من خماطر املعد  •
 جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ضد األخطار الطبيعية واألضرار مبا يف ذلك الصحة والرطوبة والربودة.  •
 جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ضد خماطر اإلضاءة املفرطة والضوضاء وأي خماطر انفجار.  •
 جيب توفري مراحيض ودورات مياه يسهل الوصول إليها ، كما جيب توفري مراحيض ودورات مياه منفصلة للعامالت.  •
 جيب توفري إمدادات مياه الشرب املالئمة واليت يسهل الوصول إليها الستخدام العامل.  •
احلرائق مبا يف ذلك خمارج الطوارئ اليت جيب  جيب اختاذ االحتياطات الالزمة للتعامل مع احلرائق وتوفري معدات مكافحة   •

 احلفاظ عليها يف حالة عمل يف مجيع األوقات. 
 ساعة.  48-24جيب تسجيل احلوادث واألمراض املهنية يف سجل وإخطار فريق البنك الدويل هبا يف غضون  •
عدم استخدام أي  املنفذين  الشركاء    استخدام املتفجرات يف هذا املشروع وسيضمنلعاملي الشركاء املنفذين  ال ي سمح   •

 متفجرات يف أي أنشطة مشروع فرعي. 
 

 ال يقتطع الشركاء املنفذون أي مبلغ من أجورهم مقابل: 
 .توفري األجهزة واملعدات واملالبس الواقية حلماية العمال من التعرض لإلصاابت واألمراض املهنية •
نح للعمال عن العمل يف ظروف ضارة بصحتهم ، أو   • أي وجبات تقدم هلم وفقاً ملتطلبات السالمة والصحة  أي عالوات مت 

 املهنية.
بشكل منتظم أو غري ذلك ، على النحو الذي تقتضيه متطلبات   النفقات املتكبدة على حساب الفحوصات الطبية للعمال ، •

 السالمة والصحة املهنية.
 توفري معدات اإلسعافات األولية يف مكان العمل.  •

 
العمال سيستخدمون  ابإلضافة إىل ذلك البيئية واالجتماعية التأكد من أن  املنفذين مبوجب خطة اإلدارة  ، سي طلب من الشركاء 

اسية ، وتلقي التدريب األساسي على السالمة واإلجراءات الوقائية األخرى على النحو املنصوص عليه يف  معدات السالمة األس 
 ، سيتعني على الشركاء املنفذين: . ومع ذلك اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروععمل إطار 
 ة املهنية ، التأكد من وجود مستوى مناسب من اإلدارة واملوارد لالمتثال ملتطلبات الصحة والسالم •
 توفري التزام واضح وقيادة للصحة والسالمة املهنية ،  •
 . حتديد وتقييم املخاطر وتطبيع األنشطة )القواعد والتعليمات واإلجراءات( •
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 واألحداث. حتليل مجيع احلوادث  •
 رات أداء الصحة والسالمة املهنية.تقييم مؤش •
 ألنظمة الصحة والسالمة املهنية. إجراء عمليات التدقيق الداخلي   •
 مة املهنية.  تقييم متطلبات التدريب على الصحة والسال  •
 إجراء املتابعة الطبية للعاملني بعد احلوادث.  •

 
 ( 19- بشأن فريوس كوروان )كوفيد  الصحة والسالمة املهنية احملددة  6.2

 . اإلمدادات األولية والعمال احملليني والعمال املتعاقدين وعمال  املباشرينالعمال  تنطبق هذه األحكام على:
 وسيتم رفض دخول العمال املرضى إىل مباين املكتب. املشروع،  سيتم تقييم الظروف الصحية للعمال قبل إشراكهم يف •
 التصال بني العمال واجملتمع / اجلمهور. سيتم تقليل الدخول / اخلروج إىل املوقع أو مكان العمل ، وسيتم اختاذ تدابري للحد من ا •
ن فريوس كوروان  سيتم تنفيذ تدريبات للعمال على النظافة والتدابري الوقائية األخرى ، واسرتاتيجية اتصال لتحديثات منتظمة ع  •

 (. 19-)كوفيد
 سيتم إجراء تعديالت على ممارسات العمل لتقليل عدد العمال وزايدة التباعد االجتماعي.  •
 إلرشادات منظمة الصحة العاملية(.  اً وضع ومتابعة اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف حالة مرض العامل )وفق سيتم  •
سيتم توفري مرفق لغسل األيدي والصابون و / أو املطهر املعتمد على    ،  إمدادات كافية من معدات احلماية الشخصية )األقنعة( •

 الكحول يف مباين املكتب / مواقع العمل. 
 العمال احملليون )اجملتمعيون(   6.3

الذين يعينهم املقاول يف عملية االختيار، ابلتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية   العمال احملليون هم أعضاء يف اجملتمع احمللي 
عمال مهرة وغري مهرة    ومشروع األشغال العامة واللجنة اجملتمعية املنتخبة للمشروع الفرعي. وينقسم العاملون يف اجملتمعات احمللية إىل

للعمل يف أصول اجملتمع كمتطوعني يف جمال الصحة اجملتمعية. والعاملون يف اجملتمعات احمللية هم عمال طوعيون يتقاضون أجرا نقداي  
مقابل العمل، وال ميكن توظيفهم أو إكراههم على العمل كرهينة. وحيث أن أهداف املشروع تشمل توفري فرص عمل مؤقتة وفرص  

يف املائة من اليد العاملة اليت ستوظفها اجملتمعات احمللية.    50صادية للمجتمعات الضعيفة، فقد حدد املشروع ما ال يقل عن  اقت
ملزم مبوجب العقد    واملقاولويقوم املقاول بتوظيف هؤالء العمال على أساس األجور اليومية وفقا ملعدالت السوق احمللية احلالية.  

، وخطط االستجابة الطارئة للحوادث لضمان محاية العمال. ويشجع املقاول  الصحة والسالمة واملهنية، وتدابري  بتوفري التأمني الالزم
على توظيف النساء للعمل يف اجملتمع ابلقدر املمكن للعمل وللتوقيت املناسب للعامالت. ولن ميارس املقاول أي نوع من التمييز  

 ، داخل اجملتمعات احمللية. توسيشمل املشردين داخليا والفئات املهمشة، إن وجد يف إستقدام العمال من اجملتمعات احمللية 
 
 املوظفون املسؤولون  .7
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وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية  )الفاو(  سيتم تنفيذ وإدارة املشروع بشكل مشرتك من قبل منظمة األغذية والزراعة  
حتسني دخول األسر املعيشية من خالل النقد مقابل  (  1: )لتحقيق األهداف اخلمسة التاليةشركائها املنفذين  العاملي من خالل  

دة إنتاج وبيع احملاصيل املغذية  زاي(  2. )برانمج األمم املتحدة اإلمنائي(يتم تنفيذه من قبل  لإلنتاج الزراعي )للبنية التحتية  العمل  
حتسني احلالة التغذوية لألسر املعيشية الريفية  (  3. )من قبل منظمة األغذية والزراعة( سيتم تنفيذه  واملواشي واملنتجات السمكية ) 

منظمة األغذية  ل  يتم إدارته من قببناء قدرات إدارة األمن الغذائي )(  4. )برانمج األغذية العاملي(يتم تنفيذه من قبل  الضعيفة )
 من قبل منظمة األغذية والزراعة(.  يتم تنفيذه إدارة املشاريع وإدارة املعارف )( 5. )والزراعة( 
املنفذون  ستقوم   وشركاؤها  الثالث  املنفذة  والسالمة  بتعيني  الوكاالت  الصحة  موظفو  فيهم  )مبن  ومسؤولني  متخصصني  موظفني 

الوقائية  املهنيتني،   الوقائية  البيئية  واإلجراءات  واإلجراءات  على  واالجتماعية  القائم  االجتماعي/االستغالل  نوع  الاجلنسانية/العنف 
إدارة  واالعتداء اجلنسيني  تنفيذ إجراءات  إدارة  ال  العمالة ( مسؤولني عن  بيئية واالجتماعية ورصدها واإلبالغ عنها دوراي.  واملعايري 

البيئة واجملتمع التابعون للوكاالت املنفذة ابلتنسيق والتعاون والتواصل بصورة دورية،  املعنية/موظفو  وسيقوم موظفو الصحة والسالمة  
ن ابلقوة واملشاركة، ملختلف العناصر  يتسماوالرصد واإلبالغ اللذان  التنفذ األفضل  من خالل جلنة مشرتكة حلماية املشاريع، ولضمان  

 ونظم الوكاالت املنفذة. 
 

 إشراك وإدارة عمال املشروع •
سيقوم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي ابإلشراف على الشركاء املنفذين ودعمهم  

لتنفيذ املهام احملددة للمشروع.    ووكالة تنمية املشاريع الصغرية واألصغر(     )الصندوق االجتماعي للتنمية ، ومشروع األشغال العامة 
والتأكد من أن مجيع تدابري العمل املتخذة يف املواقع اليت يتم فيها    إدارة الشركاء املنفذين هي املسؤولة عن توظيف عمال املشروع ، 

العاملي وشركاؤهم  ويكون  تنفيذ أنشطة املشروع الفرعي.   برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية 
 املنفذون مسؤولون عن: 

 . مالتوجيه العإجراءات إدارة العمالة احلالية يف تطبيق  -
 . عند الضرورة يف سياق إعداد وتطوير وتنفيذ املشروعاإلجراءات احلالية  حتديث  -
 . االحتفاظ بسجالت التوظيف وعملية التوظيف للعمال املباشرين -
الصحة والسالمة املهنية مراقبة استيفاء معايري الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل مبا يتماشى مع تشريعات   -

 الوطنية.
 . تدريب العاملني يف املشروع على الصحة والسالمة املهنية رصد -
 ضمان اإلدارة املشرتكة يف إدارة املقاولني اجملتمعيني مع جلنة اجملتمع واملقاولني املباشرين.  -
  العمال املتعاقدين والعمال املتعاقدين تطوير وتنفيذ آلية تظلم العمال ومعاجلة التظلمات الواردة من العمال املباشرين   -

 من الباطن والعمال احملليني. 
 . من قبل مجيع العاملني ع مدونة قواعد السلوك يوقت -
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 املقاولني من الباطن   /إشراك وإدارة املقاولني •

سيكون موظفو الشركاء املنفذين بصفتهم يف املكتب الرئيسي واملكاتب الفرعية مسؤولني عن إشراك وإدارة املقاولني. يتم مساعدة  
املوظفني امليدانيني من قبل املستشارين اإلشرافيني ، واملهندس الفين ، ونقطة اتصال اإلجراءات الوقائية يف الفرع إلدارة املقاولني  

أن يقوم املتعاقدون    اً مان االمتثال ومراقبة األنشطة وتوفري تعليمات العمل بشأن السالمة واألمن. من املتوقع أيضوالعاملني ، وض 
الذين لديهم إدارة مباشرة للشركاء املنفذين )املشرفون على شركاء املشروع: برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي  

بتطوير خطط إدارة العمل اخلاصة هبم بناًء على خطة إدارة العمل اخلاصة ابملشروع.سيكون املقاولون    ومنظمة األغذية والزراعة( 
 مسؤولني عما يلي: 

عن  و   املقاولنيسيكون موظفو الشركاء املنفذون كل حسب صفته يف املكتب الرئيسي واملكاتب الفرعية مسؤولني عن التعاقد مع  
يف  نقطة اتصال اإلجراءات الوقائية  ن املساعدة من خرباء استشاريني إشرافيني ومهندسني تقنيني، و إدارهتم. ويتلقى املوظفون امليدانيو 

  ويتوقع من املقاولني   فرع إدارة املقاولني والعمال، وضمان االمتثال لألنشطة ورصدها، وتوفري تعليمات العمل بشأن السالمة واألمن.
املشروع: برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي  يف  شركاء  إبشراف الفذين )الذين يتمتعون ابإلدارة املباشرة للشركاء املن

.  إجراءات إدارة العمالة احلالية للمشروعاستنادا إىل  اخلاصة إبدارة العمالة  أن يضعوا خططهم    ( ومنظمة األغذية والزراعة )الفاو(
 ويتحمل املقاولون املسئولية عن: 

 عمال الصحة اجملتمعية. يف جمال البناء و  احملليني  العمالعلى    اً أيضإجراءات إدارة العمالة احلالية تأكد من تطبيق ال •
وإجراءات  اإلدارة البيئية واالجتماعية  عمل  الصحة والسالمة املهنية املدرجة يف إطار    خماطر  االمتثال لتدابري التخفيف من •

 . ستطبق هذه اإلجراءات على العمال املتعاقدين واملتعاقدين من الباطن ، إدارة العمالة احلالية
 العمال احملليني. االحتفاظ بسجالت التوظيف وعملية التوظيف للعمال املتعاقدين و  •
 لعمال احملليني والعمال املتعاقدين. إىل اتوصيل مهام العمل وظروف العمل بشكل واضح  •
 . غ عن أداء العمل والسالمة والصحة املهنيةللمراجعة الدورية واإلبالإنشاء نظام  •
 االجتماعي( والتدريب على الصحة والسالمة والبيئة للموظفني.  التوجيه)مبا يف ذلك   املنتظم التوجيهيتقدمي التدريب  •
تستند إىل    واليت العمال احملليني والعمال املتعاقدين  جلميع  آلية التظلمات  تنفيذ  واللجان اجملتمعية    ملقاولوناجيب أن يضمن   •

أنظمة آلية معاجلة املظامل اخلاصة ابلبنك الدويل وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية  
 ة(. اإلدارة البيئية واالجتماعية ويتم تضمينه يف أي واثئق تعاقديعمل وهذا منصوص عليه يف إطار )  العاملي
 

 املهنية الصحة والسالمة  •
سيقوم الشركاء املنفذون على وجه السرعة إببالغ برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي  

،  العمال، أثر ضار كبري على البيئة أو اجملتمعات احمللية أو  ا، أو حيتمل أن يكون هل ا تصل ابملشروع يكون هل ت  واقعة أبي حادث أو  
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والعمل  األطفال،    الة ذلك إستغالل أو إساءة معاملة الفئات الضعيفة، واالستغالل واالعتداء اجلنسيني والتحرش اجلنسي، وعم مبا يف 
وإصاابت العاملني اليت تتطلب عناية طبية خارج املوقع وإساءة إستعمال مبيدات اآلفات أو تسريبها وحاالت الوفاة، من  القسري  

، مشرية إىل التدابري الفورية املتخذة أو املزمع إختاذها للتصدي  الواقعةتفاصيل كافية حول احلادث أو  بني أمور أخرى. كما ستوفر  
 . اواقرتاح ايه إجراءات حتول دون تكراره  الواقعة . بعد ذلك اعداد تقرير عن احلادث أو لذلك

 
عن ضمان االمتثال  مسئولة  يف املكتب الرئيسي  نقطة االتصال املعنية ابلصحة والسالمة واملهنية التابعة للشركاء التنفيذيني  تكون  

، مبا  مة املهنيةمن اإلدارة واملوارد لالمتثال ملتطلبات الصحة والسال  اً مستوى مناسبوعن وجود    جلميع تدابري الصحة والسالمة املهنية
يتم الرصد يف امليدان من خالل  .  رائق والتوزيع اجملاين ملعدات احلماية الشخصية وجمموعات اإلسعافات األوليةيف ذلك إدارة احل

املعنية  املواقع  نقطة االتصال املعنية ابإلجراءات الوقائية يف املكتب الفرعي ونقطة االتصال الفردية يف  مديري املكاتب الفرعية ، و 
 ابلرصد اليومي. 

 
 العاملني: تدريب  •

حتت إشراف وإدارة منظمة  ووكالة تنمية املشاريع الصغري واألصغر  سيضمن الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة  
  األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي توفري التدريب جلميع عماهلم ، قبل أي عمل يف املوقع على 

 العمال. عن  سؤولية امل البيئة والصحة والسالمة األساسية املرتبطة أبعمال البناء املقرتحة و  خماطر
البيئية واالجتماعية اخلاصة ابملوقع اجتماعات   اإلدارة  الرتكيز على  متهيدية  جيب أن تتضمن خطط  العمل مع  أسبوعية يف مواقع 

آلية تقدمي شكاوى العنف القائم  مبا يف ذلك    القائم على النوع االجتماعي  العنف  ، والعمل القسري و املواضيع التالية: عمالة األطفال 
 ...وما إىل ذلك. قواعد السلوك  ملدوانت  الصحة و السالمة االمتثال واالعتداء اجلنسيني، و على النوع االجتماعي / االستغالل 

أسبوعية أو خمصصة )عند االقتضاء( مع عمال البناء بشأن خماطر البيئة متهيدية  حماداثت  اجتماعات  بتنظيم  مهندسو املوقع  سيقوم  
املتوقع   املاضي وتلك اليت من  تنفيذها خالل األسبوع  البناء واليت مت  املرتبطة أبنشطة  خالل األسبوع  تنفيذها  والصحة والسالمة 

 املقبل. 
 معاجلة تظلمات العمال •

امليدان ع  العمال بشكل أساسي يف  الفين من خالل إجراءات  سيتم حل شكاوى  آلية  ن طريق االستشاريني املشرفني واملهندس 
 عند الضرورة إىل اإلدارة العليا لضمان الوصول إىل حل عادل. يتم رفعها ومديري املكاتب الفرعية و التظلمات 

 
 التظلمات  آلية  .8

أصحاب املصلحة مبا يف ذلك عمال املشروع وأعضاء اجملتمع عن عدم  أن يعرب  ضمن  تقدمي الشكوى من خالل آلية التظلمات ي
أو أي يسمح بتحديد أي إجراءات سلبية    املسؤول. ابإلضافة إىل ذلك ، فإن ذلك رضاهم عن مستوى أو جودة أنشطة الطرف  

عدم  أو غري مباشر يف    اإلجراءات املتخذة من قبل أي من الطرف املسؤول أو شركائه واليت تتسبب بشكل مباشرأوجه قصور يف  
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موظفني ذوي خربة يف جماالت احلماية والنوع االجتماعي  بتعيني  ملشروع  قام الشركاء يف املستفيد املتضرر أو أي طرف آخر.  ا  رضا
على أساس ربع سنوي  الطرف املستقل املعين ابلرصد يرفع تقريره  والعنف القائم على النوع االجتماعي والسرية ، ابإلضافة إىل أن  

 من اجملتمعات احمللية واملستفيدين. 
برانمج األغذية العاملي( نظام إبالغ منفصل  و قد يكون لدى الشركاء املنفذين )منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي  

مل لشكاوى املشروع )كما  ولكن جيب أن تقوم منظمة األغذية والزراعة بتتبع االستيعاب الشا،  القضااي املتعلقة آبلية التظلماتعن  
يتقامسها الشركاء املنفذون اآلخرون( ، وستكون منظمة األغذية والزراعة / برانمج األمم املتحدة اإلمنائي / برانمج األغذية العاملي  

 مسؤولة عن التنسيق مع الشركاء احملليني فيما يتعلق برفع التقرير. 
برانمج  و   للوكاالت املنفذة )منظمة األغذية والزراعةآللية التظلمات  يف حني سيتم استالم الشكاوى ضمن أنظمة اإلبالغ الرئيسية  

واالعتداء  ، سيتم فرز املظامل املتعلقة ابلعنف القائم على النوع االجتماعي / االستغالل  وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي( األغذية العاملي  
اجلنسي  اجلنسيني /  /التحرش  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  متخصصي  إىل  وإحالتها  واالعتداء  بشكل خاص  االستغالل 

 الكايف واملعاجلة املالئمة لذلك.   للحصول على الدعماجلنسيني/التحرش 
 آلية التظلم على مستوى املشروع 8.1

من الناس ابلضرر احملتمل أو قد يتعرضون له، بشكل    أي مشروع فرعي، قد يشعر شخص أو جمموعةوبناء وتنفيذ  أثناء تصميم  
األهلية   معايري  مثل  االجتماعية  ابملسائل  تنشأ  قد  اليت  املظامل  تتصل  أن  وميكن  املشروع.  أنشطة  بسبب  مباشر  غري  أو  مباشر 

جتماعية والثقافية.  واالستحقاقات، وتعطل اخلدمات، واخلسارة املؤقتة أو الدائمة لسبل كسب العيش، وغري ذلك من القضااي اال
وقد تكون املظامل متصلة أيضا ابملسائل البيئية مثل توليد األتربة املفرط، واألضرار اليت حلقت ابلبنية األساسية بسبب االهتزازات  

ة/األرضية اخلاصة  املتصلة ابلبناء أو نقل املواد اخلام، والضوضاء، واالزدحامات املرورية، واخنفاض نوعية أو كمية املوارد املائية السطحي
 والعامة أثناء إعادة أتهيل الري، واألضرار اليت حلقت ابحلدائق املنزلية واألراضي الزراعية...وغريها. 

ويف حالة نشوء هذه احلالة، جيب أن تكون هناك آلية ميكن من خالهلا لألطراف املتأثرة أن حتل هذه املسائل بطريقة ودية مع موظفي  
املشروع بطريقة تتسم ابلكفاءة وعدم التحيز والشفافية وحسن التوقيت وفعالية التكلفة. ولبلوغ هذا اهلدف، أدرجت آلية للتظلم يف  

 هلذا املشروع. البيئية واالجتماعية وخطة إشراك أصحاب املصلحة  عمل اإلدارة إطار 
ولن تعرقل آلية التظلم إمكانية الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية أو اإلدارية حسب االقتضاء أو عند تطبيقها، كما أهنا ستكون  

 متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون تكلفة ودون عقاب. 
 : ا أييت على م  آلية التظلم ستعمل 

مشروعة تسمح ببناء الثقة بني جمموعات أصحاب املصلحة وتؤكد ألصحاب املصلحة أنه سيتم تقييم خماوفهم  توفري عملية   أ
 . بطريقة عادلة وشفافة

سمح ابلوصول البسيط واملبسط إىل آلية التظلم جلميع أصحاب املصلحة وتقدمي املساعدة الكافية ألولئك الذين رمبا  ت ب
 . املاضي حىت يتمكنوا من إاثرة خماوفهم  واجهوا عقبات يف
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ألنواع النتائج املتاحة لألفراد    اً  توضيحري إجراءات واضحة ومعروفة لكل مرحلة من مراحل عملية آلية التظلم ، وتوفريتوف ج
 . واجملموعات 

وحيرتم    اً معاملة عادلة جلميع األفراد واجملموعات املعنيني واملتضررين من خالل هنج رمسي متسق يكون عادالً ومستنري   تضمن د
 . املخاوف و / أو الشكاوى و / أو املظامل

من خالل إبقاء أي فرد / جمموعة متضررة على علم ابلتقدم احملرز يف شكواهم ، واملعلومات اليت مت    ،   اً شفاف  اً هنجتوفري   ه 
 استخدامها عند تقييم شكواهم واملعلومات حول اآلليات اليت سيتم استخدامها ملعاجلتها ؛ و 

ل الدروس املستفادة من الشكاوى  متكن من التعلم املستمر والتحسينات آللية التظلم. من خالل التقييم املستمر ، قد تقل  و 
 والتظلمات احملتملة. 

وستكون آلية التظلم شاملة للجنسني والعمر ومستجيبة، وستعاجل احلواجز احملتملة أمام وصول النساء واملسنني واملعوقني والشباب  
لم إمكانية الوصول إىل سبل  وغريهم من الفئات اليت حيتمل أن تكون مهمشة، حسبما يتناسب مع املشروع. ولن تعرقل آلية التظ

االنتصاف القضائية أو اإلدارية حسب االقتضاء أو عند تطبيقها، كما أهنا ستكون متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون  
 تكلفة ودون عقاب. 

ة، وتوضع يف  وسيجري إبالغ املعلومات املتعلقة آبلية التظلم وكيفية تقدمي شكوى و/أو تظلم خالل عملية إشراك أصحاب املصلح
 أماكن ابرزة إلطالع أصحاب املصلحة الرئيسيني عليها. 

وسوف تصمم آلية التظلم على حنو يسمح مبعاجلة الشواغل على وجه السرعة، ابستخدام عملية مفهومة وشفافة توفر ردود فعل  
م إبالغ مجيع أصحاب املصلحة  حسنة التوقيت للمعنيني بلغة يفهموهنا، دون أي عقاب، وتعمل بطريقة مستقلة وموضوعية. وسيت

املعنيني آبلية التظلم يف الوقت املناسب وابلتدابري املتخذة حلمايتهم من االنتقام بسبب إستخدامه. وستتخذ تدابري لتيسري وصول  
  د اإللكرتوين ورسائل الربيوالرسائل النصية القصري  مجيع أصحاب املصلحة يف املشروع إىل آلية التظلم، مثل الرقم اهلاتفي اجملاين،  

. وإذا أمكن حل الشكاوى فورا يف املوقع أو على مستوى املشروع، فال بد من تشجيع املوظفني )وإدارة  تطبيق واتساب وتطبق وا
 شؤوهنم( على القيام بذلك. 

و/أو التظلمات الواردة  ويتمثل جزء رئيسي من آلية التظلم يف إلزام فريق إدارة املشروع ومتعهد التشييد ابالحتفاظ بسجل للشكاوى  
 يف مكاتب موقع املشروع املعنية، ويشمل ذلك التظلمات املقدمة من العمال. سيتم تسجيل املعلومات التالية: 

 . وقت واتريخ وطبيعة االستفسار و / أو القلق و / أو الشكاوى و / أو املظامل .أ
 . شخصي(هاتفي، خطاب مكتوب، اتصال نوع االتصال )مثل  .ب
 تصال ورقم االتصال. أمساء عنوان اال .ج
 تسجيل الشكاوى جمهولة املصدر والتحقيق فيها وحلها  اً يتم أيض .د
 ق و / أو الشكاوى و / أو املظامل.االستجابة واملراجعة اليت يتم إجراؤها كنتيجة لالستفسار و / أو القل  .ه
 اإلجراءات املتخذة واسم الشخص الذي يقوم ابإلجراء.  .و
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 األشخاصمعاجلة التظلم وإبالغ  8.2

  هتدف منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية العاملي، ابلتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية 
يوما. يتم    14يف غضون  فرتة زمنية قصرية  ، إىل معاجلة املظامل يف  ومشروع األشغال العامة ووكالة تنمية املنشآت الصغري واألصغر

م و تقييم  بنهج  سبل  أبسلوب  ظامل كل شخص  النظر يف مجيع  يتم  أن  إىل  الشكاوى  تتبع  الظروف،  مجيع  ويف  وموضوعي.  نزيه 
االنتصاف املناسبة. وسيزود الشخص مبعلومات عن القرار ويطلب منه تقدمي تعليقات عليه. كما سيتم تناول الشكاوى اجملهولة يف  

والعنف القائم  التحرش اجلنسي واالعتداء اجلنسي    ستغالل العامالت، مبا يف ذلكاملشروع. وستعطى أولوية للتظلمات املتصلة اب
 من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة. واملعاملة غري العادلة، على النوع االجتماعي يف مكان العمل 

وأخصائي الشؤون اجلنسانية واالجتماعية، وأخصائي االتصاالت،    اإلجراءات الوقائيةوأخصائي    نسق امليدايناملويكون مدير املشروع و 
حسب االقتضاء، مسؤولني عن إختاذ اإلجراءات املناسبة يف احلاالت اليت يوجد فيها سبب لالعتقاد أبن أي حق قد انتهك. وسيتم  

مها الشاغالن الرئيسيان آللية االنتصاف  التعامل مع مجيع املظامل والردود بنهج عادل وموضوعي. كما أن الشفافية وإمكانية الوصول  
هذه. وابإلضافة إىل ذلك، سيجري حتليل عدد التظلمات والردود وتواترها ومواضيع هذه التظلمات واإلبالغ عنها بصورة دورية 

وهلا هذه املسائل  للوحدات ذات الصلة واملستوى اإلداري. واستنادا إىل هذه التقارير التفصيلية، يتم حتديد أكثر املسائل اليت تتنا
أخصائي الشؤون اجلنسانية واالجتماعية  من املشروع: جيب على    1ويف إطار املكون    تواترا، وجيري الشروع يف أنشطة التحسني. 

بسرية عالية، من خالل اتباع  االجتماعي/االستغالل واالعتداء اجلنسيني  نوع  الالعنف القائم على  /نوع اجلنسحاالت  التعامل مع  
أخصائي  ، وإذا لزم مزيد من الدعم، سيتعاون  الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة لة الداخلي لكل من  مسار اإلحا

حاالت  ربانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع فريق محاية املرأة )الفريق العامل الفرعي املعين ابحلماية( وإدارة  الشؤون اجلنسانية )التابع ل
 .1يف مشال وجنوب اليمن جلنسيني  االستغالل واالعتداء ا

 
ء )الفريق الفرعي العامل المعني بحماية المرأة(  النسا حماية مجموعة في أعضاء للتنمية االجتماعي والصندوق العامة األشغال وبرنامج اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 1

 والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين )المجموعة القطاعية الفرعية المعنية بالحماية(.
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وفيما يتعلق ابلعمل الذي يضطلع به يف إطار املكوانت/ املكوانت الفرعية اليت تقودها منظمة األغذية والزراعة، ترد التفاصيل الكاملة  
اإلدارة البيئية عمل  إطار  من    4يف املرفق    القائم على النوع االجتماعي/االستغالل واالعتداء اجلنسيني   عن معاجلة حاالت العنف

على   القائم  املتعلقة ابلعنف  العمل  االجتماعيواالجتماعية )خطة  املصلحة، وال سيما  النوع  املشاورات مع أصحاب  (. وأبرزت 
يفضلون دائما  النوع االجتماعي  ، أن ضحااي العنف القائم على  الصحراوي يف اليمن راد  مكافحة اجلالنساء، خالل إعداد مشروع  

الثقافية املفروضة على هذه القضااي. وعمال ابلنهج   - نظرا للقيود االجتماعية    ون لهالصمت وعدم مناقشة العنف الذي يتعرض  التزام
، ستستفيد آلية تقدمي الشكاوى/التظلم من هذا املشروع من نفس العملية. ويف  يف اليمناجلراد الصحراوي  مكافحة  املتبع يف مشروع  

اليت  نظمة غري حكومية )أو وكالة األمم املتحدة املنفذة(  امل، تقدم الشكوى على مستوى  نوع االجتماعيالحالة العنف القائم على  
، مستخدمة الشرطة الوطنية و/أو اخلدمات االجتماعية  النوع االجتماعيلعنف القائم على  فيما يتعلق ابتتدخل يف جمال املساعدة  

الضحية. وميكن للضحية أيضا أن تتصل مباشرة ابخلدمات االجتماعية  انية  تع ، عند االقتضاء، حسب مستوى العنف الذي  املعنية
يف املنطقة احمللية لشرح حالتها بدال من املرور عرب شريك منفذ )األمم املتحدة أو منظمة غري حكومية أو منظمة العمل الدولية(.  

ة إجراءات قانونية يف املسائل اليت يثبت فيها العنف  وسوف تظل بقية العملية كما هي. ومبجرد اإلبالغ عنها، تباشر الشرطة الوطني
بشهادة طبية. وإذا كانت الضحية قد تعرضت لصدمة، فإهنا ستحال إىل املركز االجتماعي احمللي للرعاية. يف رعاية الضحية، واحدة  

اإلبالغ عن حاالت   أيضا  وميكن  إجتماعيا.  إدماجهم  إبعادة  تتعلق  اليت  النقاط  أهم  القامن  االجتماعي  العنف  النوع  على  ئم 
االستغالل واالعتداء اجلنسيني من خالل األرقام اجملانية اليت تقدمها الوكاالت املنفذة، وهي على وجه التحديد واحدة خمصصة ملنع  /

جي من العنف  اجلنسيني، أو من خالل آلية التظلم العامة للمشروع، اليت ستتاح كلتامها قبل التنفيذ. يتمتع النا  واالعتداءاالستغالل  
أي شخص عن أي حادث: عضو يف اجملتمع احمللي، موظف مشاريع، مدير  النوع االجتماعي ابحلرية واحلق يف إبالغ  القائم على  

 .  2النوع االجتماعي...وغريها حاالت العنف القائم على 
واالعتداء  إىل منسقني دوليني معنيني مبنع االستغالل  إحالتها  ولربانمج األغذية العاملي خط اتصال مباشر جماين لتلقي الشكاوى و 

العام يف    اجملتمع داخل    اجلنسيني املفتش  احلاالت إىل مكتب  بدورمها  الرئيسياليمين، ومها حيوالن  االستعراض    املكتب  ملزيد من 
ي يتابع مع رؤساء املكاتب اإلقليمية  إىل موظف احلماية الدولية الذالنوع االجتماعي  حاالت العنف القائم على  يتم إحالة  واملتابعة. و 

من أجل إستعراضها وإحالتها إىل اخلدمات املتخصصة عند احلاجة. وتعامل احلاالت    املكتب الرئيسيومكتب املفتش العام يف  
 . بسرية قصوى

وليتني للحماية من  يوجد لدى برانمج األغذية العاملي خط ساخن جماين يتم من خالله تلقي الشكاوى وإحالتها إىل نقطيت اتصال د
االستغالل واالنتهاك اجلنسيني داخل املكتب القطري لليمن الذين حيولون بدورهم احلاالت إىل مكتب املفتش العام يف املقر الرئيسي  

رؤساء    ملزيد من املراجعة واملتابعة. تتم إحالة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي إىل مسؤول احلماية الدولية الذي يتابع مع

 
 متابعة  األوصياء/ الوالدان  رفض  وإذا.  الجناة  هم  يكونوا  لم  وإذا   الفضلى  الطفل  لصالح  ذلك  كان  إذا  األوصياء  أو  الوالدين  موافقة  التماس  ينبغي  إذا كان الناجي طفالً ،    2

  أوال   وينبغي.  حمايته  لضمان  الطفل   عن  بالنيابة  القضية  يواصل  وأن  بالدور   يضطلع  أن  المعني  الحكومة  لممثل  ينبغي  ،  واضحة  بأدلة  ،  الطفل   عن  بالنيابة  المحكمة  في  القضية

  قيد   على  الباقين  لألطفال  الخدمات  مقدمي  تدخالت  بجميع  االضطالع  ويجب.  حقوقه من  الطفل   لحرمان  ضدهم  دعوى  رفع  ،  ذلك  وبعد  ،  األوصياء/للوالدين  المشورة  إسداء

  تستمر   الذي الوقت  في  المدرسة إلى  الذهاب  في  الناجي  الطفل  يستمر  أن  وينبغي.  القضايا  بمعالجة  يتعلق  فيما  لألطفال المالئمة  اإلجراءات   على  الموظفين  تدريب  مع  الحياة

 .أعاله المذكورة واإلحالة اإلبالغ  إجراءات  جميع تطبيق ينبغي ، ذلك إلى وباإلضافة. حمايته لضمان الجهود جميع بذل وينبغي ، اإلجراءات فيه
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املكاتب اإلقليمية ومكتب املفتش العام يف املقر الرئيسي للمراجعة واإلحالة إىل اخلدمات املتخصصة عند احلاجة. يتم التعامل مع  
 احلاالت مبنتهى السرية 

 إدارة املقاول  .9
أنشطة املشروع حسب االقتضاء.  يقدم الشركاء املنفذون عدة خدمات ملختلف العاملني يف املشروع، لتحقيق أهداف املشروع وإدارة  

وتتضمن هذه اخلدمات تطوير الربامج وتطوير البنية األساسية لتقنية املعلومات وإدارة اخلوادم وقواعد البياانت وإعداد خطة تنفيذ  
التدريب وتطوير وحدة التدريب عرب اإلنرتنت وختطيط االستثمار واألعمال امليدانية مثل مراقبة ال عاملني يف  التدريب ومستندات 

 املوقع...وما إىل ذلك. 
ة  ويف عملية إختيار املقاولني، تتبع معايري خمتلفة يف واثئق العطاءات مثل األعمال السابقة املنجزة، واخلربة، ومؤهالت املوارد البشري

وتشمل الربامج    للمتعاقد، واالمتثال يف مسائل الصحة والسالمة، واالحتياطات املتخذة بشأن عمل األطفال والعمل القسري.  
العمل    التطبيقية املسؤولة عن إختيار املقاولني املباشرين وفقا للتدابري اإلدارية للمتعاقد املرفق بوثيقة عطائهم تدابري التخفيف من خماطر

ت  احملتملة، وحقوق العمال وأجورهم، وشروط العمل وشروطه، والتأمني على العمال والطرف الثالث، وحقوق اجلنسني، وإجراءا 
إدارة التظلمات، ومتطلبات السالمة )خطط الطوارئ: االتفاق مع املستشفيات، وموظفي اإلشراف على سالمة املقاولني وتوفري  

على  يلتزمون هبا  معدات الوقاية الشخصية(.  وسيختار الشركاء املنفذون املمال املباشرين استنادا إىل معايري االختيار، وهم الذين  
 أفضل وجه. 
يف  ندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة مع املقاول املباشر واللجنة اجملتمعية املنتخبة لكل مشروع فرعي  يتعاون الص

الذين هم  املوظفني احملليني  (  1ما أييت:  استنادا إىل  العمال احملليني  عند إختيار    خمتلف الشروط اخلاصة ابألهلية واملسئولية  تطبيق
حملية  ( يف حالة عدم وجود عمالة  2  .ان توفري العمل اخلاص للعامل املناسب واحلد من خماطر اإلصابةمهرة وغري مهرة لضمعمال  

وتوقيع مدونة    إجراءات إدارة العمالةاملباشر مسؤوال عن توظيف عمال مهرة من خارج اجملتمع وفقا ملعايري    املقاول ماهرة، يكون  
(  4  . يف املائة من فرص العمل وأن تعطى أنواعا من العمل تفي بقدرهتا ومهاراهتا   30املرأة حنو    تشكل( ينبغي أن  3.  قواعد السلوك 

املنتخبة يف  الشركاء املنفذين واللجنة اجملتمعية  من اجملتمع احمللي املستهدف، وسيشارك املقاول و العمال احملليني  جيب أن يتم إختيار  
مدة العقد وتناوب العمال لضمان تقسيم فرص العمل إىل عدد كبري من أفراد اجملتمع    ( تطبيق املساواة واإلنصاف وقصر 5  . إدارهتم  

 احمللي العاطلني عن العمل. 
فيما يتعلق ابلعنف القائم  )مبا يف ذلك    على اإلجراءات الوقائيةالعمال احملليون التدريب والتوعية  وينبغي أن يتلقى العمال املباشرون و 

اإلجراءات  وإنفاذ تدابري  ، والصحة والسالمة املهنية(  وآلية معاجلة التظلمات  الل واالعتداء اجلنسينيعلى النوع االجتماعي/االستغ 
، والتفاصيل املتعلقة بتأمني العمال. وتدرج امليزانية املخصصة هلذه األنواع من األنشطة والتدريب، وما إىل ذلك، يف مجيع  الوقائية

اليت سيطبقها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األغذية  آلية معاجلة التظلمات  ق نظم  العقود املربمة يف إطار املشروع. وتتواف
العمال  العاملي ومنظمة األغذية والزراعة مع آلية التظلم التابعة للبنك الدويل، وهي تشمل أنواعا خمتلفة من العمال، مبا يف ذلك  

تدعم  املقاولني واللجان اجملتمعية اليت  ملنظمات غري احلكومية. ولذلك، جيب على  واملوظفني املدنيني وااملتعاقدين والعمال احملليني  
آلية معاجلة التلظمات  ، استنادا إىل نظم  العمال املتعاقدين والعمال احملليني جلميع    معاجلة التظلماتاملشروع أن تكفل أيضا تنفيذ آلية  

األ ل ومنظمة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرانمج  الدويل  )وهذا  لبنك  معها  النظم  هذه  وجتمع  العاملي،  األغذية  وبرانمج  والزراعة  غذية 
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منصوص عليه أيضا يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية وسيتم إدراجه يف أي واثئق تعاقدية(. وخالل مرحلة تنفيذ اخلدمات، سينظم  
، حتت إشراف وإدارة منظمة األغذية  الصغري واألصغر  وكالة تنمية املنشآتالصندوق االجتماعي للتنمية، ومشروع األشغال العامة، و 

و/أو األماكن    املقاولني والزراعة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األغذية العاملي زايرات مقررة وغري خمطط هلا إىل مكاتب  
اليت جيري فيها العمل. ويف هذه الزايرات، سيجري مراعاة التقدم احملرز يف املسائل املتعلقة ابلصحة والسالمة وحالة عمالة األطفال  

لة  . وستتضمن تقارير املوقع مؤشرات األداء الرئيسية إلدارة املقاولني وستدرج النواتج يف التقارير الشهرية. ويف حاوالعمل القسري 
 ، تتخذ إجراءات تصحيحية. املقاولني عدم امتثال  

 

 


