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  املقدمة .  1
  للمعيار ضمن االمتثال  تيث  حبإدارة القوى العاملة لصاحل مشروع تعزيز احلماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوروان،    مناهج  تأُعد

واللوائح    ات لتشريع االلتزام ابلبنك الدويل و لطار العمل البيئي واالجتماعي  اخلاصة ب لقوى العاملة وظروف العمل  ل البيئي واالجتماعي  
يف تيسري ختطيط املشروع وتنفيذه من خالل حتديد املتطلبات الرئيسية    املناهجه احمللية يف احلكومة اليمنية. وابلتايل يتمثل الغرض من هذ

املتعلق مبختلف مناذج  د التوجيه العام  يدحتمة ملعاجلة املسائل املتعلقة ابملشروع و جراءات واملوارد الالز للقوى العاملة واملخاطر املتصلة واال
 املسائل واملخاوف املرتبطة بفريوس كوروان.  وكذلك العمل 

 

 : حملة عامة ملة يف املشروعاالعالقوى استخدام  . 2
إدارة  منهج ينطبق  و  ،متعاقدين وعاملني يف اجملتمع العمال إىل عمال مباشرين وعمال ( 2) يصنف املعيار البيئي واالجتماعي  

 (. 2)  على مجيع العاملني يف املشروع على النحو احملدد يف املعيار البيئي واالجتماعيالقوى العاملة 
موظفو    ويضاف اىل فئة العمال املباشرين.  املشروع ويشرف عليه   سيدير برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  –  املباشرونالعمال   •

وحدة تنمية  و واألصغر  املنشآت الصغرية  كالة تنمية  الشركاء املنفذين )الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة و 
مثل االستشاريني    معهم مباشرة  الشركاء املنفذين   يتعاقد ابإلضافة إىل ذلك، فإن املوظفني الذين    .( األصغراملنشآت الصغرية و 

 . مباشرين  عماال   يعتربون أيضا   3-2و 2-1 يف املكونني الفرعيني وكذلك العمال املصنفني
 

 : من املفرتض أن يتكون فريق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي من 
o  مدير املشروع 
o  منسق املشروع 
o  تقييمالو املراقبة  أخصائي 
o  أخصائي تكنولوجيا املعلومات 
o  ظهور ال أخصائي اتصاالت و 
o  الدولية  اإلجراءات الوقائيةأخصائي 
o  جتماعية االبيئية و الاإلجراءات الوقائية أخصائي 
o  واجملتمعاالجتماعي  اإلجراءات الوقائية الوطنية بشأن النوع أخصائي 
o  أخصائي الصحة والسالمة املهنية الوطنية 
o مساعد املشروع 

 
 : موظفني وموظفني استشاريني يف مشروع األشغال العامة العاملون املباشرون يشمل س

o  مشروع األشغال العامة مدير 
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o 7 املنطقة الرئيسية   يفوظفنيم 
o  فن مستشار 
o  مستشار قانون 
o 5 املشرتايت   يفوظفنيم 
o 3   ختطيط االستثمار يف  موظفني 
o 8 التحقيق وحدة   يف  موظفني 
o الداخلي ( يف التدقيق 2)  موظفني 
o 3  والتقييم موظفني يف املراقبة 
o 3  راسة موظفني يف احل 
o 6   الفنية الوحدة يف موظفني 
o املوارد البشرية  ( يف 2 )موظفني 
o 3 املعلومات تقنية    يفموظفني 
o ( يف 2موظفني ) االتصال االجتماعي واإلعالم 
o 6   يف اخلدمات اللوجستية موظفني 
o 6 قاعة اجلمهور   موظفني يف 
o 40  .موظف يف املناطق الفرعية 
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 : اهليكل التنظيمي ملشروع األشغال العامة 1الشكل 

 ستشاريني: االوظفني  املوظفني و مجيع امليشمل العاملون املباشرون يف الصندوق االجتماعي للتنمية س
 اهليكل التنظيمي ملشروع صندوق التنمية االجتماعي
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 : اهليكل التنظيمي ملشروع الصندوق االجتماعي 2الشكل 
 

 واألصغر مجيع املوظفني واملوظفني االستشاريني سيشمل العاملون املباشرون يف وكالة تنمية املنشآت الصغرية 
 اهليكل التنظيمي ملشروع وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر 

 
 : اهليكل التنظيمي ملشروع وكالة تنمية املنشآت الصغرية واألصغر 3الشكل 

 
(  1لقوى العاملة أبجر يومي ألداء )يشمل العمال املتعاقدون املقاولني الذين يوظفون بدورهم العمال/ ا  -  العمال املتعاقدون  •

( األعمال املتعلقة ابلتدريب. ينفذ كل من  3( األعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، )2األعمال احلرفية املتعلقة ابمليدان، ) 
ة مبشاركة اجملتمعات  الصندوق االجتماعي للتنمية وبرانمج األشغال العامة آلية "املقاولون اجملتمعيون" عند تنفيذ املشاريع التنموي

لتنفيذ األعمال واخلدمات مع املقاولني   إدارهتا  العقود أو  ومقدمي اخلدمات    من اجملتمع احمللية، وتشمل هذه الطريقة إقامة 
من  اآلخرين مثل البنائني وسائقي السيارات واملهنيني من أجل استكمال مشروع معني. لذلك، فإن شروط األهلية للمقاولني  

إحلاحا  )على سبيل املثال، ال تشرتط مدة عامني من اخلربة والقدرة املالية( وتُقسم املسؤولية بينهم وبني الشريك  أقل    اجملتمع
املنفذ، خصوصا  عند إجراء تدريب اإلجراءات الوقائية والتوعية وتعيني املوظفني الفنيني وإنفاذ اإلجراءات والتدابري الوقائية  

 وأتمني العمال. 
 

على املقاول توظيف ما ال يقل  حيث ينبغي  ،  شمل العمال الذين عينهم املقاول من داخل اجملتمعات ي  –  اجملتمعمن  العمال   •
لتحقيق أهداف مشروع احلماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوروان املتمثلة يف    ٪ من العمال من اجملتمع احمللي   50عن  

 . توفري فرص عمل مؤقتة وفرص اقتصادية للمجتمعات الضعيفة
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األساسيني  • اإلمداد  الالزمة    –   عمال  املواد  اجملتمعيون  املقاولون  سيوفر  بل  األساسيني،  اإلمداد  عمال  املشروع  يُشرك  لن 
 ة مثل أحجار الرصيف. للمشاريع الفرعي 

 
 عمال املشروع: مسات 

تشجيع املقاولني على تعيني عمال حمليني  و   ، ا  مشروع احلماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوروان حمليسيتم تعيني مجيع العاملني يف  
تفي  القوى العاملة  سيضمن املقاولون أن  كما  مبهام تتناسب مع قدراهتن.  يكلفن    ، حيثمن العامالت   أقصى حد ممكنيكون منهم  

  ا  عام   18حمتملة وأكثر من  لألعمال اخلفيفة اليت ال تنطوي على أي خماطر    ا  عام  18، أي ما ال يقل عن  ابحلد األدىن للسن املعتمد
 . لألعمال األخرى

 
 توقيت متطلبات العمل: 

الفرعي،  لكل أصل جمتمعي، سيتم تعيني مستشا التصميم، وتعيني مجيع املقاولني واملشرفني والعاملني يف بداية املشروع  رين يف مرحلة 
 وتعيني العمال املهرة عند احلاجة، كما سيحدد عدد العمال الالزمني لكل نشاط قبل التنفيذ بناء  على طبيعة األعمال. 

 

 على القوى العاملة  خاطر احملتملةاملتقييم . 3
 املشروع: مكوانت 

يعتمد مشروع احلماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوروان على مشروع االستجابة لألزمات يف حاالت الطوارئ الذي متوله مؤسسة  
وع  لمشر التنمية الدولية لتقدمي الدعم إىل اليمنيني الضعفاء املتضررين من الصراع وفريوس كوروان والكوارث املناخية. يتمثل اهلدف اإلمنائي ل

السكانية   للفئات  االقتصادية  والفرص  األساسية  اخلدمات  إىل  الوصول  مستوى  ورفع  املؤقت  والتوظيف  النقدية  التحويالت  توفري  يف 
 الضعيفة املتأثرة بفريوس كوروان والصراع املستمر. 

 
األكثر فعالية يف معاجلة انعدام  سيستهدف املشروع بشكل أساسي األسر اليت تعان من انعدام األمن الغذائي وسريكز على التدخالت  

األمن الغذائي. نظرا  الحتياجات األمن الغذائي قصرية األجل، من املتوقع استخدام معظم أموال املشروع يف التحويالت النقدية لألسر  
إىل املبالغ النقدية  الضعيفة، ويشمل ذلك التحويالت النقدية غري املشروطة إىل املستفيدين من صندوق الرعاية االجتماعية ابإلضافة  

، سيستمر املشروع  الضعفاء القادرين على العمل األكثر عرضة لسوء التغذية. ابلنسبة لألشخاص  لألسر  اإلضافية واخلدمات التكميلية  
تساهم يف  وإعطاء األولوية للمشاريع اجملتمعية اليت    ل مؤقتة لبناء أصول جمتمعية قيمةيف التواصل مع اجملتمعات احمللية لتوفري فرص عم

أكثر استدامة  األمن الغذائي والقدرة على التكيف مع املناخ وترسيخ التدخالت اليت تراعي الفوارق بني اجلنسني. ويف حماولة ملعاجلة  
الغذائي  األمن  الصغرية  النعدام  الشركات  دعم  السكان من خالل  الضعيفة من  للفئات  االقتصادية  الفرص  توفري  املشروع  ، سيواصل 

كوروان    سخمصصة لفريو ستشمل تدخالت املشروع تدابري و   لى السوق،ع الرتكيز على مرونة سوق الغذاء واآلليات القائمة ع ، مواألصغر
 مشروع االستجابة لألزمات يف حاالت الطوارئ. كما هو احلال يف 
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 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي سيغطي املشروع ثالث مكوانت رئيسية ملدة ثالث سنوات. فيما يلي املكوانت اليت سيديرها  
 املكون األول: التحويالت النقدية

 : النقد مقابل التغذية 2-1املكون الفرعي  •
o  تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية 
o  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إدارة 

 
 للقوى العاملة   والفرص االقتصادية املكثفة: األشغال 2املكون  
 النقد مقابل العمل : 1-2املكون الفرعي  •

o  تنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية 
o  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إدارة 

 : أصول اجملتمع2-2املكون الفرعي  •
o   مشروع األشغال العامة تنفيذ 
o  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إدارة 

 : الفرص االقتصادية ومرونة أسواق الغذاء 3-2املكون الفرعي  •
o  الصندوق االجتماعي للتنمية تنفيذ 
o  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إدارة 

 
 : إدارة املشروع ومراقبته وتقييمه 3املكون  
من  األشغال العامة، والرقابة مشروع بناء قدرات الصندوق االجتماعي للتنمية و و  ،تشمل التكاليف املباشرة وغري املباشرة •

 والتقييم طرف خارجي 
 

 وتشمل: التأثريات املتعلقة ابملخاطر االجتماعية،  اواًل: 
والفساد يف اختيار املستفيدين من  ،  ضد الفئات املهمشة  التمييز وممارسة اآلاثر املتعلقة بسوء االستهداف وانعدام الشفافية   . أ

 . املشروع
بسبب  عادة  الناجتة  واالستغالل اجلنسيني  واالنتهاك    االجتماعينوع  ال ، والعنف القائم على  عدم التمييز ابلنوع االجتماعي آاثر   . ب

 الكوارث. 
   .ذوي اإلعاقة و كبار السن و ضد النساء واألطفال أثناء اختيار املستفيدين من املشروع  اآلاثر السلبية املتعلقة ابلتمييز  . ج
 . للمال بني األسر الفقرية األطفال بسبب احلاجة الشديدة وظهور عمالة محاية األطفال ابنعدام اآلاثر املتعلقة  . د
عدم مراعاة احتياجات ومصاحل خمتلف أصحاب املصلحة وسوء    الناجتة عناالجتماعية  الصراعات  لنزاعات و اباآلاثر املتعلقة   . ه

 إدارة موارد املياه واستخدامها وحقوق امللكية. 
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 :املخاطر البيئية وتشمل اثنيًا: 
 .األرضو الرتبة  موارد سوء إدارة  وتصاعد مستوى آاثر االستخدام املفرط  . أ

 تلوث البيئة. تسببها يف لعمال )القمامة واألكياس البالستيكية( و لالنفاايت الصلبة  رتاكم التأثريات املتعلقة ب . ب
 

 : خماطر الصحة والسالمة املهنية واجملتمعية، وتشمل : اثلثاً 
وعدوى الكولريا املتعلقة ابلتلوث  فريوس كوروان  أنشطة املشروع، وأتثرياتالناشئة عند تنفيذ   آاثر صحة اجملتمع وسالمته  . أ

 . احملتمل ملصادر املياه احلالية
 وما إىل ذلك. اآلاثر املرتبطة ابلصحة والسالمة املهنية للمجتمع مثل خماطر احلفر والقطع والكسر ونقل األحجار  . ب
 البنية التحتية للخدمات العامة. اآلاثر املتعلقة بتدمري  . ج

 
 :ما يليللقوى العاملة خاطر الرئيسية املتشمل 

 القسري عمالة األطفال والعمل  
أن الشروط واألحكام اخلاصة هبؤالء العمال متوافقة مع متطلبات القانون الوطن    ينبغي ضمان. املشاريع الفرعية نو العمال احمللي يُنفذ 

 القسري. األطفال والعمل عمالة ، ال سيما القوى العاملة مع خطة إدارة و 
 

األطفال و/ أو العمل القسري يف أنشطة الربجمة.  االستفادة من عمالة  خطر  تزيد من  ذلك، فإن الظروف االقتصادية املتدهورة  إضافة ل
إال  يف املشروع    عاما    18ستشمل أعماال  خطرة، لن يتم توظيف األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  األعمال اإلنشائية  أنشطة  ومبا أن  

أو غري مدفوعة األجر يف أي    . وابملثل، لن يتم استخدام عمالة أطفال أو عمالة قسرية أو غري طوعية إذا كان هبدف أداء مهام بسيطة
 أنشطة أعمال مرتبطة مباشرة ابملشروع. 

 
 القوى العاملة تدفق 

اجملتمع  لدى  عدم توفر العمال أو االفتقار إىل املهارات والقدرات الفنية  ينبغي على الشريك املنفذ / املقاول نتيجة  يف بعض احلاالت،  
القوى  يتبعون  هذا التدفق تدفق األشخاص اآلخرين )"التابعني"( الذين  يصاحب  احمللي إحضار العمالة املاهرة من خارج منطقة املشروع.  

واستقرار العمال  سعي وراء فرص عمل. تسمى اهلجرة السريعة إىل منطقة املشروع  للالعاملة الوافدة هبدف بيع السلع واخلدمات هلم أو  
تدفق إىل آاثر اجتماعية وبيئية سلبية على اجملتمعات احمللية، خاصة إذا كانت  هذا ال ، وميكن أن يؤدي  القوى العاملةبتدفق  يهم فيها  واتبع

قد تشمل هذه اآلاثر السلبية زايدة الطلب واملنافسة على اخلدمات االجتماعية والصحية احمللية،  و   ، اجملتمعات ريفية أو انئية أو صغرية
حركة املرور وزايدة خماطر احلوادث  وتضخم املستهلكني احملليني  واكتظاظ ى السلع واخلدمات مما قد يؤدي إىل ارتفاع األسعار  وكذلك عل

وزايدة الطلب على النظام البيئي واملوارد الطبيعية والصراعات االجتماعية داخل اجملتمعات وفيما بينها وزايدة خماطر انتشار األمراض  
 عدالت السلوك غري املشروع واجلرمية. املعدية وزايدة م 
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يعد هذا أسهل بشكل عام  و   ، للمشروعاحملليني من العمال عدد على حجم ومستوى مهارة القوى العاملة احمللية، سيتم تعيني   اعتمادا  
 .)مطلوب عادة  أبعداد أقل( يف كثري من األحيان من مكان آخر متخصصني ابلنسبة للعمال غري املهرة، بينما يتم تعيني موظفني  

 
ناء اختاذ  سيضمن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية مشاركة اجملتمع احمللي بشفافية أث

القرار األويل للمشروع واالستمرار بشكل روتين طوال حياة املشروع من خالل آليات معاجلة املظامل لضمان الكشف الفعال عن املعلومات  
 واملشاركة اجملتمعية. 

 
  التحرش اجلنسي  / اجلنسي واالنتهاك العنف القائم على النوع االجتماعي/ االستغالل 

التنقل واختاذ القرار والعوائق اليت  بشأن  التعليم والقيود القانونية    من انحيةمع وجود فجوات مستمرة بني اجلنسني حىت قبل النزاع )أي  
ء  النساف  ، (الرايدية   حتول دون مشاركة املرأة يف القوى العاملة ويف احلياة السياسية وقلة فرص التعبري عن الرأي والعمل أبجر ونشاط األعمال 

للحصول  بشكل استباقي  إليهن  الصراع، وابلتايل ينبغي الوصول الناشئة بسبب  أكثر عرضة للتحدايت االقتصادية واالجتماعية واألمنية  
جنسانية    أعراف بني اجلنسني وتندرج يف سياق  الشاسعة  النقد لتحسني قوهتن الشرائية للغذاء والضرورايت األساسية. تتأثر الفجوات  على  

املرأةحمافظة وصار  املشروع إجراءات حمددة ومعايري تصميم لضمان دمج ومشاركة  يتضمن  ستضمن توفري فرص متساوية    ، حيث مة. 
للنساء لالستفادة من فرص العمل )على سبيل املثال، استهداف األسر اليت تعيلها نساء والسماح ابملرونة يف ساعات العمل وتوفري رعاية  

 االستهداف وكذلك نوع التدخل. اىل عملية النازحني والنساء والشباب كمجموعات ضعيفة حمددة  ُيضاف مراعاةاألطفال يف املوقع(.  
 . االستثمار يف األشخاص ذوي اإلعاقة أمر أساسي للحد من الفقر وحتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 
سيضمن املشروع تعميم التدخالت املراعية للنوع االجتماعي عرب مجيع مكوانت املشروع وإنشاء مسارات للتوظيف واملشاركة يف اجملتمع  

وتكمن أمهية هذا العميم    ، دور رئيسي يف بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات وحتسني سبل العيش وختفيف القيود االجتماعية ومتثيل  
طري احلايل حيث ميكن أن يؤدي متكني اإلمكاانت اإلنتاجية الكاملة للمرأة إىل حتقيق مكاسب هائلة يف احلد من العنف  يف السياق الق 

تقييم للعنف القائم  . سيُنفذ  التعليم والتوظيف والوصول إىل اخلدماتمن انحية  القائم على النوع االجتماعي والفجوات بني اجلنسني  
  / اجلنسيواالنتهاك  العنف القائم على النوع االجتماعي واالستغالل  ملعرفة احتمالية  التنفيذ  مرحلة  قبل    على النوع االجتماعي للمشروع

واإلانث    ،حيث سيكون هناك تفاعل بني العمال الذكور   2و  1تغطية األنشطة يف إطار املكونني  اىل  التقييم  يهدف  .  التحرش اجلنسي 
 إعداد خطة عمل بشأن النوع االجتماعي. على املشروع وسيعمل . الذين عينهم املقاول والعاملني ، املستفيدات

 
 :صحة اجملتمع وسالمته

مشروع األشغال العامة( وأعضاء املنظمات اجملتمعية مع اجملتمعات إلبالغهم  و يتفاعل الشركاء املنفذون )الصندوق االجتماعي للتنمية  
  اجملتمعات تعرض  و لإلصابة ابلفريوس  ابملشاريع الفرعية ودعمهم إلعداد التطبيقات. ستزيد هذه التفاعالت من خطر تعرض هؤالء العمال  

ة وتدابري التباعد االجتماعي. لذلك، جيب جتنب األنشطة اليت  احتياطات السالماتباع  ، خاصة إذا مل يتم االلتزام ابلنظافة و للمخاطر 
 ، ما مل يكن ذلك ضروراي  للغاية، وعندئٍذ فقط مع اختاذ االحتياطات. جمموعات من األشخاص معا  تتطلب تكوين 
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،  ضاءة واحلفر وما إىل ذلك أنشطة املشروع: الضوضاء والنفاايت وحركة املرور واإلبسبب    ابإلضافة إىل ذلك، قد تتأثر اجملتمعات سلبا  

يؤدي هذا إىل اختاذ إجراءات سلبية جتاه عمليات املشروع مثل إغالق الطرق ومنع العمال أو املوردين من دخول موقع العمل.  مما قد  
 من الضروري أن يقوم الشركاء املنفذون بتنفيذ تدابري الرقابة لتجنب وتقليل آاثر املشروع على اجملتمعات. 

 
 : والسالمة املهنية الصحة 

املقاول كعمال مهرة أو غري مهرة للعمل يف توفري أصول اجملتمع. ابلنسبة للسكان  عينهم هم أعضاء اجملتمع الذين يون عمال اجملتمع ال
نوع أعمال  تعتمد املخاطر على و  ، احملليني غري املهرة وغري املدربني، ال يزال هناك خطر بعض احلوادث اليت قد تؤدي إىل وقوع إصاابت

 .املشروع الفرعي اليت سيتم تنفيذها 
 

 سيتعرض العديد من العمال وأفراد اجملتمع ملخاطر الصحة والسالمة املهنية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر: 
 خماطر احلفرايت  •
 الضيقة املرتفعة أو مثل العمل يف األماكن اإلنشائية عمال األ •
 واألمسدة الكيماوية( احلشرية  والوقود واملبيدات والشحوم  لدهاانت واملذيبات التعرض للمواد الكيميائية )مثل ا •
 حوادث املرور  •
 رفع األشياء الثقيلة  •
 واألسبستوس(  ون التعرض لعوامل البناء احملمولة جوا  )الغبار والسيليك •
 األعمال اإلنشائية أثناء بيئة العمل  خماطر   •
احلوادث األمنية مثل: اهلجمات املسلحة واحتجاز الرهائن أو االختطاف واالحتجاز غري القانون واالنفجارات واالضطراابت/   •

 بني الشريك املنفذ والسلطات واجملتمعات احمللية. العنيفة اخلالفات 
 

 : الشروط واألحكام القوى العاملة  اتحملة موجزة عن تشريع. 4
اليمنيةصاغت   إلدارة  وحددت  السياسات    اجلمهورية  واملسؤوليات  العاملةاملؤسسات  الدولية  ودجمت    ،القوى  وحدثت  االتفاقيات 

 : ، وأمهها ما يليالتشريعات واإلجراءات القطاعية
 

 النوع االجتماعي
، وأعد اسرتاتيجية وطنية لتنمية املرأة يف  1984صادق اليمن على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام   •

بتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع  . مت تفويض الوزارات واهليئات ذات الصلة  2015، واليت مت حتديثها يف عام  1997عام  
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  قانوان    24(. بناء  على التعديالت اليت اقرتحتها اللجنة الوطنية للمرأة، مت تعديل  2009/  55  القرار )أشكال التمييز ضد املرأة  
 لالتفاقية.   لضمان بناء التوازن بني اجلنسني وفقا  

املرأة مع الرجل يف مجيع اجلوانب دون أي متييز، وأنه جيب احلفاظ  مساواة  ( على  1995/ 5ينص قانون العمل )القانون رقم   •
وينص كذلك    ، ة بني العاملني من النساء والرجال يف التوظيف والرتقية واألجور والتدريب والتأمينات االجتماعيةعلى املساوا
 وقت العمل للحوامل. على تنظيم  

 
 ة القوى العامل

التأمينات  ينظم قانون العمل حقوق العمال وأجورهم ومحايتهم وصحتهم وسالمتهم املهنية. ابإلضافة إىل ذلك، ينظم قانون  •
 . االجتماعية تعويضات التقاعد

 
 عمالة األطفال 

الدولية رقم    ية اليمن اجلمهورية    ت صادق • العمل  اتفاقية منظمة  )قانون    138على  االلتحاق ابلعمل  بشأن احلد األدىن لسن 
 (. حتدد االتفاقية حدا  أدىن لسن االلتحاق ابلعمل. 7/2001

إىل  تشري االتفاقية  األطفال.   عمالة بشأن أسوأ أشكال   182العمل الدولية رقم اليمن على اتفاقية منظمة اجلمهورية  ت صادق •
تعليمهم من خالل  ويؤثر على    ،لألطفال   وضارا    أو أخالقيا    أو اجتماعيا    أو جسداي    عمل خطري عقليا    ا األطفال على أهنعمالة  

أو مبطالبتهم مبحاولة اجلمع بني احلضور إىل املدرسة    مبكرا ،   إجبارهم على ترك املدرسة و حرماهنم من فرصة الذهاب إىل املدرسة  
 . لفرتات طويلة  والعمل الشاق

 
 الشروط واألحكام  1- 4

 :اتفاقية العمل
موظفيهم. تعترب مدة عقد العامل اليمن غري حمددة ما مل ينص على خالف  اتفاقية عمل كتابية مع  إبرام  مجيع أصحاب العمل  جيب على  

على  عند توقيع عقد العمل و ال تتجاوز ستة أشهر مع نفس صاحب العمل جتريبية قد خيضع العامل لفرتة و  ، ذلك ابالتفاق بني الطرفني
 . رة لنفس الوظيفةال جيوز تشغيل العامل حتت التجربة أكثر من مو   ،النحو املنصوص عليه يف العقد

 
 القاصرون: 

أو أنثى دون اخلامسة عشرة من    ا  ذكر سواء كان  تشغيل شاب ) وال جيوز    ، يعترب القانون أن القاصر هو شخص دون سن اخلامسة عشرة
ابلرغم  و .  عاما    18( على أن احلد األدىن لسن األعمال اخلطرة هو  52)  2013لعام    11من القرار الوزاري رقم    7العمر(. تنص املادة  

 . املشروعأعمال يف أي نوع من  املشاركة  عاما   18، ُُيظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن من ذلك
 

 :توظيف النساء 
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وجيب   ، جيب أن تكون املرأة متساوية مع الرجل فيما يتعلق جبميع شروط التوظيف وحقوق وواجبات وعالقات العمل دون أي متييز
الوظيفة  وينبغي عدم استعمال متطلبات   ،املرأة مع الرجل يف التوظيف والرتقية واألجور والتدريب والتأهيل والتأمني االجتماعي  مساواة

 كوسيلة للتمييز.   أو املواصفات املهنية
 

تلي عودهتا إىل العمل بعد  ال جيوز تكليف املرأة بعمل إضايف اعتبارا  من الشهر السادس من محلها وخالل األشهر الستة األوىل اليت  
 إجازة الوضع. 

 
 :ساعات العمل

ساعة يف األسبوع. توزع ساعات العمل األسبوعية على ستة أايم   48جيب أال تتجاوز ساعات العمل الرمسية مثان ساعات يف اليوم أو 
الية يف األسبوع )يف يوم يكون عادة   )ستة( أايم متت  6كثر من  ابلعمل ألأي موظف    جيوز مطالبة عمل يليها يوم راحة أبجر كامل. ال  

ساعة متتالية من اإلجازة. ال جيوز أن تزيد ساعات العمل الرمسية يف شهر    24عطلة أو مت االتفاق على أنه يوم عطلة( دون منحه    يوم  
 ساعة يف األسبوع.  36رمضان عن ست ساعات يف اليوم أو 

 
 الفصل 

سبب. يوفر القانون قائمة ابإلجراءات التأديبية اليت ميكن اختاذها بشكل معقول ضد  دون أو بملوظفني بشكل غري عادل ال ُيق فصل ا
 . ُيظر على صاحب العمل إهناء عقد العمل يف احلاالت التالية: الفصلاملوظف بسبب سوء السلوك واليت جيب عادة استنفادها قبل 

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

 .تستوجب فصله
 لعامل على خلفية عمله حلني صدور قرار هنائي يف املوضوع. اجلهات املختصة لأثناء احتجاز  •

 
 واالستقطاعات: األجور 

األدىن لألجور املستحقة للعامل عن احلد األدىن لألجور الذي تدفعه إدارة الدولة. جيب أال يقل متوسط األجر اليومي  جيب أال يقل احلد  
على أساس معدالت اإلنتاج ابلقطعة عن احلد األدىن اليومي لألجر احملدد للمهنة أو الصناعة املعنية.    األدىن للعامل الذي يتقاضى أجرا  

لعمال اليت ال تُدفع على أساس شهري أو أسبوعي أو يومي على أساس متوسط األجور اليت يكسبها نظرائهم  حُتسب األجور اليومية ل
عن أايم العمل الفعلية لدى نفس صاحب العمل خالل العام املاضي أو خالل فرتة خدمتهم إذا كانت أقل من سنة واحدة. جيوز تغرمي  

عن  فيه  الرمسية، وختصم هذه الغرامة من أجره وتتناسب مع الوقت الذي تغيب    املوظف بسبب التغيب عن العمل أثناء ساعات العمل
 العمل. ال جيوز لصاحب العمل أن يفرض غرامات أخرى بسبب التغيب عن العمل. 

 
 :العمل اإلضايف
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العمل اإلضايف ابملعدالت  ال يُطلب من املوظفني العمل لساعات إضافية إال إذا مت االتفاق على ذلك يف اتفاقية العمل. حُتسب أجور 
 :التالية 
 .لكل ساعة عمل إضايف يف أايم العمل العاديةمن األجر األساسي ساعة ونصف ما يعادل  •
يوم الراحة األسبوعية ويف أايم العطل الرمسية واإلجازات،  يف  ساسي لكل ساعة عمل إضايف ليال  و من األجر األساعتني  ما يعادل   •

 ملعياري عن هذه اإلجازات. ابإلضافة إىل استحقاق األجر ا
 

 : الصحة والسالمة املهنيةالقوى العاملةحملة موجزة عن تشريعات  . 5
 :جيب على أصحاب العمل مراعاة القواعد اآلتية

 .جيب احلفاظ على شروط الصحة والسالمة يف مكان العمل مبا يتفق مع متطلبات السالمة والصحة املهنية •
السلطات املسؤولة   اليت وضعتها خالل ساعات العمل وفقا  للمعايري  واإلضاءة جيب أن تكون أماكن العمل جيدة التهوية   •

 .عن السالمة والصحة املهنية
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 ُيتمل تصريفها. 
يف ذلك خماطر    جيب اختاذ االحتياطات الالزمة حلماية العمال من خماطر املعدات واآلالت وخماطر الناقالت واملناولة، مبا •

 .االهنيار 
 .جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ضد األخطار الطبيعية واألضرار مبا يف ذلك الصحة والرطوبة والربودة  •
 .نفجاريهدد ابوالضوضاء وأي خطر   الساطع جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ضد خماطر الضوء  •
توفري مراحيض ودورات مياه منفصلة للعامالت إذا كانت  جيب توفري مراحيض ودورات مياه يسهل الوصول إليها، كما جيب  •

 النساء يعملن يف املبىن. 
 واستخدامها. الوصول إليها على العامل جيب توفري إمدادات مياه الشرب املالئمة واليت يسهل  •
ارئ اليت جيب  جيب اختاذ االحتياطات الالزمة للتعامل مع احلرائق وتوفري معدات مكافحة احلرائق مبا يف ذلك خمارج الطو  •

 .يف مجيع األوقاتمتاحة  احلفاظ عليها 
و ي تسججيب   • الصناعية  احلوادث  بسبب  مراض  األل  هبا  خاص  املهنة يف سجل  الناجتة  املختصة  اجلهات  واالحتفاظ  وتبليغ 

 لتقدميها عند الطلب. الناجتة بسبب املهنة بحصاءات حوادث العمل واألمراض 
 

اآلالت  عن  االحتياطات الالزمة حلماية العمال وضمان سالمتهم من األخطار اليت قد تنجم عن عملهم و على أصحاب العمل اختاذ  
 ال جيوز لصاحب العمل أن يقتطع أي مبلغ من أجورهم مقابل: . املستخدمة 
 الناجتة بسبب املهنة. توفري أجهزة ومعدات ومالبس الواقية حلماية العمال من التعرض لإلصاابت واألمراض  •
أي وجبات تقدم هلم وفقا  ملتطلبات السالمة  مقابل  العمل يف ظروف ضارة بصحتهم، أو   مقابل مُتنح للعمال   بدالتأي   •

 .والصحة املهنية
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 .بشكل منتظم أو غري ذلك، حسبما تقتضيه متطلبات السالمة والصحة املهنية، الفحوصات الطبية للعمال نفقات •
 مكان العمل. توفري معدات اإلسعافات األولية يف  •

 
 جيب على املوظفني االلتزام مبا يلي:

عدم  بسبب احلفاظ على املمارسات اآلمنة يف العمل لتجنب اخلطر على سالمة ورفاهية املوظف وزمالئه واليت قد تكون  •
 . االنتباه إلجراءات السالمة واألمن 

 . والسالمة يف مكان العملمساعدة صاحب العمل وزمالئه يف احلفاظ على التدابري املصممة لضمان الصحة   •
 ها. الستخدامحول وفق ا للتدريب والتعليم و حسب التعليمات الوقاية استخدم معدات السالمة وأدوات  •
 .معدات احلماية أو معدات السالمة يقع على  أو تدمري   خسارةإبالغ صاحب العمل عن أي ضرر أو  •
يعتقد أنه قد يتسبب يف  ال يستطيع املوظف حله و إبالغ صاحب العمل أو مشرفه املعني على الفور حبدوث أي حادث   •

 .خطر
 أبي حوادث أو أضرار حتدث أثناء العمل أو تتعلق ابلعمل.  املعنيإبالغ صاحب العمل أو املشرف  •

 

 القوى العاملة: سياسات وإجراءات إدارة قضااي  . 6
املشروع ملعاجلة املخاطر املذكورة يف القسم السابق، مبا يف ذلك تلك املتعلقة ابملخاطر  سينفذها  ُيدد هذا القسم تدابري التخفيف اليت  

 . بسبب فريوس كوروان احملددة اليت يتعرض هلا العمال 
 
 شروط التوظيف  1- 6
 

 :األجور واالستقطاعات
 :يكون احلد األدىن لألجر املستحق للعامل على النحو التايل 

املنفذ  يتوافق   • الشريك  ملوظفي  املباشر  العمل.  ومستشاريه  العمل  عقود  مستوى  ُُيدد  مع  مع  يتماشى  مبا  الشهري  األجر 
 املسؤوليات. 

ن على أساس األجور اليومية مبا يتماشى مع معدالت السوق احلالية املدفوعة للعمالة  ي العمال املتعاقديدفع املقاول أجور  •
لألجور  مساوية  وابلتايل جيب أن تكون    ،اليومية من حمافظة إىل أخرى  األجورقد ختتلف  ،اهرةهرة أو غري املااملاهرة أو شبه امل

 . املدفوعة يف املوقع احملدد 
برانمج األشغال  لدليل عمليات   على غرار العمال املتعاقدين يف مشروع األشغال العامة ووفقا   من اجملتمعدفع أجور العاملني  تُ  •

آلية ذاتية االستهداف مما يعن أن املبالغ  . ويتمثل هنج الصندوق يف  الصندوق االجتماعي للتنمية   التعاقد معكثيفة العمالة عند  
 النقدية املشروطة اليومية لكل عامل )مستفيد( أقل من سعر السوق. 
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 :العمل اإلضايف

دفع  تُ تماشى مع لوائح القانون الوطن.  مبا يمعدالت العمل اإلضايف للعمال املباشرين  تنص السياسة الداخلية للشركاء املنفذين على  
ال  مهام حمددة يف غضون فرتة زمنية حمددة، وابلتايل فإن العمل اإلضايف  إجناز  بناء  على    من اجملتمعوالعاملني    ين أجور العمال املتعاقد

ومع ذلك، ال يُطلب من املوظفني العمل لساعات إضافية إال إذا مت االتفاق على ذلك يف اتفاقية العمل. جيب أال تتجاوز  .  ينطبق
 ساعة يف اليوم.  12ساعات العمل سواء أكانت عادية أم إضافية 

 
 النوع االجتماعي واإلدماج االجتماعي 
على تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  اعية واالستجابة لفريوس كوروان  احلماية البيئية واالجتمإىل أقصى حد ممكن، سيعمل مشروع  

 املرأة والسعي إىل احلد من عدم املساواة بني اجلنسني يف الوصول إىل املوارد وفوائد التنمية والتحكم فيها. 
 

على فرص متكافئة ملوارد   وحصوهلم املشاريع الفرعية قدرة كل من النساء والرجال على املشاركة بشكل هادف وعادل  تضمن  •
 تساوية. منافع اجتماعية واقتصادية م وحصوهلم على املشروع 

 .ضد النساء أو الفتيات أو تعزز التمييز القائم على النوع االجتماعي و/ أو عدم املساواةالتمييز  املشاريع الفرعية متارس لن   •
 . اجلنسيواالنتهاك تضمن املشاريع الفرعية وجود تدابري احرتازية ملنع تعرض املستفيدين والعاملني واملتضررين لالستغالل   •
 تضمن املشاريع الفرعية وجود تدابري احرتازية ورقابية ملنع تعرض املستفيدين والعاملني واملتضررين ملخاطر الصحة والسالمة.  •

 
 اخلاصة بفريوس كوروان   الصحة والسالمة املهنية  2- 6

 من اجملتمع والعمال العمال املباشرين والعمال املتعاقدين تسري هذه األحكام على:  
 رفض دخول العمال املرضى إىل مبان املكتب و تقييم الظروف الصحية للعمال قبل إشراكهم يف املشروع،  •
 ر. بني العمال واجملتمع/ اجلمهو االختالط  للحد من ما يلزم  الدخول/ اخلروج إىل املوقع أو مكان العمل، واختاذ  ختفيف  •
 ملستجدات فريوس كوروان. اسرتاتيجية اتصال تنفيذ دورات تدريبية للعاملني على النظافة والتدابري الوقائية األخرى، و إقامة  •
 . التباعد االجتماعي وتطبيق ممارسات العمل لتقليل عدد العمال  تعديل  •
 . إلرشادات منظمة الصحة العاملية( واتباعها اإلجراءات اليت جيب اتباعها يف حالة مرض العامل )وفقا  حتديد  •
  املطهر الكحويل لغسل األيدي والصابون و/ أو  حوض  (. توفري  الكمامات اإلمدادات الكافية من معدات احلماية الشخصية ) •

 يف مبان املكتب/ مواقع العمل. 
 

 :، سيتم استخدام املواد اإلرشادية التالية القوى العاملةأثناء إعداد اخلطط اخلاصة ابملوقع اليت تتضمن 
 بفريوس كوروان. عند االشتباه التباعها مكافحة العدوى اسرتاتيجيات   إرشادات منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن •
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االستخدام الرشيد  فريوس كوروان: منظمة الصحة العاملية املؤقتة بشأن استخدام معدات الوقاية الشخصية من أجل  إرشادات  •
 ملعدات احلماية الشخصية 

للحصول على املشورة املتعلقة مبكان  يف ظل وجود فريوس كوروان: مكان عملك  لتجهيز إرشادات منظمة الصحة العاملية  •
 العمل 

العاملية املؤقتة بشأن املياه والصرف الصحي ونفاايت الرعاية الصحية ذات الصلة ابلفريوسات مبا يف    إرشادات منظمة الصحة •
 فريوس كوروان.  ذلك 

 
السالمة  ألدوات  ابإلضافة إىل ذلك، سُيطلب من الشركاء املنفذين يف إطار خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية ضمان استخدام العمال  

البيئية   اإلدارة  إطار  يف  عليه  املنصوص  النحو  على  األخرى  الوقائية  واإلجراءات  السالمة  على  األساسي  التدريب  وتلقي  األساسية 
 ومع ذلك، سيتعني على الشركاء املنفذين: . واالجتماعية للمشروع 

 . وجود مستوى مناسب من اإلدارة واملوارد لالمتثال ملتطلبات الصحة والسالمة املهنية ضمان  •
 قيادة للصحة والسالمة املهنية  الواضح و ال لتزام اال •
 حتديد وتقييم املخاطر وتطبيع األنشطة )القواعد والتعليمات واإلجراءات(  •
 احلوادث حتليل مجيع  •
 تقييم مؤشرات أداء الصحة والسالمة املهنية   •
 إلجراءات الصحة والسالمة املهنية  إجراء عمليات التدقيق الداخلي •
 تقييم متطلبات التدريب على الصحة والسالمة املهنية  •
 . املتابعة الطبية للعاملني بعد احلوادث •

 
 سن العمل  3- 6

 . من اجملتمع العمال املباشرين والعمال املتعاقدين والعاملني تسري هذه األحكام على:  
املستندية  اإلثبااتت  جيب التحقق من  وعليه،  االخنراط يف أي نوع من العمل.    عاما    18ُيظر على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن  

 املشروع. )جواز السفر أو بطاقة اهلوية أو شهادة امليالد( جلميع العمال قبل إشراكهم يف أنشطة 
 
 من اجملتمع عمال ال   4- 6

مشروع احلماية االجتماعية  مبا أن أهداف  و عيينهم املقاول كعمال مهرة أو غري مهرة للعمل يف توفري أصول اجملتمع.  يُ اجملتمع الذين  أفراد  هم  
، فقد حدد املشروع ما ال يقل عن  وفرص اقتصادية للمجتمعات الضعيفة توفري فرص عمل مؤقتة  واالستجابة لفريوس كوروان تتضمن  

األجور  ملعدالت    ا  هؤالء العمال على أساس األجور اليومية وفق عيني املقاول  يُ .  لتوظيفها   لة من اجملتمعات احمللية امالعالقوى  ٪ من    50
احمللية احلالية يف   و و   ،السوق  الصحة  وإجراءات  الضرورية  ابلتأمينات  العمال  تزويد  املنفذون  الشركاء  املهنية وخطط  سيضمن  السالمة 
للحوادث لضمان محايتهم. يتم تشجيع املقاول على توظيف عمالة نسائية من اجملتمع إىل أقصى حد ممكن للعمل  الطارئة  االستجابة  
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للعامالت، التوقيت املناسب  ل   حسب  العمال من اجملتمعات احمللية  إبداء  لمقاول  وال جيوز  التمييز يف توظيف  مبا يشمل  أي نوع من 
 نازحني واجلماعات املهمشة إن وجدت داخل اجملتمعات. ال
 

 املوظفني املسؤولني . 7
ابالشرتاك مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة  مشروع احلماية االجتماعية واالستجابة لفريوس كوروان  سيتم تنفيذ  

لصاحل  ع األشغال العامة  ومشرو صندوق االجتماعي للتنمية  ال   –احملليني  ( ابلشراكة مع اثنني من الشركاء املنفذين  اليونيسيفللطفولة )
)أ( التحويالت النقدية  وتشمل  ،  ( التحويالت النقدية1ي: )املكون  سيتضمن املشروع أربعة مكوانت رئيسية وه  م املعنية، حيثمكوانهت

( األشغال كثيفة العمالة والفرص  2)املكون  و   ، صندوق الرعاية االجتماعية. )ب( النقد مقابل التغذيةغري املشروطة إىل املستفيدين من  
( إدارة  3)املكون  االقتصادية ومرونة أسواق الغذاء، و   )ج( الفرص وتشمل )أ( النقد مقابل العمل، )ب( أصول اجملتمع،  االقتصادية  

 ( االستجابة حلاالت الطوارئ املستمرة.4و )املكون   ت الوطنية،يم وبناء قدرات املؤسسااملشروع واملراقبة والتقي 
 

مستوايت عالية من مؤشر الضيق ومعظم اجملتمعات الفقرية والنساء واألطفال  اليت تظهر فيها  حمافظة    22  مديرايت الـ يغطي املشروع  
ابلنسبة للمكو ِّن الفرعي للتحويالت النقدية غري    الذين يعانون من سوء التغذية واألسر املستفيدة من غري صندوق الرعاية االجتماعية.

يستخدم املشروع قائمة املستفيدين قبل الصراع من برانمج صندوق الرعاية االجتماعية للتحويالت  و املشروطة الذي تنفذه اليونيسف  
 النقدية. 

 
 إشراك وإدارة العاملني يف املشروع  •

مشروع األشغال  و سيقوم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابإلشراف على الشركاء املنفذين ودعمهم )الصندوق االجتماعي للتنمية  
ميع  ضمان االلتزام جب، و املسؤولة عن توظيف عمال املشروع العامة( لتنفيذ املهام احملددة للمشروع. إدارة الشركاء املنفذين هي

اليت يتم فيها تنفيذ أنشطة املشروع الفرعي. برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه املنفذون مسؤولون    تدابري العمل يف املواقع 
 عن: 

 ، لتوجيه العمال   هذا املنهجتطبيق  •
 عند الضرورة يف سياق إعداد وتطوير وتنفيذ املشروع  املنهج حتديث هذا  •
 املنهج على العاملني من اجملتمع تطبيق هذا ضمان  •
 سجالت التوظيف وعملية التوظيف للعمال املباشرين، االحتفاظ ب •

o   الصحة والسالمة   عايري الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل مبا يتماشى مع تشريعاتمدى االلتزام مبمراقبة
 املهنية الوطنية 

o روع على الصحة والسالمة املهنية، مراقبة تدريب العاملني يف املش 
o  العمال ومعاجلة التظلمات الواردة من العمال املباشرين واملتعاقدين من الباطن والعاملني  تطوير وتنفيذ آلية شكاوى

 .يف اجملتمع 
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o  على مدونة قواعد السلوك. مجيع العمال توقيع 
 

 الفرعيني   قاولنيامل  / إشراك وإدارة املقاولني •
ويتلقى  سيكون موظفو الشركاء املنفذين بصفتهم يف املكتب الرئيسي واملكاتب الفرعية مسؤولني عن إشراك وإدارة املقاولني. 

 ونقطة اتصال اإلجراءات الوقائية يف الفرع فن  ومهندس املشرفني ن املستشاري املساعدة من ناملوظفون امليدانيو 
ال ومراقبة األنشطة وتقدمي تعليمات العمل بشأن السالمة واألمن. سيكون املقاولون  ، وضمان االمتثإلدارة املقاولني والعاملني

 مسؤولني عما يلي: 
o  يف إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية الواردة هنا و لصحة والسالمة املهنية اب  اخلاصة االمتثال لتدابري التخفيف،  

 الفرعيني على العمال املتعاقدين واملتعاقدين التدابري ستطبق هذه و 
o  العمال من اجملتمع االحتفاظ بسجالت التوظيف وعملية التوظيف للعمال املتعاقدين و 
o  ين املتعاقدالعمال توصيل مهام العمل وظروف العمل بشكل واضح للعاملني يف اجملتمع و 
o   والسالمة والصحة املهنية القوى العاملة نظام للمراجعة الدورية واإلبالغ عن أداء توفري 
o  االجتماعي( والتدريب على الصحة والسالمة والبيئة للموظفني. التوظيف املنتظم )مبا يف ذلك التوظيف 

 
  الصحة والسالمة املهنية  •

ع تدابري  عن ضمان االمتثال جلميمسؤول  لشركاء املنفذين يف املكتب الرئيسي  دى ا الصحة والسالمة املهنية لنقطة اتصال  
اإلجراءات الوقائية  املكاتب الفرعية ونقطة اتصال  وتكون مسؤولية املراقبة امليدانية اليومية على مدراء    الصحة والسالمة املهنية،

 املكتب الفرعي ونقطة اتصال املواقع الفردية. يف 
 

 : تدريب العاملني  •
مسؤولون   ويف املوقع املكتب الفرعي  لدى الشركاء املنفذين ونقاط االتصال يف الصحة والسالمة املهنية ل من نقطة اتصال ك

والتوعية  صندوق األدوات  تدريب  ل التدريب الرمسي ابإلضافة إىل عن تدريب العاملني على الصحة والسالمة املهنية من خال
 . حرش اجلنسيالت /االستغالل واالنتهاك اجلنسي بشأن 

 
 معاجلة تظلمات العمال  •

ومدراء    واملهندس الفن عرب آلية التظلم،  ، االستشاريني املشرفنيمن خالل  سيتم حل شكاوى العمال بشكل أساسي يف امليدان  
 عند الضرورة إىل اإلدارة العليا لضمان الوصول إىل حل عادل. ت رفع و املكاتب الفرعية، 
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  آلية التظلم. 8
شركاء  من  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبعاجلة الشكاوى من خالل آلية شكاوى خمصصة تدعم األشخاص املتضررين من املشروع و يلتزم  

تعاون مع املظامل وشكاوى املخاطر واخلالفات املتعلقة ابلتأثريات واملعايري االجتماعية  البرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وغريهم للتعامل  
املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية. يلتزم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وشركاؤه ابملتابعة والرد الفوري على أي شكاوى  كذلك  والبيئية و 

يكون  األشغال العامة مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية و اتفق عليه كل من ، فإن احلد األقصى للوقت اجلة، إن أمكن. ومع ذلكع
مشروع األشغال العامة  و   )برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق االجتماعي للتنمية  سيناقش شركاء املشروع.  ا  يوم  30-15ما بني  

التظلم والشكاوى  آليات  نظام معلومات اإلدارة املشرتك الذي يسمح بتحليل وحتسني  على  والبنك الدويل(  وشركة املراقبة من طرف خارجي  
شركاء املشروع موظفني ذوي خربة يف جماالت احلماية والنوع االجتماعي  عنيِّ  السرية وإخفاء اهلوية.    نواحياإلبالغ مع مراعاة  و واحلوادث  

اليت أعدهتا شركة املراقبة    اجملتمعات احمللية واملستفيدينعن    ة ربع السنوي  التقارير ، ابإلضافة إىل  عي والسريةوالعنف القائم على النوع االجتما
 . من طرف خارجي

 
األمم املتحدة اإلمنائي مع شركائه املنفذين نقاط اتصال معنية ابلنوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي ملتابعة  عنيِّ برانمج  

 خماطر العنف القائم على النوع االجتماعي. من آاثر املشروع ومحاية اجملتمع والفئات املتضررة من التمييز بني اجلنسني و مراقبة و 
 

إلضافة إىل  لتعبري عن عدم رضاهم عن مستوى أو جودة أنشطة الطرف املسؤول. ابإاتحة اجملال ألصحاب املصلحة لالتظلم  تضمن آلية  
سمح بتحديد أي إجراءات سلبية ونقص يف اإلجراءات اليت يتخذها أي من الطرف املسؤول أو شركائه واليت تتسبب  ا ن، فإهنذلك 

مباشر يف   أو غري  ابشكل مباشر  أو أي طرف آخر.  ملستالتأثري على  املتضرر  العامة والصندوق  ويدير كل من  فيد  مشروع األشغال 
. سيعمل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع مشروع األشغال العامة والصندوق  آلية معاجلة املظامل اخلاصة ابملشروع االجتماعي للتنمية  
للتنمية   تقييم فعالية آليات معاجلة املظامل احلالية والعمل على معاجلة القدرات وإمكانية الوصول والشفافية والثغرات  على  االجتماعي 

الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية أو اإلدارية اليت قد تكون ذات صلة أو قابلة للتطبيق وستكون متاحة  التظلم  . لن تعيق آلية  وغريها
أص املصلحة دو بسهولة جلميع  تكلفة ودون عقاب، حاب  الشكوى  قد  وابلتايل    ن  أو    املضي يف يُفضل مقدمو  القضائية  اإلجراءات 

 التحكيم. 
 

 .وسيلة لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ملعاجلة هذه احلاالت بشكل منهجي ومتوقع وشفافألصحاب املصلحة  توفر آلية االستجابة 
 :املتحدة اإلمنائي إىل  لربانمج األممآلية االستجابة ألصحاب املصلحة  دف هت

حتسني النتائج البيئية واالجتماعية للمجتمعات احمللية وأصحاب املصلحة اآلخرين املتأثرين مبشاريع برانمج األمم املتحدة   •
 .اإلمنائي

ة  تعزيز قدرة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي على إدارة املخاطر املتعلقة مبعايريه االجتماعية والبيئية من أجل جتنب اآلاثر االجتماعي  •
 أو ختفيفها. والبيئية  
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ابملخاطر واآلاثر  املتعلقة أصحاب املصلحة يف املشروع  ملخاوف أن برانمج األمم املتحدة اإلمنائي يستجيب ضمان  •
 .ماعية والبيئيةاالجت

اآللية   من خالل دمج طلبات آلية االستجابة ألصحاب املصلحة  والتعلم التشغيلي مناالستفادة من املالحظات  ضمان  •
 يف عمليات ضمان اجلودة واإلدارة القائمة على النتائج لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي ها نتائجا و ستجاابهت وا

يراقب الربانمج مع شركة املراقبة من  و  ، إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائيالتظلم آلية عن  اي  شهر  ا  تقرير   الطرفان املسؤولني ميسل •
 قضااي الشكاوى  طرف خارجي 

  من إدارة املشروع  ومتكامال  ا   منتظما   االجتماعية والبيئية لتكون جزءإبراز أفضل املمارسات وتعزيزها بني عمليات حل املظامل •
ومركز االتصال على اخلط    إدارة املعلوماتلتطوير نظام  شركة مراقبة من طرف خارجي  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  سيعني   •

 للشركاء املسؤولني.  إدارة املعلومات الساخن لتلقي أي شكاوى ابإلضافة إىل أنظمة 
 

 آلية التظلم على مستوى املشروع 1- 8
صميم  أثناء تقد يدرك شخص أو جمموعة من األشخاص أو يتعرضون لضرر حمتمل، بشكل مباشر أو غري مباشر بسبب أنشطة املشروع  

ميكن أن تكون املظامل اليت قد تنشأ مرتبطة ابلقضااي االجتماعية مثل معايري األهلية واالستحقاقات  وبناء وتنفيذ أي مشروع فرعي.  
قد تكون املظامل مرتبطة  و   ة والثقافية، العيش وغري ذلك من القضااي االجتماعي كسب  املؤقت أو الدائم لسبل  وتعطيل اخلدمات والفقدان  

أو  ابألعمال اإلنشائية  واألضرار اليت حلقت ابلبنية التحتية بسبب االهتزازات املرتبطة التصاعد الكثيف للغبار  أيض ا ابلقضااي البيئية مثل  
العامة أثناء إعادة    خلاصة أو اجلوفية ا  /دة أو كمية موارد املياه السطحية اخنفاض جو   و أ  يزدحام املرور اال   و أ  الضوضاء  و أنقل املواد اخلام  

 . وغريها ، دائق املنزلية واألراضي الزراعية األضرار اليت حلقت ابحلأو  وسائل الري، أتهيل 
 

بطريقة ودية مع موظفي  املشاكل حل هذه املتضررة ف ، جيب أن تكون هناك آلية ميكن من خالهلا لألطراعند حدوث مثل هذا املوقف 
، مت تضمني آلية التظلم يف إطار  مناسبة. ولتحقيق هذا اهلدف تكلفةوب بطريقة فعالة وغري متحيزة وشفافة ويف الوقت املناسب و املشروع  

 .اخلاصة هبذا املشروعالبيئية واالجتماعية طة اخلاإلدارة البيئية واالجتماعية و 
 

 التظلم: آلية 
ييم خماوفهم  تسمح ببناء الثقة بني جمموعات أصحاب املصلحة وتؤكد ألصحاب املصلحة أنه سيتم تق قانونية عملية  تقدمي  - أ

 بطريقة عادلة وشفافة 
إىل آلية التظلم جلميع أصحاب املصلحة وتقدمي املساعدة الكافية ألولئك الذين واجهوا  والسهل  ابلوصول البسيط  السماح -ب

 ضي حىت يتمكنوا من إاثرة خماوفهم املاعقبات يف 
 أنواع النتائج املتاحة لألفراد واجملموعات  من انحية  ، والوضوح  رحلة من مراحل عملية آلية التظلمإجراءات واضحة ومعروفة لكل م  - ج
 وُيرتم  ا  تنري ج رمسي متسق يكون عادال  ومساملعاملة العادلة جلميع األفراد واجلماعات املعنية واملتضررة من خالل هن ضمان  -د

 املخاوف والشكاوى و/ أو املظامل 
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جمموعة متضررة على علم ابلتقدم احملرز يف شكواهم واملعلومات اليت مت   / من خالل إبقاء أي فرد توفري هنج شفاف  - ه
 ت اليت سيتم استخدامها ملعاجلتها استخدامها عند تقييم شكواهم واملعلومات حول اآلليا 

نتيجة التقييم    الدروس املستفادة من الشكاوى والتظلمات احملتملة   تقلل   قد و   والتحسينات آللية التظلم،املستمر  التعلم  متكني   -و
 . املستمر

 
والشباب  وذوي اإلعاقة  شاملة للجنس والعمر وتستجيب وتعاجل حواجز الوصول احملتملة أمام النساء وكبار السن  التظلم  آلية  ستكون  

للمشروع. لن تعيق اآللية الوصول إىل سبل االنتصاف القضائية  املنظور املناسب  مهمشة حسب   والفئات األخرى اليت ُيتمل أن تكون
 أو اإلدارية اليت قد تكون ذات صلة أو قابلة للتطبيق وستكون متاحة بسهولة جلميع أصحاب املصلحة دون تكلفة ودون عقاب. 

خالل عملية إشراك أصحاب املصلحة ووضعها يف أماكن  التظلم   جيب إيصال املعلومات حول آلية التظلم وكيفية تقدمي الشكوى و/ أو
 .ابرزة إلعالم أصحاب املصلحة الرئيسيني

 
اجملتمع )العاملون يف  من  عمال  ال ، سيستخدم  التظلم. ومع ذلكآلية  مسائل  قد يكون لدى الشركاء املنفذين نظام إبالغ منفصل عن  

آلية  من اجملتمع  سيستخدم العمال املتعاقدون مع املقاولني  و .  التظلم للمشروعة( آلية  مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمي
االجتماعي   صندوق التظلم التابعة للواملدرابت واملستفيدات آلية والصغرية واألصغر  . سيستخدم العاملون يف املشروعات املتوسطة  التظلم 
 . للتنمية

 
تف أو  )إىل املوظفني امليدانيني( أو عرب اهلا  ا  اي االجتماعية والبيئية إما شفهيالتظلمات املتعلقة ابلقضا ميكن تلقي مجيع الشكاوى و/ أو  

األشغال العامة أو الصندوق االجتماعي للتنمية. يتمثل جزء  مشروع  إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أو    ا  يف صندوق الشكاوى أو كتابي
يف  مكاتب  اليت استلمتها  أو املظامل    / لبناء ابحلفاظ على سجل للشكاوى وة فريق إدارة املشروع ومقاول ا رئيسي من آلية التظلم يف مطالب

 تسجيل املعلومات التالية: ينبغي ، وهذا يشمل شكاوى العمال. موقع املشروع املعن 
 

 أو املظامل    /املخاوف و/ أو الشكاوى و أو   /وقت واتريخ وطبيعة االستفسارات و
 جهة االتصال الشخصية(  تاخلطاابو االتصال )مثل اهلاتف طريقة  - أ

 .عنوان االتصال ورقم االتصالاالسم و  -ب
 تسجيل الشكاوى جمهولة املصدر والتحقيق فيها وحلها  - ج
 أو املظامل    /املنفذة نتيجة لالستفسار و/ أو القلق و/ أو الشكاوى و االستجابة واملراجعة  -د
 اإلجراء. يُنفذ ذي اإلجراءات املتخذة واسم الشخص ال - ه

 
سيعمل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مع  و   اخلاصة ابملشروع،   يدير مشروع األشغال العامة والصندوق االجتماعي للتنمية آلية للتظلم

 ا إىل ذلك. ، ومالفجوات احلالية والعمل على معاجلة القدرات وإمكانية الوصول والشفافية و التظلم آلية ألطراف املسؤولة لتقييم فعالية ا
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 معاجلة التظلم وإبالغ األشخاص  2- 8

من   وجيزة،مشروع األشغال العامة إىل معاجلة املظامل يف فرتة زمنية  / عي للتنميةالصندوق االجتما  /ف برانمج األمم املتحدة اإلمنائييهد
تنفيذ مجيع سبل  حىت  يف مجيع الظروف  متابعة التظلمات  موضوعية ومنهجية، وجتري  و   بكل عدلتقييم تظلمات كل شخص  خالل  

وتكون  املظامل اجملهولة يف املشروع.  كما ست عاجل  معلومات حول احلل وسُيطلب منه إبداء الرأي.  وستقدم للشخص    االنتصاف املناسبة، 
سي واالعتداء اجلنسي والعنف القائم على النوع  للمظامل املتعلقة ابستغالل العامالت مبا يف ذلك التحرش اجلنيف اختاذ اإلجراءات  األولوية  

 االجتماعي يف مكان العمل واملعاملة غري العادلة. 
 

، مسؤولني عن اختاذ اإلجراء  جراءات الوقائية وأخصائي االتصال، حسب االقتضاءيكون مدير املشروع واملنسق امليدان وأخصائي اإل
سيتم إبالغ السلطات املختصة ابلتحقيقات يف قضااي العنف القائم  و   حق، انتهاك  وجود  العتقاد بتستدعي ااملناسب يف احلاالت اليت  

واإلجراء االجتماعي  النوع  التحقيقات،على  هلذه  نتيجة  املتخذة  املظامل  وسيكون    ات  مع مجيع  عواملالحظات  التعامل  ادل  أبسلوب 
، سيتم حتليل عدد التظلمات  املعاجلة هذه. ابإلضافة إىل ذلكشاغالن رئيسيان آللية    ا  لشفافية وإمكانية الوصول مها أيضوموضوعي. ا 

، يتم حتديد  ناء  على هذه التقارير التفصيلية . ب عنها دوراي    لوحدات ذات الصلة واملستوى اإلداري اإبالغ  واملالحظات وتواترها ومواضيعها و 
 البدء يف أنشطة التحسني. ومن مث ،  التعامل معها بشكل متكرر اليت يتم  اكلشامل
 

 إدارة املقاول . 9
تطوير الربجميات وتطوير البنية التحتية  وتشمل    حسب االقتضاء،  هدافه وإدارة أنشطتهالعديد من اخلدمات داخل املشروع لتحقيق أ  توفري

وقواعد البياانت وإعداد خطة تنفيذ التدريب وواثئق التدريب وتطوير وحدة التدريب عرب اإلنرتنت  لتكنولوجيا املعلومات وإدارة اخلادم  
 . وغريها ، مثل الرقابة على العمال يف املوقع   وختطيط االستثمار واألعمال امليدانية

 
ة املنجزة واخلربة السابقة وأتهيل املوارد البشرية  ، سيتم حتديد معايري خمتلفة يف واثئق املناقصة مثل األعمال السابقيف عملية اختيار املقاولني

تدابري إدارة املقاول  وستضاف  للمقاول واالمتثال يف قضااي الصحة والسالمة واالحتياطات املتخذة بشأن عمالة األطفال والعمل القسري.  
ر العمل احملتملة وحقوق العمال وأجورهم ستشمل البنود تدابري التخفيف ملخاطو   مشروعيتها، يف بنود املقاول يف واثئق العطاء لضمان  

العمال و  التوظيف والتأمني على  وحقوق اجلنسني وإجراءات إدارة املظامل ومتطلبات السالمة مثل    األطراف اخلارجية وشروط وأحكام 
شخصية. ويقع  وفري معدات احلماية الملقاول وتموظفي ااإلشراف على سالمة  و خطط الطوارئ مبا يف ذلك االتفاق مع املستشفيات  

 .  ملعايري االختيار ا  االختيار على األفضل وفق
 

من  التقليديني بينما ال ميكن تطبيق بعضها على املقاولني  / لية يف حالة املقاولني الوطنينيشروط األهلية املذكورة أعاله وبنود املسؤو ُتطبق  
 وهي طريقة تنفيذ اثنوية من قبل كل من الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة.  –  اجملتمع
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نموية مبشاركة اجملتمعات  آلية ينفذها الصندوق االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة يف تنفيذ املشاريع الت من اجملتمع  يقصد ابملقاولني  
ومقدمي اخلدمات اآلخرين مثل    من اجملتمعدارة العقود لتنفيذ األعمال واخلدمات مع املقاولني  ، وتشمل هذه الطريقة إجراء أو إاحمللية 

 )على  ا  من اجملتمع أقل إحلاح، فإن شروط األهلية للمقاولني  من أجل استكمال مشروع معني. لذلك   نائني وسائقي السيارات واملهنيني الب
بينهم وبني الشريك املنفذسم املقوتُ   ، ( ملدة عامني  والقدرة املالية اخلربة  وجود  ، ال يوجد شرط  سبيل املثال اء  ، ال سيما يف إجر سؤولية 

 وأتمني العمال. الوقائية  وإنفاذ اإلجراءات  الفنينيوتعيني املوظفني  التدريب على احلماية والتوعية 
 

ة  االجتماعي للتنمية ومشروع األشغال العامة زايرات خمطط برانمج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق  نظم  ، سيُ خالل مرحلة تنفيذ اخلدمات 
 املتعلقة ابلصحة  التقدم احملرز والقضااي سيسجل  ،  يه تنفيذ العمل. يف هذه الزايراتأو املكان الذي يتم ف  / وغري خمططة ملكاتب املقاولني و 

ألداء الرئيسية إلدارة املقاول وستنعكس املخرجات  . ستتضمن تقارير املوقع مؤشرات االقسريعمالة األطفال والعمل    والسالمة وحاالت
  .املقاولني امتثال التقارير الشهرية. وسيتم اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة عدم يف 
 


