
 المرفق أ
 

 مسودة مرسوم: 
 

 مرسوم بتعدیل قانون المراسیم اإلداریة بالمقاطعة بشأن التوظیف في مشاریع اإلنشاءات والممتلكات بالمقاطعة.
 

 یأمر مجلس المشرفین في مقاطعة سان دییغو كما یلي: 
 

سلبي كبیر على قدرة األسر العاملة في الحصول على  . الغرض. إن عدم كفایة الرواتب وظروف العمل السیئة لھا تأثیر  1القسم  
ھددان الصحة العامة. یھدد الفقر والبطالة وعدم المساواة في الدخل االزدھار االقتصادي واالستقرار تسكن الئق وإعالة أسرھم، و

ل ضمان حصول العاملین  والقدرة التنافسیة في مقاطعة سان دییغو. تسعى مقاطعة سان دییغو إلى معالجة ھذه المشكالت من خال
في مشاریع المقاطعة أو بالممتلكات المملوكة للمقاطعة على أجورھم وتوفیر ظروف عمل تسمح لھم بإعالة أنفسھم وأسرھم بشكل  

 مناسب، ومن خالل اتخاذ إجراءات إلزالة العقبات أمام فرص العمل الجیدة لسكان المنطقة. 
 

 ى المراسیم اإلداریة في قانون المقاطعة لقراءة النص الكامل كما یلي:بموجب ھذا إل  73.10. یُضاف القسم 2القسم 
 

 معاییر التوظیف في مشاریع اإلنشاءات في المقاطعة .73.10القسم 
 

یجب أن تخضع جمیع اإلنشاءات المنجزة وفقًا للعقود الممنوحة من المقاطعة، بغض النظر عن ملكیة الممتلكات، بما في ذلك 
تحت إشراف المقاطعة وفقًا لقانون العقود العامة، للمتطلبات التالیة، والتي یجب إدراجھا في جمیع ھذه العقود   العقود التي تُبرم

 حسبما یقتضي األمر لتنفیذ ھذه المتطلبات: 
 

وما یلیھ من    2600یجب توظیف قوة عاملة ماھرة ومدربة إلنجاز المشروع على النحو المنصوص علیھ في القسم   .أ
 ساریًا؛ 73.10في التاریخ الذي یصبح فیھ ھذا القسم  2600لعامة، حسب المطلوب بموجب القسم قانون العقود ا

 
یجب أن یُدفع لجمیع موظفي المقاول والمقاولین من الباطن الذین یعملون بموجب العقد الممنوح من المقاطعة، بغض  .ب

(یشار إلیھم باسم "العاملین") أم ال، القیمة   النظر عما إذا كان ھؤالء األشخاص مصنفین كموظفین أو متعاقدین مستقلین
) معدالت األجور السائدة التي حددتھا إدارة العالقات الصناعیة في كالیفورنیا، بغض النظر عما إذا كان 1األعلى من (

دالت  ) الحد األدنى لألجور أو األجر المعیشي أو مع2دفع ھذه األجور مطلوبًا بخالف ذلك بموجب قانون العمل أم ال؛ (
) الحد األدنى المحلي أو الفیدرالي أو على مستوى  3األجور المماثلة بحسب ما قد تحدده المقاطعة بموجب مرسوم؛ و (
 الوالیة أو معدالت األجور المماثلة إذا كانت تنطبق على العمل؛ و 

 
لغیاب الناتجة عن كل ما یجب على المقاولین منح العاملین إجازة مرضیة مدفوعة األجر لتغطیة، على األقل، حاالت ا .ج 

 یلي بحسب ما ینطبق على العامل أو أفراد أسرتھ: 
 

 مرض نفسي أو بدني أو إصابة أو حالة صحیة؛  .1
 الحاجة إلى تشخیص طبي أو رعایة أو معالجة مرض نفسي أو بدني أو إصابة أو حالة صحیة؛  .2
 الحاجة إلى رعایة طبیة وقائیة؛  .3
 إصابة بدنیة أو نفسیة أو عجز بسبب عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة؛ عنایة طبیة الزمة للتعافي من  .4
من   .5 غیرھا  أو  نفسیة  استشارة  أو  الضحایا  بخدمات  تعنى  منظمة  من  خدمات  على  الحصول  إلى  الحاجة 

 االستشارات بسبب عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة؛ 
 بسبب عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة؛ و الحاجة إلى االنتقال لمكان آخر أو تأمین منزل حالي  .6
الحاجة إلى الحصول على خدمات قانونیة، والتي تتضمن االستعداد أو المشاركة في أي إجراء قانوني مدني  .7

 أو جنائي، مرتبطة أو ناجمة عن عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة. 
 

(د) بمعدل ساعة واحدة من اإلجازة المرضیة مدفوعة    73.10یجب أن تتراكم اإلجازة المرضیة التي ینص علیھا القسم   .د
 ساعة كحد أدنى في السنة. 56األجر لكل ثالثین ساعة عمل، ویجوز أن تتراكم حتى 

 
ال یجوز للمقاولین وموظفیھم ومقاولیھم من الباطن فصل أي عامل أو ممارسة التمییز ضده أو اتخاذ إجراء سلبي ضده  . ه

 أي مخاوف بشأن شروط وظروف التوظیف.بأي شكل من األشكال إلفصاحھ، على أي نحو، عن 
 

 مكان یعمل فیھ العاملون: یجب على المقاولین نشر ما یلي في مكان بارز ویمكن الوصول إلیھ في كل  .و
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 إشعار باستیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في القسمین الفرعیین (أ) إلى (ھـ) المذكورین أعاله؛ .1
 ؛ و تنفیذإشعار بإمكانیة اإلبالغ عن انتھاكات بھذه المتطلبات إلى مكتب المقاطعة المعني بمعاییر العمالة وال .2
 .تنفیذعاییر العمالة والرقم ھاتف وعنوان مكتب المقاطعة المعني بم  .3

 
 بموجب ھذا إلى المراسیم اإلداریة في قانون المقاطعة لقراءة النص الكامل كما یلي: 73.11. یُضاف القسم 3القسم 

 
 معاییر التوظیف الخاصة بالعمال في أرض مستأجرة مملوكة للمقاطعة  .73.11القسم 

 
االمتیازات وغیرھم من المستفیدین من الممتلكات المملوكة للمقاطعة بموجب عقد إن المستأجرین وأصحاب التراخیص وأصحاب  

مع المقاطعة، والمستأجرین من الباطن (على أي مستوى)، وأصحاب تراخیص الممتلكات العقاریة (على أي مستوى)، وغیرھم  
المقاطع المتعاقدین (على أي مستوى) مع ھؤالء األشخاص لتعزیز استخدام ممتلكات  تجاریة من خالل عقود من  ة ألغراض 
باسم "األطراف المستأجرة")    73.11اإلیجار أو الترخیص أو اتفاقیة أخرى مع المقاطعة (یشار إلیھم مجتمعین في ھذا القسم  

ع  یجب أن یخضعوا للمتطلبات التالیة التي تنطبق على ممتلكات المقاطعة التي یتم استخدامھا، ویجب إدراج ھذه المتطلبات في جمی 
 عقود اإلیجار والتراخیص واالتفاقیات األخرى حسبما یقتضي األمر لتنفیذ ھذه المتطلبات: 

 
یجب أن یُدفع لموظفي ومقاولي األطراف المستأجرة الذین یعملون في أو من الممتلكات المملوكة للمقاطعة القیمة األعلى  .أ

كالیفورنیا، بغض النظر عما إذا كان دفع ھذه    ) معدالت أجور سائدة حددتھا إدارة العالقات الصناعیة في1من أي (
معدالت أجور مماثلة    ) حد أدنى لألجور أو أجر معیشي أو2األجور مطلوبًا بخالف ذلك بموجب قانون العمل أم ال؛ و (

) حد أدنى محلي أو فدرالي أو على مستوى الوالیة أو معدالت أجور 3بحسب ما قد تحدده المقاطعة بموجب مرسوم؛ و (
 ثلة إذا كانت تنطبق على العمل؛ ومما

 
مراسیم  .ب أي  لمتطلبات  مستوفیة  وظروفھا  للمقاطعة  المملوكة  الممتلكات  في  الموجودة  المرافق  جمیع  تكون  أن  یجب 

 تصدرھا المقاطعة أو سیاسات المجلس التي تنظم ظروف مكان العمل. 
 

ال .ج  یعملون في أو من  الذین  المستأجرة منح موظفیھم  للمقاطعة إجازة مرضیة  یجب على األطراف  المملوكة  ممتلكات 
 مدفوعة األجر لتغطیة، على األقل، حاالت الغیاب الناتجة عن كل ما یلي بحسب ما ینطبق على الموظف أو أفراد أسرتھ: 

 
 مرض نفسي أو بدني أو إصابة أو حالة صحیة؛  .1
 حالة صحیة؛ الحاجة إلى تشخیص طبي أو رعایة أو معالجة مرض نفسي أو بدني أو إصابة أو  .2
 الحاجة إلى رعایة طبیة وقائیة؛  .3
 عنایة طبیة الزمة للتعافي من إصابة بدنیة أو نفسیة أو عجز بسبب عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة؛  .4
من   .5 غیرھا  أو  نفسیة  استشارة  أو  الضحایا  بخدمات  تعنى  منظمة  من  خدمات  على  الحصول  إلى  الحاجة 

 داء جنسي أو مالحقة؛ االستشارات بسبب عنف منزلي أو اعت
 الحاجة إلى االنتقال لمكان آخر أو تأمین منزل حالي بسبب عنف منزلي أو اعتداء جنسي أو مالحقة؛ و  .6
الحاجة إلى الحصول على خدمات قانونیة، والتي تتضمن االستعداد أو المشاركة في أي إجراء قانوني مدني  .7

 جنسي أو مالحقة. أو جنائي، مرتبطة أو ناجمة عن عنف منزلي أو اعتداء 
 

(ج) بمعدل ساعة واحدة من اإلجازة المرضیة مدفوعة    73.11یجب أن تتراكم اإلجازة المرضیة التي ینص علیھا القسم   .د
 ساعة كحد أدنى في السنة. 56األجر لكل ثالثین ساعة عمل، ویجوز أن تتراكم حتى 

 
الذین یعملون في . ه المستأجرة وموظفیھم ومقاولیھم  للمقاطعة فصل أي    ال یجوز لألطراف  المملوكة  الممتلكات  أو من 

موظف أو ممارسة التمییز ضده أو اتخاذ إجراء سلبي ضده بأي شكل من األشكال إلفصاحھ، على أي نحو، عن أي 
 مخاوف بشأن شروط وظروف التوظیف.

 
یعمل فیھ موظفو ومقاولو  یجب على األطراف المستأجرة نشر ما یلي في مكان بارز ویمكن الوصول إلیھ في كل مكان  .و

 األطراف المستأجرة: 
 

 إشعار باستیفاء المتطلبات المنصوص علیھا في القسمین الفرعیین (أ) إلى (ھـ) المذكورین أعاله؛ .4
 ؛ و تنفیذإشعار بإمكانیة اإلبالغ عن انتھاكات بھذه المتطلبات إلى مكتب المقاطعة المعني بمعاییر العمالة وال .5
 .تنفیذالمقاطعة المعني بمعاییر العمالة والرقم ھاتف وعنوان مكتب  .6
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 بموجب ھذا إلى المراسیم اإلداریة في قانون المقاطعة لقراءة النص الكامل كما یلي: 73.12. یُضاف القسم 4القسم 
 

 73.11و  73.10. القیود المفروضة على نطاق القسمین  73.12القسم 
 

 واألجزاء الفرعیة منھما في أي من الحاالت التالیة:  73.11و  73.10یجب أال ینطبق القسمین  .أ
 

 على الحد الذي یحظره القانون أو تحظره متطلبات مصادر التمویل الفیدرالیة أو في الوالیة المطبقة على العمل؛ .1
 على مشاریع اإلنشاء في المقاطعة التي تقل عن حدود العطاءات الخاصة بقانون العقود العامة؛  .2
 من قانون العقود العامة؛  20128.5ل التي تم السماح بھا وفقًا للقسم على عقود طلب العم .3
 دوالر؛  500,000عقود إنشاء أقل من  .4
 دوالر؛ 25,000مشاریع حرفیة واحدة أقل من  .5
مشاریع اإلسكان التي تلقت فیھا المقاطعة المقترح األساسي أو أبرمت اتفاقیة بشأن المشروع قبل تاریخ نفاذ ھذا  .6

 المرسوم. 
 تكون المقاطعة طرفًا في اتفاقیة عمالة مشروع لتغطیة العمل؛ أو حیثما .7
 حیثما یتنازل مجلس المشرفین عن كل أو جزء من المتطلبات فیما یتعلق بمشروع معین أو اتفاقیة معینة.  .8

 
زامات أن یكون لھما تأثیر مستقبلي فقط وال یجوز تفسیرھما على أنھما یضران بالت  73.11و    73.10یُقصد من القسمین   .ب

أي اتفاقیة أبرمتھا المقاطعة قبل تاریخ سریان ھذا المرسوم ما لم تتطلب ھذه االتفاقیة االمتثال للمراسیم أو السیاسات  
الصادرة الحقًا. بغض النظر عن الجملة السابقة، یجب إدراج ھذه المتطلبات، إلى الحد المسموح بھ قانونًا، في االتفاقیات  

 مدید مدة االتفاقیة. القائمة كشرط ألي تعدیل لت
 

في حالة صدور مرسوم آخر الحق یتضمن معاییر أكثر صرامة أو أعلى ألنواع معینة أو محددة من المشروعات أو  .ج
 المعاییر األعلى أو األكثر صرامة. تطبق/األنشطة، تسود

 
 لقراءة النص الكامل كما یلي:بموجب ھذا إلى المراسیم اإلداریة في قانون المقاطعة  73.13. یُضاف القسم 5القسم 

 
 االنتھاكات. .73.13القسم 

 المذكورین أعاله إلى مكتب المقاطعة المعني بمعاییر العمالة واإلنفاذ.   73.12إلى    73.10یجوز اإلبالغ عن انتھاكات األقسام من  
 

یجوز للمقاطعة تطبیق سبل االنتصاف  من ھذا القانون، ودون تقیید ألي سبل انتصاف تعاقدیة متاحة للمقاطعة، 81.6وفقًا للقسم 
إلى    73.10من قانون المراسیم التنظیمیة بالمقاطعة للتصدي ألي انتھاك لألقسام من    1من الباب    8اإلداریة الواردة في الفصل  

 المذكورین أعاله. 73.12
 

 ة النص الكامل كما یلي:بموجب ھذا إلى المراسیم اإلداریة في قانون المقاطعة لقراء 73.14. یُضاف القسم 6القسم 
 

 قابلیة الفصل  .73.14القسم 
أو تطبیقھ، فیجب أال یؤثر البطالن على األحكام أو   73.13إلى  73.10إذا قُضي ببطالن أي حكم من أحكام األقسام من 

حكم یُقضى ببطالنھ   التطبیقات األخرى لألقسام التي یمكن أن تظل ساریة دون الحكم أو التنفیذ الباطل، وتحقیقًا لھذا الغرض أي
 یعتبر قابالً للفصل.
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