
 

 لبنك الدوليلمعايير العمل ضمانات  مسودةة في نقاط الضعف الرئيسي  

 

سياسات الضمانات االجتماعية مراجعة عملية في حتى يومنا هذا و 2102منذ عام شارك البنك الدولي 

بعض االتحادات النقابية و لنقابات العمالتحاد الدولي االكال من ضمَّت مشاورات د عق  والبيئية و

المجلس التنفيذي قام ، 2102عام تموز /في نهاية يوليووالمنظمات النقابية الوطنية. من العالمية وعدد 

للمرة األولى ومل تتشسالسياسة التي  مسودةإجراء مشاورات عامة حول بالبنك بتفويض للبنك الدولي 

في  مسودةفي مجلس إدارة البنك نظر ير أن قرَّ ومن الم   .1وظروف العمل العمالخاص بر ايمععلى 

  بعد المشاورات. اوتنقيحه اتم مراجعتهتأن ي من المفترض تالو 2102عام 

يما فغرات الكبيرة على بعض الث  اشتملت مسودة معيار العمل التي أعدتها إدارة البنك  ،لسوء الحظ  و

مؤسسة  ،المعني  بإقراض القطاع الخاص ذراع البنكفي التي وجدت و ،متطلبات معايير العمليتعلق ب

يالتي تم معايير العمل و ،2112منذ عام وذلك (، IFCالتمويل الدولية ) ن مها في السنوات األخيرة تبنِّ

البنك الدولي  دةمسونقاط الضعف الكبيرة في إلى بعض بنوك التنمية اإلقليمية. وتشير هذه المذكرة قبل 

مسودة شار إليها هنا فيما بعد باسم ")وي  " العمالة وظروف العمل: 2ة االجتماعية والبيئيَّ معايير ال"

 .هذه المسودة تبنِّيقبل دة حدَّ الم  ويب نقاط الضعف تصإلى هذه المذكرة وتدعو "( 2البنك 

)الخلفي ة( ةمعلومات األساسي  ال  

ة  تانتقد التابعة  ةستقلَّ التقييم الم  خاصة مجموعة حكومات ومنظمات مجتمع مدني بما فيها نقابات، وعدَّ

في سياسات الضمانات االجتماعية العمل معايير ضمانات لعدم وجود مسألة  (IEGللبنك الدولي )

ت أعلنوقد أكثر من عقدين من الزمن.  هاأجزاء منقد مضى على ة للبنك الدولي، ووالبيئية الحاليَّ 

يوجد سبب واضح الفتراض أن اآلثار : "ال 2101في تقرير نشرته عام  مجموعة التقييم المستقلة

ية كافية ضمن تغطي: أنالبنك الدولي على ويجب ... بمحفظة البنكالمجتمعية والعمل ليست ذات صلة 

ي الجندر فوالمساواة  يةالمجتمعالمشاركة اآلثار المترتبة على بحيث يتم تغطية  –لآلثار االجتماعية 

ة وقضايا الو، العمالة وظروف العملو ،)النوع االجتماعي(  الالتي السالمة واألمن المتعلقة بالصحَّ

  2"....حاليا  البنك ها سياسات ضمانات تغطي

قسام أمن ة قترضم  جهات الالإلزام عدم يعني معايير العمل في البنك الدولي لعدم وجود ضمانات إن و

 والمؤسسة الدولية للتنمية( IBRDوالتعمير ) لإلنشاء الدولي البنكوالقطاع العام، المعنية بالبنك الدولي 
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(IDA)المتثال لمعايير العمل باقسام لها هذه األموِّ المشاريع وغيرها من األنشطة التي ت  اء ، ومدر

دة األطرافخرى في بنوك التنمية األ   المعتمدةاألساسية  تعدِّ ف التي دة األطراتعدِّ بنوك التنمية م  ومن . م 

ولية، ومؤسسة التمويل الد ،القطاع الخاصالمعني بالبنك الدولي قسم معايير العمل متطلبات اعتمدت 

ت الضماناكافة وقد تضمنت والبنك األفريقي للتنمية.  ،(EBRD)البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير و

 ،3معايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدوليةباالمتثال ل ا  التزامالسابقة لمعايير العمل متطلبات الأو 

مان ضكذلك و ،ةظروف عملهم، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحيَّ حول بمعلومات مكتوبة لعمال ازويد وت

تعاقدين من الباط   حقوق وظروف عملحماية   .نالعمال الم 

روف ظهذه المعايير بلبلة وتناقض فيما يتعلق بلالبنك الدولي  تبنِّيعدم حقيقة ومن جانب آخر، أثارت 

د األطرالبنك عتماد على وذلك باالق في مشاريع التنمية، طبَّ ت  ي يجب أن تالو العمل أو اف تنمية م تعدِّ

العمل ي مجال فد الباحثون على سبيل المثال، وج  فالتمويل. بتقديم  المعنيِّ لبنك الدولي التابع لم القس

لها موِّ ت  في المشروعات التي لها  لامتثالتي تم االة في معايير العمل في العراق فوارق هامَّ والعمال 

ما  التمويل كان لما إذا  البنك الدولي وفقا   مجموعة قدَّ المعنية  لبنكا أقساممن مؤسسة التمويل الدولية أو م 

عمل األطفال، وظروف عمل غير آمنة، ظاهرة ن على وجود بره  ت  أدلة وجود ، مع بالقطاع العام

ها أقسام البنك المعنية لموِّ تي ت  ال اتعوفي المشرالنقابية حرية الاألجور والحرمان من عدم دفع و

عن ف أن البنك قد تخلَّ  عدم وجود ضمانة عمل يعني أيضا  إن فوعالوة على ذلك،  . 4بالقطاع العام

لها ي الت اتعوالمشرشترط أن ت لبي التي تو ،دة األطرافتعدِّ م  بنوك التنمية األخرى ركب اللحاق ب تموِّ

 معايير العمل الدولية.

عايير متبنَّى في السنوات الماضية عندما ره سطَّ ي الذريادي المستوى الالدولي  ظهر البنكي  م وهكذا ل

بات تطل  في م   الحقا  طبيقها توالحذو حذوه ببنوك التنمية المتعددة األطراف األخرى قامت وبيئية 

 اإلقراض.

 تطبيقللبنك لالمجال إدارة البنك الدولي تي أعدتها ال 2البنك  مسودةفسح تلم ب لآلمال، خيِّ م  بشكل و

الضعف جوانب  أهم  وتتعلق . دة األطرافتعدِّ م   ها بنوك التنمية األخرىتداعتمالمعايير التي 

قترحات التي مفادها  ع معايير جميباالمتثال لالقطاع العام للبنك  أقسامقترضين من الم  عدم إلزام بالم 

 العمل.ضمانات بموجب أي حماية من ن يالمتعاقدالعمال  انحرمالعمل األساسية و

 

  لمعايير العمل األساسيةل م  اغير كامتثال 

عندما أعلن رئيس البنك  2112لمعايير العمل األساسية منذ عام  ادعمهعن أعربت قيادة البنك الدولي 

 ،2112وفي عام  5جميع معايير العمل األساسية األربعة". لرويج تالة أن "البنك يدعم في جلسة علنيَّ 

الخاصة باألداء االجتماعي  معايير مؤسسة التمويل الدوليةمع هذه المعايير  جادمإبنك خطوة الى تولَّ 

                                                           
منظمة لفاقيات ثمانية اتفي حديدها النظر عن مستوى التنمية في الدول التي تم ت لجميع العمال بغضِّ  دوليا  الم تفق عليها حقوق اإلنسان األساسية هي معايير العمل األساسية 3 

، أو العمل الجبري قسريالوالحق في المفاوضة الجماعية والقضاء على التمييز في االستخدام والمهنة والقضاء من العمل  النقابيةحرية ال علىهذه المعايير شتمل تو ،العمل الدولية
 والقضاء الفعلي على عمل األطفال.

in-projects-banks-world-the-http://equaltimes.org/behind-) 2100 /تموزيوليو Equal Times ،01وراء مشروعات البنك الدولي في العراق" في ما " 4

iraq#.U81YkU1zaic) 
  .2112 /كانون الثانيمع منظمات غير حكومية"، ينايرجماهيري اجتماع نص البنك الدولي، "5 

http://equaltimes.org/behind-the-world-banks-projects-in-iraq#.U81YkU1zaic
http://equaltimes.org/behind-the-world-banks-projects-in-iraq#.U81YkU1zaic
http://equaltimes.org/behind-the-world-banks-projects-in-iraq#.U81YkU1zaic


لها من أجل االستفادة من الدعم المالي  نومتثل المقترضي، وهو ما يعني أنه من المتوقع أن والبيئي

ه  ن ، بسأو ل   غموض يِّ أل ا  تفاديو . مؤسسة التمويل الدوليةالذي تقدمِّ : (2)"معيار األداء رقم يتضمَّ

إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية  صريحة   إشارة  لمؤسسة التمويل الدولية " العمالة وظروف العمل

التي و ،اسيةلحقوق األسالمتعلقة با ة، وهي االتفاقيات الثمانييها معايير العمل األساسيةالتي تستند إل

ء على ة، والقضافي المفاوضة الجماعيَّ الحق و ،النقابيةحرية المتمثِّلة بالي المواضيع األربعة غطِّ ت  

 وحظر عمل األطفال. ،عمل الجبري )العمل القسري(التمييز، والقضاء على ال

معايير أداء مؤسسة التمويل لمعايير العمل األساسية غة ل  لج فقرات مشابهة ادرتم إ، 2101عام الفي و

كبيرة البنية التحتية ال اتعواستخدامها لمشرراد األعمال التي ي  عقود قة لنسَّ د م  والدولية في وثائق عق

وك اإلقليمية من البنبنكين أدرج وقد من قبل البنك الدولي ومصارف التنمية اإلقليمية. في القطاع العام 

لقروض اقابلة للتطبيق على كل هي ومعايير العمل األساسية نات األربعة لكوِّ ي الم  غطِّ ت   شابهةلغة م

مة قدَّ البيئي و األداء االجتماعيه الخاصة بعندما اعتمد متطلباتالبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير : الم 

 .2100التشغيلية في عام  هومصرف التنمية األفريقي عندما اعتمد ضمانات ،2114في عام 

معايير لعلى مبدأ االمتثال  لبنوك التنمية متعددة األطرافصكوك السابقة الجميع تنصُّ األهم من ذلك، و

 ا تقرُّ . وبالتالي فإنهبشكل كامل أم الوطنية تحمي هذه الحقوق القوانين سواء كانت الالعمل األساسية 

حة ئالتضم التي وعضوية منظمة العمل الدولية، النتساب لل فعليأنه كان شرط  0114منذ عام  هبأن

تلك اء األعضدول المتثل البنك الدولي، ومن المتوقع أن تفي  تقريبا  األعضاء نفس الدول ئها أعضا

مسألة . وفيما يتعلق بأم ال في القانون الوطنيعليها دقت اكانت قد صسواء بمعايير العمل األساسية 

 متعددة األطرافبنوك التنمية جميع صكوك فإن والحق في المفاوضة الجماعية، النقابية حرية ال

دقيقة الماية حالبغض النظر عن قاول ض أو الم  قتر  الم  على شترط تالمذكورة في الفقرتين السابقتين 

الذين  العمالمن أو انتقام تمييز على تنطوي يقوم بأي أعمال "ال ن أ لهذه الحقوق في القانون الوطني

 6".المفاوضة الجماعيةمشاركة في وال]عمالية[ إلى المشاركة في منظمات ون سعييشاركون أو 

قترح 2البنك  مسودةمدت إذا اعت    كثر ألالبنك إلى الوراء رجوع لزم ستستفإنها  ،في شكلها الحالي ةالم 

ذكر تال إذ . معايير العمل األساسيةدعم  عندما بدأ 2112قبل عام يعني من عقد من الزمان، وهذا 

عايير محقوق األساسية أو التعلقة بالثمانية الم   هاواتفاقياتمنظمة العمل الدولية بتاتا   2مسودة البنك 

إلى  2مسودة البنك ، يشير البنك الدولي من خالل 2112العمل األساسية. وللمرة األولى منذ قبل عام 

تنادا  اسكمزيج ال يتجزأ من أربعة حقوق أساسية معايير العمل األساسية أن تكون أنه يرفض فكرة 

واء سلة من البنك موَّ في المشاريع الم  ة يمعايير العمل األساسمن جزء وجوب االمتثال لبالقول إلى 

 .معايير أخرى ، ولكن يمكن االستغناء عنأم الوطني القانون المشمولة في  تكان

دة بشأن العمل الجبري وعمل األطفال والممارسات حدَّ م   لنواه  االمتثال  2مسودة البنك تقتضي وبالتالي، 

نص ت 2بنك مسودة الفإن التمييزية. لكن فيما يتعلق بالحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية، 

                                                           
في شابهة لغة معلى تم العثور . 2100 /د في ديسمبرم  الذي اعت  ، لمصرف التنمية األفريقي والصحة والسالمة"العمل شروط  - 2"ضمانة التشغيل من مأخوذة هذه الصيغة 6 

وثيقة القياسية ال( و"2102عام  اهلديعتم ت) لبنك األوروبي لإلنشاء والتعميرل" 2متطلبات األداء (، "2102 عام هلديعتم ت" )(2)مؤسسة التمويل الدولية "معيار األداء رقم 

 (.2101عام  اتم تعديلهلبنك الدولي )ل" عمالاأل اتداقعتبفيما يتعلق ناقصات لمل



 لهموِّ ي   مشروعأي في بتلك الحقوق فقط ل تدخُّ ال ،"حيث يعترف القانون الوطني" ،ه لن يتمأنعلى 

 7.البنك

خاذ لتمييز أو اتممارسة االضوء األخضر ل مهديالبنك سيكون لفي المشاريع  اءهذا يشير إلى أن مدر

صراحة  ا  ، ما لم يكن هذا الحق محميالنقابيةحرية الالعمال الذين يسعون إلى ممارسة  بحقِّ ة تدابير قمعيَّ 

بنوك لمعايير العمل األربعة صكوك على عكس ما تم القيام به في جميع وبموجب القانون الوطني. 

األداء رقم تطلب م  لمؤسسة التمويل الدولية، و (2معيار األداء رقم ) وهي:التنمية متعددة األطراف 

والمعايير  ،لمصرف التنمية األفريقي (2رقم )ضمانة التشغيل و ،للبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير( 2)

 .2مسودة البنك هذه الممارسات ليست محظورة بموجب فإن  ،في البنك الدولي تعاقدالخاصة بال

إنشاء من خالل ات لمنظمة العمل الدولية سابقة وممارسمخالفة نصوص كذلك  2مسودة البنك قترح ت

لى عتنص السياسة المقترحة للبنك الدولي إذ . القطاع العام حقوق لموظفيالفئة مميزة ومحدودة من 

]الذين يعملون في المشروع[، باستثناء الموظفين الحكوميين على  2مسودة البنك نطبق ت"ال ما يلي: 

وال . 8"()الصحة والسالمة المهنية 20و 21( والفقرتين ةملاقوة العال)حماية  01و 02أحكام الفقرتين 

حرية الأو  آلية تظلُّمأو  ت حول ظروف العملي حق في الحصول على معلومايوجد ذكر محدد أل

 تمييزية.الممارسات مناهضة ال وأنقابية ال

بنوك التنمية متعددة األطراف األخرى العمل لمعايير متطلبات عن ى خراأل اتنتقاصاالأحد تكمن و

نطبق ت" :ينص علىالذي النص حذفت قد  2مسودة البنك أن في معايير العمل األساسية  تحت عنوان

مكن "، والذي ياجرينالمهعلى العمال مبادئ عدم التمييز ]في األجور وظروف العمل... وغيرها[ 

لبنك ل (2رقم )ضمانة التشغيل مؤسسة التمويل الدولية ول( 2معيار األداء رقم )في العثور عليه 

 تجر بهم.توظيف األشخاص الم  إال  2مسودة البنك ر حظ  توال األفريقي للتنمية. 

 

 مال المتعاقدين من الحمايةيتم استبعاد الع  

ة  ي والبنك األوروبمتطلبات معايير العمل المعتمدة من قبل مؤسسة التمويل الدولية، مة هامة لس  ثمَّ

العمال  تنطبق علىتقريبا  نصوصها هي أن جميع أال وومصرف التنمية األفريقي لإلنشاء والتعمير 

 ار األداءمعينصُّ يعلى سبيل المثال، ف. طرف ثالثعمال أو الباطن بالمتعاقدين والعمال المتعاقدين 

استثناء ب ينتعاقدمتنطبق على العمال المتطلبات مؤسسة التمويل الدولية على أن جميع الل (2رقم )

ب أكثر الجوانإحدى  ينقداعالمتف وتقييمات سلسلة التوريد. وكانت حماية العمال إجراءات التقشُّ 

ة العاملين في هذه الفئ، ألن الخاصة ببنوك التنمية متعددة األطراف األخرىالمفيدة لمعايير العمل 

االستغالل وسوء المعاملة، وهذا يعني أنهم ضحايا أماكن كبر مستويات كونون عرضة ألما ي غالبا  

راقية، النقابات العوترى . بشكل أكثر تواترا  م ة والطرد الظال  العمل غير اآلمنة والممارسات التمييزيَّ 

معيار األداء لعلى سبيل المثال، أن أعظم التحسينات التي تم الحصول عليها في المنشآت التي امتثلت 

 المقترض مسؤوال  يكون شرط أن  نين، إذ أقداعالمتمؤسسة التمويل الدولية كانت للعمال ل( 2رقم )
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ثل من الباطن بالمتطلبات القانونية م ةتعاقدمشركات الالتزام اليهم ضمان علعن عالجهم يعني أن 

 9لساعات العمل والضمان االجتماعي. منة والحد األقصىاآل عملالظروف 

نوك بفي معايير نصوص عليها المو ينتعاقدالعمال الم  تجاه االلتزامات كافة تلغي  2مسودة البنك إن 

التابعين العمال المتعلقة بألقسام ل 2في مسودة البنك بتاتا  وال وجود األخرى.  متعددة األطرافالتنمية 

أو العمال المتعاقدين وعلى سالسل التوريد التي يمكن العثور عليها في معايير العمل طرف ثالث ل

ال  2 مسودة البنكعلى أن  قترحالم  معيار الإذ ينصُّ . لبنوك التنمية متعددة األطراف األخرىالسابقة 

حبة و/أو الجهة صا ضقتر  الم  لدى أو يعملون مباشرة م يتم توظيفهنطبق إال على "األشخاص الذين ت

مع إضافة تعلق المشروع ")للعمل بشكل خاص فيما يللمشروع ذة نفِّ الم  جهات /أو الالمشروع و

 10التشديد(.

لى ع محدود جدا  التطبيق ال، والذين يعملون بعقود أو عقود من الباطن العمالعلى تطبيق العدم إن 

 .تقريبا   نطبق على أحد  تلن  2مسودة البنك ح أعاله، يعني أن وضَّ كما هو م  موظفي القطاع العام 

لضمانات لد اإلطار الجديسيتم من أجلها تطبيق هذا تحتية التي البنية المشاريع من النادر ما يتم تنفيذ 

في  هاتطبيقة على قابليوتكرارا  من خالل التأكيد مرارا  ، وذلك بشكل مباشرجهات حكومية من قبل 

 عادة .ةمحفظة البنك الكبيرة لقروض السياسات التنمويَّ استبعاد السياسة إلى  مسودةشير ت  إذ المشاريع، 

إلى لعمل من اجزء كبير  بإسنادبدوره غالبا  ما يقوم ، والذي مقاول عام   معالعمل ب التعاقد للقياميتم ما 

 .ين من الباطنصتخصِّ مقاولين م  

، ولن تشمل هذه 2مسودة البنك د جميع موظفي هذه الشركات من أي حماية من خالل ابعيتم استس

أي ض، تر  قللم   ينالذين قد يعملون في المشروع كموظفين مباشرن الحكوميين موظفيالالحماية سوى 

صحة ما فيما يتعلق بالسيَّ والنصوص من ال سوى عدد محدود جدا  لن يتم تطبيق ، ولكن الجهة الحكومية

 .حكوميينوالسالمة على هؤالء الموظفين ال

جزاء ألاهو استثناء صريح وتمييزي يتناقض مع متعاقدين اللى العمال ع 2مسودة البنك عدم تطبيق إن 

قترحة خرى للمعايير البيئية واالجتماعيةاأل حول  0المعايير االجتماعية والبيئيَّة  مسودةتضمن ت. الم 

يضمن " هعلى أن ينصُّ  ا  " ملحقالمترتبة عليها واالجتماعية واآلثار"تقييم وإدارة المخاطر البيئية 

لبيئية لمعايير اا فق مع متطلباتجميع المقاولين العاملين في المشروع بطريقة تتَّ عمل ض قتر  الم  

 شابهةات مترتيبوضع المقاولين من طلب الن، "في حالة التعاقد من الباط   نتضمتالتي و"، واالجتماعية

 11من الباطن." مقاوليهمالخاصة بتلك ل

ية البن اتعومعظم العاملين في مشرعلى  للتطبيق عمليا   ةغير قابل 2مسودة البنك جعل من خالل 

ون تثل المقاولميع أن ، على الرغم من توقُّ متعاقدينالعمال الالبنك من خالل استبعاد  لهاموِّ التحتية التي ي  

ين تكويمكن فإنه ، هذهجديدة الضمانات اللجميع النصوص األخرى لسياسة  ن من الباطنوالمقاولو
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الذين،  فئة العماللحماية التوفير شيء ل عدم القيام بأيضمن يلمساره ن عخرج قد لبنك اانطباع بأن 

 بشكل خاص لالستغالل وسوء المعاملة. عرضة   واكونيإلى أن  ونميليكما الحظنا، 

دة األطراف بنوك التنمية األخرىلحاق بركب على الالبنك الدولي يعمل يجب أن  تعدِّ ق فيما يتعل م 

 إضعافهاال بدبمعايير العمل المعتمدة لديها 

متطلبات معايير العمل بنموذج فيما يتعلق  ةقترحالم   2البنك  مسودةتغييرات أخرى في يصعب فهم 

المعتمدة لدى بنوك تشمل جميع المعايير إذ . متعددة األطرافبنوك التنمية األخرى المعتمدة لدى 

تمثِّل في  جدا  ساسي شرط األالالتنمية األخرى متعددة األطراف  لعمال يد ازوتبض قتر  الم  وجوب قيام الم 

. همظروف عملحول  ((2معيار األداء رقم ) ،عن مؤسسة التمويل الدولية )نقال  بـ "معلومات م وثَّقة" 

طحي السلفظي الشرح الاالكتفاء ب، مما يعني عرض الحائ ط قة"وثَّ "م  كلمة ب 2البنك  مسودة تضرب وقد

ت لتحقق منغير القابل ل)و لها البنك الدولي ظروف العملله( صحَّ  .في المشروعات التي ي موِّ

معظم العاملين في المشروعات التي تجريد عني ت ةقترحالم   2البنك  مسودةإن ، عالوة على ذلكو

معايير عدم االلتزام بمن خالل كن يس ذلك فحسب ولالحماية األساسية، ول منلها البنك الدولي حتى موِّ ي  

فإن ، ىاألخرلبنوك التنمية متعددة األطراف قراض اإلفي جميع متطلبات األكثر قوة السابقة العمل 

علما  بأن ة، فلتخمالمتطلبات معايير العمل فيما يتعلق بى فوضإيجاد حالة من البكذلك يخاطر البنك 

من قاول معلى السيتوجب  ه. وبالتالي، فإنىخراألالبنوك أضعف بكثير من سيكون البنك الدولي 

ن االمتناع ع في بلد أفريقي عامكهرباء  مرفقلطاقة  توليدة بناء محطَّ الذي يريد خاص القطاع ال

وتوفير ظروف عمل آمنة إذا تلقى المشروع النقابية للعمال حرية الل األطفال، واحترام استخدام عم

 لدولي.تمويل من البنك اقديم ذلك الم تإذا ت ه لم يقم بذلكتمويل من البنك األفريقي للتنمية، ولكن

لى حصل عتي تالوالخاص من القطاع للطاقة  ةنتجم  جهة صالح ليتم العمل كان  إذامن ناحية أخرى، و

تمويل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فإنه سيتعين عليها أن تمتثل لمعايير العمل 

 مصرف التنمية األفريقي.تلك التي يعتمدها مماثلة لال

متطلبات معايير العمل و ابين نصوصهفِّق ويأن و 2البنك  مسودةمراجعة بالبنك الدولي أن يقوم جب ي

 ،مؤسسة التمويل الدولية التابعة له، بما في ذلك متعددة األطراف بنوك التنمية األخرىحددتها التي 

لعمال اها على فيما يتعلق باالمتثال لمعايير العمل األساسية لمنظمة العمل الدولية، وتطبيقوذلك 

 عملهم. ظروفحول بمعلومات مكتوبة العمال زويد تبوااللتزام  ،، وتقييم سالسل التوريدمتعاقدينال
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