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المقدمة
بنشــاط  االســتغاللي  العالمــي  االقتصــادي  النمــوذج  يشــجع 
أو يســمح بالهجمــات علــى حقــوق اإلنســان وحقــوق العمــال 
الحقــوق  دليــل  يوثــق  االجتماعيــة.  والحمايــة  األجــور  ويقمــع 
املنهجيــة  الهجمــات  الدولــي  النقابــات  التحــاد  العامليــة 
علــى  والشــركات  الحكومــات  قبــل  مــن  العمــال  حقــوق  علــى 
فــي  الديمقراطيــة  أســس  تفــكك  والتــي  العالــم،  مســتوى 
بحمــالت  العامليــة  النقابيــة  الحركــة  تقــوم  العمــل.  مــكان 
للخطــر.   

ً
تعرضــا األكثــر  البلــدان  فــي  النقابــات  مــع   تضامنيــة 

الالئــق  العمــل  يعــزز  املســتدامة  للتنميــة  نمــوذج  إلــى  نحتــاج 
وعقد اجتماعي جديد بين العمال والحكومة وقطاع األعمال 
لتحقيــق هــدف التنميــة املســتدامة 8. هــذا الهــدف هــو الوعــد 
بالعمــل الالئــق للجميــع، حيــث يتــم احتــرام الحقــوق، وتكــون 
الوظائــف الئقــة مــع وجــود الحــد األدنــى مــن األجــور املعيشــية 
العمــل.  ألوقــات  القصــوى  والحــدود  الجماعيــة  واملفاوضــة 
وهــذا يعنــي تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة، والعنايــة 
وضمــان  التجاريــة،  العمليــات  عــن  واملســاءلة  الواجبــة 
وصــول العمــال إلــى العدالــة، وتحقيــق مســاواة املــرأة والحــوار 
االجتماعــي الــذي يضمــن تدابيــر انتقاليــة عادلــة لألشــخاص 
والتكنولوجيــا. املنــاخ  بســبب  املشــردين  أو   املتضرريــن 

1998، حــدد إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن  فــي عــام 
العمــل  معاييــر  العمــل  فــي  األساســية  والحقــوق  املبــادئ 
وعمــل  القســري  العمــل  مــن  التحــرر  فــي  املتمثلــة  األساســية 
واملفاوضــة  التنظيــم  فــي  الحــق  جانــب  إلــى  والتمييــز  األطفــال 
الجماعيــة. معاييــر العمــل األساســية هــي مجموعــة ثابتــة مــن 
حقوق اإلنسان في العمل والتي يجب حمايتها في جميع أنحاء 
االقتصــاد العالمــي والنظــام املتعــدد األطــراف. عنــد التطبيــق، 
لــم يتحقــق هــذا، وكان التقــدم بطيًئــا. ومــن أبــرز مــا تــم تبنيــه 
التنميــة  ومصــرف  الدولــي  البنــك  قبــل  مــن  العمــل  ضمانــات 
بنــوك  مــن  وغيرهــا  الدوليــة  التمويــل  ومؤسســة  األفريقــي 
توفيــر  الضمانــات  هــذه  تتطلــب  األطــراف.  متعــددة  التنميــة 
والالئقــة  اآلمنــة  العمــل  وظــروف  األساســية  العمــل  معاييــر 
التنميــة.   بنــوك  مــن  املمولــة  القــروض  مشــاريع  فــي   للعمــال 

يعتمــد إعــالن منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2019 بالذكــرى 
املئويــة الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن مســتقبل 
 أدنــى لحمايــة العمــال، 

ً
العمــل علــى هــذا املفهــوم ويضــع حــدا

الحــد  جانــب  إلــى  األساســية  العمــل  معاييــر  يتضمــن  والــذي 
والحــدود  التفاوضيــة  أو  القانونيــة  لألجــور  القانونــي  األدنــى 
العمــل.  فــي  والصحــة  والســالمة  العمــل  لوقــت  القصــوى 
لقــد حــان الوقــت لبنــاء اســتراتيجية نقابيــة لضمــان احتــرام 
الحــد  الدوليــة  املاليــة  واملؤسســات  والشــركات  الحكومــات 
 األدنــى لحمايــة العمــال كجــزء مــن عقدنــا االجتماعــي الجديــد. 

يزودنــا هــذا الدليــل بمعاييــر العمــل امللزمــة ملصــارف التنميــة 
يمكــن  كيــف  ويصــف  أســاس  بخــط  األطــراف  املتعــددة 
أن  والدوليــة  والوطنيــة  القطاعيــة  النقابيــة  للمنظمــات 
وبنــاء  العمــال  حقــوق  عــن  للدفــاع  الضمانــات  تســتخدم 

العالمــي.   االقتصــاد  قواعــد  لتغييــر  العمــال  ســلطة 

 معركتنا مستمرة.

شاران بورو
األمين العام

االتحاد الدولي لنقابات العمال
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دليل سريع الستخدام ضمانات العمل
بمليــارات  قروًضــا  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  تقــدم 
فــي البلــدان الناميــة، يشــارك فيهــا  الــدوالرات ســنوًيا ملشــاريع 
القــروض  مقتر�ضــي  ضمــن  يــدرج  العمــال.  مــن  كبيــر  عــدد 

خاصــة. وشــركات  عامــة  كيانــات 
ناضلــت النقابــات العماليــة بنجــاح مــن أجــل اعتمــاد معاييــر 
بنــوك  مــن  العديــد  قبــل  مــن  ضمانــات،  أو  ملزمــة،  عمــل 

األطــراف: متعــددة  التنميــة 

البنك الدولي  o
اإلقــراض  قطــاع  )ذراع  الدوليــة  املاليــة  املؤسســة   o

الدولــي( البنــك  فــي  الخــاص 
بنك التنمية األفريقي  o

البنك األوروبي لإلعمار والتنمية   o
بنك االستثمار األوروبي  o

ضمانــة  بوضــع  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يقــم  لــم   o
مفصلــة ولكنــه أدمــج معاييــر العمــل األساســية فــي إجراءاتــه. 
املهنيــة. والســالمة  الصحــة  بشــأن  ملزمــة  قواعــد  هنــاك 

اعتمــد البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة   o
للعمــل محــدودة  ضمانــات  الجديــد  التنميــة  وبنــك 

بصياغــة  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  بنــك  يقــوم   o
ضمانــات العمــل، وتســتخدم هيئــة إقــراض القطــاع الخــاص 

الدوليــة التمويــل  مؤسســة  ضمانــات   )IDB Invest(

والدفــاع  الســلطة  وبنــاء  لتنظيــم  أداة  هــي  العمــل  ضمانــات 
تنطبــق  واملقترضيــن.  البنــوك  ومســاءلة  العمــال  حقــوق  عــن 
الضمانــات علــى العمــال املســتخدمين مــن قبــل املقتــرض مــن 
بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف، ســواء تــم توظيفهــم مباشــرة 

أو عــن طريــق التعاقــد مــن الباطــن. تغطــي االحتياجــات:

الحرية النقابية واملفاوضة الجماعية،   •
الصحة والسالمة املهنيتين،   •

شروط التوظيف،   •
الفصل الجماعي،   •

العمل القسري وعمل األطفال، و   •
آليات شكاوى العمال.   •

علــى  املتطلبــات  مــن  محــدودة  مجموعــة  تنطبــق   •

باملقتــرض.  الخاصــة  التوريــد  سلســلة 

مســتندات  فــي  دمجهــا  خــالل  مــن  ملزمــة  املتطلبــات  هــذه 
األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك  بيــن  القانونيــة  القــروض 
مــن  للضغــط  مهًمــا  مصــدًرا  الضمانــات  توفــر  واملقتــرض. 
أجــل حقــوق العمــال، إلــى جانــب اإلجــراءات فــي مــكان العمــل، 
املقدمــة  والشــكاوى  الجمهــور،  واهتمــام  الوطنــي،  والقانــون 
التوجيهيــة  املبــادئ  بموجــب  أو  الدوليــة  العمــل  منظمــة  إلــى 
متعــددة  للشــركات  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  ملنظمــة 

الجنســيات.
إن هــذه األداة مفيــدة فقــط إذا اســتخدمناها. إليكــم كيفيــة 

حــدوث ذلــك:

إلــى ذلــك  بلــدك، قطاعــك، ومــا  فــي  القــروض  تتبــع مشــاريع   -
املقترحــة  املشــاريع  بشــأن  املخــاوف  إثــارة  مــن  نتمكــن  حتــى 
قبــل املوافقــة عليهــا عندمــا يوفــر القــرار املعلــق تأثيــًرا إضافًيــا. 
املســتمرة،  بالنزاعــات  متعلقــة  املخــاوف  تكــون  أن  يمكــن 
واملقترضيــن غيــر املســؤولين، وإخفاقــات البنــك فــي النظــر فــي 
التنميــة  بنــوك  تقــدم  ومشــاكلهم.  العمــال  حقــوق  انتهــاكات 
املقترحــة  القــروض  بمشــاريع  قائمــة  األطــراف  املتعــددة 
اإلنترنــت.  شــبكة  علــى  مواقعهــا  علــى  واملاضيــة  والجاريــة 
مراقبــة املشــروعات املقترحــة باســتخدام املعلومــات العامــة 
التــي كشــفت عنهــا بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف )امللحــق 
إضافتــك  لتتــم  أدنــاه  اإللكترونــي  البريــد  علــى  بنــا  اتصــل   .)1
مــن  الجديــدة  لإلفصاحــات  الشــهرية  البريديــة  قائمتنــا  إلــى 
املؤسســة املاليــة الدوليــة والبنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر. 
إدارة  مجلــس  موافقــة  قبــل  املقترحــة  املشــاريع  ســرد  يتــم 

ســابق.  وقــت  فــي  وأحياًنــا  البنــك، 

تحــدث  التــي  املشــاكل  بإثــارة  قــم  املشــروع،  تنفيــذ  بمجــرد   -
علــى األرض. يمكــن أن تســاعد اإلفصاحــات املذكــورة أعــاله 
النقابــة أيًضــا فــي معرفــة مــا إذا كان صاحــب العمــل جــزًءا مــن 
مشــروع بنــك التنميــة متعــدد األطــراف. فــي هــذه الحــاالت، تعــد 
ضمانات العمل أداة للمطالبة بشروط عادلة لهؤالء العمال. 
فــي  إذا رفــض أصحــاب العمــل االلتــزام باملعاييــر أو الدخــول 
حــوار مــع النقابــة، يمكــن االتصــال ببنــوك التنميــة متعــددة 
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إلثــارة  العمــال  لنقابــات  مباشــرة  إجــراءات  هنــاك  األطــراف. 
املخــاوف مــن خــالل بوابــة العمــل التابعــة ملؤسســة التمويــل 
الدوليــة وآليــة االتصــاالت النقابيــة التابعــة للبنــك األوروبــي 
للتعميــر والتنميــة )امللحقــان 2 و 3(. يمكــن أيًضــا اســتخدام 
خدمــة رفــع املظالــم التابعــة للبنــك الدولــي كوســيلة أولــى إلثــارة 
باملمثليــن  االتصــال  العماليــة  للنقابــات  يمكــن  أو  القضايــا، 
القطرييــن للبنــوك أو موظفــي البنــك املشــرفين علــى املشــروع. 

- عنــد تقديــم شــكوى، مــن املهــم أن يتــم توثيــق االنتهــاك مــن 
خــالل تقديــم أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل حــول املشــكلة، 
ومحــاوالت إشــراك صاحــب العمــل، ومعاييــر العمــل املحــددة 
التــي يتــم انتهاكهــا. ليــس مــن الضــروري تقديــم أســماء األفــراد 
فــي الشــكوى، وينبغــي إدراج أي طلبــات للســرية عنــد التوثيــق. 
املشــكلة.  حــل  كيفيــة  اقتــراح  يتــم  أن  أيضــا  املفيــد  ومــن   -
املقتــرض  يتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  ذلــك  يشــمل  أن  يمكــن 
لتغييــر ســلوكه، مثــل إعــادة العمــال والتفــاوض بحســن نيــة، 
زيــادة  ذلــك  فــي  بمــا  التنميــة  بنــك  يتخذهــا  التــي  واإلجــراءات 

املشــروع. رصــد 

مــن  مزيــد  لجمــع  بمتابعــة   
ً
عــادة التنميــة  بنــك  ســيقوم 

املعلومــات مــن النقابــة، ثــم يناقــش مــع الشــركة أو املقتــرض 
الحكومــي. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى خطــة عمــل متفــق عليهــا 
بيــن البنــك واملقتــرض لتصحيــح املشــكلة أو إجــراء مزيــد مــن 
التحقيــق مــن قبــل البنــك أو عقــد حــوار بيــن املقتــرض والبنــك 
والنقابــة. قــد يســعى بنــك التنميــة إلــى إشــراك مدقــق خارجــي 
لجمــع املعلومــات. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن عمليــة املراجعــة 
االجتماعيــة غيــر فعالــة فــي الحفــاظ علــى معاييــر العمــل ومــن 
األفضــل مطالبــة البنــك بمعالجــة املشــكلة مباشــرة. فــي حالــة 
حــدوث املراجعــة، يجــب علــى النقابــات العماليــة الضغــط مــن 
أجــل معاييــر اختيــار املدقــق، واســتخدام أفضــل املمارســات 
في جمع املعلومات، ومشــاركة النقابات في صياغة الخطوات 

التاليــة بعــد أن يقــدم املدقــق تقريــًرا. 

إذا اســتمر املقتــرض فــي انتهــاك ضمــان العمــل، فســيكون لــدى 
اســترجاعه  أو  القــرض،  صــرف  تعليــق  خيــار  التنميــة  بنــك 

األمــوال.  باســترداد  واملطالبــة 

- إذا رفضــت بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف املشــاركة، أو 
لــم تتصــرف فــي الوقــت املناســب وبحســن نيــة مــن أجــل إنفــاذ 
ضمانــات العمــل، يمكــن للنقابــات العماليــة اســتخدام آليــات 
املساءلة املستقلة التي تتعامل مع الشكاوى الرسمية. يمكن 
آلليــات املســاءلة املســتقلة هــذه فــي كل بنــك تســهيل الوســاطة 
فــي كثيــر مــن  أو إجــراء تحقيقــات شــاملة، وإن كانــت بطيئــة 
بشــكل  تصــرف  قــد  البنــك  كان  إذا  مــا  لتحديــد  األحيــان، 
مناســب لضمــان امتثــال املقتــرض للضمــان. علــى الرغــم مــن 
 وتكليفهــا لدعــم التنميــة، فــإن 

ً
إشــراف الحكومــات عليهــا علنــا

النهايــة مؤسســات  فــي  هــي  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك 
علــى  للضغــط  متحفظــة  البنــوك  هــذه  تكــون  قــد  ماليــة. 
املقترضيــن لالمتثــال أو لفــرض الطبيعــة امللزمــة للمتطلبــات. 

فــي  أقــوى  متطلبــات  أجــل  مــن  الضغــط  إلــى  باإلضافــة 
بنــوك  تعمــل  أن  بنشــاط  النقابــات  تطالــب  الضمانــات، 
الواجبــة  العنايــة  تحســين  علــى  األطــراف  املتعــددة  التنميــة 
العمــل.  مناســب إلنفــاذ ضمانــات  بشــكل  والعمــل  والرقابــة، 

الدوليــة  النقابــات   / الدولــي  النقابــات  اتحــاد  مكتــب  يتوفــر 
فــي واشــنطن للمســاعدة فــي جمــع املعلومــات وإشــراك بنــوك 
  washington@ituc-csi.org األطــراف:  متعــددة  التنميــة 
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الفهرس..... 

املقدمة 

دليل سريع الستخدام ضمانات العمل

االختصارات

املقدمة

مصارف التنمية املتعددة األطراف

مجموعة البنك الدولي

)IFC( مؤسسة التمويل الدولية

بنوك التنمية املتعددة األطراف اإلقليمية

بنوك التنمية املتعددة األطراف الجديدة

إقراض للمشروع

االستثمارات في القطاعين العام والخاص

أمثلة على إقراض املشاريع

تمويل التنمية وحقوق العمال

معايير العمل والتنمية

اعتماد ضمانات العمل

متطلبات العمالة في مشاريع البناء

اآلثار اإليجابية للضمانات بالنسبة للعمال واملقترضين والحكومات

ضمانات العمل

محتويات ضمانات العمل

توجيهات ومالحظات املمارسة الجيدة

إجراءات بنك التنمية اآلسيوي بشأن معايير العمل األساسية

الدعوة للعمال مع بنوك التنمية متعددة األطراف

جمع املعلومات ومراقبة العمليات املصرفية

الدعوة طويلة األجل مع البنوك

إثارة املخاوف واالنتهاكات مباشرة مع بنك التنمية متعدد األطراف

آليات االتصال املخصصة

آليات املساءلة املستقلة بالنسبة للشكاوى الرسمية

دورة املشاريع

اختيار وتصميم املشاريع
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األدوات البيئية واالجتماعية: تقييم األثر وخطط اإلدارة

تصنيف املخاطر

التشاور مع أصحاب املصلحة

خطط العمل البيئية واالجتماعية

موافقة املجلس واالنتهاء والتنفيذ

جدول أعمال النقابات العمالية لتحسين الضمانات

النطاق

التغطية

التنفيذ

معايير الفوز في بنك التنمية للبلدان األمريكية وبنك التنمية اآلسيوي

مالحظات ختامية

امللحق 1: ضمانات العمل واملوارد اإلضافية

امللحق 2: بوابة عمل مؤسسة التمويل الدولية

امللحق 3: آلية اتصال النقابات العمالية لدى البنك األوروبي لإلعمار والتنمية 

امللحق 4: نموذج رسالة شكوى آللية مساءلة مستقلة

الصناديق:

ينتج عن الضغط على مؤسسة التمويل الدولية أول اتفاق جماعي في منطقة معالجة الصادرات الهايتية  - 

خالل مراجعة مطولة للبنك الدولي، يناضل عمال البناء في باكستان من أجل الحقوق والسالمة  -

اســتخدام ضمانــات عمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة للدفــاع عــن الحقــوق النقابيــة للعمــال املتعاقــد معهــم مــن   -
العــراق فــي  الباطــن 

تنشأ حملة شاملة متضمنة التعامل مع البنك األوروبي لإلعمار والتنمية   -
السلطة في املوانئ البولندية

العمــال الكولومبيــون يقاتلــون شــركات الطيــران التــي تنتهــك النقابــات بإصــدار أحــكام إيجابيــة مــن أميــن املظالــم فــي   -
واملحاكــم الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 

يحقق العمال املاليزيون اعتراف نقابي رغم فشل مؤسسة التمويل الدولية في تطبيق ضمانات العمل  -
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االختصارات

AfDBبنك التنمية األفريقي

ADBبنك التنمية اآلسيوي

AIIBالبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية

CAOمستشار االمتثال أمين املظالم

EBRDالبنك األوروبي لإلعمار والتنمية

EHSGsوحدة الصحة والسالمة البيئية

EIBبنك االستثمار األوروبي

ESAPخطة العمل البيئية واالجتماعية

ESFاإلطار البيئي واالجتماعي

ESIAتقييم األثر البيئي واالجتماعي

ESSاملعيار البيئي واالجتماعي

IAMآلية املساءلة املستقلة

IDBبنك التنمية للبلدان األمريكية

IBRDالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير

IDAرابطة التنمية الدولية

FIDICاالتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين

IFCمؤسسة التمويل الدولية

IFIsاملؤسسات املالية الدولية

ILOمنظمة العمل الدولية

IAMآلية املساءلة املستقلة

MDBبنك التنمية املتعدد األطراف

NDBبنك التنمية الجديد

OSالضمانات التشغيلية

PSمعيار األداء

PRمتطلبات األداء
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المقدمة
يهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر معلومــات عمليــة عــن ضمانــات 
األطــراف.  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  تســتخدمها  التــي  العمــل 
فــي  الــدوالرات  مليــارات  املؤسســات  هــذه  تقــدم  عــام،  كل 
مجموعــة  هــذا  يمــول  والشــركات.  للحكومــات  قــروض  شــكل 
مــن توســيع  العمــال،  مــن  مــن املشــاريع ويشــمل عــدًدا كبيــًرا 
منشــآت التصنيــع فــي تركيــا إلــى طــرق جديــدة فــي ميانمــار إلــى 

كولومبيــا.   فــي  التعليــم 

يمثــل العمــل النقابــي لدعــم معاييــر العمــل فــي مشــاريع بنــوك 
أوســع  اســتراتيجية  أجــزاء  أحــد  األطــراف  متعــددة  التنميــة 
لتحــدي املؤسســات املاليــة الدوليــة وتغييــر قواعــد االقتصــاد 

العالمــي.

أجــل  مــن  طويلــة  معركــة  العامليــة  العماليــة  الحركــة  قــادت 
اعتمــاد معاييــر العمــل، والتــي يشــار إليهــا باســم الضمانــات، 
والتي توفر للعاملين في املشروعات التي تمولها بنوك التنمية 
املتعددة األطراف مجموعة حماية أساسية وعاملية. بدأ هذا 
الجهــد بعــد إعــالن املبــادئ األساســية للحقــوق فــي العمــل لعــام 
1998 مــن قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، والتــي طبقــت معاييــر 
طالبــت  األعضــاء.  البلــدان  جميــع  علــى  األساســية  العمــل 
النقابــات بــأن تمتثــل بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف ملعاييــر 
العمــل األساســية. قبــل ذلــك، كانــت بنــوك التنميــة املتعــددة 
األطــراف لديهــا بالفعــل ضمانــات لآلثــار البيئيــة واالجتماعيــة، 

ولكــن ليــس للعامليــن. 

فــي عــام 2001، تعهــد بنــك التنميــة اآلســيوي بالترويــج ملعاييــر 
 
ً
ملزمــا  

ً
شــرطا االلتــزام  يجعــل  لــم  لكنــه  األساســية  العمــل 

مــن  الدوليــة، وهــي جــزء  املاليــة  املؤسســة  لقروضــه. قدمــت 
مجموعــة البنــك الدولــي، أول ضمانــات عمــل ملزمــة للعمــال 
 مــن 

ً
فــي عــام 2006. يتعيــن علــى الشــركات التــي تقتــرض أمــواال

ومنــع  النقابيــة  الحريــة  احتــرام  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
عمــل األطفــال والســخرة ومكافحــة التمييــز وعــدم املســاواة فــي 
املعاملــة وخلــق ظــروف عمــل آمنــة ومراقبــة سالســل التوريــد 
الالزمــة  األدوات  للعمــال  الضمانــات  توفــر  بهــا.  الخاصــة 
لحقــوق  انتهــاكات  حــدوث  عنــد  العمــل  أصحــاب  ملســاءلة 
العمــال. كمــا أنهــا تجبــر املقترضيــن علــى اتخــاذ خطــوات نحــو 

واإلنصــاف.  املســؤولية  مــن  أكبــر  قــدر 

فــي الســنوات التاليــة، تــم اعتمــاد ضمانــات العمــل فــي البنــك 
األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، وبنــك التنميــة األفريقــي، والبنــك 
مجموعــة  مــن  كجــزء  هــذه  العمــل  ضمانــات  تعمــل  الدولــي. 
البيئيــة  باآلثــار  املتعلقــة  الضمــان  سياســات  مــن  أوســع 
حاليــا  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  بنــك  يقــوم  واالجتماعيــة. 
بمراجعــة سياســاته لتشــمل ضمانــات العمــل؛ لــم يقــم بنــك 

العمــل. ضمانــات  بتبنــي  بعــد  اآلســيوي  التنميــة 

كمــا هــو الحــال مــع أي قانــون أو قاعــدة عمــل، فــإن تطبيــق 
حيــث  متســاو،  غيــر  كان  البنــوك  قبــل  مــن  الضمانــات  هــذه 
االمتثــال.  تجنــب  إلــى  األحيــان  بعــض  فــي  املقترضــون  يســعى 
لحقــوق  الروتينيــة  االنتهــاكات  ذات  البلــدان  فــي  القــروض 
العمــال وقوانيــن العمــل الوطنيــة غيــر العادلــة، والتــي درســها 
الحقــوق  انتهــاكات  عــن  دراســته  فــي  الدولــي  النقابــات  اتحــاد 

املشــكالت. هــذه  تفاقــم  إلــى  تــؤدي  النقابيــة، 

جانــب  إلــى  إضافيــة  أدوات  للعمــال  العمــل  ضمانــات  توفــر 
معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة والقانــون الوطنــي. األهــم مــن 
ذلــك، أن اإلجــراءات الوقائيــة يمكــن أن توفــر وســيلة فعالــة 
متــروك  األمــر  فــإن  ذلــك،  ومــع  الحقــوق.  انتهــاكات  لوقــف 
اإلجــراءات  واتخــاذ  بحقوقهــم  للمطالبــة  ونقاباتهــم  للعمــال 

الالزمــة.

املتعــددة  التنميــة  بنــوك  وعمــل  لهيــكل  موجــز  وصــف  بعــد 
األطــراف، يشــرح هــذا الدليــل ضمانــات العمــل وكيــف يمكــن 
لنقابات العمال اســتخدامها لتنظيم وإنشــاء القوة والنضال 
مــن أجــل العدالــة. يتــم توفيــر طــرق لطــرح الشــكاوى وإشــراك 
اإلجــراءات  مــن  أمثلــة  جانــب  إلــى  بالتفصيــل،  املؤسســات 

الضمانــات. باســتخدام  النقابيــة 
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مصارف التنمية المتعددة األطراف
دوليــة  مؤسســات  هــي  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك 
مكرســة لتمويــل التنميــة االقتصاديــة. وأبرزهــا البنــك الدولــي 
الــذي أن�ضــئ بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة للمســاعدة فــي جهــود 
إعــادة البنــاء. بحلــول الســتينيات، تحــول تركيزهــا إلــى العالــم 
النامــي وتخفيــف حــدة الفقــر. تأســس صنــدوق النقــد الدولــي 
)IMF( إلــى جانــب البنــك الدولــي لتقديــم القــروض إلــى البلــدان 
التــي تعانــي مــن ضائقــة اقتصاديــة ولكنــه ليــس بنــك تنميــة. 
التنميــة  وبنــوك  الدولــي  النقــد  صنــدوق  ُيعــرف  مجتمعــة، 

.)IFIs( الدوليــة  املاليــة  باملؤسســات  متعــددة األطــراف 

وتعكس أربعة بنوك إقليمية متعددة األطراف وظائف البنك 
اآلســيوي،  التنميــة  وبنــك  األفريقــي،  التنميــة  بنــك  الدولــي: 
والبنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، وبنــك التنميــة للبلــدان 
متعــددة  اإلقليميــة  التنميــة  بنــوك  إنشــاء  تــم  األمريكيــة. 
األطــراف، علــى غــرار البنــك الدولــي، فــي أواخــر الخمســينيات 
العــام  للقطاعيــن  املــال  البنــوك  هــذه  تقــرض  والســتينيات. 
والخــاص. يديــر االتحــاد األوروبــي بنــك االســتثمار األوروبــي، 

دولــه األعضــاء. إقــراض منفصلــة، تحكمهــا  وهــو مؤسســة 

الــدول  لجميــع  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  تخضــع 
يتــم  اإلدارة.  مجلــس  فــي  تمثيلهــا  يتــم  والتــي  فيهــا،  األعضــاء 
الــذي  املــال  رأس  أســاس  علــى  التصويــت  ســلطة  تخصيــص 
ســاهمت بــه. توفــر معظــم الحكومــات املقترضــة كميــة صغيــرة 
 فــي املجلــس ولكــن 

ً
فقــط مــن رأس املــال، ممــا يتيــح لهــم مكانــا

تــرك التأثيــر الرئي�ضــي مــع البلــدان املتقدمــة. غالبيــة النفــوذ 
بهــا  تحتفــظ  اإلدارة  مجالــس  فــي  التصويــت  علــى  والقــدرة 
أحياًنــا  تقــوم  والتــي  املتقــدم  العالــم  مــن  املانحــة  الحكومــات 
بتعويــض رأس املــال الــذي تســتخدمه بنــوك التنميــة املتعــددة 

للعمــل. األطــراف 

هــو  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  لبنــك  األسا�ضــي  التركيــز 
اإلقــراض. تقــدم القــروض بأســعار فائــدة أقــل مــن املعــدالت 
مــن األســواق  إليهــا  الوصــول  الناميــة  البلــدان  التــي تســتطيع 
الخاصة. يقســم العديد من بنوك التنمية املتعددة األطراف 
 
ً
بلدانهــا املقترضــة إلــى فئتيــن، حيــث تحصــل أقــل البلــدان نمــوا

البلــدان  وتتلقــى  جــًدا،  منخفضــة  »ميســرة«  قــروض  علــى 

أعلــى.  فائــدة  بأســعار  قروًضــا  الدخــل  متوســطة 

 وتنميــة أن تتــدرج 
ً
 مســتداما

ً
يمكــن للبلــدان التــي تشــهد نمــوا

أو  املتوســط  الدخــل  وضــع  إلــى  التســاهلي  التمويــل  مــن 
االقتــراض الخارجــي بالكامــل. هــذا األخيــر نــادر. منــذ تأســيس 
خرجــت   ،1991 عــام  فــي  والتعميــر  لإلنشــاء  األوروبــي  البنــك 
الدولــي،  البنــك  فــي  مــن االقتــراض.  التشــيك فقــط  جمهوريــة 
للبلــدان  قــروض  إلــى  امليســرة  القــروض  مــن   

ً
بلــدا  44 تتــدرج 

بلــدان تراجعــت فيمــا بعــد.  املتوســطة الدخــل، لكــن تســعة 
الدولــي  البنــك  قــروض  مــن   

ً
بلــدا  22 خــرج   ،1973 عــام  منــذ 

املقتــرض. وضــع  إلــى  دول  ســت  عــادت  فيمــا  بالكامــل، 

مجموعة البنك الدولي

املتحــدة  األمــم  منظومــة  مــن  جــزء  الدولــي  البنــك  مجموعــة 
ولكنهــا تحافــظ علــى بعدهــا وتعمــل بشــكل مســتقل. تسترشــد 
عمليــات البنــك الدولــي بـــ »الهدفيــن التوأميــن« املعلنيــن فــي عــام 
2013: إنهــاء الفقــر املدقــع وتعزيــز الرخــاء املشــترك. بالنســبة 
ــا بسياســات »توافــق 

ً
للكثيريــن، ال يــزال البنــك الدولــي مرتبط

فــي  واشــنطن« املدفوعــة مــن خــالل برامــج التكيــف الهيكلــي 
نحــو  قويــة  دفعــة  البنــك  دعــم  والتســعينيات.  الثمانينيــات 
ومرونــة  الضوابــط،  وإلغــاء  الحــرة،  والتجــارة  الخصخصــة، 
بالعامليــن  أضــرت  التــي  التدابيــر  مــن  وغيرهــا  العمــل،  ســوق 
أنهــت  املتكــررة  الديــون  الشــائع وأزمــات  الفعــل  والتنميــة. رد 
البنــك  تطــور   .2000 عــام  أوائــل  فــي  الهيكلــي  التكيــف  ذروة 
الدولــي منــذ ذلــك الحيــن بشــأن بعــض القضايــا، مثــل تنفيــذ 
املشــروعات.  فــي  العمــال  لحمايــة  العمــل  ضمانــات  إجــراءات 
ومــع ذلــك، فــإن العديــد مــن سياســاته ال تــزال موجهــة نحــو 

الدولــي. تعزيــز مصالــح األعمــال والتمويــل 

تتكــون مجموعــة البنــك الدولــي مــن ثالثــة أذرع رئيســية. األول 
هــو املؤسســة الدوليــة للتنميــة )IDA(، التــي تقــرض األمــوال 
فائــدة ميســرة، وتقــدم  بأســعار  الدخــل  املنخفضــة  للبلــدان 
الدولــي  البنــك  يركــز  ســدادها.  إلــى  تحتــاج  ال  منًحــا  أحياًنــا 
املتوســطة  االقتصــادات  علــى   )IBRD( والتعميــر  لإلنشــاء 
الدخــل. تتــم إحالــة كل مــن البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر 
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 ببساطة إلى »البنك الدولي«، 
ً
واملؤسسة الدولية للتنمية معا

حيث يتم صرف أكثر من 30 مليار دوالر سنوًيا في اإلقراض. 
باإلضافــة إلــى عمليــات اإلقــراض، يوجــد لــدى البنــك الدولــي 
أيًضــا عــدد كبيــر مــن املوظفيــن واملــوارد املخصصــة للبحــث 

واملشــورة فــي مجــال السياســات.

)IFC( مؤسسة التمويل الدولية

ملجموعــة  الثالثــة  الــذراع  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  تمثــل 
مؤسســة  مــن  مزيًجــا  اعتبارهــا  يمكــن  والتــي  الدولــي،  البنــك 
ا اســتثمارًيا. تقــرض مؤسســة التمويــل الدوليــة 

ً
التنميــة وبنــك

تتمتــع  الناميــة.  البلــدان  فــي  العاملــة  الخاصــة  الشــركات 
االســتقالل  مــن  كبيــر  بمســتوى  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
عــن بقيــة البنــك الدولــي. ويشــمل ذلــك وجــود ضمانــات عمــل 
مختلفــة تــم تبنيهــا قبــل عشــر ســنوات مــن املعاييــر التــي تغطــي 
قــروض البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر وقــروض املؤسســة 
الدوليــة للتنميــة. يتــم صــرف حوالــي 12 مليــار دوالر مــن قبــل 
بشــكل  عملياتهــا  تركــز  عــام.  كل  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
أسا�ضــي علــى البلــدان متوســطة الدخــل التــي تتمتــع بقطاعــات 
خاصــة قــادرة علــى البقــاء ولديهــا أعمــال قويــة لديهــا القــدرة 
علــى ســداد القــروض. تبــذل الجهــود لزيــادة قــروض مؤسســة 
الدخــل  وذات  الضعيفــة  البلــدان  فــي  الدوليــة  التمويــل 

املنخفــض. 

بنوك التنمية املتعددة األطراف اإلقليمية

تــؤدي بنــوك التنميــة اإلقليميــة اإلفريقيــة واآلســيوية والــدول 
األمريكيــة مجموعــة مماثلــة مــن الوظائــف مثــل البنك الدولي، 
كمؤسســات  الخــاص.  والقطــاع  الحكومــات  تقــرض  حيــث 

أصغــر، لديهــم هيــاكل داخليــة مختلفــة عــن البنــك الدولــي. 

يقــع املقــر الرئي�ضــي لبنــك التنميــة األفريقــي فــي ســاحل العــاج 
التنميــة  بنــك  يتكــون  بأكملهــا.  األفريقيــة  القــارة  ويقــرض 
وذراع  امليســر  اإلفريقــي  التنميــة  صنــدوق  مــن  األفريقــي 
التنميــة  بنــك  أيًضــا  عليــه  ُيطلــق  والــذي  املتوســط،  الدخــل 
الخــاص.  القطــاع  تقــرض  دائــرة  األخيــر  ويشــمل  األفريقــي. 
يركــز  ســنويا.  دوالر  مليــار   5.2 حوالــي  املدفوعــات  مجمــوع 

البنــك اإلفريقــي للتنميــة علــى البنيــة التحتيــة والطاقــة والنقل 
والتعليــم.  والصحــة  والزراعــة 

فــي  أعضــاء  ويضــم  الفلبيــن  فــي  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يقــع 
منطقــة آســيا واملحيــط الهــادئ وآســيا الوســطى، تمتــد حتــى 
أذربيجــان وجورجيــا. أكبــر املســاهمين هــم الواليــات املتحــدة 
الطاقــة  مــن  األولويــة  ذات  القطاعــات  تتألــف  واليابــان. 
والنقــل والقطــاع املالــي والتنميــة الريفيــة والحضريــة. تتــراوح 
الســنة.  فــي  دوالر  مليــار   12 و   10 بيــن  الســنوية  املصروفــات 
التعامــل  انظــر  اآلســيوي،  التنميــة  بنــك  عــن  املزيــد  ملعرفــة 
دليــل  العمــال:  أجــل حقــوق  مــن  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  مــع 

اآلســيوي.  التنميــة  بنــك  لفهــم  العمــال  لنقابــات 

يصــرف بنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة حوالــي 10 مليــارات 
التمويــل  هــذا  نصــف  حوالــي  تخصيــص  يتــم  عــام.  كل  دوالر 
ملشــاريع البنية التحتية التي تشــمل الصرف الصحي والطاقة 
والتنميــة الريفيــة والتأهــب للكــوارث الطبيعيــة أو التخفيــف 
للبلــدان  التنميــة  بنــك  أغلــق   ،2016 عــام  فــي  حدتهــا.  مــن 
خمــس  أن  حيــث  امليســر،  اإلقــراض  فــي  ذراعــه  األمريكيــة 
دول فقــط فــي املنطقــة كانــت ال تــزال مؤهلــة للحصــول علــى 
لــدى  الدولــي،  البنــك  غــرار  الفائــدة. علــى  قــروض منخفضــة 
بنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة ذراع شــبه مســتقل يقــرض 
للبلــدان  التنميــة  بنــك  اســتثمار  ويدعــى  الخــاص،  القطــاع 

.)IDB Invest( األمريكيــة 

 1991 عــام  فــي  والتنميــة  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك  تأســس 
لتعزيــز القطــاع الخــاص واملســاعدة فــي االنتقــال إلــى اقتصــاد 
الشــرقية  أوروبــا  فــي  الســابقة  االشــتراكية  الــدول  فــي  الســوق 
الخاصــة،  الشــركات  الغالــب  فــي  يقــرض  الوســطى.  وآســيا 
 لدعــم الخصخصــة أو 

ً
لكــن الحكومــات تتلقــى أحياًنــا أمــواال

فــي  والتنميــة  لإلنشــاء  األوروبــي  البنــك  بــدأ  التحتيــة.  البنيــة 
تركيــا.  دخــول  مــع   ،2009 عــام  فــي  الجغرافــي  تركيــزه  توســيع 
األوربــي  البنــك  لقــروض  الوجهــات  أكبــر  مــن  واحــد  اآلن  هــو 
فــي  التوســع  اســتمر  العربــي،  الربيــع  بعــد  والتنميــة.  لإلعمــار 
مصــر وتونــس واألردن واملغــرب ولبنــان. منــذ عــام 2014، قــام 
البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة بتعليــق اإلقــراض لروســيا 

الجيوسياســية. للضغــوط  اســتجابة 
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وأهــداف  اختصــاص  عــن  األوروبــي  االســتثمار  بنــك  يختلــف 
ويحكمهــا  األخــرى  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك 
األوروبــي.  االتحــاد  فــي  األعضــاء  الــدول  خــاص   بشــكل 
املتعــددة  التنميــة  بنــوك  بــه  الخــاص  اإلقــراض  حجــم  يقــزم 

: األخــرى:  األطــراف 
يتــم صــرف أكثــر مــن 65 مليــار دوالر ســنوًيا. أكثــر مــن 90 فــي 
املائــة معــد لالتحــاد األوروبــي. علــى الرغــم مــن وجــود حصــة 
فــي البلــدان الناميــة  محــدودة مــن الحافظــة، فــإن اإلقــراض 

كبيــر. 

بنوك التنمية املتعددة األطراف الجديدة

أدى املشــهد الدولــي املتغيــر إلــى إنشــاء اثنيــن مــن بنــوك التنميــة 
متعــددة األطــراف غيــر التقليديــة التــي بــدأت عملياتهــا فــي عــام 
 )AIIB( 2016: البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة
وبنــك التنميــة الجديــد. يشــار إلــى األخيــر باســم »بنــك بريكــس« 
البرازيــل وروســيا والهنــد  تلعبــه  الــذي  الــدور املركــزي  بســبب 
مارســت  الــدول،  هــذه  بيــن  مــن  إفريقيــا.  وجنــوب  والصيــن 
اآلســيوي  البنــك  مــن  كل  يقــع  حيــث  نفــوذ،  أكبــر  الصيــن 
فــي  الجديــد  التنميــة  وبنــك  التحتيــة  البنيــة  فــي  لالســتثمار 
الصيــن. بنــك التنميــة الجديــد هــو علــى غــرار البنــك الدولــي 
اآلســيوي  البنــك  تطــور  البريكــس.  دول  فقــط  تحكمــه  ولكــن 
ذات  مؤسســة  إلــى  بســرعة  التحتيــة  البنيــة  فــي  لالســتثمار 
الحكومــات  ســاهمت  عضــًوا.   87 تضــم  عريضــة  قاعــدة 
املتحــدة  واململكــة  أملانيــا  ذلــك  فــي  بمــا  التقليديــة،  املانحــة 
وكنــدا، بــرؤوس أمــوال وشــغل مقاعــد فــي مجلــس إدارة بنــك 
االســتثمار الهنــدي الدولــي، علــى الرغــم مــن أن الصيــن تظــل 
التصويــت.  ســلطة  ربــع  حوالــي  فــي  وتتحكــم  مســاهم  أكبــر 
باملقارنــة مــع بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف األخــرى، لــدى 

ضيــق. تركيــز  التحتيــة  للبنيــة  اآلســيوي  االســتثمار  بنــك 

  http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/a_trade_union_guide_to_understanding_adb_psi-2012.pdf
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إقراض للمشروع

تنطبــق ضمانــات العمــل علــى إقــراض املشــاريع - وتســمى أيًضــا 
بيــن  تــداول األمــوال  يتــم  تمويــل مشــروع االســتثمار - عندمــا 

بنــك تنميــة متعــدد األطــراف وبلــد أو شــركة. 

االستثمارات في القطاعين العام والخاص

، مثــل تمويــل 
ً
يمكــن أن تتــراوح املشــروعات بيــن البســيط جــدا

مؤسســة التمويــل الدوليــة ملصنــع جديــد إلنتــاج األســمنت، 
ســبيل  علــى  متعــددة.  مكونــات  مــع  واســعة  جهــود  بــذل  إلــى 
جميــع  فــي  الزراعــة  لتنويــع  الدولــي  البنــك  مــن  قــرض  املثــال، 
أنحــاء البــالد. غالًبــا مــا يتــم إعطــاء األولويــة للبنيــة التحتيــة 
والطاقــة مــن قبــل بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف لتحفيــز 
النمــو االقتصــادي. تعــد البنيــة التحتيــة بمختلــف أشــكالها، 
فــي ذلــك امليــاه والنفايــات والطاقــة والنقــل، أكبــر وجهــة  بمــا 
إلقــراض بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف للقطــاع العــام. تقــوم 
تدخــالت  بتمويــل  أيًضــا  األطــراف  متعــددة  التنميــة  بنــوك 
واالتصــاالت  والزراعــة  والتعليــم  الصحــة  مجــاالت  فــي  كبيــرة 
القطــاع  فــي  اإلقــراض  يتداخــل  الحكوميــة.  الــوكاالت  وعمــل 
الخــاص مــع العديــد مــن هــذه املجــاالت مــع التركيــز أكثــر علــى 
املؤسســات املالية ومقدمي النقل والتصنيع والبناء التجاري 

الزراعيــة.  التجاريــة  واألعمــال  والســكني 
تأخــذ  الخاصــة،  للشــركات  القــروض  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
أو  ملكيــة  أيًضــا حصــص  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك 
حقوق ملكية في الشركات العميلة. هذا هو األكثر شيوعا في 
مؤسســة التمويــل الدوليــة البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة 
ا 

ً
فــي هــذه الحالــة، يكــون بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف مالــك

جزئًيا وأحياًنا يكون له مقعد في مجلس إدارة الشركة. يمكن 
ــا إضافيــة ملشــاركة بنــك التنميــة 

ً
أن يوفــر هــذا النمــوذج طرق

املتعــدد األطــراف مــع الشــركة تجــاه الســلوك املســؤول، ولكــن 
أيًضــا يطمــس الحــدود بيــن املقــرض واملقتــرض. تقــوم حصــص 
األســهم أيًضــا بربــط بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف بشــركة 
وإجراءاتهــا. أثــارت حصــة مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي شــركة 
أمالجاميتيــد بالنتيشــن برايفــت املحــدودة، إلــى جانــب شــركة 
 بشــأن ســوء 

ً
تاتــا جلوبــال بيفيريجــز، صاحبــة األغلبيــة، جــدال

معاملــة عمــال الشــاي فــي أســام بالهنــد.

القطــاع  إقــراض  مــن  ومتناميــة  كبيــرة  حصــة  هنــاك  كانــت 
بنــك  يقــدم  الحــاالت،  هــذه  فــي  املالييــن.  للوســطاء  الخــاص 
أو  البنــوك  أحــد  إلــى  األمــوال  األطــراف  املتعــدد  التنميــة 
صناديــق االســتثمار التــي تقــوم بدورهــا بإقــراض تلــك األمــوال 
املتوســطة  الشــركات  مثــل  معيــن،  مجــال  أو  معيــن  لقطــاع 
والصغيــرة. إن مــا يصــل إلــى نصــف قــروض مؤسســة التمويــل 
يشــكل  مــا  وعــادة  املالييــن،  للوســطاء  مخصصــة  الدوليــة 
إقــراض الوســطاء املالييــن غالبيــة محفظــة القطــاع الخــاص 

األفريقــي. التنميــة  لبنــك  التابعــة  الصغيــرة 

خارج نطاق القروض لتمويل املشاريع، يشارك البنك الدولي 
علــى نطــاق واســع فــي البحــوث التــي يجريهــا املوظفــون واملشــورة 
فــي مجــال السياســات للبلــدان. تمتلــك بنــوك التنميــة املتعددة 
األطــراف اإلقليميــة قــدرة أكثــر تواضعــا للبحــث والسياســة. 
كبيــرة  آثــار  والسياســة  البحــث  يكــون الستشــارات  أن  يمكــن 
نظــام  بإصــالح  الدولــي  بالبنــك  التوصيــة  مثــل  العمــال،  علــى 
املعاشــات التقاعديــة أو إعــادة تصميــم إعانــات البطالــة أو 
دعــم  يتــم  األحيــان،  بعــض  فــي  التعليــم.  نظــام  فــي  التغييــرات 
قــرض مشــروع، علــى  النصيحــة السياســية عــن طريــق  هــذه 
ســبيل املثــال، لدعــم تدريــب مقدمــي الرعايــة الصحيــة وبنــاء 

عيــادات ريفيــة جديــدة. 

فــي حــاالت أخــرى، يتــم تنفيــذ مشــورة البنــك الدولــي فــي مجــال 
برنامــج  قــروض  أو  التنميــة  قــروض  خــالل  مــن  السياســات 
البنــك الدولــي علــى أي  النتائــج. ال تنطبــق ضمانــات  تحقيــق 
مــن أشــكال اإلقــراض هــذه. يعــد اإلقــراض الخــاص بسياســة 
أن  بعــد  الهيكلــي،  التكيــف  إلقــراض  جديــًدا  اســًما  التنميــة 
القــروض  هــذه  توفــر  الســيئة.  للنتائــج  ــا 

ً
أصبــح األخيــر مرادف

دعما للميزانية للمساعدة في تدابير اإلصالح وتكون مشروطة 
بالتقــدم املحــرز فــي تلــك اإلصالحــات والسياســات االقتصادية 
التــي يعتبرهــا البنــك الدولــي مناســبة. 2 هــذا هــو وســيلة هامــة 
لتعزيــز السياســات التــي يمكــن أن يكــون لهــا تداعيــات خطيــرة 

 2 http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services#DPF
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تغييــر  أو  الخصخصــة  املثــال،  ســبيل  علــى  العمــال،  علــى 
القوانيــن املتعلقــة باملناطــق االقتصاديــة الخاصة واالســتثمار 
علــى  التنميــة  بسياســة  الخــاص  اإلقــراض  يشــتمل  األجنبــي. 
حوالــي ثلــث قــروض البنــك الدولــي. تــم إنشــاء برنامــج تحقيــق 
 علــى تحقيــق 

ً
 إضافيــا

ً
النتائــج فــي عــام 2012 ويشــترط تمويــال

بعــض املقاييــس، مثــل النتائــج الصحيــة أو التحصيــل العلمي. 
ويشــمل ذلــك جــزًءا صغيــًرا مــن قــروض البنــك الدولــي، ولكــن 
ــا صغيــًرا مــن املــال: تمــت املوافقــة علــى 12.9 مليــار 

ً
ليــس مبلغ

دوالر بيــن عــام 2012 ونهايــة عــام 2016. 3

في املقابل، تنطبق ضمانات مؤسسة التمويل الدولية على 
كل من قروض املشاريع واملشاريع االستشارية الفنية. في 

املشروعات االستشارية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية 
أو تدفع مقابل التدريبات والدراسات واألنشطة األخرى 
 
ً
لزيادة قدرة املقترض. في بعض األحيان يكون هذا مكمال

لقرض مشروع، مما يساعد على بناء خبرة املقترض أثناء 
توسيع عملياته. في حاالت أخرى، يكون النطاق أوسع 
وقد يشمل تدريب املزارعين أو الشركات الصغيرة على 

استخدام التكنولوجيا. عند تصميم املشاريع االستشارية 
الفنية، تتعهد مؤسسة التمويل الدولية بتقديم املشورة 

»بطريقة تتفق مع مبادئ« ضماناتها. وباملثل، يطبق البنك 
األوروبي لإلعمار والتنمية ضماناته على مشاريع التعاون 

التقني. يستخدم بنك التنمية األفريقي الضمانات الخاصة 
بالتمويل املستند إلى النتائج )أي ما يعادل برنامج البنك 

الدولي للنتائج( وفي تمويل دعم امليزانية، والذي يطلق عليه 
»العمليات القائمة على البرامج«.   4

أمثلة على إقراض املشاريع

توضــح هــذه املشــاريع مجموعــة متنوعــة مــن أنــواع املشــاريع 
فــي اإلقــراض مــن قبــل بنــوك التنميــة  والقطاعــات املشــاركة 

األطــراف: متعــددة 

بنك التنمية اآلسيوي - بنغالدش - محطة توليد 
الكهرباء بنظام الدورة املركبة 800 ميجاوات- روبشا 

)عام(  5 

يهــدف املشــروع إلــى تحســين أمــن الطاقــة فــي بنغالديــش. ســيزيد 
مــن توفــر الطاقــة الفعالــة والنظيفــة مــن خــالل تطويــر محطة 
 )MW( طاقــة حديثــة ذات قــدرة توليــد تبلــغ 800 ميجــاوات
باســتخدام تقنيــة توليــد طاقــة أنظــف وعاليــة الكفــاءة. يتوخى 
املشــروع أيًضــا إنشــاء مرافــق البنيــة التحتيــة املرتبطــة بإمــداد 
الغــاز الطبيعــي ونقــل الطاقــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز القــدرات 
للمشــروع،  املنفــذة  للوكالــة  الشــاملة  والعمليــة  املؤسســية 
 ،)NWPGCL( شــركة نــورث ويســت لتوليــد الطاقــة املحــدودة

لتخطيــط وفعاليــة تشــغيل محطــات الطاقــة. »

-شــركة  بولنــدا   - والتنميــة  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك 
 6 )خــاص(   )Artic Paper( بايبــر  آركتــك 

طويــل   
ً
قرضــا والتعميــر  لإلنشــاء  األوروبــي  البنــك  يقــدم 

األجــل بقيمــة تصــل إلــى 30 مليــون يــورو لشــركة آركتــك بايبــر 
)»الشــركة« أو »Arctic Paper«(، أحــد املنتجيــن األوروبييــن 
الرئيســيين لــورق الكتــب الضخــم وورق الرســم عالــي الجــودة 
ومصانــع  بولنــدا  خــارج  وإدارتــه  الرئي�ضــي  مقــره  يقــع  الــذي 
اإلنتــاج املوجــودة فــي بولنــدا والســويد... ستســتخدم الشــركة 
قرض البنك األوروبي لإلعمار والتنمية لتمويل االســتثمارات 
فــي تحســينات كفــاءة املــوارد والتشــغيل باإلضافــة إلــى توســيع 
القدرات في بولندا. ســيؤدي ذلك إلى زيادة القدرة التنافســية 
لشركة آركتك بايبر في سوق ورق الرسم )جرافيك( األوروبي.

 3 http://www.worldbank.org/en/events/201610/11//pforr-for-sustainable-development-results
4 https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/SSS_%E293%80%vol1_%E293%80%_Issue4_-_EN_-_
Environmental_and_Social_Assessment_Procedures__ESAP_.pdf
 5 https://www.adb.org/projects/50161003-/main
6 https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/arctic-paper.html



بــي63|17 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

املؤسسة املالية الدولية - جمهورية إفريقيا الوسطى 
- تيليسيل أفريك )خاص( 7

تقوم شركة تيليسيل كار بتنفيذ برنامج النفقات الرأسمالية 
فــي  الرقمــي  التضميــن  مــن   

ً
مزيــدا ســيتيح  الــذي   )CapEx(

جمهوريــة إفريقيــا الوســطى مــن خــالل إتاحــة خدمــات الهاتــف 
للســكان  العاليــة  الجــودة  ذات  العريــض  والنطــاق  املحمــول 
الذيــن لــم يتلقــوا خدمــات كافيــة فــي الســابق. ســيتم تحقيــق 
الالزمــة  لالتصــاالت  التحتيــة  البنيــة  نشــر  خــالل  مــن  ذلــك 
والشــركات  واألفــراد  للحكومــة  الرقميــة  الخدمــات  لتقديــم 
فــي جمهوريــة أفريقيــا الوســطى. ســتقوم شــركة تيليســيل كار 
بزيــادة مواقعهــا 2G و 3G فــي جمهوريــة إفريقيــا الوســطى مــن 
167 إلــى 197 مــن خــالل عمليــات النشــر الجديــدة للموقــع، 
إعــادة   / تأهيــل  وإعــادة   ،  3G إلــى   2G مــن   املوقــع  وترقيــات 
مــن  املدنيــة.  االضطرابــات  دمرتهــا  موقًعــا   20 حوالــي  تثبيــت 
املشــروع  سيســاعد  الشــقيقة،  كار  تيليســيل  شــركة  خــالل 
جمهوريــة  فــي  الرقميــة  التوصيليــة  وســعة  جــودة  تحســين  فــي 
إفريقيــا الوســطى بشــكل كبيــر مــن خــالل نشــر البنيــة التحتيــة 

لألليــاف ألول مــرة فــي البــالد. »

البنك الدولي - األرجنتين - مشروع ممر تطوير الطرق 
الشمالية الغربية )عام( 8 

الطــرق  تطويــر  ممــر  ملشــروع  اإلنمائيــة  األهــداف  تتمثــل 
الشــمالية الغربيــة لألرجنتيــن فــي تحســين االتصــال والســالمة 
الشــمالي  للممــر  مســتهدفة  طــرق  أقســام  عبــر  الطــرق  علــى 
األرجنتيــن.  غــرب  شــمال  فــي  املمــرات  تطويــر  ودعــم  الغربــي 
املكــون  يهــدف  عناصــر1(  ثالثــة  مــن  املشــروع  هــذا  يتكــّون 
البنيــة  أعمــال  تمويــل  إلــى  للطــرق،  التحتيــة  البنيــة  األول، 
التحتيــة لتوســيع القــدرة مــن مســارين إلــى طريــق ســريع مؤلــف 
ممــرات  عبــر  للوصــول  بــه  التحكــم  يتــم  مســارات  أربعــة  مــن 
األولــى وأعمــال  الدرجــة  مــن  تقاطعــات وعــودة مفصولــة  مــع 
إعــادة التأهيــل، علــى طــول األقســام األكثــر ازدحاًمــا وتدهــوًرا 

فــي املمــر الشــمالي الغربــي علــى الطريــق الوطنــي )شــمال( 34 و 
شمال 66 و شمال  1V66، إلجمالي بطول 93.1 كم2( يهدف 
إلــى  البنيــة التحتيــة إلدارة ممــرات التطويــر،  الثانــي،  املكــون 
تمويــل أنشــطة املســاعدة الفنيــة واملســاعدة الفنيــة التــي مــن 
الخدمــات  فــي تطويــر  املمــر واملســاهمة  إدارة  شــأنها تحســين 

اللوجســتية علــى جانــب الطريــق علــى طــول املمــر. »

 
 7 https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/40265 
 8 http://projects.worldbank.org/P163115?lang=en 
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تمويل التنمية وحقوق العمال

 مــا تســبب تمويــل 
ً
علــى الرغــم مــن األهــداف الســامية، غالبــا

 
ً
التنميــة فــي ضــرر أكثــر مــن نفعــه. تــم التعــرف علــى هــذا أوال
يتعلــق  فيمــا  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  قبــل  مــن 
بالبيئــة. فــي عــام 1975، وضــع البنــك الدولــي مبــادئ توجيهيــة 
طوعيــة للحــد مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية. اعتمــدت التدابيــر 
اإللزاميــة فــي عــام 1984 فيمــا يتعلــق بتقييــم اآلثــار علــى البيئــة 
واملجتمعــات املحليــة. ومــع ذلــك، تــم اســتبعاد برامــج التكيــف 
 مــا تــم النظــر فــي التأثيــر علــى 

ً
الهيكلــي مــن هــذه العمليــة، ونــادرا

العامليــن، والفقــر، والبيئــة.

جــذب  نقطــة  االســتثمارية  املشــاريع  مــن  العديــد  أصبحــت 
فــي  الدولــي.  البنــك  متطلبــات  تعزيــز  عــن  وأســفرت  للنقــد 
لبنــاء  الدولــي  البنــك  مــن  املقتــرح  الدعــم  واجــه  الثمانينــات، 
الســدود علــى نهــر نارمــادا فــي الهنــد مقاومــة شــعبية هائلــة ألنــه 
إلــى  املعركــة  أدت  الســكان.  مــن  اآلالف  تشــريد  إلــى  ســيؤدي 
إنشــاء فريــق التفتيــش فــي البنــك الدولــي فــي عــام 1993 ملعالجة 
الشــكاوى املتعلقــة بالجوانــب االجتماعيــة والبيئيــة للمشــاريع. 
تــم تحديــث الضمانــات البيئيــة واالجتماعيــة فــي البنــك بمــرور 
الوقــت لتحســين معالجــة القضايــا مثــل إعــادة التوطيــن غيــر 
الطوعيــة. 9 بــدأ اعتمــاد هــذه الضمانــات البيئيــة واالجتماعيــة 

فــي بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف األخــرى.

معايير العمل والتنمية

حدثــت تحســينات تدريجيــة فــي وجهــات نظــر املجتمــع الدولــي 
للتنميــة  العالمــي  القمــة  مؤتمــر  حــدد  الوقــت.  نفــس  فــي 
الفقــر  علــى  القضــاء  كوبنهاغــن  فــي   1995 لعــام  االجتماعيــة 
وتحقيــق العمالــة الكاملــة ودفــع االندمــاج االجتماعي كأهداف 
الوحيــد.  والهــدف  االقتصــادي  النمــو  هــذا  تجــاوز  للتنميــة. 
أقــر إعــالن القمــة بأهميــة حقــوق العمــال فــي تحقيــق التنميــة 

للجميــع.  الشــاملة 

الدوليــة باإلجمــاع  العمــل  1998، اعتمــدت منظمــة  فــي عــام 
بتطبيــق  العمــل،  فــي  األساســية  والحقــوق  املبــادئ  إعــالن 
األعضــاء.  الــدول  جميــع  علــى  األساســية  العمــل  معاييــر 
العمــال  بحقــوق  التزامهــا  العماليــة  النقابــات  ضاعفــت 
عملياتــه  جعــل  إلــى  الدولــي  البنــك  ودعــت  للتنميــة  كدعامــة 
1998 عــام  العمــل األساســية. كان عــام  مــع معاييــر  متســقة 
تجديــد مــوارد جمعيــة التنميــة الدوليــة التابعــة للبنك الدولي، 
 إضافًيــا للمؤسســة. 

ً
عندمــا قدمــت الحكومــات املانحــة تمويــال

تســتخدم الحكومــات هــذا كفرصــة لدفــع تغييــرات السياســة. 
فــي  مــرات  ثــالث  األساســية  العمــل  بمعاييــر  االعتــراف  تــم 
اتفــاق التجديــد النهائــي، مــع التركيــز علــى النظــر فــي العمــل فــي 
اســتراتيجيات املســاعدة القطريــة، رائــد أطــر عمــل الشــراكة 
القطريــة اليــوم بيــن البنــك الدولــي واملقتــرض. وأوصــت بإجــراء 
تحليــل ملعاييــر العمــل األساســية فــي البلــد كجــزء مــن تصميــم 

االســتراتيجيات. 

العمــل  معاييــر  مــن  حــذًرا  يــزال  ال  البنــك  كان  ذلــك،  ومــع 
الجمعيــات  تكويــن  حريــة  قبــول  علــى  وحافــظ  األساســية 
لهــذه  مــن االهتمــام  القليــل  إيــالء  تــم  الجماعيــة.  واملفاوضــة 
فــي  البعــض  زال  مــا  العمــل األساســية.  مــن معاييــر  العناصــر 
تهديــًدا  الجماعيــة  واملفاوضــة  النقابــات  يعتبــرون  البنــك 
للنمــو االقتصــادي أو يجادلــون بــأن الحقــوق النقابيــة تمثــل 
تــم االنتهــاء   ،1999 فــي عــام  قضيــة سياســية ومحليــة بحتــة. 
األساســية  العمــل  ملعاييــر  االقتصــادي  التأثيــر  مراجعــة  مــن 
أو  النقابــات  أن  علــى  دليــل  أي  يجــد  ولــم  البنــك  قبــل  مــن 
فــي الواقــع، الحظــت الدراســة أن  النمــو.  املســاومة محــدودة 
مــن  قللــت  الجماعيــة  املفاوضــة  وتغطيــة  النقابيــة  الكثافــة 
عــدم املســاواة. لــم يتــم نشــر التقريــر علًنــا حتــى عــام 2003. 
البنــك  قيــادة  قبلــت  املتأخــر،  اإلصــدار  هــذا  مــن  عــام  قبــل 
األساســية.  العمــل  معاييــر  عناصــر  جميــع  صحــة  الدولــي 
يــزال  ال  البنــك  لكــن  للمبــادئ،  متقدمــة  خطــوة  هــذه  كانــت 
اجتماعــات  فــي  القــروض.  فــي  شــرطا  االلتــزام  جعــل  يرفــض 

 
9 http://documents.worldbank.org/curated/pt/263231468739184595/pdf/multi-page.pdf 
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مــع البنــك الدولــي، واصــل قــادة النقابــات العماليــة الضغــط 
مــن أجــل ضمــان حقــوق العمــال كشــرط ملــزم لإلقــراض. فــي 
عــام 2004، وجــدت دراســة أجرتهــا شــبكة العمــل اآلســيوية 
حــول املؤسســات املاليــة الدوليــة عمالــة األطفــال، والتمييــز 
فــي  فــي املشــاريع  النقابيــة  بيــن الجنســين، وانتهــاكات الحقــوق 

 10 إندونيســيا. 

العمــل  معاييــر  أكبــر  بســهولة  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  تبنــى 
أيــدت  إلزامًيــا.  االلتــزام  جعــل  أيًضــا  رفــض  لكنــه  األساســية 
اســتراتيجية الحمايــة االجتماعيــة لبنــك التنميــة اآلســيوي فــي 
عــام 2001 معاييــر العمــل األساســية وبــدأت العمــل املشــترك 
االجتماعيــة  الحمايــة  بشــأن  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مــع 
عــن  كتيــب  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  أصــدر  الالئــق.  والعمــل 
معاييــر العمــل األساســية فــي عــام 2006، يهــدف إلــى مســاعدة 
موظفــي البنــك واملقترضيــن مــن الحكومــات فــي الحفــاظ علــى 
 ،

ً
 واســعا

ً
حقــوق العمــال. اتخــذ بنــك التنميــة اآلســيوي نهجــا

تنــاول كل مــن إقــراض املشــروع واملشــورة السياســية.  حيــث 
علــى ســبيل املثــال، هــذا يدفــع إلــى النظــر فــي تأثيــر إعــادة هيكلــة 
القطــاع العــام علــى الفقــر، إذا كانــت التغييــرات ســتؤدي إلــى 
فقــدان الوظيفــة. فــي املشــاريع، تعهــد بنــك التنميــة اآلســيوي 
باتبــاع معاييــر العمــل األساســية فــي التصميــم والتنفيــذ. نظــًرا 
ألن الدليــل لــم يغيــر اإلجــراءات التشــغيلية وأن اســتراتيجية 
الحمايــة االجتماعيــة التــي وضعــت التزامــات واســعة وغامضــة 
يتــم  متســق.  غيــر  التنفيــذ  كان  فقــد  الالئــق،  العمــل  حــول 
بنــك  ضمانــات  فــي  فقــط  املهنيــة  والســالمة  الصحــة  تغطيــة 

البيئــة.   :1 التنميــة اآلســيوي، بموجــب شــرط الحمايــة 

اعتماد ضمانات العمل

اتبعــت مؤسســة التمويــل الدوليــة مقاربــة مختلفــة وأعلنــت 
عزمهــا فــي عــام 2003 علــى إنشــاء ضمانــات عمــل، تــم االنتهــاء 
والتنميــة  لإلعمــار  األوروبي  البنــك  تابــع   .2006 عــام  فــي  منهــا 
فــي  عمــل  ضمانــات  واعتمــد  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  دور 
اإلفريقــي  التنميــة  بنــك  أصبــح   ،2013 عــام  فــي   .2008 عــام 

فــي أول بنــك تنميــة مصغــر يضــم محفظــة مــن القطــاع العــام 
ضمانــات  مراجعــة  تمــت   11 بضمانــات.  تتمتــع  الغالــب  فــي 
مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األوروبي لإلعمــار والتنميــة 

املبدئــي. اعتمادهــا  منــذ 

بيتر باكفيس ، »حماية العمل الجديدة لبنك التنمية األفريقي  
» 11، <https://www.equaltimes.org/the-african-development-bank-s-new

ينتــج عــن الضغــط علــى مؤسســة التمويــل الدوليــة أول 
اتفــاق جماعــي فــي منطقــة معالجــة الصــادرات الهايتيــة

تمــت صياغــة ضمانــات مؤسســة التمويــل الدوليــة علــى 
خلفيــة نــزاع عمالــي كبيــر فــي جروبــو إم )Grupo M(  فــي 
هايتي، متلقي قرض مؤسسة التمويل الدولية. بسبب 
فــي  الســيئة  العمــل  وظــروف  العمــال  حقــوق  انتهــاكات 
علــى  العامليــة  النقابــات  ضغطــت  املالبــس،  مصنــع 
حريــة  باحتــرام  للمطالبــة  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
تكويــن الجمعيــات. أدخلــت مؤسســة التمويــل الدوليــة 
 علــى العمــل فــي القــرض، لكــن جروبــو إم مــع ذلــك 

ً
عهــدا

التفــاوض  أو  العماليــة  بالنقابــة  االعتــراف  رفضــت 
عليهــا. تــم إنهــاء املئــات ردا علــى التنظيــم، مــع القليــل مــن 
اللجــوء القانونــي أو العملــي بســبب الوضــع السيا�ســي 
الهــش وموقــع املنشــأة فــي منطقــة معالجــة الصــادرات. 
والهيئــات  املحليــة  النقابــات  ضغطــت  مًعــا،  بالعمــل 
الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  علــى  العامليــة  النقابيــة 
النقابــات  مــن  ضغــط  وتحــت  إم.  جروبــو  ملســاءلة 
شــركة  قامــت  الدوليــة،  التمويــل  ومؤسســة  العماليــة 
جروبو إم بتوظيف العمال في عام 2005 واملساومة مع 
النقابــة. أصبــح هــذا أول اتفــاق للمفاوضــة الجماعيــة 
فــي منطقــة تجهيــز الصــادرات الهايتيــة. أظهــرت قضيــة 
جروبــو إم الحاجــة إلــى ضمانــات العمــل ، وكيــف يمكــن 
غيــر  الشــركات  ســلوك  معالجــة  امللزمــة  للمتطلبــات 

املســؤول.
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2011، نشــر اتحــاد النقابــات الدولــي معاييــر العمــل  فــي عــام 
والخطــوات  املســتفادة  الــدروس  الدولــي:  البنــك  إقــراض  فــي 
فــي  املقــررة  الضمانــات  مراجعــة  أولويــات  لتحديــد  التاليــة 
البنــك. 12 فــي األصــل كان مــن املقــرر أن تنتهــي فــي عــام 2013، 
لم تبدأ املراجعة حتى أواخر عام 2012. مع املراجعة، انتقل 
البنــك الدولــي مــن السياســات التشــغيلية التــي تشــكلت بمــرور 
الوقــت، مثــل السياســات املتعلقــة بالنــزوح، ونحــو إطــار بيئــي 
واجتماعــي موحــد. كان هــذا هــو نفــس النهــج الــذي اتبعــه بنــك 

التنميــة األفريقــي مــع نظــام الضمانــات املتكامــل. 

تمــت استشــارة النقابــات العماليــة فــي جميــع مراحــل عمليــة 
ملناقشــة  االجتماعــات  فــي  متضمنــة  الدولــي،  البنــك  صياغــة 
األولــى  املســودة  إصــدار  تــم  التحديــد.  وجــه  علــى  العمــل 
للتشــاور   2014 عــام  فــي  الدولــي  البنــك  فــي  العمــل  لضمانــات 
العماليــة. ينطبــق الضمــان  النقابــات  مــن  العديــد  وصدمــت 
العمــال  علــى  وليــس  مباشــرة،  املعينيــن  العمــال  علــى  فقــط 
لــدى املتعاقديــن. وهــذا يســتبعد أعــداًدا كبيــرة مــن العمــال فــي 
املشــروعات التــي يمولهــا البنــك ويجعــل الضمانــات رمزيــة إلــى 

تــم حــذف هــذا الحكــم الحًقــا. حــد كبيــر. 

فــي عــام 2016، بعــد عقــد كامــل مــن تبنــي مؤسســة التمويــل 
مــن  الرئي�ضــي  الجــزء  وافــق  العمــل،  لضمانــات  الدوليــة 
واالجتماعــي  البيئــي  اإلطــار  علــى  الدولــي  البنــك  مجموعــة 
الدولــي  االتحــاد  مــن  كل  أعــرب  الضمــان.   

ً
متضمنــا الجديــد 

خيبــة  عــن  الدوليــة  العمــل  ومنظمــات  العماليــة  للنقابــات 
إلــى معاييــر العمــل األساســية. »تعتقــد  أملهــم لعــدم اإلشــارة 
منظمــة العمــل الدوليــة أن إدراجهــا ســيضع توقعــات مناســبة 
تنفيــذ  البنــك  علــى  الســهل  مــن  ويجعــل  املقترضيــن  لســلوك 
ضماناتــه الجديــدة علــى أرض الواقــع.« الحظــت هيئــة وضــع 

املعاييــر:

إن هــدف »دعــم مبــادئ حريــة تكويــن الجمعيــات واملفاوضــة 
الجماعيــة« املطلــوب اآلن فقــط »بطريقــة تتفــق مــع القانــون 
مــن  بهــا  التقيــد  يتــم  التــي  العامليــة  املبــادئ  يقــوض  الوطنــي« 
ويعــرض  الدوليــة   العمــل  منظمــة  فــي  عضــو  دولــة  قبــل187 
إعــالن  فــي  للخطــر.  الهــدف  هــذا  مثــل  وجــود  مــن  الغــرض 
منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ والحقــوق األساســية 
فــي العمــل جميــع فئــات الحقــوق واملبــادئ لهــا نفــس األهميــة، 
وهــي تنطبــق علــى جميــع أعضــاء منظمــة العمــل الدوليــة. بمــا 
أن عضويــة منظمــة العمــل الدوليــة والبنــك الدولــي متطابقــة 
تقريًبــا، فقــد يخلــق ذلــك صعوبــات للــدول األعضــاء فــي تطبيــق 
يتــم  لــم  متســق.  بشــكل  األساســية  والحقــوق  املبــادئ  هــذه 
تأهيــل أي مــن األهــداف األخــرى للمعيــار البيئــي واالجتماعــي 2 

13 بهــذه الطريقــة.   )ESS2(

الدولــي  االتحــاد  مــن  كل  أعــرب  املخــاوف،  مــن  الرغــم  علــى 

12 https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-world-bank 
  »منظمة العمل الدولية ، »بيان منظمة العمل الدولية بشأن السياسة البيئية واالجتماعية للبنك الدولي 13
، <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_508328/lang--en/index.htm>.

عمــال  يناضــل  الدولــي،  للبنــك  مطــول  اســتعراض  خــالل 
والســالمة الحقــوق  أجــل  مــن  باكســتان  فــي  البنــاء 

أكــدت  مســتمًرا،  الدولــي  البنــك  اســتعراض  كان  بينمــا 
فــي  الكهرومائيــة  للطاقــة  تاربيــال  مشــروع  فــي  املشــكالت 
باكســتان علــى ضــرورة ضمــان حمايــة العمــال. كان املقــاول 
تمديــد  ملشــروع  العــام  املقــاول  هــو  ســينوهيدرو  الصينــي 
العماليــة،  عوامــي  بنقابــة  االعتــراف  تــم  الرابــع.  تاربيــال- 
باكســتان،  فــي  واألخشــاب  البنــاء  عمــال  التحــاد  التابعــة 
بصفتهــا وكيــل املفاوضــة الجماعيــة فــي عــام 2014 ولكنهــا 
املتعلقــة  األساســية  القضايــا  حــل  فــي  مشــاكل  واجهــت 
باملشــروع بمــا فــي ذلــك األجــور وظــروف العمــل واملعاشــات 
فــي  ســينوهيدرو  بــدأ  والســالمة.  والصحــة  التقاعديــة 
اقبــة العمــال والضغــط عليهــم بشــأن النشــاط النقابــي  مر
ضيــق  بشــكل  اإلضــراب  تفــادي  تــم  عمــال.  ثمانيــة  وطــرد 
بعــض  بشــأن  اتفاقــات  إبــرام  مــع   2014 عــام  أواخــر  فــي 
القضايــا بمــا فــي ذلــك إعــادة العمــال املنهييــن وتحســينات 
فــي املدفوعــات بمــا فــي ذلــك العمــل اإلضافــي املناســب. ومــع 
ذلــك، الحــظ االتحــاد عــدم التنفيــذ بعــد هــذه التســوية. فــي 
تــل ســتة عمــال وأصيــب 20 عندمــا انهــارت 

ُ
يوليــو 2016، ق

البنــاء  لعمــال  الدولــي  واالتحــاد  النقابــة  ألقــت  ســقاالت. 
والنجــارة باللــوم علــى اإلهمــال مــن قبــل املقتــرض واملقــاول، 
لضمــان  الدولــي  البنــك  مــن  أكبــر  مشــاركة  إلــى  والحاجــة 
معاييــر الســالمة األساســية. خــالل نفــس شــهر يوليــو، كان 
يجــب زيــادة الحــد األدنــى لألجــور. ومــع ذلــك، بــدأ العمــال 
فــي تلقــي زيــادة فقــط فــي فبرايــر 2017. بحلــول شــهر مايــو، 
املقــدم  بالدفــع  للمطالبــة  العمــل  عــن  العمــال  أضــرب 

املهنيــة والســالمة  للصحــة  عاجلــة  وتحســينات 
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التزامهمــا  عــن  الدوليــة  العمــل  ومنظمــة  العماليــة  للنقابــات 
بالحــوار مــع البنــك بشــأن التنفيــذ الفعــال للمعاييــر الجديــدة. 

البنــك علــى: العالمــي  النقابــات  العــام التحــاد  شــجع األميــن 

قضايــا  علــى  صحيــح  بشــكل  موظفيــه  تدريــب  ضمــان   )1(
العمــل؛ )2( أوضــح للمقترضيــن أن املعيــار إلزامــي واإلجــراءات 
الدقيقــة التــي يتعيــن عليهــم اتخاذهــا حتــى تكــون ممارســاتهم 
مــع  وثيــق  تعــاون  فــي  العمــل   )3( امتثــال؛  حالــة  فــي  املهنيــة 
بانتهــاكات  البنــك  تبلــغ  أن  يمكــن  التــي  العماليــة  املنظمــات 
النقابــات  مــع  املبكــر  التشــاور  يكــون  ربمــا  محتملــة.  ضمــان 
العماليــة حــول مخاطــر عــدم االمتثــال فــي املشــاريع الجديــدة 

14 االنتهــاكات.  ملنــع  فعاليــة  األكثــر  املمارســة  هــو 

للتنفيــذ  للتحضيــر  آخريــن  عاميــن  الدولــي  البنــك  اســتغرق 
الضمانــات  محتــوى  لشــرح  إرشــادية  مذكــرات  وكتابــة 
بــدأ تصميــم املشــروعات وفًقــا   ،2018 فــي أكتوبــر  الجديــدة. 
بالفعــل  املصممــة  املشــاريع  تــزال  ال  الجديــدة.  للضمانــات 
بموجــب السياســات الســابقة تخضــع للمتطلبــات القديمــة.

متطلبات العمالة في مشاريع البناء

ضمــان  فــي  أخــرى  واجهــة  بمثابــة  البنــاء  مزايــدة  وثائــق  تعــد 
قيــام بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف بتعزيــز معاييــر العمــل 
عــام  فــي  مقترحــات  مــرة  ألول  النقابــات  قدمــت  األساســية. 
1999 إلدراج معاييــر العمــل األساســية فــي وثيقــة العطــاءات 
اســتخدام  يتــم  األعمــال.  لشــراء  الدولــي  للبنــك  القياســية 
يتــم فتــح عقــد يزيــد عــن  وثائــق املناقصــة القياســية عندمــا 
للمقترحــات.   - البنــاء  - أي  لتوفيــر األعمــال  10 مليــون دوالر 
هــذا ينطبــق فقــط علــى األعمــال، وليــس علــى شــراء البضائــع. 
فــي عــام 2004، قــدم االتحــاد الدولــي لعمــال البنــاء والنجــارة 
مقترحــات تفصيليــة إلدمــاج معاييــر العمــل األساســية وغيرهــا 
عمليــات  فــي  والســالمة  الصحــة  مثــل  الحمايــة  أشــكال  مــن 
مســتندات  فــي  املقترحــات  مــن  العديــد  تنــاول  تــم  الشــراء. 
العطــاءات القياســية لعــام 2007 كعناصــر مقترحــة للعطــاء.

نموذًجــا  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  تســتخدم 
موحــًدا لعقــود البنــاء التــي صممتهــا البنــوك واالتحــاد الدولــي 
للمهندســين االستشــاريين )FIDIC(. ُيعــرف هــذا رســمًيا باســم 
إصــدار بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف املنســق لشــروط عقــد 
الدوليــة  والنجــارة  البنــاء  عمــال  منظمــة  انخرطــت  البنــاء. 
بشــكل مكثــف مــع االتحــاد الدولــي للمهندســين االستشــاريين 
بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف حــول دمــج معاييــر العمــل 
األساســية. أضــاف تنقيــح عــام 2010 الشــروط العامــة التــي 
تتفــق مــع معاييــر العمــل األساســية. هــذا يقــوي التعامــل مــع 
العمــل مــن عنصــر مقتــرح لحالــة طبيعيــة. متطلبــات أخــرى 
العمــل.  وســاعات  الغــذاء،  وتوفيــر  العمــال،  ســكن  تشــمل 
يستخدم البنك الدولي والبنوك اإلقليمية املتعددة األطراف 
شــروط العقــد املتناســقة عندمــا يكــون هنــاك مناقصــة دوليــة 
لعقــود أعمــال البنــاء الرئيســية. تــم تحديــث وثائــق العطــاءات 
اإلدمــاج  لتعكــس  األعمــال  لشــراء  الدولــي  للبنــك  القياســية 
التنميــة  لبنــك  املنســقة  الشــروط  فــي  العمــل  ملعاييــر  الكامــل 

األطــراف. املتعــدد 

اآلثــار اإليجابيــة للضمانــات بالنســبة للعمــال واملقترضيــن 
والحكومــات

تطالــب النقابــات العماليــة بضمانــات عماليــة لدعــم تحقيــق 
لحمايــة  العالمــي  األدنــى  والحــد  األساســية  العمــل  معاييــر 
العمــال. اليــوم، تعــد ضمانــات العمــل وســيلة إضافيــة لتعزيــز 
تنفيــذ معاييــر العمــل الدوليــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص، 
تخضــع  التــي  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  ولتعزيــز 
مــن خــالل العمــل الالئــق. التنميــة  فــي  للمســاءلة واملســاهمة 

علــى الرغــم مــن وجــود أوجــه قصــور فــي التنفيــذ ونــص مختلــف 
الضمانــات، فــإن التقييــم الروتينــي لقضايــا العمــل فــي جميــع 
مــن  اآلالف  أفــاد  قــد  املقتــرض  إجــراءات  ورصــد  املشــاريع 
والــوكاالت  الشــركات  مــن  العديــد  قيــام  فــي  وتســبب  العمــال 

العماليــة.  عالقاتهــم  بتحســين  العامــة 

 14  شاران بورو ، »ضمانات العمل الجديدة الخاصة بالبنك الدولي«
.< ، <https://www.equaltimes.org/the-world-bank-s-new-labour
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تأثيــر  املهنيــة  للضمانــات  الســليم  للتطبيــق  يكــون  أن  يمكــن 
 علــى ســلوك العمــل املســؤول الــذي 

ً
مرشــد، ممــا يخلــق مثــاال

فــي  خــاص  بشــكل  مهــم  هــذا  اتباعــه.  علــى  اآلخريــن  يشــجع 
العمــال.  لحقــوق  روتينيــة  انتهــاكات  فيهــا  يكــون  التــي  البلــدان 
فيهــا  التــي يصعــب  القطاعــات  فــي  أو  الحــاالت،  هــذه  مثــل  فــي 
الضمانــات  تكــون  أن  يمكــن  العماليــة،  النقابــات  تنظيــم 
فرصــة للعمــال لبنــاء النقابــات واملطالبــة بحقوقهــم. بالنســبة 
للمقترضين، يمكن أن يوفر السلوك املسؤول ميزة تنافسية 
مــن خــالل قــوة عاملــة أكثــر إنتاجيــة وأفضــل مهــارة مــع معــدل 

أقــل. دوران 

لقــد شــجع إنشــاء ضمانــات العمــل فــي بنــوك التنميــة املتعــددة 
لقــد  املاليــة األخــرى.  فــي املؤسســات  العمــل  األطــراف معاييــر 
تــم اعتمــاد معاييــر أداء مؤسســة التمويــل الدوليــة مــن قبــل 

هيئــة  مثــل  الثنائيــة  التنميــة  تمويــل  مؤسســات  مــن  العديــد 
باململكــة  الدوليــة  التنميــة  إدارة  ذراع  الكومنولــث،  تنميــة 
املتحدة التي تقدم قروًضا للقطاع الخاص. من خالل مبادئ 
التعــادل، وافقــت 96 مؤسســة ماليــة خاصــة ومســتثمر علــى 
لتقييــم  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  أداء  معاييــر  اســتخدام 
املشــروعات عنــد االســتثمار فــي البلــدان الناميــة. ومــع ذلــك، 
فــإن  املعاييــر،  لنفــس  مــن االســتخدام األسا�ضــي  الرغــم  علــى 
التطبيــق الطوعــي للضمانــات مــن قبــل املوقعيــن علــى مبــادئ 
فــي مؤسســة  التقــدم املحــرز  إلــى مســتوى  لــم يصــل  التعــادل 
التزامــا  الحقيقيــة  التحســينات  ســتتطلب  الدوليــة.  التمويــل 
متســق  وتحليــل  ملزمــة،  بطريقــة  املعاييــر  بتطبيــق  أقــوى 
االمتثــال  ورصــد  والبيئيــة،  واالجتماعيــة  العماليــة  للقضايــا 

الشــكاوى. وآليــات 
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 استخدام ضمانات عمل مؤسسة التمويل الدولية للدفاع عن الحقوق النقابية للعمال املتعاقد معهم من الباطن في العراق

بهــا  تقــوم  التــي  للحمــالت  نتيجــة  األطــراف،  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  اعتمدتهــا  التــي  العمــل  ضمانــات  أن  العماليــة  النقابــات  وجــدت  لقــد 

الحركــة العماليــة الدوليــة، يمكــن أن تكــون مفيــدة بشــكل خــاص فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا قوانيــن العمــل وتنفيذهــا ضعيفــة. مثــال علــى 

االســتخدام الناجــح ملعيــار األداء رقــم 2 )معيــار األداء 2( التابــع ملؤسســة التمويــل الدوليــة لتصحيــح انتهــاكات حقــوق العمــال، حصــل فــي 

كردســتان العراق بعد أن حصلت شــركة الفارج املنتجة لإلســمنت متعددة الجنســيات على اســتثمار بقيمة 150 مليون دوالر من مؤسســة 

التمويــل الدوليــة فــي عــام 2010 لتوســيع املنشــآت فــي العــراق. 

 فــي ســنوات الفو�ضــى العديــدة التــي تلــت الغــزو الــذي قادتــه الواليــات 
ً
كانــت قوانيــن العمــل العراقيــة ســيئة الســمعة وكان تطبيقهــا متقطعــا

املتحــدة فــي عــام 2003. أدت الخالفــات مــع الفــارج بشــأن ظــروف العمــل والفصــل غيــر العــادل، والتــي يعتقــد العمــال أنهــا تنتهــك القانــون 

العراقــي ولكنهــم غيــر قادريــن علــى حلهــا بســرعة مــن خــالل وزارة العمــل، إلــى توقــف العمــل فــي مصنعــي الشــركة فــي كردســتان.

فــي كردســتان العــراق التأثيــر اإليجابــي التفــاق اإلطــار الدولــي بيــن شــركة الفــارج واثنيــن مــن اتحــادات النقابــات  اســتخدمت نقابــة البنــاء 

العامليــةGUFs( ( تــم التوقيــع عليهمــا فــي عــام 2005 للحصــول علــى اعتــراف نقابــي، وبعــد ذلــك وافــق الطرفــان علــى فــرض قيــود علــى وقــت 

العمــل، وتحســين األجــور وتســوية بعــض قضايــا الصحــة والســالمة. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه املفاوضــات فــي تحقيــق أي تحســن ألكثــر مــن 40 

 مــن شــركات الفــارج فــي مواقــع 
ً
 فرعيــا

ً
فــي املائــة مــن القــوى العاملــة التــي يبلــغ قوامهــا 2300 فــرد والتــي عملــت مــن أجــل أحــد عشــر متعاقــدا

كردســتان. كثيــر مــن هــؤالء العمــال الذيــن تــم التعاقــد معهــم مــن الباطــن لــم يتلقــوا فتــرات راحــة أو إجــازة منصــوص عليهــا قانوًنــا، كمــا لــم 

يتلقــوا تغطيــة ضمــان اجتماعــي أو حتــى عقــود مكتوبــة. لقــد عوملــوا أساًســا كعمــال يومييــن علــى الرغــم مــن أن البعــض يقومــون بنفــس املهمــة 

ملــدة خمــس ســنوات.

أنهــا ليســت ملزمــة فيمــا يتعلــق بحقــوق وشــروط العمــال املتعاقديــن مــن الباطــن، لكــن العمــال  فــي البدايــة  ادعــت إدارة الفــارج املحليــة 
بأنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية. باســتخدام املعلومــات املقدمــة مــن خبيــر عمالــي عراقــي علــى درايــة بأحــكام معاييــر  رفضــوا تأكيــد الشــركة 

األداء 2 الخاصــة بمؤسســة التمويــل الدوليــة، التقــت نقابــة كردســتان للبنــاء بــاإلدارة فــي عــام 2011 وأشــارت إلــى أن ضمانــات مؤسســة 

التمويــل الدوليــة كانــت واضحــة فــي تحديــد التزامــات الفــارج تجــاه موظفــي املقاوليــن مــن الباطــن. باســتثناء األحــكام املتعلقــة بإجــراءات إعــادة 

التخفيــض، فــإن ضمــان العمــل ال ينطبــق فقــط علــى العمــال املتعاقديــن، ولكــن، بصفتهــا مقتــرض مؤسســة التمويــل الدوليــة، كانــت الفــارج 

مســؤولة عــن وضــع »سياســات وإجــراءات إلدارة ومراقبــة أداء ]املقاوليــن مــن الباطــن[ فــي العالقــات مــع متطلبــات« معيــار األداء 2. تشــمل 

اإلجــراءات املحــددة دمــج متطلبــات معيــار األداء 2 فــي االتفاقــات التعاقديــة مــع املقاوليــن مــن الباطــن. 

فــي نهايــة املفاوضــات، أقــرت الشــركة بالتزاماتهــا املتعلقــة بتطبيــق معيــار األداء 2 علــى موظفــي املتعاقديــن مــن الباطــن، وفــي األشــهر التــي 

تلــت ذلــك اتخــذت خطــوات لجلــب أكثــر منهــم، الذيــن اســتخدموا أكثــر مــن ألــف عامــل أو نحــو ذلــك مــن الباطــن، إلــى االمتثــال. وجــد اتحــاد 

 جاهــزون ومســتعدون لالنضمــام إلــى النقابــة، والتــي تفاوضت 
ً
كردســتان أن جميــع املوظفيــن الذيــن يعملــون لــدى املقاوليــن مــن الباطــن تقريبــا

بعــد ذلــك علــى اتفاقــات تســاوي ظــروف العمــل لــدى املقاوليــن مــن الباطــن مــع الشــروط التــي يتمتــع بهــا املوظفــون املباشــرون. 

أدى اســتخدام اتحــاد كردســتان العــراق لنظــام معيــار األداء 2 فــي عــام 2011 لتحســين ظــروف القــوى العاملــة ملقاولــي الفــارج مــن الباطــن 

إلــى نتيجــة أكثــر نجاًحــا بشــكل ملحــوظ مــن العمــال فــي أماكــن أخــرى فــي العــراق ممــن حاولــوا فــي نفــس الوقــت تقريًبــا الحصــول علــى احتــرام 

حقوقهــم فــي املشــاريع املمولــة مــن قبــل أقســام القطــاع العــام بالبنــك الدولــي. تــم توثيــق النتائــج املتباينــة فــي مقــال كتبــه اتحــاد النقابــات الدولــي 

فــي عــام 2013. إلــى أن دخــل إطــار بيئــي واجتماعــي جديــد حيــز التنفيــذ فــي أكتوبــر 2018، ظــل البنــك الدولــي يتســامح لعــدة ســنوات مــع موقــف 

تــم فيــه التعامــل مــع انتهــاكات الحقــوق األساســية للعمــال فــي املشــروعات التــي يمولهــا البنــك بشــكل مختلــف وفًقــا لتقســيم البنــك الــذي قــدم 

التمويــل.
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ضمانات العمل

يقــدم القســم التالــي نظــرة عامــة علــى الفئــات واملتطلبــات فــي 
التاليــة: الضمانــات 

 5 األفريقــي  التنميــة  لبنــك  التشــغيلي  الضمــان   •
 )5 التشــغيلية  )الضمانــات 

البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر متطلبــات األداء 2   •
)2 األداء  )متطلبــات 

معيار بنك االستثمار األوروبي 8  •
معيــار األداء الخــاص بمؤسســة التمويــل الدوليــة 2   •

)2 األداء  )معيــار 
)ESS 2( 2 املعيار البيئي واالجتماعي للبنك الدولي  •

الدوليــة،  التمويــل  بمؤسســة  الخاصــة  العمــل  ضمانــات  إن 
والتي تم اعتمادها في عام 2006 وتم تنقيحها في عام 2012، 
املتعــددة  التنميــة  بنــوك  لضمانــات  نمــوذج  بمثابــة  كانــت 
هــي  القســم  هــذا  فــي  املوجــودة  املقتطفــات  هــذه.  األطــراف 
للتوضيــح. إذا كنــت تشــارك فــي مشــروع معيــن أو بنــك تنميــة 
الصلــة  ذات  العمــل  ضمانــات  استشــر  األطــراف،  متعــدد 

الدقيقــة. املتطلبــات  لتحديــد 

يــرد وصــف التزامــات بنــك التنميــة اآلســيوي فــي قســم الحــق. 
ذراع  األمريكيــة،  للبلــدان  التنميــة  بنــك  اســتثمار  يســتخدم 
القطــاع  يقــرض  الــذي  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  بنــك 

الدوليــة. التمويــل  مؤسســة  ضمانــات  الخــاص، 
لــدى البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة مجموعــة 
فــي مجموعــة   وأضعــف مــن متطلبــات العمالــة 

ً
أقــل تفصيــال

الضمانــات الخاصــة بــه. إن ضمانــات بنــك التنميــة الجديــد 
، ولكنهــا تدعــو إلــى االمتثــال »التفاقيــات منظمــة 

ً
أكثــر إيجــازا

العمــل الدوليــة ذات الصلــة القابلــة للتطبيــق علــى البلــد«. 

محتويات ضمانات العمل

األهداف املعلنة

تبدأ ضمانات العمل ببيان عام للنوايا والتزامات املقترضين. 
يسعى بنك التنمية األفريقي إلى »مواءمة متطلبات البنك مع 
معاييــر العمــل األساســية ملنظمــة العمــل الدوليــة، واتفاقيــة 
اليونيســف لحقــوق الطفــل، حيــث ال توفــر القوانيــن الوطنيــة 
القانونيــة  للمتطلبــات  االمتثــال  »يعــزز  و  مكافئــة«  حمايــة 
التــي  التكميليــة  الواجبــة  العنايــة  الوطنيــة ويوفــر متطلبــات 
»مــع  متســقة  غيــر  أو  صامتــة  الوطنيــة  القوانيــن  فيهــا  تكــون 

الضمــان. 

املشــروعات  مــن  والتنميــة  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك  يتطلــب 
والتوظيــف  العمــل  لقوانيــن   )1( أدنــى،  كحــد  »االمتثــال، 
واملعاييــر  املبــادئ   )2( الوطنيــة،  االجتماعــي  والضمــان 
األساســية املنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــات األساســية ملنظمــة 
العمــل الدوليــة، )3( وهــذا ]الضمــان[.« ينــص البنــك األوروبــي 
العمــال  بيــن  الســليمة  »العالقــة  أن  علــى  والتنميــة  لإلعمــار 
ذلــك  فــي  بمــا  العمــال،  حقــوق  احتــرام  علــى  القائمــة  واإلدارة 
حريــة تكويــن الجمعيــات والحــق فــي املفاوضــة الجماعيــة، هــي 
األهــداف  األعمــال.«  أنشــطة  الســتدامة  أساســية  مكونــات 
بمــا فــي ذلــك ضمــان »املعاملــة العادلــة وعــدم التمييــز وتكافــؤ 
الالئــق«.  العمــل  أعمــال  لجــدول  وفًقــا  العمــال  بيــن  الفــرص 

يالحــظ البنــك الدولــي أن املقترضيــن يمكنهــم »تعزيــز الفوائــد 
اإلنمائيــة ملشــروع مــا مــن خــالل معاملــة العمــال فــي املشــروع 
بنزاهــة وتوفيــر ظــروف عمــل آمنــة وصحيــة.« علــى الرغــم مــن 
أن اللغــة الالحقــة فــي ضمانــات البنــك الدولــي مماثلــة لغيرهــا 
الرجــوع  عــدم  فــإن  األطــراف،  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  مــن 
إلــى منظمــة العمــل الدوليــة يعنــي أن الحمايــة قــد ال ترقــى إلــى 

الدوليــة. املعاييــر  مســتوى 
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نطاق التطبيق

جميــع  علــى  واســع  نطــاق  علــى  العمــل  ضمانــات  تنطبــق 
يعملــون  كانــوا  إذا  عمــا  النظــر  بغــض  املشــروع،  فــي  العمــال 
لــدى املقتــرض أو املقــاول. يوضــح البنــك الدولــي أن ضماناتــه 
بــدوام  العمــال  ذلــك  فــي  بمــا  املشــاريع  عمــال  علــى  »تنطبــق 
ومهاجريــن«.  موســميين،  مؤقتيــن،  جزئــي،  بــدوام  كامــل، 
تشــتمل مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األوروبــي لإلعمــار 
بتزويــد  يق�ضــي  بنــد  علــى  األفريقــي  التنميــة  وبنــك  والتنميــة 
املهاجريــن ببنــود وشــروط مماثلــة مثــل العمــال غيــر املهاجريــن 
الذيــن يقومــون بعمــل مماثــل. تنطبــق الحمايــة املحــدودة علــى 

للمشــروعات.  املباشــرة  التوريــد  سالســل  فــي  العمــال 

ال يطبــق البنــك الدولــي معيــاره علــى موظفــي الخدمــة املدنيــة 
»ما لم يكن هناك نقل قانوني فعال لوظائفهم أو مشــاركتهم 
املدنيــون  املوظفــون  ذلــك، ســيظل  مــن   

ً
وبــدال املشــروع.«  فــي 

للشــروط  خاضعيــن  باملشــروع...  يتعلــق  فيمــا  »العاملــون 
واألحــكام الــواردة فــي اتفــاق العمــل أو الترتيــب الحالــي للقطــاع 
العــام«، مــع توفيــر حمايــة إضافيــة لحمايــة العمــال مــن أجــل 

الســالمة املهنيــة وعمــل األطفــال والعمــل القســري.

مــن  باملخاطــر  ومحفوفــة  جديــدة  فئــة  الدولــي  البنــك  قــدم 
»العمــال املجتمعييــن« للحــاالت التــي يتــم فيهــا توفيــر »العمالــة 
يتــم  حيــث  أو  املشــروع،  فــي  كمســاهمة  املجتمــع  قبــل  مــن 
تصميــم املشــاريع وتنفيذهــا بغــرض تعزيــز التنميــة املدفوعــة 
أمــان  شــبكة  توفيــر  أو  املحليــة،  املجتمعــات  باعتبــارات 
الهشــة  املواقــف  فــي  موجهــة  مســاعدة  تقديــم  أو  اجتماعــي 

 « بالصــراع.  واملتأثــرة 

جميــع  تكــون  ال  قــد  أنــه  علــى  الدولــي  البنــك  معيــار  ينــص 
الحــاالت.  هــذه  فــي مثــل  العمــل مناســبة  متطلبــات ضمانــات 
بظــروف  املتعلقــة  األقســام  تقييــم  املقترضيــن  مــن  ُيطلــب 
العمــل والســالمة فــي مجــال الصحــة املهنيــة علــى أســاس كل 

ســيتم  التــي  والشــروط  البنــود  »تحديــد  و  حــدة  علــى  حالــة 
إشــراك العمــال املجتمعيــن فيهــا بوضــوح، بمــا فــي ذلــك املبلــغ 
وطريقــة الدفــع )إن أمكــن( وأوقــات العمــل.« يشــترط البنــك 
، بما في ذلك من خالل اتفاقية 

ً
الدولي أن يكون العمل طوعيا

فرديــة أو مجتمعيــة، واتخــاذ خطــوات ملنــع عمالــة األطفــال أو 
مرونــة  األكثــر  املتطلبــات  فــإن  ذلــك،  ومــع  القســري.  العمــل 
وإمكانيــة العمــل غيــر املأجــور تخلــق إمكانيــة حرمــان العمــال 

الحمايــة األساســية. مــن  الفقيــرة  مــن املجتمعــات 

أحكام وشروط التوظيف

فــي  للضمانــات  التحويلــي  ولكــن  األسا�ضــي  الجانــب  يتمثــل 
العامليــن  لجميــع  اســتباقي  بشــكل  املعلومــات  توفيــر  ضــرورة 
فــي املشــروع بشــأن شــروط عملهــم. تنــص مؤسســة التمويــل 
بمعلومــات  العمــال  يــزود  ســوف  »العميــل  أن  علــى  الدوليــة 
بموجــب  بحقوقهــم  يتعلــق  فيمــا  ومفهومــة  واضحــة  موثقــة 
جماعيــة  اتفاقــات  وأي  الوطنــي  والتشــغيل  العمــل  قانــون 
العمــل  بســاعات  املتعلقــة  حقوقهــم  ذلــك  فــي  بمــا  ســارية، 
بــدء  عنــد  واملزايــا  والتعويضــات  اإلضافــي  والعمــل  واألجــور 

 « ماديــة.  تغييــرات  أي  تحــدث  وعندمــا  العمــل  عالقــة 

لالمتثــال  األولويــة  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  تعطــي 
كان  »إذا  أنــه  موضحــة  وترابطهــا،  الجماعيــة  لالتفاقــات 
مــع منظمــة  الجماعيــة  املفاوضــة  اتفاقيــة  فــي   

ً
العميــل طرفــا

العمــال، فســيتم احتــرام هــذا االتفــاق. فــي حالــة عــدم وجــود 
العمــل  لظــروف  تناولهــا  عــدم  أو  االتفاقيــات  هــذه  مثــل 
وشــروط التوظيــف، ســيوفر العميــل ظــروف عمــل وشــروط 
إلــى  يســتند  أنــه  علــى  املعقــول  تعريــف  يتــم  معقولــة.«  عمــل 
أو  القطــاع  فــي  الجماعيــة  واالتفاقيــات  الســائدة  املعاييــر 

الوطنــي. والقانــون  القضائيــة،  والقــرارات  املنطقــة، 

الراحــة  توفــر  سياســات  أيًضــا  الوقائيــة  اإلجــراءات  تفــرض 
الكافيــة واإلجــازات بمــا فــي ذلــك وقــت األســرة واملــرض. تشــتمل 
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املدفوعــات  اســتكمال  عنــد  قــول  علــى  الضمانــات  جميــع 
وتقديــم  اإلنهــاء  تاريــخ  قبــل  واملعاشــات  االجتماعيــة  للبرامــج 
املســتندات للعمــال. يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تجنــب املواقــف 
ال  أنهــم  خدمتهــم  إنهــاء  تــم  الذيــن  العمــال  فيهــا  يعلــم  التــي 
إهمــال  بســبب  املزايــا  مــن  غيرهــا  أو  البطالــة  إلــى  يلجئــون 

العمــل.  صاحــب 

الحــال  هــو  كمــا  للعمــال،  توفيــر مســاكن ســكن  يتــم  عندمــا 
تكــون املنشــآت بجــودة  البنــاء البعيــدة، يجــب أن  فــي مواقــع 
حريــة  تقييــد  يتــم  وأال  تمييــز  دون  توفيرهــا  ويجــب  كافيــة، 
الحركــة. بالنظــر إلــى الكــم الهائــل مــن تمويــل التنميــة املوجــه 

هــذا عنصــر مهــم.  فــإن  التحتيــة،  البنيــة  بنــاء  نحــو 

عدم التمييز وتكافؤ الفرص

الضمانــات  تحظــر  الدوليــة،  العمــل  معاييــر  مــع  تمشــيا 
قــرارات التوظيــف »علــى أســاس الخصائــص الشــخصية غيــر 
املرتبطــة باملتطلبــات املتضمنــة للوظيفــة.« وهــذا ينطبــق علــى 
واالنضبــاط،  والتدريــب،  والترقيــة،  والفصــل،  التوظيــف، 

العمــل.  وشــروط  العمــل،  وظــروف  واألجــور، 

البنــك  حســب  الشــخصية،  الخصائــص  أمثلــة  تشــمل 
األوروبــي لإلعمــار والتنميــة: »الجنــس أو العــرق أو الجنســية 
أو الرأي السيا�ضــي أو االنتماء إلى االتحاد أو األصل االثني أو 
االجتماعــي أو األصلــي أو الديــن أو املعتقــد أو الحالــة الزوجيــة 
أو العائليــة أو اإلعاقــة أو الســن أو امليــل الجن�ضــي أو الهويــة 
الجنســية. » تطلــب مؤسســة التمويــل الدوليــة مــن املقترضيــن 
أو   / و  والترهيــب  املضايقــة  ومعالجــة  ملنــع  تدابيــر  »اتخــاذ 

بالنســاء.«  يتعلــق  االســتغالل، خاصــة فيمــا 

يتــم توفيــر اســتثناء ملتطلبــات عــدم التمييــز للســماح بالبرامــج 
الجهــود  أو  املحلــي  االســتئجار  أحــكام  مثــل  التفضيليــة، 
واجهــت  التــي  املجموعــات  مــن  العمــال  لتوظيــف  املبذولــة 

تاريخــي.  بشــكل  تمييــًزا 

تعالــج مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األفريقــي للتنميــة 
عناصــر  الوطنــي  للقانــون  فيهــا  يكــون  قــد  التــي  الحــاالت 

الخاصــة  التشــغيلية  الضمانــات  إجــراءات  تنــص  تمييزيــة. 
بالبنــك األفريقــي للتنميــة علــى مــا يلــي: »عندمــا تلتــزم القوانيــن 
أو  املقتــرض  يفــي  التوظيــف،  فــي  التمييــز  بعــدم  الوطنيــة 
العميــل بمتطلبــات نظــام التشــغيل هــذا. عندمــا ال يتعــارض 
القانــون الوطنــي مــع نظــام التشــغيل هــذا، يجــب على املقترض 
مــع معاييــر  يتوافــق  بمــا  لتنفيــذ عملياتــه  الســعي  العميــل  أو 
نظــام التشــغيل و / أو منظمــة العمــل الدوليــة، دون مخالفــة 

بهــا. » املعمــول  القوانيــن 

عمل األطفال والعمل القسري

ضمانــات العمــل واضحــة بشــأن إدانــة عمــل األطفــال والعمــل 
القسري. 

يوظــف  »أال  املقتــرض  مــن  األفريقــي  التنميــة  بنــك  يطلــب 
أن  يحتمــل  أو  اقتصادًيــا،  مســتغلة  طريقــة  بــأي  األطفــال 
تكــون خطــرة أو تتعــارض مــع تعليــم الطفــل أو تضــر بصحــة 
الطفــل أو جســدًيا أو عقلًيــا أو روحًيــا أو معنوًيــا أو التنميــة 
االجتماعية على النحو املنصوص عليه في القوانين الوطنية 
و   C138 الدوليــة  العمــل  منظمــة  اتفاقيــة  ألحــكام  وفقــا 
C182. يخضــع كل العمــل لتقييــم مناســب للمخاطــر ومراقبــة 

العمــل.«  وســاعات  العمــل  وظــروف  للصحــة  منتظمــة 

مؤسســة  تنــص  القســري،  العمــل  بمســألة  يتعلــق  فيمــا 
التمويــل الدوليــة علــى مــا يلــي: »لــن يســتخدم العميــل العمــل 
القســري، الــذي يتألــف مــن أي عمــل أو خدمــة ال يتــم تأديتهــا 
باســتخدام  للتهديــد  يتعــرض  فــرد  مــن  انتزاعهــا  ويتــم  طوًعــا 
القــوة أو العقوبــة. يغطــي هــذا أي نــوع مــن العمــل غيــر الطوعي 
أو اإلجبــاري، مثــل عمالــة الســخرة، أو العمــل االســتعبادي، 
أو ترتيبــات مماثلــة للتعاقــد مــع العمــال. لــن يســتخدم العميــل 

 يتــم االتجــار بهــم. » 
ً
أشــخاصا

املنظمات العمالية

فــإن  القســري،  والعمــل  األطفــال  عمالــة  مــن  النقيــض  علــى 
واملفاوضــات  الجمعيــات  تكويــن  حريــة  فــي  املتبــع  النهــج 
الجماعيــة يخضــع للقانــون الوطنــي. قســم مؤسســة التمويــل 
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بالكامــل: العماليــة،  املنظمــات  حــول  الدوليــة 

بحقــوق  الوطنــي  القانــون  فيهــا  يعتــرف  التــي  البلــدان  فــي   .13
إليهــا  واالنضمــام  العماليــة  املنظمــات  تكويــن  فــي  العمــال 
باختيارهــم دون تدخــل واملســاومة الجماعيــة، يلتــزم العميــل 
املنظمــات  الوطنــي  القانــون  يقيــد  عندمــا  الوطنــي.  بالقانــون 
العماليــة إلــى حــد كبيــر، فلــن يمنــع العميــل العمــال مــن تطويــر 
فيمــا  حقوقهــم  وحمايــة  مظاملهــم  عــن  للتعبيــر  بديلــة  آليــات 
يســعى  أال  يجــب  العمــل.  وشــروط  العمــل  بظــروف  يتعلــق 

فيهــا التحكــم  أو  اآلليــات  هــذه  علــى  للتأثيــر  العميــل 
14. فــي كلتــا الحالتيــن املوصوفتيــن فــي الفقــرة 13 مــن معيــار 
، لــن يثنــي 

ً
األداء هــذا، وحيثمــا يكــون القانــون الوطنــي صامتــا

تشــكيل  أو  العمــال،  ممثلــي  انتخــاب  عــن  العمــال  العميــل 
منظمــات العمــال التــي يختارونهــا أو االنضمــام إليهــا، أو عــن 
املفاوضــة الجماعيــة، ولــن يقومــوا بالتمييــز أو االنتقــام مــن 
العمــال الذيــن يشــاركون أو يســعون للمشــاركة فــي مثــل هــذه 
مــع  العميــل  ســيتعامل  الجماعيــة.  واملفاوضــات  املنظمــات 
باملعلومــات  ويزودهــم  العماليــة،  واملنظمــات  العمــال  ممثلــي 
املتوقــع  مــن  املناســب.  الوقــت  فــي  الهــادف  للتفــاوض  الالزمــة 
القــوى  فــي  مــا  حــد  إلــى  العمــال  العماليــة  املنظمــات  تمثــل  أن 

العاملــة.

يضيــف البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة أن »العميــل ســيبلغ 
العمــال بــأن لهــم الحــق فــي انتخــاب ممثلــي العمــال، وتشــكيل 
منظمــات العمــال أو االنضمــام إليهــا باختيارهــم واملشــاركة فــي 

املفاوضــة الجماعيــة، وفًقــا للقانــون الوطنــي.«

يمكــن لنقابــات العمــال والعمــال اســتخدام هــذه املتطلبــات، 
فــي  عنهــا.  والدفــاع  بحقوقهــم  للمطالبــة  الضمانــات،  وبقيــة 
مــن  للنقابــات  املناهــض  الضغــط  فيهــا  يكــون  التــي  البلــدان 
جانب أصحاب العمل شائًعا، قد ال تعمل إجراءات ضمانات 
واالنتقــام.  والتحــرش  املراقبــة  محــاوالت  تقييــد  علــى  العمــل 
ومــع ذلــك، تــزود الضمانــات العمــال بوســيلة للدفــاع، والقــدرة 
علــى اســتخدام النفــوذ املالــي لتقييــد هــذه اإلجــراءات مــن قبــل 

أربــاب العمــل. 

فيمــا يتعلــق باملفاوضــات الجماعيــة، تكــون الضمانــات مفيــدة 

عمليــة  فــي  الكافيــة  املعلومــات  بتوفيــر  صراحــة  املطالبــة  فــي 
املســاومة، مثــل البيانــات املاليــة.

لــم يتــم اختبــار اســتخدام آليــات بديلــة، مثــل لجنــة العمــال، 
إلــى حــد كبيــر. 

تخفيض النفقات

ضمنــت مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األوروبــي لإلعمــار 
والتــي  التخفيــض،  إعــادة  حــول  حمايــة  وســائل  والتنميــة 
تغطــي حــاالت الفصــل الجماعــي التــي قــد تنجــم عــن املصاعــب 
االقتصاديــة لصاحــب العمــل أو إعــادة الهيكلــة. يتعيــن علــى 
تكــن  لــم  إذا  للتخفيــض.  بدائــل  فــي   

ً
أوال ينظــر  أن  املقتــرض 

البدائل ممكنة، فإن املقترض مكلف بوضع خطة من شــأنها 
العمــال  مــع  والتشــاور  العمــال،  علــى  الســلبي  التأثيــر  تقليــل 
بشــأن التنفيــذ وااللتــزام بــأي اتفاقــات جماعيــة. يتعيــن علــى 
عــن  االســتغناء  فــي  التمييــز  عــدم  علــى  الحفــاظ  املقترضيــن 

العمــال. 

ومــع ذلــك، فــإن مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األوروبــي 
لإلعمــار والتنميــة يســتثنيان العمــال لــدى املقاوليــن واألطراف 
فــي  التخفيــض.  بموجــب قســم  الحمايــة  مــن  األخــرى  الثالثــة 
تنقيح 2019 الخاص بحماية العمل، أضاف البنك األوروبي 
لإلعمار والتنمية أن على املقترض »تحديد املخاطر املرتبطة 
بتوظيــف ومشــاركة وتســريح عمــال املشــاريع مــن قبــل أطــراف 
ومراقبــة  إلدارة  مناســبة  وإجــراءات  سياســات  ووضــع  ثالثــة 
باملشــروع  يتعلــق  فيمــا  الخارجييــن.  العمــل  أصحــاب  أداء 

ومتطلبــات هــذا ]الضمــان[. »

الــذي ال يحتــوي علــى قســم مســتقل   يعالــج البنــك الدولــي، 
بشــأن إعــادة التخفيــض، عمليــات الفصــل فــي قســم الشــروط 

واألحــكام. 

السالمة والصحة املهنيتان

غالًبــا مــا تتــم تغطيــة ســالمة العمــال باإلشــارة إلــى مزيــد مــن 
 )EHSGs( املــوارد مثــل إرشــادات الصحــة والســالمة البيئيــة



بــي63|28 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

الصــادرة عــن البنــك الدولــي واملمارســات الصناعيــة الدوليــة 
الجيــدة، لتشــمل مجموعــة واســعة مــن املخاطــر التــي تحــدث 

فــي مختلــف القطاعــات. 15

تتطلب مؤسسة التمويل الدولية أن يعالج املقترض املخاطر 
البيئيــة  والســالمة  الصحــة  إرشــادات  مــع  تتفــق«  »بطريقــة 
يطلــب  األخــرى.  الجيــدة  الدوليــة  الصناعيــة  واملمارســات 
األجــزاء  تطبيــق  أدنــى«  »كحــد  املقترضيــن  مــن  الدولــي  البنــك 
ذات الصلــة مــن اإلرشــادات. يشــير البنــك األوروبــي لإلعمــار 
والتنمية إلى أن تشريعات االتحاد األوروبي املتعلقة بالصحة 
والســالمة املهنيتيــن تمثــل إجــراءات توجيهيــة للمقتــرض، وهــو 
أمــر بــارز ألن العديــد مــن البلــدان املقترضــة فــي البنــك األوروبــي 

لإلعمــار والتنميــة ليســت أعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي.

 يتطلب البنك الدولي:

)أ( تحديــد املخاطــر املحتملــة للعامليــن فــي املشــروع، وخاصــة 
وقائيــة،  تدابيــر  توفيــر  )ب(  حياتهــم؛  تهــدد  قــد  التــي  تلــك 
بمــا فــي ذلــك تعديــل أو اســتبدال أو إزالــة الظــروف أو املــواد 
الخطــرة؛ )ج( تدريــب العامليــن فــي املشــروع وصيانــة ســجالت 
التدريــب؛ )د( توثيــق الحــوادث املهنيــة واألمــراض والحــوادث 
واإلبــالغ عنهــا؛ )هـــ( ترتيبــات الوقايــة مــن الطــوارئ والتأهــب لهــا 
واالســتجابة لها في حاالت الطوارئ؛ و )و( عالج اآلثار الضارة 

مثــل اإلصابــات املهنيــة والوفيــات والعجــز واملــرض. 

األجــر  إلــى  العالجــات  تســتند  أن  يجــب  العامــل،  إصابــة  عنــد 
وعمــر العامــل واملعاليــن ودرجــة التأثيــر الســلبي. تتطلــب جميــع 
عنــد  الشــخصية  الوقايــة  بأجهــزة  العمــال  تزويــد  الضمانــات 
الضــرورة. وهــذا يعنــي التوفيــر املجانــي للمعــدات، والــذي تــم 
 بموجــب معاييــر البنــك الدولــي والبنــك األوروبــي 

ً
ذكــره صراحــة

لإلعمــار والتنميــة.
البنــك  أن  الحــوادث،  أســوأ  وقــوع  ملنــع  بمــكان  األهميــة  مــن 
مــن  أنفســهم  »إخــراج  للعمــال  يمكــن  أنــه  ينــص علــى  الدولــي 
بأنــه  لالعتقــاد  معقولــة  مبــررات  لديهــم  الــذي  العمــل  وضــع 
 وخطيــًرا علــى حياتهــم أو صحتهــم« وعــدم 

ً
 وشــيكا

ً
يمثــل خطــرا

العــودة إلــى أن يتــم تصحيحــه. يطالــب الضمــان بعــدم حــدوث 
أي انتقــام ضــد العمــال الذيــن يمارســون هــذا الحــق. هنــاك 
يرشــد  والتنميــة  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك  مــن  مماثــل  بنــد 
فــي  العمــل  عــن  التوقــف  علــى  العمــال  »تشــجيع  إلــى  العميــل 
حالــة الخطــر الوشــيك واإلبــالغ عــن أي أعمــال وظــروف غيــر 
التمويــل  مؤسســة  لــدى  يوجــد  ال  العمــل.«  مــكان  فــي  آمنــة 

مماثلــة.  أحــكام  األفريقــي  التنميــة  وبنــك  الدوليــة 
يطلــب البنــك الدولــي مــن جميــع الكيانــات العاملــة فــي مشــروع 
مــا أن تتعــاون فــي مجــال الصحــة والســالمة املهنيتيــن، وإجــراء 
مراجعــات منتظمــة ألداء الصحــة والســالمة. هــذا مهــم بشــكل 
مــن  العديــد  مــع  الكبيــرة  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي  خــاص 

املقاوليــن. 

والتنميــة  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك  متطلبــات  تفصيــل  يتــم 
األداء  متطلبــات  فــي  العمــل،  ضمانــات  عــن  منفصــل  بشــكل 
4: الصحــة والســالمة واألمــن. فــي الشــرط الخــاص بالضمــان 
1: البيئــة، لــدى بنــك التنميــة اآلســيوي بنــود مماثلــة تتعلــق 

املهنيــة.  والســالمة  بالصحــة 

آليات شكاوى العمال

تنفيــذ  فــي  التركيــز  مجــاالت  أحــد  التظلــم  آليــات  أصبحــت 
إجــراءات ضمانــات العمــل ويمكــن أن تكــون واحــدة مــن أولــى 
التغييــرات فــي ممارســات املقتــرض بعــد تلقــي االســتثمار. األهــم 
مــن ذلــك، أن آليــات التظلــم ممنوعــة مــن اســتبدال أو إعاقــة 
تــم  التــي  الجماعيــة  اإلجــراءات  أو  النقابــات  إلــى  الوصــول 
املســاومة عليهــا أو غيرهــا مــن الســبل مثــل اللجــوء إلــى القضــاء 

والتحكيــم. 

يقول البنك األوروبي لإلعمار والتنمية: 

»ســيوفر العميــل آليــة تظلــم فعالــة للعمــال )ومنظماتهــم، إن 
وجدت( إلثارة مخاوف تتعلق بمكان العمل. ســيقوم العميل 
فــي  فــي وقــت التوظيــف وجعلهــا  بآليــة التظلــم  بإبــالغ العمــال 
مناســب  مســتوى  علــى  اآلليــة  ستشــتمل  بســهولة.  متناولهــم 

 15 https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-
guidelines 
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وذلــك  الســرعة،  وجــه  علــى  املخــاوف  ومعالجــة  اإلدارة  مــن 
باســتخدام عمليــة مفهومــة وشــفافة توفــر تغذيــة راجعــة فــي 
الوقــت املناســب للجهــات املعنيــة، دون أي انتقــام. ستشــتمل 
التــي  وتلــك  الســرية،  بالشــكاوى  خاصــة  أحــكام  علــى  اآلليــة 
تتطلــب تدابيــر حمايــة خاصــة مثــل تقاريــر العنــف القائــم علــى 

النــوع االجتماعــي. »

املقاولون والجهات الخارجية

العمــال فــي املشــروع الذيــن يتــم توظيفهــم مــن قبــل مقــاول أو 
طــرف ثالــث مشــمولون تقريًبــا بجميــع متطلبــات الضمانــات. 
أن  الدولــي  والبنــك  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  توضــح 
وظائــف  يــؤدون  الذيــن  املقاوليــن  علــى  تنطبــق  الضمانــات 
التمويــل  مؤسســة  عــّرف 

ُ
ت العمــل.  أو  للمشــروع  »أساســية« 

الدوليــة هــذا بأنــه »عمليــات اإلنتــاج و / أو الخدمــة الضروريــة 
لنشاط تجاري معين والذي بدونه ال يمكن للنشاط التجاري 
أن يســتمر.« تفســر النقابــات العماليــة هــذا علــى أنــه يشــمل 

واألمــن. الغــذاء  مثــل  خدمــات 

اإلشــراف  عــن  الرئيســية  املســؤولية  أن  هــو  الرئي�ضــي  الفــرق 
علــى االمتثــال تقــع علــى عاتــق املقتــرض، وليــس البنــك اإلنمائــي 
املتعــدد األطــراف. يجــب علــى املقترضيــن بــذل العنايــة الواجبــة 
لتحديــد  بــذل جهــود معقولــة  مــع  املحتمليــن،  املقاوليــن  علــى 
علــى  قدرتــه  إظهــار  علــى  الســابقة  واإلجــراءات  املقــاول  قــدرة 
الوفــاء بالضمانــات. كمــا تنــص الضمانــات علــى أن املقتــرض 
الضمانــات  تنفيــذ  ودمــج  املقاوليــن  ملراقبــة  إجــراءات  لديــه 
الدولــي  البنــك  يوجــه  املقــاول.  مــع  التجاريــة  االتفاقيــات  فــي 
املناســبة  االنتصــاف  وســائل  »مــع  هــذا  ملرافقــة  املقترضيــن 
لعــدم االمتثــال« فــي حالــة انتهــاك املقاوليــن للضمانــات. يطلــب 
األوروبــي  والبنــك  الدولــي  والبنــك  للتنميــة  اإلفريقــي  البنــك 
لإلعمــار والتنميــة مــن املقترضيــن ضمــان أن أي عقــود فرعيــة 

للضمانــات.   االمتثــال  أيًضــا  تتطلــب  أخــرى 

سالسل التوريد

يتــم توفيــر أقــل قــدر مــن الحمايــة للعمــال فــي سلســلة التوريــد 
التوريــد  سلســلة  علــى  فقــط  املتطلبــات  تنطبــق  للمشــروع. 

األولية. وفًقا ملؤسسة التمويل الدولية »املوردون الرئيسيون 
هــم هــؤالء املــوّردون الذيــن يقدمــون، بشــكل مســتمر، ســلًعا 

أو مــواد ضروريــة لعمليــات األعمــال األساســية للمشــروع.«

بموجــب الضمانــات، تقتصــر الحمايــة علــى العمــل القســري 
املهنيــة  والســالمة  الصحــة  ومشــاكل  األطفــال،  وعمالــة 
الخطيرة. تتمثل املهمة الرئيسية للمقترض في تحديد مخاطر 
سلســلة التوريــد فــي هــذه املناطــق واتخــاذ خطــوات تتناســب 
أو  األطفــال  عمــل  اكتشــاف  تــم  إذا  املخاطــرة.  مســتوى  مــع 
العمــل القســري، يذكــر البنــك الدولــي أن املقتــرض »ســيطلب 
لعالجــه.«  املناســبة  الخطــوات  اتخــاذ  الرئي�ضــي  املــورد  مــن 
ســيطلب  الخطيــرة،  والســالمة  الصحــة  مشــاكل  حــاالت  فــي 
املقتــرض »مــن املــورد الرئي�ضــي ذي الصلــة تقديــم اإلجــراءات 
وتدابيــر التخفيــف ملعالجــة مشــكالت الســالمة هــذه. ســتتم 
دوري  بشــكل  التخفيــف  وتدابيــر  اإلجــراءات  هــذه  مراجعــة 

للتأكــد مــن فعاليتهــا. »

يجب على املقترضين تغيير املوردين إذا كانت هناك انتهاكات 
متكــررة، ولكــن يأتــي هــذا مــع مذكــرة قانونيــة. مــن مؤسســة 
التمويــل الدوليــة، »تعتمــد قــدرة العميــل علــى معالجــة هــذه 
املخاطــر بالكامــل علــى مســتوى ســيطرة العميــل أو تأثيــره علــى 
يقــوم  ممكًنــا،  العــالج  يكــون  ال  عندمــا  األساســيين.  مورديــه 
مــع  للمشــروع  األساســية  التوريــد  سلســلة  بتحويــل  العميــل 
امتثالهــم  إثبــات  يمكنهــم  الذيــن  املورديــن  إلــى  الوقــت  مــرور 

ملعيــار األداء هــذا. » 
ال ُيطلــب مــن املقاوليــن متابعــة املتطلبــات املتعلقــة بسلســلة 

التوريــد والعنايــة الواجبــة. 

توجيهات ومالحظات املمارسة الجيدة

الدولــي مذكــرات  والبنــك  الدوليــة  التمويــل  أعــدت مؤسســة 
للمقترضيــن  العمــل  ضمانــات  توقعــات  لتوضيــح  إرشــادية 
واملوظفيــن بشــكل أفضــل. تتنــاول املذكــرة اإلرشــادية للبنــك 
إلــى  اإلشــارة  خــالل  مــن  العمــال  حمايــة  فــي  الفجــوة  الدولــي 

األولــى.  الصفحــة  فــي  وإدراجهــا  األساســية  العمــل  معاييــر 

نظــًرا ألن الضمانــات قابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة القانونيــة، 
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بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف حــذرة بشــأن تقديــم  كانــت 
املالحظــات  تحتــوي  التطبيــق.  تعقــد  قــد  التــي  التفاصيــل 
التوجيهية املصاحبة على مزيد من الحرية لتقديم املالحظات 
 مــن 

ً
والتفســير واألمثلــة. تصــف هــذه املالحظــات التوجيهيــة كال

العمــل  تعمــل علــى تحســين ظــروف  التــي  الجيــدة  املمارســات 
وعالقــات العمــل، وكذلــك املمارســات الســلبية غيــر املحظــورة 
املذكــرة  تصــف  املثــال،  ســبيل  علــى  الضمــان.  فــي  صراحــة 
اإلرشــادية الصــادرة عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة املمارســة 
الجيــدة املتمثلــة فــي إتاحــة الوصــول ملمثلــي النقابــات العماليــة 
لحضــور موقــع العمــل وإجــراء االجتماعــات فــي مــكان مناســب 

فــي غيــر وقــت العمــل. 

كل مــن اإلرشــادات الصــادرة عــن مؤسســة التمويــل الدوليــة 
هنــاك  يكــون  بــأال   

ً
كثيــرا املقترضيــن  تنصــح  الدولــي  والبنــك 

عالقــات توظيــف مقنعــة فــي املذكــرة التوجيهيــة. لــم يتــم تنــاول 
املذكــرة  تنــص  الضمانــات.  نــص  فــي  صريــح  بشــكل  املوضــوع 
التوجيهيــة للبنــك الدولــي علــى مــا يلــي: »ال يجــوز للمقترضيــن 
مثــل  عنهــا  التغا�ضــي  أو  مقنعــة  عمــل  عالقــات  فــي  الدخــول 
الترتيبات التعاقدية أو غيرها من الترتيبات التي تخفي الوضع 
القانونــي الحقيقــي لعالقــة العمــل أو الترتيبــات التعاقديــة«. 
التوجيهيتــان تحديــد  تناقــش املذكرتــان  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
وقــت وجــود عالقــة عمــل، بنــاًء علــى توصيــة منظمــة العمــل 

16  .198 الدوليــة رقــم 

مؤسســة  أنتجــت  العمــل،  حمايــة  تطبيــق  تنقيــح  عمليــة  فــي 
الجيــدة«  املمارســة  مــن »مذكــرات  العديــد  الدوليــة  التمويــل 
التــي تغطــي مواضيــع محــددة مثــل عــدم التمييــز، وتخفيــض 
النفقــات، وعمالــة األطفــال فــي سالســل التوريــد. كمــا أصــدرت 
كل مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة والبنــك األوروبــي لإلعمــار 
 17 العمــال.  ســكن  حــول  مشــتركة  توجيــه  مذكــرة  والتنميــة 
أصــدر البنــك الدولــي مذكــرة ممارســة جيــدة بشــأن التصــدي 
املدنيــة  األعمــال  مشــاريع  فــي  الجنــس  علــى  القائــم  للعنــف 

الكبــرى بعــد الفشــل فــي منــع إســاءة املعاملــة فــي مشــروع تطويــر 
قطــاع النقــل فــي أوغنــدا. يمكــن أن تكــون مالحظــات املمارســة 
ســلوك  لتشــجيع  العمــال  لنقابــات  مفيــدة  أدوات  الجيــدة 

.)1 أفضــل مــن جانــب أصحــاب العمــل )امللحــق 

واملوظفيــن  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك  لــدى  يكــون  قــد 
العمــل علــى نطــاق واســع،  املقترضيــن فهــم محــدود لقضايــا 
أن  يمكــن  التحديــد.  وجــه  علــى  الضمانــات  ومتطلبــات 
فــي  مفيــدة  الصلــة  ذات  واملــواد  اإلرشــادية  املالحظــات  تكــون 
واحتــرام  الضمانــات  وتنفيــذ  نزيهــة  عمــل  بظــروف  املطالبــة 
حقــوق العمــال. يجــب أن تكــون النقابــات العماليــة واضحــة 
دائًمــا بشــأن الحــاالت التــي تــم فيهــا انتهــاك الضمــان ويمكنهــا 

واســتكمالها.  الشــكوى  لتوضيــح  املالحظــات  اســتخدام 

العمــل  معاييــر  بشــأن  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  إجــراءات 
ســية ألسا ا

فــي الضمانــات  يتــم تغطيــة الصحــة والســالمة املهنيــة فقــط 
البيئيــة واالجتماعيــة لبنــك التنميــة اآلســيوي. فــي اســتراتيجية 
بنــك  يلتــزم   ،2001 لعــام  بــه  الخاصــة  االجتماعيــة  الحمايــة 
التنميــة اآلســيوي باالمتثــال ملعاييــر العمــل األساســية. تنــص 

االســتراتيجية، التــي ال تــزال ســارية، علــى:

)أ( فــي تصميــم وصياغــة قروضــه، ســوف يلتــزم بنــك التنميــة 
؛

ً
اآلســيوي بمعاييــر العمــل األساســية املعتــرف بهــا دوليــا

أن  لضمــان  واملالئمــة  الالزمــة  الخطــوات  جميــع  اتخــاذ  )ب( 
الســلع واملشــتريات التــي يمولهــا بنــك التنميــة اآلســيوي ســوف 
واالستشــاريين  الباطــن  مــن  واملقاوليــن  للمقاوليــن  تمتثــل 
الحــد  املثــال،  ســبيل  )علــى  الدولــة  فــي  العمــل  لتشــريعات 
األدنــى لألجــور، وظــروف العمــل اآلمنــة، ومســاهمات الضمــان 
االجتماعــي، إلــخ...( وكذلــك مــع معاييــر العمــل األساســية؛ و

 )ج( كجــزء مــن مراجعاتــه املنتظمــة للقــروض، ســوف يقــوم 
بنــك التنميــة اآلســيوي بمراقبــة االلتــزام )1( و )2(.

 16 مالحظة توجيهية خاصة باألداء رقم 2 ملؤسسة التمويل الدولية: 
2BUpdated٪2BGuidance٪2BNote_2.pdf٪2007/https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18؟MOD=AJPERES ) الفرنسية | االسبانية (

مالحظة إرشادية للمعيار البيئي واالجتماعي رقم 2 للبنك الدولي: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/149761530216793411/ESF-Guidance-Note-2-Labor-and-Working-Conditions-English.pdf  
http://projects-beta.bancomundial.org/es/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards
http://projects-beta.banquemondiale.org/fr/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards

17 سكن العمال: العمليات واملعايير - مذكرة توجيهية من مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية ، 
http://documents.worldbank.org/curated/en/604561468170043490/Workers-accommodation-processes-and-standards-a-guidance-note-by-IFC-and-the-EBRD
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الخطــة التشــغيلية للحمايــة االجتماعيــة للفتــرة 2020-2014  
تكــرر التأكيــد علــى أن »بنــك التنميــة اآلســيوي ســوف يمتثــل 
إقراضــه«.  فــي  دولًيــا  بهــا  املعتــرف  األساســية  العمــل  ملعاييــر 
ومــع ذلــك، ال توجــد مؤشــرات لتتبــع التقــدم واالمتثــال. بعــد 

مناقشــة البنيــة التحتيــة، تنــص الخطــة علــى:

سوف يضمن بنك التنمية اآلسيوي التزام عمليات اإلقراض 
فــي البنيــة التحتيــة )وفــي القطاعــات األخــرى( بمعاييــر العمــل 
للمشــروع  اآلثــار املحتملــة  األساســية. ســيتم تحديــد وتقييــم 
باإلضافــة  املشــروع.  دورة  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  العمــال  علــى 
تقليــل  أو  لتجنــب  خطــط  وتنفيــذ  تطويــر  ســيتم  ذلــك،  إلــى 
ســوف  العمــال.  علــى  املحتملــة  الســلبية  اآلثــار  تخفيــف  أو 
)االتحــاد  العمــل  شــروط  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يســتخدم 
الدولــي للمهندســين االستشــاريين( واملصانــع )جمعيــة التقــدم 

18 املقــاول.  موافقــة  تتطلــب  التــي  لليابــان(  الهند�ضــي 

كــررت اســتراتيجية بنــك التنميــة اآلســيوي 2030 التأكيــد علــى 
أن البنــك »ســوف يســاعد فــي تحســين بيئــة العمــل مــن خــالل 

دعــم معاييــر العمــل األساســية« 

يناقــش الدليــل التشــغيلي لبنــك التنميــة اآلســيوي النظــر فــي 
قضايــا العمــل فــي إعــداد املشــروع ويشــير علــى وجــه التحديــد 
إلــى إمكانيــة خطــة التخفيــض. نتيجــة لذلــك، يمكــن معالجــة 
معاييــر العمــل والقضايــا فــي مجموعــة مــن وثائــق املشــروع بمــا 
 ،)IPSA( فــي ذلــك التحليــل األولــي للفقــر والتحليــل االجتماعــي
االجتماعيــة  واالســتراتيجية  الفقــر  مــن  للحــد  ملخــص  أو 
)SPRSS(، أو فــي تقريــر وتوصيــات الرئيــس )RRP(. ومــع ذلــك، 
فــإن الطبيعــة املخصصــة لهــذا النهــج تعنــي أن العمــل ال يتــم في 

كثيــر مــن األحيــان معالجتــه بشــكل شــامل.

التمويل املشترك بين بنوك التنمية متعددة األطراف

تنميــة  بنــك  مــن  أكثــر  مــن   
ً

تمويــال املشــروعات  بعــض  تتلقــى 

متعــدد األطــراف. لتجنــب املضاعفــات مثــل تباعــد التوقعــات 
أو التكــرار، عــادة مــا يكــون هنــاك اتفــاق بيــن بنــوك التنميــة 
يمكــن تحديــد  املتعــددة األطــراف حــول تطبيــق الضمانــات. 
ذلــك علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة أو مــن خــالل مذكــرات 
بيــن بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف التــي تنطبــق علــى جميــع 
إلــى  العماليــة  النقابــات  دعــت  التمويــل.  املشــتركة  املشــاريع 
املشــتركة  املشــروعات  علــى  الحمايــة  أشــكال  أقــوى  تطبيــق 
الضمانــات  بيــن  جوهريــة  اختالفــات  توجــد  حيــث  التمويــل 

أي ضعــف.  لتجنــب 

لإلعمــار  األوروبــي  والبنــك  الدولــي  البنــك  سياســات  تنــص 
مــن  بتمويــل  باملشــروعات  يتعلــق  فيمــا  أنــه  علــى  والتنميــة 
لنهــج  اتفــاق  هنــاك  ســيكون  املتعــددة،  التنميــة  مؤسســات 
مشــترك يتوافــق، علــى األقــل، مــع ضمانــات البنــك الخاصــة. 
مــن  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  تطلــب  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
لتجنــب  األخــرى  التنميــة  بنــوك  مــع  التنســيق  املوظفيــن 
يمكــن  مشــترك.  نهــج  اتبــاع  تتطلــب  ال  ولكنهــا  االزدواجيــة 
أيًضــا تمويــل املشــروعات بشــكل مشــترك مــع مســتثمرين مــن 
القطاع الخاص، لكن في مثل هذه الحاالت، يكون املســتثمر 

ملزمــة. ملعاييــر  عرضــة  أقــل  الخــاص 

البنيــة  فــي  لالســتثمار  اآلســيوي  والبنــك  الدولــي  البنــك  وقــع 
التحتيــة علــى اتفاقيــة إطاريــة للتمويــل املشــترك تحــدد البنــك 
الدولــي باعتبــاره الجهــة الفاعلــة الرائــدة فــي مجــال الضمانــات 
البيئيــة واالجتماعيــة ملعظــم املشــاريع املشــتركة. بموجــب هــذا 
ألنهــا  وتنفيذهــا  الدولــي  البنــك  معاييــر  تطبيــق  يتــم  اإلجــراء، 
ســتكون فــي مشــروع ممــول فقــط. كمــا أرجــع البنــك اآلســيوي 
لالستثمار في البنية التحتية إلى ضمانات املؤسسات األخرى 
مجموعــة  أن  يعنــي  ممــا  املشــترك،  التمويــل  مشــروعات  فــي 
أقــوى مــن إجــراءات حمايــة العمــال تنطبــق عليهــا فــي الحــاالت 

التــي يكــون فيهــا املمــول الوحيــد متعــدد األطــراف. 

18  بنك التنمية اآلسيوي، »الخطة التشغيلية للحماية االجتماعية، 2020-2014« ، 2013 ، 
2020-https://www.adb.org/documents/social-protection-operational-plan-2014 >
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الدعوة للعمال مع بنوك التنمية متعددة األطراف

اقبة العمليات املصرفية  جمع املعلومات ومر

يتم اإلفصاح عن املشــاريع عادة قبل تصويت مجلس اإلدارة 
باملوافقــة. مــن أكثــر األمــور أهميــة بالنســبة لنقابــات العمــال 
هــو إثــارة املخــاوف قبــل موافقــة مجلــس اإلدارة، عندمــا يكــون 
إلــى  تغييــره  أو  املشــروع  التأثيــر إليقــاف  مــن  قــدر  أكبــر  هنــاك 
واشــنطن  مكتــب  الدولــي/  النقابــات  اتحــاد  يقــدم  كبيــر.  حــد 
للنقابــات العامليــة تحديثــات شــهرية للمشــاريع املقترحــة مــن 
مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية، 
قبــل موافقــة مجلــس اإلدارة. لتلقــي هــذه التحديثــات، اتصــل 

  washington@ituc-csi.org
يتم نشــر املعلومات املتعلقة بمشــاريع البنك الدولي املحتملة 
فــي وقــت أبكــر مــن مقترحــات املشــاريع املقدمــة مــن مؤسســة 
الدوليــة والبنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة، والتــي  التمويــل 
 30 غضــون  فــي  كامــل  بشــكل  للجمهــور  عنهــا  اإلفصــاح  يتــم 
تــم الكشــف عــن  45 يوًمــا قبــل تصويــت مجلــس اإلدارة.  إلــى 
فــي  ســابق.  وقــت  فــي  فقــط  العاليــة  املخاطــر  ذات  املشــاريع 
للجمهــور  املعلومــات  بعــض  الدولــي  البنــك  ينشــر  املقابــل، 

املشــروع. إعــداد  خــالل 

تحتفــظ جميــع بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف بمواقــع علــى 
العــام تتضمــن تفاصيــل املشــروع  شــبكة االنترنــت لإلفصــاح 
مثــل شــراء املقاوليــن. يمكــن اســتخدام مواقــع الشــبكة لعــرض 

املــواد للمشــاريع املقترحــة والنشــطة واملغلقــة. 

إذا ظهــرت مشــكلة فــي العمــل، فيمكــن للنقابــة أن تتحقــق مــن 
اتصــال  هنــاك  كان  إذا  مــا  لتحديــد  النشــط  املشــروع  قائمــة 
اســتخدام  أيًضــا  يمكــن  األطــراف.  املتعــدد  التنميــة  بنــك  مــع 
األنشــطة  حــول  معلومــات  لجمــع  النشــطة  املشــروعات 
الجاريــة فــي قطــاع أو بلــد ذي صلــة. قــد توفــر املســتندات مــن 
غيــر  العمــل  صاحــب  حــول  معلومــات  أيًضــا  التنميــة  بنــوك 
التوســعة  خطــط  مثــل  آخــر،  مــكان  أي  فــي  بســهولة  املتــاح 
والضرائــب أو تســجيل الشــركات والعمليــات الدوليــة. يمكــن 
التحــاد النقابــات الدولــي/ مكتــب واشــنطن للنقابــات العامليــة 
املســاعدة فــي إيجــاد وتفســير املعلومــات التــي تــم الكشــف عنهــا. 

فــي  التنميــة  بمصــارف  الخاصــة  اإلفصــاح  مواقــع  إدراج  تــم 
 .1 امللحــق 

الدعوة طويلة األجل مع البنوك

ــا كبيــًرا 
ً
يقــرض مبلغ التنميــة املتعــدد األطــراف  بنــك  إذا كان 

فــي بلــد أو قطــاع مــا، فقــد يكــون مــن املفيــد إقامــة اتصــال مــع 
ممثلــي البلــدان فــي البنــك. فــي حيــن أن بنــوك التنميــة املتعــددة 
البلــدان  فــي  الرئي�ضــي  مقرهــا  يكــون  أن  إلــى  تميــل  األطــراف 
املانحــة، إال أن لهــا عموًمــا ممثــل دائــم فــي البلــدان املقترضــة. 
عــادة، ال تشــارك هــذه املكاتــب عــن كثــب فــي مشــاريع محــددة، 
لكــن يمكنهــا إجــراء االتصــاالت املناســبة واملســاعدة فــي ضمــان 

التشــاور بشــأن املشــاريع املســتقبلية.

لالتحــادات  مفيــدة  دخــول  نقطــة  القطريــة  املكاتــب  تعــد 
النقابيــة الوطنيــة. فيمــا يتعلــق بالنقابــات العماليــة القطاعية 
واالتحــادات النقابيــة العامليــة، قــد ال يكــون للمكتــب القطــري 
بقطاعــات  الخاصــة  باملســائل  كافيــة  معرفــة  أو  مشــاركة 
محــددة. فــي هــذه الحــاالت، قــد يكــون مــن األكثــر اســتراتيجية 
بنــك  مقــر  فــي  الصلــة  ذات  القطــاع  إدارة  مــع  عالقــة  بنــاء 

األطــراف.  املتعــدد  التنميــة 

بنــاء هــذه العالقــات علــى ضمــان أن تكــون أصــوات  يســاعد 
العمــال جــزًءا مــن عمليــة تصميــم املشــروعات، وليســت فكــرة 
الحقة بمجرد أن يتم البت في املشروع من قبل بنوك التنمية 
املتعــددة األطــراف والحكومــات والشــركات. كمــا أنــه يســاعد 
فــي نشــر أهميــة العمــل الالئــق ومعاييــر العمــل خــارج الدائــرة 
عندمــا  الضمانــات.  تنفيــذ  علــى  باإلشــراف  املكلفــة  املحــددة 
يفهــم موظفــو االســتثمار واملشــروع واملوظفــون القطريــون فــي 
بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف قضايــا النقابــات العماليــة، 
علــى  العمــل  ضمانــات  تطبيــق  يأخــذوا  أن  املرجــح  فمــن 
محمــل الجــد ويتحــاوروا مــع العمــال لتحديــد املخاطــر وحــل 

املشــكالت. 
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إثــارة املخــاوف واالنتهــاكات مباشــرة مــع بنــك التنميــة متعدد 
األطراف

يمكــن اســتخدام ضمانــات العمــل للدعــوة مــع أربــاب العمــل 
للنقابــات  يمكــن  أو  األطــراف،  املتعــدد  بالتمويــل  املرتبطيــن 
العماليــة إشــراك بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف ملعالجــة 
املثــال،  ســبيل  علــى  العمــل.  أربــاب  وتوجيــه  االنتهــاكات 
أسا�ضــي  بشــكل  العــراق  فــي  الفــارج  فــي  نقابــة  اســتخدمت 
فــي التعامــل مباشــرة مــع الشــركة،  إجــراءات حمايــة العمــال 
لذلــك،  ونتيجــة  لالمتثــال.  خطــوات  تتخــذ  أنهــا  علــى  مصــرة 
اكتســب العمــال املتعاقــدون مــن الباطــن ظــروف عمــل أفضــل 

النقابيــة. للحقــوق   
ً
واحترامــا

مــن األكثــر فاعليــة إجــراء االتصــال األول مــع فريــق موظفــي 
أو  املشــروع  علــى  املشــرف  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك 
مــا  عــادة  الوقائيــة.  اإلجــراءات  تنفيــذ  عــن  املســؤولة  اإلدارة 
يطلق عليه اإلدارة البيئة واالجتماعية، أو وحدة الضمانات. 
للنقابــات  الدولــي/ مكتــب واشــنطن  النقابــات  اتحــاد  مكتــب 
يســاعد  أن  يمكــن   )washington@ituc-csi.org( العامليــة 
وجــود  حالــة  فــي  املناســبة.  االتصــال  جهــة  علــى  العثــور  فــي 
مشــكالت عاجلــة أو حــاالت عــدم اســتجابة املوظفيــن، يمكــن 
الشــاملة  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك  بــإدارة  االتصــال 
لنقابــات  مخصصــة  اتصــال  إجــراءات  إنشــاء  تــم  وقيادتهــا. 
األوروبــي  والبنــك  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  فــي  العمــال 
لإلعمــار والتنميــة، إلــى جانــب إجــراء مماثــل فــي البنــك الدولــي. 

التالــي. القســم  فــي  وهــي موصوفــة 

مــن  ممكــن  قــدر  بأكبــر  الضمانــات  انتهــاكات  توثيــق  يجــب 
تجنــب  ويمكــن  الشــكوى  خطــورة  علــى  يــدل  هــذا  التفصيــل. 
مراقبــة  تتــم  املوقــف.  لتشــويه  املقتــرض  قبــل  مــن  محــاوالت 
تنفيــذ إجــراءات الضمانــات بواســطة بنــوك التنميــة املتعــددة 
قبــل  مــن  الذاتــي  اإلبــالغ  خــالل  مــن  غالًبــا  ولكــن  األطــراف، 
املقتــرض. يجــب أن توفــر االتصــاالت النقابيــة هــذه املعلومــات 
تفتــرض  وال  األطــراف،  املتعــدد  التنميــة  بنــك  إلــى  مباشــرة 
ســلوك  أو  العمــل  لظــروف  واضــح  فهــم  لديهــم  موظفيهــا  أن 

املقتــرض.

عنــد إثــارة املخــاوف، مــن املهــم أن تكــون محــدًدا حــول ماهيــة 
االنتهــاك.  تــم  وكيــف  انتهاكهــا،  تــم  التــي  الضمانــات  أحــكام 
 الرجــوع إلــى مالحظــات التوجيــه 

ً
يمكــن لنقابــات العمــال أيضــا

ومالحظــات املمارســة الجيــدة وإرشــادات الصحــة والســالمة 
بشــكل  املمكنــة  والحلــول  املشــكلة  لتوضيــح  الصلــة  ذات 
األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك  موظفــو  ســيتصل  أفضــل. 
مــن  مزيــد  لجمــع  الشــكوى  فــي  املشــاركة  بالشــركة  عــادة 
النقابــة  مــع  محادثــة  يتبعــه  أو  هــذا  يســبق  قــد  املعلومــات. 
التــي رفعــت الشــكوى. فــي بعــض الحــاالت، قــد يقيــم موظفــو 
بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف أن القضيــة مشــروعة وتشــكل 
خطــة  مراجعــة  تشــمل  قــد  والتــي  ملعالجتهــا،  طريــق  خريطــة 

واالجتماعيــة. البيئيــة  العمــل 

املتعــدد  التنميــة  بنــك  مــع  حــوار  فــي  أو  األولــي  التواصــل  فــي 
يجــب  مــا  بشــأن  واضحيــن  نكــون  أن  املفيــد  مــن  األطــراف، 
القيــام بــه إلصــالح الضــرر الــذي لحــق بــه، أو لتجنــب املشــاكل. 
إن اقتــراح اإلجــراءات التصحيحيــة واإلصــرار علــى إنشــائها فــي 
حــوار مــع النقابــات العماليــة يســاعد علــى ضمــان عــدم اتخــاذ 
غيــر  قــراًرا  واملقتــرض  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  بنــك  فريــق 

مناســب للعمــل مــن جانــب واحــد. 

كبيــرة  ماليــة  بقــوة  األطــراف  متعــددة  التنميــة  بنــوك  تتمتــع 
إلقناع املقترضين بتغيير سلوكهم، واللجوء القانوني لحجب 
األمــوال إذا لــم يحــدث ذلــك. ينبغــي علــى النقابــات العماليــة 
تذكيــر هــذه البنــوك بحــزم بهــذه الحقيقــة، حتــى عندمــا تدعــي 

عــدم قدرتهــا علــى التدخــل. 

إن أكثــر النتائــج فعاليــة لشــكوى نقابيــة هــي أن يتدخــل بنــك 
التنميــة املتعــدد األطــراف مــع العميــل لعــالج املشــكالت وبــدء 
الحــوار مــع النقابــة. يجــب إبــالغ موظفــي البنــك بفعاليــة هــذا 

النهــج والحاجــة إلــى االســتجابة فــي الوقــت املناســب.

مــن  شــائع  فعــل  رد  بمثابــة  التدقيــق  عمليــات  تشــغيل  يعــد 
صناعــة  نمــت  شــكوى.  مواجهــة  عنــد  البنــك  موظفــي  جانــب 
االجتماعيــة  املســؤولية  نهــج  حــول  االجتماعييــن  املدققيــن 
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الطوعية للشــركات. ويتعرض العديد من مدققي الحســابات 
معهــم  للتعاقــد  الشــركات  علــى  اعتمادهــم  بســبب  للخطــر 
اآلخــرون  املدققــون  يكــون  قــد  املســاعدة.  علــى  للحصــول 
مختصيــن فــي القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة لكنهــم يفتقــرون 
إلــى املعرفــة بمعاييــر العمــل الدوليــة. وقــد أدت هــذه العوامــل 
أحياًنــا إلــى عمليــات تدقيــق تتجاهــل تماًمــا وجهــة نظــر العمــال. 
حتــى عندمــا يتــم إصــدار توصيــات معقولــة مــن قبــل مدقــق 
النقابــة  مــن  املراجعــة  نتائــج  حجــب  يتــم  فقــد  حســابات، 
املهنيــة التــي يتبــع لهــا صاحــب الشــكوى. هــذا يعــوق التنفيــذ، 
واملقتــرض  األطــراف  املتعــدد  التنميــة  لبنــك  يســمح  ممــا 
لتفســير النتائــج كمــا يحلــو لهــم. قــد ترغــب النقابــات العماليــة 
مدقــق  الختيــار  عاليــة  معاييــر  طلــب  أو  بدائــل  اقتــراح  فــي 
لتق�ضــي  مشــتركة  مهمــة  التدقيــق  بدائــل  تشــمل  حســابات. 
الحقائــق تتألــف مــن البنــك وخبــراء عمــل مســتقلين وهيئــات 
نقابيــة عامليــة. هــذا النهــج يتجنــب صناعــة تدقيــق يفتقــر إلــى 
املصداقيــة ويوقــف االســتعانة بمصــادر خارجيــة ملســؤوليات 

األطــراف.  املتعــدد  التنميــة  ببنــك  الخاصــة  الرقابــة 

فــي الحــاالت التــي يم�ضــي فيهــا بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف 
املخــاوف  عــن  النظــر  بغــض  اإلدارة  مجلــس  تصويــت  فــي 
واألدلــة الخطيــرة التــي تثيرهــا النقابــة، يمكــن إجــراء التواصــل 
مــع املديريــن التنفيذييــن الذيــن هــم أعضــاء فــي املجلــس. مــن 
الذيــن  املديريــن  علــى  التركيــز  املفيــد  مــن  العمليــة،  الناحيــة 
مــن  كبيــر  بنصيــب  تتمتــع  التــي  املانحــة  البلــدان  يمثلــون 

األصــوات. 

آليات االتصال املخصصة

مــن أجــل تحســين التواصــل بيــن النقابــات العماليــة ومؤسســة 
التمويل الدولية نحو هدف تحســين تنفيذ ضمانات العمل، 
أنشــأت مؤسســة التمويــل الدوليــة واالتحــاد الدولــي لنقابــات 
العمــال فــي واشــنطن بوابــة عماليــة للنقابــات العماليــة إلثــارة 
املخاوف والشكاوى. عنوان البوابة رسمًيا هو نموذج اتصال 
مؤسســة التمويــل الدوليــة للمشــكالت بموجــب معيــار األداء 
2 )امللحــق 2(. إنــه نمــوذج قصيــر يتــم اســتضافته علــى موقــع 
تســتخدمه  أن  يمكــن  والــذي  الدوليــة،  التمويــل  مؤسســة 
النقابــات لوصــف انتهــاكات الضمانــات، أو تحديــد املشــكالت 
عــام  بشــكل  أو  املقترحــة  املشــروعات  فــي  تجاهلهــا  يتــم  التــي 

إيصــال املشــكالت. 

العمــل تذهــب مباشــرة  بوابــة  مــن خــالل  تثــار  التــي  القضايــا 
قائمــة  تتضمــن  الدوليــة.  التمويــل  مؤسســة  موظفــي  إلــى 
التــي  والنقابــة  املشــروع،  عــن  أساســية  معلومــات  األســئلة 
تقــوم بتقديــم الطلــب وعالقتــه بالقــوى العاملــة، وتفاصيــل 
القضيــة، والخلفيــة املتعلقــة بالنــزاع )مثــل القضايــا املعلقــة 
فــي املحكمــة(. إذا كانــت أي مــن املعلومــات املقدمــة حساســة 
أو يمكــن أن تعــرض العمــال لالنتقــام، فيجــب علــى النقابــة 
مــن مؤسســة  يطلــب  البوابــة  إلــى  تقديمهــا  أن  مــن  تتأكــد  أن 
التمويــل الدوليــة معالجــة املعلومــات بســرية وعــدم مشــاركتها 

املقتــرض. مــع 
فــي عــام 2019، أنشــأ البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر آليــة 
االتصــال النقابيــة نتيجــة للحــوار مــع اتحــاد النقابــات الدولــي 
مؤسســة  عمــل  بوابــة  اآلليــة  تشــبه  العامليــة.  واالتحــادات 
بريــد  عنــوان  خــالل  مــن  تعمــل  ولكنهــا  الدوليــة  التمويــل 
TradeUnionCommunications@ مخصــص-  إلكترونــي 

النمــوذج  يشــبه  شــبكية.  صفحــة  مــن  بــدال   -  ebrd.com
القيا�ضــي بوابــة عمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة وهــو موجــود 

.3 امللحــق  فــي 
تشــبه خدمــة معالجــة الشــكاوى التــي يقدمهــا البنــك الدولــي 
وآليــة  الدوليــة  التمويــل  ملؤسســة  التابعــة  العمــل  بوابــة 
االتصــال بنقابــات البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة، حيــث 
إنهــا تثيــر مشــكالت مباشــرة مــع موظفــي البنــك. ومــع ذلــك، تــم 
إنشــاؤها بواســطة البنــك الدولــي وهــي متاحــة لجميــع املجتمــع 
الشــكاوى  تتعلــق  أن  يمكــن  املصلحــة.  وأصحــاب  املدنــي 
الضمانــات  مــن  بــأي  الشــكاوى  معالجــة  خدمــة  إلــى  املقدمــة 
البيئيــة واالجتماعيــة للبنــك الدولــي. بمجــرد اســتالمها، تحــدد 
خدمــة املعالجــة مــا إذا كانــت الشــكوى شــرعية فــي غضــون 10 
.
ً
 فــي غضــون 30-60 يومــا

ً
أيــام وتقتــرح خطــة عمــل مقيــدة زمنيــا
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البولنــدي املينــاء  فــي  الســلطة  تبنــي  والتنميــة  لإلعمــار  األوروبي  البنــك  مــع  التعامــل  ذلــك  فــي  بمــا  شــاملة   حملــة 

قــدم البنــك األوروبي لإلعمــار والتنميــة 31 مليــون يــورو لتوســيع عمليــات الحاويــات فــي امليــاه العميقــة فــي مينــاء غدانســك فــي بولنــدا. 
ســيضيف هــذا التوســع حوالــي 1000 موظــف إلــى الـــ 500 موظــف الحالييــن. كان هنــاك عــدد مــن قضايــا العمــل فــي محطــة الحاويــات 
املهنيــة، ونقــص  املؤقتــة، والصحــة والســالمة  العقــود  وقــت إضافــي وأجــور عطــالت، واســتخدام  عــدم وجــود  ذلــك  فــي  بمــا  الحاليــة، 
األجــور اإلضافيــة عــن األعمــال الخطــرة. ضغطــت الشــركة، دي �ضــي تــي غدانســك، علــى العمــال كــي ال ينضمــوا إلــى النقابــة. فــي املفاوضــة 

.)Solidarność( الجماعيــة، تفاوضــت الشــركة بســوء نيــة مــع نقابــة عمــال املينــاء التابعــة لشــركة سوليدارنوســك
 علــى ذلــك، منعــت الشــركة ممثلــي النقابــات 

ً
تفاقــم الوضــع فــي عــام 2015 عندمــا تــم إنهــاء زعيــم نقابــي. احتــج العمــال علــى الفصــل، وردا

فــي حملــة شــاملة للضغــط علــى الشــركة لتغييــر ســلوكها   )ITF( إلــى موقــع العمــل. ســاعد االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل مــن الوصــول 
والتفــاوض علــى اتفاقيــة املفاوضــة الجماعيــة. أثيــرت هــذه القضايــا مــع البنــك األوروبي لإلعمــار والتنميــة، فــي وســائل اإلعــالم، مــع خطــوط 
الشــحن التــي تســتخدم املحطــة ومــع املســتثمرين اآلخريــن. كان مديــر األصــول ومقــره أســتراليا ماكــواري يديــر صنــدوق اســتثمار يســيطر 
علــى الشــركة. وكان مــن بيــن املســتثمرين صناديــق تقاعــد أســترالية ثالثــة. وشــملت الحملــة الشــاملة عرائــض لهــؤالء املســتثمرين والعمــالء 

وإجــراءات تضامــن فــي بلــدان أخــرى. 
حافــظ البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة علــى اتصــاالت منتظمــة مــع الشــركة ومــع االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل حــول النــزاع. وافقــت 
الشــركة علــى عمليــة التحكيــم بتكليــف مــن وزارة العمــل والسياســة االجتماعيــة البولنديــة. وقــد ســاعد ذلــك علــى تحســين الحــوار وفــي 
عــام 2016 اتفاقيــة املفاوضــة الجماعيــة. لقــد حــل هــذا العديــد مــن املشــاكل التــي تواجــه العمــال، وأكــد أن العمــال الجــدد فــي العمليــات 

املوســعة ســتتم معاملتهــم بشــكل عــادل. 
توضــح حالــة غدانســك كيــف يمكــن أن يكــون التدخــل مــع بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف جــزًءا مــن االســتراتيجيات الناجحــة لترويــض 
أصحــاب العمــل املحتاليــن بالتدخــل فــي نقــاط ضغــط متعــددة. أثبــت التمويــل، ســواء مــن املصــادر الخاصــة أو متعــددة األطــراف، أنــه 
فــي غدانســك. ويكــرر الوضــع أيًضــا الحاجــة إلــى قيــام بنــوك  نقطــة تدخــل اســتراتيجية لتغييــر ظــروف العمــل اليوميــة لعمــال املوانــئ 
التنميــة بالتشــاور بشــكل اســتباقي مــع النقابــات العماليــة والعمــال قبــل وأثنــاء االســتثمار، لتحديــد املشــاكل الحاليــة والناشــئة والتمســك 

بمعاييــر العمــل الخاصــة بالبنــك.
فــي أعقــاب نــزاع غدانســك، عمــل البنــك األوروبي لإلعمــار والتنميــة مــع االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال واالتحــادات الفيدراليــة العامليــة 
لتحســين تعاملــه مــع قضايــا العمــل وتطبيــق ضمانــات العمــل. باإلضافــة إلــى زيــادة اهتمــام البنــك األوروبي لإلعمــار والتنميــة بقضايــا 
العمــل املحــددة فــي كل بلــد مــن البلــدان املقترضــة، أدى ذلــك إلــى إنشــاء آليــة االتصــال النقابيــة )امللحــق 3(. توفــر اآلليــة عمليــة مبســطة 

إلثــارة املخــاوف مــع البنــك، وتســهيل الحــوار وحــل النزاعــات فــي الوقــت املناســب. 



بــي63|36 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

آليات املساءلة املستقلة بالنسبة للشكاوى الرسمية

الشــكاوى الرســمية مــن خــالل آليــات املســاءلة املســتقلة هــي 
طريــق بديــل ومكمــل ملعالجــة قضايــا ضمانــات العمــل. يو�ضــى 
 التوصــل إلــى حــل فــي الوقــت املناســب 

ً
بــأن تحــاول النقابــات أوال

من خالل املشاركة املباشرة مع موظفي بنك التنمية املتعدد 
األطراف. 

يمكــن أن تكــون املشــاركة املباشــرة مــع موظفــي بنــوك التنميــة 
فــي الوقــت املناســب لحــل  متعــددة األطــراف وســيلة مناســبة 
لتجنــب  أو  أســوأ،  تصبــح  أن  قبــل  املوجــودة  االنتهــاكات 
مشــاكل  تنشــأ  أن  يمكــن  ذلــك،  ومــع  املحتملــة.  االنتهــاكات 
الكامــل  التنفيــذ  فــي  البنــك  موظفــي  رغبــة  عــدم  بســبب 
ــا حازًمــا علــى 

ً
للضمانــات، خاصــة عندمــا يتطلــب ذلــك ضغط

املقتــرض أو احتمــال عــدم امل�ضــي قدًمــا فــي مشــروع مقتــرح. إن 
ــا 

ً
أطراف ليســوا  وموظفيهــا  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك 

يكــون  أن  ويمكــن  الضمانــات  مشــاكل  نشــوء  عنــد  محايــدة 
يضــر  عندمــا  حتــى  االســتثمار  تنفيــذ  فــي  عليــا  مصلحــة  لهــم 
العمــال واملجتمعــات. يمكــن أن يــؤدي هــذا أيًضــا إلــى تخفيــض 
اهتمامــات النقابــات العماليــة عنــد عــدم مالءمتهــا للموافقــة 
علــى املشــروع أو العالقــات بيــن بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف 

واملقتــرض.

آليــات  إلــى  املشــكالت  تصعيــد  ينبغــي  الحــاالت،  هــذه  فــي 
املســاءلة املســتقلة فــي كل بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف التــي 
تتلقــى الشــكاوى املتعلقــة باملشــاريع وتحقــق فيهــا. تقــدم معظــم 
آليــات املســاءلة املســتقلة تقاريرهــا مباشــرة إلــى مجلــس اإلدارة 
أو لديهــا إجــراءات لضمــان الحيــاد ومنــع التداخــل مــن إدارة 

بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف.

االليات هي:

بنك التنمية األفريقي: آلية املراجعة املستقلة    •
بنك التنمية اآلسيوي: آلية املساءلة   •

آليــة  اآلســيوية:  التحتيــة  البنيــة  فــي  االســتثمار  بنــك   •
املشــروع  مــن  املتضــرر  الشــعب 

البنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة: اآلليــة املســتقلة   •
املشــروع(  شــكاوى  آليــة  )ســابًقا  املشــروع  ملســاءلة 

بنك االستثمار األوروبي: آلية الشكاوى   •
مؤسســة التمويــل الدوليــة: مستشــار االمتثــال أميــن   •

لــم  ملظا ا
التنميــة  ورابطــة  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  بنــك   •

املســتقلة  والتحقيــق  التشــاور  آليــة  الدوليــة: 
البنك الدولي: لجنة التفتيش   •

علــى الرغــم مــن أن بنــك التنميــة اآلســيوي يفتقــر إلــى ضمــان 
العمــل، إال أنــه ال يــزال مــن املمكــن تقديــم شــكوى علــى أســاس 
دليــل العمليــات. تمــت اإلشــارة إلــى قضايــا العمــل فــي القســم 
ج، رقــم 3 مــن الدليــل - »دمــج األبعــاد االجتماعيــة فــي عمليــات 

بنــك التنميــة اآلســيوي«. 

العديــد مــن آليــات املســاءلة املســتقلة لهــا وظيفتــان. األول هــو 
الوساطة، التي تسمى أحياًنا حل املشكالت أو حل النزاعات. 
ســيحاول موظفــو آليــة املســاءلة املســتقلة أو وســيط طــرف 
تعتمــد  الحــوار.  وتســهيل  الخــالف  توضيــح  خبــرة  ذي  ثالــث 
الوســاطة علــى رغبــة املقتــرض والشــاكي فــي املشــاركة. يمكــن 
أن توفر فرصة لبدء أو اســتعادة الحوار من خالل مســاعدة 
مــن طــرف ثالــث محايــد. فــي بعــض الحــاالت، يكــون هــذا هــو 
األفضــل للتواصــل املباشــر مــع موظفــي بنــك التنميــة املتعــدد 
األطــراف، الذيــن قــد يصــرون علــى االجتمــاع بنقابــات العمــال 
إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  يمكــن  املقتــرض.  عــن  منفصــل  بشــكل 
مشــاكل فــي املتابعــة، بمــا فــي ذلــك تحويــل االتفاقــات التــي تــم 
التوصــل إليهــا بيــن بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف والنقابــات 
تكــون  أن  يمكــن  الواقــع.  أرض  علــى  تغييــرات  إلــى  العماليــة 
الوســاطة التــي تقودهــا آليــة مســتقلة أكثــر فاعليــة فــي الجمــع 

بيــن األطــراف وضمــان تنفيــذ االتفاقيــات.

وتتمثل املهمة األخرى في مراجعة االمتثال، مما يعني التحقيق 
بــه  فيمــا إذا كان بنــك التنميــة قــد نفــذ اإلجــراءات الخاصــة 
بشــكل صحيــح، بمــا فــي ذلــك الضمانــات. تســمح العديــد مــن 
إجــراءات آليــات املســاءلة املســتقلة ملقــدم الشــكوى باختيــار 
فــي االمتثــال. تتطلــب  فــوري  أو طلــب تحقيــق  النزاعــات  حــل 
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فــي االمتثــال  فــي كثيــر مــن األحيــان إجــراء تحقيــق  اإلجــراءات 
فــي حالــة فشــل حــل النــزاع بســبب انســحاب طــرف أو مشــاكل 

أخــرى.
للشــكاوى،  نموذجيــة  صيــغ  علــى  اآلليــات  بعــض  تحتــوي 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  فــي  شــكوى  اآلخــر  البعــض  وســيقبل 
شــكوى  لرســالة  نمــوذج  علــى  امللحــق  يحتــوي  التنســيقات. 
رسمية. آليات املساءلة املستقلة لديها معايير األهلية لقبول 
أو رفــض الشــكاوى. غالًبــا مــا تركــز املعاييــر علــى االدعــاءات 
فــي  قدًمــا  امل�ضــي  تــم  إذا  حدوثــه  احتمــال  أو  ضــرر  بحــدوث 
علــى  أوليــة  نظــرة  إجــراء  يتــم  مــا  غالًبــا  هنــاك،  مــن  املشــروع. 
القضيــة  كانــت  إذا  مــا  لتحديــد  املحتمــل  أو  املزعــوم  الضــرر 

ال. أم  مشــروعة 

يمكــن تقديــم الشــكوى مــن قبــل ممثــل، مثــل النقابــة الوطنيــة 
مــع  العالقــة  توضيــح  بشــرط  العالمــي،  النقابــي  االتحــاد  أو 
مجموعــة العمــال املتأثــرة. يمكــن عــادة طلــب الســرية ويمكــن 
أن تكــون مهمــة إذا كان االنتقــام مــن العمــال أحــد املخاطــر. 
تتطلــب بعــض اآلليــات أن يكــون صاحــب الشــكوى قــد بــذل 

جهــوًدا بالفعــل ملعالجــة املشــكلة مــع املقتــرض أو البنــك.

يختلــف محتــوى معاييــر األهليــة وشــدتها، بمــا فــي ذلــك الحــدود 
ســداده.  أو  القــرض  صــرف  بعــد  الشــكاوى  لتقديــم  الزمنيــة 
لــن  األفريقــي،  التنميــة  بنــك  حســاب  علــى  خاصــة  وبصــورة 
تقبــل آليــة املراجعــة املســتقلة تحقيقــات االمتثــال إذا كانــت 
املســألة قيــد املراجعــة القضائيــة. يفــرض هــذا بفاعليــة علــى 
أن  لشــكاواهم ويمكــن  اختيــار وســيلة  املشــروع  فــي  العامليــن 
اختيــار  حالــة  فــي  للبنــك  الشــرعي  االمتثــال  تحقيــق  يحجــب 

رفــع دعــوى قضائيــة. املتضرريــن  العمــال 

آليــات  إليهــا  خلصــت  التــي  للنتائــج  امللزمــة  غيــر  الطبيعــة  إن 
االنتصــاف  طريــق  فــي  تقــف  أن  يمكــن  املســتقلة  املســاءلة 
لنتائــج  اإلدارة  تســتجيب  املؤسســات،  معظــم  فــي  الفعــال. 
 
ً
آليــة املســاءلة املســتقلة وتصمــم خطــة متابعــة، تســمى عــادة
خطــة عمــل اإلدارة. يمكــن لــإلدارة رفــض النتائــج أو تفســيرها، 
ويمكــن أن تتباعــد إجــراءات املتابعــة بشــكل كبيــر عــن النتائــج. 

هــذا يحــد مــن الحــاالت التــي يتــم توفيــر العــالج.

املســتقلة  املســاءلة  آليــات  أن  العماليــة  النقابــات  وجــدت 
مفيــدة للغايــة فــي تغييــر ســلوك البنــك فــي املســتقبل ومحاســبة 
الضمانــات  علــى  الحفــاظ  فــي  إخفاقهــا  علــى  املؤسســات 
وصبــاح  أفيانــكا  حالتــي  فــي  موضــح  هــو  كمــا  بهــا،  الخاصــة 
فوريســت إندســتريز. قــد يتســبب تقديــم شــكوى فــي قيــام بنــك 
 
ً
التنميــة املتعــدد األطــراف باتخــاذ خطــوات إضافيــة، خاصــة

والصحافــة. الجمهــور  اهتمــام  تثيــر  الشــكوى  كانــت  إذا 

اســتخدام  حــول  املعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  العثــور  يمكــن 
املســاءلة  مــوارد مستشــار  دليــل  فــي  املســتقلة  املســاءلة  آليــة 
علــى دليــل مــوارد املســاءلة: أدوات ملعالجــة انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان واالنتهــاكات البيئيــة فــي التمويــل والتنميــة الدولييــن. 



بــي63|38 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

العمــال الكولومبيــون يقاتلــون شــركات الطيــران التــي تنتهــك النقابــات بإصــدار أحــكام إيجابيــة مــن أميــن 
املظالــم فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة واملحاكــم

فــي ســبتمبر 2008، وافقــت مؤسســة التمويــل الدوليــة علــى قــرض بقيمــة 50 مليــون دوالر لشــركة أفيانــكا، واحــدة مــن أكبــر شــركات 
الطيــران فــي أمريــكا الالتينيــة، علــى الرغــم مــن املعلومــات الــواردة مــن النقابــات العماليــة الكولومبيــة وغيرهــا مــن املصــادر حــول ســجل 
إلــى منظمــة العمــل الدوليــة حــول  فــي إســاءة اســتخدام حقــوق العمــال. قدمــت اتحــادات موظفــي شــركات الطيــران شــكاوى  الشــركة 
ممارســات شــركة أفيانــكا فــي وقــت مبكــر مــن عــام 2004. قبــل شــهرين مــن املوافقــة علــى القــرض، قــدم االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل 
واتحاد النقابات الدولي شــكوى إلى مؤسســة التمويل الدولية حول عدم امتثال الشــركة ملعايير األداءPS 2 2( ( بشــأن العمالة. قدمت 
عمليــات اإليــداع والتبــادالت الالحقــة معلومــات حــول العديــد مــن حــوادث املمارســات التمييزيــة ضــد موظفــي شــركات الطيــران الذيــن 
 بالعمــال غيــر النقابييــن، إلــى الحرمــان مــن الترقيــات والفصــل بحجــج 

ً
 مــن األجــور واملزايــا األدنــى مقارنــة

ً
اختــاروا االنضمــام إلــى نقابــة، بــدءا

ملفقــة. 
أقــرت مؤسســة التمويــل الدوليــة باملشــاكل مــن خــالل مطالبــة أفيانــكا بإجــراء تقييــم، تــم إجــراؤه بمــا ير�ضــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، 
لإلجــراءات التــي يتعيــن علــى الشــركة اتخاذهــا لتتما�ضــى مــع معيــار األداء 2 قبــل أن يتــم صــرف أي قــرض. ولكــن بعــد مــرور أقــل مــن عــام 

علــى املوافقــة علــى القــرض، تــم ســداده بالكامــل علــى الرغــم مــن أن مؤسســة التمويــل الدوليــة لــم توقــع علــى تقييــم العمــل. 
بالنظــر إلــى عــدم إحــراز تقــدم فــي تصحيــح ممارســات العمــل فــي شــركة أفيانــكا خــالل الســنوات الثــالث األولــى مــن قــرض مؤسســة التمويــل 
الدوليــة، قدمــت النقابــات الكولومبيــة بمســاعدة مؤسســة التمويــل الدوليــة واتحــاد النقابــات الدولــي شــكوى رســمية إلــى أميــن املظالــم 
فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة )مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم( فــي نوفمبــر 2011. ادعــت الشــكوى أن مؤسســة التمويــل الدوليــة لــم 
تتخــذ إجــراءات كافيــة إللــزام املقتــرض التابــع لهــا باالمتثــال ملعيــار األداء 2. بــدا للنقابــة أن الشــركة، التــي يوجــد مقرهــا فــي بلــد بــه أســوأ 
الســجالت فيمــا يتعلــق بانتهــاكات حقــوق العمــال، شــعرت أنهــا يمكــن أن تفلــت مــن ممارســاتها املناهضــة للنقابــة طاملــا لــم تواجــه أي 
، تضمــن مراجعــة الوثائــق املرتبطــة بالقــرض 

ً
ضغــط مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة.  بــدأ مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم تحقيًقــا طويــال

ومقابــالت مــع النقابــات والشــركة وموظفــي مؤسســة التمويــل الدوليــة املســؤولين عنــن إدارة االســتثمار.
بعــد ثــالث ســنوات ونصــف، فــي مايــو 2015، أصــدر مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم تقريــره الــذي وجــد بشــكل ال لبــس فيــه أن أفيانــكا 
لــم تلتــزم مطلًقــا بأحــكام معيــار األداء 2 الخاصــة بحريــة تكويــن الجمعيــات، ولــم تتخــذ أي إجــراء حقيقــي لتصحيــح املمارســات غيــر 
املتوافقــة. عــالوة علــى ذلــك، وجــد مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم أن مؤسســة التمويــل الدوليــة كانــت علــى خطــأ ألنهــا لــم توضــح لشــركة 
أفيانــكا بمــا فيــه الكفايــة أن إخفاقهــا فــي االلتــزام بمعيــار األداء 2 - وهــو مــا أكدتــه ثــالث »عمليــات تدقيــق عماليــة« منفصلــة - كان ســبًبا 
إللغــاء القــرض. وفًقــا ألميــن املظالــم، فقــد أخطــأت مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي ســداد القــروض فــي عــام 2009 عندمــا كانــت مدركــة 

تماًمــا لالنتهــاكات العماليــة الخطيــرة. 
بحلــول الوقــت الــذي صــدر فيــه تقريــر مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم، كانــت شــركة أفيانــكا قــد قــررت بالفعــل إنهــاء أي ادعــاء باالمتثــال 
لضمانــات عمــل مؤسســة التمويــل الدوليــة مــن خــالل ســداد قرضهــا بالكامــل فــي ديســمبر 2013، قبــل وقــت طويــل مــن املوعــد املحــدد 
لذلــك، علــى أمــل تجنــب أي ضغــوط إضافيــة مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة لتصحيــح االنتهــاكات. ومــع ذلــك، قــدم تقريــر مستشــار 
االمتثــال أميــن املظالــم تأكيــًدا مفيــًدا ملمارســات العمــل غيــر القانونيــة لشــركة أفيانــكا إلــى محامــي النقابــات، الذيــن كانــوا فــي تلــك اللحظــة 

يتابعــون دعــاوى ضــد الشــركة أمــام املحكمــة العليــا فــي كولومبيــا. وجــدت املحكمــة ضــد أفيانــكا فــي يونيــو 2015. 
كان أحــد االســتنتاجات الرئيســية لتقريــر مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم أنــه فــي بعــض الحــاالت، مــن غيــر املحتمــل أن تأخــذ الشــركات 
العميلــة فــي مؤسســة التمويــل الدوليــة التزاماتهــا املتعلقــة بمعيــار األداء 2 أو غيرهــا مــن التزامــات الضمــان علــى محمــل الجــد مــا لــم تكــن 
هنــاك تكلفــة ماليــة لعــدم القيــام بذلــك. حــث اتحــاد النقابــات الدولــي مؤسســة التمويــل الدوليــة، علــى أســاس هــذا االســتنتاج، علــى تبنــي 
إجــراءات جديــدة حيــث ال يتــم صــرف األمــوال للمقترضيــن الذيــن فشــلوا فــي اتخــاذ إجــراءات ســريعة لتصحيــح ممارســات العمــل غيــر 
املتوافقــة مــع متطلبــات معيــار األداء 2، علــى النحــو املحــدد فــي تقييمــات االمتثــال. فــي عــام 2017، أبلغــت مؤسســة التمويــل الدوليــة 

اتحــاد النقابــات الدولــي بأنهــا ســتعتمد مثــل هــذه اإلجــراءات.
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دورة المشاريع

وتحديــد  األطــراف  متعــددة  التنميــة  بنــوك  عمليــات  ملراقبــة 
املشــروعات التــي تشــكل فيهــا حقــوق العمــال مصــدر قلــق، مــن 
املفيــد فهــم كيــف تقــوم البنــوك باختيــار وتصميــم واملوافقــة 
فــي  النقابــي  التدخــل  يدعــم  وهــذا  اســتثماراتها.  ورصــد  علــى 

العمــال. لدعــم حقــوق  الرئيســية  اللحظــات 

اختيار وتصميم املشاريع 

التمويــل  ومؤسســة  الدولــي  البنــك  إجــراءات  وصــف  يتــم 
إجــراءات  وتســتخدم  هنــا،  التفصيــل  مــن  بمزيــد  الدوليــة 

األخــرى. األطــراف  متعــددة  التنميــة  بنــوك  فــي  مماثلــة 

كل ثــالث إلــى خمــس ســنوات، يقــوم البنــك الدولــي والبلــدان 
املقترضــة بإنشــاء إطــار شــراكة قطريــة. يحــدد هــذا أولويــات 
التنميــة الوطنيــة والتحديــات ومجــاالت التعــاون. يتــم إنشــاء 
خارطــة طريــق عامــة إلقــراض البنــك الدولــي مــن خــالل تحديــد 
مواضيــع  هــي  املوضوعــات  التركيــز.  وقطاعــات  املوضوعــات 
وتســتكمل  العمــل  فــرص  خلــق  أو  الجنــس  مثــل  واســعة 
بقطاعــات ذات أولويــة مثــل التعليــم أو الكهربــاء. تشــمل أطــر 
الشــراكة القطريــة استشــارة املواطنيــن وأصحــاب املصلحــة، 
رغــم أن جــودة املشــاورات تعتمــد علــى العالقــات الحكوميــة مــع 
املجتمــع املدنــي والنقابــات العماليــة، وانفتــاح موظفــي البنــك 

الدولــي علــى الحــوار املوضوعــي. 

وفًقا ألطر الشراكة القطرية، يحدد البنك الدولي واملسؤولون 
الحكوميون املشــاريع املحتملة، املرتبطة عادة بوزارة أو وكالة 
حكوميــة معينــة. ين�ضــئ موظفــو البنــك مذكــرة مفهــوم املشــروع 
ويبــدأون فــي تحديــد اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة املحتملــة. تــم 
الوقائيــة  بيانــات اإلجــراءات  فــي ورقــة  التحليــل  تلخيــص هــذا 
العــام  الهــدف  املشــروع  معلومــات  وثيقــة  تشــرح  املتكاملــة. 
للمشــروع. يتــم الكشــف عــن هــذه الوثائــق للجمهــور وتحديثهــا 

مــع تقــدم تصميــم املشــروع.

 ،
ً
عبئــا أقــل  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  مشــروع  عمليــة  إن 

الخاصــة.  الشــركات  مــن  يح�ضــى  ال  عــدد  مــع  للعمــل  نتيجــة 
ســوف تتعامل الشــركات بشــكل اســتباقي مع مؤسســة التمويل 

الدوليــة ويبحــث موظفوهــا عــن اســتثمارات محتملــة. توجــه 
املحتملــة.  املشــاريع  اختيــار  أيًضــا  الصناعــة  اســتراتيجيات 
تقييــم  الدوليــة بعمليــة  التمويــل  تقــوم مؤسســة  بعــد ذلــك، 
تجــري فيهــا العنايــة الواجبــة علــى ممارســات الشــركة. إذا كان 
املشــروع ينطــوي علــى إنشــاء منشــأة جديــدة أو التوســع فــي بلــد 
جديد، فإن هذا يشمل فحص سلوك الشركة على الصعيد 
املثاليــة، يمكــن أن يكشــف هــذا عــن  الناحيــة  مــن  العالمــي. 
أنمــاط انتهــاكات حقــوق العمــال وقــد يتضمــن مناقشــات مــع 
النقابــات فــي مواقــع أخــرى. عندمــا يركــز املشــروع علــى توســيع 
إنتــاج،  مصنــع  فــي  جديــد  تجميــع  خــط  مثــل  قائمــة،  منشــأة 
أكثــر  بشــكل  التركيــز  إلــى  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  تميــل 
يقــوم موظفــو املوقــع  قــد  ضيًقــا علــى ذلــك املرفــق املوجــود. 

بزيــارة ميدانيــة كجــزء مــن العمليــة.

األدوات البيئية واالجتماعية: تقييم األثر وخطط اإلدارة

بعــد مــرور مفهــوم مــا مــن خــالل املراجعــة األوليــة من قبل بنك 
املقتــرض  إلــى  املســؤولية  تنتقــل  األطــراف،  املتعــدد  التنميــة 
ــا 

ً
تخطيط ذلــك  يتضمــن  املشــروع«.  »إعــداد  لـــ  املحتمــل 

واســًعا للمشــروع، بــدًءا مــن الدراســات الفنيــة إلــى املشــاركة 
عتبــر دراســة تقييــم 

ُ
ت مــع املجتمعــات التــي ســتتأثر أو تشــرد. 

العمليــة  هــذه  فــي  أساســية   )ESIA( واالجتماعــي  البيئــي  األثــر 
حــول تداعيــات تنفيــذ املشــروع بالنســبة لألشــخاص والبيئــة. 
التقييمــات  مــن  وغيــره  التقييــم  هــذا  إجــراء  يتــم  مــا  وغالًبــا 
بواســطة خبيــر استشــاري. فــي املشــروعات الكبيــرة، يتــم ذكــر 
الحــاالت،  هــذه  فــي  حتــى  بالتفصيــل.  التأثيــر  تقييــم  عمليــات 
يتــم التغا�ضــي فــي بعــض األحيــان عــن قضايــا العمــل بســبب 
قلــة األلفــة مــن االستشــاري واملقتــرض الــذي ال يعطــي األولويــة 

للعمــال. عادلــة  ملعاملــة 

يغــذي تقييــم التأثيــر إنشــاء املقتــرض لخطــة اإلدارة البيئيــة 
تحديدهــا،  تــم  التــي  التأثيــرات  إلــى  اســتناًدا  واالجتماعيــة. 
املشــكالت  لتجنــب  إجــراءات  بتصميــم  اإلدارة  خطــة  تقــوم 
وتحديدهــا وتخفيفهــا. مــن األهميــة بمــكان بالنســبة للعمــال، 
بمراقبــة  املقتــرض  ســيقوم  كيــف  توضــح  اإلدارة  خطــة  أن 

عليــه.  واإلشــراف  املقــاول 
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»إجــراءات  الدولــي  البنــك  عمــل  ضمانــات  إجــراءات  تضمــن 
املناطــق،  بعــض  فــي  العمليــة.  هــذه  مــن  العمــل« كجــزء  إدارة 
فــي  للمقتــرض  تقديريــة  حريــة  هنــاك  العمــل،  ســاعات  مثــل 
حــدود  داخــل  العمــل  وشــروط  ظــروف  بشــأن  قــرار  اتخــاذ 
الضمانــات. تحــدد إجــراءات إدارة العمــل الشــروط املحــددة 
التــي ســيتم تقديمهــا وكيــف ســينفذ املقتــرض شــروط العمــل 

الضمــان. مــع  يتوافــق  بمــا 

 مــا يتــم تغطيــة هــذه املتطلبــات فــي الضمــان األول لبنــك 
ً
وعــادة

الخــاص   1 رقــم  األداء  معيــار  مثــل  األطــراف،  متعــدد  تنميــة 
واآلثــار  املخاطــر  وإدارة  تقييــم  الدوليــة:  التمويــل  بمؤسســة 

واالجتماعيــة.  البيئيــة 

بيئــي  تقييــم  بتطويــر  أيًضــا  األفريقــي  التنميــة  بنــك  قــام 
إلــى  املســتندة  العمليــات  آثــار  لتحليــل  اســتراتيجي  واجتماعــي 
هــذا  تصميــم  تــم  الهيكلــي.  اإلصــالح  تدعــم  التــي  السياســات 
ــا التــي يمكــن أن 

ً
النهــج ليتناســب مــع التأثيــرات األوســع نطاق

تحدثهــا تغييــرات السياســة، فــي حيــن تميــل تقييمــات التأثيــرات 
البيئيــة واالجتماعيــة إلــى التركيــز علــى موقــع املشــروع واملنطقــة 

مباشــرة.  املحيطــة 

تصنيف املخاطر

املتعــددة األطــراف كل مشــروع وفًقــا  التنميــة  بنــوك  تصنــف 
الحتمال وشدة اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية املحتملة. 
املشــروع.  بــدء  بمجــرد  والرصــد  الرقابــة  مســتوى  يحــدد  هــذا 
يعــد تصنيــف املخاطــر املناســب ســبًبا مهًمــا لبنــوك التنميــة 
ذات  العماليــة  النقابــات  مــع  للتشــاور  األطــراف  متعــددة 
الصلــة فــي عمليــة تصميــم املشــروع. تقــوم بعــض املؤسســات، 
مثــل مؤسســة التمويــل الدوليــة، باإلفصــاح املبكــر بالنســبة 

فــي فئــة املخاطــر األعلــى. للمشــاريع 

.

معظــم البنــوك لديهــا ثــالث أو أربــع فئــات. تصنــف مؤسســة 
الدوليــة: التمويــل 

علــى  تنطــوي  التــي  األعمــال  »أنشــطة  )أ(:  الفئــة   •
مخاطــر و / أو آثــار بيئيــة أو اجتماعيــة ضــارة محتملــة كبيــرة 

مســبوقة. غيــر  أو  إلغاؤهــا  يمكــن  ال  أو  ومتنوعــة 
»يمكــن  التــي  املحــدودة  الضــارة  اآلثــار  )ب(:  الفئــة   •
عكســها إلــى حــد كبيــر، ويمكــن معالجتهــا بســهولة مــن خــالل 

التخفيــف.« تدابيــر 
الفئــة ج: »الحــد األدنــى أو عــدم وجــود مخاطــر و / أو   •

ضــارة.« اجتماعيــة  أو  بيئيــة  آثــار 

لالســتثمارات  عموًمــا  مختلفــة  فئــات  أو  إجــراءات  توجــد 
الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  أنشــأت  املالييــن.  الوســطاء  فــي 
مســتوى  علــى  بنــاًء  املخاطــر  فئــات  مــن  موازيــة  مجموعــة 
املخاطــر فــي حافظــة الوســيط. لــدى البنــك األوروبــي لإلعمــار 
الوســاطة  مشــاريع  لجميــع  واحــدة  مخاطــر  فئــة  والتنميــة 
املاليــة. مســتوى املخاطــرة لــكل مشــروع فرعــي مقتــرح بنــاًء علــى 
العمليــة  الدولــي  البنــك  املقابــل، يســتخدم  فــي  النشــاط.  نــوع 

املالييــن. للوســطاء  املنتظمــة 

املتعــددة  التنميــة  بنــوك  العماليــة  النقابــات  حثــت  وقــد 
األطــراف علــى إيــالء اهتمــام أوثــق باملخاطــر املتعلقــة بحقــوق 
العمــال، وخلــق إجــراءات يمكــن بمقتضاهــا زيادة فئة مخاطر 
املشــروع بســبب مشــاكل العمــل فــي القطــاع أو البلــد. غالًبــا مــا 
يتــم إعطــاء وزن أكبــر تجــاه الضــرر البيئــي املحتمــل فــي تحديــد 

املســتوى اإلجمالــي للخطــر. 

التشاور مع أصحاب املصلحة 

تتطلــب إجــراءات الضمانــات التشــاور مــع أصحــاب املصلحــة 
فــي مشــروع محتمــل، مثــل املجتمعــات التــي ســتتأثر أراضيهــا. 
متكــررة  مشــكلة  املوضوعــي  التشــاور  إلــى  االفتقــار  يمثــل 
ســواء.  حــد  علــى  املجتمــع  فــي  املصلحــة  وأصحــاب  للعمــال 
األحيــان  بعــض  فــي  املصلحــة  أصحــاب  تحديــد  تــرك  يتــم 
للمقتــرض املحتمــل، والــذي يســعى بشــكل طبيعــي للتشــاور مــع 
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نواياهــم.   تعتــرض  أن  املرجــح  غيــر  مــن  التــي  املجموعــات 
تعــرف ضمانــات البنــك الدولــي أصحــاب املصلحــة علــى أنهــم 
األشــخاص الذيــن قــد يتأثــرون باملشــروع أو »األطــراف املعنيــة 
ذلــك  تنــاول  يتــم  الحكوميــة.  غيــر  املنظمــات  مثــل  األخــرى« 
مشــاركة  بشــأن   10 رقــم  البنــك  ضمــان  فــي  أسا�ضــي  بشــكل 

املعلومــات. عــن  واإلفصــاح  املصلحــة  أصحــاب 

هــم  باملشــروع  تتأثــر أعمالهــم وســبل عيشــهم  الذيــن  العمــال 
فــي املؤسســات  العمــال  أصحــاب مصلحــة. وقــد يشــمل ذلــك 
يمكــن  الذيــن  العمــال  أو  بالخصخصــة،  املســتهدفة  العامــة 
 أو تشــردهم بالكامــل. 

ً
 جذريــا

ً
تغييــر وظائفهــم وأنشــطتهم تغييــرا

علــى ســبيل املثــال، فــي الحــاالت التــي يســعى فيهــا املشــروع إلــى 
النقــل  نظــام  علــى  الرســمي  الطابــع  وإضفــاء  تشــكيل  إعــادة 
بالتلــوث  ســيتأثرون  الذيــن  املصايــد  فــي  للعامليــن  أو  العــام، 
غيــر  املجموعــات  هــذه  مــع  التشــاور  املشــروع.  عــن  الناجــم 

األحيــان.  بعــض  فــي  موجــود 

كمــا يجــب استشــارة العمــال والنقابــات العماليــة التــي لديهــا 
معرفة بالقطاع أو على دراية بالشــركات واملقاولين املشــاركين 
تكــون  التشــاور،  هــذا  بــدون  املبكــرة.  املراحــل  فــي  املشــروع  فــي 

العنايــة الواجبــة فــي ضمانــات العمــل غيــر مكتملــة.

علــى ســبيل املثــال، فــي حالــة مشــروع ينطــوي علــى مستشــفى 
جديــد، يمكــن للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحية في املنطقة 
حالــة  فــي  تنشــأ.  قــد  التــي  املحتملــة  العمــل  مشــكالت  تحديــد 
القــروض توســيع  مــا تدعــم  إقــراض القطــاع الخــاص، غالًبــا 
هــذه  مثــل  فــي  جديــد.  نشــاط  أو  بلــد  إلــى  التجاريــة  األعمــال 
الحــاالت، يمكــن للعمــال الحالييــن فــي املواقــع األخــرى للشــركة 
فــي  العماليــة  النقابــات  جانــب  إلــى  قيمــة،  معلومــات  تقديــم 

الشــركة. فيهــا  التــي ستتوســع  واملنطقــة  القطــاع 

علــى  فقــط  الدولــي  بالبنــك  الخاصــة  العمــل  حمايــة  تشــتمل 
أســلوب يشــجع مباشــرة استشــارة النقابــات العماليــة، لكنــه 
البيئــي واالجتماعــي  التقييــم  ُملــَزم: »عنــد إجــراء  يــزال غيــر  ال 
فيمــا  املشــروع  فــي  املحتملــة  القضايــا  أهميــة  علــى  واعتمــاًدا 
يتعلــق بالعمــال وظــروف العمــل، يمكــن التمــاس آراء منظمــات 

العمــال. » العمــال وممثلــي 

خطط العمل البيئية واالجتماعية

يمثــل االمتثــال ملجموعــة كاملــة مــن الضمانــات شــرطا قانونيــا 
للحصــول علــى قــروض مــن بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف. 
فــي  أيًضــا  واالجتماعيــة  البيئيــة  العمــل  خطــة  دمــج  يتــم 

القانونيــة. االتفاقيــة 

تحــدد خطــة العمــل هــذه املــكان الــذي قــد يكــون املقتــرض فيــه 
خــاص  اهتمــام  يســتحق  حيــث  أو  الضمانــات،  نطــاق  خــارج 
بنــاًء  الواجبــة.  العنايــة  خــالل  مــن  املحــددة  املخاطــر  بســبب 
علــى ذلــك، تــم تطويــر خطــة عمــل تحــدد الخطــوات املحــددة 
التــي يتعيــن علــى املقتــرض اتخاذهــا. بالنســبة للعمــال، يمكــن 
وتغييــر  البشــرية،  املــوارد  سياســات  تعديــل  ذلــك  يشــمل  أن 
خطــة  تصميــم  أو  املهنيــة،  والســالمة  الصحــة  إجــراءات 
إعــادة التخفيــض أو رســم خرائــط لسلســلة التوريــد الخاصــة 

الخطــوات.  بهــذه  النهائيــة مرفقــة  املواعيــد  بالشــركة. 

يمكــن لنقابــات العمــال أن تتدخــل مــع بنــوك التنميــة متعــددة 
علــى  الحفــاظ  فــي  العمــل  خطــط  فعاليــة  لضمــان  األطــراف 
 الكشــف 

ً
ضمانــات العمــل وظــروف العمــل الالئقــة. يتــم عــادة

عــن خطــة العمــل إلــى جانــب معلومــات أخــرى حــول املشــروع 
التنميــة  بنــك  إدارة  مجلــس  موافقــة  علــى  التصويــت  قبــل 
بعــد  أيًضــا  املتعــدد األطــراف. يمكــن أن تتغيــر خطــة العمــل 
التصويــت علــى املوافقــة، وخــالل مرحلــة التفــاوض النهائيــة 

قبــل توقيــع اتفاقيــة القــرض، وخــالل تنفيــذ املشــروع.

، فــإن فشــل 
ً
نظــًرا ألن عناصــر اإلجــراء مفصلــة ومقيــدة زمنيــا

لــه  يكــون  أن  يمكــن  العمــل  لخطــة  االمتثــال  فــي  املقتــرض 
تداعيــات فوريــة وأقــوى مــن انتهــاك الضمانــات. فــي املمارســة 
بانتظــام  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  تقبــل  العمليــة، 

للضمانــات.  الصغيــرة  املخالفــات 
ينــص البنــك الدولــي علــى أنــه »ســيتم تحديــد جميــع املتطلبــات 
بوضوح، بحيث ال يوجد أي غموض حول االمتثال والتوقيت 
والرصــد«. ينــص املعيــار1 مــن ضمانــات البنــك الدولــي علــى أن 
 خطــة االلتــزام البيئــي واالجتماعــي - كمــا تســميها خطــة عمــل 
فــي أقــرب وقــت ممكــن وقبــل تقييــم  - »ســيتم الكشــف عنهــا 

املشــروع.«



بــي63|42 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

افقة املجلس ووضع الصيغة النهائية والتنفيذ مو

 مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
ً
املشــاريع املقترحــة معتمــدة رســميا

الدولــة  الــذي توفــره  املــال  بمبلــغ  التصويــت موزونــة  قــوة  إن 
لبنــك التنميــة. ســيمثل معظــم املديريــن التنفيذييــن مجموعــة 
 .

ً
معقــوال اإلدارة  مجلــس  حجــم  علــى  للحفــاظ  البلــدان  مــن 

 
ً
علــى ســبيل املثــال، تضــم مجموعــة البنــك الدولــي 25 مديــرا

 .
ً
تنفيذيــا

مثــل  املشــروع،  جوانــب  املجلــس  مدخــالت  تغيــر  أن  يمكــن 
فــي  واالجتماعــي.  البيئــي  العمــل  خطــة  أو  االســتثمار  مقــدار 
العديــد مــن بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف، يوافــق املجلــس 
القانونــي  القــرض  اتفاقيــة  إبــرام  ويتــم  مبدئــي  مشــروع  علــى 
بعــد ذلــك. يمكــن صــرف األمــوال جميعهــا مــرة واحــدة أو علــى 
أن  األخيــر  للنهــج  يمكــن  الشــرائح.  أحياًنــا  تســمى  أقســاط، 
يوفــر مزيــًدا مــن التأثيــر املالــي لبنــك التنميــة املتعــدد األطــراف 
فــي  املشــروع.  فــي  العمــل  لضمانــات  الفعــال  التنفيــذ  لضمــان 
أعقــاب العديــد مــن قضايــا العمــل فــي شــركة أفيانــكا للخطــوط 
الجويــة، اتخــذت مؤسســة التمويــل الدوليــة تدابيــر لضمــان 
مراجعــة أفضــل للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة قبــل املوافقــة 

القــرض.  أقســاط  علــى 

تتــم املراقبــة مــن خــالل مجموعــة مــن التقاريــر املكتوبــة التــي 
يرســلها املقتــرض والزيــارات امليدانيــة التــي يقــوم بهــا موظفــو 
بنــك التنميــة املتعــدد األطــراف، ممــا يســاعد علــى التحقــق مــن 
املعلومــات الــواردة فــي تقاريــر املقتــرض. إذا فشــل املقتــرض فــي 
االلتــزام بالضمانــات، يمكــن التــذرع بالطبيعــة امللزمــة قانوًنــا 
 خارجًيــا 

ً
للمتطلبــات. ومــع ذلــك، غالًبــا مــا يتطلــب األمــر تدخــال

التنميــة  بنــوك  تتمكــن  حتــى  العماليــة  النقابــات  قبــل  مــن 
املتعــددة األطــراف مــن التصــرف بنــاء علــى أدلــة علــى انتهــاك 

العمــال. حقــوق 

تحديثــات  األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  بعــض  ســتوفر 
دوريــة، مثــل تقاريــر حالــة التنفيــذ والنتائــج التــي كشــف عنهــا 
البنــك الدولــي. تقــوم مؤسســة التمويــل الدوليــة واملؤسســات 
حــدوث  عنــد  العــام  اإلفصــاح  وثائــق  بمراجعــة  األخــرى 

التغييــرات.
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جدول أعمال النقابات العمالية لتحسين الضمانات

بنــوك  فــي  العمــل  ضمانــات  تضمــن  لــن  الحالــي،  شــكلها  فــي 
لحمايــة  األدنــى  الحــد  احتــرام  األطــراف  متعــددة  التنميــة 
العمــال. ولتحقيــق ذلــك، يجــب تعزيــز الضمانــات بشــكل كبيــر 

واإلنفــاذ. والتغطيــة  النطــاق  مســتويات:  ثالثــة  علــى 
النطاق

فــي حيــن تتوقــع ضمانــات العمــل الحــد األدنــى لحمايــة العمــال 
جانــب  إلــى  املهنيــة  والســالمة  الصحــة  تضميــن  خــالل  مــن 
األجــور ووقــت  إلــى  فــإن اإلشــارات  العمــل األساســية،  معاييــر 
العمــل غامضــة ومرنــة. تشــير العديــد مــن الضمانــات إلــى هــذه 
املوضوعــات فــي قســم يتعلــق بالشــروط واألحــكام، ولكنهــا تمنــح 
تفــرض  الدقيقــة.  املســتويات  تحديــد  علــى  القــدرة  املقتــرض 
مؤسســة التمويــل الدوليــة شــروط توظيــف معقولــة، بمــا فــي 

ذلــك ســاعات العمــل، تنــص علــى:

يمكــن تقييــم ظــروف العمــل وشــروط العمــل املعقولــة بالرجوع 
إلــى )1( الشــروط املوضوعــة للعمــل مــن نفــس النــوع فــي التجــارة 
فيهــا  ينفــذ  التــي  املنطقــة   / املنطقــة  فــي  املعنيــة  الصناعــة  أو 
بهــا  أخــرى معتــرف  أو مفاوضــات  اتفــاق جماعــي   )2( العمــل؛ 
فــي  العمــال  العمــل وممثلــي  األخــرى ألصحــاب  املنظمــات  بيــن 
 )4( أو  التحكيــم؛  قــرار   )3( املعنيــة؛  الصناعــة  أو  التجــارة 

التــي يحددهــا القانــون الوطنــي. الشــروط 

إلــى الضغــط علــى البنــوك إلدراج  تحتــاج النقابــات العماليــة 
حمايــة واضحــة للحقــوق األساســية فــي أجــور معيشــة مناســبة 
إنشــاء  أو  مراجعــة  فــي  القصــوى  العمــل  لســاعات  وحــدود 

العمــل. ضمانــات 

التدابيــر  مــن  العديــد  إلــى  حاجــة  هنــاك  نفســه،  الوقــت  وفــي 
لســد الثغــرات املوجــودة فــي ضمانــات العمــل الحاليــة، وتجنــب 
املشــاكل التــي نشــأت فــي التنفيــذ، واملواءمــة تماًمــا مــع معاييــر 
البنــك  علــى  يجــب  الخصــوص،  وجــه  علــى  الدوليــة.  العمــل 
الدولي أن يدمج معايير العمل األساســية في ضمانات العمل، 

اســتثناء. دون 
والعمــل  األطفــال  عمالــة  العمــل  ضمانــات  تحظــر  بينمــا 
القســري تماًمــا، فــإن حمايــة حريــة تكويــن الجمعيــات والحــق 

ينــص  الوطنــي.  بالقانــون  مشــروطة  الجماعيــة  املســاومة  فــي 
بنــك التنميــة اإلفريقــي فقــط بوضــوح، دون مؤهــل، علــى أن 

العماليــة. واألنشــطة  املنظمــات  يحتــرم  ســوف  املقتــرض 

أقســام  تتعامــل  التحذيــر.  هــذا  لديــه  آخــر  شــرط  يوجــد  ال 
القانــون  مســألة  مــع  الدولــي  بالبنــك  الخاصــة  التمييــز  عــدم 
ثــم  قاطــع،  بشــكل  التمييــز  تحظــر  مختلــف:  بشــكل  الوطنــي 
يتعــارض  ال  التــي  البلــدان  فــي  للمقترضيــن  تعليمــات  تصــدر 
فيهــا القانــون مــع أحــكام التصــرف »بمــا يتوافــق مــع متطلبــات 
هــذه الفقــرة إلــى أق�ضــى حــد ممكــن.« فيمــا يتعلــق بالصحــة 
الدوليــة  الصناعيــة  املمارســات  تعتبــر  املهنيــة،  والســالمة 
البنــك  إرشــادات  مثــل  الوطنيــة  عبــر  واملتطلبــات  الجيــدة 
الدولي بشأن الصحة والسالمة البيئية أو تشريعات االتحاد 
األوروبــي هــي النقطــة املرجعيــة، وليــس القانــون الوطنــي. هــذا 
يتجنــب املشــاكل مــع عــدم كفايــة قوانيــن الصحــة والســالمة 
 مــن ذلــك، يعــزز مســتوى 

ً
التــي تعــرض العمــال للخطــر. وبــدال

مــكان املشــروع.  النظــر عــن  بغــض  الكافــي والثابــت  الحمايــة 

 التغطية
تظــل قيــود سالســل التوريــد مقصــورة علــى العمــل القســري 
املهنيــة  والســالمة  الصحــة  ومخــاوف  األطفــال  وعمالــة 
تحــدث  التــي  الشــائعة  االنتهــاكات  يتجاهــل  هــذا  الخطيــرة. 
أشــكال  مــن  كافيــة  مجموعــة  ســتكون  التوريــد.  سالســل  فــي 
الحمايــة متوافقــة مــع معاييــر العمــل األساســية، ممــا يســاعد 
علــى ضمــان عــدم تعــرض عمــال سلســلة التوريــد للتمييــز أو 
انتهاكات لحرية تكوين الجمعيات واملفاوضة الجماعية. وسع 
نهــج األمــم املتحــدة النموذجــي للمعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة، 
وهــو مجموعــة إرشــادية مــن الضمانــات لتوجيــه العديــد مــن 
وكاالت األمــم املتحــدة، حمايــة عمــال سلســلة التوريــد ليشــمل 
حقــوق العمــال األساســية بموجــب معاييــر العمــل األساســية.

غالًبــا مــا تتضمــن مشــروعات بنــك التنميــة متعــدد األطــراف 
بنــاء  فــي  خاصــة  الباطــن،  مــن  التعاقــد  طبقــات  مــن  العديــد 
الخاصــة  العمــل  فــإن ضمانــات  ذلــك،  التحتيــة. ومــع  البنيــة 
بمؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية 
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فــي  التخفيــض.  متطلبــات  مــن  الخارجييــن  املقاوليــن  تســتثني 
ملتــرو  والتعميــر  لإلنشــاء  األوروبــي  البنــك  مــن  ممــول  توســع 
2018، أنهــى املقــاول مــن الباطــن بشــكل  فــي عــام  إســطنبول 

.
ً
350 عامــال مفاجــئ أكثــر مــن 

ال يوجــد لــدى البنــك الدولــي قســم مكافــئ بشــأن التخفيــض، 
علــى الرغــم مــن دور البنــك فــي تمويــل مشــاريع البنــاء التــي يمكــن 
أن تنطــوي علــى إقالــة جماعيــة، إمــا بســبب إعســار املقاوليــن 

أو نتيجــة إلنجــاز أعمــال البنــاء.

األوروبــي  البنــك  فــي  العمــل  لضمانــات   2019 تحديــث  تقــدم 
لإلعمار والتنمية في عدة مجاالت. على الرغم من أن األطراف 
الجماعــي،  الفصــل  شــرط  مــن  مســتثناة  تــزال  ال  الخارجيــة 
بـــ  املتعلقــة  املخاطــر  لتحديــد  املقتــرض  توجيــه  يتــم  أنــه  إال 
إلدارة  إجــراءات  ووضــع  والتســريح«،  واملشــاركة  »التوظيــف 
فيمــا  املوضوعــات.  هــذه  حــول  الخارجيــة  األطــراف  ومراقبــة 
يتعلــق بحريــة تكويــن الجمعيــات، تــم إضافــة بنــد ينــص علــى 
فــي حريــة  العمــال بحقوقهــم  إبــالغ  أنــه يجــب علــى املقترضيــن 

الجمعيــات. تكويــن 

يحتــوي اإلطــار البيئــي واالجتماعــي للبنــك اآلســيوي لالســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة علــى ثالثــة معاييــر فقــط. يتــم تنــاول العمــل 
واالجتماعيــة.  البيئيــة  واإلدارة  للتقييــم  األول  املعيــار  فــي 

الجديــد مقاربــة مماثلــة. التنميــة  بنــك  يســتخدم 

البنيــة  فــي  البنــك اآلســيوي لالســتثمار  إطــار عمــل  ال يحتــوي 
فقــط  ويذكــر  تماًمــا  مفصلــة  عمــل  ضمانــات  علــى  التحتيــة 
هــذا  بوضــوح.  محــددة  معاييــر  بــدون  العمــل  ظــروف  قضايــا 
الغمــوض وعــدم وجــود خصوصيــة هــو مشــكلة للتنفيــذ وفهــم 

للتوقعــات. املقتــرض 

يوفــر البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة حمايــة 
غيــر متكافئــة للعامليــن فــي مشــروعات القطــاع العــام مقارنــة 
بمشــروعات القطــاع الخــاص. يتــم توفيــر املتطلبــات لجميــع 
املهنيــة،  والســالمة  الصحــة  بشــأن  املشــروع  فــي  العامليــن 

الطــرق.  وســالمة  وبنــاء  األطفــال،  وعمــل  القســري  والعمــل 

تــم توســيع مجموعــة أوســع مــن العناصــر لتشــمل العامليــن 
فــي مشــاريع القطــاع الخــاص. ويشــمل ذلــك شــروط وأحــكام 
وآليــات  املناســبة  واإلجــازة  والراحــة  التمييــز  وعــدم  العمــل 
التظلــم وحريــة تكويــن الجمعيــات بموجــب القانــون الوطنــي. 
إذا كان »مصمًمــا  الخــاص إال  القطــاع  فــي  ُيعتبــر املشــروع  ال 
يســتبعد  خاصــة.  شــركة  قبــل  مــن  ا« 

ً
ومملــوك ومــداًرا  ومبنًيــا 

العامــة.  للرقابــة  الخاضعــة  أو  اململوكــة  الشــركات  التعريــف 
وهذا يعني أيًضا أن العمال الذين يستخدمهم مقاول خاص 
فــي مشــروع يكــون فيــه املقتــرض وكالــة حكوميــة يحصلــون علــى 

مســتوى منخفــض مــن الحمايــة.

قــدم اتحــاد النقابــات الدولــي مدخــالت حــول إنشــاء ضمانــات 
ووقــف ضــد  التحتيــة  البنيــة  فــي  لالســتثمار  اآلســيوي  البنــك 
التنميــة  بنــوك  مــن  غيرهــا  مــن   

ً
شــموال أقــل  معيــار  اعتمــاد 

الحمايــة.19   مــن  مســتويين  وقــدم  األطــراف  املتعــددة 

يضعــف قســم العامليــن فــي املجتمــع فــي معيــار البنــك الدولــي 
مــن حمايــة العمــال والظــروف والتنميــة ذاتهــا. يجــب أن توفــر 
البنــك الدولــي دائًمــا الحمايــة األساســية كمــا  مؤسســة مثــل 
فــي  فــي ضمانــات العمــل. يحتــوي قســم العامليــن  هــو موضــح 
املجتمع على مهلة كبيرة للمقترضين التخاذ قرار ضد تطبيق 
أجــزاء مــن الضمــان. وهــذا يعــرض العمــال للخطــر ويقلــل مــن 
تأثير املشــروعات من خالل خلق فرص عمل ســيئة، ال ســيما 
نقــص الخدمــات حيــث  مــن  تعانــي  التــي  الريفيــة  املناطــق  فــي 

تشــتد الحاجــة إلــى وظائــف عاليــة الجــودة.

 
 .اتحاد النقابات الدولي/ االتحادات العاملية ، »توصيات بشأن أحكام العمال في مشروع اإلطار البيئي واالجتماعي للبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية،« 22 أكتوبر 2015                            19 -
  
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/201510//aiib-esf.ituc-comment.1015.pdf



بــي63|45 نقا ليــل  د  : ف ا طــر أل ا ة  د متعــد لتنميــة  ا ك  بنــو يف  لعمــل  ا يــر  معا

يحقق العمال املاليزيون اعتراف نقابي رغم فشل مؤسسة التمويل الدولية في تطبيق ضمانات العمل
في إحدى االســتثمارات في شــركة بيلت بايبر Bilt Paper( ( ومصنعها للورق املاليزي، فشــلت مؤسســة التمويل الدولية في حســاب نمط 
موجــود مــن االنتهــاكات بالنســبة للعمــال مــن قبــل الشــركة وأهملــت املراقبــة الكافيــة وإنفــاذ ضماناتهــا. يتــم توثيــق املشــاكل بشــكل كامــل 
فــي تقريــر »شــركة عمــال البنــاء وعمــال الخشــب الدوليــة«، القــرض غيــر النظيــف: عندمــا خرقــت مؤسســة التمويــل الدوليــة عــن عمــد 

 )SFI( معاييــر العمــل الخاصــة بهــا لــدى املعهــد املالــي السويســري
بايبــر )شــركة باالربــور الصناعيــة املحــدودة/ مجموعــة أفانثــا( هــي شــركة هنديــة ســبق أن حصلــت علــى قــروض مــن مؤسســة  بيلــت 
التمويــل الدوليــة. فــي عــام 2014، اقترحــت مؤسســة التمويــل الدوليــة اســتثماًرا جديــًدا يشــمل مصنًعــا للــورق فــي ماليزيــا يعمــل باســم 
صبــاح فوريســت إندســتريز. طلــب العمــال فــي املنشــأة ألول مــرة االعتــراف بنقابتهــم فــي عــام 1990 ولكــن طلبهــم قوبــل بالرفــض. اشــترت 
شــركة بيلــت املصنــع فــي عــام 2007، وفــي عــام 2010، قــام العمــال بالتصويــت لالنضمــام إلــى نقابــة عمــال صبــاح لصناعــة األخشــاب 
)STIEU(. أمــرت الحكومــة املاليزيــة الشــركة باالعتــراف بالنقابــة، لكــن الشــركة طعنــت بالقــرار القضائــي لعــام 2012 وحصلــت علــى قــرار 
لصالحهــا. لقــد اتبعــوا هــذه املنــاورة القانونيــة بتشــكيل لجنــة استشــارية مشــتركة، وهــي محاولــة زائفــة لتقويــض االتحــاد ووضــع آليــة 
تســيطر عليهــا الشــركة. وفشــلت بعــد أن قاطعهــا العمــال. أصــرت اإلدارة أيًضــا علــى أنهــا لــن تعتــرف إال بنقابــة مهنيــة داخليــة، غيــر تابعــة 

ملنظمــة إقليميــة أو صناعيــة مثــل نقابــة عمــال صبــاح لصناعــة األخشــاب.
بســبب املخــاوف البيئيــة، تــم تصنيــف املشــروع فــي فئــة »أ« شــديدة الخطــورة. الحظــت املراجعــة البيئيــة واالجتماعيــة أن تكويــن النقابــات 
يمثــل »مصــدر قلــق رئي�ضــي للعمــال« وكانــت هنــاك ســنوات مــن املشــاحنات القانونيــة. أشــارت مؤسســة التمويــل الدوليــة بشــكل إيجابــي 
إلــى تشــكيل لجنــة استشــارية مشــتركة وذكــرت أن شــركة صبــاح فوريســت إندســتريز »التزمــت بعــدم معارضــة تشــكيل النقابــة وأنهــا 
ســتتخذ خطــوات لتســهيل تشــكيل النقابــة.« لــم يجــد أميــن مظالــم مستشــار االمتثــال التابــع ملؤسســة التمويــل الدوليــة أي دليــل علــى أن 

مؤسســة التمويــل الدوليــة حللــت مــا إذا كانــت اللجنــة االستشــارية أو املوقــف فــي اتحــاد داخلــي تتفــق مــع ضمــان العمــل.
نبهــت مؤسســات بريتــون وودز BWI( ( مؤسســة التمويــل الدوليــة إلــى املشــكالت التــي تواجههــا شــركة صبــاح فوريســت إندســتريز أثنــاء 
عمليــة تقييــم املشــروع، وبعــد فتــرة وجيــزة مــن اإلفصــاح العلنــي اســتخدمت بوابــة العمــل التابعــة ملؤسســة التمويــل الدوليــة لرفــع التنبيــه 
بشــأن الســلوك الراســخ املناهــض للنقابــة. وهــذا يوضــح أن اللجنــة االستشــارية املشــتركة واإلصــرار املتالعــب علــى النقابــة الداخليــة 
كانــت محــاوالت لحرمــان العمــال مــن حريــة تكويــن الجمعيــات. اختــارت إدارة مؤسســة التمويــل الدوليــة امل�ضــي فــي طلــب موافقــة مجلــس 
اإلدارة ولــم تفصــح عــن الشــكوى إلــى مجلــس اإلدارة عندمــا تمــت املوافقــة عليهــا فــي ســبتمبر 2014. قامــت مؤسســة التمويــل الدوليــة 
باســتثمار أســهم بقيمــة 100 مليــون دوالر فــي بيلــت بعــد أكثــر مــن شــهر بقليــل، قبــل التوصــل إلــى قــرار مــع النقابــة بشــأن الخطــوات 
املقبولــة للتقــدم. بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، ضاعفــت اإلدارة إجراءاتهــا املناهضــة للنقابــة بمذكــرة لجميــع املوظفيــن الذيــن يصــرون علــى 
وجــود نقابــة داخليــة. اســتخدمت اإلدارة مــرة أخــرى التكتيــكات القانونيــة لتأجيــل عمليــة معلقــة إلجــراء انتخابــات نقابيــة جديــدة فــي عــام 
ــا للوعــد بعــدم معارضــة 

ً
2015. فــي ظــل عــدم وجــود أي تغييــر فــي الســلوك املناهــض للنقابــة فــي شــركة صبــاح فوريســت إندســتريز، خالف

تشــكيل النقابــة، وعــدم اتخــاذ إجــراءات مــن مؤسســة التمويــل الدوليــة، تــم تقديــم شــكوى رســمية إلــى مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم 
لــدى مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي مايــو 2015.

2015 مــن أجــل االمتثــال  فــي ســبتمبر  عــدم اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل مؤسســة التمويــل الدوليــة ازداد ســوًء عندمــا أوقفــت املراقبــة 
للضمانــات، بنــاًء علــى طلــب الشــركة. ادعــت الشــركة أنهــا تعتــزم بيــع املصنــع، علــى الرغــم مــن عــدم حــدوث بيــع. وجــد أميــن مظالــم 
مؤسســة التمويــل الدوليــة أن هــذا التعليــق االســتثنائي للرصــد ال يتعــارض مــع التزامــات مؤسســة التمويــل الدوليــة. خلــص أميــن املظالــم 
»ســاهمت أوجــه القصــور فــي مراجعــة مؤسســة التمويــل الدوليــة واإلشــراف علــى هــذا املشــروع فــي نتائــج ســلبية ألصحــاب الشــكوى ... أبــرز 
العمــال املخــاوف بشــأن الزيــادات الســنوية فــي الرواتــب غيــر املدفوعــة، ومشــكالت الصحــة والســالمة، والرعايــة االجتماعيــة، والطبيــة 
... عضويــة نقابــة يمكنهــا التفــاوض نيابــة عــن العمــال فيمــا يتعلــق بهــذه األنــواع مــن القضايــا هــي حــق بموجــب القانــون الدولــي وهــي حــق 
معتــرف بــه فــي معاييــر األداء ملؤسســة التمويــل الدوليــة. تــم رفــض هــذا الحــق للعامليــن فــي صبــاح فوريســت إندســتريز ملــدة تزيــد علــى ثــالث 

ســنوات مــن تاريــخ اســتثمار مؤسســة التمويــل الدوليــة. »
بحلــول الوقــت الــذي صــدر فيــه التقريــر، كانــت بيلــت قــد باعــت صبــاح فوريســت إندســتريز. وعــدت إدارة مؤسســة التمويــل الدوليــة 
فــي املشــروعات املقترحــة بشــكل أفضــل عنــد عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة، وإشــراك املالــك  بتحديــد قضايــا حريــة تكويــن الجمعيــات 
الجديــد فــي املشــكالت التــي تواجههــا. لــم تتخــذ إدارة مؤسســة التمويــل الدوليــة أي خطــوات لتجنــب عمليــات تعليــق مماثلــة للرصــد فــي 
املســتقبل. فــي صبــاح فوريســت إندســتريز، صمــد العمــال مــع تســريح العمــال املؤقــت وبيــع املصنــع ليفــوزوا فــي انتخابــات نقابيــة عــام 

2018 فــي تصويــت ســاحق بأغلبيــة 6-680.
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 التنفيذ
ال يمكــن تنفيــذ الضمانــات الخاصــة باحتــرام معاييــر العمــل 
الدوليــة بنجــاح إال عندمــا يتــم إعــالم العمــال واملــدراء املعنييــن 
بشــكل كامــل، ويتــم تطبيــق العنايــة الواجبــة طــوال العمليــات 
حيــث يتــم دعمهــا مــن خــالل إجــراءات التظلــم لتنفيــذ العــالج. 

هنــا أيضــا، ال تــزال هنــاك أوجــه قصــور خطيــرة.

تكويــن  حريــة  بشــأن  الوطنــي  القانــون  إلــى  اللجــوء  يوفــر 
للمقترضيــن  كبيــًرا   

ً
مجــاال الجماعيــة  واملفاوضــة  الجمعيــات 

 فــي البلــدان التــي يتعــارض فيهــا 
ً
النتهــاك حقــوق العمــال عمــدا

التنميــة  بنــوك  رفضــت  لقــد  الدوليــة.  املعاييــر  مــع  القانــون 
أن  إلــى  تتصــرف  أن  األحيــان  بعــض  فــي  األطــراف  متعــددة 
تحــدث إجــراءات محكمــة محليــة غيــر فعالــة أو أن تأخــذ وقًتــا 
كافًيــا لتحليــل األعــذار الواهيــة التــي قدمهــا املقترضــون بشــأن 
القانــون الوطنــي. وفــي الوقــت نفســه، ال يتعــرض املقترضــون 
املثــال  ســبيل  علــى  الضمانــات-  ينتهكــون  الذيــن  واملقاولــون 
مــن خــالل فصــل العمــال املواليــن للنقابــة - لضغــوط لتغييــر 
 يمنــع العمــال مــن ممارســة 

ً
 ســلبيا

ً
ســلوكهم. هــذا يســبب تأثيــرا

حقوقهــم. 

توضــح االنتهــاكات الشــديدة وغيــر املبــررة، كمــا هــو الحــال مــع 
صبــاح فوريســت إندســتريز، الثغــرات التــي ال تــزال قائمــة فــي 
مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي ضمــان االمتثــال ألعــرق ضمانات 
العمــل. التحســينات ضروريــة بشــكل خــاص اســتجابة لنتائــج 

آليــات املســاءلة املســتقلة، كمــا حــدث فــي حالــة أفيانــكا.

إلــى  النقابــات  تدعــو  محــددة،  حــاالت  إثــارة  إلــى  باإلضافــة 
اتخــاذ إجــراءات منتظمــة فــي بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف 
لتحســين تنفيذ ضمانات العمل. وهذا يشــمل التشــاور بشــكل 
فــي إعــداد املشــروع وتنفيــذه.  النقابــات العماليــة  بيــن  أفضــل 
القطاعــات  لتحديــد  محســنة  إجــراءات  إلــى  حاجــة  هنــاك 
والبلــدان وحــاالت أخــرى بشــكل أفضــل حيــث توجــد مخاطــر 
عاليــة النتهــاكات حقــوق العمــال. إن مشــاكل تحديــد مخاطــر 
عاليــة النتهــاكات حقــوق العمــال تــؤدي إلــى مراقبــة غيــر كافيــة. 

يتــم إعطــاء أكبــر قــدر مــن االهتمــام فــي مجالــي العنايــة والرقابــة 

القســرية  والعمالــة  األطفــال  لعمالــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 
بســبب  ربمــا  املهنيــة.  والســالمة  والصحــة  التظلــم  وآليــات 
يتــم منــح حريــة  إلــى معرفــة املوظفيــن وتدريبهــم، ال  االفتقــار 
 .

ً
ــا ظاهريــا

ً
تكويــن الجمعيــات واملفاوضــة الجماعيــة إال اعتراف

حتــى عندمــا يتــم النظــر فــي قضايــا مثــل عــدم التمييــز وحريــة 
األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  فــإن  الجمعيــات،  تكويــن 
قــد تفشــل فــي طلــب تدابيــر ملموســة مــن املقترضيــن. التدبيــر 
وهــو  البشــرية.  املــوارد  دليــل  مراجعــة  طلــب  هــو  املعتــاد 
تدبيــر رمــزي يتجنــب الخطــوات األكثــر صرامــة، مثــل توجيــه 
جمــع  أو  النقابــات  أنشــطة  فــي  التدخــل  بعــدم  املشــرفين 
حــدوث  عــدم  لضمــان  الجنــس  حســب  املصنفــة  البيانــات 

والتعييــن. األجــور  فــي  تمييــز 

بنــوك  محفظــة  مــن  متزايــًدا  جــزًءا  املاليــون  الوســطاء  يمثــل 
التنميــة متعــددة األطــراف. بالنســبة لبنــوك التنميــة، يمكــن 
أن يعنــي ذلــك االســتعانة بمصــادر خارجيــة للمســؤولية التــي 
تقلــل مــن مخاطــر الســمعة والوقــت الــذي تقضيــه فــي املعاييــر 
االســتثمارات،  هــذه  تتبــع  يصعــب  واالجتماعيــة.  البيئيــة 
الوافــرة  االســتثمارات  علــى  العمــل  ظــروف  رصــد  ويصعــب 
اإلجــراءات  صياغــة  إعــادة  يجــب  الوســيط.  بهــا  يقــوم  التــي 
وظائــف  يوفــر  املالييــن  الوســطاء  اســتخدام  أن  مــن  للتأكــد 
 مــن تعزيــز 

ً
واســتثمارات جيــدة فــي االقتصــاد الحقيقــي، بــدال

االتجــاه العالمــي الضــار املتمثــل فــي التمويــل. ينبغــي أن يقــدم 
الوســطاء املاليــون مزيــًدا مــن اإلفصــاح فيمــا يتعلــق بظــروف 
بنــوك  تتحمــل  أن  وينبغــي  الفرعيــة،  املشــاريع  فــي  العمــل 
التنميــة املتعــددة األطــراف مســؤولية نشــطة فــي رصــد تنفيــذ 

الضمانــات. 

ال يوجــد لــدى العديــد مــن بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف 
أن  يمكــن  هــذا  املهنيــة.  والســالمة  الصحــة  فــي  واحــد  خبيــر 
يــؤدي إلــى موظفيــن ذوي خبــرة محــدودة وال يتــم تعييــن أوراق 
اعتمــاد للقيــام بمراقبــة واإلشــراف علــى القضايــا ذات الصلــة. 
 مــا يتــم تصميــم إجــراءات الصحــة 

ً
فــي إعــداد املشــروع، غالبــا

والســالمة املهنيــة مــن قبــل االستشــاريين. بــدون املتخصصيــن 
بنــوك التنميــة املتعــددة األطــراف  فــي الســالمة املهنيــة، فــإن 
غيــر قــادرة علــى تحديــد مــا إذا كان املقتــرض يتخــذ خطــوات 
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فــي الوقــت املناســب لحــل مخاطــر الســالمة. طلبــت النقابــات 
األخــرى  والبنــوك  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  مــن  العماليــة 

إنشــاء وظائــف دائمــة لخبــراء الصحــة والســالمة املهنيــة.

فقــط  التنفيــذ.  تحســين  فــي  أسا�ضــي  دور  العمــال  لنقابــات 
العمــال ونقاباتهــم لديهــم صــورة كاملــة عــن الواقــع علــى األرض. 
يمكــن القيــام بالكثيــر لتحســين املراقبــة، لكــن ال يمكنهــا أبــًدا 
التنميــة  بنــوك  علــى  يجــب  لذلــك،  يحــدث.  مــا  كل  التقــاط 
العماليــة  النقابــات  مــع  الحــوار  تحســين  األطــراف  متعــددة 
والعمــال طــوال دورة املشــروع لتجنــب االنتهــاكات أو معالجــة 
التــي  التظلــم  آليــات  تســاعد  أن  يمكــن  الفــور.  علــى  املشــاكل 
عندمــا  فقــط  لكــن  املشــكالت،  حــل  فــي  الضمانــات  تتطلبهــا 
نيــة ويلتــزم بعمليــة عادلــة.  العمــل بحســن  يتصــرف صاحــب 

جميــع  أن  مــن  للتأكــد  تدابيــر  العماليــة  النقابــات  تدعــم 
املتعــددة  التنميــة  بنــوك  أن  يدركــون  املشــروع  فــي  العامليــن 
العمــل.  تمــول املشــروع وحقوقهــم بموجــب ضمــان  األطــراف 
فــي عقــود العمــل أو  يمكــن أن يكــون هــذا مــن خــالل اإلدراج 
أثنــاء التدريــب التعريفــي أو الســالمة. املعلومــات االســتباقية 
هــي الطريقــة األكثــر فعاليــة لضمــان االمتثــال للضمانــات علــى 

الواقــع. أرض 

يمكــن دعــم تحســين الوصــول إلــى ســبل االنتصــاف مــن خــالل 
العمــال  إعــادة  مثــل  الحقــوق،  انتهــاك  عنــد  إجــراءات  فــرض 
مثــل  مواضيــع  فــي  النقابــة.  لتنظيــم  العمــل  عــن  املفصوليــن 
القــدرة علــى التوقــف عــن العمــل عندمــا يكــون هنــاك خطــر 
وشــيك، أو تقديــم شــكوى، تحظــر الضمانــات االنتقــام. ومــع 
 ملنع االنتقام. 

ً
ذلك، فإن هذا األمر الغامض قد ال يكون كافيا

التصحيحيــة  لألعمــال  إجــراءات  إلــى  الضمانــات  تفتقــر 
الســريعة.

يمكــن أن تكــون آليــات التظلــم علــى مســتوى املشــروع وســيلة 
ومــع  الشــواغل.  ومعالجــة  أفضــل  ممارســات  لتعزيــز  مفيــدة 

وجــود  عــدم  حالــة  فــي  محــدودا  هــذا  يكــون  أن  يمكــن  ذلــك، 
بيــن اإلدارة والعمــال وتوفــر  نقابــة تعمــل علــى موازنــة القــوة 
تدافــع  العمــل.  صاحــب  مــع  للتعامــل  مســتمر  عمــل  إطــار 
إدارة  بيــن  املشــتركة  التظلــم  لجــان  عــن  العماليــة  النقابــات 
العمــال املتضرريــن ممثــل مثــل  فــي أن يرافــق  العمــل والحــق 

نقابــي. أو وكيــل  العمــل  فــي  زميــل 

لقــروض  ملــزم  مطلــب  هــي  الضمانــات  أن  ذلــك،  مــن  األهــم 
مشــاريع التنميــة. ويجــب علــى بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف 
أن تتصــرف وفًقــا لذلــك وأن تســحب التمويــل عندمــا ينتهــك 
اإلجــراء  عكــس  ويرفضــون  العمــال  حقــوق  املقترضــون 

ومعالجتــه. 

وبنــك  األمريكيــة  للبلــدان  التنميــة  بنــك  فــي  الفــوز  معاييــر 
اآلســيوي التنميــة 

منــذ عــام 2006، كان هنــاك توســع مطــرد فــي ضمانــات العمــل. 
ال  األطــراف،  املتعــددة  التقليديــة  التنميــة  بنــوك  بيــن  مــن 
يوجــد لــدى بنــك التنميــة للبلــدان األمريكيــة ومصــرف التنميــة 

اآلســيوي ضمانــات ملزمــة لحمايــة حقــوق العمــال. 

أصــدر مكتــب التقييــم والرقابــة التابــع لبنــك التنميــة للبلــدان 
 عــن سياســة الضمانــات الحاليــة فــي عــام 

ً
األمريكيــة أ تقريــرا

2019، مــع اإلشــارة إلــى عــدم وجــود معيــار خــاص بالعمــال20.  
بنيــة  للبلــدان األمريكيــة عمليــة مراجعــة،  التنميــة  بنــك  بــدأ 
علــى  الضمانــات  مــن  جديــدة  مجموعــة  إليجــاد  واضحــة 
فــي  ذراعهــا  إن  الدوليــة.  التمويــل  مؤسســة  معاييــر  أســاس 
إقــراض القطــاع الخــاص، اســتثمارات بنــك التنميــة للبلــدان 
الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  معاييــر  ستســتخدم  األمريكيــة، 

بالكامــل.

 20 مكتب التقييم والرقابة ، بنك التنمية للبلدان األمريكية، »تقييم الضمانات البيئية واالجتماعية« ، مارس 2019 ، 
< https://publications.iadb.org/en/environmental-and-social-safeguards-evaluation > 
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فــي االعتــراف بأهميــة إعــالن  فــي البدايــة الطريــق  بعــد أن قــاد 
منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 1998 واتخــاذ خطــوات إلدمــاج 
التنميــة  بنــك  تراجــع  أنشــطته،  فــي  األساســية  العمــل  معاييــر 
لتنفيــذ  خطــوات  األخــرى  البنــوك  اتخــذت  حيــث  اآلســيوي 
فــي جميــع مشــاريعها مــن خــالل  معاييــر العمــل بشــكل شــامل 
العمــل  بقــوة  العماليــة  النقابــات  تدعــم  ملزمــة.  ضمانــات 
املشــترك املســتمر بيــن بنــك التنميــة اآلســيوي ومنظمــة العمــل 
الدوليــة بشــأن العناصــر املواضيعيــة املتعلقــة بجــدول أعمــال 
العمــل األساســية. وســيتم اســتكمال  الالئــق ومعاييــر  العمــل 
وتعزيزهــا  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  يبذلهــا  التــي  الجهــود  هــذه 
النقابــات  دعــت  لطاملــا  املشــاريع.  لقــروض  عماليــة  بضمانــة 
العماليــة فــي آســيا واملحيــط الهــادئ إلــى وضــع معيــار ملــزم. فــي 
عــام 2017، أنشــأ بنــك التنميــة اآلســيوي مكتــب عمــل لتعزيــز 

النقابــات.  مــع  التبــادل 

العامــة  الخدمــات  قبــل  مــن   2015 عــام  تقريــر  فحــص  لقــد 
الدوليــة تنفيــذ التــزام بنــك التنميــة اآلســيوي بمعاييــر العمــل 
وجــدت   21 الهنــد.  فــي  املتجــددة  الطاقــة  ملشــروع  األساســية 
العمــال  تمثــل  التــي  النقابــة  مشــاورة  فــي  ثغــرات  الدراســة 
فــي  األساســية  العمــل  معاييــر  وإدمــاج  املقتــرض،  وكالــة  فــي 
مســتندات القــروض. فــي مواقــع عمــل املشــروع، كانــت أماكــن 
متدنيــة  واملراحيــض،  الســكن  ذلــك  فــي  بمــا  العمــال،  ســكن 
وقائيــة  معــدات  يتلقــوا  لــم  العمــال  بعــض  موجــودة.  غيــر  أو 
خطــوط  مــن  بالقــرب  العمــل  بشــأن  إرشــادات  أو  شــخصية 
الطاقــة العاليــة التوتــر. تــم العثــور علــى أدلــة علــى دفــع أجــر 
تنتهــك   .

ً
معــا يعملــون  الذيــن  والزوجــات  لــألزواج  فقــط  واحــد 

مثــل هــذه الشــروط معاييــر العمــل األساســية وإجــراءات إدراج 
فــي قــرض بنــك التنميــة اآلســيوي.  النــوع االجتماعــي املطلوبــة 
ثغــرات  العماليــة  النقابــات  أجرتهــا  أخــرى  دراســات  وجــدت 
بمعاييــر  اللتزامــه  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  تنفيــذ  فــي  مماثلــة 

األساســية.  العمــل 

مالحظات ختامية

مــن خــالل التعبئــة النقابيــة املخصصــة، أصبحــت ضمانــات 
 
ً
 تشــغيليا

ً
العمــل التــي تدعــم حقــوق العمــال األساســية متطلبــا

متعــددة  التنميــة  بنــوك  معظــم  مــن  قــروض  علــى  للحصــول 
األطــراف. ســيكون تجديــد الدعــوة ضرورًيــا ملواءمــة الضمانــات 

مــع الحــد األدنــى لحمايــة العمــال.

مصــارف  مســاءلة  العماليــة  والنقابــات  العمــال  علــى  ويتعيــن 
اتخــاذ  يعنــي  وهــذا  واملقترضيــن.  األطــراف  متعــددة  التنميــة 
إجــراءات علــى أرض الواقــع للمطالبــة بظــروف عمــل عادلــة، 
األطــراف  املتعــددة  التنميــة  بنــوك  علــى  الضغــط  وكذلــك 
للضمانــات.  انتهــاكات  حــدوث  عنــد  كامــل  بشــكل  لالســتجابة 
أداة  الضمانــات  تكــون  أن  يمكــن  املســتويات،  جميــع  علــى 
لتنظيــم حقــوق العمــال والدفــاع عنهــا وبنــاء الســلطة والنضــال 

الالئــق. العمــل  خــالل  مــن  املســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن 

ســوف تســتمر النقابــات العماليــة فــي مطالبــة بنــوك التنميــة 
املتعــددة األطــراف باعتمــاد وتوســيع وتنفيــذ ضمانــات العمــل.

 PSI 21 ، »برنامج االستثمار في نقل الطاقة املتجددة في راجستان: دراسة عن امتثال بنك التنمية اآلسيوي الستراتيجية الحماية االجتماعية ومعايير العمل األساسية«:  ، 
< https://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/psi_report_on_rajasthan_adb_solar_project_dec2015.pdf
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الملحق 1: ضمانات العمل والموارد اإلضافية
إفصاحات املشروع

بنك التنمية األفريقي:
 https://www.afdb.org/en/projects-and-operations  

الفرنسية  •

بنك التنمية اآلسيوي: 
https://www.adb.org/projects  

بنك االستثمار في البنية التحتية اآلسيوية:
 https://www.aiib.org/en/index.html#  

بنك االستثمار األوروبي:
 https://www.eib.org/en/projects/index.htm  

الفرنسية  •

  البنك األوروبي لإلعمار والتنمية :     
         

https://www.ebrd.com/work-with-us/project-
finance/project-summary-documents.html  

مؤسسة التمويل الدولية:
 https://disclosures.ifc.org/  

بنك التنمية للبلدان األمريكية:
https://www.iadb.org/en/projects  

اإلسبانية   •
بنك التنمية للبلدان األمريكية: 

https://www.idbinvest.org/en/projects  

اإلسبانية  •

بنك التنمية الجديد:
 https://www.ndb.int/projects/  

البنك الدولي:
https://projects.worldbank.org/ و
 https://documents.worldbank.org  

الضمانات

مصرف التنمية األفريقي، الضمان التشغيلي 
5: ظروف العمل والصحة والسالمة، في نظام الضمانات 

 املتكامل:  

https://www.afdb.org/en/documents/document/
afdbs-integrated-safeguards-system-policy-
statement-and-operational-safeguards-34993/  

الفرنسية  •

بنك التنمية اآلسيوي، بيان سياسة الضمانات:
  https://www.adb.org/site/safeguards/main 

البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، اإلطــار البيئــي 
واالجتماعــي: 

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/
framework-agreements/environmental-social-
framework.html  

بنك االستثمار األوروبي، املعايير البيئية واالجتماعية: 

https://www.eib.org/en/publications/
environmental-and-social-standards.htm 

 
الفرنسية  •
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ظــروف   :2 األداء  شــرط  والتنميــة،  لإلعمــار  األوروبــي  البنــك 
األداء  ومتطلبــات  والعمــل،  العمــال 

البيئيــة  السياســة  فــي  واألمــن،  والســالمة  الصحــة   :4
 : عيــة الجتما وا

https://www.ebrd.com/news/publications/
policies/environmental-and-social-policy-esp.html  

العمــال  2: ظــروف  التمويــل الدوليــة، معيــار األداء  مؤسســة 
 - والعمــل 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_
site/sustainability-at-ifc/policies-standards/
p e r f o r m a n c e - s t a n d a r d s / p s 2  

الفرنسية   •
اإلسبانية  •

العربية  •

البيئيــة  السياســات  األمريكيــة،  للبلــدان  التنميــة  بنــك 
املراجعــة(:  )قيــد  واالجتماعيــة 

https://www.iadb.org/en/about-us/sector-policies-
and-sector-framework-documents  

اإلسبانية  •
الفرنسية  •

بنك التنمية الجديد، اإلطار البيئي واالجتماعي:

 https://www.ndb.int/wp-content/
themes/ndb/pdf/ndb-environment-social-
f r a m e w o r k - 2 0 1 6 0 3 3 0 . p d f  

البنك الدولي، املعيار البيئي واالجتماعي
واالجتماعــي  البيئــي  اإلطــار  فــي  والعمــل،  العمــال  ظــروف   :2  

الدولــي:  للبنــك 

https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/environmental-and-social-framework/
brief/environmental-and-social-standards  

اإلسبانية  •
الفرنسية  •

العربية  •

طرق مبسطة لالتصال النقابي
3(: البريــد  البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر )انظــر امللحــق 

اإللكترونــي:

TradeUnionCommunications@ebrd.com  

مؤسســة التمويــل الدوليــة، نمــوذج اتصــال للقضايــا بموجــب 
معيــار األداء 2 )بوابــة نقابــات العمــال، امللحــق 2(: 

https://ifcext.ifc.org/ifcext/CommentsPs2.nsf/
SurveyForm   OpenForm؟

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية   •

خدمة رد املظالم بالبنك الدولي:

 https://www.worldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-
redress-service  

اإلسبانية  •
الفرنسية  •
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العربية  •

آليات املساءلة املستقلة بالنسبة للشكاوى الرسمية
بنك التنمية األفريقي، آلية املراجعة املستقلة:

 https://www.afdb.org/en/about-us/organisational-
structure/independent-review-mechanism-irm/ 

الفرنسية  •

بنك التنمية اآلسيوي، آلية املساءلة:

 https://www.adb.org/site/accountability-
m e c h a n i s m / m a i n 

البنــك اآلســيوي لالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، آليــة الشــعب 
املتضــرر مــن املشــروع: 

https://www.aiib.org/en/policies-strategies/
operational-policies/policy-on-the-project-affected-
mechanism.html  

املشــروع  مســاءلة  آليــة  والتعميــر،  لإلنشــاء  األوروبــي  البنــك 
ســابًقا(: املشــروع  شــكاوى  )آليــة  املســتقلة 

 https://www.ebrd.com/work-with-us/project-
finance/project-complaint-mechanism.html  

بنك االستثمار األوروبي، آلية الشكاوى:

 https://www.eib.org/en/about/accountability/
complaints/index.htm  

وآليــة  املســتقل  التشــاور  األمريكيــة،  للبلــدان  التنميــة  بنــك 
: لتحقيــق ا

 https://www.iadb.org/en/mici/independent-
consultation-and-investigation-mechanism  

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

مؤسسة التمويل الدولية، مستشار االمتثال أمين املظالم:

 http://www.cao-ombudsman.org/  

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية  •

البنك الدولي، هيئة التفتيش:

 https://inspectionpanel.org/  

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية  •

بنك التنمية اآلسيوي

حقــوق  أجــل  مــن  اآلســيوي  التنميــة  بنــك  مــع  التعامــل   ،PSI
اآلســيوي: التنميــة  بنــك  لفهــم  النقابــات  دليــل  العمــال: 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/
documents/research/a_trade_union_guide_to_
understanding_adb_psi-2012.pdf

فــي  املتجــددة  الطاقــة  نقــل  فــي  االســتثمار  »برنامــج   ،PSI
اآلســيوي  التنميــة  بنــك  امتثــال  عــن  دراســة  راجســتان: 
الستراتيجية الحماية االجتماعية ومعايير العمل األساسية«:

 https://www.world-psi.org/sites/default/files/
attachment/news/psi_report_on_rajasthan_adb_
solar_project_dec2015.pdf  
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مــن  املمولــة  املشــروعات  فــي  العمــال  »حقــوق   ،PSI / FNV
بنــك التنميــة اآلســيوي فــي الهنــد: عــدم تنفيــذ معاييــر العمــل 

األساســية«:

 http://www.world-psi.org/sites/default/files/
documents/research/psi_book_jan.pdf   

دليل العمليات:

 https://www.adb.org/documents/operations-
manual  

استراتيجية الحماية االجتماعية:

 https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/32100/social-protection.
p d f  

الخطة التشغيلية للحماية االجتماعية، 2020-2014:

 https://www.adb.org/sites/default/files/
institutional-document/42704/files/social-
pr otect ion- opera t iona l- pla n.pdf  

البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية 
برنامــج الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة، 
نحــو  التحتيــة  البنيــة  فــي  لالســتثمار  اآلســيوي  البنــك  »طــرق 

عــدم املســاواة: دراســة حالــة جنســانية مــن غوجــارات«: 

https://www.pwescr.org/AIIBRoadstoInequalityfina
lreport.pdf  

البنك األوروبي لإلعمار والتنمية
مــن  إرشــادية  مذكــرة  واملعاييــر،  العمليــات  العمــال:  ســكن 
مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية: 

https://www.ebrd.com/downloads/about/
sustainabil i t y/Workers_accomodation.pdf 

التخفيــض وإعــادة الهيكلــة - قضايــا العمــال واملجتمــع، دليــل 
موجــز: 

https://www.ebrd.com/downloads/about/
sustainabil it y/retrenchment.pdf  

مؤسسة التمويل الدولية
مذكرة توجيهية بشأن معيار األداء 2:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/0d7a4480
498007faa1f7f3336b93d75f/Updated_GN22012-.
pdf؟MOD=AJPERES  

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية  •

بالــرق  املرتبطــة  املخاطــر  إدارة  الجيــدة:  املمارســة  مذكــرة 
الحديــث:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_
gpn_modernslaver y  
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واالجتماعــي  البيئــي  األداء  إدارة  الجيــدة:  املمارســة  مذكــرة 
للمقاوليــن:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_
escontractormanagement  

مذكرة املمارسة الجيدة: عدم التمييز وتكافؤ الفرص:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_
nondiscrimination   

مذكرة املمارسة الجيدة: إدارة التخفيض:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_
retrenchment   

مــكان  فــي  األطفــال  عمــل  معالجــة  الجيــدة:  املمارســة  مذكــرة 
التوريــد: وسلســلة  العمــل 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_
childlabor  

قيــاس وتحســين أداء معاييــر العمــل الخاصــة بــك: دليــل معيــار 
األداء 2 الخــاص بظــروف العمــال و العمــل:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/
sustainability-at-ifc/publications/publications_
handbook_laborstandardsperformance  

البنك الدولي

 2 البيئــي واالجتماعــي  املعيــار  والقوالــب،  التوجيهيــة  املذكــرة 
:)ESS 2(

https://projects.worldbank.org/en/projects-
operations/environmental-and-social-framework/
brief/environmental-and-social-framework-
resources

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية  •

علــى  القائــم  العنــف  معالجــة  الجيــدة:  املمارســات  مذكــرة 
النــوع االجتماعــي فــي تمويــل مشــروعات االســتثمار التــي تشــمل 

الكبــرى – املدنيــة  األعمــال 
http://documents.worldbank.org/curated/
en/399881538336159607/Environment-and-
Social-Framework-ESF-Good-Practice-Note-on-
Gender-based-Violence-English.pdf  

أخرى
مؤسســات تمويــل التنميــة األوروبيــة / جمعيــات إيرجــون، » 

العمــل الالئــق ومؤسســات تمويــل التنميــة«: 
https://ergonassociates.net/publication/decent-
work-and-development-finance2/  

اتحــاد النقابــات الدولــي، معاييــر العمــل فــي اإلقــراض الجماعــي 
للبنــك الدولــي الــدروس املســتفادة والخطــوات التاليــة: 

https://www.ituc-csi.org/labour-standards-in-
world-bank  

الفرنسية  •
اإلسبانية  •

العربية  •
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الملحق 2: بوابة عمال مؤسسة التمويل الدولية
مؤسسة التمويل الدولية: نموذج اتصال للمشكالت بموجب معيار األداء 2

https://ifcext.ifc.org/ifcext/CommentsPs2.nsf/SurveyForm?OpenForm 
بيــن  مســتمر  لحــوار  نتيجــة  وهــي  العماليــة.  والنقابــات  الدوليــة  التمويــل  مؤسســة  بيــن  للتواصــل  مخصصــة  الصفحــة  هــذه 
 تــم تصميمــه لتســهيل املشــاركة الفعالــة لنقابــات 

ً
مؤسســة التمويــل الدوليــة واالتحــادات العامليــة. وهــي تدعــم إجــراًء جديــدا

عمــال مؤسســة التمويــل الدوليــة فــي املشــروعات التــي تمولهــا مؤسســة التمويــل الدوليــة، ولتنظيــم وتســريع اســتجابة مؤسســة 
التمويــل الدوليــة التصــاالت النقابــة بشــأن معيــار األداء 2. إنهــا جــزء مــن جهــود مؤسســة التمويــل الدوليــة لزيــادة تعزيــز تطبيــق 

معيــار األداء 2 علــى املســتوى املحلــي.
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الملحق 3: آلية اتصال النقابات العمالية لدى البنك األوروبي لإلعمار والتنمية

يتبــع هــذا القالــب وعنــوان البريــد اإللكترونــي املخصــص لنقابــات العمــال لرفــع املخــاوف مباشــرة مــع البنــك األوروبــي لإلعمــار 
والتنميــة نهــج بوابــة مؤسســة التمويــل الدوليــة

إرسال النموذج املكتمل إلى: 
  TradeUnionCommunications@ebrd.com

نشــكرك علــى االتصــال بنــا. مــن أجــل تعزيــز فهمنــا للمشــكلة التــي لفتــت انتباهنــا إليهــا، نطلــب منــك إكمــال النــوذج أدنــاه وإعادتــه 
إلينــا فــي أقــرب وقــت ممكــن. بمجــرد اســتالمه، سنشــارك هــذه املعلومــات مــع النقابــات الدوليــة / اتحــاد النقابــات الدولــي مــن 
أجــل مناقشــة كيفيــة املتابعــة بالنظــر للمســاعدة فــي حــل املشــكلة املعنيــة. سنســتخدم هــذه املعلومــات أيًضــا عنــد التعامــل مــع 

الشــركة موضــوع هــذا البــالغ.

يرجى تأكيد أنك تفوض البنك األوروبي لإلعمار والتنمية ملشاركة هذه املعلومات وهويتك مع النقابات العاملية:

 O نعم   O ال

يرجى تأكيد أنك تفوض البنك األوروبي لإلعمار والتنمية ملشاركة هويتك مع الشركة موضوع بالغك:

O ال  O نعم  
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يرجى تقديم املعلومات التالية )يشار إلى املعلومات اإللزامية بالرمز *(: 

الردالسؤال #

االسم األول :1

اسم العائلة:

عنوان بريد الكتروني*: 

اسم الشركة موضوع هذا البالغ*: 2

موقع / مصنع / عملية محددة ذات صلة بهذا البالغ*: 

ا(:
ً
رقم مشروع البنك األوروبي لإلعمار والتنمية )إذا كان معروف

اسم النقابة التي بدأت هذا البالغ*: 3

بلد عمل النقابة*: 

O الهل لدى النقابة تمثيل للقوى العاملة في الشركة*؟ 4 O نعم 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي نسبة القوى العاملة التي تمثلها النقابة*؟ 

يتم تقديم البالغ نيابة عن: 5

مجموعة من املوظفين املنتمين للنقابة،  )a(  

مجموعة من املوظفين غير النقابيين، أو  )b(  

اتحاد نقابة العمال.  )c(  

إذا كان هناك خيار آخر، يرجى تحديد االهتمام أو الرابط:  )d(  
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6
صــف اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الشــركة التــي تعتبــر فــي حالــة عــدم امتثــال لألحــكام املنصــوص 

عليهــا فــي متطلبــات األداء الخاصــة بالبنــك األوروبــي لإلعمــار والتنميــة 2 و 4*: 

املوظفون املتأثرون هم:.7

)a( عاملون أساسيون

)b( عمال متعاقدون

)c( عمال متعاقدون من الباطن

)d( عمال سلسلة التوريد

عدد املوظفين املتأثرين بموجب هذا البالغ:* 8

O الهل كان هناك أي نقاش مع الشركة حول موضوع هذا البالغ؟*9 O نعم 

إذا كانت اإلجابة بنعم، قم بتقديم تفاصيل املناقشة مع الشركة والوضع الحالي للمناقشة.  )a(

إن كانت اإلجابة بال: ملاذا ال؟  )b(

O الهل تم تمرير موضوع هذا البالغ من خالل آليات التظلم الداخلية أو القطرية لحلها؟*10 O نعم 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم التفاصيل، بما في ذلك نوع اآلليات املستخدمة والتواريخ والقرار  )a(

O الهل تمت مراجعة موضوع هذا البالغ من قبل محكمة قانونية أو محكمة إدارية؟*11 O نعم 

إذا كانت اإلجابة بنعم، قم بتقديم التفاصيل، بما في ذلك نوع وتواريخ اإلجراءات والحالة الحالية  )a(

12
العامليــة )مكتــب واشــنطن  النقابــات  مــع  البــالغ  هــل تمــت مناقشــة موضــوع هــذا   

* ؟ ) صمــة لعا ا

O نعم  
O ال

O ال أعرف

معلومات إضافية ذات صلة بهذا البالغ:13  
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الملحق 4: نموذج رسالة شكوى آللية مساءلة مستقلة

تم إنشاء هذه الرسالة النموذجية من قبل مستشار االلتزام أمين املظالم في مؤسسة التمويل الدولية ولكن يمكن اعتمادها 
لتقديم الشكاوى مع آليات املساءلة املستقلة األخرى.  

أنا / نحن، _____________________________________________، 
أقدم شكوى بخصوص مشروع _____________________________، 

املوجود في _________________________________.
يتم تقديم هذه الشكوى نيابة عن ____________________________ )تجاهل إن لم يكن ينطبق(.

أنا /نحن نعيش في املنطقة املعروفة باسم ____________________________ )بينها على خريطة
ملحقة إن أمكن(. 

يمكن االتصال بي/ بنا من خالل العنوان التالي، وأرقام الهاتف والفاكس
والبريد اإللكتروني:

-------------------------------------------------------------
عنوان الشارع

-------------------------------------------------------------
العنوان البريدي )إذا كان مختلًفا عن عنوان الشارع(

-------------------------------------------------------------
 البلد         الرمز البريدي

-------------------------------------------------------------
الهاتف     الفاكس     البريد اإللكتروني

أنا / نحن ال نرغب في الكشف عن هويتنا )تجاهل إن لم ينطبق(.
لقد تأثرت / تأثرنا أو من املحتمل أن نتأثر باآلثار االجتماعية أو البيئية للمشروع

بالطريقة )الطرق( التالية: ____________________

إذا كان ذلك ممكنا، يرجى تقديم املعلومات التالية: 
وصف السم وموقع وطبيعة املشروع )يرجى تقديم خريطة، إن أمكن(.  -

وصف لإلجراء الذي اتخذته/ اتخذناه ملحاولة حل هذه املشكالت )بما في ذلك التواريخ، إن أمكن(.  -
ا مــن 

ً
قائمــة الشــخص )األشــخاص( اآلخريــن الذيــن اتصلــت/ اتصلنــا بهــم فــي محاولــة لحــل هــذه املشــكالت )أرفــق نســخ  -

أمكــن(. إن  املراســالت، 
أي حقائق أخرى ذات صلة لدعم هذه الشكوى.  -



باإلضافة إلى ذلك، يرجى اإلجابة على السؤال التالي: 
أنا / نحن نود أن نرى هذه الشكوى تم حلها بالطريقة التالية: _______________________  -

ملحوظــة: ســوف يحافــظ مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم علــى ســرية هويــة املشــتكين إذا طلــب منهــم ذلــك، لكنــه لــن يقبــل 
شــكاوى مجهولــة. يمكــن أيًضــا تقديــم املــواد علــى أســاس ســري لدعــم الشــكوى ولــن يتــم اإلفــراج عنهــا دون موافقــة الطــرف الــذي 

أرســلها.
يجــب أن يكــون مقدمــو الشــكوى علــى درايــة بــأن األطــراف املتأثــرة األخــرى، بمــا فــي ذلــك الشــركة وموظفــو مؤسســة التمويــل 
 بجوهــر الشــكوى. يجــب أن يحــدد مقدمــو الشــكوى إلــى مستشــار االمتثــال أميــن املظالــم مــن 

ً
الدوليــة، ســيتم إخطارهــم عــادة

البدايــة أيــة معلومــات ال يرغــب أصحــاب الشــكوى فــي الكشــف عنهــا. ســيتم االتفــاق علــى عمليــة معالجــة الشــكوى مــع صاحــب 
الشــكوى.
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