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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 
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