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المقدمة
 .1يقر معيار األداء رقم  2بأن مواصلة النمو االقتصادي عن طريق إتاحة توفير فرص العمل وتوليد الدخل ال بد أن ُتوازنھا حماية حقوق
العمال .إذ تمثل القوى العاملة ،بالنسبة ألي نشاط عمل ،أحد األصول القيّمة ،كما تشكل العالقة بين العمال واإلدارة عنصراً رئيسيا ً من العناصر
المؤدية التي تؤدي الستدامة الشركة .ذلك أن عدم ترسيخ وتدعيم العالقة السليمة بين العمال واإلدارة يمكن أن يقوض يؤدي إلى ھدم مشاعر
االلتزام لدى العامل ويحول دون استبقائه في العمل كما يمكن أن يعرض المشروع للخطر .وعلى النقيض من ذلك ،فإنه ففي ظل العالقة البناءة
بين العمال واإلدارة والمساواة في معاملة العمال وتھيئة أوضاع العمل الصحية والمأمونة لھم ،يمكن أن تحقق اللجھات المتعاملة مع مؤسسة
التمويل الدولية تحقيق منافع ملموسة مثل تعزيز كفاءة وإنتاجية عملياتھا.
 .2استرشدت المتطلبات الواردة في ھذا المعيار لألداء استرشاداً جزئيا ً بتوجيھات بعدد من االتفاقيات والصكوك والمعاھدات الدولية ،بما في
1
ذلك االتفاقيات والصكوك والمعاھدات المنبثقة الصادرة عن منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة.

األھداف






حماية حقوق العمال وترسيخ العالقة ما بين العامل واإلدارة والمحافظة عليھا واالرتقاء بھا
تعزيز االمتثال االلتزام بالقوانين للقوانين الوطنية المعنية الخاصة بالتوظيف والعمال
تشجيع العناية الواجبة في المجاالت التي توجد فيھا مخاطر تحيط بالعمال ،مثل العمال المھاجرين ،والعمال الذين تقوم
أطراف ثالثة بالتعاقد معھم ،والعمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الخاصة بالجھة المتعاملة.
حماية القوى العاملة من خالل معالجة قضايا عمالة األطفال والعمل الجبري
تعزيز أوضاع العمل المأمونة والصحية ،وحماية صحة العمال وتحسينھا

نطاق التطبيق
 .3يتحدد تطبيق يتم إرساء مبادئ قابلية انطباق ھذا المعيار خالل أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار البيئية واالجتماعية التقييم االجتماعي
والبيئي ،بينما تتم إدارة تنفيذ اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات ھذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية في الجھة المتعاملة
مع المؤسسة المعني باإلدارة االجتماعية والبيئية .ويوضح معيار األداء رقم  1المتطلبات المتصلة الخاصة بنظام التقييم واإلدارة .بعملية التقييم
االجتماعي والبيئي ونظام اإلدارة االجتماعية والبيئية.
.4

2

وينطبق ھذا المعيار األداء ھذا على العمال الذين تم توظيفھم أو التعاقد معھم بصورة مباشرة من قِبَل الجھة المتعاملة.

 .5فيما يتعلق بالعمال الذين تقوم أطراف ثالثة بتعيينھم للعمل في الموقع أو لدعم المشروع ،يتعين على الجھة المتعاملة اتباع الخطوات
المحددة بالفقرتين  22و 23من ھذا المعيار األداء ھذا.
.6

3

بالنسبة للموردين الرئيسيين ،يتعين على الجھة المتعاملة اتخاذ الخطوات المحددة بالفقرة  24من ھذا المعيار األداء ھذا.

المتطلبات

 1تتمثل ھذه االتفاقيات الدولية فيما يلي:
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87المتعلقة الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم )النقابي(
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29الخاصة المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  105الخاصة المتعلقة بإلغاء العمل الجبري
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138الخاصة المتعلقة بالحد األدنى لسن )االستخدام(
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182الخاصة المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمالةل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليھا
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  100الخاصة المتعلقة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  111الخاصة المتعلقة بالتمييز في االستخدام والمھنة
اتفاقية األمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الطفل ،المادة 32.1
2يستخدم مصطلح "عامل "بصفة عامة مع في معيار األداء ھذا لوصف الفرد الذي يعمل بموجب أحد أشكال عالقة العمل مع الجھة المتعاملة أو المقاول أو المقاول
من الباطن .من الممكن أن تكون عالقة العمل مؤقتة أو دائمة.
 3الموردون الرئيسيون ھم أوالئك الموردون الذين ينتمون إلى الطبقة األولى والذين يوفرون السلع أو المواد الضرورية لتأدية العمل الرئيسي.
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أوضاع العمل وإدارة العالقات العمالية

سياسات وإجراءات الموارد البشرية
 .7سوف ستكون سياسة الموارد البشرية واإلجراءات التي تتبعھا وتنفذھا الجھة المتعاملة مع المؤسسة متناسبة مع حجم ھذه الجھة واأليدي
العاملة لديھا عالوة على تحديدھا منھج إدارة شؤون العمال بما يتسق يتماشى مع متطلبات ھذا المعيار والقانون الوطني.
 .8تقدم الجھة المتعاملة للعمال معلومات موثقة تتعلق حول بحقوقھم التي يكفلھا القانون الوطني للعمال والتوظيف وأية اتفاقيات جماعية
معمول بھا ،بما في ذلك حقوقھم المتعلقة بساعات العمل واألجور وراتب العمل اإلضافي خارج ساعات الدوام الرسمي والتعويض والمزايا.

أوضاع العمل وشروط التوظيف
 .9عندما تكون الجھة المتعاملة مع المؤسسة طرفا ً في اتفاقية مبرمة مع منظمة عمالية بشأن المفاوضة الجماعية ،فإنه فالبد من احترام مثل
ھذه االتفاقيات .وفي حالة عدم وجود الحاالت التي ال توجد فيھا مثل ھذه االتفاقيات ،أو أنھا كانت موجودة لكنھا ولكن ال تتطرق إلى تتناول
4
أوضاع العمل وشروط التوظيف ،ينبغي على الجھات المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتھيئة أوضاع عمل معقولة مناسبة وشروط توظيف
متمشية ،كحد أدني ،مع القانون الوطني.
 .10حيثما عند يتم تشغيل عمال مھاجرين ،عندئذ ينبغي يجب التعاقد معھم بشروط وأحكام مماثلة لتلك للشروط واألحكام المطبقة على العمال
غير المھاجرين عند التعاقد معھم على أعمال مماثلة.
 .11حيثما عندما تقدم توفر الجھة المتعاملة أو أطراف ثالثة تعمل بالمشروع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر السكن للعمال الذين يشملھم
مجال ھذا المعيار األداء ھذا ،يتعين على الجھة المتعاملة وضع وتنفيذ سياسات معنية خاصة بجودة السكن وإدارته وتقديم وتوفير الخدمات
األساسية ومن بينھا المياه والصرف الصحي ،وفي حاالت معينةبعض الحاالت ،توفير الرعاية الطبية .وينبغي أن تقدم الخدمات بأسلوب يتفق
ومبادئ مع مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص.

المنظمات العمالية
 .12في البلدان الدول التي يقر يعترف قانونھا الوطني بحقوق العمال في تكوين منظمات يختارونھا دون تدخل ،وكذلك حقھم في االنضمام
إليھا ،وحقھم في المفاوضة الجماعية ،يجب على الجھة المتعاملة مع المؤسسة أن تمتثل للقانون الوطني .وحيثما وعندما يقوم القانون الوطني
بفرض قيود كبيرة على منظمات العمال ،فإن الجھة المتعاملة مع المؤسسة لن تفرض قيوداً حول وضع ابتكار العمال لوسائل بديلة للعمال
للتعبير عن مظالمھم ولحماية حقوقھم فيما يتعلق بأوضاع العمل وشروط التوظيف .يجب على الجھة المتعاملة عدم السعي إلى التأثير أو السيطرة
داع.
على تلك الوسائل أو السيطرة عليھا بدون ٍ
 .13في أي من الحالتين في الفقرة  12من ھذا المعيار األداء ھذا ،وفي حالة صمت عدم تطرق القانون الوطني لھذه الحاالت بعدم اشتماله
على أية نصوص ذات عالقة ،فإن الجھة المتعاملة مع المؤسسة ستمتنع عن إثناء العمال عن تكوين منظمات عمالية يختارونھا أو االنضمام إليھا
أو ممارسة المفاوضة الجماعية ،ولن تمارس أي شكل من أشكال التمييز أو االنتقامات الثأرية ضد العمال الذين يشاركون ،أو يسعون لالشتراك،
في مثل ھذه المنظمات واالنخراط في المفاوضة الجماعية .بما يتفق والقانون الوطني ،يتعين على الجھة المتعاملة التعاقد المشاركة مع ممثلي
ھؤالء العمال والمنظمات العمالية وتزويدھم في الوقت المناسب بالمعلومات الالزمة للتفاوض المثمر .ويتوقع من منظمات العمال أن تكفل
التمثيل العادل للعمال في مكان العمل.

عدم التمييز وتكافؤ الفرص
 .14لن تقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة باتخاذ قرارات التعيين والتوظيف على أساس سمات األفراد وصفاتھم الشخصية التي ليست لھا أية
عالقة بالمتطلبات والشروط األساسية الخاصة بالوظيفة .وسوف تستند عالقة العمل من جانب الجھة المتعاملة إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة
ً
شاملة األجور والمزايا(
في المعاملة ،وعدم التمييز بشأن في أي جانب من جوانب عالقة العمل ،مثل إجراءات التعيين والتوظيف والتعويضات )
وأوضاع العمل وشروط التوظيف والحصول على التدريب والترقية وإنھاء الخدمة أو اإلحالة للتقاعد على المعاش واإلجراءات والممارسات
التأديبية .وستتخذ الجھة المتعاملة من التدابير ما يمنع وقوع حاالت تحرش و/أو تخويف و/أو استغالل والتصدي لھا ،ال سيما فيما يتعلق بالنساء.
وتنطبق وتسري مبادئ عدم التمييز على العمال المھاجرين.
 .15وفي البلدان الدول التي ينص فيھا القانون على عدم التمييز في االستخدام التشغيل ،سوف تمتثل الجھة المتعاملة ألحكام القانون الوطني.
وحيثما وفي الحاالت التي ال تتضمن فيھا القوانين الوطنية أية نصوص بشأن عدم التمييز في االستخدام التشغيل ،فإن الجھة المتعاملة مع
المؤسسة سوف تقوم بتلبية متطلبات ھذا المعيار .وفي الظروف التي ال يتفق فيھا القانون الوطني مع ھذا المعيار األداء ھذا ،يتعين على الجھة
 4من أمثلة شروط العمل وأحكام التوظيف األجور والمزايا؛ والخصومات من األجور؛ وساعات العمل؛ وترتيبات وتعويضات ساعات العمل اإلضافية؛ وفترات
الراحة؛ وأيام الراحة؛ واإلجازات المرضية وإجازات الوضع واإلجازات االعتيادية أو العطالت الرسمية .
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المتعاملة إجراء عملياتھا بما يتفق ومغزى ومدلول الفقرة  13أعاله دون أن يتناقض ذلك مع القوانين السارية .إن التدابير الخاصة المتخذة
لتوفير الحماية أو المساعدة في معالجة حاالت تمييز سابقة أو اختيار خاص لوظيفة معينة استناداً إلى المتطلبات التي يقتضيھا شغل الوظيفة أو
تشجيع العمالة المحلية ،ال سيما بالنسبة ألولئك األفراد أو المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر ،ال تعتبر من قبيل التمييز عندما تكون متسقة
مع القانون الوطني.

تخفيض النفقات
5

 .16حيثما عندما تقترح الجھة المتعاملة إجراء عمليات تسريح جماعي ،ينبغي يجب إجراء تحليل للبدائل المتاحة لخفض النفقات .وإذا لم
يسفر التحليل عن بدائل لتخفيض النفقات ،يجب في ھذه الحالة عندئذ يتم وضع خطة لخفض النفقات وتطبيقھا من أجل التخفيف من اآلثار السلبية
لعملية خفض النفقات على العمال .وسوف ترتكز خطة تخفيض النفقات على مبدأ عدم التمييز ،وتعكس نتائج التشاور بين الجھة المتعاملة
والعمال والمنظمات العمالية ،والحكومة حيثما يكون ذلك مالئما ً .وسيتعين على الجھة المتعاملة االمتثال االلتزام لبكافة المتطلبات القانونية
والتعاقدية المتعلقة بإخطار السلطات العامة وتقديم المعلومات للعمال والتشاور معھم ومع منظماتھم.
 .17ينبغي على الجھة المتعاملة ضمان حصول كل جميع العمال على مدفوعات نھاية الخدمة التي يفرضھا القانون واالتفاقيات الجماعية وقت
استحقاقھا وسداد جميع المستحقات المتبقية ومزايا الضمان االجتماعي واشتراكات المعاشات ومزاياه للعمال وقت تسريحھم أو قبله.

آلية المظالم التعامل مع التظلمات والشكاوى
 .18تقوم الجھة المتعاملة بتوفير آلية لمظالم للتعامل مع تظلمات العمال )ومنظماتھم إن وجدت( للنظر في القضايا المعقولة المناسبة المتعلقة
بمكان العمل .وسوف تقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة بإبالغ العمال بشأن آلية المظالم التعامل مع التظلمات في وقت عند التوظيف التعيين،
وتسھيل الوصول إلى ھذه اآللية واستخدامھا .وينبغي ويجب أن تنطوي تتضمن ھذه اآللية على مستوى إداري مناسب ومعالجة القضايا على
الفور ،باستخدام عملية مفھومة وشفافة تقدم المعلومات التقييمية في الوقت المناسب إلى أصحاب الشأن دون تعريضھم ألية عقوبات .وال يجب أن
تحول ھذه اآللية دون الوصول إلى العالجات الحلول القضائية أو اإلدارية األخرى التي قد تكون متاحة بموجب أحكام القانون أو عن طريق
إجراءات خاصة بالتحكيم أو أي بدائل يل أخرى آلليات المظالم التظلم يتم تقديمھا من خالل اتفاقيات المفاوضة الجماعية .ويجب على الجھة
المتعاملة ضمان إمكانية وصول العاملين الذين تم التعاقد معھم من قِبَل أطراف ثالثة والمشمولين في الفقرتين  22و 23من معيار األداء ھذا إلى
آلية مناسبة للمظالم للتعامل مع التظلمات.

حماية القوى العاملة

عمالة األطفال
 .19تتعھد الجھة المتعاملة مع المؤسسة بعدم تشغيل األطفال في أية أعمال تتسم بطبيعتھا باالستغالل االقتصادي أو في أداء أي عمل يرجح أن
يعرض الطفل لألخطار أو يمثل تشويشا ً وإعاقة لتعليم الطفل ،أو يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو
االجتماعي .وحيثما وفي الحاالت التي تتضمن فيھا القوانين الوطنية أحكاما ً خاصة بتشغيل األحداث القاصرين ،فإن الجھة المتعاملة مع المؤسسة
سوف تحترم تلك القوانين المرعية السارية .ولن يتم تشغيل األطفال دون سن  18عاما ً في أية أعمال تؤدي إلى تعريض ھؤالء األطفال
لألخطار .وتخضع كافة أعمال األشخاص الذين تقل أعمارھم عن  18سنة لتقييم مالئم للمخاطر ولرقابة منتظمة على الظروف الصحية
وظروف العمل وساعات العمل.

العمل الجبري
 .20لن تقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة بممارسة العمل الجبري الذي يتكون من أية أعمال أو خدمات ُتغتصب من أي شخص تحت التھديد
باستعمال القوة )القمع البدني( أو أية عقوبة ،ولم يكن ھذا يتطوع ھذا الشخص متطوعا ً بأدائھا بمحض اختياره .ويشمل ذلك أي نوع من العمل
غير الطوعي أو اإلجباري ،مثل العمل المبني على الرق واالسترقاق ،وعبودية الديْن والقنانة ،أو ترتيبات تعاقدية لھا و ْقع تأثير مماثل .ويحظر
6
على الجھة المتعاملة توظيف األفراد الذين خضعوا لالتجار في األشخاص البشر وھي على علم بذلك .والنساء واألطفال بصفة خاصة
معرضون للوقوع في براثن تجارة الرقيق األبيض.

 5تشمل حاالت التسريح الجماعي كافة حاالت التسريح المتعددة التي تنشأ عن أسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية؛ أو غيرھا من األسباب غير المرتبطة باألداء أو
غيرھا من األسباب الشخصية.
 6االتجار في األشخاص يعرف بأنه توظيف أو نقل أو ترحيل أو إيواء أو استقبال أشخاص ،سواء عن طريق التھديد أو استعمال القوة أو غيرھا من أشكال اإلكراه
أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل النفوذ أو استغالل حاالت الضعف أو إعطاء أو تلقي مدفوعات أو مزايا لتحقيق رضا شخص ما يملك السيطرة
على شخص آخر ،بغرض االستغالل.
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الصحة والسالمة المھنية
 .21سوف تقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة بتھيئة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال ،آخذ ًة في حسبانھا اعتبارھا المخاطر المتأصلة في القطاع
الذي تزاول فيه نشاطھا وفئات األخطار النوعية في أماكن العمل ،بما في ذلك األخطار المادية والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية .وستقوم
الجھة المتعاملة مع المؤسسة ،قدر اإلمكان ،باتخاذ خطوات لمنع وقوع الحوادث ،واإلصابات ،وتفشي األمراض الناشئة من العمل أو المرتبطة
به أو التي تحدث خالل سير العمل ،وذلك عن طريق الحد من مسببات ھذه األخطار .وبأسلوب يتفق مع الممارسة الدولية الجيدة في ھذا
7
المجال) ،حسبما تعكسه مختلف المصادر المعترف بھا دوليا ً ومن بينھا المعايير اإلرشادية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة الصادرة عن
إرشادات مجموعة البنك الدولي الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة( ،يتعين على الجھة المتعاملة معالجة الجوانب التي تشمل ) (1تحديد المخاطر
التي يحتمل تعرض العمال لھا ،ال سيما تلك المخاطر التي تنطوي على تھديد لحياتھم؛ ) (2توفير تدابير للوقاية والحماية ،من بينھا التعديل أو
اإلحالل أو القضاء على الظروف أو المواد الخطرة؛ ) (3تدريب العاملين؛ ) (4توثيق الحوادث واألمراض واألحداث المھنية وإعداد التقارير
الخاصة بھا؛ و ) (5وضع ترتيبات وخطط الوقاية واالستعداد واالستجابة في المواقف .الطارئة .للمزيد من المعلومات المتعلقة باالستعداد
واالستجابة لحاالت الطوارئ ،الرجاء الرجوع لمعيار األداء رقم .1

العمال الذين تتعاقد معھم أطراف ثالثة
 .22فيما يتعلق بالعمال الذين تتعاقد معھم أطراف ثالثة للعمل مباشرة في المشروع أو لتقديم الدعم ،يتعين على الجھة المتعاملة التأكد من تمتع
المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الوسطاء الذين يتعاقدون مع ھؤالء العمال بسمعة طيبة وأنھم يندرجون ضمن المؤسسات التي تعمل بصورة
قانونية ويملكون نظما ً إدارية مالئمة للعمل بأسلوب يتفق مع متطلبات معيار األداء ھذا ،باستثناء الفقرات  16و 17و.24
 .23ينبغي على الجھة المتعاملة وضع سياسات وإجراءات للتعامل مع أوالئك ھؤالء المقاولين والمقاولين من الباطن والوسطاء ورصد
ومتابعة أدائھم فيما يتصل بمتطلبات معيار األداء ھذا .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على الجھة المتعاملة دمج إدراج ھذه المتطلبات في االتفاقيات
التعاقدية مع المقاولين والمقاولين من الباطن والوسطاء.

ﺳلسلة التوريد
 .24ينبغي دراسة اآلثار السلبية المرتبطة بسالسل التوريد حيثما تكون ھناك مخاطر عالية ذات صلة بعمالة األطفال أو العمالة الجبرية أو
المشاكل الكبيرة المتعلقة بالنواحي المھنية أو الصحية أو السالمة .وسوف تقوم الجھة المتعاملة مع المؤسسة بالتحري عن تشغيل األطفال والعمل
الجبري في سلسلة التوريد ومعالجة ھذه القضايا ،بما يتفق مع أحكام الفقرتين  19و 20أعاله.
 .25عالوة على ذلك ،يتعين على الجھة المتعاملة بذل جھود معقولة مناسبة من أجل ضمان اتخاذ الموردين األساسيين لخطوات ترمي تھدف
للحيلولة دون وقوع خطر وشيك ينذر بالوفاة أو بأذى يھدد حياة العاملين لديھام أو تصحيحه.

7يشير تعريف ھذه الممارسات إلى تطبيق المھارات المھنية والعناية الواجبة والتزام جانب الحكمة والبصيرة التي يفترض توافرھا منطقيا ً لدى المھنيين ذوي
المھارات والخبرات القائمين بأداء نفس نوع المھام في ظل ظروف مماثلة على الصعيد المستوى العالمي.
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