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 المذكرة التوجيهية الثانية
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 2012كانون الثاني /يناير 1
 

 
 

 األداء معايير إلى الرجوع إضافية، يرجى معلومات على للحصول. 2رقم  األداء معيار الثانية التوجيهية المذكرة هذه تقابل
على عمالء الوسطاء الماليين   2تطبيق معيار األداء رقم . لها المقابلة التوجيهية ، والمذكرات8إلى رقم  3 ومن رقم 1   رقم

 المذكرة هذه نص في إليها المشار المراجع المعلومات المتعلقة بجميع .وارد في مذكرة تفسير منفصلة حول الوسطاء الماليين
 .في قسم المراجع موجودة التوجيهية

 
 المقدمة

 
االقتصادي عن طريق توفير فرص العمل وتوليد الدخل البد أن بأن مواصلة النمو  2يقر معيار األداء رقم 1.

إذ تمثل القوى العاملة، بالنسبة ألي شركة، أحد األصول القّيمة، كما . للعمال 1ُتوازنها حماية الحقوق األساسية
أن عدم  ذلك. تشكل العالقة السوية بين العمال واإلدارة عنصراً رئيسياً من العناصر التي تؤدي الستدامة الشركة

ترسيخ وتدعيم العالقة السليمة بين العمال واإلدارة يمكن أن يؤدي إلى إضعاف مشاعر االلتزام لدى العامل ويحول 
وعلى النقيض من ذلك، ففي ظل العالقة البناءة . دون استبقائه في العمل، كما يمكن أن يعرض المشروع للخطر

وتهيئة أوضاع العمل الصحية والمأمونة لهم، يمكن للجهات  بين العمال واإلدارة والمساواة في معاملة العمال
 .المتعاملة مع مؤسسة التمويل الدولية تحقيق منافع ملموسة مثل تعزيز كفاءة وإنتاجية عملياتها

 
استرشدت المتطلبات الواردة في هذا المعيار جزئياً بعدد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك 2. 

 2.والمعاهدات الصادرة عن منظمة العمل الدولية واألمم المتحدةاالتفاقيات 
 

 األهداف
 
 تعزيز المعاملة العادلة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص أمام العمال 
 ترسيخ العالقة بين العامل واإلدارة والمحافظة عليها واالرتقاء بها 
  تعزيز االلتزام بالقوانين الوطنية الخاصة بالتوظيف والعمال 
 ة العمال بما في ذلك الفئات الضعيفة من العمال، مثل األطفال، والعمال المهاجرين، والعمال المتعاقدين حماي

 مع أطراف ثالثة، والعمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الخاصة بالجهة المتعاملة
 تعزيز ظروف العمل اآلمنة والصحية، وصحة العمال 
 تجنب استخدام العمل الجبري 

____________________ 
 .2كما استرشدت باتفاقيات منظمة العمل الدولية المدرجة في الحاشية السفلية رقم  1 
 :تتمثل هذه االتفاقيات الدولية فيما يلي2 

 )النقابي(الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم  87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 الخاصة بالعمل الجبري أو اإللزامي 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 الخاصة بإلغاء العمل الجبري 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 )االستخدام(الخاصة بالحد األدنى لسن  138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمالة األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها  182مة العمل الدولية رقم اتفاقية منظ
 الخاصة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 دام والمهنةالخاصة بالتمييز في االستخ 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 32.1اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة 
 اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 
 إلى باإلضافة العمالء، وخدمة واإلنتاجية، والكفاءة، والجودة، التكاليف، على والعمال اإلدارة بين العالقة تؤثرطبيعة1. ت

 هام عنصر والعمال اإلدارة بين الطيبة العالقة بأن 2 رقم األداء معيار يقر. المؤسسة مع المتعاملة الجهة سمعة على تأثيرها
 .مشروعهاو مع المؤسسة المتعاملة لجهةا نجاحل
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 ،2رقم  األداء لمعيار بتطبيقها .المتحدة واألمم الدولية العمل منظمة اتفاقيات من بعدد جزئيا 2 رقم األداء معيار يسترشد. 2ت

 لمنظمة األساسية االتفاقيات األربعة مع يتسق بأسلوب مشروعها تشغيل على مع المؤسسة قادرة المتعاملة ستصبح الجهة
التوظيف،  وشروط العمل، أوضاع مثل أخرى مجاالت أيضا 2 رقم األداء معيار يعالج ذلك، إلى وباإلضافة .1ت الدولية العمل

 الجهة المتطلبات هذه بعض وتحيل .المهنية السالمة والصحة النفقات، وآلية المظالم، وسكن العمال، وقضايا وتخفيض
 األداء معيار من صرامة أقل بمعايير الوطني القانون يقضي عندما .تطبيقه الواجب الوطني إلى القانون المؤسسة مع المتعاملة

 معيار متطلبات تلبية المؤسسة مع المتعاملة الجهة من يتوقع فإنه ،شأن مابخصوص  معايير أية يتضمن ال عندماأو  ،2 رقم
 .2ت2 األداء رقم

 
 إشراك المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ينبغي والعمال، عملية تحديد المخاطر واآلثار المتعلقة بالعمل سياق في. 3ت

تفتيش العمل من دوائر منظمات العمال على مستوى القطاع ويجب أيضا إشراك . واُوجد إن العمالية المنظمات وممثلي العمال
واآلثار عملية تحديد المخاطر إطار  في المحددة اإلجراءات أن ويجدر بالذكر .أجل تعزيز عملية تحديد المخاطر واآلثار

 في قدم يذال اإلدارةبرنامج  من تصبح جزءا سوف ، 2رقم األداء معيار متطلبات تلبيةو الوطني للقانون والالزمة لالمتثال
 سياساتها تحديث أو تصميم المتعاملة للجهة هذه العملية تتيح سوفو .المقابلة التوجيهية والمذكرة 1 رقم األداء معيار

وحياة النشاط على المدى  تعزيز نجاح شأنها من بطرق ، والتعاقد، والشراء،التوظيفبالموارد البشرية، و الخاصة وإجراءاتها
العمالة  بشأن منتظم نهج على تنفيذ مع المؤسسة المتعاملة ةالجه سوف يساعد ذلك .العمال حقوق حماية عن فضال ،الطويل

 .)األولى التوجيهية من المذكرة 9إلى ت 5الفقرات من ت انظر(في عملياتها  وظروف العمل
 

 نطاق التطبيق
 

البيئية واالجتماعية، بينما تتم إدارة تنفيذ يتحدد تطبيق هذا المعيار أثناء عملية تحديد المخاطر واآلثار 3. 
اإلجراءات الالزمة الستيفاء متطلبات هذا المعيار عن طريق نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية لدى الجهة المتعاملة 

 . تلك المتطلبات 1ويوضح معيار األداء رقم . مع المؤسسة
 

فهو يسري على . عالقة بين الجهة المتعاملة والعامليتوقف نطاق تطبيق معيار األداء الحالي على طبيعة ال4.
، أو المتعاقدين من خالل طرف ثالث للقيام )العمالة المباشرة(العمال المتعاقدين بشكل مباشر مع الجهة المتعاملة 

العمالة (في المشروع لمدة طويلة  3بأعمال في مباني ومنشآت الجهة المتعاملة تتصل بالعمليات الرئيسية
  4)عمال سالسل التوريد. (، وكذلك العمال الذين يعملون في سلسلة التوريد الرئيسية)دةالمتعاق

 
 العمالة المباشرة

 . من هذا المعيار 23إلى  8وفيما يتعلق بالعمالة المباشرة، تطبق الجهة المتعاملة متطلبات الفقرات من 5.
____________________ 

أو الخدمات األساسية لنشاط أعمال معين والتي ال يمكن لنشاط األعمال أن يستمر / اإلنتاج وتمثل العمليات الرئيسية عمليات  3
 .بدونها

الموردون الرئيسيون هم الموردون الذين يقومون على أساس مستمر بتوفير السلع أو المواد الالزمة للعمليات الرئيسية  4
 .للمشروع

 
________________________________________ 

، اعتمدت منظمة العمل الدولية إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الذي يلزم الدول األعضاء باحترام وتعزيز 1998في  1ت
تشير هذه المبادئ  .المبادئ والحقوق المتعلقة بمعايير العمل األساسية األربعة، بغض النظر عن مصادقتها على االتفاقيات ذات الصلة

 .وحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية التمييز، ومكافحة الجبري، ومكافحة العمل األطفال، ة عملوالحقوق إلى مكافح
 المذكرة هذه من متفرقة في مواضع كذلك والمذكورة 2 رقم األداء معيار في إليها المشار الدولية العمل منظمة اتفاقيات إلى باإلضافة  2ت

 به، والتي يمكن االطالع عليها المتعلقة العمل واألوضاع حول األخرى االتفاقيات من العديد الدولية العمل منظمة فقد وضعت التوجيهية،
 مكاتبها المحلية بعض وتقوم األعضاء، دولها من العديد في قوي بحضور هذه المنظمة تتمتع .االلكتروني الدولية العمل منظمة موقع في

  .والعمال العمل بشأن جيدة ممارسات النتهاج الخاص القطاع توجيه أجل من متخصصة برامج بتنفيذ

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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  العمالة المتعاقدة

 .من هذا المعيار 26إلى  23من لجهة المتعاملة متطلبات الفقرات ، تطبق اقدةفيما يتعلق بالعمالة المتعا 6. 
 

 عمال سالسل التوريد
  .من هذا المعيار 29إلى  27الفقرات من وفيما يتعلق بعمال سالسل التوريد، تطبق الجهة المتعاملة متطلبات  7. 

 
 ومعاملة مختلف العمال العمل ظروف في والتحكم النفوذ من متفاوتة بدرجات المؤسسة مع المتعاملة الجهات تتمتع4. ت

 .الحقيقة هذه 2 رقم األداء معيار متطلبات تعكس. بالمشروع المرتبطين
 

عالقة  .وتحديد أنواع العمالعالقة استخدام  األطراف التي تربطها معهاتقييم على الجهات المتعاملة مع المؤسسة ينبغي . 5ت
معينة  شروطعمال أو يقدم خدمات في ظل يؤدي  الذي والمستخَدم صاحب العملبين  التي تربط ةالقانوني الصلةهي االستخدام 
 توفر .، أيا كان تعريفهااالستخداممن خالل عالقة  والمشغلحقوق وااللتزامات المتبادلة بين العامل ال إنشاء يتم .مقابل أجر

 .للعمال المباشرين والمتعاقديناستخدام مؤشرات لتحديد وجود عالقة  198توصية منظمة العمل الدولية رقم  من 13الفقرة 
 :ما يليتشمل  استخداممؤشرات وجود عالقة  فإن، استنادا على هذه التوصية

 .واالعتماد التبعية )أ (
إدماج العامل في  يقتضييؤدى وفقا لتعليمات طرف آخر وتحت إشرافه؛ : كون العمل: تعليماتالالتحكم في العمل و )ب(

؛ يؤدى بالضرورة من طرف العامل شخصيا؛ يؤدى فقط أو بصورة أساسية لحساب شخص آخر؛ المؤسسةتنظيم 
 زمنية مدةيدوم لالطرف الذي طلب العمل؛  حدده أو وافق عليهساعات عمل محددة أو في مكان عمل خالل يؤدى 
 قبلمن  أو ينطوي على توفير أدوات ومواد وآالت ؛ملالعا تواجديقتضي  ؛االستمرارية ويتسم بنوع منمعينة 

 .الطرف الذي طلب العمل
؛ كون األجر المذكور مصدر الدخل الوحيد أو الرئيسي للعامل دفع أجر بصورة دورية: عامل في المؤسسةالدمج  )ج(

ألسبوعية من قبيل الراحة اباالستحقاقات غذاء أو سكن أو نقل؛ االعتراف  دفع أجر عيني على صفةللعامل؛ 
والعطالت السنوية؛ تغطية الطرف الذي طلب العمل لنفقات سفر العامل في إطار أداء عمله؛ أو انعدام المخاطر 

 .المالية بالنسبة للعامل
 

ال تكون فيها حقوق التي  )أ (يتعلق األمر بالحاالت. أو عدمها تحديد وجود عالقة استخدام يصعبفي بعض الحاالت، . 6ت
تتسم التي  )ج(التستر على عالقة االستخدام، أو  تمت فيها المحاولة علىالتي  )ب(والتزامات األطراف المعنية واضحة، أو 

 .نواقص أو فجوات في اإلطار القانوني أو في تفسيره أو تطبيقه بوجود
 

المسؤولة عن للجهة الشركات ضمان وضوح الترتيبات التعاقدية، بما فيها تلك التي تضم أطرافا متعددة، وتحديدها يجب . 7ت
 .توفير ظروف عمل مالئمة للعمال

 
الترتيبات التعاقدية التي تخفي الوضع  )أ(ينبغي على الشركات االمتناع عن الدخول في عالقات استخدام مستترة مثل . 8ت

التي يحق لهم ؤدي إلى حرمان العمال من الحماية تالترتيبات التعاقدية التي  )ب(أو /عالقة االستخدام، ولقيقي الحالقانوني 
 .التمتع بها

 
على الفئات الضعيفة، بما في  االستخدامعالقة  عناآلثار المترتبة يجب أن تكون الجهات المتعاملة مع المؤسسة واعية ب. 9ت

لمعالجة أي آثار  الالزمة ، وبذل الجهودذوي اإلعاقةوالعمال  ،نووالعمال المهاجر ،ذلك النساء العامالت، والعمال الشباب
 .سلبية محتملة

 
ظروف العمل  في تام وتتحكم بشكلتتوفر الجهة المتعاملة مع المؤسسة على عالقة استخدام واضحة  :العمالة المباشرة. 10ت

قد تكون . تنطبق على هذه الفئة من العمال 2فجميع متطلبات معيار األداء رقم  فإن ثم ومن. ومعاملة عمالها المباشرين
 من شكليا المشغلينعلى بعض العمال  2الجهات المتعاملة مع المؤسسة مسؤولة عن تطبيق جميع متطلبات معيار األداء رقم 

 
 
 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf
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ظروف العمل ومعاملة على سيطر الجهة المتعاملة مع المؤسسة ت ت، إذا كان8قبل أطراف ثالثة، بصرف النظر عن الفقرة ت 

 3ت.للعمالة المباشرةهؤالء العمال بطريقة مماثلة 
 

 )والوسطاء والوكالء والسماسرة المقاولين مثل( أطراف ثالثة المشغلين من قبلالعمال بفيما يتعلق  :العمالة المتعاقدة. 11ت
، بما في 4تطويلةزمنية األساسية للمشروع لمدة التجارية عمليات البخدمات مرتبطة مباشرة يقدمون أو  يقومون بأعمالالذين و

تنفيذ سياسات ستتولى  الجهة المتعاملة مع المؤسسةفإن أو الذين يعملون في موقع المشروع،  ،بناء المشروعمرحلة ذلك 
هؤالء كون من على الرغم  .2رقم  معيار األداء لمتطلباتهذه األخيرة ثالثة، وضمان امتثال الطراف األوإجراءات إدارة 

معيار إال أن ، محدودة تجاههم قانونية وتمتع الجهة المتعاملة مع المؤسسة بمسؤوليات، مشغلين من قبل أطراف ثالثة العمال
التأكد  على الجهة المتعاملة مع المؤسسةينبغي  .26إلى رقم  24من رقم تطلبات محددة في الفقرات مينص على  2رقم األداء 

كما هو موضح في معيار مالئمة عمل ظروف ر يوفوتثالثة، الطراف األتعاقدي مع التفاق االفي  االستخدامعالقة  وضوحمن 
 .2رقم األداء 

 
ال توجد . السلع والمواد للشركة يوفرونالذين يتم توظيف هؤالء العمال من قبل الموردين : عمال سالسل التوريد .12ت

التكاليف والفوائد من  دفع، ويتم وعمال سالسل التوريد الجهة المتعاملة مع المؤسسةبين عالقة عمل مباشرة عالقة تعاقدية أو 
كبرى انتهاكات بالعمل القسري أو باألطفال أو بعمالة ة روفأولئك الذين يعملون في قطاعات معبوفيما يتعلق . قبل الموردين

العمل القسري أو  وأاألطفال  تتعلق بتشغيلحوادث  وجودتقييم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بقوم ت، سعلى مستوى السالمة
 وأعمالة األطفال  حاالتاكتشاف إذا تم . 2 رقم من معيار األداء 28و 27 تينقضايا السالمة الهامة من خالل تطبيق الفقر

اتخاذ إجراءات إذا لم يكن . الشركة مع الموردين التخاذ إجراءات تصحيحية ستعمل العمل القسري أو قضايا السالمة،
كما مخاطر عمالة األطفال والعمل القسري وقضايا السالمة  يعالجونموردين نحو الشركة  سوف تتجهف ،ممكنا تصحيحية

 .ينبغي
 

 المتطلبات
 لعمل وإدارة العالقات العماليةظروف ا

 
 سياسات وإجراءات الموارد البشرية

سياسة الموارد البشرية واإلجراءات التي تتبعها وتنفذها الجهة المتعاملة مع المؤسسة متناسبة مع ستكون 8. 
متطلبات حجم هذه الجهة والقوى العاملة لديها عالوة على تحديدها أسلوب إدارة شؤون العمال بما يتماشى مع 

 .هذا المعيار والقانون الوطني
  

الجهة المتعاملة للعمال معلومات موثقة، وواضحة ومفهومة، حول حقوقهم التي يكفلها القانون الوطني ستقدم 9. 
للعمل والتوظيف وأية اتفاقيات جماعية معمول بها، بما في ذلك حقوقهم المتعلقة بساعات العمل واألجور وراتب 

ارج ساعات الدوام الرسمي والتعويض والمزايا، وذلك عندما تبدأ عالقة العمل وعند حدوث أي العمل اإلضافي خ
 . تغييرات جوهرية

 
 لمعالجةلضمان إدارة فعالة وعادلة للعمال، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة صياغة سياسات وإجراءات . 13ت

العاملة لدى الجهة المتعاملة  القوةحجم وطبيعة متناسبا مع سياسات ال هذهكون نطاق وعمق يينبغي أن . الموارد البشرية قضايا
، والعمال ونمباشرالفيهم العمال  االعمال بم جميع فئاتذه السياسات واإلجراءات أن تغطي هينبغي كما . مع المؤسسة

انون العمل المحلي ومعيار مع متطلبات ق على األقلالقائمة لسياسات يجب أن تتسق ا. التوريد وعمال سالسل ،نوالمتعاقد
ضمان االتساق والمراقبة الشامل من أجل لشركة افي نظام إدارة ودمجها هذه اإلجراءات يجب تحديث . 2 رقم األداء

 .عادة مثل هذه السياسات تغطيهاالتي  المواضيعللحصول على قائمة ) ب(الملحق راجع . المستمرة
 

وينبغي  .الشركة على عقد يصف عالقة االستخدام مع الشركة أو مع طرف ثالثيجب أن يتوفر جميع العاملين لحساب  .14ت
 .تقديم هذا العقد كجزء من عملية التوظيف، وأن يشرح بالتفصيل السياسات واإلجراءات المتعلقة بالعمالة وظروف العمل

________________________________________ 
 .بشأن عالقة االستخدام  198لعثور على توجيهات مفيدة في توصية منظمة العمل الدولية رقمبإمكان الجهات المتعاملة مع المؤسسة ا 3ت
 .بمدة زمنية طويلة هو االستخدام الذي يتجاوز االستخدام المتقطع وغير المنتظم المقصود  4ت
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عات العمل، والعمل ويتضمن العقد شروط ومدة عالقة االستخدام، واألجر والمزايا، وحساب الراتب وقسائم الدفع، وسا

اإلضافي، وأيام الراحة، وفترات الراحة، وإجراءات التظلم، والخصومات، وظروف العمل، وإجراءات إنهاء الخدمة، والتأمين 
 .الصحي، ومعاشات التقاعد

 
المتعاقد توظيف العمال أثناء  االستخدام لشروط عالقة مكتوب بسجل المؤسسة مع المتعاملة الجهات أن تحتفظ يجب15. ت

 .والحفاظ عليها يجب أن يقوم الشخص أو القسم المسؤول بتحديث هذه الوثائق. معهم مباشرة
 

للوظائف  األنسب األسلوب الشفوي الشرح يكون قد .كتابياأو  شفويا التوظيف وشروط عن أوضاعالعمال  إبالغ يجب 16.ت
 شروط تقديم وثائق حول المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغيأخرى،  حاالت في و .مييناأل لعمالل أو على المدى القصير

 .يخصهماتفاق جماعي  يجب إبالغ العمال أيضا بأي .العمل وأوضاع
 

. االستخدام عالقةوطبيعة  لمدة مالئما التوثيق نطاق يكون أن يمكن. ومفهومة ودقيقة واضحة الوثائق تكون أن يجب 17.ت
، وظروف العمل األخرى الرئيسية والشروط ،واألجر العمل، ساعات وعدد الوظيفة، عن عام إعالنمجرد  قد يكون ،مثال
 لوظائفل االستخدام لعالقة األساسية توثيق الشروط يجب بينما ،)الطلب عند لتسليمها نسخ توفير مع (الموسميين للعمال كافيا

على قائمة المعلومات التي يجب إبالغ  يمكن االطالع. البلدان في بعض قانونيا شرطا فردية عقود إبرام يعتبر .األمد الطويلة
 .في الملحق جيم العامل بها
 

تجارية بعمليات  المتعلقةحق العمال في الخصوصية  حولسياسة الموارد البشرية أيضا بيانات  تتضمنيجب أن . 18ت
 :الغرض )ب( تم جمعها؛يعملية جمع البيانات ونوع البيانات التي  حوللعاملين ا إشعار :اإلشعار )أ(: بما في ذلكة، معين

وسرية  الحفاظ على أمن :األمن )د(؛ العمالالبيانات دون موافقة  الكشف عن عدم  :موافقةال )ج(الغرض من جمع البيانات؛ 
بياناتهم، لوصول إلى باللعمال  السماح: وصولال )و(هم؛ الجهة التي تجمع بيانات عنالعمال  إخبار :اإلفصاح  )ه(البيانات، 
البيانات للمساءلة  الجهات التي تجمع إلخضاعوسيلة  العمال على توفر: المساءلة )ز(، غير مضبوطة معلوماتأية  وتصحيح

جميع البيانات ، ويجب أن تبقى العملبمباشرة  متعلقةألسباب فقط  جمع واستخدام البياناتينبغي . المذكورة أعالهحول المبادئ 
مع ، عند استعمال وسائل مراقبة أخرى، أو للتفتيشأجسامهم  إخضاعأو  تصويرهم يتم عندمايجب إخبار العمال . الطبية سرية

أو بطريقة ال تخيف أعاله،  المبادئ المذكورةأي وسيلة من هذا القبيل تتبع وينبغي أن . هذه اإلجراءاتتوضيح أسباب اللجوء ل
 .تضايق العمال

 
تختلف  .نوع البيانات التي سيتم االحتفاظ بها وكيفية استخدامهابيجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة إخبار العمال . 19ت

الجهات المتعاملة مع المؤسسة هذه  تتبعسوف  .آلخرمن بلد المتطلبات القانونية بخصوص االحتفاظ بسجالت التوظيف 
كما  .غير المرخص بهاإلفصاح مأمن من في المعلومات دقيقة وذات صلة و لضمان كونالعمال  تقوم بإشعار، ومتطلباتال

األداء وأي شكاوى ضد الشركة أو  مراجعة تضمالحفاظ على ملفات الموظفين التي  يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة
األداء  مراجعةالخاصة ب ةمذكرات النهائيالمراسالت والأيضا الحفاظ على جميع  كما يجب عليها .الموظفين بصفة فردية
 .ينالموظف ملفات يأو اتخذت ضدهم ف العمالا واإلجراءات التي اتخذه

 
 .قس وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل: دليل مؤسسة التمويل الدوليةراجع ، اتلمزيد من التوجيهل .20ت

 
 ظروف العمل وشروط التوظيف

المؤسسة طرفاً في اتفاقية مبرمة مع منظمة عمالية بشأن المفاوضة  عندما تكون الجهة المتعاملة مع10. 
وفي حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقيات، أو كانت موجودة ولكن ال . الجماعية، فال بد من احترام هذه االتفاقيات
أوضاع  ، ينبغي على الجهات المتعاملة مع المؤسسة أن تقوم بتهيئة5تتطرق إلى أوضاع العمل وشروط التوظيف

 . 6عمل مناسبة وشروط توظيف تتفق، كحد أدني، مع القانون الوطني
 

ينبغي على الجهة المتعاملة التعرف على العمالة المهاجرة وأن تكفل التعاقد معها وفقاً لشروط وأحكام مكافئة 11. 
 .فعلياً لتلك التي تبرم مع العمالة غير المهاجرة التي تقوم بأعمال مماثلة

للعاملين المشمولين بهذا المعيار، ينبغي للجهة المتعاملة أن تضع وتنفذ  7تقديم خدماتاإلعاشة في حالة12. 
بأسلوب  اإلعاشةوينبغي أن تقدم خدمات . 8السياسات الخاصة بنوعية السكن وإدارته وتقديم الخدمات األساسية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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اشة العمالة إلى تقييد حرية حركتهم وال ينبغي أن تؤدي ترتيبات إع. يتفق مع مبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص

  .أو اجتماعهم
____________________ 

من أمثلة شروط العمل وأحكام التوظيف األجور والمزايا؛ والخصومات من األجور؛ وساعات العمل؛ وترتيبات وتعويضات 5 
الوضع واإلجازات االعتيادية أو ساعات العمل اإلضافية؛ وفترات الراحة؛ وأيام الراحة؛ واإلجازات المرضية وإجازات 

 .العطالت الرسمية
الظروف المهيأة للعمل من نفس الطبيعة في الحرفة ) 1: (يمكن تقييم ظروف العمل وشروط التوظيف المناسبة بالرجوع إلى 6

االتفاقيات الجماعية أو المفاوضات األخرى المعترف بها بين ) 2(اإلقليم الذي ُينفذ فيه العمل، / أو الصناعة المعنية في المنطقة
الظروف المهيأة ) 4(أحكام التحكيم، أو ) 3(وممثلي العمال في الحرفة أو الصناعة المعنية، منظمات أرباب العمل األخرى 

 .بواسطة القانون الوطني
 .يجوز أن تقدم تلك الخدمات مباشرة من قبل الجهة المتعاملة أو أطراف أخرى 7
نظام مالئم للصرف الصحي والتخلص من  تعني متطلبات الخدمات األساسية الحد األدنى للمساحة، وإمدادات المياه، وتوافر8 

القمامة، والحماية المناسبة من الحرارة، والبرودة، والرطوبة، والضوضاء، والحريق والحيوانات الناقلة لألمراض، وتوافر 
مرافق صحية ومرافق اغتسال الئقة، وتهوية، ومرافق للطهي والتخزين، وإضاءة طبيعية وصناعية، ورعاية طبية في بعض 

 .التالحا
 

 معاملة وكيفية العمل مكان في السائدة األوضاع إلى ،2رقم  األداء معيار في كما استخدمت العمل، أوضاع تشير21. ت
 كيفية وتشمل .الصحية المرافقالوصول إلى و والسالمة، الصحة واحتياطات المادية، البيئة العمل أوضاع تشمل .العمال
 الجسدية العقوبات تفادي مثل( العمال رامةك واحترام وأسبابها، الخدمة من الفصل وعملية التأديبية، الممارسات العمال معاملة

 .)بذيئة لغة استخدام أو
 

 وترتيبات، وأيام الراحة، وفترات الراحة العمل، وساعاتخصومات، الو والمزايا، األجور التوظيف شروط ملتش22. ت
 العطلو الوضع، ، وإجازةاالعتيادية واإلجازة المرضية، واإلجازةالتقاعد،  ووالتأمين الطبي،  وتعويضاته، اإلضافي العمل

 .الرسمية
 

 وشروط العمل أوضاع بشأن مع المؤسسة المتعاملة الجهة التزامات مميزين يحددان ظرفين 2 رقم األداء معيار يحدد23 . ت
 تم عمالية منظمة مع مبرمة جماعية مفاوضة اتفاقية في المتعاملة طرفا الجهة هو عندما تكون األول الظرف .التوظيف
أو عدم  ،االتفاقيات هذه مثل غيابهو  الثاني الظرفو .العمل صاحب من جانب تدخل أي بدون العمال قبل من اختيارها
 .العمل أوضاع إلى عدم تطرقها أو ،مع المؤسسة المتعاملة الجهة الذين وظفتهم أو تعاقدت معهم العمال جميعتغطيتها ل

 
التحقق من تلبيتها لمتطلبات القانون  مع المؤسسة المتعاملة عند وجود اتفاقيات المفاوضة الجماعية، يجب على الجهة. 24ت

اتفاقيات المفاوضة  تغطيعندما  .، وتوفير ظروف وشروط عمل متسقة مع هذه االتفاقيات2الوطني ومعيار األداء رقم 
 .مناصب متشابهةعمل لجميع العاملين في الشروط وظروف ايا ونفس نفس المز، يجب توفير بعض العمال فقط الجماعية

 
 على ينبغي ،توظيف معينة عمل وشروط وضاعأل عند عدم تغطيتها أو جماعية، مفاوضة اتفاقيات حالة غياب في25. ت

 تتوفر .الوطني القانون مععلى األقل  تتماشىتوظيف  وشروط معقولة عمل أوضاع توفير المؤسسة مع المتعاملة الجهات
 والحد لألجور، األدنى الحد مثل التوظيف، العمل وشروط أوضاع من العديد تغطي شاملة قانونية أطرعلى  البلدان معظم

 واإلجازات الرسمية، والعطل االعتيادية، لإلجازات األدنى اإلضافي، والحد العمل مدفوعاتو العمل، لساعات األقصى
قد ال تعكس هذه األطر القانونية  ولكن .والسالمة حماية الصحة واحتياطات الوضع، وإجازة وإجازة إصابة عمل، المرضية،

يجب على الجهة  لذلك  .سوق صناعة أو قطاع أو موقع أنشطة الجهة المتعاملة مع المؤسسةالظروف السائدة في  اأحيان
. الجغرافيالموقع القطاع أو   أو معايير الصناعةعمال مع الموفرة لللشروط واألوضاع ا مراعاة اتساقالمتعاملة مع المؤسسة 

 .5تالبلد المعني نظرائها فيوفرها يشروط وظروف ال تقل عن تلك التي يتوقع عادة من الجهة المتعاملة مع المؤسسة توفير 
 
الصادر عن منظمة وبالسياسات االجتماعية يستند هذا على صيغ اإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات  5ت

 االقتصادي  الميدان في والتعاون التنمية ، والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة(2006)العمل الدولية 
(2001). 
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إذا كانت الجهة المتعاملة مع المؤسسة تعمل في بلد ال يوجد فيه أصحاب عمل مشابهين لها، فيتوجب عليها منح أجور . 26ت

 .وامتيازات وظروف عمل تحترم اإلطار القانوني
 

أال عندما تكون االتفاقيات موجودة، ولكنها لم تمر بعملية تفاوض جماعي، فيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة . 27ت
ينص المبدأ التوجيهي على أن لدى جميع العمال الحق في اختيار الخيار األنسب . تستخدمها للتمييز ضد العمال النقابيين

 .الحتياجاتهم، ويجب أن يستفيدوا من شروط توظيف متشابهة
 

 ضمن لهم ظروف عمل، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن ت)يندوليين أو داخلي (مهاجرينعند تشغيل عمال  28.ت
تشمل . 6تاألعمالغير المهاجرين الذين يؤدون نفس النوع من  العمالب تلك الخاصةمماثلة أو قريبة جدا من توظيف وشروط 

واإلجازات المدفوعة األجر،  ،والراحة األسبوعية ،والعمل اإلضافي، وساعات العمل ،األجور والظروفذه الشروط ه
وفقا للقوانين والممارسات  العمل التي تغطيها هذه الشروط ظروفمن ة، وإنهاء عالقة االستخدام، وغيرها والسالمة، والصح

العمال األمر بهذا ويتعلق . االستخدام والقيود المفروضة على العملاألخرى الحد األدنى لسن  التوظيفشروط  تشمل. الوطنية
 .ن طريق طرف ثالثبشكل مباشر أو ع سواء الذين تم تشغيلهمالمهاجرين 

 
يجب على الجهة  .أسرهم إلى مكان العمل ا منأسرهم أو أفرادفي بعض الحاالت قد يصطحب العمال المهاجرون  29.ت

 قد .ضمان إدارة أفضل لهذا الوضع لالواجبة بشأن المخاطر واآلثار المحتملة من أج االلتزام بالحيطةالمتعاملة مع المؤسسة 
األطفال لظروف خطرة عن تعرض و الجهة المتعاملة مع المؤسسة؛عمالة األطفال في عمليات اللجوء لالسلبية تشمل اآلثار 

 .إلخوعدم الحصول على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم،  ؛المعيشية الظروفسوء والعمليات؛ هذه طريق الوصول إلى 
 

مثل المصانع الكبيرة البعيدة عن المناطق الحضرية، ( بعيدبناء أو تتواجد في موقع الفي المشاريع التي تنطوي على . 30ت
 يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة،، )المزارععلى القائمة  وبعض الزراعاتومشاريع التعدين، ومشاريع النفط والغاز، 

 ،الصحي والرعاية الطبية المياه والصرف مثلتوفير السكن، والنقل، والخدمات األساسية  الذين يعملون لحسابها، أو المقاولين
 .مؤقتةاستكشاف مخيمات  إلى دائمةمساكن  ، منأشكاال مختلفةالسكن قد يتخذ  .لعمال المشروع

 
بطريقة تتماشى مع المعايير و بدون تمييز القيام بذلك ، يجبخدمات للعاملينالجهة المتعاملة مع المؤسسة قدم تعندما . 31ت

الجهة لى استخدام أي من خدمات علعمال إجبار اال ينبغي  .واألمن والكفاءة المهنيةلجودة والسالمة لالوطنية والدولية 
 معمتماشية  تكون هذه الرسوم، فيجب أن الخدمات هذه مقابلا رسومتفرض  هذه األخيرة توإذا كانالمتعاملة مع المؤسسة، 

 .خطة إلنشاء وصيانة السكن والخدماتور وضع معاييبالجهة المتعاملة مع المؤسسة  يجب أن تقوم .وشفافة وعادلة السوق
الجهة المتعاملة مع  علىويجب  .وفرضها على جميع المقاولين ومقدمي السكنهذه المعايير بشكل واضح  شرحوينبغي 
 .أوضاع السكن والخدمات المقدمة مراقبة المؤسسة

 
توجيهات تحدد مجموعة من المعايير التي يمكن قامت مؤسسة التمويل الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية بنشر . 32ت

مذكرة توجيهية من قبل مؤسسة التمويل الدولية والبنك   —مليات والمعاييرالع :سكن العمال (تطبيقها فيما يتعلق بسكن العمال
 .)األوروبي لإلعمار والتنمية

 
 المنظمات العمالية

  
في الدول التي يعترف قانونها الوطني بحقوق العمال في تكوين منظمات يختارونها دون تدخل، وكذلك حقهم 13. 

الجماعية، يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تمتثل للقانون في االنضمام إليها، وحقهم في المفاوضة 
وعندما يقوم القانون الوطني بفرض قيود كبيرة على منظمات العمال، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة . الوطني

وضاع العمل لن تفرض قيوداً حول ابتكار العمال لوسائل بديلة للتعبير عن مظالمهم ولحماية حقوقهم فيما يتعلق بأ
 .ويجب على الجهة المتعاملة عدم السعي إلى التأثير أو السيطرة على تلك الوسائل. وشروط التوظيف

 
من هذا المعيار، وفي حالة عدم تطرق القانون الوطني لهذه الحاالت، فإن  13في أي من الحالتين في الفقرة 14.

 .انتخاب ممثليهم، أو تكوينالجهة المتعاملة مع المؤسسة ستمتنع عن إثناء العمال عن 
منظمات عمالية يختارونها أو االنضمام إليها أو ممارسة المفاوضة الجماعية، ولن تمارس أي شكل من أشكال 
التمييز أو االنتقامات الثأرية ضد العمال الذين يشاركون، أو يسعون لالشتراك، في مثل هذه المنظمات والمشاركة 

 على الجهة المتعاملة التعامل مع ممثلي العمال والمنظمات العمالية وفقاً للقوانينوينبغي . في المفاوضة الجماعية
 
 . (1949)للهجرة من أجل العمل 97 راجع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم6 ت

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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ويتوقع من منظمات العمال أن تكفل . الوطنية، وتزويدهم في الوقت المناسب بالمعلومات الالزمة للتفاوض المثمر 

 لالتمثيل العادل للعمال في مكان العم
 

 وشروط العمل يتعلق بأوضاع فيما عنها والدفاع العمال مصالح تعزيزتهدف ل عمال منظمة أي هي العمالية المنظمة33. ت
 المهنيين منظمات على وُيطلق .العمال نقابات أو العمالية النقابات اسم عادة العمالية المنظمات على وُيطلق. 7تالتوظيف

 يخترها لم التي المنظمات افةك 2األداء رقم  معيار بموجب هذا المصطلح يستثني .العمال اتحادات اسم غالبا واإلداريين
 .تخضع لتأثير أو سيطرة صاحب العمل أو الدولةأو تلك التي إرادتهم  بمحض نوالمعني العمال
 

تحديد  بغرض النقابات العمالية وممثلي العمل أصحاب بين ومفاوضات مناقشات عبارة عن الجماعية المفاوضة34. ت
 تنشأ قد أية اتفاقيات وإدارة تنفيذأيضا  الجماعية المفاوضة ملتش. 8تمشترك اتفاق خالل من التوظيف وشروط العمل أوضاع

 المنظمة تمثلهم ذينال العمالوالتي تخص  االستخدام عالقةإطار  في تنشأ التي األخرى القضايا وحل التفاوض الجماعي، عن
 .العمالية

 
 عمالية منظمات أو نقاباتلتكوين  القانوني بالحق العمال ، يتمتعالدولية منظمة العمل في األعضاء معظم الدول في35. ت

 بهذه تعترف التي الدولية االتفاقيات من عددا عادة الوطني القانون ويعكس .مشغليهم مع الجماعية وللمفاوضة يختارونها،
 . 9توتحميها الحقوق

 
 كأن إليها، أو االنضمام عمالية منظمات تكوين في العمال حقوق في المؤسسة مع المتعاملة الجهات تتدخل أال يجب. 36ت

 العمال بصورة إلى العمالية المنظمات هذه ممثلي وصول تقييد أو أخرى على عمالية منظمة بتفضيل المثال سبيل على تقوم
 .لعماللعادل لا تمثيلال لمبادئ طبقا وأن تتصرف العاملة القوة العمالية المنظمات تمثل أن ويجب .غير معقولة

 
 التمييز أو ،إليها االنضمام أو عمالية منظمات تكوين عن العمال بإثناء المؤسسة مع المتعاملة الجهات تقوم أال يجب. 37ت

 أو أعضاء كانوا عمال تشغيل رفض. إليها االنضمام أو عمالية منظمات تكوين محاولتهم بسبب منهم االنتقام أو العمال ضد
 أشكال تضم كما. قد يعتبر تمييزا )الوظيفي األداء أو ترتبط بالمؤهالت ال ألسباب(أخرى  شركات في عمالية منظمات في قادة

 الوظائف إنجاز إسناد جانب إلى أخرى، وظائف إلى نقلهمأو  للعمال الوظيفية المرتبة تنزي األخرى االنتقام أو التمييز
 .النقابية األنشطة تجاه فعل كرد بين المنشآت فيما العمل تحويل أو خارجية لمصادر

 
. يمثلونهم الذين إلى العمال العمالية المنظمات ممثلي تسهيل وصول أيضا المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 38ت

 وبعد وقبل ،المقررة الراحة فترات أثناء العمل منشآت في العمل قضايا ومناقشة االجتماعات عقد بحرية العمال يتمتع أن يجب
، عنهم نيابةبال اإلدارة مع إلجراء المحادثات ممثليهم باختيار للعمال السماح يجب فإنه ذلك، وباإلضافة إلى .العمل ساعات
 .أخرى نقابيةو تنظيمية نشاطات تنفيذو باإلنتاجية، تخل ال وبطريقة الئق بأسلوب العمل أوضاع وبحث

 
البلدان أو في  من العديد في القانون بحكم كبير حد إلى مقيدة للعمال الجماعية المفاوضة أو/و النقابية الحرية تعتبر. 39ت

 في عمالية منظمات قد توجد بينما بعض البلدان، في النقابات تكوين حظر يتم .بعدة طرق التقييد هذا ويتم .قطاعات محددة
مثل (في بعض الحاالت، يتم استبعاد فئات معينة من العمال  .ولكنها تخضغ لمراقبة أو موافقة الدولة أخرى بلدان

 في  .أو العاملين في قطاعات معينة مثل مناطق تجهيز الصادرات، من الحرية النقابية والتفاوض الجماعي )غيرالمواطنين
____________________________ 

 .)النقابي (التنظيم حق وحماية النقابية بالحرية المتعلقة 87 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 7ت
 .الجماعية والمفاوضة التنظيم حق بشأن 98 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 8ت
الخاص  الدولي والعهد ؛)المتحدة األمم (والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد الدولية االتفاقيات هذه تشمل 9ت

 واتفاقية التنظيم؛ حق وحماية النقابية الحرية بشأن 87 رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية ؛)المتحدة األمم (والسياسية المدنية بالحقوق
 .الجماعية والمفاوضة التنظيم حق بشأن  98رقم الدولية منظمة العمل

 .الوطني القانون الف
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 وشروط العمل أوضاع تمس التي القضايا معالجة في العمال تشرك أن المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يجب جميع األحوال،

 وتمكين العمالية باللجان االعتراف الحصر، ال المثال سبيل آليات بديلة، على تتيح التي الطرق تضم  .التوظيف الخاصة بهم
 يخ ال التوظيف بأسلوب وشروط العمل أوضاع المشغل والتفاوض معه حول مع المحادثات إلجراء ممثليهم اختيار من العمال

 
 تكوين يمنع ال ولكنه الجماعية، المفاوضة في أو حقوقهم/و النقابية للعمال القانون الحرية يتجاهل البلدان، من في العديد. 40ت

 في العمال إشراك المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب البلدان، في هذه .الجماعية المفاوضة إجراء أو العمالية المنظمات
 تشجيع يتم قانونية، قيود أية عدم وجود حالة وفي .الخاصة بهمالتوظيف  وشروط بأوضاع العمل المرتبطة القضايا معالجة
 االنضمام إليها، أو العمال تكوينها إذا اختار العمالية بالمنظمات االعتراف على البلدان في هذه المؤسسة مع المتعاملة الجهات

 .الجماعية المفاوضةفي  والمشاركة
 

 عدم التمييز وتكافؤ الفرص
المتعاملة مع المؤسسة باتخاذ قرارات التعيين والتوظيف على أساس سمات األفراد وصفاتهم لن تقوم الجهة . 15

وسوف تستند عالقة العمل . التي ليست لها أية عالقة بالمتطلبات والشروط األساسية الخاصة بالوظيفة 9الشخصية
التمييز في أي جانب من جوانب من جانب الجهة المتعاملة إلى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، وعدم 

وأوضاع العمل وشروط ) شاملًة األجور والمزايا(عالقة العمل، مثل إجراءات التعيين والتوظيف والتعويضات 
. التوظيف والحصول على التدريب والترقية وإنهاء الخدمة أو اإلحالة للتقاعد واإلجراءات والممارسات التأديبية

أو استغالل والتصدي لها، ال سيما /أو تخويف و/تدابير ما يمنع وقوع حاالت تحرش ووستتخذ الجهة المتعاملة من ال
 .وتسري مبادئ عدم التمييز على العمال المهاجرين. فيما يتعلق بالنساء

 
وفي الدول التي ينص فيها القانون على عدم التمييز في التشغيل، تمتثل الجهة المتعاملة ألحكام القانون . 16

وفي الحاالت التي ال تتضمن فيها القوانين الوطنية أي نصوص بشأن عدم التمييز في التشغيل، فإن الجهة . الوطني
وفي الظروف التي ال يتفق فيها القانون الوطني مع . المتعاملة مع المؤسسة سوف تقوم بتلبية متطلبات هذا المعيار

أعاله دون أن يتناقض ذلك مع  15هذا المعيار، يتعين على الجهة المتعاملة إجراء عملياتها بما يتفق ومدلول الفقرة 
 . القوانين السارية

 
سابقة أو اختيار لوظيفة  إن التدابير الخاصة المتخذة لتوفير الحماية أو المساعدة في معالجة حاالت تمييز. 17 

معينة استناداً إلى المتطلبات التي يقتضيها شغل الوظيفة، ال تعتبر من قبيل التمييز عندما تكون متسقة مع القانون 
 .الوطني

____________________ 
 .مثل الجنس، العرق، الجنسية، األصل العرقي، الدين أو المعتقد، العجز، السن، الميل الجنسي9 
 

أو  التوظيف، وأ ،التعيين عمليات في تفضيل، أو استبعاد، أو تفريق، أي على أنه والعمل التوظيف في التمييز يعرف 41.ت
 األساسية مرتبطة بالمتطلبات غير شخصية سمات أساس على يكون مبنيا التوظيف، شروط أو ،العمل أوضاع واإلقالة، أ
 األساسية المتطلبات وتشير .10تالمهنة أو في االستخدام المعاملة أو الفرص تكافؤ إضعاف أو إبطال شأنه من بما للوظيفة،
 بدنية قوةالتمتع ب اشتراط المثال، سبيل علىف. الوظيفة قيد البحث ألداء ضروريةوال ة يحقيقال مهنيةال ؤهالتمال إلى للوظيفة

اشتملت إذا  .نية بحسن المطلوبة المهنية المؤهالت من يعتبر لوظيفةمن ا وضروريا متكررا جزءا يعد األثقال الذي لرفع افيةك
 .لجنسينل اثقافيا ومناسبا مالئمالزي هذا كون يينبغي أن فزي رسمي، العمال لارتداء  متطلبات الجهة المتعاملة مع المؤسسة

االنتماء مثل ، ذات صلةغير اصة خ/تحتوي على معلومات شخصيةأال فإنها يجب ، أصدرت الشركة بطاقات هويةوإذا 
 .الثقافي أو الوضع العائلي

____________________________ 
 األخرى الوثائق الدولية وعدد من 111 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية ذكرت فقد ،111و 100 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقيتي إلى استنادا 10ت

 استبعاد أو تفريق أي بأنه "التمييز"مصطلح   111رقم الدولية منظمة العمل اتفاقية وتعرف .بمتطلبات الوظيفة المرتبطة غير الشخصية السمات أنواع
 شأنه من بما االجتماعي، األصل أو الوطني األصل أو السياسي أو الرأي الدين أو النوع االجتماعي أو اللون أو العرق أساس على يقوم تفضيل أو

 هذه جميع المتحدة األمم عن المنبثق اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن ويغطي .المهنة االستخدام أو في المعاملة أو الفرص تكافؤ إضعاف أو إبطال
 وضع أيو المولد،و الثروة،و السياسي، غير وأ السياسي والرأي ،اللغة على أيضا ويشتمل ،الدولية العمل اتفاقية منظمة في الواردة الشخصية السمات

 ماك اإلثني؛ األصل النسب أو سأسا على التمييز أيضا العنصري التمييز أشكال افةك على القضاء بشأن المتحدة لألممالدولية  االتفاقية تحظرو آخر؛
 .على أساس اإلعاقة التمييز الطفل بحقوق المعنية المتحدة اتفاقية األمم تحظر
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 أي إيالء دون البحث، قيد الوظيفة أداء على على قدرة الشخص والترقية، التعيين مثل االستخدام، قرارات ارتكاز جميع مبدأ هو الفرص تكافؤ. 42ت

يمكن  الفرص، وتكافؤ التمييز بعدم الخاصة التوجيهات من المزيد على لالطالع. للوظيفة األساسية المرتبطة بالمؤهالت غير الشخصية للسمات اعتبار
 المتعاملة الجهة تقوم أن ويمكن .وتكافؤ الفرص التمييز عدم بشأن الجيدة بالممارسات الخاصة الدولية التمويل مؤسسة مذكرةو ،)د( الملحق إلى الرجوع

 في الثقافي والسياق القانوني اإلطار داخل والمقبولة الطرق الفعالة باستخدام التمييز وعدم الفرص تكافؤ مبادئ بتطبيق المؤسسة مع
القانونية الدولية استيفاء المتطلبات هدف  باإلضافة إلى .المبادئ هذهب تخل ال المستخدمة الطرق ما دامت المعني البلد

لمساواة بين الجنسين في مكان أكبر ل قيمة قد تعطي الجهة المتعاملة مع المؤسسةوااللتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، 
في أوساط  امتزايد الجميع أرباب العمل، ولكن هناك وعي قويا بنفس الشكلال يكون تبرير هذه الخطوة قد  .لعدة أسبابالعمل 

 تهاتعزيز قدربهدف قضايا المساواة بين الجنسين  ومعالجة العاملةقوة اللتركيز على توظيف واستبقاء النساء في لأرباب العمل 
تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والرجال مع التركيز بشكل  مثال، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة. التنافسية في السوق

 .المساواة والترقية، وتطبيق تلك المعايير على قدمختيار واألجر ر لالمعايينفس الخاص على 
 

ضد تمييزية المعاملة الاتخاذ التدابير المناسبة لمنع فيجب مهاجرين،  الجهة المتعاملة مع المؤسسة عماال إذا وظفت. 43ت
 .لعمالهؤالء ا

 
، بما في ذلك التحرش الجنسي وسوء اتمضايقال تأييدوعدم تدابير لمنع الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تتخذ . 44ت

 .المعاملة النفسية في مكان العمل
 

 من عددا عادة القوانين هذه وتعكس .من العوامل مجموعة على المبني التمييز البلدان عدد كبير من في القوانين تحظر. 45ت
 بذلك خاصة نصوص ورود عدم حالة وفي .11توتحميها  تاالتفاقيا تلك في الراسخة تعترف بالحقوق التي الدولية االتفاقيات

 العمل وأوضاع والتوظيف بالتعيين المتعلقة قراراتها في تستند أن المؤسسة مع الجهات المتعاملة من يتوقع فإنه القانون، في
 .التمييز وعدم الفرص تكافؤ إلى مبادئ التوظيف وشروط

 
 وإجراءاتها سياساتها جميع في اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق حمايةمع المؤسسة  المتعاملة الجهات على يجب. 46ت 

 ويجب .وينبغي أن تشمل سياسات وإجراءات الموارد البشرية أيضا ظروف العمل، ودخول وخروج ذوي اإلعاقة .العمالية
 المطبوعات مثل ديلةأشكال ب في إتاحتها يعني ما وهو ،إخبارهم بهاو اإلعاقة ذويلعمال ل واإلجراءات السياساتهذه  توفير

 .12تذلك غير إلى وما المسموعة والشرائط برايل، وطريقة بيرة،ك بحروف المكتوبة
 

 مصممة لزيادة سياسات إلى حدث في الماضي تمييز مكافحةعلى  للمساعدة أو الحماية توفيرب الخاصة التدابير تشير. 47ت
 حدث تمييز مكافحة أجل من معينة مهن في أو العاملة القوة في تمثيلهافي  قصور من تعاني التي لجماعاتا استخدامو توظيف

 المعاملةو الفرص تكافؤ فعالية تحقيق بهدف، وذلك (Affirmative Action)اإلقصائي  غير اإليجابي العمل مثل ،الماضي في
بعض تهدف وبالمثل، قد  .بذلك القانون يسمح عندما استخدامها ويجوز بأنها تمييزية التدابير هذه تعتبر لن .العمل مكان في

ذلك  يعتبريتم ذلك وفقا للقانون الوطني، لن  عندما .لمجتمع المحلي في إطار المشروعاعمل فرص تعزيز إلى المشاريع 
 .مبادئ هذه الفقرةا لانتهاك

 
 تخفيض النفقات

للبدائل الصالحة ، يجب عليها إجراء تحليل 10قبل أن تتخذ الجهة المتعاملة أي إجراءات تسريح جماعي. 18
وإذا لم يسفر التحليل عن بدائل صالحة لتخفيض النفقات، يجب في هذه الحالة وضع . 11المتاحة لخفض النفقات

 وسوف تقوم . على العمال خطة لخفض النفقات وتنفيذها من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لعملية خفض النفقات
 

________________________________________ 

 100 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية ذلك في بما واسع، نطاق على عليها التصديق تم التي الدولية االتفاقيات إلى كثيرة قوانين تستند11ت
 المتحدة لألمم الدولية واالتفاقية والمهنة؛ االستخدام في التمييز بشأن 111 رقم الدولية العمل منظمة واتفاقية األجور؛ في المساواة بشأن

 العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم ؛ واتفاقية CERDالعنصري التمييز أشكال كافة على بشأن القضاء
 .CEDAWضد المرأة 

 واتفاقية )اإلعاقةذوي  (والعمالة المهني بالتأهيل المعنية 159 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية في إضافية مراجع على العثور يمكن 12ت
 .اإلعاقة باألشخاص ذوي المتعلقة األمم المتحدة

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
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خطة تخفيض النفقات على مبدأ عدم التمييز، وتعكس نتائج التشاور بين الجهة المتعاملة والعمال والمنظمات 
القانونية  وسيتعين على الجهة المتعاملة االلتزام بكل المتطلبات. العمالية، والحكومة حيثما يكون ذلك مالئماً 

 .والتعاقدية المتعلقة بإخطار السلطات العامة وتقديم المعلومات للعمال والتشاور معهم ومع منظماتهم
 

يجب على الجهة المتعاملة ضمان استالم جميع العاملين إلخطار التسريح وحصولهم على مدفوعات نهاية الخدمة التي  .19 
يفرضها القانون واالتفاقات الجماعية وقت استحقاقها، وسداد جميع المستحقات المتبقية ومزايا الضمان االجتماعي 

الدفع ) 3(متى كان مالئماً لصالح العمال، أو ) 2(قة العمل أو قبلها، عند إنهاء عال) 1(واشتراكات ومزايا المعاشات للعمال 
في حالة دفع مبالغ لصالح العمال، يجب أن يمنح العمال ما يفيد ذلك . من خالل جدول زمني متفق عليه وفقاً التفاق جماعي

 . الدفع
____________________ 

المتعددة التي تنشأ عن أسباب اقتصادية أو فنية أو تنظيمية؛ أو غيرها تشمل حاالت التسريح الجماعي جميع حاالت التسريح 10 
 .من األسباب غير المرتبطة باألداء أو غيرها من األسباب الشخصية

األجل  أعمال صيانة طويلةتشمل األمثلة على ذلك التفاوض حول برامج لخفض وقت العمل، وبرامج بناء قدرات العاملين؛ و11 
 .ج المنخفض، وما إلى ذلكأثناء فترات اإلنتا

 
 الموظفين، من استغناء صاحب العمل أو تسريحه للعديد العمل أو وظائف من العديد إلغاء النفقات يعني تخفيض. 48ت

 المنفردة الحاالت النفقات تخفيض وال يشمل .التكاليف في وفورات تحقيقالسعي ل  أو مصنع إغالق إلى عموما ذلك ويعزى
سيئة أو اقتصادية ظروف نتيجة لالنفقات  تخفيض يأتيغالبا ما  .الطوعية االستقالة أوبناء على اقتراح معلل   لخدمةا إلنهاء

 .هيكلةإعادة تنظيم أو عملية إعادة نتيجة ل
 

سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإجراء تحليل بديل يصف جميع البدائل التي تم تحليلها، وعدد الوظائف التي  .49ت
كبديل لالستغناء عن خدمات العمال، ينبغي على  .بعد تطبيق كل بديل، وتحليل التكاليف لتحديد جدوى البدائلإنقاذها يتم س

الجهة المتعاملة مع المؤسسة التشاور مع العمال حول إمكانية اعتماد مجموعة من التدابير األخرى، مثل تخفيض ساعات 
وينبغي اتخاذ هذه التدابير بعد فترة من التشاور، وبموافقة  .اتبوقت؛ وتخفيض الرالعمل؛ وتحسين اإلنتاجية؛ والتسريح المؤ

 .تمتد هذه التدابير على مدة زمنية محددة ومتفق عليهاو. العمال المتضررين
 

 الحكومات أو/المتأثرين و العمال إلى مسبق إخطار على ضرورة إرسال البلدان من الكثير في الوطني القانون ينص. 50ت
 وجوب الوطنية القوانين بعض وتشترط .المقررة الحدود العددية عن الزائدة العمالة تسريح عمليات أوما  مصنع إغالق بشأن

 وقد .الجماعية المفاوضة أسلوب باستخدام العمالية المنظمات النفقات مع بتخفيض الخاصة العمليات هذه مثل بشأن التفاوض
   13.تالمتأثرين للعمالتعويضات إنهاء الخدمة  تقديم بوجوب السارية المفاوضة الجماعية واتفاقيات الوطني القانون يقضي

 
العمال  على السلبية اآلثار لمعالجة خطة إعداد ، ينبغيعدد كبير من العمال تسريح تفادي فيها يتعذر التي الحاالت في. 51ت

لالستغناء عن بدائل تخفيض النفقات؛ والجدول الزمني  مثل قضايا النفقات تخفيض خطة تعالج أن ويجب .المحلي ومجتمعهم
 ؛تعويضات إنهاء الخدمةو ؛االختيار ومعايير ؛النفقات تخفيض وإجراءات وطرق لم يكن هناك مفر منه؛إن  خدمات العمال

 .الوظيفي والتسكين ؛التدريب إعادة جهود في المساعدة أو عمل بديلة فرص وتقديم
____________________________ 

 
 :الموقع الجنسيات على المتعددة للشركات الخطوط التوجيهية في النفقات تخفيض حول مفيدة توجيهات توجد 13ت

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html   
 والمتوفر الدولية، العمل منظمة االجتماعية الصادر عن والسياسة الجنسيات المتعددة بالشركات الخاصة للمبادئ الثالثي وفي اإلعالن

 http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm :الموقع على
 ولتنفيذ النية الحسنة للمفاوضة وقتا كافيا تتيح أن المتعاملة الجهة على يجب فإنه الجماعية، للمفاوضة النفقات تخفيض عملية إخضاع
 إخطار بتقديم تقضي قانونية بأية متطلبات االلتزام ينبغي كما .التطبيق الواجبة الجماعية المفاوضة اتفاقيات شروط
 تخفيض خطة شروط تطبيق عدمب الخاصة في الدعاوي والبت للنظر للمظالم آلية إنشاء على الجيدة الممارسات وتنص .للعمال مسبق

 .النفقات
 

http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/index.htm
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 تخفيض يرتكز أن يجب وال .وشفافة وعادلة موضوعية الذين سيتم تسريحهم العمال اختيار معايير تكون أن يجب .52ت

وينبغي على وجه  .للوظائف األساسية بالمؤهالت مرتبطة غير شخصية سمات على العاملين عدد تقليص عبر النفقات
ل عدم التمييز وحماية ممثلي والقانون الوطني حو  2من معيار األداء رقم  16و 15الخصوص مراعاة أحكام الفقرتين 

 .العمال والمسؤولين النقابيين
 

 .النفقات تخفيض خطة إعداد بشأن العمالية ومنظماتهم العمال مع تتشاور أن المتعاملة مع المؤسسة الجهات على يجب .53ت
 تسريح تخفيف عملية أو بتفادي المتعلقة وأفكارهم العمال مخاوف تعكس التي الخطط إلعداد ضرورية المشاورات هذه وتعتبر
  على سارية مفاوضة جماعية اتفاقية أو الوطني القانون ينص وحيثما. التعويضات ومدفوعات االختيار، ومعايير العمال،

 
 التشاور على مع المؤسسة المتعاملة الجهات تشجيع كما أنه يتم الحكومة، مع التشاور ضرورة على القانون ينص قد .54ت
 تكون وحيثما المحلية، على المجتمعات كبيرة آثار إلى التسريح عمليات حجم فيها يؤدي التي الحاالت في الحكومات مع

 .اآلثار لهذه التصدي على للمساعدة متاحة الحكومية المساعدة
 

 التمويل مؤسسة مذكرة راجع النفقات، بتخفيض الخاصة الجيدة الممارسات بشأن التوجيهات من المزيد على لالطالع. 55ت
 .النفقات تخفيض بشأن الجيدة بالممارسات الخاصة الدولية

 
أو االتفاقات /القانون و التي ينص عليها الخدمة إنهاء وتعويضاتمستحقة الرواتب المتأخرة والفوائد الينبغي دفع . 56ت

تكون  ،القضائيةالهيئات في بعض  .2رقم  من معيار األداء 19الجماعية في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب الفقرة 
، يالتقاعد المعاشقل بعض المدفوعات إلى مؤسسات محددة مثل صندوق نبقانونا ملزمة الجهة المتعاملة مع المؤسسة 

مدفوعات مباشرة للعامل الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقدم  ال ،وفي مثل هذه الحاالت .، وما إلى ذلكومؤسسات الدعم الصحي
 الدفعكون فيها يفي الحاالت التي  .للعمال بذلك هاقيامدلة أل ها، مع توفيرلمصلحة العاملها تدفعها لمؤسسة مناسبة ولكن

الدفع نقدا أو الدفع المباشر لمؤسسة  االختيار بينللعامل الجهة المتعاملة مع المؤسسة  تمنح ،ااختياريأخرى أمرا لمؤسسات 
 .محددة

 
 آلية التعامل مع التظلمات والشكاوى

للنظر في المخاوف ) ماتهم إن وجدتومنظ(تقوم الجهة المتعاملة بتوفير آلية للتعامل مع تظلمات العمال . 20
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بإبالغ العمال بشأن آلية التعامل مع التظلمات . المتعلقة بمكان العمل

ويجب أن تتضمن هذه اآللية مستوى إدارياً مناسباً . عند التعيين، وتسهيل الوصول إلى هذه اآللية واستخدامها
الفور، باستخدام عملية مفهومة وشفافة تقدم المعلومات التقييمية في الوقت المناسب إلى ومعالجة المخاوف على 

ويجب أن تسمح اآللية أيضاً بتقديم شكاوى من مجهولين والنظر . أصحاب الشأن دون تعريضهم ألية عقوبات
رى التي قد تكون متاحة وال يجب أن تحول هذه اآللية دون الوصول إلى الحلول القضائية أو اإلدارية األخ. فيها

بموجب أحكام القانون أو عن طريق إجراءات التحكيم أو أي بدائل أخرى آلليات التظلم يتم تقديمها من خالل 
 . اتفاقيات المفاوضة الجماعية

 
 مع المتعاملة الجهة على يجب العمل، بمكان المرتبطة القضايا إثارة خاللها من للعمال يمكن تظلم ليةآل توفيرها عند .57ت

 المتعاملة الجهة ترد أن ينبغي ماك. السرعة وجه على ومعالجتها القضايا هذه إلى اإلدارة انتباه استرعاء من دكالتأ المؤسسة
 لتوجيه التظلم آليات تصميم يتم وقد .لشكوى تقديمه بسبب عامل ضد أي عقوبة أية إنزال منعوأن ت الشكاوي مقدمي على

 الرؤساء ألشخاص آخرين بدل شكاويهم تقديم على العمال قدرة من دكوالتأ العامل، سرية لحماية مالئمة عملية عبر ىالشكاو
النوع االجتماعي أو العرق أو غيرها في مكان العمل، ينبغي النظر في التمثيل المالئم  بسببعندما تسود توترات . المباشرين

 المؤسسة مع المتعاملة الجهةيجب على . التظلمإلى آليات  اولهضمان إمكانية وصوالتظلمات،  نلهذه المجموعات في لجا
كما ستقوم بتعيين لجنة للتعامل مع الشكاوى، والتي سوف تشمل  ،توثيق جميع التظلمات ومتابعة أية إجراءات تصحيحية

 تؤدي أال يجبالعمال؛  شكاوى لمعالجة إدارية أو قضائية عمليات على البلدان تتوفر معظم .اإلدارة والمشرفين وممثلي العمال
 .القانون يتيحهاالتي  خرىألا داريةاإل أو قضائيةال لالحلو إعاقة أو تعطيل إلى المؤسسة مع المتعاملة الجهة تظلم آلية

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
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 على ، يجب2رقم  األداء معيار متطلباتل هااستيفاء مع جماعية مفاوضة اتفاقية خالل من تظلم آلية توفر حالة في .58ت

ال تشملهم هذه  عمال آخرون هناك كان إذا .االتفاقية هذه تعنى بهم الذين لعمالمع ا اآللية هذه استخدام المتعاملة الجهة
مع  خاصة بهم، أو مناقشة جدوى استخدام نفس اآللية آلية إنشاء المؤسسة مع المتعاملة الجهة على ينبغي فإنه االتفاقية،

وتشجيع التظلم  كيفية استخدام آلية حول العمالمع المؤسسة بإعالم وتدريب   المتعاملة وينبغي أن تقوم الجهة .النقابات والعمال
 .شكاوى واقتراح تحسينات لتقديماستخدامها 
 

بما في ذلك  بهذه اآللية، جميع العماليجب إخبار  .التظلمإجراءات وسياسات بوضوح  التظلم آليةينبغي أن تحدد . 59ت
إلى  تؤديأن وفي الوقت المناسب بمعالجة الشكاوى دائما اآللية تسمح  أنينبغي  .واضحة ومفهومةبطريقة العاملون باإلدارة، 

زميل أو في أن يرافقه أو يمثله  حقاللعامل ايكون لدى أن ينبغي  .الحضورفي لعامل ا إذا رغبشكوى الاجتماع لمناقشة عقد 
 .ذلك إن أراداالجتماع  لحضور هذامسؤول في إحدى النقابات 

 
تقديم شكوى يجب أال يتطلب  .دون اإلفصاح عن الهويةتقديم الشكاوى إمكانية  تضمنطريقة ب التظلمينبغي تصميم آلية . 60ت

جميع  يصل إليهامجهولة المصدر في مواقع اللشكاوى عل االردود وسيتم نشر  .حضور المتشكي بنفسهمعلومات شخصية أو 
 .الموظفين

 
حماية القوى العاملة

 
 األطفالعمالة 

تتعهد الجهة المتعاملة مع المؤسسة بعدم تشغيل األطفال في أية أعمال تتسم بطبيعتها باالستغالل االقتصادي . 21 
أو في أداء أي عمل يرجح أن يعرض الطفل لألخطار أو يمثل تشويشاً وإعاقة لتعليم الطفل، أو يكون ضاراً بصحة 

ويجب على الجهة المتعاملة الوقوف على . أو المعنوي أو االجتماعيالطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي 
وفي الحاالت التي تتضمن فيها القوانين الوطنية أحكاماً خاصة . عاماً  18كافة حاالت وجود أشخاص تحت سن 

فال ولن يتم تشغيل األط. بتشغيل القاصرين، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة سوف تحترم تلك القوانين السارية
وتخضع كافة أعمال األشخاص 12. عاماً في أي أعمال تؤدي إلى تعريض هؤالء األطفال لألخطار 18دون سن 

سنة لتقييم مالئم للمخاطر ولرقابة منتظمة على الظروف الصحية وظروف العمل  18الذين تقل أعمارهم عن 
 .وساعات العمل

____________________________ 
) 2(التعرض لإليذاء الجسدي أو النفسي أو الجنسي؛ ) 1(ل الخطرة تلك األعمال التي تنطوي على من أمثلة أنشطة العم 12

التعامل مع اآلالت أو المعدات أو األدوات ) 3(العمل تحت األرض، تحت المياه، على ارتفاعات خطرة، في أماكن محصورة؛ 
عرض الطفل لمواد أو عوامل أو عمليات أو درجات حرارة بيئات غير صحية ت) 4(الخطرة أو التي تتطلب تداول أحمال ثقيلة؛ 

العمل تحت ظروف صعبة، لساعات طويلة، أو في وقت متأخر من الليل أو ) 5(أو ضوضاء أو اهتزازات خطرة على الصحة؛ 
 .تحت االحتجاز من قبل صاحب العمل

 

 
 األطفال القيام هو األطفال تشغيل .سنة 18الطفل هو الشخص الذي لم يتجاوز عمره  ،2رقم  األداء معيار ألغراض 61.ت
 العقلي أو البدني مبنموه أو بصحتهم تضر أو ،همتعليمتعيق  أو لخطر،ل تعرضهم أو قد ،االقتصادي باالستغالل تتسم أعمالب

بطريقة  تمت، ولكن فقط عندما ةاألطفال مقبول اي يؤديهتل الاعماأل قد تكون بعض .أو االجتماعي المعنوي أو الروحي أو
 ال تحدد فيهافي البلدان التي  .الشروطمع اختالف األطفال،  تشغيلقانونية على  اعظم البلدان قيودتفرض م. قانونية وآمنة

في بعض البلدان األقل  (14سنة   15 عنأعمارهم  تقلاألطفال الذين  ال يجب على، السن األدنىالقوانين المعمول بها 
الشركات في حالة  .معيارق أعلى ي، ينبغي تطبالعمريهذا المعيار  عنتختلف القوانين المعمول بها  عندما .العمل )تطورا

مقبوال ما العمال بشكل منتظم، قد يكون العمل الذي يؤديه األطفال  وال توظفالعائلية والصغيرة التي تنتج لالستهالك المحلي 
يتسم ) 1 :عمالاألطفال أن يؤدي أي ظرف من الظروف  ينبغي تحتال و .بأي شكل من األشكالبهم  دام غير ضار

 الروحي أو العقلي أو البدني مبنموه أو بصحتهم يضرأو  ،هميعيق تعليم أو لخطر،يعرضهم ل قد  2)أو باالستغالل االقتصادي؛
مثل هذه الممارسات مقبولة اجتماعيا أو ثقافيا في هذا القطاع أو  تغير قانوني، حتى لو كان  3)أو االجتماعي؛ أو المعنوي أو

 طبقا المؤسسة مع المتعاملة الجهةب الخاصة التوريد سلسلة لتشمل األطفال بتشغيل الخاصة االلتزامات وتمتد. المنطقةالبلد أو 
 .2 رقم األداء معيار من 29إلى  27من  الفقرات في توضيحه تم لما
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استثناءات للحد العمري األدنى لفترة محددة  قد تكون هناك .أدناهواردة تعاريف منظمة العمل الدولية لعمالة األطفال  62. ت
 .تحتاج هذه االستثناءات إلى موافقة منظمة العمل الدولية .من الزمن في بعض الدول حسب القطاع

 
   التفسير

 

 الفئات العمرية ساعات العمل
دون  األطفال تؤهل النشاط االقتصادي من واحدةساعة القيام ب 

 .عمالأطفال ك 12سن 
 سنة 0 - 12األطفال 

يهدد العمل أال  يجب
وسالمة صحة الخفيف 
 تعليمهم عوقي أو، األطفال

وتدريبهم  همهتوجي أو
 .يالمهن

 6ألكثر من  يوميا النشاط االقتصادي من تينساع أكثر منتأدية 
 مع يتعارض أو يشكل أي خطر،حتى ولو لم ، أيام في األسبوع

 أي .أطفال عمالك تلقائيا، يؤهل األطفال الواجبات المدرسية
 تلقائيا ميؤهله تعليم األطفال تعارض معيعمل  أو ريخط عمل

 .أطفال عمالك

 سنة 13 - 14 األطفال

الحد ال يقل أينبغي 
األدنى العمري الوطني 

 االنتهاء منسن  عن
الذي ، التعليم اإللزامي

 .15ة عاديكون 

شريطة األسبوع  في ساعة 40 لمدة أقصاها يسمح لهم بالعمل 
 تهددقد التي  األعمال الخطرة .لعمرهم يكون العمل مناسبا نأ

 أو سالمتهم أو أخالقهمة األخالقيو ةوالعقلي ةالبدني األطفال صحة
 .أطفال عمالك تلقائيا تؤهلهم

 

 سنة15 - 17 األطفال 

 
 معالجة. التمويل أو الواجبةالحيطة  التزام وقت فوري بشكل للعيان وظاهرا واضحا األطفال تشغيل وجود يكون ال قد 63.ت

 فإبعاد. مواجهته المؤسسة مع المتعاملة الجهة على يتعين يشكل تحديا كبيرا أنشطة األعمال في األطفال تشغيلاكتشاف 
 المؤسسة المتعاملة مع الجهات على يجب. سوءا المالية أوضاعهم يزيد قد به يقومون العمل الذي عن فوري بشكل األطفال

سن إنهاء  دون فبالنسبة لألطفال .لسنهم المناسبة غير أو الضارة أو الخطيرة المهام عن األطفال بإبعاد افور تقوم أنباألحرى 
  سنيتجاوزون  الذين األطفال أما .الدراسية الساعات انتهاء فقط بعد بالعمل لهم السماح يجوز الوطنية، اإللزامية الدراسة

 الجهات على وينبغي .خطارخالية من األ أعمال إلىهم نقل فيجب خطرة، يزاولون أعماالالذين و اإللزامية إنهاء الدراسة
 آلالت، التعرض ذلك في بما المهنية، والسالمة الصحة أوضاع حيث من أي( العمل أوضاع المؤسسة استعراض مع المتعاملة
أن  من دكلتأل )مزاولتها التي تتم األعمال وطبيعة العمل، وساعات التهوية، ومسالك ،والضجيج والغبار، السامة، والمواد
 مع المتعاملة الجهات تحتاج بفعالية، ذلكوللقيام ب .تضر بهم قد ألوضاع يتعرضون ال قانونيا تم توظيفهمالذين  األطفال

 .عيق مسيرتهم الدراسيةي ما إذا كان االستخدام ألطفالتشكل خطرا على ا التي المهام أنواع فحص إلى المؤسسة
 

ال يقل عن و  الوطني القانون يحترم على األقل العمل لسن أدنى حدا تضع أن المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 64ت
 .68)تالسن األدنى الواردة في الفقرة  بخصوصمع بعض االستثناءات ) (في بعض البلدان األقل تطوراسنة  (14 سنة  15

ويجب أن  .وضع خطة مؤسسية ضد توظيف واستخدام واستغالل عمالة األطفال المؤسسة مع المتعاملة الجهات وينبغي على
 المستندات مراجعة المؤسسة مع المتعاملة الجهات على ينبغي .تشمل هذه الخطة إجراءات التحقق من السن عند التوظيف

عمل أن يخضع يجب . منها بصور واالحتفاظ18 لا دون سن األشخاص تشغيلوالملف الشخصي ل بالسن يتعلق فيما الثبوتية
وظروف العمل وساعات  لصحةل ةمنتظمومراقبة لمخاطر مناسب لسنة لتقييم  18األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

 14ت.العمل
____________________________ 

 
الفحص الطبي : 77؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1921 )البحر (الفحص الطبي لألحداث: 16انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 14 ت

؛ واتفاقية منظمة العمل ) 1946المهن غير الصناعية (الفحص الطبي لألحداث: 78؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) 1946الصناعة (لألحداث
) الصناعة(العمل الليلي لألحداث : 90واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ؛1946) المهن غير الصناعية( العمل الليلي لألحداث: 79ولية رقم الد

 .1965 )العمل تحت سطح األرض(الفحص الطبي لألحداث : 124؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1948
 المعلومات من مزيد على العثور ويمكن. القهرية الممارسات هذه من لكي ال تستفيد، العمال توريداألطراف الثالثة التي تقوم ب

 قائمة انظر( للهجرة الدولية المنظمة ذلككو الدولية، العمل لمنظمة التابع األطفال عمل على للقضاء الدولي البرنامج في
 .)المراجع
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إيواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو االتجار بالبشر هو توظيف أو نقل أو ترحيل أو  .65ت

غيرها من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل النفوذ أو استغالل حاالت الضعف أو إعطاء أو تلقي 
 م االعتراف بكونت .مدفوعات أو امتيازات لتحقيق رضا شخص ما يملك السيطرة على شخص آخر، بغرض االستغالل

 مع  القضايا ومعالجة هذه دراسة المتعاملة مع المؤسسة الجهات على ويجب .دولية مشكلة بغرض العمل األطفال في االتجار
 

 العمل مكان في األطفال تشغيل بشأن الدولية التمويل مؤسسة رةكمذ راجع التوجيهات، من المزيد على لالطالع .66ت
 .قس وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل: دليل مؤسسة التمويل الدوليةو، التوريد وسلسلة

 
 العمل الجبري 

لن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بممارسة العمل الجبري الذي يتكون من أي أعمال أو خدمات . 22 
لشخص متطوعاً بأدائها بمحض تُغتصب من أي شخص تحت التهديد باستعمال القوة أو أية عقوبة، ولم يكن هذا ا

ويشمل ذلك أي نوع من العمل غير الطوعي أو اإلجباري، مثل العمل المبني على الرق واالسترقاق، . اختياره
ويجب على الجهة المتعاملة عدم تشغيل عمالة من األشخاص . وعبودية الدْين، أو ترتيبات تعاقدية لها تأثير مماثل

 13.الذين هم ضحية االتجار
____________________ 

االتجار في األشخاص يعرف بأنه توظيف أو نقل أو ترحيل أو إيواء أو استقبال أشخاص، سواء عن طريق التهديد أو  13 
استعمال القوة أو غيرها من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل النفوذ أو استغالل حاالت الضعف أو 

وتعد النساء . تلقي مدفوعات أو مزايا لتحقيق رضا شخص ما يملك السيطرة على شخص آخر، بغرض االستغاللإعطاء أو 
 .واألطفال الفئات األكثر عرضة لممارسات االتجار

 
 باستعمال التهديد وطأة تحت قدمها بشكل غير طوعي شخص من انتزعت خدمات أو أعمال أية هو الجبري العمل. 67ت

عقود طويلة  على المبني العمل مثل طوعي، غير إجباري أو عمل أي على الجبري العملويشتمل . 15ت عقوبة بأية أو القوة
 نسبة. الديون لسدادهي العمل  نالدي عبودية .واالسترقاق الرقو ،مماثل عوق لها تعاقدية ترتيبات أية أو نالدي عبوديةاألجل أو 

العمل اإلجباري كما يتضمن  .نذلك الديمن المستحيل أو من الصعب جدا دفع  تجعل من المال المستحق مقابل هذا العملالدين 
 غير أو كبرى غرامات أو الطول، مفرطة ومهلة إشعار ،التنقل حرية علىا مفرطة وقيود ،مفرطة نقدية إيداعاتمثل متطلبات 

 ويعتبر .القانونية حقوقهم صيانة مع إرادتهم بمحض االستخدام إنهاء من منع العمال بغرض جورأو تأخر األ فقدان أو ناسبة،م
المؤسسة  مع المتعاملة الجهة التزامات وتمتد .التعاقدية الترتيبات من األنواع تعرضا لهذه األكثر الشريحة المهاجرون العمال

 من 29إلى  27من  اتالفقر في توضيحه تم لما طبقا الجهة هذه مع المتعاملة التوريد سلسلة لتشمل الجبري بالعمل الخاصة
  . 2رقم األداء معيار

 
 منظمة اتفاقية على البلدان معظم صادقت. الجبري ممارسات العمل معظم الدول عدد كبير من في القوانين تحظر. 68ت 

16تأعاله الوارد األساس للتعريف توفر التي الجبري العمل بشأن 29 رقم الدولية العمل
. 

 
انتهاكا خطيرا  يعتبر العمل الجبري .التهديد من وخالية الحر االختيار على مبنية االستخدام عالقة تكون أن يجب. 69ت

 بدون الحياة تستطيع ال قطاعات المال في رأس إبقاء خالل من االقتصادية التنمية كما أنه يعوق للعامل، األساسية للحقوق
 .الممارسات هذه اقتراف

 
 القوة ضمن جبري عمل اكتشاف وجود تم إذا .وتلقائي فوري بشكل للعيان ظاهرة الجبري العمل ممارسات تكون ال قد. 70ت

 معها، المتعاونة التوريد سلسلة في أو المتعاقدون، أو/، بما في ذلك العمال المباشرون و المؤسسة مع المتعاملة للجهة العاملة
 االختيار حرية على قائمة شروط توظيف وتقديم العمال ضد المتعسفة الممارسات هذه لمعالجة فورية خطوات يجب اتخاذ فإنه

إلى  وينبغي أيضا اتخاذ خطوات فورية إلحالة قضايا العمل الجبري. واإلكراه التعسف أوضاع خلق إعادة دون وتحول
 .سلطات تطبيق القانون، حسب الحاجة

____________________________ 
15ت
 .الجبري العمل بشأن 29 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية إلى استنادا 
 .الجبري العمل إلغاء بشأن 105 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية في إضافية توجيهات توجد 16ت

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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غير قيود  فرض مثل للعمال، أو النفسي البدني للقمع ممارسة أية تفادي المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 71ت

 وتتضمن .للعمل على أساس غير طوعي مضطر تخلق وضعا يشعر فيه العامل بأنه التي البدنية العقوبة أو ةكالحر علىالزمة 
 احتجاز المؤسسة مع للجهات المتعاملة يجوز وال .مسكن العمال أو العمل مكان في العمال حبس عن هذه الممارسات أمثلة

، أو ممتلكاتهم الشخصية؛ مثل هذه اإلجراءات قد تؤدي إلى خلق حالة مشابهة سفرهم جوازات، مثل العمال إثبات هوية وثائق
لى وثائقهم الشخصية، بما في ذلك الوثائق التي تصدرها الحكومة مثل إصول لوامن ن والعامل أن يتمكنيجب . للعمل الجبري

 إلجبار العمال المؤسسة مع المتعاملة جهةالأفراد األمن العاملين لدى  ال يجب اللجوء إلى .جوازات السفر، في جميع األوقات
 .على العمل

 
 للدفع، قابلة غير دين التزامات خلق في أثرها يتمثل التي الممارسات تفادي المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب. 72ت

 مع المتعاملة الجهات على ويجب .االستخدام عالقة من جزءك الطعام ووجبات لسكنمفرطة للسفر وا تكلفة فرض مثل
 من متعمدة مكاسب يحققوا ال حتى الباطن من والمقاولين الرئيسيين بالمقاولين يتعلق فيما توخي الحذر أيضا المؤسسة

 .للعمال بالنسبة الدين عقود طويلة األجل أو عبودية على المبني العمل إلى تؤدي أن شأنها من ممارسات
 

في عقود العمل، بما في وتنص عليها بوضوح حرية العامل في التنقل المؤسسة بتعترف الجهة المتعاملة مع ينبغي أن  .73ت
 .هملأن تكون مفهومة ولغة العمال بالعقود يجب توفير . ذلك الوصول إلى الوثائق الشخصية في جميع األوقات

 
 بلد ما في قانوني بوضع المتمتعين غير المهاجرين والعمال 17تاألشخاص في لالتجار خضعوا الذين العمال قد يكون. 74ت
والمسؤولين عن سماسرة ال"تجاه  الدين عبودية خالل من الجبري، العمل لمواقف خاصة بصفة المعرضين األفراد هم

 القضايا هذه استقصاء المؤسسة مع المتعاملة الجهات على يجب .العمال لتشغيل باهظة رسوما يتقاضون الذين "التوظيف
 في الواجبة توخي الحيطة ينبغيكما  .التعسفية الممارسات هذه من االستفادةمن  لمنعهم العمالة توريد مقاولي مع ومعالجتها

 أغلب في المناطق هذه إلعفاء نظرا الصادرات تجهيز منطقة في المؤسسة مع المتعاملة الجهة فيها مشروع يقع التي الحاالت
 العمال ويشكل .بها القوانين هذه تطبيق لضعف أو والعمال العمل لشؤون المنظمة الوطنية القوانين من مراعاة األحيان

 عدة تقوم .الجبري والعمل البشر في لالتجار عرضة ثركاأل الفئات إحدى ، خاصة الفتيات والنساء الشابات،المهاجرون
 .للهجرة الدولية والمنظمة الدولية العمل منظمة ذلك في بما قضايا ضعف المهاجرين، مؤسسات بمعالجة

 
السجناء يعملون كان إذا  .عمال جبرياهناك ظروف يعتبر فيها عمل السجناء أو العمل من داخل المرافق اإلصالحية . 75ت

عادل سعر السوق السائد وإذا تلقوا أجورا تللعمل بوضوح لسجناء تطوع ا  إال إذاالعمل مقبوال فلن يكونخاصة، لفائدة شركة 
مع الجهة المتعاملة مع  المتعاونةسلسلة التوريد  فياما ال يمكن االستغناء عنه جزءا ه اءعمل السجنشكل إذا  .لك العمللذ

يفي بالمتطلبات المذكورة  عمل السجناء المقترحيدل على أن  تفصيليتقديم استعراض  فينبغي على هذه األخيرة، المؤسسة
 .أعاله

 
 الصحة والسالمة المهنية

 
بتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، آخذًة في اعتبارها المخاطر سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة . 23

المتأصلة في القطاع الذي تزاول فيه نشاطها وفئات األخطار النوعية في أماكن العمل، بما في ذلك األخطار المادية 
عاملة مع المؤسسة، وستقوم الجهة المت. والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية، والمخاطر التي تتهدد النساء تحديداً 

قدر اإلمكان، باتخاذ خطوات لمنع وقوع الحوادث، واإلصابات، وتفشي األمراض الناشئة من العمل أو المرتبطة به 
وبأسلوب يتفق مع الممارسة . أو التي تحدث خالل سير العمل، وذلك عن طريق تقليل مسببات هذه األخطار

سه مختلف المصادر المعترف بها دولياً ومن بينها المعايير حسبما تعك(، 14الدولية السليمة في هذا المجال
، يتعين على الجهة المتعاملة )اإلرشادية الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة الصادرة عن مجموعة البنك الدولي

  تحديد المخاطر التي يحتمل تعرض العمال لها، ال سيما المخاطر التي تنطوي على) 1(معالجة الجوانب التي تشمل 
 

____________________________ 
لمكافحة االتجار بالبشر، المتحدة  لألمم المبادرة العالميةاالتجار بالبشر،  الممارسات السليمة لمنع ومكافحة :العملو، االتجار بالبشر األمم المتحدة 17ت

2010. 
 



   
 
 
 

 
 
 

 
17 

 المذكرة التوجيهية الثانية
 العمالة وظروف العمل

 2012كانون الثاني /يناير 1
 

 
 

توفير تدابير للوقاية والحماية، من بينها التعديل أو اإلحالل أو القضاء على الظروف أو المواد  )2(تهديد لحياتهم؛ 
توثيق الحوادث واألمراض واألحداث المهنية وإعداد التقارير الخاصة بها؛ ) 4(تدريب العاملين؛ ) 3(الخطرة؛ 

للمزيد من المعلومات المتعلقة . ارئةوضع ترتيبات وخطط الوقاية واالستعداد واالستجابة في المواقف الط) 5(
 .1باالستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ، الرجاء الرجوع لمعيار األداء رقم 

____________________ 
يشير تعريف هذه الممارسات إلى تطبيق المهارات المهنية والعناية الواجبة والتزام جانب الحكمة والبصيرة التي يفترض 14 

لدى المهنيين ذوي المهارات والخبرات القائمين بأداء نفس نوع المهام في ظل ظروف مماثلة على المستوى  توافرها منطقياً 
 .العالمي أو اإلقليمي

 
أو  أو األمراض اإلصابات من العمال حماية تستهدف التي المساعي من مجموعة إلى المهنية والسالمة الصحة تشير 76.ت

 األخطار تنشأ وقد .العمل تأدية أثناء أو العمل مكان في ألخطار تعرضهم من الناشئةالمطفرة أو الماسخة  العناصر تأثيرات
 (العمل ظروف أو البيئية األوضاعأو  )والبيولوجية والفيزيائة الكيماوية والعوامل المواد ذلك في بما(المستخدمة  المواد من

 في المفرط واالرتفاع سجين،كنقص األو بيئاتو الليلي، واالرهاق العقلي والبدني،مثل ساعات العمل المبالغ فيها، والعمل 
 الخنادق أو الكهربائية، األنظمة أو عيوب ورداءتها، اإلضاءة وضعف المالئمة، غير التهوية ومسالك الحرارة، درجات
 والسالمة الصحة ممارسات وتشتمل. )والمعدات األدوات واآلالت ذلك في بما( التشغيل عمليات أو ،)دعامات إلى المفتقرة
 واالستبدال واالختيار واالختبار التصميم عمليات ذلك في بما وخطط االستجابة المحتملة األخطار تحديد على المهنية
 إزالة أجل من وذلك الصناعية، والعمليات العمل، وبيئة العمل، مكان في واالستخدام والصيانة والتنظيم والترتيب يبكوالتر

قد يرجع  .السالمة المهنية على النساء العامالتالصحة وبعض مخاطر  تقتصرقد  .مصادر الخطر أو تقليل تعرض العمال لها
 يشكل .بينهما االختالفات الفسيولوجية كما قد يرجع إلى، مختلفة وظائفشغل إلى  والنساءل االرج ميلجزئيا إلى ذلك 

قد . االعتبار عند تصميم آلية التظلم بعين أخذهينبغي ولنساء العامالت، على اخطرا التحرش الجنسي في أماكن العمل عادة 
الجهة المتعاملة مع يجب على  .تلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسيمؤهلين لموظفين  التوفر على يعني ذلك مثال

النساء  في إشراكأيضا  المتعاملة مع المؤسسة ترغب الجهةقد . للرجال والنساء منفصلةوخزانات ض يحاتوفير مر المؤسسة
 .السياسات والممارسات الحتياجات النساء العامالت استجابةفي لجان الصحة والسالمة المهنية للمساعدة على ضمان 

 
 ، ويتوقع من الجهة المتعاملة مع المؤسسة18تلدى معظم الدول قوانين تنظم الصحة والسالمة المهنية وأوضاع العمل. 77ت

يمكن العثور على المزيد من التوجيهات بشأن إدارة قضايا الصحة والسالمة المهنية وفقا للممارسات . االمتثال لهذه القوانين
وكذلك المبادئ  المبادئ التوجيهية لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالبيئة والصحة والسالمةالصناعية الدولية الجيدة في 

 .التوجيهية المتعلقة بالقطاعات الصناعية
 

يجب إزالة مصادر األخطار على صحة وسالمة العمال بدال من السماح باستمرار األخطار، كما يجب توفير معدات . 78ت
، فإنه يجب على لكن عندما تكون األخطار متأصلة في نشاط المشروع أو يتعذر القضاء عليها تماما. الحماية الشخصية للعمال

مثل نظم (الجهة المتعاملة مع المؤسسة اتخاذ تدابير الحماية المناسبة، مثل مراقبة مصدر المخاطر باستخدام حلول وقائية 
، وتوفير معدات حماية شخصية كافية ومجانية )تهوية العادم، وغرف العزل، وحراسة اآلالت، والعزل الصوتي، وغير ذلك

 .الوقائية والتدريبات والمعدات ضرورية لمنع التعرض المهني لمواد خطرةستكون التدابير . للعمال
 

، الذي صنفته العديد من المنظمات الوطنية والدولية ضمن الفئة األولى )االسبستوس(يجب معالجة الحرير الصخري . 79ت
تم تحديدها في اإلرشادات العامة للمواد المسببة للسرطان، والمواد التي تحتوي على االسبستوس، من خالل الممارسات التي 

 القضايا): األسبستوس(الحرير الصخري : مذكرة الممارسات الجيدة: المعنية بالبيئة والصحة والسالمة وتوجيهات البنك الدولي
 التي تحتوي على االسبستوس في المنشآت الجديدة، بما في ذلك المنشآت يجب تجنب المواد  .الصحية المهنية والمجتمعية

____________________________ 
18ت

على تفاوضت األطراف المشاركة في منظمة العمل الدولية أيضا بشأن العديد من االتفاقيات المعنية بمعالجة هذه القضايا على المستوى العام و 
لسنة  155المعنية بالصحة والسالمة المهنية، والبروتوكول رقم  155أمثلة ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ومن بين . مستوى صناعات محددة

بشأن منع الحوادث الصناعية  174؛ واالتفاقية رقم )االسبستوس(بشأن الحرير الصخري  162؛ واالتفاقية رقم 155المتعلق باالتفاقية رقم  2002
 .الكبرى

 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf
http://www.bwint.org/pdfs/WB-AsbestosGuidanceNote.pdf


   
 
 
 

 
 
 

 
18 

 المذكرة التوجيهية الثانية
 العمالة وظروف العمل

 2012كانون الثاني /يناير 1
 

 
 في إعادة البناء، والهدم، وإزالة البنيات التحتية المتضررة، ينبغي تحديد مخاطر االسبستوس،. لإلغاثة من الكوارثالموجهة 

 .وتبني خطة إدارة مخاطر تتضمن تقنيات التخلص من النفايات ومواقع الطمر النهائي
 

ت الصلة المرتبطة بعملهم اليومي، بما  يجب توفير التدريب لجميع العمال بشأن جوانب الصحة والسالمة المهنية ذا. 80ت
في ذلك ترتيبات الطوارئ، وملخص للزوار واألطراف الثالثة األخرى التي تدخل موقع العمل بشأن جوانب الصحة والسالمة 

وال يجب أن يواجه العمال أية إجراءات تأديبية أو عواقب سلبية بسبب إبالغهم عن قلقهم إزاء جوانب الصحة . المهنية
 .المة المهنية أو شكواهم منهاوالس

 
كما يجب حفظ . يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة توثيق اإلصابات واألمراض والوفيات المهنية واإلبالغ عنها. 81ت

وينبغي استخدام بيانات الرصد ). مثل مستويات التعرض واالختبارات الصحية(ومراجعة كافة البيانات المتعلقة بمراقبة العمال 
النظر في مثل هذه البيانات حسب النوع االجتماعي قد يوفر . الصحي للتحقق من فعالية تدابير الحماية من العوامل الخطرة

 .معلومات مفيدة حول كيفية تأثر النساء في العمل بشكل مختلف عن الرجال
 

متعاقدين وأي عمال آخرين يقدمون سوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة للعمال ال. 82ت
وينبغي أن تتضمن شروط العقود للمتعاقدين الذين يزودون الجهة المتعاملة مع المؤسسة  . أعمال وخدمات مرتبطة بالمشروع

بالعمال أحكاما خاصة بتلبيتهم لمتطلبات الصحة والسالمة المهنية للجهة المتعاملة مع المؤسسة، من أجل استيفاء متطلبات 
وينبغي على هذه األخيرة مراقبة . والحد من المخاطر ومن المساءلة القانونية للجهة المتعاملة مع المؤسسة 2ار األداء رقم معي

أداء المتعاقدين فيما يخص تنفيذ متطلبات السالمة والصحة المهنية، واقتراح إجراءات تصحيحية إذا لزم األمر، وضمان 
ولتقليل  .ى اإلسعافات األولية والمساعدة الطبية عند وقوع حوادث أو إصابات عملوصول العمال المتعاقدين بشكل كاف إل

المخاطر والتعرض للمساءلة القانونية، ولتحسين األداء، يجب على الجهات المتعاملة مع المؤسسة اشتراط تنفيذ ممارسات 
 .مماثلة من قبل الموردين

 
، على نحو يمنحه قدرات 1والبيئية، كما هو مطلوب في معيار األداء رقم يجب تصميم النظام العام لإلدارة االجتماعية . 83ت

ويجب أن يشتمل نظام اإلدارة على الرصد والمتابعة المنتظمين لقضايا . كافية لإلشراف على قضايا الصحة والسالمة المهنية
. لمعنية بالصحة والسالمة المهنيةالصحة والسالمة المهنية، والبيئات المحيطة بالعمل، وغير ذلك من المؤشرات األخرى ا

ويعتبر تطبيق المعلومات المجمعة والتدابير التصحيحية في إطار عملية متواصلة لتحسين أوضاع وإدارة الصحة والسالمة 
 .المهنية ممارسة جيدة

 
 العمال الذين تتعاقد معهم أطراف ثالثة

 
يتعين على الجهة المتعاملة بذل كل الجهود المعقولة من الناحية فيما يتعلق بالعمال الذين تتعاقد معهم أطراف ثالثة ، . 24

التجارية للتأكد من أن األطراف الثالثة التي تتعاقد مع هؤالء العمال تتمتع بسمعة طيبة وتندرج ضمن المؤسسات التي تعمل 
 19–18ا، باستثناء الفقرات بصورة قانونية ولديها نظم إدارية مالئمة للعمل بأسلوب يتفق مع متطلبات معيار األداء هذ

 .29–27و
  

ينبغي للجهة المتعاملة وضع سياسات وإجرءاتت إلدارة ومتابعة أداء أصحاب األعمال اآلخرين فيما يتصل بمتطلبات  .25
باإلضافة إلى ذلك، يتعين على الجهة المتعاملة بذل كل الجهود المعقولة من الناحية التجارية وإدراج هذه . هذا المعيار

  .المتطلبات في االتفاقيات التعاقدية مع أصحاب األعمال اآلخرين
 

 25و 24يتعين على الجهة المتعاملة التأكد من أن العمال الذين تقوم أطراف ثالثة بتعيينهم والمشمولين بالفقرات من . 26
رف اآلخر من توفير آلية تظلم وفي حالة عدم تمكن الط. من هذا المعيار لديهم القدرة على الوصول إلى آلية تظلم مناسبة

 .مناسبة، يجب على الجهة المتعاملة مد نطاق آلية التظلم الخاصة بها بحيث تشمل العمال المتعاقدين مع أطراف ثالثة
 

قد ال تكون الجهة المتعاملة مع المؤسسة قد تعاقدت بشكل مباشر مع بعض العمال الذين يشتغلون في العمليات .  84ت
المؤشرات . ية للمشروع، وإنما تم التعاقد معهم من خالل متعاقدين أو وكالء أو سماسرة أو وسطاء آخرينالتجارية األساس

هذا سيساعد الجهات المتعاملة مع المؤسسة على . 17وت 9ت التي تحدد نوع عالقة العمل ونوع العمال واردة في الفقرتين
مع هؤالء  المؤسسة تتعامل مع المتعاملة الجهة مع أن. تحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في تغطية حقوق العمال المتعاقدين

 التجارية األساسيةمهمة للعمليات  وظائف يؤدون عادة العمال هؤالء أن إال أو خدمات، أعمال إلنجاز خارجي كمصدر العمال
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عندما يقوم هؤالء العمال بالعمليات  .مع المؤسسة المتعاملة الجهة لدى بدالء عمال كانوا لو طويلة كما لمدة المتعاملة للجهة

الوسطاء اآلخرين التجارية األساسية للمشروع، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة تتحمل مسؤولية ضمان امتثال المتعاقدين و
 .المنصوص عليها في معيار األداء هذاللمعايير 

 
في الحاالت التي تكون فيها األطراف الثالثة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو لديها موارد وقدرات محدودة، فإن الجهة . 85ت

تمديد المتعاملة مع المؤسسة ستقيم نوع الدعم الذي يمكنها أن توفره لتحسين أداء هذه األطراف، والذي قد يشمل استخدام أو 
أنظمة أو خدمات الجهة المتعاملة مع المؤسسة لتكملة أنظمة أو خدمات األطراف الثالثة، فيما يتعلق بمتطلبات معيار األداء 

إن لم يكن تحسين أداء األطراف الثالثة ممكنا خالل فترة زمنية معقولة، فإن الجهة المتعاملة مع المؤسسة ستحتاج إلى . هذا
 .الخدمات تقييم مصادر بديلة لهذه

 
وينبغي . يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة إعداد وتنفيذ اإلجراءات الالزمة إلدارة ومراقبة أداء األطراف الثالثة. 86ت

إدراج هذه اإلجراءات في العمليات اليومية للشركة، وإبالغ األطراف الثالثة بوضوح بشأن المتطلبات وإبالغ العمال 
 .مكنالمستخدمين من قبلها إن أ

 
. تتناول معظم القوانين الوطنية العمالة المتعاقدة، وإن اختلفت شروطها كثيرا بين البلدان وحسب أنواع عقود العمل. 87ت

يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تقييم عالقة االستخدام بين المتعاقد والعمال، وضمان استيفاء جميع المتعاقدين 
، على سبيل المثال ال الحصر، قضايا مثل الحد األدنى لألجور، وساعات العمل، ومدفوعات للمتطلبات القانونية التي تشمل

العمل اإلضافي، وأوضاع الصحة والسالمة، واشتراكات التأمين الصحي، وجدول معاشات التقاعد، وغير ذلك من شروط 
وقد تكون هناك أيضا أحكام قانونية . ثالثةالتوظيف اإللزامية بحكم القانون والمتعلقة بالعمال المستخدمين من قبل أطراف 
 .وطنية تمنع عمال المتعاقدين من العمل في الوظائف الرئيسية داخل قطاع األعمال

 
لمنع استفادتها من ممارسات العمالة  19تيجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة أن تبذل جهودا معقولة تجاريا . 88ت

فرض : وتتضمن تلك الجهود. قانون الوطني أو المعايير الواردة في معيار األداء هذاالخاصة بأطراف ثالثة والتي تنتهك ال
 سياسة عامةتنفيذ تحديد والتزامات تعاقدية على المتعاقدين أو الوسطاء الذين يزودون الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالعمال؛ 

 والعمال؛ الطرف الثالث العقد المبرم بين ونوع القةفي العالتدقيق العمل؛ و وشروط وكاالت التوظيف فيما يتعلق باستخدام
والقيام بزيارات مفاجئة وعمليات تفتيش بصرية للعمليات التجارية األساسية؛ والتزام الحيطة الواجبة في اإلشراف على 

ميع عمال الطرف المتعاقدين والوسطاء اآلخرين القائمين بتوريد العمال؛ ورصد امتثال األطراف الثالثة؛ وتوفير التدريب لج
وسوف تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة بالتحري عن سجل أو أوضاع  .الثالث لشرح ظروف العمل لهذا المشروع

ينبغي كذلك على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التحلي بأقصى درجات . المتعاقدين والوسطاء اآلخرين الذين سيوظفون العمال
 .ن أو الوسطاء اآلخرين الذين يوظفون العمال لكافة المتطلبات القانونيةاليقظة للتأكد من تلبية المتعاقدي

 
في إطار الممارسات الجيدة، يمكن للجهة المتعاملة مع المؤسسة القيام بعمليات تفتيش بصرية لجميع العاملين بالعمليات . 89ت

من أن آلية التظلم متاحة لهؤالء العمال إما يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة التأكد . التجارية األساسية الخاصة بها
في حالة تقديم آلية التظلم من قبل طرف ثالث، سوف تتلقى الجهة . مباشرة من قبل الطرف الثالث، أو من خالل الشركة

 .المتعاملة مع المؤسسة تقارير منتظمة عن المظالم التي رفعها العمال
 

ثالث ذو قدرة محدودة على التعامل مع شكاوى العمال، يجب على الجهة  عندما يكون العمال مستخدمين من قبل طرف. 90ت
المتعاملة مع المؤسسة إما أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان توفر الطرف الثالث على آلية تظلم، أو أن تضع إجراءات تظلم 

 .لحلها تسمح لعمال الطرف الثالث برفع الشكاوى مباشرة إليها لتقدمها بدورها إلى الطرف الثالث
 

عندما تقدم الجهة المتعاملة مع المؤسسة أو طرف ثالث خدمات للعمال المتعاقدين، يجب أن تقدم هذه الخدمات بطريقة . 91ت
ال ينبغي إجبار العمال . غير تمييزية، وبشكل يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية للجودة واألمن والسالمة والكفاءة المهنية

الخدمات المقدمة من قبل طرف ثالث، وإذا كان الطرف الثالث يفرض رسوما على هذه الخدمات، فيجب على استخدام أي من 
 .أن تكون بسعر السوق وأن تكون شفافة ونزيهة

____________________________ 
. معقوال من وجهة نظر تجارية الجهود المعقولة تجاريا تعني اتخاذ كافة التدابير الالزمة لتحقيق هدف ما، ما دامت تكلفته أو عبئه 19ت

أفضل "الجهود المعقولة تجاريا هي نقيض . مثال، إذا كان تدبير ما غير اقتصادي لقطاع األعمال، يمكن أن يعتبر غير معقول تجاريا
 .، التي عادة ما تعني اتخاذ أي تدابير ضرورية، حتى ولو كانت جد مكلفة أو مرهقة"الجهود
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) العمليات والمعايير: سكن العمال(الدولية والبنك األوروبي لإلعمار والتنمية مذكرة توجيهية أصدرت مؤسسة التمويل . 92ت
أن تأخذ بعين االعتبار هذه  يجب على األطراف الثالثة. حدد مجموعة من المعايير التي يمكن تطبيقها فيما يتعلق بسكن العمالت

المذكرة التوجيهية واإلرشادات التي ينص عليها القانون الوطني، وأن تضع مجموعة معايير متفق عليها للمشروع وخطة 
 .يجب على الجهة المتعاملة مع المؤسسة مراقبة شروط السكن والخدمات المقدمة .إلنشاء وصيانة أماكن السكن والخدمات

 
 

 سلسلة التوريد
 

في سلسلة التوريد األساسية،  15في حالة وجود مخاطر عالية الستخدام عمالة األطفال أو العمالة القسرية . 27
في حالة الوقوف . أعاله 22و 21يجب على الجهة المتعاملة الوقوف على تلك المخاطر بما يتفق مع الفقرتين 

. على حاالت لعمالة األطفال أو العمالة القسرية، يجب على الجهة المتعاملة اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها
قبة سلسلة التوريد األساسية على نحو مستمر بغرض الوقوف على أي تغيرات ويجب على الجهة المتعاملة مرا

أو العمالة /ذات أهمية في سلسلة التوريد الخاصة بها، وفي حالة الوقوف على حاالت جديدة لعمالة األطفال و
 .القسرية، يجب على الجهة المتعاملة اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجتها

 
حالة وجود مخاطر عالية تجاه مسائل تهدد بشكل كبير سالمة العمال المعينين من قبل عالوة على ذلك، في . 28

المورد األساسي، يتعين على الجهة المتعاملة بذل جهود مناسبة من أجل ضمان اتخاذ الموردين األساسيين في 
يح مثل هذه سلسلة التوريد لخطوات تهدف للحيلولة دون وقوع مواقف تهدد حياة هؤالء العاملين أو تصح

 .المواقف
 

تعتمد قدرة الجهة المتعاملة على معالجة هذه المخاطر على مستوى سيطرة أو تأثير إدارة الجهة المتعاملة . 29
وعندما يكون العالج غير ممكن، فستقوم الجهة المتعاملة بتحويل سلسلة التوريد . على مورديها األساسيين

 .لى موردين يمكنهم إثبات امتثالهم لمعيار األداء الحالياألساسية الخاصة بالمشروع بمرور الوقت إ
____________________ 

يتم تحديد المخاطر المحتملة لعمالة األطفال والعمالة القسرية خالل إجراءات التعرف على المخاطر واآلثار على النحو  15
 .1المطلوب في معيار األداء رقم 

 
وقد تشتمل سلسلة توريد . العمليات الجارية المستخدمة في أو المنتجات السلعتشير سلسلة التوريد إلى المكونات أو . 93ت

ويمكن أن تكون سلسلة التوريد الخاصة  .السلع على موردي المواد الخام أو موردي أجزاء أو مكونات للتجميع واإلنتاج
النطاق وذات طابع عالمي، في حين تكون سلسلة التوريد الخاصة بالشركات  بالشركات المتعددة الجنسيات سلسلة واسعة

يشير مصطلح . الوطنية أو الشركات األصغر حجماً سلسلة محدودة النطاق وذات طبيعة محلية، وتضم شركات وعمال محليين
ال تنطبق  .ساسية للمشروعالمورد األساسي إلى الموردين الذين يقدمون السلع والمواد الضرورية لعمليات األعمال األ

 .على المواد أو المكونات المستخدمة في مرحلة بناء المشروع 2متطلبات سلسلة التوريد في معيار األداء رقم 
 

على . قد تتسم سلسلة التوريد الخاصة بشركة ما بالتعقيد، وتشمل عددا كبيرا من الموردين في مختلف المستويات. 94ت
يام بتقييم كامل لسلسلة التوريد، فإنه يتعين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة تحديد مجاالت المخاطر الرغم من أنه قد يتعذر الق

مثل المخاطر الكامنة في بلد أو (سياق تشغيل الموردين ) 1: (، سواء كان ذلك بسبب28و 27واآلثار المتعلقة بالفقرتين 
مثل المخاطر الكامنة في اإلنتاج أو السلع الزراعية أو (معينة  وردةمواد أو مكونات أو منتجات م) 2(؛ أو )منطقة أو قطاع ما
تتجلى الخطوة األولى في . اعتبارات أخرى ذات صلة، وإعطاء األولوية لتقييم هؤالء الموردين) 3(؛ أو )عملية االستخراج

رة المحتملة والكبيرة المرتبطة وسوف يشمل هذا تحديد الموردين، وتحديد المخاطر واآلثار الضا. رسم خرائط سلسلة التوريد
ونظرا للطابع الديناميكي لمعظم سالسل التوريد، فإن هذه . بسلسلة التوريد، وتحديد أولويات الموردين حسب مستويات الخطر

هذا سيساعد . وينبغي أن يكون تتبع أداء الموردين متكامال مع نظام اإلدارة العام. العملية تحتاج إلى التحديث بشكل دوري
لجهات المتعاملة مع المؤسسة على تحديد ما إذا كانت إجراءات وتدابير التخفيف منفذة بشكل صحيح، كما يوفر ردود الفعل ا

 .على مناطق الخطر والقلق الجديدة
 

تتوقف فعالية معالجة قضايا سلسلة التوريد على مدى النفوذ والتأثير الذي قد تتمكن الجهة المتعاملة مع المؤسسة من . 95ت
عندما تعتمد قابلية حياة أنشطة سلسلة متكاملة من الموردين على الجهة المتعاملة مع المؤسسة، فإن نفوذ هذه . ممارستهما

مع امتداد سلسلة التوريد في أوصال سوق السلع . األخيرة ومخاطر عدم األداء المحتملة من جانب مورديها سيكونان مرتفعين
تعاملة مع المؤسسة بأهمية ضئيلة، فإن استعراض الجهة المتعاملة مع المؤسسة لسلسلة األولية حيث تحظى عمليات الجهة الم

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
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وحيثما تكون للجهة المتعاملة مع المؤسسة . التوريد سوف يعكس ببساطة قضايا قطاعية بدال من فرص تخفيف آثار المشروع
 .تجهت صوب الطبقات البعيدة من الموردينعمليات معقدة مع طبقات متعددة من الموردين، فإن نفوذها سوف يتضاءل كلما ا

 
، يجب على الجهة المتعاملة مع 2بالنسبة لعمل األطفال والعمل الجبري، طبقا للتعاريف الواردة في معيار األداء رقم . 96ت

لك المؤسسة توخي الحيطة الواجبة فيما يتعلق بسلسلة التوريد من أجل تفادي تحقيق أية استفادة أو مكاسب مالية من ت
ويجب أن تبذل الجهة المتعاملة مع المؤسسة جهودا خاصة مع التزام أقصى درجات الحيطة الواجبة عندما تكون . الممارسات

هذه الممارسات شائعة أو معروفة كممارسات سائدة في مراحل معينة من سلسلة التوريد بالنسبة لصناعات محددة أو في 
من تشغيل األطفال خطرا محددا عندما تكون تكلفة العمالة عامال من عوامل  ويشكل الكسب المالي. مناطق جغرافية معينة

وال بد أن تقوم الجهة المتعاملة مع المؤسسة باستخدام كل ما لديها . القدرة التنافسية لسلع ومواد الجهة المتعاملة مع المؤسسة
وينبغي أيضا على الجهة المتعاملة مع  .صة بهامن نفوذ للقضاء على تشغيل األطفال والعمل الجبري في سلسلة التوريد الخا

مثل التعرض ألخطار كبيرة (المؤسسة أن تتخذ الخطوات الالزمة لضمان الوقاية أو التخلص من الحاالت التي تهدد الحياة 
 .من سلسلة التوريد) للوقوع، والتعرض للمواد الخطرة، والتعرض للمخاطر الكهربائية

 
طلب يجب عليها العمل القسري وتشغيل األطفال في سلسلة التوريد،  تعاملة مع المؤسسةالجهة الم تكتشف عندما. 97ت

فإن اإلبعاد الفوري تشغيل األطفال،  في حالة .معالجة هذه المسألةالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها ل المهنية بشأن المشورة
ت المتعاملة مع المؤسسة باألحرى أن تقوم فورا بإبعاد يجب على الجها. لألطفال من عملهم قد يزيد أوضاعهم المالية سوءا

يجب نقل األطفال الذين تجاوزوا سن مغادرة المدرسة إلى . األطفال عن األعمال الخطيرة أو الضارة أو غير المناسبة لسنهم
ونية بعد انتهاء أما األطفال دون سن مغادرة المدرسة الوطني، فيجب عليهم  العمل فقط في أنشطة قان .أعمال غير خطيرة

تنفيذ عمليات  .الساعات الدراسية، وقد يكون من المناسب في بعض الحاالت تقديم تعويضات لهم عن خسائرهم في األجور
مثل إجراءات الشراء سيضمن إدراج متطلبات محددة بشأن قضايا عمل األطفال والعمل القسري و السالمة في العمل في 

 .وردينالطلبات والعقود المبرمة مع الم
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 الملحق ألف

 والعمال العمل قضايا محتوى تقييم
 

 من الناشئة المشروع المبدئي لمخاطر التقييم إلى استنادا مختلفة، مستويات على والعمال العمل لقضايا تقييم إجراء يمكن
. عملية التقييم البيئي واالجتماعي ويمكن أن يكون هذا التقييم مستقال، أو أن يكون جزءا من. بالعمالة المتعلقة الممارسات

 المؤسسة، مع المتعاملة للجهة المحتملة التوظيف لسياسات على استعراض والعمال العمل أي تقييم لقضايا يشتمل أن ويجب
  .تنفيذها على وقدرة اإلدارة القائمة، السياسات كفاية ومدى

 
 :يلي ما على التقييم يشتمل أن ويمكن

 
النوع االجتماعي، (القوة العاملة  وتكوين والمهارات، الوظائف وأنواع العمال، عدد ذلك ويشمل ،العاملة القوة وصف •

 .وأطراف ثالثة أخرى من خالل معاقدين العاملين الموظفينأعداد و، )والسن، ووضعية األقليات، إلخ
 
المؤسسة الخاصة  مع المتعاملة الجهة سياسات وإجراءات من نسخة تقديم يجب :التوظيف وشروط العمل أوضاع وصف  •

 وما في التنظيم حقهم يمارسون العمال كان إذا ما توضيح المتعاملة الجهة على ويجب .بعالقات العمل وإدارة الموارد البشرية
 .المشروع على تنطبق التي المفاوضة الجماعية اتفاقيات جميع تضمين يجب أيضا .إليها ينتمون التي المنظمات العمالية هي

 
وتقييما المتعاملة مع المؤسسة،  بالجهة الخاصة التوريد سلسلة لهيكل ويتضمن ذلك وصفا :العمل عالقات أنواع وصف •

 بما في ذلك تقييم الشروط واألوضاع، تحديد الطريقة التي تم بها كما يجب وصف .في سلسلة التوريد المحتملة العمل لمخاطر
 .في نفس القطاع مماثلين عملبأرباب  مقارنة وغيرها من الشروط األجور

 
 رفاهية بحماية المعنية التخفيفية ذلك التدابير ويشمل :العمل والسالمة في مكان الصحة قضايا وتحديد العمل بيئة وصف •

 المعتادة، والعمليات الوظائف أداء من الناشئة تغطية كل من المخاطر ويجب .التي تم تحديدها المخاطر معالجة أو العاملة القوة
. المحلية المنطقة أو الصناعة أوساط داخل مخاطر تشكل ُيعرف أنها التي شيوعا األقل والظروف وتلك الناتجة عن الحوادث

أو  المخاطر من بالحد خاصة تدابير أو تصميم، إعادة تتطلب قد التي وعمليات العمل مناطق ومعدات التقييم يحدد أن يجب كما
 .في األخطار التحكم

 
العمل الساري، وتقديم نسخ  لقانون انتهاكات أية طبيعة وصف مع :والعمال بالتوظيف المعنية الوطنية للقوانين االمتثال •

 .االنتهاكات تلك المتخذة لمعالجة ووصف الخطوات لتقارير معدة من طرف هيئات تفتيش وطنية أو غيرها من هيئات اإلنفاذ،
 
خطر  تضم قد الذي البلد أو مما يشمل طبيعة المشروع، والقطاع :المؤسسة مع المتعاملة الجهة مشروع في األوضاع وصف •

المخاطر  أو المتعاملة مع المؤسسة الجهة مشروع في 2 رقم األداء معيار متطلبات أو والتوظيف العمل قوانين مخالفة
 .اءويجب تحديد هذه العناصر مقابل متطلبات معيار األد.والموردين  المقاولين طرف من المحتملة

 
 متطلبات في ظل التي قد تحتاج إليها التحسين وأوجه المؤسسة مع المتعاملة الجهة قبل من المتبعة التوظيف تحديد سياسة •

 في الضعف أوجه لتحديد الفرصة هذه اغتنام المؤسسة مع الجهة المتعاملة على يجب  :الوطني القانون أو  2رقم األداء معيار
 .الشركة أداء تحسين يمكنها التي والتغييرات التوظيف الخاصة بهاسياساتها أو ممارسات 
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 باء الملحق
 

 البشرية الموارد سياسات محتويات
 

يجب على  .عملياتها التجارية بعين االعتبار مع أخذ نوع الخاصة بها، سياسات الموارد البشرية إلى تطوير تحتاج الشركات
رقم  معيار األداء عناصرب ومع ذلك، فاالستعانة .واسعة النطاقاالستراتيجية ال الوثيقةمثل هذه نموذجا ل فقط أال تنسخ الشركات

 كل من أن يجب أن تتأكد الشركات .بداية جيدة سياسات الموارد البشرية كتابة كمخطط تمهيدي للعمالة وظروف العمل في 2
 وارد أدناه 2معيار األداء رقم ملخص  .2ه في معيار األداء رقم المبادئ التوجيهية المقابلة لعناصر وال سياسة يتوافق مع بيان

 .ال ينبغي االقتصار عليه، ولكن كمرجع
 

  العالقات مع العمال وإدارة ظروف العمل .1
 سياسة الموارد البشرية .أ

 عالقة العمل .ب
 التوظيف وشروط ظروف العمل .ج
 منظمات العمال .د
 تكافؤ الفرصو التمييز عدم .ه
 تخفيض النفقات .و
 آلية التظلم .ز

 حماية القوى العاملة. 2
 عمالة األطفال. أ

 العمل القسري. ب
 الصحة والسالمة المهنية. 3
 العمال المشغلون من قبل أطراف ثالثة. 4
 سلسلة التوريد. 5
 

بساطة عن بوضوح و تعلن يتعين على الشركات أن . 2معيار األداء رقم  من مباشرة الموارد البشرية سياسات يمكن أن تنبثق
وثيقة  مثل وتقنية ال يجب أن تكون هذه السياسات طويلة . 2معيار األداء رقم  عنصر من عناصر فيما يتعلق بكل سياساتها

 .للشركةها لغويا وتكييف ببساطة 2معيار األداء رقم المبادئ التوجيهية ل يمكن للشركات إعادة صياغة .قانونية
 

قس : دليل مؤسسة التمويل الدولية في سياسات الموارد البشرية حول كيفية تطوير معلومات إضافية يمكن االطالع على
 .وحسن أداءك الخاص بمعايير العمل

 
 

 الموارد البشرية إجراءات محتوى
 

 2معيار األداء رقم  مبادئ الجميع كيف سينفذ كما يجب أن تشرح بالتفصيل .بشكل واضح مكتوبة تكون اإلجراءات يجب أن
في  اللغات التي يتحدثون بها وبجميع بشكل واضح الشركة، يجب إبالغ العمال في جميع مستويات .سياسات الموارد البشريةو

 .الشركة، عن هذه اإلجراءات
للشركة،  القائمةالتجارية  إلجراءاتا تضاف إلىالتي  من األنشطة معزولة مجموعة الموارد البشرية تكون إجراءات يجب أال

 .اليومية العمليات التجارية يجب دمجها في بل
 .المشار إليه أعاله مؤسسة التمويل الدولية في دليل الموارد البشرية إجراءات معلومات إضافية حول يمكن االطالع على

 
 

 
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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 الملحق جيم

 
 المعلومات المقدمة إلى العمال الفرديين

 
 

عقود ب أو مثل هذه المعلوماتب المتعلقةفي القواعد  عملهم العمال في بداية إلى المقدمةعادة ما يتم تضمين المعلومات 
 :حول ما يلي معلومات أيضا األولية والعقود الوثائق يجب أن تشمل، ولكن القانون الوطني في التوظيف

 
 ؛ومقره الرسمي المشغلاسم  •
 للعامل؛ المسمى الوظيفي •
 تاريخ بداية التوظيف؛ •
  المتوقعة للعقد إن لم يكن التوظيف دائما؛المدة  •
 ؛متنقال يكون العمل عندما الرئيسيالموقع  أو مكان العمل، •
 األخرى ذات الصلة؛ والمسائل واإلجازات المستحقة،، ساعات العمل •
 التعويض عن العمل اإلضافي؛و بالعمل اإلضافي القواعد المتعلقة •
 تتعلق أية قواعد، بما في ذلك والمزايا األخرى والمرتبات حساب األجورالمستويات والقواعد المتعلقة ب •

 ؛الخصوماتب
 العمال؛ المطبقة على الضمان االجتماعي وغيرها من ترتيباتالمعاشات التقاعدية  •
 ؛عند إنهاء التوظيفالتي يمكن للعمال توقع إعطائها أو تلقيها  شعاراإل مدة •
 الطعن؛آليات و المتاحة للعمال تمثيلال في ذلك تفاصيل بما، العمال التي تنطبق على التأديبية اإلجراءات •
 المظالم إليه؛ ينبغي تقديم الشخص الذي، بما في ذلك تفاصيل إجراءات التظلم •
 .العمال التي تنطبق على المفاوضة الجماعية ترتيبات •

 
 

في أسرع  ينبغي تقديمهاف األمر كذلك، م يكنبداية التوظيف، وإن لعند  للعمال هذه المعلوماتتقديم  من الناحية المثالية ينبغي
 .بعد ذلك وقت ممكن
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 الملحق دال

 
 آليات التظلم مبادئ -  المظالم

 
 وجود على الرغم منمثل هذه األمور، القانون الوطني مع ونادرا ما يتعامل ال يوجد نموذج محدد آلليات التظلم الداخلية، 

 .فعالة تظلم آلية تقوم عليها مبادئ متنوعة ينبغي أن لكن هناك .ذات صلة في االتفاقات الجماعية أحكام
الطريقة ب ويجب أن تكون التفاصيل الخاصة، عند توظيفهم التظلم آلية حول العمال إبالغ جميعيجب  :توفير المعلومات •

 .لوحات اإلعالناتنشرها في  أو وثائق العمال في، بإدراجها مثال بسهولة متاحة ليةهذه اآل التي تعمل بها
يجب . إلى من يمكنهم التوجه للتظلم، وكذا الدعم ومصادر المشورة المتوفرة لهم العمال يعرفيجب أن  :العملية شفافية •

 .الخاصة بمؤسستهم التظلم إجراءاتب أن يكونوا على دراية والكبار المدراء المباشرين على جميع
، مبادئ توجيهية قانونية جديدة أية خالل اإلشارة مثال إلىينبغي مراجعة وتحديث العملية بانتظام، من  :التحديث المستمر •

  .التمثيل العقود أووأي تغييرات في 
 إلى تقديم الشكوى اإلجراءات أنه ينبغي أوال حددت قد .سريةب الشكوى مع ينبغي أن تضمن هذه العملية التعامل :السرية •

  الموارد البشرية، كمدير بديل أوال إلى مدير شكوى رفع أيضا خيار يجب أن يكون هناك، لكن المدير المباشر للعمال
 .مثال

 .انتقام ألي شكوى رفع عامل أي تضمن اإلجراءات عدم تعرض يجب أن :االنتقام عدم  •
 ينبغي أن تهدف، ولكنها شكاوىتحقيق الكامل في الالوقت الالزم لل جراءاتيجب أن توفر اإل :معقولة جداول زمنية  •

بعد  إلى وضعهما الطبيعي العودة على الطرفين كلما صعب أطول،لوقت  شكوىكلما استمرت ال .سريعة إليجاد حلول
 شكوىرفع  بينمثال  مدة زمنية قصوى تحديدك هذه العملية، لكل مرحلة من مراحل وضع حدود زمنية ينبغي .ذلك

 .للتحقيق فيها لقاء وتنظيم
 لم يكن إن مستوى أعلى في اإلدارة استئناف الحكم أمام في الحق العاملينبغي أن يكون لدى  :في االستئناف الحق •

 .النتائج األولية راضيا عن
 .ممثل نقابي أو أو صديق زميل اصطحاب للعاملأن يحق  ينبغي، جلسة استماع أو أي اجتماعفي  :المرافقة الحق في  •
، مكتوبة إن أمكن األولى الشكوىتكون  وينبغي أن. في جميع المراحل بسجالت مكتوبة يجب االحتفاظ :السجالت حفظ  •

 .النتائج التي توصل إليها، وأسباب هذه النتائجوكذا مالحظات االجتماعات، و الرد عليها،وإرفاق 
عمليات  أي وينبغي اتساق ،في االتفاقات الجماعية إجراءات التظلم قد يتم تضمين :االتفاقات الجماعية مع العالقة •

 .معها إضافية
 أماكن العمل ينبغي أن تكون عمليات .العمالة قوانين في التظلم عمليات، يتم تحديد في بعض البلدان :القوانين مع العالقة •

 .مع هذه القوانين متوافقة
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 الملحق هاء

 
 خفيض النفقاتت خطة محتويات

 
 النظر في تكاليف تخفيض النفقات والحلول البديلة له

 .ينبغي التفكير في خفض عدد العاملين كمالذ أخير، وأن ينفذ فقط بعد استنفاد البدائل األخرى  •
 .يجب على الشركات النظر أوال في تكاليف وبدائل تخفيض النفقات  •
ينبغي النظر في البدائل الممكنة لتخفيض النفقات، بما فيها البدائل المقترحة من طرف الموظفين واإلدارة والمالك،  •

 .ومن قبل الجهات المعنية األخرى من خالل المشاورات األولية
 

 هومبرراتخفيض النفقات المتوقع وصف لت
عدد الرجال والنساء الموظفين حسب مستوى ( للقوة العاملة اإلطار الزمني الحجم المتوقع والمبرر وخصائص •

 ) المهارة ونوع عقد العمل
 جهة نظر تجاريةو من تخفيض النفقات إلى والحاجة مستويات التوظيف الحالية مدى كفاية •
عدد الرجال والنساء الذين سيتم االستغناء عنهم حسب مستوى المهارة ونوع عقد (المخطط له  تخفيض النفقات حجم •

 )العمل
 .خفيض النفقاتجدول ت  •

 
 ذي الصلة االقتصادي السياق
 بدء أعمال تجارية أو فرص عمل جديدة إيجادعلى  العمال المسرحين قدرةب من حيث صلته االقتصاد المحلي حالة •

 جديدة
 في االقتصاد المحلي المؤسسة /الشركة أهمية •
مثل النمو المتوقع، ومستوى العمالة، واألجور، واالستثمارات ( تعمل فيه الشركة القطاع الذي التوجهات الرئيسية في •

 ).المحلية واألجنبية
 

  وإجراءات تخفيض النفقات طرق
 )مثل التقاعد الطوعي، وتعويضات إنهاء الخدمة، والتسريح من العمل( المتوقعة الطرق •
مثال مع منظمات العمال، وممثلي العمال، ومنظمات المجتمع المحلي، وممثلي الحكومات، ( التشاور والتفاوض •

 )والمنظمات غير الحكومية
  العمال لفصل معايير االختيار •
مثل النساء أو أعضاء جماعة عرقية أو دينية ( اسب لمجموعة اجتماعية ماغير المتن تمثيلال استراتيجيات لمنع •

 .في صفوف العمال المسرحين) معينة
 

 ترتيبات اإلدارة
 تخفيض النفقات على عملية سيوجهون أو يشرفون األشخاص الذين أو الشخص •
 .والطعن التظلمإجراءات  •

 
 المؤسسي/اإلطار القانوني

 والتسريح من العمل تعويضات إنهاء الخدمة،، وتوفير التقاعد المبكر التي تنطبق على التشريعات •
 تخفيض النفقات في عملية غيرها من الهيئات التمثيلية أو القانوني للنقابات الدور •
 ممثلي العمال غيرها من أو النقابات العمالية االتفاقات ذات الصلة مع •
  واالتفاقيات المعمول بهاالتشريعات  المخطط معتخفيض النفقات امتثال   •
 رعاية اجتماعية أخرى أي برامج أو التأمين ضد البطالةمن  العمال المسرحين استفادة •
 .مساعدة أو منافع للحصول على المتعاقدين أو العمال بدوام جزئي أهلية •

 
 العمال المسرحين والمجتمعات المحلية التأثيرات المتوقعة على

 ، وأهلية العمال المسرحين)العمل/طلب السوق لمهاراتهم ومصادر بديلة للدخل(المسرحين  للعمالالممكنة  اآلفاق •
 غيرها من الفوائد أو البطالة للحصول على تعويضات

 .المقترحة والتدابير العالجية على نطاق أوسع المجتمعات المحلية اآلثار على •
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 العمال المسرحين تقدم إلىأي مساعدات إضافية سالتعويضات و
 نوع عقد العملالمهارة و حسب مستوى المتوقعة لتعويضاتا •
  برامج التدريب •
 اإلرشاد الوظيفي •
 .مقاوالت صغيرة على إنشاء المساعدة •

 
 خفيض النفقاتت متابعة عملية

 )مثل وضع العمال المسرحين، ودفع المستحقات، ونتائج المساعدة المقدمة( التي يتعين رصدها المؤشرات •
 أنشطة الرصد وتيرة •
 .أنشطة الرصدستتكلف ب الطرف أو األطراف التي •

 
 الوثائق الداعمة

 .في ملحق، والجداول، وما شابه ذلك، المتأثرين العمال المشاورات مع سجل، والمواد المكتوبة تضمين مراجع •
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 قائمة المراجع المذيلة
 

 االتفاقات الدولية
 

 تم التفاوض والتي الواردة أدناه، الدولية االتفاقيات في الواردة بالمعايير جزئيا2 رقم  األداء معيار متطلبات من العديد تسترشد
 :الدولية واألمم المتحدة، والمشار إليها بما يلي العمل منظمة خالل من بشأنها

 
 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 بالحد األدنى لسن االستخدام المتعلقة 138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بمساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 المتعلقة بالتمييز في مجال االستخدام والمهنة 111لعمل الدولية رقم اتفاقية منظمة ا •
 32.1اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، المادة  •
 

 ILOLEXقاعدة بيانات  في منها، كل على صادقت التي والبلدان الدولية، العمل لمنظمة الثمانية باالتفاقيات قائمة توجد
 الدولية العمل منظمة اتفاقيات نصوص أما http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htmالخاصة بمعايير العمل الدولية 

 http://www.ilo.org/ ilolex/english/convdisp2.htm.الموقع  على فتوجد عليها، المصادقة البلدان وقائمة
 

"   إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل"، وافقت الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية على 1998في عام 
 )dtxt.htm-http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com(  يتوجب على جميع الدول "الذي يعلن أنه

يات الثمانية، بأن تقوم، بإخالص وبما يتوافق مع األعضاء بموجب عضويتها في المنظمة، حتى ولو لم تصادق على االتفاق
قام عدد كبير من ". الدستور، باحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي هي موضوع تلك االتفاقيات

معايير العمل الدول بالمصادقة على األقل على بعٍض من االتفاقيات الثمانية لمنظمة العمل الدولية والتي تضم أربعة من 
وباإلضافة إلى ذلك، فمعظم الدول لديها قوانين للعمل والعمال تعكس المعايير الثمانية األساسية، سواء صادقت على . األساسية

وحيثما ال ينص القانون الوطني للبلد المعني صراحة على تلك المعايير، فإنه يتوجب على الجهات . تلك االتفاقيات أم ال
والمذكرة  2سسة تحديد وتطبيق المعايير ذات الصلة على النحو الوارد وصفه في معيار األداء رقم المتعاملة مع المؤ

 .التوجيهية المصاحبة له
 

 :تضم المذكرة التوجيهية الثانية مراجع أخرى لوثائق منظمة العمل الدولية كما يلي
 
 .بشأن الصحة والسالمة المهنية 155اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 .المتعلق باتفاقية الصحة والسالمة المهنية 2002من  155بروتوكول منظمة العمل الدولية رقم  •
 ).االسبستوس(بشأن الحرير الصخري  162اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 .بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى 174اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 

 االتفاقيات نطاق أيضا في) الواردة في األقسام ذات العالقة( 2 رقم األداء معيار يتناولها التي المواضيع مجموعة من توجد
 :المتحدة األمم رحاب في عليها التفاوض تم التي التالية الدولية

 
 ).األمم المتحدة(اإلنسان  لحقوق العالمي اإلعالن •
 ).األمم المتحدة(والثقافية  واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد •
 ).األمم المتحدة(المدنية والسياسية  بالحقوق الخاص الدولي العهد •
 .الطفل بحقوق المعنية المتحدة األمم اتفاقية •
 .العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية •
 .المرأة ضد العنصري التمييز أشكال كافة على بالقضاء الخاصة المتحدة األمم اتفاقية •
 

http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
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 :الموقع على منها، كل على صادقت التي والبلدان الستة، المتحدة األمم باتفاقيات قائمة توجد

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm الموقع  على دولة كل حسب التصديق وضعية حول معلومات توجد كما
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en 

 
 ذوي األشخاص حقوق بالتفصيل توضح التي" اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق المعنية المتحدة األمم اتفاقية "أيضا انظر

 http://www.un.org/ disabilities/convention/conventionfull.shtml: بالتنفيذ خاصة مدونة وتضع اإلعاقة
 :على الموقع "اإلعاقة ذوي األشخاص بحقوق الخاصة المتحدة األمم التفاقية االختياري البروتوكول"راجع أيضا 

http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml 
 

 التوجيهات، والتوصيات واألحكام
 

 :أدناه توجيهات إضافية مفيدةتقدم الموارد الصادرة عن المنظمات الواردة 
 

الطبعة . االجتماعية والسياسة الجنسيات المتعددة بالشركات المتعلقة للمبادئ الثالثي اإلعالن. 2006منظمة العمل الدولية، 
يقدم هذا الكتاب المتوفر للتحميل توجيهات بشأن التوظيف، والتدريب، وظروف . منظمة العمل الدولية: جنيفالرابعة، 

http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--. العمل والحياة، والعالقات الصناعية
.en/index.htm 

 
، منظمة العمل الدولية." 198توصية منظمة العمل الدولية رقم ل مشروحدليل  :عالقة التوظيف" .2007. ———

 .جنيف
rec198.pdf-http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide 

 
——— .2011a ."منظمة العمل الدولية، جنيف. "لجنة الحرية النقابية. 

-on-tteestandards/ commi-labour-international-promoting-and-http://www.ilo.org/global/standards/applying
.en/index.htm--association/lang-of-freedom  تقوم هذه اللجنة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حق التنظيم

التي تضم تسعة ) الحكومة، وصاحب العمل، والنقابة العمالية(كما تقوم هذه  اللجنة الثالثية . والمفاوضة الجماعية
بلدان لمبادئ الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، حتى وإن كانت أعضاء باستعراض الشكاوى المقدمة بشأن امتثال ال

الستعراض قضايا وحاالت في هذا الصدد، . 98و 87هذه البلدان لم تصادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 
 Cases of the“والضغط على   ww.ilo.org/ilolex/english/index.htmhttp://wيرجي الذهاب إلى الموقع 

Committee on Freedom of Association.” .حدة على حالة كل أساس وعلى البلد مصنفة حسب الحاالت. 
 

——— .2011b ."الدولية، جنيف العمل منظمة .معايير العمل الدولية. 
 http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN 

 قاعدة يف البحث ويمكن. عليها المصادق العمل التفاقيات األعضاء الدول تنفيذ دورية يستعرض هذا الموقع بصفة
 .االنتهاكات ومواضيع البلدان مخالفات عنوالتوصيات  االتفاقيات المعنية بتطبيق الخبراء لجنة نتائج عن المعلومات

  
 . للهجرة، جنيف الدولية المنظمة .الصفحة الرئيسية. 2011. للهجرة الدولية المنظمة

 http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp أن بمبدأ تلتزم وهي ،1951 عام تأسست حكومية للهجرة منظمة الدولية المنظمة 
 .وللمجتمع للمهاجرين مفيدة والمنظمة الهجرة اإلنسانية

 
 والتعاون التنمية منظمة. "خطوط توجيهية للشركات المتعددة الجنسيات". االقتصادي الميدان في والتعاون التنمية منظمة

 . االقتصادي، باريس الميدان في
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html توجيهات  هذا الموقع يقدم

الرشوة، ومصالح ومكافحة الكشف عن المعلومات، والبيئة، و، وحقوق اإلنسان، عالقات الصناعيةالتوظيف، وال بشأن
 .وفرض الضرائب، والمنافسة، والعلوم والتكنولوجياالمستهلكين، 

 

http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm
http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/optprotocol.shtml
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guide-rec198.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/%20committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/%20committee-on-freedom-of-association/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/index.htm
http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=EN
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34889_1_1_1_1_37439,00.html
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 الدولي والبنك الدولية التمويل موارد مؤسسة

 

 :يلي والمراجع، بما فيها ما التقارير من عدد بنشر الدولي والبنك الدولية التمويل مؤسسة قامت
 

مذكرة الممارسات الجيدة رقم " .التوريد وسلسلة العمل مكان في األطفال لتشغيل التطرق". 2002. مؤسسة التمويل الدولية
 .الدولية، واشنطن العاصمة التمويل مؤسسة ،1

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabil
/publications/publications_gpn_childlabority نجحت التي الجيدة الممارسات هذه المذكرة مناهج تعرض 

السلع  وموردي بائعي عمل ومواقع عملها أماكن في األطفال بتشغيل المرتبطة المخاطر بشأن تطبيقها في الشركات
 .معها المتعاملين والخدمات

 
 .الدولية، واشنطن العاصمة التمويل ، مؤسسة4الجيدة رقم  الممارسات مذكرة. "النفقات تخفيض إدارة". 2005. ———

ww1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/pubhttp://w
lications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627 صفحة  28هذه المذكرة المكونة من  تقدم

 .الوظائف من عدد كبير فقدان يتوقع النفقات وإدارتها، عندما تخفيض التخطيط لعملية كيفية حول توجيهات
 

واشنطن  الدولية، ، مؤسسة التمويل5مذكرة الممارسات الجيدة رقم ". الفرص وتكافؤ التمييزعدم " .2006. ———
.العاصمة

abilhttp://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustain
ity/publications/publications_gpn_nondiscrimination مع المتعاملة للجهات توجيهات تقدم هذه المذكرة 

 الممارسات من والتخلص والتنوع، المساواة تعزيز حول الناشئة األسواق في اآلخرين العمل وأرباب المؤسسة
 .للجدل ومثيرا صعبا الموضوع قد يكون أحيانا هذا بأن االعتراف مع التمييزية،

 
——— .2007a. "واشنطن العاصمة الدولية، مؤسسة التمويل المذكرة التوجيهية الثانية،." العمالة وظروف العمل. 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2
nce%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977BGuida 

 مؤسسة قبل الصادرة من القطاعية التوجيهية وكذا المبادئ والسالمة والصحة بالبيئة المعنية العامة اإلرشادات تنطبق
 وتقدم الدولية، التمويل مؤسسة المرتبطة بمشاريع العمل أماكن كافة على والسالمة والصحة البيئة بشأن الدولية التمويل

 .والسالمة المهنية للصحة والمحددة العامة الجوانب حول إرشادات
 

———.2007b" . واشنطن العاصمة الدولية، مؤسسة التمويل ".والسالمة والصحة بالبيئة المعنية العامةاإلرشادات. 
/www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabilhttp:/

-ity/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+
.+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines اإلرشادات  هذه تحتوي

 للتحقيق عامة قابلة بصفة تعتبر والتي عادة، الدولية مقبولة التمويل مؤسسة تعتبرها التي األداء ومقاييس مستويات على
 .حاليا المتاحة التكنولوجيا وباستخدام معقولة في مرافق جديدة بتكاليف

 
مؤسسة  .العمالة وظروف العمل عن كتيب ، 2 معيار األداء رقم :معايير العملأداءك الخاص ب قس وحسن. 2010. ———

 .جنيف :التمويل الدولية
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Susta
inability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__131957715305

.26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C8?id=0b 
تحسين الالزمة ل موظفين الداخليينال وقدراتيهدف إلى شرح نظم اإلدارة عمليا، ويكون مرجعا هذا الكتاب مصمم ل

 .سلسلة التوريد التابعة لهاشركة ما وفي  في معايير العملأداء 
 

، مذكرة توجيهية .العمليات والمعايير: العمالأماكن إقامة . 2009. لإلعمار والتنميةوالبنك األوروبي  مؤسسة التمويل الدولية
 .لندن، لإلعمار والتنمية، واشنطن العاصمة، والبنك األوروبي مؤسسة التمويل الدولية

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_childlabor
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_retrenchment__wci__1319579072627
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_nondiscrimination
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/2398880048855835bf4cff6a6515bb18/2007%2BUpdated%2BGuidance%2BNote_2.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1322808277977
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/risk+management/sustainability+framework/sustainability+framework+-+2006/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/IFC%20Sustainability/Publications/Publications_Handbook_LaborStandardsPerformance__WCI__1319577153058?id=0b26798048d2ea1eb8c1bd4b02f32852&WCM_Page.ResetAll=TRUE&CACHE=NONE&C
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 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainabil
.ity/publications/publications_gpn_workersaccommodation 

 
." القضايا الصحية المهنية والمجتمعية) : األسبستوس(الحرير الصخري : مذكرة الممارسات الجيدة. "2009. البنك الدولي

 .البنك الدولي، واشنطن العاصمة
/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdfhttp://siteresources.worldbank.org 

أفضل الممارسات موارد حول مادة األسبستوس، ويوفر المتعلقة بالتعرض ل المخاطر الصحية تناقش هذه المذكرة
 .الدولية

 
——— .2011a ."البنك الدولي، واشنطن العاصمة". النشطة وسياسات التفعيل العمل أسواق برامج. 

http://go.worldbank.org/MVGTO42OA0  والتي  المؤسسة مع المتعاملة للجهات  مفيدة معلومات الموقع هذا يقدم
 .النطاق نفقات واسعة تخفيض عمليات تنفذ

 
———.2011b  ."العاصمةالدولي، واشنطن  البنك". األساسية معايير العمل دليل. 

http://go.worldbank.org/1JZA8B2CO0 األربعة والمبادئ عن الحقوق عامة معلومات تقدم مجموعة األدوات هذه 
 معلومات مصادر روابط نحو أيضا الموقع ويقدم .الدولية العمل منظمة قبل من والمحددة في أماكن العمل، األساسية

 .مفيدة أخرى
 

 العمل ممارسات بشأن قطرية تقارير
 

منظمة التجارة العالمية ومعايير العمل حول التجارة : التقارير القطرية". 2006–1997. الحرة للنقابات الدولي االتحاد
 .بروكسيل. الحرة للنقابات الدولي االتحاد. "ومعايير العمل

http://www.icftu.org/list.asp?Language=EN&Order=Date&Type=WTOReports&Subject=ILS 
 .العمل حقوق بشأن األداء عن قطرية يقدم هذا الموقع عدة تقارير

 
 الخارجية وزارة ".اإلنسان حقوق بشأن ممارسات القطرية التقارير". 2010–1999. األمريكية الخارجية وزارة

 http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm. األمريكية، واشنطن العاصمة
 والعمال العمل قضايا من العديد التقارير هذه من السادس القسم ويتناول .تقريبا البلدان جميع  بشأن التقارير هذه تصدر 

  . 2رقم  األداء معيار في الواردة
 

 التوريد سلسلة إدارة
 

 .والتوريد، مانسفيلد، إنجتلرا للمشتريات المعتمدة المؤسسة. الصفحة الرئيسية. 2011 .والتوريد للمشتريات المعتمدة المؤسسة
http://www.cips.org/ بين  والنزاهة والقدرات، المهنية، للمهارات عالية معايير وتطوير بتشجيع تقوم هذه المؤسسة

 .التوريد وسلسلة المشتريات إدارة في المنخرطين جميع
 

 الدولي يضم االتحاد /http://www.ifpmm.org .الصفحة الرئيسية.  2011.والتوريدات المشتريات إلدارة الدولي االتحاد
 نطاق في ويمكن التواصل .العالم أنحاء من مختلف وإقليمية رابطة شرائية وطنية 43 والتوريدات المشتريات إلدارة

 .المشتريات في مجال متخصص 200000 حوالي مع الدائرة هذه
 

   /http://www.ism.ws. معهد إدارة التوريدات، تمبي، أريزونا.  الصفحة الرئيسية. 2011. معهد إدارة التوريدات
 .، وهو أكبر رابطة إلدارة التوريدات في العالم1915تأسس معهد إدارة التوريدات عام 

 
 
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_gpn_workersaccommodation
http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf
http://go.worldbank.org/MVGTO42OA0
http://go.worldbank.org/1JZA8B2CO0
http://www.icftu.org/list.asp?Language=EN&Order=Date&Type=WTOReports&Subject=ILS
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm
http://www.cips.org/
http://www.ifpmm.org/
http://www.ism.ws/
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