
 
ٌ
 إعالمية ل�جلسة ا�خاصة  مذكرة

الصادر عن  املنشآت متعددة ا�جنسيات والسياسة االجتماعيةللمبادئ املتعلقة بعالن الثال�ي اإل "�عز�ز وتطبيق 

 �� آسيا واملحيط الهادئ" منظمة العمل الدولية

 السياق

ط )1 ِ
ّ
الذي ُعرض �� االجتماع اإلقلي�ي السادس عشر آلسيا واملحيط الهادئ الضوء  تقر�ر املدير العام �سل

حرز �� املنطقة ع�� مدى
ُ
 العقد املنصرم وع�� التحديات الباقية  ع�� التقدم الكب�� الذي أ

ً
ال�ي تقف حائال

 ،2، أسهمت معدالت النمو االقتصادي املرتفعة �� املنطقة�فمن ناحيٍة أو� .1العمل الالئق دون تحقيق

والز�ادات األخ��ة �� األجور والدخل، وتطور ا�حماية االجتماعية، والسياسات املبتكرة �� املنطقة �� ا�حد 

ومن ناحيٍة أخرى، تبقى التحديات ال�ي تقف  .3من الفقر املدقع وإحراز تقدٍم نحو تحقيق العمل الالئق

 
ً
 أمام تحقيق العمل الالئق را�خة

ً
�� للعمال الذي �عيشون �� فقر، وأولئك ظهر من العدد الكبكما يَ  عائقا

 ،العامل�ن �� مهٍن هشة، وتد�ي مستو�ات ا�حماية االجتماعية، وانتشار العمل ا�ج��ي وعمل األطفال

 .4وا�عدام املساواة

2(  ِ
ّ
ي ذاملنشآت متعددة ا�جنسيات وال مستقبل العمل �� املنطقة �عمل رة ع��يتعلق كث�ٌ� من االتجاهات املؤث

 ع�� ذلك وكما �ش�� تقر�ر االست ھسهل�
ً
ثمارات واالتفاقيات التجار�ة، وم��ا االتفاقيات اإلقليمية. عالوة

 ح�ن و�� .5�� املائة من فرص العمل �� املنطقة 60املدير العام، يوفر املوردون �� سالسل التور�د العاملية 

 مهمة للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وم��ا ع�� 
ً
تقدم عمليات الشر�ات متعددة ا�جنسيات فرصا

 مخاطر إال أ��امشاركة الشر�ات املحلية �� سالسل التور�د العاملية، 
ً
ج آثارها  �ش�ل أيضا

َ
عا�

ُ
إذا لم �

املنشآت متعددة للمبادئ املتعلقة بعالن الثال�ي اإل السلبية املحتملة كما ينب��. و�� هذا السياق، ُ�عت�� 

 ) الصادر عن منظمة العمل الدوليةا�جنسيات والسياسة االجتماعية (إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات

 
ً
 مرجعيا

ً
القتصادية ويس�� إ�� الدور املهم للمنشآت متعددة ا�جنسيات �� التنمية االجتماعية واب يقرإطارا

 السلبية املحتملة. هاحد من آثار ا���جيع إسهاما��ا اإليجابية و 

 اس��اتيجية تنفيذ إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات

 عن  2014اعتمد مجلس إدارة مكتب العمل الدو�� �� آذار/مارس  )3
ً
اس��اتيجية تنفيذ آلية متا�عة "قرارا

, "دة ا�جنسيات والسياسة االجتماعيةاملنشآت متعدللمبادئ املتعلقة بإلعالن الثال�ي لاأل�شطة ال��و�جية 

 م��ا:2014إ�� الشروع �� اس��اتيجية التنفيذ املعتمدة عام  ھ املكتَب وجَّ و 
ً
 . وتتضمن االس��اتيجية أمورا

نة ملنظمة العمل الدولية �� املنطقة من خالل ن )أ  من الهيئات الثالثية امل�ّوِ
ً
ظام �جمع املعلومات مباشرة

ه املكتب و�ُ استبياٍن �ُ  ع قبل �ل اجتماٍع إقلي�ي.عّدِ  وزَّ

إعداد املكتب لتقر�ٍر إقلي�ي عن وضع تنفيذ إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات بحيث يأخذ �ع�ن  )ب

 م
ً
 ��ا املعلومات الناتجة عن االستبيان.االعتبار أمورا

 .2, الفقرة "العمل الالئق: نحو تنميٍة مستدامة �� آسيا واملحيط الهادئمع بناء مستقبٍل شامل ". 2016منظمة العمل الدولية  1
 .5املرجع السابق، الفقرة  2
 .8املرجع السابق، الفقرة  3
 .14-9املرجع السابق، الفقرات  4
 .67السابق، الفقرة املرجع  5
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عقد جلسٍة �� �ل اجتماٍع إقلي�ي لعرض التقر�ر اإلقلي�ي ومناقشة تنفيذ إعالن املنشآت متعددة  )ج

 ا�جنسيات �� املنطقة.

املنشآت متعددة ا�جنسيات والسياسة للمبادئ املتعلقة بعالن الثال�ي اإل التقر�ر عن �عز�ز وتنفيذ �عرض  )4

 عامة عن االتجاهات �� مجال  االجتماعية �� آسيا واملحيط الهادئ
ً
��  االستثمارات األجنبية املباشرةملحة

أمام تحقيق العمل الالئق.  اتاالستثمار تلك ش�لها �والتحديات ال�ي  الفرصعن آسيا واملحيط الهادئ و 

�� شرح املشاريع ال�ي تتوالها ا�ح�ومات ومنظمات أ�حاب العمل واملنظمات العمالية التقر�ر كما �سهب 

الدول األعضاء �� منظمة العمل الدولية �� املنطقة ��دف التوعية و�عز�ز تطبيق التوصيات الواردة �� �� 

 إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات.

  ةاملباشر  ةاألجنبي اتشهدت التدفقات الداخلة وا�خارجة لالستثمار  )5
ً
 اتجاها

ً
�� آسيا واملحيط الهادئ مؤخرا

، حيث أن أد�ى بقليٍل من 
ً
عت�� اآلن ثلث هذه التدفقات �� العالم يحدث تصاعديا

ُ
�� املنطقة. كما �

 همةب�ن املناطق مُ  االستثمارات األجنبية املباشرةتدفقات 
ً
، السيما �� شر�� آسيا. وتضم املنطقة عددا

، �ستقطب قطاعا الصناعات التحو�لية 
ً
 من أ�خم املنشآت متعددة ا�جنسيات �� العالم. وعموما

ً
م��ايدا

ت معظم هذه االستثمارات ال�ي يزداد اس��دافها للصناعات ذات القيمة املضافة املرتفعة. وفيما وا�خدما

 
ً
�� املنطقة رافق تلك التدفقات خلق فرص عمل، ال يزال �عض أوجھ النقص �� العمل الالئق را�خا

 عن أشالبطالة (خا�
ً
 بالنسبة للشباب) فضال

ً
والعمل  ،املنظم ال العمل غ�� القياسية، واالقتصاد غ�� �صة

 �� ضمان إسهام 
ً
 مهما

ً
ا�ج��ي. وُيعت�� وجود سياساٍت وأطر مالئمة ونظاٍم قوي لعالقات العمل عنصرا

 �� خلق فرص عمٍل أك�� وأفضل �� املنطقة. االستثمارات األجنبية املباشرة

��  320ورتھ رقم �� إطار آلية متا�عة إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات ال�ي أقرها مجلس اإلدارة �� د )6

ع استبياٌن ع�� ش�ى القنوات ع�� الهيئات الثالثية للدول األعضاء املشاركة �� 2014آذار/مارس  ، ُوّزِ

  70 ع�� االستبيان أجابتاالجتماع اإلقلي�ي السادس عشر آلسيا واملحيط الهادئ. وقد 
ً
 29ثالثية من  هيئة

 يمثل
ً
طقة. وع�� الرغم من أن �ل بلٍد يتمتع بتجر�ٍة فر�دة �� �� املائة من الدول األعضاء �� املن 62 بلدا

 ما تقار�ت وجهات نظر ةاملباشر  ةاألجنبي ات�عز�ز األثر اإليجا�ي لالستثمار 
ً
��  الهيئات املشاركة، غالبا

عت��هاال�ي جاالت املاالستبيان �شأن 
َ
 لسياقها الوط�ي ��  �

ً
 إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات. ُمهمة

�� املائة من  77�� املائة من ا�ح�ومات و 82هذه املجاالت �� األجور واإلعانات وظروف العمل (أهم إن  )7

�� املائة ع��  83و 82و 88�� املائة من املنظمات العمالية)، والتدر�ب ( 83منظمات أ�حاب العمل و

جاب عن االستبيان)، تاله �� املائة ممن أ 84التوا��). و�ان التدر�ب أك�� مجاٍل ذكرتھ تلك الفئات الثالث (

 تيئات الثالثية ملجاال �� املائة). وقد لوحظ وجود فوارق �� األهمية ال�ي منح��ا اله 83�عز�ز فرص العمل (

 مع من ا�� املائة  65ا�حر�ة النقابية وحق التنظيم (
ً
منظمات أ�حاب من �� املائة  46�ح�ومات مقارنة

 �� املائة ع�� التوا��). 93و 55و 71ية) واملفاوضة ا�جماعية (ملنظمات العمالمن ا�� املائة  90العمل و

8(  �  �� االستبيان  ةاملشاركالهيئات ع�َّ
ً
 االستثمارات األجنبية املباشرة طرحھتما �شأن  اعن وجهات نظرهأيضا

 ما �عيق تنفيذ توصيات إعالن املنشآت أن إ��  ا. وأشار كث�ٌ� م��وفرص تحدياٍت من 
ً
متعددة التحديات غالبا

واملتعلقة �عمل  ةاملشاركالهيئات �ا �رغم أهمي��ا. وتضمنت التحديات ال�ي ذكر  ا�جنسيات ع�� أكمل وجٍھ 

عدم تطابق املهارات مع فرص العمل، ونقص الفرص التدر�بية،  اات �� بلدا��املنشآت متعددة ا�جنسي

م، وضعف تفتيش ال
َّ
عمل، وممارسات التعاقد من ومخاطر تصفية االستثمارات، واالقتصاد غ�� املنظ

، وقضايا السالمة وال�حة، و�عقيد أو ضعف األطفالالباطن، وتد�ي األجور، والتمي�� ب�ن العمال، وعمل 

 تأشار  ةاملشاركالهيئات نظام عالقات العمل وا�عدام ا�حوار، والفوارق ب�ن القانون واملمارسة. ولكن 

 إ�� وجود فرٍص مثل ارتفاع قدرة املنشآت
ً
أفضل من و متعددة ا�جنسيات ع�� خلق فرص عمٍل أك��  أيضا
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 تنفيذ سياساٍت تمنح األولو 
ً
طخالل مثال

َّ
الضوء ع�� الدور  ت تلك الهيئات�ة لتوظيف املواطن�ن. كما سل

 املهم ل�حوار �� �عز�ز عالقات العمل.

املنشآت متعددة  يل ا�حوار واملشاورات �شأن عملش�ى اآلليات القائمة لتسه ةاملشارك ت الهيئاتوصف )9

ا�جنسيات. وأشارت األجو�ة إ�� وجود قدٍر كب�� من التواصل واملشاركة الرسمية ل�ح�ومات ومنظمات 

ه كث�ٌ� م��أ�حاب العمل والعمال مع املنشآت متعددة ا� نقطة اتصاٍل مع  إ�� أنھ قد أوجد اجنسيات: نوَّ

من �ل فئٍة مشاوراٍت حول  ةاملشاركالهيئات  املنشآت األجنبية متعددة ا�جنسيات. كما أجرى أك�� من ثلث

أ�شطة املنشآت متعددة ا�جنسيات مع منشآٍت أجنبية متعددة ا�جنسيات أو مع منظمات أ�حاب العمل 

 والعمال من بلداٍن أخرى.

فعالياٍت روجت ملبادئ إعالن املنشآت متعددة �� اآلونة األخ��ة  ةاملشاركالهيئات نظم زهاء نصف  )10

م أك�� من نصف تلك الفعاليات أو املبادرات بمساعدٍة فنية من منظمة العمل الدولية، ا�جنسيات.  ِ
ّ
ظ

ُ
ون

وأك�� من ثلث��ا بمساعدٍة من ا�ح�ومات أو منظماٍت أخرى، وأك�� من نصفها بمساعدٍة من ح�ومات أو 

 منظمات دوٍل أخرى.

11(  
َ
من املكتب ز�ادة ا�جهود املبذولة لتعز�ز إعالن املنشآت متعددة  ةاملشاركالهيئات لب عدٌد كب�� من ط

الرامية  املضاعفة جهوده اعن استعدادهحيث أعر�ت هذه الهيئات ا�جنسيات �� آسيا واملحيط الهادئ، 

عالن �� اإل الضوء ع�� أهمية تبادل املعارف �شأن تنفيذ  األقى كث�ٌ� م�� إ�� �عز�زها. و�� هذا السياق،

أخرى من املنطقة. كما أكد عدٌد من الهيئات الثالثية ع�� أهمية وجود أطٍر مالئمة للوائح بلداٍن 

بحوٍث عن أثر  ع�� ضرورة إجراء اشدد عدٌد م��، فيما عالناإل والسياسات لالرتقاء بمستوى تنفيذ مبادئ 

، أشار كث�ٌ� من 
ً
إ�� أهمية  ةاملشاركالهيئات أ�شطة املنشآت متعددة ا�جنسيات ع�� أسواق العمل. وأخ��ا

 املساعدة ال�ي يقدمها املكتب �� هذا السياق.ز�ادة توسيع املناصرة و�ناء القدرات و 

 خاصة عن �عز�ز تنفيذ إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات 
ٌ
 جلسة

 خاصة عن "�عز�ز وتطبيق  )12
ٌ
املنشآت متعددة ا�جنسيات للمبادئ املتعلقة بعالن الثال�ي اإل سُتعقد جلسة

 8�� آسيا واملحيط الهادئ" يوم ا�خميس �� منظمة العمل الدولية والصادر عن والسياسة االجتماعية 

 . و��دف هذه ا�جلسة إ��:2016�انون األول/د�سم�� 

عرض التقر�ر عن وضع تنفيذ إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات �� آسيا واملحيط الهادئ بمشاركة  )أ

 ممثل�ن عن الهيئات الثالثية.

ء حواٍر ب�ن الهيئات الثالثية �غية تبادل ا�خ��ات وتحديد التحديات والفرص ع�� الصعيد الوط�ي إجرا )ب

 واإلقلي�ي.

دة الفنية أل�شطة ال��و�جية املستقبلية أو املساعَ اعداد توصياٍت ومشاريع ملموسة عن دراسة إ )ج

. املطلو�ة
ً
 من املكتب مثال

 ھ النقاش الثال�ي أثناء ا�جلسة ا�خاصة: األسئلة ال�ي ستوّجِ �� ما ي��  )13

 املنشآت متعددة ا�جنسيات �� بلدان آسيا واملحيط الهادئ؟ عمليطرحها ما الفرص والتحديات ال�ي  •

 نحو تحس�ن �عز�ز وتطبيق مبادئ إعالن املنشآت متعددة ا�جنسيات ��  •
ً
ما السبيل للم��ي قدما

 املنطقة؟


