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 المقدمة

منشآت بشأن المتابعة إعالن المبادئ الثالثي  تنفيذ آليةل استراتيجية جديدة 023اعتمد مجلس اإلدارة في دورته  .1

والسياسة االجتماعية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية( الذي استعرضه مجلس اإلدارة ألول  ةمتعددة الجنسي

بشأن المنشآت متعددة الجنسية  منقحا   ، إعالنا  023. واعتمد مجلس اإلدارة في دورته 023مرة في دورته 

الثاني قائمة باألدوات التشغيلية لتعزيز استيعابه من جانب جميع األطراف التي يتناولها الصك.  هيتضمن مرفق

 نتيجة إطار درج فينوي المنشآتمن مبادرة  جزءا   ويشكل الترويج إلعالن المنشآت متعددة الجنسية أيضا  

 المستدامة. منشآتال تعززالبرنامج والميزانية التي 

عامة عن آلية المتابعة: األنشطة الترويجية، بما في ذلك التوعية من خالل التعاون مع  لمحة هذه الوثيقةوتقدم  .2

المنظمات الدولية األخرى؛ جمع المعلومات؛ األدوات التشغيلية األخرى المدرجة في المرفق الثاني من اإلعالن 

 م عنبقس اللمحة العامةكمل ستتتعميمها داخل منظمة العمل الدولية. وح بشأن المنشآت متعددة الجنسية؛ المنق

ي فعالية آلية المتابعة التي اعتمدها فمدى لتمكين مجلس اإلدارة من تقييم  خلصةالنتائج والدروس المست أبرز

 .2302عام 

ثناء أ المعقودةتقارير ونتائج المناقشات الثالثية يولّف تقرير عالمي  د  ع  أ   0مجلس اإلدارة، من وبناء على طلب .3

 .ثيقةهذه الو ملحقفي  ج  در  قليمية األربعة وأ  االجتماعات اإل

 استعراض األنشطة الترويجية - ألف

 وبناء القدرات على الصعيدين العالمي واإلقليمي الوعي ةاستثار - 1

لالحتفال بالذكرى السنوية  2بتسع لغات( 2302من اإلعالن المنقح بشأن المنشآت متعددة الجنسية )أتيح  نسخ  .4

. إضافيةبلغات نسخ  عدادلمجلس اإلدارة(؛ ويجري إ 000األربعين إلعالن المنشآت متعددة الجنسية )الدورة 

غير الحكومية وغيرها المنظمات الوطنية والمنظمات المنظمات الحكومية الدولية و علىالنصوص  وزع و

نشطة األ حد ث مكتبواإلقليمي والقطري. وقد  على الصعيد العالمي في إطار أنشطة التوعية من المنظمات

 إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية: ماذا يقول للعمال؟المعنون  دليلهالعمال الخاصة ب

 ر بيناكون أداة رئيسية لدعم أنشطة العمال في هذا المجال، بما في ذلك تشجيع الحويمتاح بخمس لغات وس ووه

 النقابات على الصعيدين القطاعي والعالمي.و الشركات

للمستخدمين ، 2302أطلق في أوائل عام الن المنشآت متعددة الجنسية بشأن إع 0ويتيح موقع إلكتروني جديد .5

ك ، بما في ذلعلى نحو أيسرددة الجنسية إعالن المنشآت متعب المتعلقة مواردالدوات واألاالطالع على مجموعة 

لقطاع  ة العمل الدوليةمنظم في مساعدةال، ومكتب لط الضوء على كيفية تطبيق مبادئهقطرية تس تت حاالدراسا

وفرص التدريب وآليات  )مكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية( الدولية لالعم خصوص معاييرب األعمال

النات واإلع يةطر السياساأل أحدث عنإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير لمحة عامة تابعة اإلقليمية )التقارير(. الم

األعم  يسياسلاعمل الارتباط الصك ب ثب ت متعددة الجنسية، مما يالدولية واإلقليمية التي تشير إلى إعالن المنشآ

اإللكتروني  ع نطاق هذا الموقعس  ي وظمات والمؤسسات األخرى. وسناوله المنتت وكيف لمنظمة العمل الدولية

 والمستخدمين منشآتلهيئات المكونة الثالثية والفائدة اعالمية لالموارد ال من مجموعةيصبح كي ليتطور 

 اآلخرين.
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اإلنكليزية ب 2،والعمل الالئق: مقدمة إلعالن المنشآت متعددة الجنسية"لم اإللكتروني "األعمال أطلق  وحدة التعو .6

. ويجري 2303ية والروسية في عام العربية والصينية والبرتغالوب ،2302والفرنسية واإلسبانية في عام 

اعتماد اإلعالن المنقح بشأن المنشآت متعددة الجنسية. وستتاح النسخة الجديدة باللغات الرسمية  عقب اتحديثه

 شهادة. التعلمن الذين يكملون وحدة والمشارك لقىويت؛ 2302الثالث في الربع األول من عام 

، بما في ذلك 2303عام منذ  ملحوظا   نشآت متعددة الجنسية توسعا  مالتدريب المتعلق بإعالن ال نطاق وقد توسع .7

 أ طلق مشارك. و 333مجموع المشاركين فيها  فاقإعالن المنشآت متعددة الجنسية تدريبية بشأن  ة أنشطةعشر

نمية والعمل والت ةمتعددة الجنسي منشآتات المكونة "الللهيئ (ليزية والفرنسيةكاإلن)للغة االدورة الرائدة ثنائية 

اإلقليمية لمنظمة بدعم من المكاتب  سنويا   نظم، وت2303عددة الجنسية" في عام الالئق: نهج إعالن المنشآت مت

 ةناطقال هيئات المكونةدورة موازية لل واست ضيف لمحيط الهادئ وأوروبا؛ أفريقيا وآسيا وافي العمل الدولية 

. وتستند الدورة 2302والكاريبي في عام مريكا الالتينية ألالعمل الدولية اإلقليمي لمنظمة  اإلسبانية في المكتبب

 ،التدريبية "معايير العمل الدولية والمسؤولية االجتماعية للشركات: فهم حقوق العمال في سياق العناية الواجبة"

أدرج  الدورات إلى الشركات. وقد  هي موجهة باألخصمكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية، و إلى تجارب

(، 2302ة )المستدام نشآتفي أكاديمية الم ةالعملي من الناحية المتعلقة بإعالن المنشآت متعددة الجنسية وتطبيقه

(، واألكاديمية 2302(، وأكاديمية الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية )2302وأكاديمية التنمية الريفية )

 نشطةاأل بأدرج مكت(. إضافة إلى ذلك، 2302العمل )  ل تفتي االمتثال في مكان العمل من خالالمتعلقة ب

 في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية العمالب ومكتب األنشطة الخاصة أصحاب العملب الخاصة

 .ينبكل من المكتب الخاصة التدريبية األنشطةفي تورينو دورات بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية في 

وعقب اتفاق بين منظمة العمل الدولية والرابطة العالمية لوكاالت تشجيع االستثمار، نظم  دورات تدريبية  .8

تشجيع  من وكاالت وكالة 02 شارك  فيهامشتركة بشأن "تيسير االستثمار الفعال والتنمية المستدامة"، 

مبادئ إعالن المنشآت  دمجعلى ت تشجيع االستثمار هذه االستثمار. وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرة وكاال

 متعددة الجنسية في استراتيجيات تشجيع االستثمار.

 كتب المساعدة في منظمة العمل الدوليةم - 2

كتب المساعدة في منظمة العمل الدولية إرشادات مجانية وسرية بشأن كيفية تطبيق مبادئ إعالن المنشآت يقدم م .9

دة باللغات لمساع. ويتاح الموقع الشبكي لمكتب اقطاع األعمالعمليات متعددة الجنسية ومعايير العمل الدولية في 

 مل علىطوكيو(. ويشتالخاص بعلى موقع منظمة العمل الدولية  اليابانية )المستضافةإلى جانب الرسمية الثالث 

 توشبكا، مجال األعماللتدريب في لوموارد وفرص  منظمة العمل الدوليةأسئلة وأجوبة، وأدوات  قسم يضمّ 

ذا ثر شعبية في هاألك هو القسماألسئلة واألجوبة  قسموالمشاركة.  لمزيد منتابعة لمنظمة العمل الدولية أعمال 

، استجاب مكتب المساعدة 2302منذ عام و. زائر شهريا   3233 لىعدد الزوار في المتوسط ع إذ يزيدالموقع، 

المكتب الخدمة من  شجعإلى الموقع. وي ا  جديد وجوابا  سؤاال   23أكثر من  وأضيف، طلبا   023لى ما يقرب من إ

، فضال عن المنظمات ب العمل ورابطات األعمالللحكومات ومنظمات أصحا المعنيةخالل المواقع الشبكية 

 الحكومية الدولية والمنظمات األخرى.

 المساعدة على المستوى القطري - 3

عالن المنشآت متعددة الجنسية على نحو أوثق إل الترويجالقطري لربط  مستوىيقدم المكتب مساعدة على ال .11

ة إطار البرنامج والميزاني ذات األولوية فيالقطرية بأولويات التنمية الوطنية والعمل الالئق. وأيدت النتائج 

االتحاد الروسي وأذربيجان وإندونيسيا وأنغوال وإيطاليا وباكستان في  2302-2302و  2303-2302 تينللفتر

ان موتركيا وجامايكا وزامبيا والسنغال وشيلي والصين وع   المتعددة القوميات بوليفياوس وبنما ودولة وبرباد

وكوت ديفوار وكوستاريكا وكينيا وليسوتو ومصر والمكسيك وموزامبيق  وفيتناموفرنسا والفلبين وفيجي 

مج القطري بالبرنا هاالتي تم تناولها وربطثية األولويات وحددت الهيئات المكونة الثال. وميانمار ونيبال واليابان

الدعم و الحوار يسيروت كاء الوعي وبناء القدراتوإذ / التقييماتتشمل المساعدة البحوثعادة ما للعمل الالئق. و

 ثالثيلحوار الل الوطنية منابرالطابع مؤسسي على  ي  ضفأ  ووضع خطط العمل. و سياساتالتقني في صياغة ال

في قطاع الشاي في نيبال وقطاع السلع  بشأن ممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا  طرد ك المللعمل المشتر وأكثر
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بلد حوارات بين بلد المقار وال نام. ويدعم المكتب أيضا  فيتالرياضية في باكستان وقطاع اإللكترونيات في 

العمال ب الخاصة نشطةاأل العالمية. ونظم مكتب واإلمداد بشأن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد المضيف

أنشطة إقليمية ودون إقليمية لنقابات العمال الوطنية والقطاعية في أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية 

 وجنوب آسيا.

نسية. وتدعم الحكومة عالن المنشآت متعددة الجإل الترويجد من الشركاء اهتمامهم بدعم وقد أبدى عدد متزاي .11

نام، وتدعم الشراكة المتجددة بين فرنسا ومنظمة العمل الدولية األنشطة على فيتي باكستان ومشاريع فاليابانية 

د حا. وقد اختار االتوالتبادالت بين بلد المقار والبلد المضيف السنغالالمستوى القطري في كوت ديفوار و

 سياآالمسؤولة في  واإلمداد لمشروع بشأن سالسل التوريد ا  منفذ ا  شريكلتكون األوروبي منظمة العمل الدولية 

، تصادين والتنمية في الميدان االق(، إلى جانب منظمة التعاونامتتايلند وفيوالصين واليابان وميانمار والفلبين )

منظمة العمل  تراقشة بالنسبة لألمريكتين. كما اختيوهناك مشروع مماثل بشأن األعمال المسؤولة قيد المن

ادي لمشروع االتحاد األوروبي بشأن التمكين االقتص جهتين شريكتين منفذتينمم المتحدة للمرأة الدولية وهيئة األ

دة وأقيم  شراكات جدي والواليات المتحدة(. واليابان )كندا ةدان مجموعة السبعفي بل مشاريع األعمالللمرأة في 

جمهورية ووغانا ومالوي إثيوبيا ووار كوت ديفريقيا )ال سيما في أفلتعزيز الممارسات المسؤولة،  منشآتمع ال

 (.إندونيسيا وميانمارو بنغالدي  وكمبوديا( وآسيا )تنزانيا المتحدة

 جهات التنسيق الوطنية المعينة على أساس ثالثي - 4

ترويج اليشجع إعالن المنشآت متعددة الجنسية المنقح الدول األعضاء على تعيين جهات تنسيق وطنية لحفز  .12

على الصعيد القطري. وحتى اآلن، عين  البرتغال والسنغال جهات  هوتطبيق متعددة الجنسية عالن المنشآتإل

بلجيكا وأذربيجان وأرمينيا  وطلب . ذلكب هما في طور القيامكوت ديفوار وجامايكا  كما أنّ ، من هذا القبيل تنسيق

/أو تبادل الخبرات. ووالمساعدة  من المعلومات وأيرلندا وإيطاليا وسويسرا مزيدا  وجورجيا وإكوادور وفرنسا 

وطنية من هذا القبيل، ال سيما لتيسير  جهات تنسيقواتخذت دول أعضاء أخرى خطوات أولية نحو إنشاء 

 من 0-2. ويشمل المؤشر ةمتعددة الجنسي المنشآتعمليات بشأن  حوارات بين بلد المقار والبلد المضيفال

بشأن تعزيز المنشآت المستدامة إنشاء منابر  2تعلق بالنتيجة الم 2303-2302البرنامج والميزانية للفترة 

مشاريع جديدة للتعاون التقني بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية في العديد من الدول  نطلقللحوار، وست

العمليات وسيتعاون مع جهات التنسيق الوطنية المعينة كجزء من  تلكاألعضاء. وسيقدم المكتب الدعم ل

 .2303بالذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية في عام  االحتفاالت

 التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات  - 5
 الحكومية الدولية األخرى

يواصل المكتب العمل مع المنظمات الدولية بغية تعزيز اتساق السياسات الدولية وتطبيق مبادئ إعالن المنشآت  .13

 القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة:متعددة الجنسية، ال سيما في سياق إسهام 

لمبادئ العمل القائم حول ا تكثيفتتضمن االستراتيجية العالمية الجديدة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة " )أ(

 سيما ال -عن تبني اتجاهات جديدة بما في ذلك قيادة األعمال لدعم أهداف التنمية المستدامة  العشرة، فضال  

وستكون منظمة العمل الدولية  3.من خالل االبتكار في مجال األعمال والشراكات مع األمم المتحدة"

ل التوريد ق في سالسستغرق عامين بشأن العمل الالئست تيال زمنيا   ةالمحدد ةالعمل المقبل منصةفي  شريكا  

المتحدة، التي تضمن  لألممالعالمي  االتفاقالعالمية. وشارك  منظمة العمل الدولية في قمة قادة واإلمداد 

المتحدة للقطاع  األمم، ومنتدى "ا  محلي شأنا  هداف العالمية ألا"جعل يركز على  يوم تخصيص برنامجها

، وكالهما تح  تنسيق المتحدة األمممنظومة  إطار الخاص واجتماع جهات تنسيق القطاع الخاص في

 .االتفاق العالمي لألمم المتحدة

  

 

كانون الثاني/ يناير  02، اطلع عليه في gc/strategy-is-https://www.unglobalcompact.org/whatانظر:     3

2302. 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy


GB.332/POL/6 

 

GB332-POL_6_[ENTER-180122-2]-Ar.docx 4 

العامل المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان باإلعالن المنقح بشأن  األمم المتحدة رحب فريق )ب(

للجهود الجماعية لضمان حماية حقوق  رئيسيا   دوليا   إنه "يوفر مرجعا   المنشآت متعددة الجنسية، قائال  

ساق في زيادة االت يعتد بهاالعمل واحترامها في العمليات التجارية عبر الوطنية. ويمثل التنقيح مساهمة 

زياراته  من أجل يجتمع المكتب بانتظام مع الفريق العامل ويقدم مدخالتو 2."المعياري في هذا المجال ...

 شارك في المنتدى السنويقد إلى الجمعية العامة ومجلس حقوق اإلنسان. والقطرية وتقاريره المواضيعية 

ات في مناقش متحدثة وبصفته جهة عقدت جلسات محددةحيث المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، 

ة العضوي ت الفريق العامل الحكومي الدولي مفتوحفي دورا . وشارك المكتب أيضا  الموائد المستديرة

 األعمال فيما يتعلق بحقوق اإلنسان. نشآتلشركات عبر الوطنية وغيرها من مالمعني باو

للحكومات بشأن تهيئة بيئة مواتية الجتذاب االستثمار  إرشاداتإعالن المنشآت متعددة الجنسية  تيحي )ج(

جتذاب االبلدان التي تسعى إلى المسؤول. وتتعاون منظمة العمل الدولية مع المنظمات الدولية األخرى لدعم 

في  من أبرز الشركاء. و2يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال سيما الهدف  من شأنه أنستثمار ا

 .الرابطة العالمية لوكاالت تشجيع االستثمارهذا العمل مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( و

 استحداثظم  منظمة العمل الدولية دورة عن "، ن2302وخالل منتدى االستثمار العالمي لألونكتاد لعام 

وظائف أكثر وأفضل من خالل االستثمار" وقدم  منذ ذلك الحين مدخالت تقنية الستعراضات األونكتاد 

بين  اتفاق التعاون إبرام في مجال سياسات االستثمار ودعم التدريب لوكاالت تشجيع االستثمار. وعقب

 ، أصبح  منظمة العمل الدولية عضوا  لوكاالت تشجيع االستثمارلمية منظمة العمل الدولية والرابطة العا

 و()اليونيد ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ستشارية، إلى جانب البنك الدوليفي لجنتها اال

والمجلس الدولي للتنمية االقتصادية. كما أن  ن والتنمية في الميدان االقتصاديومنظمة التعاو واألونكتاد

ي أنشئ  الت ،المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة التقنيةمنظمة العمل الدولية عضو في اللجنة 

في مجال جذب االستثمار األجنبي المباشر، وهي جزء  لتعزيز فعالية دعم األمم المتحدة ألقل البلدان نموا  

كتب ممع  االستثمار في أقل البلدان نموا   وكاالت تشجيع ألمم المتحدة لبناء قدراتمن اقتراح مشترك ل

السامي ألقل البلدان نموا  والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة  األمم المتحدة ممثل

 واألونكتاد واليونيدو. النامية

ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بتنسيق  تقوم منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع األونكتاد )د(

للمنظمات  بةبالنسالمسؤولية االجتماعية للشركات  بشأنالمائدة المستديرة السنوية المشتركة بين الوكاالت 

 المعنيةوممثلي منظمات المجتمع المدني  ألعمالامشاريع الدولية والحكومات والشركاء االجتماعيين و

ادل الخبرات وتعزيز اتساق السياسات وتحديد فرص التعاون. وقد تناول  االجتماعات ما والخبراء لتب

(؛ 2303دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة )(؛ 2302ي: المشتريات المستدامة )يل

 (.2302دور المسؤولية االجتماعية للشركات في االقتصاد األخضر )(؛ 2302عدم التمييز )

م  منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي خالل تحديث قد (ه)

وضع توجيهات عامة لمنظمة  في مجال، و2300في عام  ةمتعددة الجنسي نشآتالتوجيهية للم هامبادئ

مالبس لزراعة والل محددةة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن العناية الواجبة وتوجيهات قطاعي

االتصال الوطنية  مراكز ته لفائدةخبر ويقدم المكتب أيضا   2واألحذية والصناعات المعدنية واالستخراجية.

التي  األحداثويشارك في  2،التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، بناء على طلبها

تنظمها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. ويتضمن اإلعالن المنقح لمنظمة العمل الدولية 

 

 انظر:   2
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/2017-04-28_INFONOTE_WGBHR_ 
ILO_MNE.pdf. 

 /http://mneguidelines.oecd.org/guidelinesانظر:  .   2

 نية التابعة لمنظمة"ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تراعي الوظيفة والنطاق الجغرافي لعمل مراكز االتصال الوط   2

التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، وعند الطلب أن توفر خبرتها في مجال المعايير االجتماعية ومعايير العمل إلى 

بشأن العمل النائق في سناسل التوريد واإلمداد  استنتاجات مؤتمر العمل الدولي( من ه)20مراكز االتصال هذه". الفقرة 

حزيران/  -، جنيف، أيار/ مايو 611، الدورة 6-64 محضر األعمال المؤقت، ، مؤتمر العمل الدولي8161لعام  العالمية
 .8161يونيه 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/2017-04-28_INFONOTE_WGBHR_ILO_MNE.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/TransCorporations/2017-04-28_INFONOTE_WGBHR_ILO_MNE.pdf
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489028.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489028.pdf
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للمنشآت متعددة الجنسية،  2300لعام  بشأن المنشآت متعددة الجنسية إشارة إلى المبادئ التوجيهية

 .الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

، عدة بيانات تشير إلى إعالن المنشآت 2302ت مجموعة العشرين، تح  الرئاسة األلمانية في عام اعتمد )و(

عة يلتزم فيها قادة مجمووالعالمية المستدامة،  واإلمداد سيما في سياق سالسل التوريد المتعددة الجنسية، 

ى مع األطر اإلنسان بما يتمش حقوقو االجتماعية والبيئيةالمعايير بتعزيز تنفيذ معايير العمل و"العشرين 

 ، مثل المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وإعالنالمعترف بها دوليا  

 3."والسياسة االجتماعية ةمتعددة الجنسي نشآتمنظمة العمل الدولية بشأن المل الثالثي المبادئ

واالتفاقات التجارية لالتحاد األوروبي إلى إعالن منظمة العمل الدولية  يةوثائق السياسالشير العديد من ي )ز(

ملية ع خاللاالتحاد األوروبي  لفائدةبشأن المنشآت متعددة الجنسية. وقدم  منظمة العمل الدولية مدخالت 

 وقدم  التطورات .ماليةالشركات عن معلومات غير  فصاحإ التوجيهية غير الملزمة بشأنوضع المبادئ 

بشأن المسؤولية  2302داخل المنظمة خالل اجتماع االتحاد األوروبي لعام  المعنيةاإلجراءات و

االجتماعية للشركات/ السلوك التجاري المسؤول. وسلط  منظمة العمل الدولية الضوء على إعالن 

وستاريكا كفي  للشركات لمسؤولية االجتماعيةحول الالتحاد األوروبي  المنشآت متعددة الجنسية في مؤتمر

اتفاق الشراكة بين االتحاد األوروبي من لتنمية المستدامة ل المكرس فصلالم في سياق ظّ ن  ، 2302عام 

 وأمريكا الوسطى.

العمل"  إزاءبشأن المسؤولية االجتماعية للشركات  رابطة أمم جنوب شرق آسيال"المبادئ التوجيهية ر تشي )ح(

بشأن  0332لجنسية وإعالن منظمة العمل الدولية لعام إلى إعالن المؤسسات متعددة ا، 2302لعام 

منظمة العمل الدولية وشبكة المسؤولية االجتماعية  يسرتالمبادئ والحقوق األساسية في العمل. و

 رابطةلاعقد مؤتمر ناقش  فيه الهيئات المكونة الثالثية للدول األعضاء في  ،للشركات التابعة للرابطة

جيهية التو العمل عية للشركات على المستوى القطري بما يتماشى مع مبادئسياسات المسؤولية االجتما

األنشطة المقبلة بشأن المنشآت المستدامة في إندونيسيا والمشروع  تيحلرابطة أمم جنوب شرق آسيا. وست

 من الفرص مزيدا   ،المسؤولة في آسيا" واإلمداد الجديد الممول من االتحاد األوروبي "سالسل التوريد

 .أمم جنوب شرق آسيا رابطةعم المكتب للدول األعضاء في لد

مة لأللعاب األولمبية واأللعاب األولمبية للمعوقين )طوكيو ، اشترك  لجنة طوكيو المنظّ 2302في عام  )ط(

 العمل الالئق من خالل ممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا  ب النهوض( ومنظمة العمل الدولية في 2323

إعالن المنشآت متعددة الجنسية. ويشمل  األحكام التي ينص عليها إلى بين شركاء إنجاز األلعاب، استنادا  

 التعاون حلقات دراسية وندوات تقنية بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات.

 استعراض آلية جمع المعلومات - باء

 االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية - 1
 المعلومات والجلسة الثالثية()آلية جمع 

(، وأعقب ذلك االجتماع اإلقليمي األفريقي 2302آلية المتابعة اإلقليمية مع االجتماع اإلقليمي األمريكي ) انطلق  .14

(. وفي 2302االجتماع اإلقليمي األوروبي )ثم  (2302( واالجتماع اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ )2303)

 ثية خاصةثال جلسةق  خالل ولتقرير ن وشكل  الردود أساسا   ات المكونة الثالثيةستقصاء الهيئ، تم اإقليمكل 

لعملية، في إطار ا. وإلقليمإلعالن في ال الترويجصياغة توصيات لمواصلة  أفض  إلى الجتماع اإلقليمي،ا في

ر العالمي في التقري يولّفدورة تدريبية للهيئات المكونة الثالثية بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية. و أتيح 

نتائج التقارير اإلقليمية األربعة ونتائج المناقشات الثالثية ويسلط الضوء على إجراءات  الملحق بهذه الوثيقة،

 المتابعة.

 

 انظر: ،عالم مترابط إعنان قادة مجموعة العشرين: تشكيل   3
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_562295/ 
lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_562295/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/WCMS_562295/lang--en/index.htm
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 بناء القدرات لفائدة مكاتب اإلحصاء الوطنية - 2

 يتطلب توافر مما، ةالجنسي متعددة نشآتيدعو إعالن المنشآت متعددة الجنسية الحكومات إلى دراسة أثر الم .15

 ائمةقمصادر البيانات ال مسحبيانات موثوقة. وأصدر المكتب عدة دراسات لدعم هذا الجهد. وقام  دراسة أولية ب

بيانات مجمعة قدمها  إضافيتانإعالن المنشآت متعددة الجنسية. واستخدم  دراستان  شملهاللمجاالت التي ي

راسة دالو اسة االستقصائية الوطنية للعمالةالدر من خاللفي المكسيك المعهد الوطني لإلحصاء والجغرافيا 

ق  القوة والقيود التي ينطوي عليها كل نهج. واتف مواطنستقصائية عن المؤسسات والتعداد االقتصادي لتقييم الا

أن  ( على أنه ينبغي للحكومات2302من هذه الدراسات )مكسيكو سيتي، المكسيك،   حلقة عمل ثالثية تحقق

إلى آلية فعالة لجمع البيانات. وخلص  حلقة عمل تقنية  جمع بيانات عن آثار المنشآت متعددة الجنسية استنادا  ت

( إلى أن هناك حاجة إلى تعريف إحصائي أوضح للمنشآت متعددة 2302إقليمية لإلحصائيين )ليما، بيرو، 

 ئةفت ومؤشرات أوضح وأسئلة نموذجية لكل عن مبادئ توجيهية لمختلف منهجيات جمع البيانا الجنسية، فضال  

من أجل المؤتمر الدولي لخبراء إحصاءات  ثيقةمن السكان الذين شملهم االستقصاء. ويجري إعداد و ةمستهدف

 حثبإلى  المذكور الدولي ؤتمردعو المتونتائج حلقات العمل، ودراسات ال استنتاجات صلخّ ت ،2302العمل لعام 

 البيانات على الصعيد الوطني. تلكمنهجيات لجمع  إعداد سبل التعاون مع منظمة العمل الدولية بشأن

 األدوات التشغيلية الواردة في المرفق الثاني - جيم

 ينأدات لىإاإلعالن المنقح بشأن المنشآت متعددة الجنسية بالمرفق الثاني  شيرباإلضافة إلى األنشطة الترويجية، ي .16

 لحفز استيعاب إعالن المنشآت متعددة الجنسية: يينأخر تينتشغيلي

 منظمة  مكتب المساعدة فيل الشبكي لموقعلنقابات العمال: تدعو الصفحة الرئيسية و الشركات الحوار بين

لمناقشة  ا  محايد باعتبارها مكانا  الشركات والنقابات إلى استخدام مرافق منظمة العمل الدولية  ،العمل الدولية

 ذات االهتمام المشترك. وحتى اآلن، لم تستخدم آلية الحوار الجديدة هذه مباشرة. مسائلال

  2302لتفسير خالل الفترة ل. ولم ترد أي طلبات ستعراضعملية اال خاللتم تحديث إجراء التفسير-

2302. 

 التعميم داخل منظمة العمل الدولية - دال

ذت خالمنشآت متعددة الجنسية في عمل منظمة العمل الدولية، ات  استجابة لطلب مجلس اإلدارة بزيادة تعميم إعالن  .17

بالسياسات وحافظة العمليات الميدانية والشراكات. وهذا التعاون  المعنية مبادرات لتعزيز التعاون بين اإلدارات

ة للمناقشات دإلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية في المعايير والنتائج الجدي اتاإلشارتيسره إلى حد كبير المعزز 

 :ن قبيل، مسياسيةال

 العمل الدولية لمنظمةمعايير العمل الدولية 

 (.811)رقم  8162، توصية العمالة والعمل النائق من أجل السنام والقدرة على الصمود ■

 استنتاجات مؤتمر العمل الدولي

 .8161، جنيف، 611العمل الدولي، الدورة ، مؤتمر القرار بشأن العمل النائق في سناسل التوريد واإلمداد العالمية ■

 .8161، جنيف، 611، مؤتمر العمل الدولي، الدورة القرار بشأن الدفع قدماً بالعدالة االجتماعية من خنال العمل النائق ■

 .8164، جنيف، 611، مؤتمر العمل الدولي، الدورة القرار بشأن المناقشة المتكررة الثانية عن العمالة ■

 االجتماعات الثالثية للخبراءنتائج 

 .8162 بشأن العمل النائق والسياحة المسؤولة اجتماعياً؛ لمنظمة العمل الدولية توجيهيةال المبادئ ■

االستنتاجات المتعلقة بتشجيع العمل النائق لفائدة صيادي األسماك المهاجرين، االجتماع الثناثي بشأن المسائل المتعلقة  ■

 .8162المهاجرين، جنيف، بصيادي األسماك 

السنامة والصحة في ، اجتماع الخبراء بشأن ممارسات بشأن السنامة والصحة في المناجم المكشوفةالمدونة مشروع  ■

 .8162، جنيف، المناجم المكشوفة
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العمل النائق وحماية المبادئ والحقوق األساسية في العمل لصالح العاملين في مناطق تجهيز  االستنتاجات المتعلقة بتعزيز ■

العمل النائق وحماية المبادئ والحقوق األساسية في العمل لصالح العاملين في  عزيزت، اجتماع الخبراء الثناثي لالصادرات
 .8162، جنيف، مناطق تجهيز الصادرات

 .8161، التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل المبادئ العامة والمبادئ ■

تعزيز سبل العيش الريفية المستدامة،  من أجلمبادئ توجيهية للسياسة العامة التقرير الختامي، اجتماع الخبراء العتماد  ■

 *.8161، جنيف، تستهدف القطاعات الزراعية الغذائية

 خطط عمل منظمة العمل الدولية

، مجلس 8186-8162العالمية: برنامج عمل منظمة العمل الدولية المنقح للفترة  واإلمداد في سناسل التوريدالعمل النائق  ■

خارطة طريق منظمة العمل الدولية لبرنامج العمل بشأن ؛ 8161نوفمبر  نيف، تشرين الثاني/، ج182اإلدارة، الدورة 
 .8162مارس  ، جنيف، آذار/183العالمية، مجلس اإلدارة، الدورة  واإلمداد العمل النائق في سناسل التوريد

(: خطة العمل، مجلس اإلدارة، 8161) لمؤتمر العمل الدولي 618متابعة المناقشة بشأن الحوار االجتماعي في الدورة  ■

 .(8161مارس  منقحة في آذار/) 8161 مارس ، جنيف، آذار/163الدورة 

 لعمل الدوليةوثائق سياسية أخرى لمنظمة ا

 .8162إعنان بوينس آيرس بشأن عمل األطفال والعمل الجبري وعمالة الشباب،  ■

اقتصادية واجتماعية أكثر  إدارةإعنان أبيدجان بشأن تعزيز دور المؤسسات الوطنية للحوار االجتماعي وتأثيرها من أجل  ■

 .8162فعالية وعدالة، 

 عتمد مشروع المبادئ التوجيهية للسياسة العامة.يلم من ثم أعماله ولم يتمكن اجتماع الخبراء من اختتام   *

صك في البرامج لا ترويجاإلشارات إلى إلى كبير  إلى حد تعميم المساعدة التقنية القطرية واإلقليمية أيضا   تندويس .18

متعددة  بإعالن المنشآتشبكة داخلية لمنظمة العمل الدولية من جهات التنسيق المعنية إلى القطرية للعمل الالئق و

عبر  متاحال تعاونيال الفضاءالجنسية. وتعمل تحديثات البريد اإللكتروني الدورية والندوات عبر اإلنترن  و

تبادل المعلومات والموارد. ومن أمثلة  يسيرالتنسيق التابعة لمنظمة العمل الدولية وت جهاتاإلنترن  على دعم 

 التعميم ما يلي:

المبادئ و ة واستنتاجات اجتماعات الخبراءن المنشآت متعددة الجنسية في التقارير القطاعيأشير إلى إعال )أ(

 قطاعي. سياقمبادئها في  ستيعابالتوجيهية القطاعية ومدونات الممارسات، مما حفز على ا

دة متعدعالن المنشآت إل الترويجعدد من مشاريع التعاون اإلنمائي الجديدة لمنظمة العمل الدولية  شملي )ب(

ظمة العمل منلبين القطاعين العام والخاص ات وعمليات تصريح الشراكات إجراء في إطارالجنسية. و

، ستزود کل منشأة محتملة تنظر في الدخول في شراکة بين القطاعين العام والخاص مع منظمة الدولية

العمل الدولية بمعلومات عن إعالن المنشآت متعددة الجنسية. وأصبح اإلعالن المنقح بشأن المنشآت 

 ما يفتح المجالمع جداول األعمال الدولية لحقوق اإلنسان والتنمية، م تماشيا  متعددة الجنسية اآلن أكثر 

 أمام المزيد من الشراكات.

 على 03اتدراسال إحدى نكب د اإعالن المنشآت متعددة الجنسية. وق في صميمالحوار االجتماعي هو  )ج(

األجنبي  المتعلقة باالستثمار مسائلباستخدام الحوار االجتماعي الثالثي لمعالجة ال قطريةتجارب الالتحليل 

وقدم   .لذلك تعددة الجنسية باستخدام إعالن المنشآت متعددة الجنسية كإطارالمباشر وعمليات المنشآت م

 نحو" الموجهة حملةال. والحظ  2302في أكاديمية الحوار االجتماعي والعالقات الصناعية لعام  وثيقةال

 ة فيمئوية منظمة العمل الدوليبحلول الثالثية  اتربشأن المشاو 022التصديق العالمي على االتفاقية رقم 

لحفز تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت  ا  الوطنية المعينة ثالثي جهات التنسيقمن شأن أن  00،"2303عام 

لعمل الثالثية )معايير ا اترلمشاوالتفاقية امتعددة الجنسية على الصعيد القطري أن تسهم في الترويج 

 

 انظر:   03
ILO : Multinational enterprises and inclusive development: Harnessing national social dialogue  
institutions to address the governance gap. 

 انظر:   00
http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-

dialogue/WCMS_589134/lang--en/index.htm. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_552334.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---dialogue/documents/publication/wcms_552334.pdf
http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/WCMS_589134/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/WCMS_589134/lang--en/index.htm
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الحوار االجتماعي عن دور  00وموجز مواضيعي الحق 02بحوثوأبرزت  (.022)رقم  0322الدولية(، 

لدور ا - "االتفاق العالمي من أجل العمل الالئق والنمو الشامل"في سياق  نفذت -نمو األعمال  شجيعفي ت

من  ةتنمية المستدامالرئيسي للحوار االجتماعي في إعالن المنشآت متعددة الجنسية كوسيلة لتشجيع ال

الممارسات الجيدة للحوار بين  ومشاطرة يقخالل النمو الشامل والعمل الالئق. وسيواصل المكتب توث

 فيما يتعلق بمختلف فصول إعالن المنشآت متعددة الجنسية. العمال نقاباتالشركات و

 أبرز النتائج والدروس المستخلصة - هاء

ولد ت ،مجلس اإلدارة ااعتمده ، التيعناصر آلية متابعة إعالن المنشآت متعددة الجنسية مختلف من الواضح أن .19

 عالن المنشآت متعددة الجنسية من جانب منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونةإل االستيعابمن الوعي و مزيدا  

والمنظمات الدولية األخرى. وتحفز آلية المتابعة اإلقليمية ومراكز التنسيق الوطنية المعينة  ومن جانب المنشآت

ز لى الصعيدين اإلقليمي والقطري. ويرتكز ذلك على تعزيإعالن المنشآت متعددة الجنسية ع ستيعابعلى ا ثالثيا  

بناء القدرات والدعم التقني ومشاريع التعاون اإلنمائي الجديدة والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي من 

شأنها أن تعزز تطبيق الصك. ويتيح اعتماد اإلعالن المنقح بشأن المنشآت متعددة الجنسية وأدواته التشغيلية 

رفع و المتاحة الفرص الستفادة منل نشآتلهيئات المكونة والما توقي  أمامال ومالئمة من حيثجددة ترصة مف

 ل التوريدالمباشر وسالس األجنبي التي يطرحها االستثمار ،العمل الالئق والتنمية المستدامة إزاء الماثلة التحديات

 .ةجنسيمتعددة الو منشآت الوطنيةالعالمية وعمليات ال واإلمداد

 قرارروع ـمش

 إن مجلس اإلدارة: .21

 بالمعلومات الواردة في الوثيقة؛ يحيط علما   )أ(

االعتراف بإعالن المبادئ  مزيد من يطلب إلى المكتب أن يضع في اعتباره توجيهاته بشأن تعزيز )ب(
)إعالن المنشآت متعددة  وتنفيذه والسياسة االجتماعية ةمتعددة الجنسي منشآتال بشأن الثالثي

 الجنسية(.

 

 

 انظر:   02
ILO: Social Dialogue and Economic Performance: What matters for business – A review, 

Conditions of Work and Employment Series No. 89, Geneva, 2017. 

 انظر:   00
Thematic Brief: Achieving Decent Work and Inclusive Growth: The Business Case for Social 

Dialogue, see: http://www.theglobaldeal.com/app/uploads/2017/09/Thematic-Brief-Achieving-

Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue-2.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_571914.pdf
http://www.theglobaldeal.com/app/uploads/2017/09/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue-2.pdf
http://www.theglobaldeal.com/app/uploads/2017/09/Thematic-Brief-Achieving-Decent-Work-and-Inclusive-Growth_The-Business-Case-for-Social-Dialogue-2.pdf
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 الملحق

 والتنمية والعمل الالئق:  ةمتعددة الجنسي بشأن المنشآتعالمي التقرير ال
 تقرير عن تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت 

 والسياسة االجتماعية ةمتعددة الجنسي

 المقدمة - 1

لتعزيز  2302آلية المتابعة التي اعتمدها مجلس اإلدارة في آذار / مارس  هو جزء منهذا التقرير العالمي 

عددة )إعالن المنشآت مت والسياسة االجتماعية ةمتعددة الجنسي نشآتالمبشأن ثي عالن المبادئ الثالإل الترويج

من  جمعةمإلى المعلومات ال نتائج أربعة تقارير إقليمية أعدها المكتب استنادا   لخص. وهو يهوتطبيق الجنسية(

ة، ويتضمن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولي

 (2302)األمريكتين  التي نظم  خالل االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية في الجلسات الخاصةنتائج 

(. كما يتضمن لمحة عامة 2302وأوروبا وآسيا الوسطى ) ،(2302) ئ( وآسيا والمحيط الهاد2303وأفريقيا )

 .هاعن أنشطة المتابعة واستنتاجات

 ةالتقارير اإلقليمي - 2

يقدم لمحة عامة عن األنشطة التي تضطلع بها الحكومات  إقليميا   تقريرا   كل اجتماع إقليميلأعد المكتب 

ق تطبي على تشجيعالومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال للتوعية بإعالن المنشآت متعددة الجنسية و

 المبادئ في بلدها.

 (2302أوروبا وآسيا الوسطى ) (2302آسيا والمحيط الهادئ ) (2303أفريقيا ) (2302األمريكتان )

    

 إعداد التقرير 2-1

جمع  المعلومات الخاصة بكل تقرير إقليمي مباشرة من خالل استبيان أرسل إلى الحكومات ومنظمات 

 ئاتهيلكل مجموعة من ال وفقا   االستبيانات نفسهاجرى تكييف . وإلقليمأصحاب العمل ومنظمات العمال في ا

أهمية مبادئ إعالن   (0من الهيئات المكونة أن تبين ما يلي: )  . وطلبألقاليمالمكونة ولكنها كان  مماثلة عبر ا

 نشآتم، وأن تقدم معلومات مفصلة عن الفرص والتحديات المرتبطة بعمليات الاالمنشآت متعددة الجنسية في بلده

  (0أي آليات للحوار تتعلق بعمليات المنشآت متعددة الجنسية في بلدها؛ )  (2في بلدانها؛ ) ةمتعددة الجنسي

غة لمجيبين إمكانية صيال أتاح ها. كما تالطريقة التي عززت بها مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية وطبق

ة إلى توصيات أخرى. ووزع  االستبيانات على الحكومات عن طريق رسالة رسمية من منظمة العمل الدولي

البعثات الدائمة الموجودة في جنيف وإلى منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال عن طريق المنظمة الدولية 

 يظفمو من جانب المزيد من المتابعة والدعم دمعلى التوالي. وق   العمال اب العمل واالتحاد الدولي لنقاباتصحأل

 نشطةألاتب كم من خاللالالئق والمكاتب القطرية، وكذلك  المكاتب اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية وأفرقة العمل

 في الميدان. امالعمال وأخصائييهمكتب األنشطة الخاصة بأصحاب العمل وب الخاصة

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_311677.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_421253.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534220.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/meetingdocument/wcms_574188.pdf
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متعددة  نشآت"الم تح  عنوانخمسة أيام  على مدىولدعم عملية جمع المعلومات، نظم  دورة تدريبية 

المنشآت متعددة الجنسية" في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة  والتنمية والعمل الالئق: نهج إعالن ةالجنسي

على وجه التحديد للمشاركين  للدورة المكتب روج. و2302و 2302و 2303العمل الدولية في تورينو في 

ابع تيعقد فيه االجتماع اإلقليمي في تلك السنة. وقدم مركز التدريب الدولي ال لذيا المنتمين إلى اإلقليمالثالثيين 

لدورة ا عززتلمشاركين المرشحين. وفائدة امن المنح الدراسية ل لمنظمة العمل الدولية والمكاتب اإلقليمية عددا  

 تلإلرشادا ادت من استيعابهاالهيئات المكونة الوطنية وز صفوف إعالن المنشآت متعددة الجنسية في مكانة

 قدمها.يالتي 

آلية المتابعة اإلقليمية. وفي تشرين  انطالق عند 2302تنظيم الدورة في عام  تعذروبالنسبة لألمريكتين، 

خمسة أيام باإلسبانية في المكتب اإلقليمي لمنظمة  على مدىالدورة الدراسية  أتيح ، 2302الثاني / نوفمبر 

لدورة ا تلكيبي. وكان  الكاروأمريكا الالتينية  إقليم في بلدا   02من  مشاركا   22 هاحضروالعمل الدولية في ليما، 

آللية  تحضيرو 2302بمثابة نشاط متابعة للتوصيات التي صيغ  خالل االجتماع اإلقليمي األمريكي في عام 

 في األمريكتين. 2302المتابعة اإلقليمية لعام 

 ملخص المعلومات المجمعة من الهيئات المكونة 2-2

 :الهيكلية نفسهااتبع  جميع التقارير اإلقليمية 

تسخير إمكانات االستثمار األجنبي المباشر للمحة عامة عن إعالن المنشآت متعددة الجنسية وتوصياته  "0"

 من أجل العمل الالئق والتنمية؛ ةمتعددة الجنسي منشآتوعمليات ال

الستثمار قطاعي لوالتركيب ال إقليمعن الخصائص الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر في كل  فصل "2"

التي تتخذها  سياسيةوالمبادرات ال قوالتقاطع بين االستثمار األجنبي المباشر والعمل الالئ لمباشراألجنبي ا

الدول األعضاء لتحسين مواءمة االستثمار األجنبي المباشر مع جداول األعمال اإلنمائية اإلقليمية 

 والوطنية؛

ومنظمات العمال بشأن جهودها  الحكومات ومنظمات أصحاب العمل مستقاة منيحلل المعلومات ال فصل "0"

 الرامية إلى زيادة الوعي وتطبيق مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية؛

 .إلقليمالتوصيات الرئيسية التي قدمتها الهيئات المكونة الثالثية لمواصلة تعزيز الصك في ا "2"

 معدل االستجابة

إذ بلغ معدل استجابة جيد من الحكومات ومن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،  سجل كل إقليم

(. ويشير ذلك بوضوح إلى استعداد الهيئات المكونة من 0)انظر الشكل  إجماال   ردا   223 عدد الردود المتلقاة

من خالل عملية جمع للتعبير عن آرائها بشأن أهمية إعالن المنشآت متعددة الجنسية  ة كافةاألربع األقاليم

 التعبير عن اهتمامها بزيادة تعزيز الصك. أكده وهذا ماالمعلومات، 

 عدد الردود المتلقاة من الهيئات المكونة في كل إقليم :1الشكل 
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على  واحدة على األقل أرسل  ردا   مكونةمجموعة  إقليموكان لدى نسبة عالية من الدول األعضاء في كل 

 (.2ل االستبيان )انظر الشك

 األقل یعل رداً  الهيئات المكونة ت فيها إحدىقدم التي ألقاليممن ا إقليممعدل الدول األعضاء في كل  :2الشكل 

 

في عملية جمع المعلومات )انظر  إسهاما  كبيرا   مكونة الثالث جميعها، ساهم  المجموعات الإقليموفي كل 

، قدم  الحكومات ومنظمات أصحاب العمل على حد سواء (. وفي أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ0الشكل 

من الردود من  على نسبةأوروبا وآسيا الوسطى، جاءت أ إقليممماثلة من الردود. وفي  نسبةومنظمات العمال 

 في المائة(. 20في المائة(. وفي األمريكتين، جاءت غالبية الردود من منظمات العمال ) 03الحكومات )

)خمس دول  كافة لة من الدول األعضاء، استجاب  المجموعات المكونة الثالثدو 22إلى وبالنسبة 

دولة في أوروبا وآسيا الوسطى(. وفي بعض  00دولة في آسيا والمحيط الهادئ و 00أعضاء في أفريقيا و

 الحاالت، أجري حوار ثالثي على المستوى القطري قبل تقديم االستبيان.

 جموعة من الهيئات المكونة في كل إقليمالردود المتلقاة من كل م :3الشكل 
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 تحديد أهمية مجاالت إعنان المنشآت متعددة الجنسية

المجاالت في إعالن المنشآت متعددة  أهم حددلب من الهيئات المكونة أن ت، ط  األقاليممن  إقليمفي كل 

 ي عشرالثناالستبيان المجاالت ا. وأدرج المعنية الجنسية، مع مراعاة الحالة السياسية واالقتصادية في بلدانها

(، وطلب من 0)انظر الجدول   0من إعالن المنشآت متعددة الجنسية 2332عام  طبعةإلى  التالية، استنادا  

 مزيد من المعلومات عن الفرص والتحديات المرتبطة بعمليات المنشآت متعددة الجنسية.الالمجيبين تقديم 

 (8111)الرابعة من إعالن المنشآت متعددة الجنسية  الطبعة تشملهاالمجاالت التي  :1الجدول 

 تعزيز العمالة العمالة

 تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

 األمن الوظيفي

 التدريب التدريب

 األجور واإلعانات وظروف العمل ظروف العمل والحياة

 الحد األدنى للسن

 السنامة والصحة

 النقابية وحق التنظيمالحرية  العالقات الصناعية

 المفاوضة الجماعية

 المشاورات

 بحث الشكاوى

 تسوية النزاعات الصناعية

 وترد فيما يلي مقتطفات، المطروحة والتحديات المتاحة أوضح  اقتباسات من الهيئات المكونة الفرصو

الة لعمتعزيز اأن  مكونةوالمجموعات ال ألقاليممن المجيبين في جميع ا ساحقة. واعتبرت الغالبية المختارة منها

 المنشآت متعددة الجنسية. تيحهاوأهم فرصة ت مجال جوهري

 ،ال ... لذلعملفرص  استحداثهو  ةمتعددة الجنسي منشآت قامةفيما يتعلق بالعمالة، فإن األثر المباشر إل

 تهدف إلى تهيئة بيئة ضمان التنمية الوطنية، من الضروري تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج وإجراءاتول

 ة مستدامة.وتنمية بشري الئقةنوعية حياة  ااالستثمارات لعماله تلكاتية لالستثمار األجنبي، وضمان أن تكفل ؤم

 المكسيكية المتحدة( االجتماعية، الواليات فاه)أمانة العمل والر

ي االستثمار األجنب خاللمن  مستحدثةسلط  الهيئات المكونة الضوء على أهمية نوعية الوظائف ال ذلك،ك

 المباشر.

ون ، ينبغي أن تكالعمالة عموما   إلى توليد إلى البلد توافدأي استثمار أجنبي مباشر ي في حين يؤدي

. إلى البلد التي ستدعى ةالحكومة قادرة على تقديم مبادئ توجيهية وسياسات استثمارية للشركات متعددة الجنسي

بل  بعها[ أن تتةد، ويمكن ]للشركات متعددة الجنسيفي البل ت موجودة أصال  تلك المبادئ التوجيهية والسياساو

طة ... أكثر، شري وظائف أفضل والئقةد بل ستولّ  ،فحسب أي وظيفة هذه األخيرةد تولّ لن . ... وينبغي لها ذلك

اإلدارة واالقتصاد والعمل بفيما يتعلق  وباألخصسياساتها،  مختلف تنسيق ومواءمة علىالحكومة تحرص أن 

 .السديدة

 ، الفلبين(ألحرار)اتحاد العمال ا

ممارسات التعاقد من الباطن في المنشآت متعددة  ألقاليم إلى أنفي مختلف ا ة منظمات عمالعد أشارتو

 أمام العمل الالئق. جسيمةتحديات  طرحالجنسية ت

 

التنقيحات في االستبيان  لمراعاة قد فات األوان وكان، 8162ية في آذار/ مارس ح إعنان المنشآت متعددة الجنسقن     0

في  ستعراضلى االت المكونة إ. ومع ذلك، أشارت بعض الهيئا8162-8164إلى الهيئات المكونة للدورة  ل  رس  لذي أ  ا
 ردودها على االستبيان.
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في الحياة العملية. ويؤدي هذا االتجاه إلى تدهور ظروف العمل،  شائعنموذج التعاقد من الباطن 

 تدابير ]السالمة والصحة المهنيتين[.سوء ]و[  ةغير المسجل الةوالعم [ انخفاض األجورسيما ال]

 )اتحاد نقابات العمال التركية الحقيقية، تركيا(

األثر السلبي على العمالة جراء ؛ المنظمةومن التحديات األخرى المذكورة: ارتفاع معدل العمالة غير 

 الفصل التعسفي.في قطاعات اقتصادية محددة؛  اعتمدالذي  استخدام اآلالت

 متعددة الجنسية في المساواة في المعاملة. نشآتمجيبين بشدة على المساهمة اإليجابية للم بضعة أكدو

على الممارسة الجيدة عندما يتعلق األمر  مثاال  باعتبارها المنشآت متعددة الجنسية، دون أدنى شك،  تبرز

لة عماوتعزيز ]المساواة بين الجنسين،  من قبيل ومعالجة قضايا المعاملةالمساواة في بتكافؤ الفرص و

أو على أساس العرق أو اللون أو الجنس  تمييزال وجه من أوجه ، والقضاء على أي[ألشخاص ذوي اإلعاقةا

 .لى ذلكأو ما إالرأي السياسي، أو  الدين

 اب العمل، صربيا(صح)الرابطة الصربية أل

التحديات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و/أو المساواة في المعاملة بين  إلى العديد من المجيبين أشارو

 المغتربين والمواطنين.

 يالرجال والنساء، ال سيما ف وبين لمواطنينهناك تمييز ملحوظ في المعاملة بين العمال األجانب وا

 للحركة النقابية.بالنسبة ، مما ينطوي على تحديات هائلة ةالشركات متعددة الجنسي

 )منظمة العمال في موزامبيق(

قل العمليات ن خطرباإلضافة إلى ف، ال سيما بالنسبة لمنظمات العمال. مشتركا   تحديا   األمن الوظيفيويشكل 

ات عالق اتسامو األجل إزاء استخدام العقود قصيرةعن شعورهم باإلحباط  إلى بلد آخر، أعرب المجيبون أيضا  

 .يمما يهدد األمن الوظيف ،والفصل التعسفي واالستعانة بمصادر خارجية وغياب العقود بالسمة العارضة العمل

تعاقدي  أساس ة تستند إلىالمنشآت متعددة الجنسي تيحهاألن معظم العمالة التي ت األمن الوظيفيال يسود 

 ويترك العامل تح  رحمة المقاول.

 )مجلس أصحاب العمل الهنود، الهند(

 يدبمستويات عالية مماثلة بالنسبة للهيئات المكونة، ال سيما في األمريكتين.  مالئما  عندواعتبر التدريب 

 رتقاءواال استحداث العمالة أمام عائقا  باعتبارها مسألة النقص في المهارات في البلدان المضيفة  ه أ شير  إلىأن

 بالعمال المحليين.

ق على أن تواف ةمتعددة الجنسينشآت سنها(، ينبغي للم مقررلحكومة )الل المحتوى المحلي بموجب سياسة

 تمتعونيأبناء سيراليون. وتتمثل إحدى المسائل في أن السيراليونيين قد ال ب مغتربينالالستبدال  ةفخالخطة 

لتأثير التغير السريع في التكنولوجيا على عمليات  على المستوى العالمي، نظرا   الزمةالالمهارات والخبرات ب

 الشركة.

 )اتحاد أصحاب العمل في سيراليون(

العمل، أشارت بعض الحكومات ومنظمات أصحاب العمل  ظروفو إلعاناتوفيما يتعلق باألجور وا

ظروف عمل أفضل من المنشآت الوطنية،  توفر عموما   المجيبة إلى أن المنشآت متعددة الجنسية ومنظمات العمال

 إلى تحديات السالمة والصحة. غير أن المجيبين أشاروا أيضا   أعلى من حيث ومعايير أعلى بما في ذلك أجور

 أو غير فعال. غير كاف   أن هذا الجانب وأفادواتتعلق بتفتي  العمل في المنشآت متعددة الجنسية، 

إلعانات "األجور وا التي تتناولتفتي  العمل في المجاالت الضطالع بمن التحديات المطروحة ا

هذه االلتزامات من جانب المنشآت متعددة الجنسية ب الوفاءالعمل" و"السالمة والصحة" لضمان  وظروف

 محدودية الموظفين والتمويل في شعبة العمل.نظرا  ل على حد سواء وأصحاب العمل الوطنيين

 ية، حكومة جزر كوك(الداخل الشؤون )وزارة

 ، ال سيما في آسيا.في مختلف األقاليموأشير إلى التحديات المتصلة بعمل األطفال 

 بةت نسأشاروعلى أهمية الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية؛  مختلف األقاليمفي  مال، أكد العوأخيرا  

إلى المفاوضة الجماعية  على حد سواء أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في المائة من الحكومات المجيبة في 20

المنشآت متعددة  أن تحترمالقيام بالمزيد لضمان  ضرورةإلى  عديدة . وأشارت ردودباعتبارها مهمة هي األخرى

ادرات. كما في مناطق تجهيز الص تي تعملمتعددة الجنسية ال منشآتالتنظيم، ال سيما فيما يتعلق بال الجنسية حق
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تنظيم، مثل ال وحق النقابيةحرية التحديات تؤثر مباشرة على  قاليم بوجودالهيئات المكونة في مختلف األ أفادت

 الثقافات والممارسات المحلية وضعف الحماية القانونية للنقابيين.

النضمام من ا الشركات التي تمنعك، إلى حد كبير لنقاباتل المناهضةممارسات تشيع الالبرازيل...  [في]

 ممارسات لمنع العمل النقابي. عتمد عدة، وتوتفصلهم قادة النقابات ضطهدتو نقابات العمال إلى

 ، البرازيل(الموحد)اتحاد العمال 

ما تقدم سوى عينة من التحديات والفرص التي ذكرتها الهيئات المكونة فيما يتعلق بعمليات  مثلوال ي

مقارنات  2مزيد من التفاصيل في التقارير اإلقليمية. ويقدم الشكل  ويتاحالمنشآت متعددة الجنسية في بلدانها؛ 

والمجموعة  إلقليمحسب اب ، تفصيال  لملحقفي نهاية ا 2. ويقدم الجدول مكونةالمجموعة ال جانبمن  إلقليمداخل ا

 ة بلدانهم.بحالذات الصلة االثني عشر للنسبة المئوية للمجيبين الذين نظروا في كل مجال من المجاالت  مكونةال

 األهمية التي أسبغتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  :4الشكل 
 )النسبة المئوية(على مجاالت إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

 أفريقيا األمريكتان
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 الجنسية و/أو بشأن أنشطتها الحوار والمشاورات مع المنشآت متعددة

 نشآتاتصال لممثلي الم مركزسئل  الهيئات المكونة عما إذا كان لديها ممثل أو مكتب رسمي يعمل ك

ئن للبلدان األخرى فيما يتعلق بعمليات المنشآت متعددة الجنسية. ولأو منظمات نظيرة  ،متعددة الجنسية األجنبية

 خر، فإن ثلث المجيبين على األقل من المجموعات الثالثوآبلد  بين هاومقاصد المشاوراتتلك طرائق  تباين 

اتصال للمنشآت متعددة الجنسية األجنبية أو فيما يتعلق بعمليات  مركزإلى وجود  ألقاليميشيرون في جميع ا كافة

 المنشآت متعددة الجنسية.

وتشغيل المنشآت  لقوق العممن المشاورات المتعلقة بح تنظم حكومة الواليات المتحدة األمريكية عددا  

العمل  كامألح الوطنية االستشاريةتقدم اللجنة و. على حد سواء متعددة الجنسية على الصعيدين المحلي والدولي

 اتي أي اتفاقأفضل ف بشكل العمل أحكام تنفيذ ةيفيالمشورة حول ک ،المتحدة للوالياتالتجارة الحرة  اتفي اتفاق

ألف . وتتاتاالتفاق تلكذات الصلة الواردة بموجب  التقارير حولالمتحدة، و الواليات توقعهاحرة التجارة لل

األعمال،  وسطن عالعمل، وأربعة  وسطيعينهم وزير العمل وتشمل أربعة ممثلين عن  عضوا   02اللجنة من 

 ن الجمهور.عوأربعة 

 )وزارة العمل، الواليات المتحدة(

لعمل في سيالن[. المنشآت متعددة الجنسية العاملة في سري النكا أعضاء في ]اتحاد أصحاب ا معظم

عاما. وقد استفادت  03-23ضمن عضوية ]اتحاد أصحاب العمل في سيالن[ ألكثر من  اوكان العديد منه

آت عد ذلك المنشسا قدفظة التي نعرضها على أعضائنا ... واالمنشآت متعددة الجنسية باستمرار من خدمات الح

منظمة  من جزءا   صبحأن ت ها أيضا  منبل مكنّ متعددة الجنسية ليس فقط على االمتثال لقوانين العمل المحلية 

 عمل لديها روابط إقليمية ودولية.الب اصحأل

 اب العمل في سيالن، سري النكا(صح)اتحاد أ

إلسبانية ا األوروبية. وفيما يتعلق بالمنشآت، يتم االتصال من خالل مجالس العمل العالمية أو ةعام صفةب

األجنبية، فقد وجهنا في مناسبات معينة شكاوى من نقابات العمال األجنبية إلى  فروعهاو ةمتعددة الجنسي

 لوطنيال ااالتص مركزأعضاء في المجلس االستشاري ل أننافي إسبانيا. كما  معنيةال نشأةالمكتب الرئيسي للم

 .[اون والتنمية في الميدان االقتصاديالتابع لمنظمة التع]

 العمال، إسبانيا( )نقابة

لمنشآت مع ا ةيأن توضح ما إذا کان  قد أجرت أي مشاورات مؤسس ضا  يالمکونة أ ئاتيمن اله وطلب

أو منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال بشأن نشاط المنشآت  الحكومات و/ أو مع يةمتعددة الجنس األجنبية

 نإعال يغطيهاالمجاالت التي  لتتناو أنشطةأي  رةيوما إذا کان  قد نظم  في السنوات األخ ةيمتعددة الجنس

إلى عقد  في مختلف األقاليم، على األقل في المائة من المجيبين 23 ت نسبة. وأشارالمنشآت متعددة الجنسية

في  22منظمات أصحاب العمل و منفي المائة  23 وبلغ  النسبة؛ من هذا القبيل أنشطةاورات أو تنظيم مش

في المائة من منظمات  20و ،في المائة من منظمات العمال في أفريقيا 22و ،المائة من الحكومات في األمريكتين

دود من المجموعات الثالث مجتمعة في المائة من الر 23وأكثر من  ،أصحاب العمل في آسيا والمحيط الهادئ

 في أوروبا وآسيا الوسطى.

  مبادئ إعنان المنشآت متعددة الجنسية تعزيز
 الصعيد القطري على

أي مبادرات في السنوات األخيرة  اتخذتأو  أنشطةأي  قد نظم الهيئات المكونة عما إذا كان   سئل 

وقام عدد كبير من الحكومات ومنظمات أصحاب تسعى إلى تعزيز مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية. 

ين ب تباينا  ملحوظا  الردود  باين . وتمن هذا القبيل أو اتخاذ مبادرات أنشطةالعمل ومنظمات العمال بتنظيم 

 (.3)انظر الشكل  ألقاليمالمجموعات وا
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 أو مبادرات من أجل الترويج  أنشطةنسبة المجيبين الذين نظموا  :5الشكل 
 شآت متعددة الجنسيةإلعالن المن

 

في المائة في أفريقيا( إلى  23 ما يصل إلىفي المائة في األمريكتين و 32أشار أكثر من نصف المجيبين )

 باالشتراك مع هيئات مكونة أخرى. من هذا القبيل أنشطةأنهم نظموا 

 توصيات إضافية من الهيئات المكونة

العمال توصيات لزيادة تعزيز أثر إعالن المنشآت قدم  الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

 متعددة الجنسية.

عن الحاجة إلى مواصلة تعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية في  ألقاليموأعرب المجيبون من جميع ا

 عائيةدعن نشر مواد  ، فضال  أنشطةبلدانهم. وسلط العديد منهم الضوء على الحاجة إلى تنظيم دورات تدريبية و

 بارها ضرورية لتعزيز قدرة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.باعت

المكتب بجمع ونشر مزيد من المعلومات عن عمليات  أن يقومعن أملهم في  وأعرب المجيبون أيضا  

ي آسيا ف سلط المجيبون الضوء. فعلى سبيل المثال، التي ينتمون إليها األقاليمالمنشآت متعددة الجنسية في 

إجراء مزيد من البحوث بشأن أثر عمليات  ضرورة على حد سواء على المحيط الهادئ وأوروبا وآسيا الوسطىو

لتبادل  فضاءاتالمزيد من الفرص وال ستحداثمختلفة ال أقاليماقتراحات من  قدم كما المنشآت متعددة الجنسية؛ 

 والممارسات الجيدة. ارفالمع

ق مناسبة للنهوض بتطبي يةوضع أطر تنظيمية وسياس كافة أهمية ةاألربع ألقاليموأبرز المجيبون من ا

قدم اقتراح، ال سيما في األمريكتين وفي أوروبا وآسيا الوسطى، كما مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية. 

 اتساق السياسات واإلجراءات المشتركة. لتدعيملتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة 
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 مة الجلسات الخاصة المنظ  نتيجة  - 3
 خالل االجتماعات اإلقليمية

 الثناثية المناقشةندوات 

لسة آسيا والمحيط الهادئ، كرس  جفي فيما يتعلق باالجتماعات اإلقليمية في األمريكتين وفي أفريقيا و

لهيئات ا تقاسم ثالثي حيث الحوار لل منبرا   ، أتاح لتعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعددة الجنسية خاصة

ددة وأهمية إعالن المنشآت متع إقليمها المكونة الخبرات المتعلقة بعمليات المنشآت متعددة الجنسية في بلدانها/

 اديثأحد أحو بمناقشة بشأن تنظيم العمل واإلنتاج، وه الجلسة اقترن الجنسية. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، 

 .مستقبل العمل بشأنمئوية ال مبادرة

فريق ثالثي أعقبته مناقشة تفاعلية مع جميع مندوبي االجتماع  رفي إطا جلسة خاصة وقد نظم  كل

 اإلقليمي. وكان تشكيل األفرقة كما يلي:

 العامل صاحب العمل الحكومة االجتماع اإلقليمي

االجتماع اإلقليمي لألمريكتين 
 8164لعام 

 وزير العمل
 األرجنتين

مجلس الواليات المتحدة لقطاع 
 الدولياألعمال 

 االتحاد الموحد للعمال 
 في البرازيل

 االجتماع اإلقليمي األفريقي 
 8161لعام 

 وزير العمل
 ليسوتو

 االتحاد العام للمنشآت 
 في كوت ديفوار

 مؤتمر نقابات العمال 
 .في جنوب أفريقيا

 االجتماع اإلقليمي آلسيا 
 8161والمحيط الهادئ لعام 

 حكومي،  مسؤول
 اليابان

 اتحاد قطاعات األعمال 
 في اليابان

عمال عموم اتحاد نقابات 
 إندونيسيا

  وبيروألااالجتماع اإلقليمي 
 *8162لعام 

 حكومي،  سؤولم
 إستونيا

 تحاد رابطات أصحاب العمل ا
 في ألمانيا

اللجنة الجمهورية لنقابات 
العاملين في صناعة النفط 

 والغاز في أذربيجان

 هذا الفريق أيضاً أستاذاً وممثناً عن منشأة متعددة الجنسية.شمل   *

 لجلساتمن ا جلسةوأثير عدد من المسائل المحددة المتصلة بأنشطة المنشآت متعددة الجنسية في كل 

مبادئ إعالن المنشآت متعددة بوعي ال نقصإلى  كينمشار عدة . وفي االجتماع اإلقليمي األمريكي، أشارالخاصة

. وفي الوق  نفسه، شدد المشاركون على األثر الكبير لالستثمار األجنبي المباشر في أو عدم تطبيقها الجنسية

القة بين الع الضوء على المشاركون سلط. وفي االجتماع اإلقليمي األفريقي، في اإلقليم استحداث فرص العمل

ى فرص إل على حد سواء لى االفتقارر إاشأ مفرص العمل. غير أن بعضه استحداثاالستثمار األجنبي المباشر و

المحلية الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن  نشآتنقل المهارات والروابط بين المنشآت متعددة الجنسية والم

التنمية االقتصادية المحلية. وفي االجتماع اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ، شدد المشاركون على  كذلك تحفز

. واقترح العديد منهم زيادة الحوار والتعاون بين الهيئات إلقليمالعالمية في ا مدادواإل أهمية سالسل التوريد

العالمية  واإلمداد تجزئة اإلنتاج من خالل سالسل التوريد  المكونة في بلدانهم األصلية والبلدان المضيفة. وكان

ين إلى األثر اإليجابي الموضوع المهيمن في االجتماع اإلقليمي األوروبي. وفي حين أشار بعض المشارك

 متعددة الجنسية العاملة في بلدانهم، سلط آخرون الضوء على التحديات التي تثيرها سالسل التوريد نشآتللم

، أعرب المشاركون في الدورة عن ألقاليمالمعقدة بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة المعنية. وفي جميع ا واإلمداد

 دة الجنسية ولضرورة زيادة تعزيز وتطبيق مبادئه.تأييدهم الواسع إلعالن المنشآت متعد

 نتائج االجتماعات اإلقليمية

رة عن إعالن فق ،كافة تشمل النتائج التي اعتمدتها الهيئات المكونة الثالثية لالجتماعات اإلقليمية األربعة

المنشآت متعددة الجنسية تعبر عن ضرورة قيام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم الهيئات المكونة من خالل 

 تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعددة الجنسية على النحو المبين أدناه:

امات امية إلى تنفيذ التزينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تقدم المساعدة إلى هيئاتها المكونة في جهودها الر

ملموسة من خالل تدابير مثل: ... تعزيز إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة 

 والسياسة االجتماعية.  ةالجنسي

 (02)الفقرة 2302إعالن ليما، 
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من  [الدولية في أفريقياالهيئات المكونة لمنظمة العمل ]هذا اإلعالن، تطلب  تطلعاتلتحقيق توخيا  و

المكتب: ... تسريع جهوده الرامية إلى تعزيز إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت 

متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية مع التركيز القوي على دعم الهيئات المكونة الثالثية على المستوى 

  .لمعنية األخرى وتسهيل تبادل الخبراتالقطري، والشراكات مع الهيئات الفاعلة ا

 ك( 02)الفقرة  2303إعالن أديس أبابا، 

خالل الفترة الممتدة حتى االجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا والمحيط الهادئ، من شأن األولويات و

...  ما يلي: لالسياسية للدول األعضاء في اإلقليم، الواجب تنفيذها بالتشاور مع الشركاء االجتماعيين، أن تشم

زيادة فرص العمل الالئق، الناشئة عن االستثمار والتجارة وعمليات المنشآت متعددة الجنسية، زيادة قصوى 

من خالل تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة 

 . 2332، االجتماعية

 (03)الفقرة  2302إعالن بالي، 

المكونة عن طريق  ه، ينبغي للمكتب أن يساعد هيئات2332مع إعالن العدالة االجتماعية لعام  تماشيا  

توفير معلومات وبحوث كافية ومتوازنة وعن طريق دعم تصميم سياسات اجتماعية واقتصادية مبتكرة. ومن 

ذ إعالن المبادئ أن يعزز تنفي ... تبأجل اغتنام الفرص والتصدي للتحديات المتعلقة بمستقبل العمل، ينبغي للمك

 (0والسياسة االجتماعية. )الصفحة  ةمتعددة الجنسي نشآتالثالثي المنقح المتعلق بالم

 مبادرة إسطنبول للذكرى المئوية: مستقبل العمل الالئق من أجل شراكة 
 2302مسؤولة في أوروبا وآسيا الوسطى، و قوية اجتماعية

 أنشطة المتابعة - 4

إعالن بشأن زاد المكتب بشكل كبير دعمه التقني  ،GB.332/POL/6ثيقة النحو المبين في الوعلى 

ترتي فالهيئات المكونة الثالثية في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية خالل  لفائدة المنشآت متعددة الجنسية

مباشرة من  ،التقني عدد من طلبات الحصول على هذا الدعم نشأ. و2302-2302و 2303-2302 السنتين

 مناقشات خالل االجتماعات اإلقليمية وأنشطة بناء القدرات.الخالل عملية جمع المعلومات و

إعالن المنشآت متعددة الجنسية وما يتصل به من أدوات، وأجرى من بلغات مختلفة  وأصدر المكتب نسخا  

اح عدد من مشاريع التعاون اإلنمائي . وقد أتفي هذا الصدد دورات تدريبية إقليمية ووطنية مصممة خصيصا  

متعددة  المنشآت إعالن للمكتب تقديم مزيد من الدعم المتعمق، مما أدى إلى نتائج ملموسة مثل إنشاء لجنة لتعزيز

عم في السنغال، بد )المجلس السامي للحوار االجتماعي( المؤسسة الوطنية للحوار االجتماعي جانبالجنسية من 

 ومة الفرنسية.من مشروع تموله الحك

 لعسوصناعة ال نامتوفي آسيا والمحيط الهادئ، تشمل األنشطة مشاريع في قطاع اإللكترونيات في في

الحاجة  بيلالفنادق في فيجي وإندونيسيا وميانمار، وت قطاعاتو في نيبالالرياضية في باكستان وصناعة الشاي 

. العالمية واإلمداد التوريد سالسل فيوالبلد المضيف  األصلي إلى تعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة في البلد

 .، العديد من تلك المشاريعإلقليم، وهي مستثمر هام في اوقد مول  حكومة اليابان

ختار االتحاد إذ ا اإلقليم، سيواصل المكتب دعمه التقني في 2303-2302وفيما يتعلق بفترة السنتين 

من  -إلى جانب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  - ذا  منف األوروبي منظمة العمل الدولية شريكا  

 الفلبينو وميانمار الصين واليابانالمسؤولة في آسيا ) واإلمداد ستة بلدان عن سالسل التوريد يشملأجل برنامج 

 .2302ر يفي كانون الثاني / ينا ،أنشطة هذا البرنامج الذي يستغرق ثالث سنوات نطلقنام(. وتتتايلند وفيو

في  ركاتللش مناقشة مشروع لالتحاد األوروبي بشأن السلوك المسؤولال ، يوجد حاليا  قيدوفي األمريكتين

 يضا  وبنما وبيرو(. ويمول المشروع أوالمكسيك إكوادور ووكوستاريكا وكولومبيا  البرازيل وشيليثمانية بلدان )

 ن والتنمية في الميدانالعمل الدولية ومنظمة التعاو وينفذ باالشتراك بين منظمة االتحاد األوروبي جانب من

 أربع سنوات ومن المتوقع أن يبدأ فيومدته ة السامية لحقوق اإلنسان، يبالتعاون مع مكتب المفوض االقتصادي

 .2302عام 
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 االستنتاجات والتوصيات - 5

أهمية إعالن  عنأتاح  آلية المتابعة اإلقليمية جمع المعلومات مباشرة من الهيئات المكونة الثالثية 

جلسات الأثر تشغيل المنشآت متعددة الجنسية في السياقات الوطنية. وعززت وعن المنشآت متعددة الجنسية 

ددة تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعالمناقشات بين الهيئات المكونة بشأن  ،الجتماعات اإلقليميةافي  الخاصة

 إذكاء فيدة فيم الجلسات الخاصة. وكان  آلية المتابعة اإلقليمية مع االستبيان وألقاليممن ا إقليمالجنسية في كل 

 وعي الهيئات المكونة بإعالن المنشآت متعددة الجنسية.

 :القيام بما يلي مكونة من المكتبالهيئات ال طلبإلى  2302-2302وأدت دورة المتابعة اإلقليمية للفترة 

 ؛األقاليممن  إقليممواصلة تعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية في كل  ■

 مواصلة جمع البيانات بشأن تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعددة الجنسية؛ ■

 ؛نيةالمعمن الجهات الفاعلة  رهايالمکونة وغ ئاتياله نيتبادل الخبرات ب ريسيالشراکات وت زيتعز ■

 إسداء المشورة في مجال السياسات إلى الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. ■

إلعالن المنقح بشأن ا ليتجلى فيهالمكتب االستبيان  حّدثللدورة المقبلة آللية المتابعة اإلقليمية، سي وبالنسبة

نظر في يس(، ومعينة ثالثيا  سيق الوطنية الالمنشآت متعددة الجنسية وأدواته التشغيلية )ال سيما مراكز التن

ص على سيحرسيعمل المكتب على إعداد تقارير أقصر وكما )الردود اإللكترونية(.  ردودالتحسينات التقنية لل

 من صفحتين لتسهيل قراءة النتائج الرئيسية. ةبياني ومرس استخدام

*  *  * 

 حاب العمل ومنظمات العمال األهمية التي أسبغتها الحكومات ومنظمات أص :2الجدول 
 )النسبة المئوية( في كل إقليم على مجاالت إعالن المنشآت متعددة الجنسية

 مجال إعالن المنشآت 
 متعددة الجنسية

 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ  أفريقيا  األمريكتان

أصحاب  ماتحكو
 عمل

أصحاب  اتحكوم  عمال
 عمل

أصحاب  حكومات  عمال
 عمل

أصحاب  حكومات  عمال
 عمل

 عمال

 تعزيز  العمالة
 العمالة

78 67 68  93 90 80  82 95 73  77 81 57 

تكافؤ الفرص 
 والمساواة 
 في المعاملة

67 53 45  71 75 60  71 54 73  63 38 43 

 األمن 
 الوظيفي

44 53 45  86 65 76  88 59 90  67 57 61 

 57 67 60  83 82 88  56 100 86  39 60 67 التدريب التدريب

ظروف العمل 
 والحياة

األجور 
واإلعانات 
 وظروف 

 العمل

67 40 66  71 80 76  82 77 83  73 76 86 

الحد األدنى  
 للسن

33 20 29  71 50 20  71 45 63  53 33 39 

السنامة  
 والصحة

56 53 50  64 70 52  82 68 77  70 62 71 

 العالقات 
 الصناعية

 الحرية 
 النقابية

67 33 76  50 55 76  65 45 90  60 43 71 

المفاوضة 
 الجماعية

56 27 79  71 60 76  71 54 93  63 52 79 

 50 33 40  73 68 82  44 40 64  34 33 33 المشاورات 

 بحث  
 الشكاوى

22 13 26  50 25 32  65 54 60  40 14 21 

تسوية  
النزاعات 
 الصناعية

44 27 47  71 60 60  71 64 77  57 33 43 

 7 0 3  3 4 0  4 0 0  16 20 11  مجاالت أخرى

 14 33 16  13 9 18  8 0 7  5 0 11  ال شيء
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