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 تمهيـد 5

 تمهيـد

شكل هذا التقرير جزءا  من استراتيجية جديدة اعتمدها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في ي

لسياسة لتعزيز ترويج إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية وا 1022آذار/ مارس 

بما  -. وتنطوي هذه االستراتيجية على أنشطة ترويجية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية( االجتماعية

 وآلية لجمع المعلومات. -فيها استثارة الوعي وبناء القدرات وتوفير المساعدة على المستوى القطري 

نة الثالثية للدول وتضم آلية جمع المعلومات استبيانا  مقتضبا  موجها  إلى الهيئات المكو

األعضاء في منظمة العمل الدولية في إقليم بعينه بالتزامن مع انعقاد االجتماعات اإلقليمية لمنظمة 

يُقدم بعد ذلك يُّعده المكتب و العمل الدولية. ويشكل ما ورد من ردود على االستبيان أساس تقرير

الن المنشآت متعددة الجنسية خالل كإسهام يفيد في إجراء مناقشة ثالثية بشأن ترويج وتطبيق إع

 االجتماع اإلقليمي المعين لمنظمة العمل الدولية.

وقد أضطُلع بأول عمل من هذا النوع بمناسبة انعقاد االجتماع اإلقليمي الثامن عشر 

(. وأُعد التقرير الثاني عند انعقاد 1022تشرين األول/ أكتوبر  26-21لألمريكتين )ليما، بيرو، 

كانون  1 -تشرين الثاني/ نوفمبر  10قليمي األفريقي الثال  عشر )أديس أبا،، إثيوبيا، االجتماع اإل

(. وقد أُعد هذا التقرير، وهو الثال  من سلسلة التقارير، باالستناد إلى الردود 1022األول/ ديسمبر 

يم آسيا والمحيط المتلقاة من الهيئات المكونة الثالثية للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في إقل

الهادئ وسيكون بمثابة إسهام في جلسة خاصة بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية من المزمع 

/ ديسمبر لكانون األو 9-6عقدها خالل االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ )

1026 .) 

إعالن المنشآت متعددة ويقدم التقرير عناصر مهمة للبح  فيما يتعلق بتحسين ترويج وتطبيق 

الجنسية في اإلقليم. ونحن على ثقة بأنه سيشجع على إجراء مزيد من الحوار بين الهيئات المكونة، 

وسيسهل تبادل الخبرات والدروس المستخلصة وسيسهم في تحديد الفرص والتحديات الناشئة في 

الوطني واإلقليمي. كما أنه  المجاالت التي يشملها إعالن المنشآت متعددة الجنسية على المستويين

سيسهم في إعداد تقرير عالمي يلخص استنتاجات جميع التقارير اإلقليمية المقدمة فضال  عن 

المناقشات الثالثية والتوصيات التي صيغت أثناء االجتماعات اإلقليمية لمنظمة العمل الدولية، لتقديمه 

 .1022إلى مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في عام 

وحدة المنشآت متعددة الجنسية وااللتزام إزاء المنشآت التابعة إلدارة المنشآت، وهي  وتود

المسؤولة عن إعداد هذا التقرير، أن تشكر بحرارة الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات 

العمال التي تفضلت باستكمال االستبيان وإعادته. كما نعر، عن شكرنا لزمالئنا وأعضاء شبكة 

 ،نسيق العالمية إلعالن المنشآت متعددة الجنسية في مقر منظمة العمل الدولية وفي األقاليمجهات الت

على ما قدموه من دعم وتوجيهات وإسهامات في مختلف مراحل عملية جمع المعلومات وإعداد هذا 

 التقرير.

 فيك فان فورن

 مدير

 إدارة المنشآت

 غيثا روالنس

 رئيسة

 وحدة المنشآت متعددة الجنسية 
 وااللتزام إزاء المنشآت

 





  

 شكـر وامتنان 7

 ر وامتنانـشك

أنجزت هذا التقرير وحدة المنشآت متعددة الجنسية وااللتزام إزاء المنشآت. وكتبته آني فان 

كالفرن بالتعاون مع فراكالن ريبود. وأسهمت إميلي سيمس في إعداده بتقديم التعليقات التقنية والدعم 

مكتب األنشطة الخاصة بالعمال ومكتب األنشطة الخاصة التحريري. وزادت التعليقات الواردة من 

 ه. وقدمت إيرينا أكيموفا الدعم اإلداري.ئإثرا، من بأصحا، العمل

وقام جون داوسون بتحرير النسخة اإلنكليزية للتقرير، بينما ترجم الحسن صفراوي النسخة 

 يحها.العربية ونقحها. أما رونغ زانغ فقد قامت بترجمة النسخة الصينية وتنق

وقام الزمالء في إدارة العالقات واالجتماعات )قسم الوثائق الرسمية، الوحدة العربية والوحدة 

 الصينية( بتنقيح النص وتنفيذ تصاميمه بالنسختين العربية والصينية.

وصممت بريشيل التشمان )إدارة إصدار وطباعة وتوزيع الوثائق والمنشورات( الغالف. 

 وتوزيع الوثائق والمنشورات دعما  مكثفا  عبر إصدار التقرير.وقدم فرع إصدار وطباعة 
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 موجـز تنفيذي 13

 موجـز تنفيذي

الستثمار األجنبي المباشر في آسيا لمحة عامة عن االتجاهات في مجال ا التقريريقدم هذا 

في تحقيق العمل الالئق، وعن  والتحديات التي يمثلها هذا االستثمار فرصالوالمحيط الهادئ و

المبادرات التي اتخذتها الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال في الدول األعضاء 

ع تطبيق التوصيات المنصوص عليها في منظمة العمل الدولية في اإلقليم الستثارة الوعي وتشجيفي 

)إعالن المنشآت متعددة  إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية

 .الجنسية(

وقد أظهرت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل والخارج على السواء في آسيا 

اإلقليم حاليا  نسبة تقل قليال  عن ثل  التدفقات في العالم. والمحيط الهادئ اتجاها  تصاعديا ، ويمثل 

وتتسم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر داخل اإلقليم باألهمية أيضا ، ال سيما في شرق آسيا، ويضم 

اإلقليم عددا  متزايدا  من كبريات المنشآت متعددة الجنسية على النطاق العالمي. وعموما ، يستقطب 

ع والخدمات معظم االستثمارات. وتستهدف هذه االستثمارات على نحو متزايد التصني اقطاع

. وفي حين اقترنت هذه التدفقات باستحداث الوظائف، ال تزال ياالصناعة التي تتمتع بقيمة مضافة عل

، من قبيل البطالة )ال سيما فيما يتعلق في اإلقليم بعض مواطن العجز في العمل الالئق مستحكمة

فضال  عن أشكال االستخدام غير المعتادة والسمة غير المنظمة والعمل الجبري. ويمثل  بالشبا،(،

وضع سياسات وأُطر مناسبة ونظام قوي للعالقات الصناعية عناصر حاسمة لضمان أن يسهم 

 االستثمار األجنبي المباشر في استحداث وظائف أكثر وأفضل في اإلقليم.

ت متعددة الجنسية، التي اعتمدها مجلس اإلدارة في وكجزء من آلية متابعة إعالن المنشآ

، جرى توزيع استبيان من خالل قنوات شتى على الهيئات 1022في آذار/ مارس  110دورته 

المكونة الثالثية للدول األعضاء المشاركة في االجتماع اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط 

في  61بلدا ، تمثل  19ع البلدان البالغ عددها هيئة مكونة من مجمو 70الهادئ. ووردت الردود من 

المائة من الدول األعضاء في اإلقليم. وعلى الرغم من أن كل بلد يتمتع بتجربة فريدة فيما يتعلق 

بتعزيز األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر، فكثيرا  ما تقاربت وجهات نظر الجهات المجيبة 

 التي تتناسب مع سياقها الوطني. ،دة الجنسيةبشأن مجاالت إعالن المنشآت متعد

وتتمثل المجاالت التي ُحددت على أنها تكتسي أهمية على نحو موحد تقريبا  بالنسبة إلى جميع 

 77في المائة بالنسبة إلى الحكومات و 21وظروف العمل ) اإلعاناتفي األجور و ،الهيئات المكونة

في المائة بالنسبة إلى منظمات العمال(،  21و في المائة بالنسبة إلى منظمات أصحا، العمل

في المائة على التوالي(. كما شكل التدريب المجال  21في المائة و 21في المائة و 22والتدريب )

الذي كثيرا  ما أُشير إليه في المتوسط ضمن الفئات الثالث جميعها )بلغت نسبة الجهات المجيبة التي 

 المائة(. في 22فضلته على غيره من المجاالت 

على مجاالت الحرية  الهيئات المكونةولوحظت تباينات فيما يتعلق باألهمية التي أضفتها 

في المائة بالنسبة إلى  26في المائة بالنسبة إلى الحكومات مقارنة مع  62النقابية وحق التنظيم )
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في  72اعية )في المائة بالنسبة إلى منظمات العمال( والمفاوضة الجم 90منظمات أصحا، العمل و

 في المائة على التوالي(. 91في المائة و 22المائة و

كما عرضت الجهات المجيبة وجهات نظرها فيما يتعلق بالتحديات والفرص الناشئة عن 

االستثمار األجنبي المباشر. وأشار العديد منها إلى أنها وإن كانت تعتبر أن توصيات إعالن المنشآت 

فإن التحديات المطروحة كثيرا  ما حالت دون تنفيذها تنفيذا  كامال .  متعددة الجنسية تكتسي أهمية،

في  وشملت التحديات التي أشارت إليها الجهات المجيبة فيما يتعلق بعمل المنشآت متعددة الجنسية

عدم مواءمة المهارات واالفتقار إلى فرص التدريب وخطر سحب االستثمارات والسمة غير  بلدانها،

فتيش العمل وممارسات التعاقد من الباطن وانخفاض األجور ومعاملة العمال المنظمة وضعف ت

وعمل األطفال والشواغل المتعلقة بالسالمة والصحة والطابع المعقد لنظام العالقات  متفاوتةمعاملة 

الصناعية أو ضعفه الملموس وغيا، الحوار والتباينات القائمة بين القانون والممارسة. ومع ذلك، فقد 

بقدرات المنشآت متعددة الجنسية  تمتعرت الجهات المجيبة أيضا  إلى الفرص المتاحة، من قبيل أشا

على استحداث وظائف أكثر وأفضل مقارنة بالمنشآت المحلية وتنفيذ السياسات التي تعطي أكبر 

أ األولوية الستخدام المواطنين والفرص التي يمكن أن تنشأ نتيجة إلقامة حوار بين بلدان المنش

 والبلدان المضيفة لتعزيز العالقات الصناعية.

ووصفت الجهات المجيبة آليات مختلفة تفيد في تسهيل الحوار والمشاورات بشأن عمليات 

المنشآت متعددة الجنسية. وأشارت الردود إلى مستوى كبير من التواصل والتفاعل الرسميين 

شآت متعددة الجنسية: وذكر العديد للحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال مع المن

منها أنها أنشأت مركز اتصال للمنشآت متعددة الجنسية األجنبية. كما نظم أكثر من ثل  الجهات 

مشاورات بشأن نشاط المنشأة متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية  ،المجيبة في كل فئة

 ن بلدان أخرى.األجنبية، أو مع منظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال م

وفي اآلونة األخيرة، نظم قرابة نصف الجهات المجيبة أنشطة عززت مبادئ إعالن المنشآت 

متعددة الجنسية. ونُظم أكثر من نصف هذه األنشطة أو المبادرات بمساعدة تقنية من منظمة العمل 

بالتعاون مع  الدولية، وأكثر من ثلثيها بالتعاون مع حكومات أو منظمات أخرى، وأكثر من نصفها

 حكومات أو منظمات من بلدان أخرى.

وناشدت جهات مجيبة عديدة المكتب أن يكثف الجهود لترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

في آسيا والمحيط الهادئ وعبرت عن استعدادها لمضاعفة جهودها الترويجية. وفي هذا السياق، شدد 

ن تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية في بلدان العديد منها على ضرورة تقاسم المعلومات بشأ

اإلقليم األخرى. كما ركز عدد من الهيئات المكونة على أهمية وضع أطر تنظيمية وسياسية مالئمة 

للمضي قدما  في تطبيق مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية، وشدد عدد قليل منها على ضرورة 

 عددة الجنسية على أسواق العمل.إجراء بحوث بشأن أثر أنشطة المنشآت مت

وأخيرا ، أعر، العديد من الجهات المجيبة عن الحاجة إلى تحسين أنشطة التوعية ومواصلة 

 بناء القدرات، فضال  عن الحصول على مساعدات أخرى من المكتب.
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 ةـمقدمال
 

عن األنشطة التي تضطلع بها الحكومات ومنظمات أصحا،  يقدم هذا التقرير لمحة عامة

 2 العمل ومنظمات العمال في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ

الستثارة الوعي وتعزيز تطبيق التوصيات المنصوص عليها في إعالن المبادئ الثالثي بشأن 

 عية )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(.المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتما

وصيغ هذا التقرير استنادا  إلى المعلومات المجّمعة عن طريق استبيان أُرسل إلى الهيئات 

البالغ عددها في آسيا والمحيط الهادئ، وفي منظمة العمل الدولية المكونة الثالثية للدول األعضاء 

من خالل قنوات شتى على الهيئات  1026عام . وُوزع االستبيان في نيسان/ أبريل من دا  بل 27

المكونة الثالثية للدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، التي تشارك في االجتماع اإلقليمي السادس 

 . 1026تموز/ يوليه  22عشر آلسيا والمحيط الهادئ. واستمر تلقي الردود لغاية 

 -ات أصحا، العمل ومنظمات العمال لردود المتلقاة من الحكومات ومنظممن اوالعدد الكبير 

إنما يشير بوضوح إلى اهتمام هذه الجهات بالفرص والتحديات الناشئة عن  -في المجموع  70

االستثمار األجنبي المباشر وعمليات المنشآت متعددة الجنسية من أجل تحقيق العمل الالئق والنمو 

 الشامل في اإلقليم.

، الذي يعتبر حيويا  1010ديد للتنمية المستدامة لعام وهذا أمر مهم في سياق البرنامج الج

بالنسبة إلى آسيا والمحيط الهادئ. ويتسم اإلقليم بالتنوع الشديد، وتبرز فيه التناقضات. وفي حين أنه 

يؤوي بعضا  من أكبر االقتصادات في العالم، بما فيها الصين والهند وإندونيسيا واليابان، فإنه يؤوي 

ويصّدر اإلقليم بعضا  من أكثر صناعات األجزاء والمكونات  1أقل البلدان نموا . أيضا  العديد من

والمنتجات النهائية تطورا ، إلى جانب نسبة كبيرة من المنتجات البسيطة والموارد الطبيعية غير 

ة. وفي حين أن بعض بلدانه أحرزت تقدما  كبيرا  من حي  الحد من الفقر، ال يزال الفقر عالجالم

في بلدان أخرى، بما فيها بعض البلدان ذات  مترسخة بشدة دام المساواة والسمة غير المنظمةوانع

الدخل المتوسط. وال تزال نسبة كبيرة من العمال في اإلقليم تعيش فوق خط الفقر بقليل، وتظل بالتالي 

ستقطا، تحديا  رئيسيا  ودافعا  ال ،مستضعفة للغاية. ولذا، يبقى استحداث وظائف أكثر وأفضل

من السياسات التي يمكن أن  ذكي االستثمار األجنبي المباشر، والقيام موازاة مع ذلك بوضع مزيج

 تعزز زيادة إسهام االستثمار األجنبي المباشر في استحداث الوظائف وتحسين ظروف العمل.

———— 
لدول العربية في غر، آسيا والبلدان النامية في جنو، وشرق ألغراض هذا التقرير، تشمل آسيا والمحيط الهادئ ا   2

 وجنو، شرق آسيا وبلدان جزر المحيط الهادئ واقتصادات أستراليا واليابان ونيوزيلندا المتقدمة )الصناعية(.
لكتروني ، وهي متاحة على الموقع اإل(1026أصدرت القائمة لجنة األمم المتحدة اإلنمائية )اعتبارا  من أيار/ مايو    1

 .http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf: التالي

2 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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إطارا  الذي يقدم  -وقد أُعد هذا التقرير بشأن تعزيز وتطبيق إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

في آسيا والمحيط  -لتشجيع اإلسهام اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر في توفير العمل الالئق 

 الهادئ على النحو التالي:

  لمحة عامة عن إعالن المنشآت متعددة الجنسية وتوصياته لتسخير إمكانات  1يُقدم الفصل

نسية من أجل توفير العمل الالئق المنشآت متعددة الج وعملياتاالستثمار األجنبي المباشر 

 وتحقيق التنمية.

  تركيب الوصفا  للسمات الرئيسية لالستثمار األجنبي المباشر في اإلقليم، و 1يورد الفصل

، والتداخل القائم بين هذا االستثمار والعمل الالئق لالستثمار األجنبي المباشر القطاعي

 مع البرامج اإلنمائية اإلقليمية والوطنية.والمبادرات السياسية المتخذة لتحسين اتساقه 

  تحليال  لردود الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال في  2 الفصليتضمن

على االستبيان بما يشمل الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ، 

 على المستوى القطري.طريقة تعزيز وتطبيق مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

  مالحظات ختامية بشأن المسائل الرئيسية واقتراحات من أجل زيادة تعزيز  2يقدم الفصل

 مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية بغرض تطبيقه تطبيقا  أوسع في اإلقليم.
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 التعريف 
 آت ـالن المنشـبإع

 متعددة الجنسية

 الجنسية توصيات إعالن المنشآت متعددة 2-1
يمكن للمنشآت متعددة الجنسية أن تُسهم في زيادة كفاءة استخدام رأس المال والتكنولوجيا واليد 

العاملة، وفي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وإشباع االحتياجات األساسية 

دي إلى إساءة استعمال في كل بلد من البلدان التي تعمل فيها. بيد أن عملياتها يمكن أيضا  أن تؤ

 التركيز في القوة االقتصادية، وإلى تعارض مع األهداف السياسية الوطنية ومع مصالح العمال.

ويعترف إعالن منظمة العمل الدولية للمنشآت متعددة الجنسية بالدور المهم لهذه المنشآت في 

يجابي والتقليل إلى أقصى حد مجال التنمية االجتماعية واالقتصادية، ويسعى إلى تشجيع إسهامها اإل

الثالثي العالمي من اآلثار السلبية المحتملة وتسويتها. وإعالن المنشآت متعددة الجنسية هو الصك 

سواء كانت  1الوحيد المتفق عليه والذي يتضمن توصيات موجهة إلى المنشآت متعددة الجنسية،

الحكومات والشركاء االجتماعيين مملوكة ملكية عامة أو مشتركة أو خاصة. ولكنه يخاطب أيضا  

و"يرمي إلى إرشاد الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال والمنشآت متعددة الجنسية 

عند اتخاذ هذه التدابير واإلجراءات، واعتماد تلك السياسات االجتماعية، بما فيها السياسات القائمة 

ذات الصلة، مما  وتوصياتها ية واتفاقياتهاعلى المبادئ التي أرساها دستور منظمة العمل الدول

(. ويشجع إعالن المنشآت 1، الصفحة 2977مكتب العمل الدولي، )سيشجع على التقدم االجتماعي" 

على االمتثال للقوانين الوطنية واحترام  -وجميع المنشآت األخرى  -متعددة الجنسية هذه المنشآت 

وصكوك األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان(،  2لدوليةالمعايير الدولية )بما فيها معايير العمل ا

 ودعم األولويات اإلنمائية.

ويُوضح إعالن المنشآت متعددة الجنسية أدوار الحكومات والمنشآت ومنظمات أصحا، العمل 

ومنظمات العمال ويُلفت االنتباه إلى أهمية زيادة مواءمة سياسات وبرامج الشركات مع السياسة 

داف التنمية في البلد الذي تعمل فيه المنشآت. ويُشجع بشدة الحوار بين الحكومات الوطنية العامة وأه

ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال، وبين  اتوالحكومات المضيفة، وبين المنشآت والحكوم

———— 
يشمل المنشآت التي  من المهم اإلشارة إلى أن تعريف "المنشأة متعددة الجنسية" في إعالن المنشآت متعددة الجنسية   1

تمتلك أو تسيطر على اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو غيرها من التسهيالت خارج البلدان التي توجد فيها مقارها، 

وسواء كانت مملوكة ملكية عامة أو مشتركة أو خاصة. ويشمل هذا المصطلح أيضا  الشركات األم أو الكيانات المحلية، 

 ل.أو كليهما، أو المنظمة كك
 (.27يمكن االطالع على قائمة بهذه االتفاقيات والتوصيات في مرفق إعالن المنشآت متعددة الجنسية )الصفحة    2

1 
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متعددة الجنسية خمسة مجاالت  آتاإلدارة والعمال على مستوى المنشأة. ويتناول إعالن المنش

 2ة، هي: السياسات العامة والعمالة والتدريب وظروف العمل والمعيشة والعالقات الصناعية.رئيسي

في آذار/ مارس  116وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قرر في دورته 

، إنشاء فريق عمل تخصيصي ثالثي يضم ثمانية أعضاء يمثلون الحكومات وأربعة أعضاء 1026

ل وأربعة أعضاء يمثلون أصحا، العمل، بحي  يجتمع مرتين قبل شهر آذار/ مارس يمثلون العما

الستعراض نص إعالن المنشآت متعددة الجنسية، بما في ذلك ملحقه وإضافاته، وعملية  1027

تفسيره. وستُعرض توصيات فريق العمل، التي تم التوصل إليها بتوافق اآلراء، من أجل اعتمادها إن 

 ( لمجلس اإلدارة.1027)آذار/ مارس  119 أمكن في الدورة

 العالقة بالمنشآت المستدامة  2-2
 والتنمية المستدامة

 ،تُسهم المنشآت التي تمتثل للقوانين الوطنية وتتقيد بتوصيات إعالن المنشآت متعددة الجنسية

 في التنمية المستدامة وال سيما في دعامتها االجتماعية.

نطاق بشأن تعزيز المنشآت المستدامة واالعتراف المتزايد وثمة نقاش دولي عام وواسع ال

بالدور المركزي الذي يضطلع به القطاع الخاص في التصدي للتحديات اإلنمائية األساسية، بما فيها 

 (. 2أ، الصفحة 1007استحداث العمالة )مكتب العمل الدولي، 

في المائة من  20هادئ قرابة ووفقا  لتقديرات مصرف التنمية اآلسيوي، تولد آسيا والمحيط ال

في المائة في النمو العالمي وتمثل زهاء ثل   60الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، وتُسهم بنسبة 

صادرات العالم من السلع. ويواجه اإلقليم أيضا  زيادة انبعاثات غازات الدفيئة وغيرها من الملوثات، 

 (.1022التنمية اآلسيوي، فضال  عن زيادة استهالك الموارد الشحيحة )مصرف 

، الذي يتضمن أهدافا  تتعلق بتوفير 1010وبالتالي، يقدم البرنامج الجديد للتنمية المستدامة لعام 

التعليم الجيد المنصف والشامل وفرص التعلم مدى الحياة واالستدامة البيئية والنمو االقتصادي 

ة لإلقليم، فضال  عن فرصة ع، إرشادات قيمّ الشامل والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجمي

فريدة لقطاعات األعمال لكي تشارك في التنمية المستدامة وفي إعادة تقييم استراتيجياتها وتقييم 

 أدائها.

منظمة العمل العمل الالئق لوتعزيز المنشآت المستدامة عنصر أساسي من عناصر برنامج 

على نون والمؤسسات ونُظم اإلدارة التي تدعم المنشآت، والدولية، الذي يُركز على تعزيز سيادة القا

تشجيعها على العمل بأسلو، مستدام. ويشكل الهيكل الثالثي، بما في ذلك الحوار االجتماعي 

والمفاوضة الجماعية، عنصرا  حيويا  لتحقيق ذلك. باإلضافة إلى ذلك، يؤكد إعالن منظمة العمل 

، أنه ينبغي اللتزامات منظمة العمل 1002أجل عولمة عادلة،  الدولية بشأن العدالة االجتماعية من

الدولية والدول األعضاء فيها وجهودها المبذولة لتنفيذ الوالية الدستورية المنوطة بمنظمة العمل 

الدولية وجعل العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق في صميم السياسات االقتصادية واالجتماعية، 

هداف االستراتيجية األربعة المتالزمة والمترابطة والمتكافلة لبرنامج العمل الالئق، أن تستند إلى األ

المبادئ والحقوق  ؛الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي ؛الحماية االجتماعية ؛العمالة :المتمثلة فيو

دالة األساسية في العمل. ويُشار إلى دور المنشآت متعددة الجنسية في ديباجة اإلعالن بشأن الع

االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي يقر أيضا  باألهمية الخاصة التي يكتسيها إعالن المنشآت 

 متعددة الجنسية في التطرق إلى الدور المتنامي لمثل هذه الجهات الفاعلة في تحقيق أهداف المنظمة.

ة الصغر إلى ويمكن أن تكون المنشآت المستدامة من أي حجم، بحي  تتراوح من المنشآت بالغ

المنشآت الكبيرة، ومن أي نوع، بما فيها المنشآت المملوكة للدولة والمنشآت متعددة الجنسية، فضال  

مستويات االستثمار في عن التعاونيات والمنشآت االجتماعية. غير أنه نظرا  إلى التنامي المستمر 

الوظائف المباشرة وغير المباشرة التشغيلي للمنشآت متعددة الجنسية وعدد  حجماألجنبي المباشر، وال

التي تستحدثها في جميع أنحاء العالم، فإن مفهوم المنشآت المستدامة يكتسب أهمية أكبر  ةوالمستحدث

بالنسبة إلى المنشآت الكبيرة. ولذا، فإن المنشأة متعددة الجنسية المستدامة هي المنشأة التي تسعى إلى 

———— 
 يرد موجز ألحكام إعالن المنشآت متعددة الجنسية، المتعلقة بالحكومات والمنشآت، في الملحق الثال .   2
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أثير اإليجابي على المستوى االقتصادي واالجتماعي أن تحقق أنشطة أعمالها أقصى حد من الت

 .منه والتخفيف والبيئي، وتتبنى موقفا  استباقيا  ومتسقا  فيما يتعلق بالحد من تأثيرها السلبي

وتشدد "االستنتاجات بشان تعزيز المنشآت متعددة الجنسية"، التي اعتمدها مؤتمر العمل 

في تهيئة بيئة مؤاتية لتنمية المنشآت المستدامة من  (، على الدور المهم للحكومات1007الدولي )

خالل وضع إطار تشريعي وسياسي مالئم وتعزيز المؤسسات ونُظم اإلدارة التي تعمل في إطارها 

،(. كما تتضمن "االستنتاجات بشأن العمل الالئق في سالسل 1007المنشآت )مكتب العمل الدولي، 

أ( توصيات وجيهة للحكومات ومنظمات 1026مل الدولي، العالمية" )مكتب العواإلمداد التوريد 

أصحا، العمل ومنظمات العمال لتعزيز نُظم اإلدارة والتدابير المتخذة لتحقيق االتساق بين النتائج 

 العالمية. واإلمداد االقتصادية والعمل الالئق في سالسل التوريد

في منظمة العمل الدولية  ويدعو إعالن المنشآت متعددة الجنسية حكومات الدول األعضاء

إلى  ،الجنسية العاملة في أراضيها ةومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال والمنشآت متعدد

 مراعاة المبادئ الواردة في اإلعالن.
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 االستثمار األجنبي المباشر 
 والمنشآت متعددة الجنسية 
 في آسيا والمحيط الهادئ

لمباشر والمنشآت متعددة الجنسية التي تتخذ القرارات تضطلع تدفقات االستثمار األجنبي ا

 .العمل فيهبدور أساسي في اقتصادات إقليم آسيا والمحيط الهادئ وأسواق  ،االستثمارية هذه

في المائة من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى  12وقد استقطبت آسيا والمحيط الهادئ 

(. ولئن كانت التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر أ1026)األونكتاد،  1022اإلقليم في عام 

إلى  1022مليار دوالر أمريكي في عام  2٫267متقلبة في السنوات األخيرة )سجلت انخفاضا  من 

مليار دوالر  2٫761قبل االرتفاع من جديد إلى  1022مليار دوالر أمريكي في عام  2٫177

جتذ، عاما  تلو اآلخر مستويات أعلى من االستثمارات (، فإن اإلقليم ا1022أمريكي في عام 

مليار دوالر أمريكي في عام  221إلى  1022مليار دوالر أمريكي في عام  271األجنبية )من 

(. كما أصبحت بعض بلدان اإلقليم، في العقود األخيرة، مصدرا  من مصادر االستثمارات 1022

في المائة من التدفقات العالمية لالستثمار  10لهادئ الموجهة إلى الخارج، إذ مثلت آسيا والمحيط ا

. وتُسجل التدفقات بين بلدان اإلقليم أيضا  معدالت كبيرة، 1022األجنبي المباشر من اإلقليم في عام 

 22زهاء ما يقّدر بهو أن  ذلكعلى  والبرهانال سيما بين الصين واليابان وبلدان جنو، شرق آسيا. 

الذي تنفذه المنشآت متعددة الجنسية اآلسيوية في  ،الموجه إلى الخارج في المائة من االستثمار

 (.22، الصفحة 1022يستهدف منطقة شرق وجنو، شرق آسيا )األونكتاد،  ،صناعات البنى التحتية

وفي حين يستأثر اإلقليم بجزء كبير من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل 

في المائة من النمو السنوي في  22رابة نصف النمو االقتصادي العالمي )والخارج، فإنه يمثل أيضا  ق

(. وبالرغم من أن معدل النمو السنوي في اإلقليم شهد 1021في المائة في عام  22و 1022عام 

في في المائة  1٫2إلى  1021في المائة في عام  2٫1تباطؤا  في اآلونة األخيرة، حي  تراجع من 

في المائة في عام  2٫1،(، فإنه يظل أعلى من النمو العالمي بنسبة 1026اد، )األونكت 6 1022عام 

. غير أنه تجدر اإلشارة أيضا  إلى أن آسيا والمحيط الهادئ هو إقليم يتسم بالتنوع الشديد 1022

وجود اختالفات جوهرية بين البلدان. وقد شكلت الصين والهند وبلدان جنو، شرق آسيا المحرك وب

في المائة بين عامي  7٫9في المائة و 6٫2مو االقتصادي )بنمو سنوي مجمل تراوح بين الرئيسي للن

(. كما نمت أستراليا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا نموا  مطردا ، في حين سجلت 1022و 1020

اليابان نموا  ضعيفا  أو سلبيا  في السنوات األخيرة. وفي الدول العربية، شكلت اقتصادات قطر 

 1020العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي للنمو بين عامي والمملكة 

 . 1022و

———— 
 . 1022قيمة الناتج المحلي اإلجمالي فيهما لعام  يبلّغ عن لمباستثناء الجمهورية العربية السورية والعراق، إذ    6

1 



 

آسيا والمحيط الهادئ -تنمية والعمل الالئق المنشآت متعددة الجنسية وال  22 

 اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر في اإلقليم 3-1
يضم إقليم آسيا والمحيط الهادئ كبرى بلدان المقصد لالستثمار األجنبي المباشر في العالم، 

ل مصدرا  له. وما فتئت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فضال  عن بعض من أهم البلدان التي تمث

، ألسبا، أهمها تحّسن 1009إلى داخل اإلقليم وخارجه، وكذلك المتداولة بين بلدانه، تتزايد منذ عام 

البيئة االستثمارية، حي  استهدفت التدابير الوطنية واإلقليمية لالستثمار تحرير وتسهيل وتعزيز 

المباشر، فضال  عن مستويات أعمق من التكامل االقتصادي )لجنة األمم المتحدة االستثمار األجنبي 

 (.26، الصفحة 1026االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

 تدفقات االستثمار األجنبي المباشر 3-1-1

شر. تستقطب االقتصادات النامية الكبرى في اإلقليم مبالغ كبيرة من االستثمار األجنبي المبا

مليار دوالر أمريكي من االستثمار األجنبي  216وحدها على  7 ، استحوذت الصين1022وفي عام 

في المائة من التدفقات في اإلقليم. وقد شهدت هذه التدفقات نموا  مطردا   12المباشر، وهو ما يمثل 

في المائة في  2إلى  1006في المائة من التدفقات العالمية في عام  2على مدى العقد الماضي )من 

ما يجعل منها ثاني أكبر البلدان المتلقية لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم، م(، 1022عام 

بعد الواليات المتحدة األمريكية. وشهدت الهند، بفضل اإلصالحات األخيرة في مجال السياسة العامة 

(، نموا  سريعا  خالل 1026يط الهادئ، )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمح

في المائة فقط من التدفقات في اإلقليم في عام  2العامين الماضيين. وبالرغم من أنها استأثرت بنسبة 

)إذ بلغ  2 ، فهي تشكل ثاني أهم بلد مقصد في العالم من حي  االستثمار في المجاالت الجديدة1022

مليار دوالر أمريكي، أي أقل قليال   61في المجاالت الجديدة  المعلن عنهاألجنبي المباشر االستثمار 

في  20بنسبة  1022من الواليات المتحدة(. واستأثرت الصين والهند وإندونيسيا مجتمعة في عام 

في المجاالت الجديدة الواردة إلى اإلقليم )استعالمات االستثمار  األجنبي المباشر المائة من االستثمار

 (.1026، األجنبي المباشر

وشهدت البلدان األكثر نموا  في اإلقليم تراجعا  في قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 

ويعزى ذلك في جزء منه إلى تباطؤ النمو االقتصادي )شبكة المنافسة األوروبية،  ؛السنوات األخيرة

، لم تمثل تدفقات 1021في المائة من التدفقات العالمية المسجلة في عام  2(. ومن نسبة 1026

االستثمار األجنبي المباشر المجملة التي تلقتها أستراليا واليابان ونيوزيلندا وجمهورية كوريا إال 

أستراليا وجمهورية كوريا االقتصادات تمثل . و1022في المائة من هذه التدفقات في عام  2

في المائة على التوالي  1٫1ة وفي المائ 1٫7الصناعية في اإلقليم، التي تسجل أعلى معدالت النمو )

(. وهي مجتمعة تتلقى القسط األوفر من االستثمارات المتدفقة إلى البلدان المتقدمة في 1022في عام 

مليارات من الدوالرات  2مليار دوالر أمريكي لصالح أستراليا و 11آسيا والمحيط الهادئ )

 (.1022األمريكية لصالح جمهورية كوريا في عام 

ت بعض االقتصادات الصغيرة نجاحا  استثنائيا  في استقطا، االستثمار. وحسنت حقق كذلك،

أقل البلدان نموا  في إقليم آسيا والمحيط الهادئ قدراتها مع مرور الوقت، حي  زادت تدفقات 

االستثمار األجنبي المباشر إلى هذه البلدان ثالث مرات تقريبا  في السنوات العشر الماضية )لجنة 

(. وتبرز 26، الصفحة 1026متحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، األمم ال

بنغالديش كواحدة من أقل البلدان نموا ، وبالرغم من ذلك فقد حققت نجاحا  في اجتذا، تدفقات مطردة 

م الستثمار األجنبي المباشر طيلة عقود كنتيجة لسياساتها الليبرالية في مجال االستثمار ونُظمن ا

الحوافز التي تتمتع بها. كما نجحت اقتصادات أخرى أقل نموا  في اجتذا، االستثمارات، لكنها 

واصلت االعتماد على الموارد الطبيعية أو الصناعات متدنية اإلنتاجية التي تحول بينها وبين 

———— 
يستثني مقياس االستثمار األجنبي المباشر في الصين، هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين. وتعتبر هونغ كونغ،    7

الر أمريكي في مليار دو 272الصين، المتلقي األكبر لالستثمار األجنبي المباشر في اإلقليم، حي  بلغت التدفقات إليها 

 .1022عام 
يتعلق االستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة مقارنة بتعبير "االستثمار األجنبي المباشر في األراضي    2

الجدباء"، بالمشاريع الجديدة التي يُقبل عليها المستثمرون األجانب: وهي تمثل "صافي استثمار رأس المال الجديد 

لنسبة إلى االقتصاد المضيف". وهي تستبعد استثمارات الدمج والحيازة، التي تتعلق بتغير الجهة واستحداث الوظائف با

 (.1026المالكة ألسهم المنشآت القائمة )استعالمات االستثمار األجنبي المباشر، 
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األمم استقطا، مستويات أعلى من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ذات القيمة المضافة )لجنة 

(. ومن بين هذه 26، الصفحة 1026المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

االقتصادات، شهدت ميانمار منذ عهد قريب طفرة في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الواردة 

يه البلد بفترة إليها من خالل االستثمارات األجنبية في قطاعي النفط والغاز في الوقت الذي كان يمر ف

 (.1026)رويترز،  9تحول سياسي

المنشآت متعددة الجنسية من االتحاد األوروبي  يه 20 في اإلقليم الجهات المستثمرةوأهم 

 22)وخصوصا  من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة( ومن الواليات المتحدة. وقد مثلت على التوالي 

. ومثلت 1022الجديدة المعلن عنها في اإلقليم في عام في المائة من قيمة المشاريع  21في المائة و

في المائة من هذه القيمة، في حين مثلت استثمارات األقاليم  61االستثمارات بين بلدان اإلقليم 

 (.22ج، الصفحة 1026في المائة )األونكتاد،  6األخرى النسبة المتبقية البالغة 

عي أن يبرز أن تدفقات االستثمار األجنبي ومن شأن إلقاء نظرة متفحصة بحسب اإلقليم الفر

بمعدل يتجاوز معدل  1022المباشر قد شهدت نموا  في بلدان جنو، شرق آسيا كل سنة منذ عام 

، تلقت بلدان الجماعة االقتصادية التابعة لرابطة أمم جنو، 1022النمو في اإلقليم ككل. وفي عام 

تثمار األجنبي المباشر الوارد إلى إقليم آسيا في المائة من االس 11( 2-1)اإلطار  22 شرق آسيا

والمحيط الهادئ. ومن بين هذه البلدان، كانت سنغافورة وإندونيسيا أكبر بلدين مستفيدين، حي  

 مليار دوالر أمريكي، على التوالي. 26ومليار دوالر أمريكي  62اجتذبتا 

 1-3اإلطار 

 آسياالجماعة االقتصادية التابعة لرابطة أمم جنوب شرق 

أنشأت البلدان العشرة األعضاء في رابطة أمم جنو، شرق آسيا )بروني دار السالم وكمبوديا 

 *وإندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام(

أهدافها استحداث قاعدة لتعزيز تكاملها االقتصادي. وتشمل  1022الجماعة االقتصادية في نهاية عام 

موحدة للسوق واإلنتاج، فضال  عن اإلدماج الكلي لإلقليم في االقتصاد العالمي. ومن أجل تحقيق هذه 

األهداف، أزالت التعريفات الجمركية الداخلية في قطاع الخدمات وتولت تحسين نُظم االستثمار )بما 

باألُطر والمعايير المشتركة والتعاون فيها  ت البلدان األعضاءفيها االستثمارات األجنبية(، والتزم

المتبادل في مختلف مجاالت االقتصاد. واعتمدت الجماعة االقتصادية التابعة لرابطة أمم جنو، شرق 

آسيا مؤخرا  برنامج عمل لتوجيه تكاملها االقتصادي في العقد المقبل. وهي تُدرج في هذه الوثيقة، 

ائمة األهداف التي ستسترشد بها الجماعة من أجل بناء "رابطة ألمم التنمية االقتصادية المستدامة في ق

 جنو، شرق آسيا تكون تنافسية وابتكارية ودينامية".

األعضاء في رابطة أمم جنو، شرق آسيا  البلدانوإلى جانب إنشاء الجماعة االقتصادية، وافقت 

ة أمم جنو، شرق آسيا. وترتبط على إنشاء جماعة ثقافية اجتماعية تابعة لرابط 1009أيضا  في عام 

األهداف الرئيسية لهذه الجماعة بتحقيق العمل الالئق في اإلقليم: التنمية البشرية والرفاه االجتماعي 

 والحماية االجتماعية، فضال  عن العدالة والحقوق.

لك، فإن ومع ذ ؛1022طلبت تيمور ليشتي الحصول على العضوية في رابطة أمم جنو، شرق آسيا في عام    *

 البلد ال يشكل حاليا  جزءا  من الرابطة.

 ،.1022أ، 1022، 1009المصادر: رابطة أمم جنو، شرق آسيا، 

 

  

———— 
 .1022جرت االنتخابات الوطنية في تشرين الثاني/ نوفمبر    9
رة والتنمية )األونكتاد( اإلقليم بأنه "آسيا النامية"، التي تشمل تركيا وتستثني يُعّرف مؤتمر األمم المتحدة للتجا   20

 أستراليا واليابان ونيوزيلندا.
تضم الدول األعضاء في رابطة أمم جنو، شرق آسيا بروني دار السالم وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو    22

 غافورة وتايلند وفيتنام.الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسن
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( من معظم 1-1وتستفيد البلدان األعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية )اإلطار 

 2، وهو ما يمثل 1022مليار دوالر في عام  10تدفقات اإلقليم الفرعي للدول العربية، التي بلغت 

في المائة من التدفقات العالمية. ومن بين هذه البلدان، تلقت  2في المائة من مجمل تدفقات اإلقليم و

مليار  22اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الجزء األكبر من هذه االستثمارات )

التوالي(. وقد حّدت األزمة االقتصادية  مليارات من الدوالرات األمريكية على 2دوالر أمريكي و

. كما أن 1002العالمية من التدفقات الواردة إلى الدول العربية، التي انخفضت بشكل مطرد منذ عام 

تواصل الصراعات اإلقليمية والتوترات السياسية صرف المستثمرين عن االستثمار، ال سيما في 

 العراق والجمهورية العربية السورية واليمن.

 2-3إلطار ا

 مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ستة بلدان في منطقة الدول العربية، وهي: 

البحرين والكويت وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. ويهدف هذا 

، إلى تعزيز التعاون والتكامل والترابط بين 2922عام االتحاد السياسي واالقتصادي، الذي أُسس في 

 أعضائه، فضال  عن مواءمة اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والتجارة.

الطريق أمام إنشاء سوق مشتركة واتحاد  1002قع في عام وقد مهّد االتفاق االقتصادي الموّ 

عريفات الجمركية المفروضة على جميع ، أنشأ المجلس اتحادا  جمركيا  ووحد الت1002نقدي. وفي عام 

الواردات إلى الدول األعضاء، وأنشأ سوقا  مشتركة للسلع والخدمات ورأس المال. كما تمت كفالة 

"المساواة االقتصادية" لمواطني دول مجلس التعاون، وهو ما يسمح لهم بالتمتع بنفس حقوق االستخدام 

 وحرية التنقل داخل الدول األعضاء.

 .Shediac et al., 2011؛ 2922مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادر: 

ونظرا  لالنخفاض األخير في أسعار النفط والغاز، فإن أمام الدول العربية المصدرة للنفط 

فرصة استقطا، االستثمار األجنبي المباشر من أجل تنويع اقتصاداتها. ويمثل استخراج النفط في 

في المائة بالنسبة إلى اليمن  10زءا  كبيرا  من الناتج المحلي اإلجمالي )بين جحاليا  هذه االقتصادات 

في المائة من مجموع  2في المائة بالنسبة إلى الكويت(، رغم أن هذه الصناعة تستخدم أقل من  61و

يم ويشكل القطاع العام مصدرا  رئيسيا  للعمالة بالنسبة إلى معظم البلدان في اإلقل 21السكان العاملين.

في المائة من مواطني  90على سبيل المثال، يعمل قرابة  -الفرعي )ال سيما بالنسبة إلى المواطنين 

اإلمارات العربية المتحدة العاملين في القطاع العام(. وبالتالي، سيسمح تنويع هذه االقتصادات من 

نب النفط والغاز، خالل االستثمار األجنبي المباشر بنمو القطاع الخاص في صناعات أخرى إلى جا

المزيد من فرص العمل، في الوقت الذي تركز فيه االستثمارات العامة على إحداث  عادة تولد

تطورات في البنية التحتية ورأس المال البشري وشبكات السالمة االجتماعية )صندوق النقد الدولي، 

1026.) 

  

———— 
البلدان التي نظر صندوق النقد الدولي في حالتها في التقرير الذي استُمدت منه هذه البيانات هي الجزائر والبحرين    21

 والعراق والكويت وليبيا وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة واليمن.
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باشر إلى اإلقليم خالل الفترة لمحة عامة عن تدفقات االستثمار األجنبي الم 2-1ويقدم الشكل 

 . 1022إلى عام  1006الممتدة من عام 

 2012-2002تدفقات االستثمار األجنبي المباشر خالل الفترة  :1-3 الشكل

 

مالحظة: بالرغم من أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى آسيا والمحيط الهادئ استمرت في االرتفاع في عام 
في المائة  9نمو االستثمار األجنبي المباشر على مستوى العالم ) كان أقل منهذا االستثمار في اإلقليم  ، فإن نمو2112
ال سيما الدمج والحيازة  -في المائة(، ويعزى ذلك إلى االرتفاع الكبير في تدفقات االستثمار األجنبي المباشر  33مقابل 

لنمو في التدفقات العالمية يفسر لماذا انخفضت حصة آسيا والمحيط في أوروبا وأمريكا الشمالية. وهذا ا -عبر الحدود 
 .2112و 2112الهادئ من التدفقات العالمية بين عامي 

 ب.2112المصدر: األونكتاد، 

 االستثمار األجنبي المباشر الموجه إلى الخارج 3-1-2

سنوات األخيرة، من الخارج نموا  سريعا  في ال إلىإلقليم من ا شهد االستثمار األجنبي المباشر

مليار دوالر أمريكي في عام  222إلى  1009مليارات من الدوالرات األمريكية في عام  120

في المائة من التدفقات العالمية الموجهة إلى  10، استأثر اإلقليم بنسبة 1022. وفي عام 1022

في المائة من  20د ولّد على االستثمار في المجاالت الجديدة، فق اإلقليم الخارج. ونظرا  إلى تركيز

أ(، حي  شكلت الصين واليابان وحدهما 1026)األونكتاد،  21 التدفقات العالمية الموجهة إلى الخارج

 (.1026مصدر نصف هذه التدفقات )استعالمات االستثمار األجنبي المباشر، 

ن والنمو في االستثمار األجنبي المباشر الصيني في الخارج مدهش على نحو خاص، ذلك أ

مليار دوالر أمريكي في عام  22قيمته تضاعفت بأكثر من سبع مرات على مدى العقد الماضي )من 

في  19، مثّلت الصين 1022(. وفي عام 1022مليار دوالر أمريكي في عام  212إلى  1006

مية في المائة من التدفقات العال 9المائة من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر لإلقليم في الخارج و

المبادرات التي  ،،(. وتشمل العوامل الدافعة لهذا النمو1026لالستثمار األجنبي المباشر )األونكتاد، 

ومبادرة "حزام واحد، طريق  22اتخذتها الحكومة الصينية، من قبيل استراتيجية "التوجه العالمي"

م المتحدة االقتصادية ن تقدمان الحوافز لالستثمارات الصينية في الخارج )لجنة األمياللت 22واحد"،

(. وبالرغم من أن اإلقليم الفرعي لجنو، 22، الصفحة 1022واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

———— 
االستثمارات فيما بين بلدان اإلقليم واالستثمارات داخل البلدان في بعض األحيان )على تشمل التدفقات الخارجة    21

 سبيل المثال، يُنظر إلى التدفقات بين الصين القارية وهونغ كونغ، الصين، على أنها تدفقات خارجة(.
. وتشجع هذه 1021وعدلتها في عام  1002اعتمدت الحكومة الصينية استراتيجية "التوجه العالمي" في عام    22

 االستراتيجية الشركات الصينية على البح  عن الفرص في الخارج وعلى تعزيز قدرتها التنافسية.
تستهدف مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" الصين والدول المجاورة لها، التي تستثمر في البنية التحتية لبناء    22

 حري للقرن الواحد والعشرين"."الحزام االقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير الب
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 لتعاون والتنمية في بلدان منظمة ا
 الميدان االقتصادي )محور الجانب األيسر(

 بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

 )محور الجانب األيسر(

 الصين )محور الجانب األيسر(

 الهند )محور الجانب األيسر(

 حصة اإلقليم من التدفقات 

 العالمية )محور الجانب األيمن(

 بلدان مجلس التعاون الخليجي 

 )محور الجانب األيسر(



 

آسيا والمحيط الهادئ -تنمية والعمل الالئق المنشآت متعددة الجنسية وال  26 

شرق آسيا ال يزال يمثل وجهة استثمارية رئيسية، فقد ازداد االستثمار الصيني في اآلونة األخيرة في 

أسواق البلدان المتقدمة. وفي عام  البرازيل والهند واالتحاد الروسي وجنو، أفريقيا، وكذلك في

، أصبحت الصين أكبر مستثمر في الواليات المتحدة )لجنة األمم المتحدة االقتصادية 1022

( ورابع أكبر مستثمر في أفريقيا 22، الصفحة 1022واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

 26.ج(1026)األونكتاد، 

 22دة الجنسية في اإلقليم بحي  وردت أسماء وتزايدت االستثمارات الخارجية للمنشآت متعد

وهو رقم  1022،27منشأة غير مالية متعددة الجنسية في العالم في عام  200منها في قائمة أكبر 

والشركة المنتمية إلى اإلقليم ذات  22.مماثل لعدد شركات أمريكا الشمالية الواردة في هذه القائمة

اليابانية لصناعة السيارات، التي  Toyota Motor Corporationهي  ،األصول األجنبية األعلى قيمة

عامل في  222 000مليار دوالر أمريكي من األصول خارج اليابان وتستخدم أكثر من  171تمتلك 

، Hon Hai Precision Industriesالخارج. ومن حي  عدد العمال األجانب، فإن أفضل شركة هي 

موظف خارج  620 000، التي تستخدم أكثر من Foxconn Technology Groupالمعروفة باسم 

 يوجد مقر الشركة. حي تايوان، الصين، 

منشأة متعددة الجنسية، تؤوي اليابان معظم منشآت اإلقليم، تليها  200ومن أصل أكبر 

(. كما تتسم القطاعات الممثلة بالتنوع، 2-1وجمهورية كوريا وأستراليا وماليزيا )الجدول  29 الصين

ائفة واسعة من التخصصات داخل اإلقليم. وأكثر الصناعات الممثلة هي تجارة التجزئة مما يُبرز ط

والجملة والتعدين وصناعة المواد اإللكترونية والسيارات. كما أن نمو المنشآت متعددة الجنسية 

الصينية مثير لالنتباه. ولم يسبق ألي شركة من الصين القارية قط أن شكلت جزءا  من هذه القائمة 

(. أما اليوم، فإن الصين هي بلد المنشأ لمنشأتين من هذه 1002بل عقد من الزمن )األونكتاد، ق

 المنشآت متعددة الجنسية.

 تصنيف شركات آسيا والمحيط الهادئ في الئحة األونكتاد المتعلقة بأكبر  :1-3الجدول 
 2012منشأة غير مالية متعددة الجنسية، بحسب األصول األجنبية،  100

 الصناعة بلد المنشأ اسم الشركة بةالرت

2 Toyota Motor Corporation المركبات ذات المحركات اليابان 

12 Softbank Corp. االتصاالت اليابان 

13 Honda Motor Co. Ltd المركبات ذات المحركات اليابان 

11 CK Hutchison Holdings 

Limited 
 تجارة التجزئة هونغ كونغ، الصين

21 Nissan Motor Co. Ltd المركبات ذات المحركات اليابان 

22 Mitsubishi Corporation تجارة الجملة اليابان 

32 Mitsui & Co. Ltd التعدين واستغالل المحاجر  اليابان
 واستخراج النفط

39 China National Offshore Oil 

Corp. 
التعدين واستغالل المحاجر  الصين

 واستخراج النفط

22 Hon Hai Precision Industries المكونات اإللكترونية مقاطعة الصين ،تايوان 

21 Samsung Electronics Co. Ltd معدات االتصاالت جمهورية كوريا 

———— 
بشأن تعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية في األمريكتين والتقرير بشأن االجتماع  1022يشير تقرير عام    26

، على السواء، إلى االرتفاع األخير في االستثمارات من المنشآت متعددة الجنسية من 1022اإلقليمي األفريقي في عام 

 (.،102، ،1022ها )مكتب العمل الدولي، الصين في إقليم كل من
 122تُصنف القائمة التي نشرها األونكتاد، الشركات بحسب قيمة أصولها الخارجية. وتمتلك أكبر هذه الشركات    27

 ، التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة(.Royal Dutch Shell PLCمليار دوالر أمريكي خارج بلدها األصلي )شركة 
 منشأة غير مالية متعددة الجنسية. 200ركة من أمريكا الشمالية ضمن أكبر ش 12هناك    22
 الشركات المتحدة الموجودة في هونغ كونغ )الصين( وتايوان )الصين( والصين القارية.   29
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 الصناعة بلد المنشأ اسم الشركة بةالرت

23 BHP Billiton Group Ltd التعدين واستغالل المحاجر  أستراليا
 واستخراج النفط

21 Marubeni Corporation تجارة الجملة اليابان 

22 Sony Corporation معدات االتصاالت اليابان 

21 Petronas - Petroliam Nasional 

Bhd 
التعدين واستغالل المحاجر  ماليزيا

 واستخراج النفط

11 China Ocean Shipping (Group) 

Company 
 النقل والتخزين الصين

11 Sumitomo Corporation تجارة الجملة اليابان 

31 ITOCHU Corporation تجارة الجملة اليابان 

99 Hitachi Ltd المعدات الحاسوبية اليابان 

 أ.2112المصدر: األونكتاد، 

إلى الخارج لمحة عامة عن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من اإلقليم  1-1ويقدم الشكل 

 .1022إلى عام  1006على مدى الفترة الممتدة من عام 

 2012-2002بي المباشر إلى الخارج خالل الفترة تدفقات االستثمار األجن :2-3الشكل 

 

في المائة(  31في المائة إلى  33)من  2112مالحظة: يعزى االنخفاض في حصة اإلقليم من التدفقات العالمية في عام 
أدت وسحب استثمارات الشركات القابضة. وعلى سبيل المثال،  ،الصين ،إلى تراجع التدفقات الخارجة من هونغ كونغ

جزئياً إلى جزر كايمان( إلى سحب  Cheung Kong Holdingsإعادة هيكلة شركة متكتلة )جرى نقل شركة 
مليار دوالر أمريكي من هونغ كونغ، الصين. وُيسجل سحب االستثمارات بوصفه تدفقات خارجة  13استثمارات بقيمة 

 (.23الصفحة  ج،2112سلبية في إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر )األونكتاد، 

 ب. 2112المصدر: األونكتاد، 
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 بلدان منظمة التعاون والتنمية 

 في الميدان االقتصادي )محور الجانب األيسر(

 بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا )محور الجانب األيسر(

 الصين )محور الجانب األيسر(

 الهند )محور الجانب األيسر(

 حصة اإلقليم من التدفقات العالمية 

 )محور الجانب األيمن(

 بلدان مجلس التعاون الخليجي )محور الجانب األيسر(



 

آسيا والمحيط الهادئ -تنمية والعمل الالئق المنشآت متعددة الجنسية وال  28 

 االستثمار األجنبي المباشر فيما بين بلدان اإلقليم 3-1-3

يعتمد اإلقليم بشكل متزايد على االستثمارات الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ. ويصدق هذا 

فقات بصفة خاصة في شرق آسيا وجنوبها، حي  عززت مستويات التكامل االقتصادي األعمق تد

االستثمار. وساعدت زيادة التكامل على زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فيما بين بلدان 

اإلقليم، فضال  عن التدفقات اإلجمالية لالستثمار األجنبي المباشر من اإلقليم وإليه )لجنة األمم المتحدة 

 .(22، الصفحة 1022االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

كبيرة من تدفقات االستثمار األجنبي  مقاديروقد ركزت بلدان آسيا والمحيط الهادئ التي تمتلك 

استثماراتها على إقامة مشاريع داخل اإلقليم. وكمثال على ذلك، تمت  ،المباشر الموجهة إلى الخارج

حسب  10 النامية في المائة من المشاريع التي نُفذت في المجاالت الجديدة والمعلن عنها في آسيا 21

، فيما بين بلدان اإلقليم )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 1022القيمة في عام 

(. وكانت الصين واليابان وجمهورية كوريا، على وجه 20، الصفحة 1022والمحيط الهادئ، 

لت الصين والدول آسيا والمحيط الهادئ، حي  شك إقليم الخصوص، الجهات المستثمرة الرئيسية في

األعضاء في رابطة أمم جنو، شرق آسيا الوجهات األكثر جاذبية لهذه االستثمارات )لجنة األمم 

(. وتعتبر الصين حاليا  19، الصفحة 1022المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

ن إجمالي تدفقات االستثمار في المائة م 12أكبر جهة مستثمرة داخل اإلقليم، حي  استأثرت بنسبة 

)لجنة األمم المتحدة  1022في عام  12 األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة فيما بين بلدان اإلقليم

(. وركزت حصة كبيرة من 12، الصفحة 1022االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

على  1021ن وجمهورية كوريا منذ عام التدفقات االستثمارية الواردة من أستراليا والصين واليابا

( 2-1البلدان األعضاء في الجماعة االقتصادية التابعة لرابطة أمم جنو، شرق آسيا )انظر اإلطار 

 (.19، الصفحة 1022)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

دي من خالل االتفاقات التجارية وسيزيد االتجاه نحو تحقيق المزيد من التكامل االقتصا

اإلقليمية الكبرى، من قبيل الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة والشراكة عبر المحيط الهادئ، من 

تشجيع التدفقات االستثمارية فيما بين بلدان اإلقليم وفيما بين األقاليم )لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

(. باإلضافة إلى ذلك، أسهمت االستثمارات 29، الصفحة 1022، واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ

أفضل تكامال ، تستقطب المستثمرين  سوق الصينية المكثفة في البنية التحتية في اإلقليم في تهيئة بيئة

، 1022)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ،  من بلدان اإلقليم

 (. 29الصفحة 

فإن األمر يختلف تماما ، إذ لم يُسجل سوى  11،بالنسبة إلى اإلقليم الفرعي للدول العربيةأما 

، بلغ مستوى التدفقات من داخل 1022نسبة قليلة للغاية من التدفقات فيما بين البلدان. وفي عام 

آلسيا  مليارات دوالر أمريكي فقط )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 2اإلقليم الفرعي 

في المائة من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي  27(، أو 21، الصفحة 1022والمحيط الهادئ، 

المباشر. ومع ذلك، فقد أبانت بلدان مجلس التعاون الخليجي عن عالقات استثمارية أقوى: في عام 

الداخلة من  في المائة من تدفقاتها 20، شكلت بلدان مجلس التعاون الخليجي مصدرا  لقرابة 1022

(. ويُرسي االتفاق االقتصادي 1021االستثمار األجنبي المباشر في المجاالت الجديدة )األونكتاد، 

، األساس لتعزيز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر فيما بين 1002الذي وقعته هذه البلدان في عام 

 11.بلدان اإلقليم داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية

———— 
 بلدان اإلقليم، باستثناء أستراليا واليابان ونيوزيلندا، ومن ضمنها تركيا.   10
 كيا وباستثناء الدول العربية.بما فيها االتحاد الروسي وتر   12
البحرين والعراق واألردن والكويت ولبنان وُعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية    11

 واإلمارات العربية المتحدة واليمن.
 من االتفاق وجود مناخ استثماري موحد ومتكامل بين البلدان األعضاء. 2تعزز المادة    11
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 لالستثمار األجنبي  جتذبةاعات المالقط 3-2
 المباشر إلى آسيا والمحيط الهادئ

 1009بين عامي  يإلى القطاع األول المتدفقتراجعت هيمنة االستثمار األجنبي المباشر 

في شرق آسيا وجنوبها، في العديد من البلدان نظرا  لتطور قطاع التصنيع، ومنذ عهد أقر،  1022و

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، قطاع الخدمات، وتوسعهما )

(. وال يزال قطاع التصنيع يتسم بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى العديد من 20، الصفحة 1022

االقتصادات، ال سيما تلك التي توجد في جنو، شرق آسيا، التي شهدت استثمار مبالغ متزايدة من 

مباشر في قطاع التصنيع نتيجة زيادة تكاليف اليد العاملة في الصين. ومع ذلك، االستثمار األجنبي ال

يسعى عدد من االقتصادات سعيا  حثيثا ، من الناحية االستراتيجية، إلى اجتذا، االستثمار في 

المجاالت ذات الصلة بالخدمات والتكنولوجيا )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 

(. وتُشكل االستثمارات في البنية التحتية واإللكترونيات 22، الصفحة 1022الهادئ،  والمحيط

 (.20ج، الصفحة 1026المحرك الرئيسي للتدفقات فيما بين بلدان اإلقليم )األونكتاد، 

وعند النظر إلى بلدان معينة، ياُلحظ أن التدفقات الصينية الداخلة لالستثمار األجنبي المباشر 

في المائة في عام  60الجديدة ال تزال تركز بشكل أساسي على قطاع التصنيع ) في المجاالت

(، في حين تتركز النسبة المتبقية بالكامل تقريبا  في قطاع الخدمات. وفي الهند، اعتُمد برنامج 1022

ع "التصنيع في الهند" من أجل اجتذا، التدفقات الجديدة لالستثمار األجنبي المباشر إلى قطاع التصني

(، مما أتاح 26، الصفحة 1022)لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

لالستثمار األجنبي المباشر في صناعة السيارات في جنو، آسيا )لجنة  األبرزللبلد أن يصبح المتلقي 

(. ويتوقع 29ة ، الصفح1022األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ، 

المحللون أن يكون الستثمارات الشركات العالمية لصناعة السيارات والموردين من الرعيل األول 

في الهند آثار جانبية في المستقبل في بلدان أخرى من جنو، آسيا، مثل بنغالديش ونيبال وباكستان 

 وسري النكا.

راتها في المجاالت الجديدة في وال تزال منطقة جنو، شرق آسيا تتلقى حصة أكبر من استثما

. ويُوّزع الباقي 1022في المائة من هذه االستثمارات في عام  16الذي استأثر بنسبة  يالقطاع األول

متساوية بين قطاعي التصنيع والخدمات )لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا  حصصا  

 (.21، الصفحة 1022والمحيط الهادئ، 

تصادات الدول العربية تعتمد اعتمادا  كبيرا  على استخراج النفط والغاز. بيد أن وال تزال اق

بعض البلدان قد بدأت تنويع اقتصاداتها، مع نمو الخدمات المصرفية في البحرين والشحن البحري 

(. وفي حين ال تزال معظم تدفقات 1026في اإلمارات العربية المتحدة )صندوق النقد الدولي، 

األجنبي المباشر الداخلة تستهدف في المقام األول قطاع الصناعة االستخراجية )على سبيل  االستثمار

بصناعة النفط(، فإن قطاعات أخرى الداخلة في المائة من التدفقات الُعمانية  20المثال، تتعلق نسبة 

قد بدأت تجتذ،  مثل قطاعي التصنيع والسلع غير القابلة للتداول التجاري )بما فيها العقارات والبناء(

باستثمار ما ال يقل عن  General Electricالمستثمرين األجانب. وعلى سبيل المثال، التزمت شركة 

، في التصنيع 1027مليار دوالر أمريكي في المملكة العربية السعودية بحلول عام  2٫2

والطيران لقطاع الطاقة والقطاع البحري، وكذلك في قطاعات أخرى مثل قطاعي المياه  المخصص

(Parasie, 2016.) 

 االستثمار األجنبي المباشر والعمل الالئق 3-3
بالرغم من تحقيق نمو اقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ وحدوث زيادة عامة في متوسط 

فإن الشك مازال يخيم  -بفضل النمو المسجل في الصين  إلى حد كبيروذلك  -بالقيم الحقيقية ألجور ا

، شهد نمو العمالة تباطؤا  في 1022دية وأسواق العمل في اإلقليم. وفي عام على اآلفاق االقتصا

معظم أنحاء اإلقليم، وازدادت مؤشرات انعدام المساواة في الدخل سوءا  في السنوات األخيرة، وكان 

التقدم المحرز نحو تحسين نوعية الوظائف متباينا . ومما يبع  على القلق الشديد أن أكثر من نصف 

العالم، الذين يعيشون في فقر مدقع، يقيمون في آسيا والحيط الهادئ، وأن نسبة ضئيلة من سكان 

العمال يستفيدون من العمالة مدفوعة األجر، وأن سوء نوعية الوظائف ظاهرة متفشية وتعيق التقدم 

عي نحو تحسين مستويات المعيشة. باإلضافة إلى ذلك، لم تحظ الوظائف عالية المهارات، التي تستد
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في المائة من إجمالي العمالة في اإلقليم )مكتب  21أجورا  أعلى وظروف عمل أفضل، سوى بنسبة 

 (.أ1022، العمل الدولي

ويواجه الشبا،، ال سيما في البلدان النامية في اإلقليم، عوائق جمة إليجاد عمل الئق. وال تزال 

لي قائمة، ال سيما بالنسبة إلى الشبا، في الحواجز التي تعترض سبُل االلتحاق بالتعليم الثانوي والعا

المناطق الريفية. ويشكل سوء مواءمة نُظم التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل عائقا  أمام 

االنتقال من المدرسة إلى العمل. ويوجد في اإلقليم الماليين من الشبا، العاطلين عن العمل. وفي 

شا، واحد من بين كل ثالثة شبان وشابة واحدة تقريبا  من  الدول العربية، على سبيل المثال، يوجد

،(. ومن بين األشخاص الذين يزاولون 1026بين كل شابتين في حالة بطالة )مكتب العمل الدولي، 

عمال ، هناك العديد ممن يجدون أنفسهم يعملون في أشكال االستخدام غير المعتادة أو في الوظائف 

م من تحسين فرصهم. وفي كمبوديا، على سبيل يمكنهّ  ن تدريب كاف  غير المنظمة أو الهشة، من دو

 76٫2في المائة، وفي فيتنام، بقرابة  92٫1المثال، تُقدر نسبة الشبا، في العمالة غير المنظمة بقرابة 

 أ(.1022)مكتب العمل الدولي،  12 في المائة

جميع أنحاء اإلقليم وبناء  على ما تقدم، فإن استحداث الوظائف وتحسين ظروف العمل في 

 .1010يشكالن أولويتين أساسيتين، ال سيما في إطار برنامج التنمية المستدامة لعام 

ولئن كان صحيحا  أن القرارات االستثمارية للمنشآت متعددة الجنسية تنطوي في حاالت عديدة 

ل، فإن ذلك على إمكانية إحداث أثر إيجابي على استحداث الوظائف وتنمية المهارات وظروف العم

سيعتمد اعتمادا  كبيرا  على مجموعة من العوامل، من قبيل نوع االستثمار والقطاع المستهدف ووجود 

متطلبات األداء ودرجة االندماج في االقتصاد المحلي وقوة مؤسسات سوق العمل واالمتثال 

دور حاسم في للتشريعات الوطنية في عمليات المنشآت متعددة الجنسية. لذا، تضطلع الحكومات ب

وضع مزيج ذكي من السياسات والبرامج لتعزيز األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر في 

وينبغي للمنشآت متعددة الجنسية أن تحترم الحقوق  .تسويتهاوالحد من آثارها السلبية أو  اقتصاداتها

واجب للممارسات المحلية وتحترم السيادية للدول وتلتزم بالقوانين واللوائح الوطنية وتولي االعتبار ال

 المعايير الدولية ذات الصلة.

وعندما يتعلق األمر باستحداث الوظائف، يُرجح أن تنطوي االستثمارات في بعض القطاعات 

أعلى منه في قطاعات أخرى. وعلى العموم، تكون نسبة استحداث الوظائف المرتبطة  أثرعلى 

اعي التصنيع والخدمات، وهما قطاعان يسيطران في باالستثمار األجنبي المباشر أعلى في قط

اقتصادات كالصين وتايلند وفيتنام. ومن ناحية أخرى، تعتمد البلدان التي تستقطب االستثمارات 

وهو أمر أكثر شيوعا  في بعض الدول األعضاء في  -بصورة رئيسية في قطاع السلع األساسية 

ر على القطاع العام لتوليد العمالة. وهذا ما يُبرز بأك اعتمادا   -مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

أهمية التنويع، ال سيما بالنسبة إلى البلدان التي تعتمد اعتمادا  شديدا  على الموارد الطبيعية، في 

األنشطة االقتصادية الجديدة وفي إنتاج منتجات أكثر تعقيدا  في مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، 

ة المهارات والتدريب المهني دورا  أساسيا  في تزويد السكان المحليين بالمهارات تؤدي سياسات تنمي

 ا .تطورالتي تتطلبها الصناعات األكثر 

وقد أصبح هذا األمر أكثر إلحاحا  في العديد من بلدان رابطة أمم جنو، شرق آسيا، التي تتسم 

بالهشاشة الشديدة أمام  ،يد العاملةفيها الوظائف متدنية المهارات السائدة في القطاعات كثيفة ال

يجعل هذه  قد امالتكنولوجيات الملغية للوظائف، من قبيل التصنيع بالطبقات والتشغيل اآللي، م

 ج(.1026الوظائف متقادمة )مكتب العمل الدولي، 

وهو ما يفضي إلى إنشاء  -ويؤدي االستثمار األجنبي المباشر الموجه نحو المجاالت الجديدة 

إلى استحداث وظائف جديدة، بشكل مباشر وغير مباشر على السواء. وتؤثر  -ديدة منشآت ج

االستثمارات التي تستهدف الشركات القائمة تأثيرا  إيجابيا  أدنى، ويمكن أن تؤثر سلبا  على استحداث 

ن الوظائف إذا ما انطوت على عوامل من بينها عمليات إعادة الهيكلة والتسريح أو أسفر االستثمار ع

،(. وعلى غرار ذلك، يؤدي االستثمار 1022استبعاد المنافسين المحليين، )مكتب العمل الدولي، 

 األجنبي المباشر في القطاعات كثيفة رأس المال إلى استحداث عدد أقل من الوظائف.

———— 
-1021تقديرات مستندة إلى الدراسات االستقصائية بشأن االنتقال من المدرسة إلى العمل، التي أُجريت خالل الفترة    12

 كجزء من مشروع منظمة العمل الدولية "العمل من أجل الشبا،". 1021
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وتشير الوكاالت اآلسيوية لتشجيع االستثمار، في دراسة استقصائية أجريت مؤخرا  بشأن 

أ(، إلى توقعات إيجابية بخصوص قطاع البناء 1022االستثمار )األونكتاد، وكاالت تشجيع 

والزراعة واآلليات، وهو ما قد يحدث آثارا  إيجابية فيما يتعلق باستحداث الوظائف. بيد أنه من 

الجدير اإلشارة إلى أنه بغية المضي قدما  نحو تحقيق العمل الالئق، فإن ما يهم ليس كمية الوظائف 

أيضا  )أي، كيف يجتاز العمال ظروف عملهم وما إذا كانت حقوقهم العمالية نوعيتها  فحسب، بل

 تحظى باالحترام(.

كجزء من سياساتها اإلنمائية، إنشاء مناطق لتجهيز  ،واصلت الحكومات في اإلقليم بنشاطو

، الصادرات. وتضطلع هذه المناطق بدور نشط في زيادة الصادرات والنمو الموجه نحو التصدير

وكثيرا  ما تشكل مصدرا  مهما  لفرص العمل، السيما بالنسبة إلى النساء. وتمثل العامالت ثلثي العمال 

في مناطق تجهيز الصادرات في بنغالديش والفلبين وجمهورية كوريا وسري النكا. ورغم توفر ما 

فادت التقارير، يدل على أن مستوى األجور كان في عدة حاالت في الثمانينات والتسعينات، حسبما أ

مقارنة بمستواها خارج مناطق تجهيز الصادرات ككل، فإن هذين المستويين قد تساويا منذ ذلك  دنىأ

الحين، بل ويمكن القول بأن مستواها داخل هذه المناطق قد تجاوز مستواها في الخارج. ومع ذلك، 

اسية تشكل مصدر قلق في تزال الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وغيرها من الحقوق األس ال

(. بيد أن 29-26 الصفحات، 1021العديد من مناطق تجهيز الصادرات )مصرف التنمية اآلسيوي، 

هذه التحديات التي تعترض حماية حقوق العمال ال ترتبط حصريا  بمناطق تجهيز الصادرات. وقد 

صناعات التي تجتذ، حصة أُعر، أيضا  عن شواغل إزاء اللجوء إلى العمل الجبري في اإلقليم في ال

كبيرة من االستثمار األجنبي المباشر، مثل البناء والتصنيع والزراعة وصيد األسماك والتعدين 

 ج(.1022)مكتب العمل الدولي، 

إن إعاقة التقدم في تحقيق االحترام الكامل للحقوق األساسية إنما يُبرز الدور الحاسم الذي 

ي أن يضطلع به في تطوير مؤسسات قوية لسوق العمل يتعين على الحوار االجتماعي الثالث

فعالة لالستثمار األجنبي المباشر تحفز النمو الشامل وفرص العمل الالئق. ويعتبر الحوار  اتوسياس

االجتماعي أساسيا  أيضا  لتهيئة بيئة مؤاتية الجتذا، االستثمار األجنبي المباشر الذي يؤدي إلى 

ادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية والحيلولة في الوقت نفسه دون استحداث وظائف أكثر وأفضل وزي

 حدوث "سباق نحو األسفل" فيما يتعلق بحقوق العمال.

سياسات ومبادرات االستثمار لتعزيز األثر  3-4
 اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر

الم، في المقام استهدفت السياسات الوطنية لالستثمار، في آسيا وكذلك في مناطق أخرى من الع

األول تحرير القطاعات االقتصادية وتسهيل إجراءات االستثمار من أجل اجتذا، مستثمرين جدد 

التدابير  جموعموتعزيز النمو االقتصادي. وقد اتخذت االقتصادات النامية في آسيا قرابة نصف 

األجنبي. وكانت  ، والتي تمس االستثمار1022السياسية المعتمدة في جميع أنحاء العالم في عام 

الصين والهند أكثر البلدان نشاطا  في العالم في فسح مجال الصناعات المختلفة أمام المستثمرين 

 (.90ج، الصفحة 1026األجانب )األونكتاد، 

في اإلقليم وتلك التي تبرم  -الحكومات  تعمد، اتاالستثمار وتعزيز وعالوة على تحرير

أكثر فأكثر في اتفاقات التجارة الدولية. قضايا العمل  لى إدراجإ -اتفاقات مع اإلقليم على السواء 

االستثمارات العابرة للحدود، وتسعى  ولوائح وتُرسي هذه االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف قواعد

صراحة في الوقت ذاته إلى تعزيز إسهام االستثمار األجنبي المباشر في التنمية االجتماعية 

ثير في قرارات االستثمار، فإنها كثيرا  ما توفر األطر الالزمة لتعزيز كمية واالقتصادية. وبالتأ

السالمة  توفيرونوعية الوظائف المستحدثة عن طريق االستثمارات األجنبية. وتشير أحكام معينة إلى 

واحترام حقوق العمال األخرى، فضال  عن حماية البيئة أو التنمية المستدامة. كما المهنيتين والصحة 

أنه خالفا  لما كان عليه األمر في السابق، غالبا  ما تُدرج هذه األحكام بكثافة في االتفاقات التجارية: 

 1022و 2961في المائة من معاهدات االستثمار الثنائية الموقعة بين عامي  22في حين تضمنت 

وقعة بين عامي المعاهدات الم فيفي المائة  61هذه األنواع من األحكام، فقد بلغت هذه النسبة 

 (.222ج، الصفحة 1026)األونكتاد،  1022و 1021
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آسيا والمحيط الهادئ، ياُلحظ أن ثمة العديد من األمثلة على  إقليم وعند النظر تحديدا  إلى

الطريقة التي تتبعها الحكومات إلضفاء الطابع المؤسسي على اآلليات الواردة في إطار االتفاقات 

اآلثار اإلنمائية اإليجابية لالستثمار األجنبي المباشر. وقد وضعت الهند التجارية لتشجيع زيادة 

معاهدة استثمار ثنائية نموذجية جديدة، تتضمن فصال  كامال  عن واجبات المستثمر والمسؤولية 

االجتماعية للشركات. وتقوم إندونيسيا حاليا  بصياغة معاهدتها النموذجية الثنائية لالستثمار، التي 

 في التنظيم بما يحقق المصلحة العامة. ةكما  بشأن حق الدولستحوي ح

 12 بلدا   21وعلى المستوى متعدد األطراف، حظي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بتوقيع 

، توجد سبعة بلدان منها في إقليم آسيا والمحيط الهادئ. ويقتضي االتفاق التجاري من 1026في عام 

انينها وممارساته حقوق العمل األساسية المعترف بها في إعالن البلدان أن تعتمد وتصون في قو

الحرية النقابية وحق  :(، أي2992منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )

المفاوضة الجماعية؛ القضاء على العمل الجبري؛ القضاء على التمييز في االستخدام. واتفقت 

ة عبر المحيط الهادئ على سن قوانين تنظم الحد األدنى لألجور وساعات األطراف في اتفاق الشراك

العمل والسالمة والصحة المهنيتين، وتنطبق هذه االلتزامات أيضا  على مناطق تجهيز الصادرات 

(. كما تُوقع الواليات المتحدة خطط االتساق الثنائية 1022)مكتب الممثل التجاري للواليات المتحدة، 

دان التي تُسجل أخطر انتهاكات حقوق العمل على اإلطالق. وتتطلب هذه الخطط من مع بعض البل

البلدان إدخال إصالحات قانونية قبل تاريخ دخول اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ حيز النفاذ. ومع 

 ذلك، فقد أعربت منظمات العمال عن قلقها بشأن جدوى هذه اإلصالحات وفعاليتها.

اإلرشاد بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات وقضايا العمل لصالح وسعيا  إلى توفير 

الحكومات والمنشآت ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال، اعتمدت بلدان رابطة أمم جنو، 

المبادئ التوجيهية لرابطة أمم جنو، شرق آسيا المتعلقة بالمسؤولية  1026مايو  شرق آسيا في أيار/

ن اليد العاملة. وتنطوي هذه المبادئ التوجيهية على أهداف متعددة، وهي: االجتماعية للشركات بشأ

استثارة الوعي بشأن المسؤولية االجتماعية للشركات بين المنشآت في الدول األعضاء في رابطة أمم 

جنو، شرق آسيا؛ تشجيع المنشآت باستمرار وعلى نحو استباقي على إدماج مبادرات المسؤولية 

؛ تعزيز االمتثال لمعايير وأعمالهاكات وحقوق اإلنسان والعمل الالئق في ممارساتها االجتماعية للشر

العمل األساسية المنصوص عليها في قوانين العمل الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها 

من الصكوك الدولية ذات الصلة؛ تشجيع الحوار االجتماعي فيما بين الحكومات ومنظمات أصحا، 

 مع تعزيز العالقات الصناعية.بالترافق في آن  معا  ل ومنظمات العمال على جميع المستويات، العم

وعلى غرار ذلك، تعكف الحكومات في اإلقليم على تنفيذ بعض األُطر لبح  األثر الذي تخلفه 

الشركات المحلية ذات التوجه العالمي وضمان أن تُسهم استثماراتها في التنمية االجتماعية 

 ،األصول المملوكة للدولةمراقبة إدارة و، أصدرت لجنة 1002قتصادية في بلدها. وفي عام واال

المبادئ التوجيهية الموجهة إلى المنشآت  توجيها  سياسيا  بشأنالتابعة لمجلس الدولة في الصين 
ية التي تدريها الحكومة المركزية مباشرة بشأن الوفاء بالمسؤوليات االجتماعوالمملوكة للدولة 

. ومع أن هذا التوجيه ليس ملزما ، فهو األول من نوعه في البلد. وفي عام 1002في عام  للشركات

، اضطلعت اللجنة بدور نشط في تشجيع المنشآت المملوكة للدولة على تحسين نُظمها إلدارة 1009

 المسؤولية االجتماعية للشركات ونشر تقارير عن هذه المسؤولية.

التجارية واتفاقات  الدوائرفيه الحكومات بإدماج قضايا العمل في  وفي الوقت الذي تضطلع

التجارة الدولية، فإنها تقوم أيضا  بتعزيز األثر اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر من خالل 

السياسات والمبادرات الوطنية. وعلى سبيل المثال، تساعد السياسات التي تُشجع تطوير المنشآت 

على خلق الروابط األمامية والخلفية بين المنشآت متعددة الجنسية والمنشآت  الصغيرة والمتوسطة

المحلية. وتساعد تدابير أخرى على زيادة صادرات المنتجات المحلية أو إتاحة الفرص لنقل 

 المهارات والتنمية.

———— 
سنغافورة والواليات أستراليا وبروني دار السالم وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو و   12

 المتحدة األمريكية وفيتنام.
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أن توجه عمل وكاالت تشجيع االستثمار نحو تعزيز األثر أيضا  إمكان الحكومات وفي 

وفي ماليزيا، تركز حكومة والية بنانغ على استقطا،  16.لالستثمار األجنبي المباشر اإليجابي

االستثمارات ذات القيمة المضافة العالية للمساعدة على تنويع االقتصاد المحلي. وقد أنشأت في عام 

1002 ،Invest Penang وهي الوكالة التابعة لحكومة والية بنانغ لتشجيع االستثمار، المكلفة ،

ل ـة. وتعمـافة العاليـة المضـة ذات القيمـواع األنشطـتجعل من بنانغ موقعا  جذابا  لجميع أن أنب

Invest Penang  بتنسيق وثيق مع مركز بنانغ لتنمية المهارات لضمان أن يلبي إعداد قوى عاملة

ي المباشر اتجاهات االستثمار األجنب Invest Penangذات مهارات مالئمة طلب المستثمرين. وتتابع 

وتحدد احتياجات الصناعات عالية القيمة من المهارات التي تسعى الوالية إلى تنميتها، وتقدم هذه 

المعلومات إلى مركز بنانغ لتنمية المهارات والمؤسسات التدريبية األخرى لكي تكيّف مناهجها على 

هي و ،نمية الصناعيةشراكات مع الهيئة الماليزية للت Invest Penangنحو يتمشى معها. وتقيم 

الوكالة الوطنية المسؤولة عن تعزيز وتنسيق االستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات في البلد. 

كما تقوم بتسهيل إنشاء الجامعات األجنبية في الوالية من أجل اجتذا، أفضل المواهب وتوسيع نطاق 

 ،(.1022عرض المهارات المحلية ليشمل المجاالت الحيوية )األونكتاد، 

 

 

———— 
، أسهمت في دورة 1026شاركت منظمة العمل الدولية في تدريب موظفي وكاالت تشجيع االستثمار. وفي عام    16

تدريبية نظمها البنك اإلسالمي للتنمية واألونكتاد، لتبادل األمثلة على الطرق التي تتبعها البلدان في مجال اعتماد 

اسات االستثمارية الستقطا، االستثمار األجنبي المباشر، الذي من شأنه أن يؤدي إلى استحداث وظائف أكثر السي

وأفضل. وضمت مجموعة المشاركين وكاالت تشجيع االستثمار من إندونيسيا وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن 

 لعربية المتحدة.ولبنان وباكستان وفلسطين والمملكة العربية السعودية واإلمارات ا
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 مبادئ إعالن  عزيزت
 متعددة الجنسية  المنشآت

 الهادئ والمحيطآسيا في 
 

يقدم هذا الفصل لمحة عامة عن الردود الواردة من الهيئات المكونة الثالثية في إقليم آسيا 

ولم تتحقق منظمة العمل الدولية من صحة المعلومات المقدمة،  17والمحيط الهادئ على االستبيان.

لي فإن إشارة الجهات المجيبة إلى قوانين وسياسات وتدابير وإجراءات خاصة، إضافة إلى وبالتا

تعليقات أخرى، ال تستتبع تأييد منظمة العمل الدولية. وعلى غرار ذلك، فإن إغفال أي من النقاط 

 المشار إليها آنفا  ليس عالمة على عدم إقرارها.

من خالل قنوات متعددة على  1026/ أبريل وقم تم توزيع االستبيان في بداية شهر نيسان

دولة عضوا ، المشاركة في االجتماع  27الهيئات المكونة الثالثية للدول األعضاء، البالغ عددها 

اإلقليمي السادس عشر آلسيا والمحيط الهادئ، الذي يضم الدول األعضاء في آسيا والمحيط الهادئ 

ية التي اضطلع المكتب بتنظيمها بغية توفير المزيد من والدول العربية. واستُعين بالدورات التدريب

، بعد أن 1026تموز/ يوليه  22اإلطاللة لعملية جمع المعلومات. وظل المكتب يتلقى الردود لغاية 

دولة من أصل الدول  19من  12 استبيانا   70مدد مرتين المهلة المحددة أصال . وفي اإلجمال، ورد 

دولة عضوا . وهذا يعني أن ردا  واحدا   27البالغ عددها  ،اإلقليمي األعضاء المشاركة في االجتماع

في المائة من الدول األعضاء في منظمة  62٫7على األقل ورد من الهيئات المكونة التي تشكل 

 (.2-2العمل الدولية في اإلقليم )الجدول 

 الردود الواردة من الحكومات ومنظمات  :1-4الجدول 
 لعمالأصحاب العمل ومنظمات ا

 العدد الردود الواردة من 

 18 الحكومات

 22 منظمات أصحاب العمل

 30 منظمات العمال

 70 المجموع

بلدا ، وردت ردود من الهيئات المكونة الثالث جميعها )كمبوديا والصين وجزر  22وفي حالة 

تونغا(. ولم ملكة مكوك وإندونيسيا واليابان وجمهورية كوريا ونيبال والفلبين وساموا وسري النكا و

ترد أي ردود من أي هيئة من الهيئات المكونة في بروني دار السالم أو جمهورية إيران اإلسالمية 

———— 
 ترد في الملحق األول االستبيانات الموزعة على الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال.   17
 ترد في الملحق الثاني قائمة بالجهات التي قدمت ردودا .   12

2 
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أو األردن أو كيريباتي أو الكويت أو جمهورية الو الديمقراطية الشعبية أو مالديف أو جزر مارشال 

السعودية أو جزر سليمان أو الجمهورية باالو أو بابوا غينيا الجديدة أو المملكة العربية جمهورية أو 

العربية السورية أو توفالو أو اإلمارات العربية المتحدة أو فانواتو أو اليمن. وردت حكومة أستراليا 

على االستبيان من خالل رسالة من دون أن تُقدم االستبيان نفسه. وبالتالي، أخذ التقرير بعين االعتبار 

عند تجميع المعلومات الكمية عن  ، ولكنه لم يأخذه بعين االعتبارردها المفصل في التحليل النوعي

. ووردت ردود من حكومة سنغافورة وحكومة ماليزيا بعد انقضاء موعد الردود على االستبيان

ولم تدرج بالتالي في هذا التقرير. وسيجري إدراجها في التقرير  1026تموز/ يوليه  22التقديم في 

 من أجل مناقشته. 1022مجلس اإلدارة في العالمي الذي سيقدم إلى 

 الوعي بمبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية 4-1
"مع مراعاة األوضاع السياسية واالقتصادية في بلدكم، أي من مجاالت إعالن المنشآت متعددة 

 الجنسية تكتسي أهمية عندما يتعلق األمر بعمليات المنشآت متعددة الجنسية؟"

 مجاالت التي يشملها إعالن المنشآت متعددة الجنسية.ال 1-2يبين الجدول 

 المجاالت التي يشملها إعالن المنشآت متعددة الجنسية :2-4الجدول 

 تعزيز العمالة العمالة

 تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

 األمن الوظيفي

 التدريب التدريب

 وظروف العمل اإلعاناتاألجور و ظروف العمل والمعيشة

 حد األدنى للسنال

 السالمة والصحة

 الحرية النقابية وحق التنظيم العالقات الصناعية

 المفاوضة الجماعية

 التشاور

 الشكاوىبحث 

 تسوية النزاعات الصناعية

في المائة( إلى أهمية األمن الوظيفي  22أشارت غالبية كبرى من الحكومات المجيبة )

في المائة( واألجور  21في المائة( وتعزيز العمالة ) 21ة )والتدريب، تليها السالمة والصح

في المائة(. وأشير بدرجة أقل إلى  21في المائة( والتشاور ) 21وظروف العمل ) اإلعاناتو

تكافؤ الفرص و للسنتسوية النزاعات الصناعية والحد األدنى  المفاوضة الجماعية، إلى جانب

في المائة من  72الت ذات أهمية، غير أنها حظيت باختيار والمساواة في المعاملة، باعتبارها مجا

المجيبة أن لجميع مجاالت إعالن  الحكوماتفي المائة من  62الجهات المجيبة. واعتبر أكثر من 

 المنشآت متعددة الجنسية أهميتها.

في المائة( إلى أهمية تعزيز  96وأشارت جميع منظمات أصحا، العمل المجيبة تقريبا  )

في المائة(. وكان  77وظروف العمل ) اإلعاناتفي المائة( واألجور و 21التدريب ) ا، يليهالعمالة

ر من اإلشادة من أقل قدّ  تنال ، المجاالت التيالحد األدنى للسن وكذلك الحرية النقابية وحق التنظيم

 في المائة(. 22جانب منظمات أصحا، العمل )

في المائة( والحرية  91المفاوضة الجماعية )منظمات العمال إلى من  غالبية كبرىوأشارت 

في المائة(  21في المائة( والتدريب ) 90في المائة( واألمن الوظيفي ) 90النقابية وحق التنظيم )

في المائة( على أنها مجاالت مهمة. كما أشار العديد منها  21وظروف العمل ) واإلعاناتواألجور 

في المائة( باعتبارها مجاالت مهمة من  60) الشكاوىبح  في المائة( و 61إلى الحد األدنى للسن )

 مجاالت اإلعالن.
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ويمكن االطالع على المزيد من التفاصيل بشأن ردود الهيئات المكونة الثالثية على هذا 

 .1-2السؤال في الجدول 

 األهمية التي أسبغتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  :3-4الجدول 
 )النسبة المئوية(ت إعالن المنشآت متعددة الجنسية على مجاال

 منظمات  الحكومات المتوسط المجاالت
 أصحاب العمل

منظمات 
 العمال

 73.3 95.5 82.4 82.6 تعزيز العمالة العمالة

 تكافؤ الفرص والمساواة 
 في المعاملة

66.7 70.6 54.5 73.3 

 90.0 59.1 88.2 79.7 األمن الوظيفي

 83.3 81.8 88.2 84.1 تدريبال التدريب

ظروف العمل 
 والمعيشة

  واإلعاناتاألجور 
 وظروف العمل

81.2 82.4 77.3 83.3 

 63.3 45.5 70.6 59.4 الحد األدنى للسن

 76.7 68.2 82.4 75.4 السالمة والصحة

 90.0 45.5 64.7 69.6 الحرية النقابية وحق التنظيم العالقات الصناعية

 93.3 54.5 70.6 75.4 عيةالمفاوضة الجما

 73.3 68.2 82.4 73.9 التشاور

 60.0 54.5 64.7 59.4 الشكاوىبحث 

 76.7 63.6 70.6 71.0 تسوية النزاعات الصناعية

 3.3 4.5 – 2.9 مجاالت أخرى

 13.3 9.1 17.6 13.0 ال شيء

ت التي ُحددت بصورة التشابه القائمة بين فئات الهيئات المكونة، تمثلت المجاال همن حي  أوج

في المائة بالنسبة  21وظروف العمل ) واإلعاناتموحدة تقريبا  بوصفها تكتسي أهمية في األجور 

في المائة بالنسبة إلى  21 ،في المائة بالنسبة إلى منظمات أصحا، العمل 77 ،إلى الحكومات

على التوالي(. كما شكل في المائة  21في المائة و 21في المائة و 22منظمات العمال( والتدريب )

في  22ا  في المتوسط بالنسبة إلى الفئات الثالث جميعها )حظي باختيار ذكرالتدريب أكثر المجاالت 

 المائة من الجهات المجيبة(.

ولوحظ وجود تباينات بخصوص تقييم األهمية فيما بين الجهات المجيبة من مختلف الهيئات 

في المائة بالنسبة إلى الحكومات،  62النقابية وحق التنظيم )المكونة، ال سيما فيما يتعلق بالحرية 

في المائة بالنسبة إلى منظمات  90في المائة بالنسبة إلى منظمات أصحا، العمل و 26مقارنة بنسبة 

 في المائة، على التوالي(. 91في المائة و 22في المائة و 72العمال( والمفاوضة الجماعية )

 باإلشارةالسؤال المتعلق بالمجاالت األخرى ذات األهمية،  على 19ورّدت تسع جهات مجيبة

إلى أهمية االقتصاد األخضر والشواغل البيئية وتمكين المجتمع المحلي وممارسات التهر، 

 2-1-2 القسمالعالمية )انظر  واإلمداد الضريبي، فضال  عن المسائل المتعلقة بسالسل التوريد

 لالطالع على المزيد من التفاصيل(.

———— 
لتعاون الدولي مكتب االمجلس األسترالي لنقابات العمال؛ االتحاد الكمبودي ألصحا، العمل ورابطات األعمال؛    19

)يمثل حكومة إندونيسيا(؛ االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه )منظمة العمال(؛ اتحاد العمال الباكستانيين؛ اتحاد 

العمال المستقلين، الفلبين؛ وزارة التجارة والصناعة والعمل، حكومة ساموا؛ وزارة العمل والعالقات النقابية، حكومة 

 ن ألصحا، العمل، سري النكا.سري النكا؛ اتحاد سيال
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أوجه التشابه واالختالف بين الردود التي قدمتها الحكومات ومنظمات  2-2م الشكل ضيو

 أصحا، العمل ومنظمات العمال.

 األهمية التي أسبغتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  :1-4الشكل 
  )النسبة المئوية(على مجاالت إعالن المنشآت متعددة الجنسية 

 

مالحظة: لقد جرى حساب النسب المئوية بتقسيم مجموع الدرجات بحسب المجال لكل هيئة مكونة على عدد الردود 
بالنسبة إلى الحكومات ومنظمات أصحاب  31و 22و 11بحسب كل مجموعة من مجموعات الهيئات المكونة، وهي 

ت بحسب المجال مقسوماً على العدد اإلجمالي العمل ومنظمات العمال على التوالي. والمتوسط يقابل مجموع الدرجا
إلى مجال "تعزيز العمالة" باعتباره أحد المجاالت المهمة في  29رداً من أصل  21(. ومثال ذلك: أشار 29للردود )

 (.21/29في المائة ) 33إعالن المنشآت متعددة الجنسية، مما يفضي إلى متوسط قدره 

يات المنشآت التحديات والفرص فيما يتعلق بعمل 4-2
 ددة الجنسية في آسيا والمحيط الهادئـمتع

استنادا  إلى السؤال األول، طُلب من الهيئات المكونة تقديم المزيد من المعلومات عن التحديات 

المطروحة أمامها والفرص المتاحة لها فيما يتعلق بعمليات المنشآت متعددة الجنسية في المجاالت 

  التي تعتبرها األكثر أهمية.

 "يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن المجاالت التي أشرتم إليها أعاله، 
 بما فيها التحديات والفرص المحددة، واإلشارة إلى أكثرها أهمية ولماذا."

 "يرجى بيان المبادرات المتخذة ... لمعالجة المجاالت المشار إليها أعاله 
 )التشريعات والسياسات والتدابير واإلجراءات(."

الواردة أدناه بعض األمثلة على التحديات والفرص المذكورة، فضال  عن  األقسامعرض وت

 المبادرات التي اتخذتها الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال.

 المتوسط

 الحكومات

 منظمات أصحا، العمل

 منظمات العمال

 تعزيز العمالة

 ال شيء

 مجاالت أخرى

تسوية النزاعات 

 الصناعية

 بح  الشكاوى

 التشاور

المفاوضة 

الحرية النقابية  الجماعية

 وحق التنظيم

السالمة 

 والصحة

الحد األدنى 

 للسن

األجور واإلعانات 

 وظروف العمل

 التدريب

 األمن الوظيفي

تكافؤ الفرص 

 لمعاملةوالمساواة في ا
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 العمالة 4-2-1

يتضمن الفصل المتعلق بالعمالة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية تعزيز العمالة وتكافؤ 

 في المعاملة واألمن الوظيفي. الفرص والمساواة

وقد أشارت معظم الجهات المجيبة إلى تعزيز العمالة كأحد أهم المجاالت عندما يتعلق األمر 

 بعمليات المنشآت متعددة الجنسية.

يتطلب التعجيل بنمو الناتج المحلي اإلجمالي وتعزيز العمالة زيادة االستثمار، ويشمل ذلك المستثمرين 

وبغية الحفاظ على القوى العاملة واستيعابها، فإن بنغالديش حريصة على اجتذا،  من القطاع الخاص.

االستثمار األجنبي المباشر. ... ويتضح بناء عليه أن بنغالديش ترحب بالدور المتزايد للمنشآت متعددة 

ل الجنسية في االقتصاد في المستقبل، ال سيما لإلسهام في توفير وظائف أكثر وأفضل. )وزارة العم

 والعمالة، حكومة بنغالديش(

االستثمار لحفز ]تطوير[ قطاع األعمال و]التصدي[ للبطالة. )اتحاد الصناعات  بقضاياإن العراق يهتم 

 العراقي، العراق[

ساموا، عليها أن تضمن أوال  وقبل كل شيء ... أن يحصل إلى المنشآت متعددة الجنسية  تأتيعندما 

 كون الوظائف آمنة والئقة. )مؤتمر عمال ساموا، ساموا(.السكان المحليون على عمل وأن ت

وأشارت إحدى منظمات أصحا، العمل إلى أن المنشآت تنظر إلى استحداث العمالة باعتباره 

على أهمية تعزيز العمالة  وشددت في الوقت ذاتهأحد واجباتها الصرفة فيما يتصل بالعمل الالئق، 

 لمنشآت متعددة الجنسية.والمجاالت األخرى الواردة في إعالن ا

]ثمة حاجة إلى زيادة الوعي بإعالن المنشآت متعددة الجنسية[ ألن معظم أصحا، العمل ليسوا على 

مبادئ ]اإلعالن، وهم[ يعتبرون استحداث العمالة ورعاية المشاريع المجتمعية بمثابة على  اطالع

 العمل في فيجي، فيجي(االلتزامات االجتماعية ... الوحيدة. )اتحاد التجارة وأصحا، 

للمنشآت متعددة الجنسية أثر إيجابي على تعزيز العمالة، ينبغي  يكونغير أنه لوحظ أنه لكي 

 أن تضع الحكومات إطارا  سياسيا  مالئما  وأن تكفل االتساق السياسي.

إنه ينبغي بالرغم من أن أي استثمار أجنبي مباشر يأتي إلى البلد يؤدي عموما  إلى توليد فرص العمل، ف

أن يكون للحكومة القدرة على توفير المبادئ التوجيهية والسياسات االستثمارية للمنشآت متعددة 

يمكن ]للمنشآت  التيالجنسية المدعوة إلى االستثمار فيه. ويتمتع البلد بالفعل بهذه المبادئ والسياسات، 

وظائف، أي ن تؤدي إلى توليد ال مجرد متعددة الجنسية[، بل ينبغي لها، أن تلتزم بها. ... ومن شأنها أ

جعل سياساتها المختلفة منسقة  بل وظائف أفضل والئقة أكثر، بشرط أن ... تتمكن الحكومة من

 ومتسقة، ال سيما فيما يتعلق باالقتصاد والعمل واإلدارة )اتحاد العمال المستقلين، الفلبين(

ة ومحدثة عن سوق العمل إلى أهمية توفير معلومات موثوق 10الحكومات بعض وأشارت

 ودور وكاالت النهوض بالعمالة باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز العمالة.

بغية تعزيز العمالة، توفر الحكومة إدارات كفؤة لالستخدام. وفي الوقت الحاضر، تلجأ معظم وكاالت 

مليات إدارات االستخدام إلى تقديم "خدمة موحدة" لتعزيز الكفاءة. وهذا يعني أن معظم إجراءات ع

 االستخدام تتم في شباك واحد. )وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي، حكومة الصين(

 التحديات

 فيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتعزيز العمالة، اعتُبر وجود سياسة واضحة بمثابة شرط الزم.

مهني. ]ترجمة غير رسمية[ واضحة لترويج التوظيف والتدريب ال ة[ سياسهناك حاجة إلى]في لبنان، 

 )االتحاد العمالي العام في لبنان، لبنان(

وكثيرا  ما أشارت الجهات المجيبة إلى عدم مواءمة المهارات. ويصف هذا المصطلح مختلف 

العاملة المحلية والمهارات الفعلية التي تحتاجها  القوىأنواع أوجه االختالل القائمة بين مهارات 

 المنشآت.

———— 
وزارة الموارد البشرية والضمان االجتماعي، حكومة الصين؛ وزارة العمل والهجرة والسكان، حكومة ميانمار؛    10

 وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين.
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صحا، العمل صعوبة في توظيف العمال نظرا  إلى أن كفاءات طالبي العمل ال تتناسب يواجه بعض أ

 مع المؤهالت التي تحتاجها الصناعة. )وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين(

تشمل التحديات الرئيسية التي تعترض تعزيز العمالة في بنغالديش ... معالجة عدم مواءمة المهارات 

يم والتدريب المهنيين والتقنيين[ على نحو يلبي متطلبات الصناعة. )وزارة العمل وتوسيع نطاق ]التعل

 والعمالة، حكومة بنغالديش(

وهو يشير إلى جميع األنشطة االقتصادية  12.وتمت اإلشارة أيضا  إلى االقتصاد غير المنظم

 -في الممارسة في القانون أو  -التي يمارسها العمال والوحدات االقتصادية، الذين ال تشملهم 

 11.ية كليا  أو على نحو  كاف  رسمالترتيبات ال

]تشمل التحديات[ شريحة كبيرة من طالبي العمل؛ جزءا  كبيرا  من القوى العاملة في القطاع غير 

 المنظم أو غير الرسمي. )اتحاد أصحا، العمل في الهند(

الذين يعملون في إطار ]المنشآت  ظمينغير المن ]لقد قمنا[ بدفع حكومة تايلند قدما  نحو تنظيم العمال

متعددة الجنسية[ الواجب حمايتهم بموجب قانون عمل تايلند. )االتحاد الحكومي للعالقات بين المنشآت 

 (، تايلندوالعمال

وفيما يتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، أعربت عدة ردود عن قلقها إزاء 

 الجنسية. الممارسات التمييزية للمنشآت متعددة

فرص اليقتصر تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة على العمال المحليين من حي  المسار الوظيفي و

 ]في الخارج[، فضال  عن المناصب اإلدارية داخل المنظمة. )مؤتمر نقابات العمال في فيجي، فيجي(

يلة لتحقيق العمل الالئق، وس [ابوصفه]مجاالت ]إعالن المنشآت متعددة الجنسية[ باألهمية  كاملتتسم 

لكن من الضروري التركيز على تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة. وفي إندونيسيا، ]يجري تنفيذ 

سياسة[ التكافؤ في فرص العمل، التي ... تنص على أن يتمتع العمال بالمساواة في المعاملة في أي 

التمييز في مكان العمل. )مكتب التعاون  إجراء يتعلق بالعمل. وتهدف هذه السياسة إلى القضاء على

 الدولي، وزارة القوى العاملة، حكومة إندونيسيا(

 وأشار رد واحد إلى مشاكل تتعلق تحديدا  باألجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.

اء. وكان من بين المسائل الرئيسية قيد المفاوضة الثالثية حاليا  في نيوزيلندا المساواة في األجر للنس

الدافع إلى هذه المفاوضة )رغم أن هذه المسألة ال تمثل الحالة الوحيدة للمعاملة غير المتكافئة للعامالت 

في نيوزيلندا( األجور المتدنية للنساء الالئي يتولين رعاية المسنين والمعوقين .... ومن بين الشركات 

 لس النيوزيلندي لنقابات العمال، نيوزيلندا(التي توظف هؤالء النساء المنشآت متعددة الجنسية. )المج

وربطت عدة جهات مجيبة، بما فيها منظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال والحكومات، 

األمن الوظيفي والوصول المحدود إلى الحماية االجتماعية بممارسات التعاقد من الباطن التي تلجأ 

 11.إليها المنشآت متعددة الجنسية

ظائف تعاقدية تحد من فرص استفادتهم من نُظم الحماية االجتماعية مثل التأمين يشغل بعض العمال و

 الممنوحة للموظفين الدائمين. )وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين( اإلعاناتمن  ذلك وغير

في كثير من الحاالت، يتم التعاقد مع العمال لمدة محددة فيما يخص فترة عقدهم، لذا فإن الحصول على 

د عمل كاملة الدوام ودائمة ليس مكفوال  في جميع األحوال. )مؤتمر نقابات العمال في فيجي، عقو

 فيجي(

ال يعتبر األمن الوظيفي السمة السائدة ألن معظم فرص العمل التي توفرها المنشآت متعددة الجنسية تتم 

 ندي، الهند(على أساس تعاقدي ويُترك العامل تحت رحمة المتعاقد. )مجلس أصحا، العمل اله

  

———— 
قات بين المنشآت اتحاد أصحا، العمل في الهند؛ اتحاد النقابات الوطنية في سري النكا؛ االتحاد الحكومي للعال   12

 والعمال في تايلند.
 (.102)رقم  1022التعريف الوارد في توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،    11
مجلس أصحا، العمل الهندي؛ مؤتمر نقابات العمال في فيجي؛ وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين؛ اتحاد    11

مؤتمر نقابات العمال في الفلبين؛ اتحاد العمال المستقلين، الفلبين؛ اتحاد النقابات الوطنية،  أصحا، العمل في الفلبين؛

 سري النكا؛ المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال؛ االتحاد العمالي العام في لبنان.
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احتمال فقدان الوظيفة  12ومن المسائل األخرى التي أشارت إليها مختلف الجهات المجيبة

 الناجم عن سحب االستثمارات ونقل األنشطة إلى الخارج.

تقوم العديد من المنشآت متعددة الجنسية بنقل المصنع أو الفرع بسهولة إلى بلد آخر ]سعيا  إلى 

 يصة. )اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية، إندونيسيا(الحصول على يد عاملة[ رخ

أدى استحواذ المنشآت متعددة الجنسية على الشركات في نيوزيلندا ... إلى تسارع وتيرة نقل فرص 

التصميم العمل إلى الخارج. ونخشى أن يؤدي ذلك أيضا  إلى نقل االستثمار والخبرات في مجال 

منشآت متعددة الجنسية اشتراطات قانونية الستحداث فرص عمل . وال توجد بالنسبة إلى الوالتطوير

 فعلية في االستثمار في األعمال. )المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال، نيوزيلندا(

قد تحدث تسريحات جماعية عندما تبيع المنشآت متعددة الجنسية ... فروعها المحلية بسعر منخفض 

الطويل األجل  سير المنشأة علىجري البحوث الالزمة لتحقيق دون االستثمار في المرافق وعندما ال ت

إال حين تحصل على عناصر األعمال )التكنولوجيا واألصول( الضرورية لتحقيق عائدات استثمارية 

 العمالةقصيرة األجل. ... لذا، أصبح ]تعزيز العمالة واألمن الوظيفي[ يكتسيان أهمية متزايدة. )وزارة 

 ية كوريا(والعمل، حكومة جمهور

 الفرص

إلى أن وجود منشآت متعددة الجنسية أتاح فرص االستخدام  12أشار العديد من الجهات المجيبة

مواطني البلدان المضيفة التي يتمتع عدد منها باألطر الالزمة لضمان أن تعطي المنشآت متعددة  أمام

الماسة إلى وضع هذه لوية لتوظيف المواطنين. والحظت جهات أخرى مجيبة الحاجة والجنسية األ

 األطر والسياسات.

األولوية هي للعمالة اللبنانية، وتتم االستعانة باليد العاملة األجنبية في القطاعات والمهن التي ال يتوفر 

البناء وغيره( ]ترجمة غير رسمية[ )مصلحة والزراعة المنزلي ولبنانيون للقيام بها )العمل عمال 

 ارة العمل، حكومة لبنان(العمل والعالقات المهنية في وز

استحدثت المنشآت متعددة الجنسية وظائف ألكثر من ثالثة ماليين عامل، وهو ما مثل تحوال  مهما  في 

التصنيع. وينص قانون العمل الفيتنامي على  إلىالزراعة من  نمط استيعا، اليد العاملة في االقتصاد

تمثيلية أن تعطي األولوية للمواطنين الفيتناميين لشركات األجنبية والفروع والمكاتب الا يجب علىأنه 

 فيما يتعلق بفرص االستخدام. )غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، فيتنام(

]فيما يتعلق[ بوضع إطار لتراخيص العمل الممنوحة للعمال األجانب: ينظم القانون ... عملية تقييم 

في العمل في ساموا. لذا، من المهم وضع وإصدار تراخيص العمل لغير المواطنين الذين يرغبون 

في األولوية إطار لضمان معاملة الرعايا األجانب الذين يعملون في ساموا على قدم المساواة، وإعطاء 

 الوقت نفسه لسوق العمل المحلية. )وزارة التجارة والصناعة والعمل، حكومة ساموا(

تكافؤ الفرص والمساواة في الضوء على فرص تعزيز  كذلك سلطت إحدى الجهات المجيبة

 المعاملة.

تتمتع أستراليا بإطار تشريعي محكم ضمن الكمنول  لمناهضة التمييز، وهو ينطبق على جميع 

المنشآت العاملة في أستراليا، بما فيها المنشآت متعددة الجنسية. ويحظر هذا اإلطار التمييز على أساس 

قة والعرق والجنس وثنائية الجنس وهوية الجنس عدد من السمات المحمية، بما فيها السن واإلعا

 الجنسي في بعض مجاالت الحياة العامة، بما فيها العمالة. )وزارة العمالة، حكومة أستراليا( التوجهو

———— 
لعمل، حكومة جمهورية اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال؛ وزارة العمالة وا   12

 كوريا؛ مكتب التعاون الدولي، وزارة القوى العاملة، حكومة إندونيسيا؛ اتحاد نقابات عمال البحرين.
مصلحة العمل والعالقات المهنية، وزارة العمل، حكومة لبنان؛ غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، فيتنام؛ وزارة    12

 وا؛ وزارة العمل والعمالة، حكومة بنغالديش.التجارة والصناعة والعمل، حكومة سام
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أبرزت جميع الجهات المجيبة تقريبا  أهمية الدور الذي يؤديه التدريب في تعزيز العمالة )على 

 تحديد أعاله( وتنمية القوى العاملة والتحول الصناعي، وفي الوقت ذاته قسمالالنحو الوارد في 

 التحديات والفرص القائمة في هذا المجال.

 التحديات

لم تستفرد الجهات المجيبة المنشآت متعددة الجنسية تحديدا  بسبب انعدام التدريب، ولكنها 

في أماكن العمل الحكومية الضعيفة  أدرجت برامجها ضمن السياق األوسع نطاقا  لمخططات التدريب

 على المستوى الوطني ومحدودية فرص التدريب التي تقدمها المؤسسات العامة.

يتسم التدريب في مكان العمل بالضعف في نيوزيلندا. والتدريب الذي تقدمه المنشآت متعددة الجنسية 

 العمال، نيوزيلندا( . )المجلس النيوزيلندي لنقاباتالذكرليس أفضل حاال  على نحو يستحق 

يُعتبر أداء ]المنشآت متعددة الجنسية[ في مجال التدريب متباينا : في حين يتولى البعض منها تدريب 

اإلطار الواجب تحسين  العمال، فإن البعض اآلخر يسطو على المدربين ال غير. ومن جديد، يقتضي

ام أصحا، العمل بصفة عامة، والسياسة الوطنيين للتدريب، بما في ذلك تمويل التدريب، إللز

 ، الفلبين(األحرارو]المنشآت متعددة الجنسية[ على وجه الخصوص بتدريب عمالهم. )اتحاد العمال 

ووصفت إحدى الحكومات المجيبة التأثيرات الجانبية للعوائق الجنسانية على برامج تنمية 

 غرات في األجور.المهارات، وهو ما يؤدي إلى الوصول المحدود إلى العمالة وإحداث ث

]تشمل التحديات القائمة[ انخفاض مشاركة اإلناث في ]التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين[، مما يؤدي 

إلى تدني األجور وتأدية أعمال أقل اعتمادا  على المهارات بالنسبة إلى ... اإلناث في مجال الصناعة. 

ناث أغلبية فئة العمال األقل مهارة. )وزارة وخير مثال على ذلك قطاع المالبس، الذي تشكل فيه اإل

 العمل والعمالة، حكومة بنغالديش(

 ويمكن أن تؤدي البرامج الحكومية التي تستهدف الشبا، دورا  مهما .

التدريب مهم جدا  بالنسبة إلى الشبا، ]حي  يزودهم بمهارات محددة تمكنهم من الوصول إلى[ سوق 

ى مراكز قليلة للتدريب ]ذات تمويل حكومي[، لكن معظم مراكز العمل. وال يوجد لدينا حاليا  سو

التدريب توجد في العاصمة، وهو ما يجعل الشبا، في المناطق الحضرية والريفية غير قادرين على 

 ليشتي( -ليشتي، تيمور  -الوصول إليها. )اتحاد نقابات العمال في تيمور 

 ر الذي ينبغي أن يقدمه أصحا، العمل.وسلط أحد الردود الضوء أيضا  على اإلسهام الكبي

]فيما يخص التحديات المتعلقة بالتدريب، هناك[ حاجة إلى مشاركة قطاع أصحا، العمل في صياغة 

 السياسات الوطنية وتصميم المناهج. )اتحاد أصحا، العمل في الفلبين(

 الفرص

االستثمار  أشارت جهات مجيبة مختلفة إلى أهمية وجود سياسات عامة لتسخير إمكانات

األجنبي المباشر لتحسين تطوير المهارات، وقدمت أمثلة على السياسات العامة والتشريعات في هذا 

 الصدد.

أولت الحكومة اهتماما  وأولوية خاصين للتدريب باعتباره وسيلة لتنمية الموارد البشرية. ولمواجهة 

ت اللذين يشهدان نموا  متسارعا ، النقص الحالي في المهارات، بخاصة، في قطاعي التصنيع والخدما

شرعت بنغالديش في إجراء إصالح رئيسي للتدريب على المهارات وتوسيع نطاقه، ال سيما التعليم 

 والتدريب التقنيين والمهنيين. )وزارة العمل والعمالة، حكومة بنغالديش(

دريبهم أهمية قصوى، يكتسي التدريب ونقل المهارات ]أهمية كبرى[. ويكتسب تدريب العمال وإعادة ت

 لمواءمة المهارات وفقا  الشتراطات الوظيفة. )مجلس أصحا، العمل الهندي، الهند(

وعرضت إحدى الجهات المجيبة مبادرة اتخذتها إحدى منظمات أصحا، العمل لمعالجة تنمية 

 المهارات الخاصة بكل قطاع.

المالبس في كمبوديا، وهي عضو ]عززت المنظمة[ احتياجات التدريب المهني؛ تقوم رابطة مصنعي 

في ]االتحاد الكمبودي ألصحا، العمل ورابطات األعمال[، في الوقت الراهن ببناء مؤسسة لتدريب 

 العاملين في صناعة المالبس. )االتحاد الكمبودي ألصحا، العمل ورابطات األعمال، كمبوديا(
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 ظروف العمل والمعيشة 4-2-3

وظروف العمل والحد  واإلعاناتة بشأن مجاالت األجور الردود المتلقا القسميتناول هذا 

 األدنى للسن والسالمة والصحة المهنيتين.

 التحديات

دور تفتيش العمل،  16أبرزت عدة حكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال

وأشارت إلى أن ممارسات تفتيش العمل إزاء المنشآت متعددة الجنسية هي إما غير كافية أو منعدمة 

 الفعالية. وأشارت إحدى منظمات العمال إلى تمويل عمليات تفتيش العمل باعتباره مسألة خالف.

يتمثل أحد التحديات المطروحة في تنفيذ عمليات تفتيش العمل في المجاالت التي تخص "األجور 

وظروف العمل" و"السالمة والصحة" في ضمان استيفاء المنشآت متعددة الجنسية  واإلعانات

، العمل الوطنيين على السواء لهذه االلتزامات بسبب النقص في عدد الموظفين والتمويل في وأصحا

 إدارة العمل. )وزارة الشؤون الداخلية، حكومة جزر كوك(

عن  17وفيما يتعلق باألجور وظروف العمل على وجه الخصوص، أعربت عدة جهات مجيبة

الجنسية للعاملين لديها، فضال  عن محدودية استيائها بشأن األجور التي تدفعها المنشآت متعددة 

 إعانات الحماية االجتماعية.

، كما هو منصوص عليه، فحسب يفضل العديد من المنشآت متعددة الجنسية دفع الحد األدنى لألجور

ستفحل هذا الوضع بوجه خاص في قطاع الخدمات. )مجلس او -وهو أدنى بكثير من المتوسط الوطني 

 ي، الهند(أصحا، العمل الهند

للعمال فيما يتعلق بظروف عملهم.  المتمايزةوأشارت بعض الجهات المجيبة إلى المعاملة 

أن الموظفين األجانب في المنشآت  إلى وعلى سبيل المثال، أشار االتحاد العام لعمال سلطنة عمان

الموظفون أعلى من تلك التي يحصل عليها  إعاناتمتعددة الجنسية يحصلون في أغلب األحيان على 

المحليون، بسبب اللوائح السارية في بلدان منشئهم. وعلى غرار ذلك، أشار اتحاد العمال الباكستانيين 

 إلى أن المنشآت متعددة الجنسية ال تبقي على ظروف العمل ذاتها في مختلف البلدان التي تعمل فيها.

فز التي تمنحها بعض إلى المزايا والحوا 12باإلضافة إلى ذلك، أشارت بعض منظمات العمال

الحكومات للمنشآت متعددة الجنسية التي تستثمر في بلدانها، والتي غالبا  ما تكون على حسا، 

 ظروف عمل الئقة.

يعاني العمال، في المنطقة االقتصادية الحرة في كوريا، التي تتركز فيها المنشآت متعددة الجنسية، من 

وظروف العمل األخرى بسبب إعفاء تلك المنشآت  عاناتاإلاتية من حي  األجور وؤالمعاملة غير الم

من ]االمتثال[ للتشريعات الوطنية. وعلى سبيل المثال ...، يمكن ألي منشأة ذات استثمار أجنبي تقع في 

منطقة اقتصادية حرة أن تمنح موظفيها أيام عطل غير مدفوعة األجر. )اتحاد نقابات العمال الكورية، 

 جمهورية كوريا(

عن القلق إزاء عمل  19 مسألة الحد األدنى للسن، أعربت بعض الجهات المجيبة وبخصوص

األطفال في بلدانها. وعلى وجه الخصوص، ذكرت أن الحدود المفروضة على سن العمل غير محددة 

 لجميع القطاعات التي تنشط فيها المنشآت متعددة الجنسية.

الم[ من عدم وجود حد أدنى لألجور بالنسبة ]تستفيد بعض المنشآت متعددة الجنسية في صناعة اإلع

سنة أو عدم وجود سن أدنى لالستخدام. وقد أظهرت  26إلى األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

]البحوث[ أن األطفال العاملين في ]هذه الصناعة[ يتعرضون لمخاطر كبيرة تتعلق بالسالمة والصحة 

 يلندي لنقابات العمال، نيوزيلندا(ويعانون من اإلصابات نتيجة لذلك. )المجلس النيوز

———— 
؛ اتحاد العمال الباكستانيين؛ االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاهوزارة الشؤون الداخلية، حكومة جزر كوك؛    16

 اتحاد أصحا، العمل في الفلبين.
ين؛ وزارة العمالة والعمل، حكومة وزارة العمل والعمالة، حكومة بنغالديش؛ وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلب   17

 جمهورية كوريا؛ مجلس أصحا، العمل الهندي؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ مؤتمر عمال ساموا.
 مؤتمر نقابات العمال في فيجي؛ اتحاد نقابات العمال الكورية.   12
 حكومة ميانمار.مكتب التعاون الدولي، حكومة إندونيسيا؛ وزارة العمل والهجرة والسكان،    19
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إلى أن اإلصابات المرتبطة  20 وفيما يتعلق بالسالمة والصحة، أشارت بعض الجهات المجيبة

بالعمل تمثل مصدر قلق كبير أو أن عددها ازداد مؤخرا ، وهي تمس قطاعات معينة: قطاع التصنيع 

في نيوزيلندا، وفقا  للمجلس  في الهند، وفقا  لمجلس أصحا، العمل الهندي؛ صناعة الحراجة

وأشارت  22.النيوزيلندي لنقابات العمال؛ الصناعة الكيميائية، وفقا  التحاد جميع النقابات اإلندونيسية

 جهات أخرى إلى عدم وجود أطر تشغيلية وعدم االمتثال للمعايير الدولية.

عاته ألن معدالت إصابات العمل في يتعين مرا ا  جدا  مهم أمرا  تُعتبر السالمة والصحة المهنيتان للعمال 

 ]ازدياد[. )وزارة العمل والهجرة والسكان، حكومة ميانمار(

بالتزامها بالمعايير الدولية في مجال  []يرتبط أحد التحديات فيما يتعلق بالمنشآت متعددة الجنسية

 ين، البحرين(الصحة والسالمة. ]ترجمة غير رسمية[ )االتحاد العام لنقابات عمال البحر

 الفرص

أو لديها القدرة  -أن المنشآت متعددة الجنسية تتيح  21من حي  الفرص، أكدت بعض الردود

ظروف عمل أفضل للعاملين لديها مقارنة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تزاول  -على إتاحة 

 نشاطها محليا .

ل من الحد األدنى لألجور المنظم يعتبر الراتب الشهري في المنشآت متعددة الجنسية أعلى بالفع

 بموجب القانون. )غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، فيتنام(

....  من قبيل التأمين والتغطية الطبيةوإعانات  [حوافزلموظفين ل]تقدم المنشآت متعددة الجنسية أيضا  

 مال في فيجي، فيجي(]كما[ تحظى الصحة والسالمة بأولوية قصوى ال تساهل فيها. )مؤتمر نقابات الع

إن المنشآت متعددة الجنسية قادرة على تحسين نظمها لدفع أجور العمال وإتاحة المزيد من فرص 

 االستخدام وتحسين المهارات. )مكتب التعاون الدولي، حكومة إندونيسيا(

االتحاد )قوة هذه الشركات تؤهلها لتقدم أجورا  أفضل وظروف عمل أفضل. ]ترجمة غير رسمية[ 

 لعام لنقابات عمال البحرين، البحرين(ا

على أن الشروط الدنيا التي حددتها اللوائح  21 أكدت بعض الحكومات المجيبة كذلك،

 والتشريعات العامة تضمن توفير ظروف عمل مناسبة للعمال.

ال  قياسيشبكة سالمة قوية تتضمن الحد األدنى من شروط وظروف االستخدام، بما في ذلك أسبوع 

ساعة واستحقاقات اإلجازة وحد أدنى مرتفع نسبيا  لألجور. )وزارة العمالة، حكومة  12ى يزيد عل

 أستراليا(

وأشارت جهات مجيبة أخرى إلى المبادرات الحديثة التي نُفذت أو يجري تنفيذها في بلدانها، 

لوائح تشترط إشراف الحكومة  وضعوظروف العمل:  واإلعاناتوالتي تهدف إلى تحسين األجور 

 26ووضع لوائح بشأن ساعات العمل 22وتنفيذ نظام ثنائي الجوانب لألجور الدنيا 22على دفع األجور

 22.وتنفيذ خطة للتقاعد والتأمين االجتماعي لصالح العمال 27وإنفاذ سياسات الحد األدنى لألجور

———— 
االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ مجلس أصحا، العمل الهندي؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ االتحاد العام    20

لمجالس ونقابات العمال في العراق؛ االتحاد العمالي العام في لبنان؛ وزارة العمل والهجرة والسكان، حكومة ميانمار؛ 

 نقابات العمال.المجلس النيوزيلندي ل
 منظمة العمال من إندونيسيا.   22
االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ مؤتمر نقابات العمال في فيجي؛ مكتب التعاون الدولي، حكومة إندونيسيا؛ اتحاد    21

 العمال الباكستانيين؛ غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية )منظمة أصحا، العمل(.
 مة أستراليا؛ وزارة العمل والتدريب المهني، حكومة كمبوديا؛ حكومة قطر.وزارة العمالة، حكو   21
 وزارة العمل والهجرة والسكان، حكومة ميانمار؛ حكومة قطر.   22
 وزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين.   22
 حكومة قطر.   26
 وزارة العمالة والعمل، حكومة جمهورية كوريا؛ اتحاد نقابات عموم الصين.   27
 اتحاد الصناعات العراقي.   22
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أن الوعي بالقضايا  29 وفيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنيتين، ذكرت بعض الجهات المجيبة

في هذا المجال في ازدياد. وذكرت إحداها، ويتعلق األمر بوزارة العمل والعمالة، حكومة الفلبين، 

 أنها أيدت تشريعا  يهدف إلى تجريم عدم االمتثال للمعايير في بعض الصناعات.

 العالقات الصناعية 4-2-4

والتشاور وبح   مجاالت الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية القسميتناول هذا 

 الشكاوى وتسوية النزاعات الصناعية.

 التحديات

ل إلى أن الحرية النقابية تشكل إحدى القضايا األكثر  20أشار العديد من منظمات العما

كيف أن العمال  22استعصاء  فيما يتصل بالمنشآت متعددة الجنسية. ووصفت بعض هذه المنظمات

 أصحا، عملهم. من حيانا  عقوباتيخشون االنضمام إلى النقابات ويواجهون أ

تتمثل أهم قضية في أن تسمح المنشآت متعددة الجنسية بإنشاء نقابات العمال والمشاركة في مختلف 

األذى  اوإلحاقهعمليات المفاوضة الجماعية، على اعتبار أنه المجال الذي يشهد تخاذل هذه المنشآت 

قضايا فيمكن حلها إذا ما ُحلت هذه القضية[ للسماح بالعمال بسبب إنشائهم نقابات عمال. أما باقي ]ال

 بإنشاء نقابات العمال واالعتراف بها. )مؤتمر نقابات عموم الهند(

الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية الحرة هو المجال الذي تسهم فيه ]المنشآت متعددة  مجال إن

عمل من حي  تلويحهم السريع الجنسية[ أسوأ إسهام. وفي هذا المجال، يتساوى جميع أصحا، ال

 ، الفلبين(األحرارباالعتراض على التنظيم النقابي، وبالتالي المفاوضة الجماعية الحرة. )اتحاد العمال 

يتردد أصحا، العمل، في المنشآت متعددة الجنسية، في التسليم بالحق في إنشاء نقابات العمال. وإذا 

تى تحقق ذلك، ...، فإن هؤالء العمال يتعرضون لعقوبات اتخذ العمال مبادرة إنشاء نقابة عمالية، وم

 عن طريق النقل أو فقدان الترقيات أو التسريح. )اتحاد النقابات الوطنية، سري النكا(

إلى أن التحديات تنبع بصفة رئيسية من عدم تطوير  21وأشار عدد قليل من الجهات المجيبة

 عية الجيدة.للحوار داخل المنشآت لدعم العالقات الصناثقافة 

تواجه المنشآت متعددة الجنسية، في البلدان المضيفة في آسيا، صعوبات متنوعة في إقامة الحوار داخل 

 الشركة ألن العالقات الصناعية ... غير ناضجة. )حكومة اليابان(

وأوضحت إحدى منظمات أصحا، العمل أن التحديات المطروحة نشأت عن الثغرات القائمة 

 ممارسة على مستوى المنشأة.بين القانون وال

تُعتبر اإلضرابات توثيقا  للحوار والمفاوضات غير الفعالة بين العمال وأصحا، عملهم. ... وهي تحدث 

في الغالب في قطاع االستثمار األجنبي المباشر في جنو، فيتنام، حي  تتركز تركزا  شديدا  في 

بس واألحذية. وهي رد فعل عفوي من العمال على الصناعات كثيفة اليد العاملة، من قبيل النسيج والمال

انتهاكات أصحا، العمل لحقوق العمال وليست إضرابات منظمة. ... وغالبا  ما تنشأ النزاعات بين 

صاحب العمل والعامل عندما ال تطبق المنشآت سياسات الدولة تطبيقا  مناسبا . )غرفة التجارة 

 والصناعة الفيتنامية، فيتنام(

  

———— 
 االتحاد العام لعمال سلطنة عمان؛ وزارة العمل والعمالة، حكومة بنغالديش.   29
االتحاد الجماعي لحركة العمال في كمبوديا؛ مؤتمر نقابات عموم الهند؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ المجلس    20

ال في الفلبين؛ اتحاد العمال األحرار، الفلبين؛ مؤتمر النقابات الوطني في النيوزيلندي لنقابات العمال؛ مؤتمر نقابات العم

 سنغافورة.
 ليشتي. -مؤتمر نقابات العمال في ماليزيا؛ اتحاد النقابات الوطنية في سري النكا؛ اتحاد نقابات العمال في تيمور    22
رفة التجارة والصناعة الفيتنامية )منظمة حكومة اليابان؛ وزارة العمل والهجرة والسكان، حكومة ميانمار؛ غ   21

 أصحا، العمل(.
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عموما  بالمناطق  21 حد التحديات التي أشارت إليها منظمات العمال المجيبةويتعلق أ

االقتصادية الخاصة ومناطق تجهيز الصادرات. وغالبا  ما يُنظر إلى اللوائح والسياسات الحكومية 

 التي تهدف إلى اجتذا، االستثمار كتهديد الحترام حقوق العمال، ال سيما فيما يتعلق بالحرية النقابية.

يُسمح للعاملين في المنشآت متعددة الجنسية )المنطقة الصناعية( في تايلند ... بإنشاء نقابات العمال  ال

 . )االتحاد الحكومي للعالقات بين المنشآت والعمال، تايلند(2972بموجب قانون عالقات العمل لعام 

عاف أو سياسة محددة تهدف صراحة إلى إض في غيا،ووفقا  إلحدى منظمات العمال، حتى 

القوانين  ال تحترمالمنشآت متعددة الجنسية  بعض تقييد الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فإن

 الوطنية المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية ومبادئ معايير العمل الدولية.

نقابات مقاومة  ،تواصل المنشآت متعددة الجنسية، ]التي يوجد بعضها في المناطق االقتصادية الخاصة[

 العمال، بنشاط وقوة. )مؤتمر نقابات العمال في الفلبين(

عن صعوبات في المفاوضة الجماعية مع المنشآت  22وأبلغ عدد من منظمات العمال المجيبة

متعددة الجنسية، مما يمكن عزوه إلى عوامل مختلفة: تعقد عمليات صنع القرار في هذه المنشآت؛ 

دة الجنسية بالممارسات المحلية؛ الخوف من فقدان الوظيفة في صفوف عدم إلمام المنشآت متعد

 العمال؛ افتقار اإلدارة المحلية لفروع المنشآت متعددة الجنسية إلى سلطة اتخاذ القرارات.

يعتبر موظفو الموارد البشرية، في بعض المنشآت متعددة الجنسية، من الوافدين األجانب الذين ال عهد 

مل المحلية، وهو ما يمكن اعتباره عائقا  من حي  التشاور أو التفاوض أو المنازعات لهم بممارسات الع

 المتعلقة بالعالقات الصناعية. )مؤتمر نقابات العمال في فيجي، فيجي(

يواجه العمال في المنشآت متعددة الجنسية صعوبات في ممارسة حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 

في الشركة األم في الخارج. وغالبا  ما  الفعليينمع أصحا، عملهم  بسبب عدم قدرتهم على التفاوض

يخشون فقدان وظائفهم في ظل التهديد المستمر باحتمال سحب المنشآت متعددة الجنسية الستثماراتها. 

 )اتحاد نقابات العمال الكورية، جمهورية كوريا(

على  22من منظمات العمالوفيما يتصل بالمشاورات بين اإلدارة والعمال، وصفها عدد قليل 

 أنها إما منعدمة أو نادرة للغاية إلى حد يتعذر معها أن تكون فعالة.

]من  27تنعدم عمليات التشاور في العديد من المنشآت متعددة الجنسية، على النحو الوارد في الفقرة 

على أنها ترفض أن إعالن المنشآت متعددة الجنسية[، والعداء الذي تكنه لنقابات العمال إنما هو دليل 

 تشركها في عمليات التفاوض. )المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال، نيوزيلندا(

من إعالن المنشآت متعددة  29و 22وبخصوص بح  الشكاوى وتسوية النزاعات )الفقرتان 

 زيادة في النزاعات المرفوعة أمام المحاكم. 26الجنسية(، الحظت بعض الجهات المجيبة

رة على ازدياد نسبة المنازعات الصناعية في صفوف العمال، ال سيما في قطاع التصنيع هناك أدلة واف

في سير عمل المنشآت متعددة الجنسية. )مجلس أصحا، العمل الهندي،  [التعسفي]بسبب األسلو، 

 الهند(

أن آليات تسوية النزاعات المتاحة هي إما غير ناجعة أو  27واعتبرت جهات مجيبة أخرى

 انب للغاية.أحادية الج

إن تحسين عمليات التظلم الشخصية وتسوية النزاعات ]مثير للتحديات[، ذلك أن العديد من العمال 

/ هائال  في العمالة، من المواطنين واألجانب، يجدون أن العملية تضع ضغطا   مشاكلالذين واجهوا 

———— 
اتحاد عمال بنغالديش؛ مؤتمر نقابات العمال في الفلبين؛ اتحاد نقابات العمال الكورية؛ االتحاد الحكومي للعالقات    21

 بين المنشآت والعمال في تايلند.
اد العمالي العام في لبنان؛ اتحاد نقابات العمال اتحاد العمال الكمبودي؛ مؤتمر نقابات العمال في فيجي؛ االتح   22

 الكورية.
اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ المجلس النيوزيلندي لنقابات العمال؛ وزارة التجارة والصناعة والعمل، حكومة    22

 ساموا؛ مؤتمر عمال ساموا.
 كان، حكومة ميانمار.حكومة الصين؛ مجلس أصحا، العمل الهندي؛ وزارة العمل والهجرة والس   26
 وزارة الشؤون الداخلية، حكومة جزر كوك؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية.   27
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الشؤون الداخلية، حكومة مسؤولية جسيمة على كاهل العامل في سعيه إلى التماس االنتصاف. )وزارة 

 جزر كوك(

 الفرص

المكونة الثالث جميعها المبادرات الهيئات من مجموعات  22 تبادل العديد من الجهات المجيبة

والممارسات لتعزيز العالقات الصناعية، ال سيما فيما يتعلق بالمنشآت متعددة الجنسية. وأشارت 

إلى المستثمرين الوافدين إلى بلدها، وإلى إحدى منظمات أصحا، العمل إلى المبادرات الموجهة 

 تحسين العالقات الصناعية لمستثمريها في الخارج على السواء.

نتيجة لجهود الحكومة المتضافرة، وقع اتحاد أصحا، العمل في كوريا مذكرات تفاهم مع منظمة 

األجنبية التي  المستثمرين األجانب في كوريا، وذلك بهدف إقامة عالقات صناعية سلمية في الشركات

تُمارس األعمال في كوريا. كما يقدم اتحاد أصحا، العمل في كوريا خدمات استشارية لهذه الشركات، 

عند حدوث أي نزاعات صناعية، للتوسط في النزاعات بالوسائل السلمية. )اتحاد أصحا، العمل في 

 كوريا، جمهورية كوريا(

ر الحدود من أجل إقامة عالقات صناعية تبادل الخبرات عب أهميةوأشارت جهة مجيبة إلى 

 جيدة في البلدان المضيفة وبلدان المقار.

تيح فرصة للتعاطي معها من أجل توحيد المصالح. ]ترجمة يالشركات األم  ]مقار[وجود نقابات في 

 غير رسمية[ )االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، البحرين(

إلى حدوث تطورات مهمة بخصوص اتفاقات  29 وعلى غرار ذلك، أشارت الجهات المجيبة

 المفاوضة الجماعية.

عموم نيبال ]نجح، في العديد من الحاالت، في ضمان[ حقوق أعضائه في نقابات عمال إن اتحاد 

المنشآت ]من خالل[ الحركات العمالية والحوار .... وقد أدى ذلك أيضا  إلى وضع ]اتفاقات[ أكثر 

 ، نيبال(عموم نيبال اتحاد نقابات عمالوأفضل ]للمفاوضة الجماعية[. )

إن ]إحدى المنشآت متعددة الجنسية[ هي التي أبرمت أحد االتفاقات الجماعية القليلة التي تنطبق حاليا  

 على بعض فئات المستخدمين في صناعة المالبس. )اتحاد سيالن ألصحا، العمل، سري النكا(

بية اإليجابية المحتملة: في الصين، أصبح إلى اآلثار الجان 60وأشارت إحدى منظمات العمال

داخل إحدى المنشآت متعددة الجنسية الكبيرة  1006النجاح المحرز في إنشاء نقابة عمالية في عام 

معلما  مرجعيا  بالنسبة إلى المنشآت متعددة الجنسية األخرى لمحاكاة هذه  ،العاملة في الصين

 الممارسة.

اعتبرت االتفاقات اإلطارية العالمية التي جرى  62 المجيبةكما أن العديد من منظمات العمال 

التفاوض عليها بين المنشآت متعددة الجنسية واالتحادات النقابية العالمية، بمثابة فرصة لتعزيز 

 العالقات الصناعية في جميع البلدان التي تعمل فيها المنشآت متعددة الجنسية.

ا]ت[ دولية واتفاقا]ت[ إطارية عالمية وبرتوكوال]ت[. وقعت بعض ]المنشآت متعددة الجنسية[ اتفاق

 )االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه، إندونيسيا(

يجب أن يكون هناك إطار لتنظيم سلوك المنشآت متعددة الجنسية، مثال  معايير منظمة العمل الدولية 

ة في الميدان االقتصادي وإعالن وقوانين غير ملزمة تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمي

المبادئ الثالثي لمنظمة العمل الدولية، وأيضا  لتعزيز الحوارات االجتماعية على المستوى العالمي، 

 مثال  االتفاقات اإلطارية العالمية، الخ. )االتحاد الياباني لنقابات العمال، اليابان(

———— 
وزارة العمالة، حكومة أستراليا؛ االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ االتحاد الكمبودي ألصحا، العمل ورابطات    22

مل والعمالة، حكومة الفلبين؛ وزارة التجارة والصناعة األعمال؛ الرابطة اإلندونيسية ألصحا، العمل؛ وزارة الع

 والعمل، حكومة ساموا.
 اتحاد نقابات عمال عموم نيبال؛ اتحاد سيالن ألصحا، العمل، سري النكا.   29
 اتحاد نقابات عمال عموم الصين.   60
حاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ المجلس األسترالي لنقابات العمال؛ االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه؛ ات   62

 االتحاد الياباني لنقابات العمال؛ اتحاد العمال الباكستاني؛ االتحاد الحكومي للعالقات بين المنشآت والعمال من تايلند.
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 مجاالت أخرى 4-2-2

، معلومات القسمالعمل ومنظمات العمال، في هذا قدمت بعض الحكومات ومنظمات أصحا، 

 عن المجاالت األخرى التي اعتبرتها ذات أهمية، لكنها ال ترد في إعالن المنشآت متعددة الجنسية.

إلى أهمية االقتصاد األخضر، ال سيما في البلدان والمدن  61وقد أشارت إحدى الحكومات

، الذي يشمله إعالن المنشآت المهنيتين ة والصحةالمتضررة بشدة من التلوث، وربطته بمجال السالم

 متعددة الجنسية.

إلى أهمية إيجاد ثقافة للتعاون في مكان العمل. بينما  61وأشارت إحدى منظمات أصحا، العمل

إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت متعددة الجنسية في الجهود التي تُبذل  62أشارت أخرى

أهيل إثر الكوارث الطبيعية، والمثال اإليجابي الذي تُقدمه للشركات لتحقيق االنتعاش وإعادة الت

 المحلية.

ووصفت إحدى منظمات العمال العقبات التي واجهتها في الحصول على مقعد على طاولة 

 المشاورات الثالثية.

كان ...،  1021في النظام الثالثي الذي أنشئ مؤخرا  في إطار قانون عالقات العمل واالستخدام لعام 

على مؤتمر عمال ساموا أن يخوض غمار النضال لكي يعترف به هذا النظام. ويوشك مؤتمر عمال 

ساموا حاليا  على الحصول على عضوية المنتدى الثالثي، ]لكن ال يزال يتعين عليه[ حضور أول 

 اجتماع له. )مؤتمر عمال ساموا، ساموا(

ووصفت الحمالت التي نظمتها فيما  وأثارت إحدى منظمات العمال مسألة التهر، الضريبي،

 يتعلق بهذه المسألة، وأوضحت أهميتها في تحقيق الهدف العام إلعالن المنشآت متعددة الجنسية.

مع أننا نسلم بأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية ال يتناول ]مسألة التهر، الضريبي[ بصورة مباشرة، 

عن طريق عناية الصك بالمبادئ التوجيهية للسياسة إال أن هذه المسألة تُعالج معالجة غير مباشرة 

االجتماعية التي تسعى إلى ضمان أن تتصرف المنشآت متعددة الجنسية بطريقة تعزز النمو 

 االقتصادي والتنمية االجتماعية ]في بلد العمليات[. )المجلس األسترالي لنقابات العمال، أستراليا(

ئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية ال تكتسي على أن مباد 62وشددت ثالث منظمات للعمال

أهمية بالنسبة إلى المنشآت متعددة الجنسية وحدها، بل أيضا  بالنسبة إلى جميع الشركات على امتداد 

 .واإلمداد سالسل التوريد

 الحوار والتشاور 4-3
 "هل توفر منظمتكم في بلدكم ممثال  رسميا  أو مكتبا  يعمل كمركز اتصال لممثلي 

 شآت متعددة الجنسية األجنبية، أو للنظراء في البلدان األخرى بخصوص المن
 سلوك المنشآت متعددة الجنسية؟"

 هل تعقد منظمتكم في بلدكم أي مشاورات مؤسسية بشأن أنشطة المنشأة 
 متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية أو الحكومات 

 أو منظمات أصحا، العمل أو منظمات العمال؟"

 فة إلى المشاورات المؤسسية، هل نظمت منظمتكم أي لقاءات إضا
 في السنوات األخيرة تتناول المجاالت التي يشملها 

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟"

لهيئات لجميع ا وقد أشارت الردود المتلقاة إلى مستوى كبير من التواصل والتفاعل الرسميين

 المكونة مع المنشآت متعددة الجنسية.

———— 
 وزارة القوى العاملة، حكومة إندونيسيا.   61
 اتحاد منشآت الصين.   61
 اتحاد سيالن ألصحا، العمل، سري النكا.   62
 تحاد العمال األحرار، الفلبين؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ اتحاد العمال الباكستانيين.ا   62
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 الحكومات 4-3-1

في المائة من الحكومات المجيبة وجود ممثلين رسميين أو مكتب خاص يعمل  27أكدت نسبة 

كمركز اتصال لممثلي المنشآت متعددة الجنسية األجنبية. وفي العديد من البلدان، تقع هذه المسؤولية 

تسهيله. وهذه هي أو الهيئات المماثلة المكرسة لتشجيع االستثمار و اتعلى عاتق مجالس االستثمار

جزر كوك )مجلس األعمال والتجارة واالستثمار( و الحال بالنسبة إلى بنغالديش )مجلس االستثمار(

وسري النكا )مجلس االستثمار( وكمبوديا )مجلس تنمية كمبوديا، الذي يتألف من مجلس االستثمار 

لك، أنشأت إندونيسيا في الكمبودي والمجلس الكمبودي للمنطقة االقتصادية الخاصة(. وعلى غرار ذ

مركزا  موحدا  لتقديم الخدمات في المجلس اإلندونيسي لتنسيق االستثمار. وفي حاالت  1022عام 

تونغا، تقع هذه المسؤولية على عاتق وزارات العمل أو التجارة أو مملكة لبنان وقطر وساموا و

لية تضطلع بها لجنة مركز في اليابان، فهي مسؤوأما التبادل التجاري أو الشؤون الخارجية. 

وهي الهيئة االستشارية لمركز االتصال الوطني الياباني لدى منظمة  -االتصال الوطني اليابانية 

التي تتكون من اتحاد قطاعات األعمال في اليابان  - 66التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

لذي يمثل وزارة الشؤون الخارجية واالتحاد الياباني لنقابات العمال ومركز االتصال الوطني )ا

 ووزارة الصحة والعمل والرفاه ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة(.

وتشمل البلدان التي أفادت بعدم توفر مراكز اتصال لممثلي المنشآت متعددة الجنسية األجنبية 

مع الغرف البحرين والصين ومنغوليا. وأجابت جمهورية كوريا بأن لديها مراكز اتصال  ،لديها

التجارية األجنبية الرئيسية. وفي حاالت ميانمار ونيبال والفلبين، لم تتوفر معلومات عن هذا 

 الموضوع.

في المائة من الحكومات المجيبة أن لديها ممثال  رسميا  أو مكتب اتصال  19وذكرت نسبة 

وفي العديد  67.يةإلجراء المشاورات مع الحكومات األجنبية بخصوص أنشطة المنشآت متعددة الجنس

من الحاالت، كان مركز االتصال هو نفس الوزارة أو المؤسسة التي تعمل بمثابة مركز اتصال 

لممثلي المنشآت متعددة الجنسية األجنبية. وجاء رد البحرين والصين وإندونيسيا ومنغوليا بالنفي. 

إلى عدم توافر معلومات  وأشارت بنغالديش وميانمار ونيبال والفلبين وجمهورية كوريا وسري النكا

 بهذا الشأن.

نها تجري أيضا  مشاورات مؤسسية بشأن إفي المائة من الحكومات المجيبة  22وقالت نسبة 

نشاط المنشأة متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية، وغيرها من الحكومات ومنظمات 

 62.ي أو تخصيصيأصحا، العمل ومنظمات العمال، وإن كان معظمها على أساس غير رسم

هناك قنوات لالتصال أنشئت من خالل مؤسسة العمل الكورية والهيئات االستشارية للشركات ذات 

االستثمار األجنبي من أجل توضيح سياسات كوريا في مجال العمل والعمالة واالستماع إلى شكاوى 

طار لكبار المسؤولين إدارة أعمال المنشآت متعددة الجنسية. ]وعلى سبيل المثال[ هناك: اجتماع إف

التنفيذيين للشركات ذات االستثمار األجنبي وتوضيح سياسة العمالة والعمل لفائدة كبار المسؤولين 

التنفيذيين للشركات ذات االستثمار األجنبي واضطالع الغرفة التجارية األمريكية بتنظيم ورشة عمل 

 مل، حكومة جمهورية كوريا(بشأن ]تنمية الموارد البشرية[، الخ. )وزارة العمالة والع

وأشارت إحدى الحكومات المجيبة إلى المشاورات الثالثية بشأن إنشاء آليات أكثر رسمية 

 للحوار الستعراض القوانين والسياسات المتعلقة بعمليات المنشآت متعددة الجنسية.

، إذ من شأن ذلك أن لعل التطور األهم قد تمثل في المشاورات بشأن إنشاء لجنة استشارية ثالثية للعمل

، بما في ذلك منتظمةيؤدي إلى إنشاء آلية رسمية للنظر في التشريعات والسياسات واألنشطة بطريقة 

 بشأن المنشآت متعددة الجنسية. )وزارة الشؤون الداخلية، حكومة جزر كوك(

———— 
إن مراكز االتصال الوطنية المعنية بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن    66

منضمة لتعزيز المبادئ التوجيهية للمنظمة وتنفيذها. المنشآت متعددة الجنسية، هي الوكاالت التي أنشأتها الحكومات ال

وتساعد مراكز االتصال الوطنية المنشآت وأصحا، المصلحة فيها على اتخاذ التدابير المناسبة لمواصلة احترام المبادئ 

ة )يمكن التوجيهية وتوفر منتدى للوساطة والتوفيق لحل القضايا العملية التي قد تنشأ بصدد تنفيذ المبادئ التوجيهي

 (.www.oecd.orgاالطالع على المزيد من المعلومات المتاحة على الموقع اإللكتروني: 
شملت البلدان التي أشارت إلى وجود ممثل رسمي أو مركز اتصال إلجراء هذه المشاورات، كمبوديا وجزر كوك    67

 واليابان وساموا ومملكة تونغا.
 ا واليابان وجمهورية كوريا وساموا.بنغالديش وكمبوديا وجزر كوك وإندونيسي   62
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ونظمت إحدى الحكومات منتدى للحوار على مستوى قطاعات معينة بمشاركة المنشآت 

 الجنسية التي تستمد مصادرها من البلد.متعددة 

بالنسبة إلى قطاع ]األلبسة الجاهزة[، باشر أحد المنتديات الوطنية لالمتثال عمله، حي  تشارك في 

العمل والتجارة. ويشارك في هذا االجتماع ممثلو المشترين والمستثمرين األجانب في  ارئاسته وزارت

 ائهم واقتراحاتهم. )وزارة العمل والعمالة، حكومة بنغالديش(بآر يدلون قطاع األلبسة الجاهزة، الذين

 وأخيرا ، وصفت حكومة واحدة برنامجا  للحوار بشأن االستثمار الموجه إلى الخارج ودعمه.

كل عام، تُرسل فرق الدعم المعنية بإدارة العمل )الحكومة ومؤسسة العمل الكورية والخبراء والبعثات 

التي تزاول فيها عدة شركات كورية أعمالها لعقد دورات إعالمية من أجل  الدبلوماسية( إلى البلدان

زيادة فهم قوانين ونُظم العمل السائدة محليا ، فضال  عن المسؤولية االجتماعية من أجل تشجيع الشركات 

االمتثال لقوانين ونُظم العمل وظروف العمل السائدة محليا  بما يتمشى  عن طريقعلى مزاولة أعمالها 

 مع إعالن المنشآت متعددة الجنسية. )وزارة العمالة والعمل، حكومة جمهورية كوريا(

الهيئات نتائج االستبيان، الواردة في قسم الحوار والتشاور، بالنسبة إلى  1-2يُلخص الشكل 

 المكونة الحكومية.

 الحكومات ،الحوار والتشاور :2-4الشكل 

 

قسمة عدد الردود الحكومية على كل سؤال محدد )"نعم"، "ال"،  ن طريقعمالحظة: جرى حساب النسب المئوية 
في المائة(  21) 11حكومات من أصل  3متاحة"( على العدد اإلجمالي للحكومات المجيبة. مثالً: غير "معلومات 

ركز اتصال حكومة مجيبة أجابت "نعم" على السؤال: "في بلدكم، هل توفر الحكومة ممثالً رسمياً أو مكتباً يعمل كم
 العمال في المنشآت متعددة الجنسية األجنبية؟" ولممثلي المنشآت متعددة الجنسية األجنبية، بما في ذلك ممثل

 مكتبممثل رسمي/ 

لحكومات األجنبية لاتصال 

 بخصوص سلوك المنشآت 

 متعددة الجنسية

ممثل رسمي/ مكتب 

ممثلي المنشآت لاتصال 

متعددة الجنسية األجنبية 

أو العمال في المنشآت 

 متعددة الجنسية األجنبية

 نعم

 ال

معلومات غير 

 متاحة

مشاورات مؤسسية بشأن 

ددة متع أةالمنش نشاط

الجنسية مع المنشآت 

متعددة الجنسية األجنبية 

أو منظمات أصحاب العمل 

 أو منظمات العمال

 األخرى  نشطةاأل

التي جرى تنظيمها، 

المجاالت التي شملها 

 إعالن المنشآت 

 متعددة الجنسية
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 منظمات أصحاب العمل 4-3-2

في المائة من منظمات أصحا، العمل المجيبة إلى أن لديها ممثلين رسميين  16أشارت نسبة 

جزءا  من  ويشكلون(، 1-2الجنسية األجنبية )الشكل  اتصال للمنشآت متعددة بمثابة نقاطيعملون 

 الخدمات االستشارية المنتظمة التي تقدمها ألعضائها.

معظم المنشآت متعددة الجنسية العاملة في سري النكا أعضاء في ]اتحاد أصحا، العمل في سيالن[. 

تئت المنشآت متعددة سنة. وما ف 10أو  10وقد انضم العديد منها إلى عضوية االتحاد منذ أكثر من 

الجنسية تستخدم خدمات الحافظة التي نقدمها إلى أعضائنا. ... وساعد ذلك المنشآت متعددة الجنسية 

ليس فقط على االمتثال لقوانين العمل المحلية، بل أيضا  على أن تكون جزءا  من إحدى منظمات 

 لعمل في سيالن، سري النكا(أصحا، العمل التي تتمتع بروابط إقليمية ودولية. )اتحاد أصحا، ا

في المائة منها ممثال  رسميا  أو مكتبا  يعمل كمركز اتصال  17باإلضافة إلى ذلك، يوجد لدى 

لمنظمات أصحا، العمل من البلدان األخرى فيما يتعلق بسلوك المنشآت متعددة الجنسية من أجل 

 إتاحة تعاون وثيق معها.

نها تجري مشاورات بشأن نشاط إفي المائة(  62من الجهات المجيبة ) كبرىوقالت نسبة 

المنشأة متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية األجنبية أو الحكومة أو منظمات العمال، وإن 

فهي تشمل  ،كان ذلك يتم في معظم األحيان على أساس تخصيصي. وتختلف طرائق هذه المشاورات

ثالثية، كما هي حال غرفة التجارة والصناعة في  في بعض الحاالت، مشاورات وطنية أو ثنائية أو

ليشتي، بينما تتخذ في حاالت أخرى، شكل مؤتمرات ومناقشات لفرق التشاور وحلقات  -تيمور 

دراسية ودورات تدريبية، كما هي حال الرابطة اإلندونيسية ألصحا، العمل، وهي إحدى منظمات 

 أصحا، العمل من إندونيسيا.

تتناولها هذه المشاورات من مواضيع أكثر عمومية إلى التصدي لقضايا  وتختلف القضايا التي

محددة. وتجري الرابطة اإلندونيسية ألصحا، العمل مشاورات لضمان االتساق بين عمليات 

المنشآت متعددة الجنسية والقوانين واللوائح الحكومية. ويتبادل اتحاد أصحا، العمل في سيالن 

أفضل ممارسات المنشآت متعددة الجنسية. ويجري االتحاد  معلومات عن مواضيع من بينها

الكمبودي ألصحا، العمل مشاورات تركز على آليات الحد األدنى لألجور وقانون النقابات. وعلى 

غرار ذلك، تجري غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية مشاورات بشأن الزيادات في الحد األدنى 

ائح السارية، وينظم اتحاد أصحا، العمل في الفلبين أنشطة بناء لألجور وقانون العمل وتنقيحات اللو

 القدرات بشأن قضايا العالقات الصناعية.

في المائة من منظمات أصحا، العمل المجيبة  22وباإلضافة إلى المشاورات، أشارت نسبة 

ته، آثار إلى أنها نظمت أنشطة بشأن مجاالت إعالن المنشآت متعددة الجنسية شملت، من بين ما شمل

والمشاورات مع البلدان األصلية المهمة  69 تكييفات الحد األدنى لألجور في االقتصاد الوطني

وأفضل ممارسات االستخدام  72 واالجتماعات التشاورية بشأن العالقات الصناعية 70لالستثمارات

 واإلمداد ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سالسل التوريد
شأن واستثارة الوعي ب 71

والمشاورات مع كبار  72والمشاورات لمناقشة تشريعات العمل 71 إعالن المنشآت متعددة الجنسية

المستثمرين لتبادل المعلومات عن قضايا العمل والصعوبات القائمة أمام تهيئة بيئة مؤاتية 

 72.لألعمال

  

———— 
 االتحاد الكمبودي ألصحا، العمل ورابطات األعمال.   69
 ليشتي. -غرفة التجارة والصناعة، تيمور    70
 اتحاد أصحا، العمل في باكستان.   72
 اتحاد سيالن ألصحا، العمل، سري النكا.   71
 اتحاد أصحا، العمل في الهند.   71
 والصناعة في نيبال.اتحاد غرف التجارة    72
 اتحاد أصحا، العمل في كوريا.   72
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إلى منظمات  نتائج االستبيان، الواردة في قسم الحوار والتشاور، بالنسبة 1-2ويلخص الشكل 

 أصحا، العمل.

 الحوار والتشاور، منظمات أصحاب العمل :3-4الشكل 

 

قسمة عدد ردود منظمات أصحاب العمل على كل سؤال محدد  عن طريقمالحظة: جرى حساب النسب المئوية 
منظمات  3: متاحة"( على العدد اإلجمالي لمنظمات أصحاب العمل المجيبة. مثالً  غير )"نعم"، "ال"، "معلومات
أجابت "نعم" على السؤال: "في بلدكم،  ،في المائة( منظمة مجيبة ألصحاب العمل 32) 22ألصحاب العمل من أصل 

 هل توفر منظمتكم ممثالً رسمياً أو مكتباً يعمل كمركز اتصال لممثلي المنشآت متعددة الجنسية األجنبية؟"

 منظمات العمال 4-3-3

في المائة( أن لديها مراكز اتصال لممثلي  21ل المجيبة )أكد أكثر من نصف منظمات العما

(. وغالبا  ما توجد مراكز االتصال هذه داخل 2-2عمال المنشآت متعددة الجنسية األجنبية )الشكل 

في الفلبين واالتحاد  األحراردائرة شؤون النقابات أو فروعها، كما هو الشأن في اتحاد العمال 

تحاد نقابات العمال الكورية. وفي حاالت أخرى، يوجد مركز االتصال في الياباني لنقابات العمال وا

منظمات تابعة أو أعضاء، كما يشير إلى ذلك مؤتمر عمال ساموا واتحاد نقابات عموم نيبال. وفي 

العديد من الحاالت، كما يشير إلى ذلك االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه ومؤتمر نقابات 

 -ين ومؤتمر نقابات عموم الهند، فإن مركز االتصال يعمل على مستويات مختلفة العمال في الفلب

 ويعالج مجاالت شتى. -على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي 

]في حالة مؤتمر نقابات العمال في الفلبين[، يعمل رؤساء النقابة المحلية/ في المنشأة كممثلين أو 

الجنسية منظمة فردية ومحددة. كما عيّن ]مؤتمر نقابات  مراكز اتصال في منشآت أجنبية متعددة

اتصال لحقوق اإلنسان وحقوق النقابات ليشارك في المشاورات والمناقشات  مسؤولالعمال في الفلبين[ 

؛ .... السياسية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق النقابات على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي

ممثل رسمي/ مكتب 

منظمات أصحاب لاتصال 

بلدان أخرى العمل من 

 بخصوص سلوك 

 المنشآت متعددة الجنسية

مكتب ممثل رسمي/ 

 ممثلي المنشآتلاتصال 

 متعددة الجنسية األجنبية

 نشاطمشاورات بشأن 

متعددة الجنسية  أةالمنش

مع المنشآت متعددة 

الجنسية األجنبية أو 

 منظمات أصحاب العمل 

 أو منظمات العمال

  ،أخرىمنظّمة  أنشطة

 مجاالت مشمولة 

في إعالن المنشآت 

 متعددة الجنسية

 نعم

 ال

معلومات غير 

 متاحة



 

تعزيز مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية في آسيا والمحيط الهادئ  -2 53  

قع فيها يالعمال مقعدا  في مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الفلبينية التي ويشغل أحد الممثلين عن 

 العديد من المنشآت متعددة الجنسية، إن لم يكن غالبيتها. )مؤتمر نقابات العمال في الفلبين(

مؤتمر نقابات العمال في فيجي، إلى نقص األموال باعتباره قيدا  هي وأشارت نقابة واحدة، 

 مثل مركز االتصال هذا. يعيق إنشاء

وفيما يتعلق بالمشاورات مع منظمات العمال من البلدان األخرى بشأن سلوك المنشآت متعددة 

في المائة من منظمات العمال المجيبة إلى أن لديها مراكز اتصال  21الجنسية، أشارت نسبة 

ظة وجود بعض مخصصة لهذا الغرض. ويختلف هيكل هذه المشاورات وطرائقها، لكن يمكن مالح

األنماط المشتركة. ففي بعض الحاالت، يقع مركز االتصال في وحدة مكرسة للشؤون الدولية داخل 

تجري هذه المشاورات من خالل االتحادات النقابية العالمية،  77،وفي حاالت أخرى 76.نقابة العمال

ة. وأفاد اتحاد العمال أو الشبكة الدولية للنقابات العالمي IndustriALLمن قبيل الشبكة العالمية 

الكمبودي ومؤتمر نقابات عموم الهند بأنهما أجريا مشاورات ثنائية أو متعددة األطراف مع نقابات 

العمال من بلدان شتى. وفي حالة المجلس األسترالي لنقابات العمال، تجري هذه المشاورات عندما 

م شكاوى بشأن سلوك المنشآت متعددة تُعر، منظمات العمال من البلدان األخرى عن شواغلها أو تُقد

أحيانا ، عند االقتضاء، من خالل مركز االتصال الوطني  ىالجنسية الموجودة في أستراليا، وهي تجر

األسترالي المعني بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. وعلى غرار 

إلى أنه يرصد سلوك المنشآت متعددة الجنسية اليابانية،  ذلك، أشار االتحاد الياباني لنقابات العمال

 سيما في الفلبين. ال

في المائة من نقابات العمال المجيبة إلى مشاركتها في المشاورات المتعلقة  27وأشارت نسبة 

بنشاط المنشأة متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية األجنبية أو الحكومات أو منظمات 

ومشاورات بشأن  72وتتراوح هذه المشاورات بين مشاورات بشأن مناقشات عامة أصحا، العمل.

ويشارك المجلس األسترالي لنقابات العمال في مشاورات بشأن القضايا المتعلقة  79.قضايا محددة

بقطاع األعمال وحقوق اإلنسان، مثل تلك المعقودة من خالل مركز االتصال الوطني األسترالي 

ن والتنمية في الميدان االقتصادي. وأفادت نقابات أخرى بأنها شاركت في منظمة التعاو لشؤون

 22.أو الوطني 20مشاورات ثنائية أو ثالثية على المستوى الدولي

في المائة من نقابات العمال المجيبة إلى أنها نظمت أنشطة في  11أشارت نسبة ، وأخيرا  

ي يشملها إعالن المنشآت متعددة الجنسية. السنوات األخيرة تتناول على وجه التحديد المجاالت الت

مثاال  على االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  ساقومن بين هذه المجاالت التي تعتبر األكثر أهمية، 

دوره في تسهيل مشاركة بعض النقابيين في المؤتمرات الدولية واإلقليمية، فضال  عن إسهامه في 

من المظاهرات التي  سلسلةالذين فقدوا عملهم في أعقا،  إعادة إدماج بعض الموظفين المفصولين

. ووصف االتحاد العام لمجالس ونقابات العمال في العراق مؤتمرا  1022جرت في البحرين في عام 

ثالثيا  بشأن الصحة والسالمة. وأشار مؤتمر نقابات العمال في الفلبين إلى أن الحلقة الدراسية الثنائية 

أهمية خاصة  اكتستن والفلبين بشأن المنشآت متعددة الجنسية اليابانية في الفلبين المشتركة بين اليابا

تحقيق العمل الالئق وتعزيز االمتثال لمعايير العمل الدولية من خالل تعزيز وتنفيذ في السعي إلى 

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية والمبادئ التوجيهية للمنشآت متعددة الجنسية، الصادرة عن منظمة

ساعدت على وضع بيان تفاهم مشترك للنقابات اليابانية كما التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ 

العمل والعمالة في المنشآت متعددة الجنسية اليابانية العاملة في الفلبين.  وقائعوالفلبينية بشأن 

مجال التدريب  إلى أهمية تنظيم أنشطة وحوارات في بصورة عامة، 21وأشارت نقابتان عماليتان

 وبناء القدرات لتسوية النزاعات.

———— 
 اتحاد نقابات عموم الصين؛ االتحاد الياباني لنقابات العمال؛ اتحاد العمال األحرار، الفلبين.   76
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ مؤتمر نقابات العمال في فيجي؛ اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية.   77
 العمال الكمبودي؛ مؤتمر نقابات العمال في الفلبين.اتحاد    72
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ اتحاد النقابات الوطنية في سري النكا.   79
 اتحاد نقابات عموم الصين.   20
 مؤتمر نقابات عموم الهند؛ االتحاد العام لعمال سلطنة عمان؛ اتحاد العمال األحرار، الفلبين.    22
 ف اتحاد حركة العمال الخمير؛ مؤتمر نقابات عموم الهند.تحال   21
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نتائج االستبيان، الواردة في قسم الحوار والتشاور، بالنسبة إلى منظمات  2-2ويلخص الشكل 

 العمال.

 الحوار والتشاور، منظمات العمال :4-4الشكل 

 

كل سؤال محدد )"نعم"، "ال"،  قسمة عدد ردود منظمات العمال على عن طريقمالحظة: جرى حساب النسب المئوية 
في المائة(  23) 31منظمة من أصل  12متاحة"( على العدد اإلجمالي لمنظمات العمال المجيبة. مثالً: غير " معلومات 

منظمة مجيبة من منظمات العمال أجابت "نعم" على السؤال: "في بلدكم، هل توفر منظمتكم ممثالً رسمياً أو مكتباً يعمل 
  ممثلي عمال المنشآت متعددة الجنسية األجنبية؟"كمركز اتصال ل

 ترويج مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية 4-4
 "هل نظمت منظمتكم في السنوات األخيرة أي أنشطة أو اتخذت أي مبادرات 

 سعت إلى ترويج مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟"

 اتخذت أي مبادرات "إذا كان الرد باإليجا،، هل ُنظمت هذه األنشطة أو 
 ل ـا، العمـات أصحـات أو منظمـع الحكومـتركة مـورة مشـ( بص2)

 ( بصورة مشتركة مع النظراء 1أو منظمات العمال أو بحضورها؛ )
 ( بمساعدة منظمة العمل الدولية؟"1من البلدان األخرى؛ )

 "هل قامت منظمتكم، أو كلفت جهة ما، بإعداد أي مواد ترويجية 
 إعالن المنشآت متعددة الجنسية وتوفيرها  بشأن مبادئ

 للجمهور باللغات المتداولة في بلدكم؟"

في المائة من الجهات المجيبة إلى أنها نظمت أنشطة ترويجية  22بشكل عام، أشارت نسبة 

 21في المائة من منظمات أصحا، العمل و 20في المائة من الحكومات و 22نسبة  :بشكل أو بآخر

مكتب ممثل رسمي/ 

منظمات العمال لاتصال 

من بلدان أخرى 

 بخصوص سلوك 

 المنشآت متعددة الجنسية

 مكتبممثل رسمي/ 

 ممثلي العمال لاتصال 

في المنشآت متعددة 

 جنبيةالجنسية األ

 ،أخرىمنظّمة  أنشطة

 مشمولة فيمجاالت 

 إعالن المنشآت 

 متعددة الجنسية

 مشاورات بشأن 

متعددة المنشأة ط انش

مع المنشآت الجنسية 

متعددة الجنسية 

أو منظمات  األجنبية

أصحاب العمل أو 

 منظمات العمال

 نعم

 ال

معلومات غير 

 متاحة
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الجهات هذه (. وأشار أكثر من نصف 2-2)الجدول  أجابت "نعم" ،ظمات العمالفي المائة من من

المجيبة إلى أنها نظمت أنشطة بمساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، وذكر أكثر من ثلثي هذه 

الجهات انها نظمت هذه األنشطة بصورة مشتركة مع الحكومات أو المنظمات األخرى، في حين أفاد 

بأنه جرى تنظيمها بصورة مشتركة مع الحكومات أو المنظمات من البلدان أكثر من النصف 

 األخرى.

 األنشطة التي نظمتها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال  :4-4الجدول 
 مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية لترويجأو المبادرات التي اتخذتها 

 متاحةغير معلومات  ال نعم الكيان

 24% 35% 41% ماتالحكو

 0% % 50 50% منظمات أصحا، العمل

 3% 53% 43% منظمات العمال

 الحكومات 4-4-1

نظمت سبع حكومات أنشطة أو نفذت مبادرات لترويج مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية. 

في المائة من هذه الحكومات إلى أنه جرى تنظيم هذه األنشطة بصورة مشتركة  26وأشارت نسبة 

في المائة أنه جرى  19ع منظمات أصحا، العمل أو منظمات العمال أو بحضورها، وذكرت نسبة م

في المائة بأنه  72تنظيمها بصورة مشتركة مع الحكومات من البلدان األخرى، في حين أفادت نسبة 

 جرى تنظيمها بمساعدة منظمة العمل الدولية.

وزراء العمل والعمالة في  وبخصوص موضوع السالمة والصحة، ذكرت أستراليا أن

، على تحسين مسائل السالمة والصحة في 1022مجموعة العشرين وافقوا، أثناء رئاستها في عام 

. وأشارت بنغالديش إلى اشتراكها في واإلمداد ممارسات قطاع األعمال وال سيما في سالسل التوريد

 بس الجاهزة.مختلف المشاريع المتعلقة بتحسين سالمة المباني في قطاع المال

وفيما يتعلق بالعالقات الصناعية، أشارت جمهورية كوريا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى 

المنشآت متعددة الجنسية ومستخدميها من أجل تحسين عالقات العمل في المناطق االقتصادية الحرة، 

الجنسية في عام مع المنشآت متعددة  فضال  عن الترويج التفاق خاص للمفاوضة الجماعية ُوقعّ 

1022. 

وفيما يتعلق بترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية ككل، أشارت أستراليا إلى أنها أيدت 

أثناء اجتماع المؤتمر األوروبي اآلسيوي لوزراء العمل والعمالة. وأفادت  الصك إعالنا  بشأن ترويج

 للشركات وسالسل التوريداليابان بأنها شاركت في حلقة دراسية بشأن المسؤولية االجتماعية 

، التي استضافها المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية. ونظمت جمهورية كوريا حلقات واإلمداد

دراسية لفائدة المنشآت متعددة الجنسية المستثمرة في الخارج، حي  روجت مبادئ إعالن المنشآت 

شأن المبادئ التوجيهية لألمم متعددة الجنسية. وأشارت قطر إلى أنها استضافت منتدى إقليميا  ب

المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، حي  روج أيضا  بصورة غير مباشرة مبادئ إعالن 

 المنشآت متعددة الجنسية.

وأشارت ست حكومات من بين الحكومات المجيبة، إلى أنها قامت، أو كلفت جهة ما، بإعداد 

ت متعددة الجنسية. وعلى سبيل المثال، اضطلعت كمبوديا مواد ترويجية بشأن مبادئ إعالن المنشآ

 وإندونيسيا بإعداد مواد تتعلق بإعالن المنشآت متعددة الجنسية أو ترجمتها.

 منظمات أصحاب العمل 4-4-2

أفادت إحدى عشرة منظمة من منظمات أصحا، العمل المجيبة بأنها نظمت أنشطة لترويج 

في المائة من هذه المنظمات إلى  71الجنسية. وأشارت نسبة  مجاالت إعالن المنشآت متعددةمختلف 

في المائة منها بصورة  22أنها نظمت أنشطة بصورة مشتركة مع الحكومات أو منظمات العمال، و

 في المائة منها بمساعدة المكتب. 16مشتركة مع منظمات أصحا، العمل من البلدان األخرى، و
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تهدف الشركات الصينية التي تستثمر في أفريقيا، ونظم اتحاد منشآت الصين اجتماعات تس

بالشراكة مع منظمات أصحا، العمل من النرويج، من أجل تعزيز ممارسات قطاع األعمال 

المسؤولة. وأجرى اتحاد التجارة وأصحا، العمل في فيجي دراسة استقصائية بشأن المسؤولية 

ت متعددة الجنسية. وتعاونت منظمة االجتماعية للشركات، باالستناد إلى مبادئ إعالن المنشآ

أصحا، العمل في منغوليا مع اتحاد أصحا، العمل في هولندا لتنظيم تدريب يهدف إلى ترويج 

مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية. وتقاسم اتحاد أصحا، العمل في باكستان خبرته في ترويج 

ا في ذلك أثناء منتدى األعمال المشترك إعالن المنشآت متعددة الجنسية مع قطاع السلع الرياضية، بم

 (. 2-2بين باكستان واليابان )اإلطار 

  1-4اإلطار 

 وظائف أكثر وأفضل من خالل ممارسات العمل المسؤولة في باكستان: 

 تعزيز العمل الالئق في قطاع تصنيع السلع الرياضية في سيالكوت

 200قتصاد الباكستاني. وتستمد أكثر من أدت صناعة السلع الرياضية دورا  رئيسيا  في االلطالما 

مصنع من المصانع التي  1 000عالمة تجارية رياضية من مختلف أرجاء العالم منتجاتها من نحو 

تتخذ سيالكوت مقرا  لها والتي تُصنِّع السلع الرياضية لغرض التصدير. ويشمل المشترون أبرز 

لمناسبات الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم العالمات التجارية العالمية والجهات الموردة في ا

 لكرة القدم واأللعا، األولمبية.

وفي حين تراجع انتشار عمل األطفال في مصانع كرة القدم في سيالكوت، ال تزال ثمة تحديات 

 قائمة أمام معالجة مواطن العجز في العمل الالئق في هذا القطاع. واستنادا  إلى الجهود السابقة التي

بذلتها منظمة العمل الدولية في محاربة عمل األطفال، استُهل مشروع بدعم من حكومة اليابان بهدف 

زيادة اإلسهام اإليجابي لالستثمار األجنبي المباشر والمنشآت متعددة الجنسية إلى أقصى حد لضمان 

ن طريق تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في باكستان. ويعالج مشروع "وظائف أكثر وأفضل ع

ممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا " الحاجة إلى تعزيز ممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا  في 

صفوف المنشآت متعددة الجنسية ومورديها المباشرين، ويهدف أيضا  إلى النهوض بالعمل الالئق في 

 كوت.صناعة السلع الرياضية وذلك بالعمل مع المنشآت متعددة الجنسية العاملة في سيال

، نُظمت عدة حلقات دراسية الستثارة 1022ومنذ استهالل هذا المشروع في آ،/ أغسطس 

الوعي بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية في كراتشي وسيالكوت. ويشمل ذلك مناظرة للمديرين 

بعنوان "نحو االمتثال وأكثر: إشراك المنشآت متعددة الجنسية  1026التنفيذيين في آ،/ أغسطس 

شركات الوطنية في برنامج األعمال المسؤولة اجتماعيا  لتعزيز وظائف أكثر وأفضل"، حضرها وال

 مدير تنفيذي. 200ممثال  عن قطاع األعمال، بمن فيهم أكثر من  210زهاء 

وفي سيالكوت، أُجريت دراسة استكشافية لتحديد التحديات التي تطرحها العمالة والعمل في 

تكشاف األدوار التي تضطلع بها المنشآت متعددة الجنسية في النهوض صناعة السلع الرياضية واس

بالعمل الالئق في سيالكوت. واستنادا  إلى نتائج هذه الدراسة، اشترك اتحاد أصحا، العمل في باكستان 

وغرفة التجارة والصناعة في سيالكوت ومنظمة العمل الدولية في تنظيم حلقة عمل استشارية في 

لتحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها استحداث وظائف أكثر وأفضل في  ،1026أغسطس  آ،/

المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المنشآت متعددة الجنسية الموردة. وخير دليل على االلتزام 

الذي أبداه مجتمع قطاع األعمال والهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية أن حلقة العمل اختتمت بإبرام 

ق لتشكيل فريق عمل معني بتعزيز األعمال المسؤولة واالمتثال في قطاع تصنيع السلع الرياضية اتفا

في سيالكوت. ويهدف فريق العمل هذا إلى النهوض بالعمل الالئق في قطاع السلع الرياضية من خالل 

ُحددت  إجراء حوار متعدد أصحا، المصلحة واتخاذ إجراءات مشتركة. وتشمل التحديات المعينة التي

العالقات الصناعية وظروف العمل والثغرات  ،بوصفها مجاالت ذات أولوية بالنسبة إلى هذا القطاع

 القائمة في مهارات اليد العاملة.

( دعم الجهود التي يبذلها فريق العمل، ال سيما فيما 1027-1026وستواصل المرحلة الثانية )

تيجيات شتى، من قبيل إتاحة الفرصة للقطاع يتعلق بتنفيذ خطة العمل المشتركة من خالل استرا

الخاص لمواءمة سياساته مع األهداف العامة للعمل الالئق وإعداد دراسة جدوى لفائدة العالمات 

التجارية العالمية والجهات المشترية ومورديها لتنفيذ سياسات العمل المسؤولة اجتماعيا ، وللتصدي 

لعمل الالئق من خالل اتخاذ إجراءات مشتركة بين القطاعين مباشرة لمواطن العجز ذات األولوية في ا

 العام والخاص.

وتعاونت غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية مع الهيئات المكونة األخرى ومنظمة العمل 

الدولية وحكومة اليابان لتعزيز استيعا، مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية في قطاع 

 (.1-2اإللكترونيات )اإلطار 
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 2-4اإلطار 

 وظائف أكثر وأفضل من خالل 

 ممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً في فيتنام

. وهذه الصناعة تقودها في فيتنام أصبحت اإللكترونيات أكبر صناعة موجهة نحو التصدير

عامل في أكثر من  120 000بصورة رئيسية المنشآت متعددة الجنسية الكبرى، وهي تستخدم قرابة 

في حين أن فرص عمل جديدة قد نشأت نتيجة االندماج الناجح لفيتنام في نظام اإلنتاج شركة. و 200

العالمي، فثمة قلق متزايد بشأن االنعكاسات على ظروف العمل. ونظرا  إلى األدوار المهيمنة التي 

تضطلع بها المنشآت متعددة الجنسية من حي  تنسيق العمالة وسلسلة القيم، استهلت منظمة العمل 

لدولية، بدعم من حكومة اليابان، مشروع "وظائف أكثر وأفضل من خالل ممارسات العمل المسؤولية ا

، الذي يهدف إلى تعزيز نهج شراكة بين المنشآت متعددة 1022أكتوبر  اجتماعيا " في تشرين األول/

قطاع  الجنسية ومورديها المباشرين بغية المضي قدما  بممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا  في

 اإللكترونيات الفيتنامي.

واستنادا  إلى مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية، يتّبع المشروع نهجا  ذا شقين، هما: )أ( 

تعزيز قدرات الحكومة على إنفاذ قوانينها الوطنية؛ )،( تشجيع ممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا  

عددة الجنسية. وسيجري تعزيز االمتثال في مكان بما يتمشى مع مبادئ إعالن المنشآت مت ،منشآتفي ال

العمل وثقافة اإلدارة السديدة داخل المنشآت، بما في ذلك من خالل تحسين الحوار االجتماعي، 

باالستناد إلى سائر مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية في فيتنام. كما ينظر المشروع في الطريقة 

لمنشآت متعددة الجنسية في مجال العمل واألعمال في ظروف العمل التي يُمكن أن تُؤثر بها ممارسات ا

الستخالص المبادئ التوجيهية التي يمكن أن  ، وتجمع األمثلة النموذجية عن حسن الممارساتالمحلية

يستند إليها أصحا، المصلحة الرئيسيين في فيتنام لصياغة خطة عمل مستقبلية ملموسة. باإلضافة إلى 

لمكونات المهمة للمشروع في منتديات الحوار بين بلد المنشأ والبلد المضيف، التي من ذلك، يتمثل أحد ا

شأنها أن تُسهم في وضع نموذج فعال للشراكة بين البلدان المستثمرة وفيتنام، مما يؤدي إلى خلق وضع 

 يعود بمنفعة متبادلة على الطرفين.

ل الستثارة الوعي في الشمال وكذلك ومنذ استهالل المشروع، جرى تنظيم سلسلة من حلقات العم

ممارسات  للوقوف علىفي الجنو،، حي  توجد مقرات مصانع اإللكترونيات. وأجريت دراستان 

العمالة والعمل في قطاع اإللكترونيات واستكشاف األدوار التي يُمكن أن تضطلع بها المنشآت متعددة 

والتوصيات إسهامات في تنظيم حوار الجنسية في استحداث وظائف أكثر وأفضل. وشكلت النتائج 

بعنوان "زيادة تأثير االستثمار  1026سياسي رفيع المستوى قائم على البينات في أيلول/ سبتمبر 

األجنبي المباشر وعمليات المنشآت متعددة الجنسية في التنمية والعمالة في القطاع اإللكتروني الفيتنامي 

من خالل اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ واتفاقات التجارة  في سياق التكامل العالمي األوسع لفيتنام

 الحرة".

ومع دخول هذا المشروع عامه الثاني، فإنه سيركز على تنفيذ المجاالت ذات األولوية المحددة 

في الحوار السياسي )خطة العمل المشتركة(، مع التركيز بشكل خاص على منهجية تحديد المخاطر 

تيش العمل. ويسعى المشروع أيضا  إلى اإلسهام في إنشاء منتدى للحوار الوطني وبناء قدرات هيئات تف

 االستثمار األجنبي المباشر.بلتعزيز االمتثال في القطاعات الموجهة 

وأعدت خمس منظمات مواد ترويجية بشأن إعالن المنشآت متعددة الجنسية. ومن بين هذه 

في فيجي على وضع دليل بشأن المسؤولية المنظمات، يعكف اتحاد التجارة وأصحا، العمل 

االجتماعية للشركات استنادا  إلى مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية. وقامت منظمات أخرى 

 بتوزيع أدلة بشأن العالقات الصناعية والتعليم والتدريب المهنيين وتعزيز تكافؤ فرص العمل.

 منظمات العمال 4-4-3

عشر ردا  من ردودها إلى أنها قامت بتنظيم أنشطة لتعزيز  أشارت منظمات العمال في ثالثة

في المائة من هذه المنظمات تنظيم  22مجاالت إعالن المنشآت متعددة الجنسية. وتولت نسبة مختلف 

في المائة منها  61أنشطة بصورة مشتركة مع الحكومات أو منظمات أصحا، العمل، و

في المائة منها بمساعدة المكتب  61األخرى، و مشتركة مع منظمات العمال من البلدان بصورة

 (.2-2)الشكل 

وورد ذكر مجموعة من األنشطة، بما فيها تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل ودراسات 

استقصائية. وأشارت المنظمات المجيبة إلى أن هذه األنشطة أدت إلى استثارة الوعي بمبادئ إعالن 



 

آسيا والمحيط الهادئ -تنمية والعمل الالئق المنشآت متعددة الجنسية وال  58 

 21 ت منظمتا العمال المجيبتان من إندونيسياكالمنظمات، شار المنشآت متعددة الجنسية. ومن بين هذه

العالمية. وشارك مؤتمر نقابات  واإلمداد تنظيم أنشطة تتصل بحقوق العمل في سالسل التوريد في

العمال في الفلبين في دورة تدريبية نظمها المكتب بشأن الموضوع ذاته، ودورة تدريبية بخصوص 

في الفلبين  األحرارالمنشآت متعددة الجنسية. ونظم اتحاد العمال مسألة العالقات الصناعية في 

واتحاد النقابات الوطنية في سري النكا حلقات عمل بشأن مسألة الحرية النقابية في المنشآت متعددة 

الجنسية. واشترك مؤتمر عمال ساموا في برنامج للقضاء على ممارسات عمل األطفال. ونظمت 

 ي لبنانمنظمة العمال المجيبة ف
أنشطة شتى ترمي إلى توضيح مبادئ إعالن المنشآت متعددة  22

  الجنسية، بالشراكة مع أحد االتحادات النقابية العالمية.

وشاركت مختلف الجهات المجيبة في أنشطة متعلقة بأنشطة المنشآت متعددة الجنسية في 

ات المنشآت متعددة الخارج. وأجرى اتحاد نقابات عموم الصين دراسات استقصائية عن عملي

 الجنسية الصينية في الخارج بخصوص العالقات الصناعية
. وفيما يخص مسألة ظروف العمل، 22

عرض اتحاد نقابات العمال الكورية تجربته المكتسبة في تنظيم احتجاج يتعلق بسلوك منشآت 

مال ومؤتمر نقابات جمهورية كوريا العاملة في الخارج. وأخيرا ، أشار االتحاد الياباني لنقابات الع

العمال في الفلبين إلى تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتنظيم حلقة دراسية ثنائية تستهدف تعزيز العمالة 

 والعالقات الصناعية في المنشآت متعددة الجنسية.

وبخصوص المواد الترويجية، وضعت ثالث منظمات مواد تتناول إعالن المنشآت متعددة 

د النقابات الوطنية في سري النكا بتوزيع كتيب عن تشريعات العمل المحلية الجنسية. واضطلع اتحا

 على العاملين في المنشآت متعددة الجنسية في مناطق التجارة الحرة في سري النكا.

 لمحة عامة عن األنشطة والمبادرات التي شاركت في تنظيمها  :2-4الشكل 
 الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

 

مالحظة: يمثل هذا الرسم البياني الوتيرة التي تولت بها كل مجموعة من مجموعات الهيئات المكونة تنظيم األنشطة 
بحضور مجموعات هيئات مكونة أخرى، و/أو باالشتراك مع نظراء من بلدان  واتخاذ المبادرات باالشتراك مع/

ب النسب المئوية على أساس عدد الردود اإليجابية )"نعم"( أخرى، و/أو بمساعدة من منظمة العمل الدولية. وجرى حسا
لكل هيئة مكونة أشارت إلى أنها نظمت أنشطة أو اتخذت مبادرات في السنوات األخيرة، سعياً إلى تعزيز مبادئ إعالن 

 المنشآت متعددة الجنسية.

———— 
 اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية؛ االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه.   21
 االتحاد العمالي العام في لبنان.   22
وأفريقيا للقادة  نظم اتحاد نقابات عموم الصين، بمشاركة منظمة العمل الدولية، حلقة دراسية مشتركة بين الصين   22

. وضمت الحلقة الدراسية المنشآت متعددة الجنسية الصينية والقادة النقابيين من تسعة بلدان 1022النقابيين في أيار/ مايو 

 أفريقية، حي  ركزت على عالقات العمل ودور نقابات العمال.

 الحكومات

 منظمات أصحا، العمل

 منظمات العمال

 بمساعدة 

 منظمة العمل الدولية
 ظراء باالشتراك مع ن

 من بلدان أخرى
باالشتراك مع/ بحضور 

 هيئات مكونة أخرى
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 معلومات أخرى 4-2
 ق بتعزيز إعالن "يُرجى تقديم أي معلومات أخرى ترونها ذات أهمية فيما يتعل

 المنشآت متعددة الجنسية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي."

أتاح االستبيان للهيئات المكونة الثالثية فرصة لتقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بتعزيز 

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال  من 26 وأهابت عدة جهات مجيبة

بالمكتب وهيئاته المكونة بذل المزيد من الجهود لتعزيز إعالن المنشآت متعددة الجنسية في آسيا 

والمحيط الهادئ. وإلى جانب تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل وغيرها من أنشطة استثارة 

 الوعي، اقترحت بعض الجهات المجيبة
المعارف بشأن تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية تقاسم  27

إلى أن ثمة نقصا  في المعلومات عن  22في مختلف البلدان. كما أشار عدد قليل من الجهات المجيبة

أنشطة المنشآت متعددة الجنسية، وأن من شأن إجراء المزيد من البحوث أن يساعد على تقييم األثر 

 ية في االقتصادات وأسواق العمل المحلية.الذي تخلفه المنشآت متعددة الجنس

يمكن ]للمكتب[ أن ينظر أيضا  في وضع آلية استشارية ثالثية لتقييم األثر الذي تخلفه المنشآت متعددة 

الجنسية ومساعدة الحكومات ورابطات أصحا، العمل على السواء على تطوير أسلو، لرصد آثار 

ات لديها على المستوى الوطني والقطاعي ومستوى المنشأة المنشآت متعددة الجنسية ونُظم تقديم الخدم

 )مجلس أصحا، العمل الهندي، الهند(

وذكر اتحاد أصحا، العمل في الهند أنه بينما تعتبر المنشآت متعددة الجنسية شركات عبر 

 وطنية كبرى، فإن بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضطلع أيضا  بأنشطة متعددة الجنسية.

ن أن االستبيان لم يشر إلى عملية استعراض إعالن المنشآت متعددة الجنسية، التي وبالرغم م

فقد  29،وهي قيد التنفيذ، 1026العمل الدولي قرارا  بشأنها في آذار/ مارس  مكتباتخذ مجلس إدارة 

 فيأشارت هيئتان مكونتان صراحة إلى هذه العملية في ردودهما. وأشارت منظمة أصحا، العمل 

أن أصحا، العمل في اليابان "يوافقون على تحدي  إعالن المنشآت متعددة الجنسية ال  إلىاليابان 

غير، من دون إدخال آليات جديدة"، في حين اعتبر المجلس األسترالي لنقابات العمال أنه من 

العالمية نقطة تركيز وأن تؤدي عملية واإلمداد الضروري أن يشكل موضوع سالسل التوريد 

إلى "مراجعة وتنشيط" آلية التفسير والشكاوى الواردة حاليا  في إعالن المنشآت  يضا  أ االستعراض

 متعددة الجنسية.

وأعربت الجهات المجيبة أيضا  عن قلقها إزاء تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية في بلدانها. 

ددت بسحب وأشار مؤتمر نقابات العمال في فيجي إلى أن بعض المنشآت متعددة الجنسية قد ه

استثماراتها من البلد ونقل أنشطتها إلى الخارج. ولزيادة فعالية تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية، 

إنفاذ مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية من خالل  90اقترحت منظمتان من منظمات العمال

 التشريعات الوطنية.

 

———— 
غالديش؛ اتحاد التجارة وأصحا، العمل في االتحاد العام لنقابات عمال البحرين؛ وزارة العمل والعمالة، حكومة بن   26

اتحاد أصحا، العمل فيجي؛ مجلس أصحا، العمل في الهند؛ حكومة إندونيسيا؛ االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه؛ 

د في اليابان؛ االتحاد العمالي العام في لبنان؛ مؤتمر نقابات العمال في ماليزيا؛ منظمة أصحا، العمل في منغوليا؛ اتحا

غرف التجارة والصناعة في ميانمار؛ اتحاد أصحا، العمل في باكستان؛ اتحاد العمال الباكستانيين؛ غرفة التجارة 

والصناعة في ساموا؛ مؤتمر عمال سيالن )سري النكا(؛ رابطة الخدمات العامة )منظمة العمال في مملكة تونغا(؛ غرفة 

 التجارة والصناعة في فيتنام.
 يا؛ مؤتمر عمال ساموا؛ غرفة التجارة والصناعة في فيتنام.حكومة إندونيس   27
مجلس أصحا، العمل الهندي؛ االتحاد العمالي العام في لبنان؛ اتحاد أصحا، العمل في كوريا؛ غرفة التجارة    22

 والصناعة في فيتنام.
اته إلى مجلس اإلدارة في من المقرر أن يقدم الفريق العامل التخصيصي الثالثي التابع لمجلس اإلدارة، توصي   29

 .1027مارس  آذار/
 االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال الرفاه؛ اتحاد العمال الباكستانيين.   90
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 ةـمالحظـات ختامي
 

متلقاة من الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال يدل العدد المرتفع للردود ال

على اهتمام هذه الجهات بالفرص والتحديات الناشئة عن االستثمار  ،في إقليم آسيا والمحيط الهادئ

األجنبي المباشر وعمليات المنشآت متعددة الجنسية فيما يتعلق بالعمل الالئق والتنمية الشاملة 

 والمستدامة.

ن المنشآت متعددة الجنسية التي ُحددت باعتبارها تكتسي أهمية على نحو موحد ومجاالت إعال

في المائة بالنسبة  22هي التدريب ) ،تقريبا  بالنسبة إلى الجهات المجيبة من مختلف الهيئات المكونة

بالنسبة إلى  21في المائة بالنسبة إلى منظمات أصحا، العمل و 21إلى الحكومات، مقارنة بنسبة 

في المائة  21في المائة و 77في المائة و 21وظروف العمل ) واإلعاناتمات العمال( واألجور منظ

تواترا  في المتوسط بالنسبة إلى الفئات المذكورة على التوالي(. كما شكل التدريب أكثر المجاالت 

 في المائة من الجهات المجيبة(. 22الثالث جميعها )حظي باختيار 

تعلق باألهمية التي أضفتها الجهات المجيبة من مختلف الهيئات ولوحظت تباينات فيما ي

في المائة بالنسبة إلى الحكومات مقارنة مع  62المكونة على مجاالت الحرية النقابية وحق التنظيم )

في المائة بالنسبة إلى منظمات العمال(  90في المائة بالنسبة إلى منظمات أصحا، العمل و 22

 في المائة على التوالي(. 91في المائة و 22في المائة و 72والمفاوضة الجماعية )

 متنوعةوذكر العديد من الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال أن لديها آليات 

للحوار والتشاور فيما يتعلق بعمليات المنشآت متعددة الجنسية. وأشارت الردود إلى وجود مستوى 

للحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال مع  كبير من التواصل والتفاعل الرسميين

في المائة من  16في المائة من الحكومات المجيبة و 27المنشآت متعددة الجنسية: أنشأت نسبة 

في المائة من منظمات العمال مركز اتصال للمنشآت متعددة الجنسية  21منظمات أصحا، العمل و

ركز اتصال لجهات نظيرة من بلدان أخرى. ومع ذلك، األجنبية. وقلّما أنشأت الجهات المجيبة م

مشاورات بشأن نشاط المنشأة  ،في المائة على األقل من الجهات المجيبة في كل فئة 20نظمت نسبة 

متعددة الجنسية مع المنشآت متعددة الجنسية األجنبية، أو مع منظمات أصحا، العمل ومنظمات 

 العمال من بلدان أخرى. 

الجهات المجيبة بأنها تولت مؤخرا  تنظيم أنشطة ومبادرات شملت مواضيع  وأفاد قرابة نصف

تستند إلى مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية، ونُظم أكثر من نصف هذه األنشطة والمبادرات 

 بمساعدة منظمة العمل الدولية.

جاال  واسعا  وأشارت المعلومات المستقاة مباشرة من الهيئات المكونة الثالثية إلى أن ثمة م

لزيادة ترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية في آسيا والمحيط الهادئ. وناشدت جهات مجيبة 

عديدة، بما فيها جهات مجيبة من الحكومات ومنظمات أصحا، العمل ومنظمات العمال، منظمة 

يط الهادئ العمل الدولية أن تكثف الجهود لترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية في آسيا والمح

2 
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وعبرت عن استعدادها لمضاعفة جهودها الترويجية. وفي هذا السياق، شدد العديد منها على أهمية 

تقاسم المعلومات بشأن تنفيذ إعالن المنشآت متعددة الجنسية في بلدان اإلقليم األخرى لإلسهام في 

وشدد عدد من الجهات تحسين فهم اآلثار التي يمكن أن يخلفها تطبيقه على تحقيق العمل الالئق. 

المجيبة على أهمية وضع أُطر تنظيمية وسياسية مناسبة للمضي قدما  في تطبيق مبادئ إعالن 

المنشآت متعددة الجنسية، وأكدت بعضها الحاجة إلى إجراء بحوث بشأن آثار عمليات المنشآت 

يدة أيضا  على متعددة الجنسية في اقتصادات البلدان المضيفة. وأخيرا ، شددت جهات مجيبة عد

 الحاجة إلى تعزيز أنشطة التوعية ومواصلة بناء القدرات.

حفزت بوضوح التفكير في صفوف الهيئات المكونة لمنظمة  هذه إن عملية جمع المعلومات

العمل الدولية في آسيا والمحيط الهادئ بشأن ما يمكن القيام به لتحسين ترويج إعالن المنشآت متعددة 

 اإلقليم. الجنسية وتطبيقه في
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 إلى الحكومات ومنظمات  ةموجه اتاستبيان - الملحق األول
 أصحاب العمل ومنظمات العمال

 الحكومات

 الوعي بمبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية -1

بلدكم، ما هي مجاالت إعالن المنشآت متعددة مع مراعاة الوضع السياسي واالقتصادي في  2-2

 الجنسية المهمة عندما يتعلق األمر بعمليات المنشآت متعددة الجنسية؟

 تعزيز العمالة 

 تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة 

 األمن الوظيفي 

 التدريب 

  وظروف العمل واإلعاناتاألجور 

 الحد األدنى للسن 

 السالمة والصحة 

 رية النقابية وحق التنظيمالح 

 المفاوضة الجماعية 

 التشاور 

 بح  الشكاوى 

 تسوية النزاعات الصناعية 

 ال شيء 

 :مجاالت أخرى. إذا كان هذا هو الحال، يرجى توضيح ذلك ........................................... 

 التحديات فيها بما أعاله، إليها تمأشر التي المجاالت عن المعلومات من المزيد تقديم يرجى 2-1

 ولماذا. أهمية أكثرها إلى واإلشارة المحددة، والفرص

يرجى بيان المبادرات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المجاالت المشار إليها أعاله )التشريعات  2-1

 والسياسات والتدابير واإلجراءات(.

 الحوار والتشاور -2

 ممثال  رسميا  أو مكتبا  يعمل كمركز اتصال بالنسبة إلى: ،مفي بلدك ،هل توفر الحكومة 1-2

 ؟ المنشآت متعددة الجنسية األجنبيةعمال ممثلي  ... أ-1-2

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 حكومات بلدان أخرى بخصوص سلوك المنشآت متعددة الجنسية؟ ... ، -1-2

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

متعددة الجنسية مع أي مشاورات مؤسسية بشأن أنشطة المنشآت  ،في بلدكم ،هل تجري الحكومة 1-1

 المنشآت متعددة الجنسية األجنبية أو منظمات أصحا، العمل أو منظمات العمال؟

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

 متاحة غير معلومات 
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في السنوات األخيرة  أنشطةالمؤسسية، هل نظمت الحكومة أي باإلضافة إلى هذه المشاورات  1-1

 تتناول المجاالت المشمولة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 المشاورات المؤسسية أو التظاهرات التي تعتبرونها األكثر أهمية وذكر السبب. بيان يُرجى 1-2

 مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية ترويج -3

أو اتخذت أي  أنشطةهل نظمت الحكومة أو أي وكالة حكومية، في السنوات األخيرة، أي  1-2

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟ ترويجمبادرات سعت إلى 

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 أو اتخذت هذه المبادرات: األنشطةإذا كان الرد باإليجا،: هل نُظمت هذه  1-1

 ... باالشتراك مع منظمات أصحا، العمل أو منظمات العمال أو بحضورها؟ أ-1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 ... باالشتراك مع حكومات بلدان أخرى؟ ، -1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 ... بمساعدة من منظمة العمل الدولية؟  ج-1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 يُرجى تقديم أمثلة على هذه األنشطة الترويجية واإلشارة إلى أكثرها نجاحا . 1-1

 نشآتالم إعالن مبادئ بشأن ترويجية مواد أي بإعداد ما، جهة كلفت أو ،الحكومة قامت هل 1-2

؟ يُرجى تقديم أمثلة على أنواع بلدكم في المتداولة باللغات للجمهور وتوفيرها الجنسية متعددة

 المواد المعروضة.

 معلومات أخرى -4

 متعددة المنشآت إلعالن بالترويج يتعلق فيما أهمية ذات ترونها أخرى معلومات أي تقديم يُرجى 2-2

 .لدوليوا واإلقليمي الوطني المستوى على الجنسية

 منظمات أصحاب العمل

 الوعي بمبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية -1

مع مراعاة الوضع السياسي واالقتصادي في بلدكم، ما هي مجاالت إعالن المنشآت متعددة  2-2

 الجنسية المهمة عندما يتعلق األمر بعمليات المنشآت متعددة الجنسية؟

 تعزيز العمالة 

 اة في المعاملةتكافؤ الفرص والمساو 

 األمن الوظيفي 

 التدريب 
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  وظروف العمل واإلعاناتاألجور 

 الحد األدنى للسن 

 السالمة والصحة 

 الحرية النقابية وحق التنظيم 

 المفاوضة الجماعية 

 التشاور 

 بح  الشكاوى 

 تسوية النزاعات الصناعية 

 ال شيء 

 جى توضيح ذلك: مجاالت أخرى. إذا كان هذا هو الحال، ير........................................... 

 التحديات فيها بما أعاله، إليها أشرتم التي المجاالت عن المعلومات من المزيد تقديم يرجى 2-1

 ولماذا. أهمية أكثرها إلى واإلشارة المحددة، والفرص

 ت المشار إليها أعاله.يرجى بيان المبادرات التي اتخذتها منظمتكم لمعالجة المجاال 2-1

 الحوار والتشاور -2

 هل توفر منظمتكم في بلدكم ممثال  رسميا  أو مكتبا  يعمل كمركز اتصال بالنسبة إلى: 1-2

 ... ممثلي عمال المنشآت متعددة الجنسية األجنبية؟  أ-1-2

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

... منظمات أصحا، العمل من بلدان أخرى بخصوص سلوك المنشآت متعددة   ، -1-2
 الجنسية؟

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

هل تجري منظمتكم في بلدكم أي مشاورات بشأن أنشطة المنشآت متعددة الجنسية مع المنشآت  1-1

 متعددة الجنسية األجنبية أو الحكومة أو منظمات العمال؟

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

في السنوات األخيرة  أنشطةباإلضافة إلى هذه المشاورات المؤسسية، هل نظمت منظمتكم أي  1-1

 تتناول المجاالت المشمولة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 األكثر أهمية وذكر السبب. اتعتبرونه يتال األنشطةيُرجى بيان المشاورة أو  1-2

 مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية ترويج -3

 أو اتخذت أي مبادرات سعت إلى أنشطةهل استضافت منظمتكم، في السنوات األخيرة، أي  1-2

 إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟ ترويج

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 
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 أو اتخذت هذه المبادرات: األنشطةإذا كان الرد باإليجا،: هل نُظمت هذه  1-1

 ... باالشتراك مع الحكومة أو منظمات العمال أو بحضورها؟  أ-1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 مع منظمات أصحا، العمل في بلدان أخرى؟... باالشتراك   ، -1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 ... بمساعدة من منظمة العمل الدولية؟  ج-1-1

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 أكثرها نجاحا . ووصفيُرجى تقديم أمثلة على هذه األنشطة الترويجية  1-1

 المنشآت إعالن مبادئ بشأن ترويجية مواد أي بإعداد ما، جهة كلفت أو منظمتكم، قامت هل 1-2

؟ يُرجى تقديم أمثلة على أنواع بلدكم في المتداولة باللغات للجمهور وتوفيرها الجنسية متعددة

  المواد المعروضة.

 معلومات أخرى -4

 متعددة المنشآت عالنإل بترويج يتعلق فيما أهمية ذات ترونها أخرى معلومات أي تقديم يُرجى 2-2

 .والدولي واإلقليمي الوطني المستوى على سيةالجن

 منظمات العمال

 الوعي بمبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية -1

مع مراعاة الوضع السياسي واالقتصادي في بلدكم، ما هي مجاالت إعالن المنشآت متعددة  2-2

 الجنسية المهمة عندما يتعلق األمر بعمليات المنشآت متعددة الجنسية؟

 العمالة تعزيز 

 تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة 

 األمن الوظيفي 

 التدريب 

 وظروف العمل اإلعاناتاألجور و 

 الحد األدنى للسن 

 السالمة والصحة 

 الحرية النقابية وحق التنظيم 

 المفاوضة الجماعية 

 التشاور 

 بح  الشكاوى 

 تسوية النزاعات الصناعية 

 ال شيء 

  أخرى. وإذا كان هذا هو الحال، يرجى توضيح ذلكمجاالت :......................................... 
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 التحديات فيها بما أعاله، إليها أشرتم التي المجاالت عن المعلومات من المزيد تقديم يرجى 2-1

 ولماذا. أهمية أكثرها إلى واإلشارة المحددة، والفرص

 اتخذتها منظمتكم لمعالجة المجاالت المشار إليها أعاله. يرجى بيان المبادرات التي 2-1

 الحوار والتشاور -2

 هل توفر منظمتكم في بلدكم ممثال  رسميا  أو مكتبا  يعمل كمركز اتصال بالنسبة إلى: 1-2

 ... ممثلي عمال المنشآت متعددة الجنسية األجنبية؟  أ-1-2

 نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك ............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 ... منظمات العمال من بلدان أخرى بخصوص سلوك المنشآت متعددة الجنسية؟  ، -1-2

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

بشأن أنشطة المنشآت متعددة الجنسية مع المنشآت  في بلدكم أي مشاورات هل تجري منظمتكم 1-1

 ؟أو منظمات أصحا، العمل متعددة الجنسية األجنبية أو الحكومة

  نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحديد ذلك............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

في السنوات  أنشطةمنظمتكم أي  شاورات المؤسسية، هل استضافتباإلضافة إلى هذه الم 1-1

 المجاالت المشمولة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية؟ تحديدا   األخيرة تتناول

 يد ذلك نعم. إذا كان الرد باإليجا،، يُرجى تحد.............................................................. 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 األكثر أهمية وذكر السبب. اتعتبرونه األنشطة التييُرجى بيان المشاورة أو  1-2

 ترويج مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية -3

أو اتخذت أي مبادرات سعت إلى ترويج  أنشطةأي منظمتكم، في السنوات األخيرة،  هل نظمت 1-2

 المنشآت متعددة الجنسية؟

 نعم 

  ال 

  متاحةغير معلومات 

 أو اتخذت هذه المبادرات: األنشطةإذا كان الرد باإليجا،: هل نُظمت هذه  1-1

 ... باالشتراك مع الحكومة أو منظمات أصحا، العمل أو بحضورها؟  أ-1-1

 نعم 

  ال 

 متاحةغير ات معلوم 

 ... باالشتراك مع منظمات العمال في بلدان أخرى؟  ، -1-1

 نعم 

  ال 

 معلومات غير متاحة 
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 ... بمساعدة من منظمة العمل الدولية؟  ج-1-1

 نعم 

  ال 

 معلومات غير متاحة 

 أكثرها نجاحا . وصفيُرجى تقديم أمثلة على هذه األنشطة الترويجية و 1-1

 المنشآت إعالن مبادئ بشأن ترويجية مواد أي بإعداد ما، جهة كلفت أو منظمتكم، قامت هل 1-2

بلدكم؟ يُرجى تقديم أمثلة على أنواع  في المتداولة باللغات للجمهور وتوفيرها الجنسية متعددة

 المواد المعروضة.

 معلومات أخرى -4

 متعددة المنشآت إلعالن لترويجبا يتعلق فيما أهمية ذات ترونها أخرى معلومات أي تقديم يُرجى 2-2

 والدولي. واإلقليمي الوطني المستوى على الجنسية
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 قائمة بأسماء الحكومات ومنظمات أصحاب العمل  -الملحق الثاني 
 ومنظمات العمال المجيبة

 العمال أصحاب العمل  الحكومة البلد

    أفغانستان

 العمال المجلس األسترالي لنقابات  وزارة العمالة أستراليا

 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  وزارة العمل البحرين

 اتحاد عمال بنغالديش  وزارة العمل والعمالة بنغالديش

    بروني دار السالم

وزارة العمل والتدريب  كمبوديا
 المهني

االتحاد الكمبودي ألصحاب 
 العمل ورابطات األعمال

 اتحاد العمال الكمبودي

 العمال لحركةعي االتحاد الجما

 اتحاد نقابات عموم الصين اتحاد منشآت الصين حكومة الصين الصين

 رابطة عمال جزر كوك غرفة تجارة جزر كوك وزارة الشؤون الداخلية جزر كوك

اتحاد التجارة وأصحاب العمل   فيجي
 في فيجي

 مؤتمر نقابات العمال في فيجي

 اتحاد أصحاب العمل في الهند  الهند

 أصحاب العمل الهنديمجلس 

 مؤتمر نقابات عموم الهند

الرابطة اإلندونيسية ألصحاب  مكتب التعاون الدولي إندونيسيا
 العمل

 اتحاد جميع النقابات اإلندونيسية

االتحاد اإلندونيسي لنقابات عمال 
 الرفاه

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

   

جالس ونقابات االتحاد العام لم االتحاد العراقي للصناعات  العراق
 العمال في العراق

 اتحاد قطاعات األعمال  حكومة اليابان اليابان 
 في اليابان

 االتحاد الياباني لنقابات العمال

    األردن

    كيريباتي

 اتحاد أصحاب العمل  وزارة العمالة والعمل جمهورية كوريا
 في كوريا

 اتحاد نقابات العمال الكورية

    الكويت

 االتحاد العمالي العام في لبنان  رة العملوزا لبنان

 مؤتمر نقابات العمال في ماليزيا   ماليزيا

    مالديفجمهورية 

    جزر مارشال

منظمة أصحاب العمل في  حكومة منغوليا منغوليا
 منغوليا

 

وزارة العمل والهجرة  ميانمار
 والسكان

اتحاد غرف التجارة 
 والصناعة في اتحاد ميانمار

 

اتحاد غرف التجارة  حكومة نيبال النيب
 والصناعة في نيبال

 اتحاد عموم نيبال لنقابات العمال

 االتحاد العام لنقابات عمال نيبال

 مجلس نقابات العمال قطاع األعمال في نيوزيلندا  نيوزيلندا

 االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان   ُعمان

اتحاد أصحاب العمل في   باكستان
 باكستان

 اد العمال الباكستانييناتح
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 العمال أصحاب العمل  الحكومة البلد

    باالوجمهورية 

    بابوا غينيا الجديدة

اتحاد أصحاب العمل في  وزارة العمل والعمالة الفلبين
 الفلبين

 مؤتمر نقابات العمال في الفلبين

 األحراراتحاد العمال 

   حكومة قطر قطر

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

   

عة الصناووزارة التجارة  ساموا
 والعمل

 غرفة التجارة والصناعة 
 في ساموا

 مؤتمر عمال ساموا

المملكة العربية 
 السعودية

   

االتحاد الوطني ألصحاب   سنغافورة
 العمل في سنغافورة

 مؤتمر النقابات الوطني 
 في سنغافورة

    جزر سليمان

وزارة العمل وعالقات  سري النكا
 نقابات العمال

 مؤتمر عمال سيالن ملاتحاد سيالن ألصحاب الع

 اتحاد النقابات الوطنية

الجمهورية العربية 
 السورية

   

 االتحاد الحكومي للعالقات    تايلند
 بين المنشآت والعمال

 غرفة التجارة والصناعة   ليشتي -تيمور 
 ليشتي -في تيمور 

 اتحاد نقابات العمال 
 ليشتي -في تيمور 

 غرفة التجارة والصناعة  وزارة التجارة والعمل تونغامملكة 
 تونغامملكة في 

 رابطة الخدمات العامة

    توفالو

اإلمارات العربية 
 المتحدة

   

    فانواتو

 غرفة التجارة والصناعة   فيتنام
 في فيتنام

 

    اليمن
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 مبادئ إعالن المنشآت متعددة الجنسية -الملحق الثالث 

 ة إلى المنشآتهالموج المبادئ ة إلى الحكوماتهالمبادئ الموج 

عليها أن تصدق على جميع االتفاقيات  السياسات العامة
األساسية وأن تطبق المبادئ المنصوص عليها 
في هذه االتفاقيات إلى أقصى حد ممكن، من 

 خالل سياساتها الوطنية؛

عليها أن تشجع الممارسة االجتماعية السليمة 
ة، وفقاً إلعالن مبادئ المنشآت متعددة الجنسي
وأن تكون على استعداد للتشاور فيما بينها 

 حيثما تدعو الحاجة.

عليها أن تلتزم بالقوانين الوطنية وأن 
 تحترم المعايير الدولية؛

عليها أن تسهم في إعمال المبادئ 
 والحقوق األساسية في العمل؛

عليها أن تجري مشاورات مع الحكومة 
ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 

وافق أنشطتها مع العمال لضمان ت
 األولويات اإلنمائية الوطنية.

عليها أن تعلن وتتبع، كهدف أساسي، سياسة  العمالة
نشطة ترمي إلى تشجيع العمالة الكاملة 

 والمنتجة والمختارة بحرية؛

عليها أن تتبع سياسات ترمي إلى تعزيز 
الفرص والمساواة في المعاملة بغية القضاء 

أو اللون أو  رقالععلى أي تمييز قائم على 
الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل 

 القومي أو االجتماعي؛

عليها أال تطلب أبداً من المنشآت متعددة 
الجنسية أو تشجعها على التمييز، وعليها أن 
تواصل توجيهها عند االقتضاء لتفادي أي 

 تمييز؛

عليها أن تدرس أثر المنشآت متعددة الجنسية 
 مختلف القطاعات الصناعية؛ على العمالة في

عليها أن توفر، بالتعاون مع المنشآت متعددة 
الجنسية والمنشآت الوطنية، شكالً من أشكال 

 حماية دخل العمال الذين أنهي استخدامهم.

زيادة فرص العمل  تسعى إلىعليها أن 
ومعاييره، مع مراعاة سياسات وأهداف 

 الحكومات؛ الصادرة عنالعمالة 

طي األولوية للعمالة والتنمية عليها أن تع
المهنية وترقية مواطني البلد المضيف 

 والنهوض بهم؛

عليها أن تستخدم تكنولوجيات تولد العمالة 
 بشكل مباشر وغير مباشر على السواء؛

روابط مع المنشآت المحلية  عليها أن تقيم
من خالل التزود بالمدخالت المحلية 
لية وتشجيع التجهيز المحلي للمواد األو

 وتصنيع األجزاء والمعدات؛

توسع نطاق تكافؤ الفرص  أن عليها
 والمساواة في المعاملة في االستخدام؛

عند النظر  األمن الوظيفيأن تعزز عليها 
في إجراء تغيرات في عملياتها، من خالل 
إخطار من يعنيهم األمر قبل فترة معقولة 

 وأن تتجنب إجراءات الفصل التعسفي.

أن تضع، بالتعاون مع كل األطراف  عليها التدريب
المعنية، سياسات وطنية للتدريب والتوجيه 

 المهنيين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمالة.

عليها أن تكفل تزويد عمالها على كل 
المستويات بالتدريب من أجل تلبية 

 احتياجات المنشآت وسياسات التنمية 
 في البلد؛

ى عليها أن تشارك في برامج للتشجيع عل
 اكتساب المهارات وتنميتها؛

عليها أن توفر فرصاً لإلدارة المحلية 
لتوسيع  آت متعددة الجنسيةداخل المنش

 خبرتها.

ظروف العمل 
 والمعيشة

عليها أن تسعى إلى اعتماد تدابير مناسبة تكفل 
استفادة المجموعات األقل دخالً والمناطق األقل 

ددة تطوراً قدر اإلمكان من أنشطة المنشآت متع
 الجنسية؛

المنشآت متعددة الجنسية  أن  عليها أن تكفل 
معايير على السواء توفر  والمنشآت الوطنية 

 سالمة وصحة كافية لمستخدميها.

وظروف  عليها أن توفر أجوراً وإعانات
قدمها يالتي  تاة عن تلكاال تقل مؤ العمل

 أصحاب العمل المماثلون في البلد المعني؛

 إعاناتأجور وعليها أن تقدم أفضل 
وظروف عمل ممكنة في إطار سياسات 
الحكومة، لتلبية االحتياجات األساسية 

 للعمال وأسرهم؛

القبول عليها أن تحترم الحد األدنى لسن 
 االستخدام؛في 

عليها أن تطبق أعلى معايير السالمة 
 والصحة في العمل؛

أسباب المخاطر الصناعية  تدرسعليها أن 
أن توفر على السالمة والصحة، و

 الملحوظةمعلومات عن الممارسات الجيدة 
في البلدان األخرى، وأن تدخل التحسينات 

 الالزمة.
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 ة إلى المنشآتهالموج المبادئ ة إلى الحكوماتهالمبادئ الموج 

 2عليها أن تطبق المبادئ الواردة في المادة  العالقات الصناعية
، نظراً ألهمية السماح 31من االتفاقية رقم 

للمنظمات الممثلة للمنشآت متعددة الجنسية أو 
هم باالنتماء إلى ما للعمال الذين تستخدم

يختارونه من منظمات دولية ألصحاب العمل 
 والعمال؛

حيثما تقدم حوافز خاصة الجتذاب االستثمار 
األجنبي، ال تشمل هذه الحوافز أي تقييد للحرية 

النقابية للعمال أو حقهم في التنظيم أو 
 المفاوضة الجماعية.

في مجال العالقات  -عليها أن تطبق 
عن تلك  مؤاتاةيير ال تقل معا -الصناعية 

  المماثلونالتي يطبقها أصحاب العمل 
 في البلد المعني؛

عليها أن تحترم الحرية النقابية والحق في 
التنظيم والمفاوضة الجماعية، وأن توفر 
التسهيالت والمعلومات الالزمة إلجراء 

 مفاوضات مفيدة؛

عليها أن تقدم الدعم لممثلي منظمات 
 العمال؛

تنص على إجراء مشاورات عليها أن 
منتظمة بشأن المسائل ذات االهتمام 

 المشترك؛

وفقاً  العمال عليها أن تفحص شكاوى
 لإلجراءات المناسبة.
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 اء ـدول األعضـديق الـخ تصـائمة بتواريـق -الملحق الرابع 
 من آسيا والمحيط الهادئ على االتفاقيات 

 لمنظمة العمل الدولية األساسية

 عمل األطفال التمييز العمل الجبري ة النقابيةالحري البلد

اتفاقية الحرية 
النقابية وحماية 

حق التنظيم، 
1441  
 (18)رقم 

اتفاقية حق 
التنظيم 

والمفاوضة 
الجماعية، 

1444  
 (41)رقم 

اتفاقية العمل 
الجبري، 

1430  
 (24)رقم 

 اتفاقية 
إلغاء العمل 

الجبري، 
1428  
 (102)رقم 

اتفاقية 
  المساواة

في األجور، 
1421  
 (100)رقم 

اتفاقية 
التمييز )في 

االستخدام 
والمهنة(، 

1421  
 (111)رقم 

اتفاقية الحد 
األدنى للسن، 

1483  
 (131)رقم 

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

األطفال، 
1444  
 (112)رقم 

 2010 2010 1969 1969 1963    أفغانستان

 2006  1973 1974 1960 1932 1973 1973 أستراليا

 2001 2012 2000  1998 1981   البحرين

 2001  1972 1998 1972 1972 1972 1972 بنغالديش

 2008 2011       بروني دار السالم

 2006 1999 1999 1999 1999 1969 1999 1999 كمبوديا

 2002 1999 2006 1990     الصين

     2015 2015   جزر كوك

 2002 2003 2002 2002 1974 1974 1974 2002 فيجي

   1960 1958 2000 1954   الهند

 2000 1999 1999 1958 1999 1950 1957 1998 إندونيسيا

 2001 1985 1959 1963 1959 1962 1962  العراق

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

  1957 1959 1972 1964  2002 

 2001 2000  1967  1932 1953 1965 اليابان

 2000 1998 1963 1966 1958 1966 1968  األردن

 2009 2009 2009 2009 2000 2000 2000 2000 كيريباتي

 2000 1999 1966  1961 1968 2007 1961 الكويت

جمهورية الو 
الديمقراطية 

 الشعبية

  1964  2008 2008 2005 2005 

 2001 2003 1977 1977 1977 1977 1977  لبنان

 ,1958 1957 1961  ماليزيا

den.: 1990 

1997  1997 2000 

 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 مالديفجمهورية 

         جزر مارشال

 2001 2002 1969 1969 2005 2005 1969 1969 منغوليا

 2013     1955  1955 ميانمار

 2002 1997 1974 1976 2007 2002 1996  نيبال

 2001  1983 1983 1968 1938 2003  نيوزيلندا

 2001 2005   2005 1998   مانعُ 

 2001 2006 1961 2001 1960 1957 1952 1951 باكستان

         باالوجمهورية 
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 عمل األطفال التمييز العمل الجبري ة النقابيةالحري البلد

اتفاقية الحرية 
النقابية وحماية 

حق التنظيم، 
1441  
 (18)رقم 

اتفاقية حق 
التنظيم 

والمفاوضة 
الجماعية، 

1444  
 (41)رقم 

اتفاقية العمل 
الجبري، 

1430  
 (24)رقم 

 اتفاقية 
إلغاء العمل 

الجبري، 
1428  
 (102)رقم 

اتفاقية 
  المساواة

في األجور، 
1421  
 (100)رقم 

اتفاقية 
التمييز )في 

االستخدام 
والمهنة(، 

1421  
 (111)رقم 

اتفاقية الحد 
األدنى للسن، 

1483  
 (131)رقم 

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

األطفال، 
1444  
 (112)رقم 

بابوا غينيا 
 الجديدة

2000 1976 1976 1976 2000 2000 2000 2000 

 2000 1998 1960 1953 1960 2005 1953 1953 الفلبين

 2000 2006 1976  2007 1998   قطر

 2001 1999 1998 1997     ة كورياجمهوري

 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 ساموا

المملكة العربية 
 السعودية

  1978 1978 1978 1978 2014 2001 

 ,1965 1965 1965  سنغافورة

den.: 1979 

2002  2005 2001 

 2012 2013 2012 2012 2012 1985 2012 2012 جزر سليمان

 2001 2000 1998 1993 2003 1950 1972 1995 سري النكا

الجمهورية 
 العربية السورية

1960 1957 1960 1958 1957 1960 2001 2003 

 2001 2004  1999 1969 1969   تايلند

 2009     2009 2009 2009 ليشتي -تيمور 

         تونغامملكة 

         توفالو

اإلمارات العربية 
 المتحدة

  1982 1997 1997 2001 1998 2001 

 2006  2006 2006 2006 2006 2006 2006 فانواتو

 2000 2003 1997 1997  2007   فيتنام

 2000 2000 1969 1976 1969 1969 1969 1976 اليمن
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ات األخرى ـخ التصديق على االتفاقيـقائمة بتواري - الملحق الخامس
 المشار إليها في إعالن المنشآت متعددة الجنسية
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، 1985   1993  1969    أستراليا
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          البحرين

          نغالديشب

          بروني دار السالم

      1971    كمبوديا

هونغ   الصين

كونغ:

1997 ،

 ماكاو:
1999 

 1997 ،

 ماكاو:
1999 

هونغ     

كونغ:
1997 

          جزر كوك

      2010    فيجي

 2009  1991   1998  1975  الهند

          إندونيسيا

 1978 1978 1972 1972  1970 1987 1962  العراق

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

   1972     2007 

 1986 1977    1986 1973 1973  اليابان

 1979   1979  1966 1964   األردن

          كيريباتي

   1974    1964   الكويت

جمهورية الو 
الديمقراطية 

 الشعبية

         

 2000 2000 2000   1977  1977  لبنان

       1974   ليزياما

          مالديفجمهورية 

          جزر مارشال

    1996  1976    منغوليا

          ميانمار

          نيبال
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      1965    نيوزيلندا

          عمان

          باكستان

          باالوجمهورية 

 بابوا غينيا 
 الجديدة

   1976      

      1976   1968 الفلبين

          قطر

 1994   2001  1992    جمهورية كوريا

          ساموا

المملكة العربية 
 السعودية

         

          سنغافورة

          جزر سليمان

    1976    1986 1995 سري النكا

الجمهورية 
 العربية السورية

 1964 1965   1975 1977 1979  

      1969    تايلند

          ليشتي -تيمور 

          تونغامملكة 

          توفالو

اإلمارات العربية 
 المتحدة

         

          فانواتو

          فيتنام

    1976  1989    اليمن
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 معدل البطالة )بالنسبة المئوية(، بلدان مختارة  - الملحق السادس
 2012-2011من آسيا والمحيط الهادئ، 

 معدل البطالة  2012 2014 2013 2012 2011 البلد
في المتوسط 

2011-2012 
 )بالنسبة المئوية(

معدل تقلبات 
البطالة 
2011-
2012 

 1.4 8.7 9.6 9.1 8.3 8.3 8.2 أفغانستان

 1.1 5.7 6.2 6.1 5.7 5.2 5.1 أستراليا

 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 البحرين

 0.1– 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 بنغالديش

 0.2 1.6 1.9 1.6 1.2 1.5 1.7 بروني دار السالم

 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 كمبوديا

 0.3 4.5 4.6 4.6 4.6 4.5 4.3 الصين

  8.4     8.4 جزر كوك

 1.3– 8.7 7.7 8.3 9.4 9.0 9.0 فيجي

 0.0 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 الهند

 0.8– 6.2 5.8 5.9 6.4 6.1 6.6 إندونيسيا

 1.7 15.7 16.9 16.0 15.1 15.2 15.2 العراق

جمهورية إيران 
 اإلسالمية

12.5 12.7 10.4 10.8 10.5 11.4 –2.0 

 1.3– 4.2 3.5 3.8 4.2 4.6 4.8 اليابان

 0.1– 12.5 12.8 11.9 12.6 12.2 12.9 األردن

        كيريباتي

 0.1– 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 الكويت

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 0.2 

 0.9 6.5 7.1 6.7 6.3 6.2 6.2 لبنان

 0.2– 3.0 2.9 2.9 3.1 3.0 3.1 ماليزيا

 0.3 11.4 11.8 11.6 10.9 11.2 11.5 مالديفجمهورية 

        جزر مارشال

 0.7– 7.8 7.1 8.0 8.0 8.3 7.8 منغوليا

 0.5 4.5 4.7 4.6 4.5 4.4 4.2 ميانمار

 0.4– 3.1 3.1 3.1 3.3 2.6 3.5 نيبال

 0.7– 6.5 6.0 6.0 6.4 7.2 6.7 نيوزيلندا

 0.2– 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.5 مانعُ 

 0.3– 5.7 5.4 5.6 6.0 5.7 5.7 باكستان

        باالوجمهورية 

 0.8– 3.5 3.1 3.3 3.4 3.6 3.9 بابوا غينيا الجديدة

 0.6– 7.1 6.7 6.8 7.3 7.2 7.3 الفلبين

 0.4– 0.4 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 قطر

 0.2 3.3 3.7 3.6 2.6 3.3 3.5 جمهورية كوريا

 0.1 7.6 5.8 9.0 8.6 9.0 5.7 امواس
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 معدل البطالة  2012 2014 2013 2012 2011 البلد
في المتوسط 

2011-2012 
 )بالنسبة المئوية(

معدل تقلبات 
البطالة 
2011-
2012 

المملكة العربية 
 السعودية

5.8 5.6 5.6 5.8 5.8 5.7 0.0 

 0.4 2.9 3.3 2.8 2.8 2.8 2.9 سنغافورة

 4.7– 35.1 34.8 33.9 33.2 34.2 39.5 جزر سليمان

 0.4 4.5 4.7 4.6 4.7 4.1 4.3 سري النكا

الجمهورية العربية 
 السورية

15.1 14.7 14.6 13.2 12.3 14.0 –2.8 

 0.4 0.8 1.1 0.9 0.8 0.6 0.7 تايلند

 1.4 4.1 5.0 4.4 3.6 3.7 3.6 ليشتي -تيمور 

 0.2 5.0 5.2 5.3 4.9 4.8 5.0 تونغامملكة 

        توفالو

اإلمارات العربية 
 المتحدة

4.1 4.1 4.0 3.8 3.7 3.9 –0.4 

 0.0 4.3 4.3 4.5 4.3 4.3 4.3 فانواتو

 0.1 2.0 2.1 1.9 2.0 1.8 2.0 فيتنام

 1.8– 17.1 15.9 16.4 17.6 17.7 17.7 اليمن

منظمة العمل الدولية. وفي حال عدم توفره، يُستمد معدل البطالة إلى مالحظة: معدل البطالة كما أبلغت عنه البلدان المعنية 

 المشار إليه من تقديرات وتوقعات منظمة العمل الدولية.

: قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل، معدل البطالة ILOSTATولي. المصدر: مكتب العمل الد

 .http://www.ilo.org/ilostat. بحسب الجنس والسن، تقديرات وتوقعات منظمة العمل الدولية

http://www.ilo.org/ilostat



