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كون مطبوعة. أما الوثائق الصادرة أثناء توخياً للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية، فإن وثائق مجلس اإلدارة الصادرة قبل الدورات وبعدها لن ت

 . www.ilo.org/gbدارة متاحة على االنترنت على العنوان: الدورات فهي الوحيدة التي ستُطبع بعدد محدود وتوزع على أعضاء مجلس اإلدارة. وجميع وثائق مجلس اإل

 مجلس اإلدارة
  2022تشرين الثاني/ نوفمبر  -، جنيف، تشرين األول/ أكتوبر 346الدورة 

 
 POL قسم وضع السياسات

  جزء المنشآت متعددة الجنسية
 2022أيلول/ سبتمبر  30 التاريخ: 

 إنكليزي  األصل:
 

 البند  الخامس  من  جدول  األعمال

الثالثي  المبادئ إعالن   د خمس سنوات على اعتمادـتقييم التقدم المحرز بع
 ، بصيغته المراجعة االجتماعيةوالسياسة  بشأن المنشآت متعددة الجنسية 

 

، بصيغته  الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعيةالمبادئ  ، إعالن  329في دورته  الدولي  العمل  مكتب  اعتمد مجلس إدارة  
ً 5)الطبعة    المراجعة  ً   ( )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(، الذي يتضمن نصا وقائمة بإعالنات منظمة العمل الدولية واتفاقيات وتوصيات    منقحا

الملحق  ومدونات الممارسات والمبادئ التوجيهية، وغيرها من الوثائق اإلرشادية ذات الصلة بإعالن المنشآت متعددة الجنسية )  العمل الدولية 
عن   التنفيذية  الملحق  األول(، فضالً  األدوات  يتضمن مجموعة من  الذي  الجديد  إعالن  لتحفيز  الثاني  مبادئ  اعتماد  جميع األطراف على 

ً ، اعتمد مجلس اإلدارة أيض 2017متعددة الجنسية. ومنذ عام  المنشآت   أكثر فأكثر على    جميع الجهات الفاعلة لتحفيز  سلسلة من القرارات    ا
 . استخدام هذا الصك

ى  عن الفرص المتاحة في السياق الحالي لمواصلة تعزيز اللجوء ال   ، فضالً 2017تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن التقدم المحرز منذ عام  و

 . )30إعالن المنشآت متعددة الجنسية والمضي قدماً بالعمل الالئق والنمو االقتصادي الشامل )انظر مشروع القرار في الفقرة 

 جميع األهداف االستراتيجية.  : الهدف االستراتيجي المعني

 وحافزة لالبتكار والعمل الالئق. : المنشآت المستدامة بوصفها مولدة للعمالة 4النتيجة  النتيجة الرئيسية المعنية:

ً رهن   : االنعكاسات السياسية تكييف خطة عمل المكتب بشأن ترويج إعالن المنشآت متعددة الجنسية  سيجري  ،  وإرشاداتهبقرار مجلس اإلدارة    ا
 والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى. 

 ال توجد.  االنعكاسات القانونية:

 نعم.  االنعكاسات المالية: 

 نعم.  :ء المتابعة المطلوب إجرا

 إدارة المنشآت.  الوحدة مصدر الوثيقة:

  .GB.346/INS/INF/3؛ الوثيقة GB.346/INS/6؛ الوثيقة GB.346/INS/3/3الوثيقة    الوثائق ذات الصلة:
 

 الوثيقة غرض
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  المقدمة 

  متعددة  المنشآت  إعالن)  االجتماعية  والسياسة  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الثالثي  المبادئ  إعالنالهدف من  يكمن   .1
تشجيع المساهمة اإليجابية التي يمكن أن تقدمها هذه المنشآت في التقدم االقتصادي واالجتماعي وتوفير الجنسية( في  

العمل الالئق للجميع، والتقليل إلى أدنى حد من الصعوبات التي قد تنشأ عنها شتى عملياتها وتذليلها. ويتعزز هذا الهدف  
مدها الحكومات، بما في ذلك إدارة العمل وتفتيش العمل، وبالتعاون بين الحكومات  بالقوانين والسياسات المالئمة التي تعت

البلدان.   جميع  في  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  الدولية وومنظمات  العمل  منظمة  في  األعضاء  الدول  حكومات 
إلى مراعاة المبادئ  مدعوة  ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والمنشآت متعددة الجنسية العاملة في أراضيها  

 في اإلعالن. المكّرسة 
، إلى المنشآتومن بين الصكوك المعيارية الخاصة بمنظمة العمل الدولية، يتوجه إعالن المنشآت متعددة الجنسية مباشرة   .2

االجتماعيين، والشركاء  الحكومات  إلى  و  باإلضافة  المختلفة  األدوار  على  الضوء  الجهات    لكنويسلط  لجميع  المكّملة 
 اعلة في تسخير االستثمار األجنبي المباشر والتجارة الدولية وعمليات اإلنتاج الدولية، بما في ذلك سالسل التوريد الف

 المنشأ بلدان  حكومات  فريد من نوعه في حفز المشاورات بين  أّن اإلعالن  ، من أجل تعزيز العمل الالئق. كما  واإلمداد
والعمل الجماعي من أجل المضي قدماً  العامة  تشجيع اتساق السياسات  و  1 والبلدان المضيفة للمنشآت متعددة الجنسية

   بالعمل الالئق على الصعيد الوطني.

وقام بتحديث الصك   1977ألول مرة إعالن المنشآت متعددة الجنسية في عام  الدولي العمل مكتب واعتمد مجلس إدارة  .3
العدة مرات، مواكباً   التجاربذلك  للعمليات  المتغيرة  التوقعات   ناهيك عنيزداد عولمة وتكامالً،  اقتصاد  ية في  طبيعة 

العمل الالئق. وفي أحدث  والتنمية المستدامة  األولويات من حيث  المتغيرة حول كيفية مساهمة العمليات التجارية في  
جميع األطراف لتحفيز  الذي يحدد األدوات التشغيلية    الثانيالملحق  ، أضاف مجلس اإلدارة  2017مراجعة له في عام  

الجنسية.  تطبيق  على   المنشآت متعددة  المكونة قد دعت  قرارات مجلس اإلدارة الالحقة  وكانت  مبادئ إعالن   الهيئات 
اإلعالن  والمنشآت   تطبيق  يتعلق  إلى  التوريد  فيما  واالستثمار وسالسل  األعمال وحقوق قطاعات  وواإلمداد  بالتجارة 

 . 19-كوفيدأزمة اإلنسان واالنتعاش المتمحور حول اإلنسان للخروج من  

  2017 عام إطاللة متزايدة وتطبيق فعلي منذ - ألف 

 على المستويين الدولي واإلقليمي إطاللة متزايدة 

في إطار منظمة العمل الدولية، أدرج مؤتمر العمل الدولي إعالن المنشآت متعددة الجنسية في القرارات المتعلقة بالتعاون   .4
والتجارة واالستثمار من نتائج على واإلمداد  مع القطاع الخاص بشأن العمل الالئق وتحسين ما حققته سالسل التوريد  

اإلقليمية الصادرة عن االجتماعات  جميع الوثائق الختامية  أشارت  ،  2017منذ عام  ومستوى استحداث العمل الالئق.  
المكونة  إلى مواصلة دعم الهيئات  يدعو    ، يرافقه في الغالب نداءلمنظمة العمل الدولية إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية

 قطاعية وتقنية.صادرة عن اجتماعات وثيقة ختامية  14في أُدرج اإلعالن . كما لتطبيقه

المستدامة للمنشآت  وأشارت هيئات حكومية دولية أخرى أيضاً إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية باعتباره صكاً هاماً   .5
الذي اعتُمد  صادرة عن مجموعة السبع ومجموعة العشرين وإعالن االنتقال العادل  البيانات  ال  ال سيما فيوالمسؤولة،  

المبادرات التي اتخذتها المنظمات اإلقليمية، وال سيما  في  و  (COP26)   األمم المتحدة لتغير المناخ في غالسكومؤتمر  في  

أكد العمال وأصحاب و  االتحاد األوروبي في مجموعة من االتصاالت واالستنتاجات والتوجيهات واالتفاقات التجارية.
الجنسية، مثل المنظمة الدولية ألصحاب العمل   المنشآت متعددةالعمل على المستوى العالمي التزامهم بالترويج إلعالن  

   2. ، التي نشرت بياناً مشتركاً في هذا الصددالعمال في مجموعة السبعومنظمات وقطاع األعمال في مجموعة السبع 

 
  سالسل  في  الالئق   العمل  تحقيق   بشأن   شاملة  الستراتيجية  الرئيسية  الدعائم"  المعنون  تقريروال  GB.337/INS/12/2، الوثيقة  منظمة العمل الدولية :  انظر   1

 ". التوريد واإلمداد 
الجنسية    المتعلقة بإعالن المنشآت متعددة  المراجع  على  عامة  لمحة"   منظمة العمل الدولية،   :انظر  ، 2017  عام  منذ  بالمراجع  مفصلة  قائمة  على  لالطالع   2

 . "واإلقليمية الدولية  في أطر السياسات

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721421.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_850438.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/meetingdocument/wcms_850438.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570367/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570367/lang--en/index.htm
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 الهيئات المكونة الثالثية على المستوى الوطني متزايد من جانب استخدام 

إعالن المنشآت متعددة الجنسية كإطار تنتهج  عدد الهيئات المكونة التي  شهدنا زيادة يُعتد بها في  ،  2017منذ مراجعة عام   .6
الالئق العمل  الوطني  على   الستعراض أولويات  الثنائي  إلرساء    المستوى  في  األولى  . وللمرة  أعضائها  دعم ولالحوار 

ً   إعالن المنشآت متعددة الجنسيةيكون  ،  تاريخه  الهيئات وعدد كبير من هذه اللغات جاء بناًء على طلب    ،بعشرين لغة   متاحا
 .ةالوطني المكونة

وطنية  اتصال  نقاط   سيراليونو  السنغالو  البرتغالو  باكستانو  النرويجو  نيبالو  جامايكاو  غانا و  كوت ديفوار  من كٌل  وعين   .7
نقاط ويعود لكل بلد أن يشّكل  على أساس ثالثي لتعزيز اللجوء الى إعالن المنشآت متعددة الجنسية في السياق الوطني.  

  لبناء الثاني، نظم المكتب أنشطةالملحق  في  عليه  وكما هو منصوص    3. وإجراءاتها ذات األولويةه  هذاالتصال الوطنية  
في السياق   ةاالستفادة من إعالن المنشآت متعددة الجنسيبشأن الوطنية  تصالالقدرات وسيّر تبادل الخبرات بين نقاط اال

في عاملة في البلد. وأنشأت نقاط االتصال الوطنية  ومنشآت  الوطني، بما في ذلك عن طريق التعاون مع وزارات أخرى  
ً فريق عمل تقنيسيراليون   تعزيز من أجل  المؤسسات الوطنية والوزارات  المضطلع بها في  تنسيق اإلجراءات  مكلفاً ب  ا

الجنسية. كما   التصديق على اتفاقية  شرعت  تنفيذ مبادئ إعالن المنشآت متعددة  النقاط في إجراء مناقشات بشأن  هذه 
توفير حماية أفضل للشعوب األصلية في المناطق التي تشهد زيادة  بغية (، 169)رقم  1989  ،لشعوب األصلية والقبليةا

خطة عمل وطنية لتعزيز إعالن المنشآت كوت ديفوار  في العمليات التجارية. وقد وضعت نقاط االتصال الوطنية في  
ني لحقوق اإلنسان. وأبرزت نقاط االتصال الوطنية في  مع المجلس الوطموضع نقاش  هذه الخطة  ومتعددة الجنسية،  

الفرعي، مما   الجنسية بالنسبة لإلقليم  المنشآت متعددة  أفريقيا بصورة مشتركة أهمية إعالن  العمل  دفع بغرب  مجلس 
اإلعالن    االستفادة منباعتماد رأي يرمي إلى تشجيع  والحوار االجتماعي التابع لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  

العمال لصالح نقابات  وأجرت نقطة االتصال الوطنية في البرتغال أنشطة تدريبية    4في جميع الدول األعضاء في االتحاد. 
 في أفريقيا.باللغة البرتغالية وشاركت في تبادل اآلراء مع الهيئات المكونة الثالثية في البلدان الناطقة 

 أدوات   توجد  حيثما  إعالن المنشآت متعددة الجنسية الحكومات على تيسير مشاركة الشركاء االجتماعيين فيها  يشجعو .8
 التعاون   لمنظمة  التابعةو   المسؤول  بالسلوك  المعنية  الوطنية  االتصال  زمراك  مثل  الوطنية،  االتصال  لنقاط  مماثلة  وعمليات
الهيئات المكونة الثالثية الوطني الفرنسي في تبادل لآلراء مع  مركز االتصال  شارك  و.  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية

التقصي الالزم  ة المتعلقة ببذل  لتسليط الضوء على التشريعات الفرنسي  ،في أفريقياباللغة الفرنسية  من البلدان الناطقة  
ً تمشيوذلك  والتوقعات المحتملة فيما يتعلق بالعمليات الخارجية للشركات الفرنسية   متعددة المنشآت إعالن توجيهات مع ا

عن اهتمامها باالستفادة على نحو مراكز  وقد أعربت عدة    ة.المضيف  انوالبلد  المقار  انبلد   بين  الحوارات  بشأن  الجنسية
 العمل الدولية. أدوات وموارد منظمة أفضل من اإلعالن وإقامة روابط أوثق مع 

المكونة إجراءات   .9 الهيئات  الجنسية.    ستنادباالوفي دول أعضاء أخرى، تتخذ  المنشآت متعددة  في شيلي، فالى إعالن 
بشأن المبادئ والحقوق األساسية في  1998ل الدولية لعام استخدمت مديرية العمل الصك إلى جانب إعالن منظمة العم

في صناعة النبيذ على مواءمة عملياتها بشكل أفضل مع مبادئ المنشآت  من أجل وضع برنامج تجريبي لتحفيز    ،العمل
تعزيز  كبيرة لمنشآت  معايير العمل الدولية. وفي بيرو، اشتركت وزارة شؤون المرأة والفئات المستضعفة من السكان مع  

لخطط التحسين. وفي  المنشآت  المساواة بين الجنسين مع التركيز على التوازن بين العمل والحياة، مما أدى إلى اعتماد  
ً موّسعة  فيتنام، أنشأت الهيئات المكونة فرقة عمل ثالثية   في قطاع اإللكترونيات    معنية بممارسات العمل المسؤولة اجتماعيا

 آت متعددة الجنسية كإطار شامل للسياسة العامة. جوء الى إعالن المنشوذلك بالل
إعالن المنشآت متعددة الجنسية مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال بربط  أكثر فأكثر  الهيئات المكونة    وتقوم .10

ديداً في  األعمال األوسع نطاقًا لألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وبشكل أكثر تحوبرنامج  التجارية وحقوق اإلنسان  
استراتيجية سياسية هذه بمثابة  العمل الوطنية  وتُعتبر خطط  وحقوق اإلنسان.  بالمنشآت  العمل الوطنية المتعلقة  خطط  سياق  

من حيث حقوق اإلنسان، مؤسسات األعمال التي يمكن أن تولّدها للحماية من اآلثار السلبية  بعينها دولة تضعها متطورة 
الدول األعضاء في األمم  ويجري تشجيع    5لتوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.وفقاً لمبادئ األمم المتحدة ا

عمل وطنية واعتمادها وتنفيذها من خالل عمليات تشاور مشتركة بين الوزارات وأصحاب  خطط  المتحدة على وضع  

 
  الدولية،  العمل  المنشآت متعددة الجنسية الصادر عن منظمة  إعالن  من  االستفادة   لتعزيز  وطنية  اتصال  نقاط  -تقديمي    عرض"   منظمة العمل الدولية،    3

 . 2022تموز/ يوليه   27"، 2022 يوليه  /تموز
  والحوار   العمل  مجلس  إطار  في  للحدود   العابر  الحوار  صميم  في  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الدولية  العمل  منظمة   إعالن"   منظمة العمل الدولية،    4

 ." أفريقيا  لغرب والنقدي االقتصادي   لالتحاد التابع االجتماعي
"،  اإلنسان وحقوق يةالتجار المعنية باألعمال الوطنية العمل بشأن خطط إرشادات "   فريق عمل األمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،   5

 . 2016تشرين الثاني/ نوفمبر 

https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_579896/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_329520/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_834866/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_728009/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_838427/lang--en/index.htm
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/01/EN-Mandat-Kontaktpunktet-2018.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/01/EN-Mandat-Kontaktpunktet-2018.pdf
https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/263/files/2019/01/EN-Mandat-Kontaktpunktet-2018.pdf
https://www.ilo.org/islamabad/info/public/pr/WCMS_767700/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/islamabad/info/public/pr/WCMS_767700/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/islamabad/info/public/pr/WCMS_767700/lang--en/index.htm
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgert.gov.pt%2Fdeclaracao-tripartida-de-principios-sobre-as-empresas-multinacionais-e-a-politica-social-oit-ponto-focal-nacional&data=04%7C01%7Cakimova%40ilo.org%7C4cd374ddd05d44ce379408d8cddb6b0d%7Cd49b07ca23024e7cb2cbe12127852850%7C0%7C0%7C637485689562114116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LjK%2BxfezIGvHdT8fRdA6FqzDsFDkgNqJmTc9cwaIMXo%3D&reserved=0
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_616830/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_716033/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_852240/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_852240/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_852240/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_733981/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_733981/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf
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المتحدة. وحتى يومنا هذا،   التوجيهية لألمم  المبادئ  المتعددين لحفز تنفيذ  مثل هذه    اً دولة عضو  30نشرت  المصلحة 
إلى التصديق على معايير العمل   دعوةهذه الخطط ال  ، وهناك عمليات جارية في بلدان أخرى. وتشمل العديد منالخطط

ما تشير إلى إعالن    الدولية و/أو تطبيقها على نحو أفضل، وال سيما االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية، وكثيراً 
العمل الدولية   التابع لمنظمة  المساعدة  الجنسية إلى جانب مكتب  المنشآت  المنشآت متعددة  العمل لصالح  بشأن معايير 

  في صياغة   6منظمة في بعض األحيان،الوتشارك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية بشكل متزايد، بدعم من  الدولية.  
وحقوق مختلف مجاالت المنشآت  بين  فيما  الوطنية    اً أكبر للسياساتالعمل الوطنية وتنفيذها وتقييمها، مما يتيح اتساقخطط  

وقد   الالئق.  والعمل  ااستفادت  اإلنسان  وكولومبيا  الهيئات  وشيلي  وبيرو  وباكستان  وإكوادور  األرجنتين  في  لمكونة 
مشاركتها في لمنظمة العمل الدولية من أجل تعزيز  بناء القدرات والمساعدة التقنية  من  واليابان، ضمن جهات أخرى،  

نشآت متعددة وباكستان، إلى إعالن الممثل خطط اليابان  العمل الوطنية بشكل واضح،  خطط  هذه العملية. وتشير بعض  
 الجنسية وتلتزم بتعزيزه. 

وتستفيد الهيئات المكونة أيضاً على نحو أفضل من إعالن المنشآت متعددة الجنسية لتشجيع النتائج اإليجابية للعمل الالئق  .11
التوريد المباشر وسالسل  األجنبي  واالستثمار  التجارة  التجارة واإلمداد  من خالل  اتفاقات  متزايد من  عدد  . ويتضمن 

جنباً إلى جنب مع   متعددة الجنسية،منشآت  الى إعالن الوتشير    7 المسؤولالتجاري  الستثمار أحكاماً تتعلق بالسلوك  وا
المنشآت  بشأن  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ  المتحدة  لألمم  التوجيهية  المبادئ 

عن   على الصعيد الوطني، فضالً المنشآت متعددة الجنسية  تنفيذ إعالن  حفّز  أن تهذه األحكام  ومن شأن  متعددة الجنسية.  
في    بشأن تحديات وفرص العمل الالئق. وينعكس ذلك أيضاً شركاء التجارة الدولية والشركاء في االستثمار  الحوار بين  

ي مراكز التنسيق الوطنية ف  بشأن تعزيز المحتوى المحلي   المزيد من الترتيبات المؤسسية، مثل إدراج وكالة سيراليون
  االتحاد االقتصادي . وقد شجع  البالدفي  تشجيع االستثمار في مراكز التنسيق الوطنية  غانا لمركز  وإدراج  ،  الخاصة بالبلد

 اسات االستثمار.في سيالمنشأة متعددة الجنسية على إدماج مبادئ إعالن  فيه األعضاءالدول   أفريقيا لغرب والنقدي
مبادرات   .12 أيضاً  الوطنيون  االجتماعيون  الشركاء  تعزيز  واتخذ  إلى  بين  ترمي  الجنسية  متعددة  المنشآت  إعالن  تنفيذ 

  متعددة   المنشآت  إعالن  في  الواردة  التوجيهات  إلى  استناداً و.  واإلمداد  أعضائهم، بما في ذلك في سياق سالسل التوريد
بشأن آليات  واستحدثت  من المنشآت  يكا الوسطى شبكات وطنية  أنشأت عدة منظمات ألصحاب العمل في أمر،  الجنسية

وقد وضع أصحاب العمل والعمال في مجلس العمل الوطني   ذرة.جالمت  أسبابهمعالجة  األطفال وعمل    ظاهرة  القضاء على
. وفي باكستان، تحت والمنشآت  الشركاء االجتماعيينجانب  البلجيكي خطط عمل سنوية لزيادة الملكية الوطنية للصك من  

الوطني لألعمال وإعالن    البرنامجأصحاب المصلحة بشأن  بين  حوارات  القيادة اتحاد أصحاب العمل في باكستان، أتاحت  
المنشآت متعددة الجنسية تبادل الخبرات المكتسبة في سيالكوت في مجال تعزيز ممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً بين  

وتبادلها كدراسات حاالت األمثلة  . وتم جمع المزيد من  2020األلعاب األولمبية في طوكيو  تنظيم  المكلفين بشركاء  ال
 .البوابة اإللكترونية إلعالن المنشآت متعددة الجنسية قطرية على 

 المنشأة  على مستوى استخدام متزايد 

مت  -المنشآت   .13 المنشآت  الجنسية  وال سيما  الرئيسية  هي  -عددة  المستخدمة  العمل الجهة  لمنظمة  التابع  المساعدة  لمكتب 
أصبحت    8الدولية.  الوقد  هاماً  هذه  المعلومات  خدمة مصدراً  التي  لتقصي  للشركات  الواجبة  بالنسبة  الرعاية  تمارس 

وإعالن المنشآت متعددة الجنسية.   وترغب في مواءمة سياساتها وممارساتها بشكل وثيق مع مبادئ معايير العمل الدولية
المساعدة ما يعادل تلقى موقع مكتب  بالتقرير األخير،  المشمولة  الفترة  يقترب   54  481  وخالل  وكان  زيارة شهرياً 

الشركات للحصول  من جانب مديري تصفح منذ إطالقه. ويتزايد عدد االستفسارات الفردية عملية ماليين  3بسرعة من 
ترد الخاصة، مثل طلبات الحصول على إيضاحات بشأن أحكام محددة  إجراءاتهم  لتسترشد بها  على معلومات مباشرة  

في معايير العمل الدولية أو تعليقات تبديها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية. ويبرز ذلك أهمية قيام منظمة العمل 
.  العناية الواجبة يسير إدماج قضايا العمل في عملياتتها اإلشرافية للشركات وغيرها لت االدولية بإتاحة المعلومات من آلي

على أنه بند حدده الفريق العامل الثالثي ع مكتب المساعدة في منظمة العمل الدولية  يد توسيحدفي هذا الصدد، جرى تو
  9.واإلمداد وضع اللبنات األساسية لضمان العمل الالئق في سالسل التوريدالمكلّف ب

 
 “ ,Responsible Business Conduct in Latin America and the Caribbean (RBCLAC)ILO” :انظر على سبيل المثال  6
  ,MNE Declaration and Trade and Investment“ILO”انظر:   7
  ,ILO Helpdesk for Business: Update Report on the Expert Advice Service And Web Site March 2022“ILO”انظر:   8
 . INS/6.GB/346الوثيقة   9

http://www.ilo.org/mnedeclaration
file:///C:/Users/faulkner/Downloads/Responsible%20Business%20Conduct%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean%20(RBCLAC)
file:///C:/Users/faulkner/Downloads/MNE%20Declaration%20and%20trade%20and%20investment
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_847229.pdf
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إلى إعالن المنشآت متعددة الجنسية في   ةعالميال  اتتحاد االمتعددة الجنسية ومن المنشآت  منشأة    30وتشير أكثر من   .14
  10االتفاقات اإلطارية العالمية.

على طلب مشترك من إحدى الشركات والنقابات بناًء  ست مرات    الحوار بين الشركات ونقابات العماللى  إ وقد تم اللجوء   .15
لدعم   الحوار  تيسير  أو  الدولية  العمل  التقنية من منظمة  المساعدة  متعددة للحصول على  المنشآت  إعالن  مبادئ  تنفيذ 

 الجنسية في حالة معينة.

  أنشطة منظمة العمل الدولية  تعليل االستخدام المتزايد لإلعالن بتوسيع  يمكن  - باء 
  الدعم على الصعيد القطريتقديم في مجال التوعية وبناء القدرات، و

 مع المنظمات الدولية األخرى التعاونوتعزيز 

 بناء القدرات 

المستوى العالمي واإلقليمي    ، كثّف المكتب بشكل كبير أنشطته في مجال التوعية وبناء القدرات على2017عام    منذ .16
بشأن أساسية  ثالث دورات تدريبية  كل سنة  الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية    تورينو  مركزويقدم  .  والوطني

ً عنوان  ب  دورةالوتستهدف    11.إعالن المنشآت متعددة الجنسية الهيئات    "إعالن المنشآت متعددة الجنسية ونهجه" أساسا
بعنوان    دورةالوالهيئات المكونة الثالثية وتستهدف  المنشآت  "العناية الواجبة"  بعنوان  دورة  الالمكونة الثالثية وتستهدف  

للجميع ترونية مفتوحة ، اجتذبت دورة إلك2021في عام و"االستثمار من أجل العمل الالئق" وكاالت تشجيع االستثمار. 
  114مشارك من    1200من أهداف التنمية المستدامة" أكثر من    8"إعالن المنشآت متعددة الجنسية والهدف    بعنوان

مع المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال وضمت متحدثين    بالتعاونهذه الدورة    ظمت. وقد نُ اً بلد
مية في الميدان االقتصادي ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة  من منظمة التعاون والتن

المتحدة    اإلنمائي لألمم  العالمي  والتنمية  األمم  ر ومؤتمواالتفاق  للتجارة  واالتحاد    المتحدة  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
البلدان    2022في تشرين األول/ أكتوبر  األوروبي. ومن المقرر عقد اجتماع مماثل باللغة الفرنسية   اإلفريقية لصالح 

 .باللغة الفرنسية الناطقة
اإلقليمي والوطني. المستويين  وتُستكمل هذه الدورات بمواد تدريبية ذاتية التوجيه فضالً عن عدة أنشطة لبناء القدرات على   .17

العمل لمنظمات أصحاب  العمل تدريباً  الخاص بأصحاب  األنشطة  الخاص  كما    وأجرى مكتب  األنشطة  أجرى مكتب 
ً بالعمال تدريب النقابية العالمية. كما    ا دورات أو مواد اختيارية بشأن أُدرجت  لمنظمات العمال، بما في ذلك االتحادات 

االجتماعي بشأن الحوار  إعالن المنشآت متعددة الجنسية في دورات أخرى لمركز تورينو، مثل األكاديمية اإللكترونية  
تُ والعالقات   ما  الريفية. وكثيراً  التنمية  المكونة الصناعية واألكاديمية بشأن  الهيئات  القدرات بدعم  بناء  أنشطة  ستكمل 

لوضع خرائط طريق للترويج إلعالن المنشآت متعددة الجنسية وتنفيذه في السياق الوطني، مما يعزز الصلة بين بناء 
 القدرات واإلجراءات الالحقة على الصعيد الوطني.

المكتب أيض .18 ً واستحدث  الثالثيةلصالح    أدوات  ا المكونة  إعالن المنشآت استعمال  حول كيفية    ملموسةونماذج    الهيئات 
أولويات  بغرض  الجنسية  متعددة   الصعيالعمل  تحقيق  على  الوطنيالالئق  وسع  د  وقد  أدواته  المكتب  .  لتشمل نطاق 

ي  للتقييم الذات  أداة  :مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدوليةاألدوات متاحة عبر  تلك  وقد أصبحت جميع  لشركات،  ا
العملجرى وضعها    للمنشآت الدولية ألصحاب  المنظمة  مع  الصغيرة  حزمة    ؛باالشتراك  المنشآت  لمساعدة  تدريبية 

موجز منظمة مثل  مواضيعية  أدوات    ؛سيةعلى مواءمة سياساتها وممارساتها مع إعالن المنشآت متعددة الجن  والمتوسطة
إلرشادات التي يقدمها إعالن المنشآت متعددة  ا  -  الجذرية  هااألطفال وأسبابعمل  القضاء على  العمل الدولية بعنوان " 

 ." العمل الدوليةالصادر عن منظمة الجنسية 

  

 
 ". الدولية  اإلطارية االتفاقات في الجنسية متعددة المنشآت إعالن  إلى  اإلشاراتمنظمة العمل الدولية، "   10
 ". التدريب   فرص"   منظمة العمل الدولية،   11

https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_572115/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_572119/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_837280/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/WCMS_837280/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/info/public/background/WCMS_725761/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_844331/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_844331/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_737557/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_572130/lang--en/index.htm
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 على المستوى اإلقليمي  المتابعة 

آلية المتابعة اإلقليمية المنصوص عليها في الملحق الثاني من إعالن المنشآت متعددة الجنسية تقريراً إقليمياً بشأن  تشمل .19
متعددة الجنسية في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية في اإلقليم. وتستند التقارير ترويج وتطبيق إعالن المنشآت 

اإلقليمية في المقام األول إلى المدخالت المتلقاة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في هذه الدول  
الدولية، توفر منبراً إلجراء األعضاء على أساس استبيان، ودورة خاصة خالل االجتماعات اإلقليمية لم  العمل  نظمة 
الترويجية على الصعيد اإلقليمي".   المزيد من األنشطة  لمناقشة  إقليمي وحوار ثالثي  لكل اجتماع  المكتب تقريراً  أعد 

وقد حفزت الدورات االستثنائية التي عقدت خالل االجتماعات اإلقليمية تبادل اآلراء بين الهيئات  ؛ لمنظمة العمل الدولية
االجتماع اإلقليمي السابع عشر في إطار  الدورة االستثنائية المقبلة  وسوف تنَظم    12المكونة الثالثية بشأن تنفيذ اإلعالن. 

 آلسيا والمحيط الهادئ لمنظمة العمل الدولية. 

 اإلنمائي التعاون 

إعالن  إلى    على وجه التحديدلجأت  دول أعضاء في منظمة العمل الدولية من مشاريع التعاون اإلنمائي التي  عدة  استفادت   .20
والعمال   العمل  وأصحاب  الحكومات  بين  يجمع  الجماعي  للعمل  كإطار  الجنسية  متعددة  للتصدي والمنشآت  المنشآت 

في آسيا" أكثر وأفضل  اإلمداد: مشروع "فرص  التوريد وواالستثمار وسالسل  لتحديات العمل الالئق فيما يتعلق بالتجارة  
االتحاد  بين  المشترك  آسيا"  المسؤولة في  التوريد واإلمداد  برنامج "سالسل  باكستان وفيتنام(؛  اليابان )في  ممول من 

والفلبين واليابان وميانمار  ين  األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي )في الص
، الذي تم تنفيذه باالشتراك  وفنلندااالتحاد األوروبي  المشترك بين  وفيتنام(؛ مشروع "التجارة من أجل العمل الالئق"  وتايلند  

" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع فرع المبادئ والحقوق األساسية Entr’Allianceمع إدارة معايير العمل الدولية؛ مشروع " 

شراكة بين فرنسا ومنظمة العمل الدولية؛ مشروع "إرساء سالسل قيم مسؤولة في آسيا" ممول من في إطار  في العمل  
قطاع  اليابان والذي تم تنفيذه باالشتراك مع برنامج "عمل أفضل". وركزت مشاريع أخرى بشكل خاص على سلوك  

أمري في  المسؤول  التجاري  "السلوك  مشروع  مثل  المسؤول  االتحاد األعمال  بين  المشترك  والكاريبي"  الالتينية  كا 
األوروبي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 

 )في األرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور والمكسيك وبنما وبيرو(. 
أو بناء القدرات  في إدماج مكّون بشأن استثارة الوعي  ون اإلنمائي األخرى لمنظمة العمل الدولية  وبدأت مشاريع التعا .21

عالن المنشآت متعددة الجنسية، مثل مشروع "تسريع وتيرة اإلجراءات للقضاء على عمل األطفال في سالسل  مكّرس إل
مشروع االرتقاء  وفي إطار  ئق في شمال أفريقيا".  التوريد واإلمداد في أفريقيا" ومشروع "االرتقاء ببرنامج العمل الال

حلقة عمل ثالثية مشتركة بين الوزارات بشأن بناء إطار  جرى تخصيص    ،بالعمل الالئق والتصنيع الشامل في إثيوبيا
للعمل المتكامل واتساق السياسات من أجل تحقيق العمل الالئق من خالل التجارة واالستثمار، مما أدى إلى وضع خارطة  

  13ريق للترويج إلعالن المنشآت متعددة الجنسية في إثيوبيا. ط

  توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية األخرى - جيم 

يشكل اتساق السياسات الدولية عنصراً رئيسياً في استراتيجية منظمة العمل الدولية الرامية إلى تعزيز اعتماد إعالن  .22
بمسؤولية المنشآت   ما فتئت المواضيع ذات الصلةالمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة،  اعتماد  المنشآت متعددة الجنسية. ومنذ  

إعالن المنشآت متعددة الجنسية، الذي  ويؤدي  .  وى الدولي واإلقليمي والوطنيالمست  أهمية علىتكتسي  وحقوق اإلنسان  
تكميلياً هاماً في تنفيذ المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة. وقد سلطت لجنة الخبراء    اً يستند إلى معايير العمل الدولية، دور

في التزام  ن المنشآت متعددة الجنسية  إعالالذي يضطلع به  دور  ال المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات الضوء على  
وأصدرت منظمة العمل الدولية وفريق األمم المتحدة العامل   14منظمة العمل الدولية في مجال المنشآت وحقوق اإلنسان.

الروابط بين معايير العمل الدولية والمبادئ التوجيهية   بشأنموجزة  اإلنسان مذكرة  المعني باألعمال التجارية وحقوق  

 
 ". اإلقليمية المتابعةمنظمة العمل الدولية، "   12
 انظر:  13

ILO, “Advancing Decent Work and Inclusive Industrialisation in Ethiopia – ONEILO SIRAYE - Midterm evaluation”, March 2022. 
 ". اإلنسان  حقوق وبرنامج األعمال وقطاع الجنسية  متعددة  المنشآت إعالنمنظمة العمل الدولية، "   14

https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_570374/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ievaldiscovery/#bbaf7e2
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_845906/lang--en/index.htm
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األمين العام لألمم المتحدة نداء    وحقوق اإلنسان، مما أسهم فيبالمنشآت  العمل الوطنية المتعلقة  وخطط  المتحدة    لألمم
 إلى العمل من أجل حقوق اإلنسان. 

العمللعديد من  ل  ونظراً  .23 العالمية   المشمولة،  قضايا  المتحدة  األمم  باستمرار في منتديات  الدولية  العمل  تشارك منظمة 
مفوضية جانب  وتنظم هذه المنتديات أساساً من    .دون اإلقليمية المعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسانواإلقليمية و

العمل على مستوى خطط  األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الذي أصبح أكثر نشاطاً  
 الوطنية.

لعام التوجيهية لمبادئها منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ه تحديث أجرتوساهمت منظمة العمل الدولية في  .24
  لتسوية النزاعات.   قضائيةآلية غير  بوصفها    االتصال الوطنيةاللجوء إلى نقاط  وبشأن المنشآت متعددة الجنسية    2011

الدولية  األوروبي  االتحاد  من  تمويلوبفضل   العمل  منظمة  نظمت  تدريبية  ،  دورات  نقاط  عدة  .  هذهاالتصال  لصالح 
مجموعة  كما ساهمت في وضع  بناء القدرات،    تعزيز جهودغية  بالمتحدة  العالمي لألمم  الميثاق  منظمة مع  الوتتعاون  

وقدمت    .لألمم المتحدة  بشأن مبادئ العمل الخاصة باالتفاق العالميلصالح المنشآت  جديدة من وحدات التوجيه الذاتي  
العالمي.  مدخالت في عملية مراجعة   الميثاق  الذي كّرسه  التقدم"  التمست منظمات دولية أخرى "التواصل بشأن  وقد 

مساعدة  ال،  اإلقليمية ومبادرة اإلبالغ العالمية  اإلنمائيةمصارف  المثل البنك الدولي ومتعددة أصحاب المصلحة،  ومبادرات  
السلوك  العمل في  بمكّون  مل الدولية عند وضع أو تنقيح معاييرها أو مبادئها التوجيهية المتعلقة  تقنية من منظمة العال

 المسؤول للمنشآت. 
وسالسل التوريد واإلمداد    التجارة واالستثمارإلى جعل  الرامية  و األوسع نطاقاً    والمبادرات السياسيةمناقشات  ال،  وما فتئت .25

، تولي اهتماماً أكبر لمسألة السلوك المسؤول لقطاع األعمال، السيما  د لجميع البلدانأكثر استدامة وشمولية وزيادة الفوائ
. وتدعو العديد من بيانات منظمة العمل الدولية إلى توثيق التعاون مع سائر المنظمات الدولية من منظور العناية الواجبة

ددة الجنسية في هذا الصدد. وقد أجرت منظمة  بشأن التجارة واالستثمار وتسليط الضوء على أهمية إعالن المنشآت متع
مناطق تلجأ مدى لمعرفة إلى أي دراسة استقصائية العمل الدولية، باالشتراك مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، 

الصادرات   إلى سياسات  تجهيز  لجذب االستثمارصراحة  تبادالتها  أو كنقاط مرجعية في    اتالعمل كأدوات  مع إطار 
البحث حجَر األساس لتعزيز الشراكة مع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن هذا المستثمرين المحتملين. وشكل 

للدول األعضاء بغية إنشاء "مناطق مستدامة" تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،  الواجب تقديمه  الدعم التقني  
ويدعو المكتب إلى إشراك الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في إنشاء مناطَق مماثلة، بالرجوع   .وال سيما في أفريقيا 

مناقشات الثالثية حول كيفية مساهمة مناطق تجهيز الصادرات في  إطار الإلى أحكام إعالن المنشآت متعددة الجنسية في  
العمل، بمتعزيز   الالئق والمبادئ والحقوق األساسية في  الخبراء  استنتاجات  ا يتمشى مع  العمل  مناطق  بشأن  اجتماع 
شاركت منظمة العمل الدولية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في تنظيم جلسة حول تكما    15الصادرات.تجهيز  

برز وت. 2021االستثمار لعام بشأن منتدى العالمي السابع الالعمل الالئق في مناطق تجهيز الصادرات في أفريقيا خالل 
الذي أطلقه مؤتمر   ،العمل الدولية لالنضمام إلى التحالف العالمي للمناطق االقتصادية الخاصة هنا الفرصة أمام منظمة  

 16.األمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤخراً 
مؤخراً منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكاالت ترويج االستثمار    اأجرتهدراسة استقصائية    تسمحو .26

تعزيز الروابط ومن شأن  العمل الالئق.  مجال  بتحديد االحتياجات الُمعيَنة لوكاالت ترويج االستثمار بغية إحراز تقدم في  
الفرص  أن يتيح المزيد من  ر والوزارات الُمختصة  بين الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ووكاالت ترويج االستثما

 .أولويات العمل الالئق في البلدان المضيفةتحقيق مساهمة المنشآت متعددة الجنسية في أمام 
إلى الدورة  المقدم  تقرير المدير العام  هو مبيّن في  كما    -أقل البلدان نمواً  إذ تتيح أمام  وتكتسي هذه الصلة أهمية خاصة   .27

االستفادة القصوى من إمكانات المنشآت متعددة الجنسية في إقامة روابط وثيقة مع فرصة  -لعمل الدولي لمؤتمر ا 110
هذه المنشآت على رفع مستوى قدراتها اإلنتاجية. ويشجع إعالن المنشآت وبذلك تقدم يد المساعدة إلى  المحلية،  المنشآت  

الجنسية   الوطنيالمنشآت  متعددة  التعاقد مع نظيراتها  التهرب من  على  النامية، ولكن دون  البلدان  العمالة في  لتعزيز  ة 
على انخراط المنشآت متعددة الجنسية العاملة  اإلعالن  مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في اإلعالن. كما يشجع  

مؤتمر األمم مع    وتورينوتتعاون منظمة العمل الدولية ومركز    .في برامج تنمية المهارات الوطنية  ،في البلدان النامية

المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم المتحدة للممثل السامي ألقل البلدان نمواً 
والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والرابطة العالمية لوكاالت ترويج االستثمار في برنامج 

 
  لعمالل   العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ  وحماية  الالئق  العمل  لتعزيز  للخبراء   الثالثي   االجتماع  اعتمدها  التي  االستنتاجاتالعمل الدولية، " منظمة     15
 .2017"، تشرين الثاني/ نوفمبر الصادرات  تجهيز مناطق في
 SustainableFDI.org: انظر  16

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_605081.pdf
https://sustainablefdi.org/#:~:text=UNCTAD%20joined%20hands%20with%20seven%20global%2C%20regional%20and,contribution%20to%20the%20UN%20Sustainable%20Development%20Goals%20%28SDGs%29.
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المعززمشترك البلدان    من  اً بلد  20في  بغية بناء قدرات وكاالت ترويج االستثمار  ،، بتمويل من اإلطار المتكامل  أقل 
بما يتمشى مع إعالن المنشآت متعددة الجنسية. ويستند هذا البرنامج إلى   للمنشآت  نمواً، مع تعزيز السلوك المسؤول

األمم المتحدة للتجارة والتنمية والرابطة العالمية لوكاالت ترويج   شراكات منظمة العمل الدولية األوسع نطاقاً مع مؤتمر
ً آثار االستثمار األجنبي المباشر األوسع نطاقزيادة االستثمار في سبيل تعزيز العمل الالئق و  .على التنمية المستدامة ا

  لمزيد من الدعم التي يمكن فيها تقديم االمجاالت الناشئة  -دال 
 اع األعمال للهيئات المكونة وقط

لصالح  واالجتماعات اإلقليمية والدورات التدريبية  الموزعة في األقاليم  تشير التعليقات التي تم جمعها من االستبيانات   .28
الهيئات إلى أنه يمكن بذل جهود إضافية لدعم    ،الشركات والمشاريع وغيرها من الحواراتأو  الثالثية  الهيئات المكونة  

في تطبيق مبادئه، بما في ذلك في  المنشآت  من إعالن المنشآت متعددة الجنسية ومساعدة    المكونة في تحسين االستفادة
 العناية الواجبة.  وواإلمداد سالسل التوريد سياق 

 :يمكن لمجلس اإلدارة أن ينظر فيما يليو .29

نة.الهيئات  بناء قدرات  أنشطة استثارة وعي وزيادة   -1 ِّ   اً الجنسية يشكل إطارإعالن المنشآت متعددة  ما فتئ    المكو 
ً مهم التجارة المعنية بسياسات  اتساق الإلى  التي تدعو  العمال  منظمات  لوزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل و  ا

واالستثمار. بيد أنَّ الهيئات المكونة تحتاج إلى أدوات وإلى التعلم من األقران وتبادل الخبرات لدعم مشاركتها 
ً قالكاملة في وضع سياسات أوسع نطا  .على العمل الالئققادرة على التأثير  ا

الدعم   -2 واألدوات  المقدم  تعزيز  الوطنية  االتصال  الثالثية   المماثلة.واآلليات  لنقاط  الوطنية  االتصال  نقاط  توفر 
بتعزيز  المماثلة  واآلليات   الجنسيةالمكلّفة  متعددة  المنشآت  مؤسسية    ،إعالن  االجتماعي  هيكلية  الحوار  لتيسير 

وضع وتنفيذ في إطار في اتساق السياسات الوطنية، بما في ذلك بغية المساهمة المعارف وبناء القدرات، وتقاسم 
العمل الوطنية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، والمشاركة في المشاورات بين البلد المقار والبلد  خطط  

التشغيلية    تهااقدروتستفيد من  م الدعم حتى تترّسخ  المماثلة تستلزواآلليات  المضيف. إال أّن نقاط االتصال الوطنية  
   على نحو كامل.

تبادل   -3 الجنسية.المعارف والخبرات  تسهيل  المنشآت متعددة  تنفيذ إعالن  االفتراضية  األأظهرت    بشأن  نشطة 
الهيئات المكونة والمنشآت  الذي توليه  هتمام  االمتاحة للجميع،  اللكترونية  إل، كالدورة الدراسية االمعارفتبادل  ل

الدولية،  إلى جانب  وشركائها في قطاع األعمال،   األنشطة.  المنظمات  النوع من  وبناًء على  للمشاركة في هذا 
ألعمال والعمل قطاع الالمخصص  منظمة العمل الدولية  منتدى  العالمية على تنظيم االجتماعات، سيساهم  قدرته  

 .ة العمل الدولية في تحفيز مساهمة قطاع األعمال في العمل الالئقمنظمالدور القيادي ل الالئق في تعزيز 

التي أطلقتها  السابقة  النداءات  ، بما يتمشى مع  زيادة تعميم إعالن المنشآت متعددة الجنسية في أنشطة المكتب  -4
عددة الجنسية من إعالن المنشآت متبشكل أفضل  إدارة منظمة العمل الدولية. ويمكن أن يشمل ذلك االستفادة  هيئات  

إطار المذكور    اً بوصفه  باإلعالن  الوعي  الصلة وزيادة  ذات  اإلنمائي  التعاون  في مشاريع  الجماعي  في  للعمل 
التي تنضم لعضوية شبكات  صفوف   أو  الدولية  العمل  المنخرطة في مشاريع منظمة  التابعة المنشآت  المنشآت 

 .لمنظمة العمل الدولية
األساسية الستراتيجية شاملة بشأن  من حيث الركائز    منشآت متعددة الجنسيةعالن التنفيذ العناصر التي تتعلق بإ -5

الخيارات المكلّف باستعراض  التي حددها الفريق العامل الثالثي    واإلمداد  تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريد 
 .الرامية إلى ضمان العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد
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 مشروع القرار 

 :طلب مجلس اإلدارة من المدير العام ما يلي .30

بشأن تكثيف   (أ) الثالثي  المبادئ  إعالن  من  الفضلى  االستفادة  تحقيق  بغية  المكونة  للهيئات  الداعمة  األنشطة 
مع   يتمشى  بما  الجنسية(،  متعددة  المنشآت  )إعالن  االجتماعية  والسياسة  الجنسية  متعددة  الركائز  المنشآت 

 ؛واإلمداد ملة بشأن تحقيق العمل الالئق في سالسل التوريداألساسية الستراتيجية شا

قطاع األعمال بشأن معايير العمل  المساعدة التي يقدمها لدعم مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدولية في  ( ب)
 ية؛الثاني إلعالن المنشآت متعددة الجنسالملحق على النحو الُمبيَّن في  ،الدولية واألدوات التشغيلية األخرى

واألنشطة التي تضطلع بها إعالن المنشآت متعددة الجنسية في برامج التعاون اإلنمائي ذات الصلة  إدماج  زيادة   (ج)
 ؛المنشآتمنظمة العمل الدولية مع 

تعزيز مشاركة منظمة العمل الدولية مع منظمات دولية أخرى للنهوض بالعمل الالئق من خالل الترويج إلعالن  ( د)
 ؛ واإلمداد ة في سياق التجارة واالستثمار وسالسل التوريدالمنشآت متعددة الجنسي

 .لهذا الغرضتحقيقاً الموارد عملية حشد تسهيل  (ھ)

 

 




