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 لأغرا�ض هذا الموجز، ت�شير عبارة »اآ�شيا والمحيط الهادئ« اإلى المنطقة التي ت�شم 47 بلًدا بالإ�شافة اإلى الأرا�شي الفل�شطينية المحتلة بغ�ض النظر عن م�شتوى الدخل بما فيها بلدان �شرق 

اآ�شيا وجنوب �شرق اآ�شيا وجنوب اآ�شيا وبلدان جزر المحيط الهادئ والدول العربية الواقعة في غرب اآ�شيا، ما لم ترد اإ�شارة �شريحة خالًفا لذلك.

تعّرف منظمة العمل الدولية �شال�شل التوريد العالمية على اأنها عملية »تنظيم العمليات المطلوبة لإنتاج ال�شلع اأو الخدمات واإح�شارها اإلى الم�شتهلك من خالل المدخالت ومختلف مراحل التنمية 

والإنتاج والت�شليم«. راجع: منظمة العمل الدولية: العمل الالئق في �شال�شل القيمة العالمية، التقرير الرابع ال�شادر عن موؤتمر العمل الدولي، الدورة الخام�شة بعد المئة، جينيف، 2016.

ر. بالدوين: »�شال�شل التوريد العالمية: �شبب ن�شاأتها واأهميتها وم�شتقبلها«، » Global supply chains: Why they emerged، why they matter، and where they are going” في د. اإلمز 

وب. لو: )اإ�شدار( �شال�شل التوريد العالمية في عالم متغير )جينيف، منظمة التجارة العالمية، 2013(.

 Interconnected economies: Benefiting from منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت�شادي: القت�شادات المترابطة: ال�شتفادة من �شال�شل التوريد العالمية: تقرير تلخي�شي

global value chains: Synthesis report )باري�ض، 2013(.

ن. كو وم. هي�ض: الترقية القت�شادية والجتماعية في ال�شوؤون اللوج�شتية العالمية، Economic and social upgrading in global logistics، ورقة عمل 38 )مان�ش�شتر، اكت�شاب المنافع، 2013(.

.Baldwin، op. cit

هـ. �شاتو: �شال�شل التوريد العالمية وعالم العمل في منطقة اآ�شيا والمحيط الهادئ، Global supply chains and the world of work in Asia and the Pacific، وثيقة مرجعية مطروحة 

خالل الجتماع الإقليمي ال�شاد�ض ع�شر لمنطقة اآ�شيا-الهادئ )بانكوك، منظمة العمل الدولية، قادم(.

تت�شمن مجموعة ال�شبع كندا وفرن�شا واألمانيا واإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والوليات المتحدة الأميركية.

H. Sato, op. cit.

سالسل اإلمداد العالمية في 
آسيا والمحيط الهادئ والدول 

العربية

مقّدمة1

الإنتاج  في  محوري  بدور  الهادئ  اآ�شيا-المحيط  منطقة  ت�شطلع 

 وُيعزى 
2

وال�شتخدام العالميين من خالل �شال�شل الإمداد العالمية. 

هذا الدور جزئًيا اإلى: )اأ( البتكارات الحا�شلة في مجال تكنولوجيا 

 )ب( وخف�ض تكاليف التبادلت التجارية، 
3

المعلومات والت�شالت؛ 

بما في ذلك خف�ض الر�شوم الجمركية؛ )ج( وتوفيق المعايير وتحرير 

)د(   
4

الأطراف؛  المتعددة  التجارية  التفاقيات  بموجب  الخدمات 

والتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف؛ )هـ( وترقية البنى 

5
التحتية والجوانب اللوج�شتية. 

�ض  التخ�شّ بتعزيز  العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  الم�شاركة  ت�شمح 

 ب�شكل اأكبر 
6
الذي يوؤدي اإلى الت�شنيع والإنتاجية والتنمية القت�شادية 

الوقت  في  لكن،  عمودًيا.  مدمجة  محلية  موؤ�ش�شات  وجود  مع  مقارنة 

عينه، غالًبا ما تثار م�شاألة تردي �شروط العمل وحدوث انتهاكات على 

وتبقى  العالمية.  الإمداد  �شال�شل  في  الأ�شا�شية  العمل  حقوق  م�شتوى 

الآثار �شبابية على م�شتوى الأجور و�شروط العمل بما اأن بيانات الأجور 

المتوفرة محدودة، في حين اأنه من ال�شعب تقييم المتغيرات النوعية. 

الإمداد  �شال�شل  في  الالئق  العمل  نواق�ض  ُتعزى  حال،  اأي  وفي   
7

العالمية ب�شكل كبير اإلى الثغرات القانونية وعدم مالءمة قدرة الإنفاذ 

المتعددة  الموؤ�ش�شات  قدرة  عدم  عن  ف�شاًل  المحلية  ال�شلطات  لدى 

الجن�شيات على مراقبة عدد كبير من الأطراف الفاعلة في الم�شتوى 

الأدنى من �شال�شل الإمداد الخا�شة بها.

ثغرات  �شد  في  الم�شاهمة  اأجل  من  الجهود  من  المزيد  بذل  ينبغي 

الحوكمة. ويمكن لمنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الدول الأع�شاء، 

في  الالئق  العمل  تحديات  مواجهة  اأجل  من  العالمية  التدابير  قيادة 

اأطلقته  الذي  الروؤية �شفر  وي�شّكل �شندوق  العالمية.  الإمداد  �شال�شل 

مجموعة ال�شبع مثاًل عن هذا النوع من التدابير، حيث ت�شطلع منظمة 

ومعايير  المهنية  ال�شالمة  تعزيز  في  اأ�شا�شي  بدور  الدولية  العمل 

التي  الدولية  العمل  اأدرجت منظمة  وقد 
8

الإنتاج.  بلدان  ال�شحية في 

تتمتع بهيكلية ثالثية الأطراف ونهج معياري في مجال التنمية، مو�شوع 

في  للنقا�ض  المطروحة  الموا�شيع  �شمن  العالمية  الإمداد  �شال�شل 

الدورة الخام�شة بعد المئة )2016( لموؤتمر العمل الدولي، في �شعي 

في  الحوكمة  ثغرات  و�شد  المعنية  الأطراف  بين  الحوار  لتعزيز  منها 

�شال�شل الإمداد العالمية.

االتجاهات ال�سائدة

قد تكون �شال�شل الإمداد العالمية متمثلة باأحد الأ�شكال التالية: )اأ( 

من  الجن�شيات  المتعددة  للموؤ�ش�شات  المبا�شر  الأجنبي  ال�شتثمار 

خالل فروع مملوكة بالكامل وم�شاريع م�شتركة، حيث يجري ا�شتخدام 

العمال مبا�شرة؛ )ب( اأو المعامالت المن�شفة لجميع الأطراف حيث 

خالل  من  خدماتها  اأو  منتجاتها  بتلزيم  تقوم  الأ�شا�شية  الموؤ�ش�شات 

عالقات تعاقدية مع موردي الم�شتوى الأول الذين يميلون في المقابل 

اإلى ال�شتعانة ب�شبكة من المتعاقدين من الباطن الذين يوفرون اأنواع 

مختلفة من المدخالت.

يقّدم هذا الف�شل لمحة عامة عن التجاهات على م�شتوى ال�شتثمار 

بالإ�شارة  والأجور  التجارية وال�شتخدام  والتبادلت  المبا�شر  الأجنبي 

اإلى �شال�شل الإمداد العالمية في المنطقة.

ال�صتثمار الأجنبي المبا�صر وال�صادرات

الأجنبية  لال�شتثمارات  ن�شبًيا  مرتفعة  م�شتويات  ذات  البلدان  تميل 

المبا�شرة مقارنة مع حجم اقت�شاداتها اإلى الم�شاركة ب�شكل اأكبر في 

. ووفًقا لبع�ض التقديرات، ارتفع معدل مخزون 
9
�شال�شل الإمداد العالمية 

ال�شتثمار الأجنبي المبا�شر مقارنة مع التبادلت التجارية من 50 في 

المائة في ت�شعينات القرن الما�شي اإلى اأكثر من 100 في المائة في العام 
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الم�صدر:

ك. مات�شوزاكي: قطاع 

الإلكترونيات: تكوين 

الجمعيات ومحاربة 

�شروط العمل غير 

الم�شتقرة )اتحاد 

اإند�شتريال، 2015(، 

مع اقتبا�ض بيانات 

من المنظمة اليابانية 

للتجارة الخارجية.

 م�شوؤولة عن 
10

2010. وفي العام 2010، كانت �شال�شل الإمداد العالمية 
54 في المائة تقريًبا من ال�شادرات في القت�شادات النامية في اآ�شيا-
المحيط الهادئ، ما �شكل ارتفاًعا بنحو 5.5 في المائة في ال�شنة بين 

.2010  11
العامين 2005 و 

�شهدت منطقة جنوب اآ�شيا على نمو اأكبر على م�شتوى �شال�شل الإمداد 

المئة  في   9.5( اآ�شيا  �شرق  وجنوب  اآ�شيا  �شرق  مع  مقارنة  العالمية 

مقارنة مع 5.1 في المائة( بين العامين 2005 و2010، ربما ب�شبب 

ا�شتراتيجيات التنويع وا�شتراتيجيات التنمية المرتكزة على ال�شادرات 

في اقت�شادات جنوب اآ�شيا، وتحديًدا الهند، حيث برز نمو كبير ب�شكل 

خا�ض في خدمات تكنولوجيا المعلومات وتلزيم عمليات الأعمال.

التبادلت التجارية �صمن المنطقة الواحدة

هيمنت منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ ككل )با�شتثناء الدول العربية( 

العالمية  الإمداد  �شال�شل  م�شتوى  على   
12

الو�شيطة  المنتجات  على 

بلغت  حيث  وا�شتيرادها(،  النهائية  المنتجات  ت�شدير  مع  )مقارنة 

في   43.2 اإلى   2013 العام  في  العالمي  الإنتاج  من  المنطقة  ح�شة 

بالن�شبة  المائة  في  و38.3  الو�شيطة  ال�شادرات  اإلى  بالن�شبة  المائة 

التي  الو�شيطة  الأ�شا�شية  ال�شلع  وتركزت  الو�شيطة.  الواردات  اإلى 

ت�شدرها منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ في قطاعات الألب�شة والأحذية 

قطاع  اأهمية  تراجع  مع  والإلكترونيات  الزراعية  والأغذية  وال�شيارات 

الإلكترونيات في ظل تنامي اأهمية القطاعات الأخرى. 

في منطقة �شرق اآ�شيا وجنوب �شرق اآ�شيا، كانت الم�شاركة في �شال�شل 

الإمداد العالمية داخل المنطقة اأعلى من خارجها. وفي العام 2013، 

تاأتى اأكثر من 65 في المائة من الواردات الو�شيطة المت�شلة ب�شال�شل 

الإمداد العالمية في منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ من داخل المنطقة. 

وكانت التبادلت التجارية داخل المنطقة مرتفعة ب�شكل خا�ض في قطاع 

 ويمكن ربط الم�شتويات المرتفعة للتبادلت 
13

الألب�شة والإلكترونيات. 

التجارية داخل المنطقة بالدور المتنامي لل�شين والقت�شادات الع�شرة 

المن�شوية تحت رابطة دول جنوب �شرق اآ�شيا في �شال�شل الإمداد العالمية.

ال�صتخدام والأجور والتناف�صية

يخ�شع قيا�ض حجم ال�شتخدام في �شال�شل الإمداد العالمية اإلى حدود 

الإمداد  �شال�شل  في  الندماج  تعريف  اأقلها  لي�ض  كبيرة،  وتحديات 

النظاميين  غير  العمال  ت�شنيفات  ور�شد  البيانات  وتوفر  العالمية 

تحديًدا  الو�شائط،  اأحد  قيا�ض  يفيد  المقابل،  في  القيا�شية.  وغير 

العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  العاملة  القوى  م�شاركة  معدل  موؤ�شر 

 محت�شبة هنا على اأ�شا�ض القيمة الم�شافة الأجنبية المطبقة على �شادرات البلدان )م�شاركة على م�شتوى ال�شيا�شات( اإ�شافة اإلى القيمة الم�شافة الأجنبية المطبقة على �شادرات البلدان 

)م�شاركة على م�شتوى التطبيق(، ومق�شمة على مجموع ال�شادرات.

H. Sato, op. cit.

 Global value chains « ،»اللجنة القت�شادية والجتماعية لآ�شيا والمحيط الهادئ التابعة لالأمم المتحدة: »�شال�شل التوريد العالمية والترابط ما بين اقت�شادات منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ

and interconnectedness of Asia- Pacific economies »، في تقرير التجارة وال�شتثمار في منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ: دعم الم�شاركة في �شال�شل التوريد )بانكوك، 2015(.

الم�شدر نف�شه.

يتاأتى الموؤ�شر من �شرب معامالت مدخالت العمل بمدخالت كل بلد ومخرجاته بح�شب القطاع، من خالل ا�شتخدام جداول المدخالت-المخرجات داخل البلدان ال�شادرة عن منظمة 

التنمية والتعاون في الميدان القت�شادي.

منظمة العمل الدولية: الأجور في منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ: تقّدم ديناميكي لكن غير مت�شاو )بانكوك، 2014(.

في   ،”Promoting decent work in global supply chains: The electronics industry « ،»راج-رايكرت: »تعزيز العمل الالئق في �شال�شل التوريد العالمية: قطاع الإلكترونيات

منظمة العمل الدولية: درا�شيات قطاعية حول العمل الالئق في �شال�شل التوريد العالمية: تحليل مقارن للفر�ض والتحديات على م�شتوى الترقية الجتماعية والقت�شادية )جينيف، منظمة 

العمل الدولية، 2016(.
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الر�صم 1. متو�صط الأجور ال�صهرية في قواعد �صناعية 

اأ�صا�صية مختارة في منطقة اآ�صيا-المحيط الهادئ )بالدولر 

الأميركي(، 2013

المختارة،  القطاعات  بع�ض  في   2011 العام  بيانات  اإلى  بال�شتناد 

باأنه بالن�شبة اإلى عدد من بلدان منطقة اآ�شيا والمحيط الهادئ، كان 

م�شتوى ال�شتخدام في �شال�شل الإمداد العالمية اأعلى من اقت�شادات 

المتحدة  والوليات  المك�شيك  مثل  التجارة  اإلى  م�شتندة  اأخرى  كبرى 

  اأما القت�شادات الأ�شغر مثل اقت�شاد تايوان )ال�شين( 
14

الأميركية. 

�شال�شل  في  الم�شاركة  العاملة  لليد  اأعلى  معدلت  ت�شجيل  اإلى  فتميل 

العالمية مقارنة مع القت�شادات الأكبر مثل ال�شين والهند،  الإمداد 

�شهدت  و2013،   2006 العامين  وبين  اأعلى.  المحلي  الطلب  حيث 

العربية( على معدل  الدول  الهادئ )با�شتثناء  اآ�شيا-المحيط  منطقة 

نمو و�شطي لالأجور بلغ 6.3 في المائة، اأي معدل اأعلى بكثير من المعدل 

 في المقابل، 
 15

الو�شطي العالمي وهو 2 في المائة في الفترة نف�شها. 

تحتفظ المنطقة بميزتها التناف�شية على م�شتوى الكلفة. وفيما تنتقل 

اأعلى،  م�شافة  قيمة  ذات  اإنتاج  مراحل  اإلى  اأكثر  متقدمة  اقت�شادات 

ا على م�شتوى التلزيم وال�شتثمار الأجنبي  ل تزال تتيح المنطقة فر�شً

المبا�شر في البلدان الأقل نمًوا )اأنظر الر�شم 1(.

فعلى �شبيل المثال، يدفع نمو الأجور في قطاع الإلكترونيات في ال�شين 

وماليزيا وتايلند بالموؤ�ش�شات اإلى البحث عن موردين اأكثر تناف�شية من 

16
حيث الكلفة في المنطقة، ول�شيما في فيتنام واإندوني�شيا. 

05001 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

¿ÉHÉ«dG ,ÉeÉgƒcƒj 

 IQƒaÉ¨æ°S

  (Ú°üdG) ¿GƒjÉJ ,¬ÑjÉJ

Ú°üdG ,…É¡¨fÉ°T

 Ú°üdG ,hõ¨fGƒZ

Éjõ«dÉe ,QƒÑŸ ’Gƒc

 Ú°üdG ,¿õæ«°T

óæ∏jÉJ ,∑ƒµfÉH

ÚÑ«∏«ØdG ,Ó«fÉe

É«°ù«fhófEG ,ΩÉJÉH IôjõL

É«°ù«fhófEG ,ÉJQÉcÉL

óæ¡dG ,…Éæ«°ûJ

óæ¡dG ,QƒdÉ¨æH

ΩÉæà«a ,…ƒfÉg

ÉjOƒÑªc ,øH ΩƒæH

¢TOÓ¨æH ,ÉcGO

QÉ‰É«e ,¿ƒ¨fÉj

êÉàfE’G ‘ πeÉY ¢Sóæ¡e

ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ,∫ƒ«°S



3

.op. cit ،منظمة العمل الدولية: العمل الالئق في �شال�شل التوريد العالمية

Good practices by multin »هـ. دايفد توما�ض: »الممار�شات الجّيدة الخا�شة بالموؤ�ش�شات المتعددة الجن�شيات على م�شتوى تعزيز العمل الالئق في �شال�شل اإمداد ال�شاي العالمية«،  -

tional enterprises in the promotion of decent work in the global tea supply chain »، في منظمة العمل الدولية: درا�شات قطاعية حول العمل الالئق في �شال�شل التوريد 
op. cit ،العالمية: تحليل مقارن عن الفر�ض والتحديات على م�شتوى الترقية الجتماعية والقت�شادية

تحالف مواطنة �شناعة الإلكترونيات: مدونة ال�شلوك، الن�شخة http://www.eiccoalition.org/media/docs/EICCodeofConduct5_1_English.pdf ،)2015( 5.1 ]تاريخ 

الزيارة 6 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2016

)17

التطورات االأخيرة في مجال ال�سيا�سات

اإلى:  عادًة  العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  الالئق  العمل  نواق�ض  ُتعزى 

)اأ( غياب الآليات الت�شريعية واآلت الإنفاذ في البلدان الم�شيفة؛ )ب( 

وعدم قدرة الم�شترين الدوليين على �شبط جميع الموردين الوجودين 

الموردين  قدرة  كفاية  وعدم  )ج(  بهم؛  الخا�شة  لإمداد  �شال�شل  في 

الفنية، على تح�شين  والخبرات  الموارد  المحليين، مثاًل على م�شتوى 

بالعمالء  تنامي الهتمام  اأّدت  الإنتاج. وقد  اأن�شطة  العمل في  �شروط 

اإلى عدد اأكبر من المبادرات متعددة اأ�شحاب الم�شلحة في اآ�شيا والتي 

الإمداد  ب�شال�شل  المرتبطة  العاملة  اليد  ق�شايا  معالجة  اإلى  ت�شعى 

العالمية بالتعاون مع التحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية.

الحوكمة مكونات من  التالية في مجال  والمبادرات  المقاربات  ت�شّكل 

العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  العمل  ق�شايا  لمعالجة  ا�شتراتيجيات 

الممتدة اإلى اآ�شيا والمحيط الهادئ.

تعزيز  عن  م�شوؤولة  الدول  تكون  اأن  يجب  العامة.  الحوكمة  مبادرات 

المتثال لت�شريعات العمل الوطنية واإنفاذها. ويت�شمن ذلك الم�شادقة 

الفعالة:  الإنفاذ  اآليات  وت�شمل  وتطبيقها.  الدولية  العمل  معايير  على 

ومالحقة  المنازعات  وت�شوية  )ب(  العمل؛  وتفتي�ض  العمل  اإدارة  )اأ( 

اإلى  ا  اأي�شً الحكومية  المبادرات  العمل. وقد تهدف  ت�شريعات  منتهكي 

في  واإنفاذها  الدولية  العمل  ومعايير  العمل  لقانون  المتثال  تعزيز 

مناطق تجهيز ال�شادرات. وتت�شمن الأمثلة عن هذا النوع من التدابير 

ما يلي:

في  العمل  ق�شايا  معالجة  على  الحكومة  تعمل  تايلند،  •��في 
المتما�شية  الت�شريعات  �شن  خالل  من  البحر  ثمار  توريد  �شال�شل 

�شيد  قطاع  في  العمل  ب�شاأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  مع 

من  القانونية  الثغرات  ومعالجة   )188 )رقم   2007 الأ�شماك، 

ذلك،  اإلى  اإ�شافة  قريب.  وقت  في  التفاقية  على  الم�شادقة  اأجل 

اأجل  من  التقني  الدعم  توفير  على  الدولية  العمل  منظمة  عملت 

في  ال�شيد  م�شتوى  على  العمل  تفتي�ض  مجال  في  القدرة  تح�شين 

عر�ض البحر وتجهيز ثمار البحر داخل البالد.

الخا�ض  التحرك  برنامج  ي�شعى  والنيبال،  والهند  بنغالد�ض  •��في 
لمكافحة العمل الجبري - والذي بات ي�شمل عمالة الأطفال حالًيا 

اإلى   - الأطفال  عمل  على  للق�شاء  الدولي  البرنامج  مع  بالتعاون 

تقييم ال�شيا�شات الوطنية وتوفير الدورات التدريبية اإلى ال�شلطات 

ولوائح  لقوانين  المتثال  وقدرة  الإنفاذ  م�شتوى  تح�شين  اأجل  من 

العمل. كما يعمل البرنامج على الحد من التجار بالن�شاء والفتيات 

نهائًيا على هذه  الق�شاء  بهدف  اآ�شيا  الألب�شة في جنوب  في قطاع 

الأن�شطة  خالل  من  المراأة  لتمكين  الترويج  ظل  في  الظاهرة، 

التدريبية. 

•��في الأردن، عملت منظمة العمل الدولية على تعزيز قدرات تفتي�ض 

بتحفيز  ي�شمح  ما  الوطني،  الم�شتوى  على  العمل  واإدارة  العمل 

اللتزام بمبادئ وحقوق العمل الأ�شا�شية، بما في ذلك تلك الخا�شة 

17
بالعمال المهاجرين. 

الموؤ�ش�شات  من�شاأ  بلدان  في  العامة  الحوكمة  اآليات  �شن  •��يمكن 
وقانون  كاليفورنيا  في  ال�شفافية  قانون  مثل  الجن�شيات،  متعددة 

يمكن  ذلك،  اإلى  اإ�شافة  المتحدة.  المملكة  في  الحديثة  العبودية 

ت�شمين اأحكام العمل في التفاقيات التجارية، كما هو الحال بالن�شبة 

اإلى ال�شراكة العابرة للمحيط الهادئ والتي من المتوقع اأن تف�شي 

اإلى اإ�شالحات ت�شريعية في ماليزيا وفيتنام، ف�شاًل عن اتفاق تجارة 

المن�شوجات بين الوليات المتحدة الأميركية وكمبوديا، الذي يربط 

الأميركية  المتحدة  الوليات  اإلى  ال�شادرات  ح�ش�ض  زيادة  بين 

باحترام حقوق العمل وفًقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

مبادرة الحوكمة الخا�شة. ت�شّم هذه التدابير المبادرات الطوعية التي 

تطلقها الموؤ�ش�شات الفردية اأو منظمات اأ�شحاب العمل اأو التحالفات 

لل�شركات واللتزام  الم�شوؤولية الجتماعية  القطاعية. وبداأت مبادرتا 

ال�شلوك  مدونات  تطبيق  نطاق  تتخطى  الخا�ض  للقطاع  الجتماعي 

ثالث  طرف  باإدارة  التدقيق  اإجراء  لتطال  الذاتية  التدقيق  وعمليات 

القدرات.  بناء  اأن�شطة  في  الموردين  ودعم  اإ�شهاد  خطط  واعتماد 

وتت�شّمن الأمثلة عن هذا النوع من التدابير ما يلي:

اأهمية خا�شة في كل من ال�شين  •���في قطاع ال�شاي الذي يعد ذات 
والموؤ�ش�شات  الدوليون  الم�شترون  عمل  و�شريالنكا،  والهند 

حكومية  غير  منظمات  مع  بالتعاون  الجن�شيات،  المتعددة 

ومدققين اجتماعيين، على الترويج لخطط اإ�شهاد اجتماعية وبيئية 

العادلة  التجارة  ومبادة  الأخالقية  التجارة  �شراكة  منها  متعددة، 

.UTZ 
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وتحالف الغابات المطيرة ومنظمة 

مبادرة  عن  مثاًل  الإلكترونيات  �شناعة  مواطنة  تحالف  •���ي�شكل 
بقيادة ال�شركات اأطلقتها الموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات. وي�شتند 

تدقيق  ونظام  للقطاع  �شلوك  مدونة  و�شع  اإلى  التحالف  هذا 

فروع  بهما من جانب  اللتزام  �شرورة  مع  ثالث  من جانب طرف 

تتعامل معها.  التي  الجن�شيات وجهات لإمداد  الموؤ�ش�شات متعددة 

عمالة  حظر  )اأ(  التحالف:  بهذا  الخا�شة  العمل  اأحكام  وتت�شّمن 

ال�شتقدام  ر�شوم  من  والتخل�ض  )ب(  الجبري؛  والعمل  الأطفال 

المهنيتين؛  وال�شحة  ال�شالمة  ومعايير  العمال؛ )ج(  يدفعها  التي 

)د( وحرية تكوين الجمعيات والمفاو�شة الجماعية )وفًقا لقانون 

والمزايا  والأجور  )و(  الإن�شانية؛  والمعاملة  )ه(  الوطني(؛  العمل 
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واأ�شبوع عمل ل يتجاوز ال�شتين �شاعة. 

تزايد  جانب  اإلى  اآ�شيا،  في  الإلكترونيات  قطاع  اأهمّية  اإلى  •���نظًرا 
تح�شين  اإلى  التحالف  اأدى  الق�شايا،  بهذه  العام  الوعي  م�شتوى 

جانب  من  الدولية  العمل  ومعايير  العمل  بقانون  اللتزام  م�شتوى 

الموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات ومورديها في المنطقة. في المقابل، 

)18

)19
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�شبيل  فعلى  الخا�شة.  الحوكمة  اآليات  النوع من  لهذا  توجد حدود 

المثال، قد يرى البع�ض اأنها تقّو�ض م�شاءلة الموؤ�ش�شات الم�شوؤولة 

الفعلي  اللتزام  تعزيز  اإلى  ربما  ت�شعى  كانت  اإن  وحتى  تقليدًيا، 

توؤثر  التي  العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  الجتماعية  بالمعايير 

دون  من  تطبق  ما  غالًبا  اأنها  – اإل  العمال  على  مبا�شرة  ب�شورة 

اإ�شراك العمال والتحادات العمالية ب�شورة مبا�شرة.

ال�شركاء  مبادرات  ت�شّمنت  الجتماعية.  الحوكمة  مبادرات 

الجتماعيين على م�شتوى الموؤ�ش�شات الوطنية والدولية اأو على م�شتوى 

القطاعات اأو ال�شناعات: )اأ( التفاقات الإطارية الدولية، حيث يتعاون 

متعددة  والمبادرات  )ب(  العمالية؛  التحادات  مع  الخا�ض  القطاع 

اأ�شحاب الم�شلحة، حيث قد ت�شطلع المنظمات غير الحكومية بدور 

الإمداد  والم�شتهلكين في �شال�شل  العمال  الترويج لم�شالح  ا في  اأي�شً

مبادرة  الم�شلحة  اأ�شحاب  متعددة  المبادرات  تت�شمن  كما  العالمية. 

متعددة  الموؤ�ش�شات  اأع�شائها  بين  ت�شم  التي  الأخالقية،  التجارة 

الجن�شيات والتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية والتي تقّدم 

المتحدة  الأمم  اتفاقيات  بين  تدمج  الجيدة  العمل  لممار�شات  مدونة 

واتفاقيات منظمة العمل الدولية. وت�شمل الأمثلة ما يلي:

•���من خالل جذب ال�شتثمارات الأجنبية المبا�شرة والم�شاركة في عمليات ال�شتحواذ الأجنبية، نجح قطاع ثمار البحر في تايلند في الرتقاء 
اإلى منتجات ذات قيمة اأعلى )التونة والقريد�ض( ومراحل اإنتاج اأعلى )التغليف والتخزين البارد والتو�شيم(. في المقابل، اأدى العتماد المتزايد 

في تايلند على اليد العاملة المهاجرة في الأن�شطة التي تهيمن على القطاعات القت�شادية غير النظامية مثل �شيد الأ�شماك وتق�شير القريد�ض اإلى 

1
انتهاكات خطيرة لحقوق العمل، بما في ذلك العمل الجبري وعمالة الأطفال، على طول �شل�شلة توريد ثمار البحر في تايلند.

•���اأّدى اإن�شاء الفنادق الفارهة في الهند اإلى ترقية اقت�شادية في مختلف اأنحاء البالد، ومع ذلك، تبقى عمالة الأطفال م�شاألة بارزة في �شال�شل 
2
لإمداد المرتبطة بهذا القطاع، ل�شيما بالن�شبة اإلى الأن�شطة غير النظامية مثل التنظيف والت�شليحات واإعداد الطعام. 

•����شمحت ترقية العمليات في قطاع الإلكترونيات في ال�شين وماليزيا للموردين بت�شريع عمليات تجميع المنتجات الإلكترونية واإنجاز كميات كبيرة 
منها. في المقابل، لم تقترن زيادة الإنتاج في هذا القطاع بتوريد مالئم لليد العاملة، ما اأدى اإلى فر�ض �شاعات عمل اإ�شافية مبالغ بها، وال�شتعانة 

بعمال باأجور متدنية واعتماد اأ�شكال غير معيارية من عقود ال�شتخدام في ال�شين؛ وممار�شات عمل ا�شتغاللية )مثل اقتطاع الأجور وم�شادرة 

3
الجوازات واإجبار الم�شتخدمين على دفع ر�شوم ال�شتقدام والعمل ارتهاًنا لدين( على م�شتوى العمال المهاجرين في ماليزيا. 

للموؤ�ش�شات، �شمن قطاع  الدوليين  العمالء  التعاطي مع  الخلفية في  والمكاتب  ال�شوتية  الخدمة  اعتماد عمليات  �شمح  والفيليبين،  الهند  •���في 
تلزيم عمليات الأعمال، للموظفين بك�شب اأجور اأعلى بكثير من المعدل الوطني لالأجور في ظل �شروط عمل جيدة اإجماًل، وفي بع�ض الحالت، مع 

4
التزام الموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات ب�شورة طوعية بمعايير العمل اإلى حد يتجاوز ما هو مفرو�ض في الت�شريعات الوطنية. 

•���في �شنغافورة، �شمح التحول اإلى البحوث والتطوير واأن�شطة اإنتاج التكنولوجيات المتقدمة ذات القيمة الم�شافة في قطاع الإلكترونيات بتح�شين 
الأجور و�شروط العمل. وُيعزى ذلك جزئًيا اإلى الح�شور القوي لالتحادات العمالية الذي �شاهم في تي�شير الحوار الجتماعي والمفاو�شة الجماعية 

5
في القطاع. 

1(  اإيريغي، اإي. ماميك وب. كرو-بول�شن: �شال�شل التوريد العالمية: نظرة اإلى داخل قطاع ثمار البحر في تايلند، Global supply chains: Insights in the Thai seafood sector �شل�شلة 
اأوراق العمل الخا�شة بمنطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية )بانكوك، منظمة العمل الدولية، 2016(.

2(  ن. راو: عمالة الأطفال في الخدمات في الهند: حالة ال�شياحة، ورقة معرو�شة خالل موؤتمر البراءة الم�شتعبدة، عمالة الأطفال في الهند، مركز جواهارلل نيهرو للدرا�شات، جامعة الملة 
الإ�شالمية، 14 اآذار/مار�ض 2008.

G. Raj-Reichert، op. cit  )3
4(  جاي. م�شنجر ون. غو�شيه )دار الن�شر(: الأوف�شور و�شروط العمل في اأماكن العمل النائية Offshoring and working conditions in remote work  )جينيف، منظمة العمل الدولية، 2010(.

G. Raj-Reichert، op. cit  )5

المربع الأول: الترقية الجتماعية والقت�صادية

الهند  في  الت�شدير  نحو  الموجهة  الملبو�شات  قطاعات  في  � �•
ثمار  وقطاع  فيتنام  في  الخ�شبي  الأثاث  اإنتاج  قطاع  وفي  وبنغالد�ض 

تعزيز  برامج  الأخالقية  التجارة  مبادرات  �شملت  تايلند،  في  البحر 

اأ�شحاب الم�شلحة  اأن المبادرات متعددة  اإل   
20

الترقية الجتماعية. 

نظام  وقدرة  والتدريب  بالتغطية  مرتبطة  �شعف  مواطن  عرفت  قد 

العمال  منظمات  بتهمي�ض  المرتبطة  التحديات  عن  ف�شاًل  التفتي�ض، 

والتحادات العمالية.

مع  �شولفاي  اتفاق  مثل  الدولية  الإطارية  التفاقات  اأهمّية  برزت  � �•
اإند�شتريال، في رفع معايير العمل في القطاع  التحاد العمالي الدولي 

 
21

الكيميائي حيث باتت ال�شين الم�شاهم الأكبر على م�شتوى المبيعات. 

وتميل هذه التفاقات الإطارية الدولية اإلى ت�شجيل اأداء جيد ن�شبًيا على 

مبادرة التدريب الأخالقي، http://www.ethicaltrade،org/programmes ]تاريخ الزيارة 6 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2016

 Good practices by multinational « ،»ض. ف. رايت: »الممار�شات الجيدة للموؤ�ش�شات المتعددة الجن�شيات على م�شتوى تعزيز العمل الالئق في �شال�شل القيمة العالمية الكيميائية�

enterprises in the promotion of decent work in the chemical global supply chain »، في الدرا�شات القطاعية حول العمل الالئق في �شال�شل التوريد العالمية ال�شادرة عن 
.op. cit، منظمة العمل الدولية: درا�شة مقارنة عن الفر�ض والتحديات على م�شتوى الترقية الجتماعية والقت�شادية

)20

)21
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م�شتوى اإي�شال �شوت العمل والم�شاءلة وال�شتدامة.

وفي  الحرائق  من  ال�شالمة  اتفاق  اعتماد  جرى  بنغالد�ض،  في  � �•
التفاق،  هذا  اعتماد  ومنذ  بالزا.  رانا  مبنى  �شقوط  اإثر  المباني 

تفاو�ض اتحادان عماليان عالميان على اأحكام قانونية خا�شة ب�شروط 

22
العمل وال�شالمة مع اأكثر من 200 ماركة عالمية وبائعين بالتجزئة. 

التدابير  هذه  ت�شمنت  الأطراف.  متعددة  والمبادرات  ال�شكوك 

اإعالن منظمة العمل الدولية الخا�ض بالموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات 

التوجيهية  المتحدة  الأمم  ومبادئ  المتحدة  لالأمم  العالمي  والميثاق 

ب�شاأن الأعمال التجارية وحقوق الإن�شان والخطوط التوجيهية الخا�شة 

بالموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات ال�شادرة عن منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان القت�شادي وتوجيهات التحاد الأوروبي وغيرها من اآليات 

و�شع ال�شيا�شات. عادًة، تتبع الموؤ�ش�شات متعددة الجن�شيات المبادرات 

معالجة  اإلى  �شعيها  اإثبات  اأجل  من  انطالق  كنقطة  الأطراف  متعددة 

ق�شايا العمل وان�شغالت اأخرى على م�شتوى �شال�شل لإمداد الخا�شة بها.

قطاع  في  الإن�شان  لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  ادعاءات  على  •��بناًء 
الكبرى  ال�شكر  ق�شب  مزارع  عليه  تهيمن  الذي  كمبوديا  في  ال�شكر 

ومجموعة  حكومية  غير  منظمات  دعت  بالت�شدير،  تخت�ض  التي 

الحائزة حقوق  وال�شركات  الدوليين  الم�شترين  النا�شطين بدعوة  من 

التوجيهّية  بالمبادئ  اللتزام  اإلى  الباطن  من  والمتعاقدين  المتياز 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة  وتوجيهات  المتحدة  لالأمم 

القت�شادي، ف�شاًل عن تقييم درجة تطبيق العناية الواجبة على م�شتوى 

23
احترام حقوق الإن�شان في العميات التي تقوم بها هذه الأطراف. 

 جاي. راينكي وجاي. دوناهي: »اتفاق ال�شالمة من الحرائق وفي المباني في بنغالد�ض في اإطار ال�شتجابة على كارثة رانا بالزا«، في اأ. مارك�ض واآخرون )دار الن�شر(: الحوكمة العالمية 

لحقوق العمل: تقييم فعالية المبادرات ال�شيا�شية العامة والخا�شة العابرة للحدود )اإدوارد اإلغار، 2016(.

العمل الأف�شل في الأردن: تلخي�ض الآثار )2013(.

�ض. فرنكل، اإي. ماميك وب.غريني: �شال�شل التوريد العالمية في قطاع الأغذية: نظرة من منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ، �شل�شلة اأوراق العمل الخا�شة بمنطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ 

ال�شادرة عن منظمة العمل الدولية )بانكوك، منظمة العمل الدولية، 2016(.
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المرّبع الثاني: الحوكمة التاآزرية

يمكن الدمج بين نهج حوكمة مختلفة للتعاطي مع العمل الالئق في �شال�شل 

الإمداد العالمية من اأجل تحقيق اأثر تاآزري والربط بين ممار�شات العمل 

الجيدة وزيادة الإنتاجية. ففي الأردن على �شبيل المثال، حيث يركز قطاع 

الملبو�شات على الت�شدير ويعتمد ب�شكل كبير على الر�شاميل الأجنبية 

واليد العاملة المهاجرة )ل�شيما من جنوب اآ�شيا و�شرق اآ�شيا(، يجري 

التبليغ عن انتهاكات خطيرة لحقوق العمل بما في ذلك العمل الجبري 

والحتفاظ بجوازات ال�شفر. ومنذ اإطالق برنامج العمل الأف�شل في العام 

2008، جرى الحد من هذه الممار�شات ب�شكل كبير وتح�شنت المعايير 
 اإ�شافة اإلى ذلك، �ُشمح للعمال المهاجرين العاملين 

1
المت�شلة بالعمل. 

في قطاع الملبو�شات في الأردن باللتحاق بالتحادات العمالية والتفاو�ض 

ب�شورة جماعية، ما مّهد الطريق اأمام اتفاق المفاو�شة الجماعية الأول 

2
على م�شتوى القطاع باأكمله. 

1(  منظمة العمل الدولية: اتفاق المفاو�شة الجماعية الموقع في قطاع الملبو�شات، بيان �شحافي، 
http://www.ilo.org/beirut/media-center/news/ ،2013 عمان، 27 اأيار/مايو

WCMS_214426/lang-en/index.htm ]تاريخ الزيارة 7 ت�شرين الأول/اأكتوبر، 2016

التو�سيات

المت�شلة  المبادرات  وتعّدد  العام  الهتمام  زيادة  من  الرغم  على 

قائمة،  التحديات  تبقى  العالمية،  الإمداد  �شال�شل  في  الالئق  بالعمل 

ل�شيما في البلدان ذات قدرة اإنفاذ ر�شمية متدنية وعلى م�شتوى �شغار 

المنتجين والمنتجين غير النظامين في اأدنى �شال�شل الإمداد والذين 

يفتقدون التفاعل المبا�شر مع الم�شترين الأ�شا�شيين في القطاع.

الم�شترون  يوليه  الذي  الهتمام  من  الرغم  على  المثال،  �شبيل  على 

العالميون اإلى معايير النظافة والجودة ال�شارمة بالن�شبة اإلى المنتجات 

الغذائية، قليلة هي المعلومات المتوافرة حول �شروط العمل على م�شتوى 

تعزيز  خالل  ومن   
24

اآ�شيا.  في  لإمداد  �شال�شل  اأدنى  في  المنتجين 

القدرات وتعزيز فر�ض ال�شتخدام و�شمان جودة الوظائف لدى جهات 

لإمداد ال�شغيرة والمتو�شطة، يمكن لبرنامج دعم ا�شتدامة الموؤ�ش�شات 

التناف�شية والم�شوؤولة الخا�ض بمنظمة العمل الدولية اأن ي�شمح بمعالجة 

ق�شايا العمل على م�شتوى المنتجين في اأ�شفل �شال�شل القيمة العالمية.

ال�شركات في مناطق تجهيز  تعزيز قدرات  ا على  اأي�شً التركيز  ينبغي 

ال�شادرات من اأجل تح�شين �شروط العمل.

ينبغي بذل المزيد من الجهود التي تدمج بين نهج حوكمة متنّوعة على 

م�شتوى قطاعات اقت�شادية مختلفة من اأجل تحقيق العمل الالئق في 

�شال�شل لإمداد العالمية في منطقة اآ�شيا-المحيط الهادئ. ومن خالل 

ت�شمين اأحكام خا�شة بالعمل في التفاقيات التجارية - كما هو الحال 

في ال�شراكة العابرة للمحيط الهادئ - يمكن تحفيز الإ�شالحات في 

بمعايير  اللتزام  الحر�ض على  اأجل  المنطقة من  النامية في  البلدان 

خالل  من  اأف�شل  اجتماعية  مخرجات  تحقيق  مع  الدولية  العمل 

الم�شاركة في �شال�شل لإمداد العالمية.

اتفاقيات  على  الهادئ  اآ�شيا-المحيط  منطقة  بلدان  م�شادقة  ت�شكل 

منظمة العمل الدولية الأ�شا�شية خطوة هامة نحو تحقيق العمل الالئق 

والعربية  الآ�شيوية  البلدان  تبقى  اإذ  العالمية.  لإمداد  �شال�شل  في 

التفاقيات  على   
25

الم�شادقة  اإلى  بالن�شبة  غيرها  عن  متاأخرة 

النقابية  الحرية  اتفاقية  ل�شيما  الدولية،  العمل  لمنظمة  الأ�شا�شية 

وحماية حق التنظيم النقابي، 1948 )رقم 87( واتفاقية حق التنظيم 

النقابي والمفاو�شة الجماعية، 1949 )رقم 98(. فقد �شادق ن�شف 

العربية  البلدان  ثلث  من  واأقل  تقريًبا  الهادئ  اآ�شيا-المحيط  بلدان 

على التفاقية رقم 87؛ في حين �شادق اأكثر من بلدان اآ�شيا-المحيط 

الهادئ والدول العربية على التفاقية رقم 98.

من اأجل التاأكد من اأن ت�شمل المنافع جميع الأطراف الفاعلة في �شال�شل 

لإمداد العالمية، ل بد من معالجة ثغرات الحوكمة من خالل الم�شاركة 

المتعددة  والموؤ�ش�شات  الدوليين  والم�شترين  الحكومات  بين  والتعاون 

ومجموعات  العمال  ومنظمات  العمل  اأ�شحاب  ومنظمات  الجن�شيات 

ولهذا  والقطاعي.  والدولي  المحلي  الم�شتوى  على  المدني  المجتمع 
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يتحّمل الموؤلفون وحدهم م�شوؤولية اأي اآراء مطروحة. ل ي�شكل هذا الإ�شدار تاأييًدا لأي راأي من الآراء المطروحة اأو المنتجات اأو العمليات اأو 

الإ�شارات الجغرافية من جانب منظمة العمل الدولية.
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الغر�ض، تو�شل موؤتمر العمل الدولي في الدورة الخام�شة بعد المئة اإلى 

التو�شيات التالية:

العمل  الحكومات موا�شلة اعتماد قوانين وت�شريعات  على  ينبغي  � �•
المتما�شية مع معايير العمل الدولية ل�شمان الم�شادقة على اتفاقيات 

بمن  العمال  فئات  جميع  جانب  من  وتطبيقها  الدولية  العمل  منظمة 

فيهم العمال المهاجرون والن�شاء والعاملون في اأ�شكال ا�شتخدام غير 

تقليدية والعاملون في مناطق تجهيز ال�شادرات.

كما ينبغي على الحكومات تدعيم اإدارة العمل واأنظمة التفتي�ض مع تاأمين 

العمل  ت�شريعات  منتهكي  ومالحقة  المنا�شب  التعوي�ض  اإلى  الو�شول 

الوطنية.

بين  الجتماعي  الحوار  تعزيز  )اأ(  اأي�شاأ:  الحكومات  على  ويتوّجب 

الإن�شان  حقوق  انتهاكات  ومحاربة  )ب(  العمل؛  واأ�شحاب  العمال 

والف�شاد في الأنظمة الإدارية الوطنية؛ )ج( التعاون من خالل الأجهزة 

في  والت�شاق  العمل  معايير  بين  المواءمة  �شمان  اأجل  من  الإقليمية 

اأجل  من  والمتو�شطة  ال�شغيرة  الموؤ�ش�شات  ودعم  )د(  ال�شيا�شات؛ 

القاعدة  وتو�شيع  )هـ(  اأعلى؛  عمل  معايير  وتطبيق  الإنتاجية  تعزيز 

اإلى  ال�شعي  خالل  من  الموؤ�ش�شات  بين  الم�شاواة  ولتحقيق  ال�شريبية 

تدابير  تطبيق  الموؤ�ش�شات على  وت�شجيع  القت�شادية  الأن�شطة  تنظيم 

العناية الواجبة في اأنظمتها الإدارية.

من خالل ال�شتفادة من تجربة البرامج القائمة، يمكن لمنظمة العمل 

م�شتوى  القدرات على  )اأ(  تعزز:  واأن  التقني  الدعم  توفر  اأن  الدولية 

دولها الأع�شاء بالن�شبة اإلى �شيادة القانون؛ )ب( والحوار الجتماعي 

وتنظيم  )ج(  للحدود؛  والعابر  الوطني  الم�شتوى  على  الت�شميني 

الأن�شطة القت�شادية؛ )د( والتزام الموؤ�ش�شات بقانون العمل الوطني.

– تما�شًيا مع المبادئ التوجيهية لالأمم  الموؤ�ص�صات  على  يتوجب  � �•
الذي  والدعم  العمل  اأ�شحاب  توجيهات منظمات  المتحدة ومن خالل 

تقدمه لبناء القدرات، تطبيق العناية الواجبة من اأجل ر�شد انتهاكات 

حقوق العمل ومنع ح�شولها والتخفيف من اآثارها ويجب اأن تبقى خا�شعة 

اأي ردود قد  تاأثير عملياتها على  للم�شاءلة فتقدم التقارير العلنية عن 

تعتمدها في مواجهة الآثار ال�شلبية المحتملة على م�شتوى حقوق العمل.

وينبغي على الموؤ�ش�شات تما�شًيا مع المبادئ التوجيهّية لالأمم المتحدة 

تاأثروا  الذين  العمال  اإليها  ليلجاأ  الفعالة  التظلم  اآليات  وجود  �شمان 

�شلبًيا باأن�شطتها. ويجب اإيالء اأهمية خا�شة اإلى الموؤ�ش�شات ال�شغيرة 

ما  غالًبا  التي  التحديات  معالجة  على  ت�شجيعها  بهدف  والمتو�شطة 

تواجهها الموؤ�ش�شات ال�شغيرة مع الحر�ض على اللتزام بم�شوؤولياتها 

الدولية  العمل  منظمة  لإعالن  ويمكن  نف�شه.  الوقت  في  الجتماعية 

الخا�ض بالموؤ�ش�شات المتعددة الجن�شيات المدعوم من جانب المكونات 

اأجل  من  الجتماعيين  ال�شركاء  بين  يجمع  اأن  المنظمة،  في  الثالثة 

تعظيم الآثار الإيجابية للموؤ�ش�شات المتعددة الجن�شيات والتخل�ض من 

اأي تاأثيرات �شلبية محتملة.

•��يتوّجب على منظمات العمال اأن ت�شع نف�شها في موقع يخولها توفير 
حقوقهم  اإلى  بالن�شبة  ل�شيما  وم�شاعدتهم،  العمال  اإلى  المعلومات 

تتفاو�ض  اأن  العمال  منظمات  على  ويجب  العمل.  �شروط  وتح�شين 

الجن�شيات  المتعددة  الموؤ�ش�شات  مع  قانونًيا  الملزمة  التفاقيات  على 

مراقبة  اأجل  الوطني من  الم�شتوى  على  العمال  ممثلين عن  بم�شاركة 

تطبيق هذا النوع من التفاقيات.

العمل ب�شورة م�شتركة على تعزيز  ال�شركاء الجتماعيين  ينبغي على 

المبادرات القطاعية والتفاقات الجماعية والحوار الجتماعي العابر 

ا  للحدود والتفاقيات الإطارية الدولية. ويجب اأن تولي اهتماًما خا�شً

اإلى حرية تكوين الجمعيات والمفاو�شة الجماعية التي تميل اإلى اأن تكون 

�شعيفة ل�شيما على م�شتوى فئات العمل الأكثر ا�شت�شعاًفا والم�شاركين 

في �شال�شل الإمداد العالمية. كما يتوجب على ال�شركاء الجتماعيين 

والحكومات تحفيز المبادرات المتعددة الأطراف المعنية مع التركيز 

على عدم تقوي�ض اعتماد اآليات الحوكة العامة الأكثر فعالية.

وال�شركاء  الحكومات  اإلى  التقنية  الم�شاعدة  تقديم  اإلى  اإ�شافة 

الجتماعيين على م�شتوى �شد الثغرات القانونية و�شمان العمل الالئق 

الدولية  العمل  لمنظمة  يمكن  العالمية،  الإمداد  �شال�شل  في  وتعزيزه 

اأن ت�شاهم في ن�شر الوعي والمعرفة بالق�شايا ذات ال�شلة في منطقة 

من  المزيد  في  الم�شاهمة  ذلك  وي�شمل  الهادئ.  اآ�شيا-المحيط 

العمل  وممار�شات  الالئق  العمل  تحديات  ب�شاأن  والتحاليل  الأبحاث 

العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  الفاعلة  الأطراف  م�شتوى  على  الجيدة 

مع الأخذ في العتبار ال�شياقات الوطنية والقطاعية المختلفة. اإ�شافة 

المنظمات  بالتعاون مع  الدولية،  العمل  ينبغي على منظمة  اإلى ذلك، 

العمل  حول  الموثوقة  البيانات  اإنتاج  المعنية،  والبحثية  الإح�شائية 

العمل  مع  البيانات  هذه  واإتاحة  العالمية  الإمداد  �شال�شل  في  الالئق 

على بناء قدرات مماثلة على الم�شتوى الوطني.


