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مة لهذا الدليل ُمقدِّ
دة الجنسيَّة والسياسة االجتماعية )ويُشار إليه هنا  ي بشأن الُمنشآت ُمتعدِّ

إن إعالن المبادئ الُثال�ث
"( الصادر عن منظمة العمل الدولية قد تمت مناقشته  ي

فيما بعد باسم "إعالن المبادئ الُثال�ث
واعتماده من قبل الحكومات وأصحاب العمل والعمال عام 1977. وهو صّك منظمة العمل 
ي تحقيق عمل 

كات �ن ة حول كيفية مساهمة ال�ث م توجيهات مبا�ث الدولية الوحيد الذي يُقدِّ
الئق للجميع، ويُسلِّط الضوء عىل الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضالً 

عن العالقات الصناعية والحوار االجتماعي.

ي هذه 
، وتأ�ت ي

ي آذار/مارس 2017، تمَّ إدخال العديد من التعديالت عىل إعالن المبادئ الثال�ث
�ن

التوريد  سالسل  ونُموِّ  ن  الدولي�ي والتجارة  االستثمار  ي 
�ن الحاصلة  للزيادة  كاستجابة  ات  التغي�ي

االجتماعي  بالضمان  تتعلق  قضايا  المراجعة  تتناول  ذلك،  عىل  وعالوة  العالمية.  مداد  واالإ
ي والتحوُّل من اقتصاد غ�ي ُمنظَّم إىل اقتصاد ُمنظَّم واالأجور وعمليات العناية  والعمل الج�ب
نسان المتصلة  الواجبة وآليات التظلُّم والوصول إىل ُسبل االنتصاف لضحايا انتهاكات حقوق االإ

كات. بال�ث

رشادية والتوجيهية "إعالن  ر مكتب االأنشطة العمالية تحديث وثيقته االإ عالن، قرَّ بعد تحديث االإ
ي سيعود بها عىل العمال؟". ويسعى التحديث إىل تقديم نظرة 

: ما الفوائد ال�ت ي
المبادئ الثال�ث

افيَّة عىل نُهج وتعهدات يستطيع العمال ونقابات العمال من خاللها استخدام إعالن  است�ث
ما فيما يتعلق بعنارصه الجديدة. وتحقيقاً  ي   الممارسة العملية بنجاح، والسيِّ

ي �ن
المبادئ الثال�ث

تُخطِّط  ي 
ال�ت الطريقة  ي حوار حول 

�ن للدخول  تشاركياً  نهجاً  لمراجعة  ا اعتمدت  الغاية،  لهذه 
. وقد أثرت المرئيات  ي

الثال�ث المبادئ  ي إعالن 
النقابات لالستفادة من العنارص الجديدة �ن لها 

ح. مة من منظمات العمال الُمختلفة الدليل الُمنقَّ والتعليقات الُمقدَّ

ها مكتب  ي أعدَّ
ي ال�ت

عالن المبادئ الثال�ث رشادية والتوجيهية هذه الإ إن الغرض من الوثيقة االإ
السياسات  واستخدام  اعتماد  منارصة  ي 

�ن والنقابات  العمال  مساعدة  هو  العمالية  االأنشطة 
. ي

الثال�ث المبادئ  إعالن  ي 
�ن الواردة  والمبادئ 

م بشكر خاص لفيليكس هادويجر الذي أعدَّ هذا الدليل، وإس�ت بو� الذي قام  وأودًّ أن أتقدَّ
بتنسيق مرئيات وتعليقات النقابات الوطنية والعالمية، وجيثا رويالنز وفريق المنشآت متعددة 
ي مكتب 

الجنسية ووحدة المشاركة المؤسسية )MULTI(، والشكر موصول الآنا بيوندي والزمالء �ن
ة. االأنشطة العمالية الذين قدموا تعليقات ومشورة هامَّ

ماريا هيلينا أندريه
مديرة مكتب االأنشطة العمالية
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دة  إعالن المبادئ الُثالثي بشأن الُمنشآت ُمتعدِّ
ة والسياسة االجتماعية: ما الفوائد التي  الجنسيَّ

سيعود بها على العمال؟ 

جدول المحتويات 

مة لهذا الدليل ُمقدِّ

رة األسئلة الُمتكرِّ
ي وعىل من ينطبق؟

ما هو إعالن المبادئ الُثال�ث
ي تحديث 2017؟

ما هو الجديد �ن
ة االأخرى؟ ي   سياق المبادرات الدوليَّ

ي �ن
ما أهمية إعالن المبادئ الثال�ث

طارية العالمية؟ ي واالتفاقات االإ
ن إعالن المبادئ الُثال�ث هل توجد صلة ب�ي

كيف يمكن لنقابات العمال استخدام إعالن المبادئ الثالثي: 
السيناريوهات المحتملة

سيناريو 1 - نقاط االتصال الوطنية: كيف يمكن إنشاؤها؟
ي الممارسة العملية

كة والنقابة: السلوك التجاري المسؤول �ن ن ال�ث السيناريو 2 - الحوار ما ب�ي
اك العمال �ث سيناريو 3 - العناية الواجبة: أداة تستخدم ضدَّ النقابات أو للتضييق عليها والإ

ي
سيناريو 4 – محاربة العمل الهّش: باستخدام إعالن المبادئ الثال�ث

دليلك إلى إعالن المبادئ الُثالثي
الهدف والنطاق

السياسات العامة
التشغيل
التدريب

ظروف العمل والحياة
العالقات الصناعية

أدوات للعمل النقابي في إعالن المبادئ الُثالثي
قليمية آلية المتابعة االإ

نة نقاط االتصال الوطنية الثالثية الُمعيَّ
المساعدة الفنية

كات مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدولية الخاص بال�ث
كة والنقابة ن ال�ث الحوار ب�ي

إجراء التفس�ي

المصادر والمراِجع

4 

7 
7 
8 
9 
10 

11 

11 
12 
13 
15 

17 
17 
17 
20 
28 
29 
33

40 
40 
40 
41 
41 
42 
43 

44



6



7

رة األسئلة الُمتكرِّ

ما هو إعالن المبادئ الُثالثي وعلى من ينطبق؟

ي عام 1977 
ي من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية �ن

لقد تم اعتماد إعالن المبادئ الُثال�ث
ي عام 2017. 1

وقد تم إدخال تعديالت جوهرية عليه �ن

ي هذا كان واليزال 
إن الهدف من إعالن المبادئ الثال�ث

أن  يمكن  الذي  ي  يجا�ب االإ سهام  االإ تشجيع  ي 
�ن ُمتمثِّالً 

م  التقدُّ الإحراز  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ المنشآت  تقدمه 
الالئق  العمل  وتحقيق  واالجتماعي  االقتصادي 
االأثر  ي 

تال�ن ي 
�ن مسؤوليتها  توضيح  وكذلك  للجميع، 

عالن  االإ هذا  ويُشكِّل  ومعالجته.  بعملياتها  الضار 
مجموعة مرجعية يمكن تطبيقها عىل نطاق عالمي من 
التوقعات المتعلقة بسلوك جميع المنشآت الوطنية 

ة.  الجنسيَّ دة  الُمتعدِّ والمنشآت 

تطبيق  لكيفية  ص  ُملخَّ ي هو 
الثال�ث المبادئ  إعالن  إن 

ي اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل 
المبادئ الواردة �ن

ويوضح  بالُمنشآت.  الخاصة  العمليات  عىل  الدولية 
عالن أنه عىل الرغم من أن معاي�ي منظمة العمل  االإ
فإن  الحكومات،  عىل  تُطبَّق  أن  بها  يُقصد  الدولية 
ي تقوم عليها هذه الصكوك تنطبق كذلك 

المبادئ ال�ت
كات والُمنشآت، إذ تتوىل الُمنشآت مسؤولية  عىل ال�ث
الخاصة  عملياتها  إطار  ي 

�ن نسان  االإ حقوق  ام  اح�ت
العالميَّة. مداد  واالإ التوريد  سلسلة  وضمن 

ي تحقيق الُنموِّ الشامل 
ي أدوار ومسؤوليات الحكومات �ن

د إعالن المبادئ الثال�ث كما يُحدِّ
م إطاراً يمكن أن تستخدمه نقابات العمال عند  والعمل الالئق للجميع. وهكذا، فإنه يُقدِّ

مناقشة القضايا االقتصادية واالجتماعية مع الحكومات.

ي أداة قوية لتستخدمها نقابات العمال. ويحظى هذا 
كل هذا يجعل من إعالن المبادئ الثال�ث

تسعى  أن  يجب  ي 
ال�ت للمعاي�ي  شاملة  تدقيق/متابعة  قائمة  م  ويُقدِّ أخالقية  بُسلطة  عالن  االإ

ي جميع عملياتها.
ي من الُمتوقع أن تراعيها المنشآت �ن

الحكومات إىل تقديمها، وال�ت

بها  سيعود  التي  الفائدة  ما 
العمال؟ على 

المبادئ  إعالن  أن  من  الرغم  على 
ينطبق  فإنه  ُملزم"،  "غير  الثالثي 
في  األعضاء  الدول  جميع  على 
وجميع  الدولية  العمل  منظمة 
ليس  أنه  يعني  وهذا  الُمنشآت. 
من الضروري أن تقوم شركة معينة 
أن  بـ  "التوقيع" على اإلعالن قبل 

استخدامه. من  تتمكَّن 

العناصر  على  اإلعالن  وينصُّ 
التجارية  األعمال  لسلوك  الرئيسية 
الشركات  من  عة  الُمتوقَّ المسؤول 
احترام  في  بمسؤوليتها  للوفاء 
القانون  بموجب  العمال  حقوق 
الحقوق  وهذه  والدولي.  الوطني 
موجودة بصورة مستقلة عن اإلعالن، 

لتنفيذها.  أدوات  يوفر  والذي 

1   قام مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في وقت سابق بتعديل إعالن المبادئ الثالثي في العامين 2000 و 2006 مع 
إجراء تعديالت أقل أهمية.
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ما هو الجديد في تحديث 2017؟

اقتصاد  ضوء  ي 
�ن كب�ي  بشكل  ن  االأربع�ي السنوية  ذكراه  ي 

�ن ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  تحديث  تم 

َّ بشكل جوهري. وعىل مدى العقود الماضية، زادت أهمية "نموذج سلسلة التوريد  عالمي تغ�ي
. وفيما يىلي أبرز ما اشتمل عليه تحديث 2017: مداد"2 بشكل كب�ي واالإ

ي 	 
ال�ت العالقات  خالل  من  االأحيان  أغلب  ي 

�ن تعمل  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ الُمنشآت  بأن  قرار  االإ
العالمية. مداد  والإ التوريد  سالسل  أي  االأخرى،  بالمنشآت  تربطها 

ي 	 
�ن نسان  الإ التجارية وحقوق  الأعمال  المتحدة بشأن  لالأمم  التوجيهية  المبادئ  شمول 

د الفقرة )10( عىل أن هذه المبادئ تنطبق عىل جميع الدول  ، حيث تؤكِّ ي
إعالن المبادئ الثال�ث

ام حقوق  وعىل جميع المنشآت، وأن عىل الُمنشآت أن تبذل العناية الواجبة لضمان اح�ت
مداد الخاصة بها. ي جميع عملياتها وسالسل التوريد واالإ

ف بها دوليا3ً �ن نسان المع�ت االإ
للعناية الواجبة أن 	  أثناء تأديتها  تنص الفقرة )10هـ( تحديداً عىل أنه يجب عىل المنشآت 

تراعي الدور المركزي الذي تؤديه الُحريَّة النقابية والُمفاوضة الجماعية، فضال عن العالقات 
ضوء  ي 

�ن  )10( الفقرة  ي 
�ن الوارد  الجديد  النص  قراءة  ن  ويتع�ي االجتماعي.  والحوار  الصناعية 

نسان. االإ التجارية وحقوق  االأعمال  المتحدة بشأن  التوجيهية لالأمم  المبادئ 
يعية( 	  والت�ث دارية  واالإ القضائية  )الوسائل  الحكومات  الأدوار  أوضح  تعريفات 

بما  االجتماعي،  والحوار  كة  الُمش�ت واالآليات  الفردية  )االآليات  ة  الجنسيَّ دة  ُمتعدِّ والمنشآت 
االنتصاف  سبل  إىل  والوصول  التظلُّم  بآليات  يتعلق  فيما  الجماعية(  المفاوضة  ذلك  ي 

�ن
للعمال. الفعالة 

يجب لحكومات البلدان المضيفة أن تشجع الممارسة االجتماعية السليمة  	
: العمل الالئق للجميع، ودور إدارة العمل  المراجع والنصوص الجديدة المتعلقة بما يىلي  	
ن  ب�ي السليمة  االجتماعية  الممارسة  تعزيز  ي 

�ن الُمضيفة  البلدان  العمل، ومسؤولية  وتفتيش 
دة الجنسيَّة، واالنتقال إىل االقتصاد الُمنظَّم، والضمان االجتماعي، والتعلُّم  المنشآت ُمتعدِّ
ي 

�ن والمساواة  العمل  وظروف  والمنافع  عانات  واالإ االأجور  بشأن  والتوجيه  الحياة،  مدى 
لزامي.  االإ أو  ي  الج�ب العمل  عىل  والقضاء  المتساوية  القيمة  ذي  العمل  عن  االأجر 
ي ذلك آلية المتابعة 

، بما �ن ي
أدوات تشغيلية جديدة للعمل عىل تنفيذ إعالن المبادئ الثال�ث  	

نة، ومساعدة فنية من منظمة العمل الدولية  قليمية، ونقاط االتصال الوطنية الثالثية الُمعيَّ االإ
الخاص  التفس�ي  وإجراء  والنقابة،  كة  ال�ث ن  ب�ي والحوار  الُقطري،  المستوى  عىل  الحوار  ي 

�ن
ي الملحق )2( 

. وقد تم توحيد هذه االأدوات التشغيلية االآن �ن ي
بمبادئ إعالن المبادئ الثال�ث

ث. ي الُمحدَّ
من إعالن المبادئ الثال�ث

2   أصبحت سالسل التوريد واإلمداد العالمية نموذجًا رئيسيًا للعمل في االقتصاد العالمي اليوم. وكثيرًا ما يتم استخدام 
الترتيبات التعاقدية وترتيبات التعاقد من الباطن في سالسل التوريد العالمية لحرمان العمال من المنافع التي يمكن أن 

تنجم عن عالقة عمل واضحة.
3   يتم تحديدها في المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان وفي الفقرة )10د( من إعالن 
المبادئ الثالثي على أنها تشمل، في الحدِّ األدنى، الحقوق الُمعرب عنها في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والمبادئ 
المتعلقة بالحقوق األساسية المنصوص عليها في إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في 
العمل. "في الحد األدنى" يعني أنه باإلضافة إلى هذه الحقوق، يجب أن تؤخذ في االعتبار أي معايير عمل دولية تتعلق 

بموضوع العناية الواجبة المعني )مثل ساعات العمل، وحماية األمومة، وهجرة اليد العاملة(.
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ما أهمية إعالن المبادئ الثالثي في سياق 
األخرى؟ ة  الدوليَّ المبادرات 

ي ذلك حقوق 
نسان، بما �ن لقد تم مؤخراً تناول دور ومسؤولية الُمنشآت فيما يتعلق بحقوق االإ

التوجيهية  المبادئ  مثل:  دولية  ومبادرات  ة صكوك  عدَّ من خالل  وذلك  العمل،  ي 
�ن نسان  االإ

ة  الجنسيَّ دة  ُمتعدِّ المنشآت  بشأن  االقتصادي  الميدان  ي 
�ن والتنمية  التعاون  لمنظمة 

واالتفاق  نسان  االإ وحقوق  التجارية  االأعمال  بشأن  المتحدة  لالأمم  التوجيهية  والمبادئ 
المتحدة. لالأمم  العالمي 

ي هو 
وعىل الرغم من ذلك، فإن إعالن المبادئ الثال�ث

االأعمال  ي مجال 
المرجعية �ن الوحيدة  العالمية  االأداة 

ي تم وضعها واعتمادها 
نسان ال�ت التجارية وحقوق االإ

بطريقة ثالثية االأطراف: من جانب الحكومات وممثىلي 
العمل  أصحاب  منظمات  وممثىلي  العمال  منظمات 
الوكالة  بصفتها  وذلك  الدولية،  العمل  منظمة  ي 

�ن
أُنشئت  ي 

ال�ت المتحدة  لالأمم  التابعة  صة  الُمتخصِّ
عليها. اف  �ث واالإ الدولية  العمل  معاي�ي  لوضع 

مجموعة  يُقدم  ي 
الُثال�ث المبادئ  إعالن  فإن   ، وبالتاىلي

االأعمال  بسلوكيات  الخاصة  عات  التوقُّ من  مرجعية 
هذا  يعدُّ  كما  عالمياً.  تطبيقها  يمكن  ي 

ال�ت المسؤولة 
االأعمال  مجال  ي 

�ن الوحيد  الدوىلي  الصك  عالن  االإ
ًة من االأحكام  نسان الُمستمد مبا�ث التجارية وحقوق االإ

الدولية. العمل  بمعاي�ي  الخاصة 

قليمية االأخرى بمنظمة  ف المنظمات الدولية واالإ وتع�ت
لوضع  المختصة  الوكالة  بوصفها  الدولية  العمل 
المبادئ  إعالن  إىل  وتش�ي  ورصدها،  العمل  معاي�ي 
ي العمل 

ي وإعالن المبادئ والحقوق االأساسية �ن
الثال�ث

رشاد.4 واالإ التوجيه  عىل  الحصول  أجل  من 

بها  سيعود  التي  الفائدة  ما 
العمال؟ على 

المعتمدة  الدولية  الصكوك  تشير 
في األمم المتحدة ومنظمة التعاون 
االقتصادي  الميدان  في  والتنمية 
الثالثي  المبادئ  إعالن  إلى  وغيرها 
للحصول على إرشادات بشأن حقوق 

الصناعية. والعالقات  العمال 

استخدام  العمال  نقابات  تستطيع 
إعالن المبادئ الثالثي كأداة للدخول 
العمليات  بشأن  اجتماعي  حوار  في 
المسؤولة لسلوك األعمال، بما في 
ذلك عملية العناية الواجبة. وفي حين 
فإن  للمشاركة،  أداة  هو  اإلعالن  أن 
معايير العمل الدولية هي األساس 
المسؤول  األعمال  سلوك  لفهم 
العمل. بعالم  يتعلق  ع فيما  الُمتوقَّ

4   تشمل اإلرشادات التي اعتمدت ُمؤخرًا ما يلي: إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة 
)2008(، والميثاق العالمي لفرص العمل )2009(، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي بشأن تعزيز المنشآت الُمستدامة 
)2007(، واستنتاجات مؤتمر العمل الدولي بشأن العمل الالئق في سالسل التوريد واإلمداد العالمية )2016(، إضافة 
إلى أهداف وغايات برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 )2015(. إن المبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق 
لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ   ،)2011( واالنتصاف"  واالحترام  "الحماية  المعنون:  المتحدة  األمم  إطار  تنفيذ  اإلنسان: 
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن الُمنشآت متعددة الجنسية )2011(، فضاًل عن إرشادات العناية الواجبة ذات 
م إرشادات بشأن مجاالت مثل العناية الواجبة  الصلة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ُتقدِّ

م التي يتناولها كذلك إعالن المبادئ الثالثي. وإمكانية الوصول إلى آليات االنتصاف والتظلُّ
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الُثالثي  المبادئ  بين إعالن  هل توجد صلة 
العالمية؟ اإلطارية  واالتفاقات 

ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  إىل  يش�ي  العالمية  طارية  االإ االتفاقات  من  ايداً  ن م�ت عدداً  فإن  نعم، 

امها  ن ي االتفاقيات ال�ت
دة الجنسيَّة �ن رشاد، كما تؤكد المنشآت ُمتعدِّ للحصول عىل التوجيه واالإ

عالن.5 االإ بمبادئ 

المبادئ  بتنفيذ  صلة  ذات  العالمية  طارية  االإ االتفاقات  إن 
. وتش�ي االتفاقات إىل اتفاقيات  ي

ي إعالن المبادئ الثال�ث
الواردة �ن

باالتفاقيات  عادة  )تبدأ  الدولية  العمل  منظمة  وتوصيات 
االأساسية لمنظمة العمل الدولية( ويمكنها أن تعزز عالقات 
حول  للمعلومات  مصدر  توف�ي  خالل  من  الجارية  العمل 

الضارة. االآثار  مخاطر 

والنقابات  كات  ال�ث تتمكن  سوف  للمستقبل،  افاً  واست�ث
طارية العالمية عىل إحالة  ي االتفاقات االإ

العمالية من االتفاق �ن
كة  ال�ث ن  ب�ي الحوار  إىل  االتفاقات  تطبيق  بشأن  المنازعات 
إعالن  ي 

�ن الدولية  العمل  منظمة  عليه  تنصُّ  الذي  والنقابة 
بعد  الدولية  العمل  منظمة  تقوم  وسوف   . ي

الثال�ث المبادئ 
ك. ُمش�ت حل  إيجاد  عىل  ن  المفاوض�ي كاء  ال�ث بمساعدة  ذلك 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

االتفاقات  على  التفاوض  يجري 
االتحادات  بين  العالمية  اإلطارية 
والشركات  العالمية  النقابية 
ة. وتشير االتفاقات  الُمتعددة الجنسيَّ
لمنظمة  األساسية  االتفاقيات  إلى 
األدنى  بالحدِّ  الدولية  العمل 
والعالقات  العمل  عالقات  وُتنظم 
العالم  أنحاء  جميع  في  الصناعية 

الشركات. هذه  في 

5   إن االتفاقات اإلطارية العالمية التي تم التفاوض عليها من قبل االتحادات النقابية العالمية مع الشركات التالية تتضمن 
 -)Dragados( االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، دراغادوس -)Acconia( إشارة إلى إعالن المبادئ الثالثي: أكونيا
 FCC العامة،  للخدمات  الدولي  للصناعات/االتحاد  الدولي  االتحاد   -)Enel( إنيل  واألخشاب،  البناء  لعمال  الدولي  االتحاد 
Construcción- االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، فيروفيال )Ferrovial(-االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، 
الدولي  االتحاد   -  GDF Suez للصناعات،  الدولي  االتحاد   -)Gamesa( غامسا  للصناعات،  الدولي  االتحاد   -)Ford( فورد 
االتحاد   -)Lafarge( الفارج  للصناعات،  الدولي  االتحاد   -H&M العامة،  للخدمات  الدولي  واألخشاب/االتحاد  البناء  لعمال 
بيتروبراس  واألخشاب،  البناء  لعمال  الدولي  االتحاد   -OHL للصناعات،  الدولي  واألخشاب/االتحاد  البناء  لعمال  الدولي 
)Petrobras(- االتحاد الدولي لنقابات عمال الكيماويات والطاقة والمناجم )ICEM( )االتحاد الدولي للصناعات حاليًا(، رويال 
واألخشاب،  البناء  لعمال  الدولي  )Sacyr(-االتحاد  ساسير  واألخشاب،  البناء  لعمال  الدولي  االتحاد   -)Royal BAM( بام 
ساليني إمبريجيلو )Salini-Impregilo(- االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب، ستيدتلر )Staedtler(- االتحاد الدولي 

الدولي للصناعات. )Tchibo(- االتحاد  البناء واألخشاب، تشيبو  لعمال 
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كيف يمكن لنقابات العمال استخدام إعالن المبادئ 
الثالثي: السيناريوهات المحتملة

ي يمكن لنقابات العمال أن تستخدم فيها إعالن المبادئ 
تتناول السيناريوهات التالية الُطرق ال�ت

، وتستند هذه السيناريوهات إىل مواقف من واقع الحياة قد تواجهها نقابات العمال.  ي
الثال�ث

سيناريو 1 

نقاط االتصال الوطنية: كيف يمكن إنشاؤها؟

ي تقدمها الحكومة 
سيناريو: تشعر نقابة عمال وطنية بالقلق من أن تؤدي الحوافز الخاصة ال�ت

ز الصادرات، إىل  ي مناطق تجه�ي
ز تقييدية �ز ي تقدمها من خالل قوان�ي

لجذب االستثمار، مثل ال�ت
ي التنظيم والمفاوضة الجماعية.

تهديد الحرية النقابية للعمال والحق �ز

: هذا هو  ي
كيف يمكن استخدام إعالن المبادئ الثال�ث

 ، ي
عالن المبادئ الثال�ث مصدر قلق خط�ي جداً ووفقاً الإ

هذه  حول  وهادف  شامل  حوار  يتضمن  أن  يجب 
العمل  أصحاب  وُممثىلي  الحكومات  ُممثِّىلي  القضية 
منظمة  تقوم  أن  يجب  ن  ح�ي ي 

و�ن العمال.  وُممثىلي 
وطنية  اتصال  نقاط  إنشاء  بدعم  الدولية  العمل 
نقاط اتصال وطنية، السيِّما من خالل اللجان الثالثية 
الُمنشأة بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
نفسها  العمال  نقابات  تطلب  أن  الُمهمِّ  من   ،)144(
من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل الوطنية أن 

الوطنية. االتصال  نقاط  إنشاء  تدعم 

عىل  البناء  إمكانية  كذلك  النقابات  تدرس  أن  ويجب 
ي البلد الذي يمكن فيه إنشاء 

الهيئات الثالثية القائمة �ن
نة كنقطة اتصال وطنية  ن أو لجنة ُمعيَّ

َّ فريق عمل ُمع�ي
مؤسسات  ي 

�ن كما   ، ي
الثال�ث المبادئ  إعالن  لتشجيع 

االجتماعية- المجالس  أو  الثالثية  االجتماعي  الحوار 
مناقشة  ويمكن  المثال.  سبيل  عىل  االقتصادية 
مكانيات المختلفة مع منظمة العمل الدولية وقد  االإ
ي استخدام مكتب االأنشطة العمالية 

ترغب النقابات �ن
ي عملية إنشاء نقطة اتصال وطنية.

كنقطة دخول أوىل �ن

اك  وبعد ذلك، تستطيع نقابات العمال الوطنية أن تستخدم نقاط االتصال الوطنية لالش�ت
الفقرة  تستخدم  أن  مثالً  تستطيع  أنها  إذ  المطروحة.  القضايا  االأطراف حول  ي 

ثال�ث حوار  ي 
�ن

: "حيثما تقدم حكومات البلدان المضيفة  ي
ي تنصُّ عىل االآ�ت

ي ال�ت
)52( من إعالن المبادئ الثال�ث

، ينبغي أال تتضمن هذه الحوافز أي قيود عىل الحرية  ي حوافز خاصة الجتذاب االستثمار االأجن�ب
للهيئات  رة  الُمبكِّ المشاركة  إن  الجماعية".  والمفاوضة  التنظيم  ي 

�ن الحق  أو  للعمال  النقابية 
ي النهج الرشيد الذي 

ن أساسي كذلك �ن اعات هو ُمكوِّ ن كات عىل سبيل منع ال�ن الثالثية مع ال�ث
. ي

إرساه إعالن المبادئ الثال�ث

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

في  األعضاء  الدول  تقوم  قد 
في  والتنمية  التعاون  منظمة 
قضية  بإثارة  االقتصادي  الميدان 
الحالة،  هذه  في  اآلليات:  ازدواجية 
آليات  تطلب  أن  النقابات  تستطيع 
نقاط  بين  التآزر  أوجه  تبني  ثالثية 
لمنظمة  التابعة  الوطنية  االتصال 
الميدان  في  والتنمية  التعاون 
االتصال  ونقاط  االقتصادي 
الوطنية؛ أو أن تطلب أن تكون نقاط 
لمنظمة  التابعة  الوطنية  االتصال 
الميدان  في  والتنمية  التعاون 
بشكل  األطراف  ثالثية  االقتصادي 
نشطا  دورا  تتضمن  وأن  كامل، 

العمل. لوزارة 
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سيناريو 2

المسؤول في  التجاري  السلوك  والنقابة:  الشركة  بين  ما  الحوار 
العملية الممارسة 

ز  الجنسية وممثل�ي ز منشأة معروفة متعددة  الثقة ب�ي الذي يشوبه عدم  المناخ  سيناريو: إن 
طاري العالمي  ي تطبيق االتفاق االإ

ب توترات واختالفات. ويتمثل أحد الخالفات �ز للعمال ُيسبِّ
كات الُمورِّدة، ُيزعم أن العمال لم  ي إحدى ال�ش

كة مع اتحاد نقابات عالمي. و�ز الذي أبرمته ال�ش
طاري العالمي وتحرم  ا ُيشكِّل انتهاكاً لالتفاق االإ ُيسمح لهم باالنضمام إىل نقابة عمالية، ممَّ
ي يمكن أن تقدمها نقابات العمال. 

ي اللجوء إىل المساعدة أو الحماية ال�ت
العمال من حقهم �ز

نهاء التوتُّرات الحالية. ورة إيجاد حلٍّ الإ ة عىل �ز فق جميع االأطراف المعنيَّ وتتَّ

أن  يجب   : ي
الُثال�ث المبادئ  إعالن  استخدام  يمكن  كيف 

ة  الجنسيَّ دة  ُمتعدِّ والمنشأة  العالمي  النقابات  اتحاد  يقوم 
ام  ن االل�ت عىل  العالمي  طاري  االإ االتفاق  ي 

�ن أوالً  يتفقا  أن 
ي وكذلك عن إمكانية اللجوء إىل 

عالن الثال�ث بالتقيُّد بمبادئ االإ
ي حالة من 

منظمة العمل الدولية للحصول عىل المساعدة �ن
اعات. كما يمكن أن يكون مكتب االأنشطة العمالية أول  ن ال�ن
منظمة  ي 

�ن والنقابة  كة  ال�ث ن  ب�ي لبدء حوار  للنقابات  مدخل 
العمل الدولية. وتستطيع منظمة العمل الدولية، بناًء عىل 
دة  ُمتعدِّ المنشأة  تدعو  أن  العالمي،  النقابات  اتحاد  طلب 
ة للموافقة طوعاً عىل االستفادة من تسهيالت منظمة  الجنسيَّ
االهتمام  ذات  القضايا  ومناقشة  لالجتماع  الدولية  العمل 
ن الحوار  كة ب�ي ك. وسيكون من المهم إقامة صلة مش�ت المش�ت
ن من  قليمي بمشاركة ُممثِّل�ي عىل المستوى العالمي والحوار االإ
أ  ي تن�ث

ي البلدان ال�ت
ن �ن ن النقابي�ي كة أو الُمورِّدين والممثل�ي ال�ث

دة. ُمحدَّ فيها مشاكل 

قائمة  تحديد  المكتب  يتوىل  االأغراض،  لهذه  وتحقيقاً 
بقاء عليها، وتوف�ي الدعم عند  بالجهات المي�ة المؤهلة واالإ
ورة، لضمان اضطالعها بمهامها بفعالية. ومن الُمرجح أن يتمَّ حّل هذه القضايا عن طريق  ال�ن
ع كذلك أن  كة والنقابة تتوقَّ ن ال�ث ، لكن االأحكام الخاصة بالحوار ب�ي الحوار االجتماعي المبا�ث
العمل  منظمة  بمساعدة  المؤهلة  الُمي�ة  الجهات  قائمة  من  باختيار وسيط  الطرفان  يقوم 
دا معاً  الدولية. وعالوة عىل ذلك، تستطيع النقابة العمالية والمنشأة متعددة الجنسيَّة أن تُحدِّ
كة والنقابة. كما تستطيع النقابة أن تطلب من منظمة  ن ال�ث ي الحوار ب�ي

ن �ن المزيد من المشارك�ي
كة والنقابة.  ن ال�ث اء لتنوير هذا الحوار ب�ي العمل الدولية تقديم المشورة الفنية ومشورة الخ�ب
دة الجنسيَّة ونقابة  ومن الناحية المثالية، بمساعدة منظمة العمل الدولية، يمكن للمنشأة ُمتعدِّ
كة لضمان حقوق الحرية النقابية  اتيجية مش�ت ي االآراء بشأن إس�ت

العمال التوصل إىل توافق �ن
كات التابعة والُمورِّدين والمتعاقدين من الباطن. ي ال�ث

والمفاوضة الجماعية �ن

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

ال يقتصر الحوار بين الشركة والنقابة 
على  عة  الُموقِّ الشركات  على 
االتفاق اإلطاري العالمي. ويستطيع 
أن  الدولية  العمل  منظمة  مكتب 
يقدم أرضية محايدة لتشارك نقابات 
هادف  حوار  وأي شركة في  العمال 
المبادئ  إعالن  مبادئ  تطبيق  بشأن 
ذلك،  من  الرغم  وعلى  الثالثي. 
الشركة  بين  الحوار  يستند  أن  يجب 
اآلراء  في  توافق  إلى  والنقابة 
قسم  )أنظر  الحوار  عملية  بدء  على 
إعالن  في  النقابي  العمل  "أدوات 

الثالثي"(. المبادئ 



13

سيناريو ٣

عليها  للتضييق  أو  النقابات  ضدَّ  تستخدم  أداة  الواجبة:  العناية 
العمال وإلشراك 

ة بتطوير عملية للعناية الواجبة للتأكد من  دة الجنسيَّ ي منشأة ُمتعدِّ
سيناريو: يقوم المدراء �ز

مداد  كة وسالسل التوريد واالإ ي عمليات ال�ش
ف بها دولياً �ز نسان الُمع�ت ام االأد�ز لحقوق االإ االح�ت

ين  الُمبا�ش مورديهم  من  يطلبوا  أن  وقرروا  االأخرى.  التجارية  وعالقاتها  لها  التابعة  العالمية 
ين لتلك  كة الإجراء عمليات التدقيق االجتماعي للموردين المبا�ش ز �ش ام هذه الحقوق وتعي�ي اح�ت
إدارياً واضحاً وال تشمل  الواجبة هذه نهجاً  العناية  ة. وتتبع عملية  دة الجنسيَّ ُمتعدِّ المنشأة 

العمال والنقابات العمالية. 

: توضح  ي
كيف يمكن استخدام إعالن المبادئ الُثال�ث

عملية  أن  ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  من  هـ(   10( الفقرة 

الدور  االعتبار  ي 
�ن تأخذ  أن  يجب  الواجبة  العناية 

والمفاوضة  النقابية  الحرية  تؤديه  الذي  المركزي 
والحوار  الصناعية  العالقات  عن  فضال  الجماعية، 
عملية  أن  ي 

يع�ن وهذا  متواصلة.  كعملية  االجتماعي 
كة يجب أن تشمل ُمنظمات  العناية الواجبة لدى ال�ث

العمال.

والفعلية  الُمحتملة  المخاطر  ومعالجة  تجنُّب  إن 
)حقوق  بالعمل  المتصلة  البيئة  ي 

�ن نسان  االإ لحقوق 
العمل( هي عملية دينامية وُمستمرة ال يمكن تحقيقها 
ولكن  االجتماعي وحدها  التدقيق  عمليات  من خالل 
الُمستمرة.  المستدامة  العمل  عالقات  خالل  من 
للعمال  الُمنظِّمة  العمال  نقابات  أن  الواضح  ومن 
مصانع  ي 

�ن وكذلك  الجنسية  متعددة  الُمنشآت  ي 
�ن

الُمحتملة  رة  الُمت�ن المجموعات  هي  الُمورِّدين 
عندما  االأوىل  بالدرجة  ن  المعني�ي المصلحة  وأصحاب 
يتعلق االأمر بآثار سلبية فعلية أو ُمحتملة عىل حقوق 
فإنها  ذلك،  عىل  وبناًء  بالعمل.  المتصلة  نسان  االإ
الُمطالبة  العالمية  نقاباتها  واتحادات  هي  تستطيع 

الواجبة.  العناية  عمليات  ي 
�ن بالمشاركة 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

إن إعالن المبادئ الثالثي والمبادئ 
بشأن  المتحدة  لألمم  التوجيهية 
اإلنسان  وحقوق  التجارية  األعمال 
)المبادئ من )17( إلى )22( تحديدًا( 
لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ 
الميدان  في  والتنمية  التعاون 
متعددة  للُمنشآت  االقتصادي 
إلى   )2( من  )الفصول  الجنسية 
الدولية  الصكوك  هي  تحديدًا(   )4(
ع من  د ما هو ُمتوقَّ الثالثة التي ُتحدِّ
إزاء  بمسؤوليتها  للوفاء  الشركات 
بين  ومن  اإلنسان.  حقوق  احترام 
المبادئ  إعالن  فإن  الصكوك،  هذه 
عندما  المرجعية  األداة  هو  الثالثي 

العمل. بحقوق  األمر  يتعلق 
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ي 
�ن العمال  لنقابات  ُمجدي  وتشاور  فاعلة  مشاركة  الواجبة  العناية  عملية  تشمل  أن  يجب 

محتملة  أو  فعلية  آثار  أي  وتقييم  تحديد  ي 
�ن الُمتمثلة  الجنسية  متعددة  المنشآت  مهمة 

كات متورطة فيها إما من خالل أنشطتها أو نتيجة  نسان قد تكون هذه ال�ث ضارَّة بحقوق االإ
التجارية. لعالقاتها 

االجتماعي  التدقيق  تستخدم عمليات  الجنسية  متعددة  المنشآت  كانت  إذا  أنه  ي 
يع�ن وهذا 

ق استشارة نقابة  باالإضافة إىل الحوار االجتماعي كأداة للعناية الواجبة، فإنه يجب عىل الُمدقِّ
ضة عن عملية التدقيق مع النقابة  العمال كجزء من عملية التدقيق، وتشارك النتائج الُمتمخِّ
ي عند الطلب. ويجب أن ترصد نقابات العمال كيف يتم دمج 

واتحاد النقابات العالمي المع�ن
ي عملية العناية الواجبة.6

نتائج المشاورات الهادفة وتطبيقها �ن

عىل  تعتمد  ي 
ال�ت ة  الجنسيَّ متعددة  المنشأة  عاتق  عىل  كذلك  تقع  الواجبة  العناية  أن  وبما 

ي توف�ي مواردها، فإن النقابات تستطيع أن تطلب من تلك المنشأة متعددة الجنسيَّة 
الُمورِّد �ن

كما  المفاوضة.  ي عملية 
يك �ن بالنقابة ك�ث اف  الُمورِّد االع�ت ي حالة رفض 

استخدام قدراتها �ن
ي انتهاكات 

تستطيع النقابات أن تطلب من المنشأة متعددة الجنسيَّة ضمان عدم مساهمتها �ن
ي يتسبب بها الُمورِّد )مثل التضييق عىل النقابات( من خالل إجراءاته مثل 

حقوق العمل7 ال�ت
اء. ال�ث ممارسات 

6   يوضح إعالن المبادئ الثالثي أن العناية الواجبة بشأن مخاطر حقوق العمل يجب أن تكون عملية متواصلة بحوار اجتماعي 
من أجل تحديد ومنع وتخفيف وتوضيح كيفية التصدي النتهاكات حقوق العمال الفعلية والمحتملة )الفقرة 10 هـ(. وتنصُّ 
أن  على  اإلنسان(  وحقوق  التجارية  األعمال  بشأن  المتحدة  لألمم  التوجيهية  المبادئ  مع  يتماشى  )بما  ج(   10( الفقرة 
ب في آثار ضارة أو تسهم فيها من خالل األنشطة  ب التسبُّ الشركات، حيثما كانت تعمل، مطالبة بما يلي: )1( أن تتجنَّ
التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه اآلثار عند وقوعها؛ و)2( أن تسعى إلى منع أو تخفيف اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان التي 
ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار عالقاتها التجارية، حتى عندما ال تسهم هي في تلك اآلثار. 
وهاتان الفئتان مهمتان، ألنه إذا تسببت إحدى الشركات )أي منشأة متعددة الجنسية تشتري الُمنتج النهائي( في وقوع 
انتهاك لحقوق العمل )التأثير الضار( أو ساهمت في ذلك، فعليها أن توقف أو تمنع مساهمتها، وأن تستخدم نفوذها 
ة اأُلثر وأن تقوم بمعالجة هذه اآلثار أو المساعدة في معالجتها )المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن  للتخفيف من حدَّ
د "مرتبطة ارتباطًا مباشرًا" باآلثار  األعمال التجارية وحقوق اإلنسان )المبدأ 22((. وإذا كانت المنشأة متعددة الجنسية ُمجرَّ
د(  بها أو تسهم فيها، فإنها تحتاج "فقط" إلى استخدام قدراتها للتأثير على الكيان المعني )كالُمورِّ الضارة دون أن ُتسبِّ

ب بوقوع االنتهاك.  الُمتسبِّ
7   يتم تحديدها بالحد األدنى كما هور وارد في المبادئ والحقوق األساسية والحقوق الُمعرب عنها في الشرعة الدولية لحقوق 

اإلنسان.
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سيناريو 4
محاربة العمل الهّش: باستخدام إعالن المبادئ الثالثي٨

ي مصنع 
ة معروفة تُوظِّف مئات العمال �ز دة الجنسيَّ سيناريو: هناك مورد مبا�ش لمنشأة ُمتعدِّ

اً من العمال بعقود الذين يتلقون أجورا ومنافع  للمالبس الجاهزة. ويستخدم المصنع عدداً كب�ي
ي 

، وال يمكنهم ممارسة حقوقهم �ز ز وإعانات وحماية ُمنخفضة بالمقارنة مع العمال الدائم�ي
الحرية النقابية والمعاملة الُمتساوية للعمل ذي القيمة المتساوية.

وفقاً   : ي
الُثال�ث المبادئ  إعالن  استخدام  يمكن  كيف 

أن  يجب   ، ي
الثال�ث المبادئ  إعالن  ي 

�ن )10د(  للفقرة 
تقوم المنشآت بإجراء عملية العناية الواجبة لتحديد 
ي تتصل بحقوق 

االآثار السلبية الفعلية والمحتملة ال�ت
نسان ومعالجتها. إن إبقاء العمال بعقود يعملون  االإ
العمال  مع  جنب  إىل  جنباً  ة  هشَّ عمل  تحت ظروف 
أن  يمكن  العمل  بنفس  يقومون  الذين  ن  الدائم�ي
المعاملة  ي 

�ن المساواة  ي 
�ن نسان  االإ لحق  انتهاكاً  يُشكِّل 

بالحقوق االقتصادية  الخاص  الدوىلي  العهد  بموجب 
 )33( الفقرة  هذا  ويدعم  والثقافية9.  واالجتماعية 
تسعى  "أن  عىل  تنص  ي 

ال�ت ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  ي 

�ن
دة الجنسيَّة وكذلك المنشآت الوطنية، عن طريق التخطيط النشط للتشغيل،  المنشآت ُمتعدِّ
أن إىل أن توفر تشغيالً مستقراً للعمال الذين تستخدمهم كل منشأة )...(. ونظراً إىل ما قد 
القيام  الجنسيَّة من مرونة، فإن عليها أن تسعى جاهدة إىل  دة  ُمتعدِّ المنشآت  يتوافر لدى 

.)...( الوظيفي  االأمن  تعزيز  ي 
�ن رئي�ي  بدور 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

سالسل  إلى  الجديدة  اإلشارة  إن 
)الُمشار  العالمية  واإلمداد  التوريد 
مع  "العالقات  إنشاء  في  إليها 
الشركات األخرى"( في إعالن المبادئ 

خاصة. ة  أهميَّ تكتسي  الثالثي 

8   يستند هذا السيناريو على الحجج التي أعدها بيتر روسمان )2013(: مواجهة التحدي المتمثل في العمل الهش: أجندة 
بالعمل. المجلد: 5، اإلصدار 1.  الدولية للبحوث المتعلقة  للعمال، في: المجلة 

9   ينصُّ العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والذي ُيشكِّل جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق 
على  )7أ(  المادة  وتنصُّ   .)7 )المادة  ومرضية"  عادلة  عمل  بشروط  "التمتع  الحق في  العمال  لجميع  أن  على  اإلنسان، 
الحق في "أجر منصف ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي تمييز )...(". كما ينصُّ العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي 
تمييز )المادة 2 ))2((. بيد أن األدبيات القانونية السائدة ترى أن التمييز في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية باعتباره تمييزًا يتعلق بالخصائص الشخصية، كالجنس والدين والعرق مثاًل. وعلى الرغم من ذلك، من 
وجهة نظر العمال، يمكن )ويجب( أن ُيقال بأن التمييز يمكن أن يرتبط كذلك بطبيعة عالقة التشغيل، مثل أن ينتهك عمل 

تعاقدي أو عمل تقوم به وكالة الحق في األجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية.
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حدة  وتخفيف  ومنع  تحديد  عن  المسؤولية  كات  ال�ث مسؤولية  تشمل  أن  ينبغي  ولذلك 
نسان الناشئة عن استخدام عقود عمل غ�ي دائمة  االنتهاكات المحتملة أو الفعلية لحقوق االإ
ي 

نسان، بما �ن ي ينتج عنها بوضوح عدداً من المخاطر المتعلقة بحقوق االإ
ة، وال�ت و/أو غ�ي مبا�ث

ذلك عىل سبيل المثال ال الح� انتهاك الأحكام العهد الدوىلي الخاص بالحقوق االقتصادية 
والثقافية.  واالجتماعية 

استخدام التشغيل غ�ي الدائم و/أو غ�ي المبا�ث هو قضية عالمية تتعلق بالتشغيل وحقوق 
ي كل مكان يوجد فيه أعمال مأجورة: إذ أنه ينطوي عىل خطر انتهاكات 

نسان، حيث توجد �ن االإ
الموردين(. وهكذا،  )مثل  التجارية  ي عالقاتها 

و�ن نفسها  كات  ال�ث عمليات  ي 
�ن نسان  االإ حقوق 

نسان  االإ لحقوق  الدوىلي  طار  واالإ ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  استخدام  العمال  نقابات  تستطيع 

ب�ف النظر عما إذا كانت هناك سلسلة إمداد وتوريد أم ال10.

ي 
ومن شأن االعتماد الكب�ي عىل التشغيل الهشَّ مثل العمال بعقود أن ينتهك كذلك اتفاقي�ت

ي هذه الحالة يكون االنتصاف المالئم هو تحويل هؤالء 
منظمة العمل الدولية )87( و)98(، و�ن

والمفاوضة  النقابية  الحرية  ي 
�ن يتمكنوا من ممارسة حقوقهم  ن ح�ت  دائم�ي إىل عمال  العمال 

ال11. الجماعية بشكل فعَّ

10   في السيناريو الُمحدد الوارد أعاله، تستطيع النقابات العمالية المنظمة في هذا المصنع واتحاد النقابات العالمي التابعة 
ة  ق مما إذا كانت "ُتسهم" في استخدام عالقات عمل هشَّ له، بل يجب أن تطلبا من المنشأة متعددة الجنسية أن تتحقَّ
ارتباطًا  كانت "ترتبط  إذا  أو ما  الشرائية األخرى(  الشراء والممارسات  العالية ألوامر  التقلبات  )كأن يكون ذلك من خالل 
د. ووفقًا للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق  مباشرًا" من خالل عالقتها التجارية مع الُمورِّ
اإلنسان، إذا كانت المنشأة متعددة الجنسية "ُتسهم"، فيجب أن توقف تلك المساهمة وأن تدعم سبيل االنتصاف بقدر 
مساهمتها؛ وأما إذا كان "مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا" فحسب، فإنه يجب عليها أن تسعى إلى منع األثر الضار المترتب على 
أعمالها وتخفيف حدته. كما تستطيع نقابات العمال أن تطلب من المنشأة متعددة الجنسية أن تستخدم قدراتها على 
د للتخفيف من حدة الوضع كُجزء من التزامات العناية الواجبة. وعالوة على ذلك، فإن عدم قيام الشركة  التأثير على الُمورِّ
ة في عملياتها الخاصة وسالسل التوريد العالمية لديها يمكن أن يعني  أو رفضها للعمل من أجل خفض العمالة الهشَّ
ها بموجب المبادئ  أن الشركة تنتهك مسؤوليتها في العناية الواجبة ويمكن أن يجعلها ذلك عرضة لتقديم شكوى ضدَّ

التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للمنشآت المتعددة الجنسية.
11   ُملخص منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية هو مصدر هام من مصادر التشريع ويلخص قرارات ومبادئ لجنة 
الحرية النقابية. وباإلضافة إلى ذلك، قام مكتب األنشطة العمالية بإعداد دليل مع حاالت للجنة الحرية النقابية تؤدي إلى 
نتائج إيجابية للنقابات. مكتب األنشطة العمالية )2013(: المنشآت متعددة الجنسية والحرية النقابية – حاالت للجنة الحرية 

النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية.
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دليلك إلى إعالن المبادئ الُثالثي

الهدف والنطاق )الفقرات 7-1(

من  يُطلب  ي 
ال�ت للمبادئ  الطريق  القسم  هذا  د  يُمهِّ

الجنسيات ومنظمات  والمنشآت متعددة  الحكومات 
ام بها. وعىل  ن أصحاب العمل ومنظمات العمال االل�ت
د  امها طوعي، فإن هذه المبادئ تُحدِّ الرغم من أن اح�ت

كات. ع من ال�ث المعيار االأساسي للسلوك الُمتوقَّ

وري أن يتم تطبيق النص عىل نطاق واسع،  ومن ال�ن
عالن تعريفاً  الفقرة )6(، ال يتطلب االإ إذ وكما توضح 
دة الجنسيَّة، لكنه ينطبق  قانونياً دقيقاً للمنشآت ُمتعدِّ

عىل جميع الُمنشآت.

ي أغلب االأحيان من 
دة الجنسيَّة تعمل �ن كات ُمتعدِّ وعالوة عىل ذلك، يُقّر تحديث 2017 بأن "ال�ث

نتاجية الشاملة، ومن ثم يمكنها أن  كات أخرى كُجزء من عمليتها االإ خالل عالقات تربطها ب�ث
مداد العالمية(. عالن" )أي سالسل التوريد واالإ ي تعزيز هدف هذا االإ

تسهم �ن

ة  ي أن تسعى الُمنشآت إىل منع أو تخفيف حدَّ
ي تقت�ن

ي الفقرة )10 ج( ال�ت
ويوضح ذلك كذلك �ن

ي 
اً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها �ن ي ترتبط ارتباطاً مبا�ث

نسان ال�ت االآثار الضارة بحقوق االإ
ي تلك االآثار.

إطار عالقاتها التجارية، ح�ت عندما ال تسهم هي �ن

ن والسياسات المالئمة، بما  ي الحكومات إىل تعزيز أهدافها بالقوان�ي
ويدعو إعالن المبادئ الُثال�ث

ي مجاىلي إدارة العمل وتفتيش العمل العام.
ي ذلك �ن

�ن

السياسات العامة )الفقرات 12-8(

ي مجموعة من السياسات العامة الُموىص بها الرامية إىل تحقيق 
يتضمن إعالن المبادئ الثال�ث

عالن تحديداً المنشآت  ي مكان العمل. ويدعو االإ
نسان �ن ام حقوق االإ التنمية المستدامة واح�ت

ام  دة الجنسيَّة والمنظمات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال إىل اح�ت ُمتعدِّ
والحقوق  المبادئ  ذلك  ي 

�ن بما  العمل،  وحقوق  نسان  االإ بحقوق  المتعلقة  الدولية  المعاي�ي 
ي العمل لمنظمة العمل الدولية.

االأساسية �ن

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

سالسل  إلى  الجديدة  اإلشارة  إن 
)الُمشار  العالمية  واإلمداد  التوريد 
مع  "العالقات  إنشاء  في  إليها 
الشركات األخرى"( في إعالن المبادئ 

خاصة. ة  أهميَّ تكتسي  الثالثي 
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بشأن  المتحدة  لالأمم  التوجيهية  المبادئ   10 الفقرة  وتدمج 
ي 

الثال�ث المبادئ  ي إعالن 
نسان �ن االإ التجارية وحقوق  االأعمال 

أن  وتوضح  العمل.  عالم  إىل  الرئيسية  العنارص  وتنقل 
الواجبة  العناية  عمليات  ي 

�ن  " ن المعني�ي المصلحة  "أصحاب 
نسان  تشمل النقابات العمالية. إن تحديد مخاطر حقوق االإ
ومتابعة فعالية االستجابات هي عملية دينامية ومستمرة ال 
يمكن تحقيقها من خالل المشاورات المخصصة ولكن فقط 

ومستمرة. سليمة  عمل  عالقات  من خالل 

وتتم دعوة الحكومات للتصديق عىل المعاي�ي الدولية المتعلقة بالعمل واالمتثال لها، بدءاً 
بالمعاي�ي االأساسية لمنظمة العمل الدولية، كما يجب عليها، بغض النظر عن التصديق عليها، 

تطبيق المبادئ االأساسية المتجسدة فيها إىل أق� حد ممكن.

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الثالثي

" قائمة تدقيق/متابعة لكل قسم من أقسام  ي
توفر "أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الثال�ث

عالن، بما يسمح للنقابات بتقييم إجراءات المنشآت متعددة الجنسية والحكومات بشكل �يع. االإ

العمال  نقابات  فإن   ، ي
الثال�ث المبادئ  إعالن  ي 

�ن الواردة  بالمبادئ  والحكومات  كات  ال�ث نم  تل�ت لم  إذا 
من  ي 

الثال�ث المبادئ  إعالن  ي 
�ن عليها  المنصوص  التشغيلية  االأدوات  استخدام  يستطيعون  والعمال 

تبة عىل أعمالها. وهذه االأدوات تحديداً هي نقاط  أجل مطالبة المنشآت بتحمل مسؤولية االآثار الم�ت
كة والنقابة. ن ال�ث نة والحوار ب�ي الُمعيَّ الثالثية  الوطنية  االتصال 

ان مع  ي ربما باالق�ت
ي إعالن المبادئ الثال�ث

شارة المعنية �ن تستطيع نقابات العمال كذلك أن تستخدم االإ
افية لمنظمة العمل الدولية، والسيما اللجنة المعنية بالحرية النقابية  �ث وسائل أخرى مثل الهيئات االإ

. أو آليات أخرى للدفع من أجل التغي�ي

ي وسلطته كنقطة 
وعالوة عىل ذلك، تستطيع نقابات العمال والعمال استخدام إعالن المبادئ الثال�ث

ي الحمالت العامة.
ي المناقشات والمنازعات مع الحكومات والمنشآت وكذلك �ن

مرجعية �ن

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

ينص إعالن المبادئ الثالثي على أن 
عمليات العناية الواجبة بشأن حقوق 
العمال  تشمل  أن  يجب  اإلنسان 

..)10 )الفقرة  ومنظماتهم 



19

المرجعالنعم

ي ذلك بروتوكوالتها؟12
قت الحكومة عىل معاي�ي العمل االأساسية بما �ن الفقرة ))9هل صدَّ

ذلك  ي 
�ن بما  االأساسية  العمل  لمعاي�ي  الوطنية  ن  القوان�ي تمتثل  هل 

 1 3 ؟ بروتوكوالتها

 )9( الفقرة

متعددة  للمنشأة  المضيف  البلد  أو  االأصىلي  )البلد  الحكومة  تعزز  هل 

الجنسية؟ متعددة  للمنشآت  جيدة  اجتماعية  ممارسة  الجنسية( 

)12( الفقرة

ي البلد المضيف والبلد االأصىلي الإجراء مشاورات مع 
هل تستعد الحكومات �ن

بعضها البعض؟

)12( الفقرة

لضمان  العمال  ومنظمات  الحكومات  منظمات  مع  المنشأة  تتشاور  هل 

واالأهداف  نمائية  االإ واالأولويات  الوطنية  السياسات  مع  عملياتها  توافق 

للبلد؟ االجتماعية  والبنيات 

)11( الفقرة

ي تشمل العمال ومنظماتهم؟
الفقرة ))10هل نفذت المنشأة عمليات العناية الواجبة ال�ت

ي العمل؟
ي تحقيق المبادئ والحقوق االأساسية �ن

الفقرة ))9هل تساهم المنشأة �ن

الفقرة ))9هل توىلي المنشأة العناية الواجبة للممارسات المحلية؟

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الثالثي

الحكومات   على  ويجب  األساسية  الصكوك  من  جزء  هو  الجبري  العمل  باتفاقية  الملحق   2014 عام  بروتوكول   -  P029   12
للبروتوكول. الوطنية  القوانين  تمتثل  أن  ويجب  عليه.  التصديق 

13  أنظر الحاشية السفلية أعاله.
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التشغيل )الفقرات 36-13(

تعزيز التشغيل )الفقرات 21-13(

 : ي
ة أن تقوم باالآ�ت دة الجنسيَّ يُتوقع من الُمنشآت ُمتعدِّ

، مع مراعاة سياسات  زيادة فرص العمل واالأمن التشغيىلي  	
ومنظمات  المحلية  الحكومات  مع  بالتشاور  التشغيل 
أصحاب العمل ومنظمات العمال قبل العمليات وأثنائها.
ي 

أن تعطي االأولوية للتشغيل والتنمية المهنية وترقية مواط�ن  	
البلد المضيف والنهوض بهم عىل جميع المستويات.

عمل  فرص  تولد  تكنولوجيات  استخدام  أهمية  تراعي  أن   	
. مبا�ث وغ�ي  مبا�ث  بشكل 

برام عقود مع المنشآت  أن توىلي االعتبار كلما أمكن عمليا، الإ  	
المواد  واستخدام  ومعدات  غيار  قطع  لصناعة  الوطنية 
هذه  مثل  تستخدم  أال  يجب  ولكن  المحلية.  الخام 
إعالن  مبادئ  ي 

�ن دة  الُمجسَّ المسؤوليات  لتفادي  تيبات  ال�ت
. ي

الثال�ث المبادئ 

ينبغي للحكومات أن تتبع سياسات نشطة لتعزيز التشغيل، 
ي تهدف إىل ضمان تحقيق عمل الئق لجميع االأشخاص 

وال�ت
يجب  ذلك،  عىل  وعالوة  عنه.  ن  والباحث�ي للعمل  ن  المتاح�ي
إىل  االنتقال  لتسهيل  سياسات  وتدمج  الحكومات  تضع  أن 

الُمنظَّم. االقتصاد 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

یؤكد إعالن المبادئ الثالثي أن خلق 
الوظائف وأمن العمل ھو مسؤولیة 
)الفقرتان  بالشركات  مناطة  رئیسیة 

16 و 33(.

الشركات  مسؤولية  تظهر  ما  نادرا 
لتوفير تشغيل مستقر في صكوك 
أخرى، لذلك فهي حجة رئيسية يمكن 
في  استخدامها  العمالية  للنقابات 
التفاوض مع المنشآت والحكومات.

مسؤولیة  استخدام  كذلك  یمکن 
الشرکات کمجال یجب علی الشرکات 
عملية  من  کجزء  علیھ  تعمل  أن 
العناية الواجبة المطلوبة منها لمنع 
بحقوق  الضارة  اآلثار  حدة  وتخفیف 
"محاربة  السیناریو  )انظر  اإلنسان 
إعالن  باستخدام  الهش:  العمل 

الثالثي"(. المبادئ 
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المرجعالنعم

ي مكان العمل لتعزيز التشغيل 
هل تقوم الحكومة باتباع سياسات نشطة �ن

ن عنه؟ ن للعمل والباحث�ي والعمل الالئق لجميع االأشخاص المتاح�ي

)13( الفقرة

هل تقوم الحكومة بتنفيذ إطار سياسي متكامل لتسهيل االنتقال إىل االقتصاد 

الُمنظَّم؟

)21( الفقرة

ه؟ الفقرة ) )16هل تسعى المنشأة إىل زيادة فرص العمل ومعاي�ي

كة  المنشأة �ث كانت  وإذا  العمل؟  استقرارية  زيادة  إىل  المنشأة  تسعى  هل 

ص لها أو وكيل امتياز أو ُمورِّد للمنشأة متعددة الجنسية،  تابعة أو جهة ُمرخَّ

استقرار  لتعزيز  المنشأة  تلك  مع  الجنسية  متعددة  المنشأة  تعمل  فهل 

الهّشة؟ العمل  التشغيل من خالل خفض عالقات 

 الفقرة

)16(؛ )33(؛ )10(

ي تتعرض لها 
هل تقوم المنشأة بشمول تقييم لمخاطر التشغيل الهّش ال�ت

ي عملية العناية الواجبة لديها؟
نسان والتخفيف من حدتها �ن حقوق االإ

 الفقرة

)16(؛ )33(؛ )10(

ي 
هل تقوم المنشاة بإعطاء االأولوية للتشغيل والتنمية المهنية وترقية مواط�ن

البلد المضيف؟

)18( الفقرة

الفقرة ))19هل تقوم المنشأة باستخدام تكنولوجيات تولد فرص عمل؟

لتوريد مدخالت محلية  ببناء روابط مع منشآت محلية  المنشأة  هل تقوم 

؟ محىلي وتصنيع  محىلي  ن  وتجه�ي

)20( الفقرة

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الثالثي
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بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم14:
اتفاقية بشأن سياسة التشغيل )رقم: 122( وتوصية بشأن سياسة التشغيل )رقم: 122( لعام 1964  	

، سياسة نشطة ترمي إىل تعزيز التشغيل الكامل الُمنتج والمختار بُحريَّة،  عىل كل دولة عضو أن تعلن وتتابع، كهدف أساسي

بغية تنشيط النمو االقتصادي والتنمية ورفع مستويات المعيشة وتلبية المتطلبات من القوى العاملة والتغلب عىل البطالة 

والبطالة الجزئية.

اتفاقية بشأن النهوض بالتشغيل والحماية من البطالة، )رقم: 168( وتوصية بشأن النهوض بالتشغيل   	
البطالة )رقم: 176(، 1988 والحماية من 

ي شكل مدفوعات دورية 
ن عن العمل من خالل تقديم إعانات �ن : حماية العاطل�ي ن الهدف الرئي�ي لالتفاقية رقم 168 له شق�ي

ومن خالل تعزيز التشغيل.

الضمان االجتماعي )الفقرة 22(

ينبغي للحكومات أن تقيم وتصون أرضيات للحماية االجتماعية باعتبارها عن�ا أساسيا لُنظمها 
اتيجيات  الوطنية بشأن الضمان االجتماعي؛ وأن تنفذ أرضيات الحماية االجتماعية ضمن اس�ت
لمد نطاق الضمان االجتماعي تضمن تدريجيا مستويات أعىل من الضمان االجتماعي لصالح 

أك�ب عدد ممكن من الناس.

بإنصاف وبدقة  سهام  باالإ المنشآت  ها من  الجنسيَّة وغ�ي المنشآت متعددة  ويجب أن تقوم 
ي ذلك من 

ي تساعد عىل حفز المزيد من تطويرها، بما �ن
ي نظم الضمان االجتماعي العامة ال�ت

�ن
خالل برامج يرعاها أصحاب العمل.

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

14  مزيد من المعايير ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية لهذا القسم: توصية سياسة التشغيل )أحكام تكميلية(، 1984 )رقم: 
169(، وتوصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 1998 )رقم: 189(، وتوصية تعزيز التعاونيات، 2002 

)رقم: 193(.

المرجعالنعم

ضمن  االجتماعية  للحماية  أرضيات  وصون  بإنشاء  الحكومة  تقوم  هل 

تدريجّي؟ بشكل  االجتماعي  الضمان  من  أعىل  مستويات  لضمان  اتيجية  اس�ت

)22( الفقرة

ي ذلك من 
هل تقوم المنشأة بتكميل نُظم الضمان االجتماعي العامة، بما �ن

لة من قبل أصحاب العمل؟ خالل برامجها الخاصة الُمموَّ

)22( الفقرة

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312460:NO
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بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم1٥:
اتفاقية بشأن المعاي�ي الدنيا للضمان االجتماعي، 1952 )رقم: 102(  	

ي الفروع التسعة التالية للضمان االجتماعي: )أ( الرعاية الطبية، )ب( إعانة 
تهدف االتفاقية إىل ضمان الحد االأد�ن من الحماية �ن

عانة العائلية، )ز( إعانة االأمومة، )ح(  المرض، )ج( إعانة البطالة، )د( إعانة الشيخوخة، )هـ( إعانات إصابات العمل، )و( االإ

إعانات العجز، )ط( إعانة الورثة. 

توصية بشأن االأرضيات الوطنية للحماية االجتماعية، 2012 )رقم: 202(   	
رشاد للدول االأعضاء من أجل إقامة وصيانة أرضيات للحماية االجتماعية، حيثما تنطبق، باعتبارها  تقدم هذه التوصية االإ

اتيجيات لمد نطاق  عن�اً أساسياً لُنظمها الوطنية بشأن الضمان االجتماعي؛ وتنفيذ أرضيات الحماية االجتماعية ضمن اس�ت

الضمان االجتماعي تضمن تدريجياً مستويات أعىل من الضمان االجتماعي لصالح أك�ب عدد ممكن من الناس.

القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي )الفقرات 25-23(

ي والقضاء عليه، كأن تقوم بتعويض  ينبغي للحكومات أن تتخذ تداب�ي فعالة لمنع العمل الج�ب
المبادئ  لزامي. ويوىصي إعالن  االإ أو  ي  الج�ب العمل  ي  تأهيل للضحايا، وتعاقب مرتك�ب وإعادة 
العمل  أصحاب  منظمات  مع  بالتشاور  وذلك   ، ن وطنيت�ي عمل  وخطة  سياسة  باعتماد  ي 

الُثال�ث
العمال. ومنظمات 

رشاد والدعم الأصحاب العمل والمنشآت التخاذ تداب�ي فعالة  وينبغي للحكومات أن توفر االإ
لزامي والحيلولة دون حدوثها والتخفيف من حدتها  ي أو االإ من أجل تحديد مخاطر العمل الج�ب
ي 

ي المنتجات أو الخدمات أو العمليات ال�ت
ي عمليات منشآتهم أو �ن

وتوضيح كيفية معالجتها �ن
ة. ن بها مبا�ث قد يكونون مرتبط�ي

دة الجنسيَّة وكذلك المنشآت الوطنية أن  ي المنشآت ُمتعدِّ
اً، يدعو إعالن المبادئ الُثال�ث وأخ�ي

ي 
لزامي �ن ي أو االإ ي حدود اختصاصها، لكفالة حظر العمل الج�ب

تتخذ تداب�ي فورية وفعالة �ن
عملياتها.

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

ي والقضاء عليه،  هل قامت الحكومة باتخاذ تداب�ي فعالة لمنع العمل الج�ب

وهل قامت بتوف�ي سبل االنتصاف المناسبة والفعالة للضحايا؟

)23( الفقرة

ي  الج�ب العمل  لمحاربة  عمل  وخطة  سياسة  بوضع  الحكومة  قامت  هل 

العمل؟ الأصحاب  والدعم  رشاد  االإ وتقديم 

)24( ؛)الفقرة )23

ي  هل قامت المنشأة باتخاذ تداب�ي فورية وفعالة للقضاء عىل العمل الج�ب

مداد  ي عالقاتها التجارية، أي سالسل التوريد واالإ
ي عملياتها و�ن

لزامي �ن أو االإ

العالمية؟

)10( ؛)الفقرة )25

15  مزيد من المعايير ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية لهذا القسم: اتفاقية إعانات إصابات العمل لعام 1964 ]الجدول األول 
المعدل في عام 1980[ )رقم 121(؛ اتفاقية بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض )رقم 130( وتوصية بشأن الرعاية الطبية 

وإعانات المرض )رقم 134(، 1969.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312460:NO
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بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:

وتوصية   ،2014 لعام  وبروتوكولها   )29 )رقم:   1930 لعام  لزامي،  االإ أو  الجبري  بالعمل  متعلقة  اتفاقية   	
 )35 )رقم:   1930 لعام  العمل،  على  المباشر  غير  كراه  االإ

النظر عن طبيعة العمل أو  لزامي بكل أشكاله ب�ف  ي أو االإ إن هدف وغاية االتفاقية هو حظر استخدام العمل الج�ب

: "كل أعمال  ي
لزامي حسب هذه االتفاقية كاالآ�ت ي أو االإ قطاع النشاط الذي يمكن أن يؤدى فيه. ويتم تعريف العمل الج�ب

ي ال يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض 
أو خدمات تُفرض عنوة عىل أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، وال�ت

ي 
�ن المؤسسات  قيام  ورة  رصن تشمل  الدولية  العمل  لمنظمة  صكوك  أول  الداعمة  وتوصيته  وتوكول  ال�ب ويعت�ب  اختياره." 

لزامي  واالإ ي  الج�ب العمل  مخاطر  وقوع  دون  للحيلولة  الواجبة  العناية  بعملية  سواء  حد  عىل  والخاص  العام  ن  القطاع�ي

وتوكول(. ال�ب ي 
�ن )2)هـ((  المادة  )أنظر  ومواجهتها 

اتفاقية بشأن إلغاء العمل الجبري، لعام 1957 )رقم: 105(  	
ابات أو كعقاب  ي إرصن

ي أو العمل الق�ي مثل اللجوء إليه كعقاب عىل المشاركة �ن تحظر االتفاقية بعض أشكال العمل الج�ب

عىل اعتناق آراء سياسية.

توصية بشأن العمل الجبري (تدابير تكميلية)، لعام 2014 )رقم: 203(   	
ي )2014( من خالل السعي إىل تعزيز تداب�ي الوقاية والحماية والتعويض، فضال  تدعم هذه التوصية بروتوكول العمل الج�ب

ي ذلك االتجار باالأشخاص.
ي، بما �ن عن تكثيف الجهود للقضاء عىل جميع أشكال العمل الج�ب

القضاء الفعلي على عمل األطفال: الحد األدنى لسن االستخدام وأسوأ أشكال عمل األطفال 
)27-26 )الفقرات 

لسن  االأد�ن  الحد  ام  باح�ت الوطنية  والمنشآت  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ المنشآت  تقوم  أن  يجب 
التشغيل أو العمل وأن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل االأطفال 

عليها. والقضاء 

ي الحكومات بأن تضع سياسة وطنية بالتشاور 
وتحقيقاً لهذه الغاية، يوىصي إعالن المبادئ الُثال�ث

القضاء  ضمان  منها  الهدف  يكون  بحيث  العمال،  ومنظمات  العمل  أصحاب  منظمات  مع 
فعلياً عىل عمل االأطفال.

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

هل تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات مناسبة لحظر أسوأ أشكال عمل االأطفال 

والقضاء عليها ولرفع الحد االأد�ن لسن العمل أو التشغيل؟

)26( الفقرة

م المنشأة الحد االأد�ن لسن العمل أو التشغيل؟ الفقرة ))27هل تح�ت

ام بحظر أسوأ أشكال عمل االأطفال والقضاء عليه؟ ن الفقرة ))27هل تقوم المنشأة باالل�ت

مداد  االإ سلسلة  ي 
�ن يعملون  أطفال  وجود  ي 

�ن بالتحقيق  المنشأة  تقوم  هل 

بها؟ الخاصة  العالمية  والتوريد 

)10( ؛)الفقرة )27
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بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
اتفاقية بشأن الحد االأد�ن لسن االستخدام، )رقم: 138( وتوصية الحد االأد�ن لسن االستخدام، )رقم:   	

146( لعام 1973
ي االتفاقية من كل دولة عضو تصادق عىل هذه االتفاقية اتباع سياسة وطنية ترمي إىل القضاء فعلياً عىل عمل االأطفال 

تقت�ن

وإىل رفع الحد االأد�ن لسن التشغيل أو العمل بصورة تدريجية.

اتفاقية بشأن أسوأ أشكال عمل االأطفال، )رقم: 182( وتوصية بشأن أسوأ أشكال عمل االأطفال، )رقم:   	
190( لعام 1999

االأطفال  أشكال عمل  أسوأ  بموجبها حظر  تكفل  فورية وفعالة  تداب�ي  اتخاذ   )182( االتفاقية  دولة تصادق عىل  كل  تتعهد 

عليها. والقضاء 

تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة )الفقرات 31-28(

المنشأة  ي جميع عمليات 
�ن المعاملة  ي 

�ن والمساواة  الفرص  لتكافؤ  العام  المبدأ  تطبيق  يجب 
أساساً  ات  والمهارات والخ�ب الُمؤهالت  المنشآت من  تتخذ  أن  كما يجب  التجارية.  وعالقاتها 

وترقيتهم. وتدريبهم  وتوظيفهم  المستويات  جميع  عىل  عامليها  ن  لتعي�ي

ي المعاملة بغية القضاء 
ينبغي للحكومات أن تتبع سياسات ترمي إىل تعزيز الفرص والمساواة �ن

ن قائم عىل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي او االأصل القومي  عىل أي تمي�ي
دة الجنسيَّة وأال  أو المنشأ االجتماعي. وينبغي للحكومات أال تطلب قط من المنشآت ُمتعدِّ
ن عىل أي من االأسس المذكورة أعاله؛ ويستحسن بالحكومات أن تواصل  تشجعها عىل التمي�ي

ي مجال التشغيل.
ن من هذا القبيل �ن توجيهها عند االقتضاء لتفادي أي تمي�ي

ذي  العمل  عن  والعامالت  العمال  ن  ب�ي االأجر  ي 
�ن المساواة  تعزز  أن  للحكومات  وينبغي 

المتساوية. القيمة 

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

الفرص والقضاء  تكافؤ  تعزيز  إىل  ترمي  باتباع سياسات  الحكومة  تقوم  هل 

؟ ن التمي�ي عىل 

)28( الفقرة

ن  هل تقوم الحكومة بتجنب فرض متطلبات عىل المنشآت تنطوي عىل التمي�ي

عىل أي من االأسس؟

)31( الفقرة

عن  والعامالت  العمال  ن  ب�ي االأجر  ي 
�ن المساواة  بتعزيز  الحكومة  تقوم  هل 

المتساوية؟ القيمة  ذي  العمل 

)29( الفقرة

بشأن  ن  متواصل�ي وتوجيه  مساعدة  بتقديم  كة  ال�ث أو  الحكومة  تقوم  هل 

التشغيل؟ ي 
�ن ن  التمي�ي تجنُّب  كيفية 

)31( الفقرة

ن  العامل�ي ن  لتعي�ي أساساً  ات  والخ�ب والمهارات  المؤهالت  اتخاذ  يتم  هل 

المنشأة؟ ي 
�ن وترقيتهم  وتدريبهم  وتوظيفهم 

)30( الفقرة
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األمن الوظيفي )الفقرات 36-32(

ز  ي ي�ب
إن قضية أمن واستقرار التشغيل هي إحدى المجاالت ال�ت

ي عن المدونات الخاصة للمسؤولية 
فيها إعالن المبادئ الثال�ث

كات، وينبغي التأكيد عليها من قبل النقابات  االجتماعية لل�ث
ي تحارب العمل الهش.

ال�ت

تبذل  أن  والوطنية  الجنسيَّة  متعددة  المنشآت  عىل  يجب 
خالل: من  لموظفيها  مستقرة  عمل  فرص  لتوف�ي  جهوداً 

التخطيط النشط للتشغيل	 
بالمفاوضات 	  إليها  التوصل  تم  ي 

ال�ت امات  ن االل�ت تراعي  أن 
االجتماعي.  والضمان  التشغيل  استقرار  بشأن  الحرة 

تجنب إجراءات الفصل التعسفي. 	 

عن  تُعلن  أن  ة  الجنسيَّ دة  ُمتعدِّ الُمنشآت  من  كذلك  يطلب 
آثار  لها  ويكون  عملياتها  عىل  إدخالها  تنوي  ات  تغي�ي أي 
ي 

ال�ت السبل  ودراسة  معقولة  ة  ف�ت قبل  التشغيل  بارزة عىل 
حد  أد�ن  إىل  الضارة  االآثار  حدة  تخفيف  خاللها  من  يمكن 
المختصة  الحكومية  السلطات  مع  بالتعاون  وذلك  ممكن، 

العمال. ومنظمات 

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم16:
اتفاقية المساواة في االأجور، )رقم: 100( وتوصية المساواة في االأجور، )رقم: 90( لعام 1951  	

ي جميع القطاعات االقتصادية، 
ي االأجور )رقم 100( والتوصية رقم 90 لعام 1951 عىل جميع العمال �ن

تنطبق اتفاقية المساواة �ن

ن العمال  ي االأجر ب�ي
الخاصة أو العامة. وتحدد هذه الصكوك مبادئ للسياسة الوطنية بشأن كيفية تعزيز وضمان المساواة �ن

ي االأجر عن عمل ذي قيمة متساوية.
والعامالت �ن

االستخدام  (في  التمييز  بشأن  وتوصية   ،)111 )رقم:  والمهنة)  االستخدام  (في  التمييز  بشأن  اتفاقية   	
1958 لعام   )111 )رقم:  والمهنة) 

ي تقوم عىل أي 
ن واالستبعاد ال�ت يعات تحظر جميع أشكال التمي�ي ي هذه االتفاقية أن تقوم كل دولة عضو بسنِّ ت�ث

تقت�ن

ي العمل، وأن 
ي ذلك العرق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الرأي السياسي أو االأصل القومي أو االجتماعي �ن

أساس، بما �ن

ي ال تستند إىل تكافؤ الفرص.
يعات ال�ت تقوم كذلك بإلغاء الت�ث

دة  ُمتعدِّ المنشآت  أثر  بعناية  تدرس  أن  للحكومات  ينبغي 
الصناعية.  القطاعات  مختلف  ي 

�ن التشغيل  عىل  الجنسيَّة 
دة الجنسيَّة عىل التشغيل  وينبغي أن تتخذ تداب�ي مناسبة لمعالجة آثار عمليات المنشآت ُمتعدِّ
والمنشآت  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ المنشآت  مع  بالتعاون  توفر،  أن  ينبغي  كما  العمل،  وسوق 

تشغيلهم. أنهي  الذين  العمال  دخل  حماية  أشكال  من  شكالً  الوطنية، 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال: يونيليفر – اتحاد 

النقابات العالمي
على  الحصول  أجل  من  كفاح  في 
عقود دائمة في مصنع من مصانع 
باكستان،  في  يونيليفر  شركة 
العالمي  النقابات  اتحاد  استخدم 
عددًا من الصكوك بما فيها اإلشارة 
وبعد  الثالثي.  المبادئ  إعالن  إلى 
إطالق حملة ناجحة، تم التوصل إلى 
اتفاقات شاملة مع الشركة، وحصل 
المؤقتين في مصنع  العمال  مئات 
على  خان  يار  رحيم  ومصنع  خانويل 

ودائمة. مستقرة  عمل  عقود 
انظر لمزيد من التفاصيل: بيتر روسمان 
)2013(: مواجهة التحدي المتمثل في 
في:  للعمال،  أجندة  الهش:  العمل 
المتعلقة  للبحوث  الدولية  المجلة 

اإلصدار 1. المجلد: 5،  بالعمل. 

16  مزيد من المعايير ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية لهذا القسم: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية )رقم: 156( 
وتوصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية )رقم: 165( لعام 1981 وتوصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز )رقم: 

200( لعام 2010.
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أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

الفقرة ))35هل يتمتع العمال بحماية من إجراءات الفصل التعسفي؟

المنشآت  عمليات  آثار  لمعالجة  مناسبة  تداب�ي  باتخاذ  الحكومة  تقوم  هل 

العمل؟ وسوق  التشغيل  عىل  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ

)32( الفقرة

دة الجنسيَّة والمنشآت  هل تقوم الحكومات، بالتعاون مع المنشآت ُمتعدِّ

الوطنية، بتوف�ي شكل من أشكال حماية دخل العمال الذين تم ت�يحهم؟

)36( الفقرة

ي تخطيط نشط للقوى العاملة؟
الفقرة ))33هل تقوم المنشأة بالمشاركة �ن

ي سلسلة 
هل تسعى المنشأة إىل أن توفر عالقات تشغيل ُمستقرة للعمال �ن

مداد والتوريد الخاصة بها؟ االإ

)10( ؛)الفقرة )33

تشغيل  عالقات  توف�ي  عىل  التابعة(  كات  ال�ث )مثل  المنشأة  تعمل  هل 

الوظيفي؟ االأمن  بتعزيز  تقوم  وهل  ُمستقرة 

)10( ؛)الفقرة )33

الفقرة ))35هل تقوم المنشأة بتجنب إجراءات الفصل التعسفي؟

ة معقولة من  هل تقوم المنشأة بتقديم إخطار إىل نقابات العمال قبل ف�ت

ات عىل عملياتها؟ إجراء تغي�ي

)34( الفقرة

ي عملياتها 
هل تقوم المنشأة باتخاذ إجراءات لتخفيف حدة االآثار الضارة �ن

إىل أد�ن حد ممكن؟

)34( الفقرة

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
اتفاقية إنهاء االستخدام )رقم: 158( وتوصية إنهاء االستخدام )رقم: 166( لعام 1982  	

نهاء يرتبط بمقدرة العامل أو بسلوكه، أو يستند إىل مقتضيات  ال ينهي استخدام عامل ما لم يوجد سبب صحيح لهذا االإ

ي أنشطة نقابية خارج ساعات 
ي أو المشاركة �ن تشغيل المؤسسة أو المنشأة أو المرفق. فعىل سبيل المثال، االنتساب النقا�ب

نهاء الخدمة. العمل ال يُشكِّل سبباً صحيحاً الإ
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التدريب )الفقرات 40-37(

تعزيز  أجل  من  المهارات  عىل  التدريب  من  االستفادة  سبل  للعمل  المجال  هذا  د  يُحدِّ
للتشغيل. القابلية 

: ي
ة أن تقوم باالآ�ت دة الجنسيَّ يتوقع من المنشآت ُمتعدِّ

ي تزويد 	 
أن تتعاون مع الحكومات المحلية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال �ن

ي البلد المضيف بتدريب مناسب من أجل تلبية احتياجات 
عمالها عىل جميع المستويات �ن

ي ذلك البلد.
المنشأة وسياسات التنمية �ن

المهارات 	  اكتساب  للتشجيع عىل  برامج محلية  ي 
الوطنية �ن المنشآت  أن تشارك إىل جانب 

. ي
المه�ن التوجيه  تقديم  عن  ، فضال  ن المتواصل�ي والنمو  والتعلم 

ي 	 
ية للمساعدة �ن ية المحلية من خالل توف�ي الموارد الب�ث ي تنمية الموارد الب�ث

المساهمة �ن
ي مجاالت 

دارة المحلية �ن ات االإ إجراء الدورات التدريبية وإتاحة الفرص لتوسيع نطاق خ�ب
كالعالقات الصناعية. مناسبة 

ي بلدان نامية، يجب أن تشارك إىل جانب 	 
دة الجنسيَّة عملها �ن عندما تمارس المنشآت ُمتعدِّ

ي برامج تشجعها الحكومات المضيفة وتدعمها منظمات أصحاب العمل 
المنشآت الوطنية �ن

ومنظمات العمال، بما فيها الصناديق الخاصة. 

ة، سياسات وطنية للتدريب  ويطلب من الحكومات أن تضع، بالتعاون مع االأطراف الُمهتمَّ
الجنسيَّة  متعددة  كات  ال�ث فيه  تتبع  أن  ينبغي  إطارا  بدورها  توفر   ، ن المهني�ي والتوجيه 

بها. الُموىص  التدريب  سياسات 

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

العمل،  أصحاب  ومنظمات  النقابات  مع  بالتعاون  الحكومات،  تضع  هل 

؟ ن المهني�ي والتوجيه  للتدريب  سياسات 

)37( الفقرة

الفقرة ))38هل تقدم المنشأة التدريب لجميع العمال عىل اختالف مستوياتهم؟

ي البلد؟
الفقرة ))38هل تقوم المنشأة بتقديم التدريب المرتبط باحتياجات التنمية �ن

اكتساب  عىل  التشجيع  إىل  تهدف  برامج  ي 
�ن بالمشاركة  المنشأة  تقوم  هل 

والتنمية؟ المهارات 

)39( الفقرة

دارة المحلية؟ ة االإ الفقرة ))40هل تقوم المنشأة بتوف�ي فرص لتوسيع خ�ب
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بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
اتفاقية بشأن تنمية الموارد البشرية )رقم: 142( لعام 1975  	

، ترتبط ارتباطاً  ي
ي والتدريب المه�ن

قة للتوجيه المه�ن ر سياسات وبرامج شاملة ومنسَّ ينبغي عىل كل دولة عضو أن تعتمد وتُطوِّ

ة. وثيقاً بالتشغيل، وخاصة عن طريق مكاتب التشغيل العامَّ

توصية بشأن تنمية الموارد البشرية )رقم: 195( لعام 2004  	
يجب، عىل أساس الحوار االجتماعي، أن تضع الدول االأعضاء وتطبق وتستعرض سياسات وطنية لتحقيق التنمية والتعليم 

ية، تكون متسقة مع السياسات االقتصادية والمالية واالجتماعية.  والتدريب والتعلم المتواصل للموارد الب�ث

ظروف العمل والحياة )الفقرات 46-41(

األجور واإلعانات وظروف العمال )الفقرات 42-41(

ي تقدمها المنشآت 
عانات وظروف العمل ال�ت ي عىل أال تقل االأجور واالإ

ينص إعالن المبادئ الُثال�ث
البلد  ي 

�ن المماثلون  العمل  أصحاب  يقدمه  عما  مؤاتاة  عملياتها  جميع  ي 
�ن الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ

المضيف.

، ينبغي لها أن تقدم أفضل أجور وإعانات وظروف  ن ي حالة عدم وجود أصحاب عمل مماثل�ي
و�ن

: ي االعتبار ما يىلي
ن أخذها �ن ي يتع�ي

عمل ممكنة. وينبغي أن تشمل العنارص ال�ت
ي البلد وتكاليف المعيشة 	 

احتياجات العمال وأ�هم، مع مراعاة المستوى العام لالأجور �ن
وإعانات الضمان االجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات االجتماعية االأخرى.

ي 	 
�ن والرغبة  نتاجية  االإ ومستويات  االقتصادية  التنمية  متطلبات  ومنها  االقتصادية  العوامل 

التشغيل والحفاظ عليه. بلوغ مستوى مرتفع من 

أو  الطبية  الرعاية  أو  سكان  االإ مثل  أساسية،  بخدمات  العمال  العمل  صاحب  يزود  وعندما 
المستوى. جيدة  الخدمات  هذه  تكون  أن  ينبغي  الغذاء، 

وينبغي أن تسعى الحكومات جاهدًة إىل اعتماد تداب�ي مناسبة تكفل استفادة المجموعات االأد�ن 
دة الجنسيَّة. مكان من أنشطة المنشآت ُمتعدِّ دخالً والمناطق االأقل تطوراً قدر االإ

العمل  منظمة  اتفاقية   2017 عام  تحديث  وتضمن 
ي الملحق 

الدولية رقم )169( بشأن الشعوب االأصلية �ن
. ويمكن أن يؤدي ذلك إىل  ي

)1( من إعالن المبادئ الثال�ث
إتاحة فرص جديدة لضمان النمو الشامل والمستدام 
استخدام  ي 

�ن العمالية  النقابات  ترغب  وقد  للجميع 
االتفاقية للحصول عىل مزيد من التوجيه.

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

بلدًا   22 صادق   ،2017 عام  في 
األصلية  الشعوب  اتفاقية  على 
 ،)169 )رقم   1989 لعام  والقبلية 
بلدان  معظمها  في  ذلك  في  بما 

الالتينية. أمريكا  من 
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أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

هل قامت الحكومة باعتماد تداب�ي مناسبة تكفل استفادة المجموعات االأد�ن 

دة الجنسيَّة؟ دخالً والمناطق االأقل تطوراً من أنشطة المنشآت ُمتعدِّ

)42( الفقرة

أقل  بتقديم أجور ومنافع وظروف عمل مرضية بشكل  المنشأة  هل تقوم 

والموارد؟  الحجم  نفس  المحليون من  العمل  يقدمه أصحاب  بما  بالمقارنة 

)41( الفقرة

بتقديم  المنشأة  تقوم  هل   ، ن مماثل�ي عمل  أصحاب  وجود  عدم  حالة  ي 
�ن

ي تكون عىل أٌقل تقدير كافية 
أفضل أجور ومنافع وظروف عمل ممكنة، وال�ت

وأ�هم؟ للعمال  االأساسية  االحتياجات  لتلبية 

)41( الفقرة

ي تقدمها المنشأة من مسكن ورعاية طبية ومأكل 
هل االحتياجات االأساسية ال�ت

ذات نوعية جيِّدة؟

)41( الفقرة

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم17:
توصية بشأن تخفيض ساعات العمل، )رقم: 116( لعام 1962   	

عىل كل دولة عضو أن تشجع، حيثما أمكن، وتضمن تطبيق مبدأ التخفيض التدريجي لساعات العمل العادية بغية بلوغ 40 

ي أجور العمال.
ي االأسبوع دون أي تخفيض �ن

ساعة عمل �ن

اتفاقية بشأن الشعوب االأصلية والقبلية )رقم: 169( لعام 1989  	
القبلية  الشعوب  لحماية حقوق  قة ونظامية  ُمنسَّ إجراءات  المسؤولية عن وضع  االتفاقية  ي هذه 

�ن االأعضاء  الدول  تتحمل 

سالمتها. ام  اح�ت وضمان 

17  مزيد من معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم: توصية إسكان العمال، لعام 1961 )رقم: 115(، واتفاقية 
حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم )رقم: 173( وتوصية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم 

)رقم: 180( لعام 1992.
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الصحة والسالمة المهنيتان )الفقرات 46-43(

دة الجنسيَّة والمنشآت الوطنية عىل السواء  ينبغي أن تتأكد الحكومات من أن المنشآت ُمتعدِّ
ي المنشآت 

ي إرساء ثقافة وقائية للسالمة والصحة �ن
توفر معاي�ي سالمة وصحة كافية وتُسهم �ن

أ تدريجيا بيئة عمل آمنة وصحية. ومن شأن ذلك أن يشمل اتخاذ خطوات لمكافحة  ي ته�ي
ال�ت

. وعالوة  ي
ي مكان العمل وتوجيه االهتمام إىل سالمة المبا�ن

أعمال العنف ضد النساء والرجال �ن
عىل ذلك، ينبغي تعويض العمال الذين وقعوا ضحايا الحوادث أو االأمراض المهنية.

: ي
ة أن تقوم باالآ�ت دة الجنسيَّ يتوقع من المنشآت ُمتعدِّ

بعمليات 	  الصلة  ذات  تها  خ�ب مراعاة  مع  والصحة،  السالمة  معاي�ي  أعىل  عىل  الحفاظ 
أخرى. بلدان  ي 

�ن
ي اتفاقات مع ممثىلي 	 

عند االقتضاء، ينبغي أن تدرج المسائل المتعلقة بالسالمة والصحة �ن
العمال ومنظماتهم.

ي تعزيز 
اً �ن دة الجنسيَّة إسهاماً كب�ي كات الُمتعدِّ وبما أن هذا المجال يمكن أن تقدم فيه ال�ث
: ي

ي يتوقع منها أن تقوم كذلك باالآ�ت
الممارسات المحلية، فإن إعالن المبادئ الثال�ث

وعالقاتها 	  المحلية  بعملياتها  الخاصة  والصحة  السالمة  معاي�ي  حول  معلومات  توفر  أن 
االأخرى. البلدان  ي 

�ن تراعيها  ي 
وال�ت التجارية، 

ن بأي مخاطر خاصة وما يتصل بها من 	  أن تُخطر الحكومات والمنشآت والعمال المحلي�ي
الجديدة. والعمليات  بالمنتجات  مرتبطة  وقائية  تداب�ي 

ي عمل المنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بقضايا السالمة والصحة.	 
أن تتعاون �ن

أن تتعاون تعاوناً كامالً، وفقا للممارسة الوطنية، مع سلطات السالمة والصحة المختصة 	 
وممثىلي العمال ومنظماتهم ومنظمات السالمة والصحة القائمة.

الممارسات  ومدونات  الدولية  العمل  معاي�ي  بتطبيق  عالن  االإ يوىصي  للحكومات،  وبالنسبة 
والمبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية من أجل ضمان أن توفر المنشآت متعددة الجنسيَّة 

والمنشآت الوطنية معاي�ي كافية فيما يتعلق بالسالمة والصحة لموظفيها.
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أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

المرجعالنعم

هل قامت الحكومة باعتماد تداب�ي مناسبة تكفل استفادة المجموعات االأد�ن 

دة الجنسيَّة؟ دخالً والمناطق االأقل تطوراً من أنشطة المنشآت ُمتعدِّ

)43( الفقرة

ي العمل باستمرار؟
الفقرة ))44هل تقوم المنشأة بتطبيق أعىل معاي�ي السالمة والصحة �ن

هل تقوم المنشأة ببحث أسباب المخاطر الصناعية عىل السالمة والصحة 

ورية تبعاً لذلك؟ وهل تقوم بتطبيق التحسينات ال�ن

)44( الفقرة

هل تقوم المنشأة بإخطار الحكومة ونقابات العمال بأي مخاطر خاصة وما 

يتصل بها من تداب�ي وقائية مرتبطة بالمنتجات والعمليات الجديدة؟

)44( الفقرة

ويد ممثىلي العمال بمعلومات حول الممارسات الفضىل  ن هل تقوم المنشأة ب�ت

ي بلدان أخرى؟
ي تراعيها �ن

ال�ت

)44( الفقرة

والصحة  السالمة  سلطات  مع  كامل  بشكل  بالتعاون  المنشأة  تقوم  هل 

ومنظماتهم؟ العمال  وممثىلي  المختصة 

)46( الفقرة

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم1٨:
السالمة  وتوصية  2002؛  عام  وبروتوكول   1981 لعام   )155 )رقم:  المهنيتين،  والصحة  السالمة  اتفاقية   	

1981 لعام   )164 )رقم:  المهنيتين،  والصحة 
بالتشاور مع أك�ث المنظمات تمثيالً الأصحاب العمل والعمال، تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة 

ار  بشأن السالمة المهنية والصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، وذلك من أجل الوقاية من الحوادث واالأرصن

الصحية بالحدِّ من أسباب المخاطر إىل أق� حدٍّ ُممكن ومعقول.

اتفاقية بشأن السالمة في استخدام الحرير الصخري (االسبستوس)، )رقم: 162( وتوصية بشأن السالمة   	
في استخدام الحرير الصخري (االسبستوس)، )رقم: 1172( لعام 1986

ي تنطوي عىل تعرُّض العمال للحرير الصخري بسبب عملهم. 
تنطبق االتفاقية عىل جميع االأنشطة ال�ت

18  مزيد من معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم: توصية الحماية من اإلشعاعات لعام 1960 )رقم: 114(، 
م الناجم عن البنزين لعام 1971  وتوصية بشأن الوقاية من اآلالت لعام 1963 )رقم: 118(، وتوصية بشأن مخاطر التسمُّ
)رقم: 144(، وتوصية بشأن الوقاية والحّد من المخاطر المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان لعام 1974 
)رقم: 147(، واتفاقية حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات في بيئة العمل 
)رقم: 148( وتوصية بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات في بيئة 
العمل )رقم: 156( لعام 1977، واتفاقية بشأن خدمات الصحة المهنية )رقم: 161( وتوصية بشأن خدمات الصحة المهنية 
)رقم: 171( لعام 1985، واتفاقية بشأن السالمة والصحة في البناء )رقم: 167( وتوصية بشأن السالمة والصحة في 
البناء )رقم: 175( لعام 1988، واتفاقية بشأن السالمة في استعمال المواد الكيميائية في العمل )رقم: 170( وتوصية 
بشأن السالمة في استعمال المواد الكيميائية في العمل )رقم: 177( لعام 1990، واتفاقية بشأن منع الحوادث الصناعية 
والصحة  السالمة  واتفاقية   ،1993 لعام   )181 )رقم:  الكبرى  الصناعية  الحوادث  منع  بشأن  وتوصية   )174 )رقم:  الكبرى 
في المناجم )رقم: 176( وتوصية بشأن السالمة والصحة في المناجم )رقم: 183( لعام 1995، واتفاقية مقترحة بشأن 
السالمة والصحة في الزراعة )رقم: 184( وتوصية بشأن السالمة والصحة في الزراعة )رقم: 192( لعام 2001، وتوصية 

بشأن قائمة األمراض المهنية وتسجيل الحوادث واألمراض المهنية واإلخطار بها لعام 2002 )رقم: 194(.
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العالقات الصناعية )الفقرات 68-47(

الحرية النقابية وحق التنظيم )الفقرات 54-48(

: من المتوقع أن تقوم الحكومات والمنشآت المتعددة الجنسيات والمنشآت الوطنية بما يىلي
ي يختارونها أو أن ينضموا إىل هذه المنظمات 	 

ي إنشاء المنظمات ال�ت
اف بحقوق العمال �ن االع�ت

دون ت�يح مسبق.
 	. ي ن بسبب االنتماء النقا�ب توف�ي الحماية للعمال من أي أعمال تمي�ي
ط أال ي�ن ذلك بحسن س�ي 	  السماح لممثىلي العمال بالتشاور وتبادل االآراء فيما بينهم، ب�ث

عمليات المنشأة.

يتم تشجيع المنشآت متعددة الجنسية لدعم منظمات أصحاب العمل التمثيلية، عىل الرغم 
من أنها غالبا ما تميل إىل العمل بشكل مستقل.19

: ي
يُهاب بالحكومات القيام باالآ�ت

للعمال 	  أو  ة  الجنسيَّ دة  ُمتعدِّ للمنشآت  السماح 
من  يختارونه  ما  إىل  باالنتماء  تستخدمهم  الذين 

وللعمال.  العمل  الأصحاب  دولية  منظمات 
العمل 	  السماح بدخول ممثىلي منظمات أصحاب 

أخرى  بلدان  من  يأتون  الذين  العمال  ومنظمات 
الوطنية  أو  المحلية  المنظمات  من  بدعوة 
ذات  المسائل  ي 

�ن التشاور  بغرض  المعنية 
ك. المش�ت االهتمام 

تقييد 	  أي  ي  االأجن�ب االستثمار  الجتذاب  المقدمة  الخاصة  الحوافز  شمول  عدم  ضمان 
ي 

�ن ذلك  ي 
�ن بما  الجماعية،  المفاوضة  أو  التنظيم  ي 

�ن حقهم  أو  للعمال  النقابية  للحرية 
الصادرات. ن  تجه�ي مناطق 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

ال يمكن تقييد حق العمال في الحرية 
النقابية والمفاوضة الجماعية، ويشمل 

هذا مناطق تجهيز الصادرات.19

19  يشمل ذلك جميع المناطق الصناعية ذات الحوافز الخاصة لجذب المستثمرين األجانب بغض النظر عن االسم؛ أي المناطق 
الصناعية المؤهلة أو المناطق االقتصادية الخاصة.
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أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، لعام 1948 )رقم: 87(  	

ي "االنضمام إىل منظمات يختارونها دون ترخيص سابق". وتمتد 
العمل �ن العمال وأصحاب  تحدد االتفاقية حقوق جميع 

ي تنظيم إدارتها ونشاطها دون 
ي انتخاب ممثليها و�ن

دارية و�ن ها ولوائحها االإ الحقوق أيضا إىل المنظمات نفسها لوضع دسات�ي

ي منظمة العمل الدولية ت�ي فيها هذه االتفاقية باتخاذ كل التداب�ي 
ل من السلطات العامة. وتتعهد كل دولة عضو �ن أي تدخُّ

ي التنظيم بحريَّة".
الالزمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل حقهم �ن

اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم، لعام 1949 )رقم: 98(   	
ي 

ي التنظيم بشكل مستقل دون تدخل من جانب أصحاب العمل. وثانياً، تقت�ن
تغطي االتفاقية، أوالً، حقوق أعضاء النقابات �ن

ي المفاوضة الجماعية، وأن يشجعه ويعززه قانون كل دولة عضو. كما تنص عىل 
هذه االتفاقية التطبيق الفعال للحقوق �ن

. ي ن بسبب االنتماء النقا�ب أحكام خاصة بالتمي�ي

اتفاقية بشأن توفير الحماية والتسهيالت لممثلي العمال في المؤسسات، لعام 1971)رقم: 135(  	
ُّ بهم، بما فيها الت�يح، وتتخذ بسبب وضعهم 

ي المؤسسات بحماية فعليَّة من أي ت�ُّفات ت�ن
يتمتع ممثلو العمال �ن

ن أو  يطة أن يعملوا وفقاً للقوان�ي ي أنشطة نقابية، �ث
اكهم �ن ن للعمال، أو عضويتهم النقابية، أو اش�ت أو أنشطتهم كممثل�ي

كة. تيبات أخرى ُمتفق عليها بصورة ُمش�ت االتفاقات الجماعية القائمة أو وفقاً ل�ت

المرجعالنعم

ي أي منشأة أن يؤسسوا نقابات عمالية 
هل تسمح الحكومة لجميع العمال �ن

يختارونها أو أن ينضموا إىل هذه النقابات أو ينتسبوا إليها؟

)48( الفقرة

بغرض  المقصود  البلد  إىل  ن  نقابي�ي ن  ممثل�ي بدخول  الحكومة  تسمح  هل 

التشاور؟

)54( الفقرة

هل تقوم الحكومة بضمان عدم شمول أي حوافز خاصة الجتذاب االستثمار 

أو  التنظيم  ي 
�ن حقهم  أو  للعمال  النقابية  للحرية  تقييد  أي  عىل  ي  االأجن�ب

الجماعية؟ المفاوضة 

)52( الفقرة

واالنضمام  يختارونها  عمالية  نقابات  بتشكيل  للعمال  المنشأة  تسمح  هل 

إليها، وهل تستخدم المنشأة متعددة الجنسية نفوذها لضمان هذا الحق 

مداد العالمية الخاصة بها بأكملها؟ ي سلسلة االإ
�ن

)10( ؛)الفقرة )48

ية ضد  ن هل تمتنع المنشأة عن فرض أي عقوبات أو تتخذ أي إجراءات تمي�ي

؟ ي العمال بسبب انتمائهم النقا�ب

)48( الفقرة

الفقرة ))53هل تسمح المنشأة لممثىلي العمال بالتشاور فيما بينهم؟
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المفاوضة الجماعية )الفقرات 62-55(

ي 
الُثال�ث المبادئ  إعالن  ينص  الجماعية،  المفاوضة  ي 

�ن بالحق  فعال  اف  اع�ت أجل ضمان  من 
: ي

االآ�ت عىل 
ي أن يختاروا منظمات 	 

ة الحق �ن دة الجنسيَّ أن يكون للعمال الذين تستخدمهم منشآت ُمتعدِّ
ي إجراء المفاوضة الجماعية.

لتمثيلهم �ن
ي إجراء المفاوضة الجماعية.	 

ف بها باختيارهم لتمثيلهم �ن أن يكون للعمال منظمات مع�ت
ن أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال، كما يجب 	  تعزيز التفاوض االختياري ب�ي

ها وتطبيقها. اعات الناجمة عن تفس�ي ن أن تشمل االتفاقات الجماعية أحكاماً لتسوية ال�ن

: دة الجنسيَّة أن تقوم بما يىلي ع من الُمنشآت ُمتعدِّ يُتوقَّ
أن توفر لممثىلي العمال ما قد يلزم من التسهيالت لمساعدتهم عىل وضع اتفاقات جماعية 	 

الة. فعَّ
ن حسب 	  ي تعمل فيها، والمخول�ي

ال�ت البلدان  بلد من  ي كل 
العمال لديها �ن تتيح لممثىلي  أن 

ن اتخاذ قرارات بشأن المسائل  دارة المخول�ي االأصول المرعية، إجراء مفاوضات مع ممثىلي االإ
التفاوض. قيد 

ي لكي 	 
ي نقل وحدة عاملة بأ�ها أو جزء منها من البلد المع�ن

أال تهدد باستخدام سلطتها �ن
تؤثر عن غ�ي حق عىل هذه المفاوضات أو تعرقل ممارسة حق التنظيم.

ينبغي أن تزود ممثىلي العمال بالمعلومات الالزمة الإجراء مفاوضات مجدية.	 
ويدها بالمعلومات المناسبة 	  ن اء للطلبات المقدمة من الحكومات ل�ت أن تستجيب عىل نحو بنَّ

المتصلة بعملياتها.

حول  معلومات  طلبهم،  عىل  بناء  العمال  منظمات  لممثىلي  الحكومات  تقدم  أن  ينبغي 
ي يمكن أن تساعد عىل وضع 

الجنسيات، وال�ت المنشآت متعددة  ي تعمل فيها 
ال�ت الصناعات 

الجماعية. المفاوضة  عملية  ي 
�ن موضوعية  معاي�ي 
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أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي
المرجعالنعم

لتساعد عىل وضع  العمال  لنقابات  بتقديم معلومات  الحكومة  تقوم  هل 

الجماعية؟ المفاوضة  عملية  ي 
�ن موضوعية  معاي�ي 

)62( الفقرة

تقوم  وهل  الجماعية  المفاوضة  إجراء  ي 
�ن العمال  حق  المنشأة  تقبل  هل 

مجدية؟ مفاوضات  الإجراء  ومعلومات  تسهيالت  من  يلزم  قد  ما  بتوف�ي 

)57( ؛)الفقرة )55

فهل  الجنسيَّة،  دة  ُمتعدِّ المنشأة  إىل  إمدادات  تقدم  المنشأة  كانت  إذا 

لدعم  الُمورِّد  التأث�ي عىل  الجنسيَّة قدرتها عىل  دة  ُمتعدِّ المنشأة  تستخدم 

الحق؟ هذا  إعمال 

الفقرة

 )55(؛ )57(؛ )10(

ف المنشأة بممثىلي العامل الُمختارين الإجراء المفاوضة الجماعية؟  الفقرة ))58هل تع�ت

اعات؟ ن الفقرة ))60هل تشمل اتفاقات المفاوضة الجماعية أحكاماً لتسوية ال�ن

نم المنشأة بالمبدأ الذي ينصُّ عىل عدم السماح بممارسة التهديد  هل تل�ت

أو  المفاوضات  تؤثر عىل هذه  لكي  منها  أو جزء  بأ�ها  عاملة  لنقل وحدة 

التنظيم؟ ي 
�ن الحق  ممارسة  تُعرقل 

)59( الفقرة

هل تستجيب المنشأة لطلبات الحصول عىل معلومات مناسبة فيما يتصل 

بعملياتها؟

)62( الفقرة

الإجراء  الالزمة  بالمعلومات  العمال  ممثىلي  ويد  ن ب�ت المنشأة  تقوم  هل 

مجدية؟ مفاوضات 

)61( الفقرة
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المرجعالنعم

مع  ُمنتظمة  مشاورات  إجراء  إىل  تؤدي  نُظم  المنشأة  تمتلك  هل 

وممثليهم؟ العمال 

)63( الفقرة

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم20:
اتفاقية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم، لعام 1949 )رقم: 98(   	

العمل. وثانياً،  التنظيم بشكل مستقل دون تدخل من جانب أصحاب  ي 
النقابات �ن تغطي االتفاقية، أوالً، حقوق أعضاء 

الجماعية، وأن يشجعه ويعززه قانون كل دولة عضو. المفاوضة  ي 
للحقوق �ن الفعال  التطبيق  االتفاقية  ي هذه 

تقت�ن

 )163 )رقم:  الجماعية  المفاوضة  تشجيع  وتوصية   )154 )رقم:  الجماعية  المفاوضة  تشجيع  اتفاقية   	
1981 لعام 

منظمات  تُمثِّل  أطراف  تجريها  ي 
ال�ت والطوعية  الُحرَّة  الجماعية  المفاوضة  تشجيع  هو  االتفاقية  هذه  من  الهدف  إن 

وُمطَّلعة. حرة 

الُمشاورات )الفقرة 63(

: دة الجنسيَّة والمنشآت الوطنية أن تقوم بما يىلي يتوقع من المنشآت ُمتعدِّ
ن أصحاب العمل والعمال وممثليهم 	  ك ب�ي ينبغي أن تنص الُنظم الموضوعة باالتفاق المش�ت

ن والممارسات الوطنية، عىل  ة والمنشآت الوطنية، وفقا للقوان�ي دة الجنسيَّ ي المنشآت ُمتعدِّ
�ن

ك. إجراء مشاورات منتظمة بشأن المسائل ذات االهتمام المش�ت
ال ينبغي أن تكون هذه المشاورات بديال عن المفاوضة الجماعية.	 

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

داخل  اإلدارة والعمال  بين  القسم: توصية بشأن االتصاالت  بهذا  الصلة  الدولية ذات  العمل  20  مزيد من معايير منظمة 
المنشأة، لعام 1967 )رقم: 129(، واتفاقية بشأن توفير الحماية والتسهيالت لممثلي العمال في المؤسسات، لعام 

)135 )رقم:   1971

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
توصية بشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على مستوى المنشأة، لعام 1952 )رقم: 94(  	

ن أصحاب العمل والعمال عىل مستوى المنشأة بشأن المسائل  يجب اتخاذ االإجراءات المناسبة لتعزيز التشاور والتعاون ب�ي

ي نطاق آلية المفاوضة الجماعية.
ي ال تدخل �ن

ك ال�ت ذات االهتمام المش�ت
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الوصول إلى سبل االنتصاف وبحث الشكاوى )الفقرات 66-64(

ي ترتكبها 
نسان من االنتهاكات ال�ت ي حماية حقوق االإ

ينبغي للحكومات، كجزء من واجبها المتمثل �ن
رين إىل سبل  المنشآت، أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان وصول أي عامل أو عمال مت�ن
يعية أو وسائل أخرى، كاالآليات غ�ي القضائية. االنتصاف، من خالل الوسائل القضائية أو الت�ث

أن  الوطنية  والمنشآت  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ الُمنشآت  من  يُتوقع 
: ي

باالآ�ت تقوم 
أن 	  دون  شكاويهم  كل  معالجة  ي 

�ن العمال  حق  م  تح�ت أن 
يتعرضوا الأي نوع من االأذى بسبب ذلك. ولهذا االأمر أهمية 
ال  بلدان  ي 

�ن الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ المنشآت  تعمل  ن  ح�ي خاصة 
الدولية. العمل  لمنظمة  االأساسية  بالمعاي�ي  نم  تل�ت

تستفيد 	  أن  يجب  والتوريد،  مداد  االإ بسلسلة  يتعلق  فيما 
كائها  �ث تشجيع  ي 

�ن نفوذها  من  الجنسيَّة  دة  ُمتعدِّ الُمنشآت 
انتهاكات  معالجة  تاحة  الإ الة  فعَّ وسائل  توف�ي  عىل  ن  التجاري�ي

نسان. االإ حقوق 

اك  ي عىل أنه من حق كل عامل أن يت�ف بصفته الفردية أو باالش�ت
د إعالن المبادئ الثال�ث يُشدِّ

دة  ي بعض الُمنشآت ُمتعدِّ
ه من العمال، أي النقابات العمالية، لتقديم الشكوى. و�ن مع غ�ي

طارية العالمية للعمال آليات فعالة للتظلُّم. الجنسيَّة، يمكن أن توفر االتفاقات االإ

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

الثالثي  المبادئ  إعالن  يسلط 
الضوء على أهمية الحوار االجتماعي 
كوسيلة  الجماعية  والمفاوضة 
الواجبة  العناية  عملية  وسائل  من 
االنتصاف.  سبل  إلى  والوصول 

المرجعالنعم

هل تقوم الحكومات باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان وصول العمال إىل 

سبل االنتصاف؟

)64( الفقرة

من  نوع  الأي  يتعرضوا  أن  دون  بشكاوى  يتقدموا  أن  العمال  يستطيع  هل 

االأذى؟

)66( الفقرة

ن عىل  كائها التجاري�ي ي تشجيع �ث
هل تقوم المنشأة باالستفادة من نفوذها �ن

توف�ي وسائل فعالة للمعالجة؟

)65( الفقرة
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المرجعالنعم

اعات الصناعية وتسويتها؟ ن ي إنشاء آليات لمنع ال�ن
الفقرة ))67هل تساعد الحكومة �ن

ي إنشاء آلية توفيق اختيارية للمساعدة 
هل شاركت المنشأة نقابات العمال �ن

ي منع المنازعات الصناعية وتسويتها؟
�ن

)68( الفقرة

أصحاب  ن  ب�ي المتساوي  التمثيل  عىل  االختياري  التوفيق  آلية  تشتمل  هل 

والعمال؟ العمل 

)68( الفقرة

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
توصية بحث الشكاوى، 1976 )رقم: 130(  	

تنص االتفاقية عىل أنه من حق أي عامل يرى أن لديه ما يدفع إىل الشكوى أن يتقدم بهذه الشكوى وأن يتم بحث شكواه.

تسوية النزاعات الصناعية )الفقرات 68-67(

، تتفق مع الظروف الوطنية،  ن يجب أن تكفل الحكومات توف�ي آلية للتوفيق والتحكيم االختياري�ي
ن أصحاب العمل والعمال. اعات الصناعية ب�ي ن مجاناً للمساعدة عىل منع وتسوية ال�ن

دة الجنسيَّة والمنشآت الوطنية، باالتفاق مع ُممثىلي العمال  يجب أن تسعى المنشآت ُمتعدِّ
ومنظمات العمال الذين تستخدمهم، إىل إقامة آلية للتوفيق االختياري، وذلك للمساعدة عىل 

اعات الصناعية وتسويتها. ن منع ال�ن

أدوات العمل: تحقيق إمكانات إعالن المبادئ الُثالثي

بعض معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة بهذا القسم:
توصية بحث الشكاوى، 1976 )رقم: 130(  	

تنص االتفاقية عىل أنه من حق أي عامل يرى أن لديه ما يدفع إىل الشكوى أن يتقدم بهذه الشكوى وأن يتم بحث شكواه.
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النقابي في إعالن  أدوات للعمل 
الُثالثي المبادئ 

ي من 
اعتمدت منظمة العمل الدولية أدوات تشغيلية مختلفة لدعم تنفيذ إعالن المبادئ الثال�ث

ي منظمة العمل الدولية.
ي جميع الدول االأعضاء �ن

جانب مختلف االأطراف �ن

آلية المتابعة اإلقليمية )الملحق )2(، نقطة 1)أ((

ي آذار/مارس 2014. وتشمل 
قليمية �ن اعتمد مجلس إدارة مكتب العمل الدوىلي آلية المتابعة االإ

الدول  ي 
�ن ي 

الثال�ث المبادئ  إعالن  وتطبيق  ترويج  بشأن  إقليمياً  تقريراً  قليمية  االإ المتابعة  آلية 
قليمية  ي المتابعة االإ

ي منظمة العمل الدولية. وتستطيع منظمات العمال المشاركة �ن
االأعضاء �ن

ي إعالن المبادئ 
من خالل استبيان والتعب�ي عن رأيها حول تطبيق العنارص الرئيسية الواردة �ن

الدولية  العمل  لمنظمة  قليمية  االإ االجتماعات  خاصة خالل  دورة  وتقدم  بلدانها.  ي 
�ن ي 

الثال�ث
قليمي. وتستطيع نقابات  ي لمناقشة المزيد من االأنشطة عىل الصعيد االإ

اً الإجراء حوار ثال�ث من�ب
قليمية  ي وضعتها الجهات الفاعلة االإ

ي ال�ت
ي مبادئ إعالن المبادئ الثال�ث

العمال أن تطلب النظر �ن
ي مجال السياسات.

قليمية �ن ودون االإ

نة )الملحق )2(، نقطة 1)ب(( نقاط االتصال الوطنية الثالثية الُمعيَّ

 – الوطنية  نة  الُمكوِّ الهيئات  الدولية  العمل  منظمة  تدعو 
اتصال  نقاط  ن  تعي�ي –إىل  والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومات 
 . ي

ي لتعزيز استخدام إعالن المبادئ الثال�ث
وطنية عىل أساس ثال�ث

بالمرونة  العمل  وأصحاب  العمال  ونقابات  الحكومات  وتتمتع 
وعىل  الثالثية.  الوطنية  االتصال  لنقاط  المؤس�ي  التصميم  ي 

�ن
الرغم من ذلك، يمكن الحصول عىل التوجيه بالرجوع إىل اتفاقية 
الثالثية.  المشاورات  بشأن   )144( رقم:  الدولية  العمل  منظمة 

نقاط  أنشطة  بشأن  توجيهات  ي 
الثال�ث المبادئ  إعالن  ويقدم 

ي 
ي إعالن المبادئ الثال�ث

االتصال الوطنية لتعزيز المبادئ الواردة �ن
ن  )مثل فعاليات بناء القدرات ومنابر الحوار وتيس�ي المناقشات ب�ي
البلدان الُمضيفة والبلدان االأصلية(. بيد أن عمل نقاط االتصال 

احات. الوطنية ال ينبغي أن يقت� عىل هذه االق�ت

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

يمكن لجميع نقاط االتصال الوطنية 
تدريجيا.  انتشارها  نطاق  توسع  أن 
تتجاوز  قد  المطاف،  نهاية  وفي 
مكانا  وتصبح  الترويجية  األنشطة 

النزاعات.  لفض 

البرتغال  قامت   ،2017 عام  في 
والسنغال بإنشاء نقاط اتصال وطنية 
ثالثية، وهناك عدة بلدان أخرى بصدد 

بذلك. القيام 
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ع تدريجياً نطاق  ي تمتلك موارد او قدرات محدودة أن تُوسِّ
وتستطيع نقاط االتصال الوطنية ال�ت

ي 
ي تنظيم منابر للحوار الثال�ث

تواصلها. وعالوة عىل ذلك، قد ترغب نقاط االتصال الوطنية �ن
تستند هذه  أن  الجنسيَّة، ويمكن  دة  ُمتعدِّ والمنشآت  الثالثية  نة  الُمكوِّ الهيئات  وأك�ث لصالح 

ات السابقة والدروس المستفادة والممارسات الُفضىل. الحوارات إىل الخ�ب

رشادات إىل جهات التنسيق  م منظمة العمل الدولية المساعدة الفنية والمعلومات واالإ وتُقدِّ
الثالثية المعينة. ويمكن للنقابات أيضا أن تستخدم نقطة دخول مكتب االأنشطة العمالية. 

المساعدة الفنية )الملحق )2(، نقطة 1)ج(( 

م المساعدة عىل المستوى القطري إىل الحكومات  ع من منظمة العمل الدولية أن تُقدِّ يُتوقَّ
المبادئ  إعالن  مبادئ  وتطبيق  تعزيز  بشأن  العمال  ومنظمات  العمل  أصحاب  ومنظمات 
ي من مكتب االأنشطة 

ي أنها تستطيع أن تطلب الدعم الف�ن
. وبالنسبة للنقابات، هذا يع�ن ي

الثال�ث
ة حول أفضل طريقة الستخدام  ي هذا المجال لبناء مزيد من الخ�ب

ن �ن ص�ي العمالية والُمتخصِّ
ي لتعزيز حقوق العمال.

إعالن المبادئ الثال�ث

مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدولية الخاص بالشركات 
)الملحق )2(، نقطة 1 )ج(( 

ي 
ز تحديداً عىل مساعدة المدراء أو النقابات العمالية �ن لدى منظمة العمل الدولية خدمة تُركِّ

ي عملياتها وعالقاتها التجارية مع معاي�ي العمل 
كة وممارساتها �ن منشآت لتوثيق سياسات ال�ث

الدولية - مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدولية بشأن معاي�ي العمل الدولية. ويمكن 
ي من خالل مكتب المساعدة، الذي يعمل بشكل جيد 

عالن المبادئ الثال�ث ويج الإ أن يتم ال�ت
كنقطة دخول أوىل.

الحصول عىل مشورة بشأن قضايا محددة، وذلك من  المساعدة لطلبات  ويستجيب مكتب 
من  واسعة  إىل مجموعة  الوصول  وإتاحة  رة،  الُمتكرِّ لالأسئلة  إجابات  عن  أمثلة  تقديم  خالل 
الدولية.  العمل  منظمة  ي 

�ن التدريب  فرص  إتاحة  وكذلك  والمنشورات،  واالأدبيات  البحوث 
ة الفنية  ي الوصول إىل الخ�ب

وعالوة عىل ذلك، يستطيع مكتب المساعدة تقديم المساعدة �ن
ي تنفيذ معاي�ي العمل أو إعالن 

ي منظمة العمل الدولية إذا كان هناك حاجة إىل المساعدة �ن
�ن

. ي
الثال�ث المبادئ 



42

الحوار بين الشركة والنقابة )ملحق 2، نقطة )2(( 

ن  قامة حوار ب�ي لقد أنشأ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية آلية الإ
آذار/مارس 2013.  ي 

ي �ن
الُثال�ث المبادئ  كة والنقابة بموجب إعالن  ال�ث

كة  مش�ت أرضية  يوفر  أن  الدولية  العمل  منظمة  مكتب  ويستطيع 
ي حوار هادف بشأن تطبيق مبادئ 

كات �ن لتشارك نقابات العمال وال�ث
. وسيقوم مكتب منظمة العمل الدولية، بناء  ي

إعالن المبادئ الثال�ث
كة  ن ال�ث عىل طلبه ولتيس�ي الحوار، بتقديم مدخالت خالل الحوار ب�ي

اً.  والنقابة بصفته مستشاراً فنياً أو خب�ي

ن  كة والنقابة مستنداً إىل توافق الطرف�ي ن ال�ث يجب أن يكون الحوار ب�ي
لبدء عملية الحوار. ويُعزز هذا االإجراء من خالل مكتب المساعدة 
مجموعة  ي 

أمان�ت خالل  ومن  كات،  لل�ث الدولية  العمل  منظمة  ي 
�ن

أصحاب العمل ومجموعة العمال ومن خالل نقاط االتصال الوطنية 
ي منظمة العمل 

ي الدول االأعضاء �ن
أو االأدوات والعمليات المماثلة �ن

القسم  عىل  واقعية  أمثلة  إعطاء  عىل  القدرة  له  أن  كما  الدولية، 
. ي

الُثال�ث المبادئ  ي إعالن 
بالعالقات الصناعية �ن المتعلق 

ما الفائدة التي سيعود بها 
على العمال؟

العمال  نقابات  تتواصل  أن  ینبغي 
تکون  أن  یحتمل  التي  الشرکات  مع 
بين  الحوار  الستخدام  مستعدة 
بمنظمة  الخاص  والنقابة  الشركة 
مخاطر  لدیھا  ألنھا  الدولیة،  العمل 
ألنھا  أو  بالسمعة  تتعلق  عالیة 
مثاًل. جزئي  بشکل  للدولة  مملوکة 

مالئما  مكانا  كذلك  يكون  قد 
معايير  باحترام  الملتزمة  للشركات 
مساعدة  إلى  تحتاج  ولكنها  العمل، 
في  الدولية  العمل  منظمة  وخبرة 

معينة. حالة 

العمال  ونقابات  للشرکات  یمکن 
اإلطارية  االتفاقات  في  تتفق  أن 
النزاعات  إحالة  على  العالمية 
إلی  االتفاقات  بتطبیق  المتعلقة 
والنقابة. الشركة  بین  الحوار  آلية 
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إجراء التفسير )الملحق )2(، نقطة )3((

إن إجراء التفس�ي الخاص بالوصول إىل سبل االنتصاف وبحث الشكاوى فيما يتعلق بتطبيق 
عالن قد اعتمده مجلس إدارة مكتب منظمة  ي من خالل تفس�ي أحكام االإ

إعالن المبادئ الُثال�ث
ي آذار/مارس 1986. إن الغرض من هذا االإجراء هو تفس�ي أحكام إعالن المبادئ 

العمل الدولية �ن
. ّ أ عن وضع فعىلي ي تن�ث

ي لحلِّ الخالفات حول معناها، وال�ت
الُثال�ث

، فإن نقابات العمال  ي
عالن المبادئ الثال�ث ي عام 2017 الإ

وفيما يتعلق بالتحديث الذي أجري �ن
تستطيع أن تستخدم إجراء التفس�ي لتوضيح المع�ن الدقيق لجميع االأحكام، بما فيها االأحكام 
ي تتم مواجهتها 

عالن من الناحية العملية، وذلك باستخدام الحاالت الفعلية ال�ت ي االإ
الجديدة، �ن

دة الجنسيَّة. ي عمليات المنشآت ُمتعدِّ
�ن

م خدمات التفس�ي من  كما تستطيع نقابات العمال أن تطلب من مكتب العمل الدوىلي أن يُقدِّ
ي بلدانها أو منظمات العمال الدولية.

خالل االتحادات الوطنية �ن
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المصادر والمراِجع
أين يمكنني الحصول على مزيد من المساعدة؟

مكتب األنشطة العمالية
actrav@ilo.org : ي

و�ن لك�ت يد االإ ال�ب
فاكس: 6570 799 22 41 +  

مراسلة:  مكتب االأنشطة العمالية  

مكتب العمل الدوىلي
route des Morillons ،4

1211 جنيف، سوي�ا
 www.ilo.org/actrav :للبحث  

مكتب المساعدة التابع لمنظمة العمل الدولية الخاص بالشركات 
assistance@ilo.org : ي

و�ن لك�ت يد االإ ال�ب
فاكس: 6570 799 22 41 +  

مراسلة:  مكتب االأنشطة العمالية  

مكتب العمل الدوىلي
route des Morillons ،4

1211 جنيف، سوي�ا
 www.ilo.org/business :للبحث  

مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية
م اإللكتروني: الشركات والعمل الالئق – مقدمة إلعالن المبادئ الُثالثي  برنامج التعلُّ
. وتشمل  ي

الثال�ث المبادئ  عالن  مة الإ ي ُمقدِّ
الذا�ت التوجيه  ي ذات 

و�ن لك�ت التعلُّم االإ م برنامج  يُقدِّ
ي وحاالت حقيقية لكيفية وضعها موضع 

الوحدة نظرة عامة حول مبادئ إعالن المبادئ الثال�ث
ي سياقات مختلفة.

التنفيذ ومعالجة مجموعة من قضايا العمل والتشغيل �ن
 www.ilo.org/mnelearning 

التوريد  سالسل  في  الالئق  العمل  حول  ضخمة  مجانية  إلكترونية  تدريبية  دورة 
العالمية واإلمداد 

االأنشطة  العالمية/مكتب  العمل  جامعة  قبل  من  المجانية  ونية  لك�ت االإ الدورة  هذه  تقدم 
ي يمكن استخدامها لتحقيق 

اتيجيات الدولية ال�ت العمالية نظرة عامة حول أهمِّ الصكوك واالس�ت
 . ي

ي ذلك إعالن المبادئ الثال�ث
مداد العالمية، بما �ن ي سالسل التوريد واالإ

عمل الئق �ن
html.394/http://www.global-labour-university.org

)NORMES( قسم معايير العمل الدولية
يعات الوطنية  NORMLEX – قاعدة بيانات حول معاي�ي العمل الدولية والت�ث

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO::: 

http://www.global-labour-university.org/394.html
http://www.global-labour-university.org/394.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
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