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  ٢٠١١ة العمل الدولية
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  توطئة
نشطة األللغة اإلنجليزية عن مكتب تعتبر هذه الطبعة العربية للنسخة األصلية من الدليل الصادر با

 الخاصة بالعمالنشطة األثمرة تعاون بين مكتب  ،)ACTRAV(التابع لمكتب العمل الدولي  الخاصة بالعمال،
  .)FIM-FIOM(الدولي للصناعات التعدينية  االتحادو

 مليون ٢٥ زهاءلالنقابة العالمية التي تمثل المصالح الجماعية  وهالدولي للصناعات التعدينية  واالتحاد
وتشكل فروعها . قطاعات الصناعة التعدينية في بلدان مختلف القاراتفي من النساء والرجال العاملين  عامل

 جنوب الكرة األرضية في بلد ١٠٠عمال الصناعات التعدينية في أآثر من  تضمنقابة وطنية  ٢٠٠حوالي 
 .وشمالها على السواء

دولي للصناعات التعدينية في تقوية النقابات الديمقراطية المستقلة ال لالتحادتتمثل المهمة األساسية و
والمفاوضة الجماعية  النقابيةحرية الالتمثيلية، وذلك من أجل االرتقاء بالحقوق األساسية المتعلقة ب الصفة وذات

توخيًا و .نالمتبادل بين عمال مختلف البلدا دعمعالقات التضامن والوحدة وال إرساءوالدفاع عنها، ومن أجل 
النقابية  االتحاد الدولي لنقابات العمال واالتحاداتمع  االتحاد الدولي للصناعات التعدينيةتعاون يلقيام بذلك، ل

  .العالمية األخرى

لمساندة  وجهوده مواردهمن  هامًا للصناعات التعدينية جزءًا الدولي االتحادخصص يفي هذا السياق، 
للدفاع عن تشريعات الذين يناضلون النامية، الصناعات التعدينية في البلدان العاملين في رجال النساء وال

الالئق وعلى العدالة، آما يسعون إلى بناء  العملتقدم حقيقي قائم على  تحقيق في بلدانهم ويتطلعون إلى العمل
 .الديمقراطية

، قصوىمل ذات أولوية للصناعات التعدينية، منطقة ع الدولي لالتحادبالنسبة  ،أفريقيا شمال تشكلو
 .العاملةآمال جديدة في الديمقراطية والتنمية المنصفة لفائدة العائالت  ٢٠١١ مطلع سنة حيث بزغت فيها منذ

في االنتفاضة ضد األنظمة القمعية  حاسمًا الدولي للصناعات التعدينية دورًا االتحادقد لعب المنخرطون في و
 .ةطويل زالتي ما تالديمقراطية ال مسيرةفي  عنه نىغموردًا ال يشكلون باتوا الفاسدة، و

للصناعات التعدينية  الدولي االتحادقوم بها يمن األنشطة التي  هامًا العمال جزءًاوتوعية يعتبر تثقيف و
النقابيون  ويعتبر المسؤولون. من المغرب الكبير والبلدان المجاورة انطالقًا فروعه بمشارآة ،في شمال أفريقيا

، وذلك من التدريبالمحليون وممثلو العمال داخل المنشآت متعددة الجنسية الشريحة المستهدفة األولى لبرامج 
نفس الشرآة المتعددة الجنسية في مختلف  فيوتطوير الشبكات بين العمال المستخدمين  سيقأجل االرتقاء بتن

 .البلدان

 أمرًا ،والوسائل المتوفرة لالرتقاء بها يير المعترف بها دوليًاالمعا االطالع علىفي هذا اإلطار، يعتبر و
 .للعمال وللنقابيين ضروريًا

ذات أهمية  وسيلةإنما هو وإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية، 
، آما متعددة الجنسية سهًال فهم إعالن المنشآت تجعل للغاية دليل المستعملين هذا يشكل أداة مفيدةو .خاصة

 .النقابي نشاطهمتساعد مندوبي العمال على استعماله في 

ترجمة هذا  أتاح لهالدولي للصناعات التعدينية بالشكر إلى مكتب العمل الدولي الذي  االتحادتقدم وي
 .العمالي التثقيففي برامج  تدريبيةباللغة العربية ليستعمل آوسيلة  ونشره الدليل

في الدولي للصناعات التعدينية  االتحادأربع سنوات، وضعه  منتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع و
من وبفضل المساعدة المالية  MCA-UGT et de l'ISCOD-UGT :اإلسباني المغرب الكبير بدعم من فرعه

  لوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةا
(l'Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  .)  

  )JYRKI RAINA( جيرآي راينا
  العام ميناأل

  الدولي لعمال الصناعات التعدينية تحاداال
Con el apoyo de la Agencia Española de cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID 
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  مقدمة الدليل
 حفزالدولية من أجل  العمل على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه معاييرمجددًا اليوم للتأآيد الوقت  حان

  .ية مسؤولة اجتماعيًاتنمية اقتصاد

ويعتبر آشرط أساسي لهذه التنمية اعتراف الحكومات وأصحاب العمل بأن على المنشآت أن تتصرف 
  .بالعملله عالقة  في آل مابطريقة مسؤولة 

متعددة الجنسية، مع متطلبات المساهمين والمستهلكين وتؤآد وال سيما منشآت ، عديدة تتكيف منشآتو
أن نحرص على أن يمتد هذا  وال بد من. مبادرات وسلوآيات مسؤولة اجتماعيًا اعتمادهافي نفس الوقت 

  .الدولية العمل لمعايير االلتزام ليشمل الجانب االجتماعي عبر مطالبة هذه المنشآت أن تعمل، على األقل، وفقًا

في أن  راغبةأعمال المنشآت ال إرشادمنظمة العمل الدولية إطار جاهز لالستعمال من أجل  ولدى
ذلك  ويعني .الدولية العمل ، المبادئ التي آرستها معاييرإضافة إلى االلتزامات المفروضة عليها قانونًا ،تحترم

 جرت العادة على تسميته ، الذيإعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية
  .المنشآت متعددة الجنسية إعالن

 اعتمادبسلطة يستمدها من  ،العام نطاقالمنشآت متعددة الجنسية ذو الطابع العملي وال يتمتع إعالنو
 على اعتباره دليًال أجمعوا الحكومات والعمال وأصحاب العمل والواقع أن .منظمة العمل الدولية له

  .وسلوآها المنشآت في أنشطةالسليمة  اتللممارس

احترام حق العمال  ينبغي للمنشآت هنظريتنا التي ترى أن يعزز اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسيةو
  .وشروط استخدامهم عملهم في الحرية النقابية وحقوقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية بخصوص عقود

من يتعين القيام به زال هناك عمل آبير ي، فال األساسية العمل بمعايير أوسعاليوم معرفة  أن لديناورغم 
التي نظمها في تشرين قامت الندوة  ،وهكذا. بمسؤوليتها في تحسين العالقات المهنية تشعر المنشآت جعلأجل 
 ٩٨لالتفاقية رقم  بالذآرى الستين بمناسبة االحتفالالعمال، ب الخاصةمكتب األنشطة  ،٢٠٠٨أآتوبر  /األول

بحقوق  المتصلة واألنشطةالعمل بالتأآيد على ضرورة القيام بمجهود متجدد لتدعيم  ،١لمنظمة العمل الدولية
  .الجهود التي نبذلهاوسيكون اإلعالن أداة مهمة لمساعدتنا في  .التنظيم والمفاوضة الجماعية

بحث الشكاوى وتسوية  وإجراءاتالتشاور  بشأن بنودًا آذلك يتضمن إعالن المنشآت متعددة الجنسيةو
  .جميعها بحق العمال في أن يكونوا ممثلين ، وتعترفالعملنزاعات 

، ويشكل أداة في سلوآها المنشآت تتّبعهاأن  ينبغيالتي  الطريقةذا بعد عالمي بشأن  يمثل اإلعالن اتفاقًاو
  .العمال أو لتحسينها أوضاعثمينة يمكن للنقابات استخدامها متى انتظمت للحفاظ على 

مجلس  الطلب منعلى  ،٢٠١٠ هيوني/ حزيرانالدولي المنعقد في  العمل فق مؤتمراتمن جهة أخرى، و
  :مكتب العمل الدولي ةإدار

آلية متابعة إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة  إجراء للنظر فيإنشاء "
  .٢"أساليب لترويجه االجتماعية، تتكفل به اللجنة الفرعية للمنشآت متعددة الجنسية بهدف وضع

على السعي إلى مساعدة النقابات  هوت متعددة الجنسية إعالن المنشآ الدليل إلى هذا والغرض من
التزام أآبر  السعي إلى تشجيعوفي نفس الوقت  ،تطبيقهاالسياسات والمبادئ الواردة فيه و تشجيع اعتماد
  .والهيئات المكونة لهامنظمة العمل الدولية  جانبالستعماله من 

 

  http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang—en/WCMS_112409/index.htm:  انظر   ١

  :انظر   ٢
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/ relconf/documents/meetingdocument/wc 
ms_142318.pdf 
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  :تتضمن الكراسة األقسام التاليةو

  أسئلة متداولة  ●

 المصطلحات الرئيسية عامة علىنظرة  -إعالن المنشآت متعددة الجنسية  إلى دليلكم  ●

 النقابي النشاطلصالح  التحقق منهاط المطلوب االنق قائمة  ●

 أداة ذات مرمى عام تمكنكم من تقييم أعمال الحكومات والمنشآت -أدوات للعمل   ●

 النص الكامل - إعالن المنشآت متعددة الجنسية   ●

 .معلوماتالمساعدة وال المزيد من أين تتوجهون للحصول على - ارد موال  ●

التي حررت هذا  العمل،ليزا هيب، مديرة المعهد األسترالي لحقوق  أود أن أتقدم بالشكر إلى السيدة
 آل العمال، التي تنسق العمل فيب الخاصةأنا بيوندي، المديرة المساعدة لمكتب األنشطة إلى السيدة الدليل، و

 .ما يتعلق بالمنشآت متعددة الجنسية وحقوق العمال

  دان آونياه
  العمالب الخاصةمدير مكتب األنشطة 
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  أسئلة متداولة

  هو اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية؟ ما

إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية  ٣مكتب العمل الدولي ةمجلس إدار اعتمد
  .٢٠٠٦و ٢٠٠٠سنة عّدله و ١٩٧٧سنة  )إعالن المنشآت متعددة الجنسية(والسياسة االجتماعية 

إيجابية في بصورة على المساهمة  المنشآتتشجيع هذه  إلى يهدف إعالن المنشآت متعددة الجنسيةو
  .من اآلثار السلبية ألنشطتها في الوقت نفسه التقليلواالجتماعي، و التقدم االقتصادي

لمشاآل االقتصادية واالجتماعية اناقش تحين أيضاًَ تستطيع النقابات استخدامه  إطارًا اإلعالن يوفرو
  .تقييم سلوك المنشآت متعددة الجنسية والمنشآت الوطنيةمع الحكومات، أو من أجل مراقبة أو 

المبادئ الواردة في اتفاقيات  وفقهاالتي تطبق  الطريقةيلخص اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية و
 والواقع أن إحدى المزايا. سير العمل في المنشآتعلى ممارسة ال من حيثوتوصيات منظمة العمل الدولية 
أن معاييرها  يه ،ة لمنظمة العمل الدوليةيالثالث الهيئات المكونةإليه  تالرئيسية لالتفاق الذي توصل

  .بالطريقة ذاتها على المنشآتيمكن أن تطبق  لتطبق على الحكومات، تضم مبادئ الموضوعة

  .النقابات ومنظمات أصحاب العمل والمنشآت نفسهاو أنشطة ألجل الحكوماتاإلعالن يقترح و

بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات  توافقًا دوليًايمثل اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية و
  .المنشآتعمل سير  طرائقأن تطبق على  ينبغيالمعايير التي  حول

تجدر اإلشارة إلى أنه من بين العناصر المهمة التي ينبغي إبرازها، آون اإلعالن بشأن المنشآت و
  .المنشآت يخص سلوكفيما  شامل ُبعدذات ويشكل جملة طموحات ملحة  متعددة الجنسية

للشرآات، تبرز المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية و عبر الشكاوى حاليًا ومن بين المشاآل المثارة
 للشرآاتالمتعلقة بالمسؤولية االجتماعية  والمدوناتاستخدام المبادرات  مشكلة سعي قطاع النشاط هذا إلى

األحادي للمسؤولية  التعريفثني هذه المنشآت عن  ويجدر. السلوك المسؤول يةة تحديد ماهبغرض إعاد
لإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية دور مهم يلعبه في هذا المعنى، إذ يتعلق األمر و. الملقاة على عاتقها

  .على المستوى الثالثي اعتمادهبنص تم 

ط اشاملة للنق قائمةتتمتع بسلطة معنوية وتقدم  تستعملها، وهيالنقابات إذن وسيلة قوية  وتمتلك
  .المنشآت طيلة ممارستها ألنشطتها التي يتعين أن تحترمهاالمعايير  مجالالمطلوب بحثها في 

  ن بشأن المنشآت متعددة الجنسية؟اإلعال اعتمدلماذا 

حكومات والعمال وأصحاب ممثلي ال بينالتفاوض حول اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية  جرى
والحكومات  عبر الوطنيةالعمل في فترة بدأت فيها المنظمات الدولية تعاين أن ميزان القوى بين المنشآت 

االستثمارات  النامية الساعية إلى جذبفي البلدان  يمكن أن يميل إلى جانب المنشأة الخاصة، خصوصًا
  .المباشرة األجنبية

 
على  في إطاره ، يعبر ممثلو أصحاب العمل والعمالفريدثالثي  ، بهيكلاألمم المتحدة منظومة في تتمتع منظمة العمل الدولية   ٣

 الدولي المنظم في شهر وتخضع لمؤتمر العمل. برامجالسياسات والالحكومات عن آرائهم من أجل وضع  معقدم المساواة 
، يًاحكوم ًاعضو ٢٨المكون من ( ةمجلس اإلدار اوفي فترة ما بين دوراته السنوية يشرف على عمله. من آل سنة هيوني /حزيران

  ).أصحاب العملممثلي العمال و ممثليلكل من  عضوًا ١٤و
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في الميدان تصديق على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية ال مع اإلعالن اعتماد وتزامن
المنشآت متعددة الجنسية، وهذا إطار دولي آخر يعترف بمنظمة العمل الدولية ويتخذ  بشأناالقتصادي 

  .معاييرها آمرجعية له

لعمل الدولية ، وإعالن منظمة ااالقتصادي في الميدان إن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
وضع مدونة سلوك لألمم المتحدة ألجل المنشآت  هدف إلىعمل  آانا ثمرةبشأن المنشآت متعددة الجنسية 

  .متعددة الجنسية

المنشآت متعددة  وليد استنتاج مفاده أن أنشطة اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية، إذن وآان
، برمته لبلدللبعض الفئات بل  ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةالسياسي التنميةعلى قد تخلف آثارًا سلبية الجنسية 

  .نفوذهاتزايد أهمية هذه المنشآت و وذلك نظرًا إلى تعاظم

ما تقدمه من مزايا محتملة على العولمة،  بأناإلقرار، ولو في هذه المرحلة المبكرة،  وآان هناك
وسلوآيات المنشآت متعددة الجنسية  أنشطةهم يمكن أن تساو. المخاطر على عدد من أيضًا تنطويومهمة، 

 .في هذه المزايا آما يمكن أن تساهم في المخاطر

  لماذا استعمال اإلعالن اآلن؟

قابلة للتطبيق اليوم آما  ،تظل السياسات والمبادئ الواردة في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية
  .١٩٧٧في سنة  عليه آانت

 على سبيل المثال، مرجعًا يعتبر حاليًابات وهكذا،  .اإلعالن بانتظام جعةجرت مراباإلضافة إلى ذلك، 
باعترافها بالواجبات الملقاة  اتالتي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للنقاب في العمل،للمبادئ والحقوق األساسية 

آل أشكال على عاتق المنشآت آاحترام الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والقضاء على 
  .األطفال وعلى العمل الجبري عملوالدور الذي يجب أن تلعبه هذه المنشآت في القضاء على  ،التمييز

احترام حقوق اإلنسان األساسية لتشمل سلسلة تتجاوز فوائد إعالن المنشآت متعددة الجنسية بيد أن 
في مسؤولية المنشأة  جعلالذين يحاولون  لمواجهةوهكذا، يمكن استعمال اإلعالن . واسعة من المسؤوليات

يتعلق األمر بالفعل، بأداة تضع في المقدمة و. حقوق اإلنسان األساسية العمل تقتصر علىفي  ممارساتها
لمنشآت ااتفاقية وتوصية عمل تمنح  ٦٩من  قائمةاإلعالن  ويقدم مرفق. المبدأ العام لحسن العالقات المهنية

  .من تطبيق هذه المبادئ في آل مراحل اإلنتاج اكنهلنقابات توجيهات قوية تماو

بشأن المنشآت اإلعالن  ديباجةفي  معّرف" منشأة متعددة الجنسية"بأن تعبير  التذآير أيضًا ويجدر
الشرآات األم أو الكيانات المحلية أو آليهما أو التنظيم في (للداللة على مختلف الكيانات  متعددة الجنسية

  ).مجموعه

وإذا ما ترآت هذه المؤسسات  .األزمة االقتصادية والمالية العالمية اآلثار السلبية للعولمةفاقمت وقد 
  .ألنشطتهاالتي تنشط في السوق العالمي، سائبة فإنها لن تهتم بالعواقب االقتصادية واالجتماعية السلبية 

إذ يطالب  .ا هي اآلنموضوع رقابة دقيقة آم متعددة الجنسية المنشآت أنشطةأن آانت  لم يسبق أبدًاو
عادة، األثر االجتماعي البالغ  ممارسات العمل تشكلو .أآثر مسؤولية اجتماعي لوكالمجتمع المنشآت بس

  .ة على السواءاالجتماعي التنميةعلى ووالوحيد ألنشطة هذه المنشآت على العمال 

 تذآير الجميع، خصوصًا يجدرفي إطار إعادة البناء عقب األزمة االقتصادية والمالية العالمية، و
  .مستدام للمستقبل نمو تحقيقإذا أردنا  العملالحكومات، بضرورة التمسك بالمعايير االجتماعية ومعايير 

  .التنميةبين يربط إعالن المنشآت متعددة الجنسية بين أنشطة هذه المنشآت وو
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  اإلعالن؟ يطبقآيف 

ما يمثل الحاصل بخصوص  التوافق الدولييعتبر اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية أداة تترجم 
ورغم أن اإلعالن . تنظيم المشاريعبنشاط  فيما يتعلقأفضل الممارسات في مسلك المنشآت والحكومات 

المي، وليس من للدول أو للمنشآت متعددة الجنسية، فإنه قابل للتطبيق على المستوى الع "غير ملزم"
صبح سلوآها ياإلعالن ل إلىبأي شكل  "متنض"أن أو  على اإلعالنالمنشأة  "توقع"أن  بالتالي الضروري

  .للفحص ًاخاضع

تحث على احترام حقوق اإلنسان  التي العامة التوجيهاتمن  عددًا ديباجتهيحدد اإلعالن في ختام و
  :ما يلي وتشجع المنشآت متعددة الجنسية والحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على

  ؛احترام التشريعات الوطنية  ●

 ؛االستقبال في بلدانلممارسات المحلية وأولويات التنمية واألهداف االجتماعية الواجب لعتبار الاإيالء   ●

 ؛يير الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق العمالاحترام المعا  ●

 .القوانين الوطنية والواجبات الدولية التي تم قبولها الوفاء بااللتزامات بما يتماشى مع  ●

 :، وهيمجاالت العمل الرئيسيةمرتبة حسب  مبادئيعرض اإلعالن بعد ذلك مجموعة و
  العمالة  ●

 التدريب  ●

 ظروف العمل والمعيشة  ●

 العالقات الصناعية  ●

في إطار هذه المجاالت  ،الموجهة إلى المنشآت والحكومات وأصحاب العمل والنقابات وتحدد األنشطة
  .)٤( األربعة

  آيف ينسجم اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية 
  مع مبادرات دولية أخرى؟

 تنظيم سلوكوثائق الهادفة إلى يعتبر إعالن المنشآت متعددة الجنسية الوثيقة األآثر مالءمة من بين ال
االقتصادي ألجل المنشآت متعددة  في الميدان مثل المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية( المنشآت

نظرًا إلى ، )لألمم المتحدة العالميالجنسية، وتقرير األمم المتحدة حول المنشآت وحقوق اإلنسان، والميثاق 
  .النص األآثر شمولية في مجال المبادئ المرتبطة بالعمل ، وإلى أنهرسميًا هتاعتمدوآالة األمم المتحدة  أن

بين الحكومات  التوافقيعتبر اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية األداة الوحيدة التي تترجم و
. للشرآاتمسؤولية االجتماعية ال من ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال حول الجانب االجتماعي

  .القابلة للتطبيق على المستوى العالمي ،المنتظر اإللزامية للسلوكد جملة من اآلفاق وهو يحد

الدولية لتوحيد والمنظمة  االقتصادي في الميدان ومنظمة التعاون والتنمية تعترف األمم المتحدةو
مل لوضع معايير الع مختصةبمنظمة العمل الدولية آهيئة  ،أخرى دولية وإقليميةومنظمات المقاييس 

ويستمد إعالن المنشآت متعددة الجنسية حجيته من آونه أداة من أدوات منظمة العمل . اإلشراف عليهاو
  .الدولية
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التي تعالج سلوك  ،في حين يبقى اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية وثيقة منظمة العمل الدوليةو
 إعالن منظمة العمل الدولية: ، اقتراحات مفيدة للنقاباتمؤخرًا اعتمدتالمنشآت، تتضمن نصوص أخرى، 

 ،)٢٠٠٩( لفرص العملالميثاق العالمي  ،)٢٠٠٨( عادلةالعدالة االجتماعية من أجل عولمة  بشأن
  .٤)٢٠٠٧(المستدامة  تعزيز المنشآت بشأنالدولي  العمل مؤتمر استنتاجات

  المنشآت  أنشطةتطبيق اإلعالن على  يقتصرهل 
  الجنسية فقط؟متعددة 

تطبق بنفس الطريقة على  ،إن التوجيهات والمبادئ الواردة في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية
  .تترجم ممارسات سليمة لكل المنشآتهي و. هذه المنشآت وعلى المنشآت الوطنية

  آيف يمكن للعمال استعمال اإلعالن بشأن 
  المنشآت متعددة الجنسية؟

التي تستطيع بها النقابات استعماله لخدمة  الطريقةاإلعالن بالنسبة للعمال و مزاياتبين هذه الكراسة 
  .مصالح أعضائها

 ،المبادئ الواردة في إعالن المنشآت متعددة الجنسية الرامية إلى تعزيز ةالنقابي تنفيذ األنشطةيمكن 
  .على المستوى العالمي أو الوطني أو المحلي أو على مستوى المنشأة

في حاجة إلى تبرير يستند إلى حالة إحدى المنشآت، فإن  ليست لرغم من أن حقوق اإلنسانعلى او
انسجام تام بين التنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية بمجرد أن تمارس  بوجودالنقابات تستطيع أن تستشهد 

  .الجنسيةالمنشأة أنشطتها في توافق مع المبادئ الواردة في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة 

والمستثمرين والمتملكين  المنشآت موضوع مراقبة دقيقة من قبل الحكومات أنشطةلم يسبق أن آانت و
وتتكيف المنشآت مع هذا الوضع بالتعبير عن التزامها لصالح المسؤولية االجتماعية . والنسيج االجتماعي

عبر ترجمة  الالئق ممارسات العملويمكنها أن تبرهن على هذا االلتزام وعلى نيتها في إرساء . للشرآات
  .المبادئ الواردة في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية إلى واقع ملموس

  .وتستطيع النقابات استعمال اإلعالن لجعل المنشآت مسؤولة عن عواقب أنشطتها

منه استعمال اإلعالن لتذآير الحكومات باإلطار الذي ينبغي أن تندرج ض آذلك تستطيع النقاباتو
  .التنمية االقتصادية المسؤولة

   

 
  :انظر   ٤

http://www.ilo.org/wcms5/groups/public/-dgreports/-cabinet/documents/publication/wcms_099766.pdf 
http://www.ilo.org/wcms5/groups/public/-ed_nom/-relconf/documents/meetingdocument/wcms_115076.pdf 
http://www.ilo.org/wcms5/groups/public/-ed_emp/-ent/documents/publication/wcms_093970.pdf 
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  عالن بشأن المنشآت متعددة الجنسيةى اإللإدليلكم 

  الديباجة

مراعاتها  "إلى المنشآت متعددة الجنسية  تدعىتطبيق المبادئ التي  نطاقوموضوع  الديباجةحدد ت
االقتصادية ينتج عنه يؤدي إلى تمرآز مفرط للقوة  " من معاينة تعقد أنشطتها الذي قد انطالقًا ،"طواعية

  ."تعارض مع أهداف السياسات الوطنية ومصالح العمال

المنشآت "لكون النقطة األولى تقر منذ البداية أن  على نطاق واسع لنصاتطبيق  ضمنًا يتوقعو
 انبلدلسواء  تحقق مكاسب آبيرةبفضل استثماراتها الدولية المباشرة وبفضل وسائل أخرى أن  ،تستطيع
  ."ةالمضيف للبلدانأو  ةالرئيسي مقارها

، في "هياآلها تنوع "وإلى المنشآت متعددة الجنسية  "تعقد "إلى  يبين النص الذي يشير أيضًاو
 يمكن لهذاحتى  أن التعريف القانوني الدقيق للمنشآت متعددة الجنسية ليس ضروريًا"بشكل خاص  ٦ فقرته

  ."غايته أن يحقق اإلعالن

أن يطبق على المنشآت متعددة الجنسية العاملة  إلى ببساطة يرمي، آان اعتمادهمع أن اإلعالن عند و
في السياق الحالي  أن تستعملهتطبيقه الواسع للنقابات  يتيح نطاقمؤسستية مختلفة، فمن الواضح أن  أطرفي 

   .وحدة السلسلة اللوجيستية العالميةبلمحاولة الحصول على اعتراف ال جدل فيه 

اإلعالن بشأن المنشآت  على اعتماد المسألة ذات أهمية رئيسية بعد مرور ثالثين عامًاتبدو هذه و
تستعمل بكثرة  ترتيبات التعاقد من الباطنالتعاقدية و الترتيباتبالفعل، أصبحت بعض و. متعددة الجنسية
ق المبادئ ينبغي تطبيو .التي يستحقونها في إطار عالقة عمل اعتيادية المزاياالعمال  منحبغرض رفض 

 .الواردة في اإلعالن على طول السلسلة اللوجيستية، وللجميع مصلحة في السهر على أن تحترم هذه المبادئ
  .٥)بشأن عالقة االستخدام ١٩٨توصية منظمة العمل الدولية رقم  من أجل توجيهات عامة انظر أيضًا(

  السياسة العامة

إلى تحقيق تنمية مستدامة واحترام حقوق اإلنسان في يضم اإلعالن جملة من التوجيهات العامة الرامية 
ت متعددة الجنسية والحكومات ومنظمات أصحاب العمل آتدعو هذه التوجيهات المنشو .أماآن العمل

  :ما يلي العمال إلىمنظمات و

  ؛الوطنية اللوائحاحترام التشريعات و  ●

 ؛للممارسات المحلية الواجباالعتبار إيالء   ●

 
  :أن تشمل السياسة الوطنية على األقل اإلجراءات الهادفة إلى ينبغي   ٥
، وحول استخدامعالقة  لوجود التحديد الفعال طريقةأصحاب العمل والعمال، بتوجيهات حول  تزويد المهتمين، خصوصًا  )أ(

  ؛والعمال المستقلين بأجرالتمييز بين العمال 
 الترتيباتإلى أشكال من  تشمل اللجوءعالقات أخرى يحتمل أن  في إطار، مثًالاالستخدام المستترة محاربة عالقات   )ب(

عندما يعامل صاحب عمل  ، علمًا أن عالقة االستخدام المستترة تكون موجودةالتعاقدية التي تخفي الوضع القانوني الفعلي
تؤدي فيها ع اوضأتخفي وضعه القانوني الفعلي، آما يمكن أن تبرز  بحيث معاملة العامل بأجربطريقة تختلف عن  شخصًا

  يحق لهم بها؛ حرمان العمال من الحماية التيإلى التعاقدية  الترتيبات
التعاقدية، بما فيها تلك التي تشترك فيها أطراف متعددة، بحيث  أشكال الترتيباتضمان معايير قابلة للتطبيق على آل   )ج(

  يحق لهم بها؛بالحماية التي  بأجر ونملايحتفظ الع
المطبقة على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية، الجهة المسؤولة عن توفير الحماية التي تنص تحدد المعايير أن ضمان   )د(

  عليها؛
ناسبة النص على سبل وصول األشخاص المعنيين، ال سيما أصحاب العمل والعمال، وصوًال فعاًال إلى إجراءات وآليات م  )ه(

  وسريعة وغير مكلفة وعادلة وفعالة لتسوية النزاعات بشأن وجود عالقة عمل وظروفها؛
  .العمل وتطبيقه الفعليبعالقة  المتعلقلتشريع اضمان احترام   )و(
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 في خاصة المبادئ والحقوق األساسية(بحقوق اإلنسان وحقوق العمل  المتعلقةير الدولية احترام المعاي  ●
 ؛)منظمة العمل الدولية ، الصادرة عنلعملا

 .الدولية التي تم قبولها االلتزاماتمع التشريع الوطني و بما يتماشى، المقطوعةبااللتزامات  الوفاء  ●

تشجيع المنشآت متعددة الجنسية بالخصوص على استشارة الحكومات والمنظمات الوطنية  ويجري
في توافق مع السياسات الوطنية ومع  اوذلك من أجل السهر على أن تكون أنشطته ،لعماللألصحاب العمل و
 .هافيواألهداف االجتماعية للبلدان التي تعمل  مع الهيكليةأولويات التنمية و

التي التي ترتكز على القرارات األحادية  للشرآات،د من مبادرات المسؤولية االجتماعية للعدي وخالفًا
ذات النتائج االجتماعية  أن القرارات ينص علىاإلدارة، فإن اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية  تتخذها
اورات مع أطراف في عالقة مع أصحاب عمل آخرين أو بعد مش الضالعة المنشأة هاأن تتخذ ينبغي المهمة

  .أخرى فاعلة، آالنقابات والحكومة

باالتفاقيات األساسية  الدولية واحترامها، بدءًا العمل يرجى من الحكومات التصديق على معاييرو
  .ممكن نطاقأوسع  علىوفي آل األحوال، تطبيق المبادئ الواردة فيها  ،لمنظمة العمل الدولية

االجتماعية السليمة، وأن  اتأن تشجع الممارس ة الجنسيةالمنشآت متعدد بلدان مقار ويستحسن من
  .تكون على استعداد، عند الضرورة، للتشاور مع حكومات البلدان المضيفة

ها وأن فييطلب اإلعالن من المنشآت متعددة الجنسية اعتبار أهداف السياسة العامة للبلدان التي تعمل و
يجب إذن تفسير و. ة واألهداف االجتماعية لهذه البلدانمع أولويات التنمي متسقة أنشطتها الخاصة تجعل

  .اإلعالن في إطار مساهمة المنشآت في التنمية

البلدان التي تأسست فيها المنشآت (يحث اإلعالن، من أجل تحقيق هذا المبدأ، حكومات بلدان المقار و
التشريع  مراعاةالسليمة، وعلى تشجيع الممارسات االجتماعية ) متعددة الجنسية وفيها مقراتها الرئيسية

ها المنشآت متعددة فيالبلدان األخرى التي تعمل (في البلدان المضيفة  الساريةوالسياسات االجتماعية 
  ).الجنسية

  السياسة العامة إجراءات -خالصة 

  التشريع الوطني واحترام المعايير الدوليةب التقيد  ●
 في العملمة في تطبيق المبادئ والحقوق األساسية المساه  ●

 ؛الفعلي بحق المفاوضة الجماعية قرارالحرية النقابية واإل  ═
 ؛اإللزامي وأأشكال العمل الجبري  جميعالقضاء على   ═
 ؛عمل األطفالعلى الفعلي  القضاء  ═
 .تمييز في االستخدام والمهنةال القضاء على  ═

ضمان تناسق األنشطة مع أولويات التشاور مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من أجل   ●
  التنمية الوطنية

  العمالة

والمساواة في المعاملة في وتكافؤ الفرص األنشطة تشجع العمالة  أنيهدف هذا القسم إلى التأآد من 
 يندرجانالعمل والحفاظ عليها  فرصاإلشارة إلى أن خلق  وتجدر. تأمين العمالةن مضتمجال العمالة و

الذي ال تتضمنه المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون  هذا العنصرو .الكبرى للمنشآت ضمن المسؤوليات
المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية  الصكوك وأما يظهر في المبادرات  االقتصادي، نادرًافي الميدان والتنمية 
  .للشرآات
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الفقرات المعنية من  ظران( ٦بشأن إنهاء االستخدام ١٥٨لنقابات أن ترجع إلى االتفاقية رقم وينبغي ل
  .)٢٨، ٢٧، ٢٦، ٩ :اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية

  تشجيع العمالة

  :على المنشآت متعددة الجنسية

سياسات العمالة في البلدان المضيفة وذلك باستشارة الحكومات ومنظمات أصحاب العمل  مراعاة  ●
  أنشطتها وأثناء ذلك؛ ومنظمات العمال قبل ممارسة

األولوية للعمالة والتنمية المهنية وترقية مواطني البلدان المضيفة والنهوض بهم على آل  إعطاء  ●
 ؛المستويات

 ؛غير مباشر على السواءو تولد العمالة بشكل مباشر تاستخدام تكنولوجيامراعاة أهمية   ●

معدات واستخدام ، بإبرام عقود مع المنشآت الوطنية لصناعة األجزاء والالقيام، آلما آان ذلك عمليًا  ●
  . المواد األولية المحلية

نشطة لتشجيع العمالة بهدف ضمان وجود عمل لجميع  اتسياس اتباعحث الحكومات على  ويجري
  .عن العمل العاطلين والباحثين

إشارة هامة أخرى إلى المسؤولية االجتماعية للشرآات، إذ تنص عند الحديث عن  ٢٠الفقرة  وترد في
مثل هذه الترتيبات  أّال تستخدم المنشآت متعددة الجنسيةينبغي  "أنه  شآت الوطنية، علىإبرام عقود مع المن

  ."لتفادي المسؤوليات المجسدة في مبادئ هذا اإلعالن

  تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

 .تطبيق المبدأ العام لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في جميع مراحل عمليات المنشأة ينبغي
 لتعيين عامليها على آل المستويات أن تتخذ من المؤهالت والمهارة والخبرة أساسًا وينبغي وفقًا لذلك

  .وتوظيفهم وتدريبهم وترقيتهم

على الحكومات أن تتبع سياسات ترمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في االستخدام و
اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل  بغية القضاء على أي تمييز قائم على العنصر أو

على الحكومات أال تطلب من المنشآت متعددة الجنسية أو تشجعها على التمييز على و .القومي أو االجتماعي
وأن تقوم، عند االقتضاء، بمواصلة توجيهها لتفادي أي تمييز من هذا القبيل  ،أي من األسس المذآورة أعاله

  .مالةفي مجال الع

، فمن "لمواطني البلد "يطالب بمنح األسبقية  )١٩٧٧في صيغته لسنة (على الرغم من أن اإلعالن و
على آل  األحكامأن تطبق هذه  ينبغين، لذا يمهاجر عماًال عدد من البلدان المضيفة حاليًالدى البديهي أن 
  .الذين هم في حالة ارتباط بسوق العمل المحلي من أجل عملهم األشخاص

  تأمين العمالة

بشأن المنشآت متعددة  يتميز فيه اإلعالن مجاًال تأمين العمالةآما قلنا في بداية هذا القسم، تعتبر مسألة 
النقابات في عليه  ينبغي أن تشددمجال  وهو، للشرآاتالخاصة للمسؤولية االجتماعية  المدوناتالجنسية عن 
  .الصك ااستعمال هذ دعوتها إلى

 ثابتةالوطنية أن تبذل قصارى جهودها لتوفير عمالة المنشآت ددة الجنسية وعلى المنشآت متعو
  :عن طريقوذلك لمستخدميها، 

 
 بمقدرةمرتبط  صحيح لهذا اإلنهاءسبب  ما لم يوجدعامل  ينهى استخدامال  ": ٤المادة ) ١٩٨٢( ١٥٨ رقم تفاقيةاال   ٦

  ."المنشأة أو المرفقالمؤسسة أو  يستند إلى مقتضيات تشغيلالعامل أو بسلوآه، أو 
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  ؛عال للقوى العاملةتخطيط ف  ●

 ؛العمالة والضمان االجتماعي تثبيتاحترام االلتزامات التي تم التوصل إليها بالمفاوضات الحرة بشأن   ●

 .الفصل التعسفي إجراءاترامية إلى تجنب  تدابير  ●

أن تذآر على نحو مسبق إلى حد تشجيع المنشآت متعددة الجنسية على  يجريمن جانب آخر، و
أنشطتها والتي قد تكون لها انعكاسات هامة على العمالة، وأن  التي تزمع إدخالها علىالتغييرات  معقول،
اتخاذها من أجل التخفيف ما أمكن من الممكن  التدابيرتشاور مع السلطات المحلية ومنظمات العمال التبحث ب

  .اآلثار السلبية

 ،النشاطالمنشآت متعددة الجنسية على العمالة في مختلف قطاعات  أن تدرس تأثيرلحكومات ل وينبغي
وأن تعمل، بأي  ،أنشطة هذه المنشآت على العمالة وسوق العمل انعكاساتمناسبة لمواجهة  تدابير وأن تتخذ

الوطنية، على حماية دخل العمال الذين المنشآت تعاون مع المنشآت متعددة الجنسية والشكل من األشكال وب
  .أنهي استخدامهم

  العمالة اإلجراءات في مجال -خالصة 

  :ما يليالعمالة ب مجاليوصي اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية في 
منشآت  إقامة صالت مع مباشرة أو عن طريق ء، سواالمنتجة في المنشآت متعددة الجنسيةو ةالكامللعمالة ا تشجيع  ●

  ؛محلية
الموظفين  اختيارعلى مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعلى تقوم ممارسات في مجال العمالة  تشجيع  ●

 ؛الكفاءة أساس على وترقيتهم
 ؛الحكومات سياسات تشجع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في مجال العمالة اعتماد  ●
مع  واإلخطارلموارد البشرية واالمتناع عن آل فصل تعسفي اعبر تخطيط  العمالة تأمينتحسين قيام المنشآت ب  ●

 ؛السلبيةللتخفيف من اآلثار  المزمع اتخاذها التدابيرو إدخالهامهلة معقولة بالتغييرات المزمع 
 لحماية دخل العمال ترتيباتلة ووضع وضبط آثار المنشآت متعددة الجنسية على العما متابعةقيام الحكومات ب  ●

  .الذين أنهي استخدامهم

  التدريب

  . بالقابلية لالستخدامالتدريب المؤهل للنهوض  تفعيلب آفيلةوسائل  العمل هذامجال  يبين

  :القيام بما يلي يطلب من المنشآت متعددة الجنسية ،وهكذا

من أجل  على الصعيد الوطنيالعمال منظمات التعاون مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل و  ●
تزويد عمالها في البلد المضيف، على آافة المستويات، بتدريب مناسب من أجل تلبية احتياجات 

  ؛المنشأة وسياسات التنمية في البلد

المساهمة، شأنها شأن المنشآت الوطنية، في برامج محلية تستهدف التشجيع على اآتساب المهارات   ●
  ؛التوجيه المهنيوتنميتها وتقديم 

المساعدة على تنمية الموارد البشرية للبلد بأن تضع رهن إشارته مساعدين في التدريب، وأن تمنح،   ●
نطاق اإلدارة المحلية لتوسيع  لكبار موظفيإمكانيات  في إطار أنشطتها على المستوى العالمي،

  .خبرتهم

وذلك بمساعدة  ،تشجيع الحكومات على وضع سياسات وطنية للتدريب والتوجيه المهنيين ويجري
  .هذا اإلطار، تستطيع المنشآت متعددة الجنسية متابعة برامج التدريب المطلوبة ضمنو. األطراف المعنية
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  بالتدريب اإلجراءات المتعلقة -خالصة 

  :بما يلييوصي اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية في مجال التدريب المؤهل 
  ؛وضع سياسات وطنية للتدريب والتوجيه المهنيينقيام الحكومات ب  ●
  ؛الذي تعمل فيهلبلد في اوللسياسات التنموية  حتياجاتها اإلنمائيةال يستجيب في نفس الوقت تدريبًا المنشآت تقديم  ●
  .التوجيه المهني فضًال عن ،المنشآت بالقيام ببرامج تشجع اآتساب وتنمية الكفاءاتالتزام   ●

  ظروف العمل والمعيشة

 توصيات بشأن األجور والمزايا والحد األدنى لسن االستخدام والسالمة والصحة العمل هذا يقدم مجال
  .في العمل

  األجور والمزايا وظروف العمل
التي  ،متعددة الجنسية ملزمة بأال تقل األجور والمزايا وظروف العمليوضح اإلعالن أن المنشآت 

آما يوضح أنه حين تعمل هذه المنشآت،  .اتاة عما يقدمه أصحاب العمل المماثلون في البلد المعنيؤتقدمها م
بحيث تكون آافية على األقل  ممكنة أفضل أجور ومزايا وظروف عملأن تمنح  في البلدان النامية عليها

  .األساسية للعمال وأسرهم االحتياجاتلتلبية 

األقل  المناطقو التي تسمح للمجموعات األقل دخًال التدابيرينبغي أن تعمل الحكومات على تشجيع و
هذه ل ال ينبغي همن البديهي أنو. أنشطة المنشآت متعددة الجنسية تحملهاباالستفادة من المزايا التي  تطورًا

ومع أن اتفاقية  ).المنشآت متعددة الجنسية المتواجدة في المناطق األقل تطورًا(النقطة أن تؤول بشكل أحادي 
اإلعالن بشأن المنشآت  ترد في مرفقال  ،السكان األصليين والقبليين بشأن ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 

  .من أجل المزيد من التوجيه إليها تمامًامتعددة الجنسية، فإن بوسع النقابات االستناد 

وهكذا، تصر . ال تحظى مسألة مستويات األجور الممنوحة من قبل المنشآت متعددة الجنسية باإلجماعو
لكن األثر . أعلى من متوسط أجور البلد المعني ، في الغالب، أجورًاتدفععلى آونها  المنشآت متعددة الجنسية

 نملكال  الذين الموردين والمتعاقدين من الباطنعند  ورة خاصةيظهر بصالفعلي لهذه المنشآت على األسعار 
المعلومات المتعلقة  علىالنقابات  حصول لذا يعتبر أساسيًا. عادة إال قلة من المعلومات اإليجابية عنهم

  .التفاوضية على طول السلسلة اللوجيستية، وذلك لدعم قدرتهم مرتباتباألجور وال

  الحد األدنى للسن

عن المنشآت الوطنية، أن تحترم الحد األدنى لسن االستخدام أو  للمنشآت متعددة الجنسية، فضًالينبغي 
فورية وفعالة ضمن  تدابيرللقضاء على عمل األطفال بشكل فعال، وينبغي آذلك اتخاذ  العمل ضمانًا

 .على وجه السرعة والقضاء عليها أشكال عمل األطفال أاختصاصاتها لضمان حظر أسو

  مة والصحة في العملالسال

  :القيام بما يلي لمنشآت متعددة الجنسيةلينبغي 

للخبرة التي اآتسبتها في هذا الميدان من خالل أنشطتها  التمسك بأعلى معايير السالمة والصحة نظرًا  ●
  ؛في بلدان أخرى

العمال  إدماج القضايا المتعلقة بالسالمة والصحة، إن وجدت، ضمن االتفاقيات المبرمة مع ممثلي  ●
 ؛ومنظماتهم

تطوير لالمنشآت متعددة الجنسية تقديم مساهمة مهمة  فيه لكون الموضوع يتعلق بمجال تستطيع نظرًا  ●
  :ما يلي عن ذلك إلى ، فإن اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية يدعوها فضًالالممارسات المحلية
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التي تلتزم بها في  ،أنشطتها المحلية المطبقة علىنشر المعلومات عن معايير السالمة والصحة   ═
  ؛بلدان أخرى

الخاصة وما يتعلق بها من  المخاطرجميع على الحكومات والمنشآت والعمال المحليين  إطالع  ═
  ؛تدابير وقائية مرتبطة بالمنتجات والعمليات الجديدة

 ؛المساهمة في عمل المنظمات الدولية حول قضايا السالمة والصحة  ═

امل مع سلطات السالمة والصحة المختصة، وممثلي العمال ومنظماتهم واألجهزة التعاون الك  ═
 .وفقا للممارسة الوطنية وذلك ،الرسمية المكلفة بالسالمة والصحة

وذلك للسهر على دفع المنشآت متعددة ، الدولية العمل يوصي اإلعالن الحكومات بتطبيق معاييرو
  .فادة أجرائها من معايير السالمة والصحة الكافيةإالجنسية منها أو الوطنية إلى العمل على 

  بظروف العمل والمعيشة اإلجراءات المتعلقة -خالصة 

  :يوصي اإلعالن في آل ما يرتبط بظروف العمل والمعيشة بما يلي

  :بالنسبة للمنشآت متعددة الجنسية

وينبغي في البلدان  ؛المماثلونمنح أجور ومزايا وظروف عمل مناسبة وفي مستوى ما يمنحه أصحاب العمل   ●
 ؛"ممكنة"أجور ومزايا وظروف عمل  "أفضل"النامية منح 

  جيدة النوعية؛تزويد العمال بتجهيزات أساسية   ●
 ؛المساعدة على القضاء على عمل األطفال  ●
 .لسالمة والصحة في العمللمعايير  أعلى ضمان  ●

 :بالنسبة للحكومات

المنشآت متعددة الجنسية  من أنشطة ، والمناطق األقل تطورًااستفادة المجموعات األقل دخًال اعتماد تدابير تكفل  ●
 ؛آلما آان ذلك ممكنًا

  .معايير آافية للسالمة والصحة توفرالمنشآت  بما يكفل أنتطبيق معايير العمل   ●

  العالقات الصناعية

  .وضع نظام ناجح للعالقات الصناعية أن يساعد علىاإلعالن  من شأن

اتاة عن تلك التي يطبقها ؤمعايير ال تقل م على أن تطبق المنشآت متعددة الجنسية ويشجع اإلعالن
  .آما ينبغي أن تضع آليات داخلية للتشاور وتسوية النزاعات. أصحاب العمل المناظرون في البلد المعني

على المنشآت متعددة الجنسية لتشمل  الواقعةواجبات أن تمتد هذه ال ينبغيفي السياق الراهن، و
في السهر على احترام هذه المعايير على طول السلسلة اللوجيستية على المستوى  ة هذه المنشآتمسؤولي
  .العالمي

  الحرية النقابية وحق التنظيم

  :القيام بما يلي تشجع الحكومات والمنشآت متعددة الجنسية والوطنية على

 صيترخمنظمات من اختيارهم، وأن ينخرطوا فيها دون  أن يؤسسوااالعتراف بحق العمال في   ●
  ؛مسبق

 ؛حماية العمال من أعمال التمييز المناهضة لالنتماء النقابي  ●

 .لممثلي العمال بالتشاور فيما بينهم، شريطة أال يتسبب ذلك في ضرر بأنشطة المنشأة الترخيص  ●

، على تقديم دعمها للمنظمات الممثلة ألصحاب العمل، من جهتهاجنسية، تشجع المنشآت متعددة الو
  .ولو أنها في الغالب تميل إلى العمل بشكل مستقل
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  :يطلب من الحكومات

باالنتماء إلى ما يختارونه من منظمات  الذين تستخدمهم،السماح للمنشآت متعددة الجنسية وللعمال   ●
  ؛لعماللدولية ألصحاب العمل و

العمال القادمين من بلدان أخرى بدعوة من منظمات بدخول ممثلي منظمات أصحاب العمل و السماح  ●
  ؛المنظمات المحلية أو الوطنية المعنية بغرض التشاور في المسائل ذات االهتمام المشترك

السهر على أال تؤدي الحوافز الخاصة الممنوحة الجتذاب االستثمار األجنبي إلى أي تقييد للحرية   ●
  .ابية للعمال أو حقهم في التنظيم أو المفاوضة الجماعيةالنق

  المفاوضة الجماعية

االعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية، يوصي اإلعالن بشأن المنشآت متعددة  توخيًا لضمان
  :ما يليالجنسية ب

  ؛عيةالمنشآت متعددة الجنسية بالحق في المفاوضة الجمافي ن وأن يتمتع العمال المستخدم  ●

المفاوضة  ألغراضبها  منظمات من اختيارهم تكون معترفًا بالحق في أن تمثلهمالعمال  يتمتعأن   ●
  ؛الجماعية

 ؛تشجيع آلية التفاوض االختياري بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمات العمال  ●

 .لتسوية النزاعات الناجمة عن تفسيرها وتطبيقها أحكامًا أن تشمل االتفاقيات الجماعية  ●

 :يطلب من المنشآت متعددة الجنسية

  ؛ات جماعية فعالةالالزمة لمساعدتهم على وضع اتفاقأن توفر لممثلي العمال التسهيالت   ●

أن تمكن ممثلي العمال المستخدمين لديها في آل البلدان التي تعمل فيها، والمخول لهم ذلك على النحو   ●
  ؛الواجب، من إجراء مفاوضات مع ممثلي اإلدارة المخول لهم اتخاذ قرارات في المسائل قيد التفاوض

أال تهدد بنقل وحدة عاملة بأسرها أو جزء منها خارج البلد لكي تؤثر عن غير حق على هذه   ●
  ؛المفاوضات أو تعرقل ممارسة حق التنظيم

 .جراء مفاوضات بناءةأن تزود ممثلي العمال بالمعلومات الالزمة إل  ●

مطالبة باالستجابة بطريقة بناءة للحكومات التي  على حد سواء، المنشآت متعددة الجنسية أو الوطنيةو
  .معلومات وثيقة الصلة بأنشطتها منها تطلب

ينبغي أن تقدم الحكومات لممثلي منظمات العمال، بناء على طلبها وبقدر ما تسمح به القوانين و
معلومات عن قطاعات األنشطة التي تعمل فيها المنشآت متعددة الجنسية، والتي يمكن أن والممارسات، 

  .تساعد على وضع معايير موضوعية في عملية المفاوضة الجماعية

  بحث الشكاوى وتسوية النزاعاتوالمشاورات 

  :مدعوة إلى القيام بما يليالمنشآت متعددة الجنسية والوطنية 

هم، بهدف القيام وباتفاق مشترك أصحاب العمل والعمال أو ممثل ضعهاوأنظمة أن يكون لديها   ●
  ؛بمشاورات منتظمة حول القضايا ذات االهتمام المتبادل

 ؛همب احترام حق العمال في تقديم وبحث آل شكاواهم دون أن يترتب عن ذلك أي ضرر يلحق  ●

إقامة آلية للتوفيق االختياري للمساعدة على منع وتسوية النزاعات الصناعية بين أصحاب  السعي إلى  ●
  .العمل والعمال، وذلك باتفاق مع ممثلي العمال ومنظماتهم
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  بالعالقات الصناعية اإلجراءات المتعلقة -خالصة 

  يوصي اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية في هذا القسم

  :ما يليالوطنية بوالمنشآت  متعددة الجنسية حكومات والمنشآتلا

  ؛احترام الحرية النقابية وحق التنظيم  ●
 ؛االعتراف بالمفاوضة الجماعية وتيسيرها  ●

 :ما يليلمنشآت باو

 مماثلون؛ أصحاب عمل ال تقل مؤاتاة عن تلك التي يطبقهاإقامة عالقات صناعية   ●
 ؛بتوفير الوسائل والمعلومات الالزمة لمفاوضات بناءة ة،لجماعيا المفاوضة في حقالاحترام الحرية النقابية و  ●
  ؛ذات االهتمام المشترك المسائلمشاورات منتظمة حول  إجراء  ●
  وفقًا لإلجراءات المناسبة؛عمال العامل أو البحث شكاوى   ●
 ؛مع العمال أو ممثليهم ، وذلك باالتفاقوتسوية النزاعات للتوفيقإنشاء آليات   ●
  .دون أن يلحقهم ضرر بسبب ذلك شكوىاحترام حق العمال في تقديم   ●

  النقابي التحقق منها من أجل النشاطط المطلوب ابالنق قائمة
يمكن و. المنشآت بشأن سلوكللمناقشة ذا بعد عام  المنشآت متعددة الجنسية إطارًا اإلعالن بشأنيوفر 

  .والمحليالقيام بمبادرات على المستوى العالمي والوطني 

  .التي يمكن للنقابات القيام بها األنشطةفيما يلي خالصة لنماذج و

بالمبادئ الواردة في اإلعالن  والمنشأةبعد هذه الخالصة، تقترح أداة لتقييم مستوى التزام الحكومة و
  .بشأن المنشآت متعددة الجنسية

  .مع آل منشأة خاصة يمكن استعمال هذه األداة لتقييم ما وصل إليه الوضع في بلد ما أوو

في يمكن للنقابات أن تحث المنظمات على استعمال هذه األداة لتقييم مدى احترامها للبعد االجتماعي و
  .للشرآاتلمسؤولية االجتماعية ا

  النقابية األنشطة

  :ما يليعلى المستوى العالمي، يتعلق األمر ب

العالمية  يةاإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية آمرجعية في االتفاقات اإلطار اإلشارة إلى  
" مدونة سلوك"بحق بمثابة  أن يعتبرعلى الرغم من أن اإلعالن يمكن و. الدولية يةات اإلطارواالتفاق
صناعية  تعتبر آتباشير أولية لعالقات يتعين أن الدولية التي يةات اإلطار، فإن االتفاقعالميًا ةمقبول

في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة  الواردةتزال غير قادرة على تغطية مجموع المجاالت  دولية، ما
من أجل مراجعة  التحقق منهاالمطلوب  آقائمة للنقاطيتعين إذن استعمال هذا اإلعالن و .الجنسية
عند االقتضاء توضع ( طبيقهت إرشادي إلى الدولية ولالستفادة منها آدليلوالعالمية  يةات اإلطاراالتفاق

التحقق المطلوب  قائمة النقاطبواسطة  ،اإلعالن مقارنة بأحكامالمنشآت  لسلوكآليات للتقييم المشترك 
  ؛)والمدرجة ضمن هذه الكراسة منها

المبادئ الواردة  اعتمادفي مبادرات ثالثية مشترآة مع منظمة العمل الدولية من أجل تشجيع  المشارآة  
  ؛في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية

لمساعدتها على  ،مكتب العمل الدوليفي  )Helpdesk( مكتب المساعدةالمنشآت على االستعانة ب حث  
 . الدولية في أنشطتها العمل تطبيق معايير
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 :ما يلييتعلق األمر ب ،المستوى الوطنيعلى 

المنشآت متعددة الجنسية آقاعدة للمناقشات الثالثية الوطنية المتعلقة بأولويات استخدام اإلعالن بشأن   
  ؛التنمية االقتصادية

 ؛اإلعالن يستند إليهامنظمة العمل الدولية التي  صكوكأن تطبق  تدعو الحكومات إلىالقيام بحملة   

لحكومات استخدامه ل ينبغيلإلطار الذي  بوصفه مكونًااإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية  ترويج  
  مؤاتية أخرى؛معاملة أي أو  اتكن أن تتلقى منها مساعدة أو إعانلتحديد المنظمات التي يم

تتخذ من احترام المبادئ الواردة في اإلعالن  العامة،القيام بحملة إلرساء المبادئ التوجيهية لألسواق   
  ؛الزمًا بشأن المنشآت متعددة الجنسية شرطًا

تتمكن من مطالبة الحكومة  بحيث ،وى اإلعالنمحتعلى  مإلطالعه بنشاط تثقيفي بين الناسالقيام   
  ؛والمنشآت باحترام مبادئه

ن من الحصول على االعتراف بوضعية صاحب احترام مبادئ اإلعالن أحد العناصر التي تمّك جعل  
 .أفضل صاحب عمل /عمل جيد

 :ما يلييتعلق األمر ب ،على مستوى المنشأة

 مع المنشآت بشأنات اتفاق التوصل إلىاالعتماد على اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية من أجل   
  ؛أنشطتها

 مقدمي الخدمات وفيسلوك في مدونات  الزمًا اإلعالن شرطًا جعل اإلشارة إلىحث المنشآت على   
نح دعم غير مشروط إلى م ورغم أن هذا الدليل ال يرمي. تحليل مدى مطابقة السلسلة اللوجيستية

حان لتقوم الحرآة النقابية قد فمن البديهي أن الوقت  ،السلسلة اللوجيستية مدوناتوبدون تحفظ إلى 
احترام مطالبها االجتماعية من قبل  بالتحقق منباللجوء إلى آل الوسائل الممكنة التي تسمح لها 

  ؛المنشآت

أنشطة لدى العمال من أجل إطالعهم على محتوى اإلعالن حتى يتمكنوا من تقييم  بنشاط تثقيفيالقيام   
  ؛)األداة المقدمة في هذه الكراسةب باالسترشاد( صاحب عملهم

 اعتمادوحثها على  ،بالمبادئ الواردة في اإلعالن مقارنةالخاص  اتقييمه إجراءتشجيع المنظمات على   
  المنشود؛ ي ال تحقق فيها الهدفاستراتيجيات تصحيحية في الحاالت الت

ات االتفاق أحكامإدماج احترام المبادئ الواردة في اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية ضمن   
  ؛الجماعية

وذلك من أجل القيام بعمل مشترك  تنتسب إليها،إلى المراآز الوطنية األخرى التي  اتهاإبالغ مالحظ  
  .نصالحترام المبادئ الواردة في هذا ال
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ممكن من إعالن منظمة العمل الدولية ما هو إنجاز  :أدوات العمل
  بشأن المنشآت متعددة الجنسية

مجاالت تدخل / التقييم  التحقق منهاط المطلوب االنق  مجال العمل
  العمل النقابي

  ال  نعم  الحكومة

     ؟العمل األساسية هل صادقت الحكومة على اتفاقيات    عامةالسياسة ال
    ؟العمل األساسيةالوطنية اتفاقيات  القوانينهل تطابق   
هل تعمل الحكومة لصالح اإلعالن بشأن المنشآت متعددة الجنسية ومن   

  المبادئ والممارسات الواردة فيه؟اعتماد أجل 
  

بممارسات  هذه األخيرة على التحلي ةهل تحث حكومة بلد مقر المنشأ  
  اجتماعية سليمة؟

  

البلدان  هل حكومة بلد المقر على استعداد إلجراء مشاورات مع حكومات  
  المضيفة؟

  

آليات من أجل مناقشات ثالثية صادقة  وصونهل قامت الحكومة باإلنشاء   
  ؟المسائلحول هذه 

  

العمل من أجل تشجيع العمالة  بشأن مكان ةطبع الحكومة سياسات نشهل تت    العمالة
والباحثين عن للعمل  والسهر على توفير العمل لكل األشخاص الجاهزين

  عمل؟

  

  تكافؤ الفرص 
  والمساواة في المعاملة

والمساواة في  صتحقيق تكافؤ الفر ترمي إلىهل تتبع الحكومة سياسات   
  المعاملة وإلغاء جميع أشكال التمييز؟

  

الحكومة مطالبة المنشآت بممارسة التمييز القائم على أي معيار هل تتجنب   
  آيفما آان نوعه؟

  

جميع  حول آيفية تجنب نصائحهل تقدم الحكومة باستمرار مساعدة و  
  أشكال التمييز في مجال العمل؟

  

التشريع أو استعملتها إلعداد  ١٥٨هل صادقت الحكومة على االتفاقية رقم     تأمين العمالة
  الوطني؟

  

    الفصل التعسفي؟ منهل العمال محميون   
العمالة وأثر أنشطة المنشآت  مسألةلمعالجة  تدابيرهل تتخذ الحكومة   

  متعددة الجنسية على سوق العمل؟
  

تعاون مع المنشآت متعددة الجنسية، حماية دخل الهل تؤمن الحكومة، ب  
  ؟استخدامهمالذين جرى إنهاء العمال 

  

 بوضعتعاون مع النقابات ومنظمات أصحاب العمل، الهل تقوم الحكومة، ب    التدريب
  سياسات للتدريب والتوجيه المهنيين؟

  

  ظروف العمل والمعيشة
  األجور والمزايا وظروف العمل

 لضمان استفادة المجموعات األقل دخًال تدابيرهل اتخذت الحكومة   
  من أنشطة المنشآت متعددة الجنسية؟ تقدمًا،والمناطق األقل 

  

    ؟والقضاء عليه لمنع عمل األطفال تدابيرهل تتخذ الحكومة     الستخداما لسن حد األدنىال

الدولية في المنشآت متعددة  العمل هل تتخذ الحكومة تدابير لتطبيق معايير    السالمة والصحة في العمل
  أجل الحفاظ على معايير السالمة الكافية؟الوطنية من المنشآت الجنسية و
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مجاالت تدخل / التقييم  التحقق منهاط المطلوب االنق  مجال العمل
  العمل النقابي

  ال  نعم  الحكومة

هل تسمح الحكومة للمنشآت متعددة الجنسية باالنضمام إلى الجمعيات     العالقات الصناعية
  الدولية والوطنية؟

  

جميع المنشآت باالنخراط في نقابات من  فيهل تسمح الحكومة لكل العمال     حق التنظيمو الحرية النقابية
 اختيارهم؟

  

إجراء هل تسمح الحكومة للممثلين النقابيين بالدخول إلى البلد من أجل   
  مشاورات؟

  

ب ذمن أجل ج تمنح ةخاص أّال تترجم آل ميزةهل تسهر الحكومة على   
التمتع ، بأي نوع من التضييق على حقوق العمال في األجنبياالستثمار 

  بالحرية النقابية وبحقوقهم في التنظيم والمفاوضة الجماعية؟

  

     هل تسعى الحكومة للحصول على معلومات من المنشآت تخص أنشطتها؟    المفاوضة الجماعية
هل تزود الحكومة النقابات، بطلب منها، بالمعلومات التي حصلت عليها   

  المنظمات؟ من
  

نزاعات العمل  ترمي إلى منعهل تساعد الحكومة على وضع آليات     تسوية النزاعات
  وتسويتها؟

  

  ال نعم  المنشآت

    الوطنية؟ لوائحهل تحترم المنشأة القوانين وال    السياسة العامة
    هل تراعي المنشأة آما يجب الممارسات المحلية؟  
    بحقوق اإلنسان وحق العمل؟هل تحترم المنشأة المعايير الدولية المتعلقة   
هل تلجأ المنشأة إلى المشاورات لضمان تطابق أنشطتها مع السياسات   

  لبلد؟ا في واألهداف االجتماعية الهيكلياتأولويات التنمية ووالوطنية 
  

  العمالة 

  العمل النهوض بفرص

    ومعايير العمل؟ العمل إمكانيات لزيادةهل تبذل المنشأة الجهد   
وتطور مواطني  وللتفتح المهني ولترقيهل تعطي المنشأة األولوية للعمالة   

  البلد المضيف؟
  

    ل؟عممولدة لل تهل تستعمل المنشأة تكنولوجيا  
المواد األولية بهل تقيم المنشأة روابط مع المنشآت المحلية من أجل التزود   

  وصناعة المنتجات في عين المكان؟ هاوتحويل
  

  تكافؤ الفرص 
  والمساواة في المعاملة

 هموتوظيف تعيين الموظفين، هل تشكل معايير خبرةالمؤهالت والكفاءات وال  
  ؟ئهمأداب االرتقاءو هموتدريب

  

    تخطيط نشط للموارد البشرية؟بالمنشأة  تقومهل     تأمين العمالة
 الضمانو باستقرار العمالةهل تحترم المنشأة التزاماتها فيما يتعلق   

  االجتماعي؟
  

    لتعسفي؟اهل تتجنب المنشأة اللجوء إلى الفصل   
آل التغييرات على بما فيه الكفاية النقابات بشكل مسبق المنشأة  تطلعهل   

  المحتملة التي يمكن أن تدخلها على أنشطتها؟
  

اتخاذها من أجل التخفيف من  يتعينالتي  التدابيرهل تدرس المنشأة   
  أنشطتها؟ المدخلة علىالتغييرات  االنعكاسات السلبية التي قد تترتب عن

  

يرات يموضوع التغ العمال في ةهل تتحاور المنشأة مع الحكومة ومع منظم  
  التي تدخلها على نشاطها؟

  



 
 

Guide-MEN-2011-11-0323-Ar.docx 18 

مجاالت تدخل / التقييم  التحقق منهاط المطلوب االنق  مجال العمل
  العمل النقابي

  ال  نعم  المنشآت

    ألجرائها في مختلف الساللم؟ هل تقدم المنشأة تدريبًا    التدريب
    التنموية للبلد؟ باالحتياجاتله عالقة  هل تقدم المنشأة تدريبًا  
 اآتساب المهاراتتشجيع  ترمي إلىالمنشأة في برامج  تشاركهل   

  وتنميتها؟
  

اإلدارة المحلية إمكانيات لتوسيع  آبار الموظفين فيهل تمنح المنشأة   
  ؟خبرتهم

  

  ظروف العمل والمعيشة
  األجور والمزايا وظروف العمل

اتاة عما يقدمه ؤومزايا وظروف عمل ال تقل م هل تمنح المنشأة أجورًا  
  أصحاب العمل المماثلون المحليون؟

  

في حالة عدم وجود أصحاب عمل مماثلين، هل تمنح المنشأة أفضل ما   
لتلبية تكفي على األقل،  بحيث، يمكن من األجور والمزايا وظروف العمل

  األساسية للعمال وعائالتهم؟ االحتياجات

  

    الستخدام؟السن حد األدنى الهل تحترم المنشأة     الستخدامالسن حد األدنى ال
    عمل األطفال؟ أشكال أالقضاء على أسوبهل التزمت المنشأة   
وجود محتمل لعمل األطفال في سلسلتها  عنهل تقوم المنشأة بالتقصي   

  اللوجيستية العالمية؟
  

    هل تتمسك المنشأة بأعلى المعايير في ميدان السالمة والصحة في العمل؟    السالمة والصحة في العمل
والسالمة في  المتعلقة بالصحة المخاطرهل تبحث المنشأة في أسباب   

  الضرورية؟العمل، وهل تقوم بالتحسينات 
  

المرتبطة  ةالخاص المخاطرجميع  على المنشأة الحكومة والنقابات تطلعهل   
  الوقاية المتعلقة بها؟ إجراءاتعلى العمليات الجديدة و وأبالمنتجات 

  

في البلدان الممارسات الحسنة المتبعة المنشأة المعلومات حول  تقدمهل   
  األخرى؟

  

مجال السالمة  المنشأة بشكل آامل مع السلطات المختصة فيهل تتعاون   
  والصحة ومع ممثلي العمال ومنظماتهم؟

  

اتاة عن تلك ؤهل تحافظ المنشأة على عالقات صناعية مقبولة ال تقل م    العالقات الصناعية
 المطبقة من قبل أصحاب عمل مماثلين؟

  

   فيها؟ أحرار في تأسيس نقابة من اختيارهم واالنخراطهل العمال     الحرية النقابية وحق التنظيم
    تمييزية ضد العمال بسبب انتمائهم النقابي؟ تدابيرهل تتخذ عقوبات أو   
    التشاور فيما بينهم؟بالمنشأة لممثلي العمال  سمحهل ت  

 الوسائل تقدم هل تقبل المنشأة حق العمال في التفاوض الجماعي، وهل    المفاوضة الجماعية
  المعلومات الضرورية للمفاوضات البناءة؟و

  

    للقيام بالمفاوضة الجماعية؟ نهل تعترف المنشأة بممثلي العمال المختاري  
تهدف إلى تسوية النزاعات التي قد  أحكامًاات الجماعية هل تتضمن االتفاق  

  تحدث بسبب تأويلها أو تطبيقها؟
  

أو جزء منها بهدف ممارسة  المنشأة بنقل وحدة استغالل آاملةهل تهدد   
  تأثير على المفاوضات أو لوضع عراقيل أمام حق التنظيم؟

  

    حول أنشطتها؟ هل تستجيب المنشأة بشكل إيجابي لطلب الحكومة معلومات  
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مجاالت تدخل / التقييم  التحقق منهاط المطلوب االنق  مجال العمل
  النقابيالعمل 

  ال  نعم  المنشآت

  الشكاوى والمشاورات 
  وتسوية النزاعات

منتظمة مع  مشاورات إجراءمكنها من تظم هل قامت المنشأة بوضع ُن  
  المتبادل؟ ذات االهتمام المسائلالعمال وممثليهم حول 

  

هل يستطيع العمال التوصل إلى بحث شكاواهم دون أن يعرضهم ذلك   
  لضرر؟

  

 للتوفيقهل انضمت المنشأة إلى النقابات لالشتراك في وضع آلية   
  نزاعات العمل وتسويتها؟ منعاالختياري قصد المساعدة على 
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  الدولية العمل رمعايي: العملأدوات 

  المذآورة في إعالن منظمة العمل الدولية  قائمة الصكوك
  بشأن المنشآت متعددة الجنسية

  )اتاالتفاق بشأن ةوالتنفيذ، واستعمال المبادئ للمفاوض للتصديقالوضع الحالي  ةراقبم(

  االتفاقيات
  ١٩٣٠ ،اإللزامي وأالعمل الجبري  بشأن  ٢٩رقم 

  ١٩٤٨ ،شأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيمب  ٨٧رقم 

  ١٩٤٩ ،بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية  ٩٨رقم 

  ١٩٥١ ،مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية بشأن  ١٠٠رقم 

  ١٩٥٧ ،بشأن إلغاء العمل الجبري  ١٠٥رقم 

  ١٩٥٨ ،استخدام عمال المزارع شروطبشأن   ١١٠رقم 

  ١٩٥٨ ،بشأن التمييز في االستخدام والمهنة  ١١١رقم 

  ١٩٦٠ ،اإلشعاعات المؤينة منبشأن حماية العمال   ١١٥رقم 

  ١٩٦٣ ،من اآلالت الوقايةبشأن   ١١٩رقم 

  ١٩٦٤ ،بشأن سياسة العمالة  ١٢٢رقم 

  ١٩٦٩واإلعانات المرضية، الطبية  الرعايةبشأن   ١٣٠رقم 

  ١٩٧١ لممثلي العمال في المنشآت،حماية والتسهيالت ال توفيربشأن   ١٣٥رقم 

  ١٩٧١ ،البنزين الناجم عنمخاطر التسمم  الوقاية منبشأن   ١٣٦رقم 

  ١٩٧٣ ،بشأن الحد األدنى لسن االستخدام  ١٣٨ رقم

  ١٩٧٤ ،للسرطانالعوامل المسببة مواد وال الناتجة عناألخطار المهنية  السيطرة علىبشأن الوقاية و  ١٣٩رقم 

  ١٩٧٥ ،الموارد البشرية تنميةوالتدريب المهني في  المهني بشأن التوجيه  ١٤٢رقم 

  ١٩٩٩ ،األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليهاأسوأ أشكال عمل حظر بشأن   ١٨٢رقم 

   ١٩٧٧بيئة العمل،  الضوضاء واالهتزازات فيوالناجمة عن تلوث الهواء  بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية  ١٤٨رقم 

  ١٩٨١ ،بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية  ١٥٤رقم 

  ١٩٨١ ،وبيئة العمل المهنيتينصحة السالمة والبشأن   ١٥٥رقم 

  ١٩٨١ ،العائلية اتالعمال ذوو المسؤولي: بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين  ١٥٦رقم 

  ١٩٨٢ ،بمبادرة من صاحب العمل بشأن إنهاء االستخدام  ١٥٨رقم 

  ١٩٨٥ المهنية،الصحة  خدماتبشأن   ١٦١رقم 

  ١٩٨٦ استخدام الحرير الصخري،بشأن السالمة في   ١٦٢رقم 

  ١٩٨٨ ،بشأن السالمة والصحة في البناء  ١٦٧رقم 

  ١٩٨٨ ،العمالة والحماية من البطالةب النهوضبشأن   ١٦٨رقم 

  ١٩٩٠ ،العملفي ية ئايكيمالمواد البشأن السالمة في استعمال   ١٧٠رقم 

  ١٩٩٢ ،بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم  ١٧٣رقم 

  ١٩٩٣ ،الحوادث الصناعية الكبرى منعبشأن   ١٧٤رقم 

  ١٩٩٥ ،بشأن السالمة والصحة في المناجم  ١٧٦رقم 

  ٢٠٠١ الزراعة،بشأن السالمة والصحة في   ١٨٤رقم 
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  التوصيات
 ١٩٣٠بشأن اإلآراه غير المباشر على العمل،   ٣٥رقم 

  ١٩٤٤ بشأن الرعاية الطبية،  ٦٩رقم 

   ١٩٥١ في األجر عن عمل ذي قيمة متساوية،بشأن مساواة العمال والعامالت   ٩٠رقم 

  ١٩٥١ بشأن التوفيق والتحكيم االختياريين،  ٩٢رقم 

  ١٩٥٢المنشأة،  على مستوىبشأن التشاور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال   ٩٤رقم 

  ١٩٥٨بشأن ظروف استخدام عمال المزارع،   ١١٠رقم 

  ١٩٥٨بشأن التمييز في االستخدام والمهنة،   ١١١رقم 

  ١٩٦٠العمال من اإلشعاعات المؤينة،  حمايةبشأن   ١١٤رقم 

  ١٩٦١بشأن إسكان العمال،   ١١٥رقم 

  ١٩٦٢ العمل، ساعاتبشأن تخفيض   ١١٦رقم 

  ١٩٦٣ بشأن الوقاية من اآلالت،  ١١٨رقم 

  ١٩٦٣ بشأن إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل،  ١١٩رقم 

  ١٩٦٤ بشأن سياسة العمالة،  ١٢٢رقم 

  ١٩٦٧بين اإلدارة والعمال داخل المنشأة،  االتصاالتبشأن   ١٢٩رقم 

  ١٩٦٧المنشأة بغية تسويتها،  بشأن بحث الشكاوى داخل  ١٣٠رقم 

  ١٩٦٩، يةعانات المرضاإلبشأن الرعاية الطبية و  ١٣٤رقم 

  ١٩٧١البنزين،  الناجم عنالتسمم  مخاطربشأن الوقاية من   ١٤٤رقم 

  ١٩٧٣الحد األدنى لسن االستخدام، بشأن   ١٤٦رقم 

  ١٩٧٤بشأن الوقاية والحد من المخاطر المهنية الناتجة عن المواد والعوامل المسببة للسرطان،   ١٤٧رقم 

  ١٩٨٤، )تكميلية أحكام(بشأن سياسة العمالة   ١٦٩رقم 

  ١٩٩٨والمتوسطة،  الصغيرةبشأن الظروف العامة لحفز خلق الوظائف في المنشآت   ١٨٩رقم 

  ١٩٩٩أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها،  أبشأن حظر أسو  ١٩٠رقم 

   ٢٠٠٢بشأن قائمة األمراض المهنية وتسجيل الحوادث واألمراض المهنية واإلخطار بها،   ١٩٤رقم 

  ٢٠٠٤، المتواصل والتعلمالتعليم والتدريب : الموارد البشرية بشأن تنمية  ١٩٥رقم 

  ١٩٧٧بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات في بيئة العمل،   ١٥٦رقم 

  ١٩٨١بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية،   ١٦٣رقم 

  ١٩٨١وبيئة العمل،  المهنيتينصحة السالمة والبشأن   ١٦٤رقم 

  ١٩٨١العائلية،  العمال ذوو المسؤوليات: المعاملة للعمال من الجنسينبشأن تكافؤ الفرص والمساواة في   ١٦٥رقم 

  ١٩٨٢ بشأن إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل،  ١٦٦رقم 

  ١٩٨٥، المهنيةبشأن خدمات الصحة   ١٧١رقم 

  ١٩٨٦، استخدام الحرير الصخريبشأن السالمة في   ١٧٢رقم 

  ١٩٨٨بشأن السالمة والصحة في البناء،   ١٧٥رقم 

  ١٩٨٨بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،   ١٧٦رقم 

  ١٩٩٠العمل، في ية ئايبشأن السالمة في استعمال المواد الكيم  ١٧٧رقم 

  ١٩٩٢بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم،   ١٨٠رقم 

  ١٩٩٣، الكبرىالحوادث الصناعية  منعبشأن   ١٨١رقم 

  ١٩٩٥ السالمة والصحة في المناجم،بشأن   ١٨٣رقم 

  ٢٠٠١، الزراعةبشأن السالمة والصحة في   ١٩٢رقم 
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وتعتبر مجموعة العمال ومكتب . منظمة العمل الدولية وثيقة الصلة بسياق األزمة صكوكدولي أن بعض العمل المكتب  ةاعتبر مجلس إدار
تسير في نفس اتجاه أهداف اإلعالن  للصكوك األخرىوالتشجيع الكامل  تنفيذهاأن التصديق على معايير ملحقة و الخاصة بالعمالنشطة األ

   :المقبلة بشأن المنشآت متعددة الجنسية، وينبغي أن تظهر في المراجعات

C. 81  ١٩٤٧، العملتفتيش  بشأناتفاقية  

C. 129  ١٩٦٩، العمل في الزراعةتفتيش  بشأناتفاقية  

C. 144  ١٩٧٦ الثالثية،اتفاقية المشاورات  
C. 94  ١٩٤٩، )العامةعقود ال( شروط العملاتفاقية 
C. 95  ١٩٤٩ر، وحماية األج بشأناتفاقية 
C. 97  ١٩٤٩، )مراجعة(العمال المهاجرين  بشأناتفاقية 

C. 102  ١٩٥٢، )الدنيار ييامعال(اتفاقية الضمان االجتماعي 
C. 131  ١٩٧٠، ألجورالمستويات الدنيا لاتفاقية تحديد 
C. 143  ١٩٧٥ ،)تكميلية أحكام(اتفاقية العمال المهاجرين 
C. 175  ١٩٩٤ ،بشأن العمل بعض الوقتاتفاقية 
C. 177  ١٩٩٦ المنزل،في اتفاقية العمل 
C. 183 ،٢٠٠٠ اتفاقية حماية األمومة 
C. 113  ١٩٥٩ ،)صيادو األسماك(اتفاقية الفحص الطبي 

MLC  ٢٠٠٦البحري، اتفاقية العمل 
R. 198  ٢٠٠٦، االستخدامعالقة  بشأنتوصية 
C. 187  ٢٠٠٦، المهنيتينللسالمة والصحة  الترويجياإلطار  بشأناتفاقية 
C. 188  ٢٠٠٧، األسماكصيد قطاع العمل في  بشأناتفاقية 
R. 200  ٢٠١٠، نقص المناعة البشرية واإليدزفيروس  بشأنتوصية 

  

  .٢٠٠٨، عادلةالعدالة االجتماعية من أجل عولمة  بشأنإعالن منظمة العمل الدولية 

  .٢٠٠٩، لفرص العملعالمي الميثاق ال
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  الموارد
  ؟للحصول على المزيد من المساعدة بمن تتصل

  مكتب المساعدة -منظمة العمل الدولية 

لدى منظمة العمل الدولية خدمة ترآز بصورة خاصة على تقديم المساعدة لجعل أنشطة المنشآت 
  .مكتب العمل الدوليأي مكتب المساعدة في  -متماشية مع معايير العمل الدولية 

المساعدة يستجيب لطلبات الحصول على إرشاد بشأن قضايا محددة؛ وهو يقدم أمثلة على أجوبة ومكتب 
آما أنه يتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من األبحاث والمؤلفات  ،على أسئلة مطروحة في غالب األحيان

  .والمنشورات

منظمة العمل  موجودة فيال ويمكن لمكتب المساعدة أن يساعدآم آذلك على الحصول على الخبرة التقنية
  .الدولية إذا طلبتم المساعدة في تنفيذ معايير العمل

اللجوء إلى  ،الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل والمنشآت بالذات يممثلب ويستحسن
  .خدمات مكتب المساعدة

  للحصول على المساعدة

  assistance@ilo.org  :البريد اإللكتروني

  41.22.799.6264+  :الهاتف

  41.22.799.6354+  :الفاآس

The Helpdesk Manager  :العنوان البريدي
International Labour Office
4, route des morillons
1211 Geneva 22, Switzerland  

  www.ilo.org/empent  :البحث
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  مكتب األنشطة الخاصة بالعمال
 ،األساسية بين مكتب العمل الدولي والعمال الوصل بوصفه صلةيقوم مكتب األنشطة الخاصة بالعمال، 

  .بتنسيق جميع أنشطة مكتب العمل الدولي المتصلة بالعمال ومنظماتهم، في المقر وفي الميدان على حد سواء

وتتمثل مهمة مكتب األنشطة الخاصة بالعمال في الحفاظ على عالقات وثيقة مع الحرآة النقابية في شتى 
العالم، لتزويد نقابات العمال بدعم مكتب العمل الدولي في سعيها إلى تقوية نفوذها عن طريق تشجيع بلدان 

  .أنشطة تدافع عن حقوق العمال وتساهم في تقدمها

وبفضل العالقات الوثيقة التي يقيمها مكتب األنشطة الخاصة بالعمال مع المنظمات النقابية في جميع 
يدان في شتى األقاليم وأنشطته التدريبية، فإن هذا المكتب هو مرآز لشبكة وحضوره في الم ،أنحاء العالم

وهذه المعلومات موضوعة في خدمة مكتب العمل الدولي والهيئات . واسعة من المعلومات عن الحرآة النقابية
  .المكونة له وفي خدمة الجمهور العريض عن طريق وسائل اإلعالم والجامعات والمنظمات غير الحكومية

وسواء تعلق األمر بحوادث العمل أو بتوقيف النقابيين أو بقضايا العمل وما إلى ذلك، فإن مكتب 
  . األنشطة الخاصة بالعمال يستطيع أن يؤمن اتصالكم باألشخاص األدرى بالمسألة والذين يمكنهم أن يساعدوآم

  

  actrav@ilo.org  :البريد اإللكتروني

  6570 799 22 41+  :الفاآس

  www.ilo.org/actrav  :البحث

  


