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دليل النقابات العمالية

1

اللجنة النقابية االستشارية لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
()TUAC

إن اللجنــة النقابيــة االستشــارية لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان االقتصادي هي الممثل الرســمي
للعمــال فــي هــذه المنظمــة ،وتقــود عمــل حركــة نقابــات العمال علــى صعيــد المبــادئ التوجيهيــة الموجهة إلى
ً
ً
ً
وطنيا
نقابيا
مركزا
الشــركات المتعددة الجنســيات .يتألف أعضاء اللجنة النقابية االستشــارية من تســعة وخمسين
ً
معا ستين مليون عامل في الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
تمثل
http://www.tuac.org
http://www.tuacoecdmneguidelines.org

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD

إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ( )OECDهي منظمة حكومية دولية توفر منتدى للحكومات
ً
بدءا من السياسة االقتصادية وأسواق العمل والمهارات
للعمل معا في مجموعة من مجاالت السياسة العامة
ً
أربعا
وصوال إلى االســتثمار والســلوك المســؤول للشــركات .تأسســت المنظمة في العام  ،1961وتضم اليوم
ً
وثالثين دولة.
http://www.oecd.org/

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

إن المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصادي الموجهــة إلى الشــركات المتعددة
الجنســيات تحدد توقعات الحكومات بشــأن السلوك المسؤول للشركات .تنفرد المبادئ التوجيهية بكونها تملك
آلية تقديم شكاوى مدعومة من الحكومة لمعالجة تصرفات الشركات المتعددة الجنسيات .وقد تمكّنت النقابات
مــن اســتخدام هــذه اآللية بشــكل ناجح .وتعتبر المبــادئ التوجيهية جزءا من إعــان منظمة التعــاون والتنمية في
الميدان االقتصادي بشــأن االســتثمارات الدولية والشــركات متعددة الجنســيات الذي تتعهد بموجبه الحكومات
المنخرطة بتحسين مناخ االستثمار بها وتشجيع اإلسهام اإليجابي الذي يمكن للشركات المتعددة الجنسيات أن
تقدمــه للنمو االقتصادي واالجتماعي.
http://mneguidelines.oecd.org

تحديث عام 2011

تــم تحســين المبــادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية فــي الميدان االقتصادي ،التي تم اعتمادها ألول مرة
فــي العــام  ،1976بشــكل كبيــر فــي آخر تحديث لها فــي العام  2011من خالل :اإلشــارة إلى المعاييــر المعترف
بها دوليا؛ وإدراج فصل جديد حول حقوق اإلنســان؛ واعتماد توصية عامة إلجراء العناية الواجبة من أجل تفادي
اآلثــار الضــارة ومعالجتهــا؛ وتوضيــح أن المبــادئ التوجيهيــة تنطبق على سالســل اإلمداد وغيرها مــن العالقات
ّ
فضال عن
المتعلق بالعمل ليشــمل العمال في عالقات العمل غير المباشــرة،
التجارية؛ وتوســيع نطاق الفصل
ً
الموظفيــن؛ وتعزيــز آلية التظلم المدعومة من الحكومة.
http://www.tuac.org/en/public/e-docs/00/00/08/E7/document_doc.phtml

يتم نشــر دليل النقابات العمالية للمبادئ التوجيهية لمنظمة
التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي الموجهــة إلــى
المؤسســات المتعددة الجنســيات بدعم مالي من مؤسسة
فريدريش إيبرت .Friedrich-Ebert-Stiftung
اللجنة االستشارية للنقابات العمالية 2014

مقدمة

لطالمـا سـعت النقابـات إلـى ضمـان توزيـع أربـاح االسـتثمار
عـدال – داخـل الـدول وفيمـا
األجنبـي المباشـر بشـكل أكثـر
ً
فضلا عـن ضمـان إلـزام
–
المـال
بينهـا وبيـن اليـد العاملـة ورأس
ً
الشـركات متعـددة الجنسـيات بمعاييـر العمـل الدوليـة فـي كل
أجـزاء سالسـل إنتاجهـا العالمـي .يمكـن لالسـتثمار األجنبـي
المباشـر والشـركات المتعـددة الجنسـيات أن تسـهم إلـى حـد
ً
غالبـا مـا ترتكـب الشـركات
كبيـر فـي التنميـة المسـتدامة .إال أنـه
المتعـددة الجنسـيات انتهـاكات للمعاييـر الدوليـة ،األمـر الـذي
يجعـل المالييـن مـن النسـاء والرجـال فـي جميـع أنحـاء العالـم
يعملـون فـي ظـروف صعبـة يسـودها انعـدام األمـن والفقـر
والحرمـان مـن الحقوق اإلنسـانية.
وتشـكّل المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة فـي
الميـدان االقتصـادي الموجهـة إلـى الشـركات المتعـددة
الجنسيات إحدى األدوات الدولية القليلة المتاحة لنقابات العمال
لمسـاعدة الشـركات المتعـددة الجنسـيات علـى االمتثـال لمعايير
العمـل الدوليـة والعمـل الالئـق .إن المبـادئ التوجيهيـة الموقـع
توجـه توصيـات للشـركات المتعـددة
عليهـا مـن قبـل الحكومـاتّ ،
الجنسـيات فـي مجـاالت مختلفـة مثـل الشـغل وعالقـات العمـل
وحقـوق اإلنسـان والشـفافية والبيئـة ومكافحة الفسـاد.

والمفاوضة الجماعية .وأدت حالة واحدة تاريخية شـملت الشـبكة
الدوليـة للنقابـات العماليـة واألمنيـة الخاصـة والشـركة المتعـددة
الجنسـيات للخدمـات األمنيـة “جـي فـور إس  ”G4Sإلى التوقيع
علـى اتفـاق إلطـار عالمـي ،إال أن نقـط االتصـال الوطنيـة عجـزت
فـي الكثيـر مـن األحيـان عـن الوفـاء بالتزاماتهـا بموجـب المبـادئ
التوجيهيـة ،ولـم تتمكّـن بالتالـي مـن إنجـاز مهمتهـا بالمسـاعدة
فـي ضمـان مسـاهمة الشـركات المتعـددة الجنسـيات فـي
العمـل الالئـق والتنميـة المسـتدامة.

تـم تعزيـز المبـادئ التوجيهيـة بشـكل كبيـر فـي تحديـث للعـام
 ،2011بمـا فـي ذلـك مـن خلال إدراج العناصـر الرئيسـية لعمـل
األمـم المتحـدة بشـأن األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان
ومواصلـة التوفيـق بيـن الفصـل المتعلـق بالشـغل والعالقـات
المهنيـة وإعلان منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن الشـركات
المتعـددة الجنسـيات .ونتيجـة لذلـك ،تنطبـق المبـادئ التوجيهيـة
بوضـوح علـى العمـال فـي عالقـات العمـل غيـر المباشـرة وفـي
سلسلة اإلمدادت .غير أنه لم يتم تحسين آلية تقديم الشكاوى
المدعومـة مـن الحكومـة بمـا فيـه الكفايـة.
بشـكل عـام ،تعتبـر اللجنـة االستشـارية للنقابـات العماليـة أن
المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان
مالءمـة للغـرض وذات صلـة أوثـق
ً
االقتصـادي باتـت أكثـر
بالعمـال فـي جميـع أنحـاء العالـم .وتهـدف اللجنـة من خالل نشـر
هـذا الدليـل إلـى مسـاعدة النقابـات علـى اسـتخدام المبـادئ
التوجيهيـة للعـام  2011فـي أماكـن عملهـا وفـي حمالتها الرامية
للدفـاع عـن حقـوق العمـال وتحسـين ظـروف المعيشـة والعمـل.

ويتعيـن علـى الحكومـات التـي توقـع علـى المبـادئ التوجيهيـة
إنشـاء نقـط اتصـال وطنيـة تكـون مسـؤولة عـن المسـاعدة فـي
حـل الشـكاوى حـول االنتهـاكات المزعومـة للمبـادئ التوجيهيـة.
وقدمـت نقابـات العمـال لغايـة اآلن  145شـكوى إلـى نقـط
ّ
االتصـال الوطنيـة ،وقـد كانـت هـذه الشـكاوى متعلقـة بشـكل
أساسـي بانتهـاكات لحقـوق الحريـة النقابيـة والمفاوضـة
الجماعيـة ،باإلضافـة إلـى مجموعـة مـن القضايا األخـرى بما في
ذلـك العمـل الهـش واإلفصاح عن المعلومات والعمل القسـري
والتمييـز والصحـة والسلامة والبيئة والفسـاد.

وتعـرب اللجنـة االستشـارية للنقابـات العماليـة عـن امتنانهـا
لمؤسسـة “فريدريـش إيبـرت “Friedrich-Ebert-Stiftung
لدعمهـا الـذي أتـاح نشـر هـذا الدليـل.

كانـت تجربـة نقابـات العمـال فـي اسـتخدام المبـادئ التوجيهيـة
وفـرت نقـط االتصـال الوطنيـة
متباينـة ،ففـي أفضـل حاالتهـاّ ،
منتـدى لحـل المشـاكل سـاعد فـي تعزيـز تنظيـم نقابـات العمـال

جـون إيفانـز  ،John Evansاألميـن العـام ،اللجنـة االستشـارية
للنقابـات العماليـة التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة فـي
الميدان االقتصـادي
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المصطلحات والمفاهيم
المصطلح  /المفهوم

التعريف

أثر ضار بحقوق اإلنسان

األثر السلبي أو الضار بحقوق اإلنسان هو األثر الذي يحدث عندما يتسبب عمل ما في سلب
1
الفرد قدرته على التمتع بحقوقه اإلنسانية أو الحد من تلك القدرة.

أثر فعلي على حقوق اإلنسان
(راجع “األثر الضار بحقوق اإلنسان”)

ً
آخذا في
األثر الفعلي على حقوق اإلنسان هو أثر سلبي أو ضار وقع بالفعل أو ال يزال
2
الحدوث.

األثر الضار المحتمل

أثر سلبي أو ضار قد يحدث في مجاالت تغطيها المبادئ التوجيهية ولكنه لم يقع بعد.

األثر المحتمل على حقوق اإلنسان

األثر المحتمل على حقوق اإلنسان هو أثر ضار قد يحدث ولكنه لم يقع بعد.

معينة
التطبيق في ظروف
ّ
المعينة”)
(راجع “الظروف
ّ

هو المصطلح المستخدم في المبادئ التوجيهية لوصف القواعد التي تنظم معالجة حالة أو
شكوى من قبل نقط االتصال الوطنية في إطار المبادئ التوجيهية.

التوجيهات اإلجرائية

القواعد في المبادئ التوجيهية التي تنظم سير العمل في نقط االتصال الوطنية.

الظروف المعينة

يشير المصطلح المستخدم في المبادئ التوجيهية إلى حالة  /شكوى تتعلق بخرق مزعوم
للمبادئ التوجيهية .يستخدم هذا الدليل المصطلحين "الحالة" " /الشكوى".

العالقات التجارية
(“راجع سلسلة القيمة”)

تشير العالقات التجارية إلى عالقات مؤسسات األعمال مع الشركاء التجاريين والكيانات
ً
ارتباطا
الموجودة في سلسلة قيمها ،ومع الكيانات األخرى من الدول وغير الدول المرتبطة
4
ً
مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها التجاري.

العناية الواجبة
(“راجع العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان”)

العملية التي لكونها جزءا ًمن أنظمتها الخاصة باتخاذ القرارات وإدارة المخاطر تمكّن الشركات
من تحديد اآلثار السلبية الحقيقية أو المحتملة وتفاديها والتخفيف منها وتقديم تقارير عن
5
كيفية معالجتها.

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
(“راجع العناية الواجبة”)

تشمل العملية تقييم اآلثار الفعلية والمحتملة على حقوق اإلنسان ،وإدماج ما يتم التوصل
إليه من استنتاجات والتصرف بناء عليها ،ومتابعة إجراءات معالجة هذه التأثيرات ،واإلبالغ عن
6
كيفية معالجتها.

القانون غير الملزم

القواعد التي ليست صارمة وال تفتقر تماما للمعنى القانوني (على سبيل المثال ،المبادئ
التوجيهية أو اإلعالنات أو التوصيات الحكومية).

المعالجة

ً
ً
مباشرا نسبيا لحل
دورا
يتمثل بإجراءات غير ملزمة لتسوية النزاعات بحيث يؤدي الوسيط
ً
أيضا االستشارات إلى الطرفين بشأن بعض الحلول من خالل
ويقدم
النزاعات بشكل فعلي،
ّ
٧
تقديم اقتراحات للتسوية.

3
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iii

iv

المصطلح  /المفهوم

التعريف

المعالجة/االنتصاف

يقصد بالمعالجة واالنتصاف عمليات معالجة اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان والنتائج الموضوعية
التي يمكن من خاللها مواجهة األثر الضار أو التعويض عنه ،وتشمل االعتذار ،وإعادة الحق إلى
نصابه ،وإعادة التأهيل ،والتعويض المالي أو غير المالي والعقوبات (أكانت جنائية أم إدارية،
مثل الغرامات) ،فضال عن منع الضرر سواء من خالل األوامر الزجرية أو ضمانات عدم التكرار،
٨
على سبيل المثال.

النفوذ

قدرة المؤسسة على إحداث تغيير في الممارسات الخاطئة المرتكبة من قبل هيئة ما والتي
٩
تتسبب في إحداث ضرر (أي آثار سلبية).

الوساطة

عملية طوعية وموجهة يتم من خاللها اختيار وسيط يتمتع بالمهارات لمساعدة األطراف على
التفاوض لتسوية النزاع .إن هذه العملية ليست ملزمة ما لم أو حتى يتوصل الطرفان الى
١٠
اتفاق.

تخفيف األثر الضار بحقوق اإلنسان

يشير إلى اإلجراءات المتخذة للحد من حجم األثر السلبي أو الضار (بحقوق اإلنسان) وأي آثار
متبقية تتطلب معالجة بعد ذلك .ويشير التخفيف من المخاطر المتصلة بحقوق اإلنسان إلى
١١
معين.
اإلجراءات المتخذة لتقليص احتماالت حدوث أثر ضار
ّ

حسن النية

في هذا سياق المشاركة في إجراءات الشكاوى ،يعني التصرف "بحسن نية" الرد بسرعة،
وكلما كان ذلك مناسبا احترام سرية المعلومات واالمتناع عن تحريف الوقائع ،أو التهديد باتخاذ
تدابير انتقامية ضد األطراف المعنية باإلجراءات واالنخراط بإخالص في اإلجراءات مع إرادة
١٢
التوصل إلى حل للمسائل المثارة.

سلسلة اإلمدادات
(“راجع العالقات التجارية”)

تأخذ العالقات في هذه السلسلة عدة أشكال ،كعقود االمتياز أو اتفاقيات الترخيص أو التعاقد
١٣
من الباطن.

مخاطر على حقوق اإلنسان
(راجع “األثر الضار المحتمل بحقوق
اإلنسان”)

هي أي مخاطر تتعلق بما قد تفضي إليه عمليات مؤسسة أعمال تجارية من أثر ضار واحد أو
أكثر على حقوق اإلنسان .وهي لذلك ترتبط بأثرها المحتمل على حقوق اإلنسان ،وتختلف
هذه المخاطر عن أي مخاطر قد تتعرض لها المؤسسة نتيجة لتورطها في إحداث أثر ضار على
١٤
حقوق اإلنسان.

نقط اتصال وطنية

آليات أنشأتها الحكومات التي وقعت على المبادئ التوجيهية لمواصلة تعزيز فعالية المبادئ
التوجيهية ،بما في ذلك من خالل معالجة الشكاوى.

نهج حل المشاكل

نهج يهدف إلى تحسين الجودة وينطوي على تحديد أسباب المشكلة واقتراح حلول محتملة،
15
غالبا ما تكون خالقة ،تالئم العديد من األطراف أو األفراد.
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الجزء األول :دليل موجز
ويسلط الضوء على تحديث
يلخص الجزء األول المبادئ التوجيهية
ّ
العام  2011و يوفر أجوبة على أسئلة أساسية
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1

فصال
فصال
الجدول  :1.1المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي –
ً
ً
الفصل

المضمون

 1المفاهيم والمبادئ

تشمل المبادئ التوجيهية مبادئ ومعايير منسجمة مع التشريعات الجاري العمل
بها وغيرها من المعايير المقبولة دوليا .وهي تنطبق على الشركات المتعددة
الجنسيات في جميع القطاعات أينما تزاول أنشطتها .وينبغي على الشركات
االمتثال لتشريعات بلدانها .وفي البلدان التي تتعارض قوانينها المحلية مع
المبادئ التوجيهية ،يتعين على الشركات أن تبحث عن وسيلة الحترام هذه المبادئ
قدر اإلمكان دون المخاطرة بمخالفة تشريعاتها الوطنية

a

 2المبادئ العامة

يتعين على الشركات أن تساهم في التنمية المستدامة وتحترم حقوق اإلنسان
وتمتنع عن أي تدخل غير الئق في األنشطة السياسية المحلية وعن القيام بأي إجراء
انتقامي ضد العمال الذين ّ
يبلغون عن ممارسات تتعارض مع القانون أو المبادئ
التوجيهية أو سياسات الشركات .وعلى الشركات بذل العناية الواجبة بغية تفادي
اآلثار السلبية في المجاالت المشار إليها في المبادئ التوجيهية ،بما في ذلك من
خالل سلسلة القيم والعالقات التجارية لديها ،والتصدي لهذه اآلثار عند حدوثها ،من
خالل استخدام نفوذها لحمل شركائها التجاريين على معالجة اآلثار السلبية .ويتعين
على الشركات التعاون مع األطراف ذات المصلحة المعنيين من أجل إتاحة فرص
حقيقية إلبراز وجهة نظرها عند التخطيط واتخاذ قرارات تتعلق بأنشطة من شأنها أن
تترك أثرا مهما على السكان المحليين.

a

التوصية العامة
تنطبق
رد في الفصل
التي ت
ي تلزم الشركات
الثاني والت
العناية الواجبة،
بتنفيذ
صول باستثناء
على كل الف
وم والتكنولوجيا
العل
والمنافسة ()10
()11
والضرائب (.)9

2

هل تستخدمه
النقابات العمالية؟

 3نشر المعلومات

يتعين على الشركات نشر معلومات دقيقة عن جميع الجوانب المهمة من
أنشطتها وهيكليتها ووضعها المالي ونتائجها والمساهمين فيها ونظام اإلدارة
الخاص بها والعمال .ويجب عليها أن تحترم معايير الجودة العالية فيما يخص
التقارير المالية وغير المالية.

a

 4حقوق اإلنسان

ينبغي للشركات أن تحترم حقوق اإلنسان ،ما يعني االحتراز من المساس بحقوق
اآلخرين في إطار أنشطتها وعالقاتها الخاصة ،ومعالجة هذا األثر عند حدوثه عبر
استخدام نفوذها من جملة أمور أخرى لحمل شركائها التجاريين على معالجة اآلثار
المحتملة على حقوق اإلنسان .وينبغي أن تنتهج سياسة تعكس التزامها باحترام
حقوق اإلنسان وأن تبدي الحرص المعقول إزاء حقوق اإلنسان وتضع آليات
مشروعة من أجل معالجة أية آثار سلبية على حقوق اإلنسان ،عندما يتبين أنها
تسببت أو أسهمت فيها.

a

 5الشغل والعالقات
المهنية

يتعين على الشركات احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة المتعددة
الجنسيات في تأسيس نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم أو االنخراط
فيها لتمثيلهم أثناء المفاوضات الجماعية ،اإلسهام في اإللغاء الفعلي لعمل
األطفال والقضاء على جميع أشكال العمل القسري أو اإللزامي ،واحترام
مبدأ المساواة في المعاملة أثناء العمل .على الشركات تزويد ممثلي العمال
بالمعلومات الالزمة إلجراء مفاوضات بناءة بخصوص ظروف التشغيل ،ومنح
العمال وممثليهم المعلومات التي تمكنهم من تكوين صورة صحيحة ودقيقة
عن أداء المنشأة أو الشركة ككل .كما يجدر بها منح أفضل األجور (على أن تكون
كافية لتلبية االحتياجات األساسية للعمال وأسرهم) وضمان سالمة مكان
العمل وصحته ،وإشعار العمال في حال إجراء تعديالت أو إغالق وحدة ما،
وعدم التهديد بنقل وحدة تشغيلية خارج البلد المعني قصد التأثير على العمال
المنخرطين في المفاوضات حول ظروف العمل أو العمال القائمين على
تشكيل النقابات أو المنضمين إليها.

a

 6البيئة

ينبغي على الشركات تطبيق نظام للتدبير البيئي لجمع وتقييم المعلومات
المناسبة المتعلقة بآثار أنشطتها على البيئة والصحة والسالمة ،وتقديم للعموم
والعمال في الوقت المناسب معلومات حول اآلثار المحتملة ،واالتصال والتشاور
مع الجماعات المعنية ،وتوفير تعليم تكوينمالئمين للعاملين في قضايا الصحة
والسالمة البيئية.

a
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الفصل

المضمون

 7مكافحة الرشوة
والتحريض على أخذ
الرشاوى وأشكال االبتزاز
األخرى

يتعين على الشركات عدم عرض أو منح أو المطالبة برشوة إلى أو من مسؤول
بالقطاع العام أو الخاص ،قصد الحصول على امتيازات غير مشروعة وال اللجوء
إلى وسطاء على غرار الوكالء لهذه الغاية .كما يتعين عليها أن تحظر أو تردع القيام
بدفعات صغيرة تيسيرية والتأكد من أن المساهمات السياسية تتطابق مع قواعد
نشر المعلومات وتصل إلى علم مديري الشركة.

a

 8مصالح المستهلكين

التقيد بالمعايير المطلوبة في مجال الصحة واألمن وإعطاء
ينبغي على الشركات
ُّ
معلومات تكفي لتمكين المستهلكين من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من األمر،
والولوج إلى اآلليات غير القضائية لتسوية الخالفات وتدابير تصحيحية ،واالمتناع
عن كل تأكيد أو إغفال أو أي ممارسة أخرى تقوم على اإليهام والتضليل والتدليس
والخداع ،والتعاون مع السلطات العمومية لمنع التهديدات الخطيرة على الصحة
واألمن أو على البيئة الناتجة عن االستهالك.

a

 9العلم والتكنولوجيا

على الشركات أن تتبنى ممارسات لدعم نقل التكنولوجيا بحيث تساهم في
التنمية المستدامة ،وعند االقتضاء ،أن تعقد روابط مع مؤسسات البحث
العمومية المحلية.

 10المنافسة

على الشركات القيام بأنشطتها بشكل يتطابق مع جميع النصوص التشريعية
والتنظيمية المطبقة والخاصة بالمنافسة ،واالمتناع عن تثبيت األسعار ،وتقديم
عطاءات قائمة على تواطؤ أو تقسيم السوق إلى حصص.

 11النظام الضريبي

من المهم أن تسهم الشركات في المالية العامة للبلد المضيف عن طريق
والتقيد بقوانين وأنظمة
تسديدها للضرائب المستحقة عليها في مواعيدها
ّ
ً
ً
وروحا ،وإبالغ السلطات المختصة في الوقت الالزم
نصا
البلدان التي تعمل فيها
بالمعلومات المحددة أو الضرورية لتقدير الضرائب ،بما في ذلك بناء على طلب
والتقيد في تطبيقها لسعر التحويل بمبدأ المنافسة الكاملة لتجنُّ ب
بلدان أخرى،
ّ
تغير األرباح أو الخسائر وخفض أعبائها الضريبية.
ّ
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3

تحديث العام 2011

تحسن في مسؤولية الشركات
منذ اعتمادها في العام  ،1976خضعت المبادئ التوجيهية
لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
لتحديثــات واســتعراضات دوريــة ،كان آخرهــا فــي العــام
تضمنه التحديث لعام :2011
 .2011وفي ما يلي أبرز ما
ّ
ً
دوليا :إدراج اإلشارة إلى المعايير
• المعايير المقبولة
ً
دوليا إلى جانب التشريعات الوطنية،
المقبولة
وتوصية الشركات في البلدان التي تتعارض قوانينها
أو أنظمتها المحلية مع المعايير المنصوص عليها
في المبادئ التوجيهية ،بالبحث عن وسيلة الحترام
هذه المبادئ دون المخاطرة بمخالفة تشريعاتها
17
الوطنية؛
• المسؤولية الناتجة عن األثر :اعتماد المبدأ المتمثل
بأن اآلثار الضارة تحدد مسؤولية الشركة ،بما
يتماشى مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان؛
• سلسلة اإلمدادات والعالقات التجارية :توضيح
مسألة أن الشركات المتعددة الجنسيات تأخذ على
عاتقها مسؤولية تفادي اآلثار الضارة ومعالجة تلك
التي تساهم فيها من خالل سلسلة إمداداتها
18
وعالقاتها التجارية؛

ممكنة” يجب أن تكون “على األقل كافية لتلبية
22
االحتياجات األساسية للعمال وأسرهم”؛
• اإلجراءات المماثلة :توجيهات متمثلة في أنه يتعين
على نقط االتصال الوطنية عدم رفض أو تعليق
الحاالت لمجرد أن هناك إجراءات (قانونية) أخرى ،إال
ً
ً
خطيرا
ضررا
إذا كانت معالجة الحالة من شأنها أن تلحق
23
باألطراف المعنية؛
• آلية تقديم الشكاوى المعززة :إدراج مبادئ جديدة
التحيز،
تتطلب من نقط االتصال الوطنية عدم
ّ
وإمكانية التنبؤ بقرارتها واإلنصاف عند معالجة
الشكاوى 24وتحسين اإلجراءات (بما فيها الجداول
الزمني)  25وأحكام بشأن بناء قدرات ورصد نقط
االتصال الوطنية (التقييمات المتبادلة الطوعية)؛
• جدول األعمال االستباقي :إدخال جدول أعمال
استباقي جديد يكّمل آلية تقديم الشكاوى ،تعمل
بموجبه الحكومات على أساس أصحاب المصلحة
المتعددين للتصدي للتبعات السلبية المرتبطة
بمنتجات أو مناطق أو قطاعات أو نشاطات
التقيد الفعلي
معينة من أجل التشجيع على
ّ
26
بالمبادئ التوجيهية؛

• العناية الواجبة :إدراج توصية عامة متمثلة في
ضرورة أن تبذل الشركات العناية الواجبة بغية تفادي
أو معالجة اآلثار الضارة على المجاالت التي تغطيها
19
المبادئ التوجيهية؛
• حقوق اإلنسان :إدراج فصل جديد يحدد مسؤولية
ً
استنادا إلى
الشركات في احترام حقوق اإلنسان،
مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال
20
التجارية وحقوق اإلنسان؛

• الموظفون والعمال :توسيع نطاق المبادئ
التوجيهية لتغطية العمال في عالقات العمل غير
21
المباشرة وفي سلسلة اإلمدادات؛
• األجور لتلبية االحتياجات األساسية :إدراج توصية
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المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

دليل النقابات العمالية

 1.1ما هي المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات؟

تشــكّل المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان االقتصــادي الموجهة إلى
الشــركات المتعــددة الجنســيات (المبــادئ التوجيهيــة) توصيــات توجههــا الحكومات بشــأن معيار
الســلوك المســؤول المتوقــع مــن الشــركات المتعددة الجنســيات في عملياتهــا العالمية .تحدد
المبادئ التوجيهية مبادئ ومعايير في مجاالت عديدة ً
بدءا من حقوق اإلنسان والشغل والعالقات
وصوال إلى اإلفصاح عن المعلومات والبيئة والنظام الضريبي (راجع الجدول .)1.1
المهنية
ً

توقع الشركات المتعددة الجنسيات على المبادئ التوجيهية؟
 1.2هل ّ

توقــع علــى المبــادئ التوجيهيــة وليــس الشــركات المتعــددة
كال .إن الحكومــات هــي التــي ّ
الجنســيات ،األمــر الــذي يجعل المبــادئ التوجيهية مختلفة من حيث النوعية عن قواعد ســلوك
وقعت حتى اآلن على المبادئ التوجيهية 34 :دولة
الشركات .تجدر اإلشارة إلى أن  46حكومة ّ
عضــو فــي منظمــة التعــاون والتنمية في الميــدان االقتصــادي و 12دولة غير عضــو .وتتعهد
الحكومات التي توقع على المبادئ التوجيهية بتطبيقها.

تشكّل آلية تقديم الشكاوى
المدعومة من قبل الحكومة
إحدى خصائص الفريدة
للمبادئ التوجيهية.

 1.3كيف تنطبق المبادئ التوجيهية على الشركات
المتعددة الجنسيات؟

تنطبق المبادئ التوجيهية على كافة الشركات المتعددة الجنسيات التي يقع مقرها الرئيسي
فــي الــدول الـــ 46التي وقعت على المبادئ التوجيهية .وهي تنطبــق بغض النظر عن الملكية
– أي ســواء كانت مملوكة للدولة أو عامة أو خاصة  -أو القطاع ،بما في ذلك القطاع المالي،
وحيثما كانت الشركات المتعددة الجنسيات تمارس أنشطتها ،بما في ذلك في الخارج.

المزودين والشركاء التجاريين اآلخرين؟
 1.4ماذا عن
ّ

تنطبــق المبــادئ التوجيهيــة علــى المجموعــة الكاملة للعالقــات التجارية التي تقيمها الشــركات
المتعددة الجنسيات :الشركات التابعة والمزودين والمتعاقدين من الباطن وأصحاب االمتيازات
وأصحاب التراخيص وغيرهم من الشركاء التجاريين.
مفصل في الجزء 2.2
تتم مناقشة هذه المسألة بشكل
ّ

 1.5هل المبادئ التوجيهية اختيارية بالنسبة للشركات المتعددة
الجنسيات؟

إن المبــادئ التوجيهيــة ليســت اختيارية .فطالما يقع مقر الشــركة المتعددة الجنســيات في
كالّ .
وقعت على المبادئ التوجيهية ،تنطبق المبادئ التوجيهية .إن المبادئ التوجيهية هي مثال
دولة ّ
ً
قانونيا بشكل صارم بطبيعتها إال
على أداة "القانون غير الملزم" ،وهذا يعني أنها ليست ملزمة
ً
ً
ً
"ملزما" ،فال يمكن تطبيق المبادئ
قانونا
تماما للداللة القانونية .وبما أنها ليست
أنها ال تفتقر
ً
ً
قانونيا بتنفيذ المبادئ
النزاما
التوجيهيــة مــن خــال المحاكم .إال أنه بما أن  46حكومة قد قطعت
التوجيهية ،فمن المتوقع أن تتقيد الشركات المتعددة الجنسيات بالمبادئ التوجيهية.

اإلطار  :1.1الدول الموقعة على المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي

الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

أســتراليا ،النمســا ،بلجيكا ،كندا ،تشيلي ،جمهورية التشيك ،الدنمارك ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا،
ألمانيــا ،اليونــان ،هنغاريا ،ايســلندا ،ايرلندا ،اســرائيل ،ايطاليا ،اليابان ،لوكســمبورغ ،المكســيك،
نيوزيلنــدا ،النرويــج ،هولنــدا ،بولنــدا ،البرتغال ،جمهورية كوريا ،جمهورية ســلوفاكيا ،ســلوفينيا،
اسبانيا ،السويد ،سويسرا ،تركيا ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة.

الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي
األرجنتيــن ،البرازيل ،كولومبيا ،كوســتاريكا ،مصــر ،األردن ،التفيا ،ليتوانيا ،المغــرب ،بيرو ،رومانيا،
تونس.
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الرسم  :1.2نقط االتصال الوطنية :قواعد مشتركة ،هيكليات مختلفة
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نقطة االتصال
المركزية

الوصف

األردن

وقعت األردن المبادئ التوجيهية في نوفمبر  .2013ولكن إلى اآلن ال تتوافر أي معلومات عن نقطة االتصال الوطنية بها.

المغرب

لديها هيئة مشتركة بين الوزارات تشارك بها عدة وزارات حكومية ومؤسسات عامة ،من بينها وزارة التشغيل والشؤون
االجتماعية والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان .وتتولى الوكالة المغربية لتنمية االستثمار تعيين كل من األمين العام
بنقطة االتصال ورئيسها.
http://www.invest.gov.ma/index.php?Id=34527&lang=ar

المملكة
المتحدة

لديها هيئة وزارية مزدوجة بتمويل مشترك من قبل وزارة األعمال واالبتكار والمهارات ووزارة التنمية الدولية .يقع مقرها
في وزارة األعمال واالبتكار والمهارات ويشرف عليها مجلسها التوجيهي الذي يضم ممثلين حكوميين وأربعة أعضاء
خارجيين ،أحدهما مستقل وثالث يمثلون النقابات العمالية والشركات والمنظمات غير الحكومية.
https://www.gov.uk/uk-national-contact-point-for-the-organisation-for-economic-co-operationand-development-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises

الواليات
المتحدة

ً
مقرا لها ،وتعمل نقطة االتصال الوطنية األميركية بالتعاون
لديها هيئة وزارية واحدة تتخذ من وزارة الخارجية األمريكية
مع فريق عمل مشترك بين الوكاالت مؤلف من ممثلي عدد من الوزارات الحكومية ،بما في ذلك وزارة العمل .وتتشاور
ً
معا.
نقطة االتصال مع المجلس االستشاري ألصحاب المصلحة ،الذي يترأسه ممثلو النقابات العمالية وممثلو الشركات
http://www.state.gov/usncp/

ايطاليا

ً
مقرا لها ،وتتشاور مع لجنة نقطة االتصال الوطنية المؤلفة
لديها هيئة حكومية وزارية تتخذ من وزارة التنمية االقتصادية
من ممثلين عن الوزارات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية ذات الصلة.
http://pcnitalia.sviluppoeconomico.gov.it/en/

تونس

ً
مقرا لها ،وتتسم بهيكليتها الثالثية
تتخذ نقطة االتصال الوطنية التونسية من أمانة الدولة للتنمية والتعاون الدولي
التي تضم أعضاء من الحكومة والنقابات العمالية (االتحاد العام التونسي للشغل) واألعمال (االتحاد التونسي للصناعة
ً
موقعا على اإلنترنت.
والتجارة والصناعات التقليدية) .وال تمتلك
العنوان 98 :شارع محمد الخامس
البريد اإللكترونيA.mbarek@mdci.gov.tn :
هاتتف+216 71 84 95 96 :

فرنسا

تُ عتبر من بين نقط االتصال الوطنية القليلة التي تملك هيكلية ثالثية تشمل أعضاء يمثلون الحكومة والنقابات العمالية
ً
مقرا لها.
والشركات ،وتتخذ من وزارة االقتصاد والمالية
https://www.tresor.economie.gouv.fr/pcn

مصر

مزدوجة الهيكلية حيث تشارك فيها كل من وزارة االستثمار والهيئة العامة لالستثمار .غير أن نقطة االتصال الوطنية في
ً
موقعا على اإلنترنت .العنوان :الهيئة العامة لالستثمار –  3شارع
مصر لم تعمل بشكل سليم منذ يناير  .2011وال تمتلك
صالح سالم ،مدينة نصر ،القاهرة ،ص ب 11562
0
0
البريد اإللكتروني kamaly@aucegypt.edu :هاتف+2 2 24 55 452 :

هولندا

لديها هيئة مستقلة تم تشكيلها بموجب مرسوم حكومي وتضم أربعة أعضاء مستقلين (يمثل أحدهما العمال) وأربعة
ً
مقرا لها.
أعضاء حكوميين يمثلون وزارات مختلفة .تتخذ من وزارة الشؤون االقتصادية والزراعة واالبتكار
http://www.oecdguidelines.nl/

إسرائيل

تقع نقطة االتصال الوطنية اإلسرائيلية في إدارة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والعمل والتي تتولى تنسيقها.
وتضم نقطة االتصال لجنة استشارية تشارك فيها كل من وزارة الصناعة والتجارة والعمل ،ووزارة المالية ،ووزارة الشؤون
الخارجية ،ووزارة البيئة ،ووزارة العدل.
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B48CB56D-747A-49F5-AA59-6146A450C283.htm
http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/ncp-site/NCP-OECD.htm
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ً 1.6
إذا كيف يتم إنفاذ المبادئ التوجيهية؟

يتعيــن علــى الحكومــات التي توقــع على المبادئ التوجيهية إنشــاء نقط اتصــال وطنية لتعزيز
وتنفيذ المبادئ التوجيهية ،بما في ذلك تولي المسائل المتعلقة بانتهاكات مزعومة للمبادئ
التوجيهية .وتشــكّل آلية تقديم الشــكاوى المدعومة من قبل الحكومة إحدى خصائص الفريدة
للمبادئ التوجيهية.

 1.7أين تتمركز آليات تقديم الشكاوى  -نقط االتصال الوطنية؟

تقع نقط االتصال الوطنية في الدول التي وقعت على المبادئ التوجيهية ،وتحظى جميعها
بدعم من الحكومة .وتقع معظمها داخل الحكومات ،إما في صورة هيئة وزارية واحدة أو هيئة
مشــتركة بين الوزارات أو هيئة تضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب المصلحة الخارجيين .وثمة
عــدد صغيــر ولكــن متزايد من نقاط االتصال الوطنية التي بتعمل شــكل مســتقل عن الحكومة
(راجع الجدول .)1.2

 1.8هل تُ شرك نقط االتصال الوطنية النقابات العمالية؟

نعم .ثمة عدد صغير من نقط االتصال الوطنية الثالثية األطراف ،التي تشارك فيها النقابات
العماليــة باعتبارهــا شــركاء متســاوين مع الحكومات والشــركات (راجع الجــدول  .)1.2وفي نقط
ً
رسميا في المجالس التوجيهية أو االستشارية ،في
اتصال وطنية أخرى ،يتم تمثيل النقابات
حيــن أن معظــم نقــط االتصــال الوطنية لديها إجــراءات خاصة للتشــاور مع النقابــات العمالية،
باإلضافة إلى الشركات والمنظمات غير الحكومية .ومن المفترض أن تتعاون كل نقط االتصال
الوطنية مع النقابات العمالية وغيرها في جهودها الرامية إلى تعزيز المبادئ التوجيهية.

يتعين على جميع نقاط
االتصال الوطنية أن تتسم
بالوضوح ،وإمكانية الولوج،
والشفافية ،والمسؤولية
في عملياتها اليومية ،وأن
تكون محايدة ،واستباقية،
ومنصفة عند معالجة
الشكاوى.

 1.9هل تتبع مختلف نقط االتصال الوطنية القواعد نفســها؟

نعــم ،مــن حيث المبدأ .يتعين علــى جميع نقط االتصال الوطنية أن تتســم بالوضوح ،وإمكانية
الولــوج ،والشــفافية ،والمســؤولية فــي عملياتهــا اليوميــة ،وأن تكــون محايــدة ،واســتباقية،
ومنصفــة عنــد معالجة الشــكاوى .إال أنــه من الناحية العملية ،ثمة تباين كبيــر بين نقط االتصال
ً
ً
وتتفوق على غيرها ،في
جيدا،
قليال من الجهات ،التي تســجل أداء
عددا
الوطنية ،إذ إن هناك
ً
ّ
حين يعجز عدد كبير من نقاط االتصال الوطنية عن الوفاء بالمعايير المطلوبة.

 1.10متى تكون الحالة مستوفية للشروط بموجب المبادئ
التوجيهية؟

ينبغــي أن تكــون المســائل المثــارة فــي الحالة ُمشــار إليها فــي المبادئ التوجيهيــة .ويجب أن
ً
أيضا بشــركة مملوكة من قبل لشــركة متعددة الجنســيات يقع مقرها الرئيســي
تتعلق الحالة
وقعت على المبادئ التوجيهية (راجع اإلطار  ،)1.1أو بخالف ذلك
في إحدى الدول الـ  46التي ّ
متعلقة بها .في حال لو كانت الشــركة المعنية مملوكة لشــركة متعددة الجنســيات يقع مقرها
الرئيسي في دولة لم توقع على المبادئ التوجيهية ،أو ذات صلة بها ،عندها ال يمكن تقديم
شكوى بموجب المبادئ التوجيهية (راجع اإلطار  1.2والجدول .)4.5
يتضمن الجزء  4.2قائمة مرجعية لتقديم الشكاوى

اإلطار  .1.2ما هو المثال على ذلك؟ المسائل المستوفية للشروط
في حال لو قامت شركة تابعة أو مزودة لشركة ألمانية متعددة الجنسيات تمارس أنشطتها
في زامبيا بانتهاك أحكام المبادئ التوجيهية ،عندها يمكن تقديم شكوى بموجب المبادئ
وقعت على المبادئ التوجيهية .أما في حال لو قامت شركة تابعة أو
التوجيهية ألن ألمانيا ّ
مزودة لشركة صينية متعددة الجنسيات تمارس أنشطتها في زامبيا بانتهاك أحكام المبادئ
توقع على
التوجيهية ،ال يمكن تقديم شكوى بموجب المبادئ التوجيهية ألن الصين لم ّ
المبادئ التوجيهية.
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 1.11أين ينبغي التقدم بشكوى؟

ينبغــي تقديــم الشــكاوى إلى نقــط االتصال الوطنية مباشــرة .ال يمكن التقدم بشــكاوى إلى
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،فهي ال تملك آلية للتعامل مع الشكاوى.
وفي حال لو حصل االختراق المزعوم للمبادئ التوجيهية في بلد وقع على المبادئ التوجيهية،
ينبغي التقدم بالشكوى إلى نقطة االتصال الوطنية التابعة لهذا البلد  -نقطة االتصال الوطنية
يوقع
للبلــد المضيــف .وفــي حال لو حصــل االختراق المزعوم للمبــادئ التوجيهية فــي بلد لم ّ
علــى المبــادئ التوجيهيــة ،يجب التقدم بشــكوى أمــام نقطة االتصال الوطنيــة للبلد الذي يقع
فيه المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات – نقطة االتصال الوطنية للبلد األصل .عندما
تشــتمل الحالــة علــى اختراقات مزعومة للمبادئ التوجيهية من قبل شــركة متعددة الجنســيات
وقع على المبــادئ التوجيهية ،تتفق نقط االتصال الوطنيــة فيما بينها على
فــي أكثــر مــن بلد ّ
ً
اختيــار نقطــة االتصــال الوطنية التي ســتتولى هــذه الحالة .وأخيرا في حال لــو حصل االختراق
يوقع على المبادئ التوجيهية ويشــمل كونســورتيوم
المزعوم للمبادئ التوجيهية في بلد لم ّ
يضم العديد من الشركات المتعددة الجنسيات ،يجب تقديم الشكوى إلى جميع نقط االتصال
الوطنية للبلد األصل.

تتمثل الخطوة األولى في
إعداد شكوى في مراجعة
الموقع اإللكتروني لنقطة
االتصال الوطنية التي يتم
تقديم الشكوى إليها.

يفسر الجزء  4.2بقدر أكبر من التفاصيل كيفية تقديم الشكاوى
ّ

 1.12من يحق له تقديم الشكاوى بموجب المبادئ التوجيهية؟

يحــق ألي منظمــة ،بمــا في ذلك أي نقابة عمالية  -أكانت شــركة أو محلية أو قطاعية أو وطنية
أو إقليميــة أو دوليــة – تقديــم شــكوى بموجب المبادئ التوجيهية شــرط أن تكــون لها مصلحة
مشــروعة .فيجب تقديم كل الشــكاوى "بحسن نية" .ويحق للنقابات العمالية تقديم الشكاوى
من تلقاء نفسها أو باالشتراك مع نقابات عمالية أخرى أو مع المنظمات غير الحكومية .وتُ شجع
األطراف التي تنظر في استخدام المبادئ التوجيهية للمرة األولى على الحصول على الدعم
من النقابات العمالية التي تتمتع بخبرة في اســتخدام المبادئ التوجيهية ســواء على الصعيد
الوطنــي أو الدولــي .يمكن لالتحــادات النقابية العالمية أن تقدم الدعم للمنتســبين إليها .كما
تقدم المشورة.
أنه يمكن للجنة االستشارية للنقابات العمالية أن ّ

 1.13كيف تعالج نقطة االتصال الوطنية مسألة ما؟

ً
ً
أوليــا مــن أجــل التأكــد مــن أن الحالــة تســتحق التعميق
تقييمــا
تجــري نقطــة االتصــال الوطنيــة
تقدم الوســاطة
بموجــب قواعــد المبــادئ التوجيهية .في حال وافقــت على النظر في الحالةّ ،
إلــى األطــراف .وإذا توصلــت األطــراف إلى اتفاق عن طريق الوســاطة ،تنشــر نقطة االتصال
الوطنية تقريرها وتقفل القضية .في حال فشــلت الوســاطة في تطبيق أفضل الممارسات،
تدرس نقطة االتصال الوطنية الحالة لتقييم ما إذا كانت الشركة المتعددة الجنسيات قد خرقت
المبــادئ التوجيهيــة .وترفــض نقاط اتصال وطنية أخرى إجراء مثل هذه الدراســة ،إال أنها تصدر
ً
علما بأن الممارســتين
توصيات بشــأن الســلوك المســتقبلي للشــركة المتعــددة الجنســيات،
تتماشيان مع قواعد المبادئ التوجيهية.
يفسر الجزء  4.1عملية تقديم الشكاوى إلى نقطة االتصال الوطنية
ّ

 1.14هل تغطي نقطة االتصال الوطنية تكاليف مشاركة النقابات
العمالية؟

عــادةً ال .تغطي نقطة االتصال الوطنية تكاليف جلســات الوســاطة ،بمــا في ذلك دفع أتعاب
قليال ً
ً
جدا من نقاط االتصال الوطنية يغطي تكاليف مشــاركة
عددا
المصلح  /الوســيط .إال أن
ً
األطراف .يتعين على النقابات العمالية مراجعة نقطة االتصال الوطنية لمعرفة موقفها.

 1.15هل هناك قواعد لتقديم الشكاوى؟

نعــم .تحــدد المبــادئ التوجيهيــة القواعد التي تنظم عملية تقديم الشــكاوى ،التي تنشــر نقط
االتصال الوطنية على أساســها إجراءاتها الخاصة .تطلب بعض نقاط االتصال الوطنية تقديم
الشــكاوى من خالل اســتمارة على شــبكة اإلنترنت .وتتمثل الخطوة األولى في إعداد شــكوى
بفي مراجعة الموقع اإللكتروني لنقطة االتصال الوطنية التي يتم تقديم الشكوى إليها .في
حــال لم تنشــر نقطة االتصــال الوطنية إجراءاتها ،ينبغي عندها أن تُ ــدرج النقابات العمالية في
الشكوى المعلومات المحددة في الجزء  4.2من هذا الدليل.
يتضمن الجزء  4.2الئحة مرجعية لتقديم الشكاوى
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 1.16هل هناك قواعد بشأن السرية؟

نعم .تشــكّل الشــفافية إحدى المعايير الجوهرية لنقط االتصال الوطنية .وبشــكل عام ،من
المفتــرض أن تتســم نقــط االتصــال الوطنيــة بالشــفافية فــي عملياتهــا .واالســتثناء لهــذه
يتعين على األطراف احترام الســرية.
القاعــدة هــو أثناء إجراءات التســوية  /الوســاطة ،حيث
ّ
ً
ً
صغيــرا مــن نقــط االتصــال الوطنيــة يعتبر أنه مــن الضروري أن تبقى الشــكوى
عــددا
إال أن
بحد ذاتها ســرية .بشــكل عام ،تنشــر النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية شــكاواها–
وتعلــن عنهــا  -وتعتبــر أنه من المهم أن تكون قــادرة على القيام بذلك.

 1.17هل من الممكن تقديم شكوى بشكل سري؟

ً
جزئيا .من الممكن الحفاظ على سرية عناصر الشكوى ،مثل هوية العمال المعنيين ،إال
نعم،
أنه من غير الممكن الحفاظ على سرية الشكوى كلها ،كما ال يمكن إبقاء اسم المنظمة التي
ً
ً
علما بأن نقاط االتصال الوطنية ال تقبل الشكاوى المجهولة المصدر.
سريا،
تتقدم بالشكوى
ّ

 1.18هل هناك صكوك دولية أخرى لمحاسبة الشركات المتعددة
الجنسيات؟

نعم .هناك نوعان من الصكوك الدولية الرسمية األخرى :إعالن منظمة العمل الدولية الثالثي
للمبــادئ المتعلقــة بالمؤسســات المتعددة الجنســيات والسياســة االجتماعيــة (إعالن منظمة
العمــل الدوليــة بشــأن المنظمــات المتعددة الجنســيات) ( ،1977تــم تنقيه في العــام ،)2006
ومبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجارية وحقــوق اإلنســان ( .)2011وحتى
اآلن ،فــإن المبــادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هي الوحيدة
التي تملك آلية تقديم شكاوى فعالة .وقد نشر مكتب األنشطة العمالية في منظمة العمل
دليــا إلعــان منظمة العمل الدولية بشــأن الشــركات المتعددة الجنســيات ،كما نشــر
الدوليــة
ً
دليال للمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة.
االتحاد الدولي لنقابات العمال
ً
يتضمن الجزء  5.4روابط إلى الموارد المتعلقة بهذه الصكوك

 1.19هل هناك مبادئ توجيهية ذات صلة باالتفاقيات اإلطارية
الدولية؟

نعــم .حوالــى  ٪20مــن االتفاقيات الذي تم التفاوض بشــأنها بين االتحــادات النقابية العالمية
والشــركات المتعددة الجنســيات تشــير إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ،كما أفادت النقابات العمالية استخدام المبادئ التوجيهية في مفاوضاتها
ً
أيضا بتنفيذ المبادئ التوجيهية ،ويمكنها
(راجــع اإلطــار  .)1.3إن االتفاقيات العالميــة ذات صلة
أن تعزز عمليات العناية الواجبة من خالل توفير مصدر للمعلومات بشأن مخاطر النتائج السلبية
وسبل حل النزاعات (راجع اإلطار .)1.4
ً
رابطا إلى الئحة االتفاقيات العالمية
يتضمن الجزء 5.4

اإلطار  .1.3ما هو المثال على ذلك؟ االتفاقيات العالمية
تحديد مراجع المبادئ التوجيهية

إيكر  ،Akerبالست ندام  ،Ballast Nedamإي إيه دي أس  ،EADSإلكترولوكس  ،Electroluxفورد
 ،Fordجي فور أس  ،G4sجي دي أف سويس  ،GDF SUEZجي إي إيه  ،GEAإتش أند أم ،H&M
امبرغيلو  ،Impregiloأي أس أس  ،ISSالفارج  ،Lafargeنورسك هيدرو ،Norsk Hydro ASA
بيتروبراس  ،Petrobasرويال بي إيه أم  ،Royal BAMشتادلر  ،Staedtlerفيديكي ،Veidekke
فولكرويسيلز VolkerWessels
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اإلطار  .1.4ما هو المثال على ذلك؟ االتفاقيات العالمية:
حل النزاع  -جي دي أف سويس ( )GDF Suezو االتحاد الدولي
للبناء واألخشاب ( )BWIو االتحاد الدولي لعمال
الصناعة والتعدين والطاقة ( )IndustriALLو االتحاد الدولي
٢٨
للخدمات العامة ()PSI
في حال وجود شكوى أو انتهاك مزعوم لالتفاقية ،يطبق اإلجراء التالي:
أوال ،يتم تقديم الشكوى إلى إدارة الموقع المحلية .يحق للعمال أن يتم تمثيلهم من
أ)
ً
قبل النقابة؛
ب) في حال لم تتم معالجة الشكوى مع اإلدارة المحلية ،يجب إحالتها إلى النقابة الوطنية
المناسبة التي ستثير المسألة مع الشركة؛
ج) ستتم معالجة أي مخالفات تعذرت معالجتها من خالل المناقشة في مكان العمل أو
على المستوى الوطني من قبل الدول الموقعة على االتفاقية بالتعاون الوثيق مع
الشركات التابعة لالتحادات النقابية العالمية في البلد المعني ،وسوف يتم اإلبالغ
عنها إلى المدير المسؤول الذي سيحرص على تطبيق التدابير التصحيحية في الوقت
المناسب.

 1.20كيف استخدمت النقابات العمالية المبادئ التوجيهية؟

تقدمــت النقابــات العماليــة بيــن العاميــن  2000و  2012بـــ  145شــكوى فــي إطــار المبــادئ
ّ
ً
ّ
ســنويا – أي شــكوى
متعلقــة بالنقابات العمالية
التوجيهيــة .ويشــكل ذلــك معــدل  12شــكوى
ً
شــهريا .تعلقــت معظــم الحــاالت ( )٪ 96بالفصــل الخامــس (الشــغل والعالقات
واحــدة فقــط
ً
كثيــرا الفصل الثاني (المبادئ العامة).
فضال عن ذلك ،اســخدمت النقابات العمالية
المهنيــة).
ً
0
ومنذ صدور التحديث للعام  ،2 11استخدمت النقابات العمالية إلى حد كبير التوصيات الجديدة
بشــأن إجــراء العنايــة الواجبة لتفــادي ومعالجة اآلثار الســلبية (الفصل الثانــي  -المبادئ العامة
والفصل الرابع  -حقوق اإلنسان).
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إحصاءات أساسية

ما هو عدد الحاالت المتعلقة بالنقابات العمالية؟ 145
ً
سنويا؟ 12.4
ما هو متوسط عدد الحاالت
في أية بلدان حصلت
االنتهاكات؟

في أية أعوام تم
التقدم بها؟
2012

2001
2002

 5دول منضمة أخرى

 28دولة غير منضمة

2011
2010

2003

2009

145

56

2008

2004

2005

2007
2006

 23دولة عضو في
منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي

ما هي الفصول التي استخدمتها النقابات العمالية؟
المفاهيم والمبادئ

 9حاالت %6.2/
 41حالة %28.3/

المبادئ العامة
اإلفصاح عن المعلومات
حقوق اإلنسان

 11حالة %7.6/
 5حاالت %3.4/

الشغل والعالقات المهنية
البيئة

 139حالة %95.9/
 8حاالت %5.5/

محاربة الرشوة

 5حاالت %3.4/

مصالح المستهلكين

 5حاالت %3.4/

العلوم والتكنولوجيا ال توجد حاالت %0/
المنافسة
النظام الضريبي

حالة واحدة %0.07/
حالتان %1.4/
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ما هي المسائل التي تمت معالجتها؟
حقوق النقابات العمالية

 97حالة % 66.9 /

إعادة الهيكلة

 42حالة % 29 /

حقوق اإلنسان

 28حالة % 19.3/

معلومات حول أداء الشركات

 28حالة % 19.3/

التهديد بنقل العمليات  /العمال
التنمية المستدامة
العمل القسري
الصحة والسالمة
التمييز
المزودون
المبلغون عن المخالفات
عمالة األطفال
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 23حالة % 15.9/
 16حالة %11 /
 11حالة %6 .7/
 10حاالت % 6.9/
 9حاالت % 6.2/
 8حاالت % 5.5/
 5حاالت % 3.4/
 3حاالت % 2.1/
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الجزء الثاني .فهم مسؤولية
الشركات المتعددة الجنسيات
يحدد الجزء الثاني مسؤوليات الشركات المتعددة الجنسيات في إطار
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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 2.1مسؤولية التقيد بالمبادئ التوجيهية

أوال وقبل كل شــيء ،التقيــد بالمبادئ والمعايير
يتعيــن على الشــركات المتعددة الجنســياتً ،
الــواردة فــي توصيات المبــادئ التوجيهية .وتنطبــق المبادئ والمعاييــر المنصوص عليها في
المبــادئ التوجيهيــة علــى جميــع الهيئــات التي تنــدرج ضمن شــركة متعددة الجنســيات ،وفي
جميــع القطاعــات ،29وفــي كل مكان تــزاول فيه أنشــطتها .30باإلضافة إلى ذلــك ،ينبغي على
الشــركات المتعددة الجنســيات تشجيع قدر اإلمكان شــركاءها التجاريين ،بما في ذلك مزوديها
والمتعاقدين معها من الباطن ،على تطبيق مبادئ السلوك المسؤول المتطابقة مع المبادئ
التوجيهية .31ويشــكّل عدم تقيد الشــركة المتعددة الجنســيات بأي توصيات واردة في المبادئ
ً
خرقا للمبادئ التوجيهية.
التوجيهية

 2.2المسؤولية عن اآلثار السلبية

 2.2.1تفادي اآلثار الضارة ومعالجتها

باإلضافة إلى مسؤولية التقيد بمبادئ ومعايير المبادئ التوجيهية ،تتولى الشركات
المتعددة الجنسيات مسؤولية عامة وهي تفادي ومعالجة ما ُيطلق عليه "اآلثار السلبية"
المشار إليها في المبادئ التوجيهية .ويتعين على الشركات المتعددة
في المجاالت ُ
الجنسيات "معرفة وإثبات" أنها ال تسهم في خلق آثار سلبية وذلك من خالل تطوير
ّ
تسلط الضوء على مخاطر آثار السلبية ،ما يسمح لها
إجراءات مناسبة ("العناية الواجبة")
بمعالجتها .وفي هذا الصدد ،إن عدم اتخاذ الشركات المتعددة الجنسيات إجراءات مناسبة
ً
عجزا
لتفادي اآلثار السلبية التي تتسبب بها ومعالجتها ،من خالل "العناية الواجبة" ،يشكّل
ويعتبر بمثابة خرق للمبادئ التوجيهية.
ُ

اإلطار  2.1ماذا يعني "تفادي اآلثار الضارة ومعالجتها"؟
ُيقصــد باألثــر الضار تأثير ســلبي أو تداعيات ناتجة عن أنشــطة الشــركة (أي اإلجراءات التي
تتخذهــا أو تلــك التــي تغفلهــا .)32ويتطلــب االضطــاع بمســؤولية تفــادي ومعالجــة اآلثار
السلبية في إطار المبادئ التوجيهية من الشركات المتعددة الجنسيات اتخاذ تدابير ("العناية
الواجبة") ضد اآلثار الضارة أو غيرها من اآلثار الســلبية الناتجة عن أنشــطتها .وهي تشــكل
مسؤولية أساسية تنطبق فقط على التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية التي في
حال لم تتقيد الشركة بها ،قد تتسبب بآثار ضارة أو بغيرها من اآلثار السلبية .33وال تنطبق
هذه المســؤولية على التوصيات التي ال ُيحتمل أن تدفع بالشــركات المتعددة الجنســيات
إلــى التســبب في اآلثار الســلبية (مثــل التوصية بأن تقيم الشــركات المتعددة الجنســيات
روابط مع مؤسسات البحث العمومية في البلدان المضيفة.)34

يش ّكل ال
تحول من "دائرة
النفوذ" إلى األثر
كأساس لتحديد
المسؤولية خ ً
برا س ً
ارا بالنسبة
ل
لعمال .قد تخلف
أنشطة الشركات
"آ
ثار
س
لبي
ة"
عل
ى جميع فئات
العمال ،سواء
كانوا موظفين أو
وكالة أو عمال مو
سميين أو عمال
في سالسل
إمدادات وحامل
االمتيازات.
وال
ت
عتمد اآلثار على
نوع عالقة ال
عمل؛ كما أنها ال
تتوقف عن حدود
"بوابة المصنع".
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اإلطار  :2.2المزيد من المسؤولية عن اآلثار السلبية

30

وضعــت األمــم المتحــدة في إطار عملها على صعيد األعمال التجارية وحقوق اإلنســان المبدأ
القائل إن "اآلثار الســلبية" تحدد مســؤولية الشــركة .وأشار المفهوم الجديد إلى أنه ينبغي أال
يكون مســتوى الســيطرة أو "دائرة النفوذ" هو الذي يحدد مســؤولية الشــركة عن احترام حقوق
اإلنســان ،وإنمــا اآلثــار التــي ّ
تخلفهــا .وفــي إطــار خطوة كبيــرة ،لم يشــمل تحديث العــام 2011
للمبــادئ التوجيهيــة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي هذا المبدأ فقط ،بل أنه
وســع نطاقه بحيث شــمل مجاالت السياســات المشــار إليها في المبادئ التوجيهية ،أبعد من
ّ
حقوق اإلنسان.
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 2.2.2ما مدى مسؤولية تجنّ ب اآلثار السلبية والتصدي لها؟

يتعين على الشركات المتعددة الجنسيات تفادي اآلثار السلبية ومعالجة تلك التي تتسبب بها -
في كل مكان تزاول فيه أنشطتها  -بما في ذلك في سالسل اإلمدادات والعالقات المهنية.
ويــؤدي ذلــك إلى توســيع نطاق مســؤولية الشــركات المتعددة الجنســيات في إطــار المبادئ
توقع أن تشــجع الشــركات المتعددة الجنســيات
التوجيهيــة (راجــع اإلطــار  ،)2.3أبعــد مــن مجرد ُّ
الشركاء التجاريين على تطبيق ممارسات تتماشى مع المبادئ التوجيهية (راجع الجزء .)2.1

اإلطار  :2.3ما هو المثال على ذلك؟
٣٦
توسيع نطاق المسؤولية

فــي شــهر أيلــول  /ســبتمبر  ،2012أفادت نقطــة االتصال الوطنية الفرنســية أن مشــاركة
المؤسســات فــي تجــارة القطــن األوزبكي الــذي يتم حصاده مــن خالل تشــغيل األطفال،
ً
يشــكّل
انتهــاكا للمبــادئ التوجيهيــة .ورأت نقطــة االتصــال الوطنيــة أن الشــركة المتعــددة
الجنســيات المحددة في هذه القضية لم تنتهك بذاتها المبادئ التوجيهية ،النها لم تشــتر
أن نقطة االتصال الوطنية ،في إشــارة إلى
القطــن األوزبكــي في الســنوات األخيــرة .إال ّ
األحــكام الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة بشــأن تفادي اآلثــار الســلبية ومعالجتهــا ،ذكّرت
الشــركة المتعددة الجنســيات بمسؤوليتها تجاه سلســلة إمداداتها .وأوصت الشركة بإجراء
"العنايــة الواجبــة" وتقديم تقرير إلى نقطة االتصال الوطنيــة عن التدابير المتخذة لضمان
عدم قيام مزوديها  /شركائها التجاريين المحتملين بتشغيل األطفال لحصاد القطن.

 2.2.3ما هي أنواع اآلثار الســلبية التي يتعين على الشــركات المتعددة الجنســيات
تفاديها ومعالجتها؟

بموجــب المبــادئ التوجيهيــة ،ينبغــي على الشــركات المتعددة الجنســيات تفــادي ومعالجة ما
يلي:

المشار إليها في المبادئ التوجيهية؛
• اآلثار السلبية في المجاالت ُ
• اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان.

المشار إليها في المبادئ التوجيهية
اآلثار السلبية في المجاالت ُ
تحــدد المبــادئ التوجيهيــة (الفصــل الثانــي) المســؤولية العامــة الواقعة على عاتق الشــركات
المتعــددة الجنســيات لتفــادي حدوث تأثيرات ســلبية في المجاالت المشــار إليهــا في المبادئ
التوجيهية واتخاذ التدابير التي تفرضها هذه التأثيرات عند حدوثها .37وتنطبق هذه المســؤولية
العامة على جميع الفصول (بما في ذلك االلشغل والعالقات المهنية) باستثناء تلك المتعلقة
بالعلــوم والتكنولوجيــا (الفصــل التاســع) ،والمنافســة (الفصــل العاشــر) ،والنظــام الضريبــي
(الفصل الحادي عشر).38
 2.2.3.2اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان
تحدد أيضا المبادئ التوجيهية (الفصل الرابع) المسؤولية المحددة الواقعة على كاهل الشركات
المتعــددة الجنســيات والمتمثلــة بضرورة احترام حقوق اإلنســان ،وهذا يعنــي أنه يتعين على
الشــركات المتعــددة الجنســيات تفــادي انتهاك حقــوق اإلنســان الخاصة باآلخريــن ،بمن فيهم
العمــال ،واتخــاذ التدابيــر لمعالجــة اآلثار الســلبية على حقوق اإلنســان التي تتســبب بها (راجع
اإلطــار  .)2.4إن مســؤولية الشــركات فيمــا يتعلــق باحترام حقوق اإلنســان قائمــة بغض النظر
عما إذا كانت الدولة المضيفة قد وقعت على معاهدات بشــأن حقوق اإلنســان أو أنها قادرة
أو راغبة في الوفاء بالتزاماتها على صعيد حقوق اإلنســان ،وتشــمل هذه المســؤولية جميع
ً
دوليا (راجع الصفحة التالية).39
حقوق اإلنسان المعترف بها

اإلطار  :2.4ماذا يعني"أثر ضار بحقوق اإلنسان"؟

٤٠

تحــدد األمــم المتحدة”األثــر الضــار بحقــوق اإلنســان“ على أنه يحــدث "عندما يــؤدي إجراء
معين إلى إزالة أو تقييد قدرة الفرد على التمتع بحقوق اإلنسان".
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مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان

معيار عالمي جديد
إن حقــوق اإلنســان هــي الحقــوق المتأصلــة فــي البشــر
كافة .وهي تنطبق على الجميع بغض النظر عن العرق أو
الدين أو الجنســية أو األصل اإلثني أو الجنس أو اإلعاقة
ً
تقليديــا ،فرضــت الهيكليــة القانونيــة
أو أي وضــع آخــر.
الدولية لمعالجة حقوق اإلنســان واجبات في هذا المجال
علــى الــدول وليــس علــى الهيئــات غيــر الحكوميــة مثــل
الشــركات .وقد بدأ ذلك في التغير في الســبعينيات مع
اعتمــاد المبادئ التوجيهيــة لمنظمة التعاون والتنمية في
الميــدان االقتصــادي الموجهــة إلــى الشــركات المتعــددة
الجنسيات ( ،)1976وإعالن منظمة العمل الدولية الثالثي
للمبــادئ المتعلقــة بالمؤسســات المتعــددة الجنســيات
والسياسة االجتماعية ( .)1977إال أنه لم يتم اعتماد معيار
ّ
متعلــق بحقــوق اإلنســان يحــدد مســؤوليات
عــام دولــي
الشــركات حتــى شــهر حزيــران  /يونيــو مــن العــام ،2011
عندما أقر مجلس األمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق
وتطبق المبادئ التوجيهية إطار
اإلنســان (راجع الجزء ّ .)5.3
األمــم المتحــدة بشــأن "الحمايــة واالحتــرام واالنتصاف"
أوال .واجــب الدولة في حماية
الــذي يتضمــن ثالث ركائــزً :
ً
ثانيــا .مســؤولية الشــركات عــن احترام
حقــوق اإلنســان؛
41
ً
وثالثــا .الوصــول لســبل االنتصــاف .
حقــوق اإلنســان؛
وتشــكّل مســؤولية الشــركات عن احترام حقوق اإلنســان
المعيار العالمي الجديد للســلوك المتوقع من الشركات،
فــي كل المناطــق التــي تــزاول فيــه أنشــطتها .وقــد تــم
إدراج مفاهيمهــا وتوصياتهــا في فصل جديد حول حقوق
اإلنســان ( )IVضمــن تحديــث المبادئ التوجيهيــة لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للعام .2011
ال يمكن للشــركات اختيار بعض الحقوق الحترامها .توضح
المبــادئ التوجيهية أن الشــركات لديها القــدرة على التأثير
ً
ً
دوليــا ،حتى لو
ســلبا علــى جميــع الحقــوق المعتــرف بهــا
أنهــا ،فــي الواقــع ،قــد تضطــر إلــى التركيــز علــى حقوق
اإلنســان التي هي األكثر عرضــة للخطر (في إطار البلدان
أو القطاعــات أو المنتجــات الخاصــة) ،أو التــي تكون فيها
اآلثــار أكثــر حــدة .تشــمل بالتالــي مســؤولية الشــركات
ضــرورة احتــرام جميع حقوق اإلنســان .وتوصــي المبادئ
التوجيهية بأن تحترم الشــركات المتعددة الجنســيات ،كحد
ً
دوليا المنصوص عليها في
أدنــى ،الحقوق المعترف بها
الصكوك العامة التالية:

احترام حقوق اإلنسان هو المعيار الدولي
للسلوك المتوقع من الشركات بغض النظر
عن قدرة و  /أو رغبة الدول في الوفاء
بالتزاماتها في هذا المجال ،وال يسعه أن
يخفف من هذه االلتزامات.
– تعليق على الفصل الرابع ،حقوق اإلنسان،
المبادىء التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات
المتعددة الجنسيات

والمبــادئ الخاصــة بالحقــوق األساســية المنصــوص
عليها في:

• إعالن منظمة العمل الدولية بشــأن المبادئ والحقوق
األساسية في العمل ()1998؛
ً
أيضــا علــى أنــه فــي حــال
وشــددت المبــادئ التوجيهيــة
كانــت الشــركات تتســبب بآثــار ســلبية علــى األفــراد أو
األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى فئــات محددة – النســاء؛
واألطفــال؛ والعمــال المهاجرين وعائالتهم؛ واألشــخاص
المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية؛
واألشخاص المعوقين؛ والسكان األصليين – يجب عليها
النظــر فــي اعتماد معاييــر متخصصة أخرى تحــدد حقوقها
ً
دوليا وهي:42
الخاصة المعترف بها
• اتفاقيـــة القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد المرأة
()1979؛
• اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل ()1989؛
• االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق جميـــع العمـــال
المهاجرين وأفراد أسرهم ()1990؛
• إعالن بشـــأن حقوق األشـــخاص المنتمين إلى أقليات
قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية ()1992؛
• اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ()2006؛

• إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
(.)2007

• اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ()1948؛

• العهـــد الدولي الخـــاص بالحقوق المدنية والسياســـية
()1966؛
• العهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق االقتصاديـــة
واالجتماعية والثقافية ()1966
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 2.2.4كيف تشارك الشركات المتعددة الجنسيات في اآلثار السلبية؟

تحدد المبادئ التوجيهية ثالث طرق يمكن من خاللها للشركات المتعددة الجنسيات أن تشارك
في إحداث آثار سلبية:

أ .التسبب بها :قد تتسبب الشركات بآثار سلبية من خالل أنشطتها ،بما في ذلك ضمن
43
سلسلة إمداداتها (مثل عقود االمتياز أو اتفاقيات الترخيص أو التعاقد من الباطن)؛

ب .المساهمة فيها :يمكن للشركات المساهمة في إحداث أثر سلبي ،من خالل أنشطتها
الخاصة ،بما في ذلك ضمن سلسلة إمداداتها (مثل عقود االمتياز أو اتفاقيات الترخيص
أو التعاقد من الباطن)؛
ً
ً
مرتبطا بأنشطة الشركة المتعددة الجنسيات أو
أخيرا قد يكون األثر السلبي
ج) االرتباط بها:
ً
نظرا لوجود عالقة أعمال (شركاء تجاريين ،منشآت تنتمي إلى سلسلة
منتجاتها أو خدماتها
44
اإلمدادات وأي منشأة أخرى حكومية أو غير حكومية).

 2.2.5ما هي اإلجراءات التي يجب أن تتخذها الشــركات المتعددة الجنســيات لتجنب
ومعالجة اآلثار السلبية؟

تعتمــد اإلجــراءات التــي يجب أن تتخذها الشــركات المتعددة الجنســيات لتفــادي ومعالجة اآلثار
السلبية على مدى مشاركتها فيها:

أ .وضع حد لها وتجنبها ومعالجتها :في حال تسببت الشركة المتعددة الجنسيات أو قد تتسبب
بآثار سلبية ،يجب أن تتخذ إجراءات لوضع حد لهذه اآلثار في حال كانت قد سبق وحدثت،
أو منع اآلثار السلبية قبل وقوعها .واألهم من ذلك ،ينبغي أن "تعالج" ("إصالح") اآلثار
السلبية الفعلية (راجع الجزء )2.2.6؛
ب .وضع حد لها وتجنبها ومعالجتها واستخدام النفوذ :في حال ساهمت الشركة المتعددة
الجنسيات أو قد تسهم في أثر سلبي ،يجب أن تتخذ إجراءات لوقف مساهمتها في
إحداث األثر السلبي في حال كان قد سبق وحدث ،أو تجنّ ب مساهمتها في األثر السلبي
ً
أيضا أن تستخدم كل ما لديها من سلطة ("النفوذ") بحيث تدفع
قبل حدوثه .ويتعين
الهيئات األخرى إلى تغيير ممارساتها الضارة "لتخفيف" ("تخفيض") أو منع آثارها ضارة.
يجب على الشركة المتعددة الجنسيات "معالجة" مساهمتها في اآلثار ضارة الفعلية؛

ً
مرتبطا بأنشطة الشركة
ج .استخدام النفوذ :في حال كان األثر الضار الفعلي أو المحتمل
ً
نظرا لوجود عالقة أعمال ،يجب على الشركة
المتعددة الجنسيات أو بمنتجاتها أو خدماتها
المتعددة الجنسيات استخدام "نفوذها" بحيث تدفع الهيئة األخرى إلى تغيير ممارساتها
الضارة بغية "التخفيف من" أو "منع" األثر الضار.

وذ التي تمارسها
إن النف
عددة الجنسيات
شركة مت
ك تجاري ال تؤثر
على شري
سؤولية الشركة
على م
جة اآلثار السلبية.
لمعال
ألثر هو الذي يحدد
فا
مسؤوليتها.

الرسم  :2.1المسؤولية عن اآلثار السلبية

المسؤولية عن
اآلثار السلبية

مرتبطة بأثر سلبي من خالل
أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها
ً
نظرا لوجود عالقة أعمال

استخدام النفوذ
من أجل تغيير الممارسات الضارة من
قبل الشركاء التجاريين بغية التخفيف
من اآلثار السلبية أو تجنبها

المساهمة

التسبب

في إحداث أثر سلبي

بإحداث أثر سلبي

وضع حد لآلثار السلبية أو تجنبها
من خالل تغيير الممارسات الضارة
ومعالجة اآلثار الفعلية
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الجدول  :2.2فهم المسؤولية عن اآلثار السلبية
المثال؟

التجربة؟

االستجابة؟

كيفية المشاركة

إجراء حملة مناهضة
للنقابات في الشركة
المتعددة الجنسيات.

الشركة المتعددة
الجنسيات قادرة على
وضع حد لكل اآلثار
السلبية أو تفاديها من
خالل تغيير ممارساتها
المناهضة للنقابات.

اآلثار الفعلية
وضع حد للممارسات الضارة :وقف جميع الممارسات الضارة التي تتعارض مع حقوق
العمال في تشكيل نقابات أو االنضمام إليها.
المعالجة31:
	ضمان حرية نقابات العمال في تشكيل النقابات واالنضمام إليها في جو خالمن المضايقات واالنتقام والتخويف؛
	اتفاقيات بشأن إمكانية االنضمام إلى النقابات.اآلثار المحتملة
تفادي حدوث االثار:
	وضع ونشر سياسة التزام عامة بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعيةموقعة من قبل أعلى مستوى في اإلدارة؛
	إجراء عناية واجبة مستمرة في مجال حقوق اإلنسان تشمل العمال والنقاباتالعمالية؛
	توفير الحق في ضمانات تكوين النقابات؛	-توعية اإلدارة حول الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.

 .2أ .المساهمة في إحداث أثر
32
سلبي

العمل اإللزامي ولساعات
إضافية بشكل مفرط في
يزود أجهزة إلكترونية
مصنع ّ
ألكثر من شركة واحدة
متعددة الجنسيات (عالمة
تجارية) ،من دون دفع
األجور القانونية للعمل
لساعات إضافية.

تستطيع الشركة
المتعددة الجنسيات
أن توقف أو تضع ً
حدا
لبعض اآلثار السلبية
وليس كلها من خالل
تغيير ممارساتها الخاصة.

اآلثار الفعلية
وضع حد للممارسات الضارة :وقف جميع الممارسات الضارة على صعيد عمليات
الشراء.
المعالجة:
	دفع األجور المستحقة لقاء العمل غير القانوني لساعات إضافية بأجر متدن؛	تخفيض ساعات العمل؛	منح استراحات منتظمة.استخدام النفوذ والسعي إلى زيادتها:
المزود غير ممارساته التي تساهم في العمل
	استخدام النفوذ للتأكد من أنّ
اإللزامي لساعات إضافية؛
ً
أيضا مع شركات أخرى لزيادة النفوذ والمساهمة في ضمان تغيير
	التعاونممارساتها على صعيد عمليات الشراء.
اآلثار المحتملة
تفادي حدوث اآلثار:
	نشر بيان سياسة بشأن حقوق اإلنسان؛	ترسيخ االلتزامات بحقوق اإلنسان في السياسات واإلجراءات بما في ذلكالممارسات المتعلقة بعمليات الشراء؛
	إجراء العناية الواجبة بحقوق اإلنسان بالتعاون مع العمال والنقابات؛	-إيجاد حل لمعدالت األجور المتدنية  /دعم الحد األدنى لألجور.

.2ب .مرتبطة بإحداث أثر سلبي
من خالل أنشطتها ومنتجاتها
ً
نظرا لوجود عالقة
وخدماتها
أعمال.

صندوق تقاعد مع
مساهمة األقلية في
الشركة المتعددة الجنسيات
التي تشارك في نشاط
مناهض للنقابات.

ال يسبب وال يساهم
صندوق التقاعد في
النشاط المناهض
للنقابات ولكنه يرتبط به
من خالل عالقة عمل.

استخدام النفوذ والسعي إلى زيادته:
تغير الشركة المتعددة الجنسيات ممارساتها الضارة
	استخدام النفوذ لكي ّوتوقف التدخل في حقوق العمال في تشكيل نقابات عمال أو االنضمام إليها؛
	النظر في سحب االستثمار في حال لم تغير الشركة المتعددة الجنسياتسلوكها.

 .1العمليات الخاصة :آثار مباشرة
 .1أ .التسبب بإحداث أثر سلبي

 .2سلسلة اإلمدادات وعالقات األعمال :آثار غير مباشرة

مبادئ التوجيهية

تشرح ال
المساهمة في
أن
ث األثر السلبي
إحدا
التسبب به ،أو
يعني
له أو تحفيز هيئة
تسهي
ى التسبب به،
أخرى عل
مل المساهمات
وال تش
الطفيفة.

اإلطار  :2.5ماذا يعني "االنتصاف"؟

٤٧

يقصــد بالمعالجــة واالنتصــاف "عمليات معالجــة اآلثار الضارة والنتائــج الموضوعية التي يمكن
من خاللها مواجهة األثر الضار أو التعويض عنه.

 2.2.6مــا هــي مســؤولية الشــركات المتعــددة الجنســيات فــي مــا يتعلــق بتوفير
المعالجة واالنتصاف؟

تشــير المعالجــة واالنتصــاف إلى العمليات توفيــر المعالجة واالصالح لآلثــار الضارة باإلضافة
إلى التدابير اإلصالحية (راجع اإلطار  .)2.5وفي إطار المبادئ التوجيهية ،ينبغي على الشركات
المتعددة الجنســيات أن تضع آليات مشــروعة ٤٨أو تشــترك فيها من أجل معالجة اآلثار الفعلية
٤٩
التي تسببت لها أو ساهمت فيها.

تشمل إجراءات المعالجة واالنصاف الممكنة آليات االعتراض على المستوى التنفيذي تضعها
الشركات من أجل تسهيل الحوار  /التواصل مع األفراد  /المجموعات التي قد تتعرض للضرر،
فيمــا يتعلــق باآلثــار الســلبية علــى حقوق اإلنســان .وينبغي أن تكــون آليات تقديم الشــكاوى
شرعية وشفافة ،سهل الوصول إليها ،يمكن التنبؤ بها ،ومنصفة .٥٠وتشدد المبادئ التوجيهية
على أنه ال ينبغي استغالل آليات االعتراض المتاحة داخل الشركة لتقويض دور النقابات في
٥١
تسوية منازعات الشغل.
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تشمل التدابير اإلصالحية االعتذار والتعويض المالي أو غير المالي ،أو األوامر الزجرية لضمان
ً
علما بأن المبادئ التوجيهية ال تأتي على ذكرها (راجع اإلطار .)2.6
عدم تكرار اآلثار السلبية،

اإلطار  :2.6ما هو المثال على ذلك؟ "المعالجة واإلصالح"

٥٢

تشمل أشكال التدابير اإلصالحية المحتملة:
• اإلعتذار
• إعادة الحق إلى نصابه
• إعادة التأهيل
• التعويض المالي أو غير المالي

• العقوبات (سوا أكانت جنائية أم إدارية ،مثل الغرامات)
• منع الضرر من خالل األوامر الزجرية أو ضمانات عدم التكرار على سبيل المثال.

 2.2.7ما هي مســؤولية الشــركات المتعددة الجنســيات في ما يتعلق باســتخدام
النفوذ؟

في حال كانت الشــركة المتعددة الجنســيات تســاهم في إحداث أثر ســلبي ،أو في حال كانت
ً
نظرا لوجــود عالقة أعمال ،يتعين على الشــركة
أنشــطتها أو منتجاتهــا أو خدماتهــا بأثــر ســلبي
المتعددة الجنســيات اســتخدام ســلطتها " -النفوذ" – لضمان تغيير الهيئة األخرى لممارساتها
الضارة بغية الحد من حجم اآلثار السلبية أو خطر التسبب بها " -التخفيف" (راجع اإلطارين 2.7
و.)2.8
تعتــرف المبــادئ التوجيهيــة بــأن مســتوى النفوذ الــذي تتمتع به الشــركة المتعددة الجنســيات
53
ً
وفقا للعوامل التالية:
يختلف
• خصائص المنتجات؛
• عدد المزودين؛
• بنية سلسلة اإلمدادات؛
• اتفاقات تعاقدية؛
ً
منتجا أو خدمة ال
• درجة أهمية المزود  /الشريك التجاري بالنسبة للشركة (سواء كان يزود
يوجد بديل معقول له).

 2.2.8كيف يجب على الشــركات المتعددة الجنسيات االستجابة لآلثار السلبية التي
يتسبب بها الشركاء التجاريون؟

ً
أيضا بأن االســتجابة الفعلية من قبل الشــركة المتعددة الجنســيات
تعترف المبادئ التوجيهية
لآلثــار الســلبية التي يتســبب بها الشــركاء التجاريــون ،حتى في حال أنهت العالقة ،ســتختلف
ً
وفقا لـ:
• حجم "نفوذها"؛
• خطورة اآلثار السلبية واحتمال وقوعها؛
• درجة أهمية المزود بالنسبة للشركة؛

٥٤

• اآلثار السلبية المحتملة لقرار فك االرتباط ،٥٥على المستويين االجتماعي (بما في ذلك
حقوق اإلنسان) واالقتصادي.
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إن االســتجابات المناســبة من قبل الشــركات المتعددة الجنســيات لآلثار الســلبية الناجمة عن
ّ
ومفصلة في
أنشطة الشركاء التجاريين الواردة في المبادئ التوجيهية محددة في الرسم 2.3
ّ
الرسم .٥٦ 2.4

الرسم  :2.3فهم النفوذ والتخفيف من حدة اآلثار
المسؤولية عن
اآلثار السلبية

التوجيهية على
تنطبق المبادئ
عددة الجنسيات
الشركات المت
طاعات االقتصاد
في جميع ق
القطاع المالي.
بما في ذلك
نه يتوجب على
وهذا يعني أ
ت المالية ،مثل
المؤسسا
تقاعد ،استخدام
صناديق ال
تعالج الشركات،
نفوذها لكي
ستثمر فيها ،اآلثار
التي ت
ية الناجمة عنها.
السلب

مواصلة العالقة مع الشريك التجاري
خالل كامل الفترة التي تبذل فيها الجهود
للتخفيف من المخاطر

مرتبطة بآثر سلبي من خالل أنشطتها
ً
نظرا لوجود عالقة
أو منتجاتها أو خدماتها
أعمال.

تعليق العالقة مع الشريك التجاري خالل
الفترة التي تبذل فيها الجهود للتخفيف
من المخاطر

استخدام النفوذ
من أجل تغيير الممارسات الضارة للشركاء
التجاريين بغية الخفيف من اآلثار السلبية
أو تفاديها

فك االرتباط/قطع العالقة مع الشريك التجاري
سواء بعد فشل الجهود المبذولة للتخفيف
من المخاطر أو ألن الشركة تؤمن بعدم إمكانية
التخفيف ،مع األخذ بعين اإلعتبار اآلثار السلبية
المحتملة لقرار فك االرتباط ،على المستويين
االجتماعي واالقتصادي.

الرسم  :2.4معالجة اآلثار السلبية التي يتسبب بها الشركاء
57
التجاريون
التمتع بالنفوذ
عالقة تجارية
حاسمة

ألف
•	تخفيف خطر استمرار/تكرار األثر
السلبي

باء
•	السعي إلى زيادة النفوذ
•	السعي في حالة النجاح إلى تخفيف
حدة خطر استمرار /تكرار األثر السلبي
•	في حالة عدم النجاح ،النظر في قطع
العالقة مع األخذ بعين اإلعتبار:
 )1اآلثار السلبية المحتملة لقرار فك
االرتباط ،على المستويين االجتماعي
واالقتصادي.
 )2خطورة اآلثار السلبية

جيم
•	محاولة تخفيف حدة خطر
استمرار /تكرار األثر السلبي
•	في حالة عدم النجاح ،تتخذ
خطوات لقطع العالقة مع األخذ
بعين اإلعتبار اآلثار السلبية
المحتملة لقرار فك االرتباط،
على المستويين االجتماعي
واالقتصادي.

دال
•	تقييم الخيارات المعقولة لزيادة القدرة
على تخفيف حدة خطر استمرار /تكرار
االنتهاكات
•	إذا تعذر ذلك أو إذا لم يحالفه النجاح،
ينبغي النظر في قطع العالقة

•	في حالة عدم النجاح

عالقة العمل
غير المهمة

20

غياب النفوذ

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

دليل النقابات العمالية

اإلطار  :2.7ماذا يعني "النفوذ"؟

٥٨

ً
نفــوذا عندمــا تكون لدى شــركة مــا القدرة علــى تغيير المماســرات الضارة
يعتبــر أن هنــاك
للهيئة المسؤولية عن األضرار (حقوق اإلنسان).

اإلطار  :2.8ماذا يعني "التخفيف"؟

٥٩

اآلثار السلبية الفعلية :يشير "التخفيف" إلى اإلجراءات المتخذة للحد من حجم األثر الضار
الفعلي (حقوق اإلنسان) وأي آثار متبقية تتطلب معاجلة بعد ذلك.
اآلثار الســلبية المحتملة :يشــير "التخفيف من المخاطر" إلى اإلجراءات المتخذة لتقليص
معين (بحقوق اإلنسان).
احتماالت حدوث أثر ضار
ّ

اإلطار  :2.9ماذا تعني "العناية الواجبة"؟

٦٠

تحــدد المبــادئ التوجيهية العناية الواجبة على أنهــا "العملية التي لكونها جزءا ًمن أنظمتها
الخاصة باتخاذ القرارات وإدارة المخاطر ،تمكن الشــركات من تحديد اآلثار الســلبية الحقيقية
أو المحتملة ألنشطتها وتجنبها والتخفيف منها ومن تقديم تقارير عن كيفية معالجتها".

 2.2.9ما هي مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات عن إجراء العناية الواجبة؟

في إطار المبادئ التوجيهية ،ينبغي على الشــركات المتعددة الجنســيات إجراء العناية الواجبة
من أجل تلبية مسؤولياتها المتمثلة بتفادي ومعالجة ما يلي:
-

اآلثار السلبية في المجاالت المشار إليها في المبادئ التوجيهية؛

-

اآلثار الضارة بحقوق اإلنسان.

 2.2.9.1العناية الواجبة فيما يتعلق باآلثار الســلبية في المجاالت المشــار إليها في المبادئ
التوجيهية
يحــدد الفصــل الثاني (المبادئ العامة) مســؤولية الشــركات المتعددة الجنســيات عن "معرفة
وإثبــات" أنهــا تفــي بواجبهــا بتفادي اآلثار الســلبية في المجاالت المشــار إليهــا في المبادئ
التوجيهيــة ومعالجــة اآلثار الســلبية التي تســهم فيها .هــذا يعني تطوير إجــراء إلدارة المخاطر
يجمع المعلومات الالزمة لتقييم خطر اآلثار السلبية التي تحدث ،وتحديد اآلثار السلبية الفعلية
التــي حدثــت ،وتقديــم التقارير عن كيفية معالجتها .ويســمى هذا اإلجراء بـــ "العناية الواجبة"
٦١
(راجع اإلطار .)2.9
 2.2.9.2العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
يحدد الفصل الرابع (حقوق اإلنســان) المســؤولية المحددة للشــركات المتعددة الجنسيات في
إبــداء "الحــرص المعقول ٦٢إزاء حقوق اإلنســان" كجزء من مســؤوليتها لتفــادي ومعالجة اآلثار
الضــارة بحقــوق اإلنســان .وتحــدد المبــادئ التوجيهيــة الخطــوات الرئيســية التي يجــب اتخاذها
فــي العنايــة الواجبــة بحقوق اإلنســان (راجــع اإلطار  .)2.10يشــرح الجــدول  2.5بالتفصيل هذه
الخطوات.

ينبغ
ي أن تركز العناية
الو
اج
بة
ف
ي إطار المبادئ
الت
وج
يه
ية
عل
ى
مخاطر
أنش
طة
ال
مؤ
س
سة
على
المجتمع  -وا
لبيئة والجماعات
وذوي ال
حقوق والعمال
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اإلطارية الدولية
تؤدي االتفاقات
فاقات العالمية
 /العالمية  -االت
شأنها االتحادات
التي تتفاوض ب
لمية والشركات
النقابية العا
سيات  -دوراً في
المتعددة الجن
عناية الواجبة من
جميع مراحل ال
صدر للمعلومات
خالل توفير م
سلبية ،ووسيلة
عن اآلثار ال
ت ،وآلية لمعالجة
لتتبع االستجابا
هذه اآلثار.

إطار  :2.10ماذا تعني "العناية الواجبة بحقوق اإلنسان"؟

٦٣

تحــدد المبــادئ التوجيهية العناية الواجبة بحقوق اإلنســان على أنهــا " تقييم اآلثار الفعلية
واالحتمالية على حقوق اإلنســان ودمج النتائج واتخاذ التدابير المناســبة وتتبع االســتجابات
والتعريف باإلجراءات المتخذة للتصدي لهذه اآلثار".

الجدول  :2.5فهم العناية الواجبة بحقوق اإلنسان

٦٤

مالحظات اللجنة االستشارية للنقابات
العمالية

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
النطاق :ما الذي يحدد نطاق
العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان؟

تحديد اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان التي:
•	تتسبب بها الشركة المتعددة الجنسيات
•	تسهم فيها الشركة المتعددة الجنسيات
•	ترتبط بأنشطة الشركة المتعددة الجنسيات أو بمنتجاتها أو
ً
نظرا لوجود عالقة أعمال
خدماتها

راجع األجزاء  2.2.5-2.2.4من هذا الدليل

المستوى :ما الذي يحدد
مستوى العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان؟

•	خطورة اآلثار السلبية الفعلية والمحتملة
•	طبيعة وسياق األنشطة (البلد أو المنطقة أو القطاع أو
المنتج).
•	حجم الشركة

يجب أن يعتمد مستوى العناية الواجبة على خطورة
اآلثار السلبية.

الخصائص :ما هي
خصائص العناية الواجبة
بحقوق اإلنسان؟

•	تركز على مخاطر أنشطة الشركة التي تطال أصحاب الحقوق،
وليس الشركة

يشمل أصحاب الحقوق العمال
تتغير مخاطر اآلثار السلبية مع مرور الوقت لذلك
يجب أن تكون العناية الواجبة جارية.

•	جارية

٦٥

•	تشمل أصحاب المصلحة

الخطوات :ما هي
الخطوات المتبعة في
مجال العناية الواجبة بحقوق
اإلنسان؟

ينبغي أن تشمل العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
مباشرة األفراد المحتمل تضررهم وممثليهم
الشرعيين ،٦٦بمن فيهم العمال ونقاباتهم.
يجب أن تحظى االلتزامات بحقوق اإلنسان بموافقة
أعلى مستوى ممكن في الشركة ،وينبغي أن
يعدها متخصصون من داخل الشركة أو من خارجها،
٦٨
وأن يتم اإلعالن عنها داخليا وخارجيا

	١انتهاج سياسة تعكس االلتزام باحترام حقوق اإلنسان

٦٧

	٢التعبير عن اإلتزام باحترام حقوق اإلنسان من خالل تصريح

٦٩

يجب أن يترجم االلتزام بحقوق اإلنسان إلى
سياسات وإجراءات عملية يطبقها أعلى مستوى
ممكن في الشركة.

	٣تقييم اآلثار الفعلية والمحتملة على حقوق اإلنسان.

٧٠
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	٤دمج النتائج واتخاذ التدابير المناسبة لتفادي هذه اآلثار
ومعالجتها.

يجب إسناد المسؤولية ووضع عمليات صنع
القرارات .٧١يحدد الرسمان  2.3و 2.4االستجابات
المحتملة لآلثار السلبية الناجمة عن الشركاء
التجاريين.

	٥معالجة اآلثار الفعلية ،في حال تسببت الشركة المتعددة
الجنسيات بها أو ساهمت فيها.

يتعين على الشركة المتعددة الجنسيات معالجة اآلثار
السلبية الفعلية ،إما بنفسها أو بالتعاون مع الجهات
الفاعلة األخرى.
(راجع الجزء .)2.2.6

	٦تتبع إجراءات التصدي

يتطلب تتبع إجراءات التصدي تطوير مؤشرات
واالستناد إلى تعليقات أصحاب المصلحة
٧٢
المتضررين.

	٧التعريف باإلجراءات المتخذة للتصدي لهذه اآلثار.

يجب أن تكون المعلومات ذات شكل وتواتر ويسهل
٧٣
وصول الجمهور المستهدف إليها.
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 2.3المسؤولية تجاه العمال

تشــير توصيــات المبــادئ التوجيهيــة إلى فئات مختلفــة من العمال ('موظــف'' ،عمال'' ،عمال
موظفيــن مــن قبــل') مما يعني أن مســألة إذا مــا كانت مجموعة معينة من العمال مشــمولة
ضمن المبادئ التوجيهية ســتعتمد على التوصية المعينة .بشــكل عام ،تنطبق التوصيات إما
على "جميع العمال" أو على العمال الذين ُيعتبرون على أنهم "في عالقة عمل مع الشــركة
المتعددة الجنسيات" ،بما في ذلك العمال المؤقتين والمتعاقدين (راجع اإلطار .)2.11

إال أن مســؤولية الشــركات المتعددة الجنســيات عن تفادي التسبب بآثار سلبية (في المجاالت
ً
أيضا لتشــمل مســؤولية
المشــار إليهــا فــي المبــادئ التوجيهيــة) ومعالجتها أينما تحدث تمتد
ّ
الشــركة تجاه العمال في سلســلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى (فيما يتعلق بالتوصيات
التي تنطوي على احتمال تســبب شــركة متعددة الجنســيات بآثار ســلبية) ،بما في ذلك عقود
االمتياز أو اتفاقيات الترخيص أو التعاقد من الباطن ،74باإلضافة إلى الشــركاء التجاريين 75من
والموســعة للشــركات المتعددة
الدول وغير الدول .يوجز الرســم  2.6هذه المســؤولية الجديدة
ّ
الجنسيات تجاه العمال في إطار المبادئ التوجيهية.

اإلطار  :2.11المزيد من المعلومات عن المسؤولية تجاه العمال:
العمل غير المباشر

يشــير الفصــل الخامس (الشــغل والعالقات المهنيــة) إلى "العمال المســتخدمين لدى
المنشــأة المتعــددة الجنســيات" و"العمــال فــي عملهــم ."٧٦يوضــح التعليــق أن هــذه
المصطلحــات تشــير إلــى العمــال الذيــن "تجمعهــم عالقــة عمــل مــع شــركات متعددة
الجنســيات ."٧٧وســتجد الشــركات التــي "ترغــب فــي فهم نطــاق مســؤوليتها بموجب
الفصــل الخامــس" إرشــادات مهمة لتحديد وجــود عالقة عمل واردة فــي التوصية رقم
 198لمنظمة العمل الدولية لعام  ،٧٨2006أال وهي:
ً
وفقا لتعليمات وتحت إدارة طرف آخر؛ أو يشمل إدماج
( 13أ)واقع أن العمل :يتم تنفيذه
ً
أساسا لصالح شخص آخر؛
العامل في تنظيم الشركة؛ويتم تنفيذه بشكل منفرد أو
ً
شخصيا؛ أو يتم تنفيذه في ساعات العمل المحددة
أو يجب إنجازه من قبل العامل
أو فــي مــكان العمــل المحــدد أو الموافــق عليــه من قبــل الطرف الذي يطلــب إنجاز
العمل؛ أو له مدة معينة واستمرارية محددة؛ ويتطلب توفر العامل؛ أو ينطوي على
توفير األدوات والمواد واآلالت من قبل الطرف الذي يطلب تنفيذ العمل؛
(ب)الدفــع الــدوري ألجــر العامــل؛ واقــع أن هــذا األجــر يشــكل مصــدر الدخــل الوحيــد أو
الرئيسي للعامل؛ أو توفير الدفع ً
عينا ،مثل الطعام أو السكن أو النقل؛ أو االعتراف
تحمل الطرف الذي
باالســتحقاقات مثل الراحة األســبوعية والعطالت الســنوية؛ أو ُّ
يطلــب إنجــاز العمــل تكاليف ســفر العامل من أجــل تنفيذ العمل؛ أو غيــاب المخاطر
المالية التي يتعرض لها العامل.
ً
أيضــا التعليق على الفصل الخامس أنه من المتوقع أن "تتجنب الشــركات المتعددة
يفيــد
٧٩
الجنسيات تشجيع أو تحفيز عالقات العمل المستترة أو المشاركة فيها".
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الجدول  :2.6أي عمال؟
التوصيات الرئيسية التي تغطي العمال

مدى مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات تجاه العمال
0

التوصية

اآلثار السلبية

الموظفون

ً
سلبا جراء
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
التمييز في ممارسات التوظيف والترقية ،وقد تسببت به
شركة متعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو أنها مرتبطة
به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل
82
األخرى

ً
تماما السياسات التي
أ 8.العمل على جعل العمال الذين توظفهم يدركون
ً
خصوصا
وضعتها وتشجعهم على االلتزام بها مع نشرها بالشكل الالئق،
عن طريق برامج التكوين.

العمال الذين تجمعهم عالقة عمل مع
شركات متعددة الجنسيات بمن فيهم
العمال المتعاقدين والمؤقتين على
النحو المحدد في التوصية رقم 198
لمنظمة العمل الدولية (راجع اإلطار
.)2.11

ً
سلبا جراء عدم
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
نشر السياسات وتوفير التكوين بشأنها (على سبيل المثال
حقوق اإلنسان والصحة والسالمة) ،وقد تسببت به شركة
المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه في أو أنها مرتبطة
به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل
األخرى.

أ 9.تمتنع عن القيام بأي إجراء تمييزي أو تأديبي ضد العمال الذين يقومون،
بحسن نية ،بإخبار اإلدارة أو ،عند االقتضاء ،السلطات العمومية المختصة،
بمعلومات عن الممارسات التي تتعارض مع القانون أو المبادئ التوجيهية
أو سياسات الشركات.

العمال

ً
سلبا جراء عدم
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
إخبار اإلدارة عن تلك الممارسات ،وقد تسببت به شركة
المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما
في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

8

الفصل الثاني :المبادئ العامة
أ 4.تشجيع تكوين رأسمال البشري ،خاصة بإحداث فرص للشغل وتسهيل
تكوين العاملين.

(يوضح التعليق أن هذه التوصية تشمل التكوين والتنمية المهنية وكذلك
ً
علما بأن الجزء األخير
"مفهوم عدم التمييز" في مجال التوظيف والترقية،
فقط قد ينطوي على مشاركة الشركات المتعددة الجنسيات في اآلثار
81
السلبية).

الفصل الخامس :الشغل والعالقات المهنية
 .1أ) احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة المتعددة الجنسيات في
تأسيس نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم أو االنخراط فيها.

العمال الذين تجمعهم عالقة عمل مع
شركات متعددة الجنسيات بمن فيهم
العمال المتعاقدين والمؤقتين على
النحو المحدد في التوصية رقم 198
لمنظمة العمل الدولية (راجع اإلطار
.)2.11

ً
سلبا جراء
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
التعدي على حقهم في تأسيس أو االنضمام إلى نقابات
والحق في المفاوضة الجماعية ،وقد تسببت به الشركة
المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما
في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .1ج) اإلسهام في اإللغاء الفعلي لعمل األطفال واتخاذ تدابير فورية
وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها.

ً
سلبا
أي طفل من المحتمل أن يتأثر
بالجهود الرامية إلى القضاء بشكل
فعال على عمالة األطفال.

كل أشكال عمل األطفال الذي تسببت به شركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به.

 .1ب) احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة المتعددة الجنسيات
في تكليف نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم لتمثيلهم أثناء
المفاوضات الجماعية والشروع في مفاوضات.

(يوضح التعليق أن هذه التوصية تغطي الدور اإليجابي الذي يمكن أن تلعبه
الشركات المتعددة الجنسيات في معالجة األسباب الجذرية للفقر ورفع
ً
علما بأن ذلك يتجاوز نطاق تجنب ومعالجة اآلثار
مستوى تعليم األطفال،
السلبية).
 .1د) اإلسهام في القضاء على جميع أشكال العمل القسري أو اإللزامي،
واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع اللجوء إلى العمل القسري أو اإللزامي في
إطار أنشطتها.

ً
سلبا
أي عامل من المحتمل أن يتأثر
بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع
أشكال العمل القسري أو اإللزامي،
بما في ذلك في إطار أنشطتها.

ً
سلبا بالعمل
كل العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
القسري أو اإللزامي وقد تسببت به الشركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو أنها مرتبطة به.

 .1ه) أن تسترشد ،في أنشطتها ،بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في
المعاملة أثناء العمل ،وعدم ممارسة التمييز تجاه العمال من حيث العمل أو
المهنة ألسباب مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي
أو المنحدر القومي أو االجتماعي أو أي ظرف آخر...

العمال

ً
سلبا بالتعدي على
جميع العمال الذين المحتمل أنهم تأثروا
حقهم في عدم التمييز ،وقد تسببت به شركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك
في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .2أ) توفير الوسائل الضرورية لممثلي العمال لمساعدتهم على إبرام
اتفاقيات جماعية فعالة.

العمال

ً
سلبا بالتعدي
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
على حقهم في المفاوضة الجماعية نتيجة عدم توفير
الوسائل الضرورية ،وقد تسببت به شركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك
في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .2ب) تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الالزمة إلجراء مفاوضات بناءة
بخصوص ظروف التشغيل.

العمال

ً
سلبا بالتعدي
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
على حقهم في المفاوضة الجماعية نتيجة نقص
المعلومات ،وقد تسببت به شركة المتعددة الجنسيات أو
ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة
اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .2ج) منح العمال وكذلك ممثليهم المعلومات التي تمكنهم من تكوين
صورة صحيحة ودقيقة عن أنشطة المنشأة وأدائها ،أو عن الشركة ككل ،عند
االقتضاء.

العمال

ً
سلبا جراء عدم
كل العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
توفير المعلومات الكافية عن أداء الشركة ،وقد تسببت به
شركة المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة
به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل
األخرى.

 .3تشجيع المشاورات والتعاون بين أرباب العمل والعمال وممثليهم بشأن
المسائل ذات االهتمام المشترك.

العمال

ً
سلبا بسبب
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم التمكّن من التشاور بشأن المسائل ذات االهتمام
المشترك ،وقد تسببت به شركة المتعددة الجنسيات أو
ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة
اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .4أ) احترام معايير ال تقل أفضلية عن تلك التي يعتمدها أرباب العمل
المماثلون في البلد المضيف في مجال التشغيل وعالقات العمل.

العمال

ً
سلبا جراء
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم احترام معايير ال تقل أفضلية عن تلك التي يعتمدها
أرباب العمل المماثلون في البلد المضيف في مجال
التشغيل وعالقات العمل ،وقد تسببت به شركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو أنها مرتبطة به ،بما في ذلك
في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.
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التوصيات الرئيسية التي تغطي العمال

مدى مسؤولية الشركات المتعددة الجنسيات تجاه العمال
0

التوصية

اآلثار السلبية

 .4ب) ينبغي للشركات المتعددة الجنسيات عندما تعمل في بلدان نامية قد
ال يوجد بها أرباب عمل مماثلين ،أن تمنح أفضل األجور والمزايا والظروف
الممكنة في إطار السياسات العمومية .وينبغي أن تتناسب تلك األجور
والمزايا والظروف مع الوضعية االقتصادية للشركة ،لكنها ينبغي أن تكون
على األقل كافية لتلبية االحتياجات األساسية للعمال وأسرهم.

العمال

ً
سلبا بسبب
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم دفع أجور كافية لتلبية االحتياجات األساسية للعمال
وأسرهم ،وقد تسببت به شركة المتعددة الجنسيات أو
ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة
اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .4ج) اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة مكان العمل وصحته.

العمال

ً
سلبا بسبب
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة مكان العمل
وصحته ،وقد تسببت به شركة المتعددة الجنسيات أو
ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة
اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .5ينبغي للشركة ،أثناء مزاولة أنشطتها وإلى أقصى حد ممكن ،تشغيل
عمال محليين وتوفير التكوين لهم من أجل تحسين مستوى تأهيلهم،
بالتعاون مع ممثلي العمال وكذلك ،عند االقتضاء ،مع السلطات
العمومية المختصة.

العمال

ً
سلبا بسبب
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم ضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتكوين ،وقد
تسببت به شركة المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو
كانت مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات
83
وعالقات العمل األخرى.

 .6عندما تزمع الشركة القيام بتعديالت على عملياتها قد تكون لها آثار
مهمة على وسائل عيش عمالها ،وخاصة في حالة إغالق وحدة ما يترتب
عليه تسريح جماعي للعمال ،ينبغي عليها إخطار ممثلي العمال وكذلك،
عند االقتضاء ،السلطات الوطنية المختصة في آجال معقولة والتعاون مع
هؤالء الممثلين والسلطات من أجل التخفيف قدر اإلمكان من أي أثر سلبي.

العمال الذين تجمعهم عالقة عمل
مع شركات متعددة الجنسيات بمن
فيهم العمال المتعاقدين والمؤقتين
على النحو المحدد في التوصية رقم
 198لمنظمة العمل الدولية (راجع
اإلطار .)2.11

ً
سلبا في
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عملهم نتيجة عدم توفير فرصة للتعاون من أجل التخفيف
من آثار إعادة الهيكلة أو إغالق وحدة ما ،وقد تسببت به
شركة المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة
به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل
األخرى.

 .7أثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بحسن نية مع ممثلي العمال بشأن
ظروف العمل ،أو عند ممارسة العمال لحقهم في التنظيم ،عدم التهديد
بنقل وحدة تشغيلية أو جزء منها خارج البلد المعني أو نقل عمال قادمين
من وحدات مكونة للشركة نحو بلدان أخرى قصد التأثير بطريقة غير شريفة
على هذه المفاوضات أو عرقلة ممارسة حق التنظيم.

العمال

ً
سلبا نتيجة
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
التهديد بنقل وحدة تشغيلية أو العمال أثناء المفاوضات
التي يتم إجراؤها بحسن نية ،وقد تسببت به شركة
المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما
في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

 .8السماح لممثلي عمالها المخول لهم بالتفاوض بشأن القضايا المتعلقة
باالتفاقيات الجماعية أو بالعالقات بين المأجورين وأرباب العمل ،والترخيص
لألطراف بعقد مشاورات بشأن القضايا ذات االهتمام المشترك مع ممثلي
أرباب العمل المعتمدين المخول لهم اتخاذ قرارات بشأن تلك القضايا.

العمال الذين تجمعهم عالقة عمل
مع شركات متعددة الجنسيات بمن
فيهم العمال المتعاقدين والمؤقتين
على النحو المحدد في التوصية رقم
 198لمنظمة العمل الدولية (راجع
اإلطار .)2.11

ً
سلبا جراء
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
التعدي على حقهم في المفاوضة الجماعية ،وقد تسببت
به شركة المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت
مرتبطة به ،بما في ذلك في سلسلة اإلمدادات وعالقات
العمل األخرى.

 .7توفير تعليم وتكوين مالئمين للعاملين في مجال الصحة والسالمة
البيئية ،بما في ذلك مناولة المواد الخطرة والوقاية من الحوادث التي تؤثر
على البيئة وفي الجوانب العامة المتعلقة بإدارة البيئة ،مثل إجراءات تقييم
األثر على البيئة ،والعالقات العامة والتكنولوجيات المتعلقة بالبيئة.

العمال

ً
سلبا جراء
جميع العمال الذين من المحتمل أنهم تأثروا
عدم توفير التعليم والتكوين المالئمين في قضايا
الصحة والسالمة البيئية ،وقد تسببت به شركة المتعددة
الجنسيات أو ساهمت فيه أو كانت مرتبطة به ،بما في ذلك
في سلسلة اإلمدادات وعالقات العمل األخرى.

8

الفصل السادس :البيئة
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 3.1.1ما هي المنفعة من استخدام المبادئ التوجيهية؟

ّ
المتعلقــة بالنقابــات العماليــة ( )٪65التــي
إن معظــم المســائل
تتــم إثارتهــا بموجــب المبــادئ التوجيهيــة كانــت متصلــة بحقوق
العمال في تأسيس نقابات أو االنضمام إليها ،وحق المفاوضة
الجماعية .يمكن استخدام المبادئ التوجيهية للدفاع عن الحقوق
النقابيــة للموظفيــن والمتعاقدين والعمال فــي أجزاء أخرى من
سلسلة اإلمدادات.

© Crozet M./ILO

 3.1حقوق نقابات العمال

 3.1حقوق نقابات العمال

 3.1.2ما هي مســؤولية الشــركات المتعددة الجنسيات
في إطار المبادئ التوجيهية؟

فــي إطــار المبــادئ التوجيهية ،يتعيــن على الشــركات المتعددة
الجنسيات القيام بما يلي:
•	احترام حق العمال في تأسيس نقابات أو االنخراط فيها؛
•	احترام حق العمال في المفاوضة الجماعية؛

•	استخدام النفوذ إلرغام الشركاء التجاريين على التخفيف من
أو تفادي التعدي على حقوق النقابات ،في حال ساهمت
الشركة المتعددة الجنسيات في تلك اآلثار الضارة أو كانت
مرتبطة بها؛

•	توفير الوسائل الضرورية للمساعدة على إبرام اتفاقيات
جماعية فعالة؛

•	التواصل حول طريقة معالجة التعديات على حقوق النقابات.

•	توفير المعلومات الالزمة إلجراء مفاوضات بناءة بخصوص
ظروف التشغيل؛

 3.1.3ما هي المسائل التي يمكن معالجتها؟

•	انتهاج سياسة تعكس االلتزام باحترام حقوق اإلنسان
وحق العمال في تأسيس نقابات أو االنخراط فيها ،وفي
المفاوضة الجماعية؛

•	الحمالت المناهضة للنقابات؛

•	إجراء العناية الواجبة بحقوق اإلنسان من أجل تفادي
المشاركة في انتهاكات لحقوق العمال في تأسيس نقابات
أو االنخراط فيها ،وحق المفاوضة الجماعية ،ومن أجل
التصدي لهذه اآلثار عند حدوثها ،بما في ذلك في سلسلة
اإلمدادات وعالقات العمل األخرى؛
•	إشراك العمال والنقابات العمالية في العناية الواجبة
٨٤
بحقوق اإلنسان؛
•	وضع حد للممارسات الضارة التي تتسبب بانتهاك حقوق
النقابات أو تساهم فيها؛
•	معالجة التعديات الفعلية على حقوق النقابات ،في حال
تسببت الشركة المتعددة الجنسيات بتلك االنتهاكات أو
ساهمت فيها؛

اإلطار  :3.1أي حقوق إنسان؟
حقوق النقابات العمالية
85
الحرية النقابية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة )22
إعــان منظمــة العمــل الدوليــة لعــام  1998بشــأن المبــادئ والحقــوق
86
األساسية في العمل (المادة )2

الحــق فــي تأســيس نقابــات واالنخــراط فيهــا العهــد الدولــي الخــاص
87
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )8
الحــق في المفاوضة الجماعية إعالن منظمة العمل الدولية لعام 1998
بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل (المادة )2
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تشــمل المســائل التــي يمكــن معالجتهــا فــي إطــار المبــادئ
التوجيهية ما يلي:
•	التعدي على حق العمال في تأسيس نقابات أو االنخراط فيها؛
•	اتخاذ تدابير انتقامية ضد النقابيين (تقليص ساعات العمل،
اإلجراءات التأديبية ،والتمييز في التوظيف والتنقيل،
والتسريح ،ومنح األجور ،وامتيازات والترقية والنقل أو تغيير
موقع الخدمة ،وإنهائها والتكوين والتقاعد) (راجع اإلطار )3.2؛
•	رفض الشركات االعتراف بالنقابة؛

اإلطار  :3.2ما هو المثال على ذلك؟ الحقوق
النقابية  -بنين وكندا

في تشرين الثاني  /نوفمبر  ،2010قدم االتحاد الدولي لعمال
األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات توريد األغذية
الجاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلة ( )IUFشكوى إلى
ً
مشيرا فيها إلى أن سلسلة
نقطة االتصال الوطنية الفرنسية
فنادق "أكور" ( )ACCORقد انتهكت الحق في الحرية النقابية
والمفاوضة الجماعية في بنين وكندا .في بنين ،رفضت اإلدارة
الدخول في مفاوضات بشأن المفاوضة الجماعية وانتهجت
بشكل أحادي سياسة جديدة بشأن األجور .أما في كندا،
شاركت اإلدارة في مجموعة واسعة من األنشطة المناهضة
للنقابات تشمل تدابير انتقامية ضد أعضاء النقابة في
ثالثة فنادق ال تنتمي إلى النقابة حيث كان العمال يطالبون
باإلقرار بحقوقهم وبحق المفاوضة .ووافقت نقطة االتصال
الوطنية الفرنسية على معالجة القضية ولكنها لم تقدم
الوساطة .تجدر اإلشارة إلى أن أحدث المعلومات متوفرة
على الموقع االلكتروني للجنة االستشارية للنقابات العمالية:
http://tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.
.asp?id=142
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•	رفض المؤسسات المشاركة في المفاوضة الجماعية (راجع
اإلطار )3.2؛
•	عدم توفير المؤسسات المعلومات الضرورية لممثلي
العمال إلجراء مفاوضات بناءة بخصوص ظروف التوظيف؛
•	عدم توفير الوسائل الضرورية لممثلي العمال لمساعدتهم
على إبرام اتفاقيات جماعية فعالة؛
•	عدم إجراء العناية الواجبة بحقوق اإلنسان.

 3.1.4ما هي األحكام ذات الصلة؟

إن األحــكام ذات الصلــة مــن المبــادئ التوجيهيــة واردة فــي
اإلطار :3.3
•	الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) :كل األحكام
•	الفصل الخامس (الشغل والعالقات المهنية) :الفقرات
.1أ).1 ،ب).1 ،ه).2 ،أ).2 ،ب) و.8
يحــدد اإلطــار  3.4المراجــع واألحــكام الــواردة فــي صكــوك أخرى
ذات الصلة.

اإلطار  :3.4ما هي األحكام ذات الصلة؟
صكوك أخرى – الحقوق النقابية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()1966

المادة  .1 :22لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين،
بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية
مصالحه.

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ()1966

المادة  .1 ...8أ) حق كل شخص في تكوين النقابات باالشتراك مع
آخرين وفى االنضمام إلى النقابة التي يختارها...

إعالن منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق
األساسية في العمل ()1998
المادة  ...:2أن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق االساسية وأن
تعززها وتحققها بنيه حسنة ...السيما:
أ) الحرية النقابية واالقرار الفعلى بحق المفاوضة
الجماعية...

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  8755بشأن الحرية
90
النقابية وحماية حق التنظيم ()1948
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  5698بشأن تطبيق
91
مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ()1949

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  57111بشأن التمييز
92
في االستخدام والمهنة ()1958
إعالن المبادئ الثالثي األطراف لمنظمة العمل الدولية
لعام  1997بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة
93
االجتماعية (تمت مراجعته آخر مرة عام )2006
عالقات العمل :المواد .56-41

اإلطار  :3.3ما هي األحكام ذات الصلة؟
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي – الحقوق النقابية
الفصل الرابع .حقوق اإلنسان
1.1أن تحترم حقوق اإلنسان ،ما يعني االحتراز من المساس بحقوق
اآلخرين وكذا منع اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان ،التي تكون
لها يد فيها.
2.2أن تتجنب التسبب ،في إطار أنشطتها ،في آثار سلبية على حقوق
اإلنسان أو المساهمة فيها ومعالجة هذه اآلثار عند حدوثها
3.3أن تسعى جاهدة لمنع أو تخفيف اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان
ً
ً
مباشرا بأنشطتها أو ممتلكاتها أو خدماتها بسبب
ارتباطا
التي ترتبط
عالقة أعمال مع منشأة آخر ،حتى لو لم تكن قد أسهمت في
تلك اآلثار.
4.4أن تنتهج سياسة تعكس التزامها باحترام حقوق اإلنسان.
5.5أن تبدي الحرص المعقول إزاء حقوق اإلنسان ،حسب حجمها وطبيعة
وسياق أنشطتها وجسامة مخاطر اآلثار السلبية على هذه الحقوق.
6.6أن تضع آليات مشروعة أو تشترك فيها من أجل معالجة أية آثار سلبية
على حقوق اإلنسان ،عندما يتبين أنها تسببت أو أسهمت فيها.

الفصل الخامس .الشغل والعالقات المهنية
 .1أ) احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة متعددة الجنسيات في
تأسيس نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم أو االنخراط فيها.
 .1ب) احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة متعددة الجنسيات
في تكليف نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم لتمثيلهم أثناء
المفاوضات الجماعية والشروع ،إما بشكل فردي أو عن طريق جمعيات
أرباب العمل ،في مفاوضات بناءة مع هؤالء الممثلين قصد التوصل
إلى اتفاقيات حول ظروف الشغل.
 .1ه) أن تسترشد ،في أنشطتها ،بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في
المعاملة أثناء العمل ،وعدم ممارسة التمييز تجاه عمالها من حيث العمل
أو المهنة ألسباب مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي
88
السياسي أو المنحدر القومي أو االجتماعي أو أي ظرف آخر...

ً
خامسا .1 -ه)
تعليق على التوصية
 .54تنطبق اإلشارة الواردة في الفقرة (.1ه) إلى مبدأ عدم التمييز
فــي التشــغيل والمهــن علــى شــروط مثــل التوظيــف والتنقيــل
والتســريح ومنــح األجــور وامتيــازات أخــرى وكذلك الترقيــة والنقل
وتغييــر موقع الخدمة وإنهاءها والتكوين والتقاعد .وحســب قائمة
أشــكال التمييــز المحظــورة الــواردة فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  )1958( 111واالتفاقيــة رقــم  )2000( 183بشــأن
حماية األمومة واالتفاقية رقم  )1983( 159بشــأن إعادة التأهيل
المهنــي لألشــخاص المعاقين وتشــغيلهم؛ والتوصية رقم 162
( )1980بشأن العمال المسنين والتوصية رقم  )2010( 200بشأن
فيــروس فقدان المناعة المكتســبة/اإليدز وعالــم العمل ،فإن أي
تمييز أو استبعاد أو تفضيل لهذه األسباب يتعارض مع االتفاقيات
والتوصيــات والقوانين .ويغطي مصطلح "ظروف أخرى" ألغراض
المبــادئ التوجيهيــة النشــاط النقابــي والصفــات الشــخصية مثــل
الســن والعجز والحمل والحالة األســرية والميل الجنســي واإلصابة
بفيروس نقص المناعة البشرية.
.2أ) توفير الوسائل الضرورية لممثلي العمال لمساعدتهم على إبرام
اتفاقيات جماعية فعالة.
.2ب) تزويد ممثلي العمال بالمعلومات الالزمة إلجراء مفاوضات بناءة
بخصوص ظروف التشغيل.
 .8السماح لممثلي عمالها المخول لهم بالتفاوض بشأن القضايا المتعلقة
باالتفاقيات الجماعية أو بالعالقات بين المأجورين وأرباب العمل،
والترخيص لألطراف بعقد مشاورات بشأن القضايا ذات االهتمام
المشترك مع ممثلي أرباب العمل المعتمدين المخول لهم اتخاذ قرارات
بشأن تلك القضايا.
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 3.2.1ما هي المنفعة من استخدام المبادئ التوجيهية؟
شــملت حوالــى ثلث الحــاالت المتعلقــة بالنقابــات ( )٪ 30التي
تمــت إثارتهــا بموجــب المبادئ التوجيهية إعــادة الهيكلة أو إغالق
المنشــآت  /العمليات وعدم تمكّن المؤسســات من التشاور مع
العمــال والنقابــات العمالية ،أو تقديم معلومات أو إشــعار في
آجال معقولة.

 3.2.2مــا هــي مســؤولية المؤسســات المتعــددة
الجنسيات في إطار المبادئ التوجيهية؟

فــي إطــار المبــادئ التوجيهيــة يتعين علــى الشــركات المتعددة
الجنسيات القيام بما يلي:

•	منح العمال وكذا ممثليهم المعلومات التي تمكنهم من
تكوين صورة صحيحة ودقيقة عن أداء المنشأة ،أو عن
الشركة ككل؛
•	نشر معلومات دقيقة ،في اآلجال المحددة ،عن جميع
الجوانب المهمة من أنشطة الشركة وهيكليتها ووضعها
المالي وأدائها بالنسبة للشركة ككل وحسب كل فرع من
فروع النشاط  /المناطق الجغرافية؛
•	تشجيع المشاورات والتعاون بين أرباب العمل والعمال
بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك؛
•	إخطار العمال والنقابات في آجال معقولة عن أي تعديالت
في عملياتها قد تكون لها آثار مهمة على األوضاع الوظيفية
للعمال؛
•	توفير فرصة للتعاون البناء بين ممثلي العمال والحكومة
ّ
تخلفها إعادة
من أجل التخفيف من اآلثار السلبية التي
الهيكلة  /إغالق وحدة ما ،بما في ذلك عن طريق إرسال
إشعار مسبق؛

 تعليق على الفصل الخامس التشغيل وعالقات العمل،المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
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•	معالجة اآلثار السلبية على العمل الناتجة عن إعادة الهيكلة
 /إغالق وحدة ما ،في حال تسببت الشركة المتعددة
الجنسيات بتلك اآلثار أو ساهمت فيها ،بما في ذلك في
سلسلة اإلمدادات؛
•	استخدام النفوذ لتحفيز الشركاء التجاريين على تخفيف اآلثار
السلبية على العمل الناتجة عن إعادة الهيكلة  /إغالق وحدة
ما ،في حال كانت الشركة المتعددة الجنسيات قد ساهمت
في اآلثار الضارة أو كانت مرتبطة بها.

 3.2.3ما هي المسائل التي يمكن معالجتها؟

تشــمل المســائل التــي يمكــن معالجتهــا فــي إطــار المبــادئ
التوجيهية ما يلي:
•	عدم توفير معلومات حول أداء المنشأة/الشركة؛
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 3.2إعادة الهيكلة  /اإلغالق

يمكن أن يكون إعالن منظمة العمل الدولية بشأن
الشركات متعددة الجنسيات مفيدا لفهم المبادئ
التوجيهية فهما جيدا حيث أنه أكثر استفاضة.

•	تبني الحرص المعقول لتجنب أو معالجة اآلثار السلبية في
العمل الناتجة عن إعادة الهيكلة  /إغالق وحدة ما ،بما في
ذلك في سلسلة اإلمدادات والعالقات المهنية األخرى؛

اإلطار  :3.5ما هو المثال على ذلك؟ إعادة
94
الهيكلة  /إغالق وحدة– البيرو

في آذار  /مارس من العام  ،2009قدم "سنترال ناسيونال
ديال موخير مينيرا ديل بيرو" (Central Nacional de la
 )Mujer Minera del Peruواالتحاد الوطني لنقابات العمال
"كات بيرو" ( )CUT PERUشكوى إلى نقطة االتصال
الوطنية البيروفية بشأن إقالة سبعة وأربعين عامل من
العمال المتعاقد معهم في وحدة التعدين "بيروبار روزاورا"
( )Perubar Rosauraالتابعة للشركة السويسرية المتعددة
الجنسيات "جلينكور" ( .)Glencoreوركزت الشكوى على عدم
تبليغ "بيروبار  "Perubarالعمال عن قرارها أو التشاور معهم
ِبشأنه ،أو حتى توفير أسباب لوقف العمليات في "روزاورا
 ."Rosauraورفضت نقطة االتصال الوطنية البيروفية
النظر في المسالة معتبرةً أن هناك إجراءات قضائية جارية
(راجع الجزء  ،)4.1.1إال أنها حاولت تقديم الوساطة خالل
اإلجراءات القضائية.
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اإلطار  :3.7ما هي األحكام ذات الصلة؟
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي – إعادة هيكلة/إغالق
وحدة ما
الفصل الثاني .مبادئ عامة

مثال من خالل دمج هذا
أ .10 .تتبنى الحرص المعقول المبني على المخاطرً ،
البعد في أنظمتها الخاصة بإدارة المخاطر بغية تحديد وتجنب أو تخفيف
اآلثار السلبية الفعلية أو المحتملة ،المبينة في الفقرتين  11و ،12وتقدم
تقارير عن الطريقة التي تعالج بها هذه اآلثار...

أ .11 .تتفادى حدوث تأثيرات سلبية بسبب أنشطتها في المجاالت المشار
إليها في المبادئ التوجيهية أو اإلسهام فيها واتخاذ التدابير التي تفرضها
هذه التأثيرات عند حدوثها.

•	عدم إرسال إشعار في آجال معقولة عن إعادة هيكلة/إغالق
وحدة ما؛
•	عدم تبني الحرص المعقول لتحديد أو معالجة اآلثار السلبية
التي ّ
تخلفها إعادة الهيكلة/إغالق وحدة ما على العمال؛
•	عدم التعاون مع النقابات للتخفيف من اآلثار السلبية على
العمل الناتجة عن إعادة الهيكلة/إغالق وحدة ما؛
•	عدم معالجة اآلثار السلبية على العمل التي تسببت بها
الشركة المتعددة الجنسيات أو ساهمت فيها؛

•	عدم استخدام النفوذ لتحفيز الشركاء التجاريين على التخفيف
من اآلثار السلبية على العمل ،في حال كانت الشركة
المتعددة الجنسيات قد ساهمت في تلك اآلثار الضارة أو
كانت مرتبطة بها؛

 3.2.4ما هي األحكام ذات الصلة؟

يحــدد اإلطــار  3.7األحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي المبــادئ
التوجيهية:

•	الفصل الثاني (المبادئ العامة) :الفقرات أ ،10.أ 11.وأ12.؛
•	الفصل الثالث (نشر المعلومات) :الفقرة 1؛

•	الفصل الخامس (الشغل والعالقات المهنية) :الفقرات
.2ج) 3 ،و6؛

ً
ثانيا -أ11 .
تعليق على التوصية
 .17إن عمــل الشــركات ،بفعــل أنشــطتها الخاصــة ،علــى تفــادي آثــار
ســلبية فــي المجــاالت المشــار إليهــا فــي المبــادئ التوجيهيــة أو
اإلســهام فــي ذلــك ،تدمــج أنشــطتها ضمــن سلســلة اإلمــدادات.
ويمكــن للعالقــات فــي هذه السلســلة أن تأخذ عدة أشــكال ،كعقود
االمتياز أو اتفاقيات الترخيص أو التعاقد من الباطن...
أ .12 .تسعى لمنع أو تخفيف أي أثر سلبي حتى في حالة عدم مساهمتها
في حدوثه ،عندما يكون هذا األثر مرتبطا بشكل مباشر بأنشطتها أو
منتجاتها أو خدماتها بحكم عالقة عمل .وال يجب تفسير هذا على أنه نقل
للمسؤولية من المنشأة المتسبب في اآلثار السلبية إلى الشركة التي
تربطها به عالقة أعمال.

ً
ثانيا  -أ12 .
تعليق على التوصية
....14يقصــد بعبــارة "عالقة أعمال" كل عالقة مع شــركاء تجاريين أو
منشــآت تنتمــي إلــى سلســلة اإلمــدادات أو أي منشــأة آخر ،ســواء
ً
ً
ً
مباشــرا بأنشــطتها أو منجاتها أو
ارتباطــا
مرتبطــا
أكان عموميــا أم ال،
خدماتها.

الفصل الثالث .نشر المعلومات
 .1يتعين على الشركات أن تتأكد من القيام ،في اآلجال المحددة ،بنشر
معلومات دقيقة عن جميع الجوانب المهمة من أنشطتها وهيكليتها
ووضعها المالي ونتائجها والمساهمين فيها ونظام اإلدارة الخاص بها.
وينبغي تقديم هذه المعلومات بالنسبة للشركة ككل وعند االقتضاء،
حسب كل فرع من فروع النشاط أو كل منطقة جغرافية...

الفصل الخامس .الشغل والعالقات المهنية
 .2ج) منح العمال وكذلك ممثليهم المعلومات التي تمكنهم من تكوين صورة
صحيحة ودقيقة عن أنشطة المنشأة وأدائها ،أو عن الشركة ككل ،عند
االقتضاء.
 .3تشجيع المشاورات والتعاون بين أرباب العمل والعمال وممثليهم بشأن
المسائل ذات االهتمام المشترك.

اإلطار  :3.6ما هو المثال على ذلك؟ إعادة
٩٥
هيكلة  /إغالق وحدة ما  -بلجيكا

في كانون الثاني  /يناير من العام  ،2011الحظت نقطة
االتصال الوطنية البلجيكية أن شركة األمن "برينك" ()Brink
لم توفر معلومات كافية لممثلي العمال عن إعادة هيكلتها،
أو تقدم إشعار في آجال معقولة عن بيع جزء من "برينكس
بلجيوم  ."Brink’s Belgiumوأوصت نقطة االتصال الوطنية
البلجيكية مجموعة "برينك" بتعزيز احترام المبادئ التوجيهية
في جميع المؤسسات داخل المجموعة ،وخاصة األحكام
المتعلقة بنشر المعلومات االقتصادية والمالية في الوقت
المناسب وبطريقة شفافة.

تعليق على التوصية الثالثة
 .56تأتــي اإلشــارة إلــى أشــكال المشــاركة االستشــارية للعمال في
الفقرة  3من هذا الفصل من توصية منظمة العمل الدولية رقم 94
لعــام  1952بخصــوص التشــاور والتعــاون بين أرباب العمــل والعمال
علــى صعيــد الشــركة .كمــا تتطابــق أيضــا مــع إعــان منظمــة العمل
الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسيات.
 .6عندما تزمع الشركة القيام بتعديالت على عملياتها قد تكون لها آثار مهمة
على وسائل عيش عمالها ،وخاصة في حالة إغالق وحدة ما يترتب عليه
تسريح جماعي للعمال ،ينبغي عليها إخطار ممثلي العمال وكذلك ،عند
االقتضاء ،السلطات الوطنية المختصة في آجال معقولة والتعاون مع
هؤالء الممثلين والسلطات من أجل التخفيف قدر اإلمكان من أي أثر
سلبي .ومع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة ،يستحسن أن تقوم اإلدارة
بإشعار األطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائي .كما يمكن استخدام
وسائل أخرى إلرساء تعاون بناء من أجل التخفيف من آثار مثل هذه القرارات.

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

دليل النقابات العمالية

31

 3.3الصحة والسالمة

 3.3.1ما هي المنفعة من استخدام المبادئ التوجيهية؟

يمكــن اســتخدام التوصيــات بشــأن الصحــة والســامة الــواردة
فــي المبــادئ التوجيهيــة مــن قبــل العمــال فــي العمليــات
الخاصــة للشــركة المتعددة الجنســيات ،وكذلك مــن قبل العمال
فــي سلســلة اإلمــدادات وعالقــات العمــل األخــرى والذين من
المحتمل أن يتضرروا جراء اآلثار الســلبية على الصحة والسالمة
التي تساهم فيها الشركة المتعددة الجنسيات.

 3.3.2ما هي مســؤولية الشــركات المتعددة الجنسيات
في إطار المبادئ التوجيهية؟

فــي إطــار المبــادى التوجيهية ،يتعيــن على الشــركات المتعددة
الجنسيات القيام بما يلي:
•	اتخاذ اإلجراءات
العمل وصحته؛

الضرورية

لضمان

سالمة

مكان

•	تطبيق األنظمة والمعايير المهنية المعمول بها حتى إن
لم تفرضه األنظمة المعمول بها في البلدان التي تمارس
فيها أنشطتها؛
•	احترام إمكانية انسحاب العمال من وضعية عمل إذا كانت
ً
ً
وشيكا
خطرا
هناك أسباب معقولة لالعتقاد بأنها تشكل
ً
وكبيرا على الصحة والسالمة؛
•	االمتناع عن القيام بأي إجراء انتقامي ضد العمال الذين
ّ
يبلغون عن ممارسات تتعارض مع القانون بشأن الصحة
والسالمة أو مع المبادئ التوجيهية؛
•	انتهاج سياسة تعكس التزامها باحترام حقوق اإلنسان
وتشمل الصحة والسالمة؛
•	التأكد من أن سياسة االلتزام بالصحة والسالمة راسخة في
اإلجراءات والسياسات التشغيلية؛
•	تعزيز توعية العمال ومراعاة السياسات بشأن الصحة
والسالمة من خالل برامج النشر والتكوين؛
•	إجراء العناية الواجبة لتجنب اآلثار سلبية على الصحة
والسالمة ،ومعالجة تلك اآلثار التي تساهم فيها ،بما في
ذلك في سالسل اإلمدادات وعالقات العمل؛

يمكن أن يكون للشركات تأثير تقريبا على جميع
حقوق اإلنسان المعترف بها دوليا.
 الفصل الرابع ،حقوق اإلنسان المبادىء التوجيهية لمنظمةالتعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات
•	استخدام النفوذ لتحفيز الشركاء التجاريين على التخفيف من
اآلثار السلبية على الصحة والسالمة ،في حال كانت الشركة
المتعددة الجنسيات قد تسببت بها أو أنها مرتبطة بها؛
•	تقديم تقارير عن كيفية معالجة اآلثار السلبية على
الصحة والسالمة.

 3.3.3ما هي المسائل التي يمكن معالجتها؟

تغطــي المســائل التــي يمكــن معالجتهــا فــي إطــار المبــادئ
التوجيهيــة مجموعــة كاملــة مــن المســائل المتعلقــة بالصحــة
والسالمة ،بما في ذلك:
•	الوقاية من الحرائق؛
•	حجز العمال ألسباب أمنية؛
•	التعرض للمواد الخطرة والضوضاء والغبار؛
•	عدم توفير معدات السالمة الكافية؛
•	عدم إجراء العناية الواجبة بالصحة والسالمة؛
•	عدم توفير التكوين في مسائل الصحة والسالمة البيئية،
بما في ذلك التعامل مع المواد الخطرة؛
•	القيام بأي إجراء انتقامي ضد العمال الذين ّ
يبلغون بحسن
نية عن ممارسات تتعارض مع القانون بشأن الصحة
والسالمة أو مع المبادئ التوجيهية؛

 3.3.4ما هي األحكام ذات الصلة؟

يحــدد اإلطــار  3.10األحــكام ذات الصلــة الــواردة فــي المبــادئ
التوجيهية:

•	إشراك العمال والنقابات في عملية العناية الواجبة؛
•	وضع حد للممارسات الضارة التي تتسبب باآلثار السلبية
على الصحة والسالمة أو تساهم فيها؛
•	معالجة اآلثار السلبية الفعلية على الصحة والسالمة ،في
حال كانت الشركة المتعددة الجنسيات قد تسببت بها أو
ساهمت في إحداثها؛

اإلطار  :3.8ما هي حقوق اإلنسان ذات الصلة؟
الصحة والسالمة
الحق في ظروف عمل تكفل الصحة والسالمة
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )7
حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية
يمكن بلوغه
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )12
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اإلطار  :3.9ما هو المثال على ذلك؟
96
الصحة والسالمة  -البرازيل

في شهر أيار  /مايو من العام  ،2006قدمت نقابة العمال
"سيبترول" (( )Sipetrol-SPنقابة العمال في والية ساو باولو
المعنية بمشتقات النفط والخام) والمنظمة غير الحكومية
"غرين ألترناتيف كولكتيف" ()Green Alternative Collective
 )(CAVEشكوى ضد شركة "شل" ( )Shellو"إسو" ()Esso
إلى نقطتي االتصال الوطنيتين البرازيلية والهولندية بشأن
عدم استجابة كل من "شل ( ")Shellو"إسو ( ")Essoلشكاوى
صادرة عن وزير الصحة حول انتهاك لتشريعات فيدرالية ووطنية
وبلدية بشأن الصحة والسالمة متعلقة باألمراض الناجمة عن
التعرض لمنتجات تحتوي على مواد كيميائية خطرة .ووافقت
نقطة االتصال الوطنية البرازيلية النظر في القضية ولكنها
ً
معا إلجراء الوساطة
أفادت أنها لم تتمكن من جمع األطراف
بسبب اإلجراءات القضائية الجارية (راجع الجزء .)4.1.1
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اإلطار  :3.10ما هي األحكام ذات الصلة؟
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان اإلقتصادي – الصحة والسالمة
الفصل الثاني .المبادئ العامة
أ 8.جعل العمال ،الذين توظفهم الشركات المتعددة الجنسيات ،يدركون
ً
تماما السياسات التي وضعتها وتشجعهم على االلتزام بها مع نشرها
ً
خصوصا عن طريق برامج التكوين.
بالشكل الالئق،
أ .9 .تمتنع عن القيام بأي إجراء تمييزي أو تأديبي ضد العمال الذين
يقومون ،بحسن نية ،بإخبار اإلدارة أو ،عند االقتضاء ،السلطات

العمومية المختصة ،بمعلومات عن الممارسات التي تتعارض مع
القانون أو المبادئ التوجيهية أو سياسات الشركات.
الفقرات أ ،10.وأ 11.وأ( 12.راجع اإلطار )3.7

الفصل الرابع .حقوق اإلنسان
الفقرات ( 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1راجع اإلطار )3.3

الفصل الخامس .الشغل والعالقات المهنية
 .4ج) اتخاذ اإلجراءات الضرورية لضمان سالمة مكان العمل وصحته.

ً
رابعا .ج
تعليق على التوصية
 .57تقتضــي اإلشــارة إلى الصحة والســامة فــي مكان العمل
أن تعمــل الشــركات متعــددة الجنســيات علــى تطبيــق األنظمة
والمعاييــر المهنيــة المعمــول بهــا للحد مــن مخاطــر الحوادث
واألمــراض المهنيــة أثناء العمــل أو من جرائه .وينبغي تشــجيع
هــذه الشــركات على العمل على تحســين مســتوى األداء في
مجــال الصحة والســامة في مكان العمل فــي كافة مكوناتها
ً
رســميا األنظمة المعمول بهــا في البلدان
حتــى إن لــم تفرضه
التي تمارس فيها أنشــطتها .كما ينبغي تشــجيع الشركات على
احترام إمكانية انســحاب العمال من حالــة عمل إذا كانت هناك
ً
ً
ً
وكبيرا على
وشيكا
خطرا
أسباب معقولة لالعتقاد بأنها تشكل
الصحة أو السالمة ...وتتضمن توصية منظمة العمل الدولية
رقم  )2002( 194قائمة إرشادية لألمراض المهنية وتحدد بدقة
مراجع التوجيهات العملية أو األدلة التي ينبغي على الشــركات
أن تأخذهــا بعيــن االعتبــار مــن أجــل تنفيــذ التوصيــة المتعلقــة
59
بالمبادئ التوجيهية.

الفصل السادس .البيئة
 .7توفير تعليم وتكوين مالئمين للعاملين في قضايا الصحة والسالمة
البيئية ،بما في ذلك استعمال المواد الخطرة والوقاية من الحوادث
التي تؤثر على البيئة وفي الجوانب العامة المتعلقة بإدارة البيئة،
مثل إجراءات تقييم األثر على البيئة ،والعالقات العامة والتكنولوجيات
المتعلقةبالبيئة.

ً
سادسا 7
تعليق على التوصية
 .73الشــركات لها دور كبير تلعبه في تكوين وتعليم أجرائها في
مجــال البيئــة .وهي تشــجع علــى القيام بهذه المســؤولية على
أوسع نطاق ممكن ،السيما في المجاالت التي تتصل مباشرة
بالصحة واألمن اإلنسانيين.

•	الفصل الثاني (المبادئ العامة) :الفقرات أ ،8.أ ،9.أ،10.
أ 11.و أ12.؛
•	الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) :كل األحكام؛
•	الفصل الخامس (االلشغل والعالقات المهنية) :الفقرة
.4ج)؛
•	الفصل السادس (البيئة) :الفقرة .7
يحدد اإلطار  3.11المراجع وأحكام الصكوك األخرى ذات الصلة,

اإلطار  :3.11ما هي األحكام ذات الصلة؟
صكوك أخرى – الصحة والسالمة
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ()1966

المادة  ...7تعترف بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل
عادلة ومرضية تكفل على الخصوص...:
ً
ً
كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد؛...
عيشا
)2
ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛...
المادة 12
 ....1تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع
بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
...
 .2تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد
اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ،تلك التدابير الالزمة من
أجل:
ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛

توصية منظمة العمل الدولية رقم  194بشأن قائمة
األمراض المهنية2002 ،

إعالن المبادئ الثالثي األطراف لمنظمة العمل الدولية
لعام  1997بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة
االجتماعية (تمت مراجعته آخر مرة عام )2006
الصحة والسالمة :المواد 40-38
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 3.4العمل المحفوف بالمخاطر

 3.4.1ما هي المنفعة من استخدام المبادئ التوجيهية؟
يمكن اســتخدام المبادئ التوجيهية للدفاع عن الحقوق وتحسين
ظــروف عمــل أي عامــل قــد يتضــرر مــن اآلثــار الســلبية فــي
المشــار إليها في المبــادئ التوجيهية وتســاهم فيها
المجــاالت ُ
الشركة المتعددة الجنسيات ،بغض النظر عن عالقة العمل .كما
يمكن اســتخدامها في الحمــات النقابية ضد العمل المحفوف
بالمخاطــر لمعالجة ســوء اســتخدام العمــل المتعاقــد عليه (راجع
اإلطار .)3.14

 3.4.2ما هي مســؤولية الشــركات المتعددة الجنسيات
في إطار المبادئ التوجيهية؟

 3.4.4ما هي األحكام ذات الصلة؟

إن جميــع التوصيــات التــي يحتمــل أن تنطــوي علــى مســاهمة
الشــركة المتعــددة الجنســيات فــي اآلثار الســلبية علــى العمال
هي ذات الصلة ،بما في ذلك (راجع اإلطار :)3.15

•	الفصل الثاني (المبادئ العامة) :الفقرات أ ،1.أ ،10.أ،11.
أ 12.وأ13.؛
•	الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) :كل األحكام؛
•	الفصل الخامس (الشغل والعالقات المهنية) :كل األحكام
يحدد اإلطار  3.16المراجع وأحكام الصكوك األخرى ذات الصلة.

يتعيــن علــى الشــركات المتعددة الجنســيات بما يلــي في إطار
المبادئ التوجيهية:
•	االمتثال لتوصيات المبادئ التوجيهية؛
•	تجنب اإلسهام في اآلثار السلبية على العمال في العمل
المحفوف بالمخاطر في المجاالت التي تغطيها المبادئ
التوجيهية ومعالجة هذه اآلثار عند حدوثها؛

 3.4.3ما هي المسائل التي يمكن معالجتها؟

تشــمل المجموعــة الكاملــة مــن المســائل المشــار إليهــا فــي
المبادئ التوجيهية التي يمكن معالجتها وتؤثر على العمال في
العمل المحفوف بالمخاطر ما يلي:
•	حقوق اإلنسان  /النقابات؛

اإلطار  :3.13ماذا يعني "العمل المحفوف
بالمخاطر"؟
يشــير العمــل المحفــوف بالمخاطــر إمــا إلى العمــل المؤقت
(المؤقــت ،الموســمي أو لمــدة محــددة) أو إلــى العمل الذي
ً
مستخدما
يتم تنفيذه في عالقة "ثالثية" ،حيث يكون العامل
لدى وكالة أو وسيط آخر ،لكنه يعمل نيابة عن مؤسسة أخرى.
وعــادةً مــا يتميز العمــل المحفــوف بالمخاطر باألجــر المتدني
وعدد قليل من المزايا وانعدام أمن كبير.

•	التمييز؛
•	ظروف العمل؛
•	الصحة والسالمة؛
•	المستوى المعيشي؛

اإلطار  :3.12أي من حقوق اإلنسان؟ العمل
98
المحفوف بالمخاطر
الحق في تكوين الجمعيات
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة )22
إعالن منظمة العمل الدولية لعام ( 1998المادة )2
الحق في تكوين النقابات واالنضمام إليها
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )8
حق المفاوضة الجماعية
إعالن منظمة العمل الدولية لعام ( 1998المادة )2
الحق في عدم التمييز في التشغيل والمهن
إعالن منظمة العمل الدولية لعام ( 1998المادة )2
الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )7
الحق في مســتوى معيشــي كاف (يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء
والمأوى)
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة )11
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اإلطار  :3.14ما هو المثال على ذلك؟
99
العمل المحفوف بالمخاطر – باكستان

في شهري تشرين األول  /أكتوبر من العام  2008وآذار  /مارس
من العام  2009على التوالي ،تقدم االتحاد الدولي لعمال
األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات توريد األغذية
الجاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات الصلة ( )IUFبشكويتين
ضد شركة "يونيليفر" ( )Unileverإلى نقطة االتصال الوطنية
البريطانية فيما يتعلق بممارسات التوظيف في مصنعين في
باكستان يعتمدان إلى حد كبير على عقود عمل غير مستقرة.
واعتبر االتحاد أن سوء استخدام عقود العمل غير المستقرة
يحرم العمال من حقهم في أن يتم تمثيلهم من قبل نقابة
لديها عالقة تفاوض جماعي مع رب العمل الفعلي "يونيليفر
( .")Unileverوبعدما قدمت نقطة االتصال الوطنية البريطانية
الوساطة ،وافقت "يونيليفر ( ")Unileverعلى تحويل العقود
غير المستقرة إلى عمل دائم ومباشر ،فساهمت في توسيع
عضوية االتحاد بشكل كبير في كل من المصنعين .وفي
المقابل ،وافقت النقابات المحلية على سحب جميع العرائض
التي كانت قد قدمتها إلى المحكمة .وأدت تسوية هذه
النزاعات إلى اعتراف "يونيليفر ( ")Unileverباالتحاد والتعاون
الرسمي مع الشركة.
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اإلطار  :3.15ما هي األحكام ذات الصلة؟
المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي – العمل المحفوف
بالمخاطر

اإلطار  :3.16ما هي األحكام ذات الصلة؟
صكوك أخرى – العمل المحفوف بالمخاطر
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ()1966

المادة  .1 :22راجع اإلطار 3.4

الفصل الثاني .المبادئ العامة

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ()1966

أ .1.المساهمة في النمو االقتصادي والبيئي واالجتماعي بغية تحقيق
التنمية المستدامة.
الفقرات أ ،10.أ 11.و أ( 12.راجع اإلطار )3.7

المادة  ...:7لكل شخص الحق في التمتع بشروط عمل عادلة
ومرضية تكفل على الخصوص:

أ .13.باإلضافة إلى معالجة تلك اآلثار السلبية في المجاالت المشار
إليها في المبادئ التوجيهية ،تشجع قدر اإلمكان شركاءها التجاريين ،بما
في ذلك مزوديها والمتعاقدين معها من الباطن ،على تطبيق مبادئ
السلوك المسؤول المتطابقة مع المبادئ التوجيهية.

(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:
 )1أجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوي قيمة العمل دون أي
تمييز ،على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون
أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أجرا يساوي أجر
الرجل لدى تساوي العمل؛

الفصل الرابع .حقوق اإلنسان
الفقرات ( 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1راجع اإلطار )3.3

الفصل الخامس .الشغل والعالقات المهنية

 )2عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد؛

الحقوق النقابية :الفقرات .1أ).1 ،ب).1 ،ه).2 ،أ).2 ،ب) و( 8راجع اإلطار
 ،)3.3إعادة الهيكلة/إغالق وحدة ما :الفقرات .2ج)( 6 ،راجع اإلطار ،)3.7
الصحة والسالمة :الفقرة .4ج) (راجع اإلطار )3.10

(ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة؛
(ج) تساوي الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة
أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة؛

.4ب) ينبغي للشركات متعددة الجنسيات عندما تعمل في بلدان نامية
قد ال يوجد بها أرباب عمل مماثلين ،أن تمنح أفضل األجور والمزايا
والظروف الممكنة في إطار السياسات العمومية .وينبغي أن تتناسب
تلك األجور والمزايا والظروف مع الوضعية االقتصادية للشركة ،لكنها
ينبغي أن تكون على األقل كافية لتلبية االحتياجات األساسية للعمال
وأسرهم.

د) االستراحة وأوقات الفراغ ،والتحديد المعقول لساعات العمل،
واالجازات الدورية المدفوعة األجر ،وكذلك المكافأة عن أيام العطل
الرسمية؛
المادة  1 ...:8أ) حق كل شخص في تكوين النقابات وفي االنضمام
إلى النقابة التي يختارها...
© Crozet M./ILO

المادة ....1 :11حق كل شخص في مستوى معيشي كاف له
وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى،
وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1 100بشأن
المساواة في األجور ()1951
00

إعالن منظمة العمل الدولية لعام  1998حول المبادئ
والحقوق األساسية في العمل
المادة  ...:2راجع اإلطار 3.3

توصية منظمة العمل الدولية رقم  198بشأن عالقات
العمل ()2006
إعالن المبادئ الثالثي األطراف لمنظمة العمل الدولية
لعام  1997بشأن الشركات متعددة الجنسيات والسياسة
االجتماعية (تمت مراجعته آخر مرة عام )2006
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 3.5.1ما هي المنفعة من استخدام المبادئ التوجيهية؟

تنطبــق المبــادئ التوجيهيــة علــى كل العمال الذين قــد يتضرروا
من اآلثار السلبية التي تتسبب بها الشركة المتعددة الجنسيات
المشــار إليها في المبــادئ التوجيهيــة ،بما في
فــي المجــاالت ُ
ذلك في سلسلة اإلمدادات بغية استخدامها للدفاع عن حقوق
العمال المهاجرين والتصدي الستغاللهم.

© Crozet M./ILO

 3.5العمال المهاجرين

 3.5.2ما هي مســؤولية الشــركات المتعددة الجنسيات
في إطار المبادئ التوجيهية؟

تعترف المبادئ التوجيهية بأن الحقوق اإلنسانية للعمال المهاجرين
قد تكون عرضة للخطر بشكل خاص ،لذلك يجب أن تحظى باهتمام
0
خــاص (راجع اإلطــار  .1 1)3.20في إطــار المبادئ التوجيهية ،يتعين
على الشركات المتعددة الجنسيات القيام بما يلي:
	التقيد بتوصيات المبادئ التوجيهية؛
•
ّ
•	تجنب التسبب باآلثار السلبية على العمال المهاجرين في
المشار إليها في المبادئ التوجيهية ومعالجة هذه
المجاالت ُ
اآلثار عند حدوثها؛
•	احترام حقوق اإلنسان الخاصة بالعمال المهاجرين ،بما في
ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية العمال المهاجرين
(( )1990راجع اإلطارين  3.17و.)3.21

 3.5.3ما هي المسائل التي يمكن معالجتها؟

•	العمل االستعبادي؛
•	العمل القسري؛
•	العنف الجسدي؛
•	العنف الجنسي؛
•	عمل األطفال؛

 3.5.4ما هي األحكام ذات الصلة؟

إن كافــة األحــكام التــي قــد تنطــوي علــى مســاهمة الشــركات
المتعددة الجنســيات في اآلثار الســلبية على العمال المهاجرين
هي ذات صلة ،بما في ذلك (راجع اإلطار :)3.20
• الفصل الثاني (المبادئ العامة) :الفقرات أ ،1.أ ،10.أ،11.
أ 12.وأ13.؛

يمكــن معالجــة أي أثــر ســلبي تخلفــه شــركة متعددة الجنســيات
المشار إليها في المبادئ
على العمال المهاجرين في المجاالت ُ
التوجيهية ،بما في ذلك:

• الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) :كل األحكام؛

•	ظروف العمل؛

• الفصل الخامس (الشغل والعالقات المهنية).1 :أ).1 ،ب)،
.1ج).1 ،د).1 ،ه).4 ،ب).4 ،ج)؛

•	التمييز؛
•	المستوى المعيشي؛
•	حبس األجور؛
•	مصادرة جوازات السفر  /أوراق الهوية؛
•	فرض رسوم مرتبطة بعملهم بطرق غير مشروعة؛
اإلطار  :3.17ما هي حقوق اإلنسان ذات الصلة؟
102
العمال المهاجرين
كل العمال المهاجرين

الحق في عدم التعرض لالســترقاق أو االســتعباد أو عمل الســخرة أو العمل
القسري

المادة ( 11اتفاقية العمال المهاجرين)
الحق في الخصوصية

المادة ( 14اتفاقية العمال المهاجرين)
حق الملكية

المادة ( 15اتفاقية العمال المهاجرين)

الحــق فــي معاملة ال تقل مراعاة عــن المعاملة التي تنطبق علــى رعايا دولة
العمل من حيث األجر وشروط العمل واالستخدام األخرى

المادة ( 25اتفاقية العمال المهاجرين)

الحق في االنضمام بحرية إلى اية نقابة عمال

المادة ( 26اتفاقية العمال المهاجرين)

العمال المهاجرون الحائزون على الوثائق الالزمة

الحق في تكوين الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل

المادة ( 40اتفاقية العمال المهاجرين)
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يشــير اإلطــار  3.21إلــى أحــكام محــددة مــن اتفاقيــة العمــال
المهاجرين.

اإلطار  :3.18ما هو المثال على ذلك؟
103
العمال المهاجرين  -هولندا

في شهر تموز  /يوليو من العام  ،2012تقدم اتحاد نقابات
العمال في هولندا ( )FNVبشكوى إلى نقطة االتصال الوطنية
الهولندية بشأن عدم المساواة في األجر بين العمال المهاجرين
القادمين ،بصورة أساسية ،من بلدان أوروبا الشرقية والعاملين
في هولندا .تم توظيف العمال من قبل وكاالت تعاقدت من
الباطن مع "نيون" ( )Nuonو"ميتسوبيشي" ()Mitsubishi
لبناء محطة كهرباء جديدة .وأفادت نقطة االتصال أنه يجب أن
ً
أجرا ال يقل عن أجر عمال البناء
يتقاضى العمال المهاجرون
ً
تماشيا مع االتفاق الجماعي المعمول
الهولنديين ،وذلك
به في موقع البناء .وجاء في الشكوى أنه بموجب المبادئ
التوجيهية ،يجدر بشركتي "نيون ( ")Nuonو"ميتسوبيشي
( ")Mitsubishiتشجيع مقاوليها من الباطن على تطبيق
المبادئ التوجيهية وإجراء العناية الواجبة من أجل تفادي
اآلثار السلبية ومعالجة تلك اآلثار التي يشاركون فيها .تتوفر
أحدث المعلومات على موقع اللجنة االستشارية للنقابات
العمالية اإللكترونيwww.tuacoecdmneguidlines.org/ :
.Casedescription.asp?id=165

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات
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اإلطار  :3.19ما هو المثال على ذلك؟ العمال المهاجرين  -األرجنتين

١٠٤

في شهر حزيران  /يونيو من العام  ،2011قدمت المنظمات غير الحكومية "مركز حقوق اإلنسان والبيئة" ( )CEDHAو"إنكاسور" ()INCASUR
و"سومو" ( )SOMOو"أوكسفام نوفيب" ( )Oxfam Novibشكوى إلى نقطة االتصال الوطنية الهولندية بشأن ظروف معيشة وعمل
الموظفين المؤقتين في منشأة لمعالجة بذور الذرة التابعة للشركة الهولندية المتعددة الجنسيات "نيديرا" ( )Nideraفي األرجنتين .وثقت
الشكوى انتهاكات للفصلين الرابع (حقوق اإلنسان) والخامس (الشغل والعالقات المهنية) فيما يتعلق بالظروف المعيشية غير المالئمة
وغياب الصحة والسالمة وحبس األجور وترهيب العمال الذين يريدون التوقف عن العمل في المنشأة والمعلومات غير الكافية عن شروط
وظروف ومكان العمل .وبعدما قدمت نقطة االتصال الوطنية الهولندية الوساطة ،تعهدت "نيديرا ( ")Nideraبتعزيز سياساتها بشأن
حقوق اإلنسان وإجراء العناية الواجبة بحقوق اإلنسان.

اإلطار  :3.20ما هي األحكام ذات الصلة؟
 المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاونوالتنمية في الميدان االقتصادي – العمال
المهاجرون
الفصل الثاني .المبادئ العامة

الفقرات أ ،1.أ ،10.أ ،11.أ ،12.وأ( 13.راجع اإلطارين  3.7و)3.15

الفصل الرابع .حقوق اإلنسان

الفقرات ( 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1راجع اإلطار )3.3

تعليق على الفصل الرابع
ً
تبعــا للظــروف ،قــد تضطــر الشــركات التجاريــة إلــى التفكير
.40
فــي اعتمــاد معايير إضافية .فمثال ،يجب على الشــركات احترام
حقــوق اإلنســان الخاصــة بأشــخاص ينتمــون إلى فئــات محددة
ً
ً
خاصــا ألنهــا قد تؤثر بشــكل ســلبي
اهتمامــا
أو فئــات تســتحق
علــى هــذه الحقــوق .وفي هذا الســياق ،حددت صكــوك األمم
المتحــدة حقــوق الســكان األصلييــن واألشــخاص المنتمين إلى
أقليــات قوميــة أو عرقية أو دينية أو لغوية ،والنســاء واألطفال
واألشخاص المعوقين والعمال المهاجرين وعائالتهم...

الفصل الخامس .الشغل والعالقات المهنية

 .1أ).1 ،ب).1 ،ه.4 ،ب).4 ،ج) (راجع اإلطارات  3.10 ،3.3و)3.15

.1ج) اإلسهام في اإللغاء الفعلي لعمل األطفال واتخاذ تدابير فورية
وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل األطفال والقضاء عليها.

ً
خامسا .1ج)
تعليق على التوصية
توصــي الفقرة .1ج) الشــركات متعددة الجنســيات بالمســاهمة
فــي القضــاء الفعلي على عمل األطفال على النحو الوارد في
إعالن منظمة العمل الدولية لعام  1998واالتفاقية رقم 182
لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال.
0
0
واالتفاقيــة رقــم  1 5138والتوصيــة رقــم ( 1 6146المعتمدتــان
عام  )1973بشــأن الحد األدنى لســن القبول في الشــغل ،هما
أقــدم وثيقتيــن صادرتين عن منظمة العمل الدولية بشــأن عمل
األطفال.
.1د) اإلسهام في القضاء على جميع أشكال العمل القسري أو
اإللزامي ،واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع اللجوء إلى العمل القسري أو
اإللزامي في إطارأنشطتها.

ً
خامسا .1د)
تعليق على التوصية
 .53توصي الفقرة  .1د) الشــركات باإلســهام في القضاء على
جميع أشكال العمل اإلجباري أو اإللزامي ،وهو مبدأ آخر يرد في
إعالن منظمة العمل الدولية لعام  .1998وتســتند اإلشــارة إلى
هذا الحق األساسي في العمل إلى اتفاقيتي منظمة العمل
0
0
الدولية رقم  1 7)1930( 29ورقم .1 8)1957( 105
.4أ) احترام معايير ال تقل أفضلية عن تلك التي يعتمدها أرباب العمل
المماثلون في البلد المضيف في مجال التشغيل وعالقات العمل.

اإلطار  :3.21ما هي األحكام ذات الصلة؟
اتفاقية العمال المهاجرين
كل العمال المهاجرين
المادة :11
يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لالسترقاق أو
ال ّ
االستعباد.
ال يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا.
المادة :14
ال يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي
أو غير المشروع في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو
مراسالته أو اتصاالته األخرى...
المادة :15
ال يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته...
المادة :25
 .1يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة ال تقل مراعاة عن المعاملة
التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيث األجر ومن حيث
ما يلي:
(أ) شروط العمل األخرى ،أي أجر العمل اإلضافي ،وساعات العمل،
والراحة األسبوعية ،وأيام العطلة المدفوعة األجر ،والسالمة،
والصحة ،وإنهاء عالقة االستخدام ،وغير ذلك من شروط العمل
التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة
الوطنية؛
(ب) شروط االستخدام األخرى ،أي السن الدنيا لالستخدام،
والتقيدات المفروضة على العمل في المنزل ،وأية مسألة أخرى،
يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من شروط
االستخدام...
المادة ...:26
(أ) المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات
أخرى منشأة وفقا للقانون...
(ب) االنضمام بحرية إلى أية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل
الجمعيات سابقة الذكر...
(ج) التماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية
من قبيل الجمعيات سابقة الذكر.

العمال المهاجرين الحائزين على الوثائق الالزمة
المادة :40
 .1يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين
الجمعيات ونقابات العمال في دولة العمل...
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الجزء الرابع .استخدام آلية
معالجة الشكاوى
يصف الجزء الرابع العملية التي تجريها نقط االتصال الوطنية المدعومة
من الحكومة لمعالجة الشكاوى ويقدم قائمة مراجعة لتقديم الشكاوى.
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 4.1عملية معالجة الشكاوى من قبل نقطة االتصال الوطنية

يتمثــل أحــد األدوار الرئيســية لنقــط االتصــال الوطنيــة المدعومــة مــن الحكومــة فــي تســوية
الشكاوى المتعلقة باالنتهاكات المزعومة للمبادئ التوجيهية التي تثيرها النقابات والمنظمات
غيــر الحكوميــة .وتصــف المبادئ التوجيهية عملية معالجة للشــكاوى المؤلفــة من ثالث مراحل
ً 109
والممتدة على فترة اثني عشر شهرا:
•	المرحلة األولى :تقييم أولي؛
•	المرحلة الثانية :المعالجة/الوساطة؛
110

•	المرحلة الثالثة :تقرير نهائي  /بيان ختامي.

باإلضافــة إلــى هــذه المراحــل الثالث ،فــإن أغلبية نقط االتصــال الوطنية 111تجري دراســة في
الحاالت التي تُ رفض فيها الوساطة أو تفشل قبل إصدار البيان الختامي .وال تصف المبادئ
التوجيهيــة هــذه المرحلــة .ويحدد الرســم  4.1كل العمليــة ،بما في ذلك مرحلة الدراســة ،ويتم
وصفها في األجزاء أدناه.

المرحلة االولى
التقييم األولي

الوساطة

من  ٩الى  ١٢شهرا

المرحلة  ٢ب

نجاح الوساطة

المرحلة  ٣أ

البيان النهائي
المسائل المثارة.
أسباب رفض الحالة

المرحلة  ٣ب

التقرير النهائي،
المسائل المثارة ،دور مركز
االتصال الوطني التوصل الى
اتفاق والمتابعة

رفض  /فشل
الوساطة

المرحلة  ٣ج

البيان النهائي،
المسائل المثارة ،واقع انه
تمت الموافقة على النظر
في الحالة ،دور مركز االتصال
الوطني ،توصيات ،سبب عدم
التوصل الى اتفاق والمتابعة
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دراسة القضية لتقرير
ما اذا كانت الشركة
المتعددة الجنسيات
قد انتهكت المبادئ
التوجيهية

المرحلة  ٣د

البيان النهائي،
المسائل المثارة ،واقع انه
تمت الموافقة على النظر
في الحالة ،دور مركز االتصال
الوطني ،القرارات بشأن
انتهاك المبادئ ،التوجيهية،
التوصيات ،سبب عدم التوصل
الى اتفاق والمتابعة
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من  ٩الى  ١٢شهرا

المرحلة  ٢أ

من  ٣الى  ٩أشهر

يوافق مركز االتصال
الوطني على اجراء
دراسة متعمقة للحالة

يرفض مركز االتصال
الوطني اجراء دراسة
متعمقة للحالة

من  ٣الى  ٩أشهر
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من  ٠الى  ٣أشهر

من  ٠الى  ٣أشهر

الرسم  :4.1عملية معالجة الشكاوى من قبل نقطة االتصال الوطنية

 4.1.1المرحلة األولى :التقييم األولي  :الحاجة إلى التعميق
من  ٠الى  ٣أشهر

من  ٣الى  ٩أشهر

من  ٩الى  ١٢شهرا

تقــوم نقطــة االتصــال الوطنيــة بتقييــم أولــي للتأكد مــن أن الحالة تســتحق التعميــق بموجب
المبادئ التوجيهية .وينبغي االنتهاء من مرحلة التقييم األولي خالل ثالثة أشهر.

 4.1.1.1ما هو دور نقطة االتصال الوطنية؟
يتعين على كل نقاط االتصال الوطنية اتخاذ الخطوات التالية:
•	االعتراف باستالم الشكوى؛
•	إبالغ الشركة المتعددة الجنسيات عن الشكوى والمطالبة باستجابة أولية؛
•	طلب المزيد من المعلومات من مقدمي الشكاوى ،حسب االقتضاء؛
•	إبالغ األطراف عن نتائج التقييم األولي ،بما في ذلك األسباب في حال رفضت نقطة
االتصال الوطنية النظر في القضية.

 4.1.1.2ما الذي تطلبه نقطة االتصال الوطنية؟
لمعرفة ما إذا كانت المسألة المثارة تستحق التعميق بموجب المبادئ التوجيهية ،يجب أن تأخذ
نقطة االتصال الوطنية بعين اإلعتبار:112
• هناك صلة واضحة بين الشركة المتعددة الجنسيات والمسائل المثارة في الحالة؛

• يقع المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات في بالد وقعت المبادئ التوجيهية؛
• تغطية المبادئ التوجيهية للمسائل المثارة في الحالة؛
• تندرج هذه المسألة ضمن اختصاص نقطة االتصال الوطنية؛
• لدى النقابات التي تتقدم بالشكوى مصلحة شرعية في المسائل؛
• تحديد ما إذا كانت المسألة قد أثيرت بحسن نية – وليست تافهة أو كيدية؛

ال يجدر بنقاط االتصال
الوطنية أن تقرر أن
المسائل ال تتطلب دراسة
ً
عمقا لمجرد أنه تم
كثر
القيام بإجراءات مماثلة أو
أن هذه اإلجراءات ما تزال
جارية أو متاحة لألطراف
المعنية...

• ال تتسبب المسألة بضرر خطير لإلجراءات القضائية الجارية؛
• يمكن لنقطة االتصال الوطنية المساهمة في فعالية تطبيق المبادئ التوجيهية من خالل
دراسة المسألة.

اإلطار  :4.1المزيد من المعلومات حول التقييم األولي:
اإلجراءات المماثلة

شكّلت اإلجراءات القانونية المماثلة (اإلجراءات القضائية أو غيرها من اإلجراءات القانونية) السبب
ً
سابقا في القضايا المتعلقة بالنقابات .وفي إطار المبادئ
الرئيسي الذي أدى إلى عدم النظر
التوجيهية للعام  ،2011ال يجدر بنقط االتصال الوطنية أن تقرر استبعاد الحاالت لمجرد أنه تم
القيام بإجراءات مماثلة أو أن هذه اإلجراءات ما تزال جارية أو متاحة لألطراف المعنية ،ما لم
113
يؤد حل المسألة إلى إلحاق ضرر بالغ باألطراف المعنية.

 4.1.2المرحلة 2أ :الصلح  /الوساطة :حل المشاكل
من  ٠الى  ٣أشهر

من  ٣الى  ٩أشهر

من  ٩الى  ١٢شهرا

ما إن توافق نقطة االتصال الوطنية على دراسة حالة ما ،ستقترح "مساعي حميدة" لمساعدة
األطــراف فــي حل المســائل التــي تمت إثارتها فــي الحالة ،بما في ذلك تســهيل الولوج إلى
ً
علما بأن هذه العملية يجب أن تنتهي خالل ستة أشهر.
الصلح والوساطة ،114
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اإلطار  :4.2ماذا يعني "الصلح"؟

115

ً
ً
ً
نســبيا في حل فعلي
مباشــرا
دورا
موفق
ّ
"إجــراءات غيــر ملزمــة لتســوية النزاعات يؤدي فيها
للنــزاع ،ويقــدم حتــى استشــارات إلــى الطرفين حــول بعض الحلــول من خالل طــرح اقتراحات
للتسوية".

اإلطار  :4.3ماذا تعني "الوساطة"؟

116

"عمليــة خياريــة وتوجيهية يســاعد فيها وســيط ماهر األطــراف على التفاوض لتســوية النزاع،
ً
علما بأن هذه العملية ليست ملزمة ما لم أو حتى يتوصل الطرفان الى اتفاق".

 4.1.2.1ما هو دور نقطة االتصال الوطنية؟
ال تحدد المبادئ التوجيهية الخطوات التي تشتمل عليها عملية الصلح  /الوساطة .إال أنه ،على
أساس الممارسة الحالية ،يمكن التوقع من نقطة االتصال الوطنية القيام بما يلي:
•	استشارة السلطات المختصة ،بما في ذلك السفارات وممثلي أوساط األعمال
والمنظمات غير الحكومية أو غيرهم من الخبراء؛
تبين أن انتهاك
في حال ّ
التوجيهية وقع
المبادئ
قع على المبادئ
في بلد و
هية ،يجدر بنقطة
التوجي
ال الوطنية في
االتص
ضيف أن تتولى
البلد الم
لة ولكن يجب أن
المسأ
نقطة االتصال
تتعاون مع
ي البلد األصل.
الوطنية ف

•	استشارة نقط اتصال وطنية معنية أخرى (نقط اتصال وطنية في البلد األصل أو في
البلد المضيف اآلخر)؛
•	تنظيم اجتماعات قبل الصلح  /الوساطة مع األطراف – بشكل مشترك أو منفرد؛
•	توضيح المسائل التي سيتم تناولها في الصلح  /الوساطة؛
•	تحديد أي مسألة يجب أن تبقى سرية ،مثل هوية العمال؛
•	تحديد األطراف التي ينبغي أن تشارك في الصلح  /الوساطة؛
موفق  /وسيط محايد يوافق عليه الطرفان؛
ّ
•	تعيين
•	تحديد شروط الصلح  /الوساطة ،بما في ذلك األهداف والقواعد األساسية ،وحدود
السرية والجدول الزمني.
واألهــم مــن ذلــك أنــه في حيــن ُيتوقع مــن نقطة االتصــال الوطنيــة أن تدفع تكاليــف الصلح
/الوســاطة ،ال تغطــي معظــم نقــط االتصــال الوطنيــة تكاليــف األطــراف التــي تشــارك
في الوساطة.

 4.1.2.2ما الذي تتطلبه نقطة االتصال الوطنية؟
ً
استنادا إلى الخبرة ،قد ُيطلب من النقابات االلتزام بالشروط التالية:
•	أن يكون لديها نقطة اتصال نقابية واحدة ؛
•	اتفاق خطي توافق بموجبه على الصلح  /الوساطة؛
•	تعاون األطراف مع السلطة التخاذ قرارات ملزمة؛
•	وجود رغبة في المشاركة في الصلح /الوساطة "بحسن نية"  -أي الدخول في حوار بهدف
التوصل إلى اتفاق؛
•	االلتزام باحترام السرية خالل عملية الصلح  /الوساطة؛
•	أن يكون لديها الموارد الالزمة لتمويل تكاليف المشاركة في هذه العملية.
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أتاحت الوساطة في الحالة المذكورة في المبادئ التوجيهية لمنظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الفرصة لـ "جي فور إس" ()G4S
و"يوني" ( )UNIلحل خالف دام لفترة طويلة لصالح الشركة وعمالها
والنقابات التي تمثلهم .وفي حين أبرمت "جي فور إس ( ")G4Sو"يوني
( ")UNIفي نهاية المطاف اتفاقها الخاص ،ساهمت مشاركة الوسيط
والعملية نفسها في توفير حوافز إليجاد حلول للمشاكل الصعبة الواردة
في قضيتنا واالتفاق على نظام لحل المشاكل في المستقبل .وشكّل
ذلك نقطة تحول في عالقتنا.
-كريستي هوفمان ،نائب األمين العام" ،يوني غلوبل يونيون" ()UNI Global Union

اإلطار  :4.4المزيد من المعلومات حول الصلح والوساطة:
ممارسات نقطة االتصال الوطنية
تنقسم نقط االتصال الوطنية إلى مجموعتين واسعتين عندما يتعلق األمر بالصلح  /الوساطة.
ً
ّ
وسيطا
موفقا /
تعين المجموعة األولى ،التي تشمل المملكة المتحدة والواليات المتحدة،
ّ
ً
ً
ومحترفا إلجراء عملية الصلح  /الوساطة .أما المجموعة الثانية ،التي تشمل ألمانيا والنرويج
خارجيا
فضال عن ذلك ،تملك بعض نقاط االتصال
وهولندا ،فتجري عملية الصلح  /الوساطة بنفسها.
ً
ً
نسبيا في مجال تقديم الصلح  /الوساطة .وبسبب االختالفات في
الوطنية القليل من الخبرة
الممارسة والخبرة ،من المرجح أن معايير الصلح  /الوساطة ستظل مختلفة من نقطة اتصال
وطنية إلى أخرى.

اإلطار  :4.5المزيد من المعلومات حول الصلح والوساطة :السرية

توافق النقابات على أنه يتعين على األطراف احترام السرية أثناء فترة إجراءات الصلح  /الوساطة.
ً
قليال من نقط االتصال الوطنية يعتبر أنه ينبغي أن يكون مضمون الشكوى نفسه
عددا
إال أن
ً
ً
ً
ويعتبر نشرها بالتالي على أنه "سوء نية" .وترى النقابات ،استنادا إلى قواعد المبادئ
سريا ُ
117
التوجيهية  ،أن السرية تنطبق فقط أثناء فترة إجراءات الصلح  /الوساطة ،إال في ظروف
تعرض أصحاب الشكاوى إلى الخطر أو عندما توافق األطراف على أن السرية
استثنائية ،مثل ّ
ستعود بالنفع األكبر على تطبيق المبادئ التوجيهية.

اإلطار  :4.6ماهو المثال على ذلك؟ الصلح والوساطة

118

في العام  ،2006قدمت "يوني غلوبل يونيون" ( )UNI Global Unionشكوى في نقطة
االتصال الوطنية البريطانية بشأن انتهاكات مزعومة من قبل "جي فور إس  "G4Sللمبادئ
التوجيهية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) ومالوي وموزامبيق ونيبال .وشملت
المسائل التي أثيرت حق العمال في االنضمام إلى نقابات العمال ،ودفع الحد األدنى القانوني
لألجور وساعات العمل اإلضافية .وقبل بدء إجراءات الصلحُ ،طلب من الطرفين التأكيد على
أنهما سينفذان توصيات الموفق في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق .وأدى ذلك إلى تحفيز
الطرفين على حد سواء للتوصل إلى اتفاق .ونتيجة للحوار الذي جرى في نقطة االتصال الوطنية
البريطانية ،وقعت "يوني غلوبل يونيون  "Uni Global Unionو"جي فور إس  "G4Sعلى
االتفاقية اإلطارية العالمية في العام .2008
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 4.1.3المرحلة .2ب :الدراسة :عندما يفشل الصلح  /الوساطة
من  ٠الى  ٣أشهر

من  ٩الى  ١٢شهرا

من  ٣الى  ٩أشهر

ً
مضمونا .يحق ألي من الطرفين رفض المشاركة في الوساطة
إن نجاح الصلح  /الوساطة ليس
(مثلما فعلت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات في الماضي) أو قد تشارك األطراف
في الوساطة لكنها تعجز عن التوصل إلى اتفاق .في حال تم رفض الصلح  /الوساطة أو في
حال فشل ،من المستحسن أن تجري نقط االتصال الوطنية دراسة للحالة بغية تقييم ما إذا تم
ً
قليال من نقط االتصال الوطنية لن تجري هذه الدراسة
عددا
انتهاك المبادئ التوجيهية .إال أن
ً
(راجع اإلطار .)4.7

 4.1.3.1ما هو دور نقطة االتصال الوطنية؟
ال تحتوي المبادئ التوجيهية على أي وصف لمرحلة الدراســة .وعلى أســاس الممارســة الحالية
لنقطة االتصال الوطنية ،يمكن للنقابات العمالية أن تتوقع من نقطة االتصال الوطنية القيام
بما يلي:
• تقصي الحقائق ،بما في ذلك من السفارات والمسؤولين الحكوميين في البلد المضيف
وممثلي قطاع األعمال والعمال والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية،
مثل منظمة العمل الدولية؛
• التشاور مع نقط االتصال الوطنية المعنية األخرى في بلد األصل أو الدول األعضاء األخرى؛
• طلب المزيد من المعلومات من أصحاب الشكاوى والشركة المتعددة الجنسيات،
حسب الضرورة.

 4.1.3.2ما الذي تتطلبه نقطة االتصال الوطنية؟
يمكن أن ُيطلب من النقابات ما يلي:
• االستجابة في الوقت المناسب لطلبات الحصول على المعلومات؛
• المعلومات الدقيقة والموثقة.

اإلطار  :4.7المزيد من المعلومات حول عملية الدراسة

توافق جميع نقط االتصال الوطنية على أن حل المشاكل من خالل الصلح  /الوساطة هو في
صلب عملية نقطة االتصال الوطنية .وتتيح مقاربة حل المشاكل لنقط االتصال الوطنية تحديد
ً
غالبا ما تتخطى نطاق المسائل التي تمت إثارتها
الفرص "لتنفيذ جوهر المبادئ التوجيهية" التي
في الشكوى األولية .119إال أن نقط االتصال الوطنية ال تتفق على الخطوات التي يجب اتخاذها
عندما يفشل الصلح  /الوساطة .وتختلف الممارسات بين أغلبية نقط االتصال الوطنية التي
تكون مستعدة إلجراء دراسة بغية تقييم ما إذا تم انتهاك المبادئ التوجيهية ،ونقط االتصال
الوطنية التي تخالفها الرأي .وتعتبر اللجنة االستشارية للنقابات العمالية أنه من الضروري أن
تجري جميع نقاط االتصال الوطنية دراسة في حال فشل الصلح /الوساطة .ويساهم الخطر
التاريخي الذي تنطوي عليه الدراسة في "تحفيز" الشركات المتعددة الجنسيات للجلوس على
طاولة الحوار .فمن دون الدراسة ،إن نظام نقطة االتصال الوطنية ضعيف بطبيعته .وعالوةً
على ذلك ،قد تكون هناك حاالت تُ عتبر فيها االستجابة المناسبة الوحيدة هي دراسة الحالة من
قبل نقطة االتصال الوطنية وتقدير ما إذا تم انتهاك المبادئ التوجيهية.

120

اإلطار  :4.8ما هو المثال على ذلك؟ الدراسة

في شهر آب  /أغسطس من العام  ،2008في معرض الرد على شكوى قدمتها منظمة
الشاهد العالمي غير الحكومية "غلوبال ويتنس" ( )Global Witnessضد العمليات التي تجريها
"أفريمكس" ( )Afrimexفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،أجرت نقطة االتصال الوطنية
البريطانية دراسة للقضية واستنتجت أن "أفريمكس ( ")Afrimexلم تنجح في المساهمة في
التنمية المستدامة في المنطقة؛ أو احترام حقوق اإلنسان؛ أو التأثير على شركاء األعمال
والمزودين لمراعاة المبادئ التوجيهية" ،وأن "أفريمكس ( ")Afrimexلم تطبق العناية الواجبة
ّ
الكافية على سلسلة اإلمدادات ولم تتمكن من اتخاذ الخطوات المناسبة من أجل المساهمة
في القضاء على عمالة األطفال والعمل القسري في المناجم أو اتخاذ خطوات للتأثير على
شروط العمل في المناجم".

44

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

دليل النقابات العمالية

 4.1.4المرحلة الثالثة :التقارير  /البيانات النهائية:
التواصل ونشر المعلومات
من  ٠الى  ٣أشهر

من  ٣الى  ٩أشهر

من  ٩الى  ١٢شهرا

تشــتمل المرحلــة األخيــرة مــن عمليــة تقديــم الشــكاوى علــى إصــدار نقطــة االتصــال الوطنية
ً
وفقا لمــا إذا كانت
لتقريرهــا  /بيانهــا النهائــي .121ويختلــف مضمــون التقريــر  /البيــان النهائــي
األطــراف قــد توصلــت إلى اتفاق وما إذا أجرت نقطة االتصال الوطنية دراســة للحالة في حال
فشــل الوســاطة .فــي جميــع الحــاالت ،وبغض النظــر عن النتيجــة ،يجب على نقطــة االتصال
ً
أيضا
إصــدار إصــدار تقريرهــا  /بيانهــا النهائــي للعمــوم (راجــع الرســم  .)4.2ومن المستحســن
أن تقــوم نقطــة االتصــال الوطنية بتوزيــع تقاريرها  /بياناتهــا النهائية علــى اإلدارات الحكومية
المعنية (راجع اإلطار .)4.9

اإلطار  :4.9المزيد من المعلومات حول نشر المعلومات :العواقب
ليس هناك من عقوبات رسمية على الشركات المتعددة الجنسيات التي ترفض المشاركة في
عملية نقطة االتصال الوطنية أو تنتهك المبادئ التوجيهية .إال أن ذلك ال يخلو من العواقب.
ويتم تشجيع نقاط االتصال الوطنية على إرسال تقاريرها  /بياناتها النهائية إلى اإلدارات الحكومية
المعنية (على سبيل المثال ،وكاالت ائتمان التصدير ،إدارات المشتريات العامة ،ووكاالت
التنمية) ،التي من المتوقع أن تأخذ بعين االعتبار سلوك الشركات المتعددة الجنسيات في
عملية صنع القرارات .باإلضافة إلى ذلك ،قد يتم استخدام التقارير  /البيانات النهائية المتاحة
للعموم والصادرة عن نقطة االتصال الوطنية من قبل المستثمرين من الشركات ،التي تتولى
بموجب المبادئ التوجيهية مسؤولية استخدام نفوذها للمساعدة على ضمان قيام الشركات
التي تستثمر فيها بمعالجة اآلثار السلبية .ويمكن أن ّ
تبلغ النقابات العمالية شركات االستثمار
عن الحاالت المقدمة في إطار المبادئ التوجيهية ،إما مباشرةً أو من خالل اللجنة النقابية الدولية
حول رأس مال العمال (راجع الجزء .)5.5

من أجل تعزيز توافق
السياسات ،تُ شجع نقط
االتصال الوطنية على
إحالة بياناتها وتقاريرها إلى
أجهزة حكومية عندما تعرف
أن مضمون هذه الوثائق
يمكن أن يفيد منظمة
معينة في إدارة سياساتها
122
أو برامجها.
 تعليق حول الخطوط التوجيهيةواإلجرائية لنقط االتصال
الوطنية ،المبادئ التوجيهية
لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي الموجهة
إلى الشركات المتعددة
الجنسيات.
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الجدول  :4.2عملية معالجة الشكاوى :التقرير  /البيان النهائي
النتيجة

الخطوات التالية

مضمون التقرير  /البيان النهائي

.3أ استبعاد الحالة

البيان النهائي
	-أسماء األطراف المعنية (ما لم تر نقطة االتصال
الوطنية ،أنه سيكون من المخالف لإلنصاف الكشف
ً
علنا عن هوية أحد األطراف)؛
التاريخ الذي رفعت فيه هذه المسائل؛تفاصيل حول المسائل المثارة؛-أسباب استبعاد الحالة؛

	•نشر البيان النهائي

.3ب الموافقة على الدراسة
وتوصل
المتعمقة للحالة
ُّ
األطراف إلى اتفاق

التقرير النهائي
•أسماء األطراف المعنية؛
•التاريخ الذي رفعت فيه هذه المسائل؛
•تفاصيل حول المسائل المثارة؛
معمقة وتقديم
•حقيقة أن القضية تتطلب دراسة
ّ
نقطة االتصال الوطنية مساعيها الحميدة؛
•الدور الذي لعبته نقطة االتصال الوطنية؛
•التاريخ الذي أبرم فيه االتفاق؛
•المعلومات المتعلقة بمضمون االتفاق (شرط أن
تعطي األطراف المعنية موافقتها)؛
•متابعة تطبيق االتفاق ،في حال اتفاق األطراف
على ذلك؛

	•نشر التقرير النهائي؛
	•إحالة التقرير النهائي إلى الدوائر
الحكومية المعنية؛
	•متابعة نقطة االتصال الوطنية
لتطبيق االتفاق بما يتماشى مع
بنود االتفاقية.

.3ج الموافقة على الدراسة
توصل
المتعمقة للحالة وعدم
ُّ
األطراف إلى اتفاق

125
البيان النهائي
•هوية األطراف المعنية؛
•التاريخ الذي رفعت فيه هذه المسائل
•تفاصيل حول المسائل المثار؛
معمقة وتقديم
•حقيقة أن القضية تتطلب دراسة
ّ
نقطة االتصال الوطنية مساعيها الحميدة؛
•الدور الذي لعبته نقطة االتصال الوطنية؛
•تبيان األسباب التي أدت إلى عدم التمكن من
التوصل إلى اتفاق؛
•توصيات بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية؛
•متابعة التوصيات من خالل تحديد إطار زمني في حال
رأت نقطة االتصال الوطنية ضرورة لذلك.

	•نشر البيان النهائي؛
	•إحالة البيان النهائي إلى الدوائر
الحكومية المعنية؛
	•متابعة نقطة االتصال الوطنية
لتطبيق التوصيات بما يتماشى مع
محتوى البيان النهائي.

.3د الموافقة على الدراسة
توصل
المتعمقة للحالة ،عدم
ُّ
األطراف إلى اتفاق ،إجراء
نقطة االتصال الوطنية دراسة
متعمقة للحالة

البيان النهائي
•هوية األطراف المعنية؛
•التاريخ الذي رفعت فيه هذه المسائل؛
•تفاصيل حول المسائل المثارة؛
معمقة وتقديم نقطة
•حقيقة أن الحالة تتطلب دراسة
ّ
االتصال الوطنية مساعيها الحميدة؛
•الدور الذي لعبته نقطة االتصال الوطنية؛
•تبيان األسباب التي أدت إلى عدم التمكن من
التوصل إلى اتفاق؛
•استنتاج ما إذا قد تم انتهاك المبادئ التوجيهية؛
•توصيات بشأن تطبيق المبادئ التوجيهية؛
•متابعة التوصيات من خالل تحديد إطار زمني.

	•نشر البيان النهائي،
	•إحالة البيان النهائي إلى الدوائر
الحكومية المعنية؛
	•متابعة نقطة االتصال الوطنية
لتطبيق التوصيات بما يتماشى مع
محتوى البيان النهائي.
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 4.2تقديم شكوى  -قائمة تدقيق للنقابات
الجدول  :4.3قائمة التدقيق قبل تقديم الشكاوى
 .1دعم النقابات :هل طلبت الدعم من
النقابات العمالية التي تتمتع بالخبرة
على صعيد تقديم الشكاوى بموجب
المبادئ التوجيهية؟

 aاالتحادات الوطنية
 aاالتحادات النقابية العالمية
aاللجنة االستشارية للنقابات العمالية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي

 .2الحاجة إلى التعميق :هل تأكدت أن
الشكوى تتطلب دراسة معمقة بموجب
المبادئ التوجيهية؟

aالمسائل مشمولة في فقرات المبادئ التوجيهية؛
aهناك صلة بين المسائل المثارة في الشكوى وأنشطة الشركة المتعددة الجنسيات أو
عالقاتها؛
وقع على المبادئ
aيقع المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات المعنية في بلد ّ
التوجيهية (راجع اإلطار .)1.1

 .3ما من حل سريع :هل أنت مستعد
إلجراء عملية قد تستغرق اثني عشر
ً
شهرا؟

aتدرك أن الجدول الزمني لعملية معالجة الشكاوى من قبل نقطة االتصال الوطنية هو
ً
شهرا؛
اثنا عشر
aلديك الموارد  /الوقت للمشاركة في العملية بكاملها.

تتخوف من
 .4حماية العمال :هل
ّ
احتمال اتخاذ تدابير انتقامية ضد العمال
127
أو غيرهم؟

aتدرك أن نقطة االتصال الوطنية ترسل عادة الشكوى إلى الشركة المتعددة
الجنسيات؛
aتدرك بأنه يمكنك طلب الحفاظ على سرية ذلك الجزء من الشكوى ،على سبيل
المثال ،إخفاء هوية العمال عن الشركة  /الشركات المعنية؛
aأنت على علم بأنه ال يمكن لصاحب الشكوى أن يكون مجهول الهوية.

 .5حسن النية :هل أنت مستعد وقادر
على المشاركة في الصلح  /الوساطة
128
"بحسن نية"؟

أوال إجراءات توافقية مثل الصلح /
aتعلم أن نقطة االتصال الوطنية سوف تقدم ً
الوساطة لمحاولة حل المسائل المثارة في الشكوى؛
128
aأنت على علم بأن التصرف "بحسن نية" يعني:
• الرد بسرعة؛
• احترام سرية المعلومات أثناء إجراءات الصلح والوساطة؛
• عدم تحريف الوقائع؛
• عدم التهديد باتخاذ تدابير انتقامية ضد األطراف المعنية باإلجراءات أو ممارسة مثل
فعال؛
هذا االنتقام
ً
• االنخراط بإخالص في اإلجراءات مع إرادة التوصل إلى حل للمسائل؛

 .6اإلعالن :هل نظرت في كيفية
اإلعالن عن شكواك؟

aتحققت من الموقع اإللكتروني لنقطة االتصال الوطنية وتدرك موقفها تجاه نشر
الشكوى.

 .7المشاركة في العملية :هل فكّرت
في األشخاص الذين سيشاركون في
عملية الصلح  /الوساطة وفي كيفية
تمويلها؟

aتعلم أنه يجب على الممثلين في الصلح  /الوساطة أن يتمتعوا بصالحية القيام
بتعهدات ملزمة نيابة عن المشتكين؛
aتدرك أنه قد يبلغ عدد جلسات الصلح  /الوساطة اثنتين أو ثالث؛
aتحققت من الموقع وتدرك أن نقطة االتصال الوطنية قد ال تدفع تكاليف مشاركة
األطراف؛
ً
عائقا ،نظرت في احتمال دعم شركاء النقابة لمشاركتك  /تمثيلك
aعندما تشكل الموارد
في عملية نقطة االتصال الوطنية.
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الجدول  :4.4القائمة المرجعية للشكاوى
 .1نقطة االتصال الوطنية :هل حددت
نقطة االتصال الوطنية المناسبة ( 129راجع
الرسم )4.5

aتقدم المسألة أمام نقطة االتصال الوطنية باللبلد المضيف ألن االنتهاك
المزعوم للمبادئ التوجيهية حصل في بلد وقع على المبادئ التوجيهية؛
أو
aتقدم المسألة أمام نقطة االتصال الوطنية باللبلد األصل ألن االنتهاك المزعوم
للمبادئ التوجيهية حصل في بلد لم يوقع على المبادئ التوجيهية؛
أو
aتقدم المسألة أمام نقطة االتصال الوطنية بالبلد األصل وتطلب منها أن
تتوالها ،في حين تحيل الشكوى إلى نقط االتصال الوطنية المعنية األخرى ،ألن
ّ
متعلق بنفس الشركة المتعددة الجنسيات
االنتهاك المزعوم للمبادئ التوجيهية
وقع بعضها على المبادئ التوجيهية؛
في بلدان مختلفة ّ
أو
ً
aتقدم
نسخا عن نفس الحالة إلى عدة نقط اتصال وطنية ألن االنتهاك المزعوم
للمبادئ التوجيهية حصل في دولة لم توقع على المبادئ التوجيهية وشمل
مجموعة شركات تضم شركات متعددة الجنسيات من بلدان مختلفة وقعت على
المبادئ التوجيهية.

 .2مقدمو الشكاوى :هل أوضحتم من أنتم
وما هي مصلحتكم؟

aلقد أفصحت عن اسم  /أسماء النقابة  /النقابات وغيرها من األسماء الواردة في
الشكوى ،باإلضافة إلى وصف موجز ومعلومات االتصال؛
aلقد أوضحت سبب اهتمامك في الحالة (على سبيل المثال ،تضرر األعضاء جراء
انتهاك المبادئ التوجيهية)؛
aمنحت نقطة االتصال الوطنية نقطة اتصال واحدة؛

 .3الشركات :هل قدمت تفاصيل عن جميع
الشركات المعنية وعن العالقة التي تربط
بينها؟

aأفصحت عن اسم ومعلومات االتصال المتعلقة بالمنشأة المحلية  /المنشآت
التي تسببت باآلثار السلبية  /بانتهاك المبادئ التوجيهية المزعوم؛
aلقد أفصحت عن اسم الشركة المتعددة الجنسيات وعن البلد الذي يقع فيه
مقرها الرئيسي وعن معلومات االتصال بها؛
aأوضحت الصلة بين المنشأة المحلية  /المنشآت التي انتهكت المبادئ التوجيهية
والشركة المتعددة الجنسيات؛
aأوضحت الصلة بين القضايا التي تنتهك المبادئ التوجيهية وأنشطة الشركات
المتعددة الجنسيات أو عالقاتها.

 .4أحكام المبادئ التوجيهية :هل ذكرت
األحكام ذات الصلة من بين المبادئ
التوجيهية والتعليق؟

aقمت بمطابقة المسائلة المثارة في الشكوى مع الفقرات ذات الصلة من
المبادئ التوجيهية؛
aذكرت الفقرات ذات الصلة من التعليق على المبادئ التوجيهية؛
aذكرت مواد الصكوك ذات الصلة بشأن حقوق اإلنسان ومعايير عمل منظمة
العمل الدولية.

 .5وصف الوقائع والظروف :هل قدمت
ً
كافيا للوقائع والظروف إلى نقطة
وصفا
االتصال الوطنية؟

ً
وصفا للوقائع والظروف ذات الصلة إلى نقطة االتصال الوطنية؛
aقدمت
aقمت بإدراج التواريخ واألماكن ذات الصلة؛
قدمت أدلة داعمة (على سبيل المثال ،المراسالت ذات الصلة ،ومحاضر
ّ a
االجتماعات ،ومقتطفات من اتفاقات المفاوضة الجماعية ،وشهادات،
ومقتطفات من القانون الوطني).

 .6وعي الشركة المتعددة الجنسيات:
هل أبلغت نقطة االتصال الوطنية إذا ما
كانت الشركة المتعددة الجنسيات على علم
بالمسائل التي أثيرت في هذه الحالة؟

aأبلغت نقطة االتصال الوطنية إذا ما كانت الشركة المتعددة الجنسيات على علم
بالمسائل التي أثيرت في الشكوى؛
aأبلغت نقطة االتصال الوطنية عن االجتماعات  /المراسالت ذات الصلة التي جرت
مع الشركة المتعددة الجنسيات وبوضعها ونتائجها.
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 .7اإلجراءات المشابهة :هل أبلغت نقطة
االتصال الوطنية عن اإلجراءات المحلية أو
١٣٠
الدولية األخرى؟

aقدمت معلومات عن وجود أو وضع اإلجراءات القانونية المنجزة أو الجارية أو
غيرها من اإلجراءات؛
aشرحت السبب الذي من أجله تساهم نقطة االتصال الوطنية التي تتولى الحالة
في حل المسائل دون إلحاق ضرر بالغ باألطراف.

تتخوف من احتمال
 .8حماية العمال :هل
ّ
اتخاذ تدابير انتقامية ضد العمال أو
١٣١
غيرهم؟

aتدرك أن نقطة االتصال الوطنية ترسل عادة الشكوى إلى الشركة المتعددة
الجنسيات؛
aتدرك بأنه يمكنك طلب الحفاظ على سرية ذلك الجزء من الشكوى ،على سبيل
المثال ،إخفاء هوية العمال عن الشركة المعنية؛
aتدرك بأنه ال يمكن لصاحب الشكوى أن يكون مجهول الهوية؛
aقدمت األسباب التي تدفعك إلى طلب الحفاظ على السرية.

 .9اإلجراءات الالزمة لحل المسألة :هل
حددت ما هي الخطوات التي ترغب أن
تتخذها نقطة االتصال الوطنية؟

aأفدت أنك ترغب في المشاركة في الصلح  /الوساطة؛
aأفدت أنك تعتبر أن الوساطة بمبادرة نقطة االتصال الوطنية قد تساهم في حل
المسائل المثارة في هذه الحالة؛
aأبلغت نقطة االتصال الوطنية عن المسائل التي ترغب في معالجتها من خالل
الوساطة بما في ذلك الحلول الممكنة (على سبيل المثال ،اعتراف النقابة بحق
المفاوضة الجماعية ،إعادة توظيف العمال المفصولين ،وإنشاء لجنة حول الصحة
والسالمة).

 .10إبالغ اللجنة االستشارية للنقابات
العمالية :هل قمت بإبالغ اللجنة االستشارية
للنقابات العمالية باستمرار بما يجري؟

aأرسلت نسخة من الشكوى إلى اللجنة االستشارية للنقابات العمالية؛
aحذرت اللجنة االستشارية للنقابات العمالية عن أي تأخير أو مشاكل في العملية
التي تجريها نقطة االتصال الوطنية؛
aأطلعت اللجنة االستشارية للنقابات العمالية على التطورات الرئيسية؛
aأطلعت اللجنة االستشارية للنقابات العمالية على النتيجة.
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معمقة بموجب المبادئ التوجيهية؟
الرسم  :4.5هل تستحق الحالة دراسة
ّ
هل تشكل المؤسسة جزءا من
الشركة المتعددة الجنسيات او
مزودها  /شريكها التجاري؟

ال كانت الشكوى
في ح
بآثار سلبية في
تتعلق
لة اإلمدادات أو
سلس
مل أخرى ،ينبغي
عالقات ع
تسببت الشركة
توضيح كيف
الجنسيات بتلك
المتعددة
ساهمت فيها أو
اآلثار أو
ارتبطت بها.

كال

نعم

هل يقع المقر الرئيسي للشركة
المتعددة الجنسيات في بالد
وقعت على المبادئ التوجيهية؟

نعم

نعم

كال

هل تعني حالة شركة
متعددة الجنسيات في
بلدين او اكثر؟

نعم

هل وقع البلد
المضيف على المبادئ
التوجيهية؟

50

من غير الممكن إثارة
حالة بموجب المبادئ
التوجيهية

هل تعني الحالة شركتين
متعددة الجنسيات او
اكثر في بلد واحد (شركة
مشتركة  /مجموعة
شركات)؟

هل تعني الحالة شركة
واحدة متعددة الجنسيات
في دولة واحدة؟

اثارة المسالة امام
نقطة االتصال الوطنية
للبلد المضيف وإحالتها
الى نقطة االتصال
الوطنية للبلد األصل

من غير الممكن إثارة
حالة بموجب المبادئ
التوجيهية

كال

هل تغطي المبادئ التوجيهية او
الصكوك بشأن حقوق االنسان
تلك الحاالت؟

نعم

من غير الممكن اثارة
حالة بموجب المبادئ
التوجيهية

نعم

هل وقع البلد المضيف
المبادئ على التوجيهية؟

كال

اثارة المسالة امام
نقطة االتصال الوطنية
للبلد األصل.

نعم
اثارة المسالة امام
نقطة االتصال الوطنية
للبلد المضيف وإحالتها
الى كل نقاط االتصال
الوطنية للبلد األصل

هل وقع اي بلد مضيف
على المبادئ التوجيهية؟

كال

اثارة المسالة امام كل
نقاط االتصال الوطنية
للبلد األصل

كال

نعم
اثارة المسالة امام
نقطة االتصال الوطنية
للبلد األصل وكل نقاط
االتصال الوطنية للبلد
المضيف
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اثارة المسالة امام
نقطة االتصال
الوطنية للبلد األصل.
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الجزء الخامس :الموارد
يحدد الجزء الخامس الموارد الرئيسية للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي وغيرها من الصكوك ذات الصلة،
باإلضافة إلى معلومات حول كيفية االتصال بنقابات العمال.
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 5.1المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

اللجنة النقابية االستشارية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

تمثــل اللجنــة االستشــارية للنقابــات العماليــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
وطنيا ّ
ً
ً
ً
تمثل
نقابيا
مركزا
االقتصادي النقابات في المنظمة .ويتألف أعضاؤها من تسعة وخمسين
ً
معا ستين مليون عامل في الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
تقود اللجنة االستشارية للنقابات العمالية عمل حركة نقابات العمال على صعيد المبادئ التوجيهية
الموجهــة إلى الشــركات المتعددة الجنســيات ،وتقوم بالتنســيق مع منظمة التعــاون والتنمية في
الميدان االقتصادي بشأن تطوير السياسات ،كما أنها تقدم الدعم لنقابات العمال في جميع أنحاء
العالم من خالل تقديم االستشارات بشأن تقديم الشكاوى وإجراء التكوين ،بالتعاون مع المنظمات
الشــريكة لهــا .وتحتفــظ اللجنة بموقــع إلكتروني مخصص للمبــادئ التوجيهية ،حيث تنشــر القضايا
ً
أيضا
النقابيــة المقدمــة بموجــب المبــادئ التوجيهية .تحتفظ اللجنة االستشــارية للنقابــات العمالية
بمعلومات وتفاصيل للتواصل مع آلية الشكاوى المدعومة من الحكومة ،نقط االتصال الوطنية.
رقم الهاتف+33 1 55 3737337 :
البريد اإللكترونيtuac@tuac.org :
اللجنة االستشارية للنقابات العماليةhttp://www.tuac.org :
المبادئ التوجيهية للجنة االستشارية للنقابات العماليةhttp://www.tuacoecdmneguidelines.org :

"أو إي سي دي ووتش" ()OECD Watch

أو إي ســي دي ووتش ( )OECD Watchمنظمة رئيســية تضم أكثر من  80منظمة غير حكومية من

جميع أنحاء العالم ،تتولى إجراء حمالت والدعوة إلى السياســات بشــأن المبادئ التوجيهية لمنظمة
التعــاون والتنميــة فــي الميدان االقتصادي .وتقدم أمانة أو إي ســي دي ووتــش ()OECD Watch
الخدمــات اإلستشــارية والدعم للمنظمات غير الحكومية بشــأن تقديم الشــكاوى فــي إطار المبادئ
التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وتحتفظ هذه المنظمة بقاعدة بيانات
علــى اإلنترنــت عن جميع حاالت المنظمات غير الحكومية المثارة في إطار المبادئ التوجيهية ،وتنتج
تحديثات فصلية للحاالت كما وأنها نشرت دليل المجتمع المدني حول المبادئ التوجيهية.
رقم الهاتف+31 20 6391291 :
البريد اإللكترونيinfo@oecdwatch.org :
أو إي سي دي ووتش (http://www.oecdwatch.org :)OECD Watch
مسائل أو إي سي دي ووتش (http://www.oecdwatch.org/cases :)OECD Watch
دليل أو إي سي دي ووتش (:)OECD Watch
• باإلنجليزيةhttp://oecdwatch.org/publications-en/Publication_3962 :
• بالفرنسيةhttp://oecdwatch.org/publications-fr/Publication_3962-fr?set_language=fr :
• باإلسبانيةhttp://oecdwatch.org/publications-es/Publication_3962-es?set_language=es :

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ()OECD

ينشــر الموقــع اإللكتروني المخصص لمنظمــة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي نســخات
بلغات مختلفة عن المبادئ التوجيهية باإلضافة إلى قاعدة بيانات عن الحاالت ومجموعة من المواد
األخرى:
http://mneguidelines.oecd.org/
http://mneguidelines.oecd.org/text/MNEGuidelinesArabe.pdf

نقط االتصال الوطنية ()NCPs

ينشــر الموقعــان اإللكترونيان للجنة االستشــارية للنقابات العمالية ومنظمــة التعاون والتنمية في
الميــدان االقتصــادي قائمــة بأســماء نقــط االتصال الوطنية – آليــة تقديم الشــكاوى المدعومة من
الحكومة – باإلضافة إلى روابط لمواقعها اإللكترونية وتفاصيل االتصال الخاصة بها:
اللجنة االستشارية للنقابات العمالية:
http://www.tuacoecdmneguidelines.org/contact-points.asp
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي:
http://mneguidelines.oecd.org/ncps/

 5.2إعالن المبادئ الثالثي األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن
الشركات متعددة الجنسيات والسياسة االجتماعية

إن إعالن المبادئ الثالثي األطراف لمنظمة العمل الدولية لعام  1997بشأن الشركات متعددة الجنسيات
والسياسة االجتماعية (تمت مراجعته آخر مرة عام "( )2006إعالن منظمة العمل الدولية بشأن الشركات
متعددة الجنســيات") هو صك دولي رســمي يحدد معايير ســلوك الشــركات في مجاالت التوظيف
والتدريب وظروف العمل والمعيشة وعالقات العمل .وهناك تداخل كبير بين الفصل الخامس (الشغل
والعالقات المهنية) من المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وإعالن
منظمة العمل الدولية بشأن الشركات المتعددة الجنسيات .وينطبق إعالن منظمة العمل الدولية بشأن
الشركات المتعددة الجنسيات على جميع الشركات المتعددة الجنسيات.
52

المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات

دليل النقابات العمالية

منظمة العمل الدولية ()ILO
إن إعالن منظمة العمل الدولية بشأن الشركات متعددة الجنسيات متوفر على الموقع اإللكتروني
الخاص بمنظمة العمل الدولية باللغات التالية :العربية والبهاسا اإلندونيسية والصينية (الماندرين)
واإلنجليزية واأللمانية واإليطالية والفرنسية والروسية واإلسبانية.
إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية:
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_094386/lang--en/index.htm

مكتب األنشطة العمالية ()ACTRAV
دليال إلعالن منظمة العمل الدولية بشأن
الدولية
العمل
منظمة
نشر مكتب األنشطة العمالية في
ً
الشركات المتعددة الجنسيات ،متوفر في اللغات التالية :العربية والصينية (الماندرين) واإلنجليزية
والفرنسية والروسية واإلسبانية.
إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المنشآت متعددة الجنسية :ماذا يقول للعمال؟
http://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_152797/lang--en/index.htm

 5.3مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان

إن مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ( )2011هي صك دولي
جديــد يحــدد معايير ســلوك الشــركات في مجــال حقوق اإلنســان .وتُ عتبر الركيزة الثانية ،مســؤولية
الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،أساس الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) من المبادئ التوجيهية
لنتظمــة التعــاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وتنطبق مبــادئ األمم المتحدة التوجيهية على
جميع الشركات.

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
ينشــر مكتب مفوض األمم المتحدة الســامي لحقوق اإلنســان روابط للموارد المتاحة حول مبادئ
األمــم المتحــدة التوجيهية بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان ( ،)2011بما فــي ذلك المبادئ
نفســها باللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واإلســبانية ،ودليل تفســيري حول مســؤولية الشــركات عن
احترام حقوق اإلنسان:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_12_02_ar.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.aspx

االتحاد الدولي لنقابات العمال ( :)ITUCمذكرة إحاطة ودليل
نشــر االتحــاد الدولــي لنقابــات العمــال مذكــرة إحاطــة ودليــل عن مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهية
بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان ( .)2011وتتوفر الوثيقتان باللغات اإلنجليزية والفرنســية
واإلسبانية على الموقع اإللكتروني التالي:
األمم المتحدة "الحماية واالحترام ،واالنتصاف" :مذكرة إحاطة للنقابيين:
http://www.ituc-csi.org/the-united-nations-protect-respect.html
إطار األمم المتحدة المعنون "الحماية واالحترام ،واالنتصاف" بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان
ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،دليل للنقابيين:
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-04-23_ruggie_background_fd.pdf

مركز موارد األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

يحتفظ مركز موارد حقوق اإلنسان واألعمال بعدد من البوابات المفيدة ،بما في ذلك تلك المتعلقة
بمبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشــأن األعمال التجارية وحقوق اإلنســان والفريق العامل المعني
باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان:
مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان:
http://business-humanrights.org/ar/node/86208/
المبادئ-التوجيهية-حول-األعمال-وحقوق-اإلنسان
الفريق العامل المعني باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان:
http://business-humanrights.org/ar

 5.4االتفاقات اإلطارية العالمية  /الدولية ()IFAs

إن االتفاقات اإلطارية العالمية  /الدولية هي اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بين االتحادات النقابية
العالمية والشــركات المتعددة الجنســيات .ونشر مجلس االتحادات العالمية القائمة الكاملة بأسماء
االتفاقات اإلطارية العالمية  /الدولية على الموقع اإللكتروني التالي:
http://www.global-unions.org/framework-agreements.html
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 5.5شركاء االتحادات العالميين
االتحاد الدولي لعمال البناء واالخشاب

إن االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب هو االتحاد العالمي الذي
يمثل العمال في البناء ومواد البناء واألخشاب والغابات ومجاالت
العمــل ذات الصلــة .ولــدى االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشــاب
 328نقابــة أو منظمــة وطنية تابعة له تمثل حوالي  12مليون عضو
ً
بلدا.
في 130
رقم الهاتف+41 22 827 37 77 :
البريد اإللكترونيinfo@bwint.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.bwint.org :

الدولية للتعليم ()EI

تمثــل الدولية للتعليم ( )EIالمعلميــن والعاملين اآلخرين في مجال
التعليــم ،وتضــم  30مليــون عضــو فــي  394منظمــة عضــو فــي
ً
ً
وإقليمــا .وتشــمل الدوليــة للتعليم ( )EIأعضاء من شــتى
بلــدا
171
المستويات التعليمية  -من الروضة إلى الجامعة.
رقم الهاتف+32 2 224 06 11 :
البريد اإللكترونيheadoffice@ei-ie.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.ei-ie.org/ :

"اندستريال "IndustriALL

يمثــل االتحاد العالمي "اندســتريال  50 "IndustriALLمليون عامل
في  140دولة في قطاعات التعدين والطاقة والتصنيع.
رقم الهاتف+41 22 308 5050 :
البريد اإللكترونيinfo@industriall-union.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.industriall-union.org/ :

االتحاد الدولي لعمال النقل ()ITF
إن االتحــاد الدولــي لعمــال النقــل هو اتحــاد يضــم  681نقابة عمال
ً
نقل في 148
بلدا تمثل  4،500،000عامل نقل.

رقم الهاتف:+44 20 7403 2733
البريد اإللكترونيmail@itf.org.uk :
الموقع اإللكترونيhttp://www.itfglobal.org/ :

االتحاد الدولي للصحفيين ()IFJ

يمثل هذ االتحاد أكثر من  550،000صحفي في  150نقابة وطنية
ً
بلدا.
تنتشر في 119

رقم الهاتف+32 223 5 22 00 :
البريد اإللكترونيifj@ifj.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.ifj.org :

االتحاد الدولي للنقابات ()ITUC

االتحــاد الدولــي لعمال األغذيــة والزراعة والفنــادق والمطاعم
وخدمــات توريــد األغذيــة الجاهزة والتبغ ورابطــات العمال ذات
الصلة ()IUF

هــو اتحــاد دولــي يضم  336نقابة في  120دولة ويمثل أكثر من 12
مليــون عامــل في قطاعــات الزراعة والمــزارع ،إعداد وإنتــاج األغذية
والمشروبات ،الفنادق والمطاعم وخدمات التموين ،وجميع مراحل
معالجة التبغ.
رقم الهاتف+ 41 22 793 22 33 :
البريد اإللكترونيiuf@iuf.org :
الموقع اإللكترونيhttp://cms.iuf.org/ :

الهيئة الدولية للخدمات العامة ()PSI

إن الهيئــة الدوليــة للخدمــات العامة هي اتحاد نقابــات عالمية يمثل
 20مليــون عامــل وعاملة يقدمون الخدمات العامة األساســية في
ً
بلدا.
150

رقم الهاتف+33 45 040 64 64 :
البريد اإللكترونيpsi@world-psi.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.world-psi.org :

"يوني غلوبل يونيون" ()UNI Global Union

تمثــل "يوني  "UNIعلى المســتوى الدولــي  20مليون عامل في
ً
بدءا من بــواب الليل في المبنى
 900نقابــة فــي وظائــف مختلفة
وصوال إلــى المخرج الســينمائي الذي حقق
الــذي يقــع فيــه مكتبك
ً
ً
ً
باهرا لفيلمك المفضل.
نجاحا

رقم الهاتف+41 22 365 21 00 :

البريد اإللكترونيcontact@uniglobalunion.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.uniglobalunion.org :

 5.6شبكات النقابات العالمية

اللجنة المعنية برأس مال العمال CWC

إن اللجنــة المعنيــة برأس مــال العمال ( )CWCهي شــبكة النقابات
الدوليــة للحــوار واتخــاذ إجراءات بشــأن االســتثمار المســؤول لرأس
مــال العمــال .ويتــم اســتثمار رؤوس أمــوال العمال في الشــركات
العاملــة فــي االقتصــاد المعولم ،وســط سالســل إمــدادات تزداد
ً
تعقيــدا .ومن خالل االســتفادة مــن مدخرات التقاعــد الخاصة بهم،
يمكــن للعمــال التأثير على كيفية احترام الشــركات لحقوق اإلنســان
والعمل ،وبقائها مستدامة من الناحية المالية ،والتخفيف من اآلثار
السلبية على البيئة.
الموقع اإللكترونيhttp://www.workerscapital.org/ :

يشــكل االتحاد الدولي للنقابات المنظمة النقابية الدولية الرئيسية
التــي تمثــل مصالــح األشــخاص الذيــن يعملــون فــي جميــع أنحــاء
العالم.
رقم الهاتف+32 2 224 0211 :
البريد اإللكترونيinfo@ituc-csi.org :
الموقع اإللكترونيhttp://www.ituc-csi.org/ :
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1 .1مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،صفحة .5
2 .2مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،صفحة .5
3 .3مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،الصفحة .7
4 .4المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات ،تعليق على الفصل الثاني ،المبادئ العامة ،الفقرة .14
5 .5المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات ،تعليق على الفصل الثاني ،المبادئ العامة ،فقرة .14
6 .6المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات ،تعليق على الفصل الرابع ،حقوق اإلنسان ،الفقرة .45
7 .7دليل الوساطة لنقط االتصال الوطنية (كونسنسوس بيلدينغ إنستيتوت)،2012 ،
صفحة .21
8 .8مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،الصفحة .7
9 .9المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات ،تعليق على الفصل الثاني ،مبادئ عامة ،الفقرة 19
وتعليق على الفصل الرابع ،حقوق اإلنسان ،الفقرة .42
1010دليل الوساطة لنقط االتصال الوطنية (كونسنسوس بيلدينغ إنستيتوت)،2012 ،
صفحة .21
1111مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،صفحة .7
1212الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،تعليق على الخطوط التوجيهية لإلجراءات ،التنفيذ في حاالت محددة،
الفقرة .21
 1313المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الموجهة إلى
الشركات المتعددة الجنسيات ،تعليق على الفصل الثاني ،مبادئ عامة ،الفقرة .17
1414مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،الصفحتان 6
و.7
1515دليل الوساطة لنقط االتصال الوطنية (كونسنسوس بيلدينغ إنستيتوت)،2012 ،
صفحة .20
1616الفصل األول ،المفاهيم والمبادئ ،الفقرة .1
1717الفصل األول ،المفاهيم والمبادئ ،الفقرة 2
1818تعليق على الفصل الثاني ،مبادئ عامة ،الفقرة .17
1919الفصل الثاني ،مبادئ عامة ،الفقرات أ ،10أ ،11أ.12
2020الفصل الرابع ،حقوق اإلنسان.
مفصلة عن هذه الفقرة.
2121يتضمن الجزء  2.3من هذا الدليل تفسيرات
ّ
2222الفصل الخامس ،الشغل والعالقات المهنية ،الفقرة ( 4ب).
2323تعليق حول إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
أوال تعليق حول التوجيهات
االقتصادي الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسياتً ،
اإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،الفقرة .26
2424المرجع نفسه ،الفقرة  .22ترتكز هذه المبادئ على مبادئ آلية التظلم الفعالة الواردة
في المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان2011 ،
2525تعليق حول الخطوط التوجيهية اإلجرائية ،الفقرة 40
2626الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي ،تعديل قرار المجلس حول المبادئ التوجيهية الموجهة إلى الشركات
ً
ثانيا لجنة االسثمار ،الفقرة .8
المتعددة الجنسيات،
وتتوفر كل المعلومات حولها على
ّ
2727يبلغ إجمالي عدد نقط االتصال الوطنية  46نقطة.
الموقع اإللكتروني للجنة االستشارية للنقابات العمالية بشأن المبادئ التوجيهية
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي :
> .<http://www.tuacoecdmneguidelines.org/contact-points.aspكما تنشر
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الئحة عن نقط االتصال الوطنية
على الموقع اإللكتروني التالي <http://mneguidelines.oecd.org/ncps/> :
"2828جي دي أف سويس  "GDF Suezو"النقابات العالمية" :االتفاق العالمي حول
الحقوق األساسية والحوار االجتماعي والتنمية المستدامة؛  16تشرين الثاني/نوفمبر
.<http://www.bwint.org/pdfs/GDFgobagreeEN.pdf> ،2010
2929الفصل األول .المفاهيم والمبادئ ،الفقرة .4
3030المرجع نفسه ،الفقرة .3
3131الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة أ13.
3232تعليق على الفصل الرابع .حقوق اإلنسان .الفقرة .42
تفسر المبادئ التوجيهية أن التوصية بإجراء العناية الالزمة لتفادي ومعالجة اآلثار
ّ 3333
السلبية "تنطبق على المسائل المتعلقة باآلثار السلبية التي تغطيها المبادئ
التوجيهية" (تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .)14
3434الفصل التاسع .العلوم والتكنولوجيا ،الفقرة .5
3535الحماية واالحترام واالنتصاف :إطار العمل بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،
تقرير صادر عن الممثل الخاص لألمين العام المعني بمسألة حقوق اإلنسان
والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال ،جون روجي ،نيسان/أبريل
2008؛ ><http://198.170.85.29/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf
3636رفعت المنظمة غيرالحكومية الفرنسية "شيربا" ( )Sherpaو"المركز األوروبي للحقوق
الدستورية وحقوق اإلنسان" ( )ECCHRدعوى ضد الشركة المتعددة الجنسيات
الفرنسية "ديفكوت" ( .)Devcotاستنتجت نقطة االتصال الوطنية الفرنسية أن
"ديفكوت" لم تشارك بنفسها في تجارة القطن األوزبكي في السنوات األخيرة،
إنما تجارة القطن األوزبكي تنتهك المبادئ التوجيهية.
3737يتعين على الشركات أن "تتفادى حدوث تأثيرات سلبية بسبب أنشطتها في
المجاالت المشار إليها في المبادئ التوجيهية أو اإلسهام فيها واتخاذ التدابير التي
تفرضها هذه التأثيرات عند حدوثها" ،وعليها "أن تسعى لمنع أو تخفيف أي أثر سلبي
حتى في حالة عدم مساهمتها في حدوثه ،عندما يكون هذا األثر مرتبطا بشكل
مباشر بأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها بحكم عالقة عمل .الفصل الثاني .المبادئ
العامة ،الفقرة أ 11.والفقرة أ.12.
3838تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .14
3939تعليق على الفصل الرابع .حقوق اإلنسان ،الفقرة  38والفقرة .39

4040مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،الصفحة .5
دليال عن هذا العمل  :إطار األمم المتحدة بشأن
4141نشر االتحاد الدولي لنقابات العمال
ً
ّ
والمتعلق باألعمال وحقوق اإلنسان ،ومبادئ األمم
"الحماية واالحترام واالنتصاف"
المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،دليل للنقابات:
>.<http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/12-04-23_ruggie_background_fd.pdf
4242ال تشير المبادئ التوجيهية إلى هذه الصكوك بشكل فردي ،بل على النحو التالي :
" قد تضطر الشركات التجارية إلى التفكير في اعتماد معايير إضافية .فمثال ،يجب
على الشركات احترام حقوق اإلنسان الخاصة بأشخاص ينتمون إلى فئات محددة أو
ً
ً
خاصا ألنها قد تؤثر بشكل سلبي على هذه الحقوق .وفي
اهتماما
فئات تستحق
هذا السياق ،حددت صكوك األمم المتحدة حقوق السكان األصليين واألشخاص"...
0
(تعليق على الفصل الرابع .الفقرة  .)4إن الدليل التفسيري لألمم المتحدة حول
مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ( )2012الذي يدعم الفصل الرابع ،حدد
هذه الصكوك باسمها (مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري،
 ،2012صفحة .)12
4343يشرح التعليق على الفصل الثاني أن عمل الشركات ،بفعل أنشطتها الخاصة ،على
تفادي آثار ضارة في المجاالت المشار إليها في المبادئ التوجيهية أو اإلسهام في
ذلك ،تدمج أنشطتها ضمن سلسلة اإلمدادات .ويمكن للعالقات في هذه السلسلة
أن تأخذ عدة أشكال ،كعقود االمتياز أو اتفاقيات الترخيص أو التعاقد من الباطن"،
تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .17
4444تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .14
4545في حين تُ عتبر خطوات يمكن اتخاذها إلصالح الوضع ،قد يكون من غير الممكن
إصالح الضرر الناجم عن حملة مناهضة للنقابات بشكل كامل.
4646تشدد المبادئ التوجيهية على أنه ال يجب تفسير ضرورة استخدام النفوذ للتخفيف
من اآلثار السلبية الناجمة عن الشركاء التجاريين على أنه نقل للمسؤولية من المنشأة
المتسبب في اآلثار السلبية إلى الشركة التي تربطها به عالقة أعمال( .الفصل
الثاني .مبادئ عامة ،الفقرة أ)12.
تعرف المبادئ التوجيهية "المعالجة واالنصاف" .تم استخراج هذا التعريف من
4747ال ّ
مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،صفحة .7
4848الفصل الرابع .حقوق اإلنسان ،الفقرة .6
..."4949يجب معالجة اآلثار الفعلية بتدابير إصالحية" ،تعليق على الفصل الثاني ،المبادئ
العامة ،الفقرة .14
5050تعليق على الفصل الرابع .حقوق اإلنسان ،الفقرة .46
5151المرجع نفسه
5252ال تشرح المبادئ التوجيهية ما الذي تقتضيه المعالجة واإلنصاف .تم استخراج هذه
القائمة من التعليق على المبدأ التوجيهي  25من المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة
بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .2011 ،يرتكز الفصل الرابع على المبادئ
التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .حقوق اإلنسان.
5353تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة  ،21تعليق على الفصل الرابع.
حقوق اإلنسان ،الفقرة .43
5454تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .21
5555تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .22
5656المرجع نفسه
ً
ً
تخطيطيا يرد في الدليل التفسيري لمسؤولية الشركات عن
رسما
5757ينقل الرسم 2.4
احترام حقوق اإلنسان (مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري،
 ،2012الصفحة  .)50تم تعديله ليعكس صياغة المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي.
5858تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة  ،19تعليق على الفصل الرابع.
حقوق اإلنسان ،الفقرة .42
5959مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان ،دليل تفسيري ،2012 ،الصفحة .7
6060تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة .14
6161راجع الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة أ.10.
6262الفصل الرابع .حقوق اإلنسان ،الفقرة .5
6363تعليق على الفصل الرابع .حقوق اإلنسان ،الفقرة .45
مفصل عملية العناية الواجبة .وترتكز التوجيهات
6464ال تشرح المبادئ التوجيهية بشكل
ّ
الواردة في الجدول  2.5على العناصر المشار إليها في المبادئ التوجيهية لمنظمة
فضال عن وصف العناية الواجبة بحقوق
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
ً
اإلنسان الوارد في مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان (التي يستند إليها الفصل الرابع) .راجع الجزء .5.3
6565تعليق على الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) الفقرة .45
6666المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،2011 ،المبدأ
التوجيهي .18
6767الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) الفقرة 4
6868تعليق على الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) ،الفقرة 44
6969المرجع نفسه
7070المرجع نفسه .الفقرة .45
7171المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،2011 ،المبدأ
التوجيهي .19
7272المرجع نفسه ،المبدأ التوجيهي .20
7373المرجع نفسه ،المبدأ التوجيهي .21
7474تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة ،الفقرة 17
7575المرجع نفسه ،الفقرة .14
7676الفصل الخامس الشغل والعالقات المهنية ،الفقرات .1أ).1 ،ب) 6 ،و8
7777تعليق على الفصل الخامس الشغل والعالقات المهنية ،الفقرتين  49و.50
7878التوصية رقم  198لمنظمة العمل الدولية لعام :2006
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312535:NO>.
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7 979تعليق على الفصل الخامس الشغل والعالقات المهنية ،الفقرة .49
8080توضح المبادئ التوجيهية أنه ال يجب تفسير واجب الشركات المتمثل بمنع أو تخفيف
أي أثر سلبي حتى في حالة عدم مساهمتها في حدوثه ،عندما يكون هذا األثر مرتبطا
بشكل مباشر بأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها بحكم عالقة عمل ،على أنه نقل
للمسؤولية من المنشأة المتسببة في اآلثار السلبية إلى الشركة التي تربطها بها
عالقة أعمال.
8181تعليق على الفصل الثاني .المبادئ العامة .الفقرة .5
8282كل العمال ،الذين يحتمل أن يكونوا تضرروا جراء اآلثار السلبية التي تسببت بها
الشركة المتعددة الجنسيات ،يشملون العمال في سالسل اإلمدادات وعقود االمتياز
واتفاقيات التراخيص والتعاقد من الباطن وعالقات تجارية أخرى.
8383راجع التوصية رقم  195لمنظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية ()2004
8484ينص الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) من المبادئ التوجيهية على أنه يتماشى مع
مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان .وفي حين ال
تشير المبادئ التوجيهية إلى إشراك الجماعات وأصحاب المصلحة المتضررين ،يرد هذا
التوقع في المبدأ التوجيهي  18من مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال
التجارية وحقوق اإلنسان ،2011 ،المبدأ التوجيهي .18
8585العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ()1966
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
8686إعالن منظمة العمل الدولية لعام  1998بشأن المبادئ والحقوق األساسية في
العمل
<>http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm
8787العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()1966
><http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
8888التشديد مضاف
8 989المرجع نفسه
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/9090
normativeinstrument/wcms_c087_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/9191
normativeinstrument/wcms_c098_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/9292
normativeinstrument/wcms_c111_ar.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/9393
publication/wcms_124926.pdf
9494دراسة حالة أجرتها اللجنة االستشارية للنقابات العمالية :
www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=61
9595بيان صحفي صادر عن نقطة االتصال الوطنية البلجيكية ،في  20كانون الثاني  /يناير
من العام :2011
>.<http://economie.fgov.be/fr/binaries/brincks_en_tcm326-119457.pdf
9696دراسة حالة أجرتها اللجنة االستشارية للنقابات العمالية:
>.<http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=46
9797التشديد مضاف
9898تجدر اإلشارة إلى أن الحقوق المدرجة في هذا المثال هي ألغراض توضيحية فقط.
تقر المبادئ التوجيهية أنه يمكن للشركات أن تؤثر على كل الحقوق ويجدر بها بالتالي
ً
دوليا والواردة في الصكوك المحددة في
احترام جميع حقوق اإلنسان المعترف بها
الشرح عن مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان في الجزء الثاني من هذا
الدليل.
9 999نقطة االتصال الوطنية البريطانية ،البيان الختامي :شكوى صادرة عن االتحاد الدولي
لعمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات توريد األغذية الجاهزة والتبغ
ورابطات العمال ذات الصلة ضد "يونيليفر" بشأن مصنع في خانوال في باكستان :
 ،http://www.oecd.org/investment/mne/44478619.pdfنقطة االتصال الوطنية
البريطانية ،البيان الختامي  :شكوى صادرة عن االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة
والفنادق والمطاعم وخدمات توريد األغذية الجاهزة والتبغ ورابطات العمال ذات
الصلة ضد "يونيليفر" بشأن مصنع في رحيم يار خان في باكستان:
>.<http://www.oecd.org/corporate/mne/44478663.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:1210010100
:P12100_INSTRUMENT_ID:31245:NO
10101تعليق على الفصل الرابع (حقوق اإلنسان) الفقرة 40
10102إن الحقوق المذكورة أعاله واردة في االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم ( )1990المتعلقة بالعمال المهاجرين؛
< .>http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspxيجب على
الشركات المتعددة الجنسيات أن تحترم بموجب المبادئ التوجيهية جميع الحقوق
الواردة في هذه االتفاقية.
10103دراسة حالة أجرتها اللجنة االستشارية للنقابات العمالية :
><http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=165
10104البيان الختامي لنقطة االتصال الوطنية الهولندية
_http://www.oesorichtlijnen.nl/sites/www.oesorichtlijnen.nl/files/final
> ;statement_nidera.pdfقاعدة بيانات ":"OECD Watch
<http://oecdwatch.org/cases/Case_220>.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:1210010105
:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:1210010106
:P12100_INSTRUMENT_ID:312484:NO
10107اتفاقية العمل الجبري( 1930 ،رقم : )29
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
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10108اتفاقية إلغاء العمل الجبري( 1957 ،رقم : )105
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100
:P12100_INSTRUMENT_ID:312250
10109الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط
التوجيهية ،ج .التطبيق في ظروف معينة ،من الفقرة  1إلى الفقرة .5
11110في حال توصل األطراف إلى اتفاق حول المسائل المثارة ،تنشر نقطة االتصال
ً
ً
نهائيا ،وفي حال تم رفض القضية أو الوساطة ،تنشر نقطة االتصال
تقريرا
الوطنية
ً
ً
بيانا
الوطنية
ختاميا.
11111يشير ذلك إلى أغلبية نقط االتصال الوطنية التي عالجت قضايا – لغاية اآلن يصل
هذا العدد إلى %60
11112الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط
التوجيهية ،ج .التقييم األولي ،الفقرة .25
11113الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط
التوجيهية ،ج .التقييم األولي ،الفقرة .26
11114الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،الخطوط التوجيهية لإلجراءات،
ج .التطبيق في ظروف معينة ،الفقرة .2د) وتعليق حول إجراءات تطبيق المبادئ
التوجيهية ،مساعدة األطراف ،الفقرتين  28و.29
11115ال تحدد المبادئ التوجيهية معنى "الصلح" .إن هذا التعريف مستمد من دليل
الوساطة لنقطة االتصال الوطنية( ،معهد بناء اإلجماع) ،2012 ،الصفحة .21
11116ال تحدد المبادئ التوجيهية معنى "الوساطة" .إن هذا التعريف مستمد من دليل
الوساطة لنقطة االتصال الوطنية( ،معهد بناء اإلجماع) ،2012 ،الصفحة .21
11117الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول إجراءات تطبيق
المبادئ التوجيهية ،المعايير األساسية للمعادلة الوظيفية المتعلقة بأنشطة نقط
االتصال الوطنية ،الشفافية ،الفقرة .9
11118دراسة حالة أجرتها اللجنة االستشارية للنقابات العمالية :
>.<http://www.tuacoecdmneguidelines.org/CaseDescription.asp?id=18
11119دليل الوساطة لنقطة االتصال الوطنية (معهد بناء اإلجماع)2012 ،
12120نقطة االتصال الوطنية البريطانية :البيان الختامي الصادر عن نقطة االتصال الوطنية
البريطانية للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
الموجهة إلى الشركات المتعددة الجنسيات :البيان الختامي الصادر عن "أفريمكس"
(المملكة المتحدة):
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121205150610/http://www.bis.
.gov.uk/files/file47555.doc
ً
ً
نهائيا عندما يتوصل الطرفان الى اتفاق ،وإال
تقريرا
12121تصدر نقطة االتصال الوطنية
ً
ً
بيانا
تصدر
ختاميا.
12122الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،خالصات اإلجراءات ،الفقرة .37
12123الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،الخطوط التوجيهية لإلجراءات،
ج .التطبيق في ظروف معينة الفقرة .3أ) وتعليق حول الخطوط التوجيهية واإلجرائية
لنقط االتصال الوطنية ،خالصات اإلجراءات ،الفقرة .32
12124الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،الخطوط التوجيهية لإلجراءات،
ج .التطبيق في ظروف معينة الفقرة .3ب) وتعليق حول الخطوط التوجيهية واإلجرائية
لنقط االتصال الوطنية ،خالصات اإلجراءات ،الفقرة .34
12125الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،الخطوط التوجيهية لإلجراءات،
ج .التطبيق في ظروف معينة الفقرة .3ج) وتعليق حول الخطوط التوجيهية واإلجرائية
لنقط االتصال الوطنية ،خالصات اإلجراءات ،الفقرة .35
12126إن السيناريو .3د) غير وارد على اإلطالق في المبادئ التوجيهية عام  .2011ويستند
هذا الشرح على الممارسة الفعلية لبعض نقاط االتصال الوطنية.
12127الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،مساعدة األطراف ،الفقرة .30
12128الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،التطبيق في ظروف خاصة ،الفقرة .21
12129الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،التنسيق بين نقط االتصال الوطنية في الظروف
خاصة ،الفقرتين  23و.24
13130الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،التقييم األولي ،الفقرة .26
13131الجزء الثاني .إجراءات تطبيق المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات ،تعليق حول الخطوط التوجيهية
واإلجرائية لنقط االتصال الوطنية ،مساعدة األطراف ،الفقرة .30
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