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 ، مذكرة إعالمية خاصةجلسة 

 تعزيز وتطبيق إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية 
 والدول العربية  والسياسة االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ 

  الخلفية 

اعتمدإّن   الذي  بالي  فيه  تإعالن  المكونة  العمل    الهيئات  منظمة 
في  العربية    الدولية  والدول  الهادئ  والمحيط  االجتماع خالل  آسيا 
  2016المحيط الهادئ في عام  و  السادس عشر إلقليم آسيااإلقليمي  

سياسيةأشار   األعضاء  كأولوية  العمل    زيادة"   إلى  للدول  فرص 
متعددة عمليات المنشآت  عن االستثمار والتجارة و  ةالناشئ  ،الالئق
قصوى  ،  ةالجنسي المبادئ إعالن  وتطبيق    تعزيز  من خاللزيادة 

الدولية   العمل  لمنظمة  المنشآت  الثالثي  الجنسيبشأن   ةمتعددة 
 (". المنشآت متعددة الجنسيةوالسياسة االجتماعية )إعالن  

في   الهيئات المكونةمنظمة العمل الدولية    زودت،  2016منذ عام  و
الدعم بالمزيد من  الدول العربية إقليم آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة

السياساأللتحقيق   من  يولوية  العديد  خالل  من  أعاله  المذكورة  ة 
ذلك    التدخالت، في  القدرات    استثارةبما  وبناء  ث و البحوالوعي 
من أجل الوطنية    جهات التنسيق  تعيينعملية  ودعم    التقنيةوالمشورة  

الجنسية إعالن  تعزيز متعددة  الحواو المنشآت  على تيسير  ر 
وتهدف لحدود ودعم العمل الجماعي.  لبر  اعالالوطني و  يينالمستو
 - 1ةمتعددة الجنسي  المنشآتبناًء على إعالن    -هذه التدخالت  كافة  

تسخير الفرص التي تتيحها   إلى تعزيز قدرة الدول األعضاء على 
من   ةمتعددة الجنسي  المنشآتوعمليات    التجارة واالستثمار  اتفاقات

 تعزيز العمل الالئق للجميع. أجل 

أيض  وتتماشى التدخالت  ً هذه  العمل    مع  ا لمنظمة  العالمي  النداء 
إلى تحقيق انتعاش متمحور  الدولية من أجل اتخاذ إجراءات سعياً 

، يكون شامالً ومستداماً 19-حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد
الصمود،   على  المكو  2021وقادراً  الهيئات  فيه  تعهدت    نة الذي 

"تعزيز سالسل توريد وإمداد أكثر قدرة على الصمود، تساهم في 
" استدامة المنشآت على امتداد سلسلة  2" العمل الالئق؛ " 1ما يلي: " 

التوريد واإلمداد، بما في ذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة وبالغة 

 " " 3الصغر؛  البيئية؛  االستدامة  اإلنسان  4"  حقوق  حماية   "
م تمشياً  لألمم واحترامها  التوجيهية  للمبادئ  الثالث  الدعامات  ع 

الثالثي  المبادئ  وإعالن  اإلنسان  وحقوق  األعمال  بشأن  المتحدة 
والسياسة  الجنسية  متعددة  المنشآت  بشأن  الدولية  العمل  لمنظمة 

 . " االجتماعية، بدعٍم من تجارة واستثمار دوليين مستدامين

إعو الجنسية النيوفر  متعددة  األطراف   اإلطار المنشآت  ثالثي 
أن    ةمتعددة الجنسييمكن للمنشآت    لتشجيع المساهمة اإليجابية التي

التقدم إلحراز  بها  واالجتماعي  تأتي  العمل    االقتصادي  وتحقيق 
للجميع المتزايدةاإلعالن  يضع  و  .الالئق  األهمية  في  الهدف   هذا 

والنمو ل المسؤول  التجاري  للسلوك  العالمي  األعمال  جدول 
منظمة  في  عضاء  الدول األالعديد من  وقد اتخذ  االقتصادي الشامل.  

)نيبال وباكستان(   خطوات لتعيين جهات تنسيق وطنية  العمل الدولية
بأو   مماثلة  االضطالع  بعمليات  قدماً  المضي  أجل  الترويج من 

الج إلعالن متعددة  المستوى   سيةنالمنشآت  كما .  الوطنيعلى 
بعض البلدان خطط عمل وطنية بشأن األعمال وضعت واعتمدت  

( مع تركيز قوي وتايلند)اليابان وباكستان    التجارية وحقوق اإلنسان
األعمال. وقد قطاع  عمليات  حماية واحترام حقوق العمال في    على
أخرى  تدعم المبادرات    دول  التعاون  السياسية  هذه  مشاريع  مع 
متعددة   المنشآتإعالن    تشمل تعزيز استيعاب مبادئ  التي  نمائياإل

، إلى جانب في بلدهم  تمنشآهذا النوع من ال  في صفوف  ةالجنسي
بلدان   في  والحوارات  واليابان(.  التشغيل  األنشطة  وقد  )الصين 

بينعززت   المواءمة  بشأن  التواصل  اإلنمائي  التعاون    مشاريع 
المنشآت متعددة الجنسية     ى إعالن يشار إل والعمل الالئق والتجارة.  

بين الدول  المبرمة    التجارة واالستثماراتفاقات  في عدد متزايد من  
تجاريينواألعضاء   مهمين  شركاء  االتحاد آخرين  وخاصة   ،
األوروبي.
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  أهداف الجلسة 

 اتفقتالتي    قليميةاإلمتابعة  آلية المن    اً جزء   الخاصة  الجلسةتشّكل  
المكونةعليها   ً وفقو 2. 2017في عام    الثالثية  الهيئات  إلجراءات   ا

عليها، المتفق  إعداد    المتابعة  إقليمي  يجري   تعزيز   بشأن تقرير 
مع الهيئات المكونة  ة ويُناقَش  متعددة الجنسي  المنشآتإعالن    وتطبيق

في   الدولية  العمل  االجتماعات لمنظمة  انعقاد  جلسة خاصة خالل 
الدولية.  اإلقليمية   العمل  اإلقليمية  وتعَدلمنظمة  المقام   التقارير  في 

أساس  األول   الحكومات  على  من  الواردة  منظمات والمدخالت 
و العمل  على العمال  ظمات  منأصحاب  ردودها  إلى  استناداً 

  فرصة لمناقشة أحدث تقرير عن   الخاصة   الجلسةتقدم  واالستبيان.  
والمحيط   في آسيا  ةمتعددة الجنسي  المنشآتوتطبيق إعالن    "تعزيز

للجلسة  معلومات أساسية    الهادئ والدول العربية"، المتاح على شكل
 . والمحيط الهادئلالجتماع اإلقليمي السابع عشر آلسيا  الخاصة

 :، سوف تقوم الجلسة بما يلياً وبشكل أكثر تحديد

   من   ثالثيةفيه للهيئات المكونة ال  يمكنتوفير منصة حوار ثالثي
وإقليم   الهادئ  والمحيط  اآسيا  الدول  تتبادل   لعربيةمنطقة    أن 

ل الهيكلي يفرص وتحديات العمل الالئق والتحووتحدد  الخبرات  
تطرحه واالستثمار    الذي  متعددة    المنشآتعمليات  والتجارة 

 اإلقليمي؛و الوطني المستويينعلى   ةالجنسي
 من أجل    مناقشة المبادرات السياسية الملموسة والتدابير األخرى

استيعاب   المنشآت  مبادئتعزيز  الجنسي  إعالن  في  متعددة  ة 
 المسؤول؛السلوك التجاري  الجهات الفاعلة ودعم    كافة  صفوف

 التعليقات   مساحة  إرساء األنشطة  إلبداء  من  المزيد    على 
و/أو المساعدة   المنشآت متعددة الجنسية إعالن  الترويجية بشأن

قطاعات بين  اتساق أقوى  المطلوبة من المكتب لضمان    التقنية
المسؤولة   واالنتعاش  واألعمال  واالستثمار  المتمحور التجارة 

 . 19-جائحة كوفيد للخروج من  حول اإلنسان
 

  نقاط مقترحة للمناقشة 

واألزمات الجديدة الناشئة التي  19-كوفيد في ضوء تأثير جائحة . 1
هي ، ما  إلقليمينافي  والعمال والمنشآت  تؤثر على االقتصادات  

العمل  ة  اإليجابي  اإلسهامات والتحووصعوبات  ل يالالئق 
المنشآت  ،الهيكلي عمليات  تطرحها  الجنسي  التي  ة متعددة 

أوسع نطاق  على  واالستثمار  إلى  والتجارة  بالنسبة  انتعاش ، 
 حول اإلنسان؟  متمحور

بعض   . 2 هي  قيامالملموسة  األمثلة  ما  كيفية  في   عن    البلدان 
 ةمتعددة الجنسي  المنشآتمبادئ إعالن  اإلقليمين بتعزيز تطبيق  

المستووت على  المسؤول  التجاري  السلوك  ودعم  يين وجيه 
يتم  اإلقليمي   الذي  ما  بهوالوطني؟  لتحديد بعض   االضطالع 

 هذه التحديات والتقليل منها وحلها؟

أكثر   . 3 به  القيام  يمكن  الذي  إعالن   تعزيز  بشأنما  وتطبيق 
 ؟اإلقليمينفي  المنشآت متعددة الجنسية
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