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ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի (multinational enterprises) և 

սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ Ե ռա-

կողմ հռ չա կագ րում (ՏՆԿ հռ չա կա գիր) ամ րագր ված սկզ բունք նե րը 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի, կա ռա վա րու թյուն նե րի և գոր-

ծա տու նե րի ու աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար ու-

ղե նիշ են հան դի սա նում զբաղ վա ծու թյան, մաս նա գի տա կան ու սուց-

ման, աշ խա տան քի պայ ման նե րի ու կեն սա պայ ման նե րի ո լորտ նե-

րում և ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րում։ Դրանք է ա պես հիմն-

ված են աշ խա տան քի ո լոր տի վե րա բե րյալ մի ջազ գային կոն վեն ցի-

ա նե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի սկզ բունք նե րի վրա։ Ու ղե նիշ նե րի 

հիմ քում դր ված են նաև Աշ խա տան քի վայ րում հիմ նա րար սկզ բունք-

նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին Ա ՄԿ հռ չա կա գի րը և դրա հա ջոր դիվ 

փաս տա թուղ թը, ո րը հա մընդ հա նուր ճա նա չում ու նի որ պես բո լո րի 

հա մար ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի նպա տա կի ի րա գործ ման 

է ա կա նո րեն կար ևոր փաս տա թուղթ։ Հա վել ված I-ո ւմ տր ված է ՏՆԿ 

հռ չա կագ րին ա ռնչ վող Աշ խա տան քի մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի 

և հանձ նա րա րա կան նե րի ցան կը։

 Սո ցի ալ-տն տե սա կան գլո բա լաց ման գոր ծըն թա ցում ՏՆԿ-ե րի 

ներ կայիս ակ նա ռու դե րը կար ևոր և ան հրա ժեշտ է դարձ նում ՏՆԿ 

հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րի կի րա ռումն օ տա րերկ րյա ո ւղ ղա կի ներդ-

րում նե րի և ա ռևտ րի ու մա տա կա րար ման գլո բալ շղ թա նե րի օգ տա-

գործ ման հա մա տեքս տում։ ՏՆԿ հռ չա կա գի րը շա հագր գիռ կող մե րի 

հա մար կա րող է ծա ռայել որ պես ու ղե ցույց, հնա րա վո րու թյուն տա-

լով ա վե լաց նել տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի գոր ծու նե ու-

թյան և կա ռա վար ման սո ցի ա լա կան ու աշ խա տան քային դրա կան 

ա վան դը՝ բո լո րի հա մար ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի հաս նե լու 

ճա նա պար հին, ո րը Կա յուն զար գաց ման 2030 օ րա կար գում ճա նաչ-

ված է որ պես հա մընդ հա նուր նպա տակ։ Այս ու ղե ցույ ցը կա րե լի է օգ-

տա գոր ծել նաև բազ մա թիվ մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար մանն 

ո ւղղ ված գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն ներ, այդ թվում, բազ մա-

կողմ շա հագր գիռ գոր ծակ ցու թյուն ներ և մի ջազ գային հա մա գոր-

ծակ ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար. մար տահ րա-

վեր ներ, ո րոնք ո ՛չ կա ռա վա րու թյուն նե րը և ո ՛չ էլ ա ռան ձին ըն կե րու-

թյուն ներ չեն կա րող հաղ թա հա րել։

 Սույն փաս տաթղ թի բո վան դա կած սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա-

նու թյան ու ղե նիշ նե րը վե րա բե րում են գոր ծու նե ու թյան զգա յուն և 

չա փա զանց բարդ ո լոր տի։ Բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի մի ջո ցով 

ՏՆԿ հռ չա կագ րի ի րա կա նա ցու մը կն պաս տի ար ժա նա պա տիվ աշ-
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խա տան քի, նե րա ռա կան տն տե սա կան ա ճի և կա յուն զար գաց ման 

է ՛լ ա վե լի նպաս տա վոր մթ նո լոր տի ձևա վոր մա նը։ ՏՆԿ հռ չա կագ-

րի սկզ բունք նե րի կի րա ռու մը խրա խուս վում է բո լո րի հա մար: Աշ-

խա տան քի մի ջազ գային բյու րոյի Կա ռա վար ման մար մի նը բո լոր 

գոր ծըն կեր նե րի կող մից այս սկզ բունք նե րի որ դեգ րու մը խթա նե լու 

նպա տա կով ըն դու նել է կի րարկ ման գոր ծիք ներ, ո րոնք ներ կա յաց-

ված են Հա վել ված II-ո ւմ։
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ԱշխԱտԱնքի միջԱզգԱյին կԱզմԱկերպություն

Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և  
սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան  

սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ  
Ե ռա կողմ հռ չա կա գիր

 

Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյունն (Ա ՄԿ)՝ իր յու-

րա հա տուկ ե ռա կողմ կա ռուց ված քով, ար հես տա վար ժու թյամբ և 

սո ցի ա լա կան ո լոր տում տա րի ներ շա րու նակ կու տա կած փոր ձով, 

է ա կան դեր ու նի կա ռա վա րու թյուն նե րի, գոր ծա տու նե րի և աշ խա-

տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի և հենց ի րենց՝ տրանս նա ցի ո նալ 

կոր պո րա ցի ա նե րի հա մար ու ղեն շային սկզ բունք նե րի մշակ ման 

գոր ծում։ 

Աշ խա տան քի մի ջազ գային բյու րոյի Կա ռա վար ման մար մի նը 

Տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա-

նու թյան սկզ բունք նե րի ե ռա կողմ հռ չա կա գի րը հաս տա տել է իր 204-

րդ նս տաշր ջա նում (1977թ. նոյեմ բեր), այ նու հետև փո փո խու թյուն-

նե րի է են թար կել իր 279-րդ և 295-րդ նս տաշր ջան նե րում (2000թ. 

նոյեմ բեր և 2006թ. մարտ)։ Կա ռա վար ման մար մինն իր 329-րդ նս-

տաշր ջա նում (2017թ. մարտ) ո րո շում ըն դու նեց Հռ չա կագ րի հեր թա-

կան լրամ շակ ման մա սին, նկա տի առ նե լով նա խորդ՝ 2006թ. թար-

մա ցու մից հե տո Ա ՄԿ-ո ւմ տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րը՝ 2008թ. 

կա յա ցած Աշ խա տան քի մի ջազ գային խորհր դա ժո ղո վում (Ա ՄԽ) 

ըն դուն ված Ա ՄԿ « Հա նուն ար դար գլո բա լաց ման՝ սո ցի ա լա կան 

ար դա րու թյան վե րա բե րյալ» հռ չա կա գի րը, աշ խա տան քի մի ջազ-

գային նոր չա փո րո շիչ նե րը, Ա ՄԽ Եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝ կա յուն 

կոր պո րա ցի ա նե րի խթան ման մա սին (2007թ.) և Ա ՄԽ Եզ րա կա ցու-

թյուն նե րը՝ գլո բալ մա տա կա րար ման շղ թա նե րում ար ժա նա պա տիվ 

աշ խա տան քի մա սին (2007թ.), ի նչ պես նաև Հռ չա կագ րին սեր տո-

րեն ա ռնչ վող Գոր ծա րա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի ու ղեն-

շային սկզ բունք նե րը. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան 

« Պաշտ պա նու թյուն, հար գանք և հա տու ցում» Ծրագ րային շր ջա նա-

կի (2011թ.) և Կա յուն զար գաց ման 2030 օ րա կար գի (2015թ.) նպա-

տակ նե րի ու թի րախ նե րի ի րա գոր ծու մը, մի ա ժա մա նակ նկա տի ու-

նե նա լով Ա դիս Ա բե բայի Գոր ծո ղու թյուն նե րի Օ րա կար գը՝ զար գաց-

մանն ո ւղղ ված ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ (2015թ.), Փա րի զի 
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հա մա ձայ նա գի րը (2015թ.) կլի մայի փո փո խու թյան մա սին և Տն տե-

սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ու զար գաց ման կազ մա կեր պու թյան 

ու ղե նիշ նե րը տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի հա մար (2011թ. 

վե րա նա յու մով)։ Կա ռա վար ման մար մի նը հաս տա տում է Տրանս-

նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան  

սկզ բունք նե րի վե րա նայ ված ե ռա կողմ հռ չա կա գի րը, ո րը կա րե լի է 

կո չել նաև ՏՆԿ հռ չա կա գիր, և հրա վի րում է Ա ՄԿ ան դամ պե տու թյուն-

նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին, գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի շա - 

հագր գիռ կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու նրանց տա րածք նե րում գոր-

ծող տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րին՝ հետ ևել փաս տաթղ թում 

ամ րագր ված սկզ բունք նե րին։

Ն ՊԱ ՏԱ ԿԸ ԵՎ ՇՐ ՋԱ ՆԱ ԿԸ

1. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը կար ևոր դեր են կա տա րում 

ե րկր նե րի մեծ մա սի տն տե սու թյան մեջ և մի ջազ գային տն տե սա-

կան հա րա բե րու թյու նե րում, գնա լով ա վե լի մեծ հե տաքրք րու թյուն 

ա ռա ջաց նե լով կա ռա վա րու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև գոր ծա տու-

նե րի և աշ խա տող նե րի ու նրանց հա մա պա տաս խան կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի շր ջա նում։ Այդ կոր պո րա ցի ա նե րը մի ջազ գային 

ո ւղ ղա կի ներդ րում նե րի, ա ռևտ րի և այլ մի ջոց նե րով կա րող են 

 է ա կան օ գուտ բե րել ծագ ման և ըն դու նող ե րկր նե րին՝ ա պա հո-

վե լով կա պի տա լի, տեխ նո լո գի այի և աշ խա տու ժի ա ռա վել ար-

դյու նա վետ օգ տա գոր ծում։ Կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից ըն-

դուն ված կա յուն զար գաց ման ծրագ րե րում դրանք կա րող են 

լուրջ ներդ րում ու նե նալ ամ բողջ աշ խար հում տն տե սա կան ու 

սո ցի ա լա կան բա րե կե ցու թյան խթան ման, կեն սա մա կար դա կի 

բա րե լավ ման և հիմ նա կան պա հանջ մունք նե րի բա վա րար ման, 

զբաղ վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա կի 

ստեղծ ման, մար դու ի րա վունք նե րը, այդ թվում, մի ա վոր ման ա զա-

տու թյունն ի րաց նե լու գոր ծում։ Մյուս կող մից, ի րենց գոր ծու նե ու-

թյունն ազ գային շր ջա նակ նե րից դուրս կազ մա կերպ ված լի նե լու 

հետ ևան քով, տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի ա ռա ջըն թա-

ցը կա րող է հան գեց նել ի րենց ձեռ քում կենտ րո նա ցած տն տե սա-

կան հզո րու թյան շա հա գործ ման և ազ գային քա ղա քա կա նու թյան 

նպա տակ նե րի ու աշ խա տող նե րի շա հե րի հետ հա կա սու թյուն նե-

րի ա ռա ջաց ման։ Ա վե լին, տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի 

բար դու թյու նը, դրանց այ լա զան կա ռույց նե րը և գոր ծու նե ու թյունն 

ու քա ղա քա կա նու թյու նը հս տակ տար բե րա կե լու դժ վա րու թյու նը 
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եր բեմն մտա հո գու թյուն նե րի տե ղիք են տա լիս՝ դրանց ծագ ման 

կամ ըն դու նող ե րկր նե րում կամ եր կու սում մի ա ժա մա նակ։

2.  Սույն հռ չա կագ րի նպա տակն է՝ խրա խու սել այն դրա կան ներ դրու-

մը, որ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը կա րող են ու նե նալ 

տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան ա ռա ջըն թա ցի և բո լո րի հա մար ար-

ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման հա մար և նվա զա-

գույ նի հասց նել ու հար թել այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող 

են ա ռա ջա նալ նրանց բազ մաբ նույթ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա-

նաց ման ար դյուն քում։

 3. Այս նպա տա կին հաս նե լուն կօ ժան դա կեն կա ռա վա րու թյուն նե րի 

կող մից ըն դուն վող հա մա պա տաս խան օ րենք նե րը և քա ղա քա կա-

նու թյու նը, ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում ներն ու գոր ծո ղու թյուն նե-

րը, այդ թվում՝ աշ խա տան քի վար չա րա րու թյան և աշ խա տան քի 

պե տա կան տես չու թյան ո լոր տում, ի նչ պես նաև՝ հա մա գոր ծակ ցու-

թյու նը բո լոր ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րի, գոր ծա տու նե րի և 

աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև։ 

4.  Սույն Հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րի նպա տակն է ու ղե նիշ ներ տրա-

մադ րել ծագ ման և ըն դու նող ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին, 

գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րին ու 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րին ՝ նրանց կող մից հա մա պա-

տաս խան մի ջոց ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու և սո ցի ա-

լա կան քա ղա քա կա նու թյուն ըն դու նե լու հա մար, այդ թվում այն-

պի սիք, ո րոնք հիմն ված կլի նեն Ա ՄԿ Սահ մա նադ րու թյան,  հա մա-

պա տաս խան կոն վեն ցի ա նե րի և սո ցի ա լա կան ա ռա ջըն թացն ու 

ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քը խրա խու սող սկզ բունք նե րի վրա: 

5. Այս սկզ բունք նե րը տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և ազ-

գային ձեռ նար կու թյուն նե րի միջև ան հա վա սա րու թյուն ա ռա ջաց-

նե լու կամ ե ղած ան հա վա սա րու թյու նը պահ պա նե լու նպա տակ 

չու նեն։ Դրանք բո լո րի հա մար ըն դու նե լի լա վա գույն փոր ձի ար-

տա հայ տու թյունն ե ն։ Այն տեղ, որ տեղ ՏՆԿ հռ չա կագ րի սկզ բունք-

նե րը վե րա բե րում են թե՛ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րին և 

թե՛ ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րին, ը նդ հա նուր առ մամբ, նրանց 

վար քա կա նո նի, և մաս նա վո րա պես, սո ցի ա լա կան գոր ծու նե ու-

թյան ա ռու մով, եր կու սի պա րա գա յում էլ առ կա են նույն ա կն կա-

լիք նե րը։ 
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6. Իր նպա տա կին ծա ռայե լու հա մար ՏՆԿ հռ չա կա գի րը չի պա հան-

ջում տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի ի րա վա բա նա կան ճշգ-

րիտ սահ մա նում. այս պար բե րու թյան նպա տակն է հեշ տաց նել 

Հռ չա կագ րի ը մբռ նու մը, այլ ոչ թե նման սահ մա նում տալ։ Տրանս-

նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը նե րա ռում են կոր պո րա ցի ա ներ, 

ո րոնք, ան կախ լրիվ թե մա սամբ պե տա կան կամ մաս նա վոր լի-

նե լու հան գա ման քից, տնօ րի նում կամ վե րահս կում են ի րենց հիմ-

նադր ման ե րկ րից դուրս գոր ծող ար տադ րու թյու նը, բաշ խու մը, 

ծա ռա յու թյուն նե րը և այլ ո լորտ ներ։ Դրանք կա րող են լի նել խո շոր 

կամ փոքր ձե ռար կու թյուն ներ, ի սկ կենտ րո նա կա յա նը կա րող է  

տե ղա կայ ված լի նել աշ խար հի ցան կա ցած մա սում։ Տրանս նա ցի-

ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի ներ սում տն տե սա կան մի ա վոր նե րի՝ մի-

մյանց նկատ մամբ ի նք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը մի ան գա մայն 

տար բեր է տար բեր կոր պո րա ցի ա նե րում՝ կախ ված այդ մի ա վոր-

նե րի միջև կա պե րի բնույ թից ու գոր ծու նե ու թյան ո լորտ նե րից, 

ի նչ պես նաև խնդ րո ա ռար կա կոր պո րա ցի ա նե րի սե փա կա նու-

թյան ձևի, չա փի բազ մա զա նու թյու նից, գոր ծու նե ու թյան տե սա կից 

և ի րա կա նաց ման վայ րից։ Ե թե որ ևէ այլ սահ մա նում գո յու թյուն 

չու նի, «տ րանս նա ցի ո նալ  կոր պո րա ցի ան» սույն Հռ չա կագ րում 

նշա նա կում է տար բեր տն տե սա կան մի ա վոր ներ (գլ խա մա սային 

ըն կե րու թյուն կամ տե ղա կան մաս նա ճյու ղեր կամ եր կու սը մի ա-

սին կամ կազ մա կեր պու թյունն ամ բող ջու թյամբ վերց րած)՝ դրանց 

միջև պար տա կա նու թյուն նե րի բաշխ ման նկա տա ռու մով, ա կն կա-

լե լով, որ այդ մի ա վոր նե րը կհա մա գոր ծակ ցեն, ի սկ հարկ ե ղած 

դեպ քում կա ջակ ցեն մի մյանց՝ Հռ չա կագ րում ամ րագր ված սկզ-

բունք նե րի ի րա կա նաց մա նը նպաս տե լու հա մար։ Այս ա ռու մով, 

Հռ չա կա գիրն ըն դու նում է նաև, որ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա-

ցի ա նե րը հա ճախ գոր ծում են ի րենց ը նդ հա նուր ար տադ րա կան 

գոր ծըն թա ցի մաս կազ մող այլ կոր պո րա ցի ա նե րի հետ հա րա-

բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով և, որ պես այդ պի սիք, կա րող են ի րենց 

ներդ րումն ու նե նալ Հռ չա կագ րի նպա տա կին հաս նե լու գոր ծում։ 

7.  Սույն Հռ չա կա գի րը բո վան դա կում է զբաղ վա ծու թյան, ու սուց ման, 

աշ խա տան քի և կյան քի պայ ման նե րի ու ար տադ րա կան հա րա բե-

րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ սկզ բունք ներ, ո րոնք ա ռա ջարկ վում են 

կա ռա վա րու թյուն նե րին, գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ-

մա կեր պու թյուն նե րին ու տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րին՝ 

կա մա վոր կի րա ռու թյան հա մար. այդ սկզ բունք նե րը չեն սահ մա-

նա փա կում Ա ՄԿ այս կամ այն կոն վեն ցի այի վա վե րա ցու մից բխող 

պար տա վո րու թյուն նե րը կամ որ ևէ կերպ չեն ազ դում դրանց վրա։ 
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ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 

8. ՏՆԿ հռ չա կագ րի հետ ա ռն չու թյուն ու նե ցող բո լոր կող մե րը պետք 

է հար գեն պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խան ի րա վունք նե րը, են թարկ-

վեն ազ գային օ րենք նե րին ու կա նո նա կար գե րին, պատ շաճ կեր-

պով հաշ վի առ նեն ե րկ րում առ կա փոր ձը և հետ ևեն հա մա պա-

տաս խան մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րին։ Մի ա ժա մա նակ, նրանք 

պետք է հար գեն այն հանձ նա ռու թյուն նե րը, որ ստանձ նել են  

ի րենց ա զատ կամ քով՝ ազ գային օ րենսդ րու թյա նը և ըն դուն ված 

GB.329/POL/7 4 մի ջազ գային պար տա վո րու թյուն նե րին հա մա-

պա տաս խան։ Նրանք պետք է հար գեն Մար դու ի րա վունք նե րի 

հա մընդ հա նուր հռ չա կա գի րը (1948թ.) և Մի ա վոր ված Ազ գե րի 

Կազ մա կեր պու թյան Գլ խա վոր Ա սամբ լե այի կող մից ըն դուն ված 

հա մա պա տաս խան մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րը (1966թ.), ի նչ-

պես նաև Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյան Սահ-

մա նադ րու թյունն ու դրա սկզ բունք նե րը, հա մա ձայն ո րոնց՝ խոս քի 

ա զա տու թյու նը և մի ա վոր ման ա զա տու թյունն է ա պես կար ևոր են 

շա րու նա կա կան ա ռա ջըն թա ցի հա մար։

 9. Բո լոր կող մե րը պետք է ա ջակ ցեն Աշ խա տան քի ո լոր տում հիմ նա-

րար սկզ բունք նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին 1998թ. ըն դուն ված 

Ա ՄԿ հռ չա կագ րի և դրա հա ջոր դիվ փաս տաթղ թի ի րա  գործ մա նը։ 

Բո լոր ան դամ նե րը, նույ նիսկ ե թե չեն վա վե րաց րել նշ ված հար ցե-

րով հիմ նա րար կոն վեն ցի ա նե րը, որ պես Կազ մա կեր պու թյան ան-

դամ, պար տա վոր են, բա րեխղ ճո րեն և Սահ մա նադ րու թյան պա-

հանջ նե րին հա մա պա տաս խան՝ հար գել, խթա նել և ի րա կա նաց նել 

հիմ նա րար ի րա վունք նե րի սկզ բունք նե րը, ո րոնք հի շյալ հա մա-

ձայ նագ րե րի ա ռար կա են, նե րա ռյալ՝ (ա) մի ա վոր ման ա զա տու-

թյու նը և կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի ի րա վուն քի փաս տա ցի 

ճա նա չու մը, (բ) հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի բո լոր 

ձևե րի վե րա ցու մը, (գ)ե րե խայի աշ խա տան քի փաս տա ցի վե րա-

ցու մը, և (դ) աշ խա տան քի և զբաղ մուն քի հար ցե րում խտ րա կա նու-

թյան վե րա ցու մը։  Այն պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին, 

ո րոնք դեռևս չեն վա վե րաց րել 1998թ. Հռ չա կագ րով ըն դուն ված 

աշ խա տան քի հիմ նա րար սկզ բունք նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին 

կոն վեն ցի ա նե րը, կոչ է ար վում վա վե րաց նել դրանք։ Տրանս նա ցի-

ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ կա րող են նշա-

նա կա լի ներդ րում կա տա րել դրանց նպա տակ նե րի ի րա կա նաց-

ման հա մար։  
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10. ՏՆԿ հռ չա կագ րում ամ րագր ված սկզ բունք նե րը հաս ցե ագր վում 

են ծագ ման և ըն դու նող ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին, գոր-

ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րին և հենց 

ի րենց՝ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րին։  Հետ ևա բար, այս 

սկզ բունք նե րը փաս տում են տար բեր դե րա կա տար նե րի ա ռանձ-

նա հա տուկ դեր ու նե նա լը։ Այս տե սա կե տից, Հռ չա կագ րի ի րա-

գործ ման նպա տակն է.

(ա)  Գոր ծա րա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բե րյալ ու ղեն շային 

սկզ բունք նե րի ձևա վո րու մը. Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու

թյան « Պաշտ պա նու թյուն, հար գանք և հա տու ցում» ծրագ րային շր ջա

նա կի ի րա գոր ծու մը (2011թ.), ո րով ներ կա յաց վում է  մար դու ի րա-

վունք նե րի ո լոր տում պե տու թյուն նե րի և կոր պո րա ցի ա նե րի հա-

մա պա տաս խան պար տա կա նու թյուն նե րի ու պա տաս խա նատ վու-

թյուն նե րի շր ջա նա կը։  Այս սկզ բունք նե րը խարսխ ված են հետ ևյա-

լի վրա՝(i) մար դու ի րա վունք նե րը և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը 

հար գե լու, պաշտ պա նե լու և ի րա գոր ծե լու ա ռն չու թյամբ պե տու-

թյուն նե րի՝ գո յու թյուն ու նե ցող պար տա վո րու թյուն նե րի ճա նա չում 

(« մար դու ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու պե տու թյան պար տա կա-

նու թյու նը»), (ii) կոր պո րա ցի ա նե րի դե րի ճա նա չում՝ որ պես հա սա-

րա կու թյան մաս նա գի տաց ված գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող 

մար մին նե րի, ո րոն ցից պա հանջ վում է կա տա րել հա մա պա տաս-

խան օ րենք նե րի պա հանջ նե րը և հար գել մար դու ի րա վունք նե րը 

(« մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու կոր պո րա տիվ պա տաս խա-

նատ վու թյու նը») և (iii)ի րա վունք նե րի ու պար տա վո րու թյուն նե րի 

խախտ ման դեպ քում դրանց ար դյու նա վետ և պատ շաճ կեր պով 

հա տուց ման ան հրա ժեշ տու թյան ըն դու նում (« Հա տուց ման հնա րա-

վո րու թյու նից օ գտ վե լը»)։

(բ)  Ու ղեն շային սկզ բունք նե րը վե րա բե րում են բո լոր պե տու թյուն նե-

րին և բո լոր կոր պո րա ցի ա նե րին, ի նչ պես տրանս նա ցի ո նալ, այն-

պես էլ մյուս կոր պո րա ցի ա նե րին՝ ան կախ չա փից, ճյու ղից, գոր-

ծարկ ման հա մա տեքս տից, պատ կա նե լու թյու նից և կա ռուց ված քից։ 

(գ)  Մար դու ի րա վունք նե րը հար գե լու կոր պո րա տիվ պա տաս խա-

նատ վու թյու նը պա հան ջում է, որ կոր պո րա ցի ա նե րը, նե րա ռյալ՝ 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը, որ տեղ էլ գոր ծեն՝ (i) խու սա-

փեն ի րենց գոր ծու նե ու թյամբ բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի ա ռա-

ջաց մա նը նպաս տե լուց և փոր ձեն լու ծել նման ազ դե ցու թյուն նե րը, 

ե րբ այդ պի սիք, այ նո ւա մե նայ նիվ, առ կա են և (ii) փոր ձեն կան խել 

կամ մեղ մաց նել մար դու ի րա վունք նե րի վրա ի րենց գոր ծու նե ու-

թյան, ար տադ րա տե սակ նե րի կամ ծա ռա յու թյուն նե րի հետ ան մի-

ջա կա նո րեն կապ ված բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը, նույ նիսկ 

այն դեպ քում, ե րբ ի րենք չեն նպաս տել այդ ազ դե ցու թյուն նե րին։
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դ)  Կոր պո րա ցի ա նե րը, նե րա ռյալ՝ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա-

նե րը, պետք է ան հրա ժեշտ ջան քեր գոր ծադ րեն՝ մի ջազ գայ նո րեն 

ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե րի (ո րոնք ըն կալ վում են ա ռն-

վազն այն ձևա կերպ մամբ, որ տեղ է գտել Մար դու ի րա վունք նե րի 

մի ջազ գային հռ չա կագ րում և Աշ խա տան քի հիմ նա րար սկզ բունք-

նե րի և ի րա վունք նե րի մա սին Ա ՄԿ հռ չա կագ րում) ա ռն չու թյամբ 

ի րենց ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյան առ կա և հնա րա վոր բա-

ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը վեր հա նե լու, կան խե լու, մեղ մաց նե լու և 

դրա վե րա բե րյալ հաշ վե տու լի նե լու ո ւղ ղու թյամբ:

(ե)  Մար դու ի րա վունք նե րի վրա առ կա կամ հնա րա վոր բա ցա սա կան 

ազ դե ցու թյուն նե րի չա փը ո րո շե լու հա մար կոր պո րա ցի ա նե րը, նե-

րա ռյալ՝ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը, պետք է վեր հա նեն 

և գնա հա տեն մար դու ի րա վունք նե րի վրա այն բո լոր առ կա ու հնա-

րա վոր բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը, ո րոնց հետ ա ռնչ վում են 

ո ւղ ղա կի ո րեն՝ ի րենց գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով, կամ ի րենց գոր-

ծա րար հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն քում։ Այս գոր ծըն թա ցում 

պետք է տեղ հատ կաց վեն հնա րա վոր տու ժած խմ բե րի և այլ հա-

մա պա տաս խան շա հագր գիռ կող մե րի հետ լուրջ խորհր դակ ցու-

թյուն նե րին, այդ թվում՝ աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

հետ՝ ը ստ ձեռ նար կու թյան չա փի, բնույ թի և գոր ծու նե ու թյան հա-

մա տեքս տի։  ՏՆԿ հռ չա կագ րի նպա տա կին հաս նե լու հա մար այս 

գոր ծըն թա ցում պետք է հաշ վի առ նել մի ա վոր ման ա զա տու թյան 

և կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի ա ռանց քային դե րը, ի նչ պես նաև 

ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և սո ցի ա լա կան ե րկ խո սու-

թյու նը՝ որ պես ըն թա ցիկ գոր ծըն թաց։

11. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է լի ո վին հաշ վի առ-

նեն ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լած ե րկր նե րում հաս տատ ված 

ը նդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րը։ Նրանց գոր ծո ղու-

թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ազ գային օ րենսդ րու թյա-

նը և հա մա հունչ լի նեն տվյալ ե րկ րի զար գաց ման ա ռաջ նա հեր-

թու թյուն նե րին, սո ցի ա լա կան նպա տակ նե րին ու կա ռուց ված քին։ 

Այդ նպա տա կով խորհր դակ ցու թյուն ներ պետք է կազ մա կերպ-

վեն տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի, կա ռա վա րու թյան, ի սկ 

հարկ ե ղած դեպ քում՝ նաև գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի հա-

մա պա տաս խան ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ։

12. Ըն դու նող ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն ներն պետք է խթա նեն 

սույն Հռ չա կագ րին հա մա պա տաս խան դրա կան սո ցի ա լա կան 

գոր ծե լա կեր պը՝ ի րենց տա րածք նե րում գոր ծող տրանս նա ցի ո նալ 

կոր պո րա ցի ա նե րի միջև։ Ծագ ման ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն-

նե րը սույն Հռ չա կագ րին հա մա պա տաս խան դրա կան սո ցի ա լա-

կան պրակ տի կան պետք է խթա նեն ար տերկ րում գոր ծող ի րենց 
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տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի միջև, հաշ վի առ նե լով ըն-

դու նող ե րկր նե րում գոր ծող սո ցի ա լա կան և աշ խա տան քային 

օ րենսդ րու թյու նը, կա նո նա կար գերն ու գործ նա կան կար գա վո-

րում նե րը, ի նչ պես նաև հա մա պա տաս խան մի ջազ գային չա փո-

րո շիչ նե րը։ Թե՛ ըն դու նող և թե՛ ծագ ման ե րկր նե րը պետք է պատ-

րաստ լի նեն հարկ ե ղած դեպ քում խորհր դակ ցել մի մյանց հետ՝ թե՛ 
մեկ, թե՛ մյուս կող մի նա խա ձեռ նու թյամբ։ 

Զ ԲԱՂ ՎԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

Զ բաղ վա ծու թյան խթա նու մը

13.  Կա յուն տն տե սա կան ա ճը և զար գա ցու մը խթա նե լու, կեն սա մա-

կար դա կի բարձ րաց ման, զբաղ վա ծու թյան կա րիք նե րի բա վա-

րար ման և գոր ծազր կու թյան ու թե րի զբաղ վա ծու թյան հաղ թա-

հար ման նկա տա ռու մով, կա ռա վա րու թյուն նե րը որ պես կար ևո-

րա գույն նպա տակ պետք է հայ տա րա րեն ու վա րեն ակ տիվ քա ղա-

քա կա նու թյուն՝ հա նուն մարդ կանց լրիվ, ար դյու նա վետ և ա զատ 

ը նտ րու թյան վրա հիմն ված զբաղ վա ծու թյան ու ար ժա նա պա տիվ 

աշ խա տան քի։

14.  Սա ա ռանձ նա պես կար ևոր է ըն դու նող ե րկր նե րի դեպ քում, որ տեղ 

գոր ծազր կու թյան ու թե րի զբաղ վա ծու թյան խն դիր նե րը հատ կա-

պես սուր բնույթ են կրում և մաս նա վո րա պես, աշ խար հի զար գա-

ցող շր ջան նե րում: Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ 

Զբաղ վա ծու թյան Գլո բալ Օ րա կար գը (2003թ.), Ա ՄԿ Եզ րա կա ցու-

թյուն նե րը կա յուն կոր պո րա ցի ա նե րի խթան ման մա սին (2007թ.), 

Աշ խա տա տե ղե րի մա սին Գլո բալ Պակ տը (2009թ.) և Կա յուն Զար-

գաց ման 8-րդ Նպա տա կը։ 

15.  Վե րը բեր ված 13 և 14 կե տե րը սահ մա նում են այն շր ջա նա կը, ո րով 

թե՛ ըն դու նող և թե՛ ծագ ման ե րկր նե րը պետք է պատ շաճ ու շադ-

րու թյուն դարձ նեն զբաղ վա ծու թյան վրա տրանս նա ցի ո նալ կոր-

պո րա ցի ա նե րի ու նե ցած ազ դե ցու թյա նը։

16. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը, հատ կա պես նրանք, որ գոր-

ծում են զար գա ցող ե րկր նե րում, պետք է ձգ տեն ա վե լաց նել զբաղ-

վա ծու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը և չա փո րո շիչ նե րը, հաշ վի 

առ նե լով կա ռա վա րու թյուն նե րի զբաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա-

նու թյունն ու նպա տակ նե րը, ի նչ պես նաև աշ խա տան քի ան վտան-
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գու թյու նը և ձեռ նար կու թյան հե ռան կա րային զար գա ցու մը։

17.  Նախ քան ի րենց գոր ծու նե ու թյունն սկ սե լը տրանս նա ցի ո նալ կոր-

պո րա ցի ա նե րը պետք է, հարկ ե ղած դեպ քում, խորհր դակ ցու-

թյուն ներ ան ցկաց նեն իշ խա նու թյան պատ կան մար մին նե րի և 

գոր ծա տու նե րի ու աշ խա տող նե րի ազ գային կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի հետ, որ պես զի զբաղ վա ծու թյան ի րենց ծրագ րե րը հնա րա-

վո րինս հա մա հունչ լի նեն սո ցի ա լա կան զար գաց ման ազ գային 

քա ղա քա կա նու թյա նը։ Նման խորհր դակ ցու թյուն նե րը, ի նչ պես 

ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րի պա րա գա յում, պետք է շա րու նա-

կա կան լի նեն տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և բո լոր շա-

հագր գիռ կող մե րի, նե րա ռյալ ՝աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի միջև։

18. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը ա ռաջ նա հեր թու թյուն պետք 

է տան ըն դու նող ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի զբաղ վա ծու թյա նը, 

նրանց մաս նա գի տա կան ա ճին, խթան մանն ու ա ռաջ խա ղաց մա-

նը՝ բո լոր մա կար դակ նե րում, հարկ ե ղած դեպ քում՝ հա մա գոր ծակ-

ցե լով ի րենց կոր պո րա ցի ա նե րում զբաղ ված աշ խա տող նե րի ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րի կամ այդ աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի և կա ռա վա րա կան մար մին նե րի հետ։

19.  Զար գա ցող ե րկր նե րում ներդ րում ներ ա նե լիս, տրանս նա ցի ո նալ 

կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է հաշ վի առ նեն ո ւղ ղա կի և ա նուղ ղա-

կի կեր պով աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծող տեխ նո լո գի ա նե րի օգ տա-

գործ ման նշա նա կու թյու նը՝ դրանք հար մա րեց նե լով ըն դու նող 

ե րկր նե րի կա րիք նե րին ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, այն քան, 

որ քան թույլ են տա լիս տվյալ ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը և ե րկ-

րի տն տե սու թյան տվյալ ճյու ղում տի րող պայ ման նե րը։ Մի ա ժա-

մա նակ նրանք պետք է, հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում, մաս-

նակ ցեն ըն դու նող ե րկր նե րին հար մար տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ-

մա նը։

20. Զար գա ցող ե րկր նե րում զբաղ վա ծու թյու նը խթա նե լու հա մար 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը հա մաշ խար հային տն տե-

սու թյան վե րել քի պայ ման նե րում պետք է հնա րա վո րինս նկա տի 

ու նե նան ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ ա ռան ձին մա սե րի 

և սար քա վո րում նե րի ար տադ րու թյան վե րա բե րյալ պայ մա նագ-

րե րի կն քու մը, տե ղա կան հում քի օգ տա գոր ծու մը և ա ջակ ցու թյու-

նը հում քի տե ղա կան մշակ մանն ան ցնե լու հա մար։ Նման քայ լե րը 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի կող մից չպետք է օգ տա-

գործ վեն սույն Հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րում ամ րագր ված պար-

տա կա նու թյուն նե րից խու սա փե լու հա մար։
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21.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է մշա կեն ու ի րա կա նաց նեն դե պի 

ֆոր մալ տն տե սու թյուն ան ցմա նը նպաս տե լու հա մընդգր կուն քա-

ղա քա կա նու թյան ծրա գիր, հաս կա նա լով, որ ար ժա նա պա տիվ աշ-

խա տան քի պա կասն ա ռա վել ար տա հայտ ված է ոչ ֆոր մալ տն տե-

սու թյան մեջ։  Տրանս նա ցի ո նալ և այլ կոր պո րա ցի ա նե րը նույն պես 

պետք է նպաս տեն այս նպա տա կի ի րա գործ մա նը։ 

Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյուն

22.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը, պայ ման նե րից ել նե լով, պետք է ստեղ ծեն 

ու գոր ծար կեն սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան նվա զա գույն շեմ՝ 

որ պես սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ազ գային հա մա կար գե րի 

հիմ նա րար տարր և հիմ նա կան սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան 

ե րաշ խիք ներն ի րա կա նաց նեն սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան 

ը նդ լայն ման ռազ մա վա րու թյան շր ջա նա կում՝ աս տի ճա նա բար 

սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան ա վե լի բարձր մա կար դա կի և հնա-

րա վո րինս ա վե լի մեծ թվով մարդ կանց հաս նե լու հա մար, ա ռաջ-

նորդ վե լով Ա ՄԿ-ի սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան չա փո րո շիչ նե-

րով։ Սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե րը կա րող են դե րա կա տա րում ու-

նե նալ այդ գոր ծըն թա ցում: Տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը 

և այլ ձեռ նար կու թյուն ներ կա րող են լրաց նել սո ցի ա լա կան ա պա-

հո վու թյան պե տա կան հա մա կար գե րը և ա ջակ ցել նրանց հե տա-

գա զար գաց մա նը, նե րա ռյալ՝ գոր ծա տու նե րի հո վա նա վոր մամբ 

ի րա կա նաց վող ծրագ րե րի մի ջո ցով:

 Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի վե րա ցում 

23. Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար-

կեն հար կա դիր աշ խա տան քի կանխ ման ու վե րաց ման հա մար, 

տու ժած նե րին տրա մադ րեն պաշտ պա նու թյուն և պարտ ու պատ-

շաճ հա տուց ման մի ջոց նե րից օ գտ վե լու հնա րա վո րու թյուն, ի նչ-

պի սիք են փոխ հա տու ցու մը և վե րա կանգ նու մը, մի ա ժա մա նակ 

պատ ժի են թար կեն հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի 

ա ռն չու թյամբ ի րա վա խախտ նե րին։ Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք 

է մշա կեն ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն և գոր ծո ղու թյուն նե րի 

ծրա գիր՝ խորհր դակ ցե լով գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի հետ։ Այդ նպա տա կով ի րա վա սու մար մին նե-

րը պար բե րա բար պետք է ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ-

նար կեն՝ գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի, ի նչ պես նաև այլ շա հագր գիռ խմ բե րի հետ հա մա կար գե լու 
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մի ջո ցով։

24.  Հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քը վե րաց նե լու հա մար 

կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է ո ւղ ղոր դեն և օ ժան դա կեն գոր ծա-

տու նե րին ու կոր պո րա ցի ա նե րին՝ ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ-

նար կե լու՝  հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի ռիս կե րի 

վեր հան ման, կանխ ման ու նվա զեց ման հա մար, հաշ վե տու լի նե լով 

դրանց դեմ ո ւղղ ված պայ քա րի ձևե րի մա սին ի րենց գոր ծու նե ու-

թյան կամ ի րենց գոր ծու նե ու թյան հետ հնա րա վոր ո ւղ ղա կի կապ 

ու նե ցող ար տադ րան քի, ծա ռա յու թյուն նե րի կամ գոր ծու նե ու թյան 

մա սով։ 

25. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն ներն 

ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կում պետք է ան հա պաղ և 

ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն ի րենց գոր ծու նե ու թյան մեջ 

հար կա դիր կամ պար տա դիր աշ խա տան քի ար գե լումն ու վե րա-

ցումն ա պա հո վե լու հա մար։ 

Ե րե խայի աշ խա տան քի փաս տա ցի վե րա ցում.  
նվա զա գույն տա րիք և  վատ թա րա գույն ձևեր 

26. Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է մշա կեն ե րե խայի աշ խա տան քի 

փաս տա ցի վե րաց մանն ո ւղղ ված ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն. 

այն է՝ ձեռ նար կել ան հա պաղ և ար դյու նա վետ մի ջոց ներ ՝ ա պա հո-

վե լու ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի ար գե լումն ու 

վե րա ցու մը՝ որ պես ան հե տաձ գե լի խն դիր, աս տի ճա նա բար ա վե-

լաց նել զբաղ վա ծու թյան կամ աշ խա տան քի ըն դուն վե լու նվա զա-

գույն տա րի քը մինչև այն պի սի մա կար դակ, ո րը հա մա պա տաս-

խա նի նրանց ֆի զի կա կան ու մտա վոր լի ար ժեք զար գաց մա նը։ 

27. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րը 

պետք է հար գեն զբաղ վա ծու թյան կամ աշ խա տան քի ըն դուն վե լու 

նվա զա գույն տա րի քը՝ ա պա հո վե լու հա մար ե րե խայի աշ խա տան-

քի փաս տա ցի վե րա ցումն ի րենց կոր պո րա ցի ա նե րում և պետք է 

ձեռ նար կեն ան հա պաղ ու ար դյու նա վետ մի ջոց ներ՝ ի րենց ի րա-

վա սու թյուն նե րի շր ջա նա կում, որ պես ան հե տաձ գե լի խն դիր, ե րե-

խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե րի ար գե լումն ու վե րա-

ցումն ա պա հո վե լու հա մար։

 Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ներ և վե րա բեր մունք
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28.  Կա ռա վա րու թյուն ներն աշ խա տան քի ո լոր տում պետք է վա րեն 

հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի և վե րա բեր մուն քի քա ղա քա-

կա նու թյուն, նպա տակ ու նե նա լով վե րաց նել ցան կա ցած խտ րա-

կա նու թյուն ը ստ ռաս սա յա կան, մաշ կի գույ նի, սե ռի, կրո նի, քա ղա-

քա կան հա յացք նե րի, ազ գային պատ կա նե լու թյան կամ սո ցի ա լա-

կան ծագ ման հատ կա նիշ նե րի։

29.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է նպաս տեն կին և տղա մարդ աշ-

խա տող նե րի հա վա սար վար ձատ րու թյա նը՝ հա վա սար ար ժեք ու-

նե ցող աշ խա տան քի հա մար։

30. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյան 

ամ բողջ ըն թաց քում պետք է ա ռաջ նորդ վեն խտ րա կա նու թյու նը 

չհան դուր ժե լու սկզ բուն քով՝ ոչ ի վնաս պար բե րու թյուն 18-ո ւմ նա-

խա տես ված մի ջո ցա ռում նե րի կամ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա-

կա նու թյան, ո րոնք ո ւղղ ված են խտ րա կա նու թյան պատ մա կան 

ձևե րի շտկ մա նը և դրա նով զբաղ վա ծու թյան ո լոր տում հնա րա վո-

րու թյուն նե րի ու վե րա բեր մուն քի հա վա սա րու թյան ստեղծ մա նը. 

հա մա պա տաս խա նա բար, տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը 

պետք է բո լոր մա կար դակ նե րում ի րենց աշ խա տող նե րի աշ խա-

տան քի ըն դուն ման, տե ղա վոր ման, մաս նա գի տա կան ու սուց ման և 

ա ռաջ խա ղաց ման հիմ քում դնեն ո րա կա վո րու մը, հմ տու թյուն ներն 

ու փոր ձը։

31.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը եր բեք չպետք է տրանս նա ցի ո նալ կոր պո-

րա ցի ա նե րից պա հան ջեն կամ խրա խու սեն խտ րա կան վե րա բեր-

մունք՝ պար բե րու թյուն 28-ո ւմ նշ ված հատ կա նիշ նե րից որ ևէ մե-

կով. կա ռա վա րու թյուն նե րի շա րու նա կա կան ա ռաջ նոր դող դերն, 

ը ստ նպա տա կա հար մա րու թյան, նման խտ րա կա նու թյու նից խու-

սա փե լու հա մար, խրա խուս վում է։ 

Աշ խա տան քի ան վտան գու թյու նը 

32. Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րեն 

տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի ազ դե ցու թյունն ար դյու նա-

բե րու թյան տար բեր հատ ված նե րում։ Կա ռա վա րու թյուն նե րը, ի նչ-

պես նաև հենց ի րենք՝ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք 

է բո լոր ե րկր նե րում պատ շաճ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն  զբաղ վա ծու-

թյան և աշ խա տա շու կայի վրա տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա-

նե րի ազ դե ցու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հա մար։ 

33. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րը 
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զբաղ վա ծու թյան ակ տիվ պլա նա վոր ման մի ջո ցով պետք է ձգ տեն 

կոր պո րա ցի ա նե րի աշ խա տող նե րին ա պա հո վել կա յուն աշ խա-

տան քով և կա տա րեն ա զատ բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով հա-

մա ձայ նեց ված կա յուն զբաղ վա ծու թյան ու սո ցի ա լա կան պաշտ-

պա նու թյան ա պա հով ման պար տա վո րու թյուն նե րը։ Նկա տի ու-

նե նա լով տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի ճկու նու թյու նը, 

որ քա նով որ կա րող են ի րենց թույլ տալ, նրանք պետք է ա ռա ջա-

տար դեր կա տա րեն զբաղ վա ծու թյան ա պա հո վու թյու նը խթա նե-

լու գոր ծում, մաս նա վո րա պես այն ե րկր նե րում, որ տեղ տվյալ կոր-

պո րա ցի այի գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը կա րող է հան գեց նել 

տևա կան գոր ծազր կու թյան։

34. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն, ի րենց գոր ծու նե ու թյան 

շր ջա նա կում զբաղ վա ծու թյան վրա մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցող 

փո փո խու թյուն ներ պլա նա վո րե լիս (նե րա ռյալ այն պի սիք, ո րոնք 

ա ռա ջա նում են կոր պո րա ցի ա նե րի մի ա վո րու մից, հանձ նում- 

ըն դու նու մից կամ ար տադ րու թյան փո խան ցու մից), դրանց մա սին 

պետք է պատ շաճ կար գով ծա նու ցեն կա ռա վա րու թյան հա մա-

պա տաս խան մար մին նե րին և ի րենց մոտ զբաղ ված աշ խա տող-

նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ու նրանց կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ 

դրանց հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը հա մա տեղ ու սում նա սի րե-

լու և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը հնա րա վո րինս նվա զեց նե լու 

հա մար։ Սա հատ կա պես կար ևոր է որ ևէ մի ա վո րի գոր ծու նե ու-

թյու նը դա դա րեց նե լու դեպ քում, ե րբ այն ու ղեկց վում է աշ խա տող-

նե րի զանգ վա ծային ա զա տում նե րով ։ 

35. Անհ րա ժեշտ է խու սա փել աշ խա տան քից ա զատ ման կա մա յա կան 

ըն թա ցա կար գե րից։ 

36.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը տրանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային 

ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, պետք է որ-

ևէ ձևով ե կամ տային պաշտ պա նու թյուն տրա մադ րեն այն աշ խա-

տող նե րին, ո րոնց զբաղ վա ծու թյու նը դա դա րեց վել է։ 
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ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒՄ

37.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը հա մա գոր ծակ ցե լով բո լոր շա հագր գիռ 

կող մե րի հետ, պետք է մշա կեն մաս նա գի տա կան ու սուց ման և 

մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ազ գային քա ղա քա կա նու թյուն, 

ո րը սեր տո րեն կապ ված լի նի զբաղ վա ծու թյան հետ։ Սա այն շր ջա-

նակն է, ո րում տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է ի րա-

կա նաց նեն մաս նա գի տա կան ու սուց ման ո լոր տի ի րենց քա ղա քա-

կա նու թյու նը։   

38. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն-

թաց քում պետք է, ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան, մաս նա գի տա կան ու-

սու ցում ա պա հո վեն ըն դու նող ե րկ րում կոր պո րա ցի այի բո լոր 

մա կար դակ նե րում աշ խա տող նե րի հա մար՝ կոր պո րա ցի այի կա-

րիք նե րին, ի նչ պես նաև տվյալ ե րկ րի զար գաց ման քա ղա քա կա-

նու թյա նը հա մա պա տաս խան։ Այդ ու սուց ման ծրագ րե րը պետք է 

զար գաց նեն հնա րա վո րինս օգ տա կար հմ տու թյուն ներ և խթան 

հան դի սա նան կա րի ե րայի և ո ղջ կյան քի ըն թաց քում ու սուց ման 

հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վե լու հա մար։ Այս պար տա վո րու-

թյու նը, պատ շաճ հան գա մանք նե րում, պետք է ի րա կա նաց վի՝ հա-

մա գոր ծակ ցե լով ե րկ րի իշ խա նու թյուն նե րի, գոր ծա տու նե րի և աշ-

խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի, տե ղա կան, ազ գային և մի-

ջազ գային ի րա վա սու հաս տա տու թյուն նե րի հետ ։

39.  Զար գա ցող ե րկր նե րում գոր ծող տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա-

ցի ա նե րը պետք է ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ 

մաս նակ ցու թյուն ու նե նան ծրագ րե րում, նե րա ռյալ՝ հա տուկ հիմ-

նադ րամ նե րում, ո րոնք խրա խուս վում են ըն դու նող կա ռա վա րու-

թյուն նե րի կող մից և ու նեն գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը։ Այս ծրագ րե րի նպա տա կը 

պետք է լի նի հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման, ո ղջ կյան քի ըն թաց քում 

ու սուց ման ու զար գաց ման խթա նու մը, ի նչ պես նաև մաս նա գի տա-

կան կողմ նո րոշ ման տրա մադ րու մը՝ ա ջա կից կող մե րի ներգ րավ-

մամբ։ Տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը հնա րա վո րինս պետք 

է ար հես տա վարժ ան ձնա կազ մի ծա ռա յու թյուն ներ ա ռա ջար կեն 

կա ռա վա րու թյուն նե րի կազ մա կեր պած մաս նա գի տա կան ու սուց-

ման ծրագ րե րին ա ջակ ցե լու հա մար՝ ի նպաստ ազ գային զար գաց-

ման։

40. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը, կա ռա վա րու թյուն նե րի հետ 

հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և չխա թա րե լով կոր պո րա ցի ա նե րի գոր-

ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը, կոր պո րա ցի ա նե րի տե ղա-
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կան կա ռա վա րիչ նե րին պետք է տրա մադ րեն փոր ձի ը նդ լայն ման 

հնա րա վո րու թյուն ներ՝ պա հանջ ված ո լորտ նե րում, ի նչ պի սին ար-

տադ րա կան հա րա բե րու թյուն ներն ե ն։

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻ ԵՎ ԿՅԱՆ ՔԻ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ 

Աշ խա տա վարձ, նպաստ ներ և աշ խա տան քի պայ ման ներ

41. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի կող մից ի րենց գոր ծու նե ու-

թյան շր ջա նա կում ա ռա ջարկ վող աշ խա տա վար ձը, նպաստ ներն ու 

աշ խա տան քի պայ ման նե րը չպետք է ի րենց նպաս տա վո րու թյամբ 

զի ջեն ըն դու նող ե րկ րում նույ նա տիպ գոր ծա տու նե րի կող մից աշ-

խա տող նե րին ա ռա ջարկ վող պայ ման նե րին։ Այն տեղ, որ տեղ հա-

մե մա տե լի գոր ծա տու ներ չկան, պետք է ա ռա ջարկ վեն հնա րա վոր 

լա վա գույն աշ խա տա վար ձը, նպաստ ներն ու աշ խա տան քի պայ-

ման նե րը։ Պետք է հաշ վի ա ռն վեն հետ ևյալ տար րե րը՝ (ա)աշ խա-

տող նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի կա րիք նե րը, նկա տի ու նե նա լով 

ե րկ րում աշ խա տա վար ձի ը նդ հա նուր մա կար դա կը, ապ րուս տի 

ծախ սը, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան նպաստ նե րը և այլ սո ցի ա-

լա կան խմ բե րի հա րա բե րա կան կեն սա մա կար դա կը, ի նչ պես նաև 

(բ)տն տե սա կան գոր ծոն ներ, նե րա ռյալ տն տե սա կան զար գաց-

ման պա հանջ նե րը, ար դյու նա վե տու թյու նը և զբաղ վա ծու թյան 

բարձր մա կար դա կի հաս նե լու ու պահ պա նե լու ցան կա լի ու թյու նը։ 

Այն դեպ քում, ե րբ գոր ծա տուն աշ խա տող նե րին հատ կաց նում է 

հիմ նա կան հար մա րու թյուն ներ, օ րի նակ՝ բնա կա րան, բժշ կա կան 

խնամք կամ սնունդ, դրանց ո րա կը պետք է հա մա պա տաս խա նի 

հա մընդ հա նուր չա փո րո շիչ նե րին։

42.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը, հատ կա պես զար գա ցող ե րկր նե րում, 

պետք է ջա նան հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ըն դու նել՝ ա պա հո-

վե լու, որ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի գոր ծու նե ու թյու-

նից ա ռա վե լա պես շա հեն ցածր ե կա մուտ ներ ու նե ցող խմ բե րը և 

հա մե մա տա բար քիչ զար գա ցած շր ջան նե րը։
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 Անվ տան գու թյուն և ա ռող ջու թյուն

43.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է ձգ տեն, որ և՛ տրանս նա ցի ո նալ և՛ 

ազ գային ձեռ նար կու թյուն ներն աշ խա տան քի վայ րում ա պա հո-

վեն ան վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան հա մար ժեք չա փո րո շիչ ներ, 

նպաս տեն կոր պո րա ցի ա նե րում ան վտան գու թյան ու ա ռող ջու-

թյան կան խար գե լիչ մշա կույ թի ձևա վոր մա նը, աս տի ճա նա բար 

ձևա վո րե լով աշ խա տան քի ան վտանգ ու ա ռողջ մի ջա վայր։ Այն 

նե րա ռում է աշ խա տա վայ րում կա նանց ու տղա մարդ կանց դեմ 

բռ նու թյուն նե րի դեմ քայ լե րի ձեռ նար կու մը և շեն քի ան վտան գու-

թյան նկատ մամբ ու շադ րու թյու նը։ Մի ա ժա մա նակ, պետք է հաշ վի 

ա ռն վեն աշ խա տան քի մի ջազ գային հա մա պա տաս խան չա փո րո-

շիչ նե րը՝ մաս նա գի տա կան հի վան դու թյուն նե րի ցան կը նե րա ռյալ, 

աշ խա տան քի ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ Ա ՄԿ հրա պա րա-

կում նե րի ներ կայիս ցու ցա կում ը նդ գրկ ված Ա ՄԿ վար քագ ծային 

կա նոն նե րը և ու ղե ցույց նե րը։ Փոխ հա տու ցում պետք է ստա նան 

այն աշ խա տող նե րը, ո րոնք տու ժել են ար տադ րա կան պա տա-

հար նե րից կամ մաս նա գի տա կան հի վան դու թյուն նե րից։

44. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է հետ ևեն ան վտան-

գու թյան և ա ռող ջու թյան ա մե նա բարձր չա փո րո շիչ նե րին, բա վա-

րա րե լով ազ գային պա հանջ նե րը և հաշ վի առ նե լով ամ բողջ կոր-

պո րա ցի այի ը նդ հա նուր փոր ձը, այդ թվում ցան կա ցած ի մա ցու-

թյուն հա տուկ ռիս կե րի մա սին։ Մի ա ժա մա նակ, բո լոր ե րկր նե րում, 

որ տեղ նրանք գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լում, տե ղա կան գոր ծու նե-

ու թյա նը վե րա բե րող և այլ ե րկր նե րում ի րենց կող մից կի րառ վող 

ան վտան գու թյան ու ա ռող ջու թյան չա փո րո շիչ նե րի մա սին տե ղե-

կու թյու նը պետք է տրա մադ րեն աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-

նե րին, ի նչ պես նաև այդ պի սի խնդ րանք լի նե լու դեպ քում՝ ի րա-

վա սու մար մին նե րին և աշ խա տող նե րի ու գոր ծա տու նե րի կազ-

մա կեր պու թյուն նե րին։ Մաս նա վո րա պես, նրանք հե տաքրքըր- 

 ված կող մե րին պետք է տե ղե կաց նեն նոր ար տադ րա տե սակ նե-

րի և ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի հետ կապ ված ա ռան ձին 

ռիս կե րի ու դրանց հա մա պա տաս խան պաշտ պա նա կան մի ջո ցա-

ռում նե րի մա սին։ Ի նչ պես հա մե մա տե լի տե ղա կան կոր պո րա ցի-

ա նե րից, այն պես էլ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րից, պետք 

է ա կն կա լել ա ռա ջա տար դեր՝ ան վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան 

ա ռու մով ար տադ րա կան վնաս նե րի պատ ճառ նե րի ու սում նա սիր-

ման և ար դյուն քում՝ ձեռ նար կու թյան ը նդ հա նուր մասշ տա բով բա-

րե լա վում ներ կա տա րե լու հար ցում։  

45. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է հա մա գոր ծակ ցեն 
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ան վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի 

մշակ ման ու ըն դուն ման գոր ծով զբաղ վող մի ջազ գային կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի հետ։

46. Ազ գային գոր ծե լա կեր պին հետ ևե լով, տրանս նա ցի ո նալ կոր-

պո րա ցի ա նե րը պետք է լի ար ժեք կեր պով հա մա գոր ծակ ցեն ան-

վտան գու թյան և ա ռող ջու թյան ի րա վա սու մար մին նե րի, աշ խա-

տող նե րի ու նրանց կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ան վտան գու թյան 

ու ա ռող ջու թյան ո լոր տի կա յա ցած կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ։ 

Ը ստ նպա տա կա հար մա րու թյան, ան վտան գու թյան և ա ռող ջու-

թյան հար ցե րը պետք է ը նդ գրկ վեն աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու-

ցիչ նե րի և նրանց կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ ստո րագր վող 

հա մա ձայ նագ րե րում (պայ մա նագ րե րում)։ 

ԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

47. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն ի րենց գոր ծու նե ու թյան ըն-

թաց քում պետք է հետ ևեն ար տադ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 

չա փո րո շիչ նե րին։ 

Մի ա վոր ման ա զա տու թյուն և կազ մա կեր պե լու ի րա վունք 

48. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի աշ խա տող նե րը, ի նչ պես 

նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա տող նե րը, ա ռանց որ-

ևէ տար բե րու թյան, պետք է ի րա վունք ու նե նան հիմ նել, ի սկ մի այն 

կոնկ րետ կազ մա կեր պու թյան կա նո նա կար գով նա խա տես ված 

դեպ քում՝ մի ա նալ աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ 

ի րենց ը նտ րու թյամբ, ա ռանց նա խա պես թույլտ վու թյուն ստա նա-

լու։ Բա ցի այդ, նրանք կա րող են օ գտ վել աշ խա տան քի ո լոր տում 

մի ա վոր վե լու նկատ մամբ խտ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 

պատ շաճ պաշտ պա նու թյու նից։

 49. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներ ներ կա յաց նող կազ մա կեր-

պու թյուն նե րը կամ այդ կոր պո րա ցի ա նե րի աշ խա տող նե րը պետք 

է օ գտ վեն մի մյանց կող մից, կամ ի րենց գոր ծա կալ նե րի կամ ի րենց 

հաս տա տու թյան ան դամ նե րի կող մից դրանց հիմ նադր մա նը, գոր-

ծու նե ու թյա նը կամ վար չա րա րու թյա նը մի ջամ տե լու ցան կա ցած 

գոր ծո ղու թյան դեմ ո ւղղ ված պատ շաճ պաշտ պա նու թյու նից։ 

50.  Տե ղա կան հան գա մանք նե րին հա մա պա տաս խան, տրանս նա ցի-
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ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րեն աշ-

խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ 

51. Այն կա ռա վա րու թյուն նե րին, ո րոնք դեռևս չեն կի րա ռում թիվ 87 

Կոն վեն ցի այի հոդ ված 5-ի սկզ բունք նե րը տրանս նա ցի ո նալ կոր-

պո րա ցի ա նե րի վե րա բե րյալ, հոր դոր է ո ւղղ վում՝ սկ սել դրանց կի-

րա ռու մը՝ թույլ տա լու հա մար, որ այդ կոր պո րա ցի ա նե րը ներ կա-

յաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րը կամ այդ կոր պո րա ցի ա նե րում 

զբաղ ված աշ խա տող ներն ի րենց ը նտ րու թյամբ ան դա մակ ցեն 

գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի մի ջազ գային  կազ մա կեր պու-

թյուն նե րին։

 52. Այն դեպ քում, ե րբ ըն դու նող ե րկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե-

րը հա տուկ խթա նող մի ջոց ներ են ա ռա ջար կում օ տա րերկ րյա  

ներդ րում ներ գրա վե լու հա մար, այդ խթա նիչ նե րը չպետք է նե րա-

ռեն աշ խա տող նե րի մի ա վոր ման կամ կո լեկ տիվ կազ մա կերպ վե-

լու և բա նակ ցե լու ա զա տու թյան որ ևէ սահ մա նա փա կում։

53. Չ պետք է խո չըն դո տել մի մյանց հետ խորհր դակ ցե լու և կար ծիք-

ներ փո խա նա կե լու նպա տա կով տրանս նա ցի ո նալ և ազ գային 

ձեռ նար կու թյուն նե րի աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա-

վաք նե րը՝ պայ մա նով, որ վնաս չհասց վի ձեռ նար կու թյան աշ խա-

տան քին և աշ խա տող նե րի ու նրանց կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող բնա կա նոն գոր ծըն թա ցին։ 

54.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը չպետք է սահ մա նա փա կեն մուտ քը եր կիր՝ 

այլ ե րկր նե րի գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար, ո րոնք գա լիս են տե ղա-

կան ու ազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հրա վե րով՝ փո խա-

դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րի շուրջ խորհըր- 

 դակ ցե լու հա մար, պայ մա նով, որ այցն ու նի մի այն նշ ված նպա տա-

կը։

 Կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն ներ

55. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի աշ խա տող նե րը պետք է 

ի րա վունք ու նե նան ազ գային օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին և 

կա նո նա կար գե րին հա մա պա տաս խան, ի րենց ը նտ րու թյամբ ու-

նե նալ կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի նպա տա կի հա մար ճա նաչ-

ված ներ կա յա ցուց չա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ։

 56. Ազ գային պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան, պետք է մի ջոց ներ 
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ձեռ նարկ վեն գոր ծա տու նե րի կամ գոր ծա տու նե րի կազ մա կեր-

պու թյուն նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև 

կա մա վոր բա նակ ցու թյուն նե րի մե խա նիզ մի լի ար ժեք մշա կու մը և 

օգ տա գոր ծու մը խրա խու սե լու և խթա նե լու հա մար, նպա տակ ու-

նե նա լով աշ խա տան քի և զբաղ վա ծու թյան պայ ման նե րը կար գա-

վո րել կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րով։ 

57. Ինչ պես տրանս նա ցի ո նալ, այն պես էլ ազ գային ձեռ նար կու թյուն-

ներն ար դյու նա վետ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րի մշակ մանն ա ջակ-

ցե լու հա մար աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին պետք է 

ա պա հո վեն ան հրա ժեշտ հար մա րու թյուն նե րով և տեխ նի կա կան 

մի ջոց նե րով։

58. Յու րա քան չյուր ե րկ րում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լիս տրանս նա-

ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է ի րենց աշ խա տող նե րի՝ ը ստ 

պատ շա ճի լի ա զոր ված ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու թյուն 

տան բա նակ ցու թյուն ներ վա րել ղե կա վա րու թյան այն ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րի հետ, ո րոնք լի ա զոր ված են ո րո շում ներ ըն դու նել բա-

նակ ցու թյան ա ռար կա հան դի սա ցող հար ցի մա սին։

59. Աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ զբաղ վա ծու թյան պայ-

ման նե րի վե րա բե րյալ բա րե խիղճ (bona fide) բա նակ ցու թյուն նե-

րի հա մա տեքս տում կամ աշ խա տող նե րի կող մից կազ մա կեր պե լու 

ի րենց ի րա վունքն ի րա կա նաց նե լիս, տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա-

ցի ա նե րը չպետք է սպառ նան տվյալ գոր ծող մի ա վորն ամ բող ջու-

թյամբ կամ դրա մի մասն այդ ե րկ րից տե ղա փո խե լու ի րենց կա-

րո ղու թյան օգ տա գործ մամբ՝ հե տապն դե լով բա նակ ցու թյուն նե-

րի վրա ա նար դար կեր պով ազ դե լու կամ կազ մա կեր պե լու ի րա-

վուն քը խո չըն դո տե լու նպա տակ. բա ցի այդ, նրանք չպետք է  այլ  

ե րկր նե րում գոր ծող կոր պո րա ցի ա նե րից աշ խա տող նե րին տե ղա-

փո խեն տվյալ կոր պո րա ցի ա, նպա տակ հե տապն դե լով վի ժեց նել 

աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ բա րե խիղճ բա նակ ցու-

թյուն նե րը կամ  աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պե լու ի րա վուն քը։ 

60.  Կո լեկ տիվ պայ մա նագ րե րում պետք է նա խա տես վեն դրույթ ներ՝ 

դրանց մեկ նա բան ման ու կի րարկ ման վե րա բե րյալ ծա գող վե ճե-

րի կար գա վոր ման և ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի 

նկատ մամբ փո խա դարձ հար գանք ա պա հո վե լու հա մար։ 

61. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա ներն աշ խա տող նե րի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րին պետք է տրա մադ րեն ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն՝ 

հա մա պա տաս խան տն տե սա կան մի ա վո րի հետ ի մաս տա լից 

բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մար, ի սկ տե ղա կան օ րենսդ րու-
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թյանն ու կա նո նա կար գե րին չհա կա սե լու դեպ քում՝ նաև տե ղե կու-

թյուն, ո րն աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին հնա րա վո րու-

թյուն կտա ստա նալ այդ մի ա վո րի, ի սկ հարկ ե ղած դեպ քում՝ նաև 

ամ բողջ ձեռ նար կու թյան գոր ծու նե ու թյան ի րա կան ու ճշ մա րիտ 

պատ կե րը։ 

62.  Կա ռա վա րու թյուն ներն աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խնդ րան քով պետք է, օ րեն քով ու գործ նա-

կա նում թույ լատր վե լու դեպ քում, նրանց տրա մադ րեն տե ղե կու-

թյուն՝ այն ճյու ղի մա սին, ո րում գոր ծում է տվյալ կոր պո րա ցի ան, 

ո րը կն պաս տի կո լեկ տիվ բա նակ ցային գոր ծըն թա ցի օբյեկ տիվ 

չա փա նիշ նե րի սահ ման մա նը։ Այս հա մա տեքս տում տրանս նա ցի-

ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րը պետք է կա ռու-

ցո ղա կան վե րա բեր մունք հան դես բե րեն, ե րբ կա ռա վա րու թյուն-

ներն ի րենց դի մում են կոր պո րա ցի այի գոր ծու նե ու թյան վե րա - 

բե րյալ հա մա պա տաս խան տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար։

 Խորհր դակ ցու թյուն ներ

63. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րում 

գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի ու նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

միջև փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ մշակ ված հա մա կար գե րը 

պետք է, ազ գային օ րենսդ րու թյանն ու գոր ծե լա կեր պին հա մա-

պա տաս խան, նա խա տե սեն պար բե րա կան խորհր դակ ցու թյուն-

նե րի ան ցկա ցում՝ փո խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող 

հար ցե րի վե րա բե րյալ։ Այդ խորհր դակ ցու թյուն նե րը չպետք է փո-

խա րի նեն կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րին։

 Հա տուց ման հնա րա վո րու թյուն նե րից օ գտ վե լը  
և բո ղոք նե րի քն նու թյու նը 

64. Որ պես գոր ծա րա րու թյանն ա ռնչ վող մար դու ի րա վունք նե րի չա-

րա շա հում նե րից պաշտ պա նե լու ի րենց պար տա վո րու թյուն՝ կա-

ռա վա րու թյուն նե րը պետք է պատ շաճ քայ լեր ձեռ նար կեն՝ ի րենց 

տա րածք նե րում և/ կամ ի րենց ի րա վա սու թյան ներ քո այդ պի սի 

չա րա շա հում ներ լի նե լու դեպ քում, դա տա կան, վար չա կան, օ րենս-

դիր և այլ պատ շաճ մի ջոց նե րով, տու ժած աշ խա տող նե րի՝ պարտ 

ու պատ շաճ հա տուց ման ի րա վուն քից օ գտ վե լու հնա րա վո րու-

թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

65. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը պետք է ա ռա վե լա գույնս 
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օգ տա գոր ծեն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ մի ջազ գայ նո րեն 

ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե րի չա րա շա հում նե րի դեպ քում 

ի րենց գոր ծա րար կա պե րի մի ջո ցով հա տու ցում ա պա հո վե լու հա-

մար։

   66. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րը 

պետք է հար գեն ի րենց կոր պո րա ցի ա նե րում զբաղ ված աշ խա-

տող նե րի ի րա վուն քը, ո րով կա րող են ի րենց բո ղոք նե րը քն նու-

թյան ներ կա յաց նել հետ ևյալ դրույ թին հա մա պա տաս խան. ցան-

կա ցած աշ խա տող, ով հան դես գա լով մի այ նակ կամ այլ աշ խա-

տող նե րի հետ մեկ տեղ, հա մա րում է, որ բո ղո քե լու հիմք ու նի, 

պետք է ու նե նա այդ բո ղո քը ներ կա յաց նե լու ի րա վունք՝ ար դյուն-

քում չտու ժե լով դրա հա մար, ի նչ պես նաև պատ շաճ ըն թա ցա կար-

գով իր բո ղո քի քն նու թյան ի րա վունք։ Սա ա ռանձ նա պես կար ևոր 

է այն դեպ քե րում, ե րբ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րը գոր-

ծում են այն պի սի ե րկր նե րում, ո րոնք չեն հետ ևում մի ա վոր ման 

ա զա տու թյան, կազ մա կեր պե լու և կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն ներ 

վա րե լու, խտ րա կա նու թյան, ե րե խայի աշ խա տան քի և հար կա դիր 

աշ խա տան քի վե րա բե րյալ Ա ՄԿ կոն վեն ցի ա նե րին։  

Աշ խա տան քային վե ճե րի կար գա վո րում

67.  Կա ռա վա րու թյուն նե րը պետք է ա պա հո վեն ազ գային պայ ման նե-

րին հա մա պա տաս խան կա մա վոր հաշ տեց ման ու ի րա վա րա րու-

թյան մե խա նիզ մի տրա մադ րում՝ գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե-

րի միջև աշ խա տան քային վե ճե րի կանխ մանն ու կար գա վոր մանն 

օգ նե լու հա մար։ Գոր ծըն թա ցը պետք է լի նի ան վճար և ա րագ։

68. Տ րանս նա ցի ո նալ, ի նչ պես նաև ազ գային ձեռ նար կու թյուն նե րը 

պետք է ի րենց ձեռ նար կու թյուն նե րում զբաղ ված աշ խա տող նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ հա մա տեղ 

ջա նան հիմ նել կա մա վոր ազ գային պայ ման նե րին հա մա պա տաս-

խան հաշ տեց ման մե խա նիզմ, ո րը կա րող է նե րա ռել կա մա վոր 

ի րա վա րա րու թյան դրույթ ներ՝ օգ նե լու գոր ծա տու նե րի և աշ խա-

տող նե րի միջև աշ խա տան քային վե ճե րի կանխ մանն ու կար գա-

վոր մա նը։ Կա մա վոր հաշ տեց ման մե խա նիզ մում գոր ծա տու նե րը 

և աշ խա տող նե րը պետք է ու նե նան հա վա սար թվով ներ կա յա ցու-

ցիչ ներ։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ I

Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և սո ցի ա լա կան քա
ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ Ե ռա կողմ 
հռ չա կագ րին ա ռնչ վող Ա ՄԿ հռ չա կագ րե րի, Աշ խա տան քի 
մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի և հանձ նա րա րա կան նե րի, 
գործ նա կան կա նոն նե րի, ու ղե նիշ նե րի և ու ղե ցու ցային այլ 
փաս տաթղ թե րի ցանկ  

Ա.   ԱՄԿ հռ չա կագ րեր 

• Աշ խա տան քի ո լոր տում հիմ նա րար սկզ բունք նե րի և ի րա-

վունք նե րի մա սին Ա ՄԿ հռ չա կա գիր

• Հա նուն ար դար գլո բա լաց ման՝ սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 

վե րա բե րյալ Ա ՄԿ հռ չա կա գիր

Բ.   Աշ խա տան քի մի ջազ գային կոն վեն ցի ա ներ և հանձ
նա րա րա կան ներ

Հարկադիր 
աշխատանք

• «Հար կա դիր աշ խա տան քի մա սին» թիվ 29  Կոն-

վեն ցի ա և 2014թ. «Ար ձա նագ րու թյուն, Հար-

կա դիր աշ խա տան քի (ա նուղ ղա կի հար կադ-

րանք)» թիվ 35 Հանձ նա րա րա կան

•  «Հար կա դիր աշ խա տան քի վե րաց ման մա սին» 

թիվ 105 Կոն վեն ցի ա

•  «Հար կա դիր աշ խա տան քի (լ րա ցու ցիչ մի ջո ցա-

ռում ներ)» վե րա բե րյալ թիվ 203 Հանձ նա րա րա-

կան

Երեխայի 
աշխատանք

• «Ն վա զա գույն տա րի քի մա սին» թիվ 138  

Կոն վեն ցի ա և թիվ 146 Հանձ նա րա րա կան 

• «Ե րե խայի աշ խա տան քի վատ թա րա գույն ձևե-

րի մա սին» թիվ 182 կոն վեն ցի ա և թիվ 190 

Հանձ նա րա րա կան
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Խտրակա 
նության 
բացառում

• «Հա վա սար վար ձատ րու թյան վե րա բե րյալ» թիվ 

100 Կոն վեն ցի ա և թիվ 90 Հանձ նա րա րա կան

• «Խտ րա կա նու թյան (աշ խա տան քի և զբաղ վա-

ծու թյան ո լոր տում )  մա սին» թիվ 111 Կոն վեն-

ցի ա

Միավորման 
ազատություն
և կոլեկտիվ 
բանակցութ 
յուններ

• «Մի ա վոր ման ա զա տու թյան և կազ մա կեր պե լու 

ի րա վուն քի մա սին» թիվ 87 Կոն վեն ցի ա

•  «Կազ մա կեր պե լու ի րա վուն քի և կո լեկ տիվ բա-

նակ ցու թյուն նե րի մա սին» թիվ 98 Կոն վեն ցի ա

• « Կո լեկ տիվ բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին» թիվ 

154  Կոն վեն ցի ա և 163 Հանձ նա րա րա կան

Արտադրական 
հարաբերութ 
յուններ

• «Աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մա սին» 

թիվ 135 Կոն վեն ցի ա

•  «Կա մա վոր հաշ տու թյանև ար բիտ րա ժի մա սին» 

թիվ 92 Հանձ նա րա րա կան

•  «Կոո պե րա ցի այի և ձեռ նար կու թյան մա կար դա-

կի  մա սին» թիվ 94 Հանձ նա րա րա կան

• « Ձեռ նար կու թյան ներ քին հա ղոր դակ ցու թյան 

մա սին» թիվ 129 Հանձ նա րա րա կան

•  «Բո ղոք նե րի քն նու թյան մա սին» թիվ 130 Հանձ-

նա րա րա կան

Զբաղվածության 
խթանում

• «Զ բաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյան մա սին» 

թիվ 122 Կոն վեն ցի ա 

• «Զ բաղ վա ծու թյան խրա խուս ման և գոր - 

ծազր կու թյան դեպ քում պաշտ պա նու թյան 

մա սին» թիվ 168  Կոն վեն ցի ա և թիվ 176  Հանձ-

նա րա րա կան 

• «Զ բաղ վա ծու թյան քա ղա քա կա նու թյան (լ րա-

ցու ցիչ դրույթ ներ) մա սին» թիվ 169  Հանձ նա րա-

րա կան 

• «ՓՄՁ-նե րում աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման մա-

սին» 189 Հանձ նա րա րա կան 

• «Կոո պե րա տիվ նե րի խթան ման մա սին» 

193 Հանձ նա րա րա կան 
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Վերաբերմունքի 
հավասարություն

• «Ըն տա նե կան պար տա կա նու թյուն ներ ու նե ցող 

աշ խա տող նե րի մա սին» թիվ 156 Կոն վեն ցի ա և 

թիվ 165  Հանձ նա րա րա կան 

• ՄԻ ԱՎ/ ՁԻ ԱՀ թիվ 200  Հանձ նա րա րա կան 

Զբաղվածության 
ապահովություն

• «Աշ խա տան քից ա զատ ման մա սին» թիվ 158  

Կոն վեն ցի ա և թիվ 166 Հանձ նա րա րա կան  

Մասնագիտական 
ուսուցում

• «Մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գաց ման  

մա սին» թիվ 142 Կոն վեն ցի ա 

• «Մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գաց ման  

մա սին» թիվ 195 Հանձ նա րա րա կան 

Աշխատանքի 
պայմաններ

• «Աշ խա տող նե րի հայ ցե րի պաշտ պա նու թյան 

(Գոր ծա տու նե րի սնան կու թյան) մա սին» թիվ 

173 Կոն վեն ցի ա և թիվ 180 Հանձ նա րա րա կան 

• «Աշ խա տող նե րի հա մար բնա կա րա նա շի նու-

թյան մա սին» թիվ 115 Հանձ նա րա րա կան 

• «Աշ խա տա ժա մե րի կր ճատ ման մա սին» թիվ 116 

Հանձ նա րա րա կան 

Աշխատանքի 
առողջություն և 
անվտան 
գություն

• «Աշ խա տան քային մի ջա վայ րի (օ դի աղ տոտ-

վա ծու թյուն, աղ մուկ, վիբ րա ցի ա) մա սին» թիվ 

148 Կոն վեն ցի ա և թիվ 156 Հանձ նա րա րա կան 

• «Աշ խա տան քի ա ռող ջու թյան և ան վտան գու-

թյան մա սին» թիվ 155 Կոն վեն ցի ա և 2002թ. Ար-

ձա նագ րու թյուն; և «Աշ խա տան քի ա ռող ջու թյան 

և ան վտան գու թյան մա սին» թիվ 164 Հանձ նա-

րա րա կան 

• «Աշ խա տան քի ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն-

նե րի մա սին» թիվ 161 Կոն վեն ցի ա և թիվ 171 

 Հանձ նա րա րա կան 

• «Աս բես տի մա սին» թիվ 162 Կոն վեն ցի ա և թիվ 

172 Հանձ նա րա րա կան

• «Շի նա րա րու թյու նում ան վտան գու թյան և 

ա ռող ջու թյան մա սին» թիվ 167 Կոն վեն ցի ա և 

թիվ 175 Հանձ նա րա րա կան 
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Աշխատանքի 
առողջություն և 
անվտան 
գություն

• «Քի մի ա կան նյու թե րի մա սին» թիվ 170 Կոն վեն-

ցի ա և թիվ 177 Հանձ նա րա րա կան 

• «Խո շոր ար տադ րա կան պա տա հար նե րի մա-

սին» թիվ 174 Կոն վեն ցի ա և թիվ 181 Հանձ նա-

րա րա կան 

• «Հան քար դյու նա բե րու թյու նում ան վտան գու-

թյան և ա ռող ջու թյան մա սին» թիվ 176 Կոն վեն-

ցի ա և թիվ 183 Հանձ նա րա րա կան 

• «Գյու ղատն տե սու թյու նում ան վտան գու թյան և 

ա ռող ջու թյան մա սին» թիվ 184 Կոն վեն ցի ա և 

թիվ 192 Հանձ նա րա րա կան 

• «Աշ խա տան քի ա ռող ջու թյան և ան վտան գու-

թյան խթան ման շր ջա նա կի մա սին» թիվ 187 

 Կոն վեն ցի ա 

• «Ռա դի ա ցի այից պաշտ պա նու թյան մա սին» թիվ  

114 Հանձ նա րա րա կան 

• «Մե քե նա-սար քա վո րում նե րի խնամ քի մա սին» 

թիվ 118 Հանձ նա րա րա կան 

• «Բեն զո լի մա սին» թիվ 144 Հանձ նա րա րա կան 

• «Մաս նա գի տա կան քաղց կե ղի մա սին» թիվ 147 

Հանձ նա րա րա կան 

• «Մաս նա գի տա կան հի վան դու թյուն նե րի ցան կի 

մա սին» թիվ 194 Հանձ նա րա րա կան 

Սոցիալական 
ապահովություն

• «Սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան (Ն վա զա գույն 

չա փո րո շիչ ներ) մա սին» թիվ 102 Կոն վեն ցի ա 

• «Աշ խա տան քային վնաս վածք նե րի դեպ քում 

նպաստ նե րի մա սին» թիվ 121 Կոն վեն ցի ա  

(փո փոխ ված 1980թ.-ին) 

• «Բժշ կա կան խնամ քի և հի վան դու թյան նպաս-

տի մա սին» թիվ 130 Կոն վեն ցի ա և թիվ 134 

Հանձ նա րա րա կան 

• «Սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան շե մի մա սին» 

թիվ 202 Հանձ նա րա րա կան 
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Կառավարում

• «Աշ խա տան քի տես չու թյան մա սին» թիվ 81 Կոն-

վեն ցի ա 

• «Աշ խա տան քի տես չու թյան (գյու ղատն տե սու-

թյու նում) մա սին» թիվ 129 Կոն վեն ցի ա 

• «Ե ռա կողմ խորհր դակ ցու թյուն նե րի մա սին» 

թիվ 144 Կոն վեն ցի ա 

Բնիկ և ցեղային 
ժողովուրդներ

• «Բ նիկ և ցե ղային ժո ղո վուրդ նե րի մա սին» թիվ 

169 Կոն վեն ցի ա 

Աշխատողների 
հատուկ 
կատեգորիաներ

• «Պ լան տա ցի ա նե րի մա սին» թիվ 110 Կոն վեն-

ցի ա և թիվ 110 Հանձ նա րա րա կան 

• «Ծո վային աշ խա տան քի մա սին» Կոն վեն ցի ա, 

2006թ.

Գ. ԱՄԿ գոր ծե լա կեր պի կա նոն ներ, ու ղե նիշ ներ և 
ու ղե ցու ցային այլ փաս տաթղ թեր  

ԱՄԿ-ն մշա կել է գոր ծե լա կեր պի կա նոն ներ, ու ղե նիշ ներ և ու ղե-

ցու ցային այլ փաս տաթղ թեր, ո րոնք ա ռան ձին հար ցե րի ան դրա դառ-

նում են ա ռա վել հան գա մա նո րեն։ Այս գոր ծիք նե րի ցան կը և տեքս-

տե րի հղում նե րը կա րե լի է գտ նել Ա ՄԿ գոր ծա րա րու թյան ա ջակ ցու-

թյան ծա ռա յու թյան կայ քէ ջում՝ www.ilo.org/business



32

 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ II 

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծիք ներ

1. Խ թա նում1

Աշ խա տան քի մի ջազ գային Բյու րոյի Կա ռա վար ման մար մի նը 

պա տաս խա նա տու է Տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և սո ցի-

ա լա կան քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ Ե ռա կողմ 

հռ չա կագ րի (ՏՆԿ հռ չա կա գիր) ը նդ հա նուր խթան ման հա մար։ Կա-

ռա վար ման մար մի նը պար բե րա բար վե րա նա յում է ը նդ հա նուր քա-

ղա քա կա նու թյու նը և դրա ի րա կա նաց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում-

նե րը՝ Ա ՄԿ ան դամ բո լոր պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյուն-

նե րի, գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

հետ ՏՆԿ հռ չա կա գի րը խթա նե լու հա մար։ 

(ա) Տա րա ծաշր ջա նում խթան ման գոր ծըն թա ցի ա պա հո վու մը2 

Տա րա ծաշր ջա նի Ա ՄԿ ան դամ պե տու թյուն նե րում Ա ՄԿ հռ չա-

կագ րի խթան մանն ու կի րա ռու թյա նը հետ ևե լու մե խա նիզ մը տա-

րա ծաշր ջա նային զե կույցն է։ Տա րա ծաշր ջա նային զե կույց ներն, 

ա ռա ջին հեր թին,  հիմն ված են այն տե ղե կու թյուն նե րի վրա, ո րոնք 

ստաց վում են ան դամ պե տու թյուն նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րից, 

գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի կազ մա կեր պու թյուն նե րից՝ վեր-

ջին նե րիս կող մից լրաց վող հար ցա շա րի մի ջո ցով, ի նչ պես նաև Ա ՄԿ 

տա րա ծաշր ջա նային հան դի պում նե րի ժա մա նակ ան ցկաց վող հա-

տուկ նիս տե րից, ո րոնք հան դի սա նում են տա րա ծաշր ջա նային մա-

կար դա կով խթան ման հե տա գա մի ջո ցա ռում նե րի ե ռա կողմ քն-

նարկ ման հար թակ։ Տա րա ծաշր ջա նային զե կույ ցի ներ կա յա ցումն 

ի րա կա նաց վում է քա ռա մյա պար բե րաշր ջա նով՝ յու րա քան չյուր 

պար բե րաշր ջա նի ա վար տին Կա ռա վար ման մար մին ներ կա յաց-

վող հաշ վետ վու թյամբ։ 

1 Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային Բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից 
317-րդ նստաշրջանում (2013թ. մարտ) և 320-րդ նստաշրջանում (2014թ. մարտ)։

2 Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային Բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից  
320-րդ նստաշրջանում (2014թ. մարտ)։
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(բ) Խ թան ման գոր ծըն թացն ազ գային մա կար դա կում/խ թա նու մը՝ ազ-

գային ե ռա կողմ գոր ծըն կեր նե րի կող մից նշա նակ ված  

պա տաս խա նա տու նե րի կող մից3 

Ըն դու նե լով, որ ե րկ րի մա կար դա կով հա մընդգր կուն ա ճի ու 

ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի վրա ու նե ցած ՏՆԿ հռ չա կագ րի 

սկզ բունք նե րի ազ դե ցու թյա նը և ներդր մա նը նպաս տե լու հա մար 

ան հրա ժեշտ է ե ռա կողմ գոր ծըն կեր նե րի ան խախտ հանձ նա ռու-

թյու նը, ազ գային գոր ծըն կեր նե րը՝ կա ռա վա րու թյուն նե րը, գոր-

ծա տու նե րը և աշ խա տող նե րը խրա խուս վում են, ե ռա կող մու թյան  

սկզ բուն քի հի ման վրա, նշա նա կել ազ գային մա կար դա կում պա-

տաս խա նա տու ներ (ա ռաջ նորդ վե լով թիվ 144 Կոն վեն ցի այով), ը ստ 

ան հրա ժեշ տու թյան ու ի մաս տի՝ ՏՆԿ հռ չա կագ րի և նրա սկզ բունք-

նե րի կի րա ռումն ազ գային հա մա տեքս տում խթա նե լու հա մար։

 Սույն հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րին ա ռնչ վող հա ման ման գոր-

ծիք ներ և գոր ծըն թաց ներ լի նե լու դեպ քում կա ռա վա րու թյուն նե րը 

խրա խուս վում են նպաս տել դրան ցում սո ցի ա լա կան գոր ծըն կեր նե-

րի ներգ րավ մա նը։ 

Երկ րի մա կար դա կում Հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րի ակ տիվ խթան-

ման հա մար ազ գային պա տաս խա նա տու նե րի ջան քե րը նե րա ռում 

ե ն՝ Հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րի մա սին ի րա զե կու թյան բարձ րա ցու-

մը նա խա րա րու թյուն նե րի և գոր ծա կա լու թյուն նե րի, տրանս նա ցի ո-

նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և գոր ծա տու նե րի ու աշ խա տող նե րի կազ-

մա կեր պու թյուն նե րի շր ջա նում, կա րո ղու թյուն նե րի ստեղծ ման մի-

ջո ցա ռում նե րի կազ մա կեր պու մը, և, հնա րա վո րու թյան դեպ քում,  

տե ղա կան լեզ վով առ ցանց տե ղե կատ վու թյան ու ե րկ խո սու թյան 

հար թակ նե րի մշա կու մը։ Սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի կամ կա րո-

ղու թյուն նե րի դեպ քում ազ գային պա տաս խա նա տու ներն ի րենց օգ-

նու թյու նը և աշ խա տանք նե րը կա րող են ը նդ լայ նել աս տի ճա նա բար։ 

Ազ գային պա տաս խա նա տու նե րի ցան կու թյամբ ե ռա կողմ գոր-

ծըն կեր նե րի և տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի հա մար կա րող 

են կազ մա կերպ վել ե ռա կողմ-պ լյուս հար թակ ներ՝ ազ գային հա մա-

տեքս տում տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի գոր ծու նե ու թյան 

մեջ ի հայտ ե կած հնա րա վո րու թյուն նե րի քն նարկ ման և մար տահը- 

 րա վեր նե րի հատ կո րոշ ման հա մար։ Այ սօ րի նակ ե րկ խո սու թյուն-

նե րը կա րող են խարսխ վել ան ցյա լի փոր ձի, քաղ ված դա սե րի և լա-

վա գույն փոր ձի դրս ևո րում նե րի վրա. դրանք կա րող են նե րա ռել 

3 Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային Բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից իր 
317-րդ նստաշրջանում (2013թ. մարտ) և վերանայվել 329-րդ նստաշրջանում (2017թ. 
մարտ)։ 
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նաև ե րկ խո սու թյուն ներ՝ ծագ ման և ըն դու նող ե րկր նե րի միջև՝ ՏՆԿ  

հռ չա կագ րի պար բե րու թյուն 12-ո ւմ նկա րագր վա ծին հա մա պա-

տաս խան։ 

Ազ գային պա տաս խա նա տու նե րը պետք է ջա նան ՏՆԿ հռ չա-

կագ րի սկզ բունք նե րը խթա նել և ե րկ խո սու թյա նը նպաս տել ե ռա-

կողմ գոր ծըն կեր նե րի հա մար թա փան ցիկ, մատ չե լի և հաշ վե տու 

ձևով։ Նրանց ա ռա ջարկ վում է կապ ստեղ ծել և հա մա գոր ծակ ցել այլ 

ե րկր նե րի ազ գային պա տաս խա նա տու նե րի հետ՝ ՏՆԿ հռ չա կագ րի 

մա սին հա մաշ խար հային մա կար դա կով մտ քեր փո խա նա կե լու և 

ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման հա մար։ Մի ա ժա մա նակ նրանք խրա-

խուս վում են ի րենց գոր ծու նե ու թյան մա սին պար բե րա բար տե ղե-

կաց նել Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Բյու րոյին։ Բյու րոն ան դամ պե-

տու թյուն նե րին ա ռա ջար կում է իր օ ժան դա կու թյունն ազ գային պա-

տաս խա նա տու նե րի կա յաց ման և ՏՆԿ հռ չա կագ րի խթան մանն ու 

ե րկ խո սու թյա նը նպաս տե լու՝ վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու թյու նը զար-

գաց նե լու հա մար։

(գ) Խթա նու մը Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Բյու րոյի կող մից

(i) Փոր ձա գի տա կան օ ժան դա կու թյուն4 

Գոր ծի քի խթան ման ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը և դրա ի րա-

կա նաց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են նաև օ ժան-

դա կու թյուն կա ռա վա րու թյուն նե րին, գոր ծա տու նե րին և աշ խա-

տող նե րին՝ ե րկ րի մա կար դա կում։ 

(ii) Տե ղե կատ վու թյուն և ցու ցում ներ5 

ՏՆԿ հռ չա կագ րի սկզ բունք ներն ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե-

ու թյան մեջ կի րա ռե լու կամ դրանց ա ռնչ վող աշ խա տան քի մի ջազ-

գային չա փո րո շիչ նե րի հիմ քում ըն կած սկզ բունք նե րի վե րա բե ր- 

յալ ման րա մասն տե ղե կու թյուն և ցու ցում ներ կա րե լի է ստա նալ  

Ա ՄԿ Աշ խա տան քի մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի վե րա բե րյալ 

գոր ծա րար աշ խար հին ա ջակ ցու թյան ծա ռա յու թյու նից։ Օ գտ վե լով 

Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Բյու րոյի այս ան վճար ու գաղտ նի ու-

թյունն ա պա հո վող ծա ռա յու թյու նից, ան հատ նե րը կա րող են ստա-

նալ ի րենց տված հար ցե րի պա տաս խան նե րը. մի ա ժա մա նակ ծա-

4  Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից իր 
317-րդ նստաշրջանում (2013թ. մարտ) և 320-րդ նստաշրջանում (2014թ. մարտ)։

5  Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից իր 
301-րդ նստաշրջանում (2008թ. մարտ)։
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ռա յու թյունն ու նի թե մա տիկ վեբ կայք, որ տեղ ըն կե րու թյուն նե րը, 

ա րհ մի ու թյուն նե րը և ու րիշ ներ կա րող են գտ նել ան հրա ժեշտ  տե-

ղե կու թյուն, գոր ծիք ներ և մաս նա գի տա կան ու սուց ման հնա րա-

վո րու թյուն ներ, ի նչ պես նաև հարց ու պա տաս խա նի ձևով ներ կա-

յաց ված տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն նրանց գոր ծի դնել ՏՆԿ  

հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րը։

www.ilo.org/business և assistance@ilo.org

2. Կազ մա կեր պու թյուն –արհ մի ու թյուն ե րկ խո սու թյուն6 

Ել նե լով նրա նից, որ ՏՆԿ հռ չա կագ րի հիմ քում դր ված է ե րկ խո-

սու թյու նը, այս ըն թա ցա կարգն ար ձա գան քում է ՏՆԿ հռ չա կագ-

րի սկզ բունք նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ ե րկ խո սու թյուն նե րի 

ա ջակց ման ան հրա ժեշ տու թյա նը՝ տրանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա-

նե րի և տու ժած աշ խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, մաս նա վո րա-

պես ա րհ մի ու թյուն նե րի ներգ րավ ման մի ջո ցով։ 

Որ պես աշ խա տան քի մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի ո լոր տի գլո-

բալ հե ղի նա կու թյուն՝ Ա ՄԿ-ը բա ցա ռիկ դիրք է զբա ղեց նում՝ նման 

ե րկ խո սու թյուն նե րի ա ջակ ցե լու կամ նպաս տե լու հար ցում, ո րը 

կազ մում է ՏՆԿ հռ չա կագ րում նշ ված տար բեր դե րա կա տար նե րի 

կող մից Հռ չա կագ րի սկզ բունք նե րի ըն դու նու մը խթա նե լու Ա ՄԿ 

ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյան մի մա սը։ 

Ե թե ըն կե րու թյու նը կամ ա րհ մի ու թյու նը կա մա վոր հա մա ձայ-

նու թյուն են հայտ նում՝ օ գտ վե լու հան դիպ ման կազ մա կերպ ման և 

զրու ցե լու Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Բյու րոյի ծա ռա յու թյուն նե-

րից, Բյու րոն, չվ նա սե լով մյուս կող մի շա հը, տրա մադ րում է չե զոք 

դաշտ՝ փո խա դարձ մտա հո գու թյան հար ցե րը քն նար կե լու հա մար։ 

Այդ նպա տա կով Բյու րոն ստեղ ծում  և վա րում է ո րա կյալ փոր ձա-

գետ նե րի ցանկ, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ա ջակ ցե լով նրանց 

կող մից ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց մա նը։

 Բյու րոն և մաս նա կից նե րը ե րկ խո սու թյան գոր ծըն թա ցը պա հում 

են խիստ գաղտ նի։ Մաս նա կից նե րը գաղտ նի ու թյա նը վե րա բե րող 

հար ցե րը հա մա ձայ նեց նում են նա խօ րոք։ Այս նպա տա կով Բյու րոն, 

խորհր դակ ցե լով Ա ՄԿ Գոր ծա տու նե րի և Աշ խա տող նե րի խմ բե րի 

քար տու ղա րու թյուն նե րի հետ, կմ շա կի գաղտ նի ու թյան չա փա նիշ-

ներ և գոր ծե լա կերպ, ո րոնք ե րկ խո սու թյան գոր ծըն թա ցում հաշ վի 

կառն վեն մաս նա կից նե րի կող մից։ 

6  Ընդունվել է Աշխատանքի միջազգային Բյուրոյի Կառավարման մարմնի կողմից  
317-րդ նստաշրջանում (2017թ. մարտ)
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Երկ խո սու թյան մաս նա կից նե րը կո րոշ վեն ըն կե րու թյան և ա րհ-

մի ու թյան կող մից։ 

Դի մու մի բնույ թին հա մա պա տաս խան, ըն կե րու թյուն-ա րհ մի ու-

թյուն ե րկ խո սու թյան հա մար Բյու րոյի տրա մադ րած ա ջակ ցու թյու-

նը կա րող է նե րա ռել՝

(ա)  չե զոք դաշտ, որ պես զի կող մե րը վա րեն ի մաս տա լից ե րկ-

խո սու թյուն. 

(բ)  Բյու րոյի կող մից՝ փոր ձա գե տի կամ մաս նա գետ խորհր-

դա տո ւի ա ջակ ցու թյան տես քով ա ռա ջար կու թյուն նե րի 

ներ կա յա ցում ըն կե րու թյուն-ա րհ մի ու թյուն ե րկ խո սու-

թյան ժա մա նակ՝ ըն կե րու թյա նը և ա րհ մի ու թյա նը տե ղե-

կու թյուն տրա մադ րե լու նպա տա կով.

(գ)  երկ խո սու թյան ան ցկա ցում/ա ջակ ցու թյուն։ 

Ըն կե րու թյուն-ա րհ մի ու թյուն ե րկ խո սու թյու նը հիմն ված է կող մե-

րի հա մա ձայ նու թյան վրա, դրա բո վան դա կու թյու նը չի կա րող օգ-

տա գործ վել որ ևէ պար տա դիր ըն թա ցա կար գի հա մար: 

Գոր ծըն թացն ա վար տե լուց հե տո Բյու րոն այդ մա սին տե ղե կաց-

նում է Ա ՄԿ Գոր ծա տու նե րի և Աշ խա տող նե րի խմ բե րի քար տու ղա-

րու թյուն նե րին։ 

Գոր ծըն թա ցի խթա նումն ա պա հով վում է Ա ՄԿ Գոր ծա րար աշ-

խար հին ա ջակ ցու թյան ծա ռա յու թյան, Ա ՄԿ Գոր ծա տու նե րի և Աշ-

խա տող նե րի խմ բե րի քար տու ղա րու թյուն նե րի և Ա ՄԿ ան դամ պե-

տու թյուն նե րի ազ գային պա տաս խա նա տու նե րի մի ջո ցով կամ հա-

ման ման գոր ծիք նե րով ու գոր ծըն թաց նե րով։  

3. Տ րանս նա ցի ո նալ կոր պո րա ցի ա նե րի և սո ցի ա լա կան քա
ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ Ե ռա կողմ 
հռ չա կագ րի կի րառ ման շուրջ վե ճե րի քն նու թյան գոր ծըն
թաց ՝ Հռ չա կագ րի դրույթ նե րի մեկ նա բա նու թյան մի ջո ցով 
(մեկ նա բա նու թյան գոր ծըն թաց)

1.  Գոր ծըն թա ցի նպա տա կը Հռ չա կագ րի դրույթ նե րի մեկ նա բա-

նումն է այն դեպ քում, ե րբ ան հրա ժեշտ է լու ծել Հռ չա կագ րի կի-

րարկ ման ե րաշ խա վո րու թյուն ստա ցած կող մե րի միջև դրույթ-

նե րի ի մաս տին ա ռնչ վող փաս տա կան ի րադ րու թյու նից ծա գող 

տա րա ձայ նու թյուն ներ։ 
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2.  Գոր ծըն թա ցը չպետք է որ ևէ կերպ կրկ նի գո յու թյուն ու նե ցող 

ազ գային կամ Ա ՄԿ գոր ծըն թաց նե րը կամ հա կա սի դրանց։  

Այս պի սով, այն չի կա րե լի վկա յա կո չել՝

(ա)  ազ գային օ րենսդ րու թյան կամ պրակ տի կայի ա ռն չու-

թյամբ. 

(բ)  աշ խա տան քի մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րի և հանձ նա-

րա րա կան նե րի   ա ռն չու թյամբ. 

(գ)  մի ա վոր ման ա զա տու թյան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 

հար ցե րի  ա ռն չու թյամբ։ 

 Վերն աս վա ծը նշա նա կում է, որ ազ գային օ րենսդ րու թյանն 

ու պրակ տի կային վե րա բե րող հար ցե րը պետք է քն նու թյան  

ա ռն վեն հա մա պա տաս խան ազ գային մե խա նիզմ նե րի մի ջո-

ցով. Աշ խա տան քի մի ջազ գային կոն վեն ցի ա նե րին և հանձ-

նա րա րա կան նե րին վե րա բե րող հար ցե րը պետք է քն նու թյան 

ա ռն վեն զա նա զան գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնք տր ված են Ա ՄԿ 

Սահ մա նադ րու թյան 19, 22, 24 և 26 հոդ ված նե րում կամ ոչ պաշ-

տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մար Բյու րոյին ո ւղղ ված 

կա ռա վա րու թյուն նե րի դի մում նե րի մի ջո ցով. ի սկ մի ա վոր-

ման ա զա տու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րը պետք է քն նու թյան  

ա ռն վեն այդ ո լոր տում կի րառ վող Ա ՄԿ հա տուկ գոր ծըն թաց նե-

րի մի ջո ցով։ 

3. Ս տա նա լով դի մում Հռ չա կագ րի մեկ նա բա նու թյան վե րա բե րյալ, 

Աշ խա տան քի Մի ջազ գային Բյու րոն ծա նու ցում է ու ղար կում այն 

ստա նա լու մա սին և այն ներ կա յաց նում է Կա ռա վար ման մարմ-

նի պաշ տո նյա նե րին։ Ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյու նից ո ւղ-

ղա կի ո րեն ստաց ված դի մու մի մա սին Բյու րոն տե ղե կաց նում է 

տվյալ կա ռա վա րու թյա նը և գոր ծա տու նե րի ու աշ խա տող նե րի 

կենտ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ ը ստ 5(բ) և (գ) պար-

բե րու թյուն նե րում նա խա տես վա ծի։ 

4.  Կա ռա վար ման մարմ նի պաշ տո նյա նե րը դի մու մի ստաց ման՝ 

ըն թա ցա կար գով թույ լատ րե լի լի նե լու մա սին ո րո շու մը կա-

յաց նում են մի ա ձայն, խմ բե րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո։ Այն 

դեպ քում, ե րբ չեն կա րո ղա նում հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բե րել, 

դի մումն ու ղարկ վում է Կա ռա վար ման մար մին՝ ո րո շում կա յաց-

նե լու նպա տա կով։
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5. Մեկ նա բան ման հար ցով դի մում նե րը կա րող են հաս ցե ագր վել 

Բյու րոյին՝

(ա)  ան դամ պե տու թյան կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ, ո րը 

հան դես է գա լիս սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ կամ գոր-

ծա տու նե րի կամ աշ խա տող նե րի ազ գային կազ մա կեր-

պու թյան դի մու մի հի ման վրա. 

(բ)  գոր ծա տու նե րի կամ աշ խա տող նե րի ազ գային կազ մա-

կեր պու թյան կող մից, ո րը ներ կա յաց ված է ազ գային և 

/ կամ ճյու ղային մա կար դա կում՝ պար բե րու թյուն 6-ո ւմ նա-

խա տես ված պայ ման նե րի հա մա ձայն։ Նման դի մում նե րը 

սո վո րա բար ու ղարկ վում են տվյալ ե րկ րի կենտ րո նա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից. 

(գ)  գոր ծա տու նե րի կամ աշ խա տող նե րի մի ջազ գային կազ-

մա կեր պու թյան կող մից՝ ազ գային որ ևէ ներ կա յա ցուց չա-

կան մաս նա ճյու ղի ա նու նից։ 

6. 5(բ) և (գ) դեպ քե րում դի մում նե րը կա րող են ներ կա յաց վել, ե թե  

կա րե լի է փաս տել, ո ր՝

(ա)  տ վյալ կա ռա վա րու թյու նը մեր ժել է դի մու մը ներ կա յաց նել 

Բյու րո. կամ 

(բ)  կազ մա կեր պու թյան կող մից կա ռա վա րու թյա նը դի մե լուց 

հե տո ան ցել է  ե րեք ա միս, և կա ռա վա րու թյու նը չի հայտ-

նել իր մտադ րու թյան մա սին։

Ս տաց ման են թա կա դի մում նե րի մա սին Բյու րոն Կա ռա վար ման 

մարմ նի պաշ տո նյա նե րի հետ խորհր դակ ցե լուց հե տո պատ րաս-

տում է պա տաս խա նի նա խա գիծ։ Օգ տա գործ վում են տե ղե կատ-

վու թյան բո լոր պատ շաճ աղ բյուր նե րը, այդ թվում տվյալ ե րկ րի 

կա ռա վա րու թյան, գոր ծա տու նե րի և աշ խա տող նե րի աղ բյուր-

նե րը։ Պաշ տո նյա նե րը կա րող են խնդ րել Բյու րոյին՝ նշե լու տե-

ղե կու թյան տրա մադր ման ա կն կալ վող ժա մա նա կա հատ վա ծը։ 

7. Ս տաց ման են թա կա դի մու մի ա ռն չու թյամբ պատ րաստ ված պա-

տաս խա նի նա խա գի ծը քն նու թյան է ա ռն վում ու հաս տատ վում 

Կա ռա վար ման մարմ նի կող մից։ 

8.  Հաս տա տու մից հե տո պա տաս խանն ու ղարկ վում է հա մա պա-

տաս խան կող մե րին և հրա պա րակ վում է Աշ խա տան քի Մի ջազ-

գային Բյու րոյի Պաշ տո նա կան տե ղե կագ րում։ 



www.ilo.org/mnedeclaration




