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ي
األصلً:إنكليز ً

البند الرابع من جدول األعمال

استعراض التقارير السنوية بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية
بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل
غرض الوثيقة
نً
ي ًللفترة ًمن ًكانون ًالثانيً /يناير ًً 2020إلى ًكانو ً
س ًاإلدارًة ًمدعو ًإلى ًاإلحاطة ًعلماً ًبالمعلومات ًالمقدم ًة ًبموجب ًاالستعراض ًالسنو ً
مجل ً
قً
ى ًتوفي ًر ًاإلرشادات ًبشأن ًالمسائل ًواألولويات ًالرئيسي ًة ًلمساعدة ًالدو ًل ًاألعضاء ًعلى ًاحترا ًم ًوتعزيز ًوتحقي ً
األولً /ديسمبر ًً ،2021وإل ً
يًالعملً(انظ ًرًمشروعًالقرا ًرًفيًالفقرًةًً .)115
قًاألساسي ًةًف ً
المبادئًوالحقو ً

الهدف االستراتيجي المعنيً:المبادئًوالحقوقًاألساسي ًةًفيًالعم ًل.
فًفعالًوذوًحجي ًةً.
النتيجة الرئيسية المعنيةً:النتيج ًةًً:2معاييرًعم ًلًدولي ًةًوإشرا ً
سًاإلدارًةً.
االنعكاسات السياسيةًً:رهناًًبإرشاداتًمجل ً
الًتوج ًدً.
االنعكاسات القانونيةً ً:
االنعكاسات الماليةً:الًتوجدً.
تًمجلسًاإلدارةًوقراراتهً.
إجراء المتابعة المطلوبً:رهناًًبإرشادا ً
الوحدة مصدر الوثيقةً:إدارةًمعاييرًالعم ًلًالدولي ًةً.
الوثائق ذات الصلةً:الًتوجدً.
ي ًقدمتها ًمنظمات ًأصحاب ًالعمل ًومنظمات ًالعما ًلً
ي ًتقارير ًالحكومات ًوالتعليقات ًالت ً
ى ًالبيانات ًالواردة ًف ً
ي ًهذا ًالتقرير ًإل ً
ملحوظةً :تستند ًالمعلومات ًالواردة ًف ً
يًهذهًالوثيقةً .
ىًالمكتبً.ولمًيتحققًالمكتبًمنًدقةًالمعلوماتًالواردةًف ً
الوطنيةًوالدوليةًإل ً

توخياًًللتقليلًإلىًأدنىًحدًمنًاألث ًرًالبيئيًألنشطةًمنظمةًالعملًالدوليةً،فإنًوثائقًمجلسًاإلدارًةًالصادرةًقبلًالدوراتًوبعدهاًلنًتكونًمطبوعةً.أماًالوثائقًالصادرةًأثناءً
سًاإلدارةًمتاحةًعلىًاالنترنتًعلىًالعنوان.ًwww.ilo.org/gbً:
الدوراتًفهيًالوحيدةًالتيًستُطبعًبعددًمحدودًوتوزعًعلىًأعضاءًمجلسًاإلدارةً.وجميعًوثائقًمجل ً
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 موجز تنفيذي
نً
تقدمًهذهًالوثيقةًلمحةًعامةًعنًالتطوراتًواالتجاهاتًالمتعلقةًبالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعملًفيًالبلدا ً
التيًًلمًًتصدقًًبعدًًعلى ًاالتفاقياتًًاألساسيةًًالمعنيةًًوبروتوكولًًعامًًًً2014التابعًًالتفاقيةًًالعملًًالجبريً1930ًً،
(البروتوكول)ً 1.
وقد ًأدرج ًالمكتب ًفي ًهذًا ًاالستعراض ًبموجب ًمتابعة ًإعالن ًمنظمة ًالعمل ًالدولية ًلعام ًً 1998بشأن ًالمبادئً
والحقوقًاألساسيةًفيًالعملً،جميعًالتقاريرًوالمعلوماتًالمحدثةًالواردةًمنًالحكوماتًومنًمنظماتًأصحابًالعملً
ىً
نًأنًًالمعلوماتًالمتعلقةًبحالةًالتصديقًعل ً
ومنظماتًالعمالًخال ًلًالسنتينًً2020وً2021بصورًةًاستثنائيةً،فيًحي ً
ىًً31كانونًالثانيً/ينايرً(ً2022انظرًالوثيقةً
االتفاقياتًذاتًالصلةًتشملًالفترةًمنًً31كانونًالثانيًً/ينايرًً2021إل ً
)ً .)GB.341/INS/5 (Rev.2
وحتىًً31كانونًالثانيً/ينايرًً،2022صدقتًً57دولةًعضواًًعلىًالبروتوكولً(أنتيغوا وبربودا واألرجنتين
والنمسا وبنغالديش وبلجيكا والبوسنة والهرسك وكندا وشيلي وجزر القمر وكوستاريكا وًكوت ديفوار وقبرص
والجمهورية التشيكية والدانمرك وجيبوتي واستونيا وًفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا وأيرلندا وإسرائيل وجامايكا
وقيرغيزستان والتفيا وليسوتو وليتوانيا ولكسمبرغ ومدغشقر وًمالوي ومالي ومالطة وموريتانيا وموزامبيق وناميبيا
وهولندا ونيوزيلندا والنيجر والنرويج وبنما وبيرو وبولندا والبرتغال واالتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية
وسيراليون واسبانيا وسري النكا والسودان وسورينام والسويد وسويسرا وطاجيكستان وتايلند والمملكة المتحدة
عضواًااللتزامًالمتواصلًبإعدا ًدً
ً
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وأوزبكستان وزمبابوي)ً،مماًًأبقىًلدىًً130دولةً
التقارير ًضمن ًإطار ًاالستعراض ًالسنويً .ويبلغ ًمعدل ًتقديم ًالتقارير ًعن ًالبروتوكول ًوحده ًبموجب ًهذا ًاالستعراضً
يًالمائةً،مقارنةًبمعدلًً30فيًالمائةًفيًعامًً.2019ومماًيبعثًعلىًالتفاؤلًمالحظةًأنًًً30دول ًةًعضواًً(تمث ًلً
ً38ف ً
يًالمائةًمنًالدو ًلًاألعضاءًالمقدمةًللتقارير)ًأعربتًعنًنيتهاًالتصديقًعلىًالبروتوكولً .
ً60ف ً
وقدًقدمتًبعضًالدو ًلًتقاريرًبموجبًالبروتوكولً،ولكنهاًلمًتقُمًبتحديثًمعلوماتهاًالمتعلقةًباالتفاقياتًاألساسي ًةً
األخرىً،والعكسًصحيحً.
وذكرتًدولًعديدةً(ماًيقاربًً30فيًالمائةًمنًالبلدانًالمقدمةًللتقارير)ًأوًأكدتًنيتهاًالتصديقًعلىًواحدةًأ ًوً
سجلتًأربعةًتصديقاتًجديدًةًعلىًهذهًالصكوكً:
أكثرًمنًاالتفاقياتًاألساسيةً.وحتىًً31كانونًالثانيً/ينايرًُ ً،2022
جمهورية كورياً(اتفاقيةًالعملًالجبري(ً1930ً،رق ًمًً)29واتفاقيةًالحريةًالنقابيةًوحمايةًحقًالتنظيم(ً1948ً،رقمًً)ً 87
نً
واتفاقيةًًحقًًالتنظيمًًوالمفاوضةًًالجماعية(ًً1949ً ،رقمًًًً))98والسودانًً(االتفاقيةًًرقمًًً .)87وبصرفًًالنظرًًع ً
ىًجميعًاالتفاقياتًاألساسيةًيتطلبًً110تصديقاتًأخرىًتشم ًلً
البروتوكولً،الًيزالًتحقيقًهدفًالتصديقًالعالميًعل ً
ً40دولةًعضواًً .
ويشيرًماًذكرًأعالهًإلىًأنًًجهودًحملةً ً"ً50منًأجلًالحرية ً"ًإلنهاءًالرقًالمعاصرً،التيًأطلقتهاًًمنظمةًالعملً
ىً
ى ًالتصديق ًعل ً
الدولي ًة ًبالتعاون ًمع ًالمنظمة ًالدولية ًألصحاب ًالعمل ًواالتحاد ًالدولي ًلنقابات ًالعمالً ،والتي ًتدعو ًإل ً
البروتوكولً،إلىًجانبًحملةًالتصديقًمنًأجلًمئويةًمنظمةًالعملًالدولية ًً،أظهرتًنتائجًمهمةً .
وقدًوفرتًمعظمًالتقاريرًالواردةًمنًالحكوماتًمعلوماتًمفيدةًعنًنواياهاًوالتحدياتًالتيًتواجههاًواإلجراءاتً
المتخذة ًلتحقيق ًالمبادئ ًوالحقوقً ًاألساسية ًفي ًالعملً .وهذه ًهي ًالحال ًعلى ًوجه ًالخصوص ًفيما ًيتعلق ًبالبروتوكو ًلً
ى ًالتقارير ًالمبسطة ًبالنسب ًةً
ي ًما ًزا ًل ًيُطلب ًمن ًالحكومات ًملء ًنموذج ًتقرير ًمفصل ًبشأنه ً(وذلك ًبخالف ًالر ًد ًعل ً
الذ ً
يً
إلىًالمبادئًاألخرى)ً.كماًيضمًهذاًالتقريرًمعلوماتًعنًمشاريعًالتعاونًاإلنمائيًالجاريةًوً/أوًالمساعدةًالتقنيةًالت ً
نًالتيًلمًتصدقًبعدًعلىًواحدةًأوًأكثرًمنًاالتفاقياتًاألساسيةًوً/أوًعلىًالبرتوكولً ً.
يقدمهاًالمكتبًفيماًيتعلقًبالبلدا ً
وفيماًيتعلقًبالممارسةًالحاليةُ ً،
طلبًمنًالدولًاألعضاءًتقديمًتقريرًعلىًشبكةًاالنترنتًباستخدامًأداةًاالستبيانًً
االلكترونيًالجديدةً.والهدفًمنًاألداةًالجديدةًهوًتيسيرًعمليةًتقديمًالتقاريرًعلىًالدو ًلًاألعضا ًءًوالتمكينًمنًتجميعًً
الردودًالواردةًبهدفًإجراءًمزيدًمنًالتحليلً.ومنًالمشجعًأنًنالحظًأنًًالغالبيةًالكبرىًمنًالبلدانًالتيًقدمتًتقريراًً
بلداًعا ًمًً)2019قدمتهًعنًطريقًاالنترنتً ً.
(ً67بلداًًمقارنةًمعًً ً45

ًً1تردًفيًالملحقًًقائمةًًبالدولًالمقدمةًللتقاريرًواالتفاقياتًاألساسيةًالمقابلةًغيرًالمصدقةً ً.
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ن ًاتخا ًذ ًعد ًد ًمن ًالخطوات ًللوفاء ًبالطلبات ًالمعلقة ًالواردًة ًمن ًالدو ًل ًالمقدمة ًللتقارير ًللحصو ًلً
وعلى ًالرغم ًم ً
نًاإلجراءاتًإلطالقًحمالتًترميًإلىً
نًالمطلوبًاتخاذًالمزيدًم ً
علىًمساعدةًتقنيةًبموجبًاالستعراضًالسنويً،م ً
ئً
التصديقًًالعالميًًعلىًًجميعًًاالتفاقياتًًاألساسيةًًفيًًضوءًًالقرارًًالمتعلقًًبالمناقشةًًالمتكررةًًالثانيةًًبشأنًًالمباد ً
والحقوقًاألساسيةًفيًالعملً،الذيًاعتمدهًمؤتمرًالعملًالدوليًفيًدورتهًالسادسةًبعدًالمائةً(ً .ً)2017
ً

GB.344/INS/4(Rev.1) 

7

 أوالا  -المقدمة :سياق هذا االستعراض للفترة 2021-2020
.1

يً
تتيحًعمليةًاالستعراضًالسنويًفرصةًللحوارًالثالثيًفيًالدولًالمقدمةًللتقاريرًويمكنًأنًترشدًالمساعدةًالتقنيةًالت ً
تقدمهاًمنظمةًالعملًالدوليةًإلىًتلكًالدولًاألعضاءًلتحقيقًتطبيقًًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعملًعلىًنحوًأكملًً.
وتتسمًهذهًالعمليةًبأهميةًمضاعفةًمنذًاعتمادًبروتوكولًعامًً2014التابعًالتفاقيةًالعملًالجبري(1930ً،البروتوكول)ً،
يً
ألنهاًتتيحًفرص ًةًجوهريةًأما ًمًالحكوماتًوشركائهاًاالجتماعيينًلتحديدًالخطواتًالمناسبةًالكفيلةًبتحقيقًالقضاءًالفعل ً
والدائمًعلىًالعملًالجبريًأوًاإللزاميً،بماًفيًذلكًاالتجارًباألشخاص.

.2

وحتىًً31كانونًالثانيً/ينايرًً،ً 2021صدقتًثمانيةًبلدانًإضافيةًعلىًالبروتوكولً(أنتيغوا وبربوداًوبنغالديشًوجزر
القمرًولكسمبرغًوًبيروًوالمملكة العربية السعودية وسيراليون والسودان)ً،مماًيجعلًإجمالي ًعددًالتصديقاتًيصلً
سجلتًأربعةًتصديقاتًجديدةًعلىًاالتفاقياتًاألساسيةً:جمهورية كورياً(االتفاقياتًذاتًاألرقامًً29
إلىًً57تصديقاً،و ُ
وً87وً)98والسودانً(االتفاقيةًرقمً.ً)87

.3

وبفضلًتصديقًمملكة تونغا علىًاتفاقيةًأسوأًأشكا ًلًعملًاألطفال(ً1999ً،رقمًً)182فيًًً4آبً/أغسطسًً،ً2020
باتتًاالتفاقيةًرقمًً182أولًاتفاقيةًفيًتاريخًمنظمةًالعملًالدوليةًتحققًتصديقاًًعالمياًًشامالً.وفيماًيتعلقًباالتفاقياتًً
األساسيةًاألخرىً،الًتزالًاالتفاقيةًرقمًً29االتفاقيةًاألكثرًتصديقاً،تليهاًمباشرةًاتفاقيةًالقضاءًعلىًالعملًالجبريً،
(ً1957رقمًً)105واتفاقيةًالتمييزً(فيًاالستخدامًوالمهنة)(ً1958ً،رقمًً)111واتفاقيةًالمساواةًفيًاألجورً1951ً،
ى ًللسن ً(ً 1973ً ،رقم ًً .)138وال ًتزال ًاالتفاقيتانً رقم ًً 87ورقمًًً 98من ًاالتفاقياتً
(رقمًً )100واتفاقية ًالحد ًاألدن ً
األساسيةًالتيًحظيتًبأقلًعددًمنًالتصديقاتً.ويعدًالتزامًالشركاءًاالجتماعيينًبالغًاألهميةًمنًأجلًتحقيقًالمبادئً
تً
ي ًهذا ًالصددً ،من ًالمثير ًلالهتمام ًمالحظة ًأنً ًاتفاقي ًة ًالمشاورا ً
ى ًمسألة ًالتصديقاتً .وف ً
األساسية ًوأيضاً ًبالنسبة ًإل ً
نً
الثالثية ً(معايير ًالعمل ًالدولية) ً(ً 1976ً،رقمًً)ً 144باتت ًأكثر ًاالتفاقيات ًتصديقاً ًخارج ًفئ ًةًاالتفاقيات ًاألساسيةً .وم ً
ىًهذهًاالتفاقياتً.
أساساًمتيناًًتستندًإليهًالتصديقاتًالمستقبليةًعل ً
شأنًهذًاًالزخمًأنًيساعدًعلىًجعلًالحوا ًرًاالجتماعيً ً
وفيًعامًُ ً،2021
طلبًمنًالدولًاألعضاءًالمعنيةًأنًتقدمًتقاريرًعنًطريقًاالنترنتًباستخدامًأداًةًاالستبيانًااللكترونيً
نًًالنظامًًااللكترونيًًالجديدًًلتقديمًًالتقاريرًًهوًًتيسيرًًعمليةًًتقديمًًالتقاريرًًعلىًًالدو ًلًًاألعضاءً
الجديدةًً.والهدفًًم ً
والتمكينًمنًتجميعًالردودًالواردةًبهدفًإجراءًمزيدًمنًالتحلي ًلً.وقدًارتفعًعددًالتقاريرًالواردًةًهذهًالسنةًعلىًنح ًوً
كبيرً،مقارنةًباالستعراضًالسنويًالسابقً:جرىًاستالمًً67تقريراً،مقارنةًباستالمًً45تقريراًًعامًً،2019مماًيظه ًرً
يًملءًاالستبيانً
نًالدولًاألعضاءًف ً
يًالمائةًً.باإلضاف ًةًإلىًذلكً،شرعًعد ًدًقلي ًلًم ً
معدالًًعالمياًًلتقديمًالتقاريرًيبلغًً50ف ً
ُ
نً
اإللكترونيً،ولكنهاًلمًتقدمًالتقريرًالمستكملً.وبالتاليً،لمًتدرجًاستبياناتهاًولكنًتجريًالمتابعةًمعًهذهًالحكوماتًم ً
تً
يًمشاكلًتواجههاًوتسهيلًإيجادًحلولًلهاً.وكانتًجميعًالبلدانًتقريباًًالتيًأجابتًعلىًاالستبيانًقدًقدم ً
أجلًتحديدًأ ً
تقاريرهاًعنًطريقًاالنترنتً.
وفيًأيلولً/سبتمبرًً،2021أُرسلًبالغًإلىًالحكوماتًالمعنيةًيطلبًمنهاًتقديمًالتقاريرًعنًطريقًاالنترنتً،ثمًأعقبً
يً
ذلك ًبالغ ًتضمن ًاسم ًالمستخدم ًوكلمة ًالمرور ًلكل ًحكومةً .وتضمنت ًأداة ًتقديم ًالتقارير ًإلكترونياً ًاألسئلة ًالواردة ًف ً
ىً
نموذجًالتقريرًالمفصلًبشأنًالمواضيعًالتيًيشملهاًالبروتوكولً(النصفًالثانيًمنًنموذجًالتقريرًبشأنًالقضاءًعل ً
يً
نًالت ً
ىًالبلدا ً
جميعًأشكالًالعملًالجبريًأ ًوًاإللزامي)ًوالتقاريرًالمبسطةًالتيًاسًت ُخدمتًفيًالسنواتًالسابق ًةًبالنسبةًإل ً
ُوضعت ًفيها ًفعالً ًخطوط ًاألساس ً(تشمل ًالحرية ًالنقابية ًوالمفاوضة ًالجماعية ًوعم ًل ًاألطفال ًوالمساواة ًوعدم ًالتمييزًً
والعملًالجبري).
وتضمنًاالستبيانًااللكترونيًطلباًًللحصولًعلىًمعلوماتًبشأنًالمشاوراتًالتيًأُجريتًمعًالمنظماتًاألكثرًتمثيالًً
ألصحاب ًالعمل ًوللعمال ًوأتاح ًإمكانية ًإدراج ً(أوًإلحاق) ًالردو ًدًوالتعليقات ًمن ًهذه ًالمنظماتً .كما ًاتسمت ًأداة ًإعدا ًدً
نً
التقارير ًإلكترونياً ًبالسمات ًالضرورية ًلتسهيل ًإرسا ًل ًمشروع ًالتقرير ًإلى ًالشركاء ًاالجتماعيينً ً،وقد ًتمكن ًالمجيبو ً
من ًإرسال ًاالستبيان ًالمستكمل ً(قبل ًتقديمه) ًبنسق ًً PDFأو ًً Excelلتوزيعهً .باإلضافة ًإلى ًذلك ًً ،قُدمت ًتعليمات ًحتىً
نً
يتسنى ًألي ًمنظمة ًمن ًمنظمات ًالعمال ًأو ًمنظمات ًأصحاب ًالعمل ًترغب ًفي ًملء ًالفراغات ًالمتروكة ًفي ًاالستبيا ً
اإللكتروني ًأن ًتطلب ًتفاصيل ًالدخول ًااللكترونية ًالخاص ًة ًبهاً .وخالل ًالفترة ًالمشمولة ًبالتقاريرً ،قدمت ًً 12منظمةً
ألصحابًالعملًوً14منظمةًللعمالًتعليقاتًعلىًتقاريرًالحكوماتً.وفيًأربعًحاالتً،تلقىًالمكتبًمعلوماتًمباشرةً
منًمنظماتًأصحابًالعملًو/أوًمنظماتًالعمالً.

.4

.5

.6

ً
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.7

وشهد ًنظام ًتقديم ًالتقارير ًإلكترونياً ًفي ًبداياته ًبعض ًالتحديات ًعند ًأول ًإطالق ًلهً .وفي ًالعديد ًمن ًالحاالتً ،لم ًتص ًلً
نًًالدو ًلً
يًًأرسلتًًاستناداًًًإلىًًقائمةًًتوزيعًًأعدتًًتمشياًًًمعًًبياناتًًالبروتوكولًًالمقدمةًًم ً
الرسال ًةًًااللكترونيةًً،الت ً
ن ًتقديم ًالتقارير ًبموجب ًالمتابعة ًالسنويةً ،وتوجب ًإعادة ًتوجيههاًً.
األعضاءً ،إلى ًالموظف ًأو ًالموظفين ًالمسؤولين ًع ً
نًصعوباتًتقنيةًتواجههاًفيماًيتعلقًبتسجيلًالدخو ًلً
وقدمًالمكتبًالمساعدةًالالزم ًةًإلىًبعضًالحكوماتًالتيًأفادتًع ً
والتنقلًداخلًنظامًتقديمًالتقاريرًًإلكترونياً.وستُبذلًالمزيدًمنًالجهودًمنًأجلًالتصديًبفعاليةًلهذهًالتحدياتًوتسهيلً
استخدامًاالستبيانًااللكترونيً ً.

 ثانيا ا  -التطورات واالتجاهات المتعلقة بالفئات األربع للمبادئ والحقوق األساسية
في العمل بموجب استعراض الفترة 2021-2020
ألف  -الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية
التصديقات

-1
.8

تً
فيًحينًالًتزالًاالتفاقيتانًرقمًً87ورق ًمًً98منًاالتفاقياتًاألساسيةًالتيًحظيتًبأقلًعددًمنًالتصديقاتً،فقدًصدق ً
يًأوروباًعليهما.
جميعًالبلدانًف ً

.9

ولمًتصدقًً30دولةًعضواًًبعدًعلىًاالتفاقيةًرقمًً،87فيًحينًلمًتصدقًً19دولةًعضواًًبعدًعلىًاالتفاقيةًرقمًً98
ىً
ي ًآذارً /مارس ًً 2021وصدقت ًجمهورية كوريا ًعل ً
ى ًاالتفاقية ًرق ًم ًً 87ف ً
(انظر ًالشكل ًً .ً)1وصدقت ًالسودان ًعل ً
يًنيسانً/أبريلً.ً2021
االتفاقيتينًرقمًً87ورقمًً98ف ً

 الشكل  :1عدد الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية رقم  87و/أو االتفاقية رقم  ،98حسب اإلقليم
(حتىًً31كانونًالثانيً/ينايرً)ً 2022
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المجموع

آسياًوالمحيطًالهادئ
االتفاقيةًرقمً

األمريكتان

الدولًالعربية

أفريقيا

االتفاقيةًرقمً

ىً
ق ًعل ً
ئ ًأكبر ًعد ًد ًمن ًالدو ًل ًالمقدم ًة ًللتقارير ًوالتي ًل ًم ًتصد ً
 .10وعلى ًالمستوى ًاإلقليميً ،يض ًم ًإقليم ًآسيا ًوالمحيط ًالهاد ً
نًفي ًإقليم ًاألمريكتين ًل ًمً
ىًاالتفاقية ًرق ًمًً ،98تلي ًهًمنطقة ًالدول ًالعربيةً .وهناك ًدولتان ًعضوا ً
االتفاقية ًرقمًً 87وال ًعل ً
ىًاالتفاقية ًرق ًمًً .98ولم ًتصدق ًأربع ًدو ًلًأفريقيةً
ىًاالتفاقية ًرقمًً ،87ودولةًعض ًوًواحدًةًل ًمًتصدق ًعل ً
تصدقا ًبعدًعل ً
علىًاالتفاقيةًرق ًمً.ً87
 .11وفيًأفريقياً،لمًتصدقًغينيا  -بيساوًوكينياًوالمغربًوجمهورية جنوب السودانًبعدًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً87
قً
ى ًاالتفاقية ًرقم ًً ،ً 87بينما ًلم ًتصد ً
ى ًاالتفاقية ًرق ًم ًً ،ً 98ولكنها ًل ًم ًتصدق ًعل ً
 .12وفي ًاألمريكتينً ،صدقت ًالبرازيل عل ً
ىًأيًمنًاالتفاقيتين.
الواليات المتحدة األمريكية عل ً

ً
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 .13وفيًًالدولًًالعربيةًً،لمًًتصدقًًالبحرين وعُمان وًقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة علىً
قًاألردن ولبنانًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً87
االتفاقيةًرقمًً87والًعلىًاالتفاقيةًرقمًً.98ولمًيصد ً
 .14وفي ًآسيا ًوالمحيط ًالهادئً ،لم ًتصدق ًأفغانستان ًوبروني دار السالم ًوالصين ًوجزر كوك ًوالهند ًوجمهورية إيرانً
ىً
اإلسالمية ًوجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجزر مارشال ًوجمهورية باالو ًوتايلند ًومملكة تونغا وتوفالو ًعل ً
االتفاقيةًرقمًً87والًعلىًاالتفاقيةًرق ًمًً.98ولمًتصدقًماليزياًونيبالًونيوزيلندا وسنغافورةًوفيتنامًبعدًعلىًاالتفاقي ًةً
يًحينًلمًتصدقًميانمارًعلىًاالتفاقيةًرق ًمً.ً98
رقمًً،87ف ً
يًالمائ ًةًفيًعا ًمًً.ً2019وأثناءً
يًالمائةً،مقارنةًبمعدلًً31ف ً
نًاالتفاقيةًرق ًمًً87يبلغًً43ف ً
 .15وكانًمعدلًتقديمًالتقاريرًع ً
الفترةًالمشمولةًبالتقاريرً،قدمتًً13دولةًعضواًً(البحرين وبروني دار السالم والصين وجزر كوك وجمهورية إيران
اإلسالمية واألردن وكينيا والمغرب ونيوزيلندا وعُمان وسنغافورة وتايلند والواليات المتحدة) ًتقارير ًبشأن ًاالتفاقي ًةً
رقم .ً87
أمرً
ىًاالتفاقيةًرقمًً ً87
 .16وأفادتًجزر كوكًوجمهورية إيران اإلسالمية واألردنًوكينياًوعُمانًوتايلندًبأنًًالتصديقًعل ً
محتملً ،في ًحين ًأشارت ًالبحرين ًوبروني دار السالم ًوالصين ًوالمغرب ًونيوزيلندا ًوسنغافورة ًأنه ًمن ًالمستبعد ًأنً
تصدقًعلىًاالتفاقيةً.ولمًتُفصحًالواليات المتحدةًعنًنواياهاًفيماًًيتعلقًبالتصديقًعلىًهذهًاالتفاقيةً(انظرًالشكلً.)2
 الشكل  :2نوايا التصديق على االتفاقية رقم  ،87عدد الدول األعضاء حسب اإلقليم
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المجموع

آسياًوالمحيطًالهادئ

الًإشارةًبشأنًذلك

الدولًالعربية

أمرًمستبعد

األمريكتانً

أفريقيا

أمرًمرجحً

ً

ي ًالمائة ًفي ًعام ًً.ً2019
ي ًالمائةً ،مقارنة ًبمعدل ًً 45ف ً
 .17وكان ًمعدل ًتقديم ًالتقارير ًبشأن ًاالتفاقية ًرقم ًً 98يبلغ ًً 47ف ً
وقدمت ًتسعة ًبلدان ً(البحرين وبروني دار السالم والصين وجزر كوك وًجمهورية إيران اإلسالمية وميانمار وعُمان
وتايلند والواليات المتحدة) تقاريرًعنًاالتفاقية.
 .18وأشارتًجزر كوكًوجمهورية إيران اإلسالمية وعُمانًوتايلندًإلىًاحتمالًالتصديقًعلىًاالتفاقيةًرقمًً،98بينماًذكرتً
البحرين وبروني دار السالم والصين وميانمار ًأنً ًالتصديق ًعليها ًأمرً ًمستبعدً .ولم ًتُبد ًالواليات ًالمتحدة نواياها ًفيماًً
يتعلقًبالتصديقًعلىًهذهًاالتفاقيةً(انظرًالشكلً.)3
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 الشكل  :3نوايا التصديق على االتفاقية رقم  ،98عدد الدول األعضاء حسب اإلقليم
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آسياًوالمحيطًالهادئ
الًإشارةًبشأنًذلك

-2

الدولًالعربية
أمرًمستبعد

األمريكتان

أمرًمرجحً

ً

التغييرات على التشريعات
 .19أبلغت ًمختلف ًالحكومات ًعن ًإدخال ًتغييرات ًمختلفة ًفي ًمجالًً :المبادرات ًالسياسية ً(الصين)؛ التطورات ًالتشريعي ًةً
(الصين وتايلند والواليات المتحدة)؛ تفتيشًالعملًورصدهً(نيوزيلندا)؛ًالقراراتًالقضائيةً(الوالياتًالمتحدة)ً.
 .20وأفادت ًحكومة ًالواليات المتحدة ًبإلغاء ًاألوامر ًالتنفيذية ًلعام ًً ،2018التي ًتحد ًالتمثيل ًالنقابي ًللقوة ًالعاملة ًاالتحادي ًةً
يًيمكنًأنًيقضي ًهًالموظفونًاالتحاديونً
ىًبعضًالمواضيعًمعًنقاباتهاًوتقييدًالوقتًالذ ً
بمنعًالوكاالتًمنًالتفاوضًعل ً
تً
صدر ً
فيًممارسةًأنشطةًالتمثيلًالنقابيًأثناءًعملهمً،وبأنهًفيًكانونًالثانيً/ينايرًً2021وفيًآذارً/مارسًَ ً،2021
مذكرةًًتفاهمًًتوجهًًالوكاالتًًبرفعًًالقيودًًعنًًالوقتًًالذيًًيمكنًًأنًًيقضيهًًالموظفونًًاالتحاديونًً،الذينًًهمًًأنفسهمً
موظفونًنقابيونً،فيًممارسةًأنشطةًالتمثيلًالنقابي.

-3

األنشطة الترويجية
ي ًذلكًً :إجراء ًالبحوث ً(الصين ًوجمهورية إيران اإلسالمية واألردن) ً؛ً
 .21نُفذت ًأنشطة ًومبادرات ًترويجية ًمختلفة ًبما ًف ً
تجميع ًالمعلومات ًوالبيانات ًونشرها ً(الصين ًوًجمهورية إيران اإلسالمية ًواألردن ًوكينيا ًونيوزيلندا ًوعُمان ًوتايلندً
والواليات المتحدة)؛ًًتوفيرًًالتدريبًً(الصينًًوجمهورية إيران اإلسالمية واألردنًًوكينياًًوعُمانًًوتايلندًًوالواليات
المتحدة)؛ ًورش ًعمل ًوفعاليات ًالستثارة ًالوعي ً(البحرين والصين وجزر كوك وًجمهورية إيران اإلسالمية واألردن
وكينيا وميانمارًوتايلند).
 .22وفي ًالصينً ،واستجابة ًإلى ًجائحة ًكوفيدً ،19-أصدرت ًوزارة ًالموارد ًالبشرية ًوالضمان ًاالجتماعي ًواتحاد ًنقاباتً
ن ًبصورة ًمشتركة ًعام ًً2020
ن ًواتحاد ًغرف ًالتجارة ًوالصناع ًة ًلعموم ًالصي ً
ن ًواتحاد ًالمنشآت ًفي ًالصي ً
عموم ًالصي ً
"وجهاتًالنظرًبشأنًاستقرارًعالقاتًالعملًودعمًاستئنافًعملًالمنشآت"ً،أثناءًالحدثينً"الوقايةًمنًالجائحةًوالسيطرةً
عليها ً" ًو"مذكرة ًزيادة ًتعزيز ًالمفاوضة ًاالجتماعية ًاستجابة ًإلى ًالجائحة ً" ًبغية ًإرشا ًد ًالمنشآت ًالمتضررة ًأثناء ًح ًلً
نزاعات ًالعمل ًالمتعلقة ًبالجائحة ًومسائل ًدفع ًاألجور ًعن ًطريق ًالمفاوضة ًالجماعيةً ،بهدف ًتحقيق ًاستقرار ًالوظائفً
يًإصدا ًرً"وجهاتًالنظرًاإلرشادي ًةً
يًالرائدةًف ً
نًاالجتماعيًه ً
وعالقاتًالعملًً.وكانتًوزارةًالمواردًالبشري ًةًوالضما ً
بشأن ًحماية ًحقوقً ًومصالح ًالعمال ًفي ًأشكال ًاالستخدام ًالجديدة ً" ً(ًً ،)Ren She Bu Fa [2021]ً No. 56التي ًتنصً
نًتتجاوبًبفعاليةًفيًحالًقدمتًنقاباتًالعمالًأوًالعمالًفيًأشكالًاالستخدامًالجديدةً(مث ًلً
علىًأنهًينبغيًعلىًالمنشأةًأ ً
عمالًتوصيلًالطلباتًالمنفذةًعبرًاالنترنتًوسائقيًسياراتًاألجرةًالمطلوبةًعبرًاالنترنت)ًطلباًًمنًأجلًالمفاوضةًً.
ً
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يً
 .23وأشارتًحكومةًالواليات المتحدةًإلىًأنهًفيًنيسانً/أبريلًً2021أصدرًالرئيسًاألمرًالتنفيذيًرقمًً14025القاض ً
بإنشاء ًفريق ًعمل ًالبيت ًاألبيض ًبشأن ًتنظيم ًالعمال ًوتمكينهمً ،المكرس ًلحشد ًسياسات ًالحكومة ًاالتحادية ًوبرامجهاً
تً
وممارساتهاًًمنًًأجلًًتمكينًًالعمالًًمنًًالتنظيمًًوالتفاوضًًمعًًًأصحابًًعملهمًً.وفيًًأيلولًً/سبتمبرًًًً،2021جدد ً
الوالياتًالمتحدةًوالمكسيكًترتيباتًتعاونيةًتعيدًالتأكيدًعلىًالتزا ًمًالحكومتينًبالنهوضًبحمايةًحقوقًالعمالًالمكسيكيينً
فيًالوالياتًالمتحدة.

-4

التحديات
 .24أشارت ًالدول ًاألعضاء ًالتي ًقدمت ًتقاريرً ًخالل ًالفترة ًالحالية ًالمشمولة ًبالتقارير ًإلى ًالتحديات ًالتالية ًبصورة ًعامةًً:
ً"ً"ً 1نقصًقدراتًالمؤسساتًالحكوميةًالمسؤولة (جزر كوك وكينيا)؛ً ً"ً"ً 2نقصًقدراتًأصحابًالعملًونقاباتًالعمالً
(جزرًكوك)؛ً ً"ً"ً 3نقصًوعيًالجمهورً(الصين وجزر كوك وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن وعُمان)؛ً ً"ً"ً 4نقصً
المعلوماتًوالبياناتً(الصين وجزر كوك واألردن)؛ً ً"ً"ً 5الظروفًاالجتماعيةًواالقتصاديةً(جزر كوك وكينيا وميانمار
وتايلند)؛ًً ً"ًً"ً 6األحكامًًالقانونيةًًً(الصين واألردن ونيوزيلندا وًالواليات المتحدة)؛ًً ً"ًً"ً 7ممارساتًًالتوظيفًًالسائدًةً
(كينيا)ً.كماًذكرتًعدةًدولًأعضاءًآثارًجائحةًكوفيدً.19-

-5

طلبات الحصول على المساعدة التقنية
 .25قُدمتًًطلباتًًللحصولًًعلىًًالمساعدةًًالتقنيةًًبشأنًً"ً 1"ً ًً:إجرا ًءًًتقييمًًبالتعاونًًمعًًمنظمةًًالعملًًالدوليةًًللصعوباتً
يًًومحوًًاألميةًًالقانونيةًًوالتوعي ًةًً(الصينً
المحددةًًوانعكاساتهاًًعلىًًتحقيقًًهذاًًالمبدأًً(الصين)؛ًً ً"ًً"ً 2استثارةًًالوع ً
ن ًواألقالي ًم ً(الصين ًوجمهورية إيرانً
وجمهورية إيران اإلسالمية واألردن وعُمان)؛ ً ً"ً "ً 3تقاسم ًالخبرات ًداخ ًل ًالبلدا ً
اإلسالميةًوتايلند)؛ً ً"ً"ً 4إصالحًقانونًالعملًوالتشريعاتًاألخرىًالمعنيةً(جمهورية إيران اإلسالمية واألردن وكينيا)؛
ً"ً"ً 5بناءًقدراتًالمؤسساتًالحكوميةًالمسؤولةً(البحرينًوالصين وجمهورية إيران اإلسالمية وكينيا)؛ًتدريبًالموظفينًً
اآلخرينً(جزرًكوكًوميانمارًوًعُمان)ً ً"ً"ً 6تعزيزًقدرةًمنظماتًأصحابًالعملً(البحرينًوالصينًوجمهورية إيران
اإلسالمية وعُمان وتايلند)؛ ً ً"ً "7تعزيز ًقدرة ًمنظمات ًالعمال ً(البحرين ًوالصين وًجمهورية إيران اإلسالمية ًواألردن
وعُمانًوتايلند)؛ً ً"ً"ً 8تقويةًالحوارًاالجتماعيًالثالثيً(الصين وجمهورية إيران اإلسالمية واألردنًوكينياًوتايلند)ً.
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مشاريع التعاون اإلنمائي والمساعدة المقدمة ()2021-2020

المشاريع
 .26يواصلًمشروعًالتعاونًاإلنمائيًًفيًقطرًدعمًالحوارًاالجتماعيًالفعالًعلىًمستوىًالمنشآتًوالجهاتًالفاعلةًالعام ًةً
وعلى ًالمستويين ًالقطاعي ًوالوطنيً .وبعد ًمشاورات ًمع ًاالتحادات ًالنقابية ًالعالمية ًووزارة ًالتنمية ًاإلدارية ًوالعملً
والشؤونًاالجتماعيةًوأصحابًالمصلحةًالوطنيينً،يدعمًالمشروعًإنشاءًلجانًمشتركةًعلىًمستوىًالمنشأةًفيًأربعةً
قطاعاتًذاتًأولويةً،هيً:النقلًوالبناءًواألمنًالخاصًوالضيافة.
 .27وفي ًالمملكة العربية السعودية ًً ،أُنجز ًمشروع ًللتعاون ًاإلنمائيً ًممول ًمن ًالدولة ًمنذ ًعام ًً ،2018يركز ًعلى ًثالث ًةً
مكونات ًرئيسية ًهيً :تعزيز ًالمساواة ًوعمل ًاألطفال ًوالحوار ًاالجتماعيً .وفيماً ًيتعلق ًبالحوارً ًاالجتماعيً ،تضمنتً
قًالتصديقًعلىًاالتفاقياتًالمتعلقةًًبالحوارًاالجتماعيً.
آخرًالمستجداتًإنشاءًوحدةًدائمةًللحوارًاالجتماعيًووضعًآفا ً
 .28وفيًإطارًبرنامجً"العملًاألفضل ً"ًالشاملًالذيًيضمًجميعًمستوياتًصناعةًالمالبسً،تحالفًبرنامجاًالعملًاألفض ًلً
فً
نًظرو ً
يًفيتنام منذًعامًً،ً 2009معًالعمالًوأصحابًالعم ًلًوالحكوماتًمنًأجلًتحسي ً
فيًاألردنًوالعملًاألفض ًلًف ً
المعيشةًوالعملًودعمًالقدرًةًالتنافسيةًلصناع ًةًالمالبسً.وتشملًالتطوراتًالرئيسيةًتعزيزًإسماعًصوتًالعمالًومعاييرً
العملً .وفي ًفيتنامً ،يؤدي ًالمشروع ًاألوروبي ًبشأن ًالتعاون ًاإلنمائي ًالذي ًيحمل ًاسم ً"التجارة ًمن ًأجلًالعمل ًالالئق ً"ً
ت ًصناعية ًجدي ًد ًفيما ًيتعلقً
ي ًتعزيز ًاالتفاقية ًرقم ًً .ً87كما ًيجد ًر ًالتذكير ًبمشروع ً"إرساء ًإطا ًر ًعالقا ً
دوراً ًرئيسياً ًف ً
بإعالنًمنظمةًالعملًالدوليةًبشأنًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعمل ً"ًبتمويلًمنًوزارةًالعملًًاألمريكيةًوبمشروعً
"نظامًعالقاتًصناعيةًجديد ً"ًالذيًتمولهًحكومةًكنداً.
أنشطة التدريب
يً
ن ًف ً
 .29شاركت ًالبرازيل ًعام ًً 2020في ًنشاط ًنظمه ًمركز ًتورينو ًللتدريب ًبعنوان ً"معايير ًالعمل ًالدولية ًللمتخصصي ً
ي ًكل ًمن ًأكاديمية ًمعايير ًالعمل ًالدولية ً(أمريكا ًالالتينية)ً
القانون ً" ًيركز ًعلى ًالحري ًة ًالنقابيةً ،وشاركت ًعا ًم ًً 2021ف ً
ي ًعام ًً ،ً 2020شاركت ًغينيا  -بيساو ًوجمهورية جنوب
واألكاديمية ًبشأن ًالمبادئ ًوالحقوق ًاألساسية ًفي ًالعملً .وف ً
السودان فيًأكاديميةًالعملًالدوليةً(أفريقيا)ًالتيًتناولتًأيضاًًالحريةًالنقابية.
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قً
 .30وفيًعا ًمًً،ً 2021شاركتًأيضاًًأفغانستانًوالصينًوالهندًواألردنًوكينياًوميانمارًفيًاألكاديميةًبشأنًالمبادئًوالحقو ً
األساسيةًفيًالعملً،التيًنظمهاًمركزًتورينوًللتدريبًوتناولتًالحريةًالنقابيةًوالمفاوضةًالجماعية.

باء  -القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي
باء  -أوالا  -االتفاقيتان رقم  29ورقم 105
-1

التصديقات
ي ًأفريقيا ًوالدولً
ي ًنيسانً /أبريل ًً .2021وصدقت ًجميع ًالبلدان ًف ً
 .31صدقت ًجمهورية كوريا ًعلى ًاالتفاقية ًرقم ًً 29ف ً
العربيةًوأوروباًعلىًهاتينًاالتفاقيتين.
يً
بلداًلمًيصدقًبعدًعلىًاالتفاقيةًرقمً(ً105بماًف ً
ىًاالتفاقيةًرقمًً،29فيًحينًأنًًً ً13
 .32ولمًتصدقًثمانيةًبلدانًبعدًعل ً
نً
ذلكًماليزيا وسنغافورةًاللتانًنقضتاًاالتفاقية)ً.وعلىًالمستوىًاإلقليميً،يضمًإقليمًآسياًوالمحيطًًالهادئًأكبرًعددًم ً
نًاالتفاقيتينً(انظرًالشكلً.)4
الدولًالمطلوبًمنهاًتقديمًالتقاريرًوالتيًلمًتصدقًعلىًأيًم ً
 الشكل  :4عدد الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية رقم  29و/أو االتفاقية رقم  ،105حسب اإلقليمً ً
(حتىًً31كانونًالثانيً/ينايرً)ً 2022
11
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المجموع

آسياًوالمحيطًالهادئ
االتفاقيةًرقمً

األمريكتان

االتفاقيةًرقمً

 .33والوالياتًالمتحدة هيًالدولةًالعضوًالوحيدةًمنًاألمريكتينًالتيًلمًتصدقًبعدًعلىًاالتفاقيةًرق ًمً.ً29
 .34وفي ًإقلي ًم ًآسيا ًوالمحيط ًالهادئًً ،لم ًتصدق ًبروني دار السالم ًوالصين ًوجزر مارشال وجمهورية باالو ًومملكة تونغا
أنً
وتوفالوًعلىًاالتفاقيةًرقمًً29والًعلىًاالتفاقيةًرقمًً.105ولمًتصدقًأفغانستانًعلىًاالتفاقيةًرقمًً،29فيًحينً ً
اليابان وًجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وميانمار وجمهورية كوريا وتيمور  -ليشتيًًلمًًتصدقًًعلىًًاالتفاقيةً
رقمًً.105وهذهًاألخيرةًغيرًساريةًالمفعولًفيًماليزيا وسنغافورةً(انظرًالفقرةًً32أعاله)ً.
يً
يًالمائةً،مقارنةًبمعدلًً33ف ً
نًاالتفاقيةًرق ًمًً29نسب ًةًً38ف ً
 .35وخاللًالفترةًقي ًدًاالستعراضً،بلغًمعدلًتقديمًالتقاريرًع ً
المائةًعامًً،2019حيثًقدمتًثالثًدولًأعضاءًتقاريرًعنهاً(بروني دار السالم والصين والواليات المتحدة)ً.وأعربتً
أمرً
حكومة ًبروني دار السالم عن ًنيتها ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقية ًرق ًم ًً ،29في ًحين ًذكرت ًالصين أنً ًالتصديق ًعليها ً ً
مستبعدًً(انظرًالشكلً.)5

ً
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 الشكل  :5نوايا التصديق على االتفاقية رقم  ،29عدد الدول حسب اإلقليم
2

1

1

1

1

0

األمريكتان

آسياًوالمحيطًالهادئ
أمرًمستبعد

الًإشارةًبشأنًذلك

أمرًمرجحً

 .36وقدمتًستًدولًأعضاءًمنًإقليمًآسياًوالمحيطًالهادئًتقاريرًبشأنًاالتفاقيةًرقمًً،105مماًيشكلًمعدالًًلتقديمًالتقاريرًً
ىً
يًالمائةًعامًً.2019وأشارتًدولتانًعضوانً(بروني دار السالم واليابان) إل ً
يبلغًً55فيًالمائةًمقارنةًبمعدلًً29ف ً
ىً
تًثالثًدولًأعضاءً(الصينًوميانمارًوجمهورية كوريا)ًإل ً
نًأشار ً
أمرًمحتملًً.فيًحي ً
كً ً
أنًًالتصديقًعلىًهذًاًالص ً
أنًًالتصديقًعليهاًأمرًًمستبعدً.ولمًتعربًسنغافورةًعنًنيتهاًفيماًًيتعلقًبالتصديقًعلىًهذهًاالتفاقيةً(انظرًالشكلًً.ً)6
يً
وأفادت ًحكومة ًاليابان ًواالتحاد ًالياباني ًلنقابات ًالعمال ًعن ًسنً ًقانون ًمن ًأجل ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقية ًرقمًً 105ف ً
حزيرانً/يونيهً.ً2021
 الشكل  :6نوايا التصديق على االتفاقية رقم  ،105عدد الدول األعضاء بالنسبة إلى إقليم آسيا والمحيط الهادئ
4

3

3

2

2

1

1

0

الًإشارةًبشأنًذلك

أمر ًمستبعد

أمر ًمرجحً

ً
ً
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األنشطة الترويجية
 .37أكدت ًعدة ًبلدان ًأنها ًاضطلعت ًبأنشطة ًترويجية ًمن ًخالل ًحمالت ًاستثارة ًالوعي ًوأنشطة ًبناء ًالقدرات ًوالتدريبًً
(بروني دار السالمًوالصين واليابانًوميانمارًوجمهورية كوريا وسنغافورة والواليات المتحدة)ً.
ن ًطريق ًكم ًكبير ًمن ًالمنشوراتًً
أن ًوكالة ًالشرطة ًالوطنية ًتواص ًل ًاستثارة ًالوعي ًع ً
 .38وأشارت ًحكومة ًاليابان ًإلى ً ً
الصادرةًبعدةًلغاتً،تدعوًالناسًإلىًإبالغًالشرطةًعنًحاالتًاالتجارًباألشخاصً.
نًاالجتماعيًندوةًبمشاركةًً
 .39وأشارتًحكومةًالصينًإلىًأنهًفيًأيارً/مايوًً،2021عقدتًوزارةًالمواردًالبشريةًوالضما ً
نً
منظمةًالعملًالدوليةًبشأنًاالتفاقيةًرقمًً29وبروتوكولًعامًً2014التابعًلهاً.وأجرىًاتحادًنقاباتًًعمالًعمومًالصي ً
واتحاد ًالمنشآت ًفي ًالصين ًبمشاركة ًممثلين ًمن ًالوزارات ًالمعنية ًفي ًالحكومة ًالصينيةً ،مناقشات ًمعمقة ًبشأن ًجدوىً
تصديقًالصينًعلىًاالتفاقيةًرق ًمًً29والبروتوكولً.
أن ًالضمانات ًالممولة ًمن ًقب ًل ًوزارة ًالصح ًة ًوالخدمات ًاإلنسانية ًوفرت ًعا ًمً
 .40وأشارت ًحكومة ًالواليات المتحدة ًإلى ً ً
نًً9000دورًةًتدريبيةًومساعدةًتقنيةًبشأنًاالتجارًبالبشرًألصحابًالمصلح ًةًفيًالمجتمعًالمحليًً.
ً2020ماًيزيدًع ً
وفي ًتشرين ًاألولً /أكتوبر ًً ،2020أنشئ ًمركز ًمكافحة ًاالتجار ًبالبشر ًالتابع ًلوزارة ًاألمن ًالداخليً .وهو ًيضم ًً16
إدارةًمنًالوزارة ًً،بماًفيًذلكًوحدةًتحقيقاتًاالتجارًبالبشرًالتابعةًلوزارةًاألمنًالداخلي ًً،بهدفًتوحيدًالجهودًالراميةً
إلىًمكافحةًاالتجارًبالبشرً.

-3

التحديات
ىً
ىًاالتفاقيةًرق ًمًً،105وشددتًعل ً
 .41أثارتًحكومةًجمهورية كوريا ًمسائلًسياسيةًوقانونيةًتتعلقًبجدوىًالتصديقًعل ً
أهميةًالوصولًإلىًتوافقًاجتماعيً.وأسفًاالتحادًالكوريًلنقاباتًالعمالًعنًعدمًوجودًإرادةًسياسيةً.

-4

طلبات الحصول على المساعدة التقنية
يًالمجاالت ًالتاليةً"ً 1"ً ً :بنا ًءً
ىًالمساعدًةًالتقنية ًمن ًمنظمة ًالعملًالدولي ًةًف ً
ىًضرورةًالحصول ًعل ً
 .42شددت ًحكومتان ًعل ً
قدراتًالمؤسساتًالحكوميةًالمسؤولةً(الصين)؛ًً"ً"ً 2تعزيزًقدراتًمنظماتًأصحابًالعملًومنظماتًالعمال؛ًاستحداثً
العمالة ًوالتدريب ًعلى ًالمهارات ًوتوليد ًالدخل ًللعمال ًالمستضعفين؛ ًتدريب ًالموظفين ً(مثل ًموظفي ًالشرطة ًوالقضا ًءً
والعمالًاالجتماعيينًوالمعلمين)؛ًإرساءًنظمًللحمايةًاالجتماعيةً(ميانمار)ً.

باء  -ثانيا ا  -بروتوكول عام  2014التابع التفاقية العمل الجبري1930 ،
-1

التصديقات
 .43حتى ًكانون ًالثانيً /يناير ًً ،2021صدقت ًثمانية ًبلدان ًإضافية ًعلى ًالبروتوكول ً(أنتيغوا وبربودا ًوبنغالديش ًوجزر
القمر ولكسمبرغًوبيروًوالمملكة العربية السعودية وسيراليون والسودان)ًمماًيرفعًإجماليًعددًالتصديقاتًإلىًً57
يً
تصديقاً.وبالتاليً،يعتبرًعامًً2021هوًالعامًالذيًتحققًفيهًالهدفًالمبدئيًالمتمثلًفيًالوصولًإلىًً50تصديقاًًالذ ً
حددته ً"حملة ًً 50من ًأجل ًالحرية"ً .ووفقاً ًلذلكً ،لم ًتصدق ًً 130دولة ًعضواً ًبعد ًعلى ًالبروتوكولً ،وال ًيزال ًيتعينً
على ًتسع ًمنها ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقية ًرقم ًً .29ويقدم ًالشكل ًً 7لمح ًة ًعام ًة ًعن ًعد ًد ًونسبة ًالدول ًاألعضاء ًالتي ًل ًمً
تصدقًعلىًالبروتوكولً،وذلكًحسبًاإلقليم.
.44

وتردًفيًالجزءًجيمًمنًالملحقًقائمةًبالدولًاألعضاءًالتيًل ًمًتصدقًعلىًالبروتوكولً،مصنفةًحسبًاإلقليم.

 .45وأثناءًالفترةًالمشمولةًبالتقاريرً،قدمتًً50دولةًعضواًتقاريرًبشأنًالبروتوكولً(ً38فيًالمائةًمقارنةًبمعدلًً30فيً
عضواً
ً
نًالملحقًقائمةًبهذهًالدولًاألعضاءً.وفيًالمجموعً،أعربتًً30دولةً
المائةًعامًً.)2019وتردًفيًالجزءًدالًم ً
ن ًنيتها ًالتصديق ًعلى ًهذا ًالصكً .وذكرت ًاثنتاًعشرة ًدوًل ًةً
ي ًقدمت ًتقارير) ًع ً
ي ًالمائة ًمن ًالدو ًل ًاألعضاء ًالت ً
(ً 60ف ً
أمرًمستبعدً.ولمًتُبدًًالدولًاألعضاءًالثمانيًالمتبقيةًنيتهاًفيماًً
عضواًًأنًًالتصديقًعلىًالبروتوكولًفيًالقريبًالعاجلً ً
يً
يتعلقًبالتصديقًعلىًالبروتوكولً(انظرًالشكلًً.)8ومنًبينًالبلدانًالتيًقدمتًالتقاريرً12ً،منهاًفيًأفريقياًوً12ف ً
يًآسياًوالمحيطًالهادئًوً11فيًأوروبا.
األمريكتينًوً1فيًالدولًالعربي ًةًوً14ف ً
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 الشكل  :7عدد ونسبة الدول األعضاء التي لم تصدق على بروتوكول عام  ،2014حسب اإلقليم
(حتىًً31كانونًالثانيً/ينايرً)ً 2021
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ً

 الشكل  :8نوايا التصديق على بروتوكول عام  ،2014حسب اإلقليم
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أوروباً

آسياًوالمحيطًالهادئ
الًإشارةًبشأنًذلك

الدولًالعربية
أمرًمستبعدً

األمريكتان

أفريقيا

أمرًمرجحً

-2

السياسات وخطط العمل الوطنية والتشريعات والقرارات القضائية المعنية

""1

السياسات وخطط العمل الوطنية

 .46يقدمًالشكلًً9لمحةًعامةً،بحسبًاإلقليمًوللفترةًقيدًاالستعراضً،عنًالدولًاألعضاءًالتيًأعلنتًعنًوضعًسياساتً
وخططًعملًوطنيةًترميًإلىًالقضاءًعلىًجميعًأشكالًالعملًالجبري.

ً
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 الشكل  :9عدد الدول األعضاء التي قدمت تقارير بأنها تتمتع بسياسة وخطة عمل وطنيتين للقضاء
على جميع أشكال العمل الجبري ،حسب اإلقليم
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الًإشارةًبشأنًذلك
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نعم

ً

 .47إنً ًأغلبية ًالدول ًاألعضاء ًالتي ًقدمت ًتقارير ً(قرابة ًً 80في ًالمائةً ،بالمقارنة ًمع ًً 70في ًالمائة ًفي ًعام ًً )2019لديهاً
سياسةًأوًخطةًعملًوطنيةًلمكافحةًجميعًأشكالًالعملًالجبريً.وقدًأشارًماًمجموعهًً12فيًالمائةًمنًالبلدانًالمقدم ًةً
يًالمائةًعامً.ً)2019
للتقاريرًإلىًافتقارهاًإلىًهذاًالنوعًمنًالسياسةًوخطةًالعملً(بالمقارنةًمعًً30ف ً
ص ًردود ًالدول ًاألعضاء ًفيما ًيتعلق ًبتوافر ًسياسة ًوخط ًة ًعم ًل ًوطنيتين ًلمكافح ًة ًاالتجا ًرً
 .48ويرد ًفي ًالشك ًل ًً 10ملخ ً
باألشخاص.
 الشكل  :10عدد الدول األعضاء التي قدمت تقارير بأنها تتمتع بسياسة وخطة عمل وطنيتين
لمكافحة االتجار باألشخاص ،حسب اإلقليم
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 .49وأفادتًقرابةًً88فيًالمائةًمنًالبلدانًالمقدمةًللتقاريرً،بالمقارنةًمعًً74فيًالمائةًعامًً،2019بأنًًلديهاًسياسةًوخطةً
عمل ًوطنيتين ًلمكافحة ًاالتجار ًباألشخاصً .ولم ًتقدم ًنسبة ًً 12في ًالمائة ًالمتبقية ًأي ًمعلوماتً ًبشأن ًتوافر ًسياسة ًأ ًوً
خطةًلديهاً.
 .50وذكرتًحكومتانًأنهماًتفتقرانًإلىًسياساتًوطنيةًلتنفيذًمبدأًالقضاءًالفعليًعلىًجميعًأشكالًالعملًالجبريًمنًخاللً
ىًسبلًاالنتصافً،ولكنهماًاعتمدتاًسياساتًوخططًعملًوطنيةًتستهدفًبالتحديدًً
الوقايةًوحمايةًالضحاياًوالوصولًإل ً
االتجارًباألشخاصً(جمهورية مولدوفا وترينيداد وتوباغو)ً.
 .51وفي ًبعض ًالحاالتً ،إنً ًالحكومات ًالتي ًأفادت ًبأنًًلديها ًسياسة ًوطنية ًلمكافحة ًجميع ًأشكال ًالعمل ًالجبريًإنما ًكانتًً
نً
تشير ًفي ًالواقع ًإلى ًسياسات ًلمكافحة ًظاهرة ًاالتجار ًباألشخاصً .وبالتاليً ،ووفقاً ًللمعلوماتً ًالمقدمةً ،فإنً ًالعديد ًم ً
يً
الحكومات ًتركز ًبشكل ًخاص ًعلى ًمكافحة ًاالتجار ًباألشخاصً ،عند ًمعالجة ًالقضاء ًعلى ًجميع ًأشكال ًالعمل ًالجبر ً
أوًاإللزاميً.
""2

األحكام التشريعية

 .52أشارتًمعظمًالبلدانًالمقدمةًللتقاريرًإلىًاألحكامًالقائمةًالتيًتجرمًممارساتًالعملًالجبريًو/أوًاالتجارًباألشخاصً
ىًخططًعملهاًالوطنية.
(األحكامًالدستوريةًوالتشريعاتًالعامةًو/أوًالخاصة)ً.وأشارًعددًمنًالحكوماتًاألخرىًإل ً

-3

جمع المعلومات والبيانات

آليات جمع البيانات
نًبأنهاًتجمعًوتحللًالبياناتًاإلحصائيةًوغيرهاًمنًالمعلوماتًعنًطبيعةًونطاقًالعملً
 .53أفادتًالغالبيةًالعظمىًمنًالبلدا ً
الجبري ًأو ًاإللزاميً .وأشار ًعدد ًقليل ًآخر ًمن ًالدول ًالمقدمة ًللتقارير ً(بنن وبوركينا فاسو وكوبا وغانا وًجمهورية
حالياً
إيران اإلسالمية والمغرب وباكستان وباراغواي وجمهورية كوريا وسنغافورة وأوروغواي) ًإلى ًأنها ًال ًتقوم ً ً
بجمعًالبياناتًوتحليلهاً.

-4

آليات الوقاية /الرصد واإلنفاذ والعقوبات
يً
 .54تبينًالمعلوماتًالواردةًأنًًغالبيةًاإلجراءاتًالتيًاتخذتهاًالدولًاألعضاءًلمكافحةًممارساتًالعملًالجبريًتنطويًف ً
الواقع ًفي ًسياق ًمكافحة ًاالتجا ًر ًباألشخاصً ،حيث ًتكون ًتدابيرً ًالتثقيف ًواستثارة ًالوعي ًموجودة ًفي ًمعظم ًاألحيانًً.
وأشار ًعدد ًمن ًالدول ًاألعضاء ًإلى ًأنها ًأدرجت ًبالفعل ًمعلوماتً ًمفصلة ًفي ًالتقارير ًبشأن ًتطبيق ًاالتفاقيتين ًرقم ًً29
ورقمًً105لمنظمةًالعملًالدوليةً.ويلخصًالجدولًً1نوعًالتدابيرًالتيًأشارتًإليهاًالحكوماتًالمقدمةًللتقارير.
 الجدول  :1التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل الوقاية من جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي
أفريقيا
بوتسواناً،بوركيناًفاسوً،
المعلومات والتثقيف
واستثارة الوعي الموجهة كينياً،موريشيوسً،
المغربً،تونسً ً
بصورة خاصة نحو
األشخاص في أوضاع
االستضعاف وأصحاب
العمل
تعزيز وتوسيع نطاق
التشريع ،ال سيما
قانون العمل
تنظيم عملية توظيف
وتعيين العمال
واإلشراف عليها

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
غواتيماالً،هندوراسً،
المكسيكً،باراغوايً،
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

أرمينياً،أذربيجانً،
أسترالياً،برونيًدارً
السالمً،فيجيً،إندونيسيا ً،بلغارياً،كرواتياً،
اليابانً،ميانمارً،باكستان ً،جورجياً،إيطالياً،
الفلبينً،جمهوريةًكورياً جمهوريةًمولدوفاً،
سلوفينياً،تركياً ً

بوتسواناً،بوركيناًفاسوً ً،كوباً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،المكسيكًً،
مصرً،موريشيوسً،
المغربً،السنغالًً،تونسً ً باراغوايً،الوالياتً
المتحدةً
بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
كينياًً،موريشيوسً،
المغربً،السنغالً ً

أوروبا

أرمينياًً،أذربيجانً،
أسترالياً،برونيًدارً
السالمًً،فيجيً،إندونيسياً ً،بلغارياً،كرواتياًً،
اليابانًً،منغولياً،ميانمار ً،جورجياً،إيطالياًً،
سلوفينياًً،تركياً
باكستانً

كولومبياً،كوباً،غواتيماال ً،أسترالياً،برونيًدارً
السالمًً،الصينً،فيجيًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
الوالياتًالمتحدةً
ميانمارً،باكستانًً،الفلبينً

أذربيجانً،بلغارياًً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياً
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أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

دعم العناية الواجبة
من جانب القطاعين
العام والخاص

بوتسواناً،مصرً،
موريشيوسً ً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
غواتيماالًً،هندوراسًً،
باراغوايً،الوالياتً
المتحدةًً،جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً ً

أسترالياً،فيجيً،إندونيسيا ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
سلوفينياً
اليابانً،باكستانً،
جمهوريةًكوريا

معالجة األسباب الجذرية
الكامنة وراء استدامة
العمل الجبري

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
المغربً،تونسً ً

كوباً،غواتيماالًً،الوالياتً أسترالياً،الصينً،فيجيً ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
سلوفينياً
إندونيسياًً،اليابانًً،
المتحدةً
منغولياً،باكستان ً

تعزيز الهجرة اآلمنة
والمنتظمة

بوتسواناً،بوركيناًفاسوً ً،كوباً،الجمهوريةً
مصرً،كينياً،موريشيوس ً،الدومينيكيةًً،غواتيماالً،
هندوراسًً،المكسيكًً،
المغربً،السنغالً ً
باراغوايً،الوالياتً
المتحدةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
ميانمارً،باكستانًً،الفلبينً سلوفينياً

التعليم /التدريب المهني

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
مصرً،السنغالًً،تونسً ً

كوباً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،غواتيماالً،
هندوراسًً،باراغوايً،
الوالياتًالمتحدةً ً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
سلوفينياً
ميانمارً،باكستانً ً

بناء قدرات السلطات
المختصة

بوتسواناً،كينياًً،
موريشيوسًً،المغربً ًً،
تونسً ً

كولومبياً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،غواتيماالً،
هندوراسًً،باراغوايً،
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

أرمينياًً،أذربيجانً،
أسترالياً،برونيًدارً
السالمًً،فيجيً،إندونيسياً ً،بلغارياً،كرواتياًً،إيطالياً،
اليابانًً،باكستانً،الفلبينً جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
غواتيماالًً،باراغوايً

فيجيً،إندونيسياً،ميانمار ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
إيطالياً،جمهوريةً
باكستانً ً
مولدوفاً،سلوفينياً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
غواتيماالًً،الوالياتً
المتحدةًً،جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

فيجيً،إندونيسياً،ميانمار ً،أذربيجانً،بلغارياًً،
سلوفينياً
باكستانً

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
تعزيز الحرية النقابية
مصر ًً،موريشيوسً،
والمفاوضة الجماعية
لتمكين العمال المعرضين المغرب
للخطر من االنضمام
إلى منظمات العمال
إرساء ضمانات أساسية
للضمان االجتماعي

بوتسواناً،مصر ًً،
موريشيوسًً،المغربً ً

ً

أوروبا
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تحديد الضحايا وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم
وتيسير وصولهم إلى سبل االنتصاف
 .55يلخصًالجدوالنًً2وً3التدابيرًالمتخذةًأوًالمزمعًاتخاذهاً.
 الجدول  :2التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل حماية الضحايا من جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي
أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

تدريب الجهات الفاعلة
المعنية على تحديد
ممارسات العمل الجبري

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
تونسً ً
اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً ً

أذربيجانً،بلغارياًً،
أسترالياً،برونيًدارً
السالمًً،فيجيً،إندونيسياً ً،كرواتياً،هنغارياًً،إيطالياًً،
اليابانًً،الفلبينًً،جمهوريةً جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياًً،تركياً
كوريا

توفير الحماية القانونية
للضحايا

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
تونسً ً
اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً ً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،أرمينياًً،أذربيجانً،
إندونيسياًً،اليابانًً،الفلبينً ً،بلغارياً،كرواتياًً،هنغارياً،
إيطالياً،جمهوريةً
جمهوريةًكوريا
مولدوفاً،سلوفينياًً،تركياً

توفير المساعدة المادية
للضحايا

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
السنغالًً،تونسً ً
اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةً ً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،أرمينياًً،أذربيجانً،
كرواتياً،سلوفينياً
إندونيسياًً،الفلبينً

توفير المساعدة الطبية
والنفسية للضحايا

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالًً،
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةًً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

بوتسواناً،غاناً،المغربً

أسترالياً،فيجيًً،ميانمارً

سلوفينياً ً

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،كوباً،اكوادور ً،أسترالياً،برونيً ً
اتخاذ تدابير ترمي إلى
دارًالسالمًً،فيجيً،
غواتيماالًً،هندوراسًً،
إعادة تأهيل الضحايا
تونسً ً
وإعادة إدماجهم اجتماعيا ا
إندونيسياًً،اليابانً
باراغوايً،ترينيدادً
ومهنيا ا
وتوباغوً،الوالياتًالمتحدةً

أرمينياًً،أذربيجانً،
بلغارياً،كرواتياًً،إيطالياً،
سلوفينياً

أسترالياً،برونيً ً
دارًالسالمًً،فيجيً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
ميانمارً،الفلبينً

أرمينياًً،أذربيجانً،
بلغارياً،إيطالياًً،سلوفينياًً،
تركيا

حماية الخصوصية
والهوية

كولومبياً،كوباً،
بوتسواناً،غاناً،كينياً،
المغربً،السنغالًً،تونسً ً الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً ً
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أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

توفير السكن المناسب

أسترالياً،برونيً ً
بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،اكوادورً،
دارًالسالمًً،إندونيسياًً،
غواتيماالًً،ترينيدادً
السنغالً ً
وتوباغوً،الوالياتًالمتحدةً ميانمارً،الفلبينً ً

اتخاذ تدابير خاصة
باألطفال

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً كولومبياً،كوباً،غواتيماال ً،أسترالياً،فيجيًً،إندونيسياً ً،بلغارياً،كرواتياًً،سلوفينياً
ميانمارً،جمهوريةًكورياً
هندوراسًً،ترينيدادً
وتوباغوً،الوالياتًالمتحدةً
ً
هنغارياً،إيطالياً
اليابانً
غواتيماالً

اتخاذ تدابير خاصة
بالمهاجرين

بلغارياً،جمهوريةً
مولدوفاً،سلوفينياً

 الجدول  :3التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل إتاحة سبل االنتصاف لضحايا جميع أشكال العمل الجبري
أو اإللزامي
أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

توفير المعلومات
والمشورة للضحايا
بشأن حقوقهم

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،موريشيوسًً،
المغربً،تونسً ً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالً،
هندوراسً،المكسيكً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً،الوالياتً
المتحدةًً،أوروغوايً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً ً

أذربيجانً،بلغارياًً،
أسترالياً،برونيً ً
كرواتياً،هنغارياًً،إيطالياًً،
دارًالسالمًً،فيجيً،
إندونيسياًً،اليابانًً،الفلبينً ً،جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياًً،تركياً
جمهوريةًكوريا ً

توفير المساعدة
القانونية المجانية

بوتسواناً،بوركيناًفاسوً،
غاناً،موريشيوسً،
المغربً،تونسً ً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالً،
هندوراسً،المكسيكً،
باراغوايً،الوالياتً
المتحدةًً،أوروغوايً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجي ً،أرمينياً،أذربيجانً،
إندونيسياً،اليابانً،الفلبين ً،بلغارياً،كرواتياً،هنغارياً،
إيطالياً،جمهوريةً
جمهوريةًكوريا ً
مولدوفاً،سلوفينياً،تركياً

إجراءات مجانية

بوتسواناً،غاناً،
موريشيوسًً،المغربًً،
السنغالًً،تونسً ً

كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،باراغوايً،
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،أرمينياًً،أذربيجانً،
كرواتياً،سلوفينياً
إندونيسياًً،الفلبينً

وضع مؤشرات
العمل الجبري

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً كولومبياً،كوباً،
الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالًً،
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً،الوالياتً
المتحدةًً،جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

إتاحة سبل االنتصاف
والتعويض

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،موريشيوسًً،
المغربً،تونسً ً

أسترالياً،فيجيًً،ميانمارً

كولومبياً،كوباً،اكوادور ً،أسترالياً،برونيً ً
دارًالسالمًً،فيجيً،
غواتيماالًً،هندوراسًً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً،الوالياتًالمتحدةً جمهوريةًكوريا

أوروبا

سلوفينياً

أرمينياًً،أذربيجانً،
بلغارياً،كرواتياًً،إيطالياً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياً
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أفريقيا

األمريكتان

بوتسواناً،بوركيناًفاسوً ً،كولومبياً،كوباً،
بناء قدرات السلطات
غاناً،كينياًً،موريشيوس ً،الجمهوريةًالدومينيكيةً،
المختصة وتحسين
المغربً،السنغالًً،تونسً ً اكوادورً،غواتيماالًً،
مواردها ،مثل تفتيش
هندوراسًً،باراغوايً،
العمل وإنفاذ القانون
ترينيدادًوتوباغوً،
وخدمات االدعاء والقضاة
الوالياتًالمتحدةًً،
أوروغوايً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً
إدراج بند يمنع السلطات
من مقاضاة الضحايا
بسبب فعل أجبروا على
ارتكابه
إنزال عقوبات مثل
مصادرة األمالك
والمسؤولية الجنائية ضد
األشخاص االعتباريين

-6

بوتسواناً،غاناً،المغربً ً،كولومبياً،اكوادورً،
غواتيماالًً،المكسيكً،
السنغالً ً
ترينيدادًوتوباغوً،
الوالياتًالمتحدةً
بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،المغربً ً

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

أسترالياً،برونيً ً
دارًالسالمًً،فيجيً،
إندونيسياًً،اليابانًً،
ميانمارً،الفلبينً

أرمينياًً،أذربيجانً،
بلغارياً،إيطالياًً،سلوفينياًً،
تركيا

أسترالياً،برونيً ً
دارًالسالمًً،إندونيسياًً،
ميانمارً،الفلبينً

بلغارياً،جمهوريةً
مولدوفاً،سلوفينياً

كولومبياً،كوباً،غواتيماال ً،أسترالياً،فيجيًً،إندونيسياً ً،بلغارياً،كرواتياًً،سلوفينياً
ميانمارً،جمهوريةًكورياً
هندوراسًً،ترينيدادً
وتوباغوً،الوالياتًالمتحدةً

التعاون والمبادرات الدولية
ىًأنهاًتتعاونًمعًالمنظماتًالدولي ًةًواإلقليميةًلمكافحةًالعم ًلً
نًالحكوماتًالمقدمةًللتقاريرًإل ً
 .56أشارتًالغالبي ًةًالعظمىًم ً
الجبريًأوًاإللزاميً.
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التحديات
.57

يردًفيًالجدولًً4وفيًالشكلًً11موجزًللتحدياتًالتيًأبلغتًعنهاًالدولًاألعضاءًفيماًيتعلقًبالبروتوكول.

 الجدول  :4التحديات المبلغ عنها فيما يتعلق ببروتوكول عام  ،2014حسب اإلقليم والبلد
أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

نقص الوعي

بوتسواناً،غاناً،سيشلً،
تونسً

اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،المكسيكً

إندونيسياًً،منغولياً

بلغارياً،كرواتياًً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
سلوفينياًً،تركياً

نقص المعلومات
والبيانات

كولومبياً،اكوادورً،
بوتسواناً،غاناً،كينياً،
المغربً،السنغالًً،سيشلً ً،غواتيماالًً،هندوراسًً،
المكسيكً،باراغوايً
تونسً

فيجيً،إندونيسياً،
جمهوريةًكوريا

بلغارياً،تركياً

القيم االجتماعية
والتقاليد الثقافية

بننً،بوتسواناًً،غاناً

اكوادورً،غواتيماالً

إندونيسياًً،ميانمار

بلغارياً ً

الظروف االجتماعية
واالقتصادية

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،السنغالًً،تونسً

كولومبياً،اكوادورً،
غواتيماالًً،المكسيكً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

منغولياً،ميانمارً،الفلبينً

بلغارياً،جمهوريةً
مولدوفاً،تركياً

الوضع السياسي

بوتسواناً ً

اكوادورً،غواتيماالً ًً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

منغولياً،الفلبينً ً

أوجه القصور في
اإلطار التشريعي

بوتسواناً،غاناً،كينياً،
موريشيوسًً،تونسً

اكوادورً،غواتيماالً
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نقص الموارد في اإلطار
المؤسسي

أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،موريشيوسًً،تونسً

كولومبياً،اكوادورً،
هندوراسًً،باراغوايً

فيجيً،إندونيسياً،منغولياًً،
ميانمارً،جمهوريةًكورياً

اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،المكسيكً

فيجيً،إندونيسياً

بلغارياً ً

كولومبياً،اكوادورً،
غواتيماالًً،هندوراسً

إندونيسياً ً

بلغارياً،تركياً

التحديات المرتبطة بعملية بوتسواناً،غاناً،كينياً
توظيف وتعيين العمال
بوتسواناً ً

التحديات المرتبطة
بسياسات الهجرة
انعدام الحوار االجتماعي
بشأن المبدأ المعني

هندوراسً ً

نقص الموارد لدى
منظمات أصحاب العمل

هندوراسً ً

أوروبا

برونيًدارًالسالمً،
منغولياً،ميانمارً
برونيًدارًالسالمً،
ميانمار

نقص الموارد لدى
منظمات العمال

 الشكل  :11عدد الدول األعضاء التي أبلغت عن وجود تحديات فيما يتعلق ببروتوكول عام 2014
20

10

15

0

5

نقصًالمعلوماتًوالبيانات

18

الظروفًاالجتماعيةًواالقتصادية

16

نقصًالوعي

15

نقصًالمواردًفيًاإلطارًالمؤسسي

14

التحدياتًالمرتبطةًبعمليةًتوظيفًوتعيينًالعمال

10

القيمًاالجتماعيةًوالتقاليدًالثقافية

8

7

أوجهًالقصورًفيًاإلطارًالتشريعي

7

تحدياتًأخرى
الوضعًالسياسي

6

انعدامًالحوارًاالجتماعيًبشأنًالمبدأًالمعني

5

نقصًالمواردًلدىًمنظماتًأصحابًالعمل

4

التحدياتًالمرتبطةًبسياساتًالهجرة

3

نقصًالمواردًلدىًمنظماتًالعمل

2

عددًالدول

ً
ً
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طلبات الحصول على المساعدة التقنية
 .58بغية ًالتغلب ًعلى ًالتحديات ًالمذكورة ًأعاله ًوالمطروحة ًأمام ًالجهود ًالتي ًتبذلها ًالدول ًلمكافح ًة ًاالتجار ًباألشخاصً،
ىًالمساعدةًالتقنيةًمنًمنظمةًالعملًالدوليةً،علىًالنحوًالموجزًفيًالجدولً.ً5
أعربًعددًمنًالدولًعنًالحاجةًإل ً
 الجدول  :5احتياجات المساعدة التقنية ،حسب اإلقليم والبلد
أفريقيا
أنشطة استثارة الوعي
والتعبئة

األمريكتان

غاناً،كينياًً،موريشيوس ً،كولومبياً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،اكوادورً،
السنغالًً،سيشلًً،تونسً
غواتيماالًً،المكسيكً،
ترينيدادًوتوباغوً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً
كولومبياً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،اكوادورً،
غواتيماالًً،المكسيكً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً ً

جمع وتحليل البيانات
والمعلومات

بننً،بوتسواناًً،غاناًً،
كينياًً،السنغالًً،سيشلً،
تونسً ً

إرشادات بشأن وضع
السياسات وخطط العمل
الوطنية

الجمهوريةًالدومينيكيةً،
بننً،بوتسواناًً،غاناًً،
كينياًً،المغربًً،السنغالً ً،اكوادورً،باراغوايً،
ترينيدادًوتوباغوً،
سيشلًً،تونسً ً
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
إندونيسياًً،منغولياً،
سلوفاكياً
ميانمارً،الفلبينً

بلغارياً،إيطالياًً،جمهوريةً
برونيًدارًالسالمً،
الصينًً،فيجيً،إندونيسيا ً،مولدوفاً،سلوفاكياً
منغولياً،ميانمارً،
باكستانً،الفلبينً ً
برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،بلغارياً،جورجياًً،إيطالياً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
إندونيسياًً،منغولياً،
سلوفاكياً
ميانمارً،الفلبينً

تعزيز اإلطار القانوني

بوتسواناً،غاناً،كينياً،
السنغالًً،سيشلًً،تونسً ً

كولومبياً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،اكوادورً،
غواتيماالًً،المكسيكً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً ً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،إيطالياً،سلوفاكياً ً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

بناء قدرات السلطات
المختصة

بننً،بوتسواناًً،بوركيناً
فاسوً،غاناً،كينياً،
السنغالًً،سيشلًً،تونسً

كولومبياً،الجمهوريةً
الدومينيكيةًً،اكوادورً،
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،إيطالياً،سلوفاكياً ً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،باكستانًً،الفلبينً

التنسيق فيما بين
المؤسسات

بننً،بوتسواناًً،بوركيناً
فاسوً،غاناً،كينياً،
السنغالًً،سيشلًً،تونسً ً

الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،هندوراسًً،
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً

بلغارياً،جورجياًً،إيطالياً،
برونيًدارًالسالمً،
الصينًً،فيجيً،إندونيسيا ً،سلوفاكياً
منغولياً،ميانمارً،الفلبينً

بوتسواناً،غاناً،كينياً،
تشجيع ممارسات
التوظيف والتعيين العادلة السنغالًً،سيشلًً،تونسً ً

الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،هندوراسًً،
المكسيكً،باراغوايًً،
ترينيدادًوتوباغوً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً
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أفريقيا

األمريكتان

آسيا والمحيط الهادئ

تعزيز سياسات الهجرة
العادلة

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،كينياًً،السنغالًً،
سيشلًً،تونسً ً

الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،المكسيكً،
ترينيدادًوتوباغوً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،
جمهوريةًمولدوفاًً،
إندونيسياًً،منغولياً،
سلوفاكياً
ميانمارً،الفلبينً

برامج التدريب المهني
واستحداث الوظائف
وتوليد الدخل لصالح
مجموعات السكان
المعرضين للخطر

بوتسواناً،بوركيناًفاسوًً،
غاناً،كينياًً،السنغالًً،
سيشلًً،تونسً ً

اكوادورً،غواتيماالًً،
ترينيدادًوتوباغوً،
جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،بلغارياً،إيطالياًً،جمهوريةً
مولدوفاً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

إرساء ضمانات أساسية
للضمان االجتماعي

بننً،غاناً،كينياًً،السنغالً ً،الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،هندوراسًً،
سيشلًً،تونسً
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،هندوراسًً،
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

بننً،بوتسواناًً،غاناًً،
كينياًً،السنغالًً،سيشلً،
تونسً ً

اكوادورً،غواتيماالًً،
هندوراسًً،المكسيكًً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،إيطالياً،جمهوريةً
مولدوفاً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

بننً،بوتسواناًً،غاناًً،
تعزيز الحرية النقابية
كينياًً،السنغالًً،سيشلً،
والمفاوضة الجماعية
لتمكين العمال المعرضين تونسً ً
للخطر من االنضمام إلى
منظمات العمال

اكوادورً،هندوراسًً،
باراغوايً،ترينيدادً
وتوباغوً

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،جورجياً،إيطالياًً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

اإلرشاد بشأن دعم العناية بننً،بوتسواناًً،غاناًً،
كينياًً،السنغالًً،سيشلً،
الواجبة
تونسً ً

بناء قدرات منظمات
أصحاب العمل ومنظمات
العمال

تبادل الخبرات بين البلدان بننً،غاناً،كينياًً،السنغالً ً،الجمهوريةًالدومينيكيةً،
اكوادورً،غواتيماالًً،
واألقاليم؛ التعاون الدولي سيشلًً،تونسً ً
المكسيكً،ترينيدادً
وتوباغوً،جمهوريةً
فنزويالًالبوليفاريةً

-9

أوروبا

برونيًدارًالسالمً،فيجيً ً،بلغارياً،إيطالياًً،سلوفاكياً
إندونيسياًً،منغولياً،
ميانمارً،الفلبينً

مشاريع التعاون اإلنمائي والمساعدة المقدمة ()2021-2020
 .59قدًتتضمنًالمعلوماتًالواردةًأدناهًالتيًتشيرًعلىًنحوًخاصًإلىًالبروتوكولً،بلداناًًلمًتصدقًعلىًاالتفاقيةًرقمًً29
وً/أوًاالتفاقيةًرقمً.ً105
ً
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المشاريع
نًمشاريعًوزارًةًالعملًاألمريكيةً(العالميةًأوًالخاص ًةًببلدًمحدد ً)ًبلداناًًل ًمًتصدقًبعدًعلىًالبروتوكولً،
 .60تشملًالعديدًم ً
نً
كجزء ًمن ًالتركيز ًالذي ًقد ًيكون ًأوسع ًنطاقاً ًومرتبطاً ًفي ًالكثير ًمن ًاألحيان ًبعمل ًاألطفالً "ً 1"ً ً :المشروع ًبعنوا ً
نًًأجلًًتسريعًًوتيرةًًالعملًًض ًدًًعم ًلًًاألطفالًًوالعملًًالجبري ً"ً ً
ً"التدابيرًًواستثارةًًالوعيًًوالمشاركةًًالسياسيةًًم ً
(ً )2022-2017يشمل ًفيجي ًوالهند واألردن ًوالجبل األسود والمغرب ًوصربيا ًوتيمور ً -ليشتي؛ ً ً"ً "ً 2موريشيوسً
مشمولةًًبمشروعًً"منًًاألدلةًًإلىًًالعملًً:زيادةًًأثرًًالبحوثًًبغيةًًحشدًًالجهودًًضدًًالعملًًالجبريًًفيًًموريشيوسً
قً
واألرجنتين ً"ً()2022-2019؛ًً"ً"ً 3مشروعً"تعزيزًقدرةًالحكوماتًعلىًالتصديًلعملًاألطفالًوالعملًالجبريًوخر ً
ظروفًالعملًالمقبولة ً"ً(ً)2022-2020يستهدفًكينيا؛ً ً"ً"ً 4مشروعً"منًالبحثًإلىًالممارسةً:استخدامًالمعارفًمنً
يًًالقضاءًًعلى ًعمل ًاألطفالًًوالعم ًلًًالجبري ً"ًً(ًً)ً 2021-2018يشملًًالمكسيكً
أجلًًتسريعًًوتيرةًًالتقد ًمًًالمحرزًًف ً
ونيبال؛ً ً"ً"ً 5يستهدفًنيبالًأيضاًًمشروعًالجسر"ً،منًالبروتوكولًإلىًالممارسةً:مدًجسرًللعملًالعالميًبشأنًالعم ًلً
يًيشملًماليزياًأيضا.
الجبري ً"ً(ً،)2022-2015الذ ً
نً
 .61ودعمت ًمنظمة ًالعمل ًالدولي ًة ًفي ًإطار ًمشروع ًالجسر ًحكوم ًة ًماليزيا ًوالشركاء ًاالجتماعيين ًمن ًأج ًل ًتنفيذ ًعدد ًم ً
ىًتعزيز ًاالمتثال ًلاللتزامات ًالدولية ًبشأن ًالعمل ًالجبري ًواالتجار ًباألشخاصً .وفي ًعام ًً،ً2021
المبادرات ًالهادفة ًإل ً
ي ًللفترًةً
ن ًالعم ًل ًالجبر ً
اعتُمدت ًالخط ًة ًالوطنية ًبشأن ًاالتجار ًباألشخاص ًللفترة ًً 2025-2021والخط ًة ًالوطنية ًبشأ ً
يًًواالتجارً
نًًتوفرانًًأطرًًعملًًللجهودًًالوطنيةًًالمبذولةًًمنًًأجلًًالقضاءًًعلىًًالعملًًالجبر ً
ًً،2025-2021اللتا ً
باألشخاص ًفي ًماليزياً .وفي ًكانون ًاألولً /ديسمبر ًً ،2021أقرًالبرلمان ًالماليزيًالتعديل ًعلى ًقانون ًمكافحة ًاالتجارً
ى ًنحو ًأوثق ًم ًع ًبروتوكول ًباليرموً ًً.
باألشخاص ًومكافحة ًتهريب ًالمهاجرينً ،الذي ًيوائم ًتعريف ًاالتجار ًبالبشر ًعل ً
فً
كماًأعلنتًحكومةًماليزياًعنًنيتهاًالتصديقًعلىًالبروتوكولً،وكذلكًتأييدهاًأنًتصبحًماليزياًبلداًًرائداًًفيًالتحال ً
ً.7-8
يًسالس ًلًقي ًمً
 .62ويشملًمشروعًاالتحادًاألوروبيًللتعاونًاإلنمائيًبعنوانً"القضاءًعلىًعم ًلًاألطفالًوالعملًالجبريًف ً
ن ًل ًم ًيصدقًاً
صناعة ًالمالبس ًً -نهج ًمتكامل ً(مشروع ًالقطن ًالنظيف) ً" ً(ً )2022-2018بوركينا فاسو ًوباكستان ًاللذي ً
بعد ًعلى ًالبروتوكولً .وفي ًباكستانً ،وفي ًظل ًمشروع ًاالتحادً ًاألوروبي ًللتعاون ًاإلنمائي ًبعنوان ً"التجارة ًمن ًأج ًلً
العملًالالئق"ً،جرىًتوفيرًالمساعدةًالتقنيةًلوزارةًالمغتربينًالباكستانيينًوتنميةًالمواردًالبشريةًبغيةًإجراءًتحليالتًً
للثغراتًفيماًيتعلقًبالبروتوكول.
ن ً"منعً ًعمل ًالرق ًوعم ًل ًاألطفال ًوالتصدي ًلهما ًفي ًميناسً
 .63وفي ًالبرازيلً ،يجدر ًالتذكير ًبالمشروع ًالذي ًيحمل ًعنوا ً
جيرايس ً"ً(ً،)2023-2020بتمويلًمنًمكتبًالمدعيًالعماليًاالتحادي.
يً
نًًأج ًلًًاستحداثًًالوظائفًًف ً
 .64وفيًًجورجياًً،وضمنًًإطارًًمشروعًًالتعاونًًاإلنمائيًًبعنوانًً"أسواقًًعملًًشاملةًًم ً
ىً
جورجيا ً"ًالذيًتمولهًالدانمركً،أطلقتًمنظمةًالعملًالدوليةًعامًً2021تقييمًأثرًتنظيميًبشأنًالتصديقًالمحتملًعل ً
البروتوكولً.
التدريب وأشكال المساعدة األخرى
 .65في ًنيبالً ،دعم ًمشروع ًالجسر ًالبرنامج ًالحكومي ًإلعادة ًتأهيل ًالعمال ًالمستعبدين ًسابقاً .وأبرم ًالمشروع ًشراكة ًمعً
حكومة ًنيبال ًوالشركاء ًاالجتماعيين ًونقابات ًالعمال ًالمستعبدين ًسابقاً ًبغية ًتوفير ًالتدريب ًالمهني ًلصالح ًً 800عام ًلً
منهمً.
 .66وفيًإطارًمتابعةًاالستنتاجاتًالتيًأصدرتهاًلجن ًةًالمؤتمرًالمعنيةًًبتطبيقًالمعاييرًفيًً2021بشأنًتطبيقًتركمانستانً
لالتفاقيةًرقمًً،105أجريًاستعراضًللتشريعًالوطنيًإزاءًصكوكًمنظمةًالعملًالدوليةًبشأنًالعملًالجبريً،بماًفيً
ذلكًالبروتوكولً.وكانًمنًالمزمعًإنهاءًاالستعراضًفيًشباطً/فبرايرً.ً2022
ئً
 .67وفيًعامًً،2021شاركتًأفغانستانًوالصين وجمهورية إيران اإلسالمية وميانمارًفيًاألكاديميةًبشأنًالحقوقًوالمباد ً
األساسيةًفيًالعملً،التيًنظمهاًمركزًتورينوًللتدريبًوتناولتًمسألةًالعملًالجبريً.
ً
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جيم  -القضاء الفعلي على عمل األطفال
-1

التصديقات
عضواًل ًمًتصدقًبعدًعلىًاالتفاقي ًةً
ً
نًالًيزا ًلًماًمجموعهًً14دول ًةً
يًحي ً
 .68حققتًاالتفاقيةًرقمًً182تصديقاًًعالمياًًشامالً،ف ً
رقمًً.138ولمًتس َجلًأي ًةًتصديقاتًجديدةًعلىًاالتفاقيةًرق ًمًً138منذًً31كانونًالثانيً/ينايرً.ً2021
 الشكل  :12عدد الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية رقم  ،138حسب اإلقليم
(حتىًً31كانونًالثانيً/ينايرً)ً 2022
16
14

14
12
10

10
8

6
4
2

2

األمريكتان

أفريقيا

2
0

المجموع

آسياًوالمحيطًالهادئ

االتفاقيةًرقمً

ئً
ىًاالتفاقيتينً.ويضمًإقليمًآسياًوالمحيطًالهاد ً
نًأوروباًوالدولًالعربيةًعل ً
تًجميعًبلدا ً
 .69وعلىًالمستوىًاإلقليميً،صدق ً
أكبرًعددًمنًالدولًالتيًل ًمًتصدقًعلىًاالتفاقيةًرق ًمً.ً138
 .70وفيًأفريقياً،لمًتصدقًليبيريا والصومالًعلىًاالتفاقيةًرقمً.138
 .71وفيًاألمريكتينً،لمًتصدقًسانت لوسيا والوالياتًالمتحدة علىًاالتفاقيةًرقمً.ً138
 .72وفي ًآسياًًوالمحيط ًالهادئًً،لمًًتصدق ًأسترالياًًوبنغالديشًًوجزر كوكًًوجمهورية إيران اإلسالمية وجزر مارشال
ونيوزيلنداًوجمهورية باالو وتيمور  -ليشتيًومملكة تونغا وتوفالوًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً138
 .73وقدًبلغًمعدلًتقديمًالتقاريرًعنًاالتفاقيةًرقمًً138نسبةًً43فيًالمائةً،بالمقارنةًمعًً34فيًالمائةًعامًً.2019وخال ًلً
الفترةًقيدًاالستعراضً،قدمتًستًدولًأعضاءً(أستراليا وبنغالديشًوجزر كوكًوجمهورية إيران اإلسالمية ونيوزيلندا
نًنيتهاًً
والواليات المتحدة)ًتقاريرًعنًاالتفاقيةًرقمًً.ً138وأعربتًأسترالياًوبنغالديشًوجمهورية إيران اإلسالمية ع ً
التصديق ًعلى ًاالتفاقيةً ،في ًحين ًأفادت ًجزر كوك ًونيوزيلندا بأنً ًالتصديق ًعليها ًأمرً ًمستبعدً .ولم ًتُفصح ًالواليات
المتحدة عنًنواياهاًفيماًيتعلقًبالتصديقًعلىًاالتفاقيةً(انظرًالشكلًً.)13
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المجموع

آسياًوالمحيطًالهادئ
الًإشارةًبشأنًذلك

أمرًمستبعد

األمريكتان
أمرًمرجحً

 .74وتؤكد ًحكومة ًأستراليا ًعلى ًأنها ًتنظر ًرسمياً ًفي ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقية ًرقم ًً ،138وتواصل ًالتماس ًالمشورة ًبشأنًً
يًوالقوانينًالخاصةًبك ًلًقطاعًعلىًحدًةًوالتشريعًبشأنً
تفاعلًقوانينًالصح ًةًوالسالم ًةًفيًالعم ًلًوقوانينًالتعليمًاإللزام ً
عمالةًاألطفالً،بغيةًضمانًامتثالًجميعًاالختصاصاتًالقضائي ًةًلالتفاقيةًامتثاالًًكامال.
 .75وأشارتًحكومةًجزر كوك إلىًوجودًنقصًفيًالمواردًوالقدراتًوغيابًالحافزًالسياسيًأوًاالجتماعيًمنًأجلًاإلقدا ًمً
ىًاالتفاقيةًرقمً.ً138
علىًالتصديقًعل ً
نً
ىًلس ً
نًعد ًمًوجودًح ًدًأدن ً
 .76وأبقتًحكومةًنيوزيلنداًعلىًموقفهاًبشأنًاالتفاقيةًرقمًً.ً138وهيًترىًأنهًعلىًالرغمًم ً
ي ًالعم ًلً
ن ًسن ًالدخو ًل ًف ً
ن ًحدوداً ًمناسبة ًبشأ ً
ي ًنيوزيلنداً ،إال ًأنً ًالتشريع ًواإلطار ًالسياسي ًالحاليين ًيوفرا ً
االستخدام ًف ً
والعملًاآلمنً.

-2

األنشطة الترويجية
 .77أشارتًًحكوماتًًًأسترالياًًوبنغالديشًًوجمهورية إيران اإلسالميةًًونيوزيلندا والواليات المتحدةًًإلىًًتنفيذًًأنشطةً
الستثارةًالوعيًفيًبلدانها.
 .78وأكدتًحكومةًالواليات المتحدةًأنًإدارةًاألجورًوساعاتًالعملًالتابعةًلوزارةًالعملًوإدارةًالسالمةًوالصحةًالمهنيتينًً
تستمران ًفي ًتنظيم ًاألنشطة ًبشأن ًاستثارة ًالوعيً .وأشارت ًإلىًأنه ًفي ًنيسانً /أبريل ًوأيارًً/مايو ًً ،2021قامت ًإدارًةً
األجورًوساعاتًالعملًوإدارةًالسالمةًوالصحةًالمهنيتينًبرعايةًحوارًوطنيًعلىًشبكةًاالنترنتً،يهدفًإلىًاستثارًةً
نً
ى ًتزويد ًاألحداث ًالعاملي ً
ن ًأفضل ًالممارسات ًواالستراتيجيات ًالهادفة ًإل ً
األفكار ًمن ًمختلف ًأصحاب ًالمصلحة ًبشأ ً
بمعلومات ًهامة ًبشأن ًالشواغ ًل ًالمتعلقة ًبالعملً .وبين ًتموزً /يوليه ًً 2019وأيارً /مايو ًً ،2021نظمت ًإدارة ًالسالم ًةً
والصحةًالمهنيتينًماًيزيدًعنًً8600نشاطًبشأنًالتوعيةً1000ً،منهاًكانًموجهاًًإلىًالعمالًالشبابً،ووفرتًالتدريبًً
حًً2,152,534عامالًًبشأنًاشتراطاتًالسالمةًوالصحةًعنًطريقًبرامجهاًالتعليميةًالمتنوعة.
لصال ً
ً
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التطورات السياسية والقانونية
 .79أشارتًحكومةًأسترالياًإلىًأنهًفيًنيسانً/أبريلًً،2020أطلقتًحكومةًجنوبًأسترالياًخطةًعملًبشأنًتحقيقًًمستقبلً
ىً
ن ًً 4مجاالت ًذات ًأولويةً .ويرك ًز ًالمجا ًل ًاألو ًل ًعل ً
متين ًلشباب ًجنوب ًأستراليا ًللفترة ًً ،2022-2020التي ًتتضم ً
نًأجل ًإتمام ًتعليمهم ًواالنتقال ًإلى ًتعليم ًوتدريب ًمتقدمينًً،
ضمان ًحصو ًلًالشباب ًعلى ًالدعم ًوالمهارات ًالضرورية ًم ً
أوًإلىًالعمالةً.وعلىًالرغمًمنًعدمًوجودًتشريعًفيًجنوبًأسترالياًينصًعلىًحدًًأدنىًمقبولًعموماًًلسنًالعمالةًً،
إالًأنًًقانونًالتعليمًوخدماتًاألطفالًلعامًً2019يض ًعًحداًًفعاالًًلحجمًالعمالةًوأثرهاًعلىًاألطفال.
 .80وسلطتًحكومةًجمهورية إيران اإلسالميةًالضوءًعلىًالقانونًالذيًأُق ًرًمؤخراًًمنًأجلًحمايةًاألطفالًوالمراهقين ًً،
يً
والًسيماًالمادةًً15منهًالتيًتنصًعلىًأنًًأيًشخصًيستخدمًاألطفالًوالمراهقينًمنًأجلًتحقيقًمنفعةًاقتصاديةًف ً
يً
ن ًالدرج ًة ًالسادس ًة ًبموجب ًالقانون ًالجزائ ً
مخالفة ًلقانون ًالعملً ،سيحكم ًعليه ًعمالً ًبالمادًة ًً 2من ًالقانونً ،بالسجن ًم ً
اإلسالميً،باإلضافةًإلىًالعقوباتًالمشارًإليهاًفيًقانونًالعملً.
 .81وأشارت ًحكومة ًنيوزيلندا ًإلى ًأنً ًحزب ًالعمال ًتعهد ًفي ًبيانه ًاالنتخابي ًعام ًً 2020برفع ًحد ًسن ًمزاولة ًاألعما ًلً
الخطرة ًمن ًً 15إلى ًً 16سنةً ،بغية ًمواءمته ًمع ًسن ًمغادرة ًالمدرسةً .غير ًأنً ًاألعمال ًالمضطلع ًبها ًفي ًهذا ًالصد ًدً
شهدتًبعضًالتأخيرًالسيماًبسببًجائحةًكوفيد.19-

-4

التحديات
 .82أشارت ًحكومة ًبنغالديش ًإلى ًالوضع ًاالجتماعي ًواالقتصادي ًوالنقص ًفي ًتوعية ًاألسر ًالفقيرةً ،باإلضافة ًإلى ًهيمنةً
االقتصادًغيرًالمنظمً.
ي ًتواجهها ًاألسر ًبسبب ًالعقوبات ًأحادي ًةً
ى ًتفاق ًم ًالمشاكل ًاالقتصادية ًالت ً
 .83وأشارت ًحكومة ًجمهورية إيران اإلسالمية ًإل ً
الجانبًالتيًتزيدًمنًخطرًعم ًلًاألطفال.
 .84وأكدت ًالواليات المتحدة أنً ًهناك ًحاجة ًمستمرة ًلتثقيف ًاألطفالً ًواألهل ًوأصحاب ًالعمل ًبشأن ًمخاطر ًعمل ًاألطفا ًلً
وتدابيرًالحمايةًالمطبقة.

-5

طلبات الحصول على المساعدة التقنية
نً
يًتوسيع ًنطاق ًبرنامج ًالحكومة ًبشأ ً
ىًأن ًهًسيكون ًمن ًالمجد ً
ىًالتحدياتً،أشارت ًحكومة ًبنغالديش ًإل ً
 .85بغية ًالتغلب ًعل ً
المساعدةًالتقنيةًليشملًجميعًالمناطقًالجغرافيةًً.وأثارتًحكومةًجزر كوكًمسألةًنقصًالبحوثًوجمعًالبياناتًوطلبتً
حكومةًجمهورية إيران اإلسالميةًالمساعدةًالتقنيةًمنًمنظمةًالعملًالدوليةًبغيةًتعزيزًالتنسيقًوالقدراتً.

-6

التعاون اإلنمائي والمساعدة المقدمة ()2021-2020

المشاريع
 .86نُفذتًًأنشطةًًتهدفًًإلىًًجعلًًبنغالديشًًتصدقًًعلىًًاالتفاقيةًًرقمًًًً،138فيًًإطارًًبرنامجًًعملًًاألطفالًًفيًًآسيًاً ً
أنً
(ًً)2023-2019بتمويلًًمنًًمكتبًًالكومنولثًًاألجنبيًًوالتنميةًًفيًًالمملكةًًالمتحدةًًوإدارةًًالتنميةًًالدوليةًً.كماًً ً
مشروع ًاالتحاد ًاألوروبي ًللتعاون ًاإلنمائي ًبعنوان ً"التجارة ًمن ًأجل ًالعمل ًالالئق ً" ًسيؤدي ًدوراً ًمحورياً ًفي ًاتساقً
التشريعًالوطنيًمعًالمعاييرًالدوليةً،بماًفيًذلكًاالتفاقيةًرقمً.ً138
 .87ويتضمنًمشروعًوزارةًالعملًاألمريكيةًبعنوانً"التدابيرًواستثارةًالوعيًوالمشاركةًالسياسيةًمنًأجلًتسريعًوتيرةًً
ى ًتصديق ًتيمور  -ليشتي على ًاالتفاقي ًةً
العمل ًض ًد ًعمل ًاألطفال ًوالعمل ًالجبري ً(ً ،)2022-2017أنشطة ًتهدف ًإل ً
رقمً.ً138
 .88وكان ًالمشروع ًالمعنون ً"تعزيزً ًالقدرات ًالمؤسسية ًفي ًليبيريا ًمن ًأج ًل ًالتصديق ًعلى ًمعايير ًالعمل ًالدولي ًة ًوتوطينهًاً
وتقديمًالتقاريرًًعنها"ًبتمويلًمنًالحسابًالتكميليًللميزانيةًالعاديةًللفترةًً،2021-ً 2020قدًأدىًدوراًًكبيراًًفيًتعزيزً
ىًاالتفاقيةًرقمًً138مفضياًًإلىًموافقةًالبرلمانًعليها.
التصديقًعل ً
أنشطة التدريب
 .89في ًعا ًم ًً ،2021شاركت ًتيمور  -ليشتي ًفي ًاألكاديمية ًبشأن ًالمبادئ ًوالحقوق ًاألساسية ًفي ًالعمل ًالتي ًنظمها ًمركزً
تورينوًللتدريبًوالتيًتناولتًمسألةًعم ًلًاألطفالً.
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التصديقات
 .90لمًتُسجلًأيةًتصديقاتًجديدةًعلىًاالتفاقيتينًرقمًً100ورقمًً111خال ًلًالدورةًالحالي ًةًلتقديمًالتقاريرً.وفيًالمجموعًً،
ال ًيزال ًهناك ًً 17بلداً ًلم ًيصدق ًبعد ًعلى ًإحدى ًهاتين ًاالتفاقيتين ًأو ًعليهما ًمعاً .ولم ًيصدق ًماً ًمجموعه ًً 14بلداً ًبعدًً
علىًاالتفاقيةًرق ًمًً100وً12بلداًًآخرًعلىًاالتفاقيةًرقمً(ً111انظرًالشكلً.ً)14
 الشكل  :14عدد الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية رقم  100و/أو االتفاقية رقم  ،111حسب اإلقليم
(حتىًً31كانونًالثانيً/ينايرً)ً 2022
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أوروبا

آسياًوالمحيطًالهادئ
االتفاقيةًرقمً

الدولًالعربية

األمريكتان

أفريقياً

االتفاقيةًرقمً

يًأوروباًعلىًهاتينًاالتفاقيتينً.ويضمًإقليمًآسياًوالمحيطًالهادئًأكب ًرً
تًجميعًالبلدانًف ً
 .91وعلىًالمستوىًاإلقليميً،صدق ً
ى ًهاتين ًاالتفاقيتين ًأو ًعليهما ًمعاً ،تليه ًالدو ًل ًالعربية ًوإقليمً
ن ًالبلدان ًالمقدمة ًللتقارير ًالتي ًلم ًتصدق ًعلى ًإحد ً
عدد ًم ً
أفريقياًوإقليمًاألمريكتينً.
 .92وفيًإقليمًأفريقياً،لمًتصدقًليبيرياًوالصومالًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً100
 .93وفيًإقليمًاألمريكتينً،لمًتصدقًالواليات المتحدةًعلىًاالتفاقيةًرقمًً100والًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً111
ىًاالتفاقية ًرق ًمًً ،111ول ًمًتصدق ًالبحرينً
 .94وفي ًمنطقة ًالدو ًلًالعربيةً ،لم ًتصدق ًعُمانًعلىًاالتفاقية ًرقمًً 100وال ًعل ً
والكويتًوقطرًعلىًاالتفاقيةًرق ًمً.ً100
 .95وفي ًإقليم ًآسيًا ًوالمحيط ًالهادئ ًً ،ل ًم ًتصدق ًبروني دار السالم ًوجزر كوك وجزر مارشال وميانمار ًوجمهورية باالو
ومملكة تونغاًوتوفالوًعلىًأيًمنًاالتفاقيتينً،ولمًتصدقًاليابانًوماليزياًوسنغافورةًعلىًاالتفاقيةًرقمً.ً111
نً
ن ًاالتفاقية ًرق ًم ًً 100نسبة ًً 43في ًالمائة ًً ،على ًغرا ًر ًعا ًم ًً .2019وقدمت ًست ًة ًبلدا ً
 .96وقد ًبلغ ًمعد ًل ًتقديم ًالتقارير ًع ً
(البحرين وبرونيًدار السالمًوجزر كوك وميانمار وعُمان والواليات المتحدة) تقاريرًعنًاالتفاقيةًرقمًً.100وذكرتً
بأنً
يًحينًأفادتًالبحرين وبروني دار السالم وجزر كوك وميانمار ً
أمرًمحتملً،ف ً
ىًهذًهًاالتفاقيةً ً
أنًالتصديقًعل ً
عُمان ً
التصديق ًعليها ًأمرً ًمستبعدً .ولم ًتُعرب ًالواليات ًالمتحدة عن ًنواياها ًفيما ًيتعلق ًبالتصديق ًعلى ًهذه ًاالتفاقية ً(انظ ًرً
الشكلً.ً)15
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آسياًوالمحيطًالهادئ

المجموع

الًإشارةًبشأنًذلك

الدولًالعربية
أمرًمستبعد

األمريكتان

أمرًمرجحً

ً

تً
يًالمائ ًةًعامًً.ً2019وقدم ً
يًالمائةً ،بالمقارنة ًمعًً 34ف ً
نًاالتفاقية ًرقمًً 111نسب ًةًً 58ف ً
 .97وبلغ ًمعدل ًتقديم ًالتقارير ًع ً
سبعًدولًأعضاءً(بروني دار السالم وجزر كوك واليابان وميانمار وعُمان وسنغافورة والواليات المتحدة)ًتقاريرًعنً
ن ًأشارت ًبروني دار السالم وجزر كوك
االتفاقية ًرقم ًً .111وأعربت ًعُمان عن ًنيتها ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقيةً ،في ًحي ً
وميانمار وسنغافورة إلى ًأنً ًالتصديق ًعليها ًأمرً ًمستبعدً .ولم ًتُعرب ًاليابان والواليات المتحدة عن ًنواياها ًفيما ًيتعلقً
بالتصديقًعلىًهذهًاالتفاقيةً(انظرًالشكلً.ً)16
 الشكل  :16نوايا التصديق على االتفاقية رقم  ،111عدد الدول األعضاء حسب اإلقليم
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آسياًوالمحيطًالهادئ
الًإشارةًبشأنًذلك
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 .98وأشارت ًحكومة ًاليابان إلى ًأنهاً ًأجرت ًمناقشات ًبشأن ًالتصديق ًعلى ًاالتفاقية ًرقم ًً 111في ًاجتماع ًاستشاري ًثالثيً
عُقد ًفي ًحزيرانً /يونيه ًً 2020وآبً /أغسطس ًً .2021بيد ًأنه ًيلزم ًإجراء ًمزيد ًمن ًالدراسة ًفيما ًيتعلق ًباالتساق ًبينً
ن ًأسف ًه ًلعدم ًاتخاذ ًإجراءاتً
االتفاقية ًرقم ًً 111والقوانين ًواللوائح ًالوطنيةً .وأعرب ًاالتحاد ًالياباني ًلنقابات ًالعمال ًع ً
ىًاالتفاقيةًرقمً.ً111
ملموسةًمنًأجلًالتصديقًعل ً
 .99ووفقاًًلحكومةًسنغافورةً ،منًالضروريًإجراءًمزيدًمنًالتقييمًللتشريعًالوطنيًفيماًيتعلقًباالتفاقيةًرقمًً،111بغي ًةً
تحديدًأيًثغراتًمحتملة.

-2

األنشطة الترويجية
 .100فيًاليابانً،أجرتًالحكومةًعامًً2020دراسةًاستقصائيةًبشأنًالوضعًالفعليًللتحرشًفيًمكانًالعملً،وأعدتًتقريراًً
يًالعمالًإزا ًءً
ىًوع ً
يًتدابيرًالشركاتًباإلضاف ًةًإل ً
يًالشركاتًوالتقدمًالمحرزًف ً
بغيةًفهمًتواترًحدوثًحاالتًالتحرشًف ً
هذهًالظاهرةًوبغيةًمراعاةًهذهًالمعلوماتًفيًالسياساتًالمستقبليةً.

-3

التطورات السياسية والقانونية
صً
 .101سلطتًحكومةًالبحرينًالضوءًعلىًالتعديلًالذيًأدخلًعامًً2021علىًقانونًالعملًلعامًً2012فيًالقطاعًالخا ً
فيًالبحرينً،والذيًأرسىًالمساواةًفيًاألجورًبينًالعمالًوالعامالتًفيًالوظائفًذاتًالقيمةًنفسها.
ئً
 .102وفيًًسنغافورةًً،يُشترطًًًعلىًًأصحابًًالعملًًمعاملةًًجميعًًالباحثينًًعنًًالعملًًوالمستخدمينًًبإنصافًًوفقاًًًللمباد ً
التوجيهية ًالثالثية ًبشأن ًممارسات ًالعمالة ًالعادلةً .وتتخذ ًوزارة ًالقوى ًالعاملة ًتدابير ًصارمة ً(مثل ًسحب ًامتيازاتً
نً
رخصة ًالعمل) ًض ًد ًأصحاب ًالعمل ًالمخالفين ًالذين ًيخلون ًبهذه ًالمبادئً ،على ًغرا ًر ًأصحاب ًالعمل ًالذين ًيمارسو ً
يً
أن ًتلك ًالمبادئ ًستُدرج ًف ً
ن ًرئيس ًالوزراء ً ً
ي ًآبً /أغسطس ًً ،2021أعل ً
التمييز ًالعرقي ًإزاء ًالباحثين ًعن ًعملً .وف ً
القانون.
 .103وأشارت ًحكومة ًالواليات المتحدة ًأنً ًعدداً ًمن ًالواليات ًفرض ًقوانين ًجديدة ًتوسع ًنطاق ًقائمة ًفئات ًالعمال ًالمحميةًً،
بما ًفي ًذلك ًعن ًطريق ًمنع ًالتمييز ًفي ًالعمالة ًعلى ًأساس ًالتوجه ًالجنسي ًوالهوية ًالجنسانية ً(والية ًفرجينيا)ً ،وتنصًً
على ًأنه ًمن ًغير ًالقانوني ًأن ًيمارس ًصاحب ًعمل ًتمييزاً ًضد ًمستخدم ًعلى ًأساس ًانتمائه ًأو ًحتى ًشبهة ًانتمائه ًلفئ ًةً
يًلجميعًالمستخدمينً(واليةًإيلينوي)ً.
بًالعملًبتوفيرًتدريبًسنويًبشأنًالوقايةًمنًالتحرشًالجنس ً
محميةً،وتُلزمًأصحا ً

-4

التحديات
فً
أنًًنقصًًالوعيًًالعامًًوالظرو ً
تًًجزر كوكًًوعُمانًًإلىًً ً
نًًبوجودًًتحدياتًًمحددةًً.إ ًذًًأشار ً
 .104أبلغتًًدولتانًًعضوا ً
االجتماعية ًواالقتصادية ًهي ًمن ًبين ًالتحديات ًالماثلة ًأمامهماً .وذكرت ًحكومة ًجزر كوك ًوجود ًتحديات ًأخرى ًوهيًً:
فًًقدرًةًًمنظماتًًأصحابًًالعم ًلًًومنظماتًًالعمال؛ً ً
ً"ًً"ً 1ضعفًًقدرًةًًالمؤسساتًًالحكوميةًًالمسؤولة؛ًً ً"ًً"ً 2ضع ً
ً"ً"ً 3انعدامًالحوارًاالجتماعيًبشأنًالمبدأًالمعني.

-5

طلبات الحصول على المساعدة التقنية
 .105بغيةًالتغلبًعلىًالتحدياتً،طلبتًحكومتانًالدعمًالتقنيًمنًمنظمةًالعملًالدوليةً.وأبدتًحكومةًاليابانًاهتمامهاًبتقاسمً
نً
الخبرات ًبهدف ًاالطالع ًعلى ًأمثلة ًجيدة ًعلى ًالطريقة ًالتي ًاتبعتها ًالبلدان ًالمصدقة ًعلى ًاالتفاقية ًرقم ًً ،111لضما ً
اتساق ًقوانينها ًالمحلية ًمع ًاالتفاقيةً .وذكرت ًميانمار ًالمجاالت ًالتاليةً "ً 1"ً ً :تقييم ًالصعوبات ًالمحددة ًوانعكاساتها ًعلىً
تحقيقًهذاًالمبدأ؛ً ً"ً"ً 2استثارةًالوعيًومحوًاألميةًالقانونيةًوالتوعية؛ً ً"ً"ً 3اإلصالحًالقانونيً(قانونًالعملًوالتشريعاتً
األخرىًالمعنية)؛ً ً"ً"ً 4تدريبًالموظفينًاآلخرين؛ً ً"ً"ً 5وضعًسياساتًسوقًالعملًالتيًتعززًتكافؤًالفرصً.

-6

مشاريع التعاون اإلنمائي والمساعدة المقدمة ()2021-2020

المشاريع
ى ًمعايير ًالعمل ًالدولية ًوتوطينهاً
ي ًليبيريا ًمن ًأجل ًالتصديق ًعل ً
 .106كان ًالمشروع ًالمعنون ً"تعزيز ًالقدرات ًالمؤسسية ًف ً
وتقديمًالتقاريرًعنها ً"ًبتمويلًمنًالحسابًالتكميليًللميزانيةًالعاديةًللفترةًً،2021-2020قدًأدىًدوراًًهاماًًفيًتعزيزًً
ىًاالتفاقيةًرقمًً،100مفضياًًإلىًموافقةًالبرلمانًعليهاًفيًآبً/أغسطسً.ً2021
التصديقًعل ً

GB.344/INS/4(Rev.1) 

32

أنشطة التدريب والمساعدة األخرى
ىً
 .107فيًعا ًمًً،2020شاركتًليبرياًوًالصومالًفيًنشاطًنظمهًمركزًتورينوًللتدريبً(تدريبًالمتخصصينًفيًالقانونًعل ً
معاييرًالعملًالدولية)ًالذيًتناولًالتمييزًعلىًوجهًالتحديدً.وشاركتًالصومالًفيًأكاديميةًالعملًالدوليةًلعامًً2020
ى ًوج ًه ًالخصوصً .واستفادت ًماليزيا ًمن ًنشاط ًمخصص ًلها ًبشأن ًعدم ًالتمييزًً
ى ًالتمييز ًعل ً
(أفريقيا) ًالتي ًتركز ًعل ً
ىًذلك ًً،
والتحرشًفيًالعملًلصالحًموظفيًإدارةًالعملًفيًماليزياً،نظمهًمركزًتورينوًللتدريبًعامًً.2020عالوةًعل ً
يًاألكاديميةًبشأنًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعملًالتيًتناولتًمسألةًالتمييز.
شاركتًميانمارًعامًً2021ف ً
 .108وفيًقطرً،تعاونتًمنظمةًالعملًالدوليةًووزارةًالتنميةًاإلداريةًوالعملًوالشؤونًاالجتماعيةًمعًًمركزًتورينوًللتدريبً
بهدف ًإجراء ًدورات ًتدريبية ًعلى ًشبكة ًاالنترنت ًبوتيرة ًيحددها ًالمشاركون ًبشأن ًاالتفاقية ًرقم ً(ً 111وإلى ًجانبهًاً
نً
يًكانو ً
يًبدأتًف ً
اتفاقيةًالعنفًوالتحرش(ً2019ً،رقمًً.))190وستستهدفًالدوراتًالتدريبيةًعلىًشبكةًاالنترنتًً،الت ً
ك ًموظفي ًوزارة ًالتنميةً
األولً /ديسمبر ًً ،ً 2021موظفي ًالمنظمات ًغير ًالحكومية ًوالموظفين ًالحكوميينً ،بمن ًفي ًذل ً
اإلداريةًوالعملًوالشؤونًاالجتماعيةً.كماًسيجريًتوفيرًالتدريبًللقطاعًالخاصً.
 .109وأجرت ًمنظمة ًالعمل ًالدولية ًعدة ًأنشطة ًالستثارةً ًالوعي ًبشأن ًالمساواة ًفي ًاألجر ًوعدم ًالتمييز ًبمشاركة ًالواليات
المتحدةًالتيًأصبحتًمؤخراًًعضواًًفيًاالئتالفًالدوليًللمساواةًفيًاألجورً ً.

 ثالثا ا  -االستنتاجات
ي ًالكثير ًمن ًالتفاصيلً ،مما ًيشير ًإلى ًاهتمام ًالحكوماتًً
ن ًالتقارير ًالواردًة ًفي ًإطار ًاالستعراض ًالحال ً
 .110شمل ًالعديد ًم ً
نًطريقًمبادراتًاستثارةً
يًالعم ًلًع ً
نًباحترامًوتعزيزًوتحقيقًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًف ً
نًالبلدا ً
والتزامهاًفيًالعديدًم ً
الوعيًالمستمرةًووضعًسياساتًًوقوانينًجديدةًوتحسينًتنفيذهاًباإلضافةًإلىًاتخاذًخطواتً،فيًبعضًالحاالتً،نحوً
سً
التصديق ًعلى ًاالتفاقيات ًاألساسية ًوالبروتوكولً .وستُستخدم ًالمعلومات ًالمقدمة ًمن ًأجل ًتحديثً ًجداول ًخط ًاألسا ً
القطريةًالمتعلقةًبالفئةًالمعنيةًمنًالمبادئًوالحقوقً.
يً
يًمعدالتًتقديمًالتقاريرًللفترةًقيدًاالستعراضً،التيًارتفعتًلتبلغًقراب ًةًً50ف ً
 .111وقدًظهرتًمشاركةًالحكوماتًأيضاًًف ً
سً
المائةً ،مقارنة ًبنسبة ًً 30في ًالمائة ًعام ً(ً 2019وفقاً ًللتقارير ًالمقدمة ًإلى ًمجلس ًاإلدارة ًفي ًدورته ًفي ًآذارً /مار ً
ً.)2021غيرًأنًًبعضًالدولًاألعضاءًواجهتًصعوباتًتقنيةًعندًاستخدامًأداةًتقديمًالتقاريرًالكترونياًً،علىًالرغ ًمً
من ًالمساعدة ًالتي ًقدمها ًالمكتبً .وفيما ًيبدوً ،لم ًتكن ًالبعثات ًالدائمة ًترسل ًعلى ًالدوام ًوفي ًالوقت ًالمناسب ًتفاصيلًً
يًوقتًباتًفيهًالتواصلًمعًالدولًاألعضا ًءً
ىًالموظفينًالمسؤولينًعنًتقديمًالتقريرً.ومنًالجديرًبالذكرًأنهًف ً
الدخولًإل ً
ىًالمكتبًملفاًًكامالًًومحدثاًً
نًجميعًالبعثاتًالدائمةًأنًًلد ً
نًتضم ً
نًالمهمًأ ً
يجريًالكترونياًًبصورةًحصري ًةًتقريباًً،فإنًًم ً
بالعناوين.
نً
أنًبعض ًالحكومات ًأبلغت ًعن ًبعض ًالمشاكل ًفيما ًيتعلق ًباالستبيان ًااللكترونيً ً،يمكن ًالمالحظة ًأ ً
نً ً
 .112وعلى ًالرغ ًمًم ً
الغالبية ًالعظمى ًمن ًالدول ًالمقدمة ًللتقارير ًقدمت ًتقاريرها ًعنًطريق ًاألداة ًالجديدةً .ويواصلًالمكتب ًالنظر ًفي ًأكث ًرً
الطرق ًفعالية ًمن ًأجل ًتحليل ًالمعلومات ًالواردة ًووضع ًخطوط ًأساس ًمناسبةً ،فضالً ًعن ًزيادة ًتسهيل ًعملية ًتقديمً
التقاريرًمنًجانبًالدولًاألعضاءً.
يً
 .113وبالنظرًًإلىًًالطبيعةًًالخاصة ًللبروتوكولًًالذيًًيكمًلًًاالتفاقيةًًرقمًًًً29ونطاقاتًًتطبيقهماًًالمترابطةًً،كماًً ُذكرًًف ً
التقاريرًالسابقةً،فقدًتتاحًالفرصةًأمامًالدولًاألعضاءًالمعنيةً،عندًتقديمًالتقاريرًبموجبًًمتابعةًإعالنًمنظمةًالعملً
يً
ىًالتدابير ًالمحددة ًالت ً
الدوليةًبشأنًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعملًلعام ًً ،1998للقيام ًبالتاليً "ً 1"ً ً :التركيز ًعل ً
فً
ىًسبلًاالنتصا ً
يتعينًاتخاذهاًبموجبًالبروتوكولً(علىًسبيلًالمثالً،منًقبيلًحمايةًالضحاياًوتمكينهمًمنًالوصولًإل ً
بصرف ًالنظر ًعن ًوجوده ًم ًعلى ًاألراضي ًالوطنية ًأو ًوضعهم ًالقانوني ًفيها؛ ًالحماية ًمن ًالممارسات ًالتعسفية ًخاللً
ىً
يًأنشطةًغيرًقانونيةًأُجبروًاًعل ً
عملياتًالتوظيفًوالتعيين؛ًتعزيزًتفتيشًالعمل؛ًعدمًمقاضاًةًالضحاياًلمشاركتهمًف ً
ارتكابها)؛ً ً"ً"ً 2االستفادةًمنًالمساعدةًالتقنيةًالتيًيقدمهاًالمكتبً،عندًالضرورة.
كًًواحد ًأوًًأكثرًًمنًًالصكوكًًاألساسيةًًوالبروتوكولًًعلىًًوج ًهً
يًًالتصديقًًعلىًًص ً
 .114وإزاءًًاالهتمامًًالمعربًًعنهًًف ً
ُ
تً
الخصوصً،ينبغيًأنًيواص ًلًالمكتبًتعزيزًمساعدتهًالتقنيةً،بماًفيًذلكًعنًطريقًبرامجًالتعاونًاإلنمائيًالتيًقدم ً
لمحةًعامةًعنهاًفيًهذهًالوثيقةً.وينبغيًإيالءًًأولويةًأكبرًللمساعدةًالتقنيةًالتيًتقدمهاًمنظمةًالعملًالدوليةًبهدفًدع ًمً
كافة ًالجهود ًالمبذولة ًمن ًأجل ًتحسين ًتحقيق ًالمبادئ ًوالحقوق ًاألساسية ًفي ًالعملً ،على ًنحو ًأفضل ًعلى ًالمستوياتًً
الوطنيةًواإلقليميةًوالدوليةًومتعددةًاألطرافً.
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 مشروع القرار
 .115إن مجلس اإلدارة:
(أ)

أحاط علما ا بالمعلومات المقدمة في االستعراض السنوي بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن
المبادئ والحقوق األساسية في العمل للفترة 2021-2020؛

(ب) دعا المكتب إلى مواصلة دعمه للدول األعضاء من أجل ضمان اإلبالغ في الوقت المناسب عن جميع االتفاقيات
األساسية غير المصدق عليها وبروتوكول عام  2014التابع التفاقية العمل الجبري ،1930 ،ومواصلة تقديم
المساعدة التقنية الرامية إلى التصدي للعقبات التي تعترض عملية التصديق وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية
في العمل؛
(ج) أعاد تأكيد دعمه لحشد الموارد بهدف مواصلة مساعدة الدول األعضاء في الجهود التي تبذلها من أجل احترام
المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيزها وتحقيقها ،بما في ذلك من خالل التصديق العالمي على جميع
االتفاقيات األساسية وبروتوكول عام  2014التابع التفاقية العمل الجبري.1930 ،
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 الملحـق
قائمة الدول المقدمة للتقارير بموجب االستعراض السنوي حتى  31كانون الثاني /يناير 2022
ألف  -قائمة الدول األعضاء غير المصدقة على االتفاقيات األساسية الثماني جميعها
واالتفاقيات التي لم تصدق عليها كل منها

.1

البلدان

الحرية النقابية/
المفاوضة الجماعية

أفغانستان

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيةًرقمً29
ورقمً98

العمل الجبري

 ً .2أسترالياً

عمل األطفال

التمييز في االستخدام
والمهنة

االتفاقيةًرقمً138
االتفاقيةًرقمً100

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

.3

البحرينً

.4

بنغالديشً

.5

البرازيلً

االتفاقيةًرقمً87

.6

برونيًدارًالسالمً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

.7

الصينً ً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

.8

جزرًكوك

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

.9

غينياًً-بيساوً

االتفاقيةًرقمً87

االتفاقيةًرقمً138

 .10الهندً ً

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .11جمهوريةًإيرانًاإلسالميةً

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .12اليابانً

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيةًرقمً138
االتفاقيةًرقمً105

 .13األردن

االتفاقيةًرقمً87

 .14كينياً

االتفاقيةًرقمً87

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

االتفاقيةًرقمً111

االتفاقيةًرقمً100

 .15الكويتً
 .16جمهوريةًالوًالديمقراطيةًالشعبيةً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيةًرقمً105
ورقمً98

 .17لبنانً

االتفاقيةًرقمً87
االتفاقيةًرقمً138

 .18ليبيرياً
االتفاقيةًرقمً105

 .19ماليزياً

االتفاقيةًرقمً87

 .20جزرًمارشال

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

 .21المغرب

االتفاقيةًرقمً87

 .22ميانمار

االتفاقيةًرقمً98

 .23نيبالً

االتفاقيةًرقمً87

 .24نيوزيلنداً

االتفاقيةًرقمً87

االتفاقيةًرقمً100
االتفاقيةًرقمً111

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيةًرقمً105

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111
االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

االتفاقيةًرقمً138
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البلدان

الحرية النقابية/
المفاوضة الجماعية

العمل الجبري

 .25عُمان

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .26جمهوريةًباالوً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

 .27قطر

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .28جمهوريةًكوريا

عمل األطفال

التمييز في االستخدام
والمهنة
االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111
االتفاقيةًرقمً100

االتفاقيةًرقمً105
االتفاقيةًرقمً138

 .29سانتًلوسياً
 .30المملكةًالعربيةًالسعوديةً

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .31سنغافورةً

االتفاقيةًرقمً87

االتفاقيةًرقمً105

 .32الصومالً

االتفاقيةًرقمً111
االتفاقيةًرقمً138

 .33جمهوريةًجنوبًالسودان

االتفاقيةًرقمً87

 .34تايلندً

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98
االتفاقيةًرقمً105

 .35تيمورًً-ليشتيً

االتفاقيةًرقمً100

االتفاقيةًرقمً138

 .36مملكةًتونغاً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

 .37توفالوً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيتانًرقمًً29
ورقمً105
ورقمً98

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

 .38اإلماراتًالعربيةًالمتحدةً

االتفاقيتانًرقمًً ً87
ورقمً98

 .39الوالياتًالمتحدةً

االتفاقيتانًرقمً ً ً87االتفاقيةًرقمً29
ورقمً98

 .40فيتنامً ً

االتفاقيةًرقمً87

االتفاقيةًرقمً138

االتفاقيتانًرقمًً100
ورقمً111

باء  -قائمة الدول األعضاء التي لم تصدق على بروتوكول عام 2014
التابع التفاقية العمل الجبري1930 ،
.1

أفغانستان

.44

غانا

.87

جمهوريةًكوريا

.2

ألبانياً

.45

اليونانً

.88

جمهوريةًمولدوفاً

.3

الجزائرً

.46

غريناداً

.89

رومانياً

.4

أنغوالً

.47

غواتيماالً

.90

روانداً

.5

أرمينياً

.48

غينياً

.91

سانتًكيتسًونيفسً

.6

أسترالياً

.49

غينياًً-بيساوً

.92

سانتًلوسياً

.7

أذربيجانً

.50

غياناً

.93

ن
سانتًفنسنتًوجزرًغرينادي ً

.8

جزرًالبهاماً

.51

هايتيً

.94

ساموا

.9

البحرينً

.52

هندوراسً

.95

سانًمارينوً

.10

بربادوسً

.53

هنغارياً

.96

ساوًتوميًوبرنسيبً

.11

بيالروسً

.54

الهندً

.97

السنغالً

.12

بليزً

.55

إندونيسياً

.98

صربياً

.13

بننً

.56

جمهوريةًإيرانًاإلسالمية

.99

سيشلً

.14

دولةًبوليفياًالمتعددةًالقومياتً

.57

العراقً

 .100سنغافورةً

.15

بوتسواناً

.58

إيطالياً

 .101سلوفاكياً
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.16

البرازيلً

.59

اليابانً

 .102سلوفينياً

.17

برونيًدارًالًسالمً

.60

األردن

 .103جزرًسليمان

.18

بلغارياً

.61

كازاخستانً

 .104الصومالً

.19

بوركيناًفاسوً

.62

كينياً

 .105جنوبًأفريقياً

.20

بورونديً

.63

كيريباتيً

 .106جمهوريةًجنوبًالسودان

.21

كابوًفيرديً

.64

الكويتً

 .107الجمهوريةًالعربيةًالسوريةً

.22

كمبودياً

.65

جمهوريةًالوًالديمقراطيةًالشعبي ًة

 .108تيمورًً-ليشتيً

.23

الكاميرون

.66

لبنانً

 .109توغو

.24

جمهوريةًأفريقياًالوسطىً

.67

ليبيرياً

 .110مملكةًتونغاً

.25

تشادً

.68

ليبياً

 .111ترينيدادًوتوباغو

.26

الصينً

.69

ماليزياً

 .112تونسً

.27

كولومبياً

.70

جمهوريةًملديفً

 .113تركيا

.28

الكونغوً

.71

جزرًمارشال

 .114تركمانستانً

.29

جزرًكوك

.72

موريشيوسً

 .115توفالوً

.30

كرواتياً

.73

المكسيكً

 .116أوغنداً

.31

كوبا

.74

منغولياً

 .117أوكرانياً

.32

جمهوريةًالكونغوًالديمقراطي ًة

.75

الجبلًاألسودً

 .118اإلماراتًالعربيةًالمتحدةً

.33

دومينيكاً

.76

المغرب

 .119جمهوريةًتنزانياًالمتحدةً

.34

الجمهوريةًالدومينيكيةً

.77

ميانمار

 .120الوالياتًالمتحدةً ً

.35

إكوادور

.78

نيبالً

 .121أوروغواي

.36

مصر

.79

نيكاراغواً

 .122فانواتوً ً

.37

السلفادورً

.80

نيجيرياً

 .123جمهوريةًفنزويالًالبوليفاري ًة

.38

غينياًاالستوائيةً

.81

جمهوريةًمقدونيةًالشماليةً

 .124فيتنامً

.39

إريترياً

.82

عُمان

 .125اليمنً

.40

إسواتينيً

.83

باكستانً

.41

إثيوبياً

.84

جمهوريةًباالوً

.42

فيجيً

.85

بابواًغينياًالجديدةً

.43

غابون

.86

باراغوايً

 .126زامبياً

جيم  -قائمة الدول األعضاء التي لم تصدق على بروتوكول عام 2014
التابع التفاقية العمل الجبري ،1930 ،حسب اإلقليم
أفريقيا

األمريكتان

الدول العربية

آسيا والمحيط
الهادئ

أوروبا

.1

الجزائرً

 .1جزرًالبهاماً

 .1البحرينً

 .1أفغانستان

 .1ألبانياً

.2

أنغوالً

 .2بربادوسً

 .2العراقً

 .2أسترالياً

 .2أرمينياً

.3

بننً

 .3بليزً

 .3األردن

 .3برونيًدارًالسالمً

 .3أذربيجانً

.4

بوتسواناً

 .4دولةًبوليفياًالمتعددةً
القومياتً

 .4الكويتً

 .4كمبودياً

 .4بيالروسً

.5

بوركيناًفاسوً

 .5البرازيلً

 .5لبنانً

 .5الصينً

 .5بلغارياً

.6

بورونديً

 .6كولومبياً

 .6عُمان

 .6جزرًكوك

 .6كرواتياً

.7

كابوًفيرديً

 .7كوبا

 .7قطر

 .7فيجيً

 .7جورجياً

.8

الكاميرون

 .8دومينيكاً

 .8الجمهوريةًالعربيةً
السوريةً

 .8الهندً

 .8اليونانً
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أفريقيا
.9

جمهوريةًأفريقياً
الوسطىً

األمريكتان
 .9الجمهوريةً
الدومينيكيةً

الدول العربية
 .9اإلماراتًالعربيةً
المتحدةً
 .10اليمنً

آسيا والمحيط
الهادئ
 .9إندونيسياً

أوروبا
 .9هنغارياً

 .10جمهوريةًإيرانً
اإلسالميةً

 .10إيطالياً

 .10تشادً

 .10إكوادور

 .11كازاخستانً

 .11الكونغوً

 .11السلفادورً

 .11اليابانً

 .12جمهوريةًالكونغوً
الديمقراطيةً

 .12غريناداً ً

 .12كيريباتيً

 .12الجبلًاألسودً

 .13مصر

 .13غواتيماالً

 .13جمهوريةًالوً
الديمقراطيةًالشعبيةً

 .13جمهوريةًمقدونيةً
الشماليةً

 .14غينياًاالستوائيةً

 .14غياناً

 .14ماليزياً

 .14جمهوريةًمولدوفاً ً

 .15إريترياً

 .15هايتيً

 .15جمهوريةًملديفً

 .15رومانياً

 .16إسواتينيً

 .16هندوراسً

 .16جزرًمارشال

 .16سانًمارينوً

 .17إثيوبياً

 .17المكسيكً

 .17منغولياً

 .17صربياً

 .18غابون

 .18نيكاراغواً

 .18ميانمار

 .18سلوفاكياً

 .19غامبياً

 .19باراغوايً

 .19نيبالً

 .19سلوفينياً

 .20غانا

 .20سانتًكيتسًونيفسً

 .20باكستانً

 .20تركيا

 .21غينياً

 .21سانتًلوسياً ً

 .21جمهوريةًباالوً

 .21تركمانستانً

 .22غينياًً-بيساوً

 .22سانتًفنسنتًوجزرً
غرينادينً

 .22بابواًغينياًالجديدةً

 .22أوكرانياً

 .23كينياً

 .23ترينيدادًوتوباغو

 .23الفلبينً

 .24ليبيرياً

 .24الوالياتًالمتحدةً

 .24جمهوريةًكوريا

 .25ليبياً

 .25أوروغواي

 .25ساموا

 .26موريشيوسً

 .26جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً ً

 .26سنغافورةً

 .27المغرب

 .27جزرًسليمان

 .28نيجيرياً

 .28تيمورًً-ليشتيً

 ً .29روانداً

 .29مملكةًتونغاً

 .30ساوتوميًوبرنسيبً

 .30توفالوً

 .31السنغالً

 .31فانواتوً

 .32سيشلً

 .32فيتنامً ً

 .33الصومالً
 .34جنوبًأفريقياً
 .35جمهوريةًجنوبً
السودانً
 .36جمهوريةًتنزانياً
المتحدةً
 .37توغو ً
 .38تونسً
 .39أوغنداً
 .40زامبياً
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دال  -قائمة الدول األعضاء التي قدمت تقارير عن بروتوكول عام  2014التابع التفاقية العمل الجبري،1930 ،
وعن االتفاقيات األساسية خالل فترة االستعراض 2021-2020
بروتوكول عام  2014التابع التفاقية العمل الجبري1930 ،
.1

أرمينياً

 .11كولومبياً

 .21هندوراسً

 .31المغرب

 .41سنغافورةً

.2

أسترالياً

 .12كرواتياً

 .22هنغارياً ً

 .32ميانمار

 .42سلوفاكياً

.3

أذربيجانً

 .13كوبا

 .23إندونيسياً

 .33باكستانً

 .43سلوفينياً

.4

بنغالديشً

 .14الجمهوريةًالدومينيكيةً

 .24جمهوريةًإيرانً
اإلسالميةً ً

 .34باراغوايً

 .44ترينيدادًوتوباغو ً

.5

بننً

 .15إكوادور

 .25إيطالياً

 .35الفلبينً

 .45تونسً

.6

بوتسواناً

 .16مصر

 .26اليابانً

 .36جمهوريةًكوريا

 .46تركيا

.7

برونيًدارًالسالمً  .17فيجيً

 .27كينياً

 .37جمهوريةًمولدوفاً

 .47الوالياتًالمتحدةً

.8

بلغارياً

 .18جورجياً

 .28موريشيوسً

 .38السنغالً

 .48أوروغواي

.9

بوركيناًفاسوً

 .19غانا

 .29المكسيكً

 .39سيشلً

 .49جمهوريةًفنزويالً
البوليفاريةً

 .20غواتيماالً

 .30منغولياً

 .40سيراليونً

ً .50اليمنً

 .10الصينً
االتفاقيات األساسية ً
االتفاقية
رقم 87

االتفاقية
رقم 98

االتفاقية
رقم 29

االتفاقية
رقم 105

االتفاقية
رقم 138

االتفاقية
رقم 100

االتفاقية
رقم 111

.1

البحرينً

 .1البحرينً

 .1برونيًدارً
السالمً

 .1برونيًدارً
السالمً

 .1أسترالياً

 .1البحرينً

 .1برونيًدارً
السالمً

.2

برونيًدارً
السالمً ً

 .2برونيًدارً
السالمً

 .2الصينً

 .2الصينً

 .2بنغالديشً

 .2برونيًدارً
السالمً

 .2جزرًكوك

.3

الصينً

 .3الصينً

 .3الوالياتً
المتحدةً

 .3اليابانً

 .3جزرًكوك

 .3جزرًكوك

 .3اليابانً ً

.4

جزرًكوك

 .4جزرًكوك

 .4ميانمارً

 .4جمهوريةً ً  .4ميانمار
إيرانً
اإلسالميةً

.5

جمهوريةً
إيرانً
اإلسالميةً

 .5جمهوريةً
إيرانً
اإلسالميةً

.6

األردن ً

 .6ميانمار ً

.7

كينياً

 .7عُمان ً

.8

المغرب

 .8تايلندً

.9

نيوزيلنداً ً

 .9الوالياتً
المتحدةً

 .10عُمان
ً .11سنغافورةً ً
ً .12تايلندً ً
ً .13الوالياتً
المتحدةً ً

جمهوريةً ً  .5نيوزيلنداً
كوريا
سنغافورةً

الوالياتً
المتحدةً

 .4ميانمار

 .5عُمان

 .5عُمان

 .6الوالياتً
المتحدةً

 .6سنغافورةً
 ً .7الوالياتً ً
المتحدةً

