
 
 

  لعملا في األساسية والحقوق المبادئ بشأن الدولية العمل منظمة إعالن

 المتابعة السنوية المتعلقة باالتفاقيات األساسية غير المصدقة

 

 

 

  نموذج التقریر

  القضاء على جمیع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي

  المقدمة
يُذّكر إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل ومتابعته، الذي اعتمده 

، بأن جميع الدول األعضاء، 1998يونيه  حزيران/ 18دورته السادسة والثمانين في مؤتمر العمل الدولي في 
بمجرد انتمائھا إلى المنظمة، بأن تحترم  ملزمةوإن لم تكن قد صدقت على االتفاقيات التي تعتبر أساسية، 

بنية حسنة ووفقاً  وتحققھاالمبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية التي تشكل موضوع ھذه االتفاقيات وأن تُعززھا 
  لما ينص عليه الدستور.

لدول األعضاء فيھا لرصد جھودھا الرامية إلى تعزيز ھذه المبادئ لو للمنظمةوبغية إتاحة الفرصة 
رصداً منتظماً، يحظى اإلعالن بمتابعة ترويجية يھدف أحد عناصرھا، من خالل التقارير السنوية المطلوبة 

من الدستور، إلى الحصول على معلومات من الدول األعضاء التي لم  19) من المادة ھ( 5بموجب الفقرة 
تصدق على اتفاقية أو أكثر من االتفاقيات األساسية، عن أي تغييرات في قوانينھا وممارستھا فيما يتعلق بكل 

  فئة من فئات المبادئ والحقوق المنصوص عليھا في اإلعالن.

لس إدارة مكتب العمل الدولي لتستخدمه الدول التي لم ويشكل نموذج التقرير ھذا، الذي وافق عليه مج
) أو 105(رقم  1957) أو اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 29(رقم  1930تصدق على اتفاقية العمل الجبري، 

 ، جزءاً من ھذا المكون إلجراءات متابعة اإلعالن.1930التابع التفاقية العمل الجبري،  2014بروتوكول عام 

  



 

 

  الجبري أو اإللزامي إلغاء العمل

 الجبري، العمل اتفاقیة موضوع تشكل التي األساسیة بالحقوق المتعلقة المبادئ یخص فیما المعلومات استكمال أجل من
ً  مدولتك تشكل ال 1اللتین ،)105 رقم( 1957 الجبري، العمل إلغاء واتفاقیة ،)29 رقم( 1930   .كلتیھما في أو إحداھما في طرفا

  .السؤال رقم ذكر مع الضرورة، عند منفصلة، ورقة في األسئلة على اإلجابة یُرجى

  ؟مھل يحظى مبدأ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي باالعتراف في بلدك  -1

 _____ال  _____نعم   

ً للعمل الجب مھل تضع التشريعات و/أو القرارات القضائية في بلدك  - 2-1 مي في مختلف ري أو اإللزاتعريفا
  أشكاله؟

  _____ال  _____نعم   

  ، ما ھو ھذا التعريف؟إذا كانت اإلجابة بنعم  - 2-2

ال  _____نعم                             ھل تُعتبر جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي محظورة؟    - 3-1
_____  

االتجار باألشخاص محظور (على سبيل المثال، االسترقاق، العمل سداداً لدين،  غيرإذا كان ثمة أي نوع   - 3-2
  على العمل الجبري، العمل الجبري في السجون)، يرجى تحديد وبيان أسباب ذلك. المنطوي

  لھا تطبيق ھذا المبدأ في بلدكم؟ھل توجد أي فئات من األشخاص أو األنشطة، التي ال يشم  - 4-1

  _____ال  _____نعم   

  .، يُرجى تبيان ھذه الفئاتإذا كانت اإلجابة بنعم  - 4-2

  ھل توجد سياسة وطنية إلعمال مبدأ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؟   - 5-1

  _____ال  _____نعم   

 الوثائق إرفاق یُرجى. إذا كانت اإلجابة بنعم، يُرجى وصف أھدافھا ونطاقھا وأغراضھا وآليات تنفيذھا  - 5-2
  .5 السؤال إلى اإلشارة مع ،مبجوابك الصلة ذات السیاسیة

  ھل تعتزم الحكومة اعتماد سياسة بشأن ھذا الموضوع؟ ، (أ)إذا كانت اإلجابة ال  - 5-3

  _____ال  _____ (التاريخ) _____بحلول  _____نعم   

عدة منظمة العمل الدولية في وضع ھذه (ب) ھل تود الحكومة الحصول على مسا  
ال  _____نعم                                                              ؟ السياسة
_____  

ما الذي تفعله الحكومة في الحاالت التي يتبين لھا فيھا أن ھذا المبدأ لم يُحترم؟ يُرجى وصف اإلجراءات   -6
(على سبيل المثال، العقوبات الموقعة في حال اللجوء إلى العمل  التي وقعت مؤخراً المتخذة في الحاالت 

  الجبري).

فيما يتعلق بالعمل الجبري أو اإللزامي، بما في ذلك اإلشارة  مالراھنة في بلدك الوقائعيةيُرجى وصف الحالة   -7
  إلى فئات السكان األكثر عرضة لھذه الممارسة.

فيما يتعلق بإعمال مبدأ القضاء على جميع أشكال  ممحددة في بلدك تنفيذ، تدابير يزمع، أو جرى تنفيذھل   - 8-1
ال  _____نعم                                                                            العمل الجبري أو اإللزامي؟ 

_____  

  يُرجى تحديد ھذه التدابير بوضع عالمة داخل األطر ذات الصلة أدناه.  - 8-2

  زمع تنفيذهي  جرى تنفيذه  التدبيرنوع 

    التحفيزأنشطة  استثارة الوعي/
    اإلصالح القانوني

                                                 
في المجموعة )، http://www.ilo.orgيمكن االطالع على نصي ھاتين االتفاقيتين على موقع منظمة العمل الدولية اإللكتروني (   1

 الدولية، أو الحصول عليھا عن طريق تقديم طلب بذلك إلى الرسمية التفاقيات وتوصيات العمل
ILO Distribution Service, 4, route des Morillons, CH-1211 Geneva 22. 



 

 

  زمع تنفيذهي  جرى تنفيذه  التدبيرنوع 

    الرصد آليات التفتيش/
    جزائيةعقوبات 

    عقوبات مدنية أو إدارية
    آلية مؤسسية خاصة

    بناء القدرات
    العمالة/توليد الدخل استحداث

    برامج تعليمية
    االنتشال من العمل الجبريإعادة التأھيل إثر 

    برامج أو مشاريع التعاون الدولي
    ثالثي للقضايافحص 

   ھاتدابير أخرى. يُرجى تحديد
  
  
 

اھتمام خاص لحالة فئات سكانية معينة (على سبيل المثال، الرجال،  يُولىھل  ،ضمن ھذه التدابير (أ)  - 8-3
ال  _____نعم                                                                               النساء، الصبيان، البنات)؟ 

_____  

  .يُرجى تحديد ھذه الفئات (ب)  

، يُمكن اعتبارھا أمثلة ناجحة على القضاء على العمل ميُرجى وصف أي تدابير خاصة اضطُلع بھا في بلدك  - 8-4
  .4-8 السؤال إلى اإلشارة مع صلة، ذات وثائق أي إرفاق یُرجىالجبري أو اإللزامي. 

  ھل تم إشراك منظمات أصحاب العمل و/أو منظمات العمال في وضع التدابير الحكومية وتنفيذھا؟  - 8-5

  .5-8 السؤال إلى اإلشارة مع صلة، ذات وثائق إرفاق یُرجى، إذا كانت اإلجابة بنعم  

تحديد األشخاص الخاضعين للعمل الجبري و/أو تحريرھم و/أو ھل توجد أي سلطة حكومية مسؤولة عن   - 9-1
ال  _____نعم                                                                                        إعادة تأھيلھم؟

_____  

  .ھامسؤولياتووصف الجھات المعنية  الجھة/) أو أسماء، يُرجى تقديم اسم (إذا كانت اإلجابة بنعم  - 9-2

ھل تعمل الحكومة مع الوكاالت متعددة األطراف و/أو الجھات المانحة على المستوى الثنائي و/أو مع   - 10-1
ء على العمل الجبري أو المنظمات غير الحكومية على المستوى متعدد األطراف فيما يتعلق بالقضا

  اإللزامي؟

  _____ال  _____نعم 

  يُرجى ذكر أسماء ھذه المنظمات وتقديم وصف مقتضب لھذا التعاون.، إذا كانت اإلجابة بنعم  - 10-2

ھل تضطلع الحكومة بجمع اإلحصاءات والمعلومات األخرى ذات الصلة بالقضاء على جميع أشكال العمل   - 11-1
ال  _____نعم                                                                              الجبري أو اإللزامي؟ 

_____  

، يُرجى تحديد ھذه اإلحصاءات والمعلومات واسم المؤسسة (المؤسسات) التي يمكن إذا كانت اإلجابة بنعم  - 11-2
  أن تحصل منھا منظمة العمل الدولية على ھذه المعلومات.

  ، ھل تعتزم الحكومة القيام بذلك؟إذا كانت اإلجابة بال  - 11-3

(على سبيل المثال،  األخير كمطرأت فيما يتعلق بھذا المبدأ منذ تقريرتغييرات مھمة  ةيُرجى وصف أي  -12
تغييرات في األطر التنظيمية أو السياسية أو المؤسسية، استھالل برامج كبرى جديدة، بيانات جديدة، تغيير 

  في عدد األشخاص الذين يعملون في ظل ظروف العمل الجبري).

 تاريخ حدوث التغيير التغيير المھم



 

 

 
 
 
 
 

 

  

فيما يتعلق بإعمال مبدأ القضاء على جميع أشكال العمل الجبري  صادفھا بلدكمما ھي أھم الصعوبات التي   -13
  .ینطبق ما على عالمة وضع یُرجىأو اإللزامي؟ 

بسبب  الجبريالعمل   طبيعة الصعوبة
  العمل سداداً لدين

   الجبريالعمل 
  بسبب االتجار

  أنواع أخرى. 
   ھايُرجى تحديد

     وعي الجمھور و/أو الدعمنقص 
     نقص المعلومات والبيانات

     القيم االجتماعية، التقاليد الثقافية
     الظروف االجتماعية واالقتصادية

     الوضع السياسي
     األحكام القانونية

     الممارسات السائدة في مجال االستخدام
     نقص قدرات المؤسسات الحكومية المعنية

     قدرات منظمات أصحاب العملنقص 
     نقص قدرات منظمات العمال

     االفتقار إلى حوار اجتماعي بشأن ھذا المبدأ
  ھاصعوبات أخرى. يُرجى تحديد

حاجة إلى إقامة تعاون تقني جديد و/أو مستمر مع منظمة العمل الدولية لتسھيل إعمال  مھل ترى حكومتك   -14-1
ال  _____نعم                                                  مبدأ القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي؟ 

_____  

  على النحو التالي: مع ترتيبھان التقني، ، يُرجى تحديد احتياجاتكم في مجال التعاوإذا كانت اإلجابة بنعم   -14-2

 = ثاني أھم االحتياجات في مجال التعاون التقني؛  2  = أھم االحتياجات في مجال التعاون التقني؛ 1 
= احتياجات غير مھمة في مجال التعاون  صفر = ثالث أھم االحتياجات في مجال التعاون التقني؛  3

  التقني.

 ،التقني التعاون مجال في األولویة ذات األولى الثالثة االحتیاجات بشأن التفاصیل من المزید إرفاق یُرجى 
  .14 السؤال إلى اإلشارة مع اإللزامي، أو الجبري العمل على بالقضاء یتعلق فیما ھاونتحدد التي

  الترتيب  نوع التعاون التقني المنشود

 إجراء تقييم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، للصعوبات المحددة وتداعياتھا 
  فيما يتعلق بإعمال ھذا المبدأ

 

   التحفيزيةاستثارة الوعي والتوعية القانونية واألنشطة 
   تعزيز جمع البيانات والقدرات من أجل جمع اإلحصاءات وتحليلھا

   البلدان/األقاليمتقاسم الخبرات فيما بين 
   المشورة السياسية

   العمل والتشريعات األخرى ذات الصلة) ناإلصالح القانوني (قواني
   بناء قدرات المؤسسات الحكومية المعنية



 

 

  الترتيب  نوع التعاون التقني المنشود

   الشرطة، الجھاز القضائي، العمال االجتماعيون، المعلمون) تدريب الموظفين اآلخرين (مثالً:
   ومنظمات العمال تعزيز قدرات منظمات أصحاب العمل

   استحداث العمالة والتدريب على المھارات وتوليد الدخل لصالح العمال المستضعفين
   تطوير نُظم الحماية االجتماعية

 سياسات التنمية الريفية (على سبيل المثال، إصالح األراضي، البنية التحتية الريفية، 
  اإلرشاد الزراعي، التسويق، التمويل بالغ الصغر)

 

   آليات التعاون عبر الحدود
   التنسيق بين المؤسسات (مثالً، مختلف الوزارات واللجان المعنية)

 .ھاأنواع أخرى. يُرجى تحديد

  فيما يتعلق بإعداد ھذا التقرير:   -15-1

ال  _____نعم              مثيالً ألصحاب العمل عند إعداده؟ھل تمت استشارة المنظمة األكثر ت  (أ)
_____ 

ال  _____نعم                      ھل تمت استشارة المنظمات األكثر تمثيالً للعمال عند إعداده؟   (ب)
_____ 

ال  _____نعم                      ھل أُجريت مشاورات مع أي سلطات حكومية خارج الوزارة؟  (ج)
_____  

  يُرجى وصف عملية (عمليات) التشاور.، على أي من األسئلة السابقة، إذا كانت اإلجابة بنعم   -15-2

  فيما يتعلق بالتعليقات المتلقاة بشأن ھذا التقرير:  -16

ال  _____نعم                 التقرير؟  تعليقات بشأن ھذاھل أدلت منظمات أصحاب العمل بأي   (أ)
_____  

ال  _____نعم                            ھل أدلت منظمات العمال بأي تعليقات بشأن ھذا التقرير؟   (ب)
_____  

 مع بأسمائھا، قائمة إرفاق یُرجىما ھي منظمات أصحاب العمل التي أُرسلت إليھا نسخ من ھذا التقرير؟   -17
  .17 السؤال إلى اإلشارة

 اإلشارة مع بأسمائھا، قائمة إرفاق یُرجىما ھي منظمات العمال التي أُرسلت إليھا نسخ من ھذا التقرير؟   -18
  .18 السؤال إلى

الحترام مبدأ  مأي معلومات جديدة أخرى ذات صلة بالجھود التي يبذلھا بلدك كمتقريريُرجى أن تُرفق ب  -19
  القضاء على العمل الجبري أو اإللزامي وتعزيزه وإعماله.

  منع العمل الجبري أو اإللزامي وحماية الضحايا وتوفير سبل االنتصاف

 بروتوكول موضوع تشكل التي األساسیة بالحقوق المتعلقة المبادئ یخص فیما المعلومات استكمال أجل من
ً  مدولتك تشكل ال التي ،1930 الجبري، العمل التفاقیة 2014 عام   .فیھا طرفا

ھل ثمة سياسة وطنية وخطة عمل تھدفان إلى إعمال مبدأ القضاء الفعلي والدائم على جميع أشكال    -1-1
 _____نعم                  العمل الجبري أو اإللزامي عن طريق الوقاية وحماية الضحايا وتوفير سبل االنتصاف؟

  _____ال 

ذا كان األمر كذلك، يُرجى وصف التدابير المتوخاة واألھداف المحددة والسلطات المسؤولة عن تنفيذ إ   -1-2
 .1-1ي وثائق ذات صلة في إطار السؤال ھذه التدابير وتنسيقھا وتقييمھا. ويُرجى إرفاق أ

 يُرجى اإلشارة أيضاً إلى الطريقة التي تم بھا التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال.   -1-3

 وفي خالف ذلك:   -1-4

 ھل تعتزم الحكومة اعتماد سياسية وطنية و/أو خطة عمل في ھذا الصدد؟   (أ)

 _____ال  _____(التاريخ)  _____، بحلول _____نعم 



 

 

ھل تود الحكومة الحصول على مساعدة منظمة العمل الدولية في وضع سياسة وطنية و/أو   (ب)
ال  _____نعم                                                                                             عمل؟  خطة

_____ 

تدابير وإجراءات محددة لمكافحة االتجار باألشخاص  تضعانثمة سياسة وطنية وخطة عمل  ھل   -1-5
 ألغراض العمل الجبري أو اإللزامي؟ إذا كان األمر كذلك، يُرجى وصف ھذه التدابير.

ھل تقوم الحكومة بجمع وتحليل البيانات اإلحصائية وغيرھا من المعلومات عن طبيعة ونطاق العمل    -1-6
ال  _____نعم                                                                                        الجبري أو اإللزامي؟ 

_____ 

  كان األمر كذلك، يُرجى وصف ھذه البيانات. إذا  -1- 1-6

خالف ذلك، ھل تعتزم الحكومة جمع البيانات بشأن العمل الجبري أو اإللزامي، وھل  وفي  -2- 1-6
  تود الحصول على مساعدة منظمة العمل الدولية تحقيقاً لھذا الغرض؟

  اتخاذ، تدابير لمنع جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي؟ يزمع، أو جرى اتخاذھل    -2-1

  ذكر نوع التدابير، بإدراجھا في األطر المناسبة أدناه.إذا كان األمر كذلك، يُرجى    -2-2

  وصف التدابیر المتخذة أو  
  المزمع اتخاذھا

  الفئات السكانیة المستفیدة 
  من ھذه التدابیر وممارسات 

  العمل الجبري ذات الصلة
 توفیر المعلومات والتثقیف واستثارة الوعي، 

 مع التركیز بشكل خاص على األشخاص 
  یعیشون في أوضاع ھشة وأصحاب العملالذین 

  

 تعزیز وتوسیع نطاق تغطیة التشریعات، 
  ال سیما قوانین العمل

  

 تنظیم عملیة توظیف وتعیین العمال 
  واإلشراف علیھا

  

 دعم العنایة الواجبة التي یتعین على 
  القطاعین العام والخاص بذلھا

  

 تؤدي التصدي لألسباب الجذریة التي 
  العمل الجبري استمرارإلى 

  

   تعزیز الھجرة اآلمنة والنظامیة
    التدریب المھني التعلیم/

   بناء قدرات السلطات المختصة
 تعزیز الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة 

 من االنضمام  ،لتمكین العمال المعرضین للخطر
  إلى منظمات العمال

  

    ضمانات الضمان االجتماعي األساسیة
   )تدابیر أخرى (یُرجى تحدیدھا

زمع اتخاذ، تدابير من أجل التعرف على ضحايا جميع أشكال العمل الجبري أو ي، أو جرى اتخاذھل    -3-1
  اإللزامي وتحريرھم وحمايتھم ومساعدتھم على التعافي وإعادة تأھيلھم؟

  األطر المناسبة أدناه.إذا كان األمر كذلك، يُرجى ذكر نوع التدابير، بإدراجھا في    -3-2



 

 

  وصف التدابیر المتخذة أو  
  المزمع اتخاذھا

  الفئات السكانیة المستفیدة 
  من ھذه التدابیر وممارسات 

  العمل الجبري ذات الصلة
   بغیةتدریب الجھات الفاعلة المعنیة 

  ممارسات العمل الجبريعلى التعرف 
  

    الحمایة القانونیة للضحایا
    للضحایاالمساعدة المادیة 

    المساعدة الطبیة والنفسیة للضحایا
اتخاذ التدابیر الالزمة إلعادة تأھیل الضحایا 

 ً   وإعادة إدماجھم اجتماعیاً ومھنیا
  

    حمایة الخصوصیة والھویة
    السكن المناسب

    اتخاذ تدابیر محددة لصالح األطفال
    اتخاذ تدابیر محددة لصالح المھاجرین

    )ھا(یُرجى تحدیدتدابیر أخرى 

  

   



 

 

زمع اتخاذ، تدابير إلتاحة الفرص لضحايا جميع أشكال العمل الجبري أو جرى اتخاذ، أو يھل    -4-1
  اإللزامي للوصول إلى سبل االنتصاف؟

  إذا كان األمر كذلك، يُرجى ذكر نوع التدابير، بإدراجھا في األطر المناسبة أدناه.   -4-2

  وصف التدابیر المتخذة أو  
  المزمع اتخاذھا

  الفئات السكانیة المستفیدة 
  من ھذه التدابیر وممارسات 

  العمل الجبري ذات الصلة
  توفیر المعلومات والمشورة لصالح الضحایا 

  فیما یتعلق بحقوقھم
  

    توفیر مساعدة قانونیة مجانیة
    إجراءات مجانیة

    وضع مؤشرات العمل الجبري
إمكانیة الوصول إلى سبل االنتصاف والحصول 

 على تعویضات
  

بناء القدرات وزیادة الموارد لصالح السلطات 
المختصة، من قبیل تفتیش العمل، إنفاذ القوانین، 

 دوائر االدعاء العام والقضاة

  

وضع حكم یحث السلطات على عدم مقاضاة 
الضحایا على األعمال التي أرغموا على ارتكابھا

  

تقریر عقوبات، من قبیل مصادرة الممتلكات 
  والمسؤولیة الجنائیة لألشخاص االعتباریین

  

    )ھاتدابیر أخرى (یُرجى تحدید

يُرجى بيان ما إذا كانت التدابير التي تھدف إلى إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف    -4-3
اإللزامي، بصرف النظر عن وجودھم على اإلقليم الوطني أو وضعھم تنطبق على جميع ضحايا العمل الجبري أو 

  القانوني فيه.

ھل تتعاون الحكومة مع دول أعضاء أخرى أو منظمات دولية وإقليمية أو منظمات غير حكومية من    -5-1
ال  _____نعم                                  أجل تحقيق القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو اإللزامي؟ 

_____  

  إذا كان األمر كذلك، يُرجى إيراد وصف مقتضب لطرائق ھذا التعاون.   -5-2

  ھل تمت استشارة منظمات أصحاب العمل و/أو منظمات العمال في وضع التدابير المعتمدة وتنفيذھا؟   -6-1

  .1-6صلة في إطار السؤال إذا كان األمر كذلك، يُرجى تقديم تفاصيل عن ذلك وإرفاق أي وثائق ذات    -6-2

(على سبيل المثال، تغييرات في اإلطار  تقريركم األخيريُرجى وصف أي تغييرات مھمة طرأت منذ   -7
التشريعي والمؤسسي، استھالل برامج كبرى، بيانات جديدة، تغيير في عدد األشخاص الخاضعين للعمل الجبري، 

  العقوبات الموقعة على الجناة). الذين تم التعرف عليھم واإلفراج عنھم وحمايتھم،

فيما يتعلق بإعمال مبدأ القضاء الفعلي والدائم على جميع  مما ھي العقبات الرئيسية التي واجھھا بلدك  -8
  أشكال العمل الجبري عن طريق الوقاية وحماية الضحايا وتوفير سبل االنتصاف؟ يُرجى تعبئة األطر المناسبة أدناه.



 

 

  بإیجاز العقبة وممارسة العمل الجبري ذات الصلةصف   طبیعة العقبة

   نقص الوعي
   نقص المعلومات والبیانات

   القیم االجتماعیة، التقالید الثقافیة
   الظروف االجتماعیة واالقتصادیة

   الوضع السیاسي
   أوجھ القصور في اإلطار التشریعي
   نقص الموارد في اإلطار المؤسسي

   بعملیة توظیف وتعیین العمالالتحدیات المرتبطة 
   التحدیات المرتبطة بسیاسات الھجرة

   االفتقار إلى حوار اجتماعي بشأن ھذا المبدأ
   نقص الموارد في منظمات أصحاب العمل

   نقص الموارد في منظمات العمال
   ھا)عقبات أخرى (یُرجى تحدید

تتابع أن أنه ينبغي لھا أن تقيم أنشطة تعاون تقني مع منظمة العمل الدولية أو  محكومتك ترىھل    -9-1
األنشطة القائمة بالفعل من أجل منع العمل الجبري أو اإللزامي والقضاء عليه بفعالية، وحماية الضحايا وإتاحة 

نعم                                                                           الفرصة لھم للوصول إلى سبل االنتصاف؟ 
  _____ال  _____
  إذا كان األمر كذلك، يُرجى تبيان االحتياجات في ھذا المجال، بالترتيب التنازلي:   -9-2

  = أقل أھمية؛ الخ. 3= مھمة؛  2= األكثر أھمية؛  1= غير مھمة؛  صفر
 العمل على بالقضاء یتعلق فیما ھاموحددت التي األولى الثالثة االحتیاجات عن إضافیة معلومات إرفاق یُرجى

  .9 السؤال إطار في اإللزامي أو الجبري

  األولویة  االحتیاجات من التعاون التقني
  إجراء تقییم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة، للصعوبات المحددة وتداعیاتھا 

  فیما یتعلق بإعمال ھذا المبدأ
 

   استثارة الوعي وأنشطة التعبئة
   جمع البیانات والمعلومات وتحلیلھا

   على الصعید الوطنيتوفیر اإلرشاد بشأن وضع سیاسة وخطة عمل 
   تعزیز اإلطار القانوني

   بناء قدرات السلطات المختصة
   رك بین المؤسساتتالتنسیق المش

   تشجیع الممارسات العادلة في مجال التوظیف والتعیین
   تعزیز سیاسات الھجرة العادلة

وضع برامج التدریب المھني واستحداث الوظائف وتولید الدخل لصالح السكان 
  المعرضین للخطر

 

   ضمانات الضمان االجتماعي األساسیةتوفیر 
   توفیر اإلرشاد بشأن دعم العنایة الواجبة

   بناء قدرات منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
لتمكین العمال المعرضین للخطر، من  تعزیز الحریة النقابیة والمفاوضة الجماعیة

  االنضمام إلى منظمات العمال
 

   تبادل الخبرات بین البلدان واألقالیم؛ التعاون الدولي



 

 

  األولویة  االحتیاجات من التعاون التقني
   )ھااحتیاجات أخرى (یُرجى تحدید

  

  عندما أعدت الحكومة تقريرھا، ھل استشارت:   -10-1

ال  _____نعم                                      األكثر تمثيالً ألصحاب العمل؟  المنظمات  (أ)
_____ 

 _____ال  _____نعم                                                 المنظمات األكثر تمثيالً للعمال؟   (ب)

 _____ال  _____نعم                                                               ات المختصة؟ السلط  (ج)

  إذا كان األمر كذلك، يُرجى وصف عملية (عمليات) التشاور.   -10-2

  تعليقات على ھذا التقرير:  -11

ال  _____نعم                         ھل علقت منظمات أصحاب العمل على ھذا التقرير؟   (أ)
_____ 

ال  _____نعم                                    ھل علقت منظمات العمال على ھذا التقرير؟   (ب)
_____ 

ما ھي منظمات أصحاب العمل التي أُرسل إليھا ھذا التقرير؟ يُرجى إرفاق قائمة بأسمائھا في إطار   -12
  .12 السؤال

  .13ما ھي منظمات العمال التي أُرسل إليھا ھذا التقرير؟ يُرجى إرفاق قائمة بأسمائھا في إطار السؤال   -13

بالتقرير أي معلومات جديدة عن الجھود المبذولة الحترام مبدأ القضاء الفعلي والدائم يُرجى أن تُرفق   -14
وإعماله عن طريق الوقاية وحماية الضحايا وتوفير سبل  ، وتعزيز ھذا المبدأعلى العمل الجبري أو اإللزامي

  االنتصاف.

  


