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 تنفيذي  موجز 

ًًالبلداًنًًفيًًالعملًًفيًًاألساسيةًًوالحقوقًًبالمبادئًًالمتعلقةًًواالتجاهاتًًالتطوراتًًعنًًعامةًًلمحةًًالوثيقةًًهذهًًتقدم
2014ًًًًًًعامًًوبروتوكولًًالمعنيةًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًعلىًًبعدًًتصدقًًلمًًالتي 1930ًًًًالجبري،ًًالعملًًالتفاقيةالتابع

1ً.)البروتوكول(

ًًالمبادئًًبشأن1998ًًًًلعامًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًإعالنًًمتابعةًًبموجبًًاالستعراضًًهذًاًًفيًًالمكتبًًأدرجًًوقد
ًالعملًًأصحابًًمنظماتًًومنًًالحكوماتًًمنًًالواردةًًالمحدثةًًوالمعلوماتًًالتقاريرًًجميعًًالعمل،ًًفيًًاألساسيةًًوالحقوق
ًًعلًىًًالتصديقًًبحالةًالمتعلقةًالمعلوماتًًأنً ًحيًنًفيًًاستثنائية،ًبصورًة2021ًو2020ًًًالسنتينًخالًلًالعمالًومنظمات
ًالوثيقةًً)انظر2022ًًًًينايرًً/الثانيًًكانون31ًًًًإلًى2021ًًًًينايرًًالثانيً/ًًكانون31ًًًًمنًًالفترةًًتشملًًالصلةًًذاتًًاالتفاقيات

GB.341/INS/5 (Rev.2)).ً

 األرجنتينو  وبربودا  أنتيغوا)ًًالبروتوكولًًعلىًًعضوا ًًًدولة57ًًًًصدقتًً،2022ًًينايرًًالثاني/ًًكانون31ًًًًوحتى
  قبرصو  ديفوار  كوتًو  كوستاريكاو  القمر  جزرو  شيليو  كنداو  والهرسك  البوسنةو  بلجيكاو  بنغالديشو  النمساو
  جامايكا و  إسرائيلو  أيرلنداو  آيسلنداو  ألمانياو  فرنساو  فنلنداًو  استونياو  جيبوتيو  الدانمركو  التشيكية  الجمهوريةو
  ناميبيا و  موزامبيقو  موريتانيا و  مالطةو  ماليو  مالويًو  مدغشقرو  لكسمبرغو  ليتوانيا و  ليسوتوو  التفياو  قيرغيزستانو
  السعودية   العربية  المملكةو  الروسي  االتحادو  البرتغالو  بولنداو  بيروو  بنماو  النرويجو  النيجرو  نيوزيلنداو  هولنداو
 المتحدة   المملكةو  تايلندو  طاجيكستانو  سويسراو  السويدو  سورينامو  السودانو  النكا  سريو  اسبانياو  سيراليونو

ًًبإعداًدًًالمتواصلًًااللتزامًًعضوا ًًًدولة130ًًًًلدىًًأبقىًًممًاًً(،زمبابويو  أوزبكستانو  الشمالية  أيرلنداو  العظمى  لبريطانيا
ًاالستعراضًًهذاًًبموجبًًوحدهًًالبروتوكولًًعنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدلًًويبلغًًالسنوي.ًًاالستعراضًًإطارًًضمنًًالتقارير

ً)تمثًلًًعضوا ًًًدولًة30ًًًًأنً ًًمالحظةًًالتفاؤلًًعلىًًيبعثًًومماًً.2019ًًعامًًفيًًالمائةًًفي30ًًًًبمعدلًًمقارنةًً،المائةًًفًي38ًً
ًالبروتوكول.ًعلىًالتصديقًنيتهاًعنًأعربتًللتقارير(ًالمقدمةًاألعضاءًالدوًلًًمنًالمائةًفًي60ً

ًاألساسيًةًًباالتفاقياتًًالمتعلقةًًمعلوماتهاًًبتحديثًًتقُمًًلمًًولكنهاًًالبروتوكول،ًًبموجبًًتقاريرًًالدوًلًًبعضًًقدمتًًوقد
 صحيحً.ًوالعكسً،األخرى

ًًأًوًًواحدةًًعلىًالتصديقًًنيتهاًأكدتًًأوًًللتقارير(ًًالمقدمةًًالبلدانًًمنًًالمائةًًفي30ًًًًيقاربًً)ماًًعديدةًًدولًًوذكرت
ً:الصكوكًًهذهًًعلىًًجديدًةًًتصديقاتًًأربعةًًُسجلتًً،2022ًًينايرًًالثاني/ًًكانون31ًًًًوحتىًًاألساسية.ًًاالتفاقياتًًمنًًأكثر

ًًً(87ً)رقم1948ًًًًالتنظيم،ًًحقًًوحمايةًًالنقابيةًًلحريةاًًواتفاقيةًً(29ًً)رقًم1930ًًًًالجبري،ًًالعملًً)اتفاقيةًًكوريا  جمهورية
ًًعًنًًالنظرًًوبصرفًً(.87ًًرقمًً)االتفاقيةًًالسودانوًً((98ًً)رقم1949ًًًًالجماعية،ًًوالمفاوضةًًالتنظيمًًحقًًواتفاقية

ًشمًلتًًأخرىًًتتصديقا110ًًًًيتطلبًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًجميعًًعلًىًًالعالميًًالتصديقًًهدفًًتحقيقًًيزالًًالًًالبروتوكول،
ًعضوا ً.ًدولة40ً

ًالعملًًمنظمةًًأطلقتهًاًًالتيًًالمعاصر،ًًالرقًًإلنهاءًًالحريةً"ًًأجلًًمن50ًًً"ًًحملةًًجهودًًأنً ًًإلىًًأعالهًًذكرًًماًًويشير
ًًعلًىًًالتصديقًًإلًىًًتدعوًًوالتيًًالعمال،ًًلنقاباتًًالدوليًًواالتحادًًالعملًًألصحابًًالدوليةًًالمنظمةًًمعًًبالتعاونًًالدوليًة

ًمهمة.ًنتائجًأظهرتًالدوليةً،ًالعملًمنظمةًمئويةًأجلًمنًالتصديقًحملةًجانبًإلىًالبروتوكول،

ًواإلجراءاتًًتواجههاًًالتيًًوالتحدياتًًنواياهاًًعنًًمفيدةًًمعلوماتًًالحكوماتًًمنًًالواردةًًالتقاريرًًمعظمًًوفرتًًوقد
ًبالبروتوكوًلًًيتعلقًًفيماًًالخصوصًًوجهًًعلىًًالحالًًهيًًوهذهًًالعمل.ًًفيًًاألساسيةًًوالحقوًقًًالمبادئًًلتحقيقًًالمتخذة
ًًبالنسبًةًًالمبسطةًًالتقاريرًًعلًىًًالرًدًًبخالفًً)وذلكًًبشأنهًًمفصلًًتقريرًًنموذجًًملءًًالحكوماتًًمنًًيُطلبًًزاًلًًماًًالذًي
ًًالتًيًًالتقنيةًًالمساعدةًًأوًًو/ًًالجاريةًًاإلنمائيًًالتعاونًًمشاريعًًعنًًمعلوماتًًالتقريرًًهذاًًيضمًًكماًًاألخرى(.ًًالمبادئًًإلى

ًًًالبرتوكول.ًًعلىًًأوًًو/ًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًمنًًأكثرًًأوًًواحدةًًعلىًًبعدًًتصدقًًلمًًالتيًًبالبلداًنًيتعلقًفيماًًالمكتبًًيقدمها

ًاالستبياًنًًأداةًًباستخدامًًاالنترنتًًشبكةًًعلىًًتقريرًًتقديمًًاألعضاءًًالدولًًمنًًُطلبًًالحالية،ًًبالممارسةًًيتعلقًًوفيما
ًًتجميًعًمنًوالتمكينًاألعضاًءًالدوًلًًعلىًالتقاريرًتقديمًعمليةًتيسيرًهوًالجديدةًاألداةًًمنًوالهدفًالجديدة.ًااللكتروني

ًتقريرا ًًًقدمتًًالتيًًالبلدانًًمنًًالكبرىًًالغالبيةًًأنً ًًنالحظًًأنًًالمشجعًًومنًًالتحليل.ًًمنًًمزيدًًإجراءًًبهدفًًالواردةًًالردود
ًاالنترنتً.ًطريقًعنًًقدمتهً(2019ًعاًمًبلدا 45ًًًمعًمقارنةًبلدا 67ًً)

 

ًالمصدقةً.ًغيرًالمقابلةًاألساسيةًواالتفاقياتًللتقاريرًًالمقدمةًبالدولًقائمًةًالملحًقًفيًترد1ًً
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ًًللحصوًلًًللتقاريرًًالمقدمةًًالدوًلًًمنًًالواردًةًًالمعلقةًًبالطلباتًًللوفاءًًالخطواتًًمنًًعدًدًًاتخاًذًًمًنًًالرغمًًوعلى
ًًإلىًًترميًًحمالتًًإلطالقًًاإلجراءاتًًمًنًًالمزيدًًاتخاذًًالمطلوبًًمًنًًالسنوي،ًًاالستعراضًًبموجبًًتقنيةًًمساعدةًًعلى

ًالمبادًئًًبشأنًًالثانيةًًالمتكررةًًبالمناقشةًًالمتعلقًًالقرارًًضوءًًفيًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًجميعًًعلىًًالعالميًًالتصديق
ً(ً.2017)ًالمائةًبعدًالسادسةًدورتهًفيًالدوليًالعملًمؤتمرًاعتمدهًالذيًالعمل،ًفيًاألساسيةًوالحقوق

ً
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  2021-2020 للفترة االستعراض هذا سياق مقدمة:ال - أوالا 

ًًالتًيًًالتقنيةًًالمساعدةًًترشدًًأنًًويمكنًًللتقاريرًًالمقدمةًًالدولًًفيًًالثالثيًًللحوارًًفرصةًًالسنويًًاالستعراضًًعمليةًًتتيح .1
ًأكملً.ًًنحوًًعلىًًالعملًًفيًًاألساسيةًًوالحقوقًًالمبادئًًتطبيًقًًلتحقيقًًاألعضاءًًالدولًًتلكًًإلىًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًتقدمها
ًً،)البروتوكول(1930ًًالجبري،ًًالعملًًالتفاقيةالتابع2014ًًًًًًعامًًبروتوكولًًاعتمادًًمنذًًمضاعفةًًبأهميةًًالعمليةًًهذهًًوتتسم
ًًالفعلًيًًالقضاءًًبتحقيقًًالكفيلةًًالمناسبةًًالخطواتًًلتحديدًًاالجتماعيينًًوشركائهاًًالحكوماتًًأماًمًًجوهريةًًفرصًةًًتتيحًًألنها
 باألشخاص.ًاالتجارًًذلكًفيًبماًاإللزامي،ًًأوًالجبريًالعملًعلىًوالدائم

  جزر وًًبنغالديشوًًوبربودا  أنتيغوا)ًًالبروتوكولًًعلىًًإضافيةًًبلدانًًثمانيةًًصدقتًًً،2021ًًينايرًًالثاني/ًًكانون31ًًًًوحتى .2
ًيصلًًالتصديقاتًًعددًًإجماليًًيجعلًًمماًً(،السودانو  سيراليونو  السعودية  العربية  المملكةوًًبيروًوًًلكسمبرغوًًالقمر
29ًًًًاألرقامًًذاتًً)االتفاقياتًًكوريا  جمهوريةًًاألساسية:ًًاالتفاقياتًًعلىًًجديدةًًتصديقاتًًأربعةًًوُسجلتًًتصديقا ،57ًًًًإلى
 (ً.87ًرقمًً)االتفاقيةًالسودانوً(98و87ًو

ًًً،2020ًًأغسطسًً/بآ4ًًًًًفيًً(182ًً)رقم1999ًًًًاألطفال،ًًعملًًأشكاًلًًأسوأًًاتفاقيةًًعلى  تونغا  مملكةًًتصديقًًوبفضل .3
ًًباالتفاقياًتًيتعلقًوفيماًشامال .ًعالميا ًًتصديقا ًًتحققًالدوليةًالعملًمنظمةًتاريخًفيًاتفاقيةًًأول182ًًرقمًاالتفاقيةًباتت

جبري،ًًالقضاءًعلىًالعملًالًًاتفاقيةًًمباشرةًًتليهاًًتصديقا ،ًًاألكثرًًاالتفاقية29ًًًًرقمًًتفاقيةاالًًتزالًًالًًاألخرى،ًًاألساسية
1951ًًًاألجور،ًفيًالمساواةًواتفاقيةً(111ًً)رقم1958ًًوالمهنة(،ًاالستخدامً)فيًالتمييزًًواتفاقيةً(105ًًرقم)1957ً
ًًتفاقيالاًًتزالًًوالًً(.138ًً)رقم1973ًًًًللسنً،ًًاألدنًىًًالحدًًواتفاقيةًً(100ً)رقم رقم 87ًًًًتانً ًاالتفاقياتًًمن98ًًورقم

ًالمبادئًًتحقيقًًأجلًًمنًًاألهميةًًبالغًًاالجتماعيينًًالشركاءًًالتزامًًويعدًًالتصديقات.ًًمنًًعددًًبأقلًًحظيتًًالتيًًاألساسية
ًًالمشاوراًتًًاتفاقيًةًًأنً ًًمالحظةًًلالهتمامًًالمثيرًًمنًًالصدد،ًًهذاًًوفًيًًالتصديقات.ًًمسألةًًإلًىًًبالنسبةًًوأيضا ًًًاألساسية
ًًومًنًًاألساسية.ًًاالتفاقياتًًفئًةًًخارجًًتصديقا ًًًاالتفاقياتًًأكثرًًباتتًًً(144ًً)رقم1976ًًًًالدولية(ً،ًًالعملًً)معاييرًًالثالثية
 ًاالتفاقيات.ًًهذهًًعلًىًًالمستقبليةًًالتصديقاتًًإليهًًتستندًًمتينا ًًًأساسا ًًًاالجتماعيًًالحواًرًًجعلًًعلىًًيساعدًًأنًًالزخمًًهذًاًًشأن

ًااللكترونيًًاالستبيانًًأداًةًًباستخدامًًاالنترنتًًطريقًًعنًًتقاريرًًتقدمًًأنًًالمعنيةًًاألعضاءًًالدولًًمنًًُطلبًً،2021ًًعامًًوفي .4
ًًاألعضاءًًالدوًلًًعلىًًالتقاريرًًتقديمًًعمليةًًتيسيرًًهوًًالتقاريرًًتقديملًًالجديدًًااللكترونيًًنظامالًًمًنًًوالهدفًًالجديدة.
ًًنحًوًعلىًًالسنةًهذهًالواردًةًالتقاريرًعددًارتفعًوقدً.التحليًلًمنًمزيدًإجراءًبهدفًالواردةًالردودًتجميعًمنًوالتمكين
ًيظهًرًًمماًً،2019ًًعامًًتقريرا 45ًًًًًباستالمًًمقارنةًًتقريرا ،67ًًًًاستالمًًجرىًًالسابق:ًًالسنويًًباالستعراضًًمقارنةًًكبير،
ًاالستبيانًًملءًًفًيًًاألعضاءًًالدولًًمًنًًقليًلًًعدًدًًشرعًًذلك،ًًإلىًًباإلضافًةًًالمائةً.ًًفًي50ًًًًيبلغًًالتقاريرًًلتقديمًًا ًعالميًًمعدال ً

ًمًنًالحكوماتًهذهًمعًالمتابعةًتجريًولكنًاستبياناتهاًتُدرجًلمًوبالتالي،ً.المستكملًالتقريرًتقدمًلمًولكنهاًاإللكتروني،

ًًقدمًتًًقدًًاالستبيانًًعلىًًأجابتًًالتيًًتقريبا ًًًالبلدانًًجميعًًوكانتًًلها.ًًحلولًًإيجادًًوتسهيلًًتواجههاًًمشاكلًًأًيًًتحديدًًأجل
 ً.االنترنتًطريقًعنًتقاريرها

ًًأعقبًًثمًًاالنترنت،ًًطريقًًعنًًالتقاريرًًتقديمًًمنهاًًيطلبًًالمعنيةًًالحكوماتًًإلىًًبالغًًأُرسلًً،2021ًًسبتمبرًًأيلول/ًًوفي .5
ًًفًيًًالواردةًًاألسئلةًًإلكترونيا ًًًالتقاريرًًتقديمًًأداةًًوتضمنتًً.حكومةًًلكلًًالمرورًًوكلمةًًالمستخدمًًاسمًًتضمنًًبالغًًذلك

ًًعلًىًًالقضاءًًبشأنًًالتقريرًًنموذجًًمنًًالثانيًً)النصفًًالبروتوكولًًيشملهاًًالتيًًالمواضيعًًبشأنًًالمفصلًًالتقريرًًنموذج
ًًالتًيًًالبلداًنًًإلًىًًبالنسبةًًالسابقًةًًالسنواتًًفيًًخدمتاستًًًُالتيًًالمبسطةًًوالتقاريرًًاإللزامي(ًًأًوًًالجبريًًالعملًًأشكالًًجميع

ًًالتمييًزًًوعدمًًوالمساواةًًاألطفالًًوعمًلًًالجماعيةًًوالمفاوضةًًالنقابيةًًالحريةًً)تشملًًاألساسًًخطوطًًفعال ًًًفيهاًًُوضعت
 .الجبري(ًوالعمل

ًًتمثيال ًًًاألكثرًًالمنظماتًًمعًًأُجريتًًالتيًًالمشاوراتًًبشأنًًمعلوماتًًعلىًًللحصولًًطلبا ًًًااللكترونيًًاالستبيانًًتضمنو .6
ًًإعداًدًًأداةًًاتسمتًًكماًًالمنظمات.ًًهذهًًمنًًوالتعليقاتًًالردوًدًًإلحاق(ًً)أوًًإدراجًًإمكانيةًًوأتاحًًوللعمالًًالعملًًألصحاب
ًًالمجيبوًنًًتمك نًًوقدًًاالجتماعيينً،ًًالشركاءًًإلىًًالتقريرًًمشروعًًإرساًلًًتسهيللًًالضروريةًًبالسماتًًإلكترونيا ًًًالتقارير

ًحتىًًتعليماتًًقُدمتًًذلكً،ًًإلىًًباإلضافةًًلتوزيعه.ExcelًًًًأوPDFًًًًبنسقًًتقديمه(ًً)قبلًًالمستكملًًاالستبيانًًإرسالًًمن

ًاالستبياًنًًفيًًالمتروكةًًالفراغاتًًملءًًفيًًترغبًًالعملًًأصحابًًمنظماتًًأوًًالعمالًًمنظماتًًمنًًمنظمةًًأليًًيتسنى
ًةمنظم12ًًًًقد متًًبالتقارير،ًًالمشمولةًًالفترةًًوخاللًًبها.ًًالخاصًةًًااللكترونيةًًالدخولًًتفاصيلًًتطلبًًأنًًاإللكتروني
ًًمباشرةًًمعلوماتًًالمكتبًًتلقىًً،حاالتًًأربعًوفيًًالحكومات.ًًتقاريرًًعلىًًتعليقاتًًللعمالًًمنظمة14ًًوًًالعملًًألصحاب

 العمالً.ًمنظماتًو/أوًالعملًأصحابًمنظماتًمن
ً  
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ًًتصًلًًلمًًالحاالت،ًًمنًًالعديدًًوفيًًله.ًًإطالقًًأولًًعندًًالتحدياتًًبعضًًبداياتهًًفيًًإلكترونيا ًًًالتقاريرًًتقديمًًنظامًًوشهد .7
ًًالدوًلًًمًنًًالمقدمةًًالبروتوكولًًبياناتًًمعًًتمشيا ًًًأعدتًًتوزيعًًقائمةًًإلىًًاستنادا ًًًأرسلتًًالتًيًًااللكترونية،ًًالرسالًة

بًًالسنوية،ًًالمتابعةًًبموجبًًالتقاريرًًتقديمًًعًنًًالمسؤولينًًالموظفينًًأوًًالموظفًًإلىًًاألعضاء، ًتوجيههاً.ًًإعادةًًوتوج 
ًًالدخوًلًًبتسجيلًًيتعلقًًفيماًًتواجههاًًتقنيةًًصعوباتًًعًنًًأفادتًًالتيًًحكوماتالًًبعضًًإلىًًالالزمًةًًالمساعدةًًالمكتبًًدموق

ًوتسهيلًًالتحدياتًًلهذهًًبفعاليةًًالتصديًًأجلًًمنًًالجهودًًمنًًالمزيدًًوستُبذلًًإلكترونيا .ًًالتقاريًرًًتقديمًًنظامًًداخلًًوالتنقل
ًااللكترونيً.ًاالستبيانًاستخدام

  ا    األساسية والحقوق للمبادئ األربع بالفئات   المتعلقة واالتجاهات التطورات -   ثانيا
 2021-2020 الفترة استعراض بموجب  العمل في 

 الجماعية  المفاوضة  بحق الفعلي واإلقرار  النقابية  الحرية -  ألف

 التصديقات  -1

ًًصدقًتًًفقدًًالتصديقات،ًًمنًًعددًًبأقلًًحظيتًًالتيًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًمن98ًًًًورقًم87ًًًًرقمًًاالتفاقيتانًًتزالًًالًًحينًًفي .8
 .عليهماًأوروباًفًيًالبلدانًجميع

98ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًبعدًًعضوا ًًًدولة19ًًًًتصدقًًلمًحينًًفيًً،87ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًبعدًًعضوا ًًدولة30ًًًًتصدقًًولم .9
ًًعلًىًًكوريا  جمهوريةًًوصدقت2021ًًًًمارسًًآذار/ًًفًي87ًًًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًىًًالسودانًًوصدقتًً(ً.1ًًالشكلًً)انظر

 ً.2021ًأبريلًنيسان/ًفًي98ًًًًورقم87ًًرقمًاالتفاقيتين

  حسب اإلقليم98و/أو االتفاقية رقم  87التي لم تصدق على االتفاقية رقم  عدد الدول األعضاء :1الشكل ،   
 ً(2022كانونًالثاني/ًيناير31ًً)حتىً 

ً

ًًعلًىًًتصدًقًًلًمًًوالتيًًللتقاريرًًالمقدمًةًًالدوًلًًمنًًعدًدًًأكبرًًالهادًئًًوالمحيطًًآسياًًإقليمًًيضًمًًاإلقليمي،ًًالمستوىًًوعلى .10
ًًلًمًًاألمريكتينًًإقليمًًفيًًعضواًنًًدولتانًًوهناكًًالعربية.ًًالدولًًمنطقةًًتليًهًً،98ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًىًًوال87ًًًًرقمًًاالتفاقية
ًأفريقيةًًدوًلًًأربعًًتصدقًًولمًً.98ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًىًًتصدقًًلًمًًواحدًةًًعضًوًًودولةًً،87ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلًىًًبعدًًتصدقا
 ً.87ًرقًمًاالتفاقيةًعلى

 ً.87ًًرقمًاالتفاقيةًعلىًبعدًالسودان جنوب جمهوريةوًالمغربوًكينياوًبيساو - غينياًتصدقًلمًأفريقيا،ًوفي .11
ًًتصدًقًًلمًًبينماًًً،87ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلًىًًتصدقًًلًمًًولكنهاًًً،98ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًى  البرازيلًًصدقتًًاألمريكتين،ًًوفي .12

 االتفاقيتين.ًمنًأيًًعلًى األمريكية المتحدة الواليات
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أفريقيا األمريكتان الدولًالعربية الهادئ آسياًوالمحيًط المجموع

  االتفاقيةًرقمً  االتفاقيةًرقمً
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ًعلى  المتحدة  العربية  اإلماراتو  السعودية  العربية  المملكةو  قطرًو  ُعمانو  البحرين ًًتصدقًًلمًًالعربية،ًًالدولًًوفي .13
 ً.87ًرقمًاالتفاقيةًعلىًلبنانو األردنًيصدًقًولمً.98ًًرقمًاالتفاقيةًًعلىًوال87ًًرقمًاالتفاقية

ًإيران  جمهوريةوًًالهندوًًكوك  جزروًًالصينوًًالسالم  دار  برونيوًًأفغانستانًًتصدقًًلمًًالهادئ،ًًوالمحيطًًآسياًًوفي .14
ًًعلًىًًتوفالوو  تونغا  مملكةوًًتايلندوًًجمهورية باالووًًمارشال  جزرو  الشعبية  الديمقراطية  الو   جمهوريةوًًاإلسالمية
ًًاالتفاقيًةًًعلىًًبعدًًفيتناموًًسنغافورةو  نيوزيلنداوًًنيبالوًًماليزياًًتصدقًًولمًً.98ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلىًًوال87ًًًرقمًًاالتفاقية

 ً.98ًرقًمًاالتفاقيةًعلىًميانمارًتصدقًلمًحينًفًيً،87ًرقم
ًوأثناءًً.2019ًًعاًمًفيًالمائًةًفًي31ًًبمعدلًمقارنةًالمائة،ًفًي43ًًًيبلغ87ًًرقًمًاالتفاقيةًعًنًالتقاريرًتقديمًمعدلًوكان .15

 إيران  جمهوريةو كوك جزرو الصينو السالم دار برونيو البحرين)ًعضوا ًًًدولة13ًًقدمتًبالتقارير،ًالمشمولةًالفترة
ًاالتفاقيًةًًبشأنًًتقاريرًً(المتحدة  الوالياتو  تايلندو  سنغافورةو  ُعمانو  نيوزيلنداو  المغربو  كينياو  األردنو  اإلسالمية

 ً.87 رقم
ًًأمرً 87ًًًرقمًًاالتفاقيةًعلًىًًالتصديقًًبأنً ًًتايلندوًًُعمانوًًكينياوًًاألردنو  اإلسالمية   إيران جمهوريةوًًكوك  جزرًًوأفادت .16

، ًأنًًالمستبعدًًمنًًأنهًًسنغافورة وًًنيوزيلنداوًًالمغربوًًالصينوًًالسالم  دار  برونيوًًالبحرينًًأشارتًًحينًًفيًًمحتمل 
 (.2ًًالشكلًً)انظرًًاالتفاقيةًًهذهًًعلىًًبالتصديقًًيتعلقًًفيمًاًًنواياهاًًعنًًالمتحدة  الوالياتًًتُفصحًًولمًًاالتفاقية.ًًعلىًًتصدق

  اإلقليم حسب األعضاء الدول عدد ،87 رقم  االتفاقية على التصديق نوايا :2الشكل 

ً

ًًً.2019ًًعامًًفيًًالمائةًًفًي45ًًًًبمعدلًًمقارنةًًالمائة،ًًفًي47ًًًًيبلغ98ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًبشأنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدلًًوكان .17
 ُعمانو  ميانمارو  اإلسالمية  إيران  جمهوريةًو  كوك  جزرو  الصينو  السالم  دار  برونيو  البحرين)ًًبلدانًًتسعةًًوقدمت

 االتفاقية.ًًعنًتقارير (المتحدة الوالياتو تايلندو
ًذكرتًًبينماًً،98ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًالتصديقًًاحتمالًًإلىًًتايلندوًًُعمانو  اإلسالمية  إيران  جمهوريةوًًكوك  جزرًًوأشارت .18

ًًفيمًاًًنواياها  المتحدةًًالواليات ًًتُبدًًولمًًمستبعد .ًًأمرً ًًعليهاًًالتصديقًًأنً ًًوميانمار  والصين  السالم  دار  وبروني  البحرين
 (.3ًًالشكلً)انظرًاالتفاقيةًهذهًعلىًبالتصديقًيتعلق
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ًمرجحً  أمر  ًمستبعد  أمر  بشأنًذلك الًإشارًة
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  اإلقليم حسب األعضاء الدول عدد ،98 رقم  االتفاقية على التصديق نوايا :3الشكل 

ً

 التشريعات   على  التغييرات -2

ًالتشريعيًةًًالتطورات  ؛(الصين)ًًالسياسيةًًالمبادراتًًمجالً:ًًفيًًمختلفةًًتغييراتًًإدخالًًعنًًالحكوماتًًمختلفًًأبلغت .19
 (ً.المتحدةًالواليات)ًالقضائيةًالقراراتً(؛نيوزيلندا)ًورصدهًالعملًتفتيش ؛(المتحدة الوالياتو تايلندو الصين)

ًاالتحاديًةًًالعاملةًًللقوةًًالنقابيًًالتمثيلًًتحدًًالتيًً،2018ًًلعامًًالتنفيذيةًًاألوامرًًبإلغاءًًالمتحدة   الوالياتًًحكومةًًوأفادت .20
ًًاالتحاديونًالموظفونًيقضيًهًأنًيمكنًالذًيًالوقتًوتقييدًنقاباتهاًمعًالمواضيعًبعضًعلًىًالتفاوضًمنًالوكاالتًبمنع
ًًَصدرًتًً،2021ًًمارسًًآذار/ًًوفي2021ًًًًينايرًًالثاني/ًًكانونًًفيًًوبأنهًًعملهم،ًًأثناءًًالنقابيًًالتمثيلًًأنشطةًًممارسةًًفي

هًًتفاهمًًمذكرة ًًأنفسهمًًهمًًالذينًًاالتحاديون،ًًالموظفونًًيقضيهًًأنًًيمكنًًالذيًًالوقتًًعنًًالقيودًًبرفعًًالوكاالتًًتوج 
 النقابي.ًالتمثيلًأنشطةًممارسةًفيًنقابيون،ًموظفون

 الترويجية  األنشطة -3

ًً(ً؛األردنو  اإلسالمية   إيران  جمهوريةوًًالصين)ًًالبحوثًًإجراءًًذلكً:ًًفًيًًبماًًمختلفةًًترويجيةًًومبادراتًًأنشطةًًنُفذت .21
ًًتايلند وًًُعمانوًًنيوزيلنداوًًكينياوًًاألردنوًًاإلسالمية  إيران  جمهوريةًوًًالصين)ًًونشرهاًًوالبياناتًًالمعلوماتًًتجميع

  الواليات وًًتايلندوًًُعمانوًًكينياوًًاألردنو  اإلسالمية  إيران  جمهوريةوًًالصين)ًًالتدريبًًتوفيرًً(؛المتحدة  الوالياتو
  األردن و  اإلسالمية  إيران  جمهوريةًو  كوك  جزرو  الصينو  البحرين)ًًالوعيًًالستثارةًًوفعالياتًًعملًًورشًً(؛المتحدة

 (.تايلند وًميانمارو كينياو
ًنقاباتًًاتحادوًًاالجتماعيًًوالضمانًًالبشريةًًالمواردًًوزارةًًأصدرتًً،19-كوفيدًًجائحةًًإلىًًواستجابةًً،الصينًًوفي .22

2020ًًًًعامًًمشتركةًًبصورةًًالصيًنًًلعمومًًوالصناعًةًًالتجارةًًغرفًًواتحادًًالصيًنًًفيًًالمنشآتًًاتحادوًًالصيًنًًعموم
ًوالسيطرةًًالجائحةًًمنًً"الوقايةًًالحدثينًًأثناءًًالمنشآت"،ًًعملًًاستئنافًًودعمًًالعملًًعالقاتًًاستقرارًًبشأنًًالنظرًً"وجهات
ًًحًلًًأثناءًًالمتضررةًًالمنشآتًًإرشاًدًًبغيةًًالجائحةً"ًًإلىًًاستجابةًًاالجتماعيةًًالمفاوضةًًتعزيزًًزيادةًًو"مذكرةًًعليهاً"
ًالوظائفًًاستقرارًًتحقيقًًبهدفًًالجماعية،ًًالمفاوضةًًطريقًًعنًًاألجورًًدفعًًومسائلًًبالجائحةًًالمتعلقةًًالعملًًنزاعات
ًًاإلرشاديًةًًالنظرًً"وجهاتًًإصداًرًًفًيًًالرائدةًًهًيًًاالجتماعيًًوالضماًنًًالبشريًةًًالمواردًًوزارةًًوكانتًًالعملً.ًًوعالقات

ًتنصًًالتيًً،(No. 56ًًRen She Bu Fa [2021]ً)ًًالجديدةً"ًًاالستخدامًًأشكالًًفيًًالعمالًًومصالحًًحقوًقًًحمايةًًبشأن

ًً)مثًلًًالجديدةًًاالستخدامًًأشكالًًفيًًأوًالعمالًًالعمالًًنقاباتًًقدمتًًحالًًفيًًبفعاليةًًتتجاوبًًأًنًًالمنشأةًًعلىًًينبغيًًأنهًًعلى
 ًًالمفاوضةً.ًًأجلًًمنًًطلبا ًًاالنترنت(ًًعبرًًالمطلوبةًًاألجرةًًسياراتًًوسائقيًًاالنترنتًًعبرًًالمنفذةًًالطلباتًًتوصيلًًعمال
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ًًالقاضًي14025ًًًًرقمًالتنفيذيًًاألمرًًالرئيسًًأصدر2021ًًًًأبريلًًنيسان/ًًفيًًأنهًًإلىًًالمتحدة  الوالياتًًحكومةًًوأشارت .23
سًًوتمكينهم،ًًالعمالًًتنظيمًًبشأنًًاألبيضًًالبيتًًعملًًفريقًًبإنشاء ًًوبرامجهاًًاالتحاديةًًالحكومةًًسياساتًًلحشدًًالمكر 

ًًجددًتًً،2021ًًسبتمبرًًأيلول/ًًوفيًًعملهم.ًًأصحابًًمًعًًوالتفاوضًًالتنظيمًًمنًًالعمالًًتمكينًًأجلًًمنًًوممارساتها
ًالمكسيكيينًًعمالالًًحقوقًًبحمايةًًبالنهوضًًالحكومتينًًالتزاًمًًعلىًًالتأكيدًًتعيدًًتعاونيةًًترتيباتًًوالمكسيكًًالمتحدةًًالواليات

 المتحدة.ًالوالياتًفي

 التحديات  -4

ًً:عامةًًبصورةًًالتاليةًًالتحدياتًًإلىًًالتقاريربًًالمشمولةًًالحاليةًًالفترةًًخاللًًتقاريًرًًقدمتًًالتيًًاألعضاءًًالدولًًأشارت .24
ًًالعمالًًنقاباتوًًالعملًًأصحابًًقدراتًًنقصًًً"2ً"ًً؛(كينياو  كوك  جزر)  المسؤولةًًالحكوميةًًالمؤسساتًًقدراتًًنقصًًً"1ً"
ًًنقصًً"4ً"ً(؛ُعمانو األردنو اإلسالمية  إيران جمهوريةو كوك جزرو الصين)ًالجمهورًوعيًنقصًً"3ً"ً؛(كوك ًجزر)

  ميانمارو  كينياو  كوك  جزر)ًًواالقتصاديةًًاالجتماعيةًًالظروفًًً"5ً"ًً؛(األردنو  كوك  جزرو  الصين)ًًوالبياناتًًالمعلومات
ًالسائدًةًًالتوظيفًًممارساتًًً"7ً"ًً؛(المتحدة  الوالياتًو  نيوزيلنداو  واألردن  الصين)ًًالقانونيًةًًاألحكامًًً"6ً"ًً؛(تايلندو
 ًً.19-كوفيدًجائحةًآثارًأعضاءًدولًعدةًذكرتًكماً.(كينيا )

 التقنية  المساعدة على  الحصول  طلبات -5

ًللصعوباتًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًمعًًبالتعاونًًتقييمًًإجراًءًًً"1ً"ًً:بشأنًًالتقنيةًًالمساعدةًًعلىًًللحصولًًطلباتًًقُدمت .25
ًالصين)ًًوالتوعيًةًًالقانونيةًًاألميةًًومحوًًالوعًيًًاستثارةًًً"2ً"ًً؛(الصين)ًًالمبدأًًهذاًًتحقيقًًعلىًًوانعكاساتهاًًالمحددة

ًًإيران   جمهوريةوًًالصين)ًًواألقاليًمًًالبلداًنًًداخًلًًالخبراتًًتقاسمًًً"3ً"ًً؛(ُعمانو  األردنو  اإلسالمية   إيران  جمهوريةو
 ؛(كينياو  األردنو  اإلسالمية  إيران  جمهورية)ًًالمعنيةًًاألخرىًًوالتشريعاتًًالعملًًقانونًًإصالحًًً"4ً"ًً؛(تايلندوًًاإلسالمية

ًًالموظفيًنًًتدريبًً؛(كينياو  اإلسالمية   إيران  جمهوريةو  الصينوًًالبحرين)ًًالمسؤولةًًالحكوميةًًالمؤسساتًًقدراتًًبناءًًً"5ً"
 إيران  جمهوريةوًًالصينوًًالبحرين)ًًالعملًًأصحابًًمنظماتًًقدرةًًتعزيزًًً"6ً"ًً(ُعمانًوًًميانماروًًكوكًًجزر)ًًاآلخرين
 األردنوًًاإلسالمية  إيران  جمهوريةًو  الصينوًًالبحرين)ًًالعمالًًمنظماتًًقدرةًًتعزيزًً"7ً"ًً(؛تايلندو  ُعمانو  اإلسالمية

 (ً.تايلندوًكينياوًاألردنو اإلسالمية إيران جمهوريةو الصين)ًالثالثيًاالجتماعيًالحوارًتقويةًً"8ً"ً؛(تايلندوًُعمانو

 (2021-2020)  المقدمة  والمساعدة اإلنمائي التعاون مشاريع -6

 المشاريع

ًًالجهاتًالفاعلةًالعامًةوًالمنشآتًمستوىًعلىًالفعالًاالجتماعيًالحوارًدعمًقطرًفيًاإلنمائًيًالتعاونًروعمشًواصلي .26
ًوالعملًًاإلداريةًًالتنميةًًووزارةًًالعالميةًًالنقابيةًًاالتحاداتًًمعًًمشاوراتًًوبعدًًوالوطني.ًًالقطاعيًًالمستويينعلىًًو

ًأربعةًًفيًًالمنشأةًًمستوىًًعلىجانًمشتركةًًلًًإنشاءًًالمشروعًًيدعمًًالوطنيين،ًًالمصلحةًًوأصحابًًاالجتماعيةًًوالشؤون
 والضيافة.ًالخاصًواألمنًوالبناءًالنقلًهي:ًأولوية،ًذاتًقطاعات

ًًثالثًةًًعلىًًيرك زًً،2018ًًعامًًمنذًًالدولةًًمنًًممولًًنمائًياإلًًتعاونللًًمشروعًًأُنجزًًً،السعودية  العربية  المملكةًًوفي .27
ًًتضمنتًًاالجتماعي،ًًبالحواًرًًيتعلقًًوفيمًاًًاالجتماعي.ًًوالحوارًًاألطفالًًوعملًًالمساواةًًتعزيزًًهي:ًًرئيسيةًًمكونات

 االجتماعيً.ًًبالحوارًًالمتعلقًةًًاالتفاقياتًًعلىًًالتصديقًًآفاًقًًووضعًًاالجتماعيًًللحوارًًدائمةًًوحدةًًإنشاءًًالمستجداتًًآخر
ًًاألفضًلًالعملًبرنامجاًتحالفًالمالبس،ًصناعةًمستوياتًجميعًيضمًالذيًالشاملًاألفضلً"ً"العملًبرنامجًإطارًفيو .28

ًًظروًفًتحسيًنًأجلًًمنًوالحكوماتًالعمًلًوأصحابًًالعمالًمعًً،2009ًًعامًمنذ فيتنامًفًيًاألفضًلًًوالعملًاألردنًفي
ًومعاييرًًالعمالًًصوتًًإسماعًًتعزيزًًالرئيسيةًًالتطوراتًًوتشملًًالمالبس.ًًلصناعًةًًالتنافسيةًًالقدرًةًًودعمًًوالعملًًالمعيشة
ًالالئقً"ًًالعملًًأجلًًمنًً"التجارةًًاسمًًيحملًًالذيًًاإلنمائيًًالتعاونًًبشأنًًاألوروبيًًالمشروعًًيؤديًً،فيتنامًًوفيًًالعمل.
ًيتعلقًًفيماًًجديًدًًصناعيةًًعالقاًتًًإطاًرًً"إرساءًًبمشروعًًالتذكيرًًيجدًرًًكماًًً.87ًًرقمًًاالتفاقيةًًتعزيزًًفًيًًرئيسيا ًًًدورا ً

ًًوبمشروعًاألمريكيةًالعمًلًوزارةبتمويلًمنًًالعملً"ًفيًاألساسيةًوالحقوقًالمبادئًبشأنًالدوليةًالعملًمنظمةًبإعالن
 ًكندا.ًحكومةًتمولهًالذيًجديدً"ًصناعيةًعالقاتً"نظام

 التدريب أنشطة

ًًفًيًًللمتخصصيًنًًالدوليةًًالعملًً"معاييرًًبعنوانًًللتدريبًًتورينوًًمركزًًنظمهًًنشاطًًفي2020ًًًًعامًًالبرازيلًًشاركت .29
ًًالالتينية(ًً)أمريكاًًالدوليةًًالعملًًمعاييرًًأكاديميةًًمنًًكلًًفًي2021ًًًًعاًمًًوشاركتًًالنقابية،ًًالحريًةًًعلىًًيركزًًالقانونً"

  جنوب  جمهوريةوًًبيساو  -  غينياًًشاركتًًً،2020ًًعامًًوفًيًًالعمل.ًًفيًًاألساسيةًًوالحقوقًًالمبادئًًبشأنًًواألكاديمية
 النقابية.ًالحريةًأيضا ًًتناولتًالتيً)أفريقيا(ًالدوليةًالعملًأكاديميةًفي السودان
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ًًوالحقوًقًًالمبادئًًبشأنًًاألكاديميةًًفيًًميانماروًًكينياوًًاألردنوًًالهندوًًالصينوًًأفغانستانًًأيضا ًًًشاركتًًً،2021ًًعاًمًًوفي .30
 الجماعية.ًوالمفاوضةًالنقابيةًالحريةًوتناولتًللتدريبًتورينوًمركزًنظمهاًالتيًالعمل،ًفيًاألساسية

 اإللزامي  أو  الجبري العمل أشكال  جميع على القضاء -  باء

 105  ورقم  29 رقم   االتفاقيتان -  أوالا  -  باء

 التصديقات  -1

ًًوالدولًًأفريقياًًفًيًًالبلدانًًجميعًًصدقتوًً.2021ًًأبريلًًنيسان/ًًفًي29ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًكوريا  جمهوريةًًصدقت .31
 .االتفاقيتينًهاتينًعلىًوأوروباًالعربية

ًفًيًً)بما105ًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًبعدًًيصدقًًلمًًبلدا 13ًًًًأنً ًحينًًفيًً،29ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلًىًًبعدًًبلدانًًثمانيةًًتصدقًًولم .32
ًمًنًًعددًًأكبرًًالهادئًًوالمحيًطًًآسياًًإقليمًًيضمًًاإلقليمي،ًًالمستوىًًوعلىًًاالتفاقية(.ًًنقضتاًًاللتانًًسنغافورة و ماليزياًًذلك
 (.4ًالشكلً)انظرًاالتفاقيتينًمًنًأيًعلىًتصدقًلمًوالتيًالتقاريرًتقديمًمنهاًالمطلوبًًالدول

  ًًحسب اإلقليم ،105و/أو االتفاقية رقم  29عدد الدول األعضاء التي لم تصدق على االتفاقية رقم  :4الشكل
 ً(2022كانونًالثاني/ًيناير31ًً)حتىً 

ً

 ً.29ًرقًمًاالتفاقيةًعلىًبعدًتصدقًلمًالتيًاألمريكتينًمنًالوحيدةًالعضوًالدولةًهي المتحدةًالوالياتو .33
  تونغا  مملكةوًًجمهورية باالوو  مارشال  جزروًًالصينًو  السالم  دار  برونيًًتصدقًًلمًًالهادئً،ًًوالمحيطًًآسياًًإقليًمًًوفي .34

ًًأنً ًًحينًًفيًً،29ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًأفغانستانًًتصدقًًلموًً.105ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًوال29ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًتوفالوو
ًًاالتفاقيةًًعلىًًتصدقًًلمًًليشتي  -  تيمورو  كوريا  جمهوريةو  ميانمارو  الشعبية  الديمقراطية  الو  جمهوريةًو  اليابان
 أعاله(ً.32ًًالفقرةً)انظرًسنغافورةو ماليزياًفيًالمفعولًساريةًغيرًاألخيرةًًوهذهً.105ًرقم

ًًفًي33ًًًًبمعدلًًمقارنةًًالمائة،ًًفًي38ًًًًنسبًة29ًًًًرقًمًًاالتفاقيةًًعًنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدلًًبلغًًاالستعراض،ًًقيًدًًالفترةًًوخالل .35
ًوأعربتًً.(المتحدة  الوالياتو  الصينو  السالم  دار  بروني)ًًعنهاًًتقاريرًًأعضاءًًدولًًثالثًًقدمتًًحيثًً،2019ًًعامًًالمائة
ًأمرً ًًعليهاًًالتصديقًًأنً   الصينًًذكرتًًحينًًفيًً،29ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلىًًالتصديقًًنيتهاًًعن  السالم  دار  برونيًًحكومة
 (.5ًالشكلً)انظرًمستبعدً 

1

7

8

11 11

0

2

4

6

8

10

12

األمريكتان الهادئ آسياًوالمحيًط المجموع

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

 
ًالتقاريًرًًلتقديمًًمعدال ًًًيشكلًًمماًً،105ًًرقمًًاالتفاقيةًًبشأنًًتقاريرًًالهادئًًوالمحيطًًآسياًًإقليمًًمنًًأعضاءًًدولًًستًًقدمتو .36

ًًإلًى  (اليابان و  السالم  دار  بروني)ًًعضوانًًدولتانًًوأشارتًً.2019ًًعامًًالمائةًًفًي29ًًًًبمعدلًًمقارنةًًالمائةًًفي55ًًًًيبلغ
ًًإلًىً(كوريا جمهوريةوًميانماروًالصين)ًأعضاءًدولًثالثًأشارًتًحيًنًفيً.محتملً ًأمرً ًالصًكًهذًاًعلىًالتصديقًًأنً 
ًً(ً.6ًالشكلًً)انظرًًاالتفاقيةًًهذهًًعلىًًبالتصديقًًيتعلقًًفيمًاًًنيتهاًًعنًًسنغافورةًًتعربًًولمًًمستبعد .ًًأمرً ًًعليهاًًالتصديقًًأنً 
ًًفًي105ًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًالتصديقًًأجلًًمنًًقانونًًسنً ًًعنًًالعمالًًلنقاباتًًاليابانيًًاالتحادوًًاليابانًًحكومةًًفادتوأ

 ً.2021ًيونيهًحزيران/

  بالنسبة إلى إقليم آسيا والمحيط الهادئ  األعضاء الدول عدد ،105 رقم  االتفاقية على التصديق نوايا :6الشكل 
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 الترويجية  األنشطة -2

ًوالتدريًبًًالقدراتًًبناءًًوأنشطةًًالوعيًًاستثارةًًحمالتًًخاللًًمنًًترويجيةًًبأنشطةًًاضطلعتًًأنهاًًبلدانًًعدةًًأكدت .37
 ً.(المتحدة  الوالياتو سنغافورةو كوريا  جمهوريةوًميانماروًاليابانو الصينوًالسالم دار بروني)

ًًالمنشوراًتًًمنًًكبيرًًكمًًطريقًًعًنًًالوعيًًاستثارةًًتواصًلًًالوطنيةًًالشرطةًًوكالةًًأنً ًًإلىًًاليابانًًحكومةًًوأشارت .38
 باألشخاصً.ًاالتجارًحاالتًعنًالشرطةًإبالغًإلىًالناسًتدعوًلغات،ًبعدةًالصادرة

ًًبمشاركًةًًندوةًًاالجتماعيًًوالضماًنًًالبشريةًًالمواردًًوزارةًًعقدتًً،2021ًًمايوًًأيار/ًًفيًًأنهًًإلىًًالصينًًحكومةًًوأشارت .39
ًًالصيًنًًعمومًًعمالًًنقاباًتًًاتحادًًوأجرىًًلها.ًًالتابع2014ًًًًعامًًوبروتوكول29ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًبشأنًًالدوليةًًالعملًًمنظمة

ًجدوىًًبشأنًًمعمقةًًمناقشاتًًالصينية،ًًالحكومةًًفيًًالمعنيةًًالوزاراتًًمنًًممثلينًًبمشاركةًًالصينًًفيًًالمنشآتًًاتحادو
 ًوالبروتوكول.29ًًرقًمًاالتفاقيةًعلىًالصينًتصديق

ًًعاًمًًوفرتًًاإلنسانيةًًوالخدماتًًالصحًةًًوزارةًًقبًلًًمنًًالممولةًًالضماناتًًأنً ًًإلىًًالمتحدة  الوالياتًًحكومةًًأشارتو .40
ًًً.المحليًًالمجتمعًًفيًًالمصلحًةًًألصحابًًبالبشرًًاالتجارًًبشأنًًتقنيةًًومساعدةًًتدريبيةًًدورًة9000ًًًًعًنًيزيدًًما2020ًً
16ًًًًيضمًًوهوًًالداخلي.ًًاألمنًًلوزارةًًالتابعًًبالبشرًًاالتجارًًمكافحةًًمركزًًأنشئًً،2020ًًأكتوبرًًاألول/ًًتشرينًًوفي
ًًالراميةًًالجهودًًتوحيدًًبهدفًًالداخليً،ًًاألمنًًلوزارةًًالتابعةًًبالبشرًًاالتجارًًتحقيقاتًًوحدةًًذلكًًفيًًبماًًالوزارةً،ًًمنًًإدارة
 بالبشرً.ًاالتجارًمكافحةًإلى

 التحديات  -3

ًًعلًىًًوشددتًً،105ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًىًًالتصديقًًبجدوىًًتتعلقًًوقانونيةًًسياسيةًًمسائلًًكوريا  جمهوريةًًحكومةًًأثارت .41
 ًسياسية.ًًإرادةًًوجودًعدمًًعنًالعمالًلنقاباتًالكوريًاالتحادًًوأسفًاجتماعي.ًتوافقًإلىًًالوصولًأهمية

 التقنية  المساعدة على  الحصول  طلبات -4

ًبناًءًًً"1ً"ًًالتالية:ًًالمجاالتًًفًيًًالدوليًةًًالعملًًمنظمةًًمنًًالتقنيةًًالمساعدًةًًعلًىًًالحصولًًضرورةًًعلًىًًحكومتانًًشددت .42
ًاستحداثًً؛العمالًًومنظماتًًالعملًًأصحابًًمنظماتًًقدراتًًتعزيزًًً"2ً"ًً(؛الصين)ًًالمسؤولةًًالحكوميةًًالمؤسساتًًقدرات
ًًوالقضاًءًًالشرطةًًموظفيًً)مثلًًالموظفينًًتدريبًً؛المستضعفينًًللعمالًًالدخلًًوتوليدًًالمهاراتًًعلىًًوالتدريبًًالعمالة
 (ً.ميانمار)ًًاالجتماعيةًللحمايةًنظمًإرساءًوالمعلمين(؛ًاالجتماعيينًوالعمال

ا  -  باء  1930  الجبري، العمل  التفاقيةالتابع  2014  عام بروتوكول -   ثانيا

 التصديقات  -1

  جزر وًًبنغالديشوًًوبربودا  أنتيغوا)ًًالبروتوكولًًعلىًًإضافيةًًبلدانًًثمانيةًًصدقتًً،2021ًًينايرًًالثاني/ًًكانونًًحتى .43
57ًًًًإلىًًالتصديقاتًًعددًًإجماليًًيرفعًًمماًً(السودانو سيراليونو  السعودية  العربية  المملكةوًًبيرووًًلكسمبرغو  القمر

ًًالذًيًتصديقا 50ًًًإلىًالوصولًفيًالمتمثلًالمبدئيًالهدفًفيهًتحققًالذيًالعامًهو2021ًًعامًيعتبرًوبالتالي،ًتصديقا .
ًيتعينًًيزالًًوالًًالبروتوكول،ًًعلىًًبعدًًعضوا ًًًدولة130ًًًًتصدقًًلمًًلذلك،ًًووفقا ًًًالحرية".ًًأجلًًمن50ًًًً"حملةًًحددته
ًًلًمًًالتيًًاألعضاءًًالدولًًونسبةًًعدًدًًعنًًعامًةًًلمحًة7ًًًًالشكلًًويقدمًً.29ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًالتصديقًًمنهاًًتسعًًعلى

 .اإلقليمًحسبًوذلكًالبروتوكول،ًًعلىًتصدق
 .قليماإلًمصنفةًحسبًالبروتوكول،ًعلىًتصدقًلًمًالتيًًاألعضاءًبالدولًقائمةًًالملحقًًمنًجيمًالجزءًفيًوترد .44
تقاريرًبشأنًالبروتوكولً)50ًًوأثناءًالفترةًالمشمولةًبالتقارير،ًقدمتًً .45 في30ًًًًفيًالمائةًمقارنةًبمعدل38ًًًًدولةًعضواً 

ًًعضوا ًًًدولة30ًًًًأعربتًًالمجموع،ًًوفي.ًًاألعضاءًًالدولًًبهذهًًقائمةًًالملحقًًمًنًًدالًًالجزءًًفيًًوترد(.2019ًًالمائةًعامًً
ًًًةدوًلًًاثنتاًعشرةًًوذكرت.ًًالصكًًهذاًًعلىًًالتصديقًًنيتهاًًعًنًًتقارير(ًًقدمتًًالتًيًًاألعضاءًًالدوًلًًمنًًالمائةًًفًي60ًً)

ًًفيمًاًنيتهاًالمتبقيةًالثمانيًاألعضاءًالدولًتُبدً ًولمًمستبعد .ًأمرً العاجلًًالقريبًفيًالبروتوكولًًعلىًًالتصديقًًأنً ًًعضوا ً
ًًفًي12ًًمنهاًفيًأفريقياًو12ًً،ًًتقاريرالًًقدمتًًالتيًًالبلدانومنًبينًًًً(.8ًًالشكلًً)انظرًًالبروتوكولًًعلىًًبالتصديقًيتعلق

 .أوروباًًفي11ًوًًالهادئًوالمحيطًآسياًفًي14ًوًالعربيًةًالدولًفي1ًوًاألمريكتين



 GB.344/INS/4(Rev.1) 15 
 

  حسب اإلقليم2014عدد ونسبة الدول األعضاء التي لم تصدق على بروتوكول عام   :7الشكل ،  
 ً(2021ًينايرً/الثانيًكانون31ًًحتى) 

ً

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

ً

 المعنية  القضائية والقرارات والتشريعات الوطنية  العمل وخطط السياسات -2

 الوطنية العمل وخطط السياسات " 1"

ًسياساتًًوضعًًعنًًأعلنتًًالتيًًاألعضاءًًالدولًًعنًًاالستعراض،ًًقيدًًوللفترةًًاإلقليمًًبحسبًً،عامةًًلمحة9ًًًًالشكلًًيقدم .46
 .الجبريًالعملًًأشكالًجميعًعلىًالقضاءًإلىًترميًوطنيةًعملًوخطط
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أفريقيا األمريكتان الدولًالعربية الهادئ آسياًوالمحيًط أوروبا

مجموعًالدولًاألعضاء

    عددًالدولًاألعضاءًالتيًلمًتصدقًعلىًبروتوكولًعامً

    نسبةًالدولًاألعضاءًالتيًلمًتصدقًعلىًبروتوكولًعامً
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أفريقيا األمريكتان الدولًالعربية آسياًوالمحيطًالهادئ أوروباً المجموع

ًمرجحً  أمر  ًمستبعدً  أمر  بشأنًذلك الًإشارًة
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  سياسة وخطة عمل وطنيتين للقضاء ب بأنها تتمتعالتي قدمت تقارير  عدد الدول األعضاء :9الشكل 
 ، حسب اإلقليمعلى جميع أشكال العمل الجبري  

ً

ًلديهاًً(2019ًًعامًًفيًًالمائةًًفي70ًًًًمعًًبالمقارنةًًالمائة،ًًفي80ًًًً)قرابةًًتقاريرًًقدمتًًالتيًًاألعضاءًًالدولًًأغلبيةًًإنً  .47
ًًالمقدمًةًًالبلدانًًمنًًالمائةًًفي12ًًًًمجموعهًًماًًأشارًًوقدًًالجبري.ًًالعملًًأشكالًًجميعًًلمكافحةًًوطنيةًًعملًًخطةًًأوًًسياسة
 ً.(2019ًعامًًالمائةًفًي30ًًمعً)بالمقارنةًالعملًوخطةًالسياسةًمنًالنوعًهذاًإلىًًافتقارهاًإلىًللتقارير

ًاالتجاًرًًلمكافحًةًًوطنيتينًًعمًلًًوخطًةًًسياسةًًتوافربًًيتعلقًًفيماًًاألعضاءًًالدولًًردودًًملخًص10ًًًًالشكًلًًفيًًويرد .48
 .باألشخاص

  سياسة وخطة عمل وطنيتين بأنها تتمتع بالتي قدمت تقارير  عدد الدول األعضاء : 10الشكل 
 ، حسب اإلقليملمكافحة االتجار باألشخاص 
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أفريقيا األمريكتانً الدولًالعربية الهادئ آسياًوالمحيًط أوروبا المجموع

نعم ال بشأنًذلك الًإشارًة
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ًوخطةًًسياسةًًلديهاًًبأنً ًً،2019ًًعامًًالمائةًًفي74ًًًًمعًًبالمقارنةًًللتقارير،ًًالمقدمةًًالبلدانًًمنًًالمائةًًفي88ًًًًقرابةًًوأفادت .49
ًأًوًًسياسةًًتوافرًًبشأنًًمعلوماًتًًأيًًالمتبقيةًًالمائةًًفي12ًًًًنسبةًًتقدمًًولمًًباألشخاص.ًًاالتجارًًلمكافحةًًوطنيتينًًعمل
 لديهاً.ًخطة

ًخاللًًمنًًالجبريًًالعملًًأشكالًًجميعًًعلىًًالفعليًًالقضاءًًمبدأًًلتنفيذًًوطنيةًًسياساتًًإلىًًانتفتقرًًامأنهًًحكومتانًًوذكرت .50
ًًبالتحديًدًتستهدفًوطنيةًعملًوخططًسياساتًااعتمدتًامولكنهًاالنتصاف،ًسبلًإلًىًوالوصولًالضحاياًوحمايةًالوقاية
 ًً(.وتوباغو ترينيدادو مولدوفا جمهورية)ًباألشخاصًاالتجار

ًًكانًتًًإنماًًالجبريًًالعملًًأشكالًًجميعًًلمكافحةًًوطنيةًًسياسةًًلديهاًًبأنً ًًأفادتًًالتيًًالحكوماتًًإنً ًًالحاالت،ًًبعضًًوفي .51
ًًمًنًًالعديدًًفإنً ًًالمقدمة،ًًللمعلوماًتًًووفقا ًًًوبالتالي،ًًباألشخاص.ًًاالتجارًًظاهرةًًمكافحةلًًسياساتًًإلىًًالواقعًًفيًًتشير

ًًالجبرًيًًالعملًًأشكالًًجميعًًعلىًًالقضاءًًمعالجةًًعندًًباألشخاص،ًًاالتجارًًمكافحةًًعلىًًخاصًًبشكلًًتركزًًالحكومات
 ً.اإللزاميًأو

 التشريعية األحكام " 2"

مًالتيًالقائمةًاألحكامًإلىًللتقاريرًالمقدمةًالبلدانًمعظمًأشارت .52 ًباألشخاصًاالتجارًو/أوًالجبريًالعملًممارساتًتجر 
 الوطنية.ًعملهاًخططًإلًىًاألخرىًالحكوماتًمنًعددًوأشارًالخاصة(.ًو/أوًالعامةًًوالتشريعاتًالدستوريةً)األحكام

 والبيانات  المعلومات  جمع -3

 البيانات  جمع آليات

ًالعملًًونطاقًًطبيعةًًعنًًالمعلوماتًًمنًًوغيرهاًًاإلحصائيةًًالبياناتًًوتحللًًتجمعًًبأنهاًًالبلداًنًًمنًًالعظمىًًالغالبيةًًأفادت .53
 جمهورية ًو  غاناو  كوباو  اسوف   بوركيناو  بنن)ًًللتقاريرًًالمقدمةًًالدولًًمنًًآخرًًقليلًًعددًًوأشارًًاإللزامي.ًًأوًًالجبري
ًًحاليا ًًًتقومًًالًًأنهاًًإلىًً(أوروغوايو  سنغافورةو  كوريا  جمهوريةو  باراغوايو  باكستانو  المغربو  اإلسالمية   إيران
 وتحليلهاً.ًالبياناتًبجمع

 والعقوبات  واإلنفاذ  الرصد  الوقاية/  آليات -4

ًًفًيًًتنطويًًالجبريًًالعملًًممارساتًًلمكافحةًًاألعضاءًًالدولًًاتخذتهاًًالتيًًاإلجراءاتًًغالبيةًًأنً ًًالواردةًًالمعلوماتًًتبي ن .54
ًًً.األحيانًًمعظمًًفيًًموجودةًًالوعيًًواستثارةًًالتثقيفًًتدابيًرًًتكونًًحيثًً،باألشخاصًًاالتجاًرًًمكافحةًًسياقًًفيًًالواقع
29ًًًًرقمًًاالتفاقيتينًًتطبيقًًبشأنًًالتقاريرًًفيًًمفصلةًًمعلوماًتًًبالفعلًًأدرجتًًأنهاًًإلىًًاألعضاءًًالدولًًمنًًعددًًوأشار
 للتقارير.ًالمقدمةًالحكوماتًإليهاًأشارتًالتيًالتدابيرًنوع1ًًالجدولًويلخصًالدولية.ًالعملًلمنظمة105ًًورقم

  اتخاذها من أجل الوقاية من جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي المزمعالتدابير المتخذة أو  : 1الجدول 

 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا  

المعلومات والتثقيف 
واستثارة الوعي الموجهة  

بصورة خاصة نحو  
األشخاص في أوضاع  
االستضعاف وأصحاب  

 العمل  

بوتسوانا،ًبوركيناًفاسو،ًً
كينيا،ًموريشيوس،ًً

ًالمغرب،ًتونًس

كولومبيا،ًكوبا،ًً
الجمهوريةًالدومينيكية،ًً
غواتيماال،ًهندوراس،ًً
المكسيك،ًباراغواي،ًً

،ًًالوالياتًالمتحدًة
،ًجمهوريةًًأوروغواي

 فنزويالًالبوليفاريًة

أستراليا،ًبرونيًدارًً
السالم،ًفيجي،ًإندونيسيا،ًً
اليابان،ًميانمار،ًباكستان،ًً
 الفلبين،ًجمهوريةًكوريًا

أرمينيا،ًأذربيجان،ًً
بلغاريا،ًكرواتيا،ًً
جورجيا،ًإيطاليا،ًً
جمهوريةًمولدوفا،ًً

ًسلوفينيا،ًتركيًا

نطاق  وتوسيع تعزيز 
  سيما  الالتشريع،  

 قانون العمل 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوس،ًمصر

ًتونًس،ًالسنغاًل،ًالمغرب

،ًًغواتيمااًل،ًكوبا
،ًًالمكسيًك،ًهندوراًس
الوالياتًً،ًًباراغواي
 المتحدًة

برونيًدارًً،ًًأستراليا
،ًًإندونيسيًا،ًفيجي،ًالسالًم
،ًًميانمار،ًمنغوليا،ًالياباًن
 باكستاًن

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًكرواتيًا،ًبلغاريا
،ًًإيطاليًا،ًًجورجيا
 تركيًا،ًسلوفينيًا

تنظيم عملية توظيف  
 وتعيين العمال  
 واإلشراف عليها 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوس،ًكينيًا

ًالسنغاًل،ًالمغرب

،ًًغواتيماال،ًكوبا،ًكولومبيا
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

 الوالياتًالمتحدًة

برونيًدارًً،ًًأستراليا
،ًًفيجًي،ًالصين،ًالسالًم

،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًباكستاًن،ًميانمار

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 سلوفينيًا
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 دعم العناية الواجبة  
 من جانب القطاعين  

 العام والخاص 

،ًًمصر،ًبوتسوانا
ًموريشيوًس

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًهندوراًس،ًغواتيمااًل
الوالياتًً،ًًباراغواي
جمهوريةًفنزويالًً،ًالمتحدًة

ًالبوليفاريًة

أستراليا،ًفيجي،ًإندونيسيا،ًً
اليابان،ًباكستان،ًً
 جمهوريةًكوريا

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
 سلوفينيًا

معالجة األسباب الجذرية  
الكامنة وراء استدامة  

 العمل الجبري

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
ًتونًس،ًالمغرب

الوالياتًً،ًغواتيمااًل،ًكوبا
 المتحدًة

،ًًفيجًي،ًًالصين،ًًأستراليا
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
ًباكستان،ًًمنغوليا

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
 سلوفينيًا

تعزيز الهجرة اآلمنة  
 والمنتظمة 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوس،ًكينيا،ًمصر

ًالسنغاًل،ًالمغرب

الجمهوريةًً،ًكوبا
،ًًغواتيماال،ًالدومينيكيًة
،ًًالمكسيًك،ًهندوراًس
الوالياتًً،ًًباراغواي
 المتحدًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًباكستاًن،ًميانمار

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 سلوفينيًا

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا التعليم/ التدريب المهني 
ًتونًس،ًالسنغاًل،ًمصر

الجمهوريةًً،ًكوبا
،ًًغواتيماال،ًالدومينيكيًة
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

ًالوالياتًالمتحدًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
ًباكستاًن،ًميانمار

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
 سلوفينيًا

بناء قدرات السلطات  
 المختصة 

،ًًكينيًا،ًبوتسوانا
ًًً،المغرًب،ًموريشيوًس

ًتونًس

الجمهوريةًً،ًكولومبيا
،ًًغواتيماال،ًالدومينيكيًة
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًالوالياتًالمتحدًة
جمهوريةًً،ًأوروغواي

 فنزويالًالبوليفاريًة

برونيًدارًً،ًًأستراليا
،ًًإندونيسيًا،ًفيجي،ًالسالًم
 الفلبيًن،ًباكستان،ًالياباًن

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًإيطاليا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا

،ًًجمهوريةًمولدوفًا
 سلوفينيًا

تعزيز الحرية النقابية  
 والمفاوضة الجماعية  

لتمكين العمال المعرضين  
 للخطر من االنضمام  
 إلى منظمات العمال 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
ًً،موريشيوسًً،مصر

 المغرب

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

 باراغواًي،ًغواتيمااًل

،ًًميانمار،ًإندونيسيا،ًفيجي
ًباكستاًن

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
جمهوريةًً،ًإيطاليا
 سلوفينيًا،ًًمولدوفا

أساسية  ضمانات إرساء 
 االجتماعي  للضمان 

ًًً،مصر،ًبوتسوانا
ًالمغرًب،ًموريشيوًس

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

الوالياتًً،ًغواتيمااًل
جمهوريةًفنزويالًً،ًالمتحدًة

 البوليفاريًة

،ًًميانمار،ًإندونيسيا،ًفيجي
 باكستاًن

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
 سلوفينيًا

ً 
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   تأهيلهم  وإعادة التعافي على ومساعدتهم وحمايتهم وتحريرهم الضحايا تحديد -5
 االنتصاف   سبل إلى وصولهم وتيسير

 ً.اتخاذهاًالمزمعًأوًالمتخذةًالتدابير3ًو2ًًًالجدوالنًيلخص .55

  جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي من ضحايا الالتدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل حماية  : 2الجدول 

 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا  

تدريب الجهات الفاعلة  
المعنية على تحديد  

 ممارسات العمل الجبري

،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًترينيدادًوتوباغو
،ًًالوالياتًالمتحدًة

جمهوريةًً،ًأوروغواي
ًفنزويالًالبوليفاريًة

برونيًدارًً،ًًأستراليا
،ًًإندونيسيًا،ًفيجي،ًالسالًم
جمهوريةًً،ًالفلبيًن،ًالياباًن
 كوريا

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
،ًًإيطاليًا،ًهنغاريًا،ًًكرواتيا

،ًًجمهوريةًمولدوفًا
 تركيًا،ًسلوفينيًا

توفير الحماية القانونية  
 للضحايا 

،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًالوالياتًالمتحدًة
جمهوريةًً،ًأوروغواي

ًفنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًالسالمبرونيًدارً
،ًًالفلبيًن،ًالياباًن،ًإندونيسيًا

 جمهوريةًكوريا

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًهنغاريا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا
جمهوريةًً،ًإيطاليا
 تركيًا،ًسلوفينيًا،ًًمولدوفا

توفير المساعدة المادية  
 للضحايا 

،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس،ًالسنغاًل

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالدومينيكيةالجمهوريةً
،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًترينيدادًوتوباغو
ًالوالياتًالمتحدًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
 الفلبيًن،ًإندونيسيًا

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
 سلوفينيًا،ًًكرواتيا

 توفير المساعدة الطبية  
 والنفسية للضحايا 

،ًًكوبا،ًكولومبيا المغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًترينيدادًوتوباغو
،ًًالوالياتًالمتحدًة

جمهوريةًفنزويالًً
 البوليفاريًة

ًسلوفينيًا ميانماًر،ًفيجًي،ًًأستراليا

اتخاذ تدابير ترمي إلى  
إعادة تأهيل الضحايا  

ا   وإعادة إدماجهم اجتماعيا
ا   ومهنيا

،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس

،ًًاكوادور،ًكوبا،ًكولومبيا
،ًًهندوراًس،ًغواتيمااًل
ترينيدادًً،ًًباراغواي
 الوالياتًالمتحدًة،ًًوتوباغو

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًفيجي،ًدارًالسالًم
 الياباًن،ًإندونيسيًا

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًإيطاليا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا
 سلوفينيًا

حماية الخصوصية  
 والهوية 

،ًًكينيا،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس،ًالسنغاًل،ًالمغرب

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًترينيدادًوتوباغو
،ًًالوالياتًالمتحدًة

جمهوريةًً،ًأوروغواي
ًفنزويالًالبوليفاريًة

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًفيجي،ًدارًالسالًم
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًسلوفينيًا،ًإيطاليًا،ًًبلغاريا
 تركيا
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،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا توفير السكن المناسب 
ًالسنغاًل

،ًًاكوادور،ًكولومبيا
ترينيدادًً،ًغواتيمااًل
 الوالياتًالمتحدًة،ًًوتوباغو

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًإندونيسيًا،ًدارًالسالًم
ًالفلبيًن،ًميانمار

جمهوريةًً،ًًبلغاريا
 سلوفينيًا،ًًمولدوفا

اتخاذ تدابير خاصة  
 باألطفال 

،ًًغواتيماال،ًكوبا،ًكولومبياًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ترينيدادًً،ًًهندوراًس
 الوالياتًالمتحدًة،ًًوتوباغو

،ًًإندونيسيًا،ًفيجًي،ًًأستراليا
 جمهوريةًكوريًا،ًميانمار

 سلوفينيًا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا

اتخاذ تدابير خاصة  
 بالمهاجرين 

ً

 هنغاريا،ًإيطاليًا الياباًن غواتيمااًل

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

 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا  

توفير المعلومات  
 والمشورة للضحايا  

 بشأن حقوقهم 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوًس،ًغانا

ًتونًس،ًالمغرب

كولومبيا،ًكوبا،ًً
الجمهوريةًالدومينيكية،ًً
اكوادور،ًغواتيماال،ًً
هندوراس،ًالمكسيك،ًً
باراغواي،ًترينيدادًً

الوالياتًًوتوباغو،ًً
،ًأوروغواي،ًًالمتحدًة

جمهوريةًفنزويالًً
ًالبوليفاريًة

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًفيجي،ًدارًالسالًم
،ًًالفلبيًن،ًالياباًن،ًإندونيسيًا

ًجمهوريةًكوريا

،ًًبلغاريًا،ًأذربيجان
،ًًإيطاليًا،ًهنغاريًا،ًًكرواتيا

،ًًجمهوريةًمولدوفًا
 تركيًا،ًسلوفينيًا

 توفير المساعدة  
 القانونية المجانية 

بوتسوانا،ًبوركيناًفاسو،ًً
غانا،ًموريشيوس،ًً

ًالمغرب،ًتونًس

كولومبيا،ًكوبا،ًً
الجمهوريةًالدومينيكية،ًً
اكوادور،ًغواتيماال،ًً
هندوراس،ًالمكسيك،ًً

الوالياتًًباراغواي،ًً
،ًأوروغواي،ًًالمتحدًة

جمهوريةًفنزويالًً
 البوليفاريًة

برونيًدارًالسالم،ًفيجي،ًً
إندونيسيا،ًاليابان،ًالفلبين،ًً

ًجمهوريةًكوريا

أرمينيا،ًأذربيجان،ًً
بلغاريا،ًكرواتيا،ًهنغاريا،ًً

إيطاليا،ًجمهوريةًً
 مولدوفا،ًسلوفينيا،ًتركيًا

،ًًغانا،ًبوتسوانا إجراءات مجانية 
،ًًالمغرًب،ًموريشيوًس

ًتونًس،ًالسنغاًل

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًترينيدادًوتوباغو
 الوالياتًالمتحدًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
 الفلبيًن،ًإندونيسيًا

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
 سلوفينيًا،ًًكرواتيا

 وضع مؤشرات  
 العمل الجبري

،ًًكوبا،ًكولومبياًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
ترينيدادًً،ًالمكسيك
الوالياتًً،ًًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً،ًالمتحدًة

 البوليفاريًة

 سلوفينيًا ميانماًر،ًفيجًي،ًًأستراليا

إتاحة سبل االنتصاف  
 والتعويض 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوًس،ًغانا

ًتونًس،ًالمغرب

،ًًاكوادور،ًكوبا،ًكولومبيا
،ًًهندوراًس،ًغواتيمااًل
ترينيدادًً،ًًباراغواي
 الوالياتًالمتحدًة،ًًوتوباغو

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًفيجي،ًدارًالسالًم
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا

 جمهوريةًكوريا

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًإيطاليا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا

،ًًجمهوريةًمولدوفًا
 سلوفينيًا
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بناء قدرات السلطات  
المختصة وتحسين  

مواردها، مثل تفتيش 
العمل وإنفاذ القانون  

 وخدمات االدعاء والقضاة 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًموريشيوس،ًكينيًا،ًغانا

ًتونًس،ًالسنغاًل،ًالمغرب

،ًًكوبا،ًكولومبيا
،ًًالجمهوريةًالدومينيكية

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًباراغواي،ًًهندوراًس

،ًًترينيدادًوتوباغو
،ًًالوالياتًالمتحدًة

جمهوريةًً،ًأوروغواي
 فنزويالًالبوليفاريًة

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًفيجي،ًدارًالسالًم
،ًًالياباًن،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

،ًًأذربيجان،ًأرمينيًا
،ًًسلوفينيًا،ًإيطاليًا،ًًبلغاريا
 تركيا

إدراج بند يمنع السلطات  
من مقاضاة الضحايا  

بسبب فعل أجبروا على  
 ارتكابه  

،ًًالمغرًب،ًغانا،ًبوتسوانا
ًالسنغاًل

،ًًاكوادور،ًكولومبيا
،ًًالمكسيك،ًغواتيمااًل

،ًًترينيدادًوتوباغو
 الوالياتًالمتحدًة

ًبرونيًً،ًًأستراليا
،ًًإندونيسيًا،ًدارًالسالًم
 الفلبيًن،ًميانمار

جمهوريةًً،ًًبلغاريا
 سلوفينيًا،ًًمولدوفا

إنزال عقوبات مثل  
مصادرة األمالك  

والمسؤولية الجنائية ضد  
 األشخاص االعتباريين

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
ًالمغرًب،ًغانا

،ًًغواتيماال،ًكوبا،ًكولومبيا
ترينيدادًً،ًًهندوراًس
 الوالياتًالمتحدًة،ًًوتوباغو

،ًًإندونيسيًا،ًفيجًي،ًًأستراليا
 جمهوريةًكوريًا،ًميانمار

 سلوفينيًا،ًكرواتيًا،ًبلغاريا

 الدولية والمبادرات التعاون -6

ًًالعمًلًًلمكافحةًًواإلقليميةًًالدوليًةًًالمنظماتًًمعًًتتعاونًًأنهاًًإلًىًًللتقاريرًًالمقدمةًًالحكوماتًًمًنًًالعظمىًًغالبيًةالًًأشارت .56
 ً.اإللزاميًأوًالجبري

 التحديات  -7

 .بالبروتوكولًيتعلقًفيماًًاألعضاءًالدولًعنهاًأبلغتًالتيًللتحدياتًموجز11ًًالشكلًوفي4ًًالجدولًفيًيرد .57

  حسب اإلقليم والبلد 2014التحديات المبلغ عنها فيما يتعلق ببروتوكول عام  : 4الجدول ، 
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،ًًسيشل،ًغانا،ًبوتسوانا نقص الوعي 
 تونًس

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
 المكسيًك،ًهندوراًس

،ًًكرواتيًا،ًبلغاريا منغوليًا،ًإندونيسيًا
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 تركيًا،ًسلوفينيًا

نقص المعلومات  
 والبيانات 

،ًًكينيا،ًغانا،ًبوتسوانا
،ًًسيشًل،ًالسنغاًل،ًالمغرب
 تونًس

،ًًاكوادور،ًكولومبيا
،ًًهندوراًس،ًغواتيمااًل
 باراغواًي،ًالمكسيك

،ًًإندونيسيا،ًفيجي
 جمهوريةًكوريا

 تركيًا،ًًبلغاريا

 القيم االجتماعية  
 والتقاليد الثقافية 

ًبلغاريًا ميانمار،ًإندونيسيًا غواتيمااًل،ًاكوادور غانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن

الظروف االجتماعية  
 واالقتصادية 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
 تونًس،ًالسنغاًل،ًغانا

،ًًاكوادور،ًكولومبيا
،ًًالمكسيك،ًغواتيمااًل

جمهوريةًفنزويالًً
 البوليفاريًة

جمهوريةًً،ًًبلغاريا الفلبيًنً،ميانمار،ًمنغوليا
 تركيًا،ًًمولدوفا

ًًً،غواتيمااًل،ًاكوادورًبوتسوانًا الوضع السياسي 
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

 ًالفلبيًن،ًًمنغوليا

 أوجه القصور في  
 اإلطار التشريعي 

،ًًكينيا،ًغانا،ًبوتسوانا
 تونًس،ًموريشيوًس

   غواتيمااًل،ًاكوادور
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 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا 

نقص الموارد في اإلطار  
 المؤسسي 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
 تونًس،ًموريشيوًس،ًغانا

،ًًاكوادور،ًكولومبيا
 باراغواًي،ًًهندوراًس

،ًًمنغوليًا،ًإندونيسيا،ًفيجي
 جمهوريةًكوريًا،ًميانمار

 

التحديات المرتبطة بعملية  
 توظيف وتعيين العمال 

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور كينيًا،ًغانا،ًبوتسوانا
 المكسيًك،ًهندوراًس

ًبلغاريًا إندونيسيًا،ًفيجي

التحديات المرتبطة  
 بسياسات الهجرة 

،ًًاكوادور،ًكولومبياًبوتسوانًا
 هندوراًس،ًغواتيمااًل

 تركيًا،ًًبلغارياًإندونيسيًا

انعدام الحوار االجتماعي  
 المعني بشأن المبدأ 

  ًهندوراًس 

نقص الموارد لدى  
 منظمات أصحاب العمل 

،ًًبرونيًدارًالسالمًهندوراًس 
 ميانماًر،ًمنغوليا

 

نقص الموارد لدى  
 منظمات العمال 

،ًًبرونيًدارًالسالم  
 ميانمار

 

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

واالقتصادية الظروفًاالجتماعيًة

نقصًالوعي

نقصًالمواردًفيًاإلطارًالمؤسسي

التحدياتًالمرتبطةًبعمليةًتوظيفًوتعيينًالعمال

القيمًاالجتماعيةًوالتقاليدًالثقافية

أوجهًالقصورًفيًاإلطارًالتشريعي

تحدياتًأخرى

الوضعًالسياسي

انعدامًالحوارًاالجتماعيًبشأنًالمبدأًالمعني

نقصًالمواردًلدىًمنظماتًأصحابًالعمل

التحدياتًالمرتبطةًبسياساتًالهجرة

نقصًالمواردًلدىًمنظماتًالعمل

عددًالدول
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 التقنية  المساعدة على  الحصول  طلبات -8

ًباألشخاص،ًًاالتجارًًلمكافحًةًًالدولًًتبذلهاًًالتيًًالجهودًًأمامًًوالمطروحةًًأعالهًًالمذكورةًًالتحدياتًًعلىًًالتغلبًًبغية .58
 ً.5ًًالجدولًفيًالموجزًالنحوًعلىًالدولية،ًالعملًمنظمةًمنًالتقنيةًًالمساعدةًإلًىًالحاجةًًعنًًالدولًمنًعددًأعرب

  احتياجات المساعدة التقنية، حسب اإلقليم والبلد  : 5الجدول 

 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا  

  الوعي  استثارةأنشطة 
 والتعبئة 

،ًًموريشيوس،ًكينيًا،ًغانا
 تونًس،ًسيشًل،ًالسنغاًل

الجمهوريةًً،ًكولومبيا
،ًًاكوادور،ًالدومينيكيًة
،ًًالمكسيك،ًغواتيمااًل

،ًًترينيدادًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

،ًًإيطاليًا،ًًجورجيا
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 سلوفاكيًا

جمع وتحليل البيانات  
 والمعلومات 

،ًًغانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًسيشل،ًالسنغاًل،ًكينيًا
ًتونًس

الجمهوريةًً،ًكولومبيا
،ًًاكوادور،ًالدومينيكيًة
،ًًالمكسيك،ًغواتيمااًل
ترينيدادًً،ًًباراغواي
ًوتوباغًو

،ًًبرونيًدارًالسالم
،ًًإندونيسيا،ًًفيجي،ًالصيًن
،ًًميانمار،ًمنغوليا
ًالفلبيًن،ًباكستان

جمهوريةًً،ًإيطاليًا،ًًبلغاريا
 سلوفاكيًا،ًًمولدوفا

بشأن وضع   إرشادات
وخطط العمل  السياسات  
 الوطنية  

،ًًغانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًالسنغاًل،ًالمغرًب،ًكينيًا
ًتونًس،ًسيشًل

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًباراغواي،ًاكوادور

،ًًترينيدادًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

،ًًإيطاليا،ًجورجيًا،ًًبلغاريا
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 سلوفاكيًا

،ًًكينيا،ًغانا،ًبوتسوانا القانوني تعزيز اإلطار 
ًتونًس،ًسيشًل،ًالسنغاًل

الجمهوريةًً،ًكولومبيا
،ًًاكوادور،ًالدومينيكيًة
،ًًالمكسيك،ًغواتيمااًل
ترينيدادًً،ًًباراغواي
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

ًفنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

ًسلوفاكيًا،ًإيطاليا

بناء قدرات السلطات  
 المختصة 

بوركيناًً،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًكينيا،ًغانا،ًفاسو

 تونًس،ًسيشًل،ًالسنغاًل

الجمهوريةًً،ًكولومبيا
،ًًاكوادور،ًالدومينيكيًة
ترينيدادًً،ًالمكسيك
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

 فنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًباكستاًن،ًميانمار

ًسلوفاكيًا،ًإيطاليا

التنسيق فيما بين 
 المؤسسات 

بوركيناًً،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًكينيا،ًغانا،ًفاسو

ًتونًس،ًسيشًل،ًالسنغاًل

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًهندوراًس،ًاكوادور
ترينيدادًً،ًالمكسيك
 وتوباغًو

،ًًبرونيًدارًالسالم
،ًًإندونيسيا،ًًفيجي،ًالصيًن
 الفلبيًن،ًميانمار،ًمنغوليا

،ًًإيطاليا،ًجورجيًا،ًًبلغاريا
 سلوفاكيًا

تشجيع ممارسات  
 التوظيف والتعيين العادلة 

،ًًكينيا،ًغانا،ًبوتسوانا
ًتونًس،ًسيشًل،ًالسنغاًل

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًهندوراًس،ًاكوادور
،ًًباراغواًي،ًالمكسيك

،ًًترينيدادًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

 سلوفاكيًا،ًإيطاليًا،ًًجورجيا
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 أوروبا  آسيا والمحيط الهادئ األمريكتان  أفريقيا  

تعزيز سياسات الهجرة  
 العادلة 

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًالسنغاًل،ًكينيًا،ًغانا
ًتونًس،ًسيشًل

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًالمكسيك،ًاكوادور

،ًًترينيدادًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًالسالمبرونيًدارً
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

،ًًإيطاليًا،ًًجورجيا
،ًًجمهوريةًمولدوفًا

 سلوفاكيًا

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

،ًًبوركيناًفاسًو،ًًبوتسوانا
،ًًالسنغاًل،ًكينيًا،ًغانا
ًتونًس،ًسيشًل

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًترينيدادًوتوباغو
جمهوريةًفنزويالًً

 البوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

جمهوريةًً،ًإيطاليًا،ًًبلغاريا
 سلوفاكيًا،ًًمولدوفا

إرساء ضمانات أساسية  
 للضمان االجتماعي 

،ًًالسنغاًل،ًكينيًا،ًغانا،ًبنن
 تونًس،ًسيشًل

،ًًالدومينيكيةالجمهوريةً
،ًًهندوراًس،ًاكوادور
ترينيدادًً،ًالمكسيك
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

 فنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

 سلوفاكيًا،ًإيطاليًا،ًًجورجيا

اإلرشاد بشأن دعم العناية  
 الواجبة 

،ًًغانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًسيشل،ًالسنغاًل،ًكينيًا
ًتونًس

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًهندوراًس،ًاكوادور

المكسيك،ًترينيدادًً
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

 فنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

 سلوفاكيًا،ًإيطاليًا،ًًجورجيا

بناء قدرات منظمات  
أصحاب العمل ومنظمات  

 العمال 

،ًًغانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًسيشل،ًالسنغاًل،ًكينيًا
ًتونًس

،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
،ًًالمكسيًك،ًهندوراًس
ترينيدادًً،ًًباراغواي
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

 فنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

جمهوريةًً،ًإيطاليا
 سلوفاكيًا،ًًمولدوفا

تعزيز الحرية النقابية  
والمفاوضة الجماعية  

لتمكين العمال المعرضين  
للخطر من االنضمام إلى  

 منظمات العمال 

،ًًغانًا،ًبوتسوانًا،ًًبنن
،ًًسيشل،ًالسنغاًل،ًكينيًا
ًتونًس

،ًًهندوراًس،ًاكوادور
ترينيدادًً،ًًباراغواي
 وتوباغًو

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

 سلوفاكيًا،ًإيطاليًا،ًًجورجيا

تبادل الخبرات بين البلدان  
 واألقاليم؛ التعاون الدولي 

،ًًالسنغاًل،ًكينيًا،ًغانا،ًبنن
ًتونًس،ًسيشًل

،ًًالجمهوريةًالدومينيكية
،ًًغواتيمااًل،ًاكوادور
ترينيدادًً،ًالمكسيك
جمهوريةًً،ًًوتوباغو

 فنزويالًالبوليفاريًة

،ًًفيجًي،ًبرونيًدارًالسالم
،ًًمنغوليا،ًإندونيسيًا
 الفلبيًن،ًميانمار

 سلوفاكيًا،ًإيطاليًا،ًًبلغاريا

 (2021-2020)  المقدمة  والمساعدة اإلنمائي التعاون مشاريع -9

29ًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًتصدقًًلمًًبلدانا ًًًالبروتوكول،ًًإلىًًخاصًًنحوًًعلىًًتشيرًًالتيًًأدناهًًالواردةًًالمعلوماتًًتتضمنًًقد .59
 ً.105ًرقمًاالتفاقيةًأوًو/

ً  
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 المشاريع

ًالبروتوكول،ًًعلىًبعدًتصدقًلًمًًبلدانا ًًمحددً(ًببلدًالخاصًةًًأوً)العالميةًاألمريكيةًالعملًوزارًةًمشاريعًمًنًالعديدًتشمل .60
ًبعنواًنًًالمشروعًًً"1ً"ًًاألطفال:ًًبعملًًاألحيانًًمنًًالكثيرًًفيًًومرتبطا ًًًنطاقا ًًًأوسعًًيكونًًقدًًالذيًًالتركيزًًمنًًكجزء

ًًالجبريً"ًًوالعملًًاألطفالًًعمًلًًضًدًًالعملًًوتيرةًًتسريعًًأجلًًمًنًًالسياسيةًًوالمشاركةًًالوعيًًواستثارةًًالتدابيرً"
ًًموريشيوس ًًً"2ً"ًً؛ليشتيًً-  تيموروًًصربياوًًالمغربو  األسود  الجبلوًًألردنوا  الهندوًًفيجيًًيشملًً(2017-2022)

ًموريشيوسًًفيًًالجبريًًالعملًًضدًًالجهودًًحشدًًبغيةًًالبحوثًًأثرًًزيادةًًالعمل:ًًإلىًًاألدلةًً"منًًبمشروعًًمشمولة
ًًوخرًقًًالجبريًًوالعملًًاألطفالًًلعملًًالتصديًًعلىًًالحكوماتًًقدرةًً"تعزيزًًمشروعًًً"3ً"ًً(؛2022-2019)ًًواألرجنتينً"

ًمنًًالمعارفًًاستخدامًًالممارسة:ًًإلىًًالبحثًً"منًًمشروعًًً"4ً"ًً؛كينيايستهدفًًًً(2022-2020)ًًً"المقبولةًًالعملًًظروف
ًًًًً(2021-2018)ًًالجبريً"ًًوالعمًلًًاألطفالًًعملًًعلىًًالقضاءًًفًيًًالمحرزًًالتقدًمًًوتيرةًًتسريعًًأجل ًًالمكسيك يشمل
ًًالعمًلًبشأنًالعالميًللعملًجسرًمدًالممارسة:ًًإلىًالبروتوكولً"منًالجسر،ًمشروعًأيضا ًًنيبالًيستهدفًً"5ً"؛ًًنيبالو

 أيضا .ًماليزياًيشملًالذًيً(،2022-2015)ًالجبريً"
ًًمًنًًعددًًتنفيذًًأجًلًًمنًًاالجتماعيينًًوالشركاءًًماليزياًًحكومًةًًالجسرًًمشروعًًإطارًًفيًًالدوليًةًًالعملًًمنظمةًًودعمت .61

ًًً،2021ًًعامًًوفيًًباألشخاص.ًًواالتجارًًالجبريًًالعملًًبشأنًًالدوليةًًلاللتزاماتًًاالمتثالًًتعزيزًًإلًىًًالهادفةًًالمبادرات
ًًللفترًةًًالجبرًيًًالعمًلًًبشأًنًًالوطنيةًًوالخطًة2025ًً-2021ًًللفترةًًباألشخاصًًاالتجارًًبشأنًًالوطنيةًًالخطًةًًاعتُمدت
ًواالتجارًًالجبرًيًًالعملًًعلىًًالقضاءًًأجلًًمنًًالمبذولةًًالوطنيةًًللجهودًًعملًًأطرًًتوفرانًًاللتاًنًً،2021-2025

ًاالتجارًًمكافحةًًقانونًًعلىًًالتعديلًًالماليزيًًالبرلمانًًأقرًً،2021ًًديسمبرًًاألول/ًًكانونًًوفيًًماليزيا.ًًفيًًباألشخاص
ًًًباليرموً.ًًبروتوكولًًمًعًًأوثقًًنحوًًعلًىًًبالبشرًًاالتجارًًتعريفًًيوائمًًالذيًًالمهاجرين،ًًتهريبًًومكافحةًًباألشخاص

ًًالتحالًفًًفيًرائدا ًًًبلدا ًًًماليزياًًتصبحًًأنًًتأييدهاًًوكذلكًًالبروتوكول،ًًعلىًًالتصديقًًنيتهاًًعنًًماليزياًًحكومةًًأعلنتًًكما
8-7.ًً 

ًًقيًمًًسالسًلًًفًيًًالجبريًًوالعملًًاألطفالًًعمًلًًعلىًً"القضاءًًبعنوانًًاإلنمائيًًللتعاونًًاألوروبيًًاالتحادًًمشروعًًويشمل .62
ًًيصدقًاًًلًمًًاللذيًنًًباكستانوًًفاسو  بوركيناًً(2022-2018)ًًالنظيف(ً"ًًالقطنًً)مشروعًًمتكاملًًنهجًً-ًًالمالبسًًصناعة

ًًأجًلًًمنًً"التجارةًًبعنوانًًاإلنمائيًًللتعاونًًاألوروبيًًاالتحاًدًًمشروعًًظلًًوفيًً،باكستانًًوفيًًالبروتوكول.ًًعلىًًبعد
ًًتحليالًتًًإجراءًًبغيةًًالبشريةًًالمواردًًوتنميةًًالباكستانيينًًالمغتربينًًلوزارةًًالتقنيةًًالمساعدةًًتوفيرًًجرىًًالالئق"،ًًالعمل

 بالبروتوكول.ًيتعلقًفيماًللثغرات
ًميناسًًفيًًلهماًًوالتصديًًاألطفالًًوعمًلًًالرقًًعملًً"منًعًًعنواًنًًيحملًًالذيًًبالمشروعًًالتذكيرًًيجدرًً،البرازيلًًوفي .63

 االتحادي.ًالعماليًالمدعيًمكتبًمنًبتمويلً(،2023-2020)ًجيرايسً"
ًًفًيًًالوظائفًًاستحداثًًأجًلًًمًنًًشاملةًًعملًً"أسواقًًبعنوانًًاإلنمائيًًالتعاونًًمشروعًًإطارًًوضمنًً،جورجياًًوفي .64

ًًعلًىًًالمحتملًًالتصديقًًبشأنًتنظيميًًأثرًًتقييم2021ًًًًعامًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًأطلقتًًالدانمرك،ًًتمولهًًالذيًًجورجياً"
 البروتوكولً.

 األخرى المساعدة وأشكال التدريب

ًمعًًشراكةًًالمشروعًًوأبرمًًسابقا .ًًالمستعبدينًًالعمالًًتأهيلًًإلعادةًًالحكوميًًالبرنامجًًالجسرًًمشروعًًدعمًً،نيبالًًفي .65
ًًعامًل800ًًًًلصالحًًالمهنيًًالتدريبًًتوفيرًًبغيةًًسابقا ًًًالمستعبدينًًالعمالًًونقاباتًًاالجتماعيينًًوالشركاءًًنيبالًًحكومة
 ًًمنهم.

ًًتركمانستانًًتطبيقًًبشأن2021ًًًًفيًًالمعاييرًًبتطبيقًًالمعنيًةًًالمؤتمرًًلجنًةًًأصدرتهاًًالتيًًاالستنتاجاتًًمتابعةًًإطارًًوفي .66
ًفيًًبماًًالجبري،ًًالعملًًبشأنًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًصكوكًًإزاءًًالوطنيًًللتشريعًًاستعراضًًأجريًً،105ًًرقمًًلالتفاقية

 ً.2022ًفبرايرًشباط/ًفيًاالستعراضًإنهاءًالمزمعًمنًوكانًالبروتوكول.ًذلك
ًًوالمبادًئًًالحقوقًًبشأنًًاألكاديميةًًفيًًميانمارو  اإلسالمية  إيران  جمهوريةو  الصين وًًأفغانستانًًشاركتًً،2021ًًعامًًوفي .67

 الجبريً.ًالعملًمسألةًًوتناولتًللتدريبًتورينوًمركزًنظمهاًالتيًالعمل،ًفيًاألساسية
ً  
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 األطفال عمل على الفعلي القضاء -  جيم

 التصديقات  -1

ًاالتفاقيًةًًعلىًًبعدًًتصدقًًلًمًًعضوا ًًًدولًة14ًًًًمجموعهًًماًًيزاًلًًالًًحيًنًًفًيًًشامال ،ًًعالميا ًًًتصديقا 182ًًًًًرقمًًاالتفاقيةًًحققت .68
 ً.2021ًينايرًالثاني/ًكانون31ًًمنذ138ًًرقًمًاالتفاقيةًعلىًجديدةًتصديقاتًأيًةًتسَجلًولمً.138ًرقم

  حسب اإلقليم138التي لم تصدق على االتفاقية رقم  الدول األعضاءعدد  : 12الشكل ،  
 ً(2022ًينايرً/الثانيًكانون31ًًحتى) 

 
ًًالهادًئًًوالمحيطًًآسياًًإقليمًًويضمًًاالتفاقيتين.ًًعلًىًًالعربيةًوالدولًًأوروباًًبلداًنًًجميعًًصد قًتًًاإلقليمي،ًًالمستوىًوعلى .69

 ً.138ًرقًمًاالتفاقيةًعلىًتصدقًلًمًالتيًًالدولًمنًعددًأكبر
 .138ًرقمًاالتفاقيةًعلىًالصومالو ليبيرياًتصدقًلمًأفريقيا،ًوفي .70
 ً.138ًرقمًاالتفاقيةًعلى المتحدةًالوالياتو لوسيا سانتًتصدقًلمًاألمريكتين،ًوفي .71
 مارشال  جزرو  اإلسالمية  إيران  جمهوريةوًًكوك  جزروًًبنغالديشوًًأسترالياًًتصدقًًلمًًالهادئ،ًًوالمحيطًًآسياًًوفي .72

 ً.138ًرقمًاالتفاقيةًعلىًتوفالوو تونغا مملكةوًليشتي - تيمورو جمهورية باالووًنيوزيلنداو
ًًوخالًلًً.2019ًًعامًًالمائةًًفي34ًًًًمعًًبالمقارنةًًالمائة،ًًفي43ًًًًنسبة138ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدلًًبلغًًوقد .73

  نيوزيلنداو  اإلسالمية   إيران  جمهوريةوًًكوك  جزروًًبنغالديشو  أستراليا)ًًأعضاءًًدولًًستًًقدمتًًاالستعراض،ًًقيدًًالفترة
ًنيتهًاًًعًن  اإلسالمية   إيران  جمهوريةوًًبنغالديشوًًأسترالياًًوأعربتًًً.138ًًرقمًًاالتفاقيةًًعنًًتقاريرًً(المتحدة  الوالياتو

  الواليات ًًتُفصحًًولمًًمستبعد .ًًأمرً ًًعليهاًًالتصديقًًبأنً   نيوزيلنداوًًكوك  جزرًًأفادتًًحينًًفيًًاالتفاقية،ًًعلىًًالتصديق
 ًً(.13ًالشكلً)انظرًاالتفاقيةًًعلىًبالتصديقًًيتعلقًفيماًنواياهاًعن المتحدة
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  اإلقليم حسب األعضاء الدول عدد ،138 رقم  االتفاقية على التصديق نوايا : 13الشكل 

 
ًًبشأًنًًالمشورةًًالتماسًًوتواصلًً،138ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًالتصديقًًفيًًرسميا ًًًتنظرًًأنهاًًعلىًًأسترالياًًحكومةًًوتؤكد .74

بشأنًًًًتشريعالوًًحدًةًًعلىًًقطاعًًبكًلًًالخاصةًًوالقوانينًًاإللزامًيًًالتعليمًًوقوانينًًالعمًلفيًًًًسالمًةالوًًصحًةالًًقوانينًًتفاعل
 كامال .ًامتثاال ًًلالتفاقيةًالقضائيًةًاالختصاصاتًجميعًامتثالًًضمانًبغيةًاألطفال،ًعمالة

ًًاإلقداًمًًأجلًًمنًًاالجتماعيًًأوًًالسياسيًًالحافزًًوغيابًًوالقدراتًًالمواردًًفيًًنقصًًوجودًًإلى  كوك  جزرًًحكومةًًوأشارت .75
 ً.138ًًرقمًاالتفاقيةًعلًىًالتصديقًعلى

ًًلسًنًًأدنًىًًحًدًًوجودًًعدًمًًمًنًًالرغمًًعلىًًأنهًًترىًًوهيًًً.138رقمًًًًتفاقيةالاًًبشأنًًموقفهاًًعلىًًنيوزيلنداًًحكومةًًوأبقت .76
ًًالعمًلًًفًيًًالدخوًلًًسنًًبشأًنًًمناسبةًًحدودا ًًًيوفراًنًًنيالحاليًًالسياسيًًواإلطارًًالتشريعًًأنً ًًإالًً،نيوزيلنداًًفًيًًاالستخدام
 ًاآلمن.ًوالعمل

 الترويجية  األنشطة -2

ًًأنشطةًًتنفيذًًإلىًًالمتحدة  الوالياتو  نيوزيلنداوًًاإلسالمية  إيران  جمهوريةوًًبنغالديشوًًأسترالياًًحكوماًتًًشارتأ .77
 .بلدانهاًفيًالوعيًالستثارة

ًًًًالمتحدة  الوالياتًًحكومةًًوأكدت .78 ًًالمهنيتيًنًًوالصحةًًالسالمةًًوإدارةًًالعملًًلوزارةًًالتابعةًًالعملًًوساعاتًًاألجورًًإدارةأن 
ًًإدارًةًًقامتًً،2021ًًمايوًًوأيارً/ًًأبريلًًنيسان/ًًفيًًأنهًًإلىًًوأشارتًًالوعي.ًًاستثارةًًبشأنًًاألنشطةًًتنظيمًًفيتستمرانًً
ًًاستثارًةًًإلىًًيهدفًًاالنترنت،ًًشبكةًًعلىًًوطنيًًحوارًًبرعايةًًالمهنيتينًًوالصحةًًالسالمةًًوإدارةًًالعملًًوساعاتًًاألجور
ًًالعامليًنًًاألحداثًًتزويدًًإلًىًًالهادفةًًواالستراتيجياتًًالممارساتًًأفضلًًبشأًنًًالمصلحةًًأصحابًًمختلفًًمنًًاألفكار

ًًالسالمًةًًإدارةًًنظمتًً،2021ًًمايوًًوأيار/2019ًًًًيوليهًًتموز/ًًوبينًًبالعمل.ًًالمتعلقةًًالشواغًلًًبشأنًًهامةًًبمعلومات
ًًالتدريًبًًووفرتًًالشباب،ًًالعمالًًإلىًًموجها ًًًكانًًمنها1000ًًًًالتوعية،ًًبشأنًًنشاط8600ًًًًعنًًيزيدًًماًًالمهنيتينًًوالصحة
 المتنوعة.ًالتعليميةًبرامجهاًطريقًعنًًوالصحةًالسالمةًاشتراطاتًبشأنًعامال 2,152,534ًًًلصالًح
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 والقانونية السياسية التطورات -3

ًًمستقبلًًتحقيًقًًبشأنًًعملًًخطةًًأسترالياًًجنوبًًحكومةًًأطلقتًً،2020ًًأبريلًًنيسان/ًًفيًًأنهًًإلىًًأسترالياًًحكومةًًأشارت .79
ًًعلًىًًاألوًلًًالمجاًلًًويركًزًًأولوية.ًًذاتًًمجاالت4ًًًًتتضمًنًًالتيًً،2022-2020ًًللفترةًًأسترالياًًجنوبًًلشبابًًمتين

ًًمتقدمينً،ًًوتدريبًًتعليمًًإلىًًواالنتقالًًتعليمهمًًإتمامًًأجلًًمًنًًالضروريةًًوالمهاراتًًالدعمًًعلىًًالشبابًًحصوًلًًضمان
ًًالعمالةً،ًًلسنًًعموما ًًًمقبولًًأدنىًًحدً ًًعلىًًينصًًأسترالياًًجنوبًًفيًًتشريعًًوجودًًعدمًًمنًًالرغمًًوعلىًًالعمالة.ًًإلىًًأو
 األطفال.ًًعلىًًوأثرهاًالعمالةًلحجمًفعاال ًًًحدا ًًيضًع2019ًًلعامًاألطفالًوخدماتًالتعليمًًقانونًأنً ًإال

ًوالمراهقينً،ًًاألطفالًًحمايةًًأجلًًمنًًمؤخرا ًًًأُقًرًًالذيًًالقانونًًعلىًًالضوءًًاإلسالمية  إيران   جمهوريةًًحكومةًًوسلطت .80
ًفًيًاقتصاديةًمنفعةًتحقيقًأجلًمنًوالمراهقينًاألطفالًيستخدمًشخصًأيًًأنً ًعلىًتنصًالتيًمنه15ًًالمادةًسيماًوال

ًًالجزائًيًًالقانونًًبموجبًًالسادسًةًًالدرجًةًًمًنًًبالسجنًًالقانون،ًًمن2ًًًًبالمادًةًًعمال ًًًعليهًًسيحكمًًالعمل،ًًلقانونًًمخالفة
 العملً.ًًقانونًفيًإليهاًالمشارًالعقوباتًًإلىًباإلضافةًاإلسالمي،

ًًاألعماًلًًمزاولةًًسنًًحدًًبرفع2020ًًًًعامًًاالنتخابيًًبيانهًًفيًًتعهدًًالعمالًًحزبًًأنً ًًإلىًًنيوزيلنداًًحكومةًًوأشارت .81
ًًالصدًدًًهذاًًفيًًبهاًًالمضطلعًًاألعمالًًأنً ًًغيرًًالمدرسة.ًًمغادرةًًسنًًمعًًمواءمتهًًبغيةًًسنة،16ًًًًإلى15ًًًًمنًًالخطرة
 .19-كوفيدًجائحةًبسببًالسيماًالتأخيرًبعضًشهدت

 التحديات  -4

ًهيمنةًًإلىًًباإلضافةًًالفقيرة،ًًاألسرًًتوعيةًًفيًًوالنقصًًواالقتصاديًًاالجتماعيًًالوضعًًإلىًًبنغالديشًًحكومةًًأشارت .82
 ًالمنظم.ًغيرًاالقتصاد

ًأحاديًةًًالعقوباتًًبسببًًاألسرًًواجههاتًًالتًيًًاالقتصاديةًًالمشاكلًًتفاقًمًًإلًىًًاإلسالمية   إيران  جمهوريةًًحكومةًًوأشارت .83
 األطفال.ًعمًلًخطرًمنًتزيدًالتيًالجانب

ًًاألطفاًلًًعملًًمخاطرًًبشأنًًالعملًًوأصحابًًواألهلًًاألطفاًلًًلتثقيفًًمستمرةًًحاجةًًهناكًًأنً   المتحدة  الوالياتًًوأكدت .84
 .المطبقةًالحمايةًوتدابير

 التقنية  المساعدة على  الحصول  طلبات -5

ًًبشأًنًًالحكومةًًبرنامجًًنطاقًًتوسيعًًالمجدًيًًمنًًسيكونًًأنًهًًإلًىًًبنغالديشًًحكومةًًأشارتًًالتحديات،ًًعلًىًًالتغلبًًبغية .85
ًًوطلبتًًالبياناتًًوجمعًًالبحوثًًنقصًًمسألةًًكوك  جزرًًحكومةًًوأثارتًًالجغرافيةً.ًًالمناطقًًجميعًًليشملًًالتقنيةًًالمساعدة
 والقدراتً.ًالتنسيقًتعزيزًبغيةًالدوليةًالعملًمنظمةًمنًالتقنيةًالمساعدةًاإلسالمية إيران جمهوريةًحكومة

 (2021-2020) المقدمة  والمساعدة اإلنمائي  التعاون -6

 المشاريع

ًًًآسيًاًًفيًًاألطفالًًعملًًبرنامجًًإطارًًفيًً،138ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًتصدقًًبنغالديشًًجعلًًإلىًًتهدفًًأنشطةًًنُفذت .86
ًًأنً ًًكماًًالدولية.ًًالتنميةًًوإدارةًًالمتحدةًًالمملكةًًفيًًوالتنميةًًاألجنبيًًالكومنولثًًمكتبًًمنًًبتمويلًً(2019-2023)

ًاتساقًًفيًًمحوريا ًًًدورا ًًًسيؤديًًالالئقً"ًًالعملًًأجلًًمنًً"التجارةًًبعنوانًًاإلنمائيًًللتعاونًًاألوروبيًًاالتحادًًمشروع
 ً.138ًرقمًاالتفاقيةًًذلكًفيًبماًالدولية،ًالمعاييرًمعًالوطنيًالتشريع

ًًوتيرًةًًتسريعًًأجلًًمنًًالسياسيةًًوالمشاركةًًالوعيًًواستثارةًً"التدابيرًًبعنوانًًاألمريكيةًًالعملًًوزارةًًمشروعًًويتضمن .87
ًاالتفاقيًةًًعلىليشتي    -تيمور  ًًتصديقًًإلًىًًتهدفًًأنشطةًً(،2022-2017)ًًالجبريًًوالعملًًاألطفالًًعملًًضًدًًالعمل
 ً.138ًرقم

ًوتوطينهًاًًالدوليًةًًالعملًًمعاييرًًعلىًًالتصديقًًأجًلًًمنًًليبيرياًًفيًًالمؤسسيةًًالقدراتًً"تعزيًزًًالمعنونًًالمشروعًًوكان .88
ًًتعزيزًًفيًًكبيرا ًًًدورا ًًًأدىًًقدًً،2021ً-2020ًًللفترةًًالعاديةًًللميزانيةًًالتكميليًًالحسابًًمنًًبتمويلًًعنها"ًًالتقاريًرًًوتقديم

 عليها.ًالبرلمانًموافقةًإلىًمفضيا 138ًًًًرقمًاالتفاقيةًعلًىًالتصديق

 التدريب أنشطة

ًمركزًًنظمهاًًالتيًًالعملًًفيًًاألساسيةًًوالحقوقًًالمبادئًًبشأنًًاألكاديميةًًفيًًليشتي  -  تيمورًًشاركتًً،2021ًًعاًمًًفي .89
 ًًاألطفال.ًعمًلًمسألةًتناولتًوالتيًللتدريبًتورينو
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 والمهنة  االستخدام في التمييز  على القضاء -  دال

 التصديقات  -1

ًً،المجموعًًوفيًًالتقارير.ًًلتقديمًًالحاليًةًًالدورةًًخالًل111ًًًًرقمو100ًًًًرقمًًاالتفاقيتينًًعلىًًجديدةًًتصديقاتًًأيةًًتُسجلًًلم .90
ًبعًدًًبلدا 14ًًًًًمجموعهًًمًاًًيصدقًًولمًًمعا .ًًعليهماًًأوًًاالتفاقيتينًًهاتينًًإحدىًًعلىًًعدبًًيصدقًًلمًًبلدا 17ًًًًًهناكًًيزالًًال

 (ً.14ًالشكلً)انظر111ًًرقمًاالتفاقيةًًعلىًًآخرًبلدا 12ًًو100ًًرقًمًفاقيةاالتًعلى

  حسب اإلقليم  111و/أو االتفاقية رقم  100التي لم تصدق على االتفاقية رقم  عدد الدول األعضاء : 14الشكل ، 
 ً(2022ًينايرً/الثانيًكانون31ًًحتى) 

 
ًًأكبًرًًالهادئًًوالمحيطًًآسياًًإقليمًًويضمًًاالتفاقيتين.ًًهاتينًًعلىًًأوروباًًفًيًًالبلدانًًجميعًًصد قًتًًاإلقليمي،ًًالمستوىًًوعلى .91

ًًوإقليمًًالعربيةًًالدوًلًًتليهًًمعا ،ًًعليهماًًأوًًاالتفاقيتينًًهاتينًًإحدًىًًعلىًًتصدقًًلمًًالتيًًللتقاريرًًالمقدمةًًالبلدانًًمًنًًعدد
 ًاألمريكتين.ًإقليموًأفريقيا

 ً.100ًرقمًاالتفاقيةًعلىًالصومالوًليبيرياًتصدقًلمًأفريقيا،ًًإقليمًوفي .92
 ً.111ًًرقمًاالتفاقيةًعلىًوال100ًًرقمًاالتفاقيةًعلىًالمتحدة الوالياتًًتصدقًلمًاألمريكتين،ًًإقليمًوفي .93
ًالبحرين ًًتصدقًًولًمًً،111ًًرقًمًًاالتفاقيةًًعلًىًًوال100ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًُعمانًًتصدقًًلمًًالعربية،ًًالدوًلًًمنطقةًًوفي .94

 ً.100ًرقًمًاالتفاقيةًعلىًقطروًالكويتو
  جمهورية باالو وًًميانمارو  مارشال  جزرو  كوك  جزروًًالسالم   دار  بروني ًًتصدقًًلًمًًالهادئً،ًًوالمحيطًًآسيًاًًإقليمًًوفي .95

 ً.111ًرقمًاالتفاقيةًعلىًسنغافورةوًماليزياوًاليابان ًتصدقًولمًاالتفاقيتين،ًمنًأيًعلىًتوفالووًتونغا مملكةو
ًًبلداًنًًستًةًًوقدمتًً.2019ًًعاًمًًغراًرًًعلىًًً،المائةًًفي43ًًًًنسبة100ًًًًرقًمًًاالتفاقيةًًعًنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدًلًًبلغًًوقد .96

ًًوذكرتًً.100ًًرقمًًاالتفاقيةًًعنًًتقارير  (المتحدة  الوالياتو  ُعمانو  ميانمارو  كوك  جزروًًالسالم  دارًًبرونيو  البحرين)
،ًًأمرً ًًاالتفاقيةًًهذًهًًعلًىًًالتصديقًًأنً   ُعمان ًًبأنً   ميانمارو  كوك  جزرو  السالم  دار  برونيو  البحرينًًأفادتًًحينًًفًيًًمحتمل 

ً)انظًرًًاالتفاقيةًًهذهًًعلىًًبالتصديقًًيتعلقًًفيماًًنواياهاًًعن  المتحدةًًالوالياتًًتُعربًًولمًًمستبعد .ًًأمرً ًًعليهاًًالتصديق
 (ً.15ًالشكل
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أفريقياً األمريكتان الدولًالعربية الهادئ آسياًوالمحيًط أوروبا

   االتفاقيةًرقمً   االتفاقيةًرقمً
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  اإلقليم حسب األعضاء الدول عدد ،100 رقم  االتفاقية على التصديق نوايا : 15الشكل 

ً

ًًوقدمًتًًً.2019ًًعامًًالمائًةًًفًي34ًًًًمعًًبالمقارنةًًالمائة،ًًفًي58ًًًًنسبًة111ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًعًنًًالتقاريرًًتقديمًًمعدلًًوبلغ .97
ًعنًًتقاريرًً(المتحدة  الواليات و  سنغافورةو  ُعمانو  ميانمارو  اليابانو  كوك  جزرو  السالم  دار  بروني)ًًأعضاءًًدولًًسبع

  كوك   جزرو  السالم  دار  برونيًًأشارتًًحيًنًًفيًًاالتفاقية،ًًعلىًًالتصديقًًنيتهاًًعن  ُعمانًًوأعربتًً.111ًًرقمًًاالتفاقية
ًيتعلقًًفيماًًنواياهاًًعن  المتحدة  الوالياتو  اليابانًًتُعربًًلموًًمستبعد .ًًأمرً ًًعليهاًًالتصديقًًأنً ًًإلى  سنغافورةو  ميانمارو

 (ً.16ًالشكلً)انظرًاالتفاقيةًهذهًعلىًبالتصديق

  عدد الدول األعضاء حسب اإلقليم111نوايا التصديق على االتفاقية رقم  : 16الشكل ، 
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ًًثالثيًًاستشاريًًاجتماعًًفي111ًًًًرقمًًتفاقيةاالًًعلىًًالتصديقًًبشأنًًمناقشاتًًأجرتًًأنهًاًًإلى  اليابانًًحكومةًًوأشارت .98
ًبينًًباالتساقًًيتعلقًًفيماًًالدراسةًًمنًًمزيدًًإجراءًًيلزمًًأنهًًبيدًً.2021ًًأغسطسًًوآب/2020ًًًًيونيهًًحزيران/ًًفيًًُعقد

ًًإجراءاتًًاتخاذًًلعدمًًأسفًهًًعًنًًالعمالًًلنقاباتًًاليابانيًًاالتحادًًوأعربًًالوطنية.ًًواللوائحًًوالقوانين111ًًًًرقمًًاالتفاقية
 ً.111ًرقمًاالتفاقيةًعلًىًالتصديقًأجلًمنًملموسة

ًبغيًةًً،111ًًرقمًًباالتفاقيةًًيتعلقًًفيماًًالوطنيًًللتشريعًًالتقييمًًمنًًمزيدًًإجراءًًالضروريًًمنًً،سنغافورةًًلحكومةًًووفقا ً .99
 محتملة.ًثغراتًأيًتحديد

 الترويجية  األنشطة -2

ًًتقريرا ًًًوأعدتًًالعمل،ًًمكانًًفيًًللتحرشًًالفعليًًالوضعًًبشأنًًاستقصائيةًًدراسة2020ًًًًعامًًالحكومةًًأجرتًً،اليابانًًفي .100
ًإزاًءًًالعمالًًوعًيًًإلًىًًباإلضافًةًًالشركاتًًتدابيرًًفًيًًالمحرزًًوالتقدمًًالشركاتًًفًيًًالتحرشًًحاالتًًحدوثًًتواترًًفهمًًبغية
 المستقبليةً.ًالسياساتًفيًالمعلوماتًهذهًمراعاةًوبغيةًالظاهرةًهذه

 والقانونية السياسية التطورات -3

ًًالخاًصًًالقطاعًًفي2012ًًًًلعامًًالعملًًقانونًًعلى2021ًًًًعامًًأدخلًًالذيًًالتعديلًًعلىًًالضوءًًالبحرينًًحكومةًًسلطت .101
 نفسها.ًالقيمةًذاتًالوظائفًفيًوالعامالتًالعمالًبينًاألجورًفيًالمساواةًأرسىًًوالذيً،البحرينًفي

ًللمبادًئًًوفقا ًًًبإنصافًًوالمستخدمينًًالعملًًعنًًالباحثينًًجميعًًمعاملةًًالعملًًأصحابًًعلىًًيُشترًطًً،سنغافورةًًوفي .102
ًًامتيازاتًًسحبًً)مثلًًصارمةًًتدابيرًًالعاملةًًالقوىًًوزارةًًوتتخذًًالعادلة.ًًالعمالةًًممارساتًًبشأنًًالثالثيةًًالتوجيهية
ًًيمارسوًنًًالذينًًالعملًًأصحابًًغراًرًًعلىًًالمبادئ،ًًبهذهًًيخل ونًًالذينًًالمخالفينًًالعملًًأصحابًًضًدًًالعمل(ًًرخصة
ًًفًيًًستُدرجًًالمبادئًًتلكًًأنً ًًالوزراءًًرئيسًًأعلًنًً،2021ًًأغسطسًًآب/ًًوفًيًًعمل.ًًعنًًالباحثينًًإزاءًًالعرقيًًالتمييز
 القانون.

ًًالمحميةً،ًًالعمالًًفئاتًًقائمةًًنطاقًًتوسعًًجديدةًًقوانينًًفرضًًالوالياتًًمنًًعددا ًًًأنً ًًالمتحدة  الواليات ًًحكومةًًوأشارت .103
ًًتنًصوًًفرجينيا(،ًً)واليةًًالجنسانيةًًوالهويةًًالجنسيًًلتوجهاًًأساسًًعلىًًالعمالةًًفيًًالتمييزًًمنعًًطريقًًعنًًذلكًًفيًًبما
ًلفئًةًًانتمائهًًشبهةًًحتىًًأوًًانتمائهًًأساسًًعلىًًمستخدمًًضدًًتمييزا ًًًعملًًصاحبًًيمارسًًأنًًالقانونيًًغيرًًمنًًأنهًًعلى

 ًإيلينوي(.ًً)واليةًًالمستخدمينًًلجميعًًالجنسًيًًالتحرشًًمنًًالوقايةًًبشأنًًسنويًًتدريبًًبتوفيرًًالعملًًأصحاًبًًوتُلزمًًمحمية،

 التحديات  -4

ًًوالظروًفًًالعامًًالوعيًًنقصًًأنً ًًإلىًًُعمانوًًكوك  جزرًًأشارًتًًإًذًًمحددة.ًًتحدياتًًبوجودًًعضواًنًًدولتانًًأبلغت .104
ًًوهيً:ًًأخرىًًتحدياتًًوجودًًكوك  جزرًًحكومةًًوذكرتًًأمامهما.ًًالماثلةًًالتحدياتًًبينًًمنًًهيًًواالقتصاديةًًاالجتماعية

ًًالعمال؛ًًومنظماتًًالعمًلًًأصحابًًمنظماتًًقدرًةًًضعًفًًً"2ً"ًًالمسؤولة؛ًًالحكوميةًًالمؤسساتًًقدرًةًًضعفًًً"1ً"
 .المعنيًًالمبدأًبشأنًاالجتماعيًالحوارًانعدامًً"3ً"

 التقنية  المساعدة على  الحصول  طلبات -5

ًبتقاسمًًاهتمامهاًًاليابانًًحكومةًًوأبدتًً.الدوليةًًالعملًًمنظمةًًمنًًالتقنيًًالدعمًًحكومتانًًطلبتًًالتحديات،ًًعلىًًالتغلبًًبغية .105
ًًلضماًنًً،111ًًرقمًًاالتفاقيةًًعلىًًالمصدقةًًالبلدانًًاتبعتهاًًالتيًًالطريقةًًعلىًًجيدةًًأمثلةًًعلىًًاالطالعًًبهدفًًالخبرات
ًعلىًًوانعكاساتهاًًالمحددةًًالصعوباتًًتقييمًًً"1ً"ًًالتالية:ًًالمجاالتًًميانمارًًوذكرتًًاالتفاقية.ًًمعًًالمحليةًًقوانينهاًًاتساق
ًوالتشريعاتًًالعملًً)قانونًًالقانونيًًاإلصالحًًً"3ً"ًً؛والتوعيةًًالقانونيةًًاألميةًًومحوًًالوعيًًستثارةاًًً"2ً"ًً؛المبدأًًهذاًًتحقيق
 ً.الفرصًتكافؤًتعززًالتيًالعملًسوقًسياساتًوضعًً"5ً"ًاآلخرين؛ًالموظفينًتدريبًً"4ً"ًالمعنية(؛ًاألخرى

 (2021-2020)  المقدمة  والمساعدة اإلنمائي التعاون مشاريع -6

 المشاريع

ًًوتوطينهاًًالدوليةًًالعملًًمعاييرًًعلًىًًالتصديقًًأجلًًمنًًليبيرياًًفًيًًالمؤسسيةًًالقدراتًً"تعزيزًًالمعنونًًالمشروعًًكان .106
ًتعزيًزًًفيًًهاما ًًًدورا ًًًأدىًًقدًً،2021-2020ًًللفترةًًالعاديةًًللميزانيةًًالتكميليًًالحسابًًمنًًبتمويلًًعنهاً"ًًالتقاريرًًوتقديم

 ً.2021ًأغسطسًآب/ًفيًعليهاًالبرلمانًموافقةًإلىًمفضيا ًً،100ًًرقمًاالتفاقيةًعلًىًالتصديق
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 األخرى  والمساعدة التدريب أنشطة

ًًعلًىًًالقانونًًفيًًالمتخصصينًً)تدريبًًللتدريبًًتورينوًًمركزًًنظمهًًنشاطًًفيًًالصومالًوًًليبرياًًشاركتًً،2020ًًعاًمًًفي .107
2020ًًًًلعامًًالدوليةًًالعملًًأكاديميةًًفيًًالصومالًًوشاركتًًالتحديد.ًوجهًًعلىًًالتمييزًًتناولًًالذيًًالدولية(ًًالعملًًمعايير

ًًالتمييًزًًعدمًًبشأنًًلهاًًمخصصًًنشاطًًمنًًماليزياًًواستفادتًًالخصوص.ًًوجًهًًعلًىًًالتمييزًًعلًىًًتركزًًالتيًً)أفريقيا(
ًًذلكً،ًًعلًىًًعالوةًً.2020ًًعامًًللتدريبًًتورينوًًمركزًًنظمهًً،ماليزياًًفيًًالعملًًإدارةًًيموظفلصالحًًًًالعملًًفيًًوالتحرش
 التمييز.ًمسألةًتناولتًالتيًالعملًفيًاألساسيةًوالحقوقًالمبادئًبشأنًاألكاديميةًًفًي2021ًًعامًميانمارًشاركت

ًللتدريبًًتورينوًًمركزًًمًعًًاالجتماعيةًًوالشؤونًًوالعملًًاإلداريةًًالتنميةًًووزارةًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًتعاونتًً،قطرًًوفي .108
ًجانبهًاًً)وإلى111ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًبشأنًًالمشاركونًًيحددهاًًبوتيرةًًاالنترنتًًشبكةًًعلىًًتدريبيةًًدوراتًًإجراءًًبهدف
ًًكانوًنًًفًيًًبدأتًًالتًيًًاالنترنتً،ًًشبكةًًعلىًًالتدريبيةًًالدوراتًًوستستهدفًً((.190ًً)رقم2019ًًًًوالتحرش،ًًالعنفًًاتفاقية
ًالتنميةًًوزارةًًظفيموًًذلًكًًفيًًبمنًًالحكوميين،ًًوالموظفينًًالحكوميةًًغيرًًالمنظماتًًموظفيًًً،2021ًًديسمبرًًاألول/
 الخاصً.ًللقطاعًالتدريبًتوفيرًسيجريًكماًاالجتماعية.ًًوالشؤونًوالعملًاإلدارية

  الوالياتًًبمشاركةًًالتمييزًًوعدمًًاألجرًًفيًًالمساواةًًبشأنًًالوعيًًالستثارًةًًأنشطةًًعدةًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًوأجرت .109
ًًًاألجور.ًفيًللمساواةًالدوليًاالئتالفًًفيًعضوا ًًمؤخرا ًًأصبحتًالتيًالمتحدة

  ا  االستنتاجات  -   ثالثا

ًالحكوماًتًًاهتمامًًإلىًًيشيرًًمماًً،التفاصيلًًمنًًالكثيرًًالحالًيًًاالستعراضًًإطارًًفيًًالواردًةًًالتقاريرًًمًنًًالعديدًًشمل .110
ًاستثارةًًمبادراتًًطريقًًعًنًًالعمًلًًفًيًًاألساسيةًًوالحقوقًًالمبادئًًوتحقيقًًتعزيزوًًباحترامًًالبلداًنًًمًنًًالعديدًًفيًًوالتزامها
ًًنحوًً،الحاالتًًبعضًًفيًً،خطواتًًاتخاذًًإلىًًباإلضافةًًتنفيذهاًًوتحسينًًجديدةًًوقوانينًًسياساًتًًووضعًًالمستمرةًًالوعي

ًًاألساًسًًخطًًجداولًًتحديًثًًأجلًًمنًًالمقدمةًًالمعلوماتًًوستُستخدمًً.والبروتوكولًًاألساسيةًًاالتفاقياتًًعلىًًالتصديق

 الحقوقً.وًالمبادئًمنًالمعنيةًبالفئةًالمتعلقةًالقطرية
ًًفًي50ًًًًقرابًةًًلتبلغًًارتفعتًًالتيًً،االستعراضًًقيدًًللفترةًًالتقاريرًًتقديمًًمعدالتًًفًيًًأيضا ًًًالحكوماتًًمشاركةًًظهرتًًوقد .111

ًًمارًسًًآذار/ًًفيًًدورتهًًفيًًاإلدارةًًمجلسًًإلىًًالمقدمةًًللتقاريرًً)وفقا 2019ًًًًًعامًًالمائةًًفي30ًًًًبنسبةًًمقارنةًًالمائة،
ًًالرغًمًًعلىًً،الكترونيا ًًًالتقاريرًًتقديمًًأداةًًاستخدامًًعندًًتقنيةًًصعوباتًًواجهتًًاألعضاءًًالدولًًبعضًًأنً ًًغيرًً(.2021

ًتفاصيًلًًالمناسبًًالوقتًًوفيًًالدوامًًعلىًًترسلًًالدائمةًًالبعثاتًًتكنًًلمًًيبدو،ًًفيماوًًالمكتب.ًًقدمهاًًالتيًًالمساعدةًًمن
ًًاألعضاًءًًالدولًًمعًًالتواصلًًفيهًًباتًًوقتًًفًيًًأنهًًبالذكرًًالجديرًًومنًً.التقريرًًتقديمًًعنًًالمسؤولينًًالموظفينًًإلًىًًالدخول
ًومحدثا ًًًكامال ًًًملفا ًًًالمكتبًًلدًىًًأنً ًًالدائمةًًالبعثاتًًجميعًًتضمًنًًأًنًًالمهمًًمًنًًفإنً ًً،تقريبا ًًًحصريًةًًبصورةًًالكترونيا ًًًيجري

 .بالعناوين
ًًأًنًًالمالحظةًًيمكنًًلكترونيً،االًًباالستبيانًًيتعلقًًفيماًًالمشاكلًًبعضًًعنًًأبلغتًًالحكوماتًًبعضًًأنً ًًمًنًًالرغًمًًوعلى .112

ًأكثًرًًفيًًالنظرًًالمكتبًًويواصلًً.الجديدةًًاألداةًًطريقًًعنًًتقاريرهاًًقدمتًًللتقاريرًًالمقدمةًًالدولًًمنًًالعظمىًًالغالبية
ًًتقديمًًعمليةًًتسهيلًًزيادةًًعنًًفضال ًًً،مناسبةًًأساسًًخطوطًًووضعًًالواردةًًالمعلوماتًًتحليلًًأجلًًمنًًفعاليةًًالطرق
 ًاألعضاء.ًالدولًجانبًمنًالتقارير

ًفًيًًذُكرًًكماًًالمترابطة،ًًتطبيقهماًًونطاقات29ًًًًرقمًًاالتفاقيةًًلمً يكًًالذيًًللبروتوكولًًالخاصةًًالطبيعةًًإلىًًوبالنظر .113
منظمةًالعملًًًًإعالنًًمتابعةًًبموجًبًًالتقاريرًًتقديمًًعندًًالمعنية،ًًاألعضاءًًلدولأمامًاًًالفرصةًًتتاحًًفقدًًالسابقة،ًًالتقارير

ًًالتًيًًالمحددةًًالتدابيرًًعلًىًًالتركيزًًً"1ً"ًًبالتالي:ًًللقيامًً،1998الدوليةًبشأنًالمبادئًوالحقوقًاألساسيةًفيًالعملًلعامًً
ًًاالنتصاًفًًسبلًًإلًىًًالوصولًًمنًًوتمكينهمًًالضحاياًًحمايةًًقبيلًًمنًًالمثال،ًًسبيلًً)علىًًالبروتوكولًًبموجبًًاتخاذهاًًيتعين

ًخاللًًالتعسفيةًًالممارساتًًمنًًالحمايةًً؛فيهاًًالقانونيًًوضعهمًًأوالوطنيةًًًًاألراضيًًعلىًًوجودهًمًًعنًًالنظرًًبصرف
ًًعلًىًًأُجبروًاًًقانونيةًًغيرًًأنشطةًًفًيًًلمشاركتهمًًالضحاياًًمقاضاًةًًعدمًًالعمل؛ًًتفتيشًًتعزيزًًوالتعيين؛ًًالتوظيفًًعمليات

 .الضرورةًعندًالمكتب،ًيقدمهاًالتيًالتقنيةًالمساعدةًمنًاالستفادةًً"2ً"ًًارتكابها(؛
ًًوجًهًًعلىًًوالبروتوكولًًاألساسيةًًالصكوكًًمنًًأكثرًًأوًًواحدًًصًكًًعلىًًالتصديقًًفًيًًعنهًًالمعربًًاالهتمامًًوإزاء .114

ًقُدمًتًًالتيًًاإلنمائيًًالتعاونًًبرامجًًطريقًًعنًًذلكًًفيًًبماًً،التقنيةًًمساعدتهًًتعزيزًًالمكتبًًيواصًلًًأنًًينبغيًًالخصوص،
ًًدعًمًًبهدفًًالدوليةًًالعملًًمنظمةًًتقدمهاًًالتيًًالتقنيةًًللمساعدةًًأكبرًًأولويةًًإيالًءًًوينبغيًً.الوثيقةًًهذهًًفيًًعنهاًًعامةًًلمحة
ًًالمستوياًتًًعلىًًأفضلًًنحوًًعلىًًالعمل،ًًفيًًاألساسيةًًوالحقوقًًالمبادئًًتحقيقًًتحسينًًأجلًًمنًًالمبذولةًًالجهودكافةًً

 األطرافً.ًومتعددةًوالدوليةًواإلقليميةًالوطنية



 GB.344/INS/4(Rev.1) 33 
 

 القرار مشروع 

 اإلدارة: مجلس إن   .115
ا   أحاط (أ)   بشأن   الدولية  العمل  منظمة  إعالن  متابعة  بموجب  السنوي  االستعراض  في  المقدمة  بالمعلومات  علما

 ؛ 2021-2020 للفترة العمل في األساسية والحقوق المبادئ
 االتفاقيات   جميع  عن  المناسب  الوقت  في  اإلبالغ  ضمان  أجل  من  األعضاء  للدول  دعمه  مواصلة  إلى  المكتب  دعا ( ب)

 تقديم  مواصلةو  ،1930  الجبري،  العمل  التفاقية  التابع  2014  عام  وبروتوكول  عليها  المصدق  غير  األساسية 
  األساسية   والحقوق  المبادئ  وتحقيق  التصديق  عملية  تعترض  التي  للعقبات  التصدي  إلى  الرامية  التقنية  المساعدة

   ؛العمل في
 احترام   أجل  من  تبذلها  التي  الجهود  في  األعضاء  الدول  مساعدة  مواصلة  بهدف الموارد  لحشد  دعمه  تأكيد  أعاد (ج)

  جميع   على  العالمي  التصديق  خالل  من  ذلك  في  بما  وتحقيقها،  وتعزيزها  العمل  في  األساسية  والحقوق  المبادئ
 .1930 الجبري، العمل التفاقية التابع 2014 عام وبروتوكول  األساسية االتفاقيات
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  الملحـق 

 2022  يناير الثاني/  كانون 31 حتى  السنوي االستعراض بموجب للتقارير المقدمة  الدول  قائمة

   جميعها الثماني األساسية  االتفاقيات على المصدقة  غير  األعضاء الدول قائمة -  ألف
 منها  كل عليها  تصدق لم  التي  واالتفاقيات

 النقابية/  الحرية  البلدان  
 الجماعية  المفاوضة

  االستخدام في التمييز األطفال   عمل الجبري العمل
 والمهنة 

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان أفغانستان .1
 98ًورقم

   29ًرقمًاالتفاقية

  138ًرقمًاالتفاقية   أستراليًاً.2

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان البحريًن .3
 98ًورقم

 100ًرقمًاالتفاقية  

  138ًرقمًاالتفاقية   بنغالديًش .4

    87ًرقمًاالتفاقية البرازيًل .5

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان السالًمًدارًبروني .6
 98ًورقم

29ًًًرقمًاالتفاقيتان
 105ًورقم

100ًًًرقمًاالتفاقيتان 
 111ًورقم

87ًًًًرقمًاالتفاقيتانًالصيًن .7
 98ًورقم

29ًًًرقمًاالتفاقيتان
 105ًورقم

  

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان كوكًجزر .8
 98ًورقم

100ًًًرقمًاالتفاقيتان 138ًرقمًاالتفاقية 
 111ًورقم

    87ًرقمًاالتفاقية بيساًوً-ًغينيا .9

87ًًًًرقمًاالتفاقيتانًالهنًد .10
 98ًورقم

   

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان اإلسالميًةًإيرانًجمهورية .11
 98ًورقم

  138ًرقمًاالتفاقية 

 111ًرقمًاالتفاقية  105ًرقمًاالتفاقية  الياباًن .12

    87ًرقمًاالتفاقية األردن .13

    87ًرقمًاالتفاقية كينيًا .14

 100ًرقمًاالتفاقية    الكويًت .15

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان الشعبيًةًالديمقراطيةًالوًجمهورية .16
 98ًورقم

   105ًرقمًاالتفاقية

    87ًرقمًاالتفاقية لبناًن .17

 100ًرقمًاالتفاقية 138ًرقمًاالتفاقية   ليبيريًا .18

 111ًرقمًاالتفاقية  105ًرقمًاالتفاقية 87ًرقمًاالتفاقية ماليزيًا .19

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان مارشالًجزر .20
 98ًورقم

29ًًًرقمًاالتفاقيتان
 105ًورقم

100ًًًرقمًاالتفاقيتان 138ًرقمًاالتفاقية
 111ًورقم

    87ًرقمًاالتفاقية المغرب .21

100ًًًرقمًاالتفاقيتان  105ًرقمًاالتفاقية 98ًرقمًاالتفاقية ميانمار .22
 111ًورقم

    87ًرقمًاالتفاقية نيباًل .23

  138ًرقمًاالتفاقية  87ًرقمًاالتفاقية نيوزيلندًا .24
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 النقابية/  الحرية  البلدان  
 الجماعية  المفاوضة

  االستخدام في التمييز األطفال   عمل الجبري العمل
 والمهنة 

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان ُعمان .25
 98ًورقم

100ًًًرقمًاالتفاقيتان  
 111ًورقم

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان باالًوًجمهورية .26
 98ًورقم

29ًًًرقمًاالتفاقيتان
 105ًورقم

100ًًًرقمًاالتفاقيتان 138ًرقمًاالتفاقية
 111ًورقم

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان قطر .27
 98ًورقم

 100ًرقمًاالتفاقية  

   105ًرقماالتفاقيةً  كورياًجمهورية .28

  138ًرقمًاالتفاقية   لوسيًاًًسانت .29

87ًًًًرقمًاالتفاقيتان السعوديًةًالعربيةًالمملكة .30
 98ًورقم

   

 111ًرقمًاالتفاقية  105ًرقمًاالتفاقية 87ًرقمًاالتفاقية سنغافورًة .31

 100ًرقمًاالتفاقية 138ًرقمًاالتفاقية   الصوماًل .32

    87ًرقمًاالتفاقية السودانًًجنوبًجمهورية .33

87ًًًاالتفاقيتانًرقمً تايلنًد .34
 98ورقمً

   

  138االتفاقيةًرقمً 105االتفاقيةًرقمً  ليشتًيً-تيمورً .35

87ًًًاالتفاقيتانًرقمً تونغًاًمملكة .36
 98ورقمً

29ًًاالتفاقيتانًرقمً
 105ورقمً

100ًًاالتفاقيتانًرقمً 138االتفاقيةًرقمً
 111ورقمً

87ًًًاالتفاقيتانًرقمً توفالًو .37
 98ورقمً

29ًًاالتفاقيتانًرقمً
 105ورقمً

100ًًاالتفاقيتانًرقمً 138االتفاقيةًرقمً
 111ورقمً

87ًًًاالتفاقيتانًرقمً اإلماراتًالعربيةًالمتحدًة .38
 98ورقمً

   

87ًًًاالتفاقيتانًرقمً الوالياتًالمتحدًة .39
 98ورقمً

100ًًاالتفاقيتانًرقمً 138االتفاقيةًرقمً 29االتفاقيةًرقمً
 111ورقمً

    87االتفاقيةًرقمًًفيتناًم .40

 2014 عام  بروتوكول على تصدق   لم  التي  األعضاء الدول قائمة -  باء
 1930  الجبري، العمل  التفاقية التابع

 جمهوريةًكوريا .87 غانا .44 أفغانستان .1

 جمهوريةًمولدوفًا .88 اليوناًن .45 ألبانيًا .2

 رومانيًا .89 غرينادًا .46 الجزائًر .3

 رواندًا .90 غواتيمااًل .47 أنغواًل .4

 سانتًكيتسًونيفًس .91 غينيًا .48 أرمينيًا .5

 سانتًلوسيًا .92 بيساًوً-غينياً .49 أستراليًا .6

 سانتًفنسنتًوجزرًغريناديًن .93 غيانًا .50 أذربيجاًن .7

 ساموا .94 هايتًي .51 جزرًالبهامًا .8

 سانًمارينًو .95 هندوراًس .52 البحريًن .9

 ساوًتوميًوبرنسيًب .96 هنغاريًا .53 بربادوًس .10

 السنغاًل .97 الهنًد .54 بيالروًس .11

 صربيًا .98 إندونيسيًا .55 بليًز .12

 سيشًل .99  جمهوريةًإيرانًاإلسالمية .56 بنًن .13

 سنغافورًة .100 العراًق .57 دولةًبوليفياًالمتعددةًالقومياًت .14

 سلوفاكيًا .101 إيطاليًا .58 بوتسوانًا .15
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 سلوفينيًا .102 الياباًن .59 البرازيًل .16

 جزرًسليمان .103 األردن .60 سالًمبرونيًدارًاًل .17

 الصوماًل .104 كازاخستاًن .61 بلغاريًا .18

 جنوبًأفريقيًا .105 كينيًا .62 بوركيناًفاسًو .19

 جمهوريةًجنوبًالسودان .106 كيريباتًي .63 بوروندًي .20

 الجمهوريةًالعربيةًالسوريًة .107 الكويًت .64 كابوًفيردًي .21

 ليشتًيً-ًتيمور .108 جمهوريةًالوًالديمقراطيةًالشعبيًة .65 كمبوديًا .22

 توغو .109 لبناًن .66 الكاميرون .23

 تونغًامملكةً .110 ليبيريًا .67 جمهوريةًأفريقياًالوسطًى .24

 ترينيدادًوتوباغو .111 ليبيًا .68 تشاًد .25

 تونًس .112 ماليزيًا .69 الصيًن .26

 تركيا .113 جمهوريةًملديًف .70 كولومبيًا .27

 تركمانستاًن .114 جزرًمارشال .71 الكونغًو .28

 توفالًو .115 موريشيوًس .72 جزرًكوك .29

 أوغندًا .116 المكسيًك .73 كرواتيًا .30

 أوكرانيًا .117 منغوليًا .74 كوبا .31

 اإلماراتًالعربيةًالمتحدًة .118 الجبلًاألسوًد .75 جمهوريةًالكونغوًالديمقراطيًة .32

 جمهوريةًتنزانياًالمتحدًة .119 المغرب .76 دومينيكًا .33

ًالوالياتًالمتحدةًً .120 ميانمار .77 الجمهوريةًالدومينيكيًة .34

 أوروغواي .121 نيباًل .78 إكوادور .35

ًفانواتًو .122 نيكاراغوًا .79 مصر .36

 جمهوريةًفنزويالًالبوليفاريًة .123 نيجيريًا .80 السلفادوًر .37

 فيتناًم .124 جمهوريةًمقدونيةًالشماليًة .81 غينياًاالستوائيًة .38

 اليمًن .125 ُعمان .82 إريتريًا .39

 زامبيًا .126 باكستاًن .83 إسواتينًي .40

   جمهوريةًباالًو .84 إثيوبيًا .41

   بابواًغينياًالجديدًة .85 فيجًي .42

   باراغواًي .86 غابون .43

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

  والمحيط آسيا  العربية  الدول   األمريكتان   أفريقيا 
 الهادئ

 أوروبا  

 ألبانيًا .1 أفغانستان .1 البحريًن .1 جزرًالبهامًا .1 الجزائًر .1

 أرمينيًا .2 أستراليًا .2 العراًق .2 بربادوًس .2 أنغواًل .2

 أذربيجاًن .3 برونيًدارًالسالًم .3 األردن .3 بليًز .3 بنًن .3

دولةًبوليفياًالمتعددةًً .4 بوتسوانًا .4
 القومياًت

 بيالروًس .4 كمبوديًا .4 الكويًت .4

 بلغاريًا .5 الصيًن .5 لبناًن .5 البرازيًل .5 بوركيناًفاسًو .5

 كرواتيًا .6 جزرًكوك .6 ُعمان .6 كولومبيًا .6 بوروندًي .6

 جورجيًا .7 فيجًي .7 قطر .7 كوبا .7 كابوًفيردًي .7

الجمهوريةًالعربيةًً .8 دومينيكًا .8 الكاميرون .8
 السوريًة

 اليوناًن .8 الهنًد .8
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  والمحيط آسيا  العربية  الدول   األمريكتان   أفريقيا 
 الهادئ

 أوروبا  

جمهوريةًأفريقياًً .9
 الوسطًى

الجمهوريةًً .9
 الدومينيكيًة

اإلماراتًالعربيةًً .9
 المتحدًة

 هنغاريًا .9 إندونيسيًا .9

جمهوريةًإيرانًً .10 اليمًن .10 إكوادور .10 تشاًد .10
 اإلسالميًة

 إيطاليًا .10

 كازاخستاًن .11 الياباًن .11   السلفادوًر .11 الكونغًو .11

جمهوريةًالكونغوًً .12
 الديمقراطيًة

 الجبلًاألسوًد .12 كيريباتًي .12  ًغرينادًا .12

جمهوريةًالوًً .13   غواتيمااًل .13 مصر .13
 الديمقراطيةًالشعبيًة

جمهوريةًمقدونيةًً .13
 الشماليًة

ًجمهوريةًمولدوفًا .14 ماليزيًا .14   غيانًا .14 غينياًاالستوائيًة .14

 رومانيًا .15 جمهوريةًملديًف .15   هايتًي .15 إريتريًا .15

 سانًمارينًو .16 جزرًمارشال .16   هندوراًس .16 إسواتينًي .16

 صربيًا .17 منغوليًا .17   المكسيًك .17 إثيوبيًا .17

 سلوفاكيًا .18 ميانمار .18   نيكاراغوًا .18 غابون .18

 سلوفينيًا .19 نيباًل .19   باراغواًي .19 غامبيًا .19

 تركيا .20 باكستاًن .20   سانتًكيتسًونيفًس .20 غانا .20

 تركمانستاًن .21 جمهوريةًباالًو .21  ًسانتًلوسيًا .21 غينيًا .21

سانتًفنسنتًوجزرًً .22 بيساًوً-غينياً .22
 غريناديًن

 أوكرانيًا .22 بابواًغينياًالجديدًة .22  

   الفلبيًن .23   ترينيدادًوتوباغو .23 كينيًا .23

   جمهوريةًكوريا .24   الوالياتًالمتحدًة .24 ليبيريًا .24

   ساموا .25   أوروغواي .25 ليبيًا .25

جمهوريةًفنزويالًً .26 موريشيوًس .26
ًالبوليفاريًة

   سنغافورًة .26  

   جزرًسليمان .27     المغرب .27

   ليشتًيً-تيمورً .28     نيجيريًا .28

   مملكةًتونغًا .29     رواندًاً.29

   توفالًو .30     ساوتوميًوبرنسيًب .30
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