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 ١ الفصل

 المقدمة
يلقى العمل الجبري وأشكال الرق المعاصرة واالتجار بالبشر اهتمامًا وقلقًا متزايدين على المستوى  . ١

، أي اتفاقية العمل ١٩٣٠وعندما اعتمد مؤتمر العمل الدولي صكه األول بشأن العمل الجبري عام . الدولي
وقت ممكن وتجريم هذه  ، دعا الدول األعضاء إلى حظر استخدام العمل الجبري بأسرع)٢٩رقم (الجبري 
عامًا، وبالرغم من التصديق شبه العالمي على االتفاقية، ال تزال هذه  ٨٠غير أنه بعد مرور أآثر من . الجناية

. الممارسة قائمة، وإن آانت ترتدي أشكاًال تختلف عن تلك التي أثارت مشاعر القلق في أوائل القرن العشرين
ليد والتحديات المطروحة أمام تنظيم أسواق العمل المحلية وهجرة ا الميةلتجارة وزيادة المنافسة العتحرير اف

 تعززمن بين الكثير من العوامل التي  هي ،وأنماط التمييز طويلة األجل واالستبعاد االجتماعي العاملة الدولية
لممارسات وقد اعتمدت بلدان عديدة قوانين وتدابير أخرى لمكافحة العمل الجبري وا. اليوم العمل الجبري
غير أّن . إلى زمن أقربالبعض منها  يعود ، في حينقديمة العهد، ومنها ما يعود إلى سنوات المتصلة به

التنفيذ، على  آبيرة فيوجود ثغرات  علىاستمرار هذه االنتهاآات على مستوى مثير للقلق، لهو دليل قاطع 
 .المستوى العالمي

شخص من ضحايا العمل مليون  ٢٠٫٩، هناك على األقل منظمة العمل الدولية تقديرات ألحدثووفقًا  . ٢
 ١١٫٧وفي حين يشهد إقليم آسيا والمحيط الهادئ أآبر عدد من الضحايا في المطلق، إذ يبلغ  .١العالم فيالجبري 

وانتشار العمل الجبري . أيضًا متأثرة بذلكمليون شخص، فإّن آافة أرجاء العالم وعلى األرجح جميع البلدان 
ت ااأللف في االقتصاد في ١٫٥، يتراوح بين نسمة ١٠٠٠والمقاس على أساس عدد الضحايا لكل  المقدر

في األلف في أوروبا الوسطى وجنوب شرقها ورابطة الدول المستقلة  ٤قرابة المتقدمة واالتحاد األوروبي، و
، لكّن )مليون ١١٫٤(ر تعرضًا جنس الضحايا وأعمارهم، فإّن النساء والفتيات هّن األآثب وفيما يتعلق .٢وأفريقيا

إجمالي  ربع )مليون ٥٫٥(ويشكل األطفال ). مليون ضحية ٩٫٥(الرجال والفتيان ال يتخلفون آثيرًا عنهّن 
 .عامًا ١٨الضحايا دون سن 

مع مرور الزمن، تشير البحوث القطرية  المشهودةبشأن االتجاهات  بيانات دقيقةوبالرغم من االفتقار إلى  . ٣
والعمل  .، إلى جانب التراجع الذي تشهده بعض األشكال التقليدية للعمل الجبريممارسات جديدةظهور إلى 

قد تقّلص  في أيامناعدد من البلدان، غير أّن حجمه في الجبري الذي تفرضه سلطات الدولة يبقى الشغل الشاغل 
وتفيد . خارج سيادة القانون ة، العاملةجراء اللجوء إلى العمل الجبري في صفوف األفراد والمنشآت الخاص

ويحدث ". االقتصاد الخاص"في المائة من العمل الجبري اليوم يحدث في  ٩٠تقديرات منظمة العمل الدولية أّن 
في األنشطة المنتجة من قبيل الزراعة والعمل المنزلي والبناء ومصائد األسماك  هذه النسبةثالثة أرباع 

وفي حين يعود حراك اليد العاملة بالمنفعة على . لجنسي ألغراض تجارية، وما تبقى يشمل االستغالل االتصنيعو
االقتصادات التي يساهمون فيها، إال أنه يشكل أيضًا عامل خطر مهمًا في العمل على العديد من العمال و

ل الستغالأن يقعوا ضحية اقبل  آانوا من المهاجرين) مليون ٩٫١(في المائة من الضحايا  ٤٤فقرابة . الجبري
 ).في المائة عبر الحدود ٢٩في المائة داخليًا و ١٥(

على أنه آل أعمال أو خدمات تغتصب من أي ، ٢٩في االتفاقية رقم  معّرف تعريفًا عامًاوالعمل الجبري  . ٤
وفي حين يأخذ العمل الجبري  .٣شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره

                               
  .ILO (2012): ILO global estimate of forced labour: Results and methodology, Geneva:  انظر   ١
  .ترد في الملحق األول تقديرات منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري بحسب اإلقليم   ٢
  .٢به، ترد بالتفصيل في الفصل  تعاريف العمل الجبري والمفاهيم ذات الصلة   ٣
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يستهدف الجناة األشخاص المستضعفين غير : الممارسة، إال أنه يتسم بخصائص مشترآة آثيرةأشكاًال عديدة في 
المنظمين والذين ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أو حماية أنفسهم؛ وسيلة اإلآراه المستخدمة قد تكون صريحة 

والتهديد؛ تنتشر ظاهرة  على شكل حرمان أو عنف جسدي، غير أنها غالبًا ما تكون أآثر دهاًء وتتضمن الخداع
وعالقات االستخدام . مرتبطة بالوظائف غير مشروعة التالعب باألجور والسلفات والديون فيما يتعلق بتكاليف

والثغرات القائمة في . غير الواضحة أو المقنعة، السيما في االقتصاد غير المنظم، تمثل عامل خطر خاصًا
 .التنسيق فيما بين البلدان، تسّهل ارتكاب هذه الجريمةفي التشريعات الوطنية وإنفاذ القانون و

ويحقق مرتكبو العمل الجبري أرباحًا طائلة غير مشروعة، في حين يخسر ضحاياهم ماديًا من خالل  . ٥
المأآل والمأوى والتوظيف، باإلضافة إلى التكاليف  عنالتكاليف  ضخماألجور المتدنية أو غير المدفوعة وت

وتظهر البحوث األخيرة أّن للعمل الجبري آذلك  .٤الجسدية والنفسية المدمرة التي يتكبدها هؤالء الضحايا
باختصار، يكون و .٥عواقب اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقًا من حيث إعاقة التنمية االقتصادية وإدامة الفقر

على حساب األفراد والمجتمعات المستغلة استغالًال حادًا، وعلى حساب غالبية أصحاب العمل  العمل الجبري
 .والمنشآت التي تلتزم بالقانون والتي تواجه منافسة غير منصفة من جانب تلك العاملة خارج نطاق القانون

اضي طفرة في فقد شهد القرن الم. للتفاؤلولكن، على الرغم من هذه التحديات الجمة، هناك فسحة  . ٦
سيما بعد دخول بروتوآول منع وقمع ومعاقبة االتجار  اإلجراءات المتخذة لمكافحة االتجار باألشخاص، ال

ويرسي هذا الصك، للمرة األولى، عالقة  .٢٠٠٣٦حّيز النفاذ في عام  ،باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال
ن، سنت دوٌل عديدة تشريعات واعتمدت خطط عمل ومنذ ذلك الحي. واضحة بين االتجار بالبشر والعمل الجبري

وهناك جهات فاعلة أخرى، بما فيها منظمات أصحاب العمل ومنظمات . وطنية من أجل مكافحة االتجار بالبشر
وعلى الرغم من أّن . العمال ومجموعات المجتمع المدني بشكل أعم، أصبحت مشترآة في ذلك بطرق شتى

االتجار ألغراض العمل الجبري  فقد باتالتجار ألغراض االستغالل الجنسي، الترآيز آان أساسًا في مكافحة ا
 .يحتل الصدارة أآثر فأآثر

مرتكبيها، في  قاضاةزيادة تقصي الجريمة وم قد انصب علىغير أّن الترآيز في الكثير من تلك الجهود  . ٧
آان هناك عدد من حاالت  باإلضافة إلى ذلك،. حين ُمنحت إجراءات الوقاية وحماية الضحايا أولوية أدنى

االتجار ألغراض االستغالل الجنسي،  أدنى بكثير من حاالتالعمل  االستغالل في االتجار ألغراضمقاضاة 
 .أآبر بكثير الجريمة األولىعلى الرغم من أّن البراهين تشير إلى أّن عدد ضحايا 

هذا التقرير  رّآزوي. ل نقاش متواصلوتبقى العالقة القائمة بين العمل الجبري والرق واالتجار بالبشر مح . ٨
وُينظر إلى . باعتباره مفهومه المحوري، بما يتمشى مع والية منظمة العمل الدولية" العمل الجبري"على 

وهناك أشكال من العمل . مماثلة لهولكنها ليست ظاهرة  به على أنه ظاهرة وثيقة الصلة" االتجار باألشخاص"
باألشخاص، مثل العمل الجبري في السجون وفي بعض حاالت العمل سدادًا  ًاالجبري ال يمكن اعتبارها اتجار

وعلى غرار ذلك، هناك أشكال من االتجار باألشخاص، بما فيها ألغراض استئصال األعضاء أو الزواج . لدين
عمًال جبريًا  الأن يشّكبالرغم من أّن المثلين األخيرين يمكن (القسري أو التبني، ال ُتعتبر بالضرورة عمًال جبريًا 

هناك تداخًال بارزًا بين المفهومين، من حيث أّن  غير أن). المرأة أو الطفل عمل إذا آان الهدف هو استغالل
وهناك مفاهيم أخرى وثيقة . معظم حاالت االتجار باألشخاص تفضي إلى العمل الجبري أو االستغالل الجنسي

في أماآن أخرى في القانون الدولي، تشمل الرق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل سدادًا لدين  معّرفةالصلة، 
 .والقنانة واالستعباد

من بين صكوك منظمة  ، هما)١٠٥رقم ( ١٩٥٧واتفاقية القضاء على العمل الجبري،  ٢٩واالتفاقية رقم  . ٩
على جميع أشكال العمل الجبري هو واحد من والقضاء  .٧العمل الدولية التي حظيت بأآبر عدد من التصديقات

                               
أنه الدخل الضائع على  مليار دوالر أمريكي سنويًا، على ٢١للعمل الجبري بمقدار " التكلفة البديلة"قدرت منظمة العمل الدولية    ٤

، التقرير العالمي ثمن اإلآراه: مؤتمر العمل الدولي. العمال الواقعين في العمل الجبري بدًال من أن يكونوا في عالقة استخدام حرة
جنيف، ، ٩٨، الدورة )باء(بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، التقرير األول 

  .١٥٠- ١٤٥، الفقرات ٢٠٠٩
  :انظر   ٥

D. Acemoglu, C. García-Jimeno, and J.A. Robinson (2012): Finding Eldorado: Slavery and long-run 
development in Colombia, National Bureau of Economic Research, Working Paper 18177, Cambridge, 
Massachusetts. 

  .٢٠٠٠بروتوآول االتجار باألشخاص اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يستكمل    ٦
يرد في الملحق الثاني عدد التصديقات على االتفاقيات الرئيسية ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك    ٧

  .الصكوك الدولية
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المبادئ والحقوق األساسية األربعة في العمل، التي يشملها إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق 
 ."تحترمها وتعززها وتحققها بنية حسنة"تتعهد جميع الدول األعضاء بأن  ، والتي١٩٩٨األساسية في العمل، 

، إلى جانب الخبرة المكتسبة عديدة دتها هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية طوال سنواتوالتعليقات التي أب
من خالل التعاون التقني مع الدول األعضاء، توفر استشرافات مهمة بشأن العناصر األساسية الستجابة شاملة 

األوسع نطاقًا لتعزيز  إلطاراوحماية الضحايا ضمن  قاضاةوفعالة للتصدي للعمل الجبري، تتناول الوقاية والم
التي تشوب طائفة  والنواقص متطرف للثغراتوال يحدث العمل الجبري من عدم، بل هو تجسيد . العمل الالئق

على نحو متكامل ومتسق، إذا ُأريد  وعليه، ال بد من التصدي له. نفاذواسعة من السياسات والمؤسسات وآليات اإل
 وفي حين تقع المسؤولية األساسية. المتصلة به قضاًء قاطعًا ة الممارساتالقضاء على العمل الجبري وعلى آاف

على مؤسسات الدولة، يضطلع الشرآاء االجتماعيون آذلك بدور حاسم في حشد أصحاب العمل  في هذا الصدد
تفتيش مشارآة مؤسسات سوق العمل المتينة، بما فيها هيئات و. حاء العالم لتحقيق هذا الهدفوالعمال في آافة أن

شرط الزم للنهوض بحقوق العمال في مكان العمل والحؤول دون حصول انتهاآات قد  مشارآة أآبر هيالعمل، 
 .تفضي إلى العمل الجبري

مناقشته المتكررة األولى عن المبادئ  ٢٠١٢وعلى خلفية هذه الظروف، عقد مؤتمر العمل الدولي عام  . ١٠
هذه المناقشة إطار عمل من أجل االحترام الفعال والشامل وتشمل استنتاجات . والحقوق األساسية في العمل

ويدعو اإلطار منظمة العمل  .٢٠١٦٨- ٢٠١٢للمبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزيزها وتحقيقها للفترة 
 الثغرات تحديد بهدف للخبراء اجتماعات عقد إمكانية خالل من ذلك في بما مفصل، تحليل إجراء"الدولية إلى 

 المعايير لوضع حاجة هناك آانت إذا ما على للوقوف الدولية، العمل منظمة لمعايير الحالية التغطية في القائمة
 الوقاية موضوع لمعالجة الدولية العمل منظمة عن الصادرة الجبري العمل اتفاقيات استكمال " ١" :أجل من

 ٩".العمل في االستغالل لغرض بالبشر االتجار موضوع معالجة " ٢"تعويضهم؛  ذلك في بما الضحايا، وحماية
بشأن العمل  ، عقد اجتماع للخبراء٢٠١٢نوفمبر / في تشرين الثاني ٣١٦وقرر مجلس اإلدارة، في دورته 

") ٢٠١٣فبراير / اجتماع الخبراء في شباط"فيما يلي ( الجبري واالتجار بالبشر ألغراض االستغالل في العمل
  .٢٠١٤١٠يونيه / نشاط محتمل متصل بالمعايير في حزيران بشأن ٣١٧لتقديم توصيات إلى دورته 

 الحكومات خبيرًا من ٢٣بمشارآة  ٢٠١٣فبراير  /شباط ١٥إلى  ١١وُعقد اجتماع الخبراء في جنيف من  . ١١
جتماع إلى استنتاج مفاده أّن هناك االوتوصل . ١٢- ١١أصحاب العمل والعمال، إلى جانب العديد من المراقبينو
 االستئصال بغية موجودة تزال ال التي الكبرى التنفيذ ثغرات لمعالجة تكميلية تدابير اعتمادقيمة مضافة في "

وجوب معالجة ثغرات التنفيذ عن "وتوصل المجتمعون إلى توافق على ." أشكاله جميع في الجبري للعمل الفعال
 المعايير لوضع مختلفة راتخيا في بحثواو." طريق وضع المعايير لتحسين الوقاية والحماية وتدابير التعويض

 اتفاقية وضع خيار الخبراءِ يستبق ولم. ذلك على توافق إلى يتوصلوا لم لكنهم توصية، أو/و بروتوآول شكل في
 .جديدة

جدول أعمال الدورة  من أجلفي المقترحات ) ٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧ونظر مجلس اإلدارة في دورته  . ١٢
 التطبيق ثغرات لمعالجة" ٢٩واختار البند بشأن استكمال االتفاقية رقم . لمؤتمر العمل الدولي وما بعدها ١٠٣

آبند لوضع معيار  ،"الجبري العمل على فعليًا القضاء لتحقيق التعويض، وتدابير والحماية الوقاية وتحسين
 .١٣العمل الدوليلمؤتمر ) ٢٠١٤( ١٠٣ومناقشة مفردة للدورة 

                               
، ٢٠١٢، جنيف، ١٠١لمناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل، الدورة مؤتمر العمل الدولي، قرار بشأن ا   ٨

  .٣١- ٨الفقرات 
  ).ج(٢٢المرجع نفسه، الفقرة    ٩
  .٣، الفقرة GB.316/INS/15/4الوثيقة     ١٠
المنظمة الدولية للهجرة مثل المراقبون المنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد الدولي لنقابات العمال ومجلس أوروبا و   ١١

ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجمعية الدولية لمكافحة الرق والتحالف 
  .وآان هناك أيضًا سبعة مراقبين حكوميين. العالمي لمكافحة االتجار بالنساء

فبراير / شباط ١٥-١١جنيف، (ل الجبري واالتجار بالبشر لغرض االستغالل في العمل انظر اجتماع الخبراء الثالثي بشأن العم   ١٢
تقرير للمناقشة في اجتماع الخبراء الثالثي بشأن االعتماد المحتمل لصك صادر عن منظمة العمل الدولية الستكمال اتفاقية ، )٢٠١٣

االستنتاجات التي ؛ )TMELE/2013/7الوثيقة ( اميالتقرير الخت؛ )TMELE/2013الوثيقة ( )٢٩رقم ( ١٩٣٠العمل الجبري، 
  . ترد االستنتاجات آاملة في الملحق الثالث من هذا التقرير ).TMELE/2013/6الوثيقة ( اعتمدها االجتماع

اختار مجلس اإلدارة آذلك البند في جدول األعمال . ٢٠١٣مارس / آذار ٢٥وسجل القرارات،  GB.317/INS/2(Rev.)الوثيقة    ١٣
  .للدورة نفسها) وضع معيار، مناقشة مزدوجة(المتعلق بتسهيل االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم 
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من النظام األساسي لمؤتمر ) ١(٣٨وأعد المكتب هذا التقرير الموجز بشأن القانون والممارسة وفقًا للمادة  . ١٣
وهو يستند إلى التقرير الذي جرى . العمل الدولي فيما يتعلق بالمراحل التحضيرية إلجراء المناقشة المفردة

أخرى من المعلومات، بما فيها تعليقات  ، إلى جانب مصادر٢٠١٣فبراير / إعداده الجتماع الخبراء في شباط
فرادى الدول األعضاء والدراسات االستقصائية العامة التي أعدتها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات 

بشأن اتفاقيات العمل الجبري، وتقارير وأبحاث منظمة ") لجنة الخبراء("والتوصيات في منظمة العمل الدولية 
وبغرض إعداد . ق صادرة عن منظمات دولية أخرى، وقوانين وطنية ومصادر رسميةالعمل الدولية، ووثائ

 التشريعات: بشأن عدة أمور، منها دولة عضوًا ١٣٣المكتب قاعدة بيانات تجمع معلومات حول  وضعالتقرير، 
وينبغي  .١٤السياسات وخطط العمل؛ الهيكليات المؤسسية؛ إنفاذ القوانين؛ الوقاية والحماية وتدابير التعويضو

التشديد على أّن هذا التقرير ال يتوخى أن يكون شامًال في تغطيته للقانون والممارسة على المستوى الوطني فيما 
 .رئيسية والممارسة الحاليةالنقاط اليتعلق بالعمل الجبري، بل هو يقدم عددًا محدودًا من األمثلة لتجسيد 

السياق القانوني والسياسي على المستوى  ٢رسي الفصل ي. وتتكون بقية هذا التقرير على النحو التالي . ١٤
أما الفصول الالحقة فهي تتناول األطر السياسية . الدولي، بما في ذلك األطر اإلقليمية للسياسة والتنسيق

والتعويض واللجوء إلى العدالة ) ٥الفصل (والحماية ) ٤الفصل (والوقاية ) ٣الفصل (الوطنية والمؤسسية 
ويستهل آل فصل بلمحة عامة عن اإلطار القانوني الدولي، بما في ذلك ). ٧الفصل (نفاذ واإل) ٦الفصل (

القانون والممارسة على المستوى الوطني، بما في ذلك أمثلة مختارة، ويختتم  يبحثتعليقات لجنة الخبراء، ثم 
جات العامة ويقترح ويستخلص الفصل األخير بعض االستنتا. بمالحظات بشأن ثغرات التطبيق والفرص المتاحة

 .  ٢٩الستكمال االتفاقية رقم ) معايير جديدةأو (عناصر من الممكن إدراجها في معيار جديد 

من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، أعد المكتب استبيانًا بغية وضع صك جديد  ٣٨وعمًال بالمادة  . ١٥
التي  ،من النظام األساسي) ١(٣٨ه إلى المادة ويسترعى االنتبا. في نهاية هذا التقرير ، يرد)أو صكوك جديدة(
تستشير أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة النهائية "طلب من الحكومات أن ت

وعمًال ببرنامج الفترات المخفضة . آما ُيطلب من الحكومات أن تشير إلى المنظمات التي استشارتها." لردودها
الموعد  ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٣١ير، الذي وافق عليه مجلس اإلدارة، يكون تاريخ فيما يتعلق بالتقار

  .١٥النهائي لكي يتسلم المكتب الردود على االستبيان

  

                               
ولم ُيستحصل على . ٢٠١٣أبريل / إلى نيسان ٢٠١٢أآتوبر / تم تجميع قاعدة البيانات خالل الفترة الممتدة من تشرين األول   ١٤

. وحيثما ترد أعداد البلدان في هذا التقرير، فإنها تدل على الحد األدنى. معلومات عن جميع المسائل في آافة البلدان المشمولة بالدراسة
تطاع على الدوام التأآد مما إذا آانت األحكام الواردة في القانون الوطني منفذة عمليًا، على الرغم من بذل قصارى ولم يكن من المس

  .الجهود للمصادقة على البيانات من خالل التأآد المزدوج حيثما أمكن ذلك
  .، الملحق الثالثGB.317/INS/2(Rev.)الوثيقة    ١٥
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  ٢الفصل 

  السياق القانوني والسياسي الدولي
وقد . يعتبر حظر العمل الجبري أو اإللزامي بجميع أشكاله قاعدة راسخة في القانون الدولي العرفي . ١٦

، التي )١٨٢رقم ( ١٩٩٩، إضافة إلى اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ١٠٥ورقم  ٢٩حظيت االتفاقيات رقم 
تصديقات من بين اتفاقيات سنة، بأآبر عدد من ال ١٨ألطفال الذين تقل أعمارهم عن العمل الجبري لتشمل 

وباإلضافة إلى هذه االتفاقيات، يتصدى عدد من الصكوك . ١منظمة العمل الدولية األساسية بشأن هذا الموضوع
والمبادرات الدولية واإلقليمية للعمل الجبري، فضال عن الرق واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق واالتجار 

  .باألشخاص

  لعمل الدولية من أجل اإلطار القانوني لمنظمة ا
  القضاء على العمل الجبري

  اتفاقيات العمل الجبري
، عندما آان ُينظر إلى العمل الجبري على نطاق واسع آممارسة ١٩٣٠عام  ٢٩اعُتمدت االتفاقية رقم  . ١٧

مًا اهتما ومع اهتمام مؤتمر العمل الدولي بهذه الممارسات. تتبعها اإلدارات االستعمارية وبعض الدول المستقلة
، ١٩٥٧التي اعتمدت عام  ،١٠٥وتستهدف االتفاقية رقم . خاصًا، قرر وجوب أن يكون تطبيق االتفاقية عامًا

لعاملة واستخدامها ألغراض التنمية لأليدي ا اإللزاميحشد الإلغاء ممارسات الدولة المتمثلة في بالتحديد 
  .٢ياسي أو آعقاب على انتهاآات نظام العملعن إلغاء العمل الجبري آوسيلة لإلآراه الس االقتصادية، فضًال

حظر استخدام العمل الجبري أو "في  ٢٩ويتمثل االلتزام األساسي للدولة التي تصدق على االتفاقية رقم  . ١٨
التزام الدولة باالمتناع عن إتيان هذا السلوك والعمل على  يوهذا يعن)). ١(١المادة " (اإللزامي بكل أشكاله

. بفرضهالعمل الجبري وأال تسمح لآلخرين  فرض أن تنأى بنفسها عن من ال بدزجره على حد سواء، أي 
العقاب على تكليف غير مشروع بعمل جبري أو إلزامي "ويتعين على الدول األطراف في االتفاقية أن تضمن 

  ).٢٥دة الما" (العقوبات التي يفرضها القانون آافية حقًا ومنفذة بكل صرامة"وأن تكون " بوصفه جريمة جنائية

في  ٢٤إلى  ٣والمواد من ) ٣(و) ٢(١ولم تعد مجموعة من األحكام االنتقالية المنصوص عليها في المادة  . ١٩
ال يجوز اللجوء إلى العمل الجبري أو "على أنه  ٢٩وتنص االتفاقية رقم . قابلة للتطبيق ٢٩االتفاقية رقم 

دبير استثنائي، مع مراعاة الشروط والضمانات ، إال لألغراض العامة وآتاالنتقاليةاإللزامي، خالل الفترة 
غير أنه منذ ذلك الحين، اعتبرت هيئات اإلشراف في منظمة العمل )). ٢(١المادة " (المنصوص عليها أدناه

الدولية أن اللجوء إلى العمل الجبري أو اإللزامي ال يمكن تبريره بعد اآلن من خالل التذرع بهذه األحكام 
على نموذج تقرير منقح بموجب  ٣٠٧، وافق مجلس اإلدارة في دورته ٢٠١٠مارس  /روفي آذا. ٣االنتقالية

                               
  .ن عدد التصديقات على هذه االتفاقيات وعلى غيرها من الصكوك الدولية الرئيسية األخرىيتضمن الملحق الثاني جدوًال يبي   ١
، التقرير استئصال العمل الجبري: لمزيد من المعلومات عن تاريخ وأحكام اتفاقيات العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، انظر   ٢

 ١٩٥٧، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، )٢٩رقم ( ١٩٣٠العمل الجبري،  ، دراسة استقصائية عامة بشأن اتفاقية)باء ١الجزء (الثالث، 
، دراسة )باء ١الجزء (، التقرير الثالث إضفاء وجه إنساني على العولمة، ٢٠٠٧، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )١٠٥رقم (

منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية  استقصائية عامة بشأن االتفاقيات األساسية المتعلقة بالحقوق في العمل في ضوء إعالن
وسيشار الحقًا إلى الدراسات االستقصائية العامة للجنة ( ٢٠١٢، ١٠١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠٠٨من أجل عولمة عادلة، 

  ").٢٠٠٧الدراسة االستقصائية العامة لعام "على سبيل المثال، بمجرد  الخبراء،
  .١٠، الفقرة ٢٠٠٧تقصائية العامة لعام الدراسة االس: انظر   ٣
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، يشير إلى االستغناء عن طلب المعلومات في المستقبل في إطار ٢٩من الدستور بشأن االتفاقية رقم  ٢٢المادة 
تي تفيد بأن الفترة األحكام االنتقالية، ذلك أنها لم تعد قابلة للتطبيق، مما يعكس وجهة نظر مجلس اإلدارة ال

  .االنتقالية لم تعد سارية

آل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي "وُتعّرف االتفاقية العمل الجبري بأنه  . ٢٠
" آل أعمال أو خدمات"وتشير عبارة )). ١(٢المادة " (عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره

بجميع أنواعها في أي نشاط أو صناعة أو قطاع، بما في ذلك االقتصاد غير إلى األعمال والخدمات والعمالة 
ية ومختلف طائفة واسعة من العقوبات، بما في ذلك العقوبات الجزائ" التهديد بأي عقوبة"وتشمل عبارة . المنظم

وقد . فع األجور، من قبيل العنف الجسدي أو التهديدات النفسية أو عدم دأشكال اإلآراه المباشر أو غير المباشر
إلى الموافقة الحرة " العرض الطوعي"وتشير عبارة . شكل فقدان الحقوق أو االمتيازات تتخذ العقوبة أيضًا

وقد ال ُيمنع . في أي وقت يفتهموالواعية للعمال للدخول في عالقة استخدام وإلى حريتهم في أن يغادروا وظ
عن طريق  ات فحسب، مثل صك قانوني، بل أيضًاالتمتع بهذه الحرية عن طريق قانون صادر عن السلط

أصحاب العمل أو القائمين على التوظيف، مثًال من خالل الوعود الكاذبة المقطوعة بغية حمل العامل على قبول 
  .ذلكخالف عمل قد ال يقبله 

الخدمة ) أ: (على حاالت استثناء معينة من تعريف العمل الجبري بخصوص ٢٩وتنص االتفاقية رقم  . ٢١
العمل اإللزامي ) ج(االلتزامات المدنية العادية؛ ) ب(سكرية اإللزامية ألداء عمل ذي طابع عسكري بحت؛ الع

الذي يضطلع به األشخاص المدانين تحت إشراف ورقابة سلطة عامة وشريطة أال يستأجر عمل هؤالء 
الطارئة، بما فيها  الحاالت) د(األشخاص أو يوضعون تحت تصرف أفراد من الخواص أو شرآات أو جمعيات؛ 

الخدمات المجتمعية البسيطة التي يضطلع بها ) ه(الحرب والكوارث، مثل الحرائق أو الفيضانات أو المجاعة؛ 
  )).ه(ـ)أ)(٢(٢المادة (أفراد المجتمع من أجل خدمة المصلحة المباشرة للمجتمع 

العمل "ألخذ بتعريف عام لمصطلح ولدى اعتماد االتفاقية، آثرت الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية ا . ٢٢
أحكام تحد من نطاقها ليقتصر  ةوال تتضمن االتفاقية أي. ، بدل تعداد قائمة من الممارسات المحظورة"الجبري

جميع ومن ثم، فإن االتفاقية تنطبق على . وهي تهدف إلى حماية جميع السكان ،على فئات معينة من العمال
في ذلك الرق والممارسات الشبيهة بالرق والعمل سدادًا للدين واالتجار ، بما أشكال العمل الجبري الممكنة

وشددت لجنة خبراء منظمة العمل  .جميع العمال في القطاعين العام والخاص على حد سواءباألشخاص، وعلى 
بوضع إطار قانوني وسياسي شامل لمنع  ٢٩أن تقوم الدول التي تصدق على االتفاقية رقم  وجوبالدولية على 

  .العمل الجبري في جميع أشكاله
اإللغاء الفوري والكامل للعمل الجبري "وتدعو إلى  ٢٩االتفاقية رقم  ١٠٥ُتكّمل االتفاقية رقم و . ٢٣

رؤى  اعتناقآوسيلة لإلآراه السياسي أو التعليم أو آعقاب على  ) أ: "(في خمس حاالت معينة" واإللزامي
مع النظام السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي القائم؛  مذهبيًا سياسية محددة أو التعبير عنها أو رؤى تتعارض

آوسيلة لفرض االنضباط   )ج(آأسلوب لحشد األيدي العاملة واستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛   )ب(
آوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي  ) ه(آعقاب على المشارآة في اإلضرابات؛  ) د(على األيدي العاملة؛ 
  )).ه(ـ)أ(١المادة (" أو الوطني أو الديني

  صكوك أخرى ذات صلة صادرة عن منظمة العمل الدولية
، اعتمد مؤتمر العمل الدولي إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية ١٩٩٨في عام  . ٢٤

فئات من المبادئ والحقوق وتعزيزها  أربع في العمل، الذي تلتزم بموجبه جميع الدول األعضاء باحترام
: وفيما يلي تلك الفئات األربع. وتطبيقها، بصرف النظر عما إذا آانت مصدقة أم ال على االتفاقيات ذات الصلة

والقضاء على ) ٩٨رقم و ٨٧االتفاقيتان رقم (الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية 
) ١٨٢ورقم  ١٣٨االتفاقيتان رقم (والقضاء على عمل األطفال ) ١٠٥رقم و ٢٩يتان رقم االتفاق(العمل الجبري 

  ).١١١ورقم  ١٠٠االتفاقيتان رقم (والقضاء على التمييز في االستخدام والمهنة 

وُيشدد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، الذي اعتمده مؤتمر  . ٢٥
المتالزمة "، على طبيعة األهداف االستراتيجية األربعة لمنظمة العمل الدولية ٢٠٠٨ي عام العمل الدول

، أي العمالة والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي والمبادئ والحقوق األساسية في "والمترابطة والمتكافلة
باعتبارها في آن معًا حقوقًا أساسية وشروطًا تمكينية ضرورية لتحقيق األهداف االستراتيجية األربعة  ،العمل

  .تحقيقًا آامًال
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وتحظر عدة معايير لمنظمة العمل الدولية صراحة العمل الجبري وما يتصل به من ممارسات في  . ٢٦
  :صفوف فئات محددة من العمال المستضعفين، وهي آالتالي

، التي تدعو إلى اتخاذ تدابير لمنع انتقال )١٤٣رقم ( ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(لعمال المهاجرين اتفاقية ا 
وتنص على أن أحد أهداف هذه التدابير يتمثل ) ٣المادة (المهاجرين بالطرق السرية في ظروف تعسفية 

 ٤؛)٥المادة (في تنفيذ المالحقة القضائية في حاالت االتجار باليد العاملة 

الخدمات  الحصول قسرًا على، التي تحظر )١٦٩رقم ( ١٩٨٩قية الشعوب األصلية والقبلية، اتفا 
وتطلب من الدول المصدقة عليها آفالة عدم خضوع الشعوب األصلية ) ١١المادة (الشخصية اإللزامية 

المادة (ن لنظم التوظيف القسرية، بما فيها العمل سدادًا لدين وسائر أشكال االستعباد المتصلة بسداد دي
 ؛))ج)(٣(٢٠

آافة أشكال الرق أو الممارسات "، التي تحظر )١٨٢رقم ( ١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،  
الشبيهة بالرق، آبيع األطفال واالتجار بهم، وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو اإلجباري، بما في 

باعتبارها )) أ(٣المادة " (مهم في صراعات مسلحةذلك التجنيد القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدا
أسوأ أشكال عمل األطفال، التي يتعين على الدول األعضاء اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لمحاربتها لضمان 

  حظرها والقضاء عليها؛ 

تدابير  ، التي تدعو، فيما يتعلق بالعمال المنزليين، إلى اتخاذ)١٨٩رقم ( ٢٠١١اتفاقية العمال المنزليين،  
الحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق األساسية في العمل، بما في ذلك القضاء على سائر أشكال 

 )).٢(٣المادة (العمل الجبري أو اإللزامي 

ولذلك، تستلزم إجراءات . ٥وآثيرًا ما يتسم العمل الجبري بانتهاآات عديدة لقانون العمل في وقت واحد . ٢٧
الفعال لطائفة من معايير منظمة العمل الدولية، التي ُتحدث إطارًا قانونيًا يكفل الحماية  منع العمل الجبري اإلنفاذ

  :وباإلضافة إلى االتفاقيات األساسية الواردة أعاله، تشمل هذه المعايير ما يلي. من االستغالل

 ١٩٣٠، )اتبالتجارة والمك(ساعات العمل  واتفاقية) ١رقم ( ١٩١٩، )الصناعة(ساعات العمل  اتفاقية 
 ؛)٩٥رقم ( ١٩٤٩واتفاقية حماية األجور، ) ٣٠رقم (

، اللتان )١٢٩رقم ( ١٩٦٩، )الزراعة(واتفاقية تفتيش العمل ) ٨١رقم ( ١٩٤٧اتفاقية تفتيش العمل،  
 تقتضيان من الدول األعضاء الحفاظ على نظام لتفتيش العمل؛

إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة ، التي تدعو )١٢٢رقم ( ١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  
 بحرية؛

، التي تنص على أال تتقاضى وآاالت االستخدام )١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة،  
وأن يجري إرساء إجراءات مالئمة للتحقيق في الشكاوى وفحص  ))١(٧المادة (أي رسوم من العمال 

 ؛ )١٠المادة (الية تيت االحإدعاءات اإلساءات والممارسا

، التي ترى أن الدول األعضاء ينبغي أن تضع وتنفذ سياسة )١٩٨رقم ( ٢٠٠٦توصية عالقة االستخدام،  
 ).٨إلى  ١الفقرات من (وطنية لحماية العمال في عالقة االستخدام 

  الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة

  الصكوك الدولية التي تتصدى للعمل الجبري 
  والرق واالتجار باألشخاص

اعتمدت األمم المتحدة عددًا من صكوك حقوق اإلنسان التي تتضمن معايير ومبادئ ذات صلة بالعمل  . ٢٨
وينص على أن لكل ) ٤المادة (الرق والعبودية ) ١٩٤٨(ويحظر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . الجبري

في صكوك األمم  وترد هذه الحقوق بمزيد من التفصيل)). ١(٢٣المادة (شخص الحرية في اختيار العمل 
والعهد الدولي ) ٨المادة ) (١٩٦٦(المتحدة األخرى، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

                               
  ).٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين : انظر أيضًا   ٤
  .٧و ٤وستجري مناقشة هذا الموضوع أيضًا في الفصلين . ٣٢١، الفقرة ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام : انظر   ٥
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في  ويرد حظر العمل الجبري أيضًا)). ١(٦المادة ) (١٩٦٦(الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واتفاقية )) ٢(١١المادة ) (١٩٩٠(العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع 

  )).٢(٢٧المادة ) (٢٠٠٦(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

حال أو "، التي تحدد الرق بوصفه )١٩٢٦(اتفاقية الرق : وردت مسألة الرق في معاهدتين رئيسيتينو . ٢٩
واالتفاقية )) ١(١المادة " (الملكية ضع شخص تمارس في حقه إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق فيو

، التي ")اتفاقية الرق التكميلية) ("١٩٥٦(التكميلية إللغاء الرق وتجارة الرق والنظم والعادات المشابهة للرق 
ُتجرم الممارسات الشبيهة بالرق، بما فيها العمل سدادًا لدين والقنانة وأشكال الزواج االستعبادي واستغالل 

  .األطفال

وترآز سلسلة من المعاهدات الدولية . مسألة االتجار باألشخاص طائفة واسعة من الصكوك توتناول . ٣٠
على حظر االتجار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء ، ١٩٤٩و ١٩٠٤بشأن االتجار، التي اعتمدت بين عامي 

ساء واألطفال ويسترعي العديد من صكوك حقوق اإلنسان االنتباه أيضًا إلى بيع الن. ٦وأغراض جنسية أخرى
  .٧واالتجار بهم

منع وقمع ومعاقبة االتجار الجمعية العامة لألمم المتحدة بروتوآول  ، اعتمدت٢٠٠٠وفي عام  . ٣١
، المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة ")بروتوآول منع االتجار("باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال 

 باألشخاصمنع ومكافحة االتجار : آول منع االتجار فيوتتمثل أهداف بروتو. الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تعزيز التعاون بين الدول األطراف لتحقيق ؛ حماية الضحايا ومساعدتهم؛ وإيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال

، ومن ثم تعتمد تعريفًا عامًا "آافة مظاهر االتجار بالبشر"وتسعى الجمعية إلى معالجة ). ٢المادة (هذه األهداف 
  )):أ(٣المادة (تجار باألشخاص يتألف من ثالثة عناصر لال

  تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم؛" فعل"  "١"

، أي التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو "وسيلة"  "٢"
استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة 

  خر؛آمزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص 

آحد أدنى، استغالل دعارة الغير أو سائر أشكال االستغالل الجنسي، أو "االستغالل، ويشمل " غرض"  "٣"
  ".أو االستعباد أو نزع األعضاء السخرة أو الخدمة قسرًا، أو االسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق،

االستغالل بأنه يمثل اتجارًا باألشخاص حتى " لغرض"المرتكب " الفعل"وفيما يتعلق باألطفال، ُيعتبر  . ٣٢
وفي جميع األحوال، ال تؤخذ في االعتبار موافقة ضحية . وإن لم يتم اللجوء إلى إحدى وسائل اإلآراه المحددة

  )).ج(و) ب(٣المادة (ا استخدمت وسيلة من وسائل اإلآراه المحددة االتجار على االستغالل المقصود إذ

هي بالدرجة  ،الملحقة بها ٨واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوآوالت . ٣٣
 وتنشأ عن أحكام بروتوآول منع االتجار مستويات مختلفة من االلتزامات. األولى من صكوك العدالة الجنائية

. تتراوح بين ما هي إلزامية أو ما يتعين على الدول أن تنظر فيها أو تسعى إلى تطبيقها أو ما هي اختيارية تمامًا
، يمثل التزامًا أساسيًا وإلزاميًا لجميع الدول ٥غير أن شرط تجريم االتجار، المنصوص عليه في المادة 

  .٩األطراف

                               
جار هذه في اتفاقية األمم المتحدة لقمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير ، ُدمج العديد من معاهدات االت١٩٤٩في عام    ٦
)١٩٥٠.(  
) ١٩٨٩(واتفاقية حقوق الطفل ) ٦المادة ) (١٩٧٩(انظر، على سبيل المثال، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة    ٧
) ٢٠٠٠(بشأن بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد الخليعة  والبروتوآول االختياري التفاقية حقوق الطفل) ٣٥المادة (
  ).١المادة (
) ٢٠٠٠(باإلضافة إلى بروتوآول منع االتجار، ُيكّمل بروتوآول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو    ٨

اتفاقية األمم ) ٢٠٠١(تجار بها بصورة غير مشروعة وبروتوآول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة واال
  .المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوآول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة ): ٢٠٠٤(مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    ٩
. ٣٦الفقرة  المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 

ويشير الدليل أيضًا إلى أنه ال ينبغي إدراج الطبيعة عبر الوطنية وضلوع جماعة إجرامية منظمة باعتبارهما عنصرين من عناصر 
  ).ب(ـ)أ( ٤٥الجرائم المحلية لالتجار باألشخاص، الفقرة 
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وضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان مبادئ وعقب اعتماد بروتوآول منع االتجار، وضعت المف . ٣٤
المبادئ والخطوط ) ("٢٠٠٢(وخطوط توجيهية غير ملزمة موصى بها بشأن حقوق اإلنسان واالتجار بالبشر 

، تقدم توجيهات بشأن سبل إدماج منظور حقوق ")التوجيهية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان
  .١٠ود المبذولة لمكافحة االتجاراإلنسان في جميع الجه

  األخرى ةالعالقة بين اتفاقيات العمل الجبري والصكوك الدولي
، ُوجه العمل الدولي لمكافحة األشكال الخطيرة لالستغالل نحو محاربة الرق، مما أسفر عن تاريخيًا . ٣٥

الرق لعامي  في ذلك اتفاقيتا ه الممارسات، بمااعتماد عدد من االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف التي تحظر هذ
وفي موازاة ذلك، أدى القلق الدولي البالغ إزاء ممارسات العمل الجبري إلى اعتماد اتفاقيتي . ١٩٥٦و ١٩٢٦

ونظرًا للعالقة التاريخية . ، على التوالي١٩٥٧و ١٩٣٠منظمة العمل الدولية المتعلقتين بالعمل الجبري عامي 
المتخذة ، اعُتبر العمل المؤسسي لمكافحة العمل الجبري بمثابة امتداد للتدابير الوثيقة بين الرق والعمل الجبري

  .١١القضاء على الرق في وقت سابق بهدف

ويعكس اعتماد . الدولية على االتجار بالبشر واالهتماماتجراءات اإلوفي اآلونة األخيرة، رآزت  . ٣٦
المنظمة عبر الوطنية والظواهر المتصلة بها  القلق المتزايد بشأن الجريمة، ٢٠٠٠بروتوآول منع االتجار عام 

  .من تهريب للمهاجرين واالتجار باألشخاص

وعندما نظرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في العالقة التي تربط بين بروتوآول منع االتجار  . ٣٧
، الحظت أن مفهوم استغالل العمل في التعريف الذي يقدمه البروتوآول عن االتجار يسمح ٢٩واالتفاقية رقم 

من عناصر تعريف االتجار،  التي تشكل عنصرًا" الوسيلة"والحظت اللجنة آذلك أن . بإقامة صلة بين الصكين
بما في ذلك التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو 

. ١٢العرض الطوعي للضحايا أو موافقتهم تستبعدإساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة استضعاف، 
دخل هذا الصك  أنمنذ  ١٨٢العمل الجبري لألطفال بموجب االتفاقية رقم االتجار و مسألة وبحثت لجنة الخبراء

، بحثت اللجنة بصورة منهجية مسألة االتجار في تعليقاتها بموجب ٢٠٠١ومنذ عام . ٢٠٠٠حيز التنفيذ عام 
وطلبت معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومات لمنع وقمع ومعاقبة االتجار  ٢٩االتفاقية رقم 

  .١٣خاصألشبا

  الصكوك اإلقليمية المتعلقة بالعمل الجبري
يتضمن عدد من المعاهدات اإلقليمية، بما في ذلك في أوروبا واألمريكيتين وأفريقيا ورابطة الدول  . ٣٨

وتوفر . ١٤المستقلة والدول العربية، أحكامًا تحظر الرق والعمل الجبري أو اإللزامي واالتجار باألشخاص
يل إعالن المبادئ االجتماعية والعمل، الصادر عن السوق المشترآة لبلدان الصكوك غير الملزمة، من قب

لرابطة بلدان ) ٢٠٠٧(واإلعالن بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين وتعزيزها ) ١٩٩٨(المخروط الجنوبي 
  .، المزيد من اإلرشادات المعيارية)٢٠١٢(جنوب شرق آسيا وإعالن حقوق اإلنسان لرابطة جنوب شرق آسيا 

وُترآز العديد من الصكوك القانونية اإلقليمية ترآيزًا خاصًا على االتجار باألشخاص، بما في ذلك اتفاقية  . ٣٩
المتعلقة  ،واتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي) ١٩٩٤(البلدان األمريكية بشأن االتجار الدولي بالقّصر 

يتسمان بمجال  آخرانوثمة صكان قانونيان ). ٢٠٠٢(بمنع ومكافحة االتجار بالنساء واألطفال ألغراض البغاء 
االتفاقية األوروبية لمنع ) ("٢٠٠٥(فاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة االتجار بالبشر . أوسع نطاقًا

المعايير التي ب االرتقاء"إلى تسعى صراحة إلى تعزيز الحماية التي توفرها صكوك مكافحة االتجار و") االتجار

                               
  .E/2002/68/Add.1:   انظر   ١٠
  .٥و ٤، الفقرتان ١٩٦٨الدراسة االستقصائية العامة لعام : انظر   ١١
  .٢٩٧، الفقرة ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام : انظر   ١٢
تعليقات لجنة الخبراء متاحة على موقع ( ٢٩، مالحظة عامة على االتفاقية رقم ٢٠٠١تقرير لجنة الخبراء، : انظر   ١٣

NORMLEX.(  
) ١٩٦١(والميثاق االجتماعي األوروبي ) ٤المادة ) (١٩٥٠(انظر، على سبيل المثال، االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    ١٤

والميثاق ) ٦المادة ) (١٩٦٩(واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )) ٢(١المادة ) (١٩٩٦) (مراجع(والميثاق االجتماعي األوروبي 
) ١٩٩٥(واتفاقية حقوق اإلنسان والحريات األساسية لرابطة الدول المستقلة ) ٥المادة ) (١٩٨١(األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

  ).١٠المادة ) (٢٠٠٤(والميثاق العربي لحقوق اإلنسان ) ٤المادة (



 وضع حد للعمل الجبريلجراءات اإل تعزيز

ILC.103/IV/1  10 

 ،وتبعًا لذلك، فإن أحكامها بشأن الوقاية وحماية الضحايا أشمل من أحكام بروتوآول منع االتجار. ١٥"تنص عليها
أبريل / نيسان ٥الصادر في  ،EU/2011/36رقم  واألمر التوجيهي. ١٦ةإلزامي بلغةفي الغالب  مصاغةوهي 
يسعى أيضًا إلى تعزيز تدابير  ،عن االتحاد األوروبي بشأن منع ومكافحة االتجار بالبشر وحماية ضحاياه ٢٠١١

ويعتمد آال الصكين تعريفًا لالتجار ُيجسد إلى حد بعيد التعريف الذي يعتمده ). ١المادة (الوقاية وحماية الضحايا 
  .بروتوآول منع االتجار

  السياسة الدولية واإلقليمية وأطر التعاون
مية التعاون على المستويات الوطنية على أه ٢٠١٣فبراير  /أآد اجتماع الخبراء المنعقد في شهر شباط . ٤٠

واإلقليمية والدولية وفي إطار النظام متعدد األطراف، في الوقت الذي الحظ فيه أنه ال تزال ثمة فجوات آبيرة 
  .في التنفيذ

. وتشمل عدة صكوك من صكوك منظمة العمل الدولية أحكامًا محددة بشأن التعاون والمساعدة الدوليين . ٤١
من الدول األعضاء مساعدة بعضها البعض في إنفاذ االتفاقية  ١٨٢تقتضي االتفاقية رقم وعلى سبيل المثال، 

أو المساعدة الدولية، بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية والقضاء على الفقر وتعميم التعليم /بواسطة التعاون الدولي و
ان، مثل المشارآة في الرابطات الدولية واقترحت لجنة الخبراء تدابير يمكن أن تتخذها البلد. ١٧)٨المادة (للجميع 

  .١٨أو اإلقليمية وتوظيف الجهود في تقديم المساعدة التقنية ووضع مذآرات التفاهم اإلقليمية والثنائية

تتمثل إحدى الغايات الثالث المعلن عنها لبروتوآول منع االتجار في تعزيز التعاون الدولي و . ٤٢
االت الدول األطراف المعنية بإنفاذ القانون والهجرة ومراقبة الحدود وتدعو إلى التعاون بين وآ)). ج(٢ المادة(
آما تؤآد الصكوك اإلقليمية األخرى المتعلقة بمنع االتجار على أهمية التعاون )). ٦(١١و) ١(١٠المادتان (

  .١٩الدولي
باألشخاص، مكافحة االتجار ل، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة خطة عمل عالمية ٢٠١٠وفي عام  . ٤٣

االتجار باألشخاص، بما في ذلك اتخاذ التدابير الالزمة  كافحةتدعو الدول األعضاء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لم
آما تدعو . ٢٠لمنع االتجار باألشخاص وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا ومقاضاة جرائم االتجار باألشخاص

مات الدولية والسلطات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع إلى إقامة شراآات أقوى وتعزيز التعاون بين المنظ
  .الخاص ووسائل اإلعالم ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل

. ٢١اإلقليمية واإلقليمية وفيما بين األقاليم بشأن االتجار بالبشر شبه والمبادرات وثمة العديد من اآلليات . ٤٤
نهر الميكونغ لمكافحة االتجار بالبشر، التي أنشئت  ففي آسيا، تنظم المبادرة الوزارية المنسقة لحوض

قليمية الراهنة أهدافًا تتوزع على مجاالت اإل شبهوتتضمن خطة عملها . ، ستة أفرقة عمل وطنية٢٠٠٤ عام
السياسة والتعاون؛ األطر القانونية وإنفاذ القانون والعدالة؛ الحماية واالنتعاش وإعادة اإلدماج؛ التدابير : خمسة
وعملية بالي بشأن . ائية والحد من أوجه االستضعاف؛ الرصد والتقييم ونظم بيانات مكافحة االتجار بالبشرالوق

، هي ٢٠٠٢تهريب الناس والتجارة باألشخاص وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، التي بدأت في عام 
ورغم أن ترآيزها . الوآاالت الدوليةبلدًا والعديد من  ٤٠إقليمية ومتعددة األطراف تشمل أآثر من طوعية عملية 

إنفاذ القوانين، تجري مراعاة األسباب  تنسيق الرئيسي ينصب على مكافحة الهجرة غير النظامية من خالل
  .الجذرية للمشكلة بشكل متزايد

                               
  :انظر   ١٥

Council of Europe (2005): Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings and its 
Explanatory Report, Council of Europe Treaty Series No. 197, para. 6 of the Explanatory Report. 

بة الجرائم الجنائية عن طريق تشمل االختالفات األخرى الشرط الوارد في االتفاقية األوروبية لمنع االتجار، الذي ينص على معاق   ١٦
واستحداث )) ١(٢٣المادة (، بما فيها األحكام بالسجن التي يمكن أن تفضي إلى ترحيل المجرمين "جزاءات فعالة ومتناسبة وردعية"

  ).٣٦المادة (آلية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية، تعرف باسم فريق الخبراء المعني بمكافحة االتجار بالبشر 
  )).٣(٨المادة (حكمًا مماثًال يستلزم التعاون بين الدول األعضاء ) ١٨٩رقم ( ٢٠١١تفاقية العمال المنزليين، تتضمن ا   ١٧
  .٦٢٥إلى  ٦١٠، الفقرات من ٢٠١٢انظر، على سبيل المثال، الدراسة االستقصائية العامة لعام    ١٨
) المادة الثانية ومن المادة السادسة إلى المادة الثامنة(مي انظر، على سبيل المثال، اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقلي   ١٩

  ).الفصل السادس(واالتفاقية األوروبية لمنع االتجار 
  .٤، الفقرة )A/RES/64/293(خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة االتجار باألشخاص : انظر   ٢٠
 ٢٠١٠باالتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال لعام تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني : انظر أيضًا   ٢١
)A/HRC/14/32.(  
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وفي أفريقيا، اعتمد االتحاد األوروبي والدول األفريقية خطة عمل واغادوغو لمكافحة االتجار  . ٤٥
واسع التزام وُتعبر هذه الخطوة عن . ٢٠٠٦نوفمبر  /اصة النساء واألطفال، في تشرين الثانيباألشخاص، وبخ
الدول األوروبية واألفريقية من أجل تحديد هوية الضحايا ومساعدتهم وحمايتهم وإعادتهم  بينالنطاق بالتعاون 

مبادرات وخطط عمل  مة أيضًاوث. إلى أوطانهم وتبادل المعلومات وتعزيز جهود الوقاية والمالحقة القضائية
تقودها الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة اإلنمائية 

  .للجنوب األفريقي

وُيسهل االتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا جميعًا عمليات التعاون  . ٤٦
، اعتمدت المفوضية األوروبية استراتيجية االتحاد ٢٠١١لتوجيه المتعلق باالتجار عام وعقب اعتماد ا. اإلقليمي

، وهي استراتيجية تشمل تدابير عملية لكفالة )٢٠١٦ـ  ٢٠١٢(األوروبي الرامية إلى استئصال االتجار بالبشر 
في االتحاد األوروبي  التنفيذ الفعال لتشريعات مكافحة االتجار بالبشر وتيسير التعاون بين الدول األعضاء

  .والبلدان األخرى

وفي األمريكيتين، اعتمدت السوق المشترآة لبلدان المخروط الجنوبي ومنظمة الدول األمريكية خطط  . ٤٧
بالقضاء  ٢٠٠٥وتعهد رؤساء الدول في مؤتمر قمة األمريكيتين الرابع عام . عمل لمكافحة االتجار باألشخاص

  .على العمل الجبري

كافحة االتجار بالبشر في الدوحة بدأ العمل بالمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لم، ٢٠١٠وفي عام  . ٤٨
  .قطر، بالتعاون مع جامعة الدول العربيةفي 

  ثغرات التنفيذ والفرص المتاحة: استنتاجات
منصوص عليه بوضوح في القانون الدولي، ويظل  ،إن حظر العمل الجبري وما يتصل به من ممارسات . ٤٩

وقد أدت اتفاقيات العمل الجبري مجتمعة، إلى جانب . وجيهًا تمامًا في الوقت الراهن ٢٩في االتفاقية رقم تعريفه 
  .العملحقوق الصكوك الدولية األخرى، دورًا هامًا في الجهود العالمية لمكافحة هذه االنتهاآات لحقوق اإلنسان و

ة، آما حددها اجتماع الخبراء في ومع ذلك، توجد ثغرات خطيرة في التنفيذ على مستوى الممارس . ٥٠
وستفحص الفصول الالحقة من هذا التقرير ثغرات التنفيذ المحددة فيما يتصل بأحكام . ٢٠١٣فبراير  /شباط

  .والصكوك الدولية األخرى ٢٩االتفاقية رقم 

 مؤخرًاوفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون على الصعيدين الدولي واإلقليمي، فإن معظم اآلليات التي أنشئت  . ٥١
وقد ساهمت هذه اآلليات في مواءمة القوانين بين البلدان وزيادة التعاون عبر . تعالج موضوع االتجار بالبشر

  .ما يرآز على إنفاذ القانون الجنائي الحدود، الذي آثيرًا

واتباع نهج أوسع للتعاون الدولي يمكن أن يعالج آافة أشكال العمل الجبري ويغطي مجموعة أشمل من  . ٥٢
ويمكنه أن يتضمن، بوجه خاص، المزيد من . داف والتدخالت ويشمل طائفة أوسع من أصحاب المصلحةاأله

الترآيز على التدابير الرامية إلى منع العمل الجبري، بما في ذلك من خالل الُنهج القائمة على سوق العمل، 
ك جديد يتضمن معايير ويمكن وضع ص. وينص على مشارآة مؤسسات سوق العمل في آليات التنسيق الدولية

وإرشادات محددة بشأن تعزيز التنسيق والتعاون والمساعدة التقنية على الصعيد الدولي من أجل القضاء الفعلي 
  .على العمل الجبري

  





 

13 ILC.103/IV/1  

   ٣الفصل 

  السياسات الوطنية واألطر المؤسسية

  اإلطار القانوني الدولي
عن التعاون  يستوجب إنهاء العمل الجبري استجابات متعددة الجوانب تتجاوز النطاق الوزاري، فضًال . ٥٣

وتضطلع مؤسسات . الوثيق مع الشرآاء االجتماعيين ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
 نبغيوي. سوق العمل بدور حيوي، ذلك أن حصول الجميع على عمل الئق يقع في صلب أي حل طويل األجل

يع أشكال العمل الجبري وجميع جوانب وضع إطار قانوني وسياسي وطني واضح لتحديد نهج متكامل يتناول جم
  .اإلجراءات المطلوب اتخاذها من أجل القضاء عليه ووسائل التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة الُكثر

أي إرشاد خاص بشأن السياسات الوطنية واألطر المؤسسية للقضاء على العمل  ٢٩وال تقدم االتفاقية رقم  . ٥٤
تصميم وتنفيذ برامج عمل من أجل "من الدول األعضاء  ١٨٢ة رقم وفي المقابل، تقتضي االتفاقي. الجبري

المؤسسات الحكومية ومنظمات "بالتشاور مع " القضاء، على سبيل األولوية، على أسوأ أشكال عمل األطفال
أصحاب العمل ومنظمات العمال ذات الصلة، مع مراعاة وجهات نظر غيرها من المجموعات المعنية حسب 

األحكام التي يتم " تضع أو تحدد اآلليات المناسبة لرصد تنفيذ"وُيطلب منها أيضًا أن ). ٦دة الما" (االقتضاء
إرشادات خاصة بشأن جمع اإلحصاءات  ١٩٠وُتقدم التوصية المصاحبة رقم ). ٥المادة (بموجبها إنفاذ االتفاقية 

  ).٥الفقرة (

سياسات وبرامج وتدابير " تضع وُيشترط على الدول األطراف، بموجب بروتوآول منع االتجار، أن . ٥٥
المادة (لمنع االتجار ومكافحته وحماية الضحايا، وبخاصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم " أخرى شاملة

 ،الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وتؤآد المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها)). ١(٩
وأهمية ) ١المبدأ التوجيهي (التشاور على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة على أهمية خطط العمل الوطنية و

  ).٣المبدأ التوجيهي (إجراء البحوث والتقييمات 

اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء أو تعزيز التنسيق "وتقتضي االتفاقية األوروبية لمنع االتجار من آل طرف  . ٥٦
أو تعزيز سياسات /ء ورساإ"و" االتجار بالبشر ومكافحتهالوطني بين مختلف الهيئات المسؤولة عن منع 

النظر في تعيين مقررين وطنيين أو "آما تدعو األطراف إلى )). ٢(و) ١(٥المادة " (وبرامج فعالة لمنع االتجار
آليات أخرى لرصد أنشطة مكافحة االتجار، التي تضطلع بها مؤسسات الدولة وتنفيذ مقتضيات التشريعات 

  )).٤(٢٩مادة ال" (الوطنية

واسترعت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية انتباه العديد من الحكومات إلى أهمية اعتماد استراتيجية  . ٥٧
وطنية شاملة لمكافحة العمل الجبري بغية آفالة اتخاذ إجراءات شاملة ومنسقة من جانب الوآاالت العامة 

أن وضع سياسة وطنية واضحة أن يتيح منطلقًا ومن ش. ١المسؤولة، مع اإلشارة بصورة خاصة إلى تفتيش العمل
إلجراءات منع وقمع العمل الجبري وحماية ضحاياه، مع الترآيز بوجه خاص على تحديد القطاعات والمهن 

  .ذات األولوية واستثارة وعي الجمهور وتعزيز القدرات المؤسسية وحشد الدعم

                               
النيجر ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات : ٢٩انظر على سبيل المثال، المالحظات التالية بشأن تطبيق االتفاقية رقم    ١

؛ األرجنتين ـ لجنة ٢٠١٠تفاقيات والتوصيات، مالحظة، ؛ موريتانيا ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اال٢٠١١والتوصيات، مالحظة، 
؛ المكسيك ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، ٢٠١٠الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 

ويمكن االطالع على تعليقات لجنة . ٢٠١١؛ زامبيا ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، ٢٠١٠مالحظة، 
  ).NORMLEX(الخبراء على موقع معايير منظمة العمل الدولية 
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صيص الموارد الكافية من أجل التنفيذ على أهمية تخ ٢٠١٣فبراير  /وشدد اجتماع الخبراء في شباط . ٥٨
وخلص إلى ضرورة تعزيز اتساق . الفعال للتدابير المتعلقة بالوقاية وحماية الضحايا والتعويض واإلنفاذ

آما سّلط الضوء على فائدة . السياسات فيما يتعلق بالعمل الجبري، بما في ذلك االتجار ألغراض العمل الجبري
  .شرآاء االجتماعيين واعتماد خطط عمل وطنية ترآز على تحقيق النتائجالحوار االجتماعي وإشراك ال

  القوانين والممارسات الوطنية

  السياسات وخطط العمل الوطنية
ينبغي أن تتضمن إجراءات رسم سياسة وطنية وبرامج العمل المصاحبة لها لمكافحة العمل الجبري  . ٥٩

لتحديد الفئات المستهدفة وأهم أشكال العمل الجبري؛  البحوث واإلحصاءات: والممارسات المتصلة به، آحد أدنى
تحليل اإلطار القانوني وسائر الثغرات؛ التدخالت المتعلقة بالمنع والحماية والمالحقة القضائية؛ التنسيق بين 

  .تقييمالرصد وللأصحاب المصلحة والمؤسسات؛ إطار 

و االتجار بالبشر في أغلبية البلدان أ/سياسات وخطط عمل وطنية لمكافحة العمل الجبري و تاعتمد قدو . ٦٠
ففي البرازيل، . وتبرز األمثلة األولى على ذلك في أمريكا الالتينية. التي جرى استعراضها لغرض هذا التقرير

، األساس لتنسيق قوي مشترك بين ٢٠٠٣، التي اعتمدت في عام "عمل الرق"وفرت أول خطة عمل ضد 
وبناًء على هذه التجربة، تضمنت خطة عمل ثانية، . تئصال عمل الرقالوزارات من خالل اللجنة الوطنية الس

، تدابير جديدة للوقاية وإعادة اإلدماج وزادت من صالحيات فريق التفتيش الخاص ٢٠٠٨اعُتمدت في عام 
وفي بيرو، يتولى تنسيق . المتنقل واقترحت تأسيس وآاالت استخدام في مناطق منشأ العمال في العمل الجبري

، لجنة وطنية مشترآة ٢٠١٣تطبيق الخطة الوطنية الثانية لمحاربة العمل الجبري، التي اعُتمدت في عام  عملية
  .بين الوزارات لمحاربة العمل الجبري، وهي لجنة تشارك فيها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

ففي . آسيوية سياسات وخطط عمل للتصدي لُنظم العمل سدادًا لدين في عدة بلدان آذلك ُوضعتو . ٦١
ن بشأن القضاء على العمل سدادًا لدين وتأهيل العمال المحررين تاباآستان، ُتحدد السياسة وخطة العمل الوطني

الدراسات االستقصائية من أجل تحديد نطاق العمل : طائفة من التدخالت ذات األولوية، بما فيها، ٢٠٠١منه لعام 
وظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمسؤولين عن العمل وموظفي سدادًا لدين؛ توعية األجهزة القضائية والم

المقاطعات؛ توفير التدريب المهني لألسر التي تعيش تحت ظروف االستعباد؛ استحداث خاليا المساعدة 
، اعُتمدت في عام سدادًا لدين) األطفال( عمل كافحةوفي نيبال، تتضمن خطة عمل وطنية منقحة لم. القانونية
  .ير مثل إنفاذ القانون والتوعية واستثارة الوعي والتعليم وتوليد الدخل والعمالة، تداب٢٠٠٩

قل عن عدد خطط العمل لمكافحة االتجار خطط العمل لمكافحة العمل الجبري يومع ذلك، فإن عدد  . ٦٢
عمل وعادة ما تتضمن خطط ال. بالبشر، التي اعتمدتها أغلبية الدول عقب التصديق على بروتوآول منع االتجار

وفي بعض البلدان، شارآت وزارات . هذه أقسامًا خاصة بشأن المالحقة القضائية وحماية الضحايا والوقاية
فعلى سبيل . العمل بنشاط في تصميم خطط العمل وتحتل تدابير سوق العمل مكانًا بارزًا في االستراتيجية الشاملة

إلى جانب العديد ) يجري تحديثها حاليًا( ٢٠١٠عام المثال، اعتمد األردن استراتيجية وطنية لمكافحة االتجار 
وفي أوآرانيا، تتضمن خطة العمل الوطنية لمكافحة االتجار . من األحكام بشأن التدابير المتصلة بالعمل

  . ، مجموعة من تدابير الوقاية والحماية تستند إلى سوق العمل٢٠١٥-٢٠١٢باألشخاص، 

عقب عملية تشاورية واسعة  ٢٠٠٧لجة االتجار بالبشر في عام واعُتمدت خطة المملكة المتحدة بشأن معا . ٦٣
ندي اجتماعات مع المنظمات لوعلى نفس المنوال ترأس رئيس الوزراء التاي. مع مختلف أصحاب المصلحة

، مما أسفر عن ٢٠١٠العمالية ومنظمات المجتمع المدني لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة االتجار في عام 
وبإمكان عمليات التشاور هذه ). ٢٠١٦- ٢٠١١(بشأن االتجار بالبشر  الوطنيتينستراتيجية الواسياسة الاعتماد 

  .أن تساعد على ضمان تنفيذ استجابات متعددة التخصصات على نحو فعال

ومع ذلك، تفتقر خطط العمل في معظمها، سواء منها التي تتناول العمل الجبري أو االتجار أو  . ٦٤
ويتمثل الضعف العام اآلخر في نقص المخصصات . إلى آليات الرصد والتقييم ،الممارسات الشبيهة بالرق
  .المحددة في الميزانية لتنفيذها
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  آليات التنسيق الوطنية
أو االتجار، من قبيل اللجان الوطنية أو /أنشأت معظم البلدان آليات تنسيق وطنية لمكافحة العمل الجبري و . ٦٥
وتتم عملية إنشاء آليات التنسيق هذه أحيانًا بموجب قانون أو . ٢طنيةالعمل بين الوزارات أو المجالس الو فرق

وفي حاالت أخرى، يكون التنسيق أآثر تخصصًا، حيث تنهض به . مرسوم صادر عن أعلى المستويات التنفيذية
وقد أفادت التجربة أنه من المرجح أن يسفر وجود آلية تنسيق منظمة، . وزارة محددة أو هيئة تنفيذية أخرى

آما ينبغي للجان الوطنية أن تتولى أو تكفل . مهمتها ضمان تنفيذ السياسات والخطط الوطنية، عن نتائج إيجابية
  .واإلبالغ عن التقدم المحرز وأثر التنفيذ بشكل منتظم الرصد

. وأنشئت أغلبية اللجان الوطنية أو هيئات التنسيق المماثلة منذ دخول بروتوآول منع االتجار حيز النفاذ . ٦٦
وهي تنزع إلى الترآيز على االتجار باألشخاص، وحصرًا أحيانًا على االتجار بالنساء واألطفال ألغراض 

في بعض البلدان، تتصدى لالتجار باألشخاص والعمل الجبري  وقد برزت هياآل موازية،. االستغالل الجنسي
متعدد القطاعات  الدائم لفريق العاملومن األمثلة على ذلك بيرو، حيث أنشئ ا. والعمل سدادًا لدين على التوالي

، بينما ٢٠٠٤فبراير  /شباطفي  IN-2004-002المعني باالتجار باألشخاص بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
تحت إشراف وزير العمل  ٢٠٠٧يناير  /أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة العمل الجبري في آانون الثاني

على ) ٢٠٠١(لية تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن العمل سدادًا لدين وفي باآستان، تقع مسؤو. والنهوض بالعمالة
، بينما ُتشرف لجنة ٣عاتق اللجنة الوطنية برئاسة وزير شؤون العمل والقوى العاملة والباآستانيين في الخارج

جرى لمكافحة االتجار  ةاستراتيجيعلى جار بالبشر برئاسة وزير الداخلية، مشترآة بين الوزارات بشأن االت
  .واستكملت حديثًا ٢٠٠٥عتمادها عام ا

وآالة وطنية لمكافحة مخلفات الرق وتشجيع اإلندماج والحد  ، أنشأت حكومة موريتانيا٢٠١٣وفي عام  . ٦٧
  .من الفقر من أجل توسيع نطاق البرامج القائمة لتحديد العبيد السابقين وتوفير سبل عيش بديلة

آليات التنسيق الوطنية جدواه، ذلك أنها يمكن أن تؤدي  وقد أثبت إشراك منظمات المجتمع المدني في . ٦٨
وُيمثل التعاون مع المنظمات غير . لوقايةا تدابيرتنفيذ دورًا أساسيًا في استثارة الوعي ومساعدة الضحايا و

ليل ويدأب عدد ق. آبيرًا الحكومية اآلن ممارسة معتادة في آثير من البلدان، ولو أن نطاق مشارآتها يتباين تباينًا
من البلدان على إشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال على نحو منتظم في آليات التنسيق  جدًا

. عالوة على ذلك، ال تجنح لجان الحوار االجتماعي إلى معالجة مسائل العمل الجبري واالتجار. الوطنية لديها
التي اضطلعت بها منظمات  لعمل الجبري،إجراءات مكافحة ابيد أن ثمة بعض األمثلة الجديرة بالمالحظة على 

ففي أيرلندا، على سبيل المثال، أنشأت وحدة مكافحة . أصحاب العمل ومنظمات العمال أو شارآت في اتخاذها
نقابات العمال في إنشاء  شارآتأفرقة عمل بشأن قضايا محددة،  ،االتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل والمساواة

  .البعض منها

لفصول الالحقة ما يمكن أن تقدمه منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من مساهمة هامة وُتبرز ا . ٦٩
، ال تشير أي من ١٨٢ومع أن هذه المشارآة مستحسنة للغاية، فباستثناء االتفاقية رقم . لمكافحة العمل الجبري

صريحة إلى الدور الذي الصكوك الدولية القائمة التي تتناول مسألة العمل الجبري والرق واالتجار إشارة 
  .تضطلع به منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في منع ومكافحة العمل الجبري والممارسات المتصلة به

  البحث واإلبالغ والرصد
إن البحث، بما في ذلك اإلحصاءات بشأن انتشار العمل الجبري المصنفة حسب السن ونوع الجنس، يتسم  . ٧٠

ال تزال قاعدة المعارف في معظم البلدان و. وتنفيذها ورصدها على نحو سليمبأهمية حيوية لتصميم السياسات 
وهذا . قاعدة ضعيفة ومجزأة وال تستند إلى استخدام منهجيات قابلة للتكرار ،حجم وأشكال العمل الجبريعن 

ية ليس بمستغرب، نظرًا إلى أن مسائل العمل الجبري أمور يصعب التحقيق فيها من خالل دراسات استقصائ
ومع ذلك، أسفر الوعي المتزايد بالعمل الجبري واالتجار بالبشر عن تعزيز الجهود . إحصائية وطنية موحدة

البحثية بشأن هذه المواضيع في السنوات األخيرة، وذلك بدعم من منظمة العمل الدولية أو المنظمات الدولية 
نظمة العمل الدولية تنفيذ دراسة استقصائية فعلى سبيل المثال، في النيجر، دعمت م. األخرى في بعض األحيان

وجرى االضطالع بدراسات . اها معهد اإلحصاء الوطنيأجر بشأن العمل الجبري للبالغين واألطفال، وطنية

                               
بلدًا هيئة تنسيق  ٨٦بلدًا خطة عمل وطنية ولدى  ٨٠بلدًا جرى جمعها من أجل هذا التقرير أن لدى  ١٣٣ُتظهر قاعدة بيانات    ٢

  .ونبلدًا تدابير أخرى لتعزيز التعا ٤٠وطنية، بينما يستخدم 
  .ُعهد مؤخرًا بهذه الوظيفة إلى حكومات المقاطعات   ٣
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على  ، وإن لم تكن دائمًا٤استقصائية مماثلة في العديد من البلدان األخرى، بما في ذلك جمهورية مولدوفا ونيبال
  . نطاق وطني

معظم خطط العمل الوطنية قسمًا خاصًا عن البحث وجمع البيانات، يرآز في آثير من األحيان وتشمل  . ٧١
وعلى الرغم من األهمية التي تكتسيها هذه المعلومات، إال أنها . الضحايا ممن يتم تحديدهم ومواصفات على عدد

ان التي جرى استعراضها بلدًا من البلد ٥٠ويوجد لدى ما يقرب من . ال تكشف عن الحجم الحقيقي للمشكلة
ومن األمثلة على ذلك، . آليات مؤسسية لجمع البيانات، وذلك عن االتجار في المقام األول ،ألغراض هذا التقرير

البرتغالي، الذي يقوم بتصنيف البيانات الصادرة عن مختلف وآاالت اإلنفاذ والمنظمات غير " المرصد"
وفي البرازيل، . من الدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي وتوجد اليوم نظم مماثلة في آثير. الحكومية

ُتسجل فرق التفتيش المتنقلة عدد العمال الذين تم إنقاذهم من العمل الجبري ووضعهم االقتصادي واالجتماعي، 
  .من أجل رصد أثر السياسات العامة على الوقاية وإعادة اإلدماج

جمع البيانات الوطنية والدراسات االستقصائية في االفتقار إلى وتتمثل إحدى المشاآل المشترآة في ُنظم  . ٧٢
وتكمن المشكلة األخرى . ومؤشرات موحدة بشأن العمل الجبري واالتجار والممارسات المتصلة به اريفتع

ونظرًا إلى أن الدراسات . المتفشية في عدم وجود هيئة معينة لكي تتحمل مسؤولية جمع البيانات وتحليلها
ية المنتظمة لألسر المعيشية والقوى العاملة ال تشمل العمل الجبري واالتجار، فإن المكاتب اإلحصائية االستقصائ

أن تضطلع بتنفيذ دراسات استقصائية دورية  منها الوطنية تتطلب بصفة عامة تعزيز القدرات، إذا آان المراد
وبدأت االستعانة للمرة األولى بالمقررين . تعيين مقرر وطني مستقليتبين أّن من المفيد وقد . بشأن هذه القضايا

ثم في وقت الحق في جميع الدول األعضاء في  ٥،المعنيين باالتجار بالبشر في االتحاد األوروبي الوطنيين
من الدول األعضاء  ،ويقتضي توجيه االتحاد األوروبي بشأن منع االتجار. ٦ منظمة األمن والتعاون في أوروبا

بمسؤولية جمع البيانات وتصنيفها وتقييم التدابير الوطنية المتخذة  لالضطالعلية مشابهة تعيين مقرر وطني أو آ
وبينما ال تزال عملية تطبيق التوجيه جارية في بعض ). ١٩المادة (لمكافحة االتجار واإلبالغ عن التقدم المحرز 

بلجيكا وهولندا  درها مقررور التي أصالبلدان، جرى بالفعل إصدار تقارير وطنية شاملة، من قبيل التقاري
  .وفنلندا

فعلى سبيل المثال، تنشر . وفي بعض البلدان األخرى، تتولى لجنة وطنية أو وزارة معينة نشر التقارير . ٧٣
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقارير سنوية بشأن التقدم المحرز في 

 ٢٠٠٨وفي الواليات المتحدة، ُترسي إجراءات عام . شبكة اإلنترنتعلى  ة على موقعهاتنفيذ خطة العمل الوطني
إلعادة تجديد العمل بقانون ويليام ويلبرفورس لحماية ضحايا االتجار نطاقًا واسعًا لمتطلبات اإلبالغ والرصد، 

  .سواء داخل البالد أو خارجها

  ثغرات التنفيذ والفرص المتاحة: استنتاجات
لزمن، الذي يجري فيه تحسين التخطيط الوطني والتنسيق المؤسسي وإعداد التقارير على مر ا في الوقت . ٧٤

في معظم البلدان، بصفة خاصة على االتجار بالبشر، مع النظر في مسائل العمل  فإن ترآيز هذه الجهود ينصب
في بعض الحاالت،  وقد يكون ثمة قيمة مضافة،. الجبري األخرى، آل منها على حدة أو إهمالها بشكل تام

ة وحيدة، وبالتالي تعزيز يأشكال العمل الجبري واالتجار من خالل إطار وهيئة تنسيق سياس جميعلمعالجة 
وقد يستدعي مثل هذا الترتيب اتخاذ قرار على أعلى المستويات . المزيد من االتساق في االستجابات الوطنية

  .ت الحكوميةالتنفيذية إلسناد مسؤوليات واضحة لمختلف اإلدارا

تيح إشراك الشرآاء قلة منها فقط توعلى الرغم من وضع خطط عمل وطنية في العديد من البلدان، فإن  . ٧٥
ومشارآة الشرآاء االجتماعيين مشارآة أآبر في . االجتماعيين في هيئات التنسيق أو في تنفيذ أنشطة محددة

بعض الثغرات التي سيتم تحديدها الحقًا في عالج ية يمكن أن تتنسيق وتصميم وتنفيذ ورصد خطط العمل الوطن
                               

  :انظر   ٤
ILO: Hard to see, harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, Geneva, 
2012. 

الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر، وخاصة النساء بشأن المبادرات ) C 260/3/2003(قرار مجلس االتحاد األوروبي رقم : انظر   ٥
وإعالن الهاي الوزاري المتعلق بوضع مبادئ توجيهية أوروبية التخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة االتجار بالنساء ألغراض االستغالل 

  .١٩٩٧أبريل / نيسان ٢٦الجنسي، الصادر في 
روآسل، منظمة األمن والتعاون في أوروبا، بشأن تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الصادر في ب ١٤/٠٦القرار الوزاري رقم : انظر   ٦

  .االتجار بالبشر، بما في ذلك االستغالل في العمل، من خالل اتباع نهج شامل واستباقي
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وتتعلق ثغرة التنفيذ األخرى بجمع . هذا التقرير، ال سيما ما يتعلق منها بالتدابير القائمة على سوق العمل
وفي غياب . والجهود الحالية في هذا الصدد مجزأة في آثير من الحاالت وتفتقر إلى الدعم المؤسسي. البيانات

وقة بشأن العمل الجبري، تسعى الحكومات جاهدة إلى تصميم تدابير سياسية ذات أهداف إحصاءات وطنية موث
  . محددة ورصد أثرها وتقييمه

صكوك دولية جديدة إبراز أهمية اتساق السياسات والتنسيق على المستوى  صك أووضع وبإمكان  . ٧٦
آما . جبري والممارسات المتصلة بهالوطني من أجل ضمان تحقيق تأثير أآبر للتدابير المتخذة لمكافحة العمل ال

وفي . يمكن لهذه الصكوك أن توفر معايير وتوجيهات محددة بشأن إشراك الشرآاء االجتماعيين في هذه التدابير
 .النهاية، يمكنها أن تتضمن توجيهات بشأن جمع البيانات، بما في ذلك المواءمة بين مؤشرات العمل الجبري
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  ٤الفصل 

  الوقاية

  اإلطار القانوني الدولي
عراضه وتحظى باعتراف واسع ألوليس تتصدى االستراتيجيات الوقائية الفعالة لجذور العمل الجبري  . ٧٧

وفي غياب الوقاية الفعالة، . اتيجيات ذات أهمية حاسمة للقضاء عليها بصورة دائمةالنطاق باعتبارها استر
يمكن لالستثمار في المجاالت ذات األهمية الحاسمة، مثل تحديد هوية الضحايا وحمايتهم وإنفاذ القانون، أن  ال

وبناًء . من براثنه راحهمون ببساطة محل من أطلق سيحّل قد ًاعالجًا آامًال، ذلك أن ضحايا جددالمشكلة يعالج 
على ذلك، يجب أن تشكل الوقاية جزءًا ال يتجزأ من أي استراتيجية لمكافحة العمل الجبري والممارسات 

  .المتصلة به

الدول باتخاذ تدابير وقائية صراحة في الصكوك القانونية الدولية األولى لمكافحة العمل  وال ترد مطالبة . ٧٨
لقمع  ٢٩ويتطلب االلتزام المنصوص عليه في االتفاقية رقم . ضمنًاترد بل  ،الجبري والممارسات الشبيهة بالرق

. ١رادع قوي للجناةمقام ائية فرض العقوبات الجزيقوم و ،استخدام العمل الجبري ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية
، التي تقتضي من الدول ١٩٥٦من االتفاقية التكميلية إللغاء الرق لعام  ١بموجب المادة  هانفساآلثار وتترتب 

اإللغاء أو التخلي (...) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتدابير األخرى العملية والضرورية لتحقيق "األطراف 
وفي المقابل، تتضمن الصكوك الدولية واإلقليمية . شبيهة بالرق التي يحرمها الصكعن الممارسات ال" التام

وعلى . األحدث عهدًا لمكافحة االتجار باألشخاص أحكامًا صريحة بشأن الوقاية، إما إلزامية أو غير ملزمة
العمل الجبري من الدول تنفيذ تدابير فعالة لمنع إقحام األطفال في  ١٨٢غرار ذلك، تقتضي االتفاقية رقم 

  )).أ)(٢(٧ المادة(

وتهدف الفئة . ويمكن تقسيم تدابير الوقاية المقترحة في صكوك مكافحة االتجار بشكل عام إلى فئتين . ٧٩
األولى إلى الحد من تعرض األفراد والمجموعات المستضعفة لخطر التحول إلى ضحايا، بينما تستهدف الفئة 

أن تعزز استغالل األشخاص،  مليحتعلى بعض المنتجات والخدمات التي " الطلب"الثانية الحد مما ُيعرف باسم 
  .سواء ألغراض جنسية أو ألغراض أخرى

، على التزام "الوقاية والتعاون والتدابير األخرى"وينص بروتوآول منع االتجار، في الباب الثالث بشأن  . ٨٠
لمنع " يتعين عليها أن تضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة"عام يقع على عاتق الدول األطراف التي 

وُيدرج التعاون مع المجتمع )). ب(و) أ)(١(٩المادة " (افحة االتجار باألشخاص والحماية من معاودة إيذائهمومك
  .٢))٣(٩المادة " (حسب مقتضى الحال"المدني والمنظمات األخرى ذات الصلة 

ار على وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية الرامية إلى الحد من أوجه االستضعاف، ينص بروتوآول منع االتج . ٨١
الدول األطراف إلى اتخاذ تدابير، من قبيل إجراء البحوث والتوعية والحمالت اإلعالمية " ضرورة أن تسعى"

                               
ن إتيان هذا السلوك لتزام الدولة باالمتناع عا، يترتب عن االلتزام بقمع استخدام العمل الجبري ٢على النحو الوارد في الفصل    ١

وُتجسد التطورات الحديثة في السياسات والقوانين إقرارًا متزايدًا بواجب الدولة توفير الحماية من . والعمل على زجره على حد سواء
  :انظر على سبيل المثال. أو ضمن حدود واليتها القانونية/االنتهاآات غير الحكومية لحقوق اإلنسان داخل أراضيها و

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and 
Remedy” Framework (A/HRC/17/31); and European Court of Human Rights, Rantsev v. Cyprus and Russia, 
Application No. 25965/04, judgment of 7 Jan. 2010. 

اد أخرى في الباب الثالث من برتوآول منع االتجار أحكامًا بشأن تبادل المعلومات والتدريب والتدابير الحدودية وأمن تتضمن مو   ٢
  .وثائق السفر أو الهوية
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للتخفيف من " اتخاذ أو تعزيز التدابير"آما تقتضي منها )). ٢(٩المادة (والمبادرات االجتماعية واالقتصادية 
  )).٤(٩المادة (تي تجعل الناس ُعرضة لالتجار حدة عوامل مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص، ال

وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى الحد من الطلب، يتضمن بروتوآول منع االتجار صيغة إلزامية تقتضي  . ٨٢
من أجل آبح الطلب الذي (...) أن تعتمد أو تعزز التدابير التشريعية أو غير التشريعية "من الدول األطراف 
التدابير التعليمية أو "وقد تشمل هذه التدابير ". المؤدي إلى االتجار(...) تغالل األشخاص ُيشجع جميع أشكال اس
 وتشمل مقترحات)). ٥(٩المادة (، بما في ذلك من خالل التعاون الثنائي ومتعدد األطرف "االجتماعية أو الثقافية

وتسجيل وإصدار التراخيص لوآاالت  تدابير لتنظيم: ما يلي ،الحقًا إلى الدول األطراف قّدمت ،تحديدًا أآثر
االستخدام الخاصة؛ استثارة وعي أصحاب العمل لضمان خلو سالسل التوريد لديهم من االتجار باألشخاص؛ 
إنفاذ معايير ولوائح العمل من خالل تفتيش العمل وغير ذلك من الوسائل ذات الصلة؛ حماية حقوق العمال 

  .٣ايا االتجارالمهاجرين؛ تثبيط اللجوء إلى خدمات ضح

وتشمل . وتنص مختلف الصكوك اإلقليمية على اتخاذ تدابير وقائية محددة وإلزامية في بعض األحيان . ٨٣
من االتفاقية األوروبية لمنع االتجار ستة أحكام بشأن الوقاية، من بينها حكم يتطلب تعزيز نهج قائم على  ٥المادة 

ومن بين التدابير المطلوبة بمقتضى . رض األطفال لالتجارحقوق اإلنسان وآخر بشأن تدابير محددة للحد من تع
تشدد على الطابع غير المقبول للتمييز القائم " ، توفير برامج تعليمية للبنين والبنات، "الطلب"بشأن  ٦المادة 

على أن تنظر  الدول األطراف في اتخاذ التدابير الالزمة لتجريم اللجوء  ١٩وتنص المادة ". على أساس الجنس
  .عمد إلى خدمات ضحايا االتجارتمال

الدول إلى النظر في اتخاذ التدابير الالزمة لإلشراف  ،وتدعو اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي . ٨٤
وتقترح أن ترآز الدول )) ٦(المادة الثامنة " (تحت ستار التوظيف"على وآاالت االستخدام بغية منع االتجار 

  .ائية في المجاالت التي تشكل مصدرًا معروفًا لهذه الممارساتعلى جهودها الوقائية واإلنم

ويتمثل أحد الجوانب الجديدة التي تشملها المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها الصادرة عن مفوضية  . ٨٥
في أن تتوخى الدول العناية الالزمة في القضاء على ضلوع القطاع العام  ،األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

إطالع  ،المتعلق بالوقاية ٧وتشمل التدابير المقترحة في المبدأ التوجيهي ). ٦ المبدأ(ه في االتجار ئأو تواط
المهاجرين المحتملين على مخاطر الهجرة، بما في ذلك مخاطر االستغالل وعبودية الدين، والسبل المتاحة من 

تعديل السياسات التي قد تدفع "في  الدول أيضًاوُيمكن أن تنظر ". هجرة قانونية وغير استغاللية"أجل تحقيق 
، بما في ذلك عن طريق فحص أثر "الناس إلى اللجوء إلى هجرة غير قانونية في ظروف حرجة من أجل العمل

وتشمل التدابير األخرى التعليم األساسي والتدريب على المهارات . القوانين القمعية أو التمييزية على النساء
وتحسين إمكانية وصول األطفال إلى التعليم وضمان توفير الوثائق  ة الفئات المحرومة تقليديًاومحو األمية لفائد

  .القانونية المتعلقة بالوالدة والمواطنة والزواج لجميع األشخاص

وقد سلطت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية الضوء في تعليقاتها المقدمة إلى الدول األعضاء على تدابير  . ٨٦
بما في ذلك أنشطة الستثارة الوعي موجهة إلى عامة الناس وتدابير معدة لمجموعات مستضعفة  وقائية خاصة،

آما أآدت على . ٤ محددة، مثل المهاجرين والعمال المنزليين والعمال في القطاع غير المنظم والشعوب األصلية
  .فرض العمل الجبري لعقوبات الجزائية علىا ،على المخالفين المحتملينالذي تخلفه التأثير الرادع 

. ٥، ُتسهم عدة معايير أخرى لمنظمة العمل الدولية في منع العمل الجبري٢٩وباإلضافة إلى االتفاقية رقم  . ٨٧
وتوفر هذه الصكوك مجتمعة إطارًا قانونيًا يكفل طائفة من حقوق العمل األساسية، ومن ثم الحيلولة دون نشوء 

                               
  : انظر   ٣

Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, “Activities 
of the Working Group on Trafficking in Persons”, report submitted by the Chair of the Working Group, 
fifth session, 18–22 October 2010 (CTOC/COP/2010/6), para. 66. 

فاقيات والتوصيات، مالحظة، األرجنتين ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االت: ٢٩انظر، على سبيل المثال، بموجب االتفاقية رقم    ٤
، ٢٠١٢،  تعزيز تفتيش العمل لمكافحة االتجار؛ إندونيسيا ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، ٢٠١٢

تثارة ، أنشطة اس٢٠١٣تنظيم توظيف العمال المهاجرين؛ ميانمار ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
، تدابير لمعالجة أسباب عبودية الدين؛ تايلند ـ ٢٠١٢الوعي؛ باآستان ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 

وبموجب االتفاقية . ، حماية صيادي األسماك المهاجرين٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
، تدابير لفائدة الشعوب القبلية، بما في ذلك ٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، : دالهن: ١٦٩ رقم

، تدابير لمنع العمل ٢٠١٢التعليم والتدريب والعمالة؛ باراغواي ـ لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
  .الجبري للشعوب األصلية

  .من أجل الحصول على معلومات بشأن صكوك أخرى ذات صلة صادرة عن منظمة العمل الدولية ٢نظر الفصل ا   ٥
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وفي طليعة هذه الحقوق، . االتجار والممارسات الشبيهة بالرقالظروف التي تفضي إلى بروز العمل الجبري و
وإذا ما انتظم العمال المستضعفون، فإنهم سيكونون أآثر قدرة . الحرية النقابية واإلقرار بحق المفاوضة الجماعية

ون حقوقهم ومقاومة أوجه اإلآراه واالستغالل المحتملة مما لو تصرفوا بمفردهم، في عزلة ود نعلى الدفاع ع
عددًا من األحكام الهامة في هذا الصدد، من ) ٩٥رقم ( ١٩٤٩وتتضمن اتفاقية حماية األجور، . دعم من أقرانهم

والدفع المنتظم ) ٩و ٨المادتان (واالقتطاعات من األجور ) ٤المادة (قبيل األحكام التي تنظم العالوات العينية 
الحاجة إلى سياسة وطنية إلدراج ) ١٩٨رقم ( ٢٠٠٦وتحدد توصية عالقة االستخدام، ). ١٢المادة (لألجور 

التدابير الالزمة، ضمن جملة أمور، من أجل مكافحة عالقات االستخدام المستترة وتالحظ أن مثل هذه األوضاع 
  )).ب(٤المادة " (حيثما تفضي الترتيبات التعاقدية إلى حرمان العمال من الحماية المستحقة"تنشأ 

على ضرورة أن تنظر السلطات الوطنية والشرآاء  ٢٠١٣ فبراير /شباطفي  وقد أآد اجتماع الخبراء . ٨٨
وأبرز الدور الوقائي إلدارة العمل وتفتيش العمل والحاجة إلى تنسيق . منتظمةاالجتماعيون في الوقاية بصورة 

الوعي في  ودعا إلى تعزيز الجهود من أجل استثارة. أفضل مع وآاالت إنفاذ القانون األخرى والسلطات المعنية
وفي . صفوف الفئات المستضعفة ومن أجل جمع البيانات وتبادل المعارف والبحوث لتنوير تصميم تدابير الوقاية

  ".العمل الجبري اي يمكن أن يشوبهتفي السلع أو الخدمات، ال التجارة"النهاية، شدد على ضرورة معالجة 

  القوانين والممارسات الوطنية
اق في اآلراء بشأن األهمية الحيوية للوقاية في إطار استراتيجية شاملة رغم وجود توافق واسع النط . ٨٩

وتتمثل التدابير . للقضاء على العمل الجبري، آثيرًا ما يحظى هذا الجانب في الممارسة باهتمام وموارد محدودة
وتجنح هذه . ٦نفي حمالت استثارة الوعي وتدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانو المعتمدة على نحو شائع،الوقائية 

  .الشواغل األوسع للعمل الجبري وليساألنشطة إلى الترآيز على االتجار بالبشر، 

ونظرًا إلى أن التدابير الوقائية تتطلب التصدي لألسباب الجذرية للعمل الجبري والممارسات المتصلة به،  . ٩٠
  .ينبغي فحص هذه األسباب فحصًا أآثر تفصيًال

وتميل . الجبري أمام العملالعمال " استضعاف" ،عوامل السببيةويخص المجال األول المتعلق بال . ٩١
مجموعات سكانية معينة إلى أن تكون أآثر عرضة للخطر من غيرها، بما في ذلك العمال المهاجرون والشعوب 

ومع أن قضايا الجنسين قد ُتفاقم هذا الخطر، ال سيما فيما يتعلق . األصلية والقبلية وذوو المهارات المتدنية
الستغالل الجنسي الجبري والعمل المنزلي الجبري، من المهم التذآير بأن آال الجنسين والناس من جميع با

التمييز  ،وتشمل العوامل التي تزيد من التعرض للعمل الجبري. األعمار يتضررون من جراء العمل الجبري
والوظائف المحلية أو سبل ) راضيبما في ذلك األ( هاأو فقدانإلى األصول االفتقار وواالستبعاد االجتماعي 

الرسمي ونظم الحماية  االئتمانالعيش البديلة والمهارات غير الكافية أو الفرص المحدودة في الوصول إلى 
وعدم وجود مصادر معلومات  .االجتماعية، مما قد يكون له صلة بقضايا الجنسين أو وضع السكان األصليين

جرة النظامية وشرعية وآاالت االستخدام، يعني أن يتعرض العديد من موثوقة، مثًال فيما يتعلق بقنوات اله
بما في ذلك من (وتزيد مختلف أشكال االعتماد على أصحاب العمل . العمال المهاجرين لمخاطر غير ضرورية

من تعرض العمال لالستضعاف، آما هو الحال مثًال ) أجل الحصول على السكن والغذاء وتراخيص العمل
، وال يكونون منظمين أو ممثلين بشكل واجتماعيًا وحيثما يكون الناس معزولين جسديًا. مال المنزليينبالنسبة للع

الممارسات  ،وتشمل العوامل الخاصة التي تؤثر في األطفال. جماعي، تستفحل حاالت االستضعاف الفردية
حلية وانخفاض معدل التوقعات المتعلقة بإرسالهم للعيش مع أقاربهم في المراآز الحضرية وعدم وجود مدارس م

استثارة الوعي والتمكين "ويمكن عمومًا تصنيف االستجابات المقابلة فيما يتعلق بالوقاية في . التعليمية للبنات
  .الموجهة لفائدة المناطق والمجموعات السكانية األآثر استضعافًا" االجتماعي واالقتصادي

البيئة التي ُترتكب فيها ممارسات العمل الجبري، ال سيما  ،ةويخص المجال الثاني المتعلق بالعوامل السببي . ٩٢
ؤدي إلى اإلفالت من العقاب على ممارسة العمل الجبري وما المويشكل سوء إنفاذ القانون، . هاومن حيث مرتكب

ري وإذا آان ُينظر إلى اللجوء إلى العمل الجب. يتصل به من انتهاآات، عامًال من العوامل الرئيسية المسببة له
، فقد ترى فيه أقلية من أصحاب العمل معدومي الضمير مجازفة مجدية لتحقيق "مصدر خطر محدود"باعتباره 

الضغط المفرط على أصحاب العمل لخفض التكاليف، : وتشمل العوامل السببية األخرى. شريفةأرباح غير 
أو مواعيد اإلنتاج غير الواقعية أو األهداف التي يفرضها المشترون؛  ،سيما في الصناعات آثيفة اليد العاملة ال

                               
من البلدان تنظم حمالت توعية لفائدة عامة الناس  ١٠٠بلدًا جرى جمعها ألغراض هذا التقرير أن  ١٣٣ُتتبين قاعدة بيانات    ٦

  .منها أنشطة لتدريب وتوعية موظفي إنفاذ القانون ١٠١منها الفئات المستضعفة، في حين تجري  ٦٤وتستهدف 
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أصحاب العمل أو العوائق العملية المتصلة  في صفوفبقانون العمل  الدرايةالفساد وسوء اإلدارة؛ الثغرات في 
باطن متعددين أو بتطبيقه؛ تحديات اإلنفاذ التي تمثلها سالسل التوريد الطويلة والمعقدة التي تشمل متعاقدين من ال

االقتصاد غير المنظم؛ عدم آفاية تنظيم انتشار عدة مواقع أو بلدان، والتحديات التي يمثلها  تنتشر علىالتي 
وغياب . وآاالت االستخدام الخاصة أو الوسطاء الذين يتعاقدون مع العمال ويستخدمونهم في بعض األحيان

. مة وعالقات االستخدام المستترة، هي أيضًا مصدر قلقعقود عمل مكتوبة، ال سيما في المنشآت غير المنظ
، من قبيل دفع سلفات األجور أو السلوك المجتمعي قديمة العهدوتطرح العوامل السببية المرتبطة بالممارسات 

  .تحديات جسيمة) بما في ذلك التمييز القائم على أسباب عديدة(

إلى إيجاد بيئة يمكن أن يظهر آذلك أصحاب المصلحة التنسيق والتعاون الفعالين بين  االفتقار إلىيؤدي و . ٩٣
الحكومة  رئدوافمواطن القصور في التنسيق، على سبيل المثال، بين مختلف .  فيها العمل الجبري أو يتعذر آشفه

 ،أو بين الحكومة والمجتمع المدني أو بين مناطق أو بلدان منشأ العمال المهاجرين ومناطق وبلدان مقصدهم
 تطبيقتعزيز "وتخص التدابير الوقائية المنصوص عليها على نطاق واسع . في اإلنفاذ والتنظيم ُتحدث ثغرات

  ".القانون والتنسيق والتعاون

المنتجات وبائعي التجزئة ومستخدمي ومستهلكي تجار  ،ويخص المجال الثالث المتعلق بالعوامل السببية . ٩٤
ومع . ممارسات العمل الجبري من األشكالأو الخدمات التي ربما تكون قد انتجتها أو وزعتها أو شابتها بشكل 

على مثل هذه السلع والخدمات معقدة وال تزال موضوع نقاش، فإن نقص المعلومات يعني " الطلب"أن طبيعة 
أو يستخدمون أو  يبيعونت واعية فيما يخص ما أن الناس عادة ما يكونون غير قادرين على القيام باختيارا

وترمي االستجابات الوقائية التي تستند إلى المستهلكين إلى زيادة الشفافية والمعلومات والوعي العام . ٧يستهلكون
وتؤدي إمكانية تغيير السلوك الشرائي للمستهلكين إلى . بالظروف التي يجري فيها إنتاج سلع وخدمات معينة

ائمة على السوق بالنسبة للشرآات في جميع مراحل سالسل التوريد من أجل العمل في إطار خلق حوافز ق
  ).اوغيره(الوطنية والدولية االحترام التام لمعايير العمل 

وأسباب العمل الجبري واالتجار متعددة ومعقدة ومترابطة، ومن شأن االستراتيجيات الوقائية التي  . ٩٥
وفي حين . ودة جدًا من األسباب أن تكون من ثم محدودة في فعاليتها وتأثيرهاأو محد وحيدةتعالج سوى طائفة  ال

اضطلعت معظم البلدان ببعض المبادرات الوقائية، لم يخضع سوى القليل من هذه المبادرات لتقدير وتقييم 
ات في دقيقين، مما يعني أن الدروس المستفادة من الخبرات ال يمكن استخدامها لتنوير تصميم االستراتيجي

  .المستقبل

  األطر القانونية الوطنية بشأن الوقاية
بوجه عام، يؤدي وجود تشريعات ُمحكمة ُتجرم العمل الجبري في حد ذاته دورًا وقائيًا هامًا، ذلك أنها  . ٩٦

ومع ذلك، ففي الحاالت . بحق المخالفين المحتملين قويًا رادعًا تمكن الضحايا من تقديم الشكاوى وتوفر تأثيرًا
مثل فرض غرامة أو (ال تتسم فيها العقوبات بالطابع الجزائي المطلوب وال تتناسب مع  خطورة المخالفة التي 

األثر  مدى، أو في الحاالت التي ال يتم فيها إنفاذ القانون على النحو الواجب، فإن )عقوبة مخففة جدًا بالسجن
  .قل آثيرًايالرادع 

وال تشمل . نينها الوطنيةاشأن منع العمل الجبري في قوأحكامًا صريحة ب وتدرج بلدان قليلة نسبيًا . ٩٧
. التشريعات المتعلقة بالعمل سدادًا لدين في العديد من بلدان جنوب آسيا، على سبيل المثال، أي إشارة إلى الوقاية

ق مثل هذه التدابير في خطط العمل الوطنية أو األطر التشغيلية المماثلة، خاصة فيما يتعل ُتدرجوآثيرًا ما 
  .باالتجار باألشخاص

وما تاله من قوانين إعادة  ٢٠٠٠ويشمل قانون الواليات المتحدة لحماية ضحايا االتجار والعنف لعام  . ٩٨
القيام بها  التي يتعينترآز على األنشطة " البدائل االقتصادية لمنع وردع االتجار"أحكامًا بشأن  ،الترخيص

لتعزيز الفرص "ويدعو القانون إلى مبادرات دولية . خارج الواليات المتحدة في بلدان منشأ العمال المتجر بهم
، مثل توفير االئتمان بالغ الصغر والتدريب على المهارات "االقتصادية لفائدة الضحايا المحتملين لالتجار

  ).١٠٦ المادة(شارآة المرأة في صنع القرارات االقتصادية ووضع برامج إلبقاء األطفال في المدارس وتعزيز م

                               
بشكل عام في سياق العمل الجبري واالتجار لينطبق على طائفة من الجهات الفاعلة وأصحاب المصالح، " الطلب"ُيستخدم مصطلح    ٧

وينطوي هدف . المستخدمون النهائيون للسلع والخدمات/ بما في ذلك أصحاب العمل والقائمون بالتوظيف والشرآات والمستهلكون
غير (باالتجار ألغراض االستغالل الجنسي، على صعوبات أآبر فيما يتعلق باألشكال األخرى  ، المتصل أصًال"الحد من الطلب"

وفي حال حدوث استغالل لليد . للعمل الجبري، حيث يكون طلب المستهلكين بشكل عام على السلع والخدمات الرخيصة) الجنسية
  .ال يعيها المستهلك عند شراء أو استخدام السلع أو الخدمات" ظاهرة تكلفة غير"العاملة خالل عملية اإلنتاج، فإن هذا االستغالل ُيعتبر 
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ومن األمثلة األخرى على قوانين مكافحة االتجار التي تضم أحكامًا وقائية، القوانين الصادرة منذ اعتماد  . ٩٩
على وضع  ٢٠٠٨ففي زامبيا، على سبيل المثال، ينص قانون مكافحة االتجار لعام . بروتوآول منع االتجار

، تقنيات منها إطالع األشخاص المعرضين للخطر على جملة أمور: ثارة الوعي العام من أجلبرامج الست
التوظيف التي يستخدمها المتجرون وأشكال اإلساءة والوآاالت التي توفر المساعدة؛ تثقيف الضحايا بحقوقهم؛ 

ن المتعلق بمكافحة القانو نضمتوي. الطلب الذي يشجع استغالل الضحايا، وبخاصة النساء واألطفال إثباط
في جورجيا، أحكامًا شاملة بشأن الوقاية، بما في ذلك من خالل برامج للحد  ٢٠٠٦االتجار بالبشر، الصادر عام 

  .من الفقر والتخلف والبطالة وعدم تكافؤ الفرص وبرامج القضاء على جميع أشكال التمييز

  استثارة الوعي والتمكين االجتماعي واالقتصادي
وتهدف غالبية . شطة الوقائية شيوعًا، من حيث الممارسة، هي أنشطة استثارة الوعيإن أآثر األن . ١٠٠

أو الفئات المستضعفة بشكل  الجمهور العامالحمالت إلى استثارة الوعي بشأن االتجار باألشخاص في صفوف 
لغات ففي بورآينا فاسو، على سبيل المثال، نشرت وزارة العمل االجتماعي منشورات إعالمية بال. خاص

المحلية واستضافت محاضرات ومناقشات أفالم ومنتديات مسرحية بشأن عمل األطفال واالتجار، في الوقت 
وقد . إلى الناس في المناطق الحدودية وعلى امتداد طرق الهجرة الرئيسية" قافلة المعلومات"الذي وصلت فيه 

دمها العمال المهاجرون، مثل الحملة التي رآز العديد من البلدان جهود التوعية على شبكات النقل التي يستخ
وفي األرجنتين، حيث يجري  ؛قامت بها الصين مستهدفة الفتيات المهاجرات في محطات الحافالت والقطارات

والمعابر الحدودية . عرض إعالنات الخدمة العامة بشأن االتجار في الحافالت التي تقطع مسافات طويلة
المعلومات إلى المهاجرين، وقد أعد العديد من البلدان آتيبات  إيصاليمكن والمطارات هي مواقع رئيسية حيث 

ووزعت قبرص مواد إعالمية متعددة . موجزة ومواد مماثلة لتوزيعها على العمال عندما يكونون في حالة سفر
ين، بينما وفر والمعابر الحدودية، مثلما فعلت اإلمارات العربية المتحدة في مطاريها الدولي اتاللغات في المطار

 ،الخارجفي وتنظم اإلدارة الفلبينية للعمالة . آتيبات بشأن حقوق العمال المنزليين وواجباتهمفي المطار لبنان 
توجيهات شاملة وحلقات دراسية قبل التوظيف لفائدة المهاجرين المغادرين، شأنها في ذلك شأن العديد من بلدان 

في تايلند  لحقًا وموظفين معنيين بالعمل في خمسة مراآز أنشئت حديثًاحكومة ميانمار م عينتو .المنشأ في آسيا
آما اضطلعت بحمالت استثارة الوعي بشأن حظر العمل الجبري في . لتقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين

  .ميانمار، بما في ذلك من خالل توزيع المواد اإلعالمية باللغات المحلية في مناطق األقليات العرقية

ففي مقاطعة أنهوي، في . ستهدف بعض الجهود المبذولة في مجالي استثارة الوعي والتعليم المدارسوت . ١٠١
ماليين طالب بشأن مهارات الحياة، بما في ذلك  ٩الصين، وزعت وزارة التعليم آتبًا مدرسية على أآثر من 

دارس االبتدائية في إثيوبيا وتتضمن الكتب المدرسية للم. معلومات تتعلق بمخاطر االتجار وسبل الحماية منه
ونشرت حكومة أذربيجان عشرات اآلالف من الكتيبات المتعلقة . تعليمات بشأن منع عمل األطفال واالتجار

وفي السنغال، حيث . بمكافحة االتجار وبطاقات الجيب والملصقات وأقراص الفيديو الرقمية للمعلمين والطالب
مت وزارة األسرة برامج لتوعية الزعماء الدينيين بحقيقة أن يشكل تسول األطفال الجبري مصدر قلق، نظ

اإلسالم ال ُيقر هذه الممارسة، بينما عملت وزارة األسرة باالشتراك مع وزارة التعليم من أجل فتح آتاتيب حديثة 
  .حيث يحصل األطفال على التعليم العادي والقرآني معًا) مدارس قرآنية(

في ماعي واالقتصادي أن تؤدي إلى زيادة صمود األفراد والمجتمعات ومن شأن مبادرات التمكين االجت . ١٠٢
اعتماد سياسات متكاملة من أجل  يتوقف علىومع أن إحراز تقدم واسع النطاق . العمل الجبري واالتجار وجه

التنمية والحد من الفقر، فإن اإلجراءات محددة الهدف يمكن أن تعود بالفائدة على مجموعات مستضعفة محددة، 
وتشرف . على سبيل المثال من خالل توفير التعليم والتدريب على المهارات وفرص العمالة والحماية االجتماعية

غير  يرمي إلى وضع حد لدور الوسطاء ،البرازيل على مشروع رائد لتعزيز العمالة في المناطق الريفية
نهجًا "وتستخدم حكومة الهند . الرق الذين يمثلون في غالب األحيان الحلقة األولى في سلسلة عمل المنظمين

لتمكين عمال أفران اآلجر المهاجرين من الحصول على مختلف استحقاقات وإعانات األسر " يستند إلى التقارب
والهدف من ذلك هو آسر حلقة الفقر والمديونية . المعيشية، التي ُحرموا منها في السابق آمهاجرين بين الواليات

وأصدرت الحكومة المرآزية وحكومات الواليات عدة قرارات من . ٨العمل سدادًا لدينالتي يمكن أن تؤدي إلى 
أجل السماح للعائالت المهاجرة باالستفادة من برامج تنشئة الطفل واألغذية المشمولة بالدعم وخدمات التأمين 

انونية المتنقلة واإلسكان الصحي والتأمين على الحياة وتعليم اللغة األم والمخيمات الصحية ووحدات المساعدة الق
وعلى غرار ذلك، تقوم باآستان بتجريب تسجيل عمال أفران اآلجر في مؤسسة الضمان . واإلعانات األخرى

                               
يشمل هذا النهج المعتمد بهدف الحد من التعرض للعمل سدادًا لدين تدخالت متزامنة إلشراك أصحاب العمل وجهات توظيف    ٨

  .العمال ونقابات العمال، في االضطالع بإجراءات والدخول في حوار
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االجتماعي الخاصة بمستخدمي والية البونجاب، ويعمل مشروع مولته الحكومة في الوالية على تزويد عمال 
ومن شأن توفير مصادر بديلة . وليد الدخل وأغراض أخرىاألفران بقروض بالغة الصغر بدون فائدة من أجل ت

لالئتمان الميسر، بما في ذلك في المناطق التي ينحدر منها العمال المهاجرون، أن يساعد على الحد من اعتماد 
ومع . العمال على أصحاب العمل والمقرضين من أجل الحصول على قروض، وبالتالي تعرضهم لعبودية الدين

  .٩جارب إلى أن تصميم منتجات التمويل بالغ الصغر وآليات التنفيذ تحتاج إلى نظرة متأنيةذلك، تشير الت

وفي جمهورية مولدوفا، تقوم أفرقة إقليمية متعددة التخصصات بتنسيق نهج قائم على حقوق اإلنسان من  . ١٠٣
اقتصادية بالغة ، بما في ذلك العائالت التي تواجه صعوبات ه المحتملينوضحايا االتجار أجل حماية ضحايا

ويشمل الدعم المقدم . واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعمل آباؤهم في الخارج العازباتواألمهات 
وتقدم ألبانيا تقارير بشأن الجهود الوقائية . الرعاية الصحية والمشورة القانونية والدعم النفسي والمادي

 جيل المواليد ومعالجة معدالت التسرب من المدرسة، فضًالالمتواضعة المبذولة التي تستهدف األطفال، مثل تس
  .عن زيادة فرص حصول النساء والعاطلين وأفراد الروما على الوظائف والتدريب المهني

أو غيرها من أشكال الدعم الرامية إلى تنظيم العمال المستضعفين، ال سيما في  نقابات العمالوباستطاعة  . ١٠٤
. آفالة تحقيق تحسينات في أوضاعهم أجل من تمنحهم اإلمكانياتهؤالء العمال و االقتصاد غير المنظم، أن ُتعلم

فعلى سبيل المثال، تعاون اتحاد . العمال المنزليين تنظيموقد سعت نقابات العمال في العديد من البلدان إلى دعم 
لمنزليين الدولية من أجل النقابات الوطنية في منطقة هونغ آونغ اإلدارية الخاصة، في الصين، مع شبكة العمال ا

الذين ينحدرون من أصول فلبينية، بينما أدت نقابة العمال وتنظيم العمال المهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية 
ووضعت منظمات العمال . المنزليين في الفلبين دورًا حاسمًا في اعتماد تشريعات جديدة لحماية حقوقهم العمالية

وأبرمت اتفاقات التعاون الثنائي، على سبيل . ليم لحماية حقوق العمال المهاجريناتفاقات مشترآة بين األقا
ونظيراتها في بلدان المقصد، بما في ذلك ) بلدان المنشأ(المثال، بين المراآز النقابية في نيبال وسري النكا 

 .آما أنشأت نقابات العمال إجراءات شكاوى لفائدة العمال المهاجرين. البحرين والكويت

  تعزيز التنسيق والتعاون وتطبيق القانون
عندما تنفذ التشريعات تنفيذًا فعاًال في طائفة من المجاالت المتصلة بالعمل، فإنها تساهم في منع العمل  . ١٠٥

وقد عّدل األردن . ولذا، من المهم توسيع نطاق تغطية قانون العمل ليشمل الفئات المستضعفة .الجبري واالتجار
من أجل إلغاء الحكم الذي يستبعد العمال المنزليين وأصدر لوائح جديدة تتعلق بهم عام  ٢٠٠٨قانون العمل عام 

ُتحدد التزامات أصحاب العمل والعمال وتتضمن أحكامًا بشأن ساعات العمل واإلجازة مدفوعة األجر  ٢٠٠٩
عمال المنزليين لعام وفي الفلبين، ُينظم قانون ال. وتتطلب فتح حسابات مصرفية لصالح العمال ،وظروف العمل

ويقتضي من أصحاب العمل أن يعملوا على  ،األجور وساعات العمل وإعانات إجازة العمال المنزليين ٢٠١٣
  .آما يحدد اإلجراءات المتعلقة بإنقاذ العمال المنزليين الذين يتعرضون لسوء المعاملة. تسجيلهم

ويمكن للتشريعات، على سبيل المثال، أن  .١٠وتعالج مجاالت أخرى للتشريع عوامل سببية أآثر تحديدًا . ١٠٦
حكومة وقد اتخذت . تنظم عالقة االستخدام من أجل تجنب تبعية العمال ومغاالة أصحاب العمل في فرض الرقابة

خطوات إلصالح نظام الكفالة، بما في ذلك إعطاء العمال المهاجرين حرية تغيير  ٢٠٠٩في عام  البحرين
افقة صاحب العمل األصلي ومطالبة هيئة تنظيم سوق العمل بتسهيل مثل هذه صاحب العمل دون الحاجة إلى مو

العمال بالبقاء لسنة واحدة على األقل مع صاحب  ٢٠١١ومع ذلك، ُيلزم شرط قانوني اعُتمد عام . الخطوات
  .العمل األول قبل أن يكون بإمكانهم التحول إلى عمل آخر

ظيف الخاص بدور حاسم في التصدي لالنتهاآات في التو قطاعتضطلع التشريعات التي تنظم آذلك،  . ١٠٧
مثل فرض الرسوم على العمال وحيازة الوثائق المزورة وإعطاء معلومات مضللة بشأن (عملية التوظيف نفسها 
بما في ذلك استبدال العقود وعدم دفع األجور واالقتطاعات االحتيالية (وفي مكان العمل ) طبيعة أو شروط العمل

د حظرت العديد من الدول العربية إجراءات فرض الرسوم على العمال من جانب وآاالت وق). من األجور
من العمال  عامًال يكفلففي الكويت، على سبيل المثال، تقتضي العقود النموذجية من أي شخص . التوظيف

                               
  :انظر   ٩

S. Premchander, et al. (forthcoming, 2013): Prevention and elimination of bonded labour: The potential and 
limits of microfinance-led approaches, ILO, Geneva. 

إخطار ضمن القيود المفروضة على حرية ترك العمل عن طريق تقديم : أبرزت لجنة الخبراء عددًا من هذه المجاالت، بما في ذلك   ١٠
مدة زمنية معقولة؛ عدم تمتع العمال المنزليين المهاجرين باالستقاللية عن أصحاب عملهم بمقتضى نظام الكفالة المعمول به في الشرق 

وقد طلبت من الحكومات اتخاذ التدابير الالزمة . األوسط؛ أوجه الضعف في تنظيم ورصد االستخدام الخاص للعمال المهاجرين
  .لقضايالمعالجة هذه ا
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صدر في المنزليين دفع تكاليف سفره والرسوم المصاحبة التي تفرضها وآاالت التوظيف، ويحظر أمر وزاري 
وفي فيتنام، يقتضي قانون مكافحة االتجار . على الوآاالت تلقي أي أجر من العمال المنزليين ٢٠١٠عام 

من وآاالت التوظيف إبرام عقد عمل خطي مع العمال يتعين تسجيله في المكتب المحلي  ٢٠١١باألشخاص لعام 
، الذي بشأن خدمات تبادل العمالة ٦٣٢/٢٠٠٩وفي إثيوبيا، ينص أحد أهم أحكام اإلعالن رقم . إلدارة العمل

على ضرورة أن يحترم عقد العمل المبرم بين وآالة التوظيف والعامل  يحظر فرض رسوم على العمال،
نفس الوظيفة  يزاولونمن الشروط التي تنطبق على العمال الذين  اتقل شروطه عن غيره القوانين اإلثيوبية وأّال

  .في بلد المقصد

 رغمو. آذلك ١١ًاحاسم ًاأمر ،صياغة وتنفيذ سياسات منصفة وفعالة تنظم هجرة اليد العاملة الدولية وتعتبر . ١٠٨
اإلقرار بالحق السيادي لجميع الدول في تحديد سياسة الهجرة لديها، إال أنه من المسلم به أن السياسات المعقدة أو 

يمكن أن تدفع المهاجرين المحتملين وأصحاب  التقييدية بدون مبرر، سواء في بلدان المنشأ أو بلدان المقصد،
العمل على حد سواء إلى السعي إلى التحايل على اللوائح وتؤجج الهجرة غير النظامية واالتجار والعمل 

وقد اعتمدت األرجنتين، على سبيل المثال، سياسة مفتوحة إزاء الهجرة من السوق المشترآة لبلدان . الجبري
استفادة المهاجرين وأسرهم، حتى  ٢٠٠٤ويضمن قانون الهجرة لعام . لمنتسبة إليهاالمخروط الجنوبي والدول ا

، من نفس الظروف التي تكفل الحماية والمأوى والحقوق التي يتمتع بها حيازتهم المستندات الالزمةفي حالة عدم 
والعدل والعمل والعمالة المواطنون، ال سيما فيما يتعلق بالخدمات االجتماعية والسلع العامة والصحة والتعليم 

إلى تسوية أوضاع أآثر من مليون  "الوطن الكبير"باإلضافة إلى ذلك، أدى برنامج . والضمان االجتماعي
آما قد تمثل تدابير تبسيط اإلجراءات وإتاحة المعلومات على نطاق واسع . ٢٠١١و ٢٠٠٤مهاجر بين عامي 

أدوات قوية للحيلولة  ،رة في الخارج وسُبل الوصول إليهافيما يتصل بقنوات الهجرة النظامية والوظائف الشاغ
  .دون وقوع تجاوزات

وفي مكان العمل، تضطلع هيئات تفتيش العمل بدور رئيسي في منع العمل الجبري واالتجار، إال أنها  . ١٠٩
. وجهتفتقر في آثير من الحاالت إلى الموارد البشرية والمالية الكافية والتدريب لكي تؤدي دورها على أآمل 

ويحتل مفتشو العمل موقعًا مثاليًا، بالنظر إلى إمكانية وصولهم إلى مكان العمل، لتحديد إشارات اإلنذار المبكرة 
وُيمكنهم استثارة الوعي . المتعلقة بالحاالت التي قد تتحول إلى عمل جبري إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية

وفي إسبانيا، على سبيل المثال، يضطلع فريق . ١٢دوث ذلكوتوفير التعليم والمشورة ألصحاب العمل لمنع ح
خاص في اللجنة االستشارية الثالثية التابعة إلدارة تفتيش العمل والضمان االجتماعي بالمسؤولية عن اقتراح 

االقتصاد "وتقييم عمل خدمات تفتيش العمل، ال سيما فيما يتعلق بانتهاآات تشريعات العمل في  ةالتدابير الالزم
  .واالستغالل الناجم عن ذك في مجال العمل" ر المنظمغي

وإلى جانب العقوبات الجزائية، اعتمدت بعض البلدان جزاءات اقتصادية تهدف إلى ردع ومنع األفراد  . ١١٠
التي اعتمدتها  ،وتنص الخطة الوطنية الثانية الستئصال عمل الرق. من اللجوء إلى العمل الجبري نشآتوالم

لى سبيل المثال، على اتخاذ التدابير الالزمة لحرمان الكيانات التي يثبت ضلوعها في ، ع٢٠٠٨البرازيل عام 
من الحصول على قروض من مصادر خاصة ) بعد اتخاذ إجراءات إدارية حسب األصول(استرقاق اليد العاملة 

  .أو عامة ومن إبرام عقود مع الجهات العامة

، وهو ٢٠١٠المتعلق بالشفافية في سالسل التوريد لعام  وفي الواليات المتحدة، يقتضي قانون آاليفورنيا . ١١١
تدبير قانوني مبتكر يستهدف الشرآات، من الُمصنعين الكبار والبائعين بالتجزئة أن يفصحوا عن جهودهم 

 الواليةوُيسهم القانون في سياسة . المبذولة الستئصال الرق واالتجار بالبشر من سالسل التوريد الخاصة بهم
على آيفية شراء السلع التي تنتجها الشرآات التي تدير سالسل التوريد الخاصة بها "طالع المستهلكين المتعلقة بإ

، ١٣٦٢٧وثمة تدبير حديث آخر في الواليات المتحدة وهو األمر التنفيذي )). ي(٢ المادة" (إدارة مسؤولة
ي يقتضي إجراء تنقيح للمبادئ الرامي إلى منع االتجار في العقود االتحادية، والذو ٢٠١٢الصادر في عام 

التوجيهية المتعلقة بالمشتريات االتحادية لتشمل حظر ممارسات التوظيف المضللة أو االحتيالية وفرض رسوم 

                               
على مبادئ ومبادئ توجيهية غير ملزمة  ٢٠٠٦ينص اإلطار متعدد األطراف لمنظمة العمل الدولية بشأن هجرة اليد العاملة لعام    ١١

لوضع نهج قائم على الحقوق إزاء هجرة اليد العاملة، بما في ذلك وسائل التعاون الدولي وحماية العمال المهاجرين ومنع الممارسات 
  .ي ميدان الهجرةالتعسفية ف

وتشكل هذه االنتهاآات . أآدت لجنة الخبراء على أن تراآم انتهاآات معينة لقانون العمل يمكن أن يكون مؤشرًا على العمل الجبري   ١٢
وبإمكان مفتشي العمل، ضمن . ٣٢١، الفقرة ٢٠١٢انظر الدراسة االستقصائية العامة لعام ". العمل الجبري"بجملتها جريمة ممارسة 

، أن يكشفوا االنتهاآات الفردية وأن يتخذوا إجراءات بشأنها قبل أن ُيصبح الوضع مؤهًال إلى مزيد من التدهور اإلجراءات الوقائية
ويجري تناول تفتيش العمل بمزيد من التفصيل في . وقد يأمرون بإغالق المنشأة في الحاالت القصوى. فيتحول إلى عمل جبري

  . ٧ الفصل
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من  المتعاقدينو تعاقدينمالآما يقتضي من بعض . التوظيف وإتالف وثائق الهوية الشخصية أو مصادرتها
  .االعتصام بخطط االمتثال لمنع االتجار بالبشر ،الباطن االتحاديين الذين يقدمون خدمات في الخارج

وقد أنشأ مجلس حقوق اإلنسان فريقًا عامًال معنيًا بمسألة حقوق اإلنسان والشرآات عبر الوطنية وغيرها  . ١١٢
تنفيذ : ألعمال التجارية وحقوق اإلنسانمن مؤسسات األعمال بهدف تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة با

وُيبين اإلطار واجب الدولة في الحماية من . ١٣"الحماية واالحترام واالنتصاف"إطار األمم المتحدة الُمعنون 
، ومسؤولية الشرآات عن احترام ثالثة، بما فيها مؤسسات األعمال انتهاآات حقوق اإلنسان من جانب أطراف

. ١٤المشترآة لتوفير سُبل انتصاف فعالة لفائدة الضحايا عند حدوث انتهاآاتحقوق اإلنسان والمسؤولية 
واعتمدت شرآات عديدة في جميع أنحاء العالم مبادرات امتثال طوعية تختلف اختالفًا آبيرًا، إال أنها عادة ما 

ومع أن . ير البيئيةتشمل المبادئ والحقوق األساسية في العمل، وبين الفينة والفينة حقوق العمل األخرى والمعاي
. هذا التقرير ال يتسع لفحص هذه المبادرات، تجدر اإلشارة إلى أنه قد ُأعرب عن تحفظات من أآثر من منظور

وال تحل المسؤولية االجتماعية للشرآات محل االلتزام الذي يقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة باحترام 
ن آليات اإلنفاذ القانونية المزودة بالموارد الكافية والمنفذة تنفيذًا التشريعات الوطنية وال يمكن أن تكون بديًال ع

  .سليمًا

. وشارك أصحاب العمل والمنظمات الممثلة لهم في أنشطة لمنع العمل الجبري والممارسات المتصلة به . ١١٣
أصحاب وفي حين أن برامج التوعية والتثقيف تميل في معظمها إلى استهداف العمال، فمن الواضح أن بإمكان 
ومن . ١٥العمل أيضًا أن يستفيدوا من هذه البرامج من أجل زيادة درايتهم بالقوانين وأساليب االمتثال السائدة

 ،"الميثاق الوطني للقضاء على العمل االسترقاقي" ،أصحاب العمل التي اتخذهااألمثلة المبتكرة على اإلجراءات 
ة باتخاذ وُيلزم الميثاق الجهات الُموقّع. ٢٠٠٥في عام الذي ُوضع بإيعاز من الشرآات الكبرى في البرازيل 

الكيانات الُمدرجة في  معإجراءات مختلفة، وال سيما بوقف التعامل التجاري في سالسل التوريد الخاصة بها 
وتشمل التدابير األخرى إضفاء السمة المنظمة . ١٦قائمة علنية باعتبارها أخضعت العمال لظروف شبيهة بالرق

ت االستخدام من جانب المنتجين والموردين وتقديم الدعم إلعادة اإلدماج االجتماعي للعمال الذين على عالقا
  .ُأنقذوا من الحاالت الشبيهة بالرق

التوظيف، حيث اعتمدت رابطات عديدة لوآاالت االستخدام الخاصة  قطاعومن األمثلة األخرى مثال في  . ١١٤
واعتمد االتحاد الدولي . ١٨١المبادئ الواردة في االتفاقية رقم  مبادئ توجيهية أو مدونات طوعية استنادًا إلى

لوآاالت االستخدام الخاصة مدونة سلوك استنادًا إلى عشرة مبادئ، بما في ذلك المبدأ الذي ينص على أال 
تتقاضى الوآاالت األعضاء في االتحاد من العمال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي رسوم أو تكاليف 

وفي فيتنام، اعتمدت رابطة عرض القوى . أو جزئيًا، مقابل الخدمات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتوظيفهم بالكامل
لضبط ممارسات الوآاالت التي تقوم بإرسال العمال للعمل في الخارج  ٢٠١٠العاملة مدونة سلوك في عام 

  .واستحدثت منذئذ نظامًا لتصنيف أعضائها وفقًا المتثالهم للمدونة

جميع اإلجراءات المتخذة  فيجرى تسليط الضوء آنفًا على األهمية الحاسمة لوجود تنسيق فّعال وقد  . ١١٥
لمنع  ومن التدابير واسعة النطاق جدًا. ١٧لمكافحة العمل الجبري واالتجار، سواء داخل البلدان أو فيما بينها

ويعمل . بلدان المنشأ وبلدان المقصد تفاهم ثنائية بين اتتوقيع مذآر هناك ،االتجار واستغالل العمال المهاجرين
وينص على . نظام تراخيص العمل في جمهورية آوريا بصورة حصرية من خالل وآاالت االستخدام العامة

توقيع مذآرات تفاهم بين مختلف بلدان المنشأ اآلسيوية األخرى ويكفل حصول المهاجرين األجانب على األجر 
ويشمل اتفاق العمل الموقع بين حكومتي . صل عليها العمال الكوريونواإلعانات وحقوق العمل ذاتها التي يح
الفلبينيين، بما في ذلك األحكام  المنزليينعمال التعيين واستخدام  ،٢٠١٣الفلبين والمملكة العربية السعودية عام 

وتسهيل  المتعلقة باألجور وظروف العمل واستحداث خط هاتفي لتقديم المساعدة وإجراءات تسوية المنازعات
  .الحصول على تأشيرات الخروج

                               
  .A/HRC/17/4:  انظر   ١٣
إعالن المبادئ الثالثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية، الذي اعتمده مجلس إدارة مكتب العمل الدولي يتضمن    ١٤

، إرشادات وجيهة، بما في ذلك بشأن األجور واإلعانات وظروف العمل ٢٠٠٦وعام  ٢٠٠٠، بصيغته المعدلة في عام ١٩٧٧في عام 
  ).٥٩إلى الفقرة  ٤١من الفقرة (القات الصناعية والع) ٣٥إلى الفقرة  ٣٣من الفقرة (
  : انظر. أصدرت منظمة العمل الدولية مواد إعالمية بشأن العمل الجبري لفائدة أصحاب العمل، جرى نشرها على نطاق واسع   ١٥

ILO (2008): Combating forced labour: A handbook for employers and business (revised edition forthcoming). 
  .٧في الفصل ") القائمة السوداء("يرد المزيد من المعلومات بشأن السجل العام في البرازيل    ١٦
  .لالطالع على مناقشة هيئات التنسيق الوطنية المشترآة بين الوزارات ومتعددة الوآاالت ٣انظر الفصل    ١٧
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ومن المطلوب أيضًا توفير التعاون داخل البلدان بين مختلف اإلدارات المسؤولة عن مختلف جوانب  . ١١٦
ففي الهند، على سبيل . ، وآذلك بين األقاليم األصلية للعمال المهاجرين الداخليين وأقاليم مقصدهم١٨الوقاية

ان بين بعض واليات المنشأ والمقصد والوزارة االتحادية للعمل واالستخدام المثال، تنص مذآرتان للتفاهم موقعت
على االضطالع بأدوار ومسؤوليات واضحة من أجل حماية العمال المهاجرين بين الواليات وتوفر األساس 

  .لتنفيذ خطط عمل الواليات وتعزيز التعاون فيما بينها

  التدابير القائمة على االستهالك
لقائمة على االستهالك وضع العالمات األخالقية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تنظيم تشمل الُنهج ا . ١١٧

خالية من "المستهلك، تستهدف تشجيع شراء منتجات  /حمالت دعائية وحمالت استثارة وعي الجمهور
محطات وتضطلع وسائل اإلعالم بدور مهم في هذا الصدد، وثمة حاالت متزايدة تتناول فيها ال". االستغالل

اإلذاعية الرئيسية ووسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية الوطنية والدولية موضوع الرق بغية تثقيف الجمهور 
  .وعرض أمثلة عن الممارسات السيئة

ومن األمثلة على الُنهج المتكاملة لتحسين ظروف عمل اليد العاملة الزراعية، بما في ذلك التدابير القائمة  . ١١٨
منظمة قائمة على  هووضعه ائتالف عمال إيموآالي، و إلى الذي بادر الغذاء العادل،رنامج على االستهالك، ب

وقد تمكن البرنامج من ضمان زيادة األجور لفائدة جامعي . المجتمع المحلي في فلوريدا، في الواليات المتحدة
ات المشترية لطماطم فلوريدا، الطماطم المهاجرين أساسًا، تدعمه في ذلك األسعار التشجيعية التي تدفعها الشرآ

ومارست مجموعات . وتنفيذ مدونة سلوك قائمة على حقوق اإلنسان على نطاق صناعة الطماطم في فلوريدا
  .المجتمع المدني ضغوطًا على تجار التجزئة من أجل شراء الطماطم بصورة حصرية عن طريق البرنامج

من الحمالت الرامية إلى الردع عن الطلب على وآان االستغالل الجنسي التجاري موضوعًا لعدد آبير  . ١١٩
ومن األمثلة على ذلك بلغاريا، حيث أصبحت االستفادة من . الخدمات الجنسية التي يمكن أن تذآي االتجار

آما عّدلت جورجيا . خدمات ضحايا االتجار تعتبر جريمة واستهدفت حملة إعالمية مستخدمي الخدمات الجنسية
)). ٣(١٤٣المادة (من خدمات ضحايا االتجار بالبشر عن علم تجريم االستفادة قانونها الجزائي من أجل 

وتستخدم السلطات اآلن اإلعالنات العامة والبرامج التلفزيونية لتنبيه المستفيدين المحتملين من هذه الخدمات، 
  .سواء ألغراض جنسية أو ألغراض العمل

ي تستهدف الطلب خارج صناعة الجنس، اضطلعت ومن بين األمثلة القليلة للغاية على المبادرات الت . ١٢٠
حكومة هولندا بحملة واسعة النطاق الستثارة الوعي بشأن مخاطر االستغالل في العمل، بما في ذلك التوزيع 

وفي . لغة يتضمن معلومات عن عالمات االستغالل في العمل وحقوق الضحايا ١٤في واسع النطاق لمنشور 
توعية في مدينة تقع في الشمال لمنع استغالل العمال الزراعيين الرومانيين البرتغال، شجعت الحكومة حملة 

  .المهاجرين

  ثغرات التنفيذ والفرص المتاحة: استنتاجات
ثمة أمثلة عديدة على اإلجراءات الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني لمكافحة العمل الجبري واالتجار  . ١٢١
. ومع ذلك، ُيفتقر عمومًا إلى ُنهج متكاملة حقًا للوقاية تستهدف المجموعة الكاملة من العوامل المسببة. بالبشر

الفردية للعامل، أو جوانب  االستضعافانب والصورة هي باألحرى صورة تتعلق باستجابات جزئية لمعالجة جو
وبشكل عام، لم ُتستغل إمكانات ُنظم إدارة العمل وتفتيش العمل في مجال الوقاية استغالًال . الفردية" الطلب"

 العمل وقطاع األعمال ونقابات العمال باهتمام آاٍف ألصحابباإلضافة إلى ذلك، ال يحظى الدور الحيوي . آافيًا
وتتعلق ثغرة أخرى في التنفيذ بغياب توخي الدقة في رصد وتقييم أثر التدابير . الجبري واالتجارفي منع العمل 

  .الوقائية العديدة المتخذة

ومع ذلك، فإن العديد من األمثلة على التدابير المتخذة هي حديثة نسبيًا، مما ُيشير إلى أن التدابير الوقائية  . ١٢٢
آما بدأ توسيع نطاق التدابير المتخذة بحيث يتجاوز استثارة وعي . ايدلمكافحة العمل الجبري تحظى باهتمام متز

العمال المستضعفين ليشمل ُنهجًا أآثر حداثة لمعالجة عوامل مسببة ذات نطاق أوسع، مثل إفالت الجاني من 
  .العقاب وعدم آفاية الحماية التشريعية ووجود ثغرات في التنسيق وسلوك المستهلك

                               
جرى توقيع أول مذآرة تفاهم من هذا القبيل بين واليتي أوديشا وأندرا براديش والوزارة االتحادية للعمل واالستخدام في عام    ١٨

وثاني مذآرة بين واليات أوتار براديش وجهارخاند وبيهار وتشهاتيسجاره والوزارة االتحادية للعمل واالستخدام في أوائل  ٢٠١٢
  .٢٠١٣ عام
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أنه من الضروري أن ُتعاِلج استراتيجيات الوقاية، من خالل إطار متسق للسياسات، وُيبين هذا التحليل  . ١٢٣
معًا بيئة مؤاتية لنشوء واستمرار العمل الجبري  تهيئطائفة واسعة من القضايا النظامية والهيكلية التي 

ليه في الفروع وهكذا، يلزم إدراج الهدف المتمثل في منع العمل الجبري والقضاء ع. والممارسات المتصلة به
بما في ذلك العمالة والحماية االجتماعية والحد من الفقر والهجرة والعالقات (المختلفة للسياسة الحكومية 

  .ع قوانين أو سياسات أو خطط عمل وطنية محددةو، فضًال عن آونه موض)الصناعية

ول األعضاء صكوك جديدة من أجل تزويد الد لوضع صك أووبالتالي، ال تزال ثمة فرصة سانحة  . ١٢٤
والشرآاء االجتماعيين بمعايير وتوجيهات محددة بشأن التدابير التي يمكن تضمينها في استراتيجية وقائية شاملة 

وقد يشمل ذلك التدابير الرامية إلى الحد من تعرض العمال للعمل الجبري، وآذلك . لمكافحة العمل الجبري
مل يتناول مجموعة العوامل التي يمكن أن تسهم في ظهور معالجة المجاالت الهامة األخرى من خالل نهج متكا

 .العمل الجبري
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  ٥الفصل 

  ةــالحماي

  اإلطار القانوني الدولي
إلى تدابير المساعدة المباشرة وأوجه الحماية القانونية والدعم  ، في سياق هذا التقرير،الحمايةتشير  . ١٢٥

وتمّكن تدابير الحماية الشاملة . االجتماعي واالقتصادي المقدم على المدى الطويل إلى ضحايا العمل الجبري
معاودة  من منع ، آما تمكّنالضحايا من التعافي من اآلثار المادية والنفسية المترتبة عن إخضاعهم للعمل الجبري

ويمكن أن تسفر . إيذائهم وتشجيعهم على المشارآة عن طيب خاطر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستغليهم
على الضحايا والحد من حاالت معاودة اإليذاء على نحو أفضل هذه التدابير عن إنشاء حلقة حميدة للتعرف 

ويثبط عدم تمتع الضحايا بحماية . العمل الجبريوزيادة معدالت المالحقات القضائية وبالتالي التقليل من حاالت 
. قوية عزمهم على التماس المساعدة من السلطات خوفًا على سالمتهم وسالمة أفراد أسرهم في معظم األحيان

متمحور حول "و" قائم على الحقوق"توافق في اآلراء بشأن الحاجة إلى نهج للحماية  وظهر على الصعيد الدولي
  ". الضحية

غير أّن لجنة . أحكامًا صريحًة تتناول مسألة حماية ضحايا العمل الجبري ٢٩ن االتفاقية رقم وال تتضم . ١٢٦
خبراء منظمة العمل الدولية شددت على أّن هذا الشرط ضمني ما دامت تدابير الحماية ضرورية لمنع وقوع 

يل المثال، الحظت وعلى سب. ١الضحايا السابقين مرة أخرى في حالة استضعاف تعرضهم لالستغالل من جديد
لجنة الخبراء أّن منع العمل سدادًا لدين ينبغي أن يقترن بتدابير مساعدة اقتصادية تضمن أّال يقع العمال 

وشددت اللجنة أيضًا على أّن ضحايا العمل الجبري . ٢المتحررون مرة أخرى في مأزق العمل سدادًا لدين
بغي أن توفَّر لهم الحماية الكافية لضمان التمتع الكامل جميعهم، أّيًا آان وضعهم داخل اإلقليم الوطني، ين

من الدول اتخاذ تدابير فعالة لتقديم مساعدة مباشرة من أجل انتشال  ١٨٢وتقتضي االتفاقية رقم . ٣بحقوقهم
أشكال عمل األطفال وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ولضمان حصولهم على التعليم  أاألطفال من أسو

  ). ٧المادة (لمجاني األساسي ا

لضحايا معظمها غير ويتضمن الجزء الثاني من بروتوآول االتجار باألشخاص أحكامًا بشأن حماية ا . ١٢٧
 باألشخاص االتجار ضحايا ويطلب مثًال من آل دولة طرف حماية خصوصية. ق بشروط التأهيلإلزامي أو مرف

 :ما يلي أخرى موصوفةوتشمل أحكام ". الداخلي قانونها يتيحه ما وبقدر ذلك تقتضي التي الحاالت"في وهويتهم 
وجوب تزويد الضحايا بالمعلومات الالزمة عن المحكمة المختصة واإلجراءات والمساعدة اإلدارية لتمكينهم من 

حماية السالمة البدنية  عرض آرائهم لتؤخذ في االعتبار أثناء اإلجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة؛ وجوب
تسهيل عودة الضحايا إلى أوطانهم مع إيالء االعتبار الواجب لسالمتهم ودون إبطاء غير مبرَّر  وجوب ؛للضحايا

وفيما يتعلق بدعم الضحايا، يقتضي البروتوآول من الدول األطراف . ويفضَّل أن يكون ذلك على أساس طوعي
في تنفيذ تدابير تتيح التعافي البدني والنفسي واالجتماعي للضحايا، بما في ذلك من خالل توفير  "تنظر"أن 

. السكن وتقديم المشورة والمعلومات والمساعدة الطبية والنفسية والمادية وفرص العمل والتعليم والتدريب
                               

  . ٨٣، الفقرة ٢٠٠٧، والدراسة االستقصائية العامة لعام ٣٢٥، الفقرة ٢٠١٢راسة االستقصائية العامة لعام انظر الد   ١
  . ٧١، الفقرة ٢٠٠٧الدراسة االستقصائية العامة لعام    ٢
منح تراخيص : يليقد تشمل التدابير المتخذة لمساعدة الضحايا أيضًا ما . ٣٢٥، الفقرة ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام    ٣

؛ خدمات المساعدة التي تقدمها )٢٠١٢لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، طلب مباشر،  -مثًال شيلي (إقامة مؤقتة 
تفاقيات لجنة الخبراء المعنية بتطبيق اال - مثًال، إندونيسيا (البعثات الدبلوماسية في الخارج لحماية العمال وحقوقهم في بلدان المقصد 

لجنة  - مثًال، زامبيا (؛ توفير المسكن والمأآل والملبس وتقديم المشورة والخدمات الطبية وضمان األمن )٢٠١٢والتوصيات، مالحظة، 
  ).٢٠١٣الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
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داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة في اعتماد تدابير تسمح للضحايا بالبقاء " تنظر"ويطلب من الدول أيضًا أن 
وال يقدم البروتوآول أي توجيهات فيما يتعلق بتدابير الحماية الخاصة باألطفال . في الحاالت التي تقتضي ذلك

  ).٨و ٧و ٦المواد (احتياجاتهم الخاصة في االعتبار  ذرغم ضرورة أخ

ًا أآثر تحديدًا وإلزامًا فيما يتعلق االتجار باألشخاص على العموم شروط اإلقليمية بشأن صكوكالوتفرض  . ١٢٨
الموصى بها وتقدم الصكوك الدولية غير الملزمة من قبيل المبادئ والمبادئ التوجيهية . ٤بحماية الضحايا

مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وإعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة الصادرة عن 
، المعتمد في ")المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة("ءة استعمال السلطة لضحايا الجريمة وإسا

  . توجيهات مفصلة فيما يتعلق بحماية الضحايا ،١٩٨٥ عام

وتشمل المبادئ األساسية الواردة في هذه الصكوك اإلقليمية غير الملزمة التعرف على الضحايا في  . ١٢٩
الضحايا إلى االستمرار في  لىن من المرجح أن يؤدي عدم التعرف عالوقت المناسب آخطوة أولى ضرورية أل

وينبغي تقديم حماية فورية ومساعدة مادية وطبية ونفسية . ٥إنكار حقوقهم وتعريضهم لمزيد من االستغالل
م جرائم ارُتكبت آنتيجة مباشرة لوضعه علىوينبغي أال يالَحقوا قضائيًا أو يعاَقبوا . ٦واجتماعية إلى الضحايا
وينبغي أن تأخذ . ، وينبغي مراعاة االحتياجات الخاصة باألطفال والعمال المهاجرين٧آأشخاص متاجر بهم

. ٨تدابير حماية األطفال مصالحهم الفضلى في االعتبار وأن تشمل قرينة السن وتعيين وصي وتوفير التعليم
ص اإلقامة والعمل، وإتاحة فترات للتفكير ويمكن أن تشمل التدابير المتخذة لفائدة العمال المهاجرين منح تراخي

وينبغي التشاور مع . ٩ والتعافي، وتيسير العودة إلى الوطن في ظروف آمنة واألفضل أن يكون ذلك طواعية
وينبغي أال تكون المساعدة مشروطة بتعاون  ١٠،الضحايا، بمن فيهم األطفال، بشأن احتياجاتهم المتعلقة بالحماية

  .١١الضحايا مع السلطات

   

                               
وتفرض اتفاقية . ه االتحاد األوروبي بشأن االتجار باألشخاصانظر بالتحديد االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص وتوجي   ٤

على الدول التزامات عديدة بحماية النساء واألطفال المتاجر بهم في الدعارة وتقديم المساعدة لهم،  اإلقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة
الفقرتان (رة والتدريب على العمل والرعاية الصحية بما في ذلك إقامة مالجئ إلعادة تأهيل الضحايا وتقديم النصيحة القانونية والمشو

  ).من المادة التاسعة ٣و ٢
تطلب االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص من الدول األطراف وضع إطار قانوني للتعرف على الضحايا وضمان    ٥

مفوضية الموصى بها الصادرة عن مبادئ التوجيهية انظر أيضًا المبادئ وال). ١٠المادة (مشارآة موظفين مدربين في هذه العملية 
  .٢األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبدأ التوجيهي 

  . ١٤، الفقرة المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمةانظر مثًال    ٦
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الموصى بها الصادرة عن في سياق االتجار باألشخاص، تشير المبادئ والمبادئ التوجيهية    ٧

 أو والوجهة العبور بلدان دخولهم قانونية عدم بسبب مقاضاتهم تتم أو التهمة لهم ُتوجه أواألشخاص المتاجر بهم ال يعتقلون : " إلى أّن
 تم آأشخاص تهملوضعي مباشرة نتيجة أصبح هذا ضلوعهم أن درجة إلى قانونية غير أنشطة في ضلوعهم بسبب أو بها، إقامتهم
وتوجيه االتحاد األوروبي بشأن ) ٢٦المادة (انظر أيضًا االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص ). ٧المبدأ " (بهم االتجار

وتنص الصكوك الدولية واإلقليمية الموجودة على عدم إنزال العقاب فيما يتعلق بضحايا االتجار ). ٨المادة (االتجار باألشخاص 
يطبق المبدأ أيضًا على ضحايا العمل الجبري الذين ربما لم يتعرضوا لالتجار على النحو المحدد  باألشخاص فقط، في حين ينبغي أن
  . في بروتوآول االتجار باألشخاص

بضمان حماية القصر مراعاة "بالقّصر من الدول األطراف أن تتعهد  الدولي االتجار بشأن األمريكية البلدان اتفاقيةمثًال، تطلب    ٨
، وتنص االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص على أنه، في حالة عدم التأآد من سن ))أ(١المادة " (ىلمصالحهم الفضل

الضحية ووجود أسباب تدفع إلى االعتقاد بأن الضحية طفل، ينبغي أن ُيفترض أن الضحية طفل وأن ُيمَنح تدابير حماية خاصة 
  )).٣(١٠ المادة(
االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص من الدول األطراف أن تنص في قوانينها على فترة تعاٍف على سبيل المثال، تطلب    ٩

  ).١٣المادة (يومًا  ٣٠وتفكير ال تقل عن 
 ١٢المادة (تدعو االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص إلى تقديم تدابير المساعدة والدعم على أساس توافقي ومستنير    ١٠
من الدول ) ١٩٨٩(وتقتضي اتفاقية حقوق الطفل . ٢١؛ انظر أيضًا توجيه االتحاد األوروبي بشأن االتجار باألشخاص، المادة ))٧(

األطراف أن تكفل تمّكن األطفال القادرين على بلورة آرائهم الشخصية من التعبير عنها بحرية، آما تكفل أخذ هذه اآلراء بعين االعتبار 
  ).١٢المادة (
؛ والمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها ٦٢انظر الدليل التشريعي لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الفقرة    ١١

  ).٦(١٢؛ واالتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص، المادة ٨الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبدأ 
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على ضرورة اتخاذ تدابير مالئمة لحماية جميع  ٢٠١٣فبراير  /وشدد اجتماع الخبراء الذي ُعقد في شباط . ١٣٠
الضحايا ومن ُيشتبه في أنهم ضحايا للعمل الجبري، سواء اتُّجر أم لم ُيّتجر بهم، وعلى الحاجة إلى تحسين عملية 

ير قوية لحماية الضحايا أن يؤثر تأثيرًا إيجابيًا والحظ أيضًا أن من شأن اتخاذ تداب. الكشف عن هوية الضحايا
  .على المقاضاة

  والممارسات الوطنيةن يانوالق

  الضحايا التعرف على
يشكل التعرف على الضحايا بدقة وفي الوقت المناسب شرطًا مسبقًا لحمايتهم؛ وال يمكنهم من دون  . ١٣١

استيفاء هذا الشرط أن يتحرروا من قيود االستغالل، أو يمكن أن ُيعاملوا آمجرمين ال آضحايا وأن ُيالحقوا 
وهناك عوامل . تبط بالعمل الجبريقضائيًا أو ُيرحَّلوا أو ُيسجنوا بسبب جرائم ارُتكبت آنتيجة لوضعهم المر

فمن المرجح مثًال أن يخفي أصحاب العمل العمال في أوضاع . آثيرة تجعل من الصعب التعرف على الضحايا
غير قانونية أو غير نظامية، وغالبًا ما يخشى الضحايا من انكشاف أمرهم وترحيلهم، وقد تكون أماآن العمل في 

وحتى بعد العثور على الضحايا والتأآد من استعدادهم للحديث، من الالزم . مناطق نائية أو مخفية عن األنظار
إجراء استقصاء دقيق لفهم وضعهم فهمًا تامًا ولتحديد ما إذا آانوا يعانون من اإلآراه أو اإلساءة بشكل مباشر أو 

  . غير مباشر

ير البيانات المتعلقة وتش. وتوحي البيانات العالمية بأّن معظم ضحايا العمل الجبري غير معروفين . ١٣٢
إلى أّنه لم يتم الكشف  ،الصادرة عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،باالتجار باألشخاص

إلى  ٢٠٠٧ضحية من ضحايا االتجار باألشخاص في جميع أنحاء العالم في الفترة من  ٤٣٠٠٠سوى عن 
. ١٢في العمل لم يمثلوا سوى حوالي ثلث هذا العدد ، وأّن ضحايا االتجار باألشخاص ألغراض االستغالل٢٠١٠

 ٢٠٫٩تقديرات منظمة العمل الدولية البالغة ب مقارنةال تمثل سوى جزء صغير  ومن الواضح أّن هذه النسبة
  . مليون ضحية من ضحايا العمل الجبري في العالم

الجهات الفاعلة أفراد وقد تكون جهات فاعلة متنوعة أول من يجري اتصاالت مع الضحايا، وتشمل هذه  . ١٣٣
. الشرطة ومفتشي العمل ونقابات العمال وموظفي الصحة وموظفي السفارات والمنظمات غير الحكومية

وتختلف مشارآة هذه الجهات الفاعلة باختالف البلدان في التعرف على الضحايا وإحالتهم بعد ذلك إلى خدمات 
في التعرف على الضحايا، وقد أنشأت بعض البلدان مثل ويمكن لمفتشية العمل أن تؤدي دورًا هامًا . الحماية

وبموجب القوانين . ١٣البرازيل وبيرو وإسبانيا مجموعات خاصة لتفتيش العمل من أجل مكافحة العمل الجبري
المتعلقة بالعمل سدادًا لدين في الهند وباآستان، يتحمل القضاة ولجان المراقبة في المقاطعات المسؤولية الرئيسية 

  .بشكل فعال إعادة تأهيلهمعن العاملين سدادًا لدين وضمان  للكشف

ويمكن أيضًا أن تستخَدم خطوط مباشرة آنقطة أولى مفيدة لالتصال، ويمكن أن يحيل مشغلو الخطوط  . ١٣٤
 ،وتوجد خطوط مباشرة في معظم البلدان المستعرضة ألغراض هذا التقرير. الضحايا إلى مقدمي المساعدة

غير أن العديد من الخطوط المباشرة ليست متاحة على مدار الساعة . ظمات غير حكوميةتشغلها الحكومة أو من
عالوة على ذلك، . ما يجعل استخدامها مستعصيًا على الضحايامومعظمها ال يقدم خدمة الترجمة الفورية، 

ال استفادة ما يحد من احتمماالتجار باألشخاص أو العنف من اإلناث،  العديد منها تحديدًا ضحايايستهدف 
  .الضحايا اآلخرين من هذه الخدمة

ويحتاج موظفو إنفاذ القانون، بمن فيهم مفتشو العمل ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم  . ١٣٥
من الجهات الفاعلة المعنية، إلى تدريب وإرشاد لتمكينهم من تقييم ما إذا آان عامل أو مجموعة من العمال في 

قام عدد من البلدان مثل بلجيكا والواليات المتحدة بوضع ونشر قوائم مؤشرات لمساعدة و. وضع العمل الجبري
وبمجرد التعرف على الضحايا، يجب إحالتهم إلى المنظمات . ١٤ موظفي الخط األمامي على إجراء هذا التقييم

                               
    .UNODC (2012): Global report on trafficking in persons, Vienna, p. 25: انظر   ١٢
  .٧ُيناقش دور مفتشي العمل الحقًا في الفصل    ١٣
فوزارة الواليات المتحدة لألمن القومي، . أو االتجار باألشخاص/المؤشرات عالمات تدل على احتمال وجود العمل الجبري و   ١٤

مثًال، وضعت مؤشرات لالتجار بالبشر على شكل قائمة مرجعية تتضمن أسئلة من قبيل ما إذا آان الشخص يحوز وثائق هويته 
قائه أو أسرته، أو اسُتقِدم لغرض معين وُأجِبر على العمل في وظيفة مختلفة، أو تعرض للتهديد وسفره، أو يمكنه أن يتصل بحرية بأصد

  .ووضعت منظمة العمل الدولية آراسة عن مؤشرات العمل الجبري ونشرتها. بالترحيل
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لضحايا إلى خدمات وأنشأت بعض البلدان آليات إحالة وطنية تسّهل وصول ا. محددة األهدافالتي تقدم مساعدة 
وُوضعت آليات اإلحالة الوطنية في . وطورت أوجه التعاون بين جهات فاعلة حكومية وغير حكومية ،الحماية

ففي البرازيل، ُتحال األسر واألفراد الذين . البداية في السياق األوروبي ثم ُأنشئت بعد ذلك في مناطق أخرى
لجبري، إلى مرآز اإلحالة إلى المساعدة االجتماعية المتخصصة، انُتِهكت حقوقهم، بما في ذلك من خالل العمل ا

وفي آرواتيا وجمهورية مولدوفا، تعتمد آليات اإلحالة . الذي يقدم مجموعة من الخدمات االجتماعية واإلعانات
صصات مؤلفة من موظفي إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية ومقدمي ختلوطنية على فرق متنقلة متعددة الا

وتشجع استراتيجية االتحاد األوروبي لمكافحة . الرعاية للمساعدة في التعرف على ضحايا االتجار باألشخاص
على وضع آليات إحالة عبر وطنية لتسهيل التعرف على الضحايا  ٢٠١٦-٢٠١٢االتجار باألشخاص للفترة 

  .وب شرق أوروباوقد ُجّربت هذه النظم في جن. وإحالتهم وتقديم المساعدة إليهم عبر الحدود

  تدابير المساعدة المباشرة
وُتحدَّد هذه التدابير في األغلب في . ال ُتدرج جميع البلدان تدابير الحماية الخاصة في قوانينها الوطنية . ١٣٦

وُتقدم المساعدة المباشرة . خطط أو برامج العمل الوطنية، وتشمل عمومًا األشخاص المعرفين آضحايا لالتجار
ثًال عن طريق السلطات العامة أو من خالل المنظمات غير الحكومية المدعومة باألموال بأساليب مختلفة، م

  .العامة أو التبرعات الخاصة

 تدابير المساعدة المباشرة المقدمة إلى الضحايا

 
   .توفر معظم البلدان التعليم لألطفال ضحايا االتجار ويقدم قليل منها هذه الخدمات إلى البالغين  *

  .قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية: المصدر

وتقدم غالبية البلدان المستعرضة ألغراض هذا التقرير المساعدة األساسية، مثل المأوى المؤقت والعالج  . ١٣٧
الطبي، ويقتضي العديد منها من موظفي إنفاذ القانون فيها أن يطلعوا الضحايا على حقوقهم والخيارات المتاحة 

نسبيًا مجموعة شاملة من خدمات المساعدة، بما فيها المشورة  ويقدم عدد قليل منها. الهم وواجباتهم بلغة يفهمونه
النفسية أو الخدمات المتصلة بالعمالة لضمان إعادة إدماج الضحايا على المدى الطويل، مثًال من خالل المساعدة 

قدَّم هذه الخدمات، فإنها ُتوجَّه أساسًا إلى وعندما ُت. أو العمالة أو التعليم أو التدريب المهني) نقدًا أو عينًا(المادية 
  .األطفال الضحايا
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لمدة ثالثة أشهر إلى العمال المحرَّرين  )الحد األدنى الرسمي لألجور(وفي البرازيل، ُتقدَّم إعانات البطالة  . ١٣٨
ن برنامج وم" بولسا إسكوال"من العمل الجبري، وُتتاح لهم االستفادة من مخطط تحويل النقود في إطار برنامج 

وفي ماتو غروسو، تساعد وزارة العمل الضحايا المغاثين أو المحتملين على إعادة إدماجهم . لمحو األمية
وفي دولة بوليفيا . اقتصاديًا من خالل تقديم التدريب المهني وإقامة شراآات مع أصحاب األعمال المحليين

الغواراني عقب تحريرهم من السخرة  ألفراد قبيلة المتعددة القوميات، ُتّتخذ تدابير لتوفير ظروف عيش مالئمة
وفي نيبال، . في المزارع النائية في منطقة تشاآو، بما في ذلك من خالل توزيع األراضي في بعض الحاالت

المحررين من إقامة  )عاملون سدادًا لدين(ُنظِّمت دورات تدريب مهني وبرامج ذات صلة لتمكين عمال الكامايا 
وفي الهند، يحق لكل ضحية من ضحايا العمل سدادًا لدين المحددة . غر وأنشطة مولدة للدخلمنشآت بالغة الص

في ) دوالرًا أمريكيًا ٣٦٣زهاء (روبية هندية  ٢٠٠٠٠هويتهم والمحررين تلقي منحة إلعادة التأهيل قيمتها 
  .ية وحكومات الوالياتإطار المخطط الذي ترعاه الحكومة المرآزية والذي تتقاسم تكاليفه الحكومة االتحاد

وعندما تستهدف تدابير المساعدة ضحايا االتجار باألشخاص، غالبًا ما تكون متاحة للنساء واألطفال  . ١٣٩
ورغم أن معظم اللوائح . نظرًا لحاجتهن الخاصة إلى الحمايةتمامًا ما يمكن أن يكون مناسبًا وهو فقط، ) الفتيات(

ضحايا ال تقتصر على النساء واألطفال، فإن عددًا قليًال جدًا من هذه الوطنية المتعلقة بتقديم المساعدة إلى ال
وغالبًا ما يحظى الفتيان أيضًا بفرص أقل من الفتيات للوصول إلى . الخدمات ُيقدَّم عمليًا إلى الرجال البالغين

وبما أن . نسيوال ُيقدَّم المأوى عمومًا سوى إلى ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الج. الخدمات المتخصصة
خدمات المساعدة األخرى ُتقدم في غالب األحيان من خالل هذا المأوى، فقد يترتب عن ذلك أثر ثانوي يقيد 

فقد أنشأت إسرائيل وهولندا . وهناك بعض االستثناءات. وصول ضحايا العمل الجبري اآلخرين إلى المساعدة
ضحايا االتجار، بينما تسمح أوآرانيا للرجال بالوصول  من وتايلند مثًال، مرافق إيواء منفصلة للرجال البالغين

وتقدم بلدان أخرى، بما فيها أرمينيا وآرواتيا . إلى بعض الخدمات المقدمة إلى النساء من خالل المأوى
ضحايا االتجار، ولكن  من والجمهورية التشيكية والدانمرك وليتوانيا ورومانيا سكنًا مخصصًا للذآور البالغين

  .نفس المجموعة من تدابير المساعدة المقدمة إلى النساء في المأوى دون تقديم

  تدابير األمن والخصوصية
توجد في حوالي نصف البلدان المستعرضة برامج أو تدابير أخرى لحماية الشهود تهدف أساسًا إلى حماية  . ١٤٠

، ولكن جميعها الحماية الثالثةويقدم بعضها أنواع . الهوية الشخصية لضحايا االتجار وضمان سالمتهم البدنية
وتمثل حماية الهوية أآثر التدابير . عددًا قليًال منها يشمل صراحة ضحايا العمل الجبري غير المتاجر بهم

وتطبق بعض البلدان مثل بلغاريا وقبرص وإستونيا والفلبين قوانين تنص على . شيوعًا، تليها الحماية البدنية
غير أن األدلة توحي بأن قلة قليلة من الضحايا تستخدم فعًال . ة ضحايا االتجاروضع برامج لحماية الشهود لفائد

هذه البرامج على أرض الواقع، وأن العديد من الضحايا ال ُيزودون بمعلومات آافية عن حقهم في االستفادة من 
  .آليات األمن والسالمة

وتعفي . ا والشهود خالل المحاآماتومن األهمية بمكان اتخاذ تدابير حماية خاصة لضمان سالمة الضحاي . ١٤١
وتسمح بلدان . بعض البلدان، مثل بورآينا فاسو وتايلند، الضحايا من ضرورة المثول أمام المحكمة شخصيًا

). ماليزيا وسلوفينيا(، أو حتى بالشهادة الخطية )منها أذربيجان وإسرائيل(أخرى بالشهادة عن طريق الفيديو 
باألشخاص في بلدان أخرى، مثل أيرلندا وآينيا وتايلند، إفشاء المعلومات التي قد  م قوانين مكافحة االتجاروتجّر

وتمثل الجلسات المغلقة خيارًا آخر لحماية الضحايا، وهي متاحة مثًال في . تكشف عن هوية ضحية من الضحايا
  . أيرلندا وفيتنام

ويشمل برنامج حماية . لهم إّال نادرًار ية رغم أنها ال توفوقد يحتاج أفراد أسر الضحايا أيضًا إلى الحما . ١٤٢
الشهود في البرتغال آل شخص معرض للخطر ويشمل بالتالي األقارب وأشخاصًا آخرين على اتصال وثيق 

وغالبًا ما تتاح للضحايا والشهود تدابير األمن والسالمة قبل المحاآمة وخاللها فقط وال تتاح لهم بعد . بالشهود
، ال ينص القانون على توفير الحماية في فترة ما بعد ففي النمسا وتايلند مثًال. تالمحاآمة سوى في بعض الحاال

  . المحاآمة فحسب، بل أيضًا بعد عودة الضحايا إلى بلدان إقامتهم
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  الجرائم المتصلة بالوضع  وعدم المعاقبة على عدم المقاضاة
جرائم  لىَحقوا قضائيًا أو يعاَقبوا عينبغي أّال ُيحتجز ضحايا العمل الجبري واالتجار باألشخاص أو يال . ١٤٣

الضحايا على التعاون مع سلطات يشجع واإلعفاء من المقاضاة . ١٥ناتجة عن إيذائهم أو ذات صلة مباشرة بذلك
معظم الدول بمبدأ في وتعترف النظم القانونية . إنفاذ القانون، ومن ثم المساهمة في مقاضاة الجناة بشكل فعال

. ألفراد بموجبه أن يؤآدوا، دفاعًا عن أنفسهم، أنهم ُأرغموا على ارتكاب الجريمة المعنيةالذي يمكن ل" اإلآراه"
وال يمكن أن يمنع دفاع يستند إلى اإلآراه المقاضاة في المرحلة االبتدائية، ولكن يمكن أن يفضي إلى إخالء 

جود هذه األحكام، فإنها ال وعند و. وتطبق بعض البلدان أحكام عدم تجريم محددة. السبيل أو تخفيف العقوبة
وتبقى ممارسة الدول بعيدة آل البعد . ُتطبَّق في الغالب سوى على جرائم الهجرة التي يرتكبها ضحايا االتجار

الذي تنص عليه االتفاقية األوروبية لمكافحة  ،حكم عدم المعاقبة يسريعن االتساق، حتى في أوروبا حيث 
  .االتجار باألشخاص

. لعمل الجبري على مجموعة واسعة من الجرائم التي يرتكبها الضحايا ال إراديًاويمكن أن ينطوي ا . ١٤٤
وباإلضافة إلى جرائم الهجرة، مثل الدخول أو اإلقامة أو العمل بشكل غير نظامي، يمكن أن تشمل هذه الجرائم 

، وتهريب )مةعندما تكون هذه األنشطة مجرَّ(أيضًا اإلدالء ببيانات خاطئة والسرقة والدعارة أو التسول 
واعترافًا بذلك، اعتمدت بعض البلدان في إطار . المخدرات وحصدها، وغير ذلك من األنشطة غير القانونية

بيساو وليبيريا ونيجيريا وبولندا  - قوانينها المتعلقة باالتجار باألشخاص، بما فيها األرجنتين وأذربيجان وغينيا
. بالجرائم التي يرتكبها األشخاص المتاجر بهم وال ُيعاقبون عليها حصريةوالواليات المتحدة، قائمة مفتوحة غير 

، في ٢٠٠٣من قانون إنفاذ وإدارة قوانين حظر االتجار باألشخاص،  ٣٧فعلى سبيل المثال، تنص المادة 
 تبرر الظروف ذلك، ال ُيحتجز األشخاص المتاجر بهم أو ُيسجنون أو ُيالحقون قضائيًا"نيجيريا، على أنه عندما 

عن الجرائم المتصلة بكونهم ضحايا االتجار، بما في ذلك عدم حيازتهم وثائق صالحة للسفر أو اإلقامة أو 
  ".الستخدامهم وثائق سفر أو غيرها من الوثائق المزورة

  توفير حماية خاصة لألطفال
. ربع مجموع ضحايا العمل الجبري ويحتاجون إلى تدابير حماية خاصةعامًا  ١٨يمثل األطفال دون سن  . ١٤٥

الخاصة باألطفال ومصالحهم  االستضعافويجب أن تراعي جميع التدابير الموجزة في هذا الفصل أوجه 
وينبغي أن تتضمن آليات اإلحالة الوطنية وغيرها من المبادئ التوجيهية ذات الصلة أحكامًا بشأن . الفضلى
، في ترينيداد وتوباغو، ٢٠١١فعلى سبيل المثال، يقتضي قانون االتجار باألشخاص، . مراعي لألطفالالسلوك ال

وتتشاور مع " مصلحة الطفل الفضلى"من وحدة مكافحة االتجار باألشخاص أن تستند في تقديم المساعدة إلى 
قديم رعاية طبية نفسية وبدنية محددة السلطة المعنية باألطفال لتوفير تدابير حماية خاصة باألطفال، بما في ذلك ت

وفي بلدان أخرى، تشمل األحكام الخاصة باألطفال إجراء أدنى ما يمكن ). ٤٤المادة (حسب احتياجات األطفال 
  .م تقنيات مراعية للطفل إلجراء المقابالت وتعيين وصي عند االقتضاءامن المقابالت واستخد

وفي . توجد شكوك بشأن سنه وال توجد وثائق تثبت هويتهومن الحاسم افتراض أّن الطفل قاصر عندما  . ١٤٦
وعندما تكون بعض تدابير . هذه الحاالت، يمكن أن تستخدم الدول تقييمات نفسية أو تطورية لتقدير عمر الطفل

الحماية، مثل حق البقاء في البلد، متاحة لألطفال الضحايا فقط، فإن التقديرات غير الدقيقة قد تنتهك حق الطفل 
واعترافًا بصعوبة تقدير عمر األطفال بشكل دقيق، تقبل بعض البلدان مثل فنلندا . االستفادة من هذه التدابيرفي 

 .والواليات المتحدة التقدير األدنى عندما تقدم إجراءات تحديد السن مجموعة من األعمار الممكنة

 ،ضحايا العمل الجبري من ويحق لألطفال الحصول على مساعدة تضاهي المساعدة التي تقدم للبالغين . ١٤٧
فعلى سبيل المثال، توفر مرافق إيواء خاصة باألطفال في إندونيسيا . رغم ضرورة تكييفها حسب احتياجاتهم

 ،ومن الممكن أن يتيح المأوى أيضًا فرص حصول األطفال الضحايا على التعليم المؤقت. والسنغال وهولندا
وفي بلدان أخرى، ومنها بلغاريا والدانمرك، يمكن أن يلتحق هؤالء األطفال . مثلما هو الحال في زامبيا

  . بالمدارس المحلية

   

                               
ة األمن و   بالبشر االتجار بمكافحة المعني والمنسق الخاص الممثلفي هذا الصدد، شدد    ١٥ ى أّن     التابع لمنظم ا، عل اون في أوروب التع

ل            ة، ب م من اإلدان وفير الحصانة له ى ت م ينبغي أّال يقتصر عل نطاق تطبيق األحكام التي تنص على عدم معاقبة األشخاص المتاجر به
  :انظر. ينبغي أن يشمل أيضًا الحصانة من المقاضاة واالحتجاز

OSCE (2013): Policy and legislative recommendations towards the effective implementation of the non-
punishment provision with regard to victims of trafficking (SEC.GAL/73/13). 



 الحمايــة

35 ILC.103/IV/1  

ومن الالزم توفير ضمانات خاصة لألطفال المهاجرين ضحايا العمل الجبري، ال سيما إذا لم يكونوا  . ١٤٨
، تمنح فعليًا تراخيص اإلقامة لجميع األطفال طاليا مثًالفإي. أو آانوا في وضع الهجرة غير النظامية/مصحوبين و

ويمكن أن تعني مراعاة مصالح الطفل الفضلى وأفضلياته إعادة تأهيل األطفال . عامًا ١٨الضحايا إلى أن يبلغوا 
ففي السويد على . ضحايا االتجار في بلدان المقصد إذا آان الوضع في أوطانهم مثًال ساهم في تعرضهم لالتجار

سبيل المثال، تحقِّق الخدمات االجتماعية في ما إذا آان ينبغي جمع شمل األطفال غير المصحوبين مع ذويهم أو 
  . إبقاؤهم مع أوصياء قانونيين في السويد

وفي حالة إعادة األطفال الضحايا إلى بلدان إقامتهم، يكتسي التعاون عبر الحدود أهمية خاصة لضمان  . ١٤٩
لة على ذلك في التعاون الذي تقيمه اإلمارات العربية المتحدة وقطر مع بنغالديش ويتجلى أحد األمث. رفاههم

. وباآستان وموريتانيا والسودان إلعادة الصبيان المتاجر بهم بغرض استخدامهم في سباق الهجن إلى أوطانهم
اية المجتمعية بنجاٍح، ورصدت لجان الرع ومّكن تقييم فرادى الحاالت من إعادة دمج الصبيان في مجتمعاتهم

  . ١٦توفر بيئة اجتماعية داعمة

  تقديم رعاية خاصة إلى العمال المهاجرين
إما دوليًا أو داخل بلدانهم قبل أن يتعرضوا  قد هاجروا قرابة نصف مجموع ضحايا العمل الجبري آان . ١٥٠

خاصة ويواجه العمال المهاجرون صعوبات خاصة في الوصول إلى العدالة وخدمات الضحايا، . لالستغالل
ن على تأشيرات إقامة يشمل ذلك أيضًا الحاصلي أولئك الذين يوجدون في وضع الهجرة غير النظامية، ولكن

قد يتعذر على المهاجرين الداخليين الوصول إلى الخدمات االجتماعية إذا آانت األهلية تتوقف على آما . مؤقتة
  . إقامتهم في مكان المنشأ

 المهاجرين من الضحايا  ىأحكام الحماية الخاصة المقدمة إل

 
  .قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية: المصدر

   

                               
  .ILO: Tricked and trapped: Human trafficking in the Middle East, Geneva, 2013, p. 114:  انظر   ١٦
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نصف البلدان المستعَرضة ألغراض هذا التقرير تراخيص إقامة مؤقتة أو طويلة األجل حتى قرابة ويمنح  . ١٥١
وشيلي تشمل األمثلة بورآينا فاسو (يتسنى لضحايا االتجار وضحايا العمل الجبري بدرجة أقل البقاء في البلد 

غير أّن قلة . وُيسمح للضحايا في بلدان قليلة معظمها في االتحاد األوروبي بفترات للتعافي والتفكير). وليسوتو
تمنح الضحايا األجانب إذنًا بالعمل وتمكنهم بذلك من  ،منها النمسا وآوستاريكا وآينيا والبرتغال ،قليلة من البلدان

التي ُتمنح لضحايا االتجار في الواليات المتحدة " T"الحية التأشيرة وتمتد ص. اإلسهام في تعافيهم االقتصادي
  . ألربع سنوات يمكن خاللها أيضًا أن يعمل حاملو هذه التأشيرة بشكل قانوني في البلد

ورغم أّن تقديم . بيد أّن قوانين أغلبية ساحقة من البلدان تنص على إعادة الضحايا األجانب إلى أوطانهم . ١٥٢
أن يكون جزءًا ال يتجزأ من تدابير حماية الضحايا، فإّن من األمثل أن  يمكنعادة إلى الوطن المساعدة في اإل
. لعودة إلى الوطنا من ولكن، من الصعب تحديد التطوع عندما ال يتاح للضحية أّي بديل حقيقي. يكون طوعيًا
تجار على أّن من الالزم، قبل المتعلق باال ١٢/٢٠١١من القانون رقم ) ١(٢٨بيساو، تنص المادة  - ففي غينيا

وفي . إعادة الضحية إلى الوطن، التأآد من سالمتها وآذلك من عدم وجود أي خطر يعرضها لالتجار من جديد
من السلطات أن تولي االعتبار الواجب لوجود  ٢٠٠٨زامبيا، يقتضي قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام 

وغالبًا ما ال تتاح إعانة الهجرة . بلد المنشأ  قبل إمكانية إعادتهم ترتيبات مناسبة لرعاية األطفال الضحايا في
سوى لألشخاص المعروفين أنهم من ضحايا االتجار رغم وجود حالة استثنائية في إيطاليا التي تقدم هذه اإلعانة 

  .المتعلق بالهجرة ٢٨٦/١٩٩٨من المرسوم التشريعي رقم  ١٨إلى جميع ضحايا االستغالل بموجب المادة 

وتمنح . وتشترط أغلبية البلدان تعاون الضحايا مع سلطات إنفاذ القانون مقابل منحهم تراخيص اإلقامة . ١٥٣
بعض البلدان أيضًا، مثل آندا وآرواتيا وإسرائيل والبرتغال هذه التراخيص استنادًا إلى ظروف الضحايا 

  . الشخصية أو استضعافهم أو سالمتهم أو إلى اعتبارات أخرى

أيضًا تدابير إضافية لحماية ومساعدة المواطنين  دان منشأ الضحايا أو بلدان إقامتهم االعتياديةوقد تتخذ بل . ١٥٤
وتمنح بلدان مثل األرجنتين وآرواتيا وإندونيسيا . أو المقيمين الذين يوجدون في وضع العمل الجبري في الخارج

وقد تشمل الخدمات المقدمة تقديم . خارجوقطر هذه الحماية لمواطنيها الذين أصبحوا ضحايا العمل الجبري في ال
المعلومات والمساعدة من أجل اإلعادة إلى الوطن أو إسداء المشورة القانونية بشأن استعادة األجور غير 

  . المدفوعة أو توفير تدابير المساعدة المباشرة، بما في ذلك المأوى

  التشاور مع الضحايا والالمشروطية
الضحية التشاور مع ضحايا العمل الجبري بشأن احتياجاتهم إلى الحماية يقتضي اتباع نهج يتمحور حول  . ١٥٥

مع إيالء الضحايا المهاجرين اهتمامًا خاصًا عند  ،وينطبق هذا بالتساوي على البالغين واألطفال. وأفضلياتهم
  .  إجراء تقييم للخيارات المتاحة لهم للحصول على إعانة الهجرة

ضد  المأوىفيها النساء واألطفال ضحايا االتجار إلى االنتقال إلى بيد أّن هناك حاالت آثيرة تضطر  . ١٥٦
وقد يحتفظ الموظفون في المأوى في . وفي بعض الحاالت ال يمكنهم المغادرة دون إذن أو مراقبة إرادتهم الحرة،

شأن من توجيه االتحاد األوروبي ب) ٥(١١وتقتضي المادة . بعض الحاالت بوثائق هوية الضحايا ألسباب أمنية
من ) ٤(٢٨وتنص المادة . "على أساس توافقي ومستنير"االتجار باألشخاص أن تقدم خدمات المساعدة والدعم 

بيساو على التشاور مع الضحايا فيما يتعلق بجمع شمل األسرة  -  بشأن االتجار في غينيا ١٢/٢٠١١القانون رقم 
اب التعرف على الضحايا وحماية الضحايا المتعلق بأسب ٢٠١٢واإلعادة إلى الوطن، بينما يقر مرسوم عام 

  . وأقاربهم في فيتنام بحق الضحايا في رفض تدابير الحماية

. وتعترف بلدان عديدة بوجوب التشاور مع األطفال الضحايا بشأن احتياجاتهم إلى الحماية وأفضلياتهم . ١٥٧
البالغين من "آة األطفال على مشار ٢٠٠٥لعام  ٣٨من قانون األطفال رقم  ٢ففي جنوب أفريقيا، ينص الفصل 

ولكي تكون هذه المشارآة فعالة، يحتاج ). ١٠المادة (في جميع القرارات التي تمسهم " العمر والنضج ما يكفي
وفي بلغاريا مثًال، ينص قانون حماية الطفل على حق . األطفال إلى معلومات مناسبة يسهل الوصول إليها

األخصائيون  ، ويتولى إنفاذ ذلك عمليًا)١٣ادة الم(معهم األطفال في تزويدهم بالمعلومات والتشاور 
االجتماعيون الذين يعملون في وحدات حماية الطفل التابعة لوآالة تقديم المساعدة االجتماعية ويطلعون األطفال 

  . على حقوقهم وإمكانيات حصولهم على الدعم والحماية

ون في التعاون مع السلطات أو أنهم ويعترف نهج متمحور حول الضحية بأن الضحايا قد ال يرغب . ١٥٨
وتعترف الدول أآثر فأآثر بحق الضحايا في الحماية بصرف النظر . تعرضوا لصدمات شديدة تمنعهم من ذلك

ويقتضي توجيه االتحاد األوروبي بشأن االتجار باألشخاص من الدول األعضاء أن تتخذ . عن هذا التعاون
والدعم إلى الضحايا دون اشتراط استعدادهم للتعاون في التحقيق الجنائي  التدابير الالزمة لضمان تقديم المساعدة
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ففي قبرص مثًال، يتمتع ضحايا االتجار المحددة هويتهم بعدد من )). ٣(١١المادة (أو المقاضاة أو المحاآمة 
ير ، سواء آانوا مستعدين أو غ)مثًال الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة(الحقوق في الحماية 

 . مستعدين لإلدالء بشهادتهم خالل اإلجراءات الجنائية أو للتعاون مع السلطات القضائية

  المتاحة فرصالثغرات التنفيذ و: اتاستنتاج
انتشال الضحايا من االستغالل وتمكينهم من التعافي من اآلثار المادية والنفسية هو الهدف من الحماية  . ١٥٩
منع معاودة إيذاء الضحايا وتشجيعهم على التعاون في الحماية أيضًا  يدوتف. تجة عن إخضاعهم للعمل الجبريالنا

ورغم مواطن الضعف . ويجب أن تبدأ الحماية بالتعرف على الضحايا في الوقت المناسب وبدقة. مع السلطات
، خاصة من خالل ُنُهج أصحاب المصلحة الضحاياالمستمرة، تبذل حاليًا جهود لتحسين عمليات التعرف على 

وتوجد في معظم البلدان تدابير . ويحتاج دور مفتشي العمل في هذه الجهود إلى مزيد من التعزيز. المتعددين
الحتياجات الفورية على الحاجة إلى التدريب ل تعطي األولويةالمساعدة المباشرة للضحايا غير أنها غالبًا ما 

ولئن آان توفير الحماية على المدى القصير أمرًا حاسمًا لرفاهية الضحايا، فإّن . لوالعمل على المدى الطوي
اتخاذ تدابير للتعافي على المدى الطويل وحده يمكن أن يمنع معاودة إيذاء الضحايا ويمّكنهم من بناء حياتهم من 

  . جديد

رآتهم في اإلجراءات ومن الحاسم اتخاذ تدابير مناسبة تضمن أمن الضحايا وخصوصيتهم وتشجع مشا . ١٦٠
وتعترف بعض . القانونية المتخذة ضد مستغليهم، ومن ثم تزيد من عدد المالحقات القضائية التي تكلل بالنجاح

البلدان بضرورة أن تمتد هذه التدابير إلى ما بعد فترة إجراءات المحكمة وأن تشمل أيضًا الشهود وأفراد أسرة 
لمعاقبة وسيلة هامة أخرى لتشجيع الضحايا على التعاون وينبغي أن وتمثل األحكام القاضية بعدم ا. الضحية

وعلى صعيد الممارسة، غالبًا ما تقتصر هذه األحكام في الوقت الراهن على جرائم الهجرة . تكون شاملة النطاق
  . واألشخاص المعرفين على أنهم ضحايا لالتجار وال تطبق على ضحايا العمل الجبري

دول األعضاء وممارساتها فيما يتعلق باتخاذ تدابير خاصة بشأن األطفال الضحايا، ولقد تحسنت قوانين ال . ١٦١
وفي المقابل، توجد ثغرات آبيرة في . ولكن هذه التدابير ما زالت تحتاج إلى التطبيق على نحو أآثر اتساقًا

اعد الضحايا الراغبين بلدان قليلة تنظيم وضع الهجرة وتس إذ تعرضاألحكام المتعلقة بحماية العمال المهاجرين، 
ويقتضي نهج قائم على حقوق اإلنسان ومتمحور . في البقاء في بلدان مقصدهم على الوصول إلى سوق العمل

حول الضحية تطبيقًا أآثر اتساقًا، بما في ذلك التشاور مع الضحايا وتزويدهم بالمعلومات لكي يتمكنوا من اتخاذ 
  .ون اتخاذهاقرارات مستنيرة بشأن اإلجراءات التي يود

وبينما يتمتع . وال يتمتع جميع ضحايا العمل الجبري بفرص متساوية في االستفادة من تدابير الحماية . ١٦٢
ضحايا االتجار المحددة هويتهم بحق قانوني في الحماية في العديد من البلدان، فإّن هذا ليس بالضرورة حال 

تجار ألغراض االستغالل في العمل، من الرجال عالوة على ذلك، فإّن ضحايا اال. جميع ضحايا العمل الجبري
ولئن آان من الضروري أن تختلف . وبدرجة أقل الصبيان، يواجهون أيضًا صعوبة في الحصول على الحماية

استجابات الحماية حسب االحتياجات واألولويات الخاصة لمختلف أنواع الضحايا، فإّن من المهم عند آسر حلقة 
  .  الضحايا في الحماية والمساعدةاإليذاء، ضمان حق جميع 

ومن شأن اعتماد صك جديد تعزيز حماية جميع ضحايا العمل الجبري عن طريق وضع معايير  . ١٦٣
ج متمحورة حول ومن شأن ذلك أيضًا تقديم إرشادات خاصة بشأن اتباع نُه. وإرشادات خاصة بشأن هذه القضية

ويل، بما في ذلك من خالل التدريب المهني والوصول لتعافي على المدى الطلالضحية تلبي احتياجات الضحايا 
 . إلى فرص العمل وغيرها من التدابير القائمة على سوق العمل
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  ٦الفصل 

  التعويض والوصول إلى العدالة

  اإلطار القانوني الدولي
هذا التقرير إلى ما ُيدفع للشخص لتعويضه عن إصابة أو خسارة أو ضرر لحق في التعويض  تعبير يشير . ١٦٤

مثل التكاليف الطبية واألجور غير المدفوعة (األضرار المادية  على السواءويشمل . ١به بسبب العمل الجبري
. ٢)عاطفيمثل األلم والكرب ال(واألضرار المعنوية ) والرسوم القانونية وفقدان اإليرادات وإمكانيات الكسب

إلى قدرة األشخاص على التماس سبيل من سبل االنتصاف والحصول عليه  الوصول إلى العدالة تعبير ويشير
  .من خالل المؤسسات القانونية الرسمية أو غير الرسمية وطبقًا لمعايير حقوق اإلنسان

ويمكن . اودة إيذائهمويمكن أن يكون التعويض أداة هامة إلعادة تأهيل الضحايا وتعافيهم التام ومنع مع . ١٦٥
ومع ذلك، ال يتلقى في الواقع تعويضًا . أيضًا أن يؤدي أمر الجناة بدفع التعويض وظائف وقائية وعقابية هامة

 .بحكم القانون أو بحكم الواقع من آليات العدالة مناسبًا سوى عدد قليل من ضحايا العمل الجبري بسبب استبعادهم
غير القانونية دون وصول الضحايا إلى سبل االنتصاف، ويجب فهم ذلك وتحول مختلف العقبات القانونية و

  . وتصحيحه

وتعترف صكوك دولية عديدة بحق ضحايا حقوق اإلنسان في الوصول إلى سبيل انتصاف فعال، وتشمل  . ١٦٦
، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية )١٠و ٨المادتان (هذه الصكوك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

، )٨٣المادة (ية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ل، واالتفاقية الدو))٣(٢المادة (ياسية والس
، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي )٦المادة (واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 

ويؤآد إعالن المبادئ . ان أحكامًا مماثلةوتتضمن معاهدات إقليمية عديدة لحقوق اإلنس). ١٣المادة (اإلعاقة 
أّن من حق الضحايا استرداد حقوقهم من المسؤولين ) ١٣- ٤الفقرات (األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة 

 وغير وعادلة عاجلة إجراءات خالل من صافتناال على الحصولعن الضرر والوصول إلى آليات العدالة و
لتدابير الخاصة لتسهيل الوصول إلى العدالة توفير المعلومات والمساعدة للضحايا وتشمل ا .المنال وسهلة مكلفة

 في وأخذها قلقهم وأوجه الضحايا نظر وجهات لعرض الفرصة إتاحةفي جميع مراحل اإلجراءات القانونية، و
إنشاء آليات وتشمل تدابير مقترحة أخرى . ة ذات الصلةالقضائي اإلجراءات من المناسبة المراحل في االعتبار

  .٣غير رسمية لتسوية المنازعات وصناديق وطنية لتعويض الضحايا في حالة عدم قدرة الجاني على الدفع

                               
على التعويض آسبيل لالنتصاف، فإنه يعترف بأهمية سبل االنتصاف األخرى، بما فيها رد الحق رغم أّن هذا الفصل يرآز تحديدًا    ١

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاآات فعلى سبيل المثال، تشير . ورد االعتبار
المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في (" طيرة للقانون الدولي اإلنسانيالجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاآات الخ

إلى رد الحق والتعويض ورد االعتبار والرضا وضمانات عدم  ٢٠٠٥التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام ") االنتصاف والجبر
  .٥وُيناقش رد االعتبار آسبيل لالنتصاف في الفصل . التكرار آسبل لالنتصاف

، مجاالت عديدة لألضرار التي ينبغي تقديم المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبرمن  ٢٠يصف المبدأ    ٢
) ج(الفرص المفقودة، بما فيها فرص العمل والتعليم واإلعانات االجتماعية؛ ) ب(الضرر المادي أو النفسي؛ ) أ: (تعويض عنها

التكاليف الالزمة للمساعدة ) و(الضرر المعنوي؛ ) ه(رادات، بما في ذلك فقدان إمكانيات الكسب؛ األضرار المادية وفقدان اإلي
  .القانونية أو مساعدة الخبراء، واألدوية والخدمات الطبية، والخدمات النفسية واالجتماعية

يحق للضحايا اتباعها بموجب القانون سبل االنتصاف التي  المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبرتصف    ٣
 وفوري؛ وفعال مناسب نحو على ضرر من بالضحية لحق ما جبر وفعال؛ متساو نحو على العدالة إلى الوصول: الدولي، وهي

  ). ١١المبدأ ( الضرر جبر وآليات باالنتهاآات المتعلقة الصلة ذات المعلومات إلى الوصول
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وال تشير اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وال بروتوآول االتجار باألشخاص  . ١٦٧
األطراف أن توفر سبًال للحصول على إلى حق االنتصاف رغم أّن الصكين آليهما يقتضيان من الدول 

وتقتضي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وضع إجراءات مالئمة لتوفير . التعويض
، في حين يقتضي بروتوآول االتجار باألشخاص أن ))٢(٢٥المادة (سبل الحصول على التعويض ورد الحق 

وتربط اتفاقية )). ٦(٦المادة (صول على التعويض بموجب القانون الداخلي الح" إمكانية"تتاح لضحايا االتجار 
األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أيضًا بين المصادرة والتعويض، طالبة من الدول األطراف 

 ضحاياال لتعويض تلتمسها طرف دولةأّي  إلى المصادرة الجرائم عائدات ردأن تنظر على سبيل األولوية في 
بدًال من ذلك على  بل يرآزانوال ينص أيٌّ من هذين الصكين على حق أساسي في التعويض، )). ٢(١٤المادة (

غير أن واجب الدول في توفير سبل انتصاف فعالة ومناسبة . ٤إنشاء آليات قانونية للحصول على التعويض
  .٥ ف الصكوك السياسيةلضحايا االتجار حظي باعتراف العديد من الهيئات الدولية ومختل

أّي حكم صريح بشأن الوصول إلى العدالة واالنتصاف الفعال،  ٢٩وبينما ال تتضمن االتفاقية رقم  . ١٦٨
أن على الدول أن تضمن قدرة ضحايا العمل الجبري على تقديم  الدولية العمل منظمة خبراء لجنةالحظت 

ة وحصولهم على تعويض عن الضرر الذي لحق الشكاوى إلى السلطات المختصة، وإمكانية وصولهم إلى العدال
، أن تتخذ تدابير لضمان تمتع الضحايا تمتعًا ٢٩وطلبت إلى الحكومات، في تعليقاتها بموجب االتفاقية رقم . ٦بهم

آامًال بجميع حقوقهم أمام السلطات الوطنية وحصولهم على تعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت 
يض، التي قد تنطوي على إجراءات مدنية غير أن لجنة الخبراء الحظت أن إجراءات الحصول على التعو. بهم

  .٧ في الممارسة العملية "ليست دائمًا سهلة على الضحايا"إلى جانب اإلجراءات الجنائية، 

فعلى سبيل المثال، تهدف . وتتضمن صكوك أخرى لمنظمة العمل الدولية أحكامًا ذات صلة بالتعويض . ١٦٩
إلى ضمان تمتع العمال المهاجرين بالمساواة في  ،معايير حماية العمال المهاجرين وتوجيه سياسة الهجرة

وقدرتهم على تقديم  ،المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق باألجور واإلجراءات القانونية وغيرها من المسائل
، من )١٨٩رقم ( ٢٠١١وتقتضي اتفاقية العمال المنزليين، . ٨الشكاوى إلى هيئة مختصة فيما يتعلق بالمنازعات

الوصول الفعال إلى المحاآم بجميع أنواعها أو غيرها من آليات تسوية  لجميع العمال المنزليين الدول أن تضمن
 آليات"ويجب على الدول أيضًا أن تنشئ ". عمومًا للعمال المتاحة تلك عن مؤاتاة تقل ال ظروف في"المنازعات 

للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية " االمتثال ضمان بهدف الشكاوى، لتقديم إليها الوصول ويسهل فعالة ووسائل
وتقترح التوصية المصاحبة لها تدابير لضمان حصول العمال المنزليين ). ١٧و ١٦المادتان (العمال المنزليين 

  .٩على المعلومات بشأن آليات تقديم الشكاوى وسبل االنتصاف القانونية
ير وصول الضحايا إلى العدالة، على الحاجة إلى تيس ٢٠١٣فبراير  /وشدد اجتماع الخبراء في شباط . ١٧٠

ودعا الحكومات إلى بحث جدوى مختلف آليات . بوسائل منها إجراءات قانونية وإدارية مبسَّطة، عند االقتضاء

                               
من الدول األطراف أن تنص ) ١٥من المادة  ٤و ٣الفقرتان (في المقابل، تقتضي االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص    ٤

 لضمان "في قوانينها الداخلية على حق الضحايا في الحصول على تعويض من الجناة وأن تعتمد تدابير تشريعية أو غير تشريعية 
االتفاقية األوروبية المتعلقة بتعويض انظر أيضًا . ، بوسائل منها إمكانية إنشاء صندوق خاص)مضاف التشديد" (تعويض الضحايا

  ).١٩٨٣(، الصادرة عن مجلس أوروبا ضحايا جرائم العنف
والمبدأ  ١٧و ١٦المبدآن ( اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مفوضية عن الصادرة بها الموصى التوجيهية والمبادئ المبادئانظر مثًال    ٥

 ٢٢٩، الصفحة )٢٠١٠(والتعليق على المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق اإلنسان واالتجار بالبشر ) ٩التوجيهي 
، اعتمد مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قرارًا بشأن وصول األشخاص المتاجر بهم إلى ٢٠١٢وفي عام . ٥٩٣-٥٩١والحواشي 

 بشأن التوجيهية المبادئوتناقش . (A/HRC/RES/20/1)قهم في انتصاف فعال عن انتهاآات حقوق اإلنسان سبل انتصاف فعالة وح
الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الجوانب اإلجرائية والموضوعية للوصول  اإلنسان وحقوق التجارية األعمال

  ).٣١- ٢٥المبادئ (باألعمال  إلى سبل االنتصاف عن انتهاآات حقوق اإلنسان المتعلقة
، بشأن التدابير المتخذة لتمكين العمال ٢٠١٣لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة،  - انظر مثًال، نيبال    ٦

لمعنية بتطبيق لجنة الخبراء ا - المهاجرين من الوصول إلى العدالة وإلى غير ذلك من مخططات تقديم الشكاوى والتعويض؛ موريتانيا 
لجنة الخبراء  - ، بشأن آليات تعويض الضحايا عن األضرار الشخصية والمادية؛ األرجنتين ٢٠١٣االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 

، بشأن التدابير المتخذة لتقديم المساعدة القانونية إلى الضحايا لكي يستطيعوا ٢٠١٢المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
  .ات حقوقهم والحصول على تعويض عن األضرار المادية والعامةإثب
  .٣٢٤، الفقرة ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام    ٧
 ١٩٧٥، )أحكام تكميلية(؛ اتفاقية العمال المهاجرين )د(و) أ)(١(٦، المادة )٩٧رقم ( ١٩٤٩، )مراجعة(اتفاقية العمال المهاجرين    ٨
  ).٢(و) ١(٣٤و) ٤(و) ٣( ٨، الفقرات )١٥١رقم ( ١٩٧٥؛ توصية العمال المهاجرين، )٢(و) ١(٩، المادة )١٤٣رقم (
  ).و)(١(٢١، الفقرة )٢٠١رقم ( ٢٠١١توصية العمال المنزليين،    ٩
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وأضاف . التعويض مثل إنشاء صندوق حكومي أو تعزيز األحكام القاضية بالحصول على التعويض من الجناة
غالبًا مهملة في حين ينبغي أن تكون جزءًا من نهج "أخرات األجور آانت أن األحكام المتعلقة بالعمل مثل دفع مت

  ".شامل ومنتظم لحماية الضحايا

  والممارسات الوطنيةن يانوالق

  آليات التعويض
ُحدِّدت خيارات قضائية وإدارية مختلفة لتعويض ضحايا العمل الجبري في أآثر من نصف البلدان  . ١٧١

. ١٠ولكن من الصعب عمومًا الحصول على معلومات بشأن هذه اآلليات. المستعرضة ألغراض هذا التقرير
. ويتمثل أحد االختالفات الهامة بين اآلليات المتاحة فيما إذا آان مصدر التعويض من الدولة أو من الجاني
مالة وتختلف أيضًا أنواع اإلجراءات القانونية ويمكن أن تشمل إجراءات جنائية أو مدنية أو محاآم العمل أو الع

  .١١أو صناديق التعويض الحكومية أو مزيجًا من هذه اإلجراءات

  التعويض الذي يدفعه مرتكبو الجرائم
، ٧١في جل البلدان البالغ عددها  من الممكن لضحايا العمل الجبري الحصول على تعويض من الجناة . ١٧٢

ون للمحاآم الجنائية سلطة األمر بدفع وآينيا، يخول القان أيرلنداوفي بلدان مثل . التي ُحدِّدت فيها آليات التعويض
وفي نيبال، يجب على أي شخص تثبت إدانته باستغالل . التعويض للضحايا وبتحديد مبلغ التعويض بعد اإلدانة

، ضعف الحد األدنى ٢٠٠٢العمل سدادًا لدين لعام ) حظر(عامل لسداد دين أن يدفع آتعويض، بموجب قانون 
البلدان مثل ليبيريا والمكسيك والواليات المتحدة، من اإللزامي إصدار أمر  وفي بعض. لألجور عن آل يوم عمل

الرامي إلى  ٢٠١٢وفي المكسيك، يقضي القانون العام لعام . بالتعويض بعد إدانة جنائية باالتجار باألشخاص
نته أن يدفع بأن ُيطلب من الشخص المدعى عليه الذي تتم إدا ،منع االتجار باألشخاص ومعاقبته والقضاء عليه

للضحية تعويضات آاملة، بما فيها األرباح المكتسبة من ارتكاب الجريمة، وآذلك تعويضًا عن الفرص الضائعة 
  .والعمل والتعليم واإلعانات االجتماعية

وفي عدد من البلدان، بما فيها آمبوديا وفرنسا وألمانيا واالتحاد الروسي وأوآرانيا، يمكن رفع دعاوى  . ١٧٣
وتنص بلدان عديدة أيضًا على إمكانية . ضحية آجزء من المالحقة الجنائية أو بعد تسويتها بنجاحمدنية باسم ال

إجراءات مدنية مستقلة ضد الجناة رغم أن هذه اإلجراءات تبدو نادرة نسبيًا في الممارسة الواقعية  الضحايا اتخاذ
 .وطول مدتها وانعدام السوابق القانونية القانونية نظرًا لتكاليف اإلجراءات المرتبطة بها وتعقيد اإلجراءات

محاآم العمل أو  مختلف أنواع ويتمثل سبيل  ثالث إلى الحصول على التعويض في رفع دعاوى إلى . ١٧٤
ويمكن أن ُترفع هذه الدعاوى بدًال من الدعاوى الجنائية والمدنية أو باإلضافة إليها وأن تشمل األضرار .  العمالة

وفي بعض البلدان، تكون إجراءات محاآم العمل أبسط من اآلليات األخرى، . واءالمادية والمعنوية على الس
يمكن أن تبدأ  ة العملومن الجوانب اإليجابية األخرى أن مفتشية العمل أو إدار. ويكون عبء اإلثبات أخف

وفي . عمومًا إجراءات الحصول على التعويض من أصحاب العمل، فتزيح بذلك هذه المسؤولية عن آاهل العمال
البرازيل، يمكن لمفتشي العمل تعويض العمال فورًا باستخدام الغرامات المحصلة حاًال من صاحب العمل؛ ففي 

ويمكن أيضًا . مليون دوالر أمريكي ٣٧، تجاوز مجموع مدفوعات التعويض ٢٠١٢إلى  ١٩٩٥الفترة من 
اتخاذ إجراءات مدنية ضد أصحاب  للمدعين العامين المعنيين بالعمل أن يطالبوا بتعويض العمال من خالل

، أن يطلبوا التعويض من ٢٠٠٧وفي نيبال، يمكن للعمال المهاجرين، بموجب قانون العمالة األجنبية لعام . العمل
من خالل آلية تقديم الشكاوى التابعة إلدارة العمالة األجنبية ) وآاالت وأفرادًا(الجهات المعنية بالتوظيف 

  .ومحكمة العمالة األجنبية

                               
باإلضافة إلى المصادر الخاصة بالبلدان، يعتمد هذا الفصل على بحوث منظمة األمن والتعاون في أوروبا ومشروع    ١٠

COMP.ACT .انظر:  
OSCE (2008): Compensation for trafficked and exploited persons in the OSCE region, Warsaw; and COMP.ACT 
(2012): Findings and results of the European action for compensation for trafficked persons. 

في المملكة المتحدة مثًال، يمكن أن ُتتاح لضحية العمل الجبري أربعة سبل ممكنة للحصول على التعويض بحسب ظروف قضية    ١١
ائية أو من خالل محكمة العمالة أو عن طريق رفع دعوى مدنية من خالل النظام الحكومي للتعويض عن األضرار الجن: الضحية

  .منفصلة أو من خالل مقاضاة الجاني مقاضاة جنائية
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، يواجه العمال المهاجرون غير النظاميين صعوبة في الوصول إلى سبل االنتصاف عدة بلدان وفي . ١٧٥
وينشأ عامل . الخاصة بقانون العمل، إما بسبب استبعادهم في القانون أو ألسباب أخرى مثل الخوف من العقاب

إذا لم تكن عالقة العمل محددة تعقيد إضافي بالنسبة للعمال الموظفين من خالل متعاقد أو وآالة توظيف خاصة 
الذي ينص على المعايير الدنيا للجزاءات والتدابير  EC/2009/52توجيه االتحاد األوروبي ف. بشكل واضح

يقتضي من  ،اب العمل الذين يستخدمون مواطني بلدان أخرى يقيمون بصورة غير قانونيةحالمتخذة ضد أص
مال المهاجرين الموجودين في وضع غير قانوني على رفع الدول األعضاء أن تنشئ آليات لضمان قدرة الع

)). أ)(٢(٦المادة (دعاوى ضد أصحاب عملهم بسبب األجور المستحقة، بما في ذلك بعد عودتهم إلى أوطانهم 
ويمكن أيضًا أن يكون المتعاقدون والمتعاقدون من الباطن مسؤولين عن األجور المستحقة وعن جزاءات مالية 

وفي بعض البلدان مثل البرتغال وإسبانيا، يمكن للعمال في وضع غير ). ٨المادة (حاالت أخرى في بعض ال
  .الحماية والتعويض عن انتهاك حقوقهم في العمل ،من خالل محاآم العمالة قانوني أن يلتمسوا

امبيا ففي ز. وفي العديد من البلدان، ُيحدَّد الحق في التعويض في التشريعات المتعلقة باالتجار بالبشر . ١٧٦
، الحصول على تعويض مالئم من الجناة ٢٠٠٨مثًال، يحق للضحايا، بموجب قانون مكافحة االتجار بالبشر لعام 

ويمكن للمحاآم أن تأمر بدفع التعويض إلى الدولة ) بما في ذلك عن فقدان الملكية أو اإلصابة أو فقدان الدخل(
وفي إندونيسيا، يقتضي القانون ). الجزء السادس(نهم عن تكاليف رعاية الضحايا وإيوائهم وإعادتهم إلى أوطا

من الجناة دفع تعويض عن الخسائر المادية وغير المادية  ،بشأن القضاء على االتجار بالبشر ٢١/٢٠٠٧رقم 
  .التي يتكبدها الضحايا

عويض وال ومهما آان نوع اإلجراءات القانونية المتخذة، فإن األمر بالتعويض ال يضمن قدرًا آافيًا من الت . ١٧٧
وفي العديد من . وليس من النادر أن ُتمنح مبالغ زهيدة ال تكون متناسبة مع حجم الضرر المتكبد. دفعه الفعلي

الحاالت، ال ُتنفذ أوامر التعويض أبدًا ألن الجناة يتخلصون من أصولهم أو يخفونها عمدًا أو ألنهم غير قادرين 
ففي ألمانيا مثًال، يمكن . ية لألصول على ضمان دفع التعويضويمكن أن تساعد المصادرة القانون. على الدفع

وفي . دعاواهم إليداعلسلطات االدعاء الجنائية أن تؤمن مؤقتًا أصول الجناة، ثم تمنح الضحايا مدة ثالثة أشهر 
تتأتى الواليات المتحدة، يمكن للمحاآم أن تأمر بمصادرة أي ملكية ُتستخدم لتسهيل جريمة من جرائم االتجار أو 

بيد أن قانون تتبع األصول وحجزها . من إيراداتها، وتوجد إجراءات لمنح األصول المصادرة إلى الضحايا
وتوفر اآلليات البديلة لتسوية المنازعات . ومصادرتها معقد ويمكن أن يكون صعب التنفيذ في الممارسة العملية

حاآم وسائل إضافية لضمان دفع التعويض في أو إجراءات الوساطة أو غيرها من إجراءات التسوية خارج الم
ويمكن أن تساعد نقابات العمال والمنظمات غير الحكومية على . حين تسمح بتفادي إجراءات قضائية طويلة

  .١٢التفاوض بشأن هذه األنواع من التسويات

  الحصول على التعويض من خالل صناديق تديرها الدولة
عدد قليل من البلدان، أن يسعوا إلى الحصول على التعويض  في لضحايا العمل الجبري واالتجار يمكن . ١٧٨

وفي أوروبا، ُيقدم التعويض الحكومي عمومًا من خالل صناديق مخصصة . ١٣من خالل مخططات تديرها الدولة
. ١٤)مثًال في النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وألمانيا ولكسمبرغ وهولندا وسلوفاآيا(لضحايا جرائم العنف 

صناديق التعويض الحكومية على عدة مزايا، بما فيها ضمان دفع التعويض للضحايا وتفادي  وتنطوي
ولكن هذه الصناديق غالبًا ما . اإلجراءات القضائية الطويلة وعدم لزوم التعرف على هوية الجاني أو إشراآه

لمقيمين فيه بصورة قانونية متاحة فقط لمواطني البلد واألجانب ا ، آأن تكونتفرض أيضًا معايير تأهيل تقييدية
وفي بعض . أو للضحايا الذين تعرضوا للعنف البدني، ومن ثم يمكن أن تستبعد العديد من الضحايا اآلخرين

الحاالت، يكون سقف التعويض الذي تمنحه الصناديق الحكومية عن األضرار أدنى مما ُيمنح في إطار آليات 
  .لمعنويةفقد ُتستبَعد مثًال األضرار ا. تعويض أخرى

بشأن مكافحة االتجار  ٢٠٠٦وفي جورجيا، يكمل صندوق حكومي لضحايا االتجار، بموجب قانون عام  . ١٧٩
ويحق للضحايا السعي إلى الحصول على التعويض من المتاجرين بهم . األخرى بالبشر، آليات التعويض المتاحة

وفي الحاالت . القانون الجنائي على السواءعن األضرار المعنوية أو البدنية أو المادية بموجب القانون المدني و
                               

  :انظر مثًال   ١٢
OSCE (2008): Compensation for trafficked and exploited persons in the OSCE region, Warsaw, p. 32. 

  .لالطالع على مناقشة لتدابير المساعدة المالية المتصلة بمخططات رد االعتبار ٥انظر الفصل    ١٣
دول      ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٩المؤرخ  EC/2004/80يقتضي توجيه المجلس    ١٤ ة من ال والمتعلق بتقديم التعويض إلى ضحايا الجريم

ى وجود مخطط       ة تنص عل ى          األعضاء أن تضمن بأن قواعدها الوطني ة عل ة المرتكب ى ضحايا جرائم العنف الدولي ديم التعويض إل لتق
  ).١٢المادة (أراضي آل منها 
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التي يتضح فيها أن من المستحيل الحصول على التعويض من خالل هذه الوسائل، يتلقى الضحايا من أحد 
 .مرة واحدة) دوالرًا أمريكيًا تقريبًا ٦١٢(الري  ١٠٠٠الصناديق الحكومية مبلغ 

  الوصول إلى العدالة وتوفير الحقوق الفرعية
دانًا عديدة تنص في قانونها على إمكانية الحصول على التعويض، فإن الصعوبات المرتبطة رغم أن بل . ١٨٠

. بهذه العملية على أرض الواقع تعني أن معظم الضحايا غير قادرين عمليًا على الوصول إلى هذا االنتصاف
قانونية أو على تحمل والعديد من الضحايا ليسوا على علم بحقوقهم أو ليسوا قادرين على الحصول على مساعدة 

العوائق اللغوية أو االجتماعية من حدة هذه الصعوبات في حالة العمال المهاجرين الذين  ويمكن أن تزيد. تكاليفها
  .يعيشون بعيدًا عن أوطانهم

واعتمدت بعض البلدان أحكامًا تشريعية تسعى إلى تخطي الحواجز التي تعيق وصول الضحايا إلى  . ١٨١
بالسماح لنقابات العمال أو جمعيات حقوق اإلنسان بمساعدة الضحايا في جميع مراحل العدالة، وذلك مثًال 

اإلجراءات القضائية، أو بتقديم مساعدة قانونية مجانية أو بفرض جزاءات على السلطات في حالة فشلها في 
م المساعدة واضطلعت نقابات العمال بدور هام في بعض الحاالت في تقدي. متابعة القضايا المعروضة عليها
ففي ألمانيا مثًال، حصلت إحدى نقابات العمال على متأخرات األجور بالنيابة . القانونية إلى ضحايا العمل الجبري

ويمكن أن تقدم جمعيات حقوق اإلنسان أيضًا . ١٥بعد عودته إلى وطنه متجر به، عن عامل معادن صربي
 ي أنشئت من أجل مكافحة الرق أو الممارسات الشبيهةوفي النيجر وموريتانيا، تتمتع الجمعيات الت. المساعدة
وفي موريتانيا، . والشروع في اإلجراءات المدنية للتعويض عن األضرار القضايااإلبالغ عن بصالحية  بالرق،

  .المبلّغة إليهاينص القانون أيضًا على معاقبة السلطات التي تفشل في متابعة القضايا 

مدنية للتعويض عن الضرر من دفع رسوم  يرفعون دعاوىر الذين وفي آينيا، ُيعفى ضحايا االتجا . ١٨٢
بإلزامية تقديم خدمات قانونية  ٢٠٠٣وفي الفلبين، يقضي قانون مكافحة االتجار باألشخاص لعام . المحكمة

ويقتضي توجيه االتحاد األوروبي ). بلغة تفهمها الضحية(مجانية ومعلومات بشأن المطالبة بالتعويض 
2012/29/EU أن تضمن الدول  ،منشئ للمعايير الدنيا بشأن حقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهمال

األعضاء حصول ضحايا الجريمة دون إبطاء على معلومات بشأن السبل التي يمكنهم اتباعها والشروط التي 
وتقديم المشورة إليهم ودعمهم في الوصول إلى )) ه)(١(٤المادة (يجب استيفاؤها للحصول على التعويض 

، تمنح بلدان ٥وآما نوقش في الفصل )). أ)(١(٩المادة (مخططات التعويض الوطنية عن األضرار الجنائية 
ما يمّكنهم من المشارآة في اإلجراءات القضائية أو معديدة الضحايا تراخيص إقامة مؤقتة أو طويلة األجل، 

  .اإلدارية

ففي بلغاريا مثًال، . وأدمجت بعض البلدان تعويض الضحايا في مبادرات مؤسسية وسياسية أوسع نطاقًا . ١٨٣
تحدد إجراءات تشغيل آلية اإلحالة الوطنية أّن من الواجب إخبار الضحايا باإلمكانيات القانونية للحصول على 

  . التعويض ودعمهم بشكل عملي أثناء إجراء الطلب الرسمي

  المتاحة فرصالغرات التنفيذ وث: اتاستنتاج
ترتبط قدرة ضحايا العمل الجبري على الحصول على تعويض عن األضرار التي تكبدوها بمسائل أوسع  . ١٨٤

وال يكفي مجرد وجود آليات قضائية أو غيرها من . نطاقًا تتعلق بالوصول إلى العدالة والحق في انتصاف فعال
إلى سبل انتصاف مالئمة فعليًا، بما في ذلك الحصول على اآلليات، رغم ضرورتها،  لضمان وصول الضحايا 

ومن األساسي توفير تدابير دعم إضافية أخرى ألّن الضحايا غالبًا ما يعيشون حالة هشاشة . تعويض متناسب
وضعف شديدْين بعيدين عن أوطانهم وغير موصولين بشبكات الدعم االجتماعي وغير قادرين على التحدث 

كن هذه المساعدة غير متاحة عمومًا في معظم البلدان وال تتمكن أغلبية ضحايا العمل الجبري ول. باللغة المحلية
  . واالتجار المتعرف على هويتهم، نساء ورجاًال على حد سواء، من الحصول على تعويض مناسب

. لمجانيةوالمساعدة القانونية ا مللضحايا بلغتهم األ ويمكن أن تشمل التدابير الفرعية تقديم المعلومات . ١٨٥
ويمكن أن يكون أيضًا من المفيد تبسيط اإلجراءات القانونية أو إنشاء آليات بديلة غير رسمية آما يمكن أن يفيد 

وفيما . نقابات العمال للشروع في القضايا ومتابعتها بالنيابة عن الضحايا وأتمكين المنظمات غير الحكومية 

                               
  :انظر   ١٥

ITUC (2011): Never work alone: Trade unions and NGOs joining forces to combat forced labour and trafficking 
in Europe, pp. 31 and 32. 
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ضمان قدرتهم على ل اتخاذ تدابير خاصة د، قد يكون من الالزميخص تحديدًا العمال المهاجرين العابرين للحدو
الوصول إلى سبل االنتصاف المتاحة على أساس عادل وتمكينهم من البقاء في بلد المقصد على األقل خالل فترة 

  . اإلجراءات القضائية

مكن الحصول ويعني الحق في انتصاف فعال أيضًا ضرورة النظر في تدابير بديلة في الحاالت التي ال ي . ١٨٦
فيها على تعويض من الجناة، مثل إنشاء صناديق تعويض تديرها الدولة وتمولها األصول المصاَدرة وموارد 

ويمكن لسبل االنتصاف التي ينص عليها قانون العمل، بما فيها تلك التي تسمح لمفتشي العمل أو المدعين . أخرى
  . ن أيضًا جزءًا ال يتجزأ من نظم التعويض الشاملةأن تكو ،العامين بضمان التعويض بالنيابة عن الضحايا

ومن شأن معايير جديدة أن تتضمن تدابير تضمن استفادة جميع ضحايا العمل الجبري من آليات عدالة  . ١٨٧
  . إليها الوصول يسهلوتعويض مالئمة و
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  ٧الفصل 

  اذـاإلنف

  اإلطار القانوني الدولي
يزال معظم الضحايا غير معروفين ودون مساعدة بينما  رغم حظر العمل الجبري حظرًا شبه العالمي، ال . ١٨٨

ومن ثم، ال بد من استجابة قوية إلنفاذ القانون من أجل حماية حقوق اإلنسان . يفلت مستغلوهم من العقاب
  . ذلك لردع الجناة المحتملين عن ارتكاب الجريمةللضحايا ومعاقبة الجناة على السواء، وآ

وتعترف مختلف الصكوك الدولية واإلقليمية بالمبدأ القاضي بتجريم العمل الجبري واالتجار باألشخاص  . ١٨٩
أن يصبح حظر العمل الجبري نافذًا من خالل فرض  ٢٩من االتفاقية رقم  ٢٥وتقتضي المادة . والمعاقبة عليهما

وفي هذا الصدد، الحظت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أّن الجزاءات . ومنفذة بصرامةعقوبات مالئمة حقًا 
وفي هذه . المتمثلة في دفع غرامة أو قضاء فترة قصيرة جدًا في السجن ال تعكس خطورة الجريمة وليست رادعة

على ضرورة تعزيز وشددت لجنة الخبراء . ١الحاالت، طلبت اللجنة من الحكومات المعنية أن تتدارك الوضع
وتقتضي . ٢إنفاذ القانون وطلبت مرات عديدة معلومات عن التدابير التي تتخذها الدول األعضاء في هذا الشأن

التدابير الضرورية لكفالة تطبيق وإنفاذ األحكام المنفذة لهذه االتفاقية  آافةتتخذ "من الدول أن  ١٨٢االتفاقية رقم 
  )). ١(٧المادة " (بشكل فعال

ضي بروتوآول مكافحة االتجار باألشخاص من الدول األطراف أن تجرم االتجار، وتدعو اتفاقية ويقت . ١٩٠
. ٣))١(١١المادة (األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إلى عقوبات تراعى فيها خطورة الجرم 

اب جريمة من جرائم االتجار أو ويتضمن بروتوآول مكافحة االتجار أيضًا أحكامًا تتعلق بتجريم التوجيه الرتك
وتتضمن صكوك إقليمية أحكامًا مماثلة بشأن )). ٢(٥المادة (تنظيمها أو الشروع فيها أو المساهمة فيها آشريك 

وتقتضي اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة . ٤  التجريم والتحقيق في جرائم االتجار ومقاضاة مرتكبيها
على حد سواء ) ٢٢المادة (واالتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص ) ١٠ المادة(المنظمة عبر الوطنية 

وتشمل عناصر أخرى . من الدول أن تنص على مسؤولية األشخاص االعتباريين مثل الشرآات والجمعيات

                               
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق  -انظر أيضًا، على سبيل المثال، المغرب . ٣١٩، الفقرة ٢٠١٢امة لعام الدراسة االستقصائية الع   ١

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات،  - ؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية ٢٠١٢االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 
  . ٢٠١١مالحظة، 

لجنة الخبراء المعنية  - ؛ إندونيسيا ٢٠١٣لخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، لجنة ا -انظر مثًال، آمبوديا    ٢
؛ ٢٠١٣لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة،  -؛ جامايكا ٢٠١٣بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، مالحظة، 

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات  -؛ إسبانيا ٢٠١٣ت والتوصيات، مالحظة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيا -باراغواي 
  . ٢٠١٣والتوصيات، مالحظة، 

الدول تقوم فعًال "تنص المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على أّن    ٣
األفعال المكونة له والتصرفات المرتبطة به، ومقاضاة القائمين به والحكم عليهم، سواًء  بالتحقيق في االتجار باألشخاص، بما فيه

  . ٢انظر أيضًا المبدأ التوجيهي ). ١٣المبدأ " (ارتكبه أعوان حكوميون أو أعوان ليسوا من أعوان الدولة
بية لمكافحة االتجار باألشخاص، الفصالن الرابع السابعة؛ االتفاقية األورو -، المواد الثالثة آسيا جنوب رابطة اتفاقيةانظر    ٤

  . والخامس
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ووحدات  وإنشاء سلطات متخصصة ٥،الحاجة إلى التدريب وتوفير الموارد الكافية إلنفاذ القوانين ،مشدَّد عليها
  . ٨وإقامة تعاون دولي ٧،وتعزيز تدابير مراقبة الحدود والوثائق ٦،للتنسيق

وتتناول أحكام أخرى الظروف التي يمكن في ظلها ألي دولة أن تمارس واليتها القضائية على الجرائم  . ١٩١
من آل دولة طرف  من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تقتضي ١٥فالمادة . الجنائية

أن تحدد والية قضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها أو على متن سفينة ترفع علمها أو على متن طائرة 
أيضًا لكل دولة طرف أن تمارس واليتها القضائية على جريمة اتجار مرتَكبة " يجوز"و. مسجلة بموجب قوانينها

ه الجريمة في حق أحد مواطنيها أو إذا ارتكب الجريمة أحد خارج حدود واليتها اإلقليمية إذا ارُتكبت هذ
  . ٩مواطنيها

وشددت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية، في معرض اعترافها بالدور األساسي لسلطات الشرطة في  . ١٩٢
مكافحة العمل الجبري، على أهمية تفتيش العمل بالنظر إلى واليته المتمثلة في مراقبة وتحديد انتهاآات قانون 

وطلبت اللجنة من الحكومات أن تضمن تخصيص ما يكفي من . لعمل المتصلة بممارسات العمل الجبريا
ينبغي أن يتمكن " والحظت لجنة الخبراء بالخصوص أّنه .  الموارد لهذه الدوائر حتى تتمكن من القيام بوظائفها

حيث  النائية المناطق ذلك ي، بما فيمفتشو العمل من السفر بسرعة وفعالية وأمان في جميع أنحاء اإلقليم الوطن
  .١٠"يكون العمال أآثر عرضة لالستغالل

إنفاذ األحكام القانونية : وظائف أنظمة تفتيش العمل آالتالي) ٨١رقم ( ١٩٤٧وتحدد اتفاقية تفتيش العمل،  . ١٩٣
لطة المختصة المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال؛ تقديم المشورة التقنية ألصحاب العمل والعمال؛ تنبيه الس

ومن ثم، تؤدي مفتشية العمل )). ١(٣المادة (لالنتهاآات التي ال تغطيها األحكام القانونية القائمة بصورة خاصة 
إلى التعاون والتنسيق بين مؤسسات تفتيش العمل  ٨١وتدعو االتفاقية رقم . دورًا في الوقاية واالستشارة واإلنفاذ

  ). ٥المادة (الخاصة ومع أصحاب العمل والعمال أو منظماتهم وغيرها من المؤسسات المعنية العامة و

 بالتشاور للحكومات، ينبغيإلى أنه  ٢٠١٢ويشير إطار العمل الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي في عام  . ١٩٤
اعتماد نهج تكميلي ومالئم بين القضاء الجنائي " في تنظر أن العمال، ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع

ويضيف أنه ينبغي لمنظمات أصحاب العمل . فيما يتعلق بالعمل الجبري وعمل األطفال ،"العملومؤسسات 
 العمل تفتيش مؤسسات وأنشطة أولويات بشأن االجتماعي، الحوار خالل من المشورة، تقديم"ومنظمات العمال 

  .  ١١"العمل في األساسية والحقوق بالمبادئ يتعلق فيما األخرى اإلنفاذ ومؤسسات المستقلة

على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قدرات مفتشية  ٢٠١٣فبراير  /وشدد اجتماع الخبراء المنعقد في شباط . ١٩٥
وسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين مفتشية العمل . العمل وتوطيد دورها فيما يتعلق بالعمل الجبري

  . االدعاء العام واستقاللية القضاء وغيرها من هيئات إنفاذ القانون وضرورة ضمان شفافية هيئات

                               
)) ٣(٢٩المادة (واالتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص )) ٢(١٠المادة (يقتضي بروتوآول مكافحة االتجار باألشخاص    ٥

على حد سواء من الدول أن تقدم التدريب أو تعزز التدريب المقدم إلى الموظفين المعنيين على أساليب منع االتجار ومقاضاة المتاجرين 
التدريب ( ٢٩انظر أيضًا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المادة . حقوق الضحايا باألشخاص وحماية
التوعية وتقديم ما يكفي من الوسائل وخدمات التدريب ) (٢(و) ١(؛ اتفاقية رابطة جنوب آسيا، المادة الثامنة )والمساعدة التقنية

  ). توفير الموارد المالية) (١(٢٩مكافحة االتجار باألشخاص، المادة ؛ االتفاقية األوروبية ل)والمساعدة
  ). ٢(و) ١(٢٩انظر االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص، المادة    ٦
لمكافحة  ؛ االتفاقية األوروبية١٣- ١١انظر بروتوآول مكافحة االتجار باألشخاص، المواد . تتميز هذه التدابير بوصفها تدابير وقائية   ٧

  . ٩- ٧االتجار باألشخاص، المواد 
وفي سياق اإلنفاذ، يمكن أن تشمل هذه التدابير . لالطالع على مناقشة بشأن وسائل التعاون الدولي واإلقليمي ٢انظر الفصل    ٨

ات واإلجراءات مصادرة عائدات الجرائم واتفاقات الترحيل وتبادل المساعدة القانونية في التحقيقات والمالحق لغرضالتعاون 
؛ اتفاقية رابطة جنوب آسيا، ١٨و ١٦و ١٣انظر مثًال، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المواد . القضائية

أ انظر أيضًا المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، المبد. المادة السابعة
  . ١١التوجيهي 

من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛  ١٥لالطالع على المزيد من أحكام الوالية القضائية، انظر المادة    ٩
اص، ؛ توجيه االتحاد األوروبي لمكافحة االتجار باألشخ٣١انظر أيضًا االتفاقية األوروبية لمكافحة االتجار باألشخاص، المادة 

  . ١٠ المادة
  . ٣٢٢و ٣٢١، الفقرتان ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام    ١٠
 وتحقيقها، العمل وتعزيزها في األساسية والحقوق للمبادئ والشامل الفعال االحترام أجل من عمل إطار: مكتب العمل الدولي   ١١

  ).  ب(١٦و) ج(١٥الفقرتان ، ٢٠١٢، جنيف، ١٠١، مؤتمر العمل الدولي، الدورة ٢٠١٦-٢٠١٢للفترة 
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  ين والممارسات الوطنيةانوالق

  حظر العمل الجبري والمعاقبة عليه
وتطبق جل الدول األعضاء في منظمة . يتوقف اإلنفاذ الفعال قبل آل شيء على وجود إطار قانوني مالئم . ١٩٦

الممارسات المتصلة به مثل الرق أو السخرة العمل الدولية أحكامًا دستورية أو تشريعية تحظر العمل الجبري أو 
 ١٩٧٦ففي الهند وباآستان، ألغى القانونان المعتمدان على التوالي في عام . ١٢أو االتجار أو العمل سدادًا لدين

وأسقطا آل الديون العالقة في ذمة العاملين سدادًا لدين ونصا على فرض " نظام العمل سدادًا لدين" ١٩٩٢و
 ٢٠٠٣يونيه  /حزيران ١٣المؤرخ  ٠٢٥-٢٠٠٣وفي النيجر، عّدل القانون رقم . عملهم عقوبات على أصحاب

وتحظر فرنسا، بموجب . عامًا ٣٠قانون العقوبات لجعل الرق جريمة يعاَقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 
مستضعفين ، جميع أشكال االتجار باألشخاص، آما تجرم إخضاع األشخاص ال)٤-٢٢٥المادة (قانون العقوبات 

غير أّن بعض التشريعات الوطنية ال توفر ). ١٤-٢٢٥المادة (لظروف عمل تتعارض مع الكرامة اإلنسانية 
فعلى سبيل المثال، يقتصر عدد من قوانين مكافحة االتجار على االتجار لغرض االستغالل . تغطية شاملة

، أصبح نطاق ٢٠٠٣حيز النفاذ في عام  ومع ذلك، فمنذ أن دخل بروتوآول مكافحة االتجار باألشخاص. الجنسي
 ٢٠٠٦ها في عام لدي عقوباتالوعدلت إسرائيل مثًال قانون . ١٣التعاريف في القوانين الوطنية عمومًا أآثر شمولية

ها في لدي عقوباتالوعدلت باراغواي أيضًا قانون . ليدرج االستغالل في العمل في إطار تعريف االتجار بالبشر
. اق جريمة االتجار عبر الوطنية ليشمل االتجار باألشخاص لغرض العمل الجبريلتوسيع نط ٢٠٠٩عام 

" الدنيا"باألشخاص االستغالل على أنه ال يشمل األنشطة  ويعرِّف توجيه االتحاد األوروبي لمكافحة االتجار
" اإلجرامية استغالل األنشطة"المدرجة في بروتوآول مكافحة االتجار فحسب، بل يشمل أيضًا التسول الجبري و

  )). ٣(٢المادة (

ورغم هذا النزوع إلى توسيع نطاق تعريف االتجار، ال تزال معدالت المالحقات القضائية واإلدانات  . ١٩٧
ووفقًا للبيانات . منخفضة جدًا في جميع أنحاء العالم، ال سيما بالنسبة لقضايا االتجار لغرض االستغالل في العمل

، تراوح مجموع ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٧معني بالمخدرات والجريمة للفترة من الصادرة عن مكتب األمم المتحدة ال
وتشير مصادر أخرى إلى أن معدالت . ١٤إدانة في السنة ٧٠٠٠و ٥٥٠٠عدد اإلدانات بجرائم االتجار بين 

ومقاضاة مرتكبيها تقل عنها في حاالت االتجار  آشف حاالت االتجار باألشخاص لغرض االستغالل في العمل
  . ١٥غالل الجنسي، ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامللغرض االست

م العمل الجبري باعتباره جريمة وسعيًا إلى تسهيل المقاضاة الفعالة، اعتمدت عدة بلدان قوانين جديدة تجّر . ١٩٨
من قانون  ٧١ففي المملكة المتحدة، أدخلت المادة . قائمة بذاتها أو تدخل تعديالت لتوضيح حظر العمل الجبري

يحَظر بموجبها العمل الجبري  ، جريمة جنائية جديدة٢٠٠٩لعام  التحقيق في الوفيات المشتبه فيهاو العدالة
أآبر وتوضح اإلرشادات القانونية المصاحبة أّن القانون يسعى إلى منح ضحايا العمل الجبري حماية . القنانةو

التجار سواًء لغرض االستغالل الجنسي رغم أّنه يتضمن أصًال الجرائم الخاصة بتجارة الرقيق وا وأآثر تحديدًا،
ر فيها بالضحية أو ّجوتشير اإلرشادات أيضًا إلى أّن القانون يشمل الحاالت التي لم يت. أو االستغالل في العمل

 ٢٠١٣فبراير  /وبالمثل، عّدل البرلمان األسترالي قانون العقوبات في شباط. ١٦تعذر فيها إثبات عنصر االتجار
ة قائمة بذاتها في مجال العمل الجبري لتسهيل مقاضاة االتجار والرق خاصة لغرض إلدخال جريمة جديد
، ٢٠٠٨لعام ) االتجار بالبشر(مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي  آانوفي أيرلندا، . االستغالل في العمل

                               
تتضمن جل الدساتير الوطنية أحكامًا تحظر الرق، بينما . ١٣٧و ٦٧، الفقرتان ٢٠٠٧انظر الدراسة االستقصائية العامة لعام    ١٢

. ١٠، الفقرة ٢٠١٢الدراسة االستقصائية العامة لعام : دستور حظرًا محددًا للعمل الجبري أو اإللزامي ١٠٠يتضمن ما يزيد على 
  :انظر): ٢٠١٢(مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة : بلدًا وإقليمًا في العالم ١٣٤ يقل عن وجّرم االتجار بالبشر ما ال

Global Report on trafficking in persons, Vienna, p. 83. 
  . ٨٣و ٨٢المرجع نفسه، الصفحتان    ١٣
ال توجد بيانات عالمية مماثلة بشأن معدالت المالحقات القضائية واإلدانات فيما يتعلق . ٨٥و ٢٦المرجع نفسه، الصفحتان    ١٤

  .باألشكال األخرى للعمل الجبري مثل العمل سدادًا لدين أو الرق
  :انظر أيضًا. ٣٦المرجع السابق، الصفحة    ١٥

United States State Department (2012): Trafficking in persons report, p. 44. 
  :انظر   ١٦

United Kingdom Crown Prosecution Service: Legal guidance: Slavery, servitude and forced or compulsory 
labour, p. 2/5. 
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إليضاح أن  ٢٩قية رقم يتماشى مع االتفا" للعمل الجبري"تعريفًا قد أدخل ، ٢٠١٣مايو  /يزال معلقًا في أيار ال
  . القانون يشمل أيضًا حاالت العمل الجبري

السلوك اإلجرامي فحسب، بل  على لمعاقبةلمالئمة  جزاءاتوال يقتضي إطار قانوني وطني فعال فرض  . ١٩٩
وفي العديد من البلدان، تتمثل الجزاءات المنصوص عليها في تشريعات العمل . أيضًا لردع المجرمين المحتملين

أخرى  ولكن بلدانًا. في مجرد دفع غرامة أو قضاء فترة قصيرة جدًا في السجن ،على فرض العمل الجبري
الذي يجرم الرق ويعاقب على  ٢٠٠٧/٠٤٨، ينص القانون رقم ففي موريتانيا مثًال. شديدة بعقوبات تقضي

الممارسات الشبيهة به على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ودفع غرامة تتراوح بين 
وفي الفلبين، يعاَقب ). ًاأمريكي ًادوالر ٣٨٢٤و ١٩١٢ما يتراوح تقريبَا بين (ومليون أوقية موريتانية  ٥٠٠٠٠٠
مشددة في  عقوبات فرضومن الشائع أيضًا . عامًا ودفع غرامات آبيرة ٢٠االتجار بالسجن لمدة  على أفعال

وتحدد . الحاالت المنطوية على أطفال أو إصابات جسدية خطيرة أو موظفين عموميين أو غيرها من الظروف
السجن لمدة ال تقل عن (أشد صرامة  عقوباتمن توجيه االتحاد األوروبي لمكافحة االتجار باألشخاص  ٤المادة 

، بمن فيهم األطفال أو تنظيمات "مستضعفين بشكل خاص"في الحاالت المنطوية على ضحايا ) عشر سنوات
إيذاء إهمال متعمد أو فادح يعّرض حياة الضحية للخطر أو إخضاع الضحية لعنف أو  في حالة إجرامية أو

في حاالت االتجار أشد على تطبيق عقوبات آوادور وقبرص وبنغالديش اوتنص بلدان عديدة مثل . جسيم
  .لغرض االستغالل الجنسي منها في حاالت االتجار لغرض االستغالل في العمل

وعمًال ". الظروف المماثلة للرق"وُتتَّبع في البرازيل عدة ُنُهج تكميلية إلنفاذ األحكام القانونية التي تجّرم  . ٢٠٠
، تحتفظ وزارة العمل والعمالة وأمانة حقوق MTE/SDH 02/2011بالمرسوم المشترك بين الوزارات رقم 

، وهي سجل عام يتضمن األفراد أو الكيانات القانونية التي ثبت أنها أخضعت "سوداءقائمة "اإلنسان بما ُيسمى 
 للتأآد منوبمجرد أن ُيدرج الجاني في القائمة، ترصده مفتشية العمل لمدة عامين . عماًال لظروف شبيهة بالرق

. ودة االنتهاك، بينما تفرض عليه المؤسسات المالية العامة والخاصة قيودًا مثل رفض منح االئتمانعدم معا
دفع متأخرات  ،ل الرقعلى االنتهاآات المتعلقة بعم عقوباتوطلبت محاآم العمل البرازيلية من خالل فرض 

 التعويضاترًا، بلغت هذه وفي قرارات اتُّخذت مؤخ". األضرار المعنوية الجماعية"األجور والتعويض عن 
إلدخال تعديل على الدستور بتجريد المؤسسات التي تثبت ممارستها  معلِّقوسيسمح مشروع . ١٧مبالغ قياسية

 .لعمل الرق من ملكيتها

ففي مصر، تنص . وتنص بعض البلدان أيضًا على مصادرة األصول التي يملكها المدانون بجرائم االتجار . ٢٠١
المتعلق بمكافحة االتجار بالبشر على مصادرة جميع عائدات  ٢٠١٠لعام ) ٦٤( من القانون رقم ١٣المادة 
لق بمنع من القانون المتع ١٩وفي رومانيا، يمكن مصادرة أصول المتجرين بالبشر بموجب المادة . الجرائم

  .٢٠٠١١٨ االتجار بالبشر ومكافحته لعام

  دور إدارة العمل ومفتشيات العمل
لعمل الجبري والجرائم المتصلة به والتحقيق فيها ومقاضاة المسؤولين عنها، نظرًا لتعقيد آشف حاالت ا . ٢٠٢

الجنائية في القوانين ورغم أن دور السلطات المكلفة بإنفاذ . ال بد من تعاون وثيق بين مختلف هيئات إنفاذ القانون
العمل ومفتشيات العمل  فإن المساهمة الحاسمة إلداراتمكافحة االتجار باألشخاص راسخ في العديد من البلدان، 

  .في مكافحة العمل الجبري ال تحظى دائمًا بما يكفي من االعتراف أو الدعم

العمل الجبري نظرًا لحقها في الوصول إلى  لمكافحةتحتل مفتشيات العمل مكانة فريدة التخاذ إجراءات و . ٢٠٣
ورية، ثم اتصالها عند الضرورة مكان العمل وواليتها لكشف انتهاآات قانون العمل وقدرتها على بدء إجراءات ف

وغالبًا ما تنطوي قضايا العمل الجبري على عدة انتهاآات متزامنة لقانون العمل . بالسلطات المعنية األخرى
ويمكن . تتصل مثًال باألجور وساعات العمل والسالمة والصحة المهنيتين ودفع اشتراآات الضمان االجتماعي

أن يحولوا دون زيادة  ،لة وفورية للتصدي لهذه االنتهاآات وتصحيحهاباتخاذ إجراءات فعا ،لمفتشي العمل
ويمكن أيضًا لمفتشي العمل أن يكشفوا . تدهور الحاالت االستغاللية لتصبح ممارسات إآراهية للعمل الجبري

وفي . ئيحاالت العمل الجبري واالتجار ويحققوا فيها بالتعاون غالبًا مع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون الجنا
، مواصلة المالحقات الجنائية وفرض )بما فيها ثقل عبء اإلثبات(الحاالت التي يصعب فيها، ألسباب مختلفة 

  .عقوبات على الجرائم، يمكن أن يتيح إنفاذ قانون العمل سبًال بديلة لمعاقبة أصحاب العمل وتعويض الضحايا
                               

) مليون دوالر أمريكي ٢٫٨٥ي حوال(ماليين ريال برازيلي  ٥مثًال، أمرت محكمة العمل العليا منشأة للبناء بدفع  ٢٠١٠في عام   ١٧
  .عامًال لعمل الرق ١٨٠تعويضًا لألضرار المعنوية الجماعية المترتبة عن إخضاع 

  .٦ُتناقش مصادرة األصول أيضًا في الفصل    ١٨
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ففي البرازيل، . ذ حظر العمل الجبريوفي بعض البلدان، تحظى إدارة العمل بوالية واضحة إلنفا . ٢٠٤
اضطلعت إدارة العمل بدور رائد في إنفاذ أحكام حظر عمل الرق، وشارك مفتشو العمل والمدعون العامون 

وفي ماليزيا، يمكن . بنشاط خالل سنوات عديدة في التحقيق في قضايا عمل الرق ومقاضاتها في محاآم العمل
، أن يمارسوا نفس سلطات ٢٠١٠لعام ) المعدل(االتجار باألشخاص لموظفي العمل، بموجب قانون مكافحة 

في مقاضاة قضايا جنائية تشمل االتجار لغرض وساعدوا اإلنفاذ التي يمارسها أفراد الشرطة، وقد حققوا 
وفي الهند، تقع مسؤولية اإلنفاذ الرئيسية فيما يتعلق بالعمل سدادًا لدين على عاتق قضاة . االستغالل في العمل

ويمكن أن يضطلع موظفو العمل . يمكنهم أن يسمحوا بمشارآة موظفين آخرين ،محليين على صعيد المقاطعات
بدور هام عند لزوم التدخل في مكان العمل، باإلضافة إلى تقديم المساعدة إلعادة تأهيل المحررين من العمل 

  .سدادًا لدين

 ،لمفتشي العمل لمكافحة العمل غير المعلن عنه وفي العديد من البلدان، يمكن أن توفر الوالية المحددة . ٢٠٥
ففي فرنسا مثًال، يمكن لمفتشي العمل والمدعين العامين، . مدخًال هامًا التخاذ إجراءات ضد العمل الجبري

وإذا اآتشفوا دليًال قاطعًا على ". العمل غير القانوني"بمساعدة الشرطة، القيام بزيارات مشترآة لمكافحة 
ومن الضروري إقامة تعاون بين مفتشية . ائية، بما فيها العمل الجبري، يمكن احتجاز الجانيارتكاب جرائم جن

العمل وغيرها من المؤسسات العامة ذات الصلة في رسم استراتيجيات مشترآة والتخطيط إلجراءات تنفيذية 
المؤسسات أن يسمح  ومن شأن إتاحة وصول مأمون لمفتشي العمل إلى قواعد بيانات مختلف. وتبادل المعلومات

فعلى سبيل . لهم بتحديد أماآن العمل المنطوية على مخاطر، ومن ثم توجيه عمليات تفتيشهم بمزيد من الفعالية
المثال، يمكن لمفتشي العمل في بلجيكا وهولندا الوصول إلى مجموعة شاملة من البيانات التي يمكن أن تشمل 

ويمكن إلدارات . له ألغراض الضمان االجتماعي والضرائبمعلومات عن جنسية العامل ووضع هجرته وتسجي
الذي يربط  ،العمل في جميع أنحاء أوروبا أيضًا أن تتبادل المعلومات من خالل نظام معلومات السوق الداخلية

  .الهيئات العامة على الصعيد الوطني واإلقليمي والمحلي بنظرائها في البلدان األخرى

العمال، وال سيما الذين يوجدون في وضع " المشترآة"عرض هذه النهج غير أن من المهم ضمان أال ت . ٢٠٦
وآما . غير نظامي، لخطر عاٍل للترحيل أو للعقوبات على جرائم قد يكون مستغلوهم أرغموهم على ارتكابها
ولي في الحظ المكتب في التقرير الذي ُأِعّد للمناقشة العامة بشأن إدارة العمل وتفتيش العمل في مؤتمر العمل الد

الجنائي  التعاون بين مفتشي العمل والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون توخي الحذر في مقاربة، يجب ٢٠١١عام 
 تفتيش نظام من الرئيسي الهدف بأن علمًا"وسلطات الهجرة فيما يتعلق بالعمال األجانب والعمال المهاجرين 

ويؤدي عدم توفير الحماية للعمال من . ١٩"ملهمع ظروف وتحسين العمال جميع ومصالح حقوق حماية هو العمل
  . ٢٠العقوبات المحتملة إلى امتناعهم عن اإلبالغ عن الظروف التعسفية

  تنظيم وآاالت االستخدام الخاصة ورصدها
يمكن أن تتسبب الممارسات التعسفية لوآاالت االستخدام الخاصة في وجود حاالت العمل الجبري ومن ثم  . ٢٠٧

ويمكن أن يضطلع تفتيش العمل بدور هام في هذا . ٢١الوآاالت عنصر رئيسي لإلنفاذ الفعالفإن تنظيم هذه 
ففي البرتغال، تقوم مفتشية العمل . الصدد ألن وآاالت االستخدام الخاصة غالبًا ما تنظِّم بموجب قانون العمل

أصحاب العمل القطاعيين الوطنية بعمليات تفتيش محددة الهدف لوآاالت العمل المؤقت بالتعاون مع منظمات 
ة في المملكة المتحدة سلطة منح التراخيص ألرباب الشغيلوتنظم . والمعهد الوطني لالستخدام والتدريب المهني

وتوجد خيارات إنفاذ . العمليات التي يقوم بها مقدمو العمل الخواص في قطاع الزراعة واألنشطة المرتبطة به
قانون وبموجب . ئل اإلرشادية والتحذيرية ووصوًال إلى المقاضاة الجنائيةعديدة، بدءًا من الرسا مدنية وجنائية

، يرتكب مقدمو العمل الذين يعملون دون ترخيص جريمة جنائية ٢٠٠٤ة لعام أرباب الشغيل) منح تراخيص(
آما ترتكب األطراف الثالثة التي تلجأ إلى ) ُيعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات وبغرامة(

ُيعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر (خدمات مقدمي العمل غير المرخص لهم جريمة جنائية 
 ).وبغرامة

                               
  : ضًاانظر أي. ٣٠٤، الفقرة ٢٠١١التقرير الخامس، الدورة المائة، جنيف، إدارة العمل وتفتيش العمل، : مؤتمر العمل الدولي   ١٩

ILO: Labour inspection in Europe: Undeclared work, migration, trafficking, LAB/ADMIN Working Document 
No. 7, Geneva, 2010, pp. 6 and 30. 

  .٥انظر الفصل    ٢٠
، ٢٠١٠صائية العامة لعام لالطالع على مناقشة الصالت بين العمل الجبري واالتجار والوسطاء التعسفيين، انظر الدراسة االستق   ٢١

  .للمزيد من المعلومات بشأن تنظيم قطاع التوظيف الخاص ٤وانظر الفصل . ٣٦٣و ٣٦٢الفقرتين 
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من القانون المّوسع لمكافحة االتجار باألشخاص لعام ) ح(١٦وفي الفلبين، تقتضي أحكام جديدة في المادة  . ٢٠٨
لوآاالت التوظيف ووسطاء التوظيف غير " سوداءقائمة "الفلبينية في الخارج إنشاء  من إدارة العمالة ،٢٠١٢

القانونيين واألشخاص الذين ُرفعت ضدهم شكاوى إدارية ومدنية وجنائية التجارهم باألشخاص إما في الفلبين أو 
خارجها وأولئك المتورطين في قضايا ُأنِقذ فيها ضحايا االتجار، حتى في غياب شكاوى رسمية ضد وسيط 

الفلبينية في الخارج سلطة تعليق رخصة أو تسجيل أي وآالة مدرجة في القائمة  العمالةإدارة  تملكو. التوظيف
على تعليق وإلغاء  ٦٣٢/٢٠٠٩وفي إثيوبيا، ينص اإلعالن المتعلق بخدمات تبادل العمالة رقم . السوداء

الذين ترسلهم  الخاصة في ظروف معينة، منها عدم حماية الوآالة لحقوق المواطنين االستخدامتراخيص وآاالت 
رسوم واالحتفاظ بوثائق السفر دون موافقة العامل الوُيحظر أيضًا فرض . وسالمتهم وآرامتهم إلى الخارج

مسؤولين بالتكافل  الوآاالت وأصحاب العمل اعتباروفي آل من إثيوبيا والفلبين، يمكن . وتقديم معلومات خاطئة
  .دام في الخارجفيما يخص الدعاوى المتصلة بعقود االستخ والتضامن

  تعزيز قدرات هيئات إنفاذ القانون 
  وغيرها من الجهات الفاعلة

تقدم األغلبية الساحقة من البلدان نوعًا من التدريب أو التوعية إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، آما  . ٢٠٩
مفتشو الضرائب تدريبًا ففي النمسا مثًال، يتلقى . أخرى معنية يقدم العديد منها تدريبًا لجهات فاعلة حكومية
وفي بولندا، ُيقدَّم تدريب منتظم على مكافحة االتجار إلى أفراد . منتظمًا على التعرف على الضحايا المحتملين

الشرطة والحرس الحدودي، وآذلك إلى المدعين العامين ومفتشي العمل وموظفي الضمان االجتماعي 
توجيه االتحاد األوروبي لمكافحة االتجار باألشخاص من ويقتضي . والموظفين العاملين في مراآز الالجئين

الدول األعضاء أن تعزز تقديم تدريب منتظم إلى الموظفين الذين ُيرجَّح أن يكونوا على اتصال بالضحايا أو 
ويدعو الدول األعضاء في ديباجته إلى تعزيز تقديم هذا التدريب ليس )). ٣(١٨المادة (الضحايا المحتملين 

شرطة فحسب، بل أيضًا لغيرهم من الموظفين، بمن فيهم موظفو الحدود والهجرة والمدعون العامون ألفراد ال
والمحامون وأعضاء الهيئة القضائية وموظفو المحاآم ومفتشو العمل وموظفو الرعاية الصحية واالجتماعية 

  ).٢٥الفقرة (وموظفو القنصليات 

غراض هذا التقرير وحدات متخصصة ترآز على وقد أنشأ ما يزيد على نصف البلدان المستعرضة أل . ٢١٠
وترآز هذه الوحدات عمومًا على العدالة الجنائية، وتشارك . االتجار بالبشرعلى جرائم العمل الجبري وبخاصة 

االتجار بالبشر والقوادة في  قضايا وتوجد في التفيا وحدة متخصصة في. فيها الشرطة أو سلطات االدعاء
المنظمة التابع للشرطة الجنائية الرئيسية، وُتعنى باالتجار أيضًا وحدة متخصصة في  المجلس المعني بالجريمة
وفي األرجنتين، ينسق مكتب للمدعي العام متخصص في . تابعة لمكتب المدعي العام ،مكافحة الجريمة المنظمة
لساحلي والدرك مع وحدات مكافحة االتجار التابعة للشرطة االتحادية والحرس ا ،مكافحة االتجار بالبشر

  .الوطني

وأنشأت . ٢٢ويكتسي التعاون بين السلطات الحكومية المعنية أيضًا أهمية بالغة في استجابة اإلنفاذ بفعالية . ٢١١
بعض البلدان مؤسسات تجمع بين إنفاذ قانون العمل والقانون الجنائي للتحقيق في جرائم العمل الجبري، وإن 

ُأنشئت في  ،ألردن، تشمل وحدة تفتيش مشترآة معنية باالتجار بالبشرففي ا. آانت هذه المؤسسات ال تزال نادرة
مفتشي العمل وأفراد الشرطة وترصد الفنادق والمطاعم والحانات والنوادي الليلية المعروفة على  ،٢٠١٢عام 

ين مجموعة التفتيش المتنقلة الخاصة التي تتألف من مدع تقوموفي البرازيل، ". عالية الخطورة"أنها مواقع 
الدعاءات عمل الرق وتنقذ  ، باالستجابةعملالعامين معنيين بالعمل ومفتشين من الشرطة االتحادية ومفتشي 

في جملة  التي تحقق ،SZWوفي هولندا، تعاونت مفتشية . العمال وتفرض عقوبات فورية على أصحاب العمل
األرباح، مع سلطات الضرائب للكشف عن العمالة غير القانونية واالستغالل في العمل والغش في أمور منها 

  .ا يتصل باالتجار بالبشرمدم عليها وآاالت العمل المؤقت فيت الغش التي تقممارسا

. ويمكن تعزيز فعالية إجراءات اإلنفاذ الحكومية من خالل التعاون مع منظمات العمال والمجتمع المدني . ٢١٢
االنتهاآات وتقدم الدعم إلى العمال خالل إجراءات ويمكن لنقابات العمال أن تتعرف على الضحايا وتبلغ عن 

ويمكن أيضًا لجمعيات المهاجرين والتجمعات الدينية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق . ٢٣المحكمة
اإلنسان وغيرها من المجموعات المجتمعية أن تساهم في التعرف على هوية الضحايا نظرًا لحضورها على 

  .على جمع المعلومات من خالل أعضائها وشبكاتهاالصعيد المحلي وقدرتها 

                               
  .للمزيد من المعلومات بشأن دور آليات التنسيق الوطنية ٣انظر الفصل    ٢٢
  .لالطالع على مناقشة لدور نقابات العمال في تسهيل وصول الضحايا إلى العدالة ٦انظر الفصل    ٢٣
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  المتاحة فرصالثغرات التنفيذ و: اتاستنتاج
يشير العدد المنخفض من المالحقات القضائية واإلدانات فيما يتعلق بالنطاق العالمي للعمل الجبري  . ٢١٣

ه الثغرة أآثر عمقًا في وتشير األدلة إلى أن هذ. إلى ثغرة عميقة في التنفيذ من حيث اإلنفاذ ،واالتجار بالبشر
ويؤدي انتشار العمل الجبري . الجبري حاالت االستغالل في العمل الجبري منها في حاالت االستغالل الجنسي

بالدرجة األولى في االقتصادات غير المنظمة والريفية وغالبًا في أنشطة سرية وغير مشروعة أو في المنازل 
برز هذه الحالة الحاجة إلى ُنُهج ابتكارية لإلنفاذ وإلى التنسيق بين وت. الخاصة، إلى نشوء تحديات إنفاذ خاصة

وتبرز حالة االستضعاف التي يعيشها ضحايا العمل الجبري، بمن فيهم المهاجرون في . مختلف السلطات المعنية
  .وضع غير نظامي، ضرورة اقتران إجراءات اإلنفاذ بتدابير قوية لحماية الضحايا

عاهدات مكافحة االتجار الدولية واإلقليمية القائمة صراحًة بدور مؤسسات العمل في وال يعترف أيٌّ من م . ٢١٤
اإلجراءات المتخذة ضد االتجار؛ وفي الممارسة العملية، نادرًا ما ُتمثَّل إدارات العمل في الهيئات الوطنية 

معنية بالعمل الجبري أو ورغم أن مؤسسات العمل تشارك أآثر فأآثر في هيئات مماثلة . لتنسيق مكافحة االتجار
  .أو التحقيق فيها/تقودها، فإن مفتشيات العمل قد ال تحظى بعد بوالية صريحة لكشف جرائم العمل الجبري و

غير أن . ويمثل التكليف بالعمل الجبري جريمة خطيرة تستدعي استجابة قوية من العدالة الجنائية . ٢١٥
ي ومقاضاتها توحي بأن من غير المرجح تحقيق نجاح الصعوبات العملية في التحقيق في حاالت العمل الجبر

وهناك باألحرى حاجة إلى وضع نهج شامل يجمع نظام العدالة . باالعتماد على إنفاذ القانون الجنائي وحده
ويقتضي هذا منح إدارات العمل ومفتشيات العمل الوطنية والية واضحة وتقديم . الجنائية ونظام قضاء العمل

الكافية لتضطلع بدورها آامًال في مكافحة العمل الجبري والممارسات ذات الصلة، بوسائل التدريب والموارد 
وتكمن فرصة أخرى في تعزيز اللوائح واإلنفاذ فيما يتعلق بوآاالت . منها اعتماد إجراءات إنفاذ وقائية وعقابية

  .ال المهاجرين ومقصدهماالستخدام الخاصة، بوسائل منها التعاون بين سلطات العمل في مناطق منشأ العم

معايير وإرشادات لتعزيز دور إدارات العمل ) أو صكوك دولية جديدة(ويمكن أن يوفر صك دولي جديد  . ٢١٦
ويمكن أن يوضح . به ومفتشيات العمل في إجراءات اإلنفاذ لمكافحة العمل الجبري والممارسات ذات الصلة

  .نائية ونظام قضاء العملالقيمة المضافة لوضع نهج تكميلي بين نظام العدالة الج
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   ٨الفصل 

تعزيز دور منظمة العمل الدولية في القضاء بفعالية 
  العمل الجبريعلى جميع أشكال 

فيما يتعلق بالقضاء على  الجارية اتن والممارسيانويجمع هذا الفصل أهم استنتاجات التحليل السابق للق . ٢١٧
لمنظمة العمل الدولية والعناصر ) أو صكوك جديدة(ويلخص أيضًا القيمة المضافة لصك جديد . العمل الجبري

  ).أو لهذه الصكوك(األساسية الممكنة لهذا الصك 

  العالميالسياق 
فبالرغم من معدالت التصديق العالية على اتفاقيات . قد يكون من المفيد التذآير بإيجاز بسياق هذا التقرير . ٢١٨

منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري وأسوأ أشكال عمل األطفال، ومن وجود العديد من الصكوك الدولية 
جار باألشخاص، فإن هذه المشاآل ما زالت مستمرة األخرى التي تحظر الرق والممارسات الشبيهة بالرق واالت

مليون من النساء والفتيات  ٢٠٫٩وتقدر منظمة العمل الدولية أن ما ال يقل عن . على نطاق ينذر بالخطر
والرجال والفتيان مقيدون بوظائف لم يختاروها بمحض إرادتهم أو ال يستطيعون ترآها، وهم ضحايا اإلحباط 

. وال ُتستثنى من ذلك أي منطقة. االستغالل، ومحرومون من حقوقهم اإلنسانية األساسيةواإلآراه وأقصى أنواع 
وُتتاح للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية حاليًا فرصة تاريخية لتعزيز الجهود العالمية الرامية إلى وضع حد 

  . به للعمل الجبري والممارسات ذات الصلة

ويبقى تعريف العمل الجبري الوارد في االتفاقية . ينًا ونقطة انطالق جيدةأساسًا مت ٢٩وتوفر االتفاقية رقم  . ٢١٩
، إذ يصفه باألعمال أو الخدمات التي ُتغتصب ١٩٣٠بنفس األهمية التي آان عليها عندما اعُتمد في عام  اليوم

ية على وتنص االتفاق". تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص ألدائها بمحض اختياره"من الشخص 
. أن التكليف غير القانوني بعمل جبري ُيعاقب عليه آجريمة جنائية، رهنًا بوجود عقوبات آافية وإنفاذ صارم

، أن على الدول أن تتخذ ٢٩وبينما يعني القضاء التام على جميع أشكال العمل الجبري، آما تقتضيه االتفاقية رقم 
االتفاقية ال تتضمن أي معايير أو إرشادات صريحة بشأن  إجراءات فعالة لمنع الجريمة وحماية ضحاياها، فإن

  .الطريقة التي ينبغي اتباعها عمليًا لتنفيذ ذلك

فيما يتعلق باألشكال التي  وليس حصرًا العمل الجبري، خاصة ورغم تحقيق تقدم ملموس في مكافحة . ٢٢٠
ويفرض األغلبية الساحقة من العمل . ٢٩تفرضها الدول، فإن السياق العالمي تغير آثيرًا منذ اعتماد االتفاقية رقم 

ممارسات العمل  تتسللو. أفراد وآيانات خاصة تعمل خارج سيادة القانون وليس الدول نفسها اليوم،الجبري 
ورغم . عديدة من النشاط االقتصادي، من الزراعة إلى العمل المنزلي ومن البناء إلى التصنيع إلى أنواع الجبري

دث في االقتصاد غير المنظم في غياب عمليات المراقبة المناسبة، يبقى من الممكن أن معظم العمل الجبري يح
  .أن تدخل المواد التي ينتجها مزاولو العمل الجبري في سالسل قيم الشرآات متعددة الجنسية

وتقتضي الدول إرشادات ليس للتصدي للعمل الجبري على الصعيد الوطني فحسب، بل أيضًا لتتمكن من  . ٢٢١
في المائة من الضحايا ُيستغلون في  ٣٠لى الصعيد الدولي، ال سيما أن التقديرات تشير إلى أن حوالي التعاون ع

وتبرهن األدلة المقدمة في هذا التقرير بوضوح أن ثمة حاجة إلى اتخاذ إجراءات أآثر شمولية . بلدان غير بلدانهم
ة واالتجار بالبشر، رغم أن العديد من وفعالية للقضاء نهائيًا على العمل الجبري وأشكال الرق المعاصر

  .المبادرات اإليجابية اتُِّخذت في السنوات األخيرة للتصدي لهذه الممارسات
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  القيمة المضافة لصك جديد أو صكوك جديدة 
  لمنظمة العمل الدولية

، في ٢٩ستتمثل القيمة المضافة لصك جديد أو صكوك جديدة لمنظمة العمل الدولية، تكميًال لالتفاقية رقم  . ٢٢٢
توفير معايير وإرشادات خاصة مصممة حسب احتياجات الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية، بما في ذلك 

كين األعضاء من تعزيز إجراءاتهم ضد العمل موسيكون الهدف هو ت. منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال
أو /يض واإلنفاذ، بوسائل منها التعاون والجبري باعتماد نهج شامل ومتكامل للوقاية وحماية الضحايا والتعو

  .المساعدة على الصعيد الدولي

في اعتماد نهج قائم على ) أو صكوك جديدة(وستتمثل المبادئ الرئيسية التي يقوم عليها صك جديد  . ٢٢٣
المصالح الفضلى للمتأثرين فعًال أو المحتمل تأثرهم من العمل الجبري وآراءهم؛  :الحقوق يأخذ في االعتبار

والتنسيق بين جميع المجاالت واإلجراءات  االتساقجميع التدابير المقترحة؛ نوع الجنس والسن في عاة مرا
  .السياسية ذات الصلة للقضاء على العمل الجبري واالتجار بالبشر

معايير منظمة العمل الدولية القائمة بشأن  يعززو سيستكملوينبغي التشديد على أن وضع معيار جديد  . ٢٢٤
إلى الدول  أآثر تفصيًالبتوفير معايير أآثر وضوحًا وإرشادات  ،وحماية حقوق العمال بشكل عام العمل الجبري

استعراض ب) المعايير الجديدة(المعيار الجديد  يقومولن . األعضاء بشأن تفعيل مبدأ القضاء على العمل الجبري
التدابير الخاصة لضمان القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال، بما  بشأن ١٨٢التفاقية رقم في ااألحكام القائمة 

 يكّملأن  وضع المعايير أيضًا من شأنو. فيها استغالل األطفال في العمل الجبري، ولن يضعها موضع السؤال
  .معالجة قضايا ذات صلة خاصة بعالم العمل ، عن طريقالقانون الدولي بشأن االتجار باألشخاص والرق

ويجب أن يتخذ المؤتمر هذا . أو توصية/و ٢٩أن يتخذ المعيار شكل بروتوآول لالتفاقية رقم ويمكن  . ٢٢٥
  .القرار في ضوء ردود الدول األعضاء على االستبيان الوارد أدناه

وسيكون البروتوآول مفتوحًا للتصديق ويمكن أن يكون مقتضبًا يحدد المبادئ الرئيسية لمنع العمل  . ٢٢٦
 الدول األعضاء المصدقةتخذها تالتعويض واإلنفاذ والتدابير الرئيسية التي ينبغي أن الجبري وحماية الضحايا و

  .على البروتوآول لتفعيل هذه المبادئ

ويمكن للتوصية أن تقدم مزيدًا من اإلرشادات المفصلة بشأن التدابير الملموسة التي يجب اتخاذها لسد  . ٢٢٧
ة الضحايا والتعويض واإلنفاذ وآذلك التنسيق والتعاون بين ثغرات التنفيذ فيما يتعلق بمنع العمل الجبري وحماي

  .منظمة العمل الدوليةفي عضاء الدول األ

  العناصر الرئيسية المقترحة لصك جديد 
  أو صكوك جديدة

وثغرات التنفيذ المقدمة في هذا التقرير، والخبرة العملية  الجارية القوانين والممارساتاستنادًا إلى تحليل  . ٢٢٨
 اء في منظمة العمل الدولية وغيرها من الدول في مكافحة العمل الجبري والممارسات ذات الصلةللدول األعض

  .، ُتقترح العناصر التالية آعناصر يمكن إدراجها في صك جديد أو صكوك جديدةبه

تشمل جميع أنواع العمل الجبري أو اإللزامي وتنطبق على  ٢٩يمكن أن يشير الصك إلى أن االتفاقية رقم  . ٢٢٩
بأن األحكام االنتقالية  ويمكن للصك أن يقّر آذلك. البشر، بصرف النظر عن جنسهم أو جنسيتهم عجمي

   .لم تعد قابلة للتطبيق ٢٩من االتفاقية رقم  ٢٤-٣و) ٣(و) ٢(١المنصوص عليها في المواد 

يزها يمكن أن يشير الصك إلى أهمية تعميم احترام جميع المبادئ والحقوق األساسية في العمل وتعزو . ٢٣٠
المعايير التي ُتعَتبر األآثر أهمية من منظور  فضًال عنبوصفها حقوقًا في حد ذاتها وشروطًا تمكينية،  تطبيقهاو

  .التي تشمل الهيكل الثالثي وسياسات العمالة وتفتيش العمل السديدة اإلدارة

ئق للجميع والقضاء يمكن أن يعترف الصك بأن وجود العمل الجبري يشكل عائقًا أمام تحقيق العمل الالو . ٢٣١
ويتطلب القضاء عليه بفعالية اتخاذ عدة شرآاء . العالمي على الصعيد على الفقر والنهوض بالعدالة االجتماعية

  .في نفس الوقت إجراءات على مجموعة واسعة من الجبهات

وهناك حاجة إلى إطار قوي للتنسيق والتعاون الدوليين إذ ال تنحصر أسباب العمل الجبري وال عواقبه في  . ٢٣٢
الحدود الوطنية، بل تعكس ترابط البلدان في عالم معولم، بما في ذلك من خالل الهجرة الدولية لليد العاملة 

الدول خطوات مناسبة ليساعد بعضها بعضًا  ومن األهمية بمكان أن تتخذ. والتجارة الدولية في السلع والخدمات
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أو المساعدة على الصعيد الدولي، /في الجهود المبذولة للقضاء على العمل الجبري من خالل تعزيز التعاون و
  .بما في ذلك التدابير المتخذة لمعالجة األسباب الجذرية للعمل الجبري

ويكون . لق بالقضاء على العمل الجبريوينبغي تعزيز اتساق السياسات الدولية والوطنية فيما يتع . ٢٣٣
للسياسات المتعلقة بهجرة اليد العاملة واالستخدام، والحماية االجتماعية، واألجور وظروف العمل، والعمالة 
والتدريب، والتعليم والحوار االجتماعي، في جملة أمور أخرى، وبناء على معايير العمل الدولية القائمة 

لية، أثر رئيسي على حماية العمال من الظروف التي يمكن أن تتدهور لتتحول إلى وإرشادات منظمة العمل الدو
  .عمل جبري

تقع على عاتق الحكومات المسؤولية األولى لحماية األشخاص من العمل الجبري وانتهاآات  في حينو . ٢٣٤
للحكومات، وينبغي . ، فإن بإمكان جهات فاعلة أخرى أن تؤدي أدوارًا رئيسيةبه حقوق اإلنسان ذات الصلة

لعمال عند ل، أن تتشاور بانتظام مع المنظمات الممثِّلة ألصحاب العمل والعمل لديهاخاصة من خالل نظم إدارة 
أيضًا التشاور مع  من المستحسنو. التخطيط لتدابير مكافحة العمل الجبري وتصميمها وتنفيذها ورصدها

عالوة على ذلك، ينبغي للحكومات أن تتشاور . نيةالمعمنظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية األخرى 
وتقيم شراآات مع آيانات غير حكومية، مثل الشرآات متعددة الجنسية واتحادات النقابات العالمية، حتى تعزز 

  .العمل الجبري على الصعيد العالمي لمكافحةفعالية اإلجراءات المتخذة 

عامة ومفتشيات العمل بصفة خاصة فيما يتعلق ومن الضروري تعزيز دور وقدرة إدارات العمل بصفة  . ٢٣٥
وتحتاج هذه اإلدارات والمفتشيات إلى والية . بمكافحة العمل الجبري، بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم

بما يشمل الوقاية والتعرف على الضحايا وحمايتهم  ،صريحة وما يكفي من الموارد والتدريب للوفاء بهذا الدور
وهناك حاجة إلى نهج تكميلي ومنسَّق وقائم على الدعم المتبادل بين نظام قضاء العمل . ةوالتحقيق والمقاضا

  .ونظام العدالة الجنائية

ويجب تعزيز القدرة على البحث وجمع البيانات بشأن العمل الجبري آأساس لتصميم سياسات  . ٢٣٦
لنظر في آليات اإلبالغ ويمكن ا. واستراتيجيات تدخل موجهة بشكل أفضل، ورصد فعاليتها ومدى تأثيرها

  .ونشرها على جميع أصحاب المصلحة القانونية على الصعيد الوطني لتعزيز جمع المعلومات ذات الصلة

المعنية والشرآاء  وهناك حاجة إلى إطار مؤسسي وطني يسمح بمشارآة جميع السلطات الحكومية . ٢٣٧
د يكون من الجدير في بعض األحيان وق. االجتماعيين وغيرهم من أصحاب المصلحة والتنسيق الفعال بينهم

تعزيز أو تقوية هيكل وطني واحد للتصدي لجميع أشكال العمل الجبري واالتجار بالبشر والرق والممارسات 
  .ذات الصلة

وينبغي أن . وينبغي للحكومات أن تضع إطارًا قانونيًا وطنيًا سليمًا لمكافحة جميع أشكال العمل الجبري . ٢٣٨
مل الوطنية شاملة ومتكاملة، بما في ذلك اتخاذ تدابير معينة ومحددة المدة لمنع العمل تكون السياسات وخطط الع

وينبغي تخصيص موارد بشرية ومالية . الجبري وحماية الضحايا وتعويضهم وآذلك فرض عقوبات رادعة
  .آافية لتنفيذ خطط العمل الوطنية

: ما يلي جذرية للعمل الجبري وأن تشملوينبغي أن تعالج استراتيجيات الوقاية مجموعة من األسباب ال . ٢٣٩
مثل العمال المهاجرين والعاملين في االقتصاد غير (تدابير لتمكين فئات محددة من السكان المعرضين للخطر 

؛ )واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال والشبابواألقليات اإلثنية المنظم والعمال المنزليين والشعوب األصلية 
اية القانونية وسيادة القانون؛ تدابير تهدف إلى إنهاء تجارة واستهالك السلع والخدمات الحم أوجه تدابير لتعزيز

وينبغي أن ترآز جهود الوقاية أساسًا على تحسين تنظيم وآاالت . المشوبة بعرق ضحايا العمل الجبري
  .االستخدام الخاصة

تيات والرجال والفتيان ضحايا وينبغي أن ترآز تدابير الحماية على احترام حقوق اإلنسان للنساء والف . ٢٤٠
وينبغي أن تحقق توازنًا مناسبًا بين الوفاء باالحتياجات الملحة للضحايا، بما في ذلك . العمل الجبري واالتجار

الدعم النفسي والمأوى والمساعدة المادية، واحتياجاتهم على المدى الطويل للتعافي االجتماعي واالقتصادي 
نظر الحكومات في إنشاء آليات إحالة وطنية أو آليات مماثلة لضمان تلبية احتياجات ويمكن أن ت. وإعادة اإلدماج

ويكتسي سن . الضحايا بطريقة منّسقة ومتكاملة، بما في ذلك الخدمات المقدمة إلى األطفال والعمال المهاجرين
ضحايا العمل  أحكام قانونية تنص على عدم مقاضاة الجرائم التي ُترتكب آنتيجة مباشرة لوضع ضحية من

وتشجع تدابير الحماية . أهمية حاسمة لتشجيع الضحايا على التوجه إلى السلطات ،وعدم المعاقبة عليها الجبري
  .القوية أيضًا الضحايا على التعاون في اإلجراءات القانونية المتخذة ضد الجناة
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انتصاف فعال، بوسائل حقهم في آفالة وينبغي ضمان وصول جميع ضحايا العمل الجبري إلى العدالة و . ٢٤١
والتعويض عن األضرار المادية  ١ منها اتخاذ تدابير لتمكين الضحايا من الحصول على مساعدة قانونية مجانية

  .والمعنوية، بما فيها متأخرات األجور

بشأن خطر العمل الجبري  األعضاءويمكن ألصحاب العمل ومنظماتهم أن ينظموا برامج تثقيفية لتوعية  . ٢٤٢
وعلى الصعيد الوطني، يمكن لمنظمات أصحاب العمل أن تدعو إلى القضاء على العمل الجبري . فهوطريقة تخفي

ويمكن . وتشجع الحكومات على اتخاذ تدابير للتصدي له وتشارك في حوار اجتماعي في هذا الخصوص
لبلدان التي األعضاء بالشروط القانونية والتنظيمية الوطنية في ا تشرآااللمنظمات أصحاب العمل أن تخبر 

الجيدة المتصلة بالقضاء  اتتعمل فيها، وتوفر ألعضائها منبرًا لتقاسم القضايا التي تهمهم والتحديات والممارس
ويمكن أيضًا لمنظمات أصحاب العمل أن تشجع أعضاءها على أن يصبحوا أآثر وعيًا . على العمل الجبري
من مشاآل العمل  محتملة الواجبة لتحديد أي مشكلة العناية إجراءاتما يناسب من  رساءبسياسات مورديهم وإ
  .الجبري ومعالجتها

ويمكن أن يدعو العمال ومنظماتهم إلى القضاء على العمل الجبري وحماية الضحايا وتشجيع الحكومات  . ٢٤٣
ويمكنهم . على اتخاذ تدابير وتخصيص موارد للتصدي له والمشارآة في حوار اجتماعي في هذا الخصوص

لتعزيز تكافؤ الفرص ومشارآة جميع العمال رجاًال ونساًء، وتنظيم وتمكين الفئات المستضعفة من تنظيم حمالت 
وينبغي أن يشمل ذلك التوعية بمخاطر العمل . العمال، بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم، وحماية األطفال

وسع نطاق خدماتها، مثل تقديم ويمكن لمنظمات العمال أيضًا أن ت. الجبري واالتجار بالبشر وطريقة تجنبها
  .الضحاياآذلك المعلومات وإسداء المشورة القانونية مجانًا، لتشمل العمال المعرضين لخطر العمل الجبري و

  

  

                               
في حالة توجيه تهم جنائية ضد الضحية، فإن حق المدعى عليه في مساعدة قانونية مجانية، عند االقتضاء، معترف به آشرط أدنى    ١

انظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  .من حقوق اإلنسان في شتى الصكوك الدولية واإلقليمية
  ).٣(١٤المادة 
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  استبيان

  مقدمة
بشأن ) مناقشة مفردة(هذا االستبيان مقدم إلى الدول األعضاء في إطار اإلعداد لبند وضع المعايير 

، للتصدي للثغرات في التنفيذ بهدف النهوض بتدابير الوقاية )٢٩رقم ( ١٩٣٠استكمال اتفاقية العمل الجبري، "
لمؤتمر العمل ) ٢٠١٤( ١٠٣في الدورة  ،"لتحقيق القضاء الفعلي على العمل الجبريوالحماية والتعويض 

  ١).٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧وقد اختار مجلس اإلدارة هذا البند في دورته . الدولي

ينبغي التصدي "إنه  إلى في استنتاجاته قد خلص، ٢٠١٣فبراير / وآان اجتماع الخبراء المعقود في شباط
بشأن العمل الجبري، ونظر في مختلف خيارات وضع المعايير في " فيذ من خالل وضع معاييرللثغرات في التن
خيار وضع  راء حول هذه المسألة، ولم يستبِقأو توصية لكنه لم يتوصل إلى توافق في اآل/ شكل بروتوآول
قد ) ٢٠١٣مارس / رآذا(لمجلس اإلدارة  ٣١٧هذا البند في الدورة  أيدواوآان األعضاء الذين . اتفاقية جديدة

  ٢.أعربوا عن آراء مختلفة بشأن شكل المعيار الجديد المحتمل أو المعايير الجديدة المحتملة

  :ويرد أدناه وصف موجز لطبيعة هذه الصكوك

وهو ينشئ التزامات قانونية تسري . البروتوآول هو معاهدة دولية خاضعة للتصديق ومرتبطة باالتفاقية 
. عليه وال يمكن أن تصدق عليه إال الدول األعضاء التي صدقت على االتفاقيةعلى الدولة التي تصدق 

ويستخدم البروتوآول لغرض إجراء مراجعة جزئية . االتفاقية المرتبطة به مفتوحة أمام التصديق تظلو
التفاقية أو لغرض استكمالها بما يتيح التكيف مع الظروف المتغيرة بحيث يجعل االتفاقية أآثر مالءمة 

  ٣.مواآبة للعصرو

وهي توفر اإلرشاد فيما يتعلق بالسياسة . التوصية ال تملك قوة ملزمة وليست خاضعة للتصديق 
أو يمكن أن تكون صكًا ) أو بروتوآوًال(ويمكن أن تستكمل اتفاقية . والتشريعات والممارسات الوطنية

  .قائمًا بذاته

أن يتخذ قرارًا بشأن شكل ) ٢٠١٤يونيه / حزيران( ١٠٣ويعود إلى مؤتمر العمل الدولي في دورته 
والمناقشة  ٢٠١٣فبراير / وعلى أساس حصيلة اجتماع الخبراء في شباط. الصك الجديد أو الصكوك الجديدة

 على أساس، أعّد المكتب االستبيان )٢٠١٣مارس / آذار( ٣١٧التي جرت في مجلس اإلدارة في دورته 
وحيثما يرى المجيبون على االستبيان أن حكمًا . مل بتوصية مقترحة، يستك٢٩بروتوآول مقترح لالتفاقية رقم 

من األحكام ينبغي أن يستبقى ولكنه ينتمي إلى شكل آخر من الصكوك، ينبغي عندئذ تحديد ذلك في إطار 
  ".التعليقات"

 تحظروالممارسة الجارية لوضع المعايير ال تضع موضع شك التزام الدول األعضاء المصدقة بأن 
وتعريف العمل الجبري واالستثناءات ) ٢٩من االتفاقية رقم ) ١(١المادة (ء إلى العمل الجبري أو اإللزامي اللجو

 إّال). ٢٥المادة (أو الحكم بشأن تجريم الممارسة والعقوبات الموقعة عليها ) ٢(٢و) ١(٢الواردة بموجب المواد 
من  ٢٤إلى  ٣وفي المواد من ) ٣(و) ٢(١في المادة  األحكام االنتقالية الواردة مجموعةأنه تجدر المالحظة بأن 

  .، لم تعد سارية٢٩االتفاقية رقم 

                               
  ".١)"أ( ٢٥، الفقرة GB.317/PVوالوثيقة  GB.317/INS/2(Rev.)الوثيقة    ١
  .٢٤-٣، الفقرات GB.317/PVالوثيقة    ٢
  .اعتمد مؤتمر العمل الدولي خمسة بروتوآوالت حتى اليوم   ٣
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والهدف من اعتماد صك جديد أو صكوك جديدة هو إرساء معايير وتوفير إرشادات إلى الدول األعضاء 
ي بشأن الوقاية وحماية الضحايا وتعويضهم عن العمل الجبري وغير ذلك من التدابير ذات الصلة للتصد

على ضرورة اتخاذ هذه التدابير لتحقيق القضاء على  ٢٩وفي حين تنطوي االتفاقية رقم . للثغرات في التنفيذ
لمعيار أن يكون اويمكن . فإنها ال تتضمن أحكامًا محددة حول هذه القضايا ،العمل الجبري في جميع أشكاله

عتراف بعدم سريان األحكام االنتقالية في االتفاقية الجديد أو المعايير الجديدة أداة إلضفاء السمة الرسمية على اال
  ٢٠٠٧.٤بالنظر فيه لجنة الخبراء في دراستها االستقصائية العامة لعام  أوصت، وهو أمر ٢٩رقم 

، من النظام األساسي للمؤتمر، فإن الحكومات مدعوة إلى أن تتشاور مع أآثر ١، الفقرة ٣٨وعمًال بالمادة 
وهذه المشاورات إلزامية في . ب العمل وللعمال قبل وضع الصيغة النهائية لردودهاالمنظمات تمثيًال ألصحا

ويسترعى ). ١٤٤رقم ( ١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(حالة الدول التي صدقت على اتفاقية المشاورات الثالثية 
  .انتباه الحكومات إلى أهمية ضمان استشارة جميع اإلدارات المعنية عند صياغة ردودها

وخيًا ألن يراعي المكتب االستبيانات في تحليله للردود، ال بد من أن يتلقى االستبيانات مستكملة في وت
ووفقًا للممارسة المتبعة، يمكن ألآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب . ٢٠١٣ديسمبر / آانون األول ٣١موعد أقصاه 

  .العمل وللعمال أن ترسل ردودها مباشرة إلى المكتب

: تبيان متاحان على موقع منظمة العمل الدولية على االنترنت على العنوان التاليوالتقرير واالس
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/103/reports/ReportssubmittedtotheConference/lang--en/index.htm .

ويستحسن حيثما أمكن أن يستكمل المجيبون االستبيان في شكله اإللكتروني وأن يقدموا ردودهم إلكترونيًا على 
  .forcedlabour2014@ilo.org: العنوان اإللكتروني التالي

  الديباجة  - أوًال 

العالم، الذي يحرم ماليين النساء والرجال هل ينبغي لديباجة مقترحة أن تقر بوطأة العمل الجبري في   .١
والفتيات والفتيان من حقوق اإلنسان التي يحق لهم بها ومن آرامتهم اإلنسانية ويسهم في استمرار الفقر 

  ويقف عائقًا في طريق تحقيق العمل الالئق للجميع؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 ١٩٣٠تضطلع به اتفاقية العمل الجبري،  مقترحة أن تقر بالدور الحيوي الذيهل ينبغي لديباجة   .٢
  ؟في مكافحة جميع أشكال العمل الجبري) ١٠٥رقم ( ١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩ رقم(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

                               
ري  انظر    ٤ ر الثالث   استئصال العمل الجب اء  ١الجزء  (، التقري ري،        )ب ة العمل الجب ة بشأن اتفاقي  ١٩٣٠، الدراسة االستقصائية العام
  .١٩٦، الفقرة ٢٠٠٧، ٩٦، مؤتمر العمل الدولي، الدورة )١٠٥رقم ( ١٩٥٧واتفاقية إلغاء العمل الجبري، ) ٢٩رقم (
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من االتفاقية  ٢مقترحة أن تذآر بأن تعريف العمل الجبري أو اإللزامي بموجب المادة هل ينبغي لديباجة   .٣
مل الجبري أو اإللزامي يشمل جميع البشر، بصرف النظر عن جنسهم أو جنسيتهم، ويشمل الع ٢٩رقم 

  ؟في جميع أشكاله ومظاهره

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 ،االستغالل الجنسي لغرض مقترحة أن تقر بأن االتجار باألشخاص لغرض العمل أوهل ينبغي لديباجة   .٤
  ؟ويقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه فعليًا ةمتزايدشاغل من الشواغل الدولية الهو 

 ال □ نعم □

  :عليقاتت
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

مجموعات معينة من العمال معرضة لخطر آبير ألن تصبح مقترحة أن تذآر بأن هل ينبغي لديباجة   .٥
ضحية العمل الجبري، بما في ذلك العمال في االقتصاد غير المنظم والعمال المهاجرون واألطفال 

  ؟والشعوب األصلية والعمال المنزليون

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

مقترحة أن تشير إلى أن القضاء الفعلي على العمل الجبري يسهم في ضمان منافسة هل ينبغي لديباجة   .٦
  ؟حماية للعمالال فضًال عن ضمان عادلة ألصحاب العمل

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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  ؟مقترحة أن تذآر بمعايير العمل الدولية وصكوك األمم المتحدة األآثر مالءمةهل ينبغي لديباجة   .٧

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  شكل صك محتمل أو صكوك محتملة  - ثانيًا 

لصك محتمل أو لصكوك محتملة يتعين أن يعتمدها مؤتمر العمل الدولي الستكمال االتفاقية  هل ينبغي  .٨
 :، أن تتخذ شكل٢٩ رقم

 □  ؟بروتوآول تستكمله توصية  )أ(
  □      ؟توصية  )ب(

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  مضمون بروتوآول مقترح  -ثالثًا 

للبروتوآول المقترح أن ينص على تدابير تتناول منع العمل الجبري وحماية ضحاياه  هل ينبغي  .٩
   وتعويضهم؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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على الصعيد  أن ينص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضع وتنفذ للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٠
سياسة وخطة عمل للقضاء على جميع أشكال العمل الجبري، تشمالن المؤسسات الحكومية  الوطني

  ؟ات أصحاب العمل ومنظمات العمال وتراعيان آراء المجموعات المعنية األخرىالمعنية ومنظم

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

أن ينص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير فعالة وشاملة لمنع  للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١١
  :جميع أشكال العمل الجبري، بما في ذلك عن طريق

من الجنسين ومن جميع األعمار، بغية الحد من خطر وقوعهم ضحايا  عموم الناستثقيف وإعالم   )أ(
  العمل الجبري؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  توسيع نطاق تغطية قوانين العمل وتعزيز تطبيقها بما في ذلك في االقتصاد غير المنظم؟  )ب(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

، من التعيين والتوظيف حماية العمال، وال سيما العمال المهاجرون، الذين يلجؤون إلى خدمات  )ج(
  التجاوزات والممارسات االحتيالية؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ تدابير فعالة وشاملة من  على أن ينص للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٢
أجل التعرف على جميع ضحايا العمل الجبري وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي الكامل، 

  ؟مولية اهتمامًا خاصًا إلى األطفال والعمال المهاجرين واألشخاص اآلخرين المعرضين للخطر

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

جميع ضحايا حصول أن ينص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تضمن  للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٣
العمل الجبري على سبل االنتصاف القانونية الفعالة والمناسبة، بما في ذلك التعويض، بصرف النظر عن 

  ؟جنسيتهم

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

أن ينص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تعزز دور تفتيش العمل فيما  للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٤
  ؟قوانين واللوائح ذات الصلة، بالتعاون مع السلطات األخرىيتعلق بمنع العمل الجبري وإنفاذ ال

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

الجرائم التي  علىأن يعالج موضوع حماية الضحايا من العقاب المحتمل  للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٥
  ؟أرغموا على ارتكابها نتيجة وضعهم في العمل الجبري

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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أن ينص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون مع بعضها البعض  للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٦
  ؟لعمل الجبريبغية القضاء على جميع أشكال ا

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

أن ينص على أنه ينبغي لكل دولة عضو أن تولي االعتبار الواجب لتنفيذ  وآول المقترحللبروت هل ينبغي  .١٧
  ؟أحكام البروتوآول بالطريقة المنصوص عليها في التوصية

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  سؤال آخر

يها في االتفاقية أن يتضمن حكمًا يقر بأن الفترة االنتقالية المنصوص عل للبروتوآول المقترح هل ينبغي  .١٨
وفي  ١من المادة  ٣و ٢ت منذ زمن بعيد، ويلغي األحكام االنتقالية الواردة في الفقرتين استنفدقد  ٢٩رقم 

  ٥؟٢٤إلى  ٣المواد من 

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

                               
. لم تعد تعتبر سارية ٢٩من االتفاقية رقم  ٢٤إلى  ٣والمواد من ) ٣(و) ٢(١ة في المادة األحكام االنتقالية الوارد. المرجع نفسه   ٥

لتحقيق هذا الحظر التام، يقصر اللجوء إلى العمل الجبري أو اإللزامي، خالل الفترة االنتقالية، على "على أنه  ٢٩وتنص االتفاقية رقم 
بيد أن )). ٢(١المادة " (شروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التاليةاألغراض العامة فقط وآتدبير استثنائي، مع مراعاة ال

هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية اعتبرت منذ ذلك الحين أن اللجوء إلى العمل الجبري أو اإللزامي لم يعد مبررًا بالتمسك بهذه 
انظر الدراسة االستقصائية العامة لعام . الية ويتناقض مع روح االتفاقيةاألحكام االنتقالية ألنه قد يظهر وآأنه يتغافل عن وظيفتها االنتق

من الدستور  ٢٢نموذج تقرير منقحًا بموجب المادة  ٣٠٧، أقّر مجلس اإلدارة في دورته ٢٠١٠مارس / وفي آذار. ١٠، الفقرة ٢٠٠٧
االنتقالية ألنها لم تعد سارية، مما يعكس رأي مجلس ، يشير إلى أن المعلومات لم تعد مطلوبة بموجب األحكام ٢٩بشأن االتفاقية رقم 

  .اإلدارة القائل بأن الفترة االنتقالية لم تعد سارية
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  مضمون توصية مقترحة  -رابعًا 

 السياسات وخطط العمل الوطنية

للتوصية المقترحة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تنشئ أو تعزز هيئات تنسيق  هل ينبغي  .١٩
وطنية أو آليات مؤسسية أخرى، تشمل الوآاالت الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات 
العمال فضًال عن المجموعات المعنية األخرى، لضمان تنفيذ ورصد وتقييم السياسات وخطط العمل 

  ؟وطنية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العمل الجبريال

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

للتوصية المقترحة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تجمع وتحلل وتتيح على نحو  هل ينبغي  .٢٠
منتظم معلومات وبيانات إحصائية مفصلة ومصنفة بحسب الجنس والسن بشأن طبيعة العمل الجبري 

  ؟ومداه

 ال □ منع □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  ةـالوقاي

  : حة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير وقائية تشمل ما يليللتوصية المقتر هل ينبغي  .٢١
بأمور منها  السكان األآثر عرضة للخطر، إلعالمهم حمالت توعية محددة األهداف لمجموعات  )أ(

آعمال، وطريقة حماية أنفسهم من ممارسات التوظيف أو االستخدام  مومسؤولياته محقوقه
  االحتيالية أو التعسفية وآيفية الحصول على المساعدة في حالة الضرورة؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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لالستخدام  مللخطر لزيادة قابليته ينالمعرض لمجموعات السكانبرامج التدريب على المهارات   )ب(
لتوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرة الوطن إلعدادهم للعمل على آسب الدخل وتقديم ا موقدرته

  في الخارج؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

برامج لمكافحة التمييز الذي يزيد من حدة استضعاف فئات معينة من العمال المعرضين للعمل   )ج(
الجبري، بمن فيهم النساء واألطفال والمهاجرون والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية واألشخاص 

  المعوقون؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

ولدعم تنظيم المجموعات المعرضة للخطر في برامج لتعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية   )د(
  ؟نقابات عمالية وغيرها من المنظمات ذات الصلة

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

تدابير آفيلة بأن تضمن أن القوانين واللوائح الوطنية المتصلة بعالقة االستخدام منفذة بفعالية وأن   )ه(
  ؟ظروف وشروط االستخدام محددة في عقد استخدام مكتوب بلغة يفهمها العامل

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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ى للمخاطر التي تواجهها مجموعات محددة من سياسات متسقة للعمالة ولهجرة اليد العاملة، تتصد  )و(
  ؟العمال المهاجرين، بمن فيهم المهاجرون في وضع غير نظامي

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  ؟ضمانات الضمان االجتماعي األساسية التي تشكل أرضيات الحماية االجتماعية الوطنية  )ز(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

تدابير ترمي إلى الحد من التجارة في السلع والخدمات التي أنتجت أو قدمت عن طريق استخدام   )ح(
  ؟يهاالعمل الجبري، والحد من الطلب عل

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

التدابير الرامية إلى القضاء على التجاوزات والممارسات  أن تنص على أّن المقترحة هل ينبغي للتوصية  .٢٢
اء إجراءات للتحقيق في الشكاوى رستقوم بها خدمات التعيين والتوظيف، ينبغي أن تشمل إ االحتيالية التي

  وفرض العقوبات المناسبة؟

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  ةـالحماي

  :للتوصية المقترحة أن تنص على ما يلي هل ينبغي  .٢٣
  ؟إلى الضحايا على أساس توافقي ومستنيرينبغي منح تدابير الحماية   )أ(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟ينبغي أال تكون تدابير الحماية مشروطة برغبة الضحية في التعاون في اإلجراءات الجنائية  )ب(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

ينبغي أال يكون ضحايا العمل الجبري مسؤولين عن الجنايات المرتكبة آنتيجة مباشرة لوضع   )ج(
أنفسهم فيه، من قبيل جنايات الهجرة وامتالك أو استخدام وثائق سفر أو  االعمل الجبري الذي وجدو

  ؟والجنايات المرتبطة باشتراآهم في أنشطة غير مشروعةهوية مزورة 

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

أن تضمن أن تشمل تدابير الحماية للتوصية المقترحة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء  هل ينبغي  .٢٤
الرامية إلى تلبية احتياجات جميع الضحايا إلى المساعدة الفورية والتعافي على األمد الطويل على السواء، 

  :ما يلي
  ؟مرافق اإليواء الكافية والمناسبة  )أ(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  ؟المساعدة الطبية والنفسية على السواءالرعاية الصحية بما في ذلك   )ب(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟المساعدة المادية  )ج(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

المعلومات واإلرشاد بشأن وضعهم القانوني والخدمات المتاحة بلغة يمكن أن يفهموها فضًال عن   )د(
  ؟المساعدة القانونية المجانية على وجه التفضيل، خالل اإلجراءات القانونية

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟حماية الخصوصية والهوية  )ه(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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ضمان سالمة الضحايا فضًال عن سالمة أفراد أسرهم والشهود، عند االقتضاء، وحمايتهم من   )و(
  ؟التهويل والثأر

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟العمالة وفرص التعليم والتدريبالتدابير االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك فرص   )ز(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

للتوصية المقترحة أن تنص على أن تدابير الحماية الموجهة إلى األطفال المعرضين للعمل  هل ينبغي  .٢٥
  :الجبري ينبغي أن تشمل، إلى جانب مراعاة االحتياجات الخاصة لألطفال ومصالحهم الفضلى، ما يلي

  ؟تعيين وصي عليهم، عند االقتضاء  )أ(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

آد ولكن يكون هناك أسباب تدعو عندما يكون سن الشخص غير مؤقرينة بأن الشخص قاصر،   )ب(
  ؟، ريثما يتم التحقق من السنسنة ١٨ إلى االعتقاد بأن سن الشخص أدنى من

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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أن تنص على أن تدابير حماية العمال المهاجرين المعرضين للعمل الجبري للتوصية المقترحة  هل ينبغي  .٢٦
  :ينبغي أن تشمل ما يلي

يومًا على األقل عندما يكون هناك أسباب معقولة لالعتقاد  ٣٠النص على فترة تفكيٍر وتعاٍف لمدة   )أ(
بأن الشخص المعني هو ضحية، على أن يسمح خالل هذه الفترة للشخص بالبقاء على أراضي البلد 

  ؟المعني

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

منح إجازات إقامة مؤقتة أو دائمة، وعند االقتضاء، السماح بالدخول إلى سوق العمل في مكان   )ب(
  ؟المقصد

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟لى الوطنتسهيالت للعودة اآلمنة والطوعية على وجه التفضيل إ  )ج(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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 العدالةالتعويض والوصول إلى 

للتوصية المقترحة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لضمان حصول  هل ينبغي  .٢٧
جميع ضحايا العمل الجبري على وسائل االنتصاف القانونية الفعالة والمناسبة، وال سيما التعويض عن 

  :األضرار المادية وغير المادية، بما في ذلك عن طريق
  ؟المساعدة القانونية، بدون تكلفة على وجه التفضيلتقديم   )أ(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

ضمان أن يتمكن جميع الضحايا، من الرعايا ومن غير الرعايا على السواء، من اتباع سبل   )ب(
على األراضي االنتصاف اإلدارية والمدنية والجنائية في البلد المعني، بصرف النظر عن وجودهم 

  ؟ةالوطني

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟حقهم في الحصول على تعويضات من الجناة ضمان أن يتمكن جميع الضحايا من ممارسة  )ج(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

نتصاف القانونية، بما في ذلك التعويض، بالنيابة عن سبل اال باتباعالسماح لممثل عن الضحية   )د(
  ؟الضحية

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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النص على آليات بديلة لتسوية المنازعات، حيثما يقتضي األمر ذلك، باالقتران بمتطلبات إجرائية   )ه(
  ؟مبسطة

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟إقامة صناديق لتعويض الضحايا  )و(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

 اإلنفـاذ

  :للتوصية المقترحة أن تنص على أنه ينبغي للدول األعضاء القيام بما يلي هل ينبغي  .٢٨
توفير جميع الموارد الضرورية والتدريب إلى خدمات تفتيش العمل لتمكينها من الوفاء بدورها   )أ(

آامًال، بالتعاون مع سائر الوآاالت المعنية، في مجاالت الوقاية وإنفاذ القانون وحماية ضحايا 
  ؟بريالعمل الج

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

الجنائية ووفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، النص على فرض عقوبات أخرى باإلضافة إلى العقوبات   )ب(
  ؟من قبيل مصادرة األرباح المستمدة من العمل الجبري وأصول أخرى

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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، ضمان أن يكون األشخاص االعتباريون مسؤولين عن ٢٩من االتفاقية رقم  ٢٥إنفاذًا للمادة   )ج(
  ؟انتهاك حظر العمل الجبري

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

الضحايا، عن طريق وضع مؤشرات للعمل الجبري آي تعزيز الجهود الرامية إلى التعرف على   )د(
يستخدمها مفتشو العمل ورجال الشرطة والمدعون العامون وممثلو منظمات أصحاب العمل 

  ؟ومنظمات العمال والمنظمات غير الحكومية وغيرهم من الهيئات الفاعلة المعنية

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

 التعاون الدولي

على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تعزز التعاون والتنسيق على للتوصية المقترحة أن تنص  هل ينبغي  .٢٩
فضًال عن مساعدة بعضها  المستوى الدولي، بما في ذلك من خالل سائر المؤسسات متعددة األطراف
  :البعض في ضمان القضاء الفعلي على العمل الجبري، بما في ذلك عن طريق

  ؟عاون والمساعدة التقنيين على الصعيد الدوليحشد الموارد من أجل برامج العمل الوطنية والت  )أ(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  

  ؟المساعدة القانونية المتبادلة  )ب(

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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المساعدة التقنية المتبادلة بما في ذلك تبادل المعلومات وتقاسم حسن الممارسات والدروس   )ج(
  ؟المستخلصة في مجال محاربة العمل الجبري

 ال □ نعم □

  :تعليقات
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
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  الملحق األول

 ، بحسب اإلقليممعدل انتشارهلضحايا العمل الجبري و المقّدرالعدد 

  معدل االنتشار لكل  عدد الضحايا  اإلقليم
  نسمة ١٠٠٠

 4.0 000 700 3  أفريقيا

 3.3 000 700 11  آسيا والمحيط الهادئ

  ) من خارج االتحاد األوروبي(أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا 
  ورابطة الدول المستقلة

1 600 000 4.2 

 1.5 000 500 1  االقتصادات المتقدمة واالتحاد األوروبي

 3.1 000 800 1  أمريكا الالتينية والكاريبي

 3.4 000 600  الشرق األوسط 

  000 900 20  المجموع
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تعزيز
 

ضع حد للعمل
ت لو

اإلجراءا
 

الجبري
 

 الملحق الثاني

  على اتفاقيات منظمة العمل الدولية والصكوك الدولية األخرى اتالتصديق

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x      x      a    أفغانستان

 x x x x x    a    a  ألبانيا

 x x x x x    a    a  الجزائر

               x x x  أنغوال

 x x x   x  P      d  أنتيغوا وبربودا

 x x x x x         a  األرجنتين

           x x x x x  أرمينيا

 x x x x x  x    x x  أستراليا

 x x x x x  x      a  النمسا

 x x x x x  x      a  أذربيجان

 x x x x x  x      d  جزر البهاما

 x x x   a    a    a  البحرين

 x x x      x      a  بنغالديش
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الملحق الثاني

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x x    x      d  بربادوس

 x x x x x    a  x x  بيالروس

 x x x x x  x    x x  بلجيكا

           x x x   a  بليز

           x x x x x  بنن

 x x x x x  x      a  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 x x x x x    d    d  البوسنة والهرسك

           x x x x x  بوتسوانا

 x x x x x    a    a  البرازيل

               x      بروني دار السالم

 x x x x x       x x  بلغاريا

           x x x x x  بورآينا فاسو

           x x x x x  بوروندي

 x x x x x         a  آمبوديا

 x x x x x  x      a  الكاميرون

 x x x x x  x    x x  آندا

           x x x x x  الرأس األخضر

 x x x   a         a  جمهورية أفريقيا الوسطى

           x x x   a  تشاد

 x x x x x  x      a  شيلي

           x   a      الصين
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تعزيز
 

ضع حد للعمل
ت لو

اإلجراءا
 

الجبري
 

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

           x x x x x  آولومبيا

               x x x  جزر القمر

 x x x x           a  الكونغو

           x x x x x  آوستاريكا

 x x x   a         a  آوت ديفوار

 x x x x x    d    d  آرواتيا

 x x        x    x x  آوبا

 x x x x x    d    d  قبرص

 x x x x           d  الجمهورية التشيكية

 x x x   a         a  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 x x x x x  x    x x  الدانمرك

 x x x   a         a  جيبوتي

 x x x   a  x      d  دومينيكا

 x x x x x         a  الجمهورية الدومينيكية

 x x x x x  x      a  اآوادور

 x x x x x  x      a  مصر

   x x x x x       x  السلفادور

           x x x x x  غينيا االستوائية

                 x x  إريتريا

           x x x x x  استونيا

 x x x   a    x    a  إثيوبيا
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  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x      x      d  فيجي

 x x x x A  x      a  فنلندا

 x x x x x  x    x x  فرنسا

           x x x   a  غابون

           x x x x x  غامبيا

           x x x x x  جورجيا

 x x x x x  x    x x  ألمانيا

 x x x   a         a  غانا

 x x x x x  x    x x  اليونان

           x x x   a  غرينادا

 x x x   a  x    x x غواتيماال

 x x x   a  x      a غينيا

           x x x x x بيساو - غينيا 

           x x x   a غيانا

 x x x x x       x x هايتي

           x x x   a هندوراس

 x x x x x  x    x x هنغاريا

 x x x x x         a آيسلندا

 x x   x x  x    x x الهند

           x x x x x إندونيسيا

 x x x             a  جمهورية إيران اإلسالمية
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تعزيز
 

ضع حد للعمل
ت لو

اإلجراءا
 

الجبري
 

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x   a  x    x x  العراق

 x x x x x  x      a أيرلندا

 x x x x x  x    x x إسرائيل

 x x x x x  x    x x إيطاليا

 x x x x x    d    d جامايكا

             x   x x اليابان

 x x x   a    a    a  األردن

 x x x   a  P      a  آازاخستان

           x x x   a  آينيا

           x x x   a  آيريباتي

             x x      جمهورية آوريا

 x x x   a    a    a  الكويت

 x x x x x    a    a  قيرغيزستان

 x   x   a         a  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 x x x x x         a التفيا

           x x x x x لبنان

 x x x x x    d    d ليسوتو

   x x x   a  x    x ليبيريا

 x x x x x    a    a ليبيا

           x x x x x ليتوانيا

 x x x x x       x x لكسمبرغ



 

 

81 
ILC

103-IV
(1)
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  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x x x    a    a مدغشقر

 x x x   a    a    a مالوي

 x   a         a نقض x  ماليزيا

               x x x  جمهورية ملديف

 x x x x x  x      d مالي

 x x x x x    d    d مالطة

                      جزر مارشال

 x x x   a  x      a  موريتانيا

 x x x   a    d    d  موريشيوس

 x x x x x  x    x x  المكسيك

           x x x x x  جمهورية مولدوفا

 x x x   a    a    a  منغوليا

 x x x   d    d    d  الجبل األسود

 x x x   a  x      a  المغرب

           x x x x x  موزامبيق

        x       a  x  ميانمار

           x x x x x  ناميبيا

 x x x        a    a  نيبال

 x x x x A  x    x x  هولندا

 x x x x x  x      a  نيوزيلندا

 x x x   a  x      a نيكاراغوا



ILC
103-IV

(1)  
82

 

 

تعزيز
 

ضع حد للعمل
ت لو

اإلجراءا
 

الجبري
 

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x x x  x      a النيجر

 x x x x x    d    d نيجيريا

 x x x x x  x    x x النرويج

           x x x   a  ُعمان

 x x x        a  x x باآستان

                      باالو

           x x x x x بنما

      x x x        a  بابوا غينيا الجديدة

 x x x x x  P      a  باراغواي

   x x x x x       x  بيرو

 x x x x x    a    a  الفلبين

 x x x x x       x x  بولندا

 x x x x x       x x  البرتغال

           x x x   a  قطر

 x x x x x  x    x x  رومانيا

 x x x x x    a  x x  االتحاد الروسي

 x x x x x         a  رواندا

           x x x   a  سانت آيتس ونيفس

 x x x      x      d  سانت لوسيا

 x x x x x    x    a  سانت فنسنت وجزر غرينادين

               x x x ساموا
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  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x x x       x x سان مارينو

           x x x   a ساوتومي وبرنسيب

 x x x x x    a    a المملكة العربية السعودية

 x x x x x         a السنغال

 x x x x x    d    d صربيا

 x x x x x         a سيشل

 x x x x      d    d سيراليون

 x             d نقض x سنغافورة

 x x x x x         d سلوفاآيا

 x x x x x         d سلوفينيا

 x x x      x      d جزر سليمان

                 x x الصومال

        x x x x x  x  جنوب أفريقيا

               x x x  جمهورية جنوب السودان

 x x x x x  x      a اسبانيا

 x x x x      a  x x سري النكا

 x x x        d  x x السودان

 x x x   a         d سورينام

           x x x x x سوازيلند

 x x x x x  x      a السويد

 x x x x x  x      a سويسرا
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تعزيز
 

ضع حد للعمل
ت لو

اإلجراءا
 

الجبري
 

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

 x x x x x  x      a الجمهورية العربية السورية

           x x x   a طاجيكستان

 x x x x x    a    a جمهورية تنزانيا المتحدة

             x x x x تايلند

جمهورية مقدونية اليوغوسالفية 
 السابقة

x x x x x         d 

           x   x   a ليشتي - تيمور 

 x x x x x         a توغو

 x x x x x    d    d ترينيداد وتوباغو

 x x x x x    a    a تونس

 x x x x x  x    x x ترآيا

 x x x   a  x      a ترآمانستان

                     توفالو

 x x x x      a    a أوغندا

 x x x x x    a  x x أوآرانيا

           x x x   a اإلمارات العربية المتحدة

 x x x x x  x    x x المملكة المتحدة

 x x x x  x      a   الواليات المتحدة

 x x x x x    a    a أوروغواي

           x x x x x أوزبكستان

               x x x فانواتو
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الملحق الثاني

  الدول األعضاء 
 في منظمة العمل الدولية

اتفاقية العمل 
الجبري، 
١٩٣٠   

 )٢٩رقم (

اتفاقية إلغاء 
العمل الجبري، 

١٩٥٧   
 )١٠٥رقم (

اتفاقية أسوأ 
أشكال عمل 

 ١٩٩٩األطفال، 
 )١٨٢رقم (

االتجار بروتوآول منع وقمع ومعاقبة  
باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 
المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة 

 ٢٠٠٠الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق،  
/ أيلول ٢٥الموقعة في جنيف بتاريخ 

 والمعدلة بالبروتوآول ١٩٢٦سبتمبر 

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة  
الرقيق واألعراف والممارسات 

 ١٩٥٦الشبيهة بالرق، 

أو  (a)التصديق أو االنضمام التوقيع  التصديق التصديق التصديق
 )d(أو الخالفة  (A)القبول 

التوقيع أو  
(P)المشارآة 

 (a)التصديق أو االنضمام
 (d)أو الخالفة 

 (a)التصديق أو االنضمام  التوقيع 
 (d)أو الخالفة 

           x x x x x جمهورية فنزويال البوليفارية

      x   x   a    a فيتنام

      x x x        a اليمن

 x x x   a    d    d  زامبيا

 x x x             d  زمبابوي
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 الملحق الثالث

 استنتاجات اعتمدها اجتماع الخبراء الثالثي بشأن 
 واالتجار بالبشر لغرض االستغالل  العمل الجبري

  )٢٠١٣فبراير / شباط ١٥-١١جنيف، (في العمل 

  السياق

بشأن المناقشة المتكررة عن المبادئ والحقوق ) ٢٠١٢( ١٠١مؤتمر العمل الدولي، في دورته يجدر التذآير بأّن 
 اجتماعات عقد إمكانية خالل من ذلك في بما مفصل، تحليل إجراء"األساسية في العمل، دعا مكتب العمل الدولي إلى 

 هناك آانت إذا ما على للوقوف الدولية، العمل منظمة لمعايير الحالية التغطية في القائمة الثغرات تحديد بهدف للخبراء
 لمعالجة الدولية العمل منظمة عن الصادرة الجبري العمل اتفاقيات استكمال " ١" :أجل من المعايير لوضع حاجة

 في االستغالل لغرض بالبشر االتجار موضوع معالجة " ٢" تعويضهم؛ ذلك في بما الضحايا، وحماية الوقاية موضوع
بناًء على توصية من هيئة مكتبه، على جدول أعمال االجتماع، ومفاده وضع توصيات وافق مجلس اإلدارة، قد و" .العمل

) ٢٩رقم ( ١٩٣٠لمجلس اإلدارة للوقوف على ما إذا آان هناك داٍع لوضع معيار بغية استكمال اتفاقية العمل الجبري، 
وجرى تحديد . الصادرتين عن منظمة العمل الدولية) ١٠٥رقم ( ١٩٥٧الجبري، واتفاقية القضاء على العمل 

؛ تعويضهم ذلك في بما حماية الضحايا،"  ٢"العمل الجبري؛  منع"  ١: "المشمولة في إطار العمل، وال سيما  المواضيع
  .العمل في االستغالل لغرض بالبشر االتجار"  ٣"

 .   ٢٠١٣فبراير / باطش ١٥إلى  ١١واجتمع الخبراء في جنيف من 

  ةـالمقدم

وسّلم الخبراء بأّن صكوك منظمة . شدد الخبراء على أّن التحرر من العمل الجبري هو حٌق من حقوق اإلنسان  .١
واتفاقية القضاء على العمل ) ٢٩رقم ( ١٩٣٠العمل الدولية بشأن العمل الجبري، السيما اتفاقية العمل الجبري، 

تضطلع بدور مهم في إحراز التقدم في مجال القضاء على العمل الجبري ما فتئت ، )١٠٥رقم ( ١٩٥٧الجبري، 
خير دليل على التزام الدول األعضاء في منظمة  ديق العالي على هذه االتفاقيات هوومعدل التص. بكافة أشكاله

لم تصدق على هذه  وفيما يتعلق بالبلدان التي. العمل الدولية بالقضاء الفعلي على العمل الجبري بكافة أشكاله
يؤآد مجددًا على التزام جميع الدول  ١٩٩٨االتفاقيات، فإّن إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لعام 

األعضاء في منظمة العمل الدولية باحترام المبادئ المتعلقة بالحقوق األساسية في االتفاقيات المعنية وتعزيزها 
في المائة من ضحايا العمل  ٩٠ يقّدر أنليوم أشكاًال جديدة من العمل الجبري وغير أننا نشهد ا. وتحقيقها بحسن نية

أفراد أو أصحاب عمل في القطاع الخاص يعملون  يستغلون على يد ،ضحية مليون ٢٠٫٩الجبري، البالغ عددهم 
. م من شراآههذا أمٌر غير مقبول ولم يفلت أي إقليو. خارج سيادة القانون، والسيما في االقتصاد غير المنظم

ذّآر مجددًا بضرورة توخي المزيد من اليقظة للقضاء  ،٢٠٠٩عام  اعتمدالذي  ،والميثاق العالمي لفرص العمل
وهناك بعض المجموعات السكانية المعرضة بشكل خاص، مثل . على العمل الجبري والحؤول دون زيادة أشكاله

وقرابة . األصلية والعاملين في االقتصاد غير المنظماألطفال والعمال المهاجرين والعمال المنزليين والشعوب 
تحدي القضاء  يتسموفي هذا العالم سريع التغير، . داخليًا أو عبر الحدود آانوا قد هاجروانصف مجموع الضحايا 

 .أآثر من أي وقت مضى باألهمية على العمل الجبري

وبروتوآول األمم المتحدة لمنع وقمع  ١٠٥ورقم  ٢٩التفاقيتين رقم امراعاة  إلى جانب وشدد الخبراء على أنه،  .٢
استكمالية  ًاُنهج تتبعومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، ينبغي لمنظمة العمل الدولية أن 

ي ، وذلك بغية ضمان القضاء الفعلي على العمل الجبري، بما فيه العمل الجبرخبرتهاتمشيًا مع واليتها و
 .المفروض نتيجة االتجار
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وينبغي لمنظمة العمل الدولية أن تواصل جهودها وتعززها بغية التصدي للعمل الجبري الذي يتجلى اليوم بشكل   .٣
 .أوسع نطاقًا، نظرًا للعدد المتزايد من األطفال والنساء والرجال ضحايا العمل الجبري في العالم

والتدابير التي اتخذتها الدول األعضاء حتى اليوم، رأى الخبراء أّنه  ٢٩رقم وبالرغم من النطاق الواسع لالتفاقية   .٤
يزال هناك ثغرات آبيرة في التنفيذ من حيث القضاء الفعلي على العمل الجبري، وال بد من معالجتها على وجه  ال

والتعاون الدولي، الواردة  تساق السياساتالسرعة فيما يتعلق بمسائل الوقاية وحماية الضحايا والتعويض واإلنفاذ وا
 .فيما يلي

وشدد الخبراء على أهمية تخصيص موارد آافية بغية تنفيذ التدابير المتعلقة بالوقاية وحماية الضحايا وتعويضهم   .٥
 .وإنفاذ القانون، تنفيذًا فعاًال

  الوقاية

  : توصل الخبراء إلى توافق في اآلراء بشأن المسائل التالية

ومن بين جميع التدابير الرامية إلى القضاء . األهمية القصوى التي ترتديها التدابير الوقائية لمكافحة العمل الجبري  .٦
على العمل الجبري، ينبغي للسلطات الوطنية والشرآاء االجتماعيين أن يأخذوا في االعتبار مسألة الوقاية بشكل 

 .منتظم

لعمل وتفتيش العمل، إلى جانب الحاجة إلى تنسيق أفضل مع وآاالت إنفاذ الدور الوقائي الذي تضطلع به إدارة ا  .٧
القانون األخرى وبرامج تدريب الجسم القضائي والشرطة ودوائر الهجرة والعاملين االجتماعيين والسلطات المعنية 

 .األخرى

اإلعالمية والبرامج المدرسية، أهمية االضطالع بانتظام بأنشطة استثارة الوعي، مثل الحمالت الدعائية والكتيبات   .٨
 .التي تستهدف األشخاص المعرضين للعمل الجبري وأصحاب المصلحة اآلخرين

تجميع البيانات وتقاسم المعارف والبحوث أمٌر أساسي لوضع تدابير وقائية فعالة، وينبغي للبلدان أن تعزز جهودها   .٩
 .في هذا المجال

 . دمات التي يمكنها أن تنطوي على العمل الجبريالسلع والخ في ضرورة التصدي للتجارة  .١٠

  الضحايا وتعويضهم حماية

  :   توصل الخبراء إلى توافق في اآلراء بشأن المسائل التالية

اتخاذ تدابير مناسبة من أجل حماية جميع ضحايا  يتعينال بد من تحسين عملية الكشف عن ضحايا العمل الجبري، و  .١١
 . العمل الجبري أو األشخاص المشتبه بأنهم ضحايا العمل الجبري، سواء أآانوا أم لم يكونوا ضحية اتجار

يمكن أن يكون للتدابير الصارمة المتخذة لحماية الضحايا، مثل الخدمات االجتماعية، أثٌر إيجابي على دعاوى   .١٢
 .ناجحةالالمقاضاة 

غالبًا ما يجري التغاضي عن أحكام الحماية المتصلة بالعمل، مثل دفع متأخرات األجور، في حين ينبغي أن تكون   .١٣
 .جزءًا من نهج شامل ومنتظم هدفه حماية الضحايا

 ينبغي للحكومات أن تنظر في جدوى مختلف آليات التعويض، مثل إنشاء صندوق عام أو تعزيز أحكام من شأنها  .١٤
 .دفع تعويضات الجناةأن تفرض على 

  اذـاإلنف

  :   توصل الخبراء إلى توافق في اآلراء بشأن المسائل التالية
ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز قدرة هيئات تفتيش العمل على مكافحة العمل الجبري، بما في ذلك االتجار   .١٥

 .يب مالئمألغراض العمل الجبري، من خالل تخصيص موارد مناسبة وتدر

العمل وهيئات إنفاذ القانون األخرى، ومنها الشرطة واالدعاء العام والجسم  مفتشيةأهمية التعاون والتنسيق بين   .١٦
 .القضائي

 .العمل على حماية حقوق ضحايا العمل الجبري مفتشيةضرورة تعزيز قدرة   .١٧

 .لقضائيضرورة ضمان شفافية أجهزة االدعاء العام واستقاللية الجسم ا  .١٨
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ينبغي تسهيل إمكانية لجوء الضحايا إلى العدالة، آما ينبغي تبسيط آافة اإلجراءات القانونية واإلدارية تحقيقًا لهذا   .١٩
 .الغرض

من الممكن أن تشمل وسائل العمل األخرى الرامية إلى مكافحة العمل الجبري، استراتيجيات التنسيق فيما بين   .٢٠
منح تأشيرات السفر لضمان تمّكن ضحايا العمل الجبري من اإلقامة في البلد خالل بات ترتيمختلف أقسام الشرطة و

 .فترة التحقيق والمحاآمة، إلى جانب تدابير محددة األهداف تستهدف المجموعات األآثر استضعافًا

ل الجبري وضمان سيما عقوبات جزائية، على مرتكبي العم أهمية فرض عقوبات فعالة ورادعة بما فيه الكفاية، ال  .٢١
 .نظام صارم للقضاء الجنائي

  اتساق السياسات والتنسيق والحوار االجتماعي

  :   توصل الخبراء إلى توافق في اآلراء بشأن المسائل التالية
فيما يتعلق بالعمل الجبري،  النهوض بهاتساق السياسات هو في صميم والية منظمة العمل الدولية وينبغي  تعزيز  .٢٢

 .بما في ذلك االتجار ألغراض العمل الجبري

للقضاء  قصوىيتسم بأهمية  األطراف،التعاون على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي وضمن النظام متعدد   .٢٣
 .الفعلي على العمل الجبري

 .جبرياعتماد خطط عمل وطنية موجهة نحو النتائج لمكافحة العمل ال جدوى  .٢٤

الحوار االجتماعي ومساهمة الشرآاء االجتماعيين في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى مكافحة العمل الجبري، بما   .٢٥
 .فيه االتجار باألشخاص، أساسيان لتعزيز اإلجراءات الوطنية والدولية لمكافحة العمل الجبري

  ) أو صكوك جديدة(القيمة المضافة لصك جديد 
  لدوليةلمنظمة العمل ا

في ضوء توافق اآلراء الذي تم التوصل إليه بشأن المسائل المشار إليها آنفًا، رأى الخبراء وجود قيمة مضافة في   .٢٦
، بغية القضاء على العمل الجبري بكافة التنفيذاعتماد تدابير تكميلية للتصدي للثغرات المهمة التي ال تزال تشوب 

 .أشكاله

من خالل وضع معيار  التنفيذء فيما بين الخبراء على أنه ينبغي التصدي للثغرات في آان هناك توافق في اآلرا  .٢٧
. وذلك للقضاء فعليًا على العمل الجبري على مستوى العالم ،للمضي قدمًا بالوقاية والحماية وتدابير التعويض

 توافق إلى يتوصلوا لمأو توصية، لكنهم /واستعرض الخبراء خيارات مختلفة لوضع المعيار، في شكل بروتوآول و
 .اتفاقية جديدة وضع خيار الخبراءِ يستبق ولم. ذلك في اآلراء على


