
 يـــل الدولـــر العمـــمؤتم

   

  4102عام  بروتوكول

 42ة رقم لالتفاقي

 Protocol of 2014 

to Convention 29 

 0291بروتوكول التفاقية العمل الجبري، 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، 

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة بعد 

 ؛8102أيار/ مايو  82في  المائة

وأن  ،وإذ يقر بأن حظر العمل الجبري أو اإللزامي يشكل جزءاً من مجموعة الحقوق األساسية

العمل الجبري أو اإللزامي ينتهك حقوق اإلنسان وكرامة ماليين النساء والرجال 

ئق والفتيات والفتيان ويسهم في استمرار الفقر ويقف عائقاً في طريق تحقيق العمل الال

  ؛للجميع

(، المشار إليها 83)رقم  0391وإذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به اتفاقية العمل الجبري، 

في مكافحة ، (019)رقم  0391الحقاً بتعبير "االتفاقية"، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، 

جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي، وأن الثغرات في تنفيذهما تستدعي مع ذلك 

  ؛اتخاذ تدابير إضافية

يشمل العمل ، من االتفاقية 8وإذ يذّكر بأن تعريف العمل الجبري أو اإللزامي بموجب المادة 

الجبري أو اإللزامي في جميع أشكاله ومظاهره وأنه يسري على جميع البشر دون 

  ؛تمييز

ع أشكاله وإذ يشدد على السمة العاجلة في القضاء على العمل الجبري واإللزامي في جمي

 ؛ومظاهره

االتفاقية بأن تعاقب على العمل الجبري أو  عضاء التي صدقت علىر بالتزام الدول األذكّ وإذ ي

اإللزامي بوصفه جريمة جنائية، وبأن تضمن أن تكون العقوبات التي يفرضها القانون 

 ؛مناسبة فعالً ومطبّقة بصرامة

في االتفاقية قد استنفدت، وأن أحكام  وإذ يشير إلى أن الفترة االنتقالية المنصوص عليها

  ؛لم تعد سارية 82إلى  9وأحكام المواد من  0من المادة  9و 8الفقرتين 

وإذا يقر بأن سياق وأشكال العمل الجبري أو اإللزامي قد تغيرت وأّن االتجار باألشخاص 

من لغرض العمل الجبري أو اإللزامي الذي قد يستتبع االستغالل الجنسي، هو شاغل 

  ؛الشواغل الدولية المتزايدة ويقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه فعلياً 

وإذ يشير إلى أن هناك عدداً متزايداً من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري أو اإللزامي 

في االقتصاد الخاص وأن قطاعات بعينها من االقتصاد مستضعفة على وجه 

ن العمال معرضة لخطر كبير ألن تصبح ضحية الخصوص، وأن مجموعات معينة م

  ؛العمل الجبري أو اإللزامي، ال سيما المهاجرون
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وإذ يشير إلى أن القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو اإللزامي يسهم في ضمان 

  ؛منافسة عادلة فيما بين أصحاب العمل كما يسهم في توفير الحماية للعمال

ل الدولية المالئمة، بما فيها بصورة خاصة، اتفاقية الحرية النقابية وإذ يذّكر بمعايير العم

( واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 21)رقم  0322وحماية حق التنظيم، 

( واتفاقية التمييز 011)رقم  0390( واتفاقية المساواة في األجور، 32)رقم  0323

 0319اقية الحد األدنى للسن، ( واتف000 )رقم 0392)في االستخدام والمهنة(، 

( واتفاقية العمال 028)رقم  0333( واتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، 092 )رقم

( واتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(، 31)رقم  0323المهاجرين )مراجعة(، 

( واتفاقية وكاالت 023)رقم  8100( واتفاقية العمال المنزليين، 029)رقم  0319

( 20)رقم  0321( واتفاقية تفتيش العمل، 020)رقم  0331االستخدام الخاصة، 

(، فضالً عن إعالن منظمة العمل 083)رقم  0393واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(، 

( وإعالن منظمة العمل 0332الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل )

 ؛(8112عولمة عادلة )الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل 

وإذ يشير إلى صكوك دولية أخرى مالئمة، وال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

( والعهد الدولي 0399( والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )0322)

( واالتفاقية الخاصة بالرق 0399الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات ( و0389)

( واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 0399الشبيهة بالرق )

(، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء 8111)

هاجرين عن طريق البر والبحر (، وبروتوكول مكافحة تهريب الم8111واألطفال )

(، 0331(، واالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم )8111والجو )

واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

(، 0313(، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )0322أو المهينة )

 ؛(8119واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات للتصدي للثغرات في تنفيذ االتفاقية وأكّد من جديد أن تدابير 

الوقاية والحماية واالنتصاف، من قبيل التعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية من أجل 

أو اإللزامي، وهو موضوع البند الرابع  تحقيق القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري

  ؛من جدول أعمال الدورة

 وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل بروتوكول لالتفاقية،

البروتوكول التالي ، عشر أربعةألفين ومن حزيران/ يونيه من عام  الحادي عشريعتمد في هذا اليوم 

 . 0391التفاقية العمل الجبري،  8102الذي سيسمى بروتوكول عام 

 0المادة 

تتخذ كل دولة عضو، عند إنفاذ التزاماتها بموجب االتفاقية بالقضاء على العمل الجبري  .0

ولتزويد الضحايا أو اإللزامي، تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري أو اإللزامي 

التعويض، ولمعاقبة الحماية وسبل الوصول إلى وسائل االنتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل ب

 مرتكبي العمل الجبري أو اإللزامي. 

تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي  .8

ودائم على العمل الجبري أو اإللزامي، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، 
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د االقتضاء، بالتنسيق مع منظمات تشمالن إجراءات منتظمة تتخذها السلطات المختصة، وعن

 أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنية األخرى. 

يُعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو اإللزامي الوارد في االتفاقية، وعليه تشمل  .9

لمكافحة اإلتجار باألشخاص ألغراض  محددةالتدابير المشار إليها في هذا البروتوكول إجراءات 

 العمل الجبري أو اإللزامي. 

 8المادة 

 تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل منع العمل الجبري أو اإللزامي، ما يلي: 

تثقيف وإعالم الناس، وال سيما أولئك الذين يعتبرون مستضعفين بصورة خاصة، بغية الحيلولة  )أ(

 مل الجبري أو اإللزامي؛ دون وقوعهم ضحايا الع

تثقيف وإعالم أصحاب العمل، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل  )ب(

 الجبري أو اإللزامي؛

 بذل جهود تضمن ما يلي: )ج(

تطبيق تغطية وإنفاذ التشريعات المعنية بمنع العمل الجبري أو اإللزامي، بما في ذلك  "0"

 قانون العمل حسب مقتضى الحال، على جميع العمال وجميع قطاعات االقتصاد؛ 

 تقوية خدمات تفتيش العمل وغيرها من الخدمات المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات؛  "8"

االحتيالية المحتملة التعسفية أو لعمال المهاجرون، من الممارسات حماية األشخاص، ال سيما ا )د(

 خالل عملية تعيينهم وتوظيفهم؛

دعم العناية الواجبة التي يتعين على القطاعين العام والخاص بذلها للحيلولة دون وقوع مخاطر  (ه)

 العمل الجبري أو اإللزامي ومواجهتها؛

 تؤدي إلى اشتداد مخاطر العمل الجبري أو اإللزامي. التصدي لجذور األسباب والعوامل التي )و(

 9المادة 

تتخذ كل دولة عضو تدابير فعالة من أجل التعرف على جميع ضحايا العمل الجبري أو 

اإللزامي وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم، فضالً عن تزويدهم بسائر 

 أشكال المساعدة والدعم. 

 2المادة 

تضمن كل دولة عضو حصول جميع ضحايا العمل الجبري أو اإللزامي، بصرف النظر  .0

عن وجودهم على اإلقليم الوطني أو وضعهم القانوني فيه، على سبل االنتصاف المناسبة والفعالة، 

 من قبيل التعويض. 

الالزمة تتخذ كل دولة عضو، بما يتفق مع المبادئ األساسية في نظامها القانوني، التدابير  .8

لتضمن أالّ تكون السلطات المختصة مخّولة أن تقاضي ضحايا العمل الجبري أو اإللزامي أو أن 

تفرض عقوبات عليهم، بسبب ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة أرغموا على ارتكابها كنتيجة 

 مباشرة لخضوعهم للعمل الجبري أو اإللزامي.
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 9المادة 

لضمان منع جميع أشكال العمل الجبري أو  تتعاون الدول األعضاء مع بعضها البعض

 اإللزامي والقضاء عليها. 

 9المادة 

تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل 

 ومنظمات العمال المعنية، التدابير المتخذة لتطبيق أحكام هذا البروتوكول وأحكام االتفاقية. 

 1المادة 

من  82إلى  9، وفي المواد من 0من المادة  9و 8تلغى األحكام االنتقالية الواردة في الفقرتين 

 االتفاقية.

 2المادة 

يجوز ألي دولة عضو أن تصدق على هذا البروتوكول وقت تصديقها على االتفاقية أو  .0

في أي وقت الحق، وذلك بإرسال تصديقها الرسمي على البروتوكول إلى المدير العام لمكتب العمل 

 الدولي لتسجيله. 

تصديقي يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام  .8

دولتين عضوين. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر 

إلى  0وتغدو الدولة العضو المعنية ملتزمة باالتفاقية باإلضافة إلى المواد من  شهراً من تاريخ تسجيله

 من هذا البروتوكول.  1

 3المادة 

البروتوكول أن تنقضه متى كانت االتفاقية  يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذا .0

منها، وذلك بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل  91مفتوحة أمام النقض بموجب المادة 

 الدولي لتسجيلها. 

منها، بحكم القانون، نقض هذا  98أو المادة  91يستتبع نقض االتفاقية بموجب المادة  .8

 البروتوكول. 

من هذه المادة، نافذاً إالّ بعد  8أو  0بالفقرتين ال يكون أي نقض لهذا البروتوكول عمالً  .9

 مضي سنة من تاريخ تسجيله. 

 01المادة 

م لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية يخطر المدير العا .0

 بتسجيل جميع التصديقات واإلعالنات ووثائق النقض التي ترسلها الدول األعضاء في المنظمة. 

يسترعي المدير العام انتباه الدول األعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا  .8

 البروتوكول، عند إخطارها بتسجيل ثاني تصديق على هذا البروتوكول. 
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 00المادة 

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى األمين العام لألمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع 

يقات واإلعالنات ووثائق النقض التي سجلها المدير العام، بغرض تسجيلها وفقاً ألحكام المادة التصد

 من ميثاق األمم المتحدة.  018

 08المادة 

 النصان االنكليزي والفرنسي لهذا البروتوكول متساويان في الحجية.


