ُحزٌران 3122

مطلوب ال ُمساعدة :التوظٌف واإلتجار بالبشر والعبودٌة فً العصر الحدٌث
إطاس ػَو ػاده ىيت٘ظٞف فٍ ٜجاالخ اىؼَو اىت ٜتتحي ٚتاىَغؤٗىٞح

تتقدم فٌرٌتً بالشكر لمنظمة هٌومانٌتً ٌوناتد لدعمها الكرٌم لهذه الدِراسة ومُبادرة التواصل.
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فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ

ح٘ه ٕزٓ اى َُثادسج
تهدف مُبادرة فٌرٌتً لطلب المُساعدة – وهً عبارة عن بحث وجهد مبذول فً سبٌل الدفاع [عن العُمال] – إلى توضٌح ونشر ُ
الطرق التً ٌمكن
عن طرٌقها أن تقوم مُمارسات و َسطا ْء العمل بخلق مصائد للتوظٌف وكذلك لتوفٌر نهج مُتماسك والذي من شؤنه أن ٌُساعد القطاع الخاص
والمُجتمع المدنً والمإسسات الحكومٌة على التعامل مع هذه النقطة الرئٌسٌة لغرض التقلٌل من مخاطر تحوّ ل العامل إلى ضحٌة للعبودٌة فً
العصر الحدٌث.
وسطاءْ العمل (و َسطا ْء التوظٌف والتعٌٌن و/أو إدارة العُمال) فً صُلب اإلقتصاد العالمً .وتتطلب سلسلة العرض المُعقّدة ضرورة وجود
ٌعمل َ
مستوٌات من التنسٌق والخبرة والتً التتواجد ضمن شركة مُعٌّنة ألن التحدٌات منتشرة فً العدٌد من البُلدان حٌث تتؤلف القوة العاملة وفً الكثٌر
من األمثلة من عُمال من مختلف إرجاء المعمورة .وبذلك تلجؤ الشركات إلى الو َسطا ْء إلٌجاد العُمال للتعامل مع العدٌد من هذه التحدٌات ،إال أن
اإلستخدام المُتزاٌد لو َسطا ْء العمل ٌُسبب إشكاالت تتعلق بالمسإولٌة اإلجتماعٌة غٌر المُتساوٌة وغٌر واضحة المعالم .وبالنسبة للعُمال فإن عملٌة
الوساطة ُتزٌد من الهجرة وتكالٌف الحصول على العمل وكذلك زٌادة مخاطر التعرض إلى اإلستغالل وبضمن ذلك العبودٌة.
سوف تعمل مُبادرة فٌرٌتً لطلب المُساعدة على توفٌر الموارد لمُساعدة الشركات واآلخرٌن على التعامل مع سوء مُمارسة مهنة الوساطة فً
العمل وإحتمالٌة إستغالل العمال المُهاجرٌن فً حالة وجودها وبضمن ذلك:
 رمشٚش خبص ثبنجحش – يطهٕة ان ًُسبػذح :انزٕظٛف ٔاإلرجبس ثبنجشش ٔانؼجٕدٚخ ف ٙانؼظش انحذٚش ف ٙاإللزظبد انؼبنًٙ





(تم نشر ِه فً ُحزٌران من عام )0202
إطار عمل عادل للتوظٌف من أجل عمل ٌتحلى بالمسؤولٌة (نٌسان )0200
أدوات التوظٌف العادل (حزٌران )0200
موجز سٌاسة التوظٌف العادل (حزٌران )0200
1
تصمٌم عملٌات تقٌٌم المخاطر واإلستشارة وتدرٌب الشركات ومجهزٌها (فً قٌد العمل)

ٌمكن اإلطالع على التقرٌر الخاص بالبحث فً الموقع األلكترونً الخاص بمشروع مطلوب المُساعدةhttp://verite.org/helpwanted/ :

وطرق إرشاد وسٌاسات ُ
سوف توفر أدوات التوظٌف العادل الخاصة بفٌرٌتً منهاجا على شكل صفحات لألنترنت ُ
وطرق لمُساعدة الشركات
مُتعددة الجنسٌات ومجهزٌها من أجل التعامل مع مخاطر الوساطة فً العمل فً مجال التوظٌف والتعٌٌن .وسٌتم إصدار أدوات التوظٌف العادل
فً حزٌران من عام  3122وسوف توفر اإلرشاد واألدوات لمساعدة الشركات فً المجاالت التالٌة:





تقٌٌم فٌما لو تقوم فعالٌات مُراقبة ومُحاسبة الشركات الحالٌة بحماٌة الشركة من العمل الذي ٌتم فٌه إجبار العُمال على العمل من قبل الوسٌط.
تؤسٌس وتطبٌق الهٌكلٌات اإلدارٌة والمإشرات التنفٌذٌة الرئٌسٌة التً سوف تعمل على التقلٌل من مخاطر العبودٌة من جانب الوسٌط فً
سلسلة تجهٌز الشركات وعلى نحو كبٌر.
التفاعل على نحو فعّال وآمن مع و َسطا ْء العمل أما بصورة مُباشرة و/أو بالتنسٌق مع مقاولً سلسلة التجهٌز.
التعامل مع إحتٌاجات الضحاٌا عند وجود إنتهاكات من جانب وسٌط العمل.

سوف ٌعمل موجز سٌاسة التوظٌف العادل لفٌرٌتً – والتً سوف ٌتم إصدارها فً حزٌران عام  3122على ماٌلً:



تعرٌف النقاشات الرئٌسٌة الخاصة بالسٌاسة والفجوات الموجودة فً التنظٌمات وعملٌات المُراقبة وتطبٌق القوانٌن.
المُساعدة على ربط األعمال مع الموارد الوطنٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة الرئٌسٌة والجهود المبذولة فً مجال سٌاسة الوساطة فً العمل.

إن فٌرٌتً عبارة عن منظمة غٌر حكومٌة َم َهمّتها هً التؤكد من أن الناس فً كل العالم ٌعملون فً ظروف آمنة وعادلة وقانونٌة .تعمل برامج
فٌرٌتً على زٌادة سُلطة الشركات المُتعددة الجنسٌات فً إٌجاد تغٌٌر إٌجابً فً حٌاة عُمال المصانع والمزارع فً سالسل التجهٌز التابعة
للشركات .تعمل الشراكة الحاصلة مابٌن فٌرٌتً وشركات فورجن  611والمُنظمات غٌر الحكومٌة العالمٌة وإتحادات التجارة والحكومة ،تعمل
فرقة.
على التقلٌل من ظاهرة تشغٌل األطفال والعمل ال َقسري وإنهاء ظروف العمل غٌر اآلمن وزٌادة دخل العُمال والتقلٌل من عدم المُساوات وال َت ِ

1

ًٚكُك أٌ رزؼهّى انًضٚذ ػٍ رمٛٛى انًخبؽش ٔاإلسزشبسح ٔرذسٚت انششكبد ٔانًجٓض ٍٚػٍ ؽشٚك انًٕلغ األنكزشَٔwww.verite.org/training ٙ

جًٛغ انحمٕق يحفٕظخ نفٛشٚز©3122 ٙ

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
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فازت فٌرٌتً فً عام  3118بجائزة سكول للعصامٌة اإلجتماعٌة وفً عام  3122حصلت على جائزة شواب األمرٌكٌة للعصامٌة اإلجتماعٌة.
والمُنظمة عبارة عن عضو فً إئتالف إنهاء العبودٌة واإلتجار بالبشر وعملت مع  31من أكبر الشركات العالمٌة على تؤسٌس دائرة األساس
التابعة إلئتالف المظهر المستدٌم .وتمتلك فٌرٌتً مكاتب إقلٌمٌة فً الصٌن وجنوب شرق آسٌا والهند وأمرٌكٌا الالتٌنٌة .وللمزٌد من المعلومات،
ٌُرجى زٌارة الموقع األلكترونً .www.verite.org
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ُمقدمة

لنلتق بثالثة من ضحاٌا اإلتجار بالبشر والعبودٌة فً العصر الحدٌث:
ِ

مثال دراسً
عاش أحمد وهو رجل ٌبلغ من العمر أربعٌن عاما فً قرٌة صغٌرة فً منطقة كٌراال فً الهند .وألنه كان بحاجة إلى المزٌد من المال لٌُغطً
نفقات زواج أبنته ،دفع المال لشخص ٌعمل على التوظٌف من أجل الحصول على عمل قانونً مإقت كسائق فً المملكة العربٌة السعودٌة.
وقد إق َترَ ض أحمد المال من أجل أن ٌدفع رسوم التوظٌف .وما أن وصل أحمد إلرٌاض حتى تم إجباره على العمل براتب أقل .وعلى الرغم
من أن أحمد كان ٌعمل  23إلى  25ساعة فً الٌوم حٌث كان ٌجب ان ٌكون جاهزا للعمل  35ساعة فً الٌوم  7اٌام فً األسبوع ،إال أنه لم
ٌتم دفع أي مبلغ له على اإلطالق .وقد إحتفظ صاحب العمل بجواز سفر أحمد كً ٌمنعه من الهرب بعد أن قام بتهدٌده جسدٌا وشفهٌا .وبعد
ثمانٌة أشهر هرب أحمد من المنزل وهو مدٌون بمبلغ  2451دوالرا ولم ٌستطع الحصول أي من أجور عمله لثمانٌة أشهر.

مثال دراسً
كان فٌرناندو َفردا شابا من عائلة تنتمً إلى السُكان األصلٌٌن فً غواتٌماال .إقترض المال لٌدفعه لوَ سٌط من أجل الحصول على وظٌفة قانونٌة
فً إحدى بساتٌن والٌة كاروالٌنا الشمالٌة األمرٌكٌة .وما أن وصل فٌرناندو حتى تم نقله إلى والٌة كٌناتٌكت األمرٌكٌة حٌث تم إجباره على
العمل لمدة  23إلى  26ساعة فً الٌوم ولستة أٌام فً األسبوع فً مشتل لبٌع المزروعات ولم ٌكن عمله مقرونا بؤي فٌزا للعمل .وكان ٌتم دفع
ماٌُقارب  2231دوالر لفٌرناندو فً الساعة وكان ٌتم تهدٌده من قبل رب العمل الذي كان ٌنتهك حقوقه على نحو مُتكرر .وكان فٌرناندو ٌخاف
التقدم بالشكوى ألنه كان مهاجر غٌر شرعً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكان مُتلهّفا لٌدفع ال َدٌن الذي كان علٌه .وتم إنقاذه فٌما بعد من
قبل كنٌسة مُعٌّنة .وهو الزال ٌعٌش وٌعمل فً الوالٌات المُتحدة األمرٌكٌة والزال ٌدفع الدٌن الناتج من توظٌفه.

مثال دراسً
تخرج بٌنً من كلٌة الحاسوب بعد أن درس فٌها ألربعة سنٌن فً الفٌلٌبٌن ولم ٌتمكن من العثور على عمل .لذلك قام بإقتراض بعض المال
لٌدفعه ألحد الوسَطا ْء من أجل الحصول على عمل قانونً كموظف لتكلنوجٌا المعلومات فً احد المصانع فً تاٌوان .عندما وصل بٌنً إلى
تاٌوان وجد بؤنه تم زٌادة َدٌن ُه بمقدار  261بالمائة وكان راتبه نصف ماكان ٌتوقع .كان بٌنً ٌعمل لستة أو سبعة أٌام فً االسبوع وبمُعدل 23
ساعة فً اإلسبوع مع ساعات إضافٌة إجبارٌة ولمدة سنتان .وعندما إنتهى عقد العمل الخص به ،عاد بٌنً إلى بلده وهو بالكاد قد س ّد َد ال َدٌن
المُترتب علٌه من جراء التوظٌف .وبما أنه الٌملك أي مُدخرات وبعد أن نجت عائلته من عاصفة أغرقت منزلهمٌُ ،قرر بٌنً اآلن العودة إلى
تاٌوان لٌجرب حظه مرة أخرى .وٌقول بؤنه ٌؤمل بؤنه سوف ٌعمل مع وَ سٌط "نزٌه" هذه المرة.

وفً هذه القصص الموجودة فً البحث الخاص بفٌرٌتً iفإننا نلتقً ثالثة عمال مُهاجرٌن من الذٌن سافروا عن طرٌق ما ضنو بؤنها ُ
طرق قانونٌة
للحصول على وظائف بعٌدا عن منازلهم .إال أنه وفً كل األمثلة الثالثة فإن إستخدام ُ
الطرق القانونٌة لم ٌحمهم من فخ الوقوع بالدَ ٌن والتعرض
إلى الخداع فً مواقع العمل.
ٔلذ ٚكٌٕ ُْبنك إحزًبلا ثأٌ ٚكٌٕ ْزا انُٕع يٍ اإلرجبس ثبنجشش جض اء يٍ حٛبرك انٕٛيٛخ ٔيٕجٕدا ف ٙاألشٛبء انز ٙرشزشٓٚب أٔ ف ٙانخذيبد انزٙ
رزهمبْب .فُٓبنك يبُٚمبسة  3.2يه ٌٕٛػحٛخ يٍ ػحبٚبد ػًهٛبد اإلرجبس ثبنجشش ف ٙانؼبيم ٔانجضء األػظى يٍ ْؤلء انؼحبٚب ْى يٍ انًٓبجشٍٚ
انز ٍٚرى رٓشٚجٓى يٍ اجم انحظٕل ػهٗ ٔظبئف "لبََٕٛخ" ف ٙيظبَغ ٔيضاسع ٔيٕالغ نهجُبء ٔيُبصل ٔأيبكٍ أخشٖ.
ُٔٚؼذ انٕ َسطب ْء انز ٍٚسّٓهٕا ػًهٛخ رٕظٛف انًٓبجش ٍٚجض اء يًٓب ا يٍ ْزِ انظٕسح انكجٛشح نؼًهٛخ اإلرجبس ثبنجشش .إٌ ْؤلء انٕسطبء انز٘ ُٚطهك
ػهٓٛى نمت انٕ َسطب ْء أٔ أخبطئ ٙٛانزٕظٛفٚ ،هؼجٌٕ دٔساا ششػٛب ا ٔ ُيفٛذاا ف ٙػًهٛخ انزٕظٛف .إل أٌ انجحش انخبص ثفٛشٚز ٙلذ إكزشف ثأٌ ْزا
انُظبو انٕاسغ يٍ انٕسبؽخ ف ٙانؼًم ْٕ غبيغ ٔأحٛبَب فبسذ ٔٚفزمش إنٗ ان ًُسبئهخ انمبََٕٛخ ٔػهٗ َحٕ كجٛشٔ .ثبإلػبفخ إنٗ رنك
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فئَّ ًٚكٍ نهذَٔ ٍٚانخذاع انز٘ ًُٚبسسّ انٕسٛؾ ٔؽشٚمخ انؼًم اٌ رخهك إيكبَٛخ كجٛشح نإلرجبس ثبنؼًُبل يٍ ان ًُٓبجشٔ ٍٚإججبسْى ػهٗ انؼًم.

اىطية تئتخار ا
اىّلصً

إٌ ػًهٛخ حم يشكهخ انؼجٕدٚخ ٔاإلرجبس ثبنجشش ف ٙسهسهخ انزجٓٛض نٛسذ ثبنسٓهخ .فال رخزبس انششكبد انؼبنًٛخ أٌ رُٓ ّشة األفشاد أٔ رسزؼجذ انُبط.
فبنششكبد ف ٙلهك دائى ألَٓب رؼًم ػهٗ ُيًبسسخ أػًبل ثطشٚمخ يب نك ٙل رُفظح ػٍ يكبٌ طُبػخ انًُزٕط انخبص ثٓب ٔؽجٛؼخ األفشاد انزٍٚ
ٚؼًهٌٕ نٓب.
ٔثزنك فئٌ انششكبد انؼبنًٛخ رسزخذو انٕسطبء نهمٛبو ثبنؼذٚذ يٍ انٕظبئك انفؼّبنخ يضم :انزظُٛغ ٔانزًٕٚم ٔانزٕظٛفٔ .رمٕو ْزِ انششكبد ثزنك نؼذد
لُٚحظٗ يٍ انًسزٕٚبد ػًٍ سهسهخ انزجٓٛض انخبطخ ثٓبٚٔ .ؼُْ ٙزا انزؼمٛذ ان ًُزٕاسس ثأٌ انششكبد ػبدحا ل رؼ ٙحمٛمخ أَٓب رزؼشع إلَزٓبكبد
حمٛمخ نحمٕق اإلَسبٌ يضم اإلرجبس ثبنجشش ٔانؼجٕدٚخ.
ٔيٍ انجذٚش ثبنًالحظخ أَّ ف ٙانٕلذ انز٘ ركٌٕ ف ّٛحم يسأنخ اإلرجبس ٔانؼجٕدٚخ أيش ُيؼمّذ ،إل أٌ انششكبد نٛسذ يكزٕفخ األٚذ٘ ٔف ٙانحمٛمخ فئٌ
ثٕسغ انششكبد ل ثم ٚجت ػهٓٛب أٌ رزخز إجشاءاد يٍ أجم إٚمبف ْزِ اإلَزٓبكبد انشُٛؼخ ف ٙسهسهخ انزجٓٛض انخبطخ ثٓب .رَؼًم ٔصٛمخ إؽبس انؼًم
ْزِ ػهٗ رٕػٛح انخطٕاد انشئٛسٛخ انزًٚ ٙكٍ نهششكبد ٔيجٓضٓٚب اٌ رزخزْب نزُخهض سهسهخ انزجٓٛض انخبطخ ثٓب يٍ ػًهٛبد اإلرجبس ثبنجشش
ٔانؼجٕدٚخٔ .سٕف رشٖ فْ ٙزِ انظفحبد:
اىْقطح األعاعٞحٍ :اٝت٘جة ػي ٚمو ششمح ٍؼشفتٔ .إستعراض للظروف التً تواجه العُمال المهاجرٌن فً حالة اإلستغالل من جهة
وسٌط العمل واألشكال الشائعة والتعارٌف الدولٌة للعمل ال َقسري واإلتجار بالبشر.
ٍ اىزٝ ٛجة أُ تثحث ػْٔ؟ تحذٝذ ٍخاطش اىششمح ٍٗذ ٙتؼشض اىَشء ىألّتٖاماخ .خطوط عرٌضة للمإشرات الرئٌسٌة الخاصة
بفٌرتً والمُتعلقة بعملٌة إنتهاك حقوق العُمال المهاجرٌن فً اإلقتصاد العالمً – مُشتقة من بحثنا العالمً حول اإلتجار بالبشر
والو َسطا ْء – والنقاش حول المخاطر التً تفرضها عملٌتً العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر على العمل.
 اىقٞاً تؼَو ٍا :إطاس ػَو ػاد ىيت٘ظٞف ٍِ أجو ٍَُاسعح اىؼَو ٗػيٗ ٚجٔ أمثش ٍِ اىَغؤٗىٞح .مجموعة قوٌة من التوصٌات من
أجل محاربة اإلنتهاكات وبضمن ذلك اإلرشاد الذي ٌتم توفٌرهُ للشركات والمُجهزٌن لتغطٌة مجال واسع من القضاٌا فً
مراحل التوظٌف والتعٌٌن.

إطاس ػَو ٍِ أجو اىقٞاً تشٜء ٍا ٍِ أجو ػَو رٍ ٛغؤٗىٞح امثش
يبٚزٕجت ػهٗ انششكخ فِؼهُّ

تحسٌن القوانٌن
الخاصة بالسلوك أثناء
العمل و سٌاسات
الشركة

نشر الوعً وبناء
القُدرات

تقدٌم التقارٌر
والشفافٌة

تقوٌة عملٌات
التقٌٌم والرقابة
اإلجتماعٌة

مُشاركة وإشراك
أصحاب األسهم
والشركات
المُتعددة

إتخاذ الخطوات
التصحٌحة

الدفاع عن
السٌاسات
العامة

يبٚزٕجت ػهٗ انًجٓض ٍٚفِؼهّ ُ
تحسٌن قوانٌن
السلوك وسٌاسات
الشركة
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نشر الوعً
وبناء المقدرات

فحص وتقٌٌم
وسطا ْء العمل
َ

الوسطا ْء
إدارة عمل
َ
ومُراقبة الوضع من
أجل ضمان التوظٌف

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ

والتعٌٌن وعلى نحو
إخالقً
ضمان
المُمارسات
الجٌدة فً إدارة
الموارد البشرٌة

التؤسٌس آللٌات
فعّالة فً تقدٌم
الشكاوى

إتخاذ إجراءات
تصحٌحٌة

إن إطار العمل هذا ٌعتمد باألساس على ما تم إكتشافه فً البحث العالمً الخاص بفٌرٌتً حول الو َسطا ْء واإلتجار بالبشر والذي تم أٌجازه وذكره
فً تقرٌرنا الصادر فً عام  3121وتحت عنوان ،مطلوب المساعدة:التوظٌف واإلتجار بالبشر والعبودٌة فً العصر الحدٌث فً اإلقتصاد
العالمً.

األساسٌات :ما ٌجب أن تعرف ُه كل شركة
ٍاٍؼْ ٚاىؼَو اىقَغشٗ ٛاإلتجاس تاىثشش؟

ُتعرّف المنظمة الدولٌة للعمل مصطلح العمل ال َقسري على إنه "كل عمل أو خدمة ٌتم إستحصالها من اي شخص نتٌجة التهدٌد بعقوبة مُعٌّنة
ii
بحٌث ال ٌؤتً الشخص المذكور للعمل طوعا".
وهذا ٌعنً بؤنه ٌُعد الشخص فً حالة عمل َقسري عند قٌام ِه بعمل لٌس بمحض إختٌار ِه وال ٌستطٌع أن ٌغادر ذلك العمل مالم ٌواجه التهدٌد
بعقوبة ومن أي نوع .وقد تعنً العقوبة فً هذه الحالة التحدٌد الجسدي أو عقوبة منع الفرد من القٌام بشًء ما وكذلك قد ُتشٌر إلى أشكال أخرى
من اإلساءة مثل التهدٌد باإلبعاد عن البلد أو مُصادرة جواز السفر أو عدم دفع تكالٌف الخدمات التً قدّمها العامل وبذلك ٌبقى العامل مُالزما لنفس
العمل أو رب العمل.
وٌنص بروتوكول بالٌرمو لألمم المُتحدة الخاص لعام  iii3111على أن اإلتجار بالبشر
ٌشتمل على ثالث نقاط رئٌسٌة :األفعال والوسائل والغرض.

موارد رئٌسٌة:
ٍْظَح اىؼَو اىذٗىٞحٍُ ،حاستح اىؼَو
اىقغشُ :ٛمشاط اىَ٘ظفٗ ِٞاألػَاه

األفؼاه:

وتتضمن علمٌات التوظٌف والنقل واإلٌواء وإستالم الشخص
الذي قد ٌكون إمرأة أو رجل أو طفل.

اى٘عائو:

ٔرشٛش إنٗ انزٓذٚذ ثئسزخذاو أٔ اإلسزخذاو انفؼه ٙنهمٕح أٔ انُظت أٔ اإلسبءح نُمبؽ ػؼف انًشء ٔإسبءح إسزخذاو انسطهخ.

اىغشض:

وٌشٌر إلى اإلستغالل وبضمنه العمل ال َقسري والحرمان من الحرٌة والعبودٌة والمُمارسات التً تشبه العبودٌة.

بر حدود دولٌة على
وكما ٌذكر التعرٌف ،فإن اإلتجار بالبشر قد ٌقود إلى العمل ال َقسري .وٌشتمل اإلتجار بالبشر على نقل شخص مُعٌّن عادة عِ َ
الرغم من أن هنالك تزاٌُد فً عملٌة النقل ضمن البلد الواحد عن طرٌق خِداع اآلخرٌن أو التهدٌد أو إساءة تجاه األشخاص الضُعفاء وذلك لغرض
األستغالل.
ولكن مالذي ٌعنٌه هذا الشًء فً مجال التطبٌق؟ كٌف هو العمل ال َقسري واإلتجار
الوسٌط؟ ُتعطٌنا
بالبشر فً األقتصاد العالمً وماهو العمل ال َقسري الذي ٌفرض ُه َ
التعارٌف القانونٌة إطار عمل شامل من أجل فهم أفضل للمصطلحات والمفاهٌم التً
نستخدما ولكنها تقتصر على ذلك فقط وال تتعداه.

حذٗد اىؼَو اىقَغشٗ ٛاإلتجاس تاىثشش ف ٜاإلقتصاد اىؼاىَٜ
طِ بقا لمنظمة العمل الدولٌة فإن ما الٌقل عن  2324ملٌون شخص هم ضحاٌا العمل
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حقائق:

•هنالك تقرٌبا  325ملٌون مُهاجر دولً
فً العامل فً ٌومنا هذا.
•هنالك مابٌن  2324و  38ملٌون ضحٌة
من ضحاٌا العمل ال َقسري فً العالم.

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ
ال َقسري فً العالم فً كل وقت .ومن مجموع هإالء الناس هنالك  325شخص هم ضحاٌا العمل ال َقسري الناتج من اإلتجار بالبشر أو ما ٌُقارب
 %31من المجموع ال ُكلًٌُ .عد كل من النساء واألطفال من أكثر ضحاٌا هذه األشكال من اإلساءة ولكن للرجال حصّتهم أٌضا فً هذه اإلساءة .إن
ال ُعمال فً كل من العمل الرسمً وغٌر الرسمً هم فً خطر مُحدق على الرغم من أن أنواعا من العمال مثل العُمال المُهاجرٌن وخاصة الذٌن ال
ٌتحلّون بوضعٌة قانونٌة هم اكثر عُرضة لإلستغالل من غٌرهم.
إن العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر هما حقا ظاهرتان عالمٌتان .فهما موجودتان فً كل منطقة فً العالم وفً كل نوع من اقتصادٌات العالم فٌما
لوكان البلد صناعٌا أو مُتقدّما أوفً مرحلة إنتقالٌة .فهاتان الظاهرتان تإثران على كل من األسواق العالمٌة والمحلٌة ولٌس هنالك قطاع أو
صناعة مُحصنة من مخاطر هذه اإلساءات .ومن الصناعات الرئٌسٌة فً العالم والتً ُتعد عُرضة لإلتجار بالبشر والعمل ال َقسري:
 انظُبػبد ان ًُزخظظخ ثًظٓش انجشش ٔطُبػبد األحزٚخ
 انظُبػبد انضساػٛخ ٔانضساػبد ان ًُزخظظخ ثبنضُٚخ
 انجُبء ٔانظُبػبد انخبطخ ثبنجُُٗ انزحزٛخ
 انظُبػبد األنكزشَٔٛخ ٔركُهٕجٛب انًؼهٕيبد
 انظُبػبد انخبطخ ثمطغ األخشبة ٔأخشبة انغبثبد
 طُبػبد انزؼذٔ ٍٚانزُمٛت
 طُبػبد ُيؼبيهخ األغزٚخ ٔانزؼهٛت
 انشػبٚخ انظحٛخ ٔخذيبد انشػبٚخ انخبطخ األخشٖ

نقطة تركٌز
العرض العالمٌة
العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر :اإلساءة المخفٌة فً سلسلة َ
ٌُمكن أن نعد العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر أشكال "مخفٌة" من األساءة ضمن سلسلة ال َعرض الدولً ،فٌمكن لنا أن نرى هذه اإلساءات فً
العملٌات المُعقدة للعقود الثانوٌة أوترتٌبات العقود الخارجٌة للم ّ
ورش العمل المنزلٌة أو
ُصنعٌن األولٌٌن أو فً هوامش اإلقتصاد الرسمً أو فً ِ
مراكز اإلنتاج غٌر الرسمٌة حٌث أن "مواقع" هذه الكٌانات هً لٌست فً مُتناول ٌد اإلجراءات التقلٌدٌة الخاصة بالمسإولٌات األجتماعٌة
للشركات وبذلك فقد تكون خفٌة ألخصائٌو التقدٌق فً مجال الشركات العالمٌة.
ومع ذلك فهنالك عدد من األسباب األخرى وراء صعوبة الكشف عنها من قبل المُد ّققٌن وأرباب العمل وهً:







الخداع والكذب هما العامالن الرئٌسٌان لإلتجار بالبشر وهً من الوسائل الرئٌسٌة التً ٌستخدمها الو َسطا ْء غٌر ال ُنزهاء لجذب ضحاٌاهم
إلى مصائد التوظٌف.
إن وضعٌة العمل ال َقسري قد ال تكون نتٌجة إساءة واحدة سهلة َ
الكشفْ ولكن سلسلة من الظروف واإلنتهاكات ٌكون مختلف من الناس
مسإولٌن عنها.
تنشاء اإلساءة باألفعال الفاسدة التً ٌُمارسها َوسٌط العمل فً الخارج كما هو الحال فً عملٌة إستغالل الدٌون الكبٌرة التً ٌقع فٌها المرء
نتٌجة لتكالٌف التوظٌف الباهضة.
إن إدارة العُمال من قبل َوسٌط متواجد فً موقع العمل ٌجعل من األمر أكثر صعوبة وذلك فً مجال تحدٌد طبٌعة التوظٌف وظروف العمل
لألشخاص ذوي العالقة.
قد الٌمتلك المُد ّققون أنفسهم مهارات وخبرات وموارد كافٌة والزمة للتعرف على إشارات التحذٌر لوجود العمل ال َقسري أواإلتجار بالبشر.

عطاء اىؼَو ٍٗصائذ اىت٘ظٞف ف ٜاإلقتصاد اىؼاىَٜ
ٗ َ

ٌرى التعرٌف الخاص بمُنظمة العمل الدولٌة المذكور أعاله بؤن اإلكراه واإلجبار فً اإلقتصاد قد ٌكون له أشكاال مختلفة .ومن بٌن هذه األمور
الوسٌط والدٌون األعتٌادٌة والشائعة فً أجزاء من
هً قضاٌا العمل ال َقسري التً ٌُج َبر فٌها العامل أن ٌعمل هو وعائلته نتٌجة لدٌون ٌطالبه بها َ
جنوب آسٌا وكذلك العمل ال َقسري الذي ٌنتج عن أنظمة عقود عمل ذات طبٌعة إستغاللٌة واإلتجار بالبشر على المستوى العالمً.
إن العمل ال َقسري المسإول عنه الو َسطا ْء هو جزء من الصنف األخٌر من اإلستغالل الذي تحدثنا عنه وٌحدث عندما ٌتم خِداع العامل المُهاجرمن
الوسٌط أثناء عملٌة التوظٌف والتسجٌل وعادة ماٌتم وضع المرء تحت طائلة من الدٌون نتٌجة للتكالٌف الباهضة لعملٌة
قبل َ
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فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
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التوظٌف وتقدٌم الخدمات ومن ثم ٌواجه العامل ظروف ت ّتسم باإلكراه فً مكان العمل توجه إلٌه من قبل رب العمل الذي ٌلتزم به العامل أحٌانا
وذلك نتٌجة التعلٌمات الصارمة الخاصة بتؤشٌرات السفر (الفٌزا) .والنتٌجة هً عملٌة إكراه ٌُشار إلٌها عادة بالعبودٌة فً العصر الحدٌث .وبناء
على النتائج التً توصلت إلٌها فٌرٌتً فً بحوثها ،فإن هذه العملٌات تحدث فً كل أنحاء العالم وفً بلدان ذات تنوع كبٌر مثل الهند والوالٌات
المُتحدة ودول مجلس التعاون الخلٌجً وغواتٌماال والمكسٌك وكذلك فً بُلدان جنوب شرق آسٌا.
وفً العالقة التً ٌُهٌمن فٌها الو َسطا ْء فإن تعرٌف وفهم مسإولٌات شروط العمل
الوسٌط تجاه العامل بعد أن ٌتم وضع العامل فً مكان العمل هً ضعٌفة
ومسإولٌات َ
موارد رئٌسٌة:
وغٌر واضحة .وٌتم تطبٌق رسوم توظٌف باهضة (تكون قانونٌة فً بعض األحٌان
فٌرٌتً ،مطلوب ال ُمساعدة :التوظٌف
وغٌر قانونٌة فً البعض اآلخر) بحق العامل وذلك للحصول على العمل فً الخارج.
واإلتجار بالبشر والعبودٌة فً اإلقتصاد
وقد ٌقترض العامل المال لدفع الرسوم إعتقادا منه بؤن الدٌَن سٌكون سهل الدفع .ولكن
العالمً فً العصر الحدٌث
ماذا لو كانت شروط العمل (وخاصة أجور العمل) أقل من التً ٌفضلها العامل والتً
الوسٌط؟ وما أن ٌتواجد العامل فً موقع العمل فً البلد األجنبً مع قرض
َو َعدَ بها َ
كبٌر وفوائد كبٌرة كعبئ كبٌر على ظهر ِه باإلضافة إلى تؤشٌرة السفر (الفٌزا) التً تربط العامل بمكان عمل واحد ،فإنه من الصعب أو المستحٌل
الهرب.
و ُتسمًّ فٌرٌتً هذه الظاهرة بمص ٌَدة التوظٌف وهنالك عدد من المشاكل المُتعلّقة بؤماكن العمل فً العالم والتً تحتاج إلى إعتبار أكثر من هذه
القضاٌا.وٌوفر كل من إطارالعمل من أجل القٌام بشًء ما من أجل عمل ذي مسإولٌة اكبر وأدوات التوظٌف العادل واألٌجاز الخاص بالسٌاسة
2
الذي ٌُرافقهاٌ ،وفر مجموعة موارد وطرق أرشاد للتعامل مع والتخلص من إمكانٌة التعرض لمصائد التوظٌف فً سلسلة التجهٌز.

مالذي ٌتوجب علٌك البحث عنه؟ تحدٌد مخاطر الشركة و مدى ُعرضتها
ألمور كهذه
األػّلً اىحَشاء ىيَخاطش ٍٗذ ٙتَؼ ُشض اىششمح ىيؼَو اىقَغشٛ

لقد أظهر البحث الم ّ
وسطاءْ العمل
ُكثف الذي أجرت ُه فٌرٌتً وجود مجموعة واضحة جدا من الظروف والمواقف التً قد ُتمهّد فٌها فعالٌات َ
الطرٌق للعمال المُهاجرٌن كً ٌقعو فً مصٌدة العمل فً الخارج .وعكس ما هو متوقع فإنه لٌس من السهل تحدٌد موقف تتم فٌه عملٌة اإلجبار
أو اإلكراه والخِداع واإلتجار بالبشر .وكما رأٌنا فً األمثلة أعاله والتً تخص كل من أحمد وفٌرناندو وبٌنً فإنه حتى لو َتبٌّن بؤن الهجرة من
أجل العمل قد تكون بمحض إرادة المرء وقانونٌة ،ففً الحقٌقة فإن العامل قد ٌقع فً مصٌدة عمل ما الٌمكن له أن ٌتركه.
إذا مالذي ٌتوجب على الشركات أن تبحث عنه لتحدٌد حاالت مُتو َقعة من اإلستغالل فً سلسلة التجهٌز الخاصة بهم؟ ومالذي ٌتوجب على
الشركات ألحذر منه أثناء البحث لمنع هكذا نوع من اإلساءة؟
وللمُساعدة فً هذا المجال ،فإن فٌرٌتً قد طوّ ْ
رت مجموعة من المإشرات والتً ُتسمٌها
بـ "األعالم الحمراء" [مإشرات الخطر] والتً ٌمكن لها أن ُترشد الشركات بإتجاه عملٌة
ص َل بحثنا بؤن هذه المجموعة من العوامل – التً تتواجد على نحو مُستقل
التقٌٌم .لقد تو َّ
ُ
أو على شكل خلٌط مُتنوّ ع – قد تعد "عوامل مُساعدة" أو مُشاركة فً عملٌات اإلتجار
بالبشر والعمل ال َقسري .و ُتعد عملٌة تحدٌد هذه األعالم الحمراء من الخطوات الرئٌسٌة
فً علمٌة الكشف عن وإعادة ومُعالجة اإلساءة وكذلك من أجل توفٌر بٌئة للتوظٌف
العادل فً اإلقتصاد العالمً.

 2ألدٔاد انزٕظٛف انؼبدل ٔاإلٚجبص انخبص ثبنسٛبسخُٚ ،شجٗ صٚبسح انًٕلغ:
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حقائق:
• ٌتم تهرٌب إثنان وثالثون بالمائة من
ضحاٌا اإلتجار بالبشر من أجل
اإلستغالل اإلقتصادي.
• ٌتواجد ضحاٌا العمل ال َقسري فً
الوالٌات المتحدة فً عدد كبٌر من
األعمال وبضمنها الخدمات المنزلٌة
وخدمات األغذٌة ومصانع اإلنتاج
والزراعة.

www.verite.org/helpwanted
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انٕسٛؾ
ٍاىزٝ ٛت٘جة ػيٞل اىثحث ػْٔ؟ األػالو انحًشاء انز ٙرذل ػهٗ يذٖ رؼشع انًشء إنٗ يظبئذ انزٕظٛف انز٘ ٚذػًُّ َ
رحذٚذ انجٛئخ
 كثافة العُمال المُهاجرٌن فً مكان العمل
 اإلستخدام المُفرط لو َسطا ْء العمل من أجل توظٌف وإدراة العُمال المُهاجرٌن
 إستخدام برامج العقود المإقّتة "العُمال الضٌوف"

انطُؼى انًسزخذو ف ٙانزٕظٛف :انزٕظٛف ٔانزؼٍٛٛ







الخِداع أو الوعود الكاذبة التً تخص شروط العمل أو الوظٌفة وبضمن ذلك نوعٌة العمل والفترة التً ٌُغطٌها العقد والراتب والمنافع التً
ُتراقف العمل
الوسٌط
ُفرط فٌها من قبل َ
فرض رسوم توظٌف على العُمال غٌر قانونٌة أو م َ
مُماراسات النصب واإلحتٌال المُستخدمة فً فرض رسوم أخرى مثل السفر والرعاٌة الصحٌة وتجمٌع الوثائق
تبدٌل العقود
مُمارسات النصب واإلحتٌال فً إستحصال تؤشٌرة السفر [الفٌزا]
تراكم القروض المالٌة على العُمال مع فوائد كبٌرة وخطط مالٌة صعبة التحقٌق

انزغٛش انحبطم ف ٙيكبٌ انؼًم












الوسٌط هو نفس ُه مدٌر الموقع الخاص بالعُمال المُهاجرٌن
ٌكون َ
ٌتم مُصادرة أو التحفظ على الهوٌات أوجوازات السفر أو المُمتلكات الخاصة والمُهمة
ٌتم إستقطاع مبالغ مالٌة مُبالَغ فٌها أو غٌر قانونٌة إو غٌر واضحة من رواتب العُمال والتً تإدي إلى تراكم الدٌون
ٌتم التحفُط على أجور العمل أو تؤخٌرها أو عدم دفعها
ٌقوم رب العمل بالسٌطرة على الحسابات المصرفٌة للعمال
ٌتم إجبار العمال على دفع تؤمٌنات مالٌة مثل "التؤمٌن ضد الهروب من العمل"
ٌتم ربط العُمال برب عمل واحد
ٌتم تحدٌد حُ رٌة التنقّل :السجن أو حبس العُمال فً مكان العمل أو مكان آخر تابع
لموقع العمل مثل منزل تابع لرب العمل
تقارٌر غٌر مُنتظمة لتهدٌد العُمال بتسلٌمهم للسُلطات القانونٌة
"الٌُسمح للعُمال الضٌوف ...بالذهاب إلى
وضع مُح ِّددات على حُرٌة العُمال فً ترك العمل
أي مكان .فهنالك عقد مابٌننا وبٌنهم .فإن
رحلوا فإنه من مسإولٌتنا أن ُنبلغ دائرة
ٌتم فرض تكالٌف العودة إلى الوطن على العُمال
الهجرة والجمارك .لذلك فإن برنامج
العُمال الضٌوف برنامج ناجح".
 مساعد أحد مالكً حقول ال ُتفاح فًمنطقة ٌاكٌما فالً فً واشنطن
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فٌٖ اىَخاطش اىخاصح تاىؼَو
إن إساءات مثل الخداع الذي ٌلجؤ إلٌه الو َسطا ْء غٌر الصادقٌن والدٌون المُتراكمة التً ٌواجهها العُمال ومُمارسة اإلكراه التً ٌستخدمها أرباب
العمل فً موقع العمل كلها تكشف مخاطر مُرتبطة بالعمل ومن كل األنواع .وٌجب أن تكون كل من الشركات العالمٌة ومجهزٌها والمقاولٌن
الثانوٌٌن التابعٌن لها على وعً بذلك.
وقد تكون المخاطر على عدة أشكال وبضمن ذلك التهدٌد الذي قد ٌُحٌط بقٌمة الماركة الخاصة بالشركة وسُمعة الشركة .وقد تتواجد المخاطر فً
عدد كبٌر من "مواقع" العمل وبضمن ذلك:
 ضمن العملٌات الخاصة بالشركة؛
 ضمن سلسلة التجهٌز العالمٌة؛
 فً مساحات العمل غٌر الواضحة مثل العقود الثانوٌة وأنظمة تكلٌف الشركات األخرى فً بُلدان أخرى بتفٌذ العمل؛
 فً "قاعدة" البضائع التابعة لسلسة القٌم؛
َ
الوسطاءْ أوخدمات الحماٌة
 عن طرٌق األفعالة المُخادِعة التابعة ل ُشركاء العمل من ط َرفْ ثالث أو من الذٌن ٌوفرون الخدمات مثل
َ
أو شركات التنظٌف
وقد تكون المخاطر مُباشرة أو غٌر مُباشرة وفً بعض الحاالت فقد التكون الشركة على عِلم بوجودها بتاتا.
ٌشرح لنا الجدول التالً األنواع المُختلفة للمخاطر والتً ُتش ّكل تهدٌدا للعمل .وبؤخذ مُجمل هذه المخاطر فً ال ُحسبان فإنها ُتشكل حالة واضحة
الوسطا ْء طرفا فٌها.
من العمل الجدي للحٌلولة دون وقوع مخاطر اإلتجار بالبشر والعمل ال َقسري الذي ٌكون
َ
العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر :مخاطر العمل
َ
المخاطر القانونٌة
ُتعد كل من عملٌات العمل القسري واإلتجار بالبشر جرائما فً مُعظم البُلدان فً العالم .وقد تواجه الشركات
المُتورطة أو العاملة فً هذا المجال المُالحقة القانونٌة التً تإدي إلى العقوبات الجنائٌة أو المدنٌة وبضمن ذلك
الغرامات وتعوٌض الضحاٌا والسجن .كما وٌُعد كل من العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر أٌضا إنتهاكا للقانون الدولً
لحقوق اإلنسان.
ُت ّ
ّ
َ
التهدٌد الذي تواجه ُه
مثل اإلدعاءات المُتعلقة بالعمل القسري واإلتجار بالبشر تهدٌدا جدٌّا لقٌمة الماركة التجارٌة وسُمعة الشركة
سمعة وخاصة بالنسبة للشركات التً تعمل فً صناعات البضائع اإلسهالكٌة فعندما تتضرّر سُمعة ماركة تجارٌة مُعٌّنة
الماركات العالمٌة و ُ
الشركات
فإنه من الصعب إصالح الوضع .إن إدعاءات كهذه ُتهدّد كل من الشراكات الموجودة أو الشراكات المُستقبلٌة وقد
ُ
تإدي إلى خسارة العقود وخسارة فرص العمل المُستقبلٌة.
المخاطر ال ُمتعلّقة بالتجارة فً بعض البُلدان تمنع التعلٌمات الخاصة بالتجارة من إستٌراد البضائع التً تم إنتاجها نتٌجة اإلتجار بالبشر أو
العمل ال َقسري .وقد تم تب ّنً تشرٌع كهذا فً والٌة كلٌفورنٌا األمرٌكٌة .وفً بٌئة تنظٌمٌة كهذه فقد تإدي اإلدعاءات
الخاصة بإساءة إلى قٌام السُلطات بمُصادرة البضائع المستوردة وتفتٌشها وإطالقها فقط عن إثبات عدم تورطها.
التهدٌد الذي ٌواجهه
قد تعمل كل من اإلدعاء الخاصة باإلساءة لحقوق األنسان والعمل ال َقسري واإلتجار بالبشر إلى تهدٌد العالقات مع
اإلستثمار والوضع المالً المُستثمر وزٌادة مخاطر اإلبتعاد عن المُستثمرٌن الخلوقٌن والرئٌسٌٌن .إن هذه اإلدعاءات تعمل على تهدٌد إمكانٌة
الجهة المعنٌة فً الحصول على األموال العامة مثل اإلئتمان الخاص بالتصدٌر ألن السُلطات العامة تربط مابٌن
الدعم المالً الذي توفّره والعمل بضوابط المُمارسات األخالقٌة.
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نقطة تركٌز
والٌة كالٌفورنٌا تتبنى تشرٌعا جدٌدا ل ُمحاربة العبودٌة واإلتجار بالبشر فً سالسل التجهٌز
العالمٌة
تم المُصادقة فً تشرٌن الثانً/أوكتوبرعلى قانون مجلس الشٌوخ رقم  – 768والمعروف بقانون الشفافٌة لوالٌة كالٌفورنٌا والخاص
بسالسل التجهٌزٌ .تطلب هذا القانون قٌام كل البائعٌن والمصنعٌن الذٌن ٌقومون بمزاولة األعمال فً الوالٌة والذٌن تربو عوائدهم
على  211ملٌون دوالر باألفصاح عن المعلومات التً تخص جهودهم فً مُحاربة العبودٌة واإلتجار بالبشر فً سلسلة التجهٌز
الخاصة بهم .وٌتطلب القانون من هذه األعمال أن ٌنشرو المعلومات على مواقعهم األلكترونٌة وأن ٌصفو إلى أي حد قد شاركو بما
ٌلً:





التح ّقق من سالسل تجهٌز ال َمنتوج وذلك للتعامل مع وتقٌٌم مع مخاطر اإلتجار بالبشر والعبودٌة
أداء المُد ّققٌن الخاصٌن بالمُجهّز وذلك لتحدٌد مدى اإلذعان لمعاٌٌر الشركة
تدرٌب موظفً الشركة المعنًٌ واإلدارة على مسؤلة اإلتجار بالبشر والعبودٌة وخاصة فً مجال مُعالجة المخاطر ضمن سالسل
التجهٌز
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اىقٞاً تؼَو ٍا :إطاس ػَو ػاد ىيت٘ظٞف ٍِ أجو ٍَُاسعح
اىؼَو ٗػيٗ ٚجٔ أمثش ٍِ اىَغؤٗىٞح
لقد شهدت السنوات األخٌرة الماضٌة نمو مُفرط فً الوعً وقبول المسإولٌة من جانب
الشركات مُتعدّدة الجنسٌات والكٌنونات الرئٌسٌة األخرى وذلك من أجل تخطٌط وفهم
المُدخالت [من المعلومات] لغرض تجهٌز سلسلة اإلنتاج وتبنً المسإولٌة فً "صورة
أكبر" توضح كٌف ٌتم صناعة سلعها وتقدٌم خدماتها فً إقتصاد مُعوّ لم.

أدوات التوظٌف العادل
حُزٌران 3122
توفر إدوات التوظٌف العادل التابع لفٌرٌتً
أدوات وموارد للتقلٌل من مخاطر الشركة
تجاه العمل ال َقسري ودعم التوظٌف العادل
للعُمال المهاجرٌن فً سالسل التجهٌز
العالمٌة.

وتود المُبادرة الخاصة بفٌرٌتً والمُسماة مطلوب ال ُمساعدة أن تقول بؤنه ٌجب توسٌع
هذه الجهود –وفً مجال اإلنتاج الخاص بالعامل -لكً تؤخذ بنظر اإلعتبار لٌس فقط
ظروف العمل فً مصانع ومواقع عمل التجهٌز فحسب ،بل أٌضا المُمارسات الخاصة
www.verite.org/helpwanted/tooolkit
بالتوظٌف والتعٌٌن التً تسبق عملٌة توظٌف العُمال .وفعال فإن أهداف تحسٌن سلسلة
التجهٌز الموجودة والتابعة للشركات مُتعددة الجنسٌات من شؤنها أن تتعرض لعملٌة
تقوٌض بسبب مشاكل مُتؤصلة فً المُمارسات الخاصة بالتوظٌف والتعٌٌن مالم ٌتم إتخاذ المواقف لمحوها.
لٌس هنالك حدود فً المواقف التً ٌمكن للشركة أن تتخذها للتعامل مع مخاطر العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر فً سالسل التجهٌز الخاصة بهذه
الشركات .فعن طرٌق التركٌز على عملٌات التوظٌف والتعٌٌنٌ ،مكن إلدارة الشركة التعامل مع سٌاسة الشركة ومُمارسات قسم الموارد البشرٌة
وأنظمة اإلدارة وتشجٌع أصحاب األسهم و ُشركاء العمل بؤن ٌكونو جزء من العملٌة .ومع ذلك فمهما كان الموقف فإنه ٌجب أن ٌتوفر برنامج
واضح وشامل لمُعالجة هذه اإلساءات وبصورة فاعلة .ومن الضروري أن ٌكون عمل البرنامج ماوراء النهج التقلٌدي القائم على اإلعتماد على
قائمة تحتوي على نقاط تخص سٌاسة اإلذعان اإلجتماعً وذلك لتبنً خطة عمل اكثر شمولٌة .وٌجب أن ٌبذل البرنامج كل الجهود لضمان توفر
التوظٌف والتعٌٌن العادالن لكل العُمال المهاجرٌن ضمن قاطع المسإولٌة.
وأدناه سبعة مجاالت رئٌسٌة حدّدتها فٌرٌتً والتً ٌمكن فٌها للشركات العالمٌة
ومجهزٌها أن ٌعملو فٌها من أجل تشجٌع التوظٌف العادل .وإن هذه األعمدة السبعة
ُتش ّكل معا إطار عمل لألنظمة اإلدارٌة إلتخاذ موقف ما.
وفً األشهر المُقبلة ،فإنه فٌرٌتً س ُتصدِر مجموعة من األدوات على األنترنت والمناهج
واإلرشادات التً س ُتساعد الشركات العالمٌة ومُجهزٌها على إتخاذ الخطوات التً
نذكرها أدناه .وستوفر هذه األدوات الخاصة بالتوظٌف العادل األرشاد واألدوات الالزمة
لمُساعدة الشركات على ماٌلً:






حقائق:
• هنالك  82111وكالة توظٌف خاصة
فً العالم.
• عدد العُمال فً الوكالة فٌما ٌُعادل عدد
الموظفٌن بدوام كامل هو  :26ملٌون فً
العالم.

تقٌٌم فٌما لو أن فعالٌات مُراقبة الشركات وتحمٌلها المسإولٌة تعمل على حماٌة
الوسٌط على تحفٌزه أم ال.
الشركة من العمل ال َقسري الذي ٌعمل َ
تؤسٌس وتطبٌق الهٌكلٌات اإلدارٌة ومإشرات األداء الرئٌسٌة والتً من شؤنها أن ُتقلّل وعلى نحو دائمً من مخاطر العبودٌة عن طرٌق
الوسٌط فً سالسل تجهٌز الشركات.
َ
التفاعل الفعّال والسلٌم مع و َسطا ْء العمل إما مُباشرة و/أو بالتنسٌق مع مُقاولً سلسلة التجهٌز.
الوسٌط مسإوال عنها.
التعامل مع إحتٌاجات الضحاٌا فً حالة وجود اإلساءات التً ٌكون َ
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إطاس ػَو ىيت٘ظٞف اىؼاده ىألػَاه اىت ٜتتحي ٚتاىَغؤٗىٞحٍ :اىزَٝ ٛنِ ىيششماخ اىؼاىَٞح أُ تفؼئ؟
هنالك العدٌد من الخطوات التً ٌمكن للشركات أن تتخذها وذلك فً مستوٌات مختلفة من سالسل التجهٌز الخاصة بها من أجل الكشف عن
ج َد ْ
ت وكذلك للحٌلولة دون حدوث هكذا أمثلة لألستغالل فً المستقبل .إن أكثر األمور
وتصحٌح حالة اإلتجار بالبشر أو العمل ال َقسري حٌثما و ِ
فعالٌة هً تلك ذات الجوانب المُتعدّدة والتً تبدأ من القمة [اإلدارة] عن طرٌق وضع سٌاسات مطوّ لة وواضحة والتً ٌتم إٌصالها إلى كل كادر
الموظفٌن ذوي العالقة فً إتخاذ القرارات – وبضمنهم المُدراء من القسم الخاص بالتؤكد من إذعان الشركة للقوانٌن والمُدراء المسإولٌن عن
ضمان تحمل الشركة المسإولٌة وقسم الموارد البشرٌة وقسم المُشترٌات – ومُرورا بالمُدراء التنفٌذٌن فً أعلى الهرم الخاص بمصانع األنتاج.
تعمل السٌاسات رفٌعة المُستوى هذه (عندما ٌتم إٌصالها وإستخدامها كمُحفّز وبصورة صحٌحة) ،تعمل على بناء قاعدة لتبنً آلٌات ونهج فً كل
األنظمة من أجل الحٌلولة دون وقوع أي حالة إساءة وبذلك ٌتم إدراج المسإولٌة اإلجتماعٌة فً مُمارسات العمل.

تحسٌن القوانٌن
الخاصة بالسلوك
أثناء العمل و
سٌاسات الشركة

نشر الوعً وبناء
القُدرات

تقدٌم التقارٌر
والشفافٌة

تقوٌة عملٌات
التقٌٌم والرقابة
اإلجتماعٌة

مُشاركة وإشراك
أصحاب األسهم
والشركات
المُتعددة

تحغ ِٞاىق٘اّ ِٞاىخاصح تاىغي٘ك ٗعٞاعاخ اىششمح

إتخاذ الخطوات
التصحٌحة

الدفاع عن
السٌاسات
العامة

ٌجب تنقٌح اللغة الخاصة بالسٌاسات عالٌة المُستوى وقانون السلوك عندما تستدعً الضرورة ذلك وذلك للتعامل مع مخاطر العمل ال َقسري
واإلتجار بالبشر وبصورة واضحة فً مراحل التوظٌف والتعٌٌن وخاصة المخاطر التً ٌواجهها العُمال المهاجرٌن .وٌجب تطبٌق السٌاسات بحق
الخط األول من المُجهزٌن والمقاولٌن الثانوٌٌن و ُشركاء العمل وبضمنهم و َسطا ْء العمل .وٌجب إدراج هذه السٌاسات فً عقود العمل كقاعدة
إلنشاء إطار عمل للتقٌٌمات الالحقة والرقابة اإلجتماعٌة.
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ّشش اى٘ػٗ ٜتْاء اىقُذساخ
الٌمكن تطبٌق أي سٌاسة على نحو صحٌح مالم ٌتم فهم هذه السٌاسة والقضٌة التً تتعامل
معهاٌ .جب أن تعمل الشركة على تدرٌب المُدراء وكادر الموارد البشرٌة وكادر القسم
الخاص بمسإولٌات الشركة اإلجتماعٌة وكادر الرقابة والموظفٌن اآلخرٌن من ذوي العالقة
فً الشركة على كٌفٌة تحدٌد األعالم الحمراء المُتعلّقة باإلتجار بالبشر والعمل ال َقسري.
وكذلك توضٌح المفاهٌم ذات العالقة (مثل اإلتجار بالبشر والوقوع فً ال َدٌن والعمل
ال َقسري) وكذلك ٌجب تحدٌد المُمارسات الجٌدة والسٌئة فً عملٌة التوظٌف والتعٌٌن كما
وٌجب مُناقشة اإلجراءات التصحٌحٌة و ُخطط المُعالجة الفعّالةٌ .جب أن تعمل الشركات
على نشر الوعً وعلى نحو واسع وعمٌق ضمن الدرجات الوظٌفٌة والعمل مع المجهزٌن
لعمل نفس الشًء فً كل أجزاء سلسلة التجهٌز.

تق٘ٝح ػَيٞاخ اىتقٗ ٌٞٞاىشقاتح اإلجتَاػٞح

أسئلة رئٌسٌة أثناء العمل
• هل لدٌك سٌاسة أو تعلٌمات واضحة
للتعامل مع توظٌف وتعٌٌن المهاجرٌن
وعُمال العقود من األجانب؟
• هل إن برنامجك لإلذعان للقوانٌن
وللتقٌم فعّال فً مجال تحدٌد القضاٌا
المُتعلقة باإلتجار بالبشر والعمل ال َقسري؟
•هل ٌملك مدقّقً شركتك المهارات
والموارد التً ٌحتاجونها لتحدٌد المخاطر
التً ٌفرضها و َسطاءْ العمل؟

إن الرقابة اإلجتماعٌة هً األداة الرئٌسٌة التً ٌتم إستخدامها من قِبل أغلب الشركات
مُتعددة الجنسٌات فً ٌومنا هذا وذلك للكشف عن حاالت إنتهاك القوانٌن واألساءة للعُمال.
•هل لدى شركتك سٌاسة وإجراءات فعّالة
غٌر أن موظفً الرقابة عادة ماٌكونون غٌر مُج َهزٌن على نحو كاف وذلك للتعرف
إلدارة إستجابتك لمشاكل كهذه فً حالة
واإلستجابة لعملٌات اإلتجار بالبشر والعمل ال َقسري المفروض على العُمال المهاجرٌن.
نشوءها؟
ٌجب أن ُتحدد الشركة فٌما لوكان هنالك حاجة إلى التؤسٌس إلستراتٌجٌات جدٌدة للتقٌٌم
وإتباع القوانٌن وذلك لتوفٌر رقابة فاعِ لة للو َسطا ْء ووكاالت التوظٌف الخاصة التً
ٌستخدمها المجهزونٌ .جب تطوٌر وتطبٌق إجراءات الرقابة التً من شؤنها أن تتعامل ُكلٌا مع األعالم الحمراء التً تم تحدٌدها أعاله ،كما وٌجب
الرقابة ُكلٌا .من الضروري تواجد اإلجراءات الخاصة بتقٌٌم األعالم
تدرٌب موظفً َ
الحمراء فً سلسلة التجهٌز وبضمن ذلك مجهزي الخط األول والمقاولٌن الثانوٌٌن
ألفعل :مالذي تفعله بعض الشركات أصال
والوسطاءْ .
َ
• إجراء الرقابة الم َُر ّكزة من أجل فهم أفضل
إتخار اىخط٘اخ اىتصحٞحٞح
وتحدٌد القضاٌات المُتعلّقة بعُمال العقود من
مع
ُراجعتها
م
و
إٌجادها
تم
ٌ
عندما
جدا
ّالة
ع
ف
التصحٌحة
تكون الخطة المُتعلّقة بالخطوات
األجانب
ُ
كادر الوظفٌن الرئٌسٌٌن قبل نشوء المشكلة .وٌجب أن توفر هذه الخطط التصحٌحٌة
•المُطالبة بؤنظمة إدارٌة لألداء من أجل
حماٌة كاملة للعُمال ذوي العالقة وٌجب إتخاذ كل اإلجراءات الالزمة لدعم عملٌة إعادة
مُراقبة وتنظٌم عمل المُمارسات الخاصة
التؤهٌل والعودة إلى البلد األصلً (إن كان العامل ٌرغب بذلك) وكذلك عملٌة إعادة دمج
بوسطا ْء العمل
َ
العُمال فً اسواق العمل والمجتمع .وإن أمكن ٌجب أن ٌحصل تعاون مع الشركات
العامة والشركات غٌر الحكومٌة التً ُتقدّم خدماتها للضحاٌا من الذٌن ٌمتلكون الخبرة
• تحسٌن أنظمة التواصل والحصول على
فً مجال دعم العُمال المهاجرٌن الذٌن تم تهرٌبهم.
آراء العامل لكً تكون الشركة أكثر إشراكا
للعمال المُتعاقدٌن

تقذ ٌٝاىتقاسٝش ٗاىشفافٞح

ٌجب نشر وكتابة التقارٌر حول السٌاسات واإلجراءات والفعالٌات الخاصة بمُحاربة
اإلتجار بالبشر والعمل ال َقسريٌ .جب علٌك أن تكون شفافا وأن توفر المعلومات ذات
العالقة ألصحاب األسهم و ُشركاء العمل والمُستثمرٌن والمُستهلكٌن واآلخرٌن من الذٌن
ٌستخدمون إطار عمل لكتابة التقارٌر الخاصة بحقوق اإلنسان من التً تم الموافقة علٌها
عالمٌا .وكذلك فإنه ٌتوجب علٌك تحدٌد المواضع التً قد تظهر فٌها المخاطر فً مجال
العملٌات وكذلك اإلجراءات الموضوعة للتعامل مع هذه المخاطر.

ٍُشاسمح ٗإششاك أصحاب األعٌٖ ٗاىششماخ اى َُتؼذدج

والوسطاءْ للتخلص من
•تدرٌب المُجهزٌن
َ
مخاطر العمل ال َقسري فً أنظمة إختٌار
العُمال والتوظٌف والتعٌٌن
• اإلستفادة من برامج الحكومة المُباشرة فً
التعٌٌن حسب توفرها
•الطلب من الو َسطا ْء (عن طرٌق
المُجهزٌن) بؤن ٌتم إعادة المبالغ الطائلة
المفروضة على العُمال على أنها رسوم
تعٌٌن

ٌجب علٌك العمل مع الشركات العالمٌة األخرى وكل المُجهّزٌن الخاصٌن بك وشركاء
العمل وم ّ
ُمثلً التجارة والصناعة و/أو مُنظمات أرباب العمل لمُعالجة هذه القضاٌا.
شارك فً أو قُم بتؤسٌس مُبادرة تضم كل الصناعات أو تتعامل مع كل المُساهمٌن فً العمل إلجراء تدرٌب وعملٌة نشر الوعً والتواصل والدفاع
عن حقوق اآلخرٌن.
جًٛغ انحمٕق يحفٕظخ نفٛشٚز©3122 ٙ

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ

اىذفاع ػِ اىغٞاعاخ اىؼاٍح

حاول أن ُتشرك الصناعة الخاصة بك أو م ّ
وسطاءْ العمل
ُنظمة أرباب العمل المحلٌة من أجل المُطالبة بسٌاسة عامة أقوى وإشراف مُنتظم على َ
ُشاركة عن طرٌق األمم المتحدة أو المنظمات
لضمان حماٌة أفضل للعُمال المُهاجرٌن فً البُلدان المُص ِّدرة والم
ُستوردة على حد سواء .قد تكون الم َ
ِ
الدولٌة األخرى والمُبادرات األخرى مثل المُنتدى الدولً للهجرة والتنمٌة.
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إطاس ػَو ػاده ىيت٘ظٞف ىألػَاه اىت ٜتتحي ٚتاىَغؤٗىٞحٍ :اىزَٝ ٛنِ ىي َُجٖض ِٝػَئ؟
كما هو الحال مع الزبائن (الم ّ
ُتمثلٌن بالشركات العالمٌة التً ٌُص ّنعون لها السلع
وٌُوفرون لها الخدمات) فإن المجهزٌن فً موقف قوي ٌسمح لهم بؤن ٌتخذو إجراءات
"ماكان بمقدوري دفع دٌَن [التوظٌف] فً
رادعة ضد اإلساءة فً مراحل التوظٌف والتعٌٌن .فهم ٌمكنهم أٌضا تطوٌر برامج
غواتٌماال”.
خاصة بالمسإولٌات اإلجتماعٌة للشركات تتماشى مع اإلنموذج المذكور أعاله وكذلك
 فٌرناندو الذي دخل الوالٌات المُتحدةتؤسٌس القوانٌن وبرتوكوالت التقٌٌم الذاتً و ُخطط العمل التصحٌحٌة واإلتفاقٌات
بتؤشٌرة من نوع أش تو بً ( )H2Bوتم
الخاصة بالشراكة التً ٌُراد منها التعامل مع اإلساءات .وٌمكن للمجهزٌن أٌضا أن
تهرٌبه وإجباره على العمل فً مشتل
ٌستخدمو أنظمة إدارة الموارد البشرٌة الخاصة بهم لضمان التخلص من مُمارسات
للمزروعات فً شمال شرق البالد
اإلكراه التً تضع العُمال المُهاجرٌن فً خطر .إن إتخاذ هذه الخطوات لن ٌحمً
المُجهزٌن من اإلنتهاكات الحاصلة فً مبانٌهم فحسب ،بل سٌُساعد الموظفٌن من
الهاجرٌن أن ٌستهلو وظٌفتهم "فً الطرٌق الصحٌح" .إن عملٌة توفٌر البٌئة السلٌمة فً مجال التوظٌف والتعٌٌن من شؤن ِه أن ٌكون مُفٌدا فً موقع
العمل وبذلك ُتساعدك بؤن ٌكون لك قوة عاملة سعٌدة وصحٌّة ومُندفعة للعمل فً شركتك.

تحسٌن قوانٌن
السلوك وسٌاسات
الشركة

نشر الوعً
وبناء المقدرات

ضمان
المُمارسات
الجٌدة فً إدارة
الموارد البشرٌة

تحغ ِٞق٘اّ ِٞاىغي٘ك ٗعٞاعاخ اىششمح

فحص وتقٌٌم
وسطا ْء العمل
َ

التؤسٌس آللٌات
فعّالة فً تقدٌم
الشكاوى

الوسطا ْء
إدارة عمل
َ
ومُراقبة الوضع من
أجل ضمان التوظٌف
والتعٌٌن وعلى نحو
إخالقً
إتخاذ إجراءات
تصحٌحٌة

حقائق:

وكما هو الحال مع الشركات العالمٌة ،فإنه ٌتوجب على المجهزٌن أن ٌكون لهم
قوانٌن للسلوكٌات و/أو سٌاسات تابعة للشركة رفٌعة المستوى التً من شؤنها األلتزام
بخلق موقع عمل عادل وقانونً وأن ٌكون هنالك إعتبارات خاصة لحماٌة حقوق
العُمال المهاجرٌن .وسٌكون هذا األمر مهم جدا وخاصة للمُجزٌن الذٌن ٌمتلكون خط
إنتاج خاص بهم والذٌن لدٌهم ماركة مُسجلة ٌعملون على نشرها وحماٌتها .وعندما
الٌكون للمجهزٌن قوانٌن خاصة بهم ،فٌمكنهم أن ٌلتزمو بقوانٌن زبائنهم الذٌن ٌشترون ماركتهم .فعندما ٌكون لدٌك سٌاسة ذات مستوى عال
للشركة فً مجال التوظٌف والتعٌٌن فإن ذلك هو إشارة للزبائن بؤنك وبصفتك مُجهّز على عِ لِ ْم بإحتمالٌة تعرّ ض العُمال المُهاجرٌن لعملٌة اإلتجار
جدّي فً مسؤلة مُعاملة العُمال المُهاجرٌن على ُخلُق جٌد .إن عملٌة وضع قوانٌن للسلوكٌات أو سٌاسة بلُغة ذات مستوى
والعمل ال َقسري وبؤنك ِ
عال حول عملٌة التعٌٌن هو عبارة عن خطوة وقائٌة ُتساعدك لبدأ النقاش حول قضاٌا مثل هذه مع الشركات العالمٌة وحسب شروطك .إن تب ّنً
خطوة كهذه من شؤنه أن ٌُبعد شركتك عن موقف دفاعً و إرتدادي لإلستجابة فقط للمشكلة األخٌرة وتطبٌق الحلول التصحٌحٌة وتب ّنً نهج لنظام
ج َد ْ
ت ولمنع المشاكل األخرى قبل ظهورها.
إداري من شؤنه أن ٌتخلص وٌتعامل مع المشاكل حٌثما و ِ
• ٌُقدّر الربح السنوي المتولّد من اإلتجار
بالبشر والعمل ال َقسري بـ  43ملٌون
دوالر
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ّشش اى٘ػٗ ٜتْاء اىقُذساخ

ٌتوجب على المجهزٌن أن ٌعملون جاهدٌن لتعزٌز مقدرة قسم الموارد البشرٌة التابع لهم والقسم اإلداري ُ
وخبراء اإلذعان للقوانٌن وآخرٌن من
ورشْ
الشركة لضمان وجود عملٌة توظٌف وتعٌٌن عادلة وقانونٌة ولضمان حماٌة حقوق العُمال المهاجرٌن فً موقع العمل عن طرٌق إقامة َ
العمل والتدرٌب والفعالٌات األخرى .كما وٌتوجب على كادر الموظفٌن أن ٌتعلم كٌفٌة تحدٌد األعالم الحمراء المُتعلقة باإلتجار بالبشر والعمل
ال َقسري .وٌجب فهم القواعد القانونٌة المحلٌّة والدولٌة وتحدٌد المُمارسات الجٌدة والسٌئة فً مجال التوظٌف والتعٌٌن ومُناقشة الفعالٌات
التصحٌحٌة الفعّالة و ُخطط حل المشاكل.

عطاء اىؼَو
فحص ٗتقَ ٗ ٌٞٞ

لتفادي مصائد التوظٌفٌ ،توجب على أرباب العمل أن ٌكونو على عِل ْم بمخاطر العمل
ال َقسري قبل أن ٌوقّعو عقد مع و َسطا ْء العمل .وكذلك ٌتوجب علٌهم وضع آلٌات لضمان
الوسطاءْ بإستخدام تقنٌات توظٌف عادلة وحماٌة العُمال المهاجرٌن من اإلستغالل
قٌام
َ
قبل دخولهم موقع العمل وبعد البدء بالعمل وعلى حد سواء .وأدناهُ بعض األمور التً
ٌمكن لألرباب العمل أن ٌ ّتبعونها للتعامل مع المخاطر المُحتملة:

“ٌخبرونك بؤنه سٌكون لك حصانك
الخاص والكثٌر من المنافع والمُعاملة
الجٌدة وراتب جٌد ،ولكن عندما تصل
هناك سوف تقابلك مُفاجئة كبٌرة"...
رٌكاردو ،راعً غنم من تشٌلً تم حبس ُه
من قبل مُدٌره فً غرب الوالٌات المُتحدة
األمرٌكٌة



تطبٌق مُراجعة لوضعٌة و َسطا ْء العمل تسبق عملٌة إختٌارهم للتؤكد من أن الذٌن تم
إختٌارهم ٌعملون طبقا للقانون وٌتبعون أعلى مستوى من معاٌٌر العمل األخالقٌة.



التعاقد فقط مع الوكاالت المُجازة و/أو المُسجّلة لدى الحكومة.



عدم العمل مع الوكالء الثانوٌون بقدر المُستطاع.



أن ٌفرضو على و َسطا ْء العمل أن ٌتبعو مبدء "أرباب العمل هم الذٌن ٌدفعون" وما معناه بؤنه الٌجب فرض رسوم أو تكالٌف للتوظٌف على
نحو مُباشر أو غٌر مُباشر ُكلٌا أو جزئٌا.
العُمال على ِ



دعم برامج صرف إجازات العمل الطوعٌة لو َسطا ْء العمل بعد إ ّتباع مجموعة من المعاٌٌر التً ُتش ّجع مُمارسات عمل جٌدة.



ضمان تطوٌر ووضع إجراءات واضحة إلدارة و َسطا ْء العمل.

عطاء ٗ ٍُشاقثح اى٘ضغ ٍِ أجو ضَاُ اىت٘ظٞف ٗاىتؼٗ ِٞٞػيّ ٚح٘ إخّلقٜ
إداسج ػَو اى٘ َ

ٌتوجب على أرباب العمل أن ٌُراقبو و َسطا ْء العمل أثناء فترة توقٌع العقود للتؤكد من أن التوظٌن والتعٌٌن ٌحصالن على نحو قانونً وأخالقً
الوسطا ْء وذلك للوقوف على الظروف التً تم
وطبقا للشروط المذكورة فً العقد .كما وٌجب مُقابلة الموظفٌن الجُ َد ْد الذٌن تم توظٌفهم من قبل
َ
توظٌفهم فٌها.



رسوم التوظٌف :الٌجب فرض أي رسوم أو تكالٌف للتعٌٌن على العُمال بصورة مُباشرة أو غٌر مُباشرة ُكلٌا أو جزئٌاٌ .جب إنشاء وإ ّتباع
مبدء "أرباب العمل هم الذٌن ٌدفعون" وأن ٌقبلو [اي الو َسطا ْء] بتكالٌف التوظٌف على إنها تكالٌف التعاقد للعمل.



عقود التوظٌف والتوثٌقٌ :توجب على المجهزٌن أن ٌتخذو اإلجراءات الالزمة للتؤكد من أنه ٌتم توفٌر معلومات واضحة وكاملة حول
شروط العمل للعُمال المُهاجرٌن قبل توقٌع العقد بفترة .وٌجب التؤكد من أن هذه الشروط موجودة فً عقد التوظٌف بلغة ٌفهما العُمال
المُهاجرٌن .كما وٌجب على المجهزٌن أن ٌكونو على علم بالمُتطلبات القانونٌة والوثائق الضرورٌة التابعة للعُمال المُهاجرٌن فً كل من البلد
األصلً والبلد المُضٌف .وعلى المُجهزٌن أٌضا أن ٌتؤكدو من إتباع اإلجراءات القانونٌة السلٌمة والمُعامالت الضرورٌة.



تبدٌل العقود :على المجهزٌن أن ٌتؤكدو بؤن العُمال المهاجرٌن لم ٌتعرضو إلى علمٌة "تبدٌل فً العقود" من قبل و َسطاءْ العمل – والتً هً
عملٌة ٌتم فٌها إستبدال العقد األصلً بآخر "جدٌد" فً مرحلة التوظٌف والتعٌٌن بحٌث ٌكون العقد الجدٌد بشروط غٌر مرغوب بها .كما
ٌتوجب على المجهزٌن أن ال ٌعملو على إضافة "إتفاقٌات إضافٌة" على العقود بعد وصول العُمال المهاجرٌن إلى موقع العمل مُباشرةٌ .جب
أن تتواجد كل شروط العمل فً العقد األول والوحٌد الذي ٌوقّعه العامل المُهاجر .وٌجب أن ٌكون هذا العقد مكتوب بلغة ٌفهما العامل وٌجب
أن ٌكون العقد شفافا ومفهوما بالنسبة للعامل المُهاجر قبل توقٌعه.
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محاظرة توجٌهٌة قبل مغادرة العاملٌ :جب أن ٌكون هنالك مُحاظرة توجٌهٌة ٌُجرٌها أما م ّ
ُمثل عن الشركة المجهّزة أو َوسٌط العمل .ومن
المُفضّل أن ٌكون الشخص المسإول عن هذه المحاظرة م ّ
ُمثل عن الشركة المُجهزةٌ .جب أن تتناول المُحاظرة إستعراضا لإللتزامات
القانونٌة فً العقد وشروط العمل كما هً مذكورة فً العقد (وبضمن ذلك ولكن ال تقتصر على أجور العمل والفوائد وساعات العمل والسكن
قائمة باإلستقطاعات الخاصة بإجور العمل) والمهارات التً ٌتطلبها العمل ووصف بقوانٌن السكن وظروف المعٌشة والمُتطلبات القانونٌة
الموجودة فً البلد المُضٌف فٌما ٌخص عقود العُمال المهاجرٌن (بضمن ذلك المُتطلبات الطبٌة) .كما وٌجب ان تتناول المُحاظرة سٌاسات
التوظٌف فً الشركة المُجهزة والتً تخص رسوم التوظٌف وإي آلٌات تخص تقدٌم الشكاوى وسٌاسة الشركة فً عدم اإلنتقام من الشخص
الذي ٌقدم الشكوى.

ضَاُ اى ََُاسعاخ اىجٞذج ف ٜإداسج اىَ٘اسد اىثششٝح

ٌجب أن ٌكون أرباب العمل على عِل ْم بؤن بعض المُمارسات اإلدارٌة الشائعة قد ُتزٌد من مدى َتعَرّ ض العُمال المُهاجرٌن إلى اإلستغالل .وٌجب
تفادي حصول هذه المُمارسات ألن بعضها لٌس فقط ضد القواعد القانونٌة المحلٌّة والدولٌة ،بل ٌمكن لها أن تخلق مواقفا ٌكون فٌها العُمال
المُهاجرٌن عُرضة للعمل ال َقسري فً موقع ال َع َم ْل.



اإللتحاق بالعمل والتدرٌب :إن وجود مُحاظرة توجٌهٌة فً فترة مابعد الوصول إلى البلد المُضٌف والتدرٌب هً خطوة مُهمّة للتؤكد من أن
العُمال المُهاجرٌن ٌفهمون سٌاسات شركتك وإجراءاتها فٌما ٌخص العمل وحماٌة العُمال على حد سواء .وٌجب أن تحتوي محاظرة كهذه
على نقاش ٌخص الحقوق القانونٌة والحماٌات التً ٌتم توفٌرها من قبل شركتك وزبائنك .وكذلك على المُحاظرة أن تتطرق إلى المساحة التً
ٌُغطٌها القانون المحلًّ الخاص بحماٌة العُمال وآراء العامل وطرٌقة التواصل وبضمن ذلك آلٌات تقدٌم الشكاوى والمُعاقبة وإنهاء العقد
وإجراءات العودة إلى الوطن وتعلٌمات السكن.



التأمٌنات والدفع ال ُمقدَّم أو القروض :ال ٌُفترض على العُمال المُهاجرٌن أو أي موظفٌن آخرٌن أن ٌدفعو تؤمٌنات من أي نوع عندما ٌوافقو
على عمل ما أو أثناء العمل فً الوظٌفٌةٌ .جب أن تكون َحذِرا عند إعطاء العُمال إجور مقدّما أو قروض .فإن َف َعلتَ ذلك ،علٌك أن تتؤكد من
أجور عمل العامل لشهر أو
أنه ٌمكن لهم أن ٌُعٌدو لك المال فً وقت معقول عن طرٌق ( )2توفٌر قروض صغٌرة ال تتجاوز مجموعها
َ
شهرٌن أو ثالثة أشهر و( )3وضع مقدار ضئٌل من الفوائد أو عدم وضع الفوائد مُطلقا على القرض و ( )4تحدٌد فترات زمنٌة مُعٌّنة لدفع
األقساط.



إجور العمل واإلستقطاعاتٌ :جب أن ٌتم الدفع للموظفٌن فً أوقات مُنتظمة لمرة واحدة وعلى نحو مُباشر وطبقا للقانون المحلً .والٌجب
تؤخٌر أو مُصادرة األجور وألي سبب كانٌ .جب توفٌر معلومات واضحة وشفافة حول ساعات العمل وإسعار األجور واإلستقطاعات
القانونٌة فً حال وجودها .كما وٌجب أن تكون إستقطاعات اإلجور مُناسبة وضمن الحدود القانونٌة بحٌث ٌتم حسابها بشفافٌة وبمعرفة
الموظف وبموافقت ِه.




جبر العُمال المُهاجرٌن على إعطائك ُممتلكاتهم الخاصة أو جوازات َس َف ِرهم.
الوثائق الشخصٌة :ال ُتصا ِدر أو ُت ِ
سكن ال ُعمال وظروف ال َمعٌشة :على العُمال أن ٌتحلو بحرٌة التنقل مابٌن مكان سكنهم والعمل فً كل األوقات وأن ال ٌعمل التواجد األمنً
[الحِراسة] فً مكان السكن على الحد من أو إعاقة قدرتهم عن الحركة بحرٌةٌ .جب أن ٌكون مكان السكن آمنا ونظٌفا مع وجود مساحة
خاصة مُناسبة توفر الخصوصٌة للمرءٌ .جب عدم الطلب من العُمال المُهاجرٌن بؤن ٌسكنو فً منازل توفرها الشركة ،بل ٌجب أن ٌتم توفٌر
هذا الشًء لهم كخٌار فقط .وٌجب أن ٌكون فً السكن الذي توفره الشركة هواتف صالحة لإلستخدام ومتوفرة لٌستخدمها السُكان فً أي
وقت .وٌجب أن ٌتم وضع هذه الهواتف فً أماكن توفر الخصوصٌة للمرء .وٌجب توفٌر المعلومات للعُمال حول أماكن تواجد بطاقات
اإلتصال الهاتفً فً المنطقة.



ُحر ٌّة التنقّلٌ :جب عدم حبس العُمال أو التحدٌد من حركتهم مابعد ساعات العمل وبضمن ذلك سكن العُمالٌ .جب أن ٌتحلى العُمال فً
ساعات العمل بحُ رٌة الدخول والخروج من مكان العمل وتحت ظروف معقولة والتحدٌد الوحٌد الذي ٌجب أن ٌُطبق بحق العُمال هو ماٌتعلق
بالقلق حٌال سالمة وأمن العُمال .وإن تتطلب األمر إستحصال موافقة لترك مكان العمل وتحت ظروف معقولة ،فال ٌجب تؤخٌر الموافقة على
ذلك ولسبب غٌر معقول.



اإلجازات الشخصٌةٌ :جب أن ٌحصل العُمال المهاجرون على إجازات مدفوعة وٌجب ذكر عدد اإلجازات فً العقد األصلً الذي ٌوقّع ُه
العُمال وٌجب أن تكون عدد اإلجازات طِ بقا للقانون المحلً والقواعد القانونٌة المحلٌّةٌ .جب أن الٌقل عدد اإلجازات المدفوعة للعُمال
المُهاجرٌن عن تلك التً ٌتم إعطائها للموظفٌن المحلٌٌن الموجودٌن فً نفس مكان العملٌ .جب أن ٌكون للعُمال المُهاجرٌن مطلق الحُرٌة فً
العودة إلى بلدهم األصلً أثناء اإلجازة المدفوعة دون أي عقوبة أو تهدٌد بإلغاء العقد.
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ّ
والخطٌة تسبق عملٌة تعلٌق
اإلنضباط وإلغاء العقد والعودة إلى الوطنٌ :جب أن تشتمل إجراءات اإلنضباط سلسلة من التحذٌرات الشفهٌة
العامل عن العمل أو طرده .على إجراءات اإلنضباط أن ال تحتوي على غرامات عقابٌة .وٌجب عدم إجبار العُمال على توقٌع كتاب إستقالة
أو ورقة فارغة .وٌجب أن ٌكون بمقدور العُمال إلغاء عقود عملهم عن طرٌق تقدٌم إخطار خطً ٌحتوي على سبب مُعٌّن دون التعرض ألي
عقوبة .وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌتم دفع كل اإلجور المتوقفة وبسرعة باإلضافة إلى أي ُمدّخرات مُتراكمة .وٌجب أن ٌنص عقد التوظٌف
على الفترة التً ٌمكن فٌها تقدٌم طلب إلغاء العقد إما من قبل رب العمل أو العامل .وٌتوجب على المُجهز أن ٌدفع تكالٌف عودة العامل إلى
فرقة إللغاء عقود العُمال.
بلد ِه جوا وذلك بإتباع التعلٌمات .والٌحق لألرباب العمل أن ٌستخدمو إسباب واهٌة أو أسباب مبنٌة على أساس ال َت ِ
وٌجب أن تكون سٌاسة إلغاء عقود العُمال هً نفسها بالنسبة للعُمال المحلٌٌّن.

اىتأعٞظ ٟىٞاخ ف اؼاىح ف ٜتقذ ٌٝاىشناٗٗ ٙحَاٝح اىْاط اىزٝ ِٝفضحُ٘ ػَيٞاخ اإلعاءج

ٌتوجب على أرباب العمل أن ٌإسسو آلٌات لتقدٌم الشكاوى ضد المإسسة أو موقع العمل والتً تتحلى بالسرٌة وعد الكشف عن هوٌة المُتقدّم
بالشكوى وأن تكون عملٌة تقدٌم الشكوى متوفرة لكل العُمالٌ .جب أن ٌتم تقدٌم اآللٌة بوضوح لكل الموظفٌن.

أمور ٌجوز فِعلُها








ُكن واضحا وشفافا وصادقا حول شروط الوظٌفة
توفٌر عقود عمل مكتوبة باللغة التً ٌفهما العُمال المُهاجرٌن
تطبٌق مبدء "رب العمل هو الذي ٌدفع" فٌما ٌخص الرسوم المُتعلقة بتوظٌف العُمال المُهاجرٌن
دفع رواتب الموظفٌن فً الوقت الم َُحدّد وفً أوقات مُنتظمة
إن قُمتَ بإعطاء العُمال إجور مُقدّمة أو قروض علٌك التؤكد من أنه ٌمكنهم دفعها وبسرعة
علٌك التؤكد من أن أي إستقطاعات من رواتب العُمال ٌجب أن تكون قانونٌة وشفافة وبعد إستحصال موافقة العُمال
ٌجب أن ٌكون للعُمال حُرٌة الدخول والخروج من موقع العمل أثناء ساعات العمل وتحت ظروف مُناسبة

أيٕس لٚجٕص فِؼهُٓب








ال تخدع العُمال أو تعطٌهم وعود كاذبة حول أسعار اإلجور وشروط أخرى تخص الوظٌفة
ال تستبدل أو ُتغٌّر عقود العمل مالم ٌكن ذلك من أجل تحسٌن شروط الوظٌفة
ال تفرض رسوم على العُمال
ال تتحفّظ على إجور العُمال أو تإخرها
ال تفرض على العُمال "تؤمٌنات مالٌة" و ُكن َحذِرا عند دفع اإلجور المُقدّمة أو توفٌر القروض
ال ُتصادر جوازات سفر العُمال
ال تحبس العُمال او َتحِد من حركتهم مابعد ساعات العمل

إتخار إجشاءاخ تصحٞحٞح

إن ُخطط العمل التصحٌحٌة عبارة عن ُ
طرق إستجابة لمشاكل فً حالة الكشف عنها .إال
أن تؤثٌرها ٌكون أقوى عندما ٌتم صٌاغتها ومُراجعتها مع كادر الموظفٌن الرئٌسٌٌن قبل
حدوث المُشكلة .وفً مجال اإلتجار بالعُمال المُهاجرٌن ،فإن ّ
خطة العمل التصحٌحٌة
تعمل على توفٌر حماٌة كاملة للعُمال ذوي العالقة وتشتمل على إجراءات لدعم عملٌة
ب العُمال بذلك) و/أو إعادة دمج العُمال فً
إعادة تؤهٌلهم وإعادتهم إلى بلدهم (إن َر ِغ َ
اسواق العمل والمجتمع .وباإلضالة إلى طلب المعونة من السُلطات القانونٌة فإنه ٌجب
إستشارة الوكاالت العامة وغٌر الحكومٌة التً ُتقدّم خدماتها للضحاٌا والتً لدٌها خبرة
فً عملٌة دعم العُمال المُهاجرٌن.
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موارد رئٌسٌة
المُبادرة الدولٌة لألمم المُتحدة لمحاربة
اإلتجار بالبشر ،اإلتجار بالبشر
واألعمال :المُمارسات السلٌمة ومُحاربة
عملٌة اإلتجار بالبشر
مٌثاق األمم المُتحدة الدولً :مُنتدى حقوق
اإلنسان ومشاكل العمل

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ

الموارد الرئٌسٌة
تقاسٝش ٗأدٗاخ









العمل من أجل مسإولٌة إجتماعٌةُ ،كراس المُمارسة السلٌمة :الهجرة العالمٌة.3121 ،
العمل من أجل مسإولٌة إجتماعٌة ،أدوات إدارة العُمال المُهاجرٌن :إطار عمل دولً.3121 ،
جمعٌة حول رأسمال العُمال ،اإلستثمار فً العمل المقبول :أفعال المُستثمر فً مجال العمل ال َقسري.3121 ،
منظمة العمل الدولٌة ،مُحاربة العمل ال َقسريُ :كراس أرباب العمل والعمل.3119 ،
إتحاد التجارة الدولً ،كٌفٌة مُحاربة العمل ال َقسري واإلتجار بالبشرُ :كراس المُمارسات األفضل إلتحادات التجارة.3121 ،
إتحاد التجارة الدولً ،التعمل وحٌدا :إتحادات التِجارة والمُنظمات غٌر الحكومٌة تتحد قِواها لمُحاربة العمل ال َقسري واإلتجار بالبشر فً
أوروبا.3122 ،
المُبادرة الدولٌة لألمم المُتحدة لمُحرابة اإلتجار بالبشر ،اإلتجار بالبشر والعمل :المُمارسات السلٌمة لتفادي ومُحاربة اإلتجار بالبشر.3121 ،
فٌرٌتً ،مطلوب المُساعدة :التوظٌف واإلتجار بالبشر والعبودٌة فً العصر الحدٌث وفً اإلقتصاد العالمً.3121 ،

ٍ٘اقغ إىنتشّٗٞح


المنظمة الدولٌة لمُناهضة العبودٌة
www.antislavery.org



العمل من أجل مسإولٌة إجتماعً ،مُبادرة روابط ال ِهجرة



معهد حقوق اإلنسان والعمل ،مُبادرة تقوٌة حماٌة حقوق العامل المُهاجر فً سلسلة التجهٌز



migrationlinkages.bsr.org

www.institutehrb.org/about/what_we_do#5

منظمة العمل الدولٌة ،برنامج العمل الخاص لمُحاربة العمل ال َقسري
www.ilo.org/forcedlabor







منظمة العمل الدولٌة
www.iom.int

إتحاد التجارة العالمً
www.ituc-csi.org/forcedlabour.html

مٌثاق األمم المُتحدة الدولً :منتدى حقوق اإلنسان مشاكل العمل
www.human-rights.unglobalcompact.org

مُبادرة األمم المُتحدة الدولٌة لمُناهظة اإلتجار بالبشر
www.ungift.org

حملة التعلٌم التابعة لمُبادرة األمم المُتحدة لمُناهظة اإلتجار بالبشر
www.microsoft.com/middleeast/humantrafficking



فٌرٌتً ،مُبادرة مطلوب المُساعدة
www.verite.org/helpwanted

جًٛغ انحمٕق يحفٕظخ نفٛشٚز©3122 ٙ

فٞشٝت ٜاىؼَو اىؼاده .ف ٜمو اىؼاىٌ.
إ ؽ ب س ػ ً م ػ ب د ل ن ه ز ٕ ظ  ٛف ن أل ػ ً ب ل ا ن ز  ٙر ز ح ه ٗ ث ب ن ً س ؤ ٔ ن  ٛخ

شكر وتقدٌر
تتقدم فٌرٌتً بالشكر واإلمتنان للدعم الذي تلقت ُه من هٌومانتً ٌوناتد فً إجراء هذه المُبادرة المعروفة بإسم مطلوب المُساعدة.
تم تصمٌم إطار العمل هذا تحت إشراف المدٌر التنفٌذي دان فٌدرمان ومدٌرة المشروع شان ماكدونالد ومسإولة المشروع أٌرن كلٌت وكذلك
فٌلٌب هنتر الذي كان مسإوال عن كتابة هذه الصفحات.
كما وتود فٌرٌتً أن تتقدم بالشكر لكل المترجمٌن الذي عملو على توفٌر هذه الوثٌقة بستة لغات وهم كل من ناتالً كبٌبٌس كاردٌناس (اللغة
اإلسبانٌة) ومركز الترجمة التابة لجامعة ماساتشوسٌتس فً مدٌنة أمهٌرست (اللغات الفرنسٌة والبرتغالٌة والعربٌة) وجمعٌة تحفٌز المعرفة عن
الهند (اللغة الهندٌة) ومانٌنغ وو (اللغة الصٌنٌة).
إن إطار العمل هذا مبنً على أساس العمل السابق والحاضر لفٌرٌتً ومكاتبها األقلٌمٌة وشركائها فً كل أنحاء العالم .ونود أن نتقدم بالشكر
الخاص للعمل الذي تم فً مجال الهجرة والتوظٌف العادل من قبل فرٌق عملنا من جنوب شرق آسٌا ومقره العاصمة مانٌال وتحت قٌادة وإشراف
المُدٌرة التنفٌذٌة ماري أبوستول وكذلك فٌدا اكٌلٌس ومٌلٌزٌل اسونسٌون وسٌزار باكادٌون وكوكو باكادٌون ودارٌل دٌلكادو وتونٌت مارسٌال
وجوي باسٌس وبٌتً كوبٌك وروبً راموس ونٌلسون روبلس وجٌت أورمٌنٌتا.

 iالمصدر فٌرٌتً .مطلوب المُساعدة :التوظٌف واإلتجار بالبشر والعبودٌة فً العصر الحدٌث .حزي ران .3121

 iiيُظًخ انؼًم انذٔنٛخ س 92ٙيؤرًش انؼًم انمَسش٘ ،ػبو )www.ilo.org/ilolex( 0291
 iiiرى إػطبء انجشٔرٕكٕل ْزِ انزسًٛخ َسجخا إنٗ انًذُٚخ انز ٙرى رٕلٛؼ ُّ فٓٛب ،حٛش إٌ انزسًٛخ انشسًٛخ ْ :ٙثشٔرٕكٕل رفبد٘ ٔلًغ ٔ ُيؼبلجخ األشخبص انًسؤٔن ٍٛػٍ اإلرجبس ثبنجشش ٔخبطخ انُسبء ٔاألؽفبل ْٙٔ .ػجبسح
ػٍ ٔصٛمخ إػبفٛخ ربثؼخ نًؤرًش األيى ان ًُزحذح ان ًُُبْغ نهجبسئى ان ًُُظّ ًخ ػجش انمبساد.)www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html ( .
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