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متهيد

الدولية  العمل  ال�ضادرة عن منظمة  والعمل اجلربي  االأطفال  لعمل  العاملية  التقديرات  �ضّلطت 

االأطفال  م�ضتوى  على  االإن�ضان  حلقوق  وامل�ضتمرة  ال�ضارخة  االنتهاكات  هذه  على  ال�ضوء 

والكبار. وي�ضري حجم العمل اجلربي, الذي يطال 20,9 مليون �ضخ�ص بح�ضب التقديرات وربعهم 

من االأطفال, اإىل ال�رضورة امللحة للعمل على تلبية حاجات هوؤالء العمال االأكرث �ضعفًا, ومنع 

االآخرين من اأن ي�ضبحوا فري�ضة ملثل هذا اال�ضتغالل. اإال اأن التقديرات قد اأبرزت اأي�ضًا احلاجة 

امللحة الإجراء اإح�ضائيات �ضليمة على امل�ضتوى الوطني. وتواجه عملية قيا�ص الظواهر االجرامية 

اأدوات امل�ضح التقليدية جمهزة مبا  اإذ غالبًا ما ال تكون  مثل العمل اجلربي حتديات وا�ضحة؛ 

يلزم الإيجاد العمال االأطفال والكبار املخبئني يف ور�ص العمل املخفية, اأو الذين يرزحون يف 

احلقول حتت عبئ الديون. هذا وميكن اأي�ضًا ادراج االإجتار بالب�رض حتت عنوان العمل اجلربي, 

وميكن ا�ضتخدام هذه املبادئ التوجيهية لقيا�ص كامل نطاق انتهاكات االجتار بالب�رض اأو ما 

با�ضتثناء حاالت االجتار الأغرا�ص  »العبودية احلديثة«,  ت�ضمية  االأ�ضخا�ص  يطلق عليه بع�ص 

ا�ضتئ�ضال االأع�ضاء, الزواج الق�رضي اأو التبني, يف حال مل تكن توؤّدي اإىل العمل اجلربي. 

وُيعّد العمل من اأجل مكافحة عمل االأطفال والعمل اجلربي حمور برنامج توفري العمل الالئق 

التابع ملنظمة العمل الدولية, الذي يتبع معايري منظمة العمل الدولية اخلا�ضة بهذه املوا�ضيع. 

وقد عمل الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل االأطفال منذ عام 1992 على الق�ضاء على عمل 

العمل  منظمة  يف  االأع�ضاء  الدول  اعتمدت   ,1998 عام  ويف  العامل.  اأرجاء  كافة  يف  االأطفال 

الدولية اإعالن املنظمة ب�ضاأن املبادئ واحلقوق االأ�ضا�ضية يف العمل, فالتزمت بالتايل باحرتام 

ودعم وحتقيق حرية تكوين اجلمعية والتفاو�ص اجلماعي والق�ضاء على العمل اجلربي وعمل 

يف  االأع�ضاء  الدول  مب�ضاعدة  الدويل  العمل  مكتب  التزم  وبدوره  العمل.  يف  والتمييز  االأطفال 

جهودها للوفاء بالتزاماتها. وبعد فرتة وجيزة مّت اعتماد الربنامج اخلا�ص بالرتويج لالإعالن, 

ويف العام 2001 مت اإن�ضاء برنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة كجزء من الربنامج.

العمل  وبرنامج  االأطفال  عمل  على  للق�ضاء  الدويل  الربنامج  �ضّخر  االأخرية,  ال�ضنوات  وخالل 

اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة الكثري من اجلهود واملوارد يف اإعداد واختبار منهجيات امل�ضح التي 

يعانون  الذين  الأعداد  متني  وطني  تقدير  اإىل  التو�ضل  اأجل  من  القطري  ال�ضعيد  على  �ضتطبق 

العمل اجلربي من كبار واأطفال, باالإ�ضافة اإىل احل�ضول على روؤية اأو�ضح الأ�ضباب هذه امل�ضاكل 

وطبيعتها. وقد �ضهد هذا العمل تعاونًا مثمراً وفعليًا بني منظمة العمل الدولية و�ضائر املوؤ�ض�ضات 
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الوطنية )املكاتب االإح�ضائية الوطنية وغريها( التي ا�ضرتكت مع املنظمة يف تنفيذ الدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية الوطنية. 

ونود اأن ننتهز هذه الفر�ص للتعبري عن بالغ تقديرنا حلكومات الدول التي عربت عن رغبتها 

امل�ضاركة يف هذا العمل الرائد واملليء بالتحديات املتمثل بجمع البيانات االأولية حول م�ضاألة, 

ال تزال بالن�ضبة للكثريين غري مرئية ومثرية للقلق. فمن دون هذا العمل, كان الهدف امل�ضرتك 

الذي يق�ضي با�ضتئ�ضال مثل هذه املمار�ضات التي تطال الدول من كافة املناطق, ليبقى غارقًا 

الدرا�ضات  هذه  اأجرت  التي  املوؤ�ض�ضات  من  للم�ضاهمني  اأي�ضًا  بال�ضكر  ونتوجه  الغمو�ص.  يف 

اال�ضتق�ضائية التي تطلبت م�ضتوى ا�ضتثنائيًا من االلتزام والعمل الدوؤوب. ونود اأن نخ�ّص بالذكر 

الدول املانحة التي �ضمحت من خالل دعمها بتحقيق عمل الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل 

االأطفال وبرنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة – وهي حكومات اإيرلندا واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة االأمريكية. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية قد اأر�ضت االأ�ض�ص 

التي عليها بنيت هذه املبادئ التوجيهية. ومع العلم اأنه ال �ضك يف اأنه ميكن تطوير وحت�ضني 

التوجيهات واالأدوات الوارد ذكرها هنا عند اكت�ضاب املزيد من اخلربات, اإال اأننا نوؤمن باأنها 

متثل خطوة حقيقية اإىل االأمام يف جمال تقنيات البحث يف املجاالت ال�ضعبة. 

غالبًا ما ت�ضتقطب االإح�ضائيات الكثري من التدقيق والنقا�ص, بالتايل نحن ناأمل وب�ضدق اأن 

توؤدي هذه املبادئ التوجيهية واالإح�ضائيات الوطنية واخلال�ضات الناجتة اإىل اإطالق نقا�ص, 

بالعمل  املتمثلة  احلديثة  اجلرائم  هذه  من  للتخل�ص  فعالية  االأكرث  العمل  تعزيز  يف  وت�ضاهم 

اجلربي واالإجتار باالأطفال والكبار معًا. 



3

�شكر وتقدير

متت كتابة هذه املبادئ التوجيهية بناًء على عمل نظري مدّعم بخربة اكُت�ضبت خالل الدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية التجريبية التي مت اإجراوؤها لتقييم العمل اجلربي بني االأطفال والكبار يف ع�رض 

دول بني العامني 2008 و2010. وقد مت الرتكيز يف خم�ضة منها )بنغالد�ص, بوليفيا, كوت 

ديفوار, غواتيماال, مايل( على عمل االأطفال فقط, بينما مت الرتكيز يف ثالثة اأخرى )اأرمينيا, 

جورجيا, مولدوفا( على العمل اجلربي لدى الكبار, اأما الدولتني الباقيتني )نيبال والنيجر( فقد 

�ضملت الدرا�ضة فيهما العمل اجلربي لدى كل من الكبار واالأطفال. 

ونتوجه بخال�ص ال�ضكر للموؤ�ض�ضات الوطنية التي �ضاركت منظمة العمل الدولية يف هذا العمل 

املعهد  اأرمينيا,  يف  املتقدمة  االجتماعية  والتكنولوجيات  الوطني  االإح�ضائي  املكتب  الرائد: 

الوطني  املعهد  بنغالد�ص,  يف  االح�ضائي  بنغالدي�ص  مكتب  بوليفيا,   يف  لالإح�ضاء  الوطني 

لالإح�ضاء يف كوت ديفوار, واملركز الوطني ملوارد البحوث واالإح�ضاء يف جورجيا, واملعهد 

الوطني  واملكتب  مايل,  يف  لالإح�ضاء  الوطني  املعهد  غواتيماال,  يف  لالإح�ضاءات  الوطني 

لالإح�ضائيات يف مولدوفا, واالإدارة املركزية للدرا�ضات ال�ضكانية, واالإدارة املركزية للدرا�ضات 

ال�ضكانية من جامعة تريبهوفان يف نيبال, واملعهد الوطني لالإح�ضاء يف النيجر. قامت كّل من 

للعمل عن  الكفاءة واحلما�ص  بدرجة عالية من  يتميزون  بتعيني م�ضتخدمني  املوؤ�ض�ضات  هذه 

كثب مع منظمة العمل الدولية. فمن دون جهودهم الدوؤوبة يف جمال ت�ضميم وتنفيذ وحتليل 

التوجيهية  املبادئ  هذه  كانت  ما  دولهم,  من  كل  يف  اأجريت  التي  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات 

لتب�رض النور.

موؤ�ض�ضة  اأول  كان  الذي  مولدوفا  يف  لالإح�ضاء  الوطني  للمكتب  خا�ضًا  �ضكراً  ونوجه  هذا 

وطنية �رضيكة توافق على جتربة اأدوات الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية. 

عملية  يف  م�ضاعدتهم  على  النيبال,  يف  الدولية  العمل  منظمة  مكتب  م�ضتخدمي  ن�ضكر  كما 

التنظيم, كما ن�ضكر كل امل�ضاركني الذين �ضاهموا بفعالية, واأحيانًا بعد رحالت �ضاقة للغاية, 

يف ور�ضة عمل من يومني عقدت يف كامتاندو يف كانون االول/دي�ضمرب 2010. وقد اأتاح ذلك 

املجال اأمام فرق البحث الوطنية وم�ضتخدمي املنظمة وم�ضت�ضاريها لت�ضاطر خرباتهم ومناق�ضة 

امل�ضودة االأوىل لهذه املبادئ التوجيهية.
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ونود اأي�ضًا اأن نعرب عن تقديرنا لكل من ال�ضيد فرهاد مهران, الذي قدم خربته الفنية و�ضاهم 

العام  الدولية من املقر  العمل  الزمالء يف منظمة  التوجيهية, ولكل  اأق�ضام املبادئ  يف بع�ص 

واملكاتب امليدانية الذين اأ�ضافوا الكثري من اال�ضهامات اإىل املبادئ التوجيهية و�ضاعدوا يف 

تنفيذ امل�ضوح اأو �ضاهموا بطرق اأخرى يف حتقيق جناح العمل.

اأخرياً, ي�رضنا اأن نعرب عن امتناننا العميق لل�ضيدة ميكاييل دي كوك, التي عملت عن كثب مع كّل 

من الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل االأطفال وبرنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة خالل 

املبادئ  ن�رض  من  متكننا  يف  فالف�ضل  هذه.  التوجيهية  املبادئ  واإعداد  امل�ضوح  تنفيذ  عملية 

القيا�ص  العمل يف جمال  التقني وتفانيها يف  االآن يعود ل�ضغف ميكاييل ومتيزها  التوجيهية 

واالإح�ضائيات عامًة والق�ضاء على عمل االأطفال والعمل اجلربي خا�ضة.

اإال اأن منظمة العمل الدولية تتحمل كامل امل�ضوؤولية جتاه حمتوى املبادئ التوجيهية, وترحب 

باأي تعليق اأو اقرتاح حول التح�ضينات التي قد يرغب بها امل�ضتخدمون.   
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املقدمة

العمل  ملكافحة  امل�ضتدام  العمل  يف  حمورية  اأهمية  وحتليلها  البيانات  جمع  عملية  تكت�ضي 

اجلربي لدى كل من الكبار وال�ضغار. فاالإح�ضائيات املوثوقة اأ�ضا�ضية يف فهم طبيعة امل�ضكلة 

القرار  ل�ضانعي  الالزمة  املعلومات  تقدمي  ويف  وتداعياتها,  اأ�ضبابها  اإىل  باالإ�ضافة  ونطاقها 

واأ�ضحاب امل�ضالح االآخرين املعنيني بالعمل على مكافحة العمل اجلربي. هذا وي�ضمح التجميع 

وامل�ضاريع  والربامج   العمل  وخطط  ال�ضيا�ضة  تنفيذ  ووقع  التقدم  بتقييم  للبيانات  ال��دوري 

املحددة ال�ضتئ�ضال العمل اجلربي.

وهناك طريقتني جلمع البيانات الكمية: اأواًل, البيانات حول ال�ضحايا اأو املرتكبني الفرديني 

والتي يتم جمعها عرب اإجراء املقابالت مع االأ�ضخا�ص الذين يتم حتديدهم؛ وثانيًا, اال�ضتقراء 

اخلارجي للبيانات االح�ضائية التي يتم جمعها من م�ضوح املجتمعات االإح�ضائية املجهولة. 

وعلى الرغم من االختالفات بني الطريقتني, هي تت�ضارك الهدف نف�ضه املتمثل بتح�ضني فهم 

القليلة  ال�ضنوات  الرتكيز خالل  مّت  وقد  الوطني.  ال�ضعيد  على  بالب�رض  واالجتار  اجلربي  العمل 

املا�ضية على حت�ضني جودة النوع االأول للبيانات املرتبطة باالإجتار بالب�رض, وذلك عرب التن�ضيق 

 الذين مت حتديدهم. ويتم 
1
بني هيكليات قاعدات البيانات اخلا�ضة بال�ضحايا و/اأو املتجرين

اقرتاح جمموعات م�ضرتكة من املتغريات لتتمكن الدول من اإ�ضدار اإح�ضائيات قابلة للمقارنة 

حول عدد حاالت االإجتار بالب�رض اأو �ضحاياها اأو مرتكبيها, مبا يف ذلك االإجتار الأغرا�ص العمل 

اجلربي يف بع�ص احلاالت. وُتعترب هذه االأدوات مفيدة لر�ضم �ضورة دقيقة لل�ضحايا الذين مت 

حتديدهم اأو م�ضاعدتهم والذين ميثلون اجلزء »املرئي« من امل�ضكلة.

اأّما العمل على النوع الثاين من عملية جمع البيانات فقد �ضهد جهوداً اأقل بكثري, �ضملت م�ضوح 

اإح�ضائية حول العمل اجلربي واالجتار بالب�رض. وي�ضعب م�ضح هذه الظاهرات الأ�ضباب عديدة: 

يف العام 2008, قّدم معهد البحوث الدويل لل�ضيا�ضة اجلنائية يف جامعة غنت, مناذج موحدة جلمع البيانات   1

على �ضعيد االحتاد االأوروبي, حول االأطفال املفقودين وامل�ضتغلني جن�ضيًا وحول االإجتار بالب�رض. كذلك يف العام 

2008, ن�رض املركز الدويل لتطوير �ضيا�ضات الهجرة كتيبًا حول جمع البيانات ملكافحة االإجتار بالب�رض يف جنوب 

االأوروبية حول  للمفو�ضية  ناجتاأً عن م�رضوع  اإ�ضداراً  للهجرة  الدولية  اأطلقت املنظمة  اأوروبا. ويف 2009  �رضق 

مواءمة جمع البيانات حول االإجتار بالب�رض. كذلك رّكز تقرير �ضدر عن مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

القانون, وت�ضمن عر�ضًا وحتلياًل  اإنفاذ  واجلرمية يف العام 2009, على اال�ضتجابة لظاهرة االجتار بالب�رض عرب 

حلاالت االإجتار التي مت االبالغ عنها, وال�ضحايا واملالحقات الق�ضائية يف 155 دولة. وقد ُذكر يف التقرير اأنه 

»وب�ضبب زيادة تواتر ورود البالغات, باتت حاالت اال�ضتغالل اجلن�ضي اأكرث اأنواع االإجتار توثيقًا يف االإح�ضاءات 

االإجمالية« وبالتايل مييل التقرير نحو هذا النوع من االجتار. 
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فهي �رضية, وعبارة عن ن�ضاطات جرمية, كما اأن املفاهيم حتتاج للتف�ضري وقد يكون االأ�ضخا�ص 

املعنيون عاجزين اأو غري راغبني باالعرتاف بو�ضعهم والتعريف باأنف�ضهم ك�ضحايا. باالإ�ضافة 

اإىل ذلك, ي�ضكل العمال الذين ميار�ضون العمل اجلربي جمموعة نادرة واأحيانا خمفية, ما يعني 

اأّنه ينبغي اللجوء اإىل تقنيات خا�ضة الختيار العينات ل�»ك�ضف« هذه املجموعات يف الدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية. اأخرياً ولي�ص اآخراً, هناك اعتبارات اأخالقية جدية ينبغي اأخذها باالعتبار: ينبغي 

قواعد  وفق  اأخرى,  �ضغط  اأ�ضكال  اأو  والعنف  اخليبة  عانوا  الذين  العمال  مع  املقابالت  اإجراء 

اأخالقية �ضارمة. فالبع�ص قد يكون متخوفًا من االجابة على االأ�ضئلة ومرتدداً, بينما قد يود 

اآخرون انتهاز الفر�ضة التي توفرها املقابلة لطلب امل�ضاعدة اأو حتى الهروب من و�ضعهم.   

ال�ضعيد  على  اجلربي  العمل  حلجم  لها  تقدير  اأول  الدولية  العمل  منظمة  ن�رضت   ,2005 عام 

العاملي. ويف ذلك احلني, مل تكن اأي م�ضوح كمية للعمل الق�رضي واالجتار بالب�رض, تقريبًا قد 

اأجريت على ال�ضعيد الوطني. بالتايل ا�ضتندت التقديرات اإىل ا�ضتخدام م�ضادر البيانات الثانوية 

عرب انتهاج اآلية اإح�ضائية ُتعرف ب� » االلتقاط واإعادة االلتقاط«.

الربنامج  من  كّل  اأجرى  اجلربي,  العمل  حول  التجريبية  البيانات  يف  الوا�ضح  للنق�ص  ونظراً 

الدويل للق�ضاء على عمل االأطفال وبرنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة �ضل�ضلة من االأبحاث 

حول العمل اجلربي لدى االأطفال والكبار خالل الفرتة ما بني العامني 2001 و2008. وات�ضمت 

معظم الدرا�ضات االأوىل التي نفذها برنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة بطابع نوعي و�ضعت 

التقييمات  ذلك,  على  مثاٍل  وخري  حمدد.  �ضياٍق  يف  اجلربي  العمل  طبيعة  وتو�ضيح  فهم  اإىل 

ال�رضيعة لل�ضخرة يف قطاعات اقت�ضادية خمتلفة يف باك�ضتان )الزراعة, حياكة ال�ضجاد, �ضناعة 

االأ�ضاور الزجاجية, املدابغ, البناء, العمل املنزيل, الت�ضول, قمائن الطوب, التعدين( التي ُن�رضت 

. اأما بالن�ضبة لالأطفال, فقد ن�رض الربنامج الدويل للق�ضاء على 
2
يف 2004 بالتعاون مع احلكومة

عمل االأطفال جمموعة اأوىل من الدرا�ضات النوعية حول العمل اجلربي لدى االأطفال عام 2007, 

باال�ضتناد اإىل مقابالت مع اأطفال �ضمن عينات غري ممثلة يف اأربع دول: غانا وهايتي والنيجر 

. وقد خل�ضت هذه الدرا�ضات اإىل وجود رابط وا�ضح بني االإكراه واال�ضتغالل ال�ضديد 
3
وباك�ضتان

لالأطفال, كما ك�ضفت عن اخل�ضائ�ص االأ�ضا�ضية التي يت�ضم بها العمل اجلربي لدى االأطفال.

االإجتار  ب�ضاأن  اأّول درا�ضة كمية  العمل اجلربي عام 2008  الربنامج اخلا�ص ملكافحة  ون�رض 

بالب�رض, وا�ضتندت الدرا�ضة اإىل مقابالت اأجريت مع 644 مهاجر عائد, 300 منهم مت حتديدهم 

ك�ضحايا للعمل الق�رضي يف اأربع دول ت�ضهد هجرة وافدة )األبانيا وجمهورية مولدوفا ورومانيا 

»الدرا�ضات التقييمية ال�رضيعة لل�ضخرة يف قطاعات اقت�ضادية خمتلفة يف باك�ضتان«, ن�رضت يف العام 2004   2

من قبل منتدى )BLRF( بالتعاون مع وزارة العمل يف باك�ضتان والقوى العاملة والباك�ضتانيني يف اخلارج ومنظمة 

ILO/DECLARATION Working Papers Nos. 20 - 26, 2004 �العمل الدولية. كما مت ن�رض الدرا�ضات الفردية ك

Le travail forcé des enfants: mécanismes et caractéristiques )منظمة العمل الدولية/الربنامج الدويل   3

للق�ضاء على عمل االأطفال, جنيف, 2007(
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واآليات  ال�ضحايا,  ت�ضمل موا�ضيع خمتلفة كخلفيات  بيانات  بناء قاعدة  . وقد مت 
4
واأوكرانيا(

التوظيف, وا�ضتخدام وثائق ال�ضفر وت�ضاريح العمل, واأ�ضكال االإكراه التي يتعر�ص لها ال�ضحايا, 

لظاهرة  اأّويل  تقييم  باإجراء  البيانات  قاعدة  �ضاهم حتليل  اخلروج. ويف حني  وا�ضرتاتيجيات 

اأنها مل ت�ضتخدم  الوطني مبا  النتائج على امل�ضتوى  ا�ضتقراء هذه  االإجتار, مل يكن من املمكن 

تقنيات اأخذ العينات االحتمالية. 

اأدوات  على  الطلب  بروز  اإىل  النوعية  والدرا�ضات  التقديرات  هذه  ولدته  الذي  االهتمام  اأّدى  وقد 

امل�ضتوى  على  واالجتار  اجلربي  العمل  رقعة  ات�ضاع  مدى  لقيا�ص  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  امل�ضح 

العمل  �ضحايا  عدد  واإجمايل  املن�ضورة  التقديرات  بني  الكبرية   الفروقات  �ضكلت  وقد  الوطني. 

التي مت  الطريقة امل�ضتخدمة الإعدادها( وعدد احلاالت  اإىل  االإ�ضارة  )التي حُتدد من دون  اجلربي 

حتديدها بالفعل, م�ضدراً لنقا�ٍص حمتدم يف بع�ص املجاالت, وعزز املطالبات بطرق قيا�ص اأكرث 

دّقة. وت�ضتمر االإ�ضارة اإىل عدد ال�ضحايا الذين مت حتديدهم على اأنهم جمرد »غي�ص من في�ص«. اأما 

اأدوات امل�ضح امل�ضتخدمة هنا فهي م�ضممة لتقدير اجلزء »املغمور« من هذا الفي�ص, للمرة االأوىل.

وتعر�ص هذه املبادئ التوجيهية اخلربات والدرو�ص التي اكت�ضبتها منظمة العمل الدولية بني 

العمل  الوطني حول  اأجرتها على امل�ضتوى  التي  الكمية  العامني 2008 و2010 عرب امل�ضوح 

مع  بالتعاون  املنظمة  �ضممتها  التي  االأدوات  هذه  اختبار  مت  وقد  بالب�رض.  واالإجتار  اجلربي 

بوليفيا, جورجيا,  بنغالدي�ص,  اأرمينيا,  وهي:  اأال  م�ضاركة,  دول  الوطنيني, يف ع�رض  ال�رضكاء 

عن  النظر  ب�رضف   .
5
والنيجر نيبال,  مولدوفا,  جمهورية  م��ايل,  ديفوار,  كوت  غواتيماال, 

الدول,  هذه  بني  واالأطفال  الكبار  لدى  اجلربي  العمل  واآليات  اأنواع  يف  الكبرية  االختالفات 

املبادئ  اعتبار هذه  ينبغي  اأنه  اإال   .
6
امل�ضح وتنفيذه اعتماد مقاربة متما�ضكة يف ت�ضميم  مت 

التوجيهية كنقطة انطالق, قد يتم حت�ضينها على �ضوء اخلربات اال�ضافية التي يتم اكت�ضابها 

خالل عملية التطبيق يف �ضياقات وطنية خمتلفة. 

التغطية  )ذات  التجريبية  امل�ضوح  من  اأربعة  نتائج  با�ضتخدام  الدولية  العمل  منظمة  وقامت 

الوطنية( الإ�ضدار تقديرات عاملية جديدة للعمل اجلربي عام 2012. وقد �ضاهم ا�ضتخدام هذه 

البيانات االأولية يف تعزيز �ضالبة التقدير الذي مت التو�ضل اإليه والذي اأ�ضار اإىل وجود 20,9 

مليون �ضحية للعمل اجلربي حول العامل.

اأندري�ص ب.  4

“Forced labour and trafficking in Europe: How people are trapped in, live through and come out”  ILO/
DECLARATION, Working Paper No. 57, 2008

اأجريت الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية حول العمل اجلربي لدى االأطفال يف كّل من بنغالد�ص وبوليفيا وغواتيماال   5

وكوت ديفوار ومايل. واأجريت الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية حول العمل اجلربي لدى الكبار يف اأرمينيا وجمهورية مولدوفا 

فقط. اأما الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية التي اأجريت يف نيبال والنيجر فطالت العمل اجلربي لدى كل من الكبار واالأطفال.

اأدوات امل�ضح فيها, ال ينبغي ا�ضتخدام نتائج  للمقاربة التجريبية وتنوع ال�ضياقات التي مت اختبار  ونظراً   6

الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية ملقارنة حالة العمل اجلربي بني الدول امل�ضاركة. 
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اأهداف املبادئ التوجيهية

تهدف هذه املبادئ التوجيهية اإىل تقدمي معلومات واأدوات �ضاملة لتمكني املكاتب االإح�ضائيات 

و/اأو  الكبار  لدى  اجلربي  العمل  حول  الوطنية  امل�ضوح  اإع��داد  من  البحوث  ومعاهد  الوطنية 

االأطفال.

وحتديداً,

العمل اجلربي بالإ�ضافة اإىل م�ؤ�رشات لتحديده، خل�ضائ�ص  عملي  تعريف  �تقدمي  	•

الدول الراغبة بتنفيذ م�ضح ح�ل العمل اجلربي اتخاذها، على  التي  اخلط�ات  	تعداد  	•

العمل  التي قد تك�ن منا�ضبة مل�ضح حالت حمددة من  العينات  تقنيات اختيار  		�رشح  	•
اجلربي،

العمل اجلربي لتقييم  الالزمة  الأ�ضئلة  من  اأدنى  حّد  	اقرتا  	•

البيانات، حتليل  ح�ل  الر�ضاد  	ت�فري  	•

العتبارات الأخالقية فيما يخ�ص البح�ث ح�ل العمل اجلربي، مبا فيها  بع�ص  		ت�فري  	•
العتبارات اخلا�ضة بالأطفال.

تعالج املبادئ التوجيهية على وجه اخل�ضو�ص, ت�ضميم وتنفيذ الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية الكمية 

باملوؤ�رضات  اخلا�ص  التوجيه  وبخا�ضة   – هنا  املقدم  التوجيه  اأن  اإال  اجلربي,  العمل  حول 

والت�ضميم  النوعية  البحوث  م�ضتوى  على  اأي�ضًا  لال�ضتخدام  قابل   – اال�ضتبيانات  وت�ضميم 

اأنظمة جتميع  ومعاجلة قاعدات البيانات. هذا وي�ضاهم ا�ضتخدام االإطار النظري عينه يف كّل 

البيانات التي ينفذها اأ�ضحاب امل�ضالح داخل دولة معينة, يف حت�ضني متا�ضك هذه املقاربات 

املختلفة لكن املتكاملة ب�ضكٍل كبري. 

وحول كّل مو�ضوع, يتم تقدمي تف�ضري نظري )داخل مربع برتقايل اللون( يتبعه مثال عملي حول 

التنفيذ )داخل مربع اأخ�رض اللون(.   
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الإطار القانوين والنظري

التعريفات الدولية  1.1

امل�ضطلحات  الأهم  الدولية  القانونية  التعريفات  التوجيهية  املبادئ  من  الق�ضم  هذا  يعر�ص 

اأخذ القوانني الوطنية, التي غالبًا ما تختلف عن التعريفات الدولية,  واملفاهيم. هذا وينبغي 

بعني االعتبار يف عملية ت�ضميم درا�ضة ا�ضتق�ضائية.

العمل اجلربي

“جميع  اأنه  الق�رضي على  اأو  ال�ضخرة  )رقم 29( عمل  العمل اجلربي, 1930  اتفاقية  ف 
ّ
تعر

والتي  عقاب,  باأي  التهديد  حتت  �ضخ�ص  اأي  على  عنوة  ُتقر�ص  التي  اخلدمات  اأو  االأعمال 

ال يكون هذا ال�ضخ�ص قد تطوع باأدائها مبح�ص اختياره.” )املادة 2.1(. وتقّدم االتفاقية 

بع�ص اال�ضتثناءات, وبخا�ضة على م�ضتوى اخلدمة الع�ضكرية الأداء عمل ذي �ضبغة ع�ضكرية 

بحتة, وواجبات املواطنني املدنية العادية, والعمل بناًء على اإدانة ق�ضائية يف ظّل اإ�رضاف 

االأخرى,  والكوارث  كاحلرب  القاهرة  الطوارئ  حاالت  يف  والعمل  عامة,  �ضلطة  و�ضيطرة 

واخلدمات املجتمعية الب�ضيطة )املادة 2.2(.

وي�ضمل العمل اجلربي بح�ضب تعريف منظمة العمل الدولية حاالت الرق واملمار�ضات امل�ضابهة 

فها �ضكوك دولية اأخرى كاتفاقية الرق ال�ضادرة عن 
ّ
له وعبودية الدين والقنانة - التي تعر

واالأعراف  الرقيق  الرق وجتارة  االأمم املتحدة الإبطال  واتفاقية منظمة  االأمم )1926(  ع�ضبة 

واملمار�ضات ال�ضبيهة بالرق )1956(.

للمنظمة  تابعة  اأخرى  اتفاقيات  يف  الرق  ب�ضاأن  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  ذكر  ويتم 

عينها من دون تعديل التعريفات الواردة اأعاله, ومنها اتفاقية اإلغاء العمل اجلربي, 1957 

)رقم 105(, والتي تن�ص بدورها على اأنه ال يجوز ا�ضتخدام العمل اجلربي الأغرا�ص التنمية 

العقوبة  اأو  العمل  يف  االن�ضباط  فر�ص  التمييز,  ال�ضيا�ضي,  للتعليم  كو�ضيلة  اأو  االقت�ضادية 

ب�ضبب امل�ضاركة يف االإ�رضابات؛ هذا باالإ�ضافة اإىل اتفاقية اأ�ضواأ اأ�ضكال عمل االأطفال, 1999 

اأو  الرق  اأ�ضكال  “كافة  االأطفال  اأ�ضكال عمل  “اأ�ضواأ  ت�ضمل  اأن  والتي تن�صّ على  )رقم 182(, 

والعمل  والقنانة  الدين  وعبودية  بهم  واالجتار  االأطفال  كبيع  بالرق,  ال�ضبيهة  املمار�ضات 

1
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يف  ال�ضتخدامهم  لالأطفال  االجباري  اأو  الق�رضي  التجنيد  ذلك  يف  مبا  االجباري  اأو  اجلربي 

ال�رضاعات امل�ضلحة”.

العمل اجلربي والجتار بالب�رش

وقمع  منع  بروتوكول  ف 
ّ
ويعر بالب�رض.  واالجتار  اجلربي  العمل  بني  وثيق  ارتباط  هناك 

ومعاقبة االجتار باالأ�ضخا�ص, وبخا�ضة الن�ضاء واالأطفال ال�ضادر عن منظمة االأمم املتحدة 

اأو  اأو تنقيلهم  اأو نقلهم  اأ�ضخا�ص  “ جتنيد  التايل:  النحو  عام 2000, االإجتار بالب�رض على 

اأ�ضكال الق�رض  اأو غري ذلك من  اأو ا�ضتعمالها  اأو ا�ضتقبالهم بوا�ضطة التهديد بالقوة  اإيواوؤهم 

اأو  ا�ضت�ضعاف,  ا�ضتغالل حالة  اأو  ال�ضلطة  ا�ضتغالل  اأو  اأو اخلداع  اأو االحتيال  اأو االختطاف 

اآخر  �ضخ�ص  على  �ضيطرة  له  �ضخ�ص  موافقة  لنيل  مزايا  اأو  مالية  مبالغ  تلقي  اأو  باإعطاء 

لغر�ص اال�ضتغالل«. وي�ضمل »اال�ضتغالل« بح�ضب الربوتوكول كحد اأدنى, »ال�ضخرة اأو اخلدمة 

– ال  اأخرى  اإىل ممار�ضات  باالإ�ضافة  بالرق«  ال�ضبيهة  املمار�ضات  اأو  اال�ضرتقاق  اأو  ق�رضاً, 

تندرج يف اإطار املبادئ التوجيهية هذه – كنزع االأع�ضاء. وال توؤخذ موافقة �ضحية االجتار 

حالة  ويف  ذكرها.  ال�ضلف  الو�ضائل  من  اأي  ا�ضتخدام  حال  يف  باالعتبار  اال�ضتغالل,  على 

االجتار  يقع �ضحية  فالطفل  املذكورة؛  االأدوات  اأي من  االأطفال, ما من حاجة ال�ضتخدام 

عندما يتعر�ص للتوظيف, النقل, االإيواء, اأو اال�ضتالم الأغرا�ص اال�ضتغالل.

عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم  باتفاقية  الربوتوكول  ارتباط  من  الرغم  وعلى 

الوطنية, ميكن اأن يح�ضل االجتار داخل وعرب احلدود الوطنية.

العمال املهاجرين 

ف اتفاقية العمال املهاجرين )اأحكام تكميلية(, 1975 )رقم 143( العامل املهاجر على اأنه 
ّ
تعر

»�ضخ�ص يهاجر اأو هاجر اإىل بلد اآخر بغية �ضغل وظيفة بخالف عمل ال يكون حل�ضابه اخلا�ص؛ 

وهو ي�ضمل اأي �ضخ�ص ُيقبل قانونيًا بو�ضفه عاماًل مهاجراً«.

الطفل

ينطبق م�ضطلح »طفل« على كّل االأ�ضخا�ص دون �ضّن الثامنة ع�رض.  
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التعريفات العملية  2.1

م 
ّ
اإّن التعريفات العملية للمفاهيم املذكورة اأعاله �رضورية لت�ضميم درا�ضة ا�ضتق�ضائية, وتق�ض

التعريفات العملية التعريفات القانونية اإىل عنا�رض قابلة للقيا�ص الحقًا. 

 

العمل اجلربي لدى الكبار   1.2.1

تن�ّص اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ضاأن العمل اجلربي, 1930 )رقم 29( على اأّن “كّل عمل 

اأو خدمة” قابل الأن يكون عماًل ق�رضيًا, من دون اال�ضارة اإىل و�ضع العمل الذي يزاوله العامل. 

ما يعني اأن �ضخ�ضًا يعمل حل�ضابه اخلا�ص قد يكون �ضحية للعمل اجلربي من دون اأن يكون 

بال�رضورة يف عالقة عمٍل نظامية اأو غري نظامية.

التعريف العملي للعمل اجلربي

يتم تعريف العمل اجلربي لدى الكبار, الأغرا�ص هذه املبادئ التوجيهية, 

على اأنه عمل ال يكون ال�ضخ�ص قد تطوع باأدائه مبح�ص اختياره )مفهوم 

)مفهوم  عقاب  باأي  التهديد  حتت  عنوه  ُيفر�ص  والذي  “الالاإرادية”( 
من قبل �ضاحب عمل اأو طرف ثالث. وقد تتم ممار�ضة االكراه  “االكراه”( 
بداية  بعد  اأو  الوظيفة,  قبول  على  الإجباره  العامل  توظيف  عملية  خالل 

العمل الإجبار ال�ضخ�ص على اأداء مهام مل يتم االتفاق عليها عند التوظيف 

اأو ملنع العامل من ترك الوظيفة.

بالتايل تنطبق التعريفات العملية واأطر القيا�ص التي ت�ضملها املبادئ التوجيهية هذه على 

. وغالبًا ما يتم ت�ضور وحتليل القوى 
7
جميع العمال, ب�رضف النظر عن و�ضعهم يف العمل

واأ�ضحاب  امل�ضتخدمني  اأن  يبدو  اأنه  اإال  – العامل,  العمل  اإطار عالقة �ضاحب  العاملة يف 

العاملون  العمل,  اأ�ضحاب  )العمال,  )ICSE-93( �ضت فئات عمالة  العمالة  الدويل حلالة  الت�ضنيف  يحدد   7

اأع�ضاء تعاونيات املنتجني, العمال امل�ضاهمون من االأ�رضة, والعمال غري القابلني للت�ضنيف  حل�ضابهم اخلا�ص, 

بح�ضب املركز( الذين ميكن ت�ضنيفهم �ضمن جمموعتني من الوظائف: العمل باأجر والعمل للح�ضاب اخلا�ص. وي�ضري 

اأ�ضا�ص العمل باأجر هي الوظيفة التي يح�ضل �ضاغلها مبقت�ضى عقد العمل  “الوظيفة على  الن�ص عينه اإىل التايل 

اإيراد الوحدة التي يعمل لها«, واأّن »وظيفة امل�ضتخدم حل�ضابه  اأ�ضا�ضي م�ضتقل عن  اأجر  اأو ال�ضمني على  ال�رضيح 

اخلا�ص هي وظيفة يعتمد فيها االأجر اعتمادا مبا�رضا على االأرباح التي تتحقق )اأو االأرباح املحتمل اأن تتحقق( من 

ال�ضلع واخلدمات املنتجة )حيث يعترب اال�ضتهالك ال�ضخ�ضي جزءا من االأرباح(”.
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العمل باتوا يجربون العمال, ب�ضكٍل متزايد, على اعتماد الو�ضع القانوين ك�”عامل للح�ضاب 

اخلا�ص”, وبذلك يقومون بتمويه عالقة العمل الفعلية. وتكرث هذه املمار�ضات يف الدول التي 

تت�ضم بقوة اإنفاذ قانون العمل اأو التي ت�ضهد قوانني هجرة تقييدية. وت�ضمح هذه املمار�ضات 

“ل�ضاحب العمل” اأو “املتعاقد” بالتهرب من امل�ضوؤولية امللقاة على عاتقه بدفع املنافع 
االجتماعية واحلد االأدنى لالأجور اأو احرتام القوانني اخلا�ضة ب�ضاعات العمل اأو ا�ضتحقاقات 

بطرق  اخلا�ص”  حل�ضابه  “يعمل  �ضخ�ضًا  يجرب  اأن  ي�ضتطيع  “املتعاقد”  اأن  اإال  االإج��ازات. 

�ضتى. وجلعل االأمور اأكرث عملية, غالبًا ما ت�ضري املفردات امل�ضتخدمة يف املبادئ التوجيهية 

هذه, وبخا�ضة يف املوؤ�رضات واالأ�ضئلة النموذجية اإىل العالقة بني �ضاحب العمل والعامل. 

يف  اخلا�ص”  حل�ضابهم  “العاملني  ا�ضتهداف  اأجل  من  امل�ضتخدمة  اللغة  تعديل  وينبغي 

الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية.

ميكن تق�ضيم التعريف العملي للعمل الق�رضي اإىل اأربع جمموعات اأ�ضا�ضية مف�ضلة اأدناه:

1.  التوظيف غري احلر: وهو ي�ضمل التوظيف اجلربي وامل�ضلل. ويح�ضل التوظيف الق�رضي 

عندما يتم, خالل عملية التوظيف, فر�ص قيود الإجبار العمال على العمل لدى �ضاحب 

عمل معني رغم اإرادتهم – مع العلم اأّن الفقر وحاجة العائلة للدخل ال ُتعترب موؤ�رضاً على 

مثل هذا االإجبار؛ على االإجبار اأو القيود اأن ُتطبق من قبل طرف ثالث. اأما التوظيف 

امل�ضلل فيكون عندما يتم توظيف �ضخ�ص بناًء على وعوٍد كاذبة حول العمل, وذلك 

لو مت اطالعه على �رضوط  الوظيفة  ليقبل  امل�ضتخدم ما كان  اأّن  اإكراهًا طاملا  ًيعترب 

العمل اأو ال�رضوط االأخرى احلقيقية. 

2.  العمل واحلياة حتت ال�ضغط: وهو ي�ضمل ظروف العمل اأو املعي�ضة ال�ضلبية املفرو�ضة 

“العمل  يوؤدي  بالعقوبة. وقد  التهديد  اأو  العقوبة  اأو  القوة  ا�ضتخدام  على �ضخ�ٍص عرب 

حتت ال�ضغط” اإىل كم هائل من العمل اأو املهام التي تتعدى ما ميكن اأن يطلب منطقيًا 

من العامل يف اإطار قانون العمل الوطني. و”احلياة حتت ال�ضغط” ت�ضري اإىل احلاالت 

تبعية  اأو  احلرية  على  قيوداً  اأو  مهينة  معي�ضية  ظروفًا  العمل  �ضاحب  يفر�ص  حيث 

مفرطة على العامل.

اإمكانية االنف�ضال عن �ضاحب العمل تعترب نوعًا من اأنواع  3.  وعلى الرغم من اأن عدم 

املكونات  اإحدى  اأنها  مبا  اآخر,  بعد  اإطار  يف  هنا  معها  التعامل  يتم  احلرية,  تقييد 

االأ�ضا�ضية للعمل الق�رضي. وُتعترب �ضعوبة ترك الوظيفة اإحدى خ�ضائ�ص العمل اجلربي 

عندما يرتتب عن املغادرة عقوبة اأو خطر معني على العامل. ويف حني ُيعترب حجز 

االأجور نوعًا من اأنواع االإجبار )مبا اأنه �ضيكون على العامل البقاء الأنه �ضيخ�رض االأجور 

امل�ضتحقة يف حال غادر عمله, ما يعني اأن هناك عقوبة مفرو�ضة يف حال املغادرة(, 

ال ُيعترب العامل الذي يعجز عن ترك عمله ب�ضبب الفقر اأو عدم وجود فر�ص لتوليد دخل 

بديل, �ضحية العمل اجلربي اإال يف حال وجود عوامل اإجبار اأو اإكراه حمددة.
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اأن تطبق مبا�رضًة على  اإجبار( وميكن  بالعقوبة )وهي و�ضيلة  التهديد  اأو  4.  العقوبة 

العامل اأو على اأفراد اأ�رضته. هذا ومن املمكن تق�ضيم “االكراه” اإىل الفئات الفرعية 

ال�ضت التالية:

i . العامل التهديد بالعقاب, ما ي�ضع  اأو  العقاب  اأ�ضكال  والعنف, وت�ضمل كل   التهديدات 

اأو نف�ضيًا. ويندرج  يف حالة تبعية ل�ضاحب العمل. وقد يكون العنف ج�ضديًا, جن�ضيًا 

احلرمان من الطعام اأو النوم �ضمن هذه الفئة الفرعية. 

ii . العمال احتجاز  يتم  قد  املراقبة.  اأو  العزلة, احلب�ص  ب�ضبب  العمال  تنقل  حرية   تقييد 

يف مكان العمل اأو االإقامة اأو قد يتم تقييد حرية تنقلهم يف اخلارج اأو و�ضعها حتت 

العمل جلعل مغادرة  اإليها �ضاحب  يلجاأ  التي  ال�ضبل  كّل  وتندرج  امل�ضتمرة.  املراقبة 

العامل مكان العمل �ضعبة جداً, يف اإطار هذه الفئة.

iii . .
8
 عبودية الدين اأو التالعب بالدين واأية تهديدات مرافقة ُتوجه للعامل اأو الأفراد اأ�رضته

وقد يكون الدين قد ُمنح خالل اأي مرحلة من تاريخ عمل العامل, اأكان عند التوظيف 

اأو من  اأو دين, يتعني عليه ت�ضديده من خالل عمله  )حيث يح�ضل املدين على �ضلفة 

خالل عمل اأحد اأفراد اأ�رضته( اأو بعد اأن يتم التوظيف. والأ�ضباب ت�ضغيلية, من املقرتح 

دون  من  العامل  على  يفر�ص  دينًا  ت�ضمل  التي  احلاالت  كل  الفرعية  الفئة  ت�ضمل  اأن 

موافقته, كما عندما يقوم �ضاحب العمل “باختالق” ديون مبالغ بها لل�ضفر وا�ضتخدام 

اأدوات العمل اأو لتغطية تكاليف اأخرى. كما ت�ضمل هذه الفئة عدم موجود احل�ضابات 

وغياب ال�ضفافية اأو التالعب املتعمد بعملية �ضداد دين العامل.

iv . قد يلجاأ �ضاحب العمل اإىل حجز االأجور اأو املزايا امل�ضتحقة االأخرى, كو�ضيلة الإبقاء 

العامل يف وظيفته اأكرث من املدة املتفق عليها. ومبا اأن العامل لن يرغب بالرحيل قبل 

تقا�ضي كامل اأجره, ويف ظّل انعدام قدرته على اللجوء اإىل و�ضائل الرجوع القانونية, 

�ضوف ي�ضطر العامل اإىل البقاء مع �ضاحب العمل على اأمل احل�ضول على م�ضتحقاته 

يف النهاية. 

v . احلجز على جواز ال�ضفر, االأوراق الثبوتية اأو وثائق ال�ضفر ي�ضمل كل احلاالت التي ال 

يح�ضل فيها العامل على الوثائق اخلا�ضة به عند املطالبة بها. وال تندرج يف اإطار 

بغية  العامل  واأوراق  وثائق  العمل على  فيها �ضاحب  يبقي  التي  الفئة احلاالت  هذه 

ف اتفاقية منظمة االأمم املتحدة التكميلية الإبطال الرق وجتارة الرقيق واالأعراف واملمار�ضات ال�ضبيهة 
ّ
تعر  8

بالرق )1956(, عبودية الدين كالتايل: »احلال او الو�ضع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته ال�ضخ�ضية او 

خدمات �ضخ�ص تابع له �ضمانًا لدين عليه, اذا كانت القيمة املن�ضفة لهذه اخلدمات ال ت�ضتخدم لت�ضفية هذا الدين 

او مل تكن مدة هذه اخلدمات او طبيعتها حمددة«.  
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احلفاظ عليها لكن ميكن للعامل ا�ضرتجاعها يف اأي وقت. ومن جهة اأخرى, يف حال 

قام �ضاحب العمل مب�ضادرة الوثائق عند و�ضول العامل ورف�ص اإعادتها, فاإنه بهذه 

اإكراه؛  العمل وبالتايل ي�ضكل ذلك وبو�ضوح و�ضيلة  العامل من ترك  املمار�ضة مينع  

واالأمر ينطبق بخا�ضة على العمال املهاجرين الذين ُيفر�ص عليهم وبحكم القانون اأن 

يحتفظوا باأوراقهم الثبوتية يف كّل االأوقات.

vi . اإكراه و�ضيلة  ال�ضلطات,  لدى  باالتهام  التهديد  ذلك  ال�ضعف مبا يف  ا�ضتغالل   وُيعترب 

ت�ضمح ل�ضاحب العمل با�ضتغالل �ضعف العامل عمداً الإجباره على العمل. وي�ضتخدم 

وت�ضمل  النظاميني.  املهاجرين غري  العمال  �ضّد  بخا�ضة  لل�ضلطات  بالت�ضليم  التهديد 

حاالت ا�ضتغالل ال�ضعف ا�ضتغالل حمدودية فهم العامل ذي االعاقة الذهنية وتهديد 

الن�ضاء العامالت بالطرد اأو االإرغام على ممار�ضة البغاء اإن رف�ضن االمتثال لطلبات 

اأعاله, ال ترقى حاالت االلتزام بالبقاء يف الوظيفة  �ضاحب العمل. وكما �ضبق وورد 

ب�ضبب انعدام فر�ص العمل البديلة فقط, اإىل حاالت العمل اجلربي لكن اإن مت اإثبات اأن 

�ضاحب العمل يتعمد ا�ضتغالل هذا الواقع )وال�ضعف ال�ضديد الناجت عنه(, لفر�ص ظروف 

عمل اأكرث �ضدة من احلاالت العادية, فيجوز اعتباره عماًل ق�رضيًا.

العمل اجلربي لدى الأطفال    2.2.1

يف  ال�ضتخدامهم  لالأطفال  االإجباري  اأو  اجلربي  “التجنيد  اإىل  ال�رضيحة  االإ�ضارة  عن  وبعيداً 

 1999 االأطفال,  عمل  اأ�ضكال  اأ�ضواأ  حظر  اتفاقية  من  الثالثة  املادة  يف  امل�ضلحة”  النزاعات 

تطبيق  يتم  بالتايل,  االأطفال.  لدى  الق�رضي  للعمل  حمدد  تعريف  هناك  لي�ص   ,)182 )رقم 

التعريف اجلني�ص الوارد يف اتفاقية العمل اجلربي. اإال اأّنه ينبغي اإعادة التاأكيد على مفهومي 

لدى  العمل اجلربي  تعريف  ال�ضالف ذكرهما عند  بالعقاب”  و“العقاب/التهديد  “الالاإرادية” 
الكبار, يف حاالت العمل اجلربي لدى االأطفال اأي�ضًا.

اأواًل   .
9
ويعترب العمل اجلربي لدى االأطفال نوعًا خا�ضًا من العمل اجلربي وعمل االأطفال معًا

فيما يتعلق بالعمل اجلربي, ينبغي تف�ضري مفهوم “التطوع” على �ضوء االأحكام القانونية التي 

تن�ص على اأنه ال ميكن لطفٍل مل يبلغ �ضن الر�ضد القانوين اأن يعطي بنف�ضه املوافقة على العمل, 

وبالتايل ينبغي احل�ضول على موافقة اأحد اأو كال الوالدين. هذا وقد يتم فر�ص “العقوبة” على 

الوالدين ولي�ص على الطفل مبا�رضًة. ثانيًا فيما يتعلق بعمل االأطفال, ينبغي التمييز بني عمل 

اأو  العمل,  هذا  ملثل  قانونيًا  املحدد  ال�ضن  دون  ما  االأطفال  يزاوله  الذي  العمل  اإىل  ي�ضري  االأطفال«  »عمل   9

ة, ُيعترب غري مقبول على م�ضتوى االأطفال وبالتايل ممنوع. من املبادئ 
ّ
العمل الذي ونظراً لطبيعته وظروفه ال�ضار

واحلقوق االأ�ضا�ضية يف العمل: من االلتزام اإىل العمل, 2012 )منظمة العمل الدولية(.
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اأنه ووفق معايري عمل  . وعلمًا 
10

الطفل الذي يت�ضم باالإكراه وبني العمل الذي ال يتم باالإكراه

اأ�ضواأ  على  للق�ضاء  االأولوية  اإعطاء  يجب  االأطفال,  عمل  اأ�ضكال  كل  ا�ضتئ�ضال  ينبغي  االأطفال 

فورية  “تدابري  وذلك من خالل  باالأطفال(  واالإجتار  الق�رضي  االأطفال  فيها عمل  )مبا  اأ�ضكاله 

وفعالة” تعتمدها كّل الدول امل�ضادقة على املعايري. 

متامًا كما هي احلال بالن�ضبة للعمل الق�رضي لدى الكبار, ال ميكن تعريف العمل اجلربي لدى 

اإذ ينبغي  التي يتم تنفيذها.  واإىل املهام  العمل فقط و�رضوطه  اإىل طبيعة  االأطفال باال�ضتناد 

اعتبار كل نوع من اأنواع الن�ضاطات االقت�ضادية التي يزاولها الطفل كعمل ق�رضي, عندما ت�ضهد 

الطفل  اإما مبا�رضًة على  ثالث,  االكراه من قبل طرف  اأنواع  الن�ضاطات ممار�ضة نوع من  هذه 

العامل اأو على والديه, الإجبار الطفل على القبول بوظيفة اأو القيام مبهمة ما اأو حتى ملنعه من 

مغادرة العمل. وتهدف املوؤ�رضات اخلا�ضة بالطفل املقرتحة يف املبادئ التوجيهية هذه, اإىل 

اأخذ مواطن ال�ضعف النف�ضية واجل�ضدية اخلا�ضة بالطفل يف االعتبار.

  

التعريف العملي للعمل اجلربي لدى الأطفال

التوجيهية,  املبادئ  االأطفال, الأغرا�ص هذه  لدى  العمل اجلربي  يتم تعريف 

اأنه عمل ميار�ضه الطفل حتت االكراه الذي مُيار�ص من قبل طرف ثالث  على 

)غري الوالدين(, اإما على الطفل العامل اأو على والديه, اأو العمل الذي يقوم به 

الطفل كنتيجة مبا�رضة النخراط اأحد اأو كال والديه يف العمل اجلربي.

وقد تتم ممار�ضة االكراه خالل عملية توظيف الطفل الإجباره اأو الإجبار والديه 

على قبول الوظيفة, اأو بعد بداية العمل الإجبار الطفل على اأداء مهام مل يتم 

االتفاق عليها عند التوظيف اأو ملنع الطفل من ترك الوظيفة.

واإن نتج عمل الطفل مبا�رضًة عن ممار�ضة والديه للعمل اجلربي, ُيعترب الطفل 

اأي�ضًا �ضحية العمل اجلربي.  

تفر�ص اتفاقية احلد االأدنى ل�ضن اال�ضتخدام, 1973 )رقم 138( الدول املوقعة عليها على اعتماد �ضيا�ضة   10

وطنية ل�ضمان ا�ضتئ�ضال عمل االأطفال بفعالية, مبا يف ذلك حتديد احلد االأدنى ل�ضن اال�ضتخدام الذي ينبغي اأال يقل 

عن �ضن ا�ضتكمال املرحلة االلزامية من التعليم, ويف جميع االأحوال ال يجوز اأن يقّل عن 15 �ضنة )اأو 14 �ضنة يف 

الدول النامية(.
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اإطار  يف  تندرج  والتي  االأطفال  لدى  اجلربي  العمل  متيز  التي  االأربعة  االأبعاد  اأدن��اه  ونعدد 

التعريف العملي. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه االأبعاد هي نف�ضها تلك اخلا�ضة بالكبار مع تعديٍل 

ب�ضيط ياأخذ بعني االعتبار مواطن ال�ضعف اخلا�ضة بالطفل.

1.  التوظيف غري احلر لالأطفال: وهو ي�ضمل التوظيف اجلربي وامل�ضلل. ويح�ضل التوظيف 

الق�رضي عندما يتم, خالل عملية التوظيف, فر�ص قيود الإجبار الطفل على العمل لدى 

�ضاحب عمل معني رغم اإرادته – مع العلم اأّن الفقر وحاجة العائلة لدخل اإ�ضايف ال 

ُتعترب موؤ�رضاً على مثل هذا االإجبار. اأما التوظيف امل�ضلل فيكون عندما يتم توظيف 

لوالديه, وذلك  اأو  للطفل  تقدميها  يتم  العمل  اإىل وعوٍد كاذبة حول  باال�ضتناد  الطفل 

ًيعترب اإكراهًا طاملا اأّن الطفل ما كان ليقبل اأو ما كان لُي�ضمح له بقبول الوظيفة لو مت 

اطالعه على �رضوط العمل اأو ال�رضوط االأخرى احلقيقة. 

ال�ضلبية  اأو املعي�ضة  العمل  وهو ي�ضمل ظروف  ال�ضغط:  الطفل وحياته حتت  2.  عمل 

وقد  بالعقوبة.  التهديد  اأو  العقوبة  اأو  القوة  ا�ضتخدام  عرب  الطفل  على  املفرو�ضة 

يوؤدي “العمل حتت ال�ضغط” اإىل كم هائل من العمل اأو املهام يتعدى ما ميكن اأن 

يطلب منطقيًا من الطفل نظراً لقدراته الفكرية واجل�ضدية. و“احلياة حتت ال�ضغط” 

ت�ضري اإىل احلاالت حيث يفر�ص �ضاحب العمل قيوداً على احلرية اأو تبعية مفرطة 

على الطفل.

عدم متكن الطفل من االنف�ضال عن �ضاحب  3.  متامًا كما لدى الكبار, يتم التعامل مع 

العمل على اأنه ُبعد م�ضتقّل. وُتعترب �ضعوبة ترك الطفل للوظيفة اإحدى خ�ضائ�ص العمل 

اأقل  االأطفال  اأحيانًا يف حالة  االنف�ضال عقوبة, قد تكون  اجلربي عندما يرتتب عن 

اأهمية منها لدى الكبار. ومثال على ذلك, االإيحاء باأن الوالدين �ضي�ضعران بالتعا�ضة اأو 

خيبة االأمل لو قام الطفل برتك وظيفته, ما �ضيوؤّدي اإىل معاناة العائلة. 

الكبار” وال�ضالف ذكرها على  “اإكراه  ب�  ال�ضت اخلا�ضة  الفرعية  الفئات  4.  هذا وتنطبق 

اإكراه االأطفال. ولكن, يتعني اإدخال بع�ص التعديالت على كل من الفئات الفرعية نظراً 

ال�ضديد. فعلى �ضبيل املثال, قد تختلف املزايا من غري  ل�ضغر �ضن االأطفال و�ضعفهم 

زفافهم  حلفل  املالية  امل�ضاعدة  تقدمي  اأو  الدرا�ضة  لت�ضمل  لالأطفال  ُتقدم  التي  االأجر 

امل�ضتقبلي؛ وُيعترب عجز الطفل عن االت�ضال بوالديه عزاًل للطفل, يف حني ال ينطبق هذا 

االأمر على الكبار؛ كما اأّن اإخ�ضاع وتخويف الطفل يتطلب اإكراهًا ج�ضديًا وتهديدات اأقل 

من الكبار؛ باالإ�ضافة اإىل ذلك قد يكون ال�ضتغالل ال�ضعف اأ�ضكااًل كثرية ومتعددة لدى 

االأطفال باملقارنة مع الكبار. 
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الإجتار بالب�رش   3.2.1

الدولية  العمل  التابعة ملنظمة  والتو�ضيات  االتفاقيات  بتطبيق  املعنية  �رضحت جلنة اخلرباء 

عام  اأ�ضدرته  الذي  العام  امل�ضح  يف  بالب�رض  واالجتار  اجلربي  العمل  بني  يجمع  الذي  الرابط 

االإجتار  هدف  ُيعترب  التايل:  النحو  على  ال�رضح  واأتى  اجلربي,  العمل  اتفاقية  ب�ضاأن   2007
11

اأي اال�ضتغالل, عن�رضاً اأ�ضا�ضيًا يف تعريفه. وهو بح�ضب تعريفه ي�ضمل العمل اجلربي اأو اخلدمة 

مفهوم  وي�ضمح  اجلن�ضي.  واال�ضتغالل  واال�ضتعباد  بالرق,  ال�ضبيهة  والظروف  الرق  الق�رضية, 

بالريمو  بروتوكول  بالربط بني  التعريف,  هذا  يتجزاأ من  ال  ي�ضكل جزءاً  الذي  العمل  ا�ضتغالل 

واالتفاقية رقم 29, وي�ضري بو�ضوح اإىل اأن تعريف العمل اجلربي اأو اجلربي الوارد حتت املادة 

2, الفقرة 1 من االتفاقية, ي�ضمل االجتار بالب�رض الأغرا�ص اال�ضتغالل. وهذا التالقي ي�ضهل مهمة 

تنفيذ كال ال�ضكني على امل�ضتوى الوطني. 

هذا وي�ضري امل�ضح العام اإىل اأنه و“على الرغم من وج�د متييز ما يف التعريف ال�ارد اأعاله، بني 

الإجتار لأغرا�ص العمل اجلربي اأو اخلدمة الق�رشية وبني الجتار لأغرا�ص ال�ضتغالل اجلن�ضي، 

العمل  مل�ضت�ى  يرقى  ل  اجلربي  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  اأن  ا�ضتخال�ص  اإىل  ذلك  ي�ؤدي  األ  ينبغي 

اجلربي اأو اخلدمة الق�رشية، وبخا�ضة يف �ضياق الجتار بالب�رش. كما ي�ؤكد امل�ضح اأن ال�ضتغالل 

اجلن�ضي اجلربي و ممار�ضة البغاء بالإكراه يندرج يف نطاق تعريف العمل اجلربي اأو اجلربي”. 

وفيما خ�ّص االجتار بالب�رض, تركز املبادئ التوجيهية هذه على ا�ضتغالل العمل اجلربي بداًل من 

اال�ضتغالل اجلن�ضي اجلربي. 

ت احلكومات واملنظمات الدولية واأ�ضحاب امل�ضالح االآخرين مفهوم االجتار, كما مت 
ّ

ف�رض

تعريفه يف بروتوكول بالريمو, بطرق خمتلفة يف قوانينها و�ضيا�ضاتها وممار�ضاتها. ويف 

�ضياق حتديد تعريٍف عملي لالإجتار الأغرا�ص العمل اجلربي, بهدف جمع البيانات, ينبغي 

اًل, ما اإذا كان تنقل ال�ضحية داخل احلدود الوطنية اأو عربها �رضطًا اأ�ضا�ضيًا 
ّ
طرح م�ضاألتني: اأو

يف عملية االجتار. وثانيًا, هل ُتعترب م�ضاركة جهة و�ضيطة اأو طرف ثالث �رضورية. وبالرغم 

من اأن توفر اأي من هذين املعيارين ال يعترب �رضطًا يف حماكمة ق�ضايا االجتار بالب�رض, قد 

يرتقي �ضانعو ال�ضيا�ضات الوطنية التمييز بني العمل اجلربي الذي “مت االجتار به” وبني ما 

“مل يتم االجتار به” )اأو اأ�ضكال اأخرى منه(. فمن �ضاأن ذلك اأن ي�ضاعدهم يف اإعداد ا�ضتجابات 
�ضيا�ضات متباينة, تتما�ضى مع ال�ضياق الوطني واملجموعات امل�ضتهدفة املحددة. ال تتبنى 

ممت الأغرا�ص جمع البيانات االح�ضائية, موقفًا حول هذه  املبادئ التوجيهية هذه, التي �ضُ

امل�ضاألة.  

ا�ضتئ�ضال العمل اجلربي, امل�ضح العام ب�ضاأن اتفاقية العمل اجلربي, 1930 )رقم 29(, واالتفاقية املتعلقة   11

باإلغاء العمل اجلربي اأو الق�رضي, 1957 )رقم 105(. جنيف, 2007.



  

20

ت�صنيف العمل اجلربي   3.1

ينت�رض العمل اجلربي عمليًا يف كّل الدول وعلى م�ضتوى كّل القطاعات. وقد ا�ضتخدمت منظمة 

العمل الدولية ت�ضنيف العمل اجلربي املذكور اأدناه الإعداد التقدير العاملي ال�ضادر يف 2012, 

وقد مت احت�ضاب االأرقام التي متثل كاّل من الفئات الثالث االأ�ضا�ضية التالية:

العامة اأو الع�ضكرية  ال�ضلطات  تفر�ضه  الذي  )العمل  الدولة  تفر�ضه  الذي  اجلربي  	العمل  	•
اأو �ضبه الع�ضكرية، وامل�ضاركة الإلزامية يف الأ�ضغال العامة، والعمل اجلربي يف ال�ضجن(

القطاع اخلا�ص لأغرا�ص ال�ضتغالل اجلن�ضي  وكالء  يفر�ضه  الذي  اجلربي  	العمل  	•

القطاع اخلا�ص لأغرا�ص ال�ضتغالل يف العمل، مبا  وكالء  يفر�ضه  الذي  اجلربي  	العمل  	•
يف ذلك عب�دية الدين، العمل املنزيل الق�رشي، والعمل املفرو�ص يف �ضياق الرق اأو بقايا 

الرق.

  ُ  

لقد مت ت�ضميم االأدوات املعرو�ضة يف اإطار هذه املبادئ التوجيهية, ب�ضكٍل اأويل لتقدير حجم 

اأنه  اإال  العمل.  يف  اال�ضتغالل  الأغرا�ص  اخلا�ص  القطاع  وكالء  يفر�ضه  الذي  اجلربي  العمل 

الدولة  تفر�ضه  الذي  اجلربي  العمل  اأي  االأخرى,  ال�ضحايا  جمموعتي  لتنا�ضب  تكييفها  يجوز 

واال�ضتغالل اجلن�ضي الق�رضي. اإذ ميكن اأن يتم ا�ضتخدام موؤ�رضي الالاإرادية واالإكراه مثاًل, اإن مت 

تعديل االأ�ضئلة ذات ال�ضلة لت�ضمل اال�ضتغالل اجلن�ضي, كما ميكن ا�ضتخدام موؤ�رضات اأخرى يف 

حاالت العمل اجلربي الذي تفر�ضه الدولة.  
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موؤ�رشات العمل اجلربي

م�ؤ�رشات العمل اجلربي لدى الكبار   1.2

ال�ضحية  مع  بدقة  يحقق  اأن  اجلربي  العمل  ق�ضايا  يف  العام  للمدعي  ميكن  املحاكمة,  خالل 

)ال�ضحايا( واملرتكب )املرتكبني( املزعومني وب�ضكٍل مرن, بهدف تقييم الو�ضع والك�ضف عن 

الظروف احلقيقية للتوظيف والعمل وتقدمي االأدلة التي تثبت اأن العامل قد تعر�ص لالإكراه اأو 

اخلداع. وباملقابل, ال ميكن القيام بذلك يف اإطار امل�ضح االح�ضائي؛ فاالأ�ضئلة حمددة م�ضبقًا 

وُتطرح نف�ضها على كّل امل�ضاركني فيه. بالتايل يجب اأن ت�ضعى اأ�ضئلة امل�ضح اإىل احل�ضول على 

�ص اأو مل يتعر�ص لالإكراه واالإجبار على 
ّ
معلومات كافية ت�ضمح بتقييم ما اإذا كان الفرد قد تعر

م�ضتوى ظروف العمل.

وينبغي اأن ت�ضّكل املوؤ�رضات العملية اأ�ضا�ضًا ملجموعة وا�ضحة وم�ضرتكة من خ�ضائ�ص تعريف 

هذه  اإطار  ويف  للقيا�ص.  قابلة  متغرية  ميثل  موؤ�رض  وكّل  العملي.  ال�ضعيد  على  اجلربي  العمل 

املبادئ التوجيهية, مت اتخاذ قرار باأن يكون لكل موؤ�رض متغريين فقط )نعم/كال, اأو �ضح/خطاأ( 

اأن ترتبط املوؤ�رضات بقيم رقمية. وعلى م�ضتوى املتغريات  اأي�ضًا  اأنه يجوز  الرغم من  على   –
الثنائية, يح�ضل كّل موؤ�رض على قيمة “1” اإن كان املعيار الذي يرتبط به موجوداً, ويح�ضل 

اتفاقية  املوؤ�رضات من  ا�ضتخراج جمموعتني من  وقد مت  يكن موجوداً.  اإن مل   ”0“ قيمة  على 

منظمة العمل الدولية ب�ضاأن العمل اجلربي )رقم 29(: جمموعة اأوىل لتقييم عنا�رض الالاإرادية 

يف حاالت العمل اجلربي, وجمموعة ثانية لتقييم العقوبة اأو التهديد بالعقوبة.

غري  التوظيف  وهي:   ,1.2 الق�ضم  يف  عر�ضها  مت  “اأبعاد”  ثالثة  اإىل  االكراه  موؤ�رضات  وتق�ضم 

احلر, العمل واحلياة حتت ال�ضغط وا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل. وترتبط هذه االأبعاد 

باملراحل الثالث التي قد ت�ضهد تعر�ص العامل لالإجبار )وهي “البعد” الرابع( من قبل �ضاحب 

العمل: الذي يقوم بذلك الإجبار امل�ضتخدم على القبول بالوظيفة اأو ليجربه على العمل اأو العي�ص 

يف ظل ظروٍف ال يوافق عليها, وملنعه من ترك الوظيفة اأو االنتقال للعمل لدى �ضاحب عمل 

اآخر. وميكن ا�ضتخدام تداخل موؤ�رضي الالاإرادية واالكراه )اأي العقاب اأو التهديد بالعقاب( لو�ضف 

حالة ما على اأنها حالة عمل ق�رضي. و�ضيتم �رضح طريقة اجلمع بني املوؤ�رضات بالتف�ضيل يف 

الق�ضم 9.1 من املبادئ التوجيهية. 

2
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وتنبثق موؤ�رضات العمل اجلربي هذه من موؤ�رضات االجتار بالب�رض الأغرا�ص العمل واال�ضتغالل 

 .
12

اجلن�ضي ال�ضادرة عام 2009 عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع املفو�ضية االأوروبية

, يف اإطار هذا التمرين, للتو�ضل اإىل توافق يف االآراء بني اخلرباء 
13

وقد مت ا�ضتخدام منهجية دلفي

االأوروبيني حول العنا�رض االأ�ضا�ضية لالإجتار بالب�رض, بهدف تن�ضيق جمع البيانات يف خمتلف 

التوظيف  امل�ضلل,  )التوظيف  اأبعاد  �ضتة  حتديد  مت  االإطار,  هذا  ويف  االأوروب��ي.  االحتاد  دول 

باالإكراه, التوظيف عن طريق ا�ضتغالل ال�ضعف, ظروف العمل اال�ضتغاللية, االكراه, وا�ضتغالل 

اأن للموؤ�رضات  اإال  االأبعاد.  العامل( وحوايل 12 موؤ�رض تابع لكل من هذه  ال�ضعف عند و�ضول 

اأهمية متباينة من حيث تقييم ما اإذا كانت احلالة ترقى مل�ضتوى العمل اجلربي اأو االجتار اأم ال؛ 

�ص للخطف واالحتجاز يف غرفة وُيجرب على العمل ل�ضاعات 
ّ
ففي حني اأن ال�ضخ�ص الذي يتعر

طويلة حتت املراقبة امل�ضددة, هو وبو�ضوح �ضحية االإجتار الأغرا�ص العمل اجلربي, ال تت�ضم 

معظم احلاالت بدرجة الو�ضوح هذه. بالتايل كان القرار بت�ضنيف املوؤ�رضات بح�ضب درجة اأو 

حّدة اال�ضتغالل اإىل قوي اأو متو�ضط اأو �ضعيف. وقد مت حتديد قّوة كّل من املوؤ�رضات بالتوافق 

بني اخلرباء.

مت تكييف اإطار املوؤ�رضات هذا لتقييم حاالت العمل اجلربي. اإال اأنه قد مت اإعطاء موؤ�رضات العمل 

. ويف اأي م�ضح, ينبغي اختيار املوؤ�رضات وتكييفها 
14

اجلربي م�ضتويي قوة فقط: قوي اأو متو�ضط

مع ال�ضياق الوطني واأ�ضكال العمل اجلربي املحددة التي �ضيتم التحقيق فيها. وتعر�ص اجلداول 

التالية جمموعة املوؤ�رضات الكاملة التي ترتبط بكّل من “اأبعاد” العمل اجلربي.    

منظمة العمل الدولية:  املوؤ�رضات العملية لالإجتار بالب�رض )جنيف, منظمة العمل الدولية, 2009(.   12

لين�ضتون  )هارولد  والتطبيقات  التقنيات  دلفي:  منهجية  راجع:   دلفي,  منهجية  تعريف  على  ولالطالع   13

.http://is.njit.edu/pubs/delphibook/delphibook.pdf :وموري تريوف(, املتوفر على

امل�ضتوى  على  بالعمل اجلربي  اخلا�ضة  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  مع  دلفي  موؤ�رضات  تكييف  ك�ضفت جتربة   14

القطري اأن بع�ص املوؤ�رضات ال�ضعيفة مل تكن ذات �ضلة بحاالت الكبار, يف حني لي�ص هناك من موؤ�رضات �ضعيفة 

لدى االأطفال. بالتايل كان القرار اإما بتجاهل املوؤ�رضات ال�ضعيفة واإما اإعادة ت�ضنيفها على اأنها متو�ضطة.
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موؤ�رشات التوظيف غري احلر لدى الكبار

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

املوؤ�رشات القوية

•  التقليد, الوالدة )الوالدة/ »عبد« اأو 
عبودية دين بالوراثة(

•  التوظيف الق�رضي )االختطاف/احلجز 
خالل عملية التوظيف(

•  بيع العامل
•  التوظيف املرتبط بالدين )�ضلفة اأو دين(

•  اخلداع حول طبيعة العمل

املوؤ�رشات القوية

•  االتهام لدى ال�ضلطات
•  م�ضادرة الوثائق الثبوتية اأو وثائق 

ال�ضفر

•  العنف اجلن�ضي
•  العنف اجل�ضدي

•  اأنواع اأخرى من العقاب
•  اإلغاء احلقوق واالمتيازات )مبا فيها 

الرتقية(

•  االنتقام الديني
•  حجز االأ�ضول )النقدية اأو غريها(

•  تهديد اأفراد االأ�رضة

املوؤ�رشات املتو�ضطة

بظروف  يتعلق  )فيما  امل�ضلل  •  التوظيف 
العمل,  عقد  قانونية  اأو  م�ضمون  العمل, 

الوثائق  واملعي�ضة,  ال�ضكن  ظروف 

القانونية اأو احل�ضول القانوين على �ضفة 

اأو  العمل  ال�رضعي, موقع  العامل املهاجر 

�ضاحب العمل, االأجور/االأرباح(

•  التوظيف امل�ضلل عرب الوعد بالزواج 

املوؤ�رشات املتو�ضطة

•  اال�ضتبعاد عن التوظيفات امل�ضتقبلية
•  االق�ضاء عن املجتمع واحلياة 

االجتماعية

•  العقوبات املالية
•  اإخطار العائلة, املجتمع اأو اجلمهور 

بالو�ضع احلايل للعامل )االبتزاز(
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موؤ�رشات العمل واحلياة حتت ال�شغط لدى الكبار

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

املوؤ�رشات القوية

•  االإجبار على العمل لوقت اإ�ضايف )يتعدى 
احلدود القانونية(

)لياًل  الطلب  عند  العمل  على  •  االإجبار 
ونهاراً(

•  تقييد حرية التنقل واالت�ضال
•  الظروف املعي�ضية املهينة

املوؤ�رشات املتو�ضطة

غري  ن�ضاطات  يف  االنخراط  على  •  االجبار 
�رضعية

�ضاحب  منزل  يف  العمل  على  •  االجبار 
العمل اخلا�ص اأو يف منزل عائلته

غري  مواد  على  االدمان  على  •  احلث 
قانونية

)عرب  امل�ضخمة  اال�ضتدانة  على  •  احلث 
ال�ضلع/ اأ�ضعار  ت�ضخيم  احل�ضابات,  تزوير 

اخلدمات التي يتم �رضاوؤها, تقلي�ص اأ�ضعار 

ال�ضلع/ اخلدمات التي يتم انتاجها, فر�ص 

فائدة مفرطة على القرو�ص, الخ.(

العمل  ل�ضاحب  االأوجه  متعددة  •  التبعية 
)الوظائف لالأقرباء, ال�ضكن, الخ.(

•  الوجود امل�ضبق لعالقة تبعية مع �ضاحب 
العمل

اأقرباء  اأو  العمل  �ضاحب  لتاأثري  •  اخل�ضوع 
هذا االأخري يف احلياة خارج اإطار العمل

املوؤ�رشات القوية

• االتهام لدى ال�ضلطات
•  م�ضادرة الوثائق الثبوتية اأو وثائق ال�ضفر

•  م�ضادرة الهاتف النقال
•  تدهور اإ�ضايف يف ظروف العمل

•  العزل
•  االحتجاز يف مكان العمل اأو مكان االقامة

•  العنف اجلن�ضي
•  العنف اجل�ضدي

من  )احلرمان  العقاب  من  اأخرى  •  اأنواع 
الطعام, املياه, النوم, الخ.(

عمال  اأمام  العامل  �ضد  العنف  •  ا�ضتخدام 
اآخرين

فيها  )مبا  واالمتيازات  احلقوق  •  اإلغاء 
الرتقية(

•  االنتقام الديني
•  املراقبة املتوا�ضلة

•  حجز االأ�ضول )النقدية اأو غريها(
•  حجز االأجور

•  تهديد اأفراد االأ�رضة

املوؤ�رشات املتو�ضطة

•��ال�رضف من العمل
•  اال�ضتبعاد عن التوظيفات امل�ضتقبلية

•  االق�ضاء عن املجتمع واحلياة االجتماعية
نظام  خرق  نتيجة  اإ�ضايف  عمل  •  فر�ص 

العمل

•  العقوبات املالية
•  اإخطار العائلة, املجتمع اأو اجلمهور بالو�ضع 

احلايل للعامل )االبتزاز(
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موؤ�رشات ا�شتحالة النف�شال عن �شاحب العمل لدى الكبار

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

املوؤ�رشات القوية

بعد  العمل  عقد  اإنهاء  حرية  من  •  احلد 
امتيازات  على  احل�ضول  اأو  التدريب 

اأخرى يدفعها �ضاحب العمل

وفق  اال�ضتقالة  تقدمي  حرية  •  انعدام 
املوجبات القانونية

مت  مما  اأطول  لوقٍت  البقاء  على  •  االجبار 
احل�ضول  انتظار  نتيجة  عليه  االتفاق 

على االأجور امل�ضتحقة

حمدد  غري  لوقت  العمل  على  •  االجبار 
اأو  امل�ضددة  غري  الديون  ت�ضديد  بهدف 

ال�ضلف على االأجر.

املوؤ�رشات القوية

•  االتهام لدى ال�ضلطات
•  م�ضادرة الوثائق الثبوتية اأو وثائق ال�ضفر

•  فر�ص ظروف عمل اأ�ضواأ
مكان  اأو  العمل  مكان  يف  •  االحتجاز 

االقامة

•  العنف اجلن�ضي
•  العنف اجل�ضدي

من  )احلرمان  العقاب  من  اأخرى  •  اأنواع 
الطعام, املياه, النوم, الخ.(

فيها  )مبا  واالمتيازات  احلقوق  •  اإلغاء 
الرتقية(

•  االنتقام الديني
•  املراقبة املتوا�ضلة

اأمام  اآخرين  عمال  �ضد  العنف  •  ا�ضتخدام 
جميع العمال

•  حجز االأ�ضول )النقدية اأو غريها(
•  حجز االأجور

خ�ضارة  اأو  )عنف  العائلة  اأفراد  •  تهديد 
االأرا�ضي اأو الوظائف(

املوؤ�رشات املتو�ضطة

•��ال�رضف من العمل
•��اال�ضتبعاد عن التوظيفات امل�ضتقبلية

•��االق�ضاء عن املجتمع واحلياة االجتماعية
نظام  خرق  نتيجة  اإ�ضايف  عمل  •��فر�ص 

العمل

•��العقوبات املالية
•��اإخطار العائلة, املجتمع اأو اجلمهور بالو�ضع 

احلايل للعامل )االبتزاز(
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الإطار القيا�صي اخلا�ص بالكبار  2.2

وميثل الر�ضم البياين اأدناه خمططًا الإطار قيا�ص العمل اجلربي لدى الكبار:

التوظيف من دون خداع 

اأو اإراه

العمل واحلياة بعيداً عن 

قيود يفر�شها �شاحب العمل

حرية ال�شتقالة من العمل

العامل ل يعاين من 

العمل اجلربي

التوظيف اجلربي اأو 

امل�شلل

العامل يعاين 

العمل اجلربي

ا�شتحالة النف�شال عن 

�شاحب العمل من دون 

تكبد املخاطر

العامل امل�شتخدم

العمل اأو احلياة حتت 

ال�شغط

ويتم تطبيق املوؤ�رضات على حالة كّل من املجيبني, عرب ا�ضتخدام �ضكوك امل�ضح التي تعر�ضها 

هذه املبادئ التوجيهية الحقًا, وذلك بغية تقييم ما اإذا كانوا من �ضحايا العمل اجلربي. وكما 

ورد يف الق�ضم 1.2 قد يتم فر�ص االإكراه يف اأي من مراحل العمل – يف مرحلة التوظيف, خالل 

اأداء العامل لوظيفته, وعندما يرغب يف مغادرة هذا العمل. ويف بع�ص احلاالت قد ُيرغم العامل 

على اأداء ن�ضاطات تخالف قانون العمل اأو القانون اجلنائي اأو غريه. ومثال على ذلك:

•  االنخراط يف ن�ضاطات جنائية اأو غري �رضعية
•  اأداء مهام خطرة من دون حماية منا�ضبة

•  تقدمي خدمات جن�ضية ل�ضاحب العمل اأو امل�رضف
•   العمل اأو العي�ص يف ظّل ظروف غري �ضحية اأو مهينة, ت�ضكل انتهاكًا للمعايري القانونية 

الوطنية

•  العمل ل�ضاعات اإ�ضافية, تتعدى حدود ما تفر�ضه القوانني الوطنية.
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القيام بعمل ال يخرج عن نطاق ما ي�ضمح به  اأخرى, على  العامل, يف حاالت  ولكن قد ُيجرب 

القانون. ومثال على ذلك:

•  اأداء مهام ال ين�ّص عليها عقد العامل اأو االتفاق املربم معه
نقل العامل اإىل �ضاحب عمل اآخر اأو موقع اآخر من دون احل�ضول على موافقته  •

•  العمل من دون احل�ضول على االأجر اأو املزايا امل�ضتحقة
•  العمل من دون اأن ُي�ضمح له مبغادرة مكان العمل يف االأوقات املتفق عليها

•  العمل من دون اأن ُي�ضمح له باإنهاء العقد مع تقدمي فرتة اإنذار منطقية.
ال ُيحدد العمل اجلربي بح�ضب طبيعة العمل الذي يقوم به العامل, بل عرب العالقة التي جتمع بني 

هذا االأخري من جهة وبني �ضاحب العمل اأو امل�رضف اأو اأي �ضخ�ص اآخر يف موقع القيادة من جهة 

اأخرى. بالتايل ال ميكن “معاينة” العمل اجلربي عرب املراقبة فقط. وميكن ا�ضتخدام املوؤ�رضات 

الكت�ضاف العمل اجلربي يف كل من احلاالت املذكورة اأعاله اأو يف اأية حاالت اأخرى قد تربز خالل 

امل�ضح. ومن اأجل القيام بذلك, ينبغي اجلمع بني املوؤ�رضات على النحو املبني اأدناه.

حتديد حالت العمل اجلربي لدى الكبار

تكون نتيجة ُبعد “التوظيف غري احلر” اإيجابية عندما يتوفر على االأقل اأحد موؤ�رضات 

الالاإرادية واأحد موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب( اخلا�ضة بهذا البعد, على اأن يكون 

واحدl منها قوي على االأقل.

تكون نتيجة ُبعد “العمل واحلياة حتت ال�ضغط” اإيجابية عندما يتوفر على االأقل اأحد 

البعد,  بهذا  اخلا�ضة  بالعقاب(  التهديد  )اأو  العقاب  موؤ�رضات  واأحد  الالاإرادية  موؤ�رضات 

على اأن يكون واحدl منها قوي على االأقل.

تكون نتيجة ُبعد “ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل” اإيجابية عندما يتوفر على 

االأقل اأحد موؤ�رضات الالاإرادية واأحد موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب( اخلا�ضة بهذا 

البعد, على اأن يكون واحدl منها قوي على االأقل. 

وميكن اعتبار اأي عامل بالغ ي�ضّجل ُبعد

العمل غري احلر

اأو

العمل واحلياة حتت ال�ضغط 

اأو  

ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل

اخلا�ص به نتيجة اإيجابية, �ضحيًة للعمل اجلربي.
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وتنطوي بع�ص موؤ�رضات الالاإدارية بال�رضورة على ن�ضبة من االإكراه, فالعنف )العقاب( مثاًل 

ا�ضتخدام  عند  بالتايل  احلر(.  غري  التوظيف   – )الالاإرادية  اخلطف  حاالت  يف  دائمًا  موجود 

جمموعة املوؤ�رضات, ي�ضري وجود موؤ�رّض »االختطاف« تلقائيًا اإىل وجود موؤ�رض »العنف«.  

اأمãلة حول ا�شتخدام موؤ�رشات العمل اجلربي لدى الكبار

ُيجرب على  و  العمل  اإىل مكان  اإح�ضاره  يتعر�ص لالختطاف, ويتم  الذي  العامل  •  اإن 
العمل حتت تهديد ممار�ضة العنف اجل�ضدي بحقه هو �ضحية للعمل الق�رضي )موؤ�رّض 

قوي على الالاإرادية, وموؤ�رض قوي على العقاب(.

من  اال�ضتبعاد  تهديد  حتت  يعمل  و  للدين  ك�ضماٍن  بالقوة  ُيوّظف  الذي  العامل  •  اإن 
املجتمع واحلياة االجتماعية هو �ضحية للعمل الق�رضي )موؤ�رّض قوي على الالاإرادية, 

وموؤ�رض متو�ضط على العقاب(.

•  اإن العامل الذي ُيخدع حول االأجر الذي �ضيتقا�ضاه وال ي�ضتطيع املغادرة الأن �ضاحب 
الالاإرادية,  على  متو�ضط  )موؤ�رّض  الق�رضي  للعمل  �ضحية  هو  اأجره  بحجز  قام  العمل 

وموؤ�رض قوي على العقاب(.

ال�ضكن والغذاء و يتعر�ص للعقوبات  العمل يف  الذي يعتمد على �ضاحب  العامل  •  اإن 
املالية عند رف�ضه اأداء مهام اإ�ضافية ال ين�ص عليها العقد, حتى ولو مل يكن يزاول 

)موؤ�رّض  البيانات  جمع  الأغرا�ص  وذلك  اجلربي,  العمل  �ضحية  ُيعترب  ال  الئقًا,  عماًل 

متو�ضط على الالاإرادية, وموؤ�رض متو�ضط على العقاب(.  

•  اإن العامل الذي يعمل يف ظروف عمل ال ت�ضتويف املعايري ولكن با�ضتطاعته االنف�ضال 
عن �ضاحب العمل يف حال وجد عماًل اأف�ضل, حتى ولو مل يكن يزاول عماًل الئقًا ال 

ُيعترب �ضحية العمل اجلربي.

•  اإن العامل املهاجر الذي يتعر�ص للخداع من قبل و�ضيط ما حول طبيعة العمل و ال 
ميكنه االنف�ضال عن �ضاحب العمل نتيجة تهديده باالتهام لدى ال�ضلطات هو �ضحية 

العمل اجلربي.  

وُيعترب االإطار القيا�ضي هذا اأداة عامة ينبغي تكييفها مع �ضياق الدولة التي ُيجرى فيها امل�ضح. 

الوطني.  القانوين  الذي يتم م�ضحه واالطار  العمل اجلربي  وقد تختلف املوؤ�رضات بح�ضب نوع 

فاملوؤ�رضات التي ُت�ضتخدم لتقييم العمل اال�ضايف الق�رضي مثاًل, ينبغي اأن حترتم تو�ضيات جلنة 
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 اأي ينبغي حتديد احلد االأق�ضى املقبول لعدد 
15

اخلرباء باملو�ضوع التابعة ملنظمة العمل الدولية

�ضاعات العمل على امل�ضتوى الوطني.  

م�ؤ�رشات العمل اجلربي لدى الأطفال  3.2

لت�ضمح  خا�ص  ب�ضكٍل  التالية  اجل��داول  �ضمن  املعرو�ضة  اجلربي  العمل  موؤ�رضات  ت�ضميم  مت 

بتحديد العمل اجلربي لدى االأطفال )با�ضتثناء االأطفال الذين يعملون مع والديهم الذين يزاوالن 

بدورهما العمل اجلربي(, وهي تنبثق عن املوؤ�رضات اخلا�ضة بالكبار الواردة اأعاله. ومتامًا كما 

هي احلال بالن�ضبة للكبار, قد يكون من الالزم تكييف كل من املوؤ�رضات مع ال�ضياق الوطني. 

اأبعاد العمل اجلربي )العمل غري احلر, العمل واحلياة حتت ال�ضغط, ا�ضتحالة  ولكل واحدة من 

العمود  بينما يعر�ص  الالاإرادية  االأي�رض موؤ�رضات  العمود  يعدد  العمل(,  االنف�ضال عن �ضاحب 

االأمين الئحة مبوؤ�رضات العقاب/التهديد بالعقاب )االكراه( االأكرث �ضيوعًا. وتت�ضم كل املوؤ�رضات 

اخلا�ضة باالأطفال باحلدة نف�ضها.

اأ�ضارت اللجنة يف م�ضحها العام )2007( حول اتفاقيات العمل اجلربي اإىل اأنه ويف ظروف حمددة قد ي�ضكل   15

االجبار على العمل ملدة اإ�ضافية تتعدى احلدود التي تن�ص عليها الت�رضيعات الوطنية اأو االتفاق اجلماعي, خرقًا 

التفاقية العمل اجلربي )رقم 29(. راجع منظمة العمل الدولية: الق�ضاء على العمل اجلربي, موؤمتر العمل الدويل, 

الدورة 96, جنيف, 2007. 
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موؤ�رشات التوظيف غري احلر لدى الأطفال

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

التقليد، الوالدة

ت�ضديد  اأجل  من  تعمل  الأ�رضة  الطفل  •  يولد 
�ضاحب  ل�ضالح  العمل  على  وُيجرب  ديٍن, 

العمل الذي يعمل لديه الوالدان.

عبودية الدين

اأو  للوالدين  ُمنح  لقر�ص  كرهٍن  •  التوظيف 
لالأقرباء 

�ضاحب  مع  اتفاٍق  اإطار  يف  •  التوظيف 
اأو  للوالدين  وظيفة  مبنح  يق�ضي  العمل 

االأقرباء

قر�ص  اأو  نقدية  �ضلفة  مقابل  •  التوظيف 
للوالدين

ا�ضـتـغـالل املمار�ضــات الثقافية / �ضلطة 

�ضاحب العمل

عمل  �ضاحب  قبل  من  الطفل  •  اإر�ضال 
�ضابق للعمل ل�ضالح �ضخ�ص اآخر من دون 

احل�ضول على موافقة الطفل اأو الوالدين 

ميار�ضه  تقليد  �ضياق  يف  الطفل  •  توظيف 
اأ�ضحاب ال�ضلطة

التوظيف باالإكراه

اأخذه بالقوة •  اختطاف الطفل, 
التوظيف امل�ضلل

الت�ضليل فيما خ�ّص:

•  احل�ضول على التعليم
•  ظروف املعي�ضة

•  وترية زيارة الوالدين
•  طبيعة العمل

•  �ضاحب العمل
•  االأجور

•  كمية العمل
•  تغطية احلماية االجتماعية

•  خ�ضارة االأ�رضة للمنافع )االأر�ص, ال�ضكن, الخ.(

اأفراد االأ�رضة االآخرين لوظائفهم •  خ�ضارة 
التوظيفات  عن  الطفل  •  ا�ضتبعاد 

امل�ضتقبلية

التوظيفات  عن  االأ�رضة  اأفراد  •  ا�ضتبعاد 
امل�ضتقبلية

•  العنف �ضد الطفل
اأفراد االأ�رضة •  العنف �ضد 

على  احل�ضول  من  االأ�رضة  اأفراد  •  منع 
القرو�ص

•  العزل
اأ�رضته اأفراد  اأو  •  تهديد الطفل 
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موؤ�رشات العمل واحلياة حتت ال�شغط لدى الأطفال

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

العمل اجلربي

اإ�ضايف  •  االإجبار على العمل لوقت 
)لياًل  الطلب  عند  العمل  على  •  االإجبار 

ونهاراً(

�ضاحب  منزل  يف  العمل  على  •  االجبار 
العمل اخلا�ص اأو يف منزل عائلته 

اأو  املر�ص  رغم  العمل  على  •  االجبار 
اال�ضابة

دون  من  خطرة  مهام  اأداء  على  •  االجبار 
حماية

الكحول,  املخدرات,  تعاطي  على  •  االجبار 
املواد غري القانونية

غري  ن�ضاطات  يف  االنخراط  على  •  االجبار 
�رضعية

ممار�ضات  يف  االنخراط  على  •  االجبار 
جن�ضية

تقييد احلريات

•  احلد من حرية التنقل خارج مكان العمل
•  املنع من مغادرة مكان االإقامة

•  املنع من التحدث اإىل االآخرين من اأطفال 
وكبار

باالأ�رضة,  بالوالدين,  االت�ضال  من  •  املنع 
باالأ�ضدقاء

•  املنع من ممار�ضة الطفل لديانته
التبعية

املرتبطة  القرارات  ياأخذ  العمل  •  �ضاحب 
التعليم,  )الزواج,  اخلا�ضة  الطفل  بحياة 

ال�ضحة, الدين(

واللبا�ص  للغذاء  العمل  �ضاحب  •  تقدمي 
وال�ضكن بداًل من االأجر

•  ظروف معي�ضية مهينة

•  العنف اجل�ضدي
•  العنف النف�ضي
•  العنف اجلن�ضي

املياه,  الطعام,  من  )احلرمان  •  العقاب 
النوم, الخ.(

•  الغرامة
•  احل�ضم من االأجر

•  التهديد بال�رضف من العمل
•  التهديد باالتهام لدى ال�ضلطات

•  تهديد االأ�رضة
اأطفال  على  العنف  •  العقاب/ممار�ضة 

اآخرين اأمام الطفل

•  االحتجاز يف مكان االإقامة
•  املراقبة املتوا�ضلة

•  العزل
اأفراد  اأو  بالوالدين  االت�ضال  من  •  املنع 

االأ�رضة

•  حجز االأوراق الثبوتية
•  حجز االأجر
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الإطار القيا�صي اخلا�ص بالأطفال  4.2

وميثل الر�ضم البياين اأدناه خمططًا الإطار قيا�ص العمل اجلربي لدى االأطفال:

الطفل الذي يعمل مع/

ل�شالح الوالدين

الوالدين �شحية للعمل 

الق�رشي

الطفل لي�س �شحية العمل اجلربي

الطفل الذي ل يعمل مع/

ل�شالح الوالدين

الوالدين لي�شا �شحية 

العمل اجلربي

تطبيق اإطار قيا�س للعمل 

الق�رشي لدى الكبار

الطفل �شحية العمل 

اجلربي

الطفل العامل

* مع املوؤ�رضات اخلا�ضة بالعمل اجلربي لدى االأطفال

الطفل العامل

موؤ�رشات ا�شتحالة النف�شال عن �شاحب العمل لدى الأطفال

موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب(موؤ�رضات الالاإرادية

•  احلد من حرية االنف�ضال عن �ضاحب 
العمل اأو حجبها

•  العزل
•  االحتجاز

ال�ضكن,  )االأر�ص,  للمنافع  االأ�رضة  •  خ�ضارة 
الخ.(

اأفراد االأ�رضة االآخرين لوظائفهم •  خ�ضارة 
•  ا�ضتبعاد الطفل عن التوظيفات امل�ضتقبلية

التوظيفات  عن  االأ�رضة  اأفراد  •  ا�ضتبعاد 
امل�ضتقبلية

•  التهديد بالعنف �ضد الطفل
التهديد بالعنف �ضد اأفراد االأ�رضة

اأفراد االأ�رضة من احل�ضول على القرو�ص •  منع 
النوم,  املياه,  الطعام,  من  )احلرمان  •  العقاب 

الخ.(

•  حجز االأجور
التدريب  التعليم,  ب�ضاأن  بالوعود  الوفاء  •  عدم 

املهني, الخ.

•  التهديد باالتهام لدى ال�ضلطات
•  م�ضادرة االأوراق الثبوتية

اأمام  اآخرين  اأطفال  على  العنف  •  ممار�ضة 
الطفل

اإ�ضايف يف ظروف العمل •  التهديد بتدهور 
•  التهديد باال�ضتغالل اجلن�ضي اجلربي

على  االأ�ضعب  من  يكون  بالتايل  الكبار,  من  �ضعفًا  اأكرث  االأطفال  اأن  باالعتبار  االأخذ  ينبغي 

الطفل اأن يقّيم اخلطر احلقيقي الناجت عن ع�ضيان اأوامر �ضاحب العمل. ومن �ضاأن اخلوف الناجت 

عن التهديدات التي يطلقها �ضاحب العمل اأن توؤثر ب�ضكٍل قوي وخا�ص على االأطفال, ما مينعهم 

من احلديث عن و�ضعهم اأو حماولة احل�ضول على امل�ضاعدة. وعندما يعمل الطفل مقابل وعود 

�ضًا للعمل الق�رضي؛ 
ّ
باحل�ضول على منافع م�ضتقبلية )بداًل من تقا�ضي اأجر حايل(, ي�ضبح معر

وذلك ي�ضمل احلاالت التي يعد فيها �ضاحب العمل بدفع قيمة مهر الفتاة اأو الزفاف عند نهاية 

اأو تدريبه  اأو لت�ضديد تكاليف درا�ضته  اأو منح الطفل االأدوات الإن�ضاء ور�ضة عمل,  فرتة عملها, 

عليها  املن�ضو�ص  الفرتة  انق�ضاء  قبل  العمل  �ضاحب  عن  االنف�ضال  الطفل  اأراد  واإن  املهني. 

�ضيتوجب على الطفل )الوالدين( التنازل عن كّل املنافع املوعودة, حتى لو مل يكن على يقني 

باأنها �ضتتحقق بالفعل.



33

الإطار القيا�صي اخلا�ص بالأطفال  4.2

وميثل الر�ضم البياين اأدناه خمططًا الإطار قيا�ص العمل اجلربي لدى االأطفال:

الطفل الذي يعمل مع/

ل�شالح الوالدين

الوالدين �شحية للعمل 

الق�رشي

الطفل لي�س �شحية العمل اجلربي

الطفل الذي ل يعمل مع/

ل�شالح الوالدين

الوالدين لي�شا �شحية 

العمل اجلربي

تطبيق اإطار قيا�س للعمل 

الق�رشي لدى الكبار

الطفل �شحية العمل 

اجلربي

الطفل العامل

* مع املوؤ�رضات اخلا�ضة بالعمل اجلربي لدى االأطفال

الطفل العامل
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و�ضيتم �رضح طريقة اجلمع بني املوؤ�رضات لتحديد حالة العمل اجلربي لدى االأطفال يف املربع 

التايل.

حتديد حالت العمل اجلربي لدى الأطفال

تكون نتيجة ُبعد “التوظيف غري احلر” اإيجابية عندما يتوفر على االأقل اأحد موؤ�رضات 

الالاإرادية واأحد موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب( اخلا�ضة بهذا البعد.

تكون نتيجة ُبعد “العمل واحلياة حتت ال�ضغط” اإيجابية عندما يتوفر على االأقل اأحد 

موؤ�رضات الالاإرادية واأحد موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب( اخلا�ضة بهذا البعد.

تكون نتيجة ُبعد “ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل” اإيجابية عندما يتوفر على 

االأقل اأحد موؤ�رضات الالاإرادية واأحد موؤ�رضات العقاب )اأو التهديد بالعقاب( اخلا�ضة بهذا 

البعد. 

وميكن اعتبار اأي طفل عامل ي�ضّجل ُبعد

العمل غري احلر

اأو

العمل واحلياة حتت ال�ضغط 

اأو  

ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل

اخلا�ص به نتيجة اإيجابية, �ضحيًة للعمل اجلربي.

باالإ�ضافة اإىل ذلك, اأي طفل يعمل مع اأو ل�ضالح اأحد اأو كال والديه اأو ويل/اأولياء اأمره, 

املنخرطني اأ�ضاًل يف العمل اجلربي, ُيعترب �ضحية للعمل اجلربي.
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اأمãلة حول ا�شتخدام موؤ�رشات العمل اجلربي لدى الكبار

•   اإن الطفل الذي يتعر�ص لالختطاف, ويتم اإح�ضاره اإىل مكان العمل و ُيجرب على 
هو �ضحية للعمل اجلربي لدى  العمل حتت تهديد ممار�ضة العنف اجل�ضدي بحقه 

االأطفال.

•   اإن الطفل الذي ُيوظف عن طريق و�ضيط يعده باأجٍر جيد, وُير�ضل اإىل مكاٍن بعيد للعمل 
هو  اأ�رضته,  مع  التوا�ضل  من  مينع  حيث  العمل  ل�ضاحب  تابعة  مباين  يف  يعي�ص  و 

�ضحية للعمل اجلربي لدى االأطفال.

عّد  oالذي يعمل ملدة 8 �ضاعات يف اليوم مع والديه يف مزرعة االأ�رضة ل ي الطفل  •    اإن 
اإن توفرت  االأطفال,  )لكنه قد يكون �ضحية لعمل  للعمل اجلربي  بال�رضورة �ضحية 

�رضوط معينة اأخرى(.

ميلكها  مزرعة  يف  والديه  مع  اليوم  يف  �ضاعات   8 من  الأقل  يعمل  الذي  الطفل  •  اإن 
�ضاحب االأر�ص الذي يعمل معه الوالدين يف اإطار عبودية الدين, هو �ضحية للعمل 

اجلربي لدى االأطفال.
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كيف مّت اختبار اأدوات امل�شح

لقد مت اإعداد تقنيات املعاينة وا�ضتبيانات امل�ضح واختبارها يف ثالث جمموعات من الدول بني 

العامني 2008 و2010.

اأرمينيا  يف  اجلربي  العمل  الأغرا�ص  االجتار  حول  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  اأوىل  اإجراء  مت 

وجورجيا وجمهورية مولدوفا, وهي دول ت�ضّدر العمال املهاجرين البالغني ب�ضكٍل اأ�ضا�ضي 

الدول  هذه  يف  املعتمدة  القانونية  االأطر  وت�ضري  لالإجتار.  حمتماًل  م�ضدراً  ت�ضكل  وبالتايل 

الثالث اإىل اأن االجتار الأغرا�ص العمل اجلربي ينطوي على نقل االأ�ضخا�ص �ضمن احلدود اأو 

عربها من نقطة انطالق اإىل مكان التعر�ص لال�ضتغالل, وغالبًا ما يكون هذا املكان بعيداً عن 

اأي بيئة ماألوفة اأو ت�ضمح بتوفري احلماية. نظريًا, قد ُيجرى ن�ضاط القيا�ص يف دولة امل�ضدر اأو 

دولة املق�ضد اأو يف اأي نقطة بني االثنتني.

الأ�ضباب  الثالث  امل�ضدر  دول  يف  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  باإجراء  قرار  اتخاذ  مت  قد  اأنه  اإال 

الدول خطط عمل وطنية ملكافحة  اأواًل, اعتمدت جميع هذه  �ضيا�ضية وتقنية على حٍد �ضواء. 

االجتار ومن �ضاأن امل�ضح اأن يوفر معلومات ثمينة حول عملية التنفيذ؛ وثانيًا, ُتعترب “كثافة” 

املجتمعات االح�ضائية امل�ضتهدفة يف امل�ضح )اأي العمال املهاجرين( اأكرب يف دول امل�ضدر 

منها يف دول املق�ضد, ما ي�ضّهل عملية ت�ضميم نظام معاينة قادر على حتديد عّينة متثيلية 

ذات حجم منا�ضب. وترتاوح تقديرات ن�ضبة االأ�رض املعي�ضية التي ت�ضهد هجرة اليد العاملة يف 

 بني 10 و15 يف املائة, وهي كثافة جتعل من ال�ضهل “اإيجادهم” عرب ا�ضتخدام 
16

هذه البلدان

اإجابات �رضيحة  اأن يكون احل�ضول على  تقنيات املعاينة املنا�ضبة. هذا وكان من املتوقع 

حول االأ�ضئلة, ب�ضاأن التوظيف وظروف العمل, من عماٍل �ضبق وغادروا وظيفتهم اال�ضتغاللية 

اأ�ضهل من احل�ضول عليها من عمال ال يزالون يزاولونها )وقد مت اإثبات �ضحة هذه التوقعات 

عمليًا(. بالتايل, ا�ضتندت الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية اإىل االأ�رض املعي�ضية وا�ضتهدفت االأ�ضخا�ص 

يف �ضن العمل الذين عادوا موؤخراً من العمل خارج البالد.

ُيعتقد  حيث  والنيجر,  نيبال  يف  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  من  ثانية  جمموعة  اإجراء  ومت  هذا 

اأن اأنواعًا اأكرث تقليدية من العمل اجلربي لدى الكبار واالأطفال تنت�رض ب�ضكل وا�ضع. وقد �ضبق 

االأ�رض املعي�ضية التي يعمل اأحد اأفرادها على االأقل يف اخلارج اأو قد عاد موؤخراً من العمل يف اخلارج.  16

3
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الئحة  املحليون  اخل��رباء  اأع��د  حيث  ه��ذه,  التقليدية  االأن��واع  حول   
17

نوعية بحوث  واأجريت 

باملناطق/املحافظات التي تنت�رض فيها. وقد ات�ضح اأنه ويف كال الدولتني, يعي�ص العمال الذين 

قد يكونون �ضحايا للعمل اجلربي مع اأ�رضهم, ويعودون اإىل منازلهم يف امل�ضاء. بالتايل, تقرر 

اإجراء م�ضوح لالأ�رض املعي�ضية, ُت�ضمم يف اإطارها العينات على اأ�ضا�ص املعلومات املتاحة حول 

التوزع اجلغرايف للقوى العاملة. 

اأخرياً, مت تنفيذ درا�ضات ا�ضتق�ضائية تهدف اإىل تقدير االأنواع املختلفة من العمل اجلربي لدى 

االأطفال, على امل�ضتوى الوطني اأو االإقليمي يف خم�ص دول: بنغالد�ص, بوليفيا, غواتيماال, كوت 

ديفوار ومايل. 

وتعر�ص اجلداول التالية ال�ضمات االأ�ضا�ضية امل�ضتخل�ضة من الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية الع�رض.      

بالن�ضبة للنيبال, راجع: �ص. داكال  17

“Haruwa, the unfree agricultural labourer: A case study from Eastern Tarai”, in Contributions to 
Nepalese Studies (Kathmandu. CNAS/TU, 2007).

وراجع اأي�ضًا: غايل قادر عبد القادر: 

Slavery in historical, legal and contemporary perspectives (Niamey, Anti-Slavery International and 
Association Timidria, 2004).
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18
العمل اجلربي لدى الكبار املرتبط بهجرة اليد العاملة

مولدوفا جورجيااأرمينيا

ت�رضين الثاين/تاريخ امل�ضح

نوفمرب – كانون 

االول/دي�ضمرب 

2009

ني�ضان/اأبريل – 

حزيران/يونيو 2008

ني�ضان/اأبريل 2008

امل�ضح املخ�ض�ص نوع امل�ضح 

لالأ�رض املعي�ضية

امل�ضح املخ�ض�ص 

لالأ�رض املعي�ضية  `

درا�ضات ا�ضتق�ضائية م�ضتمرة 

للقوى العاملة تت�ضمن وحدة 

خا�ضة بهجرة اليد العاملة 

وطنيةوطنيةوطنيةالتغطية

املجموعة 

امل�ضتهدفة

املهاجرين 

العائدين

املهاجرين العائديناملهاجرين العائدين

عينات احتمالية نوع العينات 

وعينات الكرة 

الثلجية )طريقة 

الفايل(

عينات احتمالية مق�ضمة اإىل عينات احتمالية

طبقات ومتعددة املراحل للدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية للقوى العاملة + 

العينات الرتاكمية لالأ�رض املعي�ضة 

من اجلوالت ال�ضابقة للدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية للقوى العاملة, التي 

تت�ضمن على االأقل مهاجراً واحداً 

من بني اأفرادها.

عدد االأ�رض 

املعي�ضية

5,3098,00012,430

اإجمايل عدد 

املجيبني

20,09221,56437,218

املجيبني لتقييم 

العمل اجلربي

املهاجرين العائدين  

)ما فوق �ضن ال� 16(

املهاجرين العائدين 

)ما فوق �ضن ال� 16(

املهاجرين العائدين

)ما فوق �ضن ال� 16( 

عدد املهاجرين 

العائدين الذين 

متت مقابلتهم

1,1062622,084

املكتب االح�ضائي الوكالة املنفذة

الوطني وامل�ضت�ضار

امل�ضت�ضار, بالتعاون مع 

املكتب االح�ضائي الوطني

املكتب االح�ضائي الوطني 

وامل�ضت�ضار

بيري الفايل:  Sondage indirect: Méthode généralisée du partage des poids )باري�ص, اإيليب�ص, 2002(   18

 Indirect sampling: The foundations of the generalized weight share” دوفيل:  كلود  وجان  الفايل  وبيري 

method”, in Survey Methodology.  كانون االول/دي�ضمرب 2006.
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اأنواع العمل اجلربي التقليدي لدى الكبار والأطفال 

النيجرنيبال 

ني�ضان/اأبريل – كانون تاريخ امل�شح

االول/دي�ضمرب 2009

ايلول/�ضبتمرب – ت�رضين االول/اأكتوبر 

2008

امل�ضح املخ�ض�ص لالأ�رض نوع امل�شح 

املعي�ضية 

م�ضح عمل االأطفال, واأ�ضئلة مرتبطة 

بالعمل اجلربي يف اأق�ضام خمتلفة من 

اال�ضتبيان

12 مقاطعة يف تالل اأق�ضى التغطية

الغرب و�رضق ترياي

على امل�ضتوى الوطني, مع الرتكيز 

على املناطق التي ُيعتقد اأنها معر�ضة 

ملمار�ضات العمل اجلربي

االأ�رض املنتمية اإىل املجموعة امل�شتهدفة

املجموعات االأكرث عر�ضة 

للعمل الق�رضي )هاليا 

وهارووا/�ضارووا(

االأطفال العاملني ووالديهم

جمموعات احتمالية مق�ضمة نوع العينات 

اإىل طبقات وت�ضمل ثالث 

مراحل )3/2 اأ�رض معي�ضية من 

املجموعة ال�ضابطة, 3/1 من 

املجموعة امل�ضتهدفة( 

عينات احتمالية مق�ضمة اإىل طبقات 

ومتعددة املراحل مل�ضح عمل االأطفال, 

مع االإفراط يف اأخذ العينات من جماالت 

معينة

6,2954,800عدد الأ�رش املعي�شية

جميع اأفراد االأ�رضة )ما فوق املجيبون

�ضن اخلام�ضة(

جميع اأفراد العائلة )ما فوق �ضن 

اخلام�ضة( 

عدد امل�شاركني يف 

املقابالت من عمال كبار 

واأطفال

3,9014,792

مركز بحوث خا�ص مرتبط الوكالة املنفذة 

بجامعة

املكتب االإح�ضائي الوطني
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العمل اجلربي لدى الأطفال

مايلغواتيماال كوت ديفواربوليفيابنغالد�ص

�ضباط/فرباير – تاريخ امل�شح

حزيران/يونيو 

2010

ني�شان/اأبريل – 

حزيران/يونيو 

2008

ني�ضان/اأبريل 

2008

ت�رشين الول/

اأكتوبر 2009 ايار/

مايو 2010

حزيران/يونيو 

2009

م�ضح املوؤ�ض�ضات نوع امل�شح 

واالأ�رض املعي�ضية

م�شح عمل 

الأطفال

درا�ضة قيا�ص 

م�ضتويات املعي�ضة

م�شح الأ�رش 

املعي�شية

م�ضح ال�ضوارع 

4 مقاطعات يف التغطية

خليج البنغال

ثالث مدن 4 حمافظات م�ضتوى وطني م�ضتوى وطني

)باماكو, موكتي, 

�ضيجو(

املجموعة 

امل�شتهدفة

االأطفال العاملني 

يف �ضناعة 

ال�ضمك املجفف

جميع االأطفال 

العاملني

جميع الأطفال 

العاملني

االأطفال العاملني 

يف املزارع مع اأو 

من دون الوالدين

االأطفال 

املت�ضولني

ال�رشيحة 

العمرية 

5-17 �ضنة 5-17 �شنة 5-17 �ضنة 5-17 �شنة 5-17 �ضنة 

اأخذ عينات نوع العينات

احتمالية طبقية  

ذات مرحلتني

عينات 

احتمالية 

مق�ضمة اإىل 

طبقات وت�ضمل 

مرحلتني

اأخذ عينات 

احتمالية طبقية  

ذات مرحلتني

عينات احتمالية 

مق�ضمة اإىل 

طبقات وت�ضمل 

ثالث مراحل

االلتقاط 

واإعادة 

االلتقاط

4,229 اأ�رضة 597 موؤ�ض�ضةعدد الوحدات 

معي�ضية

12,600 اأ�رضة 

معي�ضية

1,028 اأ�رضة 

معي�ضية

غري قابل 

للتطبيق

االأطفال العمال املجيبون

واأ�ضحاب العمل

جميع اأفراد 

االأ�رضة )ما فوق 

اخلام�ضة من 

العمر(

جميع اأفراد 

الأ�رشة )ما فوق 

اخلام�شة من 

العمر(

جميع اأفراد 

االأ�رضة )ما فوق 

اخلام�ضة من 

العمر(

االأطفال بني 

�ضّن 5 و17 

عام

عدد العمال 

الذين متت 

مقابلتهم

1,7389,29717,1525,6712,290

الوكالة 

املنفذة

املكتب االح�ضائي 

الوطني 

وامل�ضت�ضار

املكتب 

االح�ضائي 

الوطني 

وامل�ضت�ضار

املكتب االح�ضائي 

الوطني وامل�ضت�ضار

املكتب االح�ضائي 

الوطني 

وامل�ضت�ضار

املكتب 

االح�ضائي 

الوطني   

وامل�ضت�ضار
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يف كّل من بوليفيا وكوت ديفوار متت اإ�ضافة جمموعة ت�ضم حّد اأدنى من االأ�ضئلة للم�ضح الوطني 

)م�ضح عمل االأطفال وم�ضح  لدخل االأ�رض املعي�ضية واإنفاقها على التوايل(. مت ت�ضميم وحدة العمل 

اجلربي من قبل املكاتب االإح�ضائية الوطنية بالتعاون مع منظمة العمل الدويل ولكن من دون 

اآلية حتديد املوؤ�رضات والقطاعات واملجموعات املعر�ضة للخطر التي ا�ضُتخدمت  اتباع كامل 

يف الدول االأخرى. ونتج عن هذه العملية يف كال احلالتني تقديراً وطنيًا لالأطفال “املعر�ضني” 

للعمل اجلربي, اأي اأن هناك بع�ص االأدلة على العمل اجلربي ولكنها ال تكفي للتاأكيد وبدرجة 

من اليقني اأّن هذه هي احلال بالفعل.   

ويف كّل من الدول امل�ضاركة, مت عر�ص املنهجية املقرتحة ومناق�ضتها مع املكتب االح�ضائي 

�ضبكة  )اإىل جانب  املوؤ�رضات  اإعداد قائمات  االأخرى, هذا وقد مت  املنفذة  الوكاالت  اأو  الوطني 

التحليل املرافقة له( عرب عملية ت�ضاركية.

تعك�ص ال�ضكوك املعرو�ضة هنا الدرو�ص امل�ضتخل�ضة على م�ضتوى ت�ضميم وتنفيذ هذه الدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية.
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العمل التمهيدي

اخلط�ات التح�صÒية  1^4

وُيعترب التحديد الوا�ضح والدقيق لالإطار الوطني القانوين اخلا�ص بالبحث, اأحد التحديات االأولية 

التي تواجه الباحثني اأو مكاتب االح�ضاء الوطنية التي حتاول اإعداد م�ضٍح حول العمل اجلربي. 

ال�ضحيحة  القانونية  التعريفات  ا�ضتخدام  بغية  ال�ضلة  ذات  الت�رضيعات  مراجعة  وينبغي  هذا 

وال  امل�ضح.  يف  لُتطبق  اجلربي  العمل  وموؤ�رضات  العملية  التعريفات  يحدد  وطني  اإطار  الإعداد 

تقت�رض الت�رضيعات ذات ال�ضلة على القانون اجلنائي فح�ضب بل ت�ضمل اأي�ضًا الد�ضتور وقانون 

العمل. وعلمًا اأّن اأدوات امل�ضح �ضُت�ضمم بناًء على اأ�ضكال حمددة من العمل اجلربي, ينبغي اأن 

الن�ضاطات,  اأي قطاعات  الدولة,  اأولية حول طبيعة العمل اجلربي يف  الباحثون معرفة  ميتلك 

جمموعات ال�ضكان واملناطق اجلغرافية التي قد ينت�رض فيها. وُتعر�ص اأدناه اقرتاحات لتنفيذ 

مراجعة مكتبية. وباال�ضتناد اإىل كل ما ورد, ميكن حتديد نطاق امل�ضح, مبا يف ذلك اأنواع العمل 

اجلربي التي ُت�ضتثنى �رضاحًة من التحليل, يف حال الرغبة بذلك.

اخلطوات الأولية

حتديد االطار املفهومي بتعريفات قانونية وعملية  .1

2.  تعداد االأنواع املعروفة من العمل اجلربي, مع تفا�ضيل العمال, قطاعات الن�ضاطات 

واملناطق اجلغرافية املعر�ضة للخطر

اإعداد الئحة وطنية للموؤ�رضات  .3

حتديد نطاق امل�ضح  .4

٤
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اقرتاحات حول التنفيذ

العمل  اإىل  ت�ضري  اأخرى  قانونية  �ضكوك  واأية  والد�ضتور  الوطنية  القوانني  1.  مراجعة 

اجلربي واالجتار بالب�رض والرق وال�ضخرة, الخ.

اأ�ضحاب امل�ضالح الوطنيني االأ�ضا�ضيني املعنيني بالعمل اجلربي واالجتار  2.  حتديد 

)الوزارات, النقابات العمالية, منظمات اأ�ضحاب العمل, مفو�ضيات حقوق االن�ضان, 

املنظمات الدولية, املنظمات غري احلكومية, القادة الدينيني, الخ.(.

اإىل  باالإ�ضافة  املتاحة,  الكمية  واملعلومات  املو�ضوع  حول  املن�ضورات  3.  مراجعة 

الأنواع  خمطط  و�ضع  بهدف  وذلك  امل�ضح,  يف  املهمني  امل�ضاركني  مع  املقابالت 

العمل اجلربي املوجودة يف الدولة.

4.  دعوة اأ�ضحاب امل�ضالح االأ�ضا�ضيني للم�ضاركة يف ور�ضة عمل متتد على يومني, بغية:

•��عر�ص خمرجات املراجعة املكتبية
•��اإعداد الئحة وطنية باملوؤ�رضات

•��حتديد نطاق امل�ضح
5.  وبناًء على خمرجات ور�ضة العمل, �ضياغة ال�رضوط املرجعية اخلا�ضة بامل�ضح.

6.  اإن�ضاء جلنة توجيهية وطنية م�ضوؤولة عن مراقبة عملية اإجراء امل�ضح, من االختيار 

وزارة  ممثلي  )دعوة  للنتائج  النهائي  االإ�ضدار  اإىل  و�ضواًل  التنفيذ  لوكالة  االأويل 

اأخرى تابعة  العمل, وزارة الداخلية/الهجرة, املكتب االإح�ضائي الوطني, وكاالت 

غري  واملنظمات  العمل  اأ�ضحاب  منظمات  العمالية,  النقابات  املتحدة,  ل��الأمم 

احلكومية, للم�ضاركة(.

الدرا�شات ال�شتق�شائية حول العمل اجلربي لدى الأطفال

بالعمل  اخلا�ضة  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  م�ضتوى  على  نف�ضها  اخلطوات  �ضل�ضلة  اتباع  ينبغي 

اجلربي لدى االأطفال. وخالل اخلطوة الثانية, ينبغي اإيالء اأهمية خا�ضة الأنواع العمل اجلربي 

العنا�رض  اإىل كل  العمل  اأ�رٍض بكاملها. وينبغي لفت نظر امل�ضاركني يف ور�ضة  توؤّثر على  التي 

املرتبطة بالتاأثري املحتمل لو�ضع الوالدين على اأطفالهم.

باالإ�ضافة اإىل ذلك, ينبغي مراجعة نطاق واأنواع عمل االأطفال املوجودة, مبا يف ذلك البيانات 

ال�رضكاء  وُيعترب  الق�رضي.  االأطفال  عمل  وج��ود  احتمال  على  النوعية  وامل��وؤ���رضات  الكمية 

االجتماعيون كاليوني�ضيف واملنظمات غري احلكومية واخلطوط ال�ضاخنة وامل�ضادر االإعالمية, 

م�ضادر معلومات اأ�ضا�ضية ينبغي اأن تتم ا�ضت�ضارتها يف هذه العملية.
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املراجعة املكتبية وامل�صح الن�عي  2.4

ميكن ا�ضتخدام املراجعات املكتبية ودرا�ضات احلاالت والدرا�ضات اال�ضتق�ضائية النوعية جلمع 

على  ب�ضورٍة خا�ضة  تركز  اأن  ويجب  ب�ضكٍل �ضحيح.  الكمي  امل�ضح  الإعداد  الالزمة  املعلومات 

تقدمي اأدلة وا�ضحة حول:

�مناطق البالد االأكرث عر�ضة لت�ضهد اأنواع خمتلفة من العمل اجلربي �•
�ا ل�رضائح ال�ضكانية االأكرث عر�ضة للعمل اجلربي )االأقليات االثنية, بع�ص ال�رضائح العمرية,  �•

الطبقات االجتماعية املتدنية, الخ(

�قطاعات الن�ضاطات والوظائف املعر�ضة للعمل اجلربي وطبيعة اال�ضتغالل �•
�الفرتات من ال�ضنة التي يكرث فيها العمل اجلربي )اإن كان مو�ضميًا( �•

ت�ضهد ممار�ضة بع�ص املهام املعينة, مبا فيها تلك التي ت�ضمل  التي  اليوم  � الفرتات من  �•
االأطفال

واالأطفال )حمطات احلافالت, وحمطات القطار, والعبارات  الكبار  تنقل  وزمان  � مكان  �•
ومعابر احلدود, الخ(, وتدخل الو�ضطاء يف التنقل

�و�ضائل التوظيف امل�ضتخدمة يف القطاعات/الوظائف املعر�ضة للعمل اجلربي  �•
�و�ضائل االكراه التي ي�ضتخدمها امل�ضتخدمني/اأ�ضحاب العمل. �•

املبا�رضة  واملراقبة  االأ�ضا�ضيني  املخربين  مع  املقابالت  عرب  املعلومات  هذه  جمع  وميكن 

وامل�ضادر  القانون  اإنفاذ  وبيانات  الق�ضائية  الدعاوى  ومراجعة   
19

الرتكيز فرق  ومناق�ضات 

االأخرى ذات ال�ضلة.

الختيار  للخطر  املعر�ضة  ال�ضكانية  وال�رضائح  املناطق  حول  املعلومات  ا�ضتخدام  �ضيتم 

اأنواع  وب�ضاأن  واالإكراه  التوظيف  و�ضائل  ب�ضاأن  املعلومات  اأما  املعاينة.  وطريقة  امل�ضح  نوع 

اال�ضتغالل, ف�ضتوفر اأ�ضا�ضًا الختيار اأكرث املوؤ�رضات ارتباطًا بالعمل اجلربي, والتي يتم الحقًا 

حتويلها اإىل اأ�ضئلة مدرجة يف �ضك امل�ضح. 

)يف  الف�ضل  بح�ضب  انخفا�ضًا  اأو  ارتفاعًا  اجلربي  العمل  ي�ضهد  قد  ال�ضنة,  فرتات  خ�ّص  وفيما 

الزراعة مثاًل(. بالتايل �ضيوؤثر ذلك يف اختيار الفرتة التي تخ�ضع للم�ضح. فبالن�ضبة لالأطفال, 

ُتعترب ال�ضنة الدرا�ضية معياراً وا�ضحًا, له تاأثري مبا�رض على مدى توفرهم للم�ضاركة يف امل�ضح. 

من �ضاأن مناق�ضات فرق الرتكيز, يف حال متت اإدارتها ب�ضكٍل �ضحيح, اأن ت�ضكل اأداة اأ�ضا�ضية جلمع املعلومات   19

حول العمل اجلربي يف �ضياق حمدد. فباإمكان اأي واقعة معينة )ترتبط بالتوظيف اأو ظرف العمل اأو االكراه( ياأتي 

على ذكرها اأحد امل�ضاركني اأن تفتح نقا�ضًا يوؤدي اإىل ك�ضف وقائع جديدة من قبل م�ضاركني اآخرين. 
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ذات  تكون  باالعتبار, حيث  للهجرة  املو�ضمية  الطبيعة  اأخذ  كذلك  الباحثني  ويتعني على  هذا 

�ضلة؛ ففي حال كان الهدف اإجراء امل�ضح مع املهاجرين يف مكان العمل, يجب اأن تتزامن الفرتة 

العائدين,  املهاجرين  ي�ضتهدف  امل�ضح  اأما يف حال كان  للهجرة,  الذروة  املختارة مع مو�ضم 

فينبغي اإجراوؤه عندما يكونون يف املنزل, اأي خالل العطل الرئي�ضية )االحتفاالت التقليدية اأو 

الدينية, عطلة راأ�ص ال�ضنة, الخ.(.

�ضهادات  اأو  اجلربي  العمل  �ضحايا  �ضهادات  ت�ضجيل  ينبغي  النوعي,  البحث  عملية  وخالل 

اأقربائهم بهدف ت�ضهيل التف�ضري الذي يتم الحقًا لنتائج امل�ضح الكمي, وتوفري نظرة اأعمق حول 

.
20

خربات ال�ضحايا

الدرا�شات ال�شتق�شائية حول العمل اجلربي لدى الأطفال

الن�ضاطات  وقطاعات  اجلغرافية  املناطق  النوعي  البحث  نطاق  ي�ضمل  اأن  ينبغي  اأي�ضًا,  وهنا 

واملجموعات االأكرث تاأثراً بعمل االأطفال الق�رضي. اأما املوا�ضيع التي يتم تناولها فهي نف�ضها 

اجلرب  واأ�ضاليب  واملعي�ضة,  العمل  ظروف  املحتمل,  والتنقل  التوظيف  عملية  الكبار:  لدى  كما 

واالكراه.

وُتعترب م�ضاركة االأطفال يف هذه املرحلة عرب جمموعات الرتكيز اأو املقابالت املعمقة, مهم 

االأمر  اأن  وب�ضكٍل قاطع  يتاأكد  اأن  املناق�ضات,  قبل خو�ص مثل هذه  الباحث,  اأن على  اإال  جداً. 

اآمن بالن�ضبة لالأطفال املعنيني. وينبغي يف هذا االطار, احرتام كل القوانني االأخالقية )راجع 

الف�ضل 7(.

للمعلومات حول  قيمًا  العمل اجلربي م�ضدراً  الذين ميار�ضون  االأهل  مع  االجتماعات  وُت�ضكل 

من  كل  اإىل  باالإ�ضافة  تهديدات  وجود  احتمال  مناق�ضة  وميكن  اأطفالهم.  على  و�ضعهم  تاأثري 

ال�رضوط التي يفر�ضها اأ�ضحاب العمل اأو اأ�ضحاب االأر�ص, واآليات الدين املنت�رضة. هذا وميكن 

يف  التوظيف  عملية  اإجراء  وكيفية  العمل  على  اأوالدهم  يجرب  الذي  ال�ضبب  ي�رضحوا  اأن  لالأهل 

حاالت عبودية الدين وهجرة االأطفال. ومن �ضاأن مثل هذه االجتماعات اأكانت فردية اأم �ضمن 

جمموعات اأن تك�ضف الكثري من تفا�ضيل اآليات العمل اجلربي لدى االأطفال.

اأخرياً ولي�ص اآخراً, من �ضاأن املقابالت املعمقة اأو مناق�ضات جمموعات الرتكيز التي ت�ضمل �ضبابًا 

زاولوا فيما م�ضى عماًل ق�رضيًا, اأن تقدم الكثري من املعلومات. فبا�ضتطاعة االأ�ضخا�ص الذين 

وتاأثري  االأطفال  به  ي�ضعر  الذي  ي�رضحوا اخلوف  اأن  التي عا�ضوها  اال�ضتغالل  وا من حاالت 
ّ
فر

عزلهم والتهديدات املوجهة لعائالتهم, ب�ضهولة اأكرب باملقارنة مع االأ�ضخا�ص الذين ال يزالون 

يعانون من هذا اال�ضتغالل.

ميكن االطالع على التوجيهات لت�ضميم وتنفيذ بحث نوعي ب�ضاأن العمل اجلربي يف:  20

Guidelines for qualitative research on forced labour (provisional title, ILO/SAP-FL, forthcoming)
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ت�صكيل ‹م�عة وطنية مø امل�ؤ�رشات  3.4

اجلربي,  العمل  �ضحايا  توظيف  اأن��واع  خمتلف  عن  يك�ضف  اأن  النوعي  البحث  على  وينبغي 

هذه  اإىل  وباال�ضتناد  امل�ضتخدمة.  االإجبار  وو�ضائل  ومعي�ضتهم  عملهم  ظروف  اإىل  باالإ�ضافة 

ارتباطًا  االأكرث  اجلربي  العمل  موؤ�رضات  تختار  اأن  املنفذة  الوكالة  على  يتعني  املعلومات, 

ومتا�ضيًا مع ال�ضياق الوطني. وكما �ضي�ضري الف�ضل 6, يتم حتويل كّل موؤ�رض بعدها اإىل �ضوؤاٍل اأو 

اأكرث ُيدرج يف �ضك امل�ضح. وهناك مقاربتني لت�ضكيل جمموعة وطنية من املوؤ�رضات: من االأ�ضفل 

اإىل االأعلى ومن االأعلى اإىل االأ�ضفل.

ت�شكيل جمموعة املوؤ�رشات الوطنية

املقاربة من االأ�ضفل اإ¤ االأعلى: نقطة االنطالق هي “الواقع” كما ي�ضفه اأ�ضحاب امل�ضالح 

املطلعون. يف هذه املقاربة, يقوم اأ�ضحاب امل�ضالح اأواًل بتحديد كل اأنواع العمل اجلربي 

املعروفة  العنا�رض  خمتلف  بدرا�ضة  يقومون  بعدها  املحتملة.  اأو  البالد  يف  املعروفة 

اخلا�ضة بالالاإرادية والعقاب ويعّدون التقارير حولها. ثّم يتم ربط كّل عن�رض باملوؤ�رض 

ذو ال�ضلة املاأخوذ من الالئحة املعيارية, وت�ضمل هذه املوؤ�رضات الالئحة الوطنية.

املقاربة من االأعلى اإ¤ االأ�ضفل: نقطة االنطالق هي الئحة املوؤ�رضات املعيارية. تتم مراجعة 

هذه املوؤ�رضات واحد تلوى االآخر من قبل اأ�ضحاب امل�ضالح املطلعني, الذين يقومون كذلك 

بتقييم ارتباط هذه املوؤ�رضات بال�ضياق الوطني. ويتم اإدراج املوؤ�رضات التي ُتعترب ذات �ضلة 

فقط يف الالئحة الوطنية, التي تتم اإعادة �ضياغتها با�ضتخدام م�ضطلحات حملية.

اأمãلة على تنفيذ املقاربة من الأ�شفل اإ¤ الأعلى

العاملة من بني  اليد  الناœ عن هجرة  العمل اجلربي  انت�ضار  بتقدير مدى   X البلد  يرغب 

امل�ضتخدمة  اأدّلة على تقدمي اجلهات  الن�عية  الدرا�ضات  اأجنبية. قّدمت  اإىل دول  م�اطنيه 

وع�داً للن�ضاء باحل�ض�ل على وظائف جيدة كعامالت منزليات لدى اأ�رش معي�ضية خا�ضة، 

حيث يح�ضلن على غرفهن اخلا�ضة. لكن يتبني اأنه عند و�ض�ل ه�ؤلء الن�ضاء، ُيجربن على 

القب�ل بالعمل كنادلت يف احلانات والفنادق والعي�ص مع عمال اآخرين يف غرفة تخزين 

ي�فرها �ضاحب العمل. هذا وت�ضتخدم اأ�ضاليب خداع اأخرى لإر�ضال الرجال للعمل يف اأماكن 

نائية بدًل من العمل يف العا�ضمة بح�ضب ما وعدوا. 

يف هذه “الق�ضة”, ثالثة وعود مل يتم الوفاء بها: الوظيفة )العاملة املنزلية ت�ضبح نادلة 

يف حانة(, ظروف املعي�ضة )الغرفة ال�ضخ�ضية تتحول اإىل غرفة م�ضرتكة(, املوقع )العا�ضمة 

تتحول اإىل موقع ناٍء(. ويرى الفريق امل�ضوؤول عن ت�ضميم امل�ضح, هنا موؤ�رّضاً قويًا يدل على 

)“اخلداع حول ظروف  وموؤ�رضين متو�ضطني  الوظيفة”(  )“اخلداع حول طبيعة  الالاإرادية 

املعي�ضة” واخلداع حول املوقع”(.
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الدرا�شات ال�شتق�شائية ب�شاأن العمل اجلربي لدى الأطفال

وت�ضكل نتائج البحث النوعي املفتاح لت�ضميم موؤ�رضات العمل اجلربي لدى االأطفال, وبخا�ضة 

التي  املعلومات  على  وبدقة  الرتكيز  ينبغي  بالتايل  امل�ضتخدمة.  االإكراه  بو�ضائل  يتعلق  فيما 

يقدمها االأطفال وبخا�ضة الذين يعملون اأو كانوا يعملون يف ظروٍف من العزل بعيداً عن اأ�رضهم. 

لكن ما قد ي�ضكل جمرد و�ضع �ضعب بالن�ضبة للكبار قد ُيعترب و�ضيلة اإكراه حقيقية لدى االأطفال؛ 

فالطفل الذي يجهل كيف يهرب اأو يعود اإىل منزله قد ُيجرب على اال�ضتمرار يف حالة اال�ضتغالل 

التي كان الكبري ليرتكها ب�ضهولة.

اأو قام  الطفل من رّدة فعل والديه يف حال تعر�ص للطرد  االأكرب يف خوف  وتكمن اال�ضكالية 

بالهروب. ففي حالة ح�ضول الوالدين على �ضلفة نقدية مثاًل, قد يكون من ال�ضعب معرفة ما اإذا 

�ضيكون لتعر�ص الطفل للطرد على يد �ضاحب عمل م�ضتغّل, تداعيات �ضلبية فعلية على عائلته 

اأو اأن الطفل يخ�ضى بب�ضاطة ح�ضول ذلك. عند اختيار املوؤ�رضات – ويف هذا املثال, قبل اتخاذ 

القرار حول اعتماد “التهديد بال�رضف” كو�ضيلة اإجبار اأم ال – على اأ�ضحاب امل�ضالح النظر يف 

املعلومات التي يقدمها امل�ضح النوعي واآراء االأ�ضخا�ص املحليني الذين يعملون مع االأطفال. 

اأو يتعر�ضون  العمل  اأطفالهم من  الذين يهرب  اأن هناك بالفعل تهديد حمتمل لالأهل  اإن تبني 

لل�رضف )كخ�ضارة ال�ضكن الذي يوفره �ضاحب العمل اأو خ�ضارة اأفراد العائلة االآخرين لفر�ص 

العمل مثاًل(, عندها ينبغي اعتماد املوؤ�رض.     
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ت�شميم الدرا�شة ال�شتق�شائية

اإن يتم حتديد نطاق امل�ضح واالإطار القيا�ضي, ينبغي االنتقال اإىل اخلطوة التالية اأال وهي  ما 

اختيار ت�ضميم امل�ضح الذي يكون فعااًل من حيث الكلفة وعمليًا من حيث التنفيذ.

اأن العمل اجلربي قد يكون منت�رضاً يف مناطق خمتلفة من البالد, تبقى هذه  وعلى الرغم من 

اأن يتميز ت�ضميم امل�ضح بقدرته على  الظاهرة نادرة من الناحية االح�ضائية. بالتايل ينبغي 

وم�ضحه,  امل�ضتهدف  االح�ضائي  املجتمع  مكان  لتحديد  الالزمة  واجلهود  التكاليف  تقلي�ص 

العمل اجلربي غالبًا  اأن  الت�ضميم والتنفيذ باالعتبار  اأن ياأخذ  اإىل حدها االأدنى. هذا وينبغي 

اإىل  الو�ضول  فاإن  له, بالتايل  الذي يتعر�ص  العاملية واحلظر  االإدانة  نتيجة  ما يكون م�ضترتاً 

ال�ضحايا قد يكون �ضعبًا, وحتى عندما يتم حتديد ال�ضحايا املحتملني قد يتفادى هوؤالء تقدمي 

االجابات احلقيقية عند اإجراء امل�ضح. 

وي�ضمل التخطيط للم�ضح اختيار نوع وتركيبة امل�ضح. واختيار نوع امل�ضح يعني حتديد وحدة 

امل�ضح, اأي ما اإذا كان �ضيتم جمع البيانات يف املنزل الذي يقطنه العامل, اأو يف املوؤ�ض�ضة التي 

يعمل فيها, اأو عرب وحدات اأخرى كمقّدمي اخلدمات والتقارير االخبارية, الخ. اأما تركيبة امل�ضح 

فتعني طريقة تنظيم عمليات امل�ضح؛ اأي اإن كان يتم اإدراج اأ�ضئلة اأو وحدات اإ�ضافية يف م�ضح 

موجود اأ�ضاًل, اأو يتم تنفيذ م�ضح م�ضتقل, اأو يتم ا�ضتخدام مزيج من الرتكيبتني لعنا�رض خمتلفة 

من امل�ضح )تكامل امل�ضح اجلزئي(.

اختيار ن�ع الدرا�صة ال�صتق�صائية  1.5

امل�ضتوى  على  النوعية  للم�ضوح  ا�ضتخدامه  ميكن  ما  بني  من  امل�ضح  نوع  اختيار  ينح�رض 

. وتركز هذه املبادئ التوجيهية على اختيار نوع خا�ص لتقدير �ضكل معني من اأ�ضكال 
21

الوطني

العمل اجلربي. وميكن احل�ضول على املزيد من املعلومات حول ت�ضميم امل�ضح من الكتيبات 

والتحقيقات  االأ�ضا�ص  خّط  ودرا�ضات  ال�رضيعة  كالتقييمات  االأخرى  امل�ضوح  اأنواع  ت�ضمح  ال  ما  غالبًا   21

املجتمعية, بقيا�ص مدى انت�ضار العمل اجلربي على امل�ضتوى الوطني. اإال اأن بع�ص اأق�ضام هذه املبادئ التوجيهية 

قد تكون مفيدة ملل هذه الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية, وبخا�ضة موؤ�رضات العمل اجلربي الواردة يف الف�ضل الثاين.  

5
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االح�ضائية اأو االأق�ضام املختلفة للموقع االإلكرتوين, التابع ملنظمة العمل الدولية, املخ�ض�ضة 

 .
22

للدرا�ضات اال�ضتق�ضائية حول القوى العاملة وعمل االأطفال

الدرا�شات ال�شتق�شائية لالأ�رش املعي�شية

الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية لالأ�رضة املعي�ضية هي عبارة عن م�ضح اإح�ضائي ُيجرى يف مكان اإقامة االأفراد 

بهدف جمع البيانات حول اخل�ضائ�ص االقت�ضادية واالجتماعية التي تت�ضم بها االأ�رضة واأفرادها. 

عرب  اجلربي  العمل  حول  البيانات  جلمع  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  من  النوع  هذا  ا�ضتخدام  وميكن 

ا�ضتجواب اأفراد االأ�رضة املعي�ضية حول خ�ضائ�ص جتربة العمل احلالية اأو ال�ضابقة, ذات ال�ضلة.

مل�ضوح االأ�رض املعي�ضية مزايا عديدة.

�ي�ضمل امل�ضح باملبداأ جميع العمال الذين يعي�ضون �ضمن اأ�رض معي�ضية عادية, با�ضتثناء  �•
العمال املواطنني اأو االأجانب الذين يعي�ضون يف م�ضاكن غري م�ضجلة كاخليم, وامل�ضاكن 

املوؤقتة, وزوايا ال�ضوارع, اأو اأماكن عامة اأخرى. وال ت�ضمل معظم الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية 

اخلا�ضة باالأ�رض املعي�ضية, العمال الذين يعي�ضون يف الكنائ�ص ومع�ضكرات العمل والنزل 

وال�ضجون, الخ., مبا اأن عينات امل�ضح ال تت�ضمن االأ�رض التجمعية.

�ميكن اأخذ العينات من بني العمال الذين تعر�ضوا لالإجتار, بالطريقة نف�ضها التي توؤخذ  �•
بها العينات من بني املقيمني االآخرين.

اختريت  قد  املعي�ضية  االأ���رض  واأن  الكفاية  فيه  مبا  كبري  العينة  حجم  اأن  افرت�ضنا  �لو  �•
تقدير  باحت�ضاب  ت�ضمح  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضة  فاإن  االحتمالية,  العينات  اأخذ  بطريقة 

وطني حلجم العمل اجلربي مع هام�ص خطاأ معروف.

طبيعة  بتحليل  املرتبطة  اال�ضافية  البيانات  جمع  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضة  وجتيز  �هذا  �•
و�ضاعات  والتوظيف  العمل  وتاريخ  والتعليم  مثاًل  االأ�رضة  كخ�ضائ�ص  اجلربي,  العمل 

العمل واالأجور وظروف العمل.

و�ضع  مع  اجلربي  العمل  �ضحايا  العمال  و�ضع  ملقارنة  امل�ضح  نتائج  ا�ضتخدام  �ميكن  �•
العمال عامًة.

�ويطال امل�ضح جميع اأفراد االأ�رضة املعي�ضية, ما ي�ضمح بجمع البيانات لتقييم وقع العمل  �•
اجلربي على االأطفال واالأقرباء �ضمن االأ�رضة املعي�ضية.

اأكرب من  اإقامتهم, قد ي�ضعر هوؤالء بخوف  اأماكن  ان امل�ضح يطال امل�ضاركني يف  �ومبا  �•
التحدث عن خربتهم يف العمل, باملقارنة عما قد ي�ضعرون به يف مكان عملهم وبح�ضور 

�ضاحب العمل اأو زمالئهم يف العمل.

   www.ilo.org/stat و unstats.un.org/unsd/demographic/sources/surveys/Handbook23June p.05  راجع  22

 www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC  و
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اإال اأّن الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية لالأ�رض املعي�ضية تواجه اأي�ضًا بع�ص القيود.

�لن يتمكن امل�ضح من الو�ضول اإىل العمال الذين يعي�ضون يف وحدات �ضكنية ال ي�ضملها  �•
امل�ضح اأو يف مكان عملهم اأو يف م�ضاكن م�ضترتة يوفرها �ضاحب العمل اأو يف اأماكن غري 

م�ضجلة, ما يوؤّدي اإىل حتيز امل�ضح.   

�ومبا اأن االأ�رض املعي�ضية ال ت�ضم جميعها اأفراداً يزاولون العمل اجلربي وباال�ضتناد اإىل  �•
حجم العينة, قد يكون من ال�رضوري اأخذ عينة كبرية احلجم, ما يوؤدي اإىل زيادة تكاليف 

امل�ضح وجعل تطبيقه اأكرث تعقيداً.

اأفراد  �ي�ضعب يف الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية لالأ�رض املعي�ضية احل�ضول على معلومات عن  �•
الدرا�ضات ت�ضتهدف  اإذا كانت  اإال  الذين يعي�ضون ويعملون يف اخلارج,  االأ�رض املعي�ضية 

املهاجرين العائدين. غري اأن خ�ضائ�ص املهاجرين العائدين قد تختلف ب�ضكٍل منهجي 

عن خ�ضائ�ص املهاجرين االآخرين.

اأمãلة حول الدرا�شات ال�شتق�شائية لالأ�رش املعي�شية 

�اأجرت كل من النيجر والنيبال م�ضوح لالأ�رض املعي�ضية بغية تقدير حجم العمل اجلربي  �•
بخا�ضة يف املناطق الريفية, يف العامني 2008 و2009 على التوايل. وقد تاأثر اخليار 

بنوع العمل اجلربي الذي �ضيتم التحقيق فيه, والذي من املرجح بح�ضب ما قيل, اأن يوؤثر 

بعّدة اأفراد من االأ�رضة نف�ضها نتيجة العالقات التقليدية ال�ضائدة يف املناطق الريفية.

�كما مت ا�ضتخدام مقاربة االأ�رضة املعي�ضية يف اأرمينيا اأي�ضًا )2009(, وجورجيا )2008(,  �•
ومولدوفا )2008(. وقد طالت الدرا�ضات االأ�رض املعي�ضية التي ت�ضم مهاجرين عائدين, 

وجمعت البيانات حول العمال الذين هاجروا اإىل اخلارج ومن ثم عادوا اإىل بالدهم خالل 

اأواًل اأن باإمكان  االأ�ضهر ال�12 التي �ضبقت اإجراء املقابلة. وارتكز هذا اخليار اإىل �ضببني: 

عملية اأخذ العينات اأن ترتكز اإىل م�ضوح االأ�رض املعي�ضية ال�ضابقة التي اأ�ضارت اإىل وجود 

عمال مهاجرين, وثانيًا اأن اإجراء املقابلة �ضمن االأ�رضة املعي�ضية التي ينتمي اإليها العامل 

اأ�ضهل واأكرث اأمنًا من اإجرائها يف مكان العمل.

الدرا�شات ال�شتق�شائية للموؤ�ش�شات

الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية للموؤ�ض�ضات هي عبارة عن م�ضح اإح�ضائي يطال االأعمال التجارية بهدف 

جمع البيانات حول خ�ضائ�ضها وطريقة عملها كما ميكن ا�ضتخدامها للح�ضول على املعلومات 

حول عدد وخ�ضائ�ص العمال وباقي االأ�ضخا�ص املنخرطني يف موؤ�ض�ضات كاملزارع واملناجم 

وحدات  من  اأخرى  واأنواع  واملكاتب  واملطاعم  التجارية  واملحالت  العمل  وور�ص  وامل�ضانع 

االنتاج التي ت�ضهد ح�ضول ن�ضاط اقت�ضادي.

اخلا�ضة  البيانات  على  للح�ضول  و�ضيلة  ت�ضكل  كونها  باملزايا  املوؤ�ض�ضات  م�ضوح  وتتمتع 

بالعمل اجلربي.
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�هي ت�ضمح بتحليل “جهة الطلب” على العمل اجلربي, مبا اأّن �ضاحب العمل ي�ضارك يف  �•
املقابلة اإىل جانب العمال اإن اأمكن.

�كما اأن املقابالت لي�ضت ال�ضبيل الوحيد جلمع البيانات, فهناك اأي�ضًا املراقبة املبا�رضة  �•
والو�ضول اإىل احل�ضابات وال�ضجالت االدارية االأخرى اخلا�ضة باملن�ضاأة, ما يوفر م�ضدراً 

غنيًا من املعلومات حول بيئة العمل وظروفه.

من  يكون  ما  غالبًا  اأنه  فيعني  املعاينة  اإط��ار  �ضمن  االإ�ضافية  البيانات  وجود  �اأما  �•
املمكن ا�ضتهداف فروع معينة من الن�ضاط االقت�ضادي كالزراعة اأو ال�ضناعة اأو الفنادق 

قطاعات(  )اأو  قطاع  يف  اجلربي  العمل  على  القيا�ص  عملية  تركز  وعندما  واملطاعم. 

اقت�ضادي حمدد يكون ذلك مفيداً جداً.

�ومبا اأن توزع  املوؤ�ض�ضات غالبًا ما تكون م�ضوهًا, بوجود الكثري من الوحدات ال�ضغرية  �•
وبع�ص الوحدات الكبرية, ميكن تق�ضيم امل�ضح اإىل طبقات خمتلفة بح�ضب حجم املن�ضاأة, 

العينات على عدٍد كاٍف من املوؤ�ض�ضات  الذي يوفر طريقة فعالة ل�ضمان احتواء  االأمر 

املنتمية اإىل كل من طبقات احلجم.

. بالتايل ميكن 
23

�وان افرت�ضنا موافقة مالك املوؤ�ض�ضة, ميكن اإجراء املقابالت مع العمال �•
مقابلة �ضحايا العمل اجلربي اإىل جانب العمال االآخرين املوجودين يف املوؤ�ض�ضة من 

دون متييزهم والرتكيز عليهم بنوع خا�ص. 

 اإال اأّن لهذا النوع من امل�ضوح عيوب اأي�ضًا. 

�قد يكون من ال�ضعب عمليًا اإجراء مقابالت مع العمال يف مكان العمل حول مثل هذه  �•
, اأو قد يكون 

24
امل�ضائل احل�ضا�ضة. اإذ قد يرف�ص اأ�ضحاب العمل الو�ضول اإىل هوؤالء العمال

العمال اأنف�ضهم مرتددين يف امل�ضاركة يف امل�ضح اأو بتقدمي اإجابات �رضيحة, حتى ولو 

اأجريت املقابالت بعيداً عن مكان العمل. ففكرة اأن �ضاحب العمل يعلم باإجراء الدرا�ضة 

اأو  للتهديد  العمال  يتعر�ص  قد  كما  والريبة,  اخلوف  من  جّواً  يخلق  قد  اال�ضتق�ضائية 

يواجهون ممار�ضات انتقامية ب�ضبب م�ضاركتهم يف املقابالت.

�يتطّلب احت�ضاب تقديرات وطنية موثوقة وجود �ضجالت اأو لوائح حديثة و�ضاملة خا�ضة  �•
دوران  معدل  الرتفاع  ونظراً  واال�ضتقراء.  العينات  اأخذ  الأغرا�ص  وذلك  باملوؤ�ض�ضات 

معقدة  عملية  حديثة  ولوائح  �ضجالت  م�ضك  ُيعترب  ال��دول,  من  الكثري  يف  املوؤ�ض�ضات 

ومكلفة, وخا�ضة فيما يتعلق باملوؤ�ض�ضات ال�ضغرية العديدة.

يف معظم الدول, متنع الت�رضيعات باحثي املكاتب االح�ضائية الوطنية من اإجراء مقابالت مع العمال يف   23

مكان عملهم اأو حتى الدخول اإىل مباين مكان العمل من دون احل�ضول على موافقة �ضاحب العمل.

هناك عّدة طرق للتحايل على م�ضكلة »حار�ص البوابة«, مثاًل عرب و�ضع امل�ضح يف اإطار التوظيف بداًل من   24

العمل اجلربي, اأو عرب تنفيذ م�ضح خمتلط بني االأ�رض املعي�ضية واملوؤ�ض�ضات. ويقت�رض اجلزء اخلا�ص باملوؤ�ض�ضات على 

اأ�ضئلة حول فرع الن�ضاط االقت�ضادي وعدد االأ�ضخا�ص العاملني فيه وعدد �ضاعات العمل العادية, الخ. ويتبعه م�ضح 

لالأ�رض املعي�ضية يتم فيه البحث يف ظروف العمل واحلقوق يف العمل وطبيعة العالقة بني العامل و�ضاحب العمل. 
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�كما اأنه لن يتم اإدراج املوؤ�ض�ضات التي ترتكز ب�ضكٍل ح�رضي على العمل اجلربي, يف اأي  �•
�ضجل جتاري ب�ضبب طابعها غري القانوين وبالتايل لن يكون من املمكن الو�ضول اإليها 

عرب م�ضح املوؤ�ض�ضات. جُتري الكثري من الدول النامية بنوٍع خا�ص, م�ضوح للموؤ�ض�ضات 

باال�ضتناد اإىل العينة امل�ضاحية. ويف هذه احلالة, يتم ت�ضجيل املوؤ�ض�ضات التي ت�ضتخدم 

العمل اجلربي بالطريقة نف�ضها كاملوؤ�ض�ضات االأخرى.

مãال على الدرا�شات ال�شتق�شائية للموؤ�ش�شات 

مت اإجراء درا�ضة ا�ضتق�ضائية للمزارع يف غواتيماال عام 2009 بغية جمع البيانات حول 

العمل اجلربي بني االأ�رض املهاجرة التي تعمل موؤقتًا يف املزارع.

اأنواع اأخرى من الدرا�شات ال�شتق�شائية

ميكن  للموؤ�ض�ضات,  اأو  املعي�ضية  لالأ�رض  الوطنية  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  اإجراء  يتعذر  عندما 

اإىل طرق بديلة كالدرا�ضات  اللجوء  احل�ضول على تقديرات تقريبية لنطاق العمل اجلربي عرب 

اال�ضتق�ضائية ملزودي اخلدمات وللمقاالت ال�ضحفية وم�ضح ال�ضوارع.  

الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية ملزودي اخلدمات

اخلدمات  على  ح�ضولهم  اأماكن  يف  العمال  مع  مقابالت  اإج��راء  على  الطريقة  هذه  وتنطوي 

اأو  اأماكن العبادة, الوكاالت اال�ضت�ضارية, املكاتب القانونية, الخ.(  )كمراكز الرعاية ال�ضحية, 

االأ�ضخا�ص  مقابلة  دون  من  م�ضتخدميها  حول  اخلدمات  هذه  مثل  مدراء  مع  مقابالت  اإجراء 

املعنيني مبا�رضًة. 

ما اإن يتم حتديد نطاق اخلدمات التي ينبغي النظر فيها, يجب اإعداد جردة �ضاملة بكل االأماكن 

ذات ال�ضلة يف الدولة, ثم ا�ضتخدام اجلردة الختيار عّينة من املواقع الأغرا�ص امل�ضح, وعينة من 

االأيام الإجراء املقابالت. وُتعرف هذه الطريقة اأي�ضًا مبعاينة الزمان واملكان.

مرة  من  اأك��رث  نف�ضه  امل��زود  اأو  واح��د  خدمات  م��زود  من  اأك��رث  العمال  ي��زور  وقد  هذا   

يت�ضمن  اأن  ينبغي  وطنية,  تقديرات  اإىل  امل�ضح  نتائج  وبغية حتويل  امل�ضح.  فرتة  خالل 

فرتة  خالل  املختلفني  اخلدمات  ملزودي  املجيبني  زيارات  عدد  حول  اأ�ضئلة  اال�ضتبيان 

  .
25

املرجعية امل�ضح 

ا�ضتخدام املنهجية  اأجري يف فرن�ضا, خري مثال على  للم�رضدين ومتعاطي املخدرات  وي�ضّكل م�ضح حديث   25

نف�ضها لكن يف �ضياق خمتلف. راجع:   

Martine Quaglia, Géralidine Vivier (Institut National d’Etudes Démographiques): Construction and field 
application of an indirect sampling method (time-location sampling): An example of surveys carried out on 
homeless persons and drug users in France, 2010, Methodological Innovations Online (2010) 5(2) 17-25 
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الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية للمقالت ال�ضحفية

عمل  على  للق�ضاء  الدويل  الربنامج  اأج��راه  �ضنتني  فرتة  خالل  ال�ضحفية  للمقاالت  م�ضح  خل�ص 

, اإىل اأن ثلث حاالت االجتار امل�ضجلة يف ال�ضني متت يف حمطات للقطارات. وكانت هذه 
26

االأطفال

املعلومات اأ�ضا�ضية يف دفع منظمة العمل الدولية على التعاون مع �ضلطات ال�ضكك احلديدية على 

اإطالق حملة توعية موجهة خالل راأ�ص ال�ضنة ال�ضينية التي ت�ضهد تنقل ماليني العمال املهاجرين.

ويف م�ضٍح اآخر للمقاالت ال�ضحفية اأجري يف الواليات املتحدة االأمريكية, متت مراجعة حواىل 

. وقد مت حتديد 
27

300 تقرير �ضحفي خالل فرتة متتد على �ضت �ضنوات من 1998 اإىل 2003 

لكٍل منها, مبا يف  اأ�ضا�ضية  اأنها حاالت عمل ق�رضي وت�ضجيل متغريات  131 حالة تبدو على 

ذلك االنتهاكات على م�ضتوى املدينة واملوقع, بلد من�ضاأ ال�ضحايا, وعدد ال�ضحايا, وانخراط 

القا�رضين, والقطاع االقت�ضادي الذي ي�ضهد اال�ضتغالل, ونوع التاأ�ضرية التي يحملونها, وبلد 

من�ضاأ املرتكب, وعنوان التقرير وكاتبه. وقد ك�ضف امل�ضح عن اأن اإجمايل 19,254 �ضخ�ص قد 

تعر�ضوا للعمل الق�رضي خالل فرتة ال�ضت �ضنوات. وبناًء على هذا التقدير, مت احت�ضاب »جمموع« 

االأ�ضخا�ص املنخرطني يف العمل اجلربي يف اأي وقت من االأوقات.

الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية لل�ض�ارع 

ال ت�ضمح م�ضوح ال�ضوارع �ضوى بتقدير اأنواع حمددة من العمل اجلربي: العمل اجلربي يف القطاع 

غري النظامي حيث يعي�ص العمال ويعملون على الطرقات, والعمل اجلربي الذي ي�ضمل الت�ضول 

الن�ضاطات غري امل�رضوعة التي  اأخرى من  اأو االجتار باالأ�ضلحة واأنواع  اأو املخدرات  البغاء  اأو 

 اأو االلتقاط 
28

متار�ص يف ال�ضوارع. وُت�ضتخدم اأ�ضاليب معاينة حمددة كمعاينة امل�ضي الع�ضوائي

 كاأ�ضا�ص الحت�ضاب التقديرات الوطنية.
29

واإعادة االلتقاط

, حيث 
30

مت اإجراء م�ضوح ال�ضوارع لالأطفال املت�ضولني يف ال�ضنيغال )2008( ويف مايل )2009(

مت ا�ضتخال�ص تقديرات الأعداد االأطفال املت�ضولني املنت�رضين يف مدن حمددة من خالل منهجية  

االلتقاط واإعادة االلتقاط.

IPEC/CP-TING التقرير غري املن�ضور مل�رضوع  26

27 Free the Slaves and Human Rights Center: Hidden slaves: Forced labor in the United States 
(Berkeley,  University of California, 2004)

»تفر�ص املنهجية )1( اختيار نقطة اطالق واجتاه ع�ضوائيني �ضمن عينة عنقودية, )2( اإجراء مقابلة يف   28

ا�ضتيفاء عدد  مقابلة معها حّتى  الإجراء  معي�ضية  اأ�رضة  اأقرب  ثاين  باختيار  اال�ضتمرار  و)3(  معي�ضية,  اأ�رضة  اأقرب 

Sampling Guide, Robert Magnani, December  :املقابالت امل�ضتهدف.« تعريف مقتب�ص عن

 1997, Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA)

هذه منهجية اأخذ العينات الثنائية لتقدير انت�ضار حالة ما بني ال�ضكان. مع العلم اأن هذه املنهجية ا�ضتخدمت يف   29

البداية يف جمتمع اإح�ضائي من احليوانات الربية التي يتم القب�ص عليها ج�ضديًا وو�ضع العالمات عليها ثم اإطالق �رضاحها 

وبعدها القب�ص عليها من جديد, باتت هذه املنهجية ت�ضتخدم اليوم الأخذ عينات من املجتمعات االح�ضائية الب�رضية.

درا�ضة حول ت�ضدير االأطفال املت�ضولني يف مايل, منظمة العمل الدولية )�ضوف يتم ن�رضها(.  30
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الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية للمعابر احلدودية 

واملرافئ  املطارات  يف  ا�ضتق�ضائية  درا�ضات  اإجراء  عرب  العائدين  املهاجرين  حتديد  ميكن 

. ويف مثل هذه الدرا�ضات 
31

ونقاط التفتي�ص التي على العمال اجتيازها عند العودة اإىل الوطن

الفور.  اأن تكون اال�ضتبيانات ق�ضرية وب�ضيطة لكي تتم تعبئتها على  اال�ضتق�ضائية, ينبغي 

العائدين  والعمال  موؤقتة  ب�ضورة  الوطن  يزورون  الذين  العمال  بني  مييز  اأن  امل�ضح  وعلى 

لفرتة غري حمددة.

ت�ضمح  مثاًل  فهي  خا�ضة.  مبزايا  بدورها  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  من  االأن��واع  هذه  وتتمتع 

احلدودية  املعابر  وعند  اخلدمات  م��زودي  لدى  املقابالت  اإج��راء  )عرب  مبا�رضًة  بالو�ضول 

االعالم(  لو�ضائل  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  )عرب  املعلومات  اإىل  مبا�رضًة  غري  اأو  ال�ضارع(  ويف 

اأو  الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية يف االأ�رض املعي�ضية  اإجراء  اأو يتعذر فيها  يف احلاالت التي ي�ضعب 

املوؤ�ض�ضات. هذا وقد يكون ومن املمكن اأحيانًا اإجراء املقابالت مع العمال يف مواقع جمهولة 

اأكرث, تكون بالتايل اأكرث اأمنًا من االأ�رض املعي�ضية اأو املوؤ�ض�ضات بالن�ضبة للمجيبني, ما قد ي�ضمح 

باحل�ضول على اإجابات اأكرث موثوقية. اأما العقبة االأ�ضا�ضية فتكمن يف �ضعوبة ا�ضتقراء النتائج 

على امل�ضتوى الوطني. بالتايل ينبغي عر�ص النتائج واخلال�ضات امل�ضتنتجة بحذر. 

م�شح الأنواع »امل�شترتة« من العمل اجلربي

على الرغم من اأن �ضحايا العمل اجلربي قد يكونون متخفني اأحيانًا, ال بد اأن يتم ت�ضويق ال�ضلع 

اأن يعي�ضوا يف مكاٍن ما خالل فرتة  العمال  التي ينتجونها يف مرحلة ما, وعلى  اأو اخلدمات 

ا�ضتغاللهم وبعدها. بالتايل, ينبغي نظريًا التمكن من حتديد نقطة دخول مل�ضح اأ�ضكال العمل 

اجلربي »امل�ضترتة«. ومع العلم اأن هذه املبادئ التوجيهية تقدم ت�ضميمات خمتلفة للدرا�ضات 

العمل  اأنواع  لقيا�ص كافة  املقدمة  ال�ضكوك  بال�رضورة تطبيق  اأنه ال ميكن  اإال  اال�ضتق�ضائية, 

وي�ضعب  خمباأة  عمل  اأماكن  يف  حت�ضل  الأنها  احلاالت  بع�ص  معاينة  ت�ضتحيل  فقد  اجلربي. 

كاخليم.  م�ضجلة  وغري  موؤقتة  م�ضاكن  يف  العي�ص  على  يجربون  العمال  الأن  اأو  اإليها  الو�ضول 

وينطبق ذلك على حاالت العمل اجلربي يف الن�ضاطات غري ال�رضعية, كالزراعات ال�رضية.

اأنه »خفي« الأنه يتم يف منازل  العمل املنزيل على  اأنه غالبًا ما يتم و�ضف  الرغم من  وعلى 

خا�ضة, ميكن تكييف هذه ال�ضكوك مل�ضح العمل اجلربي بني العمال املنزليني. اخليار االأول, 

يف حال اأ�ضار البحث االأويل اإىل اأنه ميكن اإجراء مقابالت مع العمال املنزليني يف منزل �ضاحب 

العمل, هو معاينة املنازل التي يعملون فيها. كما هناك خيار اآخر, حيث يكون معظم العمال 

املنزليني من املهاجرين, ويق�ضي مبقابلة العمال عند عودتهم اإىل بلد املن�ضاأ اأو على املعابر 

احلدودية اأو املطارات اأو نقاط العبور االأخرى.

راجع مثاًل, م�رضوع االأمم املتحدة امل�ضرتك بني الوكاالت ب�ضاأن االجتار بالب�رض:  31

 Human Trafficking Sentinel Surveillance, Poipet .2010 كامبوديا 2009-2010, كانون االول/دي�ضمرب 
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تن¶يم عمليات الدرا�صة ال�صتق�صائية  2.5

عملية  تنظيم  كيفية  بتحديد  التالية  اخلطوة  تق�ضي  اال�ضتق�ضائية,  الدرا�ضة  نوع  اختيار  بعد 

�ضتكون عبارة  اأي هل  اأخرى,  ا�ضتق�ضائية  الروابط املحتملة مع درا�ضات  امل�ضح, مبا يف ذلك 

الدرا�ضات  اآخر جاري؟ جُترى  �ضرتتبط بربنامج م�ضح  اأنها  اأم  ا�ضتق�ضائية م�ضتقلة  درا�ضة  عن 

اال�ضتق�ضائية ملزودي اخلدمات اأو املقاالت ال�ضحفية عادًة ب�ضكٍل م�ضتقل, اأما بالن�ضبة للدرا�ضات 

اال�ضتق�ضائية يف االأ�رض املعي�ضية اأو املوؤ�ض�ضات اأو ال�ضوارع فيمكن االختيار بني اإجرائها على 

نحٍو م�ضتقل اأو ربطها مب�ضح اآخر.

الدرا�شات ال�شتق�شائية امل�شتقلة

يتم تنظيم الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية امل�ضتقلة بعيداً عن برامج امل�ضح االأخرى اجلارية. ومن بني 

وقادرة  تركيزاً  اأكرث  اأنها  هو  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  من  النوع  هذا  متيز  التي  القوة  نقاط 

على ا�ضتخدام اأكرث الطرق فعالية لقيا�ص العمل اجلربي. ويتم ت�ضميم ا�ضتبيان خا�ص بهدف 

امل�ضح, بحيث يت�ضمن مفردات حمددة وخا�ضة ويتبع ت�ضل�ضاًل خا�ضًا كما ال يتم تقييد طول 

هذا اال�ضتبيان باعتبارات اأخرى. هذا ويتم تركيز تدريب االأ�ضخا�ص الذين يجرون املقابالت, 

بالكامل على العمل اجلربي ما ي�ضمح باحل�ضول على بيانات ذات نوعية اأعلى. وجتدر اال�ضارة 

تقدمي  فعالية, من دون  اال�ضتقراء االأكرث  واإجراءات  امل�ضح  تنفيذ ت�ضاميم  املمكن  اأنه من  اإىل 

تنازالت مرتبطة بحاجات برامج امل�ضح االأخرى.      

ولكن من جهة اأخرى, من املرجح اأن يكون هدف امل�ضح امل�ضتقل الذي يتناول العمل اجلربي 

اأكرث و�ضوحًا للمجيبني, االأمر الذي قد يزيد من �ضعوبة جمع البيانات املوثوقة. ونظراً لعدم 

قدرة امل�ضح امل�ضتقل ا�ضتعارة املعلومات من درا�ضات ا�ضتق�ضائية اأخرى, يتعني على هذا امل�ضح 

جمع معلومات اأكرث من امل�ضح املرتبط بغريه, بهدف احل�ضول على جمموعة االحتماالت نف�ضها 

عند حتليل البيانات. هذا ويتعني على الوكالة املنفذة تكبد كامل تكاليف م�ضح العمل اجلربي, 

وال ميكنها م�ضاطرة هذه االأعباء مع برامج اأخرى. 

اأمãلة على الدرا�شات ال�شتق�شائية امل�شتقلة

اأرمينيا )2009( وجورجيا )2008(  اأجريت يف كل من  الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية التي  اأن 

العمل  وظ��روف  بالتوظيف  ترتبط  اأ�ضئلة  دمج  مت  وقد  م�ضتقّلة.  كانت   )2009( ونيبال 

واملعي�ضة واالكراه, �ضمن اأ�ضئلة اأكرث عمومية حول العمل, ما يوؤدي اإىل احلد من املخاطر 

الناجمة عن كون اال�ضتبيان يرّكز بو�ضوح كبري على العمل اجلربي.

الدرا�شات ال�شتق�شائية املرتبطة بغريها 

بالعمل اجلربي مب�ضح  اخلا�ص  امل�ضح  ربط  يتم  قد  والعملية,  بامليزانية  ترتبط  والأ�ضباب 

يتم اإجراوؤه يف االأ�رض املعي�ضية اأو املوؤ�ض�ضات. وهناك ثالثة اأنواع اأ�ضا�ضية من الروابط التي 
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ميكن اللجوء اإليها: الربط يف مرحلة االإدراج, والربط يف مرحلة املعاينة, والربط يف مرحلة 

. هذا وقد يتم ربط م�ضح العمل اجلربي مب�ضح اأ�ضا�ضي على م�ضتوى عّدة 
32

اإجراء املقابالت

مراحل.  

الربط يف مرحلة اإعداد الل�ائح

العينات امل�ضاحية املختارة من  اإىل  ترتكز معظم امل�ضوح االأ�رضية وبع�ص م�ضوح املوؤ�ض�ضات 

اأحدث تعداد لل�ضكان اأو املوؤ�ض�ضات. وبغية اأخذ التغريات التي طراأت منذ التعداد االأخري باالعتبار, 

اأو املوؤ�ض�ضات التي  اإدراج العينات امل�ضاحية املختارة جمدداً لتحديد كّل االأ�رض املعي�ضية  يتم 

تت�ضمنها يف الفرتة الزمنية للم�ضح اجلديد. وغالبًا ما تكون عملية االدراج هذه مكلفة, بالتايل 

فاإن ربط م�ضح العمل اجلربي بها ُيعترب فعااًل من حيث الكلفة. 

املعي�ضية  االأ���رض  لتحديد  فرز  اأداة  ي�ضكل  اأن  االدراج  مرحلة  م�ضتوى  على  الربط  �ضاأن  ومن 

واملوؤ�ض�ضات التي من املحتمل اأن ت�ضم عمااًل يزاولون العمل اجلربي. وهذا يعني اإدراج �ضوؤال 

اأو �ضوؤالني يف منوذج االدراج ي�ضمحان بتحديد مثل هذه االأ�رض املعي�ضية/املوؤ�ض�ضات. وينبغي 

اختيار اأ�ضئلة فرز بحيث يكون خطوؤها باالإدماج ولي�ص باال�ضتبعاد.  

عمليات  اختيار  بتاأجيل  ي�ضمح  اأنه  هو  االدراج,  مرحلة  م�ضتوى  على  الربط  منافع  بني  ومن 

امل�ضح اإىل مراحل الحقة. فعلى �ضبيل املثال, قد يتم اأخذ العينات للوحدات النهائية اخلا�ضة 

مب�ضح العمل اجلربي ب�ضكٍل م�ضتقل ومنف�ضل عن اأخذ العينات اخلا�ضة بامل�ضح االأ�ضا�ضي, بداًل 

من اختيار وحدات املعاينة النهائية لكال امل�ضحني. 

يف  االدراج  عملية  على  املفرو�ص  العبء  من  يزيد  الربط  فاإن  الق�ضور,  ملواطن  بالن�ضبة  اأما 

امل�ضح االأ�ضا�ضي وبخا�ضة اإن كان �ضي�ضتخدم اأي�ضًا الأغرا�ص الفرز. بالتايل قد يرتدد املدراء/

امل�ضوؤولون عن اإجراء املقابالت يف امل�ضح االأ�ضا�ضي ما يوؤّدي اإىل تهديد نوعية االإدراج وحذف 

العديد من االأ�رض املعي�ضية اأو املوؤ�ض�ضات التي ت�ضهد العمل اجلربي. اإىل هذا, ال ُيعترب الربط على 

م�ضتوى مرحلة االإدراج مفيداً يف احلاالت التي ت�ضهد منط تركز جغرايف للعمل اجلربي خمتلف 

عن منط الرتكز لدى املجموعة امل�ضتهدفة يف امل�ضح االأ�ضا�ضي. 

م�ضح  على  مثااًل  �ضكاين,  تعداد  مع  باال�ضرتاك  اإج��راوؤه  يتم  الذي  االأ�رضي  امل�ضح  وي�ضكل 

العمل اجلربي الذي مت ربطه مب�ضح اآخر على م�ضتوى مرحلة االإدراج. فخالل عملية اإدراج 

االأ�رض املعي�ضية يف اإطار التعداد ال�ضكاين, ميكن حتديد االأ�رض التي ت�ضم مهاجرين عائدين 

ال�ضتخدامها الحقًا يف اأخذ العينات واإجراء املقابالت يف اإطار م�ضح العمل اجلربي. 

والنوع الرابع من الربط هو تقا�ضم عينة م�ضاحية م�ضرتكة مع م�ضح اآخر, ولكن مع اإدراج منف�ضل لكل من   32

امل�ضحني. و�ضيكون حجم توفري التكاليف اأقل من حجم التوفري املحقق عندما يتم الربط يف مرحلة االإدراج.  
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الربط يف مرحلة اأخذ العينات

هذا وميكن ربط م�ضح العمل اجلربي بعملية اختيار العينات اخلا�ضة مب�ضح موجود. وميكن لهذا 

الربط اأن يتم على م�ضتويات خمتلفة من عملية اختيار العينات. فمن جهة اأوىل قد تكون عينة 

م�ضح العمل اجلربي مطابقة متامًا لعينة امل�ضح االأ�ضا�ضي, ومن جهة معاك�ضة قد يتم ا�ضتخراج 

املوؤ�ض�ضات  اأو  املعي�ضية  االأ�رض  اإطار عينات  اإىل  باال�ضتناد  العمل اجلربي  عينة م�ضتقلة مل�ضح 

النهائية  العينات  اأن  التاأكد من  االأ�ضا�ضي, مع  االإدراج من امل�ضح  الذي مت حتديده يف مرحلة 

ال متلك اأي نقاط م�ضرتكة على الرغم من اأن امل�ضحني ميلكان نف�ص عينة تعداد املناطق. ويف 

هذه احلالة, ميكن انتقاء االأ�رض اأو املوؤ�ض�ضات التي ت�ضم عمااًل يعانون العمل اجلربي مبعدالت 

اأن عدداً كافيًا منها م�ضمول يف عينة م�ضح العمل اجلربي.  اأعلى من القوائم, بغية التاأكد من 

هذا وميكن اعتماد اأنواع اأخرى من الربط كاأخذ العينات الفرعية من عينة امل�ضح االأ�ضا�ضي اأو 

تعزيزها باأرقام اإ�ضافية عرب ا�ضتخدام ت�ضميم العينة نف�ضه اأو ت�ضميم خمتلف. 

 ومن �ضاأن ا�ضتخدام عينة م�ضرتكة لكال امل�ضحني يف املرحلة االأخرية من عملية االنتقاء, اأن 

ي�ضاهم يف احلد من تكاليف وتعقيد عمليات م�ضح العمل اجلربي. اأما العيب الذي ي�ضوب هذه 

اأقل ن�ضبيًا من االأ�رض اأو املوؤ�ض�ضات التي ت�ضمل  العملية فيتمثل باحتمال اأن ت�ضم العينة عدداً 

عمااًل يعانون العمل اجلربي. 

اخلا�ضة  املعاينة  عملية  اأ�ضبحت  كلما  امل�ضرتك  العينة  ت�ضميم  عن  ابتعدنا  كّلما  عام  ب�ضكٍل 

مب�ضح العمل اجلربي اأكرث كلفة واأكرث تعقيداً. وال ينتج التعقيد فقط عن عملية اختيار العينات 

ولكن عن ح�ضابات اأوزان اال�ضتقراء اأي�ضًا يف مرحلة التقدير. ومن جهة اأخرى, من �ضاأن الربط 

على م�ضتوى مرحلة املعاينة با�ضتخدام ت�ضاميم خمتلفة ولكن منا�ضبة للعينات )كما �ضن�رضح 

ن وب�ضكٍل كبري فعالية ت�ضميم العينة ويقّل�ص هام�ص 
ّ
الحقًا يف هذه املبادئ التوجيهية( اأن يح�ض

اخلطاأ اخلا�ص بالتقديرات النهائية. 

 ,)9002( اأرمينيا  اأجري يف  الذي  العائدين  باملهاجرين  اخلا�ص  االأ�رضي  امل�ضح  وي�ضكل 

مثااًل على م�ضح العمل اجلربي املرتبط مب�ضح اآخر يف مرحلة املعاينة, حيث مت تعزيز عينة 

امل�ضح االأ�رضي العام بعنا�رض اإ�ضافية م�ضتخل�ضة عرب معاينة الكرة الثلجية.  

الربط يف مرحلة املقابلة

الربط يف مرحلة املقابلة �ضكل وحدة عمل جربي م�ضتقلة ترتبط با�ضتبيان امل�ضح  وقد ياأخذ 

االأ�ضا�ضي, اأو اإدراج جمموعة من االأ�ضئلة امل�ضممة ب�ضكل خا�ص �ضمن اال�ضتبيان االأ�ضا�ضي.

العمل اجلربي �ضمن �ضكوك  اأ�ضئلة  اأنه ي�ضمح بدمج  الربط, هو  النوع من  اإيجابيات هذا  ومن 

اأن البيانات االأ�ضا�ضية اخلا�ضة باالأ�رض  اأقل ح�ضا�ضية, كما  امل�ضح االأ�ضا�ضي ما يجعل امل�ضاألة 

اأو املوؤ�ض�ضات تكون عادًة قد �ضبق وُجمعت خالل امل�ضح االأ�ضا�ضي ما ي�ضاهم يف احلد من تكلفة 

با�ضتخدام  املرحلة  هذه  يف  الربط  ي�ضمح  ذلك  اإىل  باالإ�ضافة  اجلربي,  بالعمل  اخلا�ص  اجلزء 
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اإىل  الذي يوؤدي  االأمر  العمل اجلربي  اأ�ضا�ضية مل�ضح  االأ�ضا�ضي كمتغريات  بع�ص بيانات امل�ضح 

اإجراء حتليل اأكرث �ضمواًل لبيانات العمل اجلربي.

اإال اأن لهذا النوع من الربط اأوجه �ضلبية اأي�ضًا, ومنها اأن م�ضغلي امل�ضح االأ�ضا�ضي خا�ضًة الذين 

اأو االأ�ضئلة اال�ضافية  ُيجرون املقابالت, قد ال يعلقون اأهمية كربى على وحدة العمل اجلربي 

وال يركزون مبا فيه الكفاية على اإجابات املجيبني. ومن ال�ضلبيات املحتملة لهذا الربط اأي�ضًا, 

االأ�ضا�ضي  امل�ضح  االإجابات يف  �ضلبًا على معدالت  توؤثر  قد  العمل اجلربي  اأن ح�ضا�ضية م�ضاألة 

وبالتايل على نوعية البيانات ونتائجها.

وي�ضكل امل�ضح الذي اأجري يف مولدوفا عام 2008 مثااًل على امل�ضح املرتبط مب�ضح اآخر 

على م�ضتوى املقابالت, حيث متت اإ�ضافة وحدة خا�ضة بهجرة العمل ت�ضمل ظروف العمل 

يف اخلارج, �ضمن م�ضح القوى العاملة الوطني. وتقدم النيجر )2008 ا�ضتبيان م�ضح عمل 

االأطفال. وقد برهن امل�ضحان عن جدوى ومنافع هذه الطريقة. 

ت�صميم العينة  3.5

يهدف هذا الق�ضم اإىل ا�ضتعرا�ص اخل�ضائ�ص االأ�ضا�ضية لنظرية املعاينة يف حاالت املجتمعات 

االإح�ضائية النادرة وامل�ضترتة واإىل درا�ضة جمموعة من ت�ضاميم العينات التي قد تكون منا�ضبة 

لتقدير عدد الكبار واالأطفال الذين يعانون من العمل اجلربي يف بلد معني. يف كل من احلاالت, 

يتم و�ضف ت�ضميم العينة واأبرز مزاياها وعيوبها. كما تتم مناق�ضة اأهميتها يف تقدير العمل 

اإىل قائمة  اأو للتو�ضل  اأي حماولة للقيام مبراجعة �ضاملة لنظرية املعاينة  اجلربي. ومل تبذل 

 
�ضاملة من الت�ضاميم التي ميكن ا�ضتخدامها يف قيا�ص العمل اجلربي33.

1.3.5 اإطار املعاينة

تق�ضي املعاينة باختيار عدد من الوحدات من جمتمع اإح�ضائي ليتم و�ضعها حتت املراقبة, 

تت�ضمن  االإح�ضائي.  املجتمع  كل  حول  تقارير  اإىل  والتو�ضل  املعاينة  نتائج  ا�ضتقراء  بهدف 

الر�ضم البياين التايل  هذه العملية الكاملة ثالث مراحل: املعاينة واملراقبة والتقدير34. وُيظهر 

اخل�ضائ�ص االأو�ضع لنظرية املعاينة.

للمزيد عن نظرية املعاينة يف اإطار امل�ضوح التي ت�ضمل اأ�رضاً وموؤ�ض�ضات وطنية, راجع فيجاي فريما: طرق   33

 Ïاملعاينة: دليل التدريب )طوكيو, املعهد االإح�ضائي الآ�ضيا واملحيط الهادئ, الن�ضخة املنقحة, 2002(؛ و�ضيك�ض

لند�ضرتوم وكارل اإريك �رضندال: التقدير يف ظل عدم اال�ضتجابة واإطار العيوب )اأوريربو, اإح�ضائيات ال�ضويد, 2001(. 

ملناق�ضة عامة حول معاينة املجتمعات االإح�ضائية امل�ضترتة, راجع ليزيل كي�ص: “ت�ضنيف املجتمعات االإح�ضائية 

امل�ضترتة”, يف وقائع الق�ضم اخلا�ص بطرق البحوث امل�ضحية )اجلمعية االإح�ضائية االأمريكية, 1988(.

من حيث املبداأ, هناك اأي�ضًا مرحلة التقييم حيث يتم تقييم التقديرات النهائية للتاأكد من دقتها جلهة وجود   34

اأخطاء يف املعاينة اأو غريها.
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مرحلة املعاينة

بالعينة.  االإح�ضائي  املجتمع  وتربط  البياين  الر�ضم  اليمنى من  اجلهة  املعاينة يف  َتظهر مرحلة 

يكون للمجتمع االإح�ضائي, عادًة, عدد حمدود من العنا�رض ويتم متثيله عمليًا باإطار للمعاينة.

ويغطي اإطار املعاينة العايل اجلودة كل وحدات املجتمع االإح�ضائي, من دون ازدواجية ومع 

من  وحدة  كل  حتظى  اأن  ويجب  العينة.  يف  املختارة  الوحدات  اإىل  للو�ضول  كافية  معلومات 

العينة على  اختيار  العينة. يف حال مت  اختيارها �ضمن  االإح�ضائي بفر�ضة  وحدات املجتمع 

اأ�ضا�ص اأن يكون لكل وحدة معاينة احتمال اختيار معروف وغري �ضفري, ُتعرف العملية بعملية 

املعاينة االحتمالية وُتعترب العينة عينة احتمالية35.

مرحلة املراقبة

بعد اختيار العينة, يتم تدوين مالحظات عن كل من الوحدات وت�ضجيل النتائج وفق اإجراءات 

حمددة م�ضبقًا. وت�ضتند مرحلة املراقبة, ب�ضكل عام, اإىل ا�ضتبيان امل�ضح والدليل امل�ضاحب له 

الذي ي�رضح املفاهيم والتعاريف ويت�ضمن تعليمات حول تعبئة اال�ضتبيان.

قد حتدث اأخطاء اأثناء عملية املراقبة ب�ضبب عوامل مثل عدم اال�ضتجابة لوحدات العينة. وقد 

تعزى اأخطاء القيا�ص اأي�ضًا اإىل امُلقاِبل اأو امُلجيب اأو اإىل اأداة القيا�ص اأو عوامل اأخرى تدخل يف 

هذه العملية.

من  لي�ص  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر  اأي�ضًا.  ع�ضوائية  ولدتها  التي  العملية  كانت  اإذا  ع�ضوائية  العينة  تكون   35

ال�رضوري اأن تكون العينة الع�ضوائية »متثيلية«. تعني التمثيلية عمومًا اأنه يتم االإبقاء على بع�ص �رضائح املجتمع 

االإح�ضائي يف العينة, ولكن كي تعترب العينة ع�ضوائية, يكفي اأن تكون احتماالت اختيار كل وحدة معروفة وغري 

�ضفرية. كما لي�ص من ال�رضوري اأن تكون االحتماالت مت�ضاوية. لكن اإن كانت كل احتماالت االختيار مت�ضاوية, 

من املحتمل اأي�ضًا اأن تكون العينة الع�ضوائية »متثيلية« باملعنى املذكور اأعاله.

اأخذ العينات الحتمالية

ويتم اختيار الوحدات وفقًا 

الحتماالت لي�ص بال�رضورة 

ان تكون كلها على قدم 

امل�ضاواة, ولكن كلها اإيجابية 

مع القيم املعروفة.

عينة لل�شكان

وت�ضتمد اأوزان اال�ضتقراء 

من نظام اأخذ العينات. 

فوزن كل وحدة ي�ضاوي 

معكو�ص احتمال 

االختيار لها.

عدد ال�شكان

عينة

املراقبة

التقدير املعاينة
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مرحلة التقدير

ُت�ضتخدم نتائج العينة الحت�ضاب تقديرات املعايري املهمة, يف ما يتعلق  بعد عملية املراقبة, 

باملجتمع االإح�ضائي االأ�ضلي الذي مت اختيار العينة منه.

واأبرز ما ميّيز العينات االحتمالية هو اأن اأوزان ا�ضتقراء العينات ميكن اأن ُت�ضتنتج, ب�ضكل عام 

 
 
ومبا�رضًة, من احتماالت االختيار. وي�ضاوي وزن كل وحدة مقلوب احتمال اختيارها.36

عمليًا, وب�ضبب االأخطاء التي حتدث يف املراحل املبكرة من عملية امل�ضح, ينبغي تعديل اأوزان 

اال�ضتقراء االأ�ضا�ضية. ويجري ذلك عادًة على مرحلتني: تق�ضي املرحلة االأوىل باحت�ضاب وحدات 

العينة التي مل ت�ضتجب خالل مرحلة املراقبة, فيما تق�ضي الثانية باإجراء “معايرة” ل�ضمان 

العالية,  ال�ضادرة عن م�ضادر خارجية معروفة بجودتها  النتائج  امل�ضح مع  ات�ضاق تقديرات 

مثل الكثافة ال�ضكانية يف بلد ما37 .

معاينة جمتمعات اإح�شائية نادرة

وفقًا للتقديرات العاملية االأخرية ال�ضادرة عن منظمة العمل الدولية, يبلغ عدد �ضحايا العمل 

العامل يعانون  األف يف  اأ�ضل  اأ�ضخا�ص من  اأن ثالثة  اجلربي 20.9 مليون �ضخ�ص38, ما يعني 

النادر,  االإح�ضائي  اأن تكون معاينة هذا املجتمع  العمل اجلربي. ميكن  اأ�ضكال  اأحد  اليوم من 

يف اإطار معاينة ملجتمع اإح�ضائي عام, �ضعبة للغاية نظراً لعدم وجود اتفاق على ما يعنيه 

يكون حجم  فقد  تتجاوز 1/100,  ال  التي  الن�ضب  م�ضتوى  على  اأما  حتديداً.  “نادر”  م�ضطلح 

النادر,  االإح�ضائي  الدقة, عند تقدير حجم املجتمع  لتوفري درجة معقولة من  الالزمة  العينة 

كبرياً جداً. ف�ضاًل عن ذلك, ترتاجع درجة دقة التقديرات ب�رضعة مع تق�ضيم املجتمع االإح�ضائي 

النادر اإىل فئات )رجال, ن�ضاء؛ فئات عمرية, اإلخ.(.

مت  التي  الطرق  لهذه  و�ضف  اأدناه  النادر.  االإح�ضائي  املجتمع  ملعاينة  وفعالة  عديدة  طرق  توجد 

ت�ضميمها كلها بهدف اختيار العينات يف اإطار معاينة ي�ضهد تركزاً للمجتمع االإح�ضائي النادر, مع 

االإبقاء على �رضط اأ�ضا�ضي, اأال وهو اأن يكون احتمال اختيار كل وحدة معاينة معروفًا وغري �ضفري. 

معاينة جمتمعات اإح�شائية “م�شترتة”

ميكن اإ�ضافة �ضعوبة اأخرى اإىل عملية معاينة املجتمعات االإح�ضائية امل�ضترتة, وهي مرتبطة 

بالطبيعة ال�رضية للعمل الق�رضي. ال يوؤثر ذلك على مرحلة املراقبة من عملية امل�ضح فح�ضب, 

متلك املعاينة االحتمالية ميزة اأخرى, وهي اأن العينة توفر معلومات كافية الحت�ضاب اأخطاء املعاينة يف   36

تقديرات املجتمعات االإح�ضائية.

اإريك �ضارندال وجان كلود ديفيل: »مقدرات املعايرة يف معاينة امل�ضوح« يف جملة اجلمعية  راجع كارل   37

االإح�ضائية االأمريكية, حزيران/يونيو 1992.

النتائج  من:  الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�ضادر  الق�رضي  للعمل  العاملي  التقدير  الدولية:  العمل  منظمة   38

واملنهجية, جنيف, 2012.
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عرب حاالت عدم اال�ضتجابة اأو �ضوء اإعداد التقارير, ولكن يوؤثر اأي�ضًا على مرحلة املعاينة مبا 

اأن بع�ص الوحدات قد ال تظهر يف اإطار املعاينة ويكون, بالتايل, احتمال اختيارها �ضفر. لذلك, 

ينبغي مناق�ضة هذه ال�ضعوبة خالل مرحلة االإعداد, بحيث يتم اتخاذ القرار ب�ضاأن نطاق امل�ضح 

ونوعه يف ظل اإدراك كامل لهذه امل�ضاألة.

ال ميكن القيام بالكثري ملعاجلة هذا اجلانب من العمل اجلربي يف مرحلة املعاينة, ولكن ميكن 

اتخاذ اإجراءات ت�ضحيحية تق�ضي بتطبيق اأوزان معايرة منا�ضبة خالل مرحلة تقدير.

خطط املعاينة  2.3.5

التق�ضيم الطبقي واملعاينة املفرطة

“طبقات”  ُت�ضمى  يق�ضي التق�ضيم الطبقي بتق�ضيم وحدات املجتمع االإح�ضائي اإىل جمموعات 

واختيار عينة, ب�ضكل م�ضتقل, داخل كل طبقة منها. ميكن اأخذ عينات من بع�ص الطبقات تتمتع 

باحتمال اختيار اأكرب )املعاينة املفرطة( واأخرى مع احتمال اختيار اأدنى )احلد من املعاينة(.

ويعني ذلك, يف اإطار امل�ضوح اخلا�ضة بالعمل اجلربي, تق�ضيم االأ�رض اأو املوؤ�ض�ضات اإىل مناطق 

جغرافية اأو قطاعات, وفق الرتكز املتوقع للعمال الذين يعانون من العمل اجلربي, ثم تطبيق 

املعاينة املفرطة على تلك املناطق اأو القطاعات التي ت�ضهد تركزاً اأكرب للعمل الق�رضي واحلد من 

املعاينة يف تلك التي ت�ضهد تركزاً اأقل.

اجلربي  العمل  �ضحايا  لعينة  الفعلي  احلجم  زيادة  يف  الطريقة  هذه  ت�ضاهم  اأن  املمكن  من 

وبالتايل, التقليل من االأخطاء خالل املعاينة يف التقديرات النهائية. كما حتد من تكلفة م�ضح 

العمل اجلربي لكل وحدة معاينة. اإال اأن عملية معاجلة البيانات, يف اإطار هذه الطريقة, ُتعترب 

اأكرث تعقيداً الأنها ت�ضتدعي اأوزان ا�ضتقراء خمتلفة للطبقات املختلفة.

يعتمد جناح هذه املقاربة على توافر املعلومات يف اإطار املعاينة )من امل�ضوح ال�ضابقة مثاًل( وعلى 

القدرة على ت�ضكيل الطبقات قبل اختيار العينة. وتعترب هذه املقاربة, يف املبداأ, منا�ضبة لكل من 

اقت�ضادية  فروع  اأو  جغرافية  مناطق  يف  مرتكزاً  اجلربي  العمل  كان  حال  يف  املوؤ�ض�ضات,  م�ضوح 

معروفة, وم�ضوح االأ�رض, اإذا كانت اأماكن اإقامة العمال يف العمل اجلربي ت�ضم مناطق تركز معينة. 

فرز ال�حدات امل�ضتهدفة واملعاينة الفرعية

غالبًا ما تكون العينة امل�ضتخدمة لتقدير حجم جمتمع اإح�ضائي, اأكرب بكثري من تلك امل�ضتخدمة 

املجتمع  لفرز  تركزاً«  »اأقل  ولكن  اأكرب  م�ضح  اإىل  اللجوء  من  بد  ال  بالتايل,  هيكليته.  لتقدير 

االإح�ضائي امل�ضتهدف, ومن ثم اإجراء م�ضح اأ�ضغر ولكن اأكرث تركزاً على عينة فرعية منه لقيا�ص 

تكوينها وخ�ضائ�ضها.



63

عمليًا, ميكن, يف اإطار م�ضح العمل اجلربي الذي ي�ضمل اأ�رضاً, اإجراء م�ضح اأو�ضع كجزء من عملية 

االإدراج. وي�ضمل االإدراج جميع االأ�رض التي تعي�ص يف مناطق العينة املختارة للدرا�ضة, وبالتايل 

ميكن اأن يكون مبثابة م�ضح كبري اأو تعداد ملناطق العينة.

يف اإطار هذه املقاربة, يتم ا�ضتنتاج اأوزان اال�ضتقراء لتقدير حجم املجتمع االإح�ضائي ل�ضحايا 

العمل اجلربي من احتماالت اختيار مناطق العينة فقط. وبغية تقدير خ�ضائ�ص العمل اجلربي, 

يتم احل�ضول على االأوزان من خالل مقلوب احتماالت عينة املنطقة واحتماالت العينة الفرعية 

ثابتة  االحتمالني  نتيجة هذين  تكون  الفرعية بحيث  املعاينة  م�ضح  ت�ضميم  الالحقة. وميكن 

وي�ضبح امل�ضح موزون ذاتيًا.

تعترب هذه املقاربة فعالة خ�ضو�ضًا حيث ميكن اأن يرتكز فرز االأ�رض التي يعمل اأع�ضاوؤها يف 

االأ�ضئلة.  اأجوبة دقيقة على هذه  االأ�ضئلة وحيث ميكن توقع  اإىل عدد حمدد من  العمل اجلربي 

امل�ضح  االأ�ضئلة يف  اأ�ضيق, ميكن دمج هذه  فرز  الإجراء  اإ�ضافية  اأ�ضئلة  ويف حال توجب طرح 

االأ�ضا�ضي الالحق الذي �ضيخل�ص اإىل عامل تكييف يتم تطبيقه على تقدير العمل اجلربي الذي 

يتم احل�ضول عليه من م�ضح الفرز. ويقدم برنامج املعلومات االإح�ضائية والر�ضد ب�ضاأن عمل 

 و�ضفًا مف�ضاًل لهذه املقاربة. وميكن اأن ي�ضكل م�ضح االأ�رض واملوؤ�ض�ضات 

39
)SIMPOC( االأطفال

الذي جاء على ذكره الق�ضم ال�ضابق طريقة اأخرى لتطبيق هذه املقاربة. 

طريقة اللتقاط واإعادة اللتقاط

مت ت�ضميم طريقة االلتقاط واإعادة االلتقاط, يف االأ�ضل, لتقدير حجم جمتمع اإح�ضائي م�ضترت 

ا�ضتخدامها  يتم  ذلك احلني,  ما40. ومنذ  االأ�ضماك يف بحرية  اإطار معاينة, مثل عدد  اإىل  يفتقر 

يف جمموعة متنوعة من التطبيقات االأخرى ملعرفة, مثاًل, عدد امل�رضدين يف مدينة ما وعدد 

عاملي/عامالت اجلن�ص يف منطقة ما وعدد االأطفال املت�ضولني يف منطقة ما وعدد �ضحايا 

العمل اجلربي يف العامل41.

وتثبيت  التقاطه(  )مت  اإح�ضائي  جمتمع  من  اأولية  عينة  على  باحل�ضول  الطريقة  هذه  تق�ضي 

االإح�ضائي  املجتمع  اإعادة معاينة  ثم  املعاينة, من  اأو حتديد وحدات  اأع�ضائه  عالمات على 

)اإعادة االلتقاط( واإح�ضاء عدد الوحدات يف العينة الثانية التي مت ثبيت العالقات عليها يف 

تبقى  اأن  يجب  ككل,  االإح�ضائي  املجتمع  متثل  الثانية  العينة  كانت  حال  يف  االأوىل.  العينة 

فريما, فيجاي, املعاينة يف اإطار م�ضح عن عمل االأطفال قائم على االأ�رض, منظمة العمل الدولية, الربنامج   39

جنيف,   ,)SIMPOC( االأطفال  عمل  ب�ضاأن  والر�ضد  االإح�ضائية  املعلومات  االأطفال,   عمالة  على  للق�ضاء  الدويل 

http://www.ilo.org/ipec.  ,)2008 )مرتجم للغتني الفرن�ضية واالإ�ضبانية
 .)Caldwell, New Jersey, Blackburn Press, 2002( تقدير وفرة احليوانات واملعايري ذات ال�ضلة :G.A.F. Seber  40

P. Belser, Michaëlle de Cock and F. Mehran: احلد االأدنى لتقديرات منظمة العمل الدولية للعمل الق�رضي   41

يف العامل )جنيف, منظمة العمل الدولية, 2005(.
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ن�ضبة الوحدات التي مت تثبيت العالمات عليها هي نف�ضها كما يف العينة االأوىل. من خالل هذه 

االأ�ضكال, من خالل حا�ضل  باأب�ضط  االأ�ضلي,  االإح�ضائي  املجتمع  تقدير حجم  العالقة, ميكن 

�رضب حجم العينتني مق�ضوم على عدد الوحدات امل�ضرتكة بني العينتني. 

مت ا�ضتخدام طريقة االلتقاط واإعادة االلتقاط لتقدير عدد االأطفال املت�ضولني يف ثالث مدن 

يف مايل )2009(. وبناء على اللوائح ال�ضادرة عن املنظمات االجتماعية والدرا�ضة التجريبية 

الداعمة لها والتي �ضملت موقعني كان يتجّمع فيهما املت�ضولون يف باماكو, وهما موكتي 

و�ضيغو, مت م�ضح هذين املوقعني على مدى يومني: مت حتديد االأطفال املت�ضولني )جمموع 

»االلتقاط« هو Z(. ثم, مت م�ضح املوقعني نف�ضهما للمرة الثانية, على مدى يومني, ومت اإح�ضاء 

عدد االأطفال املت�ضولني مرة اأخرى )جمموع “اإعادة االلتقاط” هو Y(. مت حتديد االأطفال الذين 

كانوا بالفعل يف اأحد املوقعني خالل الزيارة االأوىل )جمموع “االلتقاط واإعادة االلتقاط” 

امل�ضرتك هو W(. ويعطي اجلمع بني هذه البيانات العدد االإجمايل املقدر لالأطفال املت�ضولني 

:42
يف املدن الثالث على النحو التايل

   Estimate =     
Z x Y

  

     
W

 

مع  عمليًا.  وا�ضع  نطاق  وُت�ضتخدم على  ن�ضبيًا,  التنفيذ  �ضهلة  االلتقاط  واإعادة  االلتقاط  تقنية 

ذلك, تت�ضم التقديرات الناجتة عن ذلك, عمومًا, بتباين مرتفع وتعتمد �ضحتها على الفر�ضيات 

ال�ضمنية, وال�ضيما يف ما يتعلق با�ضتقاللية العينتني. وينبغي تنفيذ هذه التقنية فقط عندما 

تربهن طرق التعداد االأخرى عدم جدواها.

معاينة ال�ضبكة

اإح�ضائي معني.  نادرة يف جمتمع  �ضمة  انت�ضار  مدى  لتقدير  ال�ضبكة  معاينة  تقنية  تطوير  مت 

وت�ضمل هذه التقنية, يف �ضكلها االأ�ضلي, اختيار عينة ع�ضوائية ب�ضيطة من االأ�رض والطلب من 

يف  اأي�ضًا  ولكن  اأ�رضهم  اأع�ضاء  بني  فقط  لي�ص  النادرة,  ال�ضمة  ر�ضد  عن  االإبالغ  امل�ضاركني 

�ضفوف اأع�ضاء االأ�رض االأخرى �ضمن �ضبكة حمددة جيداً من املعارف43.

تعترب تقديرات املجتمع االإح�ضائي النادر غري متحيزة واأكرث دقة من التقديرات امل�ضتمدة من 

درا�ضة ا�ضتق�ضائية منتظمة تعتمد حجم العينة نف�ضه. وتكمن ال�ضعوبة الرئي�ضة, يف اإطار معاينة 

عمليًا اأجرى التقدير لكل من املدن الثالث على حدة وذلك با�ضتخدام عبارة معدلة قلياًل يف باماكو,   42

وموكي و�ضيفو.

تاأخذ اأوزان اال�ضتقراء يف االعتبار اأن احتماالت اختيار االأ�ضخا�ص الذين يتمتعون ب�ضمة نادرة ويعي�ضون يف اأ�رض   43

خمتلفة )اأو حتى يف البيت نف�ضه( قد تكون خمتلفة, بح�ضب عدد معارفهم الذين هم على دراية بهذه ال�ضمة... وطرق معاينة 

 Stratified sample surveys» و «MG Sirken: «Household surveys with multiplicity ال�ضبكة مو�ضحة يف مقالني

with multiplicity » يف جملة اجلمعية االإح�ضائية االأمريكية, اآذار/مار�ص 1970 واآذار/مار�ص 1972 على التوايل. 
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ال�ضبكة, يف تعريف ال�ضبكة نف�ضها. يف اأب�ضط احلاالت مثل تلك التي تكون فيها ال�ضبكة عبارة عن 

“اأ�رضة”, يتعنّي حتديد املفهوم بو�ضوح, اأي اإذا كانت تت�ضمن االأجداد اأو اجلدات واأبناء العم اأو 
اأبناء وبنات االأخ اأو االأخت, الخ.

وكمثال عن معاينة ال�ضبكة يف اإطار م�ضح عن العمل اجلربي, لناأخذ عينة ع�ضوائية من االأماكن 

التي يتجمع فيها العمال املهاجرون عمومًا والتي يتم اختيارها من قائمة �ضاملة من مثل هذه 

االأماكن يف مدينة ما. وُي�ضاأل العمال املهاجرون, يف مواقع خمتارة, عن ظروف عملهم من اأجل 

حتديد ما اإذا كانوا يعانون من العمل اجلربي. ثم, ُي�ضاأل عمال العينة عن عمال اآخرين من اجلن�ضية 

نف�ضها ويف الو�ضع نف�ضه. يف هذا املثال, تكون ال�ضبكة عبارة عن “اجلن�ضية” ويجب اأن توؤدي 

احل�ضابات املنا�ضبة )مبا يف ذلك ا�ضتخدام معلومات عن وترية الزيارات اإىل مكان التجمع(, من 

حيث املبداأ, اإىل تقدير منا�ضب لعنا�رض املجتمع االإح�ضائي الذي يعانون من العمل اجلربي.

عينة الكرة الثلجية

تعتمد تقنية عينة كرة الثلج, مثل تقنية معاينة ال�ضبكة, على افرتا�ص اأن �ضحايا العمل اجلربي 

يف منطقة معينة, اأو يف ن�ضاط معني, من املحتمل اأن يكونوا على معرفة بعمال اآخرين يعانون 

الو�ضع نف�ضه. يبداأ اأخذ عينة كرة الثلج مع عينة اأولية من املجتمع االإح�ضائي امل�ضتهدف, مع العلم 

اأن طبيعة العينة تكون غري مادية خالل باقي عملية املعاينة. بعد �رضح نوع الوحدات املقبولة 

للمجيبني, ُيطلب من وحدات املعاينة االأولية ت�ضمية وحدات اأخرى تابعة للمجتمع االإح�ضائي 

امل�ضتهدف. وت�ضكل الوحدات اجلديدة, التي مل تكن بالفعل يف العينة, املوجة االأوىل من عينة كرة 

الثلج والتي قد يعقبها موجة ثانية وثالثة وهلم جرا )عادًة, تكون احلدود معروفة م�ضبقًا(.

كما هي احلال يف معاينة ال�ضبكة, ينبغي اأن ياأخذ احت�ضاب اأوزان اال�ضتقراء يف االعتبار عدد 

املرات التي ُتذكر فيها الوحدة؛ و�ضيكون احتمال اختيار الوحدة املعروفة من عدة وحدات 

اأخرى, �ضمن العينة, اأعلى من احتمال اختيار الوحدات املعروفة من وحدة واحدة فقط.44  

خالل اأخذ عينات كرة الثلج, من املمكن زيادة حجم العينة امل�ضتهدفة بتكلفة اإ�ضافية منخف�ضة 

ن�ضبيًا وحتديد وحدات العينة التي قد يكون من ال�ضعب العثور عليها. مع ذلك, قد تكون تقديرات 

الناجتة متحيزة اإذا مل يتم ا�ضتخدام اأوزان اال�ضتقراء ال�ضحيحة. كما تتطلب هذه الطريقة وجود 

م�ضتخدمني مدربني خ�ضي�ضًا ل�ضمان تنفيذ ت�ضميم العينة ب�ضكٍل �ضحيح.

وا�ضتند امل�ضح امليداين لالأ�رض حول املهاجرين العائدين, الذي اأجري يف اأرمينيا )2009(, على 

عينة  با�ضتخدام  االأ�رض  من  اأويل  منوذج  اختيار  ومت  الثلج.  كرة  عينات  اأخذ  من  واحدة  موجة 

لالطالع على و�ضف الأنواع خمتلفة من ت�ضاميم عينة كرة الثلج وطرق التقدير, راجع اأ. فرانك وت. �ضنيجدرز:   44

»تقدير حجم ال�ضكان امل�ضترتين عرب ا�ضتخدام عينة كرة الثلج«, يف جملة االإح�ضائيات الر�ضمية, 1994, املجلد 

10, رقم 1.

خالل اأخذ عينات كرة الثلج, من املمكن زيادة حجم العينة امل�ضتهدفة بتكلفة اإ�ضافية منخف�ضة 
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م�ضاحية طبقية, باال�ضتناد اإىل التعداد ال�ضكاين االأخري. وُطلب من جميع اأ�رض العينة, بغ�ص النظر 

اإذا كانت ت�ضم مهاجرين عائدين اأم ال, حتديد ما ي�ضل اإىل اأربع اأ�رض ت�ضم اأفراداً مهاجرين عائدين 

منف�ضلتني  عينتني  على  احل�ضول  اإىل  ذلك  اأدى  وقد  نف�ضه.  ال�ضكني  احلي  اأو  نف�ضها  القرية  يف 

للتحليل: العينة االأولية لالأ�رض ب�ضكٍل عام والثانية لالأ�رض التي ت�ضم مهاجرين عائدين45.

العينة العنق�دية التكيفية

جمتمع  وحدات  من  اأولية  احتمالية  عينة  باختيار  التكيفية  العنقودية  العينات  اأخذ  يق�ضي 

اإح�ضائي معني, واإ�ضافة, كلما مت ر�ضد ال�ضمة املطلوبة يف وحدة خمتارة, وحدات يف جوار 

الوحدة املذكورة اإىل العينة )ميكن تعريف مفهوم “اجلوار” بطرق عدة, وهو ال يعني بال�رضورة 

قرب الوحدة مبا�رضًة(46. بالتايل, يتم »تكييف« العينة مع املجتمع االإح�ضائي امل�ضتهدف, خالل 

عملية اإجراء املقابالت. 

افرتا�ص  على  معينة.  مدينة  يف  املنزليات  العامالت  لعدد  تقديراً  التو�ضيح,  �ضبيل  على  لناأخذ, 

اأن االأ�رض التي لديها عامالت منزليات مي�ضورة واأن االأ�رض املي�ضورة متيل اإىل ال�ضكن يف املنطقة 

نف�ضها, يتم اختيار عينة �ضغرية من االأ�رض. ثم, تتم زيارة كل اأ�رضة من العينة لتحديد ما اإذا كان 

لديها عاملة منزلية اأو اأكرث. اإذا كان لدى االأ�رضة عاملة منزلية, تتم زيارة االأ�رض املجاورة االأخرى, 

وهلم جرا. تتوقف هذه العملية لدى الوقوع على اأ�رضة من دون عاملة منزلية. وميكن اأن ينتج عن 

ذلك عينة كبرية ن�ضبيًا من االأ�رض التي لديها عامالت منزليات, بقليل من اجلهد ال�ضائع.

طريقة املعاينة هذه متعددة اال�ضتعماالت وميكن ا�ضتخدامها يف الكثري من احلاالت. والفكرة 

اأنه اإذا مت ر�ضد ال�ضمة قيد البحث يف موقع معني, ي�ضتمر اأخذ عينات يف  االأ�ضا�ضية منها هي 

جوار هذا املوقع من اأجل جمع املزيد من املعلومات. كما يف طريقة اأخذ عينات كرة الثلج, يزيد 

اأخذ العينات العنقودية التكيفية من احلجم الفعلي للعينة, وبالتايل يتم التو�ضل اإىل تقديرات 

اأكرث دقة من التقديرات التي قد تنتج عن ت�ضميم تقليدي لعينة من احلجم نف�ضه. باالإ�ضافة اإىل 

اأن موقع املجتمع االإح�ضائي امل�ضتهدف و�ضكله يكونان غري معروفني عادًة  اإىل  ذلك, ونظراً 

قبل امل�ضح, ي�ضاعد اأخذ العينات العنقودية التكيفية يف بنائهما, وميكن ا�ضتخدام هذه الطريقة 

يف احلاالت التي قد يتعّذر فيها تق�ضيم املجتمع االإح�ضائي اإىل طبقات.

ومن بني �ضيئات العينات العنقودية التكيفية هي �ضعوبة حتديد ومراقبة اإجمايل حجم عينة 

امل�ضح, وبالتايل تكاليفها. ف�ضاًل عن ذلك, ال يتم ا�ضتخدام كل املعلومات عن وحدات العينة. 

التي لي�ص لديها عامالت منزليات على  االأ�رض  ا�ضتخدام املعلومات عن  اأعاله, يتم  يف املثال 

ميكن معايرة اأوزان اال�ضتقراء للم�ضح العام مع تقدير عدد املهاجرين العائدين الذي مت احل�ضول عليه يف   45

امل�ضح الثاين من اأجل �ضمان االت�ضاق بني النتائج.  

 .)1996 ,Wiley-Interscience ,راجع �ضتيفن توم�ضون: املعاينة التكيفية )نيويورك  46
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هام�ص املجموعات فقط يف حال كانت جزءاً من العينة االأولية. ومن بني القيود االأخرى, التي 

تفر�ضها هذه الطريقة وطريقة معاينة ال�ضبكة وعينة كرة الثلج, هي التعقيد الن�ضبي الحت�ضاب 

اأوزان اال�ضتقراء وتنظيم عملية امل�ضح وتنفيذها.

اأخذ العينات غري املبا�رشة

حاالت  التكيفية  العنقودية  والعينات  الثلج  كرة  عينات  واأخذ  ال�ضبكة  معاينة  اعتبار  ميكن 

خا�ضة يف االإطار االأو�ضع الأخذ العينات غري املبا�رضة. فاأخذ العينات غري املبا�رضة ميّيز بني 

جمتمعني اإح�ضائيني: املجتمع االإح�ضائي )A( الذي يكون له اإطار معاينة والذي ميكن اختيار 

الذي ال يكون لديه   )B( وحدات املعاينة منه ب�ضكل مبا�رض؛ واملجتمع االإح�ضائي امل�ضتهدف 

اإطار معاينة ولكن ميكن اختيار وحدات املعاينة منه بطريقة غري مبا�رضة, ب�ضكل جمموعات, 

.)A( من خالل عالقته باملجتمع االإح�ضائي

يظهر الر�ضم البياين التايل اإطار اأخذ العينات غري املبا�رضة.

dcbaLink

00011

00102

01003

01104

00005

10006

00007

a

b

c

d

(A) (B)

2

3

1

العينات غري املبا�رشة

يف هذا املثال الب�ضيط, يكون للمجتمع االإح�ضائي )A( اأربع وحدات: اأ, ب, ج, د. ويكون للمجتمع 

 1 املجموعة  جمموعات:  ثالث  يف  مرتبة   7 اإىل   1 من  وح��دات  �ضبع  امل�ضتهدف  االإح�ضائي 

واملجموعة 2 واملجموعة 3. 

عرب   )B( االإح�ضائي  املجتمع  يف  بالوحدات  مرتبطة   )A( االإح�ضائي  املجتمع  يف  الوحدات 

اأي�ضًا  الروابط الظاهرة من خالل اخلطوط التي ت�ضل الوحدات يف كل من املجتمعني. ميكن 
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اأعمدة تتنا�ضب  اأربعة  التي تت�ضمن  اليمني,  الروابط يف مفاتيح امل�ضفوفة على جهة  و�ضف 

 .)B( االإح�ضائي  املجتمع  وحجم  تتنا�ضب  �ضفوف  و�ضبعة   )A( االإح�ضائي  املجتمع  وحجم 

حتتوي كل خانة على قيمة 0 اإذا مل يكن لدى الوحدة االأوىل روابط و1 اإذا كان للوحدة املقابلة 

رابط. بالتايل, على �ضبيل املثال, ت�ضري اخلانة 1 يف اأعلى الزاوية الي�رضى من امل�ضفوفة اإىل 

 .)B( على ارتباط بالوحدة 1 من املجتمع االإح�ضائي )A( اأن الوحدة من املجتمع االإح�ضائي

اأن املجتمع االإح�ضائي )A( ي�ضري اإىل عدد االأ�رض من بلد  الإي�ضاح هذا املثال اأكرث, لنفرت�ص 

ما واملجتمع االإح�ضائي )B( ي�ضري اإىل املهاجرين العائدين, واأن املجموعات ت�ضري اإىل االأ�رض 

العمل  الذين كانوا يعملون يف  العائدين  اإىل املهاجرين  ُي�ضار  التي ت�ضم مهاجرين عائدين. 

اجلربي بنقاط �ضفراء وغريهم بنقاط �ضوداء. بالتايل, ي�ضاوي حجم �ضحايا العمل اجلربي يف 

هذا البلد االفرتا�ضي 5.

 –  )A( اأ�رضتني مت اختيارهما من املجتمع االإح�ضائي لناأخذ االآن عينة ع�ضوائية ب�ضيطة من 

على �ضبيل املثال, االأ�رضتان “ب” و”ج” يف املربع اإىل ي�ضار الر�ضم البياين. يتم اإجراء مقابلة 

املجموعة 1 و4  اأفرادها: 2 يف  العائدين من بني  املهاجرين  وحتدد  “ب”  االأ�رضة  مع عينة 

و4   3 العائدين:  املهاجرين  اأي�ضًا  “ج”  االأ�رضة  وحتدد  اأ�رضتها(.  تكون  )قد   2 املجموعة  يف 

يف املجموعة 2 )قد تكون اأ�رضتها(. يف عملية اأخذ العينات غري املبا�رضة, يتم ت�ضمني جميع 

الوحدات يف املجموعات املحددة من املجتمع االإح�ضائي )B( يف العينة. وهكذا, يف هذا املثال, 

توؤدي العينة االأولية من االأ�رضتني يف املجتمع االإح�ضائي )A( اإىل عينة من خم�ضة مهاجرين 

عائدين يف املجتمع االإح�ضائي )B(, كما هو مبني يف املربع االأو�ضط.

اإذا كانوا  ثم يتم اإجراء مقابالت مع املهاجرين العائدين املنتمني اإىل العينة ويتم حتديد ما 

يعانون من العمل اجلربي يف بلدان املق�ضد. ويف هذا املثال, حتتوي العينة على اأربعة اأ�ضخا�ص 

يتم اعتبارهم �ضحايا العمل اجلربي.

املهاجرين  �ضفوف  يف  اجل��ربي  العمل  يف  العمال  عدد  الإجمايل  تقدير  على  احل�ضول  يتم 

التقا�ضم  طريقة  اأ�ضا�ص  على  احت�ضابها  يتم  التي  اال�ضتقراء  اأوزان  تطبيق  خالل  من  العائدين 

املعمم لالأوزان, كما يلي:

حيث ت�ضري i اإىل كل وحدة يف املجموعة نف�ضها )بالتايل, جلميع الوحدات يف املجموعة نف�ضها 

امل�ضتخرجة  االأولية  العينة  حجم  هو   nو  )A( االإح�ضائي  املجتمع  حجم  هو   N ,)ذاته الوزن 

 )B( من املجتمع االإح�ضائي i يدل على الرابط بني الوحدة 
 
 lijو ,)A( من املجتمع االإح�ضائي

والوحدة j من املجتمع االإح�ضائي)A( . قيمةlij  هي 1 اإذا كان هناك رابط بني i و j و0 بخالف 
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ذلك. واجلمع يف الب�ضط هو على كل الوحدات i يف املجموعة وكل الوحدات j يف العينة االأولية, 

يف حني اأن اجلمع يف املقام هو على كل الوحدات i يف املجموعة وكل الوحدات j يف املجتمع 

هنا,  املعرو�ص  املحدد  املثال  اإىل  بالن�ضبة  اأنه  من  التحقق  ميكن   .)A( االأ�ضا�ضي  االإح�ضائي 

ميكن تب�ضيط االأوزان, التي يتم احت�ضابها با�ضتخدام امل�ضفوفة اأعاله, كالتايل

 :
47

يوؤدي تطبيق هذه االأوزان على بيانات العينة اإىل التقدير التايل للعمل اجلربي

x 1 = 6 1 x 1 + 1 x 1 + 2 x 0 + 2 x 1 + 2 = تقدير العمل اجلربي

على  تطبيقه  املمكن  فمن  االإيجابيات.  من  بالكثري  املبا�رضة  غري  العينات  اأخذ  اإطار  يت�ضم 

ولكن حيث  م�ضتهدف  اإح�ضائي  العينات من جمتمع  الأخذ  اإطار  فيها  يوجد  ال  التي  احلاالت 

ال�ضبكة  معاينة  معاينة.  اإطار  اإىل  يفتقر  اأ�ضا�ضي  اإح�ضائي  جمتمع  مع  روابط  تن�ضاأ  اأن  ميكن 

واأخذ عينات كرة الثلج والعينات العنقودية التكيفية هي حاالت خا�ضة من اأخذ العينات غري 

املبا�رضة. ينطبق االإطار على ت�ضاميم املعاينة التي تت�ضمن احتماالت اختيار غري مت�ضاوية, 

اإىل  امل�ضتهدف  االإح�ضائي  تق�ضيم املجتمع  الناجتة غري متحيزة. ال يعترب  التقديرات  وتكون 

وحدات �رضطًا �ضارمًا ولكن ميكن يف كثري من االأحيان الوفاء به من خالل حتديد الوحدات 

على النحو املنا�ضب. يتطلب احل�ضول على معلومات حول العدد االإجمايل للروابط بني وحدات 

العينة يف )B( والعنا�رض يف )A( اأكرث من ذلك, ولكن ميكن احل�ضول عليها من املجيبني من 

خالل ت�ضميم اال�ضتبيان ب�ضكل متقن.

4.5  اختيار املجيبني

يعترب اختيار املجيبني الذين ي�ضملهم امل�ضح بالغ االأهمية, وله تاأثري كبري على جناح امل�ضح 

العمل  الذي يعمل يف  وال�ضخ�ص  ف�ضله. وما من قاعدة واحدة تنطبق على جميع احلاالت,  اأو 

اجلربي هو عادة من اأكرث املجيبني دراية ب�ضاأن كل امل�ضائل املتعلقة بالتوظيف وظروف العمل 

على  عالوة  اإليه.  الو�ضول  ي�ضعب  من  اأكرث  عينه,  الوقت  يف  ولكنه  العمل,  واالإكراه/عقوبات 

ف بب�ضاطة �ضحايا العمل اجلربي عن اأنف�ضهم على اأنهم كذلك, الأن 
ّ
ذلك, من غري املمكن اأن يعر

مفهوم العمل اجلربي معقد جداً اأ�ضا�ضًا. حتى يف البلدان التي �ضهدت حمالت لن�رض الوعي ب�ضاأن 

ميكن االطالع على تفا�ضيل عن طريقة التقدير يف االإعدادات العامة واحت�ضاب تباين املعاينة يف بيار ال   47

Sondage indirect: Méthode généralisée du partage des poids  :فاليه: امل�ضح غري املبا�رض

)باري�ص, اإيليب�ص, 2002( ويف بيار ال فاليه وجان كلود دوقيل:

 Indirect sampling: The foundations of the generalized weight share method 
يف منهجية الدرا�ضة اال�ضتق�ضائية )اإح�ضائيات كندا(, كانون االول/دي�ضمرب 2006. 
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هذه امل�ضاألة من خالل ا�ضتخدام م�ضطلحات معينة )مثل “العمل بال�ضخرة” يف الربازيل(, مل 

يكن من املمكن االعتماد على اختيار جميبني من خالل طرح �ضوؤال ت�ضفية عن تعريف الذات, 

حيث اأن معظم �ضحايا العمل اجلربي ال يعرفون عن اأنف�ضهم على هذا النحو.

اال�ضتق�ضائية  والدرا�ضات  الدولية  العمل  منظمة  جتربة  اأظهرت  املهاجرين,  العمال  حالة  يف 

اأ�رضهم لي�ضوا عادة على بّينة من الو�ضع احلقيقي الأقاربهم العاملني يف  اأفراد  اأن  التجريبية 

اخلارج, وبالتايل ال ميكن اأن يجيبوا ب�ضكٍل موثوق, حول ما اإذا كان هوؤالء يعانون من العمل 

اجلربي.

يف بع�ص احلاالت, ميكن العثور على املوؤ�رضات الرئي�ضة للعمل اجلربي يف حالة االأ�رضة املعي�ضية 

)يف حاالت الديون املوروثة اأو تاأمني ال�ضكن مقابل عمل جميع اأفراد االأ�رضة, الخ(. لذلك, من 

امل�ضتح�ضن اأن يتم ت�ضمني وحدة متعلقة باحلالة العامة لالأ�رضة, تتم االإجابة عليها من قبل 

رب االأ�رضة اأو غريه من االأع�ضاء املطلعني. يف احلاالت التي يكون فيها توظيف �ضخ�ص بالغ 

م�رضوطا باإلزام الزوجة و/اأو االأطفال بالعمل جمانًا مل�ضلحة �ضاحب العمل ذاته, يتعني اإجراء 

مقابالت مع جميع اأفراد االأ�رضة. وهناك اأي�ضا حاالت خا�ضة حيث ميكن ر�ضد العمل اجلربي 

لالأطفال فقط من خالل مقابلة اآبائهم/اأولياء اأمرهم, على �ضبيل املثال حيث يتم اإجبار الطفل 

على العمل ك�ضمان لدين ماأخوذ من �ضاحب العمل.

يف امل�ضوح التي ت�ضمل املوؤ�ض�ضات, ينبغي اإجراء مقابالت مع اأ�ضحاب العمل )وكذلك العمال, اإذا 

اأمكن(, وذلك لتوفري معلومات اإ�ضافية مهمة من جهة “طلب” العمل اجلربي. ومع ذلك, ال يثري 

االأمر ق�ضايا اأخالقية, ويجب توخي الكثري من احلذر لتجنب تعري�ص العمال الأي خطر اأو جعل 

تقدمي م�ضح الحق عن العمال م�ضتحياًل. واقت�ضى احلل الذي اعتمد يف بنغالدي�ص, حيث اأجريت 

مقابالت مع كل من اأ�ضحاب العمل والعمال, باإدراج اأ�ضئلة “ح�ضا�ضة” عن عمل االأطفال بني 

اأ�ضئلة اأكرث عمومية حول املوؤ�ض�ضة.

يف اأرمينيا وجورجيا ومولدافيا, اأجريت مقابالت مع اأقارب املهاجرين لتقدير مدى هجرة 

اليد العاملة, ولكن مت تقدير العمل اجلربي فقط على اأ�ضا�ص اإجابات العمال اأنف�ضهم الذين 

كانوا يعملون يف اخلارج. 

يف النيبال والنيجر حيث كان ال بد من حتديد انت�ضار العمل اجلربي يف �ضفوف كل من 

الكبار واالأطفال, اأجريت مقابالت مع كل اأفراد االأ�رض املختارة الذين هم يف �ضن العمل.
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ت�شميم ال�شتبيان

الأ�صئلة التي ينبغي اأن يت�صمنها ال�صتبيان   1.6

متعلقة  تكون  ما  وغالبًا   .
48

اال�ضتبيان ت�ضميم  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  من  العديد  هناك 

بالطول والو�ضوح واملوثوقية و�ضياغة الرتجمة اإىل اللغات املحلية ودقتها ومراعاة الفوارق 

بخا�ضة  املرتبطة  الق�ضايا  على  فقط  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتركز  وغريها.  اجلن�ضني  بني 

بقيا�ص العمل اجلربي. ولي�ص من ال�رضوري جمع االأ�ضئلة ب�ضاأن العمل اجلربي يف ق�ضم واحد 

من اال�ضتبيان بل ميكن اأن تكون منت�رضة يف اأق�ضام خمتلفة, وذلك للم�ضاعدة يف التخفيف من 

خوف املجيبني من احلديث عن ق�ضايا ح�ضا�ضة.

املتعلقة  املعلومات  االأ�ضئلة جلمع  اأوىل من  يتم ت�ضميم جمموعة  االأ�رضية,  امل�ضوح  يف حالة 

بخ�ضائ�ص االأ�رض واأفرادها:

�تكوين االأ�رضة, بح�ضب عمر اأفرادها وجن�ضهم �•
�الو�ضع القانوين وت�ضجيل املواليد من اأفراد االأ�رضة �•

�عرق اأع�ضاء االأ�رضة �•
�الو�ضول اإىل اخلدمات �•

�ملكية امل�ضكن واالأر�ص, وما اإىل ذلك من قبل اأفراد االأ�رضة �•
العائلية  )املنا�ضبات  املرجعية  الفرتة  خالل  االأ�رضة  على  اأثرت  التي  الكربى  �االأحداث  �•

وامل�ضاكل ال�ضحية واالأزمات االقت�ضادية والكوارث الطبيعية الخ.(

�الو�ضع االقت�ضادي )دخل االأ�رضة( �•
�احلماية االجتماعية )التاأمني ال�ضحي( �•

�التاريخ الوظيفي الأفراد االأ�رضة �•
�تاريخ الديون الأفراد االأ�رضة �•

�تاريخ هجرة اأفراد االأ�رضة �•
�م�ضتوى تعليم اأفراد االأ�رضة �•

جمع  منهجيات  دليل  االأطفال:  عمل  على  للق�ضاء  الدويل  الدولية/الربنامج  العمل  منظمة  راجع  للمزيد,   48

البيانات من خالل امل�ضوح )جنيف, 2004(, والكتيب الدويل ملنهجية امل�ضح, اإديث د. دي ليو, جوب جي. هوك�ص, 

دون اإي. ديلمان, �رضكة لورن�ص اأرلبوم, جمموعة تايلور وفران�ضي�ص 2008. االطالع على الف�ضول 8 )كتابة اأ�ضئلة 

فعالة(, 9 )املنطق و�ضيكولوجيا بناء اال�ضتبيانات(, و10 )اختبار اأ�ضئلة اال�ضتطالع(.

6
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�مهنة اأفراد االأ�رضة احلالية  �•

�ضيتم ا�ضتخدام االأجوبة على هذه االأ�ضئلة ملقارنة اأو�ضاع االأ�رض التي تعاين من العمل اجلربي 

االجتماعية  الو�ضع  بني  للمقارنة  ا�ضتخدامها  �ضيتم  كما  منه.  تعاين  ال  التي  تلك  اأو�ضاع  مع 

والدميوغرايف ل�ضحايا العمل اجلربي مع و�ضع العمال االآخرين.

يف م�ضوح املوؤ�ض�ضات, تتطرق املجموعة االأوىل من االأ�ضئلة اإىل:

�نوع املوؤ�ض�ضة  )فرع الن�ضاط االقت�ضادي, التنظيم القانوين, اإلخ.( �•
�موقع املوؤ�ض�ضة )املوقع اجلغرايف, املنطقة احل�رضية مقابل املنطقة الريفية, الخ.( �•

�عدد العمال )الدائمني/املو�ضميني, بح�ضب اجلن�ص وال�رضيحة العمرية, حمليني/مهاجرين( �•
�اخل�ضائ�ص االقت�ضادية )نوع ال�ضلع/اخلدمات املنتجة, الكمية, اإلخ.( �•

تكمن اخلطوة التالية يف ترجمة اأو حتويل معظم موؤ�رضات االإكراه والعقوبة ذات ال�ضلة )اأو التهديد 

بالعقوبة(   اإىل جمموعة من االأ�ضئلة املحددة. وميكن طرح �ضوؤال واحد عن كل موؤ�رض, ولكن قد يكون 

من ال�رضوري جمع الكثري من املعلومات لتقييم موؤ�رض واحد. باالإ�ضافة اإىل املعلومات عن االإكراه 

اأي�ضًا. فمن خالل قيا�ص ظروف العمل  والعقوبة, يعترب جمع البيانات حول ظروف العمل مهمًا 

وتقييمها وفق متغريات عدة )مثل �ضاعات العمل واأيام االإجازة واالأجور واملزايا االجتماعية وما 

اإىل ذلك(, من املمكن البحث عن عالقة حمتملة بني االإكراه وم�ضتوى اال�ضتغالل.

ميكن اأن ترتجم املوؤ�رضات الواردة يف الف�ضل 2 اإىل جمموعات االأ�ضئلة االأربع التالية:

االأ�ضئلة حول التوظيف االأويل والالحق )مبا يف ذلك ال�ضفر(. 1

�ا�ضتخدام اخلداع والوعود الكاذبة �•
�الدفع لو�ضطاء للح�ضول على وظائف واالأوراق الثبوتية ووثائق ال�ضفر, الخ. �•

�فر�ص العمل ك�رضط للح�ضول على ا�ضتحقاقات اأخرى )على �ضبيل املثال, يفر�ص �ضاحب  �•
االأر�ص على العامل عمل اأحد اأقاربه ك�رضط للح�ضول على اإذن لزراعة االأر�ص(

�التجنيد الق�رضي واالختطاف �•
�نوع من ترتيبات ال�ضفر )عند االقت�ضاء( �•

�اإ�رضاك طرف ثالث يف ترتيب ال�ضفر وتنفيذه �•
�تغيري الوظيفة/املهام املفرو�ضة من دون اأي اإمكانية للرف�ص �•

�العنف اأو التهديد بالعنف يف حالة رف�ص تغيري الوظيفة اأو املهام. �•

االأ�ضئلة حول ظروف العمل والتوظيف. 2

��ضاعات العمل بالن�ضبة للعمر �•
�اأيام االإجازة �•

�املهام اخلطرة وال�ضاقة �•
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�عدم وجود حماية كافية لل�ضالمة �•
�التاأخري يف دفع االأجور �•

�الراتب العيني/النقدي/كالهما �•
�الراتب باملقارنة مع احلد االأدنى لالأجور اأو متو�ضط   االأجور يف فرع الن�ضاط نف�ضه �•

�تغطية ال�ضمان االجتماعي )التاأمني ال�ضحي واملعا�ص التقاعدي, الخ( �•
�العنف الذي ميار�ضه الزمالء/العمالء. �•

االأ�ضئلة حول الظروف املعي�ضية. 3

�حرية اختيار مكان ال�ضكن �•
�فر�ص اقتطاعات من االأجر للماأكل اأو ال�ضكن اأو اأدوات العمل �•

�حرية مغادرة مكان العمل واالت�ضال بالعائلة والتحدث مع اأ�ضخا�ص خارج مكان ال�ضكن �•
�مراقبة مكان ال�ضكن �•

�جودة وكمية املواد الغذائية التي يوفرها �ضاحب العمل وحرية �رضاء الطعام من خارج  �•
مكان العمل واالأ�ضعار الن�ضبية.

االأ�ضئلة حول ا�ضتخدام االإكراه الإجبار امل�ضتخدم على العمل اأو تقييد اإمكانية مغادرته. 4

�حجب الراتب �•
�التالعب بالديون �•

�ا�ضتغالل �ضعف العامل الناجت عن حالة الهجرة غري النظامية �•
�احتفاظ �ضاحب العمل باالأوراق الثبوتية اخلا�ضة بالعامل اأو وثائق �ضفره )اأي ال متنح  �•

للعامل بناء على طلبه(

�مراقبة حتركات العمال عن كثب �•
�ا�ضتحالة مغادرة مكان العمل �•

�العنف اأو التهديد بالعنف �•
�التهديدات �ضد العامل اأو اأفراد عائلته يف حال مغادرة العمل �•

�التهديدات بتوجيه االتهام/الرتحيل. �•

يجب اأن تكون امل�ضطلحات امل�ضتخدمة, مثل “مهام خطرة” و”حماية كافية لل�ضالمة”, حمددة 

ب�ضكل اأكرث دقة, ا�ضتناداً اإىل قانون العمل الوطني اأو ال�ضياق اخلا�ص الذي تتم االإ�ضارة اإليه.

املبادئ  تقدم  ال  امل�ضتقلة,  للم�ضوح  العالية  والتكلفة  اجلربي  العمل  مو�ضوع  حل�ضا�ضية  نظراً 

التوجيهية هذه ا�ضتبيانات منوذجية كاملة. كما اأنها ال تقدم وحدات كاملة عن العمل اجلربي 

يف  املنا�ضبة  االأماكن  يف  اإدراجها  ميكن  خمتلفة  اأ�ضئلة  تقدم  بل  امل�ضوح  يف  اإدراجها  ليتم 

هذه  عن  االإجابات  بع�ص  ا�ضتخدم  فقط  يتم  امل�ضوح.  باختالف  تختلف  قد  والتي  اال�ضتبيان 

االأ�ضئلة )تلك املكتوبة باللون الربتقايل يف الق�ضم التايل( من اأجل تقييم العمل اجلربي. ويظهر 

الف�ضل 9 “ربط” االأ�ضئلة باملوؤ�رضات, بناء على حتليل البيانات.
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اأ�صئلة امل�جهة للكبار  2.6

االأ�ضئلة يف هذا الق�ضم هي مبثابة منوذج عام. وال بد من اأن يتنا�ضب اختيار العبارات وت�ضل�ضل 

االأ�ضئلة  من  العديد  ويحتمل  امل�ضتهدف.  االإح�ضائي  واملجتمع  املحلي  ال�ضياق  مع  االأ�ضئلة 

املقرتحة اإجابات متعددة.

اأ�شئلة حول ا�شتخدام اخلداع عند توظيف الكبار

العامل بو�ضع  لو عرف فيها  التي  االإكراه يف كل احلاالت  اإحدى �ضمات  اعتبار اخلداع  ميكن 

عمله احلقيقي, ملا َقِبل عر�ص العمل. وميكن التمييز بني اخلداع احلقيقي وجمرد �ضعور العامل 

بخيبة اأمل من خالل اجلمع بني �ضوؤالني, كما هو مقرتح اأدناه.

/
49

ي�ضعى ال�ضوؤال االأول اإىل تقييم م�ضتوى املعلومات التي ح�ضل عليها العامل من امل�ضتخدم

التي  املعل�مات  م�ضت�ى  كان  “ما  املثال:  �ضبيل  على  ُقطعت،  التي  وال�ع�د  العمل  �ضاحب 

ح�ضلت عليها خالل عملية الت�ظيف بالن�ضبة لكل من امل�ضائل التالية؟”.

مل ُتناق�ص مع امل�ضتخدم

اأو �ضاحب العمل

موعود بها /

متفق عليها �ضفهيًا

مذكورة

يف العقد 

غري قابل 

للتطبيق

ظروف املعي�ضة

الو�ضع القانوين

طبيعة الوظيفة

موقع الوظيفة

ا�ضم �ضاحب العمل/ 

عمله التجاري 

االأجور

حجم العمل )يف 

اليوم/االأ�ضبوع/

ال�ضهر/ ال�ضنة( 

تغطية ال�ضمان 

االجتماعي

ي�ضري م�ضطلح »امل�ضتخدم« هنا اإىل اأي طرف ثالث )و�ضيط( ي�ضاعد الطفل العامل اأو العامل الكبري, مقابل   49

ر�ضوم حمددة اأو من دون مقابل, للعثور على وظيفة اأو �ضغل وظيفه ما. يف بع�ص احلاالت, قد يكون »امل�ضتخدم« 

اأحد اأع�ضاء العائلة املبا�رضين اأو قريبًا اأو �ضديقًا اأو اأحد املعارف.
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وقد تتم �ضياغة ال�ضوؤال الثاين على النحو التايل: “باملقارنة مع املعل�مات التي ح�ضلت عليها 

�ضابقًا، هل كانت ال�ظيفة التي ا�ضتلمتها عند و�ض�لك...؟” – مع وجود م�ضفاة الإلغاء املجيبني 

الذين مل يح�ضلوا على اأية وعود اأو عقود, اأو الذين وجدوا اأّن ال�ضوؤال ال ينطبق عليهم. 

اأ�ضواأ 

بكثري

مطابقة للوعود/ اأ�ضواأ

االتفاق

خمتلفة لكن باجلودة 

نف�ضها اأو ال�ضوء نف�ضه  

اأف�ضل 

ن�ضبيًا

اأف�ضل 

بكثري

ظروف املعي�ضة

الو�ضع القانوين

طبيعة الوظيفة

موقع الوظيفة

ا�ضم �ضاحب العمل/ 

عمله التجاري

االأجور

حجم العمل )يف 

اليوم/ االأ�ضبوع/ 

ال�ضهر/ ال�ضنة(

تغطية ال�ضمان 

االجتماعي

هذا وميكن احل�ضول على املعلومات املرتبطة باخلداع عرب طرح اأ�ضئلة اأكرث مو�ضوعية, كال�ضوؤال عن 

تفا�ضيل اأدق حول ما ُوعد به العمال وما ح�ضلوا عليه بالفعل. مثاًل: »ما كانت الرواتب امل�ع�دة؟«؛ 

»وما كانت الرواتب التي ُدفعت بالفعل؟« يف هذه احلالة, يتم تقييم اخلداع خالل حتليل البيانات.

الأ�شئلة املرتبطة بالتوظيف اجلربي للكبار

من ّقرر اأنه يجب عليك العمل؟

• اأنا �ضخ�ضيًا	

• اأحد االأقرباء	

• طرف ثالث	

• �ضاحب العمل	

من اختار �ضاحب العمل؟

• اأنا وحدي اأو مع �ضاحب العمل	

• اأحد االأقرباء	

• طرف ثالث	

• �ضاحب العمل وحده	



76

هل كان لك حرية رف�ص العمل لدى �ضاحب العمل هذا؟ نعم/كال

اإن كانت الإجابة كال، ما هي املخاطر التي كنت لتتعر�ص لها يف حال رف�ضك العمل؟

• ال �ضيء, لكن فر�ص العمل نادرة 	

• كان �ضاحب العمل ليحاول منع اأ�ضحاب العمل االآخرين يف املنطقة من توظيفي	

• كان اأفراد اآخرين من عائلتي ليخ�رضوا وظائفهم	

• كانت عائلتي لتخ�رض القدرة على الو�ضول اإىل اأر�ص اأو اأ�ضول منتجة اأخرى	

• تهديدات با�ضتخدام العنف �ضّدي اأو �ضّد عائلتي	

• خماطر اأخرى, حدد...	

الأ�شئلة املرتبطة بظروف العمل لدى الكبار

وانتظام  )املبلغ  باالأجور  املرتبطة  تلك  فيها هي  النظر  يتم  التي  االأ�ضا�ضية  اال�ضتغالل  اأوجه  اإن 

الدفعات(, �ضاعات العمل )العادية, العمل لوقت اإ�ضايف(, اأيام االإجازة االأ�ضبوعية واالإجازة ال�ضنوية, 

املخاطر ال�ضحية واحلماية, االإجازة املر�ضية, تغطية ال�ضمان االجتماعي واملنافع االأخرى.

االأجور

• هل تتقا�ضى اأجراً م�ضاٍو اأو اأعلى من احلد االأدنى القانوين لالأجور )اإن كان موجوداً(؟	

•  من راتبك؟ 	
50

هل يطبق �ضاحب العمل ا�ضتقطاعات غري عادلة

•  )بالن�ضبة للمهاجرين يف الداخل اأو عرب احلدود( هل تتقا�ضى االأجر نف�ضه )اأو اأجر اأعلى( 	

باملقارنة مع العمال املحليني الذين يقومون بالعمل نف�ضه؟ 

• هل تتقا�ضى اأجرك بانتظام ويف تاريخ حمدد؟ نعم/كال.	

• اإن كانت االإجابة كال, فلما ال؟	

• ال ميلك �ضاحب العمل ما يكفي من املال ليدفع يل	

• اأو 	 اأجراً عند ا�ضتكمال مهام معينة  اأتقا�ضى  اأجراً بناًء على مدة العمل )اأي  اأتقا�ضى   ال 

اإنتاج عدد حمدد من ال�ضلع اأو كمية اأخرى حمددة من املخرجات(

• ي�ضعى �ضاحب العمل الإبقائي يف العمل اأكرث من املدة املتفق عليها	

• اأ�ضباب اأخرى, حدد...	

�ضاعات العمل 

• ما هو عدد �ضاعات عملك العادية )يوميًا/اأ�ضبوعيًا(؟	

• ما عدد �ضاعات العمل االإ�ضايف التي تقوم بها عادًة )يوميًا/اأ�ضبوعيًا(؟	

• ما عدد اأيام االإجازات التي حت�ضل عليها )اأ�ضبوعيًا/�ضهريًا/�ضنويًا(؟	

ينبغي تف�ضري مفهوم اال�ضتقطاعات »غري العادلة« �ضمن اال�ضتبيان وخالل تدريب االأ�ضخا�ص امل�ضوؤولني عن   50

اإجراء املقابالت كي ال تاأخذ اال�ضتقطاعات ال�رضيبية القانونية وتلك اخلا�ضة بال�ضمان االجتماعي باالعتبار.
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منافع احلماية االجتماعية

يف عملك, هل حت�ضل على اأي من املنافع التالية؟ 

نعم من الناحية النظرية,نعم 

لكنها ُرف�ضت عندما طالبت بها

كال

التاأمني ال�ضحي

االجازة املر�ضية املدفوعة

م�ضاهمات �ضندوق التقاعد

التعوي�ص عن احلوادث اأو االأمرا�ص 

املرتبطة بالعمل

تاأمني البطالة

الأ�شئلة املرتبطة بالإكراه والتهديد والعقوبات املمار�شة على الكبار

يف عملك، هل يجربك �ضاحب العمل على القيام باأي من الأم�ر التالية؟

بانتظام اأحيانًااأبداً

القيام مبهام لي�ضت جزءاً من عقدك اأو االتفاق ال�ضفهي

القيام مبهام خطرة من دون توفري احلماية الكافية

العمل لوقٍت اإ�ضايف من دون مقابل

العمل لوقٍت اإ�ضايف لقاء مقابل

تقدمي اخلدمات اجلن�ضية ل�ضاحب العمل اأو �رضكائه 

العمل لدى �ضاحب عمل اآخر من دون موافقتك

العمل لفرتة اأطول مما مت االتفاق عليه من اأجل احل�ضول 

على اأجرك 

ارتكاب ن�ضاطات غري �رضعية/اإجرامية

ما ن�ع الق�ة التي ي�ضتخدمها �ضاحب العمل �ضدك؟

• العنف اجل�ضدي	

• عدم دفع االأجر	

• تهديدي �ضخ�ضيًا	
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• تهديد عائلتي	

• العزل اأو احلب�ص اأو املراقبة	

• العقاب )احلرمان من الطعام, النوم, الخ.(	

• م�ضادرة االأوراق الثبوتية اأو وثائق ال�ضفر	

• التهديد باالإحالة اإىل ال�ضلطات	

• الديون غري امل�ضددة اأو التالعب باملبالغ امل�ضتحقة 	

• الغرامات/العقوبات املالية	

• غريها, حدد...	

هل با�ضتطاعتك مغادرة �ضاحب العمل؟

• نعم, يف اأي وقٍت كان, �رضط احرتام اأحكام العقد )اإ�ضعار, الخ.(	

• كال, ب�ضبب عدم وجود فر�ص عمل حمليًا	

•  كال, الأن �ضاحب العمل ال ي�ضمح يل باملغادرة )يف هذه احلالة, انتقل اإىل ال�ضوؤال التايل(	

• ال اأدري	

ما هي املخاطر التي قد ت�اجهها يف حال تركك العمل؟

• �ضاأخ�رض دخلي	

• اأنا 	 يقاطعوين  اأن  املنطقة  يف  االآخرين  العمل  اأ�ضحاب  من  العمل  �ضاحب   �ضيطلب 

وعائلتي

• ا�ضتخدام �ضاحب العمل اأو امل�ضتخدم العنف �ضّدي	

• ا�ضتخدام العنف �ضّد عائلتي	

• االحالة اإىل ال�ضلطات واحتمال الرتحيل	

• �رضف اأفراد اآخرين من العائلة من العمل	

• خ�ضارة املنافع اخلا�ضة بي/باأفراد عائلتي	

الأ�صئلة امل�جهة للأطفال  3.6

ت�ضتهدف االأ�ضئلة نوعني من املجيبني: والدا/اأولياء اأمر االأطفال واالأطفال اأنف�ضهم. اأما بالن�ضبة 

لالأوجه االأخرى لعمل االأطفال, ميكن طرح االأ�ضئلة نف�ضها على الطفل ووالديه )ب�ضياغة خمتلفة, 

اإن لزم االأمر( وذلك بغية اإعادة فح�ص االجابات والتدقيق فيها. وعلى الوكالة امل�ضوؤولة عن 

تنفيذ امل�ضح ت�ضميم اإجراءات لتحليل حاالت الت�ضارب يف االإجابات. 

وتظهر االأمثلة التالية كيف ميكن احل�ضول على املعلومات من خالل االأ�ضئلة املنهجية. ويف 

معظم احلاالت ينبغي اإعادة �ضياغة هذه االأ�ضئلة لتنا�ضب ال�ضياق املحلي وال�رضيحة العمرية 
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اأو  “�ضّيد”  بكلمة  “�ضاحب العمل”  اإذ قد يتوجب ا�ضتبدال كلمة  اإليها املجيبون.  التي ينتمي 

“مرابط” اأو “�ضاحب االأر�ص” اأو اأي كلمة اأخرى تتنا�ضب مع امل�ضطلح املحّلي. ويف جميع 
تقييدها الحقًا يف  يتم  التي  بتعابريه اخلا�ضة  االجابة  الطفل على  ت�ضجيع  ينبغي  احلاالت, 

اال�ضتبيان.

وُتعر�ص االأ�ضئلة التي ينبغي اأن ت�ضمح بتعدد االإجابات, �ضمن ثالث جمموعات:

• التوظيف اجلربي وامل�ضلل	

• ظروف العمل واملعي�ضة	

• ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل	

التوظيف اجلربي وامل�شلل لالأطفال

ما كانت الأ�ضباب الرئي�ضية التي دفعت بك لقب�ل وظيفتك احلالية؟

• حاجتي للمال	

• حاجة اأ�رضتي للمال	

• لي�ص لدي اأي �ضيء اآخر اأقوم به	

• ال رغبة يل بارتياد املدر�ضة	

• لي�ص هناك مدار�ص يف منطقتي املحلية	

• يوفر يل �ضاحب العمل الغذاء وامل�ضكن مقابل عملي 	

• توظيفي كان جزءاً من اتفاقية ابرمت عندما اقرت�ص والداي املال من �ضاحب العمل	

• توظيفي كان جزءاً من اتفاقية ابرمت عندما قام �ضاحب العمل بتوظيف اأفراد اأ�رضتي	

• �ضوى 	 لنا  خيار  وال  اأ�رضته(,  لدى  )اأو  هذا  العمل  �ضاحب  لدى  اأ�رضتي  عملت   لطاملا 

املوافقة

• ح�ضل والداي على �ضلفة على راتبي	

•  كان علي اأن اأحل مكان اأحد اأفراد اأ�رضتي الذي كان يعمل لدى �ضاحب العمل هذا لكنه 	

االآن عاجز عن العمل

• اأ�ضباب اأخرى, حدد...  	

من قرر اأنه عليك امل�افقة على وظيفتك احلالية؟

• اأنا �ضخ�ضيًا	

• والداي/اأولياء اأمري قرروا ذلك من تلقاء اأنف�ضهم	

• والداي ب�ضغط من طرف ثالث	

• �ضاحب العمل/�ضاحب االأر�ص الذي يعمل والداي لديه	

• ال�ضخ�ص الذي ح�ضل منه والداي على قر�ص مايل	
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• �ضاحب العمل ال�ضابق الذي اأر�ضلني اإىل هنا من دون موافقتي	

• �ضاحب العمل احلايل	

• غريه, حدد...	

ما هي املخاطر التي قد ت�اجهها ل� رف�ضت العمل لدى �ضاحب العمل هذا؟

• قد تخ�رض اأ�رضتي بع�ص املنافع )اأر�ص, م�ضكن, الخ.(	

• قد يخ�رض اأفراد اآخرين من االأ�رضة وظائفهم	

• قد مينع �ضاحب العمل اأ�ضحاب العمل االآخرين يف املنطقة من توظيفي	

• قد مينع �ضاحب العمل اأ�ضحاب العمل االآخرين يف املنطقة من توظيف اأقربائي	

• ا�ضتخدام العنف �ضدي اأو �ضّد اأفراد اأ�رضتي	

• �ضيتوقف �ضاحب العمل/�ضاحب االأر�ص عن اإعطاء والداي قرو�ص اإ�ضافية	

• �ضاأخ�رض دخلي	

• غريه, حدد...	

• ما من خماطر	

هل ا�ضطررت لل�ضفر خارج منطقتك الدارية اأو حدود مكان اإقامتك )املنزل( لل��ض�ل اإىل مكان 

العمل؟

• 	51
نعم

• كال	

اإن كانت الإجابة نعم، يف ظّل اأية ظروف؟

• اأنا/والداي نظمنا الرحلة	

• اجلهة امل�ضتخدمة/�ضاحب العمل نّظم الرحلة لكنني �ضافرت مبفردي	

• اجلهة امل�ضتخدمة/�ضاحب العمل اأر�ضل �ضخ�ضًا لريافقني خالل الرحلة 	

العمل  للعمل يف املكان نف�ضه/ل�ضالح �ضاحب  اآخرين كان�ا متجهني  اأطفال  �ضافرت مع  هل 

نف�ضه؟

• نعم	

• كال	

هل �ضعرت بالأمان خالل الرحلة؟

• نعم	

• كال,	

ُي�ضتخدم هذا ال�ضوؤال لتقييم احتمال تعر�ص الطفل للعزل.  51
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اإن كانت الإجابة كال، فلما ل؟

• ب�ضبب ال�ضخ�ص الكبري الذي اأر�ضل ملرافقتي/مرافقتنا خالل الرحلة	

• اأ�ضباب اأخرى, حدد...	

عند ت�ظيفك، هل ح�ضلت اأنت اأو والداك على اأي معل�مات ح�ل النقاط التالية؟

مل ُتناق�ص مع 

امل�ضتخدم اأو 

�ضاحب العمل

موعود بها/

متفق عليها 

�ضفهيًا

مذكورة يف 

العقد 

غري قابل 

للتطبيق

احل�ضول على التعليم

ظروف املعي�ضة

تواتر زيارات الوالدين

االت�ضال باالأ�رضة

طبيعة الوظيفة 

موقع الوظيفة

ا�ضم �ضاحب العمل/ عمله 

التجاري

االأجور

حجم العمل )يف اليوم/ 

االأ�ضبوع/ ال�ضهر/ ال�ضنة( 

تغطية ال�ضمان االجتماعي

من قّدم هذه ال�ع�د؟

• �ضاحب العمل	

• امل�ضتخدم	

• غريه	

كيف جتد الو�ضع الذي اكت�ضفته عندما بداأت العمل باملقارنة مع املعلومات التي ح�ضلت عليها 

اأن  يجدون  الذين  اأو  قبل  من  وعود/عقود  اأية  على  يح�ضلوا  مل  الذين  ت�ضفية  )مع  ذلك؟  قبل 

ال�ضوؤال ال ينطبق عليهم(. 
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اأ�ضواأ 

بكثري

مطابقة اأ�ضواأ

للوعود/ 

االتفاق

خمتلفة لكن 

باجلودة نف�ضها 

اأو ال�ضوء نف�ضه  

اأف�ضل 

ن�ضبيًا

اأف�ضل 

بكثري

احل�ضول على التعليم

ظروف املعي�ضة

تواتر زيارات الوالدين

االت�ضال باالأ�رضة

طبيعة الوظيفة

موقع الوظيفة

ا�ضم �ضاحب العمل/ 

عمله التجاري

االأجور

حجم العمل )يف 

اليوم/ االأ�ضبوع/ 

ال�ضهر/ ال�ضنة( 

تغطية ال�ضمان 

االجتماعي

هل كان مبقدورك رف�ص ال�ظيفة اأو تركها عندما ات�ضح لك اأنها ل تتطابق مع ما وعدوك به؟ 

نعم/كال

• اإن كانت االإجابة كال, فلما ال؟	

• كنت بعيداً جداً عن اأ�رضتي	

• كنت معزواًل ولي�ص يل من اأطلب امل�ضاعدة منه	

• كان والداي قد ح�ضال على املال �ضلفًا من �ضاحب العمل	

• كان �ضاحب العمل يهدد من كان يريد الرحيل	

• كان �ضاحب العمل عنيفًا	

• غريه, حدد...	

• 	

ظروف العمل واملعي�شة 

عندما تك�ن يف العمل، هل يجربك �ضاحب العمل على القيام باأي من الأم�ر التالية؟
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غالبًااأحيانًااأبداً

العمل  يوم  انتهاء فرتة  بعد  بالعمل  اال�ضتمرار  هل يجربك على 

املتفق عليها؟

هل يجربك على العمل يف منزله اخلا�ص اأو يف منزل عائلته؟

هل يجربك على العمل رغم املر�ص اأو اال�ضابة؟

هل يجربك على اأداء مهام خطرة من دون حماية؟

هل يجربك على العمل خالل اأيام اإجازتك؟

هل يجربك على القيام مبهام ال تدخل يف نطاق الوظيفة التي 

اتفقت معه على اأدائها؟ 

هل يجربك على تعاطي املخدرات, الكحول, املواد غري القانونية؟

بيع  �رضعية:  غري  ن�ضاطات  يف  االنخراط  على  يجربك  هل 

املخدرات, االأ�ضلحة, الخ.؟

هل يجربك على ممار�ضة ن�ضاطات جن�ضية معه اأو مع اأ�ضدقائه اأو 

اأقربائه اأو اأ�ضخا�ص اآخرين؟

هل يجربك على اإنتاج اأو جني احلّد االأدنى كّل يوم؟

هل يرف�ص منحك الرعاية ال�ضحية عندما تكون م�ضابًا اأو مري�ضًا؟

 كيف يجربك �ضاحب العمل على القيام بهذه الأم�ر؟ )ميكن اختيار عّدة اأج�بة(

• عرب ال�رضاخ علي اأو اإهانتي	

• عرب ركلي اأو ا�ضتخدام اأنواع اأخرى من العنف اجل�ضدي اأو اجلن�ضي	

• عرب حرماين الغذاء	

• عرب حرماين النوم	

• عرب حرماين املاء	

• عرب احتجازي يف غرفتي	

• عرب اقتطاع مبلغ مايل من اأجري	

• عرب القول اأن علي العمل بجهد اأكرب لت�ضديد الدين	

• عرب تهديدي با�ضتخدام العنف اجل�ضدي اأو اجلن�ضي	

• عرب تهديدي بال�رضف من العمل	

• عرب تهديدي باأنواع اأخرى من العقاب	

• عرب تهديد اأ�رضتي	

• عرب ا�ضتخدام اأنواع اأخرى من العقاب, حدد...	
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هل �ضاهدت اأطفاًل اآخرين يرف�ض�ن اإطاعة �ضاحب العمل وبالتايل يتعر�ض�ن للعقاب؟  نعم/كال

اإن كانت الإجابة نعم، ما الذي ح�ضل؟ 

• �رضخ �ضاحب العمل على الطفل اأمام االأطفال االآخرين	

• تعر�ص الطفل لل�رضب	

• �ص الطفل لالعتداء اجل�ضدي اأو اجلن�ضي	
ّ
تعر

• مت حرمان الطفل من الغذاء	

• مت حرمان الطفل من النوم	

• مت حرمان الطفل من املاء	

• مت حرمان الطفل من الرعاية ال�ضحية	

• مت احتجاز الطفل يف غرفة	

• مت �رضف الطفل من العمل	

• مت تهديد الطفل با�ضتخدام العنف اجل�ضدي/ال�رضف/اأنواع اأخرى من العقاب	

• مت فر�ص غرامة على الطفل اأو ا�ضتقطاع مبلغ مايل من اأجره	

• �ص الطفل لنوع اآخر من العقاب, حدد...	
ّ
تعر

خالل �ضاعات العمل، هل ُي�ضمح لك القيام بالأم�ر التالية؟

• التحدث اإىل االأطفال االآخرين )نعم/كال/ال ينطبق(	

• الذهاب اإىل احلمام عند احلاجة )نعم/كال(	

• مغادرة مكان العمل خالل فرتة الغذاء )نعم/كال(	

اإن كانت الإجابة على اأي من الأ�ضئلة اأعاله: كال، فكيف مينعك �ضاحب العمل من ذلك؟

• عرب مراقبتي با�ضتمرار	

• عرب ا�ضتخدام العنف اأو التهديد با�ضتخدام العنف/العقاب	

• عرب التهديد بخ�ضم املال من اأجري	

• عرب احتجازي يف مكان العمل	

• غريه, حدد...	

• خارج نطاق �ضاعات العمل, هل ُي�ضمح لك القيام بالتايل؟	

• التحدث اإىل اأطفال اآخرين من املنطقة )نعم/كال(	

• التحدث اإىل اأ�ضخا�ص بالغني من املنطقة )نعم/كال(	

• مغادرة مكان اإقامتك )نعم/كال(	

• االت�ضال بوالديك/ اأقربائك )نعم/كال(	

• الذهاب مبفردك اأو برفقة اأطفال اآخرين اإىل اأقرب قرية/مدينة )نعم/كال/ال ينطبق(	

• ممار�ضة ديانتك )نعم/كال(	

• ارتياد املدر�ضة )نعم/كال(	
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اإن كانت الإجابة على اأي من الأ�ضئلة اأعاله: كال، فكيف مينعك �ضاحب العمل من ذلك؟

• عرب احتجازي يف مكان اإقامتي	

• عرب مراقبتي با�ضتمرار	

• عرب ا�ضتخدام العنف اأو التهديد با�ضتخدام العنف/العقاب	

• الأن مكان العمل معزول بالكامل ولي�ص هناك و�ضائل نقل متوفرة	

• عرب م�ضادرة اأوراقي الثبوتية	

• غريه, حدد...	

ا�شتحالة النف�شال عن �شاحب العمل

يف حال وجدت عماًل اأف�ضل اأو اأردت االنف�ضال عن �ضاحب العمل احلايل ل�ضبٍب اآخر, هل ُي�ضمح 

لك القيام بذلك؟

• نعم, يف اأي وقت كان	

• نعم, يف نهاية مّدة العقد	

• نعم, اإن احرتمت اأحكام االتفاق ال�ضفهي اأو العقد املكتوب	

• كال	

• ال اأدري	

اإن كانت االإجابة كال, فلما ال؟

• الأن والداي �ضيخ�رضان املنافع )اأر�ص, م�ضكن, الخ.(	

• الأن اأفراد اآخرين من العائلة �ضيخ�رضون عملهم	

• ب�ضبب ح�ضويل اأو ح�ضول والداي على �ضلفة على الراتب 	

• ب�ضبب ح�ضول والداي على قر�ص	

• الأن �ضاحب العمل يدين يل باأجور غري مدفوعة	

• الأن �ضاحب العمل يحتفظ باأوراقي الثبوتية وال ميكنني ا�ضرتجاعها اإن طالبت بها	

• اأ�ضباب اأخرى, حدد...	

)ميكن  العمل؟  �ضاحب  رف�ص  من  بالرغم  العمل  تركت  لو  تواجهك  قد  التي  املخاطر  هي  ما 

اختيار عّدة اأجوبة( 

• لن يدفع يل اأجري	

• قد يطلب �ضاحب العمل من اأ�ضحاب العمل االآخرين يف املنطقة عدم توظيفي	

• قد ي�رضبني �ضاحب العمل لو اأم�ضك بي	

• قد  يخ�رض اأفراد اآخرين من االأ�رضة وظائفهم	

• قد يلجاأ �ضاحب العمل اإىل اأ�ضاليب اأخرى لالنتقام مني اأو من اأ�رضتي	

• �ضاأ�ضبح من دون دخل	

• خماطر اأخرى, حدد...	
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اأ�صئلة اإ�صافية  4.6

هذا وقد يتم حتديد خ�ضائ�ص اإ�ضافية بهدف تقييم عوامل ال�ضعف املحتملة. وميكن ت�ضميم 

“احلراك”  عاملي  اأن  اإال  العوامل,  هذه  من  وا�ضعة  جمموعة  لقيا�ص  اال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات 

و”تدخل الطرف الثالث” يتمتعان باأهمية كربى. 

وعلى االأ�ضئلة امل�ضممة لتقييم “احلراك” اأن تطال كل من االنتقال عرب احلدود واالنتقال الداخلي 

)اأكان من املناطق الريفية اإىل املناطق احل�رضية, اأو من مناطق ريفية اإىل مناطق ريفية اأخرى, 

اأو من مدينة اإىل اأخرى(, وما من قاعدة معينة حتدد احلد االأدنى للم�ضافة التي يجب اأن تف�ضل 

التوجيهية هذه  وت�ضري املبادئ  “حراك”.  اأن هناك  ُيعترب  العمل لكي  بني مكان املن�ضاأ ومكان 

عرب اأخذ �ضّن العامل  اإىل اأن اأ�ضحاب امل�ضالح الوطنيني هم من يقرر ما هي معايري “احلراك”, 

يبعد  العمل  مكان  كان  اإن  “حراك”  وجود  عن  التحدث  يتم  قد  املثال,  �ضبيل  فعلى  باالعتبار. 

م�ضافة يوم من ال�ضري على االأقدام عن املنزل, اأو اإن كان على الطفل اأن ينام بعيداً عن منزله لكي 

يت�ضنى له العمل لدى �ضاحب عمل ما, ويكفي اأن يكون الطفل معزواًل ليكون �ضعيفًا. ولكي ُيعترب 

اأو  عاماًل من عوامل ال�ضعف لدى الكبار, قد يتطّلب االأمر مثاًل اجتياز حدود وطنية  “احلراك” 
حدود داخلية/اإقليمية )مثاًل: دائرة, حمافظة, مقاطعة, وفقًا لل�ضياق املحلي(.    

الأ�ضئلة اخلا�ضة بتقييم احلراك

�كم يبعد مكان العمل عن مكان االإقامة/املنزل؟ �•
�  ما هي طريقة انتقالك املعتادة من مكان االإقامة اإىل مكان العمل – �ضرياً على االأقدام,  �•

ا�ضتخدام الدراجة الهوائية, ال�ضيارة, احلافلة, القطار, جواً, بالقارب؟

�كم من الوقت ي�ضتغرق االنتقال من مكان االقامة اإىل مكان العمل؟ �•
� كم تبلغ كلفة رحلة ذهاب وعودة واحدة )اإن مل تكن باالأرقام املطلقة, فباملقارنة مع  �•

اأجر يوم عمل واحد يف مكان املن�ضاأ مثاًل(؟

ة كل �ضهر؟ بوترية اأقل؟ ال ميكنك العودة 
ّ
� كم مرة ميكنك العودة اإىل منزلك؟ كّل ليلة؟ مر �•

اأبداً؟

�هل اأنت بحاجة الأوراقك الثبوتية لالنتقال من مكان اإقامتك اإىل مكان العمل؟ �•

بالن�ضبة للذين يعملون يف بلد اأجنبي:

�هل اأنت بحاجة لتاأ�ضرية دخول لتت�ضنى لك االقامة يف مكان العمل؟ �•
�هل اأنت بحاجة اإىل رخ�ضة عمل لتت�ضنى لك االقامة يف مكان العمل؟ �•



87

هناك اأنواع خمتلفة من الو�ضائط الذين قد ي�ضاهمون عن علم اأو عن غري علم يف العمل اجلربي, 

كوكاالت التوظيف اخلا�ضة ووكالئها الفرعيني, اجلهات امل�ضتخدمة الفردية, مقر�ضي االأموال, 

االجرامية  املجموعات  اأو  املهربني  بالربيد,  العرو�ص  وطلب  الزواج  وكاالت  ال�ضفر,  وكاالت 

املنظمة. وقد تك�ضف االأ�ضئلة امل�ضممة ملعاجلة تدخل “طرف ثالث” عن وجود هوؤالء الو�ضطاء 

اأو و�ضطاء اآخرين, كما قد ت�ضري اإىل م�ضتوى ر�ضوم التوظيف, والوعود املقدمة, والعقود املربمة 

)يف حال وجودها( واالرتباط املحتمل مع �ضاحب العمل.

الأ�ضئلة اخلا�ضة بتقييم تدخل “طرف ثالث”

�هل �ضاعدك اأحد على �رضاء تذكرة ال�ضفر؟ )نعم/ كال/غري قابل للتطبيق( �•
�هل �ضاعدك اأحد يف احل�ضول على تاأ�ضرية الدخول؟ )نعم/ كال/غري قابل للتطبيق( �•

�هل �ضاعدك اأحد على اإيجاد وظيفتك؟ )نعم/كال(  �•
�هل �ضاعدكم اأحد على االنتقال من مكان اقامتكم اإىل مكان العمل؟ )نعم/كال( �•
�اإن كانت االجابة “نعم” على اأي من االأ�ضئلة ال�ضابقة, فهل كان هذا ال�ضخ�ص: �•

قريب مبا�رض )احد الوالدين, اأخ/اأخت, طفل(؟  *

اأحد اأفراد اأ�رضتك املمتدة؟  *

�ضديق/اأحد املعارف؟  *

و�ضيط غري ر�ضمي؟  *

�ضخ�ص من وكالة توظيف خا�ضة؟  *

�ضاحب العمل؟  *

غريه, حدد...  *

اأ�ضئلة لتقييم ما اإذا كان على العامل اأن يدفع لل��ضيط اأو ل�ضاحب العمل

يف حال ح�ضلت على م�ضاعدة اأحد ما, هل كان عليك اأن تدفع له/لها مقابل هذه امل�ضاعدة؟

�نعم, املبلغ االإجمايل نقداً و�ضلفًا �•
�نعم, مت الحقًا ا�ضتقطاع مبلغ من املال من اأجري للدفع مقابل هذه اخلدمة �•

�كال, لقد �ضاعدين الو�ضيط )اأو �ضاحب العمل( من دون مقابل �•

يف حال مت دفع املبلغ االجمايل نقداً, كم كانت قيمته؟
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اأجرك/املبلغ  من  اال�ضتقطاع  هذا  ن�ضبة  كنت  ما  اأج��رك,  من  املبلغ  ا�ضتقطاع  مت  حال  يف 

االأ�ضبوعي/ال�ضهر؟ ولكم من الوقت؟

هل ا�ضطررت القرتا�ص املال لتدفع مقابل هذه اخلدمة؟ نعم/كال

اإن كانت االإجابة “نعم”, من منحك القر�ص؟

�الو�ضيط )اأو �ضاحب العمل( �•
��ضخ�ص وجهني الو�ضيط )اأو �ضاحب العمل( اإليه �•
��ضخ�ص ال �ضلة له بالو�ضيط )اأو �ضاحب العمل( �•

�غريه, حدد... �•
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القواعد الأخالقية التي ترعى

م�شوح العمل اجلربي

يف معظم البلدان تقريبًا, يعترب فر�ص العمل اجلربي جرمية, بالتايل, من �ضاأن اأي بحث حول 

�ص االأ�ضخا�ص الذين جترى معهم املقابالت والذين يجرونها )وامل�رضفني 
ّ
هذا املو�ضوع اأن يعر

اأي�ضًا( للخطر. وعادًة ما يكون مرتكبي هذه اجلرمية, اأي امل�ضتخدمني, اأو غريهم من الو�ضطاء, اأو 

اأ�ضحاب العمل اأو االأ�ضخا�ص الذين يوظفونهم واعني لعدم قانونية ممار�ضاتهم, وقد يعار�ضون 

ويقاومون اأي ات�ضال بني العمال وحميطهم خارج مكان العمل. بالتايل, تتمثل القاعدة االأوىل 

يف اأن يكون ال�ضخ�ص الذي يجري املقابلة على ثقة تامة باأن امل�ضح ال يعر�ص املجيبني, كباراً 

واأطفااًل, للخطر باأي �ضكل من االأ�ضكال. ويف حال تبني اأن املقابلة قد يكون لها اأي اآثار �ضلبية, 

من ال�رضوري اأن يعدلوا عن اإجرائها. 

وف�ضاًل عن القواعد االأخالقية املعتادة التي ت�ضتوجب املوافقة الواعية للمجيب, واإظهار االحرتام 

له, والتقيد باملعايري الثقافية كتلك املتعلقة بالنوع االجتماعي واخل�ضو�ضية, وال�رضية التامة 

للمعلومات التي يوفرها املجيب, وحق رف�ص امل�ضاركة يف اأي مقابلة اأو االإجابة عن اأي �ضوؤال 

قد يتخللها, يف ما يلي بع�ص املالحظات ذات ال�ضلة بالدرا�ضات اال�ضتق�ضائية التي تتناول 

العمال �ضحايا اال�ضتغالل اأو االإكراه. 

•  يتوجب على املحاور اأن يجد مكانًا اآمنًا وحمايداً الإجراء املقابلة. ويكون عادة املجيب 
البالغ مبفرده, اإذ اإنه قد ي�ضعر بقدرة اأو راحة اأكرب لالإجابة عن االأ�ضئلة ب�ضدق بغياب اأي 

�ضاهد, فاأقرب املقربني قد يكونون على غري علم بظروف العمل احلقيقية للمجيب. لكن 

يف حال طلب العامل وجود اآخرين معه اأثناء املقابلة, على املحاور اأن يوافق على ذلك. 

من ال�رضوري احلر�ص على اأال يكون �ضاحب العمل اأو امل�رضف اأو احلار�ص قادراً على 

اأثناء املقابلة. ويف حال مل يكن ذلك ممكنًا, لدى ال�ضخ�ص الذي يجري  ا�ضرتاق ال�ضمع 

املقابلة خيارين: اإما اال�ضتغناء عن االأ�ضئلة التي قد تثري احل�ضا�ضية واإما االإ�ضارة اإىل اأن 

املقابلة قد اأجريت بوجود �ضاحب العمل اأو امل�رضف.   

�ال يجوز ا�ضتخدام كلمات مرتبطة �رضاحًة بالعمل اجلربي واالإجتار خالل املقابلة. ومبا  �•
اأن بع�ص املجيبني قد يكونون على علم باأن املحاكم تقدم اأحيانًا تعوي�ضات ل�ضحايا 

7
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اأن هدف امل�ضح  اأو العمل اجلربي, من ال�رضوري منذ البداية التو�ضيح لهوؤالء  االإجتار 

بحثي بحت, وذلك كي ال تكون لديهم اأي توقعات خاطئة. 

ظروف  يف  يعملون  اأفراد  على  املقابالت  يجرون  الذين  االأ�ضخا�ص  بع�ص  يقع  �قد  �•
خطرة جداً ويحتاجون مل�ضاعدة فورية. بالتايل, من ال�رضوري اأن يكون املحاورون 

حاالت  مع  التعامل  كيفية  حول  التدريب  فرتة  خالل  الالزمة  التعليمات  تلقوا  قد 

الذين  العمال  التدخل مل�ضاعدة  اأو  لتقدمي حّل ما  ا�ضتعداد  واأن يكونوا على  مماثلة, 

ون مبحنة.  
ّ
مير

اأو  امل�ضاعدة,  لطلب  اخلارج  من  اأ�ضخا�ص  لقاء  فر�ضة  من  العمال  بع�ص  ي�ضتفيد  �وقد  �•
يحمل  اأن  يجب  لذا  �ضكوى.  لتقدمي  يق�ضدوه  اأن  ميكنهم  الذي  املكان  حول  اال�ضتف�ضار 

العناوين  اإجراء املقابلة بطاقات ي�ضهل توزيعها ب�رضية تت�ضمن  االأ�ضخا�ص املوجلني 

اأو االأرقام الهاتفية اخلا�ضة باملكاتب احلكومية اأو غري احلكومية )مبا يف ذلك املراكز 

الطبية( املنت�رضة يف املنطقة والقادرة على توفري الدعم الالزم للعمال. 

�ضات خلطر العنف اجلن�ضي 
ّ
�ويف حال اأظهرت االأبحاث االأولية اأن الن�ضاء والفتيات معر �•

اأو جمربات على ممار�ضة البغاء, اأو تبني وجود اأي قيود مفرو�ضة على حرية الن�ضاء/

الفتيات ب�ضكل عام, ينبغي احلر�ص على اأن تت�ضمن فرق املحاورين ن�ضاًء.  

اجلربي  بالعمل  املرتبطة  الوطنية  بالقوانني  اطالع  على  املحاورون  يكون  اأن  �يجب  �•
واالإجتار, ال �ضيما يف ما يتعلق باإجراءات تقدمي ال�ضكاوى وحقوق ال�ضحايا.

اأو  املوؤ�ض�ضات  اإحدى  حميط  اأو  ما  بلدة  دخولهم  لدى  للتهديد  املحاورون  يتعر�ص  �قد  �•
املزارع. بالتايل, من ال�رضوري اأن ي�ضتمل التدريب الذي يح�ضلون عليه على اإجراءات 

بهواتف  تزويدهم  عن  ف�ضاًل  للخطر,  التعر�ص  حال  يف  فوري  ب�ضكل  املنطقة  مغادرة 

حممولة واأخرى تعمل باالأقمار اال�ضطناعية من اأجل التمكن من االت�ضال بامل�رضفني 

عليهم يف اأي وقت خالل ا�ضطالعهم بعملهم.  

�واأثناء املقابلة, قد يبداأ العمال يف بع�ص االأحيان بالتكلم بحرية عن جتاربهم املرتبطة  �•
املدرجة  وغري  املتبعة  والعقاب  والتهديد  االإكراه,  عند طرق  متوقفني  اجلربي  بالعمل 

�ضمن اال�ضتبيان. ومن املهم هنا اإف�ضاح املجال اأمام هوؤالء للحديث حول هذه االأمور 

وتدوين ما يقولونه بتكتم. 

�ونظراً للخطر املحتمل الذي قد يتعر�ص له املحاورون, من ال�رضوري اأن يكون لديهم  �•
خيار االن�ضحاب من امل�ضح بعد انق�ضاء فرتة التدريب من دون تكبد اأي غرامة يف حال 

�ضعروا اأن املهمة قد تكون كثرية اخلطورة بالن�ضبة اإليهم. 
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�ومن املحتمل, كما هو احلال عادة يف كل امل�ضوح, اأن يطلب املجيبون, كباراً كانوا اأم  �•
اأطفااًل, تعوي�ضًا ماليًا اأو هدايا مقابل الوقت الذي خ�ض�ضوه للمقابلة. من هنا �رضورة 

مناق�ضة كيفية التعامل مع طلبات مماثلة واالتفاق على ذلك خالل فرتة التدريب, ف�ضاًل 

عن و�ضع قواعد وا�ضحة ليتقيد بها الباحثون لدى ا�ضطالعهم باأن�ضطتهم امليدانية. فقد 

اأو بع�ص  اأو ال�ضحة,  اأن يتلقى املجيبني بع�ص املواد املرتبطة بالتوعية  جرت العادة 

املرطبات اخلفيفة, لكن ال يو�ضى بدفع االأموال نقداً لهم. ويف جميع االأحوال, يجب اأن 

يتم حتديد زمان املقابلة ومدتها على نحو ي�ضمح بااللتزام باإحداث اأقل حد ممكن من 

التعطيل لعمل املجيب اأو برناجمه اليومي.  

م�شوح خا�شة حول العمل اجلربي لدى الأطفال 

تنطبق القواعد االأخالقية نف�ضها املتعلقة باإجراء مقابالت مع الكبار على االأطفال اأي�ضًا, مع 

.
52

وجود بع�ص القواعد االإ�ضافية التي يجب التقيد بها عند مقابلة االأطفال

هنا  من  امل�ضح.  يف  امل�ضاركني  باالأطفال  املحدق  للخطر  التنبه  الباحث  على  �يتوجب  �•
�رضورة اختيار املكان الذي �ضتجرى فيه املقابلة )اأماكن االإقامة, اأو اأماكن العمل اأو 

موقع اآخر حمايد( مبا يخدم امل�ضلحة الف�ضلى للطفل, على اأن ي�ضتند اخليار اإىل اعتبارات 

اخل�ضو�ضية. 

اأجريت املقابلة خالل �ضاعات العمل,  اأهمية كربى. ففي حال  �يكت�ضي توقيت املقابلة  �•
ب�ضبب  مبهامه  قيامه  لعدم  الطفل  معاقبة  تتم  اأال  على  املحاورون  يحر�ص  اأن  يجب 

ياأخذوا بعني  اأن  املحاورين  العمل, على  �ضاعات  اإطار  اأجريت خارج  اإن  اأما  املقابلة. 

االعتبار حاجة الطفل للراحة بعد عناء النهار. 

العمل  حاالت  ويف  كافة.  للم�ضوح  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضيًا  الواعية”  “املوافقة  مفهوم  �يعترب  �•
اأهداف  اجلربي, وهي حالة قد ال يكون االأطفال واعني لها, يحق لهوؤالء االطالع على 

الدرا�ضة ونتائجها املحتملة. وميكن حتقيق ذلك من دون ا�ضتخدام عبارات مثل “العمل 

اجلربي” اأو “االإجتار” كما هي, بل التعبري عنها بكلمات ب�ضيطة, مثاًل: “�ضنتكلم االآن عن 

االأ�ضباب التي دفعتك اإىل العمل هنا, وما هي الظروف التي اأو�ضلتك اإىل العمل ل�ضالح 

هذا ال�ضخ�ص”. ويف حال كان العمل اجلربي يندرج يف اإطار عائلي, من ال�رضوري اأن 

يوافق االأهل اأي�ضًا على املقابلة.  

52  القواعد االأخالقية املذكورة يف هذه الوثيقة و�ضعت اأ�ضا�ضًا من قبل منظمة العمل الدولية الإجراء م�ضح حول 

اأ�ضواأ اأ�ضكال عمالة االأطفال يف النيبال.
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اأن يكون  االأرجح  الكبار واالأطفال على حد �ضواء. لكن من  الرف�ص” على  “حق  �ي�رضي  �•
االأطفال معتادين على طاعة الكبار من دون طرح اأي اأ�ضئلة اأو قد يكونون خائفني من 

التعبري عن رف�ضهم. من هنا, �رضورة اأن يتم تدريب االأ�ضخا�ص الذين �ضيجرون املقابلة 

على كيفية التف�ضري لالأطفال اأنهم يتمتعون باحلرية الكاملة لرف�ص امل�ضاركة اأو االإجابة 

عن بع�ص االأ�ضئلة. 

�وجتنبًا للحاالت التي ي�ضطر فيها املحاورون اإىل اإعادة �ضياغة بع�ص االأ�ضئلة ليفهمها  �•
املجيبون من االأطفال, من ال�رضوري اأن تتم مراجعة املفردات امل�ضتخدمة يف اال�ضتبيان 

من قبل اأخ�ضائيني يف �ضوؤون االأطفال واختبارها قبل و�ضع اللم�ضات االأخرية عليها. 

بكلماتهم  لالإجابة  لالأطفال  احلرية  املحاورون  يعطي  اأن  يجب  االأح��وال,  مطلق  ويف 

اخلا�ضة, ثم مطابقة اأجوبتهم مع القائمة املو�ضوعة م�ضبقًا بفئات االإجابة. 

والعنف,  االإكراه  اإىل  العمل  اأ�ضحاب  جلوء  احتمال  م�ضاألة  �ضيثري  امل�ضح  اأن  اإىل  �ونظراً  �•
قد ي�ضاب بع�ص االأطفال بتاأثر �ضديد فيبداأون بالبكاء اأو يتوقفون عن الكالم. كما قد 

يتطرق هوؤالء اإىل ظروف �ضديدة اخلطورة وفيها الكثري من �ضوء املعاملة, مما ي�ضتوجب 

االجتماعية  اأو  الطبية  اأو  النف�ضية,  الرعاية  نحو  لتوجيههم  جاهزاً  املحاور  يكون  اأن 

ال�رضورية, اأو حتى لنقل الطفل من املكان يف حال ارتاأى اأنه يف حالة من اخلطر الداهم. 

ويجب التخطيط مل�ضار العمل هذا ب�ضكل دقيق خالل فرتة التدريب.   

�ويف حال �ضادف ال�ضخ�ص الذي يجري املقابلة طفاًل يف حالة من العمل اجلربي, لكن  �•
لي�ص يف خطر داهم, من ال�رضوري اأن يكون باجلهوزية نف�ضها لتوجيهه نحو الرعاية 

الفعالة, وذلك عرب اإحالته اإىل مزودي اخلدمات املحليني و�ضمان اأنه لي�ص عر�ضة للخطر 

خالل هذه العملية. 
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الإعداد جلمع البيانات والختبار التجريبي

الإخبار امل�شبق لال�شتبيان

ا�ضتبيان  اأي  نف�ضها كما يف  االأهمية  اال�ضتبيان  امل�ضبق مل�ضودة  االختبار  اإىل  تكت�ضي احلاجة 

اآخر, مع اإيالء اهتمام خا�ص لالأ�ضئلة التي قد تثري ح�ضا�ضية, ال �ضيما تلك املتعلقة باأ�ضاليب 

االإكراه والالاإرادية. وجتدر االإ�ضارة اإىل �رضورة اإعادة �ضياغة االأ�ضئلة التي يرف�ص, اأو ال يقدر, 

عدد كبري من املجيبني الرد عليها واختبارها من جديد.  

اختيار الأ�شخا�س الذين �شيجرون املقابالت وتدريبهم

نظراً ملا تت�ضم به ق�ضايا العمل اجلربي من ح�ضا�ضية وتعقيد, من ال�رضوري اإيالء اهتمام خا�ص 

لعملية اختيار االأ�ضخا�ص الذين �ضيجرون املقابالت وتدريبهم. ويجب اأن يتم ت�ضميم التدريب 

املرتبطة  املعتادة  التو�ضيات  جانب  واإىل  اجلربي.  العمل  �ضوؤون  يف  اأخ�ضائي  مع  بالتعاون 

بتدريب مماثل, من االأهمية مبكان اأخذ النقاط التالية باالعتبار: 

يجري  التي  املنطقة  من  املقابالت  �ضيجرون  الذين  االأ�ضخا�ص  باختيار  عادة  �يو�ضى  �•
فيها امل�ضح. لكن, نظراً اإىل اإمكانية اأن يكون هوؤالء االأ�ضخا�ص وامل�ضتخدمون اأو اأ�ضحاب 

العمل الذين يفر�ضون العمل اجلربي على م�ضتخدميهم من البلدة نف�ضها, يجب اأن ياأخذ 

ت�ضارب حمتمل يف  اأي  االعتبار  بعني  اختيارهم  امل�ضوؤول عن  املنظمة(  )اأو  ال�ضخ�ص 

امل�ضالح. ويف حال برزت اأي �ضكوك حول مدى اإمكانية تعيني حماورين من املنطقة 

يف  اخليار  هذا  و�ضلبيات  اإيجابيات  مناق�ضة  ال�رضوري  من  امل�ضح,  فيها  يجرى  التي 

مرحلة االإعداد للم�ضح.  

العمل  نوع  على  الرجال,  اإىل  الن�ضاء  ن�ضبة  �ضيما  ال  املحاورين,  فريق  تركيبة  �تقوم  �•
اجلربي الذي تتم مقاربته, ونوع املجيبني )ال�ضن واجلن�ص( واالأماكن التي �ضتجرى فيها 

املقابالت. 

�يف حال كانت الطريقة املتبعة يف جمع العينات ت�ضتوجب اتخاذ قرار من قبل ال�ضخ�ص  �•
الذي يجري املقابلة )مثل “قواعد التوقف” يف طريقة الكرة الثلجية(, من ال�رضوري اأن 
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تاأخذ عملية االختيار بعني االعتبار قدرة املر�ضحني على فهم م�ضائل اإح�ضائية مماثلة. 

من هنا احلاجة اإىل ت�ضمني الربنامج التدريبي ح�ض�ضًا خا�ضة بجمع العينات. 

اأن ت�ضاعد املحاورين على تعلم  اأن�ضطة تاأدية االأدوار واملقابالت ال�ضورية  �ومن �ضاأن  �•
كيفية الت�رضف يف حال واجهوا رد فعل �ضلبي عنيف من قبل اأحد اأ�ضحاب العمل, اأو 

امل�ضتخدمني, اأو رموز ال�ضلطة املحليني اأو حتى العمال, اأو يف حال وقعوا على جميبني 

بحاجة ملحة اإىل امل�ضاعدة.  

�من ال�رضوري اأن يتم تف�ضري التحديدات, واملفاهيم والعبارات امل�ضتخدمة يف اال�ضتبيان  �•
لالأ�ضخا�ص الذين �ضيجرون املقابالت خالل متابعتهم للتدريب. فعلى هوؤالء اأن يتعلموا 

اأ�ضا�ضية تعرب �رضاحًة  كيفية التعريف باال�ضتبيان من دون ا�ضتخدام كلمات وعبارات 

عن مفهوم العمل اجلربي.  

�وقد يت�ضمن اال�ضتبيان بع�ص االأ�ضئلة املفتوحة, كتلك املتعلقة باأ�ضاليب االإكراه, مما  �•
ي�ضتوجب تدريب االأ�ضخا�ص الذين �ضيجرون املقابالت على ر�ضد الكلمات اأو العبارات 

االأ�ضا�ضية التي ي�ضتخدمها املجيبون وتدوينها. 

كما  اخلا�ضة,  بعباراتهم  االإجابة  على  واأطفااًل,  كباراً  املجيبني,  حث  ال�رضوري  �ومن  �•
يجب تدريب االأ�ضخا�ص الذين �ضيجرون املقابلة على نقل اإجابات هوؤالء ب�ضكل �ضحيح 

يف اال�ضتبيان. ويجب اأن تتخلل التدريب متارين اأو اأن�ضطة لعب اأدوار تتيح لالأ�ضخا�ص 

الذين �ضيجرون املقابلة تعلم كيفية نقل االأجوبة, ال �ضيما تلك املتعلقة باالأ�ضئلة التي 

تتناول نواحي من الالاإرادية واالإكراه. 

اأهمية الدقة يف الرتجمة

اأن  اأو حملي حمدد, ومبا  اأ�ضكال العمل اجلربي واأ�ضاليب االإكراه باإطار وطني  يف ظل ارتباط 

العالقات التقليدية بني املجموعات العرقية اأو االجتماعية هي التي حتددها, قد يتطلب التعبري 

عنها ا�ضتخدام كلمات حمددة ت�ضعب ترجمتها من االإنكليزية اإىل اللغة الوطنية, ومن ثم اللغات 

املحلية. ويف حال اأجري امل�ضح يف منطقة يتكلم فيها ال�ضكان لهجة معينة مثاًل, يجب اإيالء 

اهتمام خا�ص لرتجمة العبارات على نحو دقيق كي ال يت�ضبب ذلك بخ�ضارة معلومات قيمة اأو 

التبا�ص يف اكتناه مفاهيم حمددة. 
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حتليل البيانات

يت�ضمن امل�ضح اخلا�ص بالعمل اجلربي عادة اأربعة م�ضتويات لتحليل البيانات. 

بهدف  اأ�ضا�ضية  اأ�ضئلة  على  رداً  اأعطيت  التي  االإجابات  حتليل  يتم  االأول,  امل�ضتوى  �يف  �•
حتديد املجيبني الذين تنطبق عليهم �ضفات �ضحايا العمل اجلربي. 

�اأما امل�ضتوى الثاين فيق�ضي باحت�ضاب التقديرات بناء على نتائج امل�ضتوى االأول الذي  �•
يف  االأ�ضا�ص  هذا  على  وت�ضنيفهم  اجلربي  العمل  �ضحايا  االأ�ضخا�ص  حتديد  خالله  مت 

قاعدة البيانات.  

�وامل�ضتوى الثالث عبارة عن حتليل و�ضفي ل�ضحايا العمل اجلربي ويت�ضمن معلومات  �•
االإكراه  واأ�ضاليب  وعملهم,  توظيفهم  وظروف  واالجتماعي,  االقت�ضادي  و�ضعهم  حول 

التي يعتمدها م�ضتخدميهم. 

�ومتى اأمكن, يعطي امل�ضتوى الرابع من التحليل معلومات حول حمددات العمل اجلربي  �•
يف البالد, مثل العوامل امل�ضببة ذات ال�ضلة. 

وميكن جلهات عدة اأن ت�ضتخدم حتليل البيانات بهدف و�ضع ال�ضيا�ضات والربامج الرامية اإىل 

منع العمل اجلربي, ور�ضده واإعادة تاأهيل �ضحاياه. 

حتديد �صحايا العمل اجلربي  1.9

حتديد الكبار �شحايا العمل اجلربي

يو�ضى بتقييم عاملي الالاإرادية والعقاب/التهديد بالعقاب على نحو منف�ضل من اأجل ا�ضتحداث 

متغريين اثنني يت�ضمنان املعلومات اخلا�ضة بكل جميب. كما يتوجب حتليل االأبعاد الثالثة 

اإمكانية االنف�ضال عن  التوظيف غري احلر, والعمل واحلياة حتت ال�ضغط وعدم  )اأي  لالاإرادية 

�ضاحب العمل( ب�ضكل منف�ضل. 
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ا�شتحداç متغري »العمل اجلربي لدى الكبار« 

•  يجب ر�ضد كافة امل�ضتخدمني من الكبار وا�ضتبعاد اأ�ضحاب املهن احلرة )اأي اأ�ضحاب 
العمال  اأو  اأو االأع�ضاء يف تعاونيات املنتجني  العاملني حل�ضابهم اخلا�ص,  اأو  العمل, 

اجلربي  العمل  �رضاحة  يغطي  اال�ضتبيان  كان  حال  يف  اإال  االأ���رضة(,  من  امل�ضاهمني 

�ضمن هذه املجموعات الفرعية.   

•  وعلى �ضعيد كل موؤ�رض, يتم حتويل اإجمايل االأجوبة التي اأعطيت رداً على االأ�ضئلة املو�ضوعة 
الإثباته )املرتبطة به( اإىل جمموعة من االأوامر يف لغة الربامج االإح�ضائية. 

البعد على اأنه اإيجابي يف حال كان لدى  يتم ت�ضنيف  االأبعاد,  •  وعلى م�ضتوى كل من 
املجيب موؤ�رض واحد على االأقل مرتبط بالالاإرادية وواحد مرتبط بالعقاب )اأو التهديد 

بالعقاب( يف ما يتعلق بهذا البعد, مع �رضورة اأن يكون اأحد هذه املوؤ�رضات على االأقل 

قويًا.  

العقاÜ = 1, يف حال العنف – التهديد >0 اأو تقييد احلرية >0 اأو عبودية 

الدين >0 اأو حجز الرواتب >0 اأو حجز الوثائق >0 اأو ا�ضتغالل ال�ضعف >0 

 0< باالإكراه  التوظيف  اأو   0< )التقاليد  حال  يف   ,1  = احلر  غري  التوظيف 

 )0< التوظيف امل�ضلل  اأو   0< الثقافية  اأو املمار�ضات   0< الدين  اأو عبودية 

 )1= = Üو)العقا

العمل واحلياة حتت ال�شغط = 1, يف حال )التبعية >0 اأو احلرية املحدودة >0 

 )1= = Üاأو العمل اجلربي0 اأو فر�ص ظروف العي�ص املهينة >0( و)العقا

عدم اإمكانية النف�شال عن �شاحب العمل = 1, عدم اإمكانية االنف�ضال عن 

)1= = Üضاحب العمل >0 و)العقا�

•  يعترب كافة املجيبني الذين لديهم بعدl واحد على االأقل يتم ت�ضنيفه على اأنه اإيجابي, 
ك�ضحايا للعمل الق�رضي. 

العمل اجلربي= 1, يف حال

التوظيف غري احلر = = 1 

اأو

العمل واحلياة حتت ال�ضغط = =1

اأو 

عدم اإمكانية االنف�ضال عن �ضاحب العمل = = 1
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قد يكفي يف بع�ص االأحيان �ضوؤال واحد الإثبات موؤ�رض ما )مثاًل “هل تعر�ضتم للخطف يومًا؟”(, 

ما بني  “اأو”(  و  )“و”  الربط املنطقي  اأ�ضا�ص  املوؤ�رضات على  اإثبات �ضحة  يتم  لكن غالبًا ما 

االأجوبة التي اأعطيت رداً على اأ�ضئلة عدة. يف ما يلي مثال حول بعد “التوظيف الق�رضي”, مع 

االإ�ضارة اإىل �رضورة اعتماد مقاربة مماثلة لالأبعاد كافة. 

مãال حول الربط ما بني اأحد املوؤ�رشات واأ�شئلة عدة متعلقة بالتوظيف غري احلر 

لدى الكبار

جرى ربط املوؤ�رض الفرعي “اخلداع يف ما يخ�ص ظروف العمل” باالأ�ضئلة التالية: 

�ما كان حجم املعلومات التي ح�ضلت عليها عند توظيفك؟  �•

�مقارنة مع املعلومات التي اأعطيت لك قبل توظيفك, هل كانت الوظيفة لدى مبا�رضة  �•
لك/ املعطاة  للوعود  مطابقة   - عليه  التوافق  مت  بكثري/اأ�ضواأ/مثلما  اأ�ضواأ  العمل: 

خمتلفة لكن باجلودة نف�ضها اأو ال�ضوء نف�ضه/اأف�ضل ن�ضبيًا/اأف�ضل بكثري؟

ومن ثم, يتم حتويل ذلك اإىل اأمر يف الربنامج االإح�ضائي. 

مãال حول الأمر اخلا�س باأحد املوؤ�رشات

االأمراملوؤ�رض

اخلداع يف ما يخ�ص ظروف 

العمل )موؤ�رض متو�ضط(

اإن كان “حجم العمل” “موعود/متفق عليه 

�ضفهيًا” اأو “مذكور خطيًا يف العقد” و “حجم 

العمل” كان “اأ�ضواأ” اأو “اأ�ضواأ بكثري” من ما مت 

االتفاق عليه, عندها يكون املوؤ�رض اإيجابيًا 

اأبعاد  اإعداد عّدة متغريات لكل بعٍد من  للبيانات, من املقرتح  اأكرث دقة  اإجراء حتليل  وبهدف 

العمل اجلربي, وذلك على النحو التايل: 

التوظيف غري احلر  .1

التقاليد, االنتماء اإىل عائلة تعاين عبودية الدين  .a
التوظيف اجلربي  .b

التوظيف املرتبط بالديون  .c
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التوظيف نتيجة �ضغط �ضاحب العمل واملمار�ضات الثقافية  .d
التوظيف امل�ضلل  .e

العمل واحلياة حتت ال�ضغط  .2

التبعية  .a
احلد من احلرية  .b

العمل اجلربي  .c
ظروف املعي�ضة املهينة  .d

ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل  .3

االأبعاد,  �ضمن كل من  بالعقاب”  “العقاب/التهديد  املتغرية  على  نف�ضه  االأمر  تطبيق  وميكن 

وذلك على النحو التايل:

العقاب/التهديد بالعقاب )و�ضائل االإجبار(

تهديدات وعنف  .a
تقييد حرية حركة العامل ب�ضبب العزل, احلب�ص اأو املراقبة  .b

عبودية الدين اأو التالعب بالدين  .c
حجز االأجور اأو املنافع االأخرى  .d

حجز جواز ال�ضفر, االأوراق الثبوتية اأو وثائق ال�ضفر  .e
ا�ضتغالل ال�ضعف  .f

حتديد الأطفال �شحايا العمل اجلربي

اأواًل ر�ضد كافة امل�ضتخدمني من االأطفال وا�ضتبعاد  الكبار, من ال�رضوري  كما هو احلال مع 

يف  االأع�ضاء  اأو  اخلا�ص,  حل�ضابهم  العاملني  اأو  العمل,  اأ�ضحاب  )اأي  احلرة  املهن  اأ�ضحاب 

يغطي  اال�ضتبيان  كان  حال  يف  اإال  االأ���رضة(,  من  امل�ضاهمني  العمال  اأو  املنتجني  تعاونيات 

�رضاحة العمل اجلربي لدى االأطفال �ضمن هذه املجموعات الفرعية.   

اأواًل, عندما يكون  تتوزع عملية حتديد االأطفال املنخرطني يف العمل اجلربي على مرحلتني. 

العمل اجلربي اأو العمل يف ال�ضخرة مندرجًا يف اإطار عائلي اأو تقليدي, يجب حتديد كافة اأفراد 

اأنهم كذلك �ضمن  العمل اجلربي وت�ضنيفهم على  املنخرطني يف  الكبار  املعي�ضية من  االأ�رضة 

من  لكل  الوظيفي  والو�ضع  االقت�ضادي  الن�ضاط  تقييم  يجري  ثم,  من  البيانات.  جمموعات 

االأطفال, على اأن يتم ت�ضنيف كل من يعمل بينهم مع ذويه الذين يعانون بدورهم من العمل 

اجلربي, اأو ل�ضاحلهم, ك�ضحايا للعمل الق�رضي. وت�ضتوجب هذه العملية ذكر ال�ضالت القائمة 

بني االأطفال وذويهم على م�ضتوى االأ�رضة املعي�ضية واالأ�رضة يف جمموعة البيانات.  
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و�ضع  عن  النظر  بغ�ص  االأطفال  لدى  اجلربي  العمل  بتحديد  فتق�ضي  الثانية  املرحلة  اأما 

ذويهم. وينبثق هذا امل�ضار ب�ضكل مبا�رض عن التعريف العملي للعمل الق�رضي لدى االأطفال 

“التوظيف غري احلر”,  )اأي  للعمل اجلربي  االأربعة  االأبعاد  اأواًل تقييم كل من  حيث يجري 

و”العمل واحلياة حتت ال�ضغط”, و”عدم اإمكانية االنف�ضال عن �ضاحب العمل” و”العقاب”( 

لدى  العمل اجلربي  املتبعة يف حتديد  الطريقة  االأبعاد وفق  يتم جمع  ثم,  على حدة.  من 

الكبار واملبينة اأعاله. 

اأو اأكرث مثلما هو مبني  وكما هو احلال مع الكبار, ميكن ربط كل من املوؤ�رضات ب�ضوؤال واحد 

اأدناه. 

التوظيف غري احلر  واأ�شئلة عدة حول  املوؤ�رشات  اأحد  الربط ما بني  مãال حول 

لالأطفال

باالأ�ضئلة  الثقافية”  العمل/املمار�ضات  �ضاحب  “�ضغوطات  الفرعي  املوؤ�رض  ربط  جرى 

التالية: 

للوالدين/ وظيفة  تاأمني  على  العمل  �ضاحب  مبوافقة  الطفل  توظيف  ارتبط  �هل  �•
االأقارب؟

موافقة  اأو  موافقته  دون  من  �ضابق  عمل  �ضاحب  قبل  من  الطفل  اإر�ضال  مت  �هل  �•
والديه؟  

�هل يندرج توظيف الطفل يف اإطار تقليد يفر�ضه اأ�ضخا�ص يتمتعون بال�ضلطة؟ �•
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ا�شتحداç املتغري »العمل اجلربي لدى الأطفال« 

املرحلة االأو¤

يف حالة االأطفال, تق�ضي املرحلة االأوىل من عملية التحديد بر�ضد االأطفال الذين يعملون 

مع والديهم اأو ل�ضاحلهم, على اأن يكون قد مت حتديد اأحد الوالدين اأو كليهما على اأنه �ضحية 

للعمل الق�رضي لدى الكبار. 

العمل اجلربي= 1, يف حال كان الطفل يعمل يف اإطار عائلي وكان اأحد الوالدين منخرطًا 

يف العمل اجلربي. 

املرحلة الثانية

اأحد  يكن  مل  حال  يف  اجلربي,  العمل  �ضحايا  االأطفال  حتديد  على  الثانية  املرحلة  تقوم 

الوالدين اأو كليهما منخرطًا يف العمل اجلربي. 

العقاÜ = 1, يف حال العنف – التهديد >0  اأو تقييد احلرية >0 اأو عبودية الدين >0 اأو 

حجز الرواتب >0 اأو حجز الوثائق >0 اأو ا�ضتغالل ال�ضعف >0 

التوظيف غري احلر = 1, يف حال )التقاليد >0  اأو التوظيف باالإكراه >0 اأو عبودية الدين 

 )1= = Ü0 اأو املمار�ضات الثقافية>0 اأو التوظيف امل�ضلل >0( و)العقا<

العمل واحلياة حتت ال�شغط = 1, يف حال )التبعية >0  اأو احلرية املحدودة >0 اأو العمل 

 )1= = Üاجلربي0 اأو فر�ص ظروف املعي�ضة املهينة>0( و)العقا

�ضاحب  عن  االنف�ضال  اإمكانية  عدم   ,1  = العمل  �شاحب  عن  النف�شال  اإمكانية  عدم 

)1= = Üالعمل>0 و)العقا

               العمل اجلربي= 1, يف حال

                      التوظيف غري احلر = = 1 

                      اأو

                      العمل واحلياة حتت ال�ضغط = =1

                      اأو 

                      عدم اإمكانية االنف�ضال عن �ضاحب العمل = = 1
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تقييم مدى انت�صار العمل اجلربي  2.9 

ما اإن يتم حتديد املجيبني )كباراً واأطفااًل( وت�ضنيفهم يف جمموعة البيانات ك�ضحايا للعمل 

م�ضتوى  وفق  التقديرات  وا�ضتحداث  اال�ضتقراء  عوامل  تطبيق  باالإمكان  ي�ضبح  حتى  الق�رضي, 

توفري  ال�رضوري  ومن  العينات.  اأخ��ذ  لعملية  التخطيط  مرحلة  يف  عليه  املتفق  الت�ضنيف 

العينة  ل�ضكل  وفقًا  احت�ضابها  كما مت  العينات,  عند جمع  املتاح  اخلطاأ  التقديرات مع هام�ص 

اأنها  طاملا  اجلغرافية  واملنطقة  اجلن�ص  بح�ضب  امل�ضنفة  التقديرات  رفع  ويجب  واختيارها. 

اال�ضتقراء  احت�ضاب عنا�رض  تتقيد عملية  اأن  اإىل �رضورة  االإ�ضارة  اإح�ضائيًا. وجتدر  متما�ضكة 

وهوام�ص اخلطاأ عند جمع العينات بالقواعد االإح�ضائية املرتبطة ب�ضكل العينة امل�ضتخدمة يف 

امل�ضح واختيارها. 

ويف احلاالت التقليدية للعمل الق�رضي حيث يكون الكبار واالأطفال يف االأ�رضة املعي�ضية نف�ضها 

من ال�ضحايا, من املقرتح اأن يتم اإدخال مفهوم »االأ�رضة املعي�ضية التي تعاين العمل اجلربي«, 

ويق�ضد به اأي اأ�رضة معي�ضية يعي�ص اأحد اأفرادها على االأقل حالة من العمل اجلربي. بالتايل, 

ميكن اإجراء التقديرات والتحليالت على م�ضتوى االأ�رضة املعي�ضية بداًل من, اأو اإىل جانب, اإجرائها 

على م�ضتوى كل عامل. 

ميكن التمييز بني خم�ضة طرق رئي�ضية قد توؤدي اإىل وقوع االأفراد اأو االأ�رض املعي�ضية يف دوامة 

العمل اجلربي:  

•  االنتماء اإىل اأ�رضة اأو فئة اجتماعيه تعاين العمل اجلربي ب�ضبب التقاليد: االأطفال اأو الكبار 	

املنتمني اإىل جمموعة عرقية, اأو دينية اأو غريها من املجموعات ال�ضكانية الفرعية التي 

تفر�ص عليها التقاليد العمل ل�ضالح جمموعة فرعية اأخرى. 

•  عبودية الدين: االأطفال اأو الكبار الذين يتم توظيفهم اإما ك�ضمانة لقر�ص ما )يف حالة 	

اأو  �ضخ�ضيًا  للعمال  �ضلفًا  مدفوعة  اأجور  مقابل  اأو  القر�ص  هذا  مقابل  اإما  االأطفال( 

لوالديهم/اأفراد اآخرين من االأ�رضة, اأو اأولئك املجربين على العمل لت�ضديد دين م�ضتحق 

لطرف ثالث متواطئ يف توظيفهم.  

• اجل�ضدية/	 القوة  با�ضتخدام  توظيفهم  يتم  الذين  الكبار  اأو  االأطفال  باالإكراه:   التوظيف 

اخلطف اأو الو�ضائل غري اجل�ضدية لالإكراه مثل التهديد باالتهام لدى ال�ضلطات اأو الطرد 

خارج االأر�ص. 

•  التوظيف امل�ضلل: االأطفال اأو الكبار الذين يتم توظيفهم من خالل وعود كاذبة )متعلقة 	

اأو  لذويهم  اأو  لهم  العمل  اأ�ضحاب  يقطعها  اإل��خ(  وال��زواج,  العمل,  وظ��روف  بالتعليم, 

اأقاربهم. 
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•  ا�ضتغالل ال�ضلطة اأو املمار�ضات الثقافية: هي احلالة التي ي�ضتغل فيها الفرد النفوذ الذي 	

اأو اقت�ضادية بهدف فر�ص العمل اجلربي عنوة  يتمتع به يف املجتمع الأ�ضباب ثقافية 

على االأطفال اأو الكبار. 

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه الفئات غري متنافية؛ فعلى �ضبيل املثال, قد يكون ال�ضخ�ص �ضحية 

التقديرات  نف�ضه. ويتم رفع  الوقت  الدين يف  ال�ضارية وعبودية  التقاليد  ب�ضبب  الق�رضي  للعمل 

احلاجة  تقت�ضيه  ما  وفق  للتعديل  القابلة  املذكورة  بالفئات  عماًل  اجلربي  بالعمل  املتعلقة 

ملالءمة الظروف الوطنية, وذلك لت�ضليط ال�ضوء على الطرق املختلفة التي ميكن من خاللها اأن 

يدخل االأفراد دوامة للعمل الق�رضي.  

التحليل ال��صفي ل�صحايا العمل اجلربي  3.9

من ال�رضوري اأن يغطي التحليل الو�ضفي ل�ضحايا العمل اجلربي, كباراً واأطفااًل, على االأقل ما 

يلي: 

�موا�ضفاتهم االقت�ضادية واالجتماعية �•

حتت  واحلياة  و“العمل  احلر”,  غري  “التوظيف  )اأي  اجل��ربي  للعمل  االأربعة  �االأبعاد  �•
ال�ضغط”, و“عدم اإمكانية االنف�ضال عن �ضاحب العمل” و“العقاب/االإكراه”(

�ظروف العمل )نوع العمل وحجمه, االأجور, واملنافع االجتماعية, الخ(.  �•

وعلى �ضعيد النقاط الثالث املذكورة, �ضتتم املقارنة بني العمال )رجااًل ون�ضاء( �ضحايا العمل 

اجلربي وغريهم من امل�ضتخدمني الذين يعملون يف املجال نف�ضه من الن�ضاط االقت�ضادي )لكن 

اإدراج فئة ثالثة من  اأجل ت�ضليط ال�ضوء على التفاوتات. وُيقرتح  لي�ص يف العمل اجلربي( من 

العمال يف التحليل, وهم العمال الذين يتم ا�ضتغاللهم من خالل العمل يف ظروف دون امل�ضتوى 

القائم بني  التوا�ضل  اإظهار  �ضي�ضاهم يف  اأن يكونوا مكرهني على ذلك, مما  املطلوب من غري 

اإىل  تهدف  الأ�ضئلة  �ضابقًا  اأعطيت  التي  االأمثلة  ويف�رض   
53

اجلربي والعمل  الالئق  العمل  حاالت 

ر�ضد ظروف العمل. 

موؤ�رض  اأن كل  اإىل نظام ت�ضنيف, حيث  املوؤ�رضات  “قوة”  اإمكانية حتويل  اأو�ضحنا  اأن  و�ضبق 

يرتبط بعدد من “النقاط” بح�ضب حدة احلالة التي يتم و�ضفها. بالتايل, لي�ص ا�ضتخدام اأبعاد 

وحده  هو  كال(  اأو  )نعم  ثنائية  كمتغريات  واال�ضتغالل  بالعقاب  والعقاب/التهديد  الالاإرادية 

دون  بالعمل  مروراً  ا�ضتغالل(,  دون  من  احلر  العمل  )اأي  جهة  من  الالئق  العمل  بني  هو  القائم  التوا�ضل    53

امل�ضتوى املطلوب )اأي العمل اال�ضتغاليل لكن لي�ص باالإكراه(, و�ضواًل اإىل العمل اجلربي من جهة اأخرى )اأي العمل 

اجلربي اال�ضتغاليل(.
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املتاح فح�ضب, بل ميكن اأي�ضًا ت�ضنيفها وفقًا لعدد املوؤ�رضات املتوفرة لكل بعد. وعلى �ضعيد 

كل من املجيبني, يتم احت�ضاب جمموع الت�ضنيفات اخلا�ضة باملوؤ�رضات كافة املرتبطة بكل 

بعٍد, مما ي�ضمح با�ضتحداث متغريات كمية جديدة ميكن ا�ضتخدامها يف اإجراء حتاليل اإ�ضافية. 

وب�ضكل خا�ص, يجوز ا�ضتعمال هذه املتغريات الرقمية الختبار وجود ترابط اإيجابي بني االإكراه 

واال�ضتغالل. وميكن لكل متغري “جديد” مرتبط باأحد اأبعاد العمل اجلربي اأن يكون عبارة عن 

ا�ضتحداث  اأجل  من  التحاليل  يف  ا�ضتخدامه  ويجوز  املرتابطة,  االأ�ضا�ضية  املتغريات  جمموع 

جمموعات من العمال وفقًا لن�ضبة انخراطهم يف العمل اجلربي, اأو حتى للمقارنة ما بني مدى 

اال�ضتغالل ودرجة االإكراه. 

واإىل جانب االأمناط املرتبطة بال�ضن, يجب اإيالء اهتمام خا�ص لالأبعاد اجلن�ضانية يف العمل 

اجلربي, من اأجل ت�ضليط ال�ضوء على نواحي خا�ضة باأو�ضاع الن�ضاء والفتيات من جهة والرجال 

وال�ضبية من جهة اأخرى على �ضعيد توظيفهم, والعمل املفرو�ص عليهم, وظروف عي�ضهم واأنواع 

العقوبات التي يواجهونها. وجتدر االإ�ضارة مرة اأخرى اإىل اأن التعمق يف التحليل قد يك�ضف عن 

وجود ترابط حمتمل بني االإكراه واال�ضتغالل, بح�ضب جن�ص ال�ضحية. 

حتليل الو�شع الجتماعي والقت�شادي ل�شحايا العمل اجلربي

يهدف نوع التحليل امل�ضتخدم يف هذا الق�ضم اإىل االإجابة على االأ�ضئلة التالية: من هم �ضحايا 

العمل اجلربي؟ من اأين ياأتون؟ ما هي خلفيتهم العائلية؟

يتم ا�ضتخدام جمموعة اأوىل من املتغريات االأ�ضا�ضية لغر�ص هذا التحليل, مثل اجلن�ص والعمر 

وامل�ضتوى التعليمي وحالة الهجرة واملجموعة العرقية )اإذا كانت ذات �ضلة وغري ح�ضا�ضة جداً( 

ومكان املن�ضاأ.

من  يكون  قد  مثاًل,  االأطفال  حالة  يف  ال�ضحية.  اأ�رضة  املتغريات  من  ثانية  جمموعة  وتغطي 

املجدي التمييز بني ثالث جمموعات, اإذا كانت املعلومات عن حالة الوالدين متاحة:

�االأطفال العاملون الذين ال يعانون من العمل اجلربي �•

�االأطفال العاملون الذين يعانون من العمل اجلربي من دون اأن يكون الوالدان يف الو�ضع  �•
نف�ضه 

�االأطفال العاملون الذين يعاين والداهم من العمل اجلربي �•

تت�ضمن املتغريات, التي يتم حتليلها لتحديد ما اإذا كانت االأ�رضة �ضحية للعمل اجلربي, حجم 

االأ�رضة واأ�ضولها وملكية االأر�ص/املنزل ودخل االأ�رضة وديونها وو�ضع عمل رب االأ�رضة.
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الذين  لالأ�ضخا�ص  واالقت�ضادي  االجتماعي  الو�ضع  مقارنة  املهم  من  الكبار,  اإىل  بالن�ضبة 

يعانون من العمل اجلربي مع و�ضع اأولئك الذين ال يعانون منه.

بالن�ضبة اإىل االأطفال, على التحليل اأن يقارن, على االأقل, بني جمموعة من االأطفال يف العمل 

اجلربي وجمموعة من االأطفال الذين ال يعانون من العمل اجلربي. واإذا لزم االأمر, ميكن اإ�ضافة 

جمموعة من االأطفال غري العاملني اإىل بع�ص اجلداول.

يقدم هذا التحليل ل�ضانعي ال�ضيا�ضات �ضورة دقيقة قدر االإمكان عن و�ضع �ضحايا العمل 

اجلربي يف ال�ضياق قيد الدر�ص. ميكن اأن يتعار�ص هذا التحليل مع الفهم احلايل للم�ضكلة 

الذي قد يكون قائمًا على افرتا�ضات م�ضبقة اأو معلومات حول ال�ضحايا “املنقذين” فقط, 

وبالتايل يعك�ص فقط حالة هذه املجموعة الفرعية )التي قد ال متثل جميع �ضحايا العمل 

اجلربي(.

حتليل اآليات العمل اجلربي

يعترب هذا التحليل حموريًا لفهم طبيعة العمل اجلربي يف ال�ضياق قيد الدر�ص. وتكون املتغريات 

امل�ضتخدمة فيه هي نف�ضها امل�ضتخدمة لتحديد �ضحايا العمل اجلربي الأغرا�ص القيا�ص. وينبغي 

والعمل حتت  العي�ص  احلر,  )التوظيف غري  الق�رضي  للعمل  االأربعة  لالأبعاد  دقيق  اإجراء حتليل 

ال�ضغط, ا�ضتحالة االنف�ضال عن �ضاحب العمل واالإكراه(. وميكن تقدمي مزيد من التفا�ضيل, لكل 

اإىل املعلومات عن نطاق االأ�ضكال امل�ضتخدمة  باالإ�ضافة  بعٍد, حول املوؤ�رضات االأكرث انت�ضاراً 

املختلفة ل�ضوء املعاملة. على �ضبيل املثال, اإذا مت توظيف اأغلبية ال�ضحايا من خالل قر�ص اأو 

�ضلفة على االأجر, من امل�ضتح�ضن اإجراء حتليل مف�ضل لالأ�رضة اأو الديون الفردية )مدتها ومعدل 

الفائدة و�ضبب طلبها وغري ذلك(.

كما يجب حتليل ا�ضتخدام العقوبات, اإذا اأمكن, والتهديد بالعقوبات كو�ضيلة اإكراه, يف ما يتعلق 

بكل االأبعاد االأخرى للعمل الق�رضي )على النحو املن�ضو�ص عليه يف حالة االأطفال(. ومن �ضاأن 

العمال  اإجبار  بكيفية  املتعلقة  املهمة  باملعلومات  ال�ضيا�ضات  �ضانعي  يزود  اأن  التحليل  هذا 

الكبار واالأطفال على القبول بوظيفة اأو العمل رغم اإرادتهم. وينبغي اأن تتطرق مناق�ضة “العي�ص 

والعمل حتت ال�ضغط” اإىل الو�ضائل امل�ضتخدمة الإجبار العمال على العمل اأكرث اأو اأداء اأن�ضطة 

خطرة اأو غري م�رضوعة.

و�ضعفهم  �ضنهم  ت�ضتغل  االأطفال  �ضد  امل�ضتخدمة  االإك��راه  و�ضائل  من  اجلوانب  بع�ص  هناك 

املعلومات  ا�ضتخدام  ويعترب  النافذة.  وال�ضخ�ضيات  الكبار  يقوله  ما  لت�ضديق  وا�ضتعدادهم 

وت�ضهيل  الكمي  التحليل  ال�ضتكمال  جداً  مهم  االأولية  البحوث  خالل  جمعها  مت  التي  النوعية 

تف�ضري النتائج الكمية.
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واإذا كان عدد االأطفال يف العمل اجلربي كبرياً مبا يكفي لل�ضماح بتجزئة, من �ضاأن االختالف 

يف و�ضائل االإكراه امل�ضتخدمة من قبل اأ�ضحاب العمل وفق عمر الطفل وجن�ضه اأن ي�ضلط ال�ضوء 

اهتمام خا�ص لكل املتغريات املتعلقة بالعنف �ضد  اإيالء  على نقاط �ضعف حمددة. وينبغي 

االأطفال يف العمل اجلربي واإجراء حتليل دقيق ل�ضكل العمل اجلربي ونطاقه وتواتره.

اأثر الإكراه على ظروف العمل

قد جتعل �ضحايا  التي  ال�ضبل  على  ال�ضوء  ي�ضلط  اأن  العمل  لظروف  دقيق  �ضاأن حتليل  من 

ال  الذين  العمال  من  بغريهم  مقارنة  اال�ضتغالل  من  اأعلى  لدرجات  عر�ضة  اجلربي  العمل 

يعانون من االإكراه. بالتايل, من امل�ضتح�ضن اأن يتم التطرق اإىل اجلوانب التالية يف حتليل 

ظروف العمل:

االأ�ضبوع  العمل يف  اأيام  اليوم وعدد  العمل يف  �ضاعات  ذلك عدد  العمل )مبا يف  �حجم  �•
وال�ضهر(.

نف�ضها  الدفع  وحدة  ا�ضتخدام  امل�ضتح�ضن  )من  العينية  واملزايا  نقداً  املدفوعة  �االأجور  �•
للمقارنة بني جمموعتني من العمال(. وينبغي مقارنة اأجور العمال يف العمل اجلربي 

الذين تدفع اأجورهم على اأ�ضا�ص يومي, اإذا اأمكن, مع اأجور العمال االأخرى املدفوعة على 

اأ�ضا�ص يومي(. 

�املخاطر على ال�ضالمة وال�ضحة التي تواجه �ضحايا العمل اجلربي, مثل القيام مبهام  �•
املتعلقة  املتغريات  حتليل  )ينبغي  ذلك  وغري  الليلي  والعمل  حماية  دون  من  خطرة 

باالإ�ضابات واالأمرا�ص الناجمة عن العمل هنا(.

�وجود اأو عدم وجود عقد و�ضكله )�ضفويًا اأو كتابيًا(, اإلخ. �•

والعطالت  املدفوعة   املر�ضية  )االإج��ازة  العمال  يتلقاها  التي  االجتماعية  �الفوائد  �•
والتاأمني ال�ضحي, اإلخ.(.

ميكن حتديد ال�ضقف على ال�ضعيد الوطني من اأجل ت�ضنيف املجيبني الذين ال ينتمون اإىل فئة 

اأو ظروف  اأم ال  “ا�ضتغاللية”  اإذا كانوا يعانون من ظروف عمل  بح�ضب ما  “العمل اجلربي” 
التو�ضل  ال�ضعب  وبالتايل, من  املو�ضوع ح�ضا�ضًا جداً  يكون هذا  قد  ذلك,  امل�ضتوى. مع  دون 

اإىل توافق يف االآراء حوله بني اأ�ضحاب امل�ضلحة على ال�ضعيد الوطني. ال يوجد تعريف مقبول 

دوليًا لال�ضتغالل يف العمل. وبالطبع, ال بد من اإيالء اأهمية خا�ضة لعمر العامل. فعلى �ضبيل 

املثال, قد ُينظر اإىل مهمة تعترب خطرة لالأطفال يف اخلام�ضة ع�رضة من عمرهم بطريقة خمتلف 

عندما يكلفها بها عامل بالغ.
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التعرف على حمددات العمل اجلربي  4.9

ُين�ضح الباحثون باإجراء حتليل متعدد املتغريات ملجموعة البيانات, بحثًا عن العالقات ال�ضببية. 

ل بيانات من م�ضادر اأخرى البيانات التي مت احل�ضول عليها من  ميكن, اإذا لزم االأمر, اأن تكمِّ

م�ضح العمل اجلربي. يف امل�ضوح التجريبية, مت اإجراء حتليل لالنحدار مع اعتماد العمل اجلربي 

اختيار  وينبغي  وقيا�ضها.  العملية  لتحديد  البيانات  معاجلة  خالل  حتديده  يتم  تابع  كمتغري 

املتغريات امل�ضتقلة من جمموعة البيانات, بح�ضب اأهميتها يف ال�ضياق الوطني.

يف  للعمال  واالقت�ضادي  االجتماعي  بالو�ضع  املتعلقة  امل�ضتقلة  املتغريات  اأخذ  عادًة,  يتم, 

االعتبار, مثل اجلن�ص ومنطقة املن�ضاأ وم�ضتوى التعليم والتاريخ الوظيفي. على �ضبيل املثال, 

اأن خطر العمل اجلربي يف االأ�رض التي تراأ�ضها امراأة ي�ضاوي  ك�ضف حتليل االنحدار يف النيجر 

�ضعف اخلطر نف�ضه يف االأ�رض التي يراأ�ضها رجل, وهي نتيجة تف�رضها جزئيًا احلالة االجتماعية 

للمراأة العزباء واالأرامل يف املجتمع النيجري.

التحليل املتعدد املتغريات هو التحليل الوحيد الذي ميكن اأن ي�ضلط ال�ضوء على االأهمية الن�ضبية 

و�ضف  اإىل  التحليل  هذا  يتو�ضل  اأن  املمكن  ومن  اجل��ربي.  العمل  وراء  تقف  التي  لالأ�ضباب 

املعلومات  ال�ضيا�ضات  ل�ضانعي  يوفر  قد  ما  اجلربي,  العمل  خلطر  عر�ضة  االأكرث  لالأ�ضخا�ص 

االأ�ضا�ضية التي ميكن ا�ضتخدامها لو�ضع خطط وقائية.
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اخلال�شة

اأدوات خا�ضة لت�ضميم وتنفيذ وحتليل امل�ضوح  التوجيهية وللمرة االأوىل  قّدمت هذه املبادئ 

الكمية للعمل اجلربي لدى الكبار واالأطفال. وقد ك�ضفت الدرا�ضات اال�ضتق�ضائية التجريبية التي 

التي  ال�ضعف  ومكامن  القوة  مواطن  عن  الوطنيون  و�رضكائها  الدولية  العمل  منظمة  اأجرتها 

عن  النتائج,  بها  متيزت  التي  العالية  اجلودة  برهنت  وقد  املطبقة.  امل�ضح  �ضكوك  بها  تت�ضم 

اإمكانات االأ�ضاليب املبتكرة امل�ضتخدمة والتي تكمل اال�ضتخدام الوا�ضع الأ�ضاليب جمع البيانات 

القرار  �ضانعي  يزودا  اأن  املذكوران  البحث  اأ�ضلوبا  با�ضتطاعة  ومعًا  املجال.  هذا  يف  النوعية 

ت�ضميم  من  هوؤالء  ليتمكن  وذلك  انت�ضاره,  ونطاق  اجلربي  العمل  طبيعة  حول  موثوقة  باأدلة 

وتنفيذ �ضيا�ضات وبرامج اأكرث فعالية وا�ضتهدافًا, ومراقبة تاأثريها.

اال�ضتجابة بالكامل  التطوير لكي تتمكن من  للمزيد من  اأن �ضكوك امل�ضح ال تزال بحاجة  اإال 

للمجموعة الوا�ضعة من حاجات الدول املتاأثرة بالعمل اجلربي, اإىل البيانات واملعلومات. اإذ 

ينبغي مثاًل تكييف ال�ضكوك واختبارها يف م�ضح املوؤ�ض�ضات اأو املجموعات ال�ضكانية ال�ضعيفة 

يف الدول التي يق�ضدها العمال املهاجرين. هذا وينبغي اإعداد �ضكوك م�ضح خا�ضة ال�ضتق�ضاء 

ون�رض  اإع��داد  عرب  الدولية,  العمل  منظمة  وتاأمل  امل�رضوعة.  غري  والن�ضاطات  الق�رضي  البغاء 

هذه املبادئ التوجيهية بالت�ضجيع على املزيد من النقا�ضات والتفكري على م�ضتوى االأو�ضاط 

البحثية, حول كيفية خدمة م�ضالح �ضحايا العمل اجلربي احلاليني واملحتملني, باأف�ضل الطرق 

عرب البحث الدقيق واحل�ضا�ص يف اآٍن معًا. 

10
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�شبكات النرتنت

الربنامج الدويل للق�ضاء على عمل االأطفال

www.ilo.org/ipec  (IPEC)

برنامج العمل اخلا�ص ملكافحة ال�ضخرة
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 (SIMPOC)  برنامج املعلومات االإح�ضائية و الر�ضد ب�ضاأن عمل االأطفال 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
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املرفق

املخطط املقرتح لتقرير حول نتائج

م�شح كمي حول العمل اجلربي54

التمهيد وال�ضكر والتقدير. 1

جدول املحتويات. 2

امللخ�ص التنفيذي. 3

املقدمة. 4

a .ال�ضياق الوطني فيما خ�ّص العمل اجلربي واالجتار

b .الت�رضيعات الوطنية

c .تربير امل�ضح

d .اأهداف امل�ضح

االأطر املفهومية, والتعريفات العملية وجمموعات املوؤ�رضات الوطنية . 5

منهجية جمع البيانات وحتليلها. 6

a .نوع امل�ضح وو�ضف امل�ضح االأ�ضا�ضي, اإن اقت�ضى االأمر

b .نطاق وتغطية امل�ضح

c .املجموعات امل�ضتهدفة

d .ت�ضميم اال�ضتبيان

لينطبق على  ب�ضكل منا�ضب  الكبار, وينبغي تعديله  العمال  اأكرث على  اإن املخطط اجلني�ص املقرتح ينطبق   54

حاالت االأطفال. 
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e .ت�ضميم املعاينة

f .االختبار التجريبي
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j .الوزن والتقدير

k .م�ضداقية التقديرات
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ii .العمل واحليات حتت ال�ضغط
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iv . ال�ضالف االأخرى  االأبعاد  من  كل  مع  دجمها  )وميكن  االكراه   اأ�ضاليب 
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i .خ�ضائ�ص ال�ضن

ii .اخللفية االقت�ضادية واالجتماعية

iii .م�ضتوى التعليم

iv .الو�ضع القانوين
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v .و�ضع الهجرة
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vii .عملية التوظيف

viii .فرع الن�ضاط االقت�ضادي, املهنة

ix .التوزع اجلغرايف

d .تداعيات العمل اجلربي

i .و�ضع ال�ضحايا احلايل

ii .ال�ضحة

e .حمددات العمل اجلربي

i .نتائج التحليل متعدد املتغريات

التداعيات على ال�ضيا�ضات والربامج اخلا�ضة مبكافحة العمل اجلربي. 9

اخلال�ضات. 10
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