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  ٢٠٠٨حقوق لنشر حمفوظة ملنظمة العمل الدولية 

  ٢٠٠٩الطبعة األوىل 
  

 املرفق باالتفاقية العامليـة حلمايـة حقـوق         ٢تتمتع منشورات مكتب العمل الدويل حبماية حقوق املؤلف مبوجب الربوتوكول رقم            
للحصول على حقوق النشر أو الترمجـة،       و. على أنه جيوز نقل مقاطع قصرية منها بدون إذن، شريطة أن يشار إىل مصدرها             . املؤلف

  :على العنوان) احلقوق والتراخيص(ينبغي تقدمي طلب بذلك إىل إدارة منشورات مكتب العمل الدويل 
ILO Publication (Rights and Permissions), International Labour office, CH-1211- Geneva 22 

  .ويرحب مكتب العمل الدويل مبثل هذه الطلبات. pubdroit@ilo.orgأو بالربيد اإللكتروين على العنوان 
أما املكتبات واملؤسسات وغريها من اجلهات املستخدمة املسجلة لدى منظمات حقوق االستنساخ، فيجوز هلا تصوير نسخ مبوجب                 

ـ    www.ifrro.orgزوروا املوقع التايل على األنترنت      . التراخيص املعطاة هلا هلذا الغرض     اء منظمـات حقـوق      لالطالع على أمس
  .االستنساخ يف بلدكم

  
  

  ILO, 2009: مكتب العمل الدويل جنيف/ كتيب موجه ألصحاب العمل ودوائر األعمال: مكافحة العمل اجلربي
ISBN 978-92-2-621712-6 (print) 
ISBN 978-92-2-621713-3 (web pdf) 

  مكتب العمل الدويل
  ILO photo gallery: حقوق نشر الصور

  دور أصحاب العمل/ االجتار باألشخاص/ العمل اجلربي/ نمية اإلداريةدليل الت
13.01.2 
ILO Cataloguing in Publication Data 

  
  

إن التسميات املستخدمة يف منشورات مكتب العمل الدويل، اليت تتفق مع تلك اليت تستخدمها األمم املتحدة، وما تتضمنه من مواد،                    
  .ويل بشأن املركز القانوين ألي بلد أو منطقة أو إقليم أو لسلطات أي منها أو بشأن تعيني حدودهاال تعرب عن رأي مكتب العمل الد

وال . وتقع املسؤولية عن األراء املعرب عنها يف املقاالت والدراسات أو املسامهات األخرى اليت حتمل توقيعاً على عاتق مؤلفيها وحدهم    
  .ويل على اآلراء الواردة فيهاميثل النشر مصادقة من جانب مكتب العمل الد

إن اإلشارة إىل أمساء الشركات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعين مصادقة مكتب العمل الدويل عليها، كما أن إغفـال ذكـر                     
  .شركات أو منتجات أو عمليات جتارية ال يعين عدم املوافقة عليها

املكتبات الكربى أو املكاتب احمللية ملكتب العمل الدويل املوجودة يف          وميكن احلصول على منشورات مكتب العمل الدويل عن طريق          
  :كثري من البلدان أو مباشرة من

ILO Publications, International Labour Office, CH–1211 Geneva 22, Switzerland. 
 .pubvente@ilo.orgبالربيد اإللكتروين كما ميكن احلصول جماناً على قائمة باملنشورات اجلديدة، من العنوان املذكور أعاله أو 

  www.ilo.org/publns: ميكن زيارة موقعنا على العنوان التايل
  

  طبع يف سويسرا
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تعرض هذه الكراسة سلسلة من اإلجراءات التوجيهية اليت تشري إىل بعض التدابري امللموسة والعملية اليت ميكـن                 
حاب العمل يف جهودها الرامية إىل مكافحة العمل اجلربي واالجتـار           أن تتخذها دوائر األعمال ومنظمات أص     

 من هذا الكتيب بتقدمي أفكار حمددة الختاذ إجراءات وذلك يف حجم سـهل              ٥الكراسة  وهي تكمل   . بالبشر
  .املنال واالستعمال

خمتلفة فكل شركة   . وال يتوقع من الشركات ومنظمات أصحاب العمل أن تفعل كل ما هو مقترح يف الكراسة              
إال أن هذه األفكار واضحة املعامل      . عن األخرى وكل منظمة ستضع جها اخلاص يف تلبية احتياجات أعضائها          

أما ما تتطلبه فهو الوقت والطاقة وااللتـزام الفعلـي          . وال تتطلب يف معظم احلاالت استثمارات مالية ضخمة       
  . اخلطوات العمليةوهلذه الغاية تقدم هذه الكراسة قائمة عريضة من. واملستدام

العمل اجلربي، العمل يف السجون، عبودية الدين       : وتتناول هذه اإلجراءات التوجيهية املوضوعات الرئيسة اآلتية      
وميكن استعماهلا كمـادة    . والعمل سداداً لدين، واإلكراه يف العمل، والعمل اإلضايف اجلربي، واالجتار بالبشر          

ؤولية االجتماعية يف الشركات أو كمواد تروجيية يف شكل ملصقات ميكن           مرجعية ملوظفي املوارد البشرية واملس    
كما ميكن ملنظمات أصحاب العمل االستفادة منها، مـثالً يف تنظـيم      . عرضها يف املكاتب أو يف مواقع العمل      

  .برامج التدريب أو كأدوات مرجعية لورش العمل واملؤمترات
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  اقتراحات مفيدة التخاذ إجراءات

ضع سياسة واضحة وشفافة للشركة حتدد تدابري الوقاية من العمل اجلربي، ووضح أن هذه الـسياسة                  ●
  . قدم تقارير عن تنفيذ هذه السياسة. تنطبق على مجيع املنشآت يف سلسلة إنتاج وإمداد الشركة

) يتعلق باألجور وساعات العمل وعقود االستخدام     أي، فيما   (اعتمد ممارسات للتعيني وللموارد البشرية        ●
  .تقلل إىل أدىن حد من خماطر العمل اجلربي

ارصد املوردين واملتعاقدين من الباطن الذين تتعامل معهم وقدم التدريب بـشأن العمـل اجلـربي إىل                   ●
ة وإىل غريهـم مـن      القائمني بتدقيق األداء االجتماعي وللعاملني مبراقبة التقيد، وملديري املوارد البشري         

  .املشرفني

اعمل يف شراكة مع الشركات األخرى واجلمعيات القطاعية ومنظمات أصحاب العمل من أجل وضع                ●
  . منهج على مستوى الصناعة ملواجهة العمل اجلربي

ابين اجلسور مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك منظمات العمال وسلطات تنفيذ القانون ومـع إدارات                  ●
  . واملنظمات غري احلكوميةتفتيش العمل

اختذ تدابري وقائية ضد االجتار بالبشر وانشر الوعي بشأن حاالت التضرر واملخـاطر الـيت ميكـن أن                    ●
  . يواجهها املهاجرون غري النظاميني

أو االجتـار   /استهل أو شارك يف الربامج اليت تساهم يف إعادة إدماج الضحايا السابقني للعمل اجلربي و                ●
  .ك بتوفري فرص تنمية املهارات والتدريب على الوظائفبالبشر وذل
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  مزايا اتخاذ إجراءات

وضع سياسات واضحة وبرامج تنفيذ تبعث بإشارة إجيابية للمشترين وللمستثمرين وللعمال وغريهم من               ●
وتقدمي تقارير عن كيفية تنفيذ السياسات بطريقة حتسن من صورة العالمة التجارية            . أصحاب املصلحة 

  .  مسعة الشركةومن

إن اختاذ إجراءات على مستوى الصناعة وبالنسبة ألصحاب املصلحة قد يكون وسيلة فعالـة حلـشد                  ●
  . املوارد اجلماعية واملهارات واملعارف دف التصدي للعمل اجلربي بطريقة واسعة ومنتظمة

عدة يف إعادة إدماج الـضحايا      إن إختاذ تدابري ملنع قيام الظروف اليت تؤدي إىل  االجتار بالبشر وللمسا              ●
  .السابقني للعمل اجلربي، ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب على أسواق العمل احمللية والوطنية

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

وجه الدعوة إلنشاء فريق عمل لوضع سياسة للشركة للتصدي للعمل اجلربي، وأدرج أحكاماً بـشأن                 ●
  . شاء جلنة ثنائية األطراف على مستوى املنشأة تتوىل مسؤولية هذه القضيةوقم بإن. التنفيذ وتقدمي تقارير

أو مكان العمل تكون جمهولة وسرية ويـسهل وصـول          /أنشئ آلية للشكاوى على مستوى املنشأة و        ●
  .العمال إليها

تشاور مع منظمة أصحاب العمل اليت تنتمي إليها وأعضاء صناعتك بشأن أفضل املمارسات يف رصـد                  ●
  . وجه دعوة إلنشاء فريق عمل لوضع سياسات وإجراءات فعالة. وردين واملتعاقدين من الباطنامل

أنشئ وشارك يف فريق أو جلنة عمل بشأن العمل اجلربي يف منظمتك التمثيلية ألصحاب العمل علـى                   ●
  . املستوى احمللي أو مستوى الوالية أو املستوى الوطين

لعمل ضد العمل اجلربي كجزء من السياسة العامة وآليـات          إدعم وضع خطة عمل وطنية ألصحاب ا        ●
  .مؤسستية ملكافحة العمل اجلربي على املستوى الوطين

3
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   مفيدة التخاذ إجراءاتأفكار

ع بالعمل إذا كنت تستخدم مباشرة عماالً سجناء أو تتعاقد من الباطن مع سجن ما، تأكد من االضطال        ●
   .ال جيوز جرب السجاء على العمل. بشكل طوعي

  .تأكد من أن السجناء قدموا موافقة رمسية على العمل واألفضل أن تكون خطية  ●

قدم للعمال السجناء األجور وإعانات الضمان االجتماعي ومعايري السالمة والصحة املهنيـتني شـبيهة                ●
  .بتلك اليت يتمتع ا العمال النظاميون

  .جر االستقطاعات القانونية فقط من أجور العمال، مثالً مقابل الغذاء واإلقامةا  ●
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  مزايا اتخاذ إجراءات

وميكن أن يقلل جتنب استخدام     . جيوز أن تقيد بعض احلكومات استرياد السلع املنتجة من عمل السجناء            ●
ض حظر على اسـترياد     عمل السجناء واعتماد أفضل املمارسات عند استخدامه من خماطر مواجهة فر          

  . السلع

اعتماد إجراءات من هذا القبيل يقلل إىل أدىن حد من خماطر اختاذ إجراءات قانونية وجينبك األضرار اليت                ●
  .ميكن أن تلحق بسمعة شركتك كنتيجة لربطها بالعمل التعسفي يف السجون

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

قدم على  . ل السجناء ليوقعوا عليها عند موافقتهم على العمل       ضع استمارة منوذجية ملوافقة خطية للعما       ●
هذه االستمارة معلومات بشأن األجور وشروط العمل حبيث يتمكن العمال من تقدمي موافقتهم احلـرة            

  .والواعية على العمل

قدم للعمال بياناً واضحاُ وتفصيلياً لألجر يبني سـاعات العمـل املنجـزة واألجـر املكتـسب وأي                    ●
  .طاعات قانونية أجريت مقابل الغذاء واإلقامةاستق

حدد مستويات األجور للعمال األحرار يف القطاع الصناعي أو اموعة املهنية املعنية، وقـدم للعمـال          ●
  . السجناء أجوراً مشاة

. اجتمع إىل سلطات السجن، مبا يف ذلك مفتشو السجن، ملناقشة سياسات وممارسـات االسـتخدام                ●
أمكن، مع العمال السجناء بشأن شروط العمل بغية حتديد ما إذا كانوا قد قدموا موافقتهم               حتدث، إذا   

  .على العمل حبرية

5
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   مفيدة التخاذ إجراءاتأفكار

  .اعتمد سياسات موارد بشرية متنع خماطر وقوع العمال يف عبودية الدين  ●

  . تطلب من املستخدمني اجلدد إيداع مبالغ مالية عند بدء العملال  ●

وإذا ما فعلت ذلك، تأكد من عدم       . كن حذراً عند تقدمي سلفات على األجور أو قروض للمستخدمني           ●
  . وضع العمال يف حالة جتعلهم يشعرون بأم جمربون على العمل لسداد القرض

ا أجريت استقطاعات من أجور العمال، تأكد من أا ضـمن           وإذ. اعرف القوانني واملمارسات الوطنية     ●
  . احلدود القانونية

حتقق من أن عقود االستخدام تعطي معلومات واضحة عن شروط وظروف االستخدام وأا بلغة يسهل    ●
  .على العمال فهمها

حتميـل  إذا قمت بتعيني عمال دولياً عن طريق وكاالت استخدام خاصة هلذا الغرض، حتقق من عـدم                ●
  .العمال رسوم باهظة للحصول على الوظيفة
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  مزايا اتخاذ إجراءات

اعتماد ممارسات جيدة من هذا النوع ستساعدك على منع تعرض شركتك لإلام بارتكاب بتجاوزات،              ●
  . كعبودية الدين مثالً

 العمـال يف    اختاذ تدابري الختيار وكاالت االستخدام اخلاصة بعناية ورصدها يقلل من خماطر مواجهـة              ●
  . شركتك ملمارسات تعيني غري أخالقية واملعاناة من ظروف مماثلة للعمل اجلربي

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

ملنع خماطر وقوع املستخدمني يف براثن الديون والشعور بأم جمربون على العمل، ادفع أجورهم علـى                  ●
ومباشرة، أو اتفق معهم على دفع أجـورهم يف حـساب مـصريف             فترات منتظمة، ويف املوعد احملدد      

  .بامسهم

استحدث بيان منوذجي لألجر ونظام للدفع يوفر معلومات واضحة بشأن ساعات العمـل املنجـزة،                 ●
، للحيلولـة دون حـصول خطـأ يف         )يف حال وجودها  (ومعدالت األجور، واالستقطاعات القانونية     

  . أعمالك للخطرحساب األجور مما قد يعرض العمال و

تأكد من أن االستقطاعات من األجور ال تؤدي إىل حصول العمال على أجر صاف يقل عـن احلـد                     ●
  . األدىن لألجر

اجر مقابلة مع املستخدمني اجلدد، وخاصة مع العمال املهاجرين، واسأهلم عما إذا كانوا قـد دفعـوا                   ●
  .من ذلك مباشرة مع وكالة االستخداموعند االقتضاء، حتقق . رسوم تعيني للحصول على الوظيفة

إذا قدمت سلفات على األجور أو قروض للمستخدمني، حتقق من أم يستطيعون سدادها خالل فترة                 ●
  ). أي، تقدمي قروض صغرية بأسعار فائدة منخفضة أو اعتمد فترات تقسيط أقصر(زمنية معقولة 

ر واالستقطاعات من األجور وشروط إاء      حتقق من أن عقود استخدامك تتضمن أحكاماً بشأن األجو          ●
  .االستخدام واملسائل األخرى املتعلقة مبنع عبودية الدين
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   مفيدة التخاذ إجراءاتأفكار

وجب ضع سياسة صارمة بشأن منع اإلكراه ودرب مجيع العاملني املعنيني على أدوارهم ومسؤوليام مب               ●
  . هذه السياسة

  .اعتمد ممارسات تعيني وموارد بشرية حتول دون قيام ظروف قد تؤدي إىل اإلكراه  ●

جتنب عدم دفع أو تأخري   . اختذ تدابري مالئمة للتقليل إىل أدىن حد من خطر اإلكراه املرتبط بدفع األجور              ●
  .دفع األجور الذي قد يكون من آثاره إلزام العمال بالعمل

 أن مجيع املستخدمني أحرار يف إاء استخدامهم يف أي وقت مع إعطاء فترة إخطار معقولـة                 تأكد من   ●
  . وفقاً للقوانني الوطنية أو االتفاقات اجلماعية

أما إذا طلب منك العمال ذلك، اختذ تدابري        . ال تصادر وثائق العمال الشخصية أو جتربهم على تسليمها          ●
  . تلكام الثمينةلتوفري مكان آمن ومضمون إليداع مم

ال تستعمل ممارسات تعسفية أو التهديد إلكراه العمال املهاجرين على العمل، مثل التهديـد بـإبالغ                  ●
  . السلطات عنهم

 مع العنف اجلسدي والسجن أو االعتقال يف مكان العمل أو املهاجع والعنف             »عدم التسامح «اتبع ج     ●
  .غري ذلك من الضروريات واإليذاء الكالمي أو التهديداجلنسي واحلرمان من الطعام أو املأوى أو 

  

  

  

  

  

  

اإلكراه في االستخدام يشير إلى أشكال الخداع أو القهر في مكان العمل التي يمكن أن تسفر عن العمـل الجبـري فـي                        ١
  .ظروف محددة، مثل احتجاز األجور أو عدم دفعها أو مصادرة وثائق الهوية بهدف إلزام العامل بالعمل
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  ايا اتخاذ إجراءاتمز

وهو حق أساسي من حقوق اإلنسان      . ستساعد هذه التدابري على ضمان أن املستخدمني يعملون حبرية          ●
  . حممي مبوجب القانون الدويل والقوانني الوطنية يف معظم البلدان

أن تكون لديك سياسة واضحة وفعالة بشأن جتنب اإلكراه وتدريب املديرين واملشرفني وغريهم مـن                 ●
العاملني املعنيني، تعترب إشارة إجيابية بالنسبة للمشترين واملستثمرين والعمال وغريهم مـن أصـحاب               

  . املصلحة

إن وجود مزاعم باستخدام العمل اجلربي أو اإلكراه يف إنتاج السلع أو اخلدمات ميكن أن يـؤدي إىل                    ●
وقائية من شأنه أن يـساعد علـى        واختاذ أي شركة أو صناعة لتدابري       . منع استريادها يف بعض البلدان    

  . ضمان وصول السلع أو اخلدمات إىل األسواق العاملية

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

أنشئ جلنة لصياغة سياسة الشركة بشأن منع اإلكراه وتشاور مع ممثلي منظمة أصحاب العمـل الـيت                   ●
  .تنتمي إليها للحصول على املشورة واملساعدة التقنية

دريبية منتظمة للمديرين واملشرفني والعمال بشأن املمارسات اجليدة والـسيئة املتعلقـة            نظم دورات ت    ●
  .باإلكراه

، مـثالً   )ألسباب أمنية أو غريها   (وفر مكان آمن إليداع الوثائق الشخصية إذا طلب منك العمال ذلك              ●
ها حبرية يف أي وقت     وتأكد من معرفة العمال مبكاا وإمكانية وصول العمال إلي        . خزانة آمنة ومضمونة  

يف إدارتك أو يف فريق     » خمتصاً«وقدم للعمال نسخاً عن هذه الوثائق، وعني شخصاً         . بناء على طلبهم  
  . اإلشراف هلذا الغرض

قـدم  : »جمازفة«إذا قدمت قروضاً أو سلفات للمستخدمني، حتقق من أا ال تعرض العمال إىل حالة                 ●
  .صر ومعدالت فائدة منخفضةقروضاً صغرية، واعتمد فترات تقسيط أق

  .ال تطلب من املستخدمني إيداع مبالغ مالية مقابل حصوهلم على العمل  ●

قم بإعداد عقود استخدام مكتوبة جلميع املستخدمني بلغة يسهل عليهم فهمها حتدد حقوقهم فيما يتعلق                 ●
  .بدفع األجور والعمل اإلضايف وغريها من املسائل املتعلقة مبنع العمل اجلربي
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   مفيدة التخاذ إجراءاتأفكار

اعرف واحترم القوانني الوطنية وأحكامها بشأن ساعات العمل والعمل اإلضايف، والتزم عند االقتـضاء                ●
  . بأحكام االتفاقات اجلماعية يف شركتك أو يف الصناعة املعنية

. عمل اإلضايف تشري بوضوح إىل أن االضطالع بالعمل اإلضايف هو طوعي          ضع سياسة للشركة بشأن ال      ●
  . درب العاملني باملوارد البشرية واملشرفني على هذه السياسة

احصل على موافقتـهم علـى      . تفاوض بشأن العمل اإلضايف مع املستخدمني لديك وال جتعله إجبارياً           ●
  . العمل ساعات إضافية وابق ضمن حدود القانون وشروطه

  .ال دد املستخدمني الذين اختاروا عدم القيام بعمل إضايف  ●

خطط مقدماً وحتـدث    . إذا اقتضى األمر استخدام العمل اإلضايف دورياً للوفاء مبواعيد تسليم املنتجات            ●
  . مع العمال مسبقاً

ع املشترين حول   عاجل األسباب اليت ميكن أن تؤدي إىل استمرار استخدام العمل اإلضايف، مثالً تشاور م               ●
  .املسائل املتعلقة مبتطلبات اإلنتاج ومواعيد التسليم
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  مزايا اتخاذ إجراءات

التفاوض بشأن العمل اإلضايف والتأكد من احلصول على موافقة املستخدمني يضمن أن العمل اإلضايف                ●
  .يتم بشكل طوعي

، وتدريب املديرين واملشرفني    تطبيق سياسة على مستوى الشركة بشأن ساعات العمل والعمل اإلضايف           ●
  .املعنيني يقلل من احتمال وقوع جتاوزات

التشاور مع املشترين ميكن أن يساعد يف إذكاء الوعي وتقوية العالقات بني املشتري واملورد ويـشجع                  ●
على إقامة عالقات جتارية مستدامة قد تساعد بدورها على منع قيام ظروف تـؤدي إىل جتـاوزات يف                  

   .مكان العمل

  .  املمارسات اجليدة من هذا القبيل تساعد على عدم تعرض مسعة شركتك أو صناعتك للخطر  ●

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

تضم ممثلي النقابات العمالية يف أماكن العمل حيثما توجـد          (أنشئ جلنة مشتركة بني العمال واإلدارة         ●
أبلغهم واتفق معهم مقـدماً علـى أن        . يفوحتدث مع املستخدمني بشأن العمل اإلضا     ) نقابات عمالية 

  . العمل اإلضايف قد يكون ضرورياً خالل فترات ذروة اإلنتاج

  . تناول قضية العمل اإلضايف مع املستخدمني اجلدد وحتقق من فهمهم للقانون ولسياسات الشركة املعنية  ●

لعمل اإلضايف توضح مـا هـو       قدم معلومات إىل العاملني باملوارد البشرية واملشرفني والعمال بشأن ا           ●
وزع نسخاً عن سياسات الشركة وحتقق من تفهم . مسموح به وما هو غري مسموح به مبوجب القانون     

  . حدد املمارسات اجليدة وقدم مكافآت مقابلها. كل شخص معين لألحكام ذات الصلة

 متطلبات اإلنتاج الـيت     نظم مشاورات دورية مع املشترين ملناقشة الوقت الالزم للتسليم وغري ذلك من             ●
  . ميكن أن تؤثر على ساعات العمل وأن تؤدي إىل حاالت تعسفية تنطوي على العمل اإلضايف اجلربي
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   مفيدة التخاذ إجراءاتأفكار

ل اجلـربي واالجتـار     اختذ تدابري حلماية العمال املهاجرين من ظروف تزيد من تعرضهم حلاالت العم             ●
  . باألشخاص

) ألسباب أمنية مثالً  (أما إذا طلب العمال ذلك      . ال تصادر أو جترب العمال على تسليم الوثائق الشخصية          ●
  . قم بوضع سياسات وإجراءات لالحتفاظ ذه الوثائق حتول دون إمكانية حدوث جتاوزات

 من أن هذه الوكالة تراعي معايري أخالقيـة         إذا استعنت بوكالة استخدام خاصة لتوظيف العمال، حتقق         ●
  . استخدم الوكالة اليت ال تفرض رسوماً على العمال. رفيعة

  . ال دد بإبالغ السلطات عن العمال املهاجرين غري النظاميني  ●

إذا وفرت أماكن لإلقامة للمستخدمني لديك، حتقق من عدم تقييد حرية حركتهم خـارج سـاعات                  ●
  .العمل

دت شركتك مع وكالة تعيني، اتفق مع هذه الوكالة على ضرورة أن تتقيد بالقوانني واالتفاقات               إذا تعاق   ●
  . اجلماعية ذات الصلة

شارك يف برامج وقاية وإعادة إدماج ضحايا االجتار السابقني، ضمن جمال نفوذك، وذلك بإجياد فـرص                  ●
  . تنمية املهارات وفرص التدريب على الوظائف

ن، يف الربامج الوطنية والدولية ملكافحة االجتار باألشخاص مبا يف ذلـك احلمـالت              شارك، حيثما أمك    ●
  .اإلعالمية، ونسق مع السلطات احمللية والوطنية ومنظمات العمال وغريهم من أصحاب املصلحة
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  مزايا اتخاذ إجراءات

ات السمعة احلسنة   ميكن أن يساعد رصد ممارسات التعيني لوكاالت االستخدام على حتديد الوكاالت ذ             ●
ومن شأن هذا األمر أن يقلل بدوره من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلـا شـركتك يف                  . واألخالقية

  . ارتباطها بتجاوزات يف جمال االجتار بالبشر

وضع سياسات وممارسات جيدة فيما يتعلق باالحتفاظ بالوثائق الشخصية ورسوم التعيني يساعد علـى          ●
  . يف حاالت تضرر قد تصل إىل التجاوزات واإلكراهضمان عدم وضع العمال 

العمل يف شراكة مع احلكومة وهيئات تنفيذ القانون وغريها من أصحاب املصلحة من شأنه أن يـؤمن                   ●
  .وضع تدابري ملكافحة اإلجتار باألشخاص أكثر فعالية واستدامة

  خطوات عملية التخاذ إجراءات

 تعيينهم عن طريق وكاالت االستخدام لتحديـد ظـروف          حتدث مع املستخدمني اجلدد الذين جرى       ●
  . تعيينهم وما إذا كان قد طلب منهم دفع رسم للتعيني

مـثالً، ألسـباب    (قدم للمستخدمني لديك مكان آمن إليداع الوثائق الشخصية إذا طلبوا منك ذلك               ●
م يف أي وقت، وعـين  وحتقق من إمكانية وصوهلم إليها بناء على طلبه. يف خزانة آمنة ومضمونة ) أمنية

  . من فريق اإلشراف يف املنشأة هلذا الغرض»خمتصاً«شخصاً 

  . قدم للعمال نسخاً عن وثائقهم وبلّغ العمال ذه التدابري  ●

درب املديرين والعاملني يف املوارد البشرية واملشرفني واملسؤولني عن تنفيذ القوانني والعمال على كيفية                ●
ناقش املمارسات اجليدة والسيئة املتعلقة بالوثائق الشخـصية        .  والوقاية منه  الكشف عن االجتار بالبشر   

  . والعمال املهاجرين ودفع األجور وغريها من املسائل

قبل التعاقد مع وكالة استخدام خاصة، استعلم جيداً عنها والتقي مبمثليها ملناقشة الـسياسات املتعلقـة       ●
  . خدامبرسوم التعيني وغريها من ممارسات االست
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حتدث إىل الشركات األخرى يف قطاعك الصناعي، وأنشئ شبكات، واستعمل هذه الشبكات لتبـادل                ●
استفيد من اخلدمات اليت تقدمها منظمة أصحاب العمل اليت تنتمي          . املعلومات واآلراء بشأن اإلجراءات   

  .إليها واملنظمة الدولية ألصحاب العمل

قدم عقود استخدام واضحة وموجزة ومكتوبة بلغات يسهل على العمال فهمها وتنص بوضوح علـى                 ●
  . شروط االستخدام املتعلقة بدفع األجور، والعمل اإلضايف واالحتفاظ بوثائق اهلوية
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