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األهداف العامة 

ي ما خّص رصد اللوائح المعنية بالتوظيف وإنفاذها	 
فهم مسؤوليات الحكومات �ز

ي ضمان التوظيف العادل للعّمال	 
التعّرف عىل الرصد كآلية إنفاذ وتحديد مساهمته �ز

تحديد التحديات األساسية المتصلة بآليات الشكاوى ووصول العّمال، بمن فيهم العّمال المهاجرون، 	 
إل العدالة

ي التوظيف	 
يعية شيوًعا لمالحقة االنتهاكات �ز استكشاف أك�ث اآلليات الت�ش

ز الدور الذي تضطلع به نقابات العّمال والمنظمات غ�ي الحكومية تحديًدا 	  تثم�ي
ي تعزيز التوظيف العادل ورصده

�ز

ي أطلقتها منظمات العّمال لحماية 	  التعّرف عىل المبادرات الريادية ال�ت
العّمال وتمكينهم خالل عملية التوظيف والتكليف

ي تعتمدها وكاالت االستخدام 	  ي ال�ت
التعّرف عىل آليات التنظيم الذا�ت

الخاصة
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مقدمة

ي العــام 
ي اتفاقيــة وكاالت االســتخدام الخاصــة )رقــم 181( الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، �ز عكــس تبــ�ز

ز العّمــال والوظائــف  ي التوفيــق بــ�ي
1997 إقــراًرا بالــدور المتنــامي الــذي تضطلــع بــه وكاالت االســتخدام الخاصــة �ز

ــم الحكومــات  ورة أن تنظِّ المتوافــرة وبقدرتهــا عــىل تعزيــز كفــاءة ســوق العمــل. لكــّن االتفاقيــة تقــّر أيًضــا بــرز
ي محاولــة منهــا لمنــع الممارســات التعّســفية وضمــان حمايــة 

أنشــطة وكاالت االســتخدام الخاصــة وترصدهــا �ز
حقــوق العّمــال المهاجريــن. 

ز  كاء االجتماعّي�ي عىل الرغم من أّن مسؤولية رصد اللوائح المعنية بالتوظيف منوطة أساًسا بالدول، يجوز لل�ش
ي رصــد 

)مثــل نقابــات العّمــال ومنظمــات أصحــاب العمــل(، باإلضافــة إل المنظمــات غــ�ي الحكوميــة اإلســهام �ز
ي وحمــالت نــ�ش الــوعي والمنــارصة. 

التوظيــف عــ�ب آليــات التنظيــم الــذا�ت

تناقــش هــذه الوحــدة رصــد اللوائــح الخاصــة بالتوظيــف وإنفاذهــا عــىل يــد الحكومــات كمــا عــدد مــن الجهــات 
الفاعلــة الرئيســة األخــرى. وتتمحــور حــول المواضيــع التاليــة: 

ي وراء رصد وكاالت االستخدام الخاصة وتنظيمها.	 
يستعرض الموضوع 1 األساس المنط�ت

ي إنفاذ اللوائح الخاصة بالتوظيف. 	 
ف الموضوع 2 بأدوار الحكومات �ز يعرِّ

، مثل الرابطات 	  ي
، أي آليات التنظيم الذا�ت ي

يستكشف الموضوع 3 البدائل عن التنظيم القانو�ز
ومدونات قواعد الممارسات لوكاالت االستخدام الخاصة. 

ي 	 
ا، يعرض الموضوع 4 أدوار نقابات العّمال والمؤّسسات غ�ي الحكومية ومسؤولياتها ومبادراتها �ز ً أخ�ي

تعزيز رصد التوظيف. 
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الموضوع 1: انتهاكات حقوق اإلنسان المتصلة 
بالتوظيف: ِلم الحاجة إىل رصد التوظيف؟

قبــل مناقشــة رصــد اللوائــح الخاصــة بالتوظيــف وإنفاذهــا، ال بــد أواًل مــن تحديــد األســباب الموجبــة وراء رصــد 
 ، ز ي تصدر عن منظمات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم والحكومات واألكاديمّي�ي ق التقارير ال�ت

ِّ
التوظيف. توث

ي يتعــّرض لهــا العّمــال )مهاجــرون أو وطنيــون( خــالل عمليــة التوظيــف ونتيجــة لهــا،  توثيًقــا وافًيــا االنتهــاكات الــ�ت
ي تنخــرط فيهــا وكاالت االســتخدام الخاصــة وعمالؤهــا الفرعّيــون.  باإلضافــة إل ممارســات األعمــال التجاريــة الــ�ت
هــا بوضــوح  ز وبغيــة رصــد أنشــطة وكاالت االســتخدام الخاصــة وممارســاتها رصــًدا فّعــااًل، مــن األهميــة بمــكان تمي�ي
ز  ي عمليــة الهجــرة )مثــل أصحــاب العمــل والموظفــ�ي

ي ترتكبهــا جهــات فاعلــة أخــرى ضالعــة �ز عــن االنتهــاكات الــ�ت
ز ووكاالت الســفر، إلــخ(.  الطبّيــ�ي

ي تقوم بها هيئات التوظيف عديمة الضم�ي وانعكاســاتها الســلبية  يشــ�ي الجدول أدناه إل األنشــطة الرئيســة ال�ت
عــىل حقــوق اإلنســان للعّمــال: 

اآلثار عىل حقوق اإلنسان الناشئة عن ممارسات التوظيف غ�ي العادل

 ممارسة األعمال التجارية 
ي التوظيف

�ف
األثر الضار عىل حقوق اإلنسان

فرض رسوم توظيف مرتفعة عىل 
العّمال 

قد يؤدي إل العمل سداًدا للدين، مع أخذ العامل قرًضا مرتفًعا لتمويل 
ي بلد 

كلفة التوظيف وبيعه أصوله أو اقتطاع التكاليف من راتبه �ز
ي  ي عدم قدرة المهاجر عىل ترك العمل )العمل الج�ب المقصد، ما يع�ز

بحسب تعريفات منظمة العمل الدولية(. 
وط وظروف  الخداع بخصوص �ش

عقد االستخدام )الخداع بخصوص 
العقد أو االستعاضة عنه(

ي من دون القدرة عىل  قد يؤدي إل وقوع العامل فريسة العمل الج�ب
الفرار؛ لو عرف العّمال بالواقع، لما قبلوا العمل أبًدا أو هاجروا طوًعا

هذا ما تقوم به وكاالت االستخدام الخاصة لمعالجة الوثائق عىل نحو معالجة وثائق مزّورة 
أ�ع، إما بسبب االتجار بالفرد أو ألّن المهاجر إمرأة دون 30 من 

العمر ومن بلد يفرض حظًرا عىل النساء. بسبب الوثائق المزّورة، يجد 
ي بلد المقصد وبالتالي من 

ي أوضاع غ�ي نظامية �ز
المهاجرون أنفسهم �ز

دون حماية.  
ال تتحقق وكاالت االستخدام الخاصة 
ف  ي ستوظِّ من الشخص أو الجهة ال�ت

ي أي ظروف سيتم األمر
المهاجر و�ف

م وكالة االستخدام الخاصة المهاجر إل 
ِّ
عند إتمام التوظيف، قد تسل

ي أسوأ الحاالت، 
ي جسدًيا أو جنسًيا أو عاطفًيا. �ز

وضع استخدام تسع�ز
ة.  ي و/أو اتجار أو بيئة عمل خط�ي قد يكون السيناريو سيناريو عمل ج�ب

تحتجز وكالة االستخدام الخاصة جواز 
السفر/وثائق الهوية األخرى

ن العامل من الحصول عىل عمل آخر 
ّ
من دون وثائق هوية، لن يتمك

ي بلدان 
أو الوصول إل خدمات أساسية وقد يخ�ش طلب المساعدة �ز

المقصد. 
ي 

تنخرط وكالة االستخدام الخاصة �ف
ة« »المتاجرة بالتأش�ي

ي وضع غ�ي نظامي من 
كون �ز « وي�ت ي

قد ال يكون للعّمال عمل »حقي�ت
ي بلد المقصد. 

دون حماية �ز
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 ممارسة األعمال التجارية 
ي التوظيف

�ف
األثر الضار عىل حقوق اإلنسان

ي عنف 
تنخرط وكالة االستخدام �ف

ي ذلك عنف 
ي وجسدي، بما �ف

عاط�ف
جنسي وتهديدات

ها. العنف والتهديدات. 
ّ
ي مراحل التوظيف كل

ح حصوله �ز هذا ما يرجَّ
غالًبا ما يتصل أصحاب العمل )والسيما عّمال المنازل( بوكاالت 

فتهم الوكاالت بالعمل 
ّ
االستخدام الخاصة للشكوى من العّمال الذين كل

ي العمل عىل ضمان »انضباط« المهاجرين. قد 
ولطلب المساعدة �ز

 . ي
يتخذ األمر شكل عنف جسدي/عاط�ز

تتعمد وكاالت االستخدام الخاصة 
توظيف المهاجرين من دول ال تقيم 

ي بلد المقصد
سفارات �ف

ز تتعّمد وكاالت االستخدام الخاصة توظيف المهاجرين من دول  ح�ي
ي بلد المقصد المحدد، تكون هذه 

تفتقر إل التمثيل الدبلوماسي �ز
محاولة مقصودة لتوظيف مهاجرين ال يستطيعون الحصول عىل 

الحماية من البعثات الخارجية لدولهم األم. 

الخداع احتجاز جوازات السفر خصومات غ�ي قانونية من األجر

التهديد

حيل رسوم التوظيفال�ت

عبودية الدين 
جراء سداد
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ي أكــ�ث 
ي حــاالت قصــوى، قــد تتــوّرط وكاالت االســتخدام الخاصــة، وســما�ة العمــل، والعمــالء الفرعّيــون �ز

�ز
ي. لكّن هيئات التوظيف عادة ما ترتبط بالممارسات  ي االتجار و/أو العمل الج�ب

االنتهاكات خطورة والمتمثلة �ز
بلــد  المهاجــرون جنيــه عنــد وصولهــم إل  الــذي يتوقــع  الراتــب  الكاذبــة« بشــأن  االســتغاللية، مثــل »الوعــود 
ي تــؤدي إل العمــل ســداًدا للديــن )مــع العلــم أّن الرســوم قــد تعــادل  المقصــد، ورســوم التوظيــف المرتفعــة الــ�ت
ــح العمــل لتقييــد الحركــة. يّتخــذ  ـ ـ ـ ة أشــهر(، واحتجــاز جــوازات الســفر أو تصاريـ ي بعــض الحــاالت أجــور عــ�ش

�ز
االســتغالل الــذي تمارســه وكاالت االســتخدام الخاصــة شــكاًل آخــر قوامــه االســتعاضة عــن عقــد االســتخدام، 
ز يصطــدم المهاجــرون الذيــن ُوعــدوا بعقــد محــدد طــوال مرحلــة مــا قبــل المغــادرة، بعمــل مختلــف تمــام  حــ�ي

ي بلــد المقصــد.  
( �ز اإلختــالف )وراتــب أد�ز

ممارســات  عليــه  تنطــوي  االجتمــاعي كبعــد  النــوع  إغفــال  يجــب  وال  هــذا 
التوظيــف التعســفية. يكــون خطــر التعــّرض لالســتغالل أكــ�ب 
بالنســبة إل المهاجــرات، والســيما عامــالت المنــازل. وبمــا أّن 

ي حــال مــن العزلــة 
عامــالت المنــازل غالًبــا مــا يؤديــن مهامهــّن �ز

ز خاص ومغلق ال يشمله تنظيم  – أي ضمن ح�يِّ
ســوق العمــل وتفتيــش العمــل، يواجهــن مخاطــر 

أكــ�ب  الســتغالل  يتعرضــن  مــا  وأحياًنــا  أكــ�ب 
بحريتهــن،  تحــدق  ي  الــ�ت التهديــدات  )مثــل 
مــوازاة  ي 

�ز  ،) ي
والجنســا�ز الجنــ�ي  والعنــف 

تراجــع مســتويات وصولهــّن إل العدالــة. 
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 الموضوع 2: دور المؤسسات الحكومية 
ي إنفاذ لوائح التوظيف 

�ف

رصد أنشطة وكاالت االستخدام الخاصةأ. 
ــم عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة، أن تضــع  يعــات جديــدة تنظِّ ز عــىل الحكومــات، حــ�ت قبــل ســّن ت�ش يتعــ�يّ
خيــص.  بــات وتشــتمل عــىل رســوم ال�ت

ّ
هــا المتطل

ّ
ي الســوق كل

آليــة رصــد وإنفــاذ تضمــن اســتيفاء الجهــات الفاعلــة �ز
خيــص أو إل وحــدات تفتيــش العمــل العاديــة  يجــوز أن ُيعهــد الرصــد وإنفــاذ القانــون إل ســلطة معنيــة بال�ت
ــن المســؤولون المعنيــون بإنفــاذ القانــون مــن أداء عملهــم 

ّ
ي حالــة األنشــطة الجرميــة. ولــ�ي يتمك

طــة �ز وإل ال�ش
مــون عــىل أساســها أداء وكاالت االســتخدام  قــوا مقاييــس ومعايــ�ي واضحــة يقيِّ عــىل نحــو فّعــال، عليهــم أن يطبِّ
خيــص، باإلضافــة إل  ي ال�ت

وط والمعايــ�ي المنصــوص عنهــا �ز الخاصــة. يمكــن اإلعتمــاد لهــذه الغايــة عــىل الــ�ش
ز العمــل والهجــرة ذات الصلــة.  مدونــات الســلوك وقوانــ�ي

التقنيات المعتمدة لرصد ممارسات التوظيف

ي المعلومــات المقدمــة أو التدقيــق 
ي �ز ثمــة طريقتــان بديلتــان لرصــد أنشــطة الــوكاالت، همــا التدقيــق المكتــ�ب

  . ي
الميــدا�ز

خيــص وقــد ينجــز أثنــاء إجــراء الطلــب. لكــّن الــوكاالت  وط ال�ت ي هــو األكــ�ث شــيوًعا لتقييــم �ش التدقيــق المكتــ�ب
ي حــال اشــتبهت 

ويــد الســلطة المختصــة بــأّي معلومــات إضافيــة بنــاء عــىل طلبهــا. و�ز ز ي عــدة دول، ب�ت
ملزمــة، �ز

ســعيها وراء معلومــات  يصبــح  احتياليــة،  توظيــف  ي ممارســات 
�ز مــا  وكالــة  بضلــوع  بالرصــد  المعنيــة  الســلطة 

مهــا الوكالــة، إاّل أّن تفتيــش المقــر قــد يكــون  ي تقدِّ ي هــذه المعلومــات اإلضافيــة الــ�ت
ًرا. وبينمــا قــد تكــ�ز ّ إضافيــة مــ�ب

ــا عــىل قيــام أحــد 
ً
ز الطلــب اتفاق يعــات عــىل تضمــ�ي ي بعــض األحيــان. عــادة مــا ينــّص بعــض الت�ش

ورًيــا أيًضــا �ز رصز
ي العمــل بتفتيــش مقــر الوكالــة. 

مفتــ�ش

تميــل  خيــص،  ال�ت قبــل  مــا  إجــراءات  مــن  جــزًءا  ل 
ِّ
تشــك ي  الــ�ت التفتيــش  وإل عمليــات 

عــدة دول إل إجــراء عمليــات تفتيــش منتظمــة و/أو فوريــة. ال يتــم اإلعــالن 
عنهــا عــادة ألّنهــا غالًبــا مــا تنشــأ عــن شــكوى أو تقريــر عــن انتهــاك 
يــة  ــب مــوارد ماليــة وب�ش

ّ
اللوائــح. لكــّن التفتيــش المنتظــم يتطل

يــة  كافيــة. لذلــك، ونظــًرا الفتقــار دول عــدة إل مــوارد ماليــة وب�ش
أن  عليهــا  ز  يتعــ�يّ بانتظــام،  أو  دورًيــا  التفتيــش  عمليــات  إلجــراء 
تؤمــن عــىل األقــل آليــة  تتيــح عمليــات التفتيــش الفوريــة للتحقيــق 

ي إســاءة صــادرة عــن وكالــة مــا. 
ــغ عنهــا أو �ز

َّ
ي االنتهــاكات المبل

�ز

م الطلــب المثــول  ــم عــىل مقــدِّ إعتمــد بعــض الــدول إجــراءات تدقيــق تحتِّ
خيص. ومثول المرء شخصًيا إلجراء مقابلة  شخصًيا ضمن إجراءات ال�ت

خيــص يســمح بالتدقيــق  ي بال�ت مــع الســلطة أو اللجنــة أو الموظــف المعــ�ز
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ي يعتمدهــا قبــل تشــغيل وكالــة اســتخدام خاصــة.  اتيجيات األعمــال التجاريــة الــ�ت ي مؤهالتــه واســ�ت
بالتفصيــل �ز

ي مــن أشــكال الرصــد. 
هــا كشــكل إضــا�ز

ّ
هــذا وارتــأى عــدد مــن الــدول تحديــد أرقــام تســجيل ألنشــطة الــوكاالت كل

ط مفيــًدا  ي تحتفــظ بســجل عــام بــوكاالت االســتخدام الخاصــة المرخــص لهــا، يصبــح هــذا الــ�ش ي الــدول الــ�ت
و�ز

للتحقــق مــن مصداقيتهــا، إذ يمكــن التثبــت مّمــا إذا كانــت الوكالــة مرخصــة فعلًيــا.  

ا،  ً ذهــا وكاالت االســتخدام الخاصــة رصــًدا مبــا�ش ي تنفِّ الــ�ت وكســبيل آخــر لرصــد أنشــطة التوظيــف والتكليــف 
ي هذه الحالة، ال تأذن 

مها. و�ز ي ت�ب يمكن أيًضا إلزام الوكاالت بإيداع الســلطات نســًخا عن عقود االســتخدام ال�ت
ة العمــل إاّل إذا اســتوفت العقــود مجموعــة المعايــ�ي الدنيــا المحــددة مســبًقا. قــد يكــون هــذا  الســلطات بمبــا�ش
ي الخــارج. وبمــا أّنــه يصعــب 

ي مــا يتعلــق بالتوظيــف لغــرض االســتخدام �ز
ط بمثابــة أداة مفيــدة، والســيما �ز الــ�ش

ي بلــد المقصــد، يضمــن إجــراء مــن هــذا النــوع االتفــاق خطًيــا عــىل 
حكًمــا رصــد ظــروف عمــل العّمــال المهاجريــن �ز

ي تكليــف 
ي تــال�ز

ط �ز أكــ�ب قــدر ممكــن مــن التفاصيــل قبــل المغــادرة. فعــىل ســبيل المثــال، يســهم مثــل هــذا الــ�ش
ي ظــروف تعّســفية. 

العامــالت المهاجــرات بالعمــل �ز

ي حال عدم االمتثال للوائح الخاصة بالتوظيف	. 
تقييم العقوبات �ف

ي حال عدم االمتثال 
ي للعقوبات �ف

األساس القانو�ف

ي هــذا 
ــم التوظيــف، يجــب عــىل الحكومــات أن تفــرض عقوبــات. و�ز ي تنظِّ وائــح الــ�ت

ّ
ي حــال عــدم اإلمثتــال لل

�ز
الســياق، تعتــ�ب اتفاقيــة وكاالت االســتخدام الخاصــة، 1997 )رقــم 181( الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة 
م عمل وكاالت االستخدام الخاصة بغية ضمان ممارسات  د معاي�ي تنظِّ ي األساسي الذي يحدِّ

المستند القانو�ز
عادلة ومنع االتجار بالب�ش وأشكال أخرى من االستغالل. تنص المادة 10 من االتفاقية عىل فرض العقوبات، 
ي  ز أو لوائــح تنــّص عــىل عقوبــات، منهــا حظــر وكاالت االســتخدام الخاصــة الــ�ت ي قوانــ�ي حيــث تدعــو الــدول إل تبــ�ز

ي ممارســات وانتهــاكات احتياليــة. 
تنخــرط �ز

يعيــة حــول عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة عــىل  ي حــال لــم يتــم إنفــاذ األحــكام الت�ش
وعــىل النقيــض مــن ذلــك، �ز

ي غيــاب آليــات فــرض عقوبــات، لــن تــردع اللوائــح القائمــة وكاالت االســتخدام الخاصــة الضالعــة 
نحــو مالئــم و�ز

ي حاالت 
ورًيا للتحرك عىل نحو مالئم �ز ي ممارســات ســيئة كما لن تؤثر عليها. لذلك، يعت�ب نظام عقوبات رصز

�ز
عــدم االمتثــال. بعبــارة أخــرى، يمكــن فــرض العقوبــات إمــا عــىل يــد الســلطة المعنيــة باإلنفــاذ أو عــ�ب المحاكــم 

اإلداريــة أو العاديــة. 

العقوبات اإلدارية

يعات واللوائح  ي حال عدم االمتثال للت�ش
عادة ما تفرض العقوبات �ز

الخاصة بوكاالت االستخدام الخاصة بحسب نوع الجرم وما إذا 
التدابــ�ي  اوح  تــ�ت تكــرر.  أن  أو ســبق  للمــرة األول  ُيرتكــب  كان 

صارمــة.  جنائيــة  أخــرى  إل  طفيفــة  إداريــة  عقوبــات  مــن 
االســتخدام  وكالــة  فيهــا ضلــوع  ُيثبــت  ي  الــ�ت الحــاالت  ي 

و�ز
أن  اإلنفــاذ  لســلطة  يجــوز  طفيفــة،  مخالفــة  ي 

�ز الخاصــة 
الخاصــة حــول كيفيــة تصويــب  االســتخدام  تنصــح وكالــة 
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ي الجانب المقابل، يجب أن تنطوي العقوبات اإلدارية عىل إمكانية ســحب ترخيص 
إجراءاتها أو ممارســاتها. �ز

ــر بصــورة دائمــة عمــل  ي تحظِّ رة. مــن شــأن العقوبــات الــ�ت ي تكــون فيهــا المخالفــة حــادة أو متكــرِّ ي الحــاالت الــ�ت
�ز

ي أنشطة توظيف وتكليف احتيالية، أن تكون رادعة وأن تحمي وكاالت 
وكاالت االستخدام الخاصة الضالعة �ز

ي حــاالت عــدم اإلمثتــال األقــل خطــورة، قــد توبــــخ 
. و�ز ي

ــف عّمــااًل عــىل نحــو أخــال�ت ي توظِّ االســتخدام الخاصــة الــ�ت
يعــات أيًضــا أن تنــص عــىل  ز ســلوكها. لكــن، يجــب عــىل الت�ش وكالــة االســتخدام الخاصــة وتعــى الفرصــة لتحســ�ي

ة محــددة مــن الزمــن )تعليــق(. اخيــص أو إبطالهــا لفــ�ت إمكانيــة ســحب ال�ت

العقوبات الجنائية  

ز عــن العمــل، يجــوز فــرض  ة عــىل الباحثــ�ي ك تبعــات خطــ�ي ي التوظيــف قــد تــ�ت
بمــا أّن الممارســة المهنيــة الســيئة �ز

اوح مــن غرامــات إل الســجن بحســب  عقوبــات جنائيــة عــىل وكاالت االســتخدام الخاصــة غــ�ي الممتثلــة، تــ�ت
ز اإلعتبــار أّي تعويــض دفعتــه وكالــة  القــرار بفــرض عقوبــات جنائيــة بعــ�ي خطــورة المخالفــة. يجــب أن يأخــذ 
االستخدام الخاصة إل� الباحث عن العمل. إذا وقع الباحث عن العمل ضحية االستغالل بسبب التوظيف 

والتكليــف عــىل يــد وكالــة االســتخدام خاصــة، عــىل الوكالــة أن تدفــع لــه تعويًضــا مالًيــا.

حوافز لتعزيز امتثال وكاالت االستخدام الخاصة

الــدول  إل فــرض عقوبــات إداريــة وجنائيــة عــىل وكاالت االســتخدام الخاصــة غــ�ي الممتثلــة، خّصــص بعــض 
ز وكاالت االســتخدام الخاصــة  ئ الفلبــ�ي حوافــز لــوكاالت االســتخدام الخاصــة الممتثلــة. فعــىل ســبيل المثــال، تــكا�ز
ــز إعــادة  ز أثنــاء زياراتهــم إل بلــدان المقصــد. كمــا قــد تحفِّ ز الحكوميــ�ي النموذجيــة بدعوتهــا إل مرافقــة المســؤول�ي

 . ي
ة زمنيــة معّينــة، عــىل التوظيــف األخــال�ت الوديعــة المودعــة كضمانــة، ســواء جزئًيــا أو بالكامــل، بعــد فــ�ت

إدارة إجراء شكاوى لمصلحة العّمال	. 
ي يقــع فيهــا العّمــال ضحيــة انتهــاكات أو تجــاوزات مــن وكالــة اســتخدام خاصــة، يجــب وضــع  ي الحــاالت الــ�ت

�ز
إجــراءات مالئمــة للشــكاوى للتعــّرف عــىل مزاعــم االنتهــاكات والنظــر فيهــا. يتمــاسش هــذا الموجــب مــع المــادة 10 
ي آليــة 

اك »أكــ�ث المنظمــات تمثيــاًل ألصحــاب العمــل وللعّمــال« �ز ي تدعــو إل إ�ش مــن االتفاقيــة رقــم 181، الــ�ت
ر عــ�ب  الشــكاوى. كذلــك، يســتطيع الباحثــون عــن العمــل الذيــن وقعــوا ضحيــة االنتهــاكات أن يطالبــوا بجــ�ب الــرز

رفــع الشــكاوى.  

ي بعــض 
ز عــن العمــل الذيــن تعّرضــوا لســوء المعاملــة أو االســتغالل أن يرفعــوا شــكواهم، �ز ز عــىل الباحثــ�ي يتعــ�يّ

ي المحاكــم قــد يكــون مكلًفــا ويســتغرق وقًتــا طويــاًل، 
ي �ز

التقــا�ز أمــام محاكــم العمــل المختصــة. لكــّن  الــدول، 
إداري محــدد  إجــراء  أخــرى عــ�ب  الشــكاوى بطريقــة  مــع  التعامــل  لذلــك، يمكــن  ويرتــدي طابًعــا قانونًيــا جــًدا. 
ي البــت بالشــكاوى ومزاعــم الممارســة المهنيــة الســيئة أو اإلنتهــاك. 

ــع �ز ــ ـ للتظلــم. تســمح هــذه اإلجــراءات بالت�يـ

إذا وجــدت الســلطة المعنيــة بالرصــد أدلــة كافيــة تثبــت الممارســة المهنيــة الســيئة ولــم يــؤِد اإلقنــاع إل تغيــ�ي 
ي الســلوك، يجــب فــرض عقوبــات إداريــة و/أو جنائيــة، منهــا إســقاط الوديعــة وضمــان حســن اإلنجــاز، وفــرض 

�ز
خيــص أو إلغــاؤه، والســجن، ومصــادرة األصــول.  الغرامــات، وســحب ال�ت
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إجراءات الشكاوى

المستوى 1 وكاالت االستخدام الخاصة

ز عىل المهاجر أن يّتصل أيًضا بوكالة االستخدام الخاصة  ي الخارج، يتع�يّ
ي حال كانت ظروف االستخدام تعّسفية �ز

�ز
 . ا وباتفاق طوعي ز العامل وصاحب العمل حبيًّ اع ب�ي ز ي عّينته. ثم يجب عىل الوكالة أن تحاول تسوية ال�ز ال�ت

المستوى 2 السلطة الحكومية المسؤولة 

ثالث ع�ب  م مساعدة حيادية وفّعالة من طرف  تقدِّ أن  المالئمة  المؤسسات  ز عىل  يتع�يّ  ،1 المستوى  إذا فشل 
ي حال تّم إثبات 

ي بلد االستخدام. �ز
اتها �ز التوفيق، والتحكيم، والوساطة. عىل المؤّسسات أن تتواصل مع نظ�ي

ي المطالبات برد األموال.  قها أو تل�ب
ِّ
اخيص أو تعل ز عىل السلطة المسؤولة أن تسحب ال�ت الشكوى، يتع�يّ

ي 
المستوى 3 التقا�ف

ي التعاطي مع أك�ث انتهاكات حقوق 
أّنها األفضل �ز إاّل  عىل الرغم من أّن هذه الطريقة هي األطول واألك�ث كلفة، 

ي تتضّمن أفعااًل ذات طبيعة  . تدخل الشكاوى ال�ت ي ذلك االتجار بالب�ش
ي عملية التوظيف، بما �ز

اإلنسان خطورة �ز
جرمية وتستدعي فرض عقوبات، مثل الغرامات والسجن، ضمن اختصاص المحاكم. 

 : ز المؤّسسة الحكومية المرّخص لها رصد عمل وكاالت االستخدام ع�ب يجب تمك�ي

 	 ، ز ز المعّين�ي الحصول عىل تقارير من وكاالت االستخدام عن التكليف بالوظائف، ومركز عمالة الموظف�ي
ي تحتاج إليها الوكاالت الحكومية؛  ها من المعلومات ال�ت وغ�ي

لوهم؛	  تنظيم زيارات دورية أو عمليات تفتيش يقوم بها الموظفون الحكوميون أو ممثِّ

ز عىل قوائم 	  د وكاالت االستخدام أو أصحاب العمل األجانب المدرج�ي إطالق حمالت إعالمية تحدِّ
سوداء النتهاك القانون أو للقيام بأفعال غ�ي قانونية أو انتهاكات؛ 

إرساء آليات فّعالة وكفوءة الستعراض عقود استخدام العّمال المهاجرين قبل التوقيع وخالل 	 
االستخدام عند إنفاذ العقد. 

إبالغ المعلومات إىل السلطات المسؤولةد. 
مها وكاالت االســتخدام الخاصة بصورة دورية عىل الســلطات المســؤولة  ي تقدِّ يجب أن تعرض المعلومات ال�ت
م لمحــة عــن مواطــن  ر أنشــطة التوظيــف والتكليــف الخاصــة أن تقــدِّ عــن الرصــد. يمكــن لهــذه التقاريــر حــول تطــوِّ

ي اإلتجاهات والممارســات. 
القصور �ز

خيــص لنــ�ش أســماء الــوكاالت الخاصــة الممتثلــة  تعتمــد عــدة دول عــىل معلومــات مســتقاة مــن التســجيل وال�ت
ز هــذه العمليــة وكاالت االســتخدام الخاصــة األكــ�ث قــوة عــن تلــك األكــ�ث  ِّ للقانــون وتلــك غــ�ي الممتثلــة لــه. تمــ�ي
ي توجيهــات وقواعــد ولوائــح بشــأن مشــاركة القطــاع  ضعًفــا. فعــىل ســبيل المثــال، يلحــظ قانــون العمــل الفلبيــ�ز
ي الخــارج الذيــن 

ز �ز ي قائمــة بالعّمــال الفلبينّيــ�ي
ي الخــارج. كمــا يبــ�ت

ــا و�ز ي توظيــف العّمــال وتكليفهــم محليًّ
الخــاص �ز

ا وتتضّمن وكاالت االستخدام  ي الخارج. ُتن�ش هذه القائمة دوريًّ
يعاقبون عىل انتهاكهم مدونة سلوك العمالة �ز

ي تــّم تعليقهــا أو إلغاؤهــا أو حظرهــا أو شــطبها.    المرّخصــة الــ�ت
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ق آسيا ي جنوب �ش
ف المهاجرين إىل العدالة �ف لي�ي ف وصول عّمال الم�ف

المهاجرين  العّمال  تعّرض  وراء  الرئيسة  األسباب  واحدة من  الرسمية هي  المساعدة  إل  الوصول  أمام  العقبات 
ي يواجهها العّمال المهاجرون أثناء  النتهاكات حقوق اإلنسان خالل التوظيف واالستخدام. وبسبب التحديات ال�ت
ي حاالت 

�ز النظامية، ح�ت  غ�ي  الدعم  بشبكات  يستعينون  ما  غالًبا  قنوات رسمية،  ع�ب  المساعدة  وراء  سعيهم 
ق آسيا  ي برنامج رابطة أمم جنوب �ش

ي هذا السياق، نّفذ مثلث منظمة العمل الدولية �ز
االستغالل الشديد. و�ز

ي 
�ز مهاجرين  وامرأة  رجل  آالف   7 من  أك�ث  شملت  شكوى  حالة   1000 من  للبيانات  إقليمًيا  تحلياًل  )آسيان( 

يا، وميانمار، وتايالند، وفيتنام.   ز كامبوديا، وجمهورية الو الديقراطية الشعبية، ومال�ي

موضوع الشكاوى

/عدم مطابقة الوظائف مع ما  ز ي شكاوى العّمال المهاجرين تأخ�ي التعي�ي
باإلجمال، يعت�ب الموضوع األك�ث شيوًعا �ز

ي بلدان المنشأ. باإلضافة إل ذلك، التوظيف لوظائف 
هو موعود )35 %(، وهو انتهاك متعلق بالتوظيف يط�ز �ز

ز الدولة ولوائحها.  ز وكاالت االستخدام عىل الرغم من انتهاك قوان�ي غ�ي موجودة هو ممارسة احتيالية شائعة ب�ي
 . ي

كان حوال 21 % من حاالت الشكاوى متصاًل بالرواتب دون الحد األد�ز القانو�ز

تسوية الشكاوى

مظالم  لمعالجة  شيوًعا  األك�ث  الوسيلة  اإلدارية  اإلستماع  جلسات  الشكاوى، كانت  تسوية  بآليات  يتعلق  ما  ي 
�ز

المهاجرين إقليمًيا )59 %(. ينطبق هذا األمر تحديًدا عىل كامبوديا، حيث عزي 82 % من القضايا المقفلة إل 
ي الوساطة غ�ي الرسمية. تمت تسوية القضايا 

ي أك�ث الطرق شيوًعا لتسوية الشكاوى فيتمثل �ز
آليات إدارية. أما ثا�ز

ز قنوات مستجيبة للتسوية.  ي تأم�ي
ي كمبوديا خارج المحاكم، األمر الذي ينظر إليه عىل أّنه نتيجة إيجابية �ز

ها �ز
ّ
كل

ة من القضايا من دون الحصول عىل أي شكل من أشكال اإلنتصاف )28 %(.  ي تايالند، تم إسقاط نسبة كب�ي
و�ز

 : يعزا إقفال القضايا إقفااًل مبكًرا إل عدة أسباب رئيسية هي

ز القضايا بسبب الخوف من اإلنتقام؛. 1 وقف المشتك�ي

ز قدًما؛. 2 ي المشتك�ي
عدم القدرة عىل المتابعة بسبب م�ز

رفض السلطات مالحقة القضايا بسبب عدم كفاية الدليل أو عدم استيفاء المتطلبات القانونية واإلجرائية . 3
ي غ�ي النظامي للمهاجرين(. 

)والسيما بسبب الوضع القانو�ز

ف اإلنتصاف لصالح المشتك�ي

ي إعادة األوراق الثبوتية أو تأمينها )35 %(، 
إقليمًيا، تكمن وسيلة اإلنتصاف األك�ث تواتًرا لصالح العّمال المهاجرين �ز

ات،  ز جوازات السفر والتأش�ي ي تأم�ي
ي بلدان المنشأ �ز

ي فشلت فيها وكاالت االستخدام �ز ي ذلك الحاالت ال�ت
بما �ز

غ�ي  بصورة  العمل  وتصاريــــح  السفر   المقصد، جوازات  بلدان  ي 
�ز العمل،  أصحاب  فيها  احتجز  ي  ال�ت والحاالت 

ل التعويض المالي ورد التكاليف ما يصل إل 30 % من وسائل اإلنتصاف. لكّن غالبية 
ّ
وعة لتقييد الحركة. شك م�ش

ي سددت للعّمال المهاجرين كانت عبارة عن أموال مستحقة لهم عن أجور غ�ي مدفوعة، بداًل  »التعويضات« ال�ت
ي حاالت نادرة 

ر المعنوي إاّل �ز من تعويض عن أذى عانوا منه. ولم يمنح العّمال مبالغ إضافية تعويًضا عن الرز
جًدا. 
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ف عقوبات تنطبق عىل المرتكب�ي

ي فرضت فيها العقوبات،  ي الحاالت ال�ت
. و�ز ز ي 82 % من حاالت الشكاوى، لم تفرض أي عقوبات عىل المرتكب�ي

�ز
خيص بتشغيل وكاالت استخدام أو إبطاله.  كانت العقوبة اإلدارية األك�ث شيوًعا )%5(، عىل شكل تعليق ال�ت

خالصة 

ق آسيا، ما زالوا يواجهون  ي جنوب �ش
ي تعزيز وصول العّمال المهاجرين إل العدالة �ز

عىل الرغم من التحسينات �ز
ي 

ي بلدان المنشأ. وحدها أك�ث االنتهاكات خطورة يتم تصويبها، �ز
عقبات أساسية أمام رفع الشكوى وتسويتها �ز

ة المرتبطة  ي بلدان المقصد مشابه وإن كانت حواجز اللغة والتأش�ي
ز أّن اإلساءات اليومية تتواصل. الوضع �ز ح�ي

الشكاوى ما  برفع  المهاجرين  العّمال  لذلك، ال يجازف معظم  نتيجة  تفاقمه.  العمل  العمل وتصاريــــح  بصاحب 
لم تكن سبل عيشهم أو كرامتهم األساسية كب�ش مهددة بما ال لبس فيه. يدرك المهاجرون جيًدا أّن التعب�ي عن 
ي نهاية استخدامهم وبالتالي يعت�ب إدخال تحسينات طويلة األجل عىل األجور وظروف العمل بعيد  المظالم قد يع�ز
ز إمكانية الوصول إل آليات الشكاوى وفعاليتها بما يضمن حصول العّمال  المنال. ال بد من توسيع الجهود لتحس�ي

المهاجرين عىل وسائل اإلنتصاف العادل.  
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ي مجال آليات الشكاوى 
تحديات أساسية �ف

يعية لمالحقة هيئات توظيف اليد العاملة غ�ي العادلة	.  اآلليات الت�ش
ل فيهــا انتهــاكات حــادة ويتعــّرض فيهــا العّمــال والباحثــون عــن العمــل لالســتغالل، قــد  ي تســجَّ ي الحــاالت الــ�ت

�ز
ف مكافحــة  قوانــ�ي مــرم  ي 

ز �ز المرتكبــ�ي بالبــ�ش وتضــع  االتجــار  مــع  العادلــة  غــ�ي  التوظيــف  تتســاوى ممارســات 
ي معظم دول العالم. 

ا مستمًرا �ز ي قضايا االتجار تحديًّ
ي الدول. ال يزال ضمان صدور أحكام باإلدانة �ز

االتجار �ز
ي تتــورط فيهــا وكاالت اســتخدام خاصــة. وبمــا أّن تــورط وكاالت  ي قضايــا االتجــار الــ�ت

يكــون األمــر صعًبــا تحديــًدا �ز
ي مرحلــة »مــا قبــل االســتخدام«، قــد يكــون مــن الصعوبــة بمــكان إثبــات أّنهــا كانــت 

االســتخدام غالًبــا مــا يحصــل �ز
جــزًءا مــن سلســلة اتجــار أو أّنهــا كانــت عــىل علــم بــأّن الضحايــا ســيتعّرضون لالســتغالل. كذلــك، يصبــح إثبــات 
ي يخــ�ش فيهــا الضحايــا اإلدالء بشــهاداتهم بســبب التهديــدات أو  ي الحــاالت الــ�ت

االتجــار صعًبــا بنــوع خــاص �ز
حيــل أو محاكمتهــم عــىل جرائــم ارتكبــت أثنــاء االتجــار بهــم.   الخــوف مــن ال�ت

، بمــا فيهــا  ف العمــل الجــرمي ي االتجــار بالبــ�ش بموجــب قوانــ�ي
كذلــك، تّمــت محاكمــة وكاالت اســتخدام ضالعــة �ز

ي بعــض الحــاالت، يتــم تهريــب العّمــال 
ي مجموعــة جرميــة منظمــة. �ز

ز جرائــم العصابــات أو المشــاركة �ز قوانــ�ي
ي ظروف دون المعيار المقبول، 

ون عىل تســديد رســوم التهريب ع�ب العمل �ز طوًعا ع�ب الحدود الدولية ويج�ب
ي إل العمــل ســداًدا للديــن أو االتجــار باألشــخاص. لهــذا الســبب، قــد تلعــب وكاالت التوظيــف وهيئــات 

مــا يفــ�ز
ز تهريــب المهاجريــن.  ز وتحاكــم بموجــب قوانــ�ي بــ�ي التوظيــف دور المهرِّ

غياب أدلة مكتوبة ارتفاع كلفة المساعدة القانونية بطء العمليات القانونية

الخوف من االنتقام ية ز مواقف تمي�ي

 عدم وضوح 
المسؤولية القانونية

حواجز اللغة ي غ�ي النظامي
الوضع القانو�ز

ات وتصاريــــح العمل  التأش�ي
المرتبطة بأصحاب العمل 

تقييد الحركة

عدم تغطية قانون العمل آليات شكاوى ال تعمل غياب المعلومات عن الحقوق
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أو  بالبــ�ش  اتجــاًرا  التوظيــف ووكاالت االســتخدام  بهــا هيئــات  تقــوم  ي  الــ�ت هــا 
ّ
التعّســفية كل الممارســات  ليســت 

ًيــا. بينمــا قــد يتســّبب بعــض الممارســات بأوضــاع هشاشــة تجعــل العّمــال ضحايــا االتجــار، إاّل أّن هــذه  عمــاًل ج�ب
ز مكافحــة االتجــار مالئًمــا.  الممارســات قــد ال تتســاوى  مــع االتجــار باألشــخاص. وقــد ال يكــون إعمــال قوانــ�ي
ولكــن مــن األهميــة بمــكان التصــدي لمثــل هــذه الممارســات لمنــع االتجــار بالبــ�ش والحــد مــن هشاشــة األشــخاص 

  . ز أمام الوقوع فريسة هيئات التوظيف والمتجرين االستغاللي�ي

ف ولوائــح العمــل أو  ي بعــض الحــاالت، بموجــب قوانــ�ي
تجــوز محاكمــة هيئــات توظيــف اليــد العاملــة الخاصــة، �ز

القانــون اإلداري. صحيــح أّن تهًمــا مــن هــذا النــوع تســتتبع أحكاًمــا أقــل حــدة، لكــن، يســتطيع المّدعــون تشــديد 
تحاكــم هيئــات  مــا  غالًبــا  التهــم.  الجرائــم و/أو  بتعــدد  االســتغاللية  التوظيــف  أدانــوا هيئــات  مــا  إذا  العقوبــات 
يــد،  ات والرعايــة الصحيــة والغــش عــ�ب ال�ب ي ذلــك التأشــ�ي

ف متصلــة باإلحتيــال، بمــا �ز التوظيــف بموجــب قوانــ�ي
 . ي يــ�ب ف التهــرب ال�ف باإلضافــة إل قوانــ�ي

ي التصــدي للمشــكلة 
هــذا ويفــرض الطابــع العابــر للحــدود الوطنيــة لممارســات التوظيــف التعســفية تحديــات �ز

بفعاليــة. فعــىل ســبيل المثــال، غالًبــا مــا تثــار مســألة الواليــة القضائيــة، بمــا أّن المــال عــادة مــا يدفــع إل عميــل 
ي ظــروف العمــل أو احتجــاز وثائــق الهويــة أو عــدم 

ا �ز ً ي بلــد المنشــأ، لكــّن اإلنتهــاك )ســواء كان تغيــ�ي
محــىلي �ز

ي بلــد المقصــد. قــد يتعــدد الضحايــا – كمــا المشــتبه فيهــم – عــ�ب مناطــق وبلــدان 
ســداد األجــور( يحصــل عامــة �ز

ــب جمــع األدلــة والقبــض عــىل المشــتبه فيهــم.  دة، مــا يصعِّ واختصاصــات مختلفــة متعــدِّ

ز التالية:  باختصار، تجوز مالحقة ممارسات التوظيف التعسفية ع�ب القوان�ي

ز مكافحة االتجار	  قوان�ي

ز الجنائية	  القوان�ي

ز اإلدارية	  القوان�ي

ز التهرب الضريبي(	  ي ذلك قوان�ي
ز المتعلقة باإلحتيال )بما �ز القوان�ي
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الوحدة 4 رصد لوائح التوظيف وإنفاذها

: آليات  ي
الموضوع 3: بدائل عن التنظيم القانو�ف

ي لدى وكاالت االستخدام الخاصة
التنظيم الذا�ت

ي االتفاقيــة رقــم 181، إاّل 
وريــان لتنفيــذ المبــادئ المتضّمنــة �ز ز رصز خيــص الفّعالــ�ي صحيــح أّن التســجيل وال�ت

هــا  ي الــذي تؤديــه مدونــات قواعــد الممارســات المهنيــة وغ�ي أّنــه مــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إل الــدور اإليجــا�ب
ي وحيــث 

ـــــج التنظيــم الــذا�ت ويـ . ثمــة عــدد مــن الممارســات ل�ت ي
مــن المعايــ�ي الطوعيــة األخــرى عــ�ب التنظيــم الــذا�ت

ي رابطــات وطنيــة تعتمــد مدونــات قواعــد 
ي البلــدان المتقّدمــة، �ز

نّظمــت وكاالت االســتخدام الخاصــة نفســها، �ز
الممارســات كمعيــار للعضويــة. 

رابطات وكاالت االستخدام الخاصةأ. 
ي أســواق العمــل 

عيتهــا �ز ز حضورهــا و�ش ي عــدة دول مختلفــة لتعــزِّ
نّظمــت وكاالت اســتخدام خاصــة نفســها �ز

ي خلق صورة إيجابية عن وكاالت االستخدام 
الوطنية والعالمية. كان لرابطات األعمال الخاصة اليد الطول �ز

ي القطــاع. كمــا تحــرص عــىل استشــارة وكاالت االســتخدام الخاصــة عنــد صياغــة 
ي بالمعايــ�ي �ز

الخاصــة والــر�ت
ــر عــىل أعمالهــا التجاريــة. 

ِّ
وع قانــون جديــد يؤث مــ�ش

ز أعضائهــا والســلطات  كذلــك، تســتطيع رابطــات وكاالت االســتخدام الخاصــة أن تيــ�ِّ تبــادل المعلومــات بــ�ي
ز للســوق وللقيــود المفروضــة عــىل وكاالت االســتخدام الخاصــة، قــد ال  الحكوميــة. لكــن، مــن دون فهــم متــ�ي
ي الوقــت عينــه، يمكــن لرابطــات 

تعكــس اللوائــح القانونيــة صــورة دقيقــة عــن الواقــع وتصطــدم بالتــالي بالرفــض. �ز
ي أعضائها 

وكاالت االستخدام الخاصة أن تجمع المعلومات عن الوكاالت عالية المخاطر ع�ب التدقيق دورًيا �ز
ي تــرع القطــاع خــالل منتديــات تدريبيــة  ي طلبــات االنتســاب الجديــدة. كذلــك، عــادة مــا ترفــع المعايــ�ي الــ�ت

و�ز
مهــا رابطــات وكاالت االســتخدام الخاصــة. وبمــا أّن التوظيــف ليــس بمهنــة مرّخــص لهــا، تــؤدي رابطــات  تنظِّ

ــدة.  ي نــ�ش الدرايــة وممارســات األعمــال الجيِّ
ــا �ز األعمــال دوًرا مهمًّ

ي ترع  ز أو إن كانت من نوع محدد. يلحظ النظام التأســي�ي القواعد ال�ت ي بلد مع�يّ
يمكن للرابطات أن تتحد �ز

ط األهليــة ورســوم العضويــة واللوائــح حــول طــرد  ي عــادة مــا تتنــاول �ش ز إل رابطــة معينــة والــ�ت األعضــاء المنتســب�ي
ئ اتحــاًدا دولًيــا  األعضــاء. يمكــن للرابطــات الوطنيــة أن تنــ�ش

ــا. 
ً
ــل مصالحهــا عــىل أســاس أوســع نطاق يمثِّ

ومــن األمثلــة األوليــة عــىل اتحــاد دولي لرابطــات وطنيــة، 
اإلتحــاد الــدولي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة الــذي يســ� 
ي خلــق 

أساًســا وراء إقــرار أكــ�ب بمســاهمة عمــل الــوكاالت �ز
والنمــو  العمــل  ســوق  ي 

�ز التكامــل  وتعزيــز  العمــل  فــرص 
االقتصــادي. تنتســب إليــه رابطــات وطنيــة لــوكاالت العمــل 
ة متعــددة الجنســيات، مثــل مانبــاور  كات كبــ�ي المؤقــت و�ش
ي إرساء معاي�ي 

وأديكو. لقد اضطلع اإلتحاد بدور ريادي �ز
عالميــة تــرع عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة المنتســبة 

ي قطــاع التوظيــف. 
إليــه �ز
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مدونات قواعد الممارسات المهنية لوكاالت االستخدام الخاصة	. 
ي بحــد 

وري لكبــح ممارســات التوظيــف التعســفية، إاّل أّنــه ال يكــ�ز عــىل الرغــم مــن أّن لعــب الــدول دور الخفــ�ي رصز
ي هــذا القطــاع ولهــا 

ي تدخــل عــىل المحــك. مــن هنــا، تشــكلت رابطــات �ز ذاتــه، نظــًرا لقــوى الطلــب والعــرض الــ�ت
نــات ســلوك طوعيــة وتعمــل عــىل إنفاذهــا.  القــدرة عــىل أن تبلــور مدوِّ

ي ال تكــون ملزمــة قانوًنــا لكــن يجــب  كات فرديــة أو لرابطــة مــا أن تضــع مدونــات قواعــد الممارســات الــ�ت يمكــن لــ�ش
ز  ز الوطنيــة. تتنــاول هــذه المعايــ�ي أخالقيــات األعمــال التجاريــة وتعــزِّ أن تســتند إل المعايــ�ي الدوليــة والقوانــ�ي
ي توفــ�ي الخدمــات. هــذا مهــم لضمــان مصداقيــة مدونــة قواعــد الممارســات وتســهيل اإلدارة المرموقــة 

الجــودة �ز
ام تجــاه العمــالء  ز ي طبيعتهــا المعنويــة: مدونــة قواعــد الممارســات وعــد والــ�ت

كــة أو الرابطــة. تكمــن قيمتهــا �ز لل�ش
والعمــوم عــىل نطــاق واســع. 

للممارســات  يتــم االمتثــال  ز  أكــ�ث فعاليــة حــ�ي يكــون  الســلوك  أّن تطويــر مدّونــات  الســابقة  التجــارب  أظهــرت 
كــة أو لرابطــة خاصــة، إاّل  ي المدونــة شــأن داخــىلي لل�ش

التاليــة: صحيــح أّن المعايــ�ي المحــددة الواجــب تضمينهــا �ز
. كمــا يجــب اعتمــاد آليــات  ي

أّنــه ال بــد مــن مناقشــتها مــع النقابــات العماليــة والحكومــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز
ي حــال عــدم االمتثــال. وثالًثــا، يجــب إطــالع الجمهــور عــىل 

رقابــة مســتقلة تلحــظ معايــ�ي وعقوبــات واضحــة �ز
ا، يجــب فصــل المدونــة عــن النظــام التأســي�ي الخــاص باالتحــاد أو برابطــة أعمــال تجاريــة خاصــة  ً المدونــة. وأخــ�ي

ز هذيــن المســتندين لزيــادة عتبــة العضويــة.  عــىل الرغــم مــن أّنــه قــد يتــم الجمــع بــ�ي

ي 
ز نّظمتــه منظمــة العمــل الدوليــة توصيــات لتشــجيع التنظيــم الــذا�ت اء دوليــ�ي ي العــام 1997، رفــع اجتمــاع لخــ�ب

�ز
ي رفعــت  الــ�ت التوصيــات  ومــن  الخــارج.  ي 

�ز لالســتخدام  التوظيــف  ي 
�ز الضالعــة  الخاصــة  االســتخدام  لــوكاالت 

ي الخــارج البنــود التاليــة: 
ورة أن تشــمل مدونــات قواعــد الممارســات لــوكاالت التوظيــف �ز رصز

ي ذلك المواصفات 	 
ي عىل خدمات وكاالت االستخدام الخاصة، بما �ز المعاي�ي الدنيا إلضفاء الطابع المه�ز

المتعلقة بالمؤهالت الدنيا لموظفيها ومدرائها؛ 

وط األعمال كاملة وبال لبس إل الزبائن؛ 	  اإلفصاح عن الرسوم و�ش

مبدأ استحصال الوكاالت الخاصة من صاحب العمل، وقبل اإلعالن عن الوظائف، عىل المعلومات 	 
ها والمفصلة قدر المستطاع عن العمل )مثل المهام والمسؤوليات المحددة، والرواتب واألجور 

ّ
كل

ها من المنافع، وظروف العمل، وترتيبات السفر والسكن(؛  وغ�ي

ي عىل الوكاالت الخاصة أن توظف، عن سابق علم ومعرفة، عّمااًل من أجل وظائف 	 
مبدأ أّنه ال ينب�ز

ز من أّي نوع؛  ر لها أو قد يتعّرضون فيها لإلساءة أو التمي�ي يواجهون فيها مخاطر أو أخطار ال م�ب

وط وظروف االستخدام؛ 	  مبدأ إبالغ العّمال المهاجرين، بلغتهم األم أو بلغة يألفونها، ب�ش

اإلمتناع عن خفض رواتب العّمال المهاجرين؛ 	 

ز تجري 	  هم الذين تم توظيفهم أو تكليفهم ع�ب الوكاالت إلتاحتها ح�ي
ّ
اإلحتفاظ بسجل عن المهاجرين كل

السلطات المختصة أعمال التفتيش.

طــّورت وكاالت اســتخدام خاصــة أو روابطهــا عــدًدا متنامًيــا مــن مدّونــات الســلوك. ولعــل المدونــة األكــ�ث شــيوًعا 
د قواعــد عامــة يجــب عــىل رابطــات  ي تحــدِّ ي وضعهــا اإلتحــاد الــدولي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة والــ�ت هي الــ�ت
ي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة 

األعمــال التجاريــة الوطنيــة اعتمادهــا. يدعــم اإلتحــاد الــدولي مبــدأ التنظيــم الــذا�ت
عــ�ب التعــاون مــع المؤسســات ذات الصلــة. 
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وباإلضافــة إل مدونــات الســلوك الطوعيــة، آثــر بعــض وكاالت االســتخدام الخاصــة إعتمــاد نظــم أكــ�ث تنافســية 
دة الجنســيات لنظــام العالمــات.  كات متعــدِّ ى الــ�ش ، مثــل التصنيــف أو العالمــات. رّوجــت كــ�ب ي

للتنظيــم الــذا�ت
وكانــت النتيجــة اعتمــاد المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس عالمــة أيــزو ISO 9000( 9000( إلدارة الجــودة. 
 Kelly ي العام 2002، حصلت

ي عائلة أيزو 9000، يتم التشديد عىل إرضاء الزبائن. فعىل سبيل المثال، �ز
و�ز

Services عــىل شــهادة معايــ�ي الجــودة ISO 9002، وشــأنها شــأن عــدة وكاالت اســتخدام خاصــة، تضــم اآلن 
ي حمالتهــا الدعائيــة والتســويقية كضمانــة للممارســة العادلــة. 

عالمــات ISO 9000 �ز
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الموضوع 4: دور نقابات العّمال والمؤّسسات غ�ي 
ي رصد التوظيف

الحكومية �ف

مبادرات نقابات العّمال لتعزيز رصد التوظيف أ. 
ي الرصــد وبنــاء القــدرات 

تلعــب منظمــات العّمــال، بحكــم منارصتهــا حقــوق العّمــال ومصالحهــم، دوًرا أساســًيا �ز
دة أصحــاب المصلحــة لمحاربــة  ي أنشــطة متعــدِّ

ل جهــات فاعلــة رئيســية �ز
ِّ
ي السياســات. وهي تشــك

والتأثــ�ي �ز
ب العّمــال عــىل التعــّرف عــىل  ي. كمــا يمكنهــا أن تــدرِّ ي وصلتــه باالتجــار والعمــل الجــ�ب

التوظيــف غــ�ي األخــال�ت
ي بلــدان المقصــد خــالل مرحلــة مــا 

ء عــىل ظــروف العمــل والعيــش �ز ي
انتهــاكات التوظيــف والتصــدي لهــا أو تــ�ز

ي الرقابــة والرصــد. وبالتعــاون مــع نظــام إدارة 
قبــل المغــادرة. يمكــن لمنظمــات العّمــال أن تضطلــع بــدور هــام �ز

الشــكاوى وتســوية  آليــات  التوظيــف األساســية وحســن ســ�ي  مبــادئ  ام  احــ�ت مــن  أن تتحقــق  العمــل، يمكنهــا 
اعــات.  ز ال�ز

ي 
�ز يعــات  الت�ش ف  تحســ�ي ي 

�ز دوًرا جوهرًيــا   )TUC( بريطانيــا  لعّمــال  العــام  اإلتحــاد  أدى  المثــال،  ســبيل  فعــىل 
اكــة مــع نقابــة أخــرى، نّظــم حملــة لحمايــة عّمــال المنــازل  ي. وبال�ش المملكــة المتحــدة لمحاربــة العمــل الجــ�ب
المهاجريــن، مــا أدى إل إلغــاء لوائــح كانــت تربــط عّمــال المنــازل المهاجريــن بأصحــاب عملهــم. كذلــك، إنضــم إل 
ي العــام 

خيــص( �ز ز )ال�ت ل�ي ي ونقابــة UNITE   للمســاعدة عــىل إقــرار قانــون كبــار المشــغِّ ز الوطــ�ز اتحــاد المزارعــ�ي
ز دعم إدخال تعديالت عىل قانون قضاة التحقيق والعدالة  يعات ح�ي ي الت�ش

ي العام 2009 أثر �ز
2004. ثم �ز

ي والــرق جرائــم جنائيــة. )Coroners and Justice Bill(، جعلــت مــن العمــل الجــ�ب

ي حمــات عامــة وتوعويــة للعّمــال. فعــىل ســبيل المثــال، نــ�ش اإلتحــاد الــدولي 
كذلــك، إنخرطــت النقابــات �ز

ز أداة حــول هشاشــة العامــل المهاجــر. أمــا اإلتحــاد اإليطــالي العــام  لنقابــات عّمــال األغذيــة والعّمــال الزراعيــ�ي
للعمــل فنّظــم حملــة إعالميــة حــول الظــروف الشــبيهة 

، إنطــوت عــىل  ي القطــاع الــزراعي اإليطــالي
الــرق �ز

إلطالعهــم  المهاجريــن  العّمــال  مــع  التواصــل 
عــىل حقوقهــم. هــذا وإنكــب إتحــاد النقابــات 
ضحايــا  تثقيــف  عــىل  ي  الفلبيــ�ز العّماليــة 
عــ�ب  ز  المحتملــ�ي واالتجــار  ي  الجــ�ب العمــل 
ي وســائل النقــل العــام 

ائــط فيديــو �ز عــرض �ش
المطــارات  ي 

�ز معلومــات  منضــدات  وإقامــة 
والقطــارات.  الحافــالت  ومحطــات 
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اإلتحاد الدوىلي لنقابات العّمال: رصد توظيف المهاجرين

لممارسات  التصدي  ي 
�ز إنخراطه  تعزيز  عىل  العالم،  حول  األك�ب  وهو  العّمال،  لنقابات  الدولي  اإلتحاد  يعكف 

بموقع  يتجّسد  عالمي  ي 
و�ز إلك�ت وع  م�ش ع�ب  المهاجرين  العّمال  تستهدف  ي  ال�ت والمخادعة  الق�ية  التوظيف 

اآلمنة  التوظيف  بخيارات  المعرفة  التطوير،  قيد  وهو  الموقع،  هذا  يد  ز )MRM(. س�ي المهاجرين  توظيف  رصد 
ن اإلتحاد الدولي لنقابات العّمال والنقابات 

ّ
، سيتمك ز العّمال المهاجرين. بالتالي ات التوظيف ب�ي ويي�ِّ تبادل خ�ب

ز والعّمال  م معلومات دقيقة حول التوظيف إل العّمال المحتمل�ي المنضوية تحته، من إقامة منصة عالمية تقدِّ
ي بلدان المقصد. 

المهاجرين الذين يعيشون ويعملون أصاًل �ز

بلد.  بكّل  خاصة  قانونية  مشورة  ن  تؤمِّ عالمية  ونية  إلك�ت صفحة  عن  عبارة  المهاجرين  توظيف  رصد  سيكون 
ي  ي الدول المعنية. سيسمح للعّمال بتقييم وكاالت االستخدام ال�ت

كما ستضم نطاقات فرعية باللغات الوطنية �ز
ز  ل هذا الموقع بوابة معلومات هامة للعّمال المهاجرين والمهاجرين المحتمل�ي

ِّ
يتواصلون معها وتصنيفها. سيشك

ي ما خص إجراءات التوظيف 
ي الوقت عينه، الضغوط عىل الوكاالت لجهة امتثالها لحقوق اإلنسان �ز

ف، �ز وسيكثِّ
الق�ية والمخادعة. 

ز توعية العّمال المهاجرين عىل نطاق واسع والتنظيم والمنارصة،  وع موقع رصد توظيف المهاجرين ب�ي يجمع م�ش
وع الذي يتطلب خطًطا وطنية إلطالع  ي تنفيذ الم�ش

ي حال اإلتصال بالشبكة أو عدمه. تنخرط منظمات أعضاء �ز
�ز

العّمال المهاجرين عىل حقوقهم.  

جهود المنظمات غ�ي الحكومية لتعزيز الرصد واإلنفاذ	. 
تشتمل واليات بعض المنظمات غ�ي الحكومية عىل أنشطة متصلة بإنفاذ التوظيف العادل. 

يقــود معهــد حقــوق اإلنســان واألعمــال التجاريــة، بالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة لمناهضــة العبوديــة، مبــادرة 
وريــة لمحاربــة اســتغالل  ي حــول الخطــوات الرز

يطــا�ز ي قطــاع الفنــادق ال�ب
موظفــون مطلوبــون لنــ�ش الــوعي �ز

التجاريــة وأصحــاب  األعمــال  كاء  مــع �ش المبــادرة  تعمــل  ي.  الجــ�ب والعمــل  ، واالتجــار،  ز المســتضعف�ي العّمــال 
االســتغال،  ــن 

ِّ
تمك ي 

الــ�ت الممارســات  وتحديــد  واالســتخدام،  التوظيــف  ظــروف  ف  لـــتحس�ي آخريــن  مصلحــة 
ف الممارســات والحــد مــن المخاطــر.  ومنــارصة تحســ�ي

ي العــام 2012 مثــاًل، 
. فــ�ز ف ف األخاقّيــ�ي نــ�ش عــدد مــن المنظمــات أطــر أو مدّونــات ســلوك للتوظيــف والتعيــ�ي

ي للتوظيــف العابــر للحــدود، الــذي يتضّمــن آليــة 
ي مــع مجموعــة مانبــاور اإلطــار األخــال�ت يــ�ت أطلقــت منظمــة ف�ي

د اإلطــار معايــ�ي الممارســة األخالقيــة،  . يحــدِّ ي والiاتجــار بالبــ�ش لتغيــ�ي اســتجابة قطــاع التوظيــف للعمــل الجــ�ب
بــات األساســية لنظــم التحقــق واإلعتمــاد 

ِّ
، ويشــ�ي إل المتطل وينطــوي عــىل مقاييــس لقيــاس االمتثــال للمعايــ�ي

ــن هيئــات التوظيــف وأصحــاب العمــل وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن مــن التأكــد بثقــة مــن 
ِّ
المســتقلة بمــا يمك

امتثــال ممارســات التوظيــف للمعايــ�ي األخالقيــة ومراعاتهــا. 
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م الرئيسية 
ّ
نقاط التعل

ي أك�ث االنتهاكات 	 
قد تتوّرط وكاالت االستخدام الخاصة، وسما�ة العمل، والعمالء الفرعّيون �ز

ي. لكّن هيئات التوظيف عادة ما ترتبط بالممارسات  ي االتجار و/أو العمل الج�ب
خطورة والمتمثلة �ز

االستغالية، مثل »الوعود الكاذبة« بشأن الراتب الذي يتوقع المهاجرون جنيه عند وصولهم إل بلد 
ي تؤدي إل العمل سداًدا للدين، واحتجاز جوازات السفر أو  المقصد، ورسوم التوظيف المرتفعة ال�ت

تصاريــــح العمل لتقييد الحركة.

م عمل وكاالت االستخدام الخاصة، أن 	  يعات جديدة تنظِّ ف عىل الحكومات، ح�ت قبل سّن ت�ش يتع�يّ
بات وتشتمل عىل رسوم 

ّ
ها المتطل

ّ
ي السوق كل

تضع آلية رصد وإنفاذ تضمن استيفاء الجهات الفاعلة �ز
خيص أو إل وحدات تفتيش العمل  خيص. يجوز أن ُيعهد الرصد وإنفاذ القانون إل سلطة معنية بال�ت ال�ت

ي حالة األنشطة الجرمية.
طة �ز العادية وإىل ال�ش

ي المعلومات المقدمة أو التدقيق 	 
ي �ز ثمة طريقتان بديلتان لرصد أنشطة الوكاالت، هما التدقيق المكت�ب

خيص وقد ينجز أثناء إجراء الطلب. وإل  وط ال�ت ي هو األك�ث شيوًعا لتقييم �ش .  التدقيق المكت�ب ي
الميدا�ز

خيص، تميل عدة دول إل إجراء عمليات  ل جزًءا من إجراءات ما قبل ال�ت
ِّ
ي تشك عمليات التفتيش ال�ت

تفتيش منتظمة و/أو فورية. ال يتم اإلعالن عنها عادة ألّنها غالًبا ما تنشأ عن شكوى أو تقرير عن 
انتهاك اللوائح.

ي 	 
م التوظيف، يجب عىل الحكومات أن تفرض عقوبات. و�ز ي تنظِّ وائح ال�ت

ّ
ي حاالت عدم اإلمثتال لل

�ز
هذا السياق، تعت�ب اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة، 1997 )رقم 181( الصادرة عن منظمة العمل 

م عمل وكاالت االستخدام الخاصة بغية  د معاي�ي تنظِّ ي األساسي الذي يحدِّ
الدولية المستند القانو�ز

اوح التداب�ي من عقوبات  ضمان ممارسات عادلة ومنع االتجار بالب�ش وأشكال أخرى من االستغالل. ت�ت
إدارية طفيفة إل أخرى جنائية صارمة. تب�زّ بعض الدول حوافز لوكاالت االستخدام الخاصة الممتثلة.

ي يقع فيها العّمال ضحية انتهاكات أو تجاوزات من وكالة استخدام خاصة، يجب وضع 	  ي الحاالت ال�ت
�ز

ي  إجراءات مائمة للشكاوى للتعّرف عىل مزاعم االنتهاكات والنظر فيها. يجب أن تعرض المعلومات ال�ت
مها وكاالت االستخدام الخاصة بصورة دورية عىل السلطات المسؤولة عن الرصد. تقدِّ

ي معظم دول العالم. ليست 	 
ا مستمًرا �ز ي قضايا االتجار تحديًّ

ال يزال ضمان صدور أحكام باإلدانة �ز
ي تقوم بها هيئات التوظيف ووكاالت االستخدام اتجاًرا باألشخاص أو عماًل  ها ال�ت

ّ
الممارسات التعّسفية كل

ف  ف ولوائح العمل و/أو قوان�ي ًيا. تجوز محاكمة هيئات توظيف اليد العاملة الخاصة بموجب قوان�ي ج�ب
ف المتصلة باإلحتيال )بما  ف مكافحة االتجار و/أو القوان�ي العمل الجرمي و/أو القانون اإلداري و/أو قوان�ي

 .) ي ي�ب ف التهرب ال�ف فيها قوان�ي

ها 	  ي الذي تؤديه مدونات قواعد الممارسات المهنية وغ�ي من األهمية بمكان اإلشارة إل الدور اإليجا�ب
ي عدة دول 

. نّظمت وكاالت استخدام خاصة نفسها �ز ي
من المعاي�ي الطوعية األخرى ع�ب التنظيم الذا�ت

ي أسواق العمل الوطنية والعالمية. كما تحرص عىل استشارة وكاالت 
عيتها �ز ز حضورها و�ش مختلفة لتعزِّ

ر عىل أعمالها التجارية. مدونات قواعد 
ِّ
وع قانون جديد يؤث االستخدام الخاصة عند صياغة م�ش

ز الوطنية. تتناول هذه  الممارسات غ�ي ملزمة قانوًنا لكن يجب أن تستند إل المعاي�ي الدولية والقوان�ي
ي توف�ي الخدمات.

ز الجودة �ز المعاي�ي أخالقيات األعمال التجارية وتعزِّ
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ي الرقابة والرصد. وبالتعاون مع نظام إدارة العمل، 	 
يمكن لمنظمات العّمال أن تضطلع بدور هام �ز

اعات.  ز ام مبادئ التوظيف األساسية وحسن س�ي آليات الشكاوى وتسوية ال�ز يمكنها أن تتحقق من اح�ت
ي حمات عامة وتوعوية للعّمال.

كذلك، إنخرطت النقابات �ف

ح 	  تشتمل واليات بعض المنظمات غ�ي الحكومية عىل أنشطة متصلة بإنفاذ التوظيف العادل وتق�ت
ف ظروف التوظيف واالستخدام، وتحديد الممارسات  دة أصحاب المصلحة بغية تحس�ي مبادرات متعدِّ

ف الممارسات والحد من المخاطر. هذا ون�ش عدد من المنظمات  ن االستغال، ومنارصة تحس�ي
ِّ
ي تمك

ال�ت
. ف ف األخاقّي�ي أطر أو مدّونات سلوك للتوظيف والتعي�ي
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إخت�ب معارفك  

ي ما يىلي الختبار معارفك. 
ماذا تعلمت؟ قم باالختبار الوارد �ز

غالًبا ما ترتبط هيئات التوظيف بواحدة أو أك�ث من الممارسات االستغاللية التالية:   ( 1

الوعود الكاذبة حيال األجور )أ( 

ي قد تؤدي إل أوضاع من العمل سداًدا لدين()ب(  تكاليف التوظيف المرتفعة )ال�ت

إحتجاز جوازات السفر )أو تصاريــــح العمل( )ج( 

االستعاضة عن العقد)د( 

يعــات واللوائــح المتصلــة بــوكاالت االســتخدام ( 2 ي حــال عــدم االمتثــال عــ�ب الت�ش
عــادة مــا تعتمــد العقوبــات �ز

اوح التدابــ�ي مــن  الخاصــة بنــوع المخالفــة ومــا إذا كانــت ُترتكــب للمــرة األول أو ســبق أن تكــررت. تــ�ت
عقوبــات إداريــة طفيفــة إل أخــرى جنائيــة صارمــة. 

صح)أ( 

خطأ)ب( 

ــم عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة، أن ( 3 يعــات جديــدة تنظِّ ز عــىل الحكومــات، حــ�ت قبــل ســّن ت�ش يتعــ�يّ
بــات.

ّ
هــا المتطل

ّ
ي الســوق كل

تضــع آليــة رصــد وإنفــاذ تضمــن اســتيفاء الجهــات الفاعلــة �ز

صح)أ( 

خطأ )ب( 

أو ( 4 المقدمــة  المعلومــات  ي 
�ز ي  المكتــ�ب التدقيــق  همــا  الــوكاالت،  أنشــطة  لرصــد  بديلتــان  ثمــة طريقتــان 

خيــص.   ال�ت وط  لتقييــم �ش شــيوًعا  األكــ�ث  هــو    ________   . ي
الميــدا�ز التدقيــق 

ي)أ( 
التدقيق الميدا�ز

ي)ب(  التدقيق المكت�ب

ي مجال آليات الشكاوى؟( 5
أّي من الجمل التالية يعت�ب من التحديات األساسية �ز

عدم وجود دليل مكتوب )أ( 

الخوف من اإلنتقام )ب( 

حواجز اللغة )ج( 

ي غ�ي النظامي  )د( 
الوضع القانو�ز

كل ما سبق)ه( 

ي تقــوم بهــا وكاالت االســتخدام الخاصــة باالتجــار بالبــ�ش و/أو ( 6 هــا الــ�ت
ّ
تتســاوى الممارســات التعّســفية كل

ي.  العمــل الجــ�ب

صح )أ( 

خطأ )ب( 



الوحدة 4

25

رصد لوائح التوظيف وإنفاذها

ز التالية: ( 7 تجوز مالحقة ممارسات التوظيف التعسفية بموجب القوان�ي

ز مكافحة االتجار)أ(  قوان�ي

ز الجنائية)ب(  القوان�ي

ز األ�ة واألحوال الشخصية )ج(  قوان�ي

يبية()د(  ز الرز ي ذلك القوان�ي
ز المتعلقة باإلحتيال )بما �ز القوان�ي

آليــات ( 8 عــ�ب  التوظيــف وتنظيمهــا  ي رصــد ممارســات 
أن تســهم �ز الخاصــة  لــوكاالت االســتخدام  يمكــن 

مثــل:   ، ي
الــذا�ت التنظيــم 

حمالت عامة وتوعوية للعّمال )أ( 

مدونات قواعد الممارسات وتدريب العّمال )ب( 

مدّونات قواعد  الممارسات والرابطات )ج( 

الرابطات وتدريب العّمال )د( 

مدونة قواعد الممارسات لوكاالت االستخدام الخاصة: ( 9

ي)أ(  ملزمة قانوًنا وتقوم عىل المعاي�ي الدولية والقانون الوط�ز

ام تجاه العمالء والعموم عىل نطاق واسع)ب(  ز وعد وال�ت

10 ): ي رصد ممارسات التوظيف وتنظيمها ع�ب
يمكن للنقابات أن تسهم �ز

تدريب العّمال )أ( 

عرض حوافز عىل وكاالت االستخدام الخاصة الممتثلة)ب( 

فرض عقوبات جنائية  )ج( 

حمالت عامة وتوعوية للعّمال)د( 

11 ) : أّي من الجمل التالية خاطئ

ي رصد التوظيف وتنظيمه)أ( 
تلعب الحكومات دوًرا أساسًيا �ز

ي رصــد ممارســات التوظيــف )ب( 
تلعــب النقابــات العّماليــة والمنظمــات غــ�ي الحكوميــة دوًرا هاًمــا �ز

وتنظيمهــا

ي رصد التوظيف وتنظيمه)ج( 
وحدها الحكومات تلعب دوًرا أساسًيا �ز

اإلجابات الصحيحة
1( أ، ب، ج، د؛ 2( أ؛ 3( أ؛ 4( ب؛ 5( ه؛ 6( ب؛ 7( أ، ب، د؛ 8( ج؛ 9( ب؛ 10( أ، د، 11( ج. 
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األنشطة التدريبية

ي 1 النشاط التدري�ب

 النقاش عىل 
الطاوالت

األهداف: 
ي رصد عمليات التوظيف؛  �

كة �ز اإلضاءة عىل المسؤوليات المش�ت
اتيجيات رصد التوظيف  � ي اس�ت

تحديد مواطن القوة والضعف �ز
دة؛ المتعدِّ

ي  �
التعّرف عىل األدوار التكميلية للحكومات وأصحاب المصلحة �ز

رصد عملية التوظيف. 

ل كّل مجموعة جهة فاعلة مختلفة  �تعليمات للمدرب سينقسم المشاركون إل خمس مجموعات. ستمثِّ
وكالة  حكومية،  غ�ي  منظمة  العّمال،  منظمة  الحكومة،  التوظيف:  رصد  عملية  ي 

�ز
كة.  استخدام خاصة، و�ش

بعد مشاورات عامة لع�ش دقائق وتحض�ي مع األقران الذين يمثلون الجهة الفاعلة  �
ز عن  نفسها، سينضم المشاركون إل طاولة نقاش )خمسة أشخاص( ستضم ممثل�ي

الجهات الفاعلة األخرى.  
ستوّزع عىل كّل طاولة مجموعة من بطاقات األسئلة. سيسحب المشاركون بطاقة  �

أسئلة واحدة لبدء النقاشات )30 دقيقة(:
البطاقة 1: »هل من حاجة إل رصد وكاالت االستخدام الخاصة وتنظيمها؟«	 
البطاقة 2: »كيف يمكن ترويــــج عملية توظيف عادل وضمانها؟«	 
ي 	 

البطاقة 3: »كيف يمكن ألصحاب المصلحة عىل طاولة النقاش المساهمة �ز
رصد عمليات التوظيف؟«

التنظيم 	  آليات  /دعم  ز تحس�ي البديلة  الرصد  آلليات  يمكن  »كيف   :4 البطاقة 
ي تضعها الحكومات؟«  القانونية ال�ت

ي جلسة  �
ي توّصلت إليها �ز عند انتهاء النقاشات، ستعرض المجموعات الخالصات ال�ت

عامة )10 دقائق(.

هم.  �النصائح
ّ
ع المشاركة النشطة ألعضاء المجموعة كل شجِّ

المشاورات  � ة  ف�ت ومهامهم خالل  ألدوارهم  واضح  فهم  ز  المشارك�ي تطوير  من  د 
ّ
تأك

لع�ش دقائق )قبل جلسة النقاش(
ين لقيادة النقاشات عىل الطاولة وضمان  � ز لعب دور المي�ِّ قد يطلب من المشارك�ي

هم.
ّ
مشاركة األعضاء كل

اتهم المهنية إلغناء النقاشات. � ز عىل الغرف من خلفياتهم وخ�ب ع المشارك�ي شجِّ
د كّل طاولة بمجموعة من أربــع بطاقات أسئلة. � زوِّ

مجموعة واحدة من بطاقات األسئلة لكّل طاولة �المواد 
أوراق  �
مواد للكتابة �
األوراق الالصقة �
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10-15 دقيقة تحض�ي قبل النقاشات عىل الطاوالت )نقاش عام حول رصد عملية  �الوقت
التوظيف العادلة(

امنة عىل الطاوالت � ز 30 دقيقة من النقاشات الم�ت
ي جلسة عامة �

5 دقائق للمجموعات لتعرض عملها �ز
5 دقائق لألسئلة واألجوبة �

ي 2 النشاط التدري�ب

ي
األهداف:  عصف ذه�ف

ي  �
�ز المهاجرين  العّمال  تواجه  ي  ال�ت األساسية  التحديات  تحديد   

ي التوظيف؛ 
رفع شكاوى تتعلق باالنتهاكات �ز

اح حلول للتصدي للتحديات الحالية واإلضاءة عىل أصحاب  � إق�ت
اتيجيات. ز بتنفيذ هذه اإلس�ت ز المعني�ي المصلحة األساسي�ي

العّمال  �تعليمات للمدرب يواجهها  قد  ي  ال�ت المحددة  التحديات  حول  نقاًشا  أجِر  العامة،  الجلسة  ي 
�ز

ز  للمشارك�ي إسمح  التوظيف.  ي 
�ز باالنتهاكات  المتصلة  الشكاوى  رفع  ي 

�ز المهاجرون 
ي الوقت عينه.

ي ما بينهم، وأدر النقاش �ز
بالتعب�ي عن آرائهم والتناقش �ز

ا إل الثغرات،  �
ً
ق صها متطرِّ ي تمخض عنها النقاش ولخِّ شدد عىل العنارص األساسية ال�ت

ي الملحق 1 بعنوان »تحديات أساسية 
إن دعت الحاجة، ع�ب عرض األرقام الواردة �ز
 . ز ي مجال آليات الشكاوى«، عىل المشارك�ي

�ز
ز إل مجموعات من أربعة أو خمسة أشخاص. � م المشارك�ي قسِّ
ي مجال  �

1 )»تحديات أساسية �ز الملحق  ي 
الرسم �ز وزِّع عىل كّل طاولة نسخة عن 

آليات الشكاوى«( واقرأ التعليمات التالية: 
ي الملحق 1، أك�ث ثالث تحديات خطورة 	 

عىل كّل طاولة أن تختار، من الرسم �ز
تتعلق بوصول العّمال المهاجرين إل العدالة وآليات الشكاوى )بحسب الوقائع/

السياق(.
والسياسات 	  ز  القوان�ي )أي  اتيجيات  اإلس�ت ي 

�ز تالًيا  يفكروا  أن  ز  المشارك�ي عىل 
ي تواجه العّمال المهاجرين  ي تستطيع أن تحّد من الحواجز ال�ت والممارسات( ال�ت

ي الوصول إل العدالة وآليات الشكاوى. 
�ز
تنفيذ هذه 	  ي 

ز �ز الضالع�ي ز  المصلحة األساسي�ي ز تحديد أصحاب  المشارك�ي عىل 
العمل  أصحاب  ورابطات  العّمال  ومنظمات  الحكومات  )مثل  اتيجيات  اإلس�ت
ووكاالت التوظيف و/أو المنظمات غ�ي الحكومية، عىل سبيل المثال(. )25-20 

دقيقة(
ر المشاركون اختيارهم للتحديات الثالثة الرئيسة  � ِّ بعد النقاشات عىل الطاوالت، سي�ب

ذلك  ي 
�ز )بما  لها  للتصدي  حددوها  ي  ال�ت الحلول  وسيعرضون  العامة  الجلسة  ي 

�ز
ز الذين قد يعنون بتنفيذها(. )10 دقائق( أصحاب المصلحة المحتمل�ي
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ي  �النصائح
إحرص عىل أن تتألف كّل مجموعة من أربعة أو خمسة أشخاص تقريًبا يتنوعون �ز

 . الخلفية والنوع االجتماعي
ها وشدد  �

ّ
ص األفكار والخالصات من المجموعات كل ، لخِّ ي ز تمارين العصف الذه�ز ب�ي

ي اإلجابات المكملة. 
كة ونقاط اإلختالف �ز عىل األفكار المش�ت

ي تواجه العامالت  � د عىل االنتهاكات القائمة عىل النوع االجتماعي والتحديات ال�ت شدِّ
المهاجرات.

�  .A2 أو A1 إطبع الجدول عىل ورقة مقاس
ز ثالثة تحديات أولوية الستعراضها.  � ا، تأكد من اختيار المشارك�ي زً لنقاش أك�ث ترك�ي

أوراق  �المواد 
مواد كتابة  �
أوراق الصقة  �
ي مجال آليات الشكاوى« مطبوعة عىل أوراق مقاس  �

نسخة من »تحديات أساسية �ز
A2 أو A1

ي وصول العّمال المهاجرين الذين وقعوا  �الوقت
10 دقائق لمناقشة التحديات األساسية �ز

ي التوظيف إل العدالة
ضحية انتهاكات �ز

األولوية  � للتحديات  الحلول  حول  مجموعات  ي 
�ز ي  الذه�ز للعصف  دقيقة   25-20

الثالثة بشأن وصول العّمال المهاجرين إل آليات الشكاوى
ي جلسة عامة �

10 دقائق الستخالص النتائج وعرضها �ز
5-10 دقائق لألسئلة واألجوبة �
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ي مجال آليات الشكاوى
الملحق: تحديات أساسية �ف

غياب أدلة مكتوبة ارتفاع كلفة المساعدة القانونية بطء العمليات القانونية

الخوف من اإلنتقام ية ز مواقف تمي�ي

 عدم وضوح 
المسؤولية القانونية حواجز اللغة ي غ�ي النظامي

الوضع القانو�ز

ات وتصاريــــح العمل  التأش�ي
المرتبطة بأصحاب العمل 

تقييد الحركة

عدم تغطية قانون العمل آليات شكاوى ال تعمل غياب المعلومات عن الحقوق
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ما أهمية التوظيف العادل؟

ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ز

وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات 
ي مشهد توظيف متغ�يِّ

التوظيف العامة �ز

رصد لوائح التوظيف وإنفاذها

ي سياق سالسل توريد 
التوظيف العادل �ز

وإمداد اليد العاملة العالمية

 مجموعة أدوات التدريب بشأن 
 إنشاء عمليات 
التوظيف العادل
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