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 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨-١٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 
        التوظيف ورسوم التوظيف يف االجتار باألشخاص وكاالتدور 

     التوظيف ورسوم التوظيف يف االجتار باألشخاصوكاالت دور     
      مذكرة من األمانة    

    دِّمةمق  - أوالً  
فق مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة، يف    اتَّ  -١

املعتمد يف دورته الرابعة، على إنشاء فريق عامل مؤقت مفتوح العضـوية مـن أجـل     ٤/٤املقرَّر 
ربوتوكـول منـع   إسداء املشورة إىل املـؤمتر ومسـاعدته يف تنفيـذ الواليـة املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق ب        

وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة        
  ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

يف دورته السابعة، أن يكون الفريـق العامـل   الذي اعتمده  ٧/١ر ار املؤمتر، يف القروقرَّ  -٢
من عناصـر املـؤمتر، يقـدِّم تقـاريره وتوصـياته إىل املـؤمتر.        اًثابت املعين باالجتار باألشخاص عنصراً

  وقد عقد الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص حىت اآلن مخس دورات.
بـأن تنظـر الـدول األطـراف يف اختـاذ تـدابري        ،يف دورته اخلامسـة  ،وأوصى الفريق العامل  - ٣

ــة    ــة لفــرض ضــوابط تنظيمي ــى رقابي ــك   التوظيــف والتشــ  وكــاالتعل غيل اخلاصــة ولتســجيل تل
وترخيصها ومراقبة نشـاطها، تشـمل حظـر فـرض رسـوم توظيـف علـى املسـتخَدمني،          الوكاالت
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يف  ُينظـر يف تسهيل االجتار باألشـخاص. كمـا أوصـى بـأن      وكاالتضماناً لعدم استخدام تلك ال
ات خـالل اجتماعـ   ،التوظيف ورسوم التوظيف يف جمال االجتار باألشخاص وكاالتدور مسألة 

ت األمانـةُ ورقـةَ املعلومـات األساسـية هـذه بغيـة مسـاعدة الفريـق         الفريق العامل املقبلة. وقد أعـدَّ 
ــيت ســ   ــداوالت ال ــل يف امل ــه السادســة،   وف العام ــا يف دورت مســألة دور وخصوصــا بشــأن  جيريه

  التوظيف ورسوم التوظيف يف جمال االجتار باألشخاص. وكاالت
   

 مسائل للمناقشة  - ثانياً  
 
الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل    والتوظيـف   وكـاالت ا هي املمارسات التوظيفية اليت تتبعها م  -٤

 إىل االجتار باألشخاص، وملاذا؟من مث استضعاف العمال املهاجرين و

ــا هــي الرســوم أو املصــاريف أو         -٥ ــف، أي م ــذي يشــمله مصــطلح رســوم التوظي ــا ال م
  مرحلة من عملية التوظيف؟أيِّ التكاليف املشمولة، ويف 

كيف ميكن زيادة الفهم بني اجلهات الفاعلة املعنية بشأن السبل اليت ميكن هبا للممارسات   - ٦
التوظيـف، مبـا يف ذلـك فـرض رسـوم التوظيـف،        وكاالتالتعسفية واالحتيالية ملتعهدي التوظيف و

  أن تسهم يف جرمية االجتار باألشخاص وأن تشكل تلك اجلرمية يف بعض احلاالت؟
الـيت هتـدف إىل منـع اسـتخدام      يِّـدة ري الـيت ُتَعـدُّ أمثلـة علـى املمارسـات اجل     ما هي التداب  -٧

  املمارسات التعسفية واالحتيالية يف التوظيف؟
، وإذا كـان  ورصـدها  التوظيـف  وكـاالت الرقـايب ل تنظيم الهل توجد حاجة إىل حتسني   -٨

  األمر كذلك، كيف ميكن أن يتحقق ذلك؟
لقطاعـات املختلفـة، مبـا فيهـا أجهـزة العدالـة       ع بـه ا أن تضـطل ما هو الدور الذي ميكـن    -٩

  لعمل وأوساط األعمال التجارية؟الرقايب لتنظيم الاجلنائية وسلطات 
العمــل ومنــها مــثال قطاعــا  كيــف ميكــن تعزيــز التعــاون بــني القطاعــات ذات الصــلة،     -١٠

ــة التعســفية واالحتياليــ        ــة املمارســات التوظيفي ــن أجــل معاجل ــة اجلنائيــة، م وكــاالت ة لوالعدال
  ، مبا يف ذلك فرض رسوم مفرطة أو حمظورة؟التوظيف

 وكــاالتإلشــارة الصــرحية إىل مــن شــأنه أن يتــأتى عــن امــا هــو التــأثري العملــي الــذي   -١١
الجتــار؟ وهــل ســتكون تــدابري العدالــة اخلاصــة مبكافحــة هــذا اوأجــور التوظيــف يف التشــريعات 

االت اليت تشري فيها تشـريعات مكافحـة االجتـار    يف احلعلى وجه اخلصوص اجلنائية أكثر فّعالية 
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صـراحة إىل ممارسـات التوظيـف التعسـفية مقارنـةً باحلـاالت الـيت تقتصـر فيهـا قـوانني مكافحــة           
  االجتار على إدراج مصطلح التوظيف مبعناه األعم؟

    
    )١(حملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها  - ثالثاً  
 وظيف التعسفية واالحتيالية ورسوم التوظيفممارسات الت  - ألف  

 
التوظيــف عمومــا بــدور مشــروع وأساســي يف التوفيــق بــني العــرض وكــاالت تضــطلع   -١٢

 والطلب يف أسواق العمل اليوم، على نطاق القطاعات اجلغرافية واملهنية املختلفة.

سـياق االجتـار   ممارسـات التوظيـف التعسـفية واالحتياليـة تزدهـر يف      أنَّ ومع ذلك، يبـدو    -١٣
باألشخاص وتـرتبط بـه. وإضـافة إىل ذلـك، يف العديـد مـن البلـدان، يتقاضـى متعهـدو التوظيـف           

ــان،     التوظيــف رســوماً وكــاالتو مــن العمــال مقابــل خــدمات التوظيــف، ويف كــثري مــن األحي
تتجاوز هذه الرسوم احلدود القانونية، بل تكون حمظورة. وقد يضـطر العمـال إىل االقتـراض مـن     

ف ثالثة من أجل دفع الرسوم املفروضة. وقـد تـؤدي احلاجـة لتسـديد الـديون إىل أن يصـبح       أطرا
على قبول شروط عمل صعبة أو اسـتغاللية.  جيربون العمال عرضة لالجتار باألشخاص حيث قد 

املمارسات االحتيالية أو التعسفية، مبا يف ذلك تقاضي الرسـوم، قـد تتجـاوز جمـرد جعـل      أنَّ  كما
التوظيـف  وكـاالت  ضة لالجتار باألشخاص حيث ميكن أن يكون متعهدو التوظيف والعاملني عر

  يف شبكات االجتار اإلجرامية اليت هتدف إىل استغالل العمال.مباشرة ضالعني 
التوظيف أن تضطلع بدور يف عمليات التوظيف والتعيني والتشـغيل.   وكاالتوميكن ل  -١٤

ــة وترتيبــات الســفر  وهــي قــد تتــوىل إجــراءات تأشــريات الــدخول والف   ــه حــوص الطبي والتوجي
التوظيـف  وكـاالت  السابقة للمغادرة، بل والتفاوض على العقد. وتعمـل  والتدريب يف املرحلة 

خمتلفة، بدءا مـن متعهـد التوظيـف املنفـرد أو شـبكات الوسـطاء غـري احملكمـة         ظاهرة يف هيئات 
املتعـددة اجلنسـيات العاملـة     الترابط إىل الشـركات الصـغرية أو املتوسـطة احلجـم أو املؤسسـات     

علـــى النطـــاق العـــاملي. وختتلـــف املصـــطلحات املســـتخدمة يف مـــا خيـــص متعهـــدي التوظيـــف  
التوظيف من بلد إىل آخر، وهو ما ينطبق أيضا على وضـع هـؤالء املتعهـدين وتلـك      وكاالتو

 فــرض بعــض البلــدان مســتويات عاليــة مــن التنظــيم ييف الســياقات الوطنيــة. وبينمــا الوكــاالت 

                                                         
أو  تستند هذه الورقة إىل نتائج األحباث اليت أجراها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب  )١(  

التوظيف ورسوم التوظيف واليت  وكاالتبشأن دور  ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي  ) يفمكتب املخدرات واجلرمية
التوظيف  لوكاالتفية واالحتيالية رسوم التوظيف وممارسات التوظيف التعس أسفرت عن التقرير املعنون "دور

 .٢٠١٥يف االجتار باألشخاص"، الذي ُنشر يف حزيران/يونيه 
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التوظيـف، يعتمـد الـبعض اآلخـر مسـتويات دنيـا نسـبيا مـن         وكـاالت  والتـرخيص علـى   الرقايب 
حيـث   "رماديـة "يعمل متعهدو التوظيف يف أحيان كثرية ضمن بيئات رقابيـة  الرقايب إذ التنظيم 

  .فعالً معدومةا وإمَّا غري واضحة تكون مسؤولياهتم عن محاية العمال إمَّ
األخالقيـة  للقواعـد   ةاملمتثلـ التوظيـف  وكـاالت  مـن   هنـاك عـدداً   أنَّوجيب التأكيد على   - ١٥

اليت تضطلع بدور مفيد جدا يف عملية التوظيف وتسعى جاهـدة إىل محايـة العمـال. ومـع ذلـك،      
أيضا اليت تضلع يف ممارسات تعسـفية واحتياليـة يف   الوكاالت هناك العديد من أنَّ ال ميكن جتاهل 

هـذا هـو احلـال لـيس فيمـا      أنَّ ا مفرطـة أو غـري قانونيـة. ويبـدو     جمال التوظيف وتفرض رسوما إمَّ
القانونيـة الـيت   الوكاالت غري القانونية أو غري املرخَّص هبا فحسب، وإمنا أيضا بني الوكاالت بني 

 ةاملمتثلـ التوظيـف  وكـاالت   قد تلجأ سرا إىل املمارسات غري القانونية أو تتـهاون إزاءهـا. بـل إنَّ   
نفسها قد تسهم عن غري قصد يف انتهاكات حقـوق العمـال، علـى سـبيل     هي ية للقواعد األخالق

  .غري األسوياء أو أصحاب عملغري السوية املثال عندما تتعامل مع وكاالت شريكة 
التوظيـف لتخلـيص   وكـاالت  أن يعتمـد العمـال املهـاجرون علـى     من املرجح خصوصـا    -١٦

التأشـريات الـيت تتسـم بشـدة التعقيـد أو      معامالت توظيفهم نظرا لوجود مسائل مثـل إجـراءات   
به. وكـثريا مـا يسـتغل عـدميو الضـمري مـن       صلتهم ببلد املقصد وانعدام العمال عموما عدم إملام 
التوظيف افتقار العمال املهاجرين إىل التعلـيم واملهـارات اللغويـة واملعلومـات      وكاالتمتعهدي 

قـدِّمون معلومـات زائفـة عـن القـانون      لتضليلهم ومنعهم من ترك عملهم. ويف بعض احلاالت، ي
أو يســتغلون عالقــاهتم بالســلطات مــن أجــل منــع العمــال مــن خماطبــة   ،أو حالــة هجــرة العمــال

ر األمـم املتحـدة اخلـاص املعـين     مقـرِّ عـن  السلطات بأنفسهم. وكما يالحظ تقرير صدر مـؤخرا  
إلســاءة يف مكــان  حبقــوق اإلنســان للمهــاجرين: "يكــون املهــاجر معرَّضــا خلطــر االســتغالل وا    

ــاب العمــل         ــا أرب ــيت يتبعه ــال ال ــى االحتي ــة عل العمــل، بســبب (أ) ممارســات االســتخدام القائم
والوسطاء معا؛ (ب) غياب أنظمة الدعم االجتماعي عادة؛ (ج) اجلهل بالثقافة واللغـة احملليـتني   

  )٢(مل فيه."وحبقوقه يف العمل والقوانني الوطنية املتعلقة بالعمل واهلجرة يف البلد الذي يع
التوظيــف خبــداع  وكــاالتوهنــاك الكــثري مــن التقــارير الــيت تشــري إىل قيــام متعهــدي و  -١٧

ــه ومواقــع وظــائفهم        ــها طبيعــة العمــل الــذي ُيوظَّفــون مــن أجل ــة أمــور، من العمــال بشــأن مجل
وصــاحب عملــهم النــهائي وظــروف العــيش والعمــل ووضــعهم القــانوين يف بلــدان املقصــد          

التوظيــف العدميــة الضــمري ممارســات قســرية يف جمــال   وكــاالت طبــق وظــروف الســفر. كمــا ت 

                                                         
 نيسان/ ٣ر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، فرانسوا كريبو. األمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان. تقرير املقرِّ  )٢(  

  .١٨  ، الفقرةwww.ohchr.org/Documents/Issues/SRMigrants/A.HRC.26.35.pdf. ٢٠١٤أبريل 
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التوظيف تشمل عبودية الدَّين والعـزل واملراقبـة وحجـز األمـوال والعنـف والتهديـد بـه وإبـالغ         
السلطات. ويف كثري مـن األحيـان، حيتجـز متعهـدو التوظيـف أو أصـحاب العمـل وثـائق هويـة          

تـربطهم  أن سة أن حتد مـن حريـة تنقـل العمـال و    العمال وجوازات سفرهم. وميكن هلذه املمار
دوا بوظيفة بعينها أو رب عمل بعينه حيث قد خيشـى العمـال أن يصـبحوا بـال وثـائق وأن ُيطـرَ      

راضـني   بأعمـال قـد ال يكونـون   يقبلـوا  من بلد املقصد. وبناء على ذلك، يزداد االحتمـال بـأن   
ون مـن ترتيبـات العمـل االسـتغاللية     . ومـن املـرجح جـدا أن ُيحـَرم العمـال الـذين يفـرُّ       هبا أصال

احلصـول علـى احلمايـة أو اخلـدمات، حبيـث يصـبحون أكثـر        سـبل  تلك مـن دون وثـائقهم مـن    
  لألذى. عرضةً
كما ميكـن أن خيضـع العمـال لتبـديل العقـود حيـث يوقِّعـون علـى عقـود قبـل املغـادرة              -١٨

أسـوأ  تنطـوي علـى شـروط    ولكنهم ُيرغمون يف وقت الحق على توقيع عقود خمتلفة كثريا مـا  
التوظيف عمل مساسـرة منفـردين يعملـون،    وكاالت من حيث طبيعة العمل واألجر. وقد تدير 

األجــر علــيهم.  جيِّــدةعلــى ســبيل املثــال، يف املنــاطق الريفيــة ويغــوون النــاس بعــرض وظــائف   
غـري   التوظيـف الـيت قـد تـدَّعي بأهنـا      وكاالتتلك احلاالت، ُتحجب املمارسات التعسفية ل ويف

  مسؤولة عن املمارسات التوظيفية هلؤالء السماسرة.
   

 اإلطار القانوين والتنظيمي الدويل ذو الصلة  -باء  
 

بشــأن العدالـة اجلنائيـة ومنــع    علـى صـكوك  اإلطـار القـانوين الــدويل ذو الصـلة    يشـتمل    -١٩
اقيـة مكافحـة   بروتوكـول االجتـار باألشـخاص واتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة واتف      اجلرمية، ومنها مثال 

الفساد. ويقـدِّم بروتوكـول االجتـار باألشـخاص تعريفـا لالجتـار باألشـخاص يشـري صـراحة إىل          
ويــدرج وســائله غــري الســليمة أو غــري القانونيــة. ووفقــا للربوتوكــول، تتــألف جرميــة    ،التجنيــد

الفعـل (جتنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو      ‘١‘االجتار باألشخاص من ثالثـة عناصـر أساسـية، هـي:     
وســيلة حتقيــق الفعــل (اســتعمال القــوة أو التهديــد       ‘٢‘قيلــهم أو إيــواؤهم أو اســتقباهلم)؛   تن

باستعماهلا أو غري ذلك من أشـكال القسـر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو اسـتغالل       
الســلطة أو اســتغالل حالــة استضــعاف، أو إعطــاء أو تلقّــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة    

 مع عدم اشتراط أن ينطوي االجتار باألطفـال علـى أيٍّ   -ة على شخص آخر شخص له سيطر
غرض االستغالل (كحد أدىن، استغالل دعارة الغري أو سـائر أشـكال    ‘٣‘من هذه الوسائل)؛ 

االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسرا، أو االسترقاق أو املمارسـات الشـبيهة بـالرق،    
ء). وبناء على ذلـك، ميكـن أن يشـكل سـلوك متعهـدي التوظيـف       أو االستعباد أو نزع األعضا

التوظيــف جرميــة االجتــار باألشــخاص إذا جنَّــدوا شخصــا مــن خــالل االحتيــال أو وكــاالت أو 
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لغرض االستغالل. وتعزى أمهية اتفاقية اجلرمية املنظمة، من بـني   - .اخلداع أو االختطاف، إخل
 وكــاالتســاء مســؤولية اهليئــات االعتباريــة (أي أمــور أخــرى، إىل التــزام الــدول األطــراف بإر

، واألحكـام املتعلقـة باملصـادرة والضـبط (فيمـا خيـص العائـدات املتأتيـة         ١٠التوظيف) يف املادة 
من جرائم االجتار باألشـخاص واملمتلكـات واملعـدات واألدوات األخـرى املسـتخدمة يف تلـك       

ابري ضـد اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة،     ، واشـتراط اختـاذ تـد   ١٤إىل  ١٢اجلرائم) يف املواد من 
، شــروط إنشــاء الواليــة ١٥. كمــا حتــدِّد اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة، يف املــادة  ٥الــوارد يف املــادة 

وفقــا لالتفاقيــة وبروتوكوهلــا  أحكامهــا القضــائية علــى جــرائم االجتــار باألشــخاص املوضــوعة   
سـريان  ب علـى الـدول أن تكفـل    بشأن االجتار باألشـخاص، علـى أسـاس مبـدأ اإلقليميـة. وجيـ      

واليتها القضائية على مثل تلك اجلرائم عندما ُترتكب يف أراضـيها، أو علـى مـنت سـفينة حتمـل      
علمها، أو على منت طائرة مسجَّلة مبقتضى قوانينها. وقد تكون هناك حاالت ُيطلـب فيهـا إىل   

فقــط قــد يكــون يف وضــع القليــل منــها إالَّ أنَّ التحقيقــات،  دول أطــراف أخــرى أن تتعــاون يف
ُيطلب إىل الدول أن تقرِّر واليتـها القضـائية يف احلـاالت     يسمح له مبالحقة اجلناة قضائيا. كما

اليت ال تستطيع فيها أن تسلِّم شخصا بسـبب جنسـيته. ويف تلـك احلـاالت، ينطبـق املبـدأ العـام        
أن تنظر يف تقريـر واليتـها   القائم على التسليم أو احملاكمة. وإضافة إىل ذلك، ُتدعى الدول إىل 

القضائية يف احلاالت اليت يكون فيها رعاياها ضحايا، أو عنـدما يرتكـب اجلـرم أحـد مواطنيهـا      
أو شـخص عـدمي اجلنسـية يقـيم يف إقليمهـا، أو عنـدما يكـون اجلـرم ذا صـلة جبـرائم خطــرية أو           

أن تتشـاور مـع الـدول    بعملية غسـل أمـوال ُيعتـزم ارتكاهبـا يف إقليمهـا. وأخـريا، ُتلـَزم الـدول بـ         
مالئـم  تـداخل غـري   خطـر  األخرى املعنية يف الظروف املناسـبة، بغيـة أن تتجنـب قـدر اإلمكـان      

 )٣(بني الواليات القضائية املماَرسة.

وتكمن أمهية اتفاقية مكافحة الفساد يف إمكانية قيـام وسـطاء العمـل برشـو املسـؤولني        -٢٠
ــراخيص عمــل أو تعيي    ــى ت ــات احلكــوميني للحصــول عل ــع   عمــل ن يف املصــانع. كمــا ميكــن دف

الرشاوى للمسـؤولني أو االخنـراط يف غـري ذلـك مـن السـلوكيات الفاسـدة لغـّض الطـرف عـن           
ممارسات التوظيف التعسفية واملمارسات األخرى ذات الصـلة، مثـل احتفـاظ أصـحاب العمـل      

مـن أجـور    جبوازات سفر العمال املهاجرين أو فـرض اقتطاعـات مرتفعـة علـى حنـو غـري قـانوين       
العمـــال. وتـــدعو االتفاقيـــة إىل اختـــاذ تـــدابري وقائيـــة وجتـــرمي أكثـــر أشـــكال الفســـاد شـــيوعا،   

  القطاع العام فحسب، بل ويف القطاع اخلاص أيضا.  يف  ال

                                                         
والت امللحقة هبا، األدلَّة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوك  )٣(  

  .٢٠٠٤)، (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية)، ١٠٥و ١٠٤(الصفحتان 
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وهناك صكوك دوليـة أخـرى ذات صـلة تتعلـق بالسـخرة، مثـل اتفاقيـة منظمـة العمـل            -٢١
، وبروتوكوهلــا املكمِّــل ١٩٣٠) لعــام ٢٩(رقــم لزامــي يــة املتعلقــة بالعمــل اجلــربي أو اإل الدول

بشأن العمل اجلربي، واتفاقية منظمة العمـل الدوليـة    ٢٠١٤والتوصية (التدابري التكميلية) لعام 
)، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن      ١٨٢بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال (رقـم     

نظمــة العمــل الدوليــة بشــأن املبــادئ  )، وإعــالن م١٨٩زليني (رقــم ـالعمــل الالئــق للعمــال املنــ 
ــة بشــأن وكــاالت االســتخدام        ــة منظمــة العمــل الدولي واحلقــوق األساســية يف العمــل، واتفاقي

تفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن وكــاالت  ال تعــزى أمهيــة خاصــة ). و١٨١اخلاصــة (رقــم 
عـدم جـواز   منـها علـى    ٧مـن املـادة    ١حيـث تـنص الفقـرة     ،االستخدام اخلاصة املذكورة آنفـا 

ــا،      أن ــا أو كلي تتقاضــى وكــاالت االســتخدام اخلاصــة بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، جزئي
  رسوم أو تكاليف من العمال.  أيَّ
تفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة املتعلقــة بتفتــيش العمــل       ال عــزى أمهيــة خاصــة  كمــا ُت  -٢٢

ملمارســات علــى حنــو واف بــالغرض  مــن أجــل التصــدي  ، وذلــك منــها ٣) واملــادة ٨١ (رقــم
التوظيف، حيث تنص على أنـه "ال جيـوز أن تتعـارض     وكاالتالتوظيف االحتيالية والتعسفية ل

ال لواجبـاهتم األوليـة، أو أن ختـل    واجبات أخرى ُتسند إىل مفتشي العمـل مـع أدائهـم الفعَّـ     أيُّ
  حال بالسلطة واحليدة الالزمتني للمفتشني يف عالقاهتم بأصحاب العمل والعمال."أيِّ ب

ــم         -٢٣ ــور (رقـ ــة األجـ ــأن محايـ ــة بشـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة منظمـ ــر اتفاقيـ ــع ٩٥وحتظـ ) مجيـ
مباشـر أو غـري مباشـر إىل احلصـول علـى      علـى حنـو   االستقطاعات من أجور العمال اليت هتدف 

متعهـدي   مثـل  ،عمل أو االحتفاظ به سواء من طرف أصـحاب العمـل أو ممثلـيهم أو الوسـطاء    
افة إىل ذلــك، تقضــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن . وإضــالتوظيــف أو مساســرة العمــال

) بــأن تكفــل األطــراف املوقِّعــة عــدم قيــام وكــاالت االســتخدام   ١٨٩زليني (رقــم ـالعمــال املنــ
  زليني.ـمبالغ من أجر العمال املنأيِّ اخلاصة باستقطاع 

ــادة    -٢٤ ــع ا      ٢١وحتظــر امل ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــم املتحــدة الدولي ــة األم لعمــال مــن اتفاقي
ظـرف  أيِّ املهاجرين وأفراد أسرهم على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمـال حتـت   

، إىل منـع اسـتغالل األطفـال واالجتـار هبـم     كما توجد صـكوك ذات صـلة ترمـي    من الظروف. 
توجيهــات وإرشــادات قّيمــة؛ وبصــورة عامــة، تــنص هــذه الصــكوك علــى تــدابري    وهــي تقــدم 

ن حقوقـا حمـددة للعمـال واألطفـال، ومنـها علـى سـبيل املثـال اتفاقيـة          وتبـيِّ  ،للحماية واملساعدة
)، والعهـد الـدويل اخلـاص    ١٣٨االستخدام (رقم  منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسنِّ

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، واتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن حظـر أسـوأ         
  )، واتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.١٨٢أشكال عمل األطفال (رقم 
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، الالحقــة مــن جــراء ذلــك    لعمــالاويف ســياق رســوم التوظيــف املفرطــة ومديونيــة       -٢٥
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسـات الشـبيهة بـالرق هـي      فإنَّ

ل أو الوضع النـاجم عـن ارهتـان    حيث تعرِّف إسار الدَّين بأنه "احلاباملوضوع، أيضا ذات صلة 
مــدين بتقــدمي خدماتــه الشخصــية أو خــدمات شــخص تــابع لــه ضــمانا لــدين عليــه، إذا كانــت 

ُتسـتخدم لتصـفية هـذا الـدَّين أو مل تكـن مـدة هـذه اخلـدمات          القيمة املنصفة هلذه اخلـدمات ال 
  طبيعتها حمددة."  أو
مــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان  وتقــدِّم مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األع   -٢٦

بالعمــل وحقــوق اإلنســان ذات الصــلة   خاصــة توجيهــات للشــركات بشــأن مســائل رئيســية    
باالجتار باألشخاص (من دون اإلشـارة صـراحة إىل هـذا األخـري). وتسـتند هـذه املبـادئ، الـيت         

التاليـة:  ، إىل الركـائز الـثالث   ٢٠١١أقرها جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحـدة يف عـام   
ــة حقــوق اإلنســان؛    ‘١‘ ــة يف محاي ــرام حقــوق   ‘٢‘واجــب الدول مســؤولية الشــركات يف احت

  الوصول إىل سبل االنتصاف. ‘٣‘اإلنسان؛ 
   

 )٤(التشريعات الوطنية  -جيم  
 

مســائل وكــاالت ا مــن الــدول الــيت تتنــاول علــى وجــه التحديــد جــدقليــل هنــاك عــدد   -٢٧
تشــريعاهتا املعنيــة مبكافحــة االجتــار. وعــادة مــا تــدرج  التوظيــف أو تقاضــي رســوم توظيــف يف 

األعــم يف تعــاريف االجتــار باألشــخاص، مبــا يشــمل   بنطاقــه التشــريعات مصــطلح "التوظيــف"  
غيــاب التشــريعات قــد ال يشــكل أنَّ التوظيــف. بيــد  دى وكــاالتضــمنا الســلوك التعســفي لــ
تشـريعات ملعاجلـة التجـاوزات    معظم البلـدان لـديها مـا يكفـي مـن ال      التحدي األكرب، حيث إنَّ

. ا أو معـدوماً نسـبي  ا حمـدوداً إنفاذ التشريعات قـد يكـون إمَّـ    املتصلة بالتوظيف. ومع ذلك، فإنَّ
ــة        ــدابري الوقاي ــة يف ت ــود والتحــديات الــيت ُتوجِــد ثغــرات قانوني ــاك عــدد مــن القي ــزال هن ومــا ي

ول االجتـار باألشـخاص أو غـريه    ق بعـد علـى بروتوكـ   تصدِّ مل اواحلماية. وقد تكون البلدان إمَّ
ــة ذات الصــلة    ــا مــن الصــكوك الدولي ــإليهــا بعــد،   مل تنضــمَّوإم ــوطين  ا وإمَّ ــوائم قانوهنــا ال مل ت

ــدان املقصــد، ُيقيَّــد العمــال       مبــا ــة. وإضــافة إىل ذلــك، يف بعــض بل يتماشــى مــع املعــايري الدولي
العمـال علـى موافقـة     حصـول اشـتراط  املهاجرون بأصحاب عمل حمدَّدين، وميكن أن ُيستخدم 

قبل إهناء العمل إلجبارهم على تسديد ديون التوظيف. وعالوة على ذلـك، يتسـم العديـد مـن     
ــد والصــعوبة الشــديدين ممــا يضــطر العمــال املهــاجرين،       إجــراءات مــنح تأشــرية العمــل بالتعقي

                                                         
يرجى مالحظة أنه على الرغم من وجود العديد من األمثلة على التشريعات ذات الصلة يف خمتلف مناطق   )٤(  

  ألمثلة.العامل، ال تتضمن ورقة املعلومات األساسية هذه سوى عدد حمدود من تلك ا
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ات التوظيـف ملباشـرة إجـراءات تأشـري     وكـاالت ، إىل االسـتعانة ب األميني أو الريفينيوخصوصا 
هناك بعض التشريعات الـيت تلـزم أصـحاب العمـل أو متعهـدي التوظيـف حبجـز         العمل. بل إنَّ

جوازات سفر العمال املهاجرين أو طلب إيـداع ضـمانات كشـكل مـن أشـكال "التـأمني ضـد        
الفــرار". وميكــن ملتعهــدي التوظيــف أن يســتخدموا تلــك التشــريعات، وهــو مــا حــدث فعــال،   

العمل، حـىت إن اختلفـت الظـروف الفعليـة عـن تلـك املوعـود هبـا          إلجبار العمال على مواصلة
أثناء التوظيف، ولدفع رسوم توظيف مبالغ فيها قبل أن ُيسمح هلم مبغـادرة العمـل. ويف بعـض    

 وكـاالت البلدان، ال ينظِّم القـانون علـى حنـو كـاف رسـوم التوظيـف وال حيظـر صـراحة علـى          
ف والتعيني. وحىت يف احلاالت الـيت توجـد فيهـا    التوظيف فرض رسوم على العمال لقاء التوظي

قيود على رسـوم التوظيـف، كـثريا مـا يكـون التنظـيم القـانوين للرسـوم حمـدودا جـدا أو تغيـب            
املبــادئ التوجيهيــة الــيت حتكــم الــدفع التفصــيلي للرســوم، ممــا يتــرك ثغــرات تتــيح ارتكــاب            

م قـوانني اإلجـراءات   التجاوزات وفرض رسوم ضخمة. وعالوة علـى ذلـك، بينمـا تـنص معظـ     
زليني ـاجلنائية واملدنية على حق طلب االنتصاف، يف العديد مـن احلـاالت، ال تتـاح للعمـال املنـ     

وغريهم من العمال سبل الوصول إىل العدالة بسبب استبعادهم مـن أشـكال احلمايـة القانونيـة.     
 عمل.زليون مشمولني بقوانني الـبعض البلدان، قد ال يكون العمال املن  بل ويف

ــدو عمومــا   - ٢٨ ــز علــى    أنَّ ويب ــدان املنشــأ متيــل إىل التركي الرقــايب تنظــيم الالتشــريعات يف بل
التوظيف اخلاصة وعملية التوظيف بشكل عام. وهنـاك بعـض بلـدان     وكاالترسوم التوظيف ول

طوات للحـد مـن خطـر أن يصـبح مواطنوهـا ضـحايا لالجتـار باألشـخاص أو         قامت خباملنشأ اليت 
خالل ممارسات التوظيف التعسفية عندما يهـاجرون إىل اخلـارج مـن أجـل العمـل.       عرضة له من

يف نيبـال دور احلكومـة يف إدارة    ٢٠٠٧فعلى سبيل املثال، حيدد قانون التوظيـف اخلـارجي لعـام    
التوظيـف. كمـا أنـه حيـدد عمليـة       وكـاالت التوظيف اخلارجي من خالل تنظيم تراخيص شؤون 

اخلــارج، وحيــدد شــروط احلــد األدىن لألجــور وعقــود العمــل       التوظيــف مــن أجــل العمــل يف    
  والتأمني، وينص على توفري التدريب قبل املغادرة، وحيدِّد إجراءات تقدمي الشكاوى.

ويف البلدان اليت هي يف املقام األول بلدان مقصد للعمال املهـاجرين، متيـل التشـريعات      -٢٩
م الـيت ُتفـرض يف بلـد املقصـد ولـيس يف بلـدان       املتعلقة برسوم التوظيف إىل التركيز على الرسـو 

منشأ العمـال. وجيـب حتديـد مسـتويات الرسـوم القانونيـة للعمـال املهـاجرين بدراسـة القـوانني           
لــدى البلــدان املرســلة للمهــاجرين واملســتقبلة هلــم علــى الســواء، ومــن مثَّ تعتمــد علــى البلــدان    

التفــاهم) الــيت قــد توجــد بــني بلــدان  األصــلية للمهــاجرين واالتفاقــات الثنائيــة (مثــل مــذكرات
املنشــأ وبلــدان املقصــد. وقــد تشــترط بلــدان املقصــد أيضــا رد رســوم التوظيــف بعــد أن يكــون 

  العمال قد عملوا ملدة زمنية حمددة.
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ــانون          -٣٠ ــدِّلَ ق ــاجرين، ُع ــن امله ــد م ــد مقصــد للعدي ــة التشــيكية، وهــي بل ويف اجلمهوري
. وأصـبحت  وكـاالت االسـتخدام   حبيث يقضي بتنظـيم  ٢٠١١التوظيف يف كانون الثاين/يناير 
مؤمَّنـا عليهـا، وأن جتتـاز فحصـا جنائيـا، وأن تقـدِّم        الوكـاالت هناك ضـرورة ألن تكـون تلـك    

، أجـــرت ٢٠١١إحصــاءات بشــأن عــدد وجنســية العمـــال الــذين يــتم تشــغيلهم. ويف عــام         
املهــاجرين واحلــد مــن اجلمهوريــة التشــيكية عــدة تعــديالت تشــريعية بغيــة حتســني تــدابري محايــة 

  تعرضهم لالستغالل.
علـى "عـدم قيـام     ٢٠٠٩من قواعد االستخدام اهلندية (املعدَّلة) لعـام   ١٣وتنص املادة   -٣١
يومــا  ٤٥وكيــل توظيــف بتحصــيل رســوم مــن العامــل تتجــاوز مــا يعــادل أجــره ملــدة           أيِّ 
خلـدمات الـيت   روبيـة، فيمـا يتعلـق با    ٢٠ ٠٠٠ينص عليه عقـد العمـل، حبـد أقصـى قـدره       كما

قدمها إىل ذلك العامل، وحيرِّر وكيـل التوظيـف إيصـال اسـتالم إىل ذلـك العامـل بـاملبلغ الـذي         
حصَّله منـه يف هـذا الصـدد." ويشـري هـذا القـانون إىل عـدة مفـاهيم مهمـة فيمـا يتعلـق برسـوم             
 التوظيف، وهـي: احلـد األقصـى، واحلـد املـرتبط بالراتـب املتوقـع للعامـل، وضـرورة أن حيصـل          

  العمال على إيصاالت.
التوظيـف يف  وكـاالت  وُتَعدُّ بريو واحدة من البلدان القليلة اليت حتظر صـراحة ضـلوع     -٣٢

بشـــأن تشـــجيع العمـــل  TR‐2012‐020االجتـــار باألشـــخاص. ويـــنظم املرســـوم الســـامي رقـــم  
مـن ذلـك    ٧التوظيف اخلاصة يف بريو ويف اخلارج. وحتظر املـادة  وكاالت واالستخدام أنشطة 

"االضــطالع بأنشــطة تتعلــق باالجتــار باألشــخاص أو   الوكــاالت املرســوم صــراحة علــى هــذه   
صــراحة علــى هــذه  ٦هتريـب املهــاجرين أو العمــل القســري أو عمــل األطفـال"، وحتظــر املــادة   

  تقاضي رسوم من الباحثني عن عمل.الوكاالت 
يـف بتقاضـي رسـوم    التوظ وكـاالت ويف اإلمارات العربية املتحدة، ال يسمح القـانون ل   -٣٣

ــرد         ــد تطلــب وزارة العمــل أن ت ــق بتشــغيلهم أو تكــاليف ســفرهم. وق ــا يتعل ــن العمــال فيم م
رسـوم دفعوهـا، يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة أو خارجهـا، إىل        التوظيف للعمـال أيَّ وكاالت 
وكـــاالت مـــن شـــركائها. ويقضـــي قـــرار وزاري بـــأن يـــتم تســـجيل  التوظيـــف أو أيٍّوكالــة  

مبـالغ ناجتـة   أيِّ وزارة العمل وإيداع ضـمان ميكـن أن ُيسـتخدم الحقـا لتسـوية       التوظيف لدى
عن التقصري مبوجب القرار. ويف تلـك احلـاالت، ُيعلَّـق العمـل بـاألذون إىل حـني تسـوية املبـالغ         

شــركاء يف الكيــان القــانوين   أيِّ املصــادرة. وال جيــوز مــنح األذون لألشــخاص الطبيعــيني أو     
توظيـف يف حـال وجـود أحكـام     بصـفة وكـاالت   لى تلك األذون للعمـل  املتقدمني للحصول ع

ســابقة باإلدانــة عــن جــرائم تتعلــق باالجتــار بالبشــر. كمــا جيــوز لــوزارة العمــل تعليــق أو إلغــاء   
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ضــلوع يف االجتــار أيِّ مــن هــذه األحكــام أو  التوظيــف بســبب انتــهاك أيٍّ وكــاالت تــراخيص
  بالبشر/العمل القسري.

التوظيــف، ويـــنص علـــى  وكـــاالت يـــنظم القــانون ذو الصـــلة أعمــال   ويف البحــرين،    -٣٤
ــانون. وحيظــر        ــون للق ــذين ال ميتثل ــاريني ال ــيني واالعتب ــات فيمــا خيــص األشــخاص الطبيع عقوب

التوظيـف  وكـاالت  بشأن تنظيم سوق العمل يف البحـرين علـى    ٢٠٠٦لسنة  ١٩القانون رقم 
ين مـن أجـل تشـغيلهم. ويقضـي     أو األشخاص من القطاع اخلاص تقاضـي رسـوم مـن املهـاجر    

التوظيـف ومكاتـب التشـغيل لـدى هيئـة تنظـيم سـوق        وكـاالت  القانون نفسه بأن يتم تسجيل 
التوظيـف الراغبـة يف   وكـاالت  العمل للحصول على تصريح مبزاولـة النشـاط. كمـا ُيطلـب إىل     

ت غرامــاأيِّ احلصـول علــى تصـاريح أن تــودع ضـمانا لــدى اهليئــة الـيت قــد تسـتخدمه لتســوية      
  التوظيف بسبب خمالفة القانون.وكالة رسوم ُتفرض على   أو
كما توجد قوانني تقضي بـأن تتخـذ املنشـآت التجاريـة تـدابري للحـد مـن خطـر االجتـار            -٣٥

، اعتمـدت واليـة كاليفورنيـا يف    ٢٠١٠بالبشر يف سالسل توريدها. فعلى سـبيل املثـال، يف عـام    
ة االجتار بالبشر يف سالسل التوريد العامليـة. ويقضـي   الواليات املتحدة األمريكية تشريعات ملعاجل

 نالـذي  املصـنِّعني ار التجزئـة و قانون كاليفورنيـا للشـفافية يف سالسـل التوريـد بـأن يقـوم مجيـع جتَّـ        
مليـون دوالر أمريكـي    ١٠٠يزاولون أنشطتهم التجارية يف الوالية وتزيد عائداهتم السـنوية علـى   

قة جبهودهم الراميـة إىل القضـاء علـى االجتـار بالبشـر يف سالسـل       أن يكشفوا عن املعلومات املتعل
ــك          ــى تل ــام عل ــة بإتاحــة االطــالع الع ــانون املنشــآت التجاري ــزِم الق ــا ُيل ــدهم املباشــرة. كم توري
املعلومــات مــن خــالل نشــرها يف مواقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت وتوضــيح مــدى مشــاركتها يف   

ــد املنتجــات ل    ــيم ومعاجلــة خمــاطر االجتــار بالبشــر، وأداء   عمليــات التحقــق مــن سالســل توري تقي
مراجعات للمورِّدين لتحديد مدى االمتثال للمعايري الـيت تضـعها الشـركات، وتـدريب املـوظفني      
واإلداريــني ذوي الصــلة يف الشــركات بشــأن االجتــار بالبشــر، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بتخفيــف    

، أصــدر رئــيس ٢٠١٢د. ويف الواليــات املتحــدة أيضــا، يف عــام املخــاطر ضــمن سالســل التوريــ
الدولة أمرا تنفيذيا بشأن تعزيز احلمايـة مـن االجتـار باألشـخاص يف العقـود االحتاديـة يقضـي بـأن         
يتخــذ املقــاولون االحتــاديون إجــراءات وقائيــة للحــد مــن خمــاطر االجتــار باألشــخاص يف سالســل  

لتعاقــد االحتاديــة حمظــورات أكثــر التنظيميــة للــوائح الضــمن التوريــد اخلاصــة هبــم، ويوجِّــه بــأن تت
ألــف  ٥٠٠صــرامة مــن أجــل مكافحــة االجتــار، وكــذلك، يف حالــة العقــود الــيت تتجــاوز قيمتــها 

ــوائح  بوضــع وتنفيــذ خطــط   دوالر أمريكــي املــؤداة يف اخلــارج، التزامــاً  ــلة. وتنفِّــذ ل تنفيــذ مفصَّ
هـذا األمـر التنفيـذي وتفـرض متطلبـات علـى املقـاولني         ٢٠١٥االحتاديـة لعـام   التنظيمية شتراء اال

ــدينالرئيســيني و ــى الســواء االجتــار باألشــخاص واألنشــطة املتصــلة       املتعاق ــاطن حتظــر عل مــن الب
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االحتفاظ بالوثـائق واخلـداع عنـد التعـيني وفـرض رسـوم علـى املسـتخدمني وعـدم           باالجتار، مثل
  ر العمال بلداهنم األصلية.تقدمي معلومات دقيقة عن شروط العمل قبل أن يغاد

ويف كندا، اعتمدت مقاطعة مانيتوبا قانون توظيف العمال ومحايتهم من أجـل الرصـد     -٣٦
لالنتهاكات يف جمال التوظيـف واملعاقبـة عليهـا. ويسـعى القـانون إىل التـرويج للتوظيـف        الفعال 

واجـب مـن خـالل    وضمان أن يتلقى العمال أجـورهم علـى النحـو ال   املمتثل للقواعد األخالقية 
التوظيـف وأصـحاب العمـل وتعزيـز التحقيقـات االسـتباقية. ويـتعني        وكـاالت  اشتراط تسجيل 

على متعهدي التوظيف احلصول على تراخيص ملزاولة النشـاط وإيـداع مبلـغ ضـمان مـن أجـل       
القيام بذلك. وتضطلع شعبة معايري العمل يف مانيتوبا بعمليات تفتيش لضمان حصـول العمـال   

ــة. وأَْجــَرت الشــعبة      املهــاجري ــا القانوني ن علــى أجــورهم علــى النحــو الواجــب ومتــتعهم باملزاي
ــا ــى   م ــد عل ــامي     ٥٠٠يزي ــني ع ــا ب ــيش م ــة تفت ــى   ٢٠١٤و ٢٠٠٩عملي ــد عل ــا يزي ، أســفر م

يف املائــة) عــن كشــف مســألة واحــدة علــى األقــل مــن مســائل عــدم      ٤٠عمليــة منــها ( ٢٠٠
تـهم، ُيحمَّـل أصـحاب العمـل املسـؤولية عـن       االمتثال. ومبوجـب قـانون توظيـف العمـال ومحاي    

  االنتهاكات يف جمال التوظيف على نطاق سلسلة التوريد اخلاصة هبم بالكامل.
   

 التحديات واجلهود -إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية   -دال  
 

على الرغم من اإلبالغ عن ممارسات تعسفية يف جمال التوظيف وعن استغالل العمـال    -٣٧
حقة يف مجيع مناطق العامل، ال ُيعرف الكثري عـن الكيفيـة الـيت تتصـدى هبـا الـدول       يف مراحل ال
إذا كانت تستخدم تشريعات مكافحة االجتـار ملالحقـة األشـخاص ومسـاءلة      وماهلذه الظواهر 

 املنشآت التجارية الضالعة يف تلك املمارسات التوظيفية.

بـالنظر   -خاص يف مرحلـة التوظيـف   ، من الصعوبة مبكان إثبات االجتار باألشموماوع  -٣٨
االستغالل املقصود ال يكـون قـد وقـع بعـد. ويف احلـاالت الـيت ينتـهي فيهـا دور متعهـد          أنَّ إىل 

وكالـة  أو  التوظيـف  متعهـد أنَّ التوظيف عند توظيف الضحية، قـد يكـون مـن الصـعب إثبـات      
ة االجتـار. وإضـافة إىل   التوظيف كانا على علم باالستغالل املنتوى وأهنما كانا جزءا من سلسـل 

ذلــك، كــثريا مــا يكــون متعهــدو التوظيــف موجــودين يف أحــد البلــدان بينمــا يقــع االســتغالل     
بلد آخر، مما جيعل من الصعب التحقيق مع املسـؤولني عنـه ومالحقتـهم قضـائيا عـرب       الفعلي يف

يـــف هنـــاك عـــددا قلـــيال جـــدا مـــن املالحقـــات القضـــائية ملتعهـــدي التوظأنَّ احلـــدود. ويبـــدو 
التوظيف أو أحكام اإلدانة حبقهم بسـبب املشـاركة يف االجتـار باألشـخاص. وجتـدر       وكاالتو

معــدالت احملاكمــة واإلدانــة شــديدة االخنفــاض بوجــه عــام فيمــا خيــص جــرائم   أنَّ  اإلشــارة إىل
  االجتار باألشخاص يف مجيع أحناء العامل.
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الضحايا أنَّ ئية وسلطات العمل يف وتتمثل بعض العقبات اليت تواجه أجهزة العدالة اجلنا  -٣٩
أو حىت خيشون أن ُينظر إليهم باعتبارهم جمرمني بدال مـن   -كثريا ما ال يعتربون أنفسهم ضحايا 

علــى ذلــك،   أو حيجمــون عــن التقــدم واإلدالء بشــهاداهتم علــى حنــو آخــر. وعــالوة       -ذلــك 
لقضاة وموظفو اهلجـرة، كـثريا   السلطات، مبا يف ذلك أجهزة إنفاذ القانون ومفتشو العمل وا فإنَّ
االجتـار باألشـخاص جرميـة ذات طـابع معقـد      أنَّ تفتقر إىل القدرات على معاجلة املسألة. كما  ما

  حبيث إهنا قد تنطوي على هياكل للجرمية املنظمة تعمل عرب احلدود الدولية.
وعلى وجـه اخلصـوص، هنـاك بعـض احلـاالت الـيت قـد ال ختضـع للمحاكمـة مبوجـب             -٤٠
املمارسات ذات الصلة بالتوظيف تشـري بوضـوح إىل   أنَّ نني مكافحة االجتار على الرغم من قوا

االجتار باألشخاص. وقد تشمل األسباب الكامنة وراء ذلك عدم اإلقرار بالصلة بني التوظيـف  
واالجتار باألشخاص، وتوجيه التـهم للمتَّجـرين مبوجـب قـوانني غـري قـوانني االجتـار ممـا يفضـي          

ات خمفَّضة بسبب التحديات اإلثباتيـة، واحلـواجز املتعلقـة بالواليـة القضـائية، وغيـاب       إىل عقوب
التنســيق والتعــاون بــني املؤسســات وعــرب احلــدود، واالفتقــار إىل املــوارد، والصــعوبة يف حتديــد   

مصـادرة موجـودات املتَّجـرين.    تدابري أماكن الضحايا والتعرف عليهم، والفساد، وعدم كفاية 
قـوانني العمـل    خصوصـا تماد على القوانني األخرى من أجـل املالحقـة القضـائية، و   ويشيع االع

أو اهلجرة، وهو ما يؤدي إىل ختفيـف التـهم املوجَّهـة والعقوبـات املفروضـة. وعنـدما ال تكـون        
االسـتجابات القانونيـة والتنظيميـة عبـارة عـن اســتجابات مسـتمدة مـن العدالـة اجلنائيـة عمومــا          

العدالة العمالية، ُيتوقـع أن تكـون األحكـام الصـادرة أقـل شـدة. ويف حـني        وإمنا من استجابات 
هلــذه التــدابري أمهيتــها أيضــا، ال بــد مــن التعامــل مــع الســلوك الــذي يســتويف عناصــر االجتــار  أنَّ 

باألشخاص على هذا األسـاس. وعـالوة علـى ذلـك، يف احلـاالت الـيت تركـز فيهـا التحقيقـات          
لتوظيـــف ممـــن قـــد يرتكبـــون جرميـــة مثـــل االحتيـــال، بشـــكل ضـــيق علـــى فـــرادى متعهـــدي ا

عنصــر مــن عناصــر االجتــار باألشــخاص، فإهنــا قــد ال حتــدد هويــة املنظمــة األوســع نطاقــا   وهــو
  متعهدي التوظيف والنتيجة النهائية املتمثلة يف االجتار باألشخاص.  من
لـى الوثـائق   وقد يكون من الصعب أيضا على احملقِّقني يف كثري من األحيان احلصول ع  -٤١

املتصـلة بالتحقيقــات، مثـل جــوازات السـفر أو دفــاتر البحـارة، وحتليلــها ألهنـا ميكــن أن تكــون      
هبا يف بلدان أخرى أو مكتوبـة بلغـات ال يفهمهـا احملقِّقـون. ويف العديـد مـن احلـاالت،         حمتفَظاً

ارد لترمجـة الوثـائق   تفتقر اهليئات احلكومية املكلَّفة مبكافحة جتاوزات التوظيف واالجتار إىل املو
  أو إجراء حتقيقات فّعالة.

كما تشكل اجلوانب عرب الوطنية ملمارسات التوظيـف التعسـفية واالجتـار باألشـخاص       -٤٢
حتديات أيضا. فهناك على سبيل املثال مسـألة الواليـة القضـائية حيـث ُتـدفع األمـوال عـادة إىل        
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(ســواء مــن حيــث تغــيري ظــروف العمــل التجــاوز أنَّ الوكيــل احمللــي يف البلــد األصــلي يف حــني 
مصادرة وثائق اهلوية أو عدم دفع األجور) حيدث عـادة يف بلـد املقصـد. وقـد يكـون هنـاك        أو

عدة ضحايا، وكذلك مشتبه فيهم، عرب مناطق وبلدان وواليات قضائية خمتلفة، مما جيعـل مجـع   
يضــا مشــاكل تتعلــق األدلــة وإلقــاء القــبض علــى املشــتبه فــيهم أمــرا صــعبا. وقــد تكــون هنــاك أ 

مـن املهـم   فبتسليم املشـتبه فـيهم بسـبب غيـاب معاهـدات تسـليم اجملـرمني بـني البلـدين. ولـذا،           
تعزيز التعاون عرب احلدود وإقامة الشراكات علـى الصـعيد الثنـائي واإلقليمـي والـدويل. وميكـن       

ات وحتقيقـات  القيام بذلك، على سبيل املثال، من خالل االتفاقـات أو الترتيبـات للقيـام بعمليـ    
وحماكمات استباقية مشتركة. وعندما يوجـد اجلنـاة وضـحايا اجلرميـة وتقـع األفعـال اإلجراميـة        
يف عدة واليات قضائية، يفشل حتما النهج التقليدي إلنفاذ القانون الذي يركـز علـى الصـعيد    

  احمللي. ومن الضروري أن توجد قنوات اتصال مفتوحة بني بلدان املقصد واملنشأ.
ــان،   و  -٤٣ ــن األحي ــاجل يف كــثري م ــار    تع ــة مســائل االجت وزارات وإدارات ووكــاالت خمتلف

باألشخاص، مبا يف ذلك وزارات الداخليـة والعمـل والشـؤون االجتماعيـة والشـؤون اخلارجيـة       
ويف العديـد مـن احلـاالت، يغيـب التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني هـذه املؤسسـات.            واهلجرة، إخل.

ا قـد يزيـد مـن إحجـام     ممق العدالة بالبطء والتعقيد وعدم الكفاءة، ولذلك، ميكن أن يتسم حتقي
الضحايا عن الكشف عن أوضاعهم. ومن مثَّ، تتطلب التدابري الفّعالة ضـد ممارسـات التوظيـف    
ــة،          ــة املعني ــع اجلهــات الفاعل ــني مجي ــا ب ــوطين فيم ــى الصــعيد ال ــاون والتنســيق عل التعســفية التع

والنواب العامون واحملاكم ومفتشـو العمـل وكـذلك مسـؤولو     ذلك موظفو إنفاذ القانون  يف مبا
اهلجرة ومراقبة احلدود. ومـن شـأن إرسـاء إطـار مؤسسـي واضـح أن ميكِّـن مـن حتسـني الفهـم           
بشأن اإلجراءات اليت تكون كل سلطة مسؤولة عنها. وُتَعـدُّ مفتشـيات العمـل وحمـاكم العمـل      

اخلط األمامي على صعيد كشف التجـاوزات  من الكيانات املهمة بصفة خاصة حيث إهنا متثِّل 
املتعلقـــة بـــالتوظيف ومعاقبـــة مرتكبيهـــا. وميكـــن أيضـــا لنقابـــات العمـــال أن تشـــارك يف منـــع  

  ومكافحة ممارسات التوظيف التعسفية.
ــان         -٤٤ ــد ث ــع عق ــان إىل توقي ــد يضــطر العمــال يف بعــض األحي ــل، ق  ،وكمــا ذُكــر مــن قب
وط الـيت يتضـمنها العقـد الثـاين أسـوأ مـن تلـك        حبيث تكون الشـر  ،ُيخدعون من أجل ذلك أو

الــواردة يف العقــد الــذي وقَّعــوه قبــل املغــادرة. ويف هــذه احلــاالت، وخاصــة إذا مل يعــد العقــد    
ــازة العمــال  األصــلي ــاين وحــده      يف حي ــد الث ــرب احملقِّقــون والقضــاة العق ــأن يعت ، يوجــد خطــر ب

  اخلداع احملتمل.العقد املعترب والصحيح، مغفلني بذلك املؤشرات إىل   هو
حافز لتقـدمي الشـكاوى والتعـاون مـع      وإضافة إىل ذلك، كثريا ما ال يرى الضحايا أيَّ  -٤٥

نظرا لالفتقـار إىل سـبل احلصـول علـى املسـاعدة واحلمايـة. وحـىت يف البلـدان         وذلك السلطات 
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هنـا تواجـه   السلطات اإلرادة واملـوارد الالزمـة ملكافحـة االجتـار بالبشـر، فإ     لدى اليت تكون فيها 
ية تشمل فئات مستترة قـد تضـطلع   نَّ االجتار جرمية سرصعوبة يف حتديد هوية الضحايا نظرا أل

ــة ضــحايا اجلرميــة،    يكــون بأعمــال غــري مشــروعة. وينبغــي أن    أحــد العناصــر األساســية حلماي
ذلك االجتار، يف عـدم قيـام الـدول مبقاضـاة أو معاقبـة الضـحايا عـن اجلـرائم ذات الصـلة           يف مبا

  باالجتار مثل العمل بدون إذن، حىت إذا وافق الضحايا على القيام بذلك.
 وكـاالت حتديد مـا إذا كانـت بعـض سـلوكيات متعهـدي التوظيـف و       ومع ذلك، فإنَّ  -٤٦

التوظيف تستويف عناصر تعريف االجتـار باألشـخاص لـه أمهيتـه العمليـة. فبموجـب بروتوكـول        
يف االجتـار باألشـخاص.   الضـالعني  قانوين مبحاكمـة   االجتار باألشخاص، يقع على الدول التزام

وينبغي أن خيضـع االجتـار باألشـخاص لعقوبـات وجـزاءات صـارمة، مبـا يف ذلـك احلرمـان مـن           
احلرية وحجز ومصادرة املوجودات وعائدات اجلرمية. وإضافة إىل ذلك، حيق للعمـال احملـدَّدين   

اية ومساعدة خاصة، مبا يف ذلـك احلمايـة   باعتبارهم من ضحايا االجتار االستفادة من تدابري مح
ــة،          ــة والطوعي ــودة اآلمن ــايف، والع ــر والتع ــة للتفكّ ــا مهل ــاء، ورمب ــة، واحلــق يف البق ــاء احملاكم أثن

  )..وخدمات املساعدة املختلفة (اخلدمات القانونية والطبية وخدمات الدعم النفسي، إخل
لنحـو الواجـب ملمارسـات    علـى ا التصـدي  لتحـديات القائمـة لـدى    مواجهـة ا تطلب تو  -٤٧

التوظيف التعسفية واالحتيالية، اليت قد تدخل يف عداد االجتار باألشخاص، زيـادة التعـاون بـني    
اجلهات الفاعلة املعنية سواء عرب البلدان أو داخل احلـدود، وإرسـاء األطـر القانونيـة واملؤسسـية      

جمـايل إنفـاذ القـانون والعدالـة      (وأطر القطاع اخلاص) الكافية، واختاذ تدابري حمددة األهداف يف
ــأمني حقــوق العمــال والضــحايا وإتاحــة ســبل وصــوهلم إىل االنتصــاف، وإجــراء        ــة، وت اجلنائي

وكـاالت  التدريبات املتعددة التخصصات وإذكاء الوعي وإعداد البحوث من أجـل اسـتهداف   
ــة احملــدَّ      ــدابري الوقاي ــيت تســهِّل االجتــار باألشــخاص، وكــذلك اختــاذ ت دة األهــداف التوظيــف ال

  لتجنب تلك السيناريوهات.
وقد يساعد حتليل ظـروف كـل قضـية وحتسـني حتديـد مؤشـرات اخلطـر علـى تشـجيع            -٤٨

التحقيقات االستباقية. ويف هذه احلاالت، يوجـد عـدد مـن األسـاليب والتكتيكـات الـيت ميكـن        
قـات تفاعليـة بعـد    استخدامها لبناء األدلة قبل إلقاء القبض على املشتبه فيهم والشـروع يف حتقي 

أن يكون اجلرم قد ارُتكب وتوجد حاجة الستجابة فورية، مثل إنقاذ الضـحية. ونظـرا للتبـاين    
الكــبري يف الســياقات الثقافيــة واالجتماعيــة وديناميــات التجــاوزات املرتبطــة بــالتوظيف بــني         

لفــة لالجتــار البلــدان، يــتعني تكييــف تــدابري العدالــة اجلنائيــة مــع هــذه الســياقات والطرائــق املخت 
أريــد هلــا أن تكــون فّعالــة يف منــع االجتــار ومحايــة الضــحايا ومقاضــاة املتَّجــرين. ومــن أجــل  إذا

التصدي على النحو املناسـب للتجـاوزات ذات الصـلة بـالتوظيف واالجتـار باألشـخاص، جيـب        
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اهنـة  اختاذ تدابري إنفاذ فّعالة وفرض عقوبات رادعة مبـا فيـه الكفايـة مـن أجـل عكـس احلالـة الر       
  )٥(حيث ينظر اجملرمون إىل االجتار باعتباره جرمية متدنية املخاطر وعالية املردود.

وميكـن ألجهــزة إنفــاذ القـانون، لــدى مكافحــة جتـاوزات التوظيــف ورســوم التوظيــف      -٤٩
القانونية واالجتار باألشخاص، اللجوء إىل قوانني أخرى تفرض عقوبـات مشـدَّدة. وميكـن     غري
ت األخــرى ذات الصــلة، تبعــا للحالــة، قــوانني هتريــب املهــاجرين وكــذلك تشــمل التشــريعا أن

ــق          ــال املتعل ــك االحتي ــا يف ذل ــال، مب ــوانني املتصــلة باالحتي ــن الضــرائب والق ــهرب م ــوانني الت ق
بالتأشريات والرعاية الصحية واالحتيال عـن طريـق الربيـد. بيـد أنـه مـن الناحيـة املثلـى، عنـدما          

ــد مــن حماكمــة متعهــدي    تفضــي ممارســات التوظيــف التعســ   فية إىل االجتــار باألشــخاص، ال ب
 املتَّجرين مبوجب قوانني مكافحة االجتار اليت ُيرجح أن تنطـوي علـى عقوبـات أشـدَّ    -التوظيف

  وأن تتيح املزيد من احلقوق لألفراد احملدَّدين باعتبارهم من ضحايا االجتار.
التوظيـف الضـالعة يف   وكـاالت  ويف العديد من احلاالت، ألغت الدول أيضـا تـراخيص     -٥٠

القائمـة. وعلـى الـرغم    التنظيميـة  ممارسات التوظيف التعسفية على أساس عدم االمتثال للـوائح  
ممارسات كثرية قد ال تنـدرج يف إطـار االجتـار باألشـخاص، فإهنـا قـد هتيـئ بيئـة مواتيـة          أنَّ من 

ضـحايا االجتـار. وتوجـد     هلذه اجلرمية ومتهِّد الستضعاف العمال حبيث يصبحون فيمـا بعـد مـن   
التوظيـف (عمليـات التفتـيش والرصـد ووقـف العمـل       وكـاالت  حاجة إىل حتسني الرقابـة علـى   

)، وُيعترب منح تـراخيص وكـاالت التوظيـف، اسـتنادا إىل     .بالتراخيص والتدريب والتثقيف، إخل
قيــام معــايري ثابتــة، خطــوة أوىل هامــة يف تنظــيم هــذه الصــناعة، وهــو مــا ينطبــق أيضــا علــى ال    

ــة لعمــل   ــة املنتظم ــات املراقب ــا اخلاصــة     الوكــاالت بعملي ــدول النظــر يف إجراءاهت ــد ال ــد تعي . وق
ــد        ــة. كمــا ق ــها ممارســات التوظيــف التعســفية واالحتيالي ــع أمــور، من ــة ملن باملشــتريات العمومي

التوظيـف دفـع ضـمان كشـرط مـن شـروط التسـجيل أو احلصـول علـى          وكاالت تشترط على 
  )٦(ن أن ُيستخدم، عند االقتضاء، لتعويض العمال.الترخيص، وهو ما ميك

تتشـارك  وهـو دافـع قـد     -اهلدف النهائي للمتَّجرين عادة هو حتقيـق الـربح    وحيث إنَّ  -٥١
التوظيف الـيت تفـرض رسـوما غـري قانونيـة أو مفرطـة وتسـتخدم وسـائل احتياليـة          ه وكاالت يف

ة مــن التجــاوزات ذات الصــلة   ضــبط املوجــودات واألمــوال املتأتيــ    فــإنَّ -وتعســفية أخــرى  

                                                         
، تشرين ٢٠١٤مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. التقرير العاملي عن االجتار باألشخاص لعام   )٥(  

  .www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf، ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
 Regulating labour recruitment toعن تنظيم ورصد توظيف العمال، انظر من املعلومات لالطالع على املزيد   )٦(  

prevent human trafficking and to foster fair migration: Models, challenges and opportunities, ILO, 2015 ،
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_377813.pdf.  
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ــن األدوات األساســية.        ــك يف ســياق االجتــار باألشــخاص، هــو أيضــا م ــا يف ذل ــالتوظيف، مب ب
على السواء عقوبة مفروضة على املتَّجـرين ورادع لآلخـرين حـىت ال ينخرطـوا يف االجتـار       وهو

لتعـيني  باألشخاص. وميكن للموجودات املصادرة أن ُتستخدم أيضـا يف رد رسـوم التوظيـف وا   
من العمال وتعويضهم عن اإليرادات املفقودة أو غـري   على حنو غري مشروعالوظيفي املتقاضاة 

ذلك من األضرار املادية أو النفسية اليت حلقت هبم. وميكـن أن يشـجع احتمـال احلصـول علـى      
تعــويض نقــدي العمــال علــى اإلبــالغ عــن جتــاوزات التوظيــف وعلــى اإلدالء بالشــهادة ضــد     

التوظيــف. وأخــريا، ميكــن أيضــا اســتخدام  وكــاالتري مــن متعهــدي التوظيــف وعــدميي الضــم
ــاذ       ــوظفي إنف ــات التشــغيلية مل ــدعم امليزاني ــوال، ل ــل الســيارات واألم املوجــودات املصــادرة، مث

  القوانني الذين يركزون على التوظيف واالجتار باألشخاص.
التوظيـف أرسـال   وقد حاكمت إندونيسيا وأدانت اثنني من مـديري إحـدى شـركات      -٥٢

إىل اخلارج أكثر من مائة عامل، من بينهم أطفال. وقد كان املديران على علم بوجـود أطفـال   
يف صفوف العمـال وضـلعا يف إعـداد وثـائق مـزورة للضـحايا. ومشلـت األدلـة يف هـذه القضـية           
تلــك الوثــائق املــزورة وكــذلك أدلــة وثائقيــة أخــرى وشــهادات الضــحايا وشــهادات املــديرين    

  السماسرة. وأدين املديران يف هناية املطاف باالجتار باألشخاص. وأحد
توظيــف متعــددة وكالــة علــى امــرأة تــدير   ٢٠١٣ويف كمبوديــا، قُــبض يف أيار/مــايو    -٥٣

، ُحكم عليها بالسجن ملـدة عشـر سـنوات بتهمـة االجتـار      ٢٠١٤اجلنسيات. ويف نيسان/أبريل 
ظــروف شــبيهة بالعبوديــة مــا بــني عــامي   باملئــات مــن صــيادي الســمك الكمبــوديني للعمــل يف 

األجـر   جيِّـدة ("قضية احمليط العمالق"). وقـد ُوعـد هـؤالء الرجـال بوظـائف       ٢٠١١و ٢٠٠٩
التوظيف املعنية ظـروف العمـل املتوقعـة    وكالة وعالوات ُتدفع مباشرة إىل أسرهم. ومل توضح 

وا إىل بلـدان بعيـدة حيـث    تبلغ الرجال ببلد املقصد. ويف بعض احلاالت، ُنقل الصيادون ج ومل
سـاعة يف اليـوم مـن     ٢٠ُنقلوا فورا إىل سفن صيد وأُجربوا على العمل أليام لفتـرات تصـل إىل   

دون طعام ُيذكر مع عدم الرسو يف بعض احلاالت سوى مرة واحدة كل سنتني. وأبلـغ بعـض   
افيــة، أو عــن الضــحايا عــن تعرضــهم لالعتــداء اجلســدي إذا مل يعملــوا بالســرعة أو اجلّديــة الك 
  إجبارهم على العمل أثناء إصابتهم بنوبات دوار البحر أو غري ذلك من األمراض.

، "Union of India (UOI) and Ors"ضـد   "Bachpan Bachao Andolan"وتشـري قضـية     -٥٤
بعـض ممارسـات التوظيـف غـري القانونيـة      أنَّ بالرغم من عدم كوهنا قضـية جنائيـة، صـراحة إىل    

ار باألشـخاص. وتعلَّقـت هـذه القضـية بطلـب مقـدَّم يف جمـال الصـاحل العـام          تندرج ضمن االجت
مــن الدســتور، عقــب سلســلة مــن احلــوادث الــيت اشــتملت علــى اخنــراط    ٢٢٦مبوجــب املــادة 

ــة التصــدي      وكــاالت  ــا يف دهلــي بأمهي ــرَّت احملكمــة العلي توظيــف يف االجتــار باألشــخاص. وأق
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ــة ل  ــة    التوظ وكــاالتللممارســات غــري القانوني ــدَّمت توجيهــات بشــأن كيفي ــد، وق يــف يف اهلن
  التصدي بشكل أفضل ملمارسات التوظيف غري القانونية.

 ويف اململكـــــة املتحـــــدة لربيطانيـــــا العظمـــــى وأيرلنـــــدا الشـــــمالية، تســـــعى وكالـــــة   -٥٥
Gangmasters Licensing Agency        املعنية بإصـدار التـراخيص إىل منـع اسـتغالل العمـال ومحايـة

دي لألنشـطة غـري املرخَّصـة أو اإلجراميـة وكفالـة عمـل املـرخَّص هلـم يف إطـار          الضعفاء والتصـ 
اجلرميـة  القانون. ومن بـني أهـدافها االسـتراتيجية املعلنـة اسـتهداف عصـابات اجلرميـة اخلطـرية و        

املنظمة وتفكيكها وتعطيلـها والتعـرف مبكـرا علـى االجتـار بالبشـر واسـتبانة ومعاجلـة السـخرة          
عصـابات   ا زعمـاء الـيت يـديره   املرخَّصـة وغـري املرخَّصـة   الكيانـات  جانـب  والعمل القسري من 
  .(وكاالت التوظيف)

    
 األدوات الرئيسية واملوارد املوصى هبا  - رابعا  

 
التوظيف  وكاالتدور رسوم التوظيف واملمارسات التعسفية واالحتيالية ل    

 باألشخاص  االجتار  يف
  The Role of Recruitment Fees and Abusive and Fraudulent Recruitment 

Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Recruitment_Fees_Report-Final 
-22_June_2015_AG_Final.pdf 

    
 منع التوظيف التعسفي واالحتيايل للعمال: دعوة إىل العمل    

  Preventing and responding to abusive and fraudulent labour recruitment: A call 
for action 

International Labour Organization (ILO) and UNODC, 2015 

www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/Call_for_action.pdf 
    

 والفرص  االجتار بالبشر وتعزيز اهلجرة املنصفة: النماذج والتحديات تنظيم توظيف العمال ملنع    
  Regulating labour recruitment to prevent human trafficking and to foster fair 

migration: Models, challenges and opportunities 

ILO, 2015 

http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication 
/wcms_377813.pdf 
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مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمـال التجاريـة وحقـوق اإلنسـان: تنفيـذ إطـار           
  ون "احلماية واالحترام واإلنصاف"األمم املتحدة املعن

  United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2011 

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf 
    

مبادرة التوظيف املنصف: تعزيز ممارسات التوظيف املنصف ومنع االجتار بالبشر     
  لوخفض تكاليف هجرة العما

  Fair Recruitment Initiative: Fostering fair recruitment practices, preventing 
human trafficking and reducing the costs of labour migration 

ILO, 2014 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/ 
publication/wcms_320405.pdf 

    
املسـاعدة علـى    ‘١‘، أطلقت منظمة العمل الدولية هذه املبادرة العامليـة مـن أجـل    ٢٠١٤يف عام 

ال، مبـن فـيهم العمـال املهـاجرون،     محايـة حقـوق العمـ    ‘٢‘منع االجتار بالبشر والعمل القسـري؛  
(مبـا يف  يف أمـاكن العمـل   من املمارسات التعسفية واالحتياليـة خـالل عملـييت التوظيـف والتعـيني      
ختفيض تكـاليف هجـرة    ‘٣‘ذلك االختيار األويل واالختيار والنقل والتنسيب والعودة اآلمنة)؛ و

فـراد أسـرهم وكـذلك للبلـدان األصـلية      لعمـال املهـاجرين وأ  اصـاحل  العمال وتعزيز نتائج التنميـة ل 
وبلدان املقصد. ومبادرة التوظيف املنصـف عبـارة عـن مبـادرة تتسـم بتعـدد أصـحاب املصـلحة،         
ُتنفَّذ بالتعاون الوثيق مع احلكومات وممثلي أصحاب العمل ومنظمـات العمـال والقطـاع اخلـاص     

  .وشركاء رئيسيني آخرين وتقوم بصفة رئيسية على احلوار االجتماعي
    

  النظام الدويل لنـزاهة التوظيف    
  International Recruitment Integrity System — IRIS 

International Organization for Migration (IOM), 2013 

http://iris.iom.int/ 
    

بشأن "التوظيـف األخالقـي" يعـود    النظام الدويل لنـزاهة التوظيف عبارة عن إطار طوعي دويل 
بالفائدة على مجيع أصحاب املصلحة يف عمليـة هجـرة العمـال. ويـوفر النظـام منصـة للتصـدي        



 

20V.15-06001 

 

CTOC/COP/WG.4/2015/2

للتوظيف غـري املنصـف وسـد الثغـرات التنظيميـة الدوليـة الـيت تـنظم توظيـف العمـال يف بلـدان            
القطـاعني العـام    املنشأ واملقصد. ويهدف النظام، من بـني أمـور أخـرى، إىل إنشـاء حتـالف بـني      

واخلاص من املتفقني يف الرأي من احلكومات وأصحاب العمل ومتعهدي التوظيـف والشـركاء   
. ويضـع النظـام إطـارا طوعيـا لالعتمـاد      املمتثل للقواعـد األخالقيـة  اآلخرين امللتزمني بالتوظيف 

م حبيث ميكن االعتراف بأعضائه كمتعهدي توظيف يتسمون باإلنصاف وحسـن النيـة ومتييـزه   
عــن عــدميي الضــمري مــن الوســطاء. ويقــوم االعتمــاد علــى التقيــد باملبــادئ املشــتركة للتوظيــف  

رسـوم علـى   أيِّ ووضـع مدونـة سـلوك تشـمل مـا يلـي: عـدم فـرض         املمتثل للقواعد األخالقية 
  الباحثني عن عمل وعدم االحتفاظ جبوازات سفر العمال أو وثائق هويتهم.

 


