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أُنشئت عملية بالي المعنية بتهريب البشر واالتجار باألشخاص وما يتصل بذلك 
من الجرائم عبر الوطنية )عملية بالي( في عام 2002 وهي عملية استشارية 

إقليمية طوعية وغير ملزمة يشارك في رئاستها كلٌ من الحكومة األسترالية 
واإلندونيسية، وتتألف عضويتها من 46 بلد وأربع منظمات دولية. 
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هذا الملخص هو مصدر لواضعي السياسات الحكومية، 
م مجموعة من أمثلة الممارسات الجيدة التي يمكن أن  ويقدِّ

تسترشد بها الحكومات أثناء نظرها في خيارات تعزيز 
االستجابات لالستغالل في منظومات التوريد. سيكون 

الملخص عبارة عن مستند "حي" يمكن تحديثه وتوسيعه 
مع مرور الوقت.
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مكتب رصد ومكافحة االتجار بالبشر
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مة مقدِّ

م هذا الملخص ألمثلة الممارسات الجيدة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد )الملخص(   يسعدنا أن نقدِّ
 بالنيابة عن الفريق العامل في عملية بالي بشأن االتجار بالبشر )الفريق العامل(. يجمع الملخص مجموعة 

 من مبادرات الممارسات الجيدة من أعضاء الفريق العامل لتوجيه العمل الحكومي في المنطقة لمكافحة االستغالل 
في منظومات التوريد. ويوضح الملخص األولوية التي وافق عليها الفريق العامل في اجتماعه السنوي لعام 2019، 

ف والمضي قدماً  ويساهم في وضع أولويات منتدى الحكومات واألعمال، المنصوص عليها في توصيات اإلقرار والتصرُّ
.)AAA Recommendations(

ق واألنماط الخطيرة من استغالل العمال مثل االستعباد والعمل  يمكن أن يتخذ االستغالل في منظومات التوريد أشكاالً عديدة بما في ذلك االتجار بالبشر والرِّ
القسري والعمل لسداد الدين )العمل بالسخرة( والغش في توظيف العمالة أو الخدمات. ولألسف، أصبحت هذه الممارسات أكثر انتشاراً من أي وقت مضى. تقدر 

منظمة العمل الدولية أن أكثر من 24 مليون شخص يقعون ضحايا للعمل القسري على مستوى العالم، بما في ذلك 16 مليون شخص يعملون في منظومات التوريد 
للقطاع الخاص1. ال يوجد بلد محصن وال توجد صناعة أو قطاع بال مخاطر. 

باإلضافة إلى ذلك، أدت جائحة كورونا إلى ظهور مخاطر جديدة ومتزايدة تتمثل في االتجار بالبشر واالستغالل في المنطقة. تؤدي اآلثار االقتصادية لجائحة 
ف على المتضررين ودعمهم.  كورونا إلى تفاقم دوافع االتجار بالبشر، بما في ذلك فقدان العمل والدخل. وصاحبت جائحة كورونا أيضاً تحديات في التعرُّ

وللحكومات دور مهم تؤديه في مكافحة االستغالل واتخاذ اإلجراءات، بما في ذلك التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. ومع ذلك، ال 
يمكننا مكافحة هذه الجرائم وحدنا. نحن بحاجة إلى استجابة إقليمية ودولية قوية للتصدي لالستغالل ولحماية ودعم المعرضين للخطر. 

هذا الملخص هو نتاج لتعاون إقليمي. وهو يجمع بين المعرفة والخبرة من ستة عشر دولة وثالث منظمات دولية هي أعضاء في الفريق العامل وتهدف إلى تسهيل 
تبادل المعلومات والمعرفة حول مبادرات مكافحة االستغالل في منظومات التوريد لكي يسترشد بها العمل الحكومي على نطاق عالمي. 

إننا نتطلع إلى مواصلة عملنا مع الفريق العامل وأعضاء عملية بالي األوسع لتعزيز استجابات الحكومة لالستغالل في منظومات التوريد والعمل نحو مستقبل ال يقع 
فيه أي شخص ضحية لهذه الجرائم.

السيدة/ فانيسا هولبن السيد/ روليانسيا سوميرات 
الرئيس المشارك  الرئيس المشارك 

الفريق العامل في عملية بالي  الفريق العامل في عملية بالي  
االتجار بالبشر  االتجار بالبشر  

قوة الحدود األسترالية  وزارة الشؤون الخارجية  
أستراليا إندونيسيا 

International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  1 
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مصطلحات
ين )العمل بالسخرة( والغش في توظيف العمالة  ق واالستعباد والعمل القسري والعمل لسداد الدَّ يستخدم هذا الملخص مصطلح االستغالل لوصف االتجار بالبشر والرِّ

أو الخدمات.

إختصارات 

Bali Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPEC International Programme on the Elimination of Child Labour

NGO Non-government organization

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

Compendium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UNGP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime

Working Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons
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مكافحة االستغالل في منظومات التوريد

يتم استغالل الماليين من األشخاص على مستوى العالم في منظومات التوريد للسلع 
والخدمات التي نبيعها ونشتريها ونستهلكها كل يوم. يمكن أن يحدث االستغالل في 

منظومات التوريد في كل صناعة وقطاع، بما في ذلك إنتاج المالبس واألغذية، وتشييد 
البنية التحتية األساسية مثل الطرق والمباني، وتقديم الخدمات بما في ذلك التنظيف. 

ينتشر االستغالل في منظومات التوريد في جميع مناطق العالم ويدر ما يقدر بنحو 
150 مليار دوالر أمريكي من األرباح غير المشروعة سنوياً.2 

 International Labour Organization, “ILO says forced labour generates annual profits of US$150 billion” 20 May 2014  2 
.https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm

ماذا تعني "منظومة التوريد" و"شفافية منظومة التوريد"؟
لدى كل حكومة وشركة منظومات توريد تتكون من األشخاص الذين يزودون الحكومة أو األعمال بالمنتجات والخدمات التي تحتاجها للعمل. على سبيل المثال، 

تشمل منظومات التوريد الخاصة بشركة األزياء العمال الذين يقطفون القطن، والعمال الذين يعالجون القطن في النسيج، والعمال الذين يخيطون القماش في 
المالبس، وسائقي الشاحنات الذين ينقلون المالبس الجاهزة إلى متاجر شركة األزياء، وموظفي المبيعات في تلك المحالت التجارية. وبالمثل، قد تشمل منظومة 

التوريد الحكومية في مجال البناء والتشييد العمال الذين يوردون المواد الخام، والعمال الذين يعالجون المواد الخام لتحويلها إلى منتجات بناء، والعمال الذين ينقلون 
البضائع من المصانع إلى مواقع البناء، والبنائين الذين يعملون في مواقع البناء.

في كثير من األحيان، يمكن أن يكون العاملون في منظومات التوريد عرضة لالتجار بالبشر واالستغالل. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات والشركات ال تعرف 
سوى القليل جداً عن منظومات التوريد الخاصة بها. وهذا يجعل من الصعب الكشف عن االتجار باألشخاص واالستغالل الذي قد يحدث في منظومات التوريد. 
ويمكن للحكومات والشركات معرفة المزيد عن منظومات التوريد الخاصة بها من خالل اتخاذ خطوات لفهم كيفية إنتاج المنتجات والخدمات التي يستخدمونها 

وتسليمها. ويساعد ذلك في جعل منظومات التوريد أكثر شفافية وبالتالي يمكن تحديد حاالت االتجار بالبشر واالستغالل. 

حجم ونطاق المشكلة
ُيعدُّ االستغالل في منظومات التوريد مشكلة عالمية كبيرة. تقدر منظمة العمل الدولية )ILO( أن هناك أكثر من 24 مليون ضحية للعمل القسري على مستوى العالم.3 

وُيقدر أن 16 مليون من هؤالء يتم استغاللهم في منظومات التوريد العالمية بما في ذلك في مجاالت مثل البناء والمنسوجات والزراعة والعمل المنزلي.

ين )بالسخرة(.4 يتم استغالل 50% من هؤالء الضحايا من خالل العمل لسداد الدَّ

يتعّرض 4.8 مليون شخص لالستغالل الجنسي القسري، و4 ماليين شخص تفرض عليهم الدولة 
العمل القسري.4

تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب، حيث يشكلن 99% من الضحايا في مجال الجنس 
التجاري، و58% في قطاعات أخرى.4

يحدث العمل القسري في كل بلد في العالم. ومع ذلك، فهو أكثر انتشاراً في آسيا ودول المحيط 
الهادئ.5

 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  3 
 .https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm

International Labour Organization, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes” 10 December 2018  4 
.https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm

International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021  5 
.https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm
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تحديات جديدة ومستمرة
يمكن لبعض الظروف العالمية أن تخلق قوة عاملة عرضة للممارسات االستغاللية. وتشمل هذه:

مخاطر مناطق النزاعات وتدفقات الهجرة العالية والنزوح وسوء الحوكمة	 

العمليات التجارية التي يقودها "السباق نحو القاع" إلنتاج السلع والخدمات بأرخص سعر ممكن، و	 

طبيعة منظومات التوريد المعقدة بشكل متزايد.	 

 ال تزال هذه الظروف تشكل تحديات مستمرة في الجهود العالمية لمعالجة االستغالل في منظومات التوريد. 
في الوقت ذاته، تتطلب التحديات الجديدة والناشئة، مثل جائحة كورونا العالمية، استجابات عاجلة وحلوالً مبتكرة.

المخاطر الجغرافية
يمكن أن يكون كل بلد في العالم عرضة ألسباب جذرية أو دوافع تزيد من تعرض السكان لالستغالل. يمكن أن يشمل ذلك ما يلي:

النزوح، بما في ذلك بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية	 

الفقر ، بما في ذلك بسبب البطالة أو العمالة المنخفضة	 

ضعف حكم القانون	 

عدم المساواة والتهميش	 

ممارسات التوظيف الدولية المعيبة، و	 

ضعف الحماية في مكان العمل.	 

ممارسات الشركات - "السباق نحو القاع"
يمكن للشركات والحكومات المساهمة في استغالل العمال من خالل المشاركة في "السباق نحو القاع" لخفض التكاليف وتقليل أوقات اإلنتاج والتسليم. عند 

استكشاف تدابير خفض التكاليف، قد تتجاهل الشركات اآلثار المترتبة على حقوق االنسان نتيجة قراراتها، ال سيما على العمال األكثر ضعفاً والمنتشرين في أعماق 
منظومة التوريد لديهم. 

وبالمثل، في السباق لجذب االستثمار األجنبي، قد تخفف الحكومات من لوائح تنظيم وإنفاذ شروط العمل الالئقة، وذلك لخفض تكاليف العمالة للشركات العاملة في ذلك 
البلد. ويمكن للحكومات بدالً من ذلك العمل مع القطاع الخاص لدفع "السباق نحو القمة" لتحسين ممارسات مكان العمل عبر األعمال. ويمكن للحكومات القيام بذلك من 

خالل دعم ممارسات الشراء التجارية التي تعزز منظومات التوريد المسؤولة والشفافة وأيضاً من خالل تعزيز عمليات الشراء في القطاع العام لتشجيع الممارسات 
التجارية المسؤولة.

نصيحة: العمل مع القطاع الخاص لبناء التفاهم

من المهم أن تعمل الحكومات مع القطاع الخاص الستكشاف الفرص لتشجيع السلوك التجاري المسؤول وتحسين 	 
شفافية منظومة التوريد، بما في ذلك من خالل المبادرات التنظيمية وغير التنظيمية. 

يمكن للحكومات أيضاً العمل مع مورديها للتصدي لمخاطر االستغالل في منظومات التوريد التابعة للقطاع العام، بما 	 
في ذلك من خالل تحديد توقعات واضحة للموردين الحكوميين.

تعقيد منظومة التوريد
تعني الطبيعة العالمية لمنظومة التوريد أن توريد السلع والخدمات وإنتاجها وتصنيعها وتوزيعها يمكن أن يحدث في أجزاء مختلفة من العالم. كما أن منظومات 
التوريد العالمية تزداد تعقيداً وتتحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى. هذا يعني أن منظومات التوريد قد يكون من الصعب للغاية تحديدها وتعقبها. تمر معظم 

البضائع عبر سلسلة طويلة من المنتجين والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة قبل أن تصل إلى المستهلك. لهذا السبب، يمكن أن يكون االستغالل مخفياً في عمق 
منظومة التوريد ويصعب تحديده وكشفه. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والحكومات في كثير من األحيان المساهمة بدون قصد في االستغالل.

جائحة كورونا
ت جائحة كورونا العالمية إلى زيادة مخاطر االستغالل لألشخاص األكثر عرضة لهذه الممارسات، بما في ذلك العمال في منظومات التوريد العالمية.   أدَّ

هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى زيادة المخاطر، بما في ذلك:

فقدان العمل والدخل	 

قلة الوعي بحقوق مكان العمل	 

متطلبات العمل اإلضافي المفرط لتغطية فجوات القدرات	 

زيادة الطلب بسبب نقص في منظومة التوريد، و	 

قيود السفر التي تحد من قدرة العمال على العودة بأمان إلى بلدانهم األصلية.	 

في الوقت ذاته، أدت القيود المفروضة على السفر واالختالط بين األفراد، فضالً عن التغييرات في ظروف القوى العاملة إلى تعطيل عمليات وضوابط تقييم 
 المخاطر الحالية. وتضافرت هذه العوامل لتزيد من خطر تعرض العمال في منظومات التوريد العالمية لالستغالل. من المهم أن تستمر الحكومات والشركات 

على حٍد سواء في المراقبة والعمل معاً لمواجهة المخاطر المتزايدة لالستغالل الناجم عن جائحة كورونا.
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ما هو االستغالل؟كيف يبدو االستغالل في منظومات التوريد؟
يشمل االستغالل في منظومات التوريد مجموعة من الممارسات االستغاللية الخطيرة حيث يتم استخدام اإلكراه أو التهديد أو الخداع الستغالل الضحايا وتقويض حريتهم 

أو حرمانهم منها. وألغراض هذا الملخص، ال يشمل االستغالل ممارسات مثل ظروف العمل المتدنية أو الراتب المنخفض للعمال، على الرغم من أن هذه الممارسات 
ضارة وقد تكون موجودة في بعض حاالت االستغالل. توضح المربعات أدناه الشكل كيف يمكن أن يبدو عليه استغالل العمال على عكس معايير العمل الالئقة.

االستغالل في منظومات التوريد العالمية
يتم استغالل العديد من ضحايا االستغالل في العالم في منظومات التوريد العالمية. ويمكن أن يحدث االستغالل في كل مرحلة من مراحل منظومة التوريد، بما في ذلك:

إنتاج المواد الخام	 

تصنيع وصقل البضائع	 

توريد خدمات مثل خدمات النظافة واألمن	 

شحن أو تسليم البضائع حول العالم، و	 

التخلص من أو تفكيك أو إزالة البضائع التي لم تعد مستخدمة.	 

يمكن أن يحدث االستغالل أيضاً في أي نقطة من دورة العمل، بما في ذلك عند بدء التوظيف، وفي أي وقت أثناء التوظيف، وحتى عند انتهاء الوظيفة. على الرغم 
من الطرق العديدة التي يمكن أن يحدث بها االستغالل في منظومة التوريد، هناك عدد من السمات األساسية التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع مخاطر االستغالل:

مخاطر تتعلق بالقطاع والمجال: قد تتعرض بعض القطاعات والمجاالت لمخاطر استغالل عالية بسبب سماتها ومنتجاتها وعملياتها. على سبيل المثال، تشمل 	 
المجاالت المعروفة عالمياً بأنها عالية المخاطر الصناعات االستخراجية والمنسوجات واألزياء وصيد األسماك واإللكترونيات والتنظيف والزراعة.

مخاطر تتعلق بالمنتجات والخدمات: قد تنطوي بعض المنتجات والخدمات على مخاطر استغالل عالية بسبب طريقة إنتاجها أو تقديمها أو استخدامها.	 

مخاطر جغرافية: قد تواجه بعض البلدان مخاطر أكبر من االستغالل بسبب سوء اإلدارة وضعف سيادة القانون والصراع والفساد والنزوح وفشل الدولة في 	 
حماية حقوق اإلنسان وتدفق الهجرة المرتفع والعوامل االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر أو التمييز على نطاق واسع.

مخاطر األعمال: يمكن أن تؤدي طبيعة نموذج منظومة التوريد في كيان معين إلى زيادة مخاطر االستغالل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي االعتماد الواسع 	 
على التعاقد من الباطن واستخدام شركات توظيف العمالة إلى زيادة االتجار باألشخاص ومخاطر االستغالل.

أنماط استغالل العمال

عدم قدرة العامل رفض أو التوقف 	 
عن العمل بسبب اإلكراه أو التهديد أو 

ين الخداع أو الدَّ

حرمان العامل من حريته الشخصية	 

شروط العمل الخطرة أو دون المستوى 
المطلوب

يمكن للعامل أن يرفض أو يتوقف 	 
عن العمل ولكن قد يؤدي ذلك إلى 

اإلضرار به

عدم تقاضي العامل ألجر منصف 	 
وعدم حصوله على بعض أو كل 

المستحقات

مطالبة العامل بالعمل لساعات زائدة	 

عدم أمان مكان العمل	 

العمل الالئق

احترام حقوق العمال	 

للعامل الحرية في رفض أو التوقف 	 
عن العمل

حصول العامل على أجر عادل )على 	 
األقل الحد األدنى لألجور(

مكان العمل آمن	 
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نة  دراسات حالة خاصة بقطاعات معيَّ
تقدم دراسات الحالة االفتراضية التالية الخاصة بقطاعات معينة أمثلة على ممارسات االستغالل التي تحدث كل يوم في منظومات التوريد العالمية وتسلط الضوء 
على بعض الصعوبات في تحديد هذه الممارسات واالستجابة لها. وتعتبر القطاعات المذكورة في دراسات الحالة هذه بشكل عام أكثر عرضة لالستغالل، بما في 

ذلك العمل القسري.

قطاع النقل البحري – دراسة حالة

تكتنف قطاع النقل البحري تحديات فريدة من نوعها لمكافحة االستغالل. البحارة معرضون بشكل خاص لمخاطر 
االستغالل بسبب فترات العزلة الجسدية والجغرافية الطويلة والزيارات المتكررة للدول األجنبية. تميل آليات 
التنظيم واإلنفاذ في مجال النقل البحري إلى أن تكون ضعيفة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الخوف من اإلبالغ، أو 

نقص الوعي بآليات اإلبالغ المتاحة، يعني أن العدد الحقيقي للبحارة الذين يحتاجون إلى الدعم أعلى بكثير مما 
تظهره البيانات. تمثل السفن التي ترفع علماً أجنبياً والتي تعمل داخل مياه دولة ما أكبر المخاطر، حيث ال يقوم 

البلد المضيف في كثير من األحيان بالتحقيق في الظروف على متنها.

مثال: شركة Simple Shipping هي شركة عالمية لحاويات الشحن تقدم خدمات الشحن البحري لعدد من الشركات الكبيرة. بعد تلقي بالغ مجهول 
الهوية، تم احتجاز إحدى سفن الشحن الخاصة بشركة Simple Shipping في أحد الموانئ. وعندما صعد المحققون على متن السفينة، أبلغ أفراد 

الطاقم عن اضطرارهم لشرب مياه البحر حيث لم يكن هناك مياه صالحة للشرب على متن السفينة. كما أفادوا بأنهم أجبروا على تناول طعام غير 
صالح لألكل. لم يتم دفع أجور أي من أفراد الطاقم خالل األشهر الـ 12 الماضية. ولم يتمكنوا من مغادرة السفينة في أي وقت، حتى عند الرسو، 

ودفعوا رسوماً كبيرة مقدماً للحصول على الوظائف. 

قطاع البناء والتشييد – دراسة حالة

يمكن أن تؤدي منظومات التوريد الطويلة ومتعددة المستويات والمعدالت العالية للتعاقد من الباطن في قطاع البناء 
والتشييد إلى ضآلة الرؤية وضعف السيطرة على ممارسات التوظيف والتعاقدات الخاصة بالموردين والمقاولين من 
الباطن. يمكن أن ينطوي إنتاج العديد من المواد المستخدمة في البناء أيضاً على مخاطر استغالل كبيرة، بما في ذلك 

الطوب والحجر والخرسانة والفوالذ المعاد تدويره. وقد تأتي نسبة عالية من العمالة في مشاريع البناء من العمال 
المهاجرين ذوي المهارات المتدنية المعرضين لالستغالل. 

مثال: شركة Construction Corps هي شركة إنشاءات كبيرة متخصصة في تشييد الطرق وجسور السكك الحديدية. تركز برامج بناء الجسور 
في شركة Construction Corps على المواد الجاهزة الُمعّدة خارج الموقع والمصنوعة من الفوالذ والخرسانة. تشمل منظومات التوريد لدى 

 ،Construction Corps لهذه المواد الجاهزة أحواض تفكيك السفن في الخارج في المناطق الساحلية. وبدون معرفة Construction Corps
 Construction تستخدم ساحات تفكيك السفن هذه العمالة القسرية النتاج خردة الصلب إلعادة التدوير لصناعة الصلب. وعندما تّم لفت انتباه شركة
Corps إلى هذه الممارسات، كشفت التحقيقات أن Construction Corps ال تستطيع تحديد أي من عناصر الجسر قد نتجت من العمل القسري.

قطاع اإللكترونيات – دراسة حالة 

منظومات التوريد في قطاع اإللكترونيات معقدة بشكل خاص وغالباً ما تتضمن مستويات متعددة من التعاقد من 
الباطن في الخارج إلنتاج وتصنيع اإللكترونيات. وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الشركات رؤية منظومة 

التوريد الكاملة الخاصة بها ويزيد من مخاطر االستغالل، بما في ذلك العمل القسري. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن 
يؤدي االستخدام المتزايد لوكاالت توظيف العمال التابعة لجهات خارجية إلى زيادة تعرض العمال لالستغالل. 

 Everyday Electronics مثال: وقعت شركة متعددة الجنسيات عقداً جديداً مع شركة إلكترونيات كبيرة تسمى
لتزويد جميع مكاتبها العالمية بأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات. تتعاقد شركة 

Everyday Electronics للتصنيع من الباطن مع ElectroStack، وهي شركة يقع مقرها في بلد ثالث. وجدت منظمة غير حكومية محلية 
في دولة من العالم الثالث أن عمال ElectroStack يتم استدراجهم من دول أخرى من قبل شركات التوظيف التابعة لجهات خارجية التي تعدهم 

براتب جيد وعمل ثابت وفرص جيدة. يدفع جميع العمال مبالغاً كبيرة من المال لشركات التوظيف لتأمين ذهابهم إلى البلد المضيف والعمل لدى 
ElectroStack. قيل لهم أن وكالء التوظيف سيرتبون لهم تأشيرات العمل والسكن عند وصولهم. ومع ذلك، عندما وصل العمال، تّم أخذ جوازات 

سفرهم منهم واُرغموا على مشاركة غرف صغيرة مع عشرات العمال اآلخرين في ظروف معيشية سيئة. ال يتم منحهم تأشيرات عمل مناسبة ويتم 
إخبارهم أنهم إذا حاولوا المغادرة، فإن ElectroStack ستبلغ الشرطة عن ارتكابهم لجرائم الهجرة.

نصيحة: قم بمعالجة الممارسات التي قد تسهل االستغالل

يمكن للحكومات اتخاذ خطوات لمعالجة الممارسات في العمليات ومنظومات التوريد التي قد تسبب أو تساهم في 
االستغالل، بما في ذلك:

فرض رسوم على العمال مقابل توظيفهم	 

ربط سكن العمال بوضعهم الوظيفي	 

مصادرة األوراق الثبوتية مثل جوازات السفر	 

فرض مهل زمنية صعبة وممارسات شراء قاسية، و	 

دفع أجور زهيدة، بما في ذلك االستقطاعات غير القانونية من األجور.	 
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قطاع المنسوجات – دراسة حالة

على الصعيد العالمي، المعروف عن قطاع النسيج أنه قطاع عالي المخاطر لالستغالل بسبب المخاطر المرتبطة 
بإنتاج المواد الخام والمعالجة الالحقة لهذه المواد. هناك رؤية محدودة لمنظومات توريد المنسوجات بسبب التعاقد 

من الباطن على نطاق واسع وغير مصرح به في بعض األحيان مما قد يجعل من الصعب تحديد الممارسات 
اإلجرامية. ويقدر تقرير مؤشر الرق العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤسسة Walk Free Foundation أن 
دول مجموعة العشرين تستورد ما يزيد على 127 مليار دوالر من المالبس، مع تعرض العديد منها لخطر اإلنتاج 

عن طريق العمل بالسخرة. 

مثال: شركة Umbrella Uniforms هي شركة مالبس تقوم بتوريد الزي الرسمي لعدد من الشركات الكبيرة بما في ذلك سالسل الوجبات السريعة 
وتجار التجزئة. تقوم شركة Umbrella Uniforms بالتعامل مع مجموعة من المتعهدين من الباطن في الخارج إلنتاج أزيائها الموحدة. ولتقليل 

التكاليف، تقوم شركة Umbrella Uniforms بانتظام بتغيير متعهدي الباطن وغالباً ما تستخدم عقوداً قصيرة األجل لتلبية الطلبات كبيرة الحجم. 
كشف تحقيق عن أن أحد متعهدي شركة Umbrella Uniforms الباطنيين ينتج زياً موحداً في المصانع التي ينتشر فيها العمل القسري. ثم يقوم 

المورد بوضع تسمية زائفة على منتجات الزي الرسمي على أنها مصنوعة في بلد مختلف.

الحكومات في وضع متميز يمكنها من تطوير وتنفيذ أطر قانونية فعالة لمكافحة 
االستغالل في منظومات التوريد. هناك عدد من القوانين والمعايير الدولية التي 

يمكن أن توجه جهود الحكومات لتطوير هذه األطر ومكافحة االستغالل في 
منظومات التوريد. 

تعريف االستغالل في سياق دولي

نصيحة: التفكير في كيفية االستفادة من خبرة الطرف الثالث

يمكن للحكومات أن تفكر في المكان الذي يمكن أن تعتمد فيه على الخبرة الموضوعية لتحسين استجابتها الشاملة 	 
لالستغالل، بما في ذلك من خالل التعاون مع الهيئات الصناعية، ومبادرات أصحاب المصلحة المتعددين، 

والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية المتخصصة والنقابات العمالية.
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بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبشر، وخاصة النساء واألطفال )بروتوكول TIP( هو مكمل لمعاهدة األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 

الوطنية.6 وهو بمثابة الوثيقة الدولية األساسية التي توجه استجابة الحكومات لالتجار بالبشر. ويوفر بروتوكول االتجار بالبشر إرشادات مهمة للدول بشأن إنشاء 
وتنفيذ استجابات فعالة لمكافحة جرائم االتجار بالبشر، بما في ذلك في منظومات التوريد العالمية

االلتزامات الرئيسية
يحتوي بروتوكول االتجار بالبشر على عشرين مادة تشمل االلتزامات الرئيسية للدول كما يلي:

اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم االتجار 
بالبشر وضمان امتداد المسؤولية الجنائية لتشمل: 

الشروع في ارتكاب جريمة اإلتجار	 

المشاركة كشريك في جريمة اإلتجار، و	 

تنظيم أو توجيه اآلخرين الرتكاب جريمة االتجار.	 

تجريم أشكال االستغالل المرتبطة باالتجار بالبشر، 
ومنها:

العمل القسري	 

العمل لسداد دين	 

االستغالل الجنسي، و	 

استئصال األعضاء بدون موافقة.	 

معالجة الطلب على االستغالل الذي يؤدي إلى 
جرائم االتجار بالبشر والدوافع التي تزيد من 

التعرض لجرائم االتجار بالبشر.

العمل بشكل تعاوني مع منظمات المجتمع المدني 
وأصحاب المصلحة غير الحكوميين اآلخرين 

لوضع سياسات وبرامج وتدابير أخرى مناسبة 
لمكافحة ومنع االتجار بالبشر.

تقديم الدعم والحماية للضحايا، بما في ذلك عن طريق:

 	ً حماية هويتهم وخصوصيتهم وحقوق اإلنسان المعترف بها دوليا

توفير الحماية الجسدية والحماية من تكرار اإليذاء ووسائل التعافي الجسدية والنفسية واالجتماعية الالزمة	 

تنفيذ اإلجراءات التي تتيح للضحايا إمكانية الحصول على تعويض عن األضرار التي لحقت بهم، و	 

تسهيل عودة الضحايا مع مراعاة سالمتهم.	 

 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially  6
.Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 15 November 2000

معاهدة منظمة العمل الدولية بشأن العمل القسري، لعام 1930 )رقم 29(
المعاهدة المتعلقة بالعمل القسري أو اإلجباري، لعام 1930 )رقم 29( ) معاهدة العمل القسري( هي واحدة من المعاهدات األساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية.7 

وتوفر معاهدة العمل القسري إرشادات مهمة للدول بشأن تعزيز جهودها لمكافحة العمل القسري بجميع أشكاله.

االلتزامات الرئيسية

وقف استخدام العمل القسري أو اإلجباري 
بجميع أشكاله في أقصر فترة ممكنة.

التأكد من فعالية العقوبات التي يفرضها 
القانون وتنفيذها بصرامة. 

 معاقبة العمل القسري أو اإلجباري 
باعتباره جريمة جنائية.

P029 - بروتوكول 2014 الخاص بمعاهدة العمل القسري، لعام 1930
يتطلب هذا البروتوكول من الدول األعضاء توفير الحماية وسبل االنصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض، لضحايا العمل القسري. كما ُيلزم الدول بوضع سياسة 
وخطة عمل وطنيتين للقمع الفعال والمستدام للعمل القسري أو اإلجباري. تحتوي التوصية رقم 203 ذات الصلة على تدابير تكميلية بشأن دور القطاع الخاص 

ومعالجة العمل القسري في عملياتهم.

معاهدة منظمة العمل الدولية رقم C189 بشأن عمال المنازل، لعام 2011
تحدد معاهدة عمال المنازل معايير عمل لعمال المنازل، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول 2013. وتنص المعاهدة على ضرورة منح العمال ساعات راحة 

يومية وأسبوعية، واستحقاق الحد األدنى لألجور، واختيار المكان الذي يعيشون فيه وأخذ إجازتهم. كما تنص المعاهدة على أنه ينبغي للدول التي صادقت عليها أن 
تتخذ تدابيراً وقائية ضد العنف وأن تفرض حداً أدنى للسن، بما يتماشى مع الحد األدنى للسن في أنواع العمل األخرى.

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان UNGPs( 8( هي معيار عالمي أقره مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في عام 

2011. وتتألف المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة من 31 مبدأ وتهدف إلى دعم تنفيذ "الحماية واالحترام والمعالجة". تزود المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة الدول 
والشركات بإرشادات مهمة حول كيفية تشكيل الممارسات التجارية الجيدة بشكل فعال وبناء مسؤولية الشركات. يمكن أن يساعد الدمج الفعال للمبادئ التوجيهية 

لألمم المتحدة في الممارسات التجارية في خلق بيئة مواتية الحترام حقوق اإلنسان وحمايتها.

.International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 )No. 29(” 28 June 1930  7
 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human Rights” 2011  8 

.https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

17 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد16 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ

المعايير الرئيسية
تحدد المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة معاييراً واضحة للدول، بما في ذلك ما يلي:

االعتراف بواجب الدول الحالي بموجب القانون الدولي للحفاظ على حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها، 
بما في ذلك:

الحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل الشركات 	 

اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها والمعاقبة عليها وإنصافها من خالل سياسات 	 
وتشريعات وأنظمة وأحكام قضائية فعالة

وضع توقعات واضحة بأن الشركات تحترم حقوق اإلنسان 	 

تطبيق القوانين التي تطالب الشركات باحترام حقوق اإلنسان 	 

تقديم إرشادات للشركات حول كيفية احترام حقوق اإلنسان وتشجيعها على إيصال كيفية معالجتها لتأثيراتها على 	 
حقوق اإلنسان، و

ممارسة الرقابة الضرورية والمناسبة على األنشطة التجارية لضمان احترام حقوق اإلنسان.	 

توفير الوصول إلى سبل االنصاف لضحايا االنتهاكات المتعلقة بالشركات، بما في ذلك:

اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان أنه عند حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان، يمكن للمتضررين الوصول إلى سبل 	 
انصاف فعالة

ضمان فعالية آليات التظلم القضائية وغير القضائية المحلية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان	 

ضمان وجود حد أدنى من العوائق القانونية والعملية وغيرها من الحواجز المتعلقة باألعمال التجارية لمن يسعون 	 
للحصول على عالج، و

ضمان أن آليات التظلم غير القضائية شرعية ويمكن الوصول إليها ويمكن التنبؤ بها ومنصفة وشفافة ومتوافقة مع 	 
الحقوق وتشكل مصدراً للتعلم المستمر.

تقع على عاتق الشركات أيضاً التزامات بموجب المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة، بما في ذلك:

القيام بأنشطة تتعلق بمسؤولية الشركات الحترام حقوق اإلنسان واالمتثال للقوانين المعمول بها	 

التعبير عن التزامهم باحترام حقوق اإلنسان من خالل بيان سياسة شامل وعام ويمكن الوصول إليه	 

معالجة وتقييم أي تأثيرات ضارة على حقوق اإلنسان تشارك فيها، ودمج أي نتائج من تقييمات التأثيرات هذه 	 
بشكل مناسب مع مهام وعمليات داخلية، و

بذل العناية الالزمة المستمرة لحقوق اإلنسان من أجل تحديد ومنع وتخفيف وحساب كيفية معالجة اآلثار السلبية 	 
لحقوق اإلنسان.

مصطلحات مهّمـة: تعريفات ومفاهيم

عملية بالي 18



االستغالل اإلجرامي

اإلتجار بالبشر
االتجار بالبشر هو توظيف شخص أو نقله أو تحويله أو إيواؤه أو استقباله بوسائل خادعة أو قسرية أو غيرها من الوسائل غير الالئقة بغرض استغالل ذلك 

الشخص. يمكن أن يحدث االتجار داخل دولة واحدة أو بين عدة دول. تحدد المادة 3 )أ( من بروتوكول االتجار بالبشر ثالثة عناصر رئيسية لجريمة االتجار 
بالبشر:

الوسائل

التهديد باستخدام القوة

اإلكراه

الخداع

االختطاف

االحتيال

إساءة استخدام السلطة

إساءة استخدام حالة الضعف

إعطاء أو تلقي أموال أو مزايا

الغرض

يشمل االستغالل:

استغالل بغاء/دعارة الغير 	

أشكال أخرى من االستغالل الجنسي 	

العمل القسري أو الخدمات القسرية 	

ق أو الممارسات الشبيهة بالعبودية 	 الرِّ

االستعباد 	

استئصال األعضاء 	

الفعل

التوظيف

النقل

التحويل

اإليواء

استقبال األشخاص

+

+

=

ق الـرِّ
ف معاهدة األمم المتحدة الخاصة بالرق لعام 1962 الرق على أنه حالة أو وضع شخص ُتماَرس عليه أي من أو كل السلطات المرتبطة بحق الملكية.   ُتعرِّ

ويشمل ذلك عندما تنشأ الملكية بسبب دين أو عقد مبرم من قبل الضحية. 

قد يشمل الرق الظروف التي يقوم فيها شخص ما بما يلي: 

يشتري أو يبيع شخصاً آخر 	 

يستخدم الشخص أو عمله بطريقة غير مقيدة إلى حد كبير	 

يتحكم في تحركات شخص، أو 	 

يجعل الشخص يعمل بأجر ضئيل أو بدون أجر.	 

االستعباد
عندما ال يكون للفرد الحرية في التوقف عن العمل أو مغادرة مكان عمله وتكون حريته الشخصية أيضاً مقيدة بشكل كبير.

االستخدام المخادع للعمل أو الخدمات
حيث يتم خداع الفرد بشأن نوع العمل الذي سيقوم به، وطول مدة إقامته، وشروط معيشته أو عمله أو مقدار ما سيكسبه.

ين )العمل بالسخرة( العمل لسداد الدَّ
حيث يعمل الفرد على سداد دين حقيقي أو متصور، وقد يكون مفرطاً بحيث ال يتمكن أبداً من سداده. غالباً ما يكون للفرد القليل من التحكم في المدة التي يجب أن 

يعمل فيها أو نوع العمل الذي يتعين عليه القيام به لتسديد الديَّن.

العمل القسري
تعّرف معاهدة العمل القسري لمنظمة العمل الدولية، لعام 1930 )رقم 29( العمل القسري على أنه جميع األعمال أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من أي 

شخص تحت التهديد بعقوبة لم يتطوع الشخص بأدائها بمحض إرادته.

يتكون هذا التعريف من ثالثة عناصر: 

يشير مصطلح العمل أو الخدمة إلى جميع أنواع العمل التي تحدث في أي نشاط أو صناعة أو قطاع بما في ذلك االقتصاد غير الرسمي.  .1

يشير مصطلح التهديد بأي عقوبة إلى مجموعة واسعة من العقوبات المستخدمة إلجبار شخص ما على العمل.  .2

يشير مصطلح اإلكراه إلى انعدام الموافقة الحرة والمستنيرة للعامل للقيام بعمل، مع انعدام حريته في ترك العمل في أي وقت.  .3

 االتجار بالبشر

21 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد20 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



حماية العمال

التوظيف العادل واألخالقي
التوظيف األخالقي هو عملية إشراك العامل بشكل عادل وشفاف وعلى أساس الجدارة. تشجع المبادئ العامة والتوجيهات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية للتوظيف 

العادل على وجوب أن يتم التوظيف بطريقة تحترم حقوق اإلنسان المعترف بها دولياً وتحميها وتفي بها. 

مبادئ دكا للهجرة بكرامة من معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية هي مجموعة من المبادئ القائمة على حقوق اإلنسان لتعزيز احترام حقوق العمال المهاجرين 
من بدء التوظيف وطوال فترة التوظيف. 

أدناه مبادئ دكا العشرة:

يتم توفير الوصول إلى العالج

يتم احترام حرية تغيير العمل، وتكون العودة اآلمنة مضمونة

9

10

تكون جميع عقود العمال المهاجرين واضحة وشفافة 2

تكون السياسات واإلجراءات شاملة 3

ال يتم االحتفاظ بجوازات سفر أو وثائق هوية للعمال المهاجرين 4

ُتدفع األجور بانتظام وبشكل مباشر وفي الوقت المحدد 5

احترام الحق في تمثيل العمال 6

تكون شروط العمل آمنة والئقة 7

تكون األحوال المعيشية آمنة والئقة 8

ال يتم فرض رسوم على العمال المهاجرين 1

المبدأ األساسي "أ" معاملة متساوية بال تمييز 

المبدأ األساسي "ب" يتمتع جميع العمال بحماية قانون العمل

الشركات وحقوق اإلنسان

العناية الالزمة
يشير مصطلح "العناية الالزمة" إلى المسؤولية المستمرة لتنفيذ إجراءات الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومنعها والتقليل منها والمحاسبة عليها. يجب أن تشمل 

هذه االجراءات تقييم التأثيرات الفعلية والمحتملة على حقوق اإلنسان، ودمج النتائج والعمل بناًء عليها، وتتبع االستجابات، واإلبالغ عن كيفية معالجة التأثيرات.

توصي المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بأن تتخذ الدول خطوات إضافية، عند االقتضاء، لطلب العناية الالزمة بحقوق اإلنسان من قبل وكاالت الدولة ومن 
قبل مؤسسات األعمال التي تتلقى دعمها وأعمالها. سيساعد هذا النوع من اإلجراءات على الحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الدوائر الحكومية 

والمؤسسات التجارية التي تملكها الدولة أو تسيطر عليها، أو التي تتلقى دعماً وخدمات كبيرة من وكاالت الدولة.

آلية التظلم 
آليات التظلم والمعالجة هي مفاهيم أساسية في المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة وهي أجزاء مهمة من استجابة فعالة لمكافحة االستغالل اإلجرامي في منظومات 
التوريد. تشير آليات التظلم إلى العمليات الرسمية أو القانونية أو غير القانونية التي يمكن أن يستخدمها األفراد أو العمال أو المجتمعات التي تتأثر سلباً بأنشطة 

وعمليات تجارية معينة. 

تنص المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة على أن المنظمة التي تتسّبب في تأثيرات سلبية على حقوق اإلنسان أو تسهم فيها يجب أن توفر أو تتعاون في معالجة هذا 
التأثير. ويمكن أن تتخذ المعالجة أشكاالً عديدة، بما في ذلك اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار الضرر، أو االعتذار الرسمي، أو التعويض، أو وقف أنشطة معينة.

مبدأ "جهة العمل يجب أن تدفع"
يتطلب مبدأ "جهة العمل يجب أن تدفع" أاّل يدفع أي عامل مقابل وظيفة؛ ويجب أاّل يتحمل العامل تكاليف التوظيف بل يجب أن تتحملها جهة العمل. التكاليف 

والرسوم المرتبطة بالتوظيف والسفر وإكمال إجراءات العمال المهاجرين يجب أن تتحملها جهة العمل حيث تغطي تكاليف توظيف واستقدام العامل من موطنه 
األصلي حتى مكان العمل، باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة بعودة العامل عندما ال يكون انتقاله لمكان العمل دائماً. 

يتماشى اعتماد مبدأ "جهة العمل يجب أن تدفع" مع المبادئ العامة لألمم المتحدة ويمثل خطوة مهمة في تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 8.7 لألمم المتحدة بشأن 
العمل الالئق للجميع. وسيحمي هذا النهج العمال المهاجرين ويحدُّ من مخاطر العمل القسري في منظومات التوريد العالمية. 

23 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد22 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



 هناك مجموعة من الطرق التي يمكن للحكومات من خاللها تعزيز االستجابات لالستغالل 
في منظومات التوريد، بما في ذلك: 

القيادة بالقدوة وتشجيع أفضل الممارسات من خالل عمليات التوظيف في القطاع العام   •
الخاصة بهم

استخدام نفوذ الحكومة في السوق كمتعامل رئيسي إلحداث تغيير إيجابي  •

تعزيز أطر عمل القوانين والسياسات، و  •

إطالق مبادرات للتوعية وبناء القدرات  •

القيادة بالقدوة وتشجيع أفضل الممارساتما الذي يمكن أن تفعله الحكومات؟
الحكومات في وضع متميِّز لوضع معايير واضحة للممارسات الجيدة من خالل القيادة بالقدوة في مكافحة مخاطر االستغالل في عملياتها. على الصعيد العالمي، 

ُتظهر الحكومات التزاماً متزايداً بهذا النوع من اإلجراءات االستباقية. ويمكن لنهج حكومي قوي وشامل لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد أن يكون 
بمثابة مثال على الممارسات الجيدة للشركات والمجتمع المدني. وبصفتها جهات توريد كميات كبيرة من السلع والخدمات، يتم تشجيع الحكومات على النظر في 
االتجار واالستغالل في منظومة التوريد الخاصة بمعامالتها واستثماراتها. ويمكن للحكومات اتخاذ خطوات لتحديد المجاالت ضمن منظومات التوريد الخاصة 

بها والتي قد تكون معرضة لخطر االتجار واالستغالل. يمكن أن يسمح التحديد الفعال لهذه المجاالت عالية الخطورة للحكومات باتخاذ إجراءات هادفة في تقييم 
ومعالجة هذه المخاطر.

نيوزيلندا: دليل ممارسات العمل األخالقي والمستدام

أصدرت حكومة نيوزيلندا مجموعة من الموارد للتأثير على الشركات والحكومة النتهاج معاملة عادلة للعمال من خالل استخدام ممارسات العمل 
األخالقي والمستدام. تركز الموارد، التي تستهدف أصحاب العمل، والسماسرة، وأصحاب االمتياز، والقائمين بالتوظيف،على معايير التوظيف ومخاطر 
العمل وحقوق اإلنسان. وهذه الموارد أيضاً ذات صلة بتنفيذ نيوزيلندا لقاعدة مشتريات جديدة أوسع نطاقاً "تحسين شروط العمل للعاملين في نيوزيلندا"، 

مما يرفع سقف التوقعات على الشركات لتحسين شروط عمل العمال في المجاالت عالية المخاطر.

تشمل الموارد ما يلي:

قائمة تحقق حول معايير التوظيف

قائمة تحقق قابلة للتعديل يمكن لجهات العمل 
اتباعها لتقييم االمتثال.

دليل معايير التوظيف

دليل مرفق بقائمة المراجعة بما في ذلك التفسيرات 
ذات الصلة للتشريعات التي تتعلق بمعايير 

التوظيف.

خطوات مفيدة

الخطوات األولية التي يمكن لوكاالت التوظيف 
اتخاذها لتحديد وتقليل المخاطر على حقوق 

العمال في منظومات التوريد.

عمليات التوظيف

الخطوات التي يمكن تنفيذها في عملية الشراء 
للمساعدة في ضمان امتثال سلسلة التوريد لمعايير 

التوظيف.

جدول عوامل المخاطر 

عوامل المخاطر للمساعدة في تحديد مجاالت عدم 
االمتثال.

قائمة عوامل التخفيف

إجراءات تخفيف يجب مراعاتها بعد تقييم 
المخاطر. 

توجيه مانح االمتياز

أدوات لمساعدة مانحي االمتياز في مراقبة 
وإدارة مخاطر االمتثال الوظيفي طوال فترة عقد 

االمتياز. 

أعتبارات القائم بالتوظيف

تعزيز األسئلة الواجبة التي يجب طرحها على 
مسؤولي التوظيف ووسطاء التوظيف قبل تعيين 

مرشح في مؤسسة أخرى. 

25 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي  24



أعّدت حكومة نيوزيلندا هذه الموارد من خالل:

البحث في التوجيهات الدولية والمحلية المتاحة.

االنخراط مع القطاعات عالية المخاطر في عملياتها الحالية ومخاطر القطاع.

اإلقتداء بوكاالت الحكومية التي تنفذ ممارسات في عمليات التوظيف.

التشاور مع المنظمات التي تظهر أفضل الممارسات.

مناقشات مع خبراء في التوظيف وحقوق اإلنسان والعمالة وضمان الجودة.

الغرض

أصدرت حكومة نيوزيلندا هذه الموارد بغرض:

مساعدة المستخدمين على فهم وتطبيق ممارسات العمل األخالقية والمستدامة فيما يتعلق بمعاملة العمال	 

رفع مستوى الوعي بالمطالب المتزايدة من أصحاب المصلحة وصوالً لمعاملة عادلة للعمال، و	 

تحديد األساليب التي يمكن للكيانات اتباعها للتأكد من أن منظماتها ومنظومات التوريد الخاصة بها تعامل العمال بإنصاف.	 

من خالل التنفيذ الفعال، سيكون لهذه الموارد تأثير إيجابي على صحة وسالمة وإنتاجية ورفاه العمال في جميع أنحاء العالم.

إستشراف المستقبل
استخدمت الوكاالت الحكومية في نيوزيلندا الموارد الصادرة مؤخراً في معامالت خدمات التنظيف. تتعّرف الحكومة على التطبيق العملي لإلرشادات 

من خالل استيعاب الموارد ومن خالل التعامل مع القطاعات والوكاالت الحكومية. تعمل الموارد كنقطة انطالق مفيدة للمنظمات التخاذ اإلجراءات 
 والمسؤولية لمعالجة االستغالل في العمل في منظماتهم ومنظومات التوريد الخاصة بهم. للوصول إلى الموارد يرجى زيارة: 
.https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/

تواصل وزارة األعمال واالبتكار والتوظيف دعم قادة القطاعات والوكاالت الحكومية لتنفيذ الموارد، كما تعمل على وضع إرشادات إضافية للمدراء 
والمستثمرين.

نصيحة: التعاون في النهج

يمكن للحكومات االستفادة من خبرة المنظمات األخرى لحماية العمال من االستغالل واالستجابة لحاالت االستغالل.	 

يمكن للحكومات استشارة المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية ذات السمعة الطيبة واألكاديميين 	 
ومسؤولي الخطوط األمامية لتطوير استجابة شاملة وقوية لالستغالل في منظومات التوريد.

27 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد26 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 

https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/


نفوذ الحكومة
تتمتع الحكومات بنفوذ كبير الستخدام أنشطة التوظيف الخاصة بها إلحداث تغيير إيجابي من قبل الموردين لضمان حصول العمال في منظومات التوريد العالمية 

على عمل الئق وخاٍل من االستغالل. ونظراً لحجم ونطاق التوظيف في القطاع العام، تتمتع الحكومات بوضع خاص يمكنها من دفع الممارسات الجيدة عبر جميع 
مستويات الحكومة والشركات والمجتمع األوسع. 

التعاون
تّم تأسيس RST بالتعاون الوثيق مع الوكاالت الحكومية األمريكية والشركاء من المنظمات غير الحكومية. تعاونت حكومة الواليات المتحدة بشكل 

 .Aspen Instituteو Made in a Free World باإلضافة إلى العمل مع ،Verite ،أساسي مع المنظمة غير الحكومية إلدارة منظومة التوريد
وأثناء إعداد أداة RST، طلبت حكومة الواليات المتحدة وVerite مداخالت من الناجين من عمليات االتجار بالبشر وغيرهم من أصحاب المصلحة في 

القطاع الخاص والمجتمع المدني. 

لت الواليات المتحدة جهود المنظمات غير الحكومية وعملت عن كثب مع Verite إلعداد أداة RST للشركات، والمتعهدين الفيدراليين، والمتخصصين   موَّ
في التوظيف والتعاقد الفدراليين، والمساندين، والمستثمرين، والمستهلكين وغيرهم ممن يسعون إلى مكافحة االتجار بالبشر في منظومات التوريد الخاصة بهم.

إستشراف المستقبل
أداة RST آخذة في التطور والتوسع لتشمل قطاعات جديدة متعلقة بكل من منظومات التوريد الحكومية والقطاع الخاص. ويجري حالياً إعداد مجموعة 
جديدة من األدوات المصممة لتلبية احتياجات قطاع األمن الخاص المتنوع. كما تتطلع حكومة الواليات المتحدة إلى تطوير ندوة تدريبية عبر اإلنترنت 

للمساعدة في تسويق وتوزيع هذه األدوات الجديدة.

لقد أثبتت أداة RST أنها مورد قيِّم، حيث ُتظهر تحليالت البيانات أن استخدام الموقع قد نما بشكل مطرد، بما في ذلك مستخدمين ُجدد وعائدين من 
مختلف دول العالم. ومن أجل أن تعكس المنصة عبر اإلنترنت بيانات دقيقة وتظل محدثة، تتطلب وزارة الخارجية األمريكية موارد مالية مستمرة مع 

 https://www.responsiblesourcingtool.org/ يرجى زيارة ،RST مساهمة من خبراء متخصصين. للوصول إلى أداة

الواليات المتحدة األمريكية: أداة المصادر المسؤولة

أداة المصادر المسؤولة )RST( في الواليات المتحدة عبارة عن منصة عبر اإلنترنت تحتوي على موارد لمساعدة المتعهدين الفيدراليين وموظفي 
معامالت الحيازة والشركات على تحديد ومنع ومعالجة مخاطر االتجار بالبشر في منظومات التوريد. أقرَّ مكتب مكافحة االتجار بالبشر في الواليات 

المتحدة بأن شركات القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين يسعون للحصول على المساعدة في تحديد ومنع ومعالجة االتجار بالبشر في منظومات 
التوريد العالمية الخاصة بهم. كان الغرض من تطوير أداة RST هو ضمان أن تكون الموارد مفيدة وتوجه معامالت التوظيف في القطاعين العام 

والخاص.

المالمح الرئيسية ألداة المصادر المسؤولة
تتضمن RST فحصاً متعمقاً لـ 11 قطاعاً رئيسياً و43 سلعة معرضة لخطر االتجار بالبشر وتحتوي أيضاً على 10 أدوات شاملة إلدارة المخاطر 

باإلضافة إلى األدوات المصممة خصيصاً لقطاعات المأكوالت البحرية واألغذية والمشروبات. ومنذ إطالقها في عام 2016، تّم تحديث المنصة سنوياً، 
بما في ذلك إضافة أدوات جديدة خاصة بالقطاع.

توفر أداة RST للمستخدمين مصدراً مركزياً للمعلومات وسهل الوصول إليه مجاناً. ومن خالل التشجيع على استخدام المنصة، تهدف حكومة الواليات 
المتحدة إلى دعم إنشاء سياسات قوية، وتحسين الفحص والتقييم، وتعزيز إدارة االمتثال داخل منظومات التوريد العالمية. 

:RST األدوات التالية متاحة عبر اإلنترنت من خالل أداة

نموذج التفاقية البائع.نموذج لقواعد السلوك.

أداة خاصة بإجراء مقابالت مع العمال 
المهاجرين.

نموذج التقييم الذاتي للمورد والمقاول 
من الباطن.

أداة لفحص وتقييم جهات التوظيف. 
نموذج لخطة االمتثال لالئحة الحيازة 

الفدرالية للواليات المتحدة: مكافحة 
االتجار بالبشر.

ر في أين يمكنك المساعدة في بناء القدرات نصيحة: فكِّ

يمكن للحكومات اتخاذ خطوات لبناء عالقات داعمة وشفافة وتعاونية مع موردي السلع والخدمات الحكومية، بما في 	 
ذلك تشجيع الموردين على االنفتاح بشأن مخاطر االستغالل.

شرح التوقعات للموردين بوضوح، بما في ذلك عن طريق ضمان مكافحة االستغالل على وجه التحديد في العقود 	 
وآليات التأهيل المسبق األخرى ذات الصلة.

وضع استراتيجية إلشراك الموردين للمساعدة في استهداف استجابة الحكومة من خالل التركيز على الموردين ذوي 	 
المخاطر العالية.

29 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد28 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 

https://www.legislation.act.gov.au/ni/2008-27/default.asp


تعزيز أطر عمل القوانين والسياسات
يمكن للحكومات أيضاً أن تقود التغيير الهادف من خالل المبادرات التشريعية. توفر األطر القانونية القوية األساس الستجابة قوية وفعالة لالستغالل في منظومات 

التوريد. تشمل اإلجراءات الرئيسية التي يمكن للحكومات اتخاذها لتعزيز األطر التشريعية ما يلي:

الحفاظ على إطار قوي للعدالة الجنائية ونظام عقوبات يكافح االتجار بالبشر واالستغالل.	 

ضمان أن أطر عمل القوانين والسياسات يمكن أن تحمي وتدعم الضحايا أو المعرضين لالتجار واالستغالل.	 

النظر في التشريعات الجديدة، مثل شفافية منظومة التوريد أو قوانين العناية الالزمة بحقوق اإلنسان التي تزيد من مساءلة الشركات وشفافيتها.	 

تغطية شاملة

ينطبق القانون على أكثر من 3,000 من 
الشركات والمنظمات الخيرية. وهذا يشمل 

الكيانات األجنبية واألسترالية.

موافقة اإلدارة العليا

يجب أن تتم الموافقة على البيانات من قبل 
الهيئة الحاكمة الرئيسية للشركة، وموقعة من 

قبل ممثل مفوض.

التوجيه والدعم

تمَّ إنشاء وحدة إشراك الشركات في مكافحة 
ق الحديث، في قوة الحدود األسترالية،  الرِّ

لتقديم الدعم والمشورة للكيانات المبلغة.

المساءلة العامة

يمكن للوزير المختص تحديد الكيانات التي ال 
تمتثل للقانون بشكل علني.

تعزيز الوعي
منذ يناير/كانون الثاني 2019، شاركت الوحدة في أكثر من 150 فعالية توعية في جميع أنحاء أستراليا وخارجها. في يونيو/حزيران 2019، استضافت 
ق الحديث حضره 400 مندوباً من 18 دولة. جمع المؤتمر خبراء لمناقشة متطلبات اإلبالغ بموجب القانون وكيف  الحكومة األسترالية مؤتمراً وطنياً للرِّ

ق الحديث.  يمكن للحكومة والشركات العمل معاً لمكافحة الرِّ

تعمل الوحدة أيًضا بشكل وثيق في جميع أنحاء الحكومة األسترالية لتعزيز الوعي بالرق الحديث وبناء القدرات لدى المسؤولين الحكوميين للتصدي 
ق الحديث، والذي أوجز جهودها  ق الحديث. في ديسمبر/كانون األول 2020، نشرت الحكومة األسترالية أول بيان للكومنولث عن الرِّ لمخاطر الرِّ

لمعالجة مخاطر الرق الحديث في التوظيف في القطاع العام. 

إستشراف المستقبل
ق الحديث من خالل شفافية منظومة التوريد ال  ينص القانون على مراجعة لمدة ثالث سنوات لفعاليته. وهذا بمثابة إقرار بأن الجهود العالمية لمكافحة الرِّ

تزال في مراحلها األولى ويضمن إمكانية تقييم فعالية القانون في ضوء التطورات المستقبلية. وستبدأ الحكومة األسترالية هذه المراجعة التي تستغرق ثالث 
سنوات في عام 2022.

أستراليا: قانون مكافحة الرِّق الحديث لعام 2018

ق الحديث لعام 2018 )كومنولث( )القانون(. يتطلب  ق الحديث في منظومة التوريد العالمية من خالل قانون مكافحة الرِّ تكافح الحكومة األسترالية الرِّ
ق الحديث السنوية التي توضح بالتفصيل إجراءاتها لتقييم مخاطر  القانون من أكثر من 3000 شركة كبيرة تعمل في السوق األسترالية نشر بيانات الرِّ

ق الحديث ويهدف إلى إحداث التغيير من خالل مساءلة الشركات عن كيفية  ق الحديث ومعالجته. يضع القانون معياراً واضحاً للشركات بشأن الرِّ الرِّ
إدارتها لعملياتها ومنظومات التوريد الخاصة بها. في دول العالم األول، ينطبق القانون أيضاً على كومنولث أستراليا، مما يتطلب النشر السنوي لبيان 

ق الحديث للشركات.  الكومنولث للرق الحديث الذي يتناول نفس المعايير المحددة لبيانات الرِّ

َسن القانون
سّنت الحكومة األسترالية القانون من خالل عملية تشاور تعاونية ومكثفة لمدة 10 أشهر مع المجتمع. وتضمنت هذه المشاورات ورقة نقاش مفصلة، و99 

عرضاً مكتوباً من أصحاب المصلحة، و16 اجتماع للتشاور مع أكثر من 170 خبيرا في قطاع األعمال والمجتمع المدني. تعمل أستراليا بشكل تعاوني 
ق الحديث )الوحدة( في قوة الحدود األسترالية. كما  مع قطاع األعمال والمجتمع المدني لتنفيذ القانون من خالل وحدة إشراك الشركات في مكافحة الرِّ

عملت الوحدة مع خبراء األعمال والمجتمع المدني لوضع إرشادات للكيانات المبلغة حول كيفية االمتثال للتشريعات.

المالمح الرئيسية للقانون

عتبة اإلبالغ واضحة

يجب أن تمتثل جميع الكيانات العاملة في 
أستراليا، التي تزيد إيراداتها السنوية الموحدة 

على 100 مليون دوالر أسترالي.

النشر المركزي

يتم تقديم البيانات إلى الحكومة لنشرها عبر 
سجل إلكتروني.

معايير اإلبالغ المطلوبة

يجب أن تتناول جميع البيانات نفس معايير 
اإلبالغ اإللزامية.

التطبيق على الحكومة

كما ُيطلب من الحكومة األسترالية إعداد 
ق الحديث. بيانات سنوية حول الرِّ

ع التدريب والتوعية نصيحة: شجِّ

يمكن للمسؤولين الحكوميين رفع مستوى الوعي حول االستغالل داخل دائرتهم وتعزيز الممارسات اإليجابية، بما في 	 
ذلك بذل العناية الالزمة.

من المهم توفير مواد تدريب داخلية وخارجية لزيادة قاعدة معارف الموظفين.	 

31 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد30 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



تايالند: تعديل قانون مكافحة االتجار بالبشر

يعمل مكتب المدعي العام في تايالند على تعديل قانون مكافحة االتجار بالبشر لتجريم العمل القسري باعتباره جريمة قائمة بذاتها بموجب المادة 1/6. 
يسعى التعديل إلى تمكين ضحايا العمل القسري من تلقي الدعم القانوني بنفس الطريقة التي يحصل بها ضحايا االتجار اآلخرين. وتهدف تايلند من خالل 
التعديالت إلى تشجيع الضحايا على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، والمساهمة في المالحقة القضائية الفعالة للجناة. ومن خالل اتخاذ إجراءات فورية 

وفعالة للتصدي لالنتهاكات، تهدف تايالند إلى منع حاالت االستغالل من الوصول إلى ممارسات العمل القسري.

أهداف التعديل
الغرض من البند الُمعدل هو استخدامه كأداة عملية يمكن أن تساعد في محاكمة جرائم االتجار والعمل القسري. ستضمن التعديالت حماية ودعم ضحايا 

العمل القسري على قدم المساواة بموجب األحكام الجديدة. وبموجب التعديل الجديد، سيتلقى ضحايا العمل القسري الدعم القانوني بنفس الطريقة التي 
يحصل بها ضحايا االتجار بالبشر. وهذا يشمل رد الحقوق واإلعفاء من المالحقة القضائية على الجرائم التي تسبب فيها اإليذاء أو ترتبط ارتباطاً مباشرا 

به. كما تعمل الحكومة التايالندية على ضمان حماية ودعم ضحايا االستغالل في العمل، سواء أكانوا مهاجرين شرعيين أو غير شرعيين، بموجب 
األحكام المعدلة.

ما الهدف من تعديل التشريع؟

العمل القسري جريمة خطيرة تتطلب استجابة عدالة جنائية قوية. حالًيا في تايالند، ال يوجد قانون يعاقب على وجه التحديد العمل القسري الذي ال 
ينتج عن االتجار بالبشر. كما أن االتجار من أجل االستغالل في العمل له معدالت كشف ومقاضاة أقل مقارنة باالتجار بغرض االستغالل الجنسي. 

وهذا شيء تتطلع الحكومة التايالندية إلى معالجته من خالل تعديلها التشريعي لقانون مكافحة االتجار بالبشر.

نصيحة: تضمين دعم الضحايا في التشريع

يمكن للحكومات النظر في كيفية تضمين حماية الضحايا ودعمهم في التشريعات.	 

إستشراف المستقبل

بناء القدرات

وضع سياسة واضحة وبناء القدرات لوكاالت التوظيف العامة والخاصة، مع االعتراف بأن هذه الوكاالت 
تلعب دوراً مهماً في أسواق العمل.

التوجيه والدعم

وضع إرشادات وتدريب واضح الستكمال التعديل. وسيتم إعداد قوائم مؤشرات العمل القسري ونشرها 
لمساعدة العاملين في الخطوط األمامية في إجراء التقييمات وتحديد ضحايا العمل القسري لتمكينهم من 

إحالتهم إلى المنظمات التي تقدم المساعدة المستهدفة.

التفتيش

تعزيز الدور المهم لتفتيش العمال في محاولة لتحديد انتهاكات قانون العمل المرتبطة بممارسات العمل 
القسري.

تعزيز التعاون

ي  تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية ذات الصلة والجمع بين إنفاذ قانون العمل والقانون الجنائي للتحرِّ
في جرائم العمل القسري.

التدريب

استكشاف الفرص في دول المنشأ والمقصد لتسهيل تدريب المسؤولين في الخطوط األمامية على منع 
العمل القسري وإنفاذ القانون. وسيتم توفير هذا التدريب لموظفي اإلنفاذ ومفتشي العمال والنقابات العمالية 

ومنظمات المجتمع المدني.

33 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد32 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



تعزيز الوعي وبناء القدرات
تتطلب االستجابة لمخاطر االستغالل في منظومات التوريد اتباع نهج استباقي. ويمكن للحكومات تعزيز الوعي بمخاطر ومؤشرات االتجار واالستغالل مع 
المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والمجتمع األوسع. كما يمكن للحكومات أيضاً تجهيز الشركات لتحديد االستغالل واالستجابة له بشكل أفضل، بما في 
ذلك عن طريق تعزيز الوعي حول المسارات المحتملة للمعالجة. ويتم تشجيع الحكومات على التعاون مع الهيئات الصناعية العليا ومنظمات المجتمع المدني 

المتخصصة عند االقتضاء.

تقديم الدعم والحماية للعمال
إّن حماية العمال من االستغالل هي أولوية لكل حكومة. توضح المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة أن المنظمات التي تتسّبب في تأثيرات سلبية على حقوق اإلنسان أو 

تسهم فيها يجب أن توفر معالجة لهذا التأثير أو تتعاون في ذلك.

إندونيسيا: التوجيه الفني وبناء قدرات الحكومة المحلية

تعمل الحكومة اإلندونيسية على تعزيز دور الحكومة اإلقليمية في منع االتجار بالبشر من خالل توفير التوجيه الفني وإنشاء برنامج لبناء القدرات 
للحكومات المحلية لتحديد حاالت االتجار بالبشر واالستجابة لها بشكل أفضل.

الغرض
تهدف هذه المبادرة إلى تحسين فهم المسؤولين الحكوميين ألخطار االتجار بالبشر، وتعزيز قدرتهم على حماية الضحايا وعائالتهم في المنزل. ويستهدف 

البرنامج وكاالت حكومية معينة مسؤولة عن الخدمات االجتماعية وخدمات العمل في المقاطعات التي ينحدر منها المهاجرون. 

يوفر البرنامج الفرصة للحكومات المحلية الكتساب فهم شامل لالعتبارات الرئيسية لدعم أفضل للمواطنين اإلندونيسيين من ضحايا االتجار بالبشر في 
الخارج. ويتضمن ذلك معلومات حول الحماية المتاحة في البعثات والممثليات الدبلوماسية اإلندونيسية في الخارج باإلضافة إلى عملية التنسيق بين 

الوكاالت الحكومية على المستويين الوطني واإلقليمي. 

فاته سيؤدي إلى حماية أفضل للضحايا. ومن خالل بناء القدرات هذا،  إن التثقيف األفضل ألجهزة إنفاذ القانون المحلية بشأن مخاطر االتجار بالبشر ومعرِّ
تأمل الحكومة اإلندونيسية في تقديم دعم أفضل للضحايا من خالل إعادة التأهيل واإلعادة إلى الوطن وجهود الوقاية المشتركة التي تشمل البلدان المعنية.

الدروس الُمستفادة
تقرُّ الحكومة اإلندونيسية بأنه في بعض أجزاء البالد، قد يكون من الصعب االستجابة لحاالت االتجار بالبشر بسبب محدودية الموارد المالية والموظفين 

المخصصين إلدارة حاالت االتجار بالبشر. 

للتغلب على هذه التحديات، تشجع وزارة الخارجية اإلندونيسية فريق العمل الوطني على تحديد وسائل لتحسين قدرات الحكومات اإلقليمية، ال سيما فيما 
يتعلق بالموارد البشرية والميزانيات. في الوقت ذاته، ستعمل وزارة الخارجية على تحسين االستخدام األمثل للتعاون الدولي لمساعدة الحكومات اإلقليمية 

في حل هذه المشكلة.

إستشراف المستقبل
عند تصميم برنامج بناء القدرات للمسؤولين الحكوميين اإلقليميين، تقوم إندونيسيا بتطوير وحدات معيارية ألنشطة التوجيه. وستكمل هذه الوحدات 

اإلرشادات الحالية. كما تتطلع الحكومة اإلندونيسية إلى زيادة تطوير التعاون مع الوكاالت ذات الصلة عبر الحكومة في تنفيذ اإلرشادات الفنية.

فيتنام: مدونة قواعد السلوك لوكاالت التوظيف

وضعت فيتنام مدونة سلوك لوكاالت التوظيف الفيتنامية التي ترسل العمال إلى الخارج للتوظيف. وتّم وضع مدونة قواعد السلوك ألول مرة في عام 
د المدونة المبادئ األساسية التي يجب على وكاالت  2010، اعترافاً بوجود مخاطر العمل القسري واالتجار بالبشر في ممارسات التوظيف. كما تحدِّ

التوظيف الفيتنامية االمتثال لها. وتمت مراجعة مدونة السلوك في 2018 بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة األمم 
المتحدة للمرأة.

الغرض
كان هناك عدد من العوامل التي أدت إلى إطالق هذه المبادرة، منها:

مخاطر العمل القسري واالتجار بالبشر في ممارسات التوظيف	 

االفتقار إلى مبادئ تشغيلية شاملة لتوجيه ممارسات التوظيف، وتعزيز المساءلة وحماية العمال المهاجرين في الوقت المناسب	 

التزامات فيتنام باالتفاقيات الدولية ذات الصلة	 

عدم المساواة بين الجنسين وعدم تمكين المرأة، و	 

ضرورة تحسين كفاءة وكاالت التوظيف.	 

في حين يتم تطبيق مدونة قواعد السلوك طواعية، فإنها تمثل أداة مهمة للمؤسسات التي تدعم االمتثال القانوني الُمعّزز، وإدارة األعمال بشكل أفضل، 
ومنع العمل القسري واالتجار بالبشر. وتشمل مدونة قواعد السلوك المنقحة أدوات مراقبة مصممة لتعزيز الشفافية في تصنيفات وكاالت التوظيف 

والتصدي للتحديات التي غالباً ما يواجهها العمال المهاجرون، وال سيما عمال المنازل.

أثر المبادرة
نتيجة الستخدام وكاالت التوظيف لمدونة قواعد السلوك، تحسن الوعي العام والمعرفة بالقضايا التي تواجه العمال المهاجرين، سواء بين موظفي وكاالت 

التوظيف والعمال المهاجرين. وفي إطار هذه المبادرة، يتم توفير التدريب الضروري قبل المغادرة للعمال الذين يسافرون إلى الخارج، ويتم شرح 
 المعلومات المتعلقة بالعقود وحقوق العمال. كما زاد تطبيق مدونة السلوك بشكل كبير منذ طرحها في عام 2010. وفي عام 2013، كانت هناك 

20 وكالة توظيف مسجلة لاللتزام بتطبيق مدونة السلوك، مقارنة بـ 104 وكالة توظيف في عام 2018.

إستشراف المستقبل
تعمل فيتنام على تعزيز مراقبة وتقييم تطبيق مدونة السلوك من خالل تقييم 125 وكالة توظيف بحلول نهاية عام 2020. وستواصل فيتنام أيضاً توفير 

التدريب لجميع موظفي وكاالت التوظيف، والتركيز على اللوائح الوطنية الجديدة ومعاهدات منظمة العمل الدولية، والتشجيع على زيادة اإلقبال على 
مدونة السلوك.

35 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد34 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



نصيحة: إشراك المجتمع المحلي

يمكن للحكومة تعزيز الوعي وبناء القدرات في المجتمع لتحديد مؤشرات االتجار بالبشر واالستغالل بشكل أفضل.	 

يمكن للحكومة إشراك أعضاء ومجموعات المجتمع المحلي من خالل الشبكات الرسمية أو غير الرسمية لتجهيز 	 
الحكومات بشكل أفضل لجمع المعلومات ودعم العمال.

ض المواطنين السريالنكيين لالتجار بالبشر في الخارج سريالنكا: منع تعرُّ

تدرك حكومة سريالنكا أن االتجار بالبشر من أكثر الجرائم ربحية في العالم. وقد توصلت الحكومة السريالنكية إلى أن العديد من السريالنكيين يتقدمون 
بطلبات لاللتحاق بالتعليم العالي والحصول على فرص عمل بدوام جزئي في الخارج. وقع الكثيرون ضحية للعمل القسري في المصانع أو الشركات 

في الخارج، وال سيما في أوروبا الشرقية. ويستخدم عدد متزايد من العصابات اإلجرامية إعالنات وسائل التواصل االجتماعي الستهداف السريالنكيين 
وتجنيدهم للعمل. غالًبا ما تتقاضى هذه الجهات ما بين 200,000 – 1,500,000 روبية سريالنكية عن كل شخص كرسوم توظيف. العديد ممن يقعون 

ضحية هؤالء المجندين يتم اإلتجار بهم إلى الخارج ويجبرون على العمل مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر.

منع االتجار بالبشر واستغالل العمال
أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في سريالنكا مبادرات جديدة لمنع السريالنكيين من الوقوع ضحية لالتجار بالبشر في الخارج. وفي إطار المبادرة 

الجديدة، يعمل المكتب السريالنكي للتوظيف في الخارج )SLBFE( ووكالء السفر معاً لمنع السريالنكيين من الوقوع ضحية لالتجار بالبشر واستغالل 
العمال في البلدان األجنبية. 

في إطار المبادرة الجديدة، يعمل كل من المكتب السريالنكي للتوظيف في الخارج ووكالء السفر متضامنين لتسجيل طلبات العمل من الدول األجنبية 
والتأكد من توقيع عقد التوظيف من قبل كل من مقدم الطلب ووكيل السفر. وإذا تّم توظيف شخص ما بدون تسجيل من خالل المكتب السريالنكي للتوظيف 
في الخارج، فسيتم توجيه تهمة إلى وكيل السفر المعني بموجب قانون العقوبات وبشأن انتهاك قانون وزارة الخارجية السريالنكية. تهدف هذه المبادرة إلى 

تنظيم هجرة األيدي العاملة، ومنع العمالة القسرية والرخيصة في منظومات التوريد، ومنع إيذاء السريالنكيين العاملين في الخارج.

التحديات
 حّددت حكومة سريالنكا عدداً من التحديات في عملها في مجال المنع والمكافحة. 

يوضح الجدول أدناه بعضاً من هذه التحديات:

التوظيف عبر وسائل التواصل االجتماعي

غالباً ما يتم تسهيل التوظيف من أجل توظيف العمال من خالل وسائل التواصل االجتماعي، 
مع وجود شركات التوظيف إلى حد كبير خارج سريالنكا. وهذا يجعل مجهودات السلطات 

السريالنكية للمنع والمكافحة تحدياً صعباً. 

الخوف من سلطات الهجرة

في كثير من األحيان، يتردد ضحايا االتجار بالبشر في إبالغ السلطات بقضيتهم، نظراً للمخاوف 
المتعلقة بترتيبات الهجرة الخاصة بهم ووضعهم.

عدم وجود مستندات

نادراً ما يتم توثيق المعامالت المالية، مما يجعل من الصعب على السلطات إثبات حدوث 
المعامالت.

إستشراف المستقبل
تعمل حكومة سريالنكا على تثقيف الجمهور وتعزيز الوعي بمؤشرات االتجار بالبشر في محاولة لمنع المزيد من الناس من الوقوع في شرك حاالت 

العمل القسري. وتركز الحكومة أيضاً على تعزيز معرفة وقدرة المتحّرين على االستجابة لحاالت االتجار بالبشر وما يتصل بذلك من استغالل في العمل.

37 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد36 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



ما هي الجهات التي يمكن أن تقيم معها 
الحكومات شراكات؟

الشراكات الشاملة
التعاون هو مفتاح أي نهج شامل لمكافحة االستغالل. لدينا جميعاً دور نلعبه في مكافحة االستغالل في منظومات التوريد:

يمكن للشركات احترام حقوق اإلنسان وتعويض الضرر واستخدام نفوذها للتأثير وإحداث تغيير إيجابي. 

يمكن للعمال رفع مستوى وعيهم وفهم حقوقهم، بما في ذلك من خالل االنضمام إلى النقابات العمالية أو تشكيلها.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني تعزيز أفضل الممارسات وزيادة الوعي وإشراك الشركات والحكومات لتبادل الخبرات 
وتعزيز المساءلة.

يمكن للمنظمات الدولية واإلقليمية وضع المعايير ودفع العمل المنسق.

التعاون بين الحكومات
يمكن للحكومات العمل بتضامن لبناء استجابات إقليمية قوية لالتجار بالبشر واالستغالل. ويمكن أن يؤدي التعاون الحكومي إلى نهج دولي أكثر انسجاماً لمكافحة 

هذه الجرائم.

المبادئ التوجيهية للعمل الحكومي لمكافحة االتجار بالبشر في منظومات التوريد العالمية )المبادئ(9 هي مثال على التعاون الحكومي. وقد تّم وضع المبادئ في عام 
2018 من قبل حكومات أستراليا ونيوزيلندا والواليات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، حيث تقدم إرشادات للحكومات بشأن استخدام نفوذها لمعالجة االستغالل في 
منظومات التوريد. وتوفر المبادئ إطاراً يمكن لجميع البلدان من خالله بناء استراتيجية التخاذ إجراءات فعالة داخل منظومات التوريد في القطاعين العام والخاص. 

يوضح الجدول أدناه المبادئ األربعة الرئيسية:

المبادئ التوجيهية للعمل الحكومي لمكافحة االتجار بالبشر في منظومات التوريد العالمية

يجب على الحكومات اتخاذ خطوات لمنع ومعالجة االتجار بالبشر في ممارسات التوظيف الحكومية.المبدأ 1

ينبغي للحكومات أن تشجع القطاع الخاص على منع ومعالجة االتجار بالبشر في منظومات التوريد الخاصة به.المبدأ 2

يجب على الحكومات تعزيز سياسات وممارسات التوظيف المسؤولة.المبدأ 3

يجب على الحكومات أن تسعى جاهدة لتحقيق االنسجام.المبدأ 4
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إن استراتيجية دولة اإلمارات العربية المتحدة "عالمنا، مستقبلنا" هي مبادرة لالستجابة للتحديات التي تواجه منظومات التوريد بما في ذلك االتجار بالبشر. 
ق الحديث واالتجار بالبشر، واعتمدت مدونة لقواعد  وفي إطار إستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا"، وضعت دولة اإلمارات العربية المتحدة سياسة لمكافحة الرِّ

السلوك لشركتها متعددة الجنسيات المملوكة للدولة وهي موانئ دبي العالمية. كما شكلت اإلمارات مجموعة عمل مشتركة بين اإلدارات المعنية بحقوق 
اإلنسان تهدف إلى تطوير إطار عمل لحقوق اإلنسان وإجراءات العناية الالزمة.

وضع اإلستراتيجية
تلتزم حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بدعم معايير عالية من نزاهة األعمال وضمان االمتثال للقوانين المحلية واألطر الدولية. وتمت صياغة 

ق الحديث في المملكة المتحدة لعام 2015 والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  إستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا" لتكون متوافقة مع قانون الرِّ
رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة االتجار بالبشر. وفي سياق إعداد إستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا"، أجرت دولة اإلمارات العربية المتحدة مشاورات مع 

أصحاب المصلحة، وبدأت عمليات العناية الالزمة وراجعت عملياتها الداخلية. كما أنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مجموعة عمل حددت المتعاقدين 
الخارجيين واستخدام موانئ دبي العالمية من قبل أطراف أخرى باعتبارها المناطق األكثر خطورة لالتجار المحتمل بالبشر.

موانئ دبي العالمية
لقد تم وضع إستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا" في دولة اإلمارات العربية المتحدة ألن شركة موانئ دبي العالمية تم تصنيفها كرائدة عالمية في إدارة منظومة 

التوريد العالمية. وتدير موانئ دبي العالمية أكثر من خمسين شركة ذات صلة وتوظف أكثر من 56,000 شخص يعملون في أربعين دولة. 

أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة أن موانئ دبي العالمية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحسين حياة العمال وتقوية مجتمعاتهم وتحسين بيئتهم، نظراً 
ق والعمل القسري واالتجار بالبشر في عملياتها ومنظومات التوريد. لحجمها وانتشارها العالمي، بما في ذلك مكافحة الرِّ

شراكات الحكومات والشركات
ُيعد التعاون بين الحكومات والشركات أمراً ضرورياً لالستجابة الوطنية الشاملة لالستغالل في منظومات التوريد. ومن خالل الشراكة مع الشركات، يمكن 

للحكومات الوصول إلى خبرات موضوعية محددة، والوصول إلى جمهور أوسع والتعلم من قطاع األعمال.

منتدى الحكومات والشركات في عملية بالي - دراسة حالة

يجمع منتدى الحكومات والشركات في عملية بالي )GABF( الحكومات وكبار رجال األعمال للنظر في سبل منع ومكافحة االتجار بالبشر والعمل 
القسري وأشكال االستغالل األخرى.

 .)AAA Recommendations( ًف والمضي قدما في أغسطس/آب 2018، أقرَّ مجلس GABF توصيات اإلقرار والتصرُّ

اإلقرار يشجع األعمال التجارية والحكومة على فهم التحديات المرتبطة بهذه الجرائم عبر الوطنية. 	 

القانون يشجع الحكومات على تعزيز األطر السياسية والتشريعية ويشجع الشركات على تنفيذ الممارسات التجارية األخالقية. 	 

 	.GABF المضي قدماً ينطوي على تطوير إطار عمل للحوكمة لضمان استدامة وفعالية

تحدد هذه التوصيات اإلجراءات الالزمة لتعزيز وتنفيذ السياسات واألطر القانونية، ودفع الجهود طويلة األمد لتحسين شفافية منظومة التوريد، والتوظيف 
األخالقي، وحماية العمال وتعويضهم. وكانت هذه أول وثيقة سياسية رئيسية متفق عليها بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع العمل القسري واالتجار 

بالبشر وما يتصل بذلك من استغالل. 

اإلمارات العربية المتحدة: إستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا" 

مالمح استراتيجية "عالمنا، مستقبلنا":

معايير الشركة التي تحدد التزام الموظفين 
ق الحديث المشتبه بها  باإلبالغ عن حوادث الرِّ

والمعروفة. 

سياسات التوظيف التي تحظر استخدام عمالة 
األطفال وحجز وثائق هوية العامل.

ق الحديث  التقييمات الذاتية للموردين بشأن الرِّ
ومدونة قواعد سلوك البائعين كجزء من عملية 

فحص البائعين.

عمليات التدقيق الداخلية والمكتبية لالمتثال 
للسياسة والتي يتم مراقبتها من قبل اإلدارة 

ومشاركة المعرفة مع المتعهدين.

إنشاء خط ساخن سري لإلبالغ عن المخالفات 
تتم إدارته خارجياً لإلبالغ عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان.

إنشاء مجموعة عمل لمعالجة القضايا الناشئة 
والتدريب عبر اإلنترنت لزيادة الوعي بالرق 

الحديث.

إستشراف المستقبل
تتضمن الخطوات التالية الستراتيجية "عالمنا، مستقبلنا" إجراء تحليل في إطار آلية مراقبة وتقييم تم تطويرها لمراقبة مؤشرات األداء الرئيسية في شركة 

موانئ دبي العالمية. وسيضمن ذلك تنفيذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بالرق واالتجار بالبشر إلى أقصى حد

نصيحة: الحرص على بناء شراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين 

يتم تشجيع الحكومات على إقامة شراكات مع الشركات ومجموعات المجتمع المدني المتخصصة ومجموعات 	 
المجتمع المحلي وهيئات أصحاب المصلحة المتعددين والهيئات الصناعية لتحسين فهم مخاطر االستغالل في 

منظومات التوريد.

يمكن للحكومات االستفادة من هذه الشراكات لتعزيز نهجهم في معالجة المخاطر.	 

41 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد40 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



تعاون الحكومات مع المنظمات الدولية والمتعّددة األطراف 
توفر المنظمات الدولية موارداً قيمة يمكن للحكومات استخدامها لتشكيل نهجها في مكافحة االستغالل. ويمكن للشراكة مع المنظمات الدولية أن تعزز استجابة 

الحكومة النتهاكات حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى إضفاء المصداقية والتدقيق الالزم. فيما يلي بعض دراسات الحالة التي تسلط الضوء على فوائد التعاون الحكومي 
مع المنظمات الدولية.

برنامج IOM CREST - دراسة حالة

ق واالتجار بالبشر )CREST( التابع لمنظمة الهجرة الدولية هو شراكة إقليمية بين الجهات الفاعلة  برنامج المسؤولية المؤسسية في القضاء على الرِّ
في منظومات توريد العمالة لدعم حقوق اإلنسان وحقوق العمال المهاجرين في عملياتهم ومنظومات التوريد التابعة لهم.

يسعى برنامج CREST إلى إقامة شراكات تعزز الوصول إلى قنوات وخدمات التوظيف األخالقية للعمال المهاجرين، وإلغاء الرسوم المفروضة 
على الباحثين عن عمل من المهاجرين، مع تعزيز ممارسات التوظيف الواسعة االنتشار التي تضمن شروطاً وظروفاً وسبل انصاف شفافة للعمال 

خالل برنامجCREST، تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومات وقطاع األعمال والصناعة في مجموعة من المشاريع، بما في ذلك:

السياسات والمبادئ التوجيهية 	 

المساعدة على وضع نهج متماسك للعمال المهاجرين والتوظيف األخالقي.	 

رسم خريطة منظومة توريد العمالة 	 

التقييم والبحث عبر قنوات الهجرة لتحسين الرؤية واإلشراف في عمليات توظيف العمالة.	 

بناء القدرات	 

برامج تدريبية لمؤسسات العالمات التجارية وأصحاب العمل ووكالء التوظيف لمعالجة المخاطر المرتبطة باألعمال التجارية وحقوق 	 
اإلنسان.

التوظيف األخالقي والعناية الالزمة 	 

مجموعات أدوات للشركات وأصحاب العمل وموظفي التوظيف لتنفيذ إجراءات العناية الالزمة للتوظيف األخالقي.	 

خدمات دعم المهاجرين 	 

مواد توعوية للعمال المهاجرين لزيادة الوصول إلى المعلومات الشفافة وذات الصلة في جميع مراحل الهجرة.	 

آليات االنصاف والتظلم 	 

إرشادات وأدوات ألصحاب العمل ووكالء التوظيف لتوفير قنوات التظلم واالنصاف للعمال.	 

برنامج TRIANGLE in ASEAN التابع لمنظمة العمل الدولية - دراسة حالة

م برنامج TRIANGLE in ASEAN التابع لمنظمة العمل الدولية المساعدة التقنية والدعم للحكومات والهيئات اإلقليمية والمجتمع المدني  يقدِّ
لتعزيز الفوائد وتقليل مخاطر هجرة األيدي العاملة. 

عمل برنامج TRIANGLE in ASEAN مع وزارات العمل ومنظمات العمال وأصحاب العمل وجمعيات وكاالت التوظيف ومنظمات المجتمع 
المدني في ست بلدان آسيوية: كمبوديا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار وتايلند وفيتنام. 

بين عامي 2011 و2019، حقق برنامج TRIANGLE in ASEAN النتائج التالية:

 	TRIANGLE in ASEAN اعتماد 34 مستندات سياسية وتشريعية بمساعدة فنية من

تدريب 36,476 شخص من الدول األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا على قضايا حوكمة العمالة 	 

االلتزام بمدونات قواعد السلوك بشأن التوظيف العادل واألخالقي من قبل 376 وكالة توظيف في ميانمار وفيتنام، و	 

تعويضات بقيمة 4,787,431 دوالر أمريكي لصالح عمال مهاجرين في دعاوى قانونية.	 

43 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد42 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



تعاون الحكومات مع المجتمع المدني

من الضروري أن تتعاون الحكومات المجتمع المدني حتى تظل الحكومات في طليعة القضايا الناشئة وتفهم بشكل أفضل التجربة الحية للناجين واألشخاص 
المعرضين لخطر االستغالل. يمكن لمنظمات المجتمع المدني تزويد الحكومات برؤى أعمق حول القضايا واقتراح طرق يمكن للحكومات من خاللها تعزيز 

استجابتها. 

وضع خطط عمل سنوية على المستوى الوطني.

تشكيل فريق مراقبة وتقييم.

تنفيذ برامج توعوية حول الهجرة اآلمنة.

عقد ورش عمل تعليمية لألشخاص المسؤولين في المؤسسات الخاصة.

تحديات مستقبلية
تدرك حكومة ميانمار أنه ال يزال هناك عدد من التحديات الكبيرة أمام مكافحة االتجار بالبشر. ويتسبب انخفاض التنمية االجتماعية واالقتصادية في دفع 
مستويات عالية من الهجرة، حيث يحدث كٌم كبير من ِحراك هذه الهجرة من خالل القنوات غير الرسمية وعالية الخطورة التي ال تتمتع بمستويات عالية 

من الرؤية. كما أدت النزاعات في جميع أنحاء البالد إلى زيادة تعرض مجموعات معينة من السكان لمخاطر االتجار بالبشر. ويحدُّ هذا الصراع أيضاً من 
إمكانية نجاح إعادة دمج ضحايا االتجار بالبشر في مجتمع ميانمار. وتهدف حكومة ميانمار إلى مواجهة هذه التحديات في خطط العمل الوطنية المستقبلية.

ميانمار: خطة العمل الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر 2017 - 2021

وضعت حكومة ميانمار خطة عمل وطنية مستقلة لمكافحة االتجار بالبشر. إن تطوير هذه الموارد هو إقرار بأن االتجار بالبشر ال يمكن االستجابة له 
بنفس الطريقة التي تتم بها االستجابة للجرائم التقليدية.

وفقاً لقانون ميانمار لمكافحة االتجار بالبشر لعام 2005، وضعت الهيئة المركزية لقمع االتجار بالبشر خطة وطنية متكررة مدتها خمس سنوات لتنسيق 
جهود الدوائر الحكومية لمكافحة االتجار بالبشر. وقد أدى ذلك إلى وضع خطط عمل وطنية مستمرة مدتها خمس سنوات لمكافحة االتجار بالبشر، والتي 

تشمل تدابيراً للتصدي لالستغالل في منظومات التوريد. ويجري حالياً تنفيذ خطة العمل الوطنية الخمسية الثالثة )2017 - 2021( )الخطة(. من المبادئ 
األساسية للخطة إعطاء األولوية لحقوق الضحايا من خالل ضمان نهج يركز على الضحايا.

وضع خطة العمل الوطنية 2017 - 2021
أثناء وضع الخطة، قامت ثالث مجموعات عمل بوضع خطط عمل سنوية في قطاعات الصناعة الخاصة بها لدفع التنفيذ. وتّم ذلك بالتعاون مع المجتمع 

المدني. وأسهمت هذه الخطة في مساعدة ميانمار على تحديد األشكال واالتجاهات الجديدة لالتجار بالبشر وزيادة التعاون بين اإلدارات الحكومية وأعضاء 
المجتمع اآلخرين. كما ساهمت الخطة في زيادة التعاون في التحريات والمحاكمات وتعزيز االستجابة الشاملة لقضايا االتجار بالبشر.

الخطوات التالية لخطة العمل الوطنية في ميانمار:

مراجعة قانون مكافحة االتجار بالبشر والئحته.

تقديم دورات تدريبية حول القوانين واألنظمة واللوائح للجهات ذات العالقة.

45 دة لمكافحة االستغالل في منظومات التوريد44 ملخص ألمثلة الممارسات الجيِّ عملية بالي 



الملحق 1: موجز النصائح

فيما يلي موجز للنصائح الرئيسية لمعالجة االستغالل في منظومات التوريد التي تمت تغطيتها في هذا الملخص:

العمل مع القطاع الخاص لبناء التفاهم

القضاء على الممارسات التي قد تسهل االستغالل

التفكير في كيفية االستفادة من خبرة الطرف الثالث

 التعاون في النهج

 ر في أين يمكنك المساعدة في بناء القدرات فكِّ

تشجيع التدريب والتوعية

دمج دعم الضحايا في التشريع

إشراك المجتمع المحلي

بناء شراكات مع أصحاب المصلحة المعنيين

الملحق 2: مسرد المصطلحات

ين )العمل بالسخرة( يتم ارتهان خدمات الضحية كضمان للديون المفرطة بشكل واضح، أو عندما ال العمل لسداد الدَّ
تكون مدة وطبيعة الخدمات محدودة أو محددة.

يتم خداع الضحية بشأن الطبيعة االستغاللية للعمل الذي تّم توظيفه من أجله، التوظيف المخادع للعمالة أو الخدمات
وقد يجد نفسه ُعرضة لالتجار بالبشر أو االستغالل.

مسؤولية الكيان المستمرة لتنفيذ العمليات التي تحدد وتمنع وتقلل وتحسب كيفية العناية الالزمة
تعاملها مع مخاطر االتجار بالبشر أو االستغالل.

عملية استخدام العامل بشكل عادل وشفاف وعلى أساس الجدارة، بطريقة التوظيف األخالقي
تحترم وتحمي وتفي بحقوق اإلنسان المعترف بهادولياً.

تكون الضحية إما ليس حراً في التوقف عن العمل أو ليست لديه الحرية في العمل باإلكراه )العمل القسري(
مغادرة مكان عمله، من خالل استخدام اإلكراه أو التهديد أو الخداع.

يتم استخدام اإلكراه أو التهديد أو الخداع لجعل الضحية تتزوج، أو عندما ال الزواج القسري
تفهم الضحية طبيعة وتأثير حفل الزواج.

االجراءات الرسمية أو القانونية أو غير القانونية التي يمكن أن يستخدمها آليات التظلم
األفراد أو العمال أو المجتمعات التي تتأثر سلباً بأنشطة وعمليات تجارية 

معينة.

معاملة شخص ما بشكل غير عادل أو إبقائه في ظروف غير عادلة لالستفادة استغالل العمال
من عمله.

كل من خدمات التوظيف العامة ووكاالت التوظيف الخاصة التي تقدم خدمات تأجير العمالة
التأجير والتوظيف.

الشخص الذي يسافر إلى بلد ليس هو من مواطنيها، بهدف العمل في ذلك البلد.عامل مهاجر

ق ق الحديث/الممارسات الشبيهة بالرِّ ين، الزواج القسري، الرِّ الممارسات بما في ذلك العمل القسري، العمل لسداد الدَّ
االستعباد، االستغالل.
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فعل أو ممارسة نقل شخص بشكل غير قانوني من بلد إلى آخر، عادة بموافقة تهريب البشر
الشخص/األشخاص الذين يتم تهريبهم.

اإلعالن أو نشر المعلومات أو االختيار أو النقل أو توظيف األشخاص.االستقطاب للتوظيف

أي رسوم أو تكاليف يتم تكبدها في عملية التوظيف من أجل تأمين العمالة رسوم التوظيف
أو استقدام العمال، بغض النظر عن طريقة أو توقيت أو مكان فرضها أو 

تحصيلها.

عندما تكون الحرية الشخصية للضحية مقيدة بشكل كبير وليس له الحرية في االستعباد
التوقف عن العمل أو مغادرة مكان العمل.

ق عندما تكون الضحية مملوكة كسلعة، يمكن أن تكون موضوعاً للشراء، ويتم الرِّ
إجبارها على العمل بطريقة غير مقيدة.

التسلسل الكامل للعمليات المتضمنة في إنتاج وتوزيع سلعة أو خدمة.منظومة التوريد

عملية تعزيز وضوح الرؤية وتبادل المعلومات علناً حول الخطوات والعمليات شفافية منظومة التوريد
واألساليب المتبعة في إنتاج وتوزيع سلعة أو خدمة.

عندما يتم استغالل األطفال من خالل االستعباد أو الممارسات المماثلة، بما في أسوأ أشكال عمالة األطفال
ذلك االستغالل الجنسي، أو المشاركة في أعمال خطرة قد تضر بصحتهم أو 

سالمتهم أو أخالقهم، أو يتم استخدامها إلنتاج المخدرات أو االتجار بها.

تجنيد األشخاص أو نقلهم أو تحويلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم عن طريق التهديد االتجار باألشخاص/تهريب بالبشر
بالقوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال اإلكراه أو االختطاف أو االحتيال 
أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو موقف الضعف لتحقيق موافقة شخص 

يتحكم في شخص آخر بغرض االستغالل.

انتهاكات القانون التي تشمل أكثر من دولة في تخطيطها أو تنفيذها أو تأثيرها، الجريمة عبر الوطنية
سواء لها أثر محتمل أو فعلي.

حرمان العاملين من األجور أو مزايا العمل المستحقة لهم.سرقة األجور

الملحق 3: الموارد الرئيسية

المنظمةلمحةالمورد

ق الحديث في عمليات الشركات  الرِّ
ومنظومات التوريد: الشفافية اإللزامية 

والعناية الالزمة اإللزامية والعناية الالزمة 
في قطاع التوظيف العام

ورقة توضح ما تفعله الحكومات الرائدة بالفعل لتشجيع الشركات 
ق الحديث. العالمية على بذل المزيد من الجهود للقضاء على الرِّ

مركز موارد األعمال 
وحقوق اإلنسان

تسعى لحماية العمال الذين يصنعون المالبس واألحذية والمنتجات مدونة قواعد السلوك لجمعية عدالة العمل
الزراعية وغيرها من السلع التي يتمتع بها المستهلكون حول العالم. 

بناًء على معايير منظمة العمل الدولية.  

جمعية عدالة العمل

العمل القسري في منظومات التوريد: 
معالجة المخاطر وحماية حريات العمال

موجز يركز على المعايير واألطر الدولية وأفضل الممارسات 
لتحديد والقضاء على العمل القسري في منظومات التوريد.

جمعية عدالة العمل

مبادئ أساسية وإرشادات لجهات العمل ووكاالت التوظيف حول مبادئ دكا للهجرة بكرامة
الهجرة اآلمنة، بما في ذلك فرض رسوم توظيف على العمال 

المهاجرين واالحتفاظ بالوثائق.

معهد حقوق اإلنسان 
واألعمال

يحتوي على مجموعة واسعة من األدوات واإلرشادات واألبحاث بنك موارد التوظيف المسؤول
حول كيفية ضمان عدم استغالل العمال المهاجرين أثناء التوظيف.

معهد حقوق اإلنسان 
واألعمال

مسؤولية الشركات في القضاء على الرق 
)CREST( واالتجار بالبشر

تستجيب CREST للتحديات التي تواجهها الشركات في معالجة 
نقاط ضعف العمال المهاجرين في عملياتهم ومنظومات التوريد 

الخاصة بهم. 

منظمة الهجرة الدولية

منظمة الهجرة الدوليةمبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز توظيف العمالة الدولية األخالقية.نظام نزاهة التوظيف الدولي

توفر لواضعي السياسات والمنظمين إرشادات عملية لتحسين التنظيم توصيات مونتريال بشأن التوظيف
واإلشراف على التوظيف الدولي وحماية العمال المهاجرين.

منظمة الهجرة الدولية
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المنظمةلمحةالمورد

التحالف 8.7 هو شراكة عالمية ملتزمة بتحقيق الهدف 8.7 من تحالف منظمة العمل الدولية 8.7
أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. لديهم مجموعة من أدلة 

السياسات المصممة لتوفير معلومات حول مجموعة من القضايا، بما 
في ذلك االتجار بالبشر. 

منظمة العمل الدولية

المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية 
للعمليات للتوظيف العادل وتحديد رسوم 

التوظيف والتكاليف ذات الصلة

تهدف إلى دعم العمل الحالي والمستقبلي لمنظمة العمل الدولية 
والمنظمات األخرى بشأن تعزيز وضمان التوظيف العادل.

منظمة العمل الدولية

مكافحة العمل القسري: دليل ألصحاب 
العمل والشركات 

يوفر مواد وأدوات توجيهية ألصحاب العمل والشركات لتعزيز 
قدرتهم على مواجهة مخاطر العمل القسري واالتجار بالبشر في 

عملياتهم الخاصة وفي منظومات التوريد العالمية. 

منظمة العمل الدولية

دليل تفسيري لمبادئ األمم المتحدة 
التوجيهية المتعلقة بالشركات وحقوق 

اإلنسان

يوفر خلفية إضافية لـ UNGPs لدعم الفهم الكامل لمعناها 
ومقاصدها.

مكتب المفوض السامي 
لحقوق اإلنسان

مبادئ األمم المتحدة التوجيهية المتعلقة 
بالشركات وحقوق اإلنسان

المعيار العالمي المعترف به لمنع ومعالجة أضرار حقوق اإلنسان 
المتعلقة بالشركات. أقّره مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

في يونيو/حزيران 2011.

مكتب المفوض السامي 
لحقوق اإلنسان

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي منظمة دولية تعمل على مكتبة منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاه 

للجميع. 

منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية

مبادئ توجيهية نموذجية بشأن التدابير 
الحكومية لمنع االتجار بالبشر الستغالل 

العمالة في منظومات التوريد

توفر المبادئ التوجيهية النموذجية أداًة عملية لمساعدة الدول في 
تنفيذ تدابير ملموسة لمنع االتجار بالبشر في منظومات التوريد.

منظمة األمن والتعاون في 
أوروبا

مخطط لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الفقر وعدم المساواة أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
وتغير المناخ والتدهور البيئي والسالم والعدالة.

األمم المتحدة

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين - صفحة إلكترونية حول االتجار 

بالبشر 

معلومات من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حول 
مخاطر االتجار بالبشر على االجئين، والتي تحتوي على موارد 

مفيدة من المفوضية والمنظمات الشريكة.

مفوض األمم المتحدة 
السامي لشؤون الالجئين

المنظمةلمحةالمورد

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة: االتجار بالبشر وتهريب 

المهاجرين

يساعد مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول 
األعضاء في إصالح نظم العدالة الجنائية الخاصة بها لكي تكون 
فعالة وعادلة وإنسانية. لديهم عدد من الموارد المتعلقة بمكافحة 

االتجار باألشخاص

مكتب األمم المتحدة المعني 
بالمخدرات والجريمة

 Walk Free هي مجموعة دولية لحقوق اإلنسان تركز على موارد Walk Free
ق الحديث بجميع أشكاله. لديهم عدد من الموارد  القضاء على الرِّ

لحماية الضعفاء من االستغالل.

Walk Free

توصيات مونتريال بشأن التوظيف: 
خارطة طريق نحو تحسين اللوائح 

التنظيمية 

إرشادات وأفكار عملية لواضعي السياسات لتحسين اللوائح التنظيمية 
واإلشراف على التوظيف الدولي وحماية العمال المهاجرين.

منظمة الهجرة الدولية
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