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پیشگفتار

موجب خوشوقتی است که خالصه ای از مثال های شیوه خوب انجام کار برای پیکار با بهره کشی در زنجیره های 
عرضه )خالصه( را که از جانب گروپ کاری جریان بالی و در باره قاچاق بری اشخاص )گروپ کاری( است را تقدیم 

نماییم. این خالصه مجموعه ای از ابتکارات شیوه خوب انجام کار را از اعضای گروپ کاری گردآوری می کند تا 
اقدام دولت این منطقه را در پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه رهنمون شود. این خالصه با اولویتی ارائه 
شد که گروپ کاری در جلسه ساالنه سال 2019 خود مورد موافقت قرار داد، و سهمی در اولویت های گردهمایی 

دولت و کسب و کارها داشت که در توصیه های تأیید، اقدام، پیشبرد )AAA( گفته شده اند.

بهره کشی در زنجیره های عرضه ممکن است به شکل های متعددی باشد به شمول قاچاق بری اشخاص، برده داری، و انواع جدی بهره کشی از کارگر از 
قبیل خدمتکاری، کار اجباری، گروکشی با قرض، و فریب کاری در استخدام برای کارگری یا خدمات. متأسفانه این اعمال بیش از سابق رواج دارد. سازمان 
جهانی کارگر حدس می زند که بیش از 24 میلیون نفر در جهان در گروکشی کاراجباری افتاده اند، از جمله 16 میلیون نفر در بخش خصوصی زنجیره های 

عرضه1. هیچ کشوری در امان نیست و هیچ صنعتی یا بخشی بدون ریسک نمی باشد. 

عالوه بر این، جهان شیوعی کووید-19 موجب شده که ریسک نوی قاچاق بری اشخاص و بهره کشی در منطقه افزایش یاید. ضربه اقتصادی کووید-19 
انگیزه قاچاق بری اشخاص، از جمله از دست رفتن کار و عایدات را تشدید کرده است. کووید-19 همچنین موجب چالش هایی در شناسایی و حمایت از 

قربانیان می باشد. 

در مبارزه با بهره کشی و اقدام بر علیه آن، از جمله در همکاری با بخش خصوصی، سازمان های بین المللی و جامعه مدنی دولت ها نقش مهمی دارند. ولی، 
ما نمی توانیم به تنهایی با این جرائم پیکار کنیم. ما برای چاره جویی از این بهره کشی و محافظت و حمایت از کسانی که در معرض خطر احتمالی هستند به 

واکنش قوی منطقه ای و بین المللی ضرورت داریم. 

این خالصه حاصل همیاری و همکاری منطقه ای است و از 16 کشور و سه سازمان بین المللی که اعضای گروپ کاری را تشکیل می دهند، دانش و تجربه 
گردآوری نموده و هدف از آن اطالع رسانی و اشتراک دانش در زمینه ابتکاراتی برای مبارزه با بهره کشی در زنجیره های عرضه می باشد تا الهام بخش 

اقدام دولت در یک مقیاس جهانی باشد. 

ما چشم به راه ادامه کارمان با گروپ کاری و در سطح وسیعتر با عضویت در جریان بالی هستیم تا واکنش دولت نسبت به بهره کشی در زنجیره های عرضه 
را تقویت نموده و به سوی آینده ای کار کنیم که در آن هیچ فردی قربانی این جنایت ها نباشد.

خانم ونسا هولبن آقای رولیانسیه سومیرات 
رئیس مشترک  رئیس مشترک 

گروپ کاری جریان بالی در باره  گروپ کاری جریان بالی در باره  
قاچاق بری اشخاص  قاچاق بری اشخاص  

نیروی سرحدی استرالیا  وزارت امور خارجه  
استرالیا اندونزیا 
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واژگان
این خالصه از اصطالح بهره کشی )استثمار( استفاده میکند تا نمایانگر قاچاق بری اشخاص، برده داری، کار اجباری، گروکشی با قرض دادن و فریب کاری 

در استخدام باشد.

نام های اختصاری و مخفف ها 

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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پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه

 در سطح جهان میلیون ها نفر مورد بهره کشی در زنجیره های عرضه اجناس 
و خدماتی می باشند که ما هر روز خرید، فروش و مصرف می کنیم. بهره کشی 

در زنجیره های عرضه می تواند در هر صنعت و بخش رخ دهد، از جمله در تولید 
پوشاک و غذا، در تولید زیربناهای ضروری مانند جاده ها و بناها و ارائه خدمات از 
جمله نظافت. در زنجیره های عرضه در همه مناطق دنیا بهره کشی فراگیری دارد و 

برآورد می شود که منفعت غیرقانونی ساالنه آن 150 میلیارد دالر می باشد.2 
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معنی "زنجیره عرضه" و "شفافیت زنجیر عرضه" چیست؟
هر دولت و کسب و کاری دارای زنجیره های عرضه است. زنجیره های عرضه از افرادی تشکیل می شود که به دولت و یا کسب و کار برای انجام امور 

شان، اجناس و خدمات ارائه می نمایند. به حیث مثال، زنجیره عرضه یک کسب و کاری که در زمینه ُمد کار می کند به شمول کارگرانی است که پنبه 
برداشت می کنند، کارگرانی که پنبه را تبدیل به پارچه/کاال می کنند، کارگرانی که پارچه را می دوزند، راننده الری که لباس های آماده را به دکان شرکت 

های ُمد می برد، و فروشندگان در این دکان ها. همینطور، یک زنجیره عرضه دولتی در اعمار ممکن است شامل کارگرانی باشد که مواد اولیه را فراهم می 
کنند، کارگرانی که مواد اولیه را فرآوری می نمایند و به تولیدات ساختمانی تبدیل می نمایند، کارگرانی که این اجناس را از فابریکه ها به محل ساختن بنا می 

برند، و کارگران ساختمانی که در محل بنا به کار ساختن مصروف هستند.

اغلب، کارگران در زنجیره های عرضه ممکن است نسبت به قاچاق بری اشخاص و بهره کشی آسیب پذیر باشند. ولی، بسیاری از دولت ها و کسب و کارها 
معلومات کمی در بار زنجیره های عرضه خود دارند. و این کار تشخیص قاچاق بری اشخاص و بهره کشی که ممکن است در زنجیره های عرضه پیش آید 
را دشوار می نماید. دولت ها و کسب و کارها می توانند در باره زنجیره های عرضه خود با برداشتن قدم هایی برای درک چگونگی استفاده، تولید یا تحویل 
فراورده ها و خدمات، معلومات بیشتری به دست آورند. این کار باعث می شود که زنجیره های عرضه شفاف تر شده و موارد قاچاق بری اشخاص و بهره 

کشی می توانند شناسایی شوند. 

مقیاس و دامنه مسئله
بهره کشی در زنجیره های عرضه یک مشکل عمده جهانی است. سازمان بین المللی کار )ILO( برآورد می کند که بیش از 24 میلیون قربانی کار اجباری 
در جهان هستند.3 برآورد می شود که از این عده 16 میلیون نفر مورد بهره کشی در زنجیره های عرضه جهانی هستند از جمله در صنایعی مانند اعمار، 

نساجی، زراعت و کارهای خانگی.

50 فیصد از این قربانیان نیز از طریق قرض در گروگان هستند.4

4.8 میلیون قربانی در کار بهره کشی جنسی اجباری، و 4 میلیون نفر در کار اجباری تحمیلی 
دولت هستند.4

زنان و دختران سهم نامتناسبی دارند به طوری که 99 فیصد از قربانیان در صنعت تجارت 
ِسکس و 58 فیصد در سایر بخش ها زنان و دختران هستند.4

کار اجباری در همه کشورهای جهان رخ می دهد. لیکن، در آسیا و بحر آرام بیشتر رواج 
دارد.5
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چالش های نو و مستمر
برخی از شرایط جهانی می توانند یک نیروی کاری را ایجاد کنند که در بهره کشی ها آسیب پذیر باشند. این شرایط عبارتند از:

ریسک های جغرافیایی به شمول جنگ، جریان شدید مهاجرت، آوارگی و حکومت ناالیق	 

فعالیت های کسب و کار که به صورت "یک مسابقه به قهقرا" می باشند تا اجناس و خدماتی را به ارزان ترین قیمت ممکن تولید نمایند، و	 

ماهیت زنجیره های عرضه به نحو فزاینده ای پیچیده اند.	 

 این شرایط چالش های دوامداری در راه کوشش جهانی برای چاره جویی بهره کشی در زنجیره های عرضه می باشند. 
همزمان با آن، چالش های نو و در حال ظهور، مانند جهان شیوعی کووید-19، به واکنش عاجل و راه حل های ابتکاری ضرورت دارند.

ریسک های جغرافیایی
هر کشور در دنیا می تواند نسبت به علل ریشه ای یا سرکردگانی حساسیت داشته باشد که آسیب پذیری جمعیت را در بهره کشی افزایش می دهند. این ها می 

توانند به شرح زیر باشند:

آوارگی، از جمله به علت جنگ یا بال های طبیعی	 

فقر، به شمول فقر ناشی از بیکاری یا کار کم	 

ضعف در اجرای حاکمیت قانون	 

نابرابری و به حاشیه رانده شدن	 

اقدامات استخدامی بین المللی ناقص، و	 

محافظت ضعیف از محیط کار.	 

طرز کار شرکت ها – یک "مسابقه به قهقرا"
کسب و کارها و دولت ها می توانند سهمی در بهره کشی از کارگران داشته باشند و این کار از طریق شرکت در یک "مسابقه به قهقرا" در جهت کم کردن 
هزینه ها، و کاهش زمان تولید و تحویل صورت می گیرد. هنگامی که اقدام به کاهش هزینه صورت می گیرد، کسب و کارها ممکن است از وارد آوردن 

ضربه های تصمیمات شان به حقوق بشر چشم پوشی نمایند، بخصوص در مورد آسیب پذیر ترین قشر از کارگران که در عمق زنجیره عرضه آنها از نظر 
پنهان هستند. 

همین طور، در مسابقه برای جذب سرمایه خارجی، دولت ها ممکن است که مقررات و اجرای آن ها را در مورد شرایط کاری شایسته کاهش دهند تا هزینه 
 های کارگر را برای عملکرد کسب و کارهای کشور کم کنند. دولت ها می توانند به جای این کار با بخش خصوصی کار کنند تا "در مسابقه به اوج" باشند 

و شیوه اقدام در محیط کار را در سراسر بخش کسب و کار بهتر نمایند. دولتها می توانند این کار را با حمایت از کار خرید کسب و کار در راه رواج زنجیره 
های عرضه مسئوالنه و شفاف و با تقویت جریان خرید بخش دولتی انجام دهند تا شیوه های کسب و کار مسئوالنه را مورد تشویق قرار دهند.

رهنمود: کار با بخش خصوصی برای ایجاد تفاهم

مهم است که دولت ها با بخش خصوصی کار کنند تا فرصت ها را کشف نموده، رفتار مسئوالنه کسب و کارها 	 
را تشویق کرده و شفافیت زنجیر هعرضه را، از طریق ابتکار های قانونی و در ورای قانون بهبود بخشند. 

دولت ها همچنین می توانند با عرضه کنندگان خود شان کار کنند تا در زنجیره های عرضه ی بخش دولتی و 	 
از جمله با بیان روشن انتظارات از عرضه کنندگان به بخش دولتی، احتمال خطر )ریسک( بهره کشی را چاره 

جویی کنند.

پیچیدگی در زنجیره عرضه
ماهیت جهانی زنجیره های عرضه بدین معنی است که یافتن منابع، تولید، ساخت و توزیع اجناس و خدمات می تواند در بخش های مختلف جهان رخ دهد. 
زنجیره های عرضه جهانی به طور فزاینده ای پیچیده اند و سریعتر از سابق جا به جا می شوند. این بدان معنی است که شناسایی و رد یابی زنجیره های 

عرضه بی نهایت دشوار است. اغلب اجناس از طریق یک زنجیره دراز تولید کنندگان، سازندگان، و فروشندگان عبور می کند تا به دست مصرف کننده برسد. 
به این علت، بهره کشی ممکن است خیلی عمیق در زنجیره های عرضه پنهان شود و شناسایی و کشف آن دشوار باشد. در نتیجه، کسب و کارها و دولت ها 

اغلب ندانسته سهمی در این بهره کشی خواهند داشت.

جهان شیوعی کووید-19
جهان شیوعی کووید-19 برای کسانی که بیشترین آسیب پذیری را دارند، از جمله کارگران در زنجیره های عرضه جهانی احتمال خطر بهره کشی را تشدید 

می نماید. گستره ای از عوامل وجود دارند که در این شدت یافتن احتمال خطر نقش دارند، به شمول:

از دست دادن کار و عایدات	 

آگاهی کم از حقوق کارگر در محیط کار	 

ضرورت به کار با اضافه کاری زیاده از حد برای پوشش کمبود ظرفیت	 

افزایش تقاضا به علت کمبودها در زنجیره عرضه، و	 

محدودیت های مسافرتی که توانایی کارگران را در بازگشت امن به میهن شان محدود می سازند.	 

در همین زمان، محدودیت های مسافرتی و مبادالت بین افراد، و همچنین دگرگونی ها در شرایط نیروی کار جریان های ارزیابی احتمال خطر و کنترول آن را 
مختل کرده اند. این عوامل همراه با افزایش احتمال خطر برای کارگران در زنجیره عرضه جهانی آنها را نسبت به بهره کشی آسیب پذیر می سازند. ادامه نظارت 

و همکاری یکسان دولت ها و کسب و کارها حائز اهمیت می باشد تا آنها بتوانند افزایش احتمال خطر بهره کشی حاصل از کووید-19 را چاره جویی نمایند.
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 بهره کشی در زنجیره های عرضه 
چه شکل است؟ 

بهره کشی چیست؟
بهره کشی در زنجیره های عرضه به شمول گستره ای از اقدامات استثماری است که در آن از اجبار، تهدید و فریب استفاده می شود تا قربانیان را مورد 

بهره کشی قرار داده و آزادی آنان را تضعیف یا سلب نمایند. به منظور این خالصه، بهره کشی )استثمار( شامل اعمالی از قبیل شرایط کاری پایین تر از حد 
استاندارد، یا پرداخت معاش کم به کارگران نخواهد بود، گو اینکه این قبیل از اقدامات زیانبار بوده و ممکن است در برخی از موارد معرف بهره کشی باشند. 

مربع های زیر نشان می دهند که بهره کشی از کارگران در مقام مقایسه با استاندارد شایسته کار کردن چه شکلی است.

بهره کشی در زنجیره های عرضه جهانی 
بسیاری از قربانیان بهره کشی در جهان در زنجیره های عرضه جهانی استثمار می شوند. استثمار ممکن است در هر مرحله از زنجیره عرضه رخ دهد، ازجمله:

تولید مواد خام	 

ساخت و پاالیش اجناس	 

عرضه ی خدمات، مانند نظافت و خدمات حفظ امنیت 	 

حمل و نقل یا تحویل اجناس در اطراف دنیا، و	 

دور ریختن، جداسازی، یا برطرف کردن اجناسی که دیگر مورد استفاده نیست.	 

بهره کشی می تواند در هر نقطه از چرخه کار رخ دهد از جمله، در موقع استخدام، در طول استخدام، و حتی در موقع خروج. علیرغم بسیاری از طرقی 
که بهره کشی می تواند در زنجیره های عرضه آشکار شود، تعدادی ویژگی درونی وجود دارند که می توانند نشانه ای از احتمال خطر )ریسک( بیشتر بهره 

کشی باشند:

ریسک های بخش و صنعت: در برخی از بخش ها و صنعت ها ممکن است به علت ویژگی ها، تولیدات، یا جریان های شان احتمال خطر بهره کشی 	 
بیشتر باشد. برای مثال: صنایعی که در سطح جهان با احتمال خطر باال هستند عبارتند از عصاره گیری، نساجی و مد لباس، ماهیگیری، الکترونیک، 

نظافت و زراعت.

احتمال خطر تولیدات و خدمات: برخی از تولیدات و خدمات به علت روش تولید، تأمین یا استفاده ممکن است خطرات بهره کشی زیادتری داشته باشند.	 

احتمال خطر جغرافیایی: برخی از کشورها ممکن است به علت حکومت ضعیف، اجرای ضعیف حکومت قانون، جنگ، فساد، آوارگی، شکست دولت در 	 
حفظ حقوق بشر، میزان زیاد مهاجرت و عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند فقر یا تبعیض گسترده خطرات بهره کشی زیادتری داشته باشند.

احتمال خطر کسب و کار: ماهیت مدل زنجیره عرضه یک واحد کسب و کار می تواند احتمال خطر بهره کشی بیشتری را ایجاد نماید. برای مثال، اتکای 	 
گسترده بر پیمان کاری ثانوی و استفاده از نهاد های فراهم کننده کارگر می تواند ریسک قاچاق بری اشخاص و خطرات بهره کشی را افزایش دهند.

شکل های بهره کشی از کارگر

کارگر نمی تواند به علت اجبار، 	 
تهدید، فریب یا قرض داشتن کاری را 

رد یا متوقف کند

کارگر از آزادی شخصی محروم 	 
است

شرایط خطرناک یا پایین تر از حد 
استاندارد

کارگر می تواند کار را رد یا متوقف 	 
نماید ولی انجام این کار ممکن است به 

ضرر او تمام شود

معاش کارگر منصفانه نیست و برخی 	 
یا همه استحقاقات خود را دریافت 

نمی کند

کارگر ملزم است که ساعاتی بیش از 	 
حد کار کند

محیط کاری نا امن است	 

کار شایسته

حقوق کارگران مورد احترام می باشند	 

کارگر آزاد است تا کار را رد یا 	 
متوقف نماید

به کارگر معاش منصفانه ای پرداخت 	 
می شود )دست کم حد اقل دستمزد(

محیط کار امن است	 
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مطالعات موردی ویژه بخش 
تمطالعات موردی ویژه بخش که در ذیل آمده مثال هایی از اقدامات استثماری است که هر روزه در زنجیره های عرضه جهانی رخ می دهند و برخی از 

مشکالت در شناسایی و واکنش نسبت به این اقدامات را نشان می دهد. بخش های ذکر شده در این مطالعات موردی معموال بخش های با احتمال خطر بهره 
کشی زیادتر و از جمله کار اجباری می باشند.

بخش حمل و نقل – مطالعه موردی

بخش حمل و نقل چالش یکتایی را در پیکار با بهره کشی ارائه می نماید. ملوانان )بحر نورد ها( بخصوص 
نسبت به احتمال خطر بهره کشی آسیب پذیرند؛ چون برای مدت درازی از دید محیطی و جغرافیایی جدا 

)از جامعه( هستند، و به دفعات از کشورهای خارجی دیدن می کنند. ساختار های قانونی و اجرای قانون در 
صنعت حمل و نقل ضعیف می باشند. عالوه بر این، ترس از گزارش دادن، یا نا آگاهی از وجود ساختار های 
گزارش نمودن، به این معنی است که تعداد واقعی ملوانان نیازمند حمایت بسیار بیش از تعدادی است که نشان 
داده می شود. کشتی های دارای پرچم خارجی که در آب های یک کشور کار می کنند بیشترین احتمال خطر 

را دارند، چون کشور میزبان اغلب شرایط داخل کشتی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد.

مثال: شرکت Simple Shipping )کشتی رانی آسان( یک شرکت کشتی رانی کانتینری است که خدمات محموله بحری را برای تعدادی از شرکت 
های کالن ارائه می نماید. پس از دریافت خبر محرمانه، در یک بندر یکی از کشتی های Simple Shipping را توقیف می نمایند. وقتی که 

بررسی کنندگان وارد کشتی می شوند، ملوانان گزارش می کنند که مجبور بودند آب بحر را بنوشند چون کشتی فاقد آب آشامیدنی بود. آنها همچنین 
گزارش دادند که آنها را مجبور می کردند خوراک غیر قابل خوردن بخورند. هیچیک از ملوانان در 12 ماه گذشته معاش نگرفته بودند. هیچگاه 

اجازه نداشتند که کشتی را ترک کنند، حتی وقتی که در اسکله متوقف بودند، و برای گرفتن شغل در ابتدا رشوه کالنی پرداخت کرده بودند. 

بخش اعمار – مطالعه موردی

زنجیره های عرضه دراز و چند شاخه و میزان باالی پیمان کاری ثانوی در بخش اعمار می تواند منجر به 
قابلیت دید کم و کنترول کمتر عرضه کنندگان و پیمان کاران فرعی، و اقدامات کارگر گیری و استخدامی شود. 

تولید بسیاری از مواد مورد استفاده در بنا مانند خشت پخته )آجر(، سنگ، کانکریت )بُتن(، فوالد باز چرخ شده، 
می توانند همچنین شامل احتمال خطر بهره کشی عمده شوند. بخش عمده ای از کار در طرح های ساختمانی 

ممکن است توسط کارگران مهاجر کم مهارت انجام شود که نسبت به بهره کشی آسیب پذیری دارند. 

مثال: Construction Corps )شرکت اعمار( یک شرکت اعمار کالن است که تخصص آن در ساختن پل راه ها و راه آهن ها است. پروگرام 
پل سازی این شرکت با قطعات پیش ساخته است که از فوالد و کانکریت ساخته شده اند. زنجیره های عرضه این شرکت برای این قطعات پیش 
ساخته به شمول مناطق ساحلی است که محل نگهداری کشتی های شکسته اند. این ها برای این شرکت ساختمانی ناشناخته اند، و این محل های 

شکستن کشتی برای ایجاد قطعات فوالد و باز-چرخ آن ها در تولید فوالد از کار اجباری استفاده می نمایند. وقتی این اقدامات به اطالع این شرکت 
رسید، بررسی کنندگان روشن ساختند که این شرکت نمی تواند معین کند کدام قطعات پل از طریق کار اجباری تولید شده اند.

بخش الکترونیک- مطالعه موردی 

زنجیره های عرضه در بخش الکترونیک مخصوصاً پیچیده و اغلب در بر گیرنده سطوح متعدد پیمان کاری 
فرعی فرا-ساحلی است تا الکترونیک تولید و ساخته شود. این برای کسب و کارها توان نگرش به زنجیره 

عرضه را دشوار نموده و احتمال خطر بهره کشی به شمول کار اجباری را افزایش می دهد. عالوه بر این، 
استفاده رو به ازدیاد تأمین کارگر توسط نهادهای شخص ثالث می تواند آسیب پذیری کارگران و بهره کشی از 

آنها را افزایش دهد. 

مثال: یک شرکت چند ملیتی قراردادی را با یک شرکت کالن الکترونیک به نام Everyday Electronics امضاء کرد که به همه دفاتر این 
شرکت چند ملیتی در سطح جهانی کامپیوتر، لپ تاپ و صفحه نمایش کامپیوتر فراهم نماید. Everyday Electronics )الکترونیک در هر 

روز( تولید را به پیمان کار فرعی ElectroStack می دهد که شرکتی در یک کشور ثالث می باشد. یک سازمان غیر دولتی در این کشور ثالث 
دریافته است که کارگران الکتروستک از کشور دیگری توسط یک شرکت ثالث تأمین کارگر فریب داده می شوند که به آنان قول معاش خوب، 

کار دائمی و فرصت های خوب می دهد. کارگران مبلغ متنابهی را به شرکت تأمین کننده کارگر می دهند تا ترتیب انتقال آنان را به کشور میزبان 
و استخدام در الکتروستک دهد. به آنها گفته شده که تأمین کنندگان کارگر ترتیب ویزای کار را برای آنها می دهد و در وقت ورود به کشور 

میزبان برای آنان مسکن ترتیب می دهد. ولی وقتی که کارگران می رسند، پاسپورت آنها را می گیرند و مجبور می کنند که یک اتاق ُخرد را با 
یک دوجین کارگر دیگر و در شرایط زندگی نامناسب به سر برند. به آنان ویزای کار درستی نمی دهند و به آنان گفته می شود که اگر کوشش کنند 

آنجا را ترک کنند، به علت ارتکاب به جرم مهاجرتی، الکتروستک آنان را به پولیس معرفی می نماید.

رهنمود: چاره جویی در مورد اقداماتی که بهره کشی را آسان می نماید

دولت ها می توانند قدم هایی را بردارند تا کارهای اجرایی و زنجیره های عرضه را که ممکن است موجب بهره 
کشی شده یا در آن سهم دارند را چاره جویی نمایند؛ از جمله:

از کارگران فیس برای استخدام شدن بگیرند	 

دادن مسکن را مشروط به شغل آنان کنند	 

اسناد شناسایی آنان، از قبیل پاسپورت شان را ضبط نمایند	 

به آنان یک مدت معطلی و شیوه خرید غیر قابل مدیریت را تحمیل کنند، و	 

به آنان مزد کمتری از حد معمول بدهند، به شمول کسر های غیر قانونی از معاش.	 
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بخش نساجی – مطالعه موردی

صنعت نساجی را در جهان به حیث احتمال خطر )ریسک( باال برای بهره کشی می شناسند به این علت که 
با تولید مواد خام و متعاقب آن فرآوری این محصوالت احتمال خطر وجود دارد. زنجیره های عرضه نساجی 

شفافیت محدودی دارند چون پراکنده اند و برخی از اوقات با پیمان کاری فرعی غیر مجاز همراه می باشند که 
می تواند شناسایی اقدامات جنایی را دشوار نماید. گزارش Walk Free Foundation )بنیاد آزاد رو( در 
گزارش سال 2018 در باره شاخص جهانی برده داری، برآورد می نماید که کشورهای گروپ 20 بیش از 

127 میلیارد دالر لباس وارد می کنند، که بسیاری از آنها احتمال خطر تولید با کار اجباری دارند. 

مثال: Umbrella Uniforms )چتر یونیفورم ها( یک شرکت تولید لباس است که یونیفورم )لباس یک شکل( به تعداد زیادی از کسب و کارها، 
از جمله فروشگاه های اغذیه-سریع و دکان ها عرضه می نماید. Umbrella Uniforms )چتر یونیفورم ها( دارای پیمان کاران فرعی در آن 

سوی بحر ها است که این یونیفورم ها را تولید می کنند. برای به حد اقل رساندن مصارف، Umbrella Uniforms )چتر یونیفورم ها( به طور 
مرتب این پیمانکاران را تبدیل می نماید و اغلب با آنان قرارداد های کوتاه مدت دارد تا دستورهای با حجم زیاد را تأمین نماید. یک تحقیق انجام 
شده نشان داد که یکی از این پیمانکاران فرعی Umbrella Uniforms )چتر یونیفورم ها( یونیفورم ها را در فابریکه هایی تولید می نماید که 

در آنها کار اجباری فراوان دیده می شود. برچسب این یونیفورم ها به دروغ تامین کننده را از کشور دیگری نشان می دهد.

دولت ها در یک وضع بی همتایی هستند که می توانند برای پیکار با بهره 
کشی در زنجیره های عرضه چوکات حقوقی مؤثری را تدوین و به مورد اجرا 

بگذارند. تعدادی از قوانین و استاندارد های بین المللی وجود دارند که می توانند 
کوشش های دولت را هدایت نمایند تا این چوکات را تدوین نموده و با بهره کشی 

در زنجیره های عرضه مبارزه نمایند. 

 تعریف بهره کشی در یک مفهوم 
بین المللی آن

رهنمود: توجه کنید چگونه می توانید از تخصص طرف ثالث استفاده کنید

دولت ها می توانند در باره اینکه کجا تخصص مربوط به موضوع را پیدا کنند تا اینکه واکنش کلی آنان در 	 
برابر بهره کشی بهبود یابد، مانند همکاری با نهادهای صنعتی، ابتکار های چند جانبه، سازمان های بین المللی، 

سازمان های غیر دولتی متخصص و اتحادیه های کارگری، فکر کنند.
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 راهکار قانونی برای جلوگیری، سرکوب، و جزا دادن برای قاچاق بری اشخاص، بخصوص زنان 
و اطفال

آداب جلوگیری، سرکوب، و جزا دادن به قاچاق بری اشخاص، بخصوص زنان و اطفال )رهنمود آداب( مکمل میثاق ملل متحد بر علیه جنایت های فراملیتی 
می باشد.6 این یک سند اولیه بین المللی است که رهنمای دولت ها برای واکنش نشان دادن نسبت به قاچاق بری اشخاص می باشد. رهنمود آداب رهنمایی 

مهمی برای کشورها در ایجاد و اجرای واکنش مؤثر برای پیکار با قاچاق بری اشخاص، جنایات و از جمله زنجیره های عرضه جهانی می باشد.

الزامات کلیدی
بیست ماده در رهنمود آداب وجود دارد. الزامات کلیدی برای کشورها عبارتند از:

اقتباس اقدامات قانونی و غیره برای جرم شناسی 
قاچاق بری اشخاص و حصول اطمینان از اینکه 

مسئولیت جنایی به موارد زیر بسط پیدا کند: 

کوشش برای ارتکاب به جرم قاچاق بری	 

اشتراک کردن به عنوان شریک در جرم قاچاق 	 
بری، و

سازمان دهی یا هدایت سایرین برای ارتکاب به 	 
جرم قاچاق بری.

جرم شناسی اشکال بهره کشی )استثمار( مرتبط با 
قاچاق بری اشخاص، به شمول:

به دام قرض افکندن	 

کار اجباری	 

بهره کشی جنسی	 

برداشتن اعضای بدن بدون رضایت شخص.	 

چاره جویی تقاضا برای بهره کشی که موجب 
ارتکاب به جرائم قاچاق بری اشخاص می شود 

و آسیب پذیری نسبت به جرائم قاچاق بری انسان 
را افزایش می دهد.

همکاری کردن با سازمان های جامعه مدنی و 
سایر سازمان ها و اشخاص غیر دولتی ذینفع تا 

پالیسی ها )خط مشی ها/راهکارها(، پروگرام ها 
و سایر اقدامات مناسب برای مبارزه و پیشگیری 

قاچاق بری اشخاص ایجاد گردد.

حمایت و محافظت از قربانیان، از جمله با:

محافظت از هویت، حریم خصوصی و حقوق بشری به رسمیت شناخته شده در جهان	 

ارائه محافظت جسمانی، محافظت در برابر تکرار قربانی شدن و سامان های جانجوری جسمانی، روحی- روانی و اجتماعی 	 
مورد ضرورت

به اجرا گذاشتن اقداماتی که به قربانیان امکان دریافت تاوان برای خسارت های متحمل شده می دهد، و 	 

تسهیل بازگرداندن قربانیان = به کشور شان با مالحظات الزم ایمنی.	 

 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

میثاق کار اجباری سازمان بین المللی کار )ILO(، 1930 )شماره 29(
میثاق مربوط به کار اجباری، یا با زور، 1930 )شماره 29( )میثاق کار اجباری( یکی از هشت میثاق بنیادی ILO است.7 میثاق کار اجباری رهنمای مهمی 

برای کشور ها در تقویت کوشش های آنان برای پیکار با کار اجباری یا با زور در همه اشکال آن می باشد.

الزامات کلیدی

سرکوب کردن استفاده از کار اجباری یا با 
زور در همۀ اشکال آن در کوتاه ترین دوره 

ی ممکن.

حصول اطمینان از اینکه جزا ها و جریمه 
 های تحمیل شده توسط قانون مؤثر بوده 

و به سختی اجرا شوند. 

کار اجباری یا با زور به حیث جرم کیفری 
تنبیه شود.

P029- آداب 2014 برای میثاق کارگر اجباری، 1930
این آداب از کشورهای عضو می خواهد تا چاره جویی های مؤثر، به شمول تاوان، به قربانیان کار اجباری فراهم نمایند. این آداب همچنین کشورها را مجبور 
می سازد تا یک پالیسی )راهکار( ملی و پالن اقدامی تدوین نمایند که به طور مؤثر و مداوم کار اجباری و با زور را سرکوب نمایند. توصیه های 203 گانه 

پیوست این آداب شامل اقدامات تکمیلی در زمینه نقش بخش خصوصی و پرداختن به کار با زور در عملیات آنها است.

)ILO C189( میثاق کارگران محلی، 2011 سازمان جهانی کارگران
میثاق کارگران داخلی استانداردهای کار را برای کارگران داخلی شرح داده و در سپتمبر 2013 به مورد اجرا گذاشت. این میثاق می گوید که به کارگران باید 

روزانه و هفته وار ساعات استراحتی داده شود، مستحق حد اقل معاش هستند و باید آزاد باشند محل زندگی خود و گذراندن وقت رخصتی خویش را انتخاب 
نمایند. همچنین می گوید که کشورهایی که این میثاق را پذیرفته اند باید اقدامات محافظتی انجام دهند تا از خشونت جلوگیری نموده و یک حد اقل سن متناسب 

با حد اقل سن در سایر انواع مشاغل را به اجرا بگذارند.

اصول رهنمای ملل متحد در باره کسب و کار و حقوق بشر
اصول رهنمای ملل متحد در باره کسب و کار و حقوق بشرUNGPs( 8( یک استاندارد جهانی شورای حقوق بشر ملل متحد در سال 2011 به تصویب 

رسید. این اصول که شامل 31 اصل می باشند به منظور حمایت UNGPs از اجرای چوکات "حفظ، رعایت و چاره جویی" ملل متحد می باشد. این 
UNGPs به کشور ها و کسب و کارها رهنمایی فراهم می نماید که چگونه به طور مؤثر نیک رفتاری را در کار و بار خود سرمشق قرار دهند و مسئولیت 

شرکت ها را بنا کنند. یکپارچه کردن مؤثر UNGPs در رفتار کسب و کار، می تواند در ایجاد محیطی موجد احترام و محافظ حقوق بشر کمک نماید.

.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
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استاندارد های کلیدی
این UNGPs به طور روشن استاندارد ها را برای کشورها، به شرح زیر بیان می نماید:

کشورهایی که این اصول را به رسمیت می شناسند بر طبق قوانین بین المللی وظیفه دارند که حقوق بشر و آزادی 
های بنیادی را نگهداری و حفظ نمایند، به شرح زیر:

محافظت از حقوق بشر در برابر بد رفتاری کسب و کارها 	 

برداشتن قدم های مناسب برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و برخورد با رفتار های خالف حقوق بشر از 	 
طریق پالیسی های )راهکارهای( مؤثر، قوانین و مقررات و اقدامات قضائی

داشتن انتظارات روشنی از کسب و کارها برای احترام به حقوق بشر 	 

اجرای قوانینی که کسب و کار ها را ملزم به رعایت حقوق بشر نمایند 	 

فراهم کردن راهنمایی برای کسب و کارها در باره اینکه چگونه به حقوق بشر احترام گذاشته و آن ها را به 	 
حکم قانون مجبور نمایند تا چگونه با ضربه وارد آمدن به حقوق بشر در کسب و کار شان مبارزه نمایند، و 

سرپرستی الزم و مناسب از فعالیت های کسب و کار به عمل آورند تا متضمن احترام به حقوق بشر باشد.	 

فراهم آوردن دسترسی به جبران بد رفتاری مربوط به کسب و کار برای قربانیان، به شرح زیر:

برداشتن قدم های مناسب برای حصول اطمینان از اینکه هنگام رخ دادن رفتار خالف حقوق بشر، آنهایی که 	 
تحت تأثیر قرار گرفته اند به جبران مؤثر دسترسی داشته باشند

اطمینان یافتن از مؤثر بودن ساختار های شکایت به محکمه ها و سایر شکایت ها در باره نقض حقوق بشر در 	 
یک کسب و کار

اطمینان از اینکه موانع حقوقی، عملی و سایر موانع مربوط به کسب و کار برای آنهایی که خواهان جبران 	 
هستند در حد اقل باشد، و 

اطمینان از اینکه ساختار های حقوقی شکایت های غیر محکمه ا ی مطابق قانون، در دسترس، قابل پیش بینی، 	 
عادالنه، شفاف، سازگار با حقوق و منبعی برای آموختن مداوم باشد.

وظیفه کسب و کارها هم بر طبق UNGPs به شرح زیر می باشد:

 برای احترام به حقوق بشر و پیروی از قوانین مربوطه فعالیت های مسئوالنه را در سطح سازمانی کسب 	 
و کار انجام دهند

تعهد خود را نسبت به احترام به حقوق بشر از طریق یک بیانیه پالیسی جامع، عمومی و در دسترس ابراز 	 
نمایند

ارزیابی و پرداختن به عوارض اثرات منفی نقض حقوق بشر که با آن سر و کار دارند و به طور مناسب یافته 	 
های حاصل از این ارزیابی ها را در انجام وظایف و جریانات داخلی یکپارچه نمایند، و 

 در اجرای مستمر رعایت از حقوق بشر کوشش کنند به طوری که نقض حقوق بشر را شناسایی، پیشگیری، 	 
کم نموده و حساب چگونگی برخورد با عوارض آنها را داشته باشند.

اصطالحات کلیدی: تعاریف و مفاهیم 
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استثمار جنایی

قاچاق بری اشخاص
قاچاق بری اشخاص به شمول استخدام، بردن، انتقال، پناه دادن یا دریافت شخص با فریب، فشار یا سایر روش های ناروا، به منظور بهره کشی از آن شخص 

می باشد. قاچاق بری ممکن است در درون یک کشور یا بین کشورها رخ دهد. ماده )a(3 از راهنمای آداب )TIP Protocol( سه عنصر کلیدی را در 
قاچاق بری اشخاص جرم شناخته است:

شیوه ها

تهدید به استفاده از زور

فشار

فریب

اختتاف )آدم ربایی(

تقلب

سوء استفاده از قدرت

سوء استفاده از آسیب پذیری شخص

دادن یا گرفتن پول یا مزایا

منظور

بهره کشی به شمول:

بهره کشی از فاحشگی دیگران 	

سایر انواع بهره کشی جنسی 	

کار یا خدمت اجباری  	

برده داری یا کارهایی شبیه به برده داری 	

بندگی 	

برداشتن اعضای بدن 	

عمل

استخدام

بردن

انتقال

پناه دادن

تحویل گرفتن شخص

+

+

=

برده داری
میثاق برده داری ملل متحد مصوب 1962 برده داری را چنین تعریف می کند که وضعیت یا شرایط یک شخص به طوری که همه یک یا همه قدرت های 

متصل به حق مالکیت در مورد وی اجرا شود. این شامل مالکیت به خاطر قرض یا قراردادی است که یک قربانی دارد. 

برده داری ممکن است در شرایطی باشد که یک شخص: 

شخص دیگری را می خرد یا می فروشد 	 

از یک شخص یا از کار او به طور عمده با روشی بدون محدودیت استفاده می کند	 

جا به جایی یک فرد را کنترول می کند، یا 	 

کار شخصی را بدون پرداخت معاش یا با معاش کم می گیرد.	 

بندگی
وقتی که یک فرد آزادی ندارد تا از کار دست بکشد یا محل کار خود را ترک کند و آزادی شخصی او هم به طور عمده محدود شده باشد.

فریب کاری در استخدام برای کار یا خدمات
اگر فردی در مورد نوع کار ی که خواهد کرد، مدت اقامت، شرایط زندگی یا کار یا میزان معاش و عایدات فریب داده شود.

گروکشی با قرض
وقتی که یک فرد کار می کند تا قرض واقعی یا مجازی خیلی سنگین را بپردازد و طوری است که هرگز نمی تواند با پرداخت کامل از آن خالصی یابد. 

اغلب این فرد بر مدت زمان کار کردن یا نوع کاری که باید بکند تا قرض خود را پس بدهد، هیچ کنترولی ندارد.

کار اجباری 
سازمان بین المللی کار )ILO( در میثاق کار مصوب 1930 )شماره 29( خود کار اجباری را همه کارها و خدماتی تعریف کرده که از یک شخص با تهدید 

به جریمه ای خواسته شود که آن شخص به میل خود رضایت نداشته باشد.

این تعریف شامل سه عنصر می باشد: 

کار یا خدمت که اشاره آن به همه انواع کارهایی است که در یک فعالیت، صنعت یا بخش به شمول اقتصاد غیر رسمی وجود دارند.  .1

تهدید به مجازات اشاره به گستره وسیعی از جریمه ها دارد که برای مجبور ساختن شخصی به کار کردن مورد استفاده قرار می گیرد.  .2

خالف میل بودن اشاره به رضایت آزادانه و آگاهانه کارگر برای گرفتن کار و آزادی او برای ترک کار در هر زمان که بخواهد.  .3

 قاچاق بری اشخاص
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محافظت از کارگر

استخدام با رعایت انصاف و اخالق
استخدام اخالقی جریان استخدامی است که کارگر را منصفانه، شفاف و بر اساس ضوابط به کار منصوب می نماید. اصول عمومی و مقررات استخدام 

منصفانه سازمان بین المللی کار )ILO( ترویج می نماید که استخدام بایستی باید از طریقی انجام شود که حقوق بشر شناخته شده در جهان را احترام گذاشته، 
حفظ و بر آن اساس باشد. 

اصول مهاجرت با آبرومندی از مؤسسه ی حقوق بشر و کسب و کار داکا مجموعه ای از اصول مبتنی بر حقوق است تا احترام به حقوق کارگران مهاجر را 
از هنگام استخدام و در طول انجام وظیفه پس از استخدام ارتقاء بخشد. 

در ذیل 10 اصل داکا آمده است:

دسترسی به جبران فراهم است

آزادی برای تغییر شغل مورد احترام است، بازگشت امن تضمین شده است

9

10

همه قراردادهای کارگران مهاجر روشن و شفاف می باشند 2

راهکارها )پالیسی ها( و شیوه کار کردن همگانی است 3

هیچ پاسپورت یا اسناد هویت از کارگر مهاجر نگهداری نمی شود 4

معاش به طور منظم، مستقیم و به موقع پرداخت می شود 5

حق کارگران برای انتخاب نماینده مورد احترام است 6

شرایط کاری امن و مناسب است 7

شرایط زندگی امن و مناسب است 8

از کارگران مهاجر هیچگونه فیس گرفته نمی شود 1

اصل محوری A رعایت مساوات و نبود تبعیض 

اصل محوری B همه کارگران تحت محافظت قانون استخدام هستند

کسب و کار و حقوق بشر

کوشش الزم
اصطالح "کوشش الزم" به مسئولیت دائم برای انجام فرایند هایی گفته می شود که نقض حقوق بشر را شناسایی، پیشگیری، کاهش و زیر نظر قرار دهند. 

این فرآیندها باید شامل ارزیابی واقعی و بالقوه اثرات نقض حقوق بشر، یکپارچه کردن و اقدام نسبت به یافته، ردیابی واکنش ها، و مبادله معلومات در باره 
چگونگی مقابله با این اثرات باشد.

توصیه UNGPs این است که کشورها باید در جایی که مناسب است، قدم های اضافی بردارند تا کوشش الزم در مورد حفظ حقوق بشر توسط دولت ها و 
کسب و کارهای دریافت کننده حمایت و کار دولتی انجام شود. این نوع اقدامات کمک می کند که نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی که صاحب یا کنترل 

کننده آنان دولت است، یا از نهاد های دولتی حمایت و خدمات عمده ای دریافت می نمایند، در برابر تجاوز به حقوق بشر محافظت به عمل آورند.

ساختار شکایت 
ساختارهای شکایت و جبران، مفاهیم کلیدی در UNGPs است و بخش های مهمی از واکنش مؤثر نسبت به مبارزه با بهره کشی جنایی در زنجیر ه عرضه 
می باشند. ساختار شکایت اشاره به جریانات رسمی، قانونی یا جز آن دارد که افراد، کارگران یا جوامعی که تحت تأثیر منفی برخی از فعالیت ها و کارهای 

اجرایی کسب و کارها هستند، می توانند آن ها را مورد استفاده قرار دهند. 

UNGPs این شرط را گذاشته است که اگر یک سازمان شناسایی کرده است که موجب یک عارضه سوء به خاطر نقض حقوق بشر شده یا در آن سهم داشته 
است، باید جبران ضربه وارده را فراهم کند یا در انجام این کار همکاری نماید. جبران ممکن است به چند شکل باشد، از جمله برداشتن قدم هایی برا ی 

اطمینان از اینکه این آسیب نتواند تکرار شود، رسماً معذرت خواهی نموده، تاوان بدهد یا برخی از فعالیت ها را متوقف نماید.

اصل "کارفرما پرداخت می کند"
اصل "کارفرما پرداخت می کند" می گوید که هیچ کارگری نباید برای شغلی پول پرداخت کند؛ مصارف استخدام را نباید کارگر بلکه کارفرما پرداخت کند. 
مصارف و فیس های مربوط به استخدام، مسافرت و انجام کارهای اداری کارگران مهاجر برای انتقال از جامعه ی خانگی تا محیط کار و همچنین مصارف 

مربوط به بازگشت کارگر هنگامی که این جا به جایی همیشگی نبوده باشد، باید توسط کارفرما پوشش داده شود. 

پذیرفتن اصل "کارفرما پرداخت می کند"در راستای UNGPs است و معرف یک قدم مهم در نیل به هدف شماره 8.7 انکشاف پایدار ملل متحد در مورد کار 
مناسب برای همگان است. این رویکرد کارگران مهاجر را مورد محافظت قرار داده و مخالف ریسک کار اجباری در زنجیره های عرضه جهانی است. 

23 خالصه ای از مثال های شیوه ی خوب انجام کار در پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه22 جریان بالی 



دولت ها می توانند با گستره ای از راه ها، پاسخ ها نسبت به بهره کشی در زنجیره های 
عرضه را تقویت نمایند. این ها عبارتند از: 

رهبری با نشان دادن نمونه و تشویق بهترین اجرا از راه استخدام دولتی خود  •

استفاده از قدرت نفوذ بازار دولتی منحیث استخدام کننده اصلی برای ایجاد تغییر مثبت  •

تقویت چوکات حقوقی و پالیسی، و  •

انکشاف ابتکار های ارتقاء دهنده آگاهی و توانمند سازی   •

رهبری با نشان دادن نمونه و تشویق بهترین اجرادولت ها چه کار می توانند بکنند؟
دولت ها در وضعیت بی همتایی هستند تا استاندارد روشنی برای کار خوب را با نمونه بودن در پیکار با احتمال خطر بهره کشی در استخدام خودشان ارائه 

نمایند. در سطح جهانی، دولت ها تعهدات فزاینده ای با انجام این نوع اقدامات پیشدستانه نشان می دهند. یک رویکرد قوی و جامع دولت برای مبارزه با 
بهره کشی در زنجیر ه های عرضه می تواند به عنوان نمونه خوب اجرایی بودن برای کسب و کارها و جامعه مدنی باشد. به عنوان خریدار عمده اجناس و 
خدمات، دولت ها ترغیب می شوند تا به قاچاق بری و بهره کشی در زنجیره های عرضه در خرید ها و سرمایه گذاری های خود توجه نمایند. دولت ها می 

توانند قدم هایی را در راه شناسایی زمینه هایی در مسیر زنجیره های عرضه خود بردارند که ممکن است احتمال خطر قاچاق بری و بهره کشی زیادی داشته 
باشند. شناسایی مؤثر این زمینه های پر ریسک می تواند به دولت ها اجازه دهد تا در ارزیابی و چاره جویی این احتمال خطر ها اقدمات هدفمندی انجام دهند.

نیوزیلند: راهنمای انجام کار اخالقی و پایدار

دولت نیوزیلند مجموعه ای از منابع را انکشاف داده تا بر روی کسب و کارها و دولت تأثیر نموده و با استفاده از شیوه انجام کار اخالقی و پایدار، 
رفتار منصفانه با کارگران را به اجرا در آورد. این منابع بر روی استاندارد های استخدامی و حقوق کارگر و حقوق بشر تمرکز دارند. این منابع که 
کارفرمایان، خرید کنندگان، صاحبان برند )فرانشیزها( و استخدام کنندگان را هدف گرفته و تمرکز آن ها بر استاندارد های استخدامی و ریسک های 

حقوق بشر است. این منابع همچنین مربوط به اجرایی کردن یک نتیجه وسیعتر در مقررات خرید نیوزیلند است که عنوان آن "بهبود شرایط کاری 
برای کارگران نیوزیلندی" است. این منابع در بهبود شرایط برای کارگران در صنایع پر ریسک، میزان انتظار از کسب و کارها را باال می برد.

منابع عبارتند از:

چک لیست استاندارد های استخدامی

چک لیست قابل تصحیح است و کارفرمایان می 
توانند از آن پیروی نمایند تا با آن میزان رعایت 

قانون را ارزیابی نمایند.

راهنمای استانداردهای استخدامی

راهنمایی که همراه فهرست بررسی ها )چک 
لیست( می باشد به انضمام تشریح مقررات 

مربوط به استاندارد های استخدامی.

اقدامات سودمند

اقدامات اولیه ای که خریداران باید انجام دهند 
تا ریسک های موجود در حقوق کارگران در 

زنجیر عرضه را شناسایی و به حد اقل برسانند.

جریان خرید

قدم هایی که باید در جریان خرید برداشته شوند 
تا به تضمین مراعات استانداردهای استخدامی در 

زنجیر عرضه کمک نماید.

قدم های سودمند 

عوامل ریسکی برای کمک به شناسایی زمینه 
های انجام عمل خالف قانون.

لیست کاهش دادن ریسک

پس از ارزیابی ریسک، کاهش دادن آن را باید 
در نظر داشت. 

راهنمای صاحبان برند )صاحبان فرانشیز(

سامانی هایی برای کمک به صاحبان برند 
)فرانشیز( برای نظارت و مدیریت در مراعات 
ریسک های استخدامی در طول عمر یک قرار 

داد فرانشیز. 

مالحظات راستخدام کنندگان

کوشش الزم در پرسش هایی برای استخدام 
کنندگان و واسطه های استخدامی قبل از اینکه 
کارگران را در سازمان دیگر به کار بگمارند. 
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دولت نیوزیلند این منابع را انکشاف داد از طریق:

تحقیق در باره رهنمود محلی و بین المللی موجود.

دخالت دادن کسب و کارهای پر ریسک در باره آنچه جریان دارد و ریسک های بخش آنها.

یادگرفتن از ادارات دولتی و شیوه عمل آنها در جریان خرید شان.

مشورت با سازمان هایی که بهترین شیوه اجرایی را دارند.

بحث هایی با متخصصین در خرید، حقوق بشر و کارگر، و تضمین.

هدف

دولت نیوزیلند این منابع را با این قصد انکشاف دادکه:

به استفاده کنندگان کمک نماید در رفتار با کارگران، کارهای اجرایی را به طور اخالقی و پایدار انجام دهند	 

افزایش دادن آگاهی در موردافزایش تقاضایافراد ذینفع برای رفتار منصفانه با کارگران، و	 

ترسیم رویکردهایی که مؤسسات می توانند داشته باشند تا به خویش اطمینان بخشند که سازمان آن ها و زنجیره های عرضه با کار گران رفتار 	 
منصفانه ای داشته باشند.

از طریق اجرای مؤثر، این منابع اثر مثبتی بر روی صحت، ایمنی، قدرت تولیدی و رفاه کارگران در سراسر جهان خواهد داشت.

نگاه به آینده
ادارات دولتی نیوزیلند از این منابع که اخیراً تدوین شده برای خرید خدمات نظافت استفاده کرده اند. دولت در حال یاد گرفتن کاربرد عملی رهنمود از 

طریق استفاده از منابع و دخالت دادن صنعت و ادارات دولتی می باشد. این منابع به عنوان نقطه شروع سودمندی برای سازمان ها کار می کند تا برای 
چاره جویی در باره بهره کشی از کارگر در سازمان خود و در زنجیره عرضه خودشان اقدام و احساس مسئولت نمایند. برای دستیابی به منابع لطفاً از 

.https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-work-practices/ :ویبسایت زیر دیدن کنید

وزارت کسب و کارها، نو آوری و استخدام حمایت خود را از رهبران بخش ها و ادارات دولتی ادامه می دهد تا این منابع به مورد اجرا گذاشته 
شوند و در حال تدوین راهنمایی های برای صاحبان امتیاز کسب، دالل های کار و استخدام کنندگان، مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

رهنمود: همکاری در رویکرد

 دولت ها می توانند از قدرت نفوذ مهارت سایر سازمان ها برای محافظت از کارگران در برابر بهره کشی 	 
و واکنش نسبت به موارد بهره کشی استفاده نمایند.

دولت ها می توانند با سازمان های بین المللی متخصص، سازمان های غیر دولتی معتبر، دانشگاهیان و مقامات 	 
خط مقدم مشورت نمایند تا واکنش جامع و مستدلی به بهره کشی ه در زنجیرهای عرضه داشته باشند.

27 خالصه ای از مثال های شیوه ی خوب انجام کار در پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه26 جریان بالی 

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


قدرت نفوذ دولت
دولت ها قدرت نفوذ مهمی را برای استفاده در فعالیت های خرید خود دارند که می توانند موجب تغییرات مثبتی در تأمین کنندگان شوند و اطمینان یابند 

 کارگران در زنجیره های عرضه جهانی دسترسی به کار مناسب داشته و از بهره کشی رهایی پیدا کنند. به خاطر اندازه و دامنه خرید بخش دولتی، دولت 
ها در وضعیت بی همتایی هستند و می توانند موجب اقدامات اجرایی خوب در همه سطوح دولتی، کسب و کارها و در جامعه وسیعتر شوند. 

همکاری
RST با همکاری نزدیک با ادارات دولتی ایاالت متحده و سازمان های غیر دولتی شریک آنان تدوین شد. دولت ایاالت متحده به طور عمده با 

 Aspen تولید در جهان آزاد( و( Made in a Free World عالوه بر کار با ،)Verite( سازمان غیر انتفاعی مدیریت زنجیره عرضه، ورایت
Institute )مؤسسه اَسپن( همکاری نمود. در تدوین RST، دولت ایاالت متحده و ورایت )Verite( از قربانیان قاچاق بری انسان نظرخواهی نمود. 

دولت ایاالت متحده کوشش های سازمان های غیر دولتی را تمویل نموده و از نزدیک با ورایت )Verite( کار کرد تا برای سایر شرکت ها، 
پیمانکاران فدرال، خرید کنندگان فدرال، افراد پیمانکار مسلکی، جانبداران، سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و افراد دیگری که به دنبال چاره جویی 

در باره قاچاق بری انسان در زنجیرهای عرضه بودند، RST را تألیف نماید.

نگاه به آینده
RST به طور مستمر در حال تکامل و گسترش است تا در برگیرنده صنایعی مربوط به زنجیره های عرضه دولت و بخش خصوصی گردد. یک 
مجموعه سامان های نو که طوری طراحی شده اند تا با آنچه بخش امنیتی خصوصی و متنوع ضرورت دارند، را تأمین نماید در حال حاضر در 
دست تدوین است. دولت ایاالت متحده به دنبال ایجاد یک آموزش اینترنتی )وبینار( است تا به بازار یابی و توزیع این سامان های تازه اقدام نماید.

نشان داده شده که RST یک منبع با ارزش است. تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام به دست آمده نشان می دهد که استفاده از این سامان ها در حال 
رشد مداوم است، از جمله کسانی از کشورهای مختلف جهان که استفاده کنندگان نو و مجدد از آن هستند. برای آنکه سکوی آنالین انعکاس دهنده 

دقیق اعداد و ارقام باشند و همیشه به روز باشند، وزارت کشور ایاالت متحده به منابع مالی مداوم و سهم گرفتن متخصصین در مضامین مربوطه 
 https://www.responsiblesourcingtool.org/ :لطفاً به این ویبسایت مراجعه کنید RST ضرورت دارد. برای دستیابی به

ایاالت متحده امریکا: سامان تأمین مسئوالنه

 سامان تأمین مسئوالنه ایاالت متحده امریکا )RST( یک سکوی آنالین است که شامل منابعی برای کمک به پیمانکاران فدرال، مأموران خرید 
و کسب کارها می باشد تا ریسک های )احتمال خطر( قاچاق بری انسان در زنجیره عرضه را شناسایی، پیشگیری و چاره جویی نمایند. اداره قاچاق 
بری اشخاص ایاالت متحده تشخیص می دهد که شرکت های بخش خصوصی و سایر طرف های صاحب سهم به دنبال کمک به شناسایی، پیشگیری، 
و چاره جویی قاچاق بری انسان در زنجیره عرضه جهانی خود هستند. هدف از ایجاد RST آن بود که اطمینان یابند منبعی ایجاد شود که بتواند مفید 

بوده و معلوماتی برای بخش خرید دولتی و خصوصی هر دو فراهم نماید.

خصوصیات کلیدی سامان تأمین مسئوالنه
RST شامل امتحان عمیق 11 بخش کلیدی و 43 جنس با خطر احتمالی قاچاق بری انسان می باشند و همچنین شامل 10 سامان مدیریت جامع 

ریسک )احتمال خطر( و همچنین سامان های طراحی شده برای خوراک های بحری و بخش خوراک و نوشیدنی ها است. از تاریخ معرفی در سال 
2016، این سکو هر سال تجدید شده استکه شامل اضافه شدن سامان های نو و مخصوص به بخش است.

RST معلومات را از منبع تمرکز یافته به طور آسان و رایگان در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. از طریق تشویق به استفاده از این سکوها، 
دولت ایاالت متحده کوشش می نماید ایجاد پالیسی های قوی، بهتر ساختن غربالگری و ارزیابی و ارتقاء مدیریت انطباق با مقررات در درون زنجیره 

های عرضه جهانی را مورد حمایت قرار دهد. 

سامان های زیر به صورت آنالین از طریق RST در دسترس می باشد:

نمونه قرارداد فروشنده.نمونه قانون )کود( رفتاری.

سامان برگزاری مصاحبه با کارگر 
مهاجر.

نمونه ارزیابی خویش برای تأمین 
کنندگان و پیمان کاران فرعی.

سامان غربالگری و ارزیابی استخدام 
کنندگان کارگر. 

نمونه پالن انطباق با مقررات برای 
مقررات خرید دولت فدرال ایاالت 
متحده: پیکار قاچاق بری اشخاص.

رهنمود: فکر کنید که کجا می توانید به توانمند سازی کمک کنید

دولت ها می توانند قدم هایی بردارند تا روابط حمایتی، شفاف و همکارانه با تأمین کنندگان اجناس و خدمات 	 
دولتی به شمول تشویق عرضه کنندگان به شفافیت در باره ریسک های بهره کشی برقرار نمایند.

انتظارات را به طور واضح به عرضه کنندگان بگویند، از جمله با اطمینان یافتن از اینکه بهره کشی به طور 	 
اختصاصی در قرارداد ها و سایر ساختار های پیش از تعیین صالحیت مربوطه چاره جویی می شود.

یک تدبیر دخالت دادن عرضه کننده انکشاف دهند تا به هدف گیری واکنش دولت با تمرکز بر عرضه کنندگان 	 
دارای ریسک باالتر کمک نماید.
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تقویت چوکات حقوقی و پالیسی
دولت همچنین می تواند از طریق ابتکارات حقوقی موجب تغییرات معنی دار شود. یک چوکات حقوقی قوی پایه ای برای واکنش مؤثر و قوی نسبت به بهره 

کشی در زنجیره عرضه می باشد. اقدامات کلیدی که دولت ها می توانند برای تقویت چوکات های قانونی به کار برند، به این شرح می باشند:

حفظ یک چوکات قوی عدالت کیفری و رژیم جریمه ها که با قاچاق بری اشخاص و بهره کشی مبارزه نماید.	 

اطمینان از اینکه چوکات حقوقی و پالیسی بتواند از قربانیان یا کسانی که نسبت به قاچاق بری و بهره کشی آسیب پذیر هستند، محافظت و حمایت نماید.	 

توجه به اینکه مقررات نو، مانند شفافیت زنجیره عرضه یا کوشش الزم قوانین حقوق بشر که پاسخگویی و شفافیت کسب و کارها را افزایش می دهد.	 

پوشش گسترده

این قانون در بیش از 3000 نهاد تجارتی 
و خیریه اجرا می شود. این شامل نهادهای 

استرالیایی و خارجی هر دو می باشد.

تأیید مدیران ارشد

بیانیه ها باید توسط مجموعه اداره کننده 
اصلی یک شرکت تأیید شده، و توسط 

نمایندگان دارای مسئولیت امضاء شوند.

راهنمایی و حمایت

واحد برده داری مدرن با دخالت کسب کار 
ها )واحد( در نیروی سرحدی استرالیا تأسیس 

شد تا حمایت و مشوره در اختیار نهادهای 
گزارش دهنده قرار دهد.

پاسخگو بودن به مردم

وزیر مربوطه می تواند نهادهایی را که 
قانون را رعایت نکنند را بصورت عمومی 

معرفی نماید.

ارتقاء دادن آگاهی ها
از جنوری 2019، این واحد در 150 رویداد آگاهی رسانی در سرتاسر استرالیا و آنسوی بحر ها اشتراک داشته است. در جون 2019، دولت 

استرالیا میزبان یک کنفرانس ملی در باره برده داری مدرن بود که در آن 400 نماینده از 18 کشور حضور داشتند. این کنفرانس متخصصانی را 
گرد هم آورد تا در باره الزامات گزارش دهی این قانون و اینکه چگونه دولت و کسب و کار می توانند با هم کار کنند تا برده داری مدرن را چاره 

جویی نمایند، گفتگو نمایند. 

این واحد همکاری نزدیکی در سراسر دولت استرالیا دارد تا آگاهی در باره برده داری مدرن و توانمندی مأموران دولتی را برای چاره جویی 
 خطرهای بالقوه برده داری مدرن ارتقاء بخشد. در دیسمبر 2020، دولت استرالیا نخستین بیانیه کامنولث در باره برده داری مدرن را انتشار داد 

و در آن کوشش های خود را برای چاره جویی خطرهای برده داری مدرن در خریدهای دولتی تشریح نمود. 

نگاه به آینده
قانون سه سال را برای مرور کارآمدی آن پیش بینی کرده است. این کار تشخیص می دهد که کوشش جهانی برای پیکار با برده داری مدرن از 

طریق شفافیت در زنجیره های عرضه هنوز در مراحل اولیه است و اطمینان می بخشد که کارآمدی )تأثیر( قانون را می توان در پرتو اتفاقات آینده 
ارزیابی نمود. دولت استرالیا این بازنگری سه ساله را در سال 2022 آغاز خواهد نمود.

استرالیا: قانون برده داری نو مصوب 2018

دولت استرالیا در حال مبارزه با برده داری مدرن در زنجیره های عرضه جهانی از طریق قانون برده داری مدرن مصوب 2018 )کامنولت( 
)قانون( می باشد. این قانون از بیش از 3000 کسب و کار کالن که در بازار استرالیا به فعالیت مصروف هستند می خواهد که بیانیه ساالنه برده 

داری مدرن را منتشر نمایند و در آن جزئیات اقدامات خود را در ارزیابی و چاره جویی احتمال خطر برده داری مدرن ارائه نمایند. این قانون 
استاندارد های روشنی برای اقدام کسب و کارها در باره برده داری مدرن شرح داده و منظور از آن ایجاد دگرگونی با حساب پس دادن کسب و کارها 
در باره شیوه مدیریت کارهای اجرایی شان و زنجیره های عرضه است. برای نخستین بار در جهان، این قانون در مورد کامنولث استرالیا اجرا شده 

و از آنان می خواهد ساالنه بیانیه برده داری مدرن کامنولث منتشر شود که در آن همان معیارهایی که در بیانیه های مزبور برای کسب و کارها 
تشریح شده، به کار خواهد رفت. 

ایجاد این قانون
دولت استرالیا از طریق همکاری و جریان 10 ماهه مشورت گسترده با جامعه این قانون را ایجاد نمود. این مشورت ها شامل یک مقاله مفصل برای 
بحث، 99 پیشنهاد توسط طرف های صاحب سهم، و 16 مشورت در میز گرد با بیش از 170 کسب و کار و جامعه مدنی بود تا این قانون را توسط 

واحد برده داری مدرن با دخالت کسب کار ها )واحد( در نیروی سرحدی استرالیا به مورد اجرا بگذارد. این واحد همچنین با متخصصین کسب و 
کارها و جامعه مدنی برای تدوین مقررات برای گزارش نهادها در باره چگونگی رعایت مقررات قانونی کار کرده است.

ویژگی های کلیدی این قانون

آستانه گزارش دهی روشن

همه نهادهایی که در استرالیا به فعالیت 
مصروف هستند، و مجموع عایدات آنان بیش 

از 100 میلیون دالر استرالیا است، مجبور 
به رعایت این قانون هستند.

انتشارات مرکزی

بیانیه ها از طریق یک ثبت )راجستر( آنالین 
به دولت برای انتشار تسلیم می شوند.

معیار های گزارش اجباری

همه بیانیه ها باید همان معیار های گزارش 
اجباری را مورد توجه قرار دهند.

درخواست از دولت

دولت استرالیا همچنین ملزم است بیانیه های 
برده داری مدرن ساالنه را تهیه نماید.

رهنمود: تشویق آموزش و ارتقاء آگاهی

مأموران دولتی می توانند آگاهی در باره بهره کشی را در درون سازمان خود ارتقاء بخشیده و انجام کارهای 	 
مثبت، از جمله کوشش الزم را رواج دهند.

ترویج مطالب مورد استفاده در آموزش درون سازمانی و بیرون از سازمان برای افزایش معلومات کارکنان 	 
حائز اهمیت می باشد.
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تایلند: اصالح قانون ضد قاچاق بری

دفتر مدعی العموم تایلند مصروف اصالح قانون ضد قاچاق بری است تا کار اجباری به تنهایی بر طبق تبصره 1ماده 6 یک جرم جنایی تلقی شود. 
این اصالحیه به دنبال توانمند سازی قربانیان کار اجباری است تا بتوانند به شیوه ی سایر قربانیان قاچاق بری مورد حمایت حقوقی باشند. از طریق 
 متمم ها، تایلند می خواهد قربانیان را تشویق نماید تا با همکاری مقامات مجری قانون، سهمی در تعقیب قانونی مرتکبین داشته باشد. با اقدام عاجل 

و مؤثر برای چاره جویی در برابر خالف کاری، هدف تایلند پیشگیری از وضعیت های بهره کشی است تا تبدیل به رواج کار اجباری نشود.

هدف های از اصالح قانون
مفاد اصالحی به منظور استفاده به حیث یک سامان کمکی برای تحت تعقیب قانونی قرار دادن قاچاق بری و جرائم کار اجباری می باشد. این 

اصالحات اطمینان می بخشد که طبق مفاد قانونی نو، قربانیان کار اجباری باید به همان اندازه مورد محافظت باشند. تحت قانون اصالح شده نو، 
قربانیان کار اجباری درست به همان شیوه قربانیان قاچاق بری اشخاص حمایت حقوقی می شوند. این شامل جبران خسارت و معافیت از تعقیب 

قانونی برای جرایمی است که این قربانیان به طور مستقیم در رابطه با قربانی کار اجباری شدن مرتکب شده باشند. دولت تایلند کوشش می نماید 
اطمینان حاصل کند که کارگران قربانی بهره کشی، چه مهاجر قانونی باشند و چه غیر قانونی، باید به طور یکسان مورد محافظت بوده و طبق مفاد 

اصالحی قانون حمایت شوند.

چرا قانون باید اصالح شود؟

کار اجباری یک جرم جدی است که به واکنش عدالت جنایی قوی ضرورت دارد. اکنون در تایلند، قانونی برای کار اجباری که در نتیجه 
قاچاق بری انسان نباشد، وجود ندارد. همچنین با مقایسه با قاچاق بری برای بهره کشی جنسی، قاچاق بری برای بهره کشی از کارگر کمتر 

تشخیص و تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد. این چیزی است که دولت تایلند به دنبال چاره جویی از طریق اصالحیه های قانونی قانون ضد 
قاچاق بری است.

رهنمود: در مقررات، حمایت از قربانیان را درج کنید

دولت ها می توانند بررسی نمایند که چگونه محافظت از قربانیان و حمایت از آنها را در مقررات عالوه نمایند.	 

نگاه به آینده

توانمند سازی

 تدوین یک پالیسی روشن و توانمند سازی برای استخدام در بخش خصوصی و نهادهای استخدامی، 
و شناسایی این نهادها، نقش مهمی را در بازار کار ایفا می نمایند.

رهنمایی و حمایت

ایجاد رهنمای و آموزش روشن تا اصالحیه مزبور تکمیل شود. لست های شاخص ها برا ی کار اجباری 
نیز تدوین شده و توزیع می گردد تا به کارکنان خط مقدم در انجام ارزیابی هاو شناسایی قربانیان کار 

اجباری کمک شود و بتوانند آنان را به سازمان هایی ارجاع دهند تا به آنها کمک های هدفمند ارائه شود.

تالشی

ترویج کردن نقش مهم تالشی های کار به منظور شناسایی اعمال خالف قانون کار که با عمل کار 
اجباری پیوند دارند.

ارتقاء همکاری ها

ارتقاء همکاری ها بین مقامات دولتی و آمیختن اجرای قوانین کار و قوانین جنایی برای تحقیق در باره 
جرائم کار اجباری.

آموزش

پالیدن فرصت ها در کشورهای منشاء و مقصد برای تسهیل آموزش کارکنان خط مقدم در زمینه پیشگیری 
از کار اجباری و اجرای قانون. این آموزش توسط کارکنان بخش اجرایی قانون، تاشی کنندگان کار، 

اتحادیه های کارگری )سندیکاها(، و سازمان های جامعه مدنی انجام می شود.
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باال بردن آگاهی و توانمند سازی
پاسخ به ریسک بهره کشی در زنجیره های عرضه به یک رویکرد پیش-فعال ضرورت دارد. دولت ها می توانند آگاهی عمومی را نسبت به ریسک های 

قاچاق بری و بهره کشی و شاخص ها در کارمندان دولتی، بخش خصوصی و جامعه وسیعتر باال ببرند. دولت ها همچنین می توانند کسب و کار ها را مجهز 
نمایند تا بهتر از بهره کشی اطالع یابند، و از جمله آگاهی در باره مسیر بالقوه برای جبران و عالج کار را باال ببرند. دولت ها ترغیب می شوند تا با نهادهای 

بلندمرتبه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی متخصص همکاری نمایند.

فراهم ساختن محافظت و حمایت از کارگر
محافظت از کارگران در برابر بهره کشی برای هر دولت یک اولویت است. UNGPs روشن می سازد که سازمان هایی که شناسایی می کنند که آنها باعث 

تاثیرات منفی بر حقوق بشر شده یا در آن نقش داشته اند، باید برای جبران خسارت های وارده تاوان داده یا برای این جبران همکاری نمایند.

اندونزیا: راهنمایی تخنیکی و توانمند سازی دولت محلی 

دولت اندونزیا نقش دولت منطقه ای را در پیشگیری از قاچاق بری اشخاص با فراهم کردن راهنمایی تخنیکی و ایجاد پروگرام های توانمند سازی 
دولت های محلی برای تشخیص بهتر و عکس العمل نسبت به موارد قاچاق بری انسان تقویت می نماید.

منظور
این ابتکار به منظور بهبود درک مقامات دولت )دولتمردان( در باره خطرات قاچاق بری اشخاص، و برای ارتقاء توانمندی آنان برای محافظت از 

قربانیان و خانواده های آنان در کشور می باشد. منظور این پروگرام، ادارات دولتی بخصوصی است که مسئولیت خدمات اجتماعی و خدمات کار را 
در والیت هاییی دارند که مهاجران از آنجا هستند. 

این پروگرام فرصتی برای دولت های محلی است تا درک جامعی از مالحظات کلیدی داشته باشند تا بهتر بتوانند شهروند های اندونزیایی را که 
قربانی قاچاق بری انسان در خارج هستند مورد پشتیبانی قرار دهد. این به شمول معلومات دادن در باره محافظت هایی است که در هیئت های 

نمایندگی اندونزیا در سایر کشور ها و همچنین به حیث جریان هماهنگی در میان ادارات دولتی در سطح ملی و منطقه ای موجود می باشد. 

آموزش دادن بهتر نهادهای مجری قانون در باره ریسک های )احتمال خطرهای( شاخص های نمایانگر قاچاق بری اشخاص به محافظت بهتر 
قربانیان رهنمون خواهد شد. با این توانمند سازی هدفمند، دولت اندونزیا امید دارد که از طریق توانبخشی، بازگرداندن به میهن، و کوشش های 

پیشگیری مشترک به شمول کشورهای مربوطه، از قربانیان حمایت به عمل آورد.

درس های گرفته شده
دولت اندونزیا تأیید می نماید که برخی از مناطق کشور، در پاسخگویی به موارد قاچاق بری اشخاص به علت محدودیت منابع مالی و کارمندانی که 

به مدیریت موارد قاچاق بری اشخاص اختصاص دارند، به تکلیف هستند. 

برای غلبه بر این مشکالت، وزارت امور خارجه اندونزیا نیروی کار ملی را ترغیب می نماید تا سامان های بهبود بخشیدن به توانایی های دولت 
های منطقه ای، و بخصوص در رابطه با قاچاق بری انسان و بودجه را شناسایی نمایند. همزمان با آن، وزارت امور خارجه از همکاری بین المللی 

برای کمک به دولت های منطقه ای در حل این مسأله استفاده بهینه خواهد نمود.

نگاه به آینده
در طراحی پروگرام توانمند سازی برای مقامات دولت های منطقه، اندونزیا نمونه های استانداردی را برای راهنمایی فعالیت ها طراحی می نماید. 
این نمونه ها مکمل راهنما های موجود می باشند. دولت اندونزیا همچنین به دنبال انکشاف همکاری های بیشتری با سایر ادارات در سرتاسر دولت 

می باشد تا راهنمای تخنیکی به اجرا گذاشته شود.

ویتنام: قانون )کود( رفتاری برای نهاد های استخدام کننده کارگران

ویتنام یک قانون )کود( رفتاری برای نهادهای استخدامی ویتنام را که کارگر برای استخدام به خارج می فرستند، تدوین کرده است. این قانون )کود( 
رفتاری با شناخت اینکه ریسک های کارگر اجباری و قاچاق بری انسان ناشی از کارهای استخدامی است، برای نخستین مرتبه در سال 2010 

 تدوین شد. این مقررات اصول اساسی را ایجاد می نماید که ادارات استخدامی ویتنامی باید رعایت نمایند. این قانون )کود( رفتاری در سال 2018 
با همکاری با سازمان بین المللی کار )ILO( و اداره بین المللی مهاجرت )IOM( و زنان ملل متحد مورد بازنگری واقع شد.

منظور
عوامل متعددی وجود داشت که به تدوین این ابتکار رهنمون شد، به شمول:

ریسک های کار اجباری و قاچاق بری انسان در اقدامات استخدامی	 

فقدان اصول اجرائی جامع برای راهنمایی کارهای استخدامی، رواج پاسخگویی و محافظت با شیوه بموقع از کارگران مهاجر	 

تعهد ویتنام نسبت به میثاق های مربوطه بین المللی	 

نابرابری جنسیتی و کمی توانمندی زنان، و	 

ضرورت به بهبود کارآمدی ادارات استخدام.	 

در حالی که قانون )کود( رفتاری بطور اختیاری به کار می روند، معرف سند مهمی برای شرکت ها در حمایت از ارتقاء مراعات قانون، مدیریت 
بهتر کسب و کار، و پیشگیری از کار اجباری و قاچاق بری اشخاص می باشد. قانون رفتاری بازنگری شده شامل سامان نظارتی است که به منظور 
افزایش شفافیت در درجه بندی نهادهای استخدامی و چاره جویی مشکالت است که اغلب کارگران مهاجر، و بخصوص کارگران داخلی با آنها مواجه 

می باشند.

اثر این ابتکار
در نتیجه استفاده از قانون )کود( رفتاری توسط نهادهای استخدامی، آگاهی عمومی و معلومات در مورد موضوعاتی که کارگران مهاجر با آن مواجه 
هستند،هم در کارکنان ادارات استخدام کننده و هم در کارگران مهاجر بهبود یافته است. طبق این ابتکار، آموزش قبل از عزیمت در اختیار کارگرانی 
که به خارج می روند گذاشته شده و معلوماتی در باره قرارداد ها و حقوق کارگران برای شان تشریح می شوند. از هنگام تدوین آن در سال 2010 
تاکنون، پذیرفتن قانون رفتاری هم به طور معنی داری افزایش یافته است. در سال 2013، تعداد 20 نهاد استخدامی نام نویسی کردند که این قانون 

)کود( رفتاری را به کار می برند، در حالی که این رقم در سال 2018 به 104 نهاد استخدامی رسید.

نگاه به آینده
ویتنام در حال کار کردن بر روی تقویت نظارت و ارزشیابی کاربرد مقرراتی با ارزشیابی 125 نهاد استخدامی تا پایان سال 2020 است. ویتنام 

 همچنین آموزش را برای همه کارکنان نهادهای استخدامی ادامه داده و بر مقررات نو ملی و میثاق های سازمان بین المللی کار )ILO( تمرکز 
و پذیرش در سطح وسیعتر این قانون )کود( رفتاری را ترغیب می نماید.
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رهنمود: جامعه محلی را دخالت دهید

دولت می تواند آگاهی را باال برده و جامعه را توانمند سازد تا بهتر شاخص های قاچاق بری و بهره کشی را 	 
شناسایی نمایند.

دولت می تواند اعضاء جامعه محلی و گروپ ها را از طریق شبکه های رسمی و غیر رسمی دخالت دهد تا 	 
بهتر دولت ها را مجهز نماید تا معلومات را گردآوری نموده و از کارگران حمایت نماید.

سیریالنکا: پیشگیری از قربانی گرفتن قاچاق بری سیریالنکایی ها در خارج از کشور

دولت سیریالنکا که سابقاً سیالن نام داشت، تشخیص می دهد که قاچاق بری اشخاص یکی از سودآور ترین جنایت ها در جهان است. دولت سیریالنکا 
فهمیده که بسیاری از سیریالنکایی ها برای تحصیالت عالی و فرصت های کار پاره-وقت در خارج از کشور درخواست می دهند. بسیاری قربانی کار 

اجباری در فابریکه ها یا شرکت های خارجی بخصوص در اروپای شرقی شده اند. تعداد فزاینده ای از اتحادیه های جنایتکار از رسانه های اجتماعی برای 
آگهی کردن و هدف گیری سیریالنکایی ها استفاده می کنند و آن ها را برای کار استخدام می کنند. این اتحادیه ها اغلب بین 200000 – 1500000 

 روپیه سیریالنکایی برای استخدام از هر نفر به حیث فیس می گیرند. بسیاری از کسانی که به دام آنها گرفتار می شوند به شیوه قاچاق به خارج منتقل شده 
و با زور با معاش اندک یا بدون معاش، مجبور به کار می شوند.

پیشگیری از بهره کشی از کارگر و قاچاق بری
اداره تحقیقات جنایی سیریالنکا ابتکار جدیدی به خرج داده تا از به دام افتادن سیریالنکایی ها در قاچاق بری انسان به خارج از کشور جلوگیری 
نماید. بر طبق این ابتکار نو، دفتر استخدام خارجی سیریالنکا )SLBFE( و نمایندگی های مسافرتی با هم کار می کنند تا در کار قاچاق بر های 

انسان و بهره کشی از کارگر در کشورهای خارجی اختالل ایجاد کرده یا از آن مانع شوند. 

طبق این ابتکار، SLBFE و نمایندگی های مسافرتی با هم کار می کنند تا سفارش های شغلی از کشورهای خارجی را ثبت نموده و اطمینان حاصل 
کنند که قراردادهای استخدامی توسط کارگر و نماینده مسافرتی هر دو امضا شوند. اگر شخصی استخدام شود، بدون اینکه در SLBFE نام نویسی 

شده باشد، نماینده مسافرتی مربوطه بر طبق قوانین کیفری به خاطر عمل خالف قانون دفتر خارجی سیریالنکا مجازات خواهد شد. هدف این ابتکار، 
قانونمند کردن مهاجرت کارگر، پیشگیری از کار اجباری یا ارزان در زنجیره های عرضه، و ایجاد اختالل در بهره کشی از سیریالنکایی هایی می 

باشد که در خارج از کشور کار می کنند.

چالش ها
 دولت سیریالنکا یک تعداد از مشکالت را در راه پیشگیری و اختالل کار خالف شناسایی نموده است. 

جدول زیر برخی از این چالش ها را تشریح می نماید:

استخدام از طریق رسانه های اجتماعی

استخدام برای تأمین کارگر اغلب از طریق رسانه های اجتماعی تسهیل می شوند، و استخدام 
کننده ها عموماً در خارج از سیریالنکا می باشند. این امر کار پیشگیری و اختالل مقامات 

سیریالنکایی را مخصوصاً مشکل می سازد. 

ترس از مقامات اداره مهاجرت

 اغلب قربانیان قاچاق بری امتناع می کنند که مورد خود را به مقامات مسئول گزارش دهند، 
و علت آن ترسی است که به خاطر روش و وضعیت مهاجرتی خود از این مقامات دارند.

نداشتن اسناد

نقل و انتقاالت مالی اغلب بدون سند انجام می شوند، و کار مقامات دولتی را برای اثبات انجام 
چنین نقل و انتقاالتی دشوار می سازد.

نگاه به آینده
دولت سیریالنکا برای تعلیم عامه مردم و باال بردن آگاهی در باره شاخص های قاچاق بری انسان کوشش می کند تا مانع شود افراد بیشتری در دام 

وضعیت کار اجباری بیافتند. دولت نیز همچنین بر ارتقاء دانش و توانمندی بررسی کنندگان تمرکز دارد تا در برابر موارد قاچاق بری انسان و بهره 
کشی از کارگر واکنش نشان دهند.
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 دولت ها با کدام طرف می توانند 
شکایت نمایند؟

شراکت های جامع
همکاری کلید هر رویکرد جامع برای پیکار با بهره کشی است. در پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه، همه ما نقشی برای ایفا کردن داریم:

کسب و کارها می تواند حقوق بشر را مراعات کرده، آسیب وارده را جبران نموده و از قدرت نفوذ خود برای 
اثرگذاری و ایجاد تغییر مثبت استفاده نمایند. 

کارگران می توانند آگاهی و درک حقوق خود، به شمول الحاق یا تشکیل اتحادیه های کارگری را ارتقاء بخشند.

سازمان های جامعه مدنی می توانند اجرا های عالی را تبلیغ نمایند، آگاهی را بیشتر نموده و کسب و کار و دولت 
ها را در اشتراک مهارت و ارتقاء پاسخگویی ترویج نمایند.

سازمان های بین المللی و منطقه ای می توانند استاندارد هایی را معین نموده و اقدام هماهنگی را به پیش ببرند.

همکاری بین دولتی
دولت ها می توانند با هم کار کنند تا نسبت به قاچاق بری اشخاص و بهره کشی واکنش های منطقه ای قوی ایجاد نمایند. همکاری دولتی می تواند به یک 

رویکرد هماهنگ تر بین المللی برای پیکار با این جنایت ها رهنمون شود.

اصول راهنمایی اقدامات دولتی برای پیکار با قاچاق بری انسان در زنجیره های عرضه جهانی )این اصول(9 نمونه ای از همکاری دولتی است. این اصول 
در سال 2018 توسط دولت های استرالیا، نیوزیلند، ایاالت متحده، کانادا و پادشاهی متحده )انگلستان( تدوین شد و رهنمودی برای دولت ها در باره استفاده از 

قدرت نفوذ خود برای چاره جویی در بهره کشی در زنجیره های جهانی می باشد. این اصول چوکاتی فراهم می کند که از آن همه کشورها می توانند بر آن 
اساس، تدابیر خود را برای اقدام مؤثر در زنجیره عرضه به بخش دولتی و خصوصی تدوین نمایند. 

جدول زیر چهار اصل کلیدی را تشریح می نماید:

اصول راهنمایی اقدامات دولتی برای پیکار با قاچاق بری انسان در زنجیره های عرضه جهانی

دولت ها باید در کار استخدام خود، برای جلوگیری و چاره جویی قاچاق بری انسان قدم هایی را بردارند.اصل 1

دولت ها باید بخش خصوصی را تشویق نمایند تا از قاچاق بری انسان در زنجیره های عرضه جلوگیری و چاره جویی نماینداصل 2

دولت ها باید اقدامات و راهکارهای استخدامی مسئوالنه را به پیش ببرند.اصل 3

دولت ها باید برای هماهنگی با یکدیگر کوشش نمایند.اصل 4

.United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018  9
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امارات متحد عربی: تدبیر جهان ما، آینده ما 

تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما از امارات متحده عربی )UAE( ابتکاری برای واکنش نسبت به مواجه شدن با چالش های زنجیره های عرضه 
و از جمله قاچاق بری اشخاص است و طبق تدبیر جهان ما، آینده ما، امارات عربی متحده یک پالیسی برده داری مدرن و قاچاق بری انسان تدوین 

نموده و یک قانون رفتاری را برای شرکت چند ملیتی متعلق به کشور خود به نام "دوبی بندر )بارگیری کننده( جهان " پذیرفته است. همچنین امارات 
متحده عربی یک گروپ کاری بین وزارتی در مورد حقوق بشر را تشکیل داده است که هدف آن ایجاد چوکات حقوق بشر و راهکارها و جریان های 

کوشش الزم می باشد.

تدوین تدبیر راهبردی
دولت UAE متعهد به حمایت یک استاندارد باال یی در یگپارچگی در کسب و کار و اطمینان یافتن از رعایت قوانین محلی و چوکات جهانی می 

باشد. تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما طوری تنظیم شده که با قانون برده داری مدرن پادشاهی متحده )انگلستان( مصوب 2015 و همچنین قانون 
فدرال UAE شماره 51 مصوب 2006 در زمینه پیکار با قاچاق بری انسان مطابقت داشته باشد. در تدوین تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما، 

امارات متحده عربی با طرف های صاحب سهم مشورت نموده و عملیات با کوشش الزم را آغاز و عملیات اجرایی داخلی را مورد تجدید نظر قرار 
داد. امارات متحده عربی یک گروپ کاری ایجاد نمود که پیمانکاران طرف ثالث را شناسایی و استفاده از بندر های دوبی بندر های جهان توسط 

سایر طرف ها را به حیث مناطق با ریسک باالتر برای قاچاق بری بالقوه اشخاص معین نمود.

دوبی بندر گاه های جهان
امارات متحده عربی تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما را تدوین کرد چون دوبی بندرگاه جهان به عنوان رهبر جهان در مدیریت زنجیر هعرضه 
جهانی شناسایی شده است. دوبی بندرگاه جهانی بیش از پنجاه کسب و کار مربوطه را اداره می کند و 56000 نفر کارمند در چهل کشور دارد. 

شراکت های دولت و کسب و کارها
همکاری دولت با کسب و کارها برای واکنش ملی جامع نسبت به بهره کشی در زنجیره های عرضه الزامی است. از طریق شراکت با کسب و کارها، دولت 

ها می توانند به مهارت های مربوط به وظایف خود دسترسی پیدا کنند، شنوندگان بیشتری داشته باشند و از بخش خصوصی یاد بگیرند.

گردهمایی دولت و کسب و کار های جریان بالی – مطالعه موردی 

گردهمایی دولت و کسب و کارهای جریان بالی )GABF( دولت ها و رهبران ارشد کسب و کارها را گرد هم آورد تا برای جلوگیری و پیکار با 
قاچاق بری اشخاص، کار اجباری و سایر شکل های بهره کشی راه هایی را مورد توجه قرار دهند.

در آگست 2018، توصیه های قانون تأیید، اقدام و پیش بردن توسط GABF تصویب شد 

تأیید کسب و کارها و دولت را تشویق می نماید تا چالش های همراه با این جنایت های بین المللی را بفهمند. 	 

اقدام دولت ها را تشویق می نماید تا راهکارها و چوکات قانونی خود را تقویت نموده و کسب و کارها را ترغیب می کند تا اخالق را در 	 
اقدامات کسب و کار خویش به کار ببرند. 

پیشبرد شامل تدوین یک چوکات مدیریت برای حصول اطمینان از پایداری و کارآمدی GABF است.	 

این توصیه ها اقداماتی را شرح می دهند تا راهکارها و چوکات قانونی را تقویت و به مورد اجرا بگذارند و کوشش دراز- مدتی را به پیش ببرند تا 
شفافیت زنجیره عرضه بهبود یابد، استخدام و حفاظت و تاوان کارگر اخالقی شود. این اولین سند پالیسی عمده بود که برای تعامل با کار اجباری، 

قاچاق بری انسان و بهره کشی مربوطه مورد توافق بخش دولتی و خصوصی قرار گرفت. 

امارات متحده عربی تشخیص می دهد که دوبی بندرگاه جهان نقش عمده ای در بهبود وضع زندگی کارگران، تقویت جوامع آنان و بهبود محیط 
زیست، به علت اندازه و دسترسی جهانی و از جمله در چاره جویی برده داری، کار اجباری و قاچاق بری انسان در انجام کارها و در زنجیر ه های 

عرضه دارد.

خصوصیات کلیدی تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما:

استاندارد های شرکتی تعهد کارکنان را برای 
گزارش رویداد شناخته شده و مظنون به برده 

داری مدرن را شرح می دهد. 

پالیسی های استخدامی که استفاده از اطفال 
کارگر و ضبط اسناد شناسایی کارگران را منع 

کرده است.

خود ارزیابی عرضه کننده از لحاظ برده داری 
مدرن ب و یک قانون )کود( رفتاری فروشنده به 

حیث بخشی از جریان غربالگری فروشنده.

انجام حسابرسی داخلی و روی میزی در رعایت 
پالیسی که مورد نظارت مدیریت و مبادله 

معلومات با پیمانکاران است.

ایجاد یک خط تلفونی مستقیم برای خبر رسان 
های بیرونی محرمانه برای گزارش تخلف های 

حقوق بشر.

ایجاد یک گروپ کاری برای چاره جویی مسائل 
نو و آموزش آنالین برای افزایش آگاهی از برده 

داری مدرن.

نگاه به آینده
قدم بعدی در تدبیر راهبردی جهان ما، آینده ما شامل انجام تجزیه و تحلیل تحت یک ساختار نظارت و ارزیابی است که چنان طراحی شده تا شاخص 

های کارکرد کلیدی را در سراسر نهادی های دوبی بندرگاه جهان نظارت نماید. این کار اطمینان می بخشد که پالیسی ها و راهکار های مربوط به 
برده داری مدرن و قاچاق بری انسان با حد اکثر تأثیر به اجرا در آید.

رهنمود: ایجاد اشتراک در همکاری با طرف های صاحب سهم 

دولت ها تشویق می شوند تا همکاری با کسب و کار، گروپ های جامعه مدنی متخصص، گروپ های جوامع 	 
محلی، نهادهای دارای چندین سهم و نهادهای صنعتی )اتحادیه ها( را ایجاد نمایند تا درک احتمال خطر بهره 

کشی در زنجیره های عرضه را ارتقاء بخشند.

دولت ها می توانند از این همکاری ها به حیث قدرت نفوذ استفاده نموده، رویکرد آنها را در چاره جویی 	 
خطرهای احتمالی تقویت نمایند.

41 خالصه ای از مثال های شیوه ی خوب انجام کار در پیکار با بهره کشی در زنجیره های عرضه40 جریان بالی 



همکاری دولت با سازمان های بین المللی و چند جانبه 
سازمان های بین المللی منابع با ارزشی را ارائه می کنند که دولت ها می توانند از آن استفاده کرده رویکرد خود را نسبت به بهره کشی شکل دهند. شراکت با 
سازمان های بین المللی می تواند واکنش دولت را نسبت به نقض حقوق بشر، عالوه بر افزودن اعتبار و بررسی دقیق و الزم ارتقاء بخشد. در زیر برخی از 

مطالعات موردی آمده اند که مزایای همکاری دولت با سازمان های بین المللی را پر جلوه می سازد.

پروگرام IOM CREST – مطالعه موردی

مسئولیت سازمانی IOM در حذف برده داری و قاچاق بری )CREST( یک همکاری منطقه ای بین افراد فعال در زنجیره های عرضه کارگر 
می باشد تا حقوق بشر و کارگر را برای کارگران مهاجر در عملیات خود و در زنجیره های عرضه رعایت نمایند.

مسئولیت سازمانی در حذف برده داری و قاچاق بری )CREST( به دنبال ایجاد همکاری است تا دسترسی بیشتر به مسیرهای استخدام و 
خدمات برای کارگران بطور اخالقی صورت گرفته، مصارف وارده به کسانی که به دنبال کار می پالند را حذف نموده، و کارهای گسترده 

استخدامی متضمن شفافیت مفاد و شرایط و جبران خسارت کارگران باشد. 

از طریق IOM ،CREST با دولت، کسب و کار و صنعت در گستره ای از پروژه ها همکاری دارد، مانند:

پالیسی ها و مقررات 	 

مساعدت برای ایجاد یک رویکرد منسجم به کارگران مهاجر و استخدام اخالقی.	 

نقشه برداری از زنجیره عرضه کارگر 	 

ارزیابی و تحقیق در باره مسیرهای مهاجرتی برای بهبود قابلیت دید و سرپرستی در جریان استخدام کارگر.	 

توانمند سازی	 

برنامه های آموزشی برای برند ها، کارفرمایان و استخدام کنندگان برای چاره جویی خطرهای احتمالی نسبت به حقوق کاری و بشری.	 

استخدام اخالقی و کوشش الزم 	 

مجموعه ای از پروگرام ها و رویکردها برای شرکت ها، کارفرمایان و استخدام کنندگان برای کوشش الزم و استخدام اخالقی.	 

خدمات حمایتی مهاجران 	 

مطالبی برای آشنا سازی کارگران مهاجر و افزایش دستیابی و شفافیت و معلومات مربوط به همه مراحل مهاجرت.	 

ساختار های شکایت و جبران خسارت 	 

مقررات و سامان ها برای کارفرمایان و استخدام کنندگان برای فراهم کردن مسیرهای شکایت و جبران خسارت برای کارگران.	 

مثلث سازمان بین المللی کار در پروگرام ASEAN- مطالعه موردی

مثلث ILO در پروگرام ASEAN کمک های تخنیکی و حمایت به دول، نهادهای منطقه ای و جامعه مدنی ارائه می کند تا برای کارگران 
مهاجر مزایا را به حد اکثر و ریسک ها را به حد اقل برساند. 

مثلث در پروگرام ASEAN با وزیران کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی، انجمن های استخدام کنندگان، سازمان های جامعه مدنی در 
شش کشور ASEAN: کمبوجیا، جمهوری دموکراتیک خلق الئوس، مالزیا، میانمار )برمه(، تایلند و ویتنام انجام وظیفه نموده است. 

بین 2011 و 2019، مثلث در پروگرام ASEAN نتایج زیر را به دست آورده است:

 	ASEAN پذیرش 34 اسناد پالیسی و قانونی با کمک تخنیکی از مثلث در پروگرام

آموزش 36,476 نفر از کشورهای عضو ASEAN در زمینه موضوعات مربوط به مدیریت کارگران 	 

وفاداری به قانون رفتاری در باره استخدام منصفانه و اخالقی توسط 376 اداره استخدام در میانمار و ویتنام، و	 

حکم پرداخت تاوان به مبلغ 4,787,431 دالر امریکایی به کارگران مهاجر برای ادعاهای قانونی آنان.	 
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همکاری دولت با جامعه مدنی

الزم است که دولت ها با جامعه مدنی تعامل داشته باشند تا دولت ها در خط مقدم برخورد با مسائل تازه باشند و بهتر زندگی و تجربه قربانیان و کسانی را 
بفهمند که در معرض بهره کشی می باشند. سازمان های جامعه مدنی می توانند به دولت ها بینش ژرف تری نسبت به موضوعات ارائه نموده و راه هایی را 

به دولت ها پیشنهاد کنند تا بتواند واکنش آنها را تقویت نماید. 

تدوین پالن های اقدام ساالنه در سطح ملی.

تشکیل یک تیم نظارت و ارزیابی.

اجرای پروگرام های تعلیمی در باره مهاجرت ایمن.

برگزاری جلسات آموزشی )ورکشاپ ها(برای اشخاص مسئول در نهادهای خصوصی.

چالش های آینده
دولت میانمار تشخیص می دهد که تعدادی از چالش های عمده برای پیکار با قاچاق بری اشخاص باقی مانده اند. انکشاف اقتصادی-اجتماعی کم 

همچنان نیروی محرکه میزان باالی مهاجرت است. بخش عمده ای از این مهاجرت از مسیرهای غیر رسمی و پر خطر است که بطور واضح دیده 
نمی شوند. جنگ در درون کشور نیز آسیب پذیری برخی از گروپ های جمعیتی را نسبت به احتمال خطر قاچاق بری اشخاص افزایش داده است. 

این جنگ همچنین موفقیت بالقوه در یکپارچه سازی مجدد قربانیان قاچاق بری اشخاص به درون جامعه میانمار را محدود ساخته است. دولت میانمار 
می خواهد این چالش ها را در پالن اقدام ملی آینده خود چاره جویی نماید.

میانمار: پالن اقدام ملی برای پیکار با قاچاق بری اشخاص 21-2017

دولت میانمار یک پالن اقدام ملی مستقل تدوین کرده تا با قاچاق بری اشخاص مقابله نماید. ایجاد این منابع با توجه به این است که نمی توان به همان 
روش مورد استفاده بر علیه جرائم معمولی، با قاچاق بری اشخاص مقابله کرد.

بر اساس قانون ضد قاچاق بری اشخاص میانمار مصوب 2005، نهاد مرکزی برای سرکوب قاچاق بری اشخاص یک پالن ملی تکرار شونده پنج 
ساله تدوین کرد تا کوشش های وزارت های دولتی را برای پیکار با قاچاق بری اشخاص هماهنگ نماید. این موجب ایجاد پالن اقدام ملی پنجساله 

تکرار شونده برای پیکار با قاچاق بری اشخاص شد که شامل اقداماتی برای چاره جویی بهره کشی در زنجیره های عرضه می باشد. سومین پالن 
اقدام ملی پنج ساله )2017-21( )پالن( در حال حاضر به اجرا گذاشته شده است. یکی از اصول کلیدی پالن اولویت بندی حقوق قربانیان از طریق 

اطمینان یافتن به استفاده از یک رویکرد قربانی-محور است.

تدوین پالن اقدام ملی 21-2017
هنگام تدوین این پالن، سه گروپ کاری پالن های کار ساالنه را در بخش های مربوط به خود تدوین کردند تا آن ها را به اجرا در آورند. این کار 

با همکاری جامعه مدنی صورت گرفت. این پالن به میانمار کمک کرد تا تا شکل نو و روند قاچاق بری اشخاص را شناسایی نمایند و همکاری بین 
وزارت های دولتی و سایر اعضای جامعه را افزایش دهند. این پالن همچنین سهمی در ایجاد همکاری بیشتر با تحقیقات و تعقیب قانونی و تقویت 

واکنش عمومی نسبت به موارد قاچاق بری اشخاص شد.

قدم بعدی برای پالن اقدام ملی میانمار:

اصالح قوانین عمومی و محلی ضد قاچاق بری اشخاص.

ارائه کورس های آموزشی در باره قوانین، مقررات و دستورالعمل ها به سازمان های مربوطه.
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ضمیمه 1: خالصه ای از رهنمودها

در زیر خالصه ای از رهنمود های کلیدی برای چاره جویی بهره کشی در زنجیره های عرضه است که در این خالصه تحت پوشش قرار 
گرفته بود:

کار با بخش خصوصی برای ایجاد تفاهم

چاره جویی کارهایی که ممکن است بهره کشی )استثمار( را تسهیل نماید

توجه به اینکه چگونه می توانید از تخصص طرف ثالث استفاده کنید

 همکاری در رویکرد

 توجه به اینکه کجا می توانید به ایجاد توانمندی کمک کنید

تشویق به آموزش و باال بردن آگاهی

حمایت از قربانیان را در مقررات درج کنید

جامعه محلی را دخالت دهید

همکاری با طرف های صاحب سهم را ایجاد کنید

ضمیمه 2: واژگان

از خدمت شخص قربانی برای بازپرداخت قرض که آشکارا زیاده از حد گروکشی با قرض
است، استفاده می شود، یا جایی که طول و ماهیت خدمت محدود و تعریف 

شده نیست.

قربانی را در باره ماهیت بهره کشی کاری که برای آن استخدام می شود استخدام فریبکارانه برای خدمات تأمین کارگر
فریب می دهند و ممکن است قربانی خود را تسلیم قاچاق بری اشخاص یا 

بهره کشی نماید.

مسئولیت یک نهاد برای انجام اقداماتی که موجب شناسایی، پیشگیری، کوشش الزم
کاهش، و حساب خواستن در باره اینکه چگونه احتمال خطر های قاچاق 

بری انسان یا بهره کشی را چاره جویی کرده است.

جریان استخدام منصفانه، شفاف و طبق ضابطه، به طریقی که حقوق بشر را استخدام اخالقی
طبق شناخت بین المللی آنها محترم، محافظت و تأمین نماید.

به علت استفاده از فشار، تهدید یا فریب، قربانی یا آزاد نیست که کار خود را کار اجباری 
متوقف نماید یا آزاد نیست محل کار خود را ترک کند.

فشار، تهدید یا فریب برای ازدواج قربانی به کار می رود، یا وقتی که ازدواج اجباری
قربانی نمی فهمد ماهیت و اثر مراسم ازدواج چیست.

جریان های رسمی، حقوقی یا غیر حقوقی که افراد، یا کارگران یا جوامع که ساختار های شکایت
برخی از فعالیت های کسب و کار و اقدامات اجرایی بر روی آنان اثر بدی 

داشته است، می توانند از آنها استفاده کنند.

اقدام به رفتار غیر عادالنه با فردی یا نگهداری او در شرایط غیر منصفانه بهره کشی از کارگر
برای بهره برداری از کار و زحمت وی.

نهادهای استخدامی دولتی و ادارات استخدامی خصوصی که تأمین کننده تأمین کارگر
استخدام و منصوب به کار کردن هستند.

شخصی که به کشوری مسافرت کرده که تبعه آن کشور نیست، با این نظر کارگران مهاجر
که در آن کشور به کار استخدام شود.

کارهایی از قبیل کار اجباری، گروکشی با قرض، ازدواج اجباری، بندگی، برده داری مدرن/کارهای شبه برده داری
بهره کشی.
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اقدام و رسم نقل و انتقال غیر قانونی یک شخص از یک کشور به کشور قاچاق بری مردم
دیگر، معموالً با رضایت آن شخصی که انتقال می یابد.

آگهی کردن، پخش معلومات، انتخاب، انتقال یا منصوب کردن مردم به شغلی.استخدام

هر نوع پرداختی یا مصارفی در جریان استخدام به منظور استخدام یا انتصاب مصارف استخدامی
فرد در کاری امن، صرفنظر از روش، زمان، یا محل ارسال یا گردآوری.

وقتی که آزادی فردی بسیار محدود شود و او آزاد نباشد که دست از کار بندگی
بکشد یا محل کار خود را ترک کند.

جایی که یک قربانی مانند یک جنس به مالکیت در آید، مانند چیزی به برده داری
فروش برسد، و کار او به زور و به طریقی بدون محدودیت باشد.

توالی کامل جریاناتی که در تولید و توزیع جنس یا خدمت دخالت داشته باشند.زنجیره عرضه

جریان افزایش قابلیت دید و به اشتراک عمومی گذاردن معلومات در باره قدم ها، شفافیت زنجیره عرضه
جریانات و روش هایی که در تولید و توزیع یک جنس یا خدمتی دخالت دارند.

جایی که اطفال از طریق برده داری یا کارهایی مانند آن و از جمله استثمار بدترین شکل کار طفل
جنسی مورد بهره کشی قرار گرفته و از آنان برای انجام کارهای خطرناک 

که صحت، ایمنی یا اخالقیات آنان را به خطر می افکند، یا برای تولید یا 
فروش مواد مخدر استفاده می شود.

به منظور بهره کشی، استخدام، بردن، انتقال، پناه دادن یا دریافت یک قاچاق بری اشخاص/ قاچاق بری انسان
شخص با تهدید یا استفاده از زور یا سایر شکل های فشار، اختتاف، تقلب، 

فریب، سوء استفاده از قدرت، یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر شخص 
برای جلب رضایت او و اختیار آن شخص را به دست گرفتن.

تخلف از قانون که شامل برنامه ریزی، اجرا، یا اثر چه بالقوه و چه بالفعل جنایت فراملیتی
در بیش از یک کشور می شود.

محروم کردن یک کارگر از مزایای استخدامی که حق قانونی آن شخص دزدی معاش
است.

ضمیمه 3: منابع کلیدی

سازماننظر اجمالیمنابع

برده داری مدرن در کار یک شرکت و 
در زنجیره های عرضه: الزام شفافیت، 

الزام کوشش الزم و کوشش الزم در 
استخدام دولتی

سندی که توضیح می دهد که کشورهای پیشرو هم اکنون چه 
کارهایی انجام می دهند تا کسب و کارهای جهانی را تشویق نمایند 

تا اقدام بیشتری در ریشه کنی برده داری مدرن بردارند.

مرکز کسب و کار و منابع 
حقوق بشر 

پالیدن برای محافظت از کارگرانی که در تولید لباس، پاپوش، قانون رفتاری انجمن کار منصفانه
تولیدات زراعتی، و سایر اجناسی که مقبول مصرف کنندگان در 

سراسر جهان می باشد. بر مبنای استانداردهای سازمان بین المللی 
  .)ILO( کار

انجمن کار منصفانه

کارگر اجباری در زنجیره های عرضه: 
چاره جویی ریسک ها و محفوظ 

نگاهداشتن آزادی کارگر

خالصه ای که بر استانداردهای بین المللی، چوکات و بهترین 
راهکارها برای شناسایی و ریشه کنی کار اجباری در زنجیره 

های عرضه تمرکز دارند.

انجمن کار منصفانه

اصول کلیدی و رهنمود برای کارفرمایان و استخدام کنندگان در اصول داکا برای مهاجرت با حفظ آبرو
باره مهاجرت امن، از جمله گرفتن پول از کارگران مهاجر برای 

استخدام آنان و ضبط اسناد آنان.

مؤسسه حقوق بشر و کسب 
و کار

دارای گستره ای از سامان ها، رهنمود، و تحقیق در باره بانک منابع کمکی برای استخدام مسئوالنه
چگونگی تضمین از اینکه در جریان استخدام، مهاجرت کارگران 

با بهره کشی همراه نباشدو.

مؤسسه حقوق بشر و کسب 
و کار

مسئولیت شرکتی در حذف برده داری و 
)CREST( قاچاق بری

CREST نسبت به چالش هایی که کسب و کارها با آن مواجه 
هستند تا آسیب پذیری کارگران مهاجر را در کارهای خود و در 

زنجیرهای عرضه چاره جویی کنند، واکنش نشان می دهد. 

سازمان بین المللی برای 
مهاجرت

یک ابتکار جهانی که برای ترویج استخدام اخالقی کارگر در سیستم یکپارچگی در استخدام بین المللی
سطح بین المللی طراحی شده است.

سازمان بین المللی برای 
مهاجرت

برای ایجاد کنندگاه پالیسی و قانون گذارها رهنمودهای عملی برای مشوره های مونترئال برای استخدام
بهتر کردن مقرارت و کارهای غلط استخدام بین المللی و محافظت 

از کارگران مهاجر فراهم می نماید.

سازمان بین المللی برای 
مهاجرت
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سازماننظر اجمالیمنابع

اتحادیه 7.8 یک همکاری جهانی متعهد به نیل به هدف 7.8 از اتحادیه 7.8 سازمان بین المللی کار
SDGs 2030 می باشد. آنها گستره ای از راهنماهای پالیسی 

)راهکار( هستند که به منظور فراهم کردن معلومات در باره 
گستره ای از موضوعات، به شمول قاچاق بری اشخاص طراحی 

شده اند. 

سازمان بین المللی کار

اصول عمومی و دستورالعمل های 
اجرایی برای استخدام منصفانه و تعریف 

فیس استخدام و مصارف مربوطه

به منظور آگاه کردن در مورد کار فعلی و آینده ILO و سایر 
سازمان ها در باره ترویج و حصول اطمینان از استخدام منصفانه.

سازمان بین المللی کار

پیکار با کار اجباری: کتاب راهنمای 
کارفرمایان و کسب و کار ها

مطالب راهنما و سامان هایی برای کارفرمایان و کسب و کارها 
فراهم می کند تا توانمندی آنان را برای چاره جویی ریسک کار 

اجباری و قاچاق بری انسان را در حیطه کار خویش و در زنجیره 
های عرضه جهانی تقویت نماید. 

سازمان بین المللی کار

راهنمای تفسیری برای اصول راهنمای 
ملل متحد )UNGPs( در باره کسب و 

کار و حقوق بشر

 سوابقی اضافه بر UNGPs برای حمایت کامل از درک معنی 
و قصد آن ها را فراهم می نماید.

دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر

استاندارد شناخته شده جهانی برای پیشگیری و چاره جویی آسیب اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر
مربوط به حقوق بشر کسب و کارها. تأیید شورای حقوق بشر در 

جون 2011.

دفتر کمیساریای عالی 
حقوق بشر

کتابخانه سازمان همکاری های اقتصادی 
)OECD( و انکشاف

سازمان همکاری های اقتصادی و انکشاف )OECD( یک 
سازمان بین المللی است که پالیسی هایی را ایجاد می نماید که 
پرورش دهنده رفاه، برابری، همکاری و سعادت همگان است. 

سازمان همکاری های 
اقتصادی و انکشاف 

)OECD(

نمونه دستورالعمل ها در زمینه اقدامات 
دولت برای پیشگیری قاچاق بری 

به منظور بهره کشی از کارگر در 
زنجیرهعرضه

رهنمودهای الگو یک سامان عملی برای کمک به دولتها در 
اجرای اقدامات منسجمی برای جلوگیری از قاچاق افراد در 

زنجیره های عرضه را فراهم می کنند.

سازمان امنیت و همکاری 
در اروپا

طرح چاره جویی چالش های جهانی به شمول فقر، نابرابری، اهداف انکشاف پایدار ملل متحد
تغییر اقلیمی، فرو سایش زیست محیطی، صلح و عدالت.

ملل متحد

ویب پیج قاچاق بری اشخاص - 
UNHCR

معلومات از کمیسیاریای عالی ملل متحد برای پناهندگان 
)UNHCR( در باره ریسک های قاچاق بری انسان برای 

پناهندگان که شامل منابع مفیدی از UNHCR و سازمان های 
همکار آن است.

کمیسیاریای عالی ملل 
متحد برای پناهندگان

سازماننظر اجمالیمنابع

دفتر ملل متحد در باره مواد مخدر و 
جنایت: قاچاق بری اشخاص و قاچاق 

بری مهاجران

دفتر ملل متحد در باره مواد مخدر و جنایت به کشورهای عضو 
کمک می کند تا سیستم های عدالت جنایی خود را اصالح نمایند تا 
بیشتر کارآمد، منصفانه و انسانی شود. آنها تعدادی منابع مربوط به 

پیکار با قاچاق بری اشخاص دارند.

دفتر ملل متحد در باره 
مواد مخدر و جنایت

Walk Free یک گروه حقوق بشر بین المللی است که بر ریشه منابع Walk Free )آزاد رو( 
کنی برده داری مدرن، در همه شکل های آن تمرکز دارد. آنها 

در باره محافظت از افراد آسیب پذیر در برابر بهره کشی تعدادی 
منابع دارند.

Walk Free )آزاد رو(

مشوره های مونترئال در باره استخدام: 
یک نقشه راه برای مقررات بهتر

راهنمای عملی و اظهار عقیده هایی برای کسانی که پالیسی معین 
می کنند برای بهبود مقررات و کارهای غلط استخدامی و محافظت 

از کارگران مهاجر.

سازمان بین المللی برای 
مهاجرت
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