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ية، 2018 ز الطبعة األول باإلنجل�ي

ي وع من قبل االتحاد األورو�ب يتم تمويل هذا الم�ش

وتوكول رقم 2 المرفق باالتفاقية العالمية لحماية حقوق  تتمّتع منشورات مكتب العمل الدولي بحماية حقوق المؤلف بموجب ال�ب
يطة أن ُيشار حسب األصول إل مصدرها.  وأّي طلب للحصول عىل  ة منها بدون إذن، �ش المؤلف، ولكن يجوز نقل مقاطع قص�ي

ي جنيف 
اخيص( لدى مكتب العمل الدولي �ز ه إل قسم مطبوعات منظمة العمل الدولية )الحقوق وال�ت إذن أو ترجمة يجب أن ُيوجَّ

 بهذه الطلبات.
ً
ي  rights@ilo.org.  يرّحب مكتب العمل الدولي دائما

و�ز يد اإللك�ت )العنوان أدناه(، أو ع�ب ال�ب

ز لدى منظمات حقوق االستنساخ، عمل نسٍخ بما يّتفق مع  ل�ي ز الُمسجَّ يجوز للمكتبات والمؤسسات وسواها من المستخدم�ي
ي بالدكم.

ي استصدرتها لهذا الغرض. زوروا موقع www.ifrro.org لمعرفة منظمات حقوق االستنساخ الموجودة �ز الرخص ال�ت
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ي تستخدمها األمم المتحدة، وال  ي تّتفق مع تلك ال�ت ، وال�ت ي منشورات مكتب العمل الدولي
ال تنطوي التسميات الُمستخَدمة �ز

ي ألّي بلد أو 
ي تتضّمنها، عىل التعب�ي عن أّي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن الوضع القانو�ز العرض الوارد للمادة ال�ت

ز حدودها. منطقة أو إقليم، أو لسلطات أّي منها، أو بشأن تعي�ي

 عىل عاتق مؤلفيها وحدهم، وال 
ً
ي تحمل توقيعا ي المواد أو الدراسات أو المساهمات األخرى ال�ت

تقع مسؤولية اآلراء الُمع�بَّ عنها �ز
 من جانب مكتب العمل الدولي عىل اآلراء الواردة فيها. 

ً
يمّثل الن�ش مصادقة

ي مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما إن إغفال ذكر  كات والمنتجات والعمليات التجارية ال تع�ز إن اإلشارة إل أسماء ال�ش
 عىل عدم إقرارها.

ً
كات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة �ش

www.ilo.org/publns :ونية عىل يمكن االطالع عىل المعلومات المتعلقة بمطبوعات مكتب العمل الدولي أو إصداراته اإللك�ت

التصميم والتخطيط للمركز الدولي للتدريب لمنظمة العمل الدولية، تورينو، إيطاليا.
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األهداف العامة

سيتمكن المشاركون بنهاية هذه الوحدة التدريبية من:

وصف الخصائص الرئيسية  لواقع التوظيف عالميا؛	 

تحديد الجهات الفاعلة الرئيسية والعمليات األساسية المرتبطة بالتوظيف؛	 

ي يمكن أن تحصل خالل عملية التوظيف، وما تنطوي عليه 	  تحديد الممارسات االحتيالية والتعسفية ال�ت
ي؛ ، والعمل الج�ب من أخطار لجهة التسبب بوقوع حاالت اتجار بالب�ش

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛	 
فهم كيف يساهم التوظيف العادل �ز

ي يتحملها العمال؛	  التعرف عىل تكاليف التوظيف األساسية ال�ت

ي 	 
اإللمام بمبادرة االستخدام العادل الصادرة عن منظمة العمل الدولية وما يرتبط بها من مشاريــــع فنية �ز

ممرات التوظيف المحددة؛

ي  إنشاء عمليات التوظيف العادل.	 
تسليط الضوء عىل الدور الذي يؤديه الحوار االجتماعي �ز
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المقدمة

تهــدف الوحــدة التدريبيــة األول بشــأن إنشــاء عمليــات التوظيــف العــادل إل التعريــف بالمفاهيــم األساســية 
. وتوفــر الوحــدة التدريبيــة 

ً
المرتبطــة بالتوظيــف العــادل والخصائــص الرئيســية المرتبطــة بواقــع التوظيــف عالميــا

ز بدورهــا 
ّ
ك ي ســ�ت وريــة مــن أجــل خــوض مضمــار الوحــدات التدريبيــة األخــرى، الــ�ت مــن خــالل ذلــك األدوات ال�ز

وريــة لتوفــ�ي الرصــد  ، والمعيــاري، والتنظيــ�ي للتوظيــف العــادل، كمــا عــىل اآلليــات ال�ز ي
عــىل اإلطــار القانــو�ز

ي ســياق سالســل التوريــد العالميــة 
ي يمكــن اعتمادهــا �ز اتيجيات المحــددة الــ�ت واإلنفــاذ لعمليــة التوظيــف، واإلســ�ت

مــن أجــل ضمــان حصــول التوظيــف العــادل. 

تتطرق الوحدة التدريبية األول إل الجوانب التالية:

؛	  يوفر الموضوع األول وقائع وأرقام أساسية بشأن التوظيف عىل المستوى الدولي

ن التوظيف العادل وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛	  ي إل العالقة القائمة ب�ي
وينظر الموضوع الثا�ز

ويتناول الموضوع الثالث واألخ�ي التحديات والفرص المرتبطة بإنشاء عمليات التوظيف العادل.	 
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 الموضوع 1: وقائع وأرقام بشأن التوظيف 
عىل المستوى الدولي

سياق التوظيف العادل أ. 
ايــد إليجــاد فــرص عمــل الئقــة وســبل معيشــة  ز اليــوم، يســى العمــال عــىل نحــو م�ت ي ظــل عولمــة االقتصــاد 

�ز
ن بـــ 258 مليــون   عــىل المســتوى العالــ�ي عــدد المهاجريــن الدوليــ�ي

ً
أفضــل تتعــدى حــدود أوطانهــم. ويقــدر حاليــا

ن بـــ 740 مليــون شــخص؛ فتشــكل النســاء حــوال نصــف عــدد المهاجريــن  شــخص، وعــدد المهاجريــن الداخليــ�ي
ز )48.5 %(.  الدوليــ�ي

ويخــول القانــون الــدولي حصــول كافــة العمــال عــىل الحمايــة مــن االنتهــاكات واالســتغالل بموجــب قانــون الدولــة 
ي ســياق 

، ســواء تمــت تأديتــه �ز
ً
عيــا ي يجــري فيهــا تأديــة العمــل، بغــض النظــر عمــا إذا كان العمــل المــؤدى �ش الــ�ت

. غــ�ي أن  ي ي البلــد المعــ�ز
ي العمــل �ز

، أو كان العامــل يتمتــع بحــق مكتســب �ز ، أو غــ�ي النظــامي االقتصــاد النظــامي
 مــا تعجــز عــن حمايــة حقــوق العمــال، الســيما العمــال 

ً
ز والمعايــ�ي الراعيــة لعمليــات التوظيــف غالبــا القوانــ�ي

ا ما تكون ضعيفة. ز موجودًة، فإن عمليات التطبيق واإلنفاذ كث�ي المهاجرون. وح�ت عندما تكون هذه القوان�ي

مــن األطــراف  ايــد، وينطــوي عــىل مروحــة واســعة  ز  عــىل نحــو م�ت
ً
اليــوم معقــدا التوظيــف  والحقيقــة أن واقــع 

ي العديــد مــن الحــاالت، تتــول عمليــات التوظيــف إدارات التوظيــف 
الفاعلــة، المنظمــة منهــا وغــ�ي المنظمــة. فــىز

ي ُيســمح لهــا  ة الكيانــات الوحيــدة الــ�ت ط اللوائــح التنظيميــة بالتــالي أن تشــكل هــذه األخــ�ي العامــة. و قــد تشــ�ت
ي العديــد مــن أرجــاء العالــم، تشــهد عمليــات التوظيــف عــ�ب اللجــوء إل  وكاالت االســتخدام 

بالعمــل. ولكــن �ز
الخاصــة  وكاالت االســتخدام  بلــغ عــدد   ،2013 العــام  ي 

فــىز  .
ً
تناميــا الخاصــة 

ز أن وكاالت االستخدام  ي ح�ي
عىل الصعيد العال�ي ما يناهز الـ 260,000. و�ز

ز عــرض اليــد العاملــة  ي التوفيــق بــ�ي
 �ز

ً
 محوريــا

ً
 إيجابيــا

ً
الخاصــة قــد تــؤدي دورا

ز إزاء ممارســات التوظيــف  ايــدا بالقلــق يــ�ب ز والطلــب عليهــا، فــإن شــعورا م�ت
مــن  المجــردة  االســتخدام  وكاالت  تؤديــه  الــذي  والــدور  االســتغاللية 
، وجهــات فاعلــة أخــرى  ز المبــادئ الخلقيــة،  والوســطاء غــ�ي الرســمي�ي
هــذه  التوظيــف  هيئــات  أن  والواقــع   . ي

القانــو�ز اإلطــار  خــارج  تعمــل 
المهــارات  ذوي  العمــال  اســتهداف  إل  تميــل  العادليــة  غــ�ي 

ز  ومعرضــ�ي رئيســية،  بصــورة  المتدنيــة 
االتجــار  لخطــر  الغالــب  ي 

�ز إياهــم 
ي. إّن العمــال  بالبــرش والعمــل الجــ�ب

المهاجريــن  العمــال  كمــا  ز  الوطنيــ�ي
هكــذا  مواجهــة  لخطــر  يتعرضــون 

التوظيــف. مرحلــة  أثنــاء  انتهــاكات 
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ممارسات  التوظيف التعسفية 	. 
ي ومخاطر العمل الج�ب

العمـل  تجربـة  غمـار  لخـوض  الطريـق  التوظيـف  عمليـة  تمهـد 
ي يقـوم بهـا أي عامـل  المنتظـرة، لكونهـا تشـكل الخطـوة األول الـ�ت
ي 

ي إطـار مـا يبذلـه مـن جهـود للحصـول عـىل عمـل الئـق. و�ز
محتمـل �ز

تـؤدي إل عمـل  مـا  نـادرا  العادلـة  غـ�ي  التوظيـف  فـإن عمليـات  الواقـع، 
واستخدام الئق، بل إنها عىل العكس تزيد من خطر وقوع األفراد ضحية 
واالسـتغالل  اإلنتهـاك  أشـكال  أكـ�ث  ذكـر  يـرد  يـىلي  مـا  ي 

و�ز ي.  الجـ�ب العمـل 
ي كافـة مراحـل عمليـة التوظيـف: 

ي يمكـن أن تحصـل �ز  والـ�ت
ً
شـيوعا

فرض رسوم التوظيف عىل العمال؛	 

؛	  ، والنفسي ي
ي ذلك اإليذاء اللف�ز

هيب، بما �ز التهديدات وال�ت

 الخداع بخصوص العقود، وظروف العيش والعمل، كما عدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة؛	 

تقييد حرية التنقل؛	 

ز عن العمل للرقابة؛	  احتجاز وثائق الهوية بهدف إخضاع الباحئ�ي

؛	  العنف الجسدي والجنسي

التوظيف تحت سن العمل؛	 

توظيف العمال لتأدية أعمال خطرة وغ�ي آمنة.	 

ي، واالتجــار  ــج مــن ممارســات التوظيــف االحتياليــة والتعســفية أن يتســاوى بجرائــم العمــل الجــ�ب ــ ـ ويمكــن لمزيـ
ي حــال كانــت النتجيــة النهائيــة المتوخــاة مــن عمليــة التوظيــف تتمثــل باالســتغالل. إل ذلــك،  تقــدر 

بالبــ�ش �ز
ي، أو االتجــار بالبــرش  ك العمــل الجــ�ب ي �ش

منظمــة العمــل الدوليــة أن حــوال 40.3 مليــون شــخص يســقطون �ن
ي كل منطقــة مــن مناطــق 

قاق حــول العالــم ، مــع تــوزُّع الضحايــا �ز ي ظــروف أشــبه باالســ�ت
أو أنهــم يعملــون �ن

العالــم؛ والواقــع أن 90 % مــن الضحايــا البالــغ عددهــم 40.3 
ي 

ي االقتصاد الخاص، �ز
مليون شــخص يتعرضون لالســتغالل �ز

ز  ز أن 44 % منهــم هــم مــن العمــال المهاجريــن الداخليــ�ي حــ�ي
 . ز أو الدوليــ�ي

وتجــدر اإلشــارة إل أن النســاء، وبخاصــة النســاء المهاجــرات، 
يواجهــن بصــورة غــ�ي متناســبة خطــر التعــرض لســوء المعاملــة 
ي بلــدان المنشــأ، أو بلــدان 

، ســواء �ز ز أثنــاء التوظيــف أو التعيــ�ي
ي بعض 

المرور، أو بلدان المقصد. ويحتجز وكاالء التوظيف �ز
التدريــب، حيــث  للمغــادرة، بحجــة  التحضــ�ي  أثنــاء  النســاء،  األحيــان 

 . ، أو النفــسي ، أو الجســدي أو الجنــسي قــد يتعرضــن لالســتغالل المــالي
كذلــك، قــد يفــرض وكاالء التوظيــف رســوم االســتغالل، ممــا يجعــل النســاء 

 
ً
لكونهــن عمومــا تبعيتهــن،  مــن  أشــد ويزيــد  ماليــة  يواجهــن صعوبــات   

ً
أحيانــا

يمتلكــن أصــواًل أقــل مــن الرجــال، عــىل ســبيل المثــال عنــد اإلضطــرار إل اإلســتدانة 
ي األمــوال. ولــدى ســفر النســاء المهاجــرات 

مــن األ�ة، أو األصدقــاء، أو مــن مقــر�ز
هن  مع وكيل توظيف أو مرافق، قد يعمد هذا األخ�ي إل التخىلي عنهن وتركهن لمص�ي

ي بلــد العبــور، أو عنــد الوصــول إل بلــد المقصــد. ويمكــن للنســاء 
إذا مــا صــادف مشــاكل �ز
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ز أو االســتغالل عــىل أســاس  المهاجــرات، لــدى وصولهــن إل بلــد المقصــد، مواجهــة أشــكال عديــدة مــن التميــ�ي
ي الحصــول 

ي بعــض المهــن، قــد تصــادف النســاء المهاجــرات صعوبــة �ز
نــوع الجنــس، أو العــرق، أو الجنســية. و�ز

ي بعــض األحيــان لســاعات طويلــة بــدون 
وط وظــروف عملهــن، مــا يجعلهــن يعملــن �ز ز �ش عــىل عقــد ملــزم ُيبــ�ي

ي حــال كانــت النســاء العامــالت مثقلــة بالديــون مــن جــراء 
الحصــول عــىل تعويضــات لقــاء الســاعات اإلضافيــة. و�ز

تســديدهن رســوم التوظيــف، فإنهــن قــد يعجــزن عندئــذ عــن الخــروج مــن األوضــاع المتســمة بســوء المعاملــة 
. وهــذا ينســحب 

ً
ي وقعــوا ضحيتهــا. وعليــه، فــإن وصولهــن إل العدالــة وآليــات الشــكاوى قــد يكــون ُمقيــدا الــ�ت

ي 
ي أ�ة، ويواجهــون بالتــالي صعوبــة �ز

ز الذيــن يــؤدون المهــام الموكلــة إليهــم �ز ليــ�ي ز بنــوع خــاص عــىل العمــال الم�ز
ي مجــال التوظيــف. 

ي حــال تعرضهــم لالنتهــاكات �ز
الوصــول إل ســبل اإلنتصــاف �ز

مــن خطــر تعرضهــم  ثالــث  العاملــة أو أي طــرف  اليــد  العمــال عــىل وســطاء توظيــف  إل ذلــك، يزيــد اعتمــاد 
بلــدان المنشــأ والمقصــد تختلــف مــن حيــث الحجــم،  ي كل مــن 

لالنتهــاكات. ووكاالت االســتخدام الخاصــة �ز
ي تحــ�ز منهــا بســجل جيــد، تســى إل توفــ�ي معلومــات مناســبة  والمهنيــة وأســاليب العمــل. وهكــذا فــإن تلــك الــ�ت
ودقيقيــة إل العمــال وأصحــاب العمــل عــىل حــد ســواء. غــ�ي أن أكــ�ث هــذه الــوكاالت 
ي يمكــن لهــا أن ُتجنيهــا مــن خــالل فــرض   للضمــ�ي تــىي األربــاح الطائلــة الــ�ت

ً
انعدامــا

ي 
القائمــة �ز الخاصــة  االســتخدام  العمــل ووكاالت  عــىل أصحــاب  ليــس  رســوم، 

ليجــري  ز  المحتملــ�ي المهاجريــن  عــىل   
ً
أيضــا بــل  وحســب،  المقصــد  بلــدان 

ة عمليــة التوظيــف، رغــم أن معايــ�ي العمــل الدوليــة  اختيارهــم، أو لت�يــــــع وتــ�ي
تحظــر عــىل وكاالت االســتخدام فــرض رســوم توظيــف عــىل العمــال. غــ�ي 
ي الممارســة. ويقــدر أن العمــال 

 مــا يجــري تجاهــل المعيــار الــدولي �ز
ً
أنــه غالبــا

ز 5 إل 10 مليــار دوالر أمريــ�ي  اوح بــ�ي  مبالــغ تــ�ت
ً
المهاجريــن يدفعــون ســنويا

يدرهــا  ي 
الــ�ت وعــة  المرش غــ�ي  األربــاح  وأن  قانونيــة  غــ�ي  توظيــف  كرســوم 

 . كي  150  مليــار دوالر أمــ�ي
ً
ي تبلــغ ســنويا العمــل الجــ�ب

ي ن التوظيف غ�ي العادل والعمل الج�ب العالقة القائمة ب�ي

ز آليات  ي لعام 2009 عىل العالقة القائمة ب�ي ي تقريرها العال�ي بشأن العمل الج�ب
دت منظمة العمل الدولية �ز شدَّ

يــها  تيبات القائمة تع�ت ايد بأن العديد من ال�ت ز ة إل أنه »يوجد وعي م�ت ي، مش�ي التوظيف غ�ي المالئمة والعمل الج�ب
ز مسؤوليات كل من  ي ال تب�ي ز العمل القائمة ال�ت ي قوان�ي

ة. ويعود جزء منها إل الثغرات الموجودة �ز نقائص خط�ي
ي ذلك العمل 

ي توف�ي ضمانات تح�ي من الممارسات التعسفية، بما �ز
ي �ز

وكيل التوظيف وصاحب العمل النها�ئ
ة أيضا، ال تنّفذ فيها ببساطة اللوائح المفصلة المتعلقة بالرسوم. وقد يجد العمال  ي. وهناك حاالت كث�ي الج�ب
ز واللوائح  ي القوان�ي

ة أضعاف المقدار األقىص المنصوص عليه �ز ي الواقع يدفعون ما ال يقل عن ع�ش
أنفسهم �ز

الوطنية.« 

اما  ز ، أبدت ال�ت ز ، وأصحاب المصلحة الرئيسي�ي ز كاء االجتماعي�ي إّن جميع األطراف المتمثلة بالحكومات، وال�ش
ي. وقــد اعــ� »بروتوكــول  بالتصــدي لمختلــف أشــكال وعمليــات االتجــار باألشــخاص ألغــراض العمــل الجــ�ب
ايــدا لمكافــة  ز مــو لمنــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال«، زخمــا واضحــا وم�ت بال�ي
  ، ي الوقــت نفســه، لمــن األهميــة بمــكان توســيع المظــور الــذي نــرى مــن خاللــه االتجــار بالبــ�ش

. و�ز االتجــار بالبــ�ش
، وهجــرة اليــد العاملــة،  ، والتوظيــف عــىل المســتوى الــدولي ز االتجــار بالبــ�ش واإلقــرار بالتــالي بالعالقــة الوثيقــة بــ�ي

ي اإلســتمرار. 
ي الســماح لالتجــار �ز

والــدور الــذي تؤديــه األنظمــة الحاليــة إلدارة  هجــرة اليــد العاملــة �ز



9

الوحدة 1 ما أهمية التوظيف العادل؟

ما ينطوي عليه التوظيف العادل عىل 	. 
أرض الواقع؟

 لمصطلــح »التوظيــف 
ً
ي ظــل غيــاب تحديــد متفــق عليــه دوليــا

�ز
ي هــذا األخــ�ي بعامــة التوظيــف الــذي يجــري  العــادل«، قــد يعــ�ز
العمــل  معايــ�ي  مــع  يتمــا�ش  بمــا  وذلــك  القانــون،  ســياق  ي 

�ز
أي  بــدون  اإلنســان،  حقــوق  ام  احــ�ت مــع  وينســجم  الدوليــة، 
، أو الوضــع  ي ز عــىل أســاس نــوع الجنــس، أو اإلنتمــاء اإلثــ�ز تميــ�ي
ــر للعمــال بــدون أي تكلفــة، 

َّ
ي أن يوف

. وينبــىز ي
ي أو القانــو�ز الوطــ�ز

ز عــىل  ي ذلــك أنــه يتعــ�ي ويحميهــم مــن حــاالت االســتغالل. ويعــ�ز
ولوائــح  ز  قوانــ�ي ي 

�ز الدوليــة  المعايــ�ي  تجســد  أن  الحكومــات 
ائــح الســكان  ي توفــ�ي حمايــة إضافيــة مــن االنتهــاكات ل�ش

فعالــة، وأن تعمــل عــىل تنفيذهــا بفعاليــة. كمــا أنــه ينبــىز
الذيــن يعانــون مــن أوضــاع هشــة بصــورة خاصــة، بمــن فيهــم النســاء العامــالت، والعمــال المهاجريــن، والعمــال 
ي القطــاع غــ�ي النظــامي وســواهم مــن األفــراد. كمــا ينطــوي التوظيــف العــادل عــىل بــذل 

، والعمــال �ز ز ليــ�ي ز الم�ز
ي حــاالت 

اعــات والحلــول، �ز ز ي مــا خــص حقــوق اإلنســان، وســبل الوصــول إل آليــات تســوية ال�ز
العنايــة الواجبــة �ز

اإلدعــاء بحــدوث انتهــاكات. ويمكــن لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل، عــ�ب انخراطهــا بالحــوار االجتمــاعي 
ي تعزيــز ممارســات التوظيــف العــادل. 

 �ز
ً
 محوريــا

ً
ي صفــوف أعضائهــا أن تــؤدي دورا

والتدريــب، وزيــادة الــوعي �ز

العــادل الصــادرة عــن منظمــة  التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف  المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة  وتشــكل 
ي العام 2016، من خالل توف�ي مجموعة موحدة من المبادئ األساسية المرتبطة بالتوظيف 

العمل الدولية �ز
التوظيــف،  ي ســياق عمليــة 

المختلفــة �ز الفاعلــة  الجهــات  عــىل عاتــق  الملقــاة  المســؤوليات  العــادل وتحديــد 
خطــوًة بالغــة األهميــة نحــو بلــورة مفهــوم التوظيــف العــادل. 

من هي الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بإنشاء التوظيف العادل؟د. 
الفاعلــة  الجهــات  مــن   

ً
عــددا يضــم  إذ  المصلحــة  أصحــاب  د  متعــدِّ  

ً
متضافــرا مســى  العــادل  التوظيــف  يعتــ�ب 

ي تعزيــز السياســات، والمبــادرات، 
اكات والحــوار االجتمــاعي أهميــة حاســمة �ز ي هــذا الســياق، للــ�ش

المختلفــة. و�ز
والممارسات ذات الصلة بهدف إنشاء التوظيف العادل. ويمكن إدراج الجهات الفاعلة مع ما تؤديه كل منها 

 : ي ســبيل تعزيــز التوظيــف العــادل عــىل الشــكل التــالي
مــن أدوار �ز
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الدورالجهة الفاعلة 

 السلطات الوطنية  
ي بلدان المنشأ والمقصد(

)�ن
تحديد اإلطار السيا�ي لعملية التوظيف �

تنظيم عمليات التوظيف �

ر لفائدة من تعرضوا لها،  � تفتيش االنتهاكات المحتملة وج�ب ال�ز

ي بلدان  �
إبرام اتفاقات ثنائية/متعددة األطراف مع السلطات الوطنية �ز

المنشأ

توظيف العمال �أصحاب العمل 

يعرضون خدمات توظيف وتكليف اليد العاملة �هيئات توظيف اليد العاملة

المنارصة �النقابات/ منظمات العمال 

ي اتفاقات المفاوضة الجماعية �
إدماج أحكام التوظيف العادل �ز

رابطات ومنظمات أصحاب 
العمل

ي صفوف أعضائها  �
التدريب وزيادة الوعي بمبادئ التوظيف العادل �ز

تطوير مشاريــــع ومبادرات �المنظمات غ�ي الحكومية 

المنارصة  �

السىي إليجاد فرص عمل الئقة وسبل معيشة أفضل لهم وأل�هم �العمال الفرديون 

تأدية العمل �

ي أنظمة الضمان االجتماعي �
المساهمة �ز

االستجابة لنقص العمالة �

تطوير مهاراتهم، ومعارفهم، وقابلية توظيفهم �

� 
ً
التنظيم وإجراء المفاوضات جماعيا

تبادل المعلومات �وسائل اإلعالم

تشكيل تصورات  الرأي العام عن العمال وعمليات التوظيف العادل �

إنتاج البيانات والمعلومات �األوساط األكاديمية
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الموضوع 2: التوظيف العادل وأهداف التنمية 
المستدامة لعام 2030

التوظيف العادل وأهداف التنمية أ. 
المستدامة: األهداف 8، 10، و17

ما هي أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 

 للتنمية المستدامة، خطة عمل من أجل بناء 
ً
تشكل خطة التنمية المستدامة لعام2030، المكونة من 17 هدفا

الحرية  ي جو من 
العال�ي �ز السلم  الرخاء، وحماية كوكب األرض. فهي تسى إل تعزيز  للناس، وتعزيز  مستقبل 

ي ذلك الفقر المدقع،  
أفسح. إل ذلك، يقر واضعو هذه الخطة بأن القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما �ز

ي لجميع البلدان، 
ي يواجهها العالم، ومطلبا ال غ�ز عنه لتحقيق التنمية المستدامة. وينبىز يشكل أك�ب التحديات ال�ت

أهداف  تظهر  الواقع،  ي 
و�ز اكة.  ال�ش إطار من  ي 

�ز ي 
�ز الخطة  تنفيذ هذه  العمل عىل  المصلحة،  وجميع أصحاب 

التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا وغاياتها، البالغ عددها  169 غاية، اتساع نطاق هذه الخطة العالمية 
الجديدة ومدى طموحها. وتستند أهداف التنمية المستدامة عىل نجاح األهداف اإلنمائية لأللفية، كما تسى إل 
ة. أما الغاية المتوخاة منها فتتمثل بإعمال حقوق اإلنسان للجميع، وبتحقيق  استكمال ما لم تحققه هذه األخ�ي
ز  ب�ي التوازن  وتحقق  للتجزأة،  قابلة  وغ�ي  متكاملة   

ً
أيضا والفتيات. وهي  النساء  ز  وتمك�ي  ، ز الجنس�ي ز  ب�ي المساواة 

 . ي ، والبي�ئ األبعاد الثالث للتنمية المستدامة: أي البعد االقتصادي، واالجتماعي

يشــتمل الهــدف 8 مــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 بشــأن العمــل الالئــق والنمــو االقتصــادي، عــىل 
  بالتوظيــف العــادل لكونــه يشــكل وســيلة ال غــ�ز عنهــا لتوفــ�ي العمــل الالئــق 

ً
 وثيقــا

ً
مقاصــد مرتبطــة ارتباطــا

وتعزيــز التنميــة المســتدامة. 

ي ذلك 	 
المقصد 8.5: تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوف�ي العمل الالئق لجميع النساء والرجال، بما �ز

ئ القيمة، بحلول عام 2030. الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكا�ز

ز بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول 	  ة من نسبة الشباب غ�ي الملتحق�ي المقصد 8.6: الحد بدرجة كب�ي
عام 2020.

المقصد 8.7: اتخاذ تداب�ي فورية وفعالة للقضاء عىل السخرة وإنهاء الرق المعارص واالتجار بالب�ش 	 
ي ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء 

لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال، بما �ز
عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025.

المقصد 8.8: حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، بمن فيهم العمال 	 
ي الوظائف غ�ي المستقرة

المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون �ز
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ي تحقيــق الهــدف 10 مــن 
ي مجــال التوظيــف بشــكل واضــح �ز

ثانيــا، ستســاهم عمليــة إنشــاء ممارســات عادلــة �ز
أهــداف التنميــة المســتدامة والــذي يســى إل »الحــد مــن انعــدام المســاواة داخــل البلــدان وفيمــا بينهــا.«

المقصد 10.7: تيس�ي الهجرة وتنقل األشخاص عىل نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما 	 
ي تتسم بحسن اإلدارة ي ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها وال�ت

�ز

ي يتحملها الموظف 	  والمؤ�ش 10.7.1: قياس بلوغ هذه الغاية والمتمثل بـتكاليف التوظيف ال�ت
ي بلد المقصد.

كنسبة من اإليرادت السنوية �ز

ي المائة، 	 
ي تدعو إل »خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إل أقل من 3 �ز المقصد C.10: ال�ت

ي المائة، بحلول عام 2013. 
ي تربو تكاليفها عىل 5 �ز وإلغاء قنوات التحويالت المالية ال�ت

- C.1.10  المتمثل بـتكاليف التحويالت المالية كنسبة من المبالغ المحولة.	  المؤ�ش

 تعزيــز الهــدف 17 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الــذي 
ً
ا، ســيكون مــن شــأن التوظيــف العــادل أيضــا وأخــ�ي

اكــة العالميــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة.« يســى إل »تعزيــز وســائل تنفيــذ وتنشــيط ال�ش

 	 . والمؤ�ش 17-3-2 المتمثل بحجم التحويالت المالية كنسبة من مجموع الناتج المحىلي اإلجمالي

قياس التكاليف المرتبطة بالتوظيف	. 
ي خــالل 

غالبــا مــا يتحمــل العمــال، وبنــوع خــاص العمــال مــن ذوي المهــارات المتدنيــة، أعبــاء تكاليــف باهظــة �ز
عمليــة التوظيــف. وتشــكل تكاليــف التوظيــف مجموعــة جزئيــة فرعيــة ملحوظــة مــن تكاليــف الهجــرة. ومنــذ 
اكــة للمعرفــة العالميــة بشــأن الهجــرة والتنميــة  العــام 2013، قامــت منظمــة العمــل الدوليــة، بالتعــاون مــع ال�ش
المهــارات المتدنيــة مــن أجــل جمــع  )KNOMAD(  بسلســلة مــن المســوحات مــع العمــال المهاجريــن ذوي 
ي 

ي الخــارج �ز
ي إطــار ســعيهم للحصــول عــىل فرصــة عمــل �ز

ي يتحملهــا العمــال �ز البيانــات بشــأن التكاليــف الــ�ت
ممــرات الهجــرة الرئيســية عــ�ب الحــدود. والحقيقــة أن الباعــث لهــذا الجهــد المبــذول تمثــل بالحاجــة إل توثيــق 
ي بهــدف إثــراء النقاشــات الجاريــة والمبــادرات المنظمــة بمــا مــن شــأنه  هــذه التكاليــف ودراســتها  عــىل نحــو منهــ�ب
لــة لهــذه المبــادرة والمســتندة  ي يســددها العمــال. أضــف إل ذلــك أن المهمــة المكمِّ خفــض تكاليــف التوظيــف الــ�ت
ي تــم جمعهــا، تتمثــل بتطويــر منهجيــة لرصــد تكاليــف التوظيــف لمــؤ�ش هــدف التنميــة  إل هــذه البيانــات الــ�ت
المســتدامة  10.7.1. وتوفــر البيانــات المتأتيــة عــن المســوحات أرقــام مدهشــة بشــأن تكاليــف الهجــرة الباهظــة 

ي هــذا الســياق العمــال المهاجــرون ذوو المهــارات المتدنيــة.
ي يتكبدهــا �ز الــ�ت

بــه.  المرتبطــة  التوظيــف والتكاليــف  لرســوم  اليــوم   
ً
مــن تحديــد متفــق عليــه دوليــا مــا  أن  اإلشــارة إل  وتجــدر 

اكــة المعرفــة العالميــة  ز منظمــة العمــل الدوليــة و�ش كة بــ�ي ي إطــار المبــادرة المشــ�ت
ي اعتمــدت �ز فالمنهجيــة الــ�ت

بشــأن الهجــرة والتنميــة )KNOMAD( والبنــك الــدولي بغيــة قيــاس تكاليــف التوظيــف اشــتملت عــىل التكاليــف 
ذات الصلة بالهجرة التالية الذكر: رســوم هيئات توظيف اليد العاملة/ وســطاء توظيف اليد العاملة، تكاليف 
، رســوم جــوازات الســفر، الرســوم الطبيــة، رســوم  الــدولي النقــل   ، النقــل الداخــىلي ات الدخــول، نفقــات  تأشــ�ي
ــح األمنيــة، تكاليــف تنظيــم جلســة إطالعيــة مــا قبــل المغــادرة، تدريــب لغــوي، رســوم  ـ ـ ـ ، رســوم التصاريـ ز التأمــ�ي
ي 

ــح بالخــروج، رســوم المســامهة �ز ـ ـ ـ تقييــم المهــارات، رســوم الموافقــة عــىل العقــود، رســوم الحصــول عــىل ت�يـ
ي يتحملهــا أصحــاب العمــل والمقتطعــة مــن األجــور، وســداد الديــن.  صنــدوق الرعايــة، تكاليــف التوظيــف الــ�ت
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 معدل اإليرادات الشهرية إجمالي تكاليف التوظيفبلد المنشأبلد المقصد
ي بلد المقصد

 �ف
) كي )بالدوالر األم�ي

المعدل 
)بالدوالر 
) كي األم�ي

بأشهر اإليرادات 
ي بلد المقصد 

�ز
)معدالت(

439510.6469باكيستانالمملكة العربية السعودية
9913.6340اثيوبيا

11492.0592الهندقطر
ز 4801.1469الفيليب�ي
10543.3339النيبال

31369.0347بنغالديشالكويت
12482.5494الهند

يالنكا 3190.9339س�ي
23517.2394باكيستاناالمارات المتحدة

2010.21300بلغاريااسبانيا
10320.81300اكوادور
3330.31300المغرب

15061.31200اندونيسياكوريا
14661.21200تايالند
15821.31200فيتنام

يا ف 13824.2353فيتناممال�ي

ي بلد المقصد
ي بلدي المنشأ والمقصد مقارنة بمعدل اإليرادات �ز

ي يدفعها العمال: �ز التكاليف ال�ت

اكــة للمعرفــة  ي أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع ال�ش تظهــر البيانــات الصــادرة عــن المســوحات الــ�ت
بلــدان  ز  بــ�ي الواقــع  الهجــرة  ممــر  ي 

�ز التوظيــف  تكاليــف  أن   ،)KNOMAD( والتنميــة  الهجــرة  بشــأن  العالميــة 
ي قــد تبلــغ مــا يعــادل تســعة أشــهر أو أكــ�ث مــن معــدل اإليــرادات  جنــوب آســيا وبلــدان مجلــس التعــاون الخليــ�ب
ي  دة لتكاليــف التوظيــف الــ�ت ل أهــم العوامــل المحــدِّ

ِّ
ي الواقــع أن ممــر الهجــرة يشــك

الشــهرية. ويظهــر هــذا التبايــن �ز
 إل العوامــل الهيكليــة، مثــل نــوع نظــام هجــرة اليــد العاملــة 

ً
يتكبدهــا العمــال. ويمكــن أن تعــزى هــذه النتائــج جزئيــا

ز بلــدان المنشــأ  المــرعي اإلجــراء، ودرجــة مواءمــة اللوائــح التنظيميــة الوطنيــة، وآليــات اإلنفــاذ المرتبطــة بهــا بــ�ي
والمقصــد، ونــوع هيئــات توظيــف اليــد العاملــة المنخرطــة بعمليــة التوظيــف. أمــا اإلســتنتاج اآلخــر ذات الصلــة 
 لبلــد 

ً
ي تــم التوصــل إليــه فيتمثــل بواقــع أن التكاليــف تتبــدل إل حــد كبــ�ي ضمــن ممــر الهجــرة الواحــد، تبعــا الــ�ت

المنشــأ للمهاجــر. 

إل ذلــك، فــإن مســتوى تكاليــف التوظيــف ال يرتبــط بمــا يحصــل عليــه العامــل مــن نوعيــة وظائــف أو مســتوى 
، الذيــن ينخرطــون   أن العمــال أصحــاب التحصيــل العلــ�ي األكــ�ب

ً
ي بلــد المقصــد. فالبحــث يكشــف أيضــا

أجــر �ز
ي الخــارج، كمــا النســاء العامــالت، يدفعــون أقــل 

ي العمــل �ز
ة ســابقة �ز ي الشــبكات االجتماعيــة أو يحظــون بخــ�ب

�ز
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مــن نظرائهــم المهاجريــن مــن الرجــال للمــرة األول والذيــن ال يكــون  لديهــم أي عالقــة ســابقة بشــبكات الهجــرة. 
. أمــا  ز  تكاليــف أعــىل مــن المهاجريــن النظاميــ�ي

ً
ز يتكبــدون هــم أيضــا أضــف إل ذلــك أن المهاجريــن غــ�ي النظاميــ�ي

ي تتحملهــا النســاء فقــد يكــون مردهــا إل محدوديــة وصولهــن إل مــوارد األ�ة، كمــا  ي التكاليــف الــ�ت
اإلنخفــاض �ز

إل واقــع أنهــم يقبلــن بالوظائــف األقــل جاذبيــة مقارنــة بنظرائهــن الرجــال. غــ�ي أن انخفــاض تكاليــف التوظيــف 
ي تتحملهــا النســاء تقابلهــا ظــروف عمــل أســوأ وســاعات عمــل أطــول مقارنــة بمــا يحصــل عليــه الرجــال.  الــ�ت
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الموضوع 3.  إنشاء عمليات التوظيف العادل: 
التحديات والفرص

مبادرة االستخدام العادل الصادرة عن منظمة العمل الدوليةأ. 
ي عــام 2014 مبــادرة االســتخدام العــادل، وهي مبــادرة أصحــاب المصلحــة 

أطلقــت منظمــة العمــل الدوليــة �ز
ز  ــذ بالتعــاون الوثيــق مــع الحكومــات، وممثلــ�ي المتعدديــن وجــزء ال يتجــزأ مــن برنامــج عمــل الهجــرة العادلــة، ُتنفَّ
هــذه  وتســى   . ز الرئيســي�ي كاء  الــ�ش مــن  هــا  وغ�ي الخــاص،  والقطــاع  العمــل،  وأصحــاب  العمــال  منظمــات  عــن 
العــادل.  التوظيــف  بإنشــاء عمليــات  يتعلــق  مــا  ي 

القائمــة �ز التحديــات  إل  اإلســتجابة  إل  بالتحديــد  المبــادرة 
ي منــع االتجــار بالبــ�ش والعمــل 

ي تنــوي هــذه المبــادرة بلوغهــا بنــوع خــاص بالمســاعدة �ز وتتمثــل األهــداف الــ�ت
ي، حمايــة حقــوق العمــال مــن الممارســات التعســفية واالحتياليــة خــالل عمليــة التوظيــف، وخفــض تكلفــة  الجــ�ب

ي الوقــت عينــه النتائــج اإلنمائيــة للعمــال للعمــال المهاجريــن وأ�هــم. 
ز �ز هجــرة اليــد العاملــة مــع تحســ�ي

تعزيز المعرفة العالمية بممارسات التوظيف الوطنية والدولية. 1

 
ً
ي القطاعــات األكــ�ث اســتخداما

ي ممــرات الهجــرة و�ز
تهــدف هــذه المبــادرة إل إجــراء دراســات تتعلــق بالتوظيــف �ز

 
ً
ي أظهــرت أثــرا ز والسياســات وآليــات اإلنفــاذ، الــ�ت لليــد العاملــة، عــىل أن تتنــاول )1( الممارســات الحســنة للقوانــ�ي

؛ )2( المحــددات االقتصاديــة للتوظيــف المنظــم/ غــ�ي المنظــم ومقــدار  ي الحــد مــن االتجــار بالبــ�ش
 �ز

ً
ملموســا

العامــة،  االســتخدام  وكاالت  )أي  الخاصــة  االســتخدام  لــوكاالت  البديلــة  الخيــارات   )3( التوظيــف؛  تكاليــف 
والتوظيــف  العمــال،  المعتمديــن(. وتعاونيــات  العمــل  أصحــاب  خــالل  مــن  المبــا�ش 

ف والسياسات واإلنفاذ بهدف تعزيز . 2 ف القوان�ي تحس�ي
التوظيف العادل

االســتخدام  مبــادرة  وفــرت 
المبــادئ  لتطويــر   

ً
دعمــا العــادل 

التوجيهيــة  والمبــادئ  العامــة 
التوظيــف  أجــل  مــن  التشــغيلية 
إل   .2016 العــام  ي 

�ز العــادل 
ذلــك، تعمــل هــذه المبــادرة عــىل تنظيــم 
ي ذلــك اتفاقيــات 

حمــالت ترويجيــة للمصادقــة عــىل االتفاقيــات األساســية، بمــا �ز
العمــال  فيهــم  بمــن  العمــال،  حمايــة  بشــأن  األساســية  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
ز  ز عــىل ســبل تحســ�ي عــ�ي المهاجــرون. كمــا تدعــم هــذه المبــادرة بنــاء قــدرات الم�ش
هــا تدريــب  تنظيــم عمــل وكاالت االســتخدام العامــة والخاصــة، باإلضافــة إل توف�ي

االســتخدام.  قواعــد  إنفــاذ  تعزيــز  حــول كيفيــة  العمــل  ي 
لمفتــ�ش

 التوجيهية التشغيلية المبادئ العامة والمبادئ 
من أجل التوظيف العادل
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تعزيز الممارسات التجارية العادلة. 3

ســتعقد مبــادرة االســتخدام العــادل مشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة يرأســها 
كاء االجتماعيــون لتحديــد األدوات القائمــة،  بمــا يشــمل إرشــادات  الــ�ش
المبــادرة   هــذه   

ً
أيضــا وســتدعم  العــادل.  التوظيــف  بشــأن  مفصلــة 

ي عــدد 
هــا �ز ي تــولي حقــوق اإلنســان العنايــة الواجبــة وتخت�ب النمــاذج الــ�ت

مــن البلــدان والقطاعــات الرياديــة.

ف العمال وحمايتهم. 4 تمك�ي

تدعم مبادرة االستخدام العادل جمع األمثلة عىل الممارسات الحسنة وبالخصوص آليات الحوار االجتماعي 
ي عالجت بشكل فعال ممارسات التوظيف غ�ي العادل. فهي توفر المساعدة لنقابات العمال، والمنظمات  ال�ت
ز نقابات العمال والجهات  التابعة لها لدعم تنظيم العمال المهاجرين وحماية حقوقهم. كما تدعم التعاون ب�ي

ي هيكل عملية التوظيف. 
ي للقيام بحمالت من أجل التغي�ي �ز

ي المجتمع المد�ز
الفاعلة �ز

 ،FAIR/نامج الكامل للتوظيف العادل ي الخاصة بمنظمة العمل الدولية بما فيها: ال�ب مشاريــــع التعاون الف�ف
وع  ف إطار توظيف اليد العاملة المهاجرة/ REFRAME، وم�ش وبرنامج العمل العالمي من أجل تحس�ي

)TRIANGLE( ق آسيا تراينغل لمنطقة رابطة أمم جنو	 �ش

ي واإلقلي�ي بهدف  ز الوط�ز ي عىل المستوي�ي تعمل منظمة العمل الدولية منذ عقود عديدة عىل توف�ي دعم  تق�ز
تصميــم سياســات وطنيــة ســليمة واعتمادهــا، بمــا مــن شــأنه تنظيــم التوظيــف. والحقيقــة أن مبــادرة االســتخدام 
ز  العــادل توفــر إطــارا جوهريــا لهــذه األنشــطة التنفيذيــة المطبقــة عــىل الصعيــد القطــري، كمــا تســى إل تحســ�ي
ز  ز أساســي�ي ، فقــد قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بتطبيــق برنامجــ�ي أثرهــا وقابليــة توســعها. أمــا المســتوى العالــ�ي
ز إطــار توظيــف اليــد  نامــج الكامــل للتوظيــف العــادل/FAIR، وبرنامــج العمــل العالــ�ي مــن أجــل تحســ�ي همــا: ال�ب
العاملــة المهاجــرة/ REFRAME. ويــهــدف كل مــن برنامــج FAIR وREFRAME، إل منــع ممارســات التوظيــف 
أثنــاء عمليــة  االحتياليــة والتعســفية، والحــد منهــا، وتوفــ�ي أكــ�ب قــدر ممكــن مــن الحمايــة للعمــال المهاجريــن 

التوظيــف، وزيــادة مســاهماتهم اإلنمائيــة مــن خــالل:

ي ممرات الهجرة،	 
ي مجال التوظيف العادل �ز

اختبار التدخالت الرائدة �ز

، ووسائل اإلعالم، 	  ي
، ورابطات األعمال، ومنظمات المجتمع المد�ز ز كاء االجتماعي�ي ز قدرات ال�ش تحس�ي

وتزويدها باألدوات الالزمة لتوف�ي خدمات ومعلومات أفضل للعمال المهاجرين أثناء عملية التوظيف،

ها.	  إنتاج معرفة عالمية بشأن التوظيف العادل ون�ش

ي كل 
ذ �ز ق آسيا المنفَّ وع تراينغل )TRIANGLE( لمنطقة رابطة امم جنوب �ش ، فإن م�ش أما المستوى اإلقلي�ي

الشعبية،  الديمقراطية  الو  وجمهورية  وميانمار،  وأندونيسيا،  من كمبوديا، 
العمال  استغالل  من  ملحوظ  بشكل  الحد  إل  يهدف  وفيتنام،  وتايلند، 
ي المنطقة من خالل توف�ي أحكام قانونية أفضل، وسياسات 

المهاجرين �ز
وع الرئيسية  آمنة بشأن العمل، وحماية لليد العاملة. وتتمثل أهداف الم�ش
ي والسيا�ي اإلقلي�ي الذي يرع هجرة اليد العاملة؛ 

بتعزيز اإلطار القانو�ز
، فضال عن  ز وحماية حقوق العمال المهاجرين مع مراعاة منظور الجنس�ي
التنظيمية  واللوائح  ز  القوان�ي إنفاذ  مراقبة  الحكومات عىل  قدرة  ز  تحس�ي
ز عىل التأث�ي  كاء االجتماعي�ي ز قدرة ال�ش الخاصة بالعمل والهجرة؛ وتحس�ي
عىل سياسات الهجرة؛ وحماية حقوق العمال من الرجال والنساء عىل حد 

سواء. 
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الوحدة 1 ما أهمية التوظيف العادل؟

ي  إنشاء عمليات التوظيف العادل 	. 
دور الحوار االجتماعي �ف

ي الكثــ�ي مــن البلــدان، تعتــ�ب السياســات المرتبطــة بالهجــرة والتوظيــف مــن اختصــاص كل مــن وزراة الداخليــة، 
و�ز

الهجــرة  بشــأن  الُممأســس  االجتمــاعي  الحــوار  الســياق  هــذا  ي 
�ز ويبــىت  الخارجيــة.  والشــؤون  والعمــل  الهجــرة، 

والتوظيــف االســتثناء بــدال مــن أن يكــون القاعــدة. لذلــك، يتطلــب ســد هــذه الثغــرة السياســية المزيــد مــن اإلقــرار 
عيــة عــىل سياســات هجــرة اليــد العاملــة، وإدارة  ي ال�ش

ز أن يضــىز كاء االجتماعيــ�ي بأنــه يمكــن للتعــاون مــع الــ�ش
عمليــات التوظيــف مــن خــالل بنــاء ثقــة الجمهــور ودعمــه. 

اتيجية األربعــة لمنظمــة العمــل الدوليــة مــن أجــل تحقيــق  يشــكل تعزيــز الحــوار االجتمــاعي أحــد األهــداف اإلســ�ت
والحقــوق  والمبــادئ  العمــل،  بمعايــ�ي  النهــوض  إل جانــب  العــادل(،  التوظيــف  ذلــك  ي 

�ز )بمــا  الالئــق  العمــل 
ي العمــل، واســتحداث المزيــد مــن الفــرص لتحقيــق العمــل اآلمــن والالئــق للرجــال والنســاء عــىل حــد 

األساســية �ز
ســواء، وتعزيــز تغطيــة الحمايــة االجتماعيــة وفعاليتهــا للجميــع. 

اض مفــاده أن  . فهــو ينتطلــق مــن افــ�ت ي نهجــه التشــاركي
ويكمــن الجانــب البالــغ األهميــة للحــوار االجتمــاعي �ز

كة  م بالتــالي باتخــاذ إجــراءات مشــ�ت ز كة، وتلــ�ت النقابــات ومنظمــات أصحــاب العمــل تقــر بوجــود مشــكلة مشــ�ت
للتصــدي لهــا. لذلــك، يشــكل الحــوار االجتمــاعي أداة لتحقيــق توافــق اآلراء. كمــا يقــدم الحــوار االجتمــاعي بفضــل 
عــىل  للتأثــ�ي  أداة  العمــل(  أصحــاب  ومنظمــات  )النقابــات،  ز  االجتماعيــ�ي كاء  للــ�ش األطــراف  الثالثيــة  مكوناتــه 

 . قــرارات الحكومــة، والضغــط لتحقيــق مصالحهــم عــىل المســتوى الســيا�ي

؟  ما هو الحوار االجتماعي

يعرف الحوار االجتماعي بحسب منظمة العمل الدولية بأنه الحوار الذي يشمل كافة أنواع المفاوضة أو التشاور، 
ي ما بينهم بشأن المصالح 

ز ممثىلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال أو �ز أو ح�ت ببساطة تبادل المعلومات ب�ي
ي السياسة االقتصادية واالجتماعية. ويمكن أن يتخذ الحوار االجتماعي شكل عملية ثالثية األطراف مع 

كة �ز المش�ت
ز العمال واإلدارة   فيه، أو أنه قد يشتمل فقط عىل العالقات الثنائية ب�ي

ً
 رسميا

ً
انضمام الحكومة إليه بوصفها طرفا

. ويمكن لعمليات الحوار  ز منظمات أصحاب العمل والنقابات( مع أو بدون تدخل الحكومة غ�ي المبا�ش )أو ب�ي
االجتماعي أن تكون مؤسسية أو غ�ي رسمية، وغالبا ما تجمع بينهما. كما يمكن أن يحدث الحوار االجتماعي عىل 
 منهما.

ً
، أو مزيجا

ً
ز المهن، أو قطاعيا  ب�ي

ً
كا كات. فقد يكون مش�ت ، أو عىل مستوى ال�ش ، واإلقلي�ي ي المستوى الوط�ز

: أواًل إضفــاء الطابــع الديمقــراطي  ز ز محتملتــ�ي ي بفائدَتــ�يْ
وتــرى منظمــة العمــل الدوليــة أن هــذا النهــج الحــواري يــأ�ت

اعــات االجتماعيــة. كمــا ُينظــر إل الحــوار  ز ، الحــد مــن ال�ز
ً
عــىل صنــع السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وثانيــا

ي األطــراف عــىل أنــه وســيلة جامعــة لصنــع القــرارات الديمقراطيــة. والواقــع أن بإمكانــه إضفــاء 
االجتمــاعي الثــال�ث

ي قــد تتخذهــا الدولــة، كمــا عــىل مــا تقــوم بــه منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات،  عيــة عــىل اإلجــراءات الــ�ت ال�ش
ألن جميــع هــذه االطــراف تحركهــا مصالحهــا الخاصــة، وقــد تســتفيد بالتــالي مــن وجودهــا عــىل طاولــة صنــع 
 
ً
 تعاونيــا

ً
ي األطــراف، نهجــا

ي والثــا�ئ
القــرارات. وتجــدر اإلشــارة إل أن الحــوار االجتمــاعي َيعتمــد، بشــكليه الثــال�ث

كة. كمــا يكتســب  ك للمشــاكل، والتوصــل إل تســويات، وتقديــم اســتجابات مشــ�ت  بهــدف بلــورة فهــم مشــ�ت
ً
عمليــا

ات اإلنتقاليــة،  اعــات أثنــاء الفــ�ت ز  خاصــة بوصفــه أداة لبلــوغ حلــول تافقيــة، وللحــد مــن ال�ز
ً
الحــوار االجتمــاعي قيمــة

ي أوقــات األزمــات االقتصاديــة. 
و�ز
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نقاط التعلم الرئيسية

ن عىل حد 	  ن والمعاي�ي الدولية عىل العمال المهاجرين والوطني�ي تري القوان�ي
 ما تعجز عن صون حقوق العمال، السيما العمال 

ً
، وغالبا

ً
سواء. غ�ي أن تطبيقها وإنفاذها يبىت محدودا

المهاجرون.

ي كافة مراحل التوظيف والتكليف، 	 
تواجه النساء مخاطر التعرض لالنتهاكات الخاصة بنوع الجنس �ز

ي بلدان المنشأ، أو المرور، أو المقصد. 
سواء �ز

ة من 	  ي اآلونة االخ�ي
ترتبط التحديات الخاصة بإنشاء عمليات التوظيف العادل بشكل كب�ي بما سجل �ز

ي تتخذ من العمال ذوي المهارات المتدنية  تنامي دور وكاالت االستخدام الخاصة العديمة الضم�ي ال�ت
فريسة لها.

ي 	 
يواجه العمال الذين يسعون إل إيجاد فرص عمل حطر التعرض لمختلف أشكال االنتهاكات، بما �ز

 . ي
ذلك احتجاز مستندات السفر، فرض عليهم رسوم توظيف غ�ي قانونية، وعنف جسدي وعاطىز

ي إذا كانت النتجية النهائية تتمثل  ويمكن لهذه االنتهاكات أن تتساوى باالتجار بالبرش والعمل الج�ب
باالستغالل. 

يشكل  إنشاء عمليات التوظيف العادل مبادرة اصحاب المصلحة المتعددين لكونها تضم الحكومات، 	 
وأصحاب العمل، وهيئات توظيف اليد العاملة، ومنظمات العمال، ورابطات أصحاب العمل، ووسائل 

اإلعالم.

 بثالثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف 	 
ً
ا  مبا�ش

ً
يرتبط تعزيز التوظيف العادل ارتباطا

8 بشأن العمل الالئق، والهدف 10 بشأن الحد من انعدام المساواة، والهدف 17 حول تعزيز وسائل 
اكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. تنفيذ وتنشيط ال�ش

اكة المعرفة  العالمية بشأن الهجرة والتنمية 	  ز منظمة العمل الدولية و�ش كة ب�ي تظهر دراسة مش�ت
ي  دة لتكاليف التوظيف ال�ت ل أهم العوامل المحدِّ

ِّ
، أن ممر الهجرة يشك )KNOMAD( والبنك الدولي

ز باكستان وبلدان  ي ممر الهجرة ب�ي
يتكبدها العمال. وقد تبلغ هذه التكاليف ما يعادل أجور تسعة أشهر �ز

 . ي مجلس التعاون الخلي�ب

ي تدفعها النساء، إال أن 	  عىل الرغم من أن العمال الرجال يتحملون تكاليف توظيف أعىل من تلك ال�ت
ي ظل ظروف أسوأ. 

ي المقابل لساعات أطول و�ز
النساء يعملن �ز

ة بإطالق  عام 2014 	  ي إطار استجابة منظمة العمل الدولية لمختلف التحديات، قامت هذه األخ�ي
�ز

ي تستند عىل نهج رباعي المحاور يتمثل بـ: )1( تعزيز المعرفة العالمية  »مبادرة االستخدام العادل«، ال�ت
ز والسياسات واإلنفاذ بهدف تعزيز  ز القوان�ي بممارسات التوظيف الوطنية والدولية؛ )2( تحس�ي

ز العمال وحمايتهم.  التوظيف العادل؛ )3( تعزيز الممارسات التجارية العادلة؛ )4( تمك�ي

ز 	  ُيش�ي الحوار االجتماعي إل كافة أنواع المفاوضة أو التشاور، أو ح�ت ببساطة تبادل المعلومات ب�ي
ي السياسة 

كة �ز ي ما بينهم بشأن المصالح المش�ت
ممثىلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال أو �ز

االقتصادية واالجتماعية

يبىت الحوار االجتماعي الُممأسس بشأن الهجرة والتوظيف االستثناء بدال من أن يكون القاعدة. لذلك، 	 
ز أن  كاء االجتماعي�ي يتطلب سد هذه الثغرة السياسية المزيد من اإلقرار بأنه يمكن للتعاون مع ال�ش

عية عىل سياسات هجرة اليد العاملة، وإدارة عمليات التوظيف من خالل بناء ثقة الجمهور  ي ال�ش
يضىز

ودعمه.
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اخت�ب معارفك

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

ز هيئــات التوظيــف ( 1 كة بــ�ي ي مرحلــة التوظيــف مســؤولية مشــ�ت
صحيح/خطــأ: تعتــ�ب الرســوم والتكاليــف �ز

والعامــل المحتمــل.

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

ي ( 2 الجــ�ب العمــل  للوقــوع ضحيــة  العامــل عرضــة  تجعــل  أن  والتعســفية  االحتياليــة  للممارســات  يمكــن 
. بالبــ�ش واالتجــار 

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

من يتحمل تكاليف التوظيف األعىل؟( 3

العامالت المهاجرات)أ( 

العمال ذوو المهارات المتدنية)ب( 

العمال ذوو المهارات العالية)ج( 

االطفال العمال)د( 

ز بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية؟( 4 كم يبلغ عدد المهاجرين الدولي�ي

740 مليون شخص )أ( 

282 مليون شخص)ب( 

258 مليون شخص)ج( 

70 مليون شخص)د( 

ي، واالتجــار بالبــ�ش أو/و ( 5 ك العمــل الجــ�ب ي �ش
صحيح/خطــأ: حــوال 40.3 مليــون شــخص يســقطون �ز

قاق ي ظــروف أشــبه باالســ�ت
أنهــم يعملــون �ز

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

 بإنشاء التوظيف العادل؟ أخ�ت ثالثة أهداف. ( 6
ً
 وثيقا

ً
ما هي أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطا

الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها)أ( 

ز التصنيع الشــامل للجميع والمســتدام، )ب(  الهدف 9: إقامة ب�ز تحتية قادرة عىل الصمود، وتحف�ي
وتشــجيع اإلبتكار.

يــة شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة عــىل الصمــود )ج(  الهــدف 11: جعــل المــدن والمســتوطنات الب�ش
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ومســتدامة.

الهــدف 8: تعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة )د( 
والمنتجــة، وتوفــ�ي العمــل الالئــق للجميــع

الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغ�ي المناخ وآثاره)ه( 

اكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.)و(  الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط ال�ش

ي مــا يــىلي ال ُتعــد إحــدى ُنهــج مبــادرة االســتخدام العــادل الصــادرة عــن منظمــة ( 7
أي مــن الُنهــج المدرجــة �ز

العمــل الدوليــة؟ 

تعزيز المعرفة العالمية بممارسات التوظيف الوطنية والدولية؛)أ( 

ز والسياسات واإلنفاذ بهذف تعزيز التوظيف العادل؛)ب(  تحسن القوان�ي

تعزيز الممارسات التجارية العادلة؛)ج( 

ز العمال وحمايتهم؛)د(  تمك�ي

.)ه(  توحيد النماذج التنظيمية الخاصة بالتوظيف عىل الصعيد العال�ي

تستهدف التوظيف العادل:( 8

ز)أ(  العمال الوطني�ي

العمال المهاجرين)ب( 

ز والمهاجرين عىل حد سواء)ج(  العمال الوطني�ي

أي من أنواع التكاليف التالية الذكر ال ُتعد بعامة من تكاليف التوظيف( 9

الرسوم المدفوعة لهيئات توظيف اليد العاملة أو وكالء التوظيف)أ( 

تكاليف السفر الداخىلي)ب( 

تكاليف السفر الدولي)ج( 

تكاليف الفحوصات الطبية)د( 

ز)ه(  تكاليف التأم�ي

رسوم جواز السفر)و( 

ة الدخول)ز(  رسوم تأش�ي

تكاليف اختبارات المهارات)ح( 

تكاليف التوجيه ما قبل المغادرة)ط( 

رسوم االنتساب إل نقابات)ي( 
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ز باكســتان-( 10 ي بعــض ممــرات الهجــرة، مثــل ممــر الهجــرة بــ�ي
صحيح/خطــأ: قــد تبلــغ رســوم التوظيــف، �ز

ة أشــهر أو أكــ�ث مــن معــدل اإليــرادات الشــهرية. والمملكــة العربيــة الســعودية، مــا يســاوي عــ�ش

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

اكــة المعرفــة  العالميــة بشــأن ( 11 ز منظمــة العمــل الدوليــة و�ش كة بــ�ي صحيح/خطــأ: أظهــرت دراســة مشــ�ت
الهجــرة والتنميــة )KNOMAD( أنــه بالرغــم مــن أن العمــال الرجــال يتحملــون تكاليــف توظيــف أعــىل 
ي ظــل ظــروف أســوأ

ي المقابــل لســاعات أطــول و�ز
ي تدفعهــا النســاء، إال أن النســاء يعملــن �ز مــن تلــك الــ�ت

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

ي ال ُيعد صحيحا؟( 12 أي من البيانات التالية بشأن العمل الج�ب

ي.)أ(  كات من خطر وقوعهم ضحايا العمل الج�ب يزيد التوظيف المبا�ش للعمال عىل يد ال�ش

ي بلدان الجنوب.)ب( 
ي بشكل ح�ي �ز نجد ضحايا العمل الج�ب

ي االقتصاد الخاص.)ج( 
ي بغالبيتهم لالستغالل �ز يتعرض ضحايا العمل الج�ب

ز كرسوم توظيف غ�ي قانونية.)د(  ز و5 مالي�ي ز مليوَن�ي اوح ب�ي يدفع المهاجرون سنويا مبالغ ت�ت

اإلجابات الصحيحة:

1( ب؛ 2( أ؛ 3( ب؛ 4(ج؛ 5( أ؛ 6( أ، د، و؛ 7(ه؛ 8( ج؛ 9( ي؛ 10( أ؛ 11( أ؛ 12( ج.
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األنشطة التدريبية

ي رقم  1 النشاط التدري�ب

 كر الجليد 
ن  وتعرف المشارك�ي

عىل بعضهم 
البعض

األهداف: 
ز للتعرف عىل بعضهم البعض؛ � إتاحة الفرصة للمشارك�ي
، وتوضيح ما إذا كان من الممكن تحقيق  � ز فهم توقعات المشارك�ي

؛ ي نامج التدريــــ�ب هذه التوقعات أو ال خالل ال�ب

قبل النشاط تعليمات للمدرب
الرســم عــىل  )انظــر  أجــزاء  أربعــة  ــمها إل  القــالب وقسِّ ي 

الــور�ت اللــوح  مــن أوراق  خــذ ورقــة 
.) ز اليمــ�ي

 : وأكُتب �زي مختلف األجزاء ما يىلي
أ . األسم والمنظمة

ب . التوقعات من الدورة التدريبية
ي الدورة التدريبية

ج. المساهمات �ز
ا لنعرفه  نَّ

ُ
 بالمشارك لما ك

ً
 خاصا

ً
مرا

َ
د. أ

لوال َبوحه به )مثال رياضته المفضلة، 
هوايته المفضلة...الخ(

خالل النشاط
 إياه  �

ً
ي القالب مع قلم Marker ُمعِلما

ك ورقة من أوراق اللوح الور�ت وزِّع عىل كل مش�ت
أن لديه ع�ش دقائق لتعبئة ورقته الخاصة عن طريق الكتابة أو الرسم.

ة،  � بأحرف كب�ي الكتابة  بالتالي  وعليه  الحائط،  ق عىل 
َّ
سُتعل الورقة  هذه  أن  له  ف� 

نه من معلومات. ز اآلخرين قراءة ما يدوِّ وبشكل واضح للتأكد من أنه يمكن للمشارك�ي
، ابدأ بعرض ورقتك الخاصة لتقديم مثال  � وعند انتهاء الوقت المخصص للتحض�ي

ك. عىل ما هو متوقع من كل مش�ت
� ، ز ي أن يكون أطول من دقيقة واحدة أو دقيقَت�يْ

ح أن وقت العرض ال ينبىز ا�ش
ز  � ي الوقت نفسه توقعات المشارك�ي

ن �ز فون عن أنفسهم بينما ُتدوِّ ز يعرِّ دع المشارك�ي
ي القالب، 

عىل لوح أبيض، أو عىل اللوح الور�ت
ح لهم كيف سيتم  � ز وا�ش عندما ُينجز المشاركون العروض، لّخص توقعات المشارك�ي

. ي نامج التدريــــــ�ب العمل عىل تحقيقها أو ال خالل ال�ب

ب . التوقعات من أ . األسم والمنظمة
الدورة التدريبية

ي 
ج. المساهمات �ز

الدورة التدريبية
د. ...
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ي بداية الدورة التدريبية، مثال بعد الجلسة اإلفتتاحية الرسمية �النصائح
نظم هذا النشاط �ز

ك دقيتان كحد أقىص للتعريف عن نفسه، وإال فإن النشاط  � د عىل أنه لكل مش�ت شدِّ
ة طويلة. العام قد يمتد ف�ت

الواردة  � تلك  )مثل  الشخصية  المعلومات  بعض  يتبادلون  ز  المشارك�ي أن  إل  ونظرا 
ي تشجيع 

النشاط سيساهم �ز ي القالب(، فإن هذا 
اللوح الور�ت ي إطار الجزء د من 

�ز
اإلنفتاح، والثقة ضمن المجموعة

ك �المواد  ي القالب لكل مش�ت
ورقة من أوراق اللوح الور�ت

ك � قلم Marker لكل مش�ت
� )scotch tape( يط الصق الصق أو �ش

5 دقائق لتقديم النشاط واألسئلة األربعة الواجب مناقشتها �الوقت
ك ليقدم عرضه � دقيقتان مخصصتان لكل مش�ت
ك وتوضيحها � 5 دقائق الستعراض توقعات كل مش�ت
5 دقائق لتقديم أهداف الدورة التدريبية �
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ي رقم 2 النشاط التدري�ب

األهداف: دراسة حالة
ي يمكن أن تحصل خالل  � ال�ت تحديد مختلف أشكال االنتهاكات 

عملية التوظيف؛ 
ي مجال التوظيف �

اإلطالع عىل خصائص العمليات العادلة �ز

ز إل مجموعــات مؤلفــة مــن أربعــة أو خمســة أشــخاص، مــع الحــرص عــىل تعليمات للمدرب قســم المشــارك�ي
ات، والخلفيــات المؤسســية،  الخــ�ب قــدر اإلمــكان )لجهــة  أن تكــون المجموعــات متباينــة 

والبلــدان(.
اطلب من مختلف المجموعات قراءة قصة روز )الملحقة(، واإلجابة عىل األسئلة التالية:

ي قصة روز؟ أذكر  �
ما هي برأيك أك�ث الدالئل أهمية عىل وجود توظيف غ�ي عادل �ز

قدر ما تستطيع.
اجعل هذه القصة عادلة! حّول القصة الواردة أعاله لضمان عملية توظيف عادل  �

لروز. واكتب ما ستكون عليه عندئذ هذه السيناريو، مع مراعاة األسئلة التالية:
كيف ستختلف هذه القصة عن القصة الحالية؟	 
المقصد 	  بلد  إل  وصولها  عند  روز  عىل  التوظيف  عملية  نتائج  ستكون  ماذا 

»أولد«؟
ي مجال الهجرة، وعالقتها بأ�تها، ما هو األمر الذي قد 	 

وإذا فكرنا بتجربة روز �ز
يكون مختلفا؟

: 40 دقيقة )أي 20 دقيقة لكل سؤال(. ة التحض�ي ف�ت
ي جلسة عامة.

، عىل كل مجموعة أن تعرض عملها �ز وعند االنتهاء من التحض�ي
لــدى ورودهــا واســتكمالها حســب  الخاطئــة  المعلومــات  المي�يــن تصحيــح  عــىل  يجــب 

الحاجــة.

ــد مــن أن كل مجموعــة مؤلفــة مــن حــوال أربعــة أو خمســة أشــخاص، إذ إن وجــود عــدد النصائح
َّ
تأك

ز أن عــددا أكــ�ب مــن  ي حــ�ي
أقــل مــن األشــخاص قــد ال يســمح بحصــول تبــادل أفــكار مثمــر، �ز

ي جلســة الصــف 
ز ال ُيشــاركون مشــاركة نشــطة �ز ي أن بعــض المشــارك�ي األشــخاص قــد يعــ�ز

الفكــري.

كالمواد  نسخة عن قضية روز لكل مش�ت

40 دقيقة للتحض�يالوقت
5 دقائق لكل مجموعة لتقدم عرضها

10 دقائق لألسئلة واألجوبة
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الملحق: قصة روز
ي 

ي أ�تهــا،  ولديهــا خمــس أشــقاء مــا زالــوا �ز
روز، البالغــة مــن العمــر 21 ســنة، هي المولــودة البكــر �ز

ي كسب رزقها لتوف�ي حياة كريمة. وبرأي 
المدرسة. ومنذ وفاة والدها، تواجه أ�تها مشاكل جادة �ز

ز عــىل بعــض األطفــال التوقــف عــن الذهــاب إل المدرســة والبــدء بالعمــل مــن  والــدة روز، فإنــه يتعــ�ي
أجــل مســاعدتها عــىل كســب المزيــد مــن المــال. وبمــا أن روز تعــارض هــذه الفكــرة، قــررت الســفر إل 
الخــارج مــن أجــل ضمــان مواصلــة ذهــاب أشــقائها إل المدرســة، وذلــك بفضــل التحويــالت الماليــة 
، قــررت الهجــرة إل البلــد المســ� »أولــد«.  ز ي قــد ترســلها إليهــم. وبعــد التحــدث مــع  جارتهــا، دنــ�ي الــ�ت
ي البلديــن 

ي ُتدفــع �ز ي أولــد، يدفعــون للوظائــف نفســها أجــورا أعــىل مــن تلــك الــ�ت
فأصحــاب العمــل �ز

ي مجــال الرعايــة الصحيــة. 
 بتوظيــف عمــال �ز

ً
المجاوريــن، »فيــو« و»فيكيــو«، اللذيــن يقومــان أيضــا

ونصحهــا قريبهــا روبــرت بالذهــاب إل وكالــة توظيــف تــدع »النــاس والســلطة والتوظيــف« بعــد أن 
خيــص. كمــا يــدرج المنشــور قائمــة طويلــة  قــدم لهــا منشــور خــاص بهــا يشــ�ي إل أن الوكالــة تحــ�ز ب�ت
ي المستشــفيات، 

ي يرتكــز العديــد منهــا �ز مــن بلــدان المقصــد، وأصحــاب العمــل، وعــروض العمــل الــ�ت
كي مــن أجــل تســهيل وصولهــا  ت مــن روز أن تدفــع لــه 100  دوالر أمــ�ي أو أ� خاصــة. وطلــب روبــ�ي

إل وكالــة التوظيــف. 

توجهت روز بعذ ذلك إل مكتب وكالة التوظيف »الناس والسلطة والتوظيف« وبحوزتها استمارة 
الذاتيــة، وجــواز ســفرها الجديــد. وعندمــا وصلــت إل مكتــب وكالــة التوظيــف،  تها  الطلــب، وســ�ي
 
ً
أدركــت أن الكثــ�ي مــن الرجــال والنســاء ينتظــرون دورهــم للتقــدم بطلبــات لشــغل الوظائــف. وغــدا

ي 
ســة للغايــة فبــدأت تشــعر بالقلــق إزاء عجزهــا عــن العمــل �ز  بالنســبة إليهــا أن المنافســة �ش

ً
واضحــا
الخــارج.

ي وكالــة التوظيــف، أبلغهــا هــذا االخــ�ي 
ث مــع جــون، وهــو موظــف �ز  مــن التحــدُّ

ً
ا وعندمــا تمكنــت أخــ�ي

ي الخــارج. 
كي مــن أجــل توفــ�ي فرصــة عمــل لهــا �ز  قــدره 1000 دوالر أمــ�ي

ً
أن الوكالــة تفــرض مبلغــا

ي 
وســيتوجب بالتــالي عليهــا دفــع 20 % مــن إجمــالي المبلــغ قبــل أن تبــدأ وكالــة التوظيــف بالنظــر �ز

 إل الطوابــ�ي الطويلــة مــن األشــخاص الذيــن ينتظــرون دورهــم إلجــراء 
ً
ا طلبهــا. ثــم ابتســم لهــا مشــ�ي

ي حــال أرادت 
مقابــالت معهــم، مؤكــدا أنــه يعــود لهــا اتخــاذ القــرار بهــذا الشــأن، ولكنــه أكــد لهــا أنــه �ز

ي مجــال 
 لهــا عــن فرصــة عمــل محتملــة كعاملــة �ز

ً
ي ملفهــا بحثــا

وع بالنظــر �ز مــن وكالــة التوظيــف الــ�ش
ي أولــد - وهــو مــا يعتــ�ب عمليــة التوظيــف بــدأت أصال-ســيتوجب عليهــا دفــع رســم 

الرعايــة الصحيــة �ز
كي إل جــون مســتعينة  الـــ 200 دوالر أمــ�ي . ودفعــت روز بعدذلــك  كي ام قــدره 200 دوالر أمــ�ي ز الــ�ت
 منهــا تقديــم جــواز ســفرها، باإلضافــة إل 

ً
بمدخراتهــا المتواضعــة. فأخــذ جــون  المــال مــن روز طالبــا

مســتندات أخــرى.

ضــت روز بغــض  ومــن أجــل تغطيــة مــا تبــىت مــن التكاليــف المفروضــة مــن قبــل وكالــة التوظيــف،  اق�ت
. ز األمــوال مــن صديقتهــا دنــ�ي

 
ً
ي اليــوم التــالي إل مكتــب وكالــة التوظيــف. فأخــذ منهــا جــون مــا تبــىت مــن المــال معلمــا

ثــم عــادت روز �ز
ة الدخــول إل  إياهــا أنــه جــرى اختيارهــا  وأن الوكالــة ســتؤمن إنتقالهــا إل »أولــد« مــا إن ُتمنــح تأشــ�ي
ة الدخــول، باإلضافــة  كي لتغطيــة نفقــات تأشــ�ي البلــد. وأعلمهــا بعــد ذلــك أن عليهــا دفــع 80 دوالر أمــ�ي
 بالتأكــد مــن أنهــا 

ً
كي للفحوصــات الطبيــة مــا قبــل المغــادرة، مــا قــد يســمح  أيضــا إل 100 دوالر أمــ�ي

ز عليهــا دفــع هــذه الرســوم حــااًل، وإال ســيتم اقتطاعهــا مــن أول  ليســت حامــًا. كمــا أبلغهــا أنــه يتعــ�ي
أجــر لهــا. 
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 باللغــة الرســمية لـــ »أولــد«، وهي لغــة ال 
ً
 مكتوبــا

ً
، وقبــل المغــادرة اســتلمت روز عقــدا ز وبعــد أســبوَع�ي

ئ ألنــه طلــب  تتكلمهــا بعــد بمــا أنهــا بــدأت للتــو متابعــة دورات تعليــم اللغــة. وهي مرتبكــة بعــض الشــ�ي
ي ردهة وكالة التوظيف »الناس والسلطة 

. وعندما التقت بالصدفة بجون �ز
ً
منها التوقيع عليه فورا

تــه أنهــا ال تريــد التوقيــع عــىل العقــد ألنــه ليــس لديهــا أي فكــرة عمــا هــو مكتــوب فيــه.  والتوظيــف«، أخ�ب

ز مكتــوب  ء ممــ�ي ي
ي وأن ال �ش فأكــد لهــا جــون عندهــا أن هــذا العقــد عبــارة عــن عقــد توظيــف نمــوذ�ب

(، وينــص عــىل تأكيــد أن صاحــب عملهــا  كي فيــه، وأنــه فقــط يحــدد راتبهــا الشــهري )1000 دوالر أمــ�ي
سيوفر لها مكان السكن )أي غرفة خاصة( والوجبات، وأن مدة العقد سنتان )مع إمكانية تمديدها 
 . ي اليــوم التــالي

لتصبــح ثــالث ســنوات(. فقــررت روز بعــد ذلــك التوقيــع عــىل العقــد. وغــادرت بلدهــا �ز

وعندمــا وصلــت روز إل أولــد، كانــت غالديــس -وهي موظفــة لحســاب وكالــة هاوســهولد سليوشــن- 
ي المطــار، أخــذت 

يكــة لوكالــة التوظيــف »النــاس والســلطة والتوظيــف« - تنتظرهــا �ز وكالــة محليــة �ش
الــذي  عملهــا  لصاحــب  ة  مبــا�ش تســليمه  ســيجري  أنــه  تهــا  وأخ�ب ســفرها  جــواز  روز  مــن  غالديــس 

ســيحتفط بــه ألســباب أمنيــة. 

ي العقــد الجديــد، يبلــغ 
 منهــا التوقيــع عليــه. و�ز

ً
 طالبــة

ً
 جديــدا

ً
كذلــك، قدمــت غالديــس لــروز عقــدا

، أجابتها  . وعندما ســألت روز عن ســبب هذا التغي�ي كي الراتب الشــهري الُمشــار إليه 600 دوالر أم�ي
ل صاحــب  ز ي مــ�ز

( سُيســتخدم لتغطيــة تكلفــة إقامتهــا �ز كي غالديــس أن الفــرق )وهــو 400 دوالر أمــ�ي
. عملهــا، واللبــاس الرســ�ي الــذي ســيكون عليهــا ارتــداؤه يوميــاً

احة واحــد، فضــًا  ي األ�ة، لــم تتمكــن روز مــن أخــذ يــوم اســ�ت
وبعــد شــهر مــن البــدء بتأديهــا عملهــا �ز

ض بهــا متابعتهــا )إذ ســتوفرها لهــا هاوســهولد سليوشــن(  ي كان ُيفــ�ت عــن أن دورات تعليــم اللغــة الــ�ت
 
ً
ض أن تحــ�ز بغرفــة خاصــة بهــا، إال أنهــا حصلــت عوضــا  لهــا. كمــا كان مــن المفــ�ت

ً
لــم تعــد مقدمــة

عــن ذلــك عــىل فــراش قديــم عــىل األرض كان عليهــا إزالتــه مــن غرفــة اإلســتقبال حيــث تنــام. وكانــت 
ل بــدون أن يكــون لديهــا وصــول إل الميــاه الســاخنة. ز ي الفنــاء الداخــىلي للمــ�ز

تســتحم �ز

 تحت الطلب.
ً
 وتبىت دائما

ً
أضف إل أنها كانت تعمل ألك�ث من 14 ساعة يوميا

تــود روز تــرك عملهــا، وإيجــاد صاحــب عمــل آخــر، إال أن صاحــب عملهــا الحــالي احتجــز جــواز ســفرها 
، كمــا عليهــا إرســال  ويرفــض إعادتــه لهــا. كمــا ال يمكنهــا العــودة إل بالدهــا ألن عليهــا ســداد ديــن كبــ�ي

المــال إل أ�تهــا لتغطيــة الرســوم المدرســية ألشــقائها. 
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