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ي تستخدمها األمم المتحدة، وال  ي تّتفق مع تلك ال�ت ، وال�ت ي منشورات مكتب العمل الدولي
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ً
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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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

األهداف العامة

تبطة بالتوظيف العادل؛	  اإلطالع عىل صكوك القانونية الملزمة الم�ت

فهم كيف تتصدى معاي�ي العمل الدولية بمجملها لقضايا التوظيف العادل؛	 

ي ذلك المبادئ العامة 	 
ف عىل العنارص األساسية لإلطار المعياري الخاص بالتوظيف العادل، بما �ز التعرُّ

والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل؛

ي تعزيز 	 
، والجهات الفاعلة الرئيسية �ز ز فهم المسؤوليات الملقاة عىل عاتق أصحاب المصلحة األساسي�ي

التوظيف العادل للوقاية من سوء المعاملة خالل التوظيف.
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المقدمة

تغــ�ي أحــكام التوظيــف العــادل مجموعــة مــن المســتندات الدوليــة الرئيســية، بمــا فيهــا المعاهــدات الدوليــة 
عــىل  تنــص  العــادل  بالتوظيــف  المرتبطــة   

ً
قانونــا الملزمــة  األساســية  فالمعاهــدات  المعياريــة.  والصكــوك 

ز موضــوع التوظيــف  المســؤوليات الُمناطــة بالــدول لضمــان التوظيــف العــادل، واالســتفادة مــن الرابــط القائــم بــ�ي
العمــال  وحقــوق  ي،  الجــ�ب العمــل  مثــل  الدوليــة،  القانــون  ومجــاالت   ،

ً
معــا آن  ي 

�ز قطاعــات  لعــدة  الشــامل 
دة.  توظيــف محــدَّ عــىل قطاعــات  تركــز  ي  الــ�ت االتفاقيــات  التوظيــف، كمــا  المهاجريــن، وسياســات 

أما اإلطار المعياري للتوظيف العادل، المتمثل بشكل أساسي بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية 
 من خالل إظهار األدوار والمسؤوليات المنوطة 

ً
ل المعاهدات الُملزمة قانونا من أجل التوظيف العادل، فيكمِّ

ي الواقــع هــذا الصــك الصــادر 
بمختلــف الجهــات الفاعلــة الرئيســية المعنيــة بتعزيــز التوظيــف العــادل. ويســتند �ز

عــن منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2016 عــىل النهــج المتعــدد أصحــاب المصلحــة بهــدف تحقيــق عمليــات 
ي مجــال التوظيــف. 

عادلــة �ز

: وتنقسم هذه الوحدة التدريبية عىل النحو التالي

الموضوع 1 سيغ�ي الصكوك الدولية األساسية 	 
الرئيسية المنطوية عىل أحكام خاصة بشأن التوظيف 

العادل

الموضوع 2 سيتصدى لإلطار المعياري غ�ي الُملزم، 	 
وبنوع خاص المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية 

التشغيلية من أجل التوظيف العادل، بينما يسلط 
ي الوقت عينه عىل األدوار والمسؤوليات 

الضوء �ز
المنوطة بكل الجهات الفاعلة المعنية.
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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

 الموضوع 1: الصكوك األساسية الُملزمة 
المرتبطة بالتوظيف العادل

مــن  عــدد  ي 
�ز العــادل  بالتوظيــف  خاصــة  أحــكام  تــرد 

والعمــال  ي،  الجــ�ب العمــل  بشــأن  القانونيــة  الصكــوك 
ي تتنــاول  ي الصكــوك الــ�ت

المهاجريــن، واالســتخدام، كمــا �ز
قطاعــات ومجــاالت محــددة. ويســلط القســم المــدرج 
ي تتطــرق  ي مــا يــىلي الضــوء عــىل االتفاقيــات الرئيســية الــ�ت

�ز
ي عملية التوظيف وتعزيز ممارســات التوظيف العادل. والحقيقة أنه يقع عىل الدول 

إل منع ســوء المعاملة �ز
ام أحــكام هــذه الصكــوك الملزمــة، وحمايتهــا، واالمتثــال لهــا. ي الحــ�ت

ام قانــو�ن ن الــ�ت

أ ي	. أالعملأالدوليةأبشأنأالعملأالج�ب معاي�ي
ي القــرن الحــادي 

 �ز
ً
 مهمــا

ً
ي يشــكل للعديــد مــن الحكومــات حــول العالــم تحديــا مــا زال القضــاء عــىل العمــل الجــ�ب

 
ً
 لحقــوق اإلنســان األساســية وحســب، بــل أنــه يعتــ�ب ســببا

ً
 فادحــا

ً
ي ال يمثــل انتهــاكا يــن. فالعمــل الجــ�ب والع�ش

ي قــد ينتــج عــن الهجــرة الداخليــة أو الهجــرة   للنمــو االقتصــادي. والحقيقــة أن العمــل الجــ�ب
ً
 للفقــر وعائقــا

ً
رئيســيا

عــ�ب الحــدود الوطنيــة، مــا يجعــل بعــض العمــال عرضــة بنــوع خــاص لبعــض ممارســات عمــل ق�يــة، وممارســات 
ي مناطق المنشأ الخاصة بهم ألنه يجعلهم يبرصون 

 عىل األفراد �ز
ً
ي أيضا توظيف خادعة. ويؤثر العمل الج�ب

قاق والعبوديــة. كمــا يمكــن  ي أوضــاع أشــبه باالســ�ت
النــور أو يتعرضــون لالســتغالل، بحيــث يصبحــون يعيشــون �ز

ي؛ واالســتثناءات الوحيــدة لذلــك هي الحــاالت الخاصــة باالتجــار  النظــر إل االتجــار بالبــ�ش عــىل أنــه عمــل جــ�ب
 إل العمــل 

ً
، إال إذا كانــت هــذه الممارســات تــؤدي أيضــا ي بالبــ�ش بغــرض نــزع أعضائهــم، والــزواج القــ�ي أو التبــ�ز

ي.  الجــ�ب

ي،أ1930أ)رقمأ29(  بروتوكولأعامأ2014أالتفاقيةأالعملأالج�ب
/نوفم�ب 2016 ي

ين الثا�ز ز التنفيذ: 9 ت�ش الدخول ح�ي

الــذي  ي،  الجــ�ب العمــل  التفاقيــة   2014 عــام  بروتوكــول  يهــدف 
تدعمــه التوصيــة رقــم 203 إل تعزيــز تدابــ�ي الوقايــة والحمايــة، 
والتعويــض، كمــا إل تكثيــف الجهــود اآليلــة إل مكافحــة جميــع 

. كمــا  بالبــ�ش االتجــار  ذلــك  ي 
�ز بمــا  ي،  الجــ�ب العمــل  أشــكال 

ي تنفيــذ اتفاقيــة العمــل 
يتمثــل الغــرض بالتصــدي للثغــرات �ز

.1930 لعــام  ي  الجــ�ب

العمــال  مــن   
ً
ايــدا ز م�ت  

ً
عــددا هنــاك  أن  إل  وتوكــول  ال�ب ويشــ�ي 

االقتصــاد  ي 
�ز اإللــزامي  أو  ي  الجــ�ب العمــل  اك  �ش ي 

�ز ز  الواقعــ�ي
الخــاص، وأن قطاعــات بعينهــا مــن االقتصــاد مســتضعفة عــىل وجــه 

الخصــوص، وأن مجموعــات معينــة مــن العمــال معرضــة لخطــر كبــ�ي 
، ال سيما المهاجرون.  ي أو اإللزامي ألن تصبح ضحية العمل الج�ب
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ي، فــإن  ز التوظيــف االســتغاللي والعمــل الجــ�ب ي بالعالقــة القائمــة بــ�ي وتوكــول بشــأن العمــل الجــ�ب وإذ يقــر ال�ب
ي، بمــا يشــمل حمايــة األشــخاص مــن  ي يمكــن اعتمادهــا لمنــع العمــل الجــ�ب المــادة 2 منــه ُتفصــل التدابــ�ي الــ�ت

الممارســات االحتياليــة والتعســفية أثنــاء عمليــة تعيينهــم وتوظيفهــم. 

المادة 2

: ، ما يىلي ي أو اإللزامي ز اتخاذها من أجل منع العمل الج�ب ي يتع�ي تشمل التداب�ي ال�ت

ز بصورة خاصة، بغية الحيلولة دون وقوعهم أ.  ون مستضعف�ي تثقيف وإعالم الناس، وال سيما أولئك الذين يعت�ب
؛ ي أو اإللزامي ضحايا العمل الج�ب

؛ب.  ي أو اإللزامي ي ممارسات العمل الج�ب
ز �ز تثقيف وإعالم أصحاب العمل، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالع�ي

: ج.  بذل جهود تضمن ما يىلي

ي ذلك قانون العمل 
، بما �ز ي أو اإللزامي يعات المعنية بمنع العمل الج�ب تطبيق تغطية و إنفاذ الت�ش  »1«

حسب مقت�ز الحال، عىل جميع العمال وجميع قطاعات االقتصاد؛

يعات؛ ها من الخدمات المسؤولة عن تنفيذ هذه الت�ش تقوية خدمات تفتيش العمل وغ�ي  »2«

حماية األشخاص، ال سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية أو االحتيالية المحتملة خالل عملية د. 
تعيينهم وتوظيفهم؛

ي 	.  ز العام والخاص بذلها للحيلولة دون وقوع مخاطر العمل الج�ب ز عىل القطاَع�ي ي يتع�ي دعم العناية الواجبة ال�ت
أو اإللزامي ومواجهتها

.و.  ي أو اإللزامي ي تؤدي إل اشتداد مخاطر العمل الج�ب التصدي لجذور األسباب والعوامل ال�ت

بروتوكولأمنعأوقمعأومعاقبةأاالتجارأباألشخاصأ،أالُمكّملأالتفاقيةأاألممأالمتحدةألمكافحةأالجريمةأ
مو( أالوطنيةأ)بروتوكولأبال�ي  المنظمةأع�ب

ز التنفيذ: 25 كانون األول/ديسم�ب 2003  الدخول ح�ي

وتوكــول بشــأن االتجــار بالبــ�ش أول صــك دولي يعمــل عــىل تحديــد االتجــار بالبــ�ش  بشــكل شــامل.  ُيعتــ�ب ال�ب
فالمادة 3 منه ُتعّرف االتجار بالب�ش عىل أنه »تجنيد أشخاص، أو نقلهم أو تنقيلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم 
بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غــ�ي ذلــك مــن أشــكال القــ� أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو 
 لنيــل موافقــة شــخص 

ً
ي مبالــغ ماليــة أو مزايــا

اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلــىت
، اســتغالل دعــارة الغــ�ي أو  لــه ســيطرة عــىل شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، كحــد أد�ز
قاق أو الممارســات الشــبيهة بالرق، أو  ، أو االســ�ت

ً
، أو الســخرة أو الخدمة ق�ا ســائر أشــكال االســتغالل الجنسي

وتوكــول أول توافــق دولي بشــأن تعريــف االتجــار بالبــ�ش ، األمــر الــذي   اإلســتعباد أو نــزع األعضــاء.« ويعكــس ال�ب
يشــكل أول خطــوة باتجــاه بــذل جهــود دوليــة متضافــرة لمكافحــة هــذه الممارســة.

 ، بالبــ�ش اتجــارا  تشــكل  أن  يمكــن  ي  الــ�ت األفعــال  ســياق  ي 
�ز األشــخاص  لتجنيــد  وتوكــول  ال�ب إدراج  خــالل  ومــن 

ي مــن خاللهــا يســتغل بهــا المتجــرون باألشــخاص تنقــل ضحاياهــم، واألزمــات والحرمــان  فإنــه ُيقــر بالطريقــة الــ�ت
االقتصــادي واالجتمــاعي الــذي يتعرضــون لــه. 
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، مــع إيــالء اهتمــام خــاص  : منــع ومكافحــة االتجــار بالبــ�ش وتوكــول االتجــار بالبــ�ش  ثالثــة أغــراض رئيســية وهي ول�ب
ام كامــل لحقوقهــم اإلنســانية؛ تعزيــز  للنســاء واألطفــال؛ حمايــة ضحايــا ذلــك االتجــار ومســاعدتهم، مــع احــ�ت

ن الــدول األطــراف عــىل تحقيــق تلــك األهــداف.  التعــاون بــ�ي

ز    ، تدابــ�ي شــاملة إلنفــاذ القوانــ�ي ــد لالتجــار بالبــ�ش ه تعريــف موحَّ وتوكــول، إل جانــب توفــ�ي ــر ال�ب
ِّ
إل ذلــك، يوف

، ومحــاوالت االتجــار  . وتشــمل هــذه التدابــ�ي كل مــن موجــب تجريــم االتجــار بالبــ�ش بغيــة مكافحــة االتجــار بالبــ�ش
ي 

وتوكــول إل توفــ�ي تدريــب أفضــل لموظــىز ، ومــا ســوى ذلــك مــن أفعــال مرتبطــة بــه. لذلــك، يدعــو ال�ب بالبــ�ش
، واألســاليب اإلجراميــة المنظمــة  ز إنفــاذ القانــون مــن أجــل تمكينهــم مــن تحديــد ضحايــا االتجــار بالبــ�ش المحتملــ�ي
ي الهجــرة 

ي إنفــاذ القانــون وموظــىز
ز موظــىز . كمــا يدعــو إل تعزيــز التعــاون بــ�ي المســتخدمة مــن أجــل االتجــار بالبــ�ش

، ورســم خرائط  ز ي الدول األعضاء من أجل تحديد طرق النقل، والمســتندات المزورة، والمتجرين المحتمل�ي
�ز

مــن وثائــق  ــق  التحقُّ 11 و12 يقضيــان يتعزيــز الضوابــط الحدوديــة، مثــل  ز  المادَتــ�يْ فــإن  لهــا. وعليــه،  نــة  مبيِّ
ز جــودة وثائــق الســفر للحــد مــن إمكانيــة تزويرهــا. الســفر، الصعــود إل المركبــات لتفتيشــها، وتحســ�ي

أالعملأالدوليةأبشأنأالعمالأالمهاجرين	.أ معاي�ي
ة العولمــة االقتصاديــة إل تزايــد بصــورة واســعة عــدد العمــال المهاجريــن. فالبطالــة والفقــر  أدى تســارع وتــ�ي
ز  ي حــ�ي

فــرص عمــل خــارج حــدود أوطانهــم، �ز للســ�ي إليجــاد  الناميــة  الــدول  ي 
العمــال �ز مــن  بالكثــ�ي  يدفعــان 

 عــىل اليــد العاملــة، ال ســيما اليــد العاملــة غــ�ي الماهــرة. ونتيجــة لذلــك، 
ً
ايــدا ز  م�ت

ً
تشــهد الــدول المتطــورة طلبــا

 عــن فرصــة عمــل. والحقيقــة أن العمــال المهاجريــن 
ً
ز العمــال برفقــة أ�هــم إل بلــدان أخــرى بحثــا يســافر ماليــ�ي

ي يرســلونها إل بلدانهــم  ي اقتصــادات البلــدان الُمضيفــة لهــم. أضــف إل أن التحويــالت الماليــة الــ�ت
يســاهمون �ز

الوقــت  ي 
المهاجريــن يحظــون �ن العمــال  أن  إال  بهــم.  الخاصــة  المنشــأ  بلــدان  اقتصــادات  تعزيــز  عــىل  تســاعد 

ي ســوق العمــل، ومعرضــون لخطــر 
عينــه  بالغالــب بحمايــة اجتماعيــة ضئيلــة، ويشــكون مــن انعــدام المســاواة �ن

ي هــذا الســياق، توفــر معايــ�ي العمــل 
ي ذلــك خــالل عمليــة التوظيــف. و�ز

االســتغالل واالتجــار بالبــ�ش ، بمــا �ز
الدوليــة بشــأن الهجــرة أدوات لــكل مــن بلــدان المنشــأ والمقصــد مــن أجــل إدارة تدفقــات الهجــرة، وضمــان توفــ�ي 

حمايــة مالئمــة لهــذه الفئــة الضعيفــة مــن العمــال. 

 اتفاقيةأالعمالأالمهاجرينأ)مراجعة(-اتفاقيةأرقمأ97
/يناير 1952 ي

ز التنفيذ: 22 كانون الثا�ز الدخول ح�ي

العامل المهاجر: هو شــخص يهاجر 
شــغل  بغيــة  آخــر  بلــد  إل  بلــد  مــن 
يكــون  ال  عمــل  بخــالف  وظيفــة 
هــذه  وتشــمل  الخــاص،  لحســابه 
 
ً
قانونــا يقبــل  شــخص  أي  العبــارة 

 . مهاجــراً عامــًا  بوصفــه 
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الوحدة 2 ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

وال تنطبق هذه االتفاقية عىل: 

عمال الحدود،	 

ة،	  ة قص�ي ز ودخلوا البلد لف�ت األشخاص الذين يمارسون مهنة حرة والفنان�ي

البحارة.	 

العمــال  لمســاعدة  المناســبة  الخدمــات  تقديــم  عضــو  دولــة  عــىل كل  ز  يتعــ�ي أنــه  عــىل كل  االتفاقيــة  وتنــص 
المهاجريــن. كمــا عليهــا اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لتوفــ�ي معلومــات صحيحــة، ومكافحــة الدعايــات المضللــة 
ز عــىل كل دولــة عضــو   فيمــا يتعلــق بالهجــرة إل الخــارج والهجــرة الوافــدة. كذلــك، تشــ�ي االتفاقيــة إل أنــه يتعــ�ي
اتخــاذ تدابــ�ي لتســهيل مغــادرة وســفر واســتقبال العمــال المهاجريــن. أضــف إل أنــه يجــب عــىل كل دولــة عضــو 

ي تقدمهــا إدارات التوظيــف العامــة فيهــا للعمــال المهاجريــن مجانيــة.  ضمــان أن تكــون الخدمــات الــ�ت

 ،
ً
ا ي مــا بينهــا كبــ�ي

ز �ز ي يكــون عــدد المهاجريــن المتدفقــ�ي ي الــدول األعضــاء الــ�ت
ويجــب عــىل الســلطات المختصــة �ز

ي  ك الــ�ت ، لتنظيــم المســائل ذات االهتمــام المشــ�ت
ً
 أو مرغوبــا

ً
وريــا ي مــا بينهــا، حيثمــا كان ذلــك رصز

عقــد اتفاقــات �ز
تنشــأ عــن تطبيــق أحــكام هــذه االتفاقيــة. 

 اتفاقيةأالعمالأالمهاجرينأ)	حكامأتكميلية(-اتفاقيةأرقمأ143
ز التنفيذ: 9 كانون األول/ديسم�ب 1978 الدخول ح�ي

ي أوضــاع 
الغــرض مــن اتفاقيــة العمــال المهاجريــن )أحــكام تكميليــة( مــزدوج: فهــي تهــدف إل مكافحــة الهجــرة �ز

ز ذات صلــة بإنشــاء  تعســفية وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملــة للعمــال المهاجريــن. والحقيقــة أن هذيــن الهدفــ�ي
عمليــة  أثنــاء  باالنتهــاكات  المرتبطــة  بالبــ�ش  االتجــار  مخاطــر  تصاعــد  ضــوء  ي 

�ز العــادل،  التوظيــف  عمليــات 
التوظيــف. 

ام حقوق اإلنسان األساسية للعمال المهاجرين  ومن خالل التوقيع عىل المعاهدة، تتعهد كل دولة عضو باح�ت
كافــة. فعليهــا أن تحــّدد بصــورة منتظمــة مــا إذا كان يوجــد عــىل أراضيهــا مهاجــرون مســتخدمون بطريقــة غــ�ي 
قانونيــة، ومــا إذا كانــت توجــد هجــرات مــن أراضيهــا أو إليهــا أو عابــرة بهــا بقصــد العمــل ويتعــرض فيهــا المهاجــرون 
ز أو اللوائــح الوطنيــة. كمــا يجــب عليهــا أن تتخــذ  لظــروف تنطــوي عــىل إخــالل بالصكــوك الدوليــة، أو بالقوانــ�ي
وريــة لمنــع وقــوع حــاالت التعســف والقضــاء عليهــا، بمــا فيهــا مالحقــة منظــ�ي تنقــالت األيــدي  التدابــ�ي الرصز

العاملــة أيــا كان البلــد الــذي يمارســون أنشــطتهم منــه. 

وبعــد التشــاور مــع المنظمــات الممثلــة ألصحــاب العمــل والعمــال، يجــب عــىل كل دولــة عضــو أحــكام قانونيــة 
ي للعمــال المهاجريــن، ومعاقبــة األشــخاص الذيــن:

وتنظيميــة مــن أجــل كشــف االســتخدام غــ�ي القانــو�ز

يستخدمون العمال المهاجرين بصورة غ�ي قانونية	 

ينظمون هجرات من أجل العمل تنطوي عىل تعسفات؛	 

يقدمون المساعدة عن عمد لهذه الهجرات.	 
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التوصيةأالعامةأرقمأ26أبشأنأالعامالتأالمهاجراتأ
أضدأ ز )لجنةأاألممأالمتحدةأالمعنيةأبالقضاءأعىلأالتمي�ي

 المر	ة(
/نوفم�ب 2008 ي

ين الثا�ز ي 5 ت�ش
اعُتمدت �ز

ي التوصية العامة رقم 26 بشأن العامالت المهاجرات 
تأ�ت

ز ضد  استكمااًل التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمي�ي
ي 

المرأة، من خالل التصدي للضعف النوعي الذي يعا�ز
منه كث�ي من العامالت المهاجرات. وهي تشكل توصية من 
سلسلة توصيات صادرة عن لجنة األمم المتحدة المعنية 
ز ضد المرأة بشأن قضايا تمس المرأة  بالقضاء عىل التمي�ي
العتقادها أنه يجب عىل الدول األعضاء أن توليها المزيد 

من االهتمام.

إل ذلــك، يقتــرص نطــاق التوصيــة العامــة عــل معالجــة حــاالت 
ي وظائف منخفضة األجر، وقد يواجهن مخاطر عالية للتعرض 

ي يكن، كعامالت، �ز
النســاء المهاجرات، اللوا�ت

ي بلــد 
 للحصــول عــىل اإلقامــة الدائمــة أو حمــل الجنســية �ز

ً
، وقــد ال يتأهلــن مطلقــا ز إلســاءة المعاملــة والتميــ�ي

)أ(  عــىل:  الواقــع  ي 
�ز العامــة  التوصيــة  وتطبيــق  المهنيــات.  المهاجــرات  العامــالت  مــن  العكــس  عــىل  العمالــة 

ي يلحقــن بأزواجهــن 
ي يهاجــرن بصــورة مســتقلة؛ )ب( العامــالت المهاجــرات اللــوا�ت

العامــالت المهاجــرات اللــوا�ت
 رســمية، ممــن 

ً
ي ال يحملــن أوراقــا

؛ )ج( العامــالت المهاجــرات الــوا�ت ز  كعاملــ�ي
ً
أو أفــراد أ�هــن ممــن يعملــون أيضــا

 . ز ز الســابقت�ي ي أٍي مــن الفئتــ�ي
قــد يدخلــن �ز

ي كافــة مراحــل 
وإذ تقــر التوصيــة العامــة رقــم 26 بــأن العامــالت المهاجــرات يواجهــن خطــر إســاءة المعاملــة �ز

فإنهــا تشــجع عــىل  لذلــك،  المقصــد.   العبــور، وبلــدان  البلــدان األصليــة، وبلــدان  فإنهــا تطبــق عــىل  الهجــرة، 
ز الــدول عــىل المســتويات الثنائيــة واإلقليميــة مــن خــالل إبــرام اتفاقــات، ومذكــرات نفاهــم.  ي مــا بــ�ي

التعــاون �ز
ي 

وتجــدر اإلشــارة إل أن العديــد مــن التدابــ�ي المــوىص باعتمادهــا تتعلــق بنــوع خــاص بإرســاء عمليــات عادلــة �ز
مجــال توظيــف النســاء المهاجــرات. 

مجــال  ي 
�ز عادلــة  عمليــات  حصــول  لضمــان  األصليــة  البلــدان  عاتــق  عــىل  الملقــاة  المســؤوليات  إطــار  ي 

و�ز
ة توفــ�ي أو تيســ�ي برامــج للتوعيــة والتدريــب مــا قبــل الســفر مــن أجــل  ز عــىل هــذه األخــ�ي التوظيــف، فإنــه يتعــ�ي
كــر: المحتويــات المــوىص بهــا لعقــود العمــل، 

ِّ
توعيــة العامــالت المقبــالت عــىل الهجــرة بالمواضيــع التاليــة الذ

التقــدم  وإجــراءات  المحتملــة،  االســتغالل  أســاليب  العمــل،  بلــدان  ي 
�ز القانونيــة  واالســتحقاقات  الحقــوق 

ي برامــج تدريــب كهــذه. أضــف إل ذلــك أنــه يتوقــع 
بالشــكاوى. ومــن المــوىص بــه أن تشــارك وكاالت التوظيــف �ز

م حقــوق كافــة  ة تحــ�ت أن تقــوم البلــدان االصليــة بتنظيــم عمــل وكاالت التوظيــف ورصــده لضمــان أن هــذه األخــ�ي
المهاجــرات. العامــالت 

أمــا المســؤوليات الُمســندة إل بلــدان العبــور المتمثلــة بضمــان حصــول النســاء المهاجــرات عــىل توظيــف عــادل، 
ي مــا خــص 

اف عليهــم �ز ز عنــد الحــدود ومراقبتهــم واإل�ش طتهــا، وموظفيهــا العاملــ�ي فتشــمل تدريــب أفــراد �ش
يــة، وحمايــة النســاء المهاجــرات مــن االنتهــاكات  ز ، وإتبــاع الممارســات غــ�ي التمي�ي ز ز الجنســ�ي مراعــاة الفــوارق بــ�ي

ي تكــون خاضعــة لواليتهــا.  الــ�ت

، تعتــ�ب بلــدان المقصــد مســؤولة عــن كفالــة صحــة عقــود عمــل النســاء مــن الناحيــة القانونيــة، وإمكانيــة 
ً
ا وأخــ�ي

وصــول العامــالت المهاجــرات إل ســبل االنتصــاف عنــد انتهــاك حقوقهــا. 
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الوحدة 2 ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

أالعملأالدوليةأبشأنأتعزيزأسياساتأالتوظيف	.أ معاي�ي
، وتحقيــق الــذات،  ترتبــط األهــداف الخاصــة بمســتويات المعيشــة الالئقــة، والتكامــل االقتصــادي واالجتمــاعي
 بالوصــول إل عمــل الئــق. والحقيقــة أن خدمــات االســتخدام )أكانــت موفــرة 

ً
 وثيقــا

ً
والتنميــة االجتماعيــة ارتباطــا

ي توفــ�ي الوصــول إل  
 �ز

ً
 أساســيا

ً
مــن قبــل وكاالت االســتخدام الخاصــة أو إدارات التوظيــف العامــة( تــؤدي دورا

الهــدف  ي مجــال تعزيــز سياســات التوظيــف 
ي هــذا الســياق، تحــدد معايــ�ي العمــل الدوليــة �ز

فــرص عمــل. و�ز
ي توفــ�ي الوصــول إل فــرص عمالــة كاملــة، ومنتجــة، ومختــارة بحريــة، وتبلــور بالتــالي 

المرجــو تحقيقــه والمتمثــل �ز
اتيجات لبلوغــه. وتعتــ�ب عمليــة التوظيــف جــزًء ال يتجــزأ مــن عمليــة تيســ�ي الوصــول إل العمــل الالئــق.  اســ�ت

 اتفاقيةأوكاالتأاالستخدامأالخاصة-رقمأ181 
ز التنفيذ: 19 أيار/مايو 2000 الدخول ح�ي

وكاالت االســتخدام الخاصــة: هي أي شــخص طبيــ�ي أو اعتبــاري، مســتقل عــن الســلطات العامــة، يقــدم خدمــة 
أو أكــ�ث مــن خدمــات ســوف العمــل التاليــة: 

ز عروض االستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة االستخدام 	  خدمات ترمي إل التوفيق ب�ي
ي قد تنشأ عن ذلك؛ ي عالقات االستخدام ال�ت

 �ز
ً
الخاصة طرفا

 يحدد 	 
ً
 أو اعتباريا

ً
 طبيعيا

ً
ي توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصا

خدمات تتمثل �ز
ف عىل تنفيذههم لهذه المهام؛ مهامهم وي�ش

خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف، تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أك�ث المنظمات 	 
ز  تمثيال ألصحاب العمل وللعمال، من قبيل توف�ي المعلومات، دون أن يهدف ذلك إل التوفيق ب�ي

عروض وطلبات عمل محددة.

ي حســن 
�ن الخاصــة  االســتخدام  وكاالت  بــه  تقــوم  الــذي  بالــدور  اف  اإلعــ�ت إل   181 رقــم  االتفاقيــة  وتســتند 

ي 
ســ�ي ســوق العمــل، والحاجــة إىل حمايــة العمــال مــن التجــاوزات. لذلــك، فإنــه يجــب عــىل كل دولــة عضــو �ز

ي تنظــم عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة. كمــا عليهــا أن تتحقــق مــن أن وكاالت  وط الــ�ت االتفاقيــة أن تحــدد الــ�ش
ز عــىل أســاس العــرق أو اللــون، أو الجنــس أو الديــن أو االنتمــاء  االســتخدام الخاصــة تعامــل العمــال دون تميــ�ي
وريــة  ز عــىل كل دولــة عضــو أن تعتمــد جميــع التدابــ�ي الرصز . أضــف إل أنــه يتعــ�ي ي أو األصــل االجتمــاعي الوطــ�ز
ز عىل أراضيها عن طريق وكاالت االستخدام  ز أو الموظف�ي لتوف�ي الحماية المالئمة للعمال المهاجرين المعين�ي
باســتخدام  الخاصــة  االســتخدام  وكاالت  قيــام  عــدم  لضمــان  تدابــ�ي  تتخــذ  أن   

ً
أيضــا عليهــا  ويجــب  الخاصــة. 

، عــىل كل دولــة عضــو أن تكفــل وجــود إجــراءات مالئمــة مــن أجــل معالجــة 
ً
ا أو توريــد األطفــال للعمــل. وأخــ�ي

الخاصــة،  االســتخدام  وكاالت  بأنشــطة  المتعلقــة  المزعومــة  االحتياليــة  والممارســات  والتجــاوزات  الشــكاوى 
والتحقيــق فيهــا. 

ي مــا يتعلــق بمعالجــة بياناتهــم 
ام الحيــاة الخاصــة للعمــال �ز وعــىل وكاالت االســتخدام الخاصــة مــن جهتهــا احــ�ت

ي حــاالت بعــض 
 �ز

ً
ي مــا عــدا

الشــخصية. كمــا أنــه ال يجــوز لهــا أن تتقــاىصز أي رســوم أو تكاليــف مــن العمــال، �ز
العامــة  التوظيــف  إدارات  ز  بــ�ي التعــاون  تعزيــز  عــىل  تنــص  االتفاقيــة  فــإن  ذلــك،  المحــدودة. إل  االســتثناءات 
غــ�ي  الممارســات  مــن  العمــل  عــن  ز  الباحثــ�ي لحمايــة  العامــة  المبــادئ  وُتــورد  الخاصــة،  االســتخدام  ووكاالت 
المالئمــة والالأخالقيــة، فضــًا عــن أنهــا تتــو�ز الحمايــة للعمــال الذيــن يعملــون بموجــب ترتيبــات التعاقــد مــن 
الباطــن، كمــا للعمــال الذيــن يجــري توظيفهــم مــن الخــارج. وتجــدر اإلشــارة إل أن أحــكام هــذا الصــك تنســحب 

 عــىل وكاالت العمــل المؤقــت. 
ً
أيضــا
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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

 اتفاقيةأبشأنأتنظيمأإداراتأالتوظيف-رقمأ88
ز التنفيذ: 10 آب/أغسطس 1950 الدخول ح�ي

إدارات  لتنظيــم  التوجيــه  توفــر  إذ  انتقــالي  وضــع  ذات   
ً
صــكا التوظيــف  إدارات  تنظيــم  بشــأن  اتفاقيــة  تعتــ�ب 

التوظيــف العامــة. فالمــادة 6 مــن االتفاقيــة تــدرج تفاصيــل التدابــ�ي الواجــب عــىل إدارات التوظيــف اتخاذهــا 
 . ز الفعالــ�ي والتوظيــف  ز  التعيــ�ي لكفالــة 

المادة 6

، وتقوم لهذا الغرض: ن ن والتوظيف الفعال�ي تنظم إدارة التوظيف بحيث تكفل التعي�ي

، أ.  ز بمساعدة العمل عىل العثور عىل عمل مناسب ومساعدة أصحاب العمل عىل العثور عىل العمال المناسب�ي
- ي وتقوم بوجه خاص، ووفقا لقواعد موضوعة عىل المستوى الوط�ز

أجل . 1 من  معهم  مقابالت  وإجراء  ورغباتهم،  تهم  وخ�ب المهنية  مؤهالتهم  وتبيان  العمل  ي  طال�ب بتسجيل 
ورة، ومساعدتهم عند االقتضاء عىل الحصول عىل  التوظيف، وتقييم قدرتهم البدنية والمهنية عند الرصز

ي أو إعادة التدريب،  ي أو التدريب المه�ز التوجيه المه�ز

اإلدارة، . 2 بها  يخطرون  ي  ال�ت الشاغرة  الوظائف  عن  العمل  أصحاب  من  دقيقة  معلومات  عىل  الحصول 
ي العمال الذين يبحثون عنهم، 

ي أن تتوفر �ز
ي ينب�ز اطات ال�ت واالش�ت

ي العمل ذوي المهارات والقدرة البدنية المناسبة للوظائف المتاحة،. 3 شيح طال�ب ب�ت

فيها . 4 يمكن  ال  ي  ال�ت الحاالت  ي 
�ز أخرى  إل  توظيف  إدارة  من  الشاغرة  والوظائف  العمل  ي  طال�ب بتحويل 

ي  ال�ت أو  األصلية  اإلدارة  ي 
�ز مناسبة  بصورة  الشاغرة  الوظائف  ملء  أو   

ً
مناسبا  

ً
توظيفا ز  الطالب�ي توظيف 

تستدعي  فيها ذلك ظروف أخرى، 

باتخاذ التداب�ي المناسبة من أجل-ب. 

ي مختلف المهن،. 1
ي من أجل تكييف عرض العمل مع فرص العمالة �ز

تسهيل الحراك المه�ن

ي توجد بها فرص استخدام مناسبة،. 2 ي لمساعدة انتقال العمال إل المناطق ال�ت
تسهيل الحراك الجغرا�ن

ي عرض . 3
تسهيل التحويالت المؤقتة للعمال من منطقة إل أخرى كوسيلة لتغطية اإلختالالت المحلية �ز

العمال أو الطلب عليهم، 

تسهيل أي تحرك للعمال من بلد إل آخر تكون قد وافقت عليه الحكومات المعنية،. 4

ي ج. 
أو �ز البلد ككل  ي 

المحتمل سواء �ز العمل وتطوره  أكمل معلومات متاحة عن وضع سوق  بجمع وتحليل 
مختلف الصناعات والمهن والمناطق، وتوف�ي هذه المعلومات بانتظام وب�عة للسلطات العامة ومنظمات 
ها من السلطات  أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية والمجهور، وذلك بالتعاون عند اإلقتضاء مع غ�ي

ومع اإلدارات والنقابات،

،د.  ز ز ومساعدات البطالة وغ�ي ذلك من تداب�ي مساعدة العاطل�ي ي إدارة تأم�ي
بالتعاون �ز

ي التخطيط االجتماعي واالقتصادي الرامي إل توف�ي 	. 
بمساعدة الهيئات العامة والخاصة األخرى بالقدر الالزم �ز

وضع مؤات للعمالة. 
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الوحدة 2 ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

أالصكوكأالقانونيةأالخاصةأبقطاعاتأمحددةد.أ
بقيمــة عالميــة  الحــاالت  ي غالبيــة 

الدوليــة �ز العمــل  تتســم معايــ�ي 
تغــ�ي  المعايــ�ي  فبعــض  كات.  والــ�ش العمــال  كافــة  عــىل  وتطبــق 
 مــن المعايــ�ي 

ً
ز أن عــددا ي حــ�ي

قطاعــات محــددة، مثــل البحــارة، �ز
ي قطاعــات جــد 

األخــرى تتنــاول بعــض القضايــا المرتبطــة بالعمــل �ز
محــددة مــن النشــاط االقتصــادي )المــزارع، الفنــادق، والمطاعــم(، 
ز  )كالعاملــ�ي العمــال  مــن  محــددة  مجموعــات  بعــض  تخــص  أو 
(. ويمكــن إيجــاد توجيهــات محــددة  ز ليــ�ي ز بالتمريــض، والعمــال الم�ز

ي صكــوك قطاعيــة كهــذه. 
بالتوظيــف �ز بشــأن قضايــا مرتبطــة 

-أرقمأ189 ز لي�ي ز  اتفاقيةأالعمالأالم�ز
ز التنفيذ: 5 أيلول/سبتم�ب 2013 الدخول ح�ي

ة مــن القــوى العاملــة العالميــة  ليــون فئــة كبــ�ي ز ُيشــكل العمــال الم�ز
ون مــن أكــ�ث مجموعــات  ي االقتصــاد غــ�ي المنظــم كمــا أنهــم يعتــ�ب

�ز
وط اســتخدام واضحــة، وبــدون  ي الغالــب بــ�ش

العمــال ضعفــا. فهــم يعملــون مــن أجــل أ� بــدون أن يحظــوا �ز
ز  ليــ�ي ز  عــدد العمــال الم�ز

ً
ز العمــل. ويبلــغ حاليــا ي أي ســجالت، كمــا يتــم إقصاؤهــم مــن قوانــ�ي

أن يتــم تســجيلهم �ز
 
ً
ز األطفــال. ويشــهد هــذا الرقــم بالتحديــد تناميــا ليــ�ي ز ي العالــم 67 مليــون شــخص، بــدون احتســاب العمــال الم�ز

�ز
ي البلــدان الناميــة والمتطــورة عــىل حــد ســواء. 

مضطــردا �ز

ز  ليــ�ي ز وقــد جــاء اعتمــاد مؤتمــر العمــل الــدولي لالتفاقيــة رقــم 189، والتوصيــة رقــم 201، إقــرارا بــأن للعمــال الم�ز
 إل طبيعــة العمــل 

ً
ي الوصــول إل ظــروف عمــل ومعيشــة الئقــة شــأنهم شــأن ســواهم مــن العمــال. ونظــرا

الحــق �ز
 لســياق عمــل ســواهم مــن العمــال، 

ً
لي المحــددة، والســياق الخــاص المــؤدى فيــه هــذا العمــل لكونــه مغايــرا

ز المــ�ز
ي  منــازل األ�ة، اعتــ�ب مــن المرغــوب فيــه اســتكمال صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة 

إذ يحصــل بالتحديــد �ز
ليــون مــن التمتــع بحقوقهــم بشــكل كامــل.  ن القائمــة بمعايــ�ي محــددة، بحيــث يتمكــن العمــال الم�ن

، فــإن االتفاقيــة ُتلــزم كل دولــة عضــو باتخــاذ تدابــ�ي تضمــن أن يكــون  ز ليــ�ي ز ي مــا خــص توظيــف العمــال الم�ز
و�ز

وط وظــروف اســتخدامهم. وتــدرج االتفاقيــة بهــذا الخصــوص قائمــة بالقضايــا  ليــون عــىل علــم بــ�ش ز العمــال الم�ز
ي تزويــد معلومــات بشــأنها، مــن قبيــل مــكان العمــل االعتيــادي، واألجــر، وســاعات العمــل 

ي ينــ�ز المحــددة الــ�ت
ز عــىل نحــو  ليــ�ي ز الم�ز للعمــال  المعلومــات  إبــالغ هــذه  اليوميــة واألســبوعية. ويجــب  الراحــة  ات  العاديــة، وفــ�ت
ز  لي�ي ز ي حالة العمال الم�ز

مناسب ويمكن التحقق منه ويسهل فهمه، ومن األفضل، بواسطة عقود مكتوبة. و�ز
ليــون أحــرارا  ز ي مــكان عملهــم، ُتلــزم كل دولــة عضــو باتخــاذ تدابــ�ي تضمــن أن يكــون العمــال الم�ز

الذيــن يعيشــون �ز
ز بشــأن اإلقامــة أم ال مــع األ�ة. ز أو المحتملــ�ي ي االتفــاق مــع أصحــاب عملهــم الفعليــ�ي

�ز

ليــون المهاجــرون. غــ�ي أنهــا، وبالنظــر إل  ز ، بمــن فيهــم العمــال الم�ز ز ليــ�ي ز وتغــ�ي االتفاقيــة جميــع العمــال الم�ز
ز المهاجريــن الضعيفــة بصــورة خاصــة، تشــتمل عــىل أحــكام تخصهــم بوجــه خــاص أو  ليــ�ي ز أوضــاع العمــال الم�ز
ذات أهميــة خاصــة بمــا قــد يواجهونــه مــن احتياجــات ومخاطــر. وهكــذا، فإنــه يعمــل عــىل توفــ�ي حمايــة إضافيــة 
ليــون المهاجــرون عــرض عمــل، أو عقــد اســتخدام مكتوبــا،  ز لهــم مــن خــالل إدراج إلزاميــة أن يتلــىت العمــال الم�ز

قبــل عبــور الحــدود الوطنيــة.  
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كذلــك، ُتلــزم الــدول األعضــاء بتنظيــم أنشــطة وكاالت االســتخدام الخاصــة عــ�ب كفالــة إتاحــة آليــات لتقديــم 
، وعــ�ب أتخــاذ تدابــ�ي لضمــان حمايتهــم حمايــة وافيــة مــن ســوء المعاملــة. تســلط  ز ليــ�ي ز الشــكاوى للعمــال الم�ز
تســتوفيها وكاالت  ي  الــ�ت الرســوم  تكــون  أال  تدابــ�ي لضمــان  الــدول  تتخــذ  أن  يجــب  أنــه  عــىل  الضــوء  االتفاقيــة 

 . ز ليــ�ي ز الم�ز العمــال  أجــر  مــن  الخاصــة، مســتقطعة  االســتخدام 

 اتفاقيةأالعملأالبحري-رقمأ186
ز التنفيذ: 20 آب/أغسطس 2013 الدخول ح�ي

ي الحصــول عــىل ظــروف عمــل 
ُتــدرج اتفاقيــة العمــل البحــري لعــام 2006 ضمــن صــك واحــد حقــوق البحــارة �ز

 كل جانــب مــن جوانــب ظــروف عملهــم ومعيشــتهم. فهــذه االتفاقيــة ُصّممــت بحيــث 
ً
الئقــة، بمــا يغــ�ي تقريبــا

 .  موحــداً
ً
ة تنفيــذا

َّ
ي كافــة أرجــاء العالــم، وســهلة الفهــم، وســهلة التحديــث، ومنفــذ

تكفــل أن تكــون قابلــة للتطبيــق �ز
وتشــتمل االتفاقيــة عــىل مجموعــة مــن المبــادئ والحقــوق األساســية ذات الصلــة بالعمــل البحــري، كمــا عــىل 
عــىل حقــوق  وبلغــة واضحــة  واحــد،  وتنــص كذلــك ضمــن صــك  األساســية.  الدوليــة  العمــل  حقــوق منظمــة 

توظيــف البحــارة األساســية. 

، فــإن االتفاقيــة تــورد بشــكل مفصــل الظــروف إلبــرام عقــود اســتخدام  ز ي التوظيــف والتعيــ�ي ي مــا يتعلــق بعمليــ�ت
و�ز

، وأن ُتدمــج اتفاقــات المفاوضــة الجماعيــة، عنــد 
ً
ي يجــب أن تكــون واضحــة وقابلــة لإلنفــاذ قانونــا عــادل، والــ�ت

ي تــورد عمــال العمــل البجــري  ورة أن تقــوم الــدول بتفتيــش وكاالت االســتخدام الــ�ت االقتضــاء. كمــا تنــص عــىل رصز
 بــدور المنظمــات الخاصــة 

ً
وط هــذه األتفاقيــة. وتقــر هــذه االتفاقيــة رصاحــة ة لــ�ش لضمــان تطبيــق هــذه األخــ�ي

ي قطــاع المالحــة باســم 
ي التفتيــش ومنــح الشــهادات �ز  مــا تــؤدي مهمــ�ت

ً
ي غالبــا ف بهــا«( الــ�ت )»المنظمــات المعــ�ت

ي أن تتمتــع بــه 
اإلدارات البحريــة الوطنيــة. إل ذلــك، فــإن هــذه اإلنفاقيــة وضعــت معايــ�ي ملزمــة لجهــة مــا ينبــ�ز

ة واســتقاللية قبل أن تســمح لها الحكومة بالقيام بتفتيش العمل أو بإصدار شــهادات  هذه المنظمات من خ�ب
بالنيابــة عنهــا. 
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الوحدة 2 ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

 الموضوع 2: اإلطار المعياري غ�ي الملزم 
بشأن التوظيف العادل

المبادئأالعامةأوالمبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأمنأ	جلأالتوظيفأالعادل

ي العام 2016 المبادئ العامة 
ي �ز

اء الثال�ث اعتمد إجتماع الخ�ب
والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل. 

والهدف من هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية 
التشغيلية من أجل التوظيف العادل، غ�ي الملزمة، الصادرة عن 

منظمة العمل الدولية، هو تنوير النشاط الحالي والمستقبىلي 
يعية  لمنظمة العمل الدولية والمنظمات األخرى والهيئات الت�ش

ز بشأن تعزيز وضمان التوظيف  كاء االجتماعي�ي الوطنية وال�ش
العادل. وُتستىت هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية من 

عدد من المصادر، ال سيما معاي�ي العمل الدولية، وصكوك 
منظمة العمل الدولية ذات الصلة. 

ويتــو�ز مــن هــذه المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة أن تشــمل 
إجــراءات توظيــف جميــع العمــال، بمــا يشــمل العمــال المهاجريــن، 
ة أو مــن خــالل وســطاء.  ســواء مــن خــالل أصحــاب العمــل مبــا�ش
وتنطبــق هــذه المبــادئ عــىل إجــراءات التوظيــف داخــل الحــدود 
وتشــمل  المؤقــت،  العمــل  ومــن خــالل وكاالت  هــا  الوطنيــة وع�ب

ي  ذ هذه المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية عىل المستوى الوط�ز ض أن ُتنفَّ جميع قطاعات االقتصاد. ويف�ت
ز والحكومــة.  كاء االجتماعيــ�ي ز الــ�ش بعــد التشــاور بــ�ي

أ المبادئأالعامةأمنأ	جلأالتوظيفأالعادل	.
المبــادئ  ز  التنفيــذ عــىل جميــع المســتويات، وبــ�ي تــرمي إل توجيــه  ي  الــ�ت المبــادئ العامــة  ز  بــ�ي ز  التميــ�ي ويجــري 
ي مسؤوليات جهات فاعلة محددة من عملية التوظيف، وتشمل تدخالت 

ي تنظر �ز التوجيهية التشغيلية ال�ت
 للتوظيــف العــادل: 

ً
ي مــا يــىلي إدراج 13 مبــدأ عامــا

وأدوات سياســية ممكنــة. ويــرد �ز

ف بهــا دوليــا، . 1 ي حقــوق اإلنســان المعــ�ت
م ويحــ�ي ويســتو�ز ي أن تجــري عمليــة التوظيــف عــىل نحــو يحــ�ت

ينبــ�ز
ي الحريــة النقابيــة والمفاوضــة 

ي معايــ�ي العمــل الدوليــة، وبصــورة خاصــة الحــق �ز
بمــا فيهــا تلــك المذكــورة �ز

ي االســتخدام 
، والقضــاء عــىل هــذه الظواهــر �ز ز ي وعمــل األطفــال والتميــ�ي الجماعيــة ومنــع العمــل الجــ�ب

والمهنــة.

ي أن تســتجيب عمليــة التوظيــف إل االحتياجــات المقــررة لســوق العمــل، وأال تكــون بمثابــة وســيلة . 2
ينبــ�ز

لنقــل قــوى عاملــة موجــودة أو تقليــص عددهــا وال لخفــض معايــ�ي العمــل أو األجــور أو ظــروف العمــل وال 
لتقويــض العمــل الالئــق بطــرق أخــرى.
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يعات والسياســات المناســبة بشــأن العمالة والتوظيف، عىل جميع العمال وهيئات . 3 ي أن تطبق الت�ش
ينب�ز

توظيــف اليــد العاملــة وأصحــاب العمــل.

ي العمليــة، مــن . 4
ي أن يــراعي التوظيــف سياســات وممارســات تعــزز كفــاءة وشــفافية وحمايــة العمــال �ز

ينبــ�ز
قبيــل اإلقــرار المتبــادل بالمهــارات والمؤهــالت.

ز عــىل . 5 كــ�ي ي ال�ت
 بفعاليــة. وينبــ�ز

ً
 ومنّفــذا

ً
  وشــفافا

ً
ي أن يكــون تنظيــم أنشــطة العمالــة والتوظيــف واضحــا

ينبــ�ز
ي 

خيــص أو إصــدار الشــهادات. وينبــ�ز دور مفتشــيات العمــل واســتخدام ُنظــم موّحــدة  للتســجيل أو ال�ت
للســلطات المختصــة أن تتخــذ تدابــ�ي محــددة لمكافحــة أســاليب التوظيــف االســتغاللية  واالحتياليــة، بمــا 

ي أو االتجــار بالبــ�ش . ي قــد تــؤدي إل العمــل الجــ�ب ي ذلــك األســاليب الــ�ت
�ز

ز واللوائــح وعقــود االســتخدام الوطنيــة الســارية . 6 م القوانــ�ي ي التوظيــف عــ�ب الحــدود الدوليــة أن يحــ�ت
ي �ز

ينبــ�ز
 ،

ً
ف بهــا دوليــا ي بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد وحقــوق اإلنســان المعــ�ت

واالتفاقــات الجماعيــة الســارية �ز
ي تنفيــذ 

ي العمــل ومعايــ�ي العمــل الدوليــة ذات الصلــة. وينبــ�ز
ي ذلــك المبــادئ والحقــوق األساســية �ز

بمــا �ز
 فعــااًل.

ً
ز والمعايــ�ي تنفيــذا هــذه القوانــ�ي

ي . 7
ز عــن العمــل، وينبــ�ز ي أال تفــرض رســوم توظيــف أو تكاليــف مرتبطــة بــه عــىل العمــال أو عــىل الباحثــ�ي

ينبــ�ز
أال يتحملوهــا بشــكل مــن األشــكال.

منهــا . 8 التحقــق  ويمكــن  مناســب  بأســلوب  محــددة  العامــل  اســتخدام  وظــروف  وط  �ش تكــون  أن  ي 
ينبــ�ز

ز واللوائــح الوطنيــة وعقــود   للقوانــ�ي
ً
ويســهل فهمهــا، ومــن األفضــل أن تكــون عــن طريــق عقــود مكتوبــة وفقــا

ي اطــالع 
ي أن تكــون كذلــك واضحــة وشــفافة، كمــا ينبــ�ز

االســتخدام واالتفاقــات الجماعيــة الســارية. وينبــ�ز
ي حالــة العمــال 

ي يجــري توظيفــه مــن أجلهــا. و�ز وط ومهــام الوظيفــة الــ�ت العامــل عــىل موقــع العمــل و�ش
ي وقــت 

ي أن توفــر �ز
ي أن تكــون العقــود مكتوبــة بلغــة يســتطيع أن يفهمهــا العامــل، وينبــ�ز

المهاجريــن، ينبــ�ز
ي أن تكــون خاضعــة لتدابــ�ي تحــول دون االســتعاضة عــن 

كاف قبــل مغــادرة العامــل بلــد المنشــأ، كمــا ينبــ�ز
ي أن تكــون نافــذة.

العقــد، وينبــ�ز

وط وظــروف التوظيــف واالســتخدام، طوعيــة ال خــداع فيهــا وال . 9 ي أن تكــون موافقــة العمــال علــ� �ش
ينبــ�ز

إكــراه.

يتعلــق . 10 فيمــا  والشــاملة والصحيحــة  المجانيــة  المعلومــات  عــىل  الحصــول  للعمــال ســبل  تتــاح  أن  ي 
ينبــ�ز

واســتخدامهم. توظيفهــم  وظــروف  بحقوقهــم 

ي عــدم مصــادرة وثائــق هويــة العمــال . 11
ي التنقــل داخــل البلــد أو مغادرتــه. وينبــ�ز

ام حريــة العمــال �ز ي احــ�ت
ينبــ�ز

وعقودهــم أو إتالفهــا أو احتجازهــا.

ي العــودة . 12
ي حالــة العمــال المهاجريــن، الحريــة �ز

ي إنهــاء اســتخدامهم، و�ز
ي أن يكــون للعمــال الحريــة �ز

ينبــ�ز
 بطلــب اإلذن مــن صاحــب العمــل أو هيئــة التوظيــف 

ً
ي أال يكــون العامــل المهاجــر ملزمــا

إل بلدانهــم. وينبــ�ز
لتغيــ�ي صاحــب العمــل.

ســبل . 13 الــدول،  مــن  دولــة  ي 
�ز ي 

القانــو�ز أو مركزهــم  عــن وجودهــم  النظــر  بــرصف  للعمــال،  يتــاح  أن  ي 
ينبــ�ز

ي حــاالت 
اعــات �ز ز هــا مــن آليــات تســوية ال�ز  أو بتكلفــة معقولــة إل آليــات التظلــم أو غ�ي

ً
الوصــول مجانــا

ي توف�ي وســائل االنتصاف الفعالة والمناســبة حيثما 
ي عملية التوظيف، وينب�ز

اإلدعاء، بانتهاك حقوقهم �ز
وقــع االنتهــاك.
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المبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأمنأ	جلأالتوظيفأالعادل	.أ

المبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأالخاصةأبالحكومات. 1

 للمبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف 
ً
وفقــا

العــادل، فــإن الحكومــات تتحمــل المســؤولية األساســية لتعزيــز ممارســات 
د  التوظيــف العــادل، إذ تضطلــع بعملهــا بموجــب صفتهــا التنظيميــة، وكمــزوِّ
فــإن  وعليــه،  العامــة.  التوظيــف  إدارات  خــالل  مــن  التوظيــف  لخدمــات 
القســم األول مــن المبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية ينطبــق عــىل الحكومــات 

ي تعمــل بصفتهــا التوجيهيــة.  الــ�ت

 للمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية؟ 
ً
فما هي مسؤوليات الحكومات وفقا

ي ذلــك 
، بمــا �ز أواًل، يجــب عــىل الحكومــات تحقيــق حقــوق اإلنســان لجميــع العمــال، بموجــب القانــون الــدولي

ز عليهــا إنشــاء بيئــة تشــجع العمــال، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، عــىل  الحقــوق المتعلقــة بالعمــل. كمــا يتعــ�ي
 أنــه يجــب عــىل 

ً
المفاوضــة الجماعيــة، وتكويــن منظمــات للعمــال. والمقصــود بحمايــة حقــوق اإلنســان أيضــا

ي مــكان العمــل، وبالقضــاء عــىل هــذه 
ز �ز ي، وعمــل األطفــال والتميــ�ي الحكومــات أن تقــوم بمنــع العمــل الجــ�ب

الظواهــر. ويشــمل ذلــك حمايــة العمــال مــن االنتهــاكات المرتكــب مــن قبــل أصحــاب العمــل، وهيئــات توظيــف 
كات.  هــا مــن الــ�ش اليــد العاملــة، وغ�ي

بالتوظيــف  المرتبطــة  الوطنيــة  ز واللوائــح  القوانــ�ي تعــزز الحكومــات  بمــكان أن  مــن األهميــة   لذلــك، 
ً
وتحقيقــا

ي الحوار 
ز �ز كاء االجتماعي�ي ي للحكومات أن توفر مشاركة هادفة من جانب ال�ش

العادل. واألهم من ذلك، ينب�ز
ز فعاليــة، يجــب أن تغــ�ي  ز واللوائــح. ولتكتســب هــذه القوانــ�ي االجتمــاعي بهــدف تحقيــق اعتمــاد هــذه القوانــ�ي

ي حالــة اســتضعاف.
جميــع جوانــب عمليــة التوظيــف وأن تنطبــق عــىل جميــع العمــال، خاصــة مــن هــم �ز

 ضمــان أن تكــون 
ً
ز عــىل الحكومــات أيضــا ز بشــأن التوظيــف العــادل بــكاف، إذ إنــه يتعــ�ي لكــن ليــس اعتمــاد قوانــ�ي

ي الــدور الــذي يقــوم بــه تفتيــش العمــل المتمثــل  بمســاءلة الكيانــات الضالعــة 
ــذة عــىل نحــو فعــال. وهنــا يــأ�ت منفَّ

ي تقــوم بهــا  اف عــىل ظــروف توظيــف العمــال والممارســات الــ�ت ي ممارســات تعســفية عــن أعمالهــا. ولــدى اإل�ش
�ز

كــر:
ّ

أطــراف ثالثــة، يجــب عــىل الحكومــات أن تــولي اهتمامــا خاصــة لألمــور التاليــة الذ

ز عن العمل؛	  عدم فرض رسوم التوظيف أو التكاليف المرتبطة به عىل العمال والباحث�ي

م بنودها؛	  يجب أن تكون عقود االستخدام واضحة وشفافة، وأن ُتتح�ت

يجب أن يكون بإمكان العمال الوصول إل آليات التظلم، وأن توفر لهم سبل انتصاف، دون الخوف 	 
من التعرض لتداب�ي انتقامية؛

ز كافة الوكاالت الحكومية المعنية، ومنظمات العمال، ومنظمات أصحاب 	  يجب تشجيع التعاون  ب�ي
العمل وممثىلي هيئات التوظيف؛

يجب أن يستجيب التوظيف إل اإلحتياجات المقررة لسوق العمل بهدف تعزيز العمل الالئق للجميع.	 

الحكومات
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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

ز  ي القطاَعــ�ي
ورة التوظيــف العــادل �ز ي اســتثارة الــوعي بــرصز

د المبــادئ التوجيهيــة عــىل دور الحكومــات �ز وتشــدِّ
ي ضمــان حصــول العمــال عــىل معلومــات محانيــة وشــاملة وصحيحــة عــن حقوقهــم وعــن 

العــام والخــاص، و�ز
ز إل أصحــاب  هــ�ي ظــروف توظيفهــم واســتخدامهم. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل التعليــم والتدريــب الموجَّ
ورة  بــذل العنايــة الواجبــة بمــا مــن شــأنه حمايــة حقــوق  ي مــا يتعلــق بــرصز

العمــل، والعمــال، وهيئــات التوظيــف �ز
اإلنســان، ومنــع الممارســات االحتياليــة المتعلقــة بالتوظيــف.

مــة مــع دول أخــرى   ضمــان أن تكــون االتفاقــات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف الم�ب
ً
ي للحكومــات أيضــا

وينبــ�ز
، يجــب عــىل الحكومــات 

ً
ا . وأخــ�ي

ً
ف بهــا دوليــا بشــأن هجــرة اليــد العاملــة، متســقة مــع حقــوق اإلنســان المعــ�ت

ي سالســل التوريــد 
ي صفــوف قواهــا العاملــة، و�ز

أن تشــجع التقيــد بهــذه المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة �ز
ي تخضــع لرقابتهــا. ي تملكهــا الدولــة أو الــ�ت كات الــ�ت ي الــ�ش

واإلمــداد لديهــا، و�ز

المبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأالخاصةأبأصحا	أالعمل. 2

بتوظيــف  يقــوم  مــن  أنــه كل  عــىل  العمــل  صاحــب  مصطلــح  يعــرف 
 
ً
، سواء كان شخصا ز أو عمال عىل نحو مبا�ش أو غ�ي مبا�ش مستخدم�ي
عــىل عاتقهــم لضمــان  الملقــاة  بالمســؤوليات  يتعلــق  مــا  ي 

أو هيئــة. و�ز
ــق: ي تطبَّ الــ�ت التوظيــف العــادل، فــإن األحــكام التاليــة الذكــر هي 

ي ألصحاب العمل أن يضمنوا حصول العمال عىل عقود 	 
ينب�ز

استخدام تكون مكتوبة، وشفافة، وبلغة يسهل عليهم فهمها. 
ي أن ُيوقع العمال عىل هذه العقود بدون أي تضليل 

كذلك، ينب�ز
ي وضع تداب�ي تحول دون االستعاضة عن هذه 

أو إكراه، كما ينب�ز
العقود. وتعت�ب االستعاضة عن العقد ممارسة يجري بمقتضاها 

ي وافق عليها العامل، وهي عادة ما تحصل لدى وصول العامل إل بلد  وط االستخدام ال�ت استبدال �ش
المقصد. 

ي ألصحاب العمل أن يوفروا أو ُيي�وا 	 
ي عملية التوظيف، ينب�ز

ي حاالت اإلدعاء بحدوث انتهاكات �ز
و�ز

اعات، والحلول المناسبة. ز الوصول إل آليات تسوية ال�ز

ي الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية.	 
ي ألصحاب العمل أن يضمنوا احتفاظ العمال بحقهم �ز

وينب�ز

 	. اباً ي ألصحاب العمل أال يعمدوا عىل االستعاضة عن عمال يخوضون إرصز
ي السياق نفسه، ينب�ز

و�ز

ي إنهاء أو تغي�ي استخدامهم أو العودة إل بلدان المنشأ.	 
موا حرية العمال �ز ي ألصحاب العمل أن يح�ت

ينب�ز

ي ألصحاب العمل أن يضمنوا تطبيق المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية عىل جميع 	 
ا، ينب�ز وأخ�ي

ي يتم من خاللها توظيفهم أو استخدامهم.  العمال، بغض النظر عن الطريقة ال�ت

وعــىل الرغــم مــن أن هــذه الموجبــات ليســت عــىل وجــه التحديــد أو الحــرص موجهــة لهــم، فإنــه يجــب عــىل 
 : أيضــاً العمــل  أصحــاب 

ام حقوق اإلنسان؛	  اح�ت

توظيف العمال عن طريق هيئات توظيف اليد العملة الممتثلة لقانون؛	 

اإلمتناع عن اإلنتقام من العمال أو إدراجهم عىل قوائم سوداء عندما يبلغون عن انتهاكات أو ممارسات 	 
ي التوظيف؛

احتيالية �ز

كات ال�ش
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توظيف عمال لتلبية احتياجات سوق العمل، وليس كوسيلة لنقل قوى عاملة موجودة، أو تقليل 	 
عددها؛

عدم فرض رسوم توظيف أو تكاليف مرتبطة به عىل العمال؛	 

ها من وثائق هويتهم؛	  عدم االحتفاظ بجوازات سفر العمال أوغ�ي

ام �ية البيانات الخاصة بالعمال، وعدم تبلغ أي طرف ثالث بهذه البيانات دون موافقة مسبقة 	  اح�ت
من العامل؛

ي ضمن مجاالتهم.	  العمل عىل وضع مخططات لتعزيز معاي�ي التوظيف المه�ز

المبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأالخاصةأبهيئاتأتوظيفأاليدأالعاملة. 3

اليــد  العــادل هيئــات توظيــف  التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف  المبــادئ العاملــة والمبــادئ التوجيهيــة  تعــرف 
العاملــة عــىل أنهــا إدارات التوظيــف العامــة، ووكاالت االســتخدام الخاصــة عــىل حــد ســواء وجميــع الوســطاء 
ز  ز بــ�ي ز الذيــن يعرضــون خدمــات توظيــف وتكليــف اليــد العاملــة. ويجــري التميــ�ي اآلخريــن أو العمــالء الفرعيــ�ي
ي تقــوم بتوظيــف العمــال وجعلهــم  ي تعمــل كوســيطة، ووكاالت االســتخدام الــ�ت هيئــات توظيــف اليــد العاملــة الــ�ت

كات المســتخِدمة.  رهــن إشــارة الــ�ش

مــن أجــل  التشــغيلية  التوجيهيــة  المبــادئ  ي 
ز �ز المبــ�ي النحــو  الملقــاة عــىل عاتقهــا، عــىل  المســوؤليات  وتتمثــل 

: يــىلي العــادل بمــا  التوظيــف 

يعات المعمول بها، شأنهم 	  م حقوق العمل واإلنسان، والت�ش ي لهيئات توظيف اليد العاملة أن تح�ت
ينب�ز

ي لها ضمان معاملة العمال 
ي عملية التوظيف. كذلك، ينب�ز

ي ذلك شأن كافة الجهات الفاعلة الضالعة �ز
�ز

ز بحمايتها. ئ معاملة العمال المشمول�ي امهم، كما يجب أال تس�ي  تصون كرامتهم وتكفل اح�ت
ً
معاملة

م باالتفاقات الثنائية أو المتعددة األطراف المعمول بها 	  ز ي لهيئات توظيف اليد العاملة أن تل�ت
ينب�ز

ز البلدان المعنية. مة ب�ي والم�ب

ي لهيئات توظيف اليد العاملة أن تخذ خطوات لتضمن أن تكون ظروف العمل والعيش هي نفسها 	 
ينب�ز

ي وعدت بها العمال عند توظيفهم. ال�ت

ز أن يعمال عىل تحديد 	  ي لهذين الطرف�ي
كات المستخِدمة، فينب�ز ي ما خص وكاالت االستخدام، وال�ش

أما �ز
وتوزيــــع المسؤوليات المسندة إل كل منهما بشكل واضح، وإعالم العمال بها.

ي مــا يــىلي 
وعــىل الرغــم مــن أن هــذه المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة المدرجــة �ز

هــة عــىل وجــه التحديــد أو الحــرص لهيئــات توظيــف اليــد العاملــة، فإنهــا  ليســت موجَّ
 عليهــم. لذلــك: 

ً
تــ�ي أيضــا

ي لهيئات توظيف اليد العاملة أن يضمنوا حصول العمال عىل عقود 	 
ينب�ز

ي 
استخدام تكون مكتوبة، وشفافة، وبلغة يسهل عليهم فهمها. كذلك، ينب�ز

ي وضع 
أن ُيوقع العمال عىل هذه العقود بدون أي تضليل أو إكراه، كما ينب�ز

تداب�ي تحول دون االستعاضة عن هذه العقود. وتعت�ب االستعاضة عن 
ي وافق عليها  وط االستخدام ال�ت العقد ممارسة يجري بمقتضاها استبدال �ش

العامل، وهي عادة ما تحصل لدى وصول العامل إل بلد المقصد. 

ي إنهاء أو تغي�ي 	 
ام حرية العمال �ز ي لهيئات توظيف اليد العاملة اح�ت

ينب�ز
استخدامهم أو العودة إل بلدان المنشأ.

هيئات التوظيف
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ي لهيئات توظيف اليد العاملة االمتناع عن االنتقام من العمال أو إدراجهم عىل قوائم سوداء عندما 	 
ينب�ز

ي التوظيف؛
يبلغون عن انتهاكات أو ممارسات احتيالية �ز

يجب توظيف عمال لتلبية احتياجات سوق العمل، وليس كوسيلة لنقل قوى عاملة موجودة، أو تقليل 	 
عددها؛

يجب عىل هيئات توظيف اليد العاملة أال تفرض رسوم توظيف أو تكاليف مرتبطة به عىل العمال؛	 

ها من وثائق هويتهم؛	  يجب عىل هيئات توظيف اليد العاملة أال تحتفظ بجوازات سفر العمال أوغ�ي

ام �ية البيانات الخاصة بالعمال، وعدم تبليغ أي طرف 	  يجب عىل هيئات توظيف اليد العاملة اح�ت
ثالث بهذه البيانات دون موافقة مسبقة من العامل؛

 	. ي ز عىل هيئات توظيف اليد العاملة العمل عىل وضع مخططات لتعزيز معاي�ي التوظيف المه�ز يتع�ي

المسؤولياتأالملقاةأعىلأعاتقأالجهاتأالفاعلةأاألخرىأمنأ	جلأتعزيزأ	.أ
التوظيفأالعادل

دورأمنظماتأالعمالأ. 1

بينمــا تركــز المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف العــادل عــىل المســؤوليات 
ة ال  فــإن هــذه األخــ�ي العاملــة،  اليــد  العمــل، وهيئــات توظيــف  الملقــاة عــىل عاتــق الحكومــات، وأصحــاب 
ي تعزيــز ممارســات التوظيــف العــادل. ونظــرا إل كــون منظمــات 

تشــكل الجهــات الفاعلــة الوحيــدة الضالعــة �ز
 بدور حاســم، بصفتها 

ً
ي ســبيل إنفاذ حقوق العمال ومصالحهم، فإنها تضطلع أيضا

العمال المنارص األول �ز
ي السياســات. فمــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه منظمــات العمــال لتعزيــز 

 �ز
ً
 مؤثــرا

ً
، وطرفــا

ً
، ومراقبــا

ً
مربيــا

التوظيــف العــادل؟

ز إليها، ورفع مستوى وعيهم. مثًا، يمكن 	  يمكن لمنظمات العمال توف�ي تدريب  لألعضاء المنتسب�ي
ي عملية التوظيف والتصدي لها، أو إعالمهم بشأن 

لها تدريب العمال ليتمكنوا من كشف االنتهاكات �ز
ي بلدان المقصد. ومن المهم بشكل خاص أن تتدخل منظمات العمال لسد 

ظروف العمل والعيش �ز
ي تبذلها الحكومات غ�ي مالئمة.  ي تكون فيها الجهود ال�ت ي الحاالت ال�ت

ي التعليم والتدريب �ز
الفجوة �ز

ي اتفاقات المفاوضات الجماعية، والحوار 	 
يمكن لمنظمات العمال إدماج ظروف التوظيف العادل �ز

 لضمان التوظيف العادل، ال سيما عندما 
ً
 حيويا

ً
االجتماعي ذات الصلة. فالحوار االجتماعي يشكل جانبا

يعات والسياسات.  يتعلق األمر بتقديم المشورة للحكومات بشأن الت�ش

اف. كذلك، يمكنها، وبالتعاون مع هيئات 	  ي مجالي الرصد واإل�ش
 �ز

ً
 مهما

ً
تؤدي منظمات العمال دورا

إدارة العمل، مراقبة ما إذا كان يتم االمتثال لمبادئ التوظيف األساسية، والتحقق من أن آليات تسوية 
اعات والشكاوى تعمل بالشكل الواجب. ز ال�ز

ي الواليات المنوطة 	 
ي سبيل تحقيق إدماج مبادئ التوظيف العادل �ز

يمكن لمنظمات العمل المنارصة �ز
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ي 
بمجالس العمل االستشارية الثالثية، وسواها من اآلليات الوطنية المشابهة. باإلضافة إل ذلك، ينب�ز

ي ُتع�ز بقضايا العمل.  إدراج مسائل التوظيف عىل جدول أعمال كافة هيئات صنع القرار الرئيسة ال�ت

 مــن القيــود لــدى تأديتهــا لعملهــا. فمثــًا، يمكــن أن يكــون مــن الصعــب تنظيــم 
ً
تواجــه منظمــات العمــال عــددا

مشــاركة  تكــون  ذلــك، وعندمــا  إل  مقيــدة.  النقابيــة  الحريــة  فيهــا  تكــون  ي  الــ�ت البلــدان  ي 
�ز المهاجريــن  العمــال 

يعات والممارسات المرتبطة بالتوظيف  ي النقاشات السياسية االستثناء وليس القاعدة ، فإن الت�ش
النقابات �ز

ي مصالــح العمــال.  
ال ُتجســد بالقــدر الــكا�ز

ي إطــار ســ�ي منظمــة العمــل الدوليــة لمســاعدة الهيئــات الثالثيــة المكونــة لهــا عــىل مواجهــة هكــذا التحديــات، 
و�ز

فإنهــا تعمــل عــىل تنظيــم أنشــطة لبنــاء القــدرات، وتوفــ�ي مســاعدة تقنيــة. ومــن خــالل مبــادرة االســتخدام العــادل 
ي العــام 2014، تدعــم منظمــة العمــل الدوليــة تجميــع أمثلــة عــىل ممارســات جيــدة، ال ســيما تلــك 

الصــادرة �ز
ي التصــدي للممارســات التوظيــف غــ�ي العــادل. 

ي أظهــرت فعاليتهــا �ز المرتبطــة بآليــات الحــوار االجتمــاعي الــ�ت
ة مــن جهــود لتنظيــم  ي ســياق مــا تبذلــه هــذه األخــ�ي

كذلــك، تقــدم منظمــة العمــل الدوليــة العــون للنقابــات �ز
ي المجتمــع 

ز الجهــات الفاعلــة �ز بــ�ي ، تدعــم المنظمــة التعــاون 
ً
ا العمــال المهاجريــن، وحمايــة حقوقهــم. وأخــ�ي

كة.  ي والنقابــات بشــأن قضايــا التوظيــف، وتشــجعها عــىل تنظيــم حمــالت مشــ�ت
المــد�ز

دورأمنظماتأورابطاتأ	صحا	أالعمل. 2

ي تشــجيع األشــخاص 
 �ز

ً
 هامــا

ً
تــؤدي رابطــات ومنظمــات أصحــاب العمــل شــأنها شــأن منظمــات العمــال، دورا

ام مبادئ  المنضوين تحت لوائها كما األطراف الفاعلة األخرى عىل اح�ت
مســؤوليات  وضمــن  الســياق،  هــذا  ي 

�ز وبإمكانهــا  العــادل،.  التوظيــف 
أخــرى مســندة إليهــا:

ز إليها، ورفع مستوى وعيهم 	  توف�ي تدريب  لألعضاء المنتسب�ي
ز عىل أنه قد يؤدي ضلوع  ك�ي بشأن التوظيف العادل، مع ال�ت

ر بالغ  ي ممارسات استغاللية إل إلحاق رصز
أي صاحب عمل �ز

بسمعته وأدائه؛

ي العمليات الخاصة 	 
ي إمكانية إدماج مسائل التوظيف �ز

النظر �ز
؛  بالمفاوضة الجماعية والحوار االجتماعي

ي العمل، بهدف رصد تطبيق مبادئ التوظيف 	 
ي ذلك مع مفتسش

التعاون مع أنظمة إدارة العمل، بما �ز
العادل؛

ي مجالس العمل االستشارية الثالثية، 	 
ي سبيل تحقيق التوظيف العادل عند المشاركة �ز

المنارصة �ز
وسواها من اآلليات الوطنية؛

ي مدونات سلوكهم.	 
مساعدة األعضاء عىل إدماج مبادئ التوظيف العادل �ز

كاء   ال�ش
االجتماعيون
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دورأوسائلأاإلعالم. 3

مــع  الجمهــور  لعامــة  األول  اإلتصــال  نقطــة  الغالــب  ي 
�ز اإلعــالم  وســائل  تشــكل 

الطبيعــة   إل 
ً
التوظيــف. ونظــرا ي عمليــات 

انتهــاكات �ز المعلومــات بشــأن حــدوث 
 
ً
المهــم جــدا مــن  العــادل،  بالتوظيــف  المرتبطــة  األخبــار  تغطيــة  لعمليــة  الحساســة 

م وســائل اإلعــالم بالمبــادئ الخمســة الراعيــة للصحافــة األخالقيــة عنــد  ز أن تلــ�ت
اهــة،  ز اإلبــالغ عــن قضايــا التوظيــف: وهي الصحــة والدقــة، واالســتقاللية، وال�ز

والمســاءلة واإلنســانية،  والحيــاد، 

 ضمان »الصحة« ولكن يعت�ب الحصول عىل الوقائع الصحيحة المبدأ 
ً
ز دائما الصحة والدقة: ال يمكن للصحافي�ي

ي الدقة، وتقديم كافة الوقائع 
 لتو�ز

ً
ز الس�ي  دائما ز عىل الصحافي�ي األساسي لمهنة الصحافة. والحقيقة  أنه يتع�ي

ذات الصلة، وضمان أنهم قاموا بالتحقق من هذه الوقائع بالتحديد. 

ي أال يأتوا بأي عمل، سواء بشكل رس�ي أو غ�ي 
ز صوٌت مستقل، إذ ينب�ز اإلستقاللية: يجب أن يكون للصحافي�ي

ز  ز عىل الصحافي�ي ، لخدمة مصالح خاصة أسياسية كانت، أو شخصية اعتبارية، أو ثقافية. والواقع أنه يتع�ي رس�ي
إبالغ رؤساء التحرير الذين يعملون معهم - أو الجمهور- عن أي من انتماءاتهم السياسية، أو ترتيباتهم المالية، أو 

ي المصالح. 
ما سوى ذلك من معلومات شخصية قد تشكل تضاربا �ز

لكل  ز  المكون�ي ز  الوجه�ي بتقديم  ام  ز ال�ت أي   ال يوجد 
ً
وبينما األقل.  القصص وجهان عىل  لغالبية  اهة والحياد:  ن ال�ن

 بممكنة، 
ً
ي سياق محدد. وصحيح أن الموضوعية ليست دائما

ي أن تتسم القصص بالتوازن وتندرج �ز
قصة، ينب�ز

ي بناء الثقة 
ي وجه الوحشية أو الالإنسانية(، إال أن اإلبالغ المحايد يساهم �ز

وقد ال يكون دائما مرغوبا فيها )مثًا �ز
والطمأنينة. 

، لكن عليهم أن 
ً
ه أو ببثه مؤذيا ر. فقد يكون ما يقومومون بن�ش اإلنسانية: يجب أال يتسبب الصحافيون بأي رصز

يعوا تأث�ي كلماتهم، وصورهم عىل حياة اآلخرين. 

يتمثل بقدرته عىل مساءلة نفسه. فعندما  بالمسؤولية  ي ما، وحسه 
الدليل األكيد عىل مهنية صحا�ز المساءلة: 

 من 
ً
ونابعا  

ً
إعرابهم عن األسف صادقا أن يكون  ز عليهم تصحيحها، كما يجب  يتع�ي يرتكب صحافيون أخطاء، 

القلب بداًل من أن يكون ساخرا. وصحيح أنهم يصغون لمخاوف الجمهور. فهم ال يسعهم تغي�ي ما يكتبه أو يقوله 
القراء، لكنه بوسعهم توف�ي الحلول عندما تكون تلك التعاب�ي أو األقوال غ�ي عادلة. 
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نقاط التعلم الرئيسية

ي، والعمــال  ي عــدد مــن الصكــوك الملزمــة قانونــا بشــأن العمــل الجــ�ب
تــرد أحــكام خاصــة بالتوظيــف العــادل �ز

ي تتنــاول قطاعــات ومجــاالت محــددة. ي الوثائــق الــ�ت
المهاجريــن، والعمالــة، كمــا �ز

ي مجال العمل 	 
ي، فإن معاي�ي العمل الدولية �ز ن التوظيف والعمل الج�ب وإقراراً بالعالقة القائمة ب�ي

ز عىل الدول اتخاذها لمنع الممارسات االحتيالية  ي يتع�ي ي تسلط الضوء عىل التداب�ي ال�ت الج�ب
والتعسفية، وذلك بدء من المراحل األول لعملية التوظيف.

ي ذلك 	 
اف بأن العمال المهاجرين معرضون لخطر االستغالل واالتجار بالب�ش ، بما �ز يجري اإلع�ت

خالل عملية التوظيف. لذلك، فإن معاي�ي العمل الدولية بشأن الهجرة تسلط الضوء عىل دور الدول 
ي ما خص ظروف التوظيف، ومنع الدعايات 

ي ضمان توف�ي معلومات صحيحة للعمال المهاجرين �ز
�ز

ي أوضاع تعسفية واستغاللية.
المضللة، ومكافحة الهجرة �ز

ورة 	   تسليم برصز
ً
ي كفاءة أداء سوق العمل. لكن ثمة أيضا

تساهم وكاالت االستخدام الخاصة والعامة �ز
ة. لذلك، فإن معاي�ي العمل الدولية بشأن  ي قد ترتكبها هذه األخ�ي حماية العمال من االنتهاكات ال�ت

ي تنظيم أعمال وكاالت االستخدام 
سياسات التوظيف تسلط الضوء عىل الدور الذي تقوم به الدول �ز

ز للعمال.  الخاصة، ووضع خدمات توظيف منظمة لضمان استخدام وتكليف مرضي�ي

ي غالبية الحاالت بقيمة عالمية وتطبق عىل كافة العمال 	 
عىل الرغم من أن معاي�ي العمل الدولية تتسم �ز

 توف�ي المزيد من التوجيهات لبعض القطاعات أو مجموعات 
ً
وري أحيانا كات، إال أنه من الرصز وال�ش

ي تم بموجبها توظيف اليد العاملة  العمال المحددة، بهدف أن يجري عكس بشكل مناسب الظروف ال�ت
ز والبحارة المسؤوليات المسندة إل  لي�ي ز وتكليفها. وتحدد صكوك العمل الدولية بشأن العمال الم�ز

ي هذه القطاعات. 
ي ما خص توظيف العمال وتكليفهم �ز

الدول �ز

عــن منظمــة  الصــادرة  العــادل  التوظيــف  أجــل  مــن  التشــغيلية  التوجيهيــة  العامــة والمبــادئ  المبــادئ  تدعــم 
ي عــام 2016، التوجيهــات المســتقاة مــن معايــ�ي العمــل الدوليــة والصكــوك ذات الصلــة. فهــي 

العمــل الدوليــة �ز
تغــ�ي توظيــف جميــع العمــال، بمــن فيهــم العمــال المهاجــرون، ســواء تــم توظيفهــم مــن خــالل أصحــاب العمــل 
هــا  ة أو مــن خــالل وســطاء. وتنطبــق هــذه المبــادئ عــىل إجــراءات التوظيــف داخــل الحــدود الوطنيــة وع�ب مبــا�ش

ومــن خــالل وكاالت العمــل المؤقــت، وتشــمل جميــع قطاعــات االقتصــاد.

ز أن المبادئ التوجيهية التشغيلية  ي ح�ي
يتو�ز من المبادئ العامة أن توجه التنفيذ عىل جميع المستويات، �ز

ي مســؤوليات جهــات فاعلــة محــددة مــن عمليــة التوظيــف، وتشــمل تدخــالت وأدوات سياســية ممكنــة. 
تنظــر �ز

ي 
ي حــوار اجتمــاعي ثــال�ث ي أن يســبق تنفيــذ هــذه المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة عــىل المســتوى الوطــ�ز

وينبــ�ز
 . ز كاء االجتماعي�ي ز الــ�ش األطــراف بــ�ي

تســند المبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مســؤوليات محــددة للحكومــات، وأصحــاب العمــل، وهيئــات توظيــف 
اليــد العاملــة.
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ي تعزيــز ممارســات التوظيــف العــادل. 
ال تشــكل هــذه األطــراف جميعهــا الجهــات الفاعلــة الوحيــدة الضالعــة �ز

ي ســبيل إنفــاذ حقــوق العمــال ومصالحهــم، فإنهــا تضطلــع 
ونظــرا إل كــون منظمــات العمــال المنــارص األول �ز

منظمــات أصحــاب  السياســات. والحقيقــة أن  ي 
 �ز

ً
 مؤثــرا

ً
، وطرفــا

ً
، ومراقبــا

ً
بــدور حاســم، بصفتهــا مربيــا  

ً
أيضــا

عــىل  الفاعلــة  الجهــات  مــن  وســواهم  أعضائهــا  تشــجيع  ي 
�ز األهميــة  بالــغ  بــدور  تضطلــع  ورابطاتهــم  العمــال 

 إل أن وســائل اإلعــالم تشــكل نقطــة االتصــال األول لعامــة 
ً
، ونظــرا

ً
ا ام مبــادئ التوظيــف العــادل. وأخــ�ي احــ�ت

ز عليهــا العمــل عــىل اإلبــالغ  ي عمليــات التوظيــف، فإنــه يتعــ�ي
الجمهــور مــع المعلومــات بشــأن حــدوث انتهــاكات �ز

ز اإلعتبــار المبــادئ الخمســة الراعيــة للصحافــة األخالقيــة،  بمســؤولية بشــأن التوظيــف العــادل،  مــع األخــذ بعــ�ي
اهــة، والحيــاد، واإلنســانية، والمســاءلة. ز وهي الصحــة والدقــة، واالســتقاللية، وال�ز
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ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

اخت�ب معارفك

ي ما خص التوظيف العادل؟( 1
 �ز

ً
ي ما يىلي هي صكوك ملزمة قانونا

أي من الصكوك المدرجة �ز

اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(-اتفاقية رقم 143) منظمة العمل الدولية()أ( 

المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل)ب( 

مــو( )مفوضيــة األمــم المتحــدة )ج(  بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار بالبــ�ش  )بروتوكــول بال�ي
لحقــوق اإلنســان(

- رقم 189 )مظمة العمل الدولية()د(  ز لي�ي ز اتفاقية العمال الم�ز

ي أو اإللزامي( 2 ز ألن يصبحوا ضحايا للعمل الج�ب العمال المهاجرون أقل عرضة من العمال الوطني�ي

)أ(صحيح)أ( 

)ب( خطأ)ب( 

تفــرض المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف العــادل مســؤوليات عــىل ( 3
جميــع الجهــات الفاعلــة التاليــة الذكــر، باســتثناء

الحكومات )أ( 

هيئات توظيف اليد العاملة)ب( 

منظمات العمال)ج( 

كات)د(   ال�ش

ي  إنشاء عمليات التوظيف العادل.( 4
ال تضطلع منظمات العمال بأي دور �ز

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

تشــمل ( 5 أن  العــادل  التوظيــف  أجــل  مــن  التشــغيلية  التوجيهيــة  والمبــادئ  العامــة  المبــادئ  مــن  يتــو�ز 
.___________ توظيــف  إجــراءات 

ز)أ(  العمال المؤقت�ي

ز)ب(  العمال الوطني�ي

العمال المهاجرين)ج( 

جميع العمال)د( 
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ي االقتصــاد غــ�ي المنظــم كمــا أنهــم ( 6
ة مــن القــوى العاملــة العالميــة �ز ليــون فئــة كبــ�ي ز ُيشــكل العمــال الم�ز

. العمــال ضعفــاً أكــ�ث مجموعــات  مــن  ون  يعتــ�ب

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

ي اتفاقيــة العمــال المهاجريــن ( 7
ز المنصــوص عليهمــا �ز ــ�ي

َ
ي مــا يــىلي يشــكل الهدف

اي مــن األحــكام الــواردة �ز
تكميليــة(: )أحــكام 

ي أوضاع تعسفية )أ( 
مكافحة الهجرة �ز

تعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين)ب( 

ضمان فرص التوظيف للعمال المهاجرين)ج( 

منع ومكافحة االتجار بالب�ش )د( 

8 ). ي يمكن أن تشكل اتجارا بالب�ش ي سياق األفعال ال�ت
وتوكول تجنيد األشخاص �ز ال يدرج ال�ب

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

يجــب أن يســبق تنفيــذ المبــادئ العامــة والمبــادئ التوجيهيــة التشــغيلية مــن أجــل التوظيــف العــادل عــىل ( 9
، والحكومــة. ز كاء االجتماعيــ�ي ز الــ�ش ، تشــاور بــ�ي ي المســتوى الوطــ�ز

صحيح)أ( 

خطأ)ب( 

؟( 10
ً
ي ما يىلي تعت�ب خطأ

أي من الجمل المدرجة �ز

ة العولمة االقتصادية إل تزايد عدد العمال المهاجرين بصورة واسعة.)أ(  أدى تسارع وت�ي

يحــ�ز العمــال المهاجــرون بالغالــب بحمايــة اجتماعيــة ضئيلــة، ويشــكون مــن انعــدام المســاواة )ب( 
ي ســوق العمــل، ومعرضــون بنــوع خــاص لخطــر االســتغالل واالتجــار بالبــ�ش .

�ز

ي اقتصادات بلدان المنشأ)ج( 
ال يساهم العمال المهاجرون إال �ز

توفر معاي�ي العمل الدولية بشأن الهجرة أدوات لكل من بلدان المنشأ والمقصد من أجل إدارة )د( 
تدفقات الهجرة، وضمان توف�ي حماية مالئمة لهذه الفئة الضعيفة من العمال. 

اإلجابات الصحيحة

1( أ، ج، د؛ 2( ب؛ 3( ج؛ 4( د؛ 5( أ ؛ 6( أ ب؛ 7( ب؛ 8( أ؛ 9( أ ؛ 10( ج
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األنشطة التدريبية

أرقمأأ1أ-أأالمبادئأالعامةأمنأ	جلأالتوظيفأالعادل ي النشاطأالتدري�ب

 تمرين 
المصفوفة

األهداف: 
تحديد األدوار والمسؤوليات الملقاة عىل عاتق الجهات الفاعلة  �

ي اإلطار المعياري من أجل التوظيف العادل؛
المختلفة �ز

ز مختلف الجهات الفاعلة، وكيف يمكنهم العمل  � فهم التكامل ب�ي
معا من أجل ضمان عملية توظيف عادل؛

كافة  � عىل  العامة  المبادئ  تطبيق  قابلية  عىل  الضوء  تسليط 
ي التوظيف العادل.

الجهات الفاعلة الضالعة �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(.
بتمريــن  الخاصــة  القواعــد  المصفوفــة عــىل كل مجموعــة وفــ�  مــن جــدول  وزع نســخة 

التاليــة: التعليمــات  إل  اللجــوء  عــ�ب  المصفوفــة 
عة عليكم، مع . 1 بعد إجراء نقاش صغ�ي ضمن المجموعة، ير�ب ملء المصفوفة الموزَّ

المبدأ  ي ما خص 
ي يجب أن تضطلع بدور �ز ال�ت الفاعلة  اإلشارة إل الجهة/الجهات 

الذي يتم تناوله. )مالحظة: يمكن اختيار أك�ث من جهة فاعلة واحدة لكل مبدأ من 
المبادئ العامة(.

ذ من قبل . 2 ي المصفوفة، دون أي تدب�ي ملموس يمكن أن ُيتخَّ
وضمن العامود المالئم �ز

ي تشعر بأن عليهم أن  ي ما خص كل مبدأ من المبادئ ال�ت
أي من الجهات الفاعلة �ز

يضطلعوا بدور بشأنها.
ن عىل ورقة مالحظات الصقة أي من الجهات . 3 ومن ثم، وضمن الجلسة العامة، دوِّ

الفاعلة تضطلع بدور لكل مبدأ من المبادئ العامة. ثم ضع هذه الورقة عىل المصفوفة 
ي سُتستخدم من أجل مقارنة خيارات كل مجموعة.  األك�ب عىل الحائط، وال�ت

يجب عىل المي�ين تصحيح المعلومات الخاطئة لدى ورودها واستكمالها حسب الحاجة.

د من أن كل مجموعة مؤلفة من حوال أربعة أو خمسة أشخاص، إذ إن وجود عدد أقل  �النصائح
َّ
تأك

ز أن عددا أك�ب من األشخاص  ي ح�ي
من األشخاص قد ال يسمح بحصول تبادل أفكار مثمر، �ز

ي جلسة العصف الفكري.
ز ال ُيشاركون مشاركة نشطة �ز ي أن بعض المشارك�ي قد يع�ز

ز أفراد المجموعة، إذ ثمة أك�ث من إجابة واحدة صحيحة  � قم بتشجيع تبادل األفكار ب�ي
ممكنة.

نسخة مصغرة عن المصفوفة لكل مجموعة �المواد 
ة واحدة تعلق عىل حائط الصف )تستخدم لجلسة التغذية المرتدة( � مصفوفة كب�ي
أوراق مالحظات الصقة لكل مجموعة )تستخدم لجلسة التغذية المرتدة( �

20 دقيقة للتحض�ي �الوقت
20 دقيقة  لجلسة التغذية المرتدة )بما يغ�ي كل مبدأ من المبادئ العامة وما يقابلها  �

من خيارات كل مجموعة( 
10 دقائق لألسئلة واألجوبة �
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أرقمأ2أ-أالمبادئأالتوجيهيةأالتشغيليةأمنأ	جلأالتوظيفأالعادل ي النشاطأالتدري�ب

 تمرين 
المطابقة

األهداف: 
تحديد األدوار والمسؤوليات الملقاة عىل عاتق الجهات الفاعلة  �

ي اإلطار المعياري من أجل التوظيف العادل؛
المختلفة �ز

الفاعلة،  � الجهات  مختلف  ز  ب�ي التكامل  عىل  الضوء  تسليط 
ي مجال 

 من أجل ضمان عملية عادلة �ز
ً
وكيف يمكنهم العمل معا

التوظيف؛ 
إنشاء  � ي 

�ز الفاعلة  الجهات  لمختلف  المتداخلة  األدوار  إبراز 
توظيف عادل؛

مدرجة  � غ�ي  أنها  من  الرغم  عىل  العمال،  منظمات  دور  إبراز 
أجل  من  التشغيلية  التوجيهية  والمبادئ  العامة  المبادئ  ي 

�ز
التوظيف العادل.

ز إل مجموعــات مؤلفــة مــن أربعــة أو خمســة أشــخاص، مــع الحــرص عــىل أن تعليمات للمدرب قســم المشــارك�ي
ات، والخلفيات المؤسسية، والبلدان(. تكون المجموعات متباينة قدر اإلمكان )لجهة الخ�ب

: أعطهم التعليمات كما يىلي
عت عليكم تسع بطاقات، كل بطاقة منها تخص مبدأ توجيهي تشغيىلي مختلف، . 1 وزِّ

األربعة  الفاعلة  الجهات  تظهر  ي  ال�ت  
ً
حجما األصغر  البطاقات  من  عدد  جانب  إل 

ي قد ُتسند إليها مسؤولية تنفيذ المبادئ التوجيهية. المحتملة ال�ت
التشغيلية . 2 التوجيهية  المبادئ  تنفيذ  عن  مسؤولة  األربــع  الفاعلة  الجهات  من  أي 

المعنية؟ طابق كل مبدأ توجيهي تشغيىلي مع جهة فاعلة واحدة، من خالل تدوين 
. اسم الجهة الفاعلة عىل البطاقة الخاصة بالمدأ التوجيهي التشغيىلي

وضع . 3 خالل  من  النتائج  عرض  منهم  اطلب  العامة،  المرتدة  التغذية  جلسة  ي 
و�ز

اسماء الجهات الفاعلة عىل الحائط تحت كل مبدأ المطابق من المبادئ التوجيهية 
التشغيلية. 

سلط الضوء عىل أن التمرين ينطوي عىل مطابقة.
، خــذ كل مبــدأ مــن المبــادئ التوجيهيــة عــىل حــدى وراقــب خيــار كل  ة التحضــ�ي وعنــد انتهــاء فــ�ت

ز المجموعــة واألخــرى.  مجموعــة وإل درجــة يختلــف هــذا الخيــار بــ�ي
يجب عىل المي�ين تصحيح المعلومات الخاطئة لدى ورودها واستكمالها حسب الحاجة.

ز ال يقومون بمراجعة إل المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية  �النصائح د من أن المشارك�ي
َّ
تأك

التمرين. فالهدف األولي  التشغيلية من أجل التوظيف العادل عندما يقومون بهذا 
ي 

يتمثل باختبار مفاهيمهم المسبقة بشأن أدوار مختلف الجهات الفاعلة الضالعة �ز
التوظيف العادل.

د من أن كل مجموعة مؤلفة من حوال أربعة أو خمسة أشخاص، إذ إن وجود  �
َّ
تأك

 
ً
ز أن عددا ي ح�ي

عدد أقل من األشخاص قد ال يسمح بحصول تبادل أفكار مثمر، �ز
ي جلسة 

ز ال ُيشاركون مشاركة نشطة �ز ي أن بعض المشارك�ي أك�ب من األشخاص قد يع�ز
العصف الفكري.

ز أفراد المجموعة، إذ ثمة أك�ث من إجابة واحدة صحيحة  � قم بتشجيع تبادل األفكار ب�ي
ق بعض المبادئ التوجيهية عىل أك�ث من جهة فاعلة واحدة. ممكنة. فقد تطبَّ
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ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ن

وبعد أن تقوم المجموعات بعرض خياراتها، وبعد توف�ي التغذية الراجعة لها، أطلب  �
منهم العودة إل المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف 
العادل، وتحديد األحكام المتكّررة ضمن كل مجموعة من المبادئ التوجيهية الخاصة 

بكل جهة فاعلة.
ي هذا التمرين ألنها ال تذكر بأي جهة  �

قم باختيار المبادئ التوجيهية المستخدمة �ز
 بحكومة، أو هيئة توظيف يد عاملة( 

ً
ا  مبا�ش

ً
فاعلة محددة )فهي مثًا ال ترتبط ارتباطا

الحرية  ولكم  والمناقشة.  التفك�ي  من  محددة  بدرجة  تسمح  العكس  عىل  إنها  بل 
كمي�ين أن تختاروا استخدام مبادئ توجيهية أخرى، أو عدد مختلف من المبادئ 

ي التمرين، وفقا لنتائج التعيلمية المنشودة.  
التوجيهية �ز

ي  �
�ز العمال  منظمات  فإن  مناورة.  مجرد  العمال  منظمات  عن  بطاقة  إدماج  يشكل 

ي المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل 
 �ز

ً
الواقع غ�ي مدرجة رسميا

ي هذا السياق.
التوظيف العادل، رغم الدور المهم الذي تضطلع به �ز

تسع بطاقات تحمل المبادئ التوجيهية الفردية �المواد 
بطاقات تحمل أسماء مختلف الجهات الفاعلة �

20 دقيقة للتحض�ي �الوقت
المبادئ  � من  مبدأ  يغ�ي كل  )بما  الجماعية  المرتدة  التغذية  لجلسة  دقيقة    20

التوجيهية وما يقابلها من خيارات كل مجموعة( 
10 دقائق لألسئلة واألجوبة �
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الموارد

)Guide to International Labour Standards( دليل معاي�ي العمل الدولية 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/

wcms_246944.pdf

 المبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/

wcms_536755.pdf

 التوصية العامة بشأن العامالت المهاجرات )رقم 26 ( 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf

ز لي�ي ز  اتفاقية رقم 189 والتوصية رقم 201 بشأن العمل الالئق للعمال الم�ز
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/

wcms_168266.pdf

ي رقم  29، 1930  بروتوكول عام 2014 التفاقية العمل الج�ب
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029

 اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(-اتفاقية رقم 97
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_

CODE:C097:NO

 اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(-اتفاقية رقم 143
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_

CODE:C143:NO

 اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة-رقم 181 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_

ID:312326

مو(  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالب�ش ، )بروتوكول بال�ي
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf

 اتفاقية إدارات التوظيف-رقم 88
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C088

- رقم 189 ز لي�ي ز  اتفاقية العمال الم�ز
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

 اتفاقية العمل البحري-رقم 186
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C186

 Ethical Journalism Network: The Five Principles of Ethical Journalism

 

https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_246944.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_246944.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_246944.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_536755.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_536755.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_536755.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_168266.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_168266.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_168266.pdf 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C097:NO 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C097:NO 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C097:NO 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C143:NO 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C088 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C088 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C186 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C186 
https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism 
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ما أهمية التوظيف العادل؟

ي والمعياري للتوظيف العادل
اإلطار القانو�ز

وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات 
ي مشهد توظيف متغ�يِّ

التوظيف العامة �ز

رصد لوائح التوظيف وإنفاذها

ي سياق سالسل توريد 
التوظيف العادل �ز

وإمداد اليد العاملة العالمية

 مجموعة أدوات التدريب بشأن 
 إنشاء عمليات 
التوظيف العادل
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