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إرســاء عمليــات عادلة يف مجــال التوظيف

السياق

يف ظل عوملة اإلقتصاد اليوم ،يبحث العامل عىل نحو متزايد عن فرص عمل تتعدى
حدود بالدهم سعيا منهم إليجاد عمل الئق وسبل معيشة أفضل .أضافة إىل ذلك ،يختار
ماليني العامل الهجرة الداخلية بحثاً عن وظائف .وال بد من اإلشارة يف هذا السياق إىل
أن وكاالت التشغيل/االستخدام العامة منها والخاصة تلعب ،متى كانت منظمة تنظيام
مالمئا ،دورا بالغ األهمية يف كفاءة وفعالية أداء أسواق العمل وذلك ،من خالل مواءمة
فرص العمل املتاحة مع العامل من ذوي املؤهالت املناسبة.

ويف حني تعمل إدارات التوظيف العامة ،والشبكات اإلجتامعية وغري الرسمية عىل تيسري
بعض عمليات التوظيف العابرة للحدود (يف إطار اتفاقات ثنائية تنطوي عىل ترتيبات
خاصة بربامج العامل املؤقتني) ،فإن وكاالت التشغيل/االستخدام الخاصة وسواها من
هيئات توظيف األيدي العاملة تلعب دورا متزايدا يف التوفيق عرب الحدود بني عرض اليد
العاملة والطلب عليها.
غري أن مخاوف أُثريت بشأن تنامي الدور الذي تؤديه وكاالت التشغيل/االستخدام املجردة
من املبادئ الخلقية والوسطاء غري الرسميني عدميي الضمري ،ومشغلون آخرون ،لكون جميع
هذه الجهات تعمل خارج األطر القانونية التنظيمية ،متخذة بالتايل نوعاً خاصاً من العامل
قلييل املهارات ،والذين يستميتون يف البحث عن فرص عمل ،فريسة لها .وقد اشتملت
اإلنتهاكات امل ُبلغ عنها حالة واحدة أو أكرث من الحاالت التالية الذِّكر :اإلحتيال بشأن طبيعة
ورشوط العمل ،حجز جوازات السفر ،اإلقتطاع غري القانوين من األجور ،واإلسرتقاق عىل
أساس الدين إلعادة سداد رسوم التوظيف ،وتعرض العامل للتهديدات يف حال تركهم
ألصحاب عملهم ،مع اقرتان هذه الحاالت جميعها بالخوف من الطرد الحقا من البلد.
وميكن أن يؤدي يف آخر األمر الجمع بني هذه اإلنتهاكات إىل حاالت اتجار بالبرش وعمل
جربي ،غالبا ما ترتبط بدورها بانتهاكات خطرية للحقوق األساسية يف مكان العمل .وعىل
الرغم من وجود معايري عمل دولية متعلقة بالتوظيف ،فإن القوانني الوطنية وآليات اإلنفاذ
الخاصة بها غالبا ما تعجز عن حامية حقوق العامل .أما بالنسبة إىل العامل املهاجرين ،فإن
ذلك الوضع قد يقرتن بالتهديدات ان أرادوا التوقف عن العمل لحساب صاحب عملهم،
وبالخوف مام قد ينجم عن هكذا قرار من طرد الحق من البلد الذي يعملون فيه.
إىل ذلك ،يكون العامل أكرث عرض ًة ملامرسات التوظيف التعسفية خاصة عندما يبحثون عن
فرصة عمل يف بيئة ترتفع فيها نسبة البطالة ،أو عندما يكونوا هاربني من أوضاع ازمات
مثل الحروب أو الكوارث ،أو يف حالة وجود منافسة شديدة للحصول عىل وظائف يف ظل
عجز القوانني الشفافة وسبل اإلنفاذ الفعالة الخاصة بها عن توفري الحامية الالزمة لهم.
وتشتد حتى هذه املشاكل وطأة عند تخلف الحكومات عن وضع رشوط واضحة
للتوظيف العادل يف القوانني واللوائح ،وعن عقد اتفاقات ثنائية أو متع ِّددة األطراف
تحول دون وقوع االنتهاكات يف ممرات التوظيف الرئيسة ،أو عند افتقار هذه
الحكومات بالتحديد إىل القدرة عىل إنفاذ القانون .وغالبا ما يؤدي غياب عمليات
التنظيم واإلرشاف الرسمية املالمئة إىل بروز حاالت غموض تجاري ،ويزيد من تكاليف
إنجاز األعامل.

وقائع وأرقام
•يقدر عدد املهاجرين الدوليني بـ  258شخصا ،وعدد املهاجرين الداخليني بـ
 740شخصا .وهم بغالبيتهم يهاجرون بحثا عن عمل الئق ،وسبل معيشة
أفضل.
•يبلغ عدد األشخاص الذين يقعون ضحية العمل الجربي واإلتجار بالبرش يف
العامل  21مليون شخص ،علام أن  % 44من إجاميل عدد هؤالء عمدوا إىل
اإلنتقال إما داخليا أو خارجيا بحثا عن فرص العمل.
•يكون العامل املهاجرون الذين اقرتضوا املال من أطراف ثالثة أكرث عرضة
لخطر الوقوع ضحية العمل الجربي

وكنتيجة لذلك ،يعترب اليوم الواقع املرتبط بجهات التوظيف الوسيطة معق ّدا ،وذلك
بسبب كون نظام الحوكمة العاملي لهجرة األيدي العاملة نظاماً مجزءا ً ،وكذلك بسبب
األعداد الكبرية من األطراف الفاعلة املعنية :ابتداءا ً من وكاالت التشغيل/االستخدام
الخاصة ،وصوال إىل العمالء الفرعيني بأشكالهم املتعددة ،والذين تسند إليهم الوكاالت
الرئيسة مهمة إنجاز عملية التوظيف .والجدير ذكره أن اإليرادات العائدة من عمليات
التوظيف هذه تتأىت من الرسوم املستوفاة لقاء توفري عاملة مؤقتة ،وبحث عن فرص
عمل ،وتأمني تكليف للعامل ،وتقديم خدمات تدريب للرشكات.

وملواجهة هذه التحديات ،أطلقت منظمة العمل الدولية يف العام « 2014مبادرة
االستخدام العادل»كام اعتمدت يف العام « 2016املبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية
من أجل التوظيف العادل»

ما هي مبادرة االستخدام العادل
دعا املدير العام ،يف تقريره املقدم إىل مؤمتر العمل الدويل  ،لوضع برنامج ملنظم َة
العمل الدولية من أجل هجرة عادلة ،مش ِّددا عىل تزايد القلق إزاء مامرسات
التوظيف التعسفية واالحتيالية التي متس العامل املهاجرين.
وملواجهة هذه التحديات ،أطلقت منظمة العمل الدولية «مبادرة اإلستخدام
العادل» العاملية ،والتي يرد إدراج أهدافها ،ونهجها ،ورشكائها يف ما ييل.
أهدافها:
•املساعدة يف منع اإلتجار بالبرش ،والعمل الجربي؛
•حامية حقوق العامل ،مبا فيهم العامل املهاجرين ،من املامرسات التعسفية
واالحتيالية خالل عملية التعيني والتوظيف (مبا يف ذلك االنتقاء املسبق،
واالنتقاء النهايئ للمرشحني ،والنقل ،والتعيني ،والعودة اآلمنة)؛
•خفض تكلفة هجرة األيدي العاملة ،وتحسني النتائج اإلمنائية للعامل
املهاجرين وأرسهم ،ولبلدان املنشأ واملقصد.
نهجها:
تُنفَّذ هذه املبادرة املتع ِّددة األطراف الفاعلة بالتعاون الوثيق مع الحكومات،
وممثيل أصحاب العمل والعامل ،والقطاع الخاص وغريها من الرشكاء الرئيسيني.
كام تستند عىل نهج رباعي املحاور يضع الحوار اإلجتامعي يف صميمها من خالل:
•تعزيز املعرفة العاملية مبامرسات التوظيف الوطنية والدولية،
•تحسني القوانني ،والسياسات ،واإلنفاذ بهدف تعزيز التوظيف العادل،
•تعزيز مامرسات االعامل العادلة،
•متكني العامل وحاميتهم.
رشكاؤها:
يلعب رشكاء منظمة العمل الدولية اإلجتامعيني ،والفروع التابعة لهم ،دورا ً
رئيسياً يف تصميم هذه املبادرة وتنفيذها ،مبن فيهم اإلتحاد الدويل لنقابات
العامل ( )ITUCوالفروع التابعة له ،واملنظمة الدولية ألصحاب العمل ()IOE
والفروع التابعة لها ،ال سيام اإلتحاد العاملي للعمل (.)WEC
كام أنه يتم تنفيذ مبادرة اإلستخدام العادل التي أطلقتها منظمة العمل الدولية
بالتنسيق الوثيق مع املجموعة العاملية املعنية بالهجرة ( ،)GMGووكاالت فريق
التنسيق املشرتك بني الوكاالت ملكافحة اإلتجار باألشخاص ( ،)ICATال سيام املنظمة
الدولية للهجرة ( ،)IOMوالبنك الدويل ،ومكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان
( ،)OHCHRومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية (.)UNODC
وتلقى هذه املبادرة حاليا الدعم من حكومات اململكة املتحدة (وزارة التنمية
الدولية) ،والواليات املتحدة األمريكية (وزارة الخارجية ووزارة العمل) ،والحكومة
الكندية (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية).
 .1هجرة عادلة :برنامج ملنظمة العمل الدولية ،منظمة العمل الدولية 2014

وتتمثل الغاية املتوخاة من هذه “املبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية» بأن تغدو
مرجعا لعمل منظمة العمل الدولية الحايل واملستقبيل ،واملنظامت األخرى ،والهيئات
الترشيعية الوطنية ،والرشكاء اإلجتامعيني بشأن تعزيز وضامن التوظيف العادل .وهي
مستقاة من العديد من املصادر ،مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،معايري العمل
الدولية ،وصكوك منظمة العمل الدولية.
ولذلك ،ستلعب منظمة العمل الدولية دورها املتمثل بتوفري املساعدة الفنية وخدمات
بناء القدرات لصالح الهيئات املكونة لها ،بتعزيز التوظيف العادلة ،وضامن كون
خدمات التعيني والتوظيف تحرتم مبادئ وحقوق العامل األساسية ،مبن فيهم العامل
املهاجرين.
وتشكل هذه الدورة التدريبية استجابة مبارشة للحاجة املعرتف بها إىل تعزيز قدرات
الهيئات املكونة ملنظمة العمل الدولية ،وسواها من األطراف الفاعلة األخرى.

األهداف

سيتمكن املشاركون بنهاية الدورة التدريبية من:
•معرفة معايري العمل الدولية ذات الصلة ،واملبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية
التشغيلية من أجل التوظيف العادل؛
•فهم املحددات االقتصادية للتوظيف املنظم/غري املنظم ،وقياس التكاليف املتأتية
عن التوظيف،
•تحليل الخيارات البديلة املتاحة لوكاالت التشغيل/االستخدام الخاصة ،مبا يف ذلك
عرب اللجوء إىل إدارات التوظيف العامة ،وتعاونيات العمل ،وبشكل مبارش من
خالل أصحاب العمل املعتمدين ،وذلك يف ظل إرشاف ثاليث أو ثنايئ األطراف؛
•تشاطر املامرسات الجيدة يف مجال القوانني ،والسياسات ،وآليات اإلنفاذ ،مبا يف
ذلك تجميع لنامذج اإلنفاذ والنامذج التنظيمية التي اثبتت أثرا قابال للقياس يف
الحد من اإلتجار بالبرش ،والهجرة غري النظامية؛
•فهم الحاجة امللحة لحامية حقوق العامل ،مبن فيهم العامل املهاجرين ،من
املامرسات االستغاللية واالحتيالية التي ترتكب بحقهم أثناء عملية التعيني
والتوظيف؛
•توفري بعض األدوات للمساعدة عىل منع وقوع حاالت اإلتجار بالبرش والعمل
الجربي.

املحتوى

•الصكوك الدولية ،امللزمة منها وغري امللزمة ،التي تُع ِّزز التوظيف العادل( ،مبا فيها
املبادئ العامة واإلرشادات التوجيهية التشغيلية)،
•السياسيات وسبل اإلنفاذ املعتمدة من أجل تعزيز التوظيف العادل،
•الترشيعات املنظمة لعمليات التوظيف ،مبا يشمل آليات الرتخيص والرصد ،فضال
عن آليات تقديم الشكاوى ،والوصول الفعال إىل سبل اإلنتصاف؛
•عمليات التوظيف املختلفة مبا فيها عمليات التوظيف عرب وكاالت التشغيل/
االستخدام الخاصة والعامة ،واالتفاقات الثنائية يف مجال العمل؛
•أثر التوظيف العادل عىل سالسل التوريد واإلمداد العاملية؛
•الرتابط بني عمليات التوظيف غري العادلة ،وقضايا اإلتجار بالبرش ،والعمل الجربي؛
•عمليات التوظيف والتكاليف املتعلقة بهجرة األيدي العاملة؛
•مامرسات األعامل العادلة؛
•دور الحوار اإلجتامعي يف عمليات التوظيف

الفئة املستهدفة

ُصممت هذه الدورة التدريبية خصيصا لـ:
•املسؤولني ،وصانعي السياسات ،واملامرسني يف الوزارات واملؤسسات العامة التي
تعنى مبسائل الهجرة ،واإلتجار بالبرش ،و/أو العمل القرسي؛
•ممثيل منظامت أصحاب العمل ،والعامل؛
•ممثيل وكاالت التشغيل/االستخدام العامة والخاصة؛
•موظفي املنظامت غري الحكومية ،ومنظامت املجتمع املدين؛
•خرباء وموظفي الوكاالت الدولية؛
•األطراف الفاعلة الرئيسية األخرى املعنية بهذه القضايا.

املنهجية

يسعى املركز الدويل للتدريب ،يف إطار ما ينفذه من أنشطة تعلُّم ،إىل تعزيز نهج ثاليث
املراحل يجري تقسيمه عىل الشكل التايل:
•مرحلة ما قبل التدريب (املنصة اإلكرتونية) :يجري تنظيم هذه املرحلة قبل
أسبوعني من تاريخ بدء مرحلة التدريب املبارش وجها لوجه ،بحيث ميكن
للمشاركني خاللها اإلطالع عىل املعلومات األساسية بشأن محتوى الدورة التدريبية،
ومتابعة وحدة تدريبية متهيدية؛
•مرحلة التدريب وجها لوجه (مرحلة التدريب املبارش) :وهي مرحلة تجمع
بني املحارضات واملناقشات ،ودراسات الحاالت ،ومتارين لعب االدوار ،والعمل
الجامعي؛
•مرحلة املتابعة (املنصة اإللكرتونية) :ميكن للمشاركني يف خالل هذه املرحلة
اإلطالع عىل مواد الدورة التدريبية ،وعىل موارد إلكرتونية جديدة .كام يسعهم
مواصلة املناقشات والتشاورات مع الخرباء واملشاركني اآلخرين عرب اإلنرتنت
بواسطة منتدى املناقشة امل ُدرج يف املنصة باإللكرتونية.

املرحلة
األوىل
املرحلة
الثانية
املرحلة
الثالثة

مرحلة ما قبل التدريب (مرحلة املنصة اإللكرتونية)
تُنظم هذه املرحلة قبل أسبوعني من تاريخ بدء مرحلة التدريب املبارش
مرحلة التدريب وجها لوجه (مرحلة التدريب املبارش)
يجري تنظيم هذه املرحلة يف تورينو من  01إىل 05ترشين األول/أكتوبر2018
مرحلة املتابعة (املنصة اإللكرتونية)
تستمر هذه املرحلة لغاية شهر من تاريخ انتهاء التدريب املبارش

أثناء الدورة التدريبية

•سيجري اعتامد نهج عميل وتشاريك إىل حد كبري ،مع إيالء اهتامم خاص لتبادل
الخربات الدولية بهدف تكييفها مع الواقع املحيل ،وتوفري تطبيقها العميل؛
•وستجمع طرائق التدريب بني املحارضات ،واملناقشات ،ودراسات الحاالت،
والنقاشات املفتوحة ،ومتارين لعب األدوار ،والعمل الجامعي ،وذلك عرب استخدام
طرق وتكنولوجيات التعلم الحديثة.
•كام سيوىل اهتامم خاص لعرض «املامرسات الجيدة» من خالل تقديم دراسات
الحاالت التي تعكس الخربات املكتسبة من قبل عىل املستويَ ْي املحيل والدويل.

الطلب

كلفة املشاركة

تبلغ إجاميل كلفة املشاركة يف الدورة التدريبية  2215يورو (لتغطية رسوم التدريب يرجى من املشاركني استكامل تعبئة استامرة الرتشيح اإللكرتونية يف موعد أقصاه 103ﺗﴩﻳﻦ
أيلول/سبتمرب ،2018عىل أن تكون هذه اإلستامرة مرفقة بكتاب ترشيح صادر عن
البالغة  1600يورو ،وكلفة اإلقامة البالغة  615يورو) ،باستثناء تكاليف السفر والنقل اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
املؤسسة الراعية بحيث يتم فيه ذكر كيفية تغطية تكاليف املشاركة.
إىل املطار ومنه.
ويجب تسديد هذا املبلغ مسبقا .يغطي هذا املبلغ رسوم التدريب ،واستخدام املرافق ﻤﻳﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﺳﺘﺎﻤرة ﻋﲆ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ :
التدريبية ،وخدمات الدعم؛ والكتب واملواد التدريبية؛ ورسوم اإلقامة الكاملة (املبيت http://intranetp.itcilo.org/STF/A9011124/en
مع ثالث وجبات طعام) يف مجمع املركز الدويل للتدريب؛ باإلضافة إىل الرعاية الطبية
يرجى اإلنتباه إىل إىل أن عملية إصدار تأشريات شنغن تستغرق ثالثة أسابيع عىل األقل،
يف حاالت الطوارئ ،والتأمني الصحي.
يف حال كان املشارك يحتاج إىل تأشرية دخول إىل إيطاليا.
للمزيد من املعلومات بشأن تسديد املبلغ ،واإللغاء ،واسرتداد الرسوم املدفوعة ،يرجى
مراجعة الرابط التايل:
http://www.itcilo.org/en/training-offer/how-to-apply

التسهيالت املتاحة مبركز التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية
إن املركـز الـذي يقـع يف متنـزه رائـع عىل ضفـاف نهر بـو يوفر بيئة مناسـبة لإلقامة عـادة مـا تقـام املناسـبات االجتامعيـة داخـل الحـرم وخارجـه ،حتـى يسـتفيد
املشـاركون مـن ثقافـات مختلفـة مـن املنـاخ العاملـي املحفـز.
والدراسة.
•يضـم املركـز  21جناحـاً مجهـزا ً بفصـول حديثـة ،وقاعـات مؤمتـرات ،وقاعـات
اجتامعـات مناسـبة للرتجمـة الفوريـة بلغـات عـدة ،ومعمـل كمبيوتـر ،ومركـز
توثيـق محوسـب يرتبـط بعـدة بنـوك بيانـات.
يضـم الحـرم  287غـرف دراسـة /نـوم ؛ جميـع الغـرف تضـم حاممـات خاصـة،
وهواتـف وأجهـز تليفزيـون باشتراك خـاص .كما يضـم الحـرم اآليت:
•مكتب استقبال يعمل  24ساعة متواصلة؛
•مطعـم ،وكانتين خدمـة ذاتيـة ،واستراحة لتقديـم القهـوة ،وكلهـا تسـتويف
االحتياجـات الغذائيـة الدوليـة؛
•بنك؛
•وكالة سفر؛
•خدمة غسيل املالبس؛
•مكتب بريد؛
•نقطة انرتنت؛
•صالة للرتفيه؛
•عيادة.

ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻊ :

منظمة العمل الدولية

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ :

للمزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
International Training Centre of the ILO
Programme on International Labour Standards,
Rights at Work and Gender Equality
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin – Italy
Phone: +39.011.693.6516 - +39.011.693.6981
E-mail: fairrecruitment@itcilo.org
Website: www.itcilo.org

باستعمال ورق حاصل على العالمة البيئية األوروبية ،رقم
التسجيل ،FR/011/002 :قدمته شركة إنترناشيونال بيبر.
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