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حقوق النشر محفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية  2018
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ما املقصود بالعمل الجربي؟

الدوليــة  العمــل  تشــريعات  حاولــت 
وقوانيــن حقــوق اإلنســان والقانــون 
الجنائــي الدولــي وضــع معاييــر لوضــع 
بالعمــل  املقصــود  لتحديــد  اطــار 

الجبــري. 
منظمــة  اتفاقيــات  صعيــد  فعلــى 
اتفاقيــة  حــددت  الدوليــة،  العمــل 
منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن 
الســخرة التــي اعتمدهــا املؤتمــر العــام 
للمنظمة في حزيران 1930 املقصود 
عبــارة   

ً
وتحديــدا الجبــري،  بالعمــل 

‘‘عمــل الســخرة أو العمــل القســري’’، 
فــي مصطلــح هــذه االتفاقيــة، بجميــع 
تفــرض  التــي  الخدمــات  أو  األعمــال 
عنــوة علــى أي شــخص تحــت التهديــد 
هــذا  يكــون  ال  والتــي  عقــاب،  بــأي 
الشــخص قــد تطــوع بأدائهــا بمحــض 
اختيــاره. فبحســب هــذه االتفاقيــة، 
يعــّرف العمــل الجبــري بأنــه أعمــال 
أو خدمــات تغتصــب مــن أي شــخص 
تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع 
بمحــض  بأدائهــا  الشــخص  هــذا 
اختيــاره« . وتشــير عبــارة »آل أعمــال 
أو خدمــات« إلــى األعمــال والخدمــات 
أي  فــي  أنواعهــا  بجميــع  والعمالــة 
نشــاط أو صناعــة أو قطــاع، بمــا فــي 

ذلــك االقتصــاد غيــر املنظــم. وتشــمل 
عبــارة »التهديــد بــأي عقوبــة« طائفــة 
واســعة مــن العقوبــات، بمــا فــي ذلــك 
العقوبات الجزائية ومختلف أشكال 
اإلكــراه املباشــر أو غيــر املباشــر، مــن 
قبيل العنف الجسدي أو التهديدات 
النفســية أو عــدم دفــع األجــور. وقــد 
 شــكل فقــدان 

ً
تتخــذ العقوبــة أيضــا

الحقــوق أو االمتيــازات. وتشــير عبــارة 
املوافقــة  إلــى  الطوعــي«  »العــرض 
للدخــول  للعمــال  والواعيــة  الحــرة 
فــي عالقــة اســتخدام وإلــى حريتهــم فــي 
أن يغــادروا وظيفتهــم فــي أي وقــت. 
وقــد ال ُيمنــع التمتــع بهــذه الحريــة عــن 
طريــق قانــون صــادر عــن الســلطات 
بــل  قانونــي،  صــك  مثــل  فحســب، 
 عــن طريــق أصحــاب العمــل أو 

ً
أيضــا

 مــن 
ً
القائميــن علــى التوظيــف، مثــال

املقطوعــة  الكاذبــة  الوعــود  خــالل 
بغيــة حمــل العامــل علــى قبــول عمــل 

قــد ال يقبلــه خــالف ذلــك.

 وقــد اســتثنت االتفاقيــة مــن وصــف 
العمــل الجبــري األفعــال التاليــة:  

تفــرض  خدمــة  أو  عمــل  أي  أ(   (
بمقت�ضى قوانين الخدمة العسكرية 
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صبغــة  ذي  عمــل  ألداء  اإللزاميــة 
بحتــة،. عســكرية 

تشــكل  خدمــة  أو  عمــل  أي  ب(   (
جــزءا مــن واجبــات املواطنيــن املدنية 
العاديــة فــي بلــد يتمتــع بالحكم الذاتي 

الكامــل.
تفــرض  خدمــة  أو  عمــل  أي  ج(   (
إدانــة  علــى  بنــاء  مــا  شــخص  علــى 
هــذا  ينفــذ  أن  شــريطة  قضائيــة، 
العمــل أو الخدمــة فــي ظــل إشــراف 
وســيطرة ســلطة عامــة، وأال يؤجــر 
هــذا الشــخص ألفــراد أو شــركات أو 
تحــت  يوضــع  أو  خاصــة  جمعيــات 

. ، تصرفهــا
) د( أي عمــل أو خدمــة يفــرض فــي 
فــي  أي  القاهــرة،  الطــوارئ  حــاالت 
حالــة حــرب أو فــي حالــة نكبــة أو خطــر 
نكبــة مثــل الحرائــق أو الفيضانــات 
أو  الــزالزل،  أو  املجاعــة  حــاالت  أو 
التــي  العنيفــة  الوبائيــة  األمــراض 
أو  الحيوانــات،  أو  البشــر  تصيــب 
غــزوات الحيوانــات أو الحشــرات أو 
اآلفــات النباتيــة، وعمومــا أيــة حالــة 
مــن شــأنها أن تعــرض للخطــر بقــاء أو 

أو بعضهــم. آلهــم  الســكان  رخــاء 
العامــة  القرويــة  الخدمــات  ه(   (
أعضــاء  يؤديهــا  التــي  البســيطة 
ملصلحتــه  خدمــة  املحلــي  املجتمــع 
املباشــرة، والتــي يمكــن تبعــا لذلــك أن 

تعتبــر واجبــات مدنيــة طبيعيــة تقــع 
املجتمــع،  هــذا  أعضــاء  عاتــق  علــى 
ملمثليهــم  أو  لهــم  يكــون  أن  شــريطة 
املباشــرين حــق إبــداء الــرأي فــي صحــة 

الخدمــات. هــذه  إلــى  الحاجــة 

كمــا أقــرت منظمــة العمــل الدوليــة في 
مؤتمرهــا العــام املنعقــد بتاريــخ: 05 
يونيــو 1957 اتفاقيــة العمــل الدوليــة 
رقم 105 بشأن إلغاء العمل الجبري 
) نيســان/أبريل 2016( ، وبموجــب 
هــذه االتفاقيــة تلتــزم كل دولــة عضــو 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة تصــدق 
تتعهــد  بــأن  االتفاقيــة  هــذه  علــى 
»بحظــر أي شــكل مــن أشــكال العمــل 
الجبــري أو العمــل القســري وبعــدم 

اللجــوء اليــه:
التوجيــه  أو  لإلكــراه  كوســيلة  أ( 
السيا�ضي أو كعقاب على اعتناق آراء 
سياســية أو آراء تتعــارض مذهبيــا مــع 
النظــام السيا�ضــي أو االقتصــادي أو 
االجتماعــي القائــم أو علــى التصريــح 

اآلراء؛ بهــذه 
ب( كأســلوب لحشــد األيدي العاملة 
التنميــة  ألغــراض  الســتخدامها  أو 

االقتصاديــة؛
ج( كوســيلة لفــرض االنضبــاط علــى 

األيــدي العاملــة؛
فــي  املشــاركة  علــى  كعقــاب  د( 
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؛ ت بــا ضرا إ
أو  العنصــري  للتمييــز  كوســيلة  هـــ( 
الدينــي.« أو  الوطنــي  أو  االجتماعــي 

وقــد عرفــت اتفاقيــة مكافحــة أســوأ 
 182 رقــم  األطفــال  عمــل  أشــكال 
لســنة 1999 فــي مادتهــا الثالثــة أســوأ 

أشــكال عمــل األطفــال” بأنهــا:
)أ (  كافــة أشــكال الــرق أو املمارســات 
األطفــال  كبيــع  بالــرق،  الشــبيهة 
واإلتجار بهم وعبودية الّدين والقنانة 
والعمل القسري أو  اإلجباري، بما في 
ذلــك التجنيــد القســري أو اإلجبــاري 
لألطفــال الســتخدامهم فــي صراعــات 

مســلحة؛ 
)ب( اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو 
عرضــه ألغــراض الدعــارة، أو إلنتــاج 
عــروض  أداء  أو  إباحيــة  أعمــال 

باحيــة؛ إ

)ج ( ا ســتخدام طفــل أو تشــغيله أو 
عرضه ملزاولة أنشطة غير مشروعة، 
وال ســيما إنتــاج املخــدرات بالشــكل 
املعاهــدات  فيــه  حــددت  الــذي 
الدوليــة ذات الصلــة أو اإلتجــار بهــا؛ 
)د( األعمــال التــي يرجــح أن تــؤدي، 
الظــروف  بفعــل  أو  طبيعتهــا  بفعــل 
التــي تــزاول فيهــا، إلــى اإلضــرار بصحــة 
ســلوكهم  أو  ســالمتهم  أو  األطفــال 

األخالقــي.

الخبــراء  لجنــة  اشــترطت  وباملجمــل 
التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة فــي 
تحديــد معنــى العمــل الجبــري توافــر 
العناصــر الثالثــة  التاليــة:  العمــل أو 
الخدمــة املــؤداة؛ ان يحــدث العمــل 
ال  وان  بالعقوبــة؛  التهديــد  تحــت 
يكــون هنــاك تطــوع مــن قبــل العامــل 

اختيــاره. بمحــض 
هل للعمل الجربي طبيعة متيزه عن ما يشابهه من أفعال؟ 

الجبــري  العمــل  يوصــف  ان  يمكــن 
بأنــه مشــكلة عامليــة تؤثــر علــى عــدد 
كبيــر مــن األشــخاص علــى مســتوى 
العالــم، فــال توجــد دولــة بمنــأى عــن 
فانتشــارها  الظاهــرة،  هــذه  مثــل 
والــدول  املتقدمــة  الــدول  إلــى  يمتــد 
يشــابه  وقــد  الســواء.  علــى  الناميــة 
بعــض  الجبــري  العمــل  يخالــط  او 

االســتعباد  او  كالــرق  املمارســات 
والســخرة غيــر أن مــا يميــزه فعليــا فــي 
أرض املمارســة أنــه عــادة مــا يكــون 
ممــا   ،

ً
 مخفيــا

ً
الجبــري عمــال العمــل 

يجعــل مســألة تتبــع املجــرم وكذلــك 
فالكثيــر  صـــعبة.  مســألة  الضحيــة 
من  ضحايا العمل الجبري يشعرون 
بالخجــل ويخشــون التحــدث عنــه إلــى 
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أين يتوفر العمل الجربي يف الغالب؟ 

هل العمل الجربي ظاهرة ملفتة؟

هل للعمل الجربي أسباباً خاصة تفرض وجوده؟

يظهر العمل الجبري في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. ويتعرض العاملون 
فــي القطــاع غـــير الرســمي أكثــر مــن غيرهــم للعمــل الجبــري. وفــي الغالــب األعــم 
شًتم رائحة العمل الجبري في قطاعات الزراعة والخدمة املترلية وصناعة 

ُ
ت

املالبس وصناعة البناء وفي سالســـل امداد الشركات الرئيسية. 

الغيــر ، ممــا يصعــب عمليــة تتبعــه 
القســري  والعمــل  عليــه.  والقضــاء 
باالتجــار   

ً
وثيقــا  

ً
ارتباطــا مرتبــط 

بالبشــر، لكنــه غيــر مماثــل لــه. وتــرى 
منظمــة العمــل الدوليــة أن العمــل 
األشــخاص  عمــل  يشــمل  القســري 
العمــل خــارج  ُيجبــرون علــى  الذيــن 
حــدود بلداهنــم أو فــي مكـــان إقامتـــهم 
 التمييــز بيــن 

ً
األصليــة. وينبغــي أيضــا

عنهــا  أفصحــت  دراســة   كشــفت 
منظمــة العمــل الدوليــة العــام 2017 
باالشــتراك مــع منظمــة »ووك فــري« 
الهجــرة  ومنظمــة   )Walk Free(

تتعــدد أســباب العمــل الجبــري. فبعضهــا قــد يكــون ذا صلــة: بالفقــر؛ الطلــب 
علــى أيــدي عاملــة رخيصــة؛ البطالــة؛ حــدوث أزمــة اقتصاديــة عامليــة أو 
وطنيــة. وبالرغــم مــن توفــر احــد أو جميــع هــذه العوامــل لتشــكل حالــة عمــل 
جبــري، غيــر أن األكثــر تهيئــة لحالــة العمــل الجبــري هــو عــدم شــعور االنســان 

العامــل بوجــود حمايـــة حمايــة كافيــة لحقــوق اإلنســان.

األشــخاص الذيــن يكونــون مجبريــن 
قبــول  علــى   

ً
اقتصاديــا مــا  حــد  إلــى 

شــروط عمـــل دون الشــروط الدنيــا 
يملكــون  ال  ألهنــم  ببســاطة  وذلــك 
أي بديــل )االســتغالل أو اســتغالل 
وضعهــم الضعيــف، دون أن يكــون 
 بالضرورة( واألشــخاص 

ًً
 قســريا

ً
عمال

 من جانب طرف 
ً
الذين ُيجبرون فعال

ثالـــث علـــى القيـــام بعمـــل دون إراده.

الدوليــة بــأن عــدد ضحايــا العبوديــة 
الحديثــة فــي العالــم لعــام 2016 زاد 
، وأن ما يزيد على نحو 

ً
على 40 مليونا

 
ً
152 مليــون طفــال  بعمــر 5-17 عامــا
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كانــوا عرضــة لعمــل األطفــال. وتفيــد 
هــذه الدراســة بــأن قرابــة 29 مليــون 
مــن النســاء والفتيــات قــد تأثــرن بهــذه 
العبوديــة، حيــث شــكلن 71 فــي املائــة 
مــن إجمالــي ضحاياهــا. وأن  النســاء 
مــن  املائــة  فــي  مــا نســبته 99  مثلــن 
وبحســب  الجبــري.  العمــل  ضحايــا 
عــدد ضحايــا  فــإن  الدراســة،  هــذه 
العمــل الجبــري فــي عــام 2016 بلــغ 

بالتأكيــد، فللعمــل الجبــري مخاطــر 
الضحيــة  علــى صعيــد  ســواء  جمــة 
و علــى صعيــد املجتمــع واالقتصــاد. 
األشــخاص  يســتهدفون  فالجنــاة 
املنظميــن  غيــر  املســتضعفين 
والذيــن ال يســتطيعون الدفــاع عــن 
مــن  أنفســهم  حمايــة  أو  أنفســهم 
اآلثــار الجســدية والنفســية املدمــرة 
؛  الضحايــا  هــؤالء  يتكبدهــا  التــي 
ويســهمون فــي نشــر  ظاهــرة التالعــب 
باألجور والسلفات والديون؛ يهيئون 
لعالقــات اســتخدام غيــر واضحــة أو 

25 مليــون ضحيــة، منهــم 16 مليــون 
ضحية من ضحايا العمل الجبري في 
القطــاع الخــاص مثــل العمــل املنزلــي 
والبنــاء والزراعــة. وعمــل 5 مالييــن 
 فــي الجنــس القســري، 

ً
إنســان تقريبــا

كمــا عمــل أكثــر مــن 4 مالييــن شــخص 
بقليل )أي 16 في املائة من اإلجمالي( 
ســلطات  تفرضــه  جبــري  عمــل  فــي 

بالدهــم.

مقنعــة، الســيما فــي االقتصــاد غيــر 
 طائلــة غيــر 

ً
املنظــم؛ يحققــون أرباحــا

مشــروعة، في حين يخســر ضحاياهم 
 مــن خــالل األجــور املتدنيــة أو 

ً
ماديــا

غير املدفوعة ؛ يســهمون في تضخيم 
للمــأكل  بالنســبة  التكاليــف  ســواء 
إلــى  باإلضافــة  والتوظيــف؛  واملــأوى 
التكاليــف؛ باإلضافــة إلــى التكاليــف 
علــى  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
مســتوى الدولــة ، خاصــة مــن حيــث 
إعاقــة التنميــة االقتصاديــة وإدامــة 

لفقــر  ا

هل للعمل الجربي مخاطر؟

هل العمل الجربي ُمًجرًم؟

يحظــر العهــد الدولــي الخــاص  	•
فــي  والسياســية  املدنيــة  بالحقــوق 
املــادة 8  منــه االتجــار باألشــخاص 
والرقيــق والعبوديــة والعمــل الجبــري. 

يق�ضي العهد الدولي الخاص  	•
بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 
فــي املادتيــن 6 و7   

ً
والثقافيــة أيضــا

منــه بحــق االنســان فــي شــروط عمــل 
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ومؤاتيــة. عادلــة 
حقــوق  اتفاقيــة  تتضمــن  	•
االختياريــان  وبروتوكوالهــا  الطفــل 
ضــرورة حمايــة األطفــال مــن العمــل 
الجبــري.  كمــا قضــت اتفاقيــة أســوأ 
أشــكال عمــل األطفــال لعــام 1999 
رقــم 182 بــأن عمــل األطفــال يرقــى 
عندمــا  الجبــري  العمــل  درجــة  إلــى 
يفرضــه طـــرف ثالــث أو األســرة. وقــد 
توسعت هذه االتفاقية لتحظر كافة 
أشــكال الــرق أو املمارســات الشــبيهة 
بالــرق،  كبيــع األطفــال واالتجــار بهــم، 
والعمــل  والقنانــة  الديــن  وعبوديــة 
القســري أو اإلجبــاري، بمــا فــي ذلــك 
اإلجبــاري  و  القســري   التجنيــد 
لألطفــال الســتخدامهم فــي صراعــات 
أشــكال  أســوأ  باعتبارهــا  مســلحة 
علــى  يتعيــن  التــي  األطفــال،  عمــل 
الــدول األعضــاء اتخــاذ تدابيــر عاجلــة 
حظرهــا  لضمــان  ملحاربتهــا  وفعالــة 

عليهــا. والقضــاء 
الدوليــة  االتفاقيــة  قضــت  	•
العمــال  جميــع  حقــوق  لحمايــة 
رقــم  أســرهم  وأفــراد  املهاجريــن 
143، لســنة 1975، بالحــد وحمايــة 
العمــال مــن العمــل الجبــري . ودعــت 
االتفاقية الى تخاذ تدابير ملنع انتقال 
املهاجرين بالطرق السرية في ظروف 

تعســفية )املــادة 3( التــي تق�ضــي بــأن 
أحــد أهــداف هــذه التدابيــر يتمثــل فــي 
تنفيــذ املالحقــة القضائيــة فــي حــاالت 

العاملــة. باليــد  االتجــار 
العمــال  اتفاقيــة  دعــت  	•
املنزلييــن رقــم 189 لســنة 2011  إلــى 
اتخــاذ تدابيــر الحتــرام وتعزيز وتحقيق 
فــي  األساســية  والحقــوق  املبــادئ 
العمــل، بمــا فــي ذلــك القضــاء علــى 
أو  الجبــري  العمــل  أشــكال  ســائر 

مــي. اإللزا
الــرق  اتفاقيــة  حظــرت  	•
لعــام  1926 واالتفاقيــة التكميليــة 
إللغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق والنظــم 
لعــام  للــرق  املشــاهبة  والعــادات 
القســري  العمــل  ممارســة   1956
االســتعبادي  والعمــل  اإللزامــي  أو 

للــرق. كأشــكال 
الشــعوب  اتفاقيــة  حظــرت  	•
 169 رقــم  والقبليــة،  األصليــة 
 علــى 

ً
لعــام 1989  الحصــول قســرا

اإللزاميــة  الشــخصية  الخدمــات 
املصدقــة  الــدول  مــن  وطلبــت   ،
عليهــا آفالــة عــدم خضــوع الشــعوب 
األصليــة لنظــم التوظيــف القســرية، 
 لديــن وســائر 

ً
بمــا فيهــا العمــل ســدادا

أشــكال االســتعباد املتصلــة بســداد 
يــن. د
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العمــل  اتفاقيــة  عاقبــت  	•
الجبــري ملنظمــة العمــل الدوليــة لعــام 
1930 رقــم 29 ، علــى العمــل الجبــري 
الــذي تفرضــه الدولــة، ونصــت علــى 
أن مــن واجــب أي دولــة صدقــت علــى 
االتفاقيــة ضمــان تنفيــذ االتفاقيــة 

مناســبة.  عقوبــات  وتطبيــق 
طالبــت اتفاقيــة إلغــاء العمل  	•
 1957 لعــام   105 رقــم  الجبــري 
لجميــع  والكامــل  الفــوري  بااللغــاء 
أشـــكال العمـــل القســري أوااللزامــي.
وفــي مجــال القانــون الجنائــي  	•
األمــم  بروتوكــول  تنــاول  الدولــي، 
بالبشــر  االتجــار  ملكافحــة  املحتــدة 
للمحكمــة  األساســيين  والنظاميــن 
الجنائية الدولية واملحكمة الجنائية 
الســابقة  ليوغســالفيا  الدوليــة 
“لالتجــار”  موســعة  تعريفــات 
و”االســترقاق” علــى علــى نحــو عناصر 
العمــل  فمنظمــة  الجبــري.  العمــل 
بهــذا  تقاريرهــا  ،فــي  تــرى  الدوليــة 
الشأن، بأنه يجدر بأن يكون تعريف 
يكفــي  بمــا  أوســع  الجبــري  العمــل 

ليشــمل معظــم صــور العبوديــة مــع 
اســتثناء ممكــن لشــكل مــن أشــكال 
العبوديــة القائــم علــى امللكيــة التــي 
ال يقــع فيهــا العبــد تحــت أي التــزام 
وبحســب  خدمــات.  أو  عمــل  بــأداء 
املنظمــة فــان تعريــف العمــل الجبــري 
ممكــن ان ينســحب ليغطــي معظــم 
فــي ذلــك  صــور االتجــار بالبشــر بمــا 

الجن�ضــي. االســتغالل 
الجهــود  يغفــل  ان  يجــدر  ال  	•
جانــب  فإلــى  الوطنيــة،  التشــريعية 
الــدول  تتخــذ  تشــريعات،  اعتمــاد 
تدابيــر ملموســة فــي مجــال السياســة 
العامة ملنـع العمـل الجبري ومكافحته 
واملعاقبــة عليــه. فقــد شــملت عــدة 
صكــوك مــن صكــوك منظمــة العمــل 
بشــأن  محــددة   

ً
أحكامــا الدوليــة 

التعــاون واملســاعدة الدولييــن، حيث 
بمســاعدة  األعضــاء  الــدول  تقــوم 
بعضهــا البعــض فــي إنفــاذ االتفاقيــات 
والصكوك التي تكفل منع ومناهضة 
التعــاون  بواســطة  الجبــري  العمــل 

الدوليــة. واملســاعدة  الدولــي 
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كيف ميكن الكشف عن العمل الجربي؟ متى 

نكون بصدد اشكال من العمل الجربي؟
الجبــري  العمــل  حــاالت  تنتشــر  قــد 
فــي نشــاط اقتصــادي او صناعــي او 
منهــي، حيــث يشــوب عمليــة التعييــن 
تعســفية  ممارســات  والتوظيــف 
حالــة   قيــاس  ولكــن  التوظيــف.  فــي 
ووضعيــة مــا اذا كنــا بصــدد عمــل 
طبيعــة  ضــوء  فــي  يتحــدد  جبــري 
العالقة بين شخص وصاحب عمل، 
االقتصــادي  النشــاط  بنــوع  وليــس 
او الصناعــي. فالعبــرة بهــذه العالقــة، 
وليــس بشــرعية او قانونيــة النشــاط. 
فقد يكون النشــاط الذي تعمل فيه 
العاملــه قانونــي ولكنــه يعمــل بغيــر 

إرادتهــا أو تحــت التهديــد.
 
ً
فمســألة مــا إذا كان النشــاط قانونيــا

للتشــريع   
ً
وفقــا قانونــي،  غيــر  أو 

لهــا أي صلــة  ليــس  الوطنــي أيضــا، 
 
ً
فــي تحديــد مــا إذا كان العمــل جبريــا

وصــف  إلســباغ  يشــترط  فــال  ال.  أو 
العمــل الجبــري علــى نشــاط معيــن، 
مــع   

ً
متوافقــا النشــاط  يكــون  أن 

القوانيــن الوطنيــة، وبصــرف النظر، 
أم   

ً
مشــروعا النشــاط  أكان  ســواء 

غيــر مشــروع، فــإن ذلــك ال يؤثــر علــى 
املرتبطــة  الجبــري  العمــل  كينونــة 
وليــس  العمــل،  فــي  العامــل  بحريــة 

بنوعيــة أو مشــروعية العمــل الــذي 
بــه. يقــوم 

وقــد وضعــت منظمــة العمــل الدولية 
في التقرير الصادر عن مكتب العمل 
الدولي، واملعنون ب »تحالف عالمي 
بعــض  الجبــري«  العمــل  ملكافحــة 
املمارســات التــي تكشــف عــن توافــر 
العمــل الجبــري، ويمكــن االســتفادة 
ممــا ورد فــي التقريــر لرســم محــددات 
ارشادية للكشف عن العمل الجبري 
تصنيفهــا  تــم  والتــي  املمارســة،  فــي 
بحســب مــا اذا تعلــق األمــر بخضــوع 
العامل للعمل الجبري بحكم عالقة 
عليــه  بعقوبــات  والتهديــد  العمــل 
)اثنــاء العمــل(، أو مــا اذا األمــر بحالــة 
االنــزالق نحــو العمــل الجبــري بصفــة 
غيــر طوعيــة فقــط نتيجــة للحاجــة 
لقبولــه  بالضغــط  او  العمــل  لهــذا 

)الدفــع الــى قبــول العمــل(.
ففــي حالــة خضــوع العامــل للعمــل 
العمــل  عالقــة  بحكــم  الجبــري 
)اثنــاء  عليــه  بعقوبــات  والتهديــد 
العمــل(، فيتــم البحــث مــا اذا كان 
هنــاك وجــود لتهديــد فعلــي أو معقــول 

يلــي:  بمــا 
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-عنــف بدنــي ضــد العامــل أو العائلــة 
أو زمالئــه.

-عنف جن�ضي.
-انتقام.

-سجن أو حجز بدني.
-عقوبات مالية.

-إبــالغ الســلطات كالشــرطة او إدارة 
الهجــرة بغــرض الترحيــل.

-الفصل من العمل.
-االســتبعاد مــن العمــل املســتقبلي 

افضــل(. )فرصــة 
-التجريد من الحقوق أو املزايا.

-الحرمــان مــن الطعــام أو مــن املــأوى 
أو مــن ضــرورات أخــرى.

أشــد  عمــل  ظــروف  إلــى  -االنتقــال 
.
ً
ســوءا

-فقدان املركز االجتماعي.

أمــا فــي حالــة االنــزالق نحــو العمــل 
الجبــري بصفــة غيــر طوعيــة فقــط 

او  العمــل  لهــذا  للحاجــة  نتيجــة 
بالضغــط لقبولــه )الدفــع الــى قبــول 
العمــل(. فيتــم البحــث مــا اذا توافــر : 

-خطف بدني أو اختطاف.
-بيع األشخاص مللكية الغير.

-الحجز البدني في مكان العمل.
-الســجن أو فــي احتجــاز الشــخص فــي 

مــكان خــاص.
-اإلكراه النف�ضي او أمر بعمل مشفوع 
بتهديــد معقــول بعقوبــة فــي حــال عــدم 

االمتثــال.
فعــل  عبــر  إمــا  باملديونيــة  -التســبب 
تضخيــم  أو   الحســابات،  فــي  تزويــر 
األســعار أو تخفيــض قيمــة الســلع أو 
الخدمــات املنتجــة أو أعبــاء الفائــدة 

الحــد. عــن  الزائــدة 
بشــأن  الكاذبــة  الوعــود  أو  -الخــداع 

العمــل. وشــروط  أنــواع 
-حجــز وثائــق الشــخص أو ممتلكاتــه 

الشــخصية األخــرى ذات القيمــة.
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عىل عاتق من تقع مسئولية منع ومناهضة العمل الجربي 

واملعاقبة عليه؟

علــى الرغــم مــن أن العمــل القســري يتعلــق فــي معظــم األحيــان بــوكالء مــن 
القطــاع الخــاص، فإنــه تقــع علــى عاتــق الدولــة مســؤولية إصــدار تشــريعات 
وسياســات ملكافحــة العمــل القســري وحمايــة الضحايــا. وليــس مــن املهــم أن 
تصــدر البلــدان تشــريعات ملكافحــة العمــل القســري فحســب، بــل مــن املهــم 

 لالنفــاذ.
ً
 أن يكــون التشــريع قابــال

ً
أيـــضا

هل مثة إجراءات استباقية ميكن أن أساهم كنقايب يف 

تكريسها بغية الحد من العمل الجربي؟

الجبــري  العمــل  منــع  بغيــة  	.1
البــد مــن اإلنفــاذ الفعــال لعــدد مــن 
الدوليــة،  العمــل  منظمــة  معاييــر 
يكفــل   

ً
قانونيــا  

ً
إطــارا حــدث 

ُ
ت التــي 

ومثالــي  اســتباقي  بشــكل  الحمايــة 
إلــى  وباإلضافــة  االســتغالل.  مــن 
الــواردة  األساســية  االتفاقيــات 
مــا  املعاييــر  هــذه  تشــمل  أعــاله، 
العمــل  ســاعات  اتفاقيــة  يلــي: 
)الصناعــة( رقــم 1 لســنة 1919، 
واتفاقيــة ســاعات العمــل )التجــارة 
واملكاتــب( رقــم 30 لســنة 1930، 
و اتفاقيــة حمايــة األجــور رقــم 95 
تفتيــش  واتفاقيــة   ،1949 لســنة 
 ،1947 لســنة   81 رقــم  العمــل 
واتفاقيــة تفتيــش العمــل )الزراعــة( 
رقــم 129 لســنة 1969، واتفاقيــة 
سياســة العمالــة رقــم 122 لســنة 

1964، واتفاقيــة وكاالت االســتخدام 
.1997 لســنة   181 رقــم  الخاصــة 

العمل مع الشركاء والفاعلين  	.2
علــى التصــدي لــكل مــا ييهــئ لوجــوده 
مــن سياســات فــي ســوق العمــل. فالبــد 
مــن وضــع لوائــح ســوق العمــل أو رســم 
املالئمــة  بشــكل  الهجــرة  سياســات 
والتــي مــن شــأنها الحيلولــة دون وقــوع 
لجبــري،  العمــل  شــرك  فــي  العمــال 
الالزمــة  التدابيــر  وضــع  عــن  فضــال 
أمكــن  مــا  يتــم  بحيــث  لهــا  والترويــج 
اجتثــاث ومناهضــة الظــروف املؤديــة 

الجبــري. العمــل  إلــى 
املســاعدة فــي تنظيــم حمــالت  	.3
املســتوى  علــى  وتثقيفيــة  توعيــة 
وعواقــب  أســباب  بشــأن  الوطنــي 

الجبــري. العمــل 
والفنيــة  العلميــة  املســاهمة  	.4
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عبــر طباعــة كتيبــات تعــرف بالعمــل 
مظاهــره  عــن  وتكشــف  الجبــري 
ومخاطــره، واالشــتراك فــي الحمــالت 
العمــل  حــول  التنويريــة  اإلعالميــة 

ومخاطــره. الجبــري 
املســتوى  علــى  التواصــل  	.5
التشــريعي بحيــث يمكــن ضمــان، مــا 
أمكــن، أن يتــم تعديــل التشــريعات 
علــى   

ً
حديثــا يصــدر  مــا  تضميــن  أو 

مختلــف  علــى  واملعاقبــة  تجريــم 
وانفــاذ  الجبــري،  العمــل  اشــكال 
لرصــد  آليــات  وضــع  التشــريعات، 
وكاالت االســتخدام املخالفــة والغــاء 
برامــج حمائيــة  ووضــع  تراخيصهــا، 

الضحايــا.  تأهيــل  والعــادة 
بأهميــة  والتوعيــة  الحــث  	.6
تضميــن العقــود التــي يبرمهــا أصحــاب 
مـــشاريع  فــي  الشــركاء،  مــع  العمــل 
واملتعاقديــن،   واملورديــن  مشــتركة 
مبــادئ تتعلــق بحقــوق العمــال، بمــا 
في ذلك منع العمل الجبري والحماية 

. منــه
الحــث علــى تبنــي اســتراتيجية  	.7
العمــل  ملكافحــة  شــاملة  وطنيــة 
وطنيــة  سياســة  تعتمــد  الجبــري 
واضحــة تحظــر العمــل الجبــري وتمنع 
دور  واهميــة  لــه  املهيئــة  الظــروف 
مفتشــيات العمــل ، وســن جــراءات 
منــع وقمــع العمــل الجبــري وحمايــة 

طريــق  خريطــة  رســم  عبــر  ضحايــاه 
للمهــن والقطاعــات املحتملــة لتالفــي 
ولــو بصفــة  الجريمــة  لهــذه  تعرضهــا 

. ليــة حتما ا
وضــع  فــي  واملســاهمة  الحــث  	.8
العمــل  ملنــع  وطنيــة  تنســيق  آليــات 
اللجــان  قبيــل  مــن  ســواء  الجبــري، 
الوطنية أو عبر فرق عمل من الدوائر 
املجتمــع  مــع  بالتشــارك  املختصــة  

نــي. ملد ا
فاعلــة  مبــادرات  تقديــم  	.9
االجتماعــي  التمكيــن  صعيــد  علــى 
منــع  فــي  تســاهم  واالقتصــادي 
خــالل  مــن  الجبــري وخاصــة  العمــل 
علــى  والتدريــب  التعليــم  توفيــر 
والحمايــة  العمالــة  وفــرص  املهــارات 

 . عيــة الجتما ا
رصــد  فــي  املســاعدة  	.10
املعلومــات  وتقديــم  اإلحصــاءات 
االســتقصائية  الدراســات  لوضــع 
حالــة  حــول  الوطنيــة  واالحصائيــة 
الجبــري  العمــل  انتشــار  ونســب 
املصنفة حسب السن ونوع الجنس، 
ويســهم  يســاعد  الــذي  األمــر  وهــو 
وتنفيذهــا  السياســات  تصميــم  فــي 
الكشــف  كيفيــات  بشــأن  ورصدهــا 
املثلــى  والســبل  الجبــري  العمــل  عــن 

منــه.  للحــدد 
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كنقايب كيف يل أن أدعم باتجاه مكافحة العمل الجربي؟

باحتــراف  العمــل  يمكنــك   ، كنقابــي 
الجبــري عبــر  العمــل  باتجــاه مكافحــة 
تنظيــم العمــال وخاصــة املســتضعفين 
)املنزلييــن(، ال ســيما فــي االقتصــاد غيــر 
املنظم. فمساهمتك في تنظيمهم تتسع 
لتشــمل تعليمهــم ومنحهــم اإلمكانيــات 
مــن أجــل آفالــة تحقيــق تحســينات فــي 
اعتمــاد  علــى  واملســاعدة  أوضاعهــم. 
حقوقهــم  لحمايــة  جديــدة  تشــريعات 
يعــرف  مــا  انشــاء  وكذلــك  العماليــة، 
العمــال  لفائــدة  شــكاوى  بإجــراءات 

املهاجريــن.
املمارســات  ان  االعتبــار  بعيــن  اخــذا 
االســتخدام  لــوكاالت  التعســفية 
الخاصــة قــد تتســبب فــي وجــود حــاالت 

العمــل الجبــري، عليــه فــان تنظيــم هــذه 
الــوكاالت ومتابعتهــا عبــر نظــام تفتيــش 
العمــل يعــد عنصــرا هامــا فــي مكافحــة 
العمــل الجبــري والحــد منــه. مــن هنــا، 
يمكنك كنقابي حث وكاالت االستخدام 
الخاصة على اعتماد مبادئ توجيهية او 
املمارســات  مدونــات طوعيــة تضبــط  

مــن قبــل منتســبيها.
العمــال  لنقابــات  لــك كممثــل  ويمكــن 
عــن  وتبلــغ  الضحايــا  علــى  تتعــرف  أن 
إلــى العمــال  االنتهــاكات وتقــدم الدعــم 
املختلفــة،  التقا�ضــي  إجــراءات  خــالل 
ويأتــي ذلــك الجهــد ضمــن تعزيــز فعاليــة 

. االنفــاذ  إجــراءات 
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نقاط ارشادية )اعتمدها املجلس العام لالتحاد الدويل 

لنقاباتالعامل يف كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٧(
اتفاقيــات  علــى  التصديــق  •تعزيــز 
املتعلقــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة 
العمــل  وتفتيــش  الجبــري  بالعمــل 
ووكاالت االســتخدام الخاصةوالعمــال 
؛
ً
فعــاال  

ً
تنفيــذا وتنفيذهــا  املهاجريــن 

•توعيــة أعضــاء النقابــات ومســؤوليها 
وعامــة النــاس بقضايــا العمــل الجبــري 

واالتجــار؛ 
الجبــري  العمــل  ملســائل  •التصــدي 
واالتفاقــات  املفاوضــات  فــي  واالتجــار 

والثالثيــة؛  الثنائيــة 
واملــادي  السيا�ضــي  الدعــم  •تشــجيع 
العمــل  مكافحــة  سياســات  لوضــع 
النقابيــة؛  املنظمــات  داخــل  الجبــري 
•رصــد وكاالت االســتخدام والشــركات، 
بما في ذلك سالسل توريدها، للكشف 
عن ممارسات العمل الجبري واالتجار 

ومكافحتهــا؛ 
الجبــري  العمــل  قضايــا  •تحديــد 

وإعالنهــا؛  وتوثيقهــا  وحاالتــه 
•إبــرام اتفاقــات تعــاون نقابــي ثنائيــة أو 
قطاعيــة أو إقليميــة، وإقامــة تحالفــات 
منظمــات  مــع  مناســبة  ائتالفــات  أو 
هــذا  فــي  الخبــرة  املدنــي ذات  املجتمــع 

املجــال؛

•التعــاون مــع خدمــات تفتيــش العمــل 
وهيئــات إنفــاذ القانــون وغيــر ذلــك مــن 
السلطات املختصة أو األفرقة العاملة؛ 
والدعــم  التوعيــة  خدمــات  •تقديــم 
املباشــر إلــى العمــال غيــر املنظميــن وغيــر 
املحميين واملهاجرين املعرضين للخطر، 
بغيــة التصــدي للحــاالت واالحتياجــات 
الخاصــة بطــرق مــن بينهــا إدماجهــم فــي 

النقابــات؛ صفــوف 
•ضمــان إيــالء العنايــة املناســبة لجميــع 
جوانــب العنصريــة والتمييــز، ال ســيما 
 إلــى أن النســاء 

ً
البعــد الجنســاني، نظــرا

بوجــه  للخطــر  معرضــات  والفتيــات 
خــاص؛

•العمل عن كثب مع اتحادات النقابات 
العاملية بغية استهداف القطاعات التي 
العمــل  حــدوث  احتمــاالت  فيهــا  تكــون 

الجبــري واالتجــار أكبــر.
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هل مثة جهود دولية توجيهية لنقاباتالعامل للحد من 
العمل الجربي ومكافحته؟

نعــم ثمــة جملــة مــن الجهــود ســواء علــى 
ام  الدوليــة  العمــل  منظمــة  صعيــد 

للنقابــات.  الدولــي  االتحــاد 
1-فقــد وجــه االتحــاد الدولــي للنقابــات 
نــداءا فــي كانــون األول/ ديســمبر 2007 
إلى إقامة تحالف عالمي لنقاباتالعمال 
الجبــري،  العمــل  مكافحــة  أجــل  مــن 
واعتمــاد  باعــداد  املطالبــة  وكذلــك 
خطــط عمــل نقابيــة . وقــد لقــي هــذا 
نقابــات  قبــل  مــن  اســتجابة  النــداء 
العالــم. حيــث اضطلعــت  فــي  العمــال 
منظمــات العمــال النقابيــة بمــا يلــي: 

للوصــول  مبتكــرة  إجــراءات  •باتخــاذ 
إلىالفئــات املســتضعفة، بمــا فــي ذلــك 

املهاجــرون. العمــال 
ورصــد  اللوائــح  بتحســين  •باملطالبــة 
التعاقديوتوطيــد  العمــل  ترتيبــات 
التعــاون بيــن أعضائهــا فــي شــتى أنحــاء 

لــم. لعا ا
بقضايــا  معنييــن  مســؤولين  •بتعييــن 
مثل حقوق العماالملنزليين واملهاجرين 
الضــوء  لتســليط  األطفــال،  وعمــل 
واالهتمــام علــى قضايــا العمــل الجبــري.
•الرتكيــز علــى الــدور املحــوري للنقابييــن 
الراميةإلــى  العامــة  االجــراءات  فــي 
دعــم  عبــر  الجبــري،  العمــل  مكافحــة 
ورصــد  مباشــرة،  الضحايابصــورة 

ظــروف التعييــن والتوظيــف فياملناطــق 
العمــل  تفتيــش  عــادة  يطالهــا  ال  التــي 
وتدابيــر  إنفــاذ القانــون، واملشــاركة فــي 
املصلحــة. متعددةأصحــاب  املبــادرات 
للنقابــات  الدولــي  االتحــاد  2-اعتمــد 
فــي كانــون اول/ ديســمبر 2007 خطــة 
عمل أولية من إحدىعشرة نقطة مثلت 
أن  يمكــن  عامــة ومجاالتعمــل  مبــادئ 
. ومــن 

ً
توجــه أنشــطة النقابــات مســتقبال

ابرز ما ورد في هذه الخطة: ووضع مواد 
توعويــة، وانشــاء موقــع داخــل املوقــع 
اإللكتروني الرئي�ضي لالتحاد يعنى بعمل 
بمكافحةالعمــل  ويضطلــع  النقابــات 
إعالميــة،  رســائل  واطــالق  الجبــري، 
وإعــداد دليــل عمــل مصغربشــأن العمــل 
الجبري لتزويد النقابيين باملشورة حول 
العمــل القســري، وكذلــك التواصــل مــع 
املنظمــات غيــر الحكوميــة ومجموعــات 
املجتمــع املدنــي ذات الخبــرة والفعاليــة 
ملكافحــة ظاهــرة العمــل الجبــري، فضــال 
بيــن  تفاهــم  ملذكــرات  التوصــل  عــن 
واملنظمــة  للنقابــات  الدولــي  االتحــاد 
الدوليــة ملناهضةالعبوديــة، كمثــال حــي 
على اشراك منظمات غير حكومية تعنى 
بأنشــطة التوعيــة والــدورات التدريبيــة 

ومشــاريعالتواصل.
ثمــة دور هــام ومبدئــي للنقابــات  	•
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ويتمثــل  الجبــري  العمــل  مواجهــة  فــي 
فــي بــذل جهــود كافيــة لحمايــة حقــوق 
تعريفهــم  علــى  التركيــز  العمالعبــر 
فــي  الراســخة  حقوقهــم  عــن  والدفــاع 
وتطبيــق  األساســية،  العمــل  معاييــر 
هــذه املعاييــر فــي جميــع مراحــل سالســل 

يــد.  لتور ا
بشــأن  التفــاوض  فــي  •املســاعدة 
اتفاقات إطارية تتضمن منع ومكافحة 
العمــل الجبــري وخاصــة فــي قطاعــات 
وتحديــدا  والغــزل  كالنســيج  محــددة  

. املهاجريــن  العمــال  فئــات 
•يمكــن ان تســهم النقابــات فــي الدفــاع 
الحالييــن  الجبــري  ضحاياالعمــل  عــن 
عنطريــق  قطــاع  أي  فــي  املحتمليــن  أو 
نقابــات  فــي  العمــال  التوعيــة وتنظيــم 

التحالفــات. وبنــاء 
تلعبــة  وهــام  واضــح  دور  •للنقابــات 
فــي التأكــد مــن نفــاذ القانــون املختــص 
والذي يحظر العمل الجبري والظروف 
الــوكاالت  مــع  بالتعــاون  لــه  تيهــئ  التــي 
الحكوميــة  غيــر  الحكوميةواملنظمــات 
صعيــد  علــى  وخاصــة  املتخصصــة، 
العمــل  تفتيــش  ضمــان  مــن  التأكــد 
املناســب، فضــال عــن مالحقــة مرتكبــي 

.  
ً
الجبــري قضائيــا العمــل 

التوظيــف  وكاالت  أنشــطة  •رصــد 

الخاصــة وإبالغالســلطات عــن حــاالت 
غيــر  األنشــطة  أو  العمالــة  اســتغالل 

نونيــة. لقا ا
التعليــم  برامــج  اطــالق  فــي  •املســاهمة 
املجتمعــي وحمــالت الوقايــة مــن العمــل 

الجبــري.
لتقديــم  ســاخنة  خطــوط  •انشــاء 
ومــا   ، الطــوارئ  حــاالت  فــي  املســاعدة 
أمكــن خدمــة الرســائل القصيــرة لإلبــالغ 

الجبــري. العمــل  حــاالت  عــن 
•تقديــم املســاعدة القانونيــة للضحايــا، 
بما فيها ما يلزم من استشارات او وثائق 
الزمــة. فعلــى الرغــم مــن وجــود نصــوص 
تشــريعية علــى إمكانيــة الحصــول علــى 
التعويــض، غيــر أن الصعوبــات العمليــة 
علــى أرض الواقــع التــي تحــد مــن وصــول 
معظم الضحايا الى االنصاف، وتجعلهم 
غير قادرين على الحصول على مساعدة 
قانونيــة أو علــى تحملتكاليفهــا. فضــال 
عــن العوائــق اللغويــة أو االجتماعيــة، 
املهاجريــن  للعمــال  بالنســبة  وخاصــة 
، كلهــا اعتبــارات تدفــع علــى اضطــالع 
نقابــات العمــال بــدور هــام فــي مســاعدة 
مراحالإلجــراءات  جميــع  فــي  الضحايــا 
القضائية، أو بتقديم مساعدة قانونية 

مجانيــة.
املســاعدة  تقديــم  فــي  •املســاهمة 

دور نضايل لنقابات العامل يف مكافحة العمل الجربي
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األساســية، مــا أمكــن، كاملــأوى املؤقــت 
والعالجالطبــي، واطــالع الضحايــا علــى 
حقوقهــم والخيــارات املتاحةلهــم بلغــة 
يفهمونهابمــا فــي ذلــك املشورةالنفســية 
إدمــاج  إعــادة  ضمــان  يمكــن  بحيــث 

الطويــل. املــدى  علــى  الضحايــا 
•توفيــر التدريــب املتخصــص ألعضــاء 

جميــع  علــى  التصديــق  تــم  •هــل 
الصلــة  ذات  الدوليــة  التشــريعات 

الجبــري؟ بالعمــل 
وشــامل  واضــح  تعريــف  هنــاك  •هــل 

الجبــري؟  للعمــل 
جنائيــة  الجبريجريمــة  العمــل  •هــل 

الوطنــي؟ للقانــون  خاضعــة 
تغطــي  الحاليــة  التشــريعات  •هــل 

الجن�ضــي؟ االســتغالل 
كافيــة  جزائيــة  عقوبــات  هنــاك  •هــل 

؟ املجرميــن  بحــق 
•هــل يعامــل املهاجــرون غيــر النظاميون 
أم  الجبــري  العمــل  لجريمــة  كضحايــا 

معاملــة الغيــر شــرعيين؟
تدابيــر لحمايــة الضحايــا  توجــد  •هــل 
وتأميــن احتياجاتهــم البدنيــة والنفســية 

واالجتماعيــة؟
لحمايــة  إجــراءات  هنــاك  •هــل 
خصوصيــة هويــة الضحايــا وتزويدهــم 

الرســميين  واملوظفيــن  النقابــة 
املدنــي  املجتمــع  وأعضــاء  واملســؤولين 
حول التعرف على ما اذا كان العامل في 
وضــع يمكــن وصفــه بانــه ضحيــة العمــل 
العمــل  مكافحــة  وكيفيــات  الجبــري 

لجبــري. ا

املختصــة  املحاكــم  حــول  بمعلومــات 
الصلــة؟ ذات  اإلداريــة  واإلجــراءات 
اتخاذتدابیرللسماحللضح یتم  •ھــل 
الحصولعلیتعویضعــن  ایابإمکانیة 

؟ الفائتــة  واألربــاح  االنتهــاكات 
•هــل يمكــن أن يبقــى ضحايــا االتجــار 
بشــكل مؤقــت أو دائــم فــي بلــد املقصــد؟
باالتجــار  الخــاص  التشــريع  يميــز  •هــل 
بيــن  الجبريبوضــوح  العمــل   / بالبشــر 

واألطفــال؟ الكبــار 
العمــل جميــع  •هــل تشــمل تشــريعات 
العمــال، بمــن فيهــم املنزلــي واملهاجــر؟

علىحــق  مفروضــة  قيــود  هنــاك  •هــل 
التنظيــم؟ فــي  العمــال 

•هــل هنــاك إجــراءات وطنيــة مناســبة 
التوظيــف  وتنظيــم  لتســجيل  ودقيقــة 

التوظيــف؟ ووكاالت 

قامئة مراجعة اسرتشادية  للنقابات بشأن القضايا املفرتض 
تضمينها اإلطار الترشيعي الوطني املناهض للعمل الجربي 
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