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الدفع مقابل العمل :التكلفة العالية لرسوم التوظيف
ّ
العمل إىل وسطاء تشغيل العاملة– سواء اكنوا رشاكت أو وكالء أو مسارسة يعملون يف جلب وتشغيل العاملة ،أو يمسحون بأن يتواصل
يف لك عام ،يلجأ املاليني من
معهم أولئك الوسطاء -الذين يعملون عىل تيسري حركة اليد العاملة لتلبية الطلب العاملي .فيف حني تدفع الع وملة األسواق بصورة مزتايدة حنو العمل التعاقدي املؤقت أو
املومسي الذي يعمتد عىل مرونة وحرية تنقل اليد العاملة ،فإن أمهية قطاع التوظيف تمنو وتزتايد.
ّ
ّ
العمل بالوظائف املناسبة
العمل وأحصاب العمل ،وميكهنم ،يف أفضل حاالهتم ،أن يقدموا إرشادات مفيدة ويساعدوا يف إحلاق
يعمل وسطاء تشغيل العاملة جكرس بني
والتكي ف قبل املغادرة ،والتدريب ،وإجراءات السفر .وقد يرتاوح
هلم ،ويف ترتيب احلصول عىل التأشريات ،وإعداد الوثائق ،وإجراء الفحوصات الطبية ،وتنظمي براجم اإلرشاد
ُّ
وضع هؤالء الوسطاء من وضع مرخص ورشيع إىل وضع غري رمسي وغري منظم ،وعىل حنو مزتايد ،قد يكون إجرام ًي ا.
ّ
ً
بالعمل:
متصل ببعضه بشلك اكمل ،ولكهنا حتذر من استخدامه بطرق ترض
وتعرتف منمظة العمل الدولية بالدور اهلام للتوظيف يف عامل أصبح

ينبيغ أن يستجيب التوظيف لالحتياجات القامئة يف سوق العملّ ،
وأل ُي ستخدم كوسيلة لهتجري أو تقليل القوى العاملة القامئة ،أو خفض معايري العمل ،أو األجور ،أو
ّ
احلط من ظروف العمل ،أو تقويض العمل الالئق.
ّ
ّ
هنج ا غري أخاليق غال ًب ا ما تستخدم ممارسات مضللة واحتيالية
العمل بأن جهات التوظيف اليت تنهتج
العمل واملنارصون حلقوق
ويف مجيع أحناء العامل ،أفاد
ً
ّ
ّ
ً
العمل ،وال سميا أولئك الذين ال يستطيعون احلصول عىل معلومات عن فرص العمل وعن حقوقهم .ويف كثري من احلاالت ،يفتقر العمل أيض ا إىل سبل
لالستفادة من
اإلنصاف والتعويض عندما يتعرضون لالستغالل.
ّ
العمل
تستخدم جهات التوظيف غري األمينة واألقل شفافية مجموعة متن ّوعة من املامرسات اليت تؤدي يف هناية املطاف إىل تقويض ظروف العمل الالئق :فهي تض لّ ل
ّ
العمل ملنعهم من املغادرة .وإحدى املامرسات الشائعة األخرى فرض رسوم عىل
بشأن ظروف وطبيعة العمل ،وتشارك يف تبديل العقود ،ومصادرة أو تدمري وثائق هوية
ّ
منوذج ا سائ دًا للتوظيف يف معظم أحناء العامل يهسم يف تهسيل اجلرامئ مثل الفساد والرشوة
العمل للحصول عىل فرص العمل أو تغطية تاكليف التوظيف ُت عد
ً
ّ
العمل خلطر االستغالل ،مبا يف ذلك االجتار بالبرش.
ويع ّرض

رسوم التوظيف املدفوع األجر
ّ
العمل ذوو األجور املنخفضة مبالغ كبرية من املال لتغطية تاكليف رسوم التوظيف ،اليت ميكن أن تصل إىل ما يرتاوح من عدة مائت إىل
يف كثري من احلاالت ،يقرتض
ّ
ُ
عرشات اآلالف من الدوالرات .وقد يضطر العمل ،الذين ي دعون بوعود األجور املرتفعة ،إىل اقرتاض األموال من العائلة أو من املقرضني اجلشعني ،أو يرهنون منازهلم أو
ً
أيض ا مبعدالت فائدة جائرة وباهظة،
أراض ميلكوهنا ،معتقدين أهنم يستطيعون سداد ديوهنم بهسولة عندما حيصلون عىل معل .وهذه الرسوم ،اليت ميكن أن تقرتن
ّ
حرصا لسداد ما يدينون به.
العمل يقضون فرتة من الزمن وأحيا ًن ا سنوات يعملون
تعين أن
ً
ّ
العمل إىل دفع رسوم توظيف ،فإهنم يصبحون عرضة ملجموعة متنوعة من التجاوزات ،مبا يف ذلك استعباد املدين ،وهو شلك من أشاكل االجتار
وعندما يضطر
بالبرش ُي رب فيه األفراد عىل التخيل معل ًي ا عن رواتهبم بالاكمل حىت يمت تسديد ديوهنم .ويشعر األفراد الذين حيملون ديو ًن ا جيب تسديدها بأجورمه بالرتدد يف تقدمي
ّ
العمل ظروف معل تعسفية خو ًف ا من فقدان وظيفهتم والتخلف عن سداد ديوهنم.
يتحم ل
شكوى إىل صاحب العمل أو جهات تنفيذ القانون ،أو يف ترك الوظيفة .وقد
ّ
ّ
العمل للبقاء يف ظل ظروف استغاللية.
ويف كثري من احلاالت ،يؤدي الدين غري املدفوع إىل هتديدات ألفراد األرسة أو فقدان ممتلاكت األرسة ،ما يزيد من الضغط عىل

تنفيذ سياسات احلكومة وسياسات القطاع اخلاص
ً
ريا ما تفشل يف إسناد أي مسؤولية إىل
يف الوقت الراهنُ ،ي عد "قطاع التوظيف" احمل ّدد بشلك فضفاض
مهيأ لظهور وانتشار ظروف االستغالل .فالقوانني القامئة كث ً
ّ
العمل ،ومن ناحيهتا ال تقوم احلكومات مبراقبة ومتابعة وكالء التوظيف بشلك ف ّع ال أو تطالب باإلصالح عندما يستخدم وكالء التوظيف ممارسات
وكالء التوظيف محلاية
ّ
العمل .ويف البلدان اليت حتظر فهيا رسوم التوظيف ،ال تقوم احلكومات يف كثري من األحيان بتطبيق مثل هذا احلظر.
احتيالية الستغالل
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ويف كثري من احلاالت ،قد يكون من الصعب إثبات أن وسطاء تشغيل العاملة أو واكالت التوظيف اكنوا عىل دراية أو ويع بالظروف االستغاللية اليت انهتى العامل
ريا يف إحلاق املخاطر بالعامل .وألن حماسبة
إلهيا يف هناية املطاف ،وحىت لو مل يهسموا عن عمل يف خمطط لالجتار بالبرش ،فإن أفعاهلم ميكن أن تهسم إهسا ًم ا كب ً
املتعاملني جنائ ًي ا أمر ميثل حتد ًي ا ،فإن تطبيق اللواحئ املتعلقة مبامرسات التوظيف التعسفية يكتسب أمهية أكرب.
بالنسبة للعديد من الرشاكت التجارية ،يعد استخدام رشاكت التوظيف رضورة ،ولذلك ينبيغ معاملهتا عىل أهنا مثل أي تلكفة تشغيلية ،ولكن استخدام أساليب التوظيف
ّ
يتحم ل مجيع أحصاب العمل ،مبن فهيم أولئك الذين يتعاقدون
العمل هو أمر حجمف وغري قابل لالسمترار .ينبيغ أن
اليت مترر هذه التاكليف يف هناية املطاف إىل
ّ
ّ
املرخ ص هلم حلظر ممارسات التوظيف غري األخالقية.
مع احلكومات ،تاكليف ومسؤولية استخدام رشاكت التوظيف ،وأن يدمعوا ويعملوا عن كثب مع وكالء التوظيف
وينبيغ أن يكون أرباب العمل عىل استعداد لدفع تاكليف أعىل للواكالت اليت تنفذ بفعالية تدابري ملنع االستغالل ،وينبيغ للحكومات أن تعزز السياسات اليت محتي
ّ
ّ
العمل وهسولة تعرضهم لملخاطر.
العمل ،وتطبق لواحئ العمل ،وحتامك املجرمني الذين يستغلون عن عمل ضعف
يف السنوات األخرية ،اكن هناك توافق مزتايد يف اآلراء عىل أنه ينبيغ عىل لك من احلكومات والقطاع اخلاص ،عىل امتداد سالسل التوريد اخلاصة هبام ،أن حيظرا
ّ
العمل:
ممارسة فرض رسوم توظيف عىل
ّ
العمل وأحصاب العمل واحلكومة يف منمظة العمل الدولية واعمتدوا مبادئ عامة وتوجهيات معلية للتوظيف العادل غري ملزمة.
» »يف العام  ،2016تفاوض ممثلو
ّ
العمل
وخص ت منمظة العمل الدولية احلكومات بأهنا تتحمل املسؤولية الهنائية عن الهنوض بالتوظيف العادل ،وأدرجت املبدأ القائل بأنه «ال ينبيغ محتيل
ّ
أو الباحثني عن معل أي رسوم توظيف أو تاكليف ذات صلة ،بطريقة مبارشة أو محتيلها هلم بأي طريقة أخرى».
ّ
العمل املهاجرين.
تضم نت مبادئ داك للهجرة بكرامة يف مبدهئا األول بأنه ال ينبيغ فرض رسوم عىل
» »يف العام ،2011
ّ
» »حتظر الحئة االستحواذ الفيدرالية للواليات املتحدة للعام  ،2015اليت تضع ح دًا لالجتار باألخشاص ،عىل متعهدي اخلدمات احلكومية فرض رسوم توظيف
ّ
العمل ،باإلضافة إىل ممارسات التوظيف املضللة واالحتيالية األخرى.
عىل
» »تقوم املنمظة الدولية للهجرة بتطوير النظام الدويل لزناهة التوظيف ( )IRISلتوفري منصة للتصدي للتوظيف اجلائر .ويستند االعمتاد بالربناجم عىل الزتام
رشاكت التوظيف مببادئ معينة ،يتضمن أحدها حظر فرض رسوم عىل الباحثني عن معل.
» »اعمتد منتدى السلع االسهتالكية ،وهو شبكة عاملية تضم أكرث من  400من جتار التجزئة واملصنعني ومقديم اخلدمات الذين ميثلون حنو 3.5تريليون دوالر
يتحم ل صاحب العمل تلكفة التوظيف وليس العامل.
من املبيعات ،سياسة يف العام  2016تنص عىل أن
ّ
» »مجموعة القيادة للتوظيف املسؤول ،اليت ينظم اجمتاعاهتا معهد حقوق اإلنسان واألمعال التجارية ،يه مجموعة من الرشاكت الكربى اليت تعمل جن ًب ا إىل
ّ
العمل .وتستند املبادرة اليت أطلقت يف العام  2016عىل مبدأ «صاحب العمل يدفع» الذي ينص
جنب مع اخلرباء ملعاجلة قضية دفع رسوم التوظيف من قبل
عىل أنه «ما من عامل جيب أن يدفع مقابل احلصول عىل وظيفة .فصاحب العمل وليس العامل هو من جيب أن يتحمل تاكليف التوظيف ».واهلدف الذي
تتبناه املجموعة هو القضاء عىل الرسوم املفروضة عىل العامل املدفوع األجر عىل مدى العقد القادم.
ّ
العمل ولكن ً
أيضا ملنع االجتار بالبرش .ووسطاء تشغيل العاملة ميكهنم أن
إن احلصول عىل فرص اقتصادية عادلة هو أمر بالغ األمهية ،ليس فقط لتيسري معيشة
ّ
ّ
العمل غال ًبا ما يضطرون إىل محتل تاكليف توظيفهم ،ما جيعلهم أكرث
العمل بأرباب العمل ،وينبيغ تعويضهم مقابل قيامهم هبذا العمل .غري أن
يساعدوا يف ربط
عرضة لالستغالل .وبإماكن احلكومات والقطاع اخلاص اختاذ إجراءات للقضاء عىل هذه املامرسة ،وباختاذ هذه اإلجراءات فإهنم يساعدون عىل إنشاء سالسل
توريد خالية من االجتار بالبرش.
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