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ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض الوارد 

عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي بشأن المركز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير 

 لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها.

واإلشارة إلى أسماء الشركات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، كما أن إغفال ذكر شركات 

 مليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها.ومنتجات أو ع
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 ةـمقدم

تشرين الثاني/ نوفمبر  -تشرين األول/ أكتوبر ) 337قّرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، في دورته 

اتفاقية  سحب( مسألة 2021بعد المائة ) العاشرة( أن يدرج في جدول أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي 2019

 1.(34)رقم  1933بمقابل،  التوظيفتفاقية مكاتب ا، هي: واحدة

التي  2مل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير،افريق العالواستند قرار مجلس اإلدارة إلى توصيات 

ي يُدعى الت الثانيةستكون هذه المرة و 2019.3أيلول/ سبتمبر  27إلى  23المنعقد من  الخامسصيغت في اجتماعه 

لم تعد سارية بما أّن عدد التصديقات  عمل دولية اتفاقية سحبفيها مؤتمر العمل الدولي إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية 

  4الفعلية عليها انخفض إلى تصديق واحد.

، فسيتم حذفها من مجموعة معايير منظمة العمل الدولية ولن يتم نسخها إذا قرر المؤتمر سحب االتفاقيةو

وكل ما سيبقى منها هو عنوانها بالكامل بعد ذلك في الخالصة الرسمية التفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية. 

 ورقمها مع إشارة إلى دورة وتاريخ المؤتمر الذي اتخذ فيه قرار سحبها.

بشأن دولي، عندما يدرج بند مكرر من النظام األساسي لمؤتمر العمل ال45المادة  من 2وتمشياً مع الفقرة 

سحب اتفاقيات في جدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى حكومات جميع الدول األعضاء في 

اً واستبياناً طالباً شهراً من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي سيناقش فيها البند، تقريراً موجز 18فترة ال تقل عن 

السحب المذكور. وفي هذا الصدد، يُطلب من الحكومات شهراً موقفها من موضوع  12منها أن تبين خالل فترة 

استشارة أكثر المنظمات تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها. وعلى أساس الردود 

ً احاقترقاة، يضع المكتب تقريراً يتضمن المتل ً نهائي ا يوزع على الحكومات قبل أربعة أشهر من افتتاح دورة  ا

 المؤتمر، التي سيناقش فيها البند.

(، 2021لمؤتمر العمل الدولي ) 110مجلس اإلدارة أدرج هذا البند في جدول أعمال الدورة  ونظراً إلى أنّ 

يالً ألصحاب العمل وللعمال، أن ترسل يُطلب من الحكومات بعد أن تستشير على النحو الواجب أكثر المنظمات تمث

 .2020تشرين الثاني/ نوفمبر  30ردودها على االستبيان الوارد فيما يلي، بحيث يتسلمها المكتب في موعد أقصاه 

ويُستحسن حيثما أمكن أن . ة علـى االنترنتوالتقرير واالستبيان متاحان على موقـع منظمة العمل الدولي

 .jur@ilo.org :على العنوان التالينياً ن في شكله اإللكتروني وأن تقدم ردودها إلكتروتستكمل الحكومات االستبيا

 

                               
 ..Add.2INS//337GB)1(الوثيقة     1

ي ( للمساهمة ف2015)آذار/ مارس  323مل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير في دورته افريق العالأنشأ مجلس اإلدارة     2

"تحقيق الهدف العام آللية استعراض المعايير لضمان تمتع منظمة العمل الدولية بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل 
الدولية تستجيب لألنماط المتغيرة في عالم العمل، وذلك لغرض حماية العمال ومراعاة احتياجات المنشآت المستدامة". وعمالً بالمادة 

مل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير مكلّف"... باستعراض معايير العمل الدولية بغرض افريق العالفإّن  من اختصاصاته، 9
وضع المعايير قيد البحث، بما فيها المعايير المواكبة للعصر وتلك التي تحتاج إلى مراجعة  تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة حول: )أ( 

تحديد الثغرات في التغطية، بما في ذلك تلك التي تستلزم معايير جديدة؛  لتصنيفات المحتملة؛ )ب( والمعايير البالية وغيرها من ا
العامل  للفريق صفحة اإللكترونيةاللومات إضافية على إجراءات متابعة عملية ومحددة زمنياً، حسب مقتضى الحال". ترد مع  )ج(

 . الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

 ..1LILS//337GBالوثيقة     3

 .(28)رقم  1929وقاية عمال الموانئ من الحوادث، يسحب اتفاقية ( أن 2017) 106قرر المؤتمر في دورته     4

mailto:jur@ilo.org
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724361.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_449687/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725415.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560987.pdf
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 34رقم  وضع االتفاقية

)المعروف باسم فريق عمل  1996في عام عقب دراسة الفريق العامل المعني بسياسة مراجعة المعايير  . 1

أنها لم تعد تستجيب لالحتياجات الحالية بأثر فوري، معتبراً  34االتفاقية رقم مجلس اإلدارة "ركن"  ،كارتيي(

ً  استعراض المعاييرالفريق العامل الثالثي المعني بآلية  وأحاط 5.باليةوأصبحت  أنها بالية. على تصنيفها ب علما

 .االتفاقيةويرد أدناه موجز بشأن الوضع الحالي لهذه 

 (34)رقم  1933اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 

اتفاقية وكاالت ، راجعتها 1949. وفي عام 1933حزيران/ يونيه  29اعتمد المؤتمر هذه االتفاقية بتاريخ  . 2

نفسها بموجب اتفاقية  96وتمت مراجعة االتفاقية رقم (. 96 )رقم 1949بأجر )مراجعة(، خدمات التوظيف 

 .(188)رقم  1997م الخاصة، ( وتوصية وكاالت االستخدا181)رقم  1997وكاالت االستخدام الخاصة، 

تفاقية ، أقفل باب التصديق على اال1951تموز/ يوليه  18حيز النفاذ بتاريخ  96ومنذ دخول االتفاقية رقم  . 3

منها. وكانت تسع من حاالت  عشر دولدولة عضواً، عادت ونقضتها الحقاً  11. وبعد أن صدقت عليها 34رقم 

، ركن مجلس اإلدارة االتفاقية 1996. وفي عام 181ورقم  96النقض هذه نتيجة التصديق على االتفاقيتين رقم 

، لم 2008من عام  اً اعتبارو الحالية وأصبحت بالية. أنها لم تعد تستجيب لالحتياجاتبأثر فوري، معتبراً  34رقم 

 . وبالتالي لم تعد سارية سوى تصديق واحد )شيلي( 34رقم  يكن لالتفاقية

العمل  أصحاب يزودونوظائف للعمال أو  يقدمونإلى تنظيم الوسطاء الذين  34االتفاقية رقم  تهدفو . 4

تطور النهج التنظيمي في هذا المجال بمرور الوقت استجابة لتغير ظروف سوق العمل بشكل مستمر. والعمال. ب

لربح الهادفة ل بأجرل النهج التنظيمي إلغاء وكاالت التوظيف ، فضّ 34، وقت اعتماد االتفاقية رقم 1933في عام و

إلى السياسة التنظيمية المزدوجة  1949تطور هذا النهج بحلول عام والربح.  ال تبغيوتنظيم وكاالت توظيف 

قد تختار الدول األعضاء التي صدقت و. 34االتفاقية رقم  راجعت، والتي 96المنصوص عليها في االتفاقية رقم 

نص ي الذي، 34قبول الجزء الثاني االختياري، الذي يشبه إلى حد كبير نهج االتفاقية رقم  96على االتفاقية رقم 

وتنظيم وكاالت  إنشاء خدمات توظيف عامة شريطة، الهادفة للربحكاالت التوظيف على اإللغاء التدريجي لو

قد تقبل الدول المصدقة الجزء الثالث االختياري الذي ينص على تنظيم وكاالت ومقابل ذلك، توظيف أخرى. 

لوكاالت استجابة  أدى تطور آخر في النهج التنظيميولربح. ل الهادفة، بما في ذلك الوكاالت بأجرالتوظيف 

التوظيف الخاصة الناشئة، إلى السياسة التنظيمية الوحيدة المنصوص عليها في اتفاقية وكاالت التوظيف الخاصة، 

، الذي 96إلى الجزء الثالث من االتفاقية رقم  181يستند النهج الوارد في االتفاقية رقم و(. 181)رقم  1997

الذي يعمل بشكل جيد، ويوفر الحماية للعاملين الذين يعترف بدور وكاالت التوظيف الخاصة في سوق العمل 

  6ووكاالت االستخدام الخاصة.التعاون بين خدمات التوظيف العامة  خدماتهم ويشجعيستخدمون 

                               
 .24، الفقرة .265/8/2GBالوثيقة    5

 وتعزيزها والوثيقة  بشأن سياسة العمالةصكوك بالية  - /1.1Technical Note /2016SRM TWGالوثيقة   6

SRM TWG/2019/Technical Note 3 - .صكوك بشأن وكاالت االستخدام الخاصة 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/GB/265/GB.265_8_2_engl.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_520344.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715385.pdf
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 االستبيان

ت مكرر من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، يُطلب من الحكوما45 من المادة 2تمشياً مع الفقرة 

استشارة أكثر المنظمات تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها على هذا االستبيان. 

. ويُستحسن، حيثما أمكن، 2020تشرين الثاني/ نوفمبر  30 أقصاهفي موعد إلى المكتب الردود وينبغي أن تصل 

موا ردودهم إلكترونياً على العنوان اإللكتروني التالي: أن يستكمل المجيبون االستبيان في شكله اإللكتروني وأن يقد

jur@ilo.org. 

 (34)رقم  1933اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 

 ؟34االتفاقية رقم  سحبهل تعتبرون أنه ينبغي 

 ال  نعم 

لم تفقد  34إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية رقم 
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة.

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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