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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

األهداف العامة 

ي قطاع التوظيف	 
تقدير المشهد المتغ�يِّ �ز

ي ترىع تنظيم وكاالت االستخدام الخاصة	  التعّرف عىل معاي�ي العمل الدولية األساسية ال�ت

اإلطالع عىل نماذج التنظيم القانونية األساسية وأمثلة عن تطبيقها	 

ي تحكم عمل وكالة استخدام خاصة بموجب خطة ترخيص	  كة ال�ت بات القانونية المش�ت
ّ
فهم المتطل

ز عن العمل ع�ب 	  ي تعتمدها الدول لحماية الباحث�ي اتيجيات المبتكرة ال�ت التعّرف عىل األدوات واإلس�ت
تنظيم وكاالت االستخدام الخاصة

ي سياق مشهد توظيف متغ�يّ والتعّرف عىل أمثلة عن مبادرات 	 
توضيح دور إدارات التوظيف العامة �ز

ز الحكومات  التوظيف ب�ي

ي التوظيف والتكليف	 
ز العام والخاص �ز ز القطاع�ي اكات ب�ي ي وراء إقامة ال�ش

فهم األساس المنط�ت

ز وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات 	  اكات المختلفة ب�ي ز أشكال ال�ش تحديد نقاط اإلختالف والتشابه ب�ي
التوظيف العامة
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مقدمة 

ي 
ة ب�عة. �ز يتكيف مشــهد التوظيف الحديث باســتمرار من أجل االســتجابة الحتياجات ســوق العمل المتغ�ي

ز عــىل الحكومــات ، بصفتهــا التنظيميــة،  ت بارتفــاع عــدد وكاالت التوظيــف الخاصــة. يتعــ�ي ز ة، تمــ�ي العقــود األخــ�ي
ز ،  ي معــ�ي ي أي ســياق وطــ�ز

وط الالزمــة لتشــغيل وكاالت االســتخدام الخاصــة �ز ي والــ�ش
تحديــد الوضــع القانــو�ز

ويمكنهــا القيــام بذلــك مــن خــالل مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات التنظيميــة.

ز عــىل مشــهد التوظيــف وســُتطِلعهم عــىل الجهــات الفاعلــة الرئيســية الضالعــة  ف هــذه الوحــدة المشــارك�ي ســتعرِّ
ي مــا بينهــا، وأدوات التوظيــف المبتكــرة، وآليــات تنظيــم 

ي تقيمهــا �ز اكات الــ�ت ي عمليــة االســتخدام، ومنافــع الــ�ش
�ز

ز وكاالت التوظيــف الخاصــة  اكــة بــ�ي وكاالت االســتخدام الخاصــة. عــالوة عــىل ذلــك ، يستكشــف طــرق ال�ش
وإدارات التوظيــف العامــة.

 : تنقسم هذه الوحدة عىل الشكل التالي

ي التوظيف، ويحدد الخصائص الرئيسية إلدارات 	 
يقدم الموضوع 1 الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية �ز

 من 
ً
 معينا

ً
ي تشكل نوعا التوظيف العامة ، ووكاالت االستخدام الخاصة ووكاالت التوظيف المؤقتة، ال�ت

وكاالت التوظيف الخاصة.

ء الموضوع 2 عىل سياق مشهد التوظيف الحديث وخلفيته.  	  ي
سي�ز

ي لوكاالت االستخدام الخاصة.	 
ي ترىع التنظيم القانو�ز بات القانونية ال�ت

ِّ
ز الموضوع 3 عىل المتطل

ِّ
ك س�ي

ي تعتمدها وكاالت االستخدام الخاصة.	  ي ال�ت
سيعرض الموضوع 4 آليات التنظيم الذا�ت

ز وكاالت االستخدام العامة والخاصة، 	  اكات ب�ي ي وراء إقامة ال�ش
سيصف الموضوع 5 األساس المنط�ت
ًدا عىل التعاون والتكامل بينها.  مشدِّ
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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

 الموضوع 1: من هي الجهات الفاعلة الرئيسية 
ي توف�ي خدمات االستخدام 

 المعنية �ف
والتوظيف؟

ي تنظيــم ســوق العمــل تنظيًمــا فّعــااًل وكفــوًءا باتجــاه بلــوغ الهــدف 
تــؤدي خدمــات االســتخدام دوًرا أساســًيا �ز

قبــل  مــن  الخدمــات  هــذه  ــر 
َّ
توف اختيــاره.  بمحــض  ألدائهــا  المــرء  يتطــّوع  ومنتجــة  عمالــة كاملــة  ي 

�ز ــل  المتمثِّ
الخاصــة.  االســتخدام  وكاالت  و/أو  العمــل  وزارات  عــ�ب  الحكومــات 

ط إدارات التوظيف العامة لسياســات ســوق العمل وتعمل عىل  تخطِّ
 : ص مســؤولياتها األساســية بما يىلي تنفيذها. وتلخَّ

توف�ي معلومات دقيقة حول سوق العمل؛	 

ي البحث عن عمل وتوف�ي خدمات التكليف؛ 	 
المساعدة �ز

إدارة إعانات تأمينات البطالة؛ 	 

عة من برامج سوق العمل؛ 	  إدارة مروحة متنوِّ

رصد أنشطة وكاالت االستخدام الخاصة وإنفاذ اللوائح. 	 

ز  ــًدا أن تدعــم تحقيــق العمــل الالئــق للعّمــال المهاجريــن والوطنّيــ�ي يمكــن إلدارة توظيــف عامــة معــّززة وتســ�ي جيِّ
ز ومــن القطــاع الخــاص. كمــا  دي الخدمــات غــ�ي الحكومّيــ�ي عــىل حــد ســواء، إذا تعاونــت مــع شــبكات مــن مــزوِّ
تعتــ�ب وســيلة مفيــدة لتعزيــز الوصــول العــادل إل ســوق العمــل وحمايــة موقــع أولئــك الذيــن كانــوا ليكونــوا مــن 

األقــل حظــوة.  

ي ســوق العمــل. 
كذلــك، تضطلــع وكاالت االســتخدام الخاصــة بــدور هــام �ز

الخدمــات  مــن  الوظائــف كواحــدة  لمطابقــة  بديلــة  وســيلة  ــن  تؤمِّ فــ�ي 
م التدريــب وتعمــل عــىل تنميــة المهــارات  مهــا. كمــا تقــدِّ ي تقدِّ األساســية الــ�ت

ي تلبيــة احتياجــات أصحــاب العمــل. 
بمــا يســهم �ز

ف عــىل أّنهــا »أّي شــخص طبيــ�ي أو اعتبــاري، مســتقل عــن الســلطات  ُتعــرَّ
العامــة، يقــّدم خدمــة أو أكــ�ث مــن خدمــات ســوق العمــل التاليــة: 

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

ا �ز
ً
دون أن تصبح وكالة االستخدام الخاصة طرف

د 	  ي توظيف العّمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخًصا طبيعًيا أو اعتبارًيا يحدِّ
خدمات تتمثل �ز

ف عىل تنفيذهم لهذه المهام؛ مهامهم وي�ش
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خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف، تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أك�ث المنظمات 	 
ز  تمثياًل ألصحاب العمل وللعّمال، من قبيل توف�ي المعلومات، دون أن يهدف ذلك إل التوفيق ب�ي

عروض وطلبات عمل محددة«. 

م لهــا  كــة مســتخدمة يقــدِّ ــف العامــل ثــم تجعلــه رهــن إشــارة �ش ي توظِّ أمــا وكالــة االســتخدام المؤقــت فــ�ي الــ�ت
كــة المســتخدمة  ز العامــل الــذي وّظفتــه وكالــة اســتخدام مؤقــت وال�ش خدماتــه. ال تقــوم أّي عالقــة اســتخدام بــ�ي
ي مــا يتعلــق 

كــة المســتخدمة قــد تتحّمــل موجبــات قانونيــة تجــاه العامــل، والســيما �ز عــىل الرغــم مــن أّن ال�ش
بالصحة والسالمة. يكون عقد العمل ذات الصلة محدد أو غ�ي محدد المدة، من دون أّي ضمانة باستمراره. 
د بدورهــا األجــور. يّتســم مثــل هــذا العمــل عــ�ب الوكالــة  ي تســدِّ كــة المســتخدمة الرســوم إل الوكالــة الــ�ت تدفــع ال�ش

بالمرونــة بالنســبة إل العامــل كمــا صاحــب العمــل. 

العّمــال  أعــداد  تنــامي  العمــل األوروبيــة، مــع  العمــل المرحــىلي لحســاب وكالــة اســتخدام وســيطة أســواق  ز  ِّ يمــ�ي
 . ي ي اإلتحــاد األورو�ب

ي معظــم الــدول األعضــاء �ز
فهــم وكاالت اســتخدام مؤقــت �ز ز والعّمــال الذيــن توظِّ المؤقتــ�ي

مــون خدماتهــم عــ�ب عقــود محــددة المــدة تنتــ�ي بتحقــق ظــروف موضوعيــة، مثــل  ايــد عــدد العّمــال الذيــن يقدِّ ز ي�ت
ــخ محــّدد أو إنجــاز مهمــة محــّددة أو وقــوع واقعــة محــّددة.   ـ ـ ـ بلــوغ تاريـ

دور مهم 
سوق 
العمل 

فرص العمل المتوفرة 

وكاالت 
االستخدام 

العامة 

وكاالت 
االستخدام 
الخاصة 

عاملون ذوي 
مؤهالت مناسبة

فرص العمل 
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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

 الموضوع 2: الخلفية والسياق 
حول مشهد التوظيف الحديث

يعــود النمــو المتســارع الــذي شــهدته وكاالت االســتخدام الخاصــة إل 
ه ب�عــة؛ وفــرض  مجموعــة عوامــل، منهــا: مرونــة ســوق العمــل وتغــ�يّ

قيــود عــىل عمــل إدارات التوظيــف العامــة؛ واإلســتعانة بشــبكات 
ت  ي غــ�يّ أخــرى للتكليــف. قليلــة هي القطاعــات حــول العالــم الــ�ت
صورتهــا بهــذا العمــق، كمــا فعــل قطــاع التوظيــف الخــاص. فمــع 
ز أكــ�ث مرونــة وقــدرة  ايــدة وراء موظفــ�ي ز كات بصــورة م�ت ســ�ي الــ�ش

عــىل التنقــل، ومــع اســتعداد العّمــال للتنقــل عــ�ب الحــدود بموجــب 
عــة، زادت أهميــة هيئــات توظيــف اليــد العاملــة الخاصــة  ترتيبــات عمــل متنوِّ

ي ضمــان حســن ســ�ي أســواق العمــل. 
�ز

لــوكاالت االســتخدام الخاصــة  ي تحديــد مــا إذا كان ُيســمح 
الــدور األول المنــوط بالحكومــات �ز عليــه، يتمّثــل 

ي تنظيــم ســ�ي العمــل 
وط. هنــا يكمــن دور الحكومــة �ز كات أعمــال تجاريــة وتحــت أّي �ش بالعمــل، مــن عدمــه، كــ�ش

ي تشــهد نشــاًطا اقتصادًيــا خاًصــا. وبمــا أّن وكاالت االســتخدام الخاصــة عبــارة عــن  ي معظــم القطاعــات الــ�ت
�ز

ي ظــروف تــزداد مرونــة، تثــار مســائل تتعلــق باحتمــال تعــرض 
م أساًســا خدمــات ســوق العمــل �ز أعمــال تجاريــة تقــدِّ

الزبائــن لســوء المعاملــة. 

ي منعت ســابًقا وكاالت االســتخدام  ايد من الحكومات، خالل التســعينيات، مراجعة السياســات ال�ت ز تم عدد م�ت
ي قطــاع 

ي الســوق، فارضــة إحتــكار إدارات التوظيــف العامــة. إزاء هــذا المشــهد المتغــ�يّ �ز
الخاصــة مــن العمــل �ز

ي العام 1997 اتفاقية وكاالت االستخدام 
التوظيف الخاص، تبّنت الهيئات المكّونة لمنظمة العمل الدولية �ز

ي كانــت تســ� إل إلغائهــا.   ــت محــّل المعايــ�ي الســابقة الــ�ت
ّ
ي حل الخاصــة )رقــم 181( الجديــدة والــ�ت

ي أقــرت باحتــكار  ي اعتمدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة والــ�ت ي السياســة الســابقة الــ�ت
ي االتفاقيــة تحــّواًل �ز

ل تبــ�زّ
ّ
شــك

القطــاع العــام توفــ�ي خدمــات ســوق العمــل. تقــر االتفاقيــة بالــدور الــذي يمكــن لــوكاالت االســتخدام الخاصــة 
تــرىع تنظيــم وتكليــف واســتخدام العّمــال  ي  الــ�ت د المعايــ�ي العامــة  ي ســ�ي ســوق العمــل وتحــدِّ

بــه �ز اإلضطــالع 
ي الوقــت عينــه، تعــزز 

فهــم وكاالت االســتخدام الخاصــة وبشــكل خــاص وكاالت العمــل المؤقــت. �ز الذيــن توظٍّ
ة بســلطة  ف وكاالت االســتخدام الخاصــة وإدارات التوظيــف العامــة، مــع احتفــاظ األخــ�ي اكــة بــ�ي االتفاقيــة ال�ش
بلــورة سياســات ســوق العمــل. تنــّص توصيــة وكاالت االســتخدام الخاصــة رقــم 188 المكملــة عــىل أحــكام تــرىع 

هــذا التعــاون. 

ر الرســم عــىل الصفحــة التاليــة عالقــات ثالثيــة تلعــب فيهــا وكاالت االســتخدام الخاصــة دور الوســيط  يصــوِّ
ي هــذه العالقــة: 

ي تتشــاركها األطــراف الفاعلــة الثالثــة �ز . تتداخــل المنافــع الــ�ت ي ويحكمهــا الســياق التنظيــ�ي الوطــ�ز
ي 

ز اآلخريــن. قــد يمثــل األمــر حلقــة فاضلــة �ز ة عــىل الطرفــ�ي ك آثــار مبــا�ش ي ظــرف أحــد الثالثــة قــد يــ�ت
فالتغيــ�ي �ز

اجــع أهميــة  ات الركــود االقتصــادي، ت�ت ات الركــود. خــالل فــ�ت ي فــ�ت
ات الطفــرة االقتصاديــة وحلقــة مفرغــة �ز فــ�ت

ي عــدة دول 
ابــط وثيــق �ز اكات، كمــا كان الحــال عليــه اعتبــاًرا مــن منتصــف العــام 2008. ذلــك أّن ال�ت هــذه الــ�ش

فهــم وكاالت العمــل المؤقــت.  ز نمــو الناتــج المحــىلي اإلجمــالي واالعتمــاد عــىل العّمــال الذيــن توظِّ صناعيــة بــ�ي
ي اإلنتــاج االقتصــادي العالــ�ي الــذي تالهــا – إل 

ة – والهبــوط �ز ، أدت األزمــة الماليــة واالقتصاديــة األخــ�ي بالتــالي
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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

كات المســتخدمة  انقبــاض القطــاع حــول العالــم. غالًبــا مــا يكــون عّمــال الوكالــة أول مــن يضطــر إل مغــادرة الــ�ش
ي والنهــوض. 

ي وقــت التعــا�ز
ي األوقــات العصيبــة، ولكّنهــم كانــوا أيًضــا أول األشــخاص الذيــن يعــاد تعيينهــم �ز

�ز
أّن الحقــوق والموجبــات  إاّل   ، المــدى القصــ�ي الــوكاالت عــىل  ي 

أّنهــم يحتفظــون أحياًنــا بوظائفهــم �ز وصحيــح 
ز تكــون اآلفــاق االقتصاديــة ســيئة.  التعاقديــة غالًبــا مــا تنتــ�ي �يًعــا حــ�ي

ي سلســلة 
عــىل غــرار أعمــال تجاريــة أخــرى، تعمــل هيئــات توظيــف اليــد العاملــة ووكاالت االســتخدام الخاصــة �ز

ي أحــد 
ز الســمة المنظمــة وغــ�ي المنظمــة، كمــا االمتثــال وعــدم االمتثــال لمعايــ�ي العمــل الدوليــة. فــ�ز تجمــع بــ�ي

 . ي
اًمــا بالعمــل الالئــق والتوظيــف األخــال�ت ز ي الطيــف، قــد تعمــل تماشــًيا مــع معايــ�ي العمــل الدوليــة، مظهــرة إل�ت

طــر�ز
ي الطــرف المقابــل، قــد ُتســأل عــن أكــ�ث االنتهــاكات خطــورة لحقــوق العّمــال األساســية، بمــا فيهــا االتجــار 

و�ز
، يســود طيــف عريــض مــن الممارســات التعســفية واالحتياليــة، منهــا  ز ز الطرفــ�ي ي. وبــ�ي بالبــ�ش والعمــل الجــ�ب
هــا مــن وثائــق الهويــة؛ والتهديــدات  الخــداع بخصــوص طبيعــة العمــل وظروفــه؛ واحتجــاز جــوازات الســفر وغ�ي
ي حــال أراد العّمــال تــرك مــكان العمــل؛ واإلقتطــاع مــن األجــور وعــدم دفعهــا كاملــة؛ وفــرض رســوم توظيــف غــ�ي 

�ز
قانونيــة ومجموعــة مــن التكاليــف المرتبطــة بهــا. 

ي 
ي بعض القطاعات، طّورت وكاالت استخدام خاصة رائدة آليات التنظيم الذا�ت

ا منها لصورتها السلبية �ز
ً
إدراك

ىعي إل جانــب إدارات التوظيــف  ــدة وكســب اإلقــرار بأّنهــا العــب �ش لتعزيــز ممارســات األعمــال التجاريــة الجيِّ
ز ووكاالت إنفــاذ القانــون، إذ ُينظــر  ز الوطنّيــ�ي عــ�ي ِّ ي أن يحــّل محــّل الم�ش

العامــة. لكــن، ال يمكــن للتنظيــم الــذا�ت
ف مصالــح وكاالت االســتخدام الخاصــة والحاجــة إىل  بــ�ي للموازنــة  أّنهــا وســيلة  يعــات الوطنيــة عــىل  إل الت�ش
حمايــة حقــوق العّمــال، بموجــب االتفاقيــة رقــم 181 والتوصيــة رقــم 188 حــول وكاالت االســتخدام الخاصــة 

ز عــن منظمــة العمــل الدوليــة.  الصادرتــ�ي

 الموظف: 
عامل الوكالة

 صاحب العمل: 
وكاالت االستخدام 

الخاصة

 زبون: 
كة المستخدم حيث  �ش

ف عامل وكالة يتم تعي�ي
عقد تجاري

مل
الع

ىل 
ف ع

ا
ش

�
اإل عقد استخدام

CIETT مصدر: الشكل مقتبس من صرة
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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

 الموضوع 3: إدارة التوظيف ع�ب التنظيم 
ها الحكومة  ي تي�ِّ

ي والخطط ال�ت
القانو�ف

ي 	. 
	نواع التنظيم القانو�ف

ورًيــا لحمايــة  يعتــ�ب تنظيــم وكاالت االســتخدام الخاصــة وعمليــة التوظيــف أمــًرا �ز
التوظيــف  قنــوات  إل  المهاجــرون  العّمــال  يلجــأ  ز  فحــ�ي المهاجريــن.  العّمــال 
ضهــم لالســتغالل وســوء المعاملــة. وإذا تــوّرط  ــح تعرُّ غــ�ي النظاميــة، ُيرجَّ
ي هــذه القنــوات غــ�ي النظاميــة، يصبــح 

بــون �ز المتجــرون بالبــ�ش والمهرِّ
العامــل المهاجــر أكــ�ث ضعًفــا وهشاشــة. 

دة  ي ســلوك جهــات فاعلــة متعــدِّ
ُيــراد بالتنظيــم نشــاط يهــدف إل التأثــ�ي �ز

بغيــة منــع ســلوك غــ�ي مرغــوب فيــه عــ�ب حوافــز إيجابيــة وســلبية. فعــىل 
ئ الــوكاالت الممتثلــة للقانــون عــ�ب إمتيــازات  ســبيل المثــال، يمكــن أن يــكا�ز

ي حــال عــدم االمتثــال. 
يبيــة أو قــد يفــرض عقوبــات �ز �ز

قد يتخذ تنظيم وكاالت االستخدام الخاصة أشكااًل متعددة: 

ذها 	  يعية أو سلطة حكومية وينفِّ ي تقّرها هيئة ت�ش ز والقرارات اإلدارية ال�ت قد يكون قانونًيا ع�ب القوان�ي
 . كيان حكومي

كة فردية أو مبادرة متعددة أصحاب 	  قد يكون طوعًيا ع�ب تداب�ي يتبّناها قطاع أو رابطة أعمال أو �ش
 . ي

ك جهات فاعلة متعددة، منها منظمات المجتمع المد�ز المصلحة ت�ش

ا، قد يكون ثمرة عملية مفاوضة جماعية أو عمليات تفاوض أخرى غ�ي مكّرسة قانوًنا.  	  ً أخ�ي

ــم عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة 
ِّ

ي تنظ
وط الــ�ت ي والــ�ش

تنطلــق كّل عمليــة تنظيــم مــن تحديــد الوضــع القانــو�ف
. تفــرض اتفاقيــة وكاالت االســتخدام الخاصــة عــىل كل دولــة عضــو أن تخضــع عملهــا  ز ي معــ�يّ ي أّي ســياق وطــ�ز

�ز
لنظــام ترخيــص أو اعتمــاد. يجــوز للحكومــات أيًضــا أن تختــار اســتثناء الــوكاالت ومنعهــا مــن العمــل بالكامــل أو 

 : ي ثالثــة نمــاذج أساســية هي
مــن قطاعــات عمــل محــّددة. للتنظيــم القانــو�ز

الحظر: ُتمنع هيئات توظيف اليد العاملة الخاصة ووكاالت االستخدام من دخول سوق العمل،  حيث 	 
تمارس السلطات الحكومية، المتمثلة عادة باإلدارات العامة، إحتكاًرا عىل مطابقة الوظائف وخدمات 
ر عمل هيئات توظيف اليد  التكليف. صحيح أّن اإلحتكار الحكومي العام بات نادًرا جًدا، لكن قد ُيحظَّ

ي فئات معّينة من العّمال، مثل العّمال المهاجرين، أو أنواع 
العاملة الخاصة ووكاالت االستخدام �ز

كة مستخدمة عىل أساس مؤقت.  محددة من الخدمات، مثل إتاحة العّمال إل �ش

خيص: يجب عىل هيئات توظيف اليد العاملة الخاصة ووكاالت االستخدام أن تستحصل عىل 	  ال�ت
وط، مثل إثبات قدراتها المالية والمهنية والتسويقية عىل  ي بعض ال�ش

ز تستو�ز ترخيص ُيمنح لها ح�ي
خيص أّن  وط مستوفاة، وإاّل يمكن سحبه. وما يعنيه ال�ت خيص طالما ال�ش د ال�ت نحو موثق. عادة ما ُيجدَّ
ي بتفتيش الوكاالت دورًيا، وقياس االمتثال، وفرض عقوبات 

الحكومة تضع إجراءات إدارية خاصة تق�ز
يبة سنوية، وذلك بموجب قانون التجارة  اخيص بعد سداد �ز ي حال عدم االمتثال. عادة ما تمنح ال�ت

�ز
ي بعض 

اف وزارة العمل. ُيتوقع من بعض أنواع الوكاالت �ز أو االقتصاد أو العمل المحىلي وغالًبا تحت إ�ش
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ز قد تندرج أخرى ضمن خطة تسجيل  ي ح�ي
الدول اإلستحصال عىل ترخيص، �ز

عامة. 

ل هيئات توظيف اليد العاملة الخاصة ووكاالت االستخدام الخاصة 	  التسجيل: ُتسجَّ
بالطريقة نفسها كأي أعمال صناعية أو تجارية أخرى وتخضع للضوابط، مثلها مثل 

أّي أعمال تجارية أخرى. 

ي جمهورية كوريا
ترويــــج التوظيف من الحكومة إىل الحكومة �ف

إجراء  الخاصة وتمنعها من  االستخدام  د عمل وكاالت  تقيِّ تنظيمية  تعتمد مقاربات  تزال  ي ال  ال�ت الدول  قلة هي 
ق آسيا. تدير جمهورية كوريا برامج  ي �ش

عمليات توظيف عابرة للحدود. وخ�ي مثال عىل ذلك جمهورية كوريا �ز
ي منها 

ي يأ�ت ذ ع�ب مذكرات تفاهم ثنائية مع بلدان المنشأ ال�ت هجرة يد عاملة مؤقتة لوظائف متدنية المهارات، تنفَّ
ي العام 2004 كنظام هجرة يد عاملة مؤقت يهدف 

العّمال المهاجرون. بو�ش العمل بنظام ترصيــــح العمل )EPS( �ز
أحكاًما  النظام  إعتمد   .» ي الوط�ز العاملة وتنمية متوازنة لالقتصاد  اليد  ز عىل  إل تحقيق »عرض وطلب سلس�ي
عت جمهورية كوريا مذكرات 

ّ
حمائية للحد من الممارسات التعسفية بحق العمال. واعتباًرا من العام 2015، وق

ي ما يتعلق بالتوظيف واإلختيار والتكليف، 
د واجبات الحكومات ذات الصلة ومسؤولياتها �ز تفاهم مع 15 بلًدا تحدِّ

ي جمهورية كوريا وتحديد ظروف استخدامهم.   
باإلضافة إل حماية العّمال المهاجرين �ز

لي العّمال 
ِّ
خيص لكبار مشغ يطانية لل�ت  الهيئة ال�ب

)GLAA( والتصدي لالنتهاكات المرتكبة بحقهم

هيئة  عن  عبارة  هي  بحقهم  المرتكبة  لالنتهاكات  والتصدي  العّمال  مشغىلي  لكبار  خيص  لل�ت يطانية  ال�ب الهيئة 
ترخيص  قانون  ي  تب�ز قبل  والمحاريات.  والبستنة  الزراعة  قطاعات  ي 

�ز العّمال  عرض  م  تنظِّ حكومية  غ�ي  عامة 
ي 

خيص لكبار مشغىلي العّمال والتصدي لالنتهاكات المرتكبة بحقهم �ز يطانية لل�ت ز وإنشاء الهيئة ال�ب كبار المشّغل�ي
الي وغ�ي منّظم.  « عىل نحو لي�ب ز ي هذه القطاعات يتّم ع�ب »كبار المشّغل�ي

العام 2005، كان توريد اليد العاملة �ز
خيص الذي يفرضونه مستوىح من معاي�ي منظمة العمل الدولية ويستند إليها. بات لزاًما عىل وكاالت  نظام ال�ت
ب أن تستحصل عىل ترخيص من  د العّمال لقطاع المأكل والم�ش ي تورِّ االستخدام )هيئات توريد اليد العاملة( ال�ت
ز الذين يعرضون خدماتهم من دون  الهيئة اعتباًرا من العام 2006. ينّص القانون �احة عىل تجريم كبار المشّغل�ي
 أصحاب العمل )مستخدمو اليد العاملة( الذين يستعينون بخدمات 

ً
اإلستحصال عىل ترخيص. كما يساءل جرميا

ن العّمال من الخارج أن تستحصل، هي األخرى،  ي تؤمِّ ز غ�ي المرّخص لهم. يجب عىل الوكاالت ال�ت كبار المشّغل�ي
عىل ترخيص من السلطة.
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ي معاي�ي الجودة
ي وتب�ف

نظام التسجيل األلما�ف

الخاصة.  االستخدام  وكاالت  خيص عن  ال�ت متطلبات  رفع  قانوًنا جديًدا  ي 
األلما�ز لمان  ال�ب تب�ز   ،2002 العام  ي 

�ز
ل تجارتها وتمتثل لمندرجات قانون الحماية االجتماعية التالية: )أ(  ز عليها إاّل أن تسجِّ ، لم يعد يتع�ي ز مذاك الح�ي
ي حال نجاح الوساطة؛ )ج( حماية 

وجود عقد مكتوب ينص عىل خدمات مطابقة الوظائف؛ )ب( دفع الرسوم �ز
ِّع من  ي الوقت عينه، طلب الم�ش

البيانات. تعت�ب إدارة التوظيف العامة مسؤولة عن رصد هذه اللوائح وإنفاذها. �ز
وزارة العمل ورابطات األعمال الخاصة التابعة لوكاالت االستخدام أن تبا�ش حواًرا حول معاي�ي الجودة. فكان أن 

ي العام 2003: 
ي المعاي�ي الدنيا التالية �ز تم تب�ز

، والقدرة المالية، وشهادة التسجيل؛ 	  ز المؤهالت الشخصية، مثل عدم وجود سجل إجرامي للموظف�ي

ة المهنية، ومعرفة باللوائح القانونية، ومعرفة بسوق العمل 	  ، مثل إثبات بالخ�ب ز المؤهالت المهنية للموظف�ي
؛ /اإلقلي�ي المحىلي

ي المناسب، مثل ظروف عمل شفافة، ومواقع مالئمة، وحماية البيانات. 	 
اإلطار المؤسسا�ت

هذه المعاي�ي الدنيا ذات طبيعة طوعية ومن مسؤولية رابطات وكاالت االستخدام الخاصة ضمان تطبيقها الفّعال.  

ي لتنظيم وكاالت االستخدام الخاصة	. 
اإلطار المؤّسسا�ت

يعــات.  يســتدىعي تنظيــم أنشــطة وكاالت االســتخدام الخاصــة ورصدهــا ســلطة إداريــة مســؤولة عــن إنفــاذ الت�ش
ــل حكومــات أخــرى إنشــاء  ز تفضِّ ي حــ�ي

ي وزارة العمــل، �ز
ز �ز ي بعــض الــدول، بقســم معــ�يَّ

تنــاط هــذه الســلطة، �ز
ي عمليــة الرصــد، 

ز آخريــن فحســب �ز ز حكومّيــ�ي ك مســؤول�ي هيئــة منفصلــة. مــن منافــع الخيــار األخــ�ي أّنــه ال يــ�ش
، مثــل منظمــات العّمــال وأصحــاب العمــل أو المنظمــات غــ�ي الحكوميــة، األمــر  ز كاء االجتماعّيــ�ي بــل أيًضــا الــ�ش
أكــ�ث فعاليــة، مــع انخــراط مزيــد مــن أصحــاب  عيــة وقــد يكــون  الــذي يكســب عمليــة الرصــد مزيــًدا مــن ال�ش

المصلحــة. 
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ي الخارج: 
 اإلدارة الفلبينية للتوظيف �ف

وكالة منفصلة ذات هيكلية ثالثية لتنظيم التوظيف

عىل  أخرى.  لدول  نموذًجا  استحال  وقد  آسيا  ي 
�ز العاملة  اليد  هجرة  حول  تطّوًرا  األك�ث  بالجهاز  ز  الفلب�ي تتمتع 

ي الخارج 
ي للتنظيم. اإلدارة الفلبينية للتوظيف �ز

خيص باعتباره الشكل الطاىعز ز ال�ت غرار دول أخرى، تعتمد الفلب�ي
اليد  ز سالمة هجرة  لتحس�ي تأّسست  لقد  الخاصة.  االستخدام  خيص وكاالت  ب�ت المعنية  السلطة  )POEA( هي 
التوظيف،  الخاص، وتيس�ي  العاملة  اليد  تنظيم قطاع توظيف   : أساسية هي أربــع مهام  تؤدي  العاملة وكفاءتها. 
أساسي  بشكل  تع�ز  الخارج،  ي 

�ز بالتوظيف  المعنية  التنظيمية  الهيئة  أّنها  وبما  العامة.  واإلدارة  العّمال،  وحماية 
ص لوكاالت  . ترخِّ ي

ي تحارب التوظيف غ�ي القانو�ز اف عىل المبادرات الحكومية ال�ت بتنفيذ معاي�ي العمل الدنيا واإل�ش
ي 

م عقود قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية مع العّمال الذين يرغبون �ز ي لها أن ت�ب
ي ينب�ز االستخدام الخاصة ال�ت

ي منتهكي معاي�ي 
السيئة، وتقا�ز المهنية  الممارسات  العقود، وترصد  الخارج. توافق اإلدارة عىل هذه  ي 

العمل �ز
م معلومات قبل المغادرة، وتتصدى  م الحمالت ضد االتجار، وتقدِّ التوظيف. تبلور اإلدارة سياسات الهجرة، وتنظِّ
ي األطراف يضم 

ي بلدان المقصد. لها مجلس إدارة ثال�ث
ي الخارج، وتساعد مواطنيها �ز

النتهاكات حقوق العمل �ز
النقابات  اتحاد  من  العّمال  عن  ل  وممثِّ معنية،  أخرى  حكومية  إدارات  عن  ز  وممثل�ي واالستخدام،  العمل  ز  أم�ي

ل عن أصحاب العمل من رابطات وكاالت االستخدام الخاصة. ، وممثِّ ز ي الفلب�ي
العّمالية �ز

ي تحكم عمل وكاالت االستخدام الخاصة 	.  بات القانونية ال�ت
ِّ
 المتطل

ضمن نظام ترخيص
خيــص.  ي التســجيل وال�ت

تكمــن اآلليــة األكــ�ث شــيوًعا حــول العالــم لتنظيــم أنشــطة وكاالت االســتخدام الخاصــة �ز
ي إذًنا مسبًقا  خيص فيع�ز يراد بالتسجيل أن تتسّجل وكاالت االستخدام الخاصة لدى سلطة حكومية. أما ال�ت

قبــل أن تبــا�ش وكالــة االســتخدام الخاصــة عملهــا. 

م المعلومــات  يســاعد التنظيــم، عــ�ب نظــام ترخيــص، عــىل اإلحتفــاظ بســجالت لــوكاالت االســتخدام. فهــو ال يقــدِّ
ي  ي التكليــف بالوظائــف فحســب، بــل أيًضــا عــن أنــواع الخدمــات الــ�ت

عــن عناويــن الجهــات الفاعلــة الضالعــة �ز
مهــا وكاالت االســتخدام إل عمالئهــا.  تقدِّ

كــة أعمــال خاصــة عاديــة، إاّل أّن أنشــطتها وعملّياتهــا  عــىل الرغــم مــن أّن وكاالت االســتخدام تعمــل باإلجمــال ك�ش
ية مهارات  ي إيجاد عمل مناســب. تســتدىعي الخدمات المتصلة بإدارة الموارد الب�ش

ق بأشــخاص يرغبون �ز
ّ
تتعل

أن  االســتخدام  وكاالت  عــىل  يجــب  لذلــك،  المختلفــة.  عاتهــم 
ِّ
وتطل باحتياجاتهــم  لألشــخاص  وفهًمــا  محــددة 

ي  ي الممارســات المهنيــة الســيئة واالنتهــاكات بحــق العمــالء. وبتبــ�ز
تتســجل ضمــن فئــة خاصــة مــن األعمــال لتــال�ز

ز أن يعــ�ي إشــارات مفيــدة حــول الحاجــة  كاء االجتماعّيــ�ي خيــص، يمكــن الســتطالع مدخــالت الــ�ش لوائــح ال�ت
ي ســوق العمــل.  

المحــددة لتشــغيل وكاالت االســتخدام الخاصــة �ز
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ز  ح أن يكون معقًدا بحيث يتسّبب بمشاكل ال طائل لها ويثقل كاهل الريادّي�ي خيص المق�ت ض بنظام ال�ت ال يف�ت
ز ســ�ي ســوق العمل،  ي تحســ�ي

خيص هو أساًســا وســيلة يكمن الغرض منها �ز من أصحاب المبادرات الفردية. ال�ت
ي حــال وضــع نظــام ترخيــص لعمــل وكاالت االســتخدام، يجــب إتاحــة ســجل بــوكاالت 

وليــس تقييــد المنافســة. و�ز
ها للعموم. 

ّ
االستخدام المرخصة كل

ف ي سنغافورة والفلب�ي
ن�ش السجالت العامة �ف

لها  المرّخص  بالوكاالت  قائمة  للعموم  ز  تن�ش دول مثل سنغافورة والفلب�ي التوظيف،  لتعزيز شفافية  ي محاولة 
�ز

ي يتعاملون معها مرخّصة  ا. بذلك، يستطيع الباحثون عن العمل التحقق لمعرفة ما إذا كانت الوكالة ال�ت ها حاليًّ
ّ
كل

ي جّمدت رخصها أو سحبت أو أبطلت أو ألغيت أو حظرت،  ها ال�ت
ّ
ز إل الوكاالت كل من عدمه. كذلك، تش�ي الفلب�ي

مناش�ي  نت وعىل شكل  اإلن�ت متاحة ع�ب شبكة  ز  الفلب�ي قائمة  الوكاالت.  ىلي 
لممثِّ الكاملة  التفاصيل  إل  باإلضافة 

مراعاة للوضع المالي لعدة عّمال مهاجرين يستعينون بخدمات وكاالت االستخدام الخاصة.

ي تــرىع إصــدار ترخيــص لتشــغيل وكالــة اســتخدام  بــات الــ�ت
ِّ
باإلجمــال، تفــرض الحكومــات سلســلة مــن المتطل

خاصــة: 

خيص قائًما، يتم استيفاء رسم تسجيل من وكاالت االستخدام 	  ي حال كان إجراء التسجيل أو ال�ت
�ز

ة أعمالها. كما  الخاصة. لكن، ال يجدر برسوم التسجيل العالية إل حد المبالغة أن تثنيها عن مبا�ش
ئ عن  ي لم تلزم سابًقا بتسديد رسوم تسجيل، أن تنك�ز ال يجب عىل وكاالت االستخدام الخاصة ال�ت

ي  كة ال�ت مواصلة أعمالها. يمكن أن ُينظر إل تسديد رسم تسجيل عىل أّنه إثبات عىل القدرة المالية لل�ش
ة  كات الصغ�ي ، ستتمكن ال�ش ي ولوج السوق. وإذا توقف رسم التسجيل عىل حجم الوكالة الفعىلي

ترغب �ز
ل رسم التسجيل عىل نحو دقيق بحسب قدرة  ي حال لم ُيعدَّ

والمتوسطة الحجم من ولوج السوق. و�ز
اف  ، ما يجعل الرصد واإل�ش ي

ي البلد، قد يندفع بعض الوكاالت للعمل خارج اإلطار القانو�ز
االستهالك �ز

أك�ث صعوبة.  

ل القدرات المالية لوكالة استخدام خاصة معياًرا هاًما لتقييم سلوكها التجاري. يفرض بعض الدول 	 
ِّ
تشك

ل هذه 
ِّ
ة عملّياتها، أن تودع سنًدا لدى السلطات ككفالة. تشك عىل وكاالت االستخدام، قبل مبا�ش

ر أو خسارة نتيجة لعدم اإلمثتال،  ي حال وقوع أّي �ز
يــــع. و�ز الوديعة ضمانة بامتثال الوكالة ألحكام الت�ش

ازي  ي هذا السياق أيًضا، قد تكون الوديعة بمثابة تدب�ي اح�ت
يمكن استعمال الوديعة للتعويض. و�ز

لحماية العامل.  

امات المالية ف حماية فئات العّمال المستضعفة ع�ب تعزيز اإلل�ت

ي 
ي الخارج. ف�ز

ي بلدان المنشأ، مثل العامالت، أك�ث عرضة لالنتهاكات واالستغالل �ز
يعت�ب بعض فئات العّمال �ز

ي العام 1998 عىل إرسال عامالت منازل إل الخارج، أدركت الحكومة أّن 
بنغالدش، وبعد الحظر الذي فرض �ز

ي العام 2003 
ي نهاية المطاف �ز

اإلجراء تسّبب بزيادة الهجرة ع�ب قنوات غ�ي نظامية واالتجار بالنساء. ُرفع الحظر �ز
ز عىل هذه  ز عامالت منازل إل 20. يتع�ي ي يسمح لها بتعي�ي لكّن الحكومة خّفضت عدد وكاالت االستخدام ال�ت

. الوكاالت أن تودع لدى الحكومة مبالغ إضافية كضمانة بقيمة تناهز 20,000 دوالر أمريكي
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ز  مــ�ي خيــص لعمــل وكالــة اســتخدام خاصــة، تتعلــق بقــدرات المتقدِّ كذلــك، ثّمــة معايــ�ي أخــرى هامــة تــرىع ال�ت
الشــخصية والمهنيــة واإلداريــة والتســويقية. 

خيص ع�ب إثبات سلوكه 	  م، يش�ي المعيار الشخصي إل موثوقية صاحب ال�ت باإلضافة إل سّن المتقدِّ
وع السابق، وهو قد يقترص عىل جرائم محّددة تتعلق بقانون العمل.  الم�ش

ة، ومعرفة باللوائح 	  بات معّينة إلثبات الكفاءة المهنية )مثل إثبات الخ�ب
ِّ
إعتمدت عدة دول متطل

( بما يضمن جودة الخدمات المقّدمة.  /اإلقلي�ي القانونية وسوق العمل المحىلي

ي تنظيم عمل تجاري وإدارته. من المهم أن يتحىل 	 
م �ز يش�ي معيار القدرة اإلدارية إل كفاءة المتقدِّ

ز ألداء عمل ما  ز المؤهل�ي ي الحصول عىل ترخيص بالكفاءة لتحديد المواطن�ي
م الراغب �ز المتقدِّ

وط أساسية ألي أنشطة تكليف.  ي الخارج. فهذه �ش
واختيارهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم �ز

ي تحديد فرص العمل 	 
ا، يش�ي إثبات القدرات التسويقية إل كفاءة وكاالت االستخدام الخاصة �ز ً أخ�ي

ي التفاوض عىل العقود، وهو أمر ال يعود بالمنفعة عىل الوكالة فحسب، بل أيًضا عىل 
ز عنها و�ز للباحث�ي

ي السوق بالوكاالت المؤهلة بما فيه 
. هذه التداب�ي هي طريقة واحدة لحرص النشاط �ز ز العّمال المعنّي�ي
ا اسُتحدث فعلًيا ألنشطتها. 

ً
الكفاية والقادرة عىل إثبات أّن سوق

ي سنغافورة
إختبار الكفاءات اإلدارية وترخيصها �ف

ي الحصول عىل ترخيص لوكاالت االستخدام الخاصة أن 
ز �ز ز الجدد الراغب�ي م�ي ز عىل المتقدِّ ي سنغافورة، يتع�يّ

�ز
ز من  يستوفوا متطلبات العمر وأاّل تكون لديهم أّي سوابق جرمية. باإلضافة إل ذلك، عليهم أن يجتازوا وحدت�ي
ي سنغافورة ووزارة القوى العاملة. يهدف اإلختبار 

ي �ز اختبار شهادة وكاالت االستخدام الذي يجريه المعهد التق�ز
ز  ي سنغافورة وتشغيلها، مع ترك�ي

ورية إلدارة وكاالت استخدام خاصة �ز ز بالمعرفة الرصز إل تسليح العمالء المحتمل�ي
ي وقدرات اإلدارة والمشورة. 

عىل اإلطار القانو�ز
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خيص وكاالت االستخدام بات ل�ت
ِّ
المعاي�ي والمتطل

اإلثباتالغاية المعيار
خيص العمل الشخصية القانونية ل�ت

التجاري للعمل قانوًنا.
كات � عقد التأسيس لل�ش
اكات � اكات لل�ش عقد ال�ش
شهادة ملكية فردية للمالك الفردي �

إلثبات أّنها تستطيع الشخصية اإلعتبارية
كة. العمل ك�ش

شهادة إيداع مرصفية تش�ي إل رأس المال األد�ز المدفوع  �
كما هو محدد قانوًنا؛

ي غضون  �
كة �ز يبة الدخل لمؤسسي ال�ش العائد عىل �ز

؛ ز عام�ي
ز إل إعادة  � ي دفعتها الوكالة للساع�ي كة ال�ت يبة ال�ش �ز

خيص؛ ال�ت
ز من أي مسؤولية جنائية  � ز أو المالك�ي ئة ذمة المؤسس�ي ت�ب

 . ي
كة القانو�ز ي وجود ال�ش

قد تشكك �ز

ز الموارد المالية القدرة المالية لتأم�ي
للعمليات الدولية 

والقدرة عىل استيعاب 
تبعات أي فشل 

ي السوق.
محتمل �ز

شهادة اتفاق مع مرصف مرموق يغ�ي مبلًغا كافًيا لتغطية  �
مطالبات قانونية صالحة كنتيجة للتوظيف أو انتهاكات 

العقد؛
ضمان حسن اإلنجاز من مرصف معتمد كضمانة بأّن  �

. ز ن�ي ي اإليفاء بموجباتها تجاه الُمعيَّ
الوكالة لن تتع�ث �ز

ي القدرة التسويقية
إلظهار الكفاءة �ز

البحث عن فرص 
ي 

العمل الموجودة �ز
الخارج وتحديدها.

سند توكيل خاص منفذ أصواًل ومصادق عليه من قبل  �
ي العمل بشأن 

مسؤولي السفارة أو القنصلية أو ملح�ت
؛ ي

ي البلد المتل�ت
وجود صاحب العمل �ز

سند توكيل خاص منفذ أصواًل ومصادق عليه من قبل  �
ي العمل بشأن 

مسؤولي السفارة أو القنصلية أو ملح�ت
؛ ي

ي البلد المتل�ت
وع �ز وجود الم�ش

طلب عمل مرخص يحدد عدد العّمال. �

لضمان كفاءة الوكالة القدرة عل التوظيف
ي التدقيق وتقييم 

�ز
ز  وتحديد المرشح�ي

ز لتلبية  المؤهل�ي
اإلحتياجات الوظيفية 

المطلوبة. 

ي التوظيف؛ �
قائمة بموظ�ز

هم الذاتية الفردية؛ � س�ي
ي علم  �

إثبات بالمؤهالت األكاديمية يستحسن مع شهادة �ز
ات مماثلة  ية أو أي مؤهالت وخ�ب النفس أو الموارد الب�ش

ي إجراء المقابالت واإلختبارات
�ز

لضمان قدرة اإلدارة القدرة اإلدارية
ومالءمة المعدات 

أو المرافق الستمرار 
العمليات.

؛ � ز قائمة بالمدراء والموظف�ي
هم الذاتية؛ � س�ي
ي أو المساحات  �

نسخ عن العقود أو تأج�ي ملكية المبا�ز
المكتبية وعنوان المكتب؛

ز  � م أصواًل بأّن الوكالة لن توظف إاّل المرشح�ي ضمان م�ب
ز طبًيا. المؤهل�ي

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة )2005ب(
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العقوبات المفروضة عىل وكاالت االستخدام الخاصة والحوافز الممنوحة د. 
لها باإلستناد إىل 	دائها

ز الحــد األد�ز مــن  ض وكالــة اســتخدام تعجــز عــن تعيــ�ي ي بعــض الــدول بــاألداء، مــا قــد يعــرِّ
خيــص رهــن �ز تجديــد ال�ت

اخيــص بغيــة منــع الممارســات  العّمــال لخطــر ســحب ترخيصهــا. تتبــ�زّ الــدول سلســلة تدابــ�ي متصلــة بتجديــد ال�ت
ي تصــدر عــن وكاالت مارقــة.  التعســفية الــ�ت

اخيص امات المفروضة لتجديد ال�ت ف تشديد اإلل�ت

يفرض اإلطار التنظي�ي اإلندونيسي عىل الوكاالت رفع خطة عمل مفّصلة تتضمن أهداف التسويق وأرقام التكليف 
، تنال الوكاالت  ز ي الفلب�ي

ي المقابل، �ز
خيص بعد السنة األول من العمليات. �ز ط مسبق لتجديد ال�ت المتوقعة ك�ش

. عىل  ي
ي العام األول رخصة مؤقتة قبل أن تحصل عىل ترخيص كامل ألربعة أعوام رهًنا بأدائها المر�ز

ي تعمل �ز ال�ت
الوكالة  ي حال صدر عن 

خيص. و�ز ال�ت نيلها  وكاالت االستخدام أن ترفع سنًدا كضمانة يكون جوهرًيا عادة قبل 
سلوك احتيالي تجاه العّمال، يجوز للحكومة أن تستعمل الضمانة لتغطية موجباتها.

يعــات واللوائــح بحســب نــوع الجــرم ومــا إذا كان األول  ي حــال عــدم االمتثــال للت�ش
عــادة مــا تفــرض العقوبــات �ز

الحــاالت  ي 
التدابــ�ي مــن عقوبــات إداريــة طفيفــة إل أخــرى جنائيــة صارمــة. و�ز اوح  تــ�ت الــذي ترتكبــه الوكالــة. 

ي مخالفــة طفيفــة، يجــوز لســلطة اإلنفــاذ أن تنصــح وكالــة 
ي ُيثبــت فيهــا ضلــوع وكالــة االســتخدام الخاصــة �ز الــ�ت

ي الجانــب المقابــل، يجــب أن تنطــوي 
االســتخدام الخاصــة حــول كيفيــة تصويــب إجراءاتهــا أو ممارســاتها. �ز

رة. مــن  ي تكــون فيهــا المخالفــة حــادة أو متكــرِّ ي الحــاالت الــ�ت
العقوبــات اإلداريــة عــىل إمكانيــة ســحب ترخيــص �ز

ي أنشــطة توظيــف 
ــر بصــورة دائمــة عمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة الضالعــة �ز ي تحظِّ الــ�ت شــأن العقوبــات 

نحــو  ــف عّمــااًل عــىل  ي توظِّ الــ�ت الخاصــة  تكــون رادعــة وأن تحــ�ي وكاالت االســتخدام  أن  احتياليــة،  وتكليــف 
. ي

أخــال�ت

ي التنميــة الوطنيــة. 
ي الوقــت عينــه، يجــب تخصيــص مكافــآت إل أفضــل الــوكاالت أداًء إقــراًرا بمســاهمتها �ز

�ز
تتــاح أمــام الســلطات الحكوميــة ســبل مختلفــة لخلــق حوافــز إيجابيــة لــوكاالت االســتخدام الخاصــة بمــا يضمــن 

. تشــتمل هــذه التدابــ�ي عــىل ســبيل المثــال ال الحــرص عــىل:  ي االمتثــال للقانــون الوطــ�ز

ط التجديد؛	  خيص لمدة أطول، أو اإلعفاء من �ش تمديد ال�ت

يبية؛	  حوافز �ز

معالجة العقود عىل نحو أ�ع أو تلقائًيا؛	 

الضم إل قائمة رسمية ومتاحة للعموم بالوكاالت المو� بها؛	 

ي بعثات حكومية لتنمية األسواق األجنبية؛ 	 
الدعوة إل المشاركة �ز

عرض بملء الحصص )الكوتا( كجزء من اتفاقات ثنائية؛	 

ويجية المتصلة بتسويق الوكاالت الممتثلة للقانون.	  ها من الحوافز ال�ت وغ�ي
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دة تصنيف الوكاالت وخطط المكافآت كحافز لالمتثال للممارسات الجيِّ

ز عّمال الوكاالت، بنظام تصنيف تفوز فيه الوكاالت  ي ب�ي
ويــــج التوظيف األخال�ت ي محاولة منها ل�ت

، �ز ز م الفلب�ي ز تل�ت
ي ثالث 

ز إذا تم اإلقرار بتفوق أدائها �ز ّ ي نهاية المطاف عىل جوائز التم�ي
النموذجية بجوائز األفضل أداًء وتحصل �ز

تمهيد  إل  تحديًدا  يهدف   2012 العام  ي 
�ز وطّبقته   2006 العام  ي 

�ز تصنيف  نظام  أطلقت �يالنكا  مناسبات. 
الطريق أمام نمو وكاالت االستخدام وتطويرها، واإلقرار بالوكاالت عالية األداء وتثمينها؛ وتشجيع وكاالت أخرى 
ي 

دة. تشتمل معاي�ي تقييم األهلية عىل عدد عمليات التوظيف المحققة، والكفاءة �ز عىل اتباع الممارسات الجيِّ
بمبادئ،  ام  ز الوكالة، واإلل�ت ي 

بأسواق عمل جديدة، وتنويــــع األسواق، ومهنية موظ�ز اعات، واإللتحاق  ز ال�ز تسوية 
ي يتم تلقيها بشأن وكالة  منها »التوظيف بال رسوم«. كما يقوم النظام عىل اقتطاع النقاط عىل أساس الشكاوى ال�ت
ي لجان 

استخدام محددة. وبحسب هذا النظام، تخصص امتيازات خاصة للوكاالت األعىل مرتبة، مثل المشاركة �ز
ي مؤتمرات دولية وبرامج تسويق. باإلضافة إل 

استشارية وطنية متعددة أصحاب المصلحة، وفرص للمشاركة �ز
النظام المنطبق عىل وكاالت االستخدام المحلية، للحكومة ال�يالنكية نظام لتقييم وكاالت االستخدام األجنبية 

ي الخارج. 
ي توظف عمااًل مهاجرين من �يالنكا �ز ال�ت

ي عمليات 	. 
ف �ف ي يفرضها إنخراط السمارسة والعمالء الفرعّي�ي التحديات ال�ت

التوظيف
غــ�ي  ز  الفرعّيــ�ي العمــالء  مــن  عــىل شــبكة  تعتمــد  فــ�ي  بمفردهــا.  الخاصــة  االســتخدام  تعمــل وكاالت  مــا  نــادًرا 
، مــا يخلــق طبقــة إضافيــة مــن وكاالت  ز ز أو الســما�ة إليجــاد مهاجريــن أو أصحــاب عمــل محتملــ�ي النظامّيــ�ي
ي بلــدان المقصــد، يعملــون 

ي بنغــالدش مثــاًل، يعمــل معظــم وكاالت االســتخدام مــع ســما�ة �ز
التوظيــف. فــ�ز

ي الوقــت عينــه، تعمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة 
ي الخــارج. �ز

ي تبحــث عــن عّمــال �ز عــادة لصالــح المصانــع الــ�ت
ز من القرى والمناطق البعيدة عن المدن.  ز الذين يحيلون المهاجرين المحتمل�ي ز المحلّي�ي مع العمالء الفرعّي�ي
ي يعملــون معهــا أو  ال يرتبــط العمــالء الفرعيــون بشــبكات رســمية وال يتحّملــون أّي  مســؤولية تجــاه الــوكاالت الــ�ت
فونهــم. وعــىل هــذا األســاس، غالًبــا مــا يدفــع المهاجــرون المحتملــون رســوم توظيــف غــ�ي  المهاجريــن الذيــن يوظِّ
مســموح بهــا. غالًبــا مــا يكــون العمــالء الفرعّيــون مصــدًرا أساســًيا للخــداع، والوعــود الكاذبــة، واالســتغالل المــالي 

للعّمــال.

ز  الفرعّيــ�ي العمــالء  عــىل  للســيطرة  فّعالــة  لوائــح  بلــورة  يجــب  المؤهلــة،  غــ�ي  التوظيــف  هيئــات  الســتئصال 
ــج لخدمــات وكاالت  ـ ـ ـ ويـ ز بعــض السياســات اإللتفــاف الكامــل عــىل الوســطاء عــ�ب زيــادة ال�ت والســما�ة. يعــزِّ
ي القــرى 

االســتخدام الرســمية المرخــص لهــا عــ�ب محطــات التلفــزة الســتقطاب أكــ�ب عــدد ممكــن مــن المهاجريــن �ز
ر مــن 

ِّ
ي تحــذ ي الصحــف. كذلــك، تكتســب حمــالت التوعيــة الــ�ت

النائيــة الذيــن ال يســتطيعون قــراءة اإلعالنــات �ز
ي تغلــب عــىل هــذا القطــاع، مــا مــن ســعر  ز أهميــة. ونظــًرا للســمة غــ�ي المنظمــة الــ�ت يــهــ�ي ز ز غــ�ي ال�ز العمــالء الفرعّيــ�ي

مهــا العمــالء الفرعّيــون. ي يقدِّ محــدد للخدمــات الــ�ت
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ي يرتكبها العمالء الفرعّيون بانتظام، فهم يؤدون دوًرا حاسًما. هذا وتتخوف  لكن، عىل الرغم من االنتهاكات ال�ت
ي وظائــف 

نــون �ز ر ســلًبا عــىل عــدد المهاجريــن الذيــن ُيعيَّ
ِّ
ا ســتؤث ً الهيئــات التنظيميــة مــن أّن عرقلــة عملهــم كثــ�ي

اســتقطاب  إل  بالحاجــة  الحكومــات  بعــض  يقــر  الخفــاء. كذلــك،  ي 
العمــل �ز إل  ز  الفرعّيــ�ي العمــالء  وســتدفع 

ز الذيــن يعملــون بالكامــل تقريًبــا خــارج القطــاع المنظــم وجذبهــم إل الســوق المنظــم. اعُتمــدت  العمــالء الفرعّيــ�ي
ي �يالنــكا، حيــث يمكــن لوكالــة اســتخدام خاصــة أن تتقــدم بطلــب لإلســتحصال عــىل 

هــذه المقاربــة مؤخــًرا �ز
ي النيبــال، حيــث يســتطيع العمــالء الفرعّيــون أن 

ز يعملــون معهــا أو �ز ة عمــالء فرعّيــ�ي تراخيــص لمــا يصــل إل عــ�ش
اخيــص.  يتقدمــوا بطلبــات بأنفســهم لإلســتحصال عــىل ال�ت

ف الحكوماتو.  مبادرات التوظيف ب�ي
باإلضافــة إل تنظيــم هيئــات التوظيــف الخاصــة، يتــول بعــض الحكومــات إجــراء التوظيــف بنفســه. وهــذا مــا 
ي عمليــة كولومبــو، حيــث تتــم إدارة عمليــة 

ز الــدول المشــاركة �ز ي آســيا والســيما بــ�ي
يتجــىل عــىل ســبيل  المثــال �ز

التوظيــف عــ�ب القنــوات العامــة. 

ومــن المقاربــات المعتمــدة أن يتــم التوظيــف بالنيابــة عــن أصحــاب العمــل األجانــب مــن القطــاع الخــاص. فعــىل 
ي 

ي الخــارج التايالنــدي )TOEA( التابــع لــوزارة العمــل بنشــاط �ز
ســبيل المثــال، ينخــرط مكتــب إدارة التوظيــف �ز

ي الخــارج. 
ز بأصحــاب العمــل �ز مطابقــة العّمــال التايالنديــ�ي

ة مــن حكومــات أخــرى بموجــب خطــط  ي بــأن يتــم التوظيــف مبــا�ش
ي المنطقــة فتقــ�ز

أّمــا المقاربــة األكــ�ث شــيوًعا �ز
ة لصالــح 17 حكومــة عميلــة،  ــف بموجبهــا مبــا�ش ز اتفاقــات توظِّ مختلفــة. فعــىل ســبيل المثــال، أبرمــت الفلبــ�ي
ي المنطقــة 

امــج الحكوميــة �ز ي ذلــك جمهوريــة كوريــا. مــن جهتهــا، تديــر جمهوريــة كوريــا واحــًدا مــن أكــ�ب ال�ب
بمــا �ز

 .)EPS( اليــوم، أال وهــو نظــام ترخيــص العمــل

ي عملية كولومبو 
ي دول أخرى مشاركة �ز

ز و�ز ي تايالند والفلب�ي
تش�ي تجارب التوظيف الذي تديره الحكومات �ز

ز  وريــة لتحســ�ي ة لالهتمــام والعنــا� الخالقــة الرصز إعتمــدت نظــام ترخيــص العمــل، إل بعــض الخصائــص المثــ�ي
هــذا النــوع مــن التوظيــف:

، يجب عىل أصحاب العمل أن يتسّجلوا أو أن يكونوا معتمدين من 	  ز من أجل استقدام عّمال تايالندي�ي
ي الخارج )TOEA(. كما عليهم أن يثبوا قدراتهم ع�ب إبراز وثائق متعددة، مثل 

مكتب إدارة التوظيف �ز
ات للعّمال. وعند التسجيل، يصبح  شهادة رخصة تسجيل أو عقد استخدام معياري ونماذج تأش�ي

 . ز بإمكان أصحاب العمل الولوج إل مجموعة من العّمال المسجل�ي

ي عىل مجموعة 	 
ي الخارج يب�ت

مكتب إدارة التوظيف �ز
ص من وقت 

ِّ
، ما يقل ف من العّمال الجاهزين للتعي�ي

اإلنتظار بالنسبة إل أصحاب العمل ويسمح للعّمال 
بالوصول إل عدد أك�ب من أصحاب العمل.

إعتماد عقد عمل معياري بما يضمن معالجة 	 
ي تتصل بحماية العّمال.  األحكام ال�ت
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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

 : ي
 الموضوع 4: البدائل عن التنظيم القانو�ف

ي تعتمدها 
ي ال�ت

 آليات التنظيم الذا�ت
وكاالت االستخدام الخاصة 

ي االتفاقيــة رقــم 181، إاّل 
وريــان لتنفيــذ المبــادئ المتضّمنــة �ز ز �ز خيــص الفّعالــ�ي صحيــح أّن التســجيل وال�ت

هــا  ي الــذي تؤديــه مدونــات قواعــد الممارســات المهنيــة وغ�ي أّنــه مــن األهميــة بمــكان اإلشــارة إل الــدور اإليجــا�ب
ي وحيــث 

ـــــج التنظيــم الــذا�ت ويـ . ثمــة عــدد مــن الممارســات ل�ت ي
مــن المعايــ�ي الطوعيــة األخــرى عــ�ب التنظيــم الــذا�ت

ي رابطــات وطنيــة تعتمــد مدونــات قواعــد 
ي البلــدان المتقّدمــة، �ز

نّظمــت وكاالت االســتخدام الخاصــة نفســها، �ز
الممارســات كمعيــار للعضويــة. 

رابطات وكاالت االستخدام الخاصة	. 
ي أســواق العمــل 

عيتهــا �ز ز حضورهــا و�ش ي عــدة دول مختلفــة لتعــزِّ
نّظمــت وكاالت اســتخدام خاصــة نفســها �ز

ي خلق صورة إيجابية عن وكاالت االستخدام 
الوطنية والعالمية. كان لرابطات األعمال الخاصة اليد الطول �ز

ي القطــاع. كمــا تحــرص عــىل استشــارة وكاالت االســتخدام الخاصــة عنــد صياغــة 
ي بالمعايــ�ي �ز

الخاصــة والــر�ت
ــر عــىل أعمالهــا التجاريــة. 

ِّ
وع قانــون جديــد يؤث مــ�ش

ز أعضائهــا والســلطات  كذلــك، تســتطيع رابطــات وكاالت االســتخدام الخاصــة أن تيــ�ِّ تبــادل المعلومــات بــ�ي
ز للســوق وللقيــود المفروضــة عــىل وكاالت االســتخدام الخاصــة، قــد ال  الحكوميــة. لكــن، مــن دون فهــم متــ�ي
ي الوقــت عينــه، يمكــن لرابطــات 

تعكــس اللوائــح القانونيــة صــورة دقيقــة عــن الواقــع وتصطــدم بالتــالي بالرفــض. �ز
ي أعضائها 

وكاالت االستخدام الخاصة أن تجمع المعلومات عن الوكاالت عالية المخاطر ع�ب التدقيق دورًيا �ز
ي تــرىع القطــاع خــالل منتديــات تدريبيــة  ي طلبــات االنتســاب الجديــدة. كذلــك، عــادة مــا ترفــع المعايــ�ي الــ�ت

و�ز
مهــا رابطــات وكاالت االســتخدام الخاصــة. وبمــا أّن التوظيــف ليــس بمهنــة مرّخــص لهــا، تــؤدي رابطــات  تنظِّ

ــدة.  ي نــ�ش الدرايــة وممارســات األعمــال الجيِّ
ــا �ز األعمــال دوًرا مهمًّ

ي ترىع  ز أو إن كانت من نوع محدد. يلحظ النظام التأســيسي القواعد ال�ت ي بلد مع�يّ
يمكن للرابطات أن تتحد �ز

ط األهليــة ورســوم العضويــة واللوائــح حــول طــرد  ي عــادة مــا تتنــاول �ش ز إل رابطــة معينــة والــ�ت األعضــاء المنتســب�ي
ا. 

ً
ل مصالحها عىل أســاس أوســع نطاق ئ اتحاًدا دولًيا يمثِّ األعضاء. يمكن للرابطات الوطنية أن تنسش

ومــن األمثلــة األوليــة عــىل اتحــاد دولي لرابطــات وطنيــة، اإلتحــاد الــدولي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة الــذي 
ي ســوق العمــل 

ي خلــق فــرص العمــل وتعزيــز التكامــل �ز
يســ� أساًســا وراء إقــرار أكــ�ب بمســاهمة عمــل الــوكاالت �ز

ة متعــددة الجنســيات،  كات كبــ�ي والنمــو االقتصــادي. تنتســب إليــه رابطــات وطنيــة لــوكاالت العمــل المؤقــت و�ش
ي إنشــاء معايــ�ي عالميــة تــرىع عمــل وكاالت االســتخدام 

مثــل مانبــاور وأديكــو. لقــد اضطلــع اإلتحــاد بــدور ريــادي �ز
ي قطــاع التوظيــف. 

الخاصــة المنتســبة إليــه �ز



22

مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

 مدونات قواعد الممارسات المهنية 	. 
لوكاالت االستخدام الخاصة

وري لكبــح ممارســات التوظيــف  الــدول دور الخفــ�ي �ز عــىل الرغــم مــن أّن لعــب 
ي تدخــل عــىل  ي بحــد ذاتــه، نظــًرا لقــوى الطلــب والعــرض الــ�ت

التعســفية، إاّل أّنــه ال يكــ�ز
نــات  ي هــذا القطــاع ولهــا القــدرة عــىل أن تبلــور مدوِّ

المحــك. مــن هنــا، تشــكلت رابطــات �ز
ســلوك طوعيــة وتعمــل عــىل إنفاذهــا. 

ي ال تكــون  كات فرديــة أو لرابطــة مــا أن تضــع مدونــات قواعــد الممارســات الــ�ت يمكــن لــ�ش
ز الوطنيــة. تتنــاول  ملزمــة قانوًنــا لكــن يجــب أن تســتند إل المعايــ�ي الدوليــة والقوانــ�ي
ي توفــ�ي الخدمــات. هــذا مهــم 

ز الجــودة �ز هــذه المعايــ�ي أخالقيــات األعمــال التجاريــة وتعــزِّ
ي 

كــة أو الرابطــة. تكمــن قيمتهــا �ز لضمــان مصداقيــة مدونــة قواعــد الممارســات وتســهيل اإلدارة المرموقــة لل�ش
ام تجــاه العمــالء والعمــوم عــىل نطــاق واســع.  ز طبيعتهــا المعنويــة: مدونــة قواعــد الممارســات وعــد والــ�ت

للممارســات  يتــم االمتثــال  ز  أكــ�ث فعاليــة حــ�ي يكــون  الســلوك  أّن تطويــر مدّونــات  الســابقة  التجــارب  أظهــرت 
التاليــة: 

كــة أو لرابطــة خاصــة، إاّل أّنــه . 1 ي المدونــة شــأن داخــىلي لل�ش
صحيــح أّن المعايــ�ي المحــددة الواجــب تضمينهــا �ز

؛ ي
ال بــد مــن مناقشــتها مــع نقابــات العمــال والحكومــة ومنظمــات المجتمــع المــد�ز

ي حال عدم االمتثال؛. 2
يجب اعتماد آليات رقابة مستقلة تلحظ معاي�ي وعقوبات واضحة �ز

يجب إطالع الجمهور عىل المدونة؛. 3

ا، يجــب فصــل المدونــة عــن النظــام التأســيسي الخــاص باالتحــاد أو برابطــة أعمــال تجاريــة خاصــة . 4 ً وأخــ�ي
ز هذيــن المســتندين لزيــادة عتبــة العضويــة.  عــىل الرغــم مــن أّنــه قــد يتــم الجمــع بــ�ي

ي 
ز نّظمتــه منظمــة العمــل الدوليــة توصيــات لتشــجيع التنظيــم الــذا�ت اء دوليــ�ي ي العــام 1997، رفــع اجتمــاع لخــ�ب

�ز
ي رفعــت  الــ�ت التوصيــات  ومــن  الخــارج.  ي 

�ز لالســتخدام  التوظيــف  ي 
�ز الضالعــة  الخاصــة  االســتخدام  لــوكاالت 

ي الخــارج البنــود التاليــة: 
ورة أن تشــمل مدونــات قواعــد الممارســات لــوكاالت التوظيــف �ز �ز

ي ذلك المواصفات 	 
ي عىل خدمات وكاالت االستخدام الخاصة، بما �ز المعاي�ي الدنيا إلضفاء الطابع المه�ز

المتعلقة بالمؤهالت الدنيا لموظفيها ومدرائها؛ 

وط األعمال كاملة وبال لبس إل الزبائن؛ 	  اإلفصاح عن الرسوم و�ش

مبدأ استحصال الوكاالت الخاصة من صاحب العمل، وقبل اإلعالن عن الوظائف، عىل المعلومات 	 
ها والمفصلة قدر المستطاع عن العمل )مثل المهام والمسؤوليات المحددة، والرواتب واألجور 

ّ
كل

ها من المنافع، وظروف العمل، وترتيبات السفر والسكن(؛  وغ�ي

ي عىل الوكاالت الخاصة أن توظف، عن سابق علم ومعرفة، عّمااًل من أجل وظائف 	 
مبدأ أّنه ال ينب�ز

ز من أّي نوع؛  ر لها أو قد يتعّرضون فيها لإلساءة أو التمي�ي يواجهون فيها مخاطر أو أخطار ال م�ب

وط وظروف االستخدام؛ 	  مبدأ إبالغ العّمال المهاجرين، بلغتهم األم أو بلغة يألفونها، ب�ش

اإلمتناع عن خفض رواتب العّمال المهاجرين؛ 	 

ز تجري 	  هم الذين تم توظيفهم أو تكليفهم ع�ب الوكاالت إلتاحتها ح�ي
ّ
اإلحتفاظ بسجل عن المهاجرين كل

السلطات المختصة أعمال التفتيش. 
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طــّورت وكاالت اســتخدام خاصــة أو روابطهــا عــدًدا متنامًيــا مــن مدّونــات الســلوك. ولعــل المدونــة األكــ�ث شــيوًعا 
د قواعــد عامــة يجــب عــىل رابطــات  ي تحــدِّ ي وضعهــا اإلتحــاد الــدولي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة والــ�ت هي الــ�ت
ي لــوكاالت االســتخدام الخاصــة 

األعمــال التجاريــة الوطنيــة اعتمادهــا. يدعــم اإلتحــاد الــدولي مبــدأ التنظيــم الــذا�ت
عــ�ب التعــاون مــع المؤسســات ذات الصلــة. 

وباإلضافــة إل مدونــات الســلوك الطوعيــة، آثــر بعــض وكاالت االســتخدام الخاصــة إعتمــاد نظــم أكــ�ث تنافســية 
دة الجنســيات لنظــام العالمــات.  كات متعــدِّ ى الــ�ش ، مثــل التصنيــف أو العالمــات. رّوجــت كــ�ب ي

للتنظيــم الــذا�ت
وكانــت النتيجــة اعتمــاد المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقاييــس عالمــة أيــزو ISO 9000( 9000( إلدارة الجــودة. 
 Kelly ي العام 2002، حصلت

ي عائلة أيزو 9000، يتم التشديد عىل إرضاء الزبائن. فعىل سبيل المثال، �ز
و�ز

Services عــىل شــهادة معايــ�ي الجــودة ISO 9002، وشــأنها شــأن عــدة وكاالت اســتخدام خاصــة، تضــم اآلن 
ي حمالتهــا الدعائيــة والتســويقية كضمانــة للممارســة العادلــة. 

عالمــات ISO 9000 �ز
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ف وكاالت  اكات ب�ي  الموضوع 5: تعزيز ال�ش
االستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة

ف العام 	.  ف القطاع�ي اكات ب�ي ي وراء السش
 األساس المنط�ت

ي االستخدام
والخاص �ف

ووكاالت  العامــة  التوظيــف  إدارات  ز  بــ�ي التعــاون  الخاصــة  االســتخدام  وكاالت  اتفاقيــة  مــن   13 المــادة  ز  تعــزِّ
ي لبلــورة 

االســتخدام الخاصــة لضمــان كفــاءة ســوق العمــل، مــع احتفــاظ الســلطات الوطنيــة باإلختصــاص النهــا�ئ
  : سياســات ســوق العمــل. تنــص عــىل مــا يــىلي

ز والممارســات الوطنيــة، وبعــد استشــارة أكــ�ث المنظمــات تمثيــاًل  »تقــوم كل دولــة عضــو، وفًقــا للقوانــ�ي
العامــة  التوظيــف  إدارات  ز  بــ�ي التعــاون  تعزيــز  وط  �ش ووضــع  بصياغــة  وللعّمــال،  العمــل  ألصحــاب 

ــا.« ووكاالت االســتخدام الخاصــة وتعيــد النظــر فيهــا دوريًّ

ي مــا يتعلــق 
« �ز ي

يجــب أن يســتند مثــل هــذا التعــاون إل مبــدأ »إحتفــاظ« الســلطات العامــة »باإلختصــاص النهــا�ئ
بوضع سياســة ســوق العمل واســتخدام أو مراقبة اســتخدام األموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياســة. 

ي تمتــع إدارات التوظيــف العامــة بعلــة وجــود معنويــة وتاريخيــة. فــ�ي وكالــة حكوميــة عــادة مــا يتــم 
ال شــك �ز

ز التوظيــف، وضمــان شــفافية عمليــة التكليــف  ، وُتســأل عــن تحســ�ي ز كاء االجتماعيــ�ي إنشــاؤها بدعــم مــن الــ�ش
هــم إل خدمــات ســوق العمــل مجاًنــا. لقــد ذاع صيــت إدارات 

ّ
ز عــن العمــل كل برمتهــا، وتســهيل وصــول الباحثــ�ي

ي عــدة دول. ومــن أصولهــا بنيتهــا التحتيــة اإلقليميــة ومهــارات موّظفيهــا المهنيــة. 
ز زبائنهــا �ز التوظيــف العامــة بــ�ي

ي عدد وكاالت االستخدام الخاصة عدم قدرة إدارات التوظيف 
ا �ز ً ي الوقت عينه، يعكس النمو المسجل أخ�ي

�ز
ايــد عــىل خدمــات  ز البطالــة واإلقبــال الم�ت العمــل برمتــه عــىل نحــو مالئــم. فارتفــاع  العامــة عــىل خدمــة ســوق 
هــا خلقــت 

ّ
ي عــدة دول، كل

توظيــف أكــ�ث تخصًصــا، باإلضافــة إل القيــود المشــددة عــىل موازنــات الحكومــات �ز
ا لخدمــات خاصــة.  

ً
ســوق

العامــة تســتطيع أن تســتهدف فئــات  ووكاالت االســتخدام الخاصــة المعفيــة مــن موجــب تعزيــز السياســات 
ي مجــاالت 

ع �ز ز عــن العمــل والعّمــال ذوي مهــارات مرتفعــة. وعــىل وجــه التحديــد، قــد تــ�ب محــددة مــن الباحثــ�ي
ســوق العمــل، مثــل العمــل المؤقــت. ومــن مواطــن قــوة وكاالت االســتخدام الخاصــة أّنهــا قــادرة عــىل التدخــل 
ــر بطريقــة أكــ�ث مرونــة خدمــات نوعيــة مصممــة 

ِّ
ي ســوق العمــل، فتوف

ي قطــاع محــدد �ز
�يًعــا وبصــورة فّعالــة �ز

حســب الطلــب. 

ي المقابــل، ُيعهــد إل إدارات التوظيــف العامــة، ضمــن الواليــة المنوطــة بهــا، توفــ�ي خدمــات شــاملة، بــداًل مــن 
�ز

ز عــىل إدارة التوظيــف العامــة أن تعــزز الشــمول االجتمــاىعي  يحــة واحــدة مــن الســوق. كذلــك، يتعــ�يّ محابــاة �ش
باإلضافــة إل أهــداف كفــاءة ســوق العمــل )التكليــف الفّعــال بالوظائــف(. 

زهــا عــىل التعــاون.  ك تحفِّ ز إدارات التوظيــف العامــة ووكاالت االســتخدام الخاصــة نقــاط اهتمــام مشــ�ت تجمــع بــ�ي
وع وناجــح لخدمــات ســوق العمــل.  د مــ�ش إقــراًرا بدورهــا كمــزوِّ الــوكاالت الخاصــة  التعــاون بالنســبة إل  ي  يعــ�ز
هــا مــن البيانــات المتاحــة  ــن نفاذهــا إل معلومــات ســوق العمــل وغ�ي وتعاونهــا مــع إدارات التوظيــف العامــة يحسِّ
إدارات  إل  بالنســبة  أمــا  واألربــاح.  لإليــرادات  محتمــاًل  إضافًيــا  مصــدًرا  إل كونــه  العامــة،  التوظيــف  إلدارات 
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ز  ي تأمــ�ي
ي التعــاون تعظيــم اســتعمال األمــوال العامــة عــ�ب توفــ�ي الكلفــة وتعزيــز الكفــاءة �ز التوظيــف العامــة فيعــ�ز

ي فهًمــا أوســع لتطــورات ســوق العمــل.  خدمــات ســوق العمــل. كمــا يعــ�ز

ي توف�ي الخدمات 	. 
ف العام والخاص �ف ف القطاع�ي اكات ب�ي 	نواع السش

م توصيــة وكاالت  ز وكاالت االســتخدام الخاصــة وإدارات التوظيــف العامــة. تقــدِّ تتعــّدد إحتمــاالت التفاعــل بــ�ي
لــة التفاقيــة وكاالت  والمكمِّ الدوليــة  العمــل  عــن منظمــة  الصــادرة   )1997(  188 رقــم  الخاصــة،  االســتخدام 
االســتخدام الخاصــة رقــم 181 )1997( الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، توجيًهــا عاًمــا حــول كيفيــة تنفيــذ 

ز إدارات التوظيــف العامــة ووكاالت االســتخدام الخاصــة. تنــص الفقــرة 17 منهــا:  التعــاون بــ�ي

ز إدارات التوظيــف العامــة ووكاالت االســتخدام الخاصــة أن  يمكــن للتدابــ�ي الراميــة إل تعزيــز التعــاون بــ�ي
تشمل: 

ز شفافية س�ي سوق العمل؛أ.  كة من أجل تحس�ي تجميع المعلومات واستخدام مصطلحات مش�ت

 تبادل المعلومات عن الوظائف الشاغرة؛ ب. 

ي مجال التدريب مثاًل؛ج. 
كة �ز إستهالل مشاريــــع مش�ت

ز إدارات التوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة تتعلق بتنفيذ بعض األنشطة د.  عقد اتفاقات ب�ي
ة طويلة؛ ز عن العمل منذ ف�ت من قبيل مشاريــــع إعادة إدماج العاطل�ي

ز الممارسات المهنية. ه.  التشاور عىل نحو منتظم بغية تحس�ي

ي الحالــة 
ز العالقــات غــ�ي التجاريــة والتجاريــة. فــ�ز ز بــ�ي ز هــذه األنشــطة المحتملــة، ال بــد مــن التميــ�ي ومــن بــ�ي

األول، تتعاون وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة بطرق ال تنطوي عل� إنفاق المال لقاء 
الخدمــات المقدمــة. تنطــوي الحالــة الثانيــة عــىل قــرار بتخصيــص المــوارد العامــة إل الــوكاالت الربحيــة أو غــ�ي 
اكات البديلــة، يبــدو التبــادل غــ�ي التجــاري للمعلومــات بشــأن  ز الــ�ش الربحيــة لتوفــ�ي خدمــات التوظيــف. ومــن بــ�ي

الوظائــف الشــاغرة األكــ�ث شــيوًعا. 

ز إدارات التوظيــف العامــة ووكاالت االســتخدام  حــّددت المفوضيــة األوروبيــة ثــالث فئــات مــن العالقــات بــ�ي
ي مجــال المعلومــات وخدمــات المطابقــة األساســية والســم�ة والتكييــف الناشــطة؛ 

الخاصــة. أواًل، التعــاون �ز
ي توف�ي الخدمات. 

ي سوق العمل؛ وثالًثا، المنافسة �ز
ي توف�ي الخدمات إل مجموعات محددة �ز

ثانًيا، التكامل �ز
اكات أدنــاه.   يناقــش كّل شــكل مــن هــذه الــ�ش

ي توف�ي الخدمات 
ف وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف التعاون ب�ي

ي تبــادل المعلومــات لتســهيل خدمــات الســم�ة أو أنشــطة 
اكــة هــو التعــاون �ز الشــكل األول مــن أشــكال ال�ش

ــا حــول أوضــاع ســوق العمــل العامــة. يبــدو أّن 
ً
تبــادل العمــل. كمــا قــد ينطــوي عــىل تبــادل معلومــات أوســع نطاق

اكــة هــو األكــ�ث اســتقطاًبا لــوكاالت االســتخدام التجاريــة والربحيــة الّنــه أكــ�ث مــا يدعــم أهدافهــا  هــذا النــوع مــن ال�ش
، إاّل أّنــه يعــود بالفائــدة عــىل  . وعــىل الرغــم مــن أّن هــذا التعــاون غــ�ي مــالي إل حــد كبــ�ي التجاريــة عــىل نحــو مبــا�ش
: تعــزز الــوكاالت الخاصــة إيراداتهــا لغــرض التكليــف الخــاص، بينمــا تدعــم النتيجــة أهــداف التوظيــف  ز يكــ�ي ال�ش

ي القطــاع العــام اإلجماليــة بــأد�ز كلفــة عامــة ممكنــة. 
�ز



26

مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

ز عــن العمــل والوظائــف  ــع بفعاليــة مجموعــة الباحثــ�ي وري لعــدة أســباب. فهــو، أواًل، يوسِّ تبــادل المعلومــات �ز
الجيــدة  المطابقــة  عــدد حــاالت  ي 

الزيــادة �ز تعــود  مــن احتمــاالت تحقيــق مطابقــة جيــدة.  يزيــد  مــا  الشــاغرة، 
بالمنفعــة عــىل أصحــاب العمــل والعّمــال عــ�ب تقصــ�ي مــدة البحــث، وخفــض التكاليــف ذات الصلــة، وزيــادة 
يفيــد  مــا  اإلنتاجيــة،  تــزداد  المهــارات،  تحّســنت مطابقــة  وإذا  الــرصف.  أو  ك  الــ�ت أوضــاع  مــن  والحــد   ، الــر�ز

برّمتــه.  كات والعّمــال واالقتصــاد  الــ�ش

ي ســوق العمــل. 
ــب توفــ�ي خدمــات تكليــف فّعالــة شــبكة واســعة مــن االتصــاالت ألي قطــاع فــرىعي �ز

ّ
ثانًيــا، يتطل

. يمكــن  ي
مــن المكلــف إرســاء شــبكة مــن هــذا النــوع والحفــاظ عليهــا، والســيما مــع اتســاع نطــاق التغطيــة الجغــرا�ز

لشــبكات الــوكاالت المحليــة أن تســد فجــوات المعلومــات لــدى إدارات التوظيــف العامــة. لكــن، بحكــم نطــاق 
تغطيتهــا األوســع، تملــك إدارات التوظيــف العامــة صــورة عامــة أفضــل عــن اتجاهــات االســتخدام، األمــر الــذي 
ز  ي ســوق العمــل عــىل المديــ�ي

قــد يســاعد وكاالت االســتخدام الخاصــة عــىل دوزنــة خدماتهــا واإلســتعداد للتغيــ�ي �ز
المتوســط والطويــل. 

ز عــن العمــل مصــدًرا مفيــًدا، وإن غــ�ي كاٍف، لمعلومــات ســوق  ا، يعتــ�ب تســجيل الوظائــف الشــاغرة والباحثــ�ي ً أخــ�ي
ي إدارات التوظيف العامة قد يؤدي إل نظرة مشوهة إل سوق العمل. 

العمل. لكّن اإلعتماد عىل التسجيل �ز
ي  لذلــك، قــد تعتــ�ب معلومــات التكليــف المســتقاة مــن وكاالت االســتخدام الخاصــة مكمــاًل هاًمــا للبيانــات الــ�ت

رهــا إدارات التوظيــف العامــة. 
ِّ
توف

ي توف�ي الخدمات
ف إدارات التوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة �ف التكامل ب�ي

اكــة والقائــم عــىل التكامــل عــىل التعاقــد مــن الباطــن أو إســناد خدمــات التوظيــف  ي مــن ال�ش
يقــوم الشــكل الثــا�ز

ي أغلــب األحيــان أنشــطة برامــج ســوق العمــل، إل متعاقديــن مــن القطــاع الخــاص – لــوكاالت 
الحكوميــة، و�ز

ــص أمــوال القطــاع العــام لبلــوغ أهــداف السياســة العامــة. لكــّن الوكالــة المعنيــة بتوفــ�ي  ربحيــة وغــ�ي ربحيــة. تخصَّ
اكات، تحتفــظ وزارة العمــل أو إدارة التوظيــف  ي هــذا الشــكل مــن الــ�ش

الخدمــات تكــون خــارج القطــاع العــام. �ز
امــج. كمــا يســتند اختيــار الخدمــات  ي كالجهــة المعنيــة بالتخطيــط واإلدارة اإلجماليــة لل�ب

العامــة بالــدور الطــاىعز
ي  ، مــع الخدمــات الــ�ت الواجــب التعاقــد مــن الباطــن عليهــا إل الحاجــة ألن تكّمــل، ال أن تتنافــس عــىل نحــو مبــا�ش
ي توفــ�ي الخدمــات لــدى إدارات 

ة. تقــر مثــل هــذه المقاربــة بوجــود بعــض الثغــرات �ز مهــا القطــاع العــام مبــا�ش يقدِّ
ي القطــاع الخــاص وال 

التوظيــف العامــة. فعــىل ســبيل المثــال، قــد يطالــب الزبائــن بخدمــات موجــودة أصــاًل �ز
ة تفاضليــة. لذلــك، ســيكون مــن المجــدي إدارًيــا التعاقــد مــن الباطــن  ز تتمتــع فيهــا إدارات التوظيــف العامــة بمــ�ي

ة.  مــع وكاالت اســتخدام خاصــة، بــداًل مــن توفــ�ي الخدمــة بصــورة مبــا�ش

ي توف�ي الخدمات 
ف إدارات التوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة �ف المنافسة ب�ي

اكــة، يتــم تعهيــد خدمــات التوظيــف الحكوميــة عــ�ب عمليــة مناقصــة مفتوحــة أمــام  ي الشــكل التنافــسي مــن ال�ش
�ز

وكاالت االســتخدام التجاريــة، والــوكاالت الخاصــة غــ�ي الربحيــة، وإدارات التوظيــف العامــة، وربمــا المؤسســات 
ي تكافؤ المنافســة، من دون تخصيص إدارة 

العامة األخرى )من أجل برامج التدريب مثاًل(. يكمن الفارق هنا �ز
ي توفــ�ي الخدمــات. بــل عليهــا أن تتنافــس مــع الجهــات األخــرى 

ض �ز التوظيــف العامــة بــأّي دور خــاص أو مفــ�ت
ز إدارات التوظيــف  ي ُتعــرف بالتنازعيــة إل تحفــ�ي ز الخدمــات. تهــدف مقاربــة اإلدارة هــذه الــ�ت للفــوز بواليــة تأمــ�ي
ز مواردهــا المحــدودة عــىل مــا تجيــده أو مــا يمكــن لــإلدارة العامــة وحدهــا فعلــه، مــع تــرك األمــر  العامــة عــىل تركــ�ي

ي تقديمهــا.
ي هي األكــ�ث فعاليــة �ز هــا مــن الــوكاالت لتوفــ�ي الخدمــات الــ�ت إل وكاالت االســتخدام الخاصــة وغ�ي
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الوحدة 3 ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
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ء  ي
ة لهــذه المقاربــة أّنهــا تســند اإلدارة اإلجماليــة إل مؤسســة عامــة مســتقلة بعــض الــسش ز ِّ ومــن الســمات الممــ�ي

وري لضمــان تحليــل حيــادي وموضــوىعي للعــروض  ي تتنافــس عــىل الخدمــات. هــذا �ز عــن الهيئــات العامــة الــ�ت
المتنافســة عــىل عقــود الخدمــات مــن اإلدارة العامــة ومــن جهــات غــ�ي حكوميــة. يمكــن أن يتحقــق هــذا الحيــاد 

ي تمثــل مصالــح أصحــاب المصلحــة المتعدديــن.  عــ�ب اإلســتعانة بالهيئــات االستشــارية الحكوميــة الــ�ت

ف العام والخاص	.  ف القطاع�ي اكات ب�ي ي السش
اإلتجاهات �ف

ز العام والخاص تحصل بشــكل  ز القطاع�ي اكات ب�ي تجدر اإلشــارة إل أّن األشــكال التكميلية والتنافســية من ال�ش
: 1( تنفق حكومات الدول  مة. وهذا مرده إل ثالثة أســباب هي ي الدول المتقدِّ

، ولكن ليس بالكامل، �ز أســاسي
ي غالًبــا مــا تشــملها عقــود التعاقــد  مــة أكــ�ث عــىل خدمــات االســتخدام، والســيما برامــج ســوق العمــل الــ�ت المتقدِّ
ي عــدد مــن الــدول الناميــة؛ 3( 

مــن الباطــن؛ 2( قليلــة هي الــوكاالت الخاصــة المخولــة توفــ�ي هــذه الخدمــات �ز
اكات، قــدرات  وريــة لدعــم هــذه الــ�ش تفــوق بنيــة التخطيــط العــام واإلدارة التحتيــة األكــ�ث تعقيــًدا وشــفافية والرصز

ي عــدة دول ناميــة. 
الحكومــات �ز

ي الــدول الناميــة، تســد وكاالت االســتخدام الخاصــة فراًغــا ناشــًئا عــن نــدرة المــوارد العامــة المخصصــة إلدارات 
�ز

نــت،  اإلن�ت عــ�ب  الوظائــف  بنــوك  ذلــك  ي 
بمــا �ز العمــل،  نشــوء خدمــات ســوق  ي 

االســتثناء �ز يتمثــل  التوظيــف. 
ي بلــدان تكــون فيهــا إدارة التوظيــف العامــة غــ�ي متطــورة وتتشــتت فيهــا وكاالت 

لهــا مصــادر خاصــة �ز ي تموِّ الــ�ت
الخاصــة.  االســتخدام 

ي بعــض الــدول، تنســحب مــن دورهــا كالجهــة الوحيــدة 
: فــ�ز ز ي اتجاهــ�ي

غالًبــا مــا يتــم شــد إدارة التوظيــف العامــة �ز
ي لعمــل إدارات 

ــع دورهــا التنســي�ت ة المعنيــة بتوفــ�ي خدمــات التوظيــف العامــة، لكّنهــا تحتفــظ أو توسِّ المبــا�ش
ي دول أخرى، خ�ت إدارة التوظيف العامة دورها التوجي�ي 

ي البلد. و�ز
التوظيف الممولة من القطاع العام �ز

ي التقــدم بعطــاء لتوفــ�ي 
دة للخدمــات تعتمــد عــىل نجاحهــا �ز ، بحيــث باتــت مجــرد جهــة أخــرى مــزوِّ اإلجمــالي

لهــا وتديرهــا هيئــات عامــة أخــرى. وبغــض النظــر عــن اإلتجــاه الــذي تســلكه إدارة التوظيــف العامــة،  خدمــات تموِّ
ز خيــارات جديــدة لعالقــات مــع وكاالت االســتخدام الخاصــة.  تــ�ب
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مجموعة أدوات التدريب بشأن إنشاء عمليات التوظيف العادل

م الرئيسية
ّ
نقاط التعل

ي خدمات 	 
إدارات التوظيف العامة ووكاالت االستخدام الخاصة هي الجهات الرئيسة الضالعة �ز

ط إدارات التوظيف العامة لسياسات سوق العمل وتعمل عىل تنفيذها.  االستخدام والتوظيف. تخطِّ
ي  ن وكاالت االستخدام الخاصة وسيلة بديلة لمطابقة الوظائف كواحدة من الخدمات األساسية ال�ت تؤمِّ

مها. تقدِّ

م لها 	  كة مستخدمة يقدِّ ف العامل ثم تجعله رهن إشارة �ش ي توظِّ وكالة االستخدام المؤقت هي ال�ت
خدماته.

ي مشهد التوظيف. يتمّثل دور 	 
ة �ز ي العقود األخ�ي

شهدت وكاالت االستخدام الخاصة نمًوا متسارًعا �ز
كات أعمال  ي تحديد ما إذا كان ُيسمح لوكاالت االستخدام الخاصة بالعمل، من عدمه، ك�ش

الحكومات �ز
وط. تجارية وتحت أّي �ش

ي العام 1997 بدور وكاالت 	 
ي منظمة العمل الدولية التفاقية وكاالت االستخدام الخاصة �ز يقر تب�ز

ز إدارات التوظيف العامة. اكة بينها وب�ي ز ال�ش االستخدام الخاصة ويعزِّ

تعمل هيئات توظيف اليد العاملة الخاصة ووكاالت االستخدام الخاصة تماشًيا مع معاي�ي العمل الدولية 	 
ي المقابل عن ممارسات تعسفية واحتيالية.

م بالعمل الالئق والتوظيف العادل لكّنها قد ُتسأل �ز ز وتل�ت

ز والقرارات 	  قد يتخذ تنظيم وكاالت االستخدام الخاصة أشكااًل متعددة. قد يكون قانونًيا ع�ب القوان�ي
يعية أو سلطة حكومية. كما قد يكون طوعًيا ع�ب تداب�ي يتبناها قطاع أو  ي تقّرها هيئة ت�ش اإلدارية ال�ت

ك جهات فاعلة متعددة. كما قد  كة فردية أو مبادرة متعددة أصحاب المصلحة ت�ش رابطة أعمال أو �ش
ا. 

ً
يكون ثمرة عملية مفاوضة جماعية أو عمليات تفاوض أخرى غ�ي مكّرسة قانون

 	 : ي ثالثة نماذج أساسية هي
للتنظيم القانو�ز

ز ُتمنع وكاالت االستخدام الخاصة من دخول سوق العمل. 	  الحظر، ح�ي

ي 	 
ز تستو�ز ز يجب عىل وكاالت االستخدام أن تستحصل عىل ترخيص ُيمنح لها ح�ي خيص، ح�ي ال�ت

وط.  بعض ال�ش

ل وكاالت االستخدام الخاصة بالطريقة نفسها كأي أعمال تجارية أخرى 	  ز ُتسجَّ التسجيل، ح�ي
وتخضع للضوابط. 

يستدىعي تنظيم أنشطة وكاالت االستخدام الخاصة ورصدها سلطة إدارية مسؤولة عن إنفاذ 	 
يعات.  الت�ش

ز ووكاالت 	  ز الوطنّي�ي ع�ي ِّ ي لوكاالت االستخدام الخاصة أن تحّل محّل الم�ش
ال يمكن آلليات التنظيم الذا�ت

إنفاذ القانون.

عادة ما تفرض الحكومات سلسلة متطلبات إلصدار ترخيص لتشغيل وكالة استخدام خاصة: إستيفاء 	 
رسم تسجيل، وإثبات بالقدرات المالية والكفاءة المهنية والقدرات اإلدارية والتسويقية. 

ز إدارات التوظيف العامة ووكاالت االستخدام 	  حّددت المفوضية األوروبية ثالث فئات من العالقات ب�ي
الخاصة:  

ي مجال المعلومات وخدمات المطابقة األساسية والسم�ة والتكييف الناشطة؛ 	 
التعاون �ز

ي سوق العمل؛ 	 
ي توف�ي الخدمات إل مجموعات محددة �ز

التكامل �ز

ي توف�ي الخدمات.	 
المنافسة �ز
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ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

إخت�ب معارفك

1 ) : المسؤوليات األساسية إلدارات التوظيف العامة هي

ي القطاع العام وحده. )أ( 
تعزيز فرص االستخدام �ز

توف�ي معلومات دقيقة حول سوق العمل.)ب( 

رصد أنشطة وكاالت االستخدام الخاصة وإنفاذ اللوائح. )ج( 

ي البحث عن الوظائف وتوف�ي خدمات التكليف. )د( 
المساعدة �ز

ن وسيلة ____________( 2 ي سوق العمل. فهي تؤمِّ
تضطلع وكاالت االستخدام الخاصة بدور هام �ز

مها. ي تقدِّ لمطابقة الوظائف كواحدة من الخدمات األساسية ال�ت

بديلة)أ( 

قانونية)ب( 

فعالة)ج( 

كــة المســتخدمة ( 3 ز العامــل الــذي وّظفتــه وكالــة اســتخدام مؤقــت وال�ش ال تقــوم أّي عالقــة اســتخدام بــ�ي
كــة المســتخدمة قــد تتحّمــل موجبــات قانونيــة تجــاه العامــل المؤقــت.  عــىل الرغــم مــن أّن ال�ش

صح)أ( 

خطأ )ب( 

أعــداد ( 4 تنــامي  مــع  األوروبيــة،  العمــل  أســواق  اســتخدام وســيطة  وكالــة  لحســاب  المرحــىلي  العمــل  ز  ِّ يمــ�ي
ي 

�ز األعضــاء  الــدول  معظــم  ي 
�ز مؤقــت  اســتخدام  وكاالت  فهــم  توظِّ الذيــن  والعّمــال  ز  المؤقتــ�ي العّمــال 

. ي األورو�ب اإلتحــاد 

صح)أ( 

خطأ)ب( 

يعود النمو المتسارع الذي شهدته وكاالت االستخدام الخاصة إل مجموعة عوامل: ( 5

ه ب�عة )أ(  مرونة سوق العمل وتغ�يّ

 فرض قيود عىل عمل إدارات التوظيف العامة )ب( 

اإلستعانة بشبكات أخرى للتكليف )ج( 

كّل ما سبق)د( 

؟( 6 أّي من الجمل التالية خاطئ

ووكاالت )أ(  الخاصــة  العاملــة  اليــد  توظيــف  هيئــات  تعمــل  أخــرى،  تجاريــة  أعمــال  غــرار  عــىل 
ز الســمة المنظمــة وغــ�ي المنظمــة، كمــا االمتثــال وعــدم  ي سلســلة تجمــع بــ�ي

االســتخدام الخاصــة �ز
الدوليــة. العمــل  لمعايــ�ي  االمتثــال 

اًمــا بالعمــل )ب(  ز قــد تعمــل وكاالت االســتخدام الخاصــة تماشــًيا مــع معايــ�ي العمــل الدوليــة، مظهــرة إل�ت
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 . ي
الالئــق والتوظيــف األخــال�ت

قــد تســأل وكاالت االســتخدام الخاصــة عــن أكــ�ث االنتهــاكات خطــورة لحقــوق العّمــال األساســية، )ج( 
ي.  بمــا فيهــا االتجــار بالبــ�ش والعمــل الجــ�ب

تســأل وكاالت االســتخدام الخاصة دوًما عن أك�ث االنتهاكات خطورة لحقوق العّمال األساســية، )د( 
ي.  بمــا فيهــا     االتجــار بالبــ�ش والعمــل الجــ�ب

ز ووكاالت ( 7 ز الوطنّي�ي ع�ي ِّ ي لوكاالت االستخدام الخاصة أن تحّل محّل الم�ش
يمكن آلليات التنظيم الذا�ت

إنفــاذ القانون.

صح)أ( 

خطأ)ب( 

؟ ( 8 أي من الجمل التالية خاطئ

العّمــال )أ(  لحمايــة  ورًيــا  �ز أمــًرا  التوظيــف  وعمليــة  الخاصــة  االســتخدام  وكاالت  تنظيــم  يعتــ�ب 
المهاجريــن.

عرضــة )ب(  أقــل  يكونــون  النظاميــة،  غــ�ي  التوظيــف  قنــوات  إل  المهاجــرون  العّمــال  يلجــأ  ز  حــ�ي
المعاملــة. وســوء  لالســتغالل 

العّمــال )ج(  يصبــح  النظاميــة،  غــ�ي  التوظيــف  قنــوات  ي 
�ز بــون  والمهرِّ بالبــ�ش  المتجــرون  تــوّرط  إذا 

وهشاشــة.  ضعًفــا  أقــل  المهاجــرون 

أي أشكال يتخذها تنظيم وكاالت االستخدام الخاصة؟  ( 9

ي)أ( 
قانو�ز

طوىعي)ب( 

ثمرة عملية مفاوضة جماعية أو عمليات تفاوض أخرى غ�ي مكّرسة قانوًنا)ج( 

أ( و ب( )د( 

أ( وب( وج()ه( 

ووكاالت ( 10 العامــة  التوظيــف  إدارات  ز  بــ�ي العالقــات  مــن  فئــات  ثــالث  األوروبيــة  المفوضيــة  حــّددت 
الخاصــة:  االســتخدام 

التعاون )أ( 

التجارية )ب( 

التكامل )ج( 

المنافسة)د( 

غ�ي التجارية)ه( 

اإلجابات الصحيحة

1( ب، ج، د؛ 2( أ؛ 3( أ؛ 4( أ؛ 5( د؛ 6( د؛ 7( ب؛ 8( ب، ج؛ 9 ه؛ 10( أ، ج، د.  
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ِّ ي مشهد توظيف متغ�ي
وكاالت اإلستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة �ف

األنشطة التدريبية

ي 1 النشاط التدري�ب

األهداف:  مقىه العالم
اإلطالع عىل أنواع وكاالت االستخدام المختلفة )عامة، خاصة،  �

مؤقتة(؛ 
فهم أدوار وكاالت االستخدام الخاصة ووكاالت التوظيف العامة  �

ومسؤولياتها؛
ز  � ز العام والخاص وتثم�ي ز القطاع�ي اكات ب�ي تحديد مزايا تعزيز ال�ش

ي ما بينها؛
أنواع التعاون والتكامل والمنافسة المختلفة �ز

اتيجيات التوظيف  � ي ومناقشة أساليب واس�ت إجراء عصف ذه�ز
المبتكرة وفهم أهمية معاي�ي العمل الدولية.

تنــوع تعليمات للمدرب ضمــان  مــع  أشــخاص،  خمســة  أو  أربعــة  مــن  مجموعــات  إل  ز  المشــارك�ي ــم  قسِّ
بلــد المنشــأ(.  ة / الخلفيــة المؤسســية و  المجموعــات قــدر المســتطاع )مــن حيــث الخــ�ب

ي 
ــب الغرفــة لخلــق ســيناريو شــبيه بالمقــه، مــع تــوّزع الطــاوالت )ثالثــة أو أربعــة(، كمــا �ز رتِّ

المقهــى، تجــرى عليهــا النقاشــات. ضــع عــىل كّل طاولــة مــواد للكتابــة والرســم و/أو ربــط 
بنشــاط  والتعريــف  بالمجموعــة  حيــب  وال�ت النقــاش  تيســ�ي  »مضيــف«  ســيتول  األفــكار. 
ســم المضيــف بطاقــة ســؤال واحــدة  ه التفاعــالت عــىل الطاولــة. س�ي المحادثــة. كمــا ســيوجِّ

ز النقاشــات عــىل الطاولــة.  ي الملحــق 1( ســتحفِّ
)كمــا �ز

عــىل  وتشــاركها.  األفــكار  لمناقشــة  دقيقــة   15 إل   10 ز  بــ�ي مــا  ز  المشــارك�ي أمــام  ســيكون 
المشــاركة.  عــىل  شــخص  ع كّل  يشــجِّ أن  المضيــف 

ي المجموعــة إل طاولــة مختلفــة، بينمــا ســيب�ت 
عنــد انتهــاء النقــاش، ســينتقل كّل عضــو �ز

ب بالمجموعة الجديدة من األشــخاص ويطلعهم عىل  حِّ المضيف عىل الطاولة نفســها ل�ي
ي تمــت مناقشــتها ســابًقا. المضيــف مدعــو إل أن يتابــع عــن كثــب  األفــكار والمواضيــع الــ�ت

ي بلورتهــا مجموعــات مختلفــة مــن األشــخاص.  النقاشــات لربــط األفــكار الــ�ت

ي  ة، سيتشــارك المضيفــون عــىل الطــاوالت األفــكار الــ�ت عندمــا تنتــهي حلقــة النقــاش األخــ�ي
ز اآلخريــن.  تمــت مناقشــتها مــع المشــارك�ي

د من أن تتألف كّل مجموعة من أربعة أو خمسة أعضاء.  �النصائح
ّ
تأك
عوا المساهمات  � بوا بأفكار كّل مشارك، ويشجِّ ين أن يخلقوا جًوا ودًيا، ويرحِّ عىل المي�ِّ

الفردية.
ز األسئلة المفتوحة النقاشات المثمرة.  � تعزِّ
من  � الجديدة  المجموعة  تعريف  مع  والتوجيه،  التيس�ي  دور  المضيفون  يتول 

محتوى  من  مسافة  عىل  يقفوا  أن  يستحسن  لكن  السابقة  بالمواضيع  األشخاص 
النقاش.

المجموعات  � من  والخالصات  األفكار  ربط  الطاوالت عىل  المضيفون عىل  يشّجع 
المختلفة.
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أوراق �المواد 
مواد كتابة �
بطاقات الصقة �
بطاقات أسئلة �

10-15 دقيقة لكّل محادثة عىل الطاوالت )بحسب عدد الطاوالت( �الوقت
ي جلسة عامة  �

ز ليعرضوا النتائج �ز 5 دقائق للمضيف�ي
10 دقائق لألسئلة واألجوبة �

الملحق: مقهى العالم - مجموعة 	سئلة
ز وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة؟	  اكات ب�ي ماذا تتوقعون من ال�ش

ز طرق وممارسات التوظيف؟	  ي قد تعملون عىل تعزيزها بغية تحس�ي اتيجيات ال�ت ما هي األدوات واإلس�ت

ز وكاالت االستخدام الخاصة وإدارات التوظيف العامة؟ 	  اكات ب�ي ِلم يتم تعزيز ال�ش

ِلم ُتفرض تنظيمات وقيود عىل وكاالت االستخدام الخاصة؟	 

ي عدد وكاالت االستخدام الخاصة؟	 
 �ز

ً
 �يعا

ً
 تناميا

ً
ِلم نشهد حاليا
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ي 2 النشاط التدري�ب

 تحليل نقاط القوة 
والضعف والفرص 

والتهديدات 
)SWOT(

األهداف: 
أو  � كيانات  من  نوع  كل  وعيوب  ومزايا  خصائص  تحديد 

اتيجيات التوظيف )مثل إدارات التوظيف العامة ، ووكاالت  اس�ت
ز الحكومات(. االستخدام الخاصة ، واالتفاقات ب�ي

لقدرات  � أعمق  فهم  لتقديم  مفيدة  معلومات  مصفوفة  إنشاء 
خدمة التوظيف والتحديات.

تقديم وصف شفاف ألساليب التوظيف، مع إبراز نقاط القوة  �
والضعف والفرص والتهديدات.

مجموعات  � داخل  األفكار  تبادل  وتشجيع  المعلومات  تنظيم 
العمل.

عىل  � والتعرف  األهداف  تحقيق  من  تحد  ي  ال�ت العوائق  تحديد 
اتيجيات التوظيف. ز نماذج واس�ت أوجه التكامل ب�ي

ز إل ثالث مجموعات ، مع التأكد من أن المجموعات غ�ي متجانسة قدر تعليمات للمدرب قّسم المشارك�ي
ة / الخلفية المؤسسية و بلد المنشأ(. اإلمكان )من حيث الخ�ب

ســتعمل كل مجموعة عىل طاولة منفصلة، لمناقشــة نوع مختلف من كيفيات التوظيف. 
ســتقوم المجموعــة 1 بإنشــاء تحليــل SWOT لــوكاالت التوظيــف العامــة ، بينمــا ســتناقش 
ا ، ســتقوم المجموعــة الثالثــة بمناقشــة  ً المجموعــة 2 وكاالت االســتخدام الخاصــة. أخــ�ي

. ز ز الحكومتــ�ي االتفاقــات بــ�ي

الورقــة  لــكل طاولــة. ستشــكل  الكتابــة وبطاقــات الصقــة  قــم بإعــداد ورقــة طويلــة ومــواد 
ي ســيتم تقســيمها إل أربعــة موضوعــات فرعيــة: نقــاط  الطويلــة مصفوفــة SWOT، والــ�ت

والتهديــدات. والفــرص  والضعــف  القــوة 

ز 30 دقيقة لتبادل األفكار مع مجموعة العمل، من أجل استكمال  سيكون لدى المشارك�ي
مصفوفة SWOT باستخدام مواد الكتابة )بطاقة الصقة، عىل سبيل المثال(.

بمجرد اكتمال مصفوفات SWOT الثالثة )بعد 30 دقيقة(، سيقدم المشاركون نتائجهم 
ي الجلسة العامة )15 دقيقة(.

إل مجموعات العمل األخرى �ز

ز المجموعات. �النصائح ز بالتساوي ب�ي تأكد من توزيــــع المشارك�ي
ي داخل مجموعات العمل. � تشجيع العصف الذه�ز
ي تحد من األهداف. � تحديد الحواجز ال�ت
ز نماذج التوظيف. � التعرف عىل أوجه التكامل ب�ي
ز األنواع المختلفة لنماذج التوظيف، وتحديد أوجه التشابه واالختالف بينها. � قارن ب�ي
ي قلب المناقشة. �

قية مناقشة »محورها الناس« ، أي تضع اهتمامات العامل �ز قم ب�ت
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ورقة طويلة �المواد 
مواد الكتابة �
مجموعة من بطاقات الصقة �

30 دقيقة للعمل الجماىعي عىل الطولة �الوقت
ي جلسة عامة  �

15 دقائق لتعريض النتائج �ز
15 دقائق لألسئلة واألجوبة �
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الموارد 

 دليل وكاالت االستخدام الخاصة: األنظمة، الرصد واإلنفاذ
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/

wcms_204006.pdf

Private Employment Agencies, Temporary Agency Work and their Contribution to the Labour Market 
https://www.wecglobal.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Public_Affairs/ILO_C181__WPrEA_2009.pdf

 Regulating Recruitment to Prevent Human Trafficking and Foster Fair Migration: Models, Challenges,
Opportunities 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/
wcms_377813.pdf

Labour Migration from Colombo Process Countries: Good Practices, Challenges and Way Forward

 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/colomboprocessstudy_final.pdf

 Private Employment Agencies, Promotion of Decent Work, and Improving the Functioning of Labour Markets
 in Private Sectors 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@sector/documents/meetingdocument/
wcms_164611.pdf

Handbook on Establishing Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin and Destination 
https://www.osce.org/eea/19242?download=true

Protection of Migrant Workers in the Recruitment and Third Party Process 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/

publication/wcms_448662.pdf

 Migrant Labour Recruitment to Qatar 
http://www.qscience.com/userimages/ContentEditor/1404811243939/Migrant_Labour_Recruitment_

to_Qatar_Web_Final.pdf

ILO Decent Work across Border Migration Notes 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/documents/

publication/wcms_351261.pdf

Regulating Recruitment in the Asia-Middle East Migration Corridor 
https://www.migrationpolicy.org/research/regulating-private-recruitment-asia-middle-east

The Cost: Causes of and Potential Redress for High Recruitment and Migration Costs in Bangladesh

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/
wcms_303633.pdf

 The Public Employment Service in a Changing Labour Market 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2001/101B09_8_engl.pdf

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_204006.pdf
https://www.wecglobal.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Public_Affairs/ILO_C181__WPrEA_2009.pdf 
https://www.wecglobal.org/fileadmin/templates/ciett/docs/Public_Affairs/ILO_C181__WPrEA_2009.pdf 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_377813.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_377813.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_377813.
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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 
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