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 تقديم

 
غـ مف إيالما لممجتمعات العربية منذ سنوات عديدة. وبالرّ  األكثرَ  ظاىرة البطالة الوجعَ  عدّ تُ 

العمؿ العربية أف  منّظمةر قدّ ت الوطنية ي  عدد مف الدوؿ العربية  تُ معّدالتراجع ال
إزداد سوءا ي  الفترة األخيرة تحت مفعوؿ  -المرتفع أصال –العرب  العاـ لمبطالة  معّدؿال
 الوطن  واألجنب  وتراجعُ  اإلستثمار نموّ  طؤُ ة ومنيا تباسباب الموضوعية المستجدّ األ

ت ىذه العوامؿ ة أقطار عربية. وقد أدّ ريية ي  عدّ عوبات الظّ نتيجة الصّ  اإلقتصادي النموّ 
 .2014% ي  17و 16إلى ما بيف إلى ارتفاع البطالة

 

بداية رغـ  -يموغراييةالدّ  دات الييكمية األخرى لمبطالة ومنيا األسبابُ ىذا إلى جانب المحدّ 
بمفردات عدـ كفاية  اإلقتصادّية   واألسبابُ -عربّية ؿدوّ  تيا ي  عّدةمعّدال تراجع

ستجابة ومحدودية اإل  التدريبّيةو  الّتعميمية  واألسباب ّيةالّتشغيممو ومحتوياتو والنّ  اإلستثمار
ذات العالقة  غـ مف مجيودات اإلصالح  واألسبابُ بالرّ  اإلقتصاديإلحتياجات الّطمب 

برامج وآليات صقؿ الميارات  عؼِ وضُ  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةيادة ت الرّ معّدال  بتدنّ 
 باب. يادية لدى الشّ الرّ 
 

عدـ كفاية  خاّصةرة وتنشيط سوؽ العمؿ و و األسباُب المّتصمة بإدااؼ إلى ذلؾ كمّ ضويُ 
 .اإلنتاجإلى الشراكة ي  إدارتو وتنشيطو مع شركاء  يتقارنظاـ المعمومات واإل
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أصدرت منظّمة   وسعيا إلى اإللماـ قدر اإلمكاف بمختمؼ أبعاد البطالة وما يتصؿ بيا
والبطالة  الّتشغيؿكؿ سنتيف حوؿ الدورية سمسمة مف التقارير  2008العمؿ العربّية منذ 

 ي  الدوؿ العربّية. وكانت ىذه التقارير كاآلت  : 
 

 2008 والبطالة: نحو سياسات وآلّيات  الّتشغيؿ: التقرير العرب  األوؿ حوؿ
 ياعمة؛

 2010 و البطالة: قضايا ممّحة؛ الّتشغيؿ: التقرير العرب  الثان  حوؿ 
 2012 و البطالة: انعكاسات االحتجاجات  الّتشغيؿ: التقرير العرب  الثالث حوؿ

 لة ...حاضرا ومستقبال؛والبطا الّتشغيؿالشعبية العربية عمى أوضاع 
 2014 ياؽ جديدة لمتشغيؿ.آو البطالة :  الّتشغيؿ: التقرير العرب  الّرابع حوؿ 

 

وتيدؼ ىذه التقارير المعروضة عمى الحوار الثالث  إل  تمكيف أطراؼ اإلنتاج مف 
براز مختمؼ أبعاد الّتشغيؿالبيانات المجمعة حوؿ  بداء  ىاوالبطالة وتحميميا وا  لمناقشتيا وا 

 ي  يييا واقتراح ماتراه مناسبا ي  شأنيا.أالر 
 

 كما تيدؼ إل  تيسير الحوار الثنائ  و الثالث  عم  المستويات الوطنية. 
 

 .بقدر كاؼ عمى خطورة ظاىرة البطالة ض ءُ يُ  -عمى إيجازه–شخيص السريع إف ىذا التّ 
ي  ضوء المستجدات  خاّصةو -حتى مع نفسو  اإلنساف ومف ىذا المنطمؽ  ال يختمؼُ 

ؿ أعقد صؿ بيما مف عوامؿ تمثّ والبطالة وما يتّ  الّتشغيؿقضايا  عمى أفّ  -األخيرة
ت معّدالب وؿ العربية عمى المستوييف الكم  والنوع  مقارنةالمشكالت الت  تواجو الدّ 

 والعالـ. اإلقتصادّيةالبطالة ي  األقاليـ 
 

العمؿ العربية  منّظمةوعمى ىذه الخمفّية تناولُت ي  تقارير المدير العاـ منذ تشريف  بإدارة 
التيا مع مسألت  يفصة ي  تمواضيع أيقية أراىا مف المحّددات الجوىريّ  2008ي  العاـ 
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ماع  ليا شعارات مستنفرة لمذكاء الج والبطالة ي  الوطف العرب  ووضعتُ  الّتشغيؿ
 لمغالبتيما. االجتماع و  اإلقتصادي  والتكامؿ العرب

 

وقد اعتمدُت ي  طرح ىذه المواضيع والرسائؿ عمى أنظار مؤتمر العمؿ العرب  الموّقر 
مف تشخيص دقيؽ لواقع سوؽ العمؿ العربية  ي  دوراتو السابقة منيجية تدرُّجّية  انطالقاً 

ة الّسياسي  وصوال إلى المستجّدات الطارئة واليتي األولى مف زواياه المختمفة ي 
 .واليتي الثانيةي   الّتشغيؿو  التّنميةوانعكاساتيا عمى  اإلقتصادّيةو  ةاالجتماعيو 
 

 ىتماـ ي  ىذه التقارير كالتال :وكانت مراكز اإل
 

 ي والمواجية؛والبطالة ي  البمداف العربية... التحدّ  الّتشغيؿ:  2008 -
 العاممة ... الفرص واآلماؿ؛ؿ األيدي :   تنقّ  2009 -
 ( ... نحو عقد عرب  لمتشغيؿ؛2020-2010: العقد العرب  لمتشغيؿ ) 2010 -
: المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ... قاطرة النمو الدايعة  2011 -

 لمتشغيؿ؛
وضمانا لجيؿ  ةاالجتماعيسبيال لمعدالة  ... ةاالجتماعي: الحماية  2012 -

 المستقبؿ؛
 المتوازنة وتطمعات الشباب لتأميف يرص العمؿ الالئؽ؛ ميةالتّن:  2013 -
 .الّتشغيؿو لدعـ العرب  وآياقُ  : التعاوفُ  2014 -
أتولى ي  آخر مؤتمر عمؿ عرب   –ي  ىذا السياؽ التصاعدي  أردُت : 2015 -

قارير قبؿ تسميمكـ األمانة بموضوع : مسمة مف التّ أف أختـ ىذه السّ  التحضير لو
 . متحالؼ مف أجؿ التنمية والتشغيؿل تجسيدُ :  االجتماع الحوار 
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ن  أدرؾ تماـ  وال أخفيكـ سّرا أّن  ترّددُت كثيرا  يتو.ىذا الموضوع وحساس   ةَ دقّ  اإلدراؾوا 
ي  إقتحامو ألّنو بدا ل  وكأّنو مجازيٌة. ولكف انتيى بَ  األمر ي  الّنياية إلى طرح ىذه 

 :المسألة عمى الّنقاش العاـ انطالقا
 

الذي  االجتماع ة الُقصوى لمحوار خصية باألىميّ   مف حسف الطوّية ومف قناعت  الشّ أّوال
 الّرشيدة.  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةقاس بو الحوكمة أصبحت تُ 

 

ليس لدييا أّي ممنوعات ي  بسط اإلشكاليات ذات العالقة  منّظمةمف أّف ال انطالقا، ثانيا
ادئا. كيؼ   ىمتوازنا  والبطالة وطرحيا بكّؿ حرص وتجّرد طرحا ُمّتزنا الّتشغيؿو  التّنميةب

 الث  بمقتضى دستورىا.الثّ  االجتماع ى  بيُت الحوار  منّظمةال؟ وال
 

 أطراؼُ  -وىو األىـ–وليو مف قناعت  الّراسخة وثقت  الكػػػػاممة بما تُ  ثـــــالثا،وانطالقا 
مف أىمية لمحوار  -بيع وىو أمر ط -بالّرغـ مف تمايز المصالح-اإلنتاج الثػػػػػالثة 

لتزاـ قويّ  االجتماع  بضرورة التوايؽ  الثالث  وما تتمّتع بو مف حّس عاؿ بالمسؤولية وا 
مف ناحية  وخدمة لممصمحة العامة مف ناحية  احوؿ المصالح المشتركة خدمة لمنظوريي

 ثانية. 
 

ي   الثمانية الماضية وتعامم  مع أطراؼ اإلنتاج العربية عمى مدار السنوات إف تجربت 
مختمؼ المؤتمرات والمنتديات والندوات أّكدت ل  أف شركاء ي  و  منّظمةمجمس إدارة ال

بالرغـ –اليادؼ والبّناء والمسؤوؿ  االجتماع اإلنتاج يدركوف أكثر مف غيرىـ أف الحوار 
 وقت مضى. أي ضرورّيا  بؿ أخذ بعدا استراتيجيا أكثر مفبات أمرا  -مف صعوباتو

 

بعض أقطاره أصبح يفرض معالجة  خاّصةالوضع المستجّد الذي يمّر بو الوطف العرب  و ي
والبطالة بمختمؼ أبعادىا ي  إطار  الّتشغيؿبمختمؼ تجمّياتيا وقضايا  التّنميةقضايا 
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شركاء اإلنتاج الثالثة  بيف األدوار والمسؤولّياتقاسـ ييو تتُ الجاّد الذي  االجتماع الحوار 
  ي  يترات األزمات كالت  نعيشيا حاليا. خاّصةو الموّسع  االجتماع وكذلؾ الحوار 

 
"إعالف الرياض" المنبثؽ عف المنتدى العرب  الثان   يى وقد تجّمى ىذا المعنى العميؽ

عتمدتو أطراؼ اإلنتاج ( والذي ا26/2/2014-24لمتنمية والتشغيؿ )مدينة الرياض  
بالتخطيط والمالية والتعميـ العالى والتعميـ الفنى ومؤسسات ذات العالقة  الثالثة والوزارات

وبمشاركة عربية ودولية رييعة ة االجتماعيوالمجالس االقتصادية و الضماف االجتماعى 
 المستوى .

 

االقتصادييف  الفاعميفوييدؼ ىذا الحوار المعمؽ والموسع إلى إيجاد توايؽ بيف مختمؼ 
الف عيف حوؿ قضايا التنمية والتشغيؿ   وىو ما أكد عميو مفيوـ التحالؼ يى إاالجتماعيو 

 طرح ألوؿ مرة .الرياض   وىو مفيوـ متقدـ يُ 
وباالستناد إلى ىذه المرجعية القوية المتفؽ عمييا بيف أطراؼ اإلنتاج ومختمؼ الشركاء   

ساعد المنظمة عمى تطوير تعامميا مع قضايا العمؿ والعماؿ أتمنى إثراء ىذا التقرير بما ي
ة يى إطار الحوار االجتماعى   وىو الطريؽ االجتماعييى إرتباطيا بالتنمية االقتصادية و 

 األمثؿ لموصوؿ إلى التحالؼ وطنيا وقوميا مف اجؿ التنمية والتشغيؿ .
 دورتو الثانية واألربعيف ذلؾ ىو موضوع تقرير المدير العاـ لمؤتمر العمؿ العربى يى 

 .2015لمعاـ 
 واهلل ولّي الّتوفيق.

 أحمد محمد لقمان
 العمل العربّية منّظمةالمدير العام ل

 2015يناير القاىرة : 
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 مدخل تمهيدي :
 التذكير بالّسياق العام

 
 

 شيد الوطف العرب  ي  اآلونة األخيرة تطّورات عميقة ي  أكثر مف قطر عرب  تمّثمت ي 
المتواصمة. وقد أبرزت ىذه  الّشعبيةورات المتفاعمة واالحتجاجات اجزة والثّ الثورات النّ 

 المختمفة. اإلقتصادّيةو  ةاالجتماعي التحّديات األحداث جسامة

 

 االجتماع جوىرية وممّحة  يإّف أبرز ما أيرزه الحراؾ  التحّدياتولئف كانت مختمؼ ىذه 
التى شيدت تحوالت قطار األالمحمية ي   التّنميةوالبطالة والفقر و  الّتشغيؿالعرب  قضايا 

 وي  األقطار العربية ككّؿ.سياسية 
 

وتتطّمب معالجة ىذه المعضالت المتراكمة مقاربة جّدية ومجّددة ي  إطار شراكة ياعمة 
يف وىيئات المجتمع المدن  بيدؼ االجتماعي الّشركاءبيف القطاع العاـ والقطاع الخاص و 

لمخزوف  الّتدريج اإلرتقاء بإحداثات الشغؿ لمجابية الطمب اإلضاي  واالمتصاص 
مف نسؽ النمّو وجودتو وتطوير نظاـ  الّريعو  اإلستثمارالبطالة. وىو ما يتطّمب تنشيط 

المعمومات حوؿ سوؽ العمؿ وضماف شفايّيتو وتكثيؼ اإلحاطة بكؿ أصناؼ الوايديف 
 التربوّية المؤّسساتو  التّقن  الّتعميـعمى سوؽ العمؿ وتفعيؿ مؤسسات التدريب المين  و 

والكفاءات مع  المتخرجيف مف ناحية ولمالءمة الميارات تشغيمّيةلمزيد ضماف  الجامعّيةو 
 مف ناحية أخرى. اإلقتصادحاجيات 
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باب مف ناحية ثانية  وتطّمعات الشّ  ة المعّطمة وطنيا وقوميا مف ناحيةالعّمالإّف يائض 
 رات سوؽ العمؿ المتسارعة مف ناحية ثالثة تتطّمب حتما يكرا تنمويا بقيـ مستحدثة.تغيّ ومُ 
 

الت  تمّثؿ و مقاربة اقتصادية ىيكمية ويقتض  ىذا التوجو إرساء أسس جديدة مبنية عمى 
. وكذلؾ عمى مقاربة والبطالة ي  السنوات القادمة الّتشغيؿالمعالجة الجوىرية لمسألة 

اإليجاب  بيف مخرجات المنظومة  التّفاعؿالموارد البشرية إعدادا وتأىيال وتشغيال ُتؤّمف 
وتضمف التكامؿ الوظيف  مع متطمبات  اإلقتصادوحاجيات  الجامعّيةو  تدريبّيةالو  التربوّية
 إستراتيجيةوطنيا وقوميا وتوّير قدرا أكبر مف يرص العمؿ لمحّد مف البطالة ويؽ  التّنمية

 مستقبمية. 
 

بين  االجتماعيومن متطمبات ىذه المقاربة تطوير وتحديث مضامين وآليات الحوار 
ى المعالجات التقميدية من أدائو وفق رؤية ُمجّددة تتسامى عم الّرفعأطراف اإلنتاج و 

وبيئة  ةمفردات تحسين مستوى عيش القّوى العاممب ةاالجتماعيوتستجيب لمتحدّيات 
. واإلْنَصاف بين المناطق من جية ،االجتماعي ،والرقيّ  ،ةاالجتماعيالعمل، والعدالة 

في إقتصاد  اإلقتصادّيةالتي تواجييا المنشآت  اإلقتصادّية التحّدياتومن جية ثانية، 
: تعبئة  اإلقتصادالمفردات الحربّية عمى  إطالقسة إلى درجة فمعولم شديد المنا

 الطاقات، حشد اإلمكانيات، غزو األسواق، اقتحام األسواق...
 

 وويؽ ىذه الرؤية يتناوؿ التقرير محاور االىتماـ التالية:
 

 العمؿ العربية؛  بسط إشكالية سوؽ أوال
 ؛االجتماع   التوجيات العامة لمبيئة الفكرية الجديدة لمحوار ثانيا
 المعولـ؛ اإلقتصاد  المورد البشري  ثالث الموارد االستراتيجية ي  ثالثا
 ؛أثر أنماط العمؿ الجديدة عمى التشغيؿ وضرورة التوايؽ حوليا بيف أطراؼ اإلنتاج  رابعا
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 ؛وأطرايو  الحوارُأطر : االجتماع   الحوار خامسا
جديد تجسيدا "لمتحالؼ"  واقتصادي : نحو عقد اجتماع االجتماع   الحوار سادسا

 .الّتشغيؿو  التّنميةالوطن  والقوم  مف أجؿ قضايا 
قتراحات.سابعا،   مشاريع توصيات وا 
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 الباب األّول

 بسط إشكالية سوق العمل العربية
 
 

كما رأينا -الت  تشيدىا أقطار الوطف العرب  معضمة البطالة لما تمّثمو  التحّدياتمف أدّؽ 
 .االجتماع و  اإلقتصاديو  الّسياس إستقرار مف عوامؿ الالّ  -ي  الفترة األخيرة

 

أّف باألخيرة ى  ثورات اجتماعية قبؿ كّؿ ش ء ذّكرت بكّؿ قّوة  ةاالجتماعيإّف اليّزات 
 األساسية.العمؿ حّؽ طبيع  مف حقوؽ اإلنساف 

 

  يإّف ذلؾ لـ يمّكف مف الّتشغيؿولئف بذلت كّؿ الّدوؿ العربية مجيودات كبيرة لمنيوض ب
 البطالة.وطأة التخفيؼ مف 

 

I لمبطالة :  االجتماعي. التوصيف 
 

 . مستويات بطالة مرتفعة ومتفاقمة :8
ومحدودية أثر اآلليات والبرامج  الّتشغيؿلتنمية  مّدةإّف محدودية أثر السياسات المعت

ُمضاٌؼ إلييا العوامؿ  االجتماع و  اإلقتصاديالمنتيجة لممساعدة عمى اإلدماج 
واحتياجات سوؽ العمؿ أّدت إلى تفاقـ  الّتعميـالديمغرايية الضاغطة والفجوة بيف مخرجات 

 % 3647ية بػ العمؿ العػرب منّظمةت البطػالة ي  المنطقػة العػربية المقّدرة حسب معّدال
ىذه النسبة مف كانت . و الّشعبيةويؽ أحدث البيانات لفترة ما قبؿ الثورات واالحتجاجات 

. وتشمؿ  الناقص والعمؿ الموسم  الّتشغيؿأعمػى النسب ي  العػالـ وذلؾ دوف اعتبػار 
 .نسمةمميوف  39ىذه البطالة نحو 



0255ثلرير املدًر العام  18  

 

حيث تمّثؿ بطالة الشباب مف ي  تمؾ الفترة ولعّؿ ما يزيد البطالة خطورة ُبْعُدىا الّنوع  
العمؿ العربية بناء  منّظمةحسب تقديرات  % 49447سنة   46-37الشريحة العمرية 

 ث السنوات المتاحة.عمى أحد
 

ارتفعت بشكل الفت عمى المستوييف الوطن  والقوم  أصال إّف مستويات البطالة العالية 
 دٍ ي  عد ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةة و الّسياسيوقع المتغّيرات  تحت الّسنوات األخيرةخالل 
 منّظمةحيث ارتفع عدد العاطميف عف العمؿ حسب آخر تقديرات   األقطار العربية مف

مميوف يى عاـ  42حوالى إلى  4233مميوف قبؿ  :3و 39العمؿ العربية مف ما بيف 
دوف اعتبار البطالة % 39و 38بيف  اإلجمالىالبطالة  معّدؿوىو ما يجعؿ   4236

عود ىذا الوضع ي. و العالم  لمبطالة معّدؿالنائمة وىو ما يمّثؿ ثالثة أضعاؼ ال
بعض األقطار العربّية. نتقالية الت  تمّر بيا اإلصعوبات المراحؿ إلى  االجتماع 

 سنوات إلستيعاب 32 مّدةمميوف يرصة عمؿ سنويا ل 7ويتطّمب ىذا الوضع إحداث 
مميار دوالر وريع معّدؿ  92اخميف الجدد إلى سوؽ العمؿ. وىذا يفترض استثمارا بمبمغ الدّ 

 .سنويا كحد أدنى% 9و 8النمو إلى مابيف 
 

وقد أبرز   .يا التراكمية الييكميةي  البطالة صبغتُ األشّد خطورة ومف الواضح ىنا أف 
ي  الفترة األخيرة بكّؿ جالء أّف البطالة ظاىرة مرّكبة تداخمت يييا  االجتماع الحراؾ 

 .ةالّسياسيالمحّددة ليا أصال بؿ وكذلؾ األبعاد  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةليس يقط األبعاد 
طيمة السنوات الماضية لـ تمّكف مف إيجاد حموؿ ناجعة ليذه  مّدةذلؾ أّف الخيارات المعت

الت مختمؼ شرائح طالب  الشغؿ مف كّؿ المستويات عمى البطالة المزمنة الت  ط
 المستوى القطري والعرب .

 
 



0255ثلرير املدًر العام  19  

 

 ل فرصة عمل :. بطالة باحثين عن أوّ 5
 

العمؿ العربية.  منّظمةبيانات ويؽ  %49العاـ لبطالة الشباب بما يزيد عف  معّدؿُيقّدر ال
ـّ تفاوتا كبيرا بيف األقطار العربية حيث يتراوح ىذا ال معّدؿويحجب ىذا ال بيف  معّدؿالعا

ي  مجموعة  %44و %;5ي  مجموعة دوؿ المغرب العرب  ؛ وبيف  %45;و 65%
 ي  مجموعة دوؿ الخميج العرب . %47;4و  %34دوؿ المشرؽ العرب  ؛ وبيف 

 
 معّدؿي  ال %7644 اإلجمالىومف جانب آخر تمّثؿ بطالة الشباب ي  ىيكمة البطالة 

ـّ. وُتسّجؿ أعمى نسبة ي  مجموعة دوؿ المغرب العرب  بيف  و  %9748العرب  العا
ـّ دوؿ الخميج العرب   % 63و  95تمييا مجموعة دوؿ المشرؽ العرب  بيف  %.65 ؛ ث
 . 1  %5745و ;724بيف 

 
ا األمؿ ي  كما أّف األخطر ي  تركيبة العاطميف عف العمؿ أوالئؾ اليائسوف الذيف يقدو 

الحصوؿ عمى شغؿ ويقدوا الشعور بالمواطنة واإلنتماء. وىو ما أّدى إلى اإلحباط والبحث 
عف مشاريع مينية وحياتية خارج حدود الوطف. وأقوى دليؿ عمى ذلؾ رغبة الشباب 

" يحسب بؿ وكذلؾ موجات اليجرة السرّية إلى منّظمةالجامحة ي  اليجرة. وليس اليجرة "ال
 خاطرىا.الغرب رغـ م

 

 : االجتماعي. اّتساع ىّوة البطالة عمى مستوى النوع 3
 

تّتسـ ىذه البطالة بإّتساع الفجوة عمى مستوى  ت بطالة الشباب معّدالإلى ارتفاع إضاية 
  %45بطالة الذكور بػ  4233. وُيقّدر مكتب العمؿ الدول  بالنسبة لمعاـ االجتماع النوع 

                                                 
1
 4 3102انؼدد انخاسغ  –انبهداٌ انؼربَت  انكخاب اندورى الحصاءاث انؼًم في  
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نقطة مأوية ي  حيف أّف ىذا الفارؽ تقّمص ي   :3أي بفارؽ  %  63وبطالة اإلناث بػ  
السنوات األخيرة بصفة ممحوظة ي  كّؿ األقاليـ العالمية حيث ال يتجاوز ي  نفس العػاـ 

نقاط ي   5ف ي  جنوب آسيػا وينقطة بالنسبة ألمريكا الالتينية والكراييب   ونقطت 34
 جنوب شرؽ آسيا.

 

II لمبطالة : اإلقتصادي. التوصيف 
 

  ُيمكُف توصيؼ البطالة ي  منظور االجتماع باإلضاية إلى ىذا الّتوصيؼ ذي البعد 
 اقتصادي عمى أّنيا : 

 

وُتسّمى أيضا بطالة كينيزّية أي أّنيا مرتبطة بالظريية    بطالة ظرييةأّوال
  ...اإلقتصاديوتراجع الّنشاط بمعنى عدـ كفاية الّنمّو  اإلقتصادّية

والحاجيات  أي ناتجة عف عدـ الّتوايؽ بيف الميارات بطالة ىيكمية  ثانيا
 .اإلقتصادّية

اإلنتظار ي  البطالة لدى حديث  الّتخّرج مف  مّدةوتُقاُس ب   بطالة احتكاكيةثالثا
إلى تشّوىات سوؽ العمؿ  ومف بينيا عدـ  . ويعود ىذا اإلنتظارالّتعميـ

 الشفايية وسوء سرياف المعمومة بيف العارضيف والطالبيف.
وتتمّثؿ ي  مختمؼ أشكاؿ العمؿ اليّش بمفردات القطاع    البطالة المقّنعةرابعا

غير المنّظـ والعمؿ الوقت  والعمؿ الموسم  والت  ال ُتحتسُب ي  بيانات 
 البطالة. 
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III. ّأسباب البطالة: أىم 
 

الّناتجة عف الحراؾ الّشعب  األخير  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةة الّسياسيصحيح أّف الظريية 
ياقـ مف ظاىرة البطالة. إاّل أّف الصحيح أيضا أّف لمبطالة أسبابيا الييكمية ي  الوطف 

 العرب .
 انية :كّ السُ  . األبعادُ 8

 

ذا كانت ىذه العوامؿ تنحو مّثمت العوامؿ الديمغرايية عامال ضاغطا  عمى سوؽ العمؿ. وا 
ـّ االستقرار  يإفّ  ىذا العامؿ السّكان  مازاؿ يفعؿ ِيْعَمُو لعّدة سنوات قادمة  باّتجاه التقّمص ث

اإلقباؿ ي  بعض الّدوؿ. ُيضاؼ إلى ذلؾ عامؿ سّكان  آخر يتمّثؿ ي  ارتفاع  خاّصةو 
 عمى سوؽ العمؿ.  % 4644ت نشاط المرأة المقّدر حاليا بػ معّدالالمتوّقع ل

 

 4242وتشير إسقاطات البنؾ الدول  إلى أّف نشاط المرأة ي  المنطقة العربية سيرتفع ي  
مشاركة المرأة ي  سوؽ العمؿ سيرتفع مف  معّدؿالعاـ.كما أّف  معّدؿي  ال % 65إلى 
 .4242ي   % 57إلى حوال   4229ي   % 49عاـ يقّدر بػ  معّدؿ

 

 خاّصةلممرأة تطّور موضوع  ناتج  اإلقتصادّيةت المشاركة معّدالإّف يرضّيات ارتفاع 
 : اإلقتصادّية عف عّدة عوامؿ تديع المرأة إلى المساىمة

 

 عوامؿ اجتماعية وثقايية مرتبطة بتأّخر سّف الزواج والعزوبة... ؛ -

إلى الّسع  إلى تويير دخؿ  -بفعؿ تطّور الحاجيات –عوامؿ اقتصادية تديع المرأة  -
 ي  المجتمعات والبيئات محدودة الّدخؿ ؛ خاّصةإضاي  لألسرة و 
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الت  تعتبر مف أىـّ أسباب إقباؿ المرأة عمى سوؽ العمؿ بفعؿ  التربوّيةالعوامؿ  -
 مف دالعال  ي  عد الّتعميـتوّسع تعميـ المرأة حيث ياقت نسبتيا نسبة الرجاؿ ي  

 ؛الدولّيةاألقطػار العربية كما تُبرزه مختمؼ التقارير الوطنية و 

العوامؿ التشريعية الت  ضمنت ولو بدرجات متفاوتة المساواة بيف الجنسيف ي   -
 .ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةة و الّسياسيالحقوؽ 

 

 : الّنوعّية . األبعادُ 5
 

التوسُّع  -ما سبؽإضاية إلى -مف العوامؿ الضاغطة ديمغراييا عمى سوؽ الشغؿ 
والتدريب وتنام  عدد المقبميف عمى سوؽ العمؿ مف كؿ  الّتعميـالمستمرُّ لنظـ التربية و 

ت معّدالمف خريج  الجامعات. ولئف كاف ىذا يمثؿ يرصة لتسريع  خاّصةالمستويات و 
بكؿ مفاىيميا يإنو يمّثؿ ي  ذات الوقت ضغطا نوعيا  التّنميةالنمو واإلرتقاء النوع  ب

 جديدا عمى أسواؽ العمؿ ُيضاؼ إلى الضغوطات الكمية.
 

ويأت  ىذا الّضغط الّنوع  المستجّد ي  ضوء تراجع التوظيؼ ي  القطاع العموم  
المشّغؿ تقميديا لإلطارات. وي  مقابؿ ىذا التراجع لـ يستطع القطاع الخاص إحداث ما 

  .الخاّص  اإلستثماركفاية بفعؿ عدـ  يكف  مف يرص العمؿ
 

 اإلقتصادّيةىذه الُمساىمة لمقطاع الخاص ال تتناسب مع الوتيرة المتسارعة لإلصالحات و 
ـّ إلى أنموذج أكثر اعتمادا عمى القطاع  والتحّوؿ مف أنموذج النمّو بقيادة القطاع العا

 الخاّص.
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 : ةالّتعميميّ األبعاد .3
 

 ومنظومة اإلنتاج. التربوّيةنتاج لممنظومة  الّتشغيؿلقد بات واضحا أّف منظومة 
 

 أسباب منيا :الثالث إلى عدة  ويعود ضعؼ التواصؿ والترابط بيف المنظومات
عمى مستوى التنظيـ والتصّرؼ  الّتعميموأسباب تعود إلى منظومة التربية و   أسباب ثقافية

حوؿ سوؽ الشغؿ والمسالؾ  أسباب تعود إلى محدودية اإلعالمو والطرؽ البيداغوجية 
 .يايلإالمؤدّية 

 

 :اإلقتصادّية. األبعاد 4
 

 

 : ّيةالّتشغيم ومضامينو اإلقتصادي. عدم كفاية النمّو 8.4
 

. وما يالحظ إجماال ي  ىذا المجاؿ أّف اإلقتصادّيةالحركية  الّتشغيؿمف أىـّ محّددات 
مف الناتج  % 47العاـ  معّدؿتجاوز ي  المحدودة حيث ال ت تات ظمّ اإلستثمار حجـ 

ت معّدال. كما أّف % 36اإلجمال  المحّم   وأّف حّصة القطاع الخاص ييو ال تتجاوز 
ظّمت نتيجة لذلؾ محدودة بؿ ى  متراجعة ي  أغمب األحياف طيمة  اإلقتصاديالنمّو 

 السنوات األخيرة.
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)مقارنة مع أقاليم مختارة(5186-5116النمّو في المنطقة العربية  وتوقعات تمعّدال  
 4228 4229 422: 422; 4232 4233 4234 4235* 4236* 4237* 4238* 

 :64 649 649 646 642 ;64 646 444 646 943 842 دوؿ الشرؽ األوسط
 :74 747 742 642 447 ;34 646 547 742 :74 ;74 دوؿ شماؿ إيريقيا

 48: 48: 48: 48: 44: 47: :4; 943 :94 3443 ;324 شرؽ آسيا
 :94 :94 :94 948 943 944 44; 844 ;74 46; ;4: جنوب آسيا
 *: توّقعات
 . 4234االتجاىات العالمية لمتشغيؿ  –: منظمة العمؿ الدولية  المصدر

 

 وتجدر المالحظة ي  ىذا السياؽ إلى ما يم  :

 ،ت غير قادرة عمى ريع تحّدي البطالة. ذلؾ أّف تقميص مستويات معّدالىذه ال أّوال
 سنويا ؛ % :ت نمّو ي  حدود معّدالالبطالة بشكؿ ممموس يتطّمب 

 ،يتطّمب خفض البطالة محتوى أريع لمتشغيؿ ي  النمّو. إّف النمّو السنوي  ثانيا
عجزه لمتشغيؿ ي  السنوات األخيرة بالكاد يغّط  الطمبات اإلضايية يضال عف 

 المتصاص مخزوف البطالة. 
 

 5188-5118 الّتشغيلالسنوي لنمّو  معّدلال
 4223-4228 4229 422: 422; 4232 4233 

 445 :54 6 349 ;54 648 دوؿ الشرؽ األوسط
 242 444 444 ;44 549 546 دوؿ شماؿ إيريقيا

 
 . 4234االتجاىات العالمية لمتشغيؿ  –: منظمة العمؿ الدولية  المصدر
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IV.  ّتان متعارضتان :سوق العمل: ديناميكي 
 

دوف الّدخوؿ ي  التفاصيؿ واألرقاـ المتداولة والمعروية   الّتشغيؿإدراؾ إشكالية  مف ولمزيد
سوؽ زاوية أخرى تتمثؿ ي  أف أريد أف أرّكز عمى ىذا التوصيؼ لسوؽ العمؿ العربية مف 

 ديناميكّيتيف متعارضتيف: تتسـ بالعمؿ العربّية 

 ؛ )اإلقتصادمتأتية مف (ديناميكّية طمب العمؿ  -1
 .)متأتية مف طالب  العمؿ(ديناميكّية عرض العمؿ  -2

 

 أىّم خاصّيات ديناميكّية الطمب عمى العمل: (1
 المرسممة  بحيث ال  اإلستثماراتتحت مفعوؿ  محدودّية إحداث فرص العمل

%  وىو بالكاد ُيغط  النمّو 2الشغؿ  اتيتجاوز التطّور السنوي إلحداث
 ػػػ :وُيمكف تفسير ىذا التوّجو لمُمستثمريف ب .السنوي لمسكاف النشطيف

 

 ؛العمؿ وعدـ مرونة أسواؽ الشغؿ  تفادي تصمب تشريعات -
المقّدمة مف قبؿ ىياكؿ إدارة سوؽ  الّتشغيلمحدودية جودة خدمات  -

 .العمؿ
  حيث أّف المؤّسسةاالفتقار إلى المواصفات المطموبة وفقا الحتياجات  

 : يرص العمؿ المعروضة تتطمب

 ؛ اءـ مع منظومات إنتاج أكثر مرونةميارات أعمى وأكثر تنايسّية تتو  -

 ؛  عامؿ مع المتغّير المعموماتتميارات ت -
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 المبن  عمى 2التايموري ميارات تتواءـ مع الخروج مف نظاـ اإلنتاج -
 مفيـو تعّدد الميارات أحادية الميارات اليدوية البسيطة والدخوؿ ي 

 ؛ المتكاممة

والعممّية مف ناحية والكفاءات  التّقنيةالقدرة عمى الجمع بيف الميارات  -
مف (Softskils)مع اآلخريف  التّفاعؿالرخوة أو الناعمة بمفردات المبادرة و 

 .ناحية ثانية
 

 العمل: أىّم خاصّيات ديناميكّية عرض (2
 باستمرار بمفعوالت العوامؿ الديمغرايية ومفعوالت النداء  طمبات شغل متنامية

  وىو ما ُيؤّدي إلى استنياض والحوايز الجديدة الّتشغيؿمف برامج  ةالمتأتي
 ؛)بعض الدوؿحالّيا ي   خاّصةو (البطالة النائمة 

 تغمب عمييا الطمبات المتأتية مف خّريج   طمبات شغل تتمّيز بييكمّية جديدة
 ؛  وى  طمبات تمّثؿ حوال  ثالثة أرباع المتقدميف إلى سوؽ العمؿعاتالجام

 حيث أّف مالمح خّريج   طمبات شغل ال تستجيب الحتياجات سوق العمل
عاـ وليس مع حاجيات القطاع ال القطاعالجامعات تتواءـ مع حاجيات 

 .الخاص

 

 
                                                 

2
ال بطرٍمت ِػهًَت , وهو أُسهوٌب ندفغ األُجور بانمِطؼت   ًّ ٌّ إلدارة انُؼ  4 أول َِظاو رسً
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 :تتطّور بُسرعتينوالنتيجة ي  نياية المطاؼ  أّف سوؽ العمؿ العربّية 

 والمالية المقدمة  اإلقتصادّية زيمحدودّية ديناميكّية طمب العمؿ رغـ كّؿ الحوا
 ؛ المؤّسساتإلى 

  وعدـ مواءمتو الحتياجات سوؽ العمؿ بالرغـ ارتفاع متنام  لعرض العمؿ
 البطالة.مراكمة مف كؿ المجيودات وبالتال  

التوازف بيف العرض  واختالؿي  تشّوىات سوؽ العمؿ  حينئذ ف إشكالّية البطالةتكمُ 
 والطمب.

 

ومع التسميـ بضرورة معالجة إشكاليات سوؽ العمؿ بمفردات العرض والّطمب التقميدية  
كما ىو  -يإّف معالجة البطالة أصبحت تقتض ّ أيضا مقاربات جديدة مف أبرزىا الّتوّجو 

 نحو تطوير الّريادة مفيوما وسموكا ودعما. -الشأف ي  البمداف المتقّدمة والّصاعدة
 

 
 بعد ىذا الّتقديم العام ألىّم مؤّشرات ومالمح البطالة وما تقتضيو من معالجاتو 

الحوار سنقتصر الحديث في ىذا التقرير عمى  اقتصادية واجتماعية وتعميمية
 لتنمية والتشغيل .االجتماعى: تجسيد لمتحالف من أجل ا

 
إّن حجم التحديات التنموية بمغت حّدا لم يعد ممكنا موضوعيا لمحكومات بمفردىا 
مواجيُتيا. وىو ما يستوجب بكّل إلحاح تضافر وتكامل جيود شركاء اإلنتاج كّل من 

 موقعو في إطار الحوار الثالثي وكذلك الحوار الثالثي الموّسع لمعالجة ىذه القضايا.
"إعالن الرياض" الصادر عن المنتدى ما ذىب إليو ومن أىّم ما تجدر اإلشارة إليو ىنا 

( الذي أّسس وألول مرّة 26/2/2014-24العربي الثاني لمتنمية والتشغيل )الرياض، 
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التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحّد من البطالة في  »لمفيوم جديد: 
دفع بالحوار ت. وىذا في اعتقادي دعوة قوية «ةالدول العربية منفردة ومجتمع

 لمواجيةوصوال بو إلى عقد اجتماعي واقتصادي قطري وعربي  الثالثي االجتماعي
خدمة لممصالح الوطنية والقومية العميا ومصالح  التحديات التنموية وكسب رىاناتيا

 جميع أطراف الحوار.
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 الباب الثاني 

 ة الجديدةالفكريّ الّتوجيات العاّمة لمبيئة 
 بين أطراف اإلنتاج الثالثة االجتماعيلمحوار 

 
 

I . ّاالجتماعيلضرورات الحوار  الطرح العام: 
 

عدد مف ي   اإلقتصادّيةو  ةاالجتماعية و الّسياسيأّف المتأّمؿ ي  واقع المستجّدات األخيرة 
رغـ نجاحو الّنسب    -والشعب   الّسياس الّدوؿ العربية ُيالحظ بكّؿ جالء أّف ىذا الحراؾ 

ي  حاالت مف إلى النقيض   وانقالبو  ي  حاالت أخرى هوتعثر    ي  بعض الحاالت
ـ الت  كانت مف الّرؤى والمفاىيـ والقيّ  ةعوبات العديدغـ مف الصّ ر غّير بالّ  -صنؼ ثالث

ي  الغالب األعـّ مف المسّممات والبديييات ي  الّسموكيات والّتعاط  الّرسم  مف قضايا 
جتماعيا. والمتأّمؿ ي  ىذا الواقع المستجّد يالحظ أيضا ا  قتصاديا و ا  الشأف العاـّ  سياسيا و 
 خيرةالتى شيدت حراكا اجتماعيا يى الفترة األ دّوؿالمؽ ال يشمؿ أّف الّتغيير ي  العُ 

 خرى عموما. بؿ وكذلؾ الّدوؿ العربية األ   يحسب
 

أشكاؿ سممّية وىادئة متعّددة إّما عف طريؽ ي  ىذه الحاالت ي   الّتغيير بوادرُ  تجّمتوقد 
إصالحات سياسية إجراء جتماعية جريئة  أو إنزاىة اإلنتخابات أو اعتماد إجراءات تأميف 

 حسب خصوصيات كّؿ دولة. ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةلتوسيع المشاركة 
 

 الّتشغيؿو  التّنميةاستراتيجيات  ستتجدد أساليب التعاط  مع عد الذي يعنينا ُىناوي  البُ 
 :بيف أطراؼ اإلنتاج  االجتماع والفاعميف يييا: مقاربة وصياغة وتنفيذا ي  إطار الحوار 
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 . العّماؿالحكومات وأصحاب العمؿ و 
 

ة ي  الوطف العرب  ال بّد لو أف ُيالحظ أيضا الّطفرة الّتغييريّ رس الموضوع  ليذه إّف اّلدا
مف بعيد  آتيةالت لـ تكف نتاجا لبعد محّم  يحسب بؿ مرتبطة أيضا بموجة حوّ ذه التأّف ى

 ا.ا وسياسي  جتماعي  ا  ا و قتصادي  إتيا اتّتصؿ بالعولمة الجارية ومختمؼ تداعي
 

 بصدد التشّكؿ. ة جديدةمنظومة يكريّ  مجتمعةً  الدولّيةىذه العوامؿ المحمية و وقد أحدثت 
بيف  العمؿلعالقات و  االجتماع يكرية جديدة لمحوار  ىنا بيئة يُيّمناوي  المجاؿ الذي 

 أطراؼ اإلنتاج تقطع مع المرجعيات اإليديولوجية التقميدية.
 

لوجيات ي  دا أّف الحديث عف اإليديو ُندرؾ جيّ نا أكيد ىنا منذ البداية عمى أنّ ر التّ ويجدُ 
تناوؿ  السائدُ  عتبر لوىمة أولى مف باب اإلستفزاز  حيث ال يقبؿ الخطابُ ىف يُ االواقع الرّ 

 مقولة اإليديولوجيا إاّل لإلعالف عف زواليا.
 

ال يرم  إلى إثارة الجدؿ حوؿ  -بعد وجوب ىذا الّتوضيح-ف إذ إّف ىدؼ ىذا التقرير
مّكننا مف اإلضاءات عمى ثقاية الحوار المرجعيات اإليديولوجية إاّل بالقدر الذي يُ 

 الجديدة ومنطمقاتو وأدواتو المستحدثة االجتماع 
 

سياسية الت  شيدىا العالـ منذ نياية  لقد بات واضحا ي  ىذا الّسياؽ أّف الّتطورات الجيو/
 ةاالجتماعية و الّسياسيثمانيات القرف الماض  أيقدت الّسرديات الكبرى الفمسفية و 

تيا عمى المستوى الفكري  الت  سادت لعقود مف الّزمف الكثير مف مصداقيّ  ةاإلقتصاديّ و 
 جارب العممية الت  استندت إلييا.يضال عف يشؿ التّ 

 

تغّيرت  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةالقضايا  لمقاربةشّكالت الفكرية الجديدة وتالزما مع التّ 
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أّف الّتطورات التكنولوجية . ذلؾ اإلقتصادّية المؤّسساتعمؿ ي  لأساسيات اإلنتاج وا
"الطبقة العاممة" القديـ  مفيوـ إلى حّد كبير ّوضتقة لعناصر اإلنتاج دوالييكمية الجدي

المرور مف  هُ وأعادت تشكيمو مف جديد. وقد أّدى ىذا الّتطور إلى تحّوؿ واضح مفادُ 
الميارة المينية مفيوـ "اليد العاممة" إلى مفيـو "العقؿ العامؿ" بمفردات الكفاءة العممية و 

 رؼ والميارات الجديدة.اوالقدرة عمى التأقمـ واستيعاب المع
 

ة نحو الّتخم  عف " نتاج والعمؿ توّجيات قويّ االالّتحوؿ الجذري لمحيط  ذاى توقد صاحب
عادة ىيكمة الشركات الكبرى بإتجاه وحدات أقّؿ  كثاية اليد العاممة" ي  مواقع اإلنتاج وا 

ويروعيا  وكذلؾ أشكاؿ الّتعاوف  المؤّسسةبك  بيف بفعؿ التنظيـ الشّ  ومتناثرةحجما 
 الجديدة مثؿ الشراكة والمناولة وغيرىا.

 

يرورة الت  تؤثر بشكؿ واضح عمى المنطمقات الفكرية لمحوار سّ ومف أبرز نتائج ىذه ال
اليوية ضبابيُة " -ومنظمات أصحاب العمؿ العّماؿبيف منظمات  خاّصةو  -االجتماع 

 .التايموري اإلنتاجي  إطار نظاـ  خاليا لما كاف عميو األمر ي  السابؽ" الطبقية
 

 العّماؿ يئات بيف ظروؼ العمؿ  التمايزاتُ  ولذلؾ أسباب موضوعية عديدة منيا : تنّوعُ 
 مراكز اإلىتماـ بإختالؼ   اختالؼُ والوطنية الدولّيةة صانيؼ المينيّ عمى معنى التّ 

تطّور قطاع الخدمات    سرعةُ إلنجاز العمؿي  شحنة المعرية  فأصناؼ األجراء  التّباي
"الطبقة العاممة" بالمعنى  وقّوةَ  عمى حساب القطاع الصناع  الذي كاف يمّثؿ وحدةَ 

  وأخيرا اإلقتصادعمى  ةاالجتماعيالمراقبة    توّسعُ الصناع  اإلقتصادي  المتعارؼ عميو 
 المرجعيات اإليديولوجية الكالسيكية.اضمحالؿ 

 

جتماعيا وتكنولوجيا غّيرت مف ثقؿ ورمزية "العامؿ ا  قتصاديا و إإّف ىذه البيئة الجديدة 
طبيف أساسييف لممجتمع إلى غاية يف شّكال قُ ّؿ" الّمذَ ّؿ" و"صاحب العمؿ المستغِ المستغَ 
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بيف "البروليتاريا" ثمانينات القرف الماض . كما غّيرت الصورة الّنمطية لمّصراع 
 و"البورجوازية". 

 

طغى عميو "الطبقات جتماع  جديد تإرات ي  بروز مشيد وقد أسيمت ىذه الّتصو 
اء ذوي المصالح الفئوية أخرى مف األجر  الّصغيرة" وأصناؼٌ  "البورجوازيةالوسطى" و

الماىروف   العّماؿسيطة  ارات الو مف ذوي المي العّماؿوف و اليدويّ  العّماؿالخصوصية: 
وف(  الميندسوف .. وما ينتج عف ذلؾ مف تبايف ي  ظروؼ العمؿ التّقنيوف )الفنيّ 

 . واختالؼ المشاغؿ ومستويات األجور
 

عماال ة لبيئة العمؿ ولممتعامميف معيا مباشرة يا عمى ىذه الّتطورات الموضوعوتأسيسً 
وعمماء  اإلقتصادودىا بعض عمماء ة يقُ يكريّ  اراتٌ وتيّ  طت مدارُس شِ   نَ وأصحاب عمؿ

 ةاالجتماعيوالمقاربة  اإلقتصادّيةلمتنظير لفائدة المصالحة بيف المقاربة  اإلجتماع
ظّمت لفترة طويمة سجينة الّنزاعات والصراعات الت  يغمُب  المؤّسسةسة. عمما وأّف لممؤسّ 

 عمييا الطابع اإليديولوج  بيف طري  اإلنتاج. 
 

قات إنتاج ماّدية لـ تكف تعن  سوى مجموعة مف البيانات الحسابية وتديّ  اتقميديّ  المؤّسسةي
ال  المؤّسسةوىوامش ربح  بحيث أّف موقع العامؿ ي  عالقتو الميكرو إجتماعية داخؿ 

إاّل مف  المؤّسسةال يرى  -وي  شبو رّده يعؿ  - . أمّا العامؿُ  يتجاوز قدرتو عمى اإلنتاج
 زاوية اإلستغالؿ.

 

ي   الت  تضّر بصاحب العمؿ وبالعامؿ- المؤّسسةات داخؿ ضخمفية ىذه التناقوعمى 
وييؽ بيف األنموذج اإلنتاج  الذي يُقوده ظيرت ىذه التّيارات الفكرية لمتّ  -ذات الوقت

 .اإلجتماعواألنموذج الّتوزيع  الذي يُقوده عمماء  اإلقتصادعمماء 
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3الذيف يقودوف ىذه التّيارات الجديدة مثؿ اإلقتصاديبالنسبة لعمماء 
(G.Becker)  ُعتبر الذي ي

-A.Levy)5و (A.Mingat)4وينات أس الماؿ البشري منذ الستّ ريف لمفيوـ الرّ مف أوائؿ المنظّ 

Garboua) 6و(A.Riboud)  ...مف خارج حدودىا )جدرانيا(  سةلممؤسّ  الً تمثُّ  يطرحوف
إنتاج إلى العامؿ كقّوة نظُر سة  بحيث ال يُ لممؤسّ  معتبريف أف األسرة ى  أيضا امتدادٌ 

مف خالؿ رعايتو  -   بؿ ُينظر إليو كرئيس ألسرة ُيساىـيحسب المؤّسسةمجّردة داخؿ 
 .الحقا المؤّسسةي  تأىيؿ الموارد البشرية الت  تحتاجيا  -ي  تعميميـ اإلستثمارو ألطفالو 

 

وظيفٌة اقتصادية تخدـ  - التربوّيةمف خالؿ وظيفتيا  -وي  ىذا المنظور  يإّف لألسرة 
ه العامؿ وتعّيدَ  . وبالتّال  يإّف تحسيف ظروؼ العمؿ وحمايةَ اإلقتصادّية المؤّسسةُمؤّجال 

طاقتو الشرائية.... ىو ي  نياية المطاؼ استثمار ي  األسرة  دريب المستمّر وتحسيفَ بالتّ 
 سة.الت  ستوّير الحقا الميارات البشرية لممؤسّ 

 

 السوسيولوجية المقاربةُ سة  برزت الجديدة لممؤسّ  اإلقتصادّيةالمقاربة وبالّتوزازي مع ىذه 
(R.Sainsaulieu)مثؿ اإلجتماعومف رّوادىا بعض عمماء 

(C.Darand)و (M.Crosier)8و 7
9. 

 

لديناميكية الشراكة بيف طري  اإلنتاج = العامؿ وصاحب  ةاالجتماعيوترّوج ىذه التّيارات 
 العمؿ. 
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A.Mingat :"théorie du capital humain et analyse des scolarisations», revue d'economie politique, n° 89, 

1995. 
5
A.Levy-Garboua :"Les taux de rendement de l'éducation", in Economica, 1979. 

6
A.Riboud :"Accumulation du capital humain", in Economica, 1989. 

7
R.Sainsaulieu : Sociologie de l'organisation et de l'entreprise, Ed NSP, 19874 

8
M.Crosier : l'acteur et le système, Ed. du seuil, 19904 

9
C.Durand : le travail et la sociologie, Ed L 'Harmattan 19984 
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وىو ما  "10لإلنتاج ةاالجتماعي"الجماعة  مفيوـ ومف أىـّ المفاىيـ الجديدة ليذا الّتمش 
ومنيا  ةٌ تحفيزيّ  تُقابميا منظومةٌ ة والجودة... تحسيف مؤشرات اإلنتاجيّ  منظومةيعن  أّف 
ة ي  استراتيجيّ  والمشاركة الفعمية ةاالجتماعيالعمؿ والتغطية  األجور وظروؼِ  تحسيفُ 

مف  بأّنو جزءٌ  العامؿُ  حّتى يشعرَ  وحمقات اإلبداع  وصناديؽ اإلقتراحات...... المؤّسسة
منو. وبصفة عاّمة يإّف ىذه المقاربة تستند إلى ضرورة  جزءٌ  المؤّسسةوأّف  المؤّسسة

 .اإلعتراؼ المتبادؿ بالمصالح عمى أساس عالقات عمؿ جديدة
 

ر لتالق  المصالح بيف نظّ والسوسيولوجية الحديثة تُ  اإلقتصادّيةىذه المدارس والبحوث  إفّ 
اىف ومتطمبات بقائيا وتطويرىا الرّ  المؤّسسةوطنيا وقطاعيا مف جية  وواقع  اإلنتاجطري  

اغط عمى ممحيط الضّ ر مف جية ثالثة لنظّ . كما تُ جتماعيا مف جية ثانيةا  قتصاديا و إ
العاتية  اإلقتصاديا بحكـ موجة التحرير ا وعالميّ اليا محميّ وعمى عمّ  اإلقتصادّيةالمنشأة 

عف  وما ينجرُّ  اإلقتصادّيةاء الحدود فنتا  ات و اإلقتصاديّ نايسة الشديدة ي  إطار تشابؾ والمُ 
 اإلنتاجوظروؼ  االجتماع والضماف  الّتشغيؿذلؾ مف انعكاسات سمبية عمى أنظمة 

قوط والسّ  غؿ اليّش وغمقيا ومخاطر الشّ  المؤّسساتالعمؿ  ومف تزايد مخاطر إيالس بيئة و 
 .ي  البطالة

 

إلى مزيد مف  حةٌ مرشّ  العّماؿو  المؤّسسة والت  تتيّددالقائمة يعال إف دائرة المخاطر 
 .تديع نحو المجيوؿمازالت  -بالّرغـ مّما نعرؼ –ساع بحكـ العولمة الت  االتّ 

 

                                                 
10

(Communauté sociale de travail) 
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حاصؿ الجمع "إلى كسر مقولة  في قراءة أولىي رات موضوعية تؤدّ يا تطوّ ىذه كمّ 
ويؽ  االجتماع رؤية جديدة لمحوار . وبالتال  إلى (12)"األلعابنظرية "ي   (11)"الصفري
 .(13))رابح/ رابح( "الكسب المتبادؿ"مفيـو 

 

تيا وطرحيا الموضوع  واستجابتيا لمتحميؿ بقدر أىميّ  القراءة األولىولكف ىذه 
 االجتماع السوسيولوج  الوظيف   تظؿ بنفس القدر قاصرة ي  ييـ طبيعة الحوار 

. ومف ىذه الزاوية اإلنتاجالت  تحرؾ مواقؼ كال طري   واإليديولوجية الثقايّيةوالخمفية 
. إّف الحوار إلى قراءة ثانية  وىو ما يديع االجتماع يإنيا تظؿ قراءة مثالية لمحوار 

ستراتيجيةوىو حوار مصالح آنية  – الثالث   ييو مراكزُ  بيف طري  إنتاج تمتق  وتختمؼُ  وا 
د ىذا الحوار ومف يزيد مف تعقّ  ء الذي . الشّ يولةحسـ بيذه السّ مف أف يُ  أعقدُ  -االىتماـ
 المسؤوليات المحمولة عمى كّؿ طرؼ.جسامة 

 

لى الخمفية إحيمنا بالضرورة حينئذ وبالرغـ مف كؿ ش ء تُ  القراءة الثانيةذه ى إفّ 
عف وع   (14)وىو ما يقتض  استبطاف ىذا البعد الخف ّ  .اإلنتاجلكال طري   اإليديولوجية

مكانية استحضاره ي  الحوار  تاـّ  ة إلى وجود ىذه الخمفيّ  وَ .إف التنبّ االجتماع وا 
قصد بو ال يُ  اإلنتاج( لدى طري  15عنيا حُ فصَ عريؼ ال يُ بالتّ واإليديولوجيا  ) اإليديولوجية

                                                 
 جلىل بأن ما ًربُحه طرف ًخضٍر الطرف الشاوي.théorie des jeuxفي "هظريت ألالعاب"jeu à somme nulleملىلت "حاضل الجمع الطفري"11

 Emile Borel, Jhon Nash, Oscar Morgensetemمً رواد "هظريت ألالعاب"  12

ر مللىلت "الكضب املخبادل"  13
ّ
في  CFDTالفروضيت الدًمىكراطيت للشغل  الكىفدرالّيتأمين عام   (Edmond maire) (gagnant/ gagnant) (أول مً هظ

 مىخطف الضبعيىاث.

ر لكىنها   -خالفا للعلىم التي جخلدم وفم ملىلت الشك إلى اليلين  -أن الاًدًىلىجيا  Pierre Ansartًلىل 14
ّ
فئن الاًدًىلىجيا ال جخطىر والجفرع هفضها "كحليلت" إال بالخىك

 les idéologies politiques, puf 1974 Voir Pierre Ansart : إًدًىلىجيا.

15
AliHAMDI « l’idéologie est morte, vive l’idéologie ! » l’économiste Maghrebin, N°166 et N°167, 

septembre 1996. 
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لى إ ع ُ مايز ي  المصالح والسّ بالتّ  قصد بو االعتراؼُ إثارة سجاؿ ايديولوج  عقيـ بؿ يُ 
نغمقة عمى فكير المُ عمى منظومات التّ سام  التقريب بينيا. وىذه الرؤية الوياقية تقتض  التّ 

 . هزُ مكف تجاوُ كتممة وواقعا ال يُ مُ  تجربةً  الرأسماليةنفسيا كاعتبار 
 

نياء لمكاء الجماع  مذّ وي  ىذا منع ل  وازي مع ذلؾ ضرورةُ . وبالتّ اإلنسانيةمغامرة وا 
قريبة  األخرىليست ى   ومقاصد ب عنيا مف مفاىيـتّ ة وما يتر االشتراكيّ بأّف  اإلدراؾ

 .16 الحديثة جاربُ نتو التّ المناؿ كما بيّ 
 

صؼ الواقع نإاّل التفكير ال يعكس  نسق كال  فّ إمكف القوؿ ا عمى ما سبؽ يُ وتأسيسً 
العاـ وعمى مستوى واقع  االجتماع و  اإلقتصادي د عمى المستوىالمعقّ  االجتماع 
 .المؤّسسة

 

الواقع  . ذلؾ أفّ "منزلة بين المنزلتين"يالحقيقة إذف ليست ي  ىذا الجانب أو ذاؾ. إنيا 
 يكري متواصؿٌ  عف الحقيقة مجيودٌ  ر. وتبعا لذلؾ يالبحثُ النياية. وىو دائـ التغيّ  عرؼُ ال يَ 

 وف.كما يقوؿ الوجوديّ 
 

المتباينة  غـ مف منطمقاتيـ الفكريةبالرّ  اإلنتاجأطراؼ ممّثم  ما يستنتج مف كؿ ىذا أف  إفّ 
إلى حوار عمم  ي  ضوء ىذه المتغّيرات وتشابؾ المصالح وف لمتناقضة أحيانا مدعوّ وا

لموصوؿ إلى الحموؿ الوسطى الت   عّمبسبات  المُ اومتواصؿ يقطع مع الحوار المن وتوايق 
ف كانت متوازية يي  ليست متعارضة بالضرورة. تُ   رض  الجميع  ألف المصالح العممية وا 
 

 

                                                 

Ali HAMDI : « Mondialisation et rapports sociaux :essai pour un nouveau jeu social », Revue des Etudes 

Internationales, N°72/1999 , Tunis16
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II . االجتماعيفي ماىية الحوار: 
 

I .الّدولي التعريف: 
 

  إال أف مضامينو التّنميةمفيوـ متداوؿ عمى نطاؽ واسع ي  أدبيات  االجتماع الحوار 
 منّظمةاعتمدت   جاربتتمايز مف تجربة إلى أخرى. وي  محاولة تأليفية بيف مختمؼ التّ 

كل أشكال المفاوضات  االجتماعييشمل الحوار »ال : عريؼ التّ التّ  الدولّيةالعمؿ 
 العّمالمي الحكومات والمؤّجرين و شاور أو بكل بساطة تبادل المعمومات بين ممثّ والتّ 

ل مراكز اىتمام التي تمثّ  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةياسات حول المسائل المتعمقة بالسّ 
 يومسار ثالثي تشارك ف أن يأخذ شكلَ  االجتماعين ليذا الحوار مكِ مشتركة. ويُ 

 المؤّسساتورؤساء  العّمالمي نائي بين ممثّ حوار ث ا، أو شكلَ الحكومة رسميّ 
ن لمحكومة أن مكِ ويُ  . مات أصحاب العملومنظّ  العّمال، أو بين نقابات اإلقتصادّية

أن يأخذ  االجتماعيمكن لمحوار عند االقتضاء بشكل غير مباشر. كما يُ فيو ل تتدخّ 
 عادة. مّدةالمعتيغة ، وىي الصّ  يغتينا أو غير رسمي أو أن يجمع بين الصّ شكال رسميّ 

أن يكون عمى المستوى الوطني أو المناطقي )الجيوي(  االجتماعيويمكن كذلك لمحوار 
ا أو بين المين، أو أن يجمع مكن أن يكون قطاعيّ . كما يُ المؤّسسةأو عمى مستوى 

في إيجاد التوافق بين شركاء  االجتماعيئيسي لمحوار ل اليدف الرّ يغتين. ويتمثّ بين الصّ 
المشتركة، وتطوير  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةين حول المسائل يئيسغل الرّ عالم الشّ 

 .«17اإلقتصادالسميم وتنشيط  االجتماعيشيدة والحفاظ عمى المناخ الحوكمة الرّ 

                                                 
  4 4233 انحوار االجخًاػي ؟ يُظًت انؼًم اندونَتيؼُي يا هو  17
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III في المنظور العربي: االجتماعي. الحوار 
 

 :مقدمة  .1
 

باعتبار وجود النقابات ومنظمات  ليس غريبا عمى الّدوؿ العربية االجتماع الحوار 
ي  بعض الدوؿ العربية منذ االستعمار ومساىمتيا الفاعمة ي  حركات  أصحاب العمؿ

وبصفة مبّكرة منذ  متداوؿ. ييو مفيوـ ي  دوؿ المغرب العرب  خاّصةالوطن  و  التحّرر
 . األقطار ىذهسنوات اإلستقالؿ األولى ي  

 

ذات الّصمة  العمؿ العرب  المشترؾ ُمؤّسساتمستوى وىو مفيوـ متداوؿ أيضا عمى 
 بالّرغـ مف نقائصة ومعّوقاتو.

 
 . الميثاق العربي لمعمل:1.1

 

" الذي وايؽ الميثاق العربي لمعملَوْضُع " بصفة مبكرة نسبياتـّ عمى المستوى العرب  
وقد بمدينة بغداد.  12/01/1965عميو المؤتمر األّوؿ لوزراء العمؿ العرب المنعقد ي  

قّر ىذا الميثاؽ بعد اكتماؿ العدد الاّلـز مف تصديقات الّدوؿ األعضاء ي  المؤتمر أُ 
)انظر بنود  08/01/1970الخامس لوزراء العمؿ العرب المنعقد ي  مدينة القاىرة ي  

 الميثاؽ ي  المؤّطر(.
وى  حديثة اإلنشاء ي   –ومّما يمفت االنتباه حقيقة ي  ىذا الميثاؽ إدراُؾ وزارات العمؿ 

ىتمامات منظمة لقضايا العمؿ والتشغيؿ  حيث جاء الميثاؽ متناغما مع ا -تمؾ الفترة
ومف بينيا عمى وجو  ةاالجتماعيمجاالت الادئ والقيـ الحديثة ي  بمالعمؿ الدولية بال

عطاء األولوية ي  العمؿ سوؽ  مياديفالخصوص: التعاوف والتكامؿ العرب  ي   الشغؿ وا 
تطوير  بيف الدوؿ العربية ي  ىذا المجاؿ؛معّماؿ العرب وكذلؾ تبادؿ الخبرات والتجارب ل
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ريعات تطوير التش ؛االجتماع تطور اإلقتصادي و الإدارة أسواؽ العمؿ بما يتماشى مع 
 وتوظيفيا؛اعتماد استراتيجيات لتخطيط الموارد البشرية  ة؛االجتماعيونظـ التأمينات 
السع  إلى مناخ اجتماع   ين  ويؽ احتياجات سوؽ العمؿ؛ب الموضع خطط لمتدري

ئمة ة وظروؼ العمؿ المالاالجتماعيسميـ يضمف حّدا أدنى لمستويات األجور والعدالة 
إنشاء معاىد لمثقاية العمالية لممساىمة بشكؿ يّعاؿ ي  التنمية  والعالقات المينية المستقرة؛

لثالث  ي  أنشطة منظمة العمؿ العربية وي  اعتماد التمثيؿ اة و االجتماعيو االقتصادية 
    مؤتمرات العمؿ العربية. 
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 (1)مؤطر رقم 
 ُبُنود الميثاق العربي لمعمل

  12/01/1965بغداد -العمل العرب األّول مؤتمر وزراء
 (8/1/1970القاىرة، -وتّم التصديق عميو في مؤتمر وزراء العمل العرب الخامس)

 
 ديباجة :

- .............................. 
وريع مستوى القّوى  ةاالجتماعيىو تحقيؽ العدالة وايؽ الّدوؿ العربية عمى أّف ىدييا تُ  .1

 العاممة يييا.
ية وتعمؿ عمى إرساء العّمالُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى أف تتعاوف تعاوًنا كامال ي  الشؤوف  .2

عمى الّتنسيؽ بيف األجيزة الحكومية  خاّصةدعائميا عمى أساٍس مف التكامؿ وتعمؿ بصفة 
 ية.العّمالالمختّصة بالشؤوف 

ية يييا بما العّمالُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى تطوير األجيزة الحكومية المختّصة بالشؤوف  .3
 لمّدوؿ العربّية. اإلقتصاديو  االجتماع يتالءـ والتطّور 

ية العّمالُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى أف تعمؿ عمى بموغ مستويات متماثمة ي  التشريعات  .4
 .ةاالجتماعيوالتأمينات 

ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى القياـ بالّدراسات المشتركة ي  مجاؿ تخطيط القّوى العاممة  .5
 وتشغيميا.

لعّماؿ البالد العربية مف غير  الّتشغيؿُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى إعطاء األولوية ي   .6
 مواطنييا بما يّتفؽ وحاجاتيا.

ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى وضع خّطة لمتدريب المين  تّتفؽ واْحِتياَجاتيا وتتماشى مع  .7
 يييا. ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةالّتنميةأىداؼ 

تويات األجور ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى القياـ بالّدراسات المشتركة لوضع حدٍّ أدنى لمس .8
 يييا وتقريب تمؾ المستويات بقدر المستطاع.

ْغية بُ ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى القياـ بالدراسات المشتركة ي  مجاؿ عالقات العمؿ واإلدارة  .9



0255ثلرير املدًر العام  41  

 

 .إقامة ىذه العالقات عمى ُأسٍس مستقّرة عادلة
 كّمما أمكف ذلؾ.ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى توحيد شروط وظروؼ العمؿ بالّنسبة لعّماليا  .10
ية والتوّسع يييا ُبغية خمؽ جيؿ العّمالُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى تشجيع إنشاء معاىد لمثّقاية  .11

 اإلقتصادّيةالّتنمية  ُيؤمف بعروبتو وُيسيـ إسياًما إيجابيا ي  تنفيذ برامج العّماؿمثّقؼ مف 
  العرب  العّمالمثّقؼ ي  الوطف العرب . كما ترى وجوب العناية بإعداد ال ةاالجتماعيو 

العرب  العّماؿوتزويده بالمبادئ والقيـ والثقاية العربية األصيمة الت  تؤّىمو لتنشئة جيؿ مف 
 يؤمف بقومّيتو العربية.

ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى تبادؿ الخبراء واألخّصائّييف والمعونات الفنّية ي  مجاالت العمؿ  .12
 المختمفة.

ى أف يجتمع الوزراء العرب مّرة كّؿ عاـ لتبادؿ وجيات الّنظر ي  ُتوايؽ الّدوؿ العربية عم .13
 .الدولّيةّيةالعّمالية العربية وتنسيؽ سياسة الّدوؿ العربية ي  المؤتمرات العّمالالشؤوف 

والعمؿ باألمانة العاّمة لجامعة الّدوؿ  ةاالجتماعيترى الّدوؿ العربية أف تتوّلى إدارة الشؤوف  .14
العمؿ  منّظمةكرتارية المؤّقتة لمؤتمر وزراء العمؿ العرب  حّتى قياـ سالعربية أعماؿ ال

 العربية المنصوص عمييا ي  الماّدة الخامسة عشر مف ىذا الميثاؽ.
تطّبؽ نظاـ الّتمثيؿ الّثالث   الذي   عربية لمعمل منّظمةإنشاء ُتوايؽ الّدوؿ العربية عمى  .15

 منّظمةمع الحكومات ي  كّؿ نشاط ال ؿالعّمايقـو عمى أساس إشتراؾ أصحاب األعماؿ و 
 وذلؾ ويقا لمّدستور الممحؽ بيذه الميثاؽ.

صّدؽ الّدوؿ العربية عمى ىذا الميثاؽ حسب ُنُظميا الّدستورية وُتودع وثائؽ الّتصديؽ ي  تُ  .16
بمُغو إلى الّدوؿ جامعة الّدوؿ العربية الت  تعدُّ محضرا بإيداع وثائؽ الّتصديؽ لكّؿ دولة وتُ 

 .العربية األخرى
 العمل العربية منّظمةالمرجع: 
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 15البند  خاّصةو  1965وقد جاء ي  بنود الموايقة عمى "الميثاؽ العرب  لمعمؿ" ي  العاـ 
ة الت  ُأقّر دستورىا بعد اكتماؿ التصديقات ي  العمؿ العربية بتركيبة ثالثيّ  منّظمةإنشاء 
 .1970العاـ 

 

 : العمل العربية منّظمة دستور. 2.1
 

ي   18قاعدة الّتمثيؿ الثالث  العمؿ العربية منّظمةاعتمدت   منذ إقرار ميثاؽ العمؿ العرب 
وقد حرصت وي  المنتديات والندوات العربية ذات الصمة.  مؤتمرات العمؿ العربّية

 – المنظمة ي  السنوات األخيرة عمى توسيع دائرة الحوار ي  المؤتمرات والمنتديات لتشمؿ
لتشمؿ أعمى القيادات ي  الوزارات المعنية  –باإلضاية إلى شركاء اإلنتاج التقميدييف 
ة والمؤسسات المالية وبعض ىيئات االجتماعيبالعمؿ التنموي والمجالس اإلقتصادية و 

حيث المجتمع المدن . وقد أْثرْت ىذه التجربة ي  الفترة األخيرة رصيد التجارب العربية 
 الحوار الثالث  الموسع." إلى  " التقميدى الحوار الثالث  ؿ مفانتق

 

 . اتفاقيات وتوصيات العمل العربية :3.1
 تسع 2010منذ نشأتيا إلى وضع اتفاقيات عمؿ عربية بمغ عددىا حتى سارعت المنظمة 

( توصيات عمؿ عربية ي  مجاالت العمؿ 9) وتسعةعمؿ عربية  ( إتّفاقية19عشرة )
( والحّريات 1977  7(  ومستويات العمؿ )رقـ 1966لمعاـ  1العمؿ العربّية رقـ  )إتّفاقية
(  والصّحة 1979   11)رقـ  ةاالجتماعي(  والمفاوضة 1977  8)رقـ  النقابّية والحقوؽ

 .((3( والمؤطر رقـ )2)انظر المؤطر رقـ )(  إلخ...1981   13والّسالمة المينّية )رقـ 
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 3اَظر انًؤطر رلى  



0255ثلرير املدًر العام  43  

 

 

 0مؤطر ركم  

مةدشتىر 
ّ
 19العمل العربية مىظ

إًماها بأن جكاجف اللىي العاملت في الىطً العربي ًمشل إحدي الدعاماث ألاصاصيت للىحدة العربيت، وبما أن 

العمل ليط صلعت وأن مً حم اللىي العاملت في الىطً العربي أن حعمل في ظروف وشروط مالئمت جخفم مع 

 كرامت إلاوضان العربي، 

وبما أن لجميع البشر الحم في الضعي وراء رفاَيتهم املادًت والروحيت في حريت وفي ظروف كىامها جكافؤ الفرص 

 ،تالاجخماعيوالعدالت 

 وجطبيلا للمادة الخامضت عشرة مً امليشاق العربي للعمل،

متجىافم الدول العربيت على دصخىر 
ّ
ُه: مىظ  العمل العربيت الخالي هطُّ

 : املادة الثاهية

 الفصل الثاوي

مةأهداف امل
ّ
 ىظ

 املادة الثالثة:

متتهدف 
ّ
 العمل العربيت إلى ما ًأحي: مىظ

 جيضيم الجهىد العربيت في ميدان العمل، .1

 الىلابّيتجىميت وضياهت الحلىق والحرياث  .2

ما امكً ذلك.العّمالجىحيد الدشريعاث  .3
ّ
 يت وظروف وشروط العمل في الدول العربيت كل

 يت املخخلفت وعلى ألاخظ:العّمالالليام بالدراصاث والبحىر في املىغىعاث  .4

 جخطيط اللىي العاملت .أ 

 ظروف وشروط العمل للمرأة وألاحدار .ب 

 املشاكل املخعللت بالعمل في الطىاعت والخجارة والخدماث .ج 

 مشاكل عمال السراعت .د 

 ألامً الطىاعي )الضالمت الطىاعيت( والصّحت املهىيت .ٌ 

 الطغري والريفيتالطىاعاث  .و 

 يتالعّمالالشلافت  .ز 

 الخطييف املنهي .ح 
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فمرة4 أشَر هُا فمط إني انفصول وانًواد وانفمراث  01يادة, و 31فصول و 6ٍشخًم دسخور يُظًّت انؼًم انؼربَت ػهي  

 انخٌ حخصم بًوضوع انخمرٍر4
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 الخعاوهياث .ط 

شغيلالكفاًت افىخاجيت وعالكتها ب .ي 
ّ
 وإلاهخاج الد

 جلدًم املعىهت الفىيت في ميدان العمل للدول العربيت التي جطلبها .5

 وعائالتهم العّماللحماًت  تالاجخماعيوغع خطت لىظام الخأميىاث  .6

 حللاث جدريبيت للعمال وغع خطت للخدريب املنهي وجىظيم .7

 إعداد اللامىش العربي للعمل .8

 

 الفصل الثالث

مة
ّ
 أحهزة املىظ

 املادة الخامصة:

- 

- 

منهم مً الحكىمت، وواحد عً أصحاب ألاعمال،  . ًخكىن وفد كل دولت إلى املؤجمر مً أربعت مىدوبين: إزىان3

 وواحد عً العّمال. ويجىز أن ًططحب املىدوبىن معهم عددا مىاصبا مً املضدشاريً

 . ًكىن اخخيار مىدوبي أصحاب ألاعمال ومىدوبي العّمال ومضدشاريهم باإلجفاق مع املىظماث ألاكثر جمشيال لهم.4

 جخػمً هظام العمل في املؤجمر.. ًطدر املؤجمر هظاما أصاصيا )الئحت( 5
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ر ركم 
ّ
 3مؤط

 إثفاكيات العمل العربية 

متأهجسث                 
ّ
 (:19العمل العربيت إجفاكياث العمل الخاليت ) مىظ

ركم 

 إلاثفاكية

عدد ثصدًلات  مىضىع إلاثفاكية الصىة

 الّدول 

 9 مضخىياث العمل 1966 (1ركم )

 7 العاملتجىّلل ألاًدي  1967 (2ركم )

 6 تالاجخماعياملضخىي ألادوى الخأميىاث  1971 (3ركم )

 8 ت(معّدلجىّلل ألاًدي العاملت ) 1975 (4ركم )

 5 املرأة العاملت 1976 (5ركم )

 4 ت(معّدلمضخىياث العمل ) 1976 (6ركم )

 9 الّضالمت والصّحت املهىيت 1977 (7ركم )

 3 الىلابّيتالحّرياث والحلىق  1977 (8ركم )

 8 الخىجيه والخدريب املنهي 1977 (9ركم )

 2 إلاجازة الّدراصيت مدفىعت ألاجر 1979 (11ركم )

 6 الجماعّيتاملفاوغت  1979 (11ركم )

 3 الّسراعيىن  العّمال 1981 (12ركم )

 9 بيئت العمل 1981 (13ركم )

عىد  تالاجخماعيحّم العامل العربي في الخأميىاث  1981 (14ركم )

 جىّلله للعمل في أحد ألاكطار العربيت

5 

 5 جحدًد وحماًت ألاجىر  1983 (15ركم )

 3 يتالعّمال تالاجخماعيالخدماث  1983 (16ركم )

 11 جأَيل وحشغيل املعىفين 1993 (17ركم )

 8 عمل ألاحدار 1996 (18ركم )

 11 جفخيش العمل 1998 (19ركم )

 122  19 املجمىع

متاملرجع : ميشىراث 
ّ
 العمل العربيت . مىظ
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ر ركم 
ّ
 4مؤط

 ثىصيات العمل العربية

 

ىصية الصىة ركم التىصية
ّ
 مىضىع الت

 الّسالمة والصحة ادلهنية 99;3 (1ركم )
 التوجيه والتدريب ادلهين 99;3 (2ركم )
 اإلجازة الّدراسية مدفوعة األجر ;9;3 (3ركم )
 القوى العاملة يف القطاع الّزراعي تنمية ومحاية 2:;3 (4ركم )
 بيئة العمل 3:;3 (5ركم )
 يةالعّمال ةاالجتماعياخلدمات  5:;3 (6ركم )
 تأهيل وتشغيل ادلعوقني 5;;3 (7ركم )
 تفتيش العمل :;;3 (8ركم )
 ة للعاملني ىف القطاع غري ادلنظم االجتماعياحلماية  4236 (9ركم )

متاملرجع : ميشىراث 
ّ
 العمل العربيت . مىظ
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توجو المنظمة يى الفترة األخيرة إلى توسيع الحوار يى اتجاىيف : أوال مف  ىذا إلى جانب
 حيث مواضيع الحوار   وثانيا : مف حيث المشاركيف ييو .

اإلستراتيجيات والمواضيع الفنّية ذات  وويقا ليذا التوجو أطمقت المنظمة العديد مف
المشترؾ وطرحتيا عمى الّنقاش ي  المؤتمرات والمنتديات العربية بيف أطراؼ  اإلىتماـ

 اإلنتاج الثالثة   ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :
  الّدوحةالّتشغيؿ"إعالف الّدوحة" الّصادر عف المنتدى العرب  األّوؿ لمتّنمية و(    

 ( ؛2008نويمبر/ تشريف الثان   
  والذي يمّثؿ أداة حقيقّية  2008الّتصنيؼ العرب  المعياري لمميف الّصادر ي  العاـ

 بيف طري  اإلنتاج ؛ االجتماع لمحوار 
 ( الذي أقّرتو القّمة اإلقتصادّية األولى 2020-2010العقد العرب  لمّتشغيؿ )

 ( ؛2009)الكويت  يناير 
  (   2009بياف الجزائر حوؿ تشغيؿ الشباب ) نويمبر 
  نحو سياسة تأمينات إجتماعية ياعمة يى  -المؤتمر العربى لمضماف اإلجتماعى

 ( . 2009ديسمبر ) الوطف العربى 
   اإلستراتيجية العربية لمّتدريب والّتعميـ التّقن  والمين  الت  اعتمدىا المنتدى العرب

(  2010يناير   حوؿ التدريب التّقن  والمين  واحتياجات سوؽ العمؿ )الّرياض 
 ( ؛2010ريؿ مؤتمر العمؿ العرب  )المنامة  أب وأقّرىا

  الّتشغيؿ"إعالف الّرياض" الّصادر عف المنتدى العرب  الثّان  لمتّنمية و 
 (.2014)الّرياض/يبراير 

 

ضاية إلى ىذا الُبعد التراكم  الذي يؤّسس لمحوار  ي  الوطف العرب   أصبح  االجتماع وا 
لحاحا  بؿ أصبح عنصرا أساسّيا ي  مفيوـ ىذا الحوار ي  السّ  نوات األخيرة أكثر تداوال وا 
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العرب  وعمى لساف أطراؼ اإلنتاج  بحيث انتقؿ ىذا المفيـو  الّسياس التّنظير 
جتماعية إلع قتصادية وا  ادة بناء العالقات بيف الّسوسيولوج  تدريجّيا إلى قيمة سياسية وا 

 .والمجتمع "اإلقتصاد"
 
 
 

 :االجتماعيلحوار اأدوات تطوير . 4.1
 

طرحت منظمة العمؿ العربية ي  الفترة األخيرة دعمًا وترسيخًا لمحوار االجتماعى 
والقضايا  االجتماع وبالتنسيؽ والتشاور مع أطراؼ اإلنتاج مرجعيات ينية لمحوار 

 المّتصمة بو ومنيا عمى وجو الخصوص:

  يضبط مبادئ عامة  «العرب  االجتماع إعالف مبادئ بشأف الحوار  »وثيقة
يضـ أطراؼ اإلنتاج خالؿ اجتماع خبراء  االجتماع وتعريفا حديثا لمحوار 

وقد أكدت ىذه الوثيقة خاصة عمى    ( 29/9/2011-27بيروت   ) الثالثة
مأسسة الحوار االجتماعى وتوسيع مجاالتو وأعتماده وسيمة يعالة لحؿ 

 عمى مستوى المؤسسة .  المشكالت   وكذلؾ تعزيز الحوار الثنائى
  يضبط الحقوؽ  «إعالف بيروت بشأف الحقوؽ والحريات النقابية»وثيقة

 . يى ىذا الشأف والواجبات
 

خالؿ المؤتمر العربى الثانى لمحقوؽ والحريات والنقابية ف وتمت المصادقة عمى الوثيقتي
 .(  2012يبراير  17 – 16يى ) بيروت   

 

 (:  39الدورة  مؤتمر العمل العربي ). 5.1
( المنعقد بتركيبتو الثالثية 39أقّر مؤتمر العمؿ العرب  ي  دورتو التاسعة والثالثيف )

 (:2012أبريؿ/نيساف  8-1  القاىرة)



0255ثلرير املدًر العام  49  

 

 «  وقد أّكدت ىذه الوثيقة ي  منطمقاتيا «االجتماع اعتماد وثيقة مبادئ الحوار .
 العاّمة خاصة عمى :

والتعاوف ي  ما بينيا  أطراؼ اإلنتاجضرورة وأىمية التشاور الثالث  بيف  -
 لتويير مناخ عمؿ سميـ ومناخ أعماؿ محّفز عمى اإلستثمار ؛

بغية تحقيؽ التكامؿ بيف عنصري العمؿ ورأس  االجتماع النيوض بالحوار  -
 .ة مف ناحية ثانيةاالجتماعيالماؿ مف ناحية  وبيف التنمية اإلقتصادية و 

  الت  أّكدت  «لحقوؽ والحريات النقابيةإعالف بيروت بشاف ا »اعتماد وثيقة
واستقاللية  الت حريةخاصة عمى : تعزيز دور نقابات العّماؿ وخاصة ي  مجا

التنظيـ النقاب  واحتراـ الحقوؽ األساسية ي  العمؿ ومحاربة كؿ أشكاؿ 
االستغالؿ االقتصادي والتمييز  واالليات الكفيمة بتمكيف المرأة سياسيا واقتصاديا 

ة  االجتماعية  ومقّومات الوصوؿ لمعدالة االجتماعيواجتماعيا   والحماية 
  .ةاالجتماعيض بالمفاوضات وتحسيف شروط وظروؼ العمؿ  والنيو 

 
 : االجتماعيتعريف الحوار . 6.1

ي   االجتماع إعالف مبادئ بشأف الحوار  »أقّرت منظمة العمؿ العربية ي  وثيقة 
تعريفا حديثا بالتوايؽ مع أطراؼ اإلنتاج حيث ورد ي  المبادئ  «البمداف العربية

وسيمة وأداة يعالة لحّؿ  االجتماع اعتماد الحوار  »العامة لإلعالف ما يم : 
جميع أنواع  االجتماع   وأف يشمؿ الحوار االجتماع المشكالت وتعزيز التماسؾ 

التفاوض واالتفاقيات وتبادؿ المعمومات حوؿ القضايا ذات المصالح و المشاورات 
 «المشتركة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
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 الثالثالباب 
 المعولم اإلقتصاداإلستراتيجية في المورد البشري: ثالث الموارد 

 
 

تعتبر الموارد البشرية مف أىـ المشتركات بيف أطراؼ اإلنتاج الثالثة  بؿ لعّميا أقوى نقطة 
. ذلؾ أف اإلنساف بصرؼ النظر عف كونو داخؿ االجتماع التقاء بيف شركاء الحوار 

المنظومة اإلنتاجية أو خارجيا يضّؿ ي  المحّصمة النيائية األداة األقوى لمتنمية وىدييا 
األسمى وغايتيا النيائية. يالحكـ الرشيد ىو تمؾ الحكومة الت  تضع اإلنساف صمب 

ا أصوليا البشرية والمعريية. خياراتيا. والمنشأة الناجحة ى  تمؾ المنشأة الت  تثّمف أيض
يي  تمؾ المنظمة الت  تدايع عف  -وى  شريؾ ياعؿ ي  التنمية –أما المنظمة العمالية 

عمى ثقاية العمؿ وثقاية  وحثيـحقوؽ العماؿ المادية والمعنوية مف ناحية  وتأطرىـ 
 اإلنتاج وثقاية المؤسسة مف ناحية ثانية.

 

باعتبارىا شرط التقدـ االقتصادي وغاية  االجتماع ار يالموارد البشرية إذا ى  أصؿ الحو 
 . االجتماع الرق  

 

I:الخمفية التاريخية ألىمّية الموارد البشرية . 
 

. وقد  الموارد اإلستراتيجية بعد الغذاء والّطاقة ثُ يعتبُر اإلستراتيجّيوف أّف المورد البشري ثال
ثابتا مف الثوابت ي  عصر العولمة الجارية منذ بداية تسعينات القرف  ىذا اإلعتقاد أصبح

ّكاًل مرحمّيا العولمة نتاًجا لحركة تاريخية وتشالماض . ولعّمُو مف المفيد اإلشارة إلى أّف 
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  ومنيا خاّصةمّر األزماف  كّؿ عمى طريقتيا الساىمت ييو مختمؼ الحضارات عمى 
 . ريؽ إشعاعيا العمم  والثقاي  ي  عصورىا الذىبيةالحضارة العربية اإلسالمية عف ط

 

 –ف ظاىرة العولمة إجازؼ كثيرا عندما نقوؿ اريخ   ال نُ وانطالقا مف ىذا التمّثؿ التّ 
يا ى  نتاج طبيع  تراكم  لمتجربة اإلنسانية  توّسعت دائرتُ  - بالرغـ مّما عمييا مف مآخذ

ـّ تسارعت  وتيرتيا مع مطمع السبعينات مف القرف العشريف  تدريجيا ومنذ أزماف بعيدة  ث
 .اإلتصاؿنفجار اليائؿ لتكنولوجيات المعمومات و منذ بداية تسعيناتو بفعؿ اإل خاّصةو 
 

تؤّسس بدوف أي مبالغة لمرحمة تاريخية  -عاينةوبمفردات المُ –إّف العولمة عمى ىذا النحو 
سرعتيا عّما شيدتو  تعقيدىا ونسؽُ  جةُ يا ودر جديدة ي  المغامرة اإلنسانية  تختمؼ مقّوماتُ 

التطورات  يا  وتواترِ كُ مراحؿ التطور السابقة بفعؿ التراكمات المعريية الت  تحرّ 
 ية الت  تشحذىا.اإلتصالاألنظمة اإلعالمية و  التكنولوجية الت  تديعيا  وسيادةِ 

 

ؿ عمى القوؿ إّف العولمة ستنقمنا مف "المرحمة الكتابية" إلى إّف ىذه التحوالت العميقة تحمِ 
ية"  تماما كما انتقمت البشرية مف "المرحمة الشفاىية" إلى "المرحمة التّفاعم"المرحمة 

الكتابية" منذ اختراع المطبعة ي  القرف الخامس عشر  واّتساع استعماالتيا لنشر المعرية 
 ضا.وتبادليا وتقريب البشر مف بعضيـ بع

وعمى الرغـ مف التوّسع المذىؿ لدائرة العولمة ي  كؿ المجاالت  يإنيا مازالت تديع نحو 
حاضره –مف شبكات تحميمنا وقراءتنا لمواقع. إف ييـ العالـ باستمرار المجيوؿ  وتغّير 

بالمعنى الخمدون   أو إلى مآؿ  الّتدريج لـ يعد خاضعا إلى التفكير الخّط   -ومستقبمو
ساؽ إلى ا كما يراه عموما أصحاب نظرية الحتمية التاريخية القائمة بأف العالـ يُ محّدد سمف
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جئية غاية بعينيا. إّف ييـ العالـ اليوـ أصبح محكوما إلى حّد كبير بالتطّورات الفُ 
 ات.التّقنيتحت إيقاع التجّدد المتسارع لمعموـ والمعارؼ و  أحيانا والعشوائية

 

 ىبة والتوّجس إزاء ما تحمموبالرّ  -دوف استثناء-ممجتمعات كميا لوح  الت تُ إّف ىذه التحوّ 
القومية  الّدولةة عمى مفيوـ "تو األساسية المبنيّ ومرجعيّ  الّسياس ظاـ مف تيديد لمنّ العولمة 

اـ الثقاي  وقوالبو  والتنضيد تو  والنظوىيكميّ  اإلقتصاديلمركزية"  ومف إرباكات لمنظاـ ا
 ومعادالتو. االجتماع 

 

لقد تسارع التاريخ اإلنسان  منذ الثورة الصناعية بعد أف كاف ىناؾ شبو استقرار ي  أنماط 
تخّممتيا أنساؽ   الحياة ونظـ اإلنتاج لقروف طويمة. كما أّف الثورة الصناعية ي  حّد ذاتيا

. يالثورة الصناعية ي  التّقن تطور متسارعة تحت وقع موجات الفكر العمم  والتجديد 
الت  بدأت ي  أوائؿ القرف التاسع  الثورة الصناعية األولى  ثالث ثورات : الواقع ى

الت  بدأت مع مطمع  والثورة الصناعية الثانية(  1880)سنة  هعشر  وانتيت ي  أواخر 
والثورة .  منو أواخر الستّيناتالقرف العشريف  وانتيت مع انتياء سنوات االزدىار ي  

منذ  خاّصة  وتسارعت بالقرف العشريف بعيناتسالت  بدأت منذ عقد  الصناعية الثالثة
الت  أنتجت ما يصطمح عميو  اإلتصاؿو  وى  ثورة المعمومات منو سعيناتتبداية الّ 

 .الجديد اإلقتصادب
 

الحظ أّف حقبات   يُ العالم  ي  القرنيف األخيريف اإلقتصادوالّدارس لممنحى العاـ لتطّور 
مديوعة تاريخيا  ىذه المراحؿ تكانو  سنة تقريبا  60و 50تراوحت بيف  مّو الطويمةالنّ 

 الثورة الصناعية : حقبات بطفرات التجديد والموارد الجديدة الت  مّيزت مختمؼ
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 مع اكتشاؼ الفحـ الحجري كمصدر  1800انطمقت ي  حدود سنة  الحقبة األولى
 ؛ي  مجاؿ المحركات البخارية  خاّصةلمطاقة وتكثيؼ استعماالتو الصناعية وب

 مع تصنيع الحديد والّصمب وتنويع  1850ود سنة انطمقت ي  حد الحقبة الثانية
 ؛استخداماتيا ومنيا بداية إنشاء السكؾ الحديدية وتصنيع القطارات 

 

 مع اختراع الموّلدات الكيربائية وتوسيع  1896انطمقت ي  حدود سنة  الحقبة الثالثة
 تطبيقاتيا ي  مجاالت الصناعة والنقؿ كالسيارات والطائرات. 

 

 واستكماال لنظرية حقبات النمّو الطويمة  يمكف إضاية :
 

 الموّسع لمبتروؿ  مع االستعماؿ 1945د سنة الت  انطمقت ي  حدو  الحقبة الرابعة
 .والبتروكيمياويات واإلنتاج الكم  

 

 الت  دخميا العالـ بقّوة منذ بداية تسعينات القرف العشريف الت   الحقبة الخامسة
 والمعمومات وانتشارىا. اإلتصاؿانطمقت مع توّسع تكنولوجيات 

 

  تغّيرت نظـ اإلنتاج وأساليب التنظيـ وأشكاؿ العمؿ  بحيث الحقبة الجديدةومع ىذه 
 المؤّسسةراتبية  إلى مركزة واليرمية والتّ والمُ  ةالعّمالالكبرى الكثيفة  المؤّسسةانتقمنا مف 

 ية.اإلتصالالشبكية والالمركزية والمرنة و األصغر حجما و 
 

وىذا يعن   أّف سمسمة القيمة المضاية لـ تعد محصورة ي  مؤسسة بعينيا ومحّددة 
ألـ ا المؤّسسةجغراييا  بؿ موّزعة عمى عدد مف المتدّخميف ي  إطار المناولة والشراكة بيف 
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الصغرى والمتوسطة  والمستقميف ي  سياؽ تنظيـ شبك  محّم   المؤّسساتوعدد مف 
 ودول .

وىذه التحوالت العميقة الت  أحدثتيا العولمة تنسجـ تماما مع مراحؿ التقّدـ اإلنسان  ي  
 اآلت : عمى النحو( Bruno Jarroson)المنظور التاريخ  الت  يوجزىا

 

 اإلقتصادطبيعة 
Nature de 
l’économie 

 العنصر المحدد
(Invariant) 

عنصر إنتاج القيمة 
Facteur de 
la valeur 

الفاعل االستراتيجي 
Acteur 

stratégique 

 اإلستراتيجية
(stratégie) 

تأميف الحياة  القنص والجني
(survie) 

 الجسـ
(corps) 

 صراع مع الطبيعة القبيمة

إعادة اإلنتاج  الفالحة
(reproduction) 

 الدوؿ  األرض
 أو

 المجموعات اإلقطاعية 

 الصراع العسكري

 رأس الماؿ العمؿ الصناعة
 

 تقنيات اإلنتاج المؤّسسة

 اإلتصالمجتمع 
 )المعرفة(

 االختيار
 (choix) 

 الكفاءة
(compétence) 

ـ التصرؼ ي  إحكا التنظيـ الشبك 
المعمومات ووسائؿ 

 اإلتصاؿ
Source : B. Jarroson : De la défaite du travail à la conquête du choix, Dunod, 1997 
 برونو جاروسوف : عالـ اجتماع يرنسى .

 

ولئف كاف ليس مف الّسيؿ ي  الطرح العاـ تبّيف الخطأ مف الّصواب ي  ظاىرة العولمة  
الحديث بإيجابية عف ىذه الظاىرة ي   وليس مف الّسيؿ ي  الطرح العرب  بصفة أخّص 

أّف عدـ التعامؿ مع العولمة بالرغم من كل التحّفظات ظّؿ ما يجري يإّنو يمكف القوؿ 
وما يرتبط بو مف تنمية  اإلقتصاديعمى المستوى  خاّصةأخطر مف التعامؿ معيا و 

 .ا التّقريرلمسألة الت  تعنينا ي  ىذاقتصادية واجتماعية وبشرية  وى  ا
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 ومف ىذه الزاوية يمكف التأكيد عمى العناصر التالية :

يحمؿ عمى القوؿ  -ي  الرؤية الت  نطرحيا بيا–إّف التفكير ي  يكر العولمة  أّوال :
ـّ تزوؿ  بؿ ى  ظاىرة ذات مدى  إّنيا ليست برقا عابرا ي  سماء صايية ث

( تصاداإلقتاريخ  ستدوـ وستتوّسع بحكـ تراكـ وتواصؿ العوامؿ المادية )
( الت  اإلتصاؿوتكنولوجيا المعمومات و  والعوامؿ الّرمزية )العموـ والمعارؼ

 تديعيا.
مف سبيؿ آخر غير التعاط  مع العولمة بإيجابية موضوعّيا ليس ىناؾ  ثانيا :

ما يمـز مف عتماد واستغالؿ ما تتيحو مف مصادر تنمية جديدة حقيقية  مع إ
ّتخاذإصالحات تحديثية  ي  إطار التوايؽ المصاحبة  ةاالجتماعياإلجراءات  وا 

لمحّد مف تبعاتيا السمبية. وي  حالة وجود خيار ييو ال يعدو أف  االجتماع 
 يكوف بيف : 

لى استغالؿ إ بإرادتيا ي  العولمة والسع ُ  انخراط الّدوؿاالندماج اإلرادي أي  -
 ؛  ودرء سمبّياتيا قدر المستطاع مف إمكانيات تويُرهما 

ضة لمعولمة وآللياتيا االنغالؽ والتقوقع )اإلرادي أيضا( أي البمداف الراي -
 ؛ ومتطمباتيا

اإلقصاء )وىذه المّرة بإرادة العولمة( أي البمداف الت  ال توّير ما يتطّمبو  -
 .األجنبية اإلستثماراتوبالتال  تبقى خارج دائرة  دالجدي اإلقتصاد

إرادة بومف باب تأكيد المؤّكد أّف الخيار األمثؿ ىنا ىو الدخوؿ ي  العولمة 
ّف خطر وأ   تغّيرت معطياتو وشروط الفعؿ ييومدروسة وواعية بأّف العالـ 

 االنغالؽ وخطر اإلقصاء ىو البقاء خارج العصر.
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إف العولمة ي  ىذا المنظور ى  عصر النيايات والبدايات. نيايات عصر  ثالثا :
التو الفكرية وأطره التنظيمية. وبدايات عصر جديد بمرجعياتو اإليديولوجية وتمثّ 

والوياؽ  يدةصاخب بالقيـ والمفاىيـ والمصطمحات وأدوات الفيـ والتحميؿ الجد
 يف.االجتماعييف و اإلقتصادييف و الّسياسيبيف الفاعميف  االجتماع 

 

عمى الفكر الّدول  حيث ُعقد أكثر وبكؿ ىذه المعان  أصبحت العولمة المفيوـ الّطاغ  
 وراء أكمة العولمة. مؤتمر وندوة حوؿ العولمة وحوؿ ما 1500مف 

 

المخزوف  فّ يمكف القوؿ إيا  ورغـ أّف العولمة ىّزت المسممات المعيودة ي  المجتمعات كمّ 
ة ي  العالـ أكثر مف مناطؽ عدّ  20قاي  والحضاري يؤّىؿ المنطقة العربيةاريخ  والثّ التّ 
 خاّصةاتيا إلى يرص تنمية جديدة  وبي  مسار العولمة  وتحويؿ تحديّ المدروس نخراط لإل

الت  باتت وتوظيفيا ي  مسارات اإلنتاج عمى مستوى تطوير العموـ والمعارؼ وتوطينيا 
 البشري. الّنيوضو  االجتماع والرقّ   اإلقتصاديتمّثؿ قاطرة التقدـ 

 

II.لمموارد البشرية في ظّل اقتصاد المعرفة ستراتيجيالبعد اإل : 
 

اقتصاد المعرية مبنّ  عمى إنتاج المعارؼ  وتثمينيا ي   أفّ  استنادا إلى ما سبؽيتبّيُف 
والمجتمع عمى المستويات المحمية وعمى المستوى الدول . وتأت  ىذه التطورات  اإلقتصاد

بكؿ  21جّدد المتسارع لممعريةتحت وقع الت العولمةي  ضوء التوّسع المتنام  لظاىرة 
 والمعمومات. اإلتصاؿأصناييا وانسيابيا بحكـ التطورات اليائمة لتقنيات 

                                                 
ًُؼونى > يحاونت حًثُّم إٍجابٌ", )بانفرَسَت(   ػهٌ حًدً> "ححدٍاث ورهاَاث انخًَُّت فٌ اندول انؼربَت فٌ ضوء اإللخصاد ان

ٌ حوَس01/31104يجهت دراساث دونَت, ػدد 
20

 
21

 ٍرى بؼض انًسخشرفٍَ أٌ حجدد انًؼارف ٍفوق بثالد يراث َسك حجّدد األجَال4 
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نصيار وتأسيسا عمى ذلؾ  بات مف البديي  أف الموارد البشرية تمثؿ المدخؿ األساس  لإل
الوطنية ي  اقتصاد  التّنميةمّكف مف ريع تحديات بما يُ   المعري اإلقتصادالفاعؿ ي  

اإلبتكار والتجديد والقيمة المعارؼ و ولـ يخضع إلى قيـ اقتصادية جديدة  تقوـ عمى مع
وكّؿ ىذه العوامؿ  قتصاديات.التنايسية الكبيرة لممؤسسات ولإل المضاية العالية والقدرة

 تحدد درجة التفوؽ بيف الشعوب واألمـ.
 

 ةاالجتماعيو  اإلقتصادّية التّنميةتظرة  تؤكد أف مستقبؿ المن خاّصةرات الحالية وبالمؤشّ إف 
والبشرية ي  إطار مسار العولمة ستحكمو المعرية ي  مختمؼ المياديف العممية 

المادية إلى  اإلقتصادّيةوالتكنولوجية  وىو ما يعن  إخضاع جانب كبير مف األنشطة 
 الجديدة. يةاإلتصالات اإلعالمية  و التّقنيالتجريد بفعؿ تقنيات اإلنتاج المتطورة  و 

 

 مساريف جديديف:إلى وقد ديع ىذا المشيد الجديد 

  والخدمات ي  عديد عمميات اإلنتاج التجريدي )الاّلمادي(المسار  
 وىو ما المسار الذىن  ي  إنجاز طيؼ واسع مف الوظائؼ ي  سوؽ العمؿ  

 .يقتض  بالضرورة عمالة ذىنية واسعة
 

يحسب. يتكنولوجيات  اإلقتصادّيةعمى المجاالت المينية و ىنا وال يقتصر األمر 
لأليراد  خاّصةوال ةاالجتماعيومختمؼ مخرجاتيا  طالت أيضا الحياة  اإلتصاؿالمعمومات و 

" ليس يقط بمعنى الميارات والكفاءات مجتمع المعرفةواألسر. ومف ىنا جاء مفيوـ "
اكتساب المعارؼ المتجددة بوتيرة المكتسبة  ولكف أيضا بمعنى القدرات اإلدراكية عمى 

  والتأقمـ باستمرار مع القيـ ي  مسارات اإلنتاج متسارعة  وتوظيفيا التوظيؼ األمثؿ
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يضاًل عف التأقمـ مع مجتمع مشّفر أكثر  ووضعيات العمؿ وأشكاؿ النشاط المستحدثة.
 مف أّي وقت مضى.

 

وردا أساسيا مف موارد أصبحت إذف م - مف األىمية عمى ىذا النحووى   -يالمعرية 
وأنماط وتنظيمية إنتاجية  وأساليبي  مختمؼ معانييا لما تمكنو مف وسائؿ إنتاج  التّنمية
 جديدة. حياة 

 

التطورات الجارية أحدثت عالقة تأثير وتأّثر  فّ إوانطالقا مف ىذه المؤشرات  يمكف القوؿ 
 قوية بيف "اقتصاد النمو" و"مجتمع المعرية" باعتبار الترابط بيف أربعة محددات أساسية :

 

  ّنتاج المعارؼ الجديد ـُ التحك بكؿ أصناييا العممية  ةي  المعارؼ المتداولة  وا 
 ؛ ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةكنولوجية واإلحصائية و والت

 ويقًا لبرامج ومناىج بيداغوجية عصرية  تؤّمفُ  التربوّيةيراد عبر المنظومة يا لألبُ إكسا 
يـ لطالب  الشغؿ وتأقممَ  الّتشغيؿحظوظ  بكؿ أبعاده  وتضمفُ  الّتحديثمقتضيات 

 ؛ ةباستمرار مع متطمبات وظروؼ العمؿ الجديد

  َوالمعمومات الحديثة لتأميف الوصوؿ إلييا   اإلتصاؿيا ي  المجتمع عبر وسائؿ خُّ ض
 ؛اإلقتصاديو  االجتماع  الّنسيجوبالتال  نشر المعرية عمى أوسع نطاؽ ي  

  ُيا ي  مسارات اإلنتاج ي  مختمؼ القطاعات لضماف التجديد واإلبتكار والقيمة تثمين
 بوجو عاـ. اإلقتصادو  المؤّسساتالمضاية بما يعّزز تنايسية 

 

وقد أّثر كؿ ذلؾ ي  المنظومة اإلنتاجية وما يتصؿ بيا مف توظيؼ مركز لألنظمة 
اإللكترونية والمعموماتية مف جية  والتنظيـ الشبك  لممؤسسات مف جية ثانية  وتنام  
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عمى المستوى المحم  وي  السوؽ العالمية مف  اإلقتصادّية المؤّسساتالقدرة التنايسية بيف 
 التّنميةواإلنتاج  ولمقومات  الّتشغيؿجية ثالثة  مما أدى إلى تحوؿ عميؽ لمنظومت  

 .بصفة عاّمة

ىذه التحوالت التوجو القوي نحو نمط إنتاج جديد يقـو عمى نظاـ الجودة  مف أىـّ  ولعؿّ 
ندماجّية مياـ التصّور والتنفيذ   والمركزية القرار المتعمؽ بعممية اإلنتاج  الشاممة  وا 

واإلسياـ المتزايد لمعماؿ والموظفيف عمى حّد السواء ي  تدّبر العممية اإلنتاجية أثناء 
 المؤّسسةال  القطع الكامؿ مع مقولة توزيع األدوار بمختمؼ مراحميا تصورا وتنفيذا  وبالتّ 

بيف صنفيف : "صنؼ يفّكر" وىو صنؼ كبار الموظفيف كالمخططيف والميندسيف... 
 .العّماؿو  العّماؿرؤساء و"صنؼ ينّفذ" وىو صنؼ 

 

تحوالت عميقة  الّتشغيؿوحياؿ ىذه المنظومة اإلنتاجية الجديدة ومتطمباتيا  تشيد منظومة 
وىو ما يقتض  إكساب كؿ   إنجاز العمؿتتمثؿ ي  التنام  المستمر لشحنة المعارؼ ي  

كفاءات أساسية  ومؤىالت عريضة  وخبرات ينية عالية   -بمختمؼ رتبيـ-العامميف 
وتوظيفيا توظيفا ياعال ومحكما ي  مجاالت التصور واإلبتكار واإلنتاج لتأميف حاجيات 

 ودعـ تنايسيتو  وترسيخ أرضيتو المعريية. اإلقتصاد
 

ميما بمغت مف درجات -ة  تأّكدت حاجة البمداف وأماـ ىذه الظواىر واألنساؽ الجديد
  وتعّيدىا باستمرار لضماف التدريبّيةو  الّتعميميةإلى تأىيؿ نظميا  -النمو ومراتب الرق ّ 

 االستجابة لمتطمبات العصر.
 

زاء عف مذىبو التقميدي  ي  الّسنوات األخيرةىذه التطورات أيضا  تخّمى البنؾ الدول   وا 
. يبعد أف شعر التّنميةعد اإلنسان  ي  عممية ي  منيجيات عممو البُ ي  وأدرج و اإلقتصاد
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ي  عدد  االجتماع بفشؿ سياسات التعديؿ الييكم   وانعكاساتيا السمبية عمى المستوى 
مف التجارب  وباّتساع الفوارؽ وعدـ المساواة عمى المستوى العالم   اقتنع بضرورة إيجاد 

إلى برنامج األمـ  1996. وقد أوكؿ ذلؾ منذ دياإلقتصا أدوات جديدة لقياس النموّ 
 المتحدة اإلنمائ . 

 

 أس الماؿ الطبيع بر و ي وويقًا ليذا التوّجو الجديد لـ يعد النمّو يقاس برأس الماؿ المادّ 
رت دراسات وتقارير برنامج األمـ المتحدة . وقد قدّ االجتماع الماؿ  يقط بؿ برأس

 حو اآلت :عنصر منيا  عمى النّ  لكؿّ  نسب المساىمة ي  النموّ  اإلنمائ 

  :؛ % 16رأس الماؿ المادي 
  : ؛ % 20رأس الماؿ الطبيع 
  64: االجتماع رأس الماؿ %. 

 

الجديد المبن  عمى أىمية الموارد البشرية تعود ي  الحقيقة إلى  اإلقتصاديإف بداية الفكر 
تقاس  اإلقتصاديي  الياباف  حيث برزت مقاربات مفادىا أف نسبة النمّو  1973سنة 

ـّ احتسابيا بعد طرح اإلنفاؽ إلصالح ما "دّمره" "اإلنسانية السعادة"بنسبة الّرياه أو  . ويت
 والبيئة... الّتشغيؿالنمّو عمى مستوى 

 

. كما أصبحت مف أىـ اإلقتصاديمف أىـ مصادر الثروة والنمّو  لقد أصبحت المعرية
واأليراد عمى حّد سواء. وتأسيسا عمى ذلؾ   المؤّسساتمحّددات القدرة التنايسية لمبمداف و 

أصبحت ميّمة إنتاج المعرية  وحسف توظيفيا وتعّيدىا وتوزيعيا عمى مختمؼ قطاعات 
يمتق  حوليا كؿ الفاعميف مف إدارة ومؤسسات  إستراتيجيةة لخدمات  ميمّ اإلنتاج وا



0255ثلرير املدًر العام  62  

 

عـ واإلسناد. ياقتصاد المعرية سات مالية وىياكؿ الدّ قتصادية ومؤسّ إتعميمية ومؤسسات 
 األدوار. بيذا المعنى كيمياء تتفاعؿ يييا كؿّ 

 

دة لدعم متجدّ ب مقاربة ، يتطمّ بشروطيا الجديدة الّتشغيلو  الّتنميةكسب رىانات  إنّ 
. ولئن كانت ىذه المسؤولية ةاالجتماعيو  اإلقتصادّية الّتنميةفاق المفتوحة في مجال اآل

 واألفراد اإلنتاجوشركاء ، الّدولةين ىم: الفاعمين األساسيّ  مسؤولية المجتمع بأسره، فإنّ 
 متكامل والتوافق.ل كأداة االجتماعيالحوار  كّل لو دور ووظيفة فييا في إطار
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 : الرّابعالباب 

 أثر أهماط العمل الجدًدة على التشغيل وضرورة التىافم بين أطراف إلاهتاج
 
 

تأسيسا عمى ما سبؽ ي  الباب الثالث بخصوص أىمية الموارد البشرية  واستحضارا 
عمى أشكاؿ النشاط وأنماط العمؿ الجديدة الت  باغتت حتى  لتطورات سوؽ العمؿ  وبناءا

ضرورة أكثر إلحاحا لتقريب وجيات النظر  االجتماع الدوؿ الغربية نفسيا  بات الحوار 
بيف أطراؼ اإلنتاج بخصوص ىذه المستجدات الت  طرأت أيضا عمى أسواؽ العمؿ 

 والتوايؽ بشأنيا خدمة لممصالح المشتركة. العربية
 
I .: الّطرح العام 
 

شيدت منظومة اإلنتاج ومنظومة العمؿ منذ الثورة الصناعية شبو إستقرار. ومنذ سبعينات 
ي  أوائؿ التسعينات واّتساع  اإلقتصادّيةمع بروز موجة العولمة  خاّصةالقرف الماض  و 

ظـ   طرأت تحوالت عميقة عمى النّ اإلتصاؿدائرتيا منذ تمؾ الفترة بحكـ ثورة المعمومات و 
ونظـ اإلنتاج. وقد أصبحت ىذه التحوالت ي  تمفصالتيا مع أسواؽ العمؿ  اإلقتصادّية

 ي  منتيى الّتشابؾ والّتعقيد.
 

 : نظم اإلنتاجأبرز تطّورات ومن 

 اإلنتقاؿ مف المجتمع الّصناع  إلى المجتمع ما بعد الّصناع  ؛ -
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العالقة باإلنتاج التطّور الُمتسارع لقطاع الخدمات عموما والخدمات ذات  -
مف  الّريعالصناع  أو ما يمكف تسميتو بػ "أثمثة" القطاع الثان  )الصناع ( لمزيد 

 القيمة الُمضاية لإلنتاج ؛
ات وىو ما يقتض  خفض ُكمفة اإلقتصاديو  المؤّسساتالُمنايسة الّشديدة بيف  -

 اإلنتاج وُكمفة العمؿ يضال عف العمؿ بمبادىء الجودة الّشاممة ؛

اؿ مف ُنظـ اإلنتاج والعمؿ التراتبية والعمودية إلى ُنظـ ُمسّطحة   أيقّية   اإلنتق -
 مرنة وتفاعمية ي  إطار نظاـ شبك  ؛

 اإلقتصادّيةلمواجية تقّمبات الظريّية  الّتشغيؿالحاجة الُمتزايدة إلى مرونة  -
 لممؤّسسات ؛

رطة اإلنتاج الت  غّيرت خا اإلتصاؿاإلستعماؿ الُمكّثؼ لتكنولوجيا المعمومات و  -
 تغييرا شامال. الّتشغيؿوخارطة 

 

ومن أبرز . تطّورات سوق العملوبالّتوازي وكنتيجة لتطّور منظومة اإلنتاج  تسارعت 
 :ىذه المتغّيرات

 

ّانقانونيةّألنماطّانعممّانجديدةّ:يغّانصّ  .8
 

ي  كّؿ أسواؽ العمؿ العربية تتطّمب الميف واألنشطة المستحدثة أنماط عمؿ جديدة 
مف شأنيا أف  الُمدايعوف عف ىذه التوجيات أّف ىذه األنماط الجديدةواألجنبية. ويرى 

تدعـ المجيودات الرامية إلى خمؽ يرص العمؿ واالنصيار ي  تمش  تفعيؿ المبادرات 
الذات  الذي يساعد بدوره عمى إحداث مواطف الرزؽ. وتتنزؿ ي  ىذا  الّتشغيؿاليادية إلى 

. وقد تأكد التفكير ي  المجوء إلى الّتشغيؿاإلطار أىمّية األنماط الجديدة لمعمؿ لمزيد ديع 
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األنماط أو األشكاؿ الجديدة لمعمؿ ي  زمف التحوالت العميقة والمتنوعة الت  تشيدىا 
 قّدمة والنامية عمى حّد سواء. اقتصاديات مختمؼ البمداف المت

 

 االجتماع و  اإلقتصاديوما مف شؾ أف التحوالت الت  يشيدىا العالـ ي  المجاليف 
 العمؿأيرزت تغييرات ي  خصائص العالقات المينية وي  المكونات األساسية لسوؽ 

. ومف خصائص (OSTالمبنية منذ الثورة الصناعّية عمى أسس "التنظيـ العمم  لمعمؿ" )
 :ذا التنظيـ القديـى

 " ؛مّدة"عقد العمؿ غير محدد ال -
 لكامؿ الوقت ؛ المؤّسسةي  نفس ( القاّر الثابت ) العمؿ  -
 تواقيت عمؿ جماعّية ُموّحدة ؛ -
 "الخّطة الوظيفّية" ؛ -
 "التخّصص الوظيف " ؛ -
 "الفصؿ بيف مياـ التصّور ومياـ التنفيذ" ؛ -
 "التنظيـ العمودي لإلنتاج"   إلخ. -

 

 والتكنولوجّية. اإلقتصادّيةالتنظيمّية ارتبكت أماـ المستجّدات  ئالمبادإّف ىذه 
 

والتطور السريع لمتكنولوجيا كاف ليما األثر المباشر أو غير المباشر  اإلقتصاديعولمة 
مة مع واقع جديد ئمف مال اإلستثمارمف خالؿ ما أصبح يتطمبو  العمؿعمى عالقات 

مو مف جية المعادلة بيف عروض وطمبات الشغؿ ومف جية أخرى مسايرة مقتضيات تحكُ 
لمريع مف القدرة التنايسية لممؤسسة وضماف بقائيا ي  حمبة تحديات  اإلقتصادّيةالنجاعة 
 العصر.
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 . مفاىيم األنماط الجديدة لمعمل : 5
 

. وبصرؼ الّنظر عف الثالث  االجتماع تمثؿ أنماط العمؿ الجديدة مجاال واسعا لمحوار 
مراجعة تتطّمب أنماط العمؿ الجديدة االتفاؽ أو اإلختالؼ حوليا يرى أصحاب العمؿ أّف 

تخرج عف المسالؾ المطروقة ي  قوانيف العمؿ  تشغيمّيةتشريعات العمؿ بإدراج صيغ 
 تماشيا مع تطّور منظومة اإلنتاج.

 

التجارب العربية مف عديد الونستعرض ي  ما يم  بعض ىذه األنماط المتداولة ي  
 واألجنبية:

 

 معينة:  مّدةعقد العمل ل 8.5
 

عمى أف بعض الدوؿ العربية   يلقد نّصت تشريعات العمؿ الت  تعود إلى يترة الستّينات 
 غير معينة.  مّدةمعينة أو ل مّدةعقد العمؿ يمكف أف يكوف إما ل

 

بكونو عقد العمؿ  التشريعاتبعض معينة  يقد ُعّرؼ ي   مّدةوبخصوص عقد العمؿ ل
معينة ال  مّدةوتجدر اإلشارة إلى أف عقد العمؿ ل .جاز عمؿ معيفمعينة أو إلن مّدةالمبـر ل

تشريعات مف عديد اليمثؿ نمطا أو شكال جديدا بالمعنى الكامؿ باعتباره واردا ضمف 
منيا أقممة عدد العمؿ منذ نشأتيا  إنما أصبػح المجوء إليو أكثر انتشارا لعديد األسباب و 

 . المؤّسسةالعامميف مع نشاط 
 

( الحاالت الت  يمكف الّمجوء يييا إلى عقد العمؿ ي  بعض التجاربوتحّدد قوانيف العمؿ )
 معّينة وى  :  مّدةل

 بسبب إجازة أو تغّيب...( ؛ المؤّسسةالتعويض لعامؿ ب( 
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  نشاط إضاي  لممؤسسة يستوجب يدا عاممة إضايية ؛ 

 لموسم  ي  بعض القطاعات مثؿ الزراعة والسياحة  إلخ...حاالت العمؿ ا 

    طبيعة بعض األعماؿ مثؿ بعض األنشطة التجارّية والفندقّية والمطعمّية
 وخدمات التنظيؼ   والخدمات المباشرة لأليراد   إلخ...

 

ـّ تحديد  ىذه الفترة  وقد حّددت بعض التشريعات العربيةىذا الصنؼ مف العقود.  مّدةويت
 مّرات ُيصبح العقد عمى أثرىا عمال قاّرا. 5بسنة قابمة لمتجديد 

 

 شيرا.  58شيرا وال تتجاوز  :3وي  التشريع الفرنس    يإّف ىذه الفترة ال تقّؿ عف 
 

 لمعامؿ. ةاالجتماعيمعّينة يضمف كّؿ الحقوؽ  مّدةوي  الحالتيف يإّف عقد العمؿ ل
 

 443724222تغميف تحت ىذه الصيغة القانونية ي  يرنسا ولإلشارة   يبمغ مجموع المش
ى  عقود محّددة  4236% مف مجموع عقود العمؿ ي   7:كما أّف  .;422خالؿ سنة 

( 9. وي  الواليات المّتحدة يبمغ عدد المشتغميف ويؽ أنماط العمؿ الجديدة سبعة )مّدةال
 مالييف عامؿ.

 

. العمؿيسّيؿ الدخوؿ إلى سوؽ  مّدةمحدود ال العمؿوتجدر اإلشارة أيضا إلى أف عقد 
 ي  يرنسا مّدةغير محّددة ال عمؿمف المستفيديف بعقود  % 62وتقّدر بعض الدراسات أف 

كما تشير ىذه بالّنسبة لمشباب والّنساء.  خاّصةو  مّدةالمحّدد ال العمؿمّروا عف طريؽ عقد 
إلى ىذه الّصيغة اضطرارا وقد يكوف بالّنسبة لمّنساء قد يكوف الّمجوء الدراسات إلى أنو 

 برغبة منيّف.
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 العمل المؤّقت : 5.5
 

بالّرغـ مف أّف يترة العمؿ ي   مّدةنمط العمؿ محدود ال عفيختمؼ نمط العمؿ المؤقت 
 كمتا الحالتيف محدودة ي  الّزمف.

  

 وتتمّثؿ أوجو الخالؼ ي  ما يم  :

 المستفيدة ي  شكؿ  المؤّسسةيمكف أف يكوف ُمباشرة بيف العامؿ و  مّدةالعمؿ محدود ال
 عالقة ثنائّية ؛ العمؿعالقة أّف عقد عمؿ أي 

  العمؿ المؤّقت يستند إلى مبدأ العالقة الثالثية بيف العامؿ مف ناحية ومؤسسة العمؿ
 المستفيدة مف ناحية ثالثة. المؤّسسةالوقت  مف ناحية ثانية و 

 

 القانونّية يي  تختمؼ أيضا. وتتمّثؿ ي  التال  :أّما الّصيغ 

 "عقد ُميّمة" تُبرمو مؤسسة العمؿ الوقت  مع العامؿ ؛ -
الُمستفيدة   تضع  المؤّسسة"عقد وضع عمى الذّمة" بيف مؤّسسة العمؿ الوقت  و  -

 الثانية. المؤّسسةتحت تصّرؼ  العّماؿاألولى  المؤّسسةبُمقتضاه 
 

الشغمية الثالثّية أف المسؤولّية القانونّية تجاه العامؿ تقُع عمى ويترّتُب عف ىذه العالقة 
 ...ةاالجتماعيمؤسسة العمؿ الوقت  مف حيث اإلنتداب واألجر والحماية 

 

مف مجموع الُمشتغميف ي   %;ُيمّثؿ  الّتشغيؿالّنمط مف  ارة إلى أّف ىذاوتجدر اإلش
 خاّصةـّ ػػػػؤّقت ييػػالم الّتشغيؿرى  يإّف ػػػاألخاط العمؿ ػػاليا ألنمػػػ . وخػػػاإلّتحاد األوروب

 .%92ّرجاؿ بنسبة ػػػال
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 العمل لوقت جزئي: 3.5

 

بأف العمؿ  6;;3بشأف العمؿ لوقت جزئ  لسنة  397رقـ  الدولّيةعريت اتفاقية العمؿ 
مّدة لوقت جزئ  ىو كؿ عامؿ تقؿّ  عمؿ العامؿ المستخدـ ي   مّدةعممو العادية عف  ُُ

 وضعية مماثمة لوقت كامؿ.
إلى  المؤّسسةوقد نّظمت بعض التشريعات ىذا النمط مف العمؿ الذي أيرزتو حاجة 

العمؿ العادية  وي  بعض األحياف حاجة العامؿ  مّدةخالؿ جزء مف خدمات معينة تنجز 
 أو العاممة إلى العمؿ بيذا النظاـ لظروؼ شخصية أو عائمّية.

 

ـّ ي  ىذا السياؽ ىذا النمط  إدراج أحكاـ تتعمؽ بتنظيـ ي  بعض التشريعات العربية وقد ت
بشأف العمؿ  397رقـ  الدولّية  وى  مستوحاة ي  جوىرىا مف اتفاقية العمؿ مف  العمؿ
 لوقت جزئ .

 

 مثال ليبمغ التجارب الغربية  ي  عددًا مف لوقت جزئ  العمؿنظاـ عقد تطبيؽ وقد انتشر 
ـّ مف مجموع الُمش معّدؿي  ال 38%  التّنميةالتعاوف و  منّظمةميف ي  بمداف تغالعا

عمى ىذه  اإلقباؿاألعمى ي   معّدؿ. وتجدر اإلشارة إلى أف المرأة تمّثؿ ال22اإلقتصادّية
أكيد عميو ىو أف ىذا النمط مف . وما يجب التّ % 93الصيغة القانونية لمعمؿ بنسبة 

مف النساء. وي  ىذا داللة عمى أّف الّمجوء  % 2:ىو اختيار شخص  بنسبة  الّتشغيؿ
العمؿ لوقت جزئ  ليس اضطرارا ي  أغمب الحاالت بؿ رغبة شخصّية عقد إلى صيغة 

 لمتوييؽ بيف النشاط المين  والحاجة الشخصية لموقت الحّر.
 

 

                                                 
شغيلجرجفع حطت  22

ّ
%( 23.9اللىي والبطالت املىخفػت مشل بريطاهيا ) إلاكخطادفي البلدان ذاث  لىكذ جسئي الد

 %(.15%( إًطاليا )11%( إصباهيا )13.3%( ملابل فروضا )18.5%( والىمضا )19.1%( وكىدا )21.9وأملاهيا )
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 العمل بالمناولة :  4.5
 

بإنجاز جزء مف  المؤّسسةيتمّثؿ ىذا النمط مف العمؿ ي  تكميؼ وحدات إنتاج خارج 
مع مؤسسة أخرى مثال والمالبس  الّنسيجعممية إنتاجية  كأف تتعاقد مؤسسة ي  قطاع 

 الّنسيجاألصمية أي مؤسسة  المؤّسسةعيد إلييا صنع أزرار المالبس تحمؿ عالمة يُ 
المناولة وىو السائد والمتمثؿ ي  إنجاز جزء مف نشاط والمالبس.  وقد برز نوع آخر مف 

 األصمية بمحالت ىذه األخيرة. المؤّسسة
 

بـر عقد الشغؿ ي  ىذه الحالة بيف العامؿ ومؤسسة المناولة  حّتى ولو أف إنجاز العمؿ ويُ 
األصمية. ويمكف كذلؾ أف تتمثؿ المناولة ي  إسناد جزء مف نشاط  المؤّسسةيكوف ب
األصم  إلى مؤسسة أخرى مماثمة  وذلؾ لإلستجابة لطمبات الحػرياء ي  الوقت  المؤّسسة

 المتفؽ عميو بخصػوص إنجاز الطمبية ".
 

المتمثؿ  المؤّسساتكما أف مفيوـ المناولة أصبح ي  بعض الحاالت يشمؿ نشاط بعض 
الت  تقـو بمثؿ  المؤّسساتي  وضع عماؿ لفائدة مؤسسات أخرى بمقابؿ. ويطمؽ عمى 

 ىذا النشاط تسمية "مؤسسات العمؿ الوقت ".
 

 اإلتصاؿالمستقميف بفعؿ تقنيات  العّماؿوقد اّتسع مجاؿ العمؿ بصيغة المناولة مع 
والمعمومات الت  وّيرت أشكاؿ عمؿ مرنة تقـو عمى تخريج بعض األنشطة 

 .(Out-Sourcing)(االستبعاد)
 

لممؤسسات الكبرى  اإلقتصادّيةوتجدر اإلشارة ي  ىذا الصّدد إلى أىمّية مناولة األنشطة 
 المستقّميف باعتبار أّف ىذا التوّجو يفتح مجاالت جديدة لألعماؿ الحّرة. العّماؿمع 
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 العمل عن بعد: 5.5
 

خرى. سة أسّ ؿ العمؿ عف بعد ي  أف يقوـ عامؿ مستقؿ بإنجاز عمؿ محّدد لفائدة مؤ يتمثّ 
العادية أو كميا  أو ي  تقديـ  اإلنتاجيةويكوف ذلؾ عف طريؽ إنجاز جزء مف العممية 

 .بعض الخدمات 
 

وقد أصبح ىذا النوع مف العمؿ ينتشر تدريجيا ي  العديد مف البمداف  حيث ترغب بعض 
ي  التعاقد مع أشخاص يتعيدوف تجاىيا بإنجاز بعض األعماؿ  اإلقتصادّية المؤّسسات

أو بتقديـ  بإنتاج. ياألمر يتعمؽ إذف المؤّسسةأو بصنع بعض األشياء خارج محالت 
 .المؤّسسةب اإلنتاجخدمة عف بعد أي خارج وحدات 

 

اتفاقية إطارية بيف  4224وضع االتحاد األوروب  ي  عاـ   النشاطىذا  ونظرا الّتساع
 لتحديد اإلطار القانون  ليذا النشاط. اإلنتاجراؼ أط

 

 . أنماط العمل الجديدة : تمّثٌل جديد لمزمن الميني : 3
 

ي  مختمؼ مظاىره منذ الثورة الصناعية عمى مفيـو  االجتماع ُبنيت يمسفة اإلنتظاـ 
. وقد ُبن  ىذا ةاالجتماعيالعمؿ كقيمة عميا ُمييكمة ومحّددة لمختمؼ مفاصؿ الحياة 

( ساعات ي  :( أّياـ عمؿ ي  األسبوع  ثمان  )7النظاـ عمى المبادئ التالية : خمسة )
 اليوـ  عمؿ ي  مؤسسة واحدة حتى التقاعد. 

 

عادة التركيب الت  أيرزىا المجتمع المعاصر  يإف وككّؿ المفاىيـ والقيـ الجديدة أو مُ 
ضا إلى تمّثؿ جديد بفعؿ الحاجيات مفيوـ العمؿ بمواصفاتو المعيودة خضع ىو أي
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الجديدة الناتجة عف تطّور المجتمعات وما يتطّمبو ذلؾ مف ضرورة تويير  ةاالجتماعي
 مساحة أكبر مف الوقت الحر لتمبيتيا.

 

 : لمين  ليتواءـ مع األزماف األخرىىذه الحاجيات المستجّدة إلى مراجعة الّزمف اوقد أّدت 

ومنيا الحاجيات ي  مجاالت الثقاية  الجديدةجيات الفردية الزمف الشخص  لتأميف الحا -
 ؛ والرياضة والترييو والحاجة إلى التعّمـ مدى الحياة  ...

 عائم  لرعاية الرأس الماؿ األسري ؛الزمف ال -
والت  أصبحت يطمؽ عمييا  ةاالجتماعيالعالقات شبكة لتطوير  االجتماع الزمف  -

 الرأس الماؿ الّرمزي.
 

ـّ ي  السنوات األخيرة المستحدثةا ليذه الحاجيات واعتبار  عمى مستوى أغمب التجارب   ت
. يف  ألمانيا  ( تعويـ ساعات العمؿ مراجعة الّزمف المين  عمى قاعدة سنوية )الغربية 
ـّ التصّرؼ  % 32و العمؿمف ساعات العمػؿ السنوية تخضع إلى قانوف  % 2;مثال  يت

 والعامؿ. المؤّسسةيييا بمرونة حسب حاجة 
 

يا يمكف تجاوز أو تقميص حجـ الساعات اإلضايية بالتنسيؽ بيف صاحب لوي  إيطا
 .العّماؿالعمؿ و 

 

ساعة ي  األسبوع. إال أنو يمكف تعديؿ  57وي  يرنسا تـ تخفيض ساعات العمؿ إلى 
 .العّماؿلممؤسسة وحاجيات  اإلقتصاديالحجـ السنوي لساعات العمؿ حسب النشاط 

 

 وبصفة إجمالية يإّف تراجع ساعات العمؿ ظاىرة عامة ي  مختمؼ المجتمعات الغربية
لتتساوؽ مع تطور المجتمعات وأدوات اإلنتاج وضرورة تويير مزيد مف الوقت الحر لتمبية 

 .لتعمـ الذات اوالرياضية و  الثقايّيةاحتياجات األيراد الجديدة 
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ّجديدةّ:.ّأنماطّانعممّانجديدةّ:ّأشكالّمرونة4ّ
 

والعمؿ بنصؼ الوقت   والعمؿ عف  مّدةُتوّير أنماط العمؿ الجديدة )العمؿ محدود ال
مجاالت مرونة اجتماعية واقتصادية متعّددة بالنسبة لمعامؿ وبالنسبة لصاحب …( بعد

 العمؿ.
 

 : ي  ما يم  : خاّصةتتمّثؿ ىذه المرونة  بالنسبة لمعامل 

 ؛ لمعمؿ عمى أساس توايق والمغادرة مرونة تواقيت المباشرة  -
 ؛ س  )باعتبار اإلجازات المدرسّية(العمؿ حسب الّزمف المدر  -
 ؛ )بالّنسبة لمطمبة مثال(العمؿ حسب الّطمب  -
 ؛ تداوؿ عمى الوظيفة القاّرة شخصافاقتساـ العمؿ   أي أف ي -
 العمؿ حسب صيغة األسبوع المضغوط أي تخفيض عدد أّياـ العمؿ األسبوعية. -

 

  ُتمّكف أنماط العمؿ الجديدة مف مرونة أكبر عمى مستوى لصاحب العمل :بالنسبة
وذلؾ مف  اإلقتصاديالتصّرؼ ي  الموارد البشرية لممؤسسة حسب ظريّية نشاطيا 

 خالؿ :

 العّماؿالمرونة الخارجّية )العددية أو الكمّية( بمعنى التصّرؼ المرف ي  عدد  -
 ؛ وخروجا منيا حسب الحاجة المؤّسسةدخوال إلى 

المرونة الّداخمّية )أو الوظيفّية( أي تعديؿ أوقات العمؿ حسب تقّمبات نشاط  -
 .المؤّسسة

 

إن استعراض ىذه األنماط الجديدة لمعمل ليس دعوة إلى اعتمادىا، بل دعوة إلى 
في إطار الحوار الثالثي بما يخدم مصالح جميع قبل أن تتوّسع التفاوض بشأنيا 
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وتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن أشكال العمل الجديدة ىذه فاجأت النقابات في  األطراف.
أوروبا في بداية الثمانينات وخسرت مواقع ىاّمة ليا في سوق العمل عمى مستوى 

، األمر الذي تطّمب وقتًا طوياًل لمبدء بتنظيم العّمالالمعالجة النقابية ليذه األصناف من 
 ية.العّمالىذه الفئات 
 

II. : الّطرح العربي 
 

تخضع أسواؽ العمؿ العربية إلى ضغوطات مزدوجة كّما ونوعا. وكذلؾ ضغوطات 
 مزدوجة محمّيا وخارجيا.

الضغوطات الّداخمّية الت  يفرضيا الواقع المحّم  الكّم  والّنوع  ي  تفاعالتو مع  أّوال،
 . التربوّيةو  اإلقتصادّيةاإلصالحات المؤسسّية والتحوالت 

ي  ضوء التوّسع المتنام  ذات العالقة بالمتغّيرات  الّنوعّية خاّصة  الضغوطات و وثانيا
تحت وقع التقّدـ العمم  والتكنولوج  وما يتطّمبو ذلؾ مف تجّدد متسارع لظاىرة العولمة 

 والمعمومات.  اإلتصاؿلممعارؼ بكؿ أصناييا وانسيابيا بحكـ التطّورات اليائمة لتقنيات 
 

الجديد المبن  بصفة أساسية عمى إنتاج المعارؼ وتثمينيا ي   اإلقتصاديلمنحى إّف ىذا ا
والمجتمع أحدث تغييرا عميقا ي  منظومة اإلنتاج وطرؽ التصرؼ وأنماط العمؿ  اإلقتصاد

 بوجو عاـ. التّنميةوالنشاط وي  مقّومات 
 

 الّتشغيؿوقد أّثرت ىذه المنظومة اإلنتاجية بمواصفاتيا الجديدة بالغ األثر عمى منظومة 
. وتتطّمب مواكبة ىذه مسارات العمؿالت  أصبحت تقتض  محتويات معريية متنامية ي  

التحوالت إكساب كؿ العامميف بمختمؼ رتبيـ ومواقع عمميـ كفاءات أساسية ومؤىالت 
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ية وتوظيفيا أو إعادة إنتاجيا ي  مجاالت التصّور واإلبتكار عريضة وخبرات ينية عال
 واإلنتاج.

 

وحياؿ ىذه التطّورات بات مف البديي  أف تشّكؿ جودة الموارد البشرّية المدخؿ األساس  
 الوطنّية التّنميةلإلنصيار الفاعؿ ي  منظومة اإلنتاج الجديدة بما يمّكف مف ريع تحديات 

عادة التركيب ومنيا القيـ الجديدة أو مُ  مف دـ يخضع إلى عدي  اقتصاد معولوالعربية 
 اإلنتاجية والتجديد واإلبتكار والقيمة المضاية العالية والقدرة التنايسّية الكبيرة.

 

وبنفس القدر  تشّكؿ جودة الموارد البشرية المدخؿ األساس  أيضا إلى سوؽ العمؿ 
دراكا  التّفاعؿو  معيا بسموكيات وميارات ينية واجتماعية ويؽ ما تقتضيو نظـ اإلنتاج. وا 

ليذه التحوالت سارعت الدوؿ العربية إلى التوّجو نحو تطوير منظومة الموارد البشرية 
وتعزيز أرضيتو  اإلقتصادودعـ تنايسية  الدولّيةبيدؼ إخضاعيا إلى المواصفات 

 المعريية. 
 

ولية مسؤولية المجتمع بأسره مف أسر وجمعيات ومنظمات وأحزاب ولئف كانت ىذه المسؤ 
عمى مستوى توفير الكفاءات انطالقا من  الّدولةالميام األساسية تقع عمى يإف 

القطاع الخاص عمى مستوى تشغيل  مؤسسات وعمى ،اإلقتصادّية تشخيص الحاجيات
 . المعارف الجديدةعمى مستوى مواكبة عموما األفراد و  العّمالوعمى  ،الكفاءات

 

إلى أىمّية تخطيط الموارد  التّنميةوحوكمة  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةوُتحيمنا األبعاد 
عن طريق تطوير  المؤّسساتة وأقممتيا مع متطّمبات سوق العمل واحتياجات البشري

وآلياتو وتوزيع األدوار والمسؤوليات بين أطراف اإلنتاج  االجتماعيمفيوم الحوار 
أىمّية مع اّتساع القطاع الخاص عمى المستوى  االجتماعيالثالثة. ويزداد الحوار 

 .اإلقتصاديمن النشاط  % 80الوطني والقومي الذي يمّثل حوالي 
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نتاج الكفاءات : اإلعداد اإلستراتيجي الّدولة. وظيفة 8  لمموارد البشرية وا 
 

 : اإلقتصادّيةفي النظريات  الّدولةمفيوم  .1.1
 

منذ  اإلقتصاديمركز إىتماـ أساس  ي  الفكر  اإلقتصادو  الّدولةمّثمت العالقات بيف 
 (  والنظرّيات اإلشتراكية61(  والنظرية الكالسيكية )القرف 61النظرية الماركنتيمية )القرف 

(  والنظرّية الّميبرالية الجديدة 02( والنظرّية الكينزية )ي  ثالثينات القرف 6161-6111)
 )بداية مف الّتسعينات(. اإلقتصادّية)مع بداية الّسبعينات(  وصوال إلى نظرية العولمة 

 

 ظري ي  تّياريف عريضيف :وُيمكف تأليؼ ىذا الّسجاؿ النّ 

 " وتحرير  اإلقتصاديابيا مف المجاؿ حيعن  انسِ " الذي الّدولةقميل من التّ تّيار
ي   الّدولةوتركو آلليات الّسوؽ  تمؾ "اليد الخفية". وبالتّال  حصر دور  اإلقتصاد

ة. وي  ىذا الّسياؽ العممة والعدالة والُبنية األساسيّ  وسؾً الطرييات أي الّدياع واألمف 
الت  ال تتحّكـ  الّدولةأي  المتواضعة" الّدولةالعصرية ى   الّدولةالفكري شاع مفيوـ "

 .ي  كّؿ ش ء

 " وىيمنتيا عمى الّنشاط  اإلقتصادي   الّدولة" الذي يعن  تدّخؿ الّدولةاإلكثار من تّيار
 الّراعية". الّدولةعف طريؽ توسيع القطاع العاـ. وىو معنى مفيـو " اإلقتصادي

 

الحقبات التاريخية ُيالحظ عالقة المّد ودورىا ي  ىذه  الّدولةوالّدارُس لتطّور مفيوـ 
 الّسياس و  اإلقتصاديوالّسوؽ باعتبار خصوصيات ومستجّدات الواقع  الّدولةوالجزر بيف 

وحّتى ال نمض  بعيدا  نشير يقط إلى مستجّدات الّسنوات األخيرة وتأثيرىا  ي  كّؿ مرحمة.
 ومنيا: الّدولةعمى مفيـو 
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  وانتشاره  1997اإلقميمية ي  دّوؿ جنوب شرؽ آسيا ي  العاـ  اإلقتصادّيةاألزمات
 ؛بمداف صاعدة مثؿ روسيا واألرجنتيف والبرازيؿ ي 

  والت  تحّولت بسرعة  2007واألزمة المالية ي  الواليات المّتحدة بداية مف أواخر
جتماعية  معظـ دّوؿ  ي وتشّظت تداعياتيا السمبية وانسانّية إلى أزمة إقتصادية وا 

 ؛لعالـا
  سبانيا  اإلقتصادّيةاألزمات الحاّدة ي  بعض الّدوؿ األوروبية مثؿ اليوناف وا 

 ؛2011والبرتغاؿ منذ 
  ييياالمييمف  الّدولةتجاربنا العربية التنموية ودور. 

 

 ينبغ  أف ال الّدولةنستخمص بصفة تأليفية أّف دور واستنادا إلى ىذه المنطمقات يمكف أف 
" دور تجويدطرح بمفردات "يُ بقدر ما  الّدولة" مف دور التقميل" أو "اإلكثارُيطرح بمفردات "

ى الحدود اإليديولوجية مف خالؿ مّد الجسور بيف طّ ضمف ديناميكية إنسانوية تتخ الّدولة
باعتبارىا شبكات األماف الحقيقية لمحرّية  ةاالجتماعيواألبعاد  اإلقتصادّيةاألبعاد 

" اإلقتصاديف "يالحديثة إذف ىو التوييؽ ب الّدولةْوُر . يدَ ةجتماعياالوالعدالة  اإلقتصادّية
" أي أّنيا ُترّكب عمى آليات إقتصاد الّسوؽ إرادًة سياسّيًة تشاركية غايتيا االجتماعيو"

جتماعية رشيدة  مف أىـّ تجمّياتيا الحوار تة اإلنساف ي  إطار حوكمة إقالنيائيّ  صادية وا 
 ي  أشمؿ معانييا. التّنميةبيف شركاء  االجتماع 

 

 ة :وبيذا المعنى يإّف األدوار الجديدة لمّدولة الحديثة تكمف ي  ثالث وظائؼ أساسيّ 

  ُانطالقا مف التشخيص –التطّورات الُمحتممة  الوظيفة اإلستراتيجية الت  تستبؽ
 وتضبط الغايات الكبرى واألولويات ضمف رؤية مستقبمية ؛ -الّدقيؽ
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  والّرىانات بما يضمف إيجاد  التحّدياتب سالبيداغوجية لمّتعريؼ والّتحسيالوظيفة
 مواجيتيا ي  إطار الوياؽ الوطن  ؛بالّسبؿ الكفيمة 

  يف الّسياسيوتنظيمو بيف كّؿ الفاعميف  االجتماع وظيفة تنشيط وتفعيؿ الحوار
عوامؿ القّوة والخمؿ  فبيً وت التّنميةيف حوؿ مختمؼ قضايا االجتماعييف و اإلقتصاديو 

 يييا وتحديد المستقبؿ الُممكف وتبّنيو جماعيا.
 

 ودورىا  في سوق العمل : الّدولة 2.1
 اإلقتصادّية المؤّسسةو  العّماؿتمفصالتيا الُمباشرة بالعمؿ و و ي  موضوع الموارد البشرية 

اإلعداد الجّيد لمموارد البشرية تعميما وتدريبا وتأىيال بدوٍر أساس  يتمّثؿ ي   الّدولةتقوـ 
 تشغيمّيةومف متطمبات  اإلقتصادلتأميف أوير ما يمكف مف شروط اإلستجابة لحاجيات 

 طالب  الشغؿ.
 

 منظومة البحث العممي والتجديد التكنولوجيوتتواصؿ منظومة إعداد الموارد البشرية مع 
بما يدعـ اليقظة التكنولوجية الت  باتت مف أىـ العوامؿ لضماف حيوية نظاـ اإلنتاج 

المجّددة منيا انطالقا  خاّصةو  المؤّسساتعف طريؽ إحداث  اإلقتصادّيةوتوسيع القاعدة 
مف تثميف البحوث العممية والتكنولوجية. ىذا يضال عّما يويره قطاع البحث ي  حّد ذاتو 

 غيؿ حامم  الشيادات العميا.مف يرص جديدة لتش
 

 الّتشغيلدعم  منظومة برامجوتتكامؿ عناصر تخطيط الموارد البشرية سالفة الذكر مع 
عادة اإلدماجو  لتأميف أوير ما يمكف مف يرص اإلندماج  التأىيل والتدريب التكميمي وا 

ف طريؽ صقؿ الميارات الفنية لممتقّدميف إلى سوؽ العمؿ ع الّتشغيؿقابمّية ومف شروط 
 .اإلقتصادّية المؤّسساتبما يستجيب لمتغيرات سوؽ الشغؿ وحاجيات 
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 : التوظيف االستراتيجي لمكفاءات اإلقتصادّية المؤّسساتوظيفة  .5
 

وىذا مف ضمف مشموالت  .يتطمب تخطيط الموارد البشرية اإلعداد األيضؿ لمكفاءات
الكاي  ما لـ  االجتماع و  اإلقتصادي. إال أف ىذا المجيود لف يكوف لو المردود الّدولة

. إّف الحوكمة اإلقتصادّية المؤّسساتعمى مستوى  تاالميار يواكبو التصرؼ األمثؿ ي  
بالتدريب  الرشيدة لممؤّسسة ى  قبؿ كّؿ ش ء حسف إدارة الموارد البشرية توظيفا وتعّيدا

 مين .طيمة المسار ال المستمر
 

ي   اإلستثمار مف استقطاب الميارات ومزيد زيادة المؤّسسةويتطمب ىذا التوّجو مف 
رصيدىا البشري بحكـ تغّير نظاـ اإلنتاج والتحوؿ المتسارع مف اقتصاد صناع  إلى نمط 

لـ تعد  ي  جانب كبير منيا اقتصػادي يقوـ عمى المعػرية والمعمومات بحيث أف القيمػة
بؿ التنظيـ الشبكػ   المؤّسسةعد تػراتيج  لـ ترأس الماؿ بؿ الكفاءة وأف الفػاعؿ االس

العصرية أصبحت بحاجة  المؤّسسةي .لممػؤسسات الذي يقوـ عمى مبدإ التنايس والشراكة 
وابتكارات المنايسيف.  الدولّيةإلى تطوير إنتاجيا باستمرار ويؽ تقمبات الطمب والمواصفات 

 يتسّنى ليا ذلؾ إاّل باستراتيجيات توظيؼ عصرية.وال 
 

المنخرطة ي  اقتصاد المعرية  اإلقتصادّية المؤّسسةومف ىذا المنطمؽ يإنو يتعيف عمى 
 اإليجاب  مع خمس تحوالت كبرى : التّفاعؿ

 والمبادالت باعتبارىا تتيح إمكانيات تنمية جديدة ؛ اإلقتصادعولمة  -
 ي  الوقت ؛ اإلقتصادوالمعمومات الختزاؿ المسايات و  اإلتصاؿتقنيات  -

 التجديد والمبادرة لضماف القيمة المضاية ؛ -

 المستديمة ؛ التّنميةالمعايير البيئية لضماف  -

 .الدولّيةالتوظيؼ وتعّيد الموارد البشرية بالمعايير  -
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إف شروط اإلنتاج الجديدة تدعو إلى مراجعة بعض المفاىيـ ذات العالقة باستراتيجيات 
 .المؤّسساتلدى  الّتشغيؿ

 

يالقدرة التنايسية لممؤسسة مثال لـ تعد محكومة ي  جانب كبير منيا بكمفة اليد العاممة بؿ 
نتاجية بمفردات الكفاءة والمبادرة والتجديد واإل الحديث اإلقتصادأصبحت تطرح ي  

 .ادة تقميديدّ حواقتساـ المعمومات  يعن  تنايسية خارج العناصر الم
 

ويترّتب عف مصادر النمو الجديدة ىذه ضرورة تطوير الميزات التفاضمية لممؤسسة عمى 
 مف حيث التصرؼ ي  الكفاءات تشغيال وتعيدا وتحفيزا. االجتماع المستوى 

 
جة يبقى ميما بمغت در  التعميمّية والتدريبّية المؤّسساتيإنتاج الميارات والكفاءات ي  
لمؤسسات عف طريؽ تثميف الموارد البشرية ي  ادور نجاعتو ناقصا ما لـ يستكمؿ ب
 .لمتعميـ والتدريب األساس  االجتماع مسارات اإلنتاج واإلرتقاء بالمردود 

 
أدوار ومسؤوليات منظمات أصحاب العمؿ لتحسيس  أىـوقد أصبح ىذا التوجو مف 

 منخرطييا بأىمية ىذا البعد االستراتيج .
 

 الذاتية لمكفاءات وفق متطّمبات سوق العمل  الّتنمية:  عموما( فردعامل )والميمة ال.3
 

بؿ تنسحب  المؤّسسةال تنسحب يقط عمى  التنايس  المفتوح اإلقتصادإف المنايسة ي  
العامؿ أيضا عمى الفرد ي  تعاممو مع سوؽ الشغؿ. وىنا المنحى الجديد يستوجب مف 

سموكيات وقيما ومواقؼ جديدة يمكف إجماليا ي  التصرؼ االستراتيج  ي   عموما الفردو 
المستمر لضماف قيمتيا المضاية وقدرتيا التنايسية  التدريبحقيبة مؤىالتو وكفاءاتو عبر 

أو خارجيا واإلرتقاء إلى ما ىو أيضؿ.  المؤّسسةباستمرار وبالتال  تأميف موقعو صمب 
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المستديـ أصبح مرتبطا باستدامة المؤّىالت نظرا لمنسؽ المتسارع لتجدد  الّتشغيؿي
 المعارؼ.

 

البشرية الت  تدخؿ ي   التّنميةو  ةاالجتماعي التّنميةو  اإلقتصادّية التّنميةوخاليا لشروط 
مف مسؤولية األيراد  تبات الحديث مجتمعالي   الذاتية التّنمية  يإف الّدولةمشموالت 

استعدادات نفسية وكفاءات اجتماعية  العامؿأنفسيـ. وىذه القيمة الجديدة تقتض  مف 
تمكنو مف التصرؼ األمثؿ ي  الوقت حسب حاجاتو المينية والشخصية والعائمية 

 .ةاالجتماعيو 
 

لتحسيس  العّماؿأدوار ومسؤوليات نقابات  أبرزوىنا أيضا أصبح ىذا التوجو مف 
ا  وذلؾ بالتوازي المنتميف إلييا بيذا البعد االستراتيج  لضماف الوظيفة والمحايظة عميي

 مف أدوار ومسؤوليات الحكومة وأصحاب العمؿ.
 
 :ةوظيفة منظمة العمل العربي. 4

حساسا بمسؤوليتيا القومية ي  مجاالت  انطالقا مف دستورىا ومف تركيبتيا الثالثية وا 
العمؿ والعّماؿ وضعت منظمة العمؿ العربية مرجعيات ينية عديدة وحرصت شديد 
صداراتيا َوَسَعْت جاىدة إلى تطوير  الحرص عمى التمثيؿ الثالث  ي  كّؿ انشطتيا وا 

باإلضاية إلى  –ليشمؿ الحوار الموّسع لسنوات األخيرة الحوار الثالث . كما اعتمدت ي  ا
وزارات التخطيط  واإلقتصاد  والمالية  والتعميـ  والتعميـ الفن   -أطراؼ اإلنتاج الثالثة

قتصادية والمجالس اإل االجتماع ذلؾ مؤسسات الضماف وك والتدريب المين   والشباب.
المجتمع األىم  )المدن ( كالتعاونيات ة والمؤسسات المالية وبعض ىيئات االجتماعيو 

 والمنظمات غير الحكومية والجمعيات.
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 والمنتديات المتخصصة: ومف ىذه المؤتمرات
 (؛61/66/0221-61)الدوحة   المنتدى العربي األول لمتنمية والتشغيل -

 (؛61/66/0221-61المنتدى العرب  األوؿ لتشغيؿ الشباب )الجزائر العاصمة   -

نحو سياسة تأمينات إجتماعية ياعمة يى  -لمضماف اإلجتماعى  المؤتمر العربى -
 ( . 0221ديسمبر شـر الشيخ    )الوطف العربى 

)الرياض   المنتدى العربي حول التدريب التقني والميني واحتياجات سوق العمل -
 (؛61-61/6/0262

 (؛01/0/0262-02)الرياض   المنتدى العربي الثاني لمتنمية والتشغيل -

 

ت ىذه المؤتمرات والمنتديات تجاوبا كبيرا من قبل منظمات أصحاب العمل وقد الق
 ومنظمات العمال والوزارات واألطراف المعنية واىتماما كبيرا من قبل وسائل اإلعالم.

 

والتجاوب الكبير  إّن ىذه التوجيات المستجدة واألنشطة المتخصصة والمتنوعة
بين شركاء  االجتماعيمّثل ميدا طبيعيا ورافعة أساسية لمحوار والصادق معيا ت

   اإلنتاج.
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 الباب الخامس

 وأطرافوالحوار ُأطر :  االجتماعيالحوار 
 

 
بيف أطراؼ اإلنتاج مضاميف متعددة منيا  االجتماع ويؽ التعريؼ الدول   يشمؿ الحوار 

ومختمؼ صيغ التشاور  وتبادؿ البيانات حوؿ  الجماعّيةمختمؼ مواضيع المفاوضة 
. كما يمكف ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةمختمؼ قضايا العمؿ والمسائؿ المتعمقة بالسياسات 

مضاميف  دألي طرؼ أف يدرج ما يراه مف مواضيع مناسبة لمحوار. وبقدر ما تتعدّ 
ا  أو عمى مستوى أشكالو  بحيث يمكف لمحوار أف يكوف ثالثيا أو ثنائي دالحوار  تتعدّ 

أو عمى مستوى القطاع أو  اإلقتصاديأو عمى مستوى يرع مف يروع القطاع  المؤّسسة
. وبقدر ما تتعدد مضاميف 23عمى المستوى المناطق  )الجيوي(  أو عمى المستوى الوطن 

 د أطُره وصيغ المشاركة ييو عمى مستوى النقابات.دً وأشكاؿ الحوار  تتع
 

I.  االجتماعيالحوار ُأطر: 

 : منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل  .6

ومنظمات أصحاب العمؿ الت  تنتظـ ي  ىياكؿ جامعة عمى  العّماؿوى  منظمات 
مع الحكومة أو  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةالمستوى الوطن  لمدياع عف مصالح منخرطييا 

 مع طرؼ اإلنتاج المقابؿ.
                                                 

، 2117جخغير مضخىياث الحىار واملشاركىن فيه مً ججربت إلى أخري. في فروضا مشال وبملخض ى كاهىن ضادر في 23

تالحىار الشالسي ًخعلم فلط باملىاغيع ذاث الطلت بالضياصاث  ًّ عل املضخىي الىطني. وفي ما  إلاجخماعّيتو إلاكخطاد

 وأصحاب العمل. العّمالعدا ذلك حىار زىائي بين 
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 : 24غرف التجارة والصناعة .0

تعتمد ي  بعض الدوؿ العربية واألجنبية التسمية التالية: "غرؼ التجارة والصناعة 
والفالحة والخدمات". وتتكوف ىذه الغرؼ مف أصحاب األعماؿ ي  ىذه القطاعات 

 ومف أىـ مشموالتيا: .. وى  يضاء حوار بيف ىذه الغرؼ والحكوماتاإلقتصادّية

 الدياع عف مصالح أصحاب األعماؿ؛ 
  المنظوية تحت لواءىا وتقديـ الخدمات واإلرشاد والمعونة الفنية  المؤّسساتمرايقة

 ليا؛
 بالتدريب المستمر؛ المؤّسسات تعيد رؤساء وكوادر 
 .تدريب ومساعدة الباعثيف الشباف عمى إقامة مشروعاتيـ 

 

 ف:ي  يمكف ليذه الغرؼ أف تأخذ شكميف قانونيالدولّيةوفي التجارب 
 

  يتـ تمويميا بضريبة خصوصية محمولة عمى  عمومية صبغةشكؿ مؤسسة ذات
  كما ىو الحاؿ ي  ألمانيا  النمسا  إسبانيا  يرنسا  إيطاليا  المؤّسسات
 ىوالندا ...

  يكوف االنتماء إلييا اختياريا  ويتـ تمويميا  ( جمعيات) صبغة شكؿ مؤسسة ذات
المنتمية إلييا  كما ىو الحاؿ ي  بمجيكيا  سويسرا   المؤّسساتبمساىمة 

 بريطانيا  كندا  الواليات المتحدة..

 

 
                                                 

24
 09004رفت حجارة وصُاػت أحدثج فٌ يرسَهَا بفرَسا فٌ انؼاو أول غ 
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 ة: االجتماعيالمجالس اإلقتصادّية و  .3

الثالث  ي  كؿ  االجتماع ُتمثؿ ىذه المجالس الثالثية التركيب أعرؽ يضاء لمحوار 
الدوؿ تقريبا. وعادة ما تكوف ىذه المجالس ضمف المؤّسسات الدستورية اإلستشارية 

ة النظر االجتماعيومنصوصا ي  الدساتير. ومف أىـ صالحيات المجالس اإلقتصادّية و 
ي  الممفات الت  تعرضيا عمييا الحكومات لإلستشارة ومنيا مشاريع القوانيف 

ة  وموازنة الّدولة  إلخ... ويكوف أعضاء ىذه االجتماعية و واإلصالحات اإلقتصاديّ 
 المجالس معينيف مف أطراؼ اإلنتاج الثالثة.

 

 .الدوؿ العربية  مف د  يإف ىذه المجالس موجودة ي  عدوعمى المستوى العربي
 

 : االجتماعيالمجان الوطنية لمحوار  .2

العربية. ومف أىـ مشموالتيا إبداء مثيؿ موجودة ي  بعض التجارب ىذه المجاف ثالثية التّ 
  واألجور الدولّيةالرأي ي  المسائؿ المتعمقة بالعمؿ وتشريعاتو  ومعايير العمؿ العربية و 

 .. ويرأس جمساتيا وزير الجماعّيةوالمفاوضات  االجتماع والتصنيفات المينية  والمناخ 
 (.مّدةالعمؿ )أو ما يقابمو حسب التسميات المعت

 
 

 آلية اتفاقيات العمل المشتركة:  .1

الت  تعقُد بصفة دورية ومنتظمة  الجماعّيةاالتفاقيات المشتركة ى  نتيجة لممفاوضات 
.. ةاالجتماعيأو الشؤوف  بيف ممثميف عف أطراؼ اإلنتاج الثالثة وبرئاسة وزير العمؿ )

(. وتبـر ىذه االتفاقيات عادة عمى المستوى القطاع /الوطن   مّدةحسب التسميات المعت
ومنظمات أصحاب العمؿ األيضؿ تمثيمية. ويمكف ليذه  العّماؿبيف الحكومة ومنظمات 
محددة أو غير محددة عمى أف ال تتجاوز خمس سنوات ي   مّدةاالتفاقيات أف تكوف ل

 بعض التجارب. 
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شركاء اإلنتاج مناسبا مثؿ شروط العمؿ وشروط  وتضبط ىذه االتفاقيات المشتركة ما يراه
  واألجور  النقابّية  وتسوية عالقات العمؿ والحرية العّماؿالتوظيؼ وشروط إعفاء 

جراءات الترسيـ والترقية المينية  الخ..  وا 
 

 تكوف مرجعية االتفاقيات المشتركة: اتفاقية مشتركة إطارية ثالثية. ما وعادة
 

 : المؤّسسةفي  العّمالوتمثيل  المؤّسساتلجان  .1
 

 عبر عدة صيغ  منيا: المؤّسسةصمب  االجتماع يتـ تنظيـ الحوار 
 

  ( أو المجنة االستشارية لممؤسسة ) المؤّسسةلجنة  : 

وممثميف منتخبيف عف  المؤّسسةىذه المجنة متناصفة التركيبة بيف ممثميف عف إدارة 
 .المؤّسسةويرأس جمساتيا رئيس  .العّماؿ

 

وتحدث ىذه المجنة ي  المنشآت الصناعية والتجارية ي  مؤسسات القطاع الخاص الت  
ي  بعض التجارب( عامال قارا  وكذلؾ ي  المنشآت  62) 72تشغؿ ما يزيد عف 

 العمومية ي  بعض التجارب.
 

عف طريؽ ما يقدمو ليا رئيس  المؤّسسةومف مشموالت ىذ المجنة: االطالع عمى سير 
غ وصيّ  الّتشغيؿمف بيانات  النظر ي  المسائؿ المتعمقة بظروؼ العمؿ و  المؤّسسة

 ...ةاالجتماعي( والبرامج وغير القارّ  وظيؼ )القارّ التّ 
 

  :لجنة الصحة والسالمة المينية 

عامال قارا.  72الت  تشغؿ مايزيد عف  المؤّسساتتحدث ىذه المجنة ثالثية التركيبة ي  
ومف مشموالتيا تحسيف ظروؼ العمؿ والحماية الصحية. ويمكنيا االستعانة بخبراء 

 إلنجاز بعض األعماؿ ذات الصبغة العممية أو الفنية.
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  :)المجنة اإلدارية المتناصفة )أو المجنة االستشارية المتناصفة 

 .المؤّسسةدور ىذه المجاف محدود ويتمثؿ يقط ي  متابعة المسارات المينية لمعماؿ ي  
 

  (: النقابّية)أو الخمية  المؤّسسةنقابة 

  وتتمتع بصالحيات واسعة تمكنيا المؤّسسةمف طرؼ عماؿ  النقابّيةنتخب ىذه الخاليا تُ 
 .المؤّسسةوالعمؿ و  العّماؿمف النظر ي  كؿ ما يتصؿ ب

 

  العّمالنواب : 

)أو  ;5و 42بيف  العّماؿالت  تشغؿ عددا قارا مف  المؤّسسةي   العّماؿينتخب نائب 
نفس المياـ المناطة  العّماؿعامال. ويمارس نائب  42و 33(. وي  تجارب أخرى بيف ;6

 .المؤّسسةي  لجنة  العّماؿبعيدة ممثم  
 

 مؤسسات تفتيش العمل )تفقديات الشغل(:  .1

ص ليا بزيارة ي  ىياكؿ حكومية يرخّ ييمكف اعتبار ىذه الييئات يضاء حوار اجتماع . 
 بكؿ حرية وبدوف سابؽ إنذار بعد التعريؼ باليوية. ومف مشموالتيا: المؤّسسات

  السير عمى إنفاذ األحكاـ والتراتيب القانونية وكذلؾ األحكاـ والتراتيب
 .عمؿ المختمفةالتعاقدية بيف طري  اإلنتاج ي  مجاالت ال

  تقديـ اإلرشاد والنصائح الفنية لطري  االنتاج حوؿ أنجع الوسائؿ لتطبيؽ
 اإللتزامات.

  والتدخؿ بالصمح واقتراح البدائؿ عف الطرد  العّماؿمراقبة عمميات تسريح
 كمما أمكف ذلؾ ي  إطار حوار مع طري  اإلنتاج.
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 المحاكم المينية )أو العرفية(:  .1

المحاكـ المينية ى  ىيئات قضائية تتركب مف قاض متخصص )رئيس( ونائب عف 
 .المؤّسسةالنزاعات الفردية الت  تنشأ ي   ونائب عف أصحاب األعماؿ لحؿّ  العّماؿ

 

 : ةاالجتماعيالصناديق  .1

الثالث  والثنائ  ي  بعض  االجتماع دورا ميما ي  الحوار  ةاالجتماعيتمعب الصناديؽ 
التجارب الغربية. يف  البمداف السكندنايية ُيمّثؿ الحوار الثالث  القاعدة ي  إدارة قضايا 

عتمد الحوار الثنائ  بيف التأميف عمى المرض والمنح العائمية والشيخوخة. وي  يرنسا يُ 
ة وصرؼ منحيا ومنظمات أصحاب العمؿ إلدارة ممؼ التأميف عمى البطال العّماؿنقابات 

 .ASSEDIC "ي  الصناعة والتجارة الّتشغيؿالجمعيات مف أجؿ "عف طريؽ ما يسمى ب 
 

ي   الّتشغيؿوينسُؽ بيف ىذه الجمعيات عمى المستوى الوطن  "اإلتحاد الوطن  مف أجؿ 
. ويرأس ىذه الجمعيات واإلتحاد الوطن  عمى التوال : UNEDICالصناعة والتجارة" 

ومنظمات أصحاب العمؿ بالتداوؿ. كما توجد أيضا الجمعية )الوطنية(  العّماؿنقابات 
 الت  تدار بمجمس إدارة ثالث  التركيبة. AFPAلمتدريب المين  

 
 

II-  االجتماعيالمشاركون في الحوار : 
 

البد مف التأكيد بداية عمى أّف نجاح ونجاعة الحوار الثالث  يتوقؼ إلى حد كبير عمى 
 عوامؿ منيا:

   توير اإلرادة الّسياسية مف قبؿ الحكومات؛ أوال
   قوة نقابات العّماؿ ومنظمات أصحاب العمؿ؛ثانيا
   استقاللية ىذه النقابات والمنظمات .ثالثا
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  عدـ وضع شروط مسبقة مف ىذا الطرؼ أو ذلؾ تكوف عامؿ تكبيؿ لمحوار  رابعا
 ثنائيا أو ثالثيا أو حتى داخؿ الفريؽ الواحد .

 جود آليات لتفعيؿ منظومة الحوار االجتماعى .و خامسا : 
 

وىذا األمر يؤدى إلى طرح موضوع األحادية أو التعددية النقابية ومدى تأثيرىما يى 
إنجاح الحوار االجتماعى   صحيح أف الحؽ والحرية النقابية كفمتيا المعايير العربية 

لمسالة التعددية النقابية لكف  لـ تتطرؽ صراحة 11والدولية لكف اتفاقية العمؿ الدولية رقـ 
توجيات وقرارات لجنة الحريات أخذت بموقؼ التعددية واعتمدتيا منظمة العمؿ الدولية 
مستنديف إلى المادة الثانية مف االتفاقية والتى تقضى بالحؽ يى تكويف النقابات التى 

 يختارونيا أو التى ينضموف إلييا بمحض رغبتيـ .
 

( لـ تتعرض إلى التعددية وأف كانت أشارت 1تفاقية العربية رقـ )وكذلؾ األمر بالنسبة لال
إلى تحديد اتحاد عاـ واحد عمى المستوى القطرى باعتباره ال يتعارض مع الديمقراطية 

 النقابية عمى اعتبار أنيا تمارس داخؿ التنظيـ .
 

كما ظيرت لكف واقع الحاؿ يشير إلى أف ىناؾ تعددية نقابية يى عدد مف الدوؿ العربية 
 . 0262تعددية نقابية عمى المستوى العربى منذ أكتوبر 

وبقدر ما كانت األحادية أو التعددية النقابية شأف نقابى تحدده النقابات إال أف ىذا 
الموضوع يفرض طرح أسئمة أييما أيضؿ لمحوار االجتماعى   وكيؼ يمكف تحقيؽ 

 سيـ .مصالح أطراؼ اإلنتاج بما يى ذلؾ مصمحة العماؿ أنف
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وألف ىناؾ رؤى مختمفة يى الوسط العمالى بيف مؤيد ومعارض يأننا نطرح أسئمة مف واقع 
 رؤية الفريقيف أييما أجدى وأكثر نفعا النجاح الحوار عمى كاية المستويات :

 
 أوال : أسانيد المؤيدين لألحادية النقابية :

 

مدى تكوف الوحدة النقابّية ىيكال أكثر مصداقّية وأكثر جدوى ي  الحوار  إلى أى .6
 ؟االجتماع 

إلى أي مدى تكوف وحدة الموقؼ النقاب  بخصوص القضايا المطروحة ي   .0
الحوار صّماـ أماف لعدـ االبتزاز والمزايدات والمعب عمى التناقضات مف أى 

 طرؼ يى الحوار ؟

ع أطراؼ الحوار المقابمة بأىداؼ واحدة وبمغة أليس التعامؿ النقاب  الموحد م .3
 واحدة وبصوت واحد مف أقوى الشروط لمدياع عمى مصالح العماؿ؟ 

ىؿ تطبيؽ التعددية النقابية أدى إلى ممارسات ديمقراطية صحيحة داخؿ النقابات  .2
لى أى مدى يمكف أف تؤدى التعددية إلى مزايدات قد تضر بالعممية  العمالية ؟ وا 

 عموما ؟ اإلنتاجية

ألـ تؤدى الوحدة النقابية إلى توحيد التمثيؿ لمنقابات والمنظمات يى المحايؿ  .1
 الدولية ؟

 ثانيا : أسانيد المؤيدين لمتعددية النقابية :
أليست التعددية النقابية ىى جوىر وقمب الحريات النقابية وصماـ أماف قياميا  .6

ئرة الديمقراطية ايع دعمى أسس سميمة ؟ وأال يمكف أف تساىـ يى توس
 ؟ةاالجتماعي
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 ألـ تتيح التعددية مناخا تنايسيا مفيدا لمصمحة العماؿ ؟ .0

ألـ تساىـ التعددية النقابية يى اإللماـ بشكؿ أيضؿ بمختمؼ قضايا العماؿ  .3
 وكانت عامؿ إثراء لمعالجة القضايا المطروحة ؟

حت مظمة ماؿ المنطوييف تألـ تؤدى التعددية النقابية إلى زيادة أعداد الع .2
 ؟النقابات

ألـ تسيـ التعددية النقابية يى القضاء عمى االحتكار النقابى واالستئثار  .1
 بالمناصب القيادية النقابية ؟

ويجدر التأكيد مجددَا عمى أف األحادية أو التعددية النقابية ىو شأف النقابات يى المقاـ 
رىا يى تعزيز الحوار األوؿ واألخير   كما نؤكد عمى أىمية المنظمات العمالية ودو 

 االجتماعى ويى عممية النيوض االقتصادى واالجتماعى الذى ينشده الجميع .
 

III:بعض التجارب الدولية . 
 

 ، نالحظ مسارين:الدولّيةاستنادا إلى التجارب 
 

)ي   االجتماع الحوار ُأطر ي  مختمؼ  النقابّية التمثيمّيةاعتماد التعددية و  المسار األول:
 نقابات(. 7يرنسا مثال: 

 
 

 الدولّيةالعمؿ  منّظمةي  ايريقيا. و  خاّصةيتجو باتجاه التوحيد النقاب  و  المسار الثاني:
العالمية لمنقابات الحرة  الكنفدرالّيةوي  ىذا اإلتجاه أيضا أعادت  .25تدعـ ىذا التوجو
 .الدولّية النقابّية الكنفدرالّيةلتتوّحد مع النقابات المسيحية وتصبح  4228ىيكمتيا ي  العاـ 

                                                 
25

 Eddy Laurissen, 2009, Pluralisme syndical et représentativité OIT 
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 التمثيمّيةُتطرح مسألة متصمة بيا مباشرة وى  مسألة  النقابّيةالتعددية وي  سياؽ 
ي  ىيئات الحوار المختمفة. وىذا موضوع عمى غاية مف التعقيد. وقد اختمفت  النقابّية

 .الدولّيةحولو التجارب 
 

 تجربة البمدان السكندنافية:  .8

عمى مستوى الحوار  التمثيمّيةوالتعددية  النقابّيةبمبدإ التعددية السكندنايية البمداف تعمؿ 
 خاّصةالوطن  وعمى مستوى مجالس إدارة الشركات الوطنية والشركات ال االجتماع 

. وقد مكف ىذا التمش  دوؿ أوروبا الشمالية مف النجاح األوراؽ الماليةالمدرجة ببورصة 
 المؤّسسة: التوييؽ بيف مقتضيات المرونة لفائدة الدولّيةب ي  ما أخفقت ييو عديد التجار 

 عاـ .  وينبن  ىذا التوايؽ عمى مبدإ أساس flexsécuritéالشغؿ لمعّماؿ  استدامةوبيف 
بيف الحكومة وأطراؼ اإلنتاج  بيف  الثقة المتبادلةيعود إلى القرف التاسع عشر وىو 

 وأصحاب العمؿ. العّماؿ  بيف العّماؿالحكومة و 
 

 التجربة الفرنسية: .5
  حيث االجتماع ي  الحوار  النقابّية التمثيمّيةمع  النقابّيةي  يرنسا  تتالـز التعددية 

 الكنفدرالّية  (FO)ية العّمال  القوى (CGT)العامة لمعمؿ  الكنفدرالّية تشارؾ ي  الحوار:
الفرنسية لمعماؿ المسيحييف  الكنفدرالّية  (CFDT)الفرنسية الديموقراطية لمعمؿ 

(CFTC)  العامة لمتأطير  الكنفدرالّية(CGE)  العامة لإلطارات  الكنفدرالّيةو(CGC). 
 

: حركة   حيث يشارؾ ي  الحوارتعددت نقابات أصحاب العمؿ وتمثميتيـ  وبالتوازي
العامة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الكنفدرالّية ,(MEDEF)مؤسسات يرنسا 

(CGPME) اإلتحاد المين  لمصناعات التقميدية  (UPA). 
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 تجربة المممكة المّتحدة: .3
أنيت المممكة المتحدة العمؿ بقاعدة   خاليا لمتجربة الفرنسية المبنّية عمى ثالثية الحوار

الحوار الثالث  حكومات/أصحاب عمؿ/عّماؿ  واختصرتو منذ الثمانينات والتسعينات ي  
 (confederation of british industries-CBI)الحوار الثنائ  بيف منظّمة أصحاب العمؿ 

نقابة              12ومؤتمر النقابات العمالّية  وى  الكنفدرالية الوحيدة الت  تضـّ 
(trades union congress-Tuc) .ي  إطار شراكة اجتماعية بيف طري  اإلنتاج 

 

 التجربة اإليرلندية: .4

الذي يشمؿ إضاية إلى أطراؼ الثالثي الموّسع  االجتماعيالحوار تعتمد إيرلندا مبدأ 
اإلنتاج ىيئات المجتمع المدن  كالمنظمات الزراعية والتعاونيات والمنظمات غير 
الحكومية. ويمّكُف ىذا الحوار الموّسع مف األخذ بعيف االعتبار مقترحات وتطّمعات عدد 

وعماؿ  ة اليشة مثؿ العاطميف عف العمؿ والنساء والفقراء والمعاقيفاالجتماعيمف الفئات 
 الريؼ...

 التجربة األلمانية: .5

بيف  (länders)الثنائ  ي  المقاطعات  االجتماع تغّمب التجربة األلمانية الحوار 
  (DGB)منظمات أصحاب العمؿ ومنظمات العماؿ وى : الكنفدرالية األلمانية لمنقابات 

ىذا الحوار: . ويشمؿ (CGB)  الكنفدرالية المسيحية (DBB)يدرالية الموظفيف األلماف 
األجور وظروؼ العمؿ والزمف المين  والتدريب... وال تتدخؿ الحكومة إاّل عند المجوء 

 إلييا لمتحكيـ إذا استعصى الحوار بيف شريك  اإلنتاج.
 

 تجارب دول جنوب شرق آسيا: .6

يتـ الحوار الثالث  ي  أغمب ىذه الدوؿ ي  إطار المجالس الوطنية لإلنتاجية الت  تربُط 
 ي  مختمؼ القضايا المطروحة ي  الحوار. االجتماع بيف البعد االقتصادي والبعد 
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IV:التجارب العربية . 
 

معترؼ تعددية نقابية  ىناؾف  بعض الدوؿ العربية ي. فيما بينياالعربية  اختمفت التجارب
ا ي  مطمبا ممح   التمثيمّيةمسألة ليست يييا تعددية تمثيمية. وقد أصبحت بيا قانونا ولكف 

ولكف ىذا المطمب رغـ شرعيتو ال ينبغ  أف الحاالت ي  الفترة األخيرة.  ىذه بعض
العرب  المتمثؿ ي  صغر  اإلقتصادي الّنسيجخصوصية يحجب عنا الحقيقة التالية وى  

 وىو ما يزيد األمر تعقيدا. .ة ييياالعّمالوتواضع حجـ  اإلقتصادّية المؤّسساتحجـ 
 

ومّرة أخرى، نؤكد عمى أن التقرير ال يذىب في ىذا اإلتجاه أو ذاك معتبرا أن األمر 
العمل العربية ال تتعّدى رغبتيا في  منّظمةشان نقابي داخمي صرف. والغاية القصوى ل
من خالل ما ىو متداول في  االجتماعيما تراه من شروط لضمان نجاعة الحوار 

 والتجارب الحديثة الشبيية بأوضاعنا العربية. التمثيمّيةأدبيات التعددية و 
 

ينحو التوجو العاـ باتجاه وحدة  الدولّيةالعمؿ  منّظمةمثال وبدعـ ين  مف  ففي افريقيا
 الت  قد تستغميا الحكومة أو األيضؿ لتجنب المزايدات التمثيمّيةمبدإ  أساسالتمثيؿ عمى 

الموقؼ النقاب . وقد تكوف  مصداقّيةو  النقابّيةأصحاب العمؿ إلضعاؼ الحركة  منظمات
 ي  بعض األحياف. ى النقاباتة بيف األحزاب الت  تتبنالّسياسيأيضا مجاال لمتجاذبات 

 

ال يمكف  ثيمّيةالتم  يإف الّدولةالت  يمكف ضبطيا بقوانيف مف  النقابّيةوخاليا لمتعددية 
ىنا ال يتجاوز مساعدة األطراؼ  الّدولةولة أف تحددىا. ييو أمر داخم  نقاب . ودور لمدّ 

. يف  دوؿ ايريقيا مثال أعدت النقابّيةالمعنية عمى وضع قاعدة عقالنية لمتمثيمية  النقابّية
 إطارا ارشاديا الدولّيةالعمل  منّظمةلجنة الخبراء لتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ل

والت  يمكف ليا أف تستفيد بالدعـ المال  مف  لتحديد النقابة الوطنية األكثر تمثيال لمعمال
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  وأف تكوف ىذه المؤّسسةي   النقابّيةوكذلؾ الخصـ مف األجر بعنواف االشتراكات  الّدولة
 النقابات المخاطب الوحيد لمحكومة ولممؤسسة.

 

وسعيا إلى قياس األغمبية الت  مف  ي  ىذا اإلطار اإلرشاديالنقابية  التمثيمّيةومف معايير 
 :التالية القواعد الموضوعية العامةحؽ كؿ طرؼ نقاب  أف يدعييا  يمكف اقتراح 

البناء عمى نتائج االنتخابات النقابية ي  كؿ منظمة عمالية واإللتزاـ بيا لمحسـ  .6
 ي  مسألة التمثيمية ذات األغمبية

شتركة ومتفؽ عمييا ي  التمثيؿ النقاب  والمشاركة ي  مستويات وضع قواعد م .0
 كأف يكوف عمى سبيؿ اإلقتراح:الحوار 

 

  ي  االنتخابات عمى  النقابّية الّنيابات% عمى األقؿ مف 37الحصوؿ عمى
حتى يحؽ لمنقابة أف تكوف شريكا ي  الحوار الثنائ   المؤّسساتمستوى عماؿ 
  المؤّسسةعمى مستوى 

  حتى تكوف النقابة شريكا ي   النقابّية الّنيابات% مف  42الحصوؿ عمى
  القطاععمى صعيد  الجماعّية ةالمفاوض

  ستوى الوطن  حتى تكوف عمى الم النقابّية الّنيابات% مف  62الحصوؿ عمى
 . 26الثالث  االجتماع النقابة شريكا ي  الحوار 

 

موحدة  ةمنيجيّ نة ىذه المدوّ  أومف البديي  أف يتطمب ىذا اإلطار اإلرشادي  .3
نجاز ىذه ا متفؽٌ  وسموكيات يضمى إلنتخابات مف قبؿ كؿ عمييا إلجراء وا 

 .مصداقّيةبكؿ شفايية إلكسابيا ال النقابات

                                                 
26

 Eddy Laurissen, 2009 Pluralisme syndical et représentativité, OIT.  
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 اإللتزاـ باستقاللية القرار النقاب  لكؿ منظمة عمالية عف أطراؼ اإلنتاج المقابمة. .2

باستقاللية العمؿ النقاب  لكؿ منظمة عمالية عف األجندات السياسية  اإللتزاـ .1
 لألحزاب.

 
إف ىذه القراءة يى المشيد النقابى ىو طرح ألوضاع قائمة يى ىذه المرحمة الجديدة   
اليدؼ منو ىو تعبئة الجيود ويؽ ما تراه المنظمات العمالية نفسيا سعيا إلى التوايؽ بيف 

 ـ قضايا العمؿ والعماؿ .مختمؼ األطراؼ بما يخد
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 السادسالباب 
 االجتماعيالحوار 

قتصادي نحو عقد إجتماعي  لمّتحالف الوطني والقومي  جديد تجسيدا وا 
 الّتشغيلو  الّتنميةمن أجل قضايا 

 
 

I ظروف الّنشأة والّدالالت التاريخية في الفمسفة االجتماعي. في مفيوم "العقد : "
 األوروبيةالسياسّية 

 

ف لـ االجتماع يكرة "العقد  " يكرة قديمة ومتداولة لدى الفالسفة عمى مّر العصور حّتى وا 
َتِرْد عمينا بالّصيغة المعروية حاليا. ودوف العودة إلى التاريخ القديـ نكتف  باإلشارة إلى أّف 

ي  القرف الّسادس عشر والّسابع عشر  الّسياس الفكر  تعود إلى أدبياتفكرة الجذور ىذه 
 ,Social contract)" االجتماع د ػػػػػرية "العقػػػػػالسفة نظػػػبفسمُّوف عمى يد مف يُ ر ػػػػػػوالثّامف عش

contral social)   ومف أبرزىـ(John Locke)القرف الّسادس عشر( و((Thomas Habbes)  القرف(
)القرف الثّامف عشر(. ولئف اختمفت الّدالالت  (Jean-Jacques Rousseau)و الّسابع عشر(

ميثاؽ  إيجادؤالء الرّواد يتّفقوف عمى ضرورة باختالؼ ظروؼ النشأة ليذه الفكرة  يإّف ى
 . الّسياس لقياـ المجتمع 

 

عبر وضع مجموعة مف الشروط  مقاومة الّسمطة اإلستبداديةوييدؼ ىذا الميثاؽ إلى 
والمواصفات الت  تحكـ العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ  كذلؾ العالقة بيف الماّلؾ الكبار 
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وبيف ىؤالء  (الّشعبيةوالطبقات  العّماؿأي )الذيف يخايوف عمى ممتمكاتيـ مّمف ال يممكوف 
 الذيف يخايوف سطوة الماّلؾ الكبار. العّماؿ

 

 تويير الحماية وضماف الحرّية لمجميع.ضرورة مبنّية عمى وىنا جاءت يكرة العقد 
 

 " ىو جاف جاؾ روّسو الذي أصدر كتابا ي  العاـاالجتماع ولعّؿ مف َأْنَضَج يكرة "العقد 
الذي يؤّكد ييو  (Du contrat social)" االجتماعيفي العقد بعنواف يحمؿ الفكرة نفسيا " 3984

الذيف يختاروف بإرادتيـ الحّرة شكؿ وشروط الحكـ  مجتمع المواطنيف األحرار"عمى يكرة 

 ."الذيف يعيشوف ي  ظّمو
كما أسست ىذه األيكار إلى مقولة "المجتمع المدن " ي  أدبيات الفمسفة السياسية 

. وقد عّرؼ ىذا األخير "المجتمع Hegelو Montesquieuعمى يد  خاّصةاألوروبية و 
 ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةتستجيب لحاجيات الحياة  ىالت المؤّسساتجممة »المدن " بكونو: 

 والت  تمعب دور الحكـ بيف المصالح الشخصية".
 

" بالّنسبة ليؤالء الفالسفة تعن  تعاقدا االجتماع وي  كّؿ األحواؿ لـ تكف يكرة "العقد 
 .بالمعنى المتعارؼ عميو حاليا قانونيا

 

ة الّسياسيعمى خمفية إيجاد المعادلة بيف السمطة الت  جاءت  -ىذه األيكار  مّثمتوقد 
ة لة القوميّ و الَبذرات األولى الحقا وي  مراحؿ مختمفة لقياـ الدّ  -والمجتمع اإلقتصادو 

ـّ ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةة و الّسياسيلمحياة  منّظمةالحديثة والّدساتير والقوانيف ال   مف ث
 الحديث ي  الّدوؿ الغربّية. االجتماع العقد 
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II الجديد  االجتماعيإلى العقد  االجتماعي. المنظور العربي : من الحوار 
 

كما َأْسمفنا مفيوـٌ متداوؿ ي  الّدوؿ العربية منفردة  وعمى مستوى  االجتماع الحوار 
مؤّسسات العمؿ العرب  المشترؾ ذات الّصمة منذ ستّينات وسبعينات القرف العشريف. 

ظّؿ محدودا ي  مقاصده  االجتماع وبالّرغـ مف تداولو بصفة مبّكرة  يإّف الحوار 
 ومضامينو وتجّمياتو ونتائجو.

 

بُسمطتيا العميا عمى  الّدولةعتبار أّف اة يحسب بالّسياسيلؾ ُضْعُؼ العزيمة وليس مرّد ذ
الّراعية"  وبالتال  تسير عمى "العقد  الّدولةتعط  لنفسيا وظيفة " اإلقتصادالمجتمع و 
ي  ظروؼ تمؾ المرحمة  بؿ تعود محدودّية الحوار ي  مفيومو المعنوي " االجتماع 
 إلى عوامؿ موضوعية أخرى ومنيا : االجتماع 

 

  ات العربية الت  يطغى عمييا القطاع العاـ ؛اإلقتصاديىيكمية 

  وتدّن  مساىمتو ي  الّناتج المحّم  نتيجة لذلؾ محدودية مساحة القطاع الخاص
 العاـ ؛ الّتشغيؿاإلجمال  وي  حجـ 

  ثقميا  وأصحاب العمؿ كنتيجة مباشرة لضعؼ العّماؿمحدودية دور منّظمات
  إضاية إلى اإلقتصادبحكـ سيطرة القطاع العاـ عمى  اإلقتصاديو  االجتماع 

 ُمواالتيا ي  أغمب األحياف إلى الحكومات.

 

تماما  وتغّيرت معيا موضوعّيا  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةومنذ الّتسعينات تغّيرت األوضاع 
لى العقد  االجتماع الّنظرة إلى الحوار   بمفاىيمو القديمة. االجتماع وا 

 

 ومف أىـّ ىذه المتغّيرات :
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  اإلقتصادالّراعية" التقميدية ي  إطار  الّدولةلمّدولة مف وظيفة " الّتدريج اإلنسحاب 
 الُممركز والموّجو ؛

   لحساب القطاع الخاص عف القطاعات واألنشطة  الّتدريج  الّدولةتخّم
المالّية  المؤّسساتوالخدمية ذات الّصبغة التّنايسية تحت ضغط  اإلقتصادّية

 ؛ ;:;3و"توايقات واشنطف" ي  العاـ  الدولّية

 وتسارع وتائر الَخْصَخَصة  اإلقتصاديالييكم  والتأىيؿ  )التكّيؼ( برامج التعديؿ
تحت وقع العولمة وشروط الّتمويؿ الّدول  الثّنائ  والمتعّدد  اإلقتصادوتحرير 

 األطراؼ وآثار كّؿ ذلؾ عمى القوى العاممة ؛

  ى  َنْفُسيا  الّدولة  حيُث أصبحت اإلقتصادي خاّصةالّسيادي و  الّدولةتراجع دور
وتتقاسـ سيادتيا ي  بعض األحياف مع  ياعال أساسيا ي  مسار العولمة

 ؛ة الّدولية  حتى ولو كاف ذلؾ مف وراء الستارالمالي المؤّسسات

  تشابؾ تحّديات التّنمية بيف البعد المحّم  والبعد الدول  وتأثيرىا عمى طبيعة دور
التقميدي. ذلؾ أف الحكومات ي  عصر العولمة وأصبحت أصغر مف  الّدولة

 مواجية تحّديات الخارج بمفردىا وأكبر مف التعامؿ مع مشكالت الّداخؿ نظًرا
 الرتباط ىذه المشكالت بمحّددات خارجّية.

   ات العربية.اإلقتصاديمف  % 2:إّتساع القطاع الخاص الذي أصبح يمّثؿ حوال 
 

الذي بات ضرورة حيوية ي   االجتماع تؤّكد عمى أىمّية الحوار  العوامؿ الجديدة كّؿ ىذه
 .ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةمجتمع تزايدت ييو المخاطر 

 

لـ يُعْد حوارا مناسباتّيا وظريّيا  -وىو عمى ىذا الّنحو مف األىمّية –االجتماع يالحوار 
ومحدود المضاميف  بؿ أصبح يكتس  ُبعدا إستراتيجيا متعّدد األغراض واألبعاد  يقود ي  
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ومرحمّية  ة جديدة وبأىداؼ إستراتيجيةالّنياية إلى عقٍد إجتماع  جديد مف منطمقات يكريّ 
 محّددة وبسموكّيات إيجابية مف مختمؼ األطراؼ.

 

-1( )المنامة  31مؤتمر العمؿ العرب  ي  دورتو السابعة والثالثيف ) تطرؽوقد 
والحقوؽ والحريات النقابية والتأكيد  االجتماع "تعزيز الحوار  يةمىأإلى ( 63/3/0262

 مف آليات العقد العرب  لمتشغيؿ". ماعمييما باعتبارى
 

بسبب األوضاع  يى موعده حيف تعذر عقد مؤتمر العمؿ العرب  0266وي  العاـ 
قة العربية  سارع المدير العاـ لممنظمة إلى الدعوة لعقد مجمس إدارة المستجّدة ي  المنط

تقريرا حوؿ توجيات المنظمة ي  قدـ و . (61/3/0266)القاىرة   المنظمة ي  دورة طارئة
 االجتماع عمى األىمية القصوى لمحوار أكد  والذى العربية المستجدة. ضوء التطورات

 .العرب  لتجسيد أىداؼ العقد العرب  لمتشغيؿ  االجتماع والعقد 
 

وعمى ىذه الخمفية أيضا  أكد مجمس االتحاد العاـ لمغرؼ العربية )عّماف  
 مع المنظمة ي  اإلعداد لعقد اجتماع  عرب .( عمى تعاوف المجمس 01/0/0266

 

الث  وصوال إلى عقد إجتماع  حديث ُيساىـ الثّ  االجتماع وبيذا المعنى يإّف الحوار 
كما  ةاالجتماعيبقدر كبير ي  تجسيد التكّتؿ الوطن  والقوم  حوؿ القضايا التنموّية و 

وويقا لما توصؿ إليو ( 4235و 4233و ;422) اإلقتصادّيةقرارات القمم نّصت عمييا 
حيث أّكد  واإلعالف الصادر عنو الّتشغيؿالمنتدى العرب  الثان  لمتّنمية و المشاركوف يى 
 الّتشغيلإعتبار مفيوم الّتحالف والّتضامن العربي من أجل  » عمى :ي  َمْبَدِإِه األّوؿ 

العربية منفردًة ومجتمعًة مبدأً  ن لكّل الّدولىوالحّد من البطالة في ضوء الواقع الرّا
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 واألمنّية لترسيخ ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةومنطمًقا يكتسي صبغة الّدفاع الوقائي بأبعاده 
 . «االجتماعيالّسمم األىمي واإلستقرار 

 

تكريس  » ثـ أتفؽ المشاركوف يى ىذا المنتدى عمى أف مف آلّيات تجسيد مفيوـ الّتحالؼ
عمى المستويين الوطني والعربي كأداة لمحوكمة الّرشيدة لسوق  االجتماعيالحوار 

وُحسن  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةالعمل وعالقات العمل والّسعي لمتّأقمم مع الُمتغّيرات 
 .«اإلدارة لألزمات الناتجة عنيا بما يضمن مصالح أطراف اإلنتاج

 
 

III: نحو عقد إجتماعي حديث . 
 

الثالث   االجتماع لقد أصبح الّتوايؽ عمى "عقد إجتماع  جديد" ي  إطار الحوار 
 المتكايئ أمًرا ضروريا أكثر مف أّي وقت مضى إلعتبارات عديدة.

 

 الجديد : االجتماعي. أىّم مبّررات العقد 8
 

  الّدولةالمييمنة و" الّدولةبحيث لـ تعد  االجتماع و  اإلقتصادي الّدولةتراجع دور 
يف اإلقتصاديالّراعية" بالمعنى التقميدي بؿ أصبحت ياعال مف ضمف الفاعميف 

 .التّنميةيف وشريكا مف ضمف شركاء االجتماعيو 

  باّتجاه  -ات الوطنيةاإلقتصاديي  إطار العولمة وي   -تنحو يكرية بروز تّيارات
 منّظمةال ةاالجتماعيعالـ ومجتمعات بدوف عقد إجتماع  بفعؿ اليجمة عمى القوانيف 

 ألسواؽ العمؿ.

  المعولـ دوف  اإلقتصادي  بعض األحياف بما يخدـ مصالح  التّنميةتوجيو مسارات
 .ةاالجتماعي التّنميةالمحمّية ودوف اإلنتباه إلى ضرورات  التّنميةإعتبار أولويات 
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  ظيور نقابات عّمالية قوية وتوّسع شبكتيا عمى المستوى الوطن  والقوم  لمدياع عف
 مع الحرص عمى المصالح الوطنية العميا. العّماؿمصالح 

 

 :عمى المستوى العربي الجديد االجتماعي. أىّم الخطوط اإلستراتيجية لمعقد 5
 

الت  َتْعنينا ي  ىذا التقرير وى  اإلىتمامات ذات الّصمة  انطالقا مف مراكز اإلىتماـ
الت   ُيمكف اإلشارة إلى بعض الخطوط اإلستراتيجية المؤّسسةو  العّماؿبقضايا العمؿ و 

 .االجتماع لمعقد  العرب  االجتماع يمكف أف تكوف قواسـ مشتركة لمعقد 
 

 في الرّأس المال البشري : اإلستثمارتحسين جودة   .8.5
 

ي   في  مختمؼ معانييا وأبعادىا يكمُ  التّنميةُيثبت التّاريخ قديُمو وحديثُو أّف أصؿ 
 .المؤّسساتات و اإلقتصادياألصوؿ المعريية لممجتمعات و 

 

جيود وارتفاع ِنَسب التمدرس ي  مختمؼ مراحمو ومف الم الّتعميـوبالّرغـ مف التوّسع ي  
والتدريب ي  الّدوؿ العربية خالؿ  الّتعميـي  الّتربية و  اإلستثمارالمال  الكبير عمى مستوى 

ة العّمالة بمفردات إنتاجيّ  اإلقتصاديالعقود األخيرة  ظّمت ىذه المنظومة محدودة المردود 
عمى مستوى  االجتماع ة المردود ومحدوديّ  ؛اإلقتصادّيةوالمنشآت  اإلقتصادوتنايسّية 

العمؿ المنتج والمجزي والاّلئؽ. وىو ما يتطّمُب كأولوّية سوؽ العمؿ بمفردات تويير يرص 
لريع كفاءة القّوى العاممة والموارد البشرية  الّتعميميةالمنظومة  ءمطمقة اإلرتقاء بجودة أدا

عموما عف طريؽ تجويد وترشيد اإلنفاؽ عمى ىذه المنظومة وربط مخرجاتيا بالّطمب 
العمؿ المؤّجر  عبرنتاج ومسارات العمؿ لتعظيـ عوائدىا عمى مسارات اإل اإلقتصادي

. وكذلؾ تعّيد المنظومة بصقؿ الميارات ي  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةوالعمؿ الحّر والّريادة 
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إستدامة الميارات لمحّد مف ي  إطار التعّمـ والتكّوف مدى الحياة ألّف إْسِتدامة العمؿ 
 البطالة والفقر.

 

دولّيا ي   مّدةا الّسياؽ بأّف أىداؼ األلفّية لمتّنمية المعتولعّمو مف الُمفيد الّتذكير ي  ىذ
كشرط مف شروط الحّد  الّتشغيؿأدرجت  4227مراجعتيا ي  العاـ  خاّصة  و 4222العاـ 

 األلفّية. ألجندةمف الفقر  وىو اليدؼ األّوؿ 
 

المتمّثمة في القطاع المنّظم والقطاع غير  اإلقتصادّيةالعمل عمى إزالة الثّنائّية  .5.5
 المنّظم )القطاع الّرسمي والقطاع غير الّرسمي( :

 

والنمّو ومحدودية يرص العمؿ ي   اإلستثمارإّف القطاع غير المنّظـ ىو نتاج عدـ كفاية 
 القطاع المنّظـ. وقد أصبح ىذا القطاع ظاىرة خطيرة جّدا ألسباب عديدة :

 احتساب المستوى    بحيث يؤثر سمبا عمىبالقطاع المنّظـ الّضرر الذي ُيمحقو
 العاـ لإلنتاجّية والمنايسة غير الشريفة ؛

  الّضرر الذي ُيمحقو ي  احتساب الناتج المحّم  اإلجمال  الحقيق   باعتباره قطاعا
خارج الّدوائر اإلحصائّية الّرسمية. مع اإلشارة إلى أّف بعض التقييمات تقّدر 

التنمية التعاوف و منظمة  (OECD, 2007/2008) %5949لّناتج بػػ مساىمتو ي  ا
 ؛ االقتصادية

  ضرائب ورسوـ. وبالتّال  يحـر يقداف ي  شكؿ  الّدولةالّضرر الذي ُيمحقو بموارد
 الوطن  مف بعض قدرات التمويؿ الذات  ؛ اإلقتصاد

  وتدّن  األجور وظروؼ العمؿ وغياب التغطية  الّتشغيؿتكريس ىشاشة
الفقراء والّتيميش لشرائح إجتماعية  العّماؿ  وبالتّال  تكريس الفقر  و ةاالجتماعي
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العاـ ي  المنطقة العربّية  الّتشغيؿمف حجـ  %77و 62واسعة باعتباره يمّثؿ بيف 
 ؛ (:422)البنؾ الّدول   

  ولعّؿ األخطر مف كّؿ ىذا أّف القطاع غير المنّظـ بدأ يزحؼ عمى عديد األنشطة
 عمى مستوى العمؿ غير المنّظـ خاّصةوالخدمية ي  القطاع المنّظـ و  اإلقتصادّية

  عمؿ بدوف صيغ قانونية  انعداـ العّماؿ)عدـ التصريح ب أو العمؿ غير المعياري
 ....(.ةاالجتماعيالتغطية 

 

كّؿ ىذه العوامؿ تدعو بإلحاح إلى تبّن  إستراتيجيات تنظيـ مرنة ومرحمية ليذا القطاع 
 .العّماؿالتوايؽ بيف الحكومات/أصحاب العمؿ/ومنّظمات ب
 

 بين المركز والمحيط : الجغرافيةالعمل عمى إزالة الثنائّية  .3.5
 

 إلى ظاىرتيف أساسّيتيف : الجديد أف يتصّدى االجتماع العقد  ي المطموب 
 

  المتوازنة : الّتنميةالّسعي إلى تحقيق 
 

ة عموما بيف المناطؽ القريبة وعمى مدى عقوٍد مف الّزمف ي  الّدوؿ العربيّ  التّنميةترّكزت 
ة )وي  بعض الحاالت المناطؽ الُمشاطئة أي القريبة مف البحر( الّسياسيمف العواصـ 

والمناطؽ ذات الّطابع البدوي والصحراوي. ويعوُد ىذا التمييز ي  بعض الحاالت إلى 
وتواصؿ بعد ذلؾ. وىو ما أحدث شرخا بيف مناطؽ ازدىاٍر اقتصادي  عيود اإلستعمار

الوطنية والمداخيؿ العالية والُبنية التحتّية  والثروات اإلقتصادّيةترّكزت يييا أغمب األنشطة 
مناطؽ محرومة  كانت ي  بعض التجارب األخيرة الّشرارات األولى بيف والمرايؽ العاّمة و 

أّدى ىذا الّنمط التّنموي إلى مشيد اقتصادي غير منصؼ بيف . وقد الّشعبيةلالحتجاجات 
مناطؽ إقتصادية عصرّية جاذبة لمعمالة ولإلستثمار الوطن  والخارج  وُمنفتحة عمى 
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وتستفيد منيا  ومناطؽ ميّمشة طاردة لمعمالة ولإلستثمار وتتحّمؿ  اإلقتصادّيةالعولمة 
 االنعكاسات الّسمبّية لمعولمة.

 

 المستدامة : الّتنميةقيق الّسعي إلى تح 
 

ظير ىذا المفيوـ ي  بداية  دالمستدامة. وق ةُ التّنميالمتوازنة وجودتيا  التّنميةمف ضرورات 
ثمانينات القرف العشريف ي  أدبّيات اإلّتحاد العالم  لممحايظة عمى البيئة  ثـّ شاع منذ 

27إطالؽ تقرير 
(Brundtlond)  حوؿ "المستقبؿ لنا جميعا". وقد ُأعُتمد  ::;3ي  العاـ

. ويتمّثؿ 4;;3جانيرو  ي  العاـ  ىذا التّقرير كوثيقة مرجعية ي  "قّمة األرض" بريو
المستدامة ي  ترشيد استغالؿ الموارد الطبيعية  بما ال ُيمحؽ ضررا بحّؽ  التّنميةمفيوـ 

 : ةأساسيّ ثالثة مبادئ وحاجيات األجياؿ القادمة. ىذا الّتعريؼ البسيط يشتمؿ عمى 

  ؛الحاضرةالّتضامف بيف األجياؿ 

 اؿ القادمة ي  الموارد الموجودة؛ضماف حّؽ األجي 

 .المحايظة عمى البيئة 
 

 االجتماع وانطالقا مف تشخيص الواقع واستنادا إلى ىذه المبادئ ينبغ  عمى العقد 
 الجديد العمؿ عمى تويير :

  المستدامة : ةالتّنميالشروط األساسّية لموصوؿ إلى 

 الّتمكيف مف الوصوؿ إلى الخيرات والخدمات لمجميع ؛ -

 تعزيز قدرات األيراد ؛ -

 اإلنصاؼ بيف األجياؿ. -

                                                 
27

 يفكر كُدى 
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  المستدامة : التّنميةالشروط األساسّية لتجسيـ 

المحايظة عمى الّرأس الماؿ و آلّية الُبعد البيئ   ة :الّسياسياآللّيات  -
 ؛ وتشريؾ المجتمعات المحمية ي  ىذه التوجيات الطبيع 

 اإلستثماراتإحكاـ توزيع  ,ؿ : النمّو المستداـ مف الّداخ اإلقتصاديالُبعد  -
  اإلقتصاديبيف القطاعات والمناطؽ  آلّيات خصوصّية لإلندماج 
 تكنولوجيا إنتاجية نظيفة  الحّد مف مديونّية األجياؿ القادمة ؛

  تعميـ الكبار...(  الّتعميـ: تعزيز قدرات األيراد ) االجتماع الُبعد  -
المحمّية  التّنميةمقاومة البطالة والفقر واإلقصاء  التمويؿ التضامن   

 ؛ وديناميكّيات الجوار...

الُبعد الجغراي  : وضع آلّيات لإلندماج الجغراي  بيف المناطؽ الحضرّية  -
مستوى المنطقة الواحدة مف ؽ البدوّية )أو الّريفية( وحّتى عمى طوالمنا

خالؿ برامج تحسيف ظروؼ العيش والمساكف الالئقة  والطرقات 
 والمسالؾ...

 

 المعرفي وتأصيل المعرفة وثقافتيا : اإلقتصاد  .8.5
 

ي  مختمؼ التجارب اإلنسانية منذ القدـ.  التّنميةال جداؿ ي  أّف العموـ والمعارَؼ أساُس 
ىمّية المعرية ومختمؼ تطبيقاتيا العممية والتكنولوجية ي  إاّل أّف بداية التّنظير العمم  أل

ومف رّواد ىذا  .مع بداية ثمانينات القرف الماض إاّل لـ يتبمور الُمعاصر  اإلقتصاد
 J.L)و (F.Hayek, 1986)و  (Fritz Machlup, 1984)  و(Henri Simon, 1982)         التّنظير

Maunoury, 1987). 
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التّبايف ي  الّطروحات  تمتق  ىذه اإلنتاجات التّنظيرية حوؿ ثالثة أبعاد وبالّرغـ مف 
 أساسّية لممعرية :

 

  الُبعد اإلدراك  لممعرية  أي القدرة عمى التمّثؿ الّنظري وتحديد الّصيغ العممّية
 واستنفار موارد الّذكاء لإلنجاز ؛

  ّكف ممع اآلخريف بما يُ  التّفاعؿالُبعد الّديناميك  لممعرية  أي الُقدرة عمى الّتواصؿ و
 مف توليد معارؼ جديدة ؛

  ي  إطار ثورة  –ُبعد تالـز المعرية مع المتغّير المعمومات   حيُث أّف المعرية
تزداد قيمة بتوّير المعمومة الّصحيحة ي  الوقت الُمناسب.  -اإلتصاؿالمعمومات و 

 إقتصاد المعرية. صنواف ال ينفصالف ي  وبذلؾ يإّف "المعرية" و"المعمومة"
 

 ومف خالؿ كّؿ ذلؾ تتجّمى عديد الحقائؽ إلقتصاد المعرية مف بينيا :

  الّتسريع ي  نسؽ النمّو وضماف تواصمو واستدامتو وتحسيف اإلنتاجية الجممّية
يجاد يرص جديدة لإلستثمار ي  األنشطة القائمة وي  قطاعات  لعناصر اإلنتاج وا 

ويكتس  ىذا  .الجديد وتويير مجاالت واسعة لتوظيؼ خريج  الجامعات اإلقتصاد
ي  ضوء تراجع  خاّصةوالحّد مف البطالة أىمّية  الّتشغيؿالمنحى عمى مستوى 

 أداء القطاعات التقميدية الت  تستعمؿ اليد العاممة المكثّفة ؛
  بحيث أصبحت المعرية الّتشغيؿالتحّوؿ العميؽ لمنظومة اإلنتاج ولمنظومة  

 الّتشغيؿوازدىارىا وشرطا مف شروط قابمّية  المؤّسسةموردا أساسيا لنمّو 
 والمحايظة عمى يرص العمؿ ؛

 اديا أىمّية الموارد البشرّية تعميما وتأىيال وتوظيفا لتعظيـ اإلستفادة إجتماعيا واقتص
 عمالة ذىنية".مّما يوّيره إقتصاد المعرية  الذي أصبح يتطّمب أكثر يأكثر "
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 والّراصُد لمؤّشرات إقتصاد المعرية ي  الوطف العرب  ُيالحظ :

  الّضعؼ الّشديد لتموقع المنطقة العربّية ي  الجغراييا العالمّية لممعرية ي  كّؿ
ومنيا تصنيؼ شنقياي لمجامعات  وتصنيؼ المرصد الّدول   الدولّيةالتصنيفات 
 ؛(Webometrics)لمجامعات 

  ي  مجاؿ البحث  الدولّيةالمنطقة العربّية عمى مستوى المؤّشرات تواضع ترتيب
 العمم  والتطوير التكنولوج  ؛

  ي  الوطف  اإلقتصادّيةو  ةاالجتماعي التّنميةتدّن  عائد إقتصاد المعرية عمى
ة )الت  تمّثؿ شرطا أساسّيا لتحسيف األجور وريع العّمالالعرب  بمفردات إنتاجّية 

 المؤّسساتالفقراء...( وبمفردات تنايسّية  العّماؿمستوى العيش وتقميص ظاىرة 
 ات والمجتمعات.اإلقتصادو 

 

الّسابقة إلى ضرورة بناء  التّنميةيبقى أف ُنشير ي  ىذا الّسياؽ انطالقا مف تجارب أنماط 
اإلعتقاد الخاطئ بأّنو ُيمكف اإلنخراط ي  إقتصاد المعرية عقد إجتماع  جديد ُيْقمع عف 

بنقؿ التطبيقات التكنولوجية لممعرية أو إقتنائيا. يبالّرغـ مف أىمّية ىذه الوسائؿ يإّف 
ياعمّيتيا محدودة ي  الّزمف باعتبار أّف المعرية المستوردة سرعاف ما تتالشى نتيجة 

سمعة عاّمة تُباع  اإلقتصاديية لـ تُعْد بالمعنى تقادميا. ُيضاؼ إلى ذلؾ أّف نتائج المعر 
 وُتشترى بؿ أصبحت سمعة إستراتيجية شديدة الخصوصّية. 

 

. يالمطموب ي  نمط ي  البمداف الغربية وال أدّؿ عمى ذلؾ مف تشديد قوانيف الممكّية الفكرّية
سياسة تمكيف تضمف  الجديد ليس إذف استنساخ الّتجارب الّتكنولوجية  بؿ إعتماد التّنمية

نمًطا  توتطويرىا إلنتاج المعرية الت  أصبح التّقنيةالكوادر الوطنية العممية و  تنمية قدرات
ثقافة تمّمؾ  -إلى جانب إكتساب المعرية –وىو ما يتطّمب  . إنتاجي ا ي  حّد ذاتيا
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حّد ذاتو  ي  ويمثؿ ىذا األمرأي تعّيدىا بالّصيانة واإلستزادة منيا باستمرار.  المعرفة
 تحّديا آخر.

 

الحديث والت  ُيمكُف  االجتماعيلمعقد تمؾ ىّ  ي  نظرنا بعض المحاور األساسّية 
جتماعيةإجماليا تحت عنواف :  جديد يعّزُز المكتسبات اإليجابية  نمط تنمية إقتصادية وا 

 .ئؿ جديدةاي  األنماط الّسابقة ويبنى عمييا  وَيَتَجن ُب سمبّياتيا بإيجاد َبدَ 
 

 ومف أساسّيات ىذا الّنمط أف تكوف :
 

 . منطمقــــــــاُتو :1

 يؽ العاّمة ؛اوالمر والموارد البشرّية العموم  ي  الُبنية الّتحتية  اإلستثمارديع  -
طالؽ القّوى المعّطمة لمزيد -  اإلستثمارالتوّسع ي   مف تحسيف بيئة األعماؿ وا 

 ؛الخاص
بما يدعـ  العمؿعابّية لطالب  يالمدمج عبر توسيع الطاقة اإلست اإلقتصاديالنمّو  -

 ؛ االجتماع الّتماسؾ 
واإلنصاؼ بيف المناطؽ  ةاالجتماعيالمتوازنة والمستدامة والعدالة  التّنمية -

 واألجياؿ.
 

 ــاُتو :راِفعـــــــَـــــــ. 2

نتاجية دوالّريا اإلقتصادّيةالحرّية  - ة وسالمة العّمالة الفردية والّنجاعة والفاعمية وا 
محيط اإلنتاج وعالقات العمؿ...ي  إطار إقتصاد تضامن  ُمْجَمٌع عميو ويصؿ 

 اإلقتصاد" ي  سياؽ ما أصبح ُيسّمى ب االجتماع البعد و  اإلقتصاديبيف الُبعد 
 ."الميبرالي االجتماعي
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 . أدواتُــــــــــــو :3

وايق  بيف أطراؼ اإلنتاج الحّر والفّعاؿ والمتكايئ والتّ  االجتماع مْأَسَسُة الحوار 
الثالثة لبناء نمط تنموي متّفؽ عميو وُمتَبفٍّ جماعّيا  ُتوّزع ييو األدوار وتَُتقاسـ ييو 

 المسؤوليات والمخاطر.
لقيادة  ةياالجتماعو  اإلقتصادّيةة و الّسياسيالّرشيدة  تمك ىي أىّم عناصر الحوكمة

 الجديد. الّتنميةنمط 
 

V-  ( 2020 – 2010العقد العربى لمتشغيل  ): 

يى سياؽ توجياتيا الجديدة طرحت منظمة العمؿ العربية يى إطار الحوار الثالثى العقد 
( الذى يعتبر عقدًا اجتماعيًا والذى أقرتو القمة  2020 – 2010العربى لمتشغيؿ ) 
 ( . ومف أىـ مضاميف ىذا العقد : 2009ة ) الكويت االجتماعيالتنموية االقتصادية و 

 . خفض معدالت البطالة إلى النصؼ 
 . خفض معدالت الفقر إلى النصؼ 
  سنويا .8ريع إنتاجية العمالة بػ % 
 . ريع معدالت المنتسبيف إلى التعميـ التقنى والتدريب المينى 
 ية .تيسير تنقؿ العمالة العربية يى ما بيف الدوؿ العرب 
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IV-  في الفترة األخيرة: االجتماعينماذج قطرية لمعقد 

بادرت بعض دوؿ المغرب العرب  ي  الفترة األخيرة بوضع عقود اجتماعية حديثة ي  
ة. وبالرغـ مف بعض االجتماعيمواكبة لمتطورات االقتصادية و  االجتماع إطار الحوار 

والتنمية  االجتماع التمايز  تمتق  ىذه العقود حوؿ قضايا التقدـ االقتصادي والرق  
ة وظروؼ العمؿ. وترّكز ىذه العقود عمى أّف االجتماعيالعادلة والمستدامة  والحماية 

ئ المتكاي االجتماع مقاربة الحموؿ ليذه القضايا ال يمكف أف تكوف إاّل ي  إطار الحوار 
 والمسؤوؿ.

 

 (:2013يناير  ) االجتماعيتونس: العقد  .1
 

بيف الحكومة واالتحاد التونس   2013يناير  14ي  تونس ي   االجتماع عقد تـ توقيع ال
( محاور 4لمصناعة والتجارة واالتحاد العاـ التونس  لمشغؿ. وتضّمف ىذا العقد أربعة)

 أساسية:
  أسس ىذا المحور التنمية الشاممة محور النمو االقتصادي والتنمية: ومف أىـ

والمستدامة والمتوازنة والعادلة بيف الجيات والت  تقوـ خاصة عمى اقتصاد أكثر 
 نجاعة وأكثر تنايسية وأعمى قدرة عمى التشغيؿ...

  سياسات التشغيؿ والتكويف المين : إجراء إصالح شامؿ لمنظومة التعميـ
ة لإلستشراؼ واليقظة واإللتزاـ بمختمؼ مراحمو  إرساء منظومة وطنية تشاركي

 ة...االجتماعيبمبدإ الشراكة الفعمية بيف األطراؼ 

  العالقات المينية والعمؿ الالئؽ: اعتماد أنموذج جديد لعالقات العمؿ يقوـ عمى
التكايؤ بيف األطراؼ وخاصة عمى مستوى تشريعات العمؿ والتكويف المستمر 

 التنايسية لممؤسسة...وتحسيف اإلنتاجية والريع مف القدرة 
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  تأىيؿ القطاع االجتماع ة: مراجعة شاممة ألنظمة الضماف االجتماعيالحماية  
دارتيا بالتداوؿ االجتماعيالصح   الحفاظ عمى التوازنات المالية لمصناديؽ  ة وا 

 ةاالجتماعيبيف األطراؼ 
 

 الئق ) ينايرتنافسية مستدامة وعمل من أجل  االجتماعي الميثاقالمغرب:  .2
2013:) 

بيف الكنفدرالية العامة لمؤسسات المغرب مف  2013يناير  15تـ توقيع ىذا العقد ي  
جية  واالتحاد الوطن  لمشغؿ واإلتحاد المغرب  لمشغؿ واإلتحاد العاـ لمشغاليف مف جية 

 ثانية.
 

 ومن المبادئ األساسية ليذا العقد:
 . الوقاية مف النزاعات وتدبيرىا عف طريؽ التشاور 
  لتعزيز الثقة بيف أطراؼ اإلنتاج بما يساعد عمى  االجتماع تطوير الحوار

 ة ومعالجتيا االجتماعيتشخيص التحديات اإلقتصادية و 
 ة لعالقات وظروؼ االجتماعيعف طريؽ المطابقة  تطوير التشريع التعاقدي

 العمؿ.
 شراكة حقيقية بيف أطراؼ اإلنتاج  النيوض بالشغؿ والتنايسية عف طريؽ 

 

 أما األىداؼ األساسية لمعقد يي  تتمثؿ ي :
  االجتماع التقدـ اإلقتصادي و  
  ضماف القدرة التنايسية لممؤسسات والنيوض بالتشغيؿ 
 .تحسيف ظروؼ العمؿ واحتراـ مبادئ العمؿ الالئؽ 
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 : ( 2014 مارس/ آذار )لمنمو  االجتماعيالجزائر: العقد الوطني االقتصادي و  .3
ـّ توقيع العقد الوطن  االقتصادي   مارس/آذار 9ي  الجزائر ي  لمنمو  االجتماع ت

منظمات أصحاب عمؿ.  (9وتسع )بيف الحكومة واإلتحاد العاـ لمعّماؿ الجزائرييف  2014
لبقية الشركاء  امفتوح ويظؿ سنوات قابمة لمتجديد.  (5خمس )وىو صالح لمّدة 

 وف اإلنضماـ إليو.يريديف الذيف االجتماعيقتصادييف و اال
 ومن أىم مبادئ ىذا العقد:

  لمنمو تعبيرا عف إرادة طوعية  االجتماع اعتبار العقد الوطن  االقتصادي و
 لألطراؼ الموقعة عميو

 تعزيز االستراتيجة الوطنية اعتبار العقد شراكة استراتيجية بيف أطراؼ اإلنتاج ل
 ة االجتماعيوحشد القوى الوطنية المنتجة وترقية الرياىية  لمتنمية

 الموقعيف بتعبئة القدرات الوطنية  يفاالجتماعيلشركاء االقتصادييف و التزاـ ا
تعزيزا لممكاسب السياسية  ةاالجتماعيوالمجتمع المدن  خدمة لمتنمية والعدالة 

 ة االجتماعيواالقتصادية و 

 تنايس   وريا لبناء اقتصادر أمرا ض عقداعتبار تضاير جيود كاية أطراؼ ال
  االجتماع ومزدىر وقائـ عمى اسس اقتصاد السوؽ 

  التزاـ أطراؼ العقد بإرساء مناخ اجتماع  ىادئ ومستقر مف خالؿ وضع إطار
 توايق  مرتكز عمى اإللتزامات المتبادلة

 

 وىي: ( أىداف أساسية7سبعة )العقد عمى  تضمن ىذاوقد 
  اإلصالحات االقتصادية التعجيؿ بوتيرة 
  إنعاش التنمية الصناعية 
  إرساء مناخ مالئـ لألعماؿ 
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  تعزيز الحكامة وتوطيد القدرات الوطنية لضماف التنمية المستدامة 
  االجتماع تطوير النظاـ الصح  والضماف  
 تطوير يرص الحصوؿ عمى العمؿ وتحسيف القدرة الشرائية لمعمالف 
 يؽ واحتياجات الشركات واالقتصاد الوطن .وضع نظاـ وطن  لمتكويف يتوا 
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 الباب السابع

 مشاريع توصيات واقتراحات
 
 

I.  الثالثي: االجتماعيمستوى مبادئ الحوار عمى 
 

الثالث  وتطوير  االجتماع دعوة أطراؼ اإلنتاج الثالثة إلى اعتماد مبدإ الحوار  .1
 ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةآلياتو وتوسيع مجاالتو  وتكريسو عممّيا كأداة لمحوكمة 
واآلليات الكفيمة  منّظمةالرشيدة؛ وكذلؾ العمؿ عمى وضع التشريعات والتراتيب ال
 الّتشغيؿواإلنتاج و  التّنميةبجعؿ ىذا الحوار متواصال وشامال لمختمؼ قضايا 

 والحّد مف البطالة. ةاالجتماعيوالحماية 
 

وتويير  االجتماع دعوة الحكومات إلى مأسسة أو تفعيؿ )حسب الحاالت( الحوار  .2
وسالمة مناخ  اإلقتصاديمستمزماتو عمى كّؿ مستويات الحوار بما يضمف االستقرار 

 .الّتشغيؿو  التّنميةي  إطار تضامف يّعاؿ مف أجؿ  االجتماع األعماؿ والّتماسؾ 
 

ومنظمات أصحاب العمؿ إلى أف قياـ حوار اجتماع   العّماؿلفت انتباه منظمات  .3
حقيق  ومثمر ثالثيا أو ثنائيا يتطمب وجود منظمات قوية ومستقمة وذات قدرة عمى 

كما يقتض  الحوار الناجح والفعاؿ التفاوض وعمى صياغة المقترحات والبدائؿ. 
 .المسبقة ليذ الطرؼ أو ذاؾ أو داخؿ الفريؽ الواحد طاستبعاد الشرو 
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الموسع قدر اإلمكاف  االجتماع الدعوة إلى االنتقاؿ بالحوار الثالث  إلى الحوار  .4
ة والييئات االجتماعيليشمؿ الوزارات االقتصادية و وزارات الموارد البشرية والشؤوف 

 .الكتماؿ حمقات تعزيز الحوار المعنية وبعض مؤسسات المجتمع المدن 
وترسيخ ثقاية  االجتماع ويج لمحوار دعوة أطراؼ اإلنتاج إلى تبن  برامج لمتر  .5

 الحوار والتوايؽ داخؿ ىياكميا وعمى المستوى الوطن .
المتبادلة بيف أطراؼ اإلنتاج أنفسيـ مف جية  وبيف  مصداقّيةتعزيز المصالحة وال .6

مف جية ثالثة بما  المؤّسسةالمجتمع والقطاع الخاص مف جية ثانية  وبيف العامؿ و 
 يزيؿ الّريبة وسوء الظف وبّث الثقة المتبادلة بيف جميع األطراؼ.

عمى المستوى القوم   ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةإنشاء رابطة عربية لممجالس  أىمية .7
 بيف شركاء اإلنتاج. االجتماع لدعـ الحوار 

 

II.  ّاإلنتاج أطرافات عمى مستوى أدوار ومسؤولي: 
 

 االجتماع دعوة الحكومات إلى دعـ وتعزيز قدرات ىياكؿ ومؤسسات الحوار  .8
لضماف مشاركتيا الفاعمة ي  كؿ أشكاؿ التشاور والتفاوض بدءا مف تويير البيانات 

إلى تمكينيا مف اإلسياـ ي  إقرار االستراتيجيات  ة وصوالً والدراسات والتقارير التقيميّ 
 .ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةوالسياسات والبرامج 

 

الموسع قدر  االجتماع والحوار " االجتماع "الحوار دعوة وزارات العمؿ إلى إدراج  .9
 ضمف تسميتيا الّرسمية بقدر ما تسمح بو القوانيف الوطنّية؛اإلمكاف 

المنظوية تحت لواءىا  المؤّسسات إثارة اىتماـحث منظمات أصحاب العمؿ عمى  .10
  واعتبار الموارد البشرية المؤىمة استثمارا الدولّيةيير العربية و ابضرورة التوظيؼ بالمع

. وبالتال  التخم  عف مبدإ المنايسة بكمفة اليد العاممة المؤّسسةوليس عبئا عمى 
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 المؤّسسةواعتماد المنايسة بالجودة وكفاءة العنصر البشري  بما يضمف تنايسية 
 المواطنة". المؤّسسة. وي  ذلؾ استجابة إلى معايير "ةاالجتماعي العّماؿوحقوؽ 

رساءعمى  العّماؿحث منظمات  .11 وثقاية اإلنتاج  المؤّسسةثقاية العمؿ وثقاية  نشر وا 
والحفاظ عمى  المؤّسسةواإلنتاجية بما يكفؿ عالقات عمؿ سميمة تسيـ ي  ازدىار 

عف العمؿ  العّماؿأف أسباب يصؿ ذلؾ لمعّماؿ   االجتماع مواطف العمؿ والرق  
وأسباب البطالة ليست اقتصادية يحسب  بؿ تعود ي  العديد مف الحاالت إلى 

 أسباب ثقايية.
أطمقتيا  ىدعوة أطراؼ اإلنتاج الثالثة إلى اعتماد المرجعيات الفنية العربية الت .12

ومنيا  االجتماع العمؿ العربية واستخداميا ي  تبادؿ البيانات وي  الحوار  منّظمة
 بالخصوص:

 

 ( ؛2008التصنيؼ العرب  المعياري لمميف) 
  (؛2010والمين  ) التّقن  الّتعميـاالستراتيجية العربية لمتدريب و 
 المحور السادس بالتقرير العربى الثانى  إطار المؤىالت العربية (

 ؛( 2010)والبطالة يى الدوؿ العربية (  حوؿ التشغيؿ
 ؛ (1992) دليؿ المصطمحات القانونية ي  مجاؿ العمؿ 
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III.  الّتشغيلو  الّتنميةعمى مستوى بعض قضايا: 
 

والحوار  االجتماع دعوة أطراؼ اإلنتاج الثالثة إلى التوايؽ ي  إطار الحوار  .13
عمى معالجة القضايا التنموية ومنيا عمى وجو الموسع قدر اإلمكاف   االجتماع 
 الخصوص:

 

 اإلقتصاديبيف مناطؽ اإلزدىار  الثنائية الجغرافيةإيجاد الحموؿ لتجاوز . 1.13
منذ عقود  التّنميةوالمناطؽ النائية أو الريفية أو الصحراوية األقؿ حّظا ي  مجيودات 

 العادلة والمتوازنة بيف المناطؽ. التّنميةطويمة بما يضمف 
 

بيف القطاع المنظـ والقطاع غير المنظـ  اإلقتصادّيةلمثنائية إيجاد الحموؿ . 2.13
)الرسم  وغير الرسم (. إف ظاىرة القطاع غير المنظـ تمّثؿ بأبعادىا المختمفة 

بحكـ حرماف الخزينة  الّدولةالتيريب والتجارة الموازية ظاىرة خطيرة مضرة ب خاّصةو 
ومضرة مف إيرادات جبائية  وُمضرة بأصحاب العمؿ بحكـ المنايسة غير الشريفة  

إاّل يمكف معالجة ىذه الظاىرة  وظروؼ العمؿ. وال الّتشغيؿبمفردات ىشاشة  العّماؿب
 وتكامل األدوار بين: االجتماعيفي إطار الحوار باستراتيجية تنظيمية مرنة وتدريجية 

 

إيجاد  :إحداث قاعدة بيانات حوؿ القطاع غير المنظـ: الّدولةدور  -
التأسيس والتسجيؿ اإلداري لمعماؿ المستقميف تشريعات مرنة  تبسيط إجراءات 

 الصغرى  وتسييؿ إجراءات التمويؿ والتمتع بالحوايز واإلمتيازات.. المؤّسساتو 
 

إيجاد إلية لتمثيؿ أصحاب األعماؿ الصغيرة  منظمات أصحاب العمل: دور -
والمستقميف الناشطيف ي  القطاع غير المنظـ إلخراجيـ إلى العمف والدياع عف 
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مصالحيـ وتمكينيـ مف الوصوؿ إلى االمتيازات والحوايز وتأطيرىـ عف طريؽ 
إحداث غرية نقابية بغية مساعدتيـ عمى االنتقاؿ إلى القطاع المنظـ والدخوؿ ي  

الرسمية عمى غرار التجربة الصينية الت  أحدثت نقابة ليذا  اإلقتصادّيةالدورة 
 لعمؿ.الصينية ألرباب ا الكنفدرالّيةالقطاع صمب 

 

الدياع عف مصالح العامميف ي  القطاع غير المنظـ وذلؾ  :العّمالمنظمات  -
 بإحداث غرية نقابية لمعماؿ ي  ىذا القطاع.

 

إف الحوار الثالث  بيذا المعنى يمّكف مف إدراج العناية واالىتماـ بالقطاع غير المنظـ 
وليس عمى ىامشيا  بما يضمف تحسيف األداء  التّنميةضمف مخططات وسياسات 

وُيمكف ي  ىذا اإلطار  بيذا القطاع ويضمف حقوؽ المواطنة. االجتماع و  اإلقتصادي
الّنظر ي  إمكانّية إقامة مناطؽ حدودّية حّرة بالتنسيؽ مف البمداف المجاورة لمعالجة 

 إشكالّية الّتيريب.
 

والمجتمع تعميما  اإلقتصادوترسيخ قاعدتيا ي   العمل عمى تأصيل المعرفة. 3.13
وتدريبا وتوظيفا لالنخراط ي  اقتصاد المعرية وتعظيـ االستفادة اقتصاديا واجتماعيا 

 .االجتماع  والرق ّ  اإلقتصاديمف المعارؼ والعمـو لتأميف أوير حظوظ االزدىار 
 

IV.  االجتماعيعمى مستوى العقد 

وصوال إلى اعتماد  االجتماع  بالحوارج إلى التدرّ دعوة أطراؼ اإلنتاج الثالثة . 14
والحّد من البطالة في ضوء  الّتشغيلالتحالف والتضامن العربي من أجل مفيوـ "

" إعالن الرياض"وفقا لمقررات  الواقع الراىن لكل الدول العربية منفردة ومجتمعة"
 (.2014 شباطيبراير /  24-26)
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والتضامن الوطني التحالف  التعريؼ والترويج لمفيـو . دعوة شركاء اإلنتاج إلى15
مف خالؿ  ، وكذلك العمل عمى اعتماده وتجسيدهالّتشغيلو  التّنميةمن أجل والقومي 

تتـّ مف خاللو  واجتماعي لمنمّو والعمل الالئق عقد اقتصاديالتوايؽ عمى 
المصالحة بيف أطراؼ اإلنتاج عمى قاعدة الحوار المتكايئ والثقة المتبادلة خدمة 

 لممصالح المشتركة.
. دعوة شركاء اإلنتاج إلى الوصوؿ بيذا المسار التوايق  إلى بناء نمط تنموي 16

اقتصادي واجتماع  حديث حسب وضع وخصوصية كؿ دولة يحقؽ النمو 
 .ةاالجتماعيـ واإلنصاؼ المناطق  والعدالة المستدا اإلقتصادي
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 ةـالخاتم
 

 االجتماع موضوع الحوار  ي  نياية ىذا التقرير ال يسعن  إاّل التأكيد مجّددا عمى أىمية
مفيوما مركزيا ي  التنظير السياس  عمى مستوى العالـ وعنصرا  الذي أصبح الثالث 

وكسب رىاناتيا  التّنمية التحّدياتالرشيدة لريع  ةاالجتماعيو  اإلقتصادّيةأساسيا لمحوكمة 
 ي  اقتصاد عالم  مفتوح.

 

بحذر شديد ويؽ مقاربة  ياقد تناولتُ يىذه المسالة وحساسيتيا. وانطالقا مف إدراك  لدقة 
وزاف بيف الحقوؽ والواجبات لكؿ طرؼ غايتيا النيائية تبادؿ اآلراء واأليكار مع أطراؼ تُ 

االنتاج حوؿ تحقيؽ المصالح المشروعة المشتركة والمصالح الوطنية العميا ي  أعمى 
 عمى المستوى العرب  وىو مؤتمر العمؿ العرب . االجتماع منبر لمحوار 

 

أصبحت شأنا وطنيا مشتركا  لكؿ يييا  أوسع مضامينياي   التّنميةكّمنا يدرؾ أّف قضايا 
الفعاؿ والمتكايئ بيف  االجتماع حؽ وعمية واجب. وي  ىذا السياؽ يعتبر الحوار 

 التّنميةة أساسية لتحقيؽ عراي العّماؿالحكومات ومنظمات أصحاب العمؿ ومنظمات 
 المستدامة الصديقة لمبيئة ولمفقراءوالتّنمية  العادلة اجتماعيا  التّنميةالمتوازنة مناطقيا  و 

. ذلؾ أّف تحديات التنمية ال تنحصر ي  ُبعدىا المؤىمة بشريا إلى اقتصاد المعرية التّنميةو 
المحّم  يحسب بؿ مرتبطة أيضا بُبعدىا الّدول . لذلؾ يتوّجب أف "نعمؿ محّميا وُنفكّر 

ة لمحوار وعقمية توايقية ورغبة . وىو ما يتطمب مف الجميع كؿ مف موقعو إرادة قويعالمي ا"
ات بيف أطراؼ االنتاج الثالثة تجسيدا لمبدإ مف مبادئ المسؤوليّ تحّمؿ ي  تقاسـ األدوار و 

 التّنميةالتحالؼ والتضامف العرب  مف اجؿ "مفيوـ ب( المتعمؽ 2014) إعالن الرياض
الوزارات والييئات وبعض  مف دتمدتو أطراؼ اإلنتاج الثالثة وعد" الذي اعالّتشغيؿو 

ويعتبر ىذا  .الموسع  االجتماعيالحوار مؤسسات المجتمع المدن  المعنية ي  إطار 
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وصوال بو إلى عقد اجتماع  واقتصادي عمى  االجتماع رايعة قوية لمحوار  المفيوـ
ومف ثـ إلى نمط تنموي حديث يريع التحديات  .القوم المستويات الوطنية وعمى المستوى 

ة ويضمف مصالح كؿ األطراؼ ويستجيب لتطمعات الشباب االجتماعيتصادية و االق
 وح المجتمعات ي  الوطف العرب .موط
 

 واهلل من وراء القصد
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