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 ورشة العمل حول

 التكنولوجيا الحديثة وآثارها على أسواق العمل العربية 

   االنماط الجديدة للعمل " "

 :م ــديـقـأوالً : ت

أدت إلى ايجاد واقع والتي التطورات المتالحقة في مجال التكنولوجيا الحديثة في إطار 

 وامتد أثرهاتصادية واالجتماعية ، جديد من شأنه إحداث تغيرات كبيرة في شتى مناحي الحياة االق

أنماط جديدة من العمل سواء من حيث طبيعة وظروف وشروط العمل  فظهرتعالم العمل إلى 

 مواقع وعالقات عمل جديدة . إيجادوأسلوبه ونوعيته ، أو 

في توفير فرص عمل متساوية  بارزاً التكنولوجيا الحديثة دوراً وفي الوقت الذي  تلعب فيه 

في ازالة العديد من العوائق التي كانت تمنع بعض الفئات  وتسهمت المجتمع دون تمييز، لكافة فئا

ً كبيراً نظراً لما تنطوي عليه في بعض  من الحصول على فرصة عمل ،  اال انها تشكل تحديا

 االحيان من البعد عن شبكات االمان االجتماعي ومراقبة شروط وظروف العمل . 

لمشترك لكل من منظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لمجلس االهتمام ا جاءومن هنا  

وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، 

هذه الورشه الهامة في مدينه صالله بسلطنه عمان  بعقدوبالتعاون مع وزارة القوى العاملة بسلطنة 

ً يمثلون أطراف االنتاج الثالثه في  60بحضور  2016سبتمبر  6 - 4خالل الفترة       مشاركا

 –سلطنه عمان  –السودان  –السعودية  -البحرين  –االمارات  –دولة عربية ) االردن  11

مصر ( باالضافة إلى المشاركة المتميزة لكل من المركز  –العراق  -الكويت  –قطر   –فلسطين 

في معية العربية للضمان االجتماعي هورية التونسية ، الجالعربي الدارة العمل والتشغيل بالجم

 يروت ، ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال عمل الورشة . ب

  : الورشة أهداف ثانياً : 

 التكنولوجلررر ىال ة لررراىل   ررر  ىالتعرررعلى حررروىبيرررفىص العررراىترررعيىالع ررر ىالتررر ى تل  ررر ى

 صال عحوم تى.ى

 التكنولرروج ىترر ىقسرروالىالع رر ىالعع لرراىةىمرراىالترررورىدراسرراىالعن  ررعىالترر ى عررادىا سررت  د

 صال عوق تىالت ى  و ىدصنى  قلقىاق وىاست  دهىمنهى.ى

 ىلحع  ىىا ن   ىالية ةةىص عا اىال    اىا جت   لاىلحع محلاىت   ق تىالع  ى نظلفى  ثى. 
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 دراساى رو عى عامجىالتةر بىال  ن ى   ى تواكبىمعىالترورىالتكنولوج ى.ى 

 حوىالن  ذجىالن ج اىماىالع محلاىت ىا ن   ىالية ةةىلحع  ى.ىىالتععل  

 :  الورشة: محاور  ثالثا

 ت ىظ ىالترورىالتكنولوج .العع لاىلىالع  ىاسوقصاقعىصمستقا ى .1

 .ى نظلفى  ق تىالع  ىصال    اىا جت   لاىلحع محلاىت ىا ن   ىالية ةةىلحع  ى .2

 لح عقةىالعع لاى.ى ىقثعىالترورىالتكنولوج ىت ى وتلعىتعيى   .3

 ىت ىا ن   ىالية ةةىلحع  ى.ىىالع محلاالتةر بىال  ن ىت ىرتعىقةراتىصرىد .4

 التو لاى لق تاىالع  ىص  سلاىالتع م ىمعىا ن   ىالية ةةىلحع  ىى.ىدصرىا   مىت ى .5

 .ىب   اى  اىصس ماىالع محلاى وس ئ ىالتكنولوجل ىال ة لاىصال تع محلاىمع  ىى .6

ىى ي ربىن ج ا. .7

 :  حفل االفتتاح رابعاً  : 

كريمددة مددن سددعادة الشددين سددالم بددن عوفيددت بددن عبددد   التحددت  الرعايددة  فددل االفتتددا بدددأ ح

سدبتمبر   أيلدول  4 الموافدق   األحددمن صبا  يوم  العاشرةفي الساعة الشنفري رئيس بلدية ظفار 

 ، وقد ألقي في حفل االفتتا  الكلمات التالية :  2016

 االستاذ / فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية  كلمة معالي  . 

  كلمةة سةعادا الةدكتور / عةةامر بة  محمةد الحدةري المةةدير العةام للمكتة  التنفيةةذي

لمدلس وزراء العمةل والشةنو  االدتماعيةة بةدول مدلةس التعةاو  لةدول الخلةي  

 العربية  .  

 ضل / خالد ب  حمد الرواحةي الفا اهاكلمة وزارا القوى العاملة بسلطنة عما  ألق

   مديريه القوى العاملة بمحافظة ظفار .  مدير 

المددير العدام لمنظمدة  سةعادا االسةتاذ / فةايز المطيةريتدم تكدريم وفي نهايدة حفدل االفتتدا  

العمل العربية من قبدل كدل مدن : المكتدب التنفيدذي لمجلدس وزراء العمدل والشدؤون االجتماعيدة بددول 

جهوده في ل تقديراً ، وذلك ون لدول الخليج العربية ، وغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان مجلس التعا

ومكافحة البطالة في الوطن التنسيق بين أطراف االنتاج الثالثة في الدول العربية لدعم قضايا التشغيل 

 العربي. 
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 ة : الورش: سير أعمال خامسا

  :  الخبيدر االقتصدادي فدي  المنةاور الةدكتور / فيصةلخاللهدا  عدرضدلسة العمل االولة

واقة  ومسةتقبل أسةوال العمةل "  ورقدة عمدل بعندوان المعهد العربي للتخطيط بالكويت 

االسدتاذ   علدي فيصدل  أعمال هذه الجلسدةترأس "  العربية في ظل التطور التكنولودي 

بالمكتدددب التنفيدددذي لمجلدددس وزراء العمدددل مددددير ادارة الشدددئون العماليدددة القدددائم باعمدددال 

 .  بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالشئون االجتماعية و

 الدراسدات المحاضر بقسم  الدكتورا / أمل الشحريخاللها  تتحدث:  ةدلسة العمل الثاني

أثر التطور التكنولودي في تةوفير فةرع عمةل "   حولالتجارية بالكلية التقنية بصالله 

مستشار   حمدي أحمدد مددير ادارة الحمايدة ال ترأس اعمال هذه الجلسة " للمرأا العربية

  االجتماعية بمنظمة العمل العربية . 

  : خبيدر عالقدات ومعدايير العمدل  السةيد  / محمةد كشةوفيهدا  عدرضدلسة العمل الثالثة 

تنظةةيم عاقةةات العمةةل والحمايةةة االدتماعيةةة للعةةاملي  فةةي االنمةةاط " ورقةةة عمةةل حةةول 

رئديس قسدم  محمد بن علي العوائددالفاضل   لجلسة ترأس أعمال هذه ا"  الدديدا للعمل 

 . نظم المعلومات بوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان 

  : القدائم باعمدال مددير  رانيةة رشةديةالدكتورا / استعرضت خاللها دلسة العمل الرابعة

حمايةةة صةةحة وسةةامة  المعهددد العربددي للصددحة والسددالمة المهنيددة ورقددة عمددل حددول 

تدرأس اعمدال هدذه الجلسدة ،  التكنولوديةا الحديثةة والمتعةاملي  مع ةا العاملي  بوسةانل 

 السيد   عبد الهادي ابو طه ممثل االتحاد العام لعمال فلسطين . 

 دور ورقة عمل تناقش   الم ندس / مادد الشعيلي: تناول خاللها  دلسة العمل الخامسة

تدرأس اعمدال  .  للعمةل التدري  الم ني في رف  قةدرات العةاملي  فةي االنمةاط الدديةدا 

 . رابح مقديش مدير المركز العربي الدارة العمل والتشغيل بتونسالسيد   هذه الجلسة 
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  عميدد كليدة  عادل عبد الغفةار/  الدكتوراالستاذ خاللها  : عرض  السادسة دلسة العمل

 دور االعةةام فةةي التوعيةةه بثقافةةة العمةةل"  حددول ورقددة عمددل  االعددالم جامعدده النهضددة 

السديد   هشدام  هدذه الجلسدةأعمدال تدرأس ا للعمةل  وتحسي  التعامةل مة  االنمةاط الدديةد

 عمال مصر .  االتحاد العام لنقابات جالل ممثل 

  تدم ودول العربيدة ، لداتجدارب : هي الجلسدة المخصصدة لعدرض   السابعة دلسة العمل

 تقديم عروض من ممثلي الدول التالية : 

  سلطنة عمان     

  فلسطين    

 لعراقا   

 سادسا  : النتان  والتوصيات : 

تجدارب ومدداخالت االعضداء  وومناقشدات الخبدراء السدادة  اتقدم به التي  أوراق العمل من خالل 

فقدد تدم التوصدل الدى  المشداركات  السدادة والسديدات المشداركين والدول التي تم عرضدها مدن قبدل 

 :  إقرار التوصيات التالية 

بالبحوث والدراسات وجمع البيانات حول أنماط العمل للقيام دعوة الدول العربية  .1

التعرف بصفة دقيقة على واقع هذه األنماط ومتابعة  بهدفالجديدة أو غير التقليدية 

 تطورها وتقييم مساهمتها في التشغيل وآثارها على عالقات العمل.

مان االجتماعي تنظيم أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية في تشريعات العمل والض .2

إلحكام التصرف في االقتصادية  المنشآتفي الدول العربية بشكل يوفّق بين حاجة 

مواردها البشرية وتعزيز قدراتها التنافسية من جهة وحاجة العمال لالستقرار الوظيفي 

بصفة من هذه االنماط والحماية االجتماعية وضمان العمل الالئق من جهة أخرى. )و

بعد والعمل في المنزل، العمل لبعض الوقت أو لوقت جزئي، : العمل عن  خاصة

 ، مؤسسات العمل الوقتي(. العمل من الباطن أو بالمناولة

تيسير وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة لالتصال والمعلومات في مجال العمل  .3

عية واالستفادة من هذه التكنولوجيات في توسيع مظلة الحماية االجتمابالدول العربية 

أنظمة  لتشمل كافة العاملين بما فيهم العاملين في انماط العمل الجديدة على غرار

 .حماية االجور الكترونياً ونظم تفتيش العمل الذكية



 5 

تعزيز دور إدارات العمل العربية تجاه أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية وبشكل  .4

 خاص: 

ن فرص العمل التي تتيحها تلك األنماط: اإلدارات المعنية بتيسير وتحسين االستفادة م -

 مكاتب التشغيل، مراكز التدريب المهني.

اإلدارات المعنية بالحماية االجتماعية للعمال: جهاز تفتيش العمل، إدارة السالمة والصحة  -

 المهنية، مؤسسات الضمان االجتماعي.

وتوفير تأهيل الشباب العربي المتعلم لسوق العمل في مجال اقتصاد المعرفة ،  .5

التسهيالت والمستلزمات الضرورية لالستفادة القصوى من فرص العمل التي يتيحها 

 هذا االقتصاد ) على غرار الحاضنات واالقطاب التكنولوجية ( 

توظيف التكنولوجيا الحديثة لالتصال والمعلومات في النهوض بتشغيل المرأة العربية  .6

 ومسئولياتها االجتماعية .ومساعدتها على التوفيق بين وظائفها المهنية 

رصد اإلمكانيات التي تتيحها بعض أنماط العمل )مثل العمل عن بعد والعمل في  .7

المنزل والعمل لوقت جزئي( وتكنولوجيات االتصال الحديثة )مثل االنترنت( للفئات 

والمرأة الريفية والنساء ربات  كاالشخاص ذوي االعاقة  الخصوصية من العمال

 ى االستفادة من هذه اإلمكانيات.األسر والعمل عل

لفائدة العاملين في أنماط العمل   دعم التدريب المستمر في القطاعين العام والخاص .8

الجديدة بهدف مواكبتهم لتطور أساليب ووسائل العمل وتحسين استفادتهم من 

 التكنولوجيات الحديثة.

اكب والتطورات ، بما يتومناهج وبرامج التعليم والتدريب المهنيتطوير وتحديث  .9

 .  التكنولوجية في وسائل التدريب والتكنولوجيا الحديثة في االنتاج والعمل

اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حصول العاملين في االنماط الجديدة للعمل على  .10

نفس الحماية الممنوحة للعاملين في االنماط التقليدية للعمل في مجال الصحة والسالمة 

 وط الكفيلة بحماية العاملين عن بعد من المخاطر المهنية . المهنية وتحديد الشر

توسيع نطاق أحكام الضمان االجتماعي القائمة لتشمل العاملين في االنماط الجديدة  .11

للعمل وتكييف تلك االحكام كلما اقتضت الحاجه ذلك لمالءمتها مع خصوصيات بعض 

 االنماط مثل العمل عن بعد او العمل لبعض الوقت . 

ز دور االعالم في التعريف بفرص العمل التي تتيحها االنماط الجديدة للعمل تعزي .12

 وبالتدابير واآلليات الكفيلة بزيادة االستفادة من ايجابيات هذه االنماط وتجنب سلبياتها . 
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توظيف التكنولوجيا الحديثة في نشر ثقافة العمل االيجابية  وتغيير الصورة  .13

تقديم صورة فية واليدوية في المجتمعات العربية والذهنية السلبية لالعمال  الحر

 عن التعليم الفني  كأساس لتلبية احتياجات سوق العمل العربية . ايجابية 

دعوة منظمة العمل العربية إلى إصدار أداة قانونية )اتفاقية أو توصية( لتنظيم  .14

األنماط، ومن  استخدام أنماط العمل الجديدة أو غير التقليدية وحماية العاملين في هذه

هذا الشأن  وإضفاء ة على تطوير تشريعاتها في شأن هذه األداة مساعدة الدول العربي

 اكبر قدر من المرونه إليها وفق احتياجات سوق العمل .  

 الدلسة الختامية : 

سعادا عبد هللا عقيل ب  أحمد آل ابراهيم مشاركة بالجلسة الختامية تحت رعاية وعقدت 
 وتضمنت كلمات لكل من :  دولة ومحافظ ظفارمستشار وزير ال

وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان ألقاها الفاضل   خالد بن حمد الرواحي مدير مديرية 
 القوى العاملة بمحافظة ظفار 

لمجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول المكتب التنفيذي 
 القائم باعمال مدير ادارة الشئون العمالية . علي فيصل الخليج العربية ألقاها االستاذ   

منظمة العمل العربية ألقاها الوزير المفوض   حمدي أحمد مدير ادارة الحماية االجتماعية 
 بالمنظمة . 

ثم  تم توزيع شهادات تقدير على السادة الخبراء والسيدات والسادة المشاركين،   وفي الختام

العمل بخالص الشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة بسلطنة عمان ورشة توجه المشاركون في 

المكتب التنفيذي لمجلس  أسرةوالعربية منظمة العمل ل كذلكعلى حسن االستقبال وكرم الضيافة  

وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون االجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على 

والشكر للسادة الخبراء على  ،  الورشة اسهم في انجا  اعمال  ممااالعداد والتحضير الجيد 

  . جهودهم في تقديم أوراق العمل المتميزة .

 الورشة أعمالعل  ذلك اختتمت و

  4/9/2016صاله      
 رانيا 


