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 5  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

 

 مــــــــديــــــتق

 

ونحرن علرى أعترال العقررد الثالرل مرن القررن الحررادي والعشررينث وبينمرا تحرل األمررم 

خطاهررا تاركررة وقررع معاولهررا علررى خارطررة التطررور العلمرري والتقنرري والثررورة الصررناعية 

مستقبل عربي أفضل تتله األنظرار فيره الرابعةث يحدونا األمل بأن نحذو حذوها من ألل 

صرول دولرة اإلنترراج كحتميرة الزمررة التحقيري علرى طريرري بنراء النهضررة الشراملة و نلرراز 

 التكامل العربي المنشود الذه ينعم فيه االنسان العربى بالعيش الكريم .

وفي هذا التقرير نرسم خطوطاً متقاطعة لواقرع سروق العمرل العربري ومسرتقبل قروه 

ي ضروء مششررات األداء وواقرع التنافسرية فري  طرار عالقرات العمرلث مرع تقرديم اإلنتاج فر

وصررفة مقترحررة نحررو عالقررات عمررل غيررر تقليديررة علررى طريرري التنميررة المسررتدامة تواكررل 

التطررور وتسرراهم فرري تحقيرري التنميررة االقتصررادية وااللتماعيررة للملتمعررات العربيررة بشرركل 

 شمولي ومتكامل ومتوازن.

بتشخيص حلم الفلوة البنيوية ألوضاع عالقات العمل في الوطن  وال يكتفي التقرير

العربيث وأثر ذلك على نسبة النمو ومعدالت الفقر والبطالةث وعلى الفئات األكثر عرضة 

النتهاك حقوقهاث وانعكاسات ضعف التنسيي والمواءمة بين مخرلات التعليم واحتيالرات 

اول دور عالقرات العمرل فري  يلراد سوق العملث برل يرذهل  لرى أعمري مرن ذلرك حرين يتنر

الحلول ألنماط العمل اللديدة خالل عصرر ااألتمترةا والحكومرات اإللكترونيرةث والتحرول 

نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والعمل عن بعردث التري تسرتولل لميعهرا تحرديل 

مرل عالقات العمرل السرتيعال النمرو والتطرور الحاصرل فري األشركال اللديردة للعمرلث كالع

المشقتث والعمل من المنزلث والعمل عن بعدث مع مرا يترترل علرى هرذح الحتميرات التقنيرة 
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من تسريح العداد كبيرة من العاملين لتحل محلهم اآللة والحزم اإللكترونيةث وهو التحدي 

 األبرز أمام عالقات العمل في  تلاح توفير الحماية االلتماعية الكافية لهشالء العمال.

رير عدداً من الحلرول الواقعيرة لمرا اسرتلد مرن عوائري تحرول بيننرا وبرين ويقترح التق

تفعيررل مبرردأ الشررراكة الرسررمية مررع الملتمررع المرردنيث بحيررل يشررمل الحرروار النرروعي بررين 

أطراف العملية اإلنتالية كل المستلدات الحاصرلة فري سروق العمرلث ذلرك أن هرذح القروه 

نمية المسرتدامة والتخطريط لهرا وتنفيرذها ملتمعة هي الذراع المشسسي الضامن لتحقيي الت

ورصدها وتقييمهاث وتعتبر عالقات العمل الليدة  ستثماراً بعيد المده فري التنميرة والسرلم 

االلتمرراعي وبشرركل خرراص الهرردف الثررامن المكرررم لتعزيررز النمررو االقتصررادي المط رررد 

 والمستدام والشامل ث وتوفير العمل الالئي لللميع.

قتصررادي وتحسررين اسررتخدام المرروارد وزيررادة معرردالت االنتاليررة  ن تعزيررز النمررو اال

يسرتولل مضرراعفة اللهررود لتحقيري المزيررد مررن تطروير بيئررة األعمررال فري الرردول العربيررة 

واستحدال الفرص االستثماريةث واالستمرار فري  صرالح المنراال االسرتثماري مرن خرالل 

مل لحرروافز االسررتثمار تطرروير التشررريعات الناظمررة لبيئررة األعمررال و لررراء تطرروير شررا

خصوصاً ما يتعلي باالسرتثمار فري اقتصراد المعرفرةث وكرل ذلرك ال يمكرن أن يتحقري دون 

تحديل مناهج وأساليل عالقات العمل وهو ما يسعى هرذا التقريرر  لرى فرتح آفراق الحروار 

 لمشتمر العمل العربي . 64البناء بشأنه ضمن أعمال الدورة 
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ة الترري سررتانى المناقشررات وتثررره الحرروار بررين أعضرراء نتطلررع  لررى مالحظرراتكم القيمرر

المررشتمر المرروقرين ث للخررروج بنتررائج تلبررى طموحاتنررا واحتيالاتنررا لتررأمين مسررتقبل عمررل 

 . 0212أفضل في  طار تحقيي أهداف التنمية المستدامة 

 ،، والله ولي التوفيق

 

 فايز علي المطيري

 المدير العام
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 دـتمهي

 

تتسرارع حترى تتضرح وتايرات االقتصادية وااللتماعيرة مال بدأت مالمح وخصائص

ث ال سيما في سروق العمرل ث فأحردثت أصبحت آثارها واضحة على االقتصاديات العربية 

هذح التايرات تحوالً سريعاً في أسواق العملث وألات أساليل معيشية وأعماال وصناعات 

ث و نتشرررت التكنولوليررا والمعلوماتيررة ث وسررهلت  نتقررال رشوم األمرروال ث األمررر  قديمررة

الذي أده  لى تايررات فري نروع العمالرة المطلوبرة وفررص العمرل المتاحرة ث وفري طبيعرة 

عالقات العمل ومتطلبات تنظيمها وقوننتها ث كل ذلك في ظرل اتسراع ظراهرة البطالرة فري 

 كثير من الدول العربية. 

لمتايررات الدوليرة والتطرورات التكنولوليرة والتردفي الهائرل للمعلومرات وفي ضروء ا

وما تبعها من متايرات في نمط ووسائل اإلنتاج والتاير السريع في المهن وظهرور مهرن 

لديدة تتطلل نوعية مختلفة مرن القروه العاملرة ومهرارات ومعرارف لديردة متعرددة ث زاد 

العربية وتراُلع معدالت النمو بشكل برات  الدول بع  من تعمي المشكلة االقتصادية في

ينعكم سلباً على مواطنيها ث وما عادت قادرة على اسرتيعال المزيرد مرن األيردي العاملرة 

مرن  معردالت بطالرة غيرر مسربوقة ث وحرد في ضوء الواقع االقتصادي اللديرد الرذي أفررز

محردودة والردخل معدالت استقدام العمالرة مرن مرواطني الردول ذات المروارد االقتصرادية ال

 المنخف  ث ناهيك عن التأثيرات على األلور وبيئة وعالقات العمل.

واليومث وأمام هذا الواقع االقتصادي وهذح المتايراتث فإن الحالة باتت أكثر  لحاحاً 

لتفعيل العمل العربي المشتركث وبناء منظومة تنموية حقيقية قادرة على تشخيص الواقرع 

تاليررة كفيلررة بترروفير فرررص عمررل لديرردة والتعامررل مررع أنمرراط كمررا هرروث وخلرري سياسررات  ن
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ث وتهيئررة قرروه عاملررة مشهلررة ومدربررة واسررتثمار كافررة الطاقررات والمرروارد اللديرردة العمررل 

مع التركيز على الفئرات  هسل مع ظروف وطبيعة كل فئة على حدالبشرية استثماراً يتنا

ص ذوي اإلعاقررةث وتنظرريم األكثررر عرضررة إلنتهرراك الحقرروق كاإلنررال واألطفررال واألشررخا

ا ث وتفعيرل القانونيرة لهر ةوتحسرينها بمرا يضرمن تروفير الحمايرالعالقة برين طرفري اإلنتراج 

الشررراكة بررين أطررراف العمليررة اإلنتاليررة مررن حكومررة وعمررال وأصررحال عمررلث ومأسسررة 

االقتصاد غير المنظمث ودعم المشاريع المتوسطة والصايرة ث و عادة استقطال وتروطين 

ارات األلنبية المهالرة ث ومعاللة سلبيات سياسات التعليم والتدريل والتشرايل ث االستثم

وموالهة أكبر التحديات التي يوالهها سوق العمل المتاير من حيل حلم ونوعية العمالة 

المطلوبررة ومشهالتهررا ومهاراتهرراث وزيررادة فرررص الترردريل لاايررات التشررايل خاصررة فرري 

العمل لهاث وتوفير ظروف وبيئة عمرل الئقرةث و يلراد  الملاالت التي استلد احتياج سوق

عالقررات عمررل مبنيررة علررى الحرروار والتفرراو  مررن خررالل أطررراف اإلنترراج وتعزيررز أدوار 

 النقابات العمالية ومنظمات أصحال العمل ومنظمات الملتمع المدني.

الررردول العربيرررةث العديرررد مرررن هرررذا التقريرررر واقرررع التنميرررة االقتصرررادية فررري  وينررراقش

والمتايرات الحاصلة في األنماط االلتماعيرة المرتبطرة بتقلبرات السروقث وذلرك باإلسرتناد 

 لى البيانات الصادرة عن عدد من المشسسات والمنظمات العربيرة والدوليرةث كمرا يرصرد 

اإلنخفاضات المتالحقة في معدالت النمو االقتصاديث وما صاحل ذلك من ارتفاعات في 

يما بين فئة الشبالث بالتزامن مرع ضرعف المشراركة االقتصرادية نسل الفقر والبطالة ال س

للمرأة واألشخاص ذوي اإلعاقةث في ظل ضعف كفاءة الخطط الكفيلة بتحقيي االسرتاالل 

 .في معظم األحيان  األمثل للموارد البشرية

كمررا يتنرراول ظرراهرة االقتصرراد غيررر المررنظم فرري الرروطن العربرريث كررنمط مررن أنمرراط 

يث التي تكون فيها عالقة العمل غير متوازنة ث ويكون العامل فيها أكثرر االقتصاد المواز
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عرضرة لننتهاكرات والنيرل مررن حقوقره التري كفلتهرا معررايير العمرل العربيرة والدوليرةث مررع 

 براز أهميرة األتمترة والتكنولوليرا فري العمرل الحكرومي الخراص بالمعرامالت ذات الصرلة 

 بات يعرف بالحكومة اإللكترونية.بمختلف القطاعات اإلنتاليةث ضمن ما 

ويستعر  ضمن  طار شامل دور عالقات العمل و سهاماتها المفترضة في تحقيري 

مختلف أهداف التنمية المستدامة وخططها اإلنمائيةث ويسلط الضوء بشركل تفصريلي علرى 

واقع المشاريع المتوسطة والصايرة ومتناهية الصار في الوطن العربيث التي ال تحظرى 

هتمام الكافي رغم دورها الكبير في توليد المزيد من فرص العمل والحد من معردالت باإل

الفقر والبطالةث  لى لانل مساهمتها الفاعلة في  لمالي القيمة المضافة وأثرها في تروفير 

السررلع والخرردمات األساسررية بأسررعار فرري متنرراول اليررد لشررريحة كبررره مررن ذوي الرردخل 

 المحدود.

روحات وحلرروالً بشررأن أفضررل الممارسررات والسياسررات الكفيلررة كمررا يقرردم التقريررر شرر

بتطررروير الوضرررع القرررائم و لرررراء اإلصرررالح المنشرررود ألسرررواق العمرررل العربيرررة ضرررمن 

المردنيث تشرمل كافرة  الملتمرع مرع تشراركية وطنيرةث ومرن خرالل عمليرات اسرتراتيليات

ع المشسسرري أطررراف العمليررة اإلنتاليررةث بحيررل تصرربح هررذح القرروه ملتمعررة بمثابررة الررذرا

والتخطريط لهرا وتنفيرذها ورصردها وتقييمهراث وبشركل  المسرتدامة الضرامن لتحقيري التنميرة

المط ررد والمسرتدام  االقتصرادي النمرو الثرامن مرن الخطرة المكررم لتعزيرز خراص الهردف

 .لللميع العمل الالئي والمنتلةث وتوفير الكاملة والعمالة والشاملث
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 المبحث األول

 المتغيرات االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية 

 ومد  اإلستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة

 

أدت التحرروالت الكبيرررة فرري العالقررات االقتصررادية والسياسررية علررى المسررتوه الرردولي 

واإلقليمي وترداعياتهاث  لرى مولرات متتاليرة مرن التايررات االقتصرادية وااللتماعيرة التري 

زالت تحدل تبدالت كبيرة في واقع االقتصاد العربيث وبالتالى انعكست على  أحدثت وما

عالقررات العمررلث خاصررة وأن معظررم نتررائج هررذح المتايرررات تتمحررور حررول اإلسررتثمارات 

األلنبية والتطورات التكنولولية واإلنتالية والتعلريم والتردريل فري سروق العمرلث فسروق 

زالرت  سرتلابته ضرعيفة لمتطلبرات اإلنتراج التري  البلردان العربيرة مرا العديرد مرن العمل في

تلربة اإلصالح االقتصادي في كما أن ث  يفرضها التطور العلمي والتكنولولي المتسارع

 حدال آثار  يلابية لم تحقي أهدافها في معظم الدول العربيةث بل انعكست آثارهرا السرلبية 

 على القوه العاملة وارتفعت معدالت البطالة نتيلة لذلك.

أن أغلررل االسررتثمارات األلنبيررة فرري الرردول العربيررة  لررى القطرراع المررالي  واتلهررت

والخدميث واستهدفت أغلبها مشسسات القطاع العام من خالل االخصخصرةا األمرر الرذي 

أده  لى تسريح أعداد كبيرة مرن العراملين فري هرذح المشسسرات وارتفراع معردالت العمالرة 

فري القطاعررات اإلقتصرادية األخررره يتطلرل عمالررة  المحبطرةث كمررا أن اإلسرتثمار األلنبرري

تمتلررك مهررارات وخبرررات ومعررارف خاصررة ال توفرهررا األنظمررة التعليميررة والتدريبيررة فرري 

العديد من الدول العربيةث  ضافة  لى أن بع  هذح اإلستثمارات تتطلرل عمالرة فري مهرن 

مرر الرذي أده  لرى أولية بألور منخفضة ال تتناسرل مرع اللهرد المبرذول لقيمرة العمرلث األ

نفور الشبال العربي عن العمل فيها وأده  لى توافد العمالة األلنبية غير العربية بأعرداد 
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كبيرة إلشاال فرص العمل التي استحدثتها هذح االستثماراتث مما فاقم من مشكلة البطالة 

 في صفوف الشبال العربي.

وليرا المعلومرات فري من لانل آخرر فرإن التطرورات الكبيررة فري اإلتصراالت وتكنول

مختلف الملاالت قد خلقرت نوعراً لديرداً مرن الطلرل علرى العمالرة التري تتمترع بالمهرارات 

على العمالة التقليديرة التري ال تترواءم مرع هرذا النروع مرن ذلك قد أثر ووالمعرفة والخبرةث 

الطلل مما خلي فلوة بين ما هو معرو  وما هو مطلول من العمالة في سروق العمرلث 

أن  نتشار وسيادة تكنولوليا المعلومات وتطبيقاتها في مختلرف ملراالت الحيراةث أده كما 

 لى تاير في طبيعة وخصائص الوظائف فظهر ما يسمى بالعمل من المنزلث كما ظهرت 

الخدمات الذاتية التي يحصل فيها المستهلك على خدماته ذاتياثً األمر الرذي قرد يرشدي  لرى 

ملين مسررتقبالًث كررذلك ظهررور مررا يسررمى بررالتعلم عررن بعرردث تسررريح أعررداد كبيرررة مررن العررا

والتلررارة اإللكترونيررةث والعمررل المرررنث وغيرهررا مررن المسررميات الترري غيرررت المفرراهيم 

التقليدية للعمل وخلقت أنماط عمل لديدةث األمر الذي يستدعي ضرورة مواكبرة وتطروير 

لهذح التايررات ث  مالئمةل معايير العمل العربية والتشريعات الوطنية وتنظيم عالقات عم

للتقليل من انعكاساتها السلبية وتعظيم اإليلابيات التري تضرمن تسرخير هرذح التايررات فري 

 تحسين الظروف االقتصادية وضمان تحقيي االستقرار والعدالة االلتماعية.

 مفهوم وواقع: 0202قوالً: التنمية المستدامة 

-0235الترري أقرررت للفترررة  0212لرراءت خطررة األمررم المتحرردة للتنميررة المسررتدامة 

للملتمعات على نحو متكامل  –االقتصادية وااللتماعية والبيئية-ث لتحقيي األبعاد 0212

ومترروازنث وفرري ظررل التحررديات والظررروف الترري نشررهدها مررن ارتفرراع كبيررر فرري معرردالت 

لمسررتوه العربرري بشرركل خرراصث والترالررع البطالررة علررى المسررتوه الرردولي بشرركل عررام وا

الكبير في نمو الناتج المحلي اإللمالي الذي شهدح العالم في العقد الماضري بمرا فيره العرالم 
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ث والذي قابله 2(3.39 لى ) 0233ليصل في عام  1( نقطة مئوية30.53العربي بمعدل )

 لررى  2330لتصررل فرري عررام  3( نقطررة مئويررة2.39ارتفرراع فرري معرردالت البطالررة بمعرردل )

(9.91)4 . 

لقررد تضررمنت الخطررة أهرردافاً عالميررة فرري مقرردمتها األهررداف التنمويررة وااللتماعيررةث 

وشملت القضراء علرى الفقرر واللروعث وبنراء ملتمعرات مسرالمة وعادلرة وشراملة لللميرعث 

ث وكفالررة الحمايررة  وحمايررة حقرروق اإلنسرران والعمررل علررى تحقيرري المسرراواة وتمكررين النسرراء

ألر  ومرررواردح الطبيعيرررةث وتررروفير الصرررحة والتعلررريم الليررردث وتهيئرررة الدائمرررة لكوكرررل ا

الظررروف المناسرربة للنمررو االقتصررادي المسررتدام والمطررردث وترروفير فرررص العمررل الالئقررة 

 لللميع. 

وتمخ  عن الخطة أهداف تناولرت موضروع عالقرات العمرلث آخرذة بعرين اإلعتبرار 

مسررتويات الوطنيررة واإلقليميررة المسررتلدات الترري خلقررت تحررديات وفرصرراً لديرردة علررى ال

-0222والعالميررةث مسررتنبطة العبرررة مررن خبرررة تطبيرري األهررداف اإلنمائيررة ل لفيررة للفترررة 

التي كران فري مقردمتها القضراء علرى الفقررث والقضراء الترام علرى اللروع وتعزيرز  0235

 النمو اإلقتصادي وتوفير فرص العمل الالئي لللميع.

ويعررد رأم المررال والمررورد البشررري مررن العوامررل الضرررورية لتحقيرري أهررداف خطررة 

ث وهو أمر يستولل أن تترولى الردول المعنيرة القيرادة لتحقيقهراث مرع التركيرز علرى 0212

األهداف ذات الصلة بالحد من الفقرر واللروعث وتحقيري المسراواة والعدالرة برين اللنسرينث 

                                                 
 .0233بناًء على بيانات البنك الدولي  –دالة النمو  1 

 .0233بيانات البنك الدولي  2 

 .0233بناًء على بيانات البنك الدولي  –دالة النمو  3 

 .0233بيانات البنك الدولي  4 
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مرا ركرز عليره الهردف الثرامن مرن أهرداف التنميرة وتوفير فرص عمل الئقة لللميعث وهرو 

 المستدامة وشمل العديد من الاايات التي يلل أن يتم تحقيقها في سبيل الوصول  ليه.

 ن تحقيرري أهررداف التنميررة المسررتدامة والاايررات المرلررو الوصررول  ليهررا علررى أر  

ا المبتاررىث الواقررع يحررتم علينررا العمررل بلررد لتطويررع الصررعوبات وتررذليلها للوصررول  لررى هررذ

بما يحقي خدمة ومصلحة الشرعولث والوقروف علرى  حكوماتال بتداء من تحديد أولويات 

مده  مكانياتنرا لتهيئرة الظرروف واألوضراع التري تسرهم فري تحقيري هرذح األهرداف وتنمري 

االستثمارات التي تنسلم مع واقعنا واحتيالاتناث وتوفير فرص العمل الالئري لللميرع بمرا 

 العدالة.يضمن المساواة و

ورغم أنه لم يسبي أن وصلت أي دولة فري العرالم  لرى درلرة المثاليرة فري مسرتويات 

العمل وفري تروفير فررص العمرل الالئري وتحقيري المسراواة والعدالرة برين اللنسرينث  ال أن 

والررل السررعي  لررى تحقيرري ذلررك وترلمترره علررى أر  الواقررع قرردر المسررتطاع يمثررل أهررم 

يات التي سيعكسرها ذلرك علرى عالقرات العمرلث آخرذين بعرين والبات الدولث نظراً لنيلاب

االعتبار التأثيرات النالمة عن السياسات ذات العالقة وعلى رأسها السياسات االقتصادية 

واالستثماريةث وما يتطلبه ذلك من اتباع نهج تكاملي يفحص سياسات اإلسرتثمار والتعلريم 

 ية والنقدية من منظور عالقات العمل.والتدريل والحماية االلتماعية والسياسات المال

 :0202ثانياً: متطلبات الهدف الثامن من قهداف التنمية المستدامة 

تتطلل ترلمة الهردف الثرامن مرن أهرداف التنميرة المسرتدامة االخراص بتعزيرز النمرو 

االقتصادي المطرد والشامل لللميع والمستدامث والعمالة الكاملة والمنتلةث وتوفير العمرل 

ئي لللميعا ث ضرورة العمل لتحقيي عدد من اإلنلازات علرى أر  الواقرع وفقراً لمرا الال

 يلي:  
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الحفدداظ علددى النمددو االقتصددادي وتحسددين الكفددام  فددي اسددتحدام المددوارد، وتحقيددق  -1

مسددتويات قعلددى مددن اإلنتاجيددة االقتصددادية مددن حددالل التنويددع واإلرتقددام بمسددتو  

 التكنولوجيا واإلبتكار.

و االقتصرررادي والحفررراظ علرررى مششررررات األداء الكليرررة يعتبرررران مرررن  ن تحقيرري النمررر

األولويات الرئيسية لده الدول بشكل عامث وال شك أن معردالت النمرو فري النراتج المحلري 

العربي قد ترالعرت خرالل العقرد األخيررث فقرد حققرت الردول العربيرة معردل نمرو بلر  نحرو 

يعررد معرردل نمررو مررنخف   ث وهررو مرا0235( عررام %1.1مقابررل ) 0233( عرام 3.0%)

الرذي بلر  فيره النمرو اإلقتصرادي العربري  0230مقارنة باألعوام السابقة وخصوصاً عام 

(ث وهو يعد منخف  أيضاً  ذا ما قورن بمعدل نمرو االقتصراد العرالمي الرذي بلر  1.3%)

 (. %1.0) 0233( وفي عام %0.5) 0231في عام 

ويمكن أن يعزه ترالع النمو اإلقتصادي في الدول العربية  لى عدة أسربال أبرزهرا 

عدم استقرار أسعار الرنفط عالميراًث حيرل شرهدت السروق النفطيرة تطرورات متباينرة خرالل 

السنوات األخيرة مدفوعة بالتايرات في معدالت العر  والطلرل التري أدت  لرى حردول 

ل تقلبرات فري أسرواق الرنفط العالميرة أثررت بردورها تذبذبات حادة في أسعار الرنفط وحردو

على حركرة التلرارة النفطيرة فري الردول العربيرةث  ضرافة  لرى ذلرك فرإن ترالرع األوضراع 

البع  اآلخر أده  لى ترالرع  واألزمات التي طالتاإلقتصادية في بع  الدول العربية 

المنطقة العربيرة والتري  النمو في الوطن العربيث رغم اإلمكانيات الكبيرة التي تحظى بها

لتحقيري معردالت نمرو أكبرر مرن تلرك المتحققرةث  اإلقليميرةترشحها حال استقرار األوضاع 

التري مررت  ل حرداليضاف  لى ذلك انخفا  تدفقات االستثمار األلنبري المباشرر نظرراً 

أدنى مستوياته خالل العقد األخيرث حيل لم  0233بها المنطقة العربية والذي سلل عام 
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ث وترالررع قطرراع 02235مليررار دوالر عررام  33مليررار دوالر مقابررل نحررو  35تلرراوز ي

 رئيساً لنمو الناتج المحلي في بع  دول المنطقة.  السياحة الذي يعد مصدراً 

من لانل آخرر فقرد ترالعرت نسربة النمرو السرنوي لنصريل الفررد مرن  لمرالي النراتج 

(ث %2.91والتري بلارت ) 0231(ث مقارنرة مرع عرام %2.33 لى ) 0233المحلي عام 

(. %1.09بنسبة ) 0230بعد أن كانت قد بلات أعلى نسبة لها في العقد األخير في عام 

( معدالت النمو في الناتج المحلي االلمالي للعالم والعرالم العربري 3ويوضح الشكل رقم )

 6ث0233-0223للفترة 

 

معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي )سنوياً %( في العالم والعالم العربي  1 :الشكل

 0212- 0222للفتر  

 

 

 

 

ومرا زال قطراع الخردمات يسرتحوذ علرى النسربة األكبرر مرن النراتج المحلري اإللمرالي 

مقابرررل المسررراهمة المتواضرررعة مرررن القطاعرررات اإلنتاليرررة  ،7(%51.5العربررري وبنسررربة )

األخرررره كالزراعرررة والصرررناعات التحويليرررة والتكنولوليرررة...الهث حيرررل بلارررت مسررراهمة 

(ث وبلر  %1.3) 0231القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإللمالي للدول العربية لعام 

                                                 
 .0233-0223بيانات البنك الدولي  5 

 .0233-0223بيانات البنك الدولي  6 

 .0233التقرير االقتصادي العربي الموحد  7 
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ت مساهمة القطراع ( دوالرث في حين بلا139متوسط نصيل الفرد من الناتج الزراعي )

( مررن %33.3(ث حيررل سررللت مسرراهمة الصررناعات االسررتخرالية )%09.9الصرناعي )

( فقررطث %33.3النرراتج المحلرري اإللمرراليث بينمررا سرراهمت الصررناعات التحويليررة بنسرربة )

 ال أنره سراهم  0231وعلى الرغم من ترالع معدل النمو السنوي للقطاع الصناعي عرام 

( مرن  لمرالي القروه العاملرة العربيرةث كمرا سراهم %33.3في توفير فرص العمل لنحو )

في دعم معدالت النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة فري أغلرل الردول العربيرةث 

( 31933حرروالي ) 0231حيررل بلرر  متوسررط نصرريل الفرررد مررن النرراتج الصررناعي عررام 

 .8دوالر

بمقررردار  علرررى صرررعيد آخرررر فقرررد ترالرررع معررردل نمرررو اإلسرررتثمار فررري الررردول العربيرررة

( ث %32.1بنسبة تراوحت بين ) نمو في اإلستثمار ث تأعلى معدال ت(ث وسلل1.5%)

( دولرة عربيرة بنسرل متفاوترة تراوحرت مرا 33( ث وترالعت نسبة النمرو فري )39.5%)

ث  ويشررير ذلررك  لررى أن المنرراال اإلسررتثماري مررا زال غيررر 9(%13.1) -( %2.3بررين )

ترتيررل الرردول العربيررة وفرري التصررنيف العررالمي ث حيررل يبررين  محفررز للررذل اإلسررتثمارات

لمششر سهولة ممارسة أنشطة األعمالث أن معظم الدول العربية تقع فري مراترل مترأخرة 

في هذا التصنيف باستثناء عردد قليرل منهراث كمرا أن مسرتويات التلرارة العربيرة البينيرة مرا 

والرررذي ال يتعرررده ترررزال محررردودة بالمقارنرررة مرررع المقومرررات االقتصرررادية للررردول العربيرررة 

ث فيمررا قرردرت االسررتثمارات 10( مررن  لمررالي التلررارة الخارليررة لهررذح البلرردان31.2%)

( من  لمالي تدفقات االستثمار األلنبي المباشررة المتدفقرة %33.2العربية البينية بنحو )

 11. 0233 لى الدول العربية عام 

                                                 
 .0233التقرير االقتصادي العربي الموحد  8 

 .0233التقرير االقتصادي العربي الموحد  9 

 الكويت. -العدد الثالل/المعهد العربي للتخطيط  0233تقرير التنمية العربية  10 

 (.0ث انشرة ضمان االستثماراث العدد )0233المشسسة العربية لضمان االستثمار  11 
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 021212الصادرات العربية لعام  2 :الشكل

 

 

 

 

 

 ن تعزيررز النمررو اإلقتصررادي وتحسررين اسررتخدام المرروارد وزيررادة معرردالت اإلنتاليررة 

يسرررتدعي مضررراعفة اللهرررود الراميرررة  لرررى تطررروير بيئرررة األعمرررال واسرررتحدال الفررررص 

اإلستثماريةث واإلستمرار فري  صرالح المنراال اإلسرتثماري مرن خرالل تطروير التشرريعات 

وافز اإلسررتثمارث خصوصرراً مررا يتعلرري الناظمررة لبيئررة األعمررال و لررراء تطرروير شررامل لحرر

تولره إلعتمراد  قتصراد المعرفرة سريشثر بشركل الباالستثمار في اقتصاد المعرفةث حيل أن 

كبير في دفع عللة اإلنتاج االقتصاديث وسيكون المحرك األساسري للمنافسرة اإلقتصرادية 

نمرو اإلقتصراديث والنلاحث فكلما زادت كثافة المعرفة في مكونات العملية اإلنتالية زاد ال

فالملتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في مختلف أوله الحياة اإلقتصادية هو الملتمرع 

الذي يسرتطيع أن ينرافم ويفرر  نفسره فري هرذا العصررث األمرر الرذي يتطلرل برأن تسرير 

( لنعتمرراد علررى Life long learningالملتمعررات العربيررة بإتلرراح الررتعلم المسررتمر )

ولوليا وما يصاحبهما من تقدم متواصل كأسام إلنتاج سلع وخدمات ذات المعرفة والتكن

قيمة عالية ومميزةث وتحسين األداءث وتخفي  كلفة اإلنتاجث وزيادة اإلنتاج والطلل على 

( كقررردرة Intellectual capitalالتقنيرررات اللديررردة واسرررتخدام رأم المرررال الفكرررري )

                                                 
 الكويت. -/العدد الثالل /المعهد العربي للتخطيط  0233تقرير التنمية العربية  12 
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أفضل من خرالل خبراتهرا التراكميرة ومرده  الشركات على استنباط أساليل  نتالية لديدة

قدرتها في التأثير على العراملين السرتخراج قردراتهم و برداعاتهم بالتحليرل و نتراج الحلرول 

للتحديات المعقدةث و بتكار األفكار اللديدة التي تأتي على شكل اختراعات لديدة واعتماد 

  نظام للتحسين المستمر والمتواصل لنلراءاتث وما  لى ذلك.

وال بررد أن تواكررل ملتمعاتنررا  نتشررار وسرريادة تكنولوليررا المعلومررات وتطبيقاتهررا فرري 

مختلف ملاالت الحياةث والتاير في طبيعة وخصائص الوظائف )الخدمات الذاتيةث الرتعلم 

عن بعدث والتلارة اإللكترونيةث والعمل من المنزلث العمل المرن( والتي غيرت المفراهيم 

مرل والوظيفرةث وهرذا يعنري ضررورة االهتمرام بالتشرريعات واألنظمرة التقليدية لعالقات الع

المعمرول بهررا وبالوسرائط التوعويررة والمعلوماتيررة وتكييفهرا وتطويعهررا حسرل ظررروف كررل 

ملتمعث وتروفير البنيرة الالزمرة مرن وسرائل تكنولوليرا اإلتصراالت والمعلومرات وتحسرين 

كومة اإللكترونيةث و قامة منصات لودتها ولعلها في متناول اللميعث وتنمية خدمات الح

 لكترونيررة حقوقيررة ونقابيررة لتقررديم اإلستشررارات القانونيررة للعرراملين والمسررتثمرينث و قامررة 

المراكز البحثية التخصصية و نشاء المدن المعرفية والحاضنات التكنولولية إلعداد أطر 

علررريم والتررردريل مشهلررة للبحرررل العلمررري والتقنررريث وبنررراء القررردرات وتنميتهرررا باسرررتخدام الت

اإللكترونرريث و قامررة حاضررنات األعمررال المكونررة مررن كبررار رلررال األعمررال وأصررحال 

الخبرررات المتراكمررةث بهرردف دعررم رواد األعمررال والمشررروعات الصررايرة ومسرراندتهم فرري 

تصررميم وتنفيررذ آليررات تسررمح بتقررديم الخرردمات اإلستشررارية والفنيررة واإلداريررة والتمويليررة 

هذح المعارف لتسهم بفعالية في عملية التنمية العلميرة واالقتصرادية  والتسويقيةث واستخدام

 للعمل على تحسين اإلقتصاد الكلي للدولة.

كما أن  صالح النظم االقتصادية يتطلل توفير البنية التحتية الالزمة لنستثمارث 

وتحسين وتسهيل اإللراءات أمام تأسيم األعمالث وتخفي  تكاليف تأسيسها واألعباء 
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نالمة عن ذلك من تراخيص وتخليص لمركيث ...الهث و زالة آثار السياسة الضريبية ال

السلبية على أنماط اإلستثمار بالشكل الذي يعزز ثقة المستثمرينث مع التركيز في الفترة 

المقبلة على تحفيز اإلستثمار في القطاعات المستوعبة ل يدي العاملة وزيادة انتشار 

حوافز ضريبية لفترات محدودة للشركات التي تحصل على المدن الصناعيةث ومنح 

شهادات كفاءة ولودة دولية لمنتلاتها وخدماتهاث أو تلك التي تتمتع بإدارة كفشة للموارد 

البشرية وتستقطل أعداداً كبيرة من األيدي العاملة ضمن بيئة وعالقات عمل نموذليةث 

ملين في القطاع غير المنظم بهدف مع ضرورة ابتكار آليات وأدوات لديدة لتحفيز العا

اإلنتقال  لى القطاع المنظمث وشمولهم بالحماية اإللتماعية واألنظمة الضريبيةث وبما 

يسهم في زيادة الناتج المحلي اإللماليث خاصة وأن التقديرات تشير  لى أن حلم 

( من %35-%05العاملين في القطاع غير المنظم في الدول العربية يتراوح بين )

 .13لعمالة غير الزراعيةا

وقد بات لزاماً على االقتصادات العربية أن تتله نحو تحقيي اإلندماج اإلقليمي فيما 

بينهاث  ذ ثمة حالة ملحة في الوقت الراهن لزيادة مستويات اإلندماج اإلقتصادي بين 

الدول العربية سواء على صعيد تبادل السلع والخدمات أو رشوم األموال أو األيدي 

ث والذي يعتبر ذا أهمية كبره للبلدان العربية في المرحلة الراهنة لنستفادة من الماهرة 

مقوماتها اإلقتصادية وتوفير الفرصة للتحول  لى النمو القائم على التصدير والذي يساعد 

الشركات على زيادة  نتاليتها وقدرتها على التنافسية واإلبتكار والتالل على العقبات 

 حلم السوق المحدود في بع  الدول العربية. المتعلقة ب

مررن تعزيرز اسرتخدام الشررراكات برين القطراعين العررام والخراصث بهرردف كرذلك ال برد و

تبررادل الخبرررات الفنيررة الالزمررة لنسررتثمار واإلنترراجث مررن ألررل التوسررع فرري البنيررة التحتيررة 

                                                 
 ا.0233منظمة العمل العربيةث االتقرير العربي السادم حول التشايل والبطالة  13 



 

 23  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

ولوليا الشبكات للشركات المصنعة والمنتلة وتعزيز ملاالت  مدادات الطاقة و دخال تكن

الذكية والتكنولوليا الصناعية لتحسين اإلنتاج والتسروييث واسرتخدام نمراذج متطرورة مرن 

الشررراكة فرري تنفيررذ البرررامج ومشرراريع البنيررة التحتيررة )الطرررقث المستشررفياتث المرردارمث 

محطات الطاقة والتوليدث شبكات النقلث ...اله(ث من ألل تقاسم المخاطر والمنافع الماليرة 

كل مناسرررلث ورفرررد هرررذح الشرررراكات برررالخبرات القانونيرررة والماليرررة والهندسرررية و دارة بشررر

 المشاريع.

ومع أن قطاع الخدمات يدر أرباحاً ملزية على كافة أطرراف العمليرة اإلنتاليرةث  ال 

انه البد من زيادة مساهمة القطاعات اإلنتالية األخره كالزراعة والصرناعات التحويليرة 

هث في الناتج المحلري اإللمرالي  لرى لانرل قطراع الخردمات األمرر الرذي والتكنولولية...ال

 يسهم في خلي فرص عمل لديدة في قطاعات متنوعة ويعزز النمو اإلقتصادي.

ومررن األهميررة بمكرران تطرروير المنتلررات مررن خررالل تعزيررز المكررون التكنولررولي فرري 

التروازن برين اسرتخدام  الصناعات وتوفير العمالة العربية الماهرة لهاث مع مراعراة تحقيري

التكنولوليا والمورد البشري في عمليات اإلنتاج كي ال يتم االستاناء عن المورد البشري 

ث و يلاد الحلول التكنولولية الكفيلة بترشيد الطاقةث عبرر كبير في عمليات اإلنتاج بشكل 

لرياح والطاقة استخدام مصادر الطاقة البديلة أو المتحولة )المستمدة من الطبيعة( كطاقة ا

 الشمسيةث ألن الطاقة تعتبر من أهم التحديات التي تواله القطاع الصناعي.
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تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية  -0

ومباشر  األعمال الحر ، والقدر  على اإلبداع واالبتكار، وإضفام الطابع 

والصغير  والمتوسطة الحجم، الرسمي على المشاريع متناهية الصغر 

 ونموها.

تقرروم المشرراريع الصررايرة والمتوسررطة برردور رئيسرري فرري ترروفير فرررص العمررلث  لررى 

لانل مساهمتها بنصيل كبير في  لمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات 

 بأسعار فري متنراول اليرد لشرريحة كبيررة مرن ذوي الردخل المحردودث كمرا أنهرا قرادرة علرى

تدعيم التلديد واإلبتكار و لراء التلارل التي تعتبرر أساسرية للتاييرر الهيكلري مرن خرالل 

 ظهور ملموعة من رواد األعمال ذوي الكفاءة والطموح والنشاط.

( من النراتج المحلري اإللمراليث وتروفر حروالي %11وتسهم هذح المشاريع بحوالي )

اإلقتصرادات الناشرئة والردول ( من  لمالي فرص العمل فري القطراع الرسرمي فري 15%)

الناميةث ويحترل قطراع المشرروعات الصرايرة والمتوسرطة مكانرة متميرزة ضرمن أولويرات 

الرردول العربيررة ث ويتوقررع لهررذح المشرراريع أن العديررد التنميررة اإلقتصررادية واإللتماعيررة فرري 

وفير تكون محركاً للنمو اإلقتصادي في هذح الدول خالل العقود القادمةث وأن تساهم في تر

 .14 العديد من فرص العمل الالزمة للزيادة السكانية المطردة

  

                                                 
 .0233دراسة بيئة اعمال المشروعات الصايرة والمتوسطة في الدول العربيةث  -صندوق النقد العربي 14 
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: نسبة مساهمة المنشآت الصغير  والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي وفي التشغيل 1جدول 

 021615بالقطاع الرسمي في بعض الدول العربية 

في الناتج نسبة المساهمة  الدولة

 االجماليالمحلي 

نسبة المساهمة في التشغيل 

 بالقطاع الرسمي

 %20.5 %80.0 مصر

 %31.6 %73.0 تونس

 %24.7 %40.0 االردن

 %27.4 %39.0 االمارات

 --- %36.0 الجزائر

 %15.8 %33.0 السعودية

 --- %29.0 المغرب

 --- %23.0 ُعمان

 --- %16.0 فلسطين

 %20.2 --- العراق

 %9.9 --- قطر

وتواله المشروعات الصايرة ملموعة من التحديات التي تعيي مساهمتها في توليد 

فرص العملث كضعف قردرة ورغبرة الشربال العراطلين عرن العمرل علرى المبرادرة و نشراء 

أن متوسررط أنشررطة  0231المشررروعاتث حيررل يشررير تقريررر مرصررد الريررادة العررالمي 

(ث وأن %1.00تبلرر  ) 17المرصررد فرري الرردول العربيررة المشرراركة فرري 16األعمررال القائمررة

                                                 
 .0233دراسة بيئة اعمال المشروعات الصايرة والمتوسطة في الدول العربيةث  -صندوق النقد العربي 15 

صحال عمل تم تأسيسه من قبلهمث بحيل ( سنة الذين يعملون كأ11-33يقيم نسبة السكان البالاين ) االعمال القائمة ا 16 

 ( شهرا.10يملكون هذا العمل ويعملون فيه ويشالونه والذي تمنح بمولبه رواتل وألور أو أي دفعات لمدة تزيد عن )

 ا االماراتث السعوديةث قطرث المارلث لبنانث االردنث مصرا. 0231الدول المشاركة في مرصد الريادة العالمي  17 
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(ث ويبلرر  متوسررط النشرراط الريررادي فرري %13.1يبلرر  حرروالي ) 18متوسررط النوايررا الرياديررة

 (.%32.1حوالي )19المرحلة المبكرة

الشرربال العرراطلين عررن العمررل  لررى العديررد مررن  نسرربة كبيرررة مررن ضررافة  لررى افتقررار 

االسررتثماري وروح المهررارات الضرررورية الالزمررة لنلرراح مشررروعات األعمررال والحررم 

المبررادرة الفرديررة والمهررارات األساسررية والحياتيررة المولهررة نحررو األسررواقث حيررل تشررير 

فرري الرردول العربيررة بلرر  حرروالي  20بيانررات المرصررد  لررى أن متوسررط معرردل توقررف العمررل

(ث والواقع أن هرذح المهرارات يلرل تعلمهرا مرن خرالل تنفيرذ األنشرطة التدريبيرة 35.1%)

بتدئينث  ال أن ارتفاع تكلفتها ومحدودية الموارد المخصصة لهذا النوع لرواد األعمال الم

من التردريل يقرود  لرى اسرتخدام بررامج التردريل العامرة التري ال تركرز علرى اإلحتيالرات 

 الفردية للفئات المختلفة مما يشدي  لى انخفا  فعاليتها. 

لى  ضعاف روح المبرادرة والرغبرة  ن العوامل االلتماعية والثقافية العديد م وتشده

في التشايل الذاتيث من بينها التوله التقليدي للعمل في الوظرائف الحكوميرة بسربل منرافع 

بيئرتت  بعر وظيفية تفوق تلك المتروفرة فري القطاعرات األخررهث عرالوة علرى ذلرك فرإن 

ت األعمررال العربيررة ال ترروفر الرردعم الررالزم للقطرراع الخرراصث بسرربل تعقيرردات اإللررراءا

الحكومية والتكاليف المرتفعة لتأسيم األعمالث واألعباء والتكاليف النالمة عن الحصول 

على التراخيص والتخليص اللمركيث ونظام الضرائلث وضرعف البنيرة التحتيرة الداعمرة 

                                                 
سنة )ال يشمل السكان المنخرطون في أي  11-33انسبة البالاين من السكان ممن تتراوح اعمارهم بين  النوايا الريادية 18 

 مراحل من النشاط الريادي( الذين لديهم رغبة في بدء األعمال خالل الثالل سنوات القادمة.

( سنة المنخرطين في عملية تأسيم 11-33اين )معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة يقيم نسبة السكان البال 19 

 عمل أو أولئك الذين قاموا بتأسيم عمالً لديداً.

( سنة الذين هم  ما رياديين ناشئين أو أصحال أعمال لديدة 11-33توقف العمل ايقيم نسبة عدد السكان البالاين ) 20 

 و بيعه أو التوقف عن  دارة العمل وملكيتها.( شهراً الماضي  ما عن طريي  غالقه أ30والذي توقف عملهم خالل الـ)
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للشركاتث والتمويلث ...الهث حيل أن معظم الدول العربية لم تسلل أداًء ليداً في مششر 

 .21عدا القليل منها 0233ام سهولة األعمال في ع

إن تعزيدز نمدو المشداريع الصدغير  والمتوسدطة وضدمان اسدتمراريتها واسدتدامتها 

ث يتطلررل تشررليعها ودعمهررا خررالل السررنوات المقبلررة وترسرريه البيئررة فددي الددوطن العربددي

التنافسية والمناال المالئم لها باعتبارها محركاً مرن محركرات النمرو اإلقتصراديث وتعزيرز 

في  يلاد فرص العمل للشبالث مرن خرالل التركيرز علرى تحسرين قردرات اإلبتكرار دورها 

واإلبداع والريادة فيها وزيادة تنافسيتها في األسواق المحلية والتصرديريةث وزيرادة حصرة 

هرذح المشسسرات فري العطراءات الحكوميررةث وتخفري  الضررائل غيرر المباشررة والرسرروم 

 سات.المختلفة على تسليل وترخيص هذح المشس

كما أنه ينباى العمل على  عداد قانون خاص يعنى بهذح المشسسرات ويحكرم  صرالح 

البيئة التنظيمية والقانونية لهاث مع ضرورة التوسرع فري تسرليل المشراريع المنزليرة ونقرل 

لميع المشاريع المتوسطة والصرايرة والمتناهيرة الصرار  لرى االقتصراد المرنظمث وتروفير 

 للمشاريع باإلزدهارث وتحسين شروط وظروف العمل فيها. الظروف المالئمة للسماح

كما تقع على عاتي الحكومات والملتمع المدني مهمة المسراهمة فري ربرط الشرركات 

الصرررايرة والمتوسرررطة باألسرررواق الخارليرررةث وتررروفير الررردعم الفنررري للشرررركات الناشرررئة 

المصرررفية  والشررركات الصررايرة والمتوسررطة بمررا فرري ذلررك المرروارد البشرررية والخرردمات

وخردمات التسروييث وتحسرين فررص المشراريع فري حصرولها علرى التمويرل المناسرل مرن 

خالل البنوك المركزية بتوفير صندوق خاص لدعم المشاريع الناشئة في قطاع المشاريع 

الصايرة والمتوسطةث وخصوصاً في تمويل القطاع الصناعيث وقطاع الطاقرة المتلرددةث 
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ير الضرررمانات الكافيرررة لقررررو  المشررراريع الصرررايرة وقطررراع المعرفرررةث مرررن ألرررل تررروف

 والمتوسطة.

إن إستقرار عالقات العمدل وتحقيدق العمدل الالئدق وتكدافر الفدرو واألجدور والحدد 

يحرتم  من البطالة، وحماية حقوق العمل وتوفير ظروف عمدل ممنده فدي الدوطن العربدي،

شررلع علررى اسررتحدال علررى الرردول  عطرراء األولويررة للسياسررات اإلقتصررادية الكليررة الترري ت

الوظائف وتدعم الطلل واإلسرتثمار  لرى لانرل البنيرة التحتيرة والسياسرات القطاعيرة التري 

 تعزز اإلنتاليةث وتقديم كافة التسهيالت التي تحقي ذلك.

كما البد من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الستيعال الخريلين اللدد 

 On Jobبررامج تدريبيرة علرى رأم العمرل )فري مختلرف القطاعرات مرن خرالل تنفيرذ 

Training مدعومررة مررن قبررل الحكومرراتث وترروفير مراكررز متخصصررة لتقررديم خرردمات )

التشايل واإلرشاد المهني في المشسسات التعليمية )اللامعاتث الكلياتث المعاهرد(ث أو فري 

معرة مكاتل العملث للمساعدة في رفع مستوه الوعي لده الطلبرة فري سرن المدرسرة واللا

بشررأن المسررارات الوظيفيررة المختلفررة وفرررص العمررل للقرروه العاملررةث دون  غفررال الحالررة 

الماسة  لى  صالح نظام التعلريم ث والتولره نحرو  دخرال أدوات وآليرات حديثرة فري التعلريم 

تعزز النمو والفكر واإلبداع في مراحل التعليم األساسيةث وتوليه الطلبرة وفري ميرولهم ال 

تعلرريم المهنرري والتقنرريث وتنميررة قرردراتهم حررول هررذح الميررول إلكسررابهم سرريما فرري ملررال ال

المعرفة والمهارات التي تمكنهم من دخول سوق العملث و عداد  طرار قرانوني يسرتند  لرى 

الررتعلم مررده الحيرراة وعلررى نحررو يررنظم التعلرريم المهنرري والتقنرري بشرركل يمررنح التقرردم فيرره مررن 

ة والمسرتويات التخصصريةث التري مرن شرأنها أن المستويات األساسية  لى المستويات الفنير

تشلع على  قبال الشربال علرى العمرل المهنري والتقنريث مرع ضررورة تعزيرز دور البحرل 

العلمي التطبيقي لخدمة الصناعة الوطنية من خالل  نشاء مراكز للبحل العلمي والتطوير 
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ملرال البحرل  ى لفي اللامعات الرسمية ممولة من القطاع الخاص وتوليه االستثمارات 

 العلمي والتطوير.

 إن تحسين جاذبية فرو العمل المهنية وتوفير عالقات وبيئة عمل الئقة للعاملين،

يسررتدعي التنسرريي مررع أصررحال العمررل وتعزيررز الشررراكة بررين القطرراعين العررام والخرراص 

لتطرروير برررامج تدريبيررة متخصصررة وفرري متطلبررات القطرراع الررذي تمثلرره هررذح المنظمرراتث 

ق العمل بعمالة مدربة ومشهلة وقرادرة علرى تحقيري  نتاليرة عاليرةث والتركيرز سو وتزويد

على السبل والوسائل التي تعزز  مكانية التشايل وتزيد من مشاركة المواطنين في سروق 

العملث من خالل توسيع برامج التوعية حرول اسرتخدام الوسرائل والتطبيقرات التكنولوليرة 

فرررص العمررل واللهررات المرروفرة للعمررل وآليررة ربررط الحديثررة فرري ترروفير المعلومررات حررول 

الباحثين عن عمل مع هرذح الفررصث والتركيرز علرى التشرايل الرذاتي واألعمرال الرياديرةث 

وتحفيز العاملين في القطاع غير المنظم للتحول  لى القطاع المنظمث عبر بررامج التوعيرة 

ل النقررابي لهررمث وتبسرريط المولهررة والحرروافز الترري تشررلعهم علررى اإلنتقررالث وتحفيررز التمثيرر

 اإللراءات التي تحقي ذلك. 

تحقيدق العمددل الالئددق لجميددع النسددام والرجددال، بمددا فدديهم الشددباب واألشددحاو  -0

التعلدديم قو التدددريب،  ذوي اإلعاقددة، وتعزيددز بددرامج إلحدداق الشددباب بالعمددل قو

م وتكافر األجر لقام العمل المتكافئ القيمة، واتحاذ تدابير فورية وفعالة للقضا

على السحر  وإنهام الرق المعاصر واإلتجار بالبشر وعمدل األطفدال، وحمايدة 

 . حقوق العمل، وإيجاد بيئة وظروف عمل ممنه لجميع العمال

الدول العربية تحديات التماعية واقتصادية متنوعة مرشحة للتزايد العديد من تواله 

في المستقبل مرا لرم يرتم معاللرة مسربباتها الحقيقيرةث فعلرى المسرتوه الرديمارافي تضراعف 

ث حيل بل  متوسط نمو 3913عدد سكان الدول العربية بأكثر من ثالثة أضعاف منذ عام 
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لبطالررة مصرردر مررن المصررادر الرئيسررية (ث وتعررد ا%0.3السرركان للرردول العربيررة حرروالي )

النعرردام األمررن اإلقتصررادي واإللتمرراعي ث وتتفرراوت معرردالت البطالررة المحليررة بصررورة 

واضحة بين بلد وآخرث وتمثل البطالة في أوساط الشبال والنساء تحدياً لدياً مشتركاً فري 

نرال هرن معظم الدول العربيةث والبطالرة و ن كانرت ترشثر فري الشربال بشركل عرام فرإن اإل

االكثر تضرراًث فمعدالت البطالة بين اإلنرال فري الردول العربيرة أعلرى مرن الرذكور وهري 

 من المعدالت األكثر ارتفاعا على مستوه العالم.

ث  لى أن 023122من لانل آخر فقد أشار التقرير العالمي للفلوة بين اللنسين لعام 

بسربل الربطء فري سرد فلروة عردم  العالم العربي ايواله سوء استخدام حاد للكفاءات وذلك

المساواة بين اللنسينث والتي تحرم اإلقتصادات من فررص التطرويرث وتعراني العديرد مرن 

في معدل تحقيي التكافش قياساً بالمعردل العرالمي البرال   منخف الدول العربية من مستوه 

 (ث  ذ ال يتلرراوز معرردل اللهررد العربرري فرري سررد الفلرروة بررين اللنسررين بشرركل عررام13%)

 (.%12الـ)

 نحو تعزيز مشاركة المرق  في سوق العمل

 ن مرالعة السياسات والتشريعات واإللراءات المتعلقة بعمل المرأةث يعد أمراً برال  

عرام لعالقرات عمرل  األهمية لزيادة معردالت المشراركة اإلقتصرادية للمررأةث وتروفير  طرار

ث وتزيل العقبات التنظيمية من ليدة وبيئة قانونية تسهم في دعم مشاركتها في سوق العمل

أمامهاث ويتم ذلرك مرن خرالل سرن قروانين ووضرع أنظمرة وسياسرات تنسرلم مرع متطلبرات 

أو  –المرحلة الراهنة وتضمن للمرأة تحقيي التوازن بين العمل والعائلةث كـ)العمل المرن 

مرن  المرونة في وقت العمرلث أو العمرل عرن بعردث وتروفير الحمايرة االلتماعيرة للعرامالت

                                                 
التقرير العالمي للفلوة بين اللنسين الصادر عن المنتده االقتصادي العالميث يقيم المساواة وفقاً ألربعة ملاالت هي:  22 

 مكين السياسي.التحصيل التعليميث والصحة والبقاء على قيد الحياةث والفرص االقتصاديةث والت



 

 31  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

المنررزلث واالسررتفادة مررن الحمايررة العادلررة ل مومررةث والمنررافع المرتبطررة برراأللور والمنررافع 

اإلضررافية للعررامالت(ث وقوننررة  نشرراء أمرراكن لترروفير خرردمات الرعايررة الملانيررة ألطفررال 

العامالت في مكان العمل في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيرز مشراركة المررأة فري 

 ة  نفاذ هذا القانون من خالل السلطات التنفيذية المعنية.سوق العملث مع ضرور

وفي اإلطار التشريعي أيضاًث ال بد من سن القروانين التري تمكرن مشسسرات الملتمرع 

المدني من القيام بدورها الحيروي فري رصرد حقروق العمرالث وتروفير المعلومرات المتعلقرة 

باإلنتهاكات الحقوقية التي تتعر  لها النسراء واألطفرال وذوو اإلعاقرة فري سروق العمرلث 

نها وبين اللهات الرسمية لمعاللة هذح اإلنتهاكاتث ويعد ووضع آليات فاعلة ومشتركة بي

التدريل النوعي مرن أبررز الضرمانات الالزمرة لردمج النسراء فري سروق العمرلث ويرتم ذلرك 

 عبر  عداد برامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة المهنية. 

كما يعتبر التفاوت في األلور على أسام اللنم مرن أبررز العوائري أمرام المشراركة 

إلقتصادية للمرأةث وهو مرا يتطلرل اتخراذ  لرراءات فوريرة لمعاللرة تفراوت األلرور برين ا

اللنسين لعمل مماثرل مرع األخرذ بعرين االعتبرار مسرتوه اإلنتاليرة للعمرال فري القطاعرات 

المختلفة في تحديد األلرور والزيرادات علرى الرواترل عرن طريري قوننرة هرذح اإللرراءات 

 واتباع وسائل رقابة ذكية لهذح الااية.وضبطها من قبل دوائر التفتيش 

وتعد المشاريع الصايرة من أكثر المشراريع التري تتناسرل مرع الظرروف اإللتماعيرة 

للمرررأةث ممررا يعنرري ضرررورة تعزيررز مشرراركة المرررأة مررن خررالل توسرريع الفرررص أمامهررا 

إلطررالق أعمالهررا الخاصررةث عبررر تقررديم الرردعم وتسررهيالت التمويررل الميكرررويث وربطهررا 

سواق الخارليةث وتعزيز مشاركتها في التعليم والتدريل المهني عبرر تصرميم بررامج باأل

تدريبية تتناسل مع خصائص المرأة اللسمانية ومتطلبات سوق العملث وتقديم اإلعفاءات 
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الضريبية على اإلستثمارات في الشركات المتوسطة والصايرة المملوكة مرن اإلنرالث أو 

 ث ومزايا أخره. ناثاً بنسل عاليةالتي تشال 

 القضام على ظاهر  عمل األطفال

تعد ظاهرة عمل األطفال من أخطر القضايا التي يتعر  لها العرالمث وهري مرتبطرة 

بالظروف التي ترتفع بها معدالت الفقر والبطالة عالمياًث وباألضررار التري تسرببها للطفرل 

وتشرير البيانرات  العامل على صحته النفسرية واسرتاالل ضرعفه وتهديرد سرالمته وصرحتهث

( من األطفال الذين تتراوح %1المتعلقة بعمل االطفال في المنطقة العربية  لى أن نسبة )

  .23سنة منخرطون في عمل االطفال 33-5أعمارهم بين 

 كثيرر مرن األحيرانوتعد الثقافة الملتمعيرة أحرد أسربال خرروج األطفرال للعمرلث ففري 

يقرررر األهررالي مصررير أطفررالهم  مررا بإلحرراقهم بالمدرسررة أو بالعمررل أو الترردريل المهنرري أو 

بإلحاقهم بالمهن الموروثة عن آبراءهم أو ألردادهمث غيرر أن الفقرر والبطالرةث وعردم تروفر 

بيئة تعليمية لاذبة أحياناث عوامل تلعل الدور األكبرر فري انتشرار ظراهرة عمرل األطفرالث 

ة بررين ترردني دخررل األسرررة وعمررل األطفررالث حيررل يمثررل عمررل األطفررال فهنرراك عالقررة وثيقرر

السبيل الوحيد ل سر الفقيرة لتأمين دخلها خاصرة فري حرال غيرال رل األسررةث كمرا يعرد 

التسرل من التعليم سبباً آخرث نتيلة ل سلول التقليدي في التعليم القائم على التلقين وعدم 

التري تعتمرد تطروير المعرفرة والتحليرل والنقردث األمرر مواكبة التقنيرات الحديثرة فري التعلريم 

 الذي يعتبر عامالً منفراً ل طفال ويدفع بعضهم لترك الدراسة والتوله  لى سوق العمل.

وتمثررل أي خطرروات تتخررذ علررى المسررتوه الرروطني لتطبيرري معررايير العمررل العربيررة 

سررين التشرررريعات والدوليررة  طرراراً قويرراً للتصرردي لعمررل األطفررال وللعمررل اللبررريث كتح

و لرراءات تطبيقهراث وتحسرين نطراق التعلريم المتراح للفقرراءث واسرتخدام حروافز اقتصرادية 
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ث و لراء مسوحات شاملة لتوفير البيانرات الالزمرة عرن  األطفال ا يلابيةا لمكافحة عمل

هذح الظاهرة وتقديمها لرسم السياسات المبنيرة علرى المعرفرةث والتري مرن شرأنها أن تضرع 

لوصول لميع األطفال  لى التعليم وتقدم لهم وألسرهم الحماية االلتماعيةث وتروفر حلوالً 

 الوسائل والموارد الكافية لتحقيي ذلك.

 حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ممنة

ث والبع  ينشر هذح  بيانات دقيقة حول مششرات الصحة والسالمة المهنيةتوفر ال ت

عرردة اآلف مررن حاليرراً تشررير الررى أن  ةالبيانررات المتاحرر ر منررتظمث اال انالبيانررات بشرركل غيرر

يفقدون حيراتهم بسربل حروادل وأمررا  مهنيرة تررتبط بعملهرم فري كرل عرامث كمرا  العمال

ً  عدة ماليينيتعر   ث ممرا يكلرف  تحدل في مختلرف أمراكن العمرل إلصابات عمل سنويا

 ً باإلضرافة  لرى حراالت ث  االقتصاد العربي ماليين الردوالرات والعديرد مرن األرواح سرنويا

العلررز واألمرررا  المهنيررة والمعانرراة الكبيرررة للمصررابين وأفررراد عررائالتهم الترري ال يمكررن 

ث ورغم العديد مرن اإلحصرائيات الرسرمية العربيرة  ال أن الحلرم  حسابها أو تقديرها بثمن

يمكررن التنبررش بهررا أو حسررابها بشرركل  الحقيقرري لتلررك اإلصررابات والخسررائر النالمررة عنهررا ال

دقيرريث ألن معظررم البيانررات واإلحصررائيات الخاصررة بتلررك اإلصررابات ال تشررمل  صررابات 

 . العاملين في القطاع غير الرسمي أو العاملين غير المشمولين بالتأمينات االلتماعية

وتمثررل االخررتالالت المتعلقررة بتصررميم وتنظرريم مكرران العمررل واآلالت ومعرردات العمررل 

يد مرن المشسسرات لشرروط السرالمة والصرحة المهنيرة وضعف الرقابة عليهاث وافتقار العد

وعرردم مراعاتهررا للقرروانين والتعليمررات الخاصررة بظررروف وبيئررة العمررل وتلاوزهررا الحرردود 

اآلمنرررةث مصررردراً للعديرررد مرررن المخررراطر فررري مواقرررع العمرررل )الفيزيائيرررةث والكيميائيرررةث 

ة معردالت حرردول والميكانيكيرةث ...الره(ث وتعتبررر مرن أهررم العوامرل التري تسرراهم فري زيرراد

  صابات وحوادل العمل.
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لكررل مررا سرربي ولضررمان عالقررات عمررل مسررتقرة وداعمررة يتولررل اتخرراذ اإللررراءات 

الكفيلة بحماية حقوق العمال و يلاد أطر قانونية وتنظيمية مالئمة وتوفير بيئة عمل آمنةث 

 ث لتشررمل علررى المسررتوه الرروطني للعمررلمررن خررالل تطبيرري المعررايير والحقرروق األساسررية 

الملموعررات الضررعيفة مررن العمررال ث و يالئهررا اهتمامررا خاصرراً لضررمان حمايررة حقرروقهم 

وتحسين شروط وظروف عملهمث كما يتولل تعزيز السياسات واإللراءات التي تضمن 

تحسين بيئرة وظرروف العمرل تلنبراً إلصرابات وأمررا  المهنرة ووضرع معرايير للتطبيري 

فري  المرنظموغيرر  المرنظملين في القطاع الفعالث و نشاء مخطط شمولي لضم لميع العام

التأمين الصحي بشكل دائمث وتطبيي تأمين األمومةث وتأمين التعطل عرن العمرلث ووضرع 

( وفري  مرتفعةث متوسطةث منخفضرة معايير لتقييم المخاطر وتصنيف لميع المشسسات )

التعرر   هذح المعاييرث وتركيز نشاطات التفتيش على المشسسات التي يزيد فيها احتمرال

لمخاطر بيئة العملث وظروف العمل اللائرةث والنزاعرات برين العمرال وأصرحال العمرلث 

وتوقف العمل وعدم اإلهتمام بمعايير العمل بشكل عامث باإلضافة  لى ضرورة بناء قاعدة 

بيانات تفصيلية عن سوق العمرل فري الردول العربيرة وتحرديثها بإنتظرام )سرنوياً( و تاحتهرا 

بحيرل تضرم دراسرات وبيانرات تفصريلية عرن البطالرةث واألشرخاص ذوي  للميع اللهاتث

ث والمرأةث والشبالث واألطفالث و صابات العملث والنزاعات العماليةث واأللورث  اإلعاقه

يمكرن أن  ...الهث واستخدام هذح البيانات في رسم السياسات وتعديل التشريعات ثوهرو مرا

 ت أسواق العمل .يتوافر من خالل الشبكة العربية لمعلوما

ويلعل ترسيه ثقافة تقديم النصرح واإلرشراد ألصرحال العمرل والعمرال لرده اللهرات 

الرقابية دوراً هاماً في هذا الشرأنث مرع التأكيرد علرى فرر  العقوبرات وتاليظهرا فري حالرة 

اإلصرررار علررى عرردم اإلمتثررال للقرروانين والتعليمررات المتعلقررة بالسررالمة والصررحة المهنيررةث 

ات اللهات الرقابية وكوادرهرا وأدواتهرا لتحقيري ذلركث باإلضرافة  لرى تعزيرز قدر وتعزيز

 شتت . ندور التفتيش الذاتي في الم
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ونظررراً لتعرردد اختصاصررات مفتشرري العمررل وكثرررة التفصرريالت التقنيررة فرري ملرراالت 

التفترريشث فإنرره ال بررد مررن العمررل علررى  نشرراء وحرردات للرردعم الفنرري )فريرري مسرراند مررن 

المتخصصرررين يضرررم مهندسرررين ومهنيرررين صرررحيين وكيميرررائيين( لمسررراعدة المفتشرررين فررري 

هرشالء المختصرين علرى المواقرع المسائل التي تتعده نطاق قدراتهم وضمان توزيرع مثرل 

التي تكون بأمم الحالة  لى خدماتهمث مع  خضاع المفتشين لتدريبات متخصصة تمكنهم 

 من تولي اللوانل األساسية فى تفتيش السالمة والصحة المهنية. 

 المنظمكما يتطلل توسيع دائرة التفتيش لتشمل المشسسات العاملة في االقتصاد غير 

لحسرابهم الخراصث وتروفير المعلومرات والنصرح لهرذح الفئرات حرول  بمرا فريهم مرن يعملرون

)السالمة والصحة فري العمرلث والسريطرة علرى مخراطر أمراكن العمرلث والحرد مرن عمالرة 

األطفالث والحصول على حماية الضمان االلتمراعي والخردمات األخرره( دون االعتمراد 

 فقط على اإلنفاذ والعقوبات. 

ر المشسسرري بررين أطررراف اإلنترراج الررثالل )الحكومررةث ومررن شررأن بلررورة آليررات للحرروا

ث وممثلي العمال(ث بشأن القضرايا والسياسرات األساسرية لعالقرات أصحال العمل وممثلي 

العمل أن يساهم بشركل فعرال فري تحسرين شرروط وظرروف العمرلث وبنراء ثقافرة ملتمعيرة 

أصرحال العمرل  وتضرمن درايرة للوقاية تحترم الحي في توفير بيئرة عمرل سرليمة وآمنرة ث

 والعمال بحقوقهم ووالباتهم.
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 المبحث الثاني

 واقع عالقات العمل في الدول العربية

 

تررزداد الحالررة  لررى تطرروير وتحررديل اإلطررار التشررريعي النرراظم لعالقررات العمررل فرري 

الرروطن العربرريث نتيلررة التطررور الحاصررل علررى المسررتوه التكنولررولي فرري أسررواق العمررل 

وأعمال حديثة وعالقات عمل غير تقليديةث واتسراع اإلقتصراد ونشوء صناعات وخدمات 

غيررر المررنظم ث وتزايررد النزاعررات بررين العمررال وأصررحال العمررل نتيلررة ضررعف المرروارد 

ث صادياإلقتصادية في بع  الدول والركود أو زيادة معدالت التضخم أو اإلنكماش اإلقت

وغيرهرررا مرررن التحرررديات  وارتفررراع أسرررعار الطاقرررة والمرررواد األوليرررة ومررردخالت اإلنتررراجث

االقتصررادية ث وقررد دفررع ذلررك  لررى التصرردي لهررذح التحررديات مررن خررالل مررا يسررمى بررـا عادة 

العمرالث ومرا يرنلم عنره فري بعر  الهيكلةا في أغلل األحوال ث واالستاناء عرن خردمات 

المحصلة من زيرادة النزاعرات واإلضررابات العماليرة بشركل قرد يمرم باإلسرتقرار والسرلم 

 األمن الملتمعي.األهليين و

وفي هذا المبحل سيتم تسليط الضوء على دور تشرريعات العمرل العربيرة فري تنظريم 

عالقات العمل والتفاو  اللماعي والحروارث ومرده  نسرلام أحكامهرا مرع معرايير العمرل 

العربية والدولية بهذا الشأنث والحقوق والحريات النقابية فري التشرريعاتث ووصرف واقرع 

يرررة فررري تعزيرررز عالقرررات العمرررل والحررروار والتفررراو  اللمررراعي وحرررل الممارسررات العرب

النزاعات العمالية اللماعية سواء بالتوفيي أو الوسراطةث واإللرراءات الوقائيرة التري تحرد 

 من  مكانية حصول النزاعات العمالية. 
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 قوالً : دور تشريعات العمل العربية ومد  انسجامها مع المعايير العربية والدولية  

تأتي أهمية التشريعات الناظمة لعالقات العمل والتفاو  اللمراعي وتعزيرز الحروار 

بين أطراف اإلنتاج الثالثة في ضوء التحديات االقتصادية المشار  ليهاث  ضافة  لى بروز 

آليات عمل لديدة أملتها الثورة التكنولولية في عالم الصناعة وما انبثي عنهرا مرن أنمراط 

عالقات بين قوه العمل ورأم المالث على نحو قد تشدي فيه ااألتمترةا مختلفة لننتاج ولل

 لى اإلستاناء عن الماليين من األيدي العاملة في الوطن العربي والعالم في عصر الثورة 

الصناعية الرابعة التي بدأت تتضح معالمهرا وتحردياتهاث وهرو مرا يسرتولل وضرع حلرول 

ت المسررتقبليةث و يلرراد آليررات ووسررائل لديرردة عمليررة )تشررريعية وتنفيذيررة( لهررذح التحررديا

وعالقرات عمررل غيرر تقليديررة لتهيئررة الردول والملتمعررات لمولررة التكنولوليرا الهائلررة الترري 

سيحدثها التطور السرريع ألدوات وتقنيرات الثرورة الصرناعية الرابعرةث وأدوات القطاعرات 

مركزيرة للمعلومرات المالية التي برات بعضرها يعتمرد بشركل أساسري علرى تقنيرة الرربط الال

ابلوك تشريناث والعمرالت الرقميرة )بيتكروين(ث برل والحكومرات اإللكترونيرة وغيرهرا مرن 

 التقنيات الحديثة. 

ً وستكون هذح الثورة  تطور غير مسبوق لننتاج والسلع مقابل تقلرص كبيرر فري ل سببا

ينلم عنها  لاراء كتلة العمل لراء استبدال العمال باآللة والرقمنة الكلية للمصانع والتي س

ث وظهور أنماط لديدة من األعمال العمال ماليين الوظائف واالستاناء عن لزء هام من 

وخلي عالقات عمل غير تقليدية تقرل فيهرا بشركل كبيرر الحمايرة القانونيرة للعراملينث وهري 

أمور بدأت تشثر على العالقة بين أطرراف اإلنتراج الثالثرة وتلعرل عالقرات العمرل توالره 

د من التحديات المعقدة التي ألقت بظاللها على أسواق العملث األمر الذي يحرتم علرى العدي

صررناع القررررار وأطرررراف اإلنترراج العمرررل علرررى تعزيررز الحررروار االلتمررراعي والمفاوضرررة 
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اللماعيررة وتطويرهررا وبحررل سرربل الوقايررة مررن المنازعررات العماليررةث وتبررادل الخبرررات 

 .العمل للتصدي لهذح التأثيرات وتطوير كافة اآلليات التي تنظم عالقات

لقد حظي موضروع تنظريم عالقرات العمرل وتسروية النزاعرات العماليرة والمفاوضرات 

اللماعيررة بمكانررة هامررة لررده منظمررة العمررل العربيررةث وشررالت اهتمررام كررل مررن العمررال 

وأصررحال العمررل علررى حررد سررواء فرري الملتمعررات العربيررةث فررال تكرراد تولررد اتفاقيررة  ال 

اءات الوقائية لتفادي قيام نزاع لماعي بين أطرافها وتشلع على الحروار وتتضمن اإللر

بررين أطررراف اإلنترراج وتررنظم العالقررة بررين األطررراف ذات العالقررة بالعمررلث خاصررة بعرردما 

أصبحت التنظيمات النقابية باعتباراتها القانونية لها دور رئيسي في المشاركة في الحوار 

 واعد التي تنظم عالقة العمل.والتفاو  مع أصحال العمل لوضع الق

وقد شملت العديد من اتفاقيات العمل العربية الخاصة بالحقوق العماليرة وحمايرة حري 

المفاوضة اللماعية والحوار نصوصاً عديدة تتعلي بتليات تنظيم عالقرات العمرل وتسروية 

 نزاعات العملث كما تركرت االتفاقيرات والتوصريات مسراحة كافيرة للردول األعضراء لرسرم

وتصررررميم أنظمتهررررا الخاصررررة فرررري وضررررع تشررررريعات العمررررل الوطنيررررة وآليررررات الحرررروار 

والمفاوضات اللماعية لتسوية النزاعات العماليةث وكذلك تضمنت اتفاقيات العمل العربية 

( بشرأن 1أحكاماً تنظم عالقات العمل بين أطراف اإلنتاج ث حيرل تناولرت االتفاقيرة رقرم )

( موضروع المفاوضرات اللماعيرةث كأنمراط لتنظريم 33) مستويات العمرلث واالتفاقيرة رقرم

 عالقات العمل وتسوية النزاعات العمالية اللماعية.

ويولد في الدول العربيةث شرأن لميرع دول العرالمث تشرريعات ترنظم عالقرات العمرلث 

خاصررة الفرديررة منهرراث وفرري المبررادل العامررة المتعررارف عليهرراث وكررذلك عالقررات العمررل 

ها ماهية عقد العمل اللماعي بوصفه اتفاقاً خطياً تنظم بمقتضاح شروط اللماعيةث تحدد في

العمل بين أصحال العمل أو من يمثلهم من لهة ونقابة عمالية من لهة أخرهث وتتنراول 
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فيهررا دور النقابررة فرري المفاوضررات اللماعيررة و برررام االتفاقيررات اللماعيررةث وآليررات تسرروية 

الردول العربيرة مرا  بعر  ك فرإن عالقرات العمرل فريالنزاعات العمالية اللماعيةث ومع ذلر

زالررت تتطلررل بررذل المزيررد مررن اللهررد لعررالج اإلخررتالالت الترري يمكررن أن تررشدي الررى فشررل 

المفاوضة اللماعية المتعارف عليها كالحوار بين أطراف العمل والمفاوضة بينهما حول 

رهرا مرن وسرائل مواضيع الخالفث وأدوار كل من مندوبي التوفيي وملالم التوفيي وغي

 الوساطة والتحكيم.

وقد أولت معايير العمل العربية موضوع تنظيم عالقات العمل فري تشرريعات الردول 

ث 3911( لسرنة 3العربية اهتماما بالااًث حيل تناولت  تفاقيتا منظمة العمل العربية رقرم )

يلرل موضوع ا مستويات العمل اث والمواضريع األساسرية التري  3931( لسنة 1ورقم )

أن تتضمنها قوانين العمل العربية في ملال تنظيم عالقات العملث واهتمت منظمة العمل 

العربية وفي مستويات العمل هذح بضمان توفير العمل للرلرال والنسراء علرى حرد سرواءث 

واحترام الحقوق األساسية في العملث وتروفير الحمايرة اإللتماعيرة لكرل العمرالث وتشرليع 

( 1( مرن  تفاقيرة العمرل العربيرة رقرم )1المعنيرةث وتناولرت المرادة ) الحوار بين األطرراف

 ( موضوع تنظيم عالقات العمل.1موضوع احي العملاث والمادة ) 3931لعام 

وقررد أفررردت معظررم الرردول العربيررة فرري تشررريعات العمررل فصرروالً كاملررة فيمررا يتعلرري 

 .بموضوع احي العملا وأخره وضعت مواد متعددة تتعلي بالتشايل 

 عالقات العمل الفردية: -3

تشكل اتفاقيات العمل العربية في ملموعها أساساً لما يعرف بالقانون العربي للعملث 

ولكل دولة حي االقتبام منها وتضمين أحكامها في تشريعاتها الوطنية حتى و ن لرم تكرن 

 3931( لعررام 1( مررن اإلتفاقيررة العربيررة رقررم )3مصررادقة عليهرراث وقررد تضررمنت المررادة )

تعلقررة بمسررتويات العمررل ا قيررام األطررراف المتعاقرردة بااللتزامررات الناشررئة علررى أسررام والم
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الحقوق والوالبات المتبادلة بين العمال وأصحال األعمرالث و قامرة عالقرات العمرل علرى 

 أسام متكافلا.

( المواضرريع الوالررل أن تتضررمنها تشررريعات العمررل 1تناولررت اإلتفاقيررة رقررم )قررد و

ومررن  "عقددود العمددل" ،العربيررة مررن حيررل تنظرريم عالقررات العمررل ومررن ذلررك موضرروع 

ث ل في كافة تشريعات العمل العربيةالواضح أن هناك اهتماماً خاصاً بموضوع عقود العم

عقرود العمرل فري القروانين ب الخاصرةم وأن هناك تشابهاً كبيراً فري شركل ومضرمون األحكرا

العربية مع ولود اختالفات في بع  القواعد الناظمة بشأنها ث ومن ذلك مواضيع تتعلي 

بأنواع عقد العمرل )محردد ث غيرر محردد(ث آثرار عقـرـد العمرل )التزامرات صراحل العمرل ث 

ث ومرا الرذي التزامات العامل( عدد نسه عقــد العمل واللهة التري يلـرـل أن ترودع لرديها 

 يلـــــل أن يتضمنه عقد العمل ...الهث 

البيانررات الترري يلررل أن  3935( لسررنة 1اإلتفاقيررة العربيررة رقررم ) كررذلك فقررد حررددت

وظررروف اإلسررتخدام والبيانررات األساسررية  بشررأن شررروطيتضررمنها عقررد العمررل الفررردي 

مث مردة عقرد الخاصة بالعامل ا نوع العملث مكان تأدية األلررث االسرتقطاعات التري تخصر

العملث شروط تلديد أو فسه العقدث نفقات السفر والعودة للعامل وأفرراد أسررتهث...ا وقرد 

راعت أغلل التشريعات  العربيرة تنظريم العالقرة برين العامرل وصراحل العمرل مرن خرالل 

تضررمينها بعضرراً مررن هررذح البنررود كالبيانررات األساسررية للعامررل واأللررر ومرردة العقررد ونرروع 

 .العمل

والترري ث 3931( لعررام 1فاقيررة العربيررة رقررم )المررادة السادسررة مررن اإلتيتعلرري بوفيمررا 

نصت على أنره ايلرل أن يتضرمن قرانون العمرل علرى األخرصث الموضروعات األساسرية 

اآلتيررة ...ث عقررد العمررل الفرررديث االلررورث سرراعات العمررلث االلررازاتث الرعايررة الصررحية 

أن التشرريعات العربيرة تكراد ترنهج مرن  ث نلرد للعمال ووقايتهم مرن أخطرار العمرلث .... ا
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حيل الشكل نهلاً متماثالً في صياغة أحكامها بشأن هذح المسائلث فأغلبها تتضمن )فصالً 

كمرا أو باباً( باألحكام الخاصة بهذح المسائل يسري على المشمولين بهرا )رلراالً ونسراًء(ث 

تأويرل  لرى الحرد الرذي عامة قابلة ألكثر مرن تالحظ أن بع  التشريعات تضمنت أحكاماً 

يخل بمعناها ث ففي موضوع الحد األدنى ل لور مثال لم تحدد كيفية اإللرزام بره يمكن أن 

ً ث كمرا أن  أو تطبيقه في ظل ارتفاع األسرعار وزيرادة التضرخم ث لرم تشرر  لرى  هرامن بعضرا

أحكرام عقررود العمررل للمقرراولين مررن البرراطنث واسررتثنت فئررات مررن العرراملين كعمررال المنررازل 

والزراعة ومندوبي المبيعات المتلولين وغيررهم مرن أحكرام هرذح القروانينث وبالترالي فرإن 

أحكررام تنظرريم سرراعات العمررل وأوقررات الراحررة وكيفيررة االسررتفادة مررن العطررل األسرربوعية 

سرتخدام ال تشرملهم مرا لرم االواإللازات السرنوية والمرضرية والرعايرة الصرحية وشرروط 

 .توضع أنظمة خاصة تحكم ششونهم

 عالقات العمل الجماعية: -0

للعملث وذلك لما يحتويره مرن يعتبر التفاو  اللماعي لزءاً من المنظومة القانونية 

تليز لطرفري عالقرة العمرل  سرتخدامه لتنظريم شرروط وظرروف العمرلث فالتفراو   آليات

اللماعي يقروم علرى مبردأ التكرافش الرذي يلمرع برين المصرالح المتناقضرةث سرواًء المصرالح 

دية ألصحال العمل أو المصالح اإللتماعية للعمالث وهرو األداة أو الوسريلة التري اإلقتصا

تقردم اآلليرات المرنره الترري تسرتخدم فري عمليرة التفرراو  والتشراور والحروار برين أطررراف 

ث المنظمة لعالقات العمل المختلفة اإلنتاج لتكملة النقص الذي يعتري النصوص التشريعية

اً عرن قواعررد النصروص التشرريعية الترري تضرمن تحقيري الحررد وترنظم العالقرات بيررنهم بعيرد

األدنى أللل  حترام النظرام العرام اإللتمراعيث حيرل يرتم تنظريم هرذح العالقرات مرن خرالل 

 برام اإلتفاقيات اللماعية بين هذح األطرافث والمالحظ أن أهرم األسرم والمبرادهء التري 

عايير الدولية والعربية والتي أبدت يقوم عليها أسلول التفاو  اللماعيث قد تضمنتها الم
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 ً ث وكررذا الحررال مررن خررالل تشررريعات العمررل فرري كبيررراً بنظررام التفرراو  اللمرراعي   هتمامررا

 الدول العربية.

وأولت منظمة العمل العربية  هتماماً خاصاً لهذا الموضوع بالتأكيد على تعزيز آليرة 

بشرأن الحريرات  3933لعرام ( 3التفاو  اللماعي و صدار  تفاقية العمل العربيرة رقرم )

بشرررأن المفاوضرررة  3939( لعرررام 33والحقررروق النقابيرررةث و تفاقيرررة العمرررل العربيرررة رقرررم )

 ( دول عربية فقط.1اللماعية والتي حصلت على مصادقة )

( مررواد تررنظم فيهررا المفاوضررات 33وقررد لرراء فرري البررال األول مررن اإلتفاقيررة رقررم )

شرريعاتها الوطنيرة لموضروع المفاوضرات اللماعية وتدعو الدول االعضراء  لرى شرمول ت

( علررى أن : ايررنظم تشررريع كررل دولررة اإلطررار القررانوني 0اللماعيررةث حيررل نصررت المررادة )

للمفاوضة اللماعية واأللهزة واإللراءات المتعلقة بهاث دون المسرام بحريرة المفاوضرة 

 اللماعية المكفولة بمقتضى هذح اإلتفاقيةا.

ن العمل العربية قرد تضرمنت موضروع المفاوضرات وفي هذا السياق فإن معظم قواني

ث فمن الردول العربيرة مرن تنراول المفاوضرة اللماعيرة كنظرام قرائم  يات اللماعيةأو اإلتفاق

بذاته ومنفصل عن اإلتفاقيات اللماعية وعرف المفاوضة اللماعية أو النزاعات العمالية 

النررزاع العمرالي و لتزامررات تعريفرا شررامال ودقيقرا وتضررمن أحكرام المفاوضررة اللماعيرة أو 

األطررراف بشررأنها ث وألمعررت هررذح القرروانين علررى تعريررف متشررابه للمفاوضررة اللماعيررة 

ملخصه أنه االحوار والمناقشات التي تلري بين المنظمات النقابية وبين أصحال العمرل 

 أو منظماتهم ...ا.

التفصريلث تناولت عدد من التشريعات العربية موضوع  تفراق العمرل اللمراعي ب كما

وعرفته بأنه ا تفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشايل ... ويبررم برين نقابرة أو 

أكثر من نقابرات العمرال أو اتحراد عمرال المحافظرة أو اتحراد نقابرات العمرال حسرل الحرال 
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ث ل أو منظمة أو أكثر من منظماتهماوبين صاحل العمل أو ملموعة من أصحال األعما

الخررره عرفترره بأنرره اعقررد لمرراعي يررنظم عالقررات الشررالث ويبرررم بررين وبعرر  القرروانين ا

ممثلرري منظمررة نقابيررة ل لررراء االكثررر تمثرريالً ث أو عرردة منظمررات نقابيررة ل لررراء األكثررر 

تمثرريالًث أو  تحاداتهرراث مررن لهررة ث وبررين مشررال واحررد ث أو عرردة مشررالين يتعاقرردون بصررفة 

ات مهنية للمشالين مرن لهرة أخرره ث شخصيةث أو ممثلي منظمة للمشالين أو عدة منظم

 ويلل تحت طائلة البطالنث أن تكون  تفاقية الشال اللماعية مكتوبةا. 

ومن القوانين العربية من ركرز علرى اللانرل اإللزامري إللرراءات تسروية النزاعرات 

 العمالية اللماعية المفتر  اتباعها من قبل األطراف المتنازعة وممثليها.

 التنظيم النقابي: -1

فري معرايير العمرل العربيرة والدوليرةث  العماليرةحي التنظيم النقابي أهم الحقوق  عتبري

وأصبح يحظى في معظم التشريعات بحماية قانونية مثرل براقي حقروق اإلنسرانث و سرتناداً 

 3933( لعرام 3لهذا الحي فقد أصدرت منظمة العمل العربية  تفاقية العمل العربية رقم )

عمررال فرري بشرأن الحريررات والحقروق النقابيررةث ومنحرت الحرري للميرع العمررال وأصرحال األ

لميع القطاعات بما في ذلك القطاع الزراعي ودون  ذن مسبي في تكروين منظمرات فيمرا 

ث لترعى مصالحهم وتدافع عرن حقروقهمث وتمرثلهم أمرام اللهرات  بينهمث أو اإلنضمام  ليها

 . المختلفة

برالحقوق  كما أن معظم تشريعات العمرل تناولرت برالتنظيم مختلرف اللوانرل المتعلقرة

كالتفرراو  اللمرراعي  ثلطرفرري عالقررات العمررل وتنظرريم ممارسررة هررذح الحقرروق النقابيررة 

اهتماماً أكبر بإلراءات حل المنازعات بعضها  وقد أولتوالحوار اإللتماعي والتشاورث 

وأولرى الربع  اآلخرر اهتمامرا برإلراءات الوقايرة مرن المنازعرات اللماعية عند وقوعهرا 

نهلاً وقائياً بالتفاو   باتباعكون في غنى عنها الكلف الباهظة التي ست اللماعية للحد من
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الودي المباشر والتشاور الدائم في ششون العمل سواء على مسرتوه المشسسرة أو القطراع 

 أو على المستوه الوطني. 

 ن نظرة عميقة  لى موقف القوانين العربية مرن تنظريم العالقرات اللماعيرة وتطرورح 

التنظريم القرانوني  أبقرت األولدىلهت  لى ولهترينث يمكننا من مالحظة ان هذح القوانين تو

لعالقات العمل في  طارح الفرديث فيما يتعلري برالتنظيم النقرابي ووظائفره وصرالحياته فري 

خرلت  ومجموعة قحر ث  وار والتشاور والتقاضي واإلضرالالتفاو  اللماعي والح

مرت فري قوانينهرا من اإلطار الفرردي  لرى اللمراعي فرأقرت بشررعية الولرود النقرابي ونظ

 . العالقات اللماعية

ولعل أبرز ما توالهه المنظمات النقابية العربية من تحرديات هرو مرده قردرتها علرى 

استيعال األعرداد الكبيررة مرن العراملين فري المنشرتت الصرايرة وفري القطراع غيرر المرنظم 

وفرري المهررن المسررتحدثة ذات الصررلة بنشرراطها وفرري الريررفث حيررل تصررعل عمليررة احتررواء 

ذلك أن هذح الفئات من العمال اعتادت على العمل هشالء في صفوف المنظمات النقابية ث 

 لى طبقرة تربطهرا مصرالح مشرتركةث ويلرل علرى النقابرات  وال تنتمىلحسابها الشخصي 

 بذل المزيد من اللهد لدمج هذح الفئة في هيئاتها العامة.

ثانيدداً : واقددع الممارسددات العربيددة فددي تعزيددز عالقددات العمددل والحددوار والتفدداوض 

 لنزاعات العمالية الجماعية .الجماعي وحل ا

العربية موضوع عالقات العمل وحقوق اإلنسان بأحكامهاث  التشريعاتشملت أغلل 

سواء من حيل اإلعترراف برالحي فري العمرل ث وكرذلك كفالرة خردمات الترأمين االلتمراعي 

الحقرروق والحريررات النقابيررة وتنظرريم سرربل حررل النزاعررات العماليررة ث وحمايررة  والصررحي

 نها .والوقاية م
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 مسائل المنازعات العمالية: -3

تتنرروع عالقررات العمررل فرري الرردول العربيررة لتشررمل مختلررف لوانررل العمررل كرراأللور 

والمواصالت والعمل اإلضرافي والسرالمة والصرحة المهنيرة وترأمين بيئرة وظرروف عمرل 

مالئمرةث وهري مسررائل تررتبط بنزاعرات تتعلرري بسرعي العمرال ونقابرراتهم لتحقيري امتيررازات 

ث وبالمصالح المتناقضة للعمال وأصحال  مستوه معيشي أفضل أو أكثر عدالة تحقي لهم

العملث ومده تأثير ذلك على المسار المهني واإلقتصادي لقطراع العمرل المعنريث ومرا قرد 

 ينلم عنه من أضرار  قتصادية و لتماعيةث ومن هذح المسائل:

ع المتكررر برين يعتبر األلر من أكثر المواضيع محرل التفراو  والنرزا األجور: -ق

العمال وأصحال العملث وقد حددت التشريعات العربية أشركاالً متنوعرة ل لررث 

كاأللر مقابل العمل بالقطعة أو براليوم أو باالسربوع أو بالشرهرث ونصرت العديرد 

تطبيقه في كثير من الدول لعردم  صعوبةمنها على وضع حد أدنى ل لور رغم 

 يمكررن أنتعتمررد معرردالت التضررخم الترري ارتباطرره بمنهليررة  قتصررادية لتحديرردح 

 . وتشثر على مالءمة وفاعلية الحد األدنى ل لورتتصاعد بشكل كبير 

وقد أكدت معظم قوانين العمل العربية على منع التمييز في األلور بسبل اللنم أو 

 التقيررد بهررذح األحكررام وضررعفاللنسررية أو اللاررة أو الرردين ومررا  لررى ذلررك ث  ال أن عرردم 

الحكومية في الرقابة على مرده اإللترزام بالحردود الردنيا ل لرور واإلنتهاكرات  اإللراءات

األخره المتعلقة براأللورث يعرزز مرن لعرل موضروع األلرور محروراً للنرزاع الردائم برين 

 العمال وأصحال العمل.

وفي هذا الصدد ال بد مرن قيرام اللهرات الحكوميرة بردورها الحقيقري والسرعي لترأطير 

هيكلة األلور وقوننرة أسرم تحديردهاث وتشركيل الللران المتخصصرة التري تعنرى براأللور 

ونزاعاتهرررراث و لررررراء البحررررول والدراسررررات الخاصررررة برررراأللور وآثارهررررا اإلقتصررررادية 
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بين أطراف اإلنتاجث ووضع األسم الالزمرة واإللتماعية بما يسهم في تحقيي اإلستقرار 

لحماية األلور والحد من انتهاكات حقوق العاملين فيها واإلقتطاعات غير القانونيرة منهرا 

 وضمان دفعها في أوقاتها دون تأخير.

اعتبرت معظرم تشرريعات العمرل العربيرة أن سراعات ساعات العمل واإلجازات:  -ب

( ساعةث على أال تحسل منها 13ية )( ساعاتث واألسبوع3العمل اليومية هي )

فترررات الراحررة وتنرراول الطعررامث وعلررى أن تخفرر  سرراعات العمررل فرري األعمررال 

( سررراعات يوميررراًث وبعررر  الررردول شرررملت 3المرهقرررة والضرررارة بالصرررحة  لرررى )

( سراعات يوميرراً أو 1تخفري  سراعات العمرل فري شرهر رمضران المبرارك  لرى )

بررالحي فرري راحررة أسرربوعية مدفوعررة ( سرراعة  سرربوعياًث كمررا أقرررت للعامررل 11)

 األلر.

( يوماً بعد قضراء مردة محرددة فري العمرل أو 12ومنها من حدد االلازات السنوية بـ)

في حالة ما  ذا كان العمل في المهرن الخطررة او المرهقرة أو الضرارةث ومنهرا مرن حرددها 

قضراء مردة ( يومراً بعرد 03( يومراً علرى ان تصربح )31( يوماً ومنها من حددها بـ)03بـ)

زمنية معينة في العملث كما منحت قوانين العمل العربية العامل  لازات برألر كامرل فري 

المناسبات الرسمية واألعيراد الدينيرةث و لرازة مرضرية بمردد متفاوترةث  ضرافة  لرى  لرازة 

الحج التي منحتها معظم القوانين العربية للعامرل لمررة واحردة مدفوعرة األلررث و لرازات 

ة كإلرررازة الرررزواجث و لرررازة وفررراة الرررزوج أو الزولرررة أو األل أو األم أو أخرررره متنوعررر

 األبناءث...اله.

مرن هنررا نلرد أن تشررريعات العمررل العربيرة قررد منحرت العمررال حقرراً فري سرراعات عمررل 

 يمثرلمحددة والحصول على اإللازات بكافة أنواعهاث  ال أن ما نشهدح في الواقع العملري 

الحقرروق للعمررال فرري بعرر  قطاعررات العمررل خاصررة الترري مررنح هررذح بلتررزام االضررعفاً فرري 
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تصعل فيها الرقابة من األلهزة الحكومية المختصة ث والتي تشهد في كثير مرن األحيران 

 ضاوطات على العامل للتنازل عن  لازاتهث وتشايله ساعات عمل  ضافية دون مقابل. 

لنزاعرات برين وتشكل هذح الممارسرات موضروعاً رئيسرياً مرن المواضريع التري تثيرر ا

العمررال وأصررحال العمررلث وعليرره فررال بررد مررن تصرردي اللهررات الحكوميررة المختصررة لهررذح 

القضررية بالسررعي لتطرروير النصرروص التشررريعية ذات العالقررة وتفعيررل الرردور الرقررابي لهرراث 

ووضع آليات تضرمن حصرول العراملين علرى حقروقهمث وشرمول قروانين العمرل لموضروع 

ل للعاملين بهرذا األسرلول تحصريل حقروقهم فري اإللرازات العمل المرن واآلليات التي تكف

 وبدالت العمل اإلضافي.

أولرت قروانين العمرل العربيرة السالمة والصحة المهنية وبيئدة وظدروف العمدل:  -ج

موضرروع بيئررة وظررروف العمررل والسررالمة والصررحة المهنيررة  هتمامرراً بالارراًث وقررد 

قررة بالسررالمة والصررحة ث والمتعل3933( لسررنة 3حظيررت اإلتفاقيررة العربيررة رقررم )

ودعررت تشررريعات العمررل العربيررة أصررحال ث  ( دول عربيررة9المهنيررة بتصررديي )

العمررل  لررى ضرررورة  تخرراذ االحتياطررات الالزمررة لحمايررة العمررال مررن األخطررارث 

واألمررررا  النالمرررة عرررن العمرررلث واآلالت المسرررتعملة فيرررهث وتررروفير الحمايرررة 

وأمررررا  المهنرررةث ووضرررع الشخصرررية والوقايرررة للعررراملين مرررن أخطرررار العمرررل 

 عالنات في أماكن ظاهرة وبارزة في المنشأة بالتعليمات الخاصة بسالمة العمل 

والعمالث باللاة العربية أو بأي لارة أخرره يفهمهرا العمرالث دون أن يرتم  قتطراع 

 أي من هذح المستلزمات من ألور العمال لقاء هذح الحماية.

مررراً تتعلررري بالمنشرررتت الصرررناعية ووضرررعت معظرررم تشرررريعات العمرررل العربيرررة احكا

واإللراءات المتبعة في التعامل مع العوامل التي تشثر في سرالمة وصرحة العراملين وفري 
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بيئة العمل )الوطأة الحرارية والبرودةث الضوضراء واالهترزازاتث اإلضراءةث اإلشرعاعات 

 .الضارة والخطرةث تايرات الضاط اللوي وتلول الهواءث مخاطر اإلنفلارث ...اله(

مرن قبرل ألهرزة التفتريش المختصرة برذلكث فمرا  بع  القصورأن هناك  نلحظ ال أننا 

 ضرعفزالت  صابات العمل في  رتفاع مستمر في العديد مرن الردول العربيرةث نرالم عرن 

وعدم التزام بع  أصحال العمل بتطبيي اشتراطات الصرحة ث آداء الهزة تفتيش العمل 

أنفسهم في التبلي  عن المخالفات القائمة فري المنشرتت وتقصير العمال ث والسالمة المهنية 

ث بمرا يحقري بيئرة عمرل مناسربة قبل االلهزة المعنية قبرل حردوثها والتي يمكن تداركها من

 وآمنة للعاملين.

ويعد توفير أنظمة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئرة عمرل آمنرةث مرن المواضريع 

العمرال وأصرحال العمرلث وعليره فرال برد مرن قيرام التي تتسبل في النزاعات العمالية برين 

اللهررات الحكوميررة بالعمررل علررى ترروفير مفتشرري عمررل متخصصررين بالسررالمة والصررحة 

المهنيةث وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهم من تعزيز دورهم في التفتيش ث 

مرن األمررا   و لزام أصحال العمل بتدريل العمال على  سرتعمالها بالشركل الرذي يقريهم

 المهنية ويقلل معدالت تعرضهم إلصابات العمل.

عاللت غالبية قوانين العمل العربية موضوع التفتيش بالتفصيل ث كما تفتيش العمل:  -د

ً هذا اإلهتمام  أولت منظمة العمل العربية هذا الموضوع أهمية كبره ث حيل ظهر لليا

المتعلقة بتفتيش العمل ث والتي صادقت  3993( لعام 39بإصدار اإلتفاقية العربية رقم )

لتفتيش بالفحص الدقيي المبني على الخبرة ( دولة عربيةث وتختص ألهزة ا30عليها )

الدراسية والعملية للميع شروط وظروف العمل السائدة في أماكن العمل ث بهدف 

 كتشاف النواحي المخالفة ل حكام القانونية وكذلك لمعرفة أوله النقص ث والعمل على 
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ثم الردع   تخاذ اإللراءات الالزمة لتصحيحها و زالتها عن طريي التوليه واإلرشادث

 وفر  العقوبات على المخالفين.

ضرعف اإلمكانيررات  يش العربيرة )ومرن أكثرر المشراكل التري تعراني منهرا ألهرزة التفتر

ث فنلررد أن معظررم الرردول العربيررة تعرراني مررن نقررص  ( البشرررية والماديررة أللهررزة التفترريش

ا أن عيرول كوادر التفتيش واإلمكانات التي تساعد هرذح الكروادر علرى تنفيرذ مهامهرا ث كمر

هيكل التفتيش في بع  الدول العربية يشكل سبباً في ضعف األداء لمفتشي العملث نظراً 

لكثرة المهام التي تتوالها كوادر التفتيش بعد ظهرور القضرايا المسرتلدة والمتايررات التري 

طرررأت علررى سرروق العمررل ث والتفترريش علررى أمررور السررالمة والصررحة المهنيررةث وعمررل 

المتعلقررة بتشررايل ذوي اإلعاقررة ث والمرررأة العاملررة ث وشررشون العمالررة  األطفررالث والقضررايا

 الوافدة ث وحل النزاعات المتعلقة بعقود العمل ث واأللورث والتأمينات اإللتماعية...اله.

وعليه ال بد من قيام اللهات المعنية في الدول العربية بالعمرل علرى  ضرفاء الفاعليرة 

يز العالقات الصناعية الليدة وبناء نظم فعالة لتفتيش القانونية على مشسسات العمل وتعز

العملث ومنح هذا اللهاز األهمية المستحقه لرهث مرن خرالل زيرادة أعرداد الكروادر البشررية 

 وتزويدها بلميع المستلزمات الضرورية لتنفيذ مهامها على أكمل وله ورفع كفاءتها.

 المفاوضة الجماعية: -0

كونات المهمة في نظام عالقات العملث وهي شكل تعد المفاوضة اللماعية  حده الم

أساسررري وقاعررردة مهمرررة لتنظررريم الحررروار اللمررراعي ألطرررراف اإلنتررراج الثالثرررة )الحكومرررةث 

أصررحال االعمررالث العمررال(ث وتررشمن منظمررة العمررل العربيررة  يمانرراً راسررخاً بالمفاوضررة 

مررن دعررائم  اللماعيررة باعتبارهررا أداة ووسرريلة أساسررية وفاعلررة للعمررل الالئرري وكدعامررة

 الديمقراطية من ألل تحقيي العدالة اإللتماعية.
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و نطالقرراً مررن ذلررك فقررد أصرربح الحرري فرري المفاوضررة اللماعيررة مررن الحقرروق العماليررة 

األساسية كحرية التنظيم النقابيث وشكل نهلاً لوهرياً للوصول  لى الحلول المناسبة قبرل 

مرا يكرون لهرا آثرار سرلبية علرى سرير تفاقم الخالفات والدخول في اإلضررابات التري غالبراً 

 العمل واإلنتاج.

لقررد تحققررت الحمايررة االلتماعيررة للعرراملين فرري العديررد مررن اللوانررل مررن خررالل أحكررام 

قانونية أقرتها الدول لتنظيم عالقات العملث وهي أحكام كانت وماتزال الدعامة األساسرية 

قرار الشروط التي تحكم عالقرة لهذح الحمايةث غير أن المفاوضة الفردية التي تنتهي  لى  

العمل في عقد فردي ال ترزال فري الاالرل ضرعيفة فيمرا تحققره للعمرال مرن حمايرة ث نظرراً 

لضعف القدرة على التفاو  لده العامرل منفررداً  ال فري حراالت اسرتثنائية كحرال العمرال 

 ئة. ذوي المهارات العالية أو في األحوال التي يشح فيها عر  قوة العمل ألسبال طار

كما أن المفاوضة الفردية سوف ترزداد ضرعفاً بسربل التطرورات التري يشرهدها سروق 

العمل و ذا ما سلمنا بأن هذح المفاوضة تقوم على أسام معطيات اقتصادية بحتة تضعف 

فرري تحقيرري الحمايررة  نتررائج ملموسررة وليرردة زاءهررا فعاليررة القررانونث فإنرره يلررل أال ننتظررر 

 للعمال.

عية فهي الوسيلة التي أولدها العمال لتحقيي مستوه أفضرل مرن أما المفاوضة اللما

ث  ال  الحماية لهم والتي حققت نتائج باهرة لدرلة أنها تقدمت باألهمية على التشريع ذاتره

ً  العديرد مرنأن فعاليتها في  الدولرة فري تنظريم  كمرا أن دورث  الردول العربيرة مرازال ضرعيفا

ً يمكرن أن تقرل فاعليتره عالقات العمل  لمتطلبرات اإلصرالح اإلقتصرادي التري تقتضري  وفقرا

 .منطلقاتها تحرير السوق ولذل االستثمار وفي شروط المستثمر 
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 المبحث الثالث

 نحو مستقبل قفضل لعالقات العمل 

 في ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية

 

 قثر تراجع النمو اإلقتصادي -3

الدول العربية على طبيعة عالقات العمرل  بع انعكم ترالع النمو االقتصادي في 

ث في ظل ارتفاع معدالت البطالرة خاصرة برين الشربال  ومده تحقيي شروط العمل الالئي

وانخفا  معدالت المشاركة االقتصادية للمرأةث وانحسار فرص العمل في القطاع العامث 

قتصاد غير والتوله نحو مرونة سوق العمل على حسال اإلستقرار الوظيفيث واتساع اإل

 .المنظم 

شهدت العقرود الماضرية نمرواً منخفضراً وبطالرة متزايردةث األمرر الرذي ينرذر برالخطرث 

فاالقتصاد القائم على اللردارة العلميرة والتكنولوليرة المتقدمرة يتسربل عرن طريري ا عرادة 

الهيكلةا وامرونة سوق العملا في تقليص فرص العمرل وتسرريح األيردي العاملرة وتفراقم 

ث التايررر فرري أنمرراط التنظرريم  البطالررةث ومررن األمررور المقلقررة فرري ملررال العمررل معرردالت

خصوصرراً فرري الشررركاتث والترري يررتم عبرهررا  قامررة عالقررات لديرردة فرري العمررل بمررا يرررتبط 

بالوقتث بنحو مواز لمصطلح اإلنتراج عنرد الطلرلث دون الحالرة  لرى اإلحتفراظ بمخرزون 

 كان يطلي عليه باأللير اليومي.  سلعي مكلفث والذي ما هو في الواقع سوه ما

 ن الحصيلة المبتااة من كل ذلك أفضت  لى ظهور مصطلح االنمو الرذي ال يفضري 

 لى زيادة في فرص العملاث وهذح الظاهرة أصبحت ظاهرة عالميرة فاالقتصراديات تنمرو 

لكن على حسال البشرر واإلنسرانث وعلرى صرعيد آخرر فرإن ترالرع النمرو االقتصرادي فري 
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العربي في اآلونة اآلخيرة ث قد  نعكست على مششر البطالة ث حيل تشرير معردالت العالم 

بالمقارنة مع أقاليم العالم األخرهث وذلك ألن النمو  مرتفعةالبطالة في الدول العربية أنها 

المرتفررع فرري حلررم قرروة العمررل خررالل السررنوات األخيرررة لررم يقابلرره نمررو  قتصررادي بررالوتيرة 

ه  لررى عرردم مواكبررة معرردالت التوظيررف للزيررادة الهائلررة فرري عررر  ذاتهرراث األمررر الررذي أد

 العمل. 

وفي ظل هذح الظروف االقتصادية التي يعيشها العالم ث والحلول المقترحة للخرالص 

من تداعياتها الثقيلة ث تتأثر سلباً بقاعدتين من القواعد األساسية التري تقروم عليهرا الحمايرة 

وضررة الفرديررةث فمررن ناحيررة تقررف الرردعوة  لررى تحريررر االلتماعيررةث وهمررا التشررريع والمفا

االقتصاد واعتماد مبدأ السوق المفتوحة في اللهة المعاكسة تمامرا  للردعوات للهرة زيرادة 

تدخل الدولرة بوصرف األخيررة الضرامن االفتراضري واألسرام الرذي انطلقرت منره مسريرة 

 الحماية االلتماعية.

اآلخررذة فرري االتسرراع  لررى  ضررعاف قرردرة ومررن ناحيررة ثانيررة تررشدي البطالررة الواسررعة و 

حيررل ضررطرين للعمررل بررأي شرركل مررن األشرركال المفاوضررة الفرديررة أحيانرراً لررده العمررال الم

ستال حالتهم للعمل مما يقلل من شأن هذا النوع من المفاوضات الفردية في توفير قردر تُ 

ينردفع هرشالء معقول من الحماية يتناسرل مرع مرا تقرررح القروانين كحرد أدنرىث  ذ غالبراً مرا 

العمال سعياً منهم للحصول على عمرل للتنرازل عرن حقروقهم القانونيرة ث والقبرول بشرروط 

عمل ال تحقي لهم الحد األدنى من اإلمتيازات خوفاً من انضمامهم  لى صرفوف العراطلين 

 عن العمل.

 ن الظرف االقتصادي الصعل ال ينباي أن يحتمله أحد أطرراف اإلنتراج فقرط ممرثالً 

العاملة من خالل تقليص ألورهم وامتيازاتهمث و ن الضامن لعدم التعامل مع هرذا  بالقوه

الطرررف كحلقررة أضررعف هررو تقويررة وتمتررين وتأصرريل قواعررد عالقررات العمررل اللماعيررة 
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والتمسك بهرا وتفعليهرا علرى األر  مرع مرا يلرزم مرن مرونرة ضررورية لتحقيري التروازن 

ه سريشثر سرلباً علرى قردرتها فري تحقيري المطلولث أما ضرعف هرذح العالقرات بالملمرل فإنر

 .الحماية االلتماعية للعمال 

غيرررر أن المبالارررة فررري اللرررري وراء االعتبرررارات االلتماعيرررة و غفرررال االعتبرررارات 

االقتصادية كان سبباً من بين عدة أسبال أدت  لى األزمة االقتصادية التي نعيشها اليوم ث 

المرروارد الطبيعيررة وعلررزت أمررام ذلررك  وقررد تشررعر الرردول بعمرري األزمررة أكثررر كلمررا شررحت

الموازنرررات الماليرررة العامرررةث بالترررالي البرررد مرررن خلررري حالرررة مرررن التررروازن برررين الحتميرررات 

االقتصادية والمكتسبات االلتماعية وال يتم ذلرك دون حروار معمري وهرادل برين أطرراف 

اإلنترراج علررى قاعرردة أن لميررع هررذح األطررراف فرري مركررل واحررد وال يملررك أحرردها خرررق 

 فينة.الس

ونتيلة إلستمرار الضاوط على أسرواق العمرل العربيرة مرن لرراء تراكمرات الفلروة 

بين معدالت نمو حلم قوة العمل من ناحية ومعدالت التوظيف من ناحية أخررهث فراألمر 

يتطلل من الحكومات القيام بتحفيز اإلستثمارات وخلري فررص عمرل الئقرة للبراحثين عرن 

المشراريع الصرايرة فري ظرل القطراع المرنظمث والعمرل  العمل وتشليع توليه الشبال نحو

على  يلاد آليات فاعلة في مواءمرة مخرلرات التعلريم العرالي مرع متطلبرات سروق العمرلث 

و يالء عناية أفضل بالفئات المهمشة فري سروق العمرل والفئرات المتضرررة نتيلرة فقردانها 

لمضرمونةث و صرالح شرامل ألعمالهاث وتوفير حد أدنى مرن الحمايرة االلتماعيرة الشراملة ا

للسياسات الضريبية التري تعرد سربباً فري طررد اإلسرتثمارات ث  ضرافة  لرى تعزيرز الحروار 

والتشرراور بررين أطررراف العمررل لضررمان ظررروف عمررل الئقررة للعرراملينث وترروفير الحمايررات 

 الالزمة لهم. 
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 قنماط العمل الجديد  -0

الكرافي السرتيعال النمرو البد من تطوير وتحديل مقومات عالقات العمل على النحو 

والتطور في األشكال واألنماط اللديدة للعملث ومنها أنماط العمل المشقت والعمرل بعر  

الوقررت والعمررل مررن المنررزل والعمررل عررن بعررد والعمررل مررن البرراطنث والعرراملين لحسررابهم 

الخاصث وما ترترل علرى ذلرك مرن افتقراد العراملين فري هرذح األنمراط للحمايرات القانونيرةث 

ء معظمهم خارج اإلقتصاد المنظم ث حيرل  ن الحاصرل فري الواقرع هرو اسرتاالل هرذح وبقا

األنماط من العمل لزيادة األرباح وتخفي  تكاليف اإلنتراج علرى حسرال حقروق العراملين 

تشرايل العراملين بنظرام السراعات اليوميرة أو  حيرل يرتمث  التي كفلتهرا التشرريعات الوطنيرة

د عمرل تلرزم الطررفينث ويتولرل اتخراذ اإللرراءات الالزمرة بالمياومات تلنباً إلبرام عقو

للحررد مررن اسررتاالل الظررروف اإلقتصررادية واإللتماعيررة لرربع  األسررر وتشررايل النسرراء 

واالطفال بمهن تقليدية برألور متدنيرةث وكرذلك ضرمان حقروق العراملين عرن بعرد الرذين ال 

اعات عمرل محرددة وال يحظون بألور تتساوه مع قيمة العملث والعمال الذين يعملون لس

 التأمينات اإللتماعية.ماية اإللتماعيةث وال بيحظون بالح

وتأتي أهمية تنظيم عالقات العمل في هذح السوق بهدف الحفاظ على حقوق العاملين 

وتأمين الحماية الالزمة لهم ال سيما في ظل اتساع نطاق هذا النوع من العملث والذي من 

القليلرة القادمرة عردداً أكبرر مرن العراملينث ليشرمل أعمراالً  المتوقع أن يشمل خالل السرنوات

وِمَهناً كان يصعل أداشها من المنزلث فقد أنشأت اإلنترنت وشبكة االتصاالت عالمراً مرن 

الت  األعمال والمهن وفررص العمرل مرن المنرزلث وهرو مرا يمكرن اعتبرارح مرن أهرم التحرو 

بيعة األعمال والموارد و دارتهاث برل االلتماعية واالقتصادية والمهنية التي غيرت في ط

 وفي شبكة العالقات االلتماعية وعالقات العمل وأنماط الحياة والثقافة.
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وقد أصبح من الممكن  نلاز ملموعة كبيررة ومعقردة مرن األعمرالث مثرل: التصرميم  

والترلمرررةث والتحريررررث واالستشرررارات بأنواعهررراث والبرملرررةث والمحاسررربةث والصررريانةث 

والوسرراطات التلاريررةث والتعلرريم عررن بُعرردث واالسررتعانة بررالخبرات النررادرة أو والتسرروييث 

العادية في لميع أنحاء العالمث ويمكن أيضراً برذلك تقليرل تكراليف المكاترل وتشرايلهاث ولرم 

يعد ثمة حالة إلنشاء مكاتل كبيرة في المدنث فيمكن أن تكون في الضواحي واألريرافث 

إلقامرة فري المردن أو قريبراً مرن العمرلث وقرد كانرت الردوافع وال يعود ثمة حالة للسرفر أو ا

األساسية لتطروير العمرل مرن المنرزل قبرل تطرور شربكات االتصرال والمعلوماتيرة موالهرة 

البطالة والزحام والتلول والهلرة ومشكالت النقل والطاقةث حيل يتوقع زيادة كبيررة فري 

 نسبة العاملين عن بعد في السنوات القليلة القادمة.

التري يشرهدها القطراع غيرر المرنظمث فرإن مرن األهميرة بمكران  الطفررةوفي ضوء هذح 

تنظيمه على النحو الكفيل بسن أنظمة وتعليمات يتفي عليها بين أطراف اإلنتاج في الدول 

واللهة  ث العربية على أن تتضمن هذح اللوائح والتشريعات تعريفاً واضحاً للعمل عن بعد

التقنيرات المسرتخدمة فري أدائرهث  ن القيام به ووسائل االتصال أوالمشرفة على العمل ومكا

قد أسهمت التطورات التقنية المتالحقرة فري خلري ثقافرة لديردة داخرل سروق العمرلث تروفر ف

فرصاً وظيفية مرنة تتلاوز حوالز الزمان والمكانث وتلمع صراحل المنشرأة برالموظف 

الوظرائف والمهرام دون الحضرور  من خالل بيئة عمرل  لكترونيرة يلرري مرن خاللهرا أداء

 . لى مكان الشركة أو المشسسة

ومررن العوائرري الترري توالرره المرررأة فرري العمررل عررن بعرردث هرري قلررة الخبرررة والترردريل 

وخصوصاً في ملاالت تقنيات المعلومات واالتصاالت والتسويي و دارة األعمرال الحررة 

ى نظرام التواصرل عرن بعرد والشخصيةث لهذا ال بد من  نشاء حاضنات أعمال نسرائية تتبنر

لتأهيررل الفتيررات للقيررام بمهررام العمررل مررن منررازلهن دون  شررراف مباشرررث ولعررل التنظيمررات 
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النقابية مطالبة أكثر من أي وقت مضرى بالمباشررة فري حصرر المهرن غيرر التقليديرة التري 

ظهرت مشخراً لفرز تلك التي تقع ضمن نطاق اختصاصهاث مرع ضررورة  برداء المرونرة 

للهة ضم العاملين في هذح القطاعرات المسرتحدثة تحرت مظلتهراث ذلرك أن احترواء الالزمة 

هذح الملاميع العمالية اآلخذة في التعاظم مرن شرأنه زيرادة حلرم الرزخم النقرابي المفترر  

مررن حيررل عرردد األعضرراء والمرروارد الماليررة المتحققررة عررن اشررتراكاتهم ث فضررال عررن أن 

ويشدي  لى  ضافة الكثير مرن الهويرات المهنيرة  انضمام هشالء سوف يقوي العمل النقابي

الفرعيةث وتقوية عالقات العمل اللماعية على النحو الكفيل بتوفير الحمايرة الالزمرة لهرذا 

 النوع من االقتصاد العصري.

 قثر التطور التكنولوجي  -1

األصررل فرري التكنولوليررا أن تترريح الفرررص لخلرري وظررائف لديرردةث وزيررادة اإلنتاليررةث 

فررال أسررام للمخرراوف المحيطررة باإلبتكررار الررذي بررد ل بالفعررل  خرردمات عامررة فعالررةثوتقررديم 

  مستويات المعيشة  ذا ما تم التعامل معه بمرونة وتفهم. 

تحفز التكنولوليا الرقمية االبتكرار والنمرو السرريعث ممرا يرشدي لكسرر أنمراط اإلنتراج 

للديردة مثرل المنصرات القديمة وطمرم الحردود برين الشرركاتث وتتطرور نمراذج األعمرال ا

الرقمية بسرعة مذهلة من شركات ناشئة محلية  لى شركات عمالقة عالميةث توظرف فري 

كثير من األحيران عردداً قلريالً مرن المروظفين وتمتلرك القليرل مرن األصرول الماديرةث وتقروم 

أسررواق المنصررات اللديرردة بررربط النررام بسرررعة أكبررر مررن أي وقررت مضررى ث ويرروفر هررذا 

تلةا فرصا اقتصادية لماليين األشخاصث بار  النظرر عرن المكران الرذي االحلم بدون ك

 يعيشون فيه.



 

 59  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

وتمثررل األسررواق والوظررائف اللديرردة محركرراً لزيررادة الطلررل علررى المرروظفين الررذين 

يتمتعون بمهارات التواصل وحل المشاكل ويمكنهم العمل ضمن فريي ث ويقلرص التاييرر 

 يعمل على استبدالها بأنواع لديدة من العمالة.التكنولولي الوظائف المكتبية المتكررة و

وعلى الرغم من هرذا التفراشل ث ال ترزال المخراوف بشرأن المسرتقبل قائمرةث والشرعور 

بررالقلي مررن التررأثير الكاسررح للتكنولوليررا علررى التوظيررف ث وظهررور ااقتصرراد الوظررائف 

األلل يساهم في المشقتةا حيل تتعاقد المشسسات مع أفراد مستقلين للقيام بأعمال قصيرة 

 .تدني أوضاع العمل

هذا السيناريو المثيرر للقلريث رغرم ذلرك لريم نهايرة المطرافث صرحيح أنره فري بعر  

البلدان تختفي وظائف في قطاع التصنيع بسربل األتمترةث والعمرال الرذين يقومرون بالمهرام 

ل ررد الكتابيررة الروتينيررة مررثالً هررم أكثررر ُعرضررة لالسررتبدالث لكررن مررن خررالل االبتكررارث تو

 التكنولوليا قطاعات لديدة ومهام مستحدثة.

وال تاير التكنولوليا فقط الطريقة التي يعمرل بهرا النرام ولكرن أيضراً الشرروط التري 

يعملررون وفقرراً لهرراث ممررا يخلرري المزيررد مررن الوظررائف غيررر التقليديررة واالوظررائف المشقتررةا 

سررهولة فرري  قصرريرة األلررل ث ويلعررل هررذا الوضررع بعرر  الوظررائف أكثررر مرونررة وأكثررر

الحصرررول عليهررراث لكنررره يثيرررر المخررراوف بشرررأن عررردم اسرررتقرار الررردخل وغيرررال الحمايرررة 

مع ولرود الماليرين مرن األشرخاص الرذين يعملرون فري القطراع غيرر المرنظمث  االلتماعيةث

بدون حماية كاأللر الثابتث أو برامج للرفاح االلتماعي ث أو مزايا التعليمث ذلك أن أنماط 

ً  المرنظماقم مرن حردة هرذح األزمرة وسرتزيد القطراع غيرر العمل اللديدة سرتف ث حيرل  توسرعا

يتطلل التكيف مع الطبيعة المتايرة للعمل تعزيز الحماية االلتماعية و يلاد طرق لديدة 

 لحماية النام با  النظر عن أوضاعهم الوظيفية وطبيعة عقود عملهم.
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ضررةث وتوفير حد أدنى واألمر يتطلل من الحكومات  يالء عناية أفضل للفئات المت

مرررن الحمايرررة االلتماعيرررة الشررراملة المضرررمونةث رغرررم الكلرررف العاليرررة لبررررامج االحترررواء 

االلتماعي الالزمة لهذح الاايةث والتي يمكن تحقيقها مرن خرالل  صرالح القواعرد المنظمرة 

لسوق العمل في بع  البلدانث و صالح شامل للسياسرات الضرريبيةث  ضرافة  لرى تعزيرز 

والتشاور بين أطراف العمل وتفعيل أدوات التفاو  للوصول  لرى أفضرل السربل الحوار 

لضررمان ظررروف عمررل الئقررة للعرراملين فرري القطاعررات األكثررر تعرضرراً للتررأثرث وترروفير 

 الحمايات الالزمة لهم.

 الحتميات التقنية واقتصاد المعرفة

عن بعد ث فإن رغم أن المستقبل على المده المتوسط والبعيد سيكون لعالقات العمل 

 بعرر  دولهررا هررذا الررنمط مررن العمررل مررا زال ضررعيفاً فرري المنطقررة العربيررة الترري مررا زالررت

متمسكة بأنماط العمل التقليدية ومتخوفة مرن ترداعيات هرذا الرنمط اللديرد مرن العمرل علرى 

اقتصاداتهاث وهو ما يفسر غيال لوائح قانونية عربية تنظم العمل عن بعد في كل لوانبه 

المشسسات الحكومية والخاصة والعمالة المختصة على اإلقبال نحوح خالفاً لمرا بما يشلع 

يحدل في البلدان المتقدمة حيل شهد االقتصاد المعرفي الرقمي انتشاراً سريعاً بفضل مرا 

 يتوفر فيه من التلهيزات الضرورية والمشهالت المهنية.

لهرذا الرنمط اللديرد مرن عالقرات العمرل الرذي يبردو  الربع ومن المتوقع عدم تحمم 

مفتقراً  لى ضمانات قانونية بما في ذلك الحد األدنى من االستقرار الوظيفيث غير أن هذا 

التخررروف المشرررروع يمكرررن تلررراوزح بسرررن تشرررريعات عمرررل لديررردة تأخرررذ فررري اإلعتبرررار 

لضررورية والتري خصوصيات هذح العالقات المهنية وتوفر لها كرل الضرمانات القانونيرة ا

 تشلع كل أطراف العملية اإلنتالية على تقبلها. 
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و ضافة  لى اإلطار التشريعي الخاص بعالقات العمل المفتر  تروفيرح للتكيرف مرع 

المتايرررات االقتصررادية والتكنولوليررا العالميررة ث يتعررين  عررداد كفرراءات مختصررة فرري هررذا 

لريم والتردريل فرري كرل مراحلرره ث الملرال االقتصرادي المسررتقبلي عبرر مرالعرة أنظمررة التع

أسوة بتلارل دول تقدمت في هذا الملال ووضعت أطراً قانونية للعمل عن بعد ث منحت 

العامل مثال نفم الحقوق التي يتمتع بهرا نظيررح الرذي يعمرل فري عرين مكران العمرل ث مرن 

 ألر وحي في التنظيم النقرابي وحمايرات التماعيرة وقانونيرة ث وأعطرت للعامرل الحري فري

العودة  لى العمل في مكان العمل  ن اقتضت مصلحته ومصلحة العمل ذلركث  ضرافة  لرى 

التنظرريم القررانوني لعقررود العمررل عررن بعررد الترري تبرررم  لكترونيرراً مررن خررالل تشررريعات تررنظم 

المعامالت اإللكترونية وتعترف بالتوقيع اإللكترونيث وتطوير تشريعات العمل لتستوعل 

عرن بعرد وتنظمهرا وتضرمن حقروق أطرافهراث ولعرل هرذا التطرور  طبيعة العالقات العمالية

التفكيرر فري سربل تطروير  ى النقابرات العماليرةيحرتم علرالسريع لعالقات العمل اإللكترونية 

العمل النقابي ليتأقلم مع هذح األنماط اللديدة لعالقرات العمرل ث وهرو مرا تسرتطيع النقابرات 

 تحقيقه عبر احتواء هذح المكونات اللديدة.

 اإلقتصاد غير المنظم -1

فرررري ظررررل التحررررديات االقتصررررادية وااللتماعيررررة ومررررا فرضررررته التطررررورات التقنيررررة 

والتكنولولية ث ال يمكن الحرديل عرن مسرتقبل أفضرل لعالقرات العمرل دون  يلراد الحلرول 

النالعررة لمررا يسررمى باالقتصرراد غيررر المررنظمث وأول خطرروة علررى هررذا الطريرري تتلسررد فرري 

ث ومعرفة طبيعة األعمال والملراالت التري يمتهنهرا العراملون  تشخيص حلم هذح المشكلة

 فرري االقتصرراد غيررر المررنظم ث ذلررك أن الدراسررات وثقافررة البيانررات واألرقررام واإلحصررائيات

زالت محدودة رغم أهميتهرا فري هرذا السرياق علرى ولره الخصروص ث خاصرة وأن هرذا ما

ل من اإللتزامرات تلراح الدولرة اإلقتصاد يحسن التخفي في كثير من األحيان لاايات التهر
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ومنها اإللتزامات الضريبيةث وهو ما يشكل عائقراً حقيقيراً أمرام القردرة علرى بنراء سياسرات 

اقتصادية والتماعية مستقبلية واضحة ودقيقة ألعداد كبيرة من العاملين لحسابهم الخاص 

ث وبرنفم الوقرت او باأللرة أو بالسخرة ث الذين ال يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية 

ال تررتمكن دولهررم مررن تحصرريل أي عائرردات ضررريبية مررن نشرراطات هررذا اإلقتصرراد لصررالح 

 الخزينة العامة.

أمررا الخطرروة الالحقررة فتتلسررد فرري تطرروير وتحررديل تشررريعات العمررل لتتلررانم مررع 

مواكبرة لهرذح وتصربح ث  المتايرات االقتصادية الحديثة كإقتصاد المعرفة والعمل عرن بعرد

 قتصادية. الطفرة اال

كما يتولل على المنظمات النقابية العمل علرى احترواء العراملين فري االقتصراد غيرر 

 المنظمث عبر توسيع قاعدة المشمولين ضمن هيئاتها العامة.

ومن المالحرظ عرادة فري اإلقتصراد غيرر المرنظم اسرتاالل حالرة المررأة للعمرل بحكرم 

عالقرات عمرل مخالفرة للتشرريعات ظروفها االلتماعية والمالية الصرعبة و خضراعها  لرى 

النافذة ث ال سيما في ظرل ارتفراع معردالت البطالرة برين اإلنرال علرى ولره التحديردث حيرل 

أصبح االقتصاد غير المنظم متكوناً مرن نسربة كبيررة مرن النسراء برل أصربحت فري بعر  

النشرراطات المهنيررة المكررون الرئيسرري والوحيررد لهررذا االقتصرراد بررالرغم مررن عرردم اسررتقرار 

 القات العمل فيها.ع

وقد واكبت تشريعات العمل العربية هذا التحول في سوق العمل وساوت برين المررأة 

والرلررل مررن حيررل الحقرروق والوالبررات فرري عالقررات العمررلث كمررا أن العديررد مررن البلرردان 

العربية قد صادقت على االتفاقيات الدولية والعربية ذات الصلة بعمل المرأة بما فري ذلرك 

قررة بعرردم التمييررز بررين اللنسررين. ولكررن وبررالرغم مررن هررذا التطررور فرري اإلطررار تلررك المتعل

التشررريعي فررإن الواقررع العملرري مررازال يشررهد تمييررزاً مباشررراً أو غيررر مباشررر بررين المرررأة 
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والرلررل خاصررة فرري مسررتوه األلررر وسرراعات العمررلث فرري وقررت يفضررل بعرر  أصررحال 

ألرراً وأقرل قردرة علرى التصردي العمل تشايل النساء لكرونهن فري كثيرر مرن األحيران أقرل 

لنستاالل مرن الرلرال ممرا يلعلهرن عرضرة لعالقرات عمرل غيرر عادلرة وظرروف عمرل 

 لائرة.

البلردان العربيرة تضرخماً فري اإلقتصراد غيرر المرنظم ث تسرودح عالقرات  بعر وتشهد 

وفاقدة للضمانات القانونية ث ناهيك عن عدم خضروعه للتشرريعات وعردم  ليدةعمل غير 

مساهمته في تمويل خزينة الدولرة مرن خرالل الضررائل والرسرومث  ضرافة للمنافسرة غيرر 

العادلرة الترري يشرركلها هررذا اإلقتصرراد للقطرراع المررنظم ممررا يسرربل فرري  ضررعافهث ومررن ناحيررة 

في القطاع المرنظم ل عرداد المتزايردة مرن  توفير العمل الالئي عدم القدرة علىأخره فإن 

ث والتوسررع السررريع لالقتصرراد غيررر النمررو االقتصرراده العرراطلين عررن العمررل بحكررم ضررعف 

 المنظم يلعل مستقبل عالقات العمل الالئي مهدداً.

وممررا الشررك فيرره أن أنظمررة الحمايررة االلتماعيررة المتطررورة تسرراهم بشرركل مباشررر فرري 

تطورة والعكم صحيحث ولذلك فإن كل تدهور في أنظمة  رساء عالقات عمل مستقرة وم

الحمايررة االلتماعيررة سرريفرز عالقررات عمررل مترروترة وغيررر مسررتقرة بإعتبررار أن ضررمان 

الحمايررة االلتماعيررة ضررد األخطررار المهنيررة وترروفير التعويضررات فرري حرراالت المررر  أو 

 و بألور متدنية.العلز أو التقاعد كلها محفزات تدفع  لى العمل في االقتصاد المنظم ول

ولتنميررة عالقررات العمررل مررن الضرررورة بمكرران تفعيررل شرربكة التأمينررات االلتماعيررة  

لتطبيقها علرى الخاضرعين لهرا والمتهرربين منهرا وتوسريعها لتشرمل الفئرات الخارلرة عنهرا 

ث كمرا يتعرين وضرع أنظمرة تأمينرات التماعيرة  با  النظر عن عدد العاملين في المنشرأة

تأخذ في االعتبار عدم اسرتقرار عالقرات  المنظملين في االقتصاد غير مرنة خاصة بالعام

عملهررم وترردني ألررورهم بحيررل ال يتطلررل انضررمامهم لهررا دفررع مسرراهمات شررهرية كبيرررة 
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لمشسسات الحماية مقابل التأمين ضد المر  و صابات العمرل وتروفير بردالت العلرز أو 

حررول  0231لسررنة  9بيررة رقررم توصررية العمررل العر هواالسترشرراد بمررا تضررمنت ث التقاعررد

 الحماية االلتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم . 

 قهمية ضمان عالقات عمل مثالية -5

نتيلررة التوسررع الكبيررر فرري حلررم الملتمعررات العربيررة فضررالً عررن التنرروع الكبيررر فرري 

اإلحتيالات البشريةث أصبحت الحكومات عالزة عن أداء الدور بمفردها ودون مشراركة 

األطرراف األخررره فرري القطرراع الخرراص والملتمررع المرردنيث وفرري سرروق العمررل أيضرراً مررن 

األهمية بمكان الحفاظ على عالقات عمل مثالية قائمة علرى المشراركة الفاعلرة لمشسسرات 

الدولررة مررع أطررراف اإلنترراج ومشسسررات الملتمررع المرردني فرري رسررم السياسررات والقرررارات 

بما يساعد في أن يكرون مفهروم الحوكمرة الرشريدة و دارة ششونها على المستوه المحليث 

أكثر رسروخاً وثباتراًث خاصرة  ذا مرا واكرل ذلرك مشراركة فعالرة فري تحسرين وضرع الردول 

العربيررة ضررمن المششرررات ذات الصررلة  بررأداء  دارات األعمررال وفرري  عمررال مرتكررزات 

لدولرة الحوكمة الرشريدةث وبشركل خراص مششرر  دراك الفسرادث ومششرر تنافسرية اقتصراد ا

المستند على معايير الوضع المشسسي وكفاءة سروق العمرلث ومششرر الحريرة االقتصرادية 

الذي يقوم على عدد من المرتكزات من بينها حرية العملث ومششر سهولة أداء األعمالث 

باإلضافة  لى تعزيز دور الحكومة اإللكترونية كأحرد أهرم ممكنرات الحوكمرة الرشريدة فرى 

  دارات العمل.

الحديل عن عالقات عمرل مثاليرة فرإن مرن الضرروري النظرر مليراً فري قروانين وعند 

القوانين قرد أولرت اهتمامراً أكبرر  أغلل العمل ث ويخلص المتأمل بها  لى نتيلة مفادها: أن

ث  ضرافة  لرى  يرالء اإلهتمرام  بعالقات العمل الفردية على عكم عالقات العمل اللماعيرة

المفاوضررات واإلتفاقيررات اللماعيررة والحرروار  ولرريمعيررة األكبررر لتنظرريم المنازعررات اللما
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منازعرات ذات آثرار  اضرعاف اللانرل الوقرائى وتوقرع حردول يشدل  لرىوالتشاورث وهذا 

 سلبية تقتضي تسويتها  لراءات خاصة تقلل من هذح اآلثار.

 ن ما تقدم انعكم سلباً علرى اهتمامرات كرل مرن الفقهراء والقضراء فإنصربت األغلبيرة 

ن األبحال والكتابات على العالقات الفردية ث ولرم تنرل العالقرات اللماعيرة فري العظمى م

العديررد مررن الرردول اهتمامرراً كافيرراً مررن البرراحثينث واسررتطاع القضرراء أن يبلررور الكثيررر مررن 

المبادل وااللتهادات حول األحكام المنظمة لعالقات العمل الفردية ث لكنه لم يفعرل الفعرل 

 لعمل اللماعية.ذاته بالنسبة لعالقات ا

لررذا فررإن اعتمرراد الديمقراطيررة كمررنهج شررامل فرري التعامررل مررع القضررايا ذات الصررلة 

بعالقررات العمررلث يضررمن أيضررا تحقيرري عالقررات عمررل مثاليررةث حيررل تنررتظم صرري  الحرروار 

المباشر على المستوه الثالثي الحكومة والعمرال وأصرحال العمرل عبرر آليرة دائمرة تكفرل 

أي في كل ما له صلة بعالقات العمل خاصة خالل مراحرل تنفيرذ لكافة األطراف  بداء الر

برامج وسياسات اإلصالحث أي أن تظل هرذح القروه فري حالرة انعقراد دائرم ومشرترك كلمرا 

 دعت الحالة  لى ذلك.

وحيل تعتبر عالقرات العمرل أداة فاعلرة مرن أدوات اإلصرالحث يرتم مرن خاللهرا  دارة 

قتصاد الوطني مرن ألرل النهرو  بمشسسرات الدولرة الموارد االقتصادية لتدوير عللة اال

العامرررة والخاصرررة والملتمرررع المررردني لتحقيررري النمرررو االقتصرررادي والرفاهيرررة الملتمعيرررةث 

والتوله نحو توسيع التنميرة بمفهروم حرديلث والقضراء علرى الفسراد الرذي يمثرل أحرد اكبرر 

سرتخدام الفاعرل التحديات التي تتصده لها الحكومراتث كرل ذلرك فري ظرل التشراركيةث واإل

 لوسائل االعالم.
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 الحوار اإلجتماعي -1

 ن استثمار الحوار االلتماعي وتطوير أدواته لتحقيي مزيرد مرن التنميرة االقتصرادية 

وااللتماعيةث والمسراعدة فري تحقيري النلراح فري رسرم السياسرات وفري  صرالح الخردمات 

يشكل هدفاً رئيسياً يلل العامةث والتأكيد على أهمية المشاركة في المعلومات ذات الصلة 

العمل على تحقيقهث  ضافة  لى أهمية  دراك المفهوم الرذي يشكرد علرى أن الهردف النهرائي 

ألي تنمية هو رفاح الملتمعث وذلك من خالل خلي مسارات وتفاهمات تسرتليل لمصرالح 

مختلف أطراف اإلنتاج ث بما يضمن ألصحال العمل احترام مصرالحهم بزيرادة االنتاليرة 

يع اإلنتاج وتطويرح ث واستقرار نظام العمل ث ويضمن للعمال احترام حقروقهمث فري وتوس

العررريش الكرررريم والعدالرررة ث وتررروفير بيئرررة العمرررل المالئمرررة والبنرررى التحتيرررةث والحمايرررات 

اإللتماعية ث وتأهيلهم مهنياً ث بما يساهم في تكريم ديناميكية الحوار ويعرزز االسرتقرار 

 االلتماعي واالقتصادي. 

ث كوسيلة لتنظيم عالقات العمل ةأهمية وفاعلية المفاوضات اللماعيوعلى الرغم من 

فررإن الحالررة ترردعو  لررى ترردعيمها بوسرريلة أخررره مررن وسررائل الحرروار تتصررف بالديمومررة 

واالسررتمرارث ولكرري تكررون هررذح الصررياة مالئمررة لمواكبررة المسررتلدات فرري الحيرراة اليوميررة 

مشكالتث ينباي فرتح قنراة حروار التمراعي بشرأنها برين لحركة اإلنتاج بما يفرزح ذلك من 

طرفي اإلنتاجث بإعتبارهما أصحال مصالح يلل السعي  لى تحقيقها على نحو يوفي بين 

الطررررفينث وعليررره فرررإن تنظررريم صررري  الحررروار المباشرررر علرررى المسرررتوه الثنرررائي )العمرررال 

ازن بررين ث وتحقيرري التررو وأصررحال العمررل( يضررمن أيضرراً تحقيرري أفضررل صرري  التعرراون

دائرررة القررانون الرضررائي علررى حسررال نقررص دائرررة  مصررالح طرفررى اإلنترراج ث واتسرراع

 التشريع الرسمي.



 

 67  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

القيرررام بمرالعرررة األحكرررام المنظمرررة للحقررروق والحريرررات النقابيرررة  ويتطلرررل األمرررر

والتشريعات النافذة باتلاح السماح بممارسرة هرذح الحقروق والحريرات دون قيرود واإلقررار 

ألطررراف عالقررة العمررل بررالحي فرري كررل صررياغات العالقررات اللماعيررة مررن قبيررل الحرروار 

ة وسرررن السياسرررات الكفيلرررة والتشررراور والتفررراو  اإلرادي وتسررروية النزاعرررات اللماعيررر

بالحيلولررة دون وقرروع النزاعررات أصررالً دون أدنررى ترردخل أو ضرراط مررن الدولررة علررى هررذا 

 الطرف أو ذاك سواء أكان عبر النصوص القانونية أو من خالل ممارسات  دارية معينة.

 دور قطراف اإلنتاج الثالثة -3

ق علررى أطررر تشررريعية يلعررل التعرراون بررين أطررراف اإلنترراج الثالثررة دوراً هامرراً لنتفررا

مالئمة لتنظيم عالقات العمل والحوار اإللتماعيث ولوضع السياسات والبررامج وتنفيرذها 

على أر  الواقع بما يسهم في تحقيي التنمية وتطروير اإلسرتثمارث وبمرا يمكرن مرن تنفيرذ 

أهررداف التنميررة المسررتدامة وتحقيرري النتررائج الكفيلررة بتطرروير النمررو اإلقتصررادي واإلدمرراج 

 لتماعي وتحقيي الرفاح ل فراد والملتمعات.اإل

ال نظن أن أي طرف مرن أطرراف العمليرة اإلنتاليرة يمكرن أن يعرو  دور الطررف 

اآلخرث فعلرى سربيل المثرال ال يمكرن ألي تنظريم نقرابي أن يعرو  تقلرص دور الدولرة فري 

نره أن دعرم تنظيم عالقات العمل مثلما تستطيع أن تفعله العالقات اللماعيةث ولهذا فإننا 

وتطوير هذح العالقات وزيرادة مسرتوه وحلرم التنسريي برين األطرراف الثالثرة هرو الخيرار 

الوحيد لنبقراء علرى االسرتقرار االلتمراعيث مرع ضررورة تحقيري مبردأ الفصرل برين قروه 

اإلنتاج على غرار الفصل بين السلطاتث بحيل ال يهيمن أي منها على اآلخرث وفي ذات 

المنصوص عليها   ام بينها وفي ما تمليه صالحيات وأدوار كل منهاالوقت يتحقي االنسل

 قانوناً.
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 ن دعررم هررذا الخيررار يضررمن اإلبقرراء علررى االسررتقرار االلتمرراعي فرري ترروفير أفضررل 

األلواء لتنفيذ برامج وسياسات اإلصالح االقتصادي على نحرو يكفرل عردم تحمرل طررف 

تنفيذ هذح البرامج والسياساتث مع أنه  واحد من األطراف االلتماعية األعباء النالمة عن

يقع على عاتي الحكومات أدوار مضاعفة في النهو  بالعالقات اللماعيةث عبر مرالعة 

قانونية تطلي الحريات النقابيرة علرى نحرو واسرع وبمرا يتوافري مرع معرايير العمرل العربيرة 

 .والدولية

اقتصادية محضة تتمثل  ن الموقف من االستثمار األلنبي يلل أال تحكمه اعتبارات 

فيما يحققه للبلد من فرص عمل واستثمارات بالعملة الصعبةث بل يلل وضع االعتبارات 

االلتماعيرة فري كفرة الميرزان المقابلرةث بمرا يضرمن للعراملين الحمايرة القانونيرة والتأمينررات 

االلتماعية واأللر المعقولث كما يقتضي أن تضع هذح المرالعة في حسابها ضرورة أن 

يمتد نطاق ممارسة الحقروق والحريرات النقابيرة وصري  عالقرات العمرل اللماعيرة ليسرتفيد 

منها بشكل أو بتخر العاملون في األنماط اللديدة من العمل ومنها العمل المشقرت والعمرل 

بكافة أشكالهث كل ذلك مع أهميرة  المنظممن المنازل والعمل عن بعد وتوسع القطاع غير 

كررون عنصررراً أساسررياً فرري رسررم السياسررات التنمويررة المسررتدامة دعررم القطرراع الخرراص لي

ومشرراركاً فرري اتخرراذ القرررارث وتحفيررزح للمسرراهمة فرري ترروفير فرررص العمررل وفرري تحمررل 

  .مسشولياته اإللتماعية لدعم أهداف التنمية المستدامة

 دور القطاع العام

ائر  حصائية أثبتت معظم الدراسات ذات الصلة بالتشايل والبطالةث الصادرة عن دو

طالبي العمل فري البلردان العربيرة تقريبراًث يفضرلون العمرل معظم رسمية وغير رسمية أن 

في القطاع العام والبع  منهم يفضل البطالة عن العمل في القطراع الخراصث فهرم يررون 
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في القطاع العام مللأً آمناً يحقي لهرم اإلسرتقرار الروظيفي ث ويفضرلون الوظيفرة العموميرة 

 كانت بامتيازات ورواتل أقل بكثير من نظيرتها في القطاع الخاص.حتى و ن 

وبالرلوع  لى أسبال العزوف عرن العمرل فري القطراع االقتصرادي الخراص نلرد أن 

تشررريعات العمررل ث خاصررة أن ب التقيرردأهمهررا عرردم اسررتقرار عالقررات العمررل هنرراكث وعرردم 

االررل علررى أسررام اقتصرراد ال يقرروم فرري الرردول الناميررةالنسرريج االقتصررادي فرري العديررد مررن 

ث والوحدات اإلنتالية الصايرة التي تخضع  دارتها  لرى رشيرة مالكيهرا ث وعرادة ال العائلة

الحقوق المترتبررة عررن عالقررات العمررلث فمرراذا نحررن فرراعلون خاصررة بعررد أن برر يررتم االلتررزام

أصبح القطاع العام متخماً ومترهالً بشكل ينعكم سلباً على موازنرات الردول التري يرذهل 

للها كرواتل شهرية للموظفين العموميين؟! واللوال هو عبر بناء عالقات عمرل فاعلرة 

والتشررايلية اللديرردة المعتمرردة علررى القطرراع تسرروق فيهررا الحكومررات السياسررات االقتصررادية 

الخرراص لتحقيرري النمررو وخلرري فرررص عمررل لديرردةث وبنرراء لرروائح تنظيميررة لديرردة أكثررر 

ديناميكية تحافظ على حقوق العمرال وفري نفرم الوقرت تلرذل االسرتثمار فري هرذا القطراع 

لرى وتدعمه وتعينه على تشايل المزيد من المتعطلرين عرن العمرلث ليرنه  هرذا القطراع ع

مرن فررص العمرل فري العرالم يوفرهرا القطراع  %92ث خاصرة وأن الدول المتقدمرة غرار 

منها توفرها المشاريع الصايرة والمتوسطة حسرل تقريرر البنرك الردولي  %11الخاص و

حول مساهمة القطاع الخاص في خلي فرص العمل والحد من الفقرث و ن هذح الديناميكية 

ريبية على القطاع الخراصث ودعرم تشرايل المرواطنين الرسمية المطلوبة والتسهيالت الض

ال سيما في الشركات متعددة اللنسياتث أمور ال بد من المضي بها وفرتح قنروات الحروار 

بشأنها مع منظمات العمال وأصحال العمل والدفع باتلاح  قناعها بضررورتهاث وفري ذات 

صث وتحقيرري األمرران الوقررت الرردفع باتلرراح تحسررين بيئررة وظررروف العمررل فرري القطرراع الخررا

 الوظيفي المأمول.
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 المرونة والقليل الدائم قو البطالة

لقد أصبح أطراف اإلنتاج أمام خيار صعل ما بين اإلرتفاع المتواصل لنسل البطالة 

أو قبررول  دخررال مزيررد مررن المرونررة علررى عالقررات العمررلث ورغررم اسررتفادة أسررواق العمررل 

العديررد منهررا يشررال عرردداً كبيررراً مررن العمررال  العربيررة مررن اإلسررتثمارات األلنبيررة ث  ال أن

بألور متدنية نسبياً تكاد تقترل من معدالت الفقر أحياناًث وعلى الرغم من قلة المكتسبات 

التي يحصل عليها العامل  ال أنها تمثل له السربيل الوحيرد لتلنرل اإلنضرمام  لرى صرفوف 

 العاطلين عن العمل.

ة التي تعاني منها مختلف القطاعات اإلنتالية وفي ضوء التحديات االقتصادية العديد

والخدمية في الوطن العربي فال بد من خلي عالقات عمل مرنة توازن بين حقوق العمال 

واإللررراءات اإلداريررة الضرررورية للررذل االسررتثمار األلنبرري وضررمان اسررتمرار عمررل 

والبعيد ث  المشسسات وتطورها كي تتمكن من االستمرار والديمومة على المده المتوسط

والقدرة على تشايل المزيد من العمالث بيرد أن تخفيرف القبضرة الرسرمية عرن التردخل فري 

عالقات العمل وعلى التفاو  رضائياً بين العمال وأصحال  العمل ال يعني عردم تردخل 

الحكومات للهة ضرورة  يلاد حلول للمسرحين ضمن عمليات الهيكلة الوظيفيةث كإيلاد 

مايات  لتماعية تضمن لهذح الفئات حداً أدنرى مرن الردخل فري حراالت أرضية تشريعية لح

فقدان الوظيفة ث ومرن ذلرك اسرتحدال منظومرة للترأمين ضرد البطالرة و نشراء صرناديي لهرا 

 حال العمل.تمول من الدولة واشتراكات العمال وأص

 التثقيف لغايات التوظيف

مرا يتعلري بثقافرة التنسريي فيما زالت مسرتويات الحروار النروعي المفترر  ومعردالت 

السرريما بررين  -بررين أطررراف العمليررة اإلنتاليررة محرردودة  التعلرريم واحتيالررات سرروق العمررل

حيرل يتللرى ضرعف عالقرات العمرل فري هرذا السرياق عبرر  - الحكومات وأصحال العمرل
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األفواج السنوية من خريلي اللامعرات العربيرةث الرذين يحصرلون علرى درلرة الردبلوم أو 

وم ضمن تخصصات  نسانية أو حتى هندسية راكدة تضمهم فور تخرلهم  لرى البكالوري

ضررمن  المررنظمصررفوف العرراطلين عررن العمررل أو ترردفعهم  لررى العمررل فرري االقتصرراد غيررر 

 ملاالت أخره ال عالقة لها بملال اختصاصهم. 

يفترررر  فررري الدولرررة دراسرررة طبيعرررة أسرررواقها المحليرررة دراسرررة مستفيضرررة ومعرفرررة 

تالها سوقها على وله الدقةث وهي عملية تتطلل التنسيي والتعاون مرع الملاالت التي يح

باقي أطراف اإلنتاجث قبيل اتخاذ قرار رسمي افتراضي ال يكتفي بتقديم النصح واإلرشاد 

والحمالت التوعوية لطالل الثانوية العامة بالتخصصات التي يحتالها سروق العمرلث برل 

تسليل الطلبة في التخصصات الراكردة علرى  يبل  في لحظة من اللحظات حد  غالق بال

األقل ضمن اللامعات الحكوميةث مع تشليع الطلبة على االلتحراق بالتخصصرات المهنيرة 

والتقنيررة بهرردف تقلرريص الفلرروة الكبيرررة الحاصررلة حاليرراً بررين مخرلررات التعلرريم والترردريل 

 المهني ومتطلبات سوق العمل التي يشكل فيها الشبال أكثرية.

 من المنازعات العمالية:الوقاية  -3

رغم الدور الذي تلعبه المنازعات العمالية في حاالت معينة في حماية حقوق العمال 

األحكرام  ضعفوتحقيي المكتسبات لهم وحفظ التوازن بين طرفي العملث خاصة في ظل 

التشررريعية التررري تضرررمن هرررذح الحقررروق ث  ال أن اآلثررار السرررلبية لهرررذح النزاعرررات وكلفتهرررا 

دية يلعررل مررن الضرررورة النظررر فرري تفعيرل الوسررائل الكفيلررة بالتقليررل منهررا بالقرردر اإلقتصرا

الممكن وبشكل خاص من خالل تشليع التفراو  الرودي المباشرر وتطروير آليرات تسروية 

المنازعات لتكون أكثر مرونة وفاعليةث وتعزيز اإللراءات الوقائية التي تحد من  مكانية 

تشريعات العمل وتعزيرز اإلمتثرال لهراث وتفعيرل  حصول النزاعاتث وبشكل خاص تطوير

دور تفتيش العملث وتحسين ظروف وبيئة العمرلث وتوسريع شربكة الحمايرات اإللتماعيرةث 
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وعلرررى الصرررعيد اإلقتصرررادي العمرررل بصرررورة لديرررة لزيرررادة معررردالت النمرررو وتشرررليع 

وري اإلستثمارات المولدة لفرص العمل بهدف الحرد مرن البطالرةث و عرادة النظرر بشركل د

فرري الحررد األدنررى ل لررور بنرراء علررى دراسررة حقيقيررة لمعرردالت التضررخم والقرردرة الشرررائية 

 للعموم.

وقد أولت المعايير العربية اهتماماً متميزاً بالمفاوضات الودية انطالقاً مرن حقيقرة أن 

هررذح المفاوضررات هرري الوسرريلة الفاعلررة لتنظرريم عالقررات العمررل علررى أسررم عادلررة للميررع 

وبما يتماشى مع التطور االقتصادي وااللتماعي والتطورات الطارئة في  أطراف اإلنتاج

سوق العملث ذلك أن هذح المفاوضات والحوار المباشر يكتسل أهمية خاصرة حرين تلتقري 

خاللهرا  رادة الطرررفين لتنظرريم شررروط وظررروف العمرل وتحديررد الحقرروق والمزايررا الحاليررة 

الة االلتماعية ثويحرول دون حردول النزاعرات والمستقبلية للعمال بما يحقي السالم والعد

العمالية التي غالبا مرا تنشرأ عرن ترراكم مطالرل ومواضريع مشللرة وغيرر مطروحرة علرى 

 طاولة البحل والنقاش.

ولعل التدرج في تسوية النزاعات العمالية لاء بهدف السيطرة عليها في مهردها قبرل 

ان تتشعل وتتصاعد مطالل الفرقاء بدليل أن بع  القوانين العربية لعلت التوفيي على 

مرحلتين ث األولى يتولى فيها )مندول التوفيي( المعين من قبل وزير العمل مهمة تسروية 

حسرمه والتوصرل  لرى النتيلرة ولرل عليره رفرع تقريرر برذلك  لرى النزاع ث فإذا لم يستطع 

تسوية النزاع فإنه يحيله  لى )مللم التوفيي(   لىالوزير  عدم توصلالوزيرث وفي حال 

 كمرحلة ثانية.

والبع  يللأ  لى الوساطة وهي  لرراء يتفري بمولبره طرفرا النرزاع اللمراعي علرى 

 سناد مهمة اقتراح تسوية ودية للنزاع  لى شخص من الاير يدعى الوسيطث حيل يشترك 

ويقوم الوسريط بعرر  اقتراحرات لتسروية النرزاع علرى شركل توصرية  هفي تعيين الطرفان
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لث وتتررولى دائرررة العمررل مررن تلقرراء نفسررها ويرسررل نسررخة مررن التوصررية  لررى مفتشررية العمرر

 الوساطة لحله ودياً فإذا لم توفي ولل  حالة النزاع  لى للنة التوفيي المختصة.

 ن الدور الذي يمكن أن يلعبه مندوبو ووسطاء التوفيي فري المراحرل األوليرة للنرزاع 

بالكفرراءة يمكررن أن يررشدي  لررى احتوائرره قبيررل تطررورح وتشررعبه وتعقيرردح وهررذا األمررر مرررتبط 

والمهارة التي يلل أن يتحلى بها موظفو عالقات العمل في اإلدارات الرسميةث ولتطوير 

اإلدارات العموميرررة للعمرررل ينباررري: دعرررم وتطررروير لهررراز المررروظفين فررري هرررذح اإلدارات 

باألشررخاص المررشهلين فرري ملررال عالقررات العمررل وقررد يقتضرري هررذا  عررادة ترردريبهمث ومررن 

اون العربرري فرري ميرردان الترردريل المشررترك للكرروادر الوظيفيررة األهميررة بمكرران تعزيررز التعرر

 الوطنية

 تشجيع التفاوض الودي:

 ن نظام عالقات العمرل القرائم علرى توافري اآلراء والتفراو  الرودي هرو أفضرل أداة 

لمنع حدول النزاعات العماليةث وينباي أن يرتم فري  طرار عمليرات ومشسسرات فعالرة تقرر 

في مكان العمل والملتمع بوله عامث وتعالج هذح المصالح  بالمصالح المشروعة للطرفين

 وتوفي بينها.

ويعد الحوار االلتماعي عموماً والتفراو  الرودي خصوصراً أداة قويرة إليلراد سربل 

ملموسة لضرمان التماسرك االلتمراعي والحفراظ عليره وتحسرين اإلدارةث و ن اإلصرالحات 

تصميمها وتنفيذها بالتعاون والتشراور مرع االقتصادية المنشودة يمكن أن تنلح فقط  ذا تم 

لميع اللهات المعنية التي سوف تتأثر بهاث بحيل يشمل الحوار والتفراو  تقاسرم لميرع 

المعلومررات ذات الصررلةث والتشرراور والتفرراو  مررع ممثلرري الحكومررات وأصررحال العمررل 

اسرررات والعمرررالث أو فيمرررا بيرررنهمث حرررول القضرررايا ذات االهتمرررام المشرررترك المتعلقرررة بالسي

 االقتصادية.
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 ن تبادل المعلومات هو أهم عملية فري صرلل الحروار االلتمراعيث وهرو ال يتضرمن 

أي مناقشة أو  لراءات حقيقيةث ولكنه يشكل نقطة انطالق افتراضية نحو حوار التماعي 

والتشرراور هررو وسرريلة تترريح للشررركاء االلتمرراعيين لرريم فقررط تبررادل أكبرررث  لرروهري بقرردر

 نخراط في حوار أكثر تعمقاً حول القضايا المثارة. المعلومات ولكن اال

وتتطلررل المفاوضررة اللماعيررة الوديررة الفعالررة أن تعترررف األطررراف الضررالعة فيهررا 

ببعضها البع  ث وقد يكون هذا االعتراف طوعياًث كما هو الحال في بع  البلدان حيل 

ريعات تلررزم يقرروم علررى اتفاقررات أو ممارسررة راسررخةث فيمررا اعتمرردت بعرر  البلرردان تشرر

أصررحال العمررل الحكرروميين برراالعتراف بنقابررات العمررال ألغرررا  المفاوضررة اللماعيررةث 

وفي كل األوضاع فإن اقتناع األطراف بشرعية بعضرهم الربع  يعرد شررطاً أساسرياً فري 

مثل هذا النوع من التفراو ث ويمكرن ل حكرام القانونيرة البسريطة أن تحردد المسرشول عرن 

اعيررةث ممررا يسرراعد األطررراف المعنيررة علررى االعتررراف ببعضررهم القيررام بالمفاوضررة اللم

 البع .

ويمكررن االسررتنتاج بررأن المفاوضررات قررد تحرردل بطريقررة أكثررر تنظيمرراً عنرردما يتعامررل 

أصحال العمل والقطاع العام مع عدد محدود من ممثلي العمالث والبد من معاللة عامرل 

قبررل أن تبرردأ العمليررة ا ينطرروي عليرره مررن احتمرراالت سررلبية التنررافم فيمررا بررين النقابررات بمرر

 التفاوضية.

 :االجتماعية التأمينات 

ال يمكن لعالقات العمل أن تتطور في ظل فقدان العمال للحماية من األخطار المهنية 

وااللتماعيرررةث ودون تررروفر مقومرررات عالقرررات العمرررل الالئررريث ومرررن الطبيعررري أن ترررشثر 

لية بتطوير الحماية االلتماعية في ظل ارتفاع الكلف المالية لهذح االستلابة للمطالل العما

الحماية في تقليص الموارد المالية لمشسسات التأمينات االلتماعيرة ث  ضرافة  لرى ارتفراع 
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نسل اإلحالة  لى التقاعد وارتفاع نسل البطالة وتضخم القطاعات المهنيرة غيرر النظاميرة 

ث ممرا أده  لرى ترالرع قردرات هرذح المشسسرات اعيرة االلتمالتي ال تسراهم فري التأمينرات 

و رهرراق موازناتهرراث األمررر الررذي قررد يهرردد قرردرتها علررى دوام اإليفرراء بالتزاماتهررا تلرراح 

المستحقين ث وهو ما يفسر قيام عديد البلدان في العالم بما فري ذلرك بعر  الردول العربيرة 

 ي لهذح المخاطر.بعمليات  صالح شاملة ألنظمة التأمينات اإللتماعية للتصد

ومما ال شك فيره أن أنظمرة الحمايرة االلتماعيرة المتطرورة تسراهم بشركل مباشرر فري 

 رسرراء عالقررات عمررل مسررتقرة ومتطررورة ث ولررذلك فررإن كررل ترردهور فرري أنظمررة الحمايررة 

االلتماعيررة سرريفرز عالقررات عمررل مترروترة وغيررر مسررتقرة ث باعتبررار أن ضررمان الحمايررة 

هنية وفي حالة المر  أو العلز أو التقاعد ث محفزات تدفع االلتماعية ضد األخطار الم

 .ولو بألور ضعيفة المنظم لى العمل في االقتصاد 

ولتنمية عالقات العمرل مرن الضرروري تفعيرل شربكة التأمينرات االلتماعيرة لتطبيقهرا 

على الخاضعين لها والمتهربين منهرا وتوسريعها لتشرمل الفئرات الخارلرة عنهرا ومرن ذلرك 

ث وتطوير أنظمة التأمينرات االلتماعيرة  المنظمالعاملين وأصحال العمل في القطاع غير 

ما يتعلي بالعاملين في االقتصاد غيرر المرنظم تأخرذ فري بحيل تكون أكثر مرونة خاصة في

االعتبار عدم استقرار عالقات عملهم وتدني ألورهم وطبيعة عملهم المتايرة ث حيل أن 

 دماج العاملين فري االقتصراد غيرر المرنظم فري شربكة التأمينرات االلتماعيرة يشركل خطروة 

نرة عالقرات العمرل بمرا يسرهم هامة نحو تنظيم عالقات عملهم والتوله نحو مزيد من مرو

في تحفيزهم لالنتقرال  لرى االقتصراد المرنظم بوسرائل لاذبرة تتناسرل مرع احتيالراتهم ومرع 

طبيعة عملهم ث بعيداً عن البيروقراطية وتعقيداتها وعن األسرلول اللبرائي الرذي قرد يثقرل 

األكثر  كاهلهم ويدفعهم  لى تفضيل اإلنضمام  لى صفوف البطالة أو التوله نحو األعمال

  هداراً لحقوقهم وانتهاكاً لكرامتهم.
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 الحالصة واالستنتاجات

 

: أحدثت التايرات االقتصادية وااللتماعية والتطور العلمي والتكنولولي المتسرارع  قوالً 

تايرات كبيرة في واقع االقتصاد العربي نتيلة ضعف اإلستلابة لمتطلبات اإلنتاج 

اإلصررالح االقتصررادي فرري  حرردال آثررار  يلابيررة فرري العديررد مررن  وعرردم قرردرة برررامج

الرردول العربيررة ث األمررر الررذي  نعكررم بتثررارح السررلبية علررى عالقررات العمررل والقرروه 

 العاملة وأده  لى ارتفاع معدالت البطالة وظهور النزاعات العمالية .

وعليرره فررإن تفعيررل العمررل العربرري المشررترك وفرري خارطررة طريرري واضررحة ث 

له نحو تحقيي اإلندماج اإلقليميث وبنراء منظومرة عمرل عربيرة تنمويرة قرادرة والتو

على تشخيص الواقع تشخيصاً علمياًث وخلي سياسات  نتاليرة كفيلرة بتروفير فررص 

عمررل لديرردة ث و عررادة اسررتقطال وترروطين االسررتثمارات اللاذبررة للعمررل ث وتعزيررز 

الخبرراتث واسرتثمار كافرة  استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبرادل

الطاقرررات والمررروارد البشررررية اسرررتثماراً يتناسرررل مرررع ظرررروف وطبيعرررة كرررل فئرررات 

الملتمرررعث وتفعيرررل الشرررراكة برررين أطرررراف العمليرررة اإلنتاليرررة وتعزيرررز أدوارهرررا 

ث مل( لتوفير ظروف وبيئة عمل الئقة)الحكومةث ممثلي العمالث ممثلي أصحال الع

نية علرى الحروار والتفراو  برين هرذح األطرراف ث و يلاد عالقات عمل متوازنة مب

علررى المررده المتوسررط والبعيررد بإزالررة العقبررات ث وتحسررين األداء ث وتصررويل كفيددل 

 األخطاء ث والحد من ظاهرة البطالة والنزاعات العمالية.

 ً : أده  نسررحال االسررتثمارات األلنبيررة مررن بعرر  الرردول العربيررة أو تولرره أغلبهررا  ثانيددا

لالستثمار في القطاع المالي والخدمي ومشسسات القطاع العرام االخصخصرةا  لرى 

 تسريح أعداد كبيرة من العاملينث وارتفاع معدالت البطالة والعمالة المحبطة .
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و صالح النظم االقتصادية عبر  وعليه فإن التوله نحو  نشاء المدن الصناعيةث

ترروفير البنيررة التحتيررة الالزمررة لالسررتثمارث وتسررهيل اإللررراءات لتأسرريم األعمررال 

وتخفي  التكاليف واألعباء الالزمة وفي خطة شمولية نابعة من تفكير  ستراتيلي 

 قتصادي بعيد المده تتضمن شمول كافة القطاعات اإلقتصادية ث وشروطاً أساسية 

توفير بيئة وظروف عمرل الئقرةث وألرور  أسم توفير العمل الالئي ) مرتكزة على

عادلررة تتسرراوه مررع قيمررة العمررلث وترروفير سرربل التأمينررات والحمايررات اإللتماعيررة 

ث وتولرره الرردول العربيررة نحررو اإلصررالح الحقيقرري لمشسسررات القطرراع  للعرراملينث...(

الخصخصةا التري الحكومي بديالً عن سلوك أقصر الطرق لنصالح والمتمثل بـ ا

بتعزيز ثقة المستثمرين  كفيليعتقد البع  بأنها الوسيلة األفضل لعملية اإلصالح ث 

ث وخلرري فرررص عمررل لديرردة تسررتوعل العرراطلين عررن العمررل والررداخلين اللرردد  لررى 

 سوق العمل ث ومحفزح لنقتصاد الوطني على النمو وفقاً للمششرات المستهدفة.

 ً كنولوليا المعلومات وتطبيقاتها وتوله معظم دول العالم نحو : أده  نتشار وسيادة ت ثالثا

 قتصرراديات المعرفررة فرري مختلررف ملرراالت الحيرراة ث وظهررور أنمرراط العمررل اللديرردة 

والتاير في طبيعة وخصائص الوظائف الحالية )الخدمات الذاتيةث الرتعلم عرن بعردث 

تايررر المفرراهيم والتلررارة اإللكترونيررةث والعمررل مررن المنررزل ث العمررل المرررن(  لررى 

 التقليدية للعمل والوظيفة .

( Life long learningوعليه فإن توله الدول العربية نحو التعلم المستمر )

واالعتماد على المعرفة والتكنولوليا كأسام إلنتاج سلع وخدمات ذات قيمة عاليرة 

ث ومميزة ث واالهتمام بتطوير التشريعات واألنظمة بما يتواكل مرع هرذح التايررات 

وترروفير البنيررة الالزمررة مررن وسررائل تكنولوليررا االتصرراالت والمعلومررات وتحسررين 

لودتها ولعلها في متناول اللميعث وتنمية خردمات الحكومرة اإللكترونيرة ث و قامرة 
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منصررررات  لكترونيررررة حقوقيررررة ونقابيررررة لتقررررديم االستشررررارات القانونيررررة للعرررراملين 

مرردن المعرفيررة والحاضررنات وللمسررتثمرين ث ومراكررز بحثيررة تخصصررية و نشرراء ال

التكنولولية إلعداد أطرر مشهلرة للبحرل العلمري والتقنري ث وبنراء القردرات وتنميتهرا 

بإسررتخدام التعلرريم والترردريل اإللكترونرري ث و قامررة حاضررنات األعمررال المكونررة مررن 

كبررررار رلررررال األعمررررال وأصررررحال الخبرررررات المتراكمررررة لرررردعم رواد األعمررررال 

برردفع عللررة اإلنترراج والنمررو االقتصرراديث وزيررادة  كفيددلوالمشررروعات الصررايرة ث 

اإلنتاج والطلل على التقنيات اللديدةث و عتماد الشركات على  ستخدام رأم المال 

الفكررري إلسررتنباط أسرراليل  نتاليررة لديرردة أفضررل مررن خررالل خبراتهررا التراكميررة 

اكرل والنلاح بالمنافسة االقتصادية ث كما أنها ستعمل علرى  يلراد عالقرات عمرل تو

هذح التطورات وتوفر الحماية االلتماعية والقانونية للعاملين في ظرل أنمراط العمرل 

 اللديدة وتطور التكنولوليا و قتصاد المعرفة. 

 ً فتقار  لى البيانات الدقيقة والتفصيلية حول مششرات سوق العمرل المتعلقرة اإل: أده  رابعا

نية ث المرأةث االطفال ث ذوي بعالقات العمل وما يرتبط بها )الصحة والسالمة المه

اإلعاقررة ث التأمينررات اإللتماعيررةث االلررور ...(ث  لررى ضررعف فرري رسررم السياسررات 

االقتصادية وااللتماعية وتطوير التشرريعات علرى المسرتوه العربري ث وخلرل فري 

 معاللة القصور نتيلة ذلك .

وعليرره فررإن دعررم شرربكة عربيررة متخصصررة )الشرربكة العربيررة لمعلومررات أسررواق 

لعمل( وتوفير البنية التحتيرة الالزمرة لهرا عبرر منصرات  لكترونيرة ث وتقرديم الردعم ا

في الحصول على البيانات التفصيلية المتعلقة بالردول  كفيلالمالي واللولستي لها ث 

العربية بشكل منتظم ث والذي يُمكن راسمي السياسات وأصحال القرار مرن وضرع 
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الواقررع ث والترري مررن شررأنها النهررو   سياسررات علررى المسررتوه العربرري مبنيررة علررى

 بأسواق العمل العربية على المده المتوسط والبعيد. 

 ً والمستلدات في أسواق العمل العربية  لرى تطرور غيرر  ة: أدت الثورة التكنولولي حامسا

مسرربوق فرري اإلنترراج والسررلع مقابررل تقلررص كبيررر فرري كتلررة العمررل لررراء اسررتبدال 

ترالررع فرري لمصررانع ث األمررر الررذي سررينلم عنرره العمررال باآللررة والرقمنررة الكليررة ل

مستويات عالقات العمل ث و لااء ماليين الوظائف واالستاناء عن لزء هام مرن 

لوظائفث وظهور أنماط لديدة من األعمال ث وخلي عالقات عمرل غيرر تقليديرة ا

فيهررا الحمايررة القانونيررة تررشثر علررى العالقررة بررين أطررراف اإلنترراج الثالثررة وتقررل 

 .للعاملين

وعلية فإن دعم صرناع القررار وأطرراف اإلنتراج لتعزيرز الحروار االلتمراعي 

كافة اآلليات التي تنظم عالقات والمفاوضة اللماعية ث وتبادل الخبرات وتطوير 

بإستيعال هذح التايرات وضبطها على النحرو الرذي يضرمن تحقيري  كفيلالعمل ث 

 المنفعة لكافة األطراف. 

: حظي موضوع تنظيم عالقات العمرل وتسروية النزاعرات العماليرة والمفاوضرات سادساً 

ربيرة ث و نبثقرت اللماعية والتنظيمات النقابية بمكانة هامة لده منظمرة العمرل الع

عنها معايير العمل التي تضمنت هذح المواضريع تحقيقراً لبلروس مسرتويات متماثلرة 

ث  ال أن فرري تشررريعات العمررل والتأمينررات اإللتماعيررة بمررا يكفررل العدالررة اإلنسررانية

أدت  لرى عردم مواكبرة بعر  أحكرام  تفاقيرات العمل عالم المستلدات التي لحقت ب

مرل لهرذح المسرتلدات ث وتطلرل المزيرد مرن اللهرد فري العمل العربية وقروانين الع

ملال توعية أطراف اإلنتاج والعراملين فري القطراع الحكرومي برإلراءات النشراط 

 العربي المعياري . 
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وعليررة فررإن دعرروة الرردول العربيررة لتشرركيل للرران وطنيررة مررن أطررراف العمررل 

لهررود  متخصصررة بالشررشون المتعلقررة بمعررايير العمررل العربيررة والدوليررة ث ودعررم

 لررى  سدديرديمنظمررة العمررل العربيررة فرري ملررال متابعررة معررايير العمررل العربيررة ث 

ومررن ذلررك القضررايا المتعلقررة بتحسررين  العربررىمسررتوه ال نسررلام تشررريعي علررى 

عالقررات ومسررتويات العمررل ث وسرريفتح آفاقرراً لديرردة ألطررراف اإلنترراج الررثالل فرري 

تطبيي معايير العمل ث وسيمكن العاملين من ممارسة الحقوق والحريرات النقابيرة 

بشكل أفضل ث وسيشلع على تطوير عالقات العمل والمفاوضات اللماعيرة مرن 

اور والتفرراو  اإلرادي وتسرروية النزاعررات اللماعيررة وسررن قبيررل الحرروار والتشرر

السياسررات الكفيلررة بالحيلولررة دون وقرروع النزاعررات أصررال ودون أدنررى ترردخل او 

ضاط من الدولة ث  كما وسيمكن مشسسات الملتمع المردني مرن دورهرا الحيروي 

في مرالعة التشريعات ورصد حقروق العمرال ث وفري تروفير المعلومرات المتعلقرة 

نتهاكرات الحقوقيرة التري تتعرر  لهرا فئرات النسراء واالطفرال وذوو اإلعاقرة ث باال

وسيتم وضرع آليرات فاعلرة ومشرتركة بينهرا وبرين اللهرات الرسرمية لمعاللرة هرذح 

 االنتهاكات.

 ً : تحققت الحماية االلتماعية للعراملين فري العديرد مرن اللوانرل مرن خرالل األحكرام  سابعا

العربيرة لتنظريم عالقرات العمرل ث وهري أحكرام كانرت القانونية التي أقرتهرا الردول 

وماتزال الدعامة األساسية لهذح الحمايرةث غيرر أن المفاوضرة الفرديرة التري تحكرم 

عالقررة العمررل فرري عقررد فررردي تظررل فرري الاالررل محرردودة فيمررا تحررـققه للعمررال مررن 

ت حماية ث نظراً لضعف القدرة على التفاو  لده العـامل منفرداً ث  ال في حراال

استثنائية ث وسوف تزداد المفاوضة الفردية ضعفاً بسبل التطورات التي يشهدها 

 سوق العمل .
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وعليه فإن تعزيز دور المفاوضة اللماعية وتنظيم الحوار اللماعي ث كونها 

أداة ووسيلة أكثر فاعلية للوصول  لى العمرل الالئري وتحقيري العدالرة االلتماعيرة 

وفر لهررم القرردر الكررافي مررن ات الفرديررة الترري ال تررللعرراملين بالمقارنررة مررع العالقرر

بخلي عالقات عمل مرنرة ث تروازن برين حقروق العمرال وأصرحال كفيل ث الحماية

العمررل ث وتضررمن اسررتمرار عمررل المشسسررات وتطورهررا علررى المررده المتوسررط 

والبعيد والقدرة على تشايل المزيد من العمرال ث كمرا أنهرا ستضرمن  يلراد حلرول 

لراد حمايرات التماعيرة تضرمن للفئرات المعرضرة حرداً أدنرى مرن للمسرحين ث كإي

الدخل في حاالت فقدان الوظيفة ث وتشلع اللهات الرسرمية علرى تطروير وتنميرة 

مهارات مندوبي ووسطاء التوفيي لتطبيي نظام عالقات العمل القائم علرى توافري 

النزاعرات اآلراء والتفاو  الودي ث بمرا يمكرنهم مرن المسراهمة بفعاليرة الحترواء 

 العمالية في مراحلها األولى وقبل تطورها.
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 عـــــــالمراج

 

  0233-0223بيانات البنك الدولي. 

  0233التقرير االقتصادي العربي الموحد. 

  0233تقرير التنمية العربية. 

  (.0ث انشرة ضمان االستثماراث العدد )0233المشسسة العربية لضمان االستثمار 

 ا.0229ث دراسة حول االقطاع غير المنظم بالدول العربية  منظمة العمل العربية 

 دراسة بيئة اعمال المشروعات الصايرة والمتوسطة في  - صندوق النقد العربي

 .0233الدول العربيةث 

  0231مرصد الريادة العالمي. 

  0231التقرير العالمي للفلوة بين اللنسين. 

  ا.0233تقرير امششر العبودية العالمي لعام 

  األمم المتحدة- 

http://www.un.org/ar/events/childlabourday/background.shtml 

  دراسة نوعية كمية. –دراسة عمل االطفال في الدول العربية 

  منظمة العمل الدولية- https://www.ilo.org/global/topics/safety-

and-health-at-work/lang--en/index.htm 
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 0223مة والصحة المهنية في المنطقة العربية عام نتائج دراسة حول وضع السال 

 مكتل العمل الدولي. –

 .تفاقيات العمل العربية  

 .تفاقيات العمل الدولية  

  .قوانين العمل في الدول العربية 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 85  عالقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة 

 

 

 

 

 

 




