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 تقدیم 

ــدر مؤتمر العمل العربي  أوال :   ــة واالربعین ( القاھرة ، أ  في دورتھأصـ ــادسـ ــان  السـ بریل / نیسـ

ربعین لمؤتمر العمل واألالـسابعة بـشأن جدول أعمال الدورة   )1669رقم () القرار   2019

أثر التطور "  حول    افنیـ     ابنـدبحیـث یتضـــــمن جـدول أعمـالھـا    ،  2021العربي لعـام  
 ." التكنولوجي على بیئة العمل

أـحدث االطالع على   بـعدوثیـقة البـند لقرار المؤتمر ، ـقام مكـتب العـمل العربي ـبإـعداد   تنفـیذاـثانـیا : 

اریر   ــات والتـق دراســـ ة  اـل دام وتطور  والمراجع العلمـی أثیر اســـــتـخ ل وـت ة العـم ة ببیـئ المعنـی

 والوقوف على مدى ارتباطھا بدور المنظمة  التكنولوجیا على شــــروط وظروف العمل ،  

العمل الالئق    تعزیز شروطدعم أطراف االنتاج الثالثة وتحفیزھم على  والرئیسي في   الھام

من شــــــھده الـعالم وفي إـطار ـما    ومتطورة ،   ـعامـلة العربـیة داـخل بیـئة عـمل آمـنةللطبـقة ال

وما فرـضتھ من تحوالت عمیقة في آلیات ـسوق العمل   كوروناجائحة تفـشي  زمة تـصاعد أل

ــغیل عجلة االنتاج من  ــود بین تشـ یتأكد دور التكنولوجیا الحدیثة في احداث التوازن المنشـ

ة اإلجراءات، وااللتزام    جـھ ة أخ  ـب دوى من جـھ ة من الـع اـی ة للوـق ة الالزـم رى ، االحترازـی

وھو ـما نبـھت إلـیھ منظـمة العـمل العربـیة مبكراً من ضـــــرورة االھتـمام ـباألنـماط الـجدـیدة  

ین وتطویر بیئة العمل واالـسراع في تطویر مھارات  تثمار التكنولوجیا في تحـس للعمل واـس

 .لعمل الجدیدة التي فرضتھا االزمةالعمال لیكونوا قادرین على التكیف السریع مع أنماط ا

إلى    اسـتناداً بیئة العمل تحسـین  أھمیة   من خالل مجموعة من المحاور الرئیسـیةالبند    یناقش  ثالثا :

ا تتیـحھ ا    ـم ة  التكنولوجـی ة  الـحدیـث ات  من فرص لتطویر بیـئ ھ من تـحدـی ذر ـب د تـن ا ـق العـمل وـم

 في المســــتقبل ، األمر الذي فرص التشــــغیل وطبیعة المھن والوظائف  تلقي بظاللھا على  

لبیئة العمل الحدیثة وما تقتضـیھ من تطویر  اجعة المنظومة التشـریعیة  أھمیة مریؤكد على  

لى  یھدف البند إیتفق مع أنماط التشــغیل الجدیدة ، ولعالقات العمل وشــروطھ وظروفھ بما  

وتحقیق  تعزیز وتحســین بیئة العمل لنتاج الثالثة  أطراف اإلتضــافر جھود تأكید ضــرورة 

  الحكوـمات من خالل وضـــــع ، االســـــتـفادة مـما تتیـحھ التكنولوجـیا الـحدیـثة في ـھذا المـجال  

العمل على تطویر تشــریعات وآلیات التفتیش  ك لمجموعة من القضــایا على ســلم أولویاتھا  

على بیئة العمل والصـــحة والســـالمة المھنیة ، وتدریب مفتشـــي العمل على المســـتجدات  

  القـیام  منتفتیش العـمل  جـھاز ة وأثرـھا على بیـئة العـمل حتى یتمكن  والتطورات التكنولوجیـ 
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إدراك أ مر  تحسرة  أصحاب األعمالكمو رنب ي على بولدور المنوط به على أكمل وجه    

ثم تح رق أعلى ربحر  للمؤسااساا    ومة   نتوجر  تطورر العملر  ار ودور و فيبر   العمل 

ة الساتثمور في تطورر بر   العمل أصابض نارور  اقتصاودر  ورمنض المؤسسور مرزار وأ

إلى تطورر اسااااااتراترجرور فوعل  جدرد   منظمات العمالتسااااااعى لبد أة تنوفساااااار    كذلك 

مور التطور واستثلتمكرة العمول مة تنمر  م ورات م في است دام التكنولوجرو في بر   العمل 

رر فرص عمل ل    للشااابوب مة الجنسااارة والن راط في عملر  الساااررع لتوف التكنولوجي

والساااااااعي لتطورر  الحكومات ومنظمات أصححححححححاب االعمالالحوار الجتموعي الفعول مع 

المنلوما  التشاااااااررعر  التي تنااااااامة ح وق العمول في األنموط الجدرد  للعمل و وصااااااا  

 . الولو ل الرقمر 

  وروتوج بأفكور ومنوقشاااااااور تأمل إغنوتمإلى المؤتمر الموقر  البندالمنلم  إذ تت دم ب ذا  :رابعا 

  وذلك مة  الل تشااكرل لجن  فنر  لمؤتمرأطرال ارنتوج الثالث  المشااورك  في اوتجورب 

 . التمثرل لستعراض ومنوقش  البند ثالثر 

  .في هذا الشأن يراه مناسبااألمر معروض على المؤتمر الموقر التخاذ ما : خامسا 

 

 المطيريفايز علي 

 المدير العام
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  : مقدمة

  تسعى  نتقال إلى االقتصاد الرقمي رھانا ستثمار أدواتھ من أجل االیعتبر التطور التكنولوجي وا

العربیة إلى كسبھ الدول  إ  غالبیة  المعلومات واالتصامن خالل  تكنولوجیا  المستویات  دماج  ل في 

أساسیا  ،المختلفة لإلنتاج القطاعات  لإلنتاج  التقلیدیة  األنماط  لتغییر    واعتبارھا شرطاً  في مختلف 

التجاریة والصناعیة والخدمیة ، وبالنظر إلى الدور الرئیسي الذي تضطلع بھ التكنولوجیا الحدیثة  

دیدة ، في إحداث تغییر جذري في أسالیب عمل المؤسسات وما توفره من فرص وأنماط تشغیل ج

العربیة على طریق   الدول  الوطنیة في  لالقتصادات  التنافسیة  القدرة  لھ من زیادة في  تؤدي  وما 

ھواجس    تظھروفي ظل تداعیات أزمة كورونا  إال أنھ  سعیھا لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة ،  

یضع العبء على الدول العربیة  األمر الذي  عدیدة مثل تلك التي صاحبت الثورة الرقمیة منذ بدایاتھا  

لذا یجب العمل في    ذاتھ ،  في االستفادة مما تتیحھ من فرص والحد من تأثیراتھا السلبیة في الوقت

 اتجاھین :  

تحسین الفاعلیة االقتصادیة للمؤسسات بما یضمن قدرتھا على المنافسة في االقتصادات    األول :

 .  والصمود في وجھ األزماتالمستدامة 

بیئة عمل سلیمة وآمنة : ضمان وصیانة معاییر العمل الال  يوالثان ، وھذا یفرض   ئق داخل 

جتماعیین  وعلى مستوى الشركاء اال،  ات من جھة  إعادة ترتیب األولویات على مستوى المؤسس

 من جھة أخرى.  

التي تحی العمل جراء جائحة كوروناومع استمرار الظروف والمتغیرات  ببیئة  ، اضطرت  ط 

لتحول إلى العمل االلیكتروني وممارسة العدید من المھام والوظائف عن  ل  العدید من قطاعات العمل

، وقد اثبتت كثیر من القطاعات قدرتھا على مواكبة ھذا االتجاه في حین  مة الوضع الراھنءعد لموابُ 

ھلھ لمثل  مصممة أو مؤلم تكن  بنیتھا التحتیة  بسبب أن  تستطع قطاعات اخرى اللحاق بالركب  لم  

على وسائل    بعض القطاعات ال تؤدى باالعتمادعمال في  ممارسة األ، أو أن طبیعة  ھذه الظروف

 . التكنولوجیا واالتصال

ولّد  أثر بشكل مباشر على بیئة العمل ، كما  لى االقتصاد الرقمي  االنتقال إن الرقمنة ووحیث إ

فإن الحدیث عن دور مختلف أطراف  ،  تقلیدیةأنماطا جدیدة للعمل وأدى إلى عالقات عمل غیر  

لى ضرورة تعزیز الشراكة والحوار  یحیلنا إ  خاصة خالل األزماتة في عملیة االنتقال  اإلنتاج الفاعل 

بینھااال العربیة في دعم مختلف الشركاء االجتماعیین    ،جتماعي  فیما   العمل  وإلى دور منظمة 
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وذلك عبر تطورر   وق العمول ونموة است رار المؤسس ـعلى ح والتنسرق مع م للحفـول 

تح رق التوازة برة مصولض طرفي ارنتوج مة التي تنمة جراتار والسروسور وارالتشررعور 

المؤسس  وتطور و وتح رق متطلبور العمل الال ق  للعمول تح ر و لألمة  تنمر  واست رار الل 

 جتموعي .الوالسلم 

عملر  حري بر   العمل  بمجول حمور  منذ تأسرس و ا تمومو بول ومنلم  العمل العربر   وقد أولر

حزم  مة التفوقرور والتوصرور المعنر  بشروط ولرول ترجم   ذم ال تمومور بإصدار و  على

ودور   ق العمول في بر   عمل سلرم  وممن وح و  وواجبور أصحوب العمل  العمل الال ق

ذلك ب م في تنمر  المجتمع واست رارم معتمد  تسبر   مال م   في الحفول علىالمؤسسور القتصودر  

فود  مة  الل تمكرنه مة الستوذلك   بوعتبورم جو ر العملر  ارنتوجر  العنصر البشر على تنمر  

 . لإلنتوجبمو ت دمه التكنولوجرو الحدرث  مة وسو ل وأدوار 

  حلسالم  والصكمو وقد كونر منلم  العمل العربر  أحد الموقعرة على إعالة سارؤول بشأة ا

" إن توفير بيئة عمل آمنة وصححححححححية ينبري االعتراق ب  كح   في بر ا  العمل والذ  نص على

إلى جنب مع اتخاذ تدابير وقائية  سححححان، والتنمية يجب أن تسحححححير جنباأسححححاسحححححي من حقو  االن

 1 لضمان السالمة والصحة للجميع في العمل "

لتأكرد مسؤولر  ودور المنلم  في تحسرة بر   العمل على المستوررة الوطني والعربي و

ومسورر  متطلبور الثور  الرقمر  بمو تملره مة ت ررار في صلب المؤسس  والموارد البشرر   ن دم 

 ذا البند حول أثر التكنولوجرو على بر   العمل  ونستعرض فره بعض األسولرب الحدرث  لالستفود  

دات و أللعومل الذ  رمثل أسوس التنمر  ومحفز  وداعم  ة التكنولوجرو وتطورع و لتعزرز بر   عمل م

 الفوعل . 

 الفرص التي ت دم و التكنولوجرو لتعزرز المكونور األسوسر  لبر   العمل؟ وكرل رمكة ي مو ف

  و نمةق أ دافلتح ر عومل مع مو رحرط ب و مة إشكولروروتت للمؤسسور أة تتبنى تلك الت نرور

 .وتعزز ال در  التنوفسر  للمؤسس  توفر الحرو  الكررم  للعومل منلوم  متكومل 

 

 

                                                           
 8002إعالة سر ول بشأة السالم  والصح  في بر   العمل   رونرو  1
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 لفصل األولا

 القائمة على التكنولوجيا أسس ومفاهيم بيئة العمل

 

نذ متل ر بونااااااو   و على أطرال ارنتوجوتداعروت المشااااااكالر المرتبط  ببر   العمل  بدأر

الت نر   بنلرا لتزارد العتمود على األسولروذلك   الثومة عشارفي بدارور ال رة لصانوعر  الثور  ا

   التي كاوناار معروفا  في حرن ااو راحال ارنتاوجعة طررق مركناا  أغلااب م في العملراور ارنتاوجراا 

ر وملو  تعددر وتنوعر أشكولوقد  نشآر وحدار إنتوج متكومل على طررق السعي إلى جعل المو

في بر   العمل  األمر الذ  َتطلب السااااعي إلى إرجود ملرور للحد مة انعكوسااااوت و  الم وطر الم نر  

عدم و لبر   العمل مة ج   وصااااا  في المراحل التورر ر  التي اتصااااافر ب روب التشاااااررع المنلم 

 .  م مة ج   أ رى ح وق افع عةوجود ن وبور عمولر  تتبنى قنورو العمول وتد

الدفوع عة عمول الصاانوع   ر  ومة األساابوب الر رساار  لنشااأت وور العمولفكوة أول أدوار الن وب

مول في شاااااروط ولرول وقل اسااااات الل الع إلىالحكومور  وحي  الم نر مة أ طور األمراض 

 . والحد مة اآلثور الجتموعر  والصحر  للم ة الصنوعر العمل ال وسر 

العمل على نااااوت المفو رم الحدرث  تطور مف وم بر      وبمرور الوقر وتسااااورع وترر  الت دم

 رمر به العولم  ول ررالجتموعي والتكنولوجي الذ  وي د لر في سااروق التطور القتصااود  الت

بر   ة البر   الم نر  والودولرو لمفو رم بر   العمل ت وم على الربط بر محدد  عربرو أساااااااس وقواعاد

 ررر ت في  ذا الساااروق الجتموعر  والبر ر و القتصاااودر  في ساااروق تح رق اساااتدام  التنمر  العوم 

التنوفسااار  للمؤساااساااور  دعم ال در  فيبوعتبور و عنصااارا أساااوسااارو  النلر  إلى الموارد البشااارر 

 س  م وطر ف داة أصحوبالتي تجنب المؤس القتصاودر  والحفول على ارمكونور البشارر  المؤ ل 

رااد   حرااي أل رر نتااو   أغلااب وتاادررااب كوادر جااد ي تولرلر فوالوقاار الم اادو الم ااورار

ر   العمل ومسااااتوى األدات الدراسااااور في إدار  الموارد البشاااارر  وجود عالق  وثر   برة نوعر  ب

لرفي عند لونترج  شعور و بولرنو ا ارتفوع إنتوجر  الموارد البشارر  تل ر بوناو  في الولرفي

رؤد   األمر الذ   عمل المنوسااااب بر   ال فرز والتدررب لت ر  مة حري التح إرجود المنوخ المنوسااااب

 .إلى استدام  األدات بأكبر قدر مة الفعولر 
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 :التطبي  العمل ونطا  مفهوم بيئة 1-1

لد مع نشااااأ  علم اردار  مف وم بر   العمل ل رعد مة المفو رم   وتطور واتسااااعالحدرث   حري و 

سااور  رط بولمؤسااالتي تح وال ورجر ار  والعوامل الدا لر  والمسااتجد وف و لللرول نطوق تطبر ه

  فرسااااات دم مصاااااطلض بر   العمل   لر مع بعض المفو رم والمصاااااطلحوروتدافتعددر التعررفور 

معدار وعوامل مرتبط  تتكوة مة لرول فرزرو ر  ولوصااااااال اللرول المحرط  بولعومل والتي 

ن القات المتبادلة بي" مجموعة العن و على أ وبولتولي تعرل بر   العمل  بسااااارر العمل وإجراتاته

والتي تشحححححححمحل البيئحة التقنية ، نل والبيئحة التي يعمحل فيهحا الموظفوالموظفين وأصحححححححححاب العمح

   2والبشرية والتنظيمية "

 " حمحايحة بيئحة العمل من التلو " )المحدير العحام لمكتحب العمحل العربي( ت ررر  وقاد ورد في

  والبر ي  والحرو    والمود المحتوى التكنولوجي تعررل بر   العمل على أن ـاااـاااـاااـاااـاااو   9112

طبق  ذا والجتماوعي  لجمرع أماوكة العمال  والتي تشاااااااكال جزتا مة مكوناور البر ا  العاوم   ورن

 .ل ذم األوسوط والبر ر  الممرز التعررل على  ذم األموكة ب ض النلر عة ال صو ص الحرور  

والساااالم  الم نر  في بر   العمل لتشااامل البر   اتساااعر مجولر الصاااح     ذاته وفي الساااروق

و و ا تصاااااااور  المعتمد دولرو  HSEفل ر مصاااااااطلض   المحرطا  بمكاوة العمال والبر ا  العاوما 

Health Safety and Environment . 

لرسااااتوعب  ذا التسااااوع في  نلم اردار  الحدرث  في “ بيئة العمل إدارة“مصححححطل  ثم ظهر 

  جمرع الل تنلرم   مة  أعلىإنتااوجراا  وأكثر  كفااوت  على تح رقمتااه العماال وتكوة م  المف وم

 ستراترجروراورعتبر الستثمور في تطورر  والمرافق است دام الموارد  وتحسرة مكونور بر   العمل

تعزرز التكومل برة الساااااااروساااااااور الجتموعر   حتمرا  في إدار  بر ا  العمال المتكاوملا  نااااااارور  

فل رر مواصاااااافور دولر  تسااااااوعد  .المسااااااتدام   مة أجل تح رق التنمر   القتصااااااودر  والبر ر 

جراتار التي تحتوج و لنااموة أفناال طبرق جمرع السااروسااور والنااوابط وارالمؤسااسااور على ت

برل   على سااااع المعوررر الدولر  في  ذا الشااااأةبحري تكوة متواف   م  الممورسااااور في بر   العمل

 دار  الصح  والسالم  الم نر  .  ر  OHSAS 18001المثول المواصف  الدولر  

احترام الحق في  ناارور الذ  رؤكد  "ثقافة السححالمة في مكان العمل" مفهوم ومة ثم ل ر 

                                                           
  حالصح  والسالم  الم نر  وبر   العمل واألمراض الم نر  في قطوعور النفط والبنوت والكرموورور والزراع  والمنوجم   المع د العربي للص 2

  4994والسالم  الم نر    
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تكااومال مة الح وق معتماود نلااوم مة  الل ابر ا  عماال صاااااااحرا  وممنا  على جمرع المساااااااتوراور 

 .   مر  ال صوى فره األ الوقايةركوة لمبدأ  ولروروالواجبور والمس 

العصاار الحولي مة تطورار تكنولوجر  متسااورع    ومة  الل سااعي  مو رشاا دموعلى نااوت 

نتوجر  إ التنمر  المساااتدام  التي ت تناااي الوصاااول إلى أقصاااى كفور تح رق أ دال دول العولم إلى 

لم ن و مو جعل نتوج ، المودر  والبشاااارر  ( مع مراعو  البعد البر ي   للعنوصاااار المشااااترك  في ار

دار  الحدرث  تناع الشروط والمواصفور الواجب توافر و في بر   العمل على رأس أولوروت و   ار

التي تحول  تي تواجاه اردار   وأحاد المعوقورال المشاااااااكالروألة الحوادي الم نرا  تعتبر إحادى 

العمول على اساااترعوب دوة تح رق األ دال ارنتوجر  الم طط ل و  لذلك فإة وناااع  طط لتدررب 

لمو له مة أثر في رفع كفوتت م  نولوجرو واتبوع األساااولرب اآلمن  لألدات  أصااابض نااارور  ملح التك

  ر العمال المودر   كورناااااااوت   والت وارنتاوجرا   كماو أة المناوخ الصاااااااحي المناوساااااااب في بر ا  

وساالمته  وصحته  لذلك أصبض تحسرة بر    أدات وإنتوجر  الفرد علىؤثر ت إلخ والناوناوت .... 

مودر  و فنر  توفرم مة إمكونور ة المؤسااااسااااور بموإناااارور  اجتموعر  واقتصااااودر   حري العمل 

كلمو  الذ  في ساالوك العوملرة ومسااتوى أدا  م ومدى رنااو  م الولرفي وإدارر  تؤثر بشااكل كبرر

 .ارتفع تح  ر أقصى إنتوجر  للمؤسس 

 المت رر البر ي بعرة العتبورواألمراض رنب ي على المؤسااسااور أ ذ  ذا ومع انتشااور األوب   

وات وذ الجراتار الحترازر  تجنبوض لتفشي الوبوت   مع الحفول على سرر العملرور النتوجر  لت لرل 

حجم النارر القتصااود  مة  الل تبني ت نرور ونموذج أعمول جدرد  والتجوم لتشااجرع العمل عة 

 رجودرعد حري رمكة تطبر ه   ول شااك أة تفشااي  وبوت كورونو ساارؤد  إلى المزرد مة التطورر ب  

طرق جدرد  لمواج    ذم الجو ح  والت فرل مة مثور و السلبر    وفي كل الحوال رجب الستعداد 

 تلموجور أ رى مة الوبوت الحولي أو أ  كواري أ رى محتمل  على بر   العمل والتوجه إلى انشو

بر   عمل افترانااااار  موازر  لبر   العمل الح ر ر  مة  الل التحول الرقمي والتطورر التكنولوجي 

 المستمر الذ  رعتمد على العدرد مة الجراتار مة أ م و : 

تدررب العوملرة على التعومل مع أحدي النموط التكنولوجر  للعمل عة بعد عة طررق توفرر  -

 لم ر  بمو رترض للعومل أفنل إنتوجر  وأسرع مدات. أحدي الج ز  وأفنل المدربرة ا

توفرر المدادار اللوجسااتر  المنوسااب  مثل أج ز  الكمبروتر الحدرث  ونااموة الحصااول على  -

  السبوب.رتعطل العمل أل  سبب مة  ل ىاتصول قو  بشبك  النترنر حت
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في حولر األزمور والطوارئ التي تشكل  طراض على عد الساتمرار في تشاجرع العمل عة ب  

مع اساااااااتحااداي نلم تكنولوجراا  للربط برة العااوملرة ومواقع عمل م وحتى في حرااو  العمااول 

  العمل.لرول التواجد بنفس م ر 

رتعلق بورنفوق على تحسااااارة بر   العمل إلى التحول مة النلر  حولرو فرمو رتجه الفكر العولميو

لقتصود  مل استثمورا في النمو افي التكلف  المودر  إلى منلور أكثر ت دمو َرعتبر ال تموم ببر   الع

 .ارنتوجر الالزم  للعملر   والبشرر  الموارد المودر  واستدام 

 

 - :العمل أنواع بيئة 1- 1-1

 :  نذكر من وللعدرد مة المحددار  وف و العملبيئة  يمكن تقسيم

  " بيئة العمل الداخلية" و"  بيئة العمل الخارجية" 

كااولتوج ااور    ي التي ت ع  ااورج المؤساااااااسااااااا  وتحرط ب ااو  وتؤثر فر ااو :البيئححة الخححارجيححة

توجر   وارنأو بآ ر  على المؤساسور الصنوعر    بشاكل وتؤثر الدول  ج و  والساروساور  التي تنت

و مو أ و تمنحه ل و مة مزارو تنوفسر التي تعمل فر و المؤسس   وم ال دمر   كذلك البر   القتصودر و

رنت  د والسااتثمور  ومو ق ور  والبر   التشااررعر  التي تشاامل قوانرة العملتفرنااه علر و مة التزام

 ول و محرط  بولمؤساااسااا نااامة كل األبعود المة ع وبور  كمو تتعة عدم تطبر  و في المؤساااسااا  

وجر  ،درج  والبر   التكنول  لمنوخ والطبرع (التأثرر على أنشااااااطت و  كولبر   الطبرعر  ،ا في ال در 

  والعااودار والت ااولرااد  الطب ااور واألدوار الجتمااوعراا الجتمااوعراا  ،والبر اا     والمعرفاا (التطور 

 (السو د 

وتعتمد علر و   مل  دا ل بر   العملالنلم والتشاااااااررعور العو : فتشااااااامالالحداخليحة البيئحة  أماو

  وساااااروسااااات و     وموارد و   وجمرع العوملرة فر و   وأ داف و وتحتوى على رساااااولت و  وث وفت و

تي رمكة ال لر  للمؤساااااااسااااااا  في تحدرد ن وط ال و   ورفراد تحلرال البر   الدا  وعملراوت او ارنتاوجرا 

 .وإرجود حلول بشأن و ون وط النعل  التي رجب منوقشت و تعزرز و  والبنوت علر و 

ورمكة ال ول بوجود تشااااااوبه في العوامل ال ورجر  السااااااو د  في البر   المحرط  لمجموع  مة 

 ؤسااسااور  فعند حدوي لو ر  اقتصااودر  كولتناا مالمؤسااسااور  ألة  ذم العوامل تواجه جمرع الم

رمو عكس ذلك ف البر   العوم  المحرط  ورل ر عمل دا لفإن و سااتؤثر على كل المؤسااسااور  التي ت
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لر  على بر   العمل الدا رجب أة تعمل  ولبر   ال ورجر  مت رر أساااااااوسااااااايفرتعلق بولبر   الدا لر   

  تتبع المؤسااساا  في نلم و اردارر عند تصاامرم البنوت التنلرمي الدا لي للمؤسااساا   بحري مراعوته

  .النمط األكثر انسجومو ومالتم  للبر   ال ورجر  ووعالقوت 

عالقت و  ساااام في  أو معدل الت ررر  ف نوك عوامل تت لدرج  الثبور وف وض أرنااااو قد رتم الت ساااارم 

مل ثوبت  ،عوا بولمؤساسا  بولثبور وعدم الت رر الساررع مثل عالق  المؤساسا  بولتنوررس أو المنوخ

 وسااااتمرارسااااررع  الحرك  تؤد  إلى بر   عمل مت رر  ب كمو روجد عوامل   عند إجرات الت طرط(

  ؤد  إلى ت ررر في أسااااااولرب ارنتوجر مثل البر   التكنولوجر  ومو رطرأ علر و مة تجدرد مسااااااتمر

وكمراا  األج ز   والمعاادار المطلوباا   وحتى في البنراا  التحتراا  للمؤساااااااسااااااا    وأعااداد العااوملرة 

 .أ داف والمؤسس  عند الت طرط لتح رق  رجر استراتوالم ورار الالزم    وبولتولي في 

 

 :العملبيئة  مكونات 2 – 1-1

ومدى مراعوته الشروط الفرزرو ر  للصح   تشمل البنوت وتصمرمه الدا لي : الماديةالمكونات  -1

ودرج  الحرار  .... إلخ  فولمنوخ الصااااحي    مة حري ارنااااوت  والت ور  والسااااالم  الم نر

المودر  رؤثر على إنتوجر  الفرد وأدا ه  فكلمو كونر المكونور المودر  المنوسااب في بر   العمل 

لبر   العمل منوسااااب  كوة اسااااتعداد العومل لإلبداع أفناااال  وقلر نسااااب  تعرنااااه لألمراض 

  .والم وطر الم نر 

 

ومسااااتوى  أسااااولرب العملو ج ز  والمعدار واآللروتناااام األ :والتقنيةالمكونات الفنية  -2

تشاااااااتمل على األوراق  واآللر  والمعدار  والت نرور   المسااااااات ادما   ف يالتكنولوجراو 

وغرر و  وكل مو تحتوجه بر   العمل المودر   و و المكتبرا  واألثاوي المكتبي  والتج رزار 

ماو رتطلاب مراعاو  جود  اآللر  واألج ز   وكفاوتت او  ووفر  عادد و  وطرر   توزرع و  

تتمرز ونتاوج  ال اوم  وجودت ااو  وكفاورت او أل ادال اركماو رجاب الحرص على وفر  المواد 

المسااااات دم  ت لق ملرور عمل  بر   العمل الت نر  بسااااارع  تطور و  فكلمو تطورر المركن 

 .المولتؤد  إلى ا تالفور في العالقور برة قوى العمل ورأس  والتي بدور و  جدرد 
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ومو تتنااامنه مة    المؤسااسااا  وتناام الموارد البشااارر  الموجود  في المكونات اإلدارية : -3

تأثرر على حجم  العمل المنجز الار ذ  برار وم اورار متنوعا  لل روم بم وم وأعبوت العمل

تح رق السااات دام الفوعل  لمؤساااساااور بإدار  الموارد البشااارر  ب دل  لذلك ت تم ا وجودته

  وال ركل التنلرمي ررعاور ولوا ض العمالوتعتبر تشااااااا للموارد البشاااااااررا  المتوافر  لادر او

 ذلك مة السروسور اردارر  - إلخ….والمستورور اردارر   والتوجره   والرقوب    وال رود  

ي ت ر   المنوخ التنلرمي لمو ل و مة دور ف   رجب أة تتساااااام بولمونااااااوعر  والعدال التي 

 .والبر   التنلرمر  المعزز  لإلبداع والبتكورالمشجع 

 

  جتموعر  والث وفرلومو تتناااامنه مة شاااابك  العالقور ا : واالجتماعيةالمكونات النفسححححية  -4

والروابط    مل على المنوخ الجتموعي العوم وطبرعتهتوتشااااا  الساااااو د  دا ل المؤساااااسااااا 

ف ذم الجوانب ل و    العملوالعالقور السااااو د  برة الموارد البشاااارر  في مكوة   جتموعر ال

 .المؤسس كل مة رعمل دا ل  انعكوس كبرر على النوحر  النفسر  لدى

وعل رجب أة تتكوتل وتتفرتناااض أة بر   العمل الدا لر   ي البوت   التي  مة  الل مو سااابقو

  والم وم الالزم  لتح رق أ دال المؤساااسااا   والتوج ور واألنشاااط   والولو ل  النلمجمرع فر و 

ساااا  المؤساااافي نااااوت الث وف  التنلرمر  السااااو د  لتؤد  في الن ور  إلى م رجور تعبر عة أ دال 

 .أدات العوملرة فر و وتجسد

عه تتب أسااااوساااارو مف وموبر   العمل أصاااابض  تطورر وتحساااارةة أوالمالحل في اآلون  األ رر  

نتوجرت م وتعزرز إ   العوملرةالتي تتطلع إلى تح رق السااتدام  ورفع كفوت  الشااركور والمؤسااسااور 

بولتصااااااامرم المساااااااتدام الذ  رأ ذ بعرة العتبور التكومل التوم برة البنر   العمل اآلةواقترنار بر   

لمحوفل  ا عالو  على المركونركر  ( –نشاو ر  الك ربو ر  ار –التحتر  وعنوصار ارنتوج ، ال ندسار  

 بعرة العتبور تأمرة اللرول الصحر  المال م  ام  كمو رأ ذ التصمرم المستد على البر   ال ورجر 

ا د   وبذلك تح ق المؤساااسااا  فو ت ود لمناااوعف  ارنتوج بولراح  التيللعوملرة في سااابرل إشاااعور م 

قتصاااااااودرا  إلى جاوناب الفوا د البر ر  تعرل باوسااااااام مثلاي بر ا  العمال الاذ  رح ق المكاوساااااااب ال

 . جتموعر وال

 

 



43 
 

 التكنولوجيا وبيئة العمل : مراحل التطوربين عالقة ال   1-2

التكنولوجرو جمرع منوحي  انطالقو مة غزو "عصاااار الت نرور"سااااتمد العصاااار الحوناااار ل ب ا

بل أصاااابحر ت وس قو  المجتمعور   األصااااعد  جمرعأصاااابحر تساااارطر بشااااكل كبرر على فالحرو  

 .بمو تملكه مة موارد ت نر  عولر  وت دم و

إلى البنية  استنادا - عصور ر رسر  3ت سم األبحوي والدراسور العلمر  الت دم الحنور  إلى 

الصاااانوعي والعصاااار العصاااار    الزراعيالعصاااار  - منهاالتحتية التكنولوجية السححححائدة في كل 

ر دل التطور في كل عصر مة  ذم العصور إلى اكتسوب المزرد مة المعلومور الحدرث    الرقمي

 روكل اقتصااودر  جدرد  تتساام بتبساارط ارجراتار وتح رق أعلى إنتوجر    ممو رؤد   للوصااول إلى

 لكل تطور في الت نرور المست دم  .  ت ررر أنموط وأسولرب العمل وف و إلى

 نحو اسااااات دام قوى الطبرع  مثل  الله المجتمعور في الم وم األول اتج ر الزراعيالعصحححححر 

  والمحوصااااااارل الزراعر   مة أ م الموارد والثرو  الحروانر  األرض رحري كون  الرراو  والمروم

رانااااااي على اعتبور امتالك م موارد فوقتصاااااار امتالك المعرف  والمعلومور حرن و على مالك األ

 .نتوجووسو ل ار

  وجر إنت أعلى ه المجتمعور على ال و  الصااانوعر  لتح رقركزر فر ف د الصحححناعيالعصحححر أمو 

 جمرع نتوج  وكونراروإة كوة رتم العمل حرن و دوة النلر إلى زرود  كلف    وأقصاااااااى معدل ربض

فكوة  الكفوت  رأس المول( تعمل بولحد األقصاااااااى مة  العومل  ال وم عوامل ارنتوج وقت و ،المواد 

سااات الك المساااوحور األرنااار  وبنوت المصاااونع في سااابرل تح رق ابشاااكل ر رساااي على  قو موالت دم 

ر آف ط ألصااااحوب المصااااونع والمنشاااا فراولتولي كونر المعلومور والمعرف  تتووب إنتوجر  أقصااااى 

 .ارنتوجر 

ت وم على إنتوج وتساااااااورق المنتجور وال دمور عبر  فولمجتمعور الرقميالعصحححححححر أماو  الل 

رعتمد العصااااااار الحولي على بنر   والمعرف   لذلكون ال المعلوماور   البراوناور والمحطاور الرقمرا 

 .المعلومور بشكل أسوسيوالتصولر  تكنولوجروعلى تحتر  قو م  

جدرد  للتحكم والتنساااارق والتعووة في األنشااااط  بساااا ول   و ذم البنر  التحتر  الجدرد  تترض طرق

حري األج ز     سااااااارع  النمو والتطور في العصاااااار الحولي مو ربررو و    أقلأكبر وبتكولرل 

األسولرب قتصودر  والبر ر  و ررار والعوامل الوالبرام  ارلكترونر  في تطور دا م لتستوعب المت

  .  حولروال وص  بورنتوجر  التي تعتبر مة أكثر العوامل المت رر  
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نساااااتطرع أة نمرز دا له مجموع  مة  –وبسااااابب سااااارع  تطورم  -العصااااار الرقمي كمو أة 

 : المراحل

التي تعتمد و ي  "Enterprise computing" الحوسبة المؤسسية : مرحل  المرحلة األولى

حرااي لم ركة مة الممكة في ذلااك الوقاار توفرر ج ااوز لكاال    المركزراا أج ز  الكمبروتر على 

مسااات دم   وكوة التركرز في  ذم المرحل  على تحسااارة إدار  بر   العمل الت لردر  مة  الل تحلرل 

 ومة ثم تطورر أسولرب وإجراتار العمل بشكل أكثر كفوت  . إلكترونرو  البرونور 

كونر  "End-user computing" والتي تسااامى حوساااب  المسااات دم الن و ي المرحلة الثانية

م حل  كوة على دعالتركرز في  ذم المر  الشاااا صاااار مبتكر  ومعتمد  على فكر  أج ز  الكمبروتر 

ومة  نااو انتشااااااارر فكر  أة لكاال مولل ج ااوز  من م ة واأل ص الم نرعلى و إنتااوجراا  األفراد

 .به في الشركور والمؤسسور وكمبروتر  وص

تعتمد على "Strategic computing" الساااتراترجر والتي تسااامى الحوساااب   المرحلة الثالثة

كوة  أرو  ارنترنر عولمر  تمكة أج ز  الكمبروتر شبك  رففي  ذم الفتر  أصابح التصاولر ت نر  

 ور المنوطق المحلر  فيرتم ربط جمرع شاابك رمكة أةكمو  ببعناا و  مة الربطنوع و أو تصاامرم و 

 .تصول موحد اشبك  

قومر الشاااااااركور والمؤساااااااساااااااور بعملر  دم  ارنترنر مع األنلم  والتطبر ور  لذلك ووف و

ط ت طر التوررد إدار  سلسل     العمالتإدار  عالقور  المؤسس  المسات دم  مثل " ت طرط موارد 

أنلم  التش رل اآللي للمؤسسور( وذلك في    البشرر إدار  الموارد    الست الكر متطلبور المواد 

بولتولي و   سابرل دعم العملرور التجورر  واألنشط  المشترك  برة المؤسسور على ا تالل انواع و

 .ملرور وبر   العمل تطورر

 د تساتند إلى الحوسب  السو  جدرد تصاولر إلى مرحل  تكنولوجرو المعلومور وال تتجه واليوم

"Ubiquitous computing"   حري رشرر  ذا المف وم إلى بر   تت لل فر و التكنولوجرو الحوسوبر

و كل شيت  وبولتولي تمكرة أصحوب المنشآر والعوملرة فر و مة الوصول إلى بر ت م والتحكم  ت رربض

 مكوة.أ   وقر ومةفر و في أ  

لكترونراا  حرااي كااوناار فكر  التطبر ااور ار الرقمي وب الل المراحاال األولى مة العصااااااار 

 ذم المرحل  الجدرد   معو إل أةبحري لم رتم توحرد العولم المود  والفنااااااوت ارلكتروني   مزدوج 
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مة  الل مسااتوى مت دم مة الساارع   لمود  مبوشاار  بولفنااوت ارلكترونيتركز على ربط العولم ا

  متطور "بر   عمل" السااو د  إنشااوتمة أ دال الحوسااب  إة ف قبل  لذاوالجود  لم تكة معروف  مة 

ل وبولتولي ال نوت على الحواجز برة ك والمنتجور الشابكور والكمبروتر  األشا وص بأج ز تربط 

 .مة العولم المود  والمسوح  ارلكترونر 

التشاااوركر  أصااابض النموذج اردار  الساااو د في  ذم المرحل   و المشاااروعور  ف د لذلك ووف وض 

تكنولوجرو أسولرب وطرق عمل جدرد  تعتمد علر و المؤسسور حري أتوحر  ذم ال   األعمول وررود 

 . والشركور في بر   عمل و

 

 - : أهداق التنمية المستدامةتحقي  و تطوير بيئة العمل 1-3

وبولتولي تح رق   في تطورر بر   العمل على تسررع وترر  الت دم  وستثمور التكنولوجررعمل ا

" إقامة بنى تحتية قادرة  وص  ال دل التوسع والمعني بـ  9131أ دال التنمر  المستدام  

ري ح ، ع وتشجيع االبتكار "ـل للجميـحـحـحدام الشامـحـحعلى الصمود وتحفيز التصنيع المست

رو وقطوعور الطوق  المتجدد  وتكنولوجكولن ل والر  تمثل الساااااتثمورار في البنر  التحتر  

  بحري رؤثر نااااعل التنمر  أ دال في تح رق  وض حرور اض عنصاااارالمعلومور والتصااااولر 

ال روكل األسااوساار  والبنى التحتر   وصاا  في الدول النومر  في إنتوجر  المؤسااسااور بنسااب  

ش ص  ملروة 9.3تولل قطوعور الطوق  المتجدد  نحو في الوقر الذ   %21تصل إلى 

لذلك رمكة للدول العربر  اسااتثمور مو    3وونملر 91إلى  9131رمكة أة تصاال بحلول عوم 

لمواج   التحدرور المشااااترك  التي تعترض األمة ال ذا ي وتوفرر المروم تترحه التكنولوجرو 

ومجتمعور رقمر    فولعولم والطوق  النلرف  وإرجود فرص العمل والتحول إلى اقتصااااااودار 

الروم رعرش في عصااااااار القتصاااااااود ال او م على المعرفا  الذ  رتم  الله تولرل المعرف  

والتكنولوجرو الحدرث  ل لق وتطورر منتجور وساااالع و دمور وأنشااااط  اقتصااااودر  مبتكر  

ومتطور  تناااامة اسااااتدام  النمو القتصااااود  في إطور بر   عمل ممن  ومسااااتدام    كمو 

لفكور المبتكر   ي المرز  التنوفسر  للدول والمجتمعور   مة  نو تل ر نرور  أصبحر ا

تنااااوفر الج ود لسااااتثمور مو تترحه التكنولوجرو مة أجل  لق جرل رمتلك سااااال  المعرف  

 والبتكور . 

                                                           
3 -industry-9-goals/goal-development-https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable

infrastructure.html-and-innovation 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
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أثر الت رر  9102لعااوم  929/  29أكاادر الجمعراا  العااوماا  لألمم المتحااد  في قرار ااو ف ااد 

رع على تح رق أ دال التنمر  المساااتدام  مسااالم  بنااارور  التعووة الدولي التكنولوجي السااار

ال و م على تعدد أصااااااحوب المصاااااالح  لالسااااااتفود  مة الفرص المتوح  والتصااااااد  للتحدرور 

عنااوت في ج ود و قلرمر  والدولر  في دعم الدول األل   مة  نو رأتي دور المنلمور ارالمحتم

لحادرثا  للتنمرا  المساااااااتدام  وتعزرز قدرات و في معولج  الرامرا  إلى تسااااااا رر التكنولوجراور ا

لتي وناااع المعوررر ا  مة  الل التحدرور المولر  والتنلرمر  النوشااا   عة التطور التكنولوجي 

 . إدار  المشروعور بطرر   مستدام  تكفل

بروتر حري تساامض شاابكور الكم  ورمكة السااتفود  مة الت دم التكنولوجي في تطورر بر   العمل

الحادرثا  باولتحكم عة ب عاد في مجموعا  متنوعا  مة األج ز    لتأمرة اشاااااااتراطور الصاااااااح  

والساااالم  الم نر    مثل درج  الحرار  الدا لر    والرطوب    وارناااوت    وحتى فتض النوافذ 

وإغالق و في أموكة العمل الذكر    كمو رمكة اساات دام التطبر ور ارلكترونر  والرقو ق الدقر    

المعلومور بشااأة مسااتورور ارج ود   أو ارصااوبور وقر حدوث و إلى الج ور الطبر  في  لن ل

 مكوة العمل لتس رل العالج الوقو ي والتد ل في الوقر المنوسب في حولر الطوارئ.
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 الفصل الثاني

 إدماج التكنولوجيا في بيئة العمل : اإلشكاليات وآليات تجاوزها

 

ك   ف نو رشااا د العولم الروم تحولر تكنولوجر  كبرى مة شاااأن و أة ت رر مالمض ساااوق العمل

ولو ل ساااااااتل ى أو رتم اساااااااتبدال و بمجموع  مة الولو ل الجدرد  التي تتطلب م ورار وأدوار 

   على الرغم مة أن و تزرد واسااااااات دام الت نرور الحدرث    فتطورر أنلم  العمل والمركن  م تلفا 

  فإن و سااتثرر العدرد مة التحدرور حول طبرع   ارنتوجر  والكفوت  وترفع مسااتوى السااالم  الم نر 

  واألجور  والعالقااور الجاادرااد  برة أطرال    وفرص العماال ذات ااو العماال  والم ااورار الالزماا 

 .العمل

قتصاااود القتصاااود العولمي قفزار كبرر  على طررق النت ول مة الفره ح ق في الوقر الذ  و 

فزاد الطلب على    حادثار تحولر م ما  في طبرعا  الولاو ل   المعرفا  اقتصاااااااودالت لراد  إلى 

التالي عند وب  مت دم  الوتمتلك م ورار التكنولوجرو    التي تعتمد على المعرف  ال برار البشاارر 

البد من التطر  إلى تنمية الموارد البشرية وتدريبها  ،الحدي  عن طبيعة الوظائق في المستقبل

وإلى طبيعة االقتصادات المستقبلية والقطاعات القائدة   العملوتطويرها لربطها باحتياجات سو  

 .وكفاءة أساليب التعليم والتدريب القائمة للتكيق معها فيها ومدى فعالية

 

 :الفرص والتحديات  :التكنولوجيا في بيئة العمل  إدماج 2-1

على الرغم مة التحادراور الكبرر  التي فرنااااااات او أزما  كورونو إل اة الفرص موزالر قو م  

كز تترو   ملموسا  لتعزرز قدر  المؤسااسااور على مواج   التحدرور ال ودم رلت وذ تدابرر و طوا

طور  مة المت أغلب المنوقشااور حول مساات بل العمل على كم الولو ل التي سااتنتزع و التكنولوجرو

 فولتكنولوجرو ساااول ت رر   المرت بفي الت ررر  اصااا رر اإل أة  ذا ل رشاااكل إل جزت ارنساااوة 

لق فرص عمل و  والبتكورترساارر التصااول  أرنااولرس ف ط مركن  ارنتوج بل   تشااكرل بر   العمل

  جدرد  .

كما تشححير التطورات المسححتقبلية لبيئة العمل في ظل اسححتمرار أزمة كورونا إلى أن مسححتقبل 

العحديد من الوظائق مقبل على التحول من البيئة التقليدية إلى النموذج الجديد من العمل عن 
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ُبعححد والتركيز على الوظححائق االبححداعيححة متعححددة المهححارات، هححذه التطورات المثيرة تححدفع إلى 

 . لفها أزمة كورونا على بيئة العملفي مستقبل العمل واالثار التي ستخ التفكير

ة ثلي الولو ل إف orkuture of WFJobs, and The echnology, (T(4 لدراسااا  ووف و

وعلى   (ترتبط بتكنولوجرو المعلومور    المونر  عوموالتي تم اساتحداث و  الل ال مس  وعشررة 

ملروة  0.9في الم وبل أوجدر  فإن و   ألل ولرف  011دمرر نحو نترنر الرغم مة أة شاابك  ار

زادر الولو ل التي  9100أكد أنه منذ عوم   9102  وفي ت ررر البنك الدولي لعوم  ولرف  جدرد 

 5.في القتصودار المت دم  %20إلى  %33تتطلب م ورار معرفر  مة 

  تساااااااوعد على الوصاااااااول إلى األساااااااواق العمل  ف يلتوفرر فرص  م م دا  أ ولتكنولوجروفا

مل فبر   الع الولو ل ومة ثم توفرر   مو رساوعد المؤسسور على النموم  والحصاول على الموارد

لمجول وتفسااض ا  ال و م  على التكنولوجرو تجذب العمل إلى أسااواق جدرد  أكثر قدر  على المنوفساا 

عمل بوست دام م تلل التكنولوجرور التي ست  أموم المنتجور المبتكر  التي رتم اساتحداث و وتوزرع و

على تولرل مالررة األشااااا وص في أشاااااكول جدرد  مة الولو ل دا ل  ذم الصااااانوعور الحدرث  

 نفس و.

نولوجرو التك هتترحساااااابب مو بمة تحمل العمول م وطر ف داة ولو ف م  قو مولكة رب ى الت ول 

 كذلك تعمل التكنولوجرو على تسررع البشرر  بول وى  ل مة إمكوة استبدال اآللروعمصحوب األأل

وتشااااااكل الفجوار المسااااااتمر  في إمكوة   الولو ل للدا لرة الجدد إلى سااااااوق العمل إرجودوترر  

 .تولرف م ع بور أمومحصول الكثرر مة الشبوب على الم ورار الالزم  

تصود فـااااا " اق  عمولكمو أة التكنولوجرو الرقمر  ت دد العالق  الت لردر  برة العمول وأصحوب األ

 أرنااورنطو    لكل مة العومل وصااوحب العمل الولو ل المؤقت  " الذ  رساامض بمزرد مة المرون 

 الجتموعي.وإجراتار الحمور  والنموة  جتموعر لكثرر مة المزارو الاعلى ف داة العمول 

عتبححارهححا عقبححة أمححام توفير اهححل ينبري النظر إلى التكنولوجيححا على ، فمر كححذلحح كححان األ اوإذ

 وظروف ؟ فرص العمل وتحسين شروط  

                                                           
4 James Manyika , Mckinsey global institute, May 2017 

 الطبرع  المت رر  للعمل – ررر عة التنمر  في العولمت  – البنك الدولي 5

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/wdr2019 - 2149  

 

https://www.albankaldawli.org/ar/publication/wdr2019%20-%202019
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الواقع أة الثور  الصااااانوعر  الرابع  ساااااتؤد  إلى انحساااااور كبرر في بعض الم ة التي لم تعد 

  9102ووف ضو لمو ورد في ت ررر مساااات بل الولو ل  التكرار ساااالوب أب تؤدىمطلوب  أو تلك التي 

ا  91في  9199ف  بحلول عوم ملروة ولر 20ولمتوقع أة رتم إل وت ف و اقتصااااودض وفي الوقر  ر رساااارض

و أة  نفساه ملروة ولرف  جدرد     033 ت وِجدرمكة للتطورار التكنولوجر  وطرق العمل الجدرد  أرنض

مدفوع  في ذلك بولنمو الكبرر في المنتجور وال دمور الجدرد  التي ساااتترض للنوس اسااات دام اآللر 

 6. قتصودرلتلبر  متطلبور التحولر الدرموغرافر  والت ررار ال   والتطبر ور بكثوف 

رحماال المسااااااات باال الكثرر مة الفرص التي ر اادم ااو التطور التكنولوجي  والتي تتطلااب تطورر 

 ذم التحولر بدأر ت وِجد  م وول كبرر  بشاااااااأة مو رحمله  إل أة  ب وال برار والم ورار للحوق 

 ذا المساات بل مة غموض حول مساات بل الولو ل والم ة التي شاا در ن ل   و ل  في الوقر الذ  

العمل الجود لالستفود  ممو ت دمه التكنولوجرو مة  في الت لص والنمحالل ممو رستدعي بدأ بعن و

 :على سبرل المثول  مة تحدرورمو تسفر عنه فرص  و ل  والسعي إلى الت لب على 

 تسمض شبكور الكمبروتر وت نرور التصول للعوملرة بولعمل مة المكتب :  اتساع بيئة العمل

   على اتصاااااااول دا م بمكوة العمل في أ  مكوة وزموةأو أ  مكوة م ر والب وت  أو المنزل

األمر الذ  أدى إلى ل ور بر ور عمل تدعم أنواعو م تلف  مة أسااااولرب العمل ولروفه   

ب صااااوحلفل ر العمل عة ب عد ومو رتصاااال به مة إشااااكولرور تتمثل في عدم تبعر  العومل 

   وبولتولي عدم كفول  األمة الولرفي أو  نوعه لإلشرال والرقوب بولشكل الت لرد  العمل 

مل رحدد واجبور العومل وح وقه في الحتفول بولرفته أو شاااااااموله للعاومل بموجب ع د ع

 بولحمورور الم رر  في قونوة العمل.

 أصااااااابحاار بر اا  العمال الروم معتمااد  على لوجيحة : والطلحب المتزايححد على المهححارات التكن

التكنولوجرو   فتعتبر الم ور  في اسااااات دام أنلم  التصاااااولر المع د  وملر الحوساااااوب 

التطور  و ذاالمتصااال  بورنترنر مة الم ورار النااارورر  واألساااوسااار  لنجو  أ  عمل  

الساارور   فعصارال و ل في الت نرور ب در مو رعطي مة الممرزار  فإنه رنذر بتحدرور أكبر  

دوة سو ق ر ترب بشكل كبرر  وعلى الرغم ممو ربشر به مة إن وذ األروا  نترج  الحوادي 

 .  فإنه رشكل  وجسو لف داة اآللل مة السو  رة ولو ف م المرورر 

                                                           
 8002 –المنتدى القتصود  العولمي   – ت ررر مست بل الولو ل  6
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 ساااوع  رومرو بولنساااب   92على مدى  مالتوالع ة مراقب  معلومور المنتجور والمبرعورومكإ

كر   بحري رمكة اسااتكمول الم زوة في الوقر المنوسااب للحفول لشااركور المواد الساات ال

 على جود  المنتجور  أو لتوفرر منتجور  و دمور إنوفر .

  الوصاااااول إلى المواد التعلرمر  والتدرربر  عبر ارنترنر في أ  وقر وتسااااامى  ذم إمكوة

لف  على مة تطورر أنفسااااااا م ذاترو وبأقل تك ةالعوملر ممو رمكة  " E-Learning" الت نر 

 المؤسس .

   وب التي رطلب و أصااح  ألن و ت رر أنموط الم ورار  التكنولوجرو على توزرع الولو لتؤثر

والف ور الساااااااكونر  األعلى   البلداة األكثر ثرات   صااااااالحموتتفوور في تأثرر و ل  لوعماأل

 مو تفت د ساابل الحصااول على التكنولوجرو كثررا  فولبلداة النومر   اتصااولواألفناال   م ور 

   رصـة فـاـاـو تترحه التكنولوجرو مـاـالالستفود  مم  والمنوخ المواتي  أو الم ورار  الرقمر 

ألة اساااااااتمرار    ف راض وعنادماو تزول تلاك الع باور تلو  فرص جدرد  أموم الف ور األشاااااااد 

برن و وبرة و   التفوور دا ل البلداة رنذر بتعمرق روح ر  ا طر الفجوار التكنولوجرا  تمثال

على قدر  البلداة النومر  على السااتفود  مة    سااتتوقل مفوق وأنموط التولرلكمو   بعناا و

 .فرص العمل والمنوفع التي تترح و التكنولوجرو في  ذا المجول

شاااااور تفمدى ان  تتوقل على العدرد مة العوامل  -رجوبر  إسااااالبر  كونر أم  -التأثررار  فجمرع

التكنولوجراو والتركربا  الساااااااكاونرا  وبر ا  األعماول وماو تنطو  علراه مة الم ورار المتوح  والبنر  

كل و     األسااوساار  الداعم  للتطور وال واعد الحوكم  لسااوق العمل   والبر   التجورر  والسااتثمورر 

وبولطبع   والحفول على نسب التش رل  قدر  أسواق العمل على الست رار والثبور فيعوامل تؤثر 

سااتتبورة  ذم التأثررار برة البلداة النومر  والمت دم    وبرة العمول  المو ر  ال ودر  على التواصاال 

 .  والعمول  غرر المو ر  األشد عزل  دا ل البلد الواحد مة ج   أ رى التكنولوجي مة ج  

  الل أزم  كورونوته بر   العمل لذ  شاااا داالتحد  الر رسااااي ولبد مة الشااااور   نو إلى أة 

اللرول  ذم بنرت و التحتر  لمثل  ت رئأة العدرد مة المؤساسور والشركور لم تصمم أو رتمثل في 

وانمو صااممر على أسااوس المف وم الت لرد  للعمل الجموعي دا ل أبنر  المؤسااساا  وبولتولي لم تفلض 

تناامنر العمل  التطورار الجدرد  التي ونااوع و معبعض المؤسااسااور  الل األزم  في تكررل أ

 . دوة ت درم أ  عمل بدرلوتسررض عمول و عد وبولتولي توج ر إلى الغالق عة ب  
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عد لرسااااااار عملر  سااااااا ل  ول رمكة تطبر  و على إة عملرا  التحول التكنولوجي والعمل عة ب  

ور كمااو أة التط  والبعض اآل ر ل رمكنااه التكرلذلااك الجمرع فبعض الم ة رمكة أة تتكرل مع 

التكنولوجي المتو  حولروض في بعض الدول النومر  ل رساامض بأة تكوة الم رجور النتوجر  للعوملرة 

 .لرا  م في بر   العمل الت لردر مسوور  لن

ر ودعأعود بعناا و فتض م ور و وأوقد بدأر العدرد مة المؤسااسااور في الت طرط للمساات بل إذا 

جراتار الحترازرا  الالزما  كماو تتطلاب اللرول الحاولرا  تطبرق العاوملرة تادررجراو مع ات اوذ ال

جدرد  تدعم الت ررار المفوج   في بر   العمل مع الساااراع في تطورر م ورار العوملرة ساااروساااور 

 .   في ولو ل ا رى تحتوج و المؤسس وتنورع و أو است دام م ورات م الصلر

 

 :المهاراتتشكيل  إعادة 2-2

لرس مة  الل العمل المبوشااااااار في قطوع   الولو ل ررجودوفرر التكنولوجرو مجولر جدرد  

مة ملرور سااا لر التواصااال برة أصاااحوب  هالصااانوعور التكنولوجر  ف ط   وإنمو مة  الل مو تترح

في الم وبل تحدرور كبرر  أموم العمول غرر المؤ لرة  أوجدراألعماول والباوحثرة عة عمال   لكن و 

ل مع مثاال  ااذم التطورار   وحتى نتمكة مة التكرل مع التطورار المسااااااات بلراا  وتلبراا  للتعااوماا

كرر وم ورار التف   فالبد مة التركرز على اكتساااوب المعورل   احتروجور ساااوق العمل المسااات بلر

التي    ممو رتطلب مراجع  شاومل  لكل أسولرب التعلرم والتدررب الحولر   بداع والبتكورالن د  وار

العااولم الروم مة تحولر  ج ااهارو  وبااولنلر إلى مااو  ولااو ل المسااااااات باال متطلبااور تواكاابقااد ل 

ر ممو  و أ مر  أكبالموارد البشرر  اقتصاودر  واجتموعر  وبر ر    لم رسابق أة كوة لالساتثمور في 

مبرهناً على ضحححححرورة االسحححححراع في تشحححححكيل مهارات العمال " 11كوفيد "وقد جاء    ةعلره اآل

ليكونوا أكثر قدرة على التكيق السححححححريع مع أنماط العمل الجديدة التي فرضححححححتها األزمة وهو ما 

على ضحححححححرورة التوج  نحو التدريب حي  أكدت طالبت ب  منظمة العمل العربية منذ فترة طويلة 

الدوات والتقنيات واالسحححححاليب التكنولوجية الحديثة كوادر عربية متسحححححلحة بكافة ا إلعدادالتقني 

 .المستدامة   العمل اسوألتكون قادرة على المنافسة في 

تو  فره النمو القتصود  وتوفرر مست بل ت كبرر  لتعزرزأ مر  ركتسب  التعلرم والتدرربكمو أة 

 موراأومبودرار إعود  تشكرل الم ورار تعتبر   فإصاال  التعلرم والتعلرم المستمر للجمرع الفرص 

قتصودر  مة  الل الحفول على قدرات م التنوفسر  لناموة حصول األفراد على الفرص ال أساوسار 



22 
 

  ألنه رح ق السااااااتفود  في بر   العمل أ مر  قصااااااوى وركتسااااااب التدرربفي عولم العمل الجدرد  

ر الذ  كمو روفر الوق  وبر   العمل التدررببرة وت لرص الفجو    ال صاااااااوى مة الماود  التادرربر 

 .رفصل برة التدررب ومكوة العمل

وبولنلر إلى التكلف    في غور  النااااااارور   أمرإة إحداي ثور  في إعود  تشاااااااكرل الم ورار 

العمول المعرناارة ل طر ف داة ولو ف م إلى ولو ل جدرد  مة  الل إعود  تشااكرل  المحتمل  لن ل

مبولغ كبرر    ممو رشااااااارر إلى الحوج  إلى التعووة برة سااااااارحمل ذلك ال طوع ال وص    م ورات م

بحري إذا تعوونر    المؤساااااساااااور ال وصااااا  وال طوع الحكومي  ل فض تكولرل التدررب الالزم 

و أصااابض بإمكون و إعود  تشاااكرل م ورار جزت أكبر مة العمول المعرنااارة ل طر  المؤساااساااور معض

  فمة الممكة إعود  تشاااكرل م ورار معلم العمول   مر ل و الحكومورننااااوإذا    ف داة ولو ف م

التي مة شااااأن و أة و  ومة  نو تتنااااض أ مر  اللجوت إلى شااااراكور برة ال طوعرة العوم وال وص

ف  إلى ذلك  بورنااو  وحلولض قوبل  للتنفرذ للعمول  ت فض التكولرل وتوفر مزارو اجتموعر  ملموساا 

وتحدرد   في كرفر  تنلرم العمل اساااااااتراترجر دابرر بعملر  إعود  تفكرر رجاب أة ت ساااااااتكمال  ذم الت

 .جتموعر التي رمكة أة تعزز المزارو ال  فرص العمل إرجودمجولر 

ي الت م ورار المعرفر  والساااالوكر  المت دم لاأ مر  تؤكد على كمو أة أسااااواق العمل المت رر  

على التكرل مع ااو   وبااولتااولي رجااب أة رتمتع الجمرع  ال اادر لعااوماال ل وتعطي  تكماال التكنولوجرااو

قوى عومل  مو ر  مة أجل مساااااات بل العمل  حري أة تكورةبفرص عودل  لكتسااااااوب الم ورار   

وال اادر    والم ااورار الجتماوعراا   رعتماد على الطلااب المتزاراد على الم اورار المعرفرا  المت اادما 

برع  التي تتطلب و الط  فعاولر  لكتساااااااوب الم ورارعلى التكرل مع المت ررار   والطرر ا  األكثر 

وبولتولي رت ذ السااااااتثمور المبكر في الصااااااح  والتعلرم    ي البدت في وقر مبكر  المت رر  للعمل

والساااالوكر  التي رمكة البنوت علر و في  ف و األسااااوس لكتسااااوب الم ورار المعرفر   أ مر  كبرى

 .المست بل

تمر المؤسححسححات االقتصححادية بأزمة مالية كبيرة بالتوازي مع اسححتمرار جائحة كورونا التي و

تسححححححببت في حدو  خسححححححائر فادحة للشححححححركات االسححححححتثمارية المحلية أو العالمية ومن بين تل  

مراكز التدريب بسححبب اعتماد تل  المراكز على التواصحل المباشححر والذي المؤسحسححات المتضحررة 

االحترازية المتبعة ، وأصححححبحت اسححححتمرارية التعلم المباشححححر والتدريب المهني تمنع  االجراءات 

 حححل بححديححل عنكأكثر تحححديححاً ولجححأت بعض مراكز التححدريححب لتقححديم دورات تححدريبيححة عبر االنترنححت 
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لمالي ، فضالً عن األثر اعد الدورات التقليدية التي يبقى لها أثر وفائدة مختلفة عن التدريب عن بُ 

ة والمتمثل في خفض المخصحصات المالية للتدريب رمم أهميت  القصوى لمواجهة السحلبي لززم

 تداعيات األزمة . 

 

 :األعمالبيئة العمل الرقمية وريادة    2-3

ورم عمول وتطورم وانتشوتطور و بشاكل كبرر على نمو مجتمع ررود  األ ل د أثرر التكنولوجرو

ى عل كلرورعتمد   و ابتكورأ  قطوٍع كوة مة تطورر ألدرج  أنه ل تكود ت لو شااااااارك  نوشااااااا   في 

مثاال التجااور    تكنولوجرااو المعلومااور والتصاااااااولر  بمااو فر ااو الصااااااانااوعااور واألعمااول الت لراادراا 

د ول تكنولوجرو المعلومور والتصااااولر في إ فور كبرر والمواصااااالر تعرناااار جمرع و ل ز  

سااااارورار وتطبر ور طلب  E-commerce  لكترونر أساااااولرب العمل ، رر مثول لذلك التجور  ار

ة كل ال طوعور قد اساااااتفودر مة قنوار التساااااورق إلى ذلك فإوالمواصاااااالر( بورناااااوف  األجر  

وذلك ألة   وانتشور و  ونمو و  التي سوعدت و في تطورر أعمول و  Digital Marketing الرقمي

، مثل التصاااااورر عبر    تكنولوجرو المعلومور والتصاااااولر قد أتوحر ل و مصاااااودر د ل م تلف

 .(الرسو ل والمسوب ور وغرر و

  عمول وتطورمتطور تكنولوجرو المعلومور والتصاااولر في نمو مجتمع ررود  األ أسااا محري 

رواد أعمول رتسااااموة بوربداع مة بوسااااتثمور و فرص نمو  و ل  في السااااوق ر وم  إرجودمة  الل 

جدرد  ل دمور مبتكر   سااااوقو ت وِجدأو   تلبي رغبور السااااوق  وأفكور مبتكر    الل نموذج  الق 

ي فتحر الت  تطبر ور ال واتل الذكر   كبرر  للمؤسسور   و رر مثول على ذلك  ووأربوح  للعمالت

  رف موومع  عمول في العولم أجمع لسااااااتثمور طوقوت مأموم الشاااااابوب مة رواد األ  واسااااااع طرر و

  والتعلرم  مثاال الصاااااااحاا    ااور ذكراا  في مجااولر عاادرااد تطبر إرجااودللعماال على   وث ااوفااوت م

  واأللعوب  وال دمور  عمولواأل  عالموار  والصاانوع   والتجور   والمواصااالر  والتصااولر

 .ومجولر أ رى عدرد 

الساااااتثمور في الشاااااركور النوشااااا   لرواد األعمول الذرة رعملوة في تكنولوجرو المعلومور  إة

نموذج جدرد ر رر في كثرر مة الصاانوعور  ررجودأو  كلروسااوات لت درم  دم  جدرد    والتصااولر

  فاولشاااااااركور الكبرى الروم تل ي ورات رواد األعمول الجدد  ال او ما  باولفعال واألعماول الت لرادرا 

 المكوسب.ونموذج م ال الق  الواعد  لتح رق أكبر   وا ترور أفكور م المبتكر 
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 :التكنولوجيابيئة العمل القائمة على شروط وظروق   4 -2

أثبتت أزمة كورونا أن مكان العمل بالنسحححبة للعديد من المؤسحححسحححات لم يعد مرتبطاً بعد ا ن 

يرتبط بدرجة أكبر بالقوى العاملة التي يمكنها  وإنمابالمناط  الجررافية والمسحححححححاحات المكتبية 

عد وتنفيذ المهام المطلوبة، فالشححركات التي لم يكن لديها سححابقاً أي بنية العمل والمسححاعدة عن بُ 

لتبني تقنيات جديدة بسرعة حفاظاً على حياة  اضطرتعد مخصصة للعمل عن بُ تكنولوجية تحتية 

 .وصحة عامليها خالل فترة الوباء

نذر ر ل أنهإاسااااااات دام التكنولوجرو على العدرد مة المزارو   فراه رنطو  لكة في الوقار الاذ  

ومة ج   أ رى     فمة ج   رعمل على تبساارط  أسااولرب وإجراتار العمل  بولعدرد مة التحدرور 

لر و قرار و والنص عنونلر الن وبور العمولر  ر كثررا موقد رسا م في الحد مة ح وق العمول التي 

وتعطي العومل الحق  في    في تشاااااااررعاور وقوانرة تنلم العالقا  برة العومل وصاااااااوحب العومل

فعلى الرغم مة أة تشااااررعور العمل العربر  قد منحر العمول ح و    ل قشااااروط ولرول عمل 

  كمو نصااااار اتفوقر  العمل  في ساااااوعور عمل محدد  والحصاااااول على ارجوزار بجمرع أنواع و

ي تنااامة " بشاااأة بر   العمل   على نااارور  ات وذ ارجراتار والوساااو ل الت 03العربر  رقم " 

  والت رد بفترار  مة  الل تنلرم سااااوعور العمل الرومر  للعومل الساااات رار النفسااااي والجتموعي

جد أة التطور المذ ل للتكنولوجرو أد ل ت رررا جذررو على النمط المجتمعي الراح  وارجوزار   ن

  راكبرفشاا در عالقور العمل تحول    وعلى القتصااود الذ  صااور رساامى "القتصااود الرقمي" كله

علي الف الوجودعلى  مؤسااااسااااوفبعد أة كوة العمل    بفعل الوسااااو ل الحدرث  لالتصااااول والمعلومور

كثرر أصبض بورمكوة في ال  ومتوبع  عمله وت ررم م وراته   المنشأ  للتمكة مة مراقبته دا لللعومل 

وب  على م تنارور السالم  والصح  الم نر  دوة رق   عة مكوة العمل بعردامة األعمول إنجوز و 

ولرول العمل  إلى م ر ذلك مة شااروط   أو أوقور الراح     ودوة حسااوب عدد سااوعور العمل

توفر    ث وف  جدرد  دا ل سوق العمل إرجودحري أس مر التطورار الت نر  المتالح   في   الت لردر 

مة  الل    تتجووز حدود الزموة والمكوة  وتجمع صاااوحب العمل بولعومل   ولرفر  مرن  فرصاااو

  رجر  مة  الل و أدات الولو ل والم وم دوة الحناااور إلى مكوة العمل     بر   عمل إلكترونر 

و ل لوفر مرون  واست اللر  أكبر مة الوصحرض أة  ذم الم ة النوش   المعتمد  على التكنولوجرو ت

لمو تتمرز به مة كثوف  العمل  و قد تساااابب تد ورا في شااااروط ولرول العمل نلرات لردر  إل أن ال

فولتحد  ال ودم   و نموة  وسوعور العمل المفرط  ومحدودر  الوصول إلى الحمور  الجتموعر   

 جور وتطورر عالقور العملرة الجنساااارة ونااااموة الحد األدنى لألالعمل الال ق وت لرص الفجو  ب

 تطورار التكنولوجر  المتسورع  . بمو رتواكب مع ال
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 :وتعزيز المساواةالقائمة على التكنولوجيا بيئة العمل  1 – 4 – 2

إة المساااووا  برة المرأ  والرجل في ساااوق العمل وناااموة وصاااول النساااوت إلى فرص العمل 

الذ  رعد مة الركو ز األسااوساار  لتح رق  لتح رق التمكرة القتصااود  للمرأ الال ق مة أ م العوامل 

فولت لب على عدم المسووا  وزرود  مشورك  النسوت في ال وى   النمو القتصود  والتنمر  المستدام  

وألة مسااات بل العمل رنطو     7 % 22جمولي بنساااب  ت  المحلي اروالعومل  رترتب علره زرود  الن

تصااااولر   رعتبر النفوذ إلى التكنولوجرو واكتسااااوب على تأثرر وانااااض لتكنولوجرو المعلومور وال

القتصاااااااود الرقمي   إل أة في الم ااورار الرقمراا  مة أ م التحاادرااور التي تواجااه ان راط المرأ  

النلر  العوم  لتأثرر الثور  الرقمر  وأنموط التشااااا رل  في بر   العمل ال و م  على التكنولوجرو تنذر 

فولمنوفسااا  ساااتجبر الشاااركور على واعد  للنساااوت    العمل في المسااات بل تحمل فرصاااو قبأة ساااو

والحدود اردارر  ، التي كونر مة المعوقور الر رساااار  لعمل المكوة والزموة الت لص مة حواجز 

ر  في الفجو  الحول تدررجرو  دا م التطور  وبولتولي ساتتالشى  المرأ  ( لمصالح  العمل األقل حجمو

مل برة النساوت والرجول    كمو أة  ملرور القتصود المعرفي ست لص صوحبور األعمول فرص الع

وتنلرم المشاروعور الص رر   بإدار   فرمو رتعلق  األعمول مة المشاكالر التي تواج  ة ورا دار

ال وصااا  ب ة  مة  الل مو توفرم التكنولوجرو مة نلم التساااورق ارلكتروني والتجور  ارلكترونر   

رسااا م  تطور القتصاااود المعرفي في تعزرز قدر  المرأ  على الساااتمرار في تطورر م ورات و كمو 

 جدا إرجود اآللرور المنوسب  لتمكرة النسوت مة تصمرم وبنوت ولعب دور الم م  لذلك مة  وإمكونوت و

ر رساااااااي في  ذا المسااااااات بل الرقمي مة  الل تحفرز الفترور للدراسااااااا  في مجولر التكنولوجرو 

الرقمر  الالزم  لست دام برام   اكتسوب الم وراربرام  ل ندس  والررونرور   والن راط في وا

 وتطبر ور تكنولوجرو المعلومور والتصول . 

ة ور العمل عولوجرو بمو تتناامنه مة إمكونة بر   العمل ال و م  على التكنفإ  ومة ج   أ رى

كذلك تسااامض المرون  في تنلرم ساااوعور   لعمل بعد تعمل على وقور  المرأ  مة العنل في أموكة ا

نرا  ودور او الجتموعي في بنوت التوفرق برة الحراو  الم  فيالعمال على مساااااااوعاد  المرأ  العاوملا  

 سر  والمجتمع . األ

 

                                                           
: تح رق المسووا  في المنط   العربر  في وسط  2147نرسوة  3منلم  العمل الدولر    الجتموع العربي الثالثي حول مست بل العمل / بررور  7

 عولم العمل المت رر.
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 : االجتماعيةالحماية  2 – 4 – 2

ل  تح رق العداتمثل الحمور  الجتموعر  أساوسوض وإطوراض عوموض لنلوم اجتموعي وسروسي قو م على 

تستجرب تس م ب در كبرر في التش رل و الجدرد  أو غرر الت لردر  إذا كونر بر   العملف الجتموعر   

أو البوحثرة عة عمل ، وصاااا     وكذلك بعض الف ور مة العمول   لوعمأصااااحوب األ لحتروجور

ل و  الكوفر  للعمولل تنااااااامة الحمور   في الم وبل  ( فإن وجز ي لوقر والعمل العمال عة بعاد  

و و ماو رجعال الن وبور تطلق علر و "األشاااااااكول ال شااااااا      تلبي رغبت م في العمال الكررم الال ق

ول مزرد أو قبول إد   ال رور الصاعب برة الرتفوع المتواصال في نسب البطول  لكة     للتشا رل"

حصاااال علر و العومل في مة المرون  على عالقور العمل   فعلى الرغم مة قل  المكتساااابور التي ر

ن و تمثل السااااابرل األقرب لتجنب فإ"  عمل لوقر جز ي  إطور مساااااورار م نر  جدرد  " مؤقت  أو

لعمول تواجه ا الم وطر التيالننموم إلى صفول العوطلرة عة العمل   لذلك تستدعي الزرود  في 

في نلم الحماورا  الجتماوعرا  للعمل على توفرر الحد األدنى مة  افي أنماوط العمال المت رر  تطورر

أو غرر و مة النلم المعمول ب و في السااااوبق    الد ل دوة الرتبوط بع ود العمل أو الشااااتراكور

وتعدرل ارجراتار المولر  والساااااروسااااار  واردارر  لشااااابكور   مة  الل توسااااارع إجراتار التد ل

رح ق أ دال    قتصااااود  متوازةاأسااااواق العمل لتح رق ن   ب دل تنلرم   النااااموة الجتموعي

نظومة ماختباراً لجائحة كورونا وتعتبر    نفساااااه والعدال  الجتموعر  في الوقر  نتوجر الكفوت  ار

ما كأوج  القصححور في السححياسححات واالسححتراتيجيات القائمة ، عن  فقد كشححفتالحماية االجتماعية 

أزاحت الرطاء عن العديد من الفجوات في بعض التشححريعات والممارسححات ، مما يسححتدعي تجديد 

النظر في السحححححياسحححححات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شحححححموالً  إلعادةالدعوة 

لتنمية ل آداةوعدالة ، فقد حان الوقت لتريير فلسحفة أولويات برام  الحماية االجتماعية بوصفها 

   .االجتماعيةحقي  العدالة وت

 

  األجور: 3 – 4 – 2

ل ة نوعر  الولو إحري  األجور إة التطور التكنولوجي سااركوة له أثر كبرر على مسااتورور 

ود  في زر وقد تؤد  إلى   في المسااااااات بال تتطلاب م ورار معرن  تتوافق مع طبرع  تلك الولو ل

الج د العنااالي بدرج  أساااوسااار  في مة العتمود على  فبدل  الت صاااصااار   أجور تلك الولو ل 

  لموسغرر المة العتمود في القتصاااود الجدرد أصااابض على الج د الفكر  فإ  القتصاااود الت لرد 
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ذار الم ور  العولر  واألجور المرتفع    إلى جونب  ت  عنه التوسااااع في اساااات دام العمول و و مو ن

لي زرود  وبولتو   ارنتوجأة التوساااع في اسااات دام المركن  والتطور الصااانوعي مة شاااأنه ت لرل كلف  

 العمول.وتش رل المزرد مة  والتوسع والنمو    وامش الربحر 

تسم بأن و ت   إل أة الكثرر مة فرص العمل التي تعتمد على تكنولوجرو المعلومور والتصولر

رو نتشااااور وساااارود  تكنولوجافلكي تواكب مجتمعوتنو العربر     المد أو م رد  بع ود محدد     مؤقت 

لم عة التعو   والت رر في طبرع  و صااااااو ص الولو ل ،ال دمور الذاتر    المعلومور وتطبر وت و

  روالتي غررر المفاو رم الت لرد  العمال المرة(ووالعمال مة المنزل    عاد  والتجاور  ارلكترونرا ب  

لع ود العمل الحاوجا  إلى تطورر وتحادري ارطور التشاااااااررعي  تزداد - والولرفا لعالقاور العمال 

مة  و و مو تجسااد جلرو  الل أزم  كورونو ومو أدر إلره و  والسااتفود  من ذم المت ررار لرواكب 

عد والعمل الجز ي بدرالض عة التواجد في مواقع اغالق لبعض المؤسااااااساااااااور واعتمود العمل عة ب  

حول تطورر سااااااروسااااااور الجور بمو رتالتم مع  جدلض واسااااااعوض العمل في لل األزم  ممو نت  عنه 

 التطورار التي لح ر بأسواق العمل .  

 

  :العملعالقات  4 – 4 – 2

مة األعمااول والم ة وفرص العماال غرر  عااولمااوتكنولوجرااو المعلومااور والتصاااااااول  أوجاادر

 التي  والم نر   والقتصاااااااودرا   الجتماوعرا  التحولرالت لرادرا    و و ماو رمكة اعتباورم مة أ م 

وعالقااور   وفي شااااااابكاا  العالقااور الجتمااوعراا   وإدارت ااو  والموارد  غررر في طبرعاا  األعمااول

رعوب لست  تحدري م ومور عالقور العملوأنموط الحرو  والث وف    وعلره لبد مة تطورر و  العمل

  لحموراومو رترتب علر و مة افت ود العوملرة   شاااااكول واألنموط الجدرد  للعملالنمو والتطور في األ

ب في مجول حمور  وال اونونرا     وفي  ذا ارطور أكدر منلم  العمل العربر   الل ساااااااعر و الدؤ

مشاااااترك  برة أطرال ارنتوج   وأة بنوت  ؤولر مساااااأة تعزرز عالقور  العمل  و   ال وى العومل 

وتعزرز و رنب ي نااااامونه مة  الل منلوم  مة   ث وف  سااااالم  وصااااح  وقو ر  وطنر  مسااااتدام 

 بحري تكوة الحكومور وأصحوب  نتوجالح وق والمسؤولرور   والتعووة والتنسرق برة أطرال ار

 .مشوركرة بفوعلر  في نموة بر   عمل ممن  وصحر  على جمرع المستورور   والعمول   األعمول

جتماوعي برة أطرال ارنتوج الثالث  في مجول تحسااااااارة بر   ومة  ناو تل ر أ مرا  الحوار ال

ور  م في تجووز الصاااعوبمفولتوافق بشاااأة بر   عمل تشاااررعر  وتنلرمر  مسااات ر  له دور  العمل 
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 وصااا  في لل الزمور كولتي نمر ب و  والمؤساااسااا  ي برة العومل التي ربمو قد تحد  والتحدرور

الجتموعي الذ  نوقش كرفر  اعتمود العمل مة المنزل  والتي أفرزر موناااااااوعاور جدرد  للحوار

للرقوب  علر و  الالزما  عاد والعمال الجز ي أنماوطاوض م نرا  قاونونرا  ووناااااااع اآللراوروالعمال عة ب  

 . وت ررم و

  :تفتيش العمل 5 – 4 – 2

رمورس ولرف  حرور  في إنفوذ قونوة العمل  العمل تفترش العمل جزت أسااوسااي مة نلوم إدار  

   ونموإرجوبربولتولي إلى بر   عمل  العمل  ورؤد رنااااااامة العدال  في مكوة و  والت راد الفعاول باه

وتواجه  ر ور تفترش العمل تحدرور عدرد  أموم بنوت نلم فعول  والحفول علر و.  مسااتدام اقتصااود  

طور عالقور إوفي   ف ي ت عنى بتطبرق ال وانرة واللوا ض ال و م  على بر   عمل مت رر  بوساااااتمرار

ترش تجمع برة أسااااااولرب تف  ابتكورر  اسااااااتراترجروربعض الدول  راعتمد تع ردا  لذلكعمل أكثر 

رمكة أة تؤد  تكنولوجرو المعلومور والتصااااولر إلى  الجدرد   حريلردر  واألسااااولرب العمل الت 

 نوف  إلى جعل ال دمور أكثر إتوح  للعمولبور  تحسرة جمع البرونور وت وسم و والشفوفر  اردارر 

 .وألصحوب األعمول

ر الحوأو ارصاااا  سااااوات بساااابب التطور التكنولوجي العملفولتحولر التي طرأر على عولم 

بسااابب األزمور الطور   كجو ح   أو التشااا رل أو الت ررار في قطوع األعمول وملرور   التشاااررعر 

 اساااااتحدثرحري  التطور  لمواكب   ذانااااارور  تنمر  قدرات م لى إحثر المفتشااااارة  02 -كوفرد 

ندمو  وصاا  ع  وض جدرد  مة الولو ل  تجعل التفترش على لرول العمل صااعب أشااكولض التكنولوجرو 

النموة الجتموعي و  العمل على سوعورفكرل رمكة التفترش   رستند إلى أسولرب التفترش الت لردر 

على الساااااالم  والصاااااح  بولنساااااب  إلى التكنولوجرو  عد  أو التفترشب  العمل عة  في إطورواألجور 

 النونور ؟ 

إلى  جعلت هذه التحوالت في عالقات العمل مفتش العمل في حاجة أكثر من أي وقت مضححى

ي قتضحححتعديل آليات تدخالت  لتصحححب  أكثر مالءمة وجدوى مع هذا الواقع المترير باسحححتمرار، وي

القحدرة على إنفحاذ القانون وامتثال المنشحححححححات ل  مهما كان إطار عالقة  النجحا  في هحذه المهمحة

تعترض مجال عمل  وسححححححط هذه اإلشححححححكاليات التي قد العمل القائمة وخل  ا ليات المالئمة لكل 

األنمحاط الجحديدة المتعددة، وأن يمتل  القدرة الدائمة والمتواصحححححححلة على شححححححححذ أدوات  وتطوير 

 معارف .
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تفترش العمل والصح  والسالم  حول "  وض تدرربر دلرالض منلم  العمل العربر   أصادررمة  نو 

  صااحمرشاادا ومسااوعدا لتد ل مفتشااي العمل واللركوة  "الم نر  في إطور األنموط الجدرد  للعمل 

والسااالم  الم نر  في أدات م وم م ذار الطبرع  ال وصاا  والم تلف  عة األشااكول المتعورل علر و  

لرتسااانى ل م ممورسااا  م وم م في تنوغم مع معوررر العمل العربر  والدولر  والتشاااررعور الوطنر  و

 المعتمد  في  ذا المجول.
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 الثال لفصل ا

 التوجهات المستقبلية لبيئة العمل 

 

  لعملابشاااكل دا م بأموكة  حوج  إلى ربط م في رةالعوملالكثرر مة فلم رعد  رت رر عولم العمل 

  ث ووتأثر   نااااااا م متالك مبوةٍ اتكلف    الل توفرر ذكاوت مةبال رمكة أة رتم العمال بطرق أكثر 

 الساااااااوبق التي كونر متبع  في  وممورساااااااور اردار   عة نموذج التولرل وتج رز او  والبتعود

   م وروأكثر  وعومل  أكثر تنوع قوىالذ  ردعم   فولعمل الذكي  و أفنل طرر   لمجتمع األعمول

ر التي ل و ال در  على ت رر  و و العمل الذ  ر وم على اساااااتثمور التكنولوجرو وأنموط العمل المرن 

  والتعووة  فأموكة العمل الذكر   ي التي تدعم المزرد مة المرون  األفناااال أسااااولرب العمل نحو 

و و مااو رؤد  إلى زرااود  ارنتااوجراا    وتمنض العااوماال التوازة الالزم برة العماال والحرااو  العااوماا 

 اسااااتراترجر ف و ر دم حزم   فر و وصااااوحب العمل   ورصااااب في مصاااالح  المؤسااااساااا   والكفوت 

  وت دم و في شااكل تصاامرم جدرد لبر   العمل  كنولوجرو المتوح الت ررار والت جمرعتناام   متكومل 

 .اردار والنموذج المتنوع  مة  رطور مجموع  مة ال رورار

عة أزم  كورونو فوة كل شاايت رت رر ت رربوض  نوتج وفي لل مو تشاا دم بر   العمل مة ت ررار 

السااااااطض لوا ر وساااااارنوررو ور جدرد  رومرو معلم و مة الواقع الرومي وبعناااااا و  على وتطفو

تك نور وتنبؤار بمو  و قودم   وبرزر العدرد مة التحدرور والشااااكولرور ال وصاااا  بمجول العمل 

عة ب عد ول رر تحدرور انسااااونر  وولرفر    لذلك سااااتكوة  ذم الفتر  السااااتثنو ر  ن ط  فوصاااال  

  والممورسااااور التي كونر م بول   فوألنلم تر  الم بل  ت ررار متسااااورع    للم ورن  وسااااتشاااا د الف

 وتمثل العرل الم ني قبل األزم  قد ل تكوة كذلك بعد و . 

إة  ذم المرحل  تتطلب رؤر  واقعر  وعمر   واسااااتعدادار جود  حتى ل تكوة ساااارع  الت ررر 

م  ع ب انت وت األزالتطورار المتسورع   عب وض جدرداض على المؤساس    وأرنوض مواكب  ومتوبع  تلك

حتى تناامة المؤسااساا  اكتسااوب ث وف  الت ررر ومرون  التفكرر والسااتفود  مة دروس إدار  األزم  

إل انااه  الل او  تعود الحراو  إلى طبرعت ااو بعاد تل يفي حاول تكرار او ل قادر     وراأمال الكثرر أة 

د ساااتكوة م تلف  تموموض بعد انت وت الوبوت   ف ذ  اعتدنوم على مو ربدو أة الحرو  الطبرعر  بشاااكل و ال

تساتمر بعض الت ررار التي فرنا و وبوت كورونو حتى بعد انت و ه   ومة برن و الت ررار ال وص  

 لموارد البشرر  . االعمل وبر   ب
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 :الذكيةاالنتقال إلى بيئة العمل  3-1

رزداد إساااا وم   ساااانحو مساااات بل أكثر ذكوتمن و بسااااالم بعدمو تنت ي أزم  كورونو ورمر العولم 

 ارررالتحول نحو بر   العمل الذكر  رمثل ت ألة  الحدرث  في نشاااااار ث وف  العمل عة ب عد التكنولوجرو

و  على نطربل   أكثر مة مجرد أدوار وت نرور ر وم العمول بتشاااا رل و في المؤسااااساااا  وف  ث وفرو 

  ابتكوراو  وإنتوجر   أكثر كفوت  ةبحري رصااااابحو  التعووة العوملرة مةة مك  ت    فلساااااف  تشاااااوركر 

 النحو اردارر  علىوبولتولي ستتطور م ورار العوملرة  بوستمرار وم در  على تطورر بر   العمل 

 التولي:

  ممااو رعماال على إثرات العماال  التركرز على النتااو   ولرس العملرااور اردارراا  الطورلاا  -0

 التكلف .مة حري  وجعله أكثر س ول  وفعولر 

وال تماوم باولمعرفا  وتطورر م اورار العمل بصاااااااف    تعزرز اسااااااات ادام التكنولوجراو -9

  .مستمر 

 .أفنلكتسوب م ورار إدار  الوقر بشكل ا -3

 .تكثرل ملرور التعووة المشترك على المستوى الدا لي وال ورجي للمؤسس  -2

  .لسلبيوت لرل التأثرر البر ي ا  وارتفوع دا ر  البتكور  زرود  ارنتوجر  -0

دات دا ل عة طررق التطبر ور التكنولوجر  لنلم قروس األ  التشجرع على الت ررم الذاتي -6

  .المؤسس 

 : اعتبوراركمو رتوقل اعتمود وتنفرذ الت نرور التكنولوجر  في بر   العمل على عد  

تتعلق عملراا  تطبرق البرام  ارلكترونراا  في  السااااااات اادام  حراايسااااااا ولاا   األول:عتبححار اال

المؤسااااسااااور على العالق  برة البشاااار والتكنولوجرو  ورمكة قروساااا و مة حري 

 .ورنو المست دم (والفعولر  ،معدل ال طأ (الكفوت  ،الوقر ركمول الم م 

كفوت   الالذرة لدر م قدر مة   مة المحتمل أة رشاعر األش وص الذاتر الكفوت   الثاني:عتبار اال

ة الحول كوتولكة لة  تطبر  و سااااات دام التكنولوجرو الجدرد  ب لق أقل عند ا في

  بولنساااااب  لألشااااا وص الذرة ل رمتلكوة الم ورار التكنولوجر  الالزم  ل مموث

  و نو تل ر نااارور التكنولوجرو لسااات دام  حري رتزارد لدر م ال لق والرفض
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فوا د و وعلى أ مرت و  النااوت الحدرث  وتساالرطفي تدررب م على الت نرور  تالبد

 .داتنتوجر  وتحسرة األاررفع  في

 نوفسر ت مة مرزارالتكنولوجرو الحدرث  ت دمه  : بمعنى مو القتصاودر العوامل  الثال :عتبار اال

 س مأو و مو  نفسه  نتوج وت لرل الكلف  في الوقرمة  الل زرود  ارللمؤسسور 

 .في التوسع والتنوع في تطبر وت و دا ل المؤسسور

و و مااو رعني  التكنولوجرااو في قبول  جتمححاعيححةالعوامححل االالنلر في دور  أرناااااااو مة الم م 

دد  وتجووب و مع مو رترحه مة تطبر ور متج  ومادى ت بل و لفكر  التطور الت ني  الث اوفا  المجتمعرا 

ساااابرل المثول نلوم الدفع بواسااااط   معرن  علىم ت نر  ذا انتشاااار دا ل المجتمع اساااات داإكل روم  ف

ر حتمول تبني المؤسااسااواف ذا رزرد بدورم مة  الذكر  وغررم مة تطبر ور ال واتل   ال وتل الذكي

 .فكر  تطبرق  ذم الت نر  في أموكة العمل

 

البيئة التي يتم من خاللها الترابط الفعال بين ثالثة  وإن المعنى الحقيقي لبيئة العمل الذكية ه

 .التكنولوجيا –آلية العمل  –العمال  هي: ،عناصر أساسية

 

 

 

 

 

 

 

خالل عمليحة التحول من بيئحة عمحل تقليدية إلى بيئة عمل ذكية هو  ،مورمن أصحححححححعحب األإن 

 ر اادمااه التطور  لااذا لبااد مة إدراك متطلبااور العااوملرة بااولتواز  مع مااو هححذا الترييرالعمححال تقبححل 

لذلك رجب أة رؤ ذ في العتبور التصاااااااور     م أساااااااوس العملر  ارنتوجر  التكنولوجي  فولعمول

عنوصاار أسااوساار  : إدار  الموارد  3المنوسااب للعمول في تطورر بر   العمل مة  الل التكومل برة 

 .ة في نلم وتكنولوجرو المعلومورصوص تالم  اردار  العلرو  في المؤسس   البشرر 
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إة إدار  الموارد البشااااارر  بحكم عالقت و الوطرد   بولعمول  لدر و ال در  على تحدرد ن وط ال و  

ع دور م وجوانب النااااعل التي تحتوج إلى العمل علر و في ساااابرل تطورر بر   العمل    بولتواز 

 مرعجاتسوق تأكرد ودار  العلرو للمؤساسا  في تحدرد أ داف و مة الوصاول إلى بر   عمل رقمر    ار

ومور المعلجراتار مة أجل  تح رق  ذم األ دال    أمو بولنسب  للم تصرة في نلم وتكنولوجرو ار

فوت  كاألسااولرب أو الحلول الت نر  التي تجعل العملرور أكثر  اقترا ي فسااركوة دور م األسااوسااي ف

رار وملرور دعم ال  الساااتراترجرورالعوملرة وأ دال العمل   مثل برام  إعداد  لحتروجوروتكررفو 

 عة طررق تحلرل البرونور.

تصنرل رجمع  تم إنشوتب دل تطورر بر   العمل  إحدى الشركور العولمر عدت و ألدراس   ووف و

حتى   م تلف الرقمر  الف ور ال دد مةع عنوصاااااار التطور الالزم  لالنت ول إلى بر   عمل ذكر  في

درد تحولتتمكة إدار  المؤسااااسااااور مة   التي تحتوج و  تتمكة المؤسااااسااااور مة معرف  نوع الت نر 

 .بولدق  المطلوب  األولورور

   اررمرل ارلكترونر  كتطبر ورت نرور المراسل Gmail – Outlook .  

 المر ر بتكور كتطبر ور العروض ت نرور ارنتوجر  وال PowerPoint Presentations 

– Keynote. 

 دـــد والتعلرم عة بعــور عة بعـجتموعت نرور المشورك  والتعووة كتطبر ور ع د الWeb 

Conferences – Wikis – Udemy . 
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 جتموعيت نرور التواصل كتطبر ور التواصل الSkype –Sales Fore –Ever note. 

 الت نرور المؤسسر  كتطبر ور CRM – HR Systems – ERP. 

 ت نرور الت ررم ومشورك  اآلرات كتطبر ور Survey – Forums. 

  الستراترجيت نرور التفكرر Mind Map – Mind Charts – Business Intelligence 

Apps. 

و وتحساااااارة أدوار تكنولوجر المرة فبر   العمل الذكر   ي التي تعمل على تعزرز العمل   إذة

 . العمولعلى  عب ووتبسرط متطلبور األموة لكي تكوة أقل  كبرر المعلومور بشكل 

 :جراء تعديالت في العديد من المجاالت مثلإولكن الوصول إلى هذه البيئة يتطلب 

 التي تستلزم و بر   العمل الذكر   تج رز البنر  التحتر  للتكنولوجرو.  

   لبر ور العمل التكنولوجر تطورر السلوكرور والمواقل بشأة ت ررر الت طرط المود. 

  لتي ا فالبد مة تطورر التشاااررعور  ل وشاااكولرور التطبر ر  المنلوم  التشاااررعر  وار مراجع

  تنلم اسااااااات اادام ت نرااور المعلومااور مة  الل تحاادرااي النلااوم ال ااونوني ألمة المعلومااور

   .التجورر المعومالر وأثر و على لكتروني وح وق النشر اروالتوقرعور ارلكترونر  

  تحادراي وتطورر منلوما  وملراور الرقاوب  على بر   العمل بمو رتنوساااااااب مع المت ررار التي

  .تلحق ب و

 

 :العملالتطبيقات التكنولوجية في بيئة إدماج  3-2

، على االقل من عمر التحول الرقمي جائحة كورونا اختزلت عشحححححر سحححححنوات إنيمكن القول 

، وقد أكدت الجائحة من خالل ما أفرزت  أسححس هذا االنتقالاب  الزمن لوضححع حي  أن الدول تسحح

رقمي جديد من آثحار الححاجحة الملححة للمرونة والسحححححححرعة في التكيق والتحول باتجاه اقتصحححححححاد 

لتي ا ت وم غولبر  الت نرور الحدرث  الروم على التكنولوجرو المتشاااااوبك و ،سحححححيهيمن على بيئة العمل

بر ااور أفكااور وتط رومرااونت  عن ااو توالتي   األج ز  والمعاادارتترض التحكم ارلكتروني الكااوماال في 

 :ومة أبرز األمثل  المست دم  في بر   العمل مو رلي العمل ترت ي ببر   
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 " Electronic Monitoring System“ اإللكترونیةأنظمة المراقبة  -1

تشیر المراقبة إلى األنظمة واألفراد والعملیات المستخدمة لجمع وتخزین وتحلیل واإلبالغ عن 

نظم المراقبة على مجموعة متنوعة    عملھم، وتقومأو المجموعات خالل  ،داء األفرادأتصرفات أو  

 .GPS اإلنترنت، الفیدیو، الھاتف، اآللیات:من 

ــات  تحیث  ــســ   ، بتجھیز اآلالت والمعدات والبنیة التحتیة واألجھزة  حالیاقوم العدید من المؤســ

ــبكة تمكنھم من مراقبة بیئة العمل كاملابأجھزة   ،وحتى العاملین ــلة بشـ ــعار متصـ ــتشـ وتلقّي   ة،سـ

 .النظامواتخاذ اإلجراءات الالزمة بناًء على المعلومات الواردة من  ،التعلیمات

یاءوھذا ھو المقصـود بع  – بارة "إنترنت األـش

Internet of Things".   جمیعمن خالل مراقبة 

ــة   لحظ ــة  التنظیمی ــة،الموارد  یمكن   بلحظ ــث  حی

  ،للشـركات التحكم بشـكل أفضـل في تدفق العملیات 

تخاذ إجراءات امن خالل   ،ضـــطراباتوتجنب اال

ــائیــةواال  ،فوریــة وق حلول  في  ــا  ،  نخراط    تجنب

 .نتاجیةالتي تعطل سیر العملیة اإل  ت،لحدوث المشكال

 العمل؟ولكن إلى أي حد تثبت أنظمة المراقبة جدواھا في بیئة 

ن أنظـمة المراقـبة تمكن الـعاملین من تتبع  إحـیث  واســـــتغاللـھا،یتوقف ذلك على كیفـیة تنفـیذھا   

 ،ســـتفادة من وقتھموزیادة إنتاجیتھم من خالل مســـاعدتھم على فھم كیفیة اال ،أنشـــطتھم في العمل

 .بعدتمكنھم من التعلم عن  وأیضا ،وتنظیم أولویات عملھم

أینمــا نجــد   التي    العوائق،تظھر    الممیزات،ولكن  العوامــل  بــأنظمــةفــأحــد  المراقبــة   ترتبط 

تقلل من   كامل، فإنھارقابة بشـــكل  فعندما تفرض المؤســـســـات ال ،اإلجھاد المھني  اإللكترونیة ھو 

ــتقاللیةاال ــھم في  ،وتزید من المتطلبات الوظیفیة لتحقیق الذات  ،سـ ــیة تسـ ــاسـ وكالھما عوامل أسـ

 .للعاملیناإلجھاد المھني 

تطویر بیئة    تھدف إلىوأنھا    ،وھنا یأتي دور المؤســـســـة لتوضـــیح أھمیة المراقبة اإللكترونیة

  .ستقاللیة العاملیناالحد من  أو ،ولیس زیادة التحكم ،العمل
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 " Robots“ الروبوتات -2

ولكة لم  بعرد بادأر صااااااانوع  الروبوتور منذ زمة 

أة تمتلك واحد    أو المؤساااااساااااور  ركة بم در  األفراد

عدم و  وتكلفت و المولر  الن م   لكبر حجم و نلرامن و 

ن ااو كااوناار إحرااي   ساااااااتفااود  العملراا  من ااوالتمكة مة ال

 .دا مكرر بشكل ت    صمم لتنفرذ عملر  واحد  ف طت  

ي لرست دم و أكثر مة مست دم ف  تم تصامرم مو رسامى بوآللر التشاوركر  الحولي في العصارو

فااإة الت اادم في الااذكااوت  ذلااك عالو  على  أ طااوت دوة التسااااااابااب في أ  حوادي أو  ذاتااه الوقاار

ت وذ قرارار أكثر اة الروبوتور مة رمك   المتطور  إلى جونب أج ز  الساااتشاااعور  الصاااطنوعي 

ا دار  الجرد  في المواقل الصااعب  مة ار ورمّكن  ارنسااوة  ممووتنفرذ الم وم دوة التد ل مة   تع ردض

 .والمستحرل  بولنسب  للبشر

بل أصااااااابحر  فحساااااااب جتموعر  التنلرمر  ل رتجزأ مة األنلم  ال االروبوتور جزتض  تعادلم 

  مة المحتمل أة تصبض أكثر قوبلر الروبوتورومع تطور  األنلم  في تلك  اجتموعروعنوصر فعول  

وت  مة التواصاال بشااكل أكثر كف وواج ور متعدد  الوسااو ط تمكن ساات دام وللتكرل مع بر   العمل  ب

  حري رزداد انتشااور اسااتعموله  وصاا  في  وتل ي المعلومور ون ل و البشاارمة  ووفعولر  مع زمال  

ملروة  0.9ل رتجووز  9103الروبوتور المساااتعمل  في العولم عوم   فكوة عدد  دول العولم المت دم 

  مع  9106عوم  ةلرصااااااال إلى أكثر مة ملرونر 9102ملروة عوم  0.0روبور ارتفع عدد و إلى 

 91028وة وحد  إنوفر  بحلول عوم احتمول زرود  ملر

رتمثل أحد التحدرور الر رساااار  في مجول الروبوتور في تصاااامرم واج ور التحكم في ارنسااااوة 

ة ب عد بوتور عتصااولر التي تساامض للروألة ال الساات دام التي تتساام بولبسااوط  وساا ول    اآللي

 م  م تراق  أرناااو تل ر إشاااكولر  بوت وذ إجرات دوة وجود مشااا ل بشااار  رمكة أة تتعرض لال

بحري إذا أصابحر الروبوتور نامة أعنوت الفررق في المؤسس     جتموعيو ي ال بول ال جدا 

  مة مشااااااورك  النموذج الذ نر  مع م  وربمو األ م مة ذلك ةفكرل ساااااارت بل و العوملوة  ورطورو

 .مثل دا ل  ذم المنلوم ونع التشررعور الالزم  لالست دام األ

                                                           
 . (8002  منلم  العمل العربر    ، الت ررر العربي السودس للتش رل  8
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في الولو ل    المؤساساور  و و نلر  العمول إلى الروبوتور كمنوفس ردار  تحدٍ  أرناو نوك 

في تونااارض  دار  الرشااارد دا ل أموكة العمل. و نو رأتي دور ار ووجود و ووقد رحوربوة تركرب 

وإتااوحاا  الفرص ل م   ت فرل العاابت عة العمااول ي فكر  أة ولرفاا  الروبوتااور في األسااااااااوس 

 .كتشول م ورات م في مجولر أ رى تس م في تنمر  المؤسس  التي رعملوة ب ول

للتجول في مستودعور كبرر    وجلب  أموزوةالذ  تملكه   Kiva روبور المثول على سابرل 

وتساالرم المنتجور إلى البشاار الذرة ر وموة بتعب   الطلبور. رمكة   الرفول البنااو ع المطلوب  مة 

أناااااعول عدد الطلبور م ورن  بولمساااااتودع  2نت وت مة ال Kiva للمساااااتودع المج ز بروبوتور

مة وقت م في  ٪21 مة ة مو ر ربوحري ر ني العومل مموثل  المشاوبه الذ  ل رسات دم روبوتور 

 م مة تجور التجز   في  Kiva معلم عمالت الشاااحة ن ل البناااو ع مة الم وزة إلى الت لرل ثم 

 نر  كفوت   سوعدر الت كلف  وأكثرومة  الل جعل عملرور التوزرع أقل  ارلكترونر  مجول التجور  

 .ومشوررع مبل التوسع في تجورت م   اآللر  العدرد مة تجور التجز   على الستمرار

بذكوت للعمل كفررق مع العوملرة في الم وزة  وتتولى الم وم  أرناااومصااامم   Kiva روبوتور

 .التي رصعب على البشر ال روم ب و أو ل رجردون و

قدرار  فإةوتوناااااااض  اذم التطورار أناه على الرغم مماو رمكة إنجاوزم مة قبال الروبوتور  

حة قبل إتموم عملر  الشااا معومثل تجمرع العنوصااار الم تلف   معرن  موزالر تتفوق في م وم  البشااار

 .Amazon في المثول ال وص بشرك 

 

 " Wearable Computing Devices“ لالرتداءأجهزة الحوسبة القابلة  -3

 ذا المصااااطلض رشاااارر إلى الت نرور ارلكترونر  أو أج ز  الكمبروتر المدمج  في عنوصاااار مة 

 .التي رمكة ارتداؤ و بشكل مررض على الجسم  واألج ز  الملح  المالبس 

 زرة أو ت  رمكة ربط األج ز  ال وبل  لالرتدات بشاااااابك  إنترنر للتحمرل المبوشاااااار للمعلومور

 .البرونور لن ل و في وقر لحق إلى أج ز  أ رى

 :  واسع ف ور  3رتدات عود  تشمل أج ز  الحوسب  ال وبل  لال

   وصاألشااب و  ر ومالتي تساامض ب روس األنشااط  التي الشاا صاار   ي المنتجور  :األولى الفئة

عدد الكلمور والحرول التي تمر كتوبت و   عدد الصنودرق و  أثنوت المشي  في مثل عدد ال طوار

 .التي تم تجمرع و ون ل و
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 ي ت نرور تعزرز الواقع الفتراني   :الفئة الثانية

  و و Google Glass ومة أشاااااا ر  ذم الت نرور  و

مة العدساااور  وبدلعبور  عة نلورار دوة عدساااور  

تحتو  على شااااااااوشاااااااا  عرض تعماال بااولبطااوررااور 

مة   بوص  90تعودل شوش  بحجم   شاوش  النلور  عولر  الدق  GPS ومركروفوة وكومررا وج وز

 الذكي المعلومور على الشااوشاا  بتنساارق رشاابه ال وتل  Google Glass أقدام  رعرض 2مسااوف  

و.  نوك العدرد مة التطبر ور المفرد  المتوح  لبرنوم ورتم تشاا ر   رمكة  Google Glass له صااوترض

و إرسااول الرسااو ل وتوفرر ملر  بحي Google Glass لـاااااااا  Word ر وم تطبرق .Google أرنااض

Lens  تطورر تطبرق  أرنااوض بشااكل سااررع  ورجر  بترجم  الكلمور المطبوع  مة ل   إلى أ رى

تحدرد نساب  ارج ود استنودا إلى نبنور ال لب  Google Glass سارترض لـااااااا  Bio Glass رسامى

 .ومعدلر التنفس

 ي أج ز  الواقع الفتراناااي  التي ساااتمكة الم ندسااارة المعمورررة مة معرف   :الفئة الثالثة

تي ال  نلم الحناااور عة ب عد وأرناااو الواقع وعلى أرض   شاااكل تصاااومرم م في التطبرق العملي

تموعور جحنااور ال في أثنوت  رة التنفرذررة مة الحصااول على الشااعور "بولوجود"سااتمكة المدرر

 .دوة الحوج  للسفر

تطورار: تحسرنور في طوق  الحوسب  ارلكترونر    2أصبحر  ذم األج ز  متوح  اآلة بفنل 

 السااتشااعور نتشااور أج ز  ا ارنترنر ساات دام وزرود  ساارع  الوصااول إلى أقصااى حدود النطوق ب

 .الحوسب  السحوبر 

ر على تطور ووانااااح والبرع الذكر  نموذج ملروتعتبر 

وف و ل ذم الت نر   حري تترض المساااااااتشاااااااعرار   بر ا  العمل

المدمج  في اآلل  بوساااااات دام ت نرور الحوسااااااب  السااااااحوبر  

د بالغ عنااللعااوملرة التحكم عة ب عااد في  ااذم المااوكرنااور وار

ن ص أحااد المنتجااور  وت رر درجااور الحرار   كمااو رمكة 

 . حمورت و ند محوولر السرق 

ي ممو جعل و  تنتشاااار ف   و نوك العدرد مة الساااات دامور النوشاااا   للتكنولوجرو ال وبل  لالرتدات

  مثل البنوت وصرون  المبوني    دمور الصح  والتصنرع والطوق  وح ول النفط   صنوعور متنوع 
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ور التي رحتوج العمول فر و إلى الصعود لرتفوع  ورتم است دام و بكثوف  في شركور صرون  المبوني

تم تعااولراا    ولمااو كااوة ذلااك غرر منااوساااااااب للعااوملرة المت اادمرة في العمر على  برات م الفنراا    

د عالساااتعون  بولعمول مة الشااابوب لصاااعود تلك الرتفوعور مزودرة بأج ز  اتصاااول وتحكم عة ب  

شااودار مة رومة ثم تل ي التعلرمور وار  ت وم بن ل تسااجرل فردرو مبوشاار إلى مركز قرود  أرنااي

أصااحوب ال بر  في  ذا المجول   ومة أمثل  الشااركور التي تعتمد على  ذا النوع مة التكنولوجرو 

 ."  Earth Cam / Kalloc Studios  / ShilpMIS Technologies"  في بر   العمل

 :القائمة على التكنولوجيا  العملبيئة لالوقائي  الدور -4

  إة دور التكنولوجرو ل ر تصااار ف ط على تنمر  العوملرة بولمؤساااساااور وت فرل العبت علر م

ر جوانب ست الله في تطورل وتوفرر الوقر  على تح رق أكبر قدر مة ارنتوجر  أرنوول ر تصار 

 .ي توفرر البر   الصحر  والوقو ر  للعوملرةف جدام م أ رى مة العمل  بل للتكنولوجرو دور 

والتطبر ور التكنولوجر  بشااكل كبرر في تح رق البر   اآلمن  والصااحر   بتكورارحري تساا م ال

أ  في حول  إصاااااااوبت م ب أرناااااااوبل بمعولجت م   دات عمل مأ أثنوتفي  للعوملرة  لرس ف ط لوقورت م

ومة أمثل   ذم التطبر ور والبرام  التكنولوجر  المساات دم  في الوقور  مة  العمل أناارار بساابب 

  :الم نر األمراض الم وطر و

 3D Printing األبعاد:تقنيات الطباعة ثالثية 

رة   سااااتمكة العمول الذ سااااتعود  األطرال المف ود اوتطبر وت و في   إة الطبوع  ثالثر  األبعود

ممو سااااابب ل م إعوق    مة أطرال الجسااااام وطرف   ف دواالعملأثنوت  في تعرناااااوا لحوادي م نر 

سااااااتعود   ذا الطرل بت نرور الطبوع  ثالثر  األبعود أو صاااااانوع  ا مة  عمل ممنعت م مة مزاول  

 .وإزال  أ  عوا ق في حروت م الم نر   عمل مستمرارر  ا  وبولتولي تأمرة  األطرال المف ود 

 Artificial Intelligence صطناعيالذكاء اال

عملر  دعم ال رار الصااااو ب في عملر  العالج في حول  ارصااااوبور الم نر  ال طرر  أو  رأتوح

المزمن  للعومل  وذلك عة طررق تحلرل البرونور والمعلومور التي رسااااااتنتج و البرنوم  مة الملل 

لعمول لدر و مة  الل الطبي للعومل المصااااوب  والذ  مكة بدورم المؤسااااسااااور مة متوبع  جمرع ا

ب   وحساااا ساااات رار الصااااحي والم ني للعوملرةوذلك لنااااموة ال   إلكترونروحفل ملفوت م الطبر  

على أنلم  الذكوت  معروف  في عولم الروم سااتكوة حصااراعمول المة األ %01الت دررار فإة نحو 

 الصطنوعي . 
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 Nano Technology النانو:تقنیة 

  ،في المصـانع معرضـین لألمراض الخطیرة كمرض السـرطان   یومیاإن العمال الذین یعملون 

ــبب   ــقھا العمالفیالذي تتسـ ــتنشـ ــامة التي یسـ ــبح من الواجب على   ،ھ العوادم والغازات السـ فأصـ

أـصبح لدى المؤـسـسات   وباـستخدام التكنولوجیا  ،  المھنیةالمؤـسـسات وقایة العمال من ھذه المخاطر 

ــكل دوري نإمكا ــحة العاملین بش ــة ب ،متابعة ص ــتخدام تقنیة النانواخاص وھي العلم الذي یھتم    ،س

بدراسة معالجة المادة على المقیاس الذري والجزیئي، فیتم ربط جزیئات النانو داخل جسم اإلنسان  

 .بأجسام مضادة لتكون قادرة على التعرف على الخالیا السرطانیة والقضاء علیھا

لعصـر یمكن فیھ التحكم في العمر الوظیفي لدى   تدریجیاإن ھذه التطورات سـتقود المجتمعات 

حیث ـسیكون العامل في صـحة جیدة تمكنھ من إكمال عملھ    ،العامل وإزاحة القیود عن ـسن التقاعد

من فئة الـشباب، باإلـضافة إلى    ـسنامـشاركة خبراتھ الطویلة مع األـصغر منھ    وأیـضا ،والتطویر فیھ

 .لوصول إلى بیئة عمل صحیة ومستدامةا

 

 التحدي الرقمي في بیئة العمل العربیة 3 – 3

وفي إطار  ،  واجھت المنطقة العربیة العدید من التحدیات االجتماعیة واالقتصــادیة والســیاســیة

االنتشـــار المتزاید للتقنیات الرقمیة التي تتیح فرصـــة بناء اقتصـــاد رقمي یعزز النمو ویرفع قدرة 

الدول على المنافسـة من خالل تحسـین الكفاءة ورفع اإلنتاجیة وتقلیل التكلفة لم یعد التحول الرقمي 

دید من الحكومات الع تونجحبل أصــبح ضــرورة تقتضــیھا متطلبات التنمیة المســتدامة ،  ،  خیارا

ن في وضـــــع عدد من المـبادرات الـقائـمة على أحدث المـمارســـــات الرقمـیة لتقنیة  العربـیة حتى اآل

 . المعلومات واالتصاالت

تحقیق المزید من    ،وشــــبكات االتصــــال والتقنیات الجدیدة ،وبینما تواصــــل األجھزة الذكیة

مما سیفرض على    ،یدیة وأنماط التشغیلاالنتشار تزداد نسبة التغییر في طریق تسییر األعمال التقل

ســیما مع تزاید   ال  ،الحكومات تنفیذ وتطبیق أحدث التقنیات في مجال الخدمات الحكومیة المركزیة

ــتخدام المواطنین العرب  ــرعان ما أدركت دول المنطقة العربیة أھمیة  ااســ لتطبیقات الذكیة ، وســ

دخال إفاتجھت نظم التعلیم إلى    ،التعلیمیة  دمج مھارات تقنیة المعلومات واالتصـــاالت في المناھج

لكترونیة والتصــمیمات االبتكاریة، كما تســعى جاھدة إلمناھج تعلیمیة خاصــة بالبرمجة والحمایة ا
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حاداي ت ررر في األنلما  التعلرمرا  باوعتماود الت نراور الرقمرا  واساااااااتبادال الكتاب الورقر  في إإلى 

  وتؤ ل مرن   في صفول تفوعلر  تعزز الث وف  الرقمر الصفول الدراسر  الت لردر  بكتب إلكترونر 

 .الطالب بولم ورار الالزم  لسوق العمل في المست بل

كمو شااا در المنط   العربر  إطالق مبودرار رقمر  عدرد  ب دل نشااار وتعزرز الث وف  الرقمر  

ركور الشااااااوتمكنر    في بر   العمل  حري انتشاااااارر الحلول الرقمر  في قطوع البنوت والتشااااااررد

ال ندسار  مة تطورر منتجور و دمور تعمل على استدام  المبوني والبنى التحتر  الذكر  والوصول 

تكنولوجرو الطبوع   أساااا مركمو    والصاااارون إلى مرحل  التكومل مع إدار  الطوق  وارصااااالحور 

كذلك في الحد مة    العولر عمول ذار ال طور  ثالثر  األبعود في الحد مة اساااات دام العمول في األ

 .النفورور في  ذا ال طوع

لجرل ال ومس ا توفر تكنولوجروحري  المسااااات بلر  كذلك تدعم البنر  الرقمر  المتطور  الت نرور 

  9131ملرورار دولر( بحلول  2ت در بأكثر مة ، صااااااانوعور إرجود  و ألل ولرفا  جادراد  91

والتي ت دل لتمكرة رواد   وت الصاااطنوعيوإنترنر األشاااروت  والذك الذكر  بورناااوف  إلى المدة 

 .األعمول في الشركور النوش   في مجول الت نرور الرقمر  الحدرث 

بلوك   –عتمود ت نر  " تشاارةات دل إلى التي ذكر  القتصااودر  ال إحدى المبودرارنجحر كذلك 

chain block "   وإعود  ملروة سااااااوع  عمل م در  مة ارنتوجر  القتصااااااودر  0.90توفرر في

ممو رؤد  إلى تحساااااارة الكفوت  اردارر  وجذب السااااااتثمورار األجنبر    توزرع و بولطرر   األمثل

 .9وتوفرر فرص العمل

تمتوز المدة ذار القتصاااااااود الذكي ب درت و على تح رق الزد ور والرفو ر  مة  الل التحول 

ة وتوفرر فرص العمل لكل م نحو بر ا  العمال الذكر  التي ت وم على المرون  في ترسااااااارر األعمول

و و مو رشاااجع الدول   رحتوج و واساااتثمور الموارد المتوح  وامتالك ت نرور التصاااول والمعلومور

 .على اعتمود الت نر  ال ودر  على تطورر مجولر العمل الجدرد 

 

 

 

                                                           
 . 8002 –  رحل  رقمر   األوسطالتحول الوطني في الشرق   ت ررر عة  درلورر 9
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 :  الصعوبات التي تواجهها الدول العربية على طري  التحول الرقمي 

  الرقمية المهاراتالكوادر ذات نقص  : 

 نوك حوج  ملح  إلى ال برار المت صااااصاااا  في تطورر التطبر ور والبرمجرور والتصاااانرع  

التي تواكب مسااارر    الرقمي وغرر و مة ال درار المرتبط  بول دمور المطلوب  في األساااواق

التحول الرقمي  حرااي تحتااوج الاادول إلى تولرل أصاااااااحااوب الم ااورار في إدار  التطبر ااور 

 .دورروشرال علر و وصرونت و الرقمر  وار

  ملكية البيانات ومشاركتها : 

ومو ل و مة أثر في تمكرة الحكومور مة   قنورو سرر  و صوصر  المحتوى أرناوتل ر 

حراي رتعرة على الحكوماور اتباوع مساااااااتوراور الحمور  الرقمر    تنفراذ مباودرات او الرقمرا 

لكترونر  المتطور  مة  الل قوانرة واناااااح  وفعول  وشاااااومل  لجمرع أنواع المعومالر ار

 .على الت نرور الحدرث  اة تفرض قرودأدوة 

 الثقافة الرقمية ضعق  :  

ل ك   الرقمر الحلول رعوب تعلى اسااقدر  المؤسااسااور الث   في وانااح  وعدم الرؤر  غروب ال

عمل مة فولرت وت بول العمل ذلك رثرر الم وول في المنط   العربر  بشااااااأة التحولر في بر   

ومة ثم تطورر ت ادرم ال ادماور الحكومر  والرت وت ب و   د اول الت نراور في بر ا  العمالإ الل 

  كل ذلك سااارسااا م بدور إرجوبي في نشااار الث وف  وتوفرر تجورب مبتكر   طرر   الت لردر مة ال

 .الرقمر 

من الالفحت تفحاوت مسحححححححتويحات اكتمال البنية التحتية التكنولوجية وتطورها من دولة   نحإال أ

وفي هذا اإلطار تعمل منظمة العمل العربية من   خر،أخرى، ومن قطاع اقتصحححححححادي  إلى عربية

دعم وتبني المبادرات العربية المعززة لالقتصححححححاد الرقمي كوسححححححيلة لأجل تكاتق الجهود العربية 

جديدة لتعزيز النمو واالسححححححتقرار المجتمعي، وذل  ضححححححمن خطط وسححححححبل تعزيز التعاون البيني 

لدور المحوري للتكنولوجيا الحديثة في العربي في المجحاالت المختلفحة، بهحدق االسحححححححتفحادة من ا

 .تنمية الدول العربية واقتصاداتها
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 الخاتمة

 

ركمة النجاو  الح ر ي للادول في لال األزمور في تح رق التوازة برة النمو القتصاااااااود  مة 

لذلك  مة ج   أ رى  وصااااااارون  شاااااااروط العمل الال ق ج ا  والحفاول على صاااااااح  المواطنرة 

والذ  السااااررع  الت دم التكنولوجيفي  فولمساااات بل رتجه نحو بر   العمل غرر الت لردر  التي تسااااتثمر

ان " مك ىـااااااسممو ررف ر وانضـااااااي ت رراحدإنموطه  وطبرع  العمل وأفي مع ت رر  ترافقبدورم ر

على الجواناب التنلرمراا  وارداررا  وملرا  ال راوم باولم اوم الولرفراا   رنعكسمماو ي ، الت لرادالعمحل " 

واألدوار الت نر  المسااات دم  ألدات  الم ورار المطلوب  أرناااو معهوتت رر والتواصااال برة العمول. 

و العومل  األكثر م ور  تكنولوجرى فول و ذلك ومع   فتراناااربر   العمل الالعمل وإدار  العمول في 

    بورناااوف  إلى ال درار المعرفر  والتحلرلروفر في فرص العمل المسااات بلر ل األساااركوة ل و الح

ار  العمل على تحدري نلم ارد ر تني ممو واربداعر  المطلوب  في القتصود ال و م على المعرف  

 بر   مست ر  وممن  للعمول وإنتوجر  أعلى روالمنلوم  التشاررعر  وأنلم  الحمور  الجتموعر  لتوفر

 للمؤسسور والمنشآر القتصودر .

أة الت ررار في بر   العمل قودم  ل محوله إلى كوروناو  جاو حا  الثاور الناوجما  عةوتشااااااارر 

وساااركوة مة ال طأ تجو ل و   فولذكوت الصاااطنوعي سااارصااابض جزتاض مة بر   العمل   فشاااراسااا  

المنوفساااااا  وت لص  ومش الربض جعل الشااااااركور تبحي عة أ  وساااااارل  لرفع النتوجر  وت فرض 

وتور رتوقع الكثرر أة تحل الروبجدر ناااولت و في الدوار التكنولوجر  الحدرث    ووالتكولرل وقد 

تزداد نسب البطول    و ذا امر صحرض نلرروض واألدوار التكنولوجر  ال رى محل البشار وبولتولي 

رد  تحتوج ست لق ولو ل جد فإن وولكة التكنولوجرو حرنمو تأ ذ بعض الولو ل الت لردر  مة البشر 

 ر. إلى م ورار و برار حدرث  ت وم على البداع والبتكو

وتؤكد كوف  المؤشااااااارار على أة التكنولوجرو الحدرث  فرمو بعد أزم  كورونو ساااااااتصااااااابض  ي 

الجدرد  للعمل  بوألنموط  لذلك لبد مة ال تموم المساااااااتدام الحصاااااااوة الرابض في سااااااابوق التنمر  

ومناوقشااااااا  كاوف  الجوانب التشاااااااررعر  والتنلرمر  التي تواجه النت ول نحو بر ور عمل أكثر ذكوت 

 . العمول في بر   عمل ممنه ومست ر تست دم التكنولوجرور الحدرث  وتراعي ح وق 
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