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المبادرة المئو ّية
حول مستقبل العمل
سلســلة األوراق التحليل ّيــة

ّ
والتوســع فــي المســتقبل .وبغيــة فهــم
مرشــحة لالســتمرار
يشــهد عالــم العمــل تغييــرات ُكبــرى
ّ
ّ
منظمــة العمــل الدوليــة
فعــال ،أطلقــت
هــذه التحديــات الجديــدة واالســتجابة لهــا علــى نحــوٍ ّ
«مبــادرة مســتقبل العمــل» واقترحــت «محادثــات الذكــرى المئو ّيــة» لفتــح بــاب النقاش خالل الســنوات
القليلــة ا ّلتــي تســبق االحتفــال بالذكــرى الســنويّة لتأسيســها عــام  )1( :2019العمــل والمجتمــع؛ ()2
العمــل الالئــق للجميــع؛ ( )3تنظيــم العمــل واإلنتــاج؛ و( )4حوكمــة العمــل .وتســعى هــذه الورقــة
ـددة
التحليل ّيــة إلــى تقديــم لمحــة عــن اال ّتجاهــات والقضايــا األساسـيّة فــي مجــاالت مواضيع ّيــة محـ ّ
خاصــة للـ»محادثــات» ،بهــدف إعــام وتســهيل الحــوار والنقاشــات علــى المســتويات
ذات أهميّــة
ّ
الوطن ّيــة ،واإلقليم ّيــة ،والعالميــة.

ترسل التعليقات
واالقتراحات إلى
futureofwork@ilo.org

مســتقبل حا فــل با لتحد يــا ت
لعال قــا ت ا لعمــل :
هــل آ ن ا أل و ا ن لتثبيتهــا أ و ال عتمــا د
ا لبد ا ئــل ؟ *
تناقــش هــذه الورقــة موضــوع تطــوّ ر عالقــات العمــل ،والضغــوط الّتــي يطرحهــا تنظيــم العمــل المتغ ّيــر ،والتكهّن
بالتعديــل الجــذري فــي هــذه العالقــة ،واإلطــار التنظيمــي الــازم لتوفيــر الحمايــة الكافيــة للع ّمــال فــي عالقــات
العمــل المتطــوّ رة.

العامة
 .1المشهد العام :القضايا األساس ّية واللمحة
ّ
تقــع عالقــة العمالــة علــى التقاطــع بيــن التنظيــم االقتصــادي والتنظيــم القانونــي للعمــل .فجميــع ال ُن ُ
ظــم القانون ّيــة
تــورد مفهــوم عالقــة العمالــة وتر ّكــز هــذه الورقــة علــى اســتدامة عالقــة العمالــة الحال ّيــة علــى ضــوء التغ ّيــرات
فــي تنظيــم العمــل.

* استندت هذه الورقة
على مساهمات من:
Colin Fenwick,
David Kucera,
Karen Curtis,
Frédéric Lapeyre,
Guy Tchami, Costas
Stavrakis, David
Hunter, Philippe
Marcadent

تغ ّيــر المفهــوم القانونــي لعالقــة العمالــة مــع الوقــت .وقــد تطــوّ ر الشــكل الغالــب أو الكالســيكي لعالقــة العمالــة
بالتزامــن مــع التنظيــم االقتصــادي للعمــل إلــى عالقــة العمالــة النموذج ّيــة .ويشــير هــذا المفهــوم إلــى العمــل الّــذي
يتـ ّم ضمــن إطــار الترتيبــات بــدوام كامــل ،والنظام ّيــة وغيــر المحـدّدة المـدّة ،فــي عالقــة عمالــة تابعــة .أ ّمــا الســمة
ّ
فتتمثــل بالتنظيــم الهرمــي :فصاحــب العمــل يملــك الســلطة علــى توجيــه
األساس ـيّة لعالقــة العمالــة النموذج ّيــة
ّ
الموظفيــن فــي عملهــم؛ ومراقبــة عملهــم مــن خــال رصــد األداء ،وتأديبهــم علــى األداء الســيّ ء .وكيفمــا عرّ فنــا
ّ
عالقــة العمالــة ،تبقــى األداة التنظيم ّيــة األساس ـيّة لتوزيــع الحقــوق والواجبــات بيــن الموظــف وصاحــل العمــل:
فالعامــل هــو الّــذي يتم ّتــع بالوصــول إلــى المنافــع والحقــوق الّتــي يحدّدهــا القانــون العــام فــي إطــار عالقــة العمــل
ّ
للموظــف وصاحــب العمــل أيض ـا ً الموافقــة علــى شــروط العمــل علــى أن تفــوق
هــذه .وتتيــح عالقــة العمالــة
المقتضيــات القانون ّيــة الدنيــا.
غيــر أنّ هــذه العالقــة النموذج ّيــة تخضــع لضغــط متزايــد .فــأوّ الً ،تــزداد مشــاركة الع ّمــال فــي أشــكال العمــل
غيــر النموذج ّيــة ،مــا ّ
يؤثــر علــى المعــروض والمطلــوب مــن اليــد العاملــة ،ويمكــن أن يطــرح تحد ًيــا علــى تفعيــل
األطــر التنظيم ّيــة .وفــي ظـ ّل غيــاب التعريــف الرســمي ألشــكال العمــل غيــر النموذج ّيــة ،يُشــمل ضمنــه أيّ عمــل
يت ـ ّم خــارج إطــار عالقــة العمالــة النموذج ّيــة  .وقــد ر ّكــزت ّ
منظمــة العمــل الدول ّيــة علــى أربعــة أنــواع مــن
أشــكال العمالــة غيــر النموذج ّيــة هــي( :أ) العمالــة المؤ ّقتــة؛ (ب) العمــل المؤقــت مــن خــال وكالــة وغيــره مــن
األعمــال الّتــي تضـ ّم عـدّة أطــراف؛ (ج) عالقــات العمالــة الملتبســة؛ (د) العمالــة بــدوام جزئــي (منظمــة العمــل
الدوليــة 2016 ،ســيصدر) .وفــي حيــن تو ّفــر أشــكال شـ ّتى مــن العمالــة غيــر النموذج ّيــة وســيلة مه ّمــة للشــركات
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( )1فــي بعــض األحيــان ،يُعـرّف الباحثــون
عــن عالقــة العمالــة النموذج ّيــة ً
أيضــا
تتــم فــي مــكان خــارج
علــى أ ّنهــا
ّ
المنــزل (بمــا فــي ذلــك العمــل عبــر
أي مــن أشــكال العمــل
الهاتــف أو ّ
عــن بعــد األخــرى).

والع ّمــال لتحقيــق المرونــة ،فهــي غال ًبــا مــا تنطــوي علــى ثغــرات كبيــرة لجهــة العمــل الالئــق ،مثــل تد ّنــي الكســب
وتغطيــة الضمــان االجتماعــي وشــروط العمــل.
ثانيـاً ،ال تتـ ّم جميــع األعمــال لقــاء أجــر أو ربــح ضمــن إطــار عالقــة عمالــة .فبعــض الع ّمــال يعملــون لحســابهم
الخــاص ،وتخضــع شــروط عملهــم إلــى حـ ّد كبيــر ،ولكــن ليــس حصــرً ا ،للعقــود المدنيّة الّتــي تربطهم باألشــخاص
ّ
موظ ًفــا وال عامـاً لحســابه الخــاص،
الّذيــن يو ّفــرون لهــم العمــل .أ ّمــا البعــض اآلخــر مــن الع ّمــال فقــد ال يكــون
كالمتدرّ بيــن غيــر المدفوعــي األجــر أو المتطوّ عيــن .وغال ًبــا مــا يصعــب تحديــد مــا إذا كان العامــل فــي عالقــة
عمالــة أم ال .فبعــض الع ّمــال محرومــون مــن منافــع عالقــة العمالــة ال لســبب إالّ النخراطهــم فــي العمالــة غيــر
النظام ّيــة .فقــد يعملــون فــي االقتصــاد غيــر النظامــي ،أو قــد يكــون عملهــم فــي االقتصــاد النظامــي غيــر مصــرّ ح
عنــه أو دون المســتوى الكافــي للتصريــح .وطــوال عقــود ،انك ّبــت البلــدان علــى معالجــة هذيــن الشــكلين مــن
العمالــة غيــر النظام ّيــة .غيــر أنّ التق ـدّم كان بطيئ ـا ً نســب ّياً ،وال يــزال الشــكل القياســي للعمالــة فــي العديــد مــن
البلــدان الناميــة هد ًفــا بعيــد المنــال.
وانطال ًقــا مــن واقــع أنّ التغييــرات الجاريــة فــي أســواق العمــل (أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن األولــى والثانيــة)،
ستســتمرّ فــي التأثيــر علــى العالقــة بيــن الع ّمــال والشــركات ،تنظــر هــذه الورقــة فيمــا إذا كانــت عالقــة العمالــة
ستســتمرّ بخدمــة األهــداف المح ـدّدة لهــا فــي عالــم العمــل المســتقبلي .وليــس التغييــر طبع ـا ً باألمــر الجديــد فــي
عالقــة العمالــة ،الّتــي كيّفــت نفســها تاريخ ًّيــا مــع الظــروف الجديــدة .إالّ أنّ هــذه الورقــة تش ـ ّكك فيمــا إذا كانــت
وتيــرة التغييــرات الحال ّيــة ونطاقهــا قــد وصــا إلــى نقطــة الالعــودة ،لدرجــة باتــت تدحــض أســاس عالقــة العمالــة
بح ـ ّد ذاتهــا .وتســتعرض الورقــة أي ً
ضــا الخيــارات التــي اقترحــت لتعزيــز المنظومــة التنظيم ّيــة الحال ّيــة الّتــي
ال تــزال تـ ّ
ـوزع حقــوق العمــل وواجباتــه علــى أســاس مشــاركة العامــل فــي عالقــة عمالــة ،أو اســتكمال هــذه
ّ
المنظومــة أو حتــى اســتبدالها.
ويســتعرض القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة التطــوّ ر التاريخــي لعالقــة العمالــة؛ فــي حيــن ينظــر القســم الثالــث فــي
الســبب وراء خضوعهــا للضغــط المتزايــد ،وشــكل هــذا الضغــط .وســينظر القســم الرابــع فــي اقتصــاد العربــة،
بغيــة تقديــر التغييــرات بصــورة ملموســة .أ ّمــا القســم الخامــس فيناقــش المســتقبل الّــذي قــد يكــون بانتظــار عالقــة
العمالــة بحســب ثالثــة ســيناريوهات محتملــة ،هــي :القــدرة علــى الصمــود ،والتك ّيــف والبدائــل .ويختــم القســم
الســادس ببعــض األســئلة المطروحــة للنقــاش.
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تشـ ّكل عالقــة العمالــة كمــا نفهمهــا حال ًّيــا نتاجً ــا لعمل ّيــة تاريخ ّيــة وتطوّ ر ّيــة .وقــد تزامــن تطوّ رهــا فــي االقتصادات
المتقدّمــة علــى نحــو الخصــوص مــع تطــوّ رات فــي االقتصــاد السياســي علــى نحــو أعـ ّم ،فاســتبدلت النظــم التــي
كانــت معتمــدة ســاب ًقا لتنظيــم العمــل .وقــد حــدث الكثيــر مــن التغ ّيــرات األساس ـيّة خــال القــرن التاســع عشــر،
ل ّمــا حــوّ ل االنتقــال مــن اإلنتــاج الزراعــي إلــى اإلنتــاج الصناعــي طريقــة الطلــب علــى العمــل وتوفيــره بشــكل
جــذري .وتج ّســدت هــذه النقلــة بالزيــادة فــي إنتــاج المصانــع فــي المراكــز الحضر ّيــة ال ُكبــرى ،بعيـ ًدا عــن أماكــن
اإلقامــة التقليد ّيــة حيــث كانــت الــدورة الزراعيــة تحكــم ج ـ ّل العمــل .واســتمرّ العمــل بتشــكيل ضــرورة بالنســبة
إلــى األكثر ّيــة الســاحقة مــن األشــخاص الّذيــن ال يملكــون األراضــي ،وليــس لديهــم إالّ عملهــم ليبيعــوه ويكســبوا
رزقهــم .إالّ أنّ طبيعــة العمــل وبنيتــه تغيّرتــا ،إذ انفصلتــا ال عــن األشــكال الســابقة لإلنتــاج فســحب ،بــل عــن
المجتمعــات والهيكل ّيــات المجتمع ّيــة التقليد ّيــة أيضـاً.
أدّت هــذه التغ ّيــرات إلــى نشــوء حــركات اإلصــاح االجتماعــي والنقابــات .وســاعدت جهودهــا لتحســين شــروط
المعيشــة والعمــل علــى إنتــاج خطــاب ير ّكــز علــى عالقــة العمالــة القائمــة علــى الحقــوق ،وحقــوق العمــل الدنيــا
والحمايــة االجتماع ّيــة .وفــي المملكــة الم ّتحــدة ،لعــب منــح الحـ ّ
ـق باالنتخــاب لجميــع الذكــور دوراً أساسـ ًّيا أيضـاً:
فقــد حـ ّ
ـث علــى التغييــرات السياس ـيّة الّتــي أدّت بدورهــا إلــى اعتمــاد التنظيمــات القانون ّيــة إلجــراء التحســينات
ّ
علــى شــروط المعيشــة والعمــل ،التــي طالبــت بهــا النقابــات .وشــهدت ألمانيــا ديناميّــة مشــابهة :فقــد تزامــن
منــح الحـ ّ
ـق باالنتخــاب لجميــع الذكــور عــام  1871مــع وصــول بســمارك إلــى منصــب المستشــار ،فاعتمــد فــي
ثمانين ّيــات القــرن التاســع عشــر مخططــات أساس ـيّة للحمايــة االجتماع ّيــة.
صــة والعامــة الّتــي تحمــي حر ّيــة الفــرد
وســرعان مــا تحــوّ ل النمــوذج القانونــي إلــى مزيــج مــن التنظيمــات الخا ّ
فــي المشــاركة فــي عالقــة عمالــة وتضمــن ظــروف العمــل الوقائ ّيــة األساس ـيّة الدنيــا .وتدريج ًّيــا ،قُ ِبلــت عالقــة
العمالــة كركــن أساســي فــي مفهــوم اقتصــاد الســوق الحــرّ ة ،بصفتهــا عالقــة ناشــئة عــن اختيــار حــرّ وخاضعــة
لتنظيــم شــروط عمــل م ّتفــق عليهــا .وقــد تبلــورت عالقــة العمالــة الحديثــة فــي شــكلها الناجــز فــي القرن العشــرين،
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ـر أساســي مــن إطــار العمــل التنظيمــي الحكومــي للشــروط الدنيــا :أي سياســات الحمايــة
تزامنـا ً مــع تطــوّ ر عنصـ ٍ
االجتماع ّيــة .ففــي المملكــة الم ّتحــدة علــى ســبيل المثــال ،نشــأ عــن توفيــر منافــع الحمايــة االجتماع ّيــة للع ّمــال
ضمــن عالقــة العمالــة ح ّيـ ً
ـزا أتــاح لقضــاة القانــون العرفــي بلــورة مفهــوم أشــمل للحقــوق والواجبــات المتبادلــة
ً
ّ
ً
ً
فــي عالقــات العمالــة .ويرتبــط هــذا التطــوّ ر ارتباطــا وثيقــا أيضـا بمفهــوم دولــة الرعايــة الحديــث الــذي نشــأ مــع
دســتوري كويرتــارو ( )1917وويمــار ( ،)1919والّــذي اعتمدتــه معاهــدة فرســاي (.)1919
وش ـ ّكلت عالقــة العمالــة أي ً
ضــا كمــا تب ّيــن أدا ًة فعّالــة ألصحــاب العمــل ،إذ ســمحت بضمــان التعــاون المســتمرّ
ّ
ّ
مــن قبــل القــوّ ة العاملــة الّتــي يتوقــع أنّ تبقــى مســتقرّ ة ،والتــي مــن شــأنها أن تتك ّيــف مــع التغييــر وتتعــاون فــي
الســعي إلــى المزيــد مــن الفاعل ّيــة وتحســين االنتاج ّيــة .وبالفعــل ،فالفضــل فــي نشــوء عالقــة العمالــة النموذج ّيــة
ُيــر ّد جزئ ًّيــا إلــى اســتراتيجيّات أصحــاب العمــل الّذيــن ح ّبــذوا التكامــل العمــودي لإلنتــاج ،وهــي أيضــا نتيجــة
لتو ّســع المفاوضــة الجماع ّيــة .وفــي النتيجــة ،تم ّكنــت البلــدان الرأســماليّة الصناع ّيــة فــي أوج الحقبــة الفورد ّيــة
مــن الســعي إلــى إرســاء نهــج يناســب الجميــع مــن رأس المــال إلــى اليــد العاملــة .فتح ّســنت االنتاج ّيــة ،فــي حيــن
ّ
توزعــت المكاســب بشــكل منطقــي بيــن األربــاح وعالقــات العمالــة المح ّســنة ،التــي تم ّيــزت بعقــود طويلــة األمــد،
ورواتــب أعلــى ،وحمايــة اجتماع ّيــة .ويُطلــق البعــض إلــى هــذه الحزمــة «العقــد النفســي» (.)Stone, 2014
وقــد دعمــت الدولــة هــذه العمل ّيــة مــن خــال إنشــاء نظــم إلدارة العمــل لضمــان التنفيــذ الف ّعــال للقوانيــن الّتــي
ّ
تنظــم عالقــة العمالــة ،ومــن خــال تمريــر التشــريعات االجتماع ّيــة الم ّتصلــة بتعويضــات الع ّمــال وتأمينهــم ضـ ّد
البطالــة .وخــال هــذه الفتــرة ،بــرزت عالقــة العمالــة النموذج ّيــة كنقطــة مرجع ّيــة فــي أنظمــة العمــل القانونــيّ ،
وبرهنــت فــي الوقــت عينــه عــن أهميّتهــا االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة كتســوية ،اع ُتبــرت فيهــا «التبع ّيــة» فــي مــكان
العمــل شـ ً
ـرطا للحصــول علــى الحمايــة مــن مخاطــر ســوق العمــل.
وتت ّســم عمل ّيــة التطــوّ ر بتعقيــد أكبــر فــي العالــم النامــي ،وبالفعــل ،فقــد بــرزت عالقــة العمالــة مــرارً ا كثيــرة ضمــن
ســياق االســتعمار وفــي ظــروف محـدّدة .ولكــن تــم تطويــر أو اعتمــاد نمــاذج مشــابهة مــن التنظيمــات القانون ّيــة
لعالقــات العمــل فــي كا ّفــة أنحــاء العالــم .وقــد ارتبطــت تحــت االســتعمار بشــكل خــاص بحمايــة العمــل وشــروطه
لبعــض األقل ّيــات المحـدّدة ،تضمّنــت علــى وجــه الخصــوص المســتعمرين أنفســهم .ولكــن تنظيــم عالقــات العمــل
بشــكل عــام فــي ســياق البلــدان المســتعمرة و/أو الناميــة لطالمــا كان وال يــزال يحـدّد ضمــن شــروط ال تمـ ّ
ـت إلــى
واقــع العمــل بصلــة بالنســبة إلــى شــرائح واســعة مــن القــوّ ة العاملــة .وبالفعــل ،فبصــرف النظــر عــن نمــوذج
التنظيــم القانونــي ،فــإنّ عالقــة العمــل علــى النحــو المحـدّد فــي هــذه الورقــة لــم ُتعتمــد كقاعــدة فــي هــذا الجــزء
مــن العالــم.
فعل ًّيــا المزيــد مــن الوقــت فــي الدراســة .غيــر أنّ التراجــع مخ ّيــب لآلمــال ،سـيّما عندمــا نأخــذ باالعتبــار التح ّســن
الكبيــر فــي نوع ّيــة معــروض اليــد العاملــة النســائيّة .وعلــى الصعيــد العالمــي ،ترتفــع معـدّالت التحصيــل العلمــي
والمســاواة بيــن الجنســين .وينمــو معـدّال االلتحــاق بالمدرســة واإلكمــال فــي مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي
ـو ّ
مطــرد ،مــا يــؤدّي إلــى مشــاركة متزايــدة فــي التعليــم والتدريــب مــا بعــد المراحــل اإللزام ّيــة ،فينجــم
علــى نحـ ٍ
عــن ذلــك ارتفــاع فــي مســتوى التعليــم لــدى اليــد العاملــة .وعــام  ،2009كان  73فــي المائــة مــن أصــل 184
بلــداً قــد ح ّقــق المســاواة بيــن الجنســين فــي واحــدة مــن مرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي أو فــي كال المرحلتيــن
(اليونســكو .)2012 ،ويفــوق عــدد الشــابات أي ً
ضــا عــدد الشـبّان فــي الجامعــات فــي  60مــن البلــدان ،فــي حيــن
تشـ ّكل النســاء أكثر ّيــة المتخرّ جيــن مــن الجامعــات فــي العالــم (البنــك الدولــي.)2011 ،
وتدفــع أســباب قو ّيــة لالعتقــاد أنّ تباطــؤ مشــاركة المــرأة يُعــزى إلــى حـ ّد كبيــر إلــى نوع ّيــة الوظائــف المعروضة.
وقــد ّ
وثقــت المعلومــات الّتــي تفيــد بــأنّ العامــات غال ًبــا مــا يحصلــن فــي النتيجــة علــى وظائــف أقـ ّل نوع ّيــة مــن
ّ
الزمــاء الرجــال .إلــى ذلــك ،غالب ـا ً مــا تتمثــل النســاء علــى نحــو مفــرط فــي مجموعــة ضيّقــة مــن القطاعــات
ـرف ،التــي تغلــب عليهــا الوظائــف المتدنيــة النوع ّيــة ،والطابــع غيــر النظامــي ،والتفــاوت وعــدم االســتقرار
وال ِحـ َ
(منظمــة العمــل الدوليــة2016 ،ج) .وفــي معظــم البلــدان الناميــة ،تفــوق نســبة النســاء اللواتــي تضطلعــن بعمــل
حــرّ وبالمســاهمة فــي العمــل العائلــي نســبة الرجــال .فح ّتــى عنــد تح ّســن الدخــل اإلجمالــي ،تقــرّ ر العامــات فــي
بعــض األحيــان االنســحاب مــن ســوق العمــل عوضـا ً عــن االنتقــال إلــى وظائــف أُخــرى ،إالّ إذا كانــت الوظائــف
المعروضــة ّ
جذابــة بمــا يكفــي .إلــى ذلــك ،يولــى تحســين نوع ّيــة الوظائــف بالنســبة إلــى النســاء أهم ّيــة أكبــر فــي
ّ
ّ
البلــدان المتقدّمــة التــي تتدنــى فهــا معـدّالت مشــاركة اإلنــاث (مثــل اليابــان ،وجمهور ّيــة كور ّيــا).
ّ
ويتمثــل أحــد العوامــل الحاســمة األخــرى الكامنــة وراء تد ّنــي مشــاركة المــرأة فــي واقــع أنّ العمــل غيــر المدفــوع
ً
صــة النســاء نتيجــة للقيــود االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والثقاف ّيــة .وســننظر بالتفاصيل
األجــر هــو فــي معظمــه مــن ح ّ
فــي هــذه المســألة فيمــا يلــي تحــت عنــوان العمــل غيــر المدفــوع األجــر.
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ً
ضغطــا دائ ًمــا إذ اســتمرّ ت الظــروف االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والسياسـيّة بالتطــوّ ر ،إالّ
شــهدت عالقــة العمالــة
أنّ الضغــط قــد ّ
تكثــف خــال الســنوات األخيــرة.

التحدي المزدوج :تآكل القاعدة مقابل الهدف الطموح
ّ
ال بــ ّد مــن التشــديد بــادئ ذي بــدء علــى أنّ الثغــرة بيــن البلــدان الناميــة والمتطــوّ رة ال تــزال مــن الســمات
األساســية الّتــي تم ّيــز االقتصــاد العالمــي .فالعمــل ضمــن إطــار عالقــة عمالــة أنموذج ّيــة كانــت أم عم ـاً بــدوام
جزئــي -هد ًفــا بعيــد المنــال فــي الكثيــر مــن البلــدان الناميــة .فهنــاك ،تنخــرط معظــم القــوّ ة العاملــة فــي االقتصــاد
غيــر النظامــي ،حيــث يُضــاف إلــى ذلــك فــي معظــم األحيــان أي ً
ضــا ضعــف أو هشاشــة مؤسســات أســواق العمــل
والســلطات العا ّمــة (مثــل إدارات العمــل).
ثان ًيــا ،لــم تعــد عالقــة العمالــة النموذج ّيــة ربّمــا تعكــس الطريقــة الســائدة فــي تنظيــم عالقــة العمــل .وبالفعــل ،فــإنّ
طبيعــة هــذه العالقــة وســيطرتها قــد بدأتــا بالتحــوّ ل مــع النمــوّ المســتمرّ فــي عالقــات العمالــة غيــر النموذج ّيــة
ضمــن ســياق التغ ّيــرات الكبيــرة فــي المعــروض مــن اليــد العاملــة والطلــب عليهــا (أنظــر الورقتيــن التحليليّتيــن 1
و .)2وفــي غالــب األحيــان ،تدفــع التحــوّ الت االقتصاد ّيــة الكبــرى فــي البلــدان الّتــي خاضــت أي ً
ضــأ عمل ّيــة تطــوّ ر
بتغييــرات فــي طبيعــة العمالــة وعالقــات العمالــة .ويمكــن رؤيــة ذلــك فــي االنتقــال العــام مــن اإلنتــاج الزراعــي
إلــى اإلنتــاج الصناعــي ،ومنــه إلــى االقتصــادات الّتــي تر ّكــز علــى توفيــر الخدمــات .وفــي أحيــان كثيــرة،
ش ـ ّكلت التطــوّ رات التكنولوج ّيــة عام ـاً أساس ـ ًّيا دفــع بالتغييــر فــي طبيعــة العمالــة وعــدد األشــخاص العامليــن
ضمــن إطــار عالقــات العمالــة .وس ـهّلت التطــوّ رات األخيــرة فــي تكنولوجيــا المعلومــات واال ّتصــاالت نشــوء
ّ
تتخطــى الحــدود الوطن ّيــة ،فيمــا يُسـمّى بـ»اقتصــاد العربــة»
أشــكال جديــدة مــن العمالــة ،تضمّنــت العمالــة الّتــي
(أنظــر مــا يلــي) .وقــد تعاملــت الواليــات القضائ ّيــة بأســاليب مختلفــة مــع بعــض التحديــات التــي تنشــأ عــن هــذه
التطــوّ رات .ففــي بعــض األحيــان ،شــملت الحمايــة التنظيم ّيــة الّتــي ارتبطــت بمفاهيــم أكثــر تقليد ّيــة لعالقــة العمالــة
الع ّمــال فــي هــذه الصناعــات الناشــئة .وش ـ ّكل ذلــك أحيا ًنــا نتيجــة للتحديــات القانون ّيــة ،وليــس لإلجــراءات الّتــي
اتخذتهــا الــدول .إلــى ذلــك ،فمــن الممكــن للتطــوّ رات التكنولوج ّيــة أن تطــرح تحد ّيــات أعظــم للع ّمــال والــدول فــي
ســعيها إلــى تنظيــم العمالــة علــى نحــو ف ّعــال .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يــزال ضمــان االمتثــال يطــرح تح ّد ًيــا فــي
األماكــن الّتــي تـ ّم فيهــا منــح الحمايــة رســم ًّيا.
فــي الوقــت نفســه ،بقيــت طريقــة هيكلــة العمــل علــى حالهــا فــي أجــزاء ش ـ ّتى مــن العالــم .وال تــزال بعــض
المناطــق ال بــل بلــدان بأكملهــا تر ّكــز علــى اإلنتــاج الزراعــي ،والسـيّما زراعــة الكفــاف .وعليــه ،تســتمرّ الهجــرة
مــن المناطــق الريف ّيــة بوتيــرة عاليــة للهــروب مــن الفقــر فــي أنحــاء إفريقيــا وآســيا .وتواجــه بلــدان ومناطــق
كثيــرة حاجــة ال تــزال قائمــة إليجــاد الوظائــف ،وال سـيّما للمجموعــات السـ ّكانيّة مثــل الع ّمــال الشــباب والمسـ ّنين
والنســاء .وغالبًــا جــ ًّدا مــا يُترجــم ذلــك بإيجــاد الوظائــف خــارج إطــار عالقــات العمالــة ،النموذجيّــة منهــا
وغيرهــا .ويص ّعــب عــدم كفايــة المــوارد إلدارة العمــل هــذا الوضــع العســير أص ـاً.
اليــوم ،ورغــم التبايــن الكبيــر بيــن المناطــق والبلــدان ،تــزداد ترتيبــات العمــل الّتــي تتعــارض مــع عالقــة العمالــة
النموذجيّــة فــي العالــم ،وهــي تشــمل عالقــة العمــل غيــر النموذجيّــة أو العمــل للحســاب الخــاص (الفعلــيّ أو
الملتبــس) .وتو ّفــر هــذه الترتيبــات البديلــة ك ّل علــى طريقتــه مرونــة أكبــر بالنســبة إلــى الشــركات وإلــى الع ّمــال
ّ
أي ً
المنظمــة،
ضــا إلــى حـ ٍّد مــا .غيــر أ ّنهــا غال ًبــا مــا تقــوّ ض اســتقرار الع ّمــال ،وتحـ ّد مــن شــروط العمــل الالئقــة أو
كمــا تخ ّفــض حقــوق الحمايــة االجتماع ّيــة أو تلغيهــا كل ًّيــا .إلــى ذلــك ،يواجــه الع ّمــال غيــر المشــاركين فــي أحــد
األشــكال النموذج ّيــة للعمالــة تحد ّيــات تمنعهــم مــن ممارســة ح ّقهــم بتشــكيل النقابــات أو المشــاركة فــي المفاوضــة
الجماع ّيــة (منظمــة العمــل الدوليــة.)2015 ،
وعنــد مقاربــة هــذه التطــوّ رات العالم ّيــة فــي تنظيــم العمــل مجموعـ ً
ـة ،تدعونــا إلــى إعــادة النظــر فــي ســيطرة
ّ
عالقــة العمــل النموذج ّيــة ،إن لجهــة عــدد الع ّمــال المنخرطيــن فيهــا ،أو لناحيــة الحمايــة التــي يتـ ّم توفيرهــا للع ّمــال
بعــض مــن
المنخرطيــن فــي مثــل هــذه العالقــات .وفــي حيــن أنّ األشــكال األخــرى مــن العمالــة تفتقــر إلــى
ٍ
ترتيبــات الحمايــة األساسـيّة الّتــي باتــت راســخة فــي عالقــة العمالــة النموذج ّيــة ،فالســبل لتوســيع نطــاق نمــوذج
هــذه العالقــة ضيّقــة ج ـ ًّدا علــى األرجــح.

الخاصة
العولمة ،وإدارة الموارد البشر ّية ،واألنظمة
ّ
ّ
يتمثــل أحــد التطــوّ رات األساســيّة الّتــي رافقــت الموجــة الحاليــة المســتمرّ ة منــذ عقــود مــن العولمــة بتطــوّ ر
سالســل التوريــد الوطن ّيــة واالقليم ّيــة والعالم ّيــة .وكان للتطــوّ رات فــي تقن ّيــات ومفاهيــم إدارة المــوارد البشــريّة،
مثــل «اإلدارة فــي الوقــت المناســب» ،دو ٌر شــديد األهم ّيــة .وقــد نشــأت أشــكال جديــدة مــن تنظيــم العمــل ،تنطــوي
علــى تشــتيت أكبــر للعمــل ،كنتيجــة لهــذه التطــوّ رات .وح ّتــى فــي البلــدان الّتــي يــؤدّى فيهــا العمــل ،ال يخضــع

4

هــذا النــوع مــن العمــل دائ ًمــا إلطــار عالقــات العمالــة النموذج ّيــة .وغال ًبــا مــا ّ
توظــف الصناعــات الّتــي يــؤدّى فيها
العمــل القليــل المهــارات نســب ًّيا فــي األجــزاء ال ُســفلى مــن سالســل التوريــد العالم ّيــة فــي العــادة الكثيــر مــن الع ّمــال
الّذيــن يســتفيدون مــن حمايــة قانون ّيــة محــدودة نظــراً لغيــاب عالقــة العمــل النظام ّيــة ،وغيــاب العضو ّيــة فــي
النقابــات ،ووضعهــم كمهاجريــن .وغال ًبــا مــا يــؤدّي اال ّتجــاه نحــو توفيــر المنتجــات مــن خــال سالســل التوريــد
بنــزع الحمايــة التــي توّ فرهــا عالقــة العمالــة عــن الع ّمــال :فالــدول تتنافــس علــى االســتثمار مــن خــال خفــض
الحمايــة القانون ّيــة ،فــي حيــن تتخــذ الشــركات التدابيــر للح ـ ّد مــن عالقاتهــا المباشــرة مــع الع ّمــال .وقــد ح ّفــزت
الصعوبــات التــي تعتــرض تأميــن الحمايــة الفعّالــة للع ّمــال المنخرطيــن فــي بعــض أجــزاء سلســلة التوريــد الكثيــر
صــة الّتــي اتخــذت لمعالجــة هــذه التحديــات .ويمكــن اعتبــار مبــادرات المســؤوليّة االجتماعيّة
مــن اإلجــراءات الخا ّ
صــة لشــروط العمــل .وقــد تر ّســخت هــذه التطــوّ رات فــي
للشــركات هــذه فــي بعــض األحيــان بمثابــة تنظيمــات خا ّ
شـ ّتى أنحــاء العالــم ،مــا أطلــق النقــاش بشــأن أدوار ك ّل مــن التنظيميــن الخــاص والعــام .وتشــير مجموعــة صغيــرة
ولكــن متزايــدة مــن المنشــورات إلــى وجــود إمكان ّيــة كبيــرة للتكامــل مــا بينهمــا.

االقتصاد السياسي للتنظيم
لــم تنشــأ التغييــرات فــي األهم ّيــة العدد ّيــة والمفهوم ّيــة لعالقــة العمالــة فــي الكثيــر مــن البلــدان عــن التغييــرات
االقتصاديّــة والتكنولوجيّــة وحســب ،إذ لعبــت الخيــارات السياســاتيّة الّتــي ا ُتخــذت علــى مــرور العقــود دورً ا
بـ ً
ـارزا فــي ذلــك أيض ـاً .وقــد نجــم عــن التغ ّيــرات الكبــرى فــي االقتصــاد السياســي تحــوّ الت فــي كيف ّيــة هيكلــة
عالقــة العمــل والعمالــة .ومنــذ مطلــع ســبعينيّات القــرن الماضــي ،بــدأت إعــادة النظــر فــي النمــوذج التنظيمــي،
و ُعدّلــت ال ُن ُ
ظــم نتيجـ ً
ـة لذلــك .وقــد محّ ــص الخطــاب االقتصــادي النيــو كالســيكي والنيــو ليبرالــي فــي تنظيــم العمــل
نظــراً لمفاعليــه االقتصاد ّيــة المعاكســة المحتملــة .وخــال الثمانين ّيــات علــى وجــه الخصــوص ،اعتمــد عــدد مــن
االقتصــادات المتقدّمــة األساسـيّة اســتراتيجيّات واضحــة لفــضّ تج ّمــع عالقــات العمــل وإضفــاء الطابــع الفــردي
عليهــا .وابتــدا ًء مــن مطلــع التســعينيّات ،شـ ّكلت العولمــة محــرّ كا ً للتغييــرات فــي عالقــات العمــل والعمالــة علــى
ـو متزايــد .وأدّى اشــتداد التنافــس بيــن الــدول إلــى اســتعداد أكبــر لتغييــر النمــاذج التنظيم ّيــة القائمــة ،علــى أمــل
نحـ ٍ
ً
ّ
ّ
تحســين األداء االقتصــادي .ومؤخــرا ،ازدادت ح ـدّة هــذا االتجــاه فــي أنحــاء أوروبــا عقــب األزمــة المال ّيــة فــي
فتــرة  .2008-2007وفــي الوقــت عينــه ،أدّت هــذه التغييــرات إلــى انتقــال الع ّمــال ً
بحثــا عــن الفــرص ،إضافـ ً
ـة
إلــى زيــادة فــي الضغــط التراجعــي علــى األجــور ،والسـيّما فــي الصناعــات القليلــة المهــارات نســب ًّيا .بالتالــي ،فقد
أدّت العولمــة إلــى ازديــاد الحاجــة إلــى حمايــة الع ّمــال ،مــن خــال الحمايــة االجتماع ّيــة وسياســات تفعيــل ســوق
ّ
المنظمــات
العمــل .وفــي تطــوّ ر مثيــر لالهتمــام ،شــهدت الســنوات األخيــرة نشــوء توافــق واســع النطــاق بيــن
الدول ّيــة يقــرّ بالــدور اإليجابــي لتنظيــم العمــل ،شــريطة أن يت ـ ّم وضعــه بحســب شــروط ســوق العمــل المعن ّيــة
(منظمــة العمــل الدوليــة.)2015 ،
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ـق نظــر ًة علــى «النــوع الجديــد مــن العمــل»
بغيــة تقديــر هــذه التغييــرات العميقــة بصــورة ملموســة أكثــر ،لنلـ ِ
ّ
المتمثلــة
الّــذي جــذب انتبــاه وســائل اإلعــام ،ونعنــي بــه :اقتصــاد «العربــة» أو «غــبّ الطلــب» .فالمشــكلة
بكيف ّيــة توفيــر الحمايــة لألشــخاص المنخرطيــن فــي هــذا النــوع مــن العمــل يمكــن أن تســاعدنا علــى تصويــر
الصعوبــات الّتــي تعتــرض الع ّمــال الّذيــن يواجهــون تحديــات مماثلــة ،وإن كان مســتقبل اقتصــاد العربــة ال يــزال
غيــر واضــح.
ّ
صــات الشــبكيّة وتطبيقــات األجهــزة الجوّ الــة نقاش ـا ً حــول
أطلــق تو ّســع نطــاق العمــل
المنظــم مــن خــال المن ّ
ّ
الحاجــة إلــى تحديــد فئــة ثالثــة وجديــدة مــن الع ّمــال ،تقــع مــا بيــن فئــة الموظفيــن التقليد ّيــن وفئــة المتعهّديــن
المســتقلّين (العامليــن لحســابهم الخــاص) .وكشــف النقــاش عــن عــدد مــن التحديــات القانونيّــة تفيــد بأ ّنــه مــن
الخاطــئ تصنيــف ع ّمــال اقتصــاد العربــة كمتعهّديــن مســتقلّين ،فــي حيــن لــم ينشــأ أي توافــق قانــوي فــي هــذا
الصــدد بعــد ( ،Cherryســيصدر) .وللنقــاش تبعــات مهمّــة علــى شــروط العمــل ،تعتمــد علــى مــا إذا كان
هــؤالء الع ّمــال يتم ّتعــون بالحمايــة الم ّتصلــة بعالقــات العمالــة التقليد ّيــة .أ ّمــا النتيجــة فهــي أكثــر إلحاحً ــا ،نظــرً ا
للنمــو الســريع والنمــو المحتمــل القتصــاد العربــة ،باإلضافــة إلــى ترتيبــات العمــل غيــر النظام ّيــة بشــكل أع ـ ّم
(Popma, 2013; Smith and Leberstein, 2015; Dwyer, 2016; Katz and Krueger,
.)2016
غال ًبــا مــا يســتند المدافعــون عــن الحاجــة إلــى فئة قانون ّيــة مــن «الع ّمــال المســتقلّين» (Harris and Krueger,
 )2015إلــى مثــال ســائقي  .Uber and Lyftويش ـدّد هــذا الــرأي علــى أنّ هــؤالء الســائقين يشــبهون ســائقي
سـيّارات األجــرة أو مالكي/ســائقي الشــاحنات التقليديّيــن ،باســتثناء أنّ تواصلهــم مــع الزبائــن يت ّم بواســطة تطبيقات
أجهــزة الجــوّ ال .وال يتم ّتــع الع ّمــال فــي هــذه الفئــة بالطيــف الكامــل مــن الحقــوق والمنافــع الّتــي ُتمنــح للع ّمــال
المنخرطيــن فــي عالقــة عمالــة نموذجيّــة .لكــنّ اآلراء تتضــارب فيمــا إذا كان ســائقو أوبــر وليفــت وغيرهــم
ّ
موظفيــن بحكــم الواقــع بموجــب أطــر قانون ّيــة قائمــة
مــن الع ّمــال الّذيــن يعملــون فــي ظــروف مشــابهة يُعتبــرون
ومحـدّدة (مثـاً :يمكــن قيــاس ســاعات العمــل بمــا يضمــن تســديد الحـ ّد األدنــى لألجــور بشــكل ف ّعــال) ،وبالتالــي
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ال ب ـ ّد مــن تصنيفهــم ضمــن هــذه الفئــة ومنحهــم الحمايــة القانونيــة والمنافــع ذات الصلــة (Eisenbrey and
.)Mishel, 2016
وقــد ت ـ ّم اقتــراح «المنافــع الجوّ الــة» الّتــي وُ ضعــت «للع ّمــال الن ّقاليــن» (الّذيــن يتن ّقلــون باســتمرار مــن عمــل
إلــى آخــر) كأســلوب آخــر لتوفيــر الحمايــة للع ّمــال فــي اقتصــاد العربــة (;Hill, 2015; Kamdar, 2016
 .)Strom and Schmitt, 2016وعوضـا ً عــن االرتبــاط بصاحــب العمــل (كمــا هــي الحــال عــاد ًة بالنســبة
إلــى عالقــة العمالــة) ،ترتبــط المنافــع الجوّ الــة بالعامــل .وتختلــف االقتراحــات بشــأن كيف ّيــة تمويــل هــذه المنافــع،
وتتــراوح بيــن االقتطــاع مــن كســب عمّــال اقتصــاد العربــة ،والمســاهمات المح ـدّدة علــى أســاس نســبي مــن
ّ
وتتمثــل ّ
مزيــة المنافــع الجوّ الــة بتو ّفرهــا
الشــركات الّتــي تتعامــل مــع هــؤالء الع ّمــال ،أو مزيــج مــن المقترحيــن.
ّ
الموظفيــن منهــم والمتعاقديــن المســتقلّين علــى حــ ّد ســواء .وعوضــا ً عــن إيجــاد
للعمّــال مــن جميــع الفئــات،
ّ
الموظفيــن والمتعهّديــن المســتقلّين بوجــود المنافــع
فئــة جديــدة مــن الع ّمــال« ،تضمحّ ــل الحــدود التقليد ّيــة بيــن
ّ
وتتمثــل مز ّيــة محتملــة أخــرى بإمكان ّيــة اســتخدامها لتمويــل التدريــب علــى
الجوّ الــة» (.)Kamdar, 2016
ـق بســبب عــدم تح ّمــس الشــركات لالســتثمار فــي التدريــب ،بمــا أنّ عالقــات
المهــارات .ويشـ ّكل ذلــك مصــدر قلـ ٍ
الع ّمــال بصاحــب عمــل محـدّد تت ّســم بالهشاشــة فــي اقتصــاد العربــة .وينطبــق ذلــك أي ً
ضــا علــى الع ّمــال العرضيّيــن
وغيــر النظامييــن بشــكل أعــ ّم ( .)Strom and Schmitt, 2016ولكــنّ ،
تتمثــل مشــكلة أساســيّة بالنســبة
إلــى العديــد مــن ع ّمــال التعهيــد الجماعــي بعــدم كفايــة الدخــل ،فبقــدر مــا ترتبــط المنافــع بالدخــل (ســواء ســدد
ثمنهــا الع ّمــال أو الشــركات أو كال الفئتيــن) ،يمكــن للمنافــع الجوّ الــة أن تو ّفــر مرونــة أكبــر مــن دون أن تؤ ّمــن
الدخــل األساســي ( .)Berg, 2016ومــن هــذا المنطلــق ،ال يعالــج النقــاش بشــأن المنافــع الجوّ الــة بالضــرورة
شــروط العمــل األساسـيّة ،علــى غــرار تســديد الحـ ّد األدنــى لألجــور والتعويــض عــن ســاعات العمــل اإلضاف ّيــة،
ويمكــن أن يُعتبــر انحرا ًفــا عــن المســألة الجوهر ّيــة بشــأن مــا إذا كان الع ّمــال فــي اقتصــاد العربــة يُص ّنفــون خطــأ ً
كمتعهّديــن مســتقلّين.
نجــم عــن الطبيعــة الالمركز ّيــة للعمــل فــي اقتصــاد العربــة ،المقرونــة بالشــواغل الم ّتصلــة بتد ّنــي األجــر ونوع ّيــة
العمــل بشــكل عــام عــدد مــن المبــادرات الهادفــة إلــى رفــع صــوت العمّــال وتعزيــز تمثيلهــم .وفــي ســياتل
علــى ســبيل المثــالّ ،
ينظــم ع ّمــال خدمــات التوصيــات الّذيــن يتم ّتعــون بوضــع المتعهّديــن المســتقلّين أنفســهم
مــن خــال جمعيّــة الســائقين المعتمديــن علــى التطبيقــات ( ،Strom and Schmitt, 2016األمثلــة عــن
ّ
منظمــات ع ّمــال اقتصــاد العربــة فــي الواليــات الم ّتحــدة) .إالّ أنّ نهجً ــا آخــر قــد نشــأ عــن شــبكة ســائقي أوبــر ،إذ
صــا بهــم تحــت اســم ســويفت ،يُســتخدم كتعاون ّيــة لتشــاطر األربــاح
أنشــأ ســائقون ســابقون مــن أوبــر تطبي ًقــا خا ًّ
ُ
ـض مــن أه ـ ّم المبــادرات .فقــد أنشــأت
(“تعاون ّيــة المن ّ
صــات»  .)Dellinger, 2016وتع ـ ّد ألمانيــا مصــدر بعـ ٍ
نقابــة ع ّمــال الخدمــات األلمان ّيــة فرعًــا للعامليــن لحســابهم الخــاص ،فــي حيــن أطلقــت أي جــي ميتــال حملــة
للمطالبــة بالعدالــة فــي عمــل التعهيــد الجماعــي لع ّمــال اقتصــاد العربــة ( ،Knaebel, 2016أنظــر Degryse
ّ
لالطــاع علــى أمثلــة أخــرى مــن أوروبــا ).وال تــزال نتيجــة تشــكيل عــدد مــن هــذه المبــادرات النقاب ّيــة
)(2016
ّ
ّ
غيــر مؤ ّكــدة ،ألنهــا تطــرح مســائل ت ّتصــل بمــا إذا كان ع ّمــال اقتصــاد العربــة يُص ّنفــون كموظفيــن أو كمتعهّديــن
مســتقلّين ،كمــا بالقيــود القانون ّيــة لحقــوق المتعهّديــن المســتقلّين بتشــكيل النقابــات.
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انطال ًقــا مــن هــذه التحديــات المعقـدّة ،أي مســتقبل ينتظــر عالقــة العمالــة؟ وألغــراض النقــاش ،يمكــن النظــر فــي
ثالثــة ســيناريوهات.
بحســب الســيناريو األوّ ل ،ســتتم ّتع عالقــة العمالــة بالقــدرة علــى الصمــود تجــاه التحديــات الجســيمة .غيــر أنّ
هــذا الســيناريو يعتمــد علــى افتراضيــن حاســمين )1 :محافظــة عالقــة العمالــة النموذج ّيــة علــى وضعهــا كنمــوذج
مســيطر ،وال ســيّما فــي البلــدان الناميــة؛  )2إدارة عالقــات العمالــة غيــر النموذجيّــة بطــرق تضمــن تأميــن
المنافــع المتبادلــة لــك ّل مــن الشــركات واليــد العاملــة ،بمــا يُســهم فــي تحســين اســتقرار ســوق العمــل .لكــنّ كال
االفتراضيــن ،وثانيهمــا علــى وجــه الخصــوص ،قــد ال يعتبــران ج ـ ّد واقعييــن.
ّ
ويتمثــل الســيناريو الثانــي بتك ّيــف عالقــة العمالــة مــع الواقــع الجديــد ،عقــب مســار تاريخــي تطــوّ ري .ويتطلّــب
ّ
التدخــات السياس ـيّة ،باإلضافــة إلــى محوريــن أساس ـيّين ومتكامليــن( :أ) تعزيــز شــروط
التك ّيــف سلســلة مــن
العمــل فــي الوظائــف غيــر النموذج ّيــة؛ و(ب) ضمــان وصــول جميــع الع ّمــال إلــى شــروط العمــل الدنيــا ،بصــرف
النظــر عــن وضعهــم كمتعهّديــن (منظمــة العمــل الدوليــة  ،2016ســيصدر) .وســتتيح المجموعــة األولــى مــن
التدابيــر السياســاتيّة «ردم الثغــرات التنظيميّــة» ،الســيّما مــن خــال إزالــة الفــوارق األساســيّة بيــن شــروط
العمــل بحســب نــوع المشــاركة فــي العمــل ،كمــا مــن خــال رفــع صــوت الع ّمــال وتعزيــز دورهــم فــي المفاوضــة
الجماع ّيــة .وتهــدف هــذه السياســات إلــى تمكيــن الع ّمــال مــن خــال توفيــر الحمايــة االجتماع ّيــة ،والتحــوالت
السلســة لســوق العمــل (مثــل التحــوّ ل مــن البطالــة إلــى العمالــة)؛ وفــرص العمــل (مثــاً :السياســات الماليّــة
واالســتثماريّة)؛ ودعــم الرعايــة.
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ً
ثالثــا ،تــ ّم اقتــراح مجموعــة مــن األفــكار كســبل لتعديــل عالقــة العمالــة (النموذجيّــة) الحاليّــة بشــكل كبيــر،
وتتضمّــن:
• عقــد جديــد للعمالــة :عقــد عمالــة موحّ ــد يُلغــي التمييــز بيــن العقــود الدائمــة والمؤ ّقتــة ،ويزيــد مــن
مســتوى حمايــة الوظائــف بحســب األقدم ّيــة .)Casale and Perulli, 2014( .يهــدف هــذا النهــج
إلــى معالجــة ظاهــرة تجزئــة ســوق العمــل إضافـ ً
ـة إلــى الع ّمــال الدائميــن (الداخلييــن) والع ّمــال المؤقتيــن
(الخارجيّيــن).
• اســتقرار جديــد للدخــل :اعتمــاد أو تعزيــز عناصــر الحمايــة االجتماع ّيــة غيــر اإلســهاميّة إلعــادة التوزيــع
بغيــة حمايــة المجموعــات المعرّ ضــة أوّ الً (بمــا فــي ذلــك المنخرطيــن فــي العالقــات غيــر النموذج ّيــة،
والســيّما العامليــن لحســابهم الخــاص) .ويو ّفــر هــذا النهــج فــي شــكله األقصــى دخــاً أدنــى لجميــع
المواطنيــن ،بصــرف النظــر عــن العمالــة ،والعمــر ،والنــوع االجتماعــي ،ويُعــرف بالدخــل األساســي.
(أنظــر األوراق التحليليّــة  ،1و ،2و.)4
• طــرق جديــدة للتنظيــم :يتـ ّم وضــع اســتراتيجيّات فعّالــة وتحويل ّيــة مــن خــال المشــاريع التعاون ّيــة وغيرها
مــن مشــاريع االقتصــاد االجتماعــي والتعاضــدي ،والس ـيّما فــي إطــار االنتقــال مــن إلــى العمــل الحــرّ
والعقــود المســتقلّة .وفــي االقتصــادات المتقدّمــة ،بــدأ الع ّمــال لحســابهم الخــاص وأصحــاب المهــن الحــرّ ة
بالتج ّمــع لتشــكيل التعاون ّيــات بغيــة تشــاطر التكاليــف والخدمــات .ويم ّكنهــم هــذا النــوع مــن التنظيــم مــن
ّ
الموظفــون فــي الشــركات التقليد ّيــة ،كمــا يعطــي
التم ّتــع بالحقــوق والمنافــع ال ّتــي يفتــرض أن يســتفيد منهــا
الجميــع الحـ ّ
ـق بإبــداء الــرأي فــي كيف ّيــة إدارة األعمــال علــى قــدم المســاواة .وفــي االقتصــادات الناميــة،
أدّى الغمــوض فــي عالقــات العمالــة فــي االقتصــاد غيــر النظامــي إلــى نشــوء مشــاريع تعاون ّيــة أنشــأها
ع ّمــال االقتصــاد غيــر النظامــي ،كع ّمــال المنــازل مثـاً.

ّ
ملخص وقضايا أساس ّية للنقاش
.6
تختلــف حقيقــة عالقــة العمالــة ،والسـيّما لجهــة اســتخدامها كوســيلة لتحديــد توزيــع الحقــوق والحمايــة علــى
الع ّمــال بشــكل هائــل .وال يتم ّتــع الكثيــر مــن الع ّمــال فــي عالقــة العمالــة بالحمايــة الكاملــة ،كمــا أنّ العديــد
منهــم عاجــزون عــن ضمــان العمــل ضمــن إطــار عالقــة العمالــة .وسيســتمرّ هــذان االســتثناءان فــي
المســتقبل فــي غيــاب إجــراء سياســاتي ف ّعــال .إلــى ذلــك ،تتــآكل عالقــة العمالــة النموذج ّيــة فــي البلــدان
المتقدّمــة ،إذ يجــد المزيــد مــن الع ّمــال أنفســهم خــارج عالقــة العمالــة بح ـ ّد ذاتهــا .وبالتالــي ،ال ب ـ ّد مــن
التع ّمــق أكثــر فــي مناقشــة مــا يلــي:
• هــل ســتتطوّ ر عالقــة العمالــة وتســتمرّ كوســيلة إلرســاء التــوازن بيــن اهتمامــات الشــركات واليــد العاملــة فــي
ظ ـ ّل التغييــر المســتمرّ فــي الشــروط االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة الحال ّيــة.
• ما هي الشروط والسياسات الّتي ستكون ضروريّة لضمان إيفاء عالقة العمالة بالغرض وفاعليّتها؟
• ما هي عمليّات التكيّف الّتي ستكون ضروريّة؟
فــي البلــدان المتقدّمــة كمــا فــي البلــدان الناميــة ،يتأثــر الكثيــر مــن ســمات العمالــة وعالقــات العمالــة بمجموعــة مــن
ّ
ّ
الموظــف وصاحــب العمــل .ويش ـ ّكل العمــل المد ّبــر مــن خــال
تتخطــى العالقــة الثنائ ّيــة بيــن
الجهــات الّتــي
صــة والعمــل المن ّفــذ فــي ســياق سالســل التوريــد مثاليــن عــن هــذا اال ّتجــاه.
وكاالت التشــغيل الخا ّ
ّ
المؤثــرة فيهــا؟ ومــا ســيكون
• كيــف ســيتطوّ ر التنظيــم العــام والخــاص لعالقــات العمالــة ليشــمل كا ّفــة الجهــات
دور التنظيــم العــام والخــاص وكيــف ســيتطوّ ر؟ وكيــف ســيطال التنظيــم القانونــي مــن يعمــل خــارج إطــار
عالقــات العمالــة؟
• كيــف ســيت ّم تأميــن حقــوق اإلنســان األساسـيّة للع ّمــال وغيرهــا مــن أوجــه الحمايــة األساسـيّة فــي المســتقبل ،إن
ـتؤثر التغييــرات فــي عالقــة العمالــة علــى ّ
لــم يحمهــم التنظيــم الم ّتصــل بعالقــات العمالــة؟ وكيــف سـ ّ
منظمــات
أصحــاب العمــل والع ّمــال ،وكيــف ستســتجيب لهــا؟
• مــا هــو ســيكون دور معاييــر العمــل الدول ّيــة فــي صياغــة تنظيــم العمــل وعالقــات العمالــة؟ فــي المقابــل ،مــا
ســتكون تر ّتبــات التغ ّيــرات فــي عالقــات العمالــة علــى منظومــة معاييــر العمــل الدول ّيــة؟
تختلــف خصائــص أســواق العمــل فــي االقتصــادات الناميــة واالنتقاليّــة بشــكل كبيــر عنهــا فــي االقتصــادات
المتقدّمــة .غيــر أنّ اإلطــار المفهومــي والتنظيمــي للسياســة االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة فــي هــذه البلــدان ال يــزال
ير ّكــز علــى عالقــة العمالــة.
ّ
ّ
• كيــف ســتقوم االقتصــادات الناميــة واالنتقال ّيــة بتعزيــز إيجــاد الوظائــف التــي ســتنفذ ضمــن إطــار عالقــات
العمالــة؟ وكيــف ســتقوم االقتصــادات الناميــة واالنتقال ّيــة بتعزيــز انتقــال المشــاريع غيــر النظام ّيــة إلــى القطــاع
النظامــي؟
• هــل يمكــن لالقتصــادات الناميــة واالنتقال ّيــة أو هــل يتوجــبّ عليهــا إنشــاء أطــر سياســاتيّة جديــدة متكيّفــة مــع
خصائــص أســواق العمــل ،بــدالً مــن االســتمرار فــي محاولــة تكييــف أطــر السياســات علــى أســاس عالقــة
العمالــة الســائدة فــي االقتصــادات المتقدّمــة؟ أو هــل يتوجّ ــب عليهــا القيــام باألمريــن مع ـاً؟
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