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متهيد
يف وقتنـا الحـارض ،باتـت موضوعـات منـع املنازعـات وتسـويتها تجـذب املزيـد مـن االهتامم
نظـرا ً لألهميـة التـي تتمتـع بهـا عمليـات منـع املنازعـات وتسـويتها فيما يتعلـق بعالقـات
االسـتخدام امل ُنتجـة والسـليمة يف العـامل أجمـع .وبالنسـبة لألطـراف املعنيـة ،ت ُعتبر عمليـات
تسـوية املنازعـات مـن مصـادر املفاوضـة الجامعيـة ،كما تُعـزز الشراكات االجتامعيـة.
ومبـا أ َّن النـزاع أمـر متأصـل وحتمـي يف عالقـات االسـتخدام ،فـإ َّن إنشـاء عمليـات تعنى مبنع
املنازعـات وتسـويتها أمـر أسـايس للحـد مـن تكـرر حـدوث املنازعـات يف مـكان العمـل ومن
عواقبهـا .وإذ نضـع هـذا األمـر نصـب أعيننا ،يـأيت هذا الدليل بغيـة مد يد العون للمامرسين
الذيـن يعملـون على إنشـاء وتقييم وتحسين مثل هـذه العمليات.
لقـد قامـت العديـد مـن الـدول بوضـع أنظمتهـا الخاصة ملنـع املنازعات وتسـويتها ،سـواء يف
داخـل وزارات العمـل لديهـا أم خارجهـا ،واعتمـدت لهـا هيـاكل تنظيميـة مختلفـة وكلفتهـا
بـأدوار مختلفـة .وقـد حرصـت منظمة العمـل الدولية بدورها عىل مسـاعدة الـدول األعضاء
ومنظمات العمال ومنظمات أصحـاب العمـل على إنشـاء أو تعزيـز مثل هـذه األنظمة.
وهـذا الدليـل جـزء مـن جهـود منظمـة العمـل الدوليـة الراميـة إىل منـع منازعـات العمـل
وتسـويتها مـن خلال تقديـم النصـح للهيئـات امل ُك ِّونـة ملنظمـة العمـل الدوليـة وللمامرسين
املعنيين بفـض املنازعـات .وهـو يُسـدي املشـورة إزاء الخطـوات التـي يجـب اتخاذها بهدف
تنشـيط النظـام القائـم أو إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة تضمـن كفـاءة عملهـم وت ُقـدم خدمـات
تسـوية املنازعـات على نحـو ف ّعال.
إ َّن هـذا الدليـل هـو نتـاج جهـد تعـاوين بين إدارة عالقـات العمـل والعالقـات الصناعيـة يف
منظمـة العمـل الدوليـة ودائرة الحوار االجتامعـي وبرنامج الحوار االجتامعـي وقانون العمل
وإدارة العمـل يف املركـز الـدويل للتدريـب التابـع ملنظمـة العمـل الدولية يف تورينـو /إيطاليا.
ونـود أن نشـكر السـيد ليـون روبـرت هيرون على إعـداد هـذا الدليـل .والشـكر املوصـول
إىل السـيدة سـوزان هيتير ،والسـيدة مينـاوا إيبيسـو ،والسـيد سـيلفيان بـايف الذيـن نسـقوا
املشروع ،إضافـة إىل عـدد مـن املوظفين يف منظمة العمـل الدوليـة الذين قدمـوا تعليقاتهم
على الدليـل خالل مختلـف مراحل إعداده :السـيدة كاثرين توريس والسـيدة أنجيليكا مولري
والسـيد جـون رتيشـوت والسـيدة كوريـن فارغـا والسـيد ليمفـو مانـدورو والسـيدة سـوزانا
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هاركونين والسـيد شـانغ-هي يل والسـيد جـول أوين والسـيد إبراهيما بـاري والسـيد خوزيه
لويـس دازا والسـيدة مارلين رويـدا كاريت والسـيد وائـل عيسى والسـيدة دمييتـي ليهـي.
لقـد متـت مراجعـة هـذا الدليـل واعتامده خالل ورشـة العمـل التي ُعقـدت يف مركـز تورينو
يف شـهر شـباط /فرباير  .2012وفيام ييل أسماء الخرباء الذين شـاركوا يف هذه الورشـة :السـيد
سـوك لـور ،مؤسسـة مجلـس التحكيـم يف كمبوديـا؛ السـيد فرانسيسـكو .ج .ليتوريـا ،بعثـة
دولـة شـييل الدامئـة ملكتـب األمـم املتحـدة وملنظامت دوليـة أخـرى يف جنيف؛ السـيد باولو
فيتـوري ،إدارة تفتيـش العمـل اإلقليميـة يف ليغوريـا ،إيطاليـا؛ السـيد محمـود حنيـف بي َرن،
مجلـس عمـل موريشـيوس؛ السـيدة هريمواجينـا أكينـو ،االتحـاد الفلبينـي ألصحـاب العمـل؛
السـيدة ناريـن خـان ،هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيم يف جنـوب إفريقيا؛ السـيد خوزيه
أنتونيـو زاباتيرو ،كليـة تفتيـش العمـل والضمان االجتامعـي يف إسـبانيا؛ السـيد جـون تيلور،
مستشـار يف خدمـة التوفيـق والتحكيـم يف اململكـة املتحـدة؛ السـيدة أليسـون بيـك ،الخدمة
الفدراليـة للوسـاطة والتوفيـق يف الواليـات املتحدة األمريكية؛ السـيدة فيليسـيتي سـتيدمان،
خبيرة يف مجـال الوسـاطة والتوفيق.
ونأمـل أن يكـون هـذا الدليـل أداة مفيـدة للهيئـات امل ُك ِّونـة يف منظمـة العمـل الدوليـة
وملماريس العالقـات الصناعيـة ،وأن يُسـاهم يف تعزيـز أنظمة منع وتسـوية منازعـات العمل.
وسـوف نسـتمر يف دعم هذا الدليل والتوسـع فيه من خالل إسـداء املشـورة التقنية للهيئات
امل ُك ِّونـة ملنظمـة العمـل الدوليـة وتطويـر قدراتها.
باتريشيا أودونوفان
مديرة
املركز الدويل للتدريب التابع
ملنظمة العمل الدولية ،تورينو

موىس أومارو
مدير إدارة
اإلدارة السديدة والهيكل الثاليث
مكتب العمل الدويل
شباط /فرباير 2013
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مقدمة
يتمثـل الهـدف مـن دليـل املامرسين يف تحسين فعاليـة تسـوية النزاعـات ومنعها مـن خالل
إنشـاء أو تنشـيط مؤسسـات ووحـدات إداريـة تقـوم مبهـام الوسـاطة والتحكيـم االختياريني،
بحيـث تُعـزز العمليـات التـي تسـتند إىل االجماع وتُقلـل مـن حاجـة الشركاء االجتامعيين
املنهجيـة إىل اللجـوء إىل عمليـات التقـايض الرسـمية.
يف السـابق ،كانـت تقـع مسـؤولية إدارة منازعـات العمل على كاهـل وزارات أو دوائر العمل
الحكوميـة ،حيـث يتوىل مسـؤولون من إدارة العمل الحكومية شـؤون هـذه املنازعات .ولك ّن
إدارات العمـل ،باسـتثناء البعـض منهـا ،بطيئة نسـبياً يف التقليـل من اعتامدها على إجراءات
التقـايض الرسـمية كوسـيلة مـن وسـائل تسـوية املنازعـات ،وينبغـي عليهـا حاليـاً أن تـدرس
كيفيـة تحسين أدائهـا يف مجـال منـع املنازعـات وتسـويتها مـن خلال تعظيـم االعتماد عىل
الرتتيبـات املسـتندة إىل اإلجماع .وهـذا الدليل بدوره يهدف إىل مسـاعدة هـذه األجهزة عىل
تعزيـز وتنشـيط أنظمـة إدارة املنازعـات الخاصة بها.
واعتمـدت بعـض الـدول ترتيبـات مؤسسـية إمـا مـن خلال اسـتحداث وحـدة متخصصـة
مبعالجـة املنازعـات ضمـن إدارة العمـل ،أو مـن خلال اسـتحداث أجهـزة قانونيـة مسـتقلة
تتمتـع بـإدارة ذاتيـة لتتـوىل شـؤون منـع املنازعـات وتسـويتها ،والتـي كانـت تتـوىل إدارات
العمـل مهامهـا يف السـابق .وظلـت هـذه األجهـزة معتمـدة على التمويـل الحكومـي ولكنها
سيرت أعاملهـا دون تدخـل حكومي وبشـكل مسـتقل عن تأثير الرشكات أو أصحـاب العمل
أو نقابـات العمال .ويُلخـص هـذا الدليـل كل مـا ينبغـي ٍ
لبلـد بعينـه فعله يف سـعيه لتنظيم
وإعـادة هيكلـة نظـام إدارة منازعـات العمـل عـن طريق اسـتحداث جهاز أو هيئة مسـتقلة.
وسـوا ًء عولجـت املنازعـات مـن قبـل إدارات عمـل أو هيئات مسـتقلة أو من خلال ترتيبات
أخـرى مبـا يف ذلـك اسـتخدام وكاالت خاصـة ،مثـة مجـال لتحسين األداء .فتحسين األداء
يبـدأ بتقييـم واضـح ملواطـن القـوة والضعـف التـي تتسـم بهـا الرتتيبـات القامئـة بشـأن منع
املنازعـات وتسـويتها ،وبتحديـد ثغـرات األداء ،وتخطيط وتنفيذ استراتيجيات عملية ملعالجة
مـا تـم تحديـده مـن مواطن القصـور .وقد يقتضي تحسين األداء ،يف بعض الحـاالت ،إحداث
تغييرات رئيسـية تشـمل مؤسسـات وهيكليـات وترتيبـات تشـغيلية جديـدة .ويف حـاالت
أخـرى ،قـد ينبثـق التحسـن مـن تغييرات ثانوية نسـبياً كإعـادة تصميـم النامذج أو تحسين
وسـائل تدفـق املعلومـات أو إعـادة تدريـب املوظفين.
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إ َّن هـذا الدليـل اإلرشـادي موجـه الحتياجـات األشـخاص الذيـن يتعاملـون مـع الجوانـب
العمليـة لتحسين أنظمـة وعمليـات منازعـات العمـل ،والذيـن يتمتعـون مبركـز يسـمح لهم
بتقييـم الوضـع الحـايل وتدفعهـم الرغبـة إىل التخطيـط لتغيير إيجـايب وتنفيـذه .ويُعترب هذا
الدليـل مناسـباً ملختلـف مبـادرات التغيير مبـا يف ذلـك اسـتحداث أنظمة مل تكـن موجودة يف
السـابق إلدارة منازعـات العمـل إمـا كجـزء مـن إدارة العمـل أو كهيئـة مسـتقلة ،أو لتعزيـز
وتحسين األنظمـة القامئـة التـي تديرهـا الحكومـة أو املسـتقلة عنهـا.
ويركـز الدليـل على منـع املنازعـات وتسـويتها .حيـث يسـتعرض منـع املنازعـات مـن خلال
إدارتهـا يف مـكان العمـل كأحـد املكونـات املهمـة لنظـام العالقـات الصناعيـة السـليمة الذي
يرتبـط نضوجـه ارتباطـاً وثيقـاً بقدرة أصحـاب العمل واملسـتخدمني ومنظامتهم عىل تسـوية
منازعاتهـم دون تدخـل الحكومـة عن طريق تقاسـم املعلومات والحوار والتشـاور والتفاوض
واملساومة.
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الفصل األول
العالقات الصناعية
وتسوية املنازعات
يوجـز هـذا الفصـل طبيعـة نظـام
العالقـات الصناعيـة والتفاعالت التي
تحـدث بين جنباتـه .وقـد ينشـأ عـن
هـذه التفاعلات خالفـات أو منازعـات بين
املسـتخدمني وأصحـاب عملهـم ،مما يتطلـب
نظامـاً إلدارة املنازعـات وتفـادي نشـوئها يف املقـام
األول ،حيثما أمكـن ذلـك.
ورغـم تقبـل اقتصـاد السـوق ملسـألة املنازعات كأمـر حتمي ،إال
إنـه مـن املمكـن تفادي تطـور هذه الخالفـات إىل منازعـات كربى ،ومـن املمكن
أيضـاً حلهـا بالحـد مـن الحاجـة إىل التقـايض أمـام املحاكـم .وهـذا األمـر يتطلب مـن أنظمة
إدارة املنازعـات أن توفـر طيفـاً مـن الخدمـات بغيـة تشـجيع أصحـاب العمل واملسـتخدمني
لديهـم على منـع نشـوء املنازعـات مـن خلال املبـادرات املسـتندة إىل االجماع ،وأن توفـر
بـذات الوقـت خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم عندمـا تعجـز عـن كبـح خالفاتهـم من
التطـور إىل منازعـات تحتـاج بدورهـا إىل تدخل طرف ثالـث .إ َّن أنظمـة إدارة املنازعات التي
تتسـم بالفاعليـة مـن شـأنها أن تخفـض مـن عاميل التكلفـة والوقـت املالزمين للمنازعات.
ويشير هـذا الفصـل إىل سلسـلة مرتابطـة مـن عمليـات تسـوية املنازعـات ،بـدءا ً مـن الن ُهـج
املسـتندة إىل االجماع التـي تنطـوي على التفـاوض واملسـاومة والتوفيق/الوسـاطة ،ومـرورا ً
بالتحكيـم والقضـاء ،ووصـوالً إىل اسـتخدام االرضابـات وإغلاق املنشـآت من جانـب األطراف
املتنازعـة .إ َّن سـيطرة األطـراف املتنازعـة عىل منازعاتهم تقـل كلام تحولت بعيـدا ً عن الن ُهج
املسـتندة إىل االجماع متجهـة نحـو االعتماد على القوة.
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مقدمة
تعنـى العالقـات الصناعيـة مبا يحـدث يف العمل من تفاعلات بني أصحاب العمل واملسـتخدمني
ومنظمات كل منهما ،والتـي تتأثـر بالتدخلات الحكوميـة ،أو التـي تنشـأ خـارج نطـاق جـو
العمـل .وقـد تحـدث هـذه التفاعلات عىل مسـتويات مختلفـة ،فمن قبيـل املثال ،بين موظف
واحـد وصاحـب العمـل لديـه /لديهـا يف منشـأة مـا أو مـكان عمل بعينـه؛ أو بين مجموعة من
املوظفين ،أو نقابـة عامليـة وأحـد أصحـاب العمـل؛ أو بين نقابـة أو نقابـات عامليـة وإحـدى
منظمات أصحـاب العمـل يف صناعـة معينـة أو على مسـتوى القطـاع؛ أو بين كبرى الهيئـات
املمثلـة ألصحـاب العمـل وللعمال على املسـتوى الوطني.
وهذا يدل عىل أ َّن التفاعالت بني العامل وصاحب العمل قد تكون:
} }فردية أو جامعية؛
} }ضمن منشآت أو أماكن عمل بعينها؛
} }ضمن مجموعات من املنشآت أو الصناعات؛
} }عىل مستوى املحافظة أو الوالية؛
} }عىل املستوى الوطني.
وبغـض النظـر عـن مسـتوى التفاعـل ،ال يخفى على أحد أن للمسـتخدمني وألصحـاب العمل
ومنظمات كل منهما مصالح مشتركة ومتضاربة.
فاملصالـح املشتركة بينهما تتعلـق بعملية اإلنتاج التي تُ َّولد السـلع و/أو الخدمـات ،وما ينتج
عنهـا مـن أربـاح تُ كـن املنشـأة مـن االسـتمرار وتحقيـق املكاسـب والنمـو ،وتوفـر يف الوقت
نفسـه للموظفني وسـيلة لكسـب األجور وتلقـي املنافع.
أمـا املصالـح املتضاربـة فتتعلـق بتقاسـم عائـدات االنتـاج ،حيـث يسـعى املسـتخدمون إىل
التحسين مـن أجورهـم واملنافـع األخرى غير املتصلـة باألجور ،بينما يحرص أصحـاب العمل
إىل رفـع األربـاح والعوائـد ملصلحـة املالكين واملسـاهمني .واملثـال النمطـي على املصالـح
املتضاربـة هـو عندمـا يحـاول أصحـاب العمـل التحفظ على عمليـة االسـتخدام والفصل من
العمـل ،بينما يُطالـب العمال بالحاميـة مـن مامرسـات العمـل املجحفـة.
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وت ُعـد النزاعـات بني املوظفني وأصحـاب العمل ومنظامتهم حتميـة يف ظل أنظمة
العالقـات الصناعيـة التـي تهيمـن عليهـا قوى السـوق ،وينشـأ عنهـا خالفـات ومنازعات
يجـب حلهـا .وميكـن تفـادي املنازعـات وحلهـا مـن خلال اإلجـراءات املسـتندة إىل االجماع
التـي تخـص أصحاب العمل واملوظفني أنفسـهم ،أو بدالً من ذلك ،بواسـطة إجـراءات تتوالها
أطـراف ثالثة مـن خالل عمليـات التوفيـق واملفاوضة.

األطراف املتفاعلة
إ َّن الوصـول إىل فهـم أفضـل إزاء طبيعـة العالقـات الصناعية والصفة الغالبـة عليها من تعاون
أو نـزاع ،يتطلـب دراسـة طبيعـة وخصائـص األطـراف املتفاعلة مـن جانب  ،ودراسـة األجواء
التـي تتفاعـل ضمنها مـن جانب آخر.
ومن بني األطراف املتفاعلة:
} }مستخدم واحد؛
} }صاحب عمل واحد؛
} }مجموعة مستخدمني أو نقابة عامل؛
} }منظمة أصحاب عمل؛
} }اتحاد نقابات عامل؛
} }اتحاد منظامت أصحاب العمل؛
} }هيئات حكومية.
وميكن التمييز بني األطراف املتفاعلة من خالل:
} }ما متتلكه من قوة؛
} }قيمها؛
} }البيئة التي تعمل ضمنها.
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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القوة
ويعنـي هـذا املصطلـح ببسـاطة القـدرة عىل التأثري على اآلخرين بسـبب املركز الـذي يحتله
الشـخص أو املؤسسـة ،والكفـاءة والقـدرة التقنيتـان التـي يتمتـع بهـا الشـخص أو املؤسسـة،
والسمات الشـخصية لألشـخاص الذيـن يتفاعلـون مـع بعضهـم البعـض .وباختصـار ،القـوة
عبـارة عـن توليفـة مـن املركـز والكفـاءة التقنيـة وقوة الشـخصية.
فعلى سـبيل املثـال ،يتمتـع املسـتخدم بصفته الفرديـة بنفوذ منصبـي محدود .ولكـن النقابة
العامليـة ،ال سـيام تلـك التـي متثل جميع املسـتخدمني أو نسـبة كبرية منهم ،قـد تتمتع بقدر
معتبر مـن النفـوذ يسـمح لهـا بـأن تؤثـر على نتيجـة تفاعالتها مـع أحـد أصحـاب العمل أو
مجموعـة منهم.
وصاحـب العمـل الفـردي الـذي يُعـد ،على وجه الخصـوص ،من كبـار مسـتخدمي العامل أو
مـن كبـار مولـدي العائـدات للحكومـة ،قـد يتمتـع بقدر كبير من النفوذ وبوسـعه السـيطرة
على تفاعالتـه مـع فرادى املسـتخدمني ومـع نقابـات عاملية ،وبالطبـع مع الحكومة نفسـها.
وال يتأثـر التفاعـل مـا بين املسـتخدمني وأصحـاب العمل بالقـوة التي ميتلكونها فحسـب ،بل
بطريقـة اسـتخدام هـذه القـوة أيضـاً .فحيثام اسـتُعملت القوة للسـيطرة عىل الطـرف اآلخر،
أو لتحديـد نتيجـة معينـة مـن جانـب واحـد (مثلاً ،مسـتوى األجـور واملكافـآت املسـتحقة
الدفـع للعمال) ،ومل ت ُبـذل الجهـود لتقاسـم السـلطة بـأي شـكل أو صيغـة ،فـإ َّن النزاعـات
سـوف تظهـر بصـورة أو أخـرى ولـو أ َّن الخالفـات الرصيحـة قـد يتم تحاشـيها.

القيم
قـد يحمـل املسـتخدمون وأصحـاب العمـل قيماً أو معتقـدات مختلفـة خلال تفاعلهـم
مـع بعضهـم البعـض .فعلى سـبيل املثـال ،قـد يُ ِّجـل املسـتخدمون حـق التنظيـم والتشـاور
واملفاوضـة بهـدف تحسين أوضاعهـم ،بينما قـد يؤمـن صاحـب العمـل بالتفاعل مـع األفراد
عوضـاً عـن املجموعـات ،وبصنـع قـرارات أحاديـة بشـأن األمـور املتصلـة بعالقة االسـتخدام.
وقـد تُ ِّجـل نقابـة عامليـة معينـة مبـادئ العدالـة االجتامعيـة ورضورة ترسـيخ الحـد األدىن من
املعايير وتنفيذهـا كما ينبغي بحسـب القانون ،بينام قـد يعتقد صاحب العمل بـأ َّن التدخالت
الحكوميـة والنقابيـة تشـكل اضطرابـاً يف قوى السـوق ،وبالتايل فهي ليسـت محـل ترحيب.
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فأينما وجـد تعـارض جوهـري بين قيـم كل مـن املسـتخدمني وأصحـاب العمـل،
كان النـزاع حـول عقيـدة فكريـة قـادرا ً على دعـم التفاعالت بين الطرفني ولكـن النتائج
سـتكون أكثر اعتمادا ً على قـوة األطـراف يك تـروج لعقيدتهـا الفكريـة .وأينام تشـابهت قيم
املسـتخدمني وأصحـاب العمـل ،كأ ْن يؤمـن الطرفان بتشـغيل قوى السـوق ولكـن مع ضبطها
مـن خلال تدخلات متوازنـة لضمان الحـد األدىن املقبـول مـن املعايير ،سـيظل النـزاع قامئـاً
ولكنـه سـيتعلق باملعايير أكثر مـن كونـه منبثقاً عـن عقيـدة فكرية.
وقـد تعـزز قيـم مختلفـة مـن التفاعلات بين املسـتخدمني وأصحاب العمـل ،ولكـن ال يعني
ذلـك أن يتخلى الطرفـان عن اسـتقامتهام واحرتامهما لبعضهام البعض .فبالرغـم من اختالف
القيـم ال يـزال مبقدورهما أن يتوصال إىل توافـق يف اآلراء.

البيئة
تحـدث التفاعلات مـا بين املسـتخدمني وأصحـاب العمـل يف بيئـة تضـم عـدة عنـارص تؤدي
دورا ً رئيسـياً يف تحديـد محصلـة هـذه التفاعلات.

البيئة السياسية
•هـل هـي بيئـة تدعم فيها الحكومة السـائدة الحريـة النقابية وحق املفاوضـة الجامعية ،أم تعارض
فيها أنشـطة النقابات العاملية؟
•هـل هـي بيئـة تعترف مببـادئ اإلدارة السـديدة لسـوق العمـل وتُ ارسـها ،مبـا فيهـا املشـاركة
والشـمولية والشـفافية وعـدم التمييـز والعـدل واملسـاءلة ،أم هـي مـن البيئـات التي تتصـف فيها
القـرارات املتعلقـة مبسـائل سـوق العمـل باالفتقـار إىل التشـاور والتغـايض عـن معايير اإلنصـاف
والشـفافية ،وتفتقـر عمومـاً إىل وجـود تـوازن منطقـي بين مصالـح املسـتخدمني وأصحـاب العمـل؟
•هـل هـي مـن البيئـات التي تشـجع األنظمـة اإللزامية لتسـوية املنازعـات والتي تديرهـا الحكومة،
أم مـن تلـك التـي تدعم وتشـجع الخيـارات الطوعية؟
•هـل هـي مـن البيئات التي تسـعى للتدخـل يف كل جانب مـن جوانب التفاعالت بني املسـتخدمني
وأصحـاب العمـل ،أم مـن تلـك التـي تقتصر فيهـا التدخالت على تشـجيع املسـتخدمني وأصحاب
العمـل عىل حـل مشـكالتهم لوحدهم؟

العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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البيئة القانونية
•هـل قوانين العمـل متسـقة مـع الترصيحـات السياسـية؟ مثلاً ،قـد ترفـع البيانـات السياسـية مـن
شـأن املفاوضـة الجامعيـة ،ولكـن قوانين العمـل الحاليـة قد تضـع عراقيـل متنوعة أمـام املفاوضة
الجامعيـة مـن ناحيـة عمليـة ،مبـا يف ذلك التشـدد يف فـرض متطلبات تسـجيل النقابـات واالعرتاف
بهـا ألسـباب تتعلـق بعمليـة املفاوضـة ،ويف متطلبـات اعتماد االتفاقـات الجامعية.
•هـل تشـجع قوانين العمـل وتدعـم الرتتيبـات املؤسسـية مـن أجـل إقامـة الحـوار بين العمال
وأصحـاب العمـل عىل مسـتوى املنشـأة ،وبين املوظفين وأصحاب العمـل والحكومة عىل مسـتوى
قطاعـي أو إقليمـي أو وطنـي؟
•هـل تتمتـع البيئـة القانونيـة مبـا يكفـي مـن املرونة ليك تتكيـف مع الظـروف املتغرية؟ عىل سـبيل
املثـال ،قـد تسـتغرق عمليـة إقـرار تعديلات قوانني العمـل يف الربملان سـنوات عديـدة ،مام يقتيض
مـن البيئـة القانونيـة أن تتيح مـن عمليات التدخل مبوجـب لوائح تنظيمية وقـرارات وزارية يُقرها
مجلـس الوزراء وفقـاً لعمليات تشـاورية مالمئة.
•باعتبـار أ َّن البيئـة القانونيـة هـي عبـارة عـن امتـداد للبيئة السياسـية ،هـل ت ُعترب السياسـات بنظر
أصحـاب العمـل أو املسـتخدمني أو كليهما تدخلاً سـلبياً أم إيجابياً؟
•مـا هـو تعريـف «املسـتخدم»؟ هـل يسـتطيع املسـتخدمون الالمنطيـون ،مبـن فيهـم أولئـك الذين
يعملـون يف االقتصـاد غير املنظم والذيـن يعتربهم أصحاب العمـل كمتعاقدين مسـتقلني ،الوصول
إىل إجـراءات تسـوية املنازعات؟

البيئة االقتصادية
•هل االقتصاد قوي ويشهد ازدهارا ً أم ضعيف ويشهد تراجعاً؟
•هل البطالة يف ازدياد؟
•هل تُكمل املنشآت أعاملها ،ويؤدي ذلك إىل خفض النفقات؟
•هل التضخم يف ازدياد؟
•ما هي القطاعات التي تشهد منوا ً وتلك التي تشهد تراجعاً؟
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البيئة التكنولوجية
•هل يوجد تركيز عىل أساليب اإلنتاج كثيف اليد العاملة أو كثيف رأس املال؟
•ما مستوى مهارة القوة العاملة؟

البيئة االجتامعية والثقافية
•ما هي الطرائق التقليدية املتبعة يف تسوية املنازعات؟
•هل هنالك تركيز عىل التنافس والفوز أم عىل التعاون والوصول إىل حل وسط؟
•هل هنالك ميل إىل اللجوء إىل معتقدات دينية للتأثري عىل تفاعالت العالقات الصناعية؟
•هل تأثرت قوانني العمل بالدين؟

تتغير العوامـل البيئيـة مبرور الوقـت مؤدية بذلك إىل تغير يف التفاعالت بين أصحاب العمل
واملسـتخدمني .وعلى سـبيل املثـال ،فإ َّن تغير البيئة السياسـية من بيئة متعاطفـة مع حقوق
املسـتخدمني وحاميـة العمال إىل بيئـة ذات قيـم محافظـة همهـا إصلاح سـوق العمـل ،قـد
يصاحبـه يف الغالـب محـاوالت تهـدف إىل إضعـاف قـوة النقابـات وقـد يـؤدي إىل مواجهـات
ونـزاع بني املسـتخدمني وأصحـاب العمل.
ومـن شـأن التغير يف البيئـة االقتصاديـة مـن النمـو ومـن معـدالت اسـتخدام تقترب مـن
الكمال إىل ركـود ومعـدالت عالية مـن البطالة ،أن يـؤدي إىل انخفاض القـوة التفاوضية لدى
املسـتخدمني ويُقلـل مـن املطالبـات التـي تنـادي بتحسين األجـور وظـروف العمل.

عمليات تفاعلية
ميتـد نطـاق درجـة التفاعـل مـا بين املسـتخدمني وأصحـاب العمـل والحكومـة مـن نقطـة
انعـدام التفاعـل تقريبـاً إىل وجـود تفاعـل مكثـف وتفصيلي.
وييل
ويُشير مصطلـح «اتخـاذ قـرارات أحاديـة» إىل الحـاالت التي يُهيمـن فيها طـرف واحد ُ
قراراتـه دون إرشاك األطـراف املتأثـرة أو التشـاور معهـا ،وهـذه الحالـة تُ ثـل عـدم وجـود
تفاعـل على اإلطلاق .ومـن بني األمثلـة عىل ذلـك ،أن تغري الحكومـة الحد األدىن مـن األجور
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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دون استكشـاف وجهـات نظـر أصحـاب العمـل واملسـتخدمني ،أو أن يغير صاحـب عمـل
جـدول املناوبـات دون أي نقـاش مـع املسـتخدمني ،أو أن يترك املسـتخدمون العمـل دون
إشـعار صاحـب العمـل وأن يرفضـوا العمـل ألنهـم يعتربونه خطريا ً جـدا ً و/أو يعتبرون مكان
العمـل غير آمن.
وتـأيت التفاعلات الثنائيـة الجانـب أو الثنائيـة الطرف بني املسـتخدمني وأصحـاب العمل عىل
هيئتين رئيسـيتني ،وهما :عمليـة التشـاور امل ُفضيـة إىل إسـداء النصـح مـع احتفـاظ صاحـب
العمـل بحـق اتخـاذ القرار النهـايئ ،وعمليات التفـاوض واملسـاومة امل ُفضية إىل اتفـاق .وتُ ثل
املفاوضـة الجامعيـة امل ُفضيـة إىل اتفـاق ملـزم قانونـاً بين أصحـاب العمـل واملوظفني ،شـكالً
ناضجـاً مـن أشـكال التفاعـل ،وتعتمـد بطبيعـة الحـال على املسـائل «القابلـة للتفـاوض»
وغريهـا مما ال يقبـل التفـاوض .وعـادة مـا ت ُكرر اتفاقـات املفاوضـة الجامعية وتنـص مجددا ً
على الحـد األدىن مـن املعايير التـي نص عليهـا القانون ،وبهذا يكون القسـم األكبر منها دون
معنـى .ويف مثـل هـذه الحـاالت ،تسـتمر التفاعلات الثنائيـة ولكنها ال ت ُسـفر عـن أي حقوق
أو التزامـات جديـدة ألي مـن الطرفني.
أمـا التفاعلات الثالثيـة بني أصحـاب العمل واملسـتخدمني والحكومة فتتخذ شـكالً استشـارياً
يفضي إىل إسـداء النصـح إىل الحكومـة عوضـاً عـن اتفاقـات ملزمـة قانونـاً .ورغـم إ َّن عمليـة
التشـاور بشـأن قضايـا مثـل تغيير سياسـة العمـل ومراجعـات قانـون العمـل والتعديلات
على الحـد األدىن مـن األجـور أو تغيير تدابير السلامة والصحـة يف العمـل ،قـد ال تتمخـض
عـن اتفاقـات ُملزمـة ولكنهـا يف الغالـب تـؤدي إىل تحسين عمليـة اتخـاذ القـرار مـن جانـب
الحكومـة ،وتسـاعد على بنـاء الثقـة واالئتمان مـا بين األطراف.
وتعتمد جودة التفاعالت بني املستخدمني وأصحاب العمل عىل ما ييل:
} }الرغبة يف التفاعل؛
} }القدرة عىل التفاعل.
وتُشير الرغبـة يف التفاعـل على مـدى جدية األطـراف املتفاعلة بشـأن تقاسـم القوة وبشـأن
التزامهـا بالوصـول إىل محصلـة مقبولـة مـن الطرفين .ومما يُربهـن على الرغبـة يف التفاعـل،
درجـة تشـارك األطـراف باملعلومـات ،وقيامهـا بالتنـازالت اسـتجابة للحجـج الجيـدة التـي
يقدمهـا أحـد األطـراف ،واملحاوالت الصادقة للوصول إىل اتفاق اسـتنادا ً إىل مامرسـات تتسـم
بحسـن النيـة .وميكـن مالحظـة عـدم الرغبـة يف التفاعـل من خالل الحـاالت التـي تتبنى فيها
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األطـراف مواقـف متصلبـة وغير منطقيـة ،وعندما تخفـي املعلومـات ذات الصلة
عـن بعضهـا البعض ،وبشـكل عـام عندما تبذل النزر اليسير من الجهود لحل املشـكالت
املطروحة.
أمـا القـدرة على التفاعـل فتـدل عىل قـدرة األطراف على التواصـل بفاعلية ،وال يشـمل ذلك
القـدرة على التحدث فحسـب ،بل على االنصات أيضاً .كام يشـمل إعداد خطة واستراتيجية
للتفـاوض ،وتحليـل وتقييـم املعلومات بغيـة صياغة مرافعـات ومرافعات مضـادة ،إضافة إىل
القـدرة على ضامن أن تعكـس العبارات املسـتخدمة يف االتفاقات النوايـا الحقيقية لألطراف.

مخرجات التفاعل
تنتـج التفاعلات بين املسـتخدمني وأصحاب العمـل مخرجات تظهـر عىل هيئـة قواعد ،وإما
أن تكـون على شـكل قواعـد جديـدة تحكـم طريقة تعاملهـم مسـتقبالً ،أو عىل شـكل إجراء
تغييرات معينـة عىل قواعـد قامئة.
ويعتبر بعـض املراقبين العالقـات الصناعيـة عمليـة لوضـع القواعـد وتقتيض األخـذ باالعتبار
نفـوذ وقيـم األطـراف املتفاعلـة ،والبيئـة التـي يعملـون ضمنهـا ،وطبيعـة تفاعالتهـم (إمـا
تشـاورية أو ُملزمـة) .وقـد تكـون املخرجـات أو القواعـد املنبثقـة عنهـا إمـا،
} }قواعد جوهرية ،أو
} }قواعد إجرائية.
والقواعـد الجوهريـة هـي التي تتصف مبحتـوى واضح قابل للقياس وتتعلـق بحقوق وواجبات
جديـدة تحـت إطـار عالقة االسـتخدام .ومن بني األمثلـة عىل القواعـد الجوهرية ما ييل:
} }تزيد األجور بواقع  5يف املائة ابتدا ًء من السنة امليالدية القادمة،
} }يتلقى املستخدمون يومني إضافيني كإجازة سنوية،
} }يُز َّود املستخدمون مبالبس ومعدات وقائية محددة،
} }يتم توفري  50عامالً إضافياً عىل مدى السنة التالية،
} }تخفض فرتة تجريب املستخدم الجديد من ثالثة أشهر إىل شهرين،
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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أمـا القواعـد اإلجرائيـة فهـي التـي تُركز عىل كيفيـة التنفيذ عوضـاً عن كونها محتـوى حقيقياً
قابلاً للقيـاس يتعلـق بقاعدة محـددة .وإليكم بعـض األمثلة عىل القواعـد اإلجرائية :
} }تُحرض الرشكة بالتشاور مع ممثيل املوظفني سياسة بشأن التحرش الجنيس وما يتصل به
من إجراءات؛
} }ت ُحرض الرشكة بالتشاور مع ممثيل املوظفني خطة طوارئ وإخالء جديدة؛
} }يلتحق املوظفون مبجموعة عمل حول كيفية تحسني عملية تحرير وتحصيل فواتري
الرشكة.

محصلة التفاعل
مـن املرجـح أن تتمخـض مخرجـات التفاعالت األصيلـة والصادقة عن عالقات اسـتخدام وعن
عمليـات تعـاون سـليمة ومسـتقرة .وقـد يسـتمر هـذا التعـاون إىل أن يـرى أحـد الطرفني أو
كالهما رضورة لتغيير هـذه القواعد مـن أجل مواكبة الظروف املتغيرة .ويف مثل هذه الحالة
ميكـن أن تحـل النزاعـات والخالفات محل االنسـجام والتعاون إىل أن يتـم االتفاق عىل قواعد
جديـدة .مما يتطلـب معالجـة النزاعـات والخالفـات ،وهنـا توفر ترتيبـات تسـوية املنازعات
املناسـبة ،سـواء الداخليـة منها أم الخارجية ،وسـائل قويـة إلدارة مثل هـذه النزاعات.
قـد يشـكل النـزاع إحدى النتائـج املبارشة ملخرجـات العمليات األحادية الجانـب ،لكن يعتمد
ذلـك بطبيعـة الحـال على وجهـة النظـر الخاصـة بدرجة االنصـاف التـي تتمتع بهـا القواعد،
علماً بـأن النـزاع الناشـئ عن اسـتخدام القوة مـن جانب أحد األطـراف لفرض قواعـد معينة
على الطـرف اآلخـر لـن يكون علنـاً أمام امللأ (مثال عىل ذلـك ،خوف املوظفني مـن اقتصاص
صاحـب العمـل منهـم إ ْن اشـتكوا مـن ظـروف عملهـم) .ورغـم كـون هـذا النـزاع حقيقياً إال
إنـه صعـب االكتشـاف أل َّن غالبـاً مـا يكـون التواصـل بين صاحـب العمـل واملوظفين باتجاه
واحـد .ولكنـه قـد يظهـر على هيئـة انخفـاض الـروح املعنويـة للموظفين أو ضعـف جـودة
امل ُنتجـات أو ارتفـاع معـدل تقلـب العاملـة ،أو ارتفاع نسـبة هدر املـواد الخام ،بـل قد يظهر
عب عنـه رصاحة من
على هيئـة أعمال تخريبيـة متنوعـة .وينبغـي معالجـة النـزاع الـذي ال يُ َّ
خلال تغيير إجـراءات وضـع القواعد مـن كونهـا مفروضة بالقـوة إىل عملية تؤكـد عىل مبدأ
مشـاركة القوة.
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املُدخالت

العملية

9 9قوة (نفوذ) األطراف
9 9القيم التي تتمتع بها األطراف
9 9بيئة التفاعل بني األطراف

9 9حالة إنعدام التفاعل
9 9التفاعالت الثنائية
9 9التفاعالت الثالثية

املُخرجات

9 9قواعد جوهرية
9 9قواعد إجرائية

املحصالت
(النتائج)

9 9تعاون وعالقة استخدام مستقرة
9 9خالف ونزاع

ويف حـال كانـت محصلـة التفاعـل هـي النزاع والشـقاق والخلاف واملنازعات ،عندهـا ينبغي
تغيير املخرجـات .مما يتطلـب إما ُمدخلات مختلفة (مثالً ،تغيير البيئة أو القيـم) أو عملية
مختلفـة (مثلاً ،تحويـل العملية من عملية ثنائية إىل عملية تقوم عىل أسـاس زيادة مشـاركة
القـوة) ،أو تغيري املدخلات والعمليات معاً.

حتمية النزاع
مـن املمكـن الحد مـن الخالفـات واملنازعات ،ولكن طبيعـة العالقة ما بين املوظف وصاحب
العمـل يف اقتصـاد السـوق ت ُشير إىل حتمية نشـوء النـزاع بينهما .وتتقبل العالقـات الصناعية
ذلـك ،بـل وت ُـدرك الفـارق مـا بين مصالـح املوظفين ومصالـح اإلدارة ،وأ َّن بعـض النزاعـات
يُتعـذر تجنبهـا وينبغـي إدارتهـا .وقـد يتجىل الخلاف عىل هيئـة منازعات.
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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إ َّن انفصـال املصالـح ال يعنـي بالضرورة اسـتمرار املنازعـات .ويسـتطيع املوظفـون وأصحاب
العمـل التعـاون سـوياً لحل خالفاتهـم والوصول إىل تفاهـم مشترك دون أن تتفاقم الخالفات
إىل منازعـات رسـمية .ومـن شـأن املصالـح املتضاربـة أن تسـتلزم املناقشـة والتفـاوض ،بينما
توفـر املصالـح املشتركة الزخـم الالزم للوصول إىل تسـوية واتفـاق .وميكن الحول دون نشـوء
املنازعـات وحلهـا مـن خلال ترصفـات األطـراف انفسـهم ودون تدخـل من طـرف ثالث .كام
ميكـن تفاديهـا وحلهـا مـن خلال الخدمـات التـي تقدمهـا األجهـزة التـي تدعمهـا أو تديرها
الحكومـة أو ُمشـغلون مـن القطـاع الخاص.
يهـدف نظـام إدارة املنازعـات الـذي يتسـم بالفاعليـة إىل تفاديهـا بدايـة ،ومـن ثـ َّم حـل أي
منازعـات تنشـأ على الرغـم مـن الجهـود الوقائيـة ،ولكـن على نحـو نظامـي وسـلمي ومـن
خلال الجهـود الذاتيـة لألطـراف املتنازعـة يف املقـام األول .يكمـن جوهـر النظـام الفعـال
يف املقاربـات القامئـة على أسـاس اإلجماع ومـن خلال املفاوضـة الجامعيـة .ويتمثـل دور
الحكومـة يف مثـل هـذا النظـام يف:
} }تشجيع املفاوضة الجامعية عن طريق توفري إطار قانوين ٍ
مفض إىل ذلك؛
} }توفري آليات توفيق /وساطة وتحكيم اختيارية ومجانية ورسيعة؛
} }تثبيط اتخاذ إجراءات صناعية خالل سري عمليات التوفيق /الوساطة والتحكيم؛
} }ضامن الوصول إىل اتفاقات من خالل املفاوضة الجامعية والتوفيق /الوساطة ،وضامن
أن تكون قرارات التحكيم موثقة و ُملزمة قانونياً.

أشكال وأسباب منازعات العمل
قـد تكـون منازعـات العمـل صغرية أو كبيرة ،وفردية أو جامعيـة ،ومقترصة على مكان عمل
واحـد أو تعـم عـدة منشـآت .كام تتعدد وتختلف أسـباب املنازعـات أيضاً ،وميتـد نطاقها من
مجـرد شـكاوى بسـيطة تصدر عـن موظف واحـد حول رواتبه املسـتحقة ،إىل شـكاوى تصدر
عـن مجموعـة مـن املوظفين حـول إجـراءات العمل غير اآلمنة أو غير الصحيـة ،وإىل توقف
جميـع املوظفين عـن العمـل يف مـكان عمـل معين وهم يتذرعـون مبنعهـم من إنشـاء نقابة
تسـعى لتحقيق مصالحهم.
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وبعـض املنازعـات ت ُحـل برسعـة كبيرة ،كأن يشرح املشرف للموظـف طريقـة
احتسـاب الراتـب يف قسـيمة الراتـب ،وأن يتقبـل املوظـف الشرح ويقتنع بـه .ويف هذه
الحالـة ت ُحـل املشـكلة يف لحظتهـا وتنتهـي متامـاً.
ولكـن قـد يسـتغرق حـل بعـض املنازعـات األخـرى وقتـاً أطـول .فعلى سـبيل املثـال ،مـن
غير املمكـن أن يتـم على الفـور حـل الشـكوى املتعلقـة برتتيبـات العمل غير اآلمنـة أو غري
الصحيـة التـي تقـدم بهـا مجموعة من املوظفين .فقد يعجـز صاحب العمل أن يحـل يف التو
واللحظـة شـكوى متعلقـة بعدم وجود أقفـاص وقائية حول املاكينات أو مبسـتويات الغبار أو
الضجيـج التـي تتجـاوز الحـد املقبول يف قسـم من أقسـام املصنـع .ورمبا يكـون هنالك خالف
بين املوظـف وصاحـب العمـل حول وجود الخطـر من عدمـه ،ودرجة املخاطر التي يُشـكلها
هـذا الخطـر ،وكيفيـة الحـد منهـا .ولرمبـا يقتضي األمـر أن يقـوم صاحـب العمـل باسـتدعاء
خدمـات أحـد أخصائيـي السلامة والصحـة ملشـاورته ،ولكـن يف هـذه األثنـاء تظـل املشـكلة
قامئـة والنـزاع قامئـاَ وكذلـك احتامليـة ايقـاف العمـل أو أي شـكل مـن أشـكال اإلجـراءات
الصناعيـة األخرى.

أنواع املنازعات
بعـض املنازعـات تكـون بطبيعتهـا فرديـة ،والبعـض اآلخـر جامعيـة ،كما أن بعضهـا على
الحقـوق وأخـرى على املصالـح.
املنازعـات الفرديـة :هـي عبـارة عـن خالفـات بين أحـد العمال وصاحـب عمله على حقوق
تكـون موجـودة يف الغالـب .وقـد تنطـوي أيضـاً على حـاالت يختلـف فيهـا عـدة عمال مـع
صاحـب العمـل على ذات القضية ،بحيـث يترصف كل واحد منهم بشـكل منفـرد قائم بذاته.
املنازعـات الجامعيـة :وهـي عبـارة عـن خالف بين مجموعة من العمال الذين عـادة ،وليس
بالضرورة ،مـا متثلهـم نقابـة عامليـة وبين صاحـب عمـل أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل
حـول حقـوق قامئـة أو حـول مصالح مسـتقبلية.
املنازعـات على الحقـوق :وهـي عبـارة عـن خالفـات بين عامـل أو عمال وصاحـب عملهـم
حـول انتهـاك ألحـد املسـتحقات التـي ينـص عليه قانـون أو اتفـاق جامعي أو عقد اسـتخدام.
وعـادة مـا تتخـذ هـذه املنازعـات شـكل مطالبـة يتقـدم بهـا املوظفـون بشـأن اسـتحقاقاتهم
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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املتعلقـة مثلاً باألجـور وأجـور العمل اإلضايف والعطالت الرسـمية وبيئة العمـل ،وبالطبع كافة
االسـتحقاقات القامئـة مبوجـب القانون .وتكون املنازعـات عىل الحقوق إمـا فردية أو جامعية.
املنازعـات على املصالـح :وهـي عبـارة عن خلاف بني العمال وصاحب العمل بشـأن حقوق
وواجبـات مسـتقبلية تحـت إطـار عقـد االسـتخدام .مـن الناحيـة العمليـة ،تنشـأ املنازعـات
حـول املصالـح نتيجـة تعثر عمليـة التفـاوض مع األطـراف التي تُخفـق يف الوصـول إىل اتفاق
حـول رشوط وأحـكام االسـتخدام التـي سـوف تُطبق يف املسـتقبل.
وبشكل عام ،املنازعات عىل املصالح جامعية بطبيعتها.
وتحـدد بعـض سـلطات االختصـاص عـدة أنـواع خاصـة مـن املنازعـات على الحقـوق ،مبا يف
ذلـك املنازعـات املتعلقـة باالعتراف بنقابـة العمال ،وتحديـد وحـدات التفـاوض ،وتفسير
وتطبيـق االتفاقـات الجامعيـة ،والتـي تتعلـق بحـاالت الفصـل امل ُجحـف مـن العمـل .وهنـا
يجـدر التسـاؤل حـول مـا إذا كانـت هـذه املنازعـات «الخاصـة» تسـتلزم املعالجـة بطريقـة
تختلـف عـن تلـك امل ُتبعـة يف معالجـة االتجـاه السـائد مـن منازعـات الحقـوق ،بـأن تنطـوي
على مؤسسـات وعمليـات خاصـة أم ال.

تسوية املنازعات
منطياً ،توجد أربعة نُهج لتسوية املنازعات ،أال وهي:
} }التجنب ،حيث يخفق أحد األطراف يف التعامل مع النزاع؛
} }القوة ،حيث يستخدم أحد األطراف القوة إلجبار الطرف اآلخر عىل فعل ما يريد؛
} }الحقوق ،حيث يستخدم أحد األطراف بعض معايري الحقوق أو اإلنصاف املستقلة من
أجل تسوية النزاع؛
} }االجامع ،حيث يسعى أحد األطراف إىل تقريب وجهات النظر بشأن املواقف أو
االحتياجات املتسببة بالنزاع ،أو الوصول إىل حل وسط أو التكيف معها.
وغالبـاً مـا يتبـع نهـج تسـوية املنازعـات التسلسـل املذكـور أعلاه ،ولكـن مـن ناحيـة مثاليـة
يجـب أن يكـون الرتتيـب بالعكـس بحيث يبـدأ من اإلجامع ثـم الحقوق فالقوة مع اسـتبعاد
التجنـب متاماً.
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نظام غري فعال

نظام فعال

تجنب
قوة
حقوق
إجامع

قوة
حقوق
إجامع

وعندمـا ننتقـل باتجـاه قمـة هـرم النظـام الفعال ،يصبح التسلسـل املثـايل كالتـايل :إجامع ثم
حقوق ثـم قوة.
يبـدأ النظـام الفعـال بعمليـات قامئة عىل أسـاس اإلجامع ومينحهـا الثقل األكرب ،ثـم ينتقل إىل
العمليـات القامئـة عىل أسـاس الحقوق ،وال تُسـتخدم القـوة إال عند اسـتنفاد الحلول األخرى.
ويجـدر التنويه إىل أنَّ:
} }مدى تحكم األطراف مبحصلة النزاع يتناقص باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى احتاملية رضاء األطراف عن املحصلة يتناقص باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى التعامل مع األسباب الحقيقية يتناقص باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى احتاملية التزام األطراف باملحصلة يتناقص باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى التعامل مع االحتياجات الحقيقية لألطراف يتناقص باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى تنفري األطراف يتزايد باتباع هذا التسلسل؛
} }مدى الرضر الذي يلحق بعالقة األطراف مع بعضها يتزايد باتباع هذا التسلسل؛
} }الوقت الالزم والتكاليف املرتتبة تتزايد عىل األرجح عند اتباع هذا التسلسل.
العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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إرضابات
إغالق املنشآت

قوة
حقوق

فصل النزاع لدى محاكم العمل
متتالية التوفيق/التحكيم
التحكيم

إجامع

وتجدون عىل الصفحة التالية تعاريف املصطلحات املذكورة أعاله.
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الوساطة
التوفيق
التفاوض
الحوار
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تعاريف
الحوار
التفاوض

هو عملية التحدث واإلنصات وتقاسم املعلومات واألفكار واملخاوف.
هو عملية يجتمع فيها طرفان أو أكرث بينهم مصالح مشرتكة ومتضاربة،
ليك يتحدثوا معاً وينصتوا لبعضهم البعض بهدف الوصول إىل اتفاق يريض
الجميع.

التوفيق/الوساطة
اإلجبارية

هو حالة يَفرض فيها القانون عىل األطراف املتنازعة اللجوء إىل خدمة التوفيق
التي تُقدمها الحكومة( .لألغراض الحالية ،يُستخدم مصطلحا "التوفيق"
و"الوساطة" بالتناوب للداللة عىل املفهوم نفسه).

التوفيق/الوساطة
الطوعيان

هو حالة ال يُبارش فيها بإجراءات التحكيم إال مبوافقة األطراف املتنازعة.

التحكيم
اإلجباري

التحكيم الطوعي

هو حالة يُفرض فيها التحكيم مبوجب القانون أو من قبل السلطات
الحكومية .ويدخل ضمن إطارها الحاالت التي يُبارش فيها أي طرف من
أطراف النزاع بإجراءات التحكيم دون موافقة الطرف اآلخر ،أو الحاالت التي
تلجأ فيها الحكومة إىل التحكيم بنا ًء عىل مبادرة ذاتية منها.
هو حالة ال يُبارش فيها بإجراءات التحكيم إال مبوافقة األطراف املتنازعة.

القضاء

هو عملية تسوية النزاع أمام قاض أو هيئة قضاء طبقاً لإلجراءات والشكليات
التي يقتضيها القانون.

اإلرضاب

هو توقف أو امتناع ُمدبَّر عن العمل تُنظمه مجموعة من العامل يف منشأة
واحدة أو أكرث للتعبري عام يهمهم أو لتنفيذ مطالبهم ،وقد يكون جزئياً أو
كلياً.

إغالق املنشأة

هو توقيف العمل حيث مينع صاحب العمل العامل من العمل عن طريق
إغالق املنشأة.

وميكنكم الرجوع إىل مرسد املصطلحات يف امللحق (أ) لالطالع عىل املزيد من التعاريف.

العالقات الصناعية وتسوية املنازعات
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تعنى العالقات الصناعية بالتفاعالت بني املوظفني وأصحاب عملهم .وتتأثر
طبيعة تفاعالتهم بالقيم والقوة التي يتمتعون بها ،ناهيك عن البيئة التي
يعملون ضمنها ونوع النزاع الذي يسعون لحله.
وهنالك العديد من املنازعات ،وبالطبع ليس جميعها ،التي يحلها األطراف
بأنفسهم من خالل عمليات الحوار والتفاوض واملساومة التي تقوم عىل أساس
اإلجامع .
وعندما تخفق محاوالت التفاوض واملساومة وتصل إىل طريق مسدود ،يُصبح
التدخل من جانب طرف ثالث رضورياً من أجل مساعدة األطراف املتنازعة
عىل تسوية نزاعاتهم .وتُعترب بعض التدخالت كالتوفيق /الوساطة من التدخالت
القامئة عىل أساس اإلجامع ،ولكن التدخالت األخرى وبالذات التحكيم والقضاء،
تنطوي عىل أطراف ثالثة تقرر بشأن طريقة تسوية النزاع.
وميكن لدوائر العمل التي تُعترب جزءا ً من الحكومة أو الهيئات أو األجهزة املامثلة
التي متولها الدولة وتتمتع باالستقاللية عن األحزاب السياسية واملصالح التجارية
وأصحاب العمل والعامل ،أن توفر املساعدة لألطراف املتنازعة.
كام ميكن للمشغلني يف القطاع الخاص توفري املساعدة لهم.
إ َّن التشغيل الفعال لنظام العالقات الصناعية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعة وجودة
نظام إدارة النزاع والخدمات التي يوفرها .ويُعد تعزيز وإنعاش مزودي مثل هذه
الخدمات ،ويف بعض الحاالت إعادة هيكلة وتنظيم مؤسساتهم ،من املكونات
الرضورية لنظام العالقات الصناعية الذي يسعى لحل املشكالت دون اللجوء إىل
التقايض أمام املحاكم.
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تقييم الرتتيبات القامئة
إ َّن عمليـة تعزيـز أو إنشـاء أو
إنعـاش آليـات تسـوية املنازعـات
العامليـة تسـتلزم أن تؤخـذ عمليـة
التغيير باالعتبـار.
ونقطـة االنطلاق املنطقيـة لـدورة التغيير
هـي تقييـم الوضـع القائـم بغيـة تحديـد األدوار
واملسـؤوليات ،وكيـف سـيتامىش النظـام وإدارتـه مـع
املبـادئ العامـة للإدارة السـديدة ،وكيـف سـ ُيقارن مـع املبـادئ
املقبولـة لعمليـة إدارة املنازعـات السـليمة.
يحتـوي هـذا الفصل عىل أداة تشـخيصية تسـاعد عىل تقييـم أداء نظـام إدارة املنازعات عىل
املسـتوى الوطنـي أو املحلي أو اإلقليمي ،ويوفر املشـورة حول طريقة اسـتخدامها .وتشـتمل
األداة التشـخيصية على مقاييـس أداء اإلدارة السـديدة املقبولـة عمومـاً ،كما تشـتمل على
مقاييـس األداء التـي تنطبـق على نظـام إدارة املنازعـات الذي يتمتـع بالفاعلية.
ويؤكـد هـذا الفصـل على أ َّن الهـدف مـن التقييـم ليـس للحكـم على النظـام إذا مـا كان
«جيـدا ً» أم «سـيئاً» ،ولكـن إلفسـاح الطريـق أمـام تحسـينه ومبـا يتفـق مـع مرحلـة التنميـة
التـي وصلـت إليهـا الدولـة أو الواليـة أو اإلقليـم الخاضـع لعمليـة التقييـم.
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أنواع أنظمة إدارة املنازعات
تختلـف أنظمـة إدارة املنازعـات مـن دولة ألخرى .وحسـبام ورد يف املادة  1مـن توصية منظمة
العمـل الدوليـة رقـم  92بشـأن التوفيق والتحكيـم االختياريني ،ينبغي أن تتناسـب أنظمة إدارة
النزاعـات مـع الظـروف الوطنيـة .وهـذا أمر جوهـري لضامن فعاليـة النظام وتوليـد الثقة لدى
مستخدميه.
وعىل كل حال ،تُصنف أنظمة إدارة املنازعات عموماً تحت ثالث فئات رئيسية ،وهي كاآليت:
} }وزارات أو دوائر العمل حيث تكون مسؤولية تفادي وتسوية املنازعات العاملية
منوطة بإدارات العمل املحلية أو الوطنية التي تعمل بصفتها جزءا ً من الخدمة العامة
املكلفة بإدارة األنشطة يف مجال سياسات العمل ،والتي عادة ما تضطلع مبهام ال عالقة
لها بتسوية املنازعات العاملية .وتكون عمليات التوفيق والتحكيم حكرا ً عىل مسؤويل
دوائر العمل رغم إ َّن الظروف الوطنية قد تسمح للوكاالت الخاصة ببعض التدخل
املحدود يف عملية تسوية النزاعات .ونجد أ َّن هذا النهج ما زال معموالً به يف العديد
من الدول اإلفريقية واآلسيوية واألوروبية والعربية واألمريكية.
} }أجهزة قانونية مستقلة حيث تكون مسؤولية تفادي وتسوية املنازعات العاملية منوطة
بأجهزة متولها الدولة ولكنها تتمتع بقدر كبري من االستقاللية واإلدارة الذاتية .وتقع
مهام تفادي وتسوية املنازعات ضمن مسؤولية هيئة أو سلطة مستقلة أو جهاز مامثل
يعمل حسب ترشيعاته الخاصة ويتمتع مبجلس إداري أو هيئة إدارية خاصة به .كام
يُقَر تفويض ومهام مثل هذه األجهزة مبوجب قانون ،ناهيك عن استقالليتها عن أي
أحزاب سياسية أو رشكات تجارية أو نقابات عاملية .وعادة ما تشجع األجهزة املستقلة
إرشاك الوكاالت الخاصة يف عمليات فض النزاع .وقد يُطلق عىل هذه الفئة مسمى
الوكاالت العرصية -املستقلة ،رغم أن بعضها يعمل منذ أكرث من  60عاماً.
ومـن األمثلـة النمطيـة عليهـا ،نجـد يف الواليـات املتحـدة خدمـة الوسـاطة والتوفيـق
الفدراليـة ( )FMCSالتـي تأسسـت عـام  ،1947وخدمـة التوفيـق والتحكيـم االستشـارية
( )ACASيف اململكـة املتحـدة والتـي تأسسـت عـام  ،1976وهيئة عالقـات العمل ()LRC
يف إيرلنـدا املؤسسـة عـام  ،1991وحديثـاً نجـد يف جنـوب إفريقيا هيئة التوفيق والوسـاطة
والتحكيـم ( )CCMAالتـي تأسسـت عـام  ،1995وهيئـة العمـل الوطنيـة ( )NLCيف غانا
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التـي تأسسـت عـام  ،2005والهيئـة التانزانيـة للوسـاطة والتحكيـم ()CMA
التـي أنشـئت عـام .2007
وبصفتهـا أجهـزة قانونيـة مسـتقلة ،فهـي ال تُعتبر جـزءا ً مـن إدارة العمـل املركزيـة ولكن
جـزءا ً مـن نظـام إدارة العمـل األعم واألشـمل.
} }ترتيبات مشرتكة حيث يكون جزء من مسؤولية تفادي وتسوية املنازعات العاملية منوطاً
بإدارة العمل والجزء اآلخر بجهاز مستقل ،كام هو الحال يف دائرة العمل التابعة لوزارة
العمل والتدريب املهني ( )MOLVTومجلس التحكيم يف كمبوديا .ومن بني األنواع
األخرى من الرتتيبات املشرتكة ،هنالك الحاالت التي تنخرط فيها منظامت أصحاب العمل
ونقابات العامل بشكل مكثف مثل الخدمة القطاعية اإلسبانية للوساطة والتحكيم
( )SIMAوالتي تتمتع بسلطة اختصاص بشأن النزاعات التي تتعدى حدود املجتمع
املستقل املنفرد .وتقوم الدولة عىل متويل هذه الخدمة ولكن الرشكاء االجتامعيني
يقومون عىل إدارتها وترصيف أعاملها .ويف بلجيكا ،يشارك الرشكاء االجتامعيون أيضاً يف
مسؤوليات تفادي وتسوية املنازعات الجامعية .فإذا مل يتجنب ممثلو العامل وأصحاب
العمل النزاع الجامعي ،يُحال إىل لجنة توفيق ثنائية يرأسها مسؤول حكومي بصفة وسيط
ويكون شخصاً مستقالً ومحايدا ً ويُعينه وزير العمل الفدرايل.

تقييم الوضع القائم
يعتبر مسـتوى أداء أنظمـة إدارة املنازعـات يف بعـض الـدول مقبـوالً ،ولكنـه يف دول أخـرى
ليـس كذلـك ويحتـاج إىل التكييـف والتغيير .ويجـب إدارة عمليـة التغيير على نحـو فعـال
انطالقـاً مـن نتائـج التقييـم الشـامل للنظـام املوجـود.
وتتطلـب عمليـة التقييـم اسـتخدام بعض معايير التقييم التي نـص عليها عدد مـن اتفاقيات
وتوصيـات منظمـة العمـل الدوليـة ،ال سـيام التوصيـة رقـم ( )92بشـأن التوفيـق والتحكيـم
االختياريين ( .)1951وتنقسـم هـذه املعايير إىل فئتين ،وهام:
} }عنارص خاصة بالنظام الفعال لتسوية املنازعات،
} }الخصائص العامة لإلدارة السديدة.
تقييم الرتتيبات القامئة
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عنارص خاصة بالنظام الفعال لتسوية املنازعات
تتمثل معايري أداء نظام إدارة املنازعات الفعال يف ما ييل:

} }التوكيد الوقايئ؛
} }نطاق الخدمات والتدخالت؛
} }مجانية الخدمات؛
} }مبدأ الطوعية؛
} }عدم التمسك بالرسميات؛
} }املهنية؛
} }االستقاللية؛
} }دعم املوارد؛
} }ثقة وائتامن املستخدمني.

التوكيد الوقايئ
تنص املادة  1من التوصية رقم  92بشأن التوفيق والتحكيم االختياريني ( )1951عىل أن تقيم الدولة
آلية لتسوية املنازعات للمساعدة عىل تفادي النزاعات الصناعية.
فالتأكيد عىل تفادي النزاعات يحتاج إىل توفري املوارد الالزمة ملساعدة أصحاب العمل واملوظفني
عىل تفادي نشوء املنازعات من خالل توفري املعلومات االستشارية وخدمات التدريب ،مبا يف ذلك
تدريبات مشرتكة حول تعزيز وتحسني ترتيبات وعمليات الحوار والتشاور واملفاوضة ،وتحسني
العالقات بني اإلدارة والعامل عىل مستوى املنشأة.

نطاق الخدمات
يجب أن يعمل النظام الفعال إلدارة املنازعات عىل توفري طيف من الخدمات املتصلة باحتياجات
عمالئه ،مبا يف ذلك تقديم املعلومات واملشورة والتدريب والتيسري والتحقيقات والتوفيق والتحكيم،
عالوة عىل متتالية التوفيق  -التحكيم ( )con-arbوالتحكيم  -التوفيق ( )arb-conعند اللزوم .كام
ينبغي أن تتوفر الخدمات للقطاعني العام والخاص (مبا يف ذلك األجهزة القانونية والرشكات الحكومية).

30

الفصل الثاين

وقد تغطي الخدمات نطاق املنازعات برمته ،مبا يف ذلك النزاعات الفردية والجامعية ،والنزاعات عىل
الحقوق وعىل املصالح ،وتلك املتعلقة بالحقوق التنظيمية ،واالعرتاف باملفاوضة ،وتفسري االتفاقات
الجامعية ،والتمييز ،ومامرسات العمل املجحفة ،وتخفيض النفقات ،وحاالت الترسيح من العمل.
وتنص املادة  )2(3من التوصية رقم  92عىل إتاحة هذه الخدمات والسامح ببدء اإلجراءات بناء
عىل مبادرة أحد األطراف يف النزاع ،أو من قبل مؤسسة عامة تضطلع مبسؤولية اإلرشاف عىل
العالقات الصناعية.

مجانية الخدمات
تنص املادة  )1(3من التوصية رقم  92عىل أن تكون إجراءات التوفيق االختياري مجانية.
وهذا يتطلب إتاحة خدمات التوفيق والتحكيم ألطراف النزاع مجاناً دون مقابل ،ولكن قد تتحمل
األطراف املعنية بعض التكاليف املتعلقة بعمليات التوفيق والتحكيم ،مبا فيها خدمات الرتجمة
والشهود والتكاليف املتعلقة مبمثيل طرف من األطراف.

مبدأ الطوعية
ما يعنيه هذا املبدأ هو أن تتوفر لألطراف املتنازعة حرية اتخاذ القرار بشأن اللجوء أم ال إىل إجراءات
التوفيق والتحكيم ،وأال يَفرض عليهم القانون استخدام خدمات التوفيق والتحكيم التي متولها الدولة.
وهذا املبدأ أسايس يف التوصية رقم  92التي بادرت بجعل آلية التوفيق التي تنشئها الدولة اختيارية.
كام يعني مبدأ الطوعية أيضاً أن ت ُتاح لألطراف حرية اختيار أي طرف ثالث كموفِّق أو ُمحكّم بدالً
من آلية التوفيق أو التحكيم التي توفرها الدولة.
وال ت ُعترب موافقة األطراف عىل اللجوء إىل التوفيق/الوساطة أو التحكيم اإلجباري كجزء من عملية
املفاوضة ،مساساً مببدأ الطوعية.

البساطة
يتمتع النظام الفعال إلدارة املنازعات بإجراءات وعمليات واضحة وخالية من التعقيد وغري رسمية،
ويستخدم مناذج سهلة ألكرب عدد ممكن من املسائل التشغيلية (مثالً ،مناذج اإلحالة إىل التوفيق،
ومناذج طلب خدمة التحكيم ،إلخ) .وينبغي الجتامعات التوفيق/الوساطة وجلسات التحكيم أن
تتحاىش مظاهر ومامرسات إجراءات املحاكم قدر املستطاع.
إ َّن بساطة اإلجراءات والعمليات ت ُعد من أساسيات ضامن كون إجراءات التوفيق التي تضعها
الدولة رسيعة وضمن الوقت املناسب ،حسب ما نصت عليه املادة  )2(3من التوصية رقم .92

تقييم الرتتيبات القامئة
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املهنية
تعني املهنية اختيار جميع موظفي نظام منازعات العمل عىل نحو منصف ،وتدريبهم تدريباً جيدا ً
لتلبية متطلبات الوصف الوظيفي املنوط بكل واحد من أفراده ،عىل أن يخضعوا لقواعد سلوكية
تنظم سلوكهم تجاه العمالء وزمالء العمل وصاحب عملهم واملجتمع ككل.

االبتكار
يشمل االبتكار الرغبة بأن يتصف املوظفون باملرونة والتكيف بغية تقديم أفضل ما ميكن من
الخدمات التي تحقق املنفعة للعمالء .ويظهر االبتكار جلياً من خالل ن ُهج جديدة ترمي إىل فض
املنازعات (مثالً ،متتالية التوفيق  -التحكيم /أو التحكيم  -التوفيق) ،وتوفري طيف من مبادرات
تفادي املنازعات مبا يف ذلك التيسري والتحقيق وتقيص الحقائق واألبحاث املشرتكة والتدريب
املشرتك وتعزيز العالقات .وميتد نطاق االبتكار ليشمل توفري الخدمات املتنقلة لألشخاص املوجودين
يف املواقع النائية ،واالستفادة القصوى من تكنولوجيا املعلومات والحاسوب.

االستقاللية
تعني االستقاللية أ َّن النظام ال يتبع وال يقع تحت سيطرة أي حزب سيايس أو مصالح تجارية
أو أصحاب عمل أو نقابات عاملية ،وأنه يعمل دون تدخل من جانب الحكومة .ومن عنارص
االستقاللية املهمة أن يحظى جميع الرشكاء االجتامعيني بتمثيل متسا ٍو يف نظام تسوية املنازعات،
وفقاً ملا نصت عليه املادة  2من التوصية رقم  .92ومن الجدير بالذكر أ َّن االستقاللية ال تعني
االستقاللية املالية عن الحكومة ،ألن أنظمة إدارة املنازعات التي تعمل بصفة أجهزة قانونية ستكون
معتمدة عىل التمويل الحكومي.

دعم املوارد
يستلزم النظام الفعال لتسوية منازعات العمل وجود موارد كافية متكنه من تلبية النفقات
الرأساملية والجارية املرتتبة عىل تقديم الخدمات للعمالء ،مبا يف ذلك املوظفني املهنيني وموظفي
الدعم ،واملساحة واملعدات الكافية مبا فيها الحواسيب وأنظمة االتصاالت.
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ثقة وائتامن املستخدمني
إ َّن النظام الفعال لتسوية منازعات العمل يوفر خدمات تحظى بتقدير مستخدميها وبثقتهم
وائتامنهم .كام يتخذ الخطوات الالزمة لتقييم مدى رضا املستخدمني عن طيف و َجودة الخدمات
التي يقدمها ،ويفعل كل ما يف وسعه للمحافظة عىل مبدأ الحياد وتقديم الخدمات لكل من يقع
ضمن سلطة اختصاصه عىل نحو منصف ودون متييز.

خصائص اإلدارة السديدة
بعبـارات بسـيطة ،تعنـى اإلدارة السـديدة بطريقـة صنع وتنفيـذ القرارات ضمـن منظمة ما،
مبـا يف ذلـك الـوزارات والدوائـر الحكوميـة واألجهـزة القانونية واملنشـآت والنقابـات العاملية
ومنظمات أصحـاب العمـل ،وبالطبـع ضمـن كل منظمـة تُتخـذ فيهـا القـرارات وتُنفـذ ،أو
ت ُتخـذ دون أن ت ُنفـذ على اإلطلاق كما يف بعـض الحاالت .لذا من الشـائع التكلم عـن اإلدارة
السـديدة الوطنيـة أو اإلدارة السـديدة على مسـتوى الواليـة أو املحافظة ،واإلدارة السـديدة
ضمـن الشركات واإلدارة السـديدة املحليـة يف األقضية.
إ َّن مفهـوم اإلدارة ليـس بجديـد ،ولكـن الجديـد هـو التأكيد على مفهوم «اإلدارة السـديدة»
ودرجـة التطبيـق الفعلي ملبادئ اإلدارة السـديدة السـليمة واملقبولة على أرض الواقع .ولقد
انطـوت هـذه النظـرة الفاحصـة على دراسـة دور الجهـات الفاعلـة الرئيسـية مبـا فيهـا ،عىل
سـبيل املثـال ال الحصر ،الحكومـات يف عمليـات صنـع القـرار والتطبيـق .وقـد شـمل ذلـك
بـدوره تقييـم وتحليـل الهيكليـات التـي أنشـئت بغرض صنـع وتنفيذ القـرارات.
وقلـة هـي الـدول أو املؤسسـات ،أعامـة كانـت أم خاصـة أم من املجتمع املـدين ،التي بوسـعها أن ت َّدعي
اسـتيفاء جميـع خصائـص اإلدارة السـديدة .وعلى كل حـال ،فإ َّن وجود مثـل هذه الحـاالت املثالية يوفر
معيار أداء ُيكّننا من مقارنة مسـتويات األداء الحقيقية والقامئة وأي إجراء مناسـب ُمتخذ ،عىل أساسـه.
ويبني الشكل التايل خصائص اإلدارة السديدة املقبولة عموماً.

تقييم الرتتيبات القامئة
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عرضة للمسائلة

موجهة باإلجامع
تشاركية

شفافة

اإلدارة السديدة
متجاوبة
عادلة وشمولية

تتبع سيادة
القانون
فعالة وناجعة

املشاركة
ت ُعد مشاركة األطراف املعنية ،رجاالً ونسا ًء ،يف عملية صنع القرار من الدعامات األساسية لإلدارة
السديدة .وقد تجىل ذلك يف املادة  2من توصية منظمة العمل الدولية رقم  92بشأن التوفيق
والتحكيم االختياريني ( ،)1951التي تنص عىل ما ييل:
"حيثام تُقام آلية للتوفيق االختياري عىل أساس مشرتك ،تضم عددا ً متساوياً من ممثيل أصحاب
العمل وممثيل العامل".
وتتحقق املشاركة إما بشكل مبارش أو من خالل مؤسسات وسطية رشعية أو ممثلني رشعيني.
فالدميقراطية امل ُمثلة ال تأخذ بعني االعتبار مخاوف الفئات األكرث استضعافاً يف املجتمع بصورة
تلقائية .وليك يحدث ذلك ،يجب أن تتمتع عملية املشاركة بتمثيل واسع وإطالع وتنظيم .وت ُعترب
حرية العمل النقايب وحرية التعبري واملجتمع املدين امل ُنظم من رضورات املشاركة الهادفة يف
عمليات صنع القرار.
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سيادة القانون
تحتاج اإلدارة السديدة إىل أطر قانونية ُمنصفة يتم تنفيذها عىل نحو حيادي .وتحتاج أيضاً إىل
توفري الحامية التامة لحقوق اإلنسان ،ال سيام حقوق األقليات .كام يتطلب التنفيذ العادل للقوانني
سلطة قضاء مستقلة وأجهزة إنفاذ للقانون تتمتع بالحياد والنزاهة.

الشفافية
تعني الشفافية أ َّن عملية اتخاذ القرار وتنفيذه تتم حسب القواعد واللوائح واإلجراءات املتعارف
عليها .كام تعني أ َّن املعلومات متاحة بحرية ويسهل الوصول إليها مبارشة من قبل جميع
املتأثرين مبثل هذه القرارات وتنفيذها .عالوة عىل ذلك ،تقتيض الشفافية توفري املعلومات الكافية
ملستخدميها املحتملني بصيغة يسهل فهمها.

التجاوب
تستلزم اإلدارة السديدة أن تسعى املؤسسات والعمليات إىل خدمة جميع املعنيني خالل إطار زمني
معقول .وأيضاً أن يتمتع صناع القرار باملرونة الكافية لالستجابة لألوضاع املستجدة واحتياجات
املعنيني الجدد.

موجهة باإلجامع
يف أي مجتمع كان ،هنالك العديد من الجهات الفاعلة والعديد من وجهات النظر .ومن مقتضيات
اإلدارة السديدة االعتدال إزاء مصالح املجتمع املختلفة بغية الوصول إىل إجامع واسع حول األمور
التي تصب يف املصلحة العليا للمجتمع برمته ،وكيفية تحقيقها .أضف إىل ذلك ،املنظور الشامل
الطويل األجل بشأن احتياجات التنمية البرشية املستدامة ،وكيفية تحقيق أهدافها .وال يتحقق ذلك
إال من خالل استيعاب السياق التاريخي والثقايف واالجتامعي ملجتمع أو جالية معينة.

العدالة والشمولية
يعتمد رفاه أي مجتمع عىل ضامن أن يشعر أفراده بأهمية مساهامتهم فيه وأال يشعروا باإلقصاء
عن االتجاه العام للمجتمع .ويستلزم ذلك أن تحصل جميع فئات املجتمع ،وباألخص األكرث
استضعافاً ،عىل فرص تتيح لهم التحسني من مستوى رفاهيتهم أو الحفاظ عليه.

تقييم الرتتيبات القامئة
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الفعالية والكفاءة
إ َّن اإلدارة السديدة تعني أن تحقق العمليات واملؤسسات النتائج التي تلبي احتياجات املجتمع مع
االستخدام األمثل للموارد املتاحة يف الوقت ذاته .وتشتمل الكفاءة يف سياق اإلدارة السديدة عىل
استخدام املوارد الطبيعية بشكل مستدام ،وعىل حامية البيئة.

املسائلة
وهي من املتطلبات األساسية لإلدارة السديدة .وال يقترص الخضوع للمساءلة عىل املؤسسات
الحكومية فحسب ،بل عىل القطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين التي يجب أن تخضع ملساءلة
العموم واألطراف املعنية يف مؤسساتها .إ َّن تحديد َم ْن يخضع للمساءلة وأمام َم ْن ،يعتمد عىل ما
إذا كانت القرارات املتخذة قرارات داخلية أم خارجية بالنسبة ملنظمة أو مؤسسة معينة .وعموماً،
تخضع املنظمة أو املؤسسة ملساءلة من سيتأثر بقراراتها أو إجراءاتها .وال ميكن تنفيذ املساءلة دون
شفافية وحكم القانون.

إجماالً ،نسـتعرض ضمـن األداة التشـخيصية التاليـة  18مقيـاس أداء بحيـث ميكـن مقارنـة
األداء الحـايل معهـا .وليـس بالضرورة أن يكـون النظـام "غير فعـال" إن مل يسـتوف جميـع
املقاييـس املذكـورة ،فالقصـد منهـا هـو التعـرف على املجـاالت التـي يُفضَّ ـل تحسين األداء
فيهـا حسـب توفـر املـوارد وحسـب الطلب على النظام ،واتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة ملعالجة
مواطـن النقـص والقصـور.
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تقييم النظام القائم بشأن تفادي وتسوية
منازعات العمل
املشاركة

هل متت استشارة ممثيل أصحاب العمل وممثيل العامل عند وضع
النظام؟
هل متت استشارة أطراف معنية أخرى؟
يف الوقت الحارض ،هل يقوم مجلس متثييل أو لجنة أو هيئة متثيلية
بتوجيه هذا النظام؟

نعم

ال

ال ينطبق



















•إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل تم إنشاء هذه الهيئة مبوجب قانون؟
‐هل يتمتع أصحاب العمل والعامل بتمثيل متساو فيها؟







‐هل الخرباء املستقلون (مثالً ،األكادمييون) ممثلون فيها؟







‐هل يوجد فيها توازن بني الجنسني؟







‐هل تجتمع بشكل منتظم؟







‐هل أنشطتها مدرجة يف التقرير السنوي؟







هل يوجد إطار قانوين؟

نعم

ال

ال ينطبق







هل تُط َّبق القوانني بحياد؟







سيادة القانون

هل هنالك ما يشري إىل وجود حاالت فساد بني مسؤويل العمل
و/أو القضاة؟







َم ْن الجهة التي تتوىل الحكم يف املنازعات:
•محاكم عمل متخصصة؟







•محاكم عامة؟













هل نظام التقايض ُعرضة للتأخري؟

تقييم الرتتيبات القامئة
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•إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل مدة التأخري
‐أقل من سنة؟







‐أكرث من سنة وأقل من سنتني؟







‐سنتني أو أكرث ولكن أقل من  5سنوات؟







‐أكرث من  5سنوات؟







إذا أحيلت املنازعات إىل محاكم عامة ،فهل تلقى القضاة تدريباً
		
عىل قضايا العمل؟
هل يتوفر نظام قضاء للحكم يف منازعات العمل خارج حدود املدن
الرئيسية؟










•إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل يتم توفري ذلك...
‐من خالل محكمة دامئة أو محكمة يف مواقع المركزية؟







‐من خالل املحاكم املتنقلة أو محاكم الدوائر القضائية؟







نعم

ال

ال ينطبق







الشفافية

بشكل عام ،هل القواعد واإلجراءات معروفة جيدا ً؟
هل املعلومات املتعلقة بتطبيق القواعد واإلجراءات متوفرة ويف
متناول الذين قد يتأثرون بها؟
هل يتم توفري تقارير دورية حول عمليات وأنشطة النظام للعمالء
الذين يستخدمونه؟
هل يتم إعداد ونرش تقرير سنوي حول عمليات وأنشطة النظام؟

هل يُصدر النظام نرشات إخبارية دورية أو مطبوعات أخرى
مامثلة؟
هل يُصدر النظام بيانات صحفية دورية؟

هل يُدير النظام موقعاً إلكرتونياً خاصاً به؟
هل املوقع اإللكرتوين تفاعيل ،وهل ت ُستخدم فيه خدمات التواصل
االجتامعي والرسائل النصية القصرية؟
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التجاوب

هل يبذل النظام كل جهده لالستجابة ملصالح جميع األطراف املعنية
الرشعية؟

هل يتمتع النظام بالقدرة عىل التكيف ليك يواكب الظروف املتغرية
(مثل ،تزايد عدد منازعات الحقوق ،أو املنازعات التي يُبلغ عنها
موظفون من االقتصاد غري املنظم)؟
هل يُنفذ النظام استطالعات بشأن رضا املستخدم؟
•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل يتجاوب النظام مع نتائج هذه
االستطالعات؟

التوجيه باإلجامع

هل يشجع النظام تطوير املفاوضة الجامعية؟

هل يبذل النظام أقىص ما بوسعه لتشجيع الن ُهج القامئة عىل التوافق
يف اآلراء لحل املنازعات ؟
هل خدمات ما قبل عملية التوفيق وخدمات التوفيق جاهزة دامئاً
ملساعدة األطراف املتنازعة عىل الوصول إىل توافق يف اآلراء؟
هل تلقى املوظفون تدريبات عىل مهارات وأساليب بناء اإلجامع؟

العدالة والشمولية

هل النظام متاح لجميع الحاالت التي تحدث بني صاحب العمل
واملوظف ،مبا يف ذلك املنازعات التي تنشأ يف االقتصاد غري املنظم؟
هل يخدم النظام القطاع العام والقطاع الخاص عىل حد سواء (مبا يف
ذلك الرشكات العامة واألجهزة القانونية)؟
هل النظام المركزي ليك يُتيح لألشخاص املوجودين خارج حدود
املراكز الرئيسية الوصول إليه؟

نعم

ال

ال ينطبق

























نعم

ال

ال ينطبق

























نعم

ال

ال ينطبق



















هل يتم توفري خدمات متنقلة؟







هل يتمتع املوظفون املهنيون بتوازن معقول بني الجنسني؟







هل يتمتع موظفو الدعم بتوازن معقول بني الجنسني؟







تقييم الرتتيبات القامئة
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هل يوجد للنظام أهداف وأغراض ُمعلنة بوضوح ؟

نعم

ال

ال ينطبق

الفعالية والكفاءة







هل يلتزم النظام بإجراءات ومامرسات إدارة األداء؟







هل ميتلك النظام أهدافاً واضحة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق
(مثل معدل نجاح عمليات التوفيق)؟
هل تتوفر مؤرشات قابلة للقياس ملقارنة األداء الحقيقي مع املخطط له؟
هل توجد ترتيبات لتقييم أثر النظام عىل مجمل األداء االقتصادي
للدولة؟
هل يستفيد النظام من املوارد البرشية املتاحة له بالشكل األمثل؟
هل يستفيد النظام من املوارد غري البرشية املتاحة له بالشكل
األمثل؟
هل يتم إجراء عمليات التوفيق ضمن فرتة زمنية محددة قاطعة
(مثال ،خالل  30يوماً)؟
هل يتم إجراء جلسات التحكيم خالل فرتة زمنية محددة من تاريخ
تقديم طلب التحكيم (مثال ،خالل  30يوماً)؟
هل تم وضع إرشادات تغطي مدة اإلجراءات الفعلية لعملية التوفيق
(مثالً 1 ،يوم)؟








































هل يتم االلتزام بهذه اإلرشادات عامة؟







هل وضعت إرشادات تغطي مدة جلسات التحكيم؟







هل يتم االلتزام بهذه اإلرشادات عامة؟







هل ميتلك النظام نظاماً محوسباً إلدارة القضايا؟







هل يوفر نظام إدارة القضايا معلومات آنية (ضمن الزمن الحقيقي)؟







نعم

ال

ال ينطبق







املسائلة

هل يخضع النظام ملساءلة األطراف املعنية وجمهور العموم؟
هل يوجد لدى النظام ترتيبات لضامن املساءلة (مثالً ،عهود عامة،
قواعد أخالقية ،بيان الرسالة ،قواعد سلوك ،مراجعات مستقلة،
مؤمترات صحفية)؟
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هل يخضع النظام للمساءلة حول املوارد املتاحة له؟
هل يخضع النظام للمساءلة ليس تجاه قراراته فحسب ،بل تجاه
العمليات التي اتُّخذت القرارات بناء عليها؟

التوكيد الوقايئ

هل يوفر النظام خدمات لتشجيع املوظفني وأصحاب العمل عىل
تبني أساليب قامئة عىل أساس اإلجامع يف خالفاتهم ومنازعاتهم؟

هل يوفر النظام معلومات موجهة نحو تفادي النزاع عىل وجه
الخصوص؟
هل يعقد النظام أنشطة تدريبية يحرضها مشاركون من أصحاب
العمل والعامل معاً؟
هل يقدم النظام النصح واملشورة حول كيفية تسوية املنازعات يف
مكان العمل؟
هل يتلقى النظام معلومات من مفتيش العمل أو من أي مندوب
حكومي حول مجاالت النزاع املحتملة؟













نعم

ال

ال ينطبق































نعم

ال

ال ينطبق







•املعلومات







•املشورة







•التدريب







•التحقيق







•تقيص الحقائق







•الحل املشرتك للمشكالت







•التوفيق







•التحكيم







•متتالية التوفيق-التحكيم













نطاق الخدمات

هل يوفر النظام الخدمات التالية؟

هل يقدم النظام خدمات لجميع أنواع املنازعات التالية؟

تقييم الرتتيبات القامئة
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•الحقوق القامئة







•املصالح املستقبلية







•الفصل التعسفي







•مكافأة إنهاء الخدمة







•تخفيض النفقات







•فرتة التجربة







•التمييز







•الحقوق التنظيمية







•االعرتاف باملفاوضة







•تفسري اتفاقات املفاوضة الجامعية







•اإلفصاح عن املعلومات







•رفض التفاوض







•مامرسات عمل ُمجحفة







نعم

ال

ال ينطبق













خدمات مجانية

هل يوفر النظام خدمات التوفيق مجاناً دون مقابل لألطراف
املتنازعة؟
هل يوفر النظام خدمات التحكيم مجاناً دون مقابل؟
هل يحصل النظام عىل إيراد مام يوفره من الخدمات االستشارية
والتدريب واملعلومات؟
هل يتم تقايض رسوم إدارية أو رسوم إيداع عندما يُسلم أحد
األطراف طلب خدمة التوفيق/الوساطة أو التحكيم؟

مبدأ الطوعية

هل تتيح طريقة إدارة النظام الحالية عملية التوفيق/الوساطة
الطوعية (أي ،مبوافقة الطرفني)؟
هل يتيح النظام خدمة التحكيم الطوعي؟
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ال
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هل يتيح النظام لألطراف االتفاق عىل ُموفِّق/وسيط خاص ،بحيث
تتحمل األطراف أتعابه؟
هل يتيح النظام لألطراف االتفاق عىل ُمحكم خاص ،بحيث تتحمل
األطراف أتعابه؟

البساطة

هل يتم استخدام مناذج معيارية للتبليغ عن املنازعات؟
•إذا كانت اإلجابة نعم ،فهل تحتوي عىل تعليامت يك ت ُعني
األطراف عىل ملءها؟













نعم

ال

ال ينطبق













‐هل ت ُقدم التعليامت بأكرث من لغة؟







‐هل هذه التعليامت متوفرة عىل املوقع االلكرتوين؟







هل تُوفر املعلومات بصورة تتناسب مع قدرات األميني؟







هل نظام خط املساعدة الهاتفي متوفر؟













‐هل تُسجل الرسائل بلغتني أو أكرث؟







‐هل يستطيع املتصل التحدث فعلياً مع موظف يك يساعده؟







•إذا كانت اإلجابة نعم ،هل يستخدم النظام أسلوب الرسائل
املسجلة؟

‐هل يستطيع املتصل أن يختار اللغة التي يريد من بني عدة
لغات؟

االحرتافية

هل تم توظيف املوظفني/الخرباء عىل أساس املنافسة املفتوحة؟

هل يوجد وصف وظيفي مفصل لكل فرد من أفراد املوظفني ويرشح
املهام ومعايري األداء؟
هل تم تقديم تدريب متهيدي لجميع املوظفني؟
هل تتاح للموظفني/الخرباء الفرص لتلقي دورات تدريبية لتجديد
املعارف وتحسني الكفاءات؟
هل أتيح ملديري النظام االستفادة من الدورات اإلدارية؟

تقييم الرتتيبات القامئة
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هل فرص التعلم الذايت خالل وقت العمل متاحة للموظفني/الخرباء؟







هل توجد مدونة قواعد سلوك لكادر املوظفني/الخرباء؟







هل املدونة ُملزمة قانونياً؟







هل يوجد نظام لتقييم أداء املوظفني؟













هل يوجد نظام للتدريب التوجيهي املبارش (مبالزمة املتمرسني)
للمساعدة يف تطوير الكوادر األقل خربة؟
هل يُفرض عىل املوظفني الذين يعملون بدوام جزيئ الخضوع
لتدريب متهيدي؟







هل توجد معايري لتسجيل الوكالء املعتمدين؟







هل يُقدم تدريب متهيدي للوكالء املعتمدين؟







هل توجد أنظمة لحذف أسامء الوكالء املعتمدين من السجل؟







نعم

ال

ال ينطبق







االبتكار

هل تتوفر إجراءات ملتتالية التوفيق  -التحكيم؟

هل يتم تقديم خدمات منع املنازعات (مشورة ،معلومات ،تدريب)
للمنشآت؟
هل يتم تقديم الخدمات للموظفني الالمنطيني (العامل املنزليون،
العامل املوسميون ،العامل مبوجب عقود)؟
هل يتلقى املوظفون تدريباً عىل الن ُهج "الجديدة" ملنع املنازعات
وتسويتها؟
هل يستفيد النظام من الحواسيب وتكنولوجيا املعلومات؟
•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل يستخدمها لالتصال واالجتامع عن
بعد مع األطراف املتنازعة؟

























‐لتدريب املوظفني؟







‐لسجالت إدارة القضايا؟







‐لعمليات إدارية؟







هل مينح النظام شهادات اعتامد لوكالء من القطاع الخاص ملامرسة
عمليات التوفيق/الوساطة والتحكيم؟
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هل يُفوض النظام وظائف التوفيق/الوساطة والتحكيم إىل مجالس
تفاوض أو ما مياثلها من كيانات مشرتكة بني منظامت أصحاب العمل
ونقابات العامل؟







نعم

ال

ال ينطبق













هل يوجد لهذه الهيئة مجلس إدارة خاص بها؟







هل تتلقى هذه الهيئة متويلها من جهة أخرى غري الدولة؟







االستقاللية

هل النظام مستقل عن وزارة أو دائرة العمل (أو عن الوزارة
املسؤولة عن شؤون العمل)؟
•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل تم إنشاء جهاز/هيئة مستقلة مبوجب
ترشيعات؟

•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل هذا التمويل من الخدمات واألنشطة
التي تتقاىض الرسوم مقابلها؟







‐تربعات؟







‐منح؟







‐تركات؟







‐رضائب؟







‐مشاريع؟







•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل يتلقى النظام أي أموال من أصحاب
العمل؟ (عدا عام يدفعونه من رسوم مقابل الخدمات)؟
•إن كانت اإلجابة نعم ،فهل يتلقى النظام أي أموال من نقابات
العامل؟ (عدا عام تدفعه من رسوم مقابل الخدمات)؟

دعم املوارد

هل يتلقى النظام ما يكفي من األموال لتحقيق غاياته وأهدافه
ومبستوى مقبول؟













نعم

ال

ال ينطبق







فيام يتعلق مبستوى الطلب عىل خدماته ،هل ميتلك النظام ما يكفي من:
•موظفني مهنيني؟

تقييم الرتتيبات القامئة
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•موظفي الدعم؟







•املعدات (مبا فيها الحواسيب)؟







•وسائل االتصاالت؟







•وسائل النقل؟







•املساحة املكتبية؟













نعم

ال

ال ينطبق



















هل ميتلك النظام غرفاً ُمخصصة إلجراءات التوفيق/الوساطة
والتحكيم؟

ثقة وائتامن املستخدمني

هل يُنفذ النظام استطالعات رضا العمالء بشكل منتظم؟

رصح النقابات العاملية علناً عن دعمها للنظام؟
هل تُ ِّ

رصح منظامت أصحاب العمل علناً عن دعمها للنظام؟
هل ت ُ ِّ

هل تلقى النظام أي جوائز أو شهادات تقدير اعرتافاً بخدمته
الجيدة؟







بالنسبة ألعداد املنشآت التي تستخدم خدمات االستشارات
والتدريب واملعلومات التي يُقدمها النظام ،هل...
•تتزايد بشكل عام؟







•تتناقص بشكل عام؟







•تبقى تقريباً ثابتة؟







بالنسبة ألعداد األشخاص الذين يطلبون خدمات التوفيق/الوساطة ،هل...
•تتزايد بشكل عام؟







•تتناقص بشكل عام؟







•تبقى تقريباً ثابتة؟







بالنسبة ألعداد األشخاص الذين يطلبون خدمات التحكيم ،هل...
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•تتزايد بشكل عام؟







•تتناقص بشكل عام؟







•تبقى تقريباً ثابتة؟







الفصل الثاين

بالنسبة لعدد الحاالت التي تُحال إىل القضاء (إىل محكمة أو هيئة
قضائية) ،هل....
•تتزايد بشكل عام؟







•تتناقص بشكل عام؟







•تبقى تقريباً ثابتة؟







هل تم تعيني رئيس النظام من خالل عملية تنافس مفتوحة؟







عي لفرتة محددة؟
هل الرئيس ُم َّ







هل الرئيس مسؤول أمام مجلس أو هيئة اإلدارة؟







هل الرئيس مسؤول أمام الوزير؟







تقييم الرتتيبات القامئة
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استخدام املبادئ التوجيهية
تحتـوي املبـادئ التوجيهية عىل سلسـلة من األسـئلة املغلقـة التي ال يُتوقع مـن إجاباتها أن تُقدم
تقييماً كاملاً حـول أداء نظـام إدارة املنازعـات .إ َّن اإلجابة "بنعم أو ال أو ال ينطبـق" تُقدم مؤرشا ً
عامـاً عـن الوضـع الراهـن للنظام ،ومن شـأن اسـتبيان املتابعة الـذي يحتوي عىل أسـئلة مفتوحة
أن يُقـدم معلومـات أكرث تفصيالً.
وميكن أن تُستخدم قامئة التفقد من قبل:
} }شخص أو فريق صغري من موظفي نظام إدارة املنازعات بحد ذاته؛
} }فريق ُمك َّون من موظفي نظام إدارة املنازعات ومن ممثيل أصحاب العمل وممثيل
املوظفني باعتبارهم عمالء لهذا النظام؛
} }مستشار مستقل.
وميكـن أن يكـون التقييـم غري رسـمي بحيث يسـتخدم أحد كبار موظفـي نظـام إدارة املنازعات،
على سـبيل املثـال ،قامئـة التفقـد إلجـراء عملية تقييـم "للعمليـات املكتبيـة" فيـه .وال تُجرى أي
مقابلات يف هـذه الحالـة وتكـون النتيجـة عبـارة عـن مراجعـة رسيعـة نسـبياً للنظـام بهـدف
الوقـوف على "املسـتوى الـذي وصـل إليـه" ،والتعـرف بشـكل عـام على املجـاالت التـي ميكـن
إدخـال التحسـينات عليها.
ومـن جانـب آخـر ،قـد تكـون عمليـة التقييـم رسـمية ومهيكلة بشـكل أكثر ،وتُرشك عـددا ً أكرب،
وتسـتغرق وقتـاً أطـول ،وينتـج عنهـا إعـداد تقريـر تحسين األداء .وفيما ييل الخطـوات املقرتحة
التـي تتخـذ عنـد تنفيـذ عملية تقييـم رسـمية ومهيكلة بشـكل أكرب:
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الخطوة األوىل

رضورة موافقة كبار املسـؤولني أو مجلس اإلدارة يف نظام تسـوية منازعات
العمـل على إجـراء التقييم.

الخطوة الثانية

تشـكيل فريـق عمـل صغير ،فيـه متثيـل للعملاء ،وإن أمكـن شـخص
مسـتقل يتمتـع بخبرة يف مجـال إدارة املنازعـات.

الخطوة الثالثة

تبليـغ املوظفين يف نظـام إدارة املنازعـات بتمريـن التقييـم ورشح غاياتـه
مـع التأكيـد على مسـألة تحسين األداء.

الفصل الثاين

الخطوة الرابعة يقـوم فريـق العمـل بإعـداد جـدول العمـل والجـدول الزمني
مـع اإلشـارة بوضـوح إىل تاريـخ البـدء واالنتهـاء ،واألشـخاص الذيـن
سـيخضعون للمقابلات وموعدهـا.
الخطوة الخامسة :يجـري فريـق العمـل املقابالت مبـا فيها مقابلات مع مسـتخدمي النظام،
باسـتعامل قامئـة التفقـد إلجـراء املقابلات مـع موظفـي نظـام إدارة
املنازعـات ،ومجموعـة أخـرى مـن األسـئلة (انظـر أدنـاه) للمقابلات مـع
املسـتخدمني/العمالء.
ويجـب أن تُ لأ قامئـة التفقد من قبـل أحد أعضاء فريـق العمل وال يجب
أن ميليها املستجيب.
وخلال املقابلات يجـب تسـجيل جميـع اإلجابـات (نعـم ،ال ،ال ينطبق)،
كما يجـب أن تُجمـع املعلومـات مـن خلال األسـئلة املفتوحـة حيثام لزم
التوضيـح والرشح.
وينبغـي ملـن يُجـري املقابلـة أن يتذكـر دامئـاً بـأ َّن املقابلة ليسـت تحقيقاً
وأ َّن الغـرض منهـا هـو جمـع املعلومات.
ويجـب أن ينتهـز الفريـق الفرصة ملالحظـة النظام وهو قيـد العمل مبا يف
ذلـك ،وإن أمكـن ،املوفقني/الوسـطاء واملحكمين "أثناء عملهـم" ،وطريقة
عمـل موظفـي الدعـم ،والنماذج التـي يسـتعملها النظـام ،ونظـام إدارة
القضايـا ،وخط املسـاعدة الهاتفـي ،واملكاتـب امليدانية.
الخطوة السادسة يجـب أن يجتمـع فريـق العمـل يك يناقـش أفـراده معـاً قوائـم التفقـد
املسـتكملة ،باإلضافـة إىل املعلومـات امل ُجمعـة خلال عمليـة الرصـد.
الخطوة السابعة يجـب أن يحـاول أفـراد فريـق العمـل أن يجمعـوا كل مـا تحديـده مـن
ثغـرات األداء بطريقـة نظاميـة .فمـن قبيـل املثـال ،تقييـم بعـض مواطن
عجـز األداء وتصنيفهـا كالتـايل "مهـم جـدا ً أو مهـم أو غير مهـم" ،ويف
الوقـت نفسـه ،اإلشـارة إىل طبيعـة التعامـل معهـا فمثلاً :سـهل املعالجة،
أقـل سـهولة ،وصعـب جـدا ً .وبالتـايل تكـون النتيجـة عبارة عـن مصفوفة
مكونـة مـن تسـع خانـات كما هـو موضـح أدنـاه.
تقييم الرتتيبات القامئة
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مهم جداً

سهل

صعب

صعب جداً

مهم
غري مهم
وعلى سـبيل املثـال ،قـد يُسـفر التقييـم عـن عدم وجـود نظام محوسـب
إلدارة القضايـا ،وقـد يُشير إىل أ َّن النظـام الحايل الـذي يعتمد عىل األوراق
غير كفـؤ وغير فعـال ،ويُصنـف درجـة أهميـة معالجـة املشـكلة كمهمة
جـدا ً .ورغـم أنهـا مهمـة جـدا ً قـد تكـون معالجتهـا صعبـة جـدا ً بسـبب
صعوبـات تتعلـق بامليزانيـة .وبنـا ًء على ذلـك ،يتـم تسـجيل املشـكلة يف
خانـة "مهمـة جدا ً/صعبـة جـدا ً" مـن املصفوفة.
الخطوة الثامنة يجـب أن يُعـد فريق العمل "تقرير تحسين األداء" بحيـث يربز األولويات
التـي ينبغـي اتخـاذ إجراءات بشـأنها ويُحـدد الخيارات التي سـوف تؤخذ
بالحسـبان عنـد معالجـة كل موطن عجـز تم تحديـده يف األداء.
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الفصل الثاين

املقابالت مع املستخدمني
لـن يكـون متريـن التقييـم مكتملاً دون ُمدخلات مسـتخدمي نظـام املنازعات .وقد يشـتمل
ذلـك على اسـتعامل منـوذج اسـتطالع يجمـع مـا بين األسـئلة املغلقـة ،ومقيـاس التقييـم،
واألسـئلة املفتوحـة حـول املسـائل املذكـورة فيما يلي والتـي يجـب تكييفهـا لتتناسـب مـع
الظـروف املحليـة.
وميكـن اسـتعامل هـذا النمـوذج مـع نقابات العمال ومنظامت أصحـاب العمل ومـع فرادى
املوظفين وفرادى أصحـاب العمل.
•االسم (الفرد/املنظمة)
•كم مرة استخدمت خدمات نظام تسوية منازعات العمل خالل السنة املاضية؟
•خالل السنة املاضية ،هل استعملت خدمات النظام املتعلقة مبنع املنازعات واملساعدة عىل تحسني
العالقات بني صاحب العمل واملوظف عىل مستوى املنشأة؟
ال 
نعم 
‐إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية األساليب والعمليات
امل ُستخدمة؟
ر ٍ
ر ٍ
غري ر ٍ
اض 
اض جدا ً 
اض 
‐من ناحية النتائج املحققة؟
ر ٍ
اض جدا ً 

ر ٍ
اض 

غري ر ٍ
اض 

•هل استعملت خالل السنة املاضية خدمات النظام املتعلقة بالتوفيق/الوساطة؟
ال 
نعم 
‐إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية األساليب والعمليات
امل ُستخدمة؟
ر ٍ
ر ٍ
غري ر ٍ
اض 
اض جدا ً 
اض 
‐من ناحية النتائج املحققة؟
ر ٍ
اض جدا ً 

تقييم الرتتيبات القامئة
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•هل استعملت خالل السنة املاضية خدمات النظام املتعلقة بالتحكيم؟
ال 
نعم 
‐إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمات من ناحية األساليب والعمليات
امل ُستخدمة؟
ر ٍ
ر ٍ
غري ر ٍ
اض 
اض جدا ً 
اض 
‐من ناحية النتائج املحققة؟
ر ٍ
اض جدا ً 

ر ٍ
اض 

غري ر ٍ
اض 

•هل استعملت خالل السنة املاضية املوقع اإللكرتوين الخاص بالنظام؟
ال 
نعم 
‐إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف تقيم درجة رضاك عن هذه الخدمة من ناحية املعلومات املتوفرة؟
ر ٍ
ر ٍ
غري ر ٍ
اض 
اض جدا ً 
اض 
•هل استعملت خالل السنة املاضية خط املساعدة الهاتفي الخاص بالنظام؟
ال 
نعم 
‐إن كانت اإلجابة نعم ،فكيف تقيم درجة رضاك عن الخدمات امل ُقدمة؟
ر ٍ
ر ٍ
غري ر ٍ
اض 
اض جدا ً 
اض 
•بشكل إجاميل ،ما هي باعتقادك نقاط القوة الرئيسية يف نظام تسوية منازعات العمل؟
•ما هي باعتقادك مواطن الضعف الرئيسية فيه؟
•هل تعتقد بأ َّن خدمات تسوية املنازعات التي يُقدمها النظام يُشكل بالنسبة إليك خيارا ً أفضل من رفع
قضيتك يف املحكمة؟
ال 
نعم 
•ملاذا؟
•هل لديك اقرتاحات لتحسني الخدمات التي يقدمها نظام تسوية منازعات العمل؟
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الثغرات يف األداء
إ َّن الغـرض مـن متريـن التقييـم هـو املسـاعدة على تحديـد ثغـرات األداء يف نظـام تسـوية
منازعـات العمـل يف دولـة معينـة .وبعـض هـذه الثغرات تكـون هيكليـة بطبيعتهـا ،وبعضها
يتعلـق بالترشيعـات ،والبعـض اآلخـر يتعلـق بالرتتيبـات االستشـارية وبنطاق تركيـز وتغطية
الخدمـات واإلجـراءات والعمليـات واملعلومـات واإلدارة والتوظيـف واملـوارد .أمـا معالجـة
هـذه الثغـرات فتحتـاج إىل األخـذ ببديلين رئيسين ،وهما:
} }إعادة إنعاش النظام القائم لتسوية منازعات العمل ،أو
} }إنشاء نظام جديد.
ويعالـج الفصـل الثالـث مسـألة إعادة إنعـاش النظام القائـم .كام يُعالج الفصل الرابع مسـألة
إنشـاء نظام جديد كلجنة مسـتقلة مثالً أو هيئة مشـابهة.

تقييم الرتتيبات القامئة
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إ َّن التغيري عملية تحتاج إىل إدارة .وتتمثل نقطة االنطالق األساسية بالنسبة
للتغيري يف "جرد" وتقييم الوضع القائم قبل إعداد الخطط واالسرتاتيجيات الالزمة
لعمليات االستبدال أو إعادة الهيكلة أو التنشيط أو إعادة التصميم أو التعديل.
وينبغي تنفيذ عملية تقييم الوضع القائم عىل نحو نظامي وموضوعي ويا حبذا
إذا جرى ذلك بالتشاور مع عمالء ومستخدمي النظام ومع القامئني عىل تشغيله.
كام يجب أن يتم التقييم النظامي واملوضوعي لنظام تسوية منازعات العمل
بالرجوع إىل الخصائص الفعالة ل ُنظم منع املنازعات وتسويتها يف البلدان األخرى،
وإىل مبادئ اإلدارة السديدة التي تلقى قبوالً عاماً.
ويُعترب التقييم بحد ذاته تحدياً ،والتحدي األكرب هو اتخاذ قرار بشأن ما ينبغي
فعله إن أظهر التقييم أ َّن أداء النظام أدىن من املستوى املقبول .وإذا كانت
الثغرات يف األداء صغرية ،فيمكن إحداث تحسني من خالل عمليات التنشيط
والتعديل .أما إذا كانت تلك الثغرات كبرية ،فعندئذ يحتاج األمر إىل تغيري
جذري ،مبا يف ذلك عمليات كربى إلعادة الهيكلة وإعادة التنظيم.
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تنشيط نظام تسوية منازعات
العمل القائم
لقـد لخـص الفصـل السـابق أداة
تشـخيصية للمسـاعدة على تقييـم
أداء نظـام إدارة املنازعـات يف بلد بعينه.
حيـث ميكـن اسـتخدام األداة لتقييـم النظام
الـذي يقـع تحـت مسـؤولية وزارة أو دائـرة
العمـل ،أو الـذي ُيديـره جهـاز قانـوين مسـتقل.
وتكـون محصلـة عمليـة التقييـم التعرف على املجاالت
التـي تقتضي إدخـال بعـض التحسـينات على أدائهـا.
ويركـز هـذا الفصـل على تحسين األداء ضمـن نظـام قائـم لتفـادي وتسـوية
املنازعـات .ويسري ذلـك على إجـراء التحسـينات ضمـن النظـام الـذي ُيعتبر جـزءا ً مـن
مسـؤولية إدارة العمـل الحكوميـة ،وعلى نظـام قائـم مسـتقل يقـع تحـت مسـؤولية جهـاز
قانـوين مـا.
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التنشيط
أ ْن نعيـد إحيـاء يشء يعنـي أن نجعلـه مفعامً بالنشـاط وننعشـه ونجـدده وننشـطه ونقويه.
إ َّن اسـتخدام هـذا املصطلـح وربطـه بالعمليات الراهنة ،يُشير إىل تجديـد يشء موجود فعالً.
وهـذا "الشيء" قـد يكـون دائـرة أو وزارة العمـل ،أو سـلطة قانونيـة مسـتقلة .ويُعـد قـرار
تنشـيط نظـام تسـوية منازعـات العمـل مـن بين ثلاث محصلات محتملـة لعمليـة التقييم.
وإليكـم هـذه االحتماالت الثالثة:
} }عدم اتخاذ إجراء :من املحتمل أن تكشف عملية تقييم موضوعية ومفصلة بأ َّن أداء
نظام إدارة املنازعات الحايل يتمتع مبستوى مقبول وليس بحاجة إىل تحسني .وقد يكون
خيار "عدم اتخاذ إجراء" قرارا ً مناسباً بالنسبة للنظام الذي يتمتع مبوارد وإدارة جيدة،
ولكن حتى يف أفضل ال ُنظم املوجودة هناك فرص إلجراء التحسينات ،ولكن ما توحي به
النتائج التي توصل إليها مترين التقييم أنَّ:
‐عملية التقييم تفتقر إىل املوضوعية والتشاور؛
‐صانعي القرار قد نبذوا عملية التقييم باعتبارها غري مرغوبة وغري الزمة؛
‐صانعي القرار مصابون بنوع من الرضا الذايت،
‐هناك نظرة داخلية وأسلوب أناين تعترب التحسينات كعائق؛
‐هناك خوف من التغيري ومقاومة له؛
‐نقـص املـوارد يُسـتخدم كذريعـة لعـدم اتخـاذ إجـراء تجـاه مـا تـم تحديـده مـن
تحسـينات.
} }التنشيط من خالل تنفيذ تعديالت داخلية يف النظام بهدف تقديم خدمات أفضل
للعمالء ولكن دون عمليات إعادة هيكلة أو تنظيم جذرية .ال يطال التغيري هدف
وتفويض النظام ،بينام تُركز عملية التنشيط عىل تحسني العمليات املوجودة عوضاً عن
إدخال ترتيبات مؤسسية جديدة .وقد يستلزم األمر تنفيذ بعض التنظيم الداخيل ،ولكن
يظل الرتكيز هنا عىل تحسني عملية تنفيذ اإلجراءات داخل مؤسسة معينة ،كام تظل
املظاهر الخارجية عىل حالها.
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ويُتخذ قرار التنشـيط عندما تكشـف عملية التقييم أن النظام يعمل بشـكل
جيـد عمومـاً ،ولكنـه بحاجـة إىل بعـض التحسـينات .أي عندمـا تكـون اشتراطات
اإلدارة السـديدة واألداء املؤسسي مسـتوفاة ،إال إ َّن بعـض التغييرات قـد تكـون مفيـدة.
وهـذا يتطلـب أن تحـدد عمليـة التقييم وعمليـة التعرف على الثغـرات يف األداء ،وبكل
وضـوح ،املجـاالت التـي تحتاج إىل تحسين.
فعىل سبيل املثال ،قد تشري عملية التقييم إىل:
‐أ َّن تصميـم وتشـغيل نظـام تسـوية منازعـات العمـل ال يُنفِّـذ مـا يكفي مـن عمليات
التشـاور مـع عملاء النظـام ،أي ،أصحـاب العمل ونقابـات العامل وفـرادى املوظفني؛
‐أ َّن عدد عمليات التوفيق الناجحة منخفض لدرجة غري مقبولة؛
‐أ َّن النظام ال يهتم بالرتكيز عىل أنشطة تفادي املنازعات إال قليالً؛
‐أ َّن القرارات الصادرة بشأن قضايا التحكيم تفتقر إىل االتساق؛
‐أ َّن عملية حفظ سجالت إدارة القضايا سيئة والوصول إليها ليس سهالً؛
‐أ َّن العملاء املعتمديـن مـن القطـاع الخـاص ال يُسـتخدمون إال قليلاً يف أنشـطة منـع
املنازعات وتسـويتها؛
‐عـدم وجـود نهـج نظامـي ومرسـوم لتدريب مسـؤويل العمل على التوفيق/الوسـاطة
والتحكيم؛
‐عـدم وجـود مسـاحة كافيـة يف املكاتـب يك تُ كن النظـام من العمل يف جميـع املواقع
املطلوبة؛
‐أ َّن خط املساعدة الهاتفي غري مستغل عىل نح ٍو ٍ
كاف؛
‐أ َّن األشـخاص الذيـن يسـعون إىل طلـب خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم ال
يعرفـون كيـف يواصلـون اإلجـراءات.
وميكـن تنفيـذ التغييرات الالزمة ملعالجـة الثغرات يف األداء هذه من داخل نظام تسـوية
منازعـات العمـل بحد ذاته .وتبرز الحاجة إىل النظر يف الرتتيبات واإلجراءات التشـغيلية،
ولكـن دون الحاجـة إىل إجـراء تغيريات عالية املسـتوى عىل السياسـة العامـة ،أو الحاجة
تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم
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إىل مراجعـات ترشيعيـة ،مع إمكانية اسـتثناء اسـتخدام الوكاالت الخاصة يف أنشـطة منع
املنازعـات وتسـويتها والتي قد تقتيض بعض التدخلات القانونية.
} }إجراء تغيريات جوهرية :قد تُشري عملية التقييم إىل أ َّن مستوى أداء نظام تسوية
منازعات العمل أقل بكثري من املستوى املقبول ،وأ َّن خصائص اإلدارة السديدة غري
واضحة ،وأنَّه يفتقر إىل عنارص النظام "الجيد" إلدارة منازعات العمل ،وأ َّن النظام برمته
يجب أن يخضع لتغيري جوهري .وال ميكن معالجة أوجه القصور املوجودة داخل النظام
من داخل النظام نفسه ،بل يحتاج األمر إىل رؤية جديدة وتفويض جديد وترتيبات
تشغيلية جديدة ،تقوم جميعها عىل الخصائص العامة لإلدارة السديدة والعنارص واملزايا
الخاصة التي تظهر جلياً يف أي نظام فعال لتسوية املنازعات .ويعالج الفصل الرابع هذا
املوضوع.

التخطيط للتغيري وتنفيذه
ينبغـي إجـراء دراسـة تفصيليـة بشـأن أوجه قصـور األداء التي سـتخضع للمعالجـة من خالل
مبـادرات التنشـيط ،وذلـك قبـل التخطيـط إلجراء معين وتنفيـذه ،وكام هو موضـح يف املثال
التـايل .ويجـب أن تؤخـذ جميـع القضايـا باالعتبـار وحتـى التي قد تبـدو ثانوية ،وفقـاً لآليت:
} }ما هي الحقائق املتعلقة مبشكلة معينة أو وجه قصور معني؟
} }ما هي النتائج التي أسفر عنها تحليل هذه الحقائق؟
} }ما هي الخيارات املطروحة ملعالجة املشكلة أو وجه القصور؟
} }ما هو الحل امل ُفضل للمشكلة؟
} }ما هي الرتتيبات الالزمة ملراقبة النجاح يف التغلب عىل املشكلة أو وجه القصور؟
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مثال:
عدد عمليات التوفيق /الوساطة الناجحة التي نفذها نظام تسوية منازعات العمل ،منخفض
لدرجة غري مقبولة.
حقائق ما هو معدل النجاح الفعيل لعمليات التوفيق/الوساطة خالل آخر  12شهرا ً (مثالً)25٪ ،؟
ما هو سقف األداء (مثالً)60٪ ،؟
ُفصلة ،عىل سبيل املثال ،حسب املوقع (املقاطعة أو املحافظة
ما هي معدالت النجاح امل َّ
أو اإلقليم) ،وحسب نوع النزاع ،وحسب القطاع ،وحسب الفئات املهنية ،وحسب سنوات
خربة املوفقني/الوسطاء؟
ما نسبة عمليات التوفيق/الوساطة الناجحة التي أنجزت خالل الفرتة الزمنية املقررة؟
تحليل هل سقف األداء واقعي؟
هل سقف األداء واقعي؟
هل تُعترب املشكلة أكرث انتشارا ً يف منطقة أو محافظة أو إقليم أو أكرث؟
هل حجم املشكلة أكرب يف املناطق التي يعمل بها موفقون/وسطاء ذوو خربة قليلة؟
هل املشكلة خاصة بقطاع معني أو ذات طبيعة عامة؟
ما هو رأي املوفقني/الوسطاء شخصياً حول املشكلة؟
ما هو رأي ممثيل املوظفني وممثيل أصحاب العمل حول املشكلة؟
هل العوامل الخارجية (كالبيئة االقتصادية مثالً) مهمة؟
خيارات خطط ونفِّذ برنامج تدريب موجه للموفقني/الوسطاء استنادا ً إىل تقييم ُمفصل
لالحتياجات التدريبية.
حض أدلة مكتبية للموفقني/الوسطاء.
ِّ
عي موفقني/وسطاء متمرسني إلرشاد أولئك املعينني حديثاً.
ِّ
ق ِّدم استشارات رسية.
خفِّض سقف األداء.
نظِّم جلسات الستخالص املعلومات.
أدخل نظام منح املكافآت عند تحقيق اإلنجازات الجيدة (جامعياً وفردياً)

تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم
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قرار

وعي مرشدين (رمبا عىل أساس
ق ِّيم االحتياجات التدريبية ،وصمم ونفِّذ برنامج تدريبِّ ،
الدوام الجزيئ).

متابعة راقب معدل النجاح بعد تقديم التدريب ،فإن مل تشهد أي تحسن ،أعد تقييم املشكلة
والحل .فعىل سبيل املثال ،رمبا كان التدريب هو الحل الصحيح ولكن الدورة التدريبية
مل تصمم أو تُنظم أو تُقدم بشكل جيد .ورمبا شكَّل قرار تعيني املرشدين جزءا ً من الحل،
ولكن لرمبا كانت عملية االختيار بحد ذاتها سيئة.
حدد منارصين متخصصني للمساعدة عىل إنشاء نظام رسمي للمراقبة.

بين املثـال املذكـور أعلاه أنـه عنـد تحديـد أحـد عيـوب األداء بوجـه عـام ،يجـب دراسـته
يُ َ
بالتفصيـل قبـل اتخـاذ أي إجـراء ملعالجـة املشـكلة امل ُحـددة.
ومـع ذلـك ،مـن الواضـح متامـاً أ َّن اإلجـراء املتخـذ ،مهما كان ،يحتـاج إىل دقـة يف التخطيـط
والتنفيـذ واملتابعـة .فمـن السـهل القـول أ َّن "التدريـب سـوف يُحسـن مـن أدائنـا" أو أ َّن
"الحواسـيب سـوف تغير الوضـع كلـه" أو أ َّن "وجـود أنظمـة معلومـات أفضـل من شـأنه أن
يسـاعدنا" أو أ َّن "زيـادة عـدد الكادر سـوف يحل املشـكالت" .ولكن كل مبـادرة من مبادرات
التغيير التـي حددتهـا عمليـة التقييـم تحتـاج إىل تخطيـط دقيـق وإىل تعيني موظـف ارتباط
ليكـون مسـؤوالً عـن قيـادة عمليـة التخطيـط والتنفيذ.

التخطيط للتغيري
إذا أظهـر متريـن التقييـم ومـا يتصـل به مـن عمليات تقصي الحقائـق وتحليلها أن التحسين
رضوري ،عندئـذ يصبـح التخطيـط الزمـاً لتنفيـذ التغييرات املطلوبـة التـي سـوف تختلـف
باختلاف حجـم التغيير املتوخـى .ونقـدم يف هـذا الصـدد مثالين وهما ،التخطيـط لنشـاط
تدريبـي موجـه للموفقني/الوسـطاء ،والتخطيـط إلدخـال نظـام آيل إلدارة قضايـا املنازعـات.
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تدريب موجه للموفقني/الوسطاء
قـد تتخـذ الخطـة املرسـومة لتدريـب املوفقني/الوسـطاء شـكل خطـة عمـل تحـدد الهـدف
املـراد ،و َمـن يجـب أن يفعـل مـاذا ومتـى ،ومـؤرشات النجـاح ،واملـوارد املطلوبـة.

خطة عمل :مثال
الهـدف :أن ت ُخطـط وتُنفـذ وتتابـع دورة تدريبيـة على مدى خمسـة أيام موجهـة للموفقني/
الوسـطاء يك تزودهـم باملعرفـة واملهـارات التـي متكنهـم مـن تـويل جميـع جوانـب عمليـة
التوفيق/الوسـاطة بفعاليـة وكفـاءة أكبر.
خطوات العمل
الخطوة 1
الخطوة 2

َم ْن

َم ْن غريه

متى

مالحظات

الخطوة 3
الخطوة 4
الخطوة 5
الخطوة 6
الخطوة 7
الخطوة 8
الخطوة 9
الخطوة 10
املوارد املطلوبة
مؤرشات النجاح

تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم

65

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

ومن بني خطوات العمل التي قد تُتخذ:
} }قرر بشأن عدد املشاركني؛
} }حدد املشاركني الفعليني؛
} }حدد مدير الدورة التدريبية؛
عي أهداف التدريب التفصيلية (مثالً ،ما هي األمور التي يجب أن يتمكن املشاركون
} } ِّ
من تنفيذها بعد استكامل التدريب؟)؛
حض موجزا ً عن دورة التدريب (األهداف ،املحتوى ،املنهجية)؛
} } ِّ
حض جدوالً زمنياً يبني التسلسل الزمني لجلسات تقديم املواد؛
} } ِّ
} }حدد الخرباء املرجعيني الرئيسيني؛
} }قم بإعداد املواد التدريبية مبا يف ذلك النرشات والتامرين ومتارين تأدية األدوار؛
} }حدد مكاناً مناسباً آخذا ً بعني االعتبار املساحة املناسبة ملجموعات العمل؛
} }إحصل عىل معدات التدريب (أجهزة تشغيل وسائط الصوت والصورة ،الحواسيب،
ألواح بيضاء ،ألواح قالبة)؛
} }ق ِّدم املرطبات خالل فرتات االسرتاحة؛
} }نفِّذ التدريب فعلياً؛
} }قم بإجراء تقييامت لردود الفعل (يف نهاية الدورة أو يف نهاية كل يوم من أيام التدريب
إن أمكن)؛
} }قم بإجراء تقييامت لألداء بعد عدة أسابيع/أشهر من انتهاء التدريب بهدف تقييم
تحسن فعالية وكفاءة فرادى املشاركني؛
} }ق ِّيم األثر بعد عدة شهور من انتهاء التدريب بهدف تقييم مدى التحسن الذي طرأ
عىل نظام التوفيق/الوساطة ككل.
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ومن بني مؤرشات النجاح:
} }الدرجات املمنوحة ألي متارين أو اختبارات أجريت خالل الدورة؛
} }معدل الحضور طوال فرتة الدورة؛
} }عدد التقييامت التي أظهرت ردود فعل إيجابية؛
} }التعليقات اإليجابية الواردة من املشاركني وهم عىل رأس عملهم بعد مرور فرتة عىل
إمتامهم التدريب؛
} } معدالت نجاح عمليات التوفيق/الوساطة قبل التدريب وبعده؛
} }عدد الردود اإليجابية يف استطالعات رضا العميل؛
} }تقارير املرشدين بشأن من يُرشدون.
ويتضـح هنـا مـدى دقـة التخطيـط اللازم لألنشـطة التدريبيـة إن أردنـا تحقيـق األثـر املـراد
على األداء .وتتعـدى تكلفـة التدريـب النفقـات املبـارشة املرتتبـة على نشـاط التدريب بحد
ذاتـه ،فخلال مـدة التدريـب لـن يتواجد املشـاركون على رأس عملهم لكي يـؤدوا واجباتهم
االعتياديـة ،وبالتـايل لـن يكونـوا منتجني .ولكـن التخطيط الدقيق بوسـعه أن يضمن أن تكون
منافـع التدريـب أعظـم مـن تكلفتـه ،وأن يجعـل كل نشـاط يُضفي "قيمـة جيدة".
ويتناول الفصل السادس موضوع التدريب أيضاً.

النظام املحوسب إلدارة قضايا املنازعات
إ َّن حوسـبة نظـام إدارة القضايـا تتطلـب تخطيطـاً ُمفصلاً أكثر مـن التخطيـط اللازم لخطـة
العمـل املذكـورة أعلاه .فهـي تتطلـب إعـداد مقترح تفصييل حـول املرشوع بحيـث يتضمن
غايـات ومخرجـات ومحصلات نهائيـة واضحـة ناهيك عن األنشـطة واملـوارد الالزمـة واألطر
الزمنيـة وترتيبـات اإلدارة والرصـد .كما يشـتمل أي مشروع بهـذا الحجم عىل إعـداد وتنفيذ
مختلـف خطـط العمـل املتعلقـة بأنشـطة محـددة تحـت إطـار املشروع ككل مبـا يف ذلـك،
تطويـر الربمجيـات ورشاء املعـدات وتدريـب املوظفين ومراقبـة النظـام ،على سـبيل املثـال.
ويقـدم الفصـل السـادس املزيـد مـن املعلومـات حـول أنظمـة إدارة القضايا.
تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم
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وميكن تطوير املقرتح الخاص بهذا النوع من املشاريع باستعامل العناوين الرئيسية التالية:

خلفية املرشوع واألسباب املربرة له
ميكـن أن ي ّبين هـذا القسـم طبيعـة نظـام إدارة القضايا الحايل ،مع تسـليط الضـوء عىل أوجه
القصـور الرئيسـية فيـه .كما ميكـن تلخيـص املنافع التـي يحققها النظام املحوسـب ،مبـا فيها،
كيـف بإمكانـه التأثري على مجمل أداء نظام تسـوية منازعـات العمل.
وينبغـي أن يقـدم هـذا القسـم ملحـة عامـة عـن املشـاكل التـي سـيعالجها املشروع ،بحيـث
يعمـل على إقنـاع صنـاع القـرار بضرورة التغيير ،وأن يقـدم ملحـة عامـة عـن منافـع النظام
الجديـد بالنسـبة لعملاء ومسـتخدمي نظـام تسـوية منازعـات العمـل.

املدة
ينبغي لهذا القسـم أن يُشير إىل مدة املرشوع وموعد البدء املقرتح .وسـوف يسـتلزم التحول
مـن نظـام إدارة القضايـا اليـدوي إىل نظـام محوسـب ،وقتـاً كبيرا ً ،ويعتمد ذلـك بالطبع عىل
حجـم عـدد املراجعين وكميـة املعلومات التي ينـوي النظام جمعها واسـتيعابها.

الغرض واألهداف
يجـب أن يتنـاول هـذا القسـم الغـرض العـام مـن وجـود النظـام املحوسـب ،وعلى وجـه
الخصـوص ،مـا سـيتم تحقيقـه يف نهايـة املشروع .وإليكـم بعـض األمـور التـي تُكمـل جملـة
"سـوف يتـم بحلـول نهايـة املشروع :"...
} }"...تصميم وتجريب نظام إدارة القضايا املحوسب وتشغيله بشكل تام"؛
} }"...تدريب جميع املوظفني عىل تشغيل النظام الجديد"؛
} }"...تجهيز كافة املكاتب امليدانية بالحواسيب الالزمة ،والتمكني من النفاذ إىل بنك
معلومات مركزي الستخراج املعلومات وإدخالها فيه.
ويجـب أن يتـم تدعيـم بيـان األهداف مبؤرشات األداء التي سـوف تُسـتعمل يف تقييم تحقيق
األهـداف املنصـوص عليهـا مـن عدمـه .وعادة مـا تكون هذه املـؤرشات قابلـة للقياس وتضم
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عـدة أمـور كعـدد الحواسـيب التي تـم رشاؤها وتنصيبهـا ،وعدد املوظفين الذين
تلقـوا التدريب ،وعـدد القضايا املوجـودة يف النظام.
ومـن الضرورة مبـكان ذكـر أهـداف املشروع ،وليـس ذلـك مـن أجـل توجيـه عمليـة تنفيـذ
املشروع فحسـب ،بـل مـن أجـل عمليـة تقييـم املشروع أيضـاً ،حيـث تتـم مقارنـة النتائـج
الفعليـة مـع النتائـج املتوقعـة.

املخرجات واألنشطة
يقتضي تحقيـق أهـداف املشروع إنتـاج مخرجـات متثـل نتائـج املشروع امل ُخطـط لهـا ،كما
يجـب دعـم كل ُمخـرج منهـا بعـدد مـن األنشـطة بغيـة التأكـد مـن إنتـاج امل ُخـرج فعليـاً.
وعليـه ،فـإ ّن األهـداف تحتـاج إىل ُمخرجـات وامل ُخرجـات تحتـاج إىل أنشـطة.
وعلى سـبيل املثـال ،الهـدف الـذي ينص على "تدريب  200موظـف عىل إدخال واسـتخالص
بيانـات القضايـا مـن النظام" يحتـاج إىل عدة أنشـطة ،منها:
} }التخطيط لربنامج التدريب؛
} }إعداد أدلة للعمليات؛
} }تنفيذ التدريب؛
} }توفري الدعم الالزم للمتابعة؛
} }مراقبة األداء.
ويجـب أن تُعـرض امل ُخرجـات بتسلسـل منطقي .مثلاً ،غالباً مـا يُقدم التدريب على مهارات
الحاسـوب بعـد تصميـم واختبـار النظـام املحوسـب لكي يتمتـع التدريـب بنطـاق الرتكيـز
املطلوب.

املوارد الالزمة
تحتـاج امل ُخرجـات إىل أنشـطة ،واألنشـطة تحتـاج إىل مـوارد .وبالطبـع يجـب تقديـر تكلفـة
بنـود كل ُمخـرج مـن املخرجـات ومـا يتصـل بـه من أنشـطة ،مثـل تكلفـة الـدورة التدريبية
تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم
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ورشاء الحواسـيب وتطويـر الربمجيـة وأتعـاب املستشـارين وتكلفـة النقـل املحلي ،وينبغـي
تقديـر كل النفقـات الالزمـة لتنفيـذ النشـاط وإلنتـاج املخـرج املتصـل بـه.
وعـادة مـا ت ُقـدم ميزانيـة املرشوع لكل سـنة بحيث تُ يـز بني النفقـات الرأسمالية واملتكررة.
ويجـب إظهـار التكلفـة اإلجامليـة املتوقعـة ،التـي قـد تشـتمل على مبلغ مخصـص للحاالت
الطارئـة ،بشـكل واضـح .وبقـدر املسـتطاع ،وجـب أن تكـون تقديـرات امليزانيـة دقيقـة مـن
أجـل دعـم عمليـة تحديـد املنفعـة مقابـل التكلفـة للمشروع املقرتح بشـكل واقعـي ،وذلك
مـن أجـل متكين صنـاع القـرار مـن حسـم قرارهـم بشـأن درجـة متتـع املرصوفـات املطلوبـة
بقيمـة جيدة.

اإلدارة والرصد
عين مديـر
يجـب أن يوضـح مقترح املشروع الطريقـة التـي سـتتبع يف إدارتـه .وعـادة مـا يُ َّ
مشروع يسـانده فريـق عمـل أو فريق يضم ممثلني عـن أصحاب العمل وعـن املوظفني عىل
حـد سـواء ،وكذلـك أخصائيين بأنظمـة الحاسـوب .وميكـن تعيين مديـر املرشوع مـن داخل
نظـام تسـوية منازعـات العمـل ذاتـه ،أو توظيفـه خصيصـاً لتنفيـذ هـذه املهمـة .ومن شـأن
التوظيـف مـن خـارج النظـام أن يزيـد مـن تكلفة املشروع ،لكنه يُتيـح فرصـة لتوظيف أحد
الخبراء الذيـن يتمتعـون بالخبرة املطلوبة.
وينبغـي ملديـر املشروع وفريـق العمـل أن يعملا معـاً عىل معالجـة كيفية ضمان أال ت ُعطل
عمليـة تطويـر النظـام الحاسـويب الجديـد الخدمـات التـي يقدمهـا نظـام تسـوية منازعـات
العمـل .وضامن االسـتمرار بإجراء عملية التسـجيل اليـدوي وعملية تطوير النظام املحوسـب
يف وقـت واحـد ،وينبغـي إعـداد وتنفيذ خطة للتحـول من نظام إىل آخر بغيـة ضامن مواصلة
تقديـم الخدمـات دون انقطاع.

إعداد التقارير
يف العـادة ،يقـوم مديـر املشروع بإعـداد تقريـر ابتـداء املشروع خلال  6-3أشـهر مـن بـدء
تنفيـذه وذلـك إلبقـاء كبـار صنـاع القـرار ومـزودي املـوارد على اطلاع بالتقـدم امل ُنجـز ،ثـم
تتـواىل تقاريـر اإلنجـاز تباعـاً عىل نحـو دوري بحيـث تلفت االنتبـاه ملواطن النجـاح واإلنجاز
املتحقـق علاوة على مواطـن القصـور واملشـكالت التـي ينبغـي أن تخضـع للمعالجة.
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التقييم
يضطلـع مديـر املشروع وفريـق العمـل مبسـؤولية مراقبة املشروع يومـاً بيوم بهـدف التأكد
مـن إمتـام األنشـطة كما هـو مرسـوم وبالوقت املناسـب ،ومـن عدم تجـاوز املشروع لحدود
امليزانيـة املخصصـة لـه ،ومـن االنتـاج الفعلي لل ُمخرجـات املخطط لها.
وكما هـو الحال بالنسـبة للمراقبـة املسـتمرة ،هنالك منافع عديـدة لعملية التقييـم النصفي
للمشروع والتـي تهـدف إىل تقييـم مـا إذا كان عىل املسـار الصحيح وبوسـعه تحقيق الهدف
العـام أو املحصلـة النهائيـة املنتظـرة منـه .وميكـن إجـراء ذلـك مـن خلال ُمقيِّـم مسـتقل أو
فريـق تقييـم يسـتطيع تقديـم النصح حول أي مشـكلة موجـودة يف تصميم املشروع واقرتاح
السـبل التي من شـأنها تحسين عمليـة التنفيذ.
وميكـن إجـراء تقييـم نهايـة املشروع بغيـة تقييـم املحصلات واألثـر .فهـذا التقييـم بوسـعه
تحديـد كفـاءة وفعاليـة نظـام إدارة القضايـا املحوسـب ومـا إذا كان يَـدر املنافـع التي ُصمم
مـن أجلهـا يف البداية.

تنشيط نظام تسوية منازعات العمل القائم
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ميكن تحسني أداء أي نظام موجود من أنظمة إدارة تسوية منازعات العمل
من خالل عملية التنشيط ،رشط أن تكون التغيريات امل ُنفذة حقيقية وليست
تجميلية ،ورشط التخطيط لها وتنفيذها بشكل صحيح وبكل التزام وحامسة.
إ َّن برنامج التدريب امل ُعد إعدادا ً جيدا ً ،وحوسبة األنظمة اليدوية املوجودة،
وإعادة تصميم النامذج وانسيابية اإلجراءات ،واإلدارة امل ُحسنة ،واالتصاالت
الجيدة وتحسني العالقات الصناعية ضمن النظام بحد ذاته ،من شأنها جميعاً أن
تُحدث فارقاً وأن تُحسن الخدمات املقدمة لعمالء النظام .واملوارد املطلوبة ملثل
هذه التغيريات ،اذا ما استثنينا عملية الحوسبة ،ليست بكبرية وميكن الحصول
عليها من خالل تحسني استخدام املوارد املتاحة أمام النظام.
ولكن ،إ ْن أخفق النظام يف تقديم خدمات هادفة لعمالئه ،يكون قد خرس احرتام
املوظفني وأصحاب العمل ،ويفتقر إىل الرؤية أو الرسالة ،وعندئذ لن تكون عملية
التنشيط كافية بل يحتاج االمر إىل تغيري جوهري أكرب.
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إنشاء سلطة مستقلة
لقـد تناول الفصل السـابق مسـألة
تحسين األداء مـن خلال تنشـيط
وتعزيـز نظـام إدارة منازعـات موجـود.
و ُيشير مصطلـح عمليـة التنشـيط إىل تنفيـذ
األمـور بشـكل مختلف بأ ْن نحييه مـرة أخرى أو
ننشـطه أو نحفـزه أو نجدده .ولكـن من دون القيام
بـأي عمليات إعـادة هيكلـة أو إعادة تنظيـم جوهرية،
لـن تتغير السياسـة العامـة والقوانين عمومـاً ،وسـتظل
التحسـينات مرهونـة بزيـادة دعـم املـوارد وبالتدريب واألنشـطة ذات
الصلـة ،وبحوسـبة وتعديـل األنظمـة واإلجـراءات املوجودة فقـط .ومن سمات التغيري النمو
والتطـور ولكنـه غالبـاً مـا يخفـق يف معالجـة املشـاكل األساسـية.
ويخـوض هـذا الفصـل فيما ينبغـي القيـام بـه عندما ال تحقـق عملية التنشـيط التحسـينات
املرجـوة بالنسـبة للأداء ،وعندمـا يتـم االقـرار بضرورة الحاجـة إىل تغيير جوهـري أكبر.
ويهـدف هـذا الفصـل إىل إرشـاد وتوجيه صناع القرار الذين يسـعون إىل اسـتبدال نظام إدارة
املنازعـات ،كالـذي تديـره الحكومـة ونشـاهده يف دوائـر العمـل النمطيـة ،بسـلطة مسـتقلة
وذاتيـة تعمـل حسـب ترشيعاتهـا الخاصـة وتحـت إرشاف مجلـس إدارة.
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أحيانـاً ،تصـل عمليـة التقييـم إىل نتيجـة مفادهـا أ َّن عملية التنشـيط لن تتغلـب عىل مواطن
القصـور يف األداء .وهنـا تبرز الحاجـة إىل عمليـة إعـادة هيكلـة جذريـة ،مبعنـى أ َّن نظـام
إدارة املنازعـات بحاجـة إىل عمليـة إعـادة توجيـه جوهريـة ،بحيـث يتوجـه نحـو تنفيذ أمور
مختلفـة وليـس نحـو تنفيـذ األمـور بشـكل مختلف فحسـب .والتغيير يف هذه الحالـة يكون
شـامالً عوضـاً عـن جـزيئ ،وثوريـاً عوضـاً عـن تطـوري ،وذلـك بـأن ينطـوي على اسـتحداث
مؤسسـات جديـدة وإدخـال ترتيبات وإجـراءات حديثة ،ومدعوماً بسياسـات وقوانني جديدة
إن لـزم األمر.

توجه السياسة العامة
يتطلـب مثـل هـذا التغيير الجوهـري والثـوري توجهـاً جديـدا ً للسياسـة العامـة .وقـد تكون
كلمـة "سياسـة" بحـد ذاتهـا محيرة ،ففـي ظـل سـياقات معينـة ،تشير هـذه الكلمـة إىل
اإلجـراءات والقواعـد التشـغيلية ،وكمثـال على ذلـك ،سياسـة رشكـة معينـة بشـأن السلامة
والصحـة أو االنضبـاط أو التحـرش يف مـكان العمـل .فهـذا املسـتوى مـن السياسـة يركـز عىل
القواعـد امل ُطبقـة والنافـذة وعلى العقوبـات املعمـول بهـا عنـد مخالفـة القواعـد.
ولكـن يف سـياقات أخـرى ،يُنظـر إىل السياسـة وكأنهـا قوانين ،ويف هـذه الحالـة عليـك بقراءة
القانـون وسـتتجىل أمامك السياسـة.
ولكـن ،ألغـراض هـذا الدليل ،فإ َّن مصطلح السياسـة يُشير إىل بيـان النوايا الـذي يوفر مبادئ
إرشـادية بشـأن إجـراء مسـتقبيل .أما السياسـات بحـد ذاتها فهي ليسـت ُملزمـة ،وتحتاج إىل
إجـراء تدخلات معينـة يك تضمـن تحول النوايا إىل تغيري سـلويك داخل مؤسسـات مسـتهدفة
ولدى أفراد مسـتهدفني.
إ َّن إحـداث تغيير جوهـري على نظـام إدارة املنازعـات يف دولـة معينـة ،يحتـاج إىل وجـود
مبادئ إرشـادية سـليمة بشـأن السياسـة رشط إعدادها من خالل التشـاور الحثيث مع جميع
األطـراف املعنيـة .وينتـج عنـه إعـداد وثيقـة سياسـة تُفصـل مسـوغات التغيير ،والتغييرات
املرسـومة ،وطريقـة إحداثهـا .وحاملـا تُصـاغ وثيقـة السياسـة بشـكلها النهايئ وتُعتمد ،سـوف
تحتـاج يف غالـب الحـاالت إىل تدخلات ترشيعية محـددة (قوانني جديـدة أو تعديل القوانني
املوجـودة) بهـدف ضمان تحقيـق نوايا السياسـة عمليـاً على أرض الواقع.
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إنشاء سلطة مستقلة :وضع السياسة يف نصابها
الصحيح
عمليـة اإلصلاح وإعـادة الهيكلـة الجوهريـة لنظـام تسـوية منازعـات العمل يف دولـة معينة
عـن طريـق اسـتحداث هيئـة جديدة تحـل محل أخـرى موجودة ،تحتـاج إىل إرشـاد وتوجيه
السياسـة بشـكل واضـح .ومنوذجيـاً ،تتـوىل الهيئـة والسـلطة املسـتقلة الجديدة مهـام تفادي
وتسـوية املنازعـات التـي كانـت منوطـة بدائـرة العمـل ،ولكـن برؤيـة ورسـالة وترتيبـات
جديدة.
ونقترح عنـد إعـداد وثيقـة السياسـة التـي تدعـم إنشـاء سـلطة مسـتقلة أن تحتـوي على
املكونـات التاليـة:
نبذة عن الخلفية
الهدف والغايات
عنارص السياسة العامة
الهيكلية والتنظيم
الرتتيبات التشغيلية
املوارد املطلوبة
الرتتيبات االنتقالية

نبذة عن الخلفية
يجب أن يشري هذا الجزء من وثيقة السياسة إىل األسباب امل ُربرة للتغيري ،وقد تضم:
} }فكرة عامة مخترصة حول الرتتيبات القامئة؛
} }مواطن الضعف والقصور املوجودة يف الرتتيبات القامئة ،مبا يف ذلك املعلومات الحقيقية
والرسدية (مثل ،ترجيح اللجوء إىل القضاء للفصل يف املنازعات رغم كل ما يتعلق به من
تكاليف ومامطالت ،والطبيعة الخصامية التي تتصف بها إجراءات املحاكم ،ومعدالت
إنشاء سلطة مستقلة
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النجاح املتدنية التي تشهدها عمليات التوفيق/الوساطة ،والرتكيز عىل تسوية املنازعات
عوضاً عن تفاديها)؛
} }أهمية صنع القرار القائم عىل أساس اإلجامع من خالل التفاوض واملساومة بهدف
تفادي املنازعات وتسويتها؛
} }أهمية خدمات التوفيق/الوساطة والتحكيم الفعالة ومتيزها عن خدمات القضاء،
وليس فقط بسبب أهميتها يف فض املنازعات ولكن أيضاً بسبب مساهمتها يف التقدم
االجتامعي واالقتصادي عىل الصعيد الوطني؛
} }املنافع االقتصادية التي يجلبها نظام تسوية منازعات العمل الفعال لألمة ومنشآتها،
وأهمية اإلدارة السديدة ومراعاة خصائصها الرئيسية؛
} }أهمية املامرسات امل ُثىل الخاصة بأنظمة تسوية منازعات العمل ومراعاة عنارصها
األساسية.
ويُـويل هـذا الجـزء مـن وثيقـة السياسـة تركيـزا ً خاصـاً إزاء رضورة إيجـاد أماكـن عمـل فعالة
مـن خلال اتبـاع أسـاليب جديدة لتفادي وتسـوية املنازعات ،وذلك كوسـيلة لتعزيـز انتاجية
وربحيـة املنشـآت مما يُشـجع صاحـب العمل على دعم األسـاليب الجديـدة املقرتحة.

هدف السياسة وغاياتها
وينبغـي لهـذا القسـم مـن وثيقـة السياسـة أن يُوضـح األهـداف التـي تسـعى إىل تحقيقهـا
عامـة ،واملحصلات النوعيـة التـي سـتنتج عـن تطبيقهـا.
فعىل سبيل املثال ،قد تشتمل وثيقة السياسة عىل بيان يتامىش مع الفقرة التالية:
إ َّن الغرض الكيل من هذه السياسة هو إعادة هيكلة وإصالح نظام تسوية منازعات العمل الوطني
من خالل استحداث مؤسسة جديدة تُسمى "هيئة التوفيق والتحكيم" ومتولها الدولة ولكنها
مستقلة عن أي حزب سيايس أو نقابة عاملية أو صاحب عمل أو رشكات ،وتعنى بشؤون تفادي
وتسوية جميع أشكال منازعات العمل سوا ًء يف القطاع العام أو الخاص ،وتعمل وفقاً ملبادئ
وخصائص اإلدارة السديدة العاملية ،وبذلك تُسهم يف التقدم االقتصادي والتناغم االجتامعي.
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(وبالطبـع فـإ َّن ُمسـمى "هيئـة مسـتقلة" هـو قـرار تتخذه كل دولة حسـب ما تـراه مناسـباً .ومل يتم
اسـتخدام ُمسـمى "هيئـة التوفيـق والتحكيـم" هنـا إال ألغـراض توضيحيـة ومل يُقصـد بـأي حـال من
األحـوال فـرض أي تسـمية كانت).
أما بخصوص األهداف الخاصة بالسياسة فيجب أن توضح الوثيقة األمور التالية.
إ َّن التطبيق الفعال للسياسة يهدف عىل وجه الخصوص إىل:
•ضمان أن يأخـذ أصحـاب العمـل واملوظفـون على عاتقهـم قـدرا ً أكبر مـن املسـؤولية تجـاه
تفـادي الخالفـات واملنازعـات والحـد منهـا يف مـكان العمـل؛
•تشـجيع أصحـاب العمـل واملوظفين على حـل منازعاتهـم وخالفاتهـم عـن طريـق االجماع
والتفـاوض واملسـاومة دون أي تدخـل مـن أطـراف ثالثـة؛
•ضمان وصـول األطـراف املتنازعـة إىل وسـائل التوفيق/الوسـاطة ومـا يتصـل بهـا مـن خدمـات
مجانـاً وطوعيـاً لكي تسـاعدهم على حـل خالفاتهم؛
•ضمان متتـع األطـراف املتنازعـة بالوصـول إىل خدمـات تحكيم حياديـة حيثام فشـلت عمليات
التوفيق/الوسـاطة ،وذلـك مـن أجـل االسـتامع إىل حيثيات النـزاع وإصدار قرار بشـأنه؛
•توفير نظـام اعتماد لـوكاالت وأفـراد مـن القطـاع الخـاص يك يـؤدوا دورا ً يف تقديـم خدمـات
تفـادي وتسـوية املنازعـات؛
•ضمان أن يتمتـع أصحـاب العمـل واملوظفـون يف جميع أنحـاء الدولة بوصول فـوري للخدمات
التـي يقدمها نظـام إدارة املنازعات.

ومـن املهـم أن يركـز بيـان الغـرض واألهـداف حـول األمـور التـي ميكـن إحرازهـا على أرض
الواقـع .فعلى سـبيل املثال ،وثيقة السياسـة التـي تنص أو توحـي ضمناً بـأ َّن منازعات العمل
سـوف تُسـتثنى جـراء التغييرات املقرتحـة ،مـن شـأنها أن تتعـرض النتقـادات قاسـية وت ُنعت
بأنهـا غير واقعيـة وخياليـة مبجملها.

بيان الرؤية والرسالة
وميكـن أن تشرح وثيقـة السياسـة رؤية ورسـالة املؤسسـة ،ولـو أن ذلك يأيت عـادة يف مرحلة
الحقـة بغيـة ضمان أن يـؤدي مجلـس إدارة الهيئـة ومديرهـا دورا ً رئيسـياً يف إعـداد بيـان
الرؤية والرسـالة.
إنشاء سلطة مستقلة
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والرؤيـة هـي عبـارة عـن بيـان مكتـوب يكـون يف العادة قصيرا ً وبسـيطاً ويتنـاول طموحات
املؤسسـة ومـا تناضـل لتحقيقـه وفلسـفتها واملكانة التي تطمـح للوصول إليها لـدى اآلخرين.

فرؤية خدمة االستشارات والتوفيق والتحكيم ( )ACASيف اململكة املتحدة هي:
•أن تصبح املنارص الرئييس يف بريطانيا إليجاد أماكن عمل ناجحة وقوى عاملة متحمسة.
ورؤية هيئة جنوب أفريقيا للتوفيق والوساطة والتحكيم ( )CCMAهي:
•أ ْن تصبح املنظمة الرئيسية إلدارة املنازعات وتسويتها.

ويحـدد بيـان الرسـالة ألي منظمـة أو مؤسسـة مـا يجيـب على عالمتـي االسـتفهام "مـاذا"
و"متـى" ،أي السـبب الـذي ُوجـدت مـن أجلـه ،والهـدف النهـايئ مام تنفـذه .وقد توفـر أيضاً
األسـاس الـذي ميكـن تقييـم إجمايل أداء املنظمـة اسـتنادا ً إليـه.
فمثالً ،هيئة التوفيق والوساطة والتحكيم ( )CCMAيف جنوب أفريقيا لديها بيان الرسالة التايل:
•الغـرض مـن إنشـاء الهيئـة هو تشـجيع العدالـة االجتامعيـة والتنميـة االقتصادية يف عـامل العمل،
وأن تصبـح أفضـل منظمـة إلدارة املنازعـات وتسـوية املنازعـات ،وتحظـى بثقة رشكائنـا االجتامعيني.
ورسالة هيئة العمل الوطنية يف غانا ( )NLCتنص عىل ما ييل:
•تطويـر واسـتدامة بيئـة صناعيـة سـلمية ومتناغمة من خالل اسـتخدام مامرسـات فعالة لتسـوية
املنازعـات ،وتشـجيع التعـاون بين األطـراف الفاعلـة يف سـوق العمـل واالحترام املتبـادل بشـأن
حقوقهـا والتزاماتها.

كما يحـدد بيـان الرسـالة املسـؤوليات الوظيفيـة العامـة للمؤسسـة ،وبالتـايل يوفـر األسـاس
الضروري السـتحداث الهيكليـات والرتتيبـات التشـغيلية الالزمـة لدعـم عملهـا.
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عنارص السياسة
يجـب أن تذكـر وثيقـة السياسـة مـا يُنتظـر أن تنجـزه املؤسسـة الجديـدة .ومـن بين عنـارص
السياسـة مـا ييل:

تفادي وتسوية املنازعات يف مكان العمل
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تساعد عىل ترسيخ أسس الثقة ما بني أصحاب العمل والعامل؛
} }تُشجع وتدعم منظامت أصحاب العمل ونقابات العامل لبناء أسس الثقة؛
} }توفر املعلومات والنصح حول الرتتيبات العملية ملشاركة املعلومات فيام بينهم
والتشاور يف مكان العمل؛
} }توفر املعلومات والنصح والتدريب حول أساليب صنع القرار ومشاركة القوة املستندة
إىل االجامع يف مكان العمل ،مع الرتكيز بصورة خاصة عىل املفاوضة الجامعية واتفاقات
املفاوضة الجامعية؛
} }توفر النصح حول إعداد وثائق السياسات يف مجال محدد مثل عدم التمييز والتحرش
والتنمر ،ومعالجة املظامل؛
} }توفر املعلومات والنصح حول املسائل املتعلقة بالجنسني ،التي ينبغي معالجتها يف
مكان العمل من خالل املفاوضة الجامعية والعمليات االستشارية أيضاً؛
} }تشجع العامل وأصحاب العمل عىل املشاركة معاً يف أنشطة التدريب؛
} }تُيرس األنشطة املشرتكة لحل املشكالت وتقيص الحقائق وتنفيذ التحقيقات بغية
املساعدة عىل تفادي العقبات خالل عملية املفاوضة؛
} }تُيرس ،بكل السبل املمكنة ،الوفاء بالتفويض املوكل إليها بأن تعمل عىل تسوية
املنازعات داخل مكان العمل ومن قبل األطراف ذاتها.

إنشاء سلطة مستقلة
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التوفيق/الوساطة يف املنازعات
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تتبنى أنظمة تُ كن من إحالة جميع املنازعات إىل خدمات التوفيق/الوساطة باستثناء
تلك التي تقع خارج نطاق سلطة اختصاصها (مثل النزاعات التجارية)؛
} }توفر خدمات ما قبل التوفيق/الوساطة بهدف غربلة املنازعات التي تقع خارج نطاق
اختصاص خدمة التوفيق /املصالحة؛
} }توفر خدمات التوفيق/الوساطة االختيارية لألطراف املتنازعة مجاناً ودون مقابل؛
} }تضمن تقديم خدمات التوفيق/الوساطة من قبل موفقني/وسطاء أكفاء ومؤهلني بهدف
تحقيق أعىل معدل ممكن من تسوية املنازعات خالل هذه املرحلة؛
} }تضمن أن تأخذ عملية تعيني املوفقني/الوسطاء بعني االعتبار الخصائص الدميغرافية
للدولة ،مبا فيها األمور املتعلقة بالجنسني.

تحكيم املنازعات
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تتبنى انظمة تُ كن األطراف املتنازعة من طلب التحكيم بالنسبة للمنازعات التي مل
تُحل خالل مرحلة التوفيق/الوساطة؛
} }توفر خدمات تحكيم غري رسمية نسبياً ،وتتقيد بالقانون ،وأرسع من إجراءات املحكمة؛
} }تتيح من جلسات "التوفيق/الوساطة" التي تتلوها مبارشة عملية تحكيم بالنسبة
لحاالت التوفيق غري الناجحة (بنفس اليوم إن أمكن) ،وذلك كجزء من عملية "جلسة
واحدة وخطوتان"؛
} }تضمن أن يتوىل جلسات التحكيم محكمون مؤهلون يتمتعون بالحياد واملوضوعية؛
} }تضمن التمثيل الدميغرايف عند تعيني املحكمني.
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القطاعان العام والخاص
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }توفر خدمات تفادي وتسوية املنازعات للقطاعني العام والخاص (مبا يف ذلك ،الدوائر
الحكومية واألجهزة القانونية) عىل قدم املساواة؛
} }تقرر ما إذا كانت هنالك رضورة لهيكلة الهيئة املستقلة ورفدها باملوظفني بطريقة
تتيح لها استيعاب مصالح القطاع العام؛
} }تقرر ما إذا كانت هنالك رضورة لهيكلة الهيئة املستقلة ورفدها باملوظفني بطريقة
تتيح لها استيعاب االحتياجات الخاصة بصناعات محددة يف القطاع الخاص (كصناعة
التعدين والصناعات البحرية وصناعة األلبسة).

مجالس املفاوضة
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تشجع تطوير مجالس املفاوضة عىل املستويات الصناعية والقطاعية واإلقليمية حسب
اللزوم ،عىل أن تتشكل هذه املجالس من ممثلني عن أصحاب العمل وعن العامل ،وأنها
تُخ َّول القطاع أو الصناعة أو اإلقليم املعني بتسوية املنازعات التي تنشأ عن املفاوضة
الجامعية؛
} }تتخذ الرتتيبات الرضورية إلنشاء نظام اعتامد لوحدات املفاوضة هذه ،بهدف متكينها
من تقديم نفس طيف الخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعة أو القطاع أو اإلقليم
املحدد لها.

إرشاك القطاع الخاص
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تدعم أن يشارك ُمشغلون من القطاع الخاص يف نظام إدارة املنازعات من خالل نظام
اعتامد وتجديد اعتامد حسب ما يقرره مجلس إدارة الهيئة؛

إنشاء سلطة مستقلة
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} }تبدي رأيها بشأن جدول االتعاب التي قد يتقاضاها موفقون/وسطاء ومحكمون من
القطاع الخاص من األطراف املتنازعة؛
} }تطلب إىل املوفقني/الوسطاء واملحكمني الخصوصيني التوقيع عىل مدونة قواعد سلوك
متاثل مدونة القواعد املطلوبة من املوفقني/الوسطاء واملحكمني التابعني للهيئة.

ترتيبات بشأن العمل الالمنطي
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }توفر خدمات تسوية املنازعات لجميع املوظفني مبا يف ذلك من ينخرط بأنظمة العمل
الالمنطية كعامل التعاقد والعاملني من منازلهم ،وعامل الزراعة ،والعامل املنزليني،
وباعة الشوارع وغريهم ،بحيث تكون العالقة بني صاحب العمل واملوظف واضحة.

خدمات يف جميع أنحاء البالد
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تضمن توفري خدماتها يف جميع أنحاء البالد من خالل إنشاء مكاتب يف األقضية
واملحافظات واألقاليم حسب مقتىض الحال؛
} }توفر خدمات متنقلة وابتكارات تكنولوجية للموظفني وأصحاب العمل املوجودين يف
املناطق التي ال تغطيها مكاتب الهيئة.

املسائل املتعلقة بالجنسني
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }توفر ،بقدر اإلمكان ،متثيالً متساوياً بني الجنسني داخل مجلس إدارتها؛
} }تضمن توازناً معقوالً بني الجنسني عند تعيني املوفقني/الوسطاء واملحكمني؛
} }تراعي االعتبارات بني الجنسني يف نظام اعتامد وحدات املفاوضة وامل ُشغلني من القطاع
الخاص؛
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} }تضمن معالجة القضايا املتعلقة بالجنسني يف أنشطتها املتعلقة باملعلومات
والتدريب واالستشارات ،ويف إجراءات التوفيق/الوساطة والتحكيم؛
} }تُقيم وتحافظ عىل العالقات مع الوزارات واألجهزة الحكومية ومنظامت املجتمع املدين
املسؤولة عن القضايا املتعلقة بالجنسني.

مجلس اإلدارة
ميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }لها مجلس إدارة يتمتع بتمثيل واسع وقد أسس مبوجب قانون ،ثم يتم رشح الجهة
املسؤولة عن تعيني أعضائه؛
} }لها رئيس مجلس إدارة ،وتشري إىل إجراءات تعيينه؛
} }لديها ترشيعات ترشح معايري التأهل لعضوية املجلس ،ومسؤوليات املجلس التي قد
تشتمل ،من قبيل املثال ،أن تضمن الهيئة التقيد مبعايري إدارة الرشكات عالية املستوى،
وأن تستخدم جميع األموال املوضوعة تحت ترصفها بالشكل السليم ،وأن متارس عملها
بكل كفاءة وفاعلية ومبا يتفق مع رسالتها ورؤيتها.

املدير
ميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }لها مدير يعمل بصفة مدير تنفيذي ،وتشري إىل الجهة املسؤولة عن تعيني املدير؛
} }لديها قانون ينص عىل واجبات ومسؤوليات املدير؛
} }تنص عىل فرتة شغل منصب املدير.

رفع التقارير والشفافية
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تُعد التقارير (الفصلية أو نصف السنوية) حول أنشطتها بصيغة مطبوعة أو إلكرتونية،
حسب مقتىض الحال؛
إنشاء سلطة مستقلة
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} }تُعد تقريرا ً سنوياً عن أنشطتها ،مبا يف ذلك كشوفات ُمدققة حول الدخل والنفقات ،يك
تُوضع عىل جدول األعامل يف الربملان؛
} }تشرتك بأنشطة استثارة الوعي والدعاية مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية التي وضعها
مجلس اإلدارة ومبا يتسق مع رضورة احرتام الخصوصيات.

إدارة العمل
وميكن اإلشارة ضمن إطار هذا العنرص إىل أ َّن الهيئة:
} }تُنشئ وتحافظ عىل عالقاتها مع مكونات نظام إدارة العمل األخرى يف الدولة،
وباألخص ،تلك املتعلقة مبنع املنازعات بطريقة أو بأخرى (مثالً ،تفتيش العمل).

الهيكلية والتنظيم
توفـر وثيقـة السياسـة توجيهـات خاصـة بتشـكيل وعمـل مجلـس اإلدارة للإرشاف عىل سير
أعمال الهيئـة ومراقبـة أدائهـا اإلجاميل بشـأن التفويض املنوط بهـا ،وضامن أن تعمـل الهيئة
وفقـاً ملتطلبات اإلدارة السـديدة.
كما قـد تشير وثيقـة السياسـة إىل رضورة وجـود ترشيعـات توضـع مبوجبهـا أسـس إنشـاء
مجلـس أو هيئـة إدارة هـذا الجهـاز املسـتقل .وقـد يشـمل ذلـك:
} }أهمية وجود مجلس إدارة مستقل؛
} }اقرتاحات حول عضوية املجلس .عىل سيبل املثل ،متثيل متسا ٍو من جانب الحكومة
وأصحاب العمل والعامل ،إضافة إىل أخصائيني يف مجال العالقات الصناعية؛
} }االلتزام بوجود متثيل دميغرايف منطقي يف املجلس؛
} }ترتيبات تعيني أعضاء املجلس ورئيسه؛
} }مسؤوليات الرئيس مبا يف ذلك متطلبات رفع التقارير املالية؛
} }ترتيبات تعيني مدير ونائب مدير الهيئة املستقلة؛
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} }دور املجلس يف تعيني املوفقني/الوسطاء واملحكمني وغريهم من موظفي
الهيئة املستقلة؛
} }دور املجلس يف إعداد رؤية ورسالة الهيئة املستقلة وخططها االسرتاتيجية.
ويجوز أن تشير وثيقة السياسـة إىل رضورة وجود هيكلية المركزية وإلنشـاء مكاتب ميدانية
يف مواقـع مختلفـة ،أو إىل رضورة توفير خدمات متنقلة لتقديـم الخدمات يف املواقع النائية.
ويجـب أن تـأيت الوثيقـة عىل ذكر الوحـدات الخدماتية الالزمة لدعـم الهيكلية والتي توفر لها
الخدمـات املاليـة واإلداريـة ،والخدمـات املتعلقة باملشتريات واملـوارد البرشيـة واملعلومات.
ويجـب التنويـه على وجـه الخصـوص إىل أهميـة تكنولوجيـا الحاسـوب مبـا يف ذلـك مرافـق
اإلنرتنـت والشـبكة البينيـة والرسـائل النصية القصرية والربيـد اإللكرتوين مبا يتفـق مع الصورة
التـي تريـد الهيئـة أن توحـي بها كمؤسسـة عرصيـة وتقدميـة وموجهة نحو خدمـة العميل.

ترتيبات تشغيلية
وبوسـع وثيقـة السياسـة أن تشير إىل الرتتيبـات التشـغيلية التـي ميكـن رشحهـا مبزيـد مـن
التفصيـل يف الترشيعـات واإلجـراءات الداخليـة .ومـن بين هـذه الرتتيبـات:
} }اإلجراءات التي ينبغي ألصحاب العمل واملوظفني التقيد بها عند طلب الحصول عىل
املساعدة بشأن الخدمات االستشارية والتدريبية؛
} }اإلجراءات وال ُنظم ،مبا فيها النامذج واالستامرات ،الالزمة لتبليغ املنازعات وإحالتها إىل
خدمة التوفيق/الوساطة؛
} }إجراءات مرحلة ما قبل التوفيق/الوساطة؛
} }اإلجراءات التي ينبغي اتباعها ملعرفة نتيجة عملية التوفيق/الوساطة سواء كانت ناجحة
أم فاشلة؛
} }إجراءات طلب الحصول عىل خدمات التحكيم ،مبا يف ذلك النامذج واالستامرات؛
} }إعداد قرار التحكيم ،وتحديد الظروف التي يُسمح فيها بالطعن واالستئناف؛
} }اإلجراءات الواجب اتباعها يف متتالية التوفيق-التحكيم؛
إنشاء سلطة مستقلة
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} }إجراءات وترتيبات عملية اعتامد مجالس املفاوضة ونطاق عملياتها؛
} }إجراءات وترتيبات عملية اعتامد وكالء القطاع الخاص الذين يُقدمون خدمات التوفيق
والتحكيم.
إضافـة إىل الجوانـب الخاصـة باإلجـراءات التشـغيلية ،بوسـع السياسـة أن تشير إىل أهميـة
املسـائل التشـغيلية التـي تُطبـق بشـكل عـام ،والتـي قـد تشـتمل على أمـور مثـل:
} }مدونة قواعد ترصف/سلوك لكادر الهيئة مبا يف ذلك جميع املوفقني/الوسطاء واملحكمني
وسواء كانوا متفرغني أم غري متفرغني ،وللوكالء املعتمدين من القطاع الخاص؛
} }مؤرشات األداء والسقوف املقررة للموفقني/الوسطاء واملحكمني وعمليات املراقبة ذات
الصلة؛
} }املؤهالت والتدريب املطلوب من جميع املوفقني/الوسطاء واملحكمني ومن الوكالء
املعتمدين من القطاع الخاص؛
} }نظام محوسب إلدارة القضايا يوفر معلومات آنية حول كل قضية ت ُحال إىل الهيئة.

تزويد املوارد
يجـب أن توضـح وثيقـة السياسـة أنـه رغم كونهـا هيئـة مسـتقلة وذات إدارة ذاتيـة ،إال أنها
تعتمـد يف متويلهـا على الدولـة .ويجـب أن ينص القانون على التزام الحكومـة بتمويل الهيئة
اسـتنادا ً إىل تقديرات موازنتها السـنوية.
أضـف إىل ذلـك ،أ َّن السياسـة قـد تقـدم التوجيه واإلرشـاد بشـأن الظـروف التي تُ كـن الهيئة
مـن تلقـي التربعـات والهدايـا والتركات ،أو إن كان يجـوز لهـا أن تتقـاىض الرسـوم مقابـل
خدمـات االستشـارة والتدريـب التـي تقدمهـا ،أو مقابـل الخدمـات اإلدارية وإيـداع امللفات.

ترتيبات انتقالية
إ َّن إحـداث تغيير جوهـري يف نظـام تسـوية منازعـات العمـل يتطلـب االهتمام بالرتتيبـات
املوجـودة مـن أجـل اسـتيعاب التحـول مـن النهـج القديـم إىل الجديـد ،ومـن نظـام تقليدي
تديـره الحكومـة إىل نظـام مسـتقل.
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فهل سـينتهي العمل بالنظام القديم بكل بسـاطة ويُسـتبدل بنظام جديد ومختلف
بحلـول تاريـخ محدد ،أم هل سيسـتمر بعملـه لفرتة معينة بالتوازي مـع النظام الجديد؟
ينبغـي لوثيقـة السياسـة ذكـر اإلطـار الزمنـي الخـاص مببـارشة الهيئـة ألعاملهـا ،مـع ضمان
منـح فترة كافيـة ملناقشـة القضايـا املتعلقـة بالسياسـة ،ولتعديـل القوانين القامئـة وإعـداد
ترشيعـات جديـدة ،وتشـكيل مجلـس اإلدارة ،وتعيني املديـر التنفيذي للهيئـة ونائبه ،وتعيني
وتوزيـع املوفقني/الوسـطاء واملحكمين ،وتأسـيس املكاتـب ورشاء املعـدات ،وتصميم النامذج
واالسـتامرات ،ووضـع اإلجـراءات التشـغيلية ،وإرسـاء األنظمة املحوسـبة.

األخذ بزمام املبادرة :من سيقود عملية التغيري؟
مـن املحتمـل أن يـأيت باعـث التغيير الجوهـري مـن نقابات العمال التي قـد تعتبر أ َّن نُظم
إدارة العمـل التقليديـة منحـازة إىل مصلحـة أصحـاب العمـل ،وبالتايل تعرب عـن تطلعاتها إىل
وجـود خدمـات تسـوية منازعات منصفـة وحيادية.
والعكـس صحيـح ،إذ يُحتمـل أن يـأيت الباعث مـن أصحاب العمـل الذين يعتبرون أ َّن النظام
القائم يُحـايب العامل.
وأيضـاً قـد يـأيت الباعـث مـن إدارة عمـل مسـتنرية ،رغـم أ َّن ذلـك سـيدفعها إىل التخلي عـن
بعـض نفوذها.
ويُحتمـل أن يـأيت الباعث من مسـتوى سـيايس معني ،وباألخـص عندما يؤدي النـزاع الصناعي
إىل قـدر ُمعتبر مـن التأثيرات السـلبية املهمـة كاإلرضابـات واإلنتـاج املهـدور واملكاسـب
الضائعـة والجامهير املسـتاءة.
ومـا القـوة الدافعـة إلحـداث تغيير جوهـري إال إدراك "لوجـود خطـب مـا يف النظـام" مـن
جانـب ،وأنَّـه "يجـب فعـل يشء حيالـه" مـن الجانـب اآلخـر.
واإلدراك األول بشـأن "وجـود خطـب مـا" قـد ينجـم عن حدث كبري أو سلسـلة مـن األحداث
(مظاهـرات وعنـف وإغلاق منشـآت) ،أو قـد يكـون مرتبطـاً بتغيير سـيايس حيـث يقـول
الحـزب الجديـد الـذي وصـل إىل سـدة السـلطة "نحـن نعرف منـذ فرتة بـأ َّن هناك خطبـاً ما،
ونخطـط حاليـاً لفعـل يشء حياله".
إنشاء سلطة مستقلة
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ومـن الناحيـة املثاليـة ،ينبثق اإلدراك بشـأن "وجود خطـب ما يف النظام" مـن اتحاد للمصالح
يقـوده أشـخاص يتمتعـون باالحترام والقـدرة على تحمل املسـؤولية ويحتلون مكانة تسـمح
لهـم بفعـل "يشء حيالـه" .ويجـب أن يشـتمل ذلـك على ممثلين سياسـيني ،وحبـذا لـو كانوا
مدعومين مـن النقابـة العامليـة وقـادة قطـاع األعمال وأشـخاص يحظـون باحترام املجتمـع
املدين.
وميكـن أن يدفـع إدراك "وجـود خطـب مـا" الحكومـة إىل تشـكيل فريق عمـل أو جهاز رفيع
املسـتوى لتقييـم الوضـع القائـم واقتراح برنامج تغيير متوازن يلبـي مصالح أصحـاب العمل
والعمال واملجتمـع برمتـه .وإذا وجـدت هيئـة محايـدة ذات تشـكيل مسـتقل ومدعومـة
بسياسـات وقوانين مسـتنرية ومجهـزة بكـوادر محرتفـة وممولـة متويلاً جيـدا ً سـتتمكن مـن
تصـدر الجهـود واملضي قُ ُدمـاً بشـأن "فعـل يشء حياله".
حاملـا يتـم إدراك الحاجـة إىل التغيير ،تبرز الحاجـة إىل توجيـه السياسـة لكي تدفـع بعجلـة عمليـة
التغيري.
إ َّن إعـداد وثيقـة سياسـة بشـأن تأسـيس هيئـة مسـتقلة إلدارة املنازعـات أو أي جهـاز مامثـل ،يجب
أن يسـتند إىل مشـاورات متواصلـة مـع جميـع األطـراف املعنيـة ،مبا يف ذلـك املقرتحات التي ترسـلها
منظمات أو أفـراد مهتمـون ،ناهيك عـن الشركاء االجتامعيني.
وتبـدأ عمليـة التغيير املدبـرة بعمليـة تقييـم للوضع الراهـن ولكنها يف هـذه الحالة يجـب أن تكون
مدعومة بإرشـادات سياسـية واضحة.

ترتيبات ترشيعية
حاملـا توضـع السياسـة الخاصـة مبنـع منازعـات العمـل وتسـويتها ،ال بـد مـن اتخـاذ التدابير
الالزمـة لضمان تطبيقهـا على نحـو فعـال .ويف بعض الحـاالت ،ميكـن تطبيق السياسـات من
خلال عمليـات متعلقـة باملعلومـات والتعليـم واإلقنـاع ،ولكـن يف أغلـب الحـاالت يحتـاج
األمـر إىل سـن ترشيعـات تعمـل على تنفيـذ السياسـات على أرض الواقـع .وال يضمـن سـن
الترشيعـات تحقيـق مقاصـد السياسـة بأكملهـا ،حالهـا حـال القوانين التـي ال ت ُطبـق دامئـاً
بشـكل كامـل وألسـباب مختلفـة ،نذكـر منهـا:
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} }قلة معرفة من ينطبق عليهم القانون مبضمون القانون؛
} }قلة معرفة الناس مبا ينبغي فعله ليك ميتثلوا للقانون؛
} }قلة املوارد لدى األجهزة املسؤولة عن ضامن االمتثال للقانون؛
} }التهرب املتع ُّمد لبعض األطراف التي تعترب االلتزام بالقانون مكلفاً جدا ً؛
} }تباطؤ وفساد سلطات إنفاذ وتطبيق القانون.

إعداد اإلطار القانوين
توفـر وثائـق السياسـات اإلرشـادات الالزمة لإلجراءات ،بينما توفر القوانني املـادة والتفاصيل
الالزمـة لدعـم مقاصـد السياسـة مـن خلال فـرض الواجبـات القانونيـة وتوفير الحاميـة
القانونيـة عنـد االقتضـاء .وفيما يلي املسـائل التـي يجـب أن تُؤخـذ بالحسـبان عنـد إعـداد
وتنفيـذ إطـار قانـوين بهـدف دعـم نهـج جديـد خـاص بـإدارة املنازعـات واسـتحداث سـلطة
مسـتقلة ملنـع املنازعـات وتسـويتها.

التطابق بني السياسات والقوانني
يجب أن تتسق الترشيعات مع مقاصد السياسات وأن تدعمها.

أمثلة.
إ َّن وثيقة السياسة التي تسعى إىل تشجيع املفاوضة الجامعية كعنرص أسايس من عنارص منع
املنازعات وتسويتها ،لن يكون لها ذلك األثر الكبري إن كانت األحكام الترشيعية تجعل من الصعب
عىل العامل أن يُنظموا ويسجلوا ويحصلوا عىل اعرتاف أصحاب العمل وأن يتفاوضوا معهم فعلياً.
والوثيقة التي تسعى إىل دعم التوفيق/الوساطة والتحكيم االختياريني سوف تتعرض للفشل إن
كانت الترشيعات تُجرب عىل التوفيق/الوساطة والتحكيم يف بعض الحاالت.
وكذلك الوثيقة التي تهدف إىل تطبيق النهج القائم عىل أساس االجامع لتسوية املنازعات قد
تقوضها الترشيعات التي ت ُرص عىل أسلوب التقايض أمام املحاكم كأسلوب رئييس لحل املنازعات.

إنشاء سلطة مستقلة

93

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

والسياسة التي تدرك رضورة توفري خدمات منع وتسوية املنازعات لجميع العاملني يف كافة أوضاع
العمل سوف تخفق إذا :احتوت الترشيعات عىل تعاريف محدودة جدا ً ملصطلحات "املوظف"
و"العامل" و"مكان العمل"؛ استثنت عىل وجه الخصوص بعض فئات املوظفني (مثل العامل
املنزليني وعامل الزراعة)؛ تجاهلت متاماً املوظفني املنخرطني يف عمل المنطي أو يف ترتيبات عمل
بديلة (مبا يف ذلك ،االستخدام يف االقتصاد غري املنظم ،وأنشطة العمل من املنزل ،واألعامل عىل
أساس العقود).
والسياسة التي تشجع عىل املفاوضة الجامعية عىل مستوى املنشأة كمحور رئييس ملنع وتسوية
املنازعات ،سوف تضعف الثقة بها إن اقتضت القوانني استحداث مجالس عمل أو ما مياثلها من
األجهزة املخولة بالتفاوض مع أصحاب العمل مبعزل عن نقابات العامل.

املقارنة مع بلدان أخرى
رغـم اختلاف الظـروف بين ٍ
بلـد وآخـر ،ميكـن االسـتفادة بشـكل كبير مـن معرفـة الطرائـق
التـي اتبعتهـا مختلـف البلدان بشـأن التغيري الترشيعي .وبوسـع البلدان التي تنظر يف إنشـاء
هيئـات مسـتقلة لتسـوية منازعات العمل أن تسـتند إىل الخبرات الحديثة لـدول مثل تنزانيا
وغانـا وجنـوب إفريقيـا ،علاوة عىل خربات األنظمـة األكرث عراقـة يف الواليات املتحـدة وكندا
واململكـة املتحـدة وأيرلنـدا ،وليـس مـن ناحيـة إعـداد الترشيعـات فحسـب ،بـل أيضـاً مـن
ناحيـة نطـاق املسـائل التشـغيلية التـي يجب مراعاتهـا عند إدخـال تغيريات من هـذا النوع.

التوازن التنظيمي
ينطـوي ذلـك عىل شـكل من أشـكال تحليـل املنفعـة مقابل التكلفـة الذي يسـعى إىل إحداث
تـوازن بين اعتبـارات الحامية االجتامعيـة والكفاءة االقتصاديـة .ويجب النظـر يف احتاملية أن
تكـون اللوائـح قـارصة وما يتصـل بها من احتاملية عـدم كفاية الحاميـة االجتامعية ،واحتاملية
أن تكـون اللوائـح مفرطـة ومـا يتصـل بهـا من آثار سـلبية عىل الكفـاءة االقتصاديـة .أما قصور
اللوائـح فيجلـب معـه مخاطـر أن تخفـق الترشيعات يف دعـم مقاصد السياسـة وهدفها ،بينام
اإلفـراط يف اللوائـح يجلـب معـه مخاطر التحـايش املدبر والتهـرب املتعمد منها.
ومن الرضوري إدخال الترشيعات التي يُنظر إليها كتدخل إيجايب وليس كتدخل سلبي.
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القدرة اإلدارية
ينبغـي لصياغـة القوانين أن تراعـي الجوانـب العمليـة املتعلقـة بإدارتهـا وتطبيقهـا .وينبغي
للقامئين على صياغـة القوانين أن يفكـروا دامئـاً بإمكانيـة تطبيـق وإنفـاذ مـا يضعونـه مـن
ترشيعـات .وينطـوي هـذا على النظـر يف اإلطار املؤسسي املوجود وكفـاءة املـوارد املتاحة ،ال
سـيام املوظفين ،على إنفـاذ القوانين وضمان االمتثـال لها.
وحيثما كانـت القـدرة املؤسسـية وكفـاءة املوارد معدومـة ،كان عىل القانون ذاتـه أن يحتوي
على أحـكام ُمصممة بشـكل مبـارش لتقوية القدرة أو تشـجيع الوصول إىل مسـتوى أعىل من
االلتـزام الذايت.

ترشيعات جديدة مقابل تعديل الترشيعات املوجودة
هنـاك العديـد مـن التحديـات التـي تواجه عمليـة تعديل ترشيعـات موجودة أو سـن قوانني
جديـدة .فعمليـة تعديـل ترشيعـات قامئـة تنطـوي على عمليـات حـذف وإضافـة ،وال تتيح
للقامئين على صياغتهـا إال مسـاحة قليلـة من حريـة الترصف إذا مـا قورنت بسـن ترشيعات
رشع
جديـدة .أمـا الترشيعـات الجديـدة فتنطـوي عىل سـن قانون بشـأن موضوع جديـد مل يُ َّ
لـه مـن قبـل ،كإنشـاء هيئـة مسـتقلة للتوفيـق والتحكيـم مثلاً .وهـذا يُتيـح للقامئين على
صياغتـه املزيـد مـن الحريـة وغالبـاً مـا يكـون الخيـار امل ُفضـل ،ال سـيام عندما تكـون قوانني
العمـل قـد عفـا عليهـا الزمـن ،وتفتقـر إىل التـوازن مـا بين أهـداف الحاميـة االجتامعيـة
والكفـاءة االقتصاديـة ،وتكـون معقدة بال مربر ،وسـيئة الصياغـة ،ويصعب إدارتهـا وتنفيذها
بشـكل عام.
وقـد ُيثـل إلغـاء القوانين املوجـودة واسـتبدالها وفقـاً لإلرشـادات املذكـورة يف هـذا القسـم
أسـلوباً أنسـب مـن إجـراء تعديلات كثيرة مـن أجـل مواكبـة الظـروف املتغيرة.

التوافق مع االلتزامات املوجودة
ينبغـي للترشيعـات مراعـاة الحقـوق التـي ينـص عليهـا دسـتور البلـد والتزاماتـه مبوجـب
املعاهـدات الدوليـة التـي صـادق عليهـا ،مبـا يف ذلـك اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة.
كما يجـب أن تأخـذ الترشيعـات املؤاتيـة بعين االعتبـار القوانني املوجـودة ،ما مل يكـن طبعاً
القصـد مـن الترشيعـات الجديـدة تغيير القوانني املوجـودة أصالً.
إنشاء سلطة مستقلة
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الغرض من الترشيعات
يجـب أن يكـون للترشيعـات الخاصـة بإنشـاء سـلطة مسـتقلة إلدارة املنازعات غـرض واضح
وأهـداف ذات صلـة تعكـس النوايـا السياسـية .إ َّن البيـان الواضـح لغـرض وأهـداف الترشيع
"يوحـد" املرشعين واألطراف التي سـتتأثر به ،ويسـاعد األجهـزة اإلدارية والقضائية املسـؤولة
عىل تفسير القانـون وتطبيقه.

مشاركة األطراف املعنية
كما هـو الحال يف عملية صياغة السياسـة ،تقتيض عملية صياغة الترشيعات مشـاركة األطراف
املعنيـة املتأثرة بالقانون ،إضافة إىل األشـخاص الذين لديهـم اهتاممات وخربات قانونية.
وقـد تتحقـق املشـاركة مـن خالل تشـكيل فريق عمل متخصـص ُيثل مصالح جميـع املعنيني
ويُشـكل لهـذا الغـرض بالتحديـد ،أو مـن خالل هيئة ثالثيـة دامئة أو لجنـة تنبثق عنها.
وللمشـاركة أمناط واقعية عديدة ،منها املشـاركة املفصلة واملسـتمرة لألطراف املعنية يف الصياغة
الفعليـة لـكل قسـم مـن أقسـام القانـون الرئيسـية والفرعيـة .وقـد تركـز املشـاركة على عمليـة
التشـاور مـع األطـراف املعنيـة بعـد صياغـة القانـون مـن قبـل خبراء تقنيين .ومن شـأن توليفة
مـن النمطين املذكوريـن أن تضمـن مشـاركة األطـراف املعنية يف جميـع مراحل عمليـة الصياغة.
على سـبيل املثـال ،يناضـل املجلـس الوطنـي للتنميـة االقتصاديـة والعمـل ( )NEDLACيف
جنـوب أفريقيـا إىل تحقيـق "إجامع متثييل" بشـأن طيف من القضايـا االجتامعية واالقتصادية
واإلمنائيـة .وتشـمل أنشـطته النظـر يف جميـع مشـاريع الترشيعـات قبل عرضها على الربملان.
فمثلاً ،اتبـع املجلـس هـذه العملية بالنسـبة لقانـون عالقات العمـل 1995 ،الـذي انبثق عنه
تأسـيس لجنة التوفيق والوسـاطة والتحكيـم (.)CCMA
وقـد تتوسـع املشـاركة يف عمليـة إعـداد املقترح وتتعـدى وزارة العمـل وممثلي الشركاء
االجتامعيين .فمـن جانـب الحكومـة ،ميكـن الحصـول على متثيـل من مكتـب النائـب العام،
ووزارة املاليـة ،ووزارة الصناعـة  ،ووزارة شـؤون املـرأة ،وأيضاً من لجان قضائية مسـتقلة مثل
لجنـة إصلاح القانـون أو ديـوان املظامل.
وباإلضافـة إىل اسـتفادة عمليـة إعـداد املقترح مـن ممثلي أصحـاب العمل وممثلي العامل،
ميكنهـا أيضاً االسـتفادة مـن إرشاك غرف التجارة ،ومنظامت التصديـر واملصنعني ،ومجموعات
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املسـتهلكني ،وجمعيـات القانـون ،واألكادمييين ،وممثلين مـن املجتمـع املـدين مبا
يف ذلـك املجموعـات الدينيـة واملجموعـات التـي تعنى بالعمال املهمشين كالعاملني يف
منازلهـم ،واملجموعـات التـي تعنـى بفئتي األطفال والشـباب.
وبلا أدىن شـك ،سـوف تُطيـل املشـاركة مـن الفترة الزمنيـة الالزمة لصياغـة القوانين ،ولكنها
سـتعزز إىل حـد كبير من جـودة الترشيعات إجامالً وت ُحسـن مـن اآلفاق والتطلعـات الخاصة
بضمان االمتثـال .فاحتامليـة التـزام األطـراف بالقرارات التي تشترك يف صنعها بشـكل نشـط
تكـون يف الغالـب أعظـم ،وبذلـك تلتزم عن طيـب نفس.
ويجـب أن يتسـع نطـاق املشـاركة ويتعدى التشـاور بشـأن القوانني التي ت ُعـرض عىل الربملان
إىل التشـاور بشـأن القـرارات الرسـمية واللوائـح التنظيميـة واألوامـر التـي تخضـع الختصاص
السـلطة التنفيذيـة دون الرجـوع إىل الربملان.

لغة سهلة عىل املستخدم
عنـد صياغـة الترشيعـات ،يجـب تشـجيع اسـتخدام لغـة بسـيطة لتسـهل على املسـتخدم
النهـايئ (أو الجمهـور) فهـم القانـون دون اإلخلال مبفاهيـم ومعـاين القانـون.
وتشتمل اللغة البسيطة عىل العنارص التالية:
} }استخدام جمل قصرية.
} }تجنب اللغة االصطالحية والعبارات العامية.
} }استخدام كلمة واحدة بدالً من عدة كلامت إليصال املعنى نفسه.
} }استخدام كلامت قصرية بدالً من كلامت طويلة.
} }تحايش استخدام النفي مرتني أو ثالث مرات متتالية.
} }استخدام صيغة املبني للمعلوم بدالً من املبني للمجهول.
} }استخدم الكلامت باتساق (مثال ،عند اإلشارة إىل كلمة "أيام" يجب التوضيح ما إذا كان
املقصود بها األيام التقوميية أم أيام العمل؛ وكذلك استعامل كلمة "ينبغي" لألحكام
اإللزامية وكلمة "قد" لألحكام التقديرية).
إنشاء سلطة مستقلة

97

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

} }تحديد مواطن اللبس والتخلص منها (مثالً ،الخلط ما بني املوظف والعامل ،أو أيام العمل
واأليام التقوميية ،أو بني عباريت "جميع أشكال التحرش" و"التحرش غري القانوين").

} }استخدام األمثلة لتوضيح املعنى.
} }تجنب استخدام العبارات الالتينية (يف النص اإلنكليزي).
} }وضع الفعل مبارشة بعد الفاعل (يف النص اإلنكليزي).
} }تحايش استخدام الضمري "هو" والضمري "هي" ما مل يلزم ذلك لغرض محدد.

الهيكلية والعرض
ال تقترص القوانني السـهلة بالنسـبة للمسـتخدم عىل اسـتعامل اللغة البسـيطة ،بل ينبغي أن
تراعـي عـددا ً مـن املسـائل اإلضافية ،مبا فيهـا ما ييل:
التخطيـط :تنطـوي عملية التخطيط عىل تحديد املسـتخدمني النهائيني للقانون وتقبل حقيقة
أ َّن "املسـتخدم النهـايئ" يضـم أشـخاصاً غير املحامني .وميتد نطـاق املسـتخدمني النهائيني من
أشـخاص يتمتعـون بأعلى مسـتويات التعليـم إىل األميني ،كام يشـمل املسـتخدمني املحتملني
مسـتقبالً (كالذيـن مل يكملـوا تعليمهم املدريس ،وطلاب التدريب املهني).
الهيكليـة :بعـد تحديـد امل ُسـتخدمني النهائيين ،ميكـن إرسـاء هيكليـة مالمئـة تجعـل القانون
ينسـاب بتسلسـل منطقي.
التصميـم :عنـد تصميـم القانـون ينبغـي املباعـدة ما بين املقاطع النصيـة الطويلة ،اسـتخدم
املباعـدة بوفـرة ،وافصـل الشروط والتوقعـات الخاصـة باملـواد ذات الصلة بشـكل واضح.
األدلـة التكميليـة :ميكن مسـاعدة املسـتخدمني النهائيني مـن خالل إعداد مطويـات وكتيبات
تلخـص األحـكام الرئيسـية وت ُقـدم األمثلـة وتبين بعـض الحسـابات إن لـزم األمـر ،وتوضـح
املعـاين مـن خلال اسـتخدام الرسـومات التوضيحية.
الرتجمـة :يف حـاالت عـدة ،تُعـد القوانين بلغـة واحـدة ثـم ت ُرتجـم إىل لغـة أخرى .مما يُعزز
رضورة وجـود لغـة بسـيطة مـن أجـل ضمان تطابـق املعـاين يف اللغتين .فمثلاً ،يُنصـح بعـد
الرتجمـة مـن اإلنكليزيـة إىل اللغـة الكمبوديـة ،أن يقـوم مرتجـم آخـر برتجمـة عكسـية مـن
اللغـة الكمبوديـة إىل اإلنكليزيـة للتأكـد مـن عـدم ضيـاع املعنـى خلال الرتجمـة األوليـة.
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اختبـار عينـة :حاملـا تكتمـل صياغـة القانـون ،قـد يكـون مـن املجـدي إخضاعـه
الختبـار فهـم من قبـل بعض املسـتخدمني النهائيني ،وذلـك للوقوف عىل املعـاين املبهمة
أو الرتكيبـات اللغويـة املعقـدة جدا ً.
اإلطار القانوين ملنع املنازعات وتسويتها
•ينبغي أن تعكس القوانني وتوضح مقاصد السياسة العامة.
•ينبغـي أن تأخـذ القوانني باالعتبـار خربات البلدان األخرى ،وليس بالضرورة أن تأخذها بالتفصيل
ولكـن من ناحيـة املقصود منها.
•ينبغي صياغة القوانني مع املراعاة الدامئة لقضايا مثل القدرة اإلدارية واإلنفاذ وضامن االمتثال.
•ينبغي أن تسعى القوانني إىل تحقيق توازن مالئم بني الحامية االجتامعية والكفاءة االقتصادية.
•ينبغـي أن تكـون القوانين متسـقة مـع التزامـات البلـد مبوجـب دسـتوره واملعاهـدات الدوليـة
والقوانين املوجـودة.
•ينبغي أن تذكر القوانني الغرض منها واألهداف الخاصة بها.
•ينبغي إعداد وصياغة القوانني من خالل التشاور مع األطراف املعنية.
•ينبغي أن تُقدم القوانني بلغة بسيطة وسهلة بالنسبة لل ُمستخدم.

إنشاء جهاز مستقل أو هيئة مستقلة
يف كافـة األحـوال ،سـوف يتطلب إنشـاء سـلطة مسـتقلة إلدارة املنازعات ترشيعـات جديدة،
ورمبـا إجـراء بعـض التعديلات على القوانين املوجـودة أيضـاً .وفيما يلي بعض األمـور التي
يجـب أن تراعيهـا الترشيعـات الجديدة.

التأسيس
ينبغـي أن يذكـر القانـون أ َّن جهـازا ً جديـدا ً أو هيئـة جديـدة قـد أنشـئت رسـمياً وبذلـك
تكـون قـد "تأسسـت مبوجـب هذا القانـون" ،ويجب إطالق اسـم عليهـا مثل "هيئـة التوفيق
والتحكيـم" ،أو "هيئـة الوسـاطة والتحكيـم" أو "هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم" ،أو
إنشاء سلطة مستقلة
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"هيئـة العمـل الوطنيـة" ،أو "الخدمـة االستشـارية للتوفيـق والوسـاطة" ،أو أي اسـم آخـر
يتماىش مـع الظـروف الوطنيـة.

االستقاللية
فصل معنى مصطلح "االسـتقاللية".
ينبغـي أن يُشير القانـون إىل أ َّن الهيئـة جهاز مسـتقل ،ويُ ِّ
فعـل سـبيل املثـال ،قـد ينـص القانون على أن "تكـون الهيئة مسـتقلة عن أي حزب سـيايس،
أو نقابـة عامليـة ،أو اتحـاد لنقابـات العمال أو منظامت أصحـاب العمل" ،وأنهـا "لن تخضع
لتوجيهـات أو سـيطرة أي شـخص أو سـلطة غير سـلطتها الذاتيـة" .ولكـن قـد يُشير القانون
إىل حقيقـة أ َّن االسـتقاللية ال تعنـي االسـتقاللية عـن املتطلبـات املاليـة للحكومة .فـإ َّن الهيئة
املسـتقلة التـي تتلقـى متويلها مـن الحكومة ،ورغم تحررهـا من أي تدخـل حكومي ،يتوجب
عليهـا أن تعمـل وفقـاً ألنظمـة الحكومـة والخزينـة .ورغـم أنهـا جهـاز قانـوين ،لكنـه مـا زال
ممـوالً مـن الحكومـة ،وبهـذا املعنى لن يكـون مسـتقالً متاماً.

املهام
ينبغـي أن يتعـرض القانـون إىل مهـام الجهـاز أو الهيئـة املسـتقلة .ومـن بين املهـام التـي قد
تنـاط بـه :توفير املعلومات واملشـورة وتدريب أصحـاب العمل واملوظفني عىل منع وتسـوية
املنازعـات ،وتقديـم خدمـات التوفيق/الوسـاطة ،وتقديـم خدمـات التحكيـم عندمـا يخفـق
التوفيق/الوسـاطة يف تسـوية النـزاع .ومن شـأن الظروف الوطنية أن تحـدد الوظائف الخاصة
التـي سـيضطلع بها هـذا الجهاز املسـتقل.

مجلس اإلدارة
ينبغـي أن تشـتمل القوانين املخولـة على أحـكام تتعلق باسـتحداث وتأسـيس مجلـس إدارة
لهـذه الهيئة أو السـلطة املسـتقلة.
وينبغـي للقانـون أن يتنـاول عـدد أعضـاء املجلس واملنظمات التي ميثلهـا كل منهم ،وطريقة
تعيين الرئيـس (مـن يتـوىل التعيين ،ومعايير التعيين) ،وفترة واليـة الرئيس وأعضـاء مجلس
اإلدارة ،وحقهـم يف إعـادة التعيني.
وبوسـع القانـون أن يتنـاول أيضاً الظروف واإلجـراءات الداعية إىل إنهاء واليـة أعضاء املجلس
والرئيـس ،وحقهـم يف الحصول على أجور و/أو أتعاب مقابـل حضور االجتامعات.
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وينبغي للقانون أن يتعرض بشكل خاص ملسألة متثيل الجنسني يف مجلس اإلدارة.

مهام مجلس اإلدارة
ينبغـي أن يتطـرق القانـون إىل مهـام املجلـس باإلشـارة إىل دوره يف توجيـه عمـل الهيئـة عىل
املسـتوى االستراتيجي ،وإسـداء املشورة بشـأن السياسـات واإلجراءات ،ورصد أنشـطة الهيئة
للتأكـد من سيرها وفقـاً لألهـداف والغايات املحـددة لها.
وقـد يقتضي القانـون أيضـاً أن يتقيـد املجلـس والهيئـة معـاً مبعايير عاليـة املسـتوى إلدارة
الشركات ،وقـد ينـص على أ َّن يضطلـع املجلس مبسـؤولية ضامن سير الهيئة وفقاً لسياسـات
ومامرسـات بيئيـة سـليمة ،وضمان أن تسـتخدم الهيئـة األمـوال العامـة بفعاليـة ونجاعـة.

املدير ونائب املدير
ينبغـي للقانـون أن يشير إىل مسـألة تعيين مديـر ونائـب مديـر الهيئـة ،والتطـرق إلجراءات
تعيينهما (مبـا يف ذلـك مشـاركة مجلس اإلدارة) ،ومسـؤوليات وصالحيات كل منهما (مبا فيها
صالحيـة تفويـض املهـام) .ويجـب أن يُثبـت القانـون املديـر كعضـو يف مجلـس اإلدارة بحكم
منصبـه ،وأن ينـص عىل اشتراطات حضـوره الجتامعـات املجلس.

تعيني املوفقني/الوسطاء واملحكمني
ينبغـي أن يعالـج القانـون دور مجلـس اإلدارة ومديـر الهيئـة يف تعيين املوظفين املتفرغين
وغير املتفرغين ،مـع اإلشـارة بشـكل خـاص إىل تعيين املوفقني/الوسـطاء واملحكمين .ومـن
املمكـن أن يخـوض القانـون بتفاصيـل املؤهلات والخبرات املطلوبة للتعيني كموفق/وسـيط
أو ُمحكـم ،والجهـاز أو األجهـزة املسـؤولة عـن وضـع رشوط وأحكام اسـتخدامهم ،والظروف
التـي تسـتدعي إقالتهـم مـن مناصبهم.
وينبغـي للقانـون أن ينـص عىل أنه يحق للرجال والنسـاء عىل حد سـواء أن يتعينوا كموظفني
يف الهيئـة وأ َّن على جميـع املوظفين االمتثـال لقواعـد مدونـة السـلوك/الترصف التـي يوافق
عليها ويُقرهـا مجلس اإلدارة.

إنشاء سلطة مستقلة
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وينبغـي أن يحـدد القانـون مـا إذا كان يُخـول للشـخص املعين بصفـة موظف/مفـوض أن
يتـوىل مهـام التوفيـق /الوسـاطة والتحكيم معـاً أم ال ،أو يقدم املعلومات واملشـورة وخدمات
التدريـب ألصحـاب العمـل وللعمال أم ال.

صالحيات املوظفني/املفوضني
ينبغـي أن مينـح القانون املوظفني/املفوضني صالحيات محددة بشـأن مهام التوفيق/الوسـاطة
والتحكيـم املنوطـة بهـم .ويجـب أن تتوافـق هـذه الصالحيـات مـع رضورة مراعـاة الطبيعـة
االختياريـة للمبـارشة بإجراءات كلتـا العمليتني.
وينبغـي أن يفـرض القانـون على املوظفني/امل ُفوضين مامرسـة صالحياتهـم بطريقـة متكنهـم
مـن معالجـة ومراعـاة قضايـا عـدم التمييز واملسـاواة.

تعيني موظفي الدعم
ينبغـي أن ينـص القانـون على أ َّن مديـر الهيئـة مخـول بتعيين كبـار موظفـي الدعـم بعـد
التشـاور مـع مجلـس اإلدارة ،وأن يُشير إىل الجهـاز أو األجهـزة املسـؤولة عـن وضـع رشوط
وظـروف توظيـف موظفـي الدعـم هـؤالء.

األموال واملوارد
ينبغـي أن ينـص القانـون على أن الهيئة ومجلـس إدارتها تُ َّول من مخصصـات يُقرها املجلس
الترشيعـي ،اسـتنادا ً إىل تقديـرات امليزانيـة التـي تعدها الهيئـة وترفعها إىل الهيئـة الترشيعية
مـن خالل الوزيـر املعني.
وينبغـي أن يذكـر القانـون أ َّن الهيئـة مخولـة بتلقـي األمـوال على شـكل تربعـات أو منـح أو
تـركات ،بشرط أال يخـل ذلـك باسـتقاللية الهيئة.
كما ينبغـي للقانـون أن ينـص على أ َّن الهيئـة مخولـة بتحصيـل الرسـوم ،بنـا ًء على موافقـة
مجلـس اإلدارة ،مقابـل تقديـم املعلومـات واالستشـارات وخدمات التدريـب ألصحاب العمل
وللعامل.
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وينبغـي أن ينـص القانـون على أن تكـون جميـع خدمـات التوفيق/الوسـاطة
والتحكيـم التـي تقدمهـا الهيئـة مجانية ،وأن يُشير ما إذا كانت الرسـوم اإلدارية ورسـوم
اإليـداع تنطبـق على األطـراف التـي تبـادر بإجـراءات تسـوية املنازعـات أم ال.
وينبغـي للقانـون أن ينـص على أن تحتفـظ الهيئـة بسـجالت ماليـة ُمفصلـة ،وأن يُشير إىل
معايير وإجـراءات إعـداد التقاريـر املاليـة وتدقيقهـا ورفعهـا إىل الربملـان.

التعاقد
ينبغـي أن ينـص القانـون عىل أ َّن الهيئة مخولة تعيني أشـخاص عىل أسـاس تعاقدي لالضطالع
بعمـل الهيئـة .وينبغـي أن يذكـر القانـون أن املتعاقديـن يتلقـون أجرهـم مقابـل الخدمـات
التـي قدموهـا ،من الهيئـة وليس مـن عمالئها.

تحديد املسؤولية
ينبغـي أن ينـص القانـون على أ ّن الهيئـة ال تتحمـل مسـؤولية الخسـائر التـي قـد تلحـق بأي
شـخص جـراء أي ترصف أو سـهو تقوم بـه الهيئة أو مجلـس اإلدارة أو املأمور/امل ُفوض أو أحد
املوظفين أو املتعاقديـن معهـا ،طاملـا كان التصرف أو السـهو قد تم بنية حسـنة.

إعداد التقارير
ينبغـي أن ينـص القانـون عىل أن الهيئـة تعد تقريرها السـنوي وتقدمه إىل الهيئـة الترشيعية
مبـا يتفـق مـع االشتراطات الحكوميـة بشـأن إعـداد التقاريـر .فمثلاً ،قـد يشترط القانون أن
يُرفـع التقريـر خلال فترة سـتة أشـهر مـن نهايـة السـنة املاليـة وأن يحتـوي على معلومات
معينـة .وقد تشـمل هذه املعلومات حسـابات الهيئـة التي خضعت للتدقيـق ،وتقرير ُمدقق
الحسـابات ،ومعلومـات حـول سير عمليـات الهيئة مبـا يف ذلك البيانـات اإلحصائيـة املتعلقة
بـاألداء ،واإلشـارة إىل اإلنجـازات ومواطـن القصـور ،وأي معلومـات أخـرى مطلوبـة كجزء من
االشتراطات الحكومية بشـأن إعـداد التقارير.
وينبغـي أن ينـص القانـون عىل وجوب إصـدار التقرير السـنوي للهيئة ممهـورا ً بتوقيع رئيس
مجلـس اإلدارة ومدير الهيئة.

إنشاء سلطة مستقلة

103

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

يجـب أن تكـون مقاصـد السياسـة مدعومـة بترشيعـات بهـدف ضمان اكتسـاب الهيئـة الوجـود
القانـوين اللازم ،إضافـة إىل مهـام وصالحيـات واضحـة .كما ينبغـي للترشيعـات أن تضمـن اسـتالم
الهيئـة مخصصـات سـنوية مـن الربملـان وخضوعهـا للمسـاءلة بشـأن إنفـاق هـذه املخصصـات.
وتـدل الخبرات املكتسـبة مـن بلـدان أخرى اختارت إنشـاء هيئات مسـتقلة ،أ َّن الترشيعـات يف هذه
الحالـة مفيدة.
ولكن من الرضورة مبكان التأكد من أ ّن الظروف والوقائع الوطنية تتجىل يف الترشيعات.

جهاز مستقل :الهيكلية والعمليات
حاملـا تُحـول السياسـات إىل إجـراءات ترشيعيـة ،يُصبـح مـن الضروري التأكـد مـن وجـود
الرتتيبـات واإلجـراءات املؤسسـية يف نصابهـا الصحيـح يك تعمل عىل تطبيـق القانون ومقاصد
السياسـة ذات الصلـة على نحو فعال .ويُشـكل ذلـك تحدياً كبريا ً ألي مؤسسـة جديدة ،ولكنه
ت ٍ
َحـد عالجتـه بنجـاح بلـدان مختلفة اختـارت النهج املسـتقل لتسـوية منازعـات العمل.
إ َّن التوطئة املؤسسية إليجاد هيئة مستقلة تتطلب أن تؤخذ االعتبارات التالية بالحسبان:
} }إنشاء الهيئة مبوجب القانون؛
} }إنشاء مجلس إدارة للهيئة؛
} }إنشاء منصب مدير ونائب مدير الهيئة؛
} }اختيار وتعيني موظفي الهيئة؛
} }إرساء املقر الرئييس واملكاتب الالمركزية للهيئة؛
} }إنشاء هيكل تنظيمي للهيئة؛
} }إقامة الروابط مع الدوائر الحكومية واألجهزة القانونية األخرى؛
} }إقامة الروابط مع إدارة العمل؛
} }إقامة الروابط مع الرشكاء االجتامعيني واملنظامت األخرى.
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الهيكل التنظيمي
إ َّن اسـتحداث هيـكل تنظيمـي لنظـام فعـال ملنـع منازعات العمـل وتسـويتها ،ال يقترص عىل
اسـتحداث دوائر وأقسـام وشـعب ووحـدات وخاليا ،أو العثـور عىل املكان املناسـب ،أو رشاء
املعـدات وتوزيـع املوظفين ،ثـم اتخاذ قرار بشـأن ما سـتفعله كل شـعبة أو قسـم أو وحدة.
وبالرغـم مـن أهميـة ورضورة كل ذلـك ،إال إنـه مـن الضروري أيضـاً أن تنبثـق الهيكليـات
التنظيميـة مـن الوظائـف املـراد تأديتهـا :فالهيـكل التنظيمـي يجـب أن يكون نتـاج وظائفه.
ويجب أن ت ُسـتحدث الهيكليات بحيث تسـتوعب رضورة أن يكون تقديم الخدمات المركزياً.
وقـد تبرز رضورة تأسـيس مكاتـب يف األقاليـم أو املحافظـات أو األقضيـة أو النواحـي إلتاحة
تقديـم الخدمـات لـكل مـن يحتـاج إليهـا .أما عدد مثـل هذه املكاتـب ومواقعهـا والخدمات
الفعليـة التـي سـتُقدم يف كل منهـا ،فيتطلـب مراعـاة دقيقـة لرؤيـة ورسـالة املؤسسـة ومدى
توافـر املـوارد .كما إ َّن المركزيـة األنشـطة متلي رضورة وجـود تنسـيق واتصـاالت فعالـة بني
الهيكليـات يف امليـدان ويف املقـر الرئييس.
ومنطياً ،تضطلع أي هيئة مستقلة بثالث وظائف إلزامية ،هي:
} }توفري املعلومات واالستشارات وخدمات التدريب ألصحاب العمل وللعامل ،سواء أكان
ذلك متعلقاً مبنع املنازعات أو تسويتها؛
} }التوفيق/الوساطة يف املنازعات؛
} }تحكيم املنازعات.
وتوحـي هـذه الوظائـف بهيـكل يتكـون من ثالث دوائر او شـعب تدعمها أقسـام أو وحدات
أخرى مبـا ييل:
} }املالية واإلدارة ،مبا يف ذلك املشرتيات ،ومراقبة األصول ،وإدارة املساحات وصيانة املباين؛
} }إدارة املوارد البرشية مبا يف ذلك التوظيف ،وحراك املوظفني ،والتدريب وتقييم األداء؛
} }إدارة أنظمة الحاسوب ،مبا يف ذلك التخطيط ل ُنظم إدارة القضايا وتشغيلها؛
} }إدارة املعلومات ،مبا يف ذلك استثارة الوعي ،والعالقات مع وسائل اإلعالم ،وتطوير
املوقع اإللكرتوين.
إنشاء سلطة مستقلة
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ويجـب أن ترشـد األهـداف والغايـات كل جزء من أجزاء الهيكلية ،سـواء كان دائرة أو شـعبة
أو قسماً أو وحـدة أو مكتبـاً فرعيـاً .وينبغـي أن تكـون األهـداف واضحـة و ُمفصلـة وواقعية
وذات إطـار زمنـي وقابلـة للقيـاس إذا أريد تطبيق غايـات األداء .وتوضع األهداف بالتشـاور
مـع املوظفين املتأثريـن بهـا ألنهـا عندئذ سـتكون واقعية وقابلـة للتحقيق على األغلب.

اإلجراءات التشغيلية
يجـب أن تكـون ال ُنظـم واإلجـراءات موضوعـة وجاهـزة إن كان لنظـام إدارة املنازعـات أن
يعمـل بفاعليـة ونجاعـة .ويجـب أن تكـون اإلجـراءات واضحـة وبسـيطة بالقـدر املمكـن
وتسـتويف متطلبـات اإلدارة السـديدة.

املعلومات واالستشارات وخدمات التدريب
إليكـم بعـض األمثلـة عـن األنشـطة التـي تحتـاج إىل أنظمـة وإجـراءات تشـغيلية يك تدعـم
تقديـم املعلومـات واالستشـارات وخدمـات التدريـب:
} }استقبال طلبات الحصول عىل مساعدة من العمالء؛
} }تقييم احتياجات العمالء؛
} }االستجابة لطلبات الحصول عىل املساعدة من خالل تصميم أنشطة تدريب ُمصممة
لغرض خاص ،أو توفري النصح واملساعدة قبل عملية التفاوض ،أو إسداء النصح حول
تأسيس نُظم معالجة املظامل ،من قبيل املثال؛
} }تحديد رسوم املساعدات امل ُخطط لها؛
} }تخصيص طاقم لتقديم الخدمات؛
} }استخدام متعاقدين لتقديم خدمات محددة؛
} }تحصيل الرسوم مقابل الخدمات املقدمة؛
} }تقييم أداء الخدمات وتقييم أثر ما بعد الخدمة؛
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} }جمع البيانات اإلحصائية والتبليغ عنها ،مبا فيها إحصاءات سوق العمل
وتسوية املنازعات ،وذلك فيام يصب يف مصلحة إدارة النظام واألطراف املعنية.

التوفيق/الوساطة
تتطلـب عمليـة تقديـم خدمـات التوفيق وجود نُظم وإجراءات تشـغيلية يف املجـاالت التالية
على األقل:
} }استالم اإلشعارات الخاصة باملنازعات التي ستخضع لعملية التوفيق (وعادة ما يكون
ذلك عىل مناذج اإلحالة لخدمة التوفيق/الوساطة) أو تحديد األطراف التي قد تكون
مهتمة بخدمات التوفيق/الوساطة؛
} }تقديم خدمات التوفيق/الوساطة وإقناع األطراف املتنازعة بأن عملية التوفيق تصب يف
مصلحتهم ،يف الحاالت التي مل تطلب فيها األطراف الحصول عىل مثل هذه الخدمات؛
} }تقييم طلب الحصول عىل خدمة التوفيق؛
} }تعيني املوظف املناسب لتنفيذ عملية التوفيق/الوساطة؛
} }التعامل مع القضايا التي يكون فيها تضارب مصالح بالنسبة للموفق القائم عليها؛
} }تحديد وتلبية احتياجات سري القضايا ،مبا يف ذلك األماكن واللغات واملتطلبات األخرى
الالزمة؛
} }إشعار األطراف بتاريخ وموعد ومكان تنفيذ عملية التوفيق/الوساطة؛
} }إعالم األطراف بطبيعة عملية التوفيق/الوساطة؛
} }تنفيذ عملية التوفيق/الوساطة فعلياً (وقد ينطوي ذلك عىل إعداد أدلة إجرائية أو
مطبوعات مكتبية للموفقني/الوسطاء األقل مترساً)؛
} }إعداد التقارير حول نتائج عملية التوفيق/الوساطة؛
} }إعداد سجل لتدوين كافة القضايا التي مل تُحل ولن تخضع مجددا ً للتوفيق/الوساطة؛
} }إدخال املعلومات يف نظام معلومات إدارة القضايا؛
إنشاء سلطة مستقلة
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} }التأكد من إطالع األطراف حول الخطوات الالحقة التي ينبغي اتخاذها يف حال وصلت
األمور إىل طريق مسدود.

التحكيم
يتطلب توفري خدمات التحكيم إىل وجود نُظم وإجراءات تشغيلية يف املجاالت التالية:
} }استالم طلبات الحصول عىل خدمة التحكيم (عادة عىل منوذج طلب التحكيم)؛
} }تعيني مأمور إلجراء التحكيم؛
} }تعيني مأمور عندما ال تتفق األطراف عىل شخص معني؛
} }تعيني مأمور آخر عندما ال يرغب أحد األطراف أو كالهام يف أن يكون من يتوىل
التحكيم هو ذات الشخص الذي توىل عملية التوفيق بينهام؛
} }إشعار األطراف بتاريخ وموعد ومكان تنفيذ التحكيم؛
} }إعالم األطراف بطبيعة عملية التحكيم؛
} }تنفيذ عملية التحكيم فعلياً (وقد ينطوي ذلك عىل إعداد أدلة إجرائية أو مطبوعات
مكتبية للمحكمني األقل مترساً)؛
} }إعداد التقارير حول نتائج عملية التحكيم؛
} }إصدار القرار أو الحكم؛
} }ضامن جودة القرار قبل إصداره؛
} }إدخال املعلومات يف نظام معلومات إدارة القضايا.
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بحث هذا الفصل يف قضايا السياسات املتعلقة بإنشاء هيئة مستقلة لتسوية
املنازعات أو ما مياثلها من أجهزة ،كام قدم فكرة عامة حول القضايا القانونية
التي يجب معالجتها يك توفر الهوية القانونية الالزمة لهذه الهيئة.
وحاملا يتم إنشاء الهيئة مبوجب قانون ،يجب أن يعمل القانون عىل استحداث
هيكليات وإجراءات تشغيلية لضامن تقديم خدمات ذات جودة إىل عمالئها
وبذلك تحقق أهدافها األساسية.
الهيكليات هي نتاج الوظائف ،والوظائف هي محصلة الرؤية والرسالة .وتنبثق
الهيكليات من األهداف التي تسعى منظمة بعينها إىل تحقيقها.
واملسؤوليات الوظيفية الرئيسية الثالث ألي هيئة مستقلة هي :تقديم خدمة
منع املنازعات ،وخدمات التوفيق/الوساطة ،وخدمات التحكيم.
وينبغي أن تدعم الهيكليات يف امليدان ويف املقر الرئييس هذه املجاالت الثالثة.
كام ينبغي أن توفر الهيكليات الدعم يف مجال املالية واإلدارة ،واملوارد البرشية،
وخدمات الحاسوب وإدارة املعلومات.

إنشاء سلطة مستقلة
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استثارة الوعي وتوفري املعلومات
تقـع على سـلطة تسـوية منازعات
العمـل مسـؤولية تعريـف عمالئهـا
بشـأن وجودها والسياسـات التي تطبقها
والقوانين التـي تديرهـا .ولكي تضمـن دراية
املسـتخدم املسـتقبيل بشـأن الخدمـات املتاحـة
وإجـراءات الوصـول إليهـا ،يجـب توفير املـوارد
الالزمـة لدعـم طيـف من أنشـطة اسـتثارة الوعي ونقل
املعلومـات.
وتكـون بعض أنشـطة التوعيـة واملعلومات ذات طبيعة عامـة وتركز عىل الرتويج
يك تضمـن أ َّن طبيعـة وأهـداف ووظائـف نظـام تسـوية منازعـات العمـل باتـت معروفـة
ومفهومـة .وتعتبر الوسـائط املطبوعـة واإللكرتونيـة وتكنولوجيـا الحاسـوب مـن املكونـات
األساسـية لهـذا النـوع مـن االتصاالت.
والبعـض اآلخـر من أنشـطة التوعية واملعلومـات تتعلق مبارشة بعمليات وإجـراءات الوصول
إىل الخدمـات التـي يوفرهـا النظـام .ويجـب أن يلبـي هـذا النوع مـن املعلومـات املتخصصة
احتياجات مختلف فئات املسـتخدمني ،وأن يتم توفريه بلغة بسـيطة وصيغة سـهلة .وبوسـع
تكنولوجيـا املعلومـات ،مبـا يف ذلـك املواقـع اإللكرتونية املبتكـرة وخطوط املسـاعدة الهاتفية
وأنظمـة الرسـائل اإللكرتونيـة ،أن تكفـل توفير املعلومـات املتخصصة لكل من يحتـاج إليها.
وكما هـي الحـال مـع وظائـف نظـام إدارة املنازعـات األخـرى ،يجـب إدارة مهـام اسـتثارة
الوعـي وتوفير املعلومـات ذات الصلة بشـكل جيد ،وينبغـي مواصلة رفدها باملـوارد الكافية.
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إ َّن عمليـة التغيير الناجحـة تقتضي إعلام أولئـك املتأثريـن بالتغييرات املقرتحـة والفعليـة
بشـأن حقوقهـم وواجباتهـم .ويتجىل ذلـك يف توصية منظمـة العمل الدولية رقم  113بشـأن
التشـاور والتعـاون بين السـلطات العامـة ومنظمات أصحـاب العمـل ومنظمات العمال
على املسـتويني الصناعـي والوطنـي ( .)1960وتؤكـد هـذه التوصيـة عىل أهمية التشـاور مع
الشركاء االجتامعيين بشـأن إعـداد وتطبيـق القوانين واللوائـح التـي تؤثـر على مصالحهـم،
وبشـأن إنشـاء وأداء األجهـزة الوطنيـة.
أمـا فيما يتعلـق بال ُنهـج الجديـدة ملنـع املنازعـات وتسـويتها ،فيجـب أن تبـدأ العمليـة عند
مرحلـة صياغـة السياسـة .ويف حين أ َّن ممثلي األطـراف املعنيـة الرئيسـية املشـاركة يف وضـع
السياسـة العامـة قـد يتمتعـون بدرايـة جيـدة بشـأن مقاصـد السياسـة ،إال إ َّن منارصيهم قد
ال يكونـون على ذات الدرجـة مـن املعرفـة .وعلى نحـو مامثل ،فـإ َّن ممثيل األطـراف املعنية
املشـاركني يف صياغـة القوانني قـد ال يتخذون الخطوات الالزمة التـي تضمن توعية منارصيهم
بشـأن حقوقهـم ومسـؤولياتهم القانونيـة حاملا تُسـن الترشيعات.
ويف مرحلـة تطويـر السياسـة ،تحتـاج عمليـة اسـتثارة الوعـي إىل وجـود ترتيبـات معينـة من
أجل:
} }نرش محتوى مقرتحات السياسة؛
} }دعوة األفراد واملؤسسات إىل تقديم تعليقاتهم عىل تدخالت السياسة املقرتحة؛
} }دعوة الجمهور إىل تقديم تعليقاته عىل مقرتحات السياسة؛
} }اإلشعار باستالم جميع التعليقات.
وتعتمـد أسـاليب اسـتثارة الوعـي على املـوارد املتاحـة للجهة القامئة على التغيير ،والتي قد
تشـتمل على إيصـال املعلومات مـن خالل:
} }الوسائط املطبوعة عموماً ،مبا يف ذلك ،املقاالت واألعمدة الدورية والكتيبات والرسائل
اإلخبارية والبوسرتات؛
} }الوسائط املطبوعة املتاحة للمنارصين الرئيسيني ،أي منظامت أصحاب العمل والنقابات
العاملية؛
} }الربامج اإلذاعية؛
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} }األخبار التلفزيونية العامة ،والفرتات املخصصة لإلعالنات؛
} }املواقع اإللكرتونية لجميع املؤسسات املعنية ،أو استخدام مختلف أشكال مواقع
التواصل االجتامعي؛
} }االجتامعات العامة واملهرجانات؛
} }خطوط املساعدة الهاتفية.
ويُعتبر اسـتخدام املواقـع واالتصـاالت اإللكرتونيـة جزءا ً رئيسـياً من وسـائل التوعيـة الحديثة
ومكونـاً رضوريـاً لنظـام إدارة منازعـات العمـل .وعليـه ،يجـدر بعمليـة التخطيـط واإلدارة
املسـتمرة لنظـم االتصـاالت هـذه أن تحتـل أولويـة عليا.
وواجـب الحكومـة ،بصفتهـا الجهـة القامئـة على التغيير ،أن تضمن نشر مقرتحات السياسـة
بصـورة تفهمهـا الفئـات التـي قـد تتأثـر بالتغييرات املقرتحـة .وعلى الحكومـات أن تكفـل
توفير املـوارد الالزمـة ملثـل هذه الحملات اإلعالنية واالسـتخدام الفعـال للموارد اسـتنادا ً إىل
عمليـات تقييـم دورية.
يف مرحلـة سـن القانـون ،أي حينما يُصبـح املشروع قانونـاً ،تتخـذ عمليـة اسـتثارة الوعـي بُعـدا ً
جديـدا ً ألن حقـوق وواجبـات أصحـاب العمـل والعمال تكـون على املحـك .فلا تعـود األطراف
املعنيـة مهتمـة مبقاصد السياسـة فحسـب ،بل بكل ما هو مطلـوب منها يك تلتـزم بالقانون أيضاً.
ويف ظل هذه الظروف ،يجب أن تركز عملية استثارة الوعي عىل ما ييل:
} }تزويد أصحاب العمل والعامل ببيان واضح جدا ً حول محتوى القانون؛
} }توفري معلومات بشأن كل ما ينبغي ألصحاب العمل وللعامل القيام به امتثاالً للقانون؛
} }الرتتيبات التي ستوضع لضامن االمتثال؛
} }العقوبات التي ستُطبق يف حال عدم االمتثال؛
} }العملية التي ستُتبع يف حال تم االعرتاض عىل وقائع عدم االمتثال.
وحالهـا حـال التوعيـة بشـأن املسـائل املتعلقـة بالسياسـات العامـة ،حيـث ميكـن إيصـال
املعلومـات بشـأن القوانين واإلجـراءات مـن خالل الوسـائط املطبوعـة والوسـائل اإللكرتونية
واملواقـع اإللكرتونيـة التفاعليـة وشـبكات البـث العامـة ولوحـات اإلعلان يف أماكـن العمـل
استثارة الوعي وتوفري املعلومات
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واالجتامعـات وجلسـات التدريـب .وينبغي أن تُكيف أنشـطة اسـتثارة الوعي بشـأن القوانني
واإلجـراءات حسـب احتياجـات كل فئـة مـن فئـات املسـتخدمني .باإلضافـة إىل ذلـك ،ينبغي
تقديـم محتويـات تفصيليـة بطريقـة تضمـن إبلاغ واسـتيعاب مضمون الرسـالة بشـكل تام.
ويف املرحلة التنفيذية ،تتخذ التوعية وتقديم املعلومات بُعدا ً آخر متاماً.
ففـي هـذه املرحلـة تبرز أهميـة تحديد مختلف الفئـات امل ُسـتهدفة التي تحتاج إىل أنشـطة
التوعيـة وتقديـم املعلومات وتسـتفيد منهـا .ومن بني هـذه الفئات:
} }جمعيات أصحاب العمل؛
} }أصحاب العمل؛
} }نقابات العامل؛
} }املوظفون غري املنتسبني إىل نقابة؛
} }األشخاص الذين عىل وشك االنضامم إىل القوى العاملة للمرة األوىل؛
} }املنظامت غري الحكومية؛
} }مراكز االستشارات املجتمعية.
وتختلـف طرائـق صياغـة محتـوى املعلومـات وطريقـة إيصالهـا إىل امل ُتلقـي اختالفـاً كبيرا ً.
فمثلاً ،املعلومـات املوجهـة للموظفين األميين يجـب أن تسـتند إىل الصوت والصـور املرئية،
أو ت ُقـدم مـن خلال جلسـات الحـوار التـي يُنفذهـا موظفـو سـلطة إدارة املنازعـات ،أو مـن
خلال خطـوط املسـاعدة الهاتفية.
واملعلومـات املوجهـة إىل املـدارس حـول منـع املنازعـات وتسـويتها بهـدف إفـادة األشـخاص
الذيـن سـينضمون إىل القـوى العاملـة يف املسـتقبل القريب ،سـوف تكون مختلفـة من حيث
املضمـون والتشـديد عـن تلـك املوجهـة إىل املوظفين الذيـن يتمتعون بسـنوات مـن الخربة.
ومن الرضوري أيضاً أن منّيز بني التوعية العامة وتقديم املعلومات املتخصصة.
التوعيـة العامـة :تختلـف التوعيـة العامـة مـن حيـث طبيعـة األنشـطة الرتويجيـة املصممة
السـتثارة وعـي الفئـات املسـتهدفة إزاء عمل سـلطة إدارة منازعات العمل .وإحـدى الطرائق
املتبعـة لذلـك ،طريقـة الرسـائل التـي تُقـدم باالسـتعانة باملشـاهري ذوي السـمعة الطيبـة
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واألبطـال املحليين (الرياضيين واملرفهني) عرب شاشـة التلفزيون واإلعلام املطبوع.
وغالبـاً مـا تكـون هـذه الرسـائل قصيرة وتُكـرر على فترات منتظمـة بغية إعلام الناس
بتوفـر املسـاعدة عنـد نشـوء املنازعـات ،وإعالمهم بإمكانيـة معالجة املشـكالت دون الحاجة
إىل اللجـوء إىل املحاكـم أو هيئـات القضـاء.
تقديـم املعلومـات املتخصصـة :وتعنـى هـذه العمليـة مبسـاعدة األشـخاص الذيـن يسـعون
السـتعامل الخدمـات التـي تقدمهـا سـلطة إدارة املنازعـات .وميكـن تقديـم املعلومـات مـن
خلال موقـع السـلطة اإللكتروين بأن يقوم املسـتخدمون بتحميـل النماذج واملعلومات ذات
الصلـة التـي توفرهـا األجهـزة الحكوميـة وجمعيـات أصحـاب العمـل ونقابـات العامل.
وقـد تكـون خطـوط املسـاعدة الهاتفيـة مفيـدة جـدا ً ،إذ تُ كـن العملاء مـن التحـدث إىل
شـخص مـدرب ومطلـع يسـتطيع تقديـم املعلومـات املناسـبة ورشح طريقـة عمـل النظـام
وتوضيـح الخطـوات الالزمـة لتقديـم الشـكاوى ،بشـكل مبـارش.
ويكمـن الجـزء املهـم اآلخـر بالنسـبة لعملية تقديـم املعلومـات يف التأكد من جـودة تصميم
النماذج التـي تسـتخدمها سـلطة إدارة املنازعـات بحيـث تقـدم إرشـادات تفصيليـة للعمالء
ملسـاعدتهم على تعبئتهـا .كما يجب أن تحتـوي هذه النامذج على بعض املسـائل القانونية،
مثلاً ،أ َّن عمليـة إحالـة املنازعـات لخدمـة التوفيـق لـدى السـلطة تقتضي اتبـاع إجـراءات
معينـة .وتنطـوي هـذه اإلجـراءات يف العـادة على تعبئة منـوذج اإلحالة أو ما مياثلـه ،عىل أن
يحتـوي النمـوذج على معلومـات مهمة.
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إنَّ النمـوذج املسـتخدم يف جنـوب أفريقيـا إلحالـة النـزاع إىل خدمـة التوفيـق لـدى هيئـة التوفيـق
والوسـاطة والتحكيـم يحتـوي على معلومـات مهمـة بشـأن بعـض األمـور املهمـة مثل:
•الغرض من النموذج؛
•صفة ُمعبئ النموذج؛
•من يستلم النموذج املكتمل (غالباً مكتب الهيئة يف املحافظة التي نشأ فيها النزاع)؛
•عناوين ومعلومات االتصال الخاصة بجميع مكاتب الهيئة يف املحافظات؛
•اإلجـراء الـذي سـوف يُنفـذ فـور تقديـم النموذج (أنه سـيتم تعيني أحـد املوفقني ملحاولة تسـوية
النـزاع خلال  30يوماً من إشـعاره)؛
•تنويـه إىل احتامليـة أن يتـوىل النـزاع جهـاز آخـر (مثـل مجلـس مفاوضـة أو مجلـس قانـوين) أو
احتامليـة أن يوضـع قيـد إجـراءات خاصـة ،إن وجـدت؛
•تنويه بوجوب تسليم نسخة من النموذج للطرف اآلخر وإثبات االستالم؛
•معلومـات خاصـة بشـأن املنازعـات حول مامرسـات العمل امل ُجحفة (ويشير إىل أنـه يجب إحالة
هـذا النـوع مـن املنازعـات خلال  90يوماً من اإلجـراء املتخـذ أو اإلقصاء الذي أدى إىل املامرسـة
املجحفة)؛
• معلومـات حـول توفـر مرتجمين للغات الرسـمية يف جنوب أفريقيـا ،وأنه يجوز لألطـراف إحضار
مرتجمين عىل نفقتها الخاصة بالنسـبة للغـات األخرى؛
•تقديـم إرشـاد بشـأن كيفيـة تعبئة القسـم املعنون "مظاهـر خاصـة /معلومات إضافيـة" املتعلق
بالنـزاع (مبـا يف ذلـك املسـائل التـي تتعلـق بدرجـة األهميـة وعـدد املتورطين يف النـزاع وقضايـا
العمـل أو القضايـا القانونيـة املهمـة املتصلـة به)؛
•معلومـات حـول متتاليـة التحكيم-التوفيـق ،وتشير إىل إمكانيـة إجـراء التحكيـم مبـارشة بعـد
اخفـاق التوفيـق يف تسـوية القضيـة ،وتنويـه بشـأن حـق الطـرف الـذي يحيـل النـزاع باالعرتاض
على متتاليـة التحكيم-التوفيـق ،إن رغـب بذلـك)؛
•تنويه بعدم جواز االعرتاض عىل متتالية التحكيم-التوفيق يف النزاعات املتعلقة بفرتة التجريب؛
•معلومـات حـول وجـوب اسـتالم الهيئـة ملنازعـات الفصـل مـن العمـل خلال  30يوماً مـن تاريخ
الفصل.
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تتبنـى هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم نهجـاً مامثلاً بشـأن منوذج طلـب خدمة التحكيـم إذا مل
تتوصـل عمليـة التوفيق/الوسـاطة إىل حـل للنـزاع .ويُحقـق النمـوذج غرضين ،أولهام اسـتثارة الوعي
مـن خلال تزويـد املعلومـات واإلرشـادات ،وثانيهما توفير التفاصيل حول األطـراف وموضـوع النزاع.
ومن بني املعلومات املهمة املذكورة عىل النموذج:
•رضورة التأكـد مـن تسـليم نسـخة مـن النمـوذج إىل الطـرف اآلخـر والربهـان املطلـوب إلثبـات
تنفيـذ ذلك؛
•رضورة أن يُرفق بالطلب شهادة ت ُظهر أ َّن عملية التوفيق مل تحل النزاع؛
•معلومـات حـول مـا ميكـن فعلـه إن مل يرغب الطـرف املقـدم للطلب بـأن يتوىل عمليـة التحكيم
نفـس املفـوض الذي تـوىل عمليـة التوفيق؛
•معلومات حول ما ميكن فعله إن اتفقت األطراف عىل مفوض معني يتوىل عملية التحكيم؛
•معلومـات حـول مـا ميكـن فعلـه إن رغـب طـرف مـن األطـراف بأن يتـوىل عمليـة التحكيـم أحد
كبـار املفوضني.
وميكـن إدمـاج عمليـة اسـتثارة الوعـي وتزويـد املعلومـات يف جوانـب أخـرى مـن عمليـة تسـوية
املنازعـات .وبوسـع منـاذج طلـب إجـراءات التوفيـق والتحكيـم أن تضـم معلومـات ق ّيمـة وأن تقدم
اإلرشـاد بشـأن املتطلبـات واإلجـراءات القانونيـة بطريقـة بسـيطة وميسرة.

إرشاك الرشكاء االجتامعيني
ال تقع مسـؤولية اسـتثارة الوعي وتزويد املعلومات بشـأن مسـائل منع املنازعات وتسـويتها
على الدائـرة الحكوميـة املعنيـة أو جهـاز قانـوين لوحـده .فالنقابـات العامليـة ومنظمات
أصحـاب العمـل يضطلعـون بـدور حيـوي يف هـذا األمـر أيضاً.
وبإمكانهـم ،مـن خلال شـبكاتهم ،التواصـل مبارشة مـع األعضـاء وإعالمهم بكافة السياسـات
والقوانين واإلجـراءات التشـغيلية الجديـدة التـي يجـب االلتـزام بهـا يف حـال تـورط أحـد
األعضـاء بنـزاع عمل.
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أنشطة استثارة الوعي املدعومة
تعتبر محدوديـة املـوارد مـن التحديـات الدامئة التي تواجه أنشـطة اسـتثارة الوعـي الخاصة
بسـلطات منع منازعات العمل وتسـويتها .وبوسـع نقابات العامل ومنظامت أصحاب العمل
متويـل مثـل هـذه األنشـطة مـن خلال مسـاهامت أعضائهـا املحليين وارتباطاتهـا الدوليـة،
ولكـن عـادة مـا تتـكل الدوائر الحكوميـة واألجهـزة القانونية عنـد تنفيذ هذه األنشـطة عىل
مخصصـات موازنـة الحكومـة (أي التمويـل املتـأيت من دافعـي الرضائب).
وهنـا قـد يتسـاءل املـرء حول جواز تنفيذ أنشـطة اسـتثارة الوعـي من خالل مسـاندة جهات
راعيـة ،ال سـيام مـن قطاع الشركات .إ َّن مبدأ الرعاية قد يُعترب مساسـاً باسـتقاللية هيئة ذات
إدارة ذاتيـة أو مساسـاً بحيـاد دائـرة حكوميـة معينة .ولكن بوسـع الترشيعات التي تأسسـت
الهيئـات مبوجبهـا أن تسـمح ملثـل هـذه األجهـزة بتلقـي التربعـات واملنـح ،ولكـن يف هـذه
الحالـة يجـب أن تكـون املبادئ اإلرشـادية ُمعدة بحيـث تضمن حامية اسـتقالليتها وحيادها.
ومـن األمثلـة على ذلـك ،أن تخـرج حملـة التوعية باسـم الهيئة ويشترك قطاع الشركات مع
نقابـات العمال يف متويلهـا بالتسـاوي ،مما يجعـل األمر أكرث قبـوالً من لو مـ َّول الحملة قطاع
الشركات لوحده.
ولكـن قـد تؤمـن سـلطة إدارة منازعـات العمـل التمويـل اللازم مـن خلال عمالئهـا دون
املسـاس باسـتقالليتها .فمثلاً ،إن أجـرت السـلطة دورة تدريبية ناجحة ألحـد العمالء ،عندئذ
وبـكل بسـاطة بوسـعها أن تطلـب إىل العميل "هل نسـتطيع أن نعمم ما فعلنـاه من أجلك؟"
فـإ َّن الرتويـج لقصـص النجـاح يُعـد جـزءا ً مهامً يف عمليـة اسـتثارة الوعي.

استثارة الوعي :نشاط مستمر
ال تقتصر أنشـطة اسـتثارة الوعـي وتزويـد املعلومـات على حاالت إطلاق سياسـات جديدة
أو سـن قوانين جديـدة فقـط .ويجـب على سـلطة إدارة املنازعـات أن تبـذل مـا يف وسـعها
إليصـال إجراءاتهـا وعملياتهـا إىل عمالئها بوضوح وسالسـة ،وتحديث املعلومـات التي توفرها
لهـم وللجمهـور بانتظام.
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ويجـب أن يشـتمل الهيـكل التنظيمـي للسـلطة على مهـام خاصـة بشـأن نشر
املعلومـات واسـتثارة الوعـي باعتبارهما مـن املكونـات األصيلـة والرضوريـة فيـه ،وال
ينبغـي للسـلطة أن تعتربهـا كأمـور هامشـية ذات أولويـة دنيـا.
إ َّن مسـألة مراقبـة األداء التـي يتناولهـا الفصـل السـابع تنطبـق أيضـاً على أنشـطة اسـتثارة
الوعـي وتزويـد املعلومـات التـي تنفذهـا سـلطة إدارة املنازعـات .وينبغـي للسـلطة تقييـم
درجـة تحقـق املنافـع املنتظـرة مـن حملات التوعيـة والرتويـج .ومن هـذه املنافع ،تشـجيع
األطـراف املتنازعـة على اللجـوء إىل خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم بـدالً مـن اللجـوء
إىل املحاكـم.
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ت ُعترب استثارة الوعي بشأن الجوانب املتعلقة بالسياسات والقوانني والجوانب
التشغيلية لعمليات منع املنازعات وتسويتها ،مكوناً رئيسياً من مكونات اإلدارة
السديدة التي ترتبط مببادئ املشاركة والشفافية والشمولية.
ومن شأن حمالت التوعية املبتكرة أن تُيرس عملية التغيري والتحول من النظام
القديم إىل الجديد ،وتُعزز من آفاق الرتتيبات الجديدة التي متت املوافقة عليها
وبورش بتنفيذها.
ويوفر التطور املستمر الذي يشهده مجال تكنولوجيا املعلومات الوسائل املناسبة
إليصال املعلومات بصورة واسعة ورسيعة ولجامهري عامة أو خاصة عىل حد
سواء.
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تحسني األداء
ُيركـز هـذا الفصـل على قضايـا
تتعلـق بتحسين أداء نظـام تسـوية
منازعـات العمـل .وسـواء كان النظـام
خاضعـاً ملسـؤولية دائـرة عمـل أو هيئـة
مسـتقلة ،سـيظل نطـاق تحسين األداء حـارضا ً.
ويركـز هـذا الفصـل على أربعـة مجـاالت رئيسـية
محتملـة لتحسين األداء ،وهـي :تدريـب وتطويـر
املوظفين؛ تطويـر املهـارات يف مجـاالت متخصصـة؛ األنظمـة
الحاسـوبية إلدارة القضايـا؛ قواعـد السـلوك/الترصف املوجهة للموظفين .وتتمتع
هـذه القضايـا بنفـس القـدر مـن األهميـة سـواء بالنسـبة ألنظمـة تسـوية منازعـات العمـل
املسـتقلة أو التـي تديرهـا الحكومـة.
ومما ال شـك فيـه ،أ َّن هـذه القضايـا األربع تثقـل كاهل برنامج التحسين .ولكـن إن عولجت
بشـكل منتظـم وجـدي ،تسـتطيع أن تحسـن مـن فعاليـة وكفـاءة أي نظـام إلدارة املنازعات،
خلال فترة زمنية قصرية نسـبياً.
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التدريب وقضايا ذات صلة
عندمـا تركـز استراتيجية التغيير على تنشـيط نظـام إدارة املنازعـات املوجـود بـدالً مـن
اسـتحداث نظـام جديـد ،يظـل املوظفـون يف مناصبهـم .ولكـن يجب األخـذ باالعتبـار عملية
إعـادة تدريـب املوظفين املوجوديـن اسـتنادا ً إىل تقييـم االحتياجات ،ويجب تصميـم برنامج
تدريـب يسـاهم يف تحقيـق الغايـات املرجـوة مـن التنشـيط.
وقـد يكـون مـن املفيد إجراء عمليـة تدقيق عىل أداء املوظفين ملعرفة فعالية اسـتخدام املوارد
البرشيـة املوجـودة قبـل االنتقال إىل تنفيذ أي برنامج تدريـب .ولكن قد تبدو عمليات التدقيق
وكأنهـا تهـدد وجـود املوظفين ،ال سـيام إن اعتبرت يف نظـر املوظـف كوسـيلة لتربيـر تقليـص
العاملـة أو النفقـات .وحيثما انترشت هـذه املواقف ،كان من الرضوري اتخـاذ بعض الخطوات
قبـل إجـراء التدقيـق أو املبـارشة بتمريـن التقييـم ،بغية طأمنـة املوظفني بأ َّن الهـدف من ذلك
تحسين األداء الـكيل وتحديـد احتياجـات التدريـب وتحديد مواطـن التقصري يف االسـتفادة من
مواهـب املوظفين ،وليس تحديد األسماء املرشـحة للخضوع لتقليـص النفقات.
وإن انطـوت استراتيجية التغيير على اسـتحداث مؤسسـة جديـدة ،تبقـى مسـألة التوظيف
والتدريـب مـن بين املكونـات العديـدة لعمليـة التغيير الكلية .ولكنهـا قد تشـكل املكونات
األكثر صعوبـة يف عمليـة التغيري.
يجـب إعـداد خطـة توظيـف تعكـس هـدف املؤسسـة وغاياتهـا ،مبـا يف ذلك إجمايل عـدد املوظفني
املطلـوب ،وعـدد املوظفين اإلداريني والتقنيين وموظفي الدعم ،ورشوط وأحكام االسـتخدام ،وتوزيع
املوظفين يف نظـام ال مركزي لتسـوية املنازعات.
وينبغـي إعـداد الوصـف الوظيفـي لجميـع الوظائـف .ومـع أ َّن البعض منهـا ذو طبيعة عامـة إال إنه
يجـب توفير تفاصيـل املهـام املتصلـة بها ،مبـا يف ذلك مـؤرشات وأهـداف األداء ،عنـد اللزوم.
•يجب وضع املؤهالت املطلوبة لكل منصب.
•يجب إعداد وتعميم إعالنات الوظائف.
•يجب وضع معايري االختيار مبا يف ذلك الكفاءات املطلوبة وخصائصها.
•يجب أن تقوم لجنة غري منحازة بإجراء مقابالت التوظيف.
•يجب تعيني املوظفني.
•يجب عقد جلسات التوجيه ودورات التدريب التمهيدي.
•يجب إعداد األدلة املكتبية مبا يف ذلك دليل "ماذا عليك أن تفعل" و"كيف تفعل ذلك".
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حينام تأخذ مؤسسـة جديدة مسـؤولية تسـوية النزاعات من مؤسسة موجودة أو
دائـرة حكوميـة أو وزارة ،قـد تكون مسـألة تعيني املوظفني معقـدة عىل وجه الخصوص.
فهـل يتـم اسـتيعاب املوفقني/الوسـطاء واملحكمين املوجوديـن أو مسـؤويل العمـل الذيـن
يضطلعـون ببعـض مهـام تسـوية النزاعـات (كمفتشي العمـل ومسـؤويل العالقـات الصناعية
ومسـاعدي املفوضين) يف النظـام الجديد؟
يجـب تنـاول مسـألة اسـتيعاب املوظفين املوجودين تلقائيـاً يف النظام الجديد بحـذر وعناية،
ال سـيام إن كان أداؤهـم الضعيـف مـن ضمن دوافع اسـتحداث مؤسسـة جديـدة .ويجب يف
كل األحـوال السماح لهـم بتقديم طلبـات التوظف يف املؤسسـة الجديدة .ولكـن ،إن ُرفضت
طلباتهـم يجـب إعـادة توزيعهـم ضمـن إدارة العمل ذاتهـا أو ضمن مرتبات الخدمـة العامة.
وتبرز أهميـة مسـألة اسـتيعاب املوظفين املوجوديـن عندمـا تتغير الظـروف االجتامعيـة-
االقتصاديـة الخاصـة بدولـة مـا .وقـد يُسـبب إنشـاء مؤسسـة جديـدة باسـتخدام املوظفين
املوجوديـن مشـكالت تتعلـق مبصداقيـة ورشعيـة املؤسسـة بحـد ذاتهـا أو الحكومـة التـي
أنشـأتها ،ألنَّـه قـد ينشـأ لـدى العملاء اعتقاد بـأ َّن األمـور مل تتغير فعلياً.

التدريب الفعال
يُعـد التدريـب مكوناً أساسـياً ألي استراتيجية تغيير .وألن تكلفته باهظة يجـب التخطيط له
بعنايـة ودقـة إن كان الهدف اسـتخدام املـوارد بكفاءة والوصول إىل درجـة الفعالية يف األداء.
إ َّن أثـر التدريـب امل ُصمـم لغـرض معين أو الـذي يوجهـه ويقدمـه مـزودو خدمـة التدريب،
غالبـاً مـا يكـون محـدودا ً .ويعـود ذلـك ألسـباب عديـدة منهـا :أنـه قـد ال يعكـس احتياجات
املشـاركني الحقيقيـة ،أو قـد يجـري تقدميـه بشـكل ضعيـف ،أو قـد يُسـيطر املـدرب على
مجرياتـه ،أو قـد يكـون نظريـاً إىل حـد كبير ،أو قـد يفتقـر إىل املـواد الداعمـة و/أو املتابعة.
ويف حين يهتـم التعليـم بتطويـر القدرة الفكرية بشـكل عـام ،يهتم التدريـب بتطوير قدرات
متخصصـة تعمـل على متكين الفـرد مـن أداء مهمـة أو مجموعـة مـن املهام الخاصة حسـب
املعيـار املطلوب.
ويحتاج التدريب الفعال إىل ما ييل:
} }وصف وظيفي يتناول املهام الواجب أدائها بشكل واضح ومفصل؛
تحسني األداء
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} }تقييم ملستويات األداء املوجودة من خالل مقارنة األداء الفعيل مع املتوقع ،وبذلك يتم
تحديد الثغرات يف األداء؛
} }تقييم يوضح إمكانية معالجة الثغرات يف األداء من خالل التدريب عوضاً عن تدخالت
أخرى؛
} }رشح أهداف نشاط التدريب بصورة واضحة؛
} }تصميم نشاط التدريب بحيث يربط محتوى التدريب مع األهداف املذكورة؛
} }تحديد أساليب التدريب التي تربط املحتوى باألهداف؛
} }تسلسل تعليمي مناسب؛
} }مراعاة احتياجات املشاركني كمتعلمني كبار؛
} }مدربني أكفاء عىل دراية بأساليب التعلم التفاعيل ويحظون بثقة املتدربني؛
} }إعداد واستخدام مواد داعمة مبا فيها املواد السمعية والبرصية؛
} }أنشطة تقييم ومتابعة بهدف تحديد درجة مساهمة التدريب امل ُقدم فعلياً يف تحسني
األداء ،وليس عىل مستوى امل ُتدرب فحسب بل عىل مستوى املنظمة ككل.
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عملية التدريب

احتياجات
التدريب

األهداف
املضمون

املنهجية

التقديم

التقييم

يف بعـض األحيـان ،تُهـدر مـوارد التدريـب بسـبب اإلخفـاق يف تحديـد مـا يحتـاج إليـه أحـد
األفـراد أو مجموعـة معينـة من أجل تحسين األداء .ويجب تناول عمليـة تحديد االحتياجات
بطريقـة نظاميـة مـن خالل إجـراء الدراسـات االسـتقصائية ،وإجـراء املقابالت مـع املوظفني،
ودراسـة تقاريرهـم ،وتحليـل البيانـات اإلحصائيـة ،وإجـراء املناقشـات مـع العملاء ،وتقارير
تقييـم األداء ،ومالحظـة املوظفين وهـم على رأس عملهم.
وبالطبـع سـتكون هنـاك بعـض أنشـطة التدريـب التـي ال تتعلـق باحتياجـات معينـة ولكنها
ذات طبيعـة عامـة تهـدف إىل توفير معـارف جديـدة وتزيـد مـن القـدرة الفكريـة بـدالً من
تطويـر مهـارات محـددة .وينبغـي أيضـاً تشـجيع مثـل هـذه األنشـطة التـي تعـاون األفـراد
جيـدا ً ،وأفضـل أشـكالها جلسـات التعلم الفرديـة التي تُحدد رسعة سيرها ذاتيـاً ،إن توفر لها
املواد املناسـبة.
تحسني األداء
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لقـد اسـتفادت أنشـطة التدريـب إىل حـد كبير مـن تكنولوجيـا الحاسـوب ،حيـث أصبح من
السـهل إيصـال مـادة التدريـب ،وأصبـح باإلمـكان عقدهـا يف أي مـكان تتوفـر فيـه خدمـة
اإلنرتنـت والحواسـيب ،وأصبح من السـهل عىل األفـراد التعلم بالرسعة التـي يرغبون ،وأصبح
باإلمـكان تحقيـق التعلـم التفاعلي ،والوصـول إىل أعـداد كبيرة مـن املتدربني.
وميكـن تقديـم التدريـب إمـا مـن خلال مـزودي خدمـات تدريـب مـن خـارج نطـاق دائرة
العمـل أو الهيئـة املسـتقلة ،أو مـن خلال وحـدة متخصصـة داخـل املنظمـة تكـون مـزودة
مبدربين محرتفين وتتـوىل تدريـب وتطويـر املوظفين .ومهما كان األسـلوب املعتمـد ،فـإ َّن
إعـداد برنامـج تدريـب سـنوي يُغطـي املنظمة بأرسها يجلـب العديد من املنافـع ،ألنه يعمل
على إيجـاد نهـج نظامي و ُمنسـق لتحسين األداء من خلال التدريب واألنشـطة ذات الصلة.

تدريب املديرين
ال يعتمـد نجـاح استراتيجية التغيير على قـدرات املوفقني/الوسـطاء واملحكمين وموظفـي
الدعـم التابعين للنظـام فحسـب ،بل عىل قـدرات مديري النظـام أيضاً .فاملديرون مسـؤولون
عـن أداء مهامهـم الخاصـة وعـن أداء اآلخريـن .ولهـذا ،ينبغـي اختيارهم وتدريبهـم من أجل
متكينهـم مـن قيـادة وتحفيز اآلخريـن ،وتحليل وتفسير املعلومات ،وتحديد املشـاكل واتخاذ
القـرارات ،ومراقبـة األداء وتقييـم النتائج.
وينبغـي لسـلطة إدارة املنازعـات ،أدائـرة حكوميـة كانـت أم هيئـة مسـتقلة ،أن تتخـذ
الخطـوات الالزمـة لضمان مقـدرة املدير على أداء املهـام املذكـورة يف الوصـف الوظيفي إىل
حـد مقبـول .إ َّن جلسـات التدريـب الجامعية امل ُصممة جيـدا ً إضافة إىل نظـام التعلم املهيكل
والـذي يضبـط رسعتـه بنفسـه ،بوسـعهم إضفـاء مسـاهمة مهمـة على تحسين إدارة النظام
بأكملـه وإدارة مكوناتـه األخـرى.

مهارات متخصصة
يحتـاج نظـام إدارة املنازعـات الفعـال إىل موظفين يتمتعـون باملهـارات والقـدرات الالزمـة
لطيـف مـن املهـام ،مبا يف ذلك ،الرسـائل الخطية والشـفهية ،إعـداد التقارير ،تحديد املشـاكل
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وحلهـا ،إدارة الوقـت والتخطيـط ،قـدرات التحليـل ،واالنتبـاه للتفاصيـل والدراية
بتطبيقـات الحاسـوب ذات الصلة.
ومـن املهـارات ذات األهميـة الخاصـة ،تلك املهـارات املطلوبة من املوظفين يف ثالثة مجاالت
وظيفية رئيسـية ،هي:
} }منع املنازعات؛
} }حل املنازعات من خالل التوفيق/الوساطة؛
} }تسوية املنازعات من خالل التحكيم.

منع املنازعات
يف عـامل العمـل ،مـن املحتم حـدوث خالفات وفروقات وتنافر وشـقاق ومنازعـات بني العامل
وأصحـاب العمـل .ويف بعـض األحيـان يكـون الخلاف صغيرا ً ويحـل برسعـة داخـل مـكان
العمـل ،ولكـن يف أحيـان أخـرى يكـون كبيرا ً وذا آثـار جانبيـة تتعـدى مـكان العمل نفسـه.
ولـن تعمـل خدمـات منـع املنازعـات عىل التخلـص من الخالفات ،بـل أنها تضـع الخالفات يف
سـياق مختلـف ،مما يتيـح لألطراف حل مشـاكلهم داخل مـكان العمـل دون أن تعطل إنتاج
السـلع أو تقديم الخدمات.
ويف ظـل هـذا السـياق ،فـإ َّن منـع النـزاع ال يعنـي "عـدم وجـوده" ،ولكنـه يعمل على إرشاك
أنـواع مختلفـة مـن األنشـطة غير الخصامية التي تنشـئ السلام يف مـكان العمـل ،وبهذا تتم
معالجـة املنازعات:
} }برسعة؛
} }بإنصاف؛
} }بسالم؛
} }بطريقة منظمة.
ويتطلـب تحقيـق هـذا األمـر أن يتـم يف منشـأة العمـل تطبيـق ال ُنظـم التـي تبنـي الحـوار
وتحـول دون تفاقـم املنازعـات التـي قـد تنشـأ .وينطبـق أسـلوب نُظـم منـع املنازعـات عىل
تحسني األداء
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الخالفـات الفرديـة والجامعيـة على حـد سـواء ،ويجـب أن تُطـور هـذه ال ُنظم بحيـث تحرتم
دور نقابـات العمال يف مثـل هـذه املسـائل.
وتسـتطيع املنشـآت تطويـر ال ُنظـم هـذه مببـادرة منها ،مـن خالل الحـوار الـذي ينطوي عىل
مشـاورات أو مفاوضـات أو توليفـة منهـا .وبـدالً مـن ذلـك ،ميكـن للمنشـآت أن تسـتدعي
خدمـات أخصائيين يف العالقـات الصناعيـة ،كطـرف ثالـث ،مـن أجـل إسـداء املشـورة وتوفري
املسـاعدة على تأسـيس نُظـم وإجـراءات قابلـة للتطبيـق .وهنـاك عـدة تدخلات ممكنـة،
حسـب حجـم املنشـأة وطبيعـة النظام املوجـود وبيئـة العالقـات الصناعية السـائدة واملوارد
املتاحـة ألنشـطة منـع املنازعات.
وميكن أن ت ُقدم خدمات الطرف الثالث الخبري من قبل:
} }سلطة إدارة املنازعات (أدائرة حكومية كانت أم هيئة قانونية مستقلة)؛
} }مستشارين من القطاع الخاص.
وتشمل الخدمات الفعلية امل ُقدمة ما ييل:
} }بناء أساس للثقة واالحرتام املتبادل بني العامل واإلدارة ،وإنشاء بيئة إيجابية يف مكان
العمل حيث يرغب الطرفان يف التكلم مع بعضهام البعض من خالل متارين بناء الثقافة
والتدريب املشرتك والبحوث املشرتكة وتقاسم املعلومات؛
} }مبادرات خاصة ُمصممة ملنع تصعيد املنازعات ،مثل إدخال ترتيبات وعمليات مؤسسية
تعمل عىل إرشاك العامل وتسمح بعرض املشاكل أمام املأل ومعالجتها .وتشتمل هذه
الرتتيبات عىل آليات تشاورية تُتيح طرح املشاكل للنقاش واتخاذ قرارات متثل نصائح
قيمة بالنسبة لإلدارة ولو أنها غري ُملزِمة .وقد تشتمل أيضاً الرتتيبات عىل منتديات تثار
فيها املشاكل وت ُحل من خالل التفاوض امل ُفيض إىل قرارات ُملزمة؛
} }مبادرات خاصة ُمصممة لحل الشكاوى الرسمية املكتوبة التي يُقدمها العامل ضد
ترصفات تبدر من مديريهم أو زمالئهم أو العمالء داخل مكان العمل ،باإلضافة إىل
مبادرات ملعالجة الشكاوى غري الرسمية من خالل عملية الوساطة يف مكان العمل
أو إحالتها إىل املسؤول عن املظامل .وعادة ما تتطلب هذه الرتتيبات وجود إجراءات
شكاوى تتيح إيصال الشكوى وحلها داخل املنشأة .وبدالً من ذلك ،ميكن التعامل مع
الشكوى وفقاً إلجراءات التظلم الواردة يف اتفاق املفاوضة الجامعية ،إن وجد.
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إرشاك سلطة إدارة منازعات العمل
ت ُعتبر أنشـطة منـع املنازعـات ُملـكاً للمنشـأة ،بحيـث يكـون دور األشـخاص الخارجيين فيها
مقصـورا ً على عمليـات التيسير وتقديـم النصـح .ولكـن هنـاك عـدة مزايـا إلرشاك دائـرة أو
هيئـة إدارة منازعـات العمـل يف مثـل هـذه األنشـطة التيسيرية واإلرشـادية ،منهـا:
} }إعطاء الفرصة ملوظفي الدائرة/الهيئة لزيارة املنشآت والتفاعل مع املديرين والعامل،
وتقييم بيئة العالقات الصناعية ،واملشاركة يف تطوير أنظمة ُمصممة خصيصاً لتالئم
احتياجات كل مكان عمل بذاته.
} }أن يكتسب موظفو الدائرة/الهيئة فهامً أكرث تفصيالً بشأن العمليات التي تتم يف
مختلف الصناعات ،مام مينحهم فرصة التخصص يف مجاالت معينة كمجال النقل أو
املجال البحري ،أو التصنيع أو البناء واإلنشاءات ،إن لزم األمر.
} }أن تتمكن الدائرة/الهيئة من توليد بعض الدخل من خدمات املعلومات واالستشارات
والتدريب وغريها من الخدمات التي يُقدمها موظفوها.
} }أن تستفيد الدائرة/الهيئة ككل من تعزيز صورتها وسمعتها كمنظمة محرتفة ملتزمة
بالحياد والعدل والكفاءة التقنية.
أمـا مزايـا ذلـك مـن وجهـة نظـر املنشـأة وبغض النظـر عـن الجهة التـي تقدم خدمـات منع
املنازعـات ،سـواء كانـت دائرة/هيئـة أم مستشـارين مـن القطـاع الخاص ،فهـي كام ييل:
} }أ َّن املنشأة تطلب املساعدة طوعياً ،وتسيطر عىل عملية تطوير النظام منذ لحظة
البداية.
} }إمكانية تطوير نظام ُمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات منشأة بعينها.
} }أن يعمل الحوار القائم بني العامل واملديرين خالل عملية تطوير النظام عىل بناء الثقة
املتبادلة ،ال سيام إن قام بتيسريه شخص يتمتع بالكفاءة والخربة.
} }تطوير نظام قابل للتطبيق وغري باهظ نسبياً.
} }أ َّن الطرف الثالث الخارجي يساعد عىل تحديد "نقاط إشعال الخالف" املحتملة التي
ميكن إسداء النصح بشأنها ،إضافة إىل النصائح حول تطوير النظام عموماً.
تحسني األداء
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} }الحفاظ عىل رسية وخصوصية املنشأة.
تتطلـب عمليـة تقديـم خدمات منع النزاع أن يتمتع مزودو الخدمـة مبهارات خاصة .وإضافة
إىل قدرتهـم على تقييـم وضـع العالقـات الصناعيـة بشـكل موضوعـي وحسـاس ،يجـب أن
يتمتعـوا مبسـتوى عـا ٍل من مهارات التيسير التي تُشـجع عىل التفاعل بني العمال ومديريهم.
ويحتاجـون أيضـاً إىل مهارات االتصـاالت الفعالة ،والقدرة عىل اإلنصـات واملالحظة ،وإمكانية
التصرف كخبراء مرجعيين عنـد اللـزوم دون هيمنـة ،وأن يتمتعـوا بصفات شـخصية ت ُشـجع
على الثقـة واالحترام مبا فيهـا النزاهـة واللباقة والصبر والحامس وأحيانـاً الظرافة.

خدمات التوفيق/الوساطة
عندمـا يعجـز الحـوار بين العمال وأصحـاب العمل عـن منـع املنازعـات أو تسـويتها ،تكمن
الخطـوة التاليـة يف عمليـة التوفيق/الوسـاطة .وال مينـع ذلـك بـكل األحـوال أن ت ُنفـذ عمليـة
التوفيق/الوسـاطة يف أي وقـت كان ،حتـى قبـل اسـتنفاد جميـع اإلجـراءات الداخليـة.
يف بعـض مجـاالت االختصـاصُ ،ي َّيـز مـا بين "التوفيـق" و "الوسـاطة" .ولكـن ألغـراض هـذا
املنشـور لـن ُي َّيـز بينهام .ويُسـتخدم هنا مصطلح "التوفيق/الوسـاطة" لتغطيـة العملية التي:
} }قبل بها الطرف الذي بارش باإلجراءات مبحض اختياره ،وبعدها يُطلب من الطرف اآلخر
االنضامم إىل العملية؛
} }تُعترب امتدادا ً لعملية املفاوضة/املساومة بحيث تبدأ عندما تتعطل املفاوضات؛
} }يتوىل تنفيذها طرف ثالث مستقل ومحايد ال ميتلك صالحية اتخاذ قرار أو إصدار حكم؛
} }يتوىل تنفيذها شخص يكمن دوره يف تيسري عملية التفاوض بهدف مساعدة األطراف عىل
إنتاج طيف واسع من الخيارات لدراستها والتوصل إىل حل مقبول من أطراف النزاع؛
} }ال تتكبد فيها أطراف النزاع أية تكلفة (باستثناء تكلفة الوقت الالزم لحضور اجتامعات
التوفيق والتحضري للمباحثات)؛
} }تكون خاصة ورسية؛
} }تكون تركيبتها رسيعة وغري رسمية ومرنة؛
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} }تكون غري خصامية؛
} }تحمل مخاطر قليلة ،ألنها تدعم الحفاظ عىل استمرار العالقة بني صاحب العمل
والعامل ،وتحسنها إن أمكن.
توفـر عمليـة التوفيق/الوسـاطة وسـيلة الستكشـاف املصالـح املشتركة واملتضاربـة لـدى
األطـراف ،مما تُعتبر عمليـة مفيـدة حتـى يف املنازعـات على الحقـوق .ويف بعـض البلـدان
أيضـاً ،قـد يتمتـع املوفقون/الوسـطاء مبعرفـة متخصصة يف صناعـة معينة (كالنقـل أو صناعة
الكيامويـات مثلاً) مما قـد يكـون قيماً ملسـاعدة أطـراف النـزاع على الخـروج بخيـارات.

الن ُهج التقليدية مقابل الن ُهج الحديثة
مبـا أ َّن أسـاليب املفاوضـة واملسـاومة تتغير مبرور الوقت ،مثـة حاجة إىل تعديـل دور املوفق/
الوسـيط ليك يواكبها.

املفاوضة عىل املواقف
يف املفاوضـة التقليديـة ،يقـوم املوفقون/الوسـطاء بتوفير املسـاعدة لألطـراف املتنازعـة
املنخرطـة باملفاوضـات على املواقـف ،حيـث تتبـادل األطـراف مقرتحاتها بهـدف الوصول إىل
موقـف مسـتهدف .يقـوم األطـراف بعـرض مطالـب ومطالـب مضادة تتسـم باملبالغـة عادة،
ودون أن يعـرف كل طـرف أو يأبـه مبطالـب الطـرف اآلخـر .وتلغي املصالح املتنافـرة املصالح
املشتركة ،بينما تحـاول األطـراف جهدهـا الفـوز بأكبر حصـة مـن عائـدات اإلنتاج بواسـطة
عمليـة تخاصـم تكـون محصلتهـا عادة خسـارة طرف مقابل ربـح الطرف اآلخر .أما مسـتقبل
العالقـات بين العمال وأصحـاب العمـل فتحتـل أولويـة متدنية نسـبياً ألن الرتكيـز هنا يكون
عىل الفـوز اآلين.
أمـا يف املفاوضـة على املواقـف ،توضـح األطـراف مواقفهـا ثـم يحاولـون الوصـول إىل اتفـاق
مـن خلال تنـازالت تدريجيـة والتالقـي عند نقطة معينـة .وخالل هـذا النهج ،يتجـه املوفق/
الوسـيط إىل التصرف كميسر وقنـاة تواصـل بين األطـراف مـن خلال الرتكيـز حرصيـاً على
عمليـة التوفيق/الوسـاطة دون اقتراح أي حلـول أو اجراءات تصحيحية قـد تؤثر عىل النتيجة
النهائيـة للتفاعالت.
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وتبقـى مهمـة املوفق/الوسـيط صعبـة يف ظـل مثـل هـذه األوضـاع ،ولكـن املواقـف الثابتـة
لألطـراف املتنازعـة ال توفـر للموفق/الوسـيط إال مسـاحة محـدودة لالبتـكار والستكشـاف
قضايـا أوسـع.

املفاوضة القامئة عىل املصالح
تشـهد بعـض الـدول ،اهتاممـاً متزايـدا ً يف عمليـة املفاوضة القامئـة عىل املصالـح ،وهناك أدلة
وافـرة تشير إىل أ َّن اإلطـار النظـري لهـذا النهـج قد أشـبع نقاشـاً وتحليلاً ،ولكن مـا زال مدى
نجاحـه عمليـاً كبديـل عـن املفاوضة على املواقف ،غير معروف.
تتميز املفاوضة القامئة عىل املصالح بعدد من املظاهر األساسية ،أال وهي:
} }قبول مصالح الطرفني كمصالح مرشوعة يتم تغليبها كلام أمكن؛
} }تناول قضايا التفاوض كمشاكل بغية حلها بشكل مشرتك ،بدالً من اعتبارها منازعات
يتم ربحها أو خسارتها؛
} }تتعدى مصالح الطرفني مسألة تقاسم عائدات اإلنتاج املتاحة إىل البحث يف كيفية
زيادتها؛
} }اهتامم األطراف بنتائج وبدائل مستدامة تساعد عىل بناء عالقاتهم املستقبلية.
وهـذا النهـج غير خصامـي ،وميضي كل طـرف وقتـاً كبيرا ً يف اكتشـاف األمـور املهمـة فعليـاً
بالنسـبة للطـرف الثـاين .وقد ينطوي أيضاً عىل جلسـات "مفتوحة" ،حيـث ت ُعرض االحتياجات
واملصالـح ثـم تناقـش دون أن تتمخـض النقاشـات عـن نتائج حقيقيـة .تبدأ املفاوضـة القامئة
على املصالـح بافتراض أسـايس مفـاده أ َّن املصالـح املشتركة تحتـل األولويـة العليـا .ولكن يف
بعـض الحـاالت ،تكـون مصالـح العمال وأصحـاب العمـل متباعـدة جدا ً ،مثلاً ،عندمـا يكون
صاحـب العمـل مهتماً بالعاملـة التعاقديـة واالسـتعانة بالعاملـة الخارجيـة ،بينما يحـرص
العمال على تحقيـق األمـن الوظيفي.
والتوفيق/الوسـاطة التـي تكـون امتـدادا ً للمفاوضـة القامئـة على املصالـح تختلـف اختالفـاً
كبيرا ً عـن التوفيق/الوسـاطة التـي تكـون امتـدادا ً لنهـج املفاوضـة على املواقـف التقليـدي.
فاملفاوضـة القامئـة على املصالـح قـد تتعـرض لعقبـات مام يسـتدعي مسـاعدة طـرف ثالث،
ولكـن املوفق/الوسـيط هنـا يحتـاج إىل معـارف ومهـارات جديدة تتعـدى تلك التـي تتطلبها
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عمليـة التيسير إىل حـد كبير .ومـن املفـروض أن يـؤدي املوفق/الوسـيط دور
املعلـم ،والخبير املرجعي ،وامل ُح ِّول ملسـاعدة األطـراف عىل إدراك مصالحهـا واحتياجاتها
املتبادلـة ،ولكـن دون فـرض أي حـل للنـزاع .وكما تحتـاج األطـراف املتنازعـة املنخرطـة
باملفاوضـات القامئـة على املصالـح إىل معـارف ومهـارات جديـدة وتركيبـة ذهنيـة مختلفـة،
كذلـك املوفقون/الوسـطاء .وتبعـاً لذلك ،يجب أن ت ُصمم األنشـطة التدريبيـة ألصحاب العمل
وللعمال بحيـث تضـم بصـورة مثلى جلسـات تدريبية مشتركة ،وأن يتـم تدريـب املوفقني/
الوسـطاء على مهـارات وأسـاليب املفاوضـة القامئـة على املصالح.
ومـن الناحيـة العمليـة ،يجنـح املوفقون/الوسـطاء ذوو الخبرة إىل إيجـاد النـوع الصحيح من
التدخلات بصرف النظـر عن نُهـج املفاوضة التـي تلجأ إليها األطـراف املتنازعة .فـإذا ظهرت
عقبـة جـراء اتبـاع نهـج املفاوضـة عىل املواقـف ،قد يـرى املوفق/الوسـيط الخبير فيها فرصة
إلقحـام بعـض ال ُنهـج القامئـة على املصالـح مـن خلال تشـجيع األطـراف على الرتكيـز على
مصالحهـا املتبادلـة والتحـول عـن مواقفها املتشـبثة بها.
وإذا ظهـرت عقبـة جـراء نهـج املفاوضـة القامئـة على املصالـح ،عندئـذ قـد يحتـاج املوفـق/
الوسـيط إىل تذكير األطـراف بـأ َّن املصالـح املشتركة ال توفـر حلـوالً تلقائيـة للمشـكالت عىل
الـدوام ،وأنَّـه يجـب القيـام ببعـض التنـازالت لتحقيـق ذلك.
ومـن الناحيـة العمليـة ،ال متنـع املفاوضـة على املواقـف مـن املفاوضـة القامئة على املصالح
والعكـس صحيـح .ويجـب أن يسـتوعب املوفقون/الوسـطاء األكفـاء ويسـتعدون لتطبيق كال
النهجين خلال سـعيهم للتغلـب على عقبـات املفاوضـة ،ومسـاعدة األطـراف على الوصول
إىل اتفاق.
مـا التوفيق/الوسـاطة إال مفاوضـة ُمعانـة .وهـذا يسـتدعي أن يعـرف ويفهـم املوفقون/الوسـطاء
أساسـيات املسـاومة واملفاوضـة يف املقـام األول ،مبـا يف ذلـك نُهـج املفاوضـات املختلفـة ،إضافـة إىل
كيفيـة االسـتفادة مـن هـذه العمليـات ملسـاعدة األطـراف املتنازعـة على الوصـول إىل اتفـاق.
إ َّن القـدرات التـي تحتـاج إليهـا عمليـة التوفيق/الوسـاطة الناجحـة هـي عبـارة عـن توليفـة مـن
املعـارف واملهـارات والخبرات والصفـات الشـخصية التـي تشـتمل على الرغبـة يف اإلنصـات والصبر
واألمانـة والصـدق وحـس الدعابـة.

تحسني األداء
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الوصف الوظيفي
ينبغـي تزويـد املوفق/الوسـيط بوصـف وظيفي مكتوب فور تعيينـه ،وأن يُطلب إليـه التوقيع عىل
مدونـة قواعـد سـلوك ،وأن يُقـدم لـه دورة تدريبيـة متهيديـة حـول طبيعـة وعمليـات نظـام إدارة
املنازعات ،وأن يتلقى تدريباً متخصصاً حول عملية التوفيق/الوسـاطة ،ويُخصص له أحد املرشـدين
لكي يالزمـه إذا مل تكـن لديـه الخبرة الالزمـة يف هـذا املجـال .كما يتم تزويده بنسـخ عـن القوانني
ذات الصلـة والنماذج واألدلة التشـغيلية ،وتعريفه عىل النظام املحوسـب ملعلومـات إدارة القضايا.
والوصـف الوظيفـي مهـم ،إذ إنه يحدد مـا إن كان يتوجب عىل هذا الشـخص أن يعمل فقط
كموفق/وسـيط يشـارك يف عقد اجتامعات التوفيق/الوسـاطة أم يضطلع مبسـؤولية أداء مهام
أخـرى أيضـاً .وقـد تشـتمل هـذه املهـام على إجـراء األنشـطة التـي تسـبق عمليـة التوفيق/
الوسـاطة ،وتقديـم خدمات املعلومـات واالستشـارات والتدريب املتعلقة مبنـع املنازعات.
ويحـدد الوصـف الوظيفـي أيضاً ما إذا كانت جلسـات التحكيم من ضمـن وظيفته .ويحدد القانون
مـا إذا ي ُع َين املوظفـون كموفقني/وسـيطني أم كمحكمني فقـط ،أم يتولون املسـؤوليتني يف آنٍ واحد.
ولكـن إن مل يتعـرض القانـون لهذه املسـألة ،عندئـذ ينبغي لنظـام إدارة املنازعات أن يقرر بشـأنها.
ومـن املفيـد بالنسـبة للنظـام الذي يُقدم خدمـة متتاليـة التحكيم-التوفيق أن يتـوىل موظف واحد
أداء كلتـا املهمتين ،حيـث تتلـو عمليـة التحكيـم عمليـة التوفيـق غري الناجحـة وذلك ضمـن حالة
انعقـاد واحـدة ،ويفضـل أن يكـون ذلـك بنفـس اليوم إن أمكـن .وتتقيد خطـوة التوفيق/الوسـاطة
بالقواعـد واإلجـراءات االعتياديـة الخاصـة بهـا ،كما تتقيد خطـوة التحكيـم بقواعدهـا وإجراءاتها.
ولكـن يجـب أن يتـوىل نفـس املوظـف القيـام بكلتـا املهمتين ،ويتوقـف ذلـك على وجـود أحـكام
قانونيـة تجيـز لألطـراف املتنازعـة اختيـار أن يتـوىل كل مهمة منهام موظـف مختلف.
وينبغي اسـتخدام الوصف الوظيفي كأسـاس لتقييم أداء املوفق/الوسـيط ،بحيث تحقق عملية
التقييـم غرضـاً آخـر يتمثل يف تحديـد املجاالت التي تحتاج إىل تدريب بهدف تحسين األداء.

خدمات التحكيم
إذا مل ينجح التوفيق ،عندئذ بوسع األطراف إرسال القضية إىل التحكيم.
والتحكيـم هـو عبـارة عـن اتباع أسـلوب اسـتجوايب لتسـوية املنازعـات التي تحتـاج إىل طرف
ثالـث حيـادي لالسـتامع إىل كال الطرفين ومـن ثـ َّم اتخـاذ قـراره لتسـوية القضيـة .ورغـم أ َّن
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التحكيـم عمليـة حكـم وفصل ملزمة وتبدو مشـابهة لإلجـراءات التقليدية املتبعة
يف املحكمـة ،إال إ َّن هنـاك عـدة فـوارق مهمـة بينهام.
مبـدأ الطوعيـة :تتفـق األطـراف يف معظم الحاالت وبشـكل رصيـح عىل عمليـة التحكيم ،أما
يف النظـام القانـوين فقد تكون العمليـة إجبارية.
السـيطرة :تتمتـع األطـراف ببعض السـيطرة على جوانب إجرائيـة معينة يف عمليـة التحكيم
مثـل التوقيـت ومكان انعقـاد الجلسـات املحتمل إضافـة إىل الحضور.
الخصوصيـة :تجتمـع األطـراف مـع امل ُحكـم بشـكل خصـويص .ويف بعـض الحـاالت ،تكـون
األطـراف املتنازعـة هـي مـن تختـار امل ُحكـم.
الصفـة غير الرسـمية :مـع أ َّن اإلجـراءات تتخـذ طابعـاً أقـل رسـمية مـن إجـراءات املحاكـم،
إال أنـه توجـد قواعـد محـددة كمبـدأ العدالـة الطبيعيـة وقواعـد األدلـة والقرائـن .ومـع أ َّن
الجلسـات تعتبر األطـراف معارضـة لبعضهـا البعـض ،إال أ َّن األطـراف ذاتهـا هـي التـي تحدد
قواعـد السـلوك وطبيعـة العمليـة .كام تكون الجلسـات أقل رسـمية من الجلسـات املنعقدة
يف قاعـة املحكمة.
الرسيـة :تكـون العمليـة والنتيجـة رسية وخاصـة باألطراف ،مـع أ ِّن التحكيـم القانوين يقتيض
االحتفـاظ بسـجالت وبالتايل تكون متاحـة للعموم.
املرونـة :تسـتطيع األطـراف خلال جلسـة التحكيـم العودة إىل قرار سـابق حاز على اإلجامع
بشـأن جميع أو بعض املسـائل.

مزايا التحكيم
تتمتـع عمليـة التحكيـم بعـدد مـن املزايـا التـي متيزهـا عـن عمليـات التقـايض ،مبـا يف ذلـك
املزايـا التالية:
الرسعـة :بوسـع األطـراف تحديـد اإلطار الزمني للعمليـة متجنبة بذلك وقـت اإلعداد الطويل
الالزم أحيانـاً للدعاوى القضائية.
املرونة :لألطراف خيار العودة إىل عملية التوفيق/الوساطة بأي وقت تريد.
التكلفة :تكلفة عملية التحكيم أقل من تكلفة اللجوء للمحكمة.
تحسني األداء
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االختيـار :بوسـع األطـراف اختيـار امل ُحكم الذي يتمتـع بتجربة وخربات خاصـة تتعلق بقضية
النـزاع ،بينما يف عملية التقايض ال تسـتطيع األطـراف اختيار القايض.
الخصوصية :جلسات التحكيم خصوصية ورسية ،إال يف حاالت استثنائية.

مشاكل التحكيم
نتيجـة جلسـة التحكيـم ال تسـتند إىل اإلجماع .ورمبـا يتـم تسـوية النـزاع رسـمياً ،ولكن ليس
بالضرورة أن تكـون هـذه التسـوية مرضيـة لجميـع األطـراف .فقد يشـعر أحد األطـراف بأنه
قـد فـاز بينام يشـعر الطـرف اآلخر بأنه خسر ،أو قد يعتبر كال الطرفني أ َّن محصلـة التحكيم
هـي الخسـارة للجميع .ومـن بني املشـكالت األخرى:
} }محدودية حق استئناف قرار املحكم؛
} }افتقار املحكم إىل املهارات والخربة الالزمة؛
} }قد يقوم املحكم مبنارصة أحد األطراف عوضاً عن التحكيم؛
} }قد يفتقر املحامون املمثلون لألطراف إىل الخربة يف عمليات التحكيم؛
} }قد يُهيمن الجدال القانوين بني محامي األطراف املتنازعة عىل جلسة التحكيم وذلك
عىل حساب القضايا الجوهرية؛
} }قد تستغرق الجلسة فرتة أطول مام هو متوقع بسبب أساليب التأخري التي قد يتبعها
أحد األطراف أو كالهام.

الوصف الوظيفي
ينبغـي أن ينـص الوصـف الوظيفـي املخصص لل ُمحكم ما إذا كان منصبـه يضم مهام التوفيق/
الوسـاطة ومنـع املنازعـات أم ال .واملوظفـون الذيـن يسـتطيعون أن يتولـوا مهـام متنوعة من
شـأنه أن يُضفـي على نظـام إدارة املنازعـات درجة مهمة مـن املرونة دون أن يؤثر سـلباً عىل
األداء الكيل.
ويف الحـاالت التـي تزخـر بعـدد كبير مـن املنازعـات املنبثقـة عـن صناعـة أو قطـاع معين،
كصناعـة األلبسـة أو قطـاع السـياحة والفنـادق أو قطـاع البنـاء واالنشـاءات ،قـد يكـون مـن
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املجـدي تعيين محكمين يتمتعـون بالخبرة املطلوبـة يك يتخصصـوا يف عقـد
الجلسـات التـي تتعلـق بصناعـة محـددة.
يجب أن يسـتوعب املحكمون املبادئ األساسـية للعدالة الطبيعية ،ومبادئ األدلة وتطبيقاتها
العمليـة ،إضافة إىل أهمية إفسـاح املجال لالسـتامع إىل كل طـرف .وينبغي للمحكمني التحيل
باألخلاق والحفـاظ على الحيـدة دامئاً ،والتمتـع مبهارات التحليـل والكتابة ،وإظهـار الصفات
التـي تفرض االحترام يف قاعة التحكيم.
تعتمـد الفعاليـة التشـغيلية لنظـام إدارة املنازعـات يف أي دولـة على الكفـاءة املهنيـة للموفقين/
الوسـطاء واملحكمين العاملين فيـه.
ويجـب اختيارهـم بعنايـة وليـس حسـب مؤهالتهـم األكادمييـة وخرباتهـم العملية فقط ،بل حسـب
صفاتهـم الشـخصية أيضـاً .وينبغـي أن يتمتعـوا بالخصائـص الالزمـة للتفاعـل اإليجـايب مـع النـاس،
والتـي تشـجع احترام وثقـة وائتمان العملاء والزمالء.
وبعـد اختيـار املوفقني/الوسـطاء واملحكمني ،ينبغـي أن يخضعوا للتدريب .وينبغـي لعملية التدريب
أن تزودهـم مبعرفـة متخصصـة بالعمليـات القانونيـة واإلجـراءات التشـغيلية التـي يجـب اتباعهـا،
واملهـارات التـي متكنهم مـن "الفعـل" و"العلم".
وليـس بالضرورة أن تكـون محاميـاً لتكـون موفقـاً ناجحاً .وال شـك بـأ َّن العلـم بالقانون مهـم ،ولكن
املوفق/الوسـيط الناجـح هـو الـذي يتمتع بخلفيـات متنوعة.

قواعد السلوك
لقـد سـاهمت الطبيعـة الخاصـة التـي يتميـز بهـا مجـال منـع املنازعـات وتسـويتها يف ظهور
قواعـد السـلوك أو التصرف ،حسـب ما تضعها سـلطة تسـوية املنازعات ،الخاصـة باملوفقني/
الوسـطاء واملحكمين .والهـدف منهـا وضـع قواعـد ومعايير لسـلوك املوظفين مـن الناحيـة
املهنيـة وبالتـايل اإلسـهام يف تحسين األداء.
ولكـن هنـاك بعـض اللبـس فيما يتعلـق باملصطلحـات .فبعـض املنظمات تشير إىل قواعـد
أخالقيـة ،وأخـرى تسـميها قواعـد مامرسـة ،وغريهـا تدعوهـا قواعـد سـلوك .وألغـراض هـذا
الدليـل ،سـيكون الرتكيـز على قواعـد السـلوك التـي تضـع معايير سـلوك املوظفين اليومـي
يف منظمـة بعينهـا .وعـادة مـا يتناسـب اسـتخدام مصطلـح "قواعـد أخالقيـة" مـع السـلوك
تحسني األداء
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األخالقـي للشركات تجـاه القضايـا االجتامعيـة والبيئيـة وقضايـا حقـوق اإلنسـان .ومصطلـح
"قواعـد السـلوك" ينـزع إىل الداللـة على أخلاق املوظفين ،وعلى وجـه الخصـوص ،إىل أمور
تتعلـق بتضـارب املصالـح وتلقـي الهدايـا .أمـا "قواعـد التصرف" فرتكـز أكرث عىل مـا يجب أو
مـا ال يجـب على املوظفين فعله عنـد أداء مهام مختلفـة ،وبالتايل تشـكل أداة مفيدة ملراقبة
املوظفين أثنـاء تأديتهـم لعملهم.
ومـن املمكـن وضـع مدونـة قواعد سـلوك لجميـع العاملني يف نظـام إدارة املنازعـات ،مغطية
بذلـك مسـائل عامـة مثل الرسيـة ،ومدونة أخـرى للموفقني/الوسـطاء واملحكمني.
وينبغـي ملدونـة قواعـد السـلوك املوجهـة للموفقني/الوسـطاء واملحكمين يف نظـام تسـوية
املنازعـات أن:
} }تحدد بالضبط فئات املوظفني الذين تشملهم املدونة؛
} }تتعرض لألحكام القانونية التي ترسي عىل املوظفني الذين تشملهم املدونة؛
} }تشري إىل الترشيعات القانونية التي أنشئت مبوجبها ،إن وجدت؛
} }تنص عىل أهداف وغايات املدونة ،مثالً" ،مساعدة املوظفني عىل استيعاب مسؤولياتهم
وواجباتهم تجاه عمالئهم (املوظفون وأصحاب العمل) وزمالئهم وتجاه مكان عملهم
واملجتمع وتجاه أنفسهم ،و توفري اإلرشاد عند مواجهة قضايا أخالقية وحاالت تضارب
مصالح"؛
} }تتعرض بلغة بسيطة إىل املسائل التي ترسي عليها معايري السلوك؛
} }تتناول اإلجراءات مبا فيها األطر الزمنية التي ينبغي اتباعها يف حال انتهاك القواعد ،مبا
يف ذلك حق املوظف يف االنصات إليه وترتيبات االعرتاض.

محتوى مدونات السلوك
قد تشتمل مدونة السلوك املوجهة إىل املوفقني/الوسطاء واملحكمني عىل اآليت:
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الواجبات القانونية
املراقبة الذاتية

الدقة
الحياد
الرسية
تلقي الهدايا
النظافة الشخصية
امل َلبس
التطور الوظيفي
العمل يف وظيفة أخرى
النشاط السيايس
التعليقات يف الفعاليات العامة
تـرك الخدمـة (مثـال ،عـدم اسـتخدام املعلومـات التـي تناهـت إليـه
خلال تـويل وظيفتـه؛ عـدم اإلفصاح عـن املعلومات التـي تخص زمالء
سابقني)

العمالء

املساواة يف املعاملة
عدم التمييز
الوقار واللطف واالحرتام
املضايقة والتحرش
العالقات الشخصية

الزمالء

املساواة يف املعاملة
عدم التمييز
الوقار واللطف واالحرتام
تضارب املصالح
املضايقة والتحرش
العالقات الشخصية
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مكان العمل

اسـتخدام املعـدات (مثـل ،الهواتـف ،الحواسـيب ،اإلنرتنـت ،الربيـد
اإللكتروين)
العناية باملعدات
بيئة عمل آمنة
بيئة عمل صحية (مثالً ،منع التدخني)

املجتمع

احرتام البيئة
السلوك خارج ساعات العمل

تشير مدونـة قواعـد السـلوك املهنـي للوسـطاء العاملين يف قسـم شـؤون العمـل يف مصلحة
الوسـاطة والتوفيـق الفدراليـة ( )FMCSيف الواليـات املتحـدة ،إىل مـا يلي:
} }مسؤولية الوسيط تجاه األطراف؛
} }مسؤولية الوسيط تجاه الوسطاء اآلخرين؛
} }مسؤولية الوسيط تجاه الخدمة واملهنة؛
} }مسؤولية الوسيط تجاه العموم.
يسـتعرض الفصـل العـارش ضمن امللحـق (ج) مدونـة مصلحة الوسـاطة والتوفيـق الفدرالية،
باإلضافـة إىل مدونـة قواعـد السـلوك املوجهـة للمفوضين يف هيئـة جنـوب أفريقيـا للتوفيـق
والوسـاطة والتحكيم.
وبعـض مدونـات قواعـد السـلوك ملزمة قانونياً والبعـض اآلخر غري ملـزم .وإذا أعدت املدونة
مبوجـب قانـون بحيـث تسـتويف املعايير التـي ينـص عليهـا هـذا القانـون ،فقد تصبـح ملزمة
قانونـاً .مثـال على ذلـك ،قانـون تنزانيـا بشـأن مؤسسـات العمـل لعـام  ،2004والذي يُنشـئ
مبوجـب أحكامـه هيئـة الوسـاطة والتحكيـم وينـص عىل ما يلي" :تُعـد الهيئة مدونـة قواعد
سـلوك للوسـطاء واملحكمين ،وتضمـن التزامهم بهـذه القواعد خلال أداء وظائفهـم" .وميكن
أن تكـون املدونـات ملزمـة إن كانـت جزءا ً من عالقـة تعاقدية بني املوظـف وصاحب العمل.
وحتـى لـو كانـت املدونة اختياريـة وغري ُملزمة ،بوسـعها أن تُحدث أثرا ً إيجابياً عىل السـلوك.
وميكـن احترام املعايير والتصرف بنـا ًء عليهـا حتـى لـو كان االنضمام إليهـا اختياريـاً .ولكـن
يجـب التنويـه إىل أنَّـه ال تسـتطيع املدونـة ،سـواء كانـت ملزمـة أم غير ملزمـة ،أن تضمـن
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السـلوك الجيـد .ولكنهـا تعتبر أداة مفيـدة لتحسين أداء املوظفين .فهـي تضـع
معايير سـلوك واضحـة ملوظفـي املنظمـة ،وتسـاعد على الحـد مـن حـدوث أي سـوء
تصرف ،وتبنـي ثقـة العملاء بهـا وائتامنهـم لها ،وتسـاعد على ضامن عدم إسـاءة اسـتخدام
مواردها.
إ َّن بيـان رسـالة هيئـة التوفيق والوسـاطة والتحكيم يف جنـوب أفريقيا يصاحبه بيـان آخر حول القيم
ومبـادئ العمـل .ومـع أنـه ال يُقـدم بصفـة مدونـة قواعـد سـلوك للموفقين واملحكمين ،إال إ َّن بيان
الرسـالة يوضـح معايري السـلوك املتوقع لجميـع موظفيها.
النزاهة
•نحن مخلصون ونتقيد باألخالق يف كل ما نفعله.
•نحن نفي بالتزاماتنا.
•نحن مساءلون ومسؤولون عن أدائنا.
التنوع
•نحن فريق مك َّون من ذوي املؤهالت العالية وميثل مختلف املستويات املتنوعة يف البالد.
الشفافية
•نحن نعمل بطريقة واضحة وشفافة ،حسب ما متليه علينا واجباتنا والتزاماتنا القانونية.
التميز
•نحن ملتزمون بالتميز.
•نحن نسعى دامئا لتقديم عمل يتميز بالجودة.
املساءلة
•نحن نقارن أنفسنا باستمرار مع التزاماتنا ونعترب أنفسنا مسؤولني عن ترصفاتنا ونتائج عملنا.
•نحن ملتزمون تجاه بعضنا البعض وتجاه كل ما نفعله.
االحرتام
•نحن نق ّدر االختالفات بني الناس واألفكار ونعامل اآلخرين بإنصاف وكرامة واحرتام.
•نحن نشجع ثقافة الثقة واالحرتام وروح الفريق والتواصل واإلبداع وتساوي الفرص والتمكني.

تحسني األداء
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أنظمة معلومات إدارة القضايا
يحتـوي نظـام معلومـات إدارة القضايـا على تفاصيـل كل قضيـة أحيلـت إىل سـلطة تسـوية
املنازعـات .ويحقـق مثـل هـذا النظـام ثالثـة أغـراض رئيسـية ،هي:
} }دعم إدارة عبء القضايا الخاصة بالنظام بهدف توفري خدمة أفضل للعمالء يف نهاية املطاف؛
} }توفري معلومات آنية للتحليل اإلحصايئ وتحليل سوق العمل؛
} }ت ُشكل عملية وأداة إدارية لضامن تقيد القضايا بالعمليات املطلوبة.
تقبـل مثـل هـذه األنظمـة وتـدرك بأنهـا إن أرادت املحافظـة على األداء وتحسـينه عليهـا أن
تعتبر املعلومـات مـوردا ً يحتـاج إىل إدارة كغيره مـن املـوارد البرشيـة أو املاليـة أو الزمن أو
املعدات أو املسـاحة.
وينبغي لنظام معلومات إدارة القضايا أن:
} }يوفر معلومات آنية عن كل قضية؛
} }أن يذكر تاريخ ووقائع كل خطوة ولكل قضية منذ املبارشة باإلجراءات أو التفعيل
وحتى تاريخ التسوية؛
} }أن يراقب ويسيطر عىل الدخول إىل النظام؛
} }أن يحتوي عىل معلومات إحصائية لتسهيل خيارات البحث والغربلة (مثالً ،حسب
النوع أو املحافظة أو القضاء أو الصناعة أو املهنة ،أو القضايا الناجحة ،أو مستوى
مرتبات املوظفني).

أي نوع من املعلومات؟
منوذجيـاً ،يجـب أن يحتـوي نظـام معلومـات إدارة القضايـا على حقـول مخصصـة للبنـود
التاليـة:
} }رقم ملف إدارة القضية
} }أسامء األطراف املتنازعة
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} }نوع النزاع
} }اسم املكتب الذي أحيل إليه النزاع
} }اسم صناعة أو قطاع التوظيف
} }الفئة املهنية
} }التسلسل الزمني
–تاريخ نشوء النزاع
–تاريخ إحالة النزاع
–تاريخ تفعيل النزاع
–العملية األولية املتبعة
–(خدمة ما قبل التوفيق ،التوفيق ،متتالية التوفيق-التحكيم)
–تواريخ اجتامعات التوفيق وأسامء الحضور ،مبن فيهم أي ممثلني عن أطراف النزاع،
والتقدم املحرز
–اسم املوفق
–تاريخ تسوية النزاع من خالل التوفيق
–تاريخ عدم تسوية النزاع من خالل التوفيق
–تاريخ اإلحالة إىل التحكيم
–تواريخ جلسات التحكيم وأسامء الحضور ،مبن فيهم أي ممثلني عن أطراف النزاع
–اسم املحكم
–تاريخ تسوية النزاع من خالل التحكيم
} }إجاميل عدد األيام من تاريخ اإلحالة إىل تفعيل القضية
} }إجاميل عدد األيام من تاريخ التفعيل إىل نهاية عملية التوفيق
تحسني األداء
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} }إجاميل عدد األيام من تاريخ التفعيل إىل نهاية عملية التحكيم
} }النتائج
–تفاصيل مرحلة ما قبل التوفيق
–تفاصيل عدم تسوية النزاع بواسطة عملية التوفيق
–تفاصيل نجاح عملية التوفيق
–تفاصيل قرار التحكيم (ما إذا كان لصالح صاحب العمل أو العامل ،مبلغ التسوية)
–معدل النجاح الكيل لعملية التوفيق يف تسوية النزاع
} }حقل لتدوين املالحظات أو لحفظ السجالت
} }مرافق الغربلة ،إن أمكن
} }مرافق تخزين السجالت الرقمية.
سـوف تعتمـد كميـة املعلومـات التـي يولدهـا نظـام إدارة القضايـا على احتياجـات كل
سـلطة مـن سـلطات تسـوية املنازعـات .ولكـن من الضروري أن يجمـع أكرب قـدر ممكن من
املعلومـات كجـزء مـن العمليـات اإلداريـة املعياريـة التـي تقـوم بهـا السـلطة.
فعلى سـبيل املثـال ،ميكـن اسـتخراج أيـة بيانـات إلكرتونيـة حول عـدد قضايا مرحلـة ما قبل
التوفيق/الوسـاطة التـي مل تصـل إىل مرحلـة التوفيق/الوسـاطة مبـا يف ذلك األسـباب ،إذا جرى
تسـجيل معلومـات كل قضيـة على نحـو نظامي وكجـزء من اإلجـراءات اإلداريـة املعيارية.
وعلى نحـو مامثـل ،ميكن وبسـهولة اسـتخراج أيـة بيانات حول عـدد جلسـات التحكيم التي
مثَّـل فيهـا محامـون أطـراف النزاع إذا أشـار ملـف كل قضية إىل هـذه املعلومة.

تطوير نظام معلومات إدارة القضايا
يحتـاج تطويـر نظـام شـامل و ُمكيَّـف حسـب الرغبـة ملعلومـات إدارة القضايـا إىل تخطيـط
دقيـق وعمـل جامعي وخبرة تقنية وتدريـب ومتويل .أمـا التخطيط للنظام فيتطلب اإلشـارة
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إىل الغـرض منـه وغاياتـه .عىل سـبيل املثال ،هـل الهدف من النظـام توليد بيانات
إحصائيـة فقـط أم املطلـوب منـه تقديم املسـاعدة يف إدارة املوظفين أيضاً؟
وتتمثـل نقطـة االنطلاق املنطقيـة يف املبـارشة بتوثيـق تدفـق العمـل املتعلق بكافـة جوانب
عمليـات إدارة املنازعـات ،بـدءا ً مـن إحالـة النـزاع وانتها ًء باألرشـفة .ويحتاج األمـر إىل قوائم
تفقـد مفصلـة لـكل جـزء مـن العملية ،مـع توثيق النظـام عىل الـورق يف البداية قبـل تطوير
برنامج الحاسـوب.
ومـن املحبـذ ،ألغـراض هـذه العمليـة ،تشـكيل فريـق عمل يضـم ممثلين من جميع أقسـام
نظـام إدارة املنازعـات .وينبغـي للفريـق الـذي يجـب أن يكـون تحـت قيـادة اختصـايص يف
سير عمليـات النظـام واختصـايص تكنولوجيـا معلومـات ،أن يحـدد ويوثـق خطـوات تدفـق
العمـل التـي تـؤدي إىل تطويـر الربمجيـة يف نهاية األمـر .ومـع أ َّن التكلفة املاليـة والزمنية قد
تكـون كبيرة ولكـن يجـب اعتبار األمر كاسـتثامر قيِّم طويل األجـل بدالً من اعتبـاره كنفقات
قصيرة األجل.
وحاملـا يُطـ َّور النظـام يجـب تدريـب املوظفين على اسـتعامله .ويجـب النظـر إىل التدريـب
على أنـه اسـتثامر سـوف يعـود مبنافـع طويلـة األجـل على النظـام وعمالئه.
يُشـكل تصميـم وتشـغيل نظـام إدارة قضايـا يتسـم بالفاعليـة تحديـاً رئيسـياً أمـام مصممـي
ومشـغيل ال ُنهج الجديدة ملنع املنازعات وتسـويتها .ومن الرضورة مبكان أن تكون املعلومات
املتوفـرة لنظـام إدارة املنازعـات بأكملـه أعظم مـن املعرفة الرتاكميـة ملوظفيه.
وطبعـاً ،يجـب أن يكـون هـذا النظـام الفعـال قامئاً عىل أسـاس الحاسـوب ،وأن يكـون هدفه
النهـايئ اسـتحداث عمـل يخلو من اسـتخدام الـورق يف العمـل أو يكاد يخلو منهـا .كام يجب
إنشـاء ملـف لـكل قضيـة وإضافـة جميـع املعلومـات ذات الصلـة إليـه ،مما يتيـح تعقـب
القضايـا ضمـن الوقـت الحقيقـي ويتيـح ملديـري القضايـا االطلاع عىل سير أي قضية.

تحسني األداء
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ركز هذا الفصل عىل أربعة مجاالت قد يراعيها نظام إدارة منازعات العمل من
أجل تحسني األداء الكيل ،وهي :التدريب عموماً ،تطوير املهارات املرتبطة مبهام
معينة ،إدخال مدونة قواعد سلوك/ترصف للموظفني ،إدخال النظام املحوسب
ملعلومات إدارة القضايا.
وال متثل هذه املجاالت األربعة ،بأي حال من األحوال ،برنامج التحسني بأكمله.
فربنامج تحسني األداء الكامل يجب أن ينطلق من عملية التقييم املرشوحة يف
الفصل الثاين.
أما هذه املجاالت املذكورة فمن شأنها تحديد ما ينبغي تحسينه يف العديد
من املجاالت التي تحتاج إىل تحديد أولوياتها وإعداد الخطط الالزمة وتنفيذ
اسرتاتيجيات العمل املرسومة.
ومن املحتمل أيضاً تحسني النظام من خالل تبني نُهج جديدة بشأن التفاعل
بني املدير واملوظف .كام أ َّن تحسني تدفق املعلومات واالتصاالت ،وبناء الثقة
واالئتامن ،وتحسني بيئة العالقات الصناعية عامة يف نظام إدارة منازعات العمل،
قد تكون مبادرة ذات أثر كبري وتكلفة قليلة نسبياً.
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رصد األداء
ينبغـي رصـد أداء نظـام إدارة
منازعـات العمـل على نحـو منتظـم
بهـدف تقييـم درجـة وفـاء املؤسسـة
بأهدافهـا وواليتهـا.
ومـع أ َّن عمليـة الرصـد قد تركز على أداء موظف
منفـرد أو مكتـب ميـداين أو وحـدة وظيفيـة ،إال أ َّن
هـذا الفصـل يركـز على أداء املؤسسـة مبجملها.
وحتماً ،سـوف تنطـوي عمليـة رصـد األداء على عمليـات عـد وقياس.
ولكـن املعلومـات النوعيـة مبـا فيها الدراسـات االسـتقصائية ملسـتوى رضا العميـل ،قد تؤدي
أيضـاً دورا ً يف غايـة األهمية.
وال يجـب أن تكـون عمليـة الرصـد مدفوعـة بهـدف "إثبـات" أ ِّن أداء النظـام يسير بصـورة
جيـدة أو سـيئة ،بـل بهـدف "تحسين" النظـام على نحـو منتظـم ،ومعايرتـه حسـب طلبات
العملاء واملـوارد املتاحـة لـه.
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يجـب أن يشـتمل نظـام إدارة األداء على عمليـة رصـد تُ كن مـن عقد مقارنـات منتظمة بني
األداء املخطـط لـه أو املطلـوب مـن جهة ،واألداء الفعلي من جهة أخرى .وميكـن رصد إنجاز
مؤسسـة بأكملهـا ،أو شـعبة أو وحـدة معينـة ،أو مكتب إقليمـي ما ،أو مراقبـة إنجاز أي فرد
من موظفي املؤسسـة.
وتنطـوي عمليـة الرصـد على وضـع مـؤرشات أداء ووضـع أهـداف لـكل مـؤرش منهـا .فعلى
سـبيل املثـال ،قـد يكون مـؤرش األداء معدل نجـاح عمليـات التوفيق ،وهدف املؤسسـة ككل
أن تصـل مثلاً إىل معـدل نجـاح يصـل إىل  80يف املائـة مـن القضايـا .وأحيانـاً ،يعمـد القانـون
على وضـع مثـل هـذه األهـداف ،مثلاً ،أن تكتمـل إجـراءات التوفيق/الوسـاطة خلا فرتة 30
يومـاً مـن تاريـخ اإلحالـة ،أو أن ت ُنفـذ جلسـات التحكيـم خلال فترة  60يوماً .ومـع أ َّن هذه
املعايير قـد يضعهـا القانـون ،إال إنَّـه مـن غير املعتاد أن تسري العقوبـات عنـد انتهاكها.
ومـن جانـب آخـر ،قـد تضـع أنظمـة إدارة املنازعـات بذاتهـا هذه املـؤرشات واألهـداف ،إما
مـن خلال اتخـاذ قرار مـن جانب اإلدارة العليـا ،أو من خالل قـرار يُتخذ باتبـاع النهج القائم
على اإلجماع وينبثق عـن الحوار بين املديريـن واملوظفين التابعني لهم.
مثال عىل ذلك ،قد يُطلب إىل املوظفني إجراء:
} } 3اجتامعات توفيق/وساطة يف اليوم عىل األقل؛
} }ما ال يقل عن جلستني ملتتالية التوفيق-التحكيم يف اليوم؛
} }جلستي تحكيم يف اليوم.

وضع األهداف
يجـب وضـع األهداف الفعليـة ألي مؤرش من مؤرشات األداء بعنايـة؛ وإذا كانت صارمة جدا ً،
قـد تـؤدي إىل انخفـاض مسـتوى األداء الـكيل .فـإن كان الهـدف ،مثالً ،عقد أربعـة اجتامعات
توفيق/وسـاطة كل يـوم ،قـد يـؤدي ذلك إىل تناول اإلجراءات بأسـلوب أشـبه بالسـطحي مام
يـؤدي بالتـايل إىل ارتفـاع عـدد حاالت اإلخفاق يف الوصول إىل تسـوية ،وانعـدام الثقة يف نظام
التوفيق/الوسـاطة ،كما ميكـن أن يزيـد مـن ضغط وعـبء العمل على نظام التحكيـم .وهنا
تصبـح الجـودة مهددة نتيجة سـعي املنظمة إىل تحقيـق الكمية.
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وينبغـي وضـع األهـداف بالتشـاور مـع الـكادر بغيـة التأكـد مـن كونهـا واقعيـة.
كما تزيـد الثقـة مـن أرجحية أن يبـذل املوظفون ما يف وسـعهم لتحقيق األهـداف التي
شـاركوا يف عمليـة وضعها.
وحاملـا توضـع مـؤرشات األداء واألهـداف ،يجـب تعميمهـا عىل جميـع املوظفني واملسـؤولني
ويجـب وضـع التدابير الالزمـة لرصد مسـتوى اإلنجـاز .وميكن تصميـم نظام معلومـات إدارة
القضايـا بحيـث ينتـج معلومـات حـول األداء الـكيل للنظـام ومكوناتـه ،وبالتايل يكـون جاهزا ً
للمسـاعدة يف التعـرف على الثغـرات يف األداء .ولكنـه لن يتمكـن من رشح األسـباب الكامنة
وراء هـذه الثغـرات أو اتخـاذ قـرار بشـأن نوعية اإلجـراءات التصحيحيـة املطلوبة.

مسؤوليات املديرين
يضطلـع املديـرون يف نظـام تسـوية منازعـات العمـل مبسـؤولية شـخصية تجـاه عملهـم
ومسـؤولية أخـرى تجـاه عمـل مرؤوسـيهم .وتشـتمل هـذه املسـؤوليات على رصـد األداء
والتفاعـل مـع املوظفين مـن أجل معالجـة أوجه القصور التـي يعاين منهـا األداء .مام يتطلب
أن يتمتـع كل مديـر مبهـارات القيـادة واملعرفـة الالزمـة لبنـاء العالقـة مـع املرؤوسين على
نحـو فـردي ،وأن يُحـدد املشـكالت على نحـو مشترك معهـم .ومـن املحتمل أن يكـون بعض
املأموريـن غير مبالين أو كسـاىل ،والبعض قـد تنقصه الخبرة والثقة يف قدراتهـم الذاتية ،وقد
يعـاين البعـض من مشـكالت شـخصية تؤثر عىل قدرتهم على األداء ،وقد يقـرر البعض تأجيل
القضايـا مـا أمكنهـم (مثـال املوظـف غير املتفرغ الـذي يُدفـع أجـره بالسـاعة) ،والبعض قد
تنقصـه املهـارات واألسـاليب .تسـتلزم كل حالة نهجاً مختلفـاً يقرتح إمكانيـة أن ينتفع جميع
املديريـن مـن التدريـب على القيـادة الظرفيـة .وميكـن مقارنـة نظـام إدارة املنازعـات مـع
أنظمـة الشركات كما يجـب إدارته على هذا النحو .ويسـتلزم ذلـك عقد االجتامعـات إلدارة
النظـام ،إعـداد تقاريـر ،تنفيـذ وظائـف معينـة كالتخطيـط والتنظيـم والتفويـض واإلرشاف،
إضافـة إىل الرصـد والتقييم.
يف بعـض الحـاالت ،تكـون األهداف املوضوعة غري واقعية بكل بسـاطة .مما يتطلب التواصل
بين املديريـن املبارشيـن واإلدارة العليـا بهـدف إعادة النظـر يف األهداف املوجـودة وتعديلها
حسب االقتضاء.

رصد األداء
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املعلومات
تحتـاج عمليـة رصـد األداء إىل الوصـول إىل معلومـات مناسـبة و ُمحدثـة وموثوقـة .وت ُجمـع
بعـض هـذه املعلومـات مـن الدراسـات االسـتقصائية ذات املقاصـد املحـددة ،كدراسـات
اسـتطالع رضـا العملاء التـي تُنفـذ بهـدف الحصـول على رأي أصحـاب العمـل واملوظفين
إزاء الخدمـات التـي يقدمهـا النظـام .ولكـن القسـم األكبر مـن املعلومـات سـوف يـأيت مـن
السـجالت اإلداريـة التـي ينتجها نظام معلومـات إدارة القضايا .وينبغـي أن يُنتج هذا النظام،
كجـزء مـن عملياتـه االعتياديـة ،املعلومـات الرضوريـة ألغـراض الرصـد بشرط أن:
	)أ(يكون قد تم تجميع املعلومات الصحيحة؛
	)ب(تكون املعلومات يف متناول اليد بسهولة؛
	)ج(تكون املعلومات ُمحدثة؛
	)د(توجـد القـدرة على تحليـل املعلومات واسـتخدام التحليل كأسـاس ملقارنـة األداء الفعيل
مـع األداء املخطـط له.
تعتبر املعلومـات مـن املـوارد األساسـية لصنـع القـرار وبالتـايل ذات أهميـة أساسـية للإدارة
السـديدة .وال تكمـن رضورة إدخـال وتشـغيل نظـام فعـال بشـأن معلومـات إدارة القضايـا،
كما هـو موضـح يف الفصل السـادس ،يف مراقبة أداء النظـام الكيل وتوليـد البيانات اإلحصائية
وإعـداد التقاريـر الدوريـة فحسـب ،بـل أيضـاً يف متابعة اإلنجـاز اليومي لكل قضيـة مبفردها
يف النظام.
وتتطلـب عمليـة الرصـد مـا يتعـدى جمـع البيانـات اإلحصائيـة ودراسـة التقاريـر وإجـراء
دراسـات اسـتقصائية .حيـث ينبغـي لهـا أن تعتمد عىل مشـاهدة مـا يجري يف النظـام ،وعىل
التواصـل املسـتمر مـع العملاء ،والتقاريـر واملقاالت اإلعالميـة ،وعىل كل ما ميكن أن يسـاعد
على توجيـه النظـام نحو التحسـن.

160

الفصل السابع

سجالت األداء ولوحات املتابعة
يتزايـد اعتماد عمليـة رصـد األداء على اسـتخدام سـجالت األداء ولوحـات املتابعـة .كانـت
رشكات القطـاع الخـاص أول مـن اسـتخدم "نظـام السـجل املتكامـل لقيـاس األداء" ،ولكنـه
أصبـح حاليـاً شـائع االسـتعامل لـدى السـلطات القانونيـة والدوائـر الحكوميـة.
ويُعتبر السـجل املتكامـل مبنزلـة أداة لرتجمـة رسـالة املؤسسـة واستراتيجيتها اإلجامليـة إىل
أهـداف محـددة ميكـن قياسـها ،ولرصـد أداء املؤسسـة يف تحقيـق هـذه األهـداف.
وتركز السجالت املتكاملة تقليدياً عىل أربعة أشياء ،هي:
} }التحليل املايل؛
} }تحليل العمالء/املستهلكني؛
} }التحليل الداخيل للعمليات والخدمات؛
} }تحليل التعلم والنمو ،ال سيام فيام يتعلق برضا املوظفني واستبقائهم.
ومينـح سـجل األداء داللـة على مسـتوى اإلنجـاز مبـرور الوقـت ،وميكـن تكييفـه حسـب
احتياجـات محـددة ملؤسسـة تسـعى إىل الحصـول على إجابـات عن أسـئلة من هـذا القبيل:
} }كيف نعمل عىل إرشاك األطراف املعنية؟
} }ما هي نظرة العميل إلينا؟
} }ما هو األمر الذي يجب أن نتفوق يف أدائه؟
} }كيف ميكن أن نواصل التحسن؟
يبين سـجل األداء مقارنـة مـا بين األداء الفعلي واملخطط لـه لفرتة زمنيـة .كام يُظهـر األرقام
أو "الدرجـات" على فرتة زمنيـة معينة.
كما تُ ثـل لوحـة املتابعـة أداة مراقبـة تسـتعمل املعلومـات املوجـودة على سـجالت األداء
لتبيـان األداء يف نقطـة زمنيـة محـددة ،كعـدد عمليـات التوفيق/الوسـاطة الناجحـة لهـذه
السـنة وحتـى اليـوم.
رصد األداء
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وميكـن اسـتعامل سـجالت األداء ولوحـات املتابعـة لتقديـر األداء كميـاً وإبـراز املواطـن التي
تحتـاج إىل تحسين .وميكـن اسـتعاملها أيضـاً لتوضيـح خدمـات النظـام للعملاء وغريهم من
األطـراف الخارجيـة ،مبـا يف ذلـك األطـراف املسـؤولة عـن تخصيـص املـوارد ،والرشح لهـم بأ َّن
النظـام يعمـل بشـكل جيد ويسـتحق الدعم املسـتمر.

تقييم املحصالت
هنالـك ارتبـاط وثيـق بين مراقبـة الرصـد وتقييـم املحصلات .ويركـز الرصـد على اسـتمرار
عمليـة إبقـاء األمـور على مسـارها الصحيح عىل أسـاس يومـي .بينام يركـز التقييـم بطبيعته
على تنفيـذ "جـرد" عىل فترات منتظمة بهـدف تحديد إنجاز مـا كُلفنا بـه ،أو تحديد تحقيق
نظـام تسـوية املنازعـات ألهدافـه واسـتيفاء مـا نـص عليه بيان رسـالته.
إ َّن الهـدف النهـايئ الستراتيجية التغيير هـو أن يسـاهم يف صنـع مسـتقبل أفضل مـن الوضع
الحـايل .وحاملـا يتـم تنفيـذ استراتيجية التغيير لفترة محـددة ،يجـب تقييـم أثـر التغيير يف
إحـداث تحسـينات فعلية .وسـيتوقف ذلـك بالطبع عىل التحسـينات املخطط لهـا واملقاييس
واألحـكام املسـتخدمة يف تحديـد مـا إذا تـم تحقيقها.
فمثلاً ،إذا كان الخطـة تطمـح إىل نجـاح عمليـات التوفيـق مبعـدل  80يف املائـة على مـدى
سـنتني ،يجـب عنـد نهايـة املـدة إجـراء تقييم ملعرفة مـا تم تحقيقـه عىل أرض الواقـع .ولكن
مـاذا لـو كان معـدل النجـاح يف نهايـة الفرتة املقـررة  50يف املائـة فقط؟ ينطـوي التقييم عىل
أمـور تتعـدى قيـاس الثغـرات ببسـاطة ،فهـو يسـتلزم تحليلاً لألسـباب التـي أدت إىل تراجـع
األداء الفعلي إىل مسـتويات أقـل مـن املتوقع.
} }هل كانت نسبة  80يف املائة طموحة جدا ً؟
} }هل كانت فرتة السنتني قصرية جدا ً؟
} }هل كان املوفقون/الوسطاء مدربني بصورة غري كافية؟
} }هل حقق بعض املوفقني الهدف املنشود بينام مل يحققه آخرون؟ وملاذا؟
} }هل حققت بعض املكاتب الهدف املنشود بينام مل تحققه مكاتب أخرى؟ وملاذا؟
} }ما هو رأي األطراف املتنازعة بهذا اإلجراء؟
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إ َّن املعلومـات التـي ينتجهـا نظـام إدارة القضايـا ،والدراسـات االسـتقصائية ذات
األغـراض الخاصـة ،والدليل السردي ،ومشـاهدات املراقبني املسـتقلني ،ومدخالت أعضاء
مجلـس اإلدارة ،وإجابـات ممثلي منظامت أصحاب العمل ومنظامت العمال ،تؤدي جميعها
دورا ً يف عمليـة التقييـم .وتبرز أهميـة ذلـك بشـكل خـاص إن كانـت طبيعة التغيير يف نظام
إدارة املنازعـات جوهريـة ،كأن تُسـتبدل ترتيبـات إدارة العمـل التقليدية بهيئة مسـتقلة.
} }هل أنجزت الهيئة املستقلة املساهامت املتوقعة منها وفقاً لبيان رسالتها وأهدافها؟
} }هل يتلقى عمالء النظام خدمة أفضل من ذي قبل؟ كيف نعرف ذلك؟
} }هل كان للنظام األثر املنشود عىل تطلعات التنمية الوطنية؟
} }هل طبق النظام مبادئ اإلدارة السديدة؟
إ َّن التقييـم هـو جـزء مـن مسـؤوليات مديـري النظـام .ولكـن هنـاك بعـض املزايـا املتصلـة
بـإرشاك اختصاصيين خارجيين يتمتعـون بالخبرات الالزمـة يف مجـال إدارة منازعـات العمـل
ومجـال عمليـات وأسـاليب التقييـم مـن أجـل مراجعـة أداء النظـام الـكيل كل  3-2سـنوات.
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تشتمل عملية إدارة األداء عىل وضع الخطط وتنفيذها ومن ث َّم معرفة ما إذا
كانت األنشطة املخطط لها قد مكنت املنظمة من تحقيق الهدف الذي وجدت
من أجله .ويعترب رصد األداء من املكونات الرئيسية لهذه العملية ،ومهمة من
املهام الرئيسية للمديرين التنفيذيني يف نظام تسوية منازعات العمل.
والرصد الناجح يتطلب إتاحة الوصول إىل معلومات مناسبة وموثوقة ،وتحتاج
إىل مديرين مدربني عىل تحليل وتفسري املعلومات املوجودة أمامهم .فعمليات
التحليل والتفسري إضافة إىل االستشارات ،إن لزم األمر ،جزء من عملية صنع
القرارات وبالتايل تكون جزءا ً من إدارة األداء واإلدارة السديدة.

164

الفصل السابع

مالحظات
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
رصد األداء

165

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

مالحظات
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

166

الفصل الثامن
إدارة النزاع يف مكان العمل
التعاون يف مكان العمل

170

إدارة النزاع

173

167

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

168

الفصل الثامن
إدارة النزاع يف مكان العمل
هـذا الفصـل مخصـص الحتياجات
أصحـاب العمـل املعنيين مبنـع
املنازعـات يف أماكـن عملهـم ،واملهتمين
يف كسـب تعـاون املوظـف ،أنقابيـاً كان أم مل
يكـن ،يف مبـادرات منـع املنازعـات .ويؤكـد هذا
الفصـل على رضورة إنشـاء أسـس متينـة مـن الثقة
واالحترام املتبـادل بين أصحـاب العمـل واملوظفين.
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التعاون يف مكان العمل
إ َّن طبيعـة التفاعلات بين املوظفين وأصحـاب العمـل داخل املنشـآت إما أن تكـون تعاونية
ومتناغمـة أو مضطربـة وتحفهـا املنازعـات .وحتـى وإن كانت العالقات بشـكل عـام تعاونية
ومتناغمـة ،فـإ َّن طبيعـة عالقـات االسـتخدام توحـي بحتميـة وقوع بعـض املنازعـات .وميكن
إدارة مثـل هـذه املنازعـات داخـل مكان العمـل ذاته دون تدخـل طرف ثالث ،رغـم إمكانية
االسـتعانة مبسـاعدة أطـراف ثالثـة مـن حني آلخـر عىل أسـاس طوعي.
يُشير مصطلـح التعـاون يف مـكان العمـل إىل التدابير الالزمـة لتأسـيس وتحسين العالقـات بني
اإلدارة واملوظفين داخـل املنشـأة .وهذا يتطلب وجود ترتيبات وعمليات مناسـبة بهدف متكني
املوظفين ومديريهـم مـن التفاعـل لتحقيق منفعـة متبادلة .وينطـوي التفاعل على ما ييل:
} }تقاسم املعلومات؛
} }التحدث؛
} }اإلنصات؛
} }املناقشة؛
} }التفاوض؛
} }اتخاذ القرارات.
ويحتـاج التعـاون الفعـال يف مـكان العمـل إىل وجـود أنظمـة مناسـبة يف املنشـآت ،تسـمح
بالتفاعـل اإليجـايب .ومـن شـأن هـذه األنشـطة والتفاعلات أن:
} }تحول دون املنازعات من خالل حل الشكاوى ومنعها من التفاقم إىل نزاع أكرب؛
} }تحل املشاكل برسعة من خالل معالجة الشكاوى فور نشوئها؛
} }تحسن من ظروف العمل وبيئة العمل؛
} }تزيد من إنتاجية العامل وتحسن من قدرة املنشأة عىل التنافس؛
} }تبني األمل والثقة بني املوظفني واملديرين؛
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} }تحسن من عملية صنع القرار عىل كافة املستويات؛
} }تشجع املصالح املشرتكة؛
} }تزيد من تحفيز املوظف من خالل املشاركة واإلرشاك.
وبوجه عام ،فإ َّن وجود نظام فعال للتعاون يف مكان العمل:
	)أ(يُحسـن مـن عمليـة التفاعـل ويدل عىل التزام املنشـأة بتحسين إدارة الشركات .ومع أ َّن هذه
املنافـع اإلجرائيـة ال ميكـن قياسـها بسـهولة ،إال أنهـا مـن املـؤرشات املهمـة التـي تـدل على
الرغبـة يف تقاسـم القوة.
	)ب(يُسـاهم يف تحسين األداء مـن خلال مكاسـب اإلنتاجيـة ،وتحسين القـدرة التنافسـية ،وتزايد
الربحيـة اعتمادا ً على ظروف سـوق املنتجات .ومنافـع األداء هذه قابلة للقيـاس وتُ ثل دافعاً
قويـاً لصاحب العمـل املتحفظ.

وتـأيت توصيـة منظمـة العمـل الدولية بشـأن التشـاور والتعاون بين أصحاب العمـل والعامل
على مسـتوى املنشـأة( 1952 ،رقـم  ،)94اعرتافـاً بهـذه املنافـع الكبيرة التـي يُدرهـا النظـام
الفعـال للتعـاون يف مـكان العمـل ،لتشـجع الـدول األعضـاء على اتخـاذ التدابير الالزمـة
لتشـجيع التشـاور والتعـاون يف مـكان العمـل .وتُشير التوصيـة رقـم  94إىل إمكانيـة تيسير
التعـاون يف مـكان العمـل بواسـطة تشـجيع الوصـول إىل اتفاقـات طوعيـة بني األطـراف و/أو
بواسـطة القوانين واللوائـح التـي تنشـئ أجهـزة خاصـة للتشـاور والتعـاون.
وفيام ييل املظاهر الرئيسية للتعاون يف مكان العمل:
طوعي
التعـاون يف مـكان العمـل هـو عبـارة عـن عمليـة طوعيـة ،مـع أ َّن بعـض أشـكال التفاعـل قـد
يقتضيها القانون ،مثل إنشـاء وتشـغيل مجالس العمل أو لجان التشـاور املشتركة أو غريها من
اللجـان املشتركة بين املوظفين واملديرين .وحتى لو اقتىض القانون تشـكيل مثـل هذه اللجان،
يجـب أن يرغـب كل طـرف باالشتراك مع الطـرف اآلخر إن كان لهـذا التعاون أن يسير بنجاح.
الطرفان
التعـاون يف مـكان العمـل هـو عبـارة عـن عمليـة ثنائيـة الطـرف .فهو يشـتمل على عمليات
تفاعـل بين املديريـن وموظفيهم .وال يكـون هناك أي تدخالت من جانـب الحكومة أو طرف
إدارة النزاع يف مكان العمل
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ثالـث مـا مل يطلـب صاحـب العمـل املسـاعدة من جهة ثالثة إلسـداء املشـورة حـول األنظمة
واإلجراءات املناسـبة التـي تتعلق باحتياجات املنشـأة.
الطابع غري الرسمي
مـع أ َّن التدابير املؤسسـية للتعـاون يف مـكان العمـل قـد تكـون مطلوبـة رسـمياً مبوجـب
القانـون (مثـل ،لجان التشـاور املشتركة ،أو لجان السلامة والصحة) ،إال أ َّن عمليـات التفاعل
بحـد ذاتهـا تقررهـا األطراف.
مشاركة النقابات
يتواجـد التعـاون يف مـكان العمـل يف املنشـآت املنتسـبة أو غير املنتسـبة لنقابـة .وحيثما
وجـدت النقابـات ،مـن الضروري أن تضـم مبـادرات التعـاون يف مـكان العمـل ممثلين عـن
النقابـة ،على أال يُسـتغلوا كوسـيلة لتحجيم أو اسـتبدال مشـاركة النقابة يف أنشـطة املنشـأة.
ويف غيـاب النقابـات ،يسـتطيع املوظفـون اختيـار ممثليهـم واالنخـراط بفاعليـة يف أنشـطة
التعـاون يف مـكان العمـل.
املرونة
يُعتبر التعـاون يف مـكان العمـل ُملـكاً للمديريـن واملوظفين ،حيـث يوفـر لهـم نطاقاً واسـعاً
لوضـع برنامـج عمليات التفاعـل الخاص بهم .ويسـتطيع املديرون واملوظفون التفاعل بشـأن
كل مـا يقـ ُّرون ووقتام يشـاؤون.
اإلرادة
يحتـاج التعـاون يف مـكان العمل إىل إرادة املوظفين ومديريهم بتقاسـم املعلومات والتواصل
مـع بعضهـم البعـض بفاعليـة والرتكيز على القضايا بدالً مـن الشـخصيات املنخرطة فيها.
القدرة
ال يحتـاج التعـاون يف مـكان العمـل إىل أيـة مؤهلات خاصة أو رسـمية من جانب املشـاركني.
ولكنـه يحتـاج إىل القـدرة عىل اسـتيعاب املعلومـات ،واإلنصـات لآلخرين ،وتحديد املشـاكل،
وإبـراز الصفـات الشـخصية التـي مـن شـأنها إقامـة العالقـات الجيدة ،مبـا يف ذلك االسـتقامة
واللباقـة واالحرتام.
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إدارة النزاع
تتطلب إدارة النزاع عىل مستوى املنشأة مراعاة ثالث مسائل مرتابطة ،أال وهي:
} }خلق البيئة املناسبة؛
} }تفادي املنازعات؛
} }تسوية املنازعات.

خلق البيئة املناسبة
تبـدأ اإلدارة الفعالـة للنـزاع داخـل املنشـأة قبـل ظهـور أي عالمـات لخلاف أو نـزاع بفترة
طويلـة .وتكمـن نقطـة االنطلاق يف اسـتحداث بيئة يسـودها االحترام املتبادل بين املوظفني
واملديريـن يك تعمـل على ترسـيخ أسـس الثقـة والتعاون ،وتشـتمل هـذه البيئة على ما ييل:
} }تقاسم املعلومات عرب عملية اتصاالت يف اتجاه واحد ويف اتجاهني ،مثل نرش املعلومات
عىل لوحات املالحظات ،إرفاقها مع قسيمة الراتب ،اإلعالن عنها من خالل املخاطبة
الجامعية ،إرسال الرسائل اإللكرتونية ،تبني برامج صناديق االقرتاحات ،عقد االجتامعات،
إصدار املنشورات اإلخبارية؛
} }االعرتاف باملوظفني بصفتهم أصحاب املصلحة الرشعيني؛
} }معاملة املوظفني باحرتام ولباقة؛
} }معالجة مواطن سوء الفهم برسعة وإنصاف؛
} }إنشاء بيئة تتمتع بالشمولية والثقة.
وتؤكـد التوصيـة بشـأن االتصـاالت داخـل املنشـأة( 1967 ،رقـم  )129عىل رضورة اسـتحداث
بيئـة فهـم متبـادل وثقة متبادلـة ،وتضع العنارص الرئيسـية لسياسـة االتصاالت عىل مسـتوى
املنشـأة التـي تهـدف إىل تحقيق هـذه الغاية.
وبنـاء أسـاس متين مـن الثقـة والتعـاون يحتـاج إىل التـزام مـن جانـب اإلدارة ،وإىل أمنـاط
قيـادة تُحـدث توازنـاً مناسـباً بين أحـد مخاوف اإلنتـاج من جانـب ،وأحد مخاوف األشـخاص
إدارة النزاع يف مكان العمل
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املنخرطين يف عمليـة اإلنتـاج مـن جانـب آخـر .وبحيـث يؤكـد التـوازن عىل أهميـة اإلنصاف
والشـمولية واملشـاركة بـدل أن يكـون بريوقراطيـاً أو أبويـاً.
والتشـجيع على االحترام املتبـادل والنية الحسـنة من أساسـيات إقامة بيئـة إيجابية يف مكان
العمـل .فاالحترام والثقـة ليسـا مـن األمـور التـي تُفـرض فرضـاً مـن طـرف على اآلخـر :فهام
نتـاج عالقـات شـخصية إيجابيـة حيـث يعامل النـاس بعضهم البعـض بالطريقة التـي يُحبون
أن يُعاملـوا بها.
يحتاج إنشاء بيئة إيجابية إىل:
•تقاسم املعلومات
•إظهار االحرتام املتبادل
•االعرتاف بالعامل كأصحاب مصلحة
•تشجيع الشمولية
•معالجة مواطن سوء الفهم
•بناء الثقة

تفادي املنازعات
يحتـاج تفـادي املنازعات يف املنشـآت إىل التزام بحل املشـاكل يُركز عىل معالجـة القضايا التي
يُحتمـل أن تـزداد حـدة وتتطور إىل نزاع كبري .ويشـتمل االلتـزام عىل ما ييل:
} }صياغة السياسات بشأن القضايا املهمة مثل السالمة والصحة ،التحرش واملضايقة،
األجور واملنافع ،واالنضباط خالل العمل؛
} }إنشاء القواعد التي تضع مقاصد السياسة قيد التنفيذ؛
} }ضامن إيصال القواعد وإبالغها لكل من يخضع لها؛
} }التعهد بالتزام التقيد بالقواعد؛
} }تطوير عمليات تشاورية بني املوظفني واملديرين بشأن املسائل السياسية والتشغيلية؛
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} }إجراء األبحاث املشرتكة بشأن املسائل ،بدالً من أن يجري كل طرف بحوثه
لوحده؛
} }عقد أنشطة تدريبية مشرتكة للموظفني ومديريهم؛
} }تشجيع املفاوضة واتخاذ القرار عىل نحو مشرتك؛
} }تشجيع املفاوضة الجامعية حيث تنفذ األطراف ما توصلت إليه يف االتفاق؛
تقص الحقائق
} }طلب املساعدة من أطراف ثالثة بغية تيسري املباحثات وإجراء متارين ِّ
وتنفيذ أنشطة تعزيز العالقات؛
} }دعم أنشطة تفتيش العمل.
تعمـل املفاوضـة الجامعيـة ،بصفتهـا عمليـة صنـع قواعـد ،على وضـع حقـوق وواجبـات
األطـراف وفقـاً ملـا جـاء يف االتفـاق الجامعـي .ويوفـر االتفـاق نقطـة مرجعيـة مهمـة ألي
مشـكلة تطـرأ ،وبهـذا تؤدي دورا ً أساسـياً يف الحـؤول دون تفاقمها .ومن املمكـن ،بالطبع ،أن
تطـرأ مسـائل غير تلـك املذكـورة يف اتفـاق املفاوضـة الجامعيـة ،أو أن يكـون هنـاك اختالف
يف تفسير أحكامـه ،مما يـؤدي إىل انهيـار العالقـات .ولهذا ،وجـب عىل االتفـاق الجامعي أن
يضـم أحكامـاً خاصـة مبنـع املنازعـات ،مـن أجـل تغطيـة مثـل هـذه االحتامالت.

دور تفتيش العمل
ميكـن أن يـؤدي تفتيـش العمل الفعـال دورا ً مهماً يف منع املنازعات .ويضطلـع بعض مفتيش
العمـل يف بعـض سـلطات االختصـاص مبسـؤوليات متعـددة ،مبـا يف ذلـك عمليـات التوفيـق/
الوسـاطة املوجهة نحو الوصول إىل قرارات تسـتند إىل اإلجامع بشـأن املشـاكل التي تنشـأ يف
مـكان العمل.
ويعنـى تفتيـش العمـل ،تقليديـاً ،بالتفتيـش عىل السلامة والصحـة وتأمني االمتثـال للقوانني
ذات الصلـة بظـروف وبيئـة العمـل .ويف العادة يزور املفتشـون املنشـآت بهـدف التحقق من
االمتثـال ،ويتـم ذلـك إمـا كجـزء مـن جـدول زيـارات مقـرر أو اسـتجابة لشـكوى بـدرت من
املوظفين .ولكـن ،حسـب مـا نصت عليـه اتفاقية منظمة العمـل الدولية بشـأن إدارة العمل:
دورهـا ووظيفتهـا وتنظيمهـا( 1978 ،رقـم  ،)150ينبغـي أن يسـعى مفتشـو العمـل إىل تأدية
دور أوسـع يف تيسير عالقـات صناعيـة متناغمة.
إدارة النزاع يف مكان العمل
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وميكـن للخالفـات بين املوظفين وأصحـاب العمـل أن تتفاقـم إىل منازعـات تنطـوي على
التوقـف عـن العمـل أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال اإلرضابـات ،سـواء كانـت هـذه الخالفات
على ظـروف العمـل (األجور ،الوقت اإلضايف ،سـاعات العمـل ،اإلجازات) أم على بيئة العمل
(مناولـة املـواد ،مبـا يف ذلك اسـتخدام وحفظ املـواد الكيمياويـة ،املخاطر اآللية ،السلامة من
الحرائـق والكهربـاء ،املشـاكل املتعلقة بالضجيـج والغبار والحرارة واإلضـاءة يف مكان العمل).
ويسـتطيع مفتشـو العمـل ،مـن خلال اتخـاذ اإلجراء املناسـب يف الوقـت املناسـب ،أن يؤدوا
دورا ً مهماً يف تفـادي مثـل هـذه الخالفـات وتطورهـا إىل منازعـات شـاملة وذلـك عرب ضامن:
} }إعالم املوظفني وأصحاب العمل بشأن مضمون القوانني واللوائح؛
} }إعالم املوظفني وأصحاب العمل مبا ينبغي فعله لالمتثال ملثل هذه القوانني واللوائح؛
} }تنفيذ القوانني واللوائح ،وتطبيق العقوبات والجزاءات حسب األصول يف حال مل يتحقق
االمتثال رغم توفري املعلومات واملشورة املطلوبة.
سـوف يكـون ملهمـة مفتشي العمـل املتعلقـة بتفـادي النـزاع األثـر االكبر عندمـا يتمكنـوا
مـن إجـراء زيـارات تفتيـش روتينيـة منتظمـة ،ويكونون مدربين تدريبـاً جيـدا ً ،وكفؤين من
الناحيـة املهنيـة ،وحياديين وغير فاسـدين.
ويكمـن الـدور األهـم لوظيفـة مفتشي العمل يف منـع املنازعات على الحقـوق بوجه خاص.
فاملفتشـون عـادة على علـم بالحقـوق والواجبـات القانونيـة وبوسـعهم رشحهـا للموظفين
وألصحـاب العمـل .وقـد يتمكنـون أيضـاً مـن تنـاول تفاصيـل األمـور املطلوبة مـن كل طرف
لتحقيـق االلتـزام بالقانـون .فمثلاً ،يسـتطيع املوظـف الـذي يشـتيك مـن انخفـاض أجـره
ومنافعـه أن يثير املسـألة مـع املفتـش خلال زيـارة التفتيـش ،أو مـن خلال تقديـم شـكوى
لـدى إدارة تفتيـش العمـل.
ومبـا أ َّن هـذا الخلاف متعلـق بحقـوق املوظـف ،فقـد يُحـل برسعـة بـأن يشرح املفتـش
للموظـف وصاحـب العمـل مـا ينـص عليـه القانـون ومـا يجـب عليهما فعلـه لالمتثـال لـه.
وبذلـك يكـون املفتـش قـد حقـق نتيجـة تسـتند إىل اإلجماع .ويف ظـل هكـذا وضـع ،لن يتم
تعميـم النـزاع القائـم بينهما ،ويكون تصرف املفتش قد أوضـح املوقف ،وتغلـب عىل اللبس
منحـى آخـر يتطلـب اللجـوء إىل
وسـوء الفهـم ،وتجنـب مواجهـة كان مـن املمكـن أن تأخـذ
ً
إجـراءات ذات طابـع رسـمي.
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ويقتضي تفتيـش العمـل الفعـال مـن املفتشين التحـدث إىل ممثلي املوظفين
واملديريـن كإجـراء معيـاري إضافـة إىل مالحظة مامرسـات العمل وتدقيـق الوثائق ذات
الصلـة .كما يجـب أن يكـون مـن اإلجـراءات املعياريـة أيضاً عقـد اجتامع مع ممثلي العامل
واملديريـن بعـد انتهـاء التفتيـش ،ألنه مينـح املفتش فرصة لبنـاء اإلجامع والثقة بين الطرفني.
تتطلب عملية منع املنازعات ما ييل:
•إرساء سياسات واضحة
•وضع قواعد
•إطاعة القواعد
•إنشاء عمليات تشاورية
•تشجيع صنع القرارات عىل نحو مشرتك
•إجراء بحوث مشرتكة
•تنظيم تدريب مشرتك
•تشجيع املفاوضة الجامعية
•دعم مهام مفتيش العمل

تسوية املنازعات
بصرف النظـر عـن آليـات منـع املنازعـات التي متتلكها املنشـأة ،سـوف تنشـأ بعض املشـاكل
التـي تسـتلزم املعالجـة بهـدف الحفـاظ على بيئـة االنسـجام يف مـكان العمل .وميكـن تناول
هـذه املشـاكل والقضايا من خلال املفاوضة الجامعية وإجراءات تسـوية املنازعات املنصوص
عليهـا يف اتفاق املفاوضـة الجامعية.
ويف حـال عـدم وجـود اتفـاق جامعي أو عـدم النص فيه عىل مسـألة معينة ،ينبغي للمنشـأة
أن تضـع التدابير الكفيلـة مبعالجـة مثـل هـذه املشـاكل والقضايـا .وعـادة مـا تتخـذ هـذه
التدابير شـكالً مـن أشـكال إجـراءات املظـامل ،أال وهـو العمليـة التـي يلفـت املوظـف فيهـا
انتبـاه اإلدارة إىل إحـدى مشـاكل مـكان العمـل بهدف أن تتـم معالجتها داخل مـكان العمل.

إدارة النزاع يف مكان العمل
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معالجة املظامل
املظلمـة هـي عبـارة عـن ه ٍّم أو مشـكلة أو شـكوى يثريهـا املوظف مع صاحـب العمل حول
طريقـة التعامـل معـه يف العمـل .وعـادة مـا متثل هذه الشـكاوى انتهـاكاً للحقـوق الوظيفية
للعامـل ،وتكـون ذات طابع فردي .وتشـتمل الشـكاوى التـي تقع ضمن إطار املظـامل الفردية
عىل مـا ييل:
} }أي تغيري يف ظروف االستخدام يعتربه العامل غري مناسب ،مثل تغيري أوقات بدء وانتهاء
العمل ،أو اعتامد العمل اللييل ،أو النوبات املتقطعة؛
} }حاالت التمييز ضد العامل عىل أساس الجنس أو الحالة االجتامعية أو املعتقدات
الدينية أو املعتقدات األخالقية أو اللون أو العنرص أو األصل العرقي أو القومي أو
اإلعاقة أو العمر أو الرأي السيايس أو التوجه الجنيس؛
} }حاالت التمييز ضد العامل بسبب انخراطه يف األنشطة النقابية؛
} }حاالت التمييز ضد العامل بسبب رفضه تأدية عمل يعتقد بأنه يسبب األذى؛
} }حاالت التحرش الجنيس أو العرقي أو املضايقات ضد العامل التي تصدر من صاحب
العمل أو ممثيل صاحب العمل أو العامل اآلخرين أو عمالء أو زبائن صاحب العمل.
وعـادة مـا تبـدأ إجـراءات معالجـة املظـامل بشـكوى شـفهية غير رسـمية يوجههـا العامل إىل
مديـره املبـارش .ويحـاوالن مـن خلال املناقشـات أن يعمال عىل حل املشـكلة فـورا ً .ولكن إن
مل يتـم ذلـك ،يقـوم املوظـف عندئذ باتبـاع اإلجـراءات الرسـمية املقررة.
وإليكم فيام ييل العنارص الرئيسية لإلجراء الفعال ملعالجة املظامل:
} }يجب أن يكون اإلجراء ُمعدا ً بالتشاور مع العامل؛
} }يجب أن يكون اإلجراء مكتوباً؛
} }يجب تعميمه عىل العامل؛
} }يجب أن يتيح اإلجراء التقدم بشكاوى مكتوبة وأن توفر اإلرشادات الالزمة مبحتويات
الشكوى مبا يف ذلك ،حقائق عن الواقعة وتفاصيلها ووقت حدوثها وأسامء املتورطني
فيها ،واإلجراء الذي يرغب العامل بأن يتخذه صاحب العمل بهدف حل املشكلة؛
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} }يجب أن يتيح للعامل مقابلة صاحب العمل أو من ينوب عنه من أجل
تقديم الشكوى؛
} }يجب أن يتيح للعامل أن يصطحب شخصاً معه (زميل له أو ممثل عن النقابة) خالل
اجتامعاته مع صاحب العمل؛
} }يجب أن يتمتع املُرافق بحق التكلم؛
} }يجب أن يقدم صاحب العمل عريضة مكتوبة بشأن اإلجراء الذي سوف يُتخذ ملعالجة
املشكلة؛
} }يجب أن يتمتع العامل بحق االعرتاض عىل قرار صاحب العمل واستئنافه لدى مدير
آخر مل يشارك يف القضية من قبل؛
} }يجب إبالغ العامل كتابة بنتيجة االستئناف؛
} }يجب أن يكون اإلجراء ذا إطار زمني محدد ،وتحديد األطر الزمنية لكل خطوة منها.
كما ينبغـي لإلجـراء أن يتيـح طلـب مسـاعدة أحـد املوفقين كطـرف ثالـث ،إمـا مـن داخـل
املنشـأة أو خارجهـا.
إ َّن الغــرض مــن إجـراء املظــامل هــو متكــن املنشــأة مــن معالجــة الشــكاوى برسعــة وإنصــاف
وبتكلفــة منخفضــة .ولكــن ال ينبغــي أن يوحــي ذلــك بــأ َّن جميــع املظــامل ســوف تُحــل
بصــورة مرضيــة .ويحتفــظ العامــل بحــق أخــذ شــكواه إىل خــارج نطــاق املنشــأة مــن خــال
إيــداع الن ـزاع لــدى الســلطة املعنيــة يك يتــم التعامــل معهــا وفــق اإلج ـراءات التــي تنــص
عليهــا الترشيعــات.
وللحصـول على مزيـد مـن اإلرشـاد فيما يتعلـق باملبـادئ واإلجـراءات التـي ينبغـي وضعها،
انظـر توصيـة منظمـة العمل الدولية بشـأن بحث الشـكاوى داخل املنشـأة بهدف تسـويتها،
( 1967رقـم .)130

املفاوضة الجامعية
املفاوضـة الجامعيـة هـي عمليـة تفاوض بين صاحب عمـل أو مجموعة من أصحـاب العمل
أو منظمـة واحـدة أو أكثر مـن منظمات أصحـاب العمـل من جهـة ،وبني منظمـة واحدة أو
إدارة النزاع يف مكان العمل
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أكثر مـن منظمات العمال مـن جهة أخـرى .أما موضـوع هـذه املفاوضات فيتعلـق برشوط
وظـروف االسـتخدام وتنظيـم العالقات بني أصحـاب العمل (ومنظامتهـم) ومنظامت العامل،
ونتيجتهـا اتفـاق جامعـي ملـزم قانونـاً .وغالبـاً مـا تُسـفر املفاوضـة الجامعيـة عـن عالقـات
مسـتقرة يف مـكان العمـل واسـتمرار التعـاون بين العامل وأصحـاب العمل.
وقـد أكدت االتفاقية بشـأن حـق التنظيم واملفاوضة الجامعيـة( 1949 ،رقم  ،)98عىل رضورة
إقامـة آليـة لتيسير إجـراء مفاوضـات اختياريـة عن طريـق املفاوضـة الجامعيـة ،حيث تنص
املـادة  4منهـا على ما ييل:
"تُتخـذ عنـد االقتضـاء تدابير مناسـبة للظـروف الوطنيـة لتشـجيع وتعزيـز التطويـر واالسـتخدام
الكاملين إلجـراءات التفـاوض اإلرادي بين أصحـاب العمـل أو منظامتهـم ومنظمات العمال ،بغيـة
تنظيـم أحـكام ورشوط االسـتخدام باتفاقـات جامعيـة".

وكـررت التأكيـد على ذلـك اتفاقيـة تعزيـز املفاوضـة الجامعيـة( 1981 ،رقـم  ،)154التـي
فصلـت بـأن تكـون املفاوضـة الجامعيـة مباحـة يف جميـع فـروع النشـاط االقتصادي وبشـأن
َّ
طيف واسـع من املسـائل .ومن بني هذه املسـائل تحديد ظروف العمل ورشوط االسـتخدام،
تنظيـم العالقـات بين أصحـاب العمـل والعمال ،تنظيـم العالقـات بين أصحـاب العمـل أو
منظامتهـم وبين منظمـة أو أكثر مـن منظمات العامل.
وال ميكـن تجنـب وقـوع الخالفـات املتعلقة باملفاوضـة الجامعية ،فالبعض منها يعود لتفسير
األحـكام التـي ينـص عليها االتفـاق ،والبعض اآلخر ينجم عن اسـتحداث حقـوق جديدة حال
انتهـاء مدة االتفـاق القائم.
وت ُحـــل العديد من هـــذه الخالفات داخل املنشـــأة من خالل عملية التفاوض .وتفســـح
املصالـــح املتضاربة املجـــال أمام املصالح املشـــركة ،وتتـــم التنازالت ،ويتـــم االعرتاف
باحتياجـــات ومصالـــح الطرفني ،ومن ثـــم االتفاق عليهـــا من خالل التباحـــث والتنازل
والوصول إىل حل وســـط ،وت ُســـتحدث بذلك حقوق وواجبات جديدة ،ويســـتمر تقاسم
ا لسلطة .
وت ُعـد املفاوضـات األسـاس الجوهـري للن ُهـج املسـتندة إىل اإلجماع املسـتخدمة يف تسـوية
املنازعـات ،وتعمـل على إبقـاء النزاع تحت سـيطرة األطـراف املتنازعة بحد ذاتها .إ َّن تسـوية
املنازعـات مـن خلال املفاوضـات دليـل على نضـج نظـام العالقـات الصناعيـة حيـث ترتكـز
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التفاعلات على تقاسـم السـلطة ويكـون اتبـاع نهـج اإلجماع يف اتخاذ القـرارات
مقبـوالً كأمـر اعتيادي.

إرشاك أطراف ثالثة
عــى أي حــال ،لــن تتمكــن األط ـراف ذاتهــا مــن حــل جميــع الخالفــات .فأحيان ـاً ت ُخفــق
املفاوضــات وتخفــق محــاوالت إنعــاش عمليــات التفــاوض ،وقــد تصــل إىل طريــق مســدود،
وتحــال إىل أطـراف ثالثــة بغيــة حلهــا .واالتفاقــات الجامعيــة تضــع اإلجـراءات التــي ينبغــي
اتباعهــا يف مثــل هــذه الحــاالت ،ولكــن لــن يعــود الحــل بيــد العــال وأصحــاب العمــل
لوحدهــم.
وعندمـا ت ُخفـق املفاوضـات ،ميكـن أن تلجـأ األطـراف املتنازعـة إىل التوفيق/الوسـاطة أو
التحكيـم أو التقـايض ،اعتمادا ً على اإلجـراءات التـي ينص عليهـا االتفاق الجامعـي أو اإلطار
الترشيعـي السـائد.
التوفيق/الوسـاطة التـي يقـوم على تنفيذها طـرف ثالث هي الخطـوة التاليـة املقرتحة لحل
املنازعـات عنـد تعطـل املفاوضـات .وميثـل التوفيق /الوسـاطة امتـدادا ً لعمليـة التفاوض ألن
املوفق/الوسـيط ال ميلـك أن يُحـدد نتيجـة النـزاع .فهـو يسـاعد األطـراف على التوصـل إىل
اتفـاق ولكنـه يتقبـل متامـاً حقيقـة أ َّن القـرار النهـايئ يف أيديها.
واعتمادا ً على رشوط االتفـاق الجامعـي ،ميكـن أن يُنفذ التوفيق/الوسـاطة موفقون/وسـطاء
مـن القطـاع الخـاص أو املوظفـون الذيـن عينتهـم دائـرة حكوميـة لهـذا الغرض ،مبـا يف ذلك،
كما يف بعـض الحـاالت ،مفتشـية العمـل أو سـلطة قانونيـة معينـة .والعمليـة هي نفسـها يف
جميـع الحـاالت :يقوم موفق/وسـيط مسـتقل وحيـادي بتوظيـف معرفته ومهاراته وأسـاليبه
يف مسـاعدة األطـراف املتنازعـة على حـل خالفاتهـم .والفارق الوحيـد بني عمليـات التوفيق/
الوسـاطة يف القطـاع الخـاص والعام هو التكلفـة املرتتبة عىل األطراف املتنازعـة .فبينام تكون
إجـراءات التوفيق/الوسـاطة التـي متولهـا الحكومـة مجانيـة ،يرتتـب على خدمـات التوفيـق/
الوسـاطة التـي يوفرهـا القطـاع الخاص بعـض األتعاب التـي تتكبدها األطـراف املتنازعة ما مل
تكـن العمليـة مدعومة مـن الحكومة.
التحكيـم الـذي يقـوم على تنفيـذه طـرف ثالـث مسـتقل وحيـادي ،ال يتـم اللجـوء إليـه إال
عندمـا تخفـق عمليـة التوفيق/الوسـاطة .وهـذا ينقـل النزاع إىل مسـتوى جديـد ،أل َّن الطرف
الثالـث مخـول باتخـاذ قـرار نهـايئ وملـزم لألطـراف املتنازعـة .فقـد اسـتُبدلت عمليـة اتخـاذ
إدارة النزاع يف مكان العمل
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القرار املسـتند إىل اإلجامع بقرار أو حكم يصدره محكم اسـتنادا ً إىل األدلة وإفادات الشـهود
واسـتجوابهم خلال جلسـات التحكيم.
ومـع أ َّن قـرار املحكـم سـوف يعمـل على تسـوية النـزاع  ،إال إنـه مـن غير املرجـح أن تكون
النتيجـة مرضيـة لـكال الطرفين ،ويكـون النـزاع بهـذه الحالة قد وصـل إىل تسـوية ولكن ليس
بالضرورة إىل حـل .ونتيجـة لقـرار املحكـم ،قـد تعتمد األطـراف املتنازعـة أسـلوباً خصامياً يف
تفاعالتهـا املسـتقبلية ،وبذلـك تخلـق وضعـاً فيـه تصبـح تسـوية املنازعـات باسـتخدام ال ُنهج
املسـتندة إىل اإلجماع أكثر صعوبة.
ووفقـاً لذلـك ،توصلـت لجنـة الحريـة النقابيـة يف منظمـة العمـل الدوليـة مـرارا ً وتكـرارا ً إىل
نتيجـة مفادهـا أنَّـه ال يجـب أن يُفـرض على أطـراف النـزاع االنتقـال إىل التحكيـم (أي أن
يخضعـوا للتحكيـم اإلجبـاري) مـا مل تكـن األطـراف:
} }منخرطة يف خدمات أساسية؛
} }تشتمل عىل موظفني عموميني ميارسون السلطة باسم الدولة؛
} }قد اتفقت عىل الخضوع للتحكيم حال إخفاق التوفيق/الوساطة.

1

يقتضي التحكيـم الفعـال أن يسـمح املحكـم وأن يشـجع دامئـاً األطـراف على العـودة إىل
التوفيق/الوسـاطة حتـى لـو كان ذلـك بعـد أن بـورش بإجـراءات التحكيـم .كما يقتضي مـن
املحكـم أن يتبنـى شـعار "حكِّـم وال ت ُنارص" ،أي مبعنـى أال يحاول املحكـم أن ينارص قضية أي
طـرف من األطـراف.
يُعتـــر التقايض أمـــام املحكمـــة أو محكمة العمـــل الطريقة األكرث رســـمية وقانونية
لتســـوية املنازعات .وهنـــا تكون أطراف النزاع قد ســـلمت نزاعها ليـــس لطرف ثالث
مخول بعمل تســـوية نهائية فحســـب ،بل أيضـــاً إىل عملية رســـمية وقانونية وباهظة
وتســـتنفد الوقت وتتأخر غالباً ناهيـــك عن احتاملية الخروج بنتيجـــة ال تريض أي من
األطـــراف .وحاله حال التحكيم ،ميكن التوصل إىل تســـوية النـــزاع وليس بالرضورة إىل
حله .

 1الحريـة النقابيـة :خالصـة وافيـة عـن قرارات ومبـادئ لجنة الحريـة النقابيـة التابعة ملجلـس إدارة مكتب العمل
الـدويل ،جنيـف ،مكتـب العمـل الـدويل ،الطبعة الخامسـة (مراجعـة) ،2006 ،الفقـرة .564
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تسوية املنازعات
معالجة املظامل
التفاوض واملساومة
إرشاك أطراف ثالثة من أجل التوفيق/الوساطة والتحكيم والتقايض

إدارة النزاع يف مكان العمل
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يرجع أصل معظم منازعات مكان العمل إىل قضايا تتعلق باألجور واملنافع،
السالمة والصحة ،اإلقالة والفصل من الخدمة ،قضايا التمييز ،الحقوق األساسية.
يف مكان العمل ،يكون الحد من احتاملية وقوع املنازعات بيد األطراف ذاتها،
وذلك من خالل اتخاذ خطوات لبناء الثقة واالحرتام بني العامل واإلدارة ،ومن
خالل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتفادي الخالفات وتجنب نشوء الشكاوى.
وحتامً ستكون هناك بعض الشكاوى واملشاكل التي يُتعذر منعها .ولكن يف الكثري
من الحاالت ،ميكن حل هذه املنازعات داخل املنشأة ذاتها رشط وجود أنظمة
فعالة معروفة لألطراف وتحظى باحرتامهم ،ووجود عمليات صنع قرارات تتقيد
مببادئ اإلدارة السديدة.
والتعاون يف مكان العمل ليس باألمر املعقد من الناحية التقنية .ولكن ،التشارك
يف عملية صنع القرارات يقتيض االبتكار إضافة إىل رغبة اإلدارة يف قبول العامل
كأصحاب مصلحة رشعيني يف العملية ومحصلتها.
يضطلع نظام إدارة املنازعات يف الدولة بدور مهم يف تشجيع ودعم التعاون يف
مكان العمل .وميكن تحقيق ذلك من خالل تزويد املعلومات واملشورة وخدمات
التدريب إما من قبل موظفي الحكومة أو الوكاالت امل ُعتمدة .ويجب أن تسعى
هذه التدخالت إىل تطوير أنظمة ملنع املنازعات وتسويتها ،تكون قابلة للتطبيق
وتستند إىل املنشأة بحد ذاتها وتتمحور حول مؤسسات وعمليات املفاوضة
الجامعية.
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قضايا وتحديات
يبحـث هـذا الفصـل يف بعـض
القضايـا والتحديـات التـي يجـب
معالجتهـا عنـد إعـادة تنظيـم أو هيكلـة
أو تنشـيط نظـام تسـوية منازعـات العمـل.
وعندمـا يتـم إعـادة هيكلـة أو تنظيـم النظـام
برمتـه كأن تُسـتحدث هيئـة مسـتقلة تحـل محـل
دائـرة العمـل املوجـودة ،تكـون التحديـات كبيرة
وعديـدة .ولكـن عندمـا تُتخـذ الخطـوات الالزمـة لتحسين
األداء داخـل نظـام موجـود ،سـواء كان تابعـاً للحكومـة أم مسـتقالً ،قد
ينخفـض حجـم التحديـات ولكـن تظـل معالجتهـا رضوريـة.
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تحدي التغيري
تختلـف القضايـا والتحديـات املتصلـة بعمليـة تنشـيط أحـد األنظمـة املوجـودة عـن تلـك
املتصلـة باسـتحداث مؤسسـة جديـدة متامـاً .ولكـن رغـم اختلاف تحديـات التغيير ،تبقـى
عمليـة التغيير على حالهـا يف جميـع الحـاالت ،وتنطـوي على سـت خطـوات رئيسـية ،هي:
} }تقييم الوضع القائم؛
} }تحديد الثغرات يف األداء؛
} }منارصة رضورة التغيري وإقناع اآلخرين به؛
} }إعداد اسرتاتيجية تغيري؛
} }تطبيق ورصد اسرتاتيجية التغيري؛
} }تقييم املحصالت.

تقييم الوضع القائم
قـد يكـون تقييـم األداء املوجـود صعباً ألنه قد يُشير إىل احتامليـة التغيري الـذي غالباً ما يجد
مقاومـة مـن األفراد واملؤسسـات .وكمثـال عىل ذلك ،فـإ ّن التحول من نظام تسـوية منازعات
عمـل تديـره الحكومـة وذي أداء أقـل مـن املسـتوى املطلـوب إىل هيئـة مسـتقلة ،قـد يكون
مـن املتوقـع أن يُالقـي مقاومـة مـن مسـؤويل الحكومـة املتأثريـن بـه .وكانت هـذه املقاومة
جليـة يف كمبوديـا عنـد إنشـاء هيئـة التحكيم؛ فقـد اعترب مسـؤولو العمل يف الحكومة إنشـاء
هـذه الهيئـة تهديـدا ً لسـلطتهم ونفوذهـم ،وتبعـاً لذلـك فقـد ق َّيمـوا الوضـع القائـم عىل أنه
يحتـاج إىل تغيير ولكـن مـن خلال تعزيـز النظام املوجـود بدالً مـن إقامة مؤسسـة جديدة.
التحدي
مـن غير املرجـح أن يكـون التقييم الـذايت للوضع الراهن مفصلاً ودقيقاً كالتقييم الذي يتم بشـكل
مسـتقل ،وعليـه يكمـن التحـدي يف إقنـاع كبـار صانعـي القرارات بـأ َّن التقييـم املسـتقل والحيادي
يُشـكل نقطـة انطالق رضورية لتحسين األداء.
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تحديد الثغرات
ميكـن تحديـد وقيـاس الثغـرات يف األداء ،ولكـن أيضـاً ميكـن للذيـن يقاومـون التغيير أن
ينكروهـا ويشـككوا يف وجودهـا .وهـذا يُعـزز مـن رضورة إرشاك جهـات مسـتقلة وحياديـة
يف عمليـة تحديـد عيـوب األداء ،وإنتـاج املعلومـات اإلحصائيـة والرسديـة الالزمـة التي تقدم
دليلاً واضحـاً على وجودها .وإليكـم بعض األمثلة عىل عيـوب األداء :معـدالت نجاح متدنية
لعمليـات التوفيق/الوسـاطة ،جلسـات تحكيم طويلـة أكرث مام يجب ،منـارصة امل ُحكم لطرف
دون آخـر ،انعـدام خدمـات تفـادي النزاع متاماً .ومـن املعروف أ َّن املسـؤولني الذين يقاومون
التغيير الشـامل سـوف يجادلون بـأ َّن مشـاكل األداء موجـودة وواضحة ولكن العيـوب لها ما
يربرهـا مثـل "نقـص املـوارد" أو "التدريـب غير الـكايف" أو "عـدم تعـاون العمال أو أصحـاب
العمـل" وهكـذا دواليك.
فالحـل بنظـر هـؤالء املسـؤولني ال يكمـن يف إنشـاء أنظمـة جديـدة ،بـل يف تقديـم مـوارد
إضافيـة .أمـا القامئـون عىل تحديـد الثغرات يف األداء والوقوف عىل أسـبابها ،فيجب أن يكونوا
دقيقين وموضوعيين وأن يحـددوا بطريقـة مثاليـة الثغـرات التـي ميكن معالجتهـا من خالل
تزويـد مـوارد إضافيـة ،والثغـرات التي ال ميكـن معالجتها بهذه الوسـيلة .فمثلاً ،عندما يحدد
التقييـم وجـود أداء ضعيف بسـبب غياب الثقة وفسـاد املسـؤولني واالنحيـاز الواضح وثقافة
الخدمـة الذاتيـة عوضـاً عـن خدمة العمالء ،فـإ َّن تخصيص مـوارد إضافية لن يوفر إال وسـيلة
السـتمرار الوضـع على ما هـو عليه.
التحدي
يجـب أن تتـم عمليـة تحديـد ثغـرات األداء مبوضوعيـة وبالتشـاور الوثيـق مـع ممثلي أصحـاب
العمـل وممثلي العمال واملوظفين أنفسـهم أيضاً .فمـن غري املرجح أن ت ُسـفر عمليـة التقييم التي
تجريهـا سـلطة تسـوية املنازعـات بنفسـها عـن املعلومـات الالزمـة لدعـم عملية تقييـم األداء.

املنارصة وإقناع اآلخرين
مـن املتوقـع أن ينـارص بقـوة كل مـن يقـاوم التغيير بقـاء الوضـع على مـا هـو عليـه .أمـا
فيما يتعلـق مبنـع املنازعـات وتسـويتها ،فيضطلـع ممثلو أصحـاب العمل والعمال ،بصفتهم
عملاء النظـام ،بـدور حيـوي يف إقنـاع اآلخريـن بشـأن رضورة التغيير .مثلاً ،إن كان أصحاب
قضايا وتحديات
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العمـل واملوظفـون والهيئـات املمثلـة لهـم يؤيـدون بقـوة مسـألة إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة
جديـدة لتسـوية املنازعـات ،فهـذا سـيعزز إىل حد كبري مـن احتاملية إنشـائها .فمن دون هذا
النـوع مـن الدعـم ،ودعـم املجتمـع املـدين واملنارصيـن املحليني ،سـيكون من الصعب إنشـاء
املؤسسـة املنشـودة أو كسـب دعم امليزانية الحكوميـة الكافية لتنفيذ العمليـات املكلفة بها.
وتتطلـب املنـارصة اتصـاالت واضحـة توجـه نحـو تحقيـق غاية واضحـة .ومام ال شـك فيه إ َّن
فـن الخطابـة مهـم ،ولكـن االتصـاالت هنـا ال تقتصر عليـه بل تشـمل أيضـاً إيصـال املقاصد
واملعـاين واألنشـطة واملنافـع املقرتحـة التي سـوف تُقنـع اآلخريـن بشـأن رضورة التغيري.
التحدي
حشـد تأييـد املوظفين وأصحـاب العمـل إلنشـاء مؤسسـة مسـتقلة جديـدة أو إلجـراء تعديلات
على نظـام قائـم ليـس مرغوباً فيه فحسـب ،بـل وجـوده رضوري جدا ً .يجـب أن يقتنـع املوظفون
وأصحـاب العمـل بفوائـد التغيير ،وأن تتـاح أمامهـم الفـرص للمشـاركة بفاعلية يف أي استراتيجية
تغيير تهـدف إىل معالجـة الثغـرات يف األداء.

إعداد اسرتاتيجية تغيري
يتطلب إعداد اسرتاتيجية تغيري تهدف إىل تنشيط دائرة أو مؤسسة قامئة ،ما ييل:
} }تحديد املسؤوليات الوظيفية التي تحتاج إىل تنشيط ،مبا يف ذلك خدمات املعلومات
واملشورة ،خدمات التوفيق/الوساطة وما يتصل بها ،خدمات التحكيم وما يتصل به؛
} }ضامن وجود الهيكليات املناسبة لكل مجال وظيفي (شُ عب ،أقسام ،وحدات ،خاليا،
فرق عمل)؛
} }إرساء أهداف واضحة لكل شعبة أو وحدة ضمن الهيكلية؛
} }تحديد مؤرشات األداء ووضع الغايات؛
} }وضع الرتتيبات التشغيلية لضامن التناغم يف سري األهداف والوظائف والهيكليات،
مبا يف ذلك أنظمة االتصاالت وأنظمة إدارة القضايا وأنظمة التبليغ وأنظمة املراقبة
والحاسوب؛
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} }حشد وإتاحة املوارد الالزمة لدعم عملية التنشيط ،وضامن استدامة
تحسينات األداء التي ُحققت خالل فرتة التنشيط.
أمـا عمليـة إعـداد استراتيجية تغيير تهـدف إىل إنشـاء مؤسسـة جديـدة لتسـوية املنازعـات
فهـي أكثر تعقيدا ً .وكام أشير إليـه يف الفصل الرابع ،إ َّن إنشـاء هيئة مسـتقلة أو جهاز مامثل
لتسـوية املنازعـات يحتـاج إىل توجـه واضـح للسياسـة وإىل سـن ترشيعـات إلنشـاء كيانهـا
القانوين.
التحدي
الهـدف مـن استراتيجية التغيري هـو تفعيل مقاصد السياسـة وضامن تطبيق قوانني منـع املنازعات
وتسـويتها ،فهـي عبـارة عـن خارطـة طريـق تربط األفعـال بالنوايـا .وإن كانـت استراتيجية التغيري
تهـدف إىل إنشـاء منظمـة مسـتقلة جديـدة ،فيجب إرشاك أعضـاء مجلس إدارة املنظمـة ،ومديرها
وكبـار موظفيهـا ،إضافـة إىل ممثلي أصحاب العمـل وممثيل املوظفني يف عملية اإلعـداد .ويجب أن
تتنـاول االستراتيجية بوضـوح وظائـف وأهـداف وهيكليـات املنظمة وخطـة التوظيـف والرتتيبات
التشـغيلية فيها.
أمـا إن كانـت استراتيجية التغيير تهـدف إىل تحسين وضـع أو عمليـة قامئـة ،فيجـب أن توضـح
أهـداف التغيير املقترح بالتفصيـل ،ويجـب إعدادها بالتشـاور مع الذيـن سـيتأثرون بالتغيري ،مبن
فيهـم عملاء النظام.

تطبيق اسرتاتيجية التغيري ورصدها
تُعتبر عمليـة مراقبـة األداء إحدى مسـؤوليات مديري نظام تسـوية منازعـات العمل .ويجب
أن يكـون املديـرون مدربين على أداء هـذه املهمـة ،ومخولين باتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة
ملعالجـة مواطـن العجـز يف األداء ضمـن نطـاق مسـؤوليتهم الخاصـة.
وتحتـاج عمليـة رصـد التقـدم املحـرز إىل الوصـول إىل معلومـات مناسـبة وحديثـة وموثوقة.
وقـد يـأيت بعضهـا مـن الدراسـات االسـتقصائية ذات الغـرض الخـاص ،ولكـن القسـم األغلـب
سـوف يتـم توليـده كمنتـج ثانـوي لإلجـراءات اإلداريـة املعياريـة .وتوفـر السـجالت اإلدارية
معلومـات رضوريـة ألغـراض رصـد األداء ،رشط أن:
} }يكون قد تم تجميع املعلومات الصحيحة يف املقام األول؛
قضايا وتحديات
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} }تكون املعلومات جاهزة ويف متناول اليد؛
} }تكون املعلومات ُمحدثة؛
} }توجد القدرة عىل تحليل وتفسري تلك املعلومات.
تُعتبر املعلومـات مصـدرا ً مـن املصـادر الرئيسـية لصنـع القـرارات ،وبالتـايل تتمتـع بأهميـة
أساسـية يف اإلدارة السـديدة .كما أنَّـه مـن الضروري إدخـال وتشـغيل نظـام محوسـب
ملعلومـات إدارة القضايـا ،وال تكمـن أهميتـه يف رصـد األداء الكيل وتوليـد البيانات اإلحصائية
وإعـداد التقاريـر الدوريـة فحسـب ،بـل تكمـن أيضـاً يف املتابعـة اآلنيـة للتقـدم امل ُحـرز لكل
قضيـة فرديـة موجـودة داخـل النظـام.
يُشـكل تصميـم وتشـغيل نظـام إدارة القضايـا املتسـم بالفاعليـة تحديـاً رئيسـياً ملصممـي
ومشـغيل األسـاليب الجديـدة ملنـع املنازعـات وتسـويتها .ومـن الضروري مبـكان تجنـب أن
يكـون مسـتوى معرفـة املؤسسـة بأكملهـا أعظـم مـن إجمايل معرفـة موظفيهـا.
وطبعـاً ،يجـب أن يكـون هـذا النظـام الفعـال قامئـاً عىل أسـاس الحاسـوب .كام يجب إنشـاء
ملـف لـكل قضيـة وإضافـة جميـع املعلومـات ذات الصلـة بـه إىل هـذا امللـف .مما يتيـح
تعقـب كل قضيـة ضمـن الوقـت الحقيقي ويتيح ملديـري القضايا االطالع عىل سير أي قضية.
التحدي
تحتـاج اإلدارة الفعالـة الستراتيجية التغيير إىل الوصـول إىل معلومـات آنية ومناسـبة وموثوقة ،مام
يتطلـب وجـود نظـام معلومـات ُمصمـم جيدا ً وال يحتاج القسـم األعظـم منه إىل اسـتخدام الورق،
ويف متنـاول اليـد بالنسـبة لجميـع مسـتويات صانعـي القـرارات يف نظـام إدارة املنازعـات .ويجـب
تشـجيع املديريـن على اعتبـار املعلومـات أحـد املصـادر الالزمـة للمسـاعدة على صنع القـرارات،
وتدريبهـم على مهارات وأسـاليب تحليـل البيانات وتفسيرها.

تقييم املحصالت
عمليـة التقييـم هـي عبـارة عن توليفة مـن القياس واالجتهـاد ترمي إىل املسـاعدة عىل اتخاذ
قرار بشـأن نجاح استراتيجية التغيري من عدمه .ويسـتلزم القياس جمع ومطابقة املعلومات،
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بينما يسـتلزم االجتهـاد القدرة على تحليل وتفسير املعلومات املتوفـرة ،وإن لزم
األمـر ،البحـث عـن معلومات إضافية من شـأنها أن تسـاعد يف تقييم األداء.
وميكـن اسـتعامل التقييـم يف "إثبـات" الخطـأ مـن الصـواب ،والجيـد مـن السيء ،والنجـاح
مـن الفشـل ،أو قـد يُسـتعمل يف "تحسين" الوضـع القائـم .وينبغـي لنظـام إدارة املنازعـات
الديناميكي أن يتبنـى ثقافة "التحسين" ،وينبغـي أن يضمن اعرتاف وقبـول مديريه وموظفيه
لعمليـة التقييـم كأمـر إيجـايب عوضـاً عـن عملية سـلبية.
التحدي
يجـب أن يضمـن نظـام تسـوية منازعـات العمـل أن تكـون عمليـات التقييـم جـزءا ً ال يتجـزأ مـن
النظـام برمتـه ،وأن يسـتوعب املديرون هـدف وعمليات تقييم األداء ،وأن يجري تشـجيع املوظفني
على كافـة املسـتويات على اعتبـار التقييم مسـألة إيجابيـة بدالً من سـلبية.

متويل الدعم
بلا أدىن شـك ،سـوف تحتـاج اإلجـراءات املطلوبـة لتحسين أداء أنظمـة إدارة املنازعـات إىل
تخصيـص مـوارد إضافيـة بغيـة دعم استراتيجية التغيير .والتحسـينات الصغرية نسـبياً ،ميكن
دعمهـا مـن خلال إعـادة تخصيص املـوارد املوجـودة .أما عمليـة التغيري الجـذري ،مبا يف ذلك
إنشـاء هيئـة مسـتقلة جديـدة ذات إدارة ذاتيـة إلدارة املنازعـات ،فتحتـاج إىل ضـخ مـوارد
كافيـة إن كان الهـدف أن تـؤدي مهامهـا بفاعليـة وكفـاءة.
عىل سبيل املثال ،تعكس التقارير السنوية لهيئة عالقات العمل يف غانا ،درجة عالية من اإلحباط
بشأن املوارد املحدودة املوفرة لدعم مهامها ،مبا يف ذلك املخصصات غري الكافية مليزانيتها ،والعدد
املحدود للموظفني ،واملساحة املكتبية املحدودة ،وانعدام املرافق يف املناطق البعيدة عن العاصمة.
ويثل
لقد ق َّيد نقص امليزانية من قدرة الهيئة عىل الوصول إىل قدرتها اإلنتاجية الكاملة يف غاناُ .
ذلك العقبة األكرب أمام إنشاء وتشغيل الهيئات املستقلة يف البلدان النامية يف جميع أنحاء العامل.

يف العديـد مـن البلـدان الناميـة ،تكـون إدارات العمـل مسـؤولة عـن تشـغيل نظـام إدارة
املنازعـات إىل جانـب وظائـف أخـرى ،مبـا يف ذلـك ،تفتيـش العمـل وخدمـات االسـتخدام يف
القطـاع العـام ،والسلامة والصحـة يف مـكان العمـل .وتقليديـاً ،اسـتطاعت هـذه اإلدارات
قضايا وتحديات

195

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

الحصـول على ميزانيـات محـدودة ،وقد يرجع سـبب ذلك إىل أنشـطتها التـي كان يُنظر إليها
مبنظـار الحاميـة االجتامعيـة والعدالـة االجتامعيـة ،وتُعتبر مسـاهمتها يف التقـدم االقتصادي
محـدودة أو غير مهمـة .ويجب تغيير هذا املعتقد بقـوة وحزم ،وينبغي ملنـارصي التغيري أن
يسـتعدوا متـام االسـتعداد وأن يتحلـوا بالقدرة على إقناع اآلخريـن بالفوائـد االقتصادية التي
تنبثـق عـن وجـود أنظمـة وعمليـات جديـدة ملنـع املنازعات وتسـويتها.
إ َّن إدارات العمـل ،وبدعـم مـن عمالئهـا مـن أصحـاب العمـل واملوظفين ،يجـب أن تبـذل
املزيـد مـن الجهـود الرامية إىل توعية القامئني على تخصيص املوازنات بشـأن األثر االقتصادي
ألنشـطة إدارة العمل.
ومـن املشـوق االطلاع على بيـان رسـالة هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم يف جنـوب
أفريقيـا ،املذكـور يف الفصـل الرابـع ،ألنـه يربط ما بني التسـوية الفعالـة للمنازعـات والتنمية
االقتصاديـة .ويجـب الرتكيـز على هـذا الرابـط ليـس باعتبـاره جـزءا ً مـن العمليـات اليوميـة
ألنظمـة تسـوية املنازعـات فحسـب ،ولكـن عنـد محاولـة الحصـول على التمويـل اللازم
لهـذه األنظمـة أيضـاً .إ َّن لتفـادي املنازعـات ورسعـة معالجـة املنازعـات التـي مل يتـم تفاديها
منافـع تظهـر عىل شـكل تحسـن العالقـات بني صاحـب العمل واملوظـف ،وازديـاد االنتاجية،
وانخفـاض هـدر زمـن اإلنتـاج نتيجة اإلرضابـات والتوقف عن العمـل ،مام يزيد مـن الربحية
يف نهايـة املطـاف .وعليـه ،ينبغـي الحـث على تشـجيع الحجـج االقتصاديـة التـي تصـب يف
صالـح األنظمـة الفعالـة ملنـع املنازعات وتسـويتها.
ومـن الواضـح أنه إذا أردنا إنشـاء مؤسسـة مسـتقلة وحيادية تحظى باالحترام والثقة وتؤدي
مهامهـا بـكل كفـاءة ،يجـب أن نوفـر لهـا مصادر متويل مسـتقلة .فمـن غري املمكـن أن متولها
الشركات أو النقابـات أو األحـزاب السياسـية أو أي منظمـة أخـرى لهـا برنامجهـا الخـاص.
ويف بعـض البلـدان ،يسـمح القانـون لهيئـة مسـتقلة أن تتلقـى التربعـات والعطايـا والرتكات،
رشط أال "ميـس ذلـك باسـتقالليتها" ،ولكنهـا مل تُصـدر أي إرشـادات حـول ما ميكـن أن ينتج يف
حـاالت املسـاس باسـتقالليتها .إ َّن االتـكال على متويـل الشركات أو النقابـات يحمـل مخاطر
عاليـة .ولذلـك ،يجـب أن تحصـل الهيئـة املسـتقلة على متويلهـا مـن مصـادر حكوميـة وعىل
نحـو منتظـم وكجـزء من التزامـات الحكومة تجـاه التقدم الوطنـي .وهذا األمر يُثير قضيتني:
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أوالً ،كيـف ميكـن تأمين التمويـل الحكومـي لتغطيـة تكاليـف إنشـاء مؤسسـة جديـدة وتكاليـف
التشـغيل االبتدائيـة فيهـا؟
يعتمـد ذلـك على حجم املنـارصة وااللتزام السـيايس ،ودعـم الهيئات املكونـة ،وقوة مبررات التغيري،
واملنافـع املنتظـرة مـن التغييرات املقرتحـة ،والبيئـة السياسـية واالقتصاديـة السـائدة يف تلـك الفرتة.
وكما يتضـح مـن تجربـة كمبوديـا يف إنشـاء مجلس التحكيـم ،ميكن الحصـول عىل دعم جهـة مانحة
كجـزء مـن مشروع تعـاون تقنـي خلال مرحلـة التأسـيس .ولكـن ال يضمـن ذلـك دنـو التمويـل
الحكومـي فـور انتهـاء متويـل املشروع من جانـب الطـرف املانح.
منوذجيـاً ،يجـب تأمين التـزام حكومي طويـل األجل بتمويل الهيئة املسـتقلة قبل املبـارشة مبثل هذه
املرشوعـات .وكما هـو معـروف ،الحصول على االلتـزام ال يضمن توفير التمويل وإتاحتـه .إ َّن متويل
التغيير املؤسسي حسـب التصـور املراد لنظـام تسـوية املنازعات من خالل مشـاريع التعـاون التقني
التـي متولهـا جهـة مانحـة ،يحمـل أيضـاً مخاطـر عاليـة نسـبياً .فقـد ينجـح املشروع نجاحاً باهـرا ً يف
تحقيـق األهـداف ،ولكـن قد يتعثر نظام تسـوية املنازعـات حاملا يتوقـف التمويل.
ثانياً ،كيف ميكن تأمني الدعم املايل الكايف واملستقل عىل أساس مستمر وطويل األجل؟
يجـب أن ت ُقـدم خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم والخدمـات ذات الصلـة مجانـاً للموظفين
وأصحـاب العمـل .ولكـن ،قـد تتمتـع املؤسسـة بنطـاق محـدود لتحصيـل الرسـوم مقابـل الخدمات
االستشـارية ومـا يتصـل بها مـن خدمات أخرى ،مبـا يف ذلك ،تطويـر األنظمة وتدريب املنشـآت التي
تطلـب املسـاعدة بخصـوص استراتيجيات منـع املنازعـات .وقـد يكون بإمكانهـا أيضاً تقايض الرسـوم
مقابـل إيـداع الطلبـات أو بعـض الرسـوم اإلداريـة عنـد تقديـم طلبـات املبـارشة بإجـراءات خدمات
التوفيق/الوسـاطة أو التحكيـم .ولكـن مـن املحتمـل أيضـاً أال يغطـي هـذا الدخـل املتـأيت مـن هـذه
األنشـطة إال جـزءا ً صغيرا ً مـن إجمايل متطلبـات النظام.

ويتضـح هنـا ،أنَّـه ينبغـي للحكومـات أن تقبـل مسـؤولية توفير التمويـل اللازم لدعـم نظـام
إدارة املنازعـات كجـزء مـن التزامهـا الدائـم تجـاه التنميـة الوطنيـة .وينبغي ملنظمات أصحاب
العمـل والنقابـات واملجتمـع املدين واألشـخاص الرئيسـيني أن يُعـززوا جهودهم لضامن اسـتمرار
الحكومـات يف توفير األمـوال الالزمـة .ويف نهايـة املطاف ،وبغـض النظر عن الضغوط املامرسـة،
على الدولـة أن تجـد التمويـل الالزم.
وقـد يشـتمل ذلـك على تخصيـص حصـة مـن الرسـوم املفروضـة على املنشـآت ،أو رضائـب
منفصلـة ،أو حصـة مـن الغرامـات امل ُحصلة من املنشـآت التـي ال تلتزم بقوانني العمـل والتجارة.

قضايا وتحديات
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وميكـن استسـقاء بعـض اإللهام مـن بعض البلـدان التي تفرض الرسـوم عىل املوظفين وأصحاب
العمـل بهـدف تعويـض املوظفين الذيـن يتعرضـون إلصابة عمـل أو إصابة خارج نطـاق العمل،
أو الحـاالت التـي يُفـرض فيهـا على أصحـاب العمـل التأمين اإلجبـاري ضـد مثل هـذه الحاالت
الطارئـة .واسـتخدام حصة من الرضائب أو أسـلوب املسـاهمة يف أقسـاط التأمني ملنـع الحوادث
يصـب يف مصلحـة األطـراف كافـة .فهـل باإلمكان فـرض رضيبة إضافيـة من أجل منـع منازعات
العمـل وتسـويتها ،على أن تُسـتخدم األمـوال املحصلـة يف تغطيـة التكاليف التشـغيلية (أو جزء
منهـا) لهيئـة مسـتقلة؟ وهل سـتمس مثل هـذه الرتتيبات اسـتقاللية الهيئة؟
التحدي
ميثـل نقـص التمويـل العائق األكرب الذي يواجه تشـكيل أي نظام مسـتقل لتسـوية املنازعات .وعىل
قـادة عمليـة التغيير والداعمين إلنشـاء هيئـة مسـتقلة لتسـوية املنازعـات ،أن يأخذوا بالحسـبان
مسـألة التمويـل باعتبارهـا مـن مكونـات التغيير الرئيسـية بحـد ذاته ،فهي ليسـت باملسـألة التي
تؤخـذ بالحسـبان بعد إنشـاء مؤسسـة جديدة.
وتشـكل املوازنـات املحـدودة أحـد مخـاوف إدارات العمـل وأنظمـة إدارة املنازعات فيهـا .ويكمن
التحـدي هنـا يف ضمان االسـتخدام الجيـد للمـوارد املتاحـة ،وتقديـم براهين اقتصاديـة لتربيـر
املخصصـات اإلضافيـة.

االقتصاد غري املنظم
يشـيع العمـل يف االقتصـاد غير املنظـم يف االقتصـادات الصناعيـة والناميـة على حـد سـواء،
ولكـن قـد تصـل نسـبته يف الكثري من االقتصـادات النامية إىل أكرث مـن  80يف املائة من القوى
العاملـة الوطنيـة .وال يتمتـع هؤالء واقعياً بـأي حامية ،ويف الكثري من الحاالت ال يسـتطيعون
الوصـول إىل نظـام تسـوية املنازعـات الخـاص بالدولـة ،مـع العلـم بـأ َّن الكثري منهـم يعملون
كموظفين وليـس كمقاولني مسـتقلني أو لحسـابهم الخاص.
عـادة مـا يعمـل عمال االقتصـاد غير املنظـم (وكذلـك أولئـك الذيـن يعملـون كمقاولين
مسـتقلني أو لحسـابهم الخـاص) تحـت ظروف صعبة ،وبأجـور وإعانات زهيـدة ،دون حامية
للصحـة والسلامة ،بلا ضمان اجتامعـي ،ودون مـن ميثلهـم.
والعديـد مـن العاملين يف االقتصـاد غير املنظـم ينخرطـون بعالقـة صاحـب العمل-املوظف،
ولكـن إمكانيـة وصولهـم إىل عمليـات تسـوية املنازعات تكـون محـدودة أو معدومة .وحتى
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لـو كانـوا يسـتطيعون الوصـول ،سـيرتدد العديـد مـن العمال يف اإلفصـاح عـن
مشـكالتهم وشـكاويهم ومنازعاتهـم خوفـاً مـن القصـاص وفقـدان وظائفهـم ،ألنهـم
يعيشـون يف ظـروف صعبـة فيهـا الوظيفـة السـيئة أفضـل مـن عدمهـا.
إ َّن توفير الوصـول إىل نظـام إدارة املنازعـات الوطنـي لجميـع العمال سـوا ًء عمال االقتصـاد
املنظـم أم غير املنظـم قـد يضـع ضغوطـات عظيمـة على كاهـل النظـام ،ولكـن مثـل هـذا
الوصـول يُعتبر مظهرا ً أساسـياً مـن مظاهر اإلدارة السـديدة .وسـواء كان النظام تابعـاً لدائرة
العمـل أم لجهـاز مسـتقل ،فـإ َّن وصـول جميـع املوظفين إليـه أمـر يف غايـة األهمية.
التحدي
يف البلـدان الناميـة على وجـه الخصـوص ،ال يتمتـع الكثري من عمال االقتصاد غري املنظـم بالوصول
إىل نظـام تسـوية املنازعـات .ويف الكثير من الحـاالت ،ال يحق لهم معالجة شـكاويهم لدى أي نظام
على اإلطلاق .وتُعتبر هـذه املشـكلة يف جانـب منهـا مشـكلة قانونيـة وتحتـاج إىل تدخـل قانـوين
بغيـة ضمان وصـول جميـع املوظفين مـن كافـة القطاعـات واملهـن إىل نظـام تسـوية املنازعـات.
ويكمـن التحـدي هنـا يف إدخـال الرتتيبـات والتدابير التـي تضمـن ملوظفـي االقتصـاد غير املنظـم
الوصـول إىل عمليـات تسـوية املنازعـات ،والحامية مـن التهديدات ومن احتامليـة عمليات االنتقام
الفعليـة منهـم وال سـيام فقـدان الوظيفـة التـي قـد يُعاين منهـا العاملـون يف االقتصاد غير املنظم.

دور املحامني
إ َّن أنظمـة تسـوية منازعـات العمـل التـي تهيمـن عليهـا عمليـات التقـايض توفـر لألطـراف
املتنازعـة الحـق يف اختيـار من ميثلهم أمـام املحكمة ،وبالتايل تربز فـرص املحامني املتخصصني
لتمثيلهـم ومنارصتهم.
يف بعـض األحيـان يسـاهم إرشاك املحامين على خلـق بيئـة خصاميـة خلال اإلجـراءات ،مام
قـد يضر بالعالقـة بين املوظـف وصاحـب العمـل .وقـد يسـعى بعـض املحامين إىل تأخير
اإلجـراءات مـن خلال اإلفـراط يف االتكال على املرافعـات القانونية واإلفـراط يف التأجيل ،مام
يزيـد مـن تكلفـة عمليـة التقـايض ويـؤدي إىل التأخير وتكـدس القضايـا غير املحلولة.
عندمـا تشـيع عمليات التوفيق/الوسـاطة والتحكيم وتصبح الشـكل السـائد لتفادي وتسـوية
املنازعـات ،يُتوقـع أن يخفـت دور املحامين يف النظام .عندئذ ،سـيلجأ عدد قليـل من القضايا
إىل املحكمـة وسـيقل الطلـب على خدمـات املحامين املتخصصين .أضـف إىل ذلـك أنـه ال
قضايا وتحديات
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يُسـمح للمحامين بعمـل مرافعـات يف جلسـات التوفيق/الوسـاطة ،كام قد يكـون إرشاكهم يف
قضايـا التحكيـم محـدودا ً مـا مل تتفـق األطـراف واملحكم على حضورهم.
وال تعنـي "املقتضيـات القانونيـة األقـل" يف نظـام منـع املنازعـات وتسـويتها غيـاب دور
املحامين ،ولكـن قـد يعنـي دورا ً مختلفـاً لهـم .ويسـتطيع محامـو العمـل بعـد خضوعهـم
إلعـادة التدريـب واسـتيفاء متطلبـات االعتماد أن يعملوا كموفقني/وسـطاء إما بـدوام كامل
أو بـدوام جـزيئ ،وأن يحصلـوا على فـرص توظـف يف نظـام مسـتقل أو وكاالت خاصـة.
التحدي
إ َّن انخفـاض االتـكال على عمليـات التقـايض وازديـاد اللجـوء إىل خدمـات التوفيق/الوسـاطة
والتحكيـم لتسـوية املنازعـات قـد يعنـي انخفـاض نسـبة إرشاك املحامين كممثلني عـن األطراف
املتنازعـة .وقـد يـؤدي ذلـك إىل أن تتحـول صفـة مشـاركة املحامين يف تسـوية النزاعـات مـن
محامين إىل موفقني/وسـطاء أو محكمين ،مما يقتضي منهـم الخضـوع للتدريبـات الالزمـة
واسـتيفاء متطلبـات االعتماد.

دور الوكاالت الخاصة
مـن بين القضايـا التي يجب أخذها يف الحسـبان عنـد التخطيط ل ُنهج جديدة ملنـع املنازعات
وتسـويتها ،قضية الدور الذي سـيؤديه ُمشـغلون من القطاع الخاص.
مبوجـب ترتيبـات العقـود التجاريـة العاديـة ،تتمتـع املنشـآت بحريـة رشاء الخدمـات التـي
تتعلـق مبجريـات أعاملهـا االعتياديـة واملرشوعة ،مبـا يف ذلك الخدمـات القانونية واملحاسـبية
والحاسـوبية والهندسـية ،وخدمـات التجهيـز وغريهـا مما متليـه ترتيبـات التعاقـد .ويتـم
االتفـاق بين املنشـأة واملقـاول على نطـاق هـذه الخدمـات ويتـم التفـاوض على األتعـاب
والعمـل املتفـق عليـه والدفعـات.
وال يوجـد أي مبرر مينـع من اعتبـار الخدمات املرتبطة بتحسين العالقـات الصناعية يف مكان
العمـل أو تفـادي وتسـوية منازعات العمل ،كغريهـا من الخدمات األخرى .فللمنشـآت الحق
يف إرشاك مستشـارين يُسـدون نصائحهـم حـول ترتيبـات التعـاون يف مـكان العمـل ،ويتلقون
األتعـاب مقابـل خدماتهـم .وإن كانـت سـمعتهم حسـنة ،وكانـوا محرتفين ومنظمني مبوجب
مدونـة قواعـد سـلوك ،ويحرتمـون حقـوق املوظفين ويعملـون وفقـاً للقانـون ،فقـد يخففـوا
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مـن العـبء امللقـى على كاهـل الخدمـات التـي متولهـا الدولـة ويجـب تشـجيع
املنشـآت على إرشاكهم.
إ َّن األفـراد أو املنشـآت التـي تقـدم مثل هـذه الخدمات ال تتلقـى الدعم من األمـوال العامة،
وال ينبغـي أن يُثنـي ذلـك املنظمات الكبرى التي تسـتطيع تحمل تكلفة هـذه الخدمات عن
اسـتخدامها .أضـف إىل ذلـك ،أ َّن هـذه الخدمـات تُقـدم برسعـة وبصـورة غري رسـمية ومتتلك
نطـاق التخصـص املطلـوب وتضمن الخصوصيـة ،وجميعهـا خصائص ينشـدها بعض أصحاب
العمـل وال ميانعـون مـن دفع األمـوال مقابل الحصـول عليها.
علاوة على ذلـك ،تنص بعـض اتفاقات املفاوضـة الجامعية عىل اسـتخدام املوفقني/الوسـطاء
واملحكمين يف حـال واجهـت املفاوضـات عقبة أو تعطلـت ،عىل أن تتقاسـم النقابة وصاحب
العمـل املعنـي تكلفة هـذه الخدمات.
وعندمـا تكـون خدمـات تفـادي وتسـوية املنازعـات التـي يقدمهـا القطـاع الخـاص تسير
بالتـوازي مـع خدمـات النظـام الـذي متولـه الدولـة (سـواء من خلال دائـرة العمـل أو هيئة
مسـتقلة) ،مـن املهـم أال تكون هـذه الخدمات منعزلـة متاماً عن األخـرى وأال تنخرط إحداها
بسـلوكيات تقـوض مـن عمـل األخرى.
ومـن املمكـن أن تقـوم إدارة العمـل أو الهيئة املسـتقلة بـإرشاك وكالء معتمديـن لتويل بعض
الجوانـب املتعلقـة مبنـع املنازعات وتسـويتها .وميكـن اعتامد الـوكالء وتخويلهـم لتويل بعض
املهـام نيابـة عـن إدارة العمـل أو الهيئـة املسـتقلة ،كأن يـؤدي الـوكالء مهام إسـداء املشـورة
حـول منـع املنازعـات ،أو االشتراك يف عمليـات التوفيق/الوسـاطة أو التحكيـم ،ولكن دون أن
يصبحـوا موظفين يف النظام.
ويُدفـع لهـؤالء الـوكالء أتعابهـم على أسـاس عقـد تقديـم خدمـات (لتمييـزه عـن عقـد
الخدمـات) يُتفـق عليـه مـع السـلطة املسـؤولة .وال يجـب أن يكـون لهـم عالقـة مبـارشة مع
املنشـأة وال أن يتلقـوا منهـا أي دفعات .فهم وبكل بسـاطة ،يقدمون خدمات ملنفعة املنشـأة
(ومنفعـة أصحـاب العمـل واملوظفين) حسـب ما ينـص عليه العقد املبرم .وينبغـي أن يؤكد
العقـد على الحيـاد ،وتجنـب تضـارب املصالـح ،وعلى نفـس املعايير العامـة بشـأن الكفـاءة
املهنيـة والسـلوك املتوقـع مـن املوفقني/الوسـطاء واملحكمين املوظفين يف دائـرة العمـل أو
الهيئة.

قضايا وتحديات

201

أنظمـــة منازعـــات العمـــل  -دليل بشـــأن تحســـن األداء

ويكمـن التحـدي الـذي يواجـه نظـام إدارة املنازعـات يف ضمان منـح االعتماد للمقاولين
املؤهلين ذوي الخبرة فقـط  ،ووجـود ترتيبـات لشـطب املقـاول الـذي تثبـت عـدم أهليتـه
مـن سـجل االعتماد ،وأال تكـون عمليـة تجديـد االعتماد تلقائيـة .وبالنسـبة لنظـام إدارة
املنازعـات ،تحتـاج عمليـة اعتماد الـوكالء إىل نظـام فعـال للإدارة واملراقبـة يك يضمـن التزام
املقـاول بأهـداف السـلطة وعـدم إعطاء أي انطباع سـلبي عن السـلطة مام قـد ميس بوضعها
القانـوين وسـمعتها.
وتختلـف عمليـة إرشاك الـوكالء املعتمديـن يف تنفيـذ بعـض املهـام املتعلقـة مبنـع املنازعـات
وتسـويتها ،عـن إرشاك موفقني/وسـطاء أو محكمين كموظفين غير متفرغين .فاملوفقـون/
الوسـطاء أو املحكمـون غير املتفرغين هـم عبارة عـن موظفني لـدى سـلطة إدارة املنازعات،
وت ُدفـع لهـم األجـور حسـب ترتيبـات رمبـا تكـون مختلفـة عـن تلـك املتبعـة لدفـع أجـور
املوظفين املتفرغين ،ولكنهـم يف نهايـة املطـاف ما هـم إال موظفـون .وهم ليسـوا مبتعاقدين
يعملـون مبوجـب عقـود مقابـل الخدمـات ،ولكنهـم موظفـون مبوجـب عقـود خدمـة.
يجـب أن يوفـر نظـام إدارة املنازعـات خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيم مجانـاً ألصحاب
العمـل واملوظفين .وبنـا ًء عليـه ،إذا احتـوى اتفـاق املفاوضـة الجامعيـة املبرم بين صاحـب
العمـل ونقابـة العمال على أحـكام تنص عىل تحويـل أي منازعـات تقع ضمن إطـار االتفاق
إىل موفق/وسـيط أو محكـم تتفـق األطـراف عليـه وتتحمـل تكلفتـه ،عندئذ يجـب أن تحرتم
سـلطة إدارة املنازعـات هـذا االتفـاق .وال تعود عملية تسـوية املنازعات حـرة بل تصبح قامئة
بشـكل واضـح على إجماع األطـراف ومشـمولة يف االتفاق املبرم بينهم.
كما يجـب أن يكـون الوصـول إىل خدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم اختياريـاً .ويجـدر
رشح مصطلـح "اختيـاري" الـذي يعنـي أ َّن أحـد األطـراف يطلـب الخدمـات اختياريـاً ومبـلء
إرادتـه ،ولكـن على الطـرف اآلخـر يف النـزاع أن يسـتجيب حتـى لـو مانـع يف ذلـك.
التحدي
إ َّن اإلرشاك املتزايـد لـوكالء القطـاع الخـاص يف تزويـد املعلومـات واملشـورة وخدمـات التدريـب،
وخدمـات التوفيق/الوسـاطة والتحكيـم كجـزء مـن نظام منـع املنازعات وتسـويتها يف البلاد ،يُعترب
أمـرا ً حتميـاً .وسـواء كانـت الدولـة أو القطـاع الخاص مـن يقدم مثل هـذه الخدمات ،سـوف يظل
التحـدي األسـايس متجسـدا ً يف ضمان تقديـم خدمات حيادية وعلى درجة عالية مـن االحرتاف من
أجـل تحقيق منفعـة األطـراف املتنازعة.
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وضع سوق العمل املتغري
متيـل بعـض البلـدان إىل إضعـاف عمليـات املفاوضـة الجامعيـة ،وإىل وضع املزيد مـن الرتكيز
على عقـود االسـتخدام الفرديـة .وميثـل الرتكيز على مبـدأ الفرديـة يف عالقة االسـتخدام منطاً
مختلفـاً يؤكـد على أرجحيـة املنازعات الفرديـة عىل حقـوق موجودة.
وال يعنـي ذلـك عـدم وجـود منازعـات جامعيـة على الحقـوق واملصالـح ،ولكنـه ميثـل تحوالً
يف مسـتوى التفاعـل ورضورة أن تسـتوعب أنظمـة منـع وإدارة منازعـات العمـل زيـادة عدد
املنازعـات الفرديـة على الحقوق.
التحدي
كانـت نتيجـة إضعـاف االتفاقـات الجامعيـة بين النقابـات وأصحاب العمـل أن أصبح على أنظمة
تسـوية منازعـات العمـل أن تتـويل عـددا ً أكبر مـن املنازعـات الفرديـة على الحقـوق .ويكمـن
التحـدي املاثـل أمـام النظـام يف توفير خدمات توفيق/وسـاطة وتحكيـم ذات جودة عالية لتسـوية
املنازعـات الجامعية.

منازعات القطاعني العام والخاص
سـواء كان االسـتخدام يف القطـاع الخـاص أو العـام ،فإ َّن املنازعـات الفرديـة والجامعية واقعة
ال محالـة .وليـس بالضرورة أن يضمـن إنشـاء أنظمـة منفصلـة لتـويل املنازعـات يف القطاعني
الخـاص والعـام ،تحقيـق نتائـج أفضل لألطـراف املعنية.
ولذلـك ،هنـاك ميـزة لوجود هيئة واحدة لتسـوية منازعات العمل وتتوىل مسـؤولية منازعات
القطـاع العـام والقطـاع الخـاص ،وتوفـر لهـا القوانين املحليـة األسـاس القانـوين ملثـل هـذه
الرتتيبـات .أمـا بالنسـبة العتبـار منازعـات الخدمـة العامـة "مختلفـة" عـن منازعـات القطاع
الخـاص ،قـد يكـون مـن املالئـم تعيين بعـض املوفقني/الوسـطاء واملحكمني من نظام تسـوية
املنازعـات املوحـد للتخصـص يف منازعـات أي مـن القطاعين ،ولكـن دون حرصهـم يف قطـاع
معني .

قضايا وتحديات
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التحدي
يجـب أن يكـون نظـام إدارة املنازعـات قـادرا ً على توفير طيف كامل مـن الخدمات للقطـاع العام
والخـاص على قـدم مـن املسـاواة ،وأن يضمـن توفري أعىل مسـتويات الخدمـة املحرتفة بشـأن منع
املنازعـات وتسـويتها ،بصرف النظـر عن قطاع االسـتخدام.
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إ َّن عملية تنشيط دائرة العمل القامئة بهدف تحسني خدماتها املتعلقة بتسوية
منازعات العمل ،تثري عددا ً من املشكالت والتحديات .ولكن ما يثري عددا ً أكرب
منها هو إنشاء هيئة مستقلة توفر طيفاً كامالً من خدمات منع املنازعات
وتسويتها.
وبال أدىن شك ،سوف يالقي إنشاء مؤسسة جديدة لتحل محل مؤسسة موجودة،
مقاومة من جانب كل من يعتربها غري موافقة ملصلحته .ولذلك ،يجب إدارة
عملية التغيري بعناية ومراعاة وصرب ،وأيضاً بالتزام وطاقة ،ليس من أجل التغيري
بحد ذاته ولكن لرضورة تحسني األداء واإلدارة السديدة.
ويقتيض إنشاء هيئة مستقلة إلدارة املنازعات تأمني التمويل الالزم لتلبية
التكاليف األولية والطويلة األجل .ومتيل متطلبات االستقاللية والحيادية
املؤسسية أال يوفر أصحاب العمل ونقابات العامل هذه األموال باعتبارهم عمالء
النظام .ولهذا يُرتك األمر للحكومة للحصول عىل موافقة الربملان عىل مخصصات
سنوية استنادا ً إىل إجراءات تقدير املوازنة املعتادة.
وينبغي ،عىل وجه الخصوص ،للبلدان النامية التي تسعى إىل إصالح أنظمة
إدارة املنازعات فيها إما من خالل تعزيز إدارات العمل املوجودة أو استحداث
هيئات مستقلة ،وأن تُعد مربرات قوية ومقنعة بهدف إقناع السلطة الترشيعية
بتخصيص املوارد املطلوبة لكال األمرين .ويف هذا الصدد ،من املهم التأكيد عىل
املنافع االقتصادية التي يدرها النهج الجديد إلدارة املنازعات.
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املالحق
يقـدم هـذا الفصـل املـوارد التـي
قـد تحظـى باهتمام القامئين على
إدارة أنظمـة منازعـات العمـل .ويشرح
املسرد املصطلحـات األكثر اسـتخداماً،
و ُيـدرج معايير العمـل الدوليـة ذات الصلـة وما
يتصـل بهـا من توصيـات ،و ُيقدم مثالين كاملني عىل
مدونـات قواعد السـلوك املهني ،إحداهما من الواليات
املتحـدة واألخـرى مـن جنـوب أفريقيـا.
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امللحق (أ)

مرسد املصطلحات الرئيسية
التقايض
تسـوية املنازعـات أمـام املحاكم أو الهيئـات القضائية وفقاً للشـكليات واإلجـراءات التي
يقتضيهـا القانون.

التحكيم
الفصـل والحكـم بشـأن نـزاع معين مـن قبـل أطـراف ثالثـة عوضـاً عـن املحكمـة .خالل
التحكيـم ،ينصـت املحكـم إىل الحجـج التـي يقدمهـا طرفـا النـزاع ثـم يُصدر قـرارا ً لتسـويته.
وتكـون إجـراءات التحكيـم أقـل رسـمية مـن إجـراءات املحكمـة ولكـن يجمـع بينهما
بعـض أوجـه التشـابه ،مبـا يف ذلـك حضـور الشـهود ،وحـق اسـتجواب الشـهود ،وحـق
التمثيـل القانـوين.
ويف معظـم الحـاالت ،يكـون القـرار نهائيـاً و ُملزمـاً .أمـا االسـتئناف ،فعـادة مـا يكـون
مقتصرا ً على الحـاالت التـي يخالـف فيهـا القـرار القانـون ،أو التـي مل يُحترم فيهـا حـق
االسـتامع إىل األطـراف.
›انظر أيضاً التوفيق ،التيسري ،الوساطة.

املُحكم
شـخص قائـم على عمليـة التحكيم وإصـدار القـرار .ويف بعض الحـاالت ،تُعقد جلسـات
التحكيـم مـن قبـل هيئـة أو مجلـس يتكـون مـن عـدة أعضاء بـدالً من شـخص واحد.

متتالية التحكيم-التوفيق
عمليـة يسـبق التحكيم فيهـا التوفيق ضمن عملية تسـوية النزاع .ويوضع قـرار التحكيم
داخـل ظـرف مختـوم وال يُكشـف ألطـراف النـزاع .ومـن ثـ َّم تبـدأ عمليـة التوفيـق ،فإن
كانـت ناجحـة يُتلـف الظـرف؛ ولكـن إن أخفقـت يسـود القـرار املوضوع داخـل الظرف
املختوم.
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الحكم
قرار مكتوب بشأن جلسة التحكيم ،ويُطلق عليه أحياناً اسم الحكم.

مبدأ الثنائية
مصطلـح يُشير إىل العالقـات ثنائيـة الطـرف بني أصحـاب العمل والعمال و/أو منظامت
كل منهما بشـأن قضايـا ذات اهتامم مشترك تتعلق بعـامل العمل.
وقـد يتخـذ الحـوار االجتامعـي ثنـايئ الطرف شـكل املفاوضـة الجامعية أو أشـكال أخرى
مـن التشـاور والتعـاون بني طـريف عالقة االسـتخدام وعالقـات العمل.
›انظر أيضاً الحوار االجتامعي ،الهيكل الثاليث.

املفاوضة املُولَّفَة
نـوع مـن أنـواع املفاوضـة التـي تجمـع بين عنـارص املفاوضـة على املواقـف وعنـارص
املفاوضـة القامئـة على أسـاس املكاسـب املشتركة ،بهـدف الوصـول إىل اتفـاق وتعزيـز
التعـاون املسـتقبيل بين أطـراف النـزاع.
›انظر أيضاً املفاوضة القامئة عىل املصالح ،املفاوضة عىل املواقف.

املُضايقة
سـلوك يبـدر مـن شـخص تجاه شـخص آخـر بقصد تهديـده وإذاللـه ،مبا يف ذلك اإلسـاءة
اللفظيـة والعنـف الجسـدي ،وغالبـاً أمام مرأى ومسـمع زملاء العمل.
-

أن يتعرض ملعاملة ظاملة دامئاً؛

-

أن يُالم عىل أخطاء قام بها آخرون؛

-

أن يُكلف مبهام كثرية جدا ً بحيث يخفق يف تحقيق األهداف؛

-

أن يُهدد باستمرار بالفصل من العمل؛

-

أن يتم تخطيه ظلامً خالل عملية الرتقية ،أو يُحرم من فرص التدريب؛

-

أن يتعرض لإلساءات الجسدية واللفظية.

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

ومن بني األمثلة عىل سلوك املضايقة ضد العامل:
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وقـد تكـون املضايقـة وجهـاً لوجـه أو كتابة أو مـن خالل اتصـال هاتفي أو عبر الفاكس
أو الربيـد اإللكرتوين.
وتعتبر املضايقـة مـن بين أسـباب النـزاع واملنازعات ،التـي يتـوىل معالجتها بدايـة نظام
املظامل يف املنشـأة.
›انظر أيضاً التحرش.

مدونة قواعد السلوك
وثيقة مكتوبة تضع معايري السلوك املتوقع من موظف أو مجموعة موظفني.
وبعض املدونات تكون ُملزمة قانونياً ،بينام يكون االنضامم إىل البعض اآلخر طوعياً.
ويُشـار إىل مدونـة قواعـد السـلوك أحيانـاً باسـم مدونـة قواعـد التصرف أو قواعـد
أخالقيـات العمـل أو قواعـد املامرسـة.

املفاوضة الجامعية
تُعـ ِّرف االتفاقيـة رقـم  154بشـأن املفاوضـة الجامعية على أنها "جميـع املفاوضات التي
تجـري بين صاحـب العمـل ،أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل أو واحـدة أو أكثر مـن
منظمات أصحـاب العمـل مـن جهـة ،ومنظمـة عمال أو أكثر مـن جهـة أخرى ،مـن أجل:
(أ) تحديد رشوط العمل وأحكام االستخدام؛
(ب) تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعامل؛
(ج) تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظامتهم ومنظمة أو منظامت عامل".
ويُشار عادة إىل محصلة عملية املفاوضة باتفاقية املفاوضة الجامعية.
›انظر أيضاً الحرية النقابية ،حامية حق التنظيم ،التفاوض.

املنازعة الجامعية
خلاف بين مجموعـة مـن العامل متثلهـم يف العـادة ،ولكن ليـس بالضرورة ،نقابة عامل
مـن جهـة ،وصاحـب عمـل أو مجموعـة مـن أصحـاب العمـل مـن جهـة أخـرى ،على
حقـوق موجـودة أو مصالـح مسـتقبلية.
›انظر أيضاً املنازعة الفردية.
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الرسائل
نقـل املعلومـات مـن طـرف إىل آخر عىل شـكل كلمات مكتوبـة أو شـفهية ،أو صور أو
إميـاءات بهـدف تعزيـز الفهم فيما بينهام.
وتنطـوي الرسـائل باتجـاه واحـد على نقـل املعلومـات مـن قبـل طـرف واحـد دون أن
يُعطـي الطـرف امل ُسـتقبِل أي معلومـات أو إجابـة أو إشـارة تـدل على فهـم الرسـالة.
والرسـائل باتجاهين هـي عبارة عن عملية تفاعلية حيث يرد الطرفانُ ،مرسـل و ُمسـتقبل
املعلومـات ،على كلمات أو صـور أو إميـاءات بعضهما البعـض بهـدف ضمان الوصـول
إىل فهـم متبادل.

التحكيم اإلجباري
وضـع يُفـرض فيـه التحكيـم مبوجـب القانـون أو مـن قبـل السـلطات الحكوميـة .كما
يُغطـي الحـاالت التـي ميكـن فيهـا ألي مـن أطـراف النـزاع املبـارشة بإجـراءات التحكيـم
دون االتفـاق مـع الطـرف اآلخـر ،أو التي تُبـارش فيها الحكومـة اإلجراءات مببـادرة ذاتية
منها .
›انظر أيضاً التحكيم الطوعي.

التوفيق اإلجباري

ويُسـتخدم التوفيـق اإلجبـاري يف بعـض البلـدان التـي تكـون فيهـا عمليـات التفـاوض
واملفاوضـة غير متطـورة ،مما قـد يـؤدي إىل إخفاقهـا واللجـوء إىل شـكل مـن أشـكال
اإلرضاب .ويف هـذا السـياق ،يعنـي مصطلح "إجباري" أ َّن حضـور اجتامع التوفيق إلزامي،
ولكـن نظـرا ً لطبيعـة عمليـة التوفيق بحـد ذاتها ،لن يكـون هناك إجبار على الوصول أو
حتـى محاولـة الوصـول إىل تسـوية للنزاع.
›انظر أيضاً التوفيق الطوعي.

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

وضـع يقتضي فيـه القانـون مـن األطـراف املتنازعـة اللجـوء إىل خدمـات التوفيـق التـي
توفرهـا الحكومـة.
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التوفيق
عمليـة يعمـل فيهـا طـرف ثالث مسـتقل ومحايد على مسـاعدة األطـراف املتنازعة عىل
التوصـل إىل اتفـاق مقبـول مـن جميع األطـراف بهدف حـل النزاع.
وسـع التوفيـق مـن نطـاق عمليـة املفاوضـة مـن خلال تشـجيع األطـراف املتنازعـة
ويُ ِّ
على التوصـل إىل إجماع دون أن يفـرض حلاً للنـزاع .ويُطلـق أحيانـاً عىل هـذه العملية
مصطلـح "املفاوضـة امل ُعانـة".
وألغـراض نشر هـذا الدليـل ،يٌسـتخدم مصطلحـا التوفيـق والوسـاطة للداللـة عىل نفس
العمليـة ،وعليـه فقد اسـتخدم مصطلحات مثـل "التوفيق/الوسـاطة" و"املوفق/الوسـيط".
›انظر أيضاً التحكيم ،التيسري ،الوساطة.

امل ُ َوفق

شـخص مسـتقل ومحايـد يُسـاعد أطـراف النـزاع على الوصـول إىل نتيجـة تقبلهـا جميع
األطراف.

ويُساعد املوفق يف عملية املفاوضة لكنه ال يضطلع بأي دور حسمي.
وأحيانـاً يتـم التفريـق بين مصطلـح "املوفـق" و"الوسـيط" .فعلى سـبيل املثـال ،قـد
يتـم التمييـز بين موفـق يعمـل يف الحكومـة ووسـيط يعمـل يف القطـاع الخـاص ،ولكـن
وظائفهما متشـابهة.
تعمـد بعـض األنظمة القانونية (مثل الواليات املتحدة) إىل التفريق بوضوح بني الوسـيط
واملوفـق .فالوسـيط يتفاعـل مـع أطراف النزاع عىل نحو مشترك بهدف مسـاعدتهم عىل
إيجـاد حـل يقبلـه الجميـع؛ بينما يهتـم املوفـق فقـط بتنظيـم اجتامعـات منفصلـة مع
أطـراف النـزاع وال يجمع بينهم.

النزاع
وضـع أو حالـة مـن الشـقاق أو الخالف أو العداوة أو املعارضة بين عامل واحد وصاحب
العمـل لديـه ،أو بين مجموعـة مـن العمال ،كنقابـة عمال مثلاً وبين صاحـب العمـل
لديهـم ،أو بين نقابـة عمال أو مجموعـة نقابـات ومجموعة أصحـاب العمل.
›انظر أيضاً املنازعات.
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اإلجامع
عملية تصل فيها األطراف املتنازعة إىل اتفاق متبادل.

عقد االستخدام
اتفـاق يتعهـد مبوجبـه شـخص (موظـف) عىل أداء عمل لحسـاب شـخص آخـر (صاحب
عمـل) مقابـل أجـر أو تعويض ،حسـب رشوط محددة.
وقـد يكـون عقـد االسـتخدام شـفهياً أو كتابيـاً .ويُفضـل العقـد املكتـوب ألنـه يوفـر
معلومـات موثقـة مـن شـأنها أن تسـاعد يف منـع املنازعـات وتسـويتها.

التمييز
أي تفريـق أو إقصـاء أو تفضيـل عىل أسـاس العرق أو اللـون أو الجنس أو الدين أو الرأي
السـيايس أو النسـب القومـي أو األصـل االجتامعـي ،مـن قبيـل املثـال ال الحصر ،والـذي
يـؤدي إىل إبطـال أو تقويـض املسـاواة يف الفـرص أو املعاملة يف االسـتخدام أو املهنة.

املنازعات
خالف ونزاع بني طرفني أو أكرث عىل مسألة ذات اهتامم مشرتك.
›انظر أيضاً النزاع.

عمليـة تحـدد فيهـا األطـراف املتنازعـة أعراض النـزاع وأسـباب املنازعات بهدف تحسين
اسـتعدادهم لتسـوية أي منازعات تنشـأ يف املسـتقبل.
وتُ ثـل األعـراض عالمـات عىل وجـود النزاع وتقـدم الدليل على ذلك .وتشـتمل األعراض
على كل مـا هـو واضـح مثل حـاالت توقيـف العمل وإغالق املنشـآت ،وعىل مـا هو أقل
تغير العامل أو حـاالت التغيب عـن العمل أو هدر املـواد الخام أو
وضوحـاً مثـل ازديـاد ّ
حـاالت تخريب مـكان العمل.

منع املنازعات
ترتيبـات وعمليـات تُ كـن من حل نزاعات أو خالفات حول مسـائل ذات اهتامم مشترك
مـن خالل إجـراءات األطراف املعنيـة بحد ذاتها.
امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

تشخيص املنازعات
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وهـي الرتتيبـات التـي تُ كـن مـن حـل النزاعـات على نحو عـادل ورسيـع ،مؤديـة بذلك
إىل التخلـص مـن احتامليـة تطورهـا إىل مواجهـة كبرى بين االطـراف املتنازعـة ،وبالتايل
تحـايش اإلعلان أو اإلبلاغ الرسـمي عـن النزاع.

حل املنازعات
وضـع تنتهـي فيـه املنازعـات ويُتوصـل فيـه إىل اتفـاق نتيجـة سـلوك األطـراف املعنيـة
املسـتند إىل االجماع وسـواء كان ذلـك مبسـاعدة موفـق بصفـة طـرف ثالـث أم ال.
ويُشير املصطلـح أيضـاً إىل العمليـة أو الخطـوات التي ينبغـي لألطراف املتنازعـة اتباعها
لحـل خالفاتهم.
›انظر أيضاً تسوية املنازعات.

تسوية املنازعات
حالـة تنتهـي فيهـا املنازعـات نتيجـة قـرار يتخـذه طـرف ثالث مسـتقل ،مثـل الحكم أو
القـرار الـذي يصـدره امل ُحكم.
ويتم تسوية النزاع مبعنى إصدار قرار نهايئ ُملزم ،وقد ال يُحقق رضا األطراف املعنية.
›انظر أيضاً حل املنازعات.

املوظف /العامل
مصطلـح "املوظـف" هـو عبـارة عن مصطلح قانوين يُشير إىل الشـخص الطـرف يف عالقة
اسـتخدام .أمـا مصطلـح "العامـل" فهـو أوسـع وأشـمل إذ يسري على أي عامـل (مثلاً،
الـذي يعمـل لحسـابه الخـاص) بصرف النظـر عن كونـه موظفـاً أم ال.
›انظر أيضاً صاحب العمل.

صاحب العمل
شـخص أو مؤسسـة تسـتخدم شـخصاً آخـر أو أشـخاصاً آخريـن (موظفين) مبوجب عقد
اسـتخدام ،يتـم مبوجبـه دفـع األجـور أو الرواتـب مقابل العمـل امل ُؤدى.
›انظر أيضاً املوظف/العامل.
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منظمة أصحاب العمل
منظمـة تتكـون عضويتهـا مـن أصحـاب عمـل منفرديـن أو جمعيـات أصحـاب عمل أو
مـن كليهما ،ويكـون الهـدف األسـايس مـن إنشـائها حاميـة وتشـجيع املصالـح املشتركة
لألعضـاء ،وتشـكيل واجهـة موحـدة للتعامـل مـع منظمات و/أو ممثيل العمال ،إضافة
إىل التفـاوض للحصـول على خدمـات يجري تقدميها إىل األعضاء بشـأن املسـائل املرتبطة
بالعمل.
›انظر أيضاً الحرية النقابية ،حامية حق التنظيم ،نقابات العامل.

املنشأة
كيـان ت ُسـتخدم فيـه املـوارد إلنتاج سـلع أو خدمات ،ويعمـل مبثابة رشكة عامـة أم رشكة
محـدودة امللكيـة أم رشاكـة أو تاجر منفرد.
وقـد تشـتمل املنشـأة الواحـدة على عـدة مؤسسـات وتُسـمى عندهـا منشـأة متعـددة
املؤسسـات.
واملنشأة هي نفس املؤسسة إن كانت ال تحتوي إال عىل مؤسسة واحدة.

املؤسسة
كيـان يُنفـذ األعمال التجاريـة مبـا يف ذلـك إنتـاج السـلع أو الخدمـات ،أو الكيـان الـذي
ت ُنفـذ فيـه العمليـات الصناعيـة يف موقـع فعلي واحـد.
جانـب مـن جوانـب عمليـة مـا قبـل التوفيـق ،حيـث يقـوم موفـق مسـتقل ومحايـد
بتشـجيع األطـراف املتنازعة على التحدث معاً واإلنصـات لبعضهم بعضـاً ،وتكوين فكرة
أفضـل إزاء مواقـف الطـرف اآلخـر قبـل املبـارشة بعمليـة املفاوضـة الرسـمية.
›انظر أيضاً التحكيم ،التوفيق ،الوساطة.

تقيص الحقائق
عمليـة يُحـدد ويُحلـل ويُفسر فيهـا طـرف ثالـث محايـد البيانـات املتعلقـة بنـزاع معني
(مثلاً ،البيانـات املتعلقـة بقـدرة أحـد أصحـاب العمـل على دفـع زيـادة يف األجـور) ث َّم
امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

التيسري
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يُقـدم توصياتـه إىل األطـراف املتنازعـة لكـن دون أن يتمتـع بـأي سـلطة تقريريـة ،وال
يـؤدي فيهـا إال دور الخبير فحسـب.
ويكمـن الهـدف مـن أنشـطة تقصي الحقائق يف الحـد من النزاع حـول مسـألة البيانات،
ورمبـا التخلص منـه متاماً.

الحرية النقابية وحامية حق التنظيم
تعنـى اتفاقيـة منظمـة العمل الدولية رقـم  87بحق العامل وأصحـاب العمل يف التنظيم
ومامرسـته بحريـة ،دون أي متييـز ،بهـدف تحقيـق مصالحهـم والدفـاع عنهـا .فللعمال
وألصحـاب العمـل ،دون متييـز ،الحـق يف تكويـن منظمات يختارونهـا ،وكذلـك االنضامم
إليهـا ،بهـدف تحقيـق وحاميـة املصالـح الخاصـة بـكل طـرف منهما .ولهـذه املنظمات
الحـق يف وضـع دسـاتريها ولوائحهـا ،ويف انتخـاب ممثليهـا بحريـة كاملـة ،ويف تنظيـم
إدارتهـا وأنشـطتها ،ويف إعـداد برامجهـا .ومتتنـع السـلطات العامـة عـن أي تدخـل مـن
شـأنه أن يُق ّيـد هـذا الحـق أو أن يعـوق مامرسـته املرشوعـة .وال يجوز للسـلطة اإلدارية
حـل منظمات العمال أو أصحـاب العمـل أو وقـف نشـاطها.
وللمنظمات الحـق يف تكويـن اتحـادات مشتركة واتحـادات عامـة ويف االنضمام إليهـا،
وتتمتـع هـذه املنظمات أو االتحـادات أو االتحـادات العامـة بـذات الحقـوق والضامنـات.
كما متنـح االتفاقيـة رقم  87الحـق يف االنضمام إىل منظامت دولية .وال يخضع اكتسـاب
جميـع هذه املنظامت الشـخصية االعتباريـة ألي رشوط مقيدة .ويحرتم العامل وأصحاب
العمـل ومنظمات كل منهـم قانـون البلـد يف مامرسـتهم لحقوقهـم املنصـوص عليهـا يف
هـذه االتفاقيـة .وال يجـوز أن ينطـوي قانـون البلـد يف حـد ذاته عىل مسـاس بالضامنات
املنصـوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة ،أو أن يُطبـق بطريقة فيها مسـاس بهـذه الضامنات.
›انظر أيضاً املفاوضة الجامعية ،منظمة أصحاب العمل ،نقابة العامل.

النية الحسنة
تقتضي النيـة الحسـنة ضمنـاً بـذل كل الجهـود للوصـول إىل اتفـاق ،وإجـراء مفاوضـات
حقيقيـة وبنـاءة ،وتجنـب التأخيرات غير امل ُبررة ،واالمتثـال لالتفاقات املربمـة وتطبيقها
بنية حسـنة.

218

الفصل العارش

اإلدارة السديدة
عمليـة صنـع القـرارات وتنفيذهـا وفقـاً ملبـادئ مقبولـة عمومـاً ،مبـا يف ذلك ،املشـاركة
والشـفافية واالسـتجابة والعـدل والشـمولية والكفـاءة والفعاليـة واملسـاءلة والتمسـك
بسـيادة القانـون.

التحرش
ميكـن للتحـرش والضغـط يف مـكان العمل أن يتخـذ عددا ً من أشـكال السـلوك العدواين.
ويتصف بأنه هجوم سـلبي مسـتمر ذو طبيعة جسـدية أو نفسـية عىل فرد أو مجموعة
مـن املوظفين ،وعـادة مـا يكون الهجوم غير متوقع أو منطقـي أو عادل.
›انظر أيضاً املضايقة.

املنازعة الفردية
خلاف بين أحـد العمال وصاحـب العمـل لديـه ،عىل حقـوق موجـودة يف غالـب األمر.
وقـد يشـتمل أيضـاً على حـاالت يختلف فيها عـدد من العمال مع صاحـب عملهم عىل
ذات املسـألة ،ولكـن حيـث يترصف كل عامل كشـخص مسـتقل.
›انظر أيضاً املنازعات الجامعية.

عالقـات فرديـة وجامعيـة بين العمال وأصحـاب العمـل يف العمـل ،تنشـأ مـن ظـرف
العمـل ،وعالقـات بين ممثلي العمال وممثلي أصحـاب العمـل على مسـتوى الصناعـة
واملسـتوى الوطنـي ،وتفاعالتهـم مـع الدولـة.

مسؤول العالقات الصناعية
موظـف مـن موظفـي إدارة العمـل ينخـرط بشـؤون منـع منازعـات العمـل وتسـويتها
واملسـائل ذات الصلـة.
ويُسـتخدم املصطلـح أيضـاً يف وصـف املوظـف املسـؤول عن شـؤون العالقـات الصناعية
يف القطـاع الخاص.

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

العالقات الصناعية
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الصناعة/القطاع/الفرع
مجموعـة منشـآت أو أصحـاب عمـل يعملـون على إنتـاج منتجـات أو خدمـات مامثلة،
على سـبيل املثـال ،القطـاع املصريف أو صناعـة التعديـن أو قطـاع تصنيع األلبسـة.

املنازعات عىل املصالح
خلاف بين العمال وصاحـب عملهـم حـول حقـوق وواجبـات مسـتقبلية مبوجـب عقد
االسـتخدام .وال تسـتند مثـل هـذه املنازعـات إىل اسـتحقاقات موجـودة ،بـل على رغبـة
أحـد الطرفين يف اسـتحداث حقوق جديدة يف املسـتقبل ،من قبيل مسـتوى أعىل لألجور
واملزيـد مـن اإلعانات.
تتوجـه املنازعـات على املصالـح إىل اسـتحداث حقـوق جديـدة وتنبثـق نتيجـة تعطـل
املفاوضـة الجامعيـة.
›انظر أيضاً املنازعات عىل الحقوق.

االقتصاد غري املنظم
يُشير مصطلـح "االقتصـاد غري املنظـم" إىل جميع األنشـطة االقتصادية التي ال تشـملها -
يف القانـون أو املامرسـة  -تغطيـة الرتتيبـات الرسـمية ،أو تشـملها التغطيـة ولكن بصورة
غير كافيـة .ويُراعـي املصطلح التنـوع الكبري للعمال والوحدات االقتصاديـة املوجودة يف
مختلـف القطاعـات االقتصاديـة وضمـن مجمل السـياقات الريفية والحرضية .وال سـيام
تلـك القطاعـات غير الحصينـة وغير اآلمنـة التـي تُعـاين مـن نواقـص حـادة فيما يتصل
مببـدأ العمـل الالئـق ،والتـي غالبـاً مـا تعلـق مـا بين الفقـر وتـدين اإلنتاجيـة .ويشـتمل
االقتصـاد غير املنظـم على العمال املسـتخدمني بأجـر ،والعاملين لحسـابهم الخـاص،
واألفـراد املسـاهمني يف دخـل األرسة ،والعمال الذيـن ينتقلـون مـن وضـع آلخـر .كما
يشـمل بعضـاً مـن املنخرطين يف ترتيبـات عمـل مرنـة ،والذيـن يجـدون أنفسـهم على
هامـش املنشـأة الرئيسـية أو يف نهايـة سلسـلة اإلنتـاج.
وغالبـاً ال يتمتـع العمال يف االقتصـاد غري املنظـم بالوصول إىل خدمات وعمليات تسـوية
املنازعـات ،أو يتمتعون بوصـول محدود إليها.
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املفاوضة القامئة عىل املصالح
عمليـة تُبـدي فيهـا األطـراف املتنازعـة تقديرها الحتياجات ومشـكالت بعضهـا البعض،
وال تتبنـى فيهـا مواقف متشـددة كام تفعـل يف النهج التقليـدي للمفاوضة عىل املواقف.
ويشـار إليهـا أحيانـاً مبفاوضـات املكاسـب املشتركة بهـدف إبـراز عمليـة استكشـاف
املشـكالت على نحـو مشترك الـذي تُنفـذه األطـراف املتنازعـة.
›انظر أيضاً املفاوضة املولفة ،املفاوضة عىل املواقف.

التحقيق
عمليـة يقـوم فيهـا طـرف ثالث مسـتقل بفحص دقيق للقضيـة أو املشـكلة ويُعد تقريره
بشأنها.
وقـد تُسـتخدم هـذه العمليـة يف توفري املعلومات كجزء من إجراءات الشـكاوى ،ال سـيام
يف حالـة املنازعـات التـي تشـتمل عىل قضايا التمييـز أو التحرش أو الفصـل من العمل.

حل املشكالت املشرتك
وضـع تتفـق فيـه األطـراف املتنازعـة على خلـو النـزاع مـن املواجهـات ،وعلى معالجـة
شـؤون املشـكالت بطريقـة نظاميـة مهيكلـة ،وغالباً مـا يكون ذلك مبسـاعدة طرف ثالث
محايد.

البحوث املشرتكة
وضـع يتفـق فيـه صاحـب عمل ونقابة عامل عىل دراسـة قضية أو مشـكلة معـاً ،بدالً من
أن يضطلع كل واحد منهام بدراسـات منفصلة للمسـألة نفسـها .وميكن أن يُنفذ الدراسـة
طـرف ثالـث ولكن حسـب الرشوط املرجعيـة والرتتيبات التي يتفـق عليها الطرفان.

إدارة العمل
تُعـ ِّرف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم  150إدارة العمل عىل أنها "أنشـطة اإلدارة
العامـة يف ميـدان سياسـة العمـل الوطنيـة" .وتشـتمل املسـؤوليات الوظيفيـة الرئيسـية
امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

يعمـل هـذا النهـج على تعزيـز الرتكيـز على مشـكالت النـزاع عوضـاً عـن الرتكيـز على
منـارصي النـزاع.
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إلدارة العمـل على :تفتيـش العمـل (مبـا يف ذلـك التفتيـش املتعلـق بالسلامة والصحـة
املهنيتين) ،العالقـات الصناعيـة ،خدمـات االسـتخدام ،جوانـب التدريب املهنـي وبيانات
وبحـوث العمل.
وتُنفـذ هـذه األنشـطة يف نظـام إدارة العمـل الـذي يضـم الـوزارات والدوائـر الحكومية،
ووكاالت األقاليـم واملقاطعـات ،واألجهـزة التنسـيقية واالستشـارية ،والسـلطات القانونية
والـوكاالت األخـرى للدولة.
وبذلـك تكـون الهيئـة املسـتقلة لتسـوية املنازعات ،كجهاز قانوين أسـس حسـب األصول،
جـزءا ً من نظـام إدارة العمل.

موظف العمل
موظـف يف نظـام إدارة العمـل قد يكون منخرطاً يف تفتيش العمـل أو العالقات الصناعية
أو وظائف خدمة االسـتخدام.

إغالق املنشأة
عمليـة إيقـاف العمـل التـي مينـع صاحـب العمـل فيهـا العمال مـن العمـل مـن خلال
إغالق املنشـأة.
يُنفـذ إغلاق املنشـأة بهـدف إجبار العمال عىل قبـول رشوط وأحكام صاحـب العمل أو
اإلذعـان ملطالبه.
›انظر أيضاً اإلرضاب.

الوساطة
يُعتبر هـذا املصطلـح ،يف معظـم االختصاصـات القضائيـة ،مرادفـاً ملصطلـح "التوفيـق".
ولكـن هنـاك بعـض الجوانـب األكادمييـة اإلضافيـة يف الوسـاطة التـي تركـز على نُهـج
مختلفـة دون أن تغير مـن التوجـه الرئيسي للعمليـة ودورهـا غير الحسـمي.
وتركـز عمليـة الوسـاطة التيسيرية على العمليـة مبفردهـا دون اإلدالء بـأي اقرتاحات أو
معالجـات إىل األطـراف املتنازعة.
أمـا الوسـاطة التقديريـة فتقدم املقرتحـات وتُصدر التوصيـات لألطـراف املتنازعة ،ولكن
ال ميكنهـا أن تكـون ملزمـة اسـتنادا ً إىل طبيعـة العملية بحـد ذاتها.
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أمـا الوسـاطة التحويليـة ،فتُشرك الوسـيط بحيـث يعمل عىل حـث األطراف
على االعتراف بحاجـات ومصالـح ووجهات نظـر وقيم بعضهـا البعـض ،وأيضاً دون
فـرض أي حلـول بشـأن النزاع.
›انظر أيضاً التحكيم ،التوفيق ،التيسري.

الرصد
جـزء مقبـول مـن عمليـة اإلدارة يتم مبوجبـه مقارنة أداء األفـراد أو الوحـدات أو الدوائر
أو املنظمـة بأرسهـا مـع معايير وأهـداف موضوعية ،وعىل نحـو منتظم.
›انظر أيضاً التحكيم ،التوفيق ،التيسري.

التفاوض
عمليـة يجتمـع فيهـا طرفـان أو أكثر بينهم مصالـح مشتركة ومتعارضة من أجـل التكلم
واالسـتامع لبعضهـم البعـض ،بهـدف الوصـول إىل اتفـاق مقبول من جميـع األطراف.
›انظر أيضاً املفاوضة الجامعية.

املفاوضة عىل املواقف
عمليـة تفـاوض تتبنـى فيها األطـراف خالل املفاوضـة هدفـاً أو أهدافاً ثابتة ت ُحدد سـلفاً
دون أدىن اسـتعداد للتحـول أو التنازل عنها.

›انظر أيضاً املفاوضة املُولفة ،املفاوضة القامئة عىل املصالح.

االعرتاف بوكيل تفاوض
قبـول صاحـب العمـل والسماح لنقابـة عمال (وكيـل تفـاوض) بالتفـاوض على اتفـاق
بشـأن رشوط وظـروف االسـتخدام نيابـة عـن مجموعـة معينـة مـن العمال يُشـار إليها
باسـم "وحـدة املفاوضـة".

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

منطيـاً ،تتبنـى األطـراف دور املواجهـة حيـث يسـعى كل طـرف إىل تحقيـق فـوزه على
حسـاب خسـارة الطـرف اآلخـر.
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وقـد يكـون االعتراف طوعيـاً بحيـث يُتفـق عليـه بني صاحـب العمـل والنقابـة ،أو يقرر
القانـون بشـأنه  ،حيـث يقتضي عـادة مـن النقابـة إقامـة الدليـل على أنهـا تُ ثـل الحـد
األدىن املطلـوب مـن عـدد العمال أو النسـبة الدنيـا مـن العمال يف مـكان العمـل.
ويف بعـض األحيـان ،ميكـن أن تحـوز النقابـة على حـق التفـاوض الحصري مـع صاحـب
العمـل أو حـق أن تكـون املفـاوض الوحيـد معـه .ويف املقابل ،قد يعترف صاحب العمل
بأكثر مـن نقابة وذلـك ألغـراض تفاوضية.
ويُستخدم االعرتاف بوكيل التفاوض ،يف الغالب ،يف بعض الدول التي تطبق القانون العام.

املنازعات عىل الحقوق
خلاف بين عامـل أو عامل وصاحـب عملهم حول انتهاك اسـتحقاقات قامئـة ينص عليها
القانـون ،أو اتفـاق مفاوضة جامعية ،أو عقد اسـتخدام.
وهي عبارة عن مواجهة يُشار إليها أحياناً باسم خصام قانوين.
وقد تكون هذه املنازعات فردية أو جامعية.
›انظر أيضاً املنازعات عىل املصالح.

الحوار االجتامعي
مصطلـح يصف مشـاركة العمال وأصحاب العمـل والحكومات يف عملية صنـع القرارات
بشـأن قضايـا االسـتخدام ومـكان العمـل .ويشـمل جميـع أنواع التفـاوض أو التشـاور أو
تقاسـم املعلومـات فيما بين ممثيل الحكومات وأصحـاب العمل والعمال ،أو بني ممثيل
أصحـاب العمـل والعمال حول قضايـا ذات اهتامم مشترك تتعلق بالسياسـة االقتصادية
واالجتامعيـة .وقـد يجـري الحـوار االجتامعـي على مسـتويات عـدة وبأشـكال مختلفـة
رهنـاً بالظـروف الوطنية.
ويُعتبر الحـوار االجتامعي وسـيلة لتحقيـق التقدم االجتامعـي واالقتصادي وكذلـك هدفاً يف
حـد ذاتـه ،ألنـه مينح الشـعب فرصـة للتعبري وحصـة يف مجتمعاتهم وأماكـن عملهم .وميكن
أن يكـون الحـوار االجتامعـي ثنـايئ الطـرف ،بين العمال وأصحـاب العمل (الذين تسـميهم
منظمـة العمـل الدوليـة الشركاء االجتامعيين) ،أو ثاليث الطرف بأن يشـمل الحكومـة أيضاً.
›انظـر أيضـاً املفاوضـة الجامعية ،منظامت أصحـاب العمل ،الحرية النقابية وحاميـة حق التنظيم،
نقابة العامل.
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الرشكاء االجتامعيون
ممثلو العامل وأصحاب العمل ومنظامت كل منهم.

اإلرضاب
عمليـة التوقـف عـن العمـل أو االنسـحاب منـه بشـكل مؤقـت تدبرهـا مجموعـة مـن
عمال منشـأة معينـة أو عمال عـدة منشـآت بهـدف التعبير عـن إحـدى املخـاوف أو
االهتاممـات أو لفـرض مطالـب معينـة كأمـور تتعلـق بظـروف العمل (األجور ،سـاعات
العمـل ،فترة العمـل) واألمـن الوظيفـي ،إلـخ.
وقـد يكـون اإلرضاب شـامالً بـأن يتوقـف العمـل برمتـه ،أو جزئيـاً كأن يرفـض العمال
العمـل اإلضـايف.
›انظر أيضاً إغالق املنشأة.

نقابة العامل
منظمـة عامل/موظفين تجتمـع على تحقيـق أهـداف مشتركة ال سـيام تلـك املتعلقـة
بحاميـة وتحسين رشوط وظـروف االسـتخدام.
وتجمـع بعـض النقابـات عماالً مـن نفس الفئـة املهنيـة (مثلاً ،العاملـون يف التمريض).
وتجمـع نقابـات أخـرى عماالً مـن مهـن ووظائف مختلفـة ولكـن مـن ذات الصناعة أو
القطـاع ،مثـل عمال النقـل أو الفنـادق أو البناء.

›انظر أيضاً الحرية النقابية وحامية حق التنظيم ،منظامت أصحاب العمل.

الهيكل الثاليث
مبـدأ تأسـييس وقيمـة أساسـية مـن قيـم منظمة العمـل الدولية ويُشـكل جوهـر عملها.
ويعـرف الهيـكل الثلايث بأنـه "تفاعـل الحكومـة وأصحـاب العمـل والعمال (مـن خالل
ممثليهم) كرشكاء متسـاوين ومسـتقلني للبحث عن حلول لقضايا ذات اهتامم مشترك".
›انظر أيضاً الهيكل الثنايئ ،الحوار االجتامعي.
امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

امللحق (أ)  -مرسد املصطلحات الرئيسية

وبوسـع النقابـات أن تتحـد ،بـل هـي تتحـد ،مـع نقابـات أخـرى لتشـكيل اتحـادات
ومجالـس وطنيـة.
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التحكيم الطوعي
وضع ال يُبارش فيه بإجراءات التحكيم إال مبوافقة األطراف املتنازعة.
›انظر أيضاً التحكيم االجباري.

التوفيق الطوعي
وضع متلك فيه األطراف املتنازعة حرية اختيار اللجوء إىل خدمات التوفيق املتوفرة.
ويُغطـي التوفيـق الطوعـي الحاالت التـي تتفق فيها األطـراف املتنازعة عىل إرشاك طرف
ثالـث خـاص بصفة موفق ،بدالً من اسـتعامل آليـة التوفيق التي أنشـأتها الحكومة.
›انظر أيضاً التوفيق االجباري.

التعاون يف مكان العمل
ترتيبـات وعمليـات تجـري داخـل املنشـأة يتفاعـل بواسـطتها العمال أو ممثلوهـم مـع
ممثلي اإلدارة بغيـة حـل مشـكالت ذات اهتمام مشترك.
وهـو عمليـة ثناثيـة الطـرف مـع أنه ميكن لطـرف ثالـث محايـد أن يـؤدي دورا ً ترويجياً
وتيسريياً.
وتتمثـل األشـكال األكثر شـيوعاً لهـذا التعـاون ،عـدا عـن تقاسـم املعلومات ،يف التشـاور
امل ُفضي إىل إسـداء املشـورة للإدارة ،واملفاوضـة امل ُفضيـة إىل اتفـاق ُملزم.
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امللحق (ب)

معايري العمل الدولية ذات الصلة

االتفاقيات
اتفاقية الحرية النقابية وحامية حق التنظيم( 1948 ،رقم )87
اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة الجامعية( 1949 ،رقم )98
اتفاقية ممثيل العامل( 1971 ،رقم )135
اتفاقية إدارة العمل( 1958 ،رقم )150
اتفاقية عالقات العمل يف الخدمة العامة( 1978 ،رقم )151
اتفاقية املفاوضة الجامعية( 1981 ،رقم )154
اتفاقية إنهاء االستخدام( 1982 ،رقم )158

التوصيات
توصية التعاون عىل مستوى املنشأة( 1952 ،رقم )94
توصية املشاورات (عىل املستويني الصناعي والوطني)( 1960 ،رقم )113
توصية االتصاالت داخل املنشأة( 1967 ،رقم )129
توصية بحث الشكاوى( 1967 ،رقم )130
توصية إدارة العمل( 1978 ،رقم )158
توصية عالقات العمل يف الخدمة العامة( 1978 ،رقم )159
توصية املفاوضة الجامعية( 1981 ،رقم )163
امللحق (ب)  -معايري العمل الدولية ذات الصلة

امللحق (ب)  -معايري العمل الدولية ذات الصلة

توصية التوفيق والتحكيم االختياريني( 1951 ،رقم )92

227

الفصل العارش

امللحق (ج)

قواعد السلوك/الترصف املهني
الواليات املتحدة األمريكية  -خدمة الوساطة والتوفيق والتحكيم
مدونة قواعد السلوك املهني لوسطاء العمل
الديباجة
إ َّن مزاولـة مهنـة الوسـاطة تحمـل مسـؤوليات وواجبـات أخالقيـة .وينبغـي لكل مـن يزاولها
أن يلتـزم مببـادئ املفاوضـة الجامعيـة الحرة واملسـؤولة .ويجـب أن يدرك واجباتـه والتزاماته
تجـاه أطـراف املفاوضـة الجامعية ،وتجاه أي وسـيط آخـر ،وتجاه الوكاالت التـي تقدم خدمة
الوسـاطة ،وتجاه جمهـور العموم.

وتهـدف هـذه املدونـة إىل إرسـاء مبادئ التطبيـق لجميع الوسـطاء املحرتفني الذيـن توظفهم
البلـدة أو الواليـة أو الـوكاالت الفدراليـة ،وللوسـطاء الذين توكلهم األطراف بصورة شـخصية.

مسؤولية الوسطاء تجاه األطراف
تقع املسـؤولية الرئيسـية لتسـوية منازعـات العمل عىل األطراف بحد ذاتهـا .ويجب أن يُدرك
الوسـيط ،يف جميـع األوقـات ،أ َّن االتفاقـات املنبثقـة عـن املفاوضـة الجامعيـة متـت مبحـض
اختيـار األطـراف .ومن مسـؤولية الوسـيط أن يسـاعد األطـراف عىل الوصول إىل تسـوية.
ويُفضـل أن يُتوصـل إىل اتفـاق من خالل املفاوضة الجامعية دون االسـتعانة بالوسـاطة .ولكن
السياسـة العامة والقوانني السـارية تعرتف بالوسـاطة كشـكل من أشكال املشـاركة الحكومية
امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

وإذ تعترف هـذه املدونـة مبختلـف الواجبـات واملسـؤوليات القانونيـة يف البلـدة والواليـة
والـوكاالت الفدراليـة .فهـي ال تهـدف ،بـأي حـال مـن األحـوال ،أن ت ُعـ ِّرف أو ت ُعـدل أي مـن
هـذه املسـؤوليات والواجبـات ،وال أن تحـدد الوقـت والحـاالت التـي ينبغـي للوسـطاء ،مـن
أكثر مـن وكالـة ،املشـاركة يف عمليـة الوسـاطة .ولكنهـا مجرد مدونة شـخصية بشـأن سـلوك
الوسـيط الفرد.
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املالمئـة ،يف الحـاالت التـي تقتضي ذلك .إ َّن وجوب تدخل الوسـطاء وموعـده يخضع للرغبات
واألطـراف .ويجـب أن يكـون توسـط الوسـطاء بنـا ًء عىل مبـادرة منهـم ،مقترصا ً على حاالت
استثنائية محدودة.
وال ينبغـي للوسـطاء اعتبـار دورهـم مقتصرا ً على حفظ السلام على طاولـة املفاوضة فقط،
بـل يجـب أن يكـون دورهـم مبثابـة مصـدر تبنـي األطـراف وتتقـدم على أساسـه ،ويجب أن
يكونـوا على أهبة االسـتعداد ،عند اللزوم ،لتقديـم االقرتاحات والبدائـل اإلجرائية والجوهرية
التـي مـن شـأنها مسـاعدة األطراف عىل عقـد مفاوضـات ناجحة.
ومبـا أن الوسـاطة يف األسـاس عمليـة طوعيـة ،فـإ َّن تقبـل األطـراف الوسـيط كشـخص يتمتـع
بالنزاهـة واملوضوعيـة والعدالـة رضوري جدا ً ألداء واجبات الوسـيط عىل نحو فعال .وسـوف
تكـون الطريقـة التـي يتبعهـا الوسـطاء يف تأديـة واجباتهـم ومسـؤولياتهم املهنيـة ،مقياسـاً
لجدواهم كوسـطاء .وسـوف تُظهر ترصفات الوسـيط وتواصله الشـفهي والكتايب مع األطراف
والوسـطاء اآلخريـن والعمـوم ،معـدن شـخصيته وصفاتـه الفكريـة والعاطفيـة واالجتامعيـة
والتقنية.

مسؤولية الوسطاء تجاه الوسطاء اآلخرين
ينبغي للوسـطاء عدم التوسـط يف أي نزاع يتواله وسـيط آخر أو وسـطاء آخرون دون التداول
والتشـاور معهـم أوالً .وال ينبغـي للوسـيط التوسـط يف نـزاع ملجـرد أ َّن وسـيطاً آخـر قد يكون
مشـاركاً فيـه أيضـاً .ويف املقابـل ،ينبغـي عـدم االفتراض بـأ َّن غيـاب أحـد الوسـطاء يف عمليـة
الوسـاطة ،يُوحـي بضرورة إرشاك آخر.
ففـي معظـم الحـاالت التي يشـارك فيهـا أكرث من وسـيط يف قضية معينة ،يتحمل كل وسـيط
منهـم مسـؤولية إبلاغ اآلخريـن وإطالعهـم على املسـتجدات الالزمـة لتحقيق جهـد تعاوين،
ويجـب أن يتحلى الوسـيط بـكل الدماثة املمكنـة تجاه زمالئه الوسـطاء.
وينبغـي للوسـطاء أن يتجنبـوا إظهـار أي خالف مع زمالئهم أو توجيـه االنتقاد إليهم .وينبغي
أن تتـم املناقشـات حـول املواقف أو اإلجراءات التي يجب أن يتخذها الوسـطاء بشـأن قضية
معينـة فيام بني الوسـطاء فقط.
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مسؤولية الوسطاء تجاه وكالتهم ومهنتهم
إ َّن الـوكاالت املسـؤولة عن تقديم املسـاعدة بشـأن الوسـاطة لألطراف املنخرطـة يف املفاوضة
الجامعيـة ،هـي جـزء مـن الحكومـة .وعليـه ،يجـب أن يـدرك الوسـطاء بأنهـم جـزء مـن
الحكومـة كذلـك .ويجـب أن يتذكـر الوسـطاء دامئـاً بأنَّـه ال يُحكـم عليهم وعلى عملهم عىل
أسـاس شـخيص فقـط ،بـل على أسـاس أنهـم ميثلـون وكالتهـم أيضـاً .ولهـذا ،فـإ َّن أي تصرف
مشين أو خلـل مهنـي ال ينعكـس على شـخص الوسـيط فحسـب ،بـل على صاحـب العمـل
كذلـك ،مما يُهـدد فعاليـة الوكالـة املعنيـة ،والـوكاالت الحكوميـة األخـرى ،ويُهـدد مقبوليـة
عملية الوسـاطة.
وينبغـي أال يسـتغل الوسـطاء منصبهـم لتحقيق مكاسـب أو منافع شـخصية ،وال أن يشـاركوا
بـأي نشـاط مـن أنشـطة االسـتخدام أو مـع منشـأة قـد تتعـارض مـع عملهـم كوسـطاء ،وال
أن يقبلـوا أي مبالـغ ماليـة أو أشـياء ذات قيمـة مقابـل أدائهـم لواجبهـم  -بخلاف رواتبهـم
العاديـة  -أو أن يتورطـوا بـأي التزامـات ألي طـرف قـد تتداخـل مـع أدائهـم لواجبهـم على
نحـو محايد.

املفاوضـة الجامعيـة يف األسـاس عمليـة خصوصيـة وطوعيـة .والهـدف الرئييس للوسـاطة هو
مسـاعدة األطـراف على الوصـول إىل تسـوية .وال تبطـل هـذه املسـاعدة حقـوق األطـراف
يف اللجـوء إىل العقوبـات االقتصاديـة والقانونيـة .ولكـن عمليـة الوسـاطة قـد تشـتمل على
مسـؤولية التأكيـد على تحقيـق الصالـح العـام جـراء تسـوية نـزاع معين؛ إنهـاء التوقف عن
العمـل؛ مواصلـة العمليـات كاملعتـاد .وبـكل األحوال ،يجـب أن يكون معلوماً أن الوسـطاء ال
ينظمـون أو يسـيطرون على أي مـن محتويـات اتفـاق املفاوضـة الجامعيـة.
وقـد يجـد الوسـطاء رضورة لالنسـحاب مـن املفاوضـات إذا اتضـح لهـم بـأن األطـراف تنـوي
اسـتغالل وجودهـا كعقوبـة حكوميـة ضمنيـة على اتفـاق مخالـف لسياسـة عامة.
ومـن املعـروف أ َّن منازعـات العمـل تُحل عىل طاولة املفاوضات ،ولكن قد يكشـف الوسـطاء
عـن بعـض املعلومـات املناسـبة فيام يختص مبا يلي )1( :مطالبات األطـراف )2( ،ما إذا كانت
هـذه املعلومـات سـوف تسـاعد أو تعرقـل تسـوية النـزاع ،و( )3تلبيـة احتياجـات الجمهـور
ا مل ُستنري.
امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

مسؤولية الوسطاء تجاه العموم
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وينبغـي للوسـطاء عدم اسـتخدام اإلعلام لتعزيز موقفهـم الخاص أو موقـف الوكالة .وحيثام
كان وسـيطان أو أكثر يتوسـطون بشـأن نـزاع ،يجـب أن يتـم التعامل مـع مسـألة املعلومات
العامـة مـن خلال إجراء متفـق عليه.

مسؤولية الوسطاء تجاه عملية الوساطة
تعتبر املفاوضـة الجامعية مؤسسـة لها جذورهـا يف منط حياتنا االقتصادية .ويتطلب مامرسـة
الوسـاطة تطويـر البدائـل التـي سـتقبل بهـا األطـراف مبـلء إرادتهـم وتكـ ِّون أساسـاً لتسـوية
مشـكالتهم .وال ينبغـي أن تكـون الضغـوط غري املناسـبة التي تهـدد املبدأ الطوعـي جزءا ً من
عملية الوسـاطة.
ومبـا أ َّن منصـب الوسـطاء وخرباتهـم وقدراتهـم تضفـي قيمـة على اقرتاحاتهـم وتوصياتهـم،
وجـب عليهـم أن يق ّيمـوا بدقـة تأثير اقرتاحاتهم وتوصياتهـم وأن يتحملوا املسـؤولية الكاملة
عـن صدقهـم وموضوعيتهم.
ويضطلـع الوسـطاء مبسـؤولية مسـتمرة لدراسـة العالقـات الصناعيـة وأسـاليب تسـوية
املنازعـات مـن أجـل تحسين مهاراتهـم واالرتقـاء بقدراتهـم.
إ َّن االقرتاحـات التـي يقدمهـا وسـيط أو وكالـة ألطـراف نـزاع والتـي توحـي بـأ َّن نقـل قضيـة
مـن "منتـدى" وسـاطة إىل آخـر يُسـفر عن نتائـج أفضل ،تُعترب غير مهنية ويجب اسـتنكارها.
وينبغـي للوسـطاء عـدم الكشـف عـن املعلومـات الرسيـة التـي تتناهـى إليهم مـن اآلخرين
وألي سـبب كان ،وال حتى يف الدعاوى القضائية ،وال أن تُسـتخدم بشـكل مبارش أو غري مبارش
لتحقيـق منافع أو مكاسـب شـخصية لهم.
وينبغـي عـدم الكشـف عن املواقـف التفاوضية أو املقرتحـات أو االقرتاحـات املقدمة رسا ً إىل
الوسـطاء ولعلمهـم الشـخيص خلال مسـار التفـاوض ،إىل أي طـرف آخـر قبـل الحصـول عىل
إذن الطـرف أو الشـخص الـذي أعطـى هـذه املعلومات.
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جنوب أفريقيا  -هيئة التوفيق والوساطة والتحكيم
مدونة قواعد سلوك املفوضني
ُضعت هذه املدونة وفقاً للامدة رقم  117من قانون عالقات العمل رقم  66لعام .1995

 .1الغرض
الغرض من هذه املدونة هو:
1-1

املسـاعدة على الحفـاظ على السـمعة الجيـدة التـي تتمتـع بهـا عمليـات
التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم ،وعلى وجه الخصـوص ،مكتب هيئـة التوفيق
والوسـاطة والتحكيـم.

2-1

تقديـم اإلرشـاد لجميـع املفوضين حـول مسـائل السـلوك واملامرسـة املهنيـة
بوجـه عـام.

 .2الصفات العامة للمفوضني

1-2

التصرف باسـتقامة ونزاهـة وبالعنايـة الواجبة ومبعزل عـن أي ضغط خارجي
عنـد إنجـاز مهامهـم القانونيـة؛

2-2

حسـن التصرف بطريقة منصفـة تجاه جميـع األطـراف ،ودون أن تثنيهم عن
ذلـك الخشـية مـن االنتقـاد أو املصالـح الذاتيـة؛

3-2

أال يلتمسـوا ألنفسـهم التعيين يف هـذا املنصـب .غير أن هـذا ال يحـول دون
قيـام املفـوض بالتعبير عـن رغبتـه يف الخدمـة يف أي منصـب شـاغر؛

4-2

قبـول التكليـف فقـط إن كانـوا يعتقـدون بأنفسـهم االسـتعداد التـام لتنفيـذ
العمليـة برسعـة ،والقـدرة على تـويل املهمـة؛

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

لكي يسـود االعتقـاد بنزاهـة وعدالـة عمليـات التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم وتكسـب ثقـة
العمـوم ،ينبغـي للمفوضني:
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5-2

تجنـب املشـاركة يف أي عالقـات ماليـة أو تجاريـة أو اجتامعيـة من شـأنها أن
تؤثـر على حيادهـم ،أو تـؤدي إىل خلـق انطبـاع باملحابـاة والتحيـز؛

6-2

عـدم التأثير على مسـؤويل أو موظفـي هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم
بـأي وسـيلة غير الئقـة ،مبـا يف ذلـك الهدايـا أو اإلغـراءات األخـرى.

 .3تضارب املصالح واإلفصاح
1-3

يُفصـح املفوضـون عـن أي مصالـح أو عالقات من شـأنها التأثري على حيادهم
واسـتقامتهم أو تخلـق االنطبـاع باالنحيـاز .وتقـع مسـؤولية اإلفصـاح على
عاتـق املفوضين.

2-3

يُفصـح املفوضـون املكلفـون بالتدخـل يف أية قضيـة لهيئة التوفيق والوسـاطة
والتحكيـم مبـارشة ،أو مـن خلال وكالئهـم املعتمديـن وقبـل قبولهـم لتـويل
املهمـة ،عـن:

 1-2-3أي مصالح مالية أو شخصية مبارشة أو غري مبارشة يف القضية؛
 2-2-3أي عالقـة ماليـة أو تجاريـة أو مهنيـة أو عائليـة أو اجتامعيـة ،حاليـة كانـت
أم سـابقة ،مـن شـأنها أن تؤثـر على الحيـاد أو تـؤدي إىل خلـق انطبـاع ُمبرر
باملحابـاة أو التحيـز؛
 3-2-3إذا مل تكـن الظـروف التـي تقتضي اإلفصـاح معلومـة لدى املفـوض قبل قبول
التكليـف ،ينبغـي لـه القيام باإلفصاح فـور علمه بهذه الظروف .وقد يشـتمل
اإلفصـاح ،يف ظـل إجـراءات التحكيـم ،على الشـهود الذين قـد تربطهم عالقة
معينـة مـع املفوض؛
 4-2-3بعـد القيـام باإلفصـاح بشـكل سـليم ،يجـوز للمفـوض أن يتـوىل القضيـة إذا
رغـب الطرفـان بذلـك ،وعليـه أن ينسـحب إن اعتقـدا بوجـود تضـارب يف
املصالـح بصرف النظـر عـن وجهـة النظـر التـي أعربـت عنهـا األطـراف؛
 5-2-3يف حـال مل يصـل الطرفـان إىل إجماع حـول انسـحاب املفـوض مـن عدمـه،
ينبغـي للمفـوض عـدم االنسـحاب إن تحققـت الظـروف التاليـة:
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} }إن نصت االختصاصات املرجعية عىل إجراء يُتبع لتحديد حاالت االعرتاض
عىل املفوضني ،فعندئذ ينبغي اتباع هذه اإلجراءات؛
} }إن قرر املفوضون ،بعد دراسة دقيقة للمسألة ،بأن سبب االعرتاض غري جوهري ،وأن
بوسعهم رغم ذلك الترصف بحياد وإنصاف ،وأن االنسحاب سوف يؤدي إىل تأخري
مغرض أو يخالف غايات العدالة.

1-4

ينبغـي للمفوضين تنفيـذ جلسـات التحكيم بعـدل وحرص وبطريقـة منصفة
وحياديـة.

2-4

ال ينبغـي أن يتواصـل املفوضـون على نحـو غير رسـمي مـع أي مـن األطراف
أو ممثليهـم خلال تـويل القضيـة دون حضـور الطـرف اآلخـر أو موافقتـه.

3-4

ينبغـي للمفوضين التحلي بالصرب والدماثـة تجاه األطـراف وممثليهم أو تجاه
الشـهود ،وينبغي لهم تشـجيع املشـاركني يف الجلسـة عىل تبني السـلوك ذاته.

4-4

ينبغـي للمفوضين القامئين على التحكيـم احترام اتفـاق األطـراف على
اسـتخدام التسـجيل اآليل.

5-4

ينبغـي للمحكـم ،عنـد التقريـر بشـأن عقد جلسـة اسـتامع مـن جانب خصم
واحـد ،أن يأخذ بالحسـبان الظـروف القانونية والتعاقديـة ذات الصلة وغريها
مـن الظـروف وثيقـة الصلـة باملوضـوع.

6-4

ينبغـي أن يقتنـع املفوض قبل املوافقة عىل جلسـة اسـتامع مـن جانب خصم
واحـد ،بـأ َّن الطـرف الرافـض لحضـور الجلسـة أو املتغيـب عنها قد تـم إبالغه
بفترة كافيـة حـول موعـد ومـكان وغرض الجلسـة.

7-4

يف حـال كان هنـاك أكثر مـن مفـوض يقومـون مبهـام املوفـق أو الوسـيط أو
املحكـم ،ينبغـي للمفوضين خلال الجلسـات منـح بعضهـم البعـض فرصـة
كاملـة للمشـاركة.

8-4

ينبغـي للمفوضين عـدم تفويض مهـام التدخـل يف أي قضية ألي شـخص آخر
دون إشـعار مسـبق وموافقـة هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم.

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

 .4السلوك خالل جلسات االستامع
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 .5ما بعد الجلسات
1-5

ينبغـي للمفوضين عـدم الكشـف عـن أي قرار مرتقـب ألي مـن الطرفني قبل
إصـداره لكليهما بالتزامـن.

2-5

ينبغي أن تكون قرارات املفوضني قاطعة وأكيدة ومقتضبة قدر اإلمكان.

3-5

ال يُسمح بأي توضيح أو تأويل للقرار دون موافقة الطرفني.

4-5

ينبغـي للمفوضين ،مبوجـب االتفاقـات التي تسـمح أو تقتضي رشح أو تأويل
قـرار تحكيـم ،أن مينحـوا كل طـرف فرصـة االسـتامع إليـه.

الرسية
.6
ِّ
إ َّن املعلومات التي يكشـف عنها أي طرف للمفوضني بشـكل خصويص خالل مسـار التوفيق،
يجـب أن يحتفـظ بهـا املفوضـون برسيـة تامـة وأال يكشـف عنهـا للطـرف اآلخـر أو ألطراف
ثالثـة مـا مل يتم الحصـول عىل ترصيح بكشـفها.

 .7سلطة االختصاص
1-7

ينبغـي للمفوضين ،وبـكل أمانـة ،احترام حدود وشـمول سـلطات االختصاص
التـي تعتمدهـا أي اتفاقيـة أو يعتمدهـا القانـون الـذي يسري عليهـم.

2-7

ينبغـي للمفوضين قبـول أي تسـوية يصـل إليهـا األطـراف على نحـو مبـارش
بشـأن بعـض أو جميـع املسـائل يف قضيـة معينـة ،وخلال كافـة مراحـل
التحكيـم ،على أنهـا تعفيهـم مـن أي واليـة قضائيـة تجـاه هـذه املسـائل.

 .8إجراء عمليات التوفيق بواسطة مفوضني بصفة محكمني
يجـوز للمفوضين القامئين عىل التحكيم بصفـة محكمني أن يقرتحوا عىل األعضـاء بأنه ينبغي
عليهـم التوفيـق أوالً بهـدف معرفـة إن كان التوفيق مالمئـاً للقضية .وينبغـي للمفوضني عدم
متابعـة القضية ،إن مل توافـق األطراف عليه.
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 .9االعتامد عىل قرارات محكمني آخرين وعىل بحوث مستقلة
يجـوز للمفوضين الذيـن عىل وشـك إصدار قـرارات استشـارية أو ُملزمـة أن يأخـذوا باالعتبار
قـرارات محكمين آخريـن ،أو القضايـا التي صدر بشـأنها قـرارات ،أو البحوث املسـتقلة ،ولكن
يجـب أن يتحملـوا املسـؤولية الكاملة غري املنقوصة عن كل جانب مـن جوانب القرار الصادر.

 .10تجنب حاالت التأخري
 1-10يضطلـع املفوضـون بواجـب وضـع جـداول أعاملهـم بطريقـة تضمـن الوفـاء
بالتزاماتهـم تجـاه هيئـة التوفيـق والوسـاطة والتحكيـم خلال فترة مناسـبة.
 2-10ينبغي للمفوضني التعاون مع األطراف والهيئة بغية تجنب حاالت التأخري.
 3-10حـال انتهـاء جلسـة االسـتامع ،ينبغـي للمفوضين التقيـد بالحـدود الزمنيـة
املقـررة إلصـدار القـرار.

 .11الرسوم والنفقات
 1-11ينبغـي للمفوضين الذيـن يعملـون بـدوام جـزيئ أن يخضعوا لهيكلية الرسـوم
التـي تقرهـا الهيئـة ،وينبغـي لهم عدم االتفـاق مع األطراف على أي ترتيبات
بشـأن الرسوم.

 .12الكفاءة
 1-12ينبغـي للمفوضين رفـض التكليـف أو االنسـحاب مـن القضيـة أو طلـب
املسـاعدة التقنيـة ،يف حـال رأوا أن القضيـة تتعـدى كفاءاتهـم.
 2-12ينبغـي للمفوضين القامئين على التحكيـم بصفة محكمني اسـتيعاب املسـائل
التـي تُشـكل جـزءا ً مـن النزاع قبل السـعي إىل مسـاعدة األطراف عرب تسـوية
النـزاع .ويف هـذا الصـدد ،ينبغـي للمفوضين قضـاء بعـض الوقـت يف البدايـة
للتأكـد مـن فهـم مواقـف واحتياجـات وتوقعـات األطـراف.
امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

امللحق (ج)  -قواعد السلوك/الترصف املهني

 2-11ينبغـي للمفوضين حفـظ سـجالت وافيـة لتوثيـق أتعـاب ونفقـات الخدمات
ومحاسـبة الهيئـة عليهـا خلال فترة مناسـبة.
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 .13أسس إجراءات التوفيق
ينبغـي للمفوضين القامئين على التحكيـم بصفـة محكمين أن يُقرروا منـذ بدايـة القضية ما
إذا كانـت اإلجـراءات سـتتم على أسـاس "دون إجحـاف" وأن يضمنـوا موافقة األطـراف بهذا
الخصوص.
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