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السعودية

نوفمبر 2014

المحتوى
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 نظرة على أداء الهيئات التي ابتدأ العمل فيها حسب النموذج التشغيلي الجديد
 ملحق
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بهدف تطوير هيئات تسوية الخالفات العمالية في المملكة وتسهيل
اجراءات التقاضي على العمالء تم تصميم نموذج تشغيلي جديد...

الحالة السابقة

الهدف

 كانت طريقة عمل هيئة تسوية الخالفات العمالية تتبع نموذجا غير منظم ال يضمن حقوق
االطراف على اكمل وجه
 كانت مدة التقاضي الطويلة (عمر القضية قد يصل إلى اكثر من سنة في بعض المناطق)
تثقل كاهل اطراف الدعوى ،خصوصا العمال االجانب ،وكانت تسيئ الى صورة المملكة

 تحسين األداء التشغيلي للهيئات من اجل ضمان حقوق العمال مع تقليص العبء الناتج عن
رفع ومتابعة القضية
 التأسيس إلجراءات عمل تضمن السرعة في التعامل وتخليص القضايا لجميع األطراف الذين
يسعون لرفع قضاياهم لدى الهيئة

 نموذج تشغيلي موحد يهدف الى:

الحل

 ضمان خدمة ذات جودة عالية للمراجعين في كافة انحاء المملكة ،مع االستفادة من
قدرة ومعرفة الموظفين الحاليين ،ومع إمكانية التطبيق خالل مدة زمنية قصيرة
 ضمان سرعة التعامل مع المراجعين من خالل االعتماد على أنظمة واجراءات عمل
عصرية ومتقدمة
 تلبية حاجات القوى العاملة المحلية واألجنبية واالرتكاز على أفضل ممارسات المحاكم
العمالية حول العالم
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 مقدمة
 حالة الهيئات قبل تطبيق النموذج التشغيلي الجديد
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الوقت المستغرق

اكثر من سنة :
 حوالي ستة أشهر للتوصل للصلح -سنة على االقل بالهيئة اإلبتدائية والعليا

 ال توجد شراكة مع القطاع الخاص لتحسينجودة الخدمة

الشراكة مع
القطاع الخاص

مستوى التعقيد

 -ال يوجد اجراءات عمل موحدة ومنظمة

 ال توجد معايير لضبط عدم حضور أحداألطراف

عواقب عدم
الحضور

وحدة اإلجراءات

 النماذج  :غير موحدة -خطوات اإلجراء :غير موحدة

 لم يكن هناك مرجعية مركزية للقضاياالعمالية

التبعية القضائية

تعدد القنوات

 ليست هنالك قنوات مخصصة فقطلعمالء المحاكم العمالية

 تقديم الطلب :يدويا -تسليم الوثائق والنماذج :يدويا

التقدم بدعوى

األدوات المتاحة

 ال توجد هنالك أدوات متوفرة كافيةلتثقيف العمالة بحقوقها

 يدويا :يتم الترتيب لجلساتالمصالحة/القضائية واالستدعاء بشكل
يدوي

الترتيب للجلسات

المعلومات
المتاحة

 غير مشروحة بشكل واضح للعمالة عنطريق القنوات المتوفرة للوزارة

 -يدوي من خالل التوثيق الورقي

تسجيل الدعوى

حمالت التوعية

 ال توجد حمالت توعية فعالة وموحدةللعمالء

 تعد األشعارات يدويا ويتم االستدعاء عبرجهات الضبط (الشرطة)

اإلشعارات

الحوكمة

التكلفة

 -ال توجد تكلفة

 مكاتب صلح لتسوية الخالفات ودياوقضاء (محاكم مخصصة لنزعات العمل)

سبل التسوية

األتمتة

التوعية

اإلجراء

...وفي هذا اإلطار تم الشروع بتقييم هيئات تسوية الخالفات العمالية
بالمملكة و تبين وجود العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها
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تبين من خالل تقييم الدعاوى والقضايا في المكاتب والهيئات
وجود العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها ()1/3
المعيار

اإلجراءات

اليات التعامل مع
القضايا

أهم المشاكل التي تم تحديدها من خالل الزيارات التحليلية
غياب اإلعتماد على اليات ومسارات مختلفة ألنواع الدعاوى و لقضايا المستعجلة والمتكررة

العمل باإلجراءات
والمبادئ التوجيهية

عدم توثيق اإلجراءات وتحديد اآلليات التفصيلية واإلعتماد على اإلجتهاد الشخصي في العديد من الحاالت

إدارة األداء

غياب آليات قياس وتتبع األداء بناء على مؤشرات وأهداف واضحة واإلعتماد فقط على بعض اإلحصائيات

أتمتة معالجة الطلب

اإلعتماد على أنظمة بسيطة إلدخال معلومات عن الدعاوى في المكاتب وبعض الهيئات اإلبتدائية وغياب األتمتة بشكل
كامل في الهيئات العليا

أتمتة تقديم الطلب

اإلعتماد على أنظمة بسيطة في إستالم الطلبات في المكاتب وبعض الهيئات اإلبتدائية وغياب األتمتة بشكل كامل في
الهيئات العليا

أتمتة تسليم الطلب

غياب األتمتة بشكل كامل في تسليم الطلبات

جدولة مواعيد
الجلسات

طول مدة إنتظار العميل بين مواعيد الجلسات

تسليم إشعار
الجلسات

التأخر في تسليم إشعارات الجلسات

تسليم القرارات
تكرار العمل
التدقيق والمراقبة

التأخر في نسخ وإعداد القرارات وإرسالها إلى األطراف المعنية خصوصا في الهيئات
تكرار العمل بين مختلف األدوار وإمكانية تقليل الخطوات المتبعة
عدم توفر آليات للتدقيق في القرارات وضبط حاالت التالعب
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تبين من خالل تقييم الدعاوى والقضايا في المكاتب والهيئات
وجود العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها ()2/3
المعيار

التكنولوجيا

الهيكل التنظيمي

المعلومات

وضوح متطلبات
الخدمة
تكرار جمع المعلومات
التقارير

أهم المشاكل التي تم تحديدها من خالل الزيارات التحليلية
عدم توفر معلومات كافية للعميل عن الخدمة من حيث المستندات ,الوقت المطلوب ,إلخ
تكرار طلب المعلومات والمستندات نفسها من العميل في أكثر من خطوة
وجود تقارير إحصائية بسيطة في بعض المكاتب والهيئات ولكنها ال تغطي مختلف نواحي العمل

نوعية البيانات

عدم التحقق من البيانات التي تدخل في األنظمة ومعالجة نوعيتها بشكل دوري

فعالية الهيكل
التنظيمي

وجود العديد من الثغرات من حيث الحجم والقدرة على ضبط إيقاع العمل

المؤهالت الوظيفية
إدارة األداء

أغلبية الموظفين في مكاتب العمل ال يملكون المؤهالت العلمية الخاصة بالقانون والعديد من األعضاء في الهيئات ال
يملكون الخبرة الكافية
غياب األليات لقياس أداء الموظفين الكمي والنوعي بناء على مؤشرات وأهداف واضحة

التدريب الدوري

أغلبية الموظفين خضعوا لدورات تدريبية منذ حوالي سنة إال أنها ال تتعلق بإختصاص معالجة القضايا

مالئمة األنظمة
المعتمدة

اإلعتماد على نظام العمل في المكاتب ونظام  Accessالبسيط في بعض الهيئات اإلبتدائية وغياب األنظمة في الهيئة
العليا

ربط البيانات
اإلمكانيات
اللوجستية
األرشفة

نقص األدوات اللوجستية التي تلبي إحتياجات العمل مثل أجهزة الحاسب ,التصوير ,التسجيل ,إلخ

عدم ربط البيانات بين اإلدارات
غياب األرشفة اإللكترونية واإلعتماد على األرشفة الورقية بشكل أساسي
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تبين من خالل تقييم الدعاوى والقضايا في المكاتب والهيئات
وجود العديد من نقاط الضعف التي يجب معالجتها ()3/3
المعيار

العناية بالعمالء

رضا العمالء
معالجة الشكاوى
زيارات العميل
تفاعالت العميل

توفر وفعالية القنوات

إنتظار العميل
القنوات المتاحة

أهم المشاكل التي تم تحديدها من خالل الزيارات التحليلية
غياب االليات إلحتساب رضا العمالء بشكل دوري
عدم وجود أي الية واضحة للتعامل مع الشكاوي وحصرها والعمل على معالجة األسباب الجذرية
تتفاوت زيارات العميل بين المناطق والهيئات حيث تتراوح بين ثالثة وستة
تتفاوت تفاعالت العميل بين المكاتب والهيئات حيث تتراوح بين إثنين وخمسة
يتفاوت معدل انتظار العميل في كل مرحلة قبل الجلسات ما بين  20دقيقة إلى ثالثة ساعات
اإلعتماد على القناة المباشرة بشكل أساسي باإلضافة إلى إستخدام الهاتف في بعض الهيئات

نظام اإلنتظار

وجود قاعات إنتظار في بعض المكاتب وإستخدام المقاعد في الممرات بشكل كبير في العديد من الهيئات

نظافة المكان

تم اإلهتمام بنظافة ومظهر القاعات والمكاتب في بعض المكاتب والهيئات ولكن أغلبها يحتاج ألليات فعالة للحد من التدخين

بيئة العمل

وجود مكاتب منفصلة لعقد جلسات الصلح في العديد من مكاتب العمل بينما تعاني الهيئات من نقص المكاتب المخصصة
لألعضاء

إشعارات العميل

ال يتم إشعار المدعي والمدعى عليه بطريقة فعالة في مختلف مراحل القضية
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بعد تحديد المحاكم العمالية الرائدة في العالم قمنا بدراسة األسباب الكامنة
وراء نجاحها...
1

مقاربة ثالثية األوجه الختيار البلدان األكثر نجاحا

3

قمنا بتقييم أسواق العمل وفقا للمعايير التالية:
 حرية العمالة
 الحلول الوقائية
 الحلول التفاعلية

2

فعالية البلدان في ميدان القضايا العمالية
الحلول الوقائية
أمريكا
الصين
اإلمارات
السعودية

البلدان األكثر نجاحا في ميدان حقوق العمالة
مؤشر حرية العمالة في
ميدان حقوق العمالة

المعدل
العالمي

53.5

62.6

69.2

77.6

86.2

91.4

تركيا

تايوان

95.5

هونغ كونغ
الحلول التفاعلية

43.1

4

تركيز الجهود على اربعة مجاالت

ان دراسة إنجازات الدول األكثر نجاحا أدت الى استخالص المعايير
األربعة التالية الضرورية الزدهار سوق العمل:
التوعية
األتمتة

اإلجراء
الحوكمة
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بناءا على ذلك ,تم تصميم نموذج تشغيلي جديد يرتكز على مكتب امامي
ومدعم بالمهام والخدمات المساندة
موحد
ّ
المهام االساسية
المستوى
0

الخدمات المساندة

المكتب المامي
الرسائل
النصية

مركز
االتصال

القناة
المباشرة

البريد السعودي :تسليم تبليغات المواعيد
للمدعى عليهم

البوابة
االلكترونية

المحققين

المستوى
3
حمالت التفتيش الفعالة

مبنى وإدارة موحدين

التسوية الودية

المستوى
2

المستوى
1

مركز االتصال :االستفسار ومتابعة حالة
القضية عن بعد

المكتب الخلفي

الهيئة االبتدائية
االعضاء

المكتب الخلفي

الهيئة العليا
االعضاء

نظام حماية األجور

المكتب الخلفي

السياسات المتطورة

المترجمين :مساندة األطراف حسب الحاجة
خالل سير القضية

نظام وزارة العدل :نظام إدارة سير العمل

التواصل عن بعد :جلسات افتراضية للمناطق
النائية
النماذج الموحدة :تبسيط النماذج وتوحيدها
على طول المملكة لجميع الخدمات
واالجراءات
اللوحات االرشادية :تتضمن الحقوق
األساسية وإجراءات سير الدعوى
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يوفر المكتب األمامي قنوات متعددة واجراءات عمل منظمة لضمان سرعة
حل النزاعات العمالية بطريقة فعالة
شرح الخدمات

المكتب المامي
الرسائل
النصية

مركز
االتصال

القناة
المباشرة

المستوى
3
حمالت التفتيش الفعالة

مبنى وإدارة موحدين

المحققين

المكتب الخلفي

الهيئة االبتدائية
االعضاء

• مكتب استقبال متعدد القنوات مصمم من اجل:
• استقبال القضايا
• تنظيم المواعيد والجلسات
• الرد على االستفسارات

البوابة
االلكترونية

التسوية الودية

المستوى
2

المستوى
1

المستوى
0

المهام االساسية

المكتب الخلفي

الهيئة العليا
االعضاء

نظام حماية األجور

المكتب الخلفي

السياسات المتطورة

 التسوية الودية :الجهة األولى التي يحتك بها
األطراف في الهيئات .يسعى محققو التسوية
خالل مدة ثالث جلسات (كحد أقصى) الى إحراز
الصلح بين األطراف

 الهيئة االبتدائية :هي المستوى الثاني بعد
التسوية ،وينظر أعضاؤها بالقضايا التي تعذر حلها
وديا .يمكن أن يصدر الحكم في هذه المرحلة في
مدة أقصاها اربع جلسات
 الهيئة العليا :وهي المستوى الثالث والنهائي.
تستخدم عندما يقرر احد األطراف استئناف حكم
الهيئة االبتدائية .يصدر الحكم القاطع والنهائي
في مدة أقصاها اربع جلسات
 المدة الزمنية بين المواعيد ضمن المستوى الواحد
او بين المستويات المختلفة ال تتجاوز السبعة ايام
 ال تتجاوز مدة القضية في المستويات الثالث
احدى عشر أسبوعا
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في حين تسهل الخدمات المساندة عمل الموظفين والمتقاضين على اكثر
من صعيد خالل سير القضية
الخدمات المساندة

الهدف

مستوى التطبيق

البريد السعودي :تسليم تبليغات المواعيد
للمدعى عليهم

 تسهيل عملية إعداد التقارير ،زيادة نسبة الحضور من خالل رصد
ومتابعة إخطارات التسليم ،واعفاء األطراف من عبء تسليم اخطارات
التبليغ

مركز االتصال :االستفسار ومتابعة حالة
القضية عن بعد

 تزويد العمالء بقناة اتصال إضافية من أجل جعل تبادل المعلومات
والمتابعة أسهل وأقل تعقيدا

المترجمين :مساندة األطراف حسب الحاجة
خالل سير القضية

 رفع حاجز اللغة عن جميع الخطوات المتعلقة باالستفسار ،رفع أو
متابعة القضايا

نظام وزارة العدل :نظام إدارة سير العمل

 أتمته العمليات اليومية ورفع فعالية العمل بالهيئة

التواصل عن بعد :جلسات افتراضية
للمناطق النائية

 تقليل المشقة وتكاليف السفر على المتقاضين في المناطق النائية
التي ال تتوفر فيها الهيئات المعنية

النماذج الموحدة :تبسيط النماذج وتوحيدها
على طول المملكة لجميع الخدمات
واالجراءات

 توحيد االستمارات والنماذج الرسمية في جميع هيئات المملكة

اللوحات االرشادية :تتضمن الحقوق
األساسية وإجراءات سير الدعوى

 تحسين أوضاع جميع األطراف من خالل توعيتهم بحقوق والتزامات كل
منهم
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المحتوى

 مقدمة
 حالة الهيئات قبل تطبيق النموذج التشغيلي الجديد

 أفضل ممارسات المحاكم العمالية حول العالم
 لمحة سريعة عن المشروع التطويري للهيئات
 لمحة عن حالة تطبيق النموذج التشغيلي الجديد في مختلف المناطق
 نظرة على أداء الهيئات التي ابتدأ العمل فيها حسب النموذج التشغيلي الجديد
 ملحق
15

يبين الرسم البياني الثنائي االبعاد ادناه ,بأن تم تطبيق النموذج التشغيلي
الجديد بعدة مدن بالمملكة والعمل جار على تطبيقه بالمدن األخرى

100%

عرعر
نجران
الرياض
جازان
بيشة

الجوف
عنيزة
حائل
ينبع

75%

مكة
المكرمة

الطائف

الرس

تبوك

القريات

االحساء
50%

!

الدمام

حالة النموذج التشغيلي

قنفدة

ابها

الخبر
الباحة
الهيئة االبتدائية بـجدة

25%

وادي الدواسر

الهيئة العليا بـجدة

100%

75%

بريدة

الجبيل
المدينة المنورة

حالة المباني
ابتدأ العمل

25%
جار العمل

مرحلة متقدمة

16

المحتوى

 مقدمة
 حالة الهيئات قبل تطبيق النموذج التشغيلي الجديد

 أفضل ممارسات المحاكم العمالية حول العالم
 لمحة سريعة عن المشروع التطويري للهيئات
 لمحة عن حالة تطبيق النموذج التشغيلي الجديد في مختلف المناطق
 نظرة على أداء الهيئات التي ابتدأ العمل فيها حسب النموذج التشغيلي الجديد
 ملحق
17

انعكس تطبيق النموذج التشغيلي الجديد بشكل ايجابي على أداء هيئات
تسوية الخالفات العمالية بشكل عام

الرياض – نبذة عن أداء الهيئة بعد اطالق النموذج التشغيلي الجديد
نسبة التغير منذ بدأ اإلطالق

المؤشر

المعدل ما قبل اإلطالق*

المعدل منذ بدا اإلطالق*

القدرة على معالجة القضايا

292

769

163%

عمر القضية**  -باالسابيع

30

11.7

61%

انتاجية المحققين في التسوية
الودية – عدد الجلسات في اليوم

3.2

7.3

128%

انتاجية األعضاء في الهيئة اإلبتدائية–
عدد الجلسات في اليوم

2.7

5.1

89%

عرعر – نبذة عن أداء الهيئة بعد اطالق النموذج التشغيلي الجديد
نسبة التغير منذ بدأ اإلطالق

المؤشر

المعدل ما قبل اإلطالق*

المعدل منذ بدا اإلطالق*

عمر القضية**  -باالسابيع

8

1.7

79%

انتاجية المحققين في التسوية
الودية – عدد الجلسات في اليوم

1.1

1.4

27%

انتاجية األعضاء في الهيئة اإلبتدائية–
عدد الجلسات في اليوم

1

1.4

29%

التسوية الودية والهيئة اإلبتدائية **

ستة أشهر *

18

المحتوى

 مقدمة
 حالة الهيئات قبل تطبيق النموذج التشغيلي الجديد

 أفضل ممارسات المحاكم العمالية حول العالم
 لمحة سريعة عن المشروع التطويري للهيئات
 لمحة عن حالة تطبيق النموذج التشغيلي الجديد في مختلف المناطق
 نظرة على أداء الهيئات التي ابتدأ العمل فيها حسب النموذج التشغيلي الجديد
 ملحق
19

لكل من الدول التي تم إختيارها ,سيتم التركيز على معطيات معينة في هذه
الدراسة لمقارنة تتمحور حول اإلجراءات ,الحوكمة ,التوعية واألتمتة

من أفضل الدول العربية في
مجال بيئة العمل وحقوق
العمالة

اإلمارات العربية المتحدة

من أكبر القوة االقتصادية
عالميا في مجال بيئة العمل
وحقوق العمالة عالميا

الواليات المتحدة

من أفضل  5دول في مجال
بيئة العمل وحقوق العمالة في
أسيا والمحيط الهادي

تايوان

45

هونج كونج

المملكة العربية
السعودية

سنغافورة

تركيا

من أفضل الدول عالميا في
مجال حرية االقتصاد ومن
أفضل الدول في بيئة العمل
وحقوق العمالة

من أبر الدول من حيث حضور
العمالة األجنبية وثاني أفضل
بلد في بيئة العمل وحقوق
العمالة عالميا

من اقوى الدول اقتصاديا في
الشرق األوسط

المعطيات التي سيتم التركيز عليها:

اإلجراء

جمهورية الصين الشعبية

من أكبر القوة العاملة في
العالم

الحوكمة

التوعية

األتمتة
20

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في المملكة العربية السعودية

تقسيم القضايا لسنة 2010

توزيع معالجة القضايا**

إصابات

8%

القضايا العمالية*

8
مليون
19.4
ألف

مؤشر القضايا

243

حرية العمالة

69.2

معاهدات ILO

5

العمالة

)(6.5

خدمات

6%
30%

64%
صناعة

34%

) (12.8

92%

صلح

نزاعات

66%

0%

تحكيم

تطور عدد القضايا ‘000

القوة العاملة حسب القطاع
زراعة

قضاء

-4%
19.4
6.6

12.8

20.2

19.7

4.5

3.5

15.7

16.2

2008
2009
2010
القضايا التي تم تحويلها إلى القضاء

18.2
4.9



استطاعت المملكة العربية السعودية الحد

13.3



نسبة القضايا التي يتم حلها وديا على

2007

من تزايد عدد القضايا العمالية سنويا

مستوى مكاتب العمل تراجعت سنتي

 2009و  2010مقارنة بـ 2008

القضايا المحلولة وديا
*لسنة 2010

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2010

21

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في الواليات المتحدة األمريكية

تقسيم القضايا لسنة 2011

توزيع معالجة القضايا**
صلح

مسنحقات متأخرة
17%

القضايا العمالية*

154
مليون
17.3
ألف

مؤشر القضايا

11

حرية العمالة

95.5

معاهدات ILO

2

العمالة

تحكيم 39%

1%

20%

صناعة

 53%قضاء

55%

نزاعات

تطور عدد القضايا ‘000

القوة العاملة حسب القطاع
زراعة

28%

إنهاء العقد

8%

-2%

17.0

17.6

17.3



عرف عدد القضايا العمالية بالواليات

المتحدة استقرارا نسبيا خالل الفترة ما

بين  2009و2011
79%



خدمات
2011

2010

2009

يساهم التحكيم بحل أكثر من ثلث القضايا

في حين أنه ال يتم التوصل إلى صلح إال

في  %8منها

عدد القضايا
*معدل القضايا لسنوات 2011-2009

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2011

22

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في سنغافورة

تقسيم القضايا لسنة 2011

توزيع معالجة القضايا**

إنهاء العقد

8%

العمالة

3.3
مليون

القضايا العمالية*

15ألف

مؤشر القضايا

455

حرية العمالة

91.4

معاهدات ILO

6

القوة العاملة حسب القطاع

البيانات غير متوفرة
نزاعات

48%

 44%مستحقات متأخرة

تطور عدد القضايا ‘000
-38%

زراعة
0%

20%

19.5

صناعة
12.0

13.7



خدمات
2011

عدد القضايا مع التعافي من األزمة

اإلقتصادية العالمية.

80%

*معدل القضايا لسنوات 2011 -2009



شهدت سنغافورة تراجعا ملموسا في

2010
عدد القضايا

2009

مركز متقدم في حرية العمالة بفضل

وظوح وصرامة قوانينها تجاه تأدية حقوق

العامل خالل وبعد انقضاء العقد
**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2010

23

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في هونج كونج

تقسيم القضايا لسنة 2011

توزيع معالجة القضايا**

إنهاء العقد
12%

العمالة

3.8
مليون

القضايا العمالية*

19ألف

مؤشر القضايا

508

حرية العمالة

86.2

معاهدات ILO

4

القوة العاملة حسب القطاع
زراعة صناعة
7%
0%

قضاء

22%

نزاعات

28%

مستحقات
متأخرة

66%

 0%تحكيم

صلح

تطور عدد القضايا
-11%
18.2

20.5



عملت هونغ كونغ على تطوير سياسات
وأدوات الصلح مما مكنها من حل %72

من القضايا العمالية وديا في 2011

93%
خدمات

72%

2011

2010
عدد القضايا

*معدل القضايا لسنوات 2010 -2009

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2011

24

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في اإلمارات العربية المتحدة

تقسيم القضايا لسنة 2010

القضايا العمالية*

4.1مل
يون
8.1
ألف

مؤشر القضايا

198

حرية العمالة

77.6

معاهدات ILO

6

العمالة

32%
نزاعات

)(8.1

إصابات

18%

إنهاء العقد

صلح

0%

69%

تحكيم

تطور عدد القضايا ‘000
-77%

34.7

5%
24.2

36%
صناعة

31%

)(2.5
4%

زراعة

خدمات

مستحقات متأخرة

قضاء

46%

القوة العاملة حسب القطاع

59%

توزيع معالجة القضايا**

8.1
2.5
5.6

10.5

2010

2007



استطاعت اإلمارات العربية المتحدة

تحقيق تراجع ملحوظ في عدد القضايا
العمالية بين  2007و 2010



ارتفاع نسبة القضايا التي يتم حلها وديا
إلى أكثر من ثلثي إجمالي القضايا

القضايا التي تم تحويلها إلى القضاء
القضايا المحلولة وديا
* لسنة 2010

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2010

25

إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في الصين

تقسيم القضايا لسنة 2009

توزيع معالجة القضايا**
قضاء

نزاعات

1%

15%

القضايا العمالية*

795
مليون
615أل
ف

مؤشر القضايا

77

حرية العمالة

62.6

معاهدات ILO

4

العمالة

القوة العاملة حسب القطاع

 42%تحكيم

85%
إنهاء العقد

تطور عدد القضايا ‘000
+97%

خدمات

35%

35%

زراعة

697.4
8.4

689.0

صناعة

صلح 57%

714.6

األزمة
االقتصادية
العالمية

92.6
622.0


362.9
22.9
340.0

30%
2009

2008

2007

رغم القفزة الهائلة لعدد القضايا العمالية

التي شهدتها الصين خالل األزمة

اإلقتصادية العالمية ,إال أنها استطاعت

حل  %99من القضايا دون اللجوء إلى

القضاء في 2009

القضايا التي تم تحويلها إلى القضاء
*معدل القضايا لسنوات 2009 -2007

القضايا المحلولة وديا

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2009
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إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في تايوان

تقسيم القضايا لسنة 2011

توزيع معالجة القضايا**

نزاعات

العمالة

11
مليون

القضايا العمالية*

26ألف

مؤشر القضايا

236

حرية العمالة

53.5

معاهدات ILO

0

28%

37%

إنهاء العقد

صلح 51%

49%

قضاء

35%

مستحقات متأخرة
0%

تطور عدد القضايا ‘000

القوة العاملة حسب القطاع

تحكيم

-26%
30.4

26%

زراعة

22.6

23.9



خدمات 36%

*معدل القضايا لسنوات 2011 -2009

القضايا بفضل تعافي إقتصادها من

تأثير األزمة األزمة اإلقتصادية العالمية

5%
صناعة

شهدت تايوان تراجعا ملموسا في عدد


2011

2010
عدد القضايا

2009

تم حل حوالي نصف القضايا وديا في

2011

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2011
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إحصائيات الدعاوى والقضايا العمالية في تركيا

تقسيم القضايا

توزيع معالجة القضايا**
صلح

العمالة

27
مليون

القضايا العمالية*

 5ألف

مؤشر القضايا

18

حرية العمالة

43.1

معاهدات ILO

6

القوة العاملة حسب القطاع

البيانات غير متوفرة

خدمات 49%

-42%

7.8



4.6
2.4

26%
صناعة

90%
تحكيم وقضاء

تطور عدد القضايا *** ‘000

زراعة
25%

10%

2011

2010

يتم تحويل معظم القضايا إلى المحاكم

بسبب قوة نظام النقابات التي تفضل
اللجوء للقضاء ألسباب سياسية في

2009

بعض األحيان

عدد القضايا
*معدل القضايا لسنوات 2011 -2009

**بناء على البيانات المتوفرة لعام 2011

*** تم تحديد عدد القضايا العمالية بناء على عدد المنشآت المدعى عليها نظرا العتماد تركيا
على نظام نقابي نشط يختزل مجموعة من القضايا العمالية بتمثيل موحد أمام القضاء

28

تتموقع المملكة جيدا بالنسبة للقضايا المحلولة بالصلح ولكن رغم ذلك،
تبقى نسبة القضايا بالمقارنة بالقوى العاملة بالمملكة هي األعلى
حرية العمالة

مؤشر القضايا
455

198

11

18

الواليات
المتحدة

تركيا

236

508

43.1

243

53.3

62.6

69.2

77.6

86.2

95.5

91.4

77
الصين اإلمارات
العربية
المتحدة

تركيا

تايوان المملكة سنغافورة هونغ
كونغ
العربية
السعودية

تايوان

الصين المملكة اإلمارات
العربية العربية
السعودية المتحدة

هونغ سنغافورة الواليات
المتحدة
كونغ

توزيع معالجة القضايا
100

البيانات غير متوفرة

51

0
49

تركيا

سنغافورة

تايوان

100

100

100

100
8

66

57

69

39

42

0
31

0
34

1

المملكة العربية
السعودية
قضاء

الصين
تحكيم

اإلمارات العربية
المتحدة

53

الواليات
المتحدة

100
72

0

28

هونغ كونغ

صلح

29

تتموقع المملكة جيدا بالنسبة للقضايا المحلولة بالصلح والتحكيم لكن رغم
ذلك ،تبقى نسبة القضايا بالمقارنة بالقوى العاملة بالمملكة هي األعلى

جمهورية الصين الشعبية:

الواليات المتحدة :

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم%99 :
مؤشر القضايا77 :

اإلمارات العربية المتحدة:

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم %69 :
مؤشر القضايا198 :

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم %47 :
مؤشر القضايا11 :

تركيا

هونج كونج:

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم %10 :
مؤشر القضايا18 :

القضايا المحلولة بالصلح
والتحكبم %72 :
مؤشر القضايا508 :

تايوان:

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم %51 :
مؤشر القضايا236 :

المملكة العربية السعودية :

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم %66 :
مؤشر القضايا243 :

سنغافورة:

القضايا المحلولة بالصلح والتحكبم  :غير متوفر
مؤشر القضايا455 :

30

العامل المشترك بين أغلب الدول الرائدة في حقوق العمالة هو المصادقة
على أغلب االتفاقيات األساسية لمنظمة العمل الدولية

رائدة في حقوق العمالة
متقدمة في حقوق العمالة

أغلب دول اإلتحاد األوروبي
والدول االسكندنافية:

متوسطة في حقوق العمالة
متأخرة في حقوق العمالة

الصين  :تبقى
متأخرة الترتيب
حقوقيا رغم نجاحها
في حل  %99من
القضايا وديا

أستراليا :صادقت على
سبع من ثمان االتفاقيات
األساسية لمنظمة العمل
الدولية *
أهم االتفاقيات الدولية ل )(APPLIS): C 87, C 98, C 29, C 105, C 100, C 111, C 138, C 182 (ILO

صادقت على أغلب االتفاقيات
األساسية لمنظمة العمل
الدولية *

الواليات المتحدة :تشكل
استثناء لمدى نجاحها في
ميدان حقوق العمالة رغم
تصويتها على اتفاقيتين فقط,
نجاح يفسر بقوانين تنظيمية
داخلية ناجحة

31

اجراءات القضايا العمالية في السعودية تتسم بـمستوى تعقيد عالي مما
يتطلب وقت اطول لحل النزاعات

اإلجراء
التكلفة
صلح





تحكيم

ال يوجد

ال يوجد

قضاء





الوقت المستغرق













ال يوجد





غير متوفر



مستوى التعقيد
وحدة اإلجراءات
اإلستمارات
خطوات اإلجراء

تستغرق القضايا أكثر من أربعة
أشهر في المعدل \ معقد



يحصر معدل عمر القضايا من
شهرين إلى أربعة \ تعقيد متوسط

غير متوفر

يحصر معدل عمر القضايا في
سبعة أسابيع أو أقل \ بسيط

غير متوفر

يوجد

ال يوجد
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من اهم األدوات التي تنقص المملكة في حل القضايا العمالية هو
التحكيم ,الذي يساهم في حل نسبة مهمة في مختلف البلدان المدروسة

الحوكمة
سبل التسوية
صلح
تحكيم
قضاء

الشراكة مع القطاع الخاص

يوجد

ال يوجد












غير متوفر
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مع مستوى أعلى من األتمتة وجهود اكبر لتوعية العمالة بحقوقها,
ستتمكن المملكة من تحقيق تقدم أكبر في مجال القضايا العمالية

التوعية
تعدد القنوات
األدوات المتاحة
المعلومات المتاحة
حمالت التوعية

األتمتة

التقدم بدعوى
الترتيب للجلسات
تسجيل الدعوى
اإلشعارات

يوجد

ال يوجد












غير متوفر
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