
الوساطة في ميدان العمل
مميزات وفوائد

 الوساطة يف منظمة األمم املتحدة والربامج التابعة لها، تُعرَُّف عادًة كوسيلة فعالة غري شكلية لحل الخالفات يف ميدان العمل، فهي تؤمن لألطراف املتنازعني مساحة حواٍر آمٍن وحر، من خالل شخص ثالث مدرب ومحايد يدعى الوسيط، يساعد املتنازعني
 .عىل الحوار وتحديد مواضيعهم الخالفية ومصالحهم وحاجاتهم، يف جو يسوده االحرتام املتبادل والرسية التامة. ان الوسيط يخول أيضاً األطراف عبور خالفاتهم والوصول تلقائياً اىل حٍل يختارونه ويكرس مبوجب عقد يتمتع بصيغة اإللزام

:إن متيُز الوساطة باألمان والحرية يعود اىل القواعد التي تحكمها

 فاألمان مصدره الرسية التامة الشاملة واملطلقة التي تتمتع بها، وهي موجب مفروض عىل جميع األطراف والوسيط وكل شخص يحرض جلسات الوساطة، فيمتنع عىل أٍي منهم البوح مبا تم تداوله إثناء الجلسات، ومتتد هذه الرسية يف الزمان اي حتى  -
.)ما بعد انتهاء الوساطة ومهام كانت نتيجتها )باستثناء الحاالت التي يوجد فيها خطر داهم يؤدي اىل حدوث رضر جسيم

.أما الحرية فهي حق يتمتع به األطراف للميض بالوساطة أو للوصول إىل اتفاق ما، كام ال يتمتع الوسيط بأي سلطة عىل األطراف إال سلطة  تنظيم وإدارة الجلسات  -

.وتعرف الوساطة أيضاً بأنها وسيلة إستباقية تساعد عىل تفادي الخالفات مهام كان نوعها، فتمنع حدوثها، وميكن تشبيهها بصامم األمان الذي مينع حصول أي طارئ أو خطر، وهي وسيلة فعالة تتمتع بنسبة نجاٍح عاليٍة جداً

 الوساطة يف ميدان العمل توفر فوائد عديدة، من أهمها انها توطد العالقات بني األُجراء واملتعاقدين، الرؤساء واملرؤوسني، وتتيح بناء وترميم الثقة فيام بينهم، فتخلق بيئًة تسودها الراحة واإلطمئنان والثقة املتبادلة مام يساعد عىل زيادة اإلنتاج وتحسني
.نوعية العمل. فهي تجعل من كل موضوٍع خاليف نقطة إلتقاء يستفيد منها األطراف واملؤسسة التي يعملون فيها

 لكن األهم يف كل ذلك، ان الوساطة متوفرة ومتاحة للجميع يف ميدان العمل، للمتعاقدين كافة مهام اختلفت نوعية عقودهم. لذلك فإنه عند التنبه اىل إمكانية وقوع خالف أو حتى بعد حصوله، من املطلوب أوالً مراجعة املدير املبارش، ويف حال عدم
.التمكن من الوصول اىل حٍل فانه يشجع بشدة اللجوء اىل الوساطة من خالل مكتب أمني املظامل  لدى املنظمة
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