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 : تقديم 

    البشرية الويالت والكوارث نتيجة احلقبة التارخيية اليت دامت من بداية احلرب العاملية األوىل شهدت       

ومنو الشعور القومي ( الثورة الصناعية ) نتيجة للتنافس االقتصادي  2428إىل أواخر (   2424من ) 

إىل ظهور مؤمتر فارساي  2424والرغبة يف السيطرة لدى الدول العظمى يف العامل مما دفع يف مطلع سنة 

ملنع احلروب وحل وتسوية " عصبة األمم " للسالم يف فرنسا إىل خلق تنظيم دويل جديد عرف باسم 

 لية بوسائل سلمية النزاعات الدو 

النزاعات بني الدول حفظ السالم العاملي وحل من أجل فكرة إجياد مثل هذه اإلتفاقيات  وكانت       

مسعى وفكرة الكثري من السياسيني منذ القدم وكانت عصبة األمم أول هذا اإلجراء عترب يبطرق سلمية و 

نع الدول األعضاء من إختاذ قرارات حربية أو منظمة تسعى حلفظ السالم الدويل ومنع احلرب ولكن هذا ال مي

التسلح من أجل محاية مصاحلها الشخصية وهو ما يظهر يف فشل عصبة األمم يف البداية يف حتقيق ما 

واليت كانت شاملة ومست كامل  2434وجدت ألجله ويتجلى ذلك يف إندالع احلرب العاملية الثانية سنة 

 النظام العاملي برمته  دول العامل واليت كادت أن تقضي على

ومع هناية احلرب العاملية الثانية مل تنتهي مساعي عصبة األمم يف حتقيق األهداف املنوطة واليت         

والسعي إلجياد وإنشاء منظمة دولية عاملية فعالة والذي تزامن مع زيادة الشعور بأمهية احملافظة أنشأت ألجلها 

األجيال القادمة من الويالت ،ولقد أسفرت هذه اجلهود إلنشاء منظمة  على السلم واألمن الدوليني إلنقاذ

عاملية جديدة تتوىل حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية ودفع التعاون الدويل بني الدول والذي متخض 

ووضع ميثاق جديد  2445إلنعقاد مؤمتر دويل يف مدينة سانفرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية سنة 
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ط العالقات بني الدول وهبذا ظهرت منظمة األمم املتحدة بإعتبارها هيأة دولية تستند على ميثاق لضب

 مكتوب يتضمن مجيع األمور واإلجراءات اإلدارية الضرورية للقيام بالدور الذي أنشأت ألجله 
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 المنظمات الدولية

 مفهوم المنظمات الدولية -1

ا جمموعة اهليئات واملؤسسات اليت يتكون منها اجملتمع الدويل بشكٍل تعرف املنظمات الدولية على          أهنه

تقوم على هيكٍل  مؤسساتعبارٌة عن  اأساسي، واليت تشارك يف حتقيق إرادة اجلماعات الدولية، كما أهنه 

إداري تنفيذي وتنظيمي من خالل جمموعٍة من الشخصيات االعتبارية واملؤسسات اليت تتكون منها الدول 

 .منظمة األمم املتحدة: لمث

 نشأة المنظمات الدولية -2

من خالل ترمجة ملقال كتب  2428ظهر مسطلح التنظيم الدويل ألول مرة يف القانون الدويل سنة        

باللغة األملانية ونشرت ترمجته باللغة الفرنسية يف اجمللة العاملية للقانون الدويل ليشيع إستعماله يف القانون 

 الدويل 

متدادا  هلذا إوردت يف املؤمتر الدويل، حيث تعترب هذه املنظمات  نشأة املنظمات الدولية إىل فكرة ترجعو      

النوع من املؤمترات، وذلك بسبب قيامها هبدف معاجلة املسائل واملشاكل املشرتكة بني الدول واختاذ القرارات 

جل البحث عن مواقف من الدول املشاركة من أاإلمجاعية خبصوص العديد من األمور الدولية، حيث تقوم ب

هذه املؤمترات مل تفرض إرادة  خارجية، وهذه املنظمات حصلت على إرادٍة   أنالالقيام باملمارسات الفعلية، إ

ذاتية مستقلة من الدول األعضاء باإلضافة إىل سكرتارية مستقلة، وجمموعة من القرارات، باإلضافة إىل 

اإلدارة )من أشخاص آخرين غري ممثلني للدول وتتمثل يف  مكونة الل أجهزةجمموعٍة من األشخاص ومن خ

أو املوظفني الدوليني، وامتلكت املنظمات سلطات ذاتية ناجتة عن تفويٍض حقيقي ( دنية للمنظمة الدوليةامل
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،فهي بذلك تلعبدورا  كبريا  يف ميدان العالقات الدولية بوصفها من أهم أشخاص القانون الدويل   من الدول

 .كما أهنا تساهم يف تفعيل إرادة اجلماعات الدولية  

 الدولية عناصر المنظمات -3

 خضوع هذه املنظمات إىل قواعد القانون الدويل. 

 وجود عضوية املنظمة الدولية. 

 لتزام املنظمة إلدولية، حبيث يكون مبثابة معاهدة مجاعية تتضمن خاص باملنظمة ا وجود قانون

 .سلفا   باألهداف املتفق عليها

 نتخاب إمنظمة دولية حبيث حتقق النظام األساسي للمنظمة، ويتم  وجود جملس أو هيئة لكل

 . األعضاء بناء  على اإلمجاع

 املنظمة من خالل النسب اليت  مسامهة الدول األعضاء يف املنظمة بتأمني كافة مصاريف ومستلزمات

عضاء اليت ألشرتاكات الدول اإمالية املنظمة الدولية تقوم على  نأيتم االتفاق عليها سلفا ، حيث 

هذه القواعد  منعلى أساس معني يتم خالله أخذ بعني اإلعتبار جمموعة من اإلعتبارات و تتحدد 

 تقوم هذه القاعدة على بناء معيار مركبتعرف باسم القدرة على الدفع، حيث  القاعدة اليت 

العمالت  للمقارنة بني الدخل القومي للدول األعضاء وبني متوسط الدخل وحمصلة عملة الدولة من

 .الصعبة، مع مراعاة األزمات املالية اليت متره هبا الدول األعضاء
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 أنواع المنظمات الدولية -4

وهي املنظمات اليت يرتكز نشاطها بشكٍل  :( الحكومية )  المنظمات الدولية العالمية العامة  -4-1

أساسي على حله كافة أنواع النزاع واخلالفات احلاصلة بني الدول األعضاء، باإلضافة إىل تدعيم الصالت 

 .السلمية بينها وبني املنظمات األخرى مثل هيئة األمم املتحدة

 وكالة العمل الدولية، : مثلوهي املؤسسات اليت تُعرف باسم الوكاالت،  :المنظمات الدولية الفنية

 .والتغذية، والزراعة، واليونسكو، ووكالة الصحة الدولية

 وهي املنظمات اخلاصة بالفصل يف املنازعات الدولية بناء  على أساس  :المنظمات الدولية القضائية

 .القانون الدويل مثل حمكمة العدل الدولية، وحماكم التحكيم

 األمثلة عليها جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة اإلفريقية،  ومن :المنظمات الدولية اإلقليمية

 .ومنظمة الدول األمريكية

 الجمعيات والمنظمات غير الحكومية -4-2

هي منظمات هلا أهداف ختدم املصلحة العامة؛ حبيث ال ختضع للحكومات وال تتبع ألي حزٍب أو        

ا منظمات حُتقهق مصلحة اإلنسان مهما كان دينه أو لونه أو انتماؤه السياسي، وقد حتصل هذه  ديانة، أي إهنه

املنظمات على متويل من احلكومات أو من أفراد مهتمني هبا، ويف نفس الوقت هي منظمات ال هتدف 

 .للربح
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 المنظمات غير الحكومية نشأة -4-2-1

 اخلطاب حيث أنشأ الوقفعهد اخلليفة عمر بن فكرة املنظمات غري احلكومية بدأت منذ  إن          

ة ينتفع تدرين وجعل صندوق للصدقات اجلاريفقد قامت فكرة الوقف على تأمني األموال من املق اإلسالمي

سلمني وغري امل
ُ
لتفت الغرب إىل هذه الفكرة وقاموا بنقلها إىل إسلمني كذلك، ولكن مع مرور الزمن به امل

العثمانية أصبحت دور هنيار الدولة إعشر عندما كانت الدولة العثمانية قائمة، وبعد  بالدهم يف القرن التاسع

 .ةلمني ليحل حملها مفهوم اجلمعيات واملنظمات غري احلكوميساألوقاف مهمشة من قبل العرب وامل

 مزايا المنظمات غير الحكومية -4-2-2

 .ةغري رحبي - أ

 .االستقاللية - ب

 .حتقيق املصلحة العامة - ت

 .طريق أفراد مهتمني بالقضايا اإلنسانية العامةتتأسس عن  - ث

 دور المنظمات غير الحكومية -4-2-3

أن هناك منظمات غري  معينة إال ات غري احلكومية ال ختضع حلكومةأن املنظم على الرغم من        

مات نظمكن أن يكون هلا تدخل يف القضايا الدولية، ومن األمثلة على هذه املنظمات حكومية دولية مي

حتاول التأثري على  أهنا حبيث  ةالتضامن الدويل حيث تتصف هذه املنظمات بسياسات أخالقية وإنساني

بعض الدول للتصرف ضمن الضوابط األخالقية ويربز دور مثل هذه املنظمات يف حاالت احلرب على دولة 
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شكل املطلوب بسبب ال بالفع زال غريية يف هذا اجملال ال معينة، ورغم هذا فإن دور املنظمات غري احلكومي

 .ظمى اليت رمبا ال تأبه ملطالب مثل هذه املنظماتسياسات بعض الدول الع

 ةة في إنشاء المنظمات غير الحكوميدور العولم -4-2-4

اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية إذ أصبح عددها يفوق األلفي مجعية لت العوملة إنشاء لقد سه         

يف معظم دول العامل ترتبط مع بعضها البعض  فروعمات هلا أن معظم هذه املنظ بالذكرمة، ومن اجلدير ومنظ

وقد تفرض ول، رئيسي يف إحدى الد مقر ويكون هلذه املنظمة دوما لتحقيق اهلدف الذي وجدت ألجله

 كله كونذا  وهذلك على هذه املنظمات من حيث إصدار الرتاخيص وما شابه  سياسات بعض الدول قيودا

اول ذي ال تتقبله العديد من الدول وحتعارض سياسات الدول، األمر الما ت املنظمات غري احلكومية غالبا

حيث  قق الغاية من إنشاء املنظمةمة يف دول أخرى قد حيلنفس املنظ فروعاحلده من نشاطها، ولكن وجود 

 ا  حبتالطبية، أو أن يكون هدفها خريي تقدمي اخلدمات مثل اخلدماتة بمن املمكن أن تكون املنظمة خاص

من خالل توفري بعض األغراض األساسية للمحتاجني، أو قد تكون منظمة هتدف إىل إشراك بعض أفراد 

 ة، وغريها اليت هتتم بذوي االحتياجات اخلاصاجملتمع بغريهم مثل املنظمات 
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 منظمة العمل الدولية

 :نشأة منظمة العمل الدولية  -أواًل 

نشأت منظمة العمل الدولية مباشرة بعد احلرب العاملية األوىل باسم مكتب العمل الدويل مبقتضى       

من معاهدة فارساي للسالم لإلشراف على شؤون العمل وحتقيق (  23) أحكام القسم الثالث عشر 

أثناء احلرب العاملبة ،ولقد كانت املنظمات النقابية العمالية احلماية للعمال ورفع املستوى املعيشي يف العامل 

 األوىل تلح يف إجتماعاهتا على ضرورة إقامة سالم عاملي يستند على العدالة االجتماعية ومن بينها 

املؤمتر النقايب الذي أنعقد مبدينة ليدس بإجنلرتا والذي إجتمع فيه نقابيون من فرنسا ،إجنلرتا ،إيطاليا  -

 وبلجيكا 

 2428مؤمتر بارن يف سويسرا سنة  -

ولقد أحلا على ضرورة مشاركة النقابات العمالية مع السلطات السياسية الدولية املكلفة بوضع       

إىل  2424معاهدات الصلح ،وعلى هذا األساس قرر مندوبو الدول اجملتمعة يف مؤمتر فارساي للسالم سنة 

موضوع العمل والعمال عضوا لدراسة ما ميكن إختاذه بشأن  25إنشاء جلنة التشريع الدويل واليت كانت تضم 

إن السالم " وعلى هذا األساس أنشء دستور منظمة العمل الدولية باسم مكتب العمل الدويل وحتت شعار 

إذ مت وضعه  2424بني شهري جانفي وأفريل سنة " والعدالة الدائمني ال يتحققا إال بالعدالة االجتماعية 

وتألفت هذه اللجنة عن "   صاموئيل غومبرز" ملتحدة  بقيادة رئيس اإلحتاد األمريكي للعمل يف الواليات ا

ممثلي عن تسع دول هي الواليات املتحدة األمريكية ،اململكة املتحدة ،فرنسا ،بلجيكا ،إيطاليا ،كوبا 

 وكانت منظمة العمل الدولية مفتوحة العضوية لكل دولة تريد اإلنضمام إليها ،تشيكسلوفاكيا ،اليابان وبولندا 
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حبيث متخض عن  بواشنطن 2424إنعقدت الدورة األوىل ملنظمة العمل الدولية يف أكتوبر سنة  ولقد       

(  24) تسعة  2402إتفاقيات ختص قضايا العمل والعمال ،ومت تبين يف سنة (  26) هذا املؤمتر ستة 

العمل توصيات وإستمرت املنظمة يف التطور والتوسع يف جماالت (  22) إتفاقيات عمل دولية وعشرة 

وإنفصلت منظمة  وإمتد جمال عملها للتنظيم الدويل لشروط العمل إنطالقا  من مبدأ الشفافية والنزاهة ،

 وأعطت لدستورها ترقيما  مستقال   2434العمل الدولية عن عصبة األمم سنة 

دينة مونترييال نقلت منظمة العمل الدولية مقرها إىل م 2434ومع بداية احلرب العاملية الثانية سنة         

( إعالن فيال دلفيا ) دولة  42أنعقد مؤمتر العمل الدويل يف مدينة فيالدلفيا مبشاركة  2444بكندا ويف سنة 

والذي يعد يف الوقت احلاضر جزءا  ال يتجزأ من دستور منظمة العمل الدولية حيث وسع هذا اإلعالن من 

  إختصاصات منظمة العمل الدولية 

نظمة األمم املتحدة مل يتطرق دستورها ملنظمة العمل الدولية عل الرغم من أنه تطرق يف عند إنشاء م      

دستوره إلنشاء اجمللس االقتصادي واإلجتماعي ،وقد نص دستور منظمة األمم املتحدة على أن خمتلف 

ين ومنها املنظمات املتخصصة اليت تنشأ مبقتضى إتفاقيات دولية وتعطى إختصاصات دولية يف خمتلف املياد

امليدان االجتماعي ترتبط مبنظمة األمم املتحدة مبقتضى إتفاق بينها وبني اجمللس االقتصادي واإلجتماعي 

أبرم إتفاق يف نيويورك بني رئيس اجمللس االقتصادي واإلجتماعي ورئيس جملس  2446ماي  32،وبتاريخ 

الدولية إحدى املنظمات الدولية  إدارة منظمة العمل الدولية وعلى هذا األساس أصبحت منظمة العمل

 املتخصصة مبنظمة األمم املتحدة حمتفظة بإستقالليتها 

هيئة مستقلة أبرمت إتفاق مع منظمة األمم املتحدة بغرض تبادل التعاون بإعتبار منظمة العمل الدولية   

 والتمثيل مع اجمللس االقتصادي واإلجتماعي التابع هليئة األمم املتحدة 
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 : تعريف منظمة العمل الدولية  -ثانياً 

هي هيأة دولية مت إنشاءها بعد احلرب العاملية األوىل بغية محاية ومناصرة العمال منظمة العمل الدولية   -

وحتقيق العدالة االجتماعية ،وتعتمد يف حكمها على ثالث أطراف أساسية تتمثل يف قطاع احلكومة 

 العمل وقطاع العمال ( أصحاب ) ،قطاع أرباب 

تعترب منظمة العمل الدولية إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة ،وهي املنظمة الوحيدة ضمن  -

منظومة األمم املتحدة اليت تعتمد يف إختاذ قراراهتا على األطراف الثالث املتمثلون يف احلكومة 

،منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل للدول األعضاء تعمل معا  من أجل وضع معايري 

اسات للعمل متكن من حتقيق منو إقتصادي ،احلفاظ على األطراف الثالث و حتقيق العدالة وسي

االجتماعية وذلك كله يكون من خالل تشجيع فرص العمل الالئق ، تطوير املؤسسات والنمو 

 االجتماعي واإلقتصاد املستدام والعمل على تطبيق كل ما ميكن من حتقيق األهداف املسطرة 

 : ر منظمة العمل الدولية دستو  -ثالثاً 

ال سبيل إىل إقامة سالم عاملي ودائم ما مل يبىن على " ينص دستور منظمة العمل الدولية على أن      

أسس من العدالة االجتماعية وأن الظلم واحلرمان الناجتان عن ظروف العمل الغري مناسبة يعرضان السلم 

تحسني ظروف العمل كما أكدت دباجو دستور منظمة واألمن العامليني للخطر وأن هناك حاجة ملحة ل

 :العمل الدولية على ضرورة حتقيق األهداف التالية 

 تنظيم ساعات العمل من خالل وضع حَد أقصى هلا  -

 مكافحة البطالة  -

 ضمان أجر يكفل ظروف معيشية مناسبة  -
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 محاية العمال وأصحاب العمل  -

 محاية األطفال والنساء  -

 ضمان املعاش  -

 التأمني االجتماعي يف حلة املرض والشيخوخة واملرض  -

 ( العمال املهاجرين ) محاية العمال املستخدمني يف غري أوطاهنم  -

 التأكيد على ضرورة األجر املتساوي عن العمل املتساوي  -

 تأكيد مبدأ احلرية النقابية وتنظيم التعليم املهين والفين  -

مادة مت تقسيمها على أربع فصول على "  42" ولية على أربعون وقد إشتمل دستور منظمة العمل الد      

 : النحو التايل 

وهي تتعلق بالعضوية ،كيفية تشكيل األجهزة (  20إىل  22) يشمل املواد من  :الفصل األول  -1

 ،حقوق التصويت والعالقات مع احلكومات واملنظمات الدولية األخرى والرتتيبات املالية وامليزانية 

ويتعلق بإعداد جدول األعمال واإلعرتاض عليه (  34إىل  23) يشمل املواد من  :الثاني الفصل  -2

وإدراج بنود جديدة عليه ،كيفية تشكيل هيأة مكتب املؤمتر ،كيفية التصويت ،اإللتزامات الدولية 

ية ،الدول األعضاء ،التقارير السنوية عن اإلتفاقيات وكيفية دراستها واإلحتجاجات والشكاوي وكيف

 التحقيق 

تتعلق باألحكام اخلاصة بتطبيق اإلتفاقية (  38إىل  35) يشمل املواد من  :الفصل الثالث  -3

 اخلاصة بكيفية تعديل دستور املنظمة وتفسريه وتفسري اإلتفاقيات وعقد املؤمترات اإلقليمية 

لقانوين للمنظمة واملتعلقتان بالرتتيب على املركز ا 42و  34حيتوي على املادتني  :الفصل الرابع  -4

 وإمتيازات وحصانات املنظمة 
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 :  1444إعالن فيال ديلفيا  -رابعاً 

جدد مؤمتر العمل الدويل تأكيده وحتديده ألهداف وغايات املنظمة يف إعالن فيال ديلفيا ليدمج بعد        

يف دستور منظمة العمل الدولية وقد نص هذا اإلعالن عن املبادئ األساسية ملنظمة  2446ذالك يف سنة 

 العمل الدولية وركز على البنود التالية 

 العمل ليس سلعة  -

 كوين النقابات لتحقيق التقدم املستمر حرية الرأي وحرية ت -

 حماربة الفقر كونه يشكل عائق أمام النمو والرخاء يف كل مكان  -

حق مجيع األفراد للسعي لتحقيق رفاههم املادي يف ظل احلرية والكرامة واألمن االقتصادي وتكافؤ  -

 الفرص بغض النظر عن العرف واللون والعقيدة  

ظل إلتزام منظمة العمل الدولية بدراسة مجيع السياسات والتدابري االقتصادية واملالية وتقييمها يف  -

اهلدف األساسي الذي وجدت ألجله واملتمثل يف حق اجلميع يف العمل يف ظل احلرية ،الكرامة 

 واألمان االقتصادي وتكافؤ الفرص 

ف الواردة فيه تنطبق على كل شعوب العامل وأن كما أكد إعالن فيال ديلفيا على أن املبادئ واألهدا

التشغيل الكامل وحتسني املستوى املعيشي ضروريان يف االقتصاد العاملي ،وأن املفاوضة اجلماعية ،حتسني 

 اإلنتاج ،ضمان حرية التجمع والتنظيم وحتديد حَد أدىن لألجور أمور ضرورية لتحقيق العدالة االجتماعية 
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 : ( إيرادات المنظمة ) منظمة العمل الدولية تمويل  مصادر –خامساً 

 ميكن تفصيلها على النحو التايل مبوارد عادية وأخرى إستثنائية تتمتع منظمة العمل الدولية كباقي املنظمات 

  وتتمثل يف( : الموارد الثابتة ) مصادر التمويل العادية  - 1

تعترب من املوارد األساسية ملنظمة العمل الدولية أو أي منظمة أخرى إذ  :إشتراكات الدول األعضاء  -

تلتزم كل دولة بتقدمي نصيبها من اإلشرتاكات وال توجد قاعدة ثابتة حتدد نصيب كل دولة فمثال  

 (منظمة الدول املصدرة للبرتول  OPEC) تعمل بعض املنظمات مببدأ املساوات يف اإلشرتاك مثل 

نظمات أخرى معايري أخرى لإلشرتاك تراعي فيها مصاحل الدول األعضاء ،وتعد يف حني نتتهج م

القاعد اليت تسري عليها األمم املتحدة هي األقرب للمنطق ولتحقيق العدالة واملتمثلة يف قاعدة املقدرة 

على الدفع واليت تأخذ بعني اإلعتبارمقدار الدخل الوطين للبلد ،متوسط الدخل الفردي وحصيلة 

 لة من العمالت الصعبة والوضعية االقتصادية لتلك الدولة ويف ذلك الوقت الدو 

كتداول األسهم والسندات يف البنك الدويل   :إستغالل رأس مال محدد في مشاريع تدر ربحاً  -

   لإلنشاء والتعمري 

 وتتمثل يف:   اإلستثنائيةمصادر التمويل  - 2

اليت تقدم للمنظمة من قبل الدول األعضاء والغري أعضاء كما أهنا ال تقبل بعض التربعات  التربعات -

 إال مبوافقة اهليئة العامة كي ال تكون وسيلة ضغط أو تأثري على املنظمة

 ما حتققه املنظمة من إصدار وبيع للكتب والنشرات والوثائق وإصدار للطوابع الربيدية  تادار يإ -

   تفرضها املنظمة مثل الضرائب اليت تفرضها على  موظفيها الضرائب الرسوم اليت -
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هذه إىل حد فصل آلخر سنتني أو أكثر  ويرتتب عن عدم دفع أي دولة عضوا حلصتها من امليزانية         

إال إذا   يف اجلمعية العامة للمنظمة الدولة العضو من العضوية يف املنظمة كما أهنا قد حترم من حق التصويت

  ظرفية  م دفع اإلشرتاك راجع لضروف طارئة أوكان عد

 : ثالث مصادر تتمثل يف إىل منظمة العمل الدولية  عموما  ميكن تصنيف مصادر متويل       

تكون عن طريقة مسامهة كل الدول  :المساهمة في الميزانية العادية لمنظمة العمل الدولية  -

األعضاء يف منظمة العمل الدولية حبسب توزيع املسامهات املقررة من قبل األمم املتحدة لكل دولة 

 من الدول 

تكون هذه املسامهة من خالل مجع مسامهات طوعية وخمصصة  :المساهمة الفرعية المخصصة  -

 – 0220ة لالجئني السوريني خالل الفرتة لألزمة اإلنسانيملنطقة معينة كاليت قام بتخصيصها 

   مليون دوالر أمريكي مت ختصيص جزء منه لالجئني السوريني  20حيث قامت املنظمة جبمع  0223

تكون من خالل مسامهة طوعية ختصص بطريقة مرنة  :المساهمة الطوعية غير المخصصة  -

 ألولويات احلاجة إليها حبسب املكان والزمان 

 : األهداف اإلستراتيجية لمنظمة العمل الدولية المبادئ و  – سادساً 

 : المبادئ الرئيسية لمنظمة العمل الدولية  - أ

 :منظمة العمل الدولية على أربع مبادئ أساسية تتمثل يف  تستند         

 العمل ليس سلعة  -1

 اإلستمراريةحرية التعبري وحرية االجتماع أمران ال غىن عنهما إلحداث التقدم وضمان  -2

 خطرا  على الرفاه يف كل مكان الفقر يف أي مكان يشكل  -3
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القضاء على الفقر يتطلب جهدا  وطنيا  ودوليا  متواصال  يساهم فيه ممثلي العمال ،ممثلي  -4

 أصحاب العمل وممثلي احلكومات من خالل نقاش حَر ودميقراطي لفائدة اجلميع

  : األهداف اإلستراتيجية لمنظمة العمل الدولية - ب

 تكمن إسرتاتيجية منظمة العمل الدولية يف حتقيق األهداف التالية        

 تشجيع وإنشاء مستويات ومبادئ وحقوق أساسية يف جمال العمل  -

 خلق فرص متساوية ومتزايدة للنساء والرجال للعمل وللدخل الالئق  -

 دعم حتقيق فعالية احلماية االجتماعية للجميع  -

 أرباب العمل والعمال الثالثي واحلوار االجتماعي الذي يربط بني احلكومة ، التعاونترسيخ  -

 : دولية منظمة العمل البداية عمل  –سابعاً 

بدأت منظمة العمل الدولية عملها منذ بداية نشأهتا وكان أول نشاط هلا بعقد أول مؤمتر للمنظمة يف       

(  6) يف مدينة واشنطن يف الواليات املتحدة األمريكية ومتخض عن هذا املؤمتر ستة  2424شهر أكتوبر 

 : هي  إتفاقيات وهي أوىل من نوعها ختص قضايا العمل والعمال هذه اإلتفاقيات

 إتفاقية حتديد ساعات العمل   -1

 إتفاقية البطالة  -2

 إتفاقية تشغيل النساء قبل الوضع وبعده  -3

 إتفاقية عمل النساء ليال   -4

 إتفاقية احلَد األدىن لتشغيل األحداث  -5

 إتفاقية تشغيل األحداث ليال   -6
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،وإستمرت املنظمة يف توصيات (  22) إتفاقيات عمل وعشرة (  24) مت تبين تسعة  2402ويف سنة 

حيث إمتد عملها للتنظيم الدويل لشروط العمل إنطالقا  من العمل و التطور والتوسع يف جمال العمل والعمال 

إنشاء جلنة متخصصة مهمتها اإلشراف على تطبيق معايري منظمة  2406مبدأ الشفافية والنزاهة ومت يف سنة 

  "  ILO" العمل الدولية 

يف التشجيع على اإلستهالك  وإجتهادات كينز  2404سامهت أزمة الكساد العاملي لسنة ولقد        

ون الدويل اواحلد من البطالة وقضايا العمل والعمال أصبح من الضروري للتعامل مع قضايا العمل هو التع

ى الرغم من عدم ،وإنطالقا  من هذا املبدأ إنضمت الواليات املتحدة األمريكية إىل منظمة العمل الدولية عل

 عضويتها يف عصبة األمم 

  "   جون وينانت" مت إستالم قيادة منظمة العمل الدولية األمريكي  2434يف سنة  -

 إىل مونترييال بكندا  "  ( ILO)" مت نقل مقر املنظمة   2442يف سنة  -

األمريكي  ا أصبح سفريا  يف بريطانيا ليخلف مكانه إنسحب من قيادة املنظمة بعدم 2442يف سنة  -

  "ديفد موريس " 

أصبحت منظمة العمل الدولية وكالة متخصصة تابعة (  2446يف سنة ) يف غضون مخسة سنوات  -

اإلتفاقية رقم  2448لألمم املتحدة بنظامها اجلديد وإستأنفت املنظمة عملها حيث إعتمدت سنة 

  "ديفد موريس " ألمريكي واخلاصة حبرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التنظيم وإستمرت رئاسة ا 87

لدول وتضاعفت عدد اوأصبحت خالل هذه الفرتة املنظمة ذات طابع عاملي  2472إىل غاية 

املنخرطة فيها وإرتفعت ميزانيتها إىل مخسة أضعاف وإرتفع عدد املسؤولني فيها إىل أربع أضعاف مما  

دراسات العمالية يف مدينة كان عليه عند بداية تأسيسها كما مت تأسيس كل من املعهد الدويل لل

 جونيف ومركز التدريب الدويل يف مدينة تورنتو 
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 جائزت نوبل للسالم"   ILO" منظمة العمل الدولية  نالت  2464يف سنة  -

وإنسحبت منها الواليات املتحدة "  فرنسيس بالنشارد" ترأس املنظمة الفرنسي  2472يف سنة  -

" األمريكية وتوسع عمل املنظمة مع الدول النامية وحافضت على قوهتا االقتصادية وسامهت يف حترير 

توجيه إىل الال مركزية يف األنشطة متكنت املنظمة لل 2484من النظام الدكتاتوري ويف سنة " بولندا 

 ة واملوارد وركزت على وضع العدالة االجتماعي

والذي أكد على تعزيز عوملة عادلة " خوان سومافيا " توىل قيادة املنظمة التشيلي  2444يف سنة  -

 وجعل العمل الالئق هدفا  دوليا  وإسرتاتيجيا  

إدارة املنظمة ومت إنتخابه لفرتة ثانية يف سنة "  غاي رايدن" إستلم األمريكي  0220يف سنة  -

0226 

جتماع اللجنة العاملية ملستقبل العمل اليت قدم تقريرها عشر إدعت املنظمة إىل  0224 سنةيف  -

ديات بيئة العمل يف القرن احلادي والعشرين  وتشمل هذه ضمان حت توصيات للحكومات ملواجهة

مع تركيزها  العمل الشامل واحلماية االجتماعية من الوالدة إىل الشيخوخة واحلق يف التعلم مدى احلياة

  . على التنمية الدولية

 422دولة منهم  252موظف من أكثر من  0722حوايل  مبنظمة العمل الدولية حاليا  ويعمل  -

 . مكتب ا ميداني ا حول العامل 42حوايل وتضم  يعملون يف برامج ومشاريع التعاون الفين
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المحور الثالث 
القواعد األساسية 

التي  القانونية
تحكم منظمة 
 العمل الدولية
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 :القواعد األساسية القانونية التي تحكم نشأة وعمل المنظمات الدولية 

 العناصر األساسية المكونة للمنظمات الدولية  –أواًل 

 : تتكون املنظمات الدولية من أربع عناصر أساسية تتمثل يف       

أي أهنا تنشأ مبقتضى إتفاقية دولية ويشكل جملس أعضائها جمموعة من الدول ،حيث  :صفة الدولية  -

أن كل منظمة ال تنشأ مبقتضى  2452جاء يف اجمللس االقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة عام 

 إتفاقية دولية بني احلكومات تعترب منظمة دولية غري حكومية 

هو أحد فروع القانون الدويل العام وهو :  ( الدوليةيحكمها قانون المنظمات ) قانون المنظمة   -

حديث النشأة ألنه أنشئ مع إنشاء املنظمات يف أواخر القرن املاضي ،وهي عبارة عن مجلة من 

 القواعد اليت تنظم اجملتمع الدويل 

 تنشأ املنظمات الدولية مبوجب معاهدة أو بني دول ذات سيادة وهلا كيان دائم: اإلدارة المستقلة  -

ومستمر ومتتلك الشخصية القانونية املستقلة وهذا ال يعين تفوق إرادهتا املستقلة عن إرادة الدول 

 األعضاء 

ال ميكن تصور وجود منظمة دولية من دون معاهدة أبرزهتا إىل حيز الوجود ،فال وجود :  الميثاق -

ملنظمة دولية من دون معاهدة متعددة األطراف واليت تعترب قانوهنا األساسي ، أي أن سبب وجود 

املنظمة هي املعاهدة وذلك من خالل إعداد مشروع ميثاق املنظمة عن طريق مؤمتر دويل أو بواسطة 

 ة دولية قائمة منظم

يتم الدعوة إلنعقاد املؤمتر الدويل بواسطة جمموعة من الدول كما ميكن لدولة مبفردها أن تدعو للمؤمتر إلنشاء 

 املنظمة ،كما ميكن ملنظمة دولية موجودة بالفعل النيابة عن ذلك وتتمثل املواثيق املنشئة للمنظمة مبثابة 
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 معاهدة هلذه املنظمة  -

 هلذه املنظمة دستور -

 إذا خرق عضوا من أعضاء املنظمة مليثاقها جيوز للجمعية العامة فصله من العضوية 

 : أجهزة منظمة العمل الدولية  -ثالثاً 

 : نظمة العمل الدولية يفاألساسية املكونة ملجهزة األتتمثل        

 : مؤتمر العمل الدولي  -1

ثلي كل الدول األعضاء يف املنظمة ممهو مؤمتر عام للمنظمة يعقد مرة واحدة يف السنة ويتشكل من        

واملتمثلني يف أربع مندوبني من كل دولة مندوبني عن احلكومة ومندوب عن أصحاب العمل ومندوب عن 

  : العمال ويقوم املؤمترب بـ

 يقرر السياسات العامة للمنظمة  -

 العمل الدولية يعتمد معايري  -

 يصادق على ميزانية املنظمة وخطط عملها  -

 : مجلس اإلدارة  -2

 يعترب مبثابة اهليئة التنفيذية للمنظمة كما أنه يشرف على كل أعمال املنظمة حبيث يقوم بـ  

 "  ILO" وضع جداول أعمال املؤمتر وإجتماعات  -

عضوا ميثل احلكومات  08عضوا منهم  56جيتمع جملس اإلدارة ثالث مرات يف السنة ويتشكل من  -

 عضوا ميثل العمال  24عضوا ميثل أصحاب العمل و  24،

 ثالث سنوات (  23) مدة دورة اجمللس هي  -
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 جملس اإلدارة هو الذي يعني املدير العام ملكتب العمل الدويل  -

عضوا مناوب ميثلون احلكومة ويكون ذلك على أساس التوزيع  08صيل و عضوا أ 08يتم إنتخاب        

بإستثناء الدول "  ILO" اجلغرايف ،وتتكون هيئة الناخبني احلكوميني من مندويب الدول األعضاء يف 

الصناعية العشر والذين ميثلون األعضاء الدائمني واملتمثلون يف أملانيا ،الربازيل ،الصني ،الواليات املتحدة 

عضوا ميثلون  33،كما يتم إنتخاب  األمريكية ،فرنسا ،اهلند ،إيطاليا ،اليابان ،اململكة املتحدة وروسيا

عضوا ميثلون  33عضوا مناوب ، وكذلك يتم إنتخاب  24عضوا أصيل و  24أصحاب العمل منهم 

   عضوا مناوب  24عضوا أصيل و 24العمال منهم 

 :  مكتب العمل الدولي  -3

يعد مكتب العمل الدويل مبثابة األمانة العامة للمنظمة ويضم عدد كبري من اخلرباء واملوظفني وله فروع     
ويقوم يف أربعني دولة مكتب ميدان حول العامل  42 املكاتب ويبلغ عددوبعثات يف خمتلف أحناء العامل 

إنتخاب  مدير عام املكتب من طرف ويتم اجمللس والذي يعنه "  ILO" بعمله حتت رئاسة املدير العام لـ 
 وتشمل وظائف املكتب  إلدارة خلمس سنوات قابلة للتجديدجملس ا

 إعداد الوثائق اخلاصة هبا  -

 صياغة املعايري والسياسات والتوصيات والتوجيهات لعرضها على املؤمتر -

 حترير املوضوعات اليت تعاجل مشكل العمل  -

،ويتفرع تنفيذ برامج التعاون والدعم التقين للحكومات واملنضمات أصحاب العمل ونقابات العمال  -

مكتب العمل الدويل إىل مكاتب إقليمية ،مكاتب مناطق ومكاتب إرتباط موزعة يف عدة دول يف 

 العامل ويوجد مقر املكتب املركزي الرئيسي يف جونيف بسويسرا 
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 : اللجان  -4

لجان يف منظمة العمل الدولية من جلان دائمة وجلان مؤقتة هبدف حل ومعاجلة بعض تتشكل ال        

  وتتكون هذه اللجان من جلان إستشاريني وجلان متخصصنيمال املشاكل املتعلقة بالعمل والع

 : "  ILO" آليات اإلشراف في منظمة العمل الدولية  -رابعاً 

كما يعترب تعزيز املصادقة عليها "  ILO" تعترب عملية إنتاج وإعتماد معايري دولية للعمل من أهم مهام      

وتطبيقها من طرف الدول األعضاء وسيلة أساسية لتحقيق األهداف املنوطة ويكون ذلك من خالل آليات 

الدولية آليات إشراف فريدة  ن من بلوغ األهداف املسطرة ولقد إستحدثت منظمة العملكإشراف فعالة مت

 : من نوعها على الصعيد الدويل وتتمثل هذه اآللية يف 

 عرض املعايري املعتمدة على السلطات الوطنية املختصة  -

تقارير دورية عن التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام تلك املعايري ،حيث يتم اإلشراف يف سياق  تقدمي -

وإىل إجراءات خاصة تتيح لألطراف إجراءات منتظمة مستندا  بذلك على إرسال تقارير سنوية  

ظمة حق اإلحتجاج إىل جملس إدارة املن( احلكومة ،أصحاب العمل والعمال " )  ILO" املكونة لـ 

 : حيث ترفع الشكاوي إىل 

وتتألف من  2452مت إستحداثها سنة "  ILO" حيث تعترب إحدى أجهزة  :قابية نلجنة الحرية ال -

كومة ،أصحاب العمل والعمال يف جملس اإلدارة بنسب متساوية حيث يعني أعضاء ميثلون احل 24

أحد  غيابجتماع اللجنة إال عند إن للمشاركة يف جملس اإلدارة أعضاء أخرين إحتياطيني ال يدعو 

األعضاء األساسيني وذلك من أجل احلفاظ على القوام الثالثي ،حيث تقوم اللجنة ببحث الشكاوي 

اليت حتال إليها من جملس اإلدارة وتسعى للتوصل إىل قرارات مناسبة إعتمادا  على التصويت ،تقوم 
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اليت ترفعها بعد دراسة كل حالة فإذا أقرت اللجنة بعمل توصيات جمللس اإلدارة من خالل تقاريرها 

بصحة اإلنتهاكات املعروضة عليها تقوم بتحديد املخالفة املرتكبة واملسؤولني عنها ويف حالة عدم 

غياب الدليل الكايف أو غامضة أو ال متثل ) مثل ثبوت املخالفة أو التجاوز فيذكر ذلك يف التقرير 

 ....( ابية أو إنتهاك ملمارسة احلقوق واحلريات النق

" متثل جلنة اخلرباء لتطبيق اإلتفاقيات إحدى آليات اإلشراف بـ  :لجنة الخبراء لتطبيق اإلتفاقيات  -

ILO  " عضوا من أبرز اخلرباء القانونيني الذين يتم إختيارهم من مجيع أحناء العامل  02وتتكون من

من طرف مكتب العمل الدويل ويصدر قرار تعيينهم من طرف جملس إدارة املنظمة ،تنظر اللجنة يف 

حظات تقارير الدول األعضاء املصادقة على اإلتفاقية وتصدر يف شهر مارس تقاريرها على شكل مال

 عن مدى تطبيق الدول األعضاء لإلتفاقيات وجيب الرد على هذه املالحظات من طرف الدول املعنية 

تقدم التقارير من طرف جلنة اخلرباء للدورة التالية من مؤمتر العمل الدويل وتدقق فها اللجنة الثالثية       

متر إىل جمموعة خمتارة من املالحظات وتدعو للمؤمتر الدويل للعمل واملعنية بتطبيق املعايري تنظر جلنة املؤ 

احلكومة املعنية للرَد على املالحظات مث تقدم توصيات إىل احلكومة ملعاجلة قضايا حمددة أو تدعو بعثات 

 منظمة العمل الدولية أو تطلب املساعدة التقنية وتنشر نتائج دراسة جلنة املؤمتر يف تقريرها 
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 نظمة العمل الدوليعملية اإلشراف المنتظمة لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              العمال   احلكومات
 وأصحاب العمل

تناقش اللجنة الثالثية يف 
املؤمتر التقارير وجمموعة خمتارة 

 من املالحظات

يناقش املؤمتر ويتبىن تقرير جلنة 
املؤمتر الدويل للعمل يف جلسة 

 عامة

تقدم احلكومات 
تقاريرها حول 

اإلتفاقيات املصادق 
 عليها 

 ألصحاب العمل
والنقابات العمالية 

 حق التعليق 
 

 

ترسل جلنة اخلرباء طلب 
مباشر للحكومة 

 ومنظمات أصحاب
 العمل والعمال

تراجع جلنة اخلرباء 
التقارير والتعليقات 
واملالحظات ذات 

 الصلة

تنشر جلنة اخلرباء 
مالحظات ما يف تقريرها 

 السنوي
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 : نظام اإلشراف الخاص  -خامساً 

يتم اللجوع إىل اإلجراءات اخلاصة بعد تقدمي إعرتاض أو شكوى من قبل الدولة العضو أو املندوب       

 : مؤمتر العمل الدويل أو اهليئة اإلدارية للشكاوي وتتضمن 

 اإلجراءات املتعلقة باإلعرتاضات حول تطبيق اإلتفاقيات املصادق عليها  -

 اإلجراءات املتعلقة بالشكاوي حول تطبيق اإلتفاقيات املصادق عليها  -

 اإلجراءات اخلاصة بالشكاوي املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات  -

يسمح إجراء تقدمي اإلعرتاض ألي نقابة أصحاب عمل أو نقابات عمالية برفع إحتجاج أو إدعاء إىل اهليئة 

اإلدارية يف منظمة العمل الدولية ضد أي دولة عضو بشأن إخفاقها يف ضمان اإلمتثال الفعلي بأي شكل 

من دستور  04دة من األشكال ضمن نطاق صالحياهتا القضائية بأي إتفاق هي طرف فيه حبسب املا

 منظمة العمل الدويل 

 : اإلجراءات المتعلقة بالشكاوي  -سادساً 

 تعني اهليئة اإلدارية جلنة ثالثية لدراسة القضايا املطروحة ورد احلكومات املعنية  -

 05املادة ) عندما يكون رد احلكومة املعنية غري مقنع تقوم اهليئة اإلدارية بنشر اإلحتجاج والرد معا   -

 ( تور منظمة العمل الدولية من دس

 :قبل دراسة اللجنة هلذا اإلحتجاج جيب أن يستويف هذا اإلحتجاج بعض الشروط حيث جيب أن  -

 يقدم اإلحتجاج وفقا  للمتطلبات الرمسية  -

جيب أن يتوفر اإلحتجاج على نقاط تشري إىل إخفاق احلكومة املعنية يف اإلمتثال الفعال ألي إتفاقية  -

 مصادقة عليها 
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ميكن ألي دولة عضو يف منظمة العمل الدولية أو مندوهبا يف املؤمتر الدويل أو اهليئة اإلدارية ملنظمة   -

العمل الدولية بأن يقدمو شكوى ضد أي دولة عضوا أخرى عند عدم إمتثاهلا الفعال بإتفاقية مصادقة 

 ( من دستور منظمة العمل الدولية  06املادة ) عليها كال الدولتني 

إلجراء التحقيقات  2446جلنة حتقيق  منذ عام  22شكلت منظمة العمل الدويل حوايل ولقد        

 الشاملة حول الشكاوي وتعد تقرير حيدد مجيع احلقائق والتوصيات 

جيوز للدولة اليت قدمت شكوى ضدها من قبول التوصيات أو رفضها وإحالة القضية حملكمة العدل  -

 ( نظمة العدل الدولية من دستور م 04املادة ) الدولية 

إذا رفضت الدولة العضو ا األخذ بالتوصيات جيوز للهيأه اإلدارية إختاذ اإلجراءات مبا تراه        -

من دستور منظمة العمل الدولية وقد أستخدمت هذه  33مناسبا  ضدها لضمان اإلمتثال للمادة 

 مل اجلربي ضَد ميامنار لوضع حَد إلستخدام الع 0222املادة مرة واحدة سنة 

ن طرف موظفي املكتب لدى املنظمة حمكمة إدارية تعمل على فحص الطلبات وامللتمسات املقدمة م -

 .وباقي املنظمات الدولية اليت تعرتف بالسلطة القضائية للمحكمة الدويل للعمل
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 تمثيل بياني إلجراءات الشكاوي في منظمة العمل الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقوم منظمة 
العمل الدويل 

 بنشر التقرير

ميكن للهيئة اإلدارية أن 
تتحرك وفق أحكام املادة 

 من دستور منظمة 33
 العمل الدويل

تتابع اهليئة اإلدارية القضايا 
وتضع تقرير حوهلا  وتقدمه 

 حملكمة العدل الدويل للمتابعة

تقوم جلنة التحقيق 
بالتحقق من الشكاوي 

وتضع تقريرها مع 
 التوصيات

ميكن للهيئة 
اإلدارية تعيني 

 جلنة حتقيق

تقدم اهليئة اإلدارية الشكاوي 
املتعلقة حبقوق النقابات 

 العمالية اخلاصة حبرية التنظيم

تقدم الدولة العضو أو املندوب 
يف مؤمتر العمل الدويل أو اهليئة 

 اإلدارية للشكاوي

تقبل احلكومة 
التوصيات أو ميكنها 

اإلستئناف لدى 
 حمكمة العدل الدويل
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احملور الرابع 
ومعايري أنشطة 

منظمة العمل 
 الدولية
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 : أنشطة ،معايير وتشكيالت منظمة العمل الدولية

  :أنشطة عمل منظمة العمل الدولية  -أواًل 

 : خاللتقدم منظمة العمل الدولية اخلربات واملعلومات حول العمل وذلك من        

صياغة سياسة دولية  وبرامج لدعم احلقوق األساسية للعمال وحتسني ظروف العمل واملعيشة ودعم  -

 فرص العمل واملساواة بني العمال  

 إنشاء معايري دولية للعمل يتم إختبارها من خالل نظام مراجعة   -

إعداد برامج دولية واسعة للتعاون الفين من خالل مشاركة فعالة مع أطراف العمل ومساعدة الدول  -

 على وضع مثل هذه السياسات حمل التنفيذ بطريقة فعالة 

  جمال العمل إعداد برامج للتدريب والتعليم والبحوث من أجل حتقيق جودة يف  -

 وميكن تلخيص أنشطة منظمة العمل الدولية يف ثالث أنشطة فعالة تتمثل يف       

 معايري للعمل  سن وتشريع تتمثل يف:   أنشطة معيارية -

من خالل تقدمي الدعم والتعاون التقين للحكومات ومنضمات أصحاب  :أنشطة التعاون التقني  -

 العمل 

 تتمثل يف إجناز الدراسات والبحوث  :أنشطة فنية بحتة  -

من خالل إصدار النشرات واملطبوعات والوثائق حول الوضعية احلالية للعمل  :أنشطة إعالمية  -

 والعمال واإلقتصاد بصفة عامة جراء إختاذ تدابري ومعايري منظمة العمل الدولية 
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 : معايير منظمة العمل الدولية  -ثانياً 

 بالتعاون الفين مع الدول األعضاءالدولية منضومة متنوعة من املعايري العمل تعَد  تنتج منظمة العمل       

تشري معايري العمل الدولية إىل الشروط الضرورية الفعلية لإلستخدام والعمل ورفاهية العمال يف مكان العمل 

وخالل فرتة العمل فهو بذلك بيان حلالة قوة العمل الذي يتم من خالإلحصائيات تشري إىل مستوى التعليم 

 شروط العمل إخل وهي ما تعرف ب... واملهارات الفنية واألجور وساعات العمل و 

كما ميكن النظر إىل معاير العمل على أهنا معايري تشرتط وتشري إىل ما ينبغي أن تكون عليه شروط        

إخل كما تشرتط ... العمل وظروفه فهي بذلك حتدد حقوق اإلنسان األساسية يف التجمع واملفاوضة اجلماعية 

 من ضمن احلقوق االقتصادية واإلجتماعية للعمال أيضا  معايري إجتماعية كمعايري اإلستخدام واليت تعترب 

 : وتتكون معايري العمل الدولية من        

 :  اإلتفاقيات -1

تعترب مبثابة معاهدات دولية قابلة للتصديق وتلزم الدول املصادقة عليها على تنفيذها ورفع تقارير عنها       

،كما تصنف منظمة إتفاقية  284ية حوايل وتبلغ عدد اإلتفاقيات املربمة من طرف منظمة العمل الدول

 : العمل الدولية إتفاقياهتا إىل ثالث أصناف على النحو التايل 
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أن هناك أربع  2448لقد جاء يف إعالن منظمة العمل الدولية لسنة  :إتفاقيات أساسية  - 1 –1

 : مبادئ يعرب عنها بثامنية إتفاقيات أساسية هذه املبادئ األربع هي 

 القضاء الفعلي على عمل األطفال  -

 القضاء الفعلي على التمييز في اإلستخدام والمهنة  -

 الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة االجتماعية  -

 القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو اإللزامي  -

 وتضم اإلتفاقيات األساسية مثانية إتفاقيات تتمثل يف  

  1431اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري :  24اإلتفاقية رقم  - أ

وقرروا إعتماد بعض املقرتحات اخلاصة  2432كانت مبقتضى عقد الدورة الرابعة عشر يف جوان 

  :بالعمل اجلربي أو اإللزامي واملتمثلة يف 

تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصادق هذه اإلتفاقية حبضر إستخدام العمل اجلربي  -

كتدبري إستثنائي وبعد إنتهاء بكل أشكاله حظرا  تاما  ويكون هذا احلظر من خالل إتباع فرت إنتقالية  

ر العمل اجلرب ي فرتة مخس سنوات على فرتة بداية هذه اإلتفاقية ينظر جملس اإلدارة يف إمكانية حظ

 جبميع أشكاله 

يقصد بالعمل اجلربي أو اإللزامي كل األعمال أو اخلدمات اليت تغتصب من أي شخص حتت  -

 التهديد بأي عقوبة كانت ومل يتطوع هذا الشخص بآدائها مبحض إرادته 

 

 



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
35 

 

 يستثىن العمل اجلربي من  :إستثناءات العمل الجبري 

نني اخلدمة العسكرية اإللزامية ألعمال ذات صغة عسكرية أي أعمال أو خدمات تغتصب مبوجب قوا -

 حبتة 

يتمتع باحلكم  دلب يأ يفأي أعمال أو خدمات متثل جزءا  من الواجبات املدنية الطبيعية للمواطنني  -

 الذايت التام 

أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناءا  على إدانة من حمكمة قانونية على أن تكون  أي -

 هذه األعمال حتت إشراف ورقابة سلطة عامة 

أي أعمال أو خدمات تغتصب حتت ظروف طارئة كحالة نشوب حرب ،وقوع كارثة أو يهدد  -

  أو ما شابه ذلك (   COVID 19) بوقوعها أو مرض وبائي 

تماعية البسيطة اليت يقدمها أفراد اجملتمع لتحقيق نفع مباشر ألفراد اجملتمع فهي تعترب اخلدمات االج -

 بذلك واجبات مدنية طبيعية 

 اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم:  78اإلتفاقية رقم  - ب

وهو موضوع  2448 جوان 27يف  احلادية والثالثون وذلككانت مبقتضى عقد الدورة  1447

" البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة إذ يرى يف ديباجة دستور منظمة العمل الدولية أن 

وهو ما أقر عليه أيضا  كل " إقرار مبدأ احلرية النقابية وسيلة لتحسني ظروف العمل وإقرار السلم 

 املتحدة ومبدأ هذه اإلتفاقية هو من إعالن فيال دلفيا ،مؤمتر العمل الدويل ،واجلمعية العامة لألمم 

للعمال وأصحاب العمل دون أي إستثناء أو متييز احلق دون ترخيص سابق يف تكوين منظمات   -

 خيتاروهنا وكذلك احلق يف اإلنظمام إليها شريطة التقيد بلوائح هذه املنظمات 



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
36 

 

رية ويف إنتخاب ملنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل احلق يف وضع دساتريها ولوائحها اإلدا -

 ممثليها بكل حرية ويف تنظيم إدارهتا وتنشاطها ويف إعداد برامج عملها 

 متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا احلق أو أن يعيق ممارسته املشروعة  -

 ال جيوز للسلطة اإلدارية حَل منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطهم  -

 ن حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأ  47رقم  اإلتفاقية - ت

 :وقرر  2444جوان  28يف  الثانية والثالثون وذلككانت مبقتضى عقد الدورة :  1444

كجعل يتمتع العامل حبماية كافية من كل ما قد ينجر عن إنضمامه أو إنتمائه لنقابة عمالية عمالية   -

إستخدام عامل مشروط بعدم إنضمامه لنقابة أو ختليه عن اإلنضمام إليها أو اإلساءة إليه بسبب 

  عضويته يف أي نقابة 

تتمتع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل حبماية كافية عن أي أعمال تنطوي على التدخل  -

 ارهتا بصورة مباشرة أي غري مباشرة من قبل بعضها إزاء األخرى فيما يتعلق بتكوينها أو تسيريها أو إد

 1451اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في األجور، :  111اإلتفاقية رقم  - ث

 03وبدأ العمل به يف 2452جوان  26يف  الرابعة والثالثون وذلككانت مبقتضى عقد الدورة 

 :وقرر  2453ماي 

 دون متييز قائم عن اجلنس  ذي اقيمة املتساويةمبدأ مساواة العمال والعامالت يف األجر عن العمل  -

يشمل تعبري األجر عن األجر أو الراتب األساسي ومجيع التعويضات األخرى اليت يدفعها صاحب  -

 العمل للعمال بصورة مباشرة أو غري مباشرة نقدا  أو عينا  مقابل إستخدامه له 

 1458لغاء العمل الجبري، تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إإ:  115اإلتفاقية رقم  - ج

مبقتضى عقد الدورة حيث دعى جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل اإلنعقاد يف جونيف وكانت 



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
37 

 

إذ أحاط بإتفاقية العمل للنظر يف مسألة العمل اجلربي  2457جوان  25يف  األربعون وذلك

،واملمارسات الشبيهة بالرق لسنة  2406،اإلتفاقية اخلاصة بالرق لسنة  2432اجلربي لسنة 

وقرر إعتماد بعض املقرتحات بشأن حترمي بعض  2444وإتفاقية محاية األجور لسنة  2450

ن تصاغ هذه أشكال العمل اجلربي أو العمل القسري واليت تشكل إنتهاك حلقوق اإلنسان وقرر أ

اإلتفاقية يف شكل إتفاقية دولية وبأن تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصادق على 

 : هذه اإلتفاقية حبظر أي شكل من أشكال العمل اجلربي أو العمل القسري وبعدم اللجوء إليه 

تعارض مذهبيا  مع كوسيلة لإلكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على نشاط آراء سياسية أو آراء ت -

 أو االجتماعي القائم النظام السياسي أو االقتصادي 

 كأسلوب حلشد األيدي العاملة أو إستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية  -

 كوسيلة لفرض اإلنضباط على األيدي العاملة  -

 كعقاب على املشاركة يف اإلضرابات  -

 الديين كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطين أو  -

 ظمة العمل الدولية بشأن التمييز في االستخدام والمهنةتفاقية منإ:  111اإلتفاقية رقم  - ح

أن  وقرر 2458جوان  24يف  الثانية واألربعون وذلككانت مبقتضى عقد الدورة  1457

التمييز ميثل إنتهاك حلقوق اإلنسان الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وينظر إىل التمييز 

 : على أنه 

أي تفضيل أو تفريق أو إستبعاد يقوم على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو الدين أو الرأي  -

افؤ الفرص أو املعاملة السياسي أو األصل الوطين أو األصل السياسي والذي من شأنه إضعاف تك

 يف اإلستخدام أو املهنة 
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ال يعترب أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل على أساس املؤهالت يقتضيها شغل وظيفة معينة من قبل  -

 التمييز 

 اإلستخدام لسنالعمل الدولية بشأن الحد األدنى تفاقية منظمة إ:  137اإلتفاقية رقم  - خ

وبعد النظر  2473جوان  26يف  واخلمسون وذلك الثامنةكانت مبقتضى عقد الدورة  1483

وإعادة النظر يف اإلتفاقيات السابقة اخلاصة بالسن القانوين لإلستخدام يف القطاعات املختلفة 

تتعهد كل دولة عضو وتصادق على هذه  أنبقرر وألجل القضاء كليا  على عمل األطفال 

اإلتفاقية أن تتبع سياسة وطنية ترمي للقضاء كليا  على عمل األطفال وإىل رفع احلَد األدىن لسن 

والذهين لألحداث وقررت ( البدين ) اإلستخدام أو العمل بصورة تدرجيية يتوافق والنمو اجلسدي 

 : أن 

ال جيوز أن يكون سن اإلستخدام أدىن من سن إهناء الدراسة اإللزامي وال جيوز يف أي حال من  -

 سنة  25األحوال أن يقل عن 

سنة للقبول يف أي نوع من أنواع اإلستخدام  28ال حيق أن يقل احلَد األدىن لسن اإلستخدام عن  -

 والذي من املمكن أن يعرض صاحبه للخطر 

 األطفالأشكال عمل  أتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسو إ:  172اإلتفاقية رقم  - د

 2444جوان  22يف  السابعة والثمانون ومبقتضى عقد الدورة  يف جونيف كانت 1444

 :وقررت أن 

تتخذ كل دولة عضوا صادقت على هذه اإلتفاقية حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال وبشكل فوري  -

 وفعال 

 سنة  28يطلق إسم األطفال يف مفهوم اإلتفاقية على كل األشخاص دون السن  -
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يطلق إسم أسوأ أشكال العمل على كل من كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق  -

،إستخدامهم ألغراض الدعارة أو األعمال اإلباحية أو مزاولة أنشطة غري مشروعة أو األعمال اليت 

 ضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي   تؤدي مزاولتها إىل اإل

 

 تتمثل يف إتفاقيات  أربعةوعددها ( : الحوكمة أو الحكم الراشد ) إتفاقيات اإلدارة السديدة  - 2 – 1

 في الصناعة والتجارة  العمل الدولية بشأن تفتيش العمل اتفاقية منظمة:  71اإلتفاقية رقم  - أ

وبدأ تنفيذ  2447جوان  24مبقتضى عقد الدورة الثالثون و يف كانت يف جونيف  1448

 : وقررت أن   2452أفريل  27هذه اإلتفاقية يف 

تقيم كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية وتصادق على هذه اإلتفاقية نظام لتفتيش العمل يف  -

 أثناء قيامهم بالعمل  لعمالاملتعلقة بظروف العمل ومحاية اأماكن العمل بغية تنفيذ األحكام القانونية 

يوضع تفتيش العمل حتت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتماشى واملمارسات اإلدارية يف الدولة  -

 العضو 

كانت يف 1464اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة،  : 122اإلتفاقية رقم  - ب

 : قررا أن و  2464جوان  27و يف  الثامنة واألربعونجونيف مبقتضى عقد الدورة 

على كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية صادقت على هذه اإلتفاقية أن تعلن وتتابع كهدف  -

أساسي سياسة نشطة ترمي إىل تعزيز العمالة الكاملة واملنتجة واملختارة بعناية بغية تنشيط النمو 

العاملة والقضاء على البطالة بكافة االقتصادي والتنمية ورفع مستوى املعيشة وتلبية متطلبات القوى 

أشكاهلا من خالل توفري فرص العمل للجميع ،وأن يكون العمل منتج ويعطي احلرية للعامل يف 
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إختيار العمل الذي يرغب فيه وتوفري أفضل فرصة لشغل الوظيفة اليت تناسب قدراته ومؤهالته ومتكنه 

 لتمييز  من إستخدام مهاراته ومواهبه دون أي شكل من أشكال ا

 1464 الزراعةفي تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل إ : 124اإلتفاقية رقم  - ت

وبدأ تنفيذ  2464جوان  24و يف  الثالثة واخلمسونكانت يف جونيف مبقتضى عقد الدورة 

 : وقررت  2470 جانفي 24هذه اإلتفاقية يف 

تفتيش العمل يف املنشأة الزراعية واليت يقصد هبا منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل يف  وجوب -

ورعايتها والغابات والبساتني والتجهيز األويل وانات مبا يف ذلك إنتاج املاشية يالزراعة كرتبية احل

 للمنتجات الزراعية 

معايير العمل )الثالثية تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات إ : 144اإلتفاقية رقم  - ث

جوان  20و يف  احلادية والستونكانت يف جونيف مبقتضى عقد الدورة  1486، (الدولية

واليت قررت أن تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصادق على هذه  2476

مل اإلتفاقية بتنفيذ إجراءات تضمن املشاورات الثالثية بني ممثلي احلكومة ،ممثلي أصحاب الع

 وممثلي العمال بشأن املسائل املتعلقة بأنشطة منظمة العمل الدولية 
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الثامنة والتسعون ملؤمتر ،ولقد مت اإلقرار يف الدورة  تتمثل يف باقي اإلتفاقيات: اإلتفاقيات الفنية  - 3 – 1

على أن اإلتفاقيات األساسية وإتفاقيات اإلدارة السديدة على أهنا إتفاقيات  0224العمل الدويل يف سنة 

 ذات أمهية بالغة يف حتقيق اإلنتعاش االقتصادي العاملي واخلروج من األزمات أي كان أشكاهلا 

بعد إنتهاء مدة عشر سنوات من وقت تنفيذها مبقتضى جيوز ألي دولة عضوا تبنت إتفاقية أن تنقضها        

وثيقة ترسلها إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها وال يكون هذا النقض نافذ إال بعد إنقضاء سنة  

كاملة على تاريخ تسجيلها لدى مكتب العمل الدويل وكل دولة مل تسجل حق النقض هلذه اإلتفاقية يف السنة 

شر سنوات من تطبيقها هلذه اإلتفاقية تكون ملزمة بتطبيقها لعشر سنوات أخرى وال حيق هلا عدم اليت تلي الع

 طيلة فرتة عشر سنوات أخرىالعمل هبا 

عند مصادقة دولة ما عضوا يف منظمة العمل الدولية على إتفاقية ما مث إنسحبت من املنظمة بعدها          

فإن إنسحاهبا هذا ال ميس إستمرار سريان مجيع اإللتزامات الناشئة عن اإلتفاقية أو املتصلة هبا طوال املدة 

 اليت نصت عليها اإلتفاقية 

وهي عبارة عن مبادئ مرشدة ال يطلب املصادقة عليها لكن تعطي توصيات عن كيفية  :التوصيات  -2

تطبيق اإلتفاقية ذات الصلة هبا أو تعطي توجيهات عامة لتشريعات وممارسات الدولة يف حالة عدم 

 توصية  022إرتباطها بإتفاقية حمددة ويبلغ عدد التوصيات إىل حد اآلن حوايل 

رة عن نصائح وإرشادات عملية يف قضايا معينة تصدر عن إحدى هيئات هي عبا :التوجيهات  - 3

 املنظمة إلرشاد الدول يف تطبيق املعايري وترشيدها   
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  :خصائص معايير منظمة العمل الدولية  -ثالثاً 

 تتميز معايري منظمة العمل الدولية باخلصائص التالية       

 ذات طابع عاملي موحد  -

 على درجة عالية من املرونة تراعى فيه ظروف كل دولة  -

 حتقق التآلف والتوافق بني األطراف الثالث لعالقة العمل  -

 تراعي الفروق والتباينات الثقافية بني الشعوب  -

 تنظم القواعد احلاكمة لتنظيم العمل يف التعامالت الدولية  -

 حتقق تبادل اخلربات الفنية والتشريعية  -

 الدويل يف إدارة األزمات حتقق التعاون  -

 توفر آلية لردع الدول اليت تنتهك حقوق العمال  -

 حتمي التنافسية بني الدول املختلفة يف العمل بتوجيه معايري العمل  -

تلتزم الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتنفيذ اإلتفاقيات اليت صادقت عليها كما أهنا ملزمة  -

 عليها  بدراسة اإلتفاقيات الغري مصادق

تساعد منظمة العمل الدولية الدول األعضاء من خالل إمدادها بالبعثات ،تنظم مناهج التدريب  -

،جتري األحباث اليت تتخذ أساسا  للكثري من الدراسات االجتماعية ،االقتصادية واإلحصائية كما 

 تساعد هذه الدول على رفع وحتسني املستوى املعيشي 
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  : قائمة االتفاقيات المصادق عليها من طرف الجزائر -رابعاً 

إتفاقية سارية املفعول (  53) إتفاقية منها ثالثة ومخسون (  62) صادقت اجلزائر على ستون        

 : وإحدى عشر إتفاقية قد مت إلغائها وميكن توضيح ذلك يف اجلدول أسفله على النحو التايل 

إتفاقيات (  28) صادقت اجلزائر على مثانية  :التي صادقت عليها الجزائر  ساسيةاألتفاقيات اإل -1

 (صادقت على مجيع اإلتفاقيات األساسية  ) من أصل مثانية إتفاقيات 

 جدول يوضح قائمة اإلتفاقيات األساسية التي تم المصادقة عليها من طرف الجزائر

 االتفاقية المصادقة تاريخ  حالة اإلتفاقية مالحظةال

 1431 بشأن العمل الجبري 24اتفاقية رقم  1462أكتوبر  14 سارية المفعول  

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن الحرية النقابية وحماية  78اتفاقية رقم 
 1447  حق التنظيم

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن حق التنظيم  47اتفاقية رقم 

 1444  والمفاوضة الجماعية

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
  بشأن المساواة في األجور 111اتفاقية رقم 

1451 

 1464جوان  12 سارية المفعول  
بشأن إلغاء العمل ( 115)اتفاقية رقم 

 1458  الجبري

 1464جوان  12 سارية المفعول  
بشأن التمييز في   111اتفاقية رقم 

  1457   االستخدام والمهنة



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
44 

 

  1474أفريل  31  سارية المفعول  
لسن بشأن الحد األدنى  137اتفاقية رقم 

  1438 التشغيل 

 سارية المفعول  
فيفري  14 

2111  
بشأن أسوء أشكال عمل  172اتفاقية رقم 

 1444  األطفال

 

الحوكمة )  التي صادقت عليها الجزائر اإلدارة السديدة إتفاقياتأو  ولويةاألتفاقيات ذات اإل -2

 :صادقت اجلزائر على ثالث إتفاقيات من أصل أربع إتفاقيات وهي : (أو الحكم الراشد 

التي تم المصادقة عليها من طرف  ولويةاألتفاقيات ذات أو اإل اإلدارة السديدة إتفاقياتجدول يوضح 

 الجزائر 

 االتفاقية المصادقةتاريخ  حالة اإلتفاقية مالحظةال

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن تفتيش  71اتفاقية رقم 

  1448  العمل

 1464جوان  12 سارية المفعول  
بشأن سياسة  122اتفاقية رقم 

 1464   العمالة

 1443جويلية  12 سارية المفعول  
بشأن  144اتفاقية رقم 

معايير  –المشاورات الثالثية 
 1486  الدوليةالعمل 
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(  44) صادقت اجلزائر على تسعة وأربعون  :التي صادقت عليها الجزائر  تقنيةالتفاقيات اإل -3

 : إتفاقية وهي  ( 277 )مائة وسبعة وسبعون  إتفاقية من أصل

 التي تم المصادقة عليها من طرف الجزائر تفاقيات تقنيةاإلجدول يوضح 

 اإلتفاقية المصادقةتاريخ  حالة اإلتفاقية مالحظةال 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن حماية ( 3) رقم اإلتفاقية
  1414   األمومة

 سارية المفعول  
 1462أكتوبر  14

بشأن عمل ( 6)رقم  اإلتفاقية
  األحداث ليال في الصناعة

1414 
إلغاء تلقائي بتاريخ 

 1475 أفريل 31
بموجب االتفاقية رقم 

137 

 1462أكتوبر  14 غير سارية المفعول
بشأن الحد  11رقم  اإلتفاقية

  ( الزراعة ) األدنى للسن
1421 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن حق  11رقم  اإلتفاقية
  1421   (الزراعة ) التجمع 

  
 1462أكتوبر  14 سارية المفعول

بشأن  13رقم  اإلتفاقية
استخدام الرصاص األبيض في 

  1421  الطالء

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن الراحة   14رقم  اإلتفاقية

  1421( الصناعة)  األسبوعية

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن  27رقم  اإلتفاقية

 التعويض عن حوادث العمل
1425   

بشأن   17رقم  اإلتفاقية 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
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  1427   األمراض المهنية 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشان  14رقم  اإلتفاقية

التعويض  )المساواة في المعاملة
  1425 ( عن حوادث العمل

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن التامين  24رقم  اإلتفاقية
 1428 ( الصناعة )الصحي 

 1462أكتوبر  14 المفعول سارية  
بشأن وقاية  32رقم  اإلتفاقية

) عمال الموانئ من الحوادث 
 1432 (  مراجعة

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  

  بشأن 42رقم  اإلتفاقية
تعويض إصابات العمل 

  مراجعة  ( األمراض المهنية)
1434  

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
   بشأن البطالة 44رقم  اإلتفاقية
1434 

 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشأن التأمين  56رقم  اإلتفاقية
  1436 ( البحارة  )الصحي 

إلغاء تلقائي بتاريخ 
 1475 أفريل 31

بموجب االتفاقية رقم 
137 

 1462أكتوبر  14 المفعولغير سارية 
بشأن الحد  57رقم  اإلتفاقية

  ( العمل البحري) األدنى للسن 
1436  

إلغاء تلقائي بتاريخ 
 1475 أفريل 31

بموجب االتفاقية رقم 
137 

 1462أكتوبر  14 غير سارية المفعول
بشأن تدابير  62رقم  اإلتفاقية

 1438  األمن في البناء
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 1462 أكتوبر 14 سارية المفعول  
  بشأن 63رقم  اإلتفاقية

إحصاءات األجور وساعات 
 1437  العمل

 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشأن الغداء  67رقم  اإلتفاقية

أطقم )وتقديم الوجبات 
    1446  (السفن

 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشأن شهادة  64رقم  اإلتفاقية

 1446  كفاءة طباخي السفن

النظام غير معمول 
 به

 1462أكتوبر  14 غير سارية المفعول
  بشأن 81رقم  اإلتفاقية

   (البحارة)الضمان االجتماعي 
1446 

 1462أكتوبر  14 المفعول سارية  
  بشأن 81رقم  اإلتفاقية

 1446معاشات البحارة  

النظام غير معمول 
 به

 1462أكتوبر  14 غير سارية المفعول
بشان العطل  82رقم  اإلتفاقية

  المدفوعة األجر للبحارة
1446 

 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشان  83رقم  اإلتفاقية

  1446 الفحص الطبي للبحارة

 22من  اً تداءإبملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشأن شهادة  84رقم  اإلتفاقية

  1446  كفاءة البحار
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 1462 أكتوبر 14 سارية المفعول  
  بشان 77رقم  اإلتفاقية

الفحص الطبي لألحداث 
 1446 (  الصناعة)

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشان  87رقم  اإلتفاقية

) الفحص الطبي لألحداث 
 1446 ( المهن غير الصناعية

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
  بشأن 71رقم  اإلتفاقية

 1446 مراجعة المواد الختامية

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن إدارات  77رقم  اإلتفاقية
  1447  التوظيف

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن العمل  74رقم  اإلتفاقية

 1447  مراجعة (النساء)ليال 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن  41رقم  اإلتفاقية

اإلجازات مدفوعة األجر 
 1444  مراجعة ( البحارة)

 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية
تفاقية العمل إسريان 

 .2116البحري 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول
بشأن إقامة  42رقم  اإلتفاقية
 1444 ( مراجعة) األطقم 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن شروط  44رقم  اإلتفاقية
  1444( العقود العامة) العمل 

 1462أكتوبر  14 المفعول سارية  
بشأن حماية  45رقم  اإلتفاقية
  1451 األجور

إلغاء تلقائي بتاريخ 
       جوان 16

بموجب  2118
 171االتفاقية رقم 

 1462أكتوبر  14 غير سارية المفعول
بشأن مكاتب  46رقم  اإلتفاقية

التشغيل الذين يشتغلون 
   باألجور
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 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن العمال  48رقم  اإلتفاقية

 1444 ( مراجعة) المهاجرين 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشأن طرائق  44رقم  اإلتفاقية

تحديد المستويات الدنيا 
 2452 (  الزراعة)  لألجور 

 1462أكتوبر  14 سارية المفعول  
بشان  111رقم  اإلتفاقية

 اإلجازات مدفوعة األجر 
   2450 (  الزراعة)

  1441أوت  13 سارية المفعول  
بشأن وثائق  117رقم  اإلتفاقية

 1457  هوية البحارة

 1464جوان  12 سارية المفعول  
بشأن  114رقم  اإلتفاقية

  1463الوقاية من اآلالت، 

 1464جوان  12 سارية المفعول  
  بشأن 121رقم  اإلتفاقية

التجارة ) القواعد الصحية 
 1464 (  والمكاتب

 1464جوان  12 سارية المفعول  
بشأن الحد  128رقم  اإلتفاقية

  1468  األقصى للوزن

  2116جوان  16  سارية المفعول  
بشأن  135رقم  اإلتفاقية

  1481  ممثلي العمال 

 1474جانفي  26 سارية المفعول  
بشأن تنمية  142رقم  اإلتفاقية

   الموارد البشرية
 22من  اً بتداءإملغاة 
تاريخ  2118 جويلية

سريان اتفاقية العمل 
 .2116البحري 

 2116جوان  28 سارية المفعول
بشأن  148رقم  اإلتفاقية

المعايير ) المالحة التجارية 
   1486 (  الدنيا

 1474جانفي  26 سارية المفعول  
بشأن   151رقم  اإلتفاقية

 1487إدارة العمل، 
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 2116جوان  16 سارية المفعول  
بشان  155رقم  اإلتفاقية

السالمة والصحة المهنيتين، 
1471 

 2116جوان  16 سارية المفعول  
بشأن  168رقم  اإلتفاقية

  السالمة والصحة في البناء
1477  

 2116جوان  16 سارية المفعول  
بشأن  171رقم  اإلتفاقية

  وكاالت االستخدام الخاصة
1448  

تفاقية إلا دخلت هذه
 اً بتداءإحيز التنفيذ 

 جويلية 22من 
2118  

 2116 جويلية 22 غير سارية المفعول

،  2116اتفاقية العمل البحري 
من  11و  2طبقا للفقرات 

، فإن الحكومة  4،5المعيار أ 
قد حددت فروع الضمان 

الفحوص : االجتماعي التالية
على المرض،  الطبية، التأمين 

التأمين على البطالة، التقاعد 
،التأمينات (  منحة الشيخوخة)

في حالة حادث عمل أو مرض 
مهني ،األداءات العائلية، 

التأمين على األمومة، التأمين 
على العجز والتأمين على 

 . الوفاة
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المحور الخامس 

السالمة والصحة 

 المهنيتان 

 (المعايير واألهمية)
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 (المعايير واألهمية)السالمة والصحة المهنيتان 

يعد اهلدف األساسي الذي وجدت ألجله منظمة العمل الدولية هي إتاحة فرص عمل الئقة يف ظل        

ظروف من احلرية واملساواة واألمن والكرامة وتعد محاية العمال من اإلصابة واملرض املتصلني بالعمل من 

العمل الدولية لسنة  ملنظمة 23األولويات اليت حتقق هدف املنظمة وهو ما ميكن إلتماسه يف التوصية رقم 

واليت تعترب واحدة من أقدم اإلتفاقيات بشأن  2426وهو أيضا  ما جاء يف إتفاقية بارن يف سنة  2424

السالمة والصحة املهنيتني واليت كانت تتمثل يف حضر إستعمال الفوسفور األبيض ملا له من أخطار على 

 العنصر البشري

من أهم اجملاالت واليت تستوجب الكثري من االهتمام ملا تعود به من تعترب الصحة السالمة املهنيتان        

فوائد على الشخص واجملتمع واإلقتصاد الوطين بصفة عامة وملا توفره من إستدامة لعوامل اإلنتاج وعلى هذا 

األساس فهو يستدعي االهتمام من خالل املزيد من الدراسات والبحوث توسيع جمال تطبيقه يف مجيع 

ت وخاصة القطاعات احليوية واليت قد تكون معرضة للمخاطر ،فالسالم والصحة املهنيتان ال تقتصر القطاعا

يف احلماية من املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا العامل داخل املؤسسات أثناء العمل بل تتعداها إىل خارج 

 هذه املؤسسات واليت ميكن إلتماسها حىت يف احمليط الذي نعيش فيه 
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 : مفهوم الصحة والسالمة المهنيتان  -أواًل 

 : تتعدد تعاريف الصحة والسالم املهنيتان فكل يعرفها حسب وجهة نظره ومن مجلة التعاريف نذكر        

 2452وفق اللجنة املشرتكة بني منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية يف دورهتا األوىل لسنة  -

العمل والمحافظة على تحقيق أعلى درجة من الصحة البدنية والفعلية والرفاه االجتماعي " هي 

 " للعمال في جميع المهن 

علم التنبؤ بالمخاطر التي تنشأ في : " تعرف رابطة الصحة املهنية الدولية الصحة املهنية على أهنا  -

وبالتعرف على هذه مكان العمل أو تصدر عنه والتي يمكن أن تضر بصحة ورفاه العمال 

كما يؤخذ بعني اإلعتبار األثر احملتمل هلذه املخاطر على اجملتمعات   "المخاطر وتقييمها ومكافحتها 

 احمللية احمليطة مبكان العمل وعلى البيئة عموما  

الصحة والسالمة املهنيتان جمال يهدف حلماية خمتلف فئات العمال من التأثريات الصحية اخلطرية  -

على املدى البعيد وذلك من خالل معاجلة املصادر الشخصية ،التقنية والبيئية املؤدية هلذه اآلنية أو 

 املخاطر 

من خالل هذا التعريف نالحظ أنه مت حصر الصحة والسالمة املهنيتني فقط يف محاية اإلطار البشري      

كما مت حصر ( خطار املهنية احلماية من األ) فقط من خمتلف األخطار احملتملة الوقوع خالل فرتة العمل 

 األخطار يف الشخصية ،التقنية والبيئية 

الصحة املهنيتني توفري بيئة عمل آمنة وصحية للحفاظ على ثالث مقومات أساسية و تعين السالمة  -

لعناصر اإلنتاج وهي اإلنسان ،اآللة واملادة من خالل خلق جوا من األمان والسالمة والطمأنينة 
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ري من احلوادث واألمراض املهنية واليت تكون متزامنة مع احلفاظ على عناصر حلماية العنصر البش

 اإلنتاج األخرى 

السالمة املهنية هي ذلك العلم الذي يهتم باحلفاظ على سالمة وصحة اإلنسان من املخاطر اليت قد  -

ث أو يتعرض هلا بسبب أداء العمل وذلك من خالل توفري بيئة عمل آمنة خالية من مسببات احلواد

األمراض املهنيتني فهي بذلك تعرب عن مجلة القواعد واإلجراءات والنظم واليت تكون يف قالب تشريعي 

 هبدف احلفاظ على اإلنسان واملمتلكات من خطر اإلصابة والتلف 

كما ميكن التمييز بني السالمة بصفة عامة والسالمة املهنية بصفة خاصة ،حيث أن السالمة بصفة عامة       

 هي 

العلم الذي يسعى حلماية اإلنسان وجتنيبه املخاطر يف أي مكان وجمال ،ومنع اخلسائر يف األرواح  -

 واملمتلكات كلما أمكن ذلك 

 : دوافع االهتمام بالصحة والسالمة المهنيتان  -ثانياً 

لقد كان هلروب الفالحون من اإلستعباد الذي كانوا يواجهومه من طرف اإلقطاعيني  واإلندماج يف       

قطاع الصناعة خاصة دور فعال وهام لإلهتمام هبذا اجملال وخاصة إبان الثورة الصناعية حيث بدأت تظهر 

عة وأخطارها حيث كانت حوادث كثرية تؤدي إىل إصابة هؤالء العمال جلهلهم وعدم معرفتهم يف الصنا

إذا وقعت حادثة وكان السبب " املصانع تعج مبختلف أنواع املخاطر وكان العرف السائد يف ذلك الوقت 

ومع كثرة " فيها هو العامل فإن العامل ال يعوض عن األخطار اليت تصيبه من طرف أصحاب العمل 

بتعويض املصابني عن حوادث العمل  احلوادث وبشكل كبري سنت قوانني وتشريعات تلزم أصحاب املصانع

حىت ولو كان احلادث سببه هو العامل نفسه ،وحني بدأ أصحاب املصانع بتحسني ظروف العمل سعيا  
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منهم للتخفيض والتقليل من التعويضات اليت يدفعوهنا للمصابني مكن ذلك يف التقليل من عدد اإلصابات 

ت باإلرتفاع نتيجة لنشاط بعض القطاعات مثل النامجة عن حوادث العمل لتبدأ بعد ذلك اإلصابا

القطاعات والنشاطات اليت تستعمل مواد عضوية وكيماوية  وميكن تلخيص أهم الدوافع األساسية لإلهتمام 

 : بالصحة والسالمة املهنيتان يف اإلعتبارات التالية 

  :اإلعتبار اإلنساني  -1

العامل اجلوهري والفعال لإلهتمام بالصحة والسالمة املهنية نظرا  حلجم األضرار  يعد العامل اإلنساين        

 : واإلصابات اليت تلحق بالعامل وما تلحقه به من أضرار جسدية ،نفسية وإجتماعية والتاي ميكن إبرازها يف 

قد يرتتب عن حوادث العمل بعض اآلثار واألمراض املهنية الغري املستحبة على  :األثر الجسدي  -

وغريهال من اإلصابات ... العامل واملتمثل يف اإلصابة بعجز جزئي أو كلي ،اإلصابة مبرض مزمن 

 اليت تكلف العامل معانات كبرية ال ميكن قياسها بأي تعويض   

وادث اليت قد تصيب العامل على احلالة النفسية وذلك من خالل إنعكاسات احل :األثر النفسي  -

للعامل وعلى معنوياته كأن يشعر خبوف دائم كونه ميارس عمله يف بيئة مليئة باملخاطر املهنية واليت 

 هتدد صحته ،حياته ومستقبله 

إن تزايد ضغوط العمل يؤدي بالعامل للقلق واإلكتئاب مما يتسبب يف فقدان القدرة  :األثر العقلي  -

لى الرتكيز والعمل بشكل صحيح والئق ويتعرض للكثري من الوساوس والتخوفات واليت قد ال تكون ع

يف حملها واليت قد تؤدي به إىل إختاذ بعض القرارات أو التصرفات تساهم يف بعض اإلضطرابات واليت 

 تكون سبب يف عواقب عقلية للعامل 
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ا العامل يف العمل إىل إنعكاسات سلبية على تسبب احلوادث اليت قد يتعرض هل :األثر االجتماعي  -

احلياة االجتماعية واألسرية للعامل مثل وفاة عامل أو إصابته بعجز جيعل أفراد األسرة اليت كان يعيلها 

 بالضياع والذي قد يؤدي بالضرر للمجتمع كله وليس فقط هلذه األسرة   

  :اإلعتبار االقتصادي   -2

مة املهنيتان يف توفري مجلة من اإلعتبارات االقتصادية ميكن إلتماسها يف يساهم توفر الصحة والسال       

 : مدى إنعكاساهتا على الفرد ،املؤسسة واجملتمع ككل ومن مجلة هذه اإلنعكاسات نذكر 

تتأثر إنتاجية املؤسسة بدرجة كبرية باحلوادث واألمراض املهنية واليت تساهم  :بالنسبة للمؤسسة  -

 رفع التكاليف سواء كانت املباشرة أو الغري مباشرة مما يرفع من أعباء املؤسسة بشكل كبري ومباشر يف

وإهتالك عناصر اإلنتاج مما يؤثر سلبا  على كفاءة اإلنتاج يف املؤسسة وبالتايل يقلل من فرصها يف 

حدة حتقيق أرباح معتربة وبقاءها يف السوق ،ولقد بينت إحدى الدراسات اليت أجريت يف الواليات املت

األمريكية باإلستعانة بإستقصاء  ملعرفة مدى مسامهة الصحة والسالمة املهنيتني  يف ختفيض معدل 

تكرار احلوادث واألمراض املهنية والذي يساهم مباشرة يف تقليل التكاليف املرتتبة عنها حيث كانت 

 يف تقليل التكاليف   % 48النتيجة أن السالمة والصحة املهنية تساهم بنسبة 

هناك تأثري مباشر وفعال للسالمة والصحة املهنية يف االقتصاد الوطين  :بالنسبة لإلقتصاد الوطني   -

،فعدم توفر السالمة والصحة املهنيتني يساهم يف إخنفاض اإلنتاج يف املؤسسة ،زيادة الوقت الضائع 

ريها من اآلثار اليت تؤثر ،زيادة التعويضات للحوادث واألمراض ،فقدان اليد العاملة املاهرة واملؤهلة وغ

بشكل مباشر يف الناتج الوطين واليت تؤدي به إىل اإلخنفاض والذي يؤثر سلبا  على االقتصاد الوطين  

قتيل يف جمال الصناعة  27222،فمثال  سجلت يف الواليات املتحدة األمريكية إصابة مليون عامل و

 2484دوالر أما يف إجنلرت سنة  مليون 5222الشيء الذي كبدها خسائر تفوق  2447يف سنة 
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مليون جنيه إسرتليين وهو ما يعادل  2022فقد قدرت تكاليف احلوادث واألمراض املهنية حبوايل 

 من إمجايل الناتج الوطين هلا  يف تلك السنة   % 7.8نسبة 

  :إعتبارات أخرى   -3

إلتماسها يف حميط العمل والنامجة  باإلضافة إىل ماسبق هناك مجلة من اإلعتبارات األخرى اليت ميكن        

 : عن توفر الصحة والسالمة املهنيتان واليت ميكن إبرازها يف 

خيلق توفري الصحة والسالمة املهنية شعور لدى العامل بأمهيتهم  :تخفيض معدل دوران العمل   -

هام املخولة هلم ،وأهنم ليسوا كأدواتتعول عليهم اإلدارة يف حتقيق األهداف املسطرة من خالل تنفيذ امل

 مما يدفعهم لرفع معنوياهتم وزيادة رضاهم وبالتايل تقليل تركهم ملناصب العمل

توفري السالمة والصحة املهنية متكن من التقليل من املخاطر املهنية الشيء  :تخفيض معدل الغيابات  -

 عامل    الذي يؤدي حبضور العامل لعمله ويقلل من املخاوف مما يساهم يف جتنب الغيابات لل

تساهم االهتمام بالصحة السالم املهنيتان يف حتسني  :تحسين سمعة المؤسسة وعالقاتها العامة   -

مسعة املؤسسة وخلق مسعة جيدة إجتاه املنافسني ملا توفره من إمتيازات للعمال ومن حميط مناسب 

تمسك باملؤسسة ومالئم ألداء العمل يف أحسن الظروف الشيء الذي يكون دافع للعامل للزيادة ال

وحمالة تعظيم إنتاجيته واإلقدام على العمل بكل أرحيية ومن دون أي ختوف مما يضاعف اجلهد وميكنه 

 من ربح الوقت والثقة يف أدائه ملهامه 

 : أهداف السالمة والصحة المهنيتين  -ثالثاً 

 : ميكن حصر األهداف العامة للصحة والسالمة املهنيتني يف         

 محاية اإلنسان من اإلصابة النامجة عن خماطر العمل  -
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 احلفاظ على مقومات العنصر املادي واملتمثل يف املنشآت وما حتتويه  -

 توفري وتنفيذ وتكييف مجيع إشرتاطات السالمة والصحة املهنيتني واليت متكن من توفري بيئة آمنة للعمل  -

 مل تثبيت األمان يف قلوب العاملني أثناء قيامهم بالع -

 : أهم اإلتفاقيات المتعلقة بالصحة والسالمة المهنيتين  -رابعاً 

 : من بني أهم اإلتفاقيات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيتني نذكر       

إتفاقية بيئة العمل واليت تنص على أهم التدابري اخلاصة حبماية العامل من املخاطر املهنية النامجة عن  -

 (  2477يف سنة  248اإلتفاقية رقم ) التلوث اهلواء والضوضاء واإلهتزازات يف بيئة العمل 

 ( 2482لسنة  255اإلتفاقية رقم ) إتفاقية الصحة والسالمة املهنيتني وبيئة العمل  -

 (  2485لسنة  262اإلتفاقية رقم ) إتفاقية خدمات الصحة املهنية  -

 ( 2488لسنة  267اإلتفاقية رقم ) إتفاقية الصحة والسالمة يف البناء  -

 (  2442لسنة  272اإلتفاقة رقم ) إتفاقية السالمة يف إستعمال املواد الكيميائية  -

 (  2443لسنة  274اإلتفاقة رقم ) إتفاقية منع احلوادث الصناعية الكربى  -

 (   0220لسنة  287اإلتفاقة رقم ) إتفاقية اإلطار الرتوجيي للسالمة والصحة املهنيتان   -
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 : أسس برامج السالمة والصحة المهنية  -خامساً 

تركز السالمة والصحة املهنيتني على جمموعة من األسس الفعالة يف حتقيق براجمها املسطرة بغض النظر       

 : عن طبيعة العمال وطبيعة العمل ومكان العمل ومن مجلة هذه األسس نذكر 

أثبتت الدراسات العلمية يف خمتلف أحناء العامل بأن جناح تنفيذ برامج السالمة  :موقع اإلدارة  -1

املهنية يعتمد بشكل أساسي على مقدار إهتمام اإلدارة العليا بالصهر على تنفيذ برامج السالمة 

املهنية وأنه كلما أنيطت مهمة تنفيذ هذه الربامج إىل مسؤول أعلى يف املوقع اإلداري كلما كان 

اء عملية حتقيق تنفيذ هذه الربامج بشكل أحسن وأسرع وشامل ومرن ميكنه من إمكانية التعديل أثن

التنفيذ هلذه الربامج حيث يتاح له متابعة تنفيذه بشكل دقيق وإمكانية معاجلة ما قد يعرتض ذلك 

من عقبات من خالل إمكانية التحكم بشكل أفضل والئق وإمكانية تكليف ذوي اإلختصاص يف 

كن خمتلف املستوات للصهر على تنفيذ خطط برامج الصحة والسالمة املهنية وضمان جناحها ومي

 : توضيح ذلك بيانيا يف الشكل البياين التايل 
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 : تكمن البيئة السليمة للعمل يف  :البيئة السليمة للعمل  -2

 أن يكون تصميم املنشأة قد أخذ بعني اإلعتبار طبيعة العمل وإجرائات السالمة املهنية   -

حتديد خماطر العمل من قبل اإلدارة وإفهامها لألفراد العاملني بالتدابري الوقائية املتخذة اليت تضمن   -

  عدم تعرض العمال لإلصابات أثناء العمل 

ضمان عدم تشغيل األفراد إال من بعد التأكد من إمتالكهم لقدرات متكنهم من تنفيذ العمل املخول  -

 يع املخاطر هلم وبشكل صحيح والئق بعيد عن مج

توفري خمتلف وسائل الوقاية كما  وكيفا  ويف املواقع املناسبة يف العمل وتدريع العمال على األسلوب  -

 الصحيح إلستعماهلا 

أن يكون هنا صيانة ،إدامة وحمافظة على املعدات واألجهزة حىت يضمن عملها بشكل صحيح ودائم   -

 حسب مدة صالحيتها 

 االهتمام بالنظافة ملا له من آثار إجيابية على الفرد واحمليط  -

 توفري وسائل عمل سليمة خالية من العيوب لضمان اإلستمرارية والعمل بأرحيية   -

إن عدم أخذ والعمل بتدابري السالمة من قبل األفراد أثاء فرتات العمل يعد :التدريب واإلشراف  -3

لعمل ويكون ذلك راجع إما جلهله ملكانة السالمة يف حميط من األسباب الرئيسية يف وقوع حوادث ا

العمل أو عدم تدريبه عليها وتوعيته بأمهيتها قبل املباشرة يف العمل أو عدم إسرتار اإلشراف املباشر 

من طرف املشرفني على تنفيذ تدابري األمن والسالمة والصحة املهنية وهو الشيء الذي تشري إليه 

 : ا األساس يؤكد على أن أسس التدريب واإلشراف جيب أن تتضمن جل الدراسات ،وعلى هذ

 تعيني العامل املناسب يف املكان املناسب وخاصة اجلدد منهم  -

 تدريب العامل اجلديد على أسلوب العمل الصحيح   -



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
61 

 

إستمرار مراقبة الفرد العامل من قبل اهليأة املشرفة من أجل ضمان حسن أداء العمل وباألسلوب   -

 الصحيح 

على الرغم من أن حتقيق برامج السالمة : إشراك العمال في وضع وتحقيق السالمة المهنية  -4

والصحة املهنيتني من مهام اإلدارة إال أن العمال هم األكثر إستفادة من هذه الربامج وبالدرجة 

 األوىل كوهنا حتميهم من املخاطر اليت قد يتعرضون هلا عند تأديتهم ملهامهم وعلى هذا األساس

وجب إشراك العاملني يف وضع إقرتاحاهتم حول السالمة والصحة املهنية وحتملهم جلزء  من مسؤولية 

 وضع وتنفيذ برامج الصحة والسالمة املهنيتني 

 : مسؤول السالمة والصحة المهنية  -سادساً 

مسؤول السالمة والصحة املهنية هو الشخص الذي يعهد إليه اإلشراف على كل ما يتعلق بالصحة       

 والسالمة املهنيتني وكل ما يتعلق بتوفري مجيع مقتضياهتا 

 : الشروط األساسية التي يجب توافرها في مسؤول السالمة والصحة المهنية  -1

يف الشخص املخول ب مراعاة عاملني أساسيني جيب توافرمها إلخيار مسؤول الصحة والسالمة املهنية جي      

 : امههذان العامالن هبذه املهمية و 

 ا خيص السالمة والصحة املهنية موالتدريب املطلوب في الالزمة جيب أن يتوفر على املؤهالت -

 الشخصية ،القدرة والكفاءة يف التخطيط والتنفيذ لربامج الصحة والسالمة املهنية  -

 : واجبات ومهام مسؤول الصحة والسالمة المهنية   -2

تتمثل واجبات ومهام مسؤول الصحة والسالمة املهنية يف جمموعة األنشطة اليت جيب القيام هبا واإلشراف       

 : عليها لتحقيق مستوى معني من السالمة والصحة املهنية واليت ميكن توضيحا يف النقاط التالية 
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ماكن العمل وعلى أماكن العمل وإكتشاف مواطن اخلطر وحماولة تكييف جمموعة التفتيش املنتظم يف أ -

 ومن اإلجراءات واخلطوات اليت متكن من تفادي هذه األخطار 

 التحقيق يف حوادث العمل ملعرفة سبب أسباب احلوادث وحماولة وضع احللول املوافق هلا  -

 اإلشراف على إختيار معدات الوقاية الشخصية املناسبة  -

 العمل على نشر ثقافة الوقاية من حوادث العمل  -

 مجع البيانات واإلحصائيات الدقيقة حول حوادث العمل والعمل  -

 اإلشرتاك يف جلنة السالمة والصحة املهنية  -

 اإلشراف على تنفيذ برامج السالمة املهنية املقرة من قبل جلنة السالمة  -

 : أهداف لجنة السالمة والصحة المهنية ووظائفها  -3

تكمن أهداف جلنة السالمة والصحة واملهنية يف جعل مجيع ظروف العمل مواتية وآمنة جلميع العمال      

ووضع اإلحتياطات الكفيلة مبنع تعرض العمال لألخطار املهنية وتكمن وظائف جلنة الصحة والسالمة املهنية 

 : يف الوظائف التالية 

 مات تشغيل سليمة وآمنة لكل عملية حتليل العمليات اجلارية يف املنشأة ووضع تعلي -

 تدريب العاملني على طريقة العمل الفنية السليمة مع اإلشراف  -

 التفتيش الدوري املستمر على وسائل العمل املختلفة  -

 وضع اإلحتياطات الضرورية والالزمة لتهيئة بيئة العمل الصحيحة واآلمنة  -

 يلة بعدم تكرارها دراسة أسباب حوادث العمل ووضع احللول اآلمنة والكف -

من مالبس وأدوات ) إختيار وسائل احلماية اخلاصة بكل عملية من العمليات وبكل نشاط  -

 ... ( وتعليمات و إرشادات 
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 املشاركة يف إعداد امليزانية اخلاصة والالزمة للصحة والسالمة املهنية  -

 : مسؤولية العامل في تحقيق الصحة والسالمة المهنية  -4

ترتتب عن حقوق العامل بتحقيق السالمة والصحة املهنية جمموعة من الواجبات واملسؤوليات يف حتقيق       

 : الصحة والسالمة املهنية ومن مجلة هذه املسؤوليات نذكر 

إلتزام العامل بتطبيق وإتباع التعليمات واإلرشادات الواجب إتباعها وعدم خمالفتها أو التهاون يف  -

 تنفيذها 

 لتزام باحليطة واحلذر عند القيام بتنفيذ املهام املكلف هبا لتجنب األخطار املهنية اإل -

 اإللتزام بإستعمال وسائل احلماية الشخصية عند القيام بكل عمل يتطلب ذلك  -

إبالغ صاحب العمل أو املشرف عن السالمة الصحة املهنية مبكان وجود اخلطر لتفادي وقوع  -

 األخطار املهنية 
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 OSHAS   "occupationnel safety" معايير السالمة والصحة المهنيتين  -سابعاً 

and health administration Systems   : 

هذا املعيار هو عبارة عن جمموعة من اللوائح اخلاصة بالصحة والسالمة املهنيتني يف مكان العمل      

املتحدة األمريكية وظيفتها فرض قيود وإلتزامات حلماية تصدرها وكالة منبثقة عن وزارة العمل بالواليات 

درجة التعرض العامل للمواد الكيميائية ومدى قدرة املوظف يف الولوج  العمال يف مكان عمله فيما يتعلق

 : للمعلومة واملتطلبات الضرورية للسالمة والصحة املهنية وتتلخص هذه اللوائح واإللتزامات يف 

 خماطر الوظائف املختلفة  حتليل -2

 توفري معدات الوقاية الشخصية كما  وكيفا   -0

 تقسيم وتصنيف املناطق اخلطرة  -3

 حتديد مسالك اهلروب والنجدة والطوارئ  -4

 توصيل وإفهام معلومات املواد الكيماوية املختلفة واخلطرة للعمال  -5

 " :  OHSAS 18001" إدارة السالمة والصحة المهنية  -ثامناً 

اهلدف من املعايري اليت تغطي الصح والسالمة املهنية هو توفري عناصر نظام فعال إلدارة الصحة      

والسالمة املهنية ميكن دجمه مع متطلبات اإلدارة األخرى للمنظمات ومساعدهتا يف حتقيق الصحة والسالمة 

ت وإلتزامات أصحاب العمل املهنية واألهداف االقتصادية ولقد مت سن قانون لتنظيم واجبات ومسؤوليا

والبموظفني من أجل ضمان الصحة والسالم يف أماكن العمل ،ويعد دليل نظام إدارة الصحة والسالمة 

عبارة عن سلسلة لتقييم السالمة "  BSI" الصادر عن هيئة املواصفات الربيطانية  "  BS8800" املهنية 

لضبط والتحكم يف خماطر الصحة والسالمة املهنية والصحة املهنية يف الشركات واملؤسسات لتمكينها من ا
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الصادر عن هيئة  " BS8800" دليل نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية ،كما يعد أيضا  وحتسني األداء 

أول معيار للصحة والسالمة املهنية يستخدم كدليل ،ولقد  2446يف سنة  "  BSI" املواصفات الربيطانية  

 بشكل ايرياملع ههذ تبالصحة والسالمة املهنية أستخدم ملعايري املتعلقةنشرت منظمات أخرى بعض ا

أساسي لكن حمتواها وتطبيقها كانوا خيتلفون فيه ومن أجل ذلك مت البدء يف دراسة مبشاركة شركات تدقيق 

 مستقلة وهيئات إصدار الشهادات هبدف إعادة بناء ووضع معيار دويل خاص بإدارة الصحة والسالمة املهنية

ومت "  OHSAS 18001" الكشف عن معيار نظام إدارة الصحة السالمة املهنية  2444ليتم يف سنة 

ومعايري نظام إدارة "  ISO 14001" ومواءمته بشكل أكرب مع نظام إدارة البيئة  0227مراجعته يف سنة 

 OHSAS" ونتيجة ملواءمته مع نظام إدارة اجلودة ذهب البعض لتسمية "  ISO 9001" اجلودة 

 28222بـ األيزو  " 18001

  

يفرض هذا املعيار جمموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط الالزم إتباعها لضمان أفضل للسالمة        

والصحة املهنية يف العمل ،فهو بذلك اإلطار القانوين الدويل األفضل واألمثل الذي حيدد املتطلبات الضرورية 

كافة املؤسسات بغض النظر عن طبيعتها وطبيعة نشاطها ،ولقد وضع املعيار لضمان صحة وسالمة مهنية يف  

ليحل حمله ملا يتمتع به بنفع على املؤسسات  0226كمسودة سنة   28222حمل املعيار  45222

  ISO 45001" إصدار املنشور اخلاص ب  0228مارس  20ومت يف  مبختلف أحجامها ونشاطاهتا

ت يف إثبات إلتزامها بسالمة مكان العمل وتعزيز مسعة أعماهلا لدى العمالء واهلادف إىل مساعدة املؤسسا "

 واملوظفني 
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 " :  ISO 31001" إدارة المخاطر -تاسعاً 

أحد املعايري اليت وضعتها املنظمة الدولية للمعايري  " ISO 31001" يعترب معيار نظام إدارة املخاطر       

هبدف وضع سلسلة من اإلرشادات ذات الصلة املباشرة بإدارة املخاطر من خالل تقدمي منوذج  0224سنة 

معتمد عامليا  على مستوى املنظمات والشركات اليت تعمد إىل تطبيق عمليات إدارة املخاطر ،ولقد مت حتديد 

تناسب مع مجيع املؤسسات ومساعدهتا لتفادي مجيع أنواع املخاطر اليت ميكن أن حتدث أو هذا املعيار لي

 يتوقع أن حتدث وخلق بيئة عمل مواتية ومناسبة داخل املؤسسة 

 

 

 

 

 

 

يكمن اهلدف األساسي يف إدارة املخاطر يف قياس وتقييم املخاطر وتطوير إسرتاتيجية إلدارهتا حيث       

تتضمن هذه اإلسرتاتيجية نقل املخاطر إىل جهة أخرى وجتنبها وتقليل أخطارها وآثارها السلبية ،فهي مبثابة 

ت معقولة فهي بذلك حتدد النشاط اإلداري الذي يهدف إىل التحكم باملخاطر وختفيضها إىل مستويا

 ،تقيس ،تسيطر وختفض من حجم املخاطر اليت تواجه العامل والعمل يف املنظمة 

 

 



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
67 

 

 : خطوات عملية إدارة المخاطر  -عاشراً 

يتضمن التخطيط لعملية إدارة املخاطر ورسم خريطة نطاق العمل واألساس املعتمد يف : التحضير  -1

 تقييم املخاطر 

يكون ذلك من خالل التعرف على املخاطر من خالل تشخيص مصدر : تحديد المخاطر  -2

املشاكل أو املشكلة حبَد ذاهتا وبالتايل ميكننا التعرف على احلوادث اليت ميكن أن تصدر عن هذا 

 املصدر أو صدرت 

يكون ذلك من خالل حتديد اخلطر وتصنيفه ومراجعة األخطار الشائعة : التعرف على المخاطر  -3

 يف املؤسسات 

بعد التعرف على املخاطر جيب تقييم هذه املخاطر احملتملة من حيث درجة مسامهتها يف  :التنقييم  -4

اخلسائر وإحتمالية حدوثها وتكرارها على الرغم من أنه يف بعض األحيان يصعب قياس مدى 

خطورهتا ومعدل حدوثها وخاصة عندما تكون عملية القياس والتقييم هلذه اخلسائر ليست مرتبطة 

 جلانب املادي للمؤسسة با
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 :نظريات األمن و السالمة  -إحدى عشر 

إىل بروز األفكار والنظريات التـي  مكن االهتمام بالسالمة والصحة املهنية من قبل بعض احلكومات        

 : تعاجل موضوع السالمة الوقائية ومن أمهها النظريات اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية نذكر  

  :نظرية بيئة العمل أ ـ 

تنص هذه النظرية على أساس مفاده أن احلوادث واإلصابات اليت تقع يف العمل إمنا هـي بـسبب عدم       

مناسبة بيئة العمل والوسط احمليط للعمل ،وكان للثورة الصناعية يف أوربا دورا  كبريا  يف إجياد هذه النظرية 

طلقت وهي غري قادرة ومهيأة للقيام مبثل تلك النشاطات الصناعية ،حيث أن الثورة الصناعية يف أوربا قد ان

حبيث أن املصانع قد بنيت بدون األخذ للصحة والسالمة املهنية ودون إشرتاطات علمية صحيحة ومن دون 

إدراك لألخطار احملتمل حدوثها ومل تدرج أعمال السالمة فـي عمليـات اإلنـشاء والتصميم سواء للمباين أو 

بيئة " أن " جنس مرجان " ت واألجهزة أو غريها من إشرتاطات للسالمة والصحة املهنية حبيث يقول املعدا

مما ترتب على ذلـك " العمل هي السبب املباشر والكفيل يف وقوع الكثري من احلوادث واإلصابات والوفيات 

ـذين ال يستطيعون ممارسة إلزام أصحاب املصانع بدفع التعويضات للمتضررين مـن احلـوادث واإلصـابات ال

أعماهلم ونشاطاهتم بصورة طبيعية ،ولقد ساعدت هذه النظرية على إجياد بيئة عمل خالية من مسببات 

احلوادث والعمـل على منع وقوع اخلسائر أو التقليل منها عند حدوثها وكان لذلك املردود اإلجيـايب فـي 

 .التقليل من كثرة احلوادث املهنية 
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  :النظرية الشخصية ب ـ 

نتج عن الثورة الصناعية يف أوربا إرتفاع وتنوع يف احلوادث الصناعية وصـاحب ذلك عدم وجود أنظمة       

أو تعليمات للسالمة مما أدى إىل إهتمام املفكـرين مبجـال الـــسالمة والصحة املهنية ،فـــألف العـــامل األمريكـــي 

  2432يف سنة ( احلماية من احلوادث الصناعية ) ب كتـــا (Henrich ) هنرشـــي" 

وترتكز هذه النظرية على أساس مفاده أن احلـوادث واإلصابات اليت تقع يف املصانع واملنشآت إمنا هي بسبب 

احمليطة به وذلك بناء على التصرفات اليت يقوم هبا العاملون اليت  اإلنسان نفسه أكثر مما تكون بسبب العوامل

مـن احلوادث %  82ـى التنظيم والتخطيط السليم واالتباع الدقيق لتعليمات الـسالمة ذلـك أن نـسبة تفتقـر إل

تقع بسبب العوامل الشخصية من حتدي للخطر ،حب اإلستكشاف ملدى درجة اخلطر ،اإلستهزاء والتليل 

 فقط تقع بسبب الظروف احمليطة%  25إخل و... من درجة اخلطر 

بالسالمة والصحة املهنية فاهتموا بدراسة  لقد ساعدت هذه النظرية العلماء واملفكرين واملختصني       

وحتليـل العوامل الشخصية لإلنسان مث إتباع الطرق الكفيلة ملعاجلة هذا الوضع من خالل تـدريب العاملني 

باإلسـتخدام األمثـل والصحيح لوسائل أداء وتلقينهم الطرق السليمة أثناء ممارستهم ألعماهلم والطرق الكيفيـة 

العمل وأدواته ومعداته ،كما ساعدت هذه النظرية على تقليص معدل احلوادث واإلصابات والوفيات اليت 

 حتدث يف املنشآت الصناعية واملصانع أثناء العمل 
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  :ج ـ النظرية اإلدارية 

لسالمة املهنية وإختلفت كل نظرية عن األخرى يف تناولت بعض النظريات اإلدارية موضوع الصحة وا      

 : حتليلها للموضوع حسب وجهة نظر كل مفكر ومن أهم هذه النظريات نذكر 

تقوم هذه النظرية على تعدد احلاجات " :  Maslow" نظرية سلم الحاجات لماسلو  -1

حبيث اإلنساين حيث متكن ماسلو من تقسيم احلاجات إىل مخس أقسام تندرج حسب أمهيتها 

تبدأ باحلاجة الطبيعة واملتمثلة يف احلاجة للطعام واملسكن واللباس لتليها بعد ذلك يف املرتبة الثانية 

احلاجة لألمن واحلماية حيث أن شعور اإلنسان باألمن احلماية من املخاطر أيا  كان نوعها يكون 

من حاجات إجتماعية ضمان إلستمراره يف إشباع حاجاته الطبيعية وغريها من احلاجات األخرى 

وتأكيد للذات واإلستمرار يف التطلع لتحقيق حاجات أخرى كما يرى بعض املفكرين أن حاجة 

إشباع األمن هي أهم دافع للعامل وأقواها وعلى هذا األساس أنيطت هلذه النظرية أمهية خاصة 

  من هذا التقييم  % 72حلاجة األمن يف الرتتيب اهلرمي وبنسبة 

  يقسم هيزنربغ احلاجات إىل جمموعتني مها" :  Herzberg" نظرية العاملين لهيرزبارغ  -2

خارج ) وهي جمموعة العوامل اليت تكون خارج العمل نفسه : مجموعة العوامل الخارجية  -أ 

مثل سياسة املؤسسة ، اإلدارة ،اإلعرتاف بالعامل ،مستوى العالقات مع الرؤساء ( العملية اإلنتاجية 

ملرؤوسني ،املركز اإلجتماعي ،األمن الوظيفي واحليات الشخصية حيث يؤدي عدم وجود هذه وا

العوامل إىل اإلستياء وعدم إطمئنان العاملني وهي عوامل مجيعها تصب يف إطار الصحة والسالمة 

 املهنية والنفسية واإلجتماعية 
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تتمثل يف جمموعة العوامل اليت تتعلق بالعمل نفسه  : (النفسية )  مجموعة العوامل الداخلية –ب 

واليت تؤدي إىل إطمئنان العامل مثل حتدي العمل ( العوامل الواجب توافره يف العملية اإلنتاجية ) 

،اإلجناز ،اإلعرتاف جبهود الفرد ،التقدم ،النمو يف العمل واملسؤولية  هذه العوامل تؤثر يف نفسية 

 ية وأقل عرضة حلوادث العمل العامل ويكون أكثر إنتاج

 

يعد فايول من األوائل الذين أشارو وبشكل  " : H.Fayol" نظرية التنظيم اإلداري لفايول  -3

مباشر وصريح لألمهية اليت جيب أن تأخذها الوظيفة األمنية  يف املؤسسة ملا هلا من دور هام 

وما ينجر عنها من حتقيق ( ر اإلنتاج محاية عناص) وفعال يف محاية املوارد املادية والبشرية املتاحة 

( مستوى أعلى من الكفاءة اإلنتاجية ،ولقد قسم فايول كمحاولة منه لتنظيم العمل اإلداري 

العمليات املختلفة يف املؤسسة إىل ستة وظائف متكاملة فيما بينها وهي الوظيفة الفنية ،الوظيفة 

يفة احملاسبية والوظيفة اإلدارية ،وهبذا اإلهتمام التجارية ،الوظيفة املالية ،الوظيفة األمنية ،الوظ

حتولت الوظيفة األمنية إىل وظيفة فنية ضرورية ال تقل أمهية هي أخرى عن الوظائف األخرى  

 ...كاإلنتاج واملالية و 

مما سبق ميكن القول أن النظرية اإلدارية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية تقوم على أساس تطبيق علم       

 : إلدارة يف ترسيخ مفهوم السالمة والصحة املهنية وذلك مـن خالل ا

حتديد إشرتاطات الوظيفة وتوزيع املسئوليات وحتديدها حيث أن الوظيفة الـشاغرة هلـا شروط البد  -

 لشاغرها أن تتوفر فيه من مؤهالت ودورات تدريبية 

برامج ودورات تدريبية للعاملني وإجراء الدراسات والبحوث حول اجلدوى من الدورات اليت  تنظـيم  -

 تعقد
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تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملني من خالل الرتقيات والعالوات ،ويف مقابل ذلك احلسم من  -

والتقيد الراتب وتأخري الرتقية وقد ميتد إىل الفصل من الوظيفة وذلك ضمانا  حلسن سري العمل 

 . بتعليمات واشرتاطات السالمة

تطبيق مبادئ علـم اإلدارة فـي برامج السالمة من خالل إجراء اإلختبارات واملقابلة إلختيار املوظفني  -

الذين يتقدم لـشغل الوظائف املعلن عنها يف املنشأة الصناعية ، ويراعي يف ذلك اختيار األكفاء من 

ية واألخذ بالشروط الواجب توافرها يف شاغر كل منصب بعيد النواحي العلمية ومن الناحية الصح

 عن كل شكل من أشكال الرشوة واحملسوبية 

ولقد كان هلذه النظريـات آثارهـا اإلجيابية على جمال السالمة من خالل قيام املسئولني عن         

والصحة املهنية ليكون شامال   السالمةوالصحة املهنيتني يف املنشآت الصناعية يف توسيع جمال إدارة السالمة

جلميع مرافق املنشأة مـن أجـل املراقبـة واملتابعة املستمرة للتأكد من التطبيق ألنظمة وتعليمات السالمة 

 .والصحة املهنية 
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 ALMP) )سياسات سوق العمل النشطة 

   عن العملوالطلب ( الباحثني عن الوظيفة ) العمل  تعترب سياسات سوق العمل الوسيط بني عرض      

وميكن أن تأخذ هذه السياسات أشكال عديدة ميكنها اإلسهام بصفة يف سوق العمل ( عارضي العمل ) 

ويكون ذلك من ( املواءمة بني العرض والطلب ) مباشرة أو غري مباشرة يف املواءمة بني العمل والوظائف 

لها ،إعداد النبذات الشخصية خالل املساعدة يف البحث عن وظائف ،إستكشاف الوظائف الشاغرة وتسجي

وتوفري املعلومات عن سوق العمل وبالتايل متكن من حتقيق اإلندماج االقتصادي واإلجتماعي مبا خيدم وحيقق 

 قبل الولوج يف سياسات سوق العمل ال بد من تعريف السوق وسوق العمل و  األهداف العامة واخلاصة 

 :تعريف السوق  - أ

 ارة عن اإلطار التنظيمي الذي تتفاعل فيه قوى العرض وقوى الطلب السوق بصفة عامة هو عب       

 : تعريف سوق العمل  - ب

من التعريف السابق للسوق ميكن النظر إىل سوق العمل على أهنا اإلطار التنظيمي الذي تتفاعل فيه       

ت العمل أي هو اإلطار التنظيمي الذي يتم فيه بيع خدماقوى عرض العمل مع قوى الطلب على العمل 

 وشراؤها 

ولكن هذه اخلدمات ال ميكن النظر إىل سعرها كسعر بيع وإمنا كإجيار هلذه اخلدمات حيث أهنا ال ميكن 

 فصلها عن العامل 

كينز أن الطلب على العمل هو طلب مشتق أي طلب على العمل إلنتاج السلع واخلدمات االقتصادي  ويرى 

 اليت يتم أو ميكن بيعها 
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ختتلف بإختالف هذا السوق  يتم ختصيص املوارد البشرية للوظائف عند معدالت أجر حمددةيف سوق العمل 

وحمددة وهي ما تعرف بالسوق الرمسي ،بينما تنشط فمنها من تكون تعمل وفق تشريعات معلومة ومنظمة 

و السوق بشكل غري رمسي أو بظروف غري مواتية وه ما يعرف بالسوق الغري رمسي أأقسام أخرى من السوق يف 

إخل ...املوازي ويف كال القطاعني تتحدد عدة عناصر كالتشغيل ،البطالة ،األجور ،اهلجرة ،التعليم ،املؤهالت 

 : ومن أطراف السوق وحمركاته نذكر 

 العمال والراغبني يف احلصول على عمل مهما كانت مهاراهتم  -2

 ذوي احلاجة خلدمات العمل إلنتاج ما يرغون  -0

 وحتسني شروطه  التنظيمات العمال اليت تعمل على حتديد األجور وإجياد فرص العمل  -3

 التنظيمات املهنية ومنظمات أصحاب العمل  -4

 اجلهات احلكومية بإعتبارها صاحبة العمل  -5
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 ( :  Active labor market policies)سياسات سوق العمل النشطة  -أواًل 

هتدف سياسات سوق العمل إىل توعية األطراف املسؤولة عن سياسات سوق العمل واملشاركة يف         

احلكومات ،أصحاب ) وضعها وتعريفهم بأمهية هذه السياسات واليت تكون معدة مبشاركة األطراف الثالث 

يم سوق العمل كما تقوم بتقدمي املساعدة التقنية لدعم جملس سوق العمل كما ميكن تقس( العمل والعمال 

 : إىل قسمني على النحو التايل 

وهو اجلانب الذي يكون خاضع آللية السوق من عرض وطلب احملكومان بالسعر : قسم سوقي  -

والذي حيدد جبملة من العناصر منها حجم العرض وحجم الطلب وعنصر الكفاءة واملتوفر عند طالب 

العمل والشوط اليت ميكن أن تتوفر يف طالب العمل من قبل املؤسسات فهذا القسم من السوق 

 ادية وبآلية السوق حمكوم باألبعاد االقتص

ويتمثل يف اجلزع الغري خاضع مليكانيزمات السوق واملتمثل يف كل من تشريعات : قسم غير سوقي  -

إخل وهو الدور الذي تقوم به ... العمل ،احلوار االجتماعي بني الشركاء واملفاوضات االجتماعية 

ا جيسد دور احلكومة يف سوق السلطات العمومية من خالل التنسيق بني الشركاء اإلجتماعيني وهو م

 العمل كوضع حد أدىن لألجور وغريها من التشريعات 

( الباحثني عن العمل ) كما ميكن النظر لسياسات سوق العمل على أهنا الوسيط بني عارضي العمل        

املناصب الشاغرة ،ومن هذه السياسات ما يساهم بشكل مباشر يف املواءمة بني ) والطلب على العمل 

لعمال والوظائف من خالل البحث عن الوظائف وإستكشاف املناصب الشاغرة ،توفري معلومات عن سوق ا

العمل من خالل السرية الذاتية اخلاصة بطالب العمل  كما تساهم أيضا  يف حتسني املهارات وحتقيق اإلندماج 
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حيصل عليه يف الفرتة  االجتماعي واإلقتصادي من خالل توفري الدخل البديل واملتمثل يف الدخل الذي

 الفاصلة بني بداية البطالة والتعيني يف الوظيفة 

 : تعريف سياسات سوق العمل  -1

سياسات سوق العمل هي عبارة عن جمموعة من التدابري واإلجراءات والربامج اليت هتدف لتحقيق  -

مستوى العمالة الكاملة والقضاء على البطالة من خالل التدخل يف سوق العمل ملساعة العاطلني عن 

 العمل 

 : صيغ سياسات سوق العمل  -2

 ميكن هنا التمييز بني صيغتني لسياسات سوق العمل     

هي جمموعة من اإلجراءات والتدابري والربامج اليت توفر تدابري : سياسات سوق العمل النشطة  - أ

اإلندماج يف سوق العمل للباحثني عن وظائف والذين يكونون يف الغالب عاطلني عن العمل 

،دون التفريط يف العاملني الذين يبحثون عن عمل أفضل فهي بذلك توفر الدعم الفعال 

ق العمل وتتمثل التدابري التقليدية اخلاصة بسياسات سوق العمل النشطة يف لإلندماج يف سو 

خلق وظائف وإعانة املنشآت ومتتلك الدول ذات األحزاب السياسية السيادية والنقابات العمالية 

قد ال تدعم القوية سياسات سوق عمل نشطة أكثر تطورا  مقارنة مع غريها من الدول ،كما 

االجتماعية سياسات سوق العمل النشطة إذا كان ناخبوهم من العمال األحزاب الدميقراطية 

الذين يتمتعون حبماية جيدة، وبالتايل يواجهون احتماالت ضئيلة للمعاناة من البطالة ومؤخر ا  

كانت فكرة وجود حمددات سياسية مشاهبة ألنواع سياسات سوق العمل النشطة املختلفة حمل 

  نزاع
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هي جمموعة اإلجراءات التدابري والربامج اليت توفر الدخل  :لنشطة سياسات سوق العمل غير ا - ب

البديل أثناء فرتات البطالة أو فرتات البحث عن العمل وتتمثل الربامج التقليدية هلذه السياسة يف 

 تأمني البطالة ،تقدمي املساعدات يف حالة البطالة والتقاعد املبكر    

 

 : أهداف سياسات سوق العمل النشطة  -3

هتدف سياسات سوق العمل النشطة خللق نوع من التوازن يف سوق العمل وحتقيق مستوى العمالة        

الكاملة وذلك من خالل العمل على حتقيق األهداف اليت جتمع بني األهداف االقتصادية واألهداف 

 : االجتماعية على حد السواء وميكن حصر هذه األهداف يف 

وذلك من خالل احلفاض على منو نسبة العمالة من ( : العمالة خلق ) نمو العمالة الكاملة  -3-1

خالل إنتهاج برامج متكن من خلق مناصب الشغل للشباب مثل برامج تشغيل الشباب واليت 

تعترب كمبادرة بني األمم املتحدة والبنك الدويل ومنظمة العمل الدولية حيث يعملوا على أن ال 

بطالة طويلة وتعمل على توفري مناصب عمل الئقة يستهل الشباب حياهتم العملية بفرتة 

 وحيصلون على التدريب 

نتيجة لتأثر سوق العمل هو ( :  إعادة هيكلة المؤسسات ) األمن المصاحب للتغيير  -3-2

اآلخر بالعوملة واإلنفتاح على العامل اخلارجي واخلصخصة والتطور التكنولوجي كان هلم األثر 

الكبري يف إعادة النظر يف عمليات التوزيع الداخلي لليد العاملة وعمليات تسريح العمال 

لشيء الذي يستوجب وإعادة هيكلة املنشآت وخفض نوعية الوظائف مما يهدد العمل الالئق ا

تدخل سياسات العمل النشطة للتخل من أجل احلد من السلبيات اليت تؤدي إليها بعض 
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السياسات كالسياسات اخلاصة بالنمو االقتصادي وخلق العمالة ،وهنا يظهر الدور الفعال 

لسياسات سوق العمل النشطة واملتمثلة يف اجلهد املتواصل من جانب الشركاء اإلجتماعيني 

  كومة لتحقيق األمن املصاحب للتغيري واإلدماج يف سوق العملواحل

يكمن اإلنصاف يف حتقيق املساوات بني اجلنسني ويف اجلنس نفسه يف احلصول : اإلنصاف  -3-3

على وظائف والتشجيع على التساوي يف الفرض يف إستخدام األشخاص والتغلب على التمييز 

 ...العرقية ،املهاجرين ،اللون ،اجلنسية ضد العمال مالتمييز بني األفراد كاجلماعات 

من خالل توفري عمل ودخل إنطالقا  من مبدأ أن العمل الالئق هو أفضل : الحَد من الفقر  -3-4

 ضمان ضَد الفقر واإلندماج يف اجملتمع 

(  القطاعات الغري رمسية) كما قد يكون هذا العمل الغري الئق يتواجد بكثرة يف االقتصاد الغري موازي         

 مما يدفع باإلهتمام به حماولة بذلك اخلروج به من حالة الال نظام إىل النظامي 
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 : في سوق العمل  سياساتإيجابيات وسلبيات  -4

توفر سياسة التدخل يف سوق العمل مجلة من النتائج منها ما هو إجيايب وآخر سليب ومن مجلة هذه النتائج 

 : نذكر 

 : إيجابيات سياسات سوق العمل  -4-1

 : تتمثل إجيابيات سياسات التدخل يف سوق العمل يف             

توفري برامج متكن من توفري احلماية للقادرين على احلصول على عمل يف احلصول عليه وذلك من  -

و خالل وجود برامج متكن من الوصول إىل العمال العاطلني عن العمل كربامج تشغيل الشباب ،أ

 ومنح تسهيالت للدقول إىل سوق العمل ... عقود ما قبل التشغيل 

 : احلد من خطر البطالة وزيادة القدرة الشرائية والذي ميكن جتسيده يف هدفني أساسيني مها  -

من خالل زيادة خلق فرص للعاطلني عن العمل يف احلصول على عمل : أهداف إقتصادية  - أ

 الئف وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية خلق ملناصب عمل وحتسن يف املستوى املعيشي 

من خالل حتسني إندماج ومشاركة العمالة املنتجة واليت تساهم يف زيادة  :أهداف إجتماعية  - ب

غالبا  ما تكون مصاحبة إلرتفاع معدالت البطالة فرص العمل ومعاجلة املشاكل االجتماعية واليت 

 وتدين املستوى التعليمي ،املعيشي والصحي 
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 : العراقيل التي تواجه سياسات سوق العمل النشطة  -5

تعترب سياسات سوق العمل كباقي السياسات األخرى تواجه هي األخرى الكثري من العراقيل        

اليت تواجه تنفيذ هذه التدخالت تلك التدخالت النامجة عن سوق والتحديات ومن بني املشاكل الكبرية 

العمل واملتمثلة يف كيفية إدماج االقتصاد الغري رمسي والذي ميثل مالذ أمن عن البطالة لنسبة كبرية من القوة 

) ن العاملة يف البلدان النامية وتضم العمالة غري الرمسية بني النصف وثالث أرباع العمالة يف هذه البلدا

بإستثناء العمالة يف قطاع الزراعة وتزداد هذه النسبة إذا ما أضيف هلا العمالة الزراعية وجند ( البلدان األقل منوا  

أن جل العمال يف القطاع الغري الرمسي ال تتوفر لديهم  أنظمة الضمان االجتماعي والسالمة املهنية والتدابري 

حىت حقوقهم يف العمل من حيث عدد ساعات العمل  الصحية واللوائحة اخلاصة بظروف العمل وال

 ... واألعمال الشاقة والتمييز واإلستغالل وال حىت احلق يف العطل والراحة 

 : العالقة بين سياسات سوق العمل النشطة وسياسات األجور والمفاوضة االجتماعية  -6

ضة االجتماعية وميكن إبراز هناك عالقة وطيدة بني سياسات سوق العمل وسياسات األجور واملفاو       

 : هذه العالقة يف 

تساهم سياسات سوق العمل يف سياسة إستبدال الدخل والبذي يتوافق ويتناسب مع املستوى  - أ

 العام لألجور 

على الرغم ( وثيقة الصلة باحلَد األدىن لألجور ) توفر سياسات سوق العمل احلد األدىن لألجور  - ب

مصيدة البطالة ألن فرتة البطالة هي اليت تكون دافع ) من أنه عامل مثبط لقبول العمل املضاد 

وهذا األمر إما أن جيعل هذا الشخص يف مصيدة البطالة ( لقبول العمل وليس مستوى الدخل 
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أو أنه يدخر اجلهد يف العمل لينشط أيضا  وبشكل موازي يف السوق الغري رمسي مما يزيد يف دائرة 

 االقتصاد الغري الرمسي 

تساهم زيادة األجور يف ارتفاع ( إقتصاد جزئي وإقتصاد كلي ) من وجهة نظر االقتصاد الوطين  - ت

رتفاع غري مباشر يف التكاليف ارتفاع التكاليف املباشرة من خالل زيادة األجور وإ) للتكاليف 

مما يضعف القوة التنافسية خاصة بالنسبة للدول ...( من خالل زيادة الضرائب واإلشرتاكات 

األقل منوا  وخاصة يف القطاعات اليت تكون فيها منافسة شديدة يف األسعار على الرغم من أن 

هناك عالقة طردية بني الكفاءة  األجر بالنسبة للعامل يعترب كمقياس لنوع العمل املقدم ونعلم أن

ونوع العمل فكلما كانت هناك كفاءة كلما كان هذا العمل املقدم أكثر وأحسن وكلما كان هناك 

أجر أعلى  وهو ما يكمن يف اجلدل القائم بني اإلقتصاديني حول العالقة بني األجور والعمالة 

حلَد األدىن لألجور بشكل الئق واحلَد األدىن لألجور والذي خلص إىل أن إذا ما مت حتديد ا

حسب ونوع العمل وحسب اخلدمة املقدة نتمكن بذلك يف تشغيل العمالة الكاملة واحلد من 

الفقر والبطالة والقدرة على إعطاء دفعة قوية لإلقتصاد متكنه من مواكبة اإلقتصادات األخرى يف  

 كل األحوال والظروف

عمل يف توازن إجراءات محاية العمال يف بلد ما يف الكثري من األحيان تساهم سياسات سوق ال - ث

مثل إجراءات ختفيض الوظائف واليت تساهم يف إعادة هيكلة املنشآت والذي يكون من خالل 

زيادة خطط التقاعد املبكر على الرغم من أن هؤالء العمال من الفئات اليت تكون مشمولة 

ات لإلستغاء اجلماعي عن العمال على باحلماية وهذا النوع من اإلجراءات يعد من أهم اإلجراء

الرغم من أن االتفاق عليه كان مع الشركاء اإلجتماعيني والذين يسامهون بشكل كبري يف تصميم 
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وتنفيذ سياسات سوق العمل النشطة كما يشاركون يف جمالس العمل والتدريب ويف بعض 

 األحيان يتولون إدارهتا بشكل كامل 

 : نماذج الوساطة في سوق العمل  -8

 تتمثل مناذج الوساطة يف سوق العمل يف النماذج الثالث التالية 

الوساطة تبىن على منوذج  ( :  Modèle d’information) النموذج اإلعالمي  - أ

 احلياد أي دور الوسيط هنا يكمن فقط يف نقل املعلومة إىل الطرفني بشفافية وحياد  

الوساطة تبىن على التدخل  ( :  Modèle de sélection)   النموذج اإلنتقائي - ب

 التعديلي أي توجيه العروض والطلبات حنو حتسني اإلنتاجية مثل تشغيل حاملي الشهادات 

الوساطة تبىن على أساس  ( :  Modèle de structuration) النموذج المهيكل  - ت

صياغة عرض العمل أو الطلب عليه بشكل أفضل كأن يقرتح على صاحب العمل بأن حيدد 

املواصفات املهنية املطلوبة اليت جيب أن تتوفر يف طالب العمل وأن حيدد هذا األخري بكل دقة 

 بكل دقة ووضوح وشفافية قدراته ومهاراته 

وتلعب الوساطة دور كبري يف التوفيق بني هذه النماذج الثالث غري أن اخلواص يفضلون النموذج الثالث       

وتتمثل مؤسسات الوساطة يف شبكة ( :   Modèle de structuration) النموذج المهيكل )

واسعة من املكاتب ووكاالت التشغيل وبرامج وآليات لدعم التوظيف كصندوق ضمان القروض للمؤسسات 

 إخل......الصغرية واملتوسطة ووكاالت تشغيل الشباب و
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 : سياسات سوق العمل النشطة للحفاظ على العمل والعمال   -7

موعة احلوافز والسياسات املنتهجة للحفاظ على العمال والعمل وخلق اإلنسجام تتمثل هذه السياسات يف جم

 يف سوق العمل وميكن حصر هذه السياسات يف احلوافز التالية 

تتكون برامج سياسات سوق العمل النشطة واليت توفر حوافز : حوافز للحفاظ على العمال  - أ

العمل هبدف احلد من االنسحاب من  للحفاظ على العمالة املتواجدة من حوافز مالية ألرباب

 ILO" العمل وتعتمد هذه التدابري لفرتة من الزمن ومن أبرز هذه التدابري ما تدعو إليه املنظمة 

عملية  ،منع.... مثل عقود ما قبل التشغيل و ) من دعم لألجور  ،ختفيض لتكاليف العمال " 

 ......  التسريح غري الفعالة للعمال الذين كان من املمكن اإلبقاء عليهم يف مناصبهم 

وذلك من خالل توفري حوافز ألرباب العمل لزيادة خلقهم لعرض : حوافز لخلق فرص العمل   - ب

 العمل سواءا  للعاطلني أو الغري الدائمني أو ميس فئة معينة  

تساهم هذه السياسة يف تقدمي حوافز للبحث عن العمل : ة حوافز للحفاظ والبحث عن العمال - ت

واحملافظة عليه من خالل زيادة رفع دخل ذوي الدخول الضعيفة كما تساهم يف احلفاظ على 

العمال املتشائمني من العمل وذلك من خالل تقدمي إعانات مالية وحتويالت واليت تدفع  

مثل ( احلد األدىن لألجور ) الدخول كمكملة للدخل من أجل احلفاظ على مستوى معني من 

أو  واليت تقدم على شكل إمتيازات لذوي الدخول الضعيفة(  IDR) منحة األجر املتدين 

 ....أو غريها من اإلمتيازات  ( IRG )الضريبة اإلمجالية على الدخول  

من تتمثل هذه السياسات يف رفع مستوى مهارات العمل : حوافز لتعزيز رأس المال البشري   - ث

خالل التكوين الذي يكون موافق ومواكب ملتطلبات سوق العمل وكذا إعادة التدريب 

 والرتبصات ومتس هذه السياسات العاطلني عن العمل والعاملني يف نفس الوقت  
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هتدف هذه السياسة إىل حتسني اإلنسجام يف : تحيين اإلنسجام في سوق العمل النشطة   - ج

حثني عن العمل من خالل برامج  الوساطة وتقدمي سوق العمل وذلك من خالل دعم البا

 خدمات الدعم واإلرشاد وتوفري املعلومات املتعلقة حبالة السوق 

وهناك جمموعة من العراقيل اليت تواجه هذه السياسات واملتمثلة يف العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف عرض       

 العمل واليت ميكن حصرها يف 

النمو السكاين على منو العمالة خاصة النشطة منها واليت من  يعمل :حجم السكان وهيكله  -

 خالهلا يتحدد حجم العمالة يف سوق العمل 

تشري النظرية االقتصادية على أن هناك عالقة طردية بني األجر وعرض العمل أي كلما  :األجر  -

 إرتفع األجر كلما زاد عارضوا اخلدمات 

كلما كانت هذه النسبة كبرية كلما زاد عدد العاملني القادرين على   :نسبة السكان في سن العمل  -

العمل وكلما كان هناك تنافس يف عرض العمل الشيء الذي قد يكون عائق أمام تنفيذ سياسات 

 سوق العمل وتنتشر مظاهر اإلستغالل للعمال والتخلي عن بعض احلقوق  

 حيث اجلنس والعمر  يقصد به تركيب السكان من :التركيب النوعي للسكان  -

هناك عالقة عكسية بني عرض العمل واملهاجرين األجانب واألجر وطردية بني املهاجرين  :الهجرة  -

 احملليني وعرض العمل واألجر  
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 : (  Key idicators labor market)  مؤشرات سوق العمل  -ثانياً 

من أهم األدوات اليت ميكن اإلعتماد عليها لتحليل سوق  ( KILM)تعد مؤشرات سوق العمل           

العمل وتستخدم هذه املؤشرات لتقييم مدى كفاءة منضومة سوق العمل ،كما تستخدم للحكم على مدى  

كمنضومة التعليم والتدريب وتستخدم كذلك ملقارنة الظواهر عل املستوى الوطين أو كفاءة منضومات أخرى  

(  28) مثانية عشر 2444ولقد أصدرت منظمة العمل الدولية يف سنة ... افية أو بني خمتلف املناطق اجلغر 

 (  02) مؤشرا  خاصا  بسوق العمل ويف الوقت احلايل يوجد هناك عشرون 

 : تعريف المؤشر  -1

املؤشر على أنه تعبري على شكل رقم أو لفض عن وضع سائد أو عن حالة معينة والذي من  يعرف        

 خالله ميكن قياس التغري احلاصل يف ظاهرة معينة عرب الزمن 

 : تعريف مؤشر سوق العمل  -

يعرف مؤشر سوق العمل على أنه أداة كمية أو نوعية تستعمل لرصد التغريات أو التقدم يف ظاهرة معينة 

كما ي ملنضومة سوق العمل وقد ترتبط مبنضومات أخرى فهي بذلك أداة لتلخيص حالة سوق العمل  تنتم

 تعترب وسيلة إنذار مبكرة لسوق العمل 
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 ( :  Key idicators labor market) أهم مؤشرات سوق العمل    -2

حول سوق العمل بغية حتسني مراقبة إجتاهات  أصدرت منظمة العمل الدولية مجلة من املؤشرات         

على عشرون   ( KILM)التوظيف اجلديد وتعزيز صنع السياسات اخلاصة بسوق العمل وحتتوي مؤشرات 

 : تتمثل يف  مؤشر

وهو يعرب عن النسبة بني السكان يف سن العمل الذين : نسبة المشاركة في سوق العمل  - أ

 يعملون أو يبحثون عن عمل من إمجايل السكان 

كلما كان هذا املؤشر عايل كلما كان يدل على احلالة اإلجيابية   :معدل التوظيف للسكان  - ب

آخر للتعرف ولكن هذا ال يدل على الوضع الالئق للعمل وهلذا حنتاج إىل مؤشر لسوق العمل 

طبيعة العمل مثل الدخل ،ساعات العمل ،العمل يف السوق املوازي ،البطالة ،ظروف العمل  على

... 

وذلك من خالل التعرف على عدد العمال بأجر ،أصحاب األعمال ،العاملون  :وضع التشغيل  - ت

 حلساهبم اخلاص منسوب إىل إمجايل املشتغلني 

قطاع الزراعة ) يكون من خالل إحصاء عدد العمال يف كل قطاع  :التشغيل وفق القطاع  - ث

ويوضح هذا املؤشر منو التشغيل وإجتاهاته ومعرفة أي من ( ،قطاع الصناعة وقطاع اخلدمات 

 القطاعات تعتمد عليها وإحصاء الطلب والعرض على العمل 

ل بني الرجال والنساء يعتمد هذا املؤشر لتحليل الفوارق يف توزيع الدخ :التشغيل حسب المهنة  - ج

 ويف ختطيط املوارد البشرية خاصة حسب املؤهالت والكفاءات 
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ميكن احلكم على نوع اإلقتاد حيث جند أن يف اإلقتصادات  :المشتغلون لبعض الوقت  - ح

املتقدمة ارتفاع يف نسبة العمل لبعض الوقت بسبب مرونة سوق العمل وميكن حساهبم كنسبة 

 من إمجايل املشتغلني 

تؤثر عدد ساعات العمل على صحة العامل ،إنتاجيته وعلى تكلفة  :ساعات العمل  عدد - خ

العمل بالنسبة للمؤسسة وتقدم معلومات مفصلة حول ساعات العمل األسبوعية على النحو 

 : التايل 

 ساعة أسبوعيا   05أقل من  -

 ساعة يف األسبوع  34و  05بني  -

 ساعة يف األسبوع  34و  35بني  -

 ساعة يف األسبوع 48و  42 ين  -

 ساعة يف األسبوع 54و  44ين  -

 ساعة عمل يف األسبوع فما فوق  42 -

 ساعة عمل يف األسبوع فما فوق  52 -

 ساعة عمل يف األسبوع فما فوق  62 -

ووضع التشغيل كما ميكن من خالهلا احلكم وتفصل البيانات حسب اجلنس ،اجملموعة العمرية            

تقدير الوضع ) اد الفئة األكثر نشاطا  طبيعة النشاط الغالب ساعات العمل لكل عامل على طبيعة االقتص

 ....و( الصحي للعامل 
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يلعب السوق الغري رمسي دورا  كبريا  يف خلق الوظائف والدخول : التشغيل في السوق الموازي  - د

يوفر للعمل ظروف  يف الكثري من الدول النامية وهو سوق يفتقر كثريا  إىل الصفة القانونية وال

عدم وجود نظام محاية إجتماعية ،يفتقر للجمعيات ضروف عمل رديئة ،) عمل مواتية 

 ( والتنظيمات العمالية وحىت وإن وجدت قد يكون ممثليها يولون لصاحب العمل 

تعترب البطالة من أكثر مؤشرات سوق العمل إستخداما  وتشمل األشخاص فوق سن  :البطالة  - ذ

 وال يعملون وهم متاحون ويبحثون عن عمل بكل جدية ( معني  فوق سن) العمل 

توجد فوارق يف هذا اجملال ) سنة  04و  25يشري هذا املؤشر للشباب بني  :بطالة شباب  - ر

وهو يعرب عن نسبة الشباب البطالون والذين أعمارهم تنتمي هلذا ( حبسب البلد وطبيعة االقتصاد 

 اجملال من جمموع القوة العاملة 

 وهي كل بطالة تكون لسنة أو أكثر كنسبة من القوة العاملة  :طالة الطويلة الب - ز

تعرب عن نسبة األشخاص العاملني الذين يؤدون ساعات  :العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت  - س

ينشطون يف السوق املوازية يف عمل يرغبون فيه فهي بذلك تعكس عدم العمل غري كافية باملقابل 

 اإلستخدام األمثل للطاقة اإلنتاجية 

يعرب هذا املؤشر عن نسبة السكان الذين هم يف سن العمل وال يعملون وال  :عدم النشاط  - ش

سنة كما جيب معرفة  54سنة إىل  05يبحثون عن عمل ويتم توزيعهم حسب الفئة العمرية من 

 عدم دخلو هذه الفئة للعمل 

تكمن أمهية هذا املؤشر يف ارتفاع أثر التعليم على آداء سوق العمل  :التحصيل العلمي واألمية  - ص

ويفصل هذا املؤشر القوة العاملة حسب التحصيل التعليمي باجلنس ( إكتساب ميزة تنافسية ) 

 والفئات العمرية 
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يعترب هذا املؤشر من أهم املؤشرات ملا يعكسه من مستوى معيشي :  الشهرية متوسط األجور - ض

 للعاملني ويكن ذلك من خالل التعرف على األجور اإلمسية واألجور احلقيقية للعاملني 

 تشمل تكلفة العمل تكلفة األجور املباشرة والتكاليف األخرى الغري مباشرة  :تكلفة العمل  - ط

 االقتصادي  يقَيم مستوى اآلداء :إنتاجية العامل  - ظ

يتم من خالله مستوى توزيع الدخل الوطين وقياس نسبة  :مؤشر الفقر وتوزيع الدخل  - ع

األشخاص الذين يعيشون بدخل حتت مستوى الفقر والذي حدده االبنك الدويل عند حدود 

  دوالر أمريكي يف اليوم  20دوالر أمريكي يف اليوم و  2.05

تدفقات سوق العمل بالنسبة للخربة العملية يصف هذا املؤشر  :مؤشر حراك سوق العمل  - غ

لألفراد خالل مدة عملهم يف سوق العمل واليت تعين عدد األفراد الذين يقومون بتغيري أعماهلم أو 

 ارج القوة العاملة إىل سوق العملأو خيتحركون يف حالة التشغيل إىل عدمه أو العكس 
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المحور السابع 
سياسات األجور 

 والرواتب
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 سياسات األجور والرواتب

 :  تمهيد 

لقاء تضحيته باجلهد ( العامل ) نقدية مباشرة حيصل عليها الفرد تعويضات متثل األجور والرواتب           

والوقت يف مكان العمل إلنتاج السلع واخلدمات فاألجر واملرتب أو الراتب من ناحية املضمون سواء لكن 

األعمال املكتبية واإلدارية حبيث يتم  خيتلفان من حيث اإلستخدام فالشائع أن املرتبات تطلق على شاغلي

تقييم املرتب على أساس الزمن أو الوقت الذي ميضيه العامل يف مكان العمل وتسمى هذه الفئة من العمال 

باملوظفني أما األجور فتطلق على شاغلي األعمال الصناعية واإلنتاجية حيث يتم تقييم تعويضاهتم على 

  أو عدد مراحل اإلنتاج احملققة أكلهم معا  ( األجر الساعي ) والوقت أساس الكمية املنتجة من سلعة ما أ

 : مفهوم األجور والرواتب  -أواًل 

خيتلف مفهوم األجور عن الرواتب من الناحية االقتصادية ومها يف األصل وجهان لعملة واحدة           

     وميكن تعريف كل من األجور والرواتب على النحو التايل 

  :المرتب تعريف  -2

ما حيصل عليه املوظف ويصرف له شهريا  كما جرت العادة أن املرتب أو  يعرف املرتب على أنه          

الراتب يطلب على املبلغ الذي حيصل عليه العامل من مكافأة نقدية لقاء ما يبذله من جهد ووقت للقيام 

بتنفيذ ما خيول له ويكون هذا باإلتفاق مع صاحب العمل أو بوجود تشريع ينظم طريقة وكيفية ومقدار هذا 

 ويتكون املرتب من املرتب األساسي واحلوافز أو العالوات قابل والذي يكون بالعادة شهريا  امل
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  :األجر تعريف  -0

أو  ويصرف له يوميا  أو أسبوعيا   العامل أو الفرد حيصل عليه  يعرف األجر على أنه املبلغ الذي           

شهريا  ،فهو بذلك يعرب عن التعويض الذي يدفع لشاغلي األعمال الصناعية واإلنتاجية وحيدد وفق اإلنتاجية 

  أو عدد الوحدات املنتجة أو املرحلة اإلنتاجية 

االقتصادي هو املبلغ الذي حيصل عليه األجر أو الراتب من املنظور مما سبق ميكن النظر إىل           

بعمل ما وعند تشغيل هذا العامل حلساب شخص آخر أي ليس حلسابه اخلاص ،كما قد  العامل لقيامه

يتوسع األجر باملفهوم االقتصادي ليشمل جزءا  من دخل صاحب املشروع والذي يقوم بإدارته بنفسه وذالك 

 مقابل قيامه بالعمل تنظيما  وإدارة

 : ميكن التمييز بني نوعني لألجر مها      

هو ما يتقاضاه العامل مقابل وحدة العمل املبذولة بعملة معينة وبأسعار جارية  :األجر اإلسمي  - أ

وعلى هذا األساس جند أن األجور اإلمسية تتأثر باملستوى العام لألسعار بالزيادة والنقصان على 

الرغم من أن األجري يتقبل التغري يف املستوى العام لألسعار بالزيادة أو بالنقصان من دون أن 

 اإلخنفاض يف األجر  يتقبل

يعرب األجر احلقيقي على مدى قدرة األجر على حتقيق مستوى معني من : األجر الحقيقي  - ب

املعيشة فهو يعرب بذلك عن القدرة الشرائية لألجر خالل فرتة زمنية معية يف حتقيقه ملستوى معني 

 من املعيشة 
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 : مكونات األجر  -3

يتكون األجر من عناصر ثابتة وأخر متغرية وهي ختتلف من بلد إىل آخر ومن قطاع إىل آخر ومن            

 : نظام إىل آخر ومن حالة إىل أخرى مما ميكن من تصنيف األجور إىل عنصرين رئيسيني مها 

 يتكون هذا اجلزء من األجر من العناصر التالية  :الجزء الثابت  -3-1

وهو املعروف بإسم األجر األدىن الوطين املضمون وهو يطبق على مجيع  :الحَد األدنى لألجور  - أ

النشاطات والقطاعات ،يتم حتديده من طرف السلطة العامة ويتم تطبيقه على مجيع العمال والذي 

 يتواءم مع مستوى معيشة العمال واجملتمع بشكل عام وهو يرتتبط إرتباط وثيق باملستوى العام لألسعار

يتم تعيني لكل منصب مجلة من نقاط اإلستهالكية واليت حتدد عوامل  : األجر األساسي - ب

وعناصر املنصب وهي ختتلف من منصب إىل آخر حسب مستويات التأهيل وحجم املسؤوليات 

 املخولة يف هذا املنصب وطبيعة املنصب والقطاع

عمل هي تعويضات يتم تفيضها حبسب طبيعة ال :التعويضات الثابتة المرتبطة بالمنصب  - ت

 إخل ...والظروف احمليطة مثل منحة الضرر أو اخلطر ،تعويض األقدمية واخلربة ،املنح العائلية و 

تتمثل يف جمموعة املنح أو األجور اليت متنح واليت تكون متغرية من حيث الكمية  :الجزء المتغير  -3-2

 والدوام واإلستقرار وهي تتمثل يف الغالب يف التعويضات واجلوائز
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 تكمن أنواع األجور يف  :واع األجور نأ -4

  حيتسب على أساس الزمن: األجر الزمني  - أ

   حيتسب على أساس عدد الوحدات املنتجة: األجر اإلنتاجي  - ب

يعتمد على أساس ما حيصل عليه من نقود ويعتمد ذلك على القدرة الشرائية : األجر النقدي  - ت

 للوحدة النقدية 

املخصصات النقدية لتغطية األجور وعند طرح مجيع وهو يعرب عن جمموع  :األجر الكلي  - ث

 املقتطعات كالضرائب  نتحصل على األجر الصايف

 ويقصد به ما حيصل عليه الفرد من صايف الدفع  :األجر الفردي  - ج

 

  تأخذ األجور أشكال متعدد نذكر منها : أشكال األجور  -ثانياً 

 : أجر الوقت  -1

يعد أجر الوقت أفضل تعبري عن مثن العمل أو عن قيمة قوة العمل املقدم حيث يتم حتديد أجر     

الساعة لتم بعدها إحتساب أو حتديد أجر العامل بقدر الوقت الذي يقضيه يف العمل يف املؤسسة أو 

) ينة حيث يكون العامل حتت تصرف صاحب العمل للقيام بأعمال معينة خالل فرتة زمنية معاملنظمة  

 لقاء أجر معني مت التفاهم عليه ( وقت العمل 

املنظمة من التحكم يف الوقت وقد يرغب العامل يف احلصول على ويعترب هذا النظان مالئم ميكن 

أجر أكرب فيضطر للعمل لوقت أكرب وللحفاض على العامل مَت حتديد حَد أعلى لساعات العمل 

اليومية داخل املنظمة ،كما تعترب نظم األجور اليت حتدد على أساس ساعات العمل شائعة 
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عادة حسب هذا النظام أن حيدد معدل أجر الساعة اإلستخدام يف أغلب املنظمات وقد جرت ال

 الواحدة كأساس يف إحتساب األجر الكلي 

 : فعال ( أجر الوقت ) الحاالت التي يكون فيها األجر الزمني  -1-1

 : يكون أجر الوقت مناسب وفعال عندما        

 يصعب حتديد كمية اإلنتاج اخلاصة بكل فرد على حدى  -0

 ري من حجمه تكون نوعية اإلنتاج أهم بكث -3

 يكون العمل غري منظم بإستمرار وألسباب ال عالقة للعاملني هبا  -4

 : مزايا أو إيجابيات أجر الوقت  -1-2

 : يتمتع أجر الوقت جبملة من املزايا تتمثل يف      

  تضمن للعاملني دخل حمدود ومضمون ومعروف ميكنه من مواءمة مستواه املعيشي حسبه  - أ

 سهولة فهم وإستخدام هذا النظام من طرف العام واخلاص  - ب

 : سلبيات أو عيوب أجر الوقت  -1-3

 : لكل نظام إجيابيات وسلبيات كل حسب وجهة نظره هلذا النظام ومن مجلة سلبيات هذا النظام نذكر       

يعجز هذا النظام أن يكون حافزا  للعمال لبذل املزيد من اجلهد كونه يف بعض احلاالت ال مييز  - أ

بني جهد العمال خاصة يف منح املكافءات والعالوات الفعلية والفعالة وبذلك فهو ال حيفز 

 على املبادرة واإلبداع 

 تصعب عملية توزيع التكاليف على تكاليف املنتجات من السلع واخلدمات - ب

 



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
97 

 

 ( : أجر القطعة ) أجر المردودية   -2

يقوم هذا النظام على حتديد األجور على أساس عدد الوحدات املنتجة أو على أساس عدد املراحل           

و زي ويتحدد على أساس عدد القطع أكأجر حتفيمن أشكال األجور   هذا النظام يعتربهبا اإلنتاج ،و ليت مَر ا

 أو على أساس عدد املراحل  الوحدات املنتجة من طرف العامل

 :  (أجر القطعة ) أجر المردودية مزايا أو إيجابيات  -2-1

 : من املزايا تتمثل يف  مبجموعة القطعةيتمتع أجر              

   خيفف من شعور العامل بإستغالله من طرف صاحب العمل وحيفزه على زيادة اإلنتاج  - أ

يساعد يف زيادة وترية العمل واإلستخدام اجملدي للوقت حيث يدفع العامل للحصول على أكرب  - ب

 أجر ممكن وعلى هذا األساس يبذل كل جهده إلنتاج أكرب كمية ممكنة يف حدود طاقته 

يساهم يف ختفيض العمل غري اإلنتاجي من خالل سعي كل عامل على بلوغ قدر معني من  - ت

 اإلنتاج 

 عملية ربط األجور باإلنتاج وحيقق بذلك عدالة أكرب يف األجور بني العمال  يسهل - ث

  يدين تكاليف اإلنتاج من خالل تقسيم التكاليف الثابتة على أكرب حجم إنتاج ممكن  - ج

 :  (أجر القطعة ) أجر المردودية سلبيات أو عيوب  -2-2

 :  يف سلبيات هذا النظام  تكمن      

تقلل من فاعلية اإلدارة يف التفكري بإجياد الوسائل الفعالة للرفع من معدالت الكفاءة اإلنتاجية  - أ

يكمن يف الوصول إليه بصورة تلقائية إعتقادا منها أن الكفاءة يف هذا النوع من أشكال األجور 

 نتيجة سعي العامل لبلوغ أكرب حجم إنتاج ممكن 
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قد يساهم نظام األجر على أساس القطعة يف هدر املوارد من خالل اإلنتاج بكميات كبرية مما  - ب

يؤدي إىل زيادة العرض وبالتايل إخنفاض األسعار وإهدار للموارد اإلقتصادية ،كما قد يكون هذا 

 اإلهدار على شكل تشغيل لآلالت واملعدات والعمال بأكرب من طاقاهتا 

جر ليس احلافز الوحيد لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية والقوة التنافسية وحىت ولو أثبتت التجارب أن األ - ت

 :مت اإلعتماد عليه فيجب أن يتزامن مع 

 وجود رغبة لدى الفرد يف حتسني دخله وليس على حساب أي شيء يهدر املوارد  -2

 وجود مقاييس تضمن وبدقة ربط مستوى اآلداء مبعدل األجر -0
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 :أجر الحوافز  -3

على أساس حتديد أجر ثابت مضاف إليه مكافأة تكون دائما  مرتبطة  يقوم نظام أجر احلوافز         

 دف حتسني اإلنتاج وحتسني أجور العمال وزيادة أرباح أصحاب العمل هب بتحسني اآلداء واملردودية 

جتدر اإلشارة إىل أنه مهما يكن أسلوب التحفيز املعتمد فإن حساب املكافأة اليت تعطى للعامل          

الذي يتجاوز إنتاجه احلَد املتفق عليه يضمن أن تكون الزيادة يف األجر الذي حيصل عليه العامل أقل من 

وز حَد األداء أقل من الربح زيادة اإلنتاج اليت حيققها أي أن العالوة اليت يتحصل عليها العامل نتيجة جتا

 اإلضايف الذي حتققه املنظمة 

 :يعتمد أسلوب احلوافز على جمموعة من األنظمة تتمثل يف  : أنظمة أسلوب الحوافز  -3-1

 ويتخذ هذا األسلوب أشكال خمتلفة تتمثل يف :مشاركة العمال في النتائج المالية للمؤسسة  -2

) أي أن العامل مينح حق اإلكتتاب وهو ما يعرف بأسهم العمل : نظام المشاركة باألسهم  - أ

Action de travaile  ) ويصبح بذلك العمال شركاء يف رأس املال وحيصلون إضافة إىل

 أجورهم على عوائد من أسهمهم تتناسب ونتائج عمل املؤسسة 

اركون األرباح مع وهو أسلوب مطبق يف إجنلرتا ويكون فيه العمال مش :نظام المشاركة العمالية  - ب

 منحهم حق حتويل حصتهم من هذه األرباح احملققة إىل أسهم كما ميكنهم أن يتقاضوها نقدا  

يف هذا النظام حيصل العمال على زيادة يف أجورهم لقاء حتسني اإلنتاجية  :نظام مكافأة اإلنتاج      -0

 من دون أن يؤدي ذلك مشاركتهم يف رأس املال 
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 :يم لألجور خصائص النظام السل -4

يؤثر ويساهم النظام السليم لألجور يف تنافسية ومكانة املنظمة مثل نوع العاملني والرضى الذي          

يبدونه ورحبية املنظمة لذا جيب أن يتمتع نظام األجور األجنع والسليم مبجموعة من اخلصائص ميكن حصرها 

 :يف 

هي شرط أساسي لنجاح وإستمرارية أي نظام على الرغم من أهنا حالة معقدة متعددة : العدالة  -2

 : األبعاد وتكون هذه العدالة داخلية وخارجية 

وبني الوظائف املختلفة حيث تتمثل هذه العدالة يف العدالة داخل املنظمة  :العدالة الداخلية  - أ

يؤخذ بعني اإلعتبار جمموعة من امليزات اليت تتوفر يف العمال من مؤهالت ،واخلربة وإحرتام السلم 

  التسلسلي يف تقسيم األجور واملكافءات 

يعين هبا العدالة مع األجور اليت متنحها املنظمات األخرى لنفس الوظائف  :العدالة الخارجية  - ب

 روب اليد العاملة حىت يضمن عدم ه

تضم كل من العدالة الداخلية والعدالة اخلارجية وهذه القيمة قد متكن من  :القيمة المكافئة  - ت

إكتشاف التمييز املعتمد الذي قد مينح عن بعض الوظائف كالتمييز بني النساء والرجال عن 

 نفس العمل وبأجر خمتلف 

تقسيم األجور والرواتب خاضع لقواعد يقصد بالوضوح بأن يكون النظام املتبع يف :الوضوح  -2

وأحكام واضحة ختلو من الغموض والتعقيد حبيث يتسىن لكل شخص فهم األساس الذي مت 

 اإلعتماد عليه يف تقسيم وحتديد األجور

النظام مكشوف بعيد عن كل أشكال الغموض كون يقصد بالشفافية بأن يكون  :الشفافية  -3

 ى التحيز الفاضح والال عدالة بني العمال السرية غالبا  ما تستخدم للتعتيم عل
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وذلك بأن تكون األجور تتميز بالثبات وإلستقرار النسيب و ال يتم تغيريها : اإلستقرار والثبات  -4

 إال عند توفر شروط تستدعي ذلك 

األجر والتعويض السليم من وجهة نظر اإلدارة واملوظف نفسه  :اإلرتباط باألداء الفعلي للفرد  -5

هو أجر يعوض الفرد عن األداء الفعلي الذي يقدمه فاملوظف إذا مل يستلم مكافأة يستحقها 

فعال   أو يستلم مكافأة ال يستحقها فعال  سوف يسخط على نظام املؤسسة ويستحقرها وينظر 

 : حقيق إرتباط األجور باألداء الفعلي للعامل جيب إليها نظرة الال عدالة والال نظام ولت

 ( املؤسسة ) الوطظيفية للمنظمة حتديد مبلغ األجر يف ضوء القيمة  - أ

 حتديد العالوة أو املكافأة واملزايا على أساس األداء الفعلي للوظيفة  - ب

إعتماد أنظمة مشاركة باألرباح أو حقوق للحصول على أسهم يف الشركة وهي صيغة  - ت

 الكثري من الشركات الكربى تتخذها 
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  :األجور في الفكر اإلقتصادي  -ثالثاً 

ختتلف وجهات نظر اإلقتصاديني لألجور بإختالف احلقبات الزمنية وإختالف املدارس ومن مجلة        

 :املفكرين نذكر 

  :نظرية حَد الكفاف  -1

 من بني أهم اإلقتصاديني الذين تطرقوا هلذه النظرية نذكر       

يرى كينساي أن معدل األجر إذا هبط حتت مستوى الكفاف فهذا يؤدي إىل : كينساي  -1-1

هجرة العمال وبالتايل زيادة املناصب الشاغرة وزيادة الطلب على العمل مما يدفع بزيادة األجر 

 ليصل إىل مستوى حَد الكفاف مرة أخرى

كان رأي آدم مسيث بني العمل بنظرية حَد الكفاف و بني اإلعتقاد أن األجر   :ميث آدم س -1-2

ومتكن من تقسيم اجملتمعات ( العرض العمل والطلب على العمل ) يتحدد وفق آلية السوق 

 إىل قسمني حيث أن نظرية حَد الكفاف  تنطبق على اجملتمعات ذات املوارد الذاتية الثابتة 

فتعتمد على ( اإلعتماد على آلية السوق يف حتديد األجر ) ل والطلب على العمل عرض العمظرية أما ن

 اجملتمعات ذات املوارد املتغرية  

كان ريكاردو ينظر إىل العمل وكأنه سلعة كباقي السلع تباع وتشرتى واليت تزيد   :ريكاردو  -1-3

حَد الكفاف  قيمتها وتنقص وله مثن طبيعي ومثن سوقي ومها يعربان عن تكاليف العيش يف

والعفاف وميكن حتديد هذا األجر بثمن املواد الغذائية الزراعية األساسية وعلى هذا األساس  

كان األجر يتأثر بسعر املواد الغذائية الزراعية األساسية بالزيادة والنقصان وبالتايل ال مفر 
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ليه إسم للعامل يف العزوف عن العمل حبجة األجر ال يكفي لعيش الكفاف وهو ما أطلق ع

 األجر احلديدي  

ميكن القول أن مفكري هذه النظرية يرون أن األجور هي مثن خلدمات عنصر العمل وحتدد بأدىن حَد        

للمستوى املعيشي والذي يسمى حبد الكفاف وهو الشيء الذي ال ميكن العامل من اإلجناب بالقدر الذي 

 ما يسمى بالثمن الطبيعي للعمل أو األجر الطبيعي  يضمن إستمرار عرض العمل يف مقابل الطلب عليه وهو

 

  :نظرية رصيد األجور  -2

تعترب هذه النظرية تكملة للنظرية السابقة حيث تنص هذه النظرية أن معدل األجور يتوقف على طبيعة       

العالقة املوجودة بني عدد السكان ورأس املال حيث يؤدي زيادة عدد السكان واملتزامن مع إرتفاع رأس املال 

عدد السكان " لك كون أن املخصص لألجور إىل زيادة عرض العمل مما يتسبب يف إخنفاض يف األجور وذ

جون " وهو الرأي الذي ناد به "   يتزايد مبتتالية هندسية بينما عائد رأس املال يتزايد مبتتالية حسابية 

 حيث أن عدد السكان يزيد مبعدل يفوق املعدل الذي يزيد به عائد رأس املال   "ستيوارت ميل 

  :النظرية الماركسية لألجور  -3

يرى كارل ماركس أن قيمة السلعة تتحدد بكمية العمل الالزمة إلنتاجه وأن لكل سلعة قيمتني قيمة        

إستعمالية وقيمة تبادلية وهو ما ينطبق على العمل كسلعة ويتحدد األجر الطبيعي بكمية العمل الالزمة 

 إلنتاج وسائل العيش الضرورية إلستمرار الطبقة العاملة 
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ركس أن وجود عدد من العمال عاطلني عن العمل مينع من إرتفاع األجور عن احلَد كما يرى كارل ما      

األدىن للكفاف وأن احملرك األساسي لسوق العمل هو اإلستثمار فبزيادة حجم اإلستثمارات يزداد الطلب 

تثمار على العمل وتنخفض البطالة وبالتايل فهو وصل إىل نتيجة مفادها أن البطالة دالة تابعة حلجم اإلس

 وتربط بينهما عالقة عكسية 

  :النظرية الكالسيكية  -4

وأن التوازن الثابت يكون عند " العرض خيلق الطلب املوافق له " حسب قانون ساي للمنافذ جند أن        

حد التوظيف الكامل وأن أي توازن دون التوظيف الكامل يعترب توازن غري مستقر ويكون العمل على إعادته 

طلب فوجود بطالة يستدعي للتوازن عند التوظيف الكامل وال يكون ذلك إال إستنادا  على قانون العرض وال

ختفيض يف األجر أو تسريح لبعض العمال فهم بذلك يقبلون على ختفيض األجور على أن ال يسرحوا من 

وظائفهم ،وكذلك هو الشأن بوجود تنافس بني العمال مما يساهم يف ختفيض التكاليف الشيء الذي حيقق 

اإلنتاج بزيادته لإلستثمارات وخلق ملناصب عمل  أرباح أكرب لصاحب العمل مما يدفعه للتفكري يف التوسع يف

لتحقيق املزيد من األرباح وبالتايل احلَد من البطالة وهذا التوازن يعترب توازن مستقر ما مل تتدخل الدولة يف 

يف " الدولة " حتديد األسعار واألجور وعلى هذا األساس ترى النظرية الكالسيكية عدم تدخل احلكومة 

 (  الدولة احلارسة ) الدولة هي توفري األمن فقط  السوق وأن وظيفة

 :التفسير الكينزي لألجور  -5

تقوم النظرية الكينزية على ضرورة تدخل الدولة يف النشاط اإلقتصادي والرتكيز على جانب الطلب        

فقدت الكلي الفعال وحتليل ظاهرة البطالة من منظور قصري األجل ولقد توصل كينز إىل أن الرأس مالية 

قدرهتا الذاتية على التوازن وحتقيق التشغيل الكامل وأن البطالة تعود إىل نقص الطلب الكلي الفعال وأن عدم 
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نتيجة ( للتناقص ) التطابق بني اإلدخار واإلستثمار هو أمر حتمي بسبب إجتاه معدل الربح لإلخنفاض 

لفائدة والراجع للعوامل النفسية اليت تؤثر يف إلخنفاض اإلنتاجية احلدية لرأس املال والثبات النسيب ملعدل ا

واليت تكون عائق أمام حتقيق التشغيل الكامل ... توقعات املستثمرين كخطر اإلفالس أو اخلسارة أو 

واإلستغالل الكامل للموارد وهلذا دعى كينز لضرورة تدخل الدولة بتخفيض سعر الفائدة وختفيض للضرائب 

 العام من أجل ختفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة اإلستثمارات   ومن خالل الزيادة يف اإلنفاق

 

 : نظرية إنتاجية العمل  -6

مبدأ هذه النظرية أنه كل من يشرتك يف اإلنتاج يكون له منه نصيب يعادل إنتاجيته أي يكون له       

مثن للعمل  نصيب بقدر مسامهته يف تكوين ذلك اإلنتاج وحبسب أنصار هذه النظرية فإن هذا األجر مبثابة

جون باتيست " ويتحدد هذا املستوى من األجر مباشرة بإنتاجية العمل ومن أبرز من ينادي هبذا املبدأ هو 

وهو من وضع أساس نظرية إنتاجية العمل إذ كان ينظر لألجر على أنه املكافأة اليت تقدم على " ساي 

عشر حلت نظرية القيمة حمل نظرية التكلفة  اخلدمة اإلنتاجية اليت يقدمها العامل ويف أواخر القرن التاسع

وترتب على ذلك مفهوم جديد بأنه ليس للسلعة قيمة إال إذا كانت حتمل قيمة إستعمالية نافعة ومطلوبة يف 

السوق وليس لعوامل اإلنتاج إال قيمة مشتقة من قيمة السلعة اليت تسهم يف اإلنتاج وبالتايل ما حيدد األجر 

 هو إنتاجية العمل 

كالرك ،فون فيزر وهانس ماير هذه النظرية وقالوا بأن ما حيدد .ب. بداية القرن العشرين طور كل من جويف

 األجر ليس إنتاجية العمل ولكن إنتاجية الوحدة األخرية من العمل أو ما يسمىباإلنتاجية احلدية للعمل  
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 :النظرية اإلجتماعية لألجور  -8

يرى أنصار هذه النظرية أن األجور هي أداة من أدوات توزيع الناتج وأن مستوى حتديد األجور يعتمد        

 : على عاملني إثنني مها 

 إنتاجية العمل اإلجتماعي  - أ

 الوزن اإلجتماعي للطبقة العاملة  - ب

تفسر التغري يف األجور يف مدى قوة التنظيم النقايب العمايل يف املفاوضة مع منضمات أصحاب  وهي      

 العمل واحلكومات للوصول ألجر يرضي مجيع األطراف

  :نظرية األجور المنظمة  -7

حبسب هذه النظرية يتحدد األجر من خالل التفاوض الفردي بني العمال وأصحاب العمل وكون       

العامل يف موقف تفاوضي ضعيف ونتيجة لزيادة دور املنظمات النقابية العمال يف حتقيق حقوق ومطالب 

ونتيجة العمال أصبح مستوى األجور يتحدد باملفاوظة بني املنظمات العمالية ومنظمات أصحاب العمل ،

للدور الفعال الذي تلعبه األجور يف حتقيق مستوى معيشي ،صحي وتعليمي ودوره الفعال يف اإلقتصاد 

الوطين أصبح من الضروري تدخل احلكومات يف املفاوضات الثنائية لتصبح مفاوضات ثالثية بني املنضمات 

ملنظم ملستويات األجور العمالية ،منظمات أصحاب العمل واحلكومات وأصبحت احلكومات تقوم بدور ا

 والرواتب يف الكثري من األحيان من خالل سن أحكام وتشريعات هلذا الغرض 
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 المحور الثامن 
العمل وحقوق 

االقتصادية اإلنسان 
 جتماعيةواإل
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   و الثقافية جتماعيةقتصادية واإلالعمل وحقوق اإلنسان اإل

 

املهام اإللتزامات املرتتبة على الدولة ومن أهم من أهم يف البلد توفري األمن واإلستقرار والسالم عترب ي      

وتوفري األسس الضرورية للعيش  يعد العدل واملساوات بني أفراد اجملتمع،كما الدولة  هااليت تسعى لتحقيق

فهي بذلك تعرب عن جمموع  فلهوتكاأفراد اجملتمع الواحد لتواجد  الواجب توافرهامن األولويات  بكرامة وحرية

ملا تتمتهع به من  الواجب توافرها الضرورية حلياة كرميةاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية حقوق اإلنسان 

ضطرابات يف البالد و إيرتتهب على احلرمان منها حدوث  أنهكما ،خصوصية جتعلها مرتبطة بكيان اإلنسان 

العمل ، الضمان اإلجتماعي  : احلق يف يف ،وتتمثل هذه احلقوق  دخوهلا يف حالة من الفوضى و العنف

 ،اخلدمات واملشاركة يف احلياة الثقافية  تعليم ،الغذاء ،املياه ،السكن،الصحة ،ال

السياسية حيث ال ميكن لإلنسان أن و وتشكل هذه احلقوق يف الواقع منطلقا  أساسيا  للحقوق املدنية      

ميارس حقوقه السياسية وهو يعاين من البطالة ،الفقر ،التشرد ،اجلهل واملرض ومن هذا املنطلق فرضت هذه 

ية ثابتة يف مجيع دساتري البلدان يف العامل على الرغم من أن تطبيق هذه احلقوق نفسها كمبادئ أساس

بأن حقوق االنسان  يقر الشعب األملاين فمثال   الدول حبسب درجة التطور والوعي احلقوق يتفاوت بني 

وهو أيضا  ما ينص عليه الدستور األملاين يف  نتقاص كقاعدة أساسية للتعايش يف كل جمتمعغري قابلة لإل

املادة األوىل منه بقوله أن كرامة اإلنسان ال ميكن املساس هبا وهو من حق مجيع الناس املقيمني على 

  بل جملرد أهنم بشر أراضيها بغض النظر عن أعراقهم ،أجناسهم أو معتقداهتم أو أي معتقدات أخرى 
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احلقوق ملواطنيها يشكل خمالفة صرحية حلقوق اإلنسان و منافيا ملا  هذهري إن عدم قيام الدول بتوف       

حتجاجات شعبية قد تتطور إىل إقد يؤدي إىل حدوث كما نصت عليه العهود و املواثيق الدولية هبذا الصدد  

 .يهدهد األمن و االستقرار يف البالد مماالفوضى و العنف  ،نزاع ال

  :وذكر أهم هذه الحقوق  تصادية و االجتماعية و الثقافية التعريف بالحقوق االق -أوالً 

 : والثقافية  جتماعيةقتصادية واإلحقوق اإلنسان اإل تعريف -1

لضمان احلياة توافرها  الالزم على أهنا جمموعة احلقوق جتماعيةقتصادية واإلحقوق اإلنسان اإلتعرف         

،تعليم ،غذاء مياه ،عمل سبل احلياة الكرمية من رعاية صحية  تؤهمنمن شأهنا أن اليت و  الكرمية لإلنسان

 ية مناسبة واملشاركة يف احلياة الثقافية ر ضمان إجتماعي ،حياة أس،،مسكن 

  :أهم حقوق اإلنسان اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية  -0

 :ذكر حقوق اإلنسان الواجب توافرها لوجود حياة كرمية كما سبق ذكره نأهم من مجلة       

من خالل احلق يف احلصول على الرعاية الصحية اجليدة و إقامة املنشآت  :الحق في الصحة  -

و توفري البيئة الصحية املناسبة و احلماية من املخاطر الصحية و األمراض يف كافة املناطق الصحية 

  سدية و النفسيةاملعدية و احملافظة على السالمة اجل

ختيار إمع احلق يف  و يتضمن توفري فرص عمل مناسبة وفقا  ملبدأ تكافؤ الفرص  :الحق في العمل  -

و   العمل و احلصول على األجور العادلة و اإلجازات و العطل و توفري بيئة عمل صحية مالئمة

 وتشكيل النقابات العمالية احلق يف اإلضراب
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حبيث يكون  كافة املراحل الدراسيةناس و يف  من خالل توفري التعليم جلميع ال :الحق في التعليم  -

 . و إقامة املدارس و املنشآت التعليمية يف كافة املناطقمن التدريس  و جمانيا  يف املراحل األوىل  إلزاميا  

و يشمل ذلك توفري الغذاء و املاء و الصرف الصحي و امللبس  :الحق في توفير المعيشة المناسبة  -

      االحتياجات املنزلية الالزمةو املسكن املالئم الذي تتوافر فيه 

كالزواج دون  و يتحقق من خالل صون احلقوق املرتبطة بالشخصية  :الحق في الحماية األسرية  -

 و محاية األمومة و الطفولة توفري الثبوتيات الشخصية كراه و إ

و ذلك من خالل احلق يف التأمني من البطالة و املرض و احلوادث  :الحق في الضمان االجتماعي  -

  و العجز و الشيخوخة و تقدمي اإلعانات املالية و الرعاية االجتماعية

ول على الفوائد املرتتبة إتاحة الفرصة للمشاركة يف احلياة الثقافية و احلص تتمثل يف  :الحقوق الثقافية  -

اية حقوق امللكية املادية و الفكرية للمؤلفني يف اجملاالت العلمية محو   و تشجيع البحث العلميعليها 

  و الثقافية املختلفة

إن كل دولة ملزمة بتطبيق وإحرتام هذه احلقوق ملا تتصف به من خصوصية جتعل منها ضرورة إنسانية حيث 

البالد سيؤدي إىل غليان شعيب ووقوع أحداث عنف وإضطرابات يف  أن إمهال بعض وكل هذه احلقوق

فإنتشار البطالة يكون سبب مباشر يف وقوع العديد من الثورات واليت شاهدها العامل منذ القدم وحىت يف 

 وقتنا احلايل وكذلك هو الشأن بالنسبة  للفقر وغياب العدالة بني أفراد اجملتمع 
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  جتماعيةاإل و قتصاديةاإل اإلنسان حقوقب الخاص الدولي العهد:  ثانياً 

يعَد كل من ميثاق األمم املتحدة ،اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق        

االقتصادية ،االجتماعية والثقافية األسس القانونية للحقوق االقتصادية ،االجتماعية والثقافية لإلنسان حبيث 

مث بعد ذلك جاء اإلعالن العاملي  يعترب ميثاق األمم املتحدة أول من نصل على توفري وحتقيق هذه احلقوق

حمددا  بذلك احلقوق املدنية ،الثقافية ،اإلقتصادية ،اإلجتماعية والسياسية واليت  2448سنة  حلقوق اإلنسان

يليه بعد ذلك العهد الدويل اخلاص حبقوق اإلنسان االقتصادية واإلجتماعية ينبغي أن يتمتع هبا مجيع البشرمث 

 والثقافية 

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية عن اجلمعية العامة لألمم صدر ا       

 23والذي بدأ تنفيذه إبتداءا  من  2466ديسمرب  26الصادر بتاريخ  02املتحدة مبوجب القرار رقم 

دولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  262ولقد صادقت أكثر من  2467جانفي 

 وأبدت دول عديدة إلتزامها هبذه احلقوق وإدراجها يف الدساتري الوطنية والقوانينالداهليةجتماعية والثقافية ،اإل

ويتضمن العهد الدويل حلقوق اإلنسان اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية معايري تلزم الدول اليت صادقت عليه 

رتام ومحاية وتنفيذ احلقوق اإلقتصادية ،اإلجتماعية بإختاذ ما يلزم من تدابري وإجراءات وتشريعات من أجل إح

والثقافية كما يلزم هذه الدول بتكريس أقصى ما تسمح به مواردها املتاحة وبأكثر الطرق فاعلية وسرعة 

 : لكفالة أعمال حقوق اإلنسان واليت تتمثل يف 

 حة أثناء العمل حق كل فرد يف فرصة عمل يكسب منها رزقه ويف ظروف عمل حتق له السالمة والص -

 التمتع حبقوق احلريات النقابية  -

 احلصول على الضمان اإلجتماعي ومحاية األسرة  -

 احلق يف السكن  وكساء مالئمني  -
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 التحرر من الفقر وتلقي الرعاية الصحية  -

 احلصول على التعليم العام جمانا   -

 لبحث العلمي املشاركة يف احلياة الثقافية ،النشاط اإلبداعي واإلستفادة من تطور ا -

كما يلح العهد الدويل وبشدة على جتنب التمييز بني البشر بسبب العرق أو اللون أو العقيدة أو          

اجلنس أو الرأي السياسي أو التوجه الديين أو ما شابه ذلك واملساوات بني الذكور واإلناث يف التمتع جبميع 

 احلقوق اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية 

 : حقوق اإلنسان اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية  : ثالثاً 

ثالثون  حتتوي علىيتكون العهد الدويل للحقوق اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية من مخسة أجزاء           

 : احلقوق اإلقتصادية ،اإلجتماعية والثقافية وأهم هذه احلقوق نذكر مادة إختص اجلزء الثالث منها بتحديد 

 اإلقرار بالكرامة جلميع البشر  -2

 للناس مجيعا  حقوق ثابتة ومتساوية تسودها احلرية والعدالة والسالم العاملي  -3

 اإلنسان يف املتأصلة الكرامة من اإلنسان حقوق تنبثق -4

 ) الفقر(  والفاقة اخلوف من البشر كل يتحرر وأنباحلرية  إنسان كل يتمتع أن جيب -5

 اليت واجلماعة ين اآلخر األفراد من غريه حقوق ومراعاة تعزيز إىل السعي عن مسئول فرد كل -6

 إليها ينتمي

  حبرية يرتضيه أو خيتاره عمل من رزقه كسب فرصة له تُتاح أن يف احلق شخص لكل -8

 التنمية حتقق وتقنيات بسياسات واألخذ واملهينه  التقين والتدريب التوجيه برامج توفري الدول على -7

 شروط ظل يف واملنتجة الكاملة الةالعم إىل يؤدي مبا مطرد بشكل ةاالجتماعي و ةاالقتصادي

  ةواالقتصادي ةالسياسي حرياته للفرد تضمن
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 :تكفل ومرضية  عادلة عمل بشروط التمتع يف شخص كل حق دولكل  تضمن  -4

 :تتمثل يف   أدىن كحد الالعم جلميع وفرت مكافأة -أ 

a.   النساء بني وخاصة متييز أي دون العمل قيمة تساوي لدى متساوية ومكافأة امنصف أجرا 

  والرجال

b. وألسرهم هلم كرميا   عيشا  

  ةوالصح السالمة تكفل عمل ظروف -ب 

 إال ذلك إخضاع دون مالئمة، أعلى مرتبة إىل عملهم، داخل ةالرتقي فرص يف اجلميع يو  تسا -ج 

 .والكفاءة األقدمية العتباري

  األجر مدفوعة ةيدور  وإجازات  العمل لساعات معقول وحتديد والراحة الفراغ أوقاتحتديد  –د 

 الرمسية العطالت أيام عن ومكافآت

 أو شرط قيد دون إليها نضمامواإل النقابات تكوين يف احلق -11

 وشفافية حريةبكل  نشاطها ممارسة يف النقابات حق -11

 العمل عن اإلضراب يف احلق -12

 االجتماعية  التأمينات يف واحلق  االجتماعي الضمان يف شخص كل حق -13

 إكراه ودون الطرفني برضا الزواج ينعقد وأن األسرة ومساعدة محاية -14

 الوالدة وبعد احلمل أثناء لألمهات خاصة محاية توفري -15

 ن نوعهااالستغالل مهما ك من واملراهقني األطفال مجيع ومساعدة محاية -16

 وألسرته يضمن له عيشة كرمية  له كاف معيشي مستوى يف شخص كل حق -18

 واملسكن والكساء الغذاء من باحتياجاته يفي فيما إنسان كل حق -17



  عقيب خلضر .د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنظمة العمل الدولية وسياسات سوق العمل   ــــــــحماضرات يف مقياس 
 

 
114 

 

 والعقلية البدنية ةالصح من ممكن مستوى بأعلى التمتع يف احلق -14

 صحيا   منوا األطفال منو تأمني يف احلق -21

 البيئية  حةالص جوانب مجيع حتسني يف احلق -21

 ومكافحتها وعالجها األمراض من الوقاية يف احلق -22

 املرض حالة يف ةيالطب واخلدمات الرعاية تأمني يف احلق -23

 من دون متييز  للجميع وإتاحتهالتعليم  يف احلق -24

 ومن دون متيز  للجميع االبتدائي التعليم ةيوجمان ةيإلزام كفالة -25

 الثقافية احلياة يف املشاركة يف احلق -26

 العلمي التقدم بفوائد التمتع يف احلق -28

 اإلبداعي  والنشاط العلمي البحث حرية حرتامإ -27

عترب قمة الرقي اإلنساين احلقوق ي هبذهمتكني مجيع األفراد املقيمني على إقليم الدولة من التمتع أن       

ن النزعة العنصرية بني مؤسساته القيم اإلنسانية يف اجملتمع و يضعف م وميكن من تعزيزالتقدم األخالقي و 

 .أفرادهو 
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 :  الثقافية و االجتماعية و االقتصادية للحقوق الدولي العهد عن المنبثقة الدول إلتزامات - رابعاً       

 على عموما   اإلنسان حقوق جمال يف األطراف الدول مسؤولية وضبط تعريف على عام إمجاع هناك       

 : تتمثل يف  مستويات ثالثة

من خالل السعي لتوفري وتطبيق هذه احلقوق لتحقيق حياة كرمية جلميع :  الحقوق باحترام لتزاماإل -

 أفراد اجملتمع دون متييز وال تفريط 

تتمثل محاية هذه احلقوق من خالل إقامة قوانني وإدماجها يف :  الحقوق هذه بحماية لتزامإلا  -

 الدساتري حىت يكون تطبيقها واإللتزام هبا حق مشروع 

   ) واقعا  حيا  ملموسا   جعلها أي( :  الحقوق هذه تفعيل أو اقإحق أو بإعمال لتزاماإل -

اإلقتصادية  اإلنسان املادة الثانية من العهد الدويل حلقوق من األوىل الفقرة نصت عليه إن ما

للدولة املصادقة عليه هو إختاذ واألساسي أن اإللتزام الرئيسي  يوضح ويؤكد على،اإلجتماعية والثقافية 

والفعال للحقوق املعرتف هبا يف العهد خطوات وإجراءات وتدابري لضمان التمتع الفعلي والتدرجيي 

 الدويل والسابقة الذكر 

 حتقيق حنو ةوالفاعلي السرعة من ممكن قدر بأكرب التحركعلى  الدولالدويل إلزام  العهد يفرض كما        

 وبأقصى  ا  تدرجيي املقررة فيه  باحلقوق الفعلي التمتع لضمان الالزمة باخلطوات تقوم أن و فيه الواردة احلقوق

  ةالتشريعي التدابري تمادصا  إعو وخص  املناسبة السبل كل ذلك يف تسلك وأن  املتاحة إمكاناهتا به تسمح ما

 أو  قالعر  واملتمثل يف  متييز بغري كافة فيه الواردة احلقوق ممارسة من سكاهنا بتمكني الدول ألزم كما       

 أو  االجتماعي أو القومي األصل أو السياسي غري أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو  اجلنس أو اللون

من العهد الدويل عل إلزامية تقدمي تقارير عن  26ونصت املادة  األسباب من ذلك غري أو النسب أو الثروة
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التدابري اليت تكون قد إختذهتا والدول املصادقة عليه وعن التقدم املسجل على طريق ضمان إحرتام احلقوق 

 الواردة يف هذا العهد 

 

   :مزايا الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية : خامساً 

ومن مجلة هذه املزايا بعض املزايا اخلاصة هبا  توفر هلاإن طبيعة احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية    

 : نذكر 

التعليم و الغذاء  توفري فرص العمل ووذلك من خالل عمل الدولة على  :تتطلب نشاط ايجابي    -

  جلميع األفراد بصفة متساوية كل حسب مؤهالته وطبيعة العمل 

مكانيات و موارد إب جتماعية و الثقافية يتطلإن تلبية احلقوق االقتصادية و اإل : تتطلب موارد كبيرة  -

توافر املوارد و قدرة الدول على تقدميها  حبيث تتفاوت هذه القدرات واإلمكانات حبسبمالية ضخمة 

  وواجباهتم همحلقوق محرتامهإو  واألفراد م و الرقي و مدى وعي احلكومةدرجة التقده لديها و 

لكامل فئات  لثقافيةوق االقتصادية و االجتماعية و ااحلق توفريإن  :جراءات ذات صلة إتتطلب   -

للفئات فقد تقوم الدولة بتقدمي التعليم اجملانيراءات مرتبطة هبا و مكمهلة هلا جإيتطلب اختاذ  اجملتمع

 حتياجات اخلاصةلسياسات الكفيلة بإتاحته لذوي اإللكن ال تتخذ اإلجراءات و ا العادية يف اجملتمع 

 البدَ فلذلك و  تساع اهلوة بني فئات اجملتمعإحقوق تلك الفئة و بالتايل  التفريط يفمما يؤدي إىل  مثال  

 جراءات تضمن توفري التعليم لذوي االحتياجات اخلاصةإمل الدولة على وضع خطط و تنفيذ أن تع

  أيضا  
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والسياسية  لثقافيةاالجتماعية و ااحلقوق االقتصادية و تشكل  :ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة األفراد   -

يف حياة اجملتمع  خلل واضح حبيث يرتتب عن غياب أي حق منهاإلنسان ياة حتياجات أساسية حلإ

 قر و اجلهل و البطالةنتشار اجلوع واملرض و الفإو أ يستوى املعيشاملمن خالل تدينه  ميكن إلتماسه 

 يف البالدوإنتشار للفوضى وكثرة اإلحتجاجات والال إستقرار 
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 : المراجع 
 ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردنمعايير الجودة الشاملة ( 0223) مصطفى كمال السيد طايل  -

 ،الطبعة الثانية ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع إدارة الموارد البشرية(  2447) علي السلمي  -

 ، مصر 

،دار الفكر اجلامعي والنشر والتوزيع ،الطبعة  البشرية إدارة الموارد(  0227) حممد الصرييف  -

 األوىل ، مصر

 ،جامعة أهل البيت محاضرات في المنظمات الدولية(  0202) كمال عبد حامد آل زيارة  -

  ،العراق

 ( التجربة الجزائرية ) اإلصالح االقتصادي وسياسة التشغيل (  0224) مداين بن شهرة   -

 ع ،الطبعة األوىل ،األردن ،دار احلامد للنشر والتوزي

،الطبعة األوىل ،مجهورية مصر  دليل معايير العمل الدولية،(  0227) منظمة العمل الدولية  -

 العربية 

 الكويت– تقارير منظمة العمل الدولية والعربيةاملعهد العريب للتخطيط ، -

الدورة   /GB.288/ESP  20الوثيقة  ، سياسات سوق العمل النشطةمكتب العمل الدويل ، -

 0223سبتمرب  06جنيف  088

الصحة والسالم المهنية وأثرها على الكفاءة ،(  0227 – 0226) على موسى حنان  -

  مركب شلغوم العيد ،الجزائر–دراسة حالة مؤسسة هنكل  –اإلنتاجية في المؤسسة الصناعية 

 ،مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر 
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تنمية : ورشة عمل اإلقليمية التدريبية حول ) مؤشرات سوق العمل ،(  0227)  لطفيعادل  -

وتطويال المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

 مكتب العمل العريب ،القاهرة  (العربي 

دام في آثار سياسات التشغيل على التنمية المست، ( 0225/  0224) عبد الرزاق جباري -

 مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ،جامعة فرحات عباس ،سطيف  ( 2112 – 2111) الجزائر 

تقييم فعالية سياسات سوق العمل النشطة في ،(   0224جوان )حممد قادري ،شروق حدوش  -

جامعة األغواط، اجمللد  –العدد االقتصادي –جملة دراسات  –مقاربة نظرية  –الحد من البطالة 

 20العدد  22

  الكويت -املعهد العريب للتخطيط مؤشرات سوق العمل ،،( 0223سبتمرب )  حسن احلاج  -

 /2،الوثيقة سياسات سوق العمل النشطة ، ( 0223نوفمرب )  مكتب العمل الدويل -

GB.288/ESP   سويسرا –جونيف  088الدورة 

 –التحفيز ودوره في تفعيل آداء األفراد في المنظمة (  0228 – 0227) مقدود وهيبة  -

،مذكرة ماجستري  يف العلوم االقتصادية  دراسة حالة الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء

 بومرداس ،اجلزائر–وعلوم التسيري ،جامعة احممد بو قرة 

وتوصيات العمل دليل اإلجراءات المتعلقة بإتفاقيات ،(   0220) مكتب العمل الدويل  -

  سويسرا،منظمة العمل الدولية ، (إدارة معايير العمل الدولية ) الدولي 

،املكتب  تكريس وتفعيل الحقوق في مرحلة التحوالت، (  0224)  مكتب العمل الدويل -

 اإلقليمي للدول العربية ،لبنان 
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مؤسسة فريدريش الحقوق العمالية ومعايير العمل الدولية ،،(  0227) أمحد حممد مصطفى  -

 إيربت ،مصر 

 

 

- Bureau international du travail ( 2003 ) ,les conventions fondamentales 

de l’organisation internationale du travail  ISBN.92-2-212761-7 

- Centre international de la formation de l’organisation internationale du 

travail  ( 2014 ) guide sur les normes internationales du travail 

ISBN.978-92-9049-691-5 

- www.ilo.org 

- www.ilo.org/communication ( Bureau international du Travail 4, route 

des Morillons CH–1211 Genève 22  Suisse )  

 

- www.ilo.org/communication (Bureau international du 

Travail(décembre 2007  ), Les conventions de base de l’OIT Genève - 

Suisse) 

- https://www.escr-net.org 

- http://www.syrianlegalforum.net/publications/view/109  
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