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 تقديم* 

 اعقـاده االربعـينرارات المؤتمر العام فى دورته ـن ق/م( 04د . ع . م  2211)م ـــرار رقـــللقتنفيذا  :  أوالَ 

. 1420اذار / ماار  ( 02)الادور  بشأن تحديد جدول أعماال  ( 1422نيسان / الجزائر  أبريل ) 

تجاهات وممارسات حديثة ا...تفتيش العمل " الفنى بعنوان  والذى تضمن فى البند الحادى عشر البند

 -:قام مكتب العمل العربى بالخطوات التالية "  وإنفاذ القانون لتعزيز عالقات العمل

عااوام السااابقة مااؤتمر فااى االبموضااوع تفتاايش العماال والتااى عرضاات علااى ال الخاصااةجميااا التقااارير 

 .والقرارات الصادر  بشأنها 

وصايات النادوات والحلقاات النقاشاية والدراساات الخاصاة بالموضاوع وتتجميا أوراق العمال واببحاا  

 .الصادر  بشأنها والتى نظمتها منظمة العمل العربية فى الفتر  السابقة 

عمال  وأثاره فاى مواجهاة المتتيارات ابقتصااادية تجمياا التجاارب العربياة و ابجنبياة الخاصاة بتفتاايش ال

ودور تفتايش العمال , وابجتماعية وابزمات المالية وابقتصادية وكيفية التعامل معها والتخفيف مان ثثارهاا 

 .العمل وأنفاذ القانون فى تعزيز عالقات 

مان خاالل التواصال و المناقشاة المساتمر  "بتفتيش العمال " تكليف خبير بإعداد البند المطلوب والخاص 

 .بمكتب العمل العربى  المعنيةحول هذا البند ما اإلدار  

اعتبااره المظهار االيجاابل الاذس يجساد مبادأ الرقاباة بيتضمن هذا البند على مقدمة حول تفتيش العمال  :ثانياً 

 .وظائف الدولة التى تمار  الرقابة على كافة ابنشطة وهو أحد أهم 

  والفصل ابول يتحد  عن الدور الرقابل بجهز  تفتيش العمل فل معايير العمل الدولية والعربية. 

  ويتناول الفصل الثانل الواقا التشريعل لتفتيش العمل فل الدول العربية. 

 رؤياة ( تفتيش العمل ) ات الحديثة إلدار  العمل بينما يتحد  الفصل الثال  عن االتجاهات والممارس

 .مستقبلية 

 .لتوصيات الهامة اويختتم البند بعدد من النتائج و

االمر معروض على المؤتمر العام للتفضل بالعلم وإثررا  البنرد بمزيرد مرن الحروار والنقراش الثالثرى  :  ثالثاً 

ليقرر ما يراه مناسَبا بهذا , تقريرها عليه وتعرض نتائج , من خالل لجنة فنية تنبثق عن المؤتمر 

 .الشأن 

 
 

 أحمد محمد لقمان
 المدير العام
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : مقدمة

يعاد احاد  حيا  Controlلي  سوس كونه المظهر االيجابل الذس يجسد مبدأ الرقابة   التفتيش بوجه عام
اهم وظائف الدولة فل صورتها التقليدية التل يصفها الفالسفة وفقهاء القانون الدستورس وعلماء االجتماع ب 

علاال كافااة االنشااطة السياسااية تمااار  صااورا  ماان الرقابااة  التاال (garicon state)( الدولااة الحارسااة)
منظمة تضطلا بتلك االنشاطة , ووظيفاة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التل تجرس من افراد وجماعات 

للمذهب الفاردس الاذس نشاأ وسااد الفكار التربال  بهذا المفهوم العام تجد سندها فل المبادسء الفلسفية" الرقابة"
عصاااااار "طل وتباشااااااير وباااااادايات االورباااااال منااااااذ نهايااااااات عهااااااود الظااااااالم ابااااااان القاااااارون الوساااااا

انماا تؤسا  وفقاا  لفلسافة ومباادسء الماذهب  فال ممارساة الرقاباة ووظيفة الدولة Renaissance"النهضة
كيانا  دستوريا  محايدا  ال نتدخل فل شئون افراد المجتما فل ممارساتهم النشاطتهم س كما ذكرنا بوصفها الفرد

 Laizy( دعه يعمل دعاه يمار)االقتصادية واالجتماعية التل تجرس فل نطاق الحرية االقتصادية وفقا  لمبدأ 
faire-Laizy passay ال مسائولية )و ( العقد شاريعة المتعاقادين)بدأ سلطان االراد  المشتق منه قاعد  وم

وتبعاا  لاذلك . وغيرها من القواعد المشتقة من ذلك الماذهب  (الملكية حق مطلق ومقد )وقاعد  ( بدون خطأ
 تجارس المناشااط الحياتياة فاال المجتماا فاال ظاالل بيئااة حار  ينظمهااا التنااف  الحاار وتخضاا  ليااات وقااوانين

فال التادخل تماماا فال بعا   لبل ينتفتلك القوانين ومن ثم يتقلص دورها  طبيعية وقلما تلجأ الدولة الل تقييد
ويستنتج من ذلك بداهة عدم تدخل الدولة . خاصة االقتصادية والتجارية والعالقات المدنية  مجالالحاالت فل 

عالقة  العمال ينظمانهاا بالطريقاة التال تتفاق ماا مصاالحهم بالتراضال فل عالقات العمل تاركة ذلك لطرفل 
اعد مكملة ومتممة الراد  ايراد قوا يكون دورها حي  يفتر  تكافؤ وتعادل اراديتهما وان تدخلت الدولة فانم

 .مصدرها القانون المدنللطرفين ا

تولل المحاكم حسم النزاعات بينهما فل اطاار قواعاد القاانون نزاع الذس قد ينشب بين الطرفين وتتفاديا  لل
 .ها لب  او غمو  اكم تفسير اراد  الطرفين متل شابالمدنل التل تسد الثترات فل التعاقد وتتولل المح

  الدولة في تنظيم عالقات العمل تدخل: 

فل صورته السلبية وفقا  لمبادسء المذهب الفردس الل مفهوم جديد اثر تدخل الدولة " الرقابة"تتير مفهوم 
بصور  ايجابية فل تنظيم عالقات العمل باصدار قواعاد ثمار  تقياد اراد  طرفال عالقاة العمال خروجاا  علال 

لتل ينظمها القانون المدنل فل ظل مباادسء الماذهب الفاردس الاذس يقاد  القواعد المكملة والمتممة للعالقات ا
والاذس مان ( العقاد شاريعة المتعاقادين)حرية اطراف العقد انصياعا  لمبادأ سالطان االراد  المشاتق مناه قاعاد  

تدخل من مقتضياته ان اطراف العالقة يتمتعون بكامل الحرية واالراد  فل وضا شروط العالقة بينهما دون 
 .س جهة كانت كما اسلفناا

 Radicalه ذلك التحول التاريخل الراديكالل قة لسرد المدس الزمنل الذس حد  فيوال تسعفنا وقائا موث
change  كان وليدا  شرعيا  للثاور  الصاناعية التال تفجارت خاالل الرباا االخيار مان ولكن نقول اجماال  انه

 .القرن التاسا عشر 

البداية عن التدخل فل تنظيم عالقات العمل فجعلتها تسير وفقا  لما نظام فال قواعاد فقد احجمت الدولة فل 
ولكااان خاااالل تلاااك الحقباااة كشاااف كفاااا  العماااال  .القااانون المااادنل المتوافقاااة ماااا مباااادسء الماااذهب الفاااردس 

لمباادسء افكاار ا خطاءلسياسات الدولة الرأسمالية, القناع عن واالجتهادات الفكرية المؤازر  لهم والمناهضة 
التل كان ينادس بها المذهب الفردس اقتصاديا  وقانونياا  عان الحرياة المطلقاة لارأ  الماال والقاوانين الطبيعياة 
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المسااير  لااه ومباادأ ساالطان االراد  والعقااد شااريعة المتعاقاادين الااذس يقااول بتكااافؤ االرادات وتساااوس المراكااز 
ين بصور  جلية وواضحة علو مركز صاحب العمل فقد تب. االقتصادية واالجتماعية ال طراف عالقة العمل 

ماا علال العامال وطتيان ارادته مسنودا  بماا يملكاه مان الماال فيملال ماا يرياد مان شاروط فال عالقاة العمال و
عجزه عن امالء اية شروط فل مجرس عالقة ما ن يرضخ لذلك للحصول علل العمل الطرف الضعيف اال ا
ن تكاافؤ االرادات وتسااوس المراكاز االقتصاادية فكاان مان المحاتم ان الفكر  المزعومة عاالعمل فتنهار بذلك 

والمراكز الل مركز التوازن ومان هناا ولادت ضارور  تادخل الدولاة بسان  اتيعادل االختالل بين تلك االراد
ولكفالااة ذلااك وتحقيقاا  للعدالااة اسابتت علاال تلااك . قواعاد تعباار عان ارادتهااا مسااتلهمة مصاال  المجتمااا العلياا 

بابطالن التصارف  ا  القواعد الصفة ا مار  التال تجعلهاا تتعلاق بالنظاام العاام حيا  تجار مخالفتهاا جازاء  مادني
 .لمخالف وجزاء  جنائيا  يتمثل فل عقاب المخالف بالترامة او الحب  ا

تفتايش )هكذا اذن ولدت قواعد قانون العمل وولد من احشاائها نظاام الرقاباة االيجابياة المتجساد  فال ثلياة 
 .لكفالة انفاذ تلك القواعد ( العمل

  نظام الرقابة االيجابيةPositive control الحديثة  و تفتيش العمل في صورتها: 

نظام استثنائل فل نطاق العالقات المدنياة وفقاا  لمفااهيم الماذهب   Positive controlالرقابة االيجابية 
 هالفردس وهو يعنل تدخل الدولة فل تنظيم تلك العالقات بسن قواعد ثمر  تتعلق بالنظاام العاام ومان مقتضايات

والضرورية النفااذ تلاك القواعاد ا مار  لتفاادس تعار  اتخاذ الدولة التدابير واالجراءات الالزمة  هومتطلبات
لالنشراخ والتصدع نتيجة لزعزعة االستقرار االجتماعل الذس يسود عالقات العمل بكال ماا    المجتما كيان

يتهدد ذلك االستقرار من عوامل ومسببات تتضافر فل احدا  تلك العواقب الوخيمة ومن مظاهر ذلك فل هذا 
وتخريب الممتلكات الخاصة والعاماة واحراق العمالية واالعتصامات والشتب والفوضل  المجال االضرابات

 .مما رصد بصور متواتر  فل سجالت التاريخ غير البعيد فل اوربا وغيرها من بلدان العالم 

ما يؤكده الكتاب فل فلسفة القاانون وعلاوم االقتصااد واالجتمااع ان سان الدولاة والجوهرس فل هذا االمر 
وتحقياق االهاداف المرجاو  منهاا فال الحفااظ علال النظاام العاام  نجاا اساباب اليعات ثمر  لن يكتب لهاا لتشر

بسايا  متاين يكفال لهاا القاو  فال تحقياق  حفاظ علل كيان الدولة ما لم تحاطواالستقرار االجتماعل وبالتالل ال
ثيااق واالعالنااات االخالقيااة واال اصاابحت فاال عااداد الموا Jmperiumاهاادافها بانفاذهااا بقااو  القهاار والجباار 

moral declarations  ها ال تجد حتل اذنا  صاغية تلبل ندائ. 

يقاوم "للرقاباة"عال  وقد فطنت الدولة الل ذلك فل وقت مبكر منذ ان تبنت مانهج التادخل فاقامات نظاماا  فاا
 : علل عمد ثال 

 .تفتيش العمل  -

 .محاكم العمل  -

 .العقوبات  -

وظاائف ومهاام معيناة وصاالحيات محادد  تهادف  Labour Inspection" تفتيش العمل"الل فاوكلت 
الل الساهر علال حسان وساالمة تطبياق القواعاد ا مار  بصاور  تتطاابق وتتوافاق ماا االهاداف التال رسامها 
المشاارع فاال الدولااة عباار خطااوات متدرجااة واساااليب وديااة تشاامل التوعيااة والنصاا  واالرشاااد الاال ضاابط 

التل تحسم المنازعاات " محاكم العمل"ثم يأتل دور . لعدلية كما سنرس فيما بعد المخالفات وتقديمها للجهات ا
" العقوباات"والعنصر االخير انفاذ القواعد ا مار  يتمثال فال .الفردية التل تنشب بين اطراف عالقات العمل 

 .التل يفرضها المشرع جزاء لمخالفة تلك القواعد 

 :ونخلص من ذلك الل الحقائق التالية 
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التل تبنتها الدولاة كللياة النفااذ القواعاد ا مار  فال  Controlان تفتيش العمل جزء من منظومة الرقابة  .2
ل وبالتاالل اساتقرار االمان مااقانون العمل الل جانب اجراءات التقاضل والعقوبات الستقرار عالقات الع

 .القتصادس واالجتماعل فل المجتماالسياسل وا
ان تفتيش العمل نظام اجبارس ولي  اختياريا  ومن ثام ال يخلاو تشاريا للعمال مان ادرا  هاذا النظاام فال  .1

 .والمصال  العليا للمجتما صلب احكامه معبرا  عن سياد  الدولة 
وان كاان مان الممكان ان يحمال سامات  Rigid institution(قانون اجرائل جاماد)تفتيش العمل نظام   .2

عينة وتأسيسا  علل ما ورد فل هذه المقدمة واعتمادا  علل المعطيات والمعلوماات موضوعية فل احوال م
لمقارنة وتشريعات العمل المستقا  من المصادر المختلفة فل معايير العمل الدولية والعربية والتشريعات ا

ة فااال هاااذه الدراساااة فااال اوضااااعه التقليديااا" نظاااام تفتااايش العمااال" تنااااول الجواناااب المختلفاااة العربياااة ن
واالتجاهات والممارسات الحديثة فل ضوء المتتيارات والتحاديات التال تواجاه عاالم عالقاات العمال فال 

   .التاريخ المعاصر 

- :وسوف نعمل علل تضمين هذه الدراسة معالجة هذا الموضوع الحيوس من خالل المحاور ا تية 

 .فل ضوء المعايير الدولية والعربية " تفتيش العمل"المبادئ وابحكام ابساسية فل  :اوالً 

 .الواقا التشريعل لتفتيش العمل فل الدول العربية  :ثانياً 

     .التحديات واالتجاهات والممارسات الحديثة فل تفتيش العمل تحقيقا  لالستقرار االجتماعل :ثالثاً 

 :األساسية لنظام تفتيش العمل في ضو  المعايير الدولية والعربية  المبادئ واألحكام: اوالً 

دون حاجة الل التوغل فل النشأ  التاريخية لنظم تفتيش العمل فل التجارب العالمية السابقة سواء ماا  
قبل الثور  الصناعية او ما بعدها عند نشوء عالقات العمل الجديد  اثر تدخل الدولة بسان التشاريعات ا مار  
وإلزام المخاطبين بها فأن المبادئ وابحكام ابساساية فال تفتايش العمال بصاورتها المعاصار  يعاود المرجاا 
فيها الل المعايير الدولية التال صادرت عان منظماة العمال الدولياة والمعاايير العربياة التال أصادرتها منظماة 

 .بساسية فل تلك المعايير وفيما يلل إشار  الل تلك المبادئ وابحكام ا فيما بعد العمل العربية

 " :تفتيش العمل"المعايير الدولية في  (4

مكتملاة الجواناب فال  منظوماة معيارياةم فال إيجااد 2401اجتهدت منظمة العمال الدولياة مناذ العاام  
بإصدار اتفاقيتين أساسيتين وتوصايات وبروتوكاول , ماا زالات تمثال منظوماة قانونياة " تفتيش العمل"تنظيم 

لية منذ إصدار اول اتفاقية مرورا  بابدوات االخرس حتل التااريخ المعاصار وقبال ان نادلف عاملة وذات فاع
الل عر  مبادئ واحكام تلك المنظومة , ننوه الل معلومة مهمة تتمثل فل ان تفتيش العمل يصنف فال فقاه 

ا تتاأثر باالمتتيرات القانون الل انه يقا ضمن طائفة النظم القانونياة اإلجرائياة فال معظام مفاصاله , التال قلما
والمستجدات التل تعترس النظم الموضوعية , ويتبا ذلك محدودية اإلضافة الل المبادئ وابحكام التل تانظم 

او متتيرات غير عادية تتولد عنها التفتيش من أفكار جديد  سوس فيما يتعلق بما تسفر عنه التطبيقات العملية 
 .تحديات خطير  كما سنرس فيما بعد 

يتعلق بالمعايير التل تكون المنظومة التال جااءت بهاا منظماة العمال الدولياة , تعتلال االتفاقياة  وفيما 
م سقف تلك المنظومة وتمثل الل التاريخ المعاصر الصك الدولل ابساسل فل مجال 2401لسنة ( 12)رقم 

وقاد ( 1)قطاعات العمل وهل اكبر ( الصناعة والتجار  )تفتيش العمل بحسبان انها المعنية بتفتيش العمل فل 

                                                 
1

في قطاعات ونشاطات اقتصادية فرعية في " تفتيش العمل"م تتويجا لمعايير فرعية كانت المنظمة قد اصدرتها لتغطية 1441سنة ( 11)جاءت االتفاقية  

المبادئ العامة لتأسيس نظم للتفتيش لضمان انفاذ القوانين توصية تتعلق ب: م والمعنونة 1423لسنة ( 22)شكل توصيات كانت اوالها التوصية العامة رقم 

م بشأن التفتيش في 1431لسنة ( 44)م بشأن التفتيش علي عمل التجارة والتوصية رقم 1421لسنة ( 21)ومنها التوصية رقم . واللوائح لحماية العاملين 

 . السكان االصليين في المستعمرات  م في تفتيش العمل للعمال من1434لسنة ( 44)صناعة البناء والتوصية رقم 
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بشأن تفتيش العمل فال الصاناعة ( 12)الحق بهذه االتفاقية فل نف  دور  مؤتمر العمل الدولل التوصية رقم 
 .والتجار  

دولة من مجموع الدول ابعضاء فل المنظمة الدولية البالغ عددها ( 201)صدق علل هذه االتفاقية   -
وتعد بذلك من اكثر االتفاقيات التل حظيات باالقبول الكبيار مان الادول رغام تبااين مراكزهاا ( 212)

 .وظروفها االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مان ( 12)ن تفتيش العمل فل الزراعة التل تلال االتفاقياة م بشأ2494لسنة ( 214)ثم االتفاقية رقم  -

غيار ( 1)حي  ابهمية بتوسيا نطاق التفتيش ليشمل اكبر عدد من فروع النشاط االقتصادس ابربعة 
دولاة مان ( 22)حي  لم تصادق عليهاا ساوس ( 12)انها لم تلق ذات القبول الذس حظيت به االتفاقية 

ط بالنشاط الزراعل من تعقيدات ومشكالت فنية لم تحسم بعد فل أعضاء المنظمة وذلك بسبب ما يحي
 .غالبية الدول 

وبعد شمول النشاط االقتصادس والتجارس والزراعل بنظام تفتيش العمل وفقاا  للمعاايير الدولياة التال  -
أصدرتها منظمة العمل الدولية لم يبق سوس النشاط المتعلق بالخادمات وكاان مان المؤمال ان تصادر 

م حي  لم يشأ ماؤتمر العمال 2442تأخر حتل عام غير ان ذلك قد اتفاقية دولية بهذا الشأن  المنظمة
م وسااا 2442الاادولل إصاادار اتفاقيااة خاصااة بنشاااط الخاادمات واكتفاال بإصاادار بروتوكااول عااام 

م لتطبق علال نشااط الخادمات غيار التجارياة 2401لسنة ( 12)بمقتضاه نطاق تطبيق االتفاقية رقم 
ملين فل ذلك النشاط لنظام تفتيش للعمل مماثل فل فعاليته ويتسم بالحياد علال غارار أس خضوع العا

الذس يتطل النشاط الصناعل والتجارس وم 2401لسنة ( 12)نظام التفتيش المتا  بموجب االتفاقية 
 . 

دولاة مان الادول ابعضااء فال منظماة ( 22)والمالحظ ان هذا البروتوكاول لام تصاادق علياه ساوس 
دولية وكما ذكرنا من قبل فان هناك العديد من االتفاقيات الفرعية التال توجاد نظاماا  للتفتايش العمل ال

 .فل تلك القطاعات كالتجار  وعمال التعدين وفل مجاالت السالمة والصحة المهنية 
وفل هذا اإلطار يمكن القول علل ابقل من الناحية النظرياة ان المنظماة الدولياة قاد أقامات منظوماة  -

قانونية لتفتيش العمل من الناحية اإلجرائية والموضاوعية إال أن المتتيارات والمساتجدات مان ناحياة 
وتعثر التجارب التطبيقية ال شك تمثل تحديات جسيمة لهذه المنظومة ما فتئت المنظمة الدولية تجتهد 

 .لوضا الحلول المناسبة للحد منها كما سنرس فيما بعد 

 " :تفتيش العمل"في  المعايير العربية(  1   

علال المساتوس القاومل  تأخر إصدار معايير عربية فل تفتيش العمال كماا فال شائون العمال االخارس
م رغام ان ماؤتمر وزراء 2412حتل إنشاء منظمة عربية للعمال وخروجهاا الال حياز الوجاود سانة  العربل

مااة لجامعااة الاادول العربيااة اضااطلعت العماال العاارب وابمانااة العامااة للشاائون االجتماعيااة التابعااة ل مانااة العا
 .ببع  المهام الجزئية فل شئون العمل 

مساتويات "بشاأن  م2499لسانة ( 2)وقد تضمنت أولل االتفاقيات العربية ونعنال بهاا االتفاقياة العربياة رقام 
ربياة التل أقرت قبل قيام منظمة العمل العربية , عددا  من النصوص التل أشارت الل إلزام الدول الع "العمل

م , 2419ساانة  (معدلااة)اتفاقيااة وتلاات تلااك االتفاقيااة ( 2)ابعضاااء بالمنظمااة , بابخااذ بنظااام لتفتاايش العماال 
م التل 2441لسنة ( 24)اتفاقيات عربية تناولت التفتيش فل مجاالت معينة قبل صدور االتفاقية رقم وكذلك 

 .تعتبر الصك الرئيسل للتفتيش فل الدول العربية 

                                                 
1

 .النشاط الصناعي، التجاري ، الزراعي والخدمي : تتمثل فروع النشاط االقتصادي في اربعة هي  
2

 .م 1411لسنة ( معدلة)في اتفاقية مستويات العمل العربية ( 41،44،122)حلت محلها المواد ( 41،41،41)تضمنت االتفاقية ثالث مواد  
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م بشاااأن الساااالمة والصاااحة المهنياااة أولااال االتفاقياااات 2411لسااانة ( 1)االتفاقياااة رقااام كانااات قاااد و 
يجب إيجاد جهاز تفتايش خااص بالساالمة والصاحة :"علل ( الثانية عشر )المتخصصة فقد نصت فل مادتها 

ام المهنية ويجب ان يدعم هذا الجهاز بالكوادر المتخصصة وبأجهز  ومعدات القيا  وغير ذلك مما يلزم للقي
بعمله ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطية القضاائية ويجاب إشاراك هاذا الجهااز فال وضاا اشاتراطات 

 " .السالمة والصحة المهنية للترخيص بإقامة المنشلت

م حيا  جااء فال المااد  2414بشاأن العماال الازراعيين لسانة ( 21)وأعقب ذلك نص االتفاقية العربياة رقام 
كل دولة جهاز يختص بكفالاة التطبياق الساليم ل حكاام القانونياة المتعلقاة بشاروط تكفل :" منها ما يلل ( 19)

مراقبااة التطبيااق )تحاات عنااوان ( 22)وأخياارا  نصاات الماااد  " العماال وحمايااة العمااال فاال القطاااع الزراعاال 
تقااوم ابجهااز  :" م بشااأن عماال ابحاادا  علاال 2449لعااام ( 21)ماان االتفاقيااة العربيااة رقاام ( والعقوبااات

تصة بتفتيش العمل فل كل دولة بكافة اإلجراءات والوسائل المناسبة لضمان تطبيق التشاريعات المتعلقاة المخ
بعمل ابحادا  وتقادم تقاارير دورياة بنتيجاة ذلاك وتتويجاا  لتلاك النصاوص الفرعياة بشاأن تفتايش العمال فال 

بشاأن ( 24)ة العربية رقام قطاعات معينة اصدر مؤتمر العمل العربل فل دورته الخامسة والعشرين االتفاقي
مان  Operating Articlesمان الماواد العاملاة ( 02)م وقد تضامنت االتفاقياة 2441تفتيش العمل لسنة "

 .ماد  ( 01)مجموع موادها البالتة 

وجاءت مواد االتفاقية من حي  المضامون متوافقاة بال متطابقاة ماا جال ماواد االتفاقياة الدولياة رقام  
عديد من الموضوعات ما بعا  االختالفاات المحادود  وقاد حظيات هاذه االتفاقياة م فل ال2401لسنة ( 12)

بعشر تصديقات من الدول ابعضاء بالمنظمة وهال اعلال نسابة مان التصاديقات تحظال بهاا اتفاقياات العمال 
 العربية التسعة عشر  وما ذلك تعد نسبة محدود  بالمقارنة ما التصديقات العربية التل حظيات بهاا االتفاقياة

 ( .1)تصديقا  من الدول ابعضاء بمنظمة العمل العربية ( 21)الدولية وعددها 
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هي جمهورية جزر القمر وهي ليست عضواً في منظمة العمل العربية ( 11)ربية التاسعة عشرة المصدقة علي االتفاقية الدولية رقم الدولة الع 

 .وعضويتها في جامعة الدول العربية ال تخولها االنضمام التلقائي للمنظمة حسب دستور منظمة العمل العربية 
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 الفصل االول

  الدور الرقابي ألجهزة تفتيش العمل في معايير العمل الدولية والعربية: 
  ًتفتيش العمل في المعايير الدولية : اوال: 
  تنظيم تفتيش العمل: 

إلزام الدول المصدقة عليها تأمين إنشااء نظاام لتفتايش العمال ( 12)جاء فل صدار  االتفاقية الدولية رقم 
System of Labour inspection in jndustrial workplaces  ( 2م)فال المنشالت الصاناعية

ص القانونياة يطبق علل جميا محال العمل التل تطبق علل العااملين فيهاا النصاو( 11م)والمنشلت التجارية 
بموجب بروتوكول المتعلقة بشروط العمل وحماية العاملين وقد امتد هذا ليشمل مجال الخدمات غير التجارية 

 (    1) المشار اليه فيما سبق 2442

  إنشا  جهاز تفتيش العمل: 

 Central Authority" سلطة مركزية"تحت إشراف ورقابة " تفتيش العمل"أوجبت االتفاقية أن يكون 
ما الممارسات والتقاليد اإلدارية فال الدولاة وفال حالاة الدولاة  Compatibleا مراعا  ان يكون منسجما  م

ساالطة )يقصااد بهااا  Central Authority( الساالطة المركزيااة)فااان عبااار   Federal stateاالتحاديااة 
 .اإلقليمية  او سلطة مركزية فل الوحد  الفدرالية او الوالئية او  Federal Authority( اتحادية

وتفاديا  للتعار  والتضارب بين سلطة تفتيش العمل وأجهز  الدولة المختلفة التل تضطلا بنشاط رقاابل 
مماثل او ما ممثلل منظمات أصحاب العمل والعمال تتخذ السلطة المختصاة فال كال دولاة التادابير المناسابة 

 .لكفالة وتطوير سبل التعاون الفاعل بينها 

 

  وظائف تفتيش العملLabour Inspection Functions 

" تفتايش العمال"تناولت االتفاقية الدولية الوظائف التل ينبتل ان تعهد بها التشريعات الوطنية لجهاز  
بصور  محدد  ودقيقة يتلب فيها الطابا الرقابل ما تضاؤل للدور الوقائل لتفتيش العمل وان ظهر لماما  فال 

ل كماا ورد فال نصاوص ذلاك الحقاا  بعاد عار  الادور الرقااب ل وسوف نشير إلل أسبابسياق الدور الرقاب
- :االتفاقية علل النحو ا تل 

  وظائف نظام تفتيش العمل ينبغي ان تكون: -
ضمان إنفاذ ابحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل مثل ابحكام  (2

وابجور والصحة والسالمة ورفاهية العاملين واستخدام ابطفاال وابحادا  الخاصة بساعات العمل 
 .والنساء وغير ذلك من ابمور بقدر ما تكون تلك ابحكام متعلقة بمفتشل العمل 

تقااديم المعلومااات الفنيااة والنصاا  والمشااور  بصااحاب ابعمااال والعمااال فيمااا يتعلااق بااأكثر الوسااائل  (1
 .ص القانونية فعالية والتل تتطابق ما النصو

إشعار السلطة المختصة بجوانب النقص او الثترات التل تعترس النصوص القانونية التل ال تتطيهاا  (2
 .النصوص القائمة تحديدا  

                                                 
1

أو النقل  Mining( المناجم)للتشريعات الوطنية واللوائح استثناء المنشآت العاملة في قطاع التعدين ( 2/2)خولت االتفاقية الدولية بموجب المادة  

Transport  امكانية واسعة الستثناء بعض الفئات من ( االولي)أو اجزاء منها من نطاق تطبيق االتفاقية بينما أوردت االتفاقية العربية بموجب المادة

اال ان في ذلك مرونة واسعة قد تؤدي الي إضعاف ( عند الضرورة)نطاق تطبيق االتفاقية وبالرغم من انها تقيد االستثناء بعبارة  العمال واماكن العمل من

 .نظام التفتيش اذا ما أسرف استخدامها بغير ضرورة كما ورد في النص 
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أية واجبات أخرس يمكن ان يعهد بها الل مفتشل العمل التال ينبتال اال تكاون مماا يتادخل فال ابداء  (0
او يضر بأس صور  كانت بسلطتهم  Primary Dutiesة الفعال فل أداء المفتشين لواجباتهم ابولي

 .وحيادهم والتل تعتبر ضرورية للمفتشين فل عالقاتهم بأصحاب العمل والعمال 
هال الوظاائف ابولياة ( 2)مان الفقار  ابولال مان المااد  ( أ ,ب, )ان الوظائف الثال  الوارد  فال 

 .م 2401لسنة ( 12)ابساسية التل أشارت إليها االتفاقية رقم 
ولكن ال يعنل ذلك ان وظائف تفتيش العمل او باالحرس مفتشل العمل قد وردت علل سبيل الحصار 

 Further اخارسمان المااد  الثالثاة تكلايفهم بأياة واجباات ( 1)وإنما يمكن كما جاء فل نص الفقر  
Duties  ولكن وفقا  للشروط التل وردت فل صلب الفقر  المشار إليها. 

 

 لمثار حول مدي إمكانية تكليف مفتش العمل بواجبات أخري غير الواجبات المتعلقرة حقيقة الجدل ا
 :بتفتيش العمل 

وامتاد إلال فقهااء  بمنظماة العمال الدولياة أثير جدل واسا حول هذه المساألة فال لجناة الخباراء القاانونيين
التال يمكان ان يكلاف االخارس  من الماد  الثالثة لم تشر الل تحديد للواجبات( 1)قانون العمل حي  ان الفقر  

فضفاضة فل هذا الشأن اكتفل بها مثيرس ذلك الجدل والنقااش وإذا  برراتبها مفتش العمل إال أنها أوردت م
أوردت الوظاائف ابولياة ( أ, ب, )نجد أنها فل فقراتها الفرعية الثالثة ( 2)أمعنا النظر فل نصوص الماد  

ونعنال باه  The System of Labour inspectionلعمال ابساساية التال يضاطلا بهاا نظاام تفتايش ا
 .جهاز تفتيش العمل التابا إلدار  العمل 

وهو الموظف الاذس يكلاف  inspector of Labourفقد ركزت فيها علل مفتش العمل ( 1)أما الفقر  
الفردياة  بعملية التفتيش وقد تكون هناك أنشطة أخرس تتصل بشكل وثيق بنشاط التفتيش كالنظر فل الشكاوس

كل ذلك فل حدود المعاايير . ومقابلة أصحاب ابعمال والعمال لإلجابة عن استفساراتهم ومالحظاتهم وهكذا 
فقاار  رابعااة تشااير الاال ( ابولاال)أمااا ان االتفاقيااة لاام تااورد فاال الفقاار  . والقيااود التاال أوردتهااا الفقاار  الثانيااة 

ش علل الفقرات الثالثاة المشاار إليهاا دون أن تاذكر فقد أرادت كما نرس قصر نشاط التفتي االخرسالواجبات 
لها , خاصة وان إدار  العمل تعنل بوظائف أخارس كعالقاات العمال الجماعياة  اخرسإمكانية إضافة وظائف 

تعمال دائماا  علال إفاراد .... ومنازعاات العمال الجماعياة الاخ ( والحكومة منظمات, أصحاب العمل والعمال)
التال ( 2)الفقار  ( 12), ماا ورد فال ناص التوصاية  التجااهش العمل ويسند هذا اأجهز  خاصة بها غير تفتي

ان وظاائف مفتشال العمال يجاب اال تشامل  Labour Disputes( منازعاات العمال)جااءت تحات عناوان 
محكمااين فاال اإلجااراءات الخاصااة بمنازعااات العماال  Arbitratorsأو  Conciliatorsالعماال كمااوفقين 

زعات العمل فيما يتعلق بالتوفيق والتحكيم تشتل حيزا  كبيرا  مان وقات مفاتش العمال والحكمة من ذلك أن منا
 .فيما لو كلف بها مما يتعار  حتما  ما واجبه ابساسل فل تفتيش العمل 

  وظائف تفتيش العمل في القطاع الزراعي: 

عاان  م2494لساانة ( 214)ال تختلااف وظااائف تفتاايش العماال فاال الزراعااة بموجااب االتفاقيااة رقاام  
بشااأن تفتاايش العماال فاال الصااناعة والتجااار  وكااذلك بموجااب ( 12)الوظااائف التاال عااددتها االتفاقيااة رقاام 

البروتوكول الذس وسا من نطاق التفتيش ليشمل النشاط الخااص بالخادمات غيار التجارياة ساواء فيماا يتعلاق 
ال او كشااف الثتاارات بضاامان إنفاااذ النصااوص القانونيااة او تقااديم النصاا  والمشااور  بصااحاب العماال والعماا

والنقص فل التشريعات مناط التفتيش سوس بع  التعديل او التتييرات الطفيفة فل ابلفاظ والتعبيارات رغام 
الفاصل الزمنل الكبير بين تاريخ إصدار كل من االتفاقيتين الذس يقارب ربا القرن وذلك يؤكد ما ذهبناا إلياه 

ال يتااأثر كثياارا  بااالمتتيرات  Of Procedural nature  نظااام إجرائاال" نظااام تفتاايش العماال"ماان ان 
 .الموضوعية ويكون دائما  من المرونة الستيعاب تلك المتتيرات
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 :نصها كابتل ( 9)هذا وقد أضافت التوصية فقر  ثانية الل الماد  

ة يجوز ان تعهد القوانين او اللوائ  الوطنية لمفتشل العمل فل الزراعة بوظائف استشارية او تنفيذي" 
 ىوجاهة هذا النص فأننا لم نقف علا بالنسبة ل حكام القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرهم ورغم

نصوص فل تشريعات العمل تتضمن إقرار مستويات لمعيشة العمال وأسرهم سوس النصوص المتعلقة بالحد 
ولام تكاان هنالاك حاجااة ة للتفتاايش لصااحية وهاذه تاادخل ضامن النصااوص الخاضاعابدنال ل جااور والرعاياة ا

 .إلفراد نص خاص بها 

 واالتفاقيرة  م4111لسرنة ( 41)وظائف تفتيش العمرل فري االتفاقيرة العربيرة رقرم النطاق القانوني ل
 : (14)رقم الدولية 

وهاال الوظااائف التاال ( 1)م 2441لساانة ( 24)وردت وظااائف تفتاايش العماال فاال االتفاقيااة العربيااة رقاام 
م لاوال بعا  االختالفاات اللفظياة الناتجاة عان الترجماة 2401لسنة ( 12)أوردتها االتفاقية الدولية رقم 

 Legal( النصاااوص القانونياااة)وهااال غيااار ذات أهمياااة ساااوس المالحظاااة المتعلقاااة بتفساااير عباااار  
Provisions   يقااوم مفااتش : "ونصاها ( 11)لقاد ورد ذلااك االصاطال  فاال االتفاقياة العربيااة فال الماااد

العمل بمراقبة تطبيق التشريعات ذات العالقة , بما فل ذلك القوانين والنظم واللوائ  والقرارات الصادر  
بموجبها واتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من قبل دولته واتفاقيات العمل الجماعية وجااء 

اقبااة تطبيااق التشااريعات ذات العالقااة كااالقوانين والاانظم مر: " ماان التوصااية كمااا يلاال ( 22)نااص الماااد  
 " .الصادر  بموجبها واتفاقيات العمل الجماعية 

( 11)اما االتفاقية الدولية فقد عرفت فل نص مستقل المقصود بالنصوص القانونية وهو نص الماد   
باإلضاافة  Legal Provisionsفل هذه االتفاقية يشامل مصاطل  النصاوص القانونياة :" حي  جاء فيه

الل القوانين واللوائ  قرارات التحكيم واالتفاقيات الجماعياة التال يسابغ عليهاا قاو  القاانون والتال ينفاذها 
 " .مفتشل العمل 

منهاا ويجارس ( 1)فال المااد  ( 12)وقد ورد نص تفسيرس مطابق للنص المشاار إلياه فال التوصاية  
نيااة فاال مفهااوم هااذه االتفاقيااة باإلضااافة الاال القااوانين يشاامل تعبياار ابحكااام القانو: " علاال النحااو ا تاال 

واللوائ  قرارات التحكيم واالتفاقيات الجماعياة التال تعطال لهاا قاو  القاانون والتال ينااط بمفتشال العمال 
 " . تطبيقها 

فاال مفهااوم  Legal Provisions" النصااوص القانونيااة" ونخلااص ممااا تقاادم إلاال أن اصااطال   
- :م يشمل ما يلل 2401لسنة ( 12)االتفاقية الدولية رقم 

   2( البرلمان)القوانين التل تصدرها السلطة التشريعية  (2
مجل  الوزراء او الوزير المفو  بموجب القاانون )اللوائ  التنفيذية التل تصدرها السلطة التنفيذية  (1

 ( .او بقرار من مجل  الوزراء
هاا فال عاداد النصاوص القانونياة ان يلازم العتبار( 1( )2)كل النصوص عدا ماا ورد فال الفقارتين  (2

صفة القانون الرئيسال او ( السلطة التشريعية او مجل  الوزراء)تسبغ عليها السلطة المختصة وهل 
 :الالئحل وتشمل 

 االتفاقيات الجماعية -1قرارات التحكيم    -2

                                                 
1

 .م 1441بشأن تفتيش العمل لسنة ( 1)توصية رقم من ال( 13)وجمعت في المادة ( 14)من االتفاقية ( 22،23،24)نصت عليها المواد  
2

وهي اما ان تدرج نصوصها في التشريع الداخلي او تظل في صلب االتفاقية ملحقة ( االتفاقيات الدولية والعربية)يشمل مصطلح النصوص القانونية  

 .المعين  بقانون اإلصدار من السلطة التشريعية وذلك حسب األوضاع والتقاليد الدستورية في البلد
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 الئحة النظام الداخلل والئحة الجزاءات التال يصادرها صااحب العمال ال تعتباران ضامن النصاوص (0
القانونيااة مااا لاام يصاادق عليهمااا الااوزير المخااتص المفااو  بموجااب القااانون أو بقاارار ماان مجلاا  

 .الوزراء 
ال تاادخل عقااود العماال الفرديااة او أيااة قاارارات او تعليمااات تصاادرها إدار  العماال او صاااحب العماال  (2

 ( .النصوص القانونية)داخل منشأته فل مصطل  
  تكوين جهاز تفتيش العمل: 

وهام بحكام  Public Officialsتفتيش العمل من ماوظفين عماوميين  Staffن كادر ينبتل ان يتكو -2
وشااروط خاادمتهم والتاال تكفاال لهاام وضااعا  مسااتقرا  فاال الخدمااة ينبتاال أال تتااأثر  Statusمركاازهم 

ظاائفهم التال ينبتال ان بالتتييرات الحكومية او الخضاوع بياة ماؤثرات خارجياة تنحارف باأدائهم لو
 ( .1)قالل   واالستتتسم بالحيد

ما ابخذ فل االعتبار الشروط المتعلقة باختيار الموظفين العماوميين التال توضا  بموجاب القاوانين  -1
واللوائ  فأن االعتبار ابساسل الذس يتبا فل اختيار مفتشل العمل يجب ان يكون مناطه الوحياد هاو 

المختصة أساليب تحديد تلاك  وتتولل السلطة. المؤهالت التل يمتلكونها بداء الواجبات المنوطة بهم 
 .المؤهالت 

 .ويتعين إخضاع مفتشل العمل لقدر واف من التدريب لتمكينهم من أداء الواجبات المنوطة بهم  -2
الرجال والنساء مؤهلون للتعيين ضمن كادر تفتيش العمل , وحيثما تقتضل الضارور  فاان واجباات  -0

خاصة قد يعهد بها إلل المفتشين من الرجال او من النساء فحسب دون ان يشكل ذلك تمييزا  ال مبرر 
 . له 

  مشاركة الخبرا  الفنيون واالختصاصيون في نشاط التفتيش:  
ت المناسبة من قبل الدولاة لتاأمين مشااركة ذوس التأهيال الاوافل مان الخباراء يجب أن تتخذ اإلجراءا

الفنيين واالختصاصيين بما فل ذلك االختصاصيين فل مجاال الطاب والهندساة والكهربااء والكيميااء 
فل نشاط وأعمال التفتيش علل نحو المستوس المناسب وفقا  للظاروف الوطنياة لتار  ضامان إنفااذ 

المتعلقة بحماية السالمة والصحة للعااملين اثنااء انخاراطهم فال العمال وفحصاهم النصوص القانونية 
 .للعمليات الجارية والمواد المستخدمة وأساليب العمل وأثرها علل صحة وسالمة العمال 

يجب ان يكون عدد المفتشين كافيا  لضمان ابداء الفعال للواجبات المنوطة بهم ويحدد ذلاك أخاذا فال  -2
 -:ل االعتبار ما يل

a)  ايالء االهتمام بالواجبات التل يضطلا بهما مفتشل العمل وعلل ابخص:- 
 .طبيعة العمل وحجم ووضا أماكن العمل المستهدفة بالتفتيش  -2
 .عدد وأصناف العمال المستخدمين فل مكان العمل  -1
 .عدد ومدس تعقد النصوص القانونية المستهدف إنفاذها  -2

b) وضا تحت تصرف مفتش العمل المعينات او الوسائل المادية التل ت. 
c)   الظااروف العمليااة التاال تهياا  للمفااتش البيئااة الماديااة المناساابة للعماال بداء واجباتااه خااالل الزيااار

 .التفتيشية بصور  فاعلة 
 

  الترتيبات اإلدارية الالزمة لتفتيش العمل: 
o  العمال القياام يتوجب علال السالطات المختصاة عمال الترتيباات اإلدارياة الضارورية لتمكاين مفتشال

- :بواجباتهم فل بيئة مناسبة ومن ذلك 

                                                 
1

 .من االتفاقية ( 4)والمادة ( 4)راجع المادة  
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مكاتب محلية مجهز  بصاور  مناسابة لمقابلاة متطلباات العمال ومتاحاا  الوصاول إليهاا مان قبال ذوس  (2
 .الشأن 

التسااهيالت المتعلقااة بوسااائل االنتقااال الضاارورية والالزمااة بداء واجباااتهم فاال حالااة عاادم وجااود  (1
 .التسهيالت العامة لالنتقال 

o  كما يتوجب علل السلطات المختصة اتخاذ الترتيبات الضرورية السترداد مصاريف االنتقال والسفر
 ( 1)والنفقات الطارئة الضرورية التل يتكبدها مفتشل العمل فل ادائهم لواجباتهم 

 

  السلطات المخولة لمفتش العمل: 
o   يزود مفتش العمل بالوثائق الثبوتية المعتمدCredentials ( إثبات الهوياةبطاقة ) التال تخاول

- :لهم 
لليل إلل أس مكان يزاول فياه عمال الدخول بحرية ودون إخطار سابق فل اس من ساعات النهار او ا (2

 .يخضا للتفتيش 
 .سبب معقول لالعتقاد بأنها مكان يخضا للتفتيش  اء النهار إلل أس مبان يكون لديهالدخول أثن (1
بأن النصوص القانونية  ر فل نظره ضروريا  لتأكيد قناعتهاو اختبار او تحرس يعتبالقيام بأس فحص  (2

 -:يراعل تطبيقها بكل دقة وعلل ابخص 
توجيه االستفساار لصااحب العمال أو بس مان العااملين فال المنشاأ  بصاور  منفارد  أو فال حضاور  -

 .شهود عن أس مسألة تتعلق بتطبيق النصوص القانونية 
مساتندات أخارس اوجاب القاانون او اللاوائ  االحتفااظ بهاا والتال طلب تقديم أس دفتر او سجل او أس  -

والقياام باستنسااخ تلاك . تتعلق بظروف العمل للنظر فل مدس مطابقتها لما تبتيه النصوص القانونية 
 .المستندات او اخذ مستخرجات منها 

 .إلزام صاحب العمل بإلصاق اإلعالنات التل تتطلبها النصوص القانونية  -
ن أشاياء او ماواد تساتخدم او ياتم تناولهاا بابيادس لتار  تحليلهاا ماا إخطاار صااحب اخذ عينات ما -

 .العمل او ممثله عن ذلك 
علل مفتشل العمل إبالغ صاحب العمل او ممثله بحضورهم ما لم يعتبروا ان ذلك قاد يضار باأدائهم  -

 .لواجباتهم فل التفتيش 

 

  م 4191 لسنة( 411)تفتيش العمل في الزراعة بموجب االتفاقية: 

لساانة ( 12)علاال جااوهر ومضاامون النصااوص التاال جاااءت بهااا االتفاقيااة ( 214)أبقاات االتفاقيااة  
م نظاام التفتايش ماا ابوضااع ة لتاوائم بشأن تفتيش العمل فال الصاناعة والتجاار  ماا تعاديالت طفيفا2401

أثرت إلال حادود معيناة تاقد ( 214)المعقد  والصعبة فل مجال النشاط الزراعل إال أن المالحظ أن االتفاقية 
لساانة ( 12)ساوف نكشاف عتهاا باالمتتيرات التال حادثت خاالل ماا يقاارب رباا القارن مان صادور االتفاقياة 

ته فكما ذكرنا من قبل أنها نصوص يتلاب عليهاا طاابا اإلجرائياة اال تتعلق بنظام التفتيش وثليوهل م 2401
- :نهج تمثل فل أمرين ولكن بسلوك  للمتتيرات الموضوعية محدود وضئيلواستجابتها 

للتفتايش ابمار الاذس حاادت عناه االتفاقياة ( بالدور الوقاائل)العديد من النصوص التل تتعلق  تأضاف :األول 
إليهااا فيمااا يتعلااق سااوف نشااير رغاام ابهميااة الكبياار  التاال " الاادور الرقااابل"بتركيزهااا علاال ( 12)

 " .الوقائل" بالدور 

                                                 
1

 من االتفاقية( 11)انظر المادة  
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" السالم الصناعل"وهو هدف تحقيق ( 12)غير الدور المحافظ لالتفاقية  نحت بالتفتيش ليلعب دورا   :الثاني 
Industrial Peace  الماؤدس بطرياق غيار مباشار إلال الساالم االجتمااعلSocial Peace 

وذلك بجعال تفتايش العمال فال الزراعاة يهادف إلال جاناب وظائفاه التقليدياة إلال االهتماام بجواناب 
 . املين فل الزراعةتتصل بحيا  الع اقتصادية واجتماعية

 :الوظائف الوقائية لتفتيش العمل في الزراعة  -4

- :وقد تجلت هذه الوظائف فل عد  نصوص نشير إلل أهمها فيما يلل 

تشارك إدارات تفتيش العمل فل الزراعة فل الحاالت وباالطرق التال تحاددها ال سالطة المختصاة فال  -
وابساليب الجديد  لمناولة او تجهيز المنتجات التل يبادو الرقابة الوقائية للتركيبات او المواد الجديد  

 ( .1)أنها قد تشكل تهديدا  للصحة او السالمة 
يخول مفتشو العمل فل الزراعة سلطة اتخاذ الخطوات الرامية إلل معالجة النواقص التل تالحظ فل  -

اسااتعمال المااواد التركيبااات او التخطيطااات او أساااليب العماال فاال المنشاالت الزراعيااة بمااا فاال ذلااك 
 .وهكذا( 2)الخطر  التل قد يكون لديهم سبب معقول لالعتقاد بانها تشكل تهديدا  للصحة او السالمة 

 
 :الوظائف ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي لتفتيش العمل في الزراعة  -1

حات نهجاا  االتفاقياة حيا  أضاافت وظيفاة جدياد  ن مان( 9)مان المااد  ( 1)فل الفقر   ويتجلل ذلك الدور
يجاوز أن "  -:مختلفا  عن الوظائف التقليدية لتفتيش العمل فل الصناعة والتجاار  إذ نصات تلاك الفقار  علال 

تنفيذياة بالنسابة ل حكاام او  استشاارية بوظاائفتعهد القوانين واللاوائ  الوطنياة لمفتشال العمال فال الزراعاة 
 .  "القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرهم

م بشاأن تفتايش العمال فال الزراعاة واجباات مفتشال العمال فال 2494لسنة ( 222)أكدت التوصية  وقد
أن وظاائف مفتشايات العمال فال الزراعاة ينبتال ان توساا : المجال االقتصاادس بشاكل اوضا  بنصاها علال 

ان مركازه , لتشمل التعاون بين اإلدارات المختصة بالخدمات الفنية , علل نحو يساعد المنتج الزراعل أيا  كا
 (.3)وابحوال المعيشية وعمل ابشخاص العاملين فل تلك الحياز  الزراعية  Holdingلتحسين حيازته 

أن المفتشااون فاال الزراعااة علاايهم ان يسااتوعبوا : " ماان التوصااية فياانص علاال ( 0)كمااا يسااتطرد البنااد 
بالنواحل االقتصادية والفنية للعمل فل ابحوال المعيشية وظروف العمل فل الزراعة وان تكون لهم المعرفة 

 " .الزراعة 

وهنالك عامالن مهمان فل تسبيب مشاركة مفتشيات العمل فل الزراعاة فال التنمياة االقتصاادية يتماثالن 
 :فل 

أن التتيير االقتصادس ال يمكن النظر إليه بمعزل عن التتييار االجتمااعل , اللاذين يرتبطاان بوظيفاة  :األول 
ال محالة كماا ان التتييار علال الصاعيد االجتمااعل ال يمكان ان يحاد  دون االرتبااط تفتيش العمل 

 .بصور  وثيقة بقاعد  اقتصادية متينة 

ان خدمة تفتيش العمل تحتل موقعا  متميزا  ليست كرقيب دائم علل عمليات التتيير االجتمااعل علال  :الثاني 
بارهاا مؤسساة مسائولة عان حماياة العماال نحاو يفصالها عان بارامج التنمياة االقتصاادية ولكان باعت

ناحياة تعمال كمصادر  فإنهاا تلعاب دورا  مزدوجاا  فمان  وساهر  علل معيشتهم وعملهم وتبعاا  لاذلك

                                                 
1

 من االتفاقية ( 11)انظر المادة  
2

 من االتفاقية( 11)انظر المادة  
3

 .من التوصية ( 1)انظر البند  
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للمعلومات وموجها  عند تخطايط البارامج ومان ناحياة أخارس تقاوم بأعماال ذات طبيعاة فنياة حينماا 
 . تنزل تلك البرامج إلل حيز الواقا العملل 

التصال الدائم لمفتشية العمل بأصحاب العمل والعمال والمعلوماات التال تتجماا لاديها يكاون ومن خالل ا
بحوزتها وتحت تصرفها كما معتبرا  من تلاك المعلوماات واإلحصاائيات لاي  فال مجاال العالقاات الصاناعية 

ساب وإنماا عان وإبرام االتفاقيات الجماعية فل مجال معين واإلساكان العماالل وتشاتيل العااملين الشاباب  فح
عاادد المنشاالت , حجاام قااو  العماال , ساااعات العماال , متوسااط ابجااور فاال : مثاال )الموضااوعات االقتصااادية 

وحساب المعلوماات ( 1)مختلف فروع النشاط , الطلب علل العمالة الماهر  فل مختلف مناطق النشاط وهكاذا
التشريعات خاصة فل البلدان النامية فال المتوفر  لدس فرع إدار  العمل بمنظمة العمل الدولية فإن العديد من 

وتاوفرت لادس . التاريخ المعاصر قاد أكادت علال دور مفتشايات العمال فال التنمياة االقتصاادية واالجتماعياة 
المنظمة العديد من المعلومات واإلحصائيات ونصوص التشريعات الوطنية حصلت عليها بوسائل متعدد  من 

 ( .2)والمسو  الميدانية  Round tableبينها لقاءات المائد  المستدير  

 

  ًم 4111لسنة ( 41)تفتيش العمل في االتفاقية العربية رقم : ثانيا: 

الصك الرئيسل  م التل تعتبر2441لسنة ( 24)كما ذكرنا من قبل فأن التاريخ المتأخر لصدور االتفاقية 
اوجه النقد التل وجهت للمعاايير  بع  لتفتيش العمل فل البالد العربية اتا  لمشرعها دون شك االستفاد  من

الدولية التل صدرت فل هذا الشأن قبل نصف قرن من الزمان وما ذلك فأن النصوص المتعلقة بللياة تفتايش 
م بال المضاامين التال 2401لسانة ( 12)العمل لم تخر  عن نطاق ابطر التل حددتها االتفاقية الدولية رقام 

ما استفادت منه االتفاقية العربياة فال نظرناا انهاا زاوجات باين الادورين عبرت عنها تلك االتفاقية ومن ثيات 
 لية تفتيش العمل وهو ما تحدثنا عنه فل فقر  ساابقة فاأوردت العدياد مان النصاوص " الرقابل"و " الوقائل"

ص المقترنة باالتفاقية ومن ابرز النصو( 1)التل كرست الدور الوقائل وتأكد ذلك بتفصيل أكثر فل التوصية 
يشاارك جهااز التفتايش فال وضاا "  -:التل تجرس علل النحو ا تال ( 21)فل هذا الصدد ما جاء فل الماد  

 " .اشتراطات السالمة والصحة المهنية التل يتطلبها من  التراخيص بإقامة المنشلت

ياازود مفااتش العماال اصااحاب العماال والعمااال بالمعلومااات :" ونصااها علاال ( 12)ومااا جاااء فاال الماااد  
 " .رشادات التل تساعدهم فل تطبيق التشريعات النافذ  واإل

  ومن االحكام التل استحدثتها االتفاقية العربية ولم ترد فل االتفاقية الدولية بصور  واضحة أو لم ترد
 :اإلشار  إليها كلية ما نشير إليه فيما يلل بصور  موجز  

o  صياغة سياسة عامة للتفتيش: 
لصاالة بنشاااط تفتاايش العماال السياسااة العامااة للتفتاايش التاال تعااالج علاال تضااا اإلدار  المركزيااة ذات ا

 :ابخص 
 .وضا الخطة العامة للتفتيش  -
 .تحديد أولويات التفتيش  -
 .متابعة التنفيذ  -
 .توفير متطلبات جهاز التفتيش  -
 .ابداء الوظيفل والتدريب  -
 . لنتائجتقييم ا -

                                                 
1

 Labour Inspetion Purposes and Parctice ILO 21،22انظر ، تفتيش العمل ، األغراض والممارسة إصدارات منظمة العمل الدولية ص  
2

 23،ص  22انظر المرجع السابق ص  
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o  أدا  مفتش العمل اليمين: 
ونه والجهاة شر  عملاه باأداء اليماين وتانظم التشاريعات أداء اليماين ومضاميقوم مفتش العمل قبل مبا

 . التل يؤدس أمامها 
o  تخويل مفتش العمل سلطة الضبطية القضائية: 

ويحماال بطاقااة مهنيااة تثباات شخصاايته ( القضااائية)يعتباار مفااتش العماال أحااد افااراد الضااابطة العدليااة 
 ( .29م)ووظيفته 

o  المخالفات القوة الثبوتية لمحضر ضبط: 
 ( .21م)يكون لمحضر ضبط المخالفة القو  الثبوتية الل ان يثبت العك  

o  حماية المفتش: 
تكفل تشريعات كل دولة الحماية الالزمة لمفتش العمل واساتقراره الاوظيفل بماا يجعلاه يقاوم بمهاماه 

 .بحرية وحياد واستقاللية 

ش العمال فيماا يتعلاق بتحقياق أياة أهاداف فال غير أننا لم نلم  بصور  مباشر  وواضحة دور معين لمفات
تحسااين ابحااوال المعيشااية للعمااال أو تحسااين شااروط وظااروف العماال فيمااا يتجاااوز الاادور التقلياادس الرقااابل 

شأن تفتيش العمل فل الزراعة ب( 214) لتفتيش العمل كما نوهنا إلل ذلك فل المعايير الدولية خاصة االتفاقية
 .  والتوصية الملحقة بها 

 نواع التفتيش والتفتيش المتخصص أ: 

مان  ا  أشارت كل من االتفاقيتين الدولية والعربية إلل أنواع متعدد  مان التفتايش واكتسات نصوصاها نوعا
المرونااة كيمااا تفساا  المجااال للاادول الموقعااة عليهااا الختيااار ابنااواع التاال تتناسااب مااا ظروفهااا اإلداريااة 

من حي  توفر الكاوادر المؤهلاة فال جهازهاا اإلدارس ومان تلاك  واالقتصادية واالجتماعية وحتل الثقافية أس
وفياه يشامل التفتايش مان ناحياة جترافياة كال أنحااء " التفتيش العاام" ابنواع ذلك الذس يمثل الصور  التالبة 

القطر ويشمل كافة المؤسسات والمنشلت ويديره جهاز مركزس وتعمل فياه كاوادر مان مختلاف التخصصاات 
درات جهاز التفتيش جميا النصوص القانونية المنظمة لشروط وظروف العمل ولتعزيز ق كما يتطل التفتيش

نصوص االتفاقية ضام ذوس االختصااص والخباراء الال جهااز التفتايش وكاذلك االساتعانة كلماا العام أجازت 
يناات اقتضت الحاجة الل خبراء اختصاصيين عند القيام بالزيارات التفتيشية او لتر  الفحص والتحليال للع

التاال تسااتقطا ماان المااواد المسااتخدمة فاال التااداول فاال أماااكن العماال او اختيااار ا الت والمعاادات او اكتشاااف 
 ...ومعالجة ابمرا  المهنية الخ 

الاذس يخاتص بقطااع صاناعل او زراعال او خادمل كقطااع الصاناعات ( التفتيش القطاعل)ومن أنواعه 
ومان أنواعاه .. اع البترول والمشتقات النفطية والزراعاة الاخ االستخراجية كالمحاجر والمقالا والمناجم وقط

( الساالمة الصاناعية)كالتفتيش الذس يركز علل موضاوع معاين مثال ( التفتيش النوعل او التخصصل)أيضا 
العمالاة ( )ابحادا  عمال( )عمالاة ابطفاال( )ل المارأ عما( )الخادمات العمالياة( )ابجاور( )الصحة المهنية)

 ...الخ ( الوافد 

( تفتايش دورس)ومن الصور الفرعية للتفتيش من حي  تعدد مرات التفتيش واستمراريته ينقسم الال  
 ..الخ ( تفتيش انتقائل( )تفتيش تتبعل)

  مؤهالت مفتشي العمل وتدريبهم: 

حرصت االتفاقيات العربية والدولية علل إلزام الدول الموقعاة عليهاا ساواء فال صالب االتفاقياات او  
باختيار عناصر مؤهلة لالضطالع بوظيفة التفتيش وكفالة شروط لالختياار والتعياين واالساتقرار التوصيات 

الوظيفل علل نحو يمكنهم مان أداء واجبااتهم فال إطاار مان التأهيال العاالل والضامير المهنال وقادرتهم علال 
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عمااال او االسااتقالل والحياااد بعاادم الخضااوع بس مااؤثرات أو ضااتوط حكوميااة أو خارجيااة ماان أصااحاب اب
 .العمال ومنظماتهم 

وامتد ذات المنهج فل الحرص علل إتاحاة فارص ثابتاة ومتطاور  للمفتشاين فال تلقال التادريب وفقاا   
لباارامج متنوعااة ومسااتويات متعاادد  سااواء كااان التاادريب لفتاارات قصااير  او متوسااطة او باارامج تأهيليااة فاال 

 .مراكز ومعاهد متخصصة 

الحذر والمرونة فل نفا  الوقات وتركات للادول تحدياد االختصاصاات وقد التزمت االتفاقيات جانب  
ابكاديمية والعملية لمان ياتم تجنيادهم للعمال فال مفتشايات العمال كاختصاصاات القاانون واالقتصااد وا داب 

 .والهندسة والطب وغيرها 

وفل تقديرنا فأن ذلك يتطلب من ابجهز  المختصة باإلختيار للوظيفة العامة ان يتم تحديد تلك االختصاصات 
بعناية ودقة علال نحاو يكفال تاوفير القادرات المتخصصاة لالضاطالع بمهماة التفتايش علال أفضال وجاه ماا 

 .  مراعا  نوع التفتيش 

 

◙  ◙  ◙ 
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 الفصل الثاني

 التشريعي لتفتيش العمل في الدول العربيةالواقع 

 

العماال علاال تساليط الضااوء علاال اباارز ابحكااام فاال تشااريعات فاال هااذا الحيااز ماان الدراسااة ساوف نعماال 
 .فل ضوء معايير العمل العربية ومعايير العمل الدولية كلما اقتضل ابمر ذلك العربية 

 : ونالحظ في هذا الصدد

م 2441لسانة ( 24)بالمنظمة هال التال صادقت علال االتفاقياة رقام ان نصف عدد الدول ابعضاء  -
الاادول العربيااة المصاادقة علاال االتفاقيااة بينمااا  (1) 2/2/1420الخاصااة بتفتاايش العماال حتاال تاااريخ 

 .دولة عربية اعضاء بالمنظمة ( 21)م بلغ 2401لسنة ( 12)الدولية رقم 
خاصا  بتفتيش العمل وبعضها انفرد بوضا جميا تشريعات الدول االعضاء بالمنظمة تضمنت فصال   -

نظام بتشريا أساسل او الئحال لنظاام التفتايش ومان ذلاك الجمهورياة الجزائرياة حيا  صادر قاانون 
مهاام مفتشاية العمال واختصاصااتها , صاالحيات مفتشال )ويتنااول ( 2)مستقل يتعلق بمفتشية العمل 

ن قانون العمل فل مملكة البحرين تفتيش العمل , واجبات مفتشل العمل وحمايتهم , العقوبات وتضم
العمل فل الئحة خاصة باإلضافة الل نصوص قانون العمل فل هذا الصدد وصدرت الالئحة بالقرار 

م فل شأن تنظيم اعمال التفتيش وتناول التنظيم العام لجهاز التفتيش, واجبات 2419سنة ( 11)رقم 
رات التفتيشية النهارية والليلية , قواعاد التفتايش مفتش العمل , صالحيات مفتش العمل , تنظيم الزيا

 .  وإجراءاته وغيرها من أحكام تتوافق فل مضمونها ما المعايير العربية والدولية 

م 2449لساانة ( 29)رقاام " نظااام مفتشاال العماال"كمااا أن المملكااة ابردنيااة الهاشاامية كاناات قااد أصاادرت 
قاد افارد ( 3)م , غيار أن قاانون العمال ابردنال الجدياد 2449بموجب الماد  السابعة من قانون العمال لسانة 

تتولل الوزار  القيام بمهاام : منه علل ( 2)ونصت الماد  " التفتيش علل العمل :"الفصل الثانل تحت عنوان 
التفتيش تطبيقا  بحكام هذا القانون , وتضمن الفصل أربعة مواد اخرس , مما قد يوحل بأن المشرع قد التال 

ستقل لتفتيش العمل وعاد به الل صلب قانون العمل , علل أنه جعل الباب مفتوحاا  إلصادار أنظماة النظام الم
تحادد ماؤهالت مفتشال العمال ) الاذس أورد ماا يلال ( 1)تتناول أوجها  أخرس من التفتيش بحسب نص الماد  

تصادر لهاذه ماة م وصالحياتهم ومكافلتهم كماا تحادد التزاماات صااحب العمال تجااههم بموجاب أنظـــومهامه
 .مبررا  له  ىل حكام المتعلقة بالتفتيش ال نره وفل ذلك تجزئ( التاية 

وتضمنت تشريعات أخرس نصوصا  تتناول ابحكام ابساسية فل نظاام التفتايش واإلحالاة إلال لاوائ   -
يا تنفيذية تتناول إما الجوانب التنظيمية اإلجرائية أو بع  الجوانب الموضوعية التال أغفلهاا التشار

يقاا : " من القانون التونسل علل( تفقدية الشتل)من الكتاب الرابا ( 211)وتنص الماد  . ابساسل 
ضبط القانون ابساسل لموظفل تفقدية الشتل بمقتضل أمر فل نطاق القانون ابساسل العام المتعلق 

 ..."بالوظيفة العمومية 

                                                 
1

العربية السورية ، جمهورية العراق ، االمارات العربية المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية : الدول االعضاء المصدقة علي االتفاقية هي 

 .سلطنة عمان ، فلسطين ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية اليمنية 
2

 .يتعلق بمفتشية العمل  1442فبراير سنة  1الموافق  1412رمضان عام  12مؤرخ في  3-42قانون رقم  
3

 م2221لسنة ( 41)قانون مؤقت رقم  
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الاذس وردت فياه " تفتايش العمال"ل لثالا  عشار بعد ان افرد الباب ا( 1)كذلك فأن نظام العمل السعودس 
يصاادر " نااص علاال( 2)معظاام ابحكااام والمبااادئ ابساسااية التاال تضاامنتها المعااايير العربيااة وكااذلك الدوليااة 

والمقصود )مجل  الوزراء الالئحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها فل هذا الباب 
 .عنه وفل التالب ان تكون تلك الالئحة مما يتلب فيه الجانب اإلجرائل  المسند( الباب الخاص بالتفتيش

ايضا  نصا  يتضمن ( مفتشية العمل)م الجزائرس الخاص ب 2444لسنة  2  -44كما تضمن القانون رقم 
لتر  تنظيم مفتشية العمال وتساييرها والقاانون ابساسال لمفتشال العمال وهال ( الئحة)أس ( تنظيم)صدور 

ئية حي  تضمن القانون ابحكام والمبادئ ابساسية التل تتوافق الل حد كبير ما المعايير العربية الئحة إجرا
 .والدولية  

يصاادر الاوزير قارارا  بتنظايم أعمااال :" علال (3( )201)كماا ان قاانون العمال القطارس نااص فال المااد  
عاد ان تضامن القاانون معظام المباادئ وهذا القرار مما يعد ضمن اللوائ  اإلجرائياة ب..." التفتيش وإجراءاته 

وابحكام ابساسية الوارد  ضمن المعايير العربية والدولية ما الحاجة الل سد النقص فل بع  الجوانب من 
 .نصوص ذلك القانون خاصة فيما يتعلق بوظائف جهاز تفتيش العمل 

تانظم الئحاة التفتايش :" علال ( 4)مان قاانون العمال اليمنال ( 210)مان المااد  ( 2)وكذلك تانص الفقار  
 " . نماذ  وبيانات اإلشعارات المتعلقة بالمخالفات وكيفية تحرير محاضر الضبط المتعلقة بها 

وفل تقديرنا فأن الالئحة معنية باستكمال المبادئ وابحكام ابساسية التل تتفاق ماا المعاايير العربياة فال 
 .التفتيش ولي  النماذ  واإلشعارات فحسب 

غالبيااة تشااريعات العماال العربيااة أوردت نصوصااا  تتضاامن المالحظااات الجاادير  باالهتمااام ان وماان  -
التعر  للادور الوقاائل اماا بنصاوص عاماة تتعلاق بالتزاماات صااحب العمال نحاو تهيئاة الظاروف 

 .والبيئة المالئمة للعاملين او فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالسالمة والصحة المهنية
عربية تخلو من اإلشار  إلل تفتيش العمل الزراعل والقطاع غير المانظم , وكاذلك تكاد التشريعات ال -

 .الوظائف ذات الطابا االقتصادس واالجتماعل التل تتعلق بظروف معيشة العاملين 
  العربية المالحظات الفنية الخاصة بتطبيق المعايير: 

 :نطاق تطبيق نظام التفتيش : أوال 

ين فال هاذا الصادد فمعظام تفال تحدياد نطااق تطبياق نظاام التفتايش طاريق العربياة سلكت التشاريعات 
لقااانون العماال لنظااام التفتاايش واكتفاات  اصااال   التشااريعات أقاارت خضااوع جميااا أماااكن العماال والتاال تخضااا

باساتثناء ابمااكن التال تسااتثنل عااد  مان تطبيااق قاانون العمال بماا فاال ذلاك فئاات العاااملين فال تلاك ابماااكن 
 .ات أخرس استثناء بع  ابماكن العتبارات تتعلق بنوا  أمنية او فنية وأضافت تشريع

يمار  تفتيش العمال فال :" منه علل ( 2)ومن ذلك قانون مفتشية العمل الجزائرس الذس نص فل الماد  
أس مكان عمل فيه عمال أجراء أو ممتهنون من الجنسين باستثناء المساتخدمين الخاضاعين للقاانون ابساسال 

العسكرس , والمؤسسات التل تقتضل فيها ضرورات الدفاع او ابمن الوطنل مناا دخاول أشاخاص  للوظيف
 .أجانب عنها 

                                                 
1

 هـ23/1/1421تاريخ ( 41/م)نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  
2

ام بتلك وفي تقديرنا ان نظام العمل السعودي تضمن معظم المبادئ واالحكام الواردة في المعايير العربية وهو اقرب التشريعات العربية في االلتز 

 . المعايير 
3

 م2224لسنة ( 14)قانون العمل رقم  
4

 .م برسم قانون العمل 1444لسنة ( 4)قانون  
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من القانون التونسل والتل تنص علل انه خالفا  لمبدأ قيام متفقدس الشتل الذين يتبعون ( 212)وحسب الماد  
لاك ابمااكن كالمنشالت العساكرية وزار  العمل فأن بع  ابماكن يتاولل التفتايش فيهاا اشاخاص مان داخال ت

مان قاانون العمال ( 214), ( 214), ( 211)وبع  ابمااكن االخارس التال حاددها التشاريا ووفقاا  للماواد 
الموريتااانل ال تخضااا المناااجم والمحاااجر والرقابااة علاال تطبيااق قااانون البحريااة التجاريااة ورقابااة المنشاالت 

ويجاوز . تيش فيهاا مان ينادبون لهاذا العمال مان العااملين فيهاا العسكرية لنظام التفتيش العام وانما يجرس التف
لمفتشل ومراقبل الشتل أن يطلبوا فل أس وقت إجراء زيار  ما الماوظفين المكلفاين بالمراقباة والتفتايش فال 
المناااجم والمحاااجر والمؤسسااات وساااحات التعمياار الخاضااعة للرقابااة الفنيااة , دون ان يشاامل هااذا االسااتثناء 

 .كرية وما يتعلق بالرقابة فل تطبيق قانون البحرية التجارية المنشلت العس

ومماااا يجااادر ذكاااره أن هنااااك بعااا  التجاااارب التشاااريعية العربياااة قاااد اساااتحدثت أجهاااز  للتفتااايش  
المتخصص مثل اجهز  التفتيش فل مجال السالمة والصحة المهنية والتأمينات االجتماعية واساتخدام العمالاة 

 .فل صلب قانون العمل والبع  ا خر أفرد لها تشريعات خاصة  الوافد  وبعضها نص عليها

لنظام تفتيش العمل عادا فئاات العااملين فال ( القطاع الزراعل)ولم تخضا معظم التشريعات العربية  
المنشلت الزراعية الذين تربطهم بأصحاب العمل عالقة التبعية القانونية علل غارار فئاات العااملين االخارس 

كمااا لاام تتطاارق جميااا ( تااون , الجزائاار, ليبيااا, المتاارب, سااوريا)ك تشااريعات العماال فاال ويسااتثنل ماان ذلاا
التشريعات البتداع أسلوب يمد نطاق التفتيش علل فئات العاملين فال القطااع غيارالمنظم ساواء كاانوا أجاراء 

 . Self employedفل منشلت صتير  او متوسطة او كانوا يعملون لحساب أنفسهم 

علال وجاه الخصاوص فقاد أغفلات غالبياة تشاريعات  كما المحناا مان قبال بالعمال الزراعيينوفيما يتعلق 
العمل العربية باإلضافة إلل المعايير المشار إليها فيما سبق بشان إخضاع العاملين المنتمين إلل هذه الفئة إلل 

ايير التال تتضامنها االتفاقياة ماا ورد فال المعال  تفتيش العمل وذلك خالفاا   عية التل يكفلها نظامالحماية التشري
يجاب أن :" منهاا علال ( 14)تانص المااد  حيا  م بشاان العماال الازراعيين 2414لسانة ( 21)العربية رقم 

تهدف سياسات حماية القوس العاملة فل قطاع الزراعة الل توفير الحماياة التشاريعية الكافياة للعماال فال هاذا 
مسااوية بقارانهم فال بقياة قطاعاات النشااط االقتصاادس وبماا القطاع بحي  تكفال لهام هاذه السياساات حقوقاا  

 " .يتناسب ما شروط وظروف العمل فل القطاع الزراعل

تكفال كال دولاة : " من االتفاقية المشار إليهاا علال ماا يلال ( 19)وفيما يتعلق بنظام التفتيش تنص الماد  
تعلقة بشروط العمل وحماية العمال فل القطااع إيجاد جهاز يختص بكفالة التطبيق السليم ل حكام القانونية الم

 " .الزراعل

فال  وهكذا يتبين لنا بوضو  قصور نطااق تطبياق نظاام تفتايش العمال فال تشاريعات العمال العربياة 
 . بع  مجاالت العمل

  وحدة أو تعدد أجهزة تفتيش العمل: 

لمشارفة علال تفتايش ا Central Authorityجمياا تشاريعات العمال العربياة تجعال السالطة المركزياة 
وزار  العمل, القوس العاملاة )أيا  كان مسماها  Labour Admins trationالعمل تحت عهد  إدار  العمل 
وفال أحاوال محادود  ينااط تفتايش الساالمة والصاحة المهنياة باوزار  الصاحة ( , العمل والشئون االجتماعياة

ا يتعلق بالمنشلت التابعة لها بالتفتيش الذاتل من ولكن بالتنسيق ما ادار  العمل كما تقوم بع  الوزارات فيم
قبل موظفين ينتمون لهاا ويكاون ذلاك ايضاا  بعلام والتنسايق ماا إدار  العمال وذلاك العتباارات تتعلاق باابمن 

 .القومل فل التالب وقد أشرنا الل ذلك فيما تقدم 

وعل فاذلك هاو المطلاوب أما كون تعدد ابجهاز  التفتيشاية ساواء علال مساتوس جترافال او قطااعل أو نا
أو افتئاات علال صاالحيات السالطة  فياه للحاجة إلل التخصص وال يعد ذلك مان قبيال التعادد غيار المرغاوب
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المركزية للتفتيش ما دام أن وظائف التخطيط والمتابعة والرقابة والمرجعية فل التقارير التال تقادم إليهاا مان 
اساتعرا  أناواع وصاور التفتايش الجترافال والقطااعل  وقد سابق أن ضاربنا عناد. تلك ابجهز  يعود إليها 

هاا تتفااوت باين اتسااع نطاقهاا أو ان والنوعل وهل ابنواع والصور الشائعة فل تشريعات الدول العربية نجد
 . ضيقه من بلد إلل ثخر 

  وظائف تفتيش العمل: 

إن كافة تشريعات العمل العربية قد تناولت فل نصوصاها الوظاائف ابساساية التال تنااط باأجهز  تفتايش 
 : العمل والتل أوردنا تفصيلها فل المباح  السابقة وتتعلق بثالثية جوهرية وهل

 .ضمان أو تأمين إنفاذ النصوص القانونية المتعلقة بشروط وظروف العمل  (2
تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات الفنية وإسداء النص  بشأن التطبيق السليم      للنصاوص  (1

 . القانونية وعالقات العمل 
 .كشف النقائص والثترات والتطبيق المنحرف أو المتعسف للنصوص القانونية  (2

فتايش العمال فمان وقد تباينت مواقف تلك التشريعات بين موسا ومضايق فال الوظاائف المناطاة بجهااز ت
التشريعات ما أورد تلك الوظائف بتوسا كبير فل صلب التشريا ومنها ما أورد نصوصا  محدود  وأحال الل 
التفصيل فل اللوائ  التنفيذية ومنها ما توسا فل وظائف التفتيش النوعل فركز عليها بل أنشأ أجهاز  خاصاة 

 ( .السالمة والصحة المهنية)للتفتيش فيها 

عات التاال تضاامنت نصوصااا  فاال لااوائ  خاصااة كمااا ذكرنااا القااانون الجزائاارس والبحريناال فماان التشااري
والتونساال (  1)وابردناال والقااوانين التاال توسااعت فاال التفاصاايل فاال صاالب القااانون نظااام العماال السااعودس 

 . لعامفيما يتعلق بالتفيش ا..( السودانل , الكويتل والمصرس )والسورس والموريتانل ومن التشريعات المقلة 

وماان التشااريعات التاال ركاازت علاال التفتاايش النااوعل علاال ساابيل المثااال القااانون المصاارس الااذس أورد 
إعااداد جهاااز متخصااص " ونااص علاال ( 2)نصوصااا  خاصااة بااالتفتيش فاال مجااال السااالمة والصااحة المهنيااة 

الخاصاة بالساالمة ومن ذلك القانون القطرس الذس أفرد الباب العاشر منه ل حكاام .." للتفتيش علل المنشلت 
يصادر الاوزير بعاد : " علال ( 241)والصحة المهنية والرعاياة االجتماعياة وناص بوجاه خااص فال المااد  

التنساايق مااا الجهااات المختصااة القاارارات الالزمااة لتنظاايم االجهااز  المعنيااة بالصااحة والسااالمة المهنيااة فاال 
عمال أثناء العمل من أخطار العمل وا الت المنشلت وتحديد وتنظيم الخدمات واالحتياطات الالزمة لحماية ال

وتضامن القاانون الساودانل نصاا  خاصاا  باالتفتيش . ووسائلها ومستوياتها وتنظيم الوقاية من أمارا  المهناة 
والاذس جااء تحات ( 11)وهاو ناص المااد  ( ابمان الصاناعل)علل المنشلت فيما يتعلاق بالساالمة الصاناعية 

 -1. تعين السلطة المختصة مفتشين ل من الصناعل  -2( 11)م" : اعل تعيين مفتش ابمن الصن:" عنوان 
 .تباشر السلطة المختصة الرقابة علل جميا المصانا والعمليات الصناعية االخرس 

ويبدو أن التشريعات التل خصت السالمة والصاحة المهنياة باأجهز  مساتقلة للتفتايش فال هاذا المجاال قاد 
( 21)بشأن السالمة والصحة المهنية التل أوجبت فل الماد   2411( 1)ة رقم تأثرت بأحكام االتفاقية العربي

يجب إيجاد جهاز تفتيش خاص بالسالمة والصحة المهنية ويجب ان يدعم هذا الجهاز بالكوادر : " منها علل 
المتخصصة وباأجهز  ومعادات القياا  وغيار ذلاك مماا يلازم للقياام بعملاه ويجاب إعطااء هاذا الجهااز سالطة 

بطية القضااائية ويجااب إشااراك هااذا الجهاااز فاال وضااا اشااتراطات السااالمة والصااحة المهنيااة للتاارخيص الضاا
- :بشأن بيئة العمل التل نصت علل ( 22)من االتفاقية رقم ( 22)بإقامة المنشلت وكذلك الماد  

                                                 
1

 علي التوالي 224حتي المادة  144: الذي تضمن المواد ( الباب الثالث عشر)افرد نظام العمل السعودي باباً خاصاً بتفتيش العمل  
2

 221 - 224: من القانون تضمن المواد ( الباب الخامس)أفرد لها باباً خاصاً  



- 22 - 

 

  .يعهد الل أجهز  السالمة والصحة المهنية العامة فل كل دولة بمهام اإلشراف علل بيئة العمل  .2
اذا لم تتوفر فل دولة معينة أجهز  للسالمة والصحة المهنية ينبتل إحدا  اجهز  خاصة تتولل مهاام  .1

 .اإلشراف علل بيئة العمل 

ويالحظ من استقراء تشريعات العمل ان كافة تلاك التشاريعات قاد تضامنت أحكاماا تانظم قواعاد الساالمة 
عاات النشااط االقتصاادس مان مخااطر العمال وتهيئاة والصحة المهنية لوقاية وحماية العاملين فل مختلف قطا

البيئااة الداخليااة الماااكن العماال بصااور  تتفاااوت ماان تشااريا إلاال ثخاار وجعلاات الرقابااة علاال تطبيااق ابحكااام 
القانونيااة المتعلقااة بااذلك لجهاااز التفتاايش العااام والااذس يضاام كااوادر ماان ذوس التخصااص فاال مجاااالت تتصاال 

 .مل كالمهندسين وابطباء والكيميائيين وغيرهم بالصحة والسالمة المهنية وبيئة الع

  ( صالحياتهم , وظائفهم , واجباتهم , تأهيلهم وحمايتهم) :مفتشو العمل 

 :صالحيات مفتشي العمل ووظائفهم  -2

أوردت كافة تشريعات العمل الصالحيات المخولة لمفتشال العمال فال الادخول بحرياة الال أمااكن العمال 
ويلهم سالطة ل وتزويدهم بالوثاائق الثبوتياة وتخايعتقدون بأنها مما يخضا لتفتيش العم المعتاد  وابماكن التل

الضبطية القضائية وأدائهم للوظائف الاثال  المناطاة بجهااز تفتايش العمال وذلاك طبقاا  لماا ورد فال المعاايير 
بع  التشاريعات  العربية وكذلك الدولية هذا ما أوردته التشريعات دون استثناء ما االختصار فل السرد فل
 .واإلسهاب فل التفاصيل فل البع  منها خاصة تلك التل أفردت لوائ  مستقلة للتفتيش 

  مدي إمكانية تكليف المفتش بوظائف أخري: 

يستفاد من النصوص التل أوردتها المعايير الدولية والعربياة انهاا أجاازت تكلياف مفاتش العمال بوظاائف 
اخرس غير تفتيش العمل بشرط اال تؤدس ممارسة تلك الوظاائف الال إعاقتاه عان أداء وظائفاه ابساساية فال 

علال تفاقياة الدولياة لام تانص التفتيش وأال تخل بمتطلبات الحيد  واالستقالل فل أدائه وعلل الرغم مان أن اال
فقاة اان تمثل عائقا  بداء المفتش لوظائفه ابساسية وان كانت التوصاية المر أمثلة للوظائف التل من المحتمل

لالتفاقية جاءت بنص ال يجيز تكليف المفتشين بالعمل كموفقين او محكمين فل النزاعات العمالية الجماعية , 
تؤثر سلبا  علل أدائهم الفعال او تخل  اخرسوقد ذكرت االتفاقية العربية عدم جواز تكليف المفتشين بواجبات 

 .  العمل والعمال  بالسلطة والحياد الالزمين للمفتشين فل عالقتهم ما اصحاب

ان غالبية تشريعات العمل لم ترد فيها اإلشار  إلل هذه الجزئية بجواز أو عدم الجاواز ويبادو لال ان  -
هاذه المساألة قاد تركات للممارسااة فال واقاا التنفياذ العملاال وبموجاب اللاوائ  والقارارات والتعليمااات 

 .المنظمة للعمل
زت تكلياف مفاتش العمال بواجباات لام توصاف غير ان بع  التشريعات اخترقات هاذا الحظار وأجاا -

 .(1)بأنها إضافية مما يمكن اعتبارها بأنها من وظائفه االعتيادية 
 ( : 1)فقانون مفتشية العمل الجزائرس جعل من مهام واختصاصات مفتشل العمل بموجب الماد  

 .عية فل العمل فل إعداد االتفاقيات أو العقود الجما( أصحاب العمل)مساعد  العمال ومستخدميهم  -
 .إجراء المصالحة قصد اتقاء الخالفات الجماعية وتسويتها  -

يحرر مفتش العمل لدس انتهاء إجاراء المصاالحة :"من نف  النظام نص علل ( 22)وبموجب الماد  
التقاء الخالفات الجماعية فل العمل وتساويتها , محضار مصاالحة يادون فياه نقااط التفااهم الحاصالة 

, يسجل المسائل التل ما يزال الخالف الجماعل فل العمل مستمرا  فل شأنها وإذا وان اقتضل ابمر 
فشل إجراء المصالحة فل كل الخالف الجماعل فل العمل او فل بعضه يحرر مفتش العمال محضار 

 ".عدم المصالحة
                                                 

1
 ( .تشريعات تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا)لعربي قاطبة بهذا المنهج ويظهر ذلك بصورة صريحة في نصوص تنفرد دول المغرب ا 
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ون ومن التشريعات التل القت عبئاا  كبيارا  علال عااتق مفاتش العمال الال جاناب وظائفاه التقليدياة قاان
العمل الموريتانل فتم توظيفه فل مجال تسوية منازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية فل جمياا 
مراحلهااا كالوساااطة والتوفيااق والتحكاايم وعضااوية محكمااة الشااتل دون التصااويت وإعااداد محاضاار تسااوية 

الوظاائف فيماا يلال بإيجااز فقاد المنازعات الفردية او الجماعية واالتفاقيات الناتجة عنها ونضرب امثلة لتلك 
انه قبل عر  أس قضية أمام محكمة الشتل تعر  لمحاولة التوفيق من قبال صااحب ( 141)نصت الماد  

 .العمل او العامل علل مفتش العمل او مراقب الشتل او نائبه القانونل إلجراء محاولة للتوفيق 

يحضر إلزاما  جلساات المحكماة دون  مفتش الشتل ملحقا  لدس رئي  المحكمة( 244)وجعلت الماد  
 .ان يتمتا بحق التصويت 

علل تبليغ طلب التوفيق الل مفاتش العمال  222, 220وفل إطار المنازعات الجماعية تنص الماد  
مهمتاه وسالطاته وفال التحكايم ( 221)وعلل المفتش استدعاء أطراف النازاع للتوفياق بيانهم وحاددت المااد  

 .وهكذا ( 22م,)مجل  التحكيم  يعين مفتش العمل عضوا  فل

اماا دول . ويبدو واضحا  ان ذلك هو نهج دول المترب العربال التال تاأثرت بانهج القاانون الفرنسال 
المشاارق العرباال التاال تااأثرت باانهج القااانون االنجلياازس فتفصاال بااين مهااام ووظااائف تفتاايش العماال ومهااام 

ظااام تمااار  الوظااائف المتصاالة بمنازعااات العماال ووظااائف ابقسااام االخاارس فاال إدار  العماال فوفقااا  لهااذا الن
 او قساام عالقااات العماال الجماعيااة الجماعيااة فاال مراحلهااا المختلفااة مااا يطلااق عليااه قساام العالقااات الصااناعية

Industrial Relations office ويسااامل الموظفاااون المنتسااابين الياااه بضاااباط العالقاااات الصاااناعية 
Industrial Rel officers  ما اختالف المساميات مان بلاد  خار وهاذا الانهج الجماعية او عالقات العمل
الساودان, مصار, فلساطين, العاراق, االردن, دول الخلايج العربال تلاك الادول )متبا فل تشريعات العمل فل 

وفل هذه البالد تسوس المنازعاات الفردياة فال مكاتاب العمال اماا . التل كانت ضمن المستعمرات البريطانية 
فتتم تسويتها عن طريق لجاان ثالثياة تجماا باين ممثلاين عان الحكوماة ونقاباات العماال  المنازعات الجماعية

والوساطة والتوفيق والتحكايم  لتل تتم بين الطرفين المتنازعين,وأصحاب ابعمال وتمر بمراحل المفاوضة ا
 .التل تتم عبر ممثلين بطراف النزاع والحكومة ومنظمات العمال وأصحاب ابعمال 

المملكة العربياة الساعودية فاان نظاام العمال الساعودس عهاد بتساوية منازعاات العمال الفردياة أما فل 
التل افرد لها الباب الرابا عشر , وتتكاون مان ( هيئات تسوية الخالفات العمالية)والجماعية إلل ما يسمل ب

وأصحاب العمل وتستأنف  هيئات ابتدائية تتبا لمكاتب العمل وتنظر فل المخالفات التل ترفا إليها من العمال
قراراتها أمام الهيئة العليا التل تتكون من عد  دوائار ويصادر مجلا  الاوزراء الالئحاة الخاصاة بالمرافعاات 

 (  1)أمام هيئة تسوية الخالفات العمالية 

  مؤهالت مفتشي العمل وتدريبهم: 

أشارت االتفاقية العربية لتفتيش العمل إلل المؤهالت التل ينبتال أن تتاوفر لادس مفاتش العمال والتادريب 
علل ان يراعل فل تعيين مفتش العمل ان يكون ( 9)الذس يتلقاه بنصوص اتسمت بالعمومية فقد نصت الماد  

يجاب علال كال : " علال ( 4)ت المااد  مؤهال  تأهيال  علميا  بما يالئم القيام بعمله اما بشاأن التادريب فقاد نصا
 " .  دولة تدريب مفتش العمل نظريا  وعمليا  بما يؤهله بداء مهامه 

وقد ذكرنا من قبل ان مناط ونقطة ارتكاز فعالية تفتيش العمل هو التأهيل العاالل والخبار  المتمياز  التال 
 .لمهام والوظائف يحوزها مفتش العمل لكفالة فاعلية التفتيش بحسبانه من أدق واعقد ا

                                                 
1

 من نظام العمل السعودي 221حتي  212انظر المواد  
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وقد حذت غالبياة التشاريعات حاذو النصاوص العمومياة لالتفاقياة عادا بعا  التشاريعات التال اشاترطت 
 ( : أ/0)مستوس معينا  من التأهيل ابكاديمل فقد نص القانون ابردنل فل الماد  

 :يشترط فيمن يفو  بالتفتيش علل العمل ما يلل  - أ
 .ابولل علل ابقل  ان يكون قد حصل علل الدرجة الجامعية -2
 .فقا  للبرنامج الذس تضعه الوزار ان يكون قد اشترك فل دور  تدريبية واحد  علل ابقل و -1
 .ان يكون قد تدرب ميدانيا  علل أعمال التفتيش لمد  ستة أشهر بمرافقة مفتش عمل  -2

العامة فال تعياين انه باإلضافة الل الشروط ( 2)الفقر  ( 242)وقد نص نظام العمل السعودس فل الماد  
د قضائه فتار  تادريب ال تقال عن يكون قد اجتاز فحصا  مسلكيا  با: الموظفين يشترط فيمن يعين مفتشا  للعمل 

 .عن تسعين يوما  

- :برنامج التدريب علل النحو ا تل ( 141)وتفصل الماد  

 .أصول تنظيم الزيارات التفتيشية واالتصال بأصحاب العمل والعمال  -2
تاادقيق السااجالت والاادفاتر والحاسااب ا لاال وأصااول تنظاايم محاضاار التفتاايش واسااتجواب أصااول  -1

 .ابشخاص 
أصول إرشاد أصحاب العمل إلل مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم فل هاذا  -2

 .التطبيق
 .مبادئ أساسية فل التقنية الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل وابمرا  المهنية  -0
 .مبادئ أساسية فل الكفاية اإلنتاجية وصلتها بمدس تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل  -2

ان يجتاازوا فتار  تدريبياة )....يراعل فل اختيار موظفل تفتايش العمال :" ونص القانون البحرينل علل 
ويقاارر القااانون م 2419لساانة  11قاارار وزارس رقاام ( بعااد قضااائهم فتاار  تماارين ال تقاال عاان ثالثااة أشااهر 

 .التونسل خضوع أعوان تفقد الشتل لتربص مدته سنة واحد  او سنتان حسب فئات الموظفين 

أوال  بأن التعيين فل وظيفاة مفاتش عمال ال يكاون إال لمان  224)أما القانون العراقل فقد نص فل الماد  
وناجحاا  فال دور  تدريبياة ( عاماةالثانوياة ال)كان حاصال  علل شهاد  دراسية ال تقال عان الدراساة اإلعدادياة 

 .تعدها وزار  العمل 

 -الجزائاار -تااون  -االردن)وقااد أنشااأت بعاا  الاادول معاهااد او مراكااز خاصااة لتاادريب مفتشاال العماال 
كما ان بع  الدول االخرس تعد برامج لتدريب مفتش العمل ضمن خطاة التادريب العاماة للماوظفين ( مصر

باإلضافة الل الدورات ( مركز تطوير اإلدار  والكفاية اإلنتاجية ( )داريةأكاديمية العلوم اإل)كما فل السودان 
 .التدريبية المتخصصة فل التأمينات االجتماعية والسالمة والصحة المهنية فل الدورات الخارجية 

ويبقل فوق ذلك اإلشار  الال عادم االهتماام الكاافل باالمؤهالت الدراساية التال ينبتال ان تتاوفر لادس 
والتخصاص المناساب لناوع التفتايش ( فاوق الجاامعل/ جاامعل/ ثاانوس عاالل)مل ومستوس المؤهال مفتش الع

 .وكذلك التدريب النظرس والعملل فل تشريعات العمل العربية 

  كفالة االستقرار الوظيفي للمفتشين وحمايتهم: 

لعمل وحمايتهم فل قلة تناولت االتفاقية العربية الموضوعات المتعلقة بكفالة االستقرار الوظيفل لمفتشل ا
من النصوص تاركة ابمر للتشريعات الوطنية أمال  فل النص علال أحكاام تفصايلية لماا اجملتاه , فقاد نصات 

تكفل تشريعات كل دولة الحماية الالزمة لمفاتش العمال واساتقراره الاوظيفل بماا يجعلاه :" علل ( 22)الماد  
 " .يقوم بمهامه بحرية وحياد واستقاللية 
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يلتزم صاحب العمل والعامل بالتعاون ما مفتش العمل وتسهيل قيامه بمهامه :" علل ( 22)الماد   كما نصت
ويحدد تشريا كل دولة العقوبات التل تفر  علل كل من يعرقل اعمال التفتيش او يمتنا عن التعااون ماا . 

 " .المفتش

جة هذه المسائل الهامة بالحرص غير ان تشريعات العمل الوطنية لم ترصد نصوصا  قانونية مكتملة لمعال
الااالزم وال نجااد تبرياارا  لااذلك بخااالف ان تلااك الموضااوعات تعااالج فاال إطااار التشااريعات المنظمااة لشاائون 
الماوظفين فيمااا يتعلااق باالسااتقرار الااوظيفل والتشااريعات الجنائيااة او الجزائيااة الخاصااة بمعارضااة او عرقلااة 

 .معتدس فيما يتعلق بالتعدس المادس والمعنوس عمل الموظف العام والعقوبات التل تفر  علل ال

غير أننا نجد قلة من التشريعات تتناول بع  الجزئيات ومن ذلك القانون الجزائرس الذس نص فل الماد  
يحمال مفاتش العمال أثنااء ممارساة وظيفتاه , مان قبال إدارتاه مان :" علال ( مفتشية العمال)من قانون ( 12)

االعتداءات مهما يكن نوعها , وتضمن له تعوي  الضرر الناتج عن ذلاك ان التهديدات والشتائم والقذف او 
 " .اقتضل ابمر

وفاال هااذه الظااروف تحاال اإلدار  محاال مفااتش العماال فاال حقوقااه لتحصاال ماان مرتكباال التهدياادات او 
التال تانص ( 11)كما فل الماد  ( 12)االعتداءات علل المبالغ المدفوعة بعنوان تعوي  الضرر المذكور  م

اذا تعر  مفتش العمل لمتابعة من التير بسبب خطأ فال الخدماة وجاب علال اإلدار  ان تحمياه مان :" لل ع
اإلدانات المدنية الموجهة إليه ما لم يكان هنااك خطاأ شخصال يمكان فصاله عان ممارساة وظائفاه كماا تنااول 

 :ذلك الموضوع بالنص علل ( 211)المشرع اليمنل فل قانون العمل الماد  

ر  ان توفر الحماية الالزمة لمفتشل العمل أثناء ممارساتهم لمهاامهم او بعاد االنتهااء منهاا علل الوزا -2
 .وفقا  لما تراه كفيال  بتحقيق ذلك 

عند تعر  مفتشل العمل بس اعتداء او ضرر جسدس او معنوس ناجما  عان تاأديتهم لمهاام التفتايش  -1
مة المختصة بما فيهاا المطالباة باالتعوي  علل الوزار  ان تتولل نيابة عنهم رفا الدعوس الل المحك

 .وان تتحمل كافة المصروفات المترتبة علل ذلك 
يستحق مفتشو العمل مقابل الجهود التل يبذلونها لضمان حسن تطبيق تشريعات العمل مكافأ  يقررها  -2

 .الوزير 
  واجبات مفتشي العمل: 

بنصوص عديد  تناولت صالحيات واختصاصات وواجبات وكذلك المحظاورات ( 24)االتفاقية  عالجت
علاال مفتشاال العماال دون تحديااد دقيااق للمصااطلحات او ترتيااب منطقاال لهااا وكااذلك سااارت علاال منوالهااا 
التشريعات الوطنية  ويمكننا فل هذا الحيز ان نميز بين الصالحيات والسلطات التل تفو  الل مفتش العمل 

(Powers)  والواجباتDuties  االختصاصاات )الملقاا  علال عاتقاه وحيا  انناا تناولناا فال مبحا  ساابق
 : , وهل تدور فل عد  محاور ( الواجبات)فإننا نشير فيما يلل الل ( والصالحيات

مصال  ( اس المفتش)الواجبات المتعلقة بالحيد  واالستقالل ويضاف إليها النزاهة وذلك باال تكون له  -2
المنشأ  التل يقوم بالتفتيش عليها او الخضوع لضتوط ومؤثرات خارجية ايا  كاان نوعهاا ملتزماا   فل

 .فل أداء مهامه بضميره المهنل 
عدم إفشااء المعلوماات وابسارار التال يقاف عليهاا مان خاالل زيارتاه التفتيشاية ساواء كانات متعلقاة  -1

 .والتجار  بالمعلومات التل يمتلكها صاحب العمل او أسرار الصناعة 
عدم الكشف عن المعلومات التل يستقيها من العمال او نقابات العمل تحديدا  والتل تتضمن معلومات  -2

 .عن خرق قوانين العمل او شكاوس بشأن المعاملة فل العمل 
 .برامج الزيارات التفتيشية وإحاطتها بالسرية  -0
 .المعلومات المضمنة فل تقارير الزيارات التفتيشية  -2
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  تباينت التشريعات العربياة فال تعاداد ومضامون واجباات مفاتش العمال , إذ أن الابع  منهاا قاد وقد
أسهب فل تعداد ومضامون تلاك الواجباات بماا ال يخار  عماا أوردتاه المعاايير العربياة والحظناا أن 
بع  التشريعات نصت علل بع  تلاك الواجباات وأغفلات الانص علال الابع  ا خار تاركاة ذلاك 

التشريعات السارية التل تتناول ذلاك بوجاه عاام مان قاوانين الخدماة المدنياة والقاوانين فيما نرس الل 
 .الجنائية او الجزائية 

  تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر المخالفات والتصرف فيها ومدي حجيتها في اإلثبات:- 
 :تقارير الزيارات التفتيشية ومحاضر المخالفات  -4

يحرر مفاتش العمال تقريارا  حاول زيارتاه التفتيشاية :" علل العربية  من االتفاقية( 20)تنص الماد  
 " .وفقا  للنموذ  الذس تعتمده الجهة المختصة بالتفتيش 

يرفا محضر ضبط المخالفاة الال السالطة القضاائية مباشار  او عان :" علل ( 21)كما تنص الماد  
إلجااراءات التاال ياانص عليهااا طريااق الجهااة المختصااة بااالتفتيش التاال يتبعهااا المفااتش وذلااك وفقااا  ل

 " .التشريا الوطنل 

  وباستقراء التشريعات الوطنية نجدها تتضمن نصا  أو نصوصا  علل إلزام مفتش العمل بإعداد تقرير
 . عن زيارته التفتيشية وتحديد الجهة التل ترفا إليها التقارير بصور  واضحة 

التشاريعات فال ابمار فالقاانون ابردنال يلازم أما محضر المخالفة وكيفية التصرف فيه فقاد تباينات  -1
مفااتش العماال بتقااديم تقرياار عاان زيارتااه التفتيشااية بمااا فاال ذلااك المخالفااات فاال تطبيااق ابحكااام 

مادير مديرياة التفتايش فال مركاز الاوزار  ومادير )واإلجراءات القانونياة الال المادير ويقادم المادير 
 .العام للوزار  تقريرا  شهريا  عن اعمال التفتيش إلل ابمين ( مديرية العمل والتشتيل فل الميدان

اما القانون الجزائرس فأنه يخول لمفتش العمل إخطار الجهة القضاائية المختصاة بمحضار المخالفاة التال 
 .تبت خالل جلستها ابولل بحكم قابل للتنفيذ بصرف النظر عن االعترا  او االستئناف 

 (.21م )ايام ( 1)بإزالة المخالفة فل اجل ال يتجاوز ( العملصاحب )وقبل ذلك عليه أن يلزم المستخدم 

يقدم مفتش العمل تقريرا  بكل تفتايش يقاوم باه ( :" 12)وفل البحرين تنص الئحة تفتيش العمل فل الماد  
فل كل منشأ  يزورها يرفا لرئيسه المباشر لدراسته وإجراء ما يلزم بشأنه ويانظم ذلاك بقارار يصادره مادير 

 .لإدار  العم

تحرير محضر بضبط المخالفات التل شاهدها المفتش وذلاك باعتبااره " ب علل ( /22)كما تنص الماد  
وتحرر هذه المحاضر مباشر  دون توجيه بإزالة المخالفات فل ابحاوال " محررا  للمحضر وشاهدا  للمخالفة 

 .التل ال يجدس فيها اإلنذار بإزالة المخالفة 

 .." ترسل المحاضر الل المدعل العام بوزار  الداخلية " :علل ( هـ/12)وتنص الماد  

 :ودون االسترسال فل عر  نصوص تشريعات العمل االخرس فان ابمر ال يخر  عن احد موقفين 

ان المشرع يخول مفتش العمل إحالة المخالفة الل المحكمة المختصة مباشر  وفال هاذه الحالاة يلعاب :  االول
 .حكمة والشاكل دور ممثل االتهام امام الم

ان يحيل محضر المخالفة الل السلطة االعلل فل التفتيش وهل جهاز حكومل فتحيله بدورها حساب :  الثاني
 .القوانين اإلجرائية والمنظمة لالختصاص القضائل الل جهة االختصاص أس النيابة العامة 

جرائاال أثناااء زيارتااه ولمفااتش العماال ساالطات تقديريااة واسااعة فيمااا يتعلااق بالتصاارف القااانونل واإل 
التفتيشية تناولتها االتفاقية العربية بإسهاب وساايرتها بعا  التشاريعات وأخاذت بعضاها مان تلاك النصاوص 
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وثثر بعضها الصمت وقد يبدو ذلك من ان معظم تلك الموضوعات مما ننظمهاا قاوانين إجرائياة اخارس غيار 
مسااائل قااد التفتاايش والابع  منهااا قااد يتعلاق ب قاوانين العماال خاصاة فيمااا يتعلااق بالمخالفاات التاال يساافر عنهاا

حتااا  الاال تاادخل ساالطة اعلاال كااإغالق المنشااأ  او بعاا  أجزائهااا او وقااف تتجاااوز اختصاااص المفااتش وت
 .ها او تحوير وظائفها نات ومعدات اإلنتا  وابمر بتتييرالماكي

 

 :الحجية القانونية لمحضر المخالفات  -3

أسبتت االتفاقية العربية القو  الثبوتية لمحضر ضبط المخالفة الل ان يثبت العك  ويعنل ذلاك ان القيماة 
القانونية لمحضر المخالفة حسب أصول اإلثبات يعتبر قرينة قانونية بسيطة تتوقف علل مدس قبول المحكماة 

ا فتسقط تلك القيمة فل االثبات وال لها كدليل تستند إليه فل إصدار حكمها فاذا تمكن المدعل عليه من دحضه
 .إصدار المحكمة لقرارهايعول عليها فل 

وقد أخذت بهذا االتجاه قلة من التشريعات بينما لم تتعر  ل مر عادد كبيار مان التشاريعات تاركاة هاذه 
 .المسألة ل صول القانونية فل قوانين اإلجراءات وقوانين اإلثبات وال حر  عليها فل ذلك 

 اإلدارية لمكاتب تفتيش العمل والمفتشين  التجهيزات : 

تناولت االتفاقية نصوصا  عديد  تتعلق بضارور  تخصايص مكاتاب بجهاز  التفتايش ضامن إدار  العمال 
وتجهيزها بصور  مناسابة وان تكاون فال أمااكن يساهل الوصاول إليهاا مان ذوس الشاأن وتزويادها بالمعادات 

وكذلك تزويد المفتشين بالمعدات الالزمة لعملهم ووسائل االتصال  المكتبية وا الت ووسائل االتصال الحديثة
 (.20, 22, 21م)واالنتقال 

  وقد أوردت بع  التشريعات نصوصا  فل هذا الصدد بينما لم تعر بع  التشريعات اهتماما  يجعلها
يرجااا الاال ان ذلااك ممااا ياادخل فاال  -فاال تقااديرنا –تااورد نصوصااا  فاال هااذا ولعاال الساابب فاال ذلااك 

راءات اإلدارية والتنفيذية التل تتطلب اعتمادات مالية وإدارية تختص بها جهاات إدارياة اخارس اإلج
طلب سوس ان تقوم السلطة المشرفة علل التنفيذ بإدرا  المقترحات الخاصة بذلك فل الميزانية توال ت

 .السنوية إلدار  العمل والوزار  المختصة بوجه عام 
 فتيش العمل التنسيق بين األجهزة المختصة بت: 

تفتيش العمل من ابنشطة التنفيذية اإلجرائية ومن ثم فمن المتصور تعادد أجهاز  التفتايش كماا رأيناا مان 
قبال بااين أجهاز  قطريااة وأجهااز  إقليمياة او قطاعيااة او مهنياة او أجهااز  متخصصااة بموضاوع معااين ولااذلك 

 .راريتوجب ان يتم التنسيق بين أنشطتها منعا  للتداخل والتضارب والتك

فل حالة تعدد ابجهز  التل تقوم بالتفتيش يجب التنسيق بينها علل نحو :" علل أنه ( 1)وقد نصت الماد  
 .يحول دون التناق  والتداخل بين أنشطتها 

تنظم كل دولة االتصاالت ابفقية والرأسية فيما بين جهاز وأجهز  التفتايش :" علل( 0)كما نصت الماد  
ونجاعته وسهولته ولم تحفل التشريعات العربية فل غالبيتها بإيراد نصاوص فال هاذا بما يحقق سرعة ابداء 

 .الشأن 

ومما نريد ان نلفت إليه النظر ان إدار  العمل ينبتل ان تبسط سيطرتها علل كل أجهز  التفتيش علل  -
ر العمال وفقاا  للمعااييوالمنشلت التل تطبق تشريعات العمل استنادا  الل اختصاص إدار  العمال لاذلك 

بشأن مستويات العمل العربية واالتفاقية ( 2)الخاصة بإدار  العمل واالتفاقية  224االتفاقية )الدولية 
 .ا واالتفاقيات االخرس ذات الصلةالمعدلة له( 9)



- 21 - 

 

غير ان هنالك أجهز  أخارس تقاوم باالتفتيش بالنسابة لابع  الموضاوعات التال ال تتعلاق بتشاريعات  -
 –تفتايش وزار  الداخلياة علال ابجاناب بشاأن اإلجاراءات الهجرياة )ذلاك العمل بشكل مباشار ومان 

 ( .عمل –إقامة  –وصول )
وتفتاايش صااحة البيئااة  Public Hygeinتفتاايش وزار  الصااحة او الشاائون البلديااة للصااحة العامااة 

Enviroment  الرقاباة علال تنظيماات )وتفتيش المواصفات وضبط الجود  وتفتيش عالقات العمل
تفتايش  –صحاب ابعماال فيماا يتعلاق بالتساجيل واالنتخاباات تفتايش التأميناات االجتماعياة العمل وأ

باعتبااره مان اختصاصاات الطاب الوقاائل التاابا ( تفتايش الصاحة المهنياة)السالمة والصحة المهنية 
 . لوزار  الصحة 

لازم ان تنساق وفل تقديرنا ان مثل هذه الصور من التفتيش ما اختالف ابجهاز  التال تضاطلا بهاا ي -
بصور  دقيقة ما إدار  تفتيش العمل تالفيا  للتكرار والتناق  والتداخل فال االختصاصاات فال كثيار 
من ابحيان كماا يجلاب فال كثيار مان الحااالت تبارم أصاحاب ابعماال والضايق الاذس يكابدوناه مان 

ق التكلفاة المادياة استتراق وقتهم فل استقبال المفتشين والماراقبين مان أجهاز  متعادد  فال الدولاة فاو
والرقابة علل النشاط التفتيشل من سلطة  اإلشرافوتضييا الوقت المكر  لإلنتا  , ولذلك البد من 

 .مركزية اعلل مستوس من تلك ابجهز  التفتيشية بحكام التنسيق 
 إرسال تقارير التفتيش الي مكتب العمل العربي والتنسيق مع المنظمة  : 

المبحاا  الاال مساألة فاال غايااة ابهمياة تتعلااق بااالتزام الادول ابعضاااء فاال المنظمااة نناوه فاال خاتمااة هاذا 
( 24)عربياة رقام مان االتفاقياة ال( 04)بإرسال التقارير القطرية الل مكتب العمل العربل حسب نص المااد  

هاياة العاام تعد الجهة المختصة تقريرا  سانويا  شاامال  عان نشااطاتها خاالل فتار  ال تتجااوز ن:"والذس جاء فيه 
ل ثالثاة خاال وترسل نسخة منه الل مكتب العمل العربالالتالل , يتناول الفعاليات التل قام بها جهاز التفتيش 

 ".اشهر من تاريخ صدوره

تقوم منظمة العمل العربية بالتنسيق بين الدول العربية فل مجال تفتيش العمل :" علل ( 02)كما تنص الماد  
 " .رات فيما بينها بهدف التعاون وتبادل الخب

بإرسااال التقااارير القطريااة الاال مكتااب العماال  يتعلررق األولإليهمااا فيمااا تقاادم  أمررران نوهنررايتناااول هااذا الاانص 
العربل ويتعلق الثانل بتكليف المنظمة بالتنسيق بين الدول العربياة وال تخفال ابهمياة التال أشارنا إليهاا فيماا 

عمل العربل من تكوين قاعد  معلومات عربياة عان تفتايش العمال يتعلق بإرسال التقارير لكل يتمكن مكتب ال
باال ان جاازءا  كبياارا  ماان شااروط وظااروف العماال فاال الاابالد العربيااة يسااتخر  ماان تلااك التقااارير الاال جانااب 
ابدوات والفعاليات االخرس التل تضطلا بها المنظمة فل مجاالت التشريا اإلتفااقل وتفعيال الرقاباة وحماياة 

 .وكذلك أصحاب العمل ,المستفاد  من تلك التقارير حقوق العاملين 

المتعلااق بالتنساايق والتعاااون فهااو ماان ابمااور التاال يوجبهااا ميثاااق العماال العرباال  امررا االمررر الثرراني 
ودستور منظمة العمل العربية مما ال تخفل مراميه ومتازيه وبالتالل فوائاده الجماة فال تطاوير مساار العمال 

وهاذه المساائل ماان الموضاوعات ذات ابهمياة التاال ينبتال علاال . تاا  الثالثااة فال مجاال حمايااة أطاراف اإلن
المسئولين فل منظمة العمل العربية وفل الدول ابعضاء الحرص علال تطبيقهاا فال الواقاا العملال وتفعيلهاا 

 .بمختلف الصور 
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  في تشريعات العمل العربية  4111سنة ( 14)مدي تأثير احكام االتفاقية الدولية رقم: 

ساانل  لتشااريعات العماال العربيااة التاال صاادرت خااالل الربااا االخياار ماانتبااين لنااا ماان العاار  السااابق 
االربعينات وما تلل ذلك من تشريعات فل الحقب المختلفة حتل التاريخ المعاصر مدس تأثير االتفاقية الدولية 

علل ذلاك فحساب مة لتفتيش العمل ولم يقف ذلاك التاأثيرعلل الهياكل واالحكام المنظ 2401لسنة ( 12)رقم 
 وانما تعداه ليكبل تلك التشريعات باالطر التل فرضتها تلك االتفاقية لتجعل من نظام التفتيش مؤسسة جاماد 

Regid institution  كما ذكرنا علل نحو ال يساتجيب للمتتيارات والتحاديات التال جابهات مجاال عالقاات
العمل وقلبت بع  االوضاع رأساا  علال عقاب فال العقادين االخيارين وربماا يعاود ذلاك الال عياوب اكتنفات 

محددات الصياغة الجامد  غير المرنة للمعايير التل تضمنتها تلك االتفاقية والتل نشير الل ابرزها فيما يلل ك
- :او قيود تؤثر علل نطاق تطبيق نظام تفتيش العمل 

جعلت االتفاقية نطاق تطبيق نظام تفتيش العمل علل المنشالت التال تخادم الفئاات التال تخضاا لتشاريعات -2
العمل وفقا  لمعيار التبعية القانونية اس العمل الخاضا او التابا المأجور واخرجت بذلك فئات واسعة من 

والقوس الناشطة اقتصاديا  فال فاروع النشااط االقتصاادس المختلفاة مان صاناعل وزراعال لة القوس العام
وتجارس ومهنل حرفل وخدمل ومن ذلاك افاراد اسار  صااحب العمال وعماال الخدماة المنزلياة وعماال 

والعمال المؤقتون والموسميون والعرضيون كعمال البناء والتشييد وعمال الشحن والتفريغ  (1)الزراعة 
 .وما  الفئات المندرجة تحت النشاط او القطاع االقتصادس غير المنظم وعم

كاال النصااوص  Legal Provisions" النصااوص القانونيااة"اسااتثنت االتفاقيااة عنااد تفسااير مصااطل  -1
القانونيااة عاادا النصااوص المقاارر  بموجااب التشااريعات التاال تصاادرها الساالطة التشااريعية او اللااوائ  التاال 

ذيااة ومثالهااا قاارارات التحكاايم واالتفاقيااات الجماعيااة اال اذا اساابتت عليهااا الساالطة تصاادرها الساالطة التنفي
المختصة صفة القانون وتخر  بالتالل الئحة النظام الداخلل ولاوائ  الجازاءات وعقاود العمال الفردياة او 

من  لسلطات التفتيش يحد مل او ادارات العمل وفل ذلك تقييداس قرارات او تعليمات يصدرها صاحب الع
 .نطاق تطبيقها 

حظرت االتفاقية تكليف مفتشال العمال بأياة واجباات اخارس غيار الواجباات المتعلقاة بتفتايش العمال االمار -2
فال مجااالت تساوية منازعاات العمال الفردياة وكاذلك التادخل فال العمال الذس يحد من صاالحيات تفتايش 

اوضة الجماعية والمصالحة والتوفيق مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية كالمشاركة فل مساعل المف
فل هذه الدراسة وسقنا المبررات التل استندت اليهاا االتفاقياة وتتعلاق بعادم وذلك مما أشرنا اليه والتحكيم 

وهاو  التأثير علل واجب الحياد الذس يجب ان يتصف به مفتش العمل ازاء مصال  اطاراف عالقاة العمال
 .مبرر ضعيف فل تقديرنا

االتفاقية علل الدور الرقابل البحت لمفتش العمل ولم تتعار  للادور الوقاائل لنظاام تفتايش العمال ركزت -0
ة لتلك المهمة فل مجال تفادس المنازعات التل تشجر فل محيط عالقاات العمال وتاؤثر بالتعلل االهمية ال

 .علل االستقرار االجتماعل 

ابا اجرائال تراتيبال يقتصار علال مراقباة تطاابق طبعت احكام االتفاقية مهام ووظاائف مفتشال العمال بطا-2
شااروط العماال السااائد  فاال المنشاالت الخاضااعة للتفتاايش وموافقتهااا للحاادود الاادنيا التاال تقررهااا النصااوص 

لهام لعاب دور ايجاابل فال تقاويم االوضااع القانونية والنصا  واالرشااد وضابط المخالفاات دون ان تتاي  
حاطة بتلك االوضاع من حي  مالئمة االجور لما يقومون به من المعيشية للعمال الخاضعين للتفتيش واال

اعمال وقدر  نظام االجور والحوافز علل تتطية حاجيات العمال واسرهم ومدس ما يقدمه صاحب العمال 
من مزايا مالية وعينية تهلء معاملة عادلة وجزاء  منصفا  لمواجهة الظروف السالبية الضااغطة والناجماة 

                                                 
1

 .التي طبقت علي فئة محدودة منهم ( 124)رغم اصدار المنظمة لالتفاقية رقم  
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من ضمن مهام قتصادية واالجتماعية وقد فطنت المنظمة الدولية لذلك القصور فأشارت عن المتتيرات اال
الخاصة بالعمال الزراعيين والتل ( 214)مفتشل العمل التطرق الل االوضاع المعيشية فل االتفاقية رقم 

 .تقتصر نصوصها علل تلك الفئة فقط دون ان يمتد ذلك الل عمال الصناعة والتجار  والخدمات 

ت الحالية فل عالم االتفاقية الدولية وكذلك المتتيرا لقد كان من المؤمل ازاء هذه العيوب التل اكتنفت -
متتير كما جاء فل احد تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية ان تتولل المنظمة الدولياة مراجعاة 

( معدلاة)اتفاقياة التال مضال عليهاا اكثار مان نصاف قارن وتصادر  2401لسنة ( 12)االتفاقية رقم 
وقد كانت الفرصة  .المتتيرات والمستجدات تلك لنظام تفتيش العمل يتضمن معايير جديد  تستوعب 

سانحة لذلك عند استدراك المنظمة لضرور  شمول عمال الخادمات غيار التجارياة الاذين لام تشاملهم 
ش العمال اصادرت المنظماة لتفتي( معدلة)اتفاقية  رعند اصدارها ولكن بدال  من اصدا( 12)االتفاقية 

 .ليشمل تلك الفئة ( 12)وسا بموجبه نطاق االتفاقية  2442بروتوكوال  ملحقا  باالتفاقية وذلك سنة 
المعتمااد  فاال تفتاايش العماال وفقااا  لتقرياار لجنااة  وساانحت فرصااة اخاارس لكاال تجاادد المنظمااة المعااايير -

ن المعاايير الخاصاة بتفتايش العمال الخبراء القاانونيين لمنظماة العمال الدولياة المتضامن لدراساة بشاأ
والتاال أشااارت فيهااا الاال ضاارور  ان تمتااد  1449لمااؤتمر العماال الاادولل ساانة ( 42)قاادمت للاادور  

علال تطاويراجهز  احكام االتفاقية لتتطل فئات العاملين فل النشاط االقتصادس غيار المانظم والعمال 
تفتيش العمل لكل تتفق ماا توسايا معاايير االتفاقياة وكانات مناسابة اخارس متاحاة فال مجاال توسايا 

( 244)نطاق تطبيق االتفاقية لتشمل الفئات التل ال تخضا لنظام التفتايش الحاالل وذلاك فال الادور  
ظمة لام تتجااوب ماا المنغير ان ( ادار  العمل وتفتيش العمل)التل طر  فيها موضوع  1422سنة 

مجدية بالنسبة )اقتراحات الخبراء بل اكدت علل ان المبادسء التل تتضمنتها المعايير الدولية الحالية 
الل كافة البلدان ايا  كان مستوس تنميتها االقتصادية والتصديق علل هذه االتفاقيات وتنفيذها باالقتران 

المضاال بهااا قاادما  اماار اساساال لتقويااة الاانظم مااا احتاارام المبااادسء والحقااوق االساسااية فاال العماال و
 ( .الوطنية الدار  العمل وتفتيش العمل

بع  خبراء العمل الوطنيين بحق ان التساؤل الذس ظل مطروحا  بكل الحا  عن كيفية تمكين ويرس 
مراقبااة شااروط اجهااز  تفتاايش العماال ماان توساايا نشاااطها ليمتااد الاال فئااات ماان العاااملين ال تسااتطيا 

السباب قانونية او عملية وهو تساؤل ال يمكن ان يجد جوابا  عليه اال بمراجعة جاد   وظروف عملها
  (1)للمعايير الدولية والوطنية التل تحكم وتنظم انشطة تفتيش العمل وهياكلها وسلطاتها 

  بشأن تفتيش العمل ( 41)مدي تأثر تشريعات العمل العربية باحكام االتفاقية العربية رقم: 

عن نظيرتهاا  2441بشأن تفتيش العمل لسنة ( 24)ريخ المتأخر لصدور االتفاقية العربية رقم نظرا  للتا
ل الادول ورغم التصاديقات التال حصالت عليهاا مان قبا 2401الصادر  سنة ( 12)االتفاقية الدولية رقم 
ورغام ان هاذه االتفاقياة قاد تضامنت  2/24/1424حتل تاريخ ( تصديقات عشر)االعضاء فل المنظمة 

قليل من االحكام التل تميزها عان االتفاقياة الدولياة ماا كونهاا حافظات علال االطاار الجاوهرس لهاا فأناه 
ها تلااك االتفاقيااة نتيجااة تلربمااا يكااون ماان السااابق الوانااه الحاادي  عاان تااأثيرات معتباار  قااد تكااون احاادث

ك الاال ان عازس ذلاللمتتيارات العدياد  والمتالحقاة التال احادثت تاأثيرات عديااد  فال عالقاات العمال وقاد ي
غيار انناا اذا تركناا جانباا  . بعت فال هاذا الصادد بتبنال مفااهيم االتفاقياة الدولياة التشريعات العربية قد اش

نلحظ تأثرا  غير محدود لها اقتاب  مان مصاادر ( 24)مدس تأثر التشريعات العربية باحكام االتفاقية رقم 
الال ( ادارات تفتيش العمل)رات العمل وفل مقدمتها تشريعية مختلفة اضافة الل االجتهادات الوطنية الدا

 .جانب االجتهادات القضائية وغيرها من الجهات ذات االهتمام من الخبراء وفقهاء القانون 

                                                 
1

، اصدارات المركز العربي الدارة العمل " بين ازمات الحاضر وتحديات المستقبل" تيش العمل في الدول العربية د يوسف الياس في مؤلفه تف.انظر ،أ 

 م2212والتشغيل ، تونس
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كال مان للحاق ان بعا  تشاريعات العمال العربياة قاد تجااوزت الحادود التال قررتهاا ونقول انصاافا   -
مجال تفتيش العمل اماا بااقرار نصاوص قانونياة تشاريعية  فل (االتفاقية الدولية والعربية)االتفاقيتين 

او الئحية او قرارات تنفيذية او بممارساات عملياة الدار  العمال المركزياة الموجهاة الجهاز  تفتايش 
العمل حي  استطاعت بذلك استيعاب بع  المتتيرات فل مجال عالقات العمل مما أشرنا الياه فيماا 

ور الوقائل لنظام تفتيش العمل والذس يتجلل فال الانظم التشاريعية سبق وابرز ما فل ذلك التمكين للد
والتدابير المتعلقة بالسالمة الصناعية والصحة المهنية وتقرير صالحيات مفتشل العمال للتفتايش فال 

خاصاة فال القياام بالتادخل فال مجال االجور ومنازعات العمل الفردياة ومنازعاات العمال الجماعياة 
 (.التوفيق والمصالحة والتحكيم –الوساطة  –التفاو  )زعات مراحل تسوية تلك المنا

وقد ذهبت ادارات العمل فل الدول العربية الل ابعد من ذلك خار  اطار االتفاقياات الدولياة التال لام  -
تصدق عليها فأخذت فل مسار الممارسات العملية العديد من المعايير فل مجاالت مختلفة فال شائون 

فاقياات الدولياة والعربياة او اساتلهاما  مان تجاارب تشاريعات عربياة فال اطاار العمال اقتباساا  مان االت
وكذلك من تجاارب تشاريعات وتطبيقاات تجاارب اجنبياة , وقاد سابق ان تبادل المعلومات والخبرات 

نوهنا الل ذلك فل الدراسة التل قدمناها الل مؤتمر العمل العربل بناء علل تكليف مان مكتاب العمال 
تشاريعات العمال العربياة ومادس انساجامها ماا معاايير العمال "لقارار الماؤتمر بعناوان العربل تنفيذا  

 24-21) (21الادور  )والتل كانت كما ذكرنا احد بناود الماؤتمر الاذس انعقاد فال الجزائار " العربية
 .( م1442شباط /فبراير

وتتجلال اهمياة :"ونقتب  من تلك الدراسة فل الجزئياة المتعلقاة بالنتاائج والتوصايات الفقارات ا تياة 
قتاه قحالعمل فل الدول االعضاء ومدس ما هذه الدراسة انها محاولة لعر  الواقا الفعلل لتشريعات 

ياد الحرفال الماضية منذ اعتماد النشاط المعيارس بت  النظر عن التقمن توسا وتطور عبر الحقب 
والتطابق الكامل بين محتويات تلك التشاريعات واالحكاام الملزماة التال جااءت بهاا المعاايير العربياة 
مما قد يسهم فل تبديد القلق الذس يعترس البع  عن تباطوء التصديق علل المعايير وبالتالل االلتزام 

بين التصديق علل اتفاقياة ماا بمبادئها واحكامها وكذلك تصحي  االنطباع الخاطلء الناتج عن الربط 
وتستطرد ..." واالستنتا  تبعا  لذلك بتياب موضوع المعيار عن التنظيم القانونل للعمل فل بلد معين 

للعمال ثلياات خاصاة النفااذ القواعاد ا مار  لقاوانين عاين النظاام القاانونل )الدراسة فال فقار  اخارس 
تساوية منازعاات العمال  –تفتايش العمال : ياات فال مثل تلك ا لتالعمل باعتبارها من النظام العام وت

نظام العقوبات وتضمن النظام القانونل للعمل فل بع  الدول اضاافة الال ماا تقادم نظاماا   –الفردية 
نظام قضاائل اساتثنائل لحسام منازعاات  –بيئة العمل  –للتفتيش فل مجال السالمة والصحة المهنية 

االعفاااء ماان الرسااوم القضااائية للعمااال واساارهم  – نظاار دعاااوس العماالماال واجااراءات خاصااة لالع
ضااء  نل للعمال فال الادول التال ال تخصاص فونقابات العمال غيار ان ذلاك ال يعنال ان النظاام القاانو

عماليا  خاصا  ال تتضمن تدابير معينة فل هذا الشأن حي  يتولل القضاء العادس النظر فال منازعاات 
علال توصاية المحااكم ( المرافعاات)نين االجاراءات المدنياة العمل ما النص فل قوانين العمل او قوا

للنظر فل دعاوس العمل علل وجه السرعة ما اتباع اجراءات مبسطة ويخضا االعفاء مان الرساوم 
القضائية للسلطة التقديرية للمحاكم حي  تنظر فل اطار االعفاء الخاص بحااالت الفقار واالضاطرار 

. 
دور تطبيق بع  مستويات العمل لدس العديد من الدول :"ير الل وتتابا الدراسة فل فقر  اخرس فتش

االعضاء بموجب لوائ  وقارارات وزارياة وادارياة كماا ان بعا  المساتويات تطباق دون ان تساتند 
ممااا ال يظهاار عنااد الرصااد الرساامل الحكااام تشااريعات العماال الاال ادوات تشااريعية او الئحيااة وذلااك 
ان به فل حساب تجربة التطبياق والممارساة العملياة لمساتويات بالرغم من ان ذلك يمثل كما  ال يسته

 " .العمل
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علال المساتوس الاوطنل او علال مساتوس ( عقود العمال المشاتركة)وتعتبر اتفاقيات العمل الجماعية "
ادا  تشاريعية )القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية او علل مساتوس المنشالت بمثاباة 

تقرر مستويات اعلل من مستويات الحد االدنل التل تقررها التشاريعات الوطنياة  هامة حي ( اتفاقية
بل اعلل فل بع  االحوال من المستويات التل تفرضها المعايير الدولية والعربياة كاذلك تعتبار ادا  

وسد الثترات فل النصوص وتتجاوز بع  العقبات التل تحول تطويرية للتشريعات باكمالها للنقص 
يق الرساامل ماان الدولااة لاابع  احكااام المعااايير الدوليااة والعربيااة العتبااارات ساايادية او دون التصااد

 . "سياسية او اقتصادية 
وفوق ذلك نود االشار  الل ما ورد فل الدراسة من ان بع  الادول العربياة تأخاذ فال تشاريعاتها او  -

ياارد فاال المعااايير تسترشااد عنااد اعااداد مشااروعات التعااديل لمشااروعاتها بمبااادسء واحكااام بعاا  مااا 
الدوليااة والعربيااة دون االلتاازام بالتصااديق عليهااا نظاارا  لوجااود عقبااات او صااعوبات تتعلااق باابع  

 .نصوص تلك المعايير 
  مراحل التحول في تطور ادارة العمل: 

 :لهياكل ووظائف ادارة العمل  الطور االول

العماال  الحادود الادنيا لحقاوق بسن التشريعات ا مر  التال تضاا منذ تدخل الدولة فل عالقات العمل
القواعد القانونية المنتمية للقانون  ل تربط صاحب العمل بالعامل واقصاءالمضمنة فل عقود العمل الفردية الت

الحمائية للقواعاد المدنل تحت هيمنة وتأثير مبادسء المذهب الفردس استقرت عالقات العمل وتأكدت الصيتة 
زاذ ترساخها وامات ت بمضاامين ايجابياة جدياد  فال العقاود التال تلات التل تحكمهاا عبار عقاود مان الازمن و

فاال  2402الحاارب العالميااة الثانيااة حااين باارزت نزعااة اجتماعيااة عباار عنهااا ميثاااق حلااف االطلنطاال ساانة 
المبادسء التل اعلنهاا الحلفااء وتبلاورت بشاكل اكثار تحديادا  ووضاوحا  فال اعاالن فيالديفياا الاذس فجار نقطاة 

وانعك  هذا المفهاوم ليرسال عالقاات ( العمل لي  بسلعة)يم الرأسمالية للعمل حي  اقر بان تحول فل المفاه
 طويلة لعالقة العمل بعدا  انسانيا  واجتماعيا  جديدا  ظل غائبا  حقبا  تاريخية سعمل جديد  اكسب البعد االقتصاد

 .الدولة الرأسمالية ية التل اصدرتها ئفل تطور الجن  البشرس حتل فل ظالل التشريعات الحما

 الحديثاة وقد شهدت العقود التل تلت الحرب العالمياة الثانياة ازدهاارا  منقطاا النظيار لعالقاات العمال
 ئااة المالئمااة لهااا عواماال عديااد  سياساايةن القاارن الماضاال تضااافرت فاال خلااق البيحتاال عقااد الثمانينااات ماا

واقتصادية واجتماعية ابرزها كما ذكرنا النزعة االجتماعية التل سادت فل الدول الصناعية الكبرس وامتدت 
الل دول العالم الثال  والتوجه الجديد للنظرية الرأسمالية فال ضاوء اجتهاادات النظرياة االقتصاادية الكينزياة 

القاارو  والتسااهيالت لاادول العااالم  بتشااجيا الاانمط االسااتهالكل واسااتخدام فااوائ  رؤو  االمااوال فاال ماان 
خم والتحسن فل ظاروف المعيشاة الثال  وزياد  االجور واستقرار العمالت الوطنية وانخفا  معدالت التض

 .فاق علل خدمات التعليم والصحة وتوفير فرص التشتيل واالن

تشاريعات العمال م عليهاا عالقاات العمال وفال مقادمتها ادار  العمال ووانعك  ذلك علال المقوماات التال تقاو
 .ونقابات العمل وهل الدعامات االساسية كما قلنا التل تشكل النظام الحمائل للطبقات العاملة 

راع الدولل ال  للتنمية بين قطبل الصاذ دول العالم الثال  طريقا  مستقوقد ساعد فل هذا االزدهار محاولة التخ
نظريات االقتصاد الموجاه الاذس  بع  منها بتطبيقربل والمعسكر االشتراكل فاخذ الالمعسكر الرأسمالل الت

التشجيا من المعسكر االشتراكل وكان المعسكر الرأسمالل التربل فل موقف المدافا ويحاول دعم تلك  وجد
 .نجرف فل ركب المعسكر االشتراكل المعادس معونات بصور مختلفة حتل ال تالببع  الحوافز من الدول 

حقبة خاصة عقود الستينات والسابعينات الال منتصاف الثمانيناات الال ذرو  صعدت عالقات العمل فل تلك ال
ختصاصاات ومسئولياتها فشاملت الوظاائف واال ووظائفها نسبيا  اذ تطورت ادار  العمل فل هياكلها –مجدها 

شاائون العماال فاال موضااوعاتها الرئيسااية والفرعيااة وخيرمعباار لااذلك مااا عكسااته علاال المسااتوس التال تتعلااق ب
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يجااب ان ( : السادساة)التال نصاات علال مااا يلال فال الماااد  القاومل العربال اتفاقيااة مساتويات العماال العربياة 
تنظايم  –االعاداد المهنال للعماال : )الموضاوعات االساساية ا تياة  –علال االخاص  –يتضمن قانون العمال 

الرعاياة  –االجاازات  –سااعات العمال  –االجاور  –عقاد العمال الفاردس  –الهجر  للعمال  –تشتيل العمال 
 –الرعاياة االجتماعياة  –تشاتيل النسااء  –تشاتيل االحادا   –الصحية للعماال ووقاايتهم مان اخطاار العمال 

تساوية  –عقاود العمال المشاتركة  –نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمال  –التعاون بين االدار  والعمال 
اعياة والضامان االجتمااعل الاذس التأمينات االجتم باالضافة الل( محاكم العمل –التفتيش  –منازعات العمل 

موضااوع ماان ه التشااريعات الخاصااة بااه وقااد ضاامت هياكاال ادار  العماال فااروع واجهااز  تعناال بكاال نظمتاا
 .المشار اليها فل غالب تجارب الدول العربية الموضوعات

عضويتها عاددا  والل جانب ادار  العمل والتشريا نهضت نقابات العمال ومنظمات اصحاب العمل من حي  
ونوعاا  واشاتركت فال لجاان تشاريا العمال واللجاان االقتصاادية واالجتماعياة بال حتال فال المجاال  النيابيااة 

عضااوية النقابااات واالتحااادات صااانعة التشااريا والرقيااب علاال اداء االجهااز  التنفيذيااة فاال الدولااة واكتساابت 
 .النقابات واالتحادات االقليمية والدولية 

بال ثماة تحاديات ال تواجاه واجه تحديات تعيق نموها وتطورهاا فال تلاك الحقباة ر  العمل لم توال ننكر ان ادا
السياساال واالقتصااادس واالجتماااعل برمتااه وتمثاال ابرزهااا فاال تحاادس ادار  العماال وحاادها باال تواجااه النظااام 

جاور البطالة خاصة بطالة خريجل المؤسسات التعليمية فل مواجهة ضعف استيعاب سوق العمال وتحادس اال
فاال مواجهااة ارتفاااع نفقااات المعيشااة وتحاادس الضاامان االجتماااعل الاال جانااب تحاادس الفقاار ونقااص التعلاايم 
والرعاية الصحية مما يواجه دول العالم الثالا  ولكان تلاك التحاديات كانات فال بداياة تشاكلها ولام تتفااقم الال 

 .الحدود التل يشهدها التاريخ المعاصر 

  الطور الثاني: 

بدأ هذا الطور فال الظهاور فال بادايات التساعينات مان القارن الماضال واتخاذ شاكل التطاور الرأسامالل  
بجوانبهاااا السياساااية واالقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة وثاااور  التقاناااة  (العولماااة)صاااور  ماااا عااارف ب 

عقاب وماا زالات  والمعلومات واالتصاالت التل ادت الل انقالب اوضاع العاالم فال كال الناواحل رأساا  علال
 .تداعياتها مستمر  

وقد بدأت ارهاصات هذا الطور فل تحوالت النظرية االقتصادية الرأسمالية خالل عقد الثمانيناات حينماا 
والتال ن السياسات التال يتمحاور حولهاا النظاام الرأسامالل يات المتحد  وبريطانيا من تحول عظهر فل الوال

د  االنتا  ذس المسحة االجتماعية االنسانية الظااهر  الال االنتقاال محرك لزياتدور حول تشجيا االستهالك ك
االجتماااعل الااذس يجعاال ماان تنميااة رأ  المااال وتعميااره كمحااور اساساال للنمااو والتطااور مااا اهمااال البعااد 

والحاق يقاال ان  (التاتشارية)وفل انجلترا ب( الريقائية)ت تلك السياسة فل امريكا بواالنسانل للتنمية ووصف
ببرامجها وتداعياتها مثلت اكبر واخطار تحاول فال تااريخ العالقاات الدولياة فقاد شاحنت المفاجاات " ةالعولم"

غير المتوقعة باالنهيار الكامل لاليدولوجية الشيوعية المناهضة وسقوط االمبراطورية السوفيتية ودول الكتلة 
ساامالل بقااو  معنويااة هائلااة االشااتراكية فاال اوربااا شااحنت الواليااات المتحااد  ومناصااريها فاال المعسااكر الرأ

فاعتقدوا بالنصر االممل التاريخل لسياد  المذهب الفردس فل الحرية االقتصادية وعملوا بجهود متعاظمة لام 
يسبق لها مثيل لتكري  دعائم نظرية التحرير االقتصادس فل العالم بأسره علل انقا  التطبيقات المعارضاة 

ل العالم فيما عرف بالنظام االقتصادس العالمل الجديد الذس يحمل له واستخدمت فل بسط هيمنتها االحادية عل
مضامين نظرية االقتصاد الحار ونباذ تادخل الدولاة فال االداء االقتصاادس , وعملات علال تارويج النظرياات 
القديمة الجديد  مستخدمة ادوات واساليب وبرامج متعدد  كان من ابرزها المؤسسات المالياة الدولياة الكبارس 

واللتين يطلق عليهما مؤسستا ( البنك الدولل لالنشاء والتعمير)و ( ق النقد الدوللصندو)ة لالمم المتحد  التابع
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التااال ورثااات  W.T.O( منظمااة التجاااار  العالميااة)وتلتهماااا   Bretton    woods (1)(بريتااون وودز)
ويشااترك معهااا الشااركات   Gatt( جااات)المعروفااة باساام ال  للتجااار  والتعريفااة الجمركيااةاالتفاقيااة الدوليااة 

متعدد  الجنسيات او عابر  القارات والمؤسسات التمويلية الدولية االخرس والمنتديات غير الرسمية واشهرها 
 ( المنتدس االقتصادس العالمل)واسمه الرسمل Davos (2 )(دافو )منتدس

(world economic forum) (WEF) (3).  

فااال تفاصااايل بااارامج العولماااة وتاااداعياتها علااال مختلاااف الناااواحل السياساااية واالقتصاااادية  ابغاااراقودون 
واالجتماعيااة والثقافيااة علاال المجتمااا الاادولل , نعطاال حسااابا  مااوجزا  لبرامجهااا المااؤثر  علاال السياسااات 

واالجتماعياة االقتصادية واالجتماعية علل الدولة القومية فل نهجها غير التقليدس  تجااه البارامج االقتصاادية 
التال قامات علال نقا  المفهاوم  Weltaire state( الدولاة الراعياة)التل تبلورت وتطاورت وفقاا  لمفهاوم 

علل الدولة الراعية فعمدت علل ( العولمة)حي  انصب هجوم   Garison stateالتقليدس للدولة الحارسة 
واجتماعياة ضاعيفة وترفاا يادها عان  فل حماية الفئات التل تمثل مراكز اقتصادية العمل علل تقليص دورها

السوق لتنظيم الحيا  االقتصادية وما يترتب علال  اتالقيام بالخدمات االجتماعية ما ترك الحرية لقوانين وثلي
 .ذلك من انعكاسات سلبية علل مجمل نواحل الحيا  فل المجتما 

الدولة تطويا فكر  السياد  الوطنية  وفل الجانب المتعلق بالدولة وعالقاتها فل اطار المجتما الدولل فان علل
والحصانة امام فاعلية االتفاقيات الدولية ذات الطابا االقتصادس والتجارس علل نحو يكفل انساياب معاامالت 
التجار  الدولية دون عوائق بل ان عليها اال تكتفل بالجانب السلبل وانما ينبتل ان تلعب دورا  ايجابيا  فل دعم 

حر لتلك العالقات فتتحمل واجبات سياساية بال وعساكرية احياناا  لتاأمين تلاك االحتياجاات االنطالق والسير ال
كذلك ومن شأن كل ذلك ان يهز الكثير مان . لي  علل المستوس الوطنل فحسب وانما علل المستوس الدولل 

فال حادود  الثوابت فال شاأن فقاه الدولاة دساتوريا  وقانونياا  وسياسايا  واضاعاف هيمناة الدولاة علال ماا يجارس
وال يقف االمر عند هذا الحد اذ تمتد ثثار . اقليمها وضعف سلطانها تجاه مواطنيها ومن يقيمون علل ارضها 

العولمة لتطبا بطابعها منظومة القيم والمثل والتقاليد التل تعد من الثوابت فل كل مجتما وتعمال علال تتييار 
لمساتمد  مان االدياان مساتعينة باأدوات وتقنياات االتصاال االنماط الثقافية بال تاؤثر حتال فال القايم والتعااليم ا

 .والمعلوماتية وانماط الثقافات المستحدثة 

علال ا ويطلاق   االقتصادس فل الدول التل تبنتهونقول بايجاز ان العولمة تعمل علل تنفيذ برنامجين لالصال
 structual( يف الهيكلليتكال)والثانل  stabilization program( ت االقتصادسيالتثب)البرنامج االول 
adjustment .  

 : مجاالت العولمة ومظاهرها

جوانب الحياا  مان اقتصاادية واجتماعياة وثقافياة كماا ذكرناا ثنفاا  وأبساط هاذه فل كافة  تتجلل مظاهر العولمة
ال المظاهر حرية انتقال االفراد واالموال والسلا والخدمات عبار الادول دون عوائاق سياساية او مالياة حيا  

 .تعيق حركتها التشريعات المقيد  تقف الحدود السياسية بين الدول او الحواجز الجمركية امام انتقالها كما ال

وماان اباارز تااأثيرات العولمااة كظاااهر  سياسااية اضااعاف فكاار  الدولااة الوطنيااة ذات الهيمنااة والسااياد  والقااو  
بناال الدولااة للماذهب الفااردس وتطبيقهااا لماانهج االقتصاادية , فماان ناحيااة ساياد  الدولااة الداخليااة ونفوذهااا فاأن ت

 WELFAREاالقتصاد الحر يحول مفهوم الدولاة الراعياة الاذس طباا صاور  الدولاة فال العصار الحادي  
STATE  التاال تتاادخل فاال كافااة شاائون الحيااا  فاال المجتمااا وتلعااب دورا  اقتصاااديا  نشااطا  وتبسااط حمايااة

                                                 
1

 .والذي تم فيه انشاء المؤسستين المشار اليهما في المتن  1444بريتون وودز ، البلدة التي عقد فيها مؤتمر االمم المتحدة سنة  
2

 .سويسرية في جبال االلب دافوس منطقة  
3

 Klaus - schwab( كالوس شواب)انشأه االقتصادي السويسري ( دافوس)منتدي  
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ا فل الثاارو  واالكثاار حاجااة الاال مفهااوم الدولااة الحارسااة اجتماعيااة وقانونيااة علاال فئااات المجتمااا االقاال حظاا
Garison state  الواساا فال الشاأن االقتصاادس واالجتمااعل لتقتصار  التال تانكمش وظائفهاا فال التادخل

مهامها علل حفظ االمن الخارجل وبسط االمن الداخلل واالشراف علل جهاز بساط العادل وتاأمين الخادمات 
الضرورية كالصاحة العاماة والوقاياة مان االوبئاة وادار  المرافاق الحيوياة وتتارك اوجاه النشااط االقتصاادس 

 عا  لذلك كما ذكرنا عن وظائفها السابقة فل حماية وتتخلل تبللمبادر  الفردية 

والتعااليم المساتمد  مان الثوابت فل كال مجتماا وتعمال علال تتييار االنمااط الثقافياة بال تاؤثر حتال فال القايم 
 .االديان مستعينة بأدوات وتقنيات االتصال والمعلوماتية وانماط الثقافات المستحدثة 

 :المرتكز الفلسفي للعولمة 

من قبل الل ان النظام االقتصادس العالمل الجديد يستند الل فلسفة المذهب الفردس , وهو جوهر الفكر  المحنا
الرأسمالل ومرتكزه االساا  وان كاان يتلاب فياه ظهاور المنهجياة االقتصاادية اال اناه فكار متكامال ونظرياة 

ياسية يسعل بكل جد لبسط هيمنته محكمة متعدد  الجوانب فل النواحل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والس
فالرأسامالية فاال تطااور دائاام ذلاك أن الفكاار الرأساامالل يتخااذ . علال كافااة نااواحل النشااط فاال المجتمااا المعااين

نااوا  ثابتااة ماان  اشااكاال  خاصااة بكاال مرحلااة ماان التطااور العااام للنظااام الرأساامالل ولكنهااا تظاال تتمحااور حااول
المفاهيم والمناهج اذ أن ايدلوجيا الرأسمالية تصدر عن فلسفة اجتماعياة وسياساية قائماة علال مفهاوم الحرياة 

المعاصار ويازعم انصاار هاذه النظرياة ان الرأسامالية مشاروعية أزلياة حيا  اصابحت فال التااريخ . الفردية
ربااط القاعااد  االقتصااادية للنظريااة بالمفاااهيم  ويقتضاال ذلااك( نهايااة التاااريخ)للمجتمااا البشاارس نظامااا  يمثاال 
 .االقتصادية اسية بحي  تصب  ذات ابعاد شمولية تتجاوز حدود القاعد  يواالطروحات االجتماعية والس

وفل اطار تطور النظام الرأسمالل فقد بدأ هذا النظام مرحلته االولل منذ الثور  الصناعية متخذا  شاكل الفكار 
عدياد   حتل نهاياة الحارب العالمياة الثانياة حيا  ظهار الفكار االجتمااعل نتيجاة تحاوالت( الليبرالل الوطنل)

االتحااد الساوفيتل وظهاور دول المجموعاة االشاتراكية االوروبياة وقاو  الطبقاة العاملاة العالمياة بدأت بتمكن 
ويطلااق عليهااا الكتاااب ( 2414 – 2402)وبدايااة ظهااور حركااات التحاارر الااوطنل وامتاادت هااذه الفتاار  

وهل ال ( الكينزية)المحللون االقتصاديون كما يطلق عليها ( الفكر االجتماعل الوطنل)والمحللون السياسيون 
 2414التال مارت بالنظاام الرأسامالل مناذ العاام تخر  عن االطار العاام للنظاام الرأسامالل ونتيجاة لالزماة 

 newا يعارف بالليبرالياة الجدياد  انهار نمط الفكر االجتمااعل الاوطنل مفساحا  الطرياق للعولماة او ماحي  
liberalism . 

 ( :العولمة)آليات انفاذ النظام االقتصادي العالمي الجديد 

النظرياة االقتصاادية الرأسامالية بعاد مرحلاة االساتعمار القاديم  تمثل العولمة النسخة الثالثة فل مراحال تطاور
وقد سخرت لترضاها وانفاذهاا مجموعاة ا لياات ( بالليبرالية الجديد )ومرحلة االستعمار الحدي  فيما يسمل 

. والمؤسسااات الدوليااة والوظيفااة الرساامية وغياار الرساامية واسااتخدام المشااروعية الدوليااة فاال هااذا المعتاارك 
 ثاام نلقاال الضااوء علاالالمنوطااة بهااا  ريلاال نبااذ  تعريفيااة مااوجز  باااهم تلااك المؤسسااات واالدوا ونسااوق فيمااا

 .تأثيراتها فل بسط اذرع اخطبوط العولمة فل ارجاء العالم 

 :المؤسسات المالية : اوالً 

هااا واهاام مؤسسااات التمويال العالميااة التاال يطلااق علي اثنتاان ماان اكباار( العولمااة)تقاوم علاال تنفيااذ اسااتراتيجية 
البناك )واالخارس   IMF( صاندوق النقاد الادولل)احاداهما  Bretton Woods( بريتاون وودز)مؤسساات 

ماؤتمر )والمؤسسات التابعة لهماا وقاد انشائت هاتاان المؤسساتان مان قبال  IBRD( الدولل لالنشاء والتعمير
بالوالياات المتحاد  االمريكياة ( بريتاون وودز)بمديناة  2400الاذس عقاد عاام ( االمم المتحد  النقادس والماالل
ماؤتمر هافاناا والتال تحولات مان قبال  2401التال انشائت عاام ( اتفاقياة الجاات)وثالثة هذه المؤسساات هال 
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وخرجاات الاال حيااز ( 2440مااراكش )بموجااب اتفاقيااة  W.T.O( منظمااة التجااار  العالميااة)ا  لتصااب  مااؤخر
 .ويتوالل انضمام دول العالم اليها وفقا  لشروط واوضاع معينة حددتها االتفاقية  2442الوجود فل 

 :  IMFصندوق النقد الدولي  -4

 :وتتلخص اهداف ومهام الصندوق بموجب اتفاقية انشائه فيما يلل 

 .تحديد اسعار الصرف وضمان استقرارها  -2
 .اخضاع العمالت لقيمة معينة من الذهب  -1
 .تحرير عمليات الصرف  -2
 .استقرار النقد العالمل ومراقبته  -0

التل تعانل مان خلال وقد توسعت مهام الصندوق فيما بعد ليصب  مؤسسة اقرا  لدعم اقتصادات الدول 
عتمد بصور  اكثر علال تقيايم االوضااع االقتصاادية خاصاة يعمله لفل موازناتها الداخلية والخارجية وطور 

فل دول العالم الثال  والدول النامية واقترا  الحلول ومراقبة تنفيذها واحتل دوره كاحدس المؤسساات الهاماة 
 .فل برامج االصال  االقتصادس والعولمة االقتصادية 

 : IBRDالبنك الدولي لالنشا  والتعمير  -1

- :ومهامه حسب اتفاقية انشائه فيما يلل  وتتلخص اهدافه

 .المساعد  فل اعاد  بناء االقتصادات التل خربتها الحروب  -2
 .تطوير االستثمار فل الخار  وتحرير العالقات االقتصادية والدولية  -1
 .دعم االنتاجية  -2
مؤسساات المساهمة فل القرو  الخارجية التل تقدمها المؤسسات المالية الدولية وتساعده فل ذلك ال -0

 .التابعة له 

وفل الواقا فقد تعثرت جهود هاتين المؤسستين فل فر  نظام االقتصاد الحر خالل القرن الماضل وفقا  
الكتلاة االشاتراكية للنظرية االقتصادية الرأسمالية وساهم فل ذلك بقسط اكبار وجاود االتحااد الساوفيتل ودول 

االوربياة التاال كانات تطبااق ايدولوجياة مناهضااة لاليديولوجياة الرأساامالية ولاذلك كاناات المؤسساتان تنتهجااان 
سياسة متهادنة ما بلدان العالم الثال  الستمالتها الل المعسكر الرأسمالل فل اطار الحرب الباارد  ولكان بعاد 

ن عن اهدافهما بصور  واضحة المؤسستا تلكاالوربية اسفرت  لكتلة الشرقيةاانهيار االتحاد السوفيتل ودول 
ودون تردد فل اشهار نظريات االقتصاد الحر كبديل وحيد ومنهج فريد امام دول العاالم قاطباة , ومماا اساهم 
فل تطور وظائف وانشاطة تلاك المؤسساات عوامال اقتصاادية عدياد  ابرزهاا مشاكلة مديونياة البلادان النامياة 

 .كود االقتصادس العالمل والتضخم المتفاقمة والر

او ماا يطلاق علياه وابرز العالمات فال هاذا الصادد المتتيارات التال حادثت للنظرياة االقتصاادية الجدياد  
وتبعا  لذلك اصاب  ( . زياد  االستهالك لزياد  االنتاجية)بدال  عن ( تنمية رأ  المال)نمط ( الليبرالية الجديد )

كيزتاان الراعيتاان للنظاام الرأسامالل العاالمل رلدولل لالنشاء والتعمير بمثابة الصندوق النقد الدولل والبنك ا
حياا  تبناات المؤسسااات الااثال  معااا  ( 2442)اليهمااا منظمااة التجااار  العالميااة الوليااد الجديااد  الجديااد يضاااف

لم وبخاصاة الجدياد الماراد فرضاه علال كال دول العاا الرأسامالل نموذجا  واحدا  للتنمية هو النموذ  الليبرالال
االصال  )التكييف الهيكلل  التثبيت االقتصادس , الدول النامية والذس تعمل للتوصل اليه عبر االلتزام ببرامج

 . (االقتصادس
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 :برامج االصالح االقتصادي 

فل تحليل االزمات االقتصادية ( والبنك الدولل), ( صندوق النقد الدولل), ( تون وودزيبر)تتفق مؤسستا 
البلدان النامية حي  يرجعان تلك االزمات الل االخطاء فل السياسات االقتصادية الكلية التل ارتكبتها تلك فل 

البلدان ولتر  تصحي  ذلك البد من احدا  تتييارات جذرياة فال تلاك السياساات حتال ولاو كاان ذلاك علال 
بارامج االصاال  االقتصاادس حساب االهداف االجتماعية التل تسعل لتحقيقهاا حكوماات تلاك البلادان وتنقسام 

ين يحتاوس كاال منهمااا علال حزمااة مان الباارامج الفرعيااة يالمؤسسااتان الاال برناامجين رئيساا الاذس تضااطلا باه
 :واالجراءات هما 

a) برامج التثبيت االقتصادسStabilization programs  
b)  برامج التكييف الهيكللStructural Adjustment programs 

  

 :االقتصادي برامج التثبيت / أ

فل اجلها القصير وتهدف الل تعاديل ميازان المادفوعات والميزانياة ( صندوق النقد الدولل)بها ويضطلا 
العامة للدولة , والوصفة التقليدياة للصاندوق لتحقياق هاذه التاياة تعتماد علال الاتحكم فال الطلاب الكلال وذلاك 

 :بتنفيذ االجراءات االتية 

 .دمات االجتماعية والدفاع وغيرهاليم والصحة والختخفي  االنفاق الحكومل علل التع .2
حلل من خالل التحكم فل السيولة النقدية ومن اجراءاتها رفا الفائد  تعديل عر  النقد واالئتمان الم .1

 .علل الودائا المحلية 
 .تخفي  مستويات االجور الحقيقية سواء اكان ذلك بطرق مباشر  او غير مباشر   .2

 :تلك االجراءات تتي  علل المدس القصير المزايا االتية وحسب مجرس الحال فأن 

 .كب  جما  التضخم  -
 .زياد  القدر  علل االستيراد  -
 .توفير موارد تسم  بالوفاء بالتزامات الديون الخارجية وخدمتها  -

وتوفر تلك االجاراءات فال مجملهاا االساتقرار االقتصاادس ولكان سارعان ماا تاؤدس الال الركاود ونقاص 
 .ت المحلية والخارجية االستثمارا

 .ومن ثم تبدأ الحاجة الملحة لتطبيق برامج التكييف الهيكلل 

  : برامج التكييف الهيكلي/ ب

 :كما أسلفنا مطبقا  االجراءات ا تية ( البنك الدولل)ويضطلا بهذه البرامج 

اقصاء الدولة عن التدخل فل ثليات العر  والطلب , ومن اجاراءات ذلاك التااء سياساات تحدياد او  .2
, التاااء سياسااات الحااد االدناال لالجااور , التاااء دعاام الساالا ودعاام ( تحرياار االسااعار)تقييااد االسااعار 

مسااتلزمات االنتااا  والقاارو  والتاااء وتحديااد او تقييااد االيجااارات وتقياايم االراضاال الزراعيااة , 
 .واقصاء التزام الدولة بالخدمات االجتماعية 

 . (الخصخصة) تصفية ملكية الدولة لمشروعات القطاع العام وتحويلها الل القطاع الخاص .1
تحرير التجار  وزياد  التصدير , وتوفير الظروف المالئمة لذلك مثال اساتخدام التكنولوجياا الحديثاة  .2

عملة المحلية واحالل الرسوم الجمركية والتاء تخفي  سعر الصرف لل –وتوفير شروط المنافسة  –
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( البروتوكااوالت التجاريااة)الثنائيااة  يااة والتاااء اتفاقيااات الاادفا والتبااادلاو الحااد ماان السياسااات الحمائ
 .والتوسا فل تمثيل الوكاالت االجنبية 

وفل الحقيقاة فاان بارامج االصاال  فال شاقيها المشاار اليهماا تبادو متناساقة ومترابطاة وقاد حرصات 
( المشااروطية المتقاطعااة)المؤسسااتان علاال كفالااة عاادم التعااار  بينهمااا ماان خااالل مااا اطلقاات عليااه 

Cross  Conditionally . 
  World Trade Organisation (W.T.O): منظمة التجارة العالمية  -3

التال  (GATT)( الجاات( )االتفاقياة العاماة للتعريفاة الجمركياة والتجاار )منظمة التجار  العالمية خلفت 
ومناذ ذلاك الوقات اساتمرت جهاود  2401فال هافاناا ( دولاة 12)ب اتفاق الادول االعضااء جانشئت بمو

نات ثخرهاا الدول البرام اتفاقيات تتعلق بتحريار وتعزياز التجاار  الدولياة فعقادت لاذلك ثماانل جاوالت كا
وتتخلص مهام المنظمة حسب اتفاقية مراكش المنشائة لهاا فال ا تال ( 2440- 2419جولة أورجواس )
: -

 11)تنفيذ وادار  اتفاقيات التجارية متعدد  االطراف وتحقيق اهدافها والرقابة علل احتارام احكامهاا  .2
 (.اتفاقية

اتهاا التجارياة فال المساائل موضاوع توفر المنظمة المنبر المؤهل للتفاو  بين اعضائها بشاأن عالق .1
 . اتفاقات جولة اورجواس

 .توفير االطار المناسب للمزيد من المفاوضات بشأن العالقات التجارية  .2
 .االشراف وتنفيذ بروتوكوالت التفاهم المتصلة بالقواعد واالجراءات التل تنظم تسوية المنازعات  .0
 .ادار  ثلية مراجعة السياسات التجارية  .2
 .التنسيق ما المنظمات الدولية االخرس ذات الطابا االقتصادس كفالة  .9

المنظمة مفتوحة لدول العالم كافة وفقا  للشروط التل يتفق عليها بين المنظمة والدولة الراغبة ان عضوية 
 .فل االنضمام ووفقا  الحكام االتفاقية المنشئة للمنظمة 

اختصاااص ادارس ) , المجلاا  العااام( لطة العلياااالساا) المااؤتمر الااوزارس: وتتكااون اجهااز  المنظمااة ماان 
واالمانة العاماة وجهااز تساوية المنازعاات وثلياة اساتعرا  السياساات التجارياة كماا ( ورقابل وقضائل

لتجاار  كل يعمل فل مجال من مجاالت ا( مجل )تضم المنظمة عددا  من االجهز  المتخصصة فل شكل 
 الخ( ة قيود المدفوعات , لجنة الميزانية والمالية  والتنمية , لجنلجنة التجار)الدولية مثل 

 ( :الشركات متعددة الجنسيات)الشركات عبر الوطنية  -1

Transnational Companies (Multi National Companies)  

البلاد الاذس يكاون فياه مقرهاا الارئي    خاروهل مشاريا تملك او تسيطر علل مرافق انتاجية او خدمية 
منتجاتها فل بلدان مختلفة فل وقت واحاد كماا ياتم بياا هاذه المنتجاات مان خاالل شابكات توزياا ويتم تصنيا 

 .متكاملة عبر الحدود الوطنية دونما قيود كما يراد لها فل ظل العولمة 

وتتميز هذه الشركات بضخامة رؤو  اموالها وتنوع انشطتها وانتشاارها الجترافال الالمحادود وقادرتها 
و  عالية من المصارف العالمية وتكوين ارصد  كبير  عن طريق بيا اساهمها الال علل الحصول علل قر

وتتمتاا بالقادر  علال حشاد الكفااءات مان مختلاف . عدد كبير من الشركات واالفراد علال المساتوس العاالمل 
االصاول علال ثلا   الجنسيات , ويحتل نشاط هذه الشاركات مركازا  ماؤثرا  فال االقتصااد العاالمل اذ تسايطر

النتاجية العالمية وتاتحكم فال ثلثال المنتجاات فال التجاار  العالمياة وتساهم بالنصايب االكبار مان االبتكاارات ا
التكنولوجية فل العالم والناتج االجمالل الاوطنل للعاالم الصاناعل وتحكام الادول الصاناعية الكبارس سايطرتها 

ر الواليااات المتحااد  االمريكيااة علاال هااذه الشااركات عباار تملااك رؤو  اموالهااا وتوجيااه اسااتثماراتها وتعتباا
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من اصل اكبر مائاة شاركة عبار الوطنياة ويعاود الال هاذه الادول % 11واالتحاد االوربل واليابان موطنا  ل 
من مجمل هذه الشركات فل عدد محدود من الدول %( 44)من اصولها االجنبية , وتقا مقار %( 11)نحو 

العمود الفقرس لشبكات العولمة االقتصادية والادافا الارئي   وتعتبر هذه الشركات بمثابة. الصناعية المتقدمة 
 . لتوسيا وتعميق ظاهر  تدويل الحيا  االقتصادية وهل المستفيد االكبر من ثمار العولمة االقتصادية 

حام مجاالت فل االستثمار كانت وفل ظل العولمة وجدت تلك الشركات بيئة مالئمة وفرصا  تاريخية القت
ل الماضل وساعد فل ذلك اجراءات االصال  االقتصادس التل فرضها علل الدول النامية كال قة امامها فمتل

الباب علل مصراعية لنشاط تلك الشركات اثر ابعاد الدولة  قد الدولل والبنك الدولل حي  فت من صندوق الن
المفرط فل عن ولو  النشاط االقتصادس واقصاء سياسات التدخل وخصخصة المشروعات العامة والتحرير 

القواعد التشريعية والتنظيمية واالدارية التل كانت تحد من السايطر  االجنبياة علال الماوارد واصاول الثارو  
 .الوطنية 

وتسااابقها فاال مجااال جااذب االسااتثمارات االجنبيااة  يضاااف الاال ذلااك الحماال التاال اصااابت الاادول الناميااة
المباشاار  ممااا حملهااا علاال اغااداق االمتيااازات تشااجيعا  للمسااتثمرين واضاافاء الضاامانات والتعهاادات لحمايااة 
مصالحهم دون ان تتم موازنة ذلك السخاء الوطنل بالتزامات مماثلة تقا علال عااتق المساتثمرين والشاركات 

ستضايفة ودون تقيايم كااف لالبعااد االنمائياة واالجتماعياة التال ال تلقال اهتماماا  غير الوطنية نحو البلادان الم
 .كافيا  منها 

لقد اسهب الكتاب والمحللون االقتصاديون واالجتماعيون حتل مان الادول الرأسامالية الصاناعية المتقدماة 
مناخ والبيئة التال تاوفر الشركات فضال  عن سعيها وراء الفل بيان مثالب الشركات متعدد  الجنسيات , فهذه 

لهااا الاارب  المضاامون والسااريا ال تشااتل نفسااها بهمااوم التنميااة االقتصااادية والعدالااة االجتماعيااة للبلاادان التاال 
تمار  نشاطها فيها وهل فضال  عن الضتوط التل تمارسها علل تلك البلدان فتصعب من قدراتها علل ادار  

االقتصادية واالجتماعية فيهاا وتحاد مان سايادتها فال هاذا الشاأن  اقتصادياتها بشكل يحقق التوازن بين التنمية
فأن نشاطها تتخلله نوا  سلبية عديد  ال تصب فل خانة الصال  العام لتلاك االقطاار مماا يجعلهاا بحاق تظهار 
فل صور  اسوأ من صاور االساتعمار القاديم فهاذه الشاركات فال ساعل دائام للوصاول الال الماوارد الطبيعياة 

يدس العاملة الرخيصة وتركز انشطتها فل االنتا  الذس يعتمد علل كثافة رأ  المال واستخدام الرخيصة واال
التكنولوجيا المتقدمة التل تقلص الحاجة الل العمالة المباشر  بل تعمال علال تخفاي  العماال وتساريحهم فال 

مالية التل تقنن الحماياة المشروعات التل تتوالها لتخفي  تكلفة العمل وتضتط الستثنائها من التشريعات الع
والمستويات االجتماعية للعمال وتسعل الل الحد من نفوذ النقابات العمالية ان لم تفل  فل التاء وجودها كلياة 

ء هياكال جدياد  لعالقاات العماال وتميال الال التعامال ماا العمااال غيار المنضامين الال النقاباات العماليااة وانشاا
واالمن الوظيفل للعااملين معهاا مان ناحياة بال ان االجاور التال تمنحهاا ال شأ  بل انها ال توفر االستقرار بالم

وفال  .تتناسب ما االوضاع االقتصادية للمنشأ  واالربا  التل تجمعها فل السوق الوطنية مان ناحياة اخارس 
, كثير من االمثلة والحاالت تعمل علال اساتخدام عمالاة اجنبياة وافاد  فال البلادان التال تماار  نشااطها فيهاا 

البلاادان وال تعماال علاال تاادريب الكااوادر الوطنيااة فضااال  عاان انهااا ال تهااتم بنقاال التكنولوجيااا المتطااور  لتلااك 
الستيعاب التكنولوجيا المتقدمة بال انهاا تحارص علال توظياف كاوادر مان خاار  البلاد المضايف خاصاة فال 

ة دون تسارب ونشار المعرفاة جانب االدار  العليا الحكام سيطرتها وضبطها الصاولها التكنولوجياة والحيلولا
والمهارات والتقنيات الال البلاد المضايف , كماا ان المهاارات التال تساتجلبها هاذه الشاركات تحقاق لهاا تفوقاا  
وميزات تنافساية علال المنتجاين الاوطنيين تعجازهم عان الصامود امامهاا واخاالء السااحة للمساتثمر االجنبال 

 .وشركاته 

لك االمتيازات واالعفاءات التل تسعل تلاك الشاركات للحصاول عليهاا قاد تكاون فال بعا  وفضال  عن ت
الحاااالت اكباار ماان العائاادات التاال تفيااد اقتصاااديات البلااد المضاايف كمااا ان االجااراءات التاال تلاازم بهااا الدولااة 

توس المضيفة لتخفي  تكلفة االنتا  قد تؤثر علل جماوع العااملين فتاؤدس الال خفا  مساتوس االجاور ومسا
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وتظهر ا ثار التل ذكرنا فل اسوأ . المعيشة مما يؤدس الل عدم االستقرار والتوترات االجتماعية والسياسية 
منااطق تجهياز )تفضلها تلاك الشاركات وهال ماا يطلاق عليهاا المنااطق الحار   مواقا العمل التلفل صورها 
ساتثناء مان التشاريعات العمالياة حي  تحصل علل االعفاءات الجمركية والضاريبية بال حتال اال( الصادرات

 .وغيرها من التشريعات المتعلقة بالهجر  واالقامة وغيرها 

 :غير الرسمية  المنتديات -5

واصااحاب االعمااال واشااهرها المنتاادس االقتصااادس العااالمل وهاال تجمعااات للصاافو  ماان رجااال المااال 
World Economic Forum (W.E.F)  ( دافاو )الاذس اتخاذ مان منتجااDAVOS  الشاتوس بجباال

 .سويسرا مقرا  له واسما  يلقب به 

والمنتدس  منظمة غير حكومية تضم فئات مان الصافو  مان رجاال الماال واالعماال والجاامعيين ورجاال 
االعالم وغيرهم وال يرحب بانضمام القيادات النقابية رغم ثقل وزنهام فال مجتمعااتهم وفال المحافال الدولياة 

وهدفه تكوين ارضية للحوار بين هذه الفئات وقد اكتسب المنتدس . دس والسياسل وتأثيرهم فل القرار االقتصا
والتبشاير بمزاياا ( العولماة)مركزا  مهما  فل العقد االخير من القارن الماضال بصافته داعياة ومروجاا  الفكاار 

ئمون ارس القااول االساتثمار االجنبال , وياد  الجنسيات وتدبايجابيات الشركات متعدتحرير التجار  واالشاد  
علاال المنتاادس ان منتااداهم يعااد بمثابااة نااوا  لمجتمااا ماادنل دولاال يتجاااوز الحاادود والمجتمعااات المحليااة دون 
المسا  بسياد  واستقالل الادول ويعتبار مهمتاه ونشااطه مكماال  لمهماة ونشااط االمام المتحاد  علال المساتوس 

 .العالمل 

 :اآلليات الوطنية  -9

تساتقبل اطروحاات العولماة االقتصاادية فال الحكوماات ومنظماات اصاحاب وتتمثل ا ليات الوطنية التل 
 ( :النقابات)االعمال ومنظمات العمال 

 :الحكومات  - أ

الطروحاات العولماة االقتصاادية خاصاة تلاك الادول التال تاأثرت خضعت معظم حكومات الادول النامياة 
و الموجاه فعقادت اتفاقياات ماا صاندوق بأيدولوجية النظم االشتراكية المتمثلة فل انتها  االقتصااد المخطاط ا
( التثبياات االقتصاادس والتكييااف الهيكلاال)النقاد الاادولل والبنااك الادولل لتنفيااذ اجااراءات االصاال  االقتصااادس 

وعمدت الال تنفياذ حازم البارامج واالجاراءات المترتباة علال ذلاك فبادأت بخصخصاة القطااع العاام وتصافية 
مراجعاااة التشاااريعات والااانظم المقياااد  للنشااااط االقتصاااادس وسااان المشاااروعات االقتصاااادية التابعاااة للدولاااة و

التشااريعات المحفااز  لالسااتثمار المحلاال واالجنباال وتخفااي  االنفاااق العااام علاال الخاادمات وتحرياار االسااعار 
ماات زوتتطلا حكومات تلك الدول تحات ضاتط اال. وغير ذلك من برامج واجراءات تصب فل ذلك االتجاه 

تلاف اعناقهاا وفشال الجهاود التنموياة عبار الحقاب التال تلات تحررهاا السياسال مان  االقتصادية الخانقة التال
االستعمار الال تادفق االساتثمارات االجنبياة كاحادس النتاائج المباشار  لالصاال  االقتصاادس فال اتجااه ساياد  

ذلك بصراحة ويطر  االقتصاد الحر فيها وتمهيد المناخ المالئم للعولمة بنظرياتها ومجاالت نشاطها وثلياتها 
بتحفظات عديد   ومدس نجاحها حي  تقابل تلك البرامج فل الميزان وضا جدوس برامج االصال  االقتصادس

صاندوق النقاد الادولل )تعتماد علال اخاتالف وجهاات النظار باين المؤسساات القائماة علال انفااذ تلاك البارامج 
ايير والمؤشارات التال يساتدل بهاا علال وحكومات البلدان النامية خاصة وذلك الختالف المعا( والبنك الدولل

علال ميازان المادفوعات او زيااد  الصاادرات او تقادم موقاف خدماة  النجا  او الفشل , فالتحسان الاذس يطارأ
الديون الخارجية يعد فل حد ذاته مؤشرا  كافيا  للنجا  فل نظر صندوق النقد الدولل والبنك الدولل اماا التقادم 

ص العمال وتحساين االجاور وتحساين مساتوس ربتخفاي  حاد  الفقار وتوسايا فافل مجال التنمية االقتصادية 
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المعيشااة فاال نظاار الاادول الناميااة يعااد اهاام المؤشاارات التاال تتطلااا اليهااا كمااا ذكرنااا وال تحظاال باهتمااام تلااك 
 .المؤسسات من قريب او بعيد 

 :منظمات اصحاب االعمال   -ب

وما يترتب عليهاا مان اقصااء  برامج االصال  االقتصادسان المناخ الذس يهيؤه التحرير االقتصادس باعتماد 
الدولة عن التدخل فل النشااط االقتصاادس يلقال ترحيباا  منقطاا النظيار مان منظماات اصاحاب االعماال علال 
المستوس الوطنل حي  تتوقا تلك المنظمات اقصل فائد  من تلك البرامج واالجراءات وكذلك الحاال بالنسابة 

ادية التال تركاز علال تنمياة رأ  الماال علال حسااب التنمياة االجتماعياة وفال حقيقاة لبرامج العولمة االقتص
علل المدس المتوسط والمنظور قاد يكاون  هذلك يحمل لها البشريات علل المدس القصير فأناالمر انه اذا كان 

 خااالف ذلااك اذ يضااطرها الاال مواجهااات قاسااية فاال ظاال الهجمااة العالميااة النتقااال رؤو  االمااوال والساالا
 :واجه الرأسمالية الوطنية ومن ذلكوالخدمات , ويشير الخبراء فل هذا الصدد الل العديد من التحديات التل ت

التاء القيود النوعياة والكمياة علال الاواردات وتخفاي  الرساوم الجمركياة بعار  التجاار  الداخلياة  -
كثاار جااود  فاال غالااب والصااناعة المحليااة للمنافسااة الحاااد  ماان البضاااعة االجنبيااة االقاال تكلفااة واال

 .ياناالح
رفا معدالت الفائد  علل الودائا يترتب عليه رفا معدالت الفائد  علل القرو  الالزمة للمستثمرين  -

 .المحليين 
 .رفا تكلفة الطاقة الل المستويات العالمية يترتب عليه رفا تكلفة االنتا  المحلل  -
فل من  االعفاءات واالمتيازات للمشاروعات االجنبياة علال حسااب المشاروعات الوطنياة , المبالتة  -

 .منافسة غير عادلة بينهما يشكل 
 .التخلل عن سياسة الحماية للصناعات المحلية الوليد  يعرضها لخطر االفال   -
عمال المحليين مان يحرم اصحاب اال( البروتوكوالت التجارية)التاء اتفاقيات الدفا والتجار  الثنائية  -

 .اسواق تقليدية خاصة 

 :منظمات العمال  -ج

تواجه منظمات العمال موقفا  بالغ الصعوبة وتحاديا  قاسايا  ازاء طموحاات الليبرالياة الجدياد  السااعية  
وراء تحقيق اعلل معدالت لتنمية رأ  المال علل حساب العدالة االجتماعية مما يهدد الرصيد الضاخم الاذس 

كفا  طويل امتاد لعشارات العقاود خاالل القارن الماضال , وال يهادد الخطار نقاباات العماال علال  كونته عبر
الليبرالياة )صعيد البلدان النامية فحسب بل حتل فال البلادان الرأسامالية الصاناعية حيا  تكمان اهام توجهاات 

دولاة الال التادخل وتقيياد فل االعتقاد الراسخ لديها بان نقابات العمال هل المسئول االول عان جار ال( الجديد 
ت تهادد منتجاات ثليات العر  والطلب االمر الذس ترتب عليه ارتفااع التكلفاة االجتماعياة للعمال الال معادال

الليبراليااة )وماان ثاام فااأن اطروحااات تضااعف موقفهااا التنافساال فاال سااوق التجااار  الدوليااة الاادول الرأساامالية و
جيم دور النقابات وانما تهدف فل النهاية الل القضاء عليها ال تتوقف عند السعل نحو الحد من او تح( الجديد 

 .كليا  كلما كان ذلك ممكنا  

 :انعكاسات النظام االقتصادي العالمي الجديد علي مسائل العمل 

فمن بين خصائص هذا القانون خاصية الصافة ا مار  حيا  تتعلاق ( الحمائية)قانون العمل يحمل الصفة 
يجوز االتفاق علل مخالفتها بمعنل ان قاانون العمال يعبار عان تادخل الدولاة بفار   قواعده بالنظام العام فال

ال يجاوز االتفااق علال  قيود علل حرية طرفل عقد العمل تتمثل فل وضا حد ادنل من الحقوق وااللتزاماات
مستوس ادنل وفل حال المخالفة يبطل االتفاق كجزاء مدنل ويجوز للطرف المضرور وهو فل  تجاوزها الل

طلااب التعااوي  الاال جانااب فاار  جاازاء جنااائل علاال الطاارف المخااالف وهااو فاال التالااب ( العاماال)التالااب 
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وخالصاة ذلاك ان قواعاد قاانون العمال قواعاد حمائياة ساخرت فال غالبهاا لحماياة العامال ( . صاحب العمل)
 .باعتباره الطرف الضعيف فل العالقة االقتصادية ما صاحب العمل 

ساد منذ بدء تدخل الدولة فل عالقة العمل خروجا  علل مبادسء المذهب الفاردس  واذا كان هذا المفهوم قد
دعاه يعمال دعاه )وجوانبهاا االقتصاادية المتجساد  فال مقولاة ( العقد شريعة المتعاقادين)فل جوانبها القانونية 

را  بعااود  وقااوانين وثليااات السااوق , فااان عهاادا  جدياادا  باادأ يطاال ويأخااذ مكانااه فاال الساااحة الدوليااة مبشاا (يماار
,فما هو مدس تاثير تلك القوانين وا ليات علل قاانون العمال اقتصاديات السوق وقوانينها وثلياتها مر  اخرس 

بمبادئااه ونظرياتااه التاال اسااتقرت عباار قاارن ونصااف ماان الزمااان ومااا هاال انعكاسااات سااياد  اقتصاااد السااوق 
خرس ما هو مستقبل الحماية االجتماعياة للقاوس بقوانينه وثلياته علل قانون العمل بمبادئه ونظرياته وبعبار  ا

ذلك ما نعالجه فل هذا المقام , وقبل ان نتعر  لهاتين المسألتين نمهد لهما بعر  موجز لمظاهر . العاملة 
الحمايااة االجتماعيااة فاال الواقااا المعاصاار للقااوس العاملااة ومااا اسااتقرت عليااه خااالل تلااك الحقااب الطويلااة فاال 

 .مراحل تطورها 

 :مظاهر الصفة الحمائية وموضوعاتها ومجاالتها : اوالً 

تجلت الصافة الحمائياة التال اسابتها تادخل الدولاة فال مجاال عالقاات العمال فال مظااهر متعادد  ابرزهاا 
تشريعات العمل ويلحظ ذلك بوضو  فل الكم الهائل من التشريعات بمختلف درجاتها التل ولجت الل العدياد 

لموضاوعات ساواء اتصالت بصاور  مباشار  او غيار مباشار  بالعالقاات من المجاالت وعالجات العدياد مان ا
 :الناشئة عن عالقة العمل ودون االغراق فل تفاصيل ذلك نقول ان تلك المظاهر اشتملت علل 

فروع النشاط االقتصادس كافة من صناعل وزراعل وتجاارس وخادمل بعاد ان كاان شمول التشريا ل -
 .دولة علل النشاط الصناعل تشريا العمل قاصرا  فل بداية تدخل ال

موضوعات لم تكن معهود  فل بداية نشأ  تشريا العمل حي  لم يقتصر التوسا علال الناحياة الكمياة  -
الجوانااب النوعيااة للنظريااات والمبااادسء التاال تسااتند اليهااا القواعااد  الاالفحسااب وانمااا تعاادس التطااور 

اصاابات العمال والطبيعاة القانونياة س لحاق باساا  وقواعاد المسائولية عان ذالقانونية مثل التطاور الا
 .لالجر وغيرها 

مفهااوم معيااار التبعيااة  اسااتظالل فئااات واسااعة ماان العاااملين بمظلااة تشااريعات العماال بعااد التوسااا فاال -
القانونية كاسا  يساند عالقاة العمال التاابا الماأجور كابخاذ بمعياار التبعياة التنظيمياة واالدارياة بال 

ة االقتصااادية فاال بعاا  االحااوال باال ولجااوء الدولااة تحاات الحااا  بعيااواالتجاااه الاال االخااذ بمعيااار الت
تخفيف الضتوط االجتماعية الل شمول قواعاد التأميناات االجتماعياة لفئاات يصاعب ادراجهاا ضامن 
فئات العمال مثل صتار اصاحاب العمال وشامول االيتاام وحااالت الترمال والطاالق وغيار ذلاك مان 

ت التقليدياة كاعاناات البطالاة واعاناات وتعويضاات التساري  المخاطر االجتماعية فضال  عن المجاال
من العمل الل جانب ذلك فان تشريا العمل قد تضمن قيودا  ثقيلة فل مجال انشاء عالقاة العمال وفال 
مجااال انهاااء تلااك العالقااة ممااا يتعااار  اصااوليا  مااا اهاام دعااائم المااذهب الفااردس فاال شااقه القااانونل 

ولهاذا فاان المجاال الخصاب او الحلباة ( ل وانهااء المراكاز القانونياةسلطان االراد  فل انشااء وتعادي)
ومن ناحياة . المهيأ  للهجوم علل تشريا العمل تجد اول مداخلها ازاء هذا التشريا كما سنرس الحقا  

العمل واتساع مجاالته وتنوع موضوعاته ارغام الدولة علل خلاق اخرس فقد نجم عن تضخم تشريا 
 .لتل تضطلا باداء العديد من الوظائف الجديد  االشكال التنظيمية ا

فأطلت علل سااحة التنظايم الهيكلال االدارس فال الدولاة اجهاز  ومؤسساات وهيئاات لام تكان معهاود  فال 
وعلل الرغم من تفاوت حجم تلك االدار  وفروعها من بلاد ( ادار  العمل)الماضل اطلق عليها اجماال  مسمل 
والحقيقاة فاان االمار الاذس يساتحق . البلد واوضاعه االقتصادية واالجتماعية الل ثخر تبعا  لدرجة تطور ذلك 

التنويه اليه هاو تجااوز ادار  العمال فال كال بلاد الادور الرقاابل التقليادس وممارساة وظاائف موضاوعية ازاء 
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عالقااات العماال , ولاام يتاارك نمااو وتطااور ادار  العماال للتشااريا الااوطنل وانمااا تكاار  وجودهااا ومجاالتهااا 
بشاأن ( 224)ها ووظائفها بموجب المعايير الدولية فقاد اصادرت منظماة العمال الدولياة االتفاقياة رقام وحجم

فل ذات الموضوع واللتين اقرهما مؤتمر العمل الدولل فل دور  انعقااده ( 212)ادار  العمل والتوصية رقم 
 . 2419لسنة ( 92)رقم 

ل يتوقاف عنادها قطاار العولماة االقتصاادية وال ل سوف تكون واحد  من المحطات الرئيسة التادار  العم
يقتصر االستهداف علال الجاناب العضاوس اساتجابة لبارامج المرحلاة االنتقالياة قبال التحاول الكامال القتصااد 
السوق بتقليص هذه االدار  الل ابعد مدس تمشيا  ما برناامج تخفاي  االنفااق الحكاومل فحساب وانماا ساوف 

التقليادس كناوا  للرقاباة علال حسان تطبياق التشاريا فال مجاال عالقاات  يتعدس ذلك الل حصارها فال دورهاا
 .لك المهمة الل ابعد منها تالعمل دون ان يتجاوز 

ان برامج االصال  االقتصاادس المتمثلاة فال بارامج التثبيات االقتصاادس والتكيياف الهيكلال فال المرحلاة 
ه , وثلياتااه بحرياة ال تقااف عناد حااد ازالااة وعماال قوانينااالنتقالياة وفاال مرحلاة ارساااء دعاائم اقتصاااد الساوق 

التشوهات الناجمة عن االجراءات والتدابير الرسمية الحكومية وانما تعمد الل التتلب علل أية عقبة تقف فل 
طريق االصال  او تعوق انفاذ قوانين وثليات االقتصاد الحر وتعتبر المنظمات النقابية مان المعضاالت التال 

القتصادس وتعوق قوانين وثليات السوق الرأسمالل ولهذا فاان العولماة االقتصاادية تحد من برامج االصال  ا
تجعل فل مقدمة اهدافها الحد من فاعلية تلك التنظيمات او التاء وجودها كلما كاان ذلاك ممكناا اذ يعاد التنظايم 

ر الكفاا  الطويال النقابل المسئول االول عن ارتفاع مستوس التكلفة االجتماعية للعمال فال الوقات الاراهن عبا
الذس خاضته النقابات العمالية منذ بواكير الثور  الصناعية وتحت الضتوط العنيفة التل مارسها مما اضاطر 
الدولة الل التدخل فل تنظيم عالقات العمل واذ كان تشريا العمل يعبر عن الحد االدنل للحقوق واالمتيازات 

االتفاقيااات )موازيااا  للتشااريا الرساامل تمثاال فاال ( شااريعيا  ت)فااان التشااريا النقااابل تجاااوز ذلااك فخلااق تراثااا  
التاال تتضاامن ماان الحقااوق واالمتيااازات اضااعاف مااا يفرضااه  Collective Agreements( الجماعيااة

التشريا الرسمل فل الدولة والمنظمة النقابية والتل تعد عند غال  انصار المذهب الفردس تكتال  غير مشروع 
       .حل االراد  الفردية عنو  واقتدارا  دون مسوغ قانونل تحل م( اراد  جماعية)يخلق 

 :على قطاع العملالعولمة نعكاسات صور ا 

تنباا  الدراسااات والتقااارير التاال أعاادتها جهااات االختصاااص وذوس الخباار  فاال مجااال االقتصاااد والعلااوم 
االجتماعية وحتاى تقاارير صاندوق النقاد الادولل والبناك الادولل عان أن عملياات االصاال  االقتصاادس التال 

ة خاصاة بالنسابة تبشر بها تلك المؤسسات وتضتط من أجل تنفيذها ساوف تترتاب عليهاا ثثاارا  مؤلماة وقاساي
للطبقااات االكثاار فقاارا  ماان ذوس الاادخول المنخفضااة والمحاادود  ماان العمااال غياار المهاار  وصااتار الحاارفيين 
والمزارعين فضال  عن أن التحول إلى االقتصاد الحر سوف يجر ثثارا  أخرى أشد ايالما  وقساو  إثار إقصااء 

شااروعات االقتصااادية وتخليهااا عاان ملكيااة الدولااة عاان التاادخل فاال النشاااط االقتصااادس بااالكف عاان إنشاااء الم
المشروعات االقتصادية القائمة وتحويلها الى الملكية الخاصة والتااء السياساات التال تحاد أو تقياد مان ثلياات 
العر  والطلب كالرقابة على االسعار ودعم السلا والخدمات ووضا الحد االدنى ل جاور وتعياين خريجال 

ظائف االدارية والتخلل عن السياساات االجتماعياة بالتااء وتخفاي  االنفااق الجامعات والمعاهد العليا فل الو
العااام علااى الخاادمات الضاارورية كااالتعليم والصااحة واقامااة مشااروعات الضاامان االجتماااعل والمؤسسااات 
االجتماعية االخرى وكذلك تخفي  سعر صرف العملاة المحلياة وتخفاي  الرساوم الجمركياة والتااء القياود 

لا الوارد  وغيرها من إجراءات وإذا كانت إجراءات االصاال  االقتصاادس بماا تتضامنه مان الكمية على الس
برامج التثبيت االقتصادس والتكييف الهيكلل ساوف تجار بعا  ا ثاار الساالبة التال ال يمكان تفاديهاا وتاؤدس 

ة تمهاد المنااخ بدورها الى االنكمااش االقتصاادس وزيااد  معادالت البطالاة وإذا كانات تلاك البارامج تعاد مقدما
المناسب لتطبيق نظام االقتصاد الحر ولقوانينه وثلياته فإن اكثار القطاعاات تاأثرا فل ظال هاذا المنااخ سايكون 
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وال شك قطاع العمل الذس  سيرفا عنه غطاء الحماية االجتماعية التل تظله مناذ عشارات العقاود كماا ذكرناا 
على المحاور التل سوف تصوب اليها سهام االصال  وفل سياق هذا البح  سنعمل على تسليط الضوء . ثنفا  

باعتبارها من ركائز الحماية االجتماعية التل كرست عبر تلك العقود التل أشارنا إليهاا , ومجمال القاول فاإن 
-االجور-التشتيل)المحور االول الذس يلحقه التأثير يتمثل فل الموضوعات التل كانت مجاال  للحماية وابرزها

 (.التنظيم النقابل)وأخيرا  محور ( ادار  العمل)ثم محور ( علالضمان االجتما

  :في مجال التشغيل والعمالة/   1

إبعاد الدولة عن تنظيم سوق العمل يترتب عليه اخاتالل مبادأ تكاافوء الفارص باضاعاف قادر  الدولاة  -
لتنفيذ خطط التنمية على تعبئة الموارد البشرية وتحديد االلويات فل استقطاب وتحديد القوى الالزمة 

االقتصااادية واالجتماعيااة ومحاربااة البطالااة فاال صاافوف القااوى العاملااة االكثاار تااأهيال   كااالخريجين 
وضمان التشتيل المنتج للفئات الخاصة كاالقليات االثنية والعرقية فل المناطق ابكثار تخلفاا  وعاوزا  

 .إلخ... وللمرأ  والمعاقين
د  معدالت البطالة وذلك بسبب ابعااد الدولاة عان ولاو  ميادان ضيق فرص العمل مما يؤدس إلى زيا -

 .النشاط االقتصادس وانشاء المشروعات الكبير  ذات االحتيا  للعمالة المكثفة
ازدياد معدالت البطالة نتيجة لتصفية المشروعات االقتصادية التابعة للدولة او تحويل ملكيتها للقطاع  -

 .العاملين بها الخاص فل اطار برامج الخصخصة وتسري 
ضيق فرص العمل وزياد  معدالت البطالة نتيجة النتشار مشروعات االنتاا  االقتصاادس ذات رأ   -

 .المال الكثيف والعمالة القليلة بسبب استخدام التقنيات المتقدمة
الماانظم غياار المسااتظلين بالحمايااة القانونيااة  فئااات العاااملين فاال قطاااع النشاااط غياارازدياااد معاادالت  -

 .ماط جديد  من العمل المنزلل والعمل لبع  الوقت بل والعمل المتبادل والعمل عن بعدوظهور ان
التأثير السلبل للتكنولوجيا على فرص العمل خاصة تكنولوجيا المعلومات حي  تؤثر على المهارات  -

ذا الوسطى مثل الوظائف الكتابية وكثير من المهارات الفنية فل الصناعة والزراعة وقد يمتد تأثير ه
كاء الصاناعل والانظم التجاه الاى اساتخدام تكنولوجياا الاذالنمط من التكنولوجيا إلى المهارات العليا با

 .الخبير  ونظم دعم القرار

 :في مجاالت االجور/ 2

التخفي  المباشر لمستويات ابجور الذس قاد تلجاأ إلياه الحكوماات علاى ابقال بالنسابة للعااملين فال  -
 (.تكلفة العنصر البشرس)مية التابعة للدولة وصوال  إلى تخفي القطاعات اإلنتاجية والخد

 Wagesأو تعاديل ابجاور ( الحد ابدناى ل جاور)تخفي  ابجور بإلتاء سياسات تحديد ابجور  -
Adjustment  ورفاااا معااادالتها وملحقاتهاااا التااال اساااتخدمت كسياساااات لتوزياااا ثماااار اإلزدهاااار

 .اإلقتصادس لمن أسهموا فل إنجازه
تحديد االسعار والرقابة على ابساعار وإلتااء عدم التخفي  غير المباشر ل جور عن طريق سياسة  -

الاادعم علااى الساالا الضاارورية ودعاام الخاادمات كااالتعليم والصااحة واإلسااكان وخاادمات المواصااالت 
علااى تلااك  باإلنفاااقواإلتصاااالت ممااا يااؤثر علااى قيمااة ابجاار الحقيقاال الااذس كاناات تدعمااه الدولااة 

 .تالخدما
 .إلتاء صور الحماية القانونية ل جور التل تكفلها تشريعات العمل -
إنخفا  ابجور نتيجاة المنافساة الشاديد  الناجماة عان تطبياق ثلياة العار  والطلاب وضايق فارص  -

 .العمل حي  تدفا المنافسة قبول العمل بأجور أدنى أو وظائف أدنى بأجور أدنى خوفا  من البطالة

الدول العربية التل طبقت بارامج صاندوق النقاد الادولل والبناك الادولل وعادلت  ويالحظ الخبراء أن    
من سياسات التوظيف وابجور فيها مثل التخلال عان سياساات تعياين الخاريجيين وتقلايص حجام العمالاة فال 



- 43 - 

 

وتثبياات ابجااور وتخفااي  االنفاااق الحكااومل علااى الخاادمات والضاامان ( القطاااع العااام)القطاااع الحكااومل 
أدى مسلكها ذلك إلى تفاوت واض  بين مستوى ابجور وتكااليف المعيشاة الاذس أدى بادوره إلاى  اإلجتماعل

 .إضعاف اإلنتاجية وإلى تدنل مستوى التنمية البشرية

ولذلك يتوقا التراجا التدريجل المنظم عن معظام المساتويات التال وصالت إليهاا نقاباات العماال تحقيقاا  
االجااور والضاامان )ريعات العماال واالتفاقيااات الجماعيااة فاال مجاااالتلمصااال  العاااملين والتاال تضاامنتها تشاا

وقد اشرنا من قبل إلى التاأثيرات التال تتعلاق بالتشاتيل ( االجتماعل والرعاية الصحية والخدمات اإلجتماعية
 .وبرامج التدريب المهنل وقضايا تشتيل الشباب والمرأ  إلخ

 :في مجال تشريع العمل/ 3

العمل تأتل فال مقدماة أولوياات بارامج اإلصاال  والعولماة اإلقتصاادية وذلاك أن إن مراجعة تشريا  
النظرية الرأسمالية ترى فل تشريا العمل وهو ابدا  التل استخدمتها الدولاة فال تادخلها إلعااد  التاوازن فال 

قاائل بلياات العالقة المختلة بين رأ  المال والعمل أكبار اختاراق لاإلراد  الفردياة وأخطار معاوق لا داء التل
العر  والطلب وهو السبب الرئي  الذس أدى إلى زياد  التكلفة اإلجتماعية لرأ  المال وإضاعاف القادرات 

 .التنافسية لمنتجات المجتمعات الراسمالية فل سوق التجار  الدولية

وحقيقااة فقااد شااهدت العقااود المتتاليااة فاال القاارن الماضاال تطااورا  نحااو ابفضاال فاال مسااتويات الحيااا  
جتماعية سواء على المستوى الوطنل أو على المساتوى الدولل,نتيجاة الحقاوق واالمتياازات التال كرساتها اإل

 .وهــــذه المستويات أصبحت محطا  للمراجعة. تشريعات العمل الوطنية فل ضوء إتفاقيات العمل الدولية

  :في مجال إدارة العمل/ 1

إلدار  الحكوميااة الموكاال إليهااا أقتاارا  وتنفيااذ تتجااه مؤشاارات اإلصااال  اإلقتصااادس والعولمااة إلااى ا 
 :سياسة الحماية اإلجتماعية فل مجال العمل بإتخاذ إجراءات ذات وجهين

القضاء على وظيفة الدولة فل رسم وتخطيط سياسات عاماة فال مجاال العمال ويشامل : الوجه ابول -
اعل والنقابااات ذلااك تخطاايط التشااتيل والتوظيااف وسياسااات ابجااور والتاادريب والضاامان اإلجتماا

 .والخدمات اإلجتماعية العمالية إلخ
تصفية ابجهز  الحكومية المكلفة باإلشراف على تنفيذ سياسات الدولة فل مجال العمل : الوجه الثانل -

فل إطار برنامج تخفي  اإلنفاق الحكومل , فتلتى بذلك أجهز  تخطيط التشتيل والتوظيف ومراكز 
ومؤسسات الضمان اإلجتماعل ومؤسساات الصاحة  واجهز  تفتيش العمل التدريب المهنل واإلدارس

 .والسالمة المهنية ومؤسسات الخدمات اإلجتماعية إلخ

  :في مجال التنظيم النقابي/ 5

ال تخفل مؤسسات العولمة عدائها الصاري  لنقاباات العماال ويعاود ذلاك تاريخياا  إلاى بداياة الصاراع  
بح  عن نقطة للتوازن بين قيمة را  المال والعدالة اإلجتماعية فالنقابات حول عالقة رأ  المال والعمل وال

وفقا  لمنظور الفكر الرأسمالل تحتل مرتبة الصدار  كأدا  فاعلة فال رفاا التكلفاة اإلجتماعياة للعمال بوساائلها 
اساب التفاوضية وقوتها الضاغطة خاصة عند استعمال سال  اإلضراب فتعوق بذلك ثليات الساوق وتهادد مك

را  المال فل النمو والتطور, ولهذا فإن هدف برامج اإلصال  اإلقتصادس وبرامج العولمة السعل إلى الحد 
من دور النقابات فل التفاو  وتحديد شروط وظروف العمل وإحتواء هذا الدور بل ومصاادرته نهائياا  متاى 

- :ــــا يلــــــــــلكان ذلك ممكنا  وتتلخص أهم اإلعتراضات ضد التنظيم النقابل فيمــــ
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إن ثلية التنظيم النقابل تقيد وتحد من حرية طرفال عالقاة العمال فال تحدياد شاروط وظاروف العمال  .2
باتباع اسلوب المفاوضة الجماعية نيابة عن جميا عمال المنشأ  أو الصناعة أو القطاع على مستوى 

 .لعالقة العم اإلقليم أو القطر بدال  من التفاو  الفردس بين طرفل
إن إستخدام التنظيم النقابل بسلوب اإلضراب عن العمل وما قد يصاحبه من تداعيات يمثل عنصارا   .1

خارجيا  ينأى بعالقة العمل عن طبيعتها اإلقتصادية والقانونية ويلحق بأصحاب العمل أضرارا  مادية 
 .ال مبرر لها

ب  علياه زياادات ابجاور وشاروط تدخل التنظايم النقاابل باابرام اتفاقياات العمال الجماعياة مماا يترتا .2
 .العمل ابخرى  مما يؤدس إلى زياد  تكلفة العنصر البشرس وبالتالل ارتفاع تكلفة اإلنتا 

اإلحتكااار النقااابل بمصااادره إراد  العاااملين فاال المنشااأ  دون إراد  بعاا  الفئااات ممااا يتعااار  مااا  .0
 .الحرية الفردية

علاق بالمشااركة فال ابرباا  والمشااركة فال اإلدار  تحري  التنظيم النقابل للعماال بطار  أفكاار تت .2
وتملك أسهم فل المشروعات الخاصة بما يتعاار  ماا اسا  وقواعاد المشاروعية القانونياة للملكياة 

 .الخاصة
 مؤشرات إنعكاسات العولمة على التنظيم النقابي: 

اإلقتصاادس وساياد  من المتوقا أن تضعف قو   التنظايم النقاابل فال ظال تبنال الدولاة لبارامج اإلصاال  
 :إقتصاد السوق الرأسمالية إثر تطبيق برامج العولمة وتتجلى المؤشرات ذات الداللة على ذلك فيما يلـــــــــل

تقلااص عضااوية التنظاايم النقااابل بساابب تحااول ملكيااة مشااروعات القطاااع العااام إلااى الملكيااة الخاصااة  -
 .مشروعات إقتصادية جديد وتوقا تسري  القوى العاملة ,وإنحسار تدخل الدولة فل 

تقلااص مسااتويات الاادعم المااادس والمعنااوس الااذس كاناات تجنيااه النقابااات فاال ظاال السياسااات الشاامولية  -
 .السائد  فل بلدان اإلقتصاد المركزس أو الموجه

هااور صااور وأنماااط جديااد  ماان العماال كالعماال  ظساااحة القطاااع الحضاارس غياار الماانظم وإنتشااار م -
الوقت والعمل المنزلل والعمل عن بعد مماا يستعصال خضاوع تلاك للحساب الخاص والعمل لبع  

 .الفئات للتنظيم النقابل بسباب فنية وقانونية وعملية

إقصاء التنظيم النقابل أو الحد من نفوذه فل المفاوضه والمساومة الجماعية فل مشروعات الشركات  -
 .1متعدد  الجنسيات والمناطق الحر  لإلستثمار

كمقدماة تهيا   (التتثبيات اإلقتصاادس والتكيياف الهيكلال)أن بارامج اإلصاال  اإلقتصاادس  يبدو واضاحا        
العولمة وتدويل الحياا  اإلقتصاادية واإلجتماعياة والثقافياة فال العاالم تحات ظال مباادئ  المناخ المالئم لفر 

ا أنصاارها ويظهار ذلاك ونظريات النظام الرأسمالل لم تجد قبوال  مطلقا  وحظا  وافراَ من النجا  كما توقاا لها
من واقا تقارير المراقبين فل الهيئات الدولياة والادول التال خضاعت لتلاك البارامج بال حتاى مان المؤسساات 
التل عهد إليها القيام بتلك المهاام, وسانحاول فال هاذه الجزئياة مان الدراساة أن تعار  خالصاة ماوجز  لماا 

 :قدمنا

 :على المستوى الدولي واإلقليمي: أوال

الذس تحمله برامج اإلصال  اإلقتصادس ونظريات العولمة التل تركز على تنمية را  المال الطر   
ما إغفال وإهمال التنمية اإلجتماعية تتعاار  جاذريا  ماا طار  المجتماا الادولل الاذس تمثلاه االمام المتحاد  

ها طيلة الحقب الممتاد  ومنظماتها وفقا  للمواثيق المنشئه لها واإلتفاقيات التل صدرت عنها وقرارات مؤتمرات

                                                 
1

يادة قوانين وآليات ينادى انصار االقتصاد الحر ودعاة العولمة الى الغاء كافة القوانين الوطنية بما في ذلك قوانين العمل في المناطق الحرة لإلستثمار وس 

 . السوق الراسمالي



- 44 - 

 

لنشاطها خالل القرن الماضال وماا ورثتاه كاذلك مان عصابة االمام والتال ماا فتئات تركاز علاى رباط التنمياة 
اإلقتصادية بالتنمية اإلجتماعية وتعلل من شأن اإلنسان وقيمته كأدا  صاانعة للتنمياة وغاياة للتنمياة فال نفا  

اإلرتقاء به وتحقيق رفاهيتة ابمر الاذس يقتضال مراجعاة الوقت ومن ثم تعمل على تهيئة كل السبل من أجل 
سياسات مؤسسات وأجهز  المنظمات الدولية لتحقيق إزالة التعار  والتنسيق بينهاا ودعام التوجاه اإلنساانل 
وابخالقل فل مختلف برامجها وما تضطلا به من أنشطة وفل هذا اإلتجاه فقد صدر مؤخرا  تقريارا  لخباراء 

يحمال بعا  الارؤى للخارو  مان ماأزق  2444عام ( البعد اإلنسانل للتنمية)  تحت عنوان فل االمم المتحد
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للمجتما البشرس ينادس بإنشاء مؤسسات جديد  تعنى بوضا الحلول المناسبة 

 :خاصة للمشكالت التل تعانل منها بلدان العالم الثال  ومن ذلك

 ادسإنشاء مجل  ل من اإلقتص . 

   قيام مركز دولل لمكافحاة االحتكاار ومراقباة نشااط المؤسساات والشاركات عاابر  القاارات ومتعادد
 .الجنسيات

   إنشاء مؤسسة مصرفية دولية لنقل رؤو  االموال غير المستتلة من ابماكن التل تمثل فيهاا فائضاا
 .إلى الدول الفقير  لإلستثمار فيها

 يئةقيام هيئة دولية للمحافظة على الب. 

وإلى جانب جهود منظمات ابمم المتحد  ذات اإلهتماماات المتعادد  بالتنمياة البشارية بوجاه عاام وتطوياق    
الفقاار فاال العااالم والنهااو  بالفئااات االقاال نمااوا  إجتماعيااا  كااالمرأ  والشااباب وابطفااال نالحااظ أن دول العااالم 

 2414والتال أنشائت فال عاام ( 22)الاـ النامل أخذت فل التحرك للتصدس بخطار العولمة فبادأت مجموعاة
كماا عقاد الملتقاى . 1فل بيرو فل التحرك لمواجهة مجموعة الدول الثمانل أغنى القاوى الراسامالية فال العاالم

المناه  لمنتدى دافو  ماؤتمره الثالا  فال الهناد ماؤخرا  كماا عقادت مجموعاة دول عادم االنحيااز ماؤتمرا  
 . جامعا  فل شنتهاس

كر أن تحدس العولمة قد دفا دول العالم فال المنااطق المختلفاة نحاو التكتال وإنشااء التجمعاات والجدير بالذ   
 .اإلقتصادية واإلقليمية

( ابيبك)و( الميركوسور)و (النافتا)فقد أنشئت بالفعل تكتالت جديد  بعثت الحيا   فل تكتالت قديمة ومن ذلك 
الصااعيد العرباال تنشااط جامعااة الاادول العربيااة ومنظماتهااا وعلااى ( االتحاااد ابورباال)وقباال ذلااك ( ابساايان)و

اإلقتصادية المتخصصة الممثلاة فال مجلا  الوحاد  اإلقتصاادية العربياة وفقاا  لتوجهاات المجلا  اإلقتصاادس 
 (.السوق العربية المشتركة)تمهيدا  إلقامة ( منطقة التجار  العربية الحر )واإلجتماعل إلنشاء 

 :يعلى المستوى الوطن: ثانياً 

إن تطبيق برامج اإلصاال  اإلقتصاادس فال العدياد مان بلادان العاالم وإن أصايبت بالفشال وذلاك وفقاا   
لتقارير المؤسسات القائمة عليها وحي  أنها لم تؤت أكلها بالنسبة للبلدان النامية وعلاى وجاه الخصاوص فال 

عفة فال تلاك المجتمعاات بال جذب االستثمارات ابجنبية وتحسين ابوضاع المعيشية بوساا الفئاات المستضا
أنها جرت وباال  عليها باساتفحال البطالاة وتفااقم تاردس الخادمات التعليمياة والصاحية وغيرهاا وإتسااع رقعاة 
الفقر وعلى الرغم من تلك ا ثار السالبة يمكن رصاد بعا  اإليجابياات أقلهاا فال الحسابان أنهاا أثاارت لادى 

اإلقتصاادس واإلجتمااعل فال تلاك المجتمعاات ساعيا  نحاو تتييار حكومات تلك البلدان حماسا  وحافزا  للحاراك 
الصور  القائمة والمحبطة للخرو  من مأزق التنمية اإلقتصادية وتعبئة الجهود الذاتية لتجاوز مراحل الياا  

فبالتعاون بين االجهاز  . واإلحباط والقنوط التل الزمت معظم شعوب تلك الدول منذ تحررها من اإلستعمار 
منظماااات أصاااحاب ابعماااال ونقاباااات العماااال وإتحاااادات المهااان )ة ومؤسساااات المجتماااا المااادنلالحكوميااا

                                                 
1

 .العدد السادس–مجلة دراسات حوض النيل  
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يمكاان االسااتفاد  ماان ( المتخصصااة واإلتحااادات التعاونيااة والجمعيااات والمنظمااات الطوعيااة والخيريااة إلااخ
د من ثثاار الجوانب االيجابية لإلصال  االقتصادس والعمل على إحتواء ا ثار السلبية لها بتالفل بعضها والح

 .البع  ا خر وتهيئة المجتما للتصدس للعولمة بأبعادها المختلفة وتحدياتها الخطير 

 محاوالت إحتوا  اآلثار السلبية لإلصالح 
 :اإلقتصادي ومواجهة العولمة اإلقتصادية

حسب تقارير الخبراء والمؤسسات المتابعة لبرامج اإلصال  اإلقتصادس أن تلك البارامج قاد أفارزت  
جملة من ا ثار السلبية ضاعفت من المشكالت وابزمات التال تعانيهاا بلادان العاالم الثالا  التال طبقات تلاك 

لقاد ( دولل والبناك الادوللصاندوق النقاد الا)البرامج وفق الصيغ التل أملتها مؤسساات بريتاون وودز العالمياة
بذلت الدول النامية التل طبقت برامج اإلصال  اإلقتصادس طبقا  لوصفات صندوق النقد الدولل والبنك الولل 
بايحاء من ذات المؤسستين وبتوجيهاتهما المباشر  فل بع  الحاالت للعمل على احتواء ا ثار السالبية التال 

وتباينت تجارب الدول فل هذا الصدد تباينا  شاديدا  ( شبكات ابمان) أفرزتها تلك البرامج القاسية تحت مسمى
فاال ضااوء التباااين واالخااتالف فاال ظااروف الزمااان والمكااان والوضااعية االقتصااادية واالجتماعيااة لكاال دولااة 
ويستفاد من التقارير الشحيحة فل هذا الصدد ما يشير إلى محدودية أثر تلك التدابير فل إحتواء ا ثار السالبة 
لبرامج التحرير االقتصادس بسباب متعدد  ومتباينة أبرزها عظم حجم المشكالت المتمثلاة فال الكام المتزاياد 
للبطالة الموجود  أصال  فل تلك البلدان والعطالة المترتبة على الخصخصة والتوقف عان إنشااء المشاروعات 

التعلايم /الصاحة)والخادمات الضارورية التنموية والفراغ الذس خلفه انسحاب الدولة من دعام السالا االساساية 
وتحرياار أسااعار الساالا والخاادمات وإلتاااء سياسااات الحااد ابدنااى ل جااور وتصااحي  هياكاال ابجااور ( إلااخ

Wages Adjustment  وغيرها مما أضعف االجور الحقيقية وأضعف بدوره القو  الشرائية إضاافة إلاى
 .ذلك ضعف المردود أو العائد الذس تتحصل عليه الدولة 

تعود إلل أخطاء فل  سان مؤسسات العولمة تنعت حكومات الدول النامية بأن دواعل اإلصال  االقتصاد
السياسات الكلية لالقتصاد التل ارتكبتها تلك الحكومات وذلك حكام ساطحل ال يتعماق فال الحقيقاة باأن جازءا  

 .ستعمار الحدي  كبيرا  من تلك ابخطاء مورو  من الدول المستعمر  ومن تدخالت وممارسات اال

والحقيقة التل نود اإلشار  إليها ان المفتر  ان تقوم باإلصال  حكومات الدول النامية بنفسها وبالتعاون 
ما شركائها االجتماعيين وفقا  لخطط محكمة وبرامج تتفادس ا ثار السلبية أو تحد منها بقدر االمكان وتوجاه 

الفقير  بادال  مان نهبهاا مان قبال التجاار الجشاعين والوساطاء النواتج الل جمهور المواطن  وبخاصة الشرائ  
والسماساار  وتجااار السااوق االسااود علاال ان المتبقاال يااذهب الاال تسااوية الااديون الخارجيااة وخدمااة الااديون 

 .المشكوك فل مشروعية اكثرها 

تلاك  الدول النامية اعتمدت على الظواهر السطحية لما اعتبرته سياساات كلياة خاطئاة ارتكبتهاا حكوماات
البلدان عبر تطورها التنموس بعد تحررها من االستعمار ولم تتعمق فل دراساتها الى ابعد مان ذلاك للتوصال 
إلى معرفة االسباب الحقيقية التل أفرزت تلك السياسات الخاطئة فل نظرها, فهل لم تعر انتباهاا  إلاى ضاعف 

نعدام للبنى التحتياة ونادر  الكاوادر المؤهلاة هياكل اقتصاديات تلك الدول العوامل المسببة لذلك من نقص او ا
وضااعف %( 44 -% 14)نتيجاة لانقص التعلايم واالمياة المتفشاية بمعاادالت عالياة تبلاغ فال بعا  الحااالت 

 .المدخرات المحلية وضعف االستثمار المحلل وضللة االستثمار الخارجل وش  الموارد الى غير ذلك

ابصاالل مساااعد  تلااك البلاادان لتجاااوز التخلااف وترقيااة  والساابب معلااوم فتلااك المؤسسااات لاام يكاان هاادفها
معاادالت التنميااة االقتصااادية واالجتماعيااة فيهااا وانمااا تركاازت جهودهااا فاال تحقيااق هاادف أساساال وحيااد ذس 

لتساديد ( تاراكم ماالل ساريا)وجهين الوجه االول توجيه مسير  اقتصاد تلك البلدان وباسرع ما يمكن لتكوين 
 .قة للمؤسسات المالية الدولية والشركات والدول الرأسمالية الصناعيةالديون الخارجية  المستح
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( العولماة)والوجه الثانل يتمثل فل تهيئة المناخ المالئم لسياد  منهج االقتصاد الحر الساتقبال مشاروعات 
بخالف ذلك كان من المؤمل تصميم برامج االصال  االقتصادس والحزم البرمجية التل تشاتمل عليهاا لتساير 

 .ل اتجاه متاير تماما  هدفه تعزيز النهو  التنموس لتلك البلدانف

 :مؤسسات األمم المتحدة

لقد تركت مؤسسات ابمم المتحد  ونعنل بها الوكاالت المتخصصة التابعة ل مم المتحد  وأهمها البرنامج 
ومنظمااة ( ILO)ومنظمااة العماال الدوليااة ( unctad)ومنظمااة االنكتاااد ( undp)اإلنمااائل ل ماام المتحااد  

وغيرها من المنظمات المعنية بالتنمية االجتماعية وفل مجاالت تخصصها, تركت ( fao)االغذية والزراعة 
البلدان النامية فريسة لتوجهات المؤسسات المالية لتنفياذ بارامج التنمياة االقتصاادية لصاال  الادول الرأسامالية 

لون اكثرية المجتما البشرس وذلك بما يتناق  تماماا  ماا الذين يمث( الفقراء)ضد مصال  ( االغنياء)المتقدمة 
المواثيااق المنشاائة لتلااك المؤسسااات الدوليااة وبمااا يتعااار  مااا االسااتراتيجيات التاال رساامتها خااالل العقااود 

 .المنصرمة من القرن الماضل

 :الدول الرأسمالية الغربية

دس التال عكفات علاى تنفياذها حرصت الدول الرأسامالية الصاناعية علاى دعام بارامج االصاال  االقتصاا
مؤسسات بريتون وودز بل أن تلك البرامج والمخططات كانت بايعاز مباشر مان تلاك البلادان المهيمناة علاى 
تلااك المؤسسااات وقااد اشااتركت مصااالحها ومصااال  الشااركات الرأساامالية المنتميااة إليهااا ومصااال  مؤسسااات 

النامية بمساعدتها فل الخرو  من أزماتها االقتصادية بريتون وودز فل هذا االتجاه ولم تابه لمطالبات الدول 
- :بتنفيذ سياسات من شأنها دعم االصال  الحقيقل القتصاديات تلك البلدان ومن ذلك

 .االعفاء الكلل او الجزئل او الجدولة المريحة للديون الخارجية المترتبة على الدول النامية -

لدولياة نكاافؤ أساعار الماواد الخاام والماواد االولياة وضا أس  للتبادل العادل فل معاامالت التجاار  ا -
 (.والسلا المصنعة والخدمات

 .التكنولوجية تيسير نقل التكنولوجيا واتاحة المعرفة  -

 .المساعدات االنسانية -

 .االستثمارات والقرو  االنسانية -

 :متطلبات مواجهة آثار برامج االصالح االقتصادي والعولمة االقتصادية

يقا على حكومات الدول النامية واجبا  متقدما  فل أن تتخذ قرارات مصايرية لمواجهاة تحاديات التنمياة    
االجتماعية واضعة فل االعتبار الدرو  والعبر المستقا  من تجربتها ما مؤسسات بريتاون وودز ومقادمات 

 .العولمة التل تهدد سياستها بل ووجودها وتماسكها ووحدتها القومية

جال السياسات العامة تبرز أهمية تبنل استراتيجية للتنمية تقاوم علاى أساا  اختياار طرياق التنمياة ففل م
المساتقلة باالعتمااد علااى الاذات والساعل الجاااد نحاو التأسااي  والمشااركة فال التكااتالت االقتصاادية االقليميااة 

منادياة بإقاماة نظاام اقتصاادس والمشاركة فل التكاتالت الدولياة المناهضاة للعولماة علاى الانمط الراسامالل وال
والسااعل مااا دول  العااالم الثالاا  والاادول ابخاارى المؤيااد  لاانهج التنميااة ( 22مجموعااة)عااالمل جديااد عااادل

والعدالة االجتماعية العاد  النظر فل هياكال  ابمام المتحاد  علاى نحاو يبعاد عنهاا سايطر  الادول الرأسامالية 
 .مى من دول العالم الثال الصناعية الكبرى ويعزز مكانه االغلبية العظ

أما على الصعيد الوطنل وبصدد موضوعنا المتعلق باحتواء ا ثارالسالبية لبارامج االصاال  االقتصاادس 
ومساسها بمصال  العاملين فإنه يقاا علاى عااتق حكوماات الادول النامياة اتخااذ جملاة مان السياساات تضامها 
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ر وقبال التحاد  عان ئا  باقل قادر ممكان مان الخسادف االصالحزمة من االجراءات والتدابير نحو تحقيق ه
مقترحاتنا فل هذا الشان نود أن نشير إلى مسألة جوهرية مفادها أن البرامج الخاصاة باالصاال  االقتصاادس 
وحزم االجراءات المصاحبة فضال  عن هدفها ابساسل الذس كشفنا عنه فيما سابق وهاو تكاوين رصايد ماالل 

ارات المنتمياة اليهاا المؤسساات ولصاال  الادول الرأسامالية والشاركات واالحتكا لتسديد الديون الخارجية لتلك
م على أسا  الدراسة المتعمقة للظروف المختلفة والمتباينة التال تفارق البلادان النامياة عان الادول وأنها لم تق

مالزق سياساية المتقدمة والتناقضات البينة التل تجعل من تطبيق تلك البرامج على نحو يضا تلك البلدان فال 
وإجتماعية واقتصادية خطير   قد تعصف بكيانها ووجودهاا ولاذلك يقاا واجباا  أساسايا  ومقادما  علاى القاائمين 
على التعامل ما تلك السياسات أن يعملوا على عدم االستسالم بصور  عمياء لتلاك السياساة وينبتال التعامال 

بعضا  مان االمكانياات المتاحاة أماام الادول النامياة معها بصور  تتسم بالرشد والعقالنية وفيما يلل نستعر  
 .فل المجاالت التل سوف تطرحها برامج االصال  االقتصادس ومقدمات العولمة

 :إدارة العمل

ا فل االعتبار عندما تطاال إجاراءات االصاال  اعااد  النظار فال هيكلاة هثمة حقيقة جوهرية ينبتل وضع
ذلاك أن تلاك االدار  فال مجتمعاات البلادان ءم ماا اقتصااد الساوق و الاذس ياتالادار  العمل ووظائفهاعلى النح

النامية تختلف عن االدار  المكلفة بشئون العمل فل البلدان الراسمالية المتقدمة وسبب ذلك يرجا الى اختالف 
ك التل النشا  التأريخية وهيكل االقتصاد السائد فل كل من المثالين فإدار  العمل فل البلدان النامية وخاصة تل

كاناات تخضااا لالسااتعمار إدار  حديثااة النشااأ  شااأنها شااأن فااروع الجهاااز االدارس للدولااة ماان ناحيااة كمااا أن 
الوظائف التال تضاطلا بهاا هال انعكاا  حقيقال لواقاا اقتصاادس مختلاف عان الواقاا االقتصاادس فال الادول 

مل وبالتاالل فهال اكبار هال صااحب اكبار مشاروع اقتصاادس وخاد)المتقدمة فالدولاة فال المجتمعاات النامياة 
إلى جانبها عك  ماا يوجاد فال البلادان ( ا  متواضع)ويبدو القطاع الخاص أو ابهلل ( مخدم او صاحب عمل)

بالتاء مؤسساته فل مختلف ( إدار  العمل)المتقدمة ولذلك فإن أس إتجاه أو إجراء فعلل يتم إلعاد  هيكلة جهاز
ذس ينبتل التوجه إليه هو تطوير هياكال إدار  العمال وتطاوير نواحيها غير صحي  بيد أن اإلتجاه الصحي  ال

أكباار واكسااابها القاادر  علااى اسااتيعاب المتتياارات االقتصااادية واالجتماعيااة امكانيااات وظائفهااا وتزوياادها ب
 :ومتتيرات سوق العمل وتتجلى محاور التطوير المقتر  فيما يلــــل

العمل )و( اف على مشروعات االستخدام الذاتلتطوير إدارات التشتيل واالستخدام للتخطيط واإلشر -
 (.للحساب الخاص

والعماال  Income generationمشااروعات إدرار الاادخل )اسااتحدا  أجهااز  لتشااجيا وتطااوير -
 (.المنزلل والصناعات الصتير  ومشروعات الحرفيين

رامجها لتشمل التدريب تطوير مراكز التدريب المهنل والتوسا فل إعدادها وإعاد  هياكلها وتطوير ب -
 .على استخدم وسائل التقنية الحديثة والتدريب التحويلل

إخضاع الظواهر المتعلقة بحركة القوى العاملة للدراسة والبح  والعمل على وضا الحلول المناسبة  -
 .المتصاص أو القضاء على جوانبها السلبية

 :تشريع العمل

طااوره إلااى المرحلااة التاال وصاال إليهااا فاال المجتمعااات تشااريا العماال فاال البلاادان الناميااة لاام يصاال فاال ت
الراسمالية المتقدمة وذلك لحداثاة نشاأته حيا  ترجاا بداياة نشاأ  التشاريعات العمالياة فال البلادان النامياة إلاى 
منتصف القرن الماضل بينما تشأت فل أوربا قبل ما يزيد عن قرن ونصف تقريبا  كما أن تشاريا العمال فال 

 :تلف عن تشريا العمل فل الدول الراسمالية المتقدمة من عد  أوجه نوجزها فيما يلـــــــــلالبلدان النامية يخ
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من حي  فروع النشاط االقتصادس لم يحو تشريا العمل فل البلدان النامية العدياد مان فاروع النشااط  -
 .االقتصادس خاصة القطاع الزراعل وأجزاء عديد  من القطاع الخدمل

ية على العدياد مان الموضاوعات شمل تشريا العمل فل البلدان النامال ي من حي  الموضوعات حي  -
 .التل تتصل بشروط وظروف العمل

مان حياا  فئااات القاوى العاملااة التاال تسااتظل بحماياة تشااريعات العماال فاال الادول الناميااة ولااذلك فااإن  -
منافساة  اإلدعاء بأن تشريعات العمال قاد أساهمت فال ارتفااع معادالت تكلفاة االنتاا  مماا ياؤثر علاى

المنتجات الوطنية فل السوق العالمل كماا ياؤدس إلاى تلكال عوائاد رأ  الماال إدعااء يجاافل الحقيقاة 
ومن ثم فإن أس اتجاه لمراجعة تلك التشريعات ينبتل أن يتجاه نحاو ابفضال بتوسايا نطااق الحماياة 

باسااتقراء التجااارب ؤكااد نمسااتويات تلااك الحمايااة ونسااتطيا أن للقااوى العاملااة ولااي  بااالتراجا عاان 
العالمية أن توسيا مظلة الحماية بتقرير مساتويات أفضال للقاوى العاملاة ياؤدس إلاى ارتفااع معادالت 

 .االنتا  ولي  العك 

 :التنظيم النقابي

ولو على المدى البعيد إلتاء التنظيم النقابل أو هل ساتنج  بارامج االصاال  ( العولمة)هل من أهداف 
أن تحد على ابقال مان صاالحيات وفعالياات التنظايم النقاابل مان حيا  ( للعولمة)ةاالقتصادس كمقدمة تمهيدي

قدرتااه فاال المفاوضااة والمساااومة الجماعيااة باعتبااار أنااه ماان أباارز المعوقااات للعماال التلقااائل  ليااة السااوق 
ة والمسئول ابول عن رفا معادالت التكلفاة االجتماعياة للعمال أو بمعناى أوضا  تحملاه مسائولية زيااد  تكلفا

اإلنتا  بزياد  تكلفة العنصر البشرس وبالتاالل اضاعاف قادر  المنتجاات  العائاد  للادول الصاناعية الراسامالية 
 .على المنافسة فل السوق العالمل وتخفي  معدالت الرب 

ريخية لنشوء التنظيم النقابل وتطوره خالل العقاود الطويلاة مان القارن الحقيقة المستنبطة من التجربة التا
تجعل أكثر المتشاائمين ال يتوقاا مثال هاذا المصاير ويبقاى ذلاك مجارد طار  نظارس وأمنياة صاعبة الماضل 

الجدياد  فمان الناحياة التاريخياة نجاد أن التنظايم النقاابل نشاأ قبال بادء تادخل الدولاة  لليبرالياةالتحقيق والمنال 
اع مانهج اء دفا الدولة التباالنقابل كان ورمستخدمة أدا  التشريا فل شئون العمل بل إن قو  وضتط التنظيم 

التدخل خروجا  على كل أس  ومناهج النظرية الراسمالية القائمة على المذهب الفردس ومان ثام فاإن التنظايم 
النقابل لي  فل حاجة لقرار من الدولة بالوجود أو ممارساة نشااطه  فال الادفاع عان حقاوق العماال ذلاك هاو 

 .رن الماضل فل اوربا ولم يعد ذلك محل جدلواقا الممارسة النقابية التل سادت خالل الق

وإذا قلنا أن نشأ  التنظيم فال معظام دول العاالم الثالا  الحقاه لنشاأ  تشاريا العمال وأناه مادين فال وجاود 
االعتراف به للدولة فإن إقدام الدولة على سحب اإلعتراف من التنظيم النقابل وحجب المشروعية عن نشاطه 

ر ماان المخاااطر أقلهااا أنااه قااد يااؤدس إلااى إشاااعة عاادم اإلسااتقرار اإلقتصااادس وممارساااته أماار تحااف بااه الكثياا
أماا الضاتوط التال تفرضاها الشاركات متعادد  . واإلجتماعل والسياسل بقدر أكبار وتهدياد كياان الدولاة نفساه

الجنسيات واإلحتكارات الرأسامالية الدولياة التال تادفا الدولاة إلاى التناازل عان بعا  الحقاوق المالياة وتقيياد 
فااإذا كاناات ( المناااطق الحاار  لإلسااتثمار)تطبيااق التشااريعات الضااريبية والجمركيااة خاصااة فيمااا يطلااق عليااه

المصال  المالية تدفعها إلى ذلك فإنها ال تملك التنازل عن تطبيق تشريعات العمل وخاصة ما يتعلاق باالتنظيم 
م النقاابل وحاق المفاوضاة والمسااومة النقابل إذ أن ذلك مما يعد تنازال  عن ساياد  الدولاة ذلاك أن حاق التنظاي

 .الجماعية من الحقوق االساسية التل ال تملك الدولة التنازل عنها أو السما  بانتهاكها

وفضال  عان ذلاك فاإن هاذا الطار  يبادو متناقضاا  بشاكل واضا  ماا الطار  الليبرالال المؤياد لكفالاة حاق 
الثالا  والضاتط مان أجال هاذه الحقاوق واتهاام تلاك التنظيم النقابل والمفاوضاة الجماعياة  للعماال فال العاالم 

الدول بانتهاك تلك الحقوق والتهرب من االعتراف بها وضمان ممارستها بحرية نتيجاة لعادم التصاديق علاى 
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 11,41وهماا االتفاقيتاان رقام 2404اإلتفاقيتين الدولييتين اللتاين أصادرتهما منظماة العمال الدولياة مناذ عاام
 .بل وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية على التواللبشأن حرية التنظيم النقا

كااذلك الحااال فيمااا يتعلااق بمساائولية التنظاايم النقااابل عاان تعويااق ثليااة السااوق ورفااا تكلفااة اإلنتااا  إذ يباادو 
متناقضا  ما اعتراف الدول الرأسمالية الصناعية بانخفاا  مساتويات الحماياة اإلجتماعياة للعمال مماا ياؤدس 

  Competionلبلدان النامية بميز  نسبية تؤدس إلى االخالل بمبدأ المنافسة الشريفة إلى أن تحظى منتجات ا
Fair  ( اإلغراق االجتماعل)مما يؤدس بدوره إلى ما يسمى بظاهر) Social Dumping.) 

وعلى العموم فإنه مهما قيل بشأن ذلك الجدل فإن الحقيقة التال ال ماراء فيهاا أن تطبياق بارامج اإلصاال  
دس وقادوم العولماة ساوف تمثال تهديادا  للتنظايم النقاابل وساوف يواجاه بمصااعب عدياد  مماا يتطلاب اإلقتصا

فمن ناحية على الدولة أال تفرط فل التنظيم النقابل بوصفه إحدى .مواجهتها اإلستعداد لتالفيها والتتلب عليها 
باه وتمكيناه مان ممارساة  مؤسسات المجتما المدنل الهامة مما يقتضل منها إتاحاة أوساا الفارص لإلعتاراف

صالحيانه ونشاطه فل إطار الحوار والتفاو  والمساهمة فال تنفياذ خطاط التنمياة اإلقتصاادية واإلجتماعياة 
 .ممثال  للمشاركة الشعبية لقطاع فئات القوى العاملة صانعة التنمية والمستفيد االول منها 

لى مستوى الحد  والعمل علاى اإلنفكااك مان ويقا على عاتق التنظيم النقابل من ناحية أخرى اإلرتفاع إ
ثثار الدور التقليدس إلى ثفاق أرحب تمكنه من التعامل بمرونة ما غازو العولماة حفاظاا  علاى دوره ورساالته 
وغايته فل حماية العمال ورعاية مصالحهم والدفاع عنها واإلرتقاء بهم ماديا  ومعنويا  ما ابخذ فل اإلعتباار 

بل العمل على تلما  ( الدولة ومنظمات أصحاب ابعمال)عادا  الشركاء اإلجتماعيين وبكل الجدية تحاشل م
كاال أوجااه التعاااون المشااترك ماان خااالل فاات  قنااوات الحااوار المتصاال فااالجميا وخاصااة فاال البلاادان الناميااة 

 (.العولمة)يواجهون خطرا  مشتركا  يطلق عليه 

 :ةلخالصا ▀

صاندوق النقاد الادولل ( )مؤسساتا بريتاون وودز)التال صاممتهايتض  لنا من العر  المتقدم أن البرامج 
ببارامج )لتفر  على الدول النامياة فال جناوب الكار  ابرضاية ماا عارف ( والبنك الدولل لإلنشاء والتعمير

أن الهاااج  االعظاام الااذس يمثاال الاادافا والمحاارك االساساال لهااا هااو الضااتط علااى ( اإلصااال  اإلقتصااادس
لتسااديد الااديون الخارجيااة ولااي  هاادفها اإلصااال  اإلقتصااادس ( رصاايد مااالل)حكومااات تلااك الاادول لتكااوين 

الحقيقاال وأن تلااك الباارامج القاسااية وبمااا أفرزتااه ماان ثثااار ساالبية كااادت أن تعصااف باإلسااتقرار اإلقتصااادس 
علاى شاخص مصااب ( يمريجا)واإلجتماعل بل والسياسال لتلاك الادول , إن هال فال منظورناا بمثاباة فار 

 مؤسسااات و اسااتحالب بقاار  عجفاااء, ولاام يخااف المراقبااون المحاياادون باال حتااى تقاااريرأ( ابنيميااا)بماار  
 .الدامتة  تلك الحقائق الراعية للعولمة

كمااا يتضاا  أيضااا  أن الهاااج  االعظاام الااذس يااؤرق الاادول الناميااة ويعجزهااا عاان الخاارو  ماان أزماتهااا 
للتنميااة اإلقتصااادية واالجتماعيااة اإلقتصااادية الخانقااة والتوجااه نحااو إجااراء إصااال  إقتصااادس حقيقاال يمهااد 

المتوازنة لخير شعوبها لان يحارز ماا لام يحاد  تقادم ملماو  فال اتجااه إقادام الادول الراسامالية لشاطب تلاك 
وفل المقاام االول الال جاناب الادعم  الديون وفت  الطرق أمام معامالت متكافئة وعادلة ما دول العالم النامل

 . الخارجل االعتماد علل الذات

  التحديات التي تواجه ادارة العمل في الدول العربية: 

وقفنا فيما تقدم علل التاداعيات الساالبة للعولماة واثارهاا الفادحاة علال منظوماة عالقاات العمال , الممثلاة 
الضحية االولال  وهل( لعمال,منظمات اصحاب االعمالالحكومات,منظمات ا)بالشركاء االجتماعيين الثالثة 

القتصاادس المزعوماة والفاشالة ولبياان تلاك االثاار المفجعاة التال لحقات باادار  العمال فال لبرامج االصاال  ا
العديد من بلدان العالم الثال  التل سارعت بتبنل برامج العولمة نطالا فال احاد تقاارير المادير العاام لمنظماة 
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الشاائون االجتماعيااة  او العاملااة وزار  العماال او القااوس)ان بعاا  الاادول التاات ادار  العماال العماال الدوليااة 
الل غير ذلك من مسميات سابقة وبعضها جردها مان ابارز هياكلهاا واالجهاز  الملحقاة بهاا وحولهاا  (والعمل

الل قسم فل وزار  اخرس وهكذا كماا ان العدياد مان الادول قامات بمراجعاات شااملة لتشاريعات العمال حيا  
لتال كانات من نصوصها ا مار  وا اخرس وجردت فل اخرس التل بعضها وادمجت نصوصها فل تشريعات

 .تمثل فل نظر العولمة معوقا  الطالقات االقتصاد الحر وهكذا 

قد واجهت منذ استقاللها عن القوس االستعمارية القديماة ( دول العالم الثال )واذا سلمنا بان الدول النامية 
ت القاااوس زف  اساااتنتحاااديات جسااايمة فااال مساااار النهضاااة االقتصاااادية واالجتماعياااة الساااباب تاريخياااة حيااا

بنل التحتية التل تمكنهاا مان اساتتاللها فل انشاء ال كافية االستعمارية مواردها المادية الوفير  ولم تبذل عناية
عان تنمياة مواردهاا البشارية الالزماة لالضاطالع بالمشاروعات  تاتها التنموية كماا عجازللنهو  بمشروع

واهملات الخادمات الضارورية فال التعلايم والصاحة الال  لتساييرها وادارتهااالتنموية وتوفير رؤو  االموال 
فال تلاك  تحاديات جسايمة ادت الال فشال المشاروعات النهضاويةغير ذلك من مقومات وترتب علل كل ذلك 

تصااحيحية حقيقيااة تااؤدس نتائجهااا الاال تحسااين تلااك  بمواجهااةم مؤسسااات العولمااة البلاادان وباادال  ماان ان تقااو
ها مصيرواحالتها من سلء الل سوء اعم واكبر وتركتها تواجه  االوضاع المزرية اصال  زادتها عمقا  وتفاقما  

 .المظلم وحدها 

المسائولة  ادار  العمل تعمل علل دفا ا جعل تلك الدولمكل تلك المستجدات والمتتيرات فل سوق العمل 
ة تفتيش العمل علل ضرور  اختاراق دورهاا التقليادس والتطلاا الال ارتيااد ثفااق جدياد  تلعاب فيهاا سياس عن

 بلفااق التطاويرادوارا  ايجابية خار  إطار الدور الرقابل التقليدس وذلك ما سوف نعالجه فال الجازء المتعلاق 
اختصاصاات جدياد  حي  نارس إمكانياة تجااوب سياساات تفتايش العمال ماا تلاك المتتيارات بتبنال وظاائف و

وابتااداع مناااهج وأساااليب عماال مسااتحدثة تفاات  ا فاااق أمااام دور ايجااابل إلدار  العماال فاال تحسااين شااروط 
 .وظروف العمل , الل جانب تطوير الوظائف الوقائية والرقابية التقليدية 

وماان خااالل الوقااوف علاال الاادور الرقااابل التقلياادس لسياسااة ونظااام التفتاايش فاال الاادول العربيااة وفقااا   -
العربيااة وبيااان ماادس توافقهااا او نكوصااها عاان التجاااوب معهااا توصاالنا الاال تعااداد الدوليااة للمعااايير 

 -:التحديات ا تية 
الحظناا كماا بيناا فال ماتن : يرة العربو الدوليرة مدي االستجابة للمعايير المنبثقة عن اتفاقيات العمل (2

عشاار تصااديقات حتاال )بشااأن تفتاايش العماال ( 24)قيااة رقاام الدراسااة محدوديااة التصااديق علاال االتفا
دولاة عضاو  21)رغم بلوغ التصاديق علال االتفاقياة الدولياة المماثلاة نسابة عالياة ( م2/24/1424

 ( .بمنظمة العمل العربية
وقفنااا علاال ضااعف االسااتيعاب الكاماال  :ي التشررريعات العربيررة فررالدوليررة ومرردي اسررتيعاب المعررايير  (1

بشااكل تطااابقل او حتاال تااوافقل ماان تشااريعات العماال العربيااة للمسااتويات المحاادد  بموجااب المعااايير 
العربياااة ناهياااك عااان عااادم اياااراد نصاااوص بشاااأن مساااتويات متعااادد  , ماااا عااادم التقياااد باساااتخدام 

 .العربية ونظيرتها فل المعايير الدولية و الدولية  المصطلحات الفنية الوارد  فل المعايير
اتسرراع رقعررة المؤسسررات والمنشررعت الصررناعية والتجاريررة والزراعيررة والخدميررة وبررروز النشرراط  (3

االقتصادي غيرر المرنظم علري نحرو يجعرل سياسرات تفتريش العمرل واآلليرات المسرتخدمة لالضرطالع 
 .حالية بوظائف التفتيش عاجزة عن مواجهة تلك المتغيرات بأوضاعها ال

التاروي  لهاا وفار  وعادم قادر  الحكوماات بسابب السياساة االقتصاادية التال تبنات بارامج العولماة  (0
 ممااا وانعكاسااها علاال الاادول( م1441)تطبيقهاا باإلضااافة الاال ابزمااة االقتصااادية والمالياة ابخياار  

للتفتايش يضاعف عجز الحكومات عن تلبية متطلبات المعاايير بشاأن تأساي  أجهاز  كافياة ومقتادر  
السااالمة )وانتشااارها فاال أماااكن الكثافااة الصااناعية والعماليااة وإنشاااء ابجهااز  التفتيشااية النوعيااة 
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ومراكااز البحااو  ورفاادها بالمعاادات والمعينااات الالزمااة بداء مهامهااا ( الصااناعية والصااحة المهنيااة
 .ووظائفها بفعالية 

 لنااوعل مثاال التفتاايش علاالتضاااؤل النصااوص الدالااة علاال تنااوع صااور التفتاايش خاصااة التفتاايش ا (2
ابجااور وعالقااات العماال ,االتفاقيااات الجماعية,الخاادمات  االسااتخدام والتوظيااف والتاادريب وعلاال

 .االجتماعية العمالية
عجز اجهز  التفتيش عن امتاداد رقابتهاا الال قطاعاات وفئاات واساعة مان العماال خاصاة القطاعاات  (9

ل العرضااية والموساامية وخاصااة شاارائ  الماارأ  التقليديااة فاال الزراعااة والعمااال المااؤقتين فاال االعمااا
 .واالطفال واالحدا  

ويضااف  هعجز اجهز  التفتيش عن ايجاد صيغ للولو  الل القطااع غيار المانظم وبساط الرقاباة عليا (1
 . المستجد  الل ذلك انماط العمل

  بعث الفاعلية في ادارة العمل واجهزة تفتيش العمل: 

ان العديااد ماان الاادول الناميااة وماان بينهااا بعاا  الاابالد العربيااة التاال اسااتقبلت باارامج العولمااة وتحمساات 
تحملت خالل الفتر  الماضية التل بادأ فيهاا التطبياق الجراحاات ( االصال  االقتصادس)ها تحت مسمل بيقلتط

رب التطبياق وتجرعات القاسية والمؤلمة التال عبارت عنهاا مؤسساات العولماة نفساها فال تقاريرهاا عان تجاا
تحقاق ا ماال توحيا  لام . الكؤو  السامة من تلك الوصفات التل علمت فيما بعد تداعياتها وثثارهاا الساالبة 

ساتثمارات الال التل علقتها علل الوعود من الدول والجهات راعياة العولماة مان المان  والقارو  وتادفق اال
ا ذات والتعااون الوثياق الصاادق بينهااالعتماد علل ال, لم يبق امامها من بديل سوس  خابغير ذلك من ثمال 

لمواجهااة تلااك التحااديات الجساايمة المتعلقااة بالتنميااة االقتصااادية المتصاالة بالتنميااة االجتماعيااة وفيمااا يتعلااق 
بعالقااات العماال وادار  العماال المحاارك الااديناميكل لهااا وهاال اهاام المفاصاال الرئيسااية فاال الدولااة وتنظيمهااا 

واالجتماعل والثقافل ان تخطاط لبارامج اصاالحية وتنموياة العااد  الوظاائف االساساية  السياسل االقتصادس
والهامة الدار  العمل صمام االماان الساتقرار عالقاات العمال وعالقاات االمان والساالم االجتمااعل للمجتماا 

عمال فاعلاة فال ساياق التعاافل لخلاق ادار   المقترحات للبارامج الممكناةبأسره ونسوق فل الفصل التالل اهم 
 .بوظائف جديد  تتجاوب ما المتتيرات والتحديات 

ها والنظاام الدساتورس والسياسال واالقتصاادس الاذس تساير علال عتنقان الدولة ايا كانت االيدلوجية التل ت
تفتايش )تجسد اساسا  فال اليجابية علل عالقات العمل التل تل االلتزام بالرقابة االهامة هنهجه , فان وظيفتها 

اماار ال يمكاان االسااتتناء عنااه وال يماثلااه بااديل ثخاار مهمااا كاناات وهاال بمهامااه ومساائولياته المتعاادد  ( العماال
واالقتصاادس واالجتمااعل والحفااظ علال  الصعاب والعقبات والتحاديات فهاو صامام االماان للنظاام السياسال

 .استقرار السلم واالمن للمجتما

مثال ترساا  اساسايا  فال ل دون تفتايش العمال فهاو يادار  للعما ومن المستبعد بل من غير المتصاور وجاود
حركة تلك االدار  وتسيير وظائفهاا ومهامهاا ومسائولياتها فال اساتدامة اساتقرار عالقاات العمال المؤدياة الال 

 .االستقرار السياسل واالقتصادس واالجتماعل لدوالب الدولة والمجتما كما ذكرنا فيما سبق 

 

 

◙  ◙  ◙ 
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 الفصل الثالث

 ( :رؤية مستقبلية) (تفتيش العمل)االتجاهات والممارسات الحديثة الدارة العمل 

 

يتضمن هذا الفصل ابرز االتجاهات والممارسات الحديثة من تشريعية وهيكلية لدعم وظيفاة ادار  العمال 
ل عالقاات فل الرقابة االيجابية التل تمكنها من مواجهة التحاديات اساتيعابا  للمتتيارات والمساتجدات فال مجاا

العمل تحقيقا  الستقرارها وتاداعيات ذلاك وثثااره المؤكاد  علال اساتقرار السالم االجتمااعل ويااتل فال اولوياة 
ليات انفاذ الرقابة بوجهيها الوقائل والرقابل االيجابل وااللياة ثا ليات واالدوات التشريعية والتنفيذية تحريك 
 ( .تفتيش العمل)مقدمة ادواتها الديناميكية فل المجرية فل هذا الصدد ادار  العمل ويأتل 

الاادور الوقااائل لتفتاايش العماال باعتباااره ماان الممارسااات القديمااة المتجاادد  فاال تجااارب  "اوال  "ونتناااول 
 .تشريعات العمل العربية وتطبيقاتها العملية 

الرقاابل االيجاابل  من خاللاه امكانياات تفعيال الادور قشالدور االكبر المرتجل الذس تنا "ثانيا  "ثم نتناول 
 التحديات التل افرزتها المتتيرات الهائلة فل مجال عالقات العمل الستيعاب" تفتيش العمل"ذس يضطلا به ال

 . والعمل علل اختراقها وتجاوزها

 :الدور الوقائي لتفتيش العمل : اوالً  

ويجاارس ( الرقابيااة)الاال جانااب وظائفااه ومهامااه ( وقائيااة)بوظااائف ومهااام " تفتاايش العماال"يتميااز نظااام 
رغاام أن الاادور ( الرقااابل)التركيااز فاال المعااايير الدوليااة والعربيااة وكااذلك التشااريعات الوطنيااة علاال الاادور 

ال يقل أهمية عن الدور الرقابل بل هو مكمل له ويمثال القاعاد  ابساساية التال ينطلاق منهاا الادور ( الوقائل)
 .الرقابل لتفتيش العمل 

   تااؤطرسااابقا  علاال الاادور الرقااابل حياا  يسااتمد لااي  ماان النصااوص التاال  ويعاد الاادور الوقااائل دورا 
تفتيش العمل وإنما يستمد مشروعيته مان التزاماات صااحب العمال بشاكل أساسال واخصاها االلتازام 

 .بوقاية العاملين معه من مخاطر العمل وهو الذس يتجلل فيه بشكل ظاهر ذلك الدور الوقائل 
تصاميم المشاروع الاذس يملكاه صااحب : ماا يلال علال سابيل المثاال وتتجسد عناصر ذلك االلتازام في

العماال صااناعيا  كااان أم تجاريااا  أو وزراعيااا  أو خاادميا  وفقااا  للمواصاافات واالشااتراطات التاال تحااددها 
القوانين واللوائ  السارية سواء فيما يتعلاق باالموقا فال الخارطاة الجترافياة والساكانية التال تحاددها 

مرانل والنواحل الهندسية ونواحل السالمة والصاحة المهنياة فيماا يتعلاق بموقاا سلطات التخطيط الع
المشروع والمواد الداخلة فل البناء والمداخل والمخاار  ومنافاذ الطاوارئ والجاوار البيئال والتهوياة 

 .من اشتراطات السالمة والصحة المهنية وصحة البيئة .. الخ 
لماكينات والمسااحات التال تشاتلها واالحتياطاات الخاصاة ويضاف إلل ذلك التنظيم الداخلل لمواقا ا

 .والمواد المستخدمة فل النشاط  تنجم عنهاالتل تحمل العمال من المخاطر التل 
  تبصير العمال بمخاطر العمل حسب نوعه وطبيعته ووسائل الوقاية منها. 
 العمل ة قبل مباشرتهم لذلك ينتدريب العمال علل العمل الذس يتضمن مخاطر مع. 
  إعااداد التعليمااات الخاصااة الواجااب علاال العمااال إتباعهااا فاال مكااان العماال وعنااد مباشاارتهم ل عمااال

 .المكلفين بها 
  توفير الوسائل والمعدات الالزمة لوقاية العمال مان مخااطر اإلصاابات وابمارا  المهنياة بمختلاف

 .لمهنية أنواعها حسب ما تنص عليه لوائ  وتعليمات أجهز  السالمة والصحة ا
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 تعيااين مساائولل ومشاارفل ولجااان ابماان الصااناعل والصااحة المهنيااة التاال تحاادد اللااوائ  إعاادادهم 
 .ومسئولياتهم بحسب حجم ونشاط المنشأ   ومستوياتهم ومؤهالتهم

  لم تتعر  لهذه المهام والوظائف لجهاز تفتيش العمل فقد تولت ابمر ( 12)وحي  أن االتفاقية رقم
فطنات ( 12)كان ذلك ابرز النصوص التل تناولتهاا التوصاية فكأنماا االتفاقياة و( 12)التوصية رقم 

 .إلل إغفالها لهذا الموضوع فأرادت أن تتداركه فل التوصية المرافقة لها 

  م 4111لسنة ( 14)محتويات التوصية: 

م 2412لسنة ( 14)استكماال  للتوصية  تم إنها جاء2401لسنة ( 12)أشارت ديباجة التوصية رقم  
م واهام ماا يثيار انتباهناا فال هاذه التوصاية ماا يتعلاق 2401لسنة ( 12)التل أشرنا إليها فيما تقدم واالتفاقية 

وهال التال وردت ضامن بالتأكاد مان توفرهاا ليراقاب تطبيقهاا بابحكام الوقائية التل يقوم بها جهااز التفتايش 
 ( .1( )2)الفقرتين 

 Preventive" الواجباات الوقائياة لمفتشايات العمال"ت الفقار  ابولال مان التوصاية تحات عناوان جاء -2
Duties of Labour Inspectorates  ان أس شاخص يعتازم إقاماة منشاأ  ( :"1)حيا  نصات علال

صناعية أو تجارية أو يتولل نشاط تلك المنشأ  او يمار  نشاطا  فل تلك المنشأ  يصنف من قبال السالطة 
ختصة علل أنه يؤثر فل تطبيق النصوص القانونياة المخاول لمفتشال العمال إنفاذهاا , علياه ان يخطار الم

 .السلطة المختصة بالتفتيش مقدما  وبصور  مباشر  او من خالل سلطة معينة أخرس

 يجب علل الدولة العضو اتخاذ التدابير الالزمة والتل بموجبها تكون خطة أس مؤسسة جديد  او منشأ  او -1
مشروع إنتا  , قد تقدم الل الجهة المناسبة المختصة بتفتيش العمل لالساتنار  باالرأس عماا اذا كانات تلاك 
الخطااط التاال تقاادمت بهااا قااد تجلااب صااعوبات او اسااتحالة االلتاازام بااالقوانين واللااوائ  المتعلقااة بالسااالمة 

 .الصناعية والصحة او من المحتمل ان تشكل تهديدا  للسالمة والصحة 

ان تنفيذ خطط أس مؤسسة او منشأ  او مشروع إنتاجل جديد تعتبار بموجاب القاوانين او اللاوائ  الوطنياة  -2
أمارت بهاا مفتشاية  Alterationsخطر  او غير صحية مشروط بالقيام بإجراء تعديالت او تحاويرات 

كفلاه ماا الحاق فال اساتئناف أياة أوامار فال هاذا الصادد يلتر  ضمان صحة وساالمة العااملين  العمل
 .القانون 

  وتشير الفقر  الثانية من التوصية الل االلتزام باتخاذ تدابير وترتيبات من شأنها تشاجيا التعااون باين
أصااحاب العماال والعمااال فيمااا يتعلااق بتحسااين الظااروف التاال تااؤثر علاال سااالمة وصااحة العاااملين 

.Collaboration of Employers and Workers in Regard to Health and 
safety  ولذلك فان التدابير والترتيبات قد تتخذ شكل لجان للسالمة أو أجهز  مماثلة تنشأ داخال كال

 .منشأ  او مؤسسة وتشمل ممثلين عن أصحاب العمل والعمال 
وعلال ابخاص أعضااء لجاان الساالمة او (  Manage ment)ان ممثلل العماال وممثلال اإلدار   -

ن يخولوا سلطة التعاون بصور  مباشر  ما مسئولل مفتشيات ابجهز  المماثلة حيثما وجدوا ينبتل ا
 investigationالعمل بأسلوب وفل حادود معيناة مان قبال السالطة المختصاة فال أنشاطة الفحاص 

 .وابمرا  المهنية ( إصابات العمل)وعلل ابخص , التحريات المتعلقة بحواد  العمل الصناعية 
ان ترقياة وتطاوير التعااون باين المسائولين فاال مفتشايات العمال ومنظماات أصاحاب العمال والعمااال  -

ينبتل تسييره عان طرياق تنظايم الماؤتمرات واللجاان المشاتركة او االجهاز  المماثلاة حيا  يضاطلا 

                                                 
1

هذه التوصية وردت اصالً متضمنة لنصوص قليلة خالف التوصيات االخري التي اصدرتها منظمة العمل الدولية وتتكون من اربع فقرات اهمها  

في وظائف مفتش العمل والرابعة تتعلق بتقارير تفتيش الفقرتان اللتان اوردناهما في المتن والفقرة الثالثة   تتضمن عدم شمول نشاط التوفيق والتحكيم 

 .العمل 
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مسئولل مفتشيات العمل بالنقاش ما ممثلل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال حول المساائل 
 .تتعلق بإنفاذ تشريعات العمل والسالمة والصحة المهنية التل 

للتأكد من ان أصحاب العمل والعمال قد   Appropriate steps مناسبةوينبتل ان تتخذ خطوات  -
تلقوا النص  واإلرشاد والتكوين المناسب فل مجال تشريعات العمل ووساائل الساالمة والصاحة عان 

 -:طريق أساليب معينة مثل 
b)  , أحادي  إذاعية , ملصقات , مطبقات وأفالم , توض  وتشر  النصوص القانونياة محاضرات

فاال تشااريعات العماال وتتضاامن مقترحااات بشااأن تطبيقهااا والتاادابير المناساابة لتالفاال الحااواد  
 .وابمرا  المهنية ( إصابات العمل)الصناعية 

c)   إقامة معارExhibitions  للسالمة والصحة المهنية. 
d) نيااة عاان الصااحة والسااالمة المهنيااة فاال الماادار  الصااناعية إدخااال مناااهج تكويTechnical 

Schools . 
  أهمية الدور الوقائي في تفتيش العمل: 
فهاو " تفتايش العمال"بناء علل ما تقدم يتض  جليا  أن الدور الوقائل يمثل حجر الزاوية فل منظوماة  -

ابسااليب الفنياة ( 12)بمثابة القاعد  النموذجية التل ينطلق منها الدور الرقابل وقد أرسات التوصاية 
العمال للقياام باذلك لممارسة مفتشيات العمل لدورها فل هذا المقام وال يتنل أس جهاز ثخر فال إدار  

مثل أجهز  الثقافة العمالياة او العالقاات الصاناعية او غيرهاا ولهاذا حرصات التوصاية المشاار إليهاا 
بشكل تفصيلل دقيق فل رسم المهام وابساليب والطرق التل تنجز بهاا مفتشايات العمال هاذه المهماة 

الادور ممارساة فتيش الرقابياة فال ابساسية والتل حال إهمال القيام بها , ال تتحقق مهام ووظائف الت
 .المنوط بها بنجاعة وفاعلية مهما بذل فيها من جهود 

اعتباارت الاادور الوقااائل ماان صااميم مهااام ( 12)ونسااتطيا ان نسااتنبط بصااور  قاطعااة ان التوصااية  -
والثانياة  كية حي  نصت فل الفقار  الثالثاة التالياة للفقارتين ابولالذ ووظائف مفتشيات العمل بإشار 

او كمحكمااين  Conciliatorوظااائف مفتشاال العماال ينبتاال إال تشاامل العماال كمااوفقين : ) أنالاال 
Arbitrator ممااا يعناال بمفهااوم المخالفااة ان ( فيمااا يتعلااق باااإلجراءات الخاصااة بمنازعااات العماال

وظااائفهم الوقائيااة ال غبااار عليهااا علاال اننااا ال نعتاار  علاال وظااائف مفتشاال العماال فاال مساااعل 
لتسااوية منازعااات العماال الفرديااة الوقائيااة دون منااازع علاال ان وظااائف مفتشاال  المصااالحة والوفاااق

ة وال منازعاات والصاحة المهنياالساالمة العمل فل ممارسة الدور الوقائل ال تقتصار علال متطلباات 
 .ماعية وانما تمتد الل نوا  عديد  ال يتسا المقام لتناولها بالتفصيل العمل الفردية والج
اط المتعلق بالدور الوقاائل لمفتشايات العمال الاوارد فال الفقارتين االولال والثانياة وذلك يعنل ان النش
 .يدخل فل مهام ووظائف تلك المفتشيات كما ذكرنا ثنفا  ( الثالثة)السابقتين للفقر  

  لتفتيش العمل  الوقائينطاق تطبيق الدور: 

لصناعية والزراعية والتجارية حي  يقتصر الدور الرقابل لتفتيش العمل علل المؤسسات والمنشلت ا 
والخدمية التل تخضا لتشريعات العمل ويخضا العاملون فيها لمبدأ التبعية القانونية ما صاحب العمل ولذلك 

نجااد ان الاادور الوقااائل يتمتااا . تخار  العديااد ماان شاارائ  العاااملين عاان نطاااق الاادور الرقااابل لتفتاايش العماال 
والعااملين فال القطااع غيار  الصتير  والفردية سسات والمنشلتبمرونة واسعة بحي  ينضوس تحته جل المؤ

 .  النظامل والشرائ  االخرس المستثنا  من الخضوع للتشريعات العمالية 

تجد المنظمات العمالية التل تنشأ فل القطاع االقتصادس المنظم والقطاع االقتصادس غير المنظم أيضا  اذ
بالتعاااون مااا منظمااات أصااحاب ابعمااال والفئااات العاملااة فاال القطاااع غياار الماانظم مجاااال  واسااعا  للحااوار 

التادريب والمعاهاد والمفاوضات حول تحسين شروط وظروف عمل تلك الفئات, فضال  عن اساتخدام مراكاز 
المتخصصة فل عالقات العمل ومراكاز الساالمة والصاحة المهنياة والوساائط اإلعالمياة المختلفاة مان إذاعاة 
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وتلفزيون وشبكات اإلعالم الحديثة التل تلعب دورا  فاعال  فل التدريب العملل والتثقيف النظرس وب  الوعل 
 .غير النظامل  بين صفوف تلك الشرائ  الناشطة فل القطاع االقتصادس

  األساس القانوني للدور الوقائي لتفتيش العمل: 

بينماا تمثاال النصاوص القانونيااة الخاصاة بتفتاايش العماال ساندا  مباشاارا  فال تشااريعات العمال بااالنص علاال 
 .إنشائها وبيان مهامها ووظائفها وتكوينها وصالحيات وواجبات المفتشين التابعين لجهاز تفتيش العمل 

نجد ان الدور الوقائل يتمثل أساسه القانونل فل العديد من نصوص تشريعات العمل فضال  عان المصادر 
يتمثال فال التازام صااحب العمال بحماياة العااملين والاذس المباشر الذس أشرنا إليه فيما تقدم علل الخصاوص 

فسر ضمن الدور الوقائل وهنالك العديد من التزامات صاحب العمل التل يمكن ان ت. معه من مخاطر العمل 
لتفتيش العمل اذ أن جل النصوص التل تلزم صاحب العمل بالتقيد بالحد االدنل من نصوص تشريعات العمل  
يمكن تفسيرها علل كونها تشتمل علل التزامات ضمنية فل مجاال الادور الوقاائل لتفتايش العمال عان طرياق 

 .عاقد ما العمال قبل مباشرتهم للعملتقيد صاحب العمل بها والتعهد بعدم مخالفتها عند الت

  مواجهة التحديات بعليات االتجاهات والممارسات الحديثة: 

تحدثنا باسهاب فل متون هذه الدراسة عن التحديات التل افرزتها المتتيرات االقتصادية واالجتماعية فل 
التل كانت اخطار ت العولمة عيدا  تداعيات وافرازامحيط عالقات العمل فل العقود الماضية والتل زادتها تص

ضرباتها موجهة الل عالقات العمل فل هياكلها وثلياتها ووظائفهاا ومهامهاا وكوادرهاا وفال مقادمتها ادارات 
تلك التحديات فاننا سوف نتناول فل هذا المبح  لودون تكرار وتعداد " تفتيش العمل"العمل وجهازها المتقدم 

ظم فال االتجاهاات تياة ومساتقبلية تناتذليلها وتجاوزها بابتداع رؤية ثن التحديات الرئيسية ونعالج مدس امكانية
والممارسات الحديثة المفتر  ان تضطلا بها الدولة ممثلة فال ادارات العمال والشاركاء االجتمااعيين الاذين 

ظمون معها فل عقد عالقات العمل ونعنال بهام تحديادا  منظماات اصاحاب العمال ومنظماات العماال الاذين تين
ت العمل الل سابق عهدها فل العقود التل خلت مان القارن الماضال بال م فل المقام االول ان تعود ادارايهمه

احادثت تتييارات ربماا يعاد اكثر قو  وكفااء  وتطاورا  وال نقصاد باذلك ان نلتال كال ا ثاار والتاداعيات التال 
ثثاار سالبية بال انطاوت علال  علال رية اذ لم تكن فل نظرنا ثثار العولماة تنطاوس كلهاابعضها ذس اعماق جذ

العديد من ا ثار االيجابية التل حركت بركة ساكنة فل محيط عالقات العمل بجوانبها السياسية واالقتصاادية 
ة حتل وان لم تكن متعمد  او مقصود  لذاتها اذ ان جوهر العولمة تركياز النظار الال يواالجتماعية بل والثقاف

هتماااام مباشااار بالجاناااب االجتمااااعل الاااذس تحركاااه الااادوافا االنساااانية الجواناااب االقتصاااادية دون اياااالء اس ا
 .واالخالقية 

- : Pre – Requisitesاولوية تحقيق الشروط الضرورية الالزمة 

ان انبعا  ادارات العمل فل ثوب هيكلل جديد وبوظائف ومهام متطور  يتطلب تحقيق شروط ضرورية 
وتشمل اعاد  ادار  العمل النطالق الحركة نحو االهداف المتوقعة والزمة لتكون بمثابة الوقود الحيوس الدافا 

طلب هيكلة ادار  العمل فيما يتطلب تالل وظائفها المتطور  هيكال  ووظائف ومهام وكوادر مؤهلة ومقتدر  وي
اعادتها الل وضعها الساابق خاصاة فال الادول التال تبنات بارامج العولماة فال التثبيات االقتصاادس والتكيياف 

 .فقامت بتفكيك ادار  العمل والتت فروعها وشتت تبعية بعضها والحقته بادارات اخرس فل الدولة لل الهيك

 :وتتم اعادة الهيكلة بالخطوات التالية 

 :اوالً 

شرعته اتفاقية مستويات العمل العربية وفقا  لنص المااد  السادساة والتال حاددت اعمال المعيار الذس  .2
الموضاااوعات التااال تعنااال بهاااا ادار  العمااال وتشاااكل علااال ضاااوئها االجهاااز  المسااائولة عااان تلاااك 
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عقد العمل  –الهجر  للعمل  –تنظيم تشتيل العمال  –االعداد المهنل للعمال " :الموضوعات وتشمل 
الرعاياة الصاحية للعماال ووقاايتهم مان اخطاار  –االجاازات  –اعات العمال سا –االجور  –الفردس 
 –التعااون باين االدار  والعماال  –الرعاية االجتماعياة  –تشتيل النساء  –تشتيل االحدا   –العمل 

 –تساوية منازعاات العمال  –عقاود العمال المشاتركة  –نقابات العمال ومنظماات اصاحاب االعماال 
 " .لمحاكم العم –التفتيش 

 :يم الداخلل لهيكل االدار  علل نحو يسم  بويستحسن اعاد  النظر فل التقس .1
a)  المنازعاات الجماعياة فال ادار  ادما  بع  االقسام التل تعنل بتسوية المنازعات الفردياة ومعالجاة

تفتيش العمل باعتبارها من صميم اعمالها كما تشير العديد من التجارب العربية وكذلك ادما  اقساام 
 .رس كاالجور وتشريا العمل  اخ

b)  انشاء وحدات جديد  تعنل باستيعاب المتتيرات والتحديات الجديد  ومن ذلك:- 
 .العمالة فل القطاع غير المنظم  -
 .عمالة المرأ  والطفل  -
 .العمل فل الزراعة  -
 . Home workالعمل فل المنزل  -
 . Domestic workالعمالة المنزلية  -
 .العمل عن بعد  -

 ( :تفتيش العمل)تطوير اختصاصات ادارة العمل : ثانياً 

ويشمل ذلك اوال  التوسا فل انواع التفتيش الاذس تضاطلا باه االدار  فاالل جاناب االناواع التقليدياة يمكان 
 :اضافة انواع جديد  او تحوير االنواع التقليدية ومن ذلك 

 .التفتيش الشامل  -
 .التفتيش المتخصص او التخصصل والنوعل  -
 .ابعل واالنتقائل تلمتكرر والتالتفتيش ا -
 " ( .النت"باستخدام قاعد  المعلومات والشبكات العنكبوتية )التفتيش المكتبل  -
تفتايش الصاحة  –تفتيش االجانب واالجراءات الهجرياة  –تفتيش الصحة المهنية )التفتيش المشترك  -

 .جهات اخرس غير ادار  العمل  الذس تقوم به( لعامة وصحة البيئةا

وهاو قبال اجهز  التفتيش علل هذا النحو وتنوعها يتوقاف علال قادرات الدولاة فال التتطياة المالياة وتعدد 
ذلك يتوقف علل حجم االحتيا  المطلوب فتتدخل عوامل عديد  فل هذا الشأن بااختالف الظاروف الجترافياة 

ة المشااروعات والسااكانية وحجاام النشاااط االقتصااادس بفروعااه المختلفااة وازدهااار االسااتثمار وعدديااة ونوعياا
 .واعداد القوس العاملة 

وايجاااد جهاااز متنااوع ومتعاادد االختصاصااات وماازود بااالكوادر المؤهلااة والكفااوء  عااددا  وامكانيااات فااوق 
المجرباة ان يكاون تحات اعتماده علل التكلفة المالية يتطلب القدر  علال ادارتاه وتساييره واوفاق االختباارات 

حتل ولو كان ذلك فل اطار الدولة الفدرالية العتبارات عدياد   Central Athorityاشراف سلطة مركزية 
 .ال يتسا المقام لتفصيلها 

عمال مان حيا  المكاتاب الجهز  تفتايش الومن نافلة القول االشار  الل اهمية التجهيزات االدارية والفنية 
ثااة واجهااز  المعلومااات والفنيااة كاااجهز  االتصاااالت الحدي جهااز  باالثاثااا  والمعينااات االداريااةالمناساابة والم

 .الحديثة وكل ما يتصل بذلك سواء فل المركز او الفروع علل امتداد القطر 
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ومما توصل به المعايير الدولية سهولة اتصال العمال واصاحاب العمال وغيارهم مان ذوس الشاأن بمقاار 
ل يقتضال مان العمالميدانل فهنالك جزء كبير مفتشيات العمل ذلك ان عمل المفتشين ال يقتصر علل الوجود ا

 .ممارستهم له فل مقار وجودهم فل االدار  المركزية او المكاتب الفرعية 

ماان المتطلبااات  يعااد رفااد ادار  العماال بعناصاار مؤهلااة ومدربااة لالضااطالع بمهااام ووظااائف التفتاايش :ثالثررا  
 رفاااد جهااااز التفتااايش بعناصااار تمتلاااك الماااؤهالت العلمياااة والخبااار  العملياااةوالضااارورية والالزماااة 

باا جراءات النمطياة التقليدياة التال تتلالضطالع بمهام ووظائف التفتيش ويعنل ذلك عدم الركون لال
ة باالكتفاء بالشروط العامة فل التوظيف فحساب وانماا ينبتال افاراد مدنيفل اختيار موظفل الخدمة ال

فال شروط خاصاة لهاذه الفئاة مان الوظاائف علال نحاو ماواز لالشاتراطات الخاصاة بوظاائف معيناة 
الدولة كالقضاء والشرطة والوظائف العدلية االخارس والتفتايش وهاو مظهار رقاباة الدولاة انماا يعبار 

تركاز علال شاروط معاايير العمال الدولياة والعربياة فاان بصور  او اخرس عن ساياد  الدولاة ولاذلك 
اشاير فال  وقاد.اختيار مفتشل العمل بماا يحقاق تاوافر الماؤهالت العلمياة العالياة والخبار  المتراكماة 

ينبتل التنبه الل عدم االكتفااء باالمؤهالت  هتقارير الخبراء القانونيين فل منظمة العمل الدولية الل ان
الاال جوانااب اخاارس تكماال مواصاافات المفااتش الكاافء كالقاادرات البدنيااة  رالعلميااة فحسااب باال النظاا

والثقافااة الااوعل والعقليااة والنفسااية ليااتمكن المفااتش ماان التعاماال مااا فئااات واسااعة ماان النااا  ذوس 
تاه علال والسلوك المتباين وعلل النحو الذس يجعل المفتش قادرا  علل التعامل ماا تلاك االنمااط وقدر

ال عالقاات جاالمواقاف الصاعبة خاصاة فال م الحكماة فال مواجهاةالتحلل بالمروناة والحنكاة وايضاا  
وتؤكاد معاايير . ادر  العمل التل قد تحمل مواقف من الصراع واالحتقان والتوتر فل احوال ليست نا

 Publicر وظااائف تفتاايش العماال علاال مااوظفين عمااوميين قصااالعماال الدوليااة والعربيااة علاال 
officials  الل اس مؤسسات او منظمات خاصة لالضطالع بهذه الوظائف وعدم اللجوء. 

المختبارس فال عملياات التفتايش او حتال فال العمال غير ان ذلك ال يمنا من استعانة جهاز تفتيش العمال 
االستعانة بالخبراء واالختصاصيين فل فروع العلوم والثقافاات المختلفاة حساب المتاا  وفقاا  لظاروف الدولاة 

 .االقتصادية والمالية وفل المعارف المتخصصة 

العمل وابعادهم عان التاأثر باالمتتيرات  لومن اهم المتطلبات الضرورية كفالة االستقرار الوظيفل لمفتش
باال اذ تقاارر المعااايير الدوليااة والعربيااة الاال تعزياار حياااد واسااتقالل اعات والتناااف  الحزالسياسااية والصاار

المفتشين وحمايتهم من اية مؤثرات خارجية تزعزع اساتقرارهم الاوظيفل او تاؤثر علال حياادهم واساتقاللهم 
 .عر  ادائهم لمهامهم م س فلوالمهنل وكذلك حمايتهم من اس اعتداء مادس او معن

ن جانااب ثخاار الاال ضاارور  االهتمااام بالتقاادير المااادس والمعنااوس الااذس يحفاازهم علاال اداء ذا يقااود مااوهاا
 .بة راضية وجعل وظائفهم فل مقام الوظائف الجاذواجباتهم بنف  

وامر ثخر يكتسب اهمية خاصة يتمثل فل اهمية التمكين الرسمل لموظفل التفتيش والذس ال يقتصر علل 
سااالطة )التااال توضااا  سااالطاتهم  Credentialsويضاااية الوثاااائق التف وراق الثبوتياااة الشخصاااية اوالمااان  ا

جماعياة التال تعار  علال وانما تحديد دورهام اماام المحااكم فال المنازعاات الفردياة او ال( الضابطة العدلية
او المحاكم مما يتطلب معالجات صريحة وواضحة سواء فل قوانين العمل او قوانين  المجال  ولجان الصل 

 .لحة ولجان حسم المنازعات العمالية انظم ولوائ  المجال  المصاالجراءات او 

 :الدور الرقابي المتطور لجهاز تفتيش العمل 

دات التل افرزت التحاديات المتعادد  فال مجاال عالقاات العمال تفار  ادوارا  جدياد  جالمتتيرات والمست
الاال االدوار التقليديااة التاال حااددتها تضاااف الاال االدوار التقليديااة لجهاااز تفتاايش العماال فنشااير اليهااا مضااافة 

 :المعايير الدولية والعربية وتتمثل اجماال  فيما يلل 
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 .ضمان انفاذ االحكام القانونية  (2
 .الصحاب العمل والعمال  تقديم النص  واالرشاد (1
 .كشف الثترات والنقص فل التشريعات السارية  (2
السااائد  وملحقاتهااا وظااروف المعيشااة تقااديم المعلومااات للساالطات المختصااة عاان مسااتويات االجااور  (0

 .ومستوياتها للفئات العاملة 
العمل الدولية والعربية والتشريا الاوطنل تقويم مستويات السالمة والصحة المهنية فل ضوء معايير  (2

 .والمساهمة فل تطويرها 
 ( .خالل النشاط الميدانل والمكتبل)القيام بمهمة تسوية منازعات العمل الفردية  (9
العماال الجماعيااة بالمشاااركة فاال المفاوضااة الجماعيااة والوساااطة والتوفيااق تسااوية منازعااات القيااام ب (1

 .والمصالحة والتحكيم 
 .االشراف علل الحوار بين اطراف عالقات العمل بالمشاركة فل المجال  واللجان  (1
 .المشاركة فل اللجان المكلفة بمراجعة وتطوير تشريعات العمل والنظم واللوائ  التنفيذية  (4

 .المشاركة فل لجان وضا الحد االدنل لالجور  (24
 .حدا  وعمالة االطفال والمعاقينالتفتيش علل شروط وظروف عمل المرأ  واال (22
 .التفتيش علل شروط وظروف العمالة الوافد   (21
تقااديم المعلومااات عاان العماال فاال القطاااع غياار الماانظم فيمااا يتعلااق بالعاااملين باااجر فاال الوحاادات  (22

 .العاملون لحساب انفسهم فل مشروعات االستخدام الذاتل الصتير  وعمل االسر  و
المشاااركة فاال المشااروعات الخاصااة بالتموياال لتاار  االسااتخدام الااذاتل ومشااروعات مكافحااة  (20

 .البطالة ومشروعات محاربة الفقر 

ان يكاون  ل التنبه الل ان ذلاك الجهااز يجابوما هذا التوسيا فل مهام ووظائف جهاز تفتيش العمل ينبت
عن التتول علل مهام ووظاائف واختصاصاات االجهاز  التابعاة الدار  العمال حيا  يتطلاب االمار ان  بمنأس

تقوم ادار  العمل المركزية برسم الحدود الفاصلة بصور  دقيقة ما مالحظة ان ادارات العمال الجهوياة تقاوم 
/ محافظة )لجهة المعنية   المختصة االخرس فل ابصور  تنسيقية وتكاملية ما االجهزبتلك المهام والوظائف 

وتتكامل ما ادار  العمل فل تلك الجهات , وقد وردت لنا المعلومات المتعلقة باذلك مان واقاا ( محلية/ والية 
 .التقارير عن التجارب القطرية فل العديد من البلدان العربية 

يكاون ليسات فال  ان الادور المتضاخم لجهااز تفتايش العمال يتطلاب نفقاات قادالال ذلك كما ينبتل التنبه كا
مقااادور الدولاااة الوفااااء بهاااا مااان حيااا  اعاااداد المفتشاااين وماااؤهالتهم وتخصصااااتهم واالدوات والمعااادات 
والمستلزمات االخرس الداء واجباتهم بكفاء  واقتدار ولذلك يترك لكل دولة حسب ظروفها وامكانياتها تحدياد 

 .االولويات ومراحل التنفيذ 

 المهام والوظائف الجديدة لجهاز تفتيش العمل في مجال عالقات العمل  جسيدت: 

العولمااة الاال تفكااك وزعزعااة سااوق العماال كمااا  اتادت تااأثير( التشااتيل)مجااال االسااتخدام والتوظيااف  :اوالً 
باختراق وتجاوز المعايير الدولية والعربية وحتل التشريعات التال حافظات علال  فيه اشاعت الفوضل

سء المساوا  وتكافوء الفرص بين مواطنل الدولاة دالنصوص الضابطة لعمليات االستخدام وتطبيق مبا
تلبياة الحتياجاات المشاروعات االقتصاادية والمؤسساات وغيرهاا  فاصبحت عمليات الترشي  للوظائف

االسااتخدام )اتااب خاصااة لالسااتخدام وكااذلك توظيااف الااوطنيين للعماال فاال الخااار  تحاات ساايطر  مك
د  وقاد حظيات مساألة من الدول المصدر  لاليدس العاملة الل الادول المساتقبلة للعمالاة الوافا( الخارجل

للدولاة لهاذا التار  وحظار  التابعاة المكاتابانشااء عمليات االستخدام والتوظياف وهيمنة الدولة علل 
اهتماام منظماة العمال الدولياة وخصاتها ب مكاتب التوظيف غير المجانية والتال تساعل للارب وكاالت و
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الشار  الال بالتفصيل ونكتفل بابالعديد من االتفاقيات والتوصيات التل ال يتسا المجال اليراد احكامها 
الدوليااة فاال  بعا  االحكااام الهاماة والجاادير بالتنويااه ان االتفاقياة الثانيااة التال اصاادرتها منظمااة العمال

وهال االتفاقياة رقام )فل اول مؤتمر عمل للمنظمة فال واشانطون  2424الدور  االولل النشائها سنة 
ا ان اس دولة عضو تصادق علل هذه االتفاقية عليه)منها الل ( 1)بشأن البطالة اشارت فل الماد  ( 1)
ولجاان  لطة مركزياةم المجاانل تحات اشاراف سانشلء نظاما  يتضمن وكااالت لالضاطالع باالساتخدات

تضم ممثلين عن اصحاب العمل والعمال تعين السداء النص  والمشور  بشاأن المساائل التال تضاطلا 
 ( .بها تلك الوكاالت

ن منظماة العمال الدولياة فال دور  مؤتمرهاا االول الصاادر  عا( 2)من التوصية رقم ( 2)كما نص البند 
ابير لمناا انشااء وكااالت تتقاضال رساوما  او تماار  عضو عليهاا اتخااذ التاددولة علل ان كل  2424لسنة 

عمال  ذس طبيعة ربحية ومتل كانت تلك الوكاالت قائمة فعاال  يوصال بممارساة عملهاا بموجاب تصاري  مان 
 . (تخذ التدابير العملية اللتاء تلك الوكاالت باسرع ما يمكنة علل ان تالحكوم

-Freeبشاأن وكااالت االساتخدام بادون اجار ( 20)االتفاقياة رقام  2422ثم اصدرت المنظمة فال عاام 
charging Employment Agencies ,1933  وهل اول اتفاقية تتناول موضوع وكاالت االساتخدام

التااء وكااالت االساتخدام التال تادار بتار  الارب  خاالل ثاال  اء فيهاا مان احكاام جابشكل مباشر واهام ماا 
اقياة بعا  االساتثناءات ة للدولة المصادقة علل االتفاقية وتضمنت االتفبالنسبسنوات من تاريخ نفاذ االتفاقية 

( 49)هذه االتفاقية اال بعدد محدود من التصديقات فقد تمت مراجعتهاا بموجاب االتفاقياة رقام  وحي  لم تحظ
 :عليها وقد تضمنت االتفاقية االخير  خيارين للدول المصدقة  2404لسنة 

االلتاء التدريجل لوكاالت االستخدام باجر التل تدار بتر  الرب  وتنظيم مكاتب اخارس لالساتخدام :  االول
 .تابعة للحكومة 

االشراف علل مكاتب االستخدام باجر وفل كلتاا الحاالتين يتضامن االتفااق اساتثناءات تتعلاق بابع  :  الثاني
( الحكومااة)الفئااات التاال ال يمكاان اتخاااذ ترتيبااات اسااتخدام مناساابة لهااا فاال اطااار االدار  العامااة 

قتضال ر والتل تعمال الجال الارب  يجولتر  االلتاء التدريجل لوكاالت االستخدام با. لالستخدام 
تادر  لتاولل تلاك المهاام والال ان تلتال تلاك مة انشاء ادار  عامة لالساتخدام مقذلك ان تتولل الحكو

ترخيص وتخضاا الشاراف السالطة الحكومياة التال تتاولل شائون علل ينبتل ان تحصل الوكاالت 
 .االستخدام 

وهل ( عمل المؤقتوكاالت ال)ومن االفرازات التل ظهرت فل الممارسة فل بع  الدول ما يطلق عليه 
ثخارين ياؤجرون للشاركات والمؤسساات مساتخدين بااجر ولماد  محادد  ,  شركات او مؤسساات او اشاخاص

وتختلف هذه الوكاالت عن وكاالت االستخدام االخرس بانها تضطلا بمسئولية توظيف العمال الذين تؤجرهم 
واالحكاام التال وضاعتها االتفاقياة رقام  كفاياة المعااييرلعادم ونظارا  . للشركات والمؤسسات التل تتعاقد معها 

فااان العديااد ماان حكومااات الاادول وممثلاال العمااال فاال منظمااة العماال الدوليااة  بشااأن وكاااالت االسااتخدام( 49)
طالبوا بوضاا معاايير جدياد  بشاأن عمال تلاك الوكااالت للمشاكالت المتعادد  التال افرزتهاا التجاارب العملياة 

ن العماال الاذين تختاارهم هاذه الوكااالت ال يتمتعاون بوضاا قاانونل ا من ونتيجة لما اتض  فل بع  البلدان
مالئم وبحماية كافية ورغم الدراسات المعمقة التل اجراها مجل  ادار  مكتب العمل الدولل حول الموضوع 
اال انه لم يدر  هذا الموضوع امام المؤتمر العاام للمنظماة الصادار اتفاقياة جدياد  تعاالج الخلال فال المعاايير 

 .سابقة التل وضعت فل هذا الشأن ال
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  المعايير العربية: 

لسانة ( 2)من المستترب ان معايير العمل العربياة وعلال االخاص اتفاقياة مساتويات العمال العربياة رقام 
بشأن تنقل االيادس العاملاة  2491لسنة ( 1)وكذلك االتفاقية رقم  2419( 9)واالتفاقية المعدلة رقم  2499

االت االساتخدام الخاصاة رغام لم تتناول تنظايم االساتخدام ودور وكا 2419لسنة ( 0)واالتفاقية المعدلة رقم 
حكومات الادول االعضااء وجد اهتماما  متعاظما  من المعايير الدولية و علل النحو الذساالهمية التل ال تخفل 

عمااال االعضاااء فاال المنظمااة الدوليااة حياا  يمثاال احااد الموضااوعات الرئيسااية المتعلقااة بحقااوق ومنظمااات ال
 .االنسان وعالقات العمل 

باشااار  مباشاار  لتنظاايم سااوق العماال ووكاااالت ( 9), ( 2)مسااتويات العماال العربيااة  وقااد اكتفاات اتفاقيااة
: علال ( 29)االستخدام المجانية الحكومياة دون االشاار  الال وكااالت االساتخدام الخاصاة فقاد نصات المااد  

دماة لكال يجب انشاء مكاتب تشتيل مجانية محلية واذااقتضل الحال مكاتب اقليمية بالعادد الكاافل لتاوفير الخ"
المنااطق الجترافيااة للبلااد , وتوزيااا مراكزهاا بحياا  يسااهل علاال اصاحاب االعمااال والعمااال االتصااال بهااا , 

م تشريا كال دولاة اختصاصاات هاذه المكاتاب ونظاام ينظويحدد تشريا كل دولة اختصاصات هذه المكاتب و
 " . بشكل يضمن حسن خدمتها للعمالالعمل بها 

تخاذ الترتيباات الالزماة لتكاوين ت: " قيتين االصلية والمعدلاة علال االتفامن نف  ( 21)كما نصت الماد  
لجان ثالثية استشارية علال مساتوس الدولاة وعلال المساتويين االقليمال والمحلال لتنظايم ساوق العمال ويحادد 

 " .تشريا كل دولة اختصاصات هذه اللجان 

 وكااالت الخاصاة غيار ايجابياة حيا ونستطيا ان نستنتج علل كل حال ان نظر  المشرع العربل تجااه ال
ضيق مان مجااالت عملهاا عان طرياق انشااء المكاتاب المختصاة باالساتخدام علال نطااق القطار والمساتويين 

 .االقليمل والمحلل بالعدد الكافل الذس يتطل احتياجات اصحاب العمل والعمال لخدماتها 

  موقف التشريعات العربية من وكاالت االستخدام الخاصة: 

مواقف تشريعات العمل العربية فيماا يتعلاق بالسايطر  الكاملاة لمكاتاب االساتخدام الحكومياة علال  تباينت
وجود الوكاالت الخاصة ولكن فل لالستخدام ومن الدول التل سمحت ب سوق العمل وحظر الوكاالت الخاصة

واالساراف فال حاجة العماال  تاللحدود ضيقة وبشروط وقيود متعدد  تصب فل عدم السما  للوكاالت باست
تقاادير الرسااوم وعمومااا  االتجاااه الاال عاادم االناازالق الاال المتاااجر  بالعمااال وبااين ذلااك اتجاهااات وسااطية 

 .ونستعر  فيما يلل بع  التشريعات فل المواقف واالتجاهات المختلفة 

علاال ( 29)ماان االتجاااه المتشاادد اذ تاانص الماااد   2442لساانة ( 2)يعتباار قااانون العماال فاال الاايمن رقاام 
اماا " يحظر علل اس شخص طبيعل او اعتبارس ممارسة مهنة تشتيل او توريد العماال الس صااحب عمال:"

: االتجاه الذس يخول لوكااالت االساتخدام الخاصاة مهناة االشاتتال فال هاذا المجاال , فايالحظ بينهاا اتجااهين 
مكاتاب ):تحات عناوان( 4)الذس ينص فال المااد   2441االتجاه المضيق ويمثله قانون العمل السودانل سنة 

يجوز للوزير ان يسم  الس شخص يفت  مكتاب ( 2( )4)م ( االستخدام الخاصة ووكاالت خدمات االستخدام
للضاوابط التال تساتدعل ذلاك وفقاا   الضارور  القصاوسلالستخدام عن طريق وكاالت االستخدام فال حااالت 

ماان العاماال لقاااء الحاقااه  عمولااة او اجااراس ( الوكاااالت)المكاتااب  علاال اال تتقاضاالالتاال عااددها ,  والشااروط
 ( .بالعمل فيها 

 (عدا ذلك ال يجوز الس شخص او هيئة القيام باعمال االستخدام( 2)ما مراعا  البند ( 1)

هاـ حيا  ناص فال 2019لسانة ( 22)اما فل االتجاه ا خر تشير الل احكام نظاام العمال الساعودس رقام 
 " .يم عمليات التوظيفتنظ:"علل ما يلل تحت عنوان ( 11)الماد  
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وهاذا ...فال االمااكن المناسابة الصاحاب العمال والعماال  دون مقابالتوفر الوزار  وحدات للتوظيف  (:1)م 
 .الجهات التل تتولل تنظيم التوظيف فل المملكة  تحديد النص يقرر المبدأ العام فل

لتوظياف الماواطنيين ومكاتاب المكاتاب االهلياة "وخصص نصا  فل الفصل الثال  من الباب الثاانل علال 
م : علال ماا يلال ( الثالثاون)ناص فال المااد  لعمالاة الخارجياة الوافاد  حيا  االستقدام االهلياة اس الخاصاة با

ال يجاوز الس شاخص طبيعاال او اعتباارس ان يمااار  نشااط توظياف السااعوديين او نشااط اسااتقدام /2( 24)
علل تنظيم النشاطين المشاار اليهاا فال ( 1)فل الفقر  ونص ( العمال ما لم يكن مرخصا  له بذلك من الوزار 

وا ثااار الئحااة تحاادد شااروط ماان  التاارخيص والواجبااات والمحظااورات وقواعااد تحديااد التاارخيص او التائااه 
ومان اهام النصاوص ماا " المترتبة عليه وما قد يكاون ضاروريا  مان الشاروط والضاوابط لحسان ساير العمال

يعد العمال السعوديين الذين اسهمت المكاتاب فال تاوظيفهم ( 22)م :  التل تنص علل( 22)جاءت به الماد  
عالقاة عقدياة ال  لادس صااحب العمال ويرتبطاون باه بوالعمال الذين استقدمتهم نيابة عان اصاحاب العمال عماا

 .وكاالت العمل المؤقت التل اشرنا اليها فيما سبق )وفل هذا قضاء علل ظاهر  ( مباشر 

 المشرع السعودس وغياره مان مشارعل الادول الخليجياة التال تنتشار فيهاا  وكان من المؤمل ان ينظم
وهل تتعار  ما المعايير الدولية والعربية للعمال وقاد بادات دراساات وجهاود فال ( الكفيل)ظاهر  

 .هذا الصدد نرجو ان توفق فل ذلك 

العمال والتشاتيل اذ  قد اولل المشرع عناية فائقاة لتنظايم ساوقلقانون المصرس االتجاه التوفيقل فويحتل ا
, للتشتيل محتويا  علل عشرين ماد  زاو  فيهاا باين االتجااه التقليادس خصص الباب االول من الكتاب الثانل 

الحكوماة علال تنظايم ساوق العمال ولهاا كعاب السابق والسايطر  السايادية ثام عكاف علال الذس يظهار هيمناة 
ايير الدولياة والعربياة واالتفاقياات الدولياة والثنائياة معالجاة االساتثناءات محااوال  التركياز علال التزاماه بالمعا

انشااء لجناة علياا ثالثياة التكاوين مهمتهاا تخطايط اساتخدام القاوس العاملاة فال الاداخل ( 22)فقرر فال المااد  
االجااراءات التقليديااة فاال ترشااي  ( 21,22,20,22,29)والخااار  برئاسااة الااوزير ثاام تناااول فاال المااواد 

ظيفهم لدس اصحاب االعمال الطالبين لهم وفل ختام هاذه الماواد وتحديادا  فال الشاطر الراغبين فل العمل وتو
مقاول توريد او  تشتيل عمال عن طريق متعهدحظر علل صاحب العمل عدم جواز ( 29)االخير من الماد  

بالنسابة  نفسها باالستثناءات بالسما  للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية( 29), وبدأ فل الماد   عمال
وفل هذه الحالة يتعين علل هذه الجهات مراعا  االحكاام الاوارد   مكاتب لتشتيل المتعطلين بانشاءالعضائها 

 .فل هذا الفصل والقرارالذس يصدره الوزير فل هذا الشأن 

علل ما ( 21)حي  نصت الماد  ( 21( )21) اء الرئي  الذس ضمنه احكام المادتينثم انتقل الل االستثن
المصريين بالعمل ما عدم االخالل باالتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشتيل تكون عمليات الحاق ( : 21)م :يلل 

 :او فل الخار  عن طريق فل الداخل 

a)  الوزار  المختصة. 
b)  الوزارات والهيئات العامة. 
c)  االتحاد العام لنقابات عمال مصر. 
d)  القطاع العام وقطاع االعمال العام والقطاع الخااص المصارية فيماا تبرماه مان اتفاقياات ماا شركات

 .الجهات االجنبية فل حدود اعمالها وطبيعة نشاطها 
e) كات المساااهمة او شااركات التوصااية باالسااهم او ذات المساائولية المحاادود  بعااد الحصااول علاال رشاا

 .ترخيص بذلك من الوزار  المختصة 
f) ية بالنسبة العضائها فقط النقابات المهن.    

للمنظمات الدولية ان تزاول عمليات الحاق المصاريين للعمال خاار  جمهورياة مصار العربياة اذا   :(41)م 
 .كان التعاقد ما جهات حكومية او هيئات عامة عربية او اجنبية 
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 ( .21)الماد  وجعل االشراف علل هذه االستثناءات لوزار  العمل ولوزار  الخارجية فل تنفيذ حكم 

   حيا  حظار علال الجهاات المساتثنا  ( 12)ثم عاد المشرع الل تطبيق الضاوابط التقليدياة فال المااد
( 21)تقاضال اس مقابال مان العامال نظيار الحاقاه بالعمال ماا جاواز للشاركات الماذكور  فال المااد  

ساانة االولاال ماان اجاار العاماال الااذس يااتم الحاقااه بالعماال وذلااك عاان ال% 1تقاضاال مقاباال ال يتجاااوز 
 .كمصروفات ادارية ويحظر تقاضل اية مبالغ اخرس من العامل تحت اس مسمل 

لشاركات التال تخال بالشاروط الخاصاة بتشاتيل العماال ومان بينهاا ايقااف او وفر  عقوبات علال ا
 .ه حب الترخيص او عدم تجديده او التائس

رسام سياساة ومتابعاة تشاتيل العمالاة منه علل تولل الوزار  المختصة ( 19)وقد نص القانون فل الماد  
غير المنتظمة وعلال االخاص عماال الزراعاة الموساميين وعماال البحار وعماال المنااجم والمحااجر وعماال 

 ( .24-11)ونظم القانون عمل االجانب فل الماد  . والت االمق

 :ممارسة تفتيش العمل لدوره  في مجال االستخدام والتوظيف 

لقاوس العاملاة دور فال مجاال االساتخدام والتوظياف لتفتيش العمال فال حاجاة لممارساة اس جهاز  لم يكن
حي  كانت ادار  العمل وفرعها المكلف باالشراف علل االستخدام مركزيا  وعبر مكاتب االستخدام المنتشر  

لات سياساة فل محافظات ومحليات القطر تحت االشراف والتنظيم والتسايير الكامال الدار  العمال وماا ان اط
تحرير االقتصاد التل فرضت علل الدول االنسحاب من دورها االقتصاادس فال انشااء المشاروعات التنموياة 

بتوفير فرص العمل وتمكين مبدأ المساوا  وتكاافوء  العاملة والتراجا عن دورها االجتماعل فل حماية القوس
عمال وفااق ثلياات السااوق وقااوانين يت عاان هاذا الاادور للقطااع الخاااص والااذس الفارص لمااواطنل الدولاة وتخلاا

حكمت تلك القوس الخاصاة وحلات محال الدولاة او قلصات دور الدولاة فال تنظايم وتسايير فتالعر  والطلب 
ها المعاايير توعمت الفوضل تبعا  لذلك حي  تم تجاوز التنظايم المحكام والضاوابط التال وضاع( سوق العمل)

 .ت الوطنية الدولية والعربية وحتل تلك التل وضعتها التشريعا

ا ثار السالبة بل والفوضل ليعيد االنضباط المفقود لسوق العمال تفتيش العمل حتم تبعا  لذلك ان يواجه وت
فل ظال ظاروف واقعياة غاياة فال التعقياد وال يتساا المقاام القتارا  التفاصايل االجرائياة والموضاوعية التال 

وره فال هاذا المجاال اذ علال ادار  العمال تاكياد اتباعهاا لممارساة ديقتر  علل جهاز التفتيش االمسااك بهاا و
االشراف علل فل دورها االشرافل علل سوق العمل الذس يمارسه جهازها الحكومل وفروعه وكذلك دورها 

الوكاالت الخاصة باالستخدام فل ضوء المعايير الدولية والعربياة والتشاريعات الوطنياة واللاوائ  والقارارات 
فتيش ان يمار  هذا الدور الجدياد ويبتادع االجتهاادات لمواجهاة المتتيارات وماا التل حددتها وعلل جهاز الت

  .يات فل هذا الصدد تحدافرزته من 

 :ملين فيهاالمنظم وكفالة الحماية التشريعية واالجتماعية لفئات الع راختراق القطاع غي: ثانياً 

لقاد اثبتات الدراساات المتعادد  والمعمقاة لقطااع النشاااط االقتصاادس غيار المانظم اناه لاي  ولياد تااداعيات 
القطااع المانظم وفاق منااهج ذلاك العولمة فهو نشاط قديم ولد من رحم القطاع االقتصادس المنظم حينماا فشال 

الجماعياااة ساااواء فااال النشااااط النظرياااات االقتصاااادية الرأسااامالية فااال قيااااد  المباااادر  االقتصاااادية الفردياااة و
الوطنل ولم يتمكن من توليد االوعية التال تساتوعب كال  باالقتصاداالقتصادس الحكومل او االهلل للنهو  

النشاطات فل المجتما والقوس الناشطة اقتصاديا  والعمل علل تلبية االحتياجاات المتزاياد  للساكان فال التاذاء 
فخرجات ... ل االتصال والمواصاالت والضامان االجتمااعل الاخ والمسكن والرعاية الصحية والتعليم ووسائ

فئاات وشاارائ  عديااد  ماان القااوس الناشااطة اقتصاااديا  للبحاا  عان فاارص للعماال والبحاا  عاان مااالذ يااؤمن لهااا 
 .الملحة من السلا والخدمات احتياجاتها 
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القتصاادية فال ننفل دور العولمة وفرضاها لسياساات تحريار الساوق واعماال ثلياات الحرياة اال غير اننا 
توسيا نطاق وحجم النشاط االقتصادس غير المنظم حينماا حظارت علال الدولاة النشااط االقتصاادس التنماوس 

علال الخادمات العاماة مان صاحة وتعلايم وغيرهاا مان خادمات حيوياة وحينماا  المولد لفرص العمل واالتفااق
رقعة العطالة اتساعا  وحينما التت الزمت الدولة بخصخصة القطاع العام فتشرد ا الف من منسوبيه وزادت 

لالجار والزمات  ادنال الرقابة علل االسعار وحظارت تحدياد االساعار وقلصات االجاور وحظارت وضاا حاد
  . بالنهج االجتماعل المتضمن دعم الخدمات ورعاية محدودس الدخل ورعاية الفقراء  بعدم االلتزام الدولة

ويحتل النشاط االقتصادس غير المنظم حيزا  كبيرا  فل مساحة االقتصاد فل الدول النامية ودول العالم  
رأسامالل المتقادم كامريكاا مقادر حتال فال بلادان العاالم الالثال  تفوق النشااط االقتصاادس المانظم ولاه وجاود 

ب الال هاذا القطااع الال حادود غيار ساتلفئاات والشارائ  التال تناوتتعادد ( 1)ودول االتحاد االوربال  واليابان
 :ممكنة الحصر وحي  ال مجال لتعدادها فاننا نشير الل المجموعات التل تنتمل اليها 

االشخاص الذين يديرون مشروعات او وحدات انتاجية صتير  فل مجال انتا  السلا والخدمات فال  (2
التقليدية والصاناعات  شتل فروع النشاط االقتصادس فيشمل ذلك مشروعات االسر المنتجة والحرف

 .الريفية 
تلاك ويشامل  Indepemdant Contractorsالعاملون لحساب انفساهم او المقااولون المساتقلون  (1

 . Home workالشريحة العمل المنزلل 
 .والتل يؤجرونها للشريحتين السابقتين شريحة العمال الذين ال يملكون سوس قو  عملهم (2
 :غير النظامل بالخصائص االتية وتتميز شرائ  المنتمين الل النشاط  -
ضااعف مسااتوس التحصاايل العلماال فهاام امااا ماان االميااين تمامااا  او الفاقااد التربااوس او المتسااربين ماان  .2

, غير ان االمر المثير للحزن واالشفاق انضمام شرائ  واسعة من الخريجين  ةمراحل التعليم المختلف
القاااهر  وتفاااقم معاادالت البطالااة فاال  الاال هااذا النشاااط تحاات ضااتط الظااروف االقتصااادية والمعيشااية

 .صفوفهم 
االفتقار الل اس شكل من اشكال التدريب المهنل المنظم وربما تلقل البع  تدريبا  بدائيا  غير رسمل  .1

 .فل الورش االهلية فل مجال الحرف التقليدية 
 ( .يقل عن الحد االدنل العام)مستوس متدنل من االجور  .2
 .بالحد االقصل لساعات العمل الرسمية  طويلة غير ملتزمة ساعات عمل .0
 .عدم الخضوع للتشريعات العمالية المقرر  للحد االدنل للحقوق والواجبات  .2
متدنيااة وتمثاال النساااء رغاام عاادم وجااود كثافااة اسااتخدام النساااء واالطفااال بشااروط خدمااة واجااور  .9

 ( .من المنتمين لهذا القطاع% 24مما يتجاوز )احصاءات دقيقة 
العماال والتااأمين  اتاباالجتماعيااة وعلال االخااص تااأمين اصا زايااا االنضامام للتأميناااتعادم التمتااا بم .1

 .الصحل 
ات ن مخاااطر العماال وتطبيااق اشااتراطعاادم الخضااوع للقااوانين والاانظم المتعلقااة بحمايااة العاااملين ماا .1

 .السالمة والصحة المهنية 
 .ق فرص العمل افتقار فرص العمل للدوام واالستمرارية بسبب العر  الكبير للعمالة وضي .4
 .تركز مجال العمل فل االعمال الموسمية والمؤقتة والعرضية المرتبطة باالعمال الدائمة  .24
  ايجابيات النشاط االقتصادي غير المنظم وسلبياته: 

 :من اهم ايجابيات النشاط غير المنظم نلحظها بايجاز فيما يلي 

                                                 
1

 تتباين التقديرات االحصائية لحجم االقتصاد غير المنظم تبايناً كبيراً ويعزي ذلك الختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية بين الدول 
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الفقااراء ومحاادودس الاادخل الاال الساالا اكباار قطاعااات المجتمااا ماان حاجااات اشااباع  المساااهمة فاال .2
 .والخدمات باسعار مخفضة وان كانت بجود  اقل عن السوق الرسمل 

 .استيعاب اعدادا  هائلة من العطالة التل تفاقمت معدالتها فل الظروف االقتصادية الماثلة  .1

 :تتخلص فيما يلل فاما عن السلبيات 

المتعلقة بالمصادر االيرادية للدولاة كالضارائب عدم خضوع النشاط للقوانين والنظم واللوائ  خاصة  .2
والرسااوم واجهااز  وثليااات الرقابااة علاال االسااعار والمواصاافات وضاابط الجااود  وتشااريعات العماال 

 .والتأمينات االجتماعية وغيرها 
 .ضعف االنتا  كما  ونوعا  ومستويات المواصفات وضبط الجود   .1
قاباة العاماة فاة بتحصايل الضارائب والرساوم والرضعف او انعدام العالقاات ماا اجهاز  الدولاة المكل .2

عليه من مطاردات واحتكاكاات  تلك السلطات لذلك النشاط وما قد يترتب لحفظ النظام العام ومالحقة
 .ل بالنظام العام وصحة البيئة قد تخ

ضعف صلة منظمات اصحاب العمل وخاصة اصحاب الصناعات الصتير  وتجار التجزئة باعتباره  .0
اتحادات ونقابات العمال بالفئات المنتمية  منافسة غير مشروعة كما تضعف الصالت ما طا  يمثلنشا

 .لذلك النشاط العتبارات متعدد  
  دور تفتيش العمل في تكريس الحماية التشريعية واالجتماعية للعاملين في 

 :قطاع النشاط االقتصادي غير المنظم 

هاا دولناا نظم فال مجتمعاات الادول النامياة ومنغير الما نظرا  لضخامة حجم قطاع النشاط االقتصادس
العربية وتعقاد مشاكالته فنباادر الال التنبياه بضارور  انشااء وحاد  متخصصاة فال ادار  العمال تحات مسامل 

تشارك جهاز تفتيش العمل فل المعالجات الضرورية ( وحد  او قسم او ادار  النشاط االقتصادس غير المنظم)
 :حماية التشريعية واالجتماعية لهذا القطاع الحيوس والتل نسوقها فيما يلل التل تمكن من اسباغ ال

 :المعالجة االولي 

تحويل شريحة مقدر  من فئات المنتمين لهذا القطاع الل القطاع االقتصادس المنظم وتشامل العااملين لحسااب 
ك بمعالجة العوائق انفسهم من رواد الحرف والصناعات الصترس واصحاب الورش والمنشلت الصتير  وذل

تخلاف التقنياات  –ضعف رأ  المال او انعدامه )التل تحول دون تطورهم والتل اشرنا الل العديد منها مثل 
ومان ( الاخ المشاكالت المتعلقاة بتساويق المنتجاات –ضعف االنتاجية وتدنل الجود   –المستحدثة فل االنتا  

 ( .اصحاب العمل)ل من تلك الفئات فل مصاف شأن هذه المعالجة ان تجع

 :المعالجة الثانية 

تعمل الذس يتضمن شروط عمل للفئات التل ( التشريا الالئحل)ويتركز جوهر هذه المعالجة فل استخدام 
 – عماال البنااء والتشاييد)لدس التير بأجر وتشمل هذه المعالجة شرائ  عدياد  مان القطااع غيار المانظم مثال 

عمااال المطاااعم الشااعبية والمرافااق  –العمااال الاازراعيين  –رس عمااال النقاال الباا –عمااال الشااحن والتفريااغ 
 ( .السياحية والعاب الترفيه الخ 

 :المعالجة الثالثة 

تطبيق احكام معينة من تشريعات العمل لتطبق علل مجموعات من فئاات العااملين فال القطااع غيار 
 :ذلك ومن ( تجربة نظام العمل السعودس)المنظم تتفق ما طبيعة عمل كل مجموعة 

 .بع  احكام التشتيل والتوظيف  -
 .االعداد المهنل والتلمذ  الصناعية والتدريب المهنل  -
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 .الحد االقصل لساعات العمل  -
 .الحد الوطنل االدنل لالجور  -
 .الراحة االسبوعية  -
 .احكام السالمة والصحة المهنية  -
 .المساعدات والخدمات االجتماعية أمينات االجتماعية ونظم التكافل االجتماعل ونظمالت -
 .التأمين الصحل  -
 .نقابية القائمة تكوين او االنضمام للتنظيمات ال -
 .خدمات الثقافة العمالية  -
تطبيق المالئم من اجراءات لتسوية منازعات العمل واللجوء الال محااكم العمال ومزاياا االعفااء مان  -

 .امام المحاكم رسوم التقاضل 

ينبتل ان تضطلا بها االدار  المختصاة المقترحاة انشااء قاعاد  معلوماات تحاوس  ومن اوجب المهام التل
االحصاءات عن الفئات المنتمية لهذا القطااع وتضايف تلاك الفئاات والشارائ  المنضاوية تحات كال مجموعاة 

 (.1)والمعلومات االقتصادية واالجتماعية المتعلقة بها 

 " :البطالة"تحدي : ثالثاً 

خار  بهاا مان دائار  لة قضية دولة ومجتما واكتست ثوبا  اقتصااديا  واجتماعياا  البطا اصبحت مشكلة 
اختصاصات ادار  العمل فل االطار التقليدس كقضية استخدام ذلك ان االسباب الحقيقية لها تكمن فل تجفياف 
 مصادر توليد فرص العمل الجديد  حي  لم يعد الوعاء الحكومل وحتل وعااء القطااع الخااص قاادرين علال

حي  يدخل الل سوق العمل جيوشا  جرار  فل كل حين فان المشكلة تتفااقم استيعاب القوس الناشطة اقتصاديا  
 .تبعا  لذلك بمعدالت تكاد تشكل معادلة هندسية 

المؤسسات الراعية للعولمة وصفات تتمحور حول ما اطلق علياه  وفل مناخ التحرير االقتصادس اوصت
البلاادان التاال طبقاات باارامج التحرياار االقتصااادس معالجااات فقياار  فاال شااكلها فانتشاارت فاال ( شاابكات االمااان)

ومضااامونها , مثااال مشاااروعات االساااتخدام الاااذاتل وصاااناديق اساااتخدام الخاااريجين ومؤسساااات التشاااتيل 
ومشااروعات التاادريب التحااويلل ومشااروعات التموياال االصااتر ومتناااهل الصااتر وهاال معالجااات ظاهريااة 

 .ية للظاهر  ولم يكتب لها النجا  فل معظم التجارب سطحية لم تم  االسباب الحقيق

وضاعيتها االصالية ادار  تنفيذياة فل وال نريد فل الحقيقة ان نحمل ادار  العمل وزر تلك االخفاقات فهل 
تعمل فل اطار توفر فرص العمل ودورها ال يتعدس حصر القوس العاملة وتصنيفها واعادادها ادارياا  ومهنياا  

نشالت الطالباة للعمالاة ومراعاا  الضاوابط والمعاايير المتعلقاة بتطبياق مبادأ تكاافؤ الفارص وتوزيعها علال الم
 .وعدالة التوزيا 

اما وقد ابعدت ادار  العمال عان ممارساة هاذا الادور فال اطاار تتييار هياكلهاا ووظائفهاا فانناا ال نوصال 
 عان ياساة التحريار االقتصاادسباعاد  دورها التقليدس فحسب وانما نطلاب ان تلعاب دورا  جديادا  فال اطاار س

صاااحب اختصاااص اصاايل وتشاارف وتراقااب وتتااابا وتقااوم  فتاادخل كطاارف" جهاااز تفتاايش العماال"طريااق 
وماا افرزتاه مان مشاروعات سابق ذكرهاا وبصافة خاصاة ( شابكات االماان)االنشطة التل تمار  فال اطاار 
 .مشروعات االستخدام الذاتل 

ان يادر  ضامن هياكال ادار  العمال الوحادات القديماة  وفل هذا الساياق نارس مان المتطلباات الضارورية
التاادريب التحااويلل والتاادريب ) (احصاااءات وبيانااات القااوس العاملااة( )االعااداد والتوجيااه المهناال)الخاصااة ب

                                                 
1

والتي كانت احدي الدراسات امام لجنة الخبراء المكلفة باعداد اداة قانونية  لالستزادة يمكن الرجوع الي الدراسة التي قدمها الباحث لمكتب العمل العربي 

 م2212بشأن الحماية التشريعية واالجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم والتي قدمت لمؤتمر العمل العربي في دورة ( اتفاقية او توصية)عربية 



- 11 - 

 

تنظيم االساتخدام فال الادول التال قلصات هاذه الوحادات او قامات وغيرها من الوحدات التل تعنل ب( المستمر
 .رير سوق العمل وترك ذلك  ليات السوق تح ائها كليا  بدعوسبالت

فال وضاا السياساات والبارامج ماا خاصاة فال المشااركة والمسااهمة ( جهاز تفتيش العمل)جلل دور ويت
 .الجهات المختصة بتسيير مؤسسات ومنظمات شبكات االمان المنوه عنها 

 :حماية عمل المرأة واالحداث وعمالة االطفال : رابعاً 

تحظار خر  لحماياة عمال المارأ  واالحادا  التال لتشريعية  فل قوانين العمال المسافضال  عن النصوص ا
عمالة االطفال فقد ظهرت خالل العقود الثالثة االخير  من القرن الماضال وفال العشارية االولال مان االلفياة 

يات الدولية واالقليمية التل تكر  اتجاهات جديد  تجاه حماية تفاقالحالية العديد من المواثيق واالعالنات واال
فتبنت العدياد مان الادول العربياة تشاريعات المرأ  العاملة واالطفال وقد انعك  ذلك علل التشريعات الوطنية 

خاصة بالمرأ  واالطفال استقالال  عن تشريعات العمل وذلك يقتضل ان يهتم جهاز تفتيش العمل بما تضامنته 
 .التشريعات باالضافة الل دوره التقليدس فل مراقبة تطبيق تشريعات العمل تلك 

 :مستويات االجور السائدة الوضع المعيشي للعمال و: خامساً 

ان جهاز تفتيش العمل حينما ينه  بأداء وظائفه التقليدية فل مراقبة تطبيق النصاوص القانونياة والتأكاد 
ق ممارساات التطبياق العملال ماا نصاوص ينبلء عنه الظاهر بتوافايقف عند ما  من حسن تطبيقها ينبتل اال

القانون فهذه مسألة اجرائية سطحية ال تبين عما ورائها من ظروف اقتصادية ومعيشية للعاملين فل المنشلت 
للتفتيش وفقا  لما ارادته المعايير الدولية والعربية والتشاريعات الوطنياة التال حصارت  ةوالمؤسسات الخاضع

وانماااا تقتضااال المتتيااارات العالمياااة واالقليمياااة والمحلياااة االقتصاااادية  .فااال دائااار  متلقاااةالتفتااايش وظاااائف 
واالجتماعية التل افرزت صورا  قائماة مان التاردس المعيشال للعماال حيا  ال تكفال االجاور المتدنياة لمقابلاة 

وتزاياد  للعملاة المتداولاة متطلبات المعيشة المرتفعاة يوماا  بعاد ياوم نتيجاة للتضاخم وانخفاا  القاو  الشارائية
الحاجة االسرية فل مجاالت الحيا  المختلفة مان غاذاء وصاحة وتعلايم ومتطلباات اجتماعياة ولماا كاان جهااز 
تفتيش العمل ومنتسبيه من مفتشين وخباراء اكثار الجهاات الرسامية معايشاة واحتكاكاا  بالعماال مماا يتاي  لهام 

تخر  فل الماضل ( االجور وملحقاتها)ناحية اخرس فان  االحاطة الدقيقة بظروف معيشتهم واوضاعهم ومن
او لام يكان لاديها ثلياة لرقاباة االجاور , فاان  للرقاباة ا  ثخارظاماعن نطاق تفتيش العمل ساواء طبقات الدولاة ن

الظااروف الحاليااة تتطلااب ان يمااد ساالطان جهاااز تفتاايش العماال للرقابااة علاال مسااتويات االجااور فاال المنشاالت 
ينشاأ هاا لتتطياة متطلباات المعيشاة كماا يتطلاب ذلاك ايضاا  ان تيالجور وقيا  مدس كفاق الحد االدنل لوتطبي

مساتويات االجاور وارتباطهاا بالعمال لتاولل وظاائف دراساية االجور تالدار  ضمن هيكل ادار  العمل وحد  
واالوضاع االقتصاادية فال قطاعاات وفاروع النشااط االقتصاادس المختلفاة بادال  مان االعتمااد علال المجاال  

كالمجال  واللجان التل تضا الحد االدنل لالجور ويقتضل االمر كذلك مشاركة  Ad-Hocواللجان المؤقتة 
 .ل تكلف بوضا الحد االدنل لالجور جهاز تفتيش العمل فل المجال  واللجان الت

 :تسوية منازعات العمل الفردية : سادساً 

تتباين اتجاهات التشريعات العربية فيما يتعلق بالجهة التل يعهد اليها بالنظر فل شاكاوس العماال وتساوية 
بموجاب عقاود هم واصحاب االعمال حول الحقوق المخولة لهم بموجب القانون او بينالمنازعات التل تنشب 

فالبع  فل تلاك التجاارب يعهاد بهاا الال جهااز ( االتفاقيات الجماعية)العمل الفردية وعقود العمل المشتركة 
تفتيش العمل حي  يمارسها المفتشين ضمن واجبات عملهام المكتبال والابع  ا خار يعهاد بهاا الال وحادات 

ثالثية تضم اطاراف العمال الثالثاة لجان اخرس غير جهاز تفتيش العمل كما ان بع  التجارب تعهد بها الل 
 .حيلها الل هيئات شبه قضائية كمجال  الصل  وغيرها ب اخرس توتجار
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ونرس ان يعهد بالنظر فل الشكاوس الفردية وتسويتها الال جهااز تفتايش العمال ومان الممكان ان تماار  
عدياد  اهمهاا اقتادار مفاتش العمال ميدانيا  عند الزيارات التفتيشية او خاالل العمال المكتبال وذلاك العتباارات 

علل الحسم السريا لها وتفادس تطويل االجراءات فل حالة اللجان ومحاكم الصل  وننوه الل ان طريقة حسم 
بيئااة ومناخااا  سااليما  السااتقرار عااد ماان اهاام االدوار الوقائيااة لتفتاايش العماال الااذس يهاالء تالمنازعااات الفرديااة 

العامل نفقات كماا تاؤخر عالقات العمل ويؤدس الل تخفيف حجم الدعاوس التل ترفا الل المحاكم والتل تكبد 
 .نازع عليهاتستحقاقاته الما

 :تسوية منازعات العمل الجماعية : سابعاً  

المسااهمة فاال ب ( فتايش العماالجهاااز ت)بماادس تكلياف سابق ان اشاارنا الال ان هنالااك اتجاهاان فيمااا يتعلاق 
 .تسوية منازعات العمل الجماعية 

همة الل جهات اخرس فل هيكال يسود لدس غالبية تشريعات العمل العربية التل تعهد بهذه الم :االتجاه االول 
 .العمل  ادار 

 يقاارر بنصااوص تشااريعية تكليااف مفتشاال العماال باااجراء كاال الخطااوات المتعلقااة بتسااوية :واالتجرراه الثرراني
منازعات العمال الجماعياة بالتادخل فال مراحال التساوية مان مفاوضاات ووسااطة وتوفياق 
واجراء المصالحة حتل احالة النزاع للتحكيم ويسود هذا االتجاه لدس دول المترب العربال 

 ( .موريتانيا –المترب  –الجزائر  –تون  )

ذلك العربية بالقول بتركيز مهام ووظاائف من اتفاقيات العمل الدولية وك ا  وهذا االتجاه يلقل تحفظا  مباشر
س تضايف الياه اعبااء اخارس قاد تعاوق رمفتش العمل فل مراقبة تطبيق القوانين وعدم الز  باه فال مهاام اخا

يعوزهاا ساند ت فال هاذا الشاأن تقالله ونرس ان المبررات التل سبتمهمته االصلية كما تؤثر علل حيدته واس
ل باعبااء جدياد  غيار تقليدياة لمتتيرات الجديد  فل عالم العمل نلقااقوس وال تقف علل ارضا صلبة حي  ان 

علال جهااز تفتايش العمال وعلاال ادار  العمال ان تبتكار الوساائل واالسااليب التاال تمكان جهااز تفتايش العماال 
التصدس لها واالضطالع بما تفرضه من اعباء جديد  بكفاء  واقتدار اما ما يتعلاق بالتاأثير علال حياد  مفاتش 

واستقالله وابعاده عن المؤثرات الخارجية فادعاء يحمل شالء مان المبالتاة فالنصاوص القانونياة التال  العمل
كاماه الال ضاميره المهنال تالل فل مباشر  وظائفه باالضاافة الال احلل مفتش العمل الحيد  واالستقتفر  ع

 .كفيلة باحاطة وظيفته بسيا  متين من الوازع المهنل واالخالقل 

مان تاأثير تلاك المنازعاات علال اسااتقرار  بهاذه الوظاائف يمثال صامام اماان واقالعمال اضاطالع مفاتش 
 .عالقات العمل والسلم االجتماعل 

 :العمل في المشاركة وتفعيل الحوار بين اطراف " تفتيش العمل"دور : ثامناً 

دورا  متقادما   او الشاركاء االجتمااعيين يحتال( اطراف االنتا  الثالثاة) اصب  الحوار بين اطراف العمل 
فل اطار عالقات العمل الجديد  نتيجة المتتيارات العالمياة واالقليمياة والمحلياة , فحيا  تراجعات الدولاة فال 

التشاريعات الحمائياة  ل فال التادخل فال عالقاات العمال بسانظروف التحرير االقتصادس عن دورها االيجااب
 ...ووضا الحد االدنل لالجور ودعم الخدمات االجتماعية الخ 

انتقلت تلك الواجبات وتحولت الل منظمات المجتما المادنل وعلال االخاص منظماات اصاحاب االعماال 
 .ومنظمات العمال 

واصبحت هل الجهات الفاعلة , المؤثر  والمقارر  لمساتويات العمال خاار  اطاار تشاريعات العمال وفقاا  
ة او الصناعة بال علال المساتوس لصيتة التوافق والتراضل خاصة علل مستوس المنشأ  وعلل مستوس المهن

 .حينما يكون موضوع الحوار وضا السياسات االقتصادية واالجتماعية ( الوطنل)القومل 
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طار  فياه , اذ يكاون لهاا ه مستوس الحوار والموضاوعات التال تالعمل موقا ودور يحدد ويكون لمفتشية
صاااحب العماال ونقابااة )الحااوار  دورا  كبياار فاال الحااوار الثنااائل علاال مسااتوس المنشااأ  حينمااا يطاار  طرفااا

 .مستوس المهنة او الصناعة  وكذلك فل الحوار علل. ما يتعلق بشروط وظروف العمل ( العاملين

اما متل كان الحوار علل المستوس الوطنل وخاصاة ماا يتعلاق مناه بالسياساات االقتصاادية واالجتماعياة 
منها كما انها تكون مشرفا عليه فقد يتضااءل دور والذس تعتبر الدولة عضوا اصيال فيه بل قد يكون بمبادر  

ووكااالء الااوزارات ومااديرس  سااتوس الااوزراءتفتاايش العماال ويجاارس علاال مسااتوس تمثيلاال اعلاال اس علاال م
 .الوحدات الرئيسية فل الدولة 

 :المشاركة في المجالس واللجان : تاسعا

ر عالقاات العمال فاناه مان المستحسان الضفاء الفعالية علل جهاز تفتيش العمل فل ادائه المرتبط باستقرا
ان يكون لجهاز تفتيش العمل نوعا  من المشاركة لالحاطة بالجوانب المختلفة فال اطاار عالقاات العمال ومان 

- :الفعاليات االتية  فلذلك كفالة مشاركة جهاز تفتيش العمل 

 .المشاركة فل اللجان المكلفة بمراجعة وتطوير تشريعات العمل  .2
 .لجان وضا الحد االدنل لالجور المشاركة فل  .1
ات الساالمة والصاحة المهنياة ضامن اطاار ل  واللجان المختصة بتحديد اشاتراطالمشاركة فل المجا .2

 .السياسات العامة للسالمة والصحة المهنية 
 .سوق العمل تنظيمالمشاركة فل المجال  واللجان الخاصة برسم سياسات االستخدام و .0
 .امينات االجتماعية والتأمين الصحل المشاركة فل رسم سياسات الت .2
 .المشاركة فل المجال  واللجان الخاصة برسم سياسات التدريب المهنل  .9

 
 
 

◙  ◙  ◙ 
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 النتائج والتوصيات: الخاتمة 

 
 :النتائج 

 ر  التال سانتهاتفتيش العمل صور  تجساد الرقاباة التال تمارساها الدولاة النفااذ القواعاد ا ما ان نظام .2
خلها فل عالقات العمل بقصاد تنظيمهاا بتلاك االحكاام ا مار  فال اطاار مسائوليتها الدولة فل اطار تد

عاان تحقيااق السااالم االجتماااعل فاال مجااال عالقااات العماال وصااوال  الاال تحقيااق اسااتقرار المجتمااا 
 .رابات التل تهدد كيان المجتما طوانضباطه بنزع فتيل التوترات واالض

ملحوظااا فاال ظاال فاعليااة نظاام تفتاايش العماال بتااأمين عالقااات مسااتقر  فاال شااهدت المجتمعااات تقاادم   .1
هااات السااائد  فاال الاادول ف التوجمجاااالت السياسااة والنااواحل االقتصااادية واالجتماعيااة علاال اخااتال

 .وباختالف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
ة للمتتيارات المتعادد  ولياد  شهدت ادار  العمل ومن بينها اجهز  تفتيش العمل تدهورا واضاحا نتيجا .2

التطور السلبل فل المجاالت االقتصادية واالجتماعية التل تمخ  عنها تحاوالت وتحاديات عجازت 
 .ادار  العمل عن استيعابها والتفاعل االيجابل معها بتأثير االزمات االقتصادية المتتالية 

ت الاال الواقااا تحااديات جديااد  اتسااعت صااور  التحااديات فتفاقماات التحااديات التقليديااة القديمااة وباارز .0
فال صاور  الرأسامالية افرزتها العولمة االقتصادية المبشر  بتحول النظريات االقتصادية الرأسمالية 

التل اضعفت كيان الدولاة فاادت الال تراجعهاا عان تطبياق  New Libralismاو الليبرالية الجديد  
ا  لمنظاور الليبرالياة الحديثاة وانكمشات السياسات االجتماعية  والتركيز علل التحول االقتصادس وفقا
 .سياساتها االجتماعية وتراجعت عن دعم التنمية االجتماعية 

حي  فشلت برامج التحول االقتصادس التل بشرت بها العولمه والتال كلفات الدولاه فقادان االساتقرار  .2
العمال لام  تقرار االجتماعل وعالقات العمل وفل مجاال عالقااتعلل االس انعكا  ذلكاالقتصادس و

ات العماال والتشااريعات العماليااة باادا  ماان احياااء دورهااا االجتماااعل باعاااد  هيكلااة ادوالدولااة رس تاا
 .صولها االولل ما استيعاب التحوالت االيجابية ال

بارامج التثبيات )صفاتها التقليدية المساما  ببارامج االصاال  االقتصاادس وتسببت العولمة ببرامجها و .9
فل الحاق اضرار فادحاة فال مجاال عالقاات العمال والركاائز ( ف الهيكلليبرامج التكي( )االقتصادس

مماا شاكل تهديادا ( المنظمات العمالية –تشريعات العمل  –ادارات العمل )االساسية التل تقوم عليها 
 .فل كيانات الدولة لالستقرار والسلم االجتماعل 

العااد  ادارات العمال ومنهاا شرط ضارورس والزم كوللوصول الل عالقات عمل مستقر  كان البد  .1
تفتيش العمل الال وضاعها الطبيعال الساابق كاان الباد مان اتخااذ تادابير واجاراءات اساساية بموجاب 

 .التشريعات واللوائ  والقرارات االدارية التنفيذية 
ان عمليات االصال  المعاك  تواجه تحديات فل مجاالت عالقات العمل المختلفة يجب التصدس لها  .1

بناء عالقات جديد  تضا الدولة فل المسار الصحي  باالتبنل لبارامج التنمياة االجتماعياة وتجاوزها و
 .بالتوازن ما التنمية االقتصادية 

عب ادارات العمل وهياكلها المختلفة وفل مقدمتها جهاز تفتيش العمال دورا  مهماا  تتجساد فال مهاام تل .4
لفاة بهادف اعااد  االساتقرار لعالقاات ووظائف متجدد  تساتوعب المتتيارات وتواجاه التحاديات المخت

    .االمان لالمن والسلم االجتماعلبوصفها صمام  ملالع
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 التوصيات

 

  التوصيات الخاصة: 
ة خاصة التل تأثرت ببرامج العولمة والتحريار االقتصاادس عربيال كلة ادار  العمل فل الدولاعاد  هي .2

وزار  الشائون االجتماعياة /وزار  الشاتل/ وزار  العمال)ال سيما فل وضاعها تحات سالطة مركزياة 
كسابق عهدها واعاد  الوحدات التل سلمت منهاا وتطويرهاا ودعام قادراتها المادياة ورفادها ( والعمل

 بااالكوادر المؤهلااة ذات الخباار  واالهتمااام بباارامج التحاادي  وتزوياادها ساالختباااالدوات والمعاادات و
 ..بوسائل االتصاالت التقنية الجديد  الخ 

وتاأهيلهم  ينالدار  المركزية للتفتيش وجهاز تفتيش العمل ورفده بالكوادر المدربة مان المفتشااعاد  ا .1
 .لالضطالع بواجباتهم التقليدية وتدريبهم علل المهام والوظائف الجديد  داخليا  وخارجيا  

وحمايتها من النكوص عن خصائصها الحمائية وتطويرها المراجعات السلبية لتشريعات العمل  وقف .2
 .اتجاهات ايجابية الستقرار عالقات العمل  بتبنل

المارا  )ايالء اهتمام متعاظم نحو حماية قطاع النشاط غير المنظم والفئات ذات االحتياجات الخاصة  .0
 ...(ل والمعاشيين الخ اطفواالحدا  واال

 .ايالء االهتمام الكافل للدور الوقائل لتفتيش العمل  .2
 .تفتيش العمل وبناء قاعد  معلومات متطور  فل برامج الحديثة استخدام وسائل واساليب التقنية  .9
التأكيااد علاال دور تفتاايش العماال فاال تنفيااذ المعااايير الدوليااة والعربيااة فاال التفتاايش علاال االسااتخدام  .1

 .واالجور  والمرأ  والطفل والنشاط االقتصادس غير المنظم 
ماا الوحادات ذات االختصاصاات فال ناواحل عالقاات  ةالمسااهمبتطوير وتعميق دور تفتيش العمل  .1

والتوفيااق  ضااة والمصااالحةات العماال الفرديااة والجماعيااة بالمفاوالعماال االخاارس فاال تسااوية منازعاا
 . والتحكيم

 

 العامة التوصيات : 
لسانة ( 24)التصديق الفورس علل االتفاقياة رقام  لم تصدق الل لتدعو  الدول ابعضاء بالمنظمة ال (2

واالتفاقيات المتصلة بهاا وعلال وجاه الخصاوص االتفاقياات الخاصاة " تفتيش العمل"م بشأن 2441
 .بالسالمة والصحة المهنية واتفاقية بيئة العمل وعمال الزراعة وعمل المرأ  وابحدا  

دعااو  الاادول العربيااة الاال مراجعااة تشااريعات العماال لمعالجااة الاانقص وسااد الثتاارات فاال النصااوص  (1
يالء اهتمام اكبر بالدور الوقائل والدور االيجابل لتفتيش العمال فال تحساين المتعلقة بتفتيش العمل وإ

 .شروط وظروف العمل وتحسين ابوضاع االقتصادية واالجتماعية للعاملين 
دعو  الدول العربية الل تضمين تشريعات العمل المبادئ وابحكام ابساسية فل تفتيش العمل وعمل  (2

وانشااء مفتشاية او الئحة تنفيذياة موحاد  تتضامن التأصايل وابحكاام اإلجرائياة اإلدارياة والتنظيمياة 
 .مفوضية لتفتيش العمل 

دول ابكثار احتياجاا  لادعم أجهاز  تفتايش دعو  منظمة العمل العربية للعمل علل تقديم العون الفنل لل (0
 .العمل وعلل ابخص أجهز  ومراكز السالمة والصحة المهنية 

دعو  منظمة العمل العربية الل تكوين قاعد  معلومات عربية فال موضاوع تفتايش العمال والساالمة  (2
 .والصحة المهنية بالتعاون والتنسيق ما الدول ابعضاء بالمنظمة 

 .العربية الل أنشاء معهد عربل لتفتيش العمل والسالمة والصحة المهنية دعو  منظمة العمل  (9
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دعو  إدار  الحماية االجتماعية بمكتب العمل العربل الل تكثيف البرامج الخاصة بتطاوير تشاريعات  (1
 .العمل وإحياء برامج حلقات الدراسة القطرية لتشريعات العمل فل الدول العربية 

 

 وهللا المستعان

 س إلل سواء السبيلوهو الهاد
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 قائمة المراجع

 المعايير الدولية للعمل: 

 ILO اصدارات منظمة العمل الدولية باللتة االنجليزية والترجمة العربية  –مجموعة االتفاقيات والتوصيات 
– GENEVA 

 :المعايير العربية للعمل  -
 .القاهر  –اصدارات منظمة العمل العربية . مجموعة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية -

  تشريعات العمل العربية: 
 اصدارات منظمة العمل العربية  -موسوعة تشريعات العمل العربية  -2

 (الجزء الثال  –الجزء الثانل  –الجزء االول )                     

 (غير الوارد  فل الموسوعة)تشريعات العمل الحديثة  -1
  2444قانون العمل الجزائرس  -
 2442( 2)قانون العمل اليمنل رقم  -
 2449( 1)قانون العمل االردنل رقم  -

 1444وتعديل سنة 
 2441قانون العمل السودانل  -
 1442لسنة ( 21)قانون العمل المصرس رقم  -
 1442( 22)قانون العمل العمانل رقم  -
 هـ2012لسنة ( 22)نظام العمل السعودس رقم  -
 1440ل القطرس لسنة قانون العم -
 421 -1440مدونة التشتيل فل موريتانيا رقم   -
 م 1424( 9)قانون العمل الكويتل رقم  -

  تفتيش العمل فل الدول العربية 
. د – اصاادارات المركااز العرباال الدار  العماال تااون  -" بااين ازمااات الحاضاار وتحااديات المسااتقبل"

 يوسف اليا 
. د –الظاروف االقتصاادية ومتطلباات الحماياة االجتماعياة  بيندور تفتيش العمل واثره فل التوازن  -

 عبد التنل الرويم 
 –ياة االقتصاادية واالجتماعياة مالندو  القومية حول دور تفتيش العمال فال تحقياق التاوازن باين التن 

 جمهورية مصر العربية – 1422شرم الشيخ 
ثرهاا فال الحاد مان المخااطر دور تفتيش العمل فال تحساين اشاتراطات الصاحة والساالمة المهنياة وا -

 رانيا رشدية. د –المهنية 
 .مناسب لالستثماردور تفتيش العمل فل استقرار عالقات العمل وتهيئة مناخ  -
 عبدالستار عشر  . دور منظمات اصحاب االعمال والعمال فل دعم وتعزيز تفتيش العمل د -
 المستشار حمدس احمد –مهام مفتش العمل وتفعيلها فل ضوء المعايير العربية والدولية  -
قدم للندو  القومية حول تفتيش تقرير م – عمران لكما. أ –التجربة التونسية فل مجال تفتيش العمل  -

 م1424شرم الشيخ  – العمل فل المعايير والتشريعات الوطنية
 .د محمد عثمان خلف هللا.أ –دور تفتيش العمل فل تطبيق تشريعات العمل وتطويرها  -
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" دراسة فل منظمة العمل الدولية ونشااطها فال مجاال التشاريا الادولل للعمال"لعمل القانون الدولل ل -
 .جنيف  –المكتبة العربية  –عدنان خليل التالوس .د

 .يوسف اليا  .رؤية تحليلية بمنظور مستقبلل د"اطروحات فل القانون الدولل والوطنل للعمل  -
 .اصدارات منظمة العمل العربية    -م 1441 –االردن  –دار وائل للنشر والتوزيا عمان 

تقرير المدير العام لمكتب العمل العربل حول تفتيش العمل المقدم لمؤتمر العمل العربل فل البحرين  -
 .م 1424

 (العولمة وثثارها االجتماعية)تقرير المدير العام لمكتب العمل العربل  -
 (2441ثذار /مار  )جمهورية مصر العربية  –االقصر 

ثفااق مساتقبلية فال ظال المتتيارات ...منظمة العمل العربية )العام لمكتب العمل العربل تقرير المدير -
 .اصدار منظمة العمل العربية  - والتحديات 

اصادار منظماة العمال  -د  الهيكلة وانعكاساتها علال مساائل العمال س واعابرامج االصال  االقتصاد -
 .العربية 

 .اصدار منظمة العمل العربية  - 2441ية فل التسعينات االتجاهات التشريعية لقوانين العمل العرب -
محماد . د( العولماة االقتصاادية وانعكاسااتها علال العمال والعماال)النظام االقتصادس العالمل الجدياد  -

 م1440 –الخرطوم  –جامعة النيلين  –مجلة دراسات حو  النيل  –عثمان خلف هللا 
دراساة  –د محمد عثمان خلف هللا .القطاع غير المنظم أ االجتماعية للعاملين فلوالحماية التشريعية  -

 .قدمت لمنظمة العمل العربية
  .اصدارات منظمة العمل العربية  -مستقبل الحماية االجتماعية للعاملين -

Inspection of Labour – Purposes and Practices ILO - Geneva 
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