
 مقدمة عن قضايا العمل المهمة

فرصة النهوض فر للفرد والذي يواألمور األساسية في الحياة؛  أهمعتبر العمل أحد ي

وض أسباب النه أهمالمعيشية له كما أن العمل الجاد في الدولة هو أحد  بالمستويات

 المسؤولونث بها، ويهدف العمل إلى النمو بالجانب االقتصادي للمجتمع لذلك يبح

 تواجه العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة.عن أهم القضايا التي 

 ضايا بالعملالق أهمأجور العاملين 

 أهمالتعرف على يمكن  للطباعة جاهز قصير العمل قضايا عن موضوعطرح  خالل

التي يحصلون عليها مقابل أداء قضايا العمل التي يناقشها العاملين وهي األجور 

ونصت الدولة على ضرورة تقديم راتب الموظف والعامل كامل  ؛مهامهم الوظيفية

الموظف الكاملة في حصوله على الراتب لى حقوق بدون إنقاصه والحفاظ ع

 المناسب لساعات العمل باإلضافة إلى الراتب الكامل.

 إجازات العمل

على الراتب باإلضافة إلى التعرف على قضايا األجور وحقوق العمال في الحصول 

القضايا المطروحة والتي  أهم إحدىاإلجازات الخاصة بالعامل  أيًضاكامل، تعتبر 

ونصت كافة حقوق العمل على ضرورة توفير تناقشها المجتمعات المختلفة 

اإلجازات  أيًضااإلجازات للعاملين في كافة القطاعات وتشمل اإلجازات السنوية و

 الرسمية وغيرها من اإلجازات.

 حقوق المرأة في العمل

التعرف  أيًضايمكن  باعةللط جاهز قصير العمل قضايا عن موضوعضمن مناقشة 

ي القضايا التي يواجهها قطاع العاملين في المجتمع وهي حقوق المرأة ف أهمعلى 

حيث نصت قوانين العمل على ضرورة توفير كافة الفرص  ؛كامل القطاع

 لكفاءات التي تعادلها مع الرجل بعد أن أثبتت المرأة جدارتها في العمل.وا

 القضايا المطروحة أهمالمكافآت والحوافز 

لخاصة االحصول على كافة الحقوق بيهتم الكثير من العاملين في مختلف القطاعات 

ت التي يحصل عليها الموظف والعامل من ها هي المكافآأهموالتي تعتبر ؛ بهم

 منت وأمانته في العمل وتعتبر الحوافز والمكافآ المؤسسة تقديًرا على مدى جهده

 وتشجيعهم ألداء األفضل.دعمهم  أجلولة للعاملين وذلك من الحقوق التي حددتها الد

 البطالة وتوفير الفرص



مناقشة قضية البطالة في  أيًضاقضايا العمل المختلفة يمكن  أهمخالل مناقشة 

قضايا العمل وتعمل الدولة على توفير كافة الفرص  ضمنوالتي تندرج المجتمع، 

 في الدولة.بة البطالة التي تساعد في التقليل من نس

 خاتمة موضوع عن قضايا العمل

عن كيفية توفير  دائًماوتبحث الدولة  عن العمل،ن جميعهم بالبحث يهتم المواطنو

من المنظمات والمنشآت التي تناقش ، كما توجد العديد الحقوق المختلفة للعاملين

تطوير  أجلفي قطاعات العمل المتنوعة وذلك من  مختلف قضايا العمل المهمة

 قطاع العمل كاماًل وتوفير األفضل لجميع فئات العاملين.

 


