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 انًهخص:

ْى انًسبئم انزٙ رضٕس ثٍٛ انعبيم ٔسة انعًم ٔانزٙ  رجعهًٓب ًُبصعبد فٙ انًسبئم انعًبنٛخ يٍ أرعزجش  ان          

انز٘ ٚعذ طشٚمب  عٍ انمضبء ، ٔيٍ أْى ْزِ انطشق ْٕ طشٚك انزحكٛى نحم ْزِ انًُبصعبد ثذٚلا ٚجحضٌٕ عٍ طشٚك 

نهٕلذ ٔلهخ انزكبنٛف  اا نًب ٚزسى ثّ انزحكٛى يٍ اخزصبسضاع ثًُٛٓب ٔرنك َظشا ٚزخزِ طشفب انعمذ نفض انُ اسزضُبئٛبا 

: يذٖ  ْٔٙ اٜرٛخثعض اإلشكبنٛبد عهٗ  االجبثخ انجحش صعبد ، ٔنٓزا فمذ الزضذ طجٛعخٔسشعخ انفصم فٙ انًُب

، ٔيذٖ لذسح انزحكٛى عهٗ حم  ؟عٍ انمضبء فٙ انفصم فٙ انًُبصعبد انعًبنٛخ جٕاصٚخ انهجٕء انٗ انزحكٛى  ثذٚلا 

 ْزِ انًُبصعبد انُبشئخ عٍ عمذ انعًم ؟

طبنت ، سٛزى انزعشٚف فٙ يش رمسٛى ْزا انجحش إنٗ صلس ئنإلجبثخ عهٗ ْزِ اإلشكبنٛبد ؛ ٚمزضٙ األ           

فسٛزى انزطشق فّٛ انٗ ارفبق انزحكٛى، أيب   فٙ انًسبئم انعًبنٛخ، أيب انًطهت انضبَٙ يبْٛخ انزحكٛى ـ انًطهت األٔل ث

 .فسٕف ٚزى ثٛبٌ يذٖ لبثهٛخ رسٕٚخ انًُبصعبد انعًبنٛخ ثُظبو انزحكٛى فٙ انًطهت انضبنش ٔاالخٛش 

 

Summary 

        Disputes in labor cases are one of the most important issues that arise between 

the worker and the employer, which drives them to search for a way to resolve 

these disputes as an alternative to the judiciary, and among the most important of 

these methods: the arbitration path, which is an exceptional way for the parties to 

the contract to settle the dispute between them, given the arbitration feature, which 

is shortening time and lower costs And the speed of settlement of disputes. For this 

reason, the nature of the research necessitated the answer to some of the following 

problems, namely: To what extent is it permissible to resort to arbitration as an 

alternative to the judiciary in adjudicating labor disputes? To what extent can 

arbitration resolve these disputes arising from the employment contract? 

           To answer these problems; It is necessary to divide this research into three 

demands. The first condition will be defined as the essence of arbitration in labor 

matters, while the second requirement will be dealt with in the arbitration 

agreement, and in the third and last requirement, the suitability of resolving labor 

disputes through the arbitration system will be clarified. 
 

 المقدمة

فً خضم التطورات الحدٌثة وعصر السرعة ومن خالل استخدام الوسابل األكثر فاعلٌة،           

ضافة إلى اإلن عمل القضاء بشكل عام ٌقوم على عنصر تحقٌق العدالة ، بإوالسرعة فً الحٌاة وحٌث 

السرعة فً الفصل ثم تطوٌر القضاء بأكثر من وسٌلة من خالل تعدٌل القوانٌن وتقصٌر المدد فً 

ظر ومع ذلك ال تزال الدعاوى التً تنتعٌد، والحث على السرعة فً الفصل وزٌادة عدد القضاء ،الموا

را  من المتهمٌن من رجال ٌاألمر الذي جعل كث ؛طوٌال  فً الفصل فٌها امن قبل القضاء العادي تأخذ أمد  

 سٌلة لفض  مثل التحكٌم كو ؛ القانون واالستثمار ٌقومون بالبحث عن استخدام طرق أخرى بدٌلة

 المنازعات بشكل عام، 
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ٌ ة تأخذ مدة  ا  ن كثٌرإع حٌث المشر  ن القضاٌا العمالٌة تعد محط اهتمام إ           من القضاٌا العمال

سلطة واضعً ؛ والعامل لٌس لدٌه تأثٌر على طوٌلة األمر الذي ٌنعكس بطرٌقة مباشرة على العامل 

ن إستثمر الذي وضع جل أمواله بمجال االستثمار ، ٌجد الم برهن ألمراالتشرٌع ، ولكن عندما أصبح 

ٌبحث عن وسابل أخرى على رأسها التحكٌم الذي أصبح وسٌلة بدٌلة ٌتم  صارالقضاء ٌعٌق استثماراته 

 .اللجوء إلٌها

 -أهمية البحث:

المنازعات بٌن  كونه ٌؤدي لسرعة فض فً  أهمٌة التحكٌم فً المنازعات العمالٌة تكمن          

سرعة وصول العامل إلى حقوقه وٌختصر علٌه الوقت وٌحفظه من مغبة  وفً العامل ورب العمل

الوقوع فً مشاكل اقتصادٌة، وطول الوقت فً فضها وٌساعد على استمراره فً العمل لدى صاحب 

 .عمل، كونه وسٌلة ودٌه لحل النزاعال

 :ـ بحثشكاليات الإ

فً الفصل فً م بدٌال  عن القضاء ٌاللجوء إلى التحك مدى جوازشكالٌة هذا البحث حول إتدور            

 ، وكذلك مدى قدرة  التحكٌم على حل المنازعات العمالٌة الناشبة عن عقد العمل. المنازعات العمالٌة

 -صعوبة البحث:

خر فً مجال الدراسات القانونٌة ال ٌخلو من الصعوبات، ولعل إن هذا البحث كأي بحث آ           

حٌث لم ٌنظم المشرع اللٌبً التحكٌم إال فً نصوص بسٌطة  ؛نحتى اآلبرزها هو وجود فراغ قانونً أ

 المؤلفات المختصة بهذا النوع من التحكٌم. قلةضافة إلى ذلك إفً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة، و

 -منهج الدراسة:

المقارن ، والقابم على تحلٌل ماهٌة التحكٌم، المنهج التحلٌلً اعتمدنا فً هذا البحث على           

، والمقارنة بٌن بعض التشرٌعات بهذا  فً تسوٌة المنازعات العمالٌة وشروطه ومدى انطباقه وقابلٌته

 .الخصوص 

 :ـ لبحثخطة ا

حٌث تناولنا فً المطلب األول  ؛ٌنقسٌم هذا البحث إلى مطلبٌن اثند تم تسبق فق على ما وبناء            

لثانً فقد تطرقنا فٌه إلى مدى قابلٌة تسوٌة المنازعات اأما فً المطلب  ، التحكٌم بشكل عامماهٌة 

 العمالٌة بنظام التحكٌم.
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 المطلب األول

 في المسائل العمالية ماهية التحكيم

تضٌها أطراف النزاع على عكس العدالة التً إن التحكٌم ٌسعى إلحالل العدالة الخاصة التً ٌر          

 الخصوم وٌفرضهاٌطلبها أحد بل ٌرسمها القاضً فً النزاع فً عدالة عامة ال ٌتفق علٌها الخصوم 

 القاضً على أطراف النزاع األخرى.

والعدالة الخاصة التً ٌرغبها األطراف " ٌخضعون لها وٌسلمون بما ٌقتضً به التحكٌم           

قرب الوسابل للعدالة ، فهو أوٌنفذونه بشكل ودي " فأصبح التحكٌم أهم الوسابل لفض النزاع باعتباره 

 إلى جنب مع جنبا  عدل خاص ، عدل اتفاقً . وعدل رضابً، و فً ذات الوقت فهذا العدل ٌسٌر 

نه ٌساعد على فض المنازعات بطرٌقة ودٌة وسهلة تحافظ إإذ  ؛تسم التحكٌم بأهمٌة خاصةقضاء، وٌال

، وتظهر ماهٌة التحكٌم وأهمٌته من خالل نشأة التحكٌم بٌن طرفً التحكٌم انتهاتمعالقة والعلى بقاء 

 وصوره.وأنواعه 

 : تعريف التحكيم  -األول:الفرع 

حالة إرادة المتعاقدٌن على إ: "عقد تلتقً فٌه القانون بأنه 1فقهاءبعض ٌعرف التحكٌم عند           

النزاع الناشا عن العقد المبرم بٌنهما أو أي نزاع قد ٌنشأ بخصوص هذا العقد ، على شخص أو 

صال للفصل فً هذا النزاع" ألى القضاء المختص إأشخاص معٌنٌن لٌفصلوا فً هذا النزاع دون اللجوء 

 المنازعات عن طرٌق أفراد عادٌٌن ام لتسوٌةنظ : "بأنهخر اآل  2عند البعض اكما ٌعرف أٌض، 

  "ٌختارهم الخصوم

ٌم هو االتفاق على طرح النزاع أن التحكالسابقة ٌتبٌن لنا  التعرٌفات خالصة ومن خاللوال           

 .لٌفصلوا فٌه دون المحكمة المختصةشخص أو أشخاص معٌنٌن  على

 25لسنة  ق/022رقم  فً حكمهامن جانب القضاء فقد عرفته محكمة النقض المصرٌة أما            

ز حٌث عرف هذا الحكم التحكٌم من خالل المشرع "  ٌجو م50/8/8992بتارٌخ  قضابٌة والصادر

على إحالة ما بٌنهم من نزاع على محكمٌن ٌختارونهم لٌفصلوا ا للخصوم خروجا  عن األصل أن ٌتفقو

 ".له طبٌعة أحكام المحاكم ، فٌه بحكم

التحكٌم فً الطعن الشرعً رقم  أما من جانب القضاء اللٌبً فقد عرفت المحكمة العلٌا اللٌبٌة           

" من أهم شروط التحكٌم أن   اللٌبٌة منشور فً مجلة المحكمة العلٌاوال،  م8954 /4 /81ق فً 85/52

ن ٌحكم المحكم بما ٌدلً و إال كان التحكٌم باطال ، وأع ، تكون هناك مشارطة ٌحدد فٌها موضوع النزا

 به الخصوم ، ومفاد ذلك أن ٌقوم بدور القاضً الذي ٌستمع للطرفٌن وٌقضً ألحدهما " .

 -العناصر األساسٌة للتحكٌم وهً :على مل تتش السابقة ٌتبٌن لنا أنها التعرٌفات ومن خالل           

 ثالث.طرفٌن على إحالة النزاع إلى طرف اتفاق مسبق بٌن المن وجود ال بد  .8

 وجود اتفاق بٌن الخصوم على تعٌٌن من ٌتولى التحكٌم. .5

 و المحتمل بٌن الخصمٌن.أمحل التحكٌم هو فض النزاع القابم  .0

ومما سبق ٌمكننا تعرٌف التحكٌم فً المنازعات العمالٌة بأنه : لجوء أطراف عقد العمل إلً            

تنشأ بٌنهم والفصل فٌها عن طرٌق محكمٌن ٌتم اختٌارهم من قبل أطراف العالقة ، حل المنازعات التً 

 ع المنازعات ، وهو القضاء العادي.عن الطرٌق الذي رسمه المشرع لفض جمٌ وبعٌدا  

                                                           
 
1

 .42 -09م، ص8910سكندرٌة/ مصر، الطبعة الثانٌة ، اإل المعارف ، منشأة جباريأحمد أبو الوفا ، التحكٌم االختٌاري والتحكٌم اإل
2
 .5282مفتاح الروٌمً، التحكٌم مذكرات القٌت على طلبة الدراسات العلٌا، جامعة مصراته سنة  
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 الثاني الفرع   

 التحكيم  أنواع 

 وحسب ظروف النزاع ، تتعدد أنواع التحكٌم وصوره حسب الزاوٌة التً ٌنظر إلٌه منها ،           

،  التحكٌم االختٌاري ، والتحكٌم اإلجباري:  ع فً القوانٌن والتشرٌعات العربٌةومن أهم هذه األنوا

  :1)الخاص( أو التنظٌمً أو المؤسسً التحكٌم الحر

 ـاالختياري:التحكيم  أوال:

خالف التحكٌم اإلجباري وهو الذي ٌتم اللجوء إلٌه طواعٌة بمقتضى إرادة األطراف ، وذلك            

، هذا النوع من التحكٌم فً أغلب الدول، وقد نظمت التشرٌعات مثل لذي ٌتم اللجوء إلٌه بشكل إلزامًا

ن ٌشترطوا بصفة عامة أأجازت للمتعاقدٌن   حٌث  ،مرافعات لٌبً 509وهو ما نصت علٌه المادة 

 .ٌشأ بٌنهم من نزاع على المحكمٌن عرض ما قد

إلى  825بشأن عالقات العمل فً مواده )من  85/5285لك ما نص علٌه القانون رقم وكذ           

ختٌارٌا ولٌس ا بل فض المنازعات المتعلقة بالعملمن وساالتحكٌم كوسٌلة ( على اللجوء إلى  820

على  ت بمقتضى التحكٌم االختٌاري بناء( على تسوٌة المنازعا820، حٌث نص فً المادة ) جبارٌاإ

 طلب ذوي الشأن وهم العامل ورب العمل وهو نص صرٌح .

لى مجلس التوفٌق وجوبٌة إحالة فً حالة عدم تسوٌة المنازعة بموجب هذه الوسٌلة تصبح اإلو           

،  اجبارٌا   ( من القانون السابق ذكره وهنا ٌصبح التحكٌم أمرا  822 – 824ولته المواد )اتن وهذا ما

ٌم مجلس توفٌق وٌتواله أحد قضاة المحكمة االبتدابٌة ربٌسا وعضوٌة الجهات ذات ٌتولى هذا التحك

العالقة. وفً حالة تعذر المجلس فً تسوٌة النزاع كله أو بعضه وجب إحالة النزاع الى هٌبة التحكٌم 

وٌالحظ ،  تبناف وعضوٌة الجهات ذات العالقةمة االسكالمختصة وتكون برباسة مستشار فً مح

ا القانون أن التحكٌم ٌبدأ اختٌارٌا ثم ٌصبح وجوبٌا فً حالة عدم تسوٌة النزاع بشكل التحكٌم بموجب هذ

 ..2االختٌاري

 :ثانيا: التحكيم االجباري

للتحكٌم  أو األفراد المتخاصمٌن اللجوء   األطراف المتنازعة وفً هذا النوع ٌلزم المشرع            

التشرٌعات العربٌة  بعض بهذا النوع تأخذقد ، ولحل منازعاتهمبدال من القضاء العادي واالتجاه له 

( من قانون التحكٌم القضابً 5/5فً المادة ) حٌث نص المشرع الكوٌتً على سبٌل المثال،ومنها 

وذلك على عكس المشرع اللٌبً فً م 8992( لسنة 88، فً مواده المدنٌة والتجارٌة رقم ) 3الجدٌد

وسٌلة لفض المنازعات أن التحكٌم نص على م حٌث 5282( لسنة 85العمل رقم )قانون عالقات 

 .جبارٌا  إولٌس  المتعلقة بالعمل اختٌارا  

 :والتحكيم المؤسسي )الخاص(الحر التحكيم  :ثالثا
الذي  هذا التحكٌمو حرالتحكيم / الالنوع األول لى نوعٌن: إٌقسم التحكٌم من حٌث تنظٌمه            

ات التً ٌتبعها ، وتحدٌد القواعد واإلجراءالحرٌة الكاملة فً اختٌار المحكموٌعطً لهم ٌمنح الخصوم 
ن ٌتم ، فإن التحكٌم ٌجب أرغم من كل هذه الحرٌة الممنوحة للخصوم ل، ولكن وعلى افً عملٌة التحكٌم

 .4 .نظام العام للدولة التً ٌقع فٌهاوفقا لل

                                                           
1
 45، ص5285الداخلً فً القانون المصري ، دار النهضة العربٌة، القاهرة / مصر،محمد السٌد عرفة ، التحكٌم   
2
 .50؛ أٌضا مفتاح الروٌمً ، مرجع سابق ص 49-41محمد السٌد عرفة ، المرجع السابق، ص  
3
مالة أو فرٌق أخذ المشرع الكوٌتً بالتحكٌم االجباري فً منازعات العمل الجماعٌة التً تنشأ بٌن صاحب العمل وجمٌع عحٌث    

منهم بشأن شروط العمل حٌث أسند الى لجنة التحكٌم فً منازعات العمل مهمة التحكٌم ي هذا النوع من المنازعات وٌتم تشكٌل هذه 
 م بشأن العمل فً القطاع االهلً.8904( لسنة 01من القانون رقم ) 119اللجنة وفق المادة )

4
 .0، بند 45القاهرة/ مصر، صفتحً والً ، مبادئ قانون القضاء المدنً،   
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 هً التً هو الذي ٌنص على أساس أن مؤسسة معٌنةف المؤسسيالتحكيم  /الثاني أما النوع            

محكمٌن  ن هذه المؤسسة تختارإحٌث له، مع توفٌر الخدمات  علٌه،تقوم بعملٌة التحكٌم واإلشراف 

وتوفٌر الخدمات  ، ولكن عملٌة اإلشرافللقٌام بالفصل فً النزاع، أو ٌختار أطراف النزاع محكمٌن

ٌنة من قٌمة ، وٌحدد عادة ما ٌقوم بنسبة معبها المؤسسة لقاء أجر معٌن تقوم على التحكٌم  اإلدارٌة

، ومن أمثلة هذا النوع من التحكٌم الذي ٌجرى بغرفة التجارة الدولٌة ببارٌس النزاع محل التحكٌم 

 ..1 (AAA( أو مركز لندن للتحكٌم المعروف باختصار )ICCاختصارا باسم )

 :الداخلي والتحكيم الدولي  التحكيم: رابعا

كيم التح/ النوع األول  لى نوعٌن:إالدولة  بإقلٌمٌنقسم التحكٌم حسب النزاع ومدى ارتباطه           

الدولة؛ أي أن أطرافه مواطنون وموضوعه  بإقلٌموهو الذي ترتبط كافة عناصر النزاع فٌه  داخليال

لٌها الخصوم بجنسٌتهم والتً إلدولة التً ٌنتمً ٌتعلق بنزاع داخلً بحث ومكان التحكٌم ٌكون فً ا

  نزاع برابطه وثٌقة.ٌرتبط بها ال

 ي ٌرتبط أحد عناصره بدولة أجنبٌه،هو التحكٌم الذو دوليالتحكيم الالثاني / أما النوع           

  .2 كجنسٌة الخصوم ، أو موضوع النزاع أو مكان التحكٌم

على كل نوع من هذٌن النوعٌن، ولكن المالحظ هناك قوانٌن حكام التً تطبق وتختلف األ          

تفرق بٌن هذٌن النوعٌن من التحكٌم فال تضع قواعد خاصة لكل منهما ومثال ذلك  وأنظمة عربٌة ال

اء ضفإأن  من مشروع قانون التحكٌم اللٌبً (82علٌه المادة ) نصت ما ماأ ؛ 3نظام التحكٌم السعودي

مرتبط بعدة اعتبارات من أهمها جنسٌة أطراف المنازعة ومحل إقامتهم ومكان الصفة الدولٌة للتحكٌم 

توقٌع اتفاق التحكٌم ومكان تنفٌذ العقد ، حٌث استعارها المشرع اللٌبً من قانون التحكٌم المصري 

والذي بدوره استعار هذا النص من القانون النموذجً للتحكٌم الدولً الصادر من الجمعٌة العامة لألمم 

 متحدة.ال

 المطلب الثاني

 اتفاق التحكيم

مٌع أو بعض لى التحكٌم ، جإفٌن على أن ٌحٌال اتفاق بٌن طر، بأنه  4باتفاق التحكٌم وٌقصد          
المنازعات التً نشأت أو تنشأ مستقبال بٌنهما بشأن عالقة قانونٌة محددة ، تعاقدٌة كانت أو غٌر 

 .تعاقدٌة

وٌأخذ هذا االتفاق لى التحكٌم إاللجوء ببأنه :" التعبٌر عن إرادة الطرفٌن  أٌضاوٌمكن تعرٌفه             
فهو قد ٌرد فً صورة عقد مستقل  وسابق عن نشوء النزاع وقد ٌرد كشرط تحكٌم فً ، عدة  صورا  
 ساسً على هٌبة بند من بنود العقد وٌكون مفاده االتفاق على فض النزاع ِبشأن تنفٌذ أو تفسٌرألاالعقد 

، وٌأخذ اتفاق 5( من مشروع قانون التحكٌم اللٌب5ًوهذا ما نصت علٌه المادة )"، هذا العقد تحكٌمٌا  

ورتٌن فً وسنتناول هاتٌن الص مشارطة التحكيمو  شرط التحكيمهما : ؛ إحدى صورتٌن التحكٌم 
 .فرعٌن مستقلٌن على النحو التالً

 

                                                           
1
 .59 52، ص 8990أحمد ملٌجً ، قواعد التحكٌم فً القانون الكوٌتً ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع ، الكوٌت،   
2
 .بعدها وما 52أحمد ملٌجً ، مرجع سابق ص    
3
التحكٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة ، مركز البحوث والدراسات االدارٌة، االدارة العامة ،  محمد بن نصار بن محمد البجاد ،   

 .22، ص8999الرٌاض،
4
 .00محمد السٌد عرفة ، مرجع سابق ص    
5
تً قد حٌث نصت على أن :" اتفاق التحكٌم هو التزام االطراف على اللجوء الى التحكٌم لفض كل أو بعض النزاعات القابمة أو ال  

تنشأ فً المستقبل بٌنهم ، نتٌجة قٌام عالقة قانونٌة بٌنهم  تعاقدٌة كانت أو غٌر تعاقدٌة ، وٌمكن أن ٌكون االتفاق على صٌغة شرط 
 ق على التحكٌم".اتحكٌمً أو على صٌغة اتف
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 الفرع االول
 :شرط التحكيم

 تعريفهأوالً : 
على إخضاع المنازعات التً تنشأ عن عقد  االتفاق مسبقا بموجب: بأنهٌعرف شرط التحكٌم           

للتحكٌم ، وقد ٌرد هذا العقد فً شكل شرط فً العقد األصلً ، أو  ا  معٌن ا  عقد هأو تفسٌرهذا العقد تنفٌذ 
 .1خر آً إلى عقد على عقد مستقل عنه ، أو فً شكل إحالة من العقد األصل

عقد معٌن  قتضاه ٌعرض ما ٌدور من النزاع بشأنعبارة عن شرط بم : " بأنهف أٌضا وٌعر          
 2."من عرضه على قضاة الدولة  على محكمٌن بدال  

  :ـ ثانياً: خصائص شرط التحكيم
 ن لشرط التحكٌم جملة من الخصابص هً:أمن خالل التعرٌفات المتقدمة ٌتبٌن           

تتوفر التحكٌم هو عمل إرادي محض و باعتباره كذلك فٌتمٌز بخصابص  معٌنة كتلك التً   شرط .7
 . فً أي عقد

عقد من العقود المسماة باعتبار أن هذا العقد أوجد  ٌجسد اتفاق التحكٌم وبالتالً فهو التحكٌم شرط  .0
كباقً العقود المسماة ً خاص به وتسمٌة نصت علٌها أغلب القوانٌن له القانون تنظٌم قانون

 األخرى.
وعلة  ولٌس شرط إثبات ، شرط انعقاد  تعد فٌه ألن الكتابة ؛ن العقود الشكلٌةالتحكٌم مٌعتبر شرط  .3

اشتراط الكتابة هنا لصحة اتفاق التحكٌم هو الحرص على عدم فتح الباب لمنازعات فرعٌة حول 
العقد و ال ٌهم الكتابة رسمٌة أو عرفٌة ، وبالتالً فانعدامها ٌعدم ، 3وجود أو مضمون هذا االتفاق

و غٌره من التشرٌعات لتحكٌم اللٌبً فً المادة الخامسة منه ، وهو ما نص علٌه مشروع قانون ا
شكلٌا، ومنها قانون التحكٌم د الرضابٌة واعتباره عقدا التً أخرجت هذا العقد من طابفة العقو

ال إ"ٌجب أن ٌكون اتفاق التحكٌم مكتوبا و م حٌث نصت على أنه:8994( لسنة 55المصري رقم )

كان باطال" ، وٌفهم من صرٌح النص أن المشرع المصري اعتبر الكتابة فٌه من النظام العام ، 
ضمنً على ال باالكتفاء باالتفاق الشفهً أو بحٌث ال  ٌجوز لألطراف االتفاق على مخالفته وذلك

 دور هام فً االثبات.لى التحكٌم ، فضال عن ذلك لما لها من إاللجوء 

شرط التحكٌم هو أن  ٌةوٌقصد باستقالل ، صلًالعقد األ عن بذاته اتفاقا مستقالٌعد شرط التحكٌم  .4
عدم مشروعٌة العقد األصلً أو عدم صحته أو بطالنه أو فسخه ال تؤثر على شرط التحكٌم بغض 

قابما بذاته وله  بندا رط خر ٌعتبر هذا الشآبمعنى ون الصورة التً اتخذها هذا الشرط ، النظر ع
فهو ال ٌتأثر بما ٌشوب ، عن العقد األصلً المرتبط به  امتمٌز ٌته ، بحٌث ٌجعلهاستقاللوٌته ذات

هو المعنى   وٌقصد باالستقاللٌةالفسخ ، بطالن أو الرادة أو حاالت اإلالعقد األصلً من عٌوب 
قل بندا فً العقد األصلً فهو مست التحكٌم  لو كان شرط  ، أي بمعنى أنه لٌس الماديو القانونً لها

 .مختلف عن األخرومحل وسبب  ولكل منهما رضا عنه من حٌث القانون ، 
 4التحكيمثار شرط ثالثا: آ

 -تً:ثار تتمثل فً اآلٌرتب شرط التحكٌم جملة من اآل          

بطرٌق فً المستقبل التً تثور بٌنهما  تسوٌة المنازعةو التزام طرفً اتفاق التحكٌم على حسم .8
 التحكٌم .

العقد  تفسٌرهذا النزاع إفالت المنازعة المتعلقة بتنفٌذ أو بنظر  الدولةفً  ٌمتنع عن القضاء العام .5
 للتحكٌم.، وهو ما ٌسمٌه الفقه باألثر السلبً األصلً من والٌة قضاء الدولة

النزاع المتفق فضه  ٌترتب على وجود التحكٌم اختصاص هٌبة التحكٌم أو المحكم الفرد بنظر .0
 .لشرط التحكٌموهو ما ٌسمى باألثر اإلٌجابً ا، ٌتحكٌم

 
 

                                                           
1
 .42، ص5284الطبعة االولى ،نظر فً هذا المعنى : سمٌر جاوٌد ، التحكٌم وآلٌة فض المنازعات ،دار القضاء أبو ظبً ، ا   
2
 .04مفتاح الروٌمً ، مرجع سابق ، ص    
3
العلوم  فً ظل القانون اللٌبً ، مجلة علً الصادق القناص؛ عبد الرحٌم أبو القاسم الحرٌزي ، اتفاق التحكٌم بٌن الرضابٌة والشكلٌة   

 800صن ، العدد الثام، 5285القانونٌة والشرعٌة ، كلٌة القانون/جامعة الزاوٌة، 
4
   48مفتاح الروٌمً ، مرجع سابق ص   
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 ثانيالفرع ال
 مشارطة التحكيم

حٌث ٌعتبر كالهما اتفاق تحكٌم، وهناك العدٌد ، تختلف مشارطة التحكٌم عن شرط التحكٌم  ال          
المتعاقدٌن وٌتفقان أٌضا من القواعد المشتركة بٌنهما ، مثل القواعد واجبة التطبٌق على رضا وأهلٌة 

ٌة القضاء لٌبسط المحكم والٌته على هذا النزاع من وال  ثر المترتب علٌها فكالهما ٌخرج النزاعفً األ
ما ، ولكن ٌوجد أركان وشروط إبرام العقد فً كلٌه وط فٌجب أن تتوافروٌتفقان أٌضا من حٌث الشر

 بعض الفروقات بٌن مشارطة التحكٌم وشرط التحكٌم سنبٌنها الحقا .
 التحكيم مشارطة  تعريفأوال: 

أو  قده شخصا أو أكثر على اختٌار شخصاتفاق ٌع : "مشارطة التحكٌم بأنها 1ٌعرف الفقه          
أي أن مشارطة التحكٌم تستوجب وقوع النزاع بالفعل ،  "أكثر لٌتولى حل النزاع الذي نشأ بٌنهما بالفعل

 .ما قد ٌنشأ من نزاع فً المستقبل الذي ٌنظمشرط الوذلك بعكس 
، فٌبرمان اتفاقا  ٌسمً: وثٌقة حٌث ٌتفق الطرفان علً التحكٌم بعد نشوء النزاع بٌنهما بالفعل          

ٌة تسوٌة النزاع ٌحددان فٌه نقاط النزاع بٌنهما ، وكٌفٌة اختٌار هٌبة التحكٌم ، وكٌف أو مشارطة التحكٌم 
المنازعات العمالٌة وذلك لعدة  األكثر شٌوعا  فً مجال، وهذه الصورة تعد  عن طرٌق التحكٌم

 وهً:2أسباب

 ل األطرافمما ٌحمازعات العمالٌـة عن طرٌق القضاء ً فض المنالفتـرة الطوٌلة التً تستغرق ف  -8
 لتحكٌم خاصة بعد وقوع النـزاع أو حتى بعد السٌر فً بعض اإلجراءات القضابٌة.للجوء ال على

السرعة التً ٌمكن إنجازها خاصة أن العامل هو الحلقـة األضعف وٌلجأ إلى التحكٌم من أجل   -5
  الحصول على حقوقـه فً أسرع وقت.

تحدٌد الشروط بشكل واضح، حٌث إن النزاع قد وقع وأصبح بحاجة للبحث عن الحل، ولٌس كما  -0
 هو الحال فً شرط التحكٌم الذي ٌوضع قبل وقوع النزاع. 

 :ن شرط التحكيم ومشارطة التحكيمبيالمقارنة ا: ثالث
ٌتضح هذا  شرط التحكٌم ومشارطة التحكٌم مما سبق ٌتبٌن لنا وجود اختالف جوهري بٌن     

ف االختال غم من وجود، وبالراالختالف  فً التوقٌت الذي ٌتفق فٌه الطرفان على اللجوء الى التحكٌم
 ، التحكٌمعملٌة تنظٌم  هما ٌعد من طرقفً أن  كلٌ تمثلاتفاق و ت بٌنهما أوجه توجد أٌضابٌنهما  ، 

عملٌة فً ساس األحكٌم، وهما ما ٌسمى باتفاق الت أو وجهان لعملة واحدة ، وهو تانهما وسٌلكلٌو
سنتناول التفرقة بٌنهما فً عدة نقط  فً دراستنا لشرط ومشارطة التحكٌم ومن خالل ما سبق التحكٌم

 -التالً: على النحو
 . رطة ٌتم إبرامها بعد نشوء النزاعٌبرم قبل حصول أي نزاع ، والمشا شرطال .8

النزاع ، أما المشارطة فهً تبرم بعد الشرط ٌبرم فً جو تسوده روح الود والمحبة بٌن أطراف  .5

 .احنة وعدم الثقة فً أغلب األحٌاننشوء النزاع فهً تبرم فً جو تسوده روح المش
، وذلك على عكس لقضاء فٌما لو نشأ نزاع مستقبالالطرفان عن اللجوء لفٌه  الشرط ٌتنازل  .0

 .ون التنازل بعد نشأة النزاع فعالالمشارطة فٌك
ن الشرط ٌعتبر إعن العقد األصلً بشكل مادي وبشكل قانونً ، فً حٌث  المشارطة تكون مستقلة .4

عقدا مستقال من الناحٌة القانونٌة ولكنه قد ٌكون موجودا فً العقد األصلً وبالتالً لٌس هناك 

 استقالل مادي .

ألنه ولد بالفعل ، وذلك على عكس  ؛المشارطة ٌتم تبٌان النزاع فٌها بشكل واضح ومحدد أوال .2

 ظم نزاع محتمل قد ٌقع وقد ال ٌقع.فهو ٌن الشرط

 

 

 

 

                                                           
1
 .52ص ، 5220، التحكٌم النظامً فً التجارة الدولٌة ، دار النهضة العربٌة القاهرة / مصر،  احًالم هحسٌن عبد  
2
 .810، ص 5229،  82، المجلد 5فً القضاٌا العمالٌة ، مجلة المنارة ،العدد ، التحكٌم عمر العطٌن  
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 لثالثاالمطلب 

 ميحكتال بنظام المنازعات العمالّيةقابلية تسوية مدى 

  الضعٌفالطرف ؛ باعتباره لعامل بالدرجة األولى إلى حماٌة او قوانٌن العمل عموما  تهدف  

 ارتٌاح هذا األمر ٌؤدي إلى عدم  و، ثبات اإل قطرثبات بكافة فً اإل هإضافة إلى السماح لفً العقد ، 

ٌجوز  الة آمر قواعد ن قواعد قانون العمل تمتاز بأنهاأكما و،  اتلهذه االمتٌاز  العملوأصحاب أرباب 

ٌجوز منح ولكن لحقوق العامل، وأن أحكام قانون العمل تمثل الحد األدنى  مخالفتهااالتفاق على 

 ،الجدٌدمن قانون عالقات العمل اللٌبً  (01) طبقا للمادة قانون العملأحكام  إضافٌة عن  امتٌازات

فً كافة  ٌجوز التنازل عنها ام والتعد متعلقة بالنظام العلقواعد قانون العمل  ةالصفة اآلمرهذه و

 .حوالالظروف واأل

  التشرٌعاتبعض و هالفق بشأنها انقسمقد  العمالٌةشارة إلى أن التحكٌم فً المنازعات وتجدر اإل

؛  فً المنازعات العمالٌة التحكٌمعدم جواز بهناك من ٌرى ف ،نظام التحكٌم اللجوء فٌها ل حول جواز

 .لفصل فٌهالاللجوء للتحكٌم  كس ، أي جوازوهناك من ٌرى الع ، بالنظام العامه الرتباط

مخالفا  لى التحكٌم فً القضاٌا العمالٌةإهل ٌعد اللجوء  -التساؤل: وبناء على ما سبق ٌثور

 عن حقه فً التقاضً ؟ه تنازل ذلك هل ٌعنًلقانون العمل أو ال؟ و

لسنة  85 رقم اللٌبً الجدٌدنجد أن قانون العمل  اتاإلشكالٌ هذه وفً إطار الخوض فً

 .العمالٌةن خاللها فض المنازعات قد حدد الحاالت التً ٌتم م م5282

وقبل الخوض فً معرفة مدى قابلٌة تسوٌة هذه المنازعات عن طرٌق التحكٌم  وبناء علً ذلك

 -: سنقوم بتعرٌف عقد العمل الفردي وعقد العمل الجماعً ،

قات العمل ( من قانون عال2نصت علٌه المادة ) حسب ما  عقد العمل الفردي يعرف حٌث

" كل اتفاق بٌن جهة العمل والعامل ٌتعهد بمقتضاه العامل لدى جهة :بأنه  م  5282لسنة  85اللٌبً رقم 

 نتاج أو الخدمة أو مقابل نقدي".العمل وتحت إدارتها واشرافها نظٌر حصة فً اإل

ٌبرم بٌن  طًخ صرٌح  أو شفهًاتفاق كتابً أو  "كما ٌمكننا تعرٌفه بشكل آخر على أنه: 

صاحب العمل والعامل لمدة محددة أو غٌر محددة ، أو إلنجاز عمل معٌن ، ٌلتزم بموجبه العامل بأداء 

جر المتفق ، وٌلتزم فٌه صاحب العمل بدفع األ شرافهإدارته وإعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت 

 ."علٌه

عالقات العمل اللٌبً المشار إلٌه أعاله بالرجوع لقانون  و عقد العمل الجماعيبخصوص   أما

؛ بالرغم  1فنجده لم ٌهتم مطلقا باالتفاقٌات الجماعٌة وال المفاوضات الجماعٌة وهو أمر ٌثٌر االستغراب

 .  من أنه قد مٌز بٌن المنازعات الجماعٌة والمنازعات الفردٌة عند اللجوء للتحكٌم

م ٌعقود العمل الجماعٌة والوساطة والتحك قانون وعلى صعٌد التشرٌعات العربٌة ومنها          

" اتفاق تنظم بمقتضاه  :على أنه( 8عرف عقد العمل الجماعً فً مادته االولى) فنجده قداللبنانً 

شروط العمل بٌن طرف ٌمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو اتحادا  أو أكثر من اتحاد نقابات اإلجراء وبٌن 

أو أكثر من رب عمل أو ممثل هٌبة أو أكثر من اتحاد مهنً لرب  خر ٌكون رب عمل منفردا  آطرف 

 .2العمل "

                                                           
1
لسنة  85عبد الغنً الروٌمض ، القانون االجتماعً ، الجزء األول ، عالقات العمل الفردٌة وفقا ألحكام قانون عالقات العمل رقم    

 .45ص، 5281الطبعة الثامنة دار الكتب الوطنٌة ، بنغازي/ لٌبٌا،   ، 5282
2
 م.8904لول اٌ 5قانون عقود العمل الجماعً والوساطة والتحكٌم اللبنانً الصادر فً  
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ما التعرٌف بمنازعات عقد العمل فٌه فرعٌن نتناولهذا المطلب إلى  وتأسٌسا على ذلك سنقسم

 .وتسوٌة هذه المنازعات عن طرٌق التحكٌم  ،

 -الفرع األول :

 بمنازعات عقد العمل التعريف

فً  لما ٌتمثبصفة الطابع التوفٌقً، وهذا   85/5282رقم  اللٌبً  ٌتمتع قانون عالقات العمل          

فٌتم حسمها بواسطة موظف التوفٌق،  نظام التحكٌم فً حل المنازعات الجماعٌة أما المنازعات الفردٌة

دٌة وذلك على النحو بالمنازعات الجماعٌة ثم ٌلٌها ثانٌا التعرٌف بالمنازعة الفر وسنقوم بالتعرٌف أوال  

 التالً:

  المنازعة الجماعية: أوال:

 التعريف بالمنازعة الجماعية  - أ

(" ٌعتبر النزاع جماعٌا إذا وقع 828فً مادته) م85/5282قانون عالقات العمل رقم عرفها           

% من مجموعهم بشرط أال ٌقل عدد العمال المتنازعٌن 52بٌن جهة العمل وعدد من العمال ال ٌقل عن 

 عن عشرة عمال".

وعلٌه لكً تعتبر المنازعة جماعٌة فً القانون اللٌبً ٌجب أن، تتعلق بالمصالح المشتركة لعدد           

، من قانون عالقات العمل سالف الذكر( 828 ٌقل عن العدد الذي نصت علٌه المادة)من العمال ال

أي وٌجب أن ٌتعلق النزاع بالعمل وشروطه، وإن الطرف العمالً ٌجب أن ٌكون أكثر من عامل واحد، 

 بقدر العدد المطلوب.

 جهات تسوية المنازعة الجماعية - ب

( من قانون عالقات العمل، 820استنادا إلى نص المادة )تختص بهذا النوع من المنازعات           

مجالس التوفٌق وهٌبات التحكٌم، وٌراد بالتوفٌق الوصول إلى تسوٌة النزاع برضى الطرفٌن بصرف 

 النظر عن موضوع هذه التسوٌة.

 " تسوغ منازعات 5282\85( من قانون العالقات العمل 820لما جاء فً هذه المادة )طبقا و          

العمل عن طرٌق التحكٌم االختٌاري بناء على طلب طرفً النزاع، فإذا لم ٌتم االتفاق على تسوٌة 

النزاع عن طرٌق التحكٌم ٌتم عرض موضوع النزاع على مجلس التوفٌق وهٌبة التحكٌم المنصوص 

 علٌها فً هذا القانون".

نون عالقات العمل اختٌارٌا بناء  على نجد أن بمقتضى هذه المادة ٌكون التحكٌم كما نرى فً قا          

طلب ذوي الشأن، وهما رب العمل و العامل، وهو نص صرٌح فً حٌن أنه فً حالة عدم تسوٌة 

ا، وهذا ما نصت علٌه المادتٌن   ٌ المنازعة بموجب هذه الوسٌلة تصبح اإلحالة على مجلس التوفٌق وجوب

ا، وٌتولى هذا التحكٌم  ( من قانون عالقات العمل سالف الذكر، وهنا824-822)  ٌ ٌصبح التحكٌم إجبار

 مجلس برباسة أحد قضاة المحكمة االبتدابٌة وعضوٌة الجهات ذات العالقة.

وفً حالة تعذر هذا المجلس تسوٌة النزاع كله أو بعضه وجب إحالة النزاع إلى هٌبة التحكٌم           

 المختصة وتكون برباسة مستشار فً محكمة االستبناف وعضوٌة الجهات ذات العالقة. 

ٌتبٌن مما سبق ذكره ووفقا ألحكام قانون عالقات العمل أن التحكٌم ٌبدأ اختٌارٌا ثم ٌصبح           

 فً حالة عدم تسوٌة النزاع عن طرٌق التحكٌم االختٌاري. با  اجو
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على  بصرٌح العبارة  حٌث نصبشأن النشاط االقتصادي  م5282لسنة  50أما فً قانون رقم           

اختصاص غرف التجارة والصناعة بتولٌهم فض المنازعات التجارٌة التً تنشأ بٌن أعضابها عن 

( من 8002المادة )على اتفاق األطراف المتنازعة، وهذا ما نصت علٌه  طرٌق التحكٌم والتوفٌق، بناء  

تحاد الغرف اٌختص : "على أن  من القانون ذاته(8040وكذلك ما نصت علٌه المادة )، هذا القانون

التجارٌة بالتحكٌم بٌن منتسبً هذه الغرف فً المنازعات التً تنشأ بٌن أعضابها، وفض المنازعات 

 .1"ٌتم ذلك بناء  على اتفاق األطرافطرف أجنبً، والتً ٌكون فٌها 

 -التوفيق في المنازعة الفردية:ثانيا: 

فً حالة وقوع النزاع الفردي ٌجوز ألي من الطرفٌن التقدم بشكوى لمكتب العمل الذي ٌقع "          

النزاع الى  ثم ٌحٌل مكتب العمل ( من القانون المذكور،825ادة )فً دابرته محل العمل وفقا لنص الم

، وٌجب على الموظف التوفٌق أن ف مختص بتسوٌة المنازعات الفردٌةموظف التوفٌق وهذا الموظ

ٌ  لى إالطرفٌن المتنازعٌن  ٌدعو حٌث نصت المادة المذكورة على ،  2" االمفاوضات لتسوٌة النزعات ود

، ة العادلالمحكمة حق للعامل رفع دعواه أمام إذ ٌ؛ االلتجاء الى موظف التوفٌق هو أمر جوازي  "أن : 

، فال ٌجوز له أن ٌرفع اسطة موظف التوفٌقفإذا قدم العامل شكواه إلى مكتب العمل لكً تتم التسوٌة بو

 بث موظف التوفٌق فً هذه الشكوى".ٌمام القضاء قبل أن أدعواه 

          القانون المذكور أعاله ( أٌضا من828بمفهوم المخالفة لما جاء فً نص المادة) و          

 وٌالحظ العمل ،  %  وجهة52قل من أل أو عدد من العمال تعتبر المنازعة فردٌة إذا حصلت بٌن عام

أن ٌرفع دعواه إلى  ، إذ ٌحق للعاملجوازياء إلى موظف التوفٌق إنما هو أمر ن الحق فً االلتجأٌضا  أ

 القضاء دون أن ٌسبقه شكوى إلى مكتب العمل.

وأخٌرا فإنه من خالل ما تقدم نجد  أن التحكٌم ٌعد من الوسابل البدٌلة لفض المنازعات           

طار مشارطة التحكٌم التً ٌتم اللجوء إلٌها بعد وقوع النزاع. كما نجد أن التحكٌم إالعمالٌة خاصة فً 

نه ٌفرض على األطراف اإلجباري أكثر مجاال للتطبٌق من التحكٌم االختٌاري فً هذا المجال بدلٌل أ

االلتزام إلى اللجوء إلى التحكٌم وخاصة أن الطبٌعة القانونٌة لقواعد قانون عالقات العمل رقم 

تتمٌز بنوع خاص حٌث ال ٌجوز للعامل أن ٌتنازل عن أي من حقوقه التصالها بالنظام  5282\85

سا للوصول إلى النزاع طرٌقا سل العام، ولكون التحكٌم ال ٌعنً التنازل عن الحقوق وإنما ٌرسم لطرفً

 هذه الحقوق .

 -الفرع الثاني :

 ميتسوية المنازعات عن طريق التحك

تسوٌتها جوازٌة مدى انقسم الفقه، حول  فقد تسوٌة المنازعات الناشبة عن عقد العمل فً          

لى اتجاهٌن، اتجاه مؤٌد واتجاه معارض، ولكل اتجاه فكرة ٌستند علٌها إ م بدٌال  عن القضاءٌحكتبال

 :  وسنتطرق لهذٌن االتجاهٌن كل على حده فً فقرتٌن متتالٌتٌن وذلك على النحو التالً 

 للتحكٌم يمنازعات عقد العمل الفردوٌمثل هذا االتجاه المؤٌد لفكرة خضوع  -:أوال: االتجاه المؤيد

، فمن الناحٌة للتحكٌم والقضاء إلى تأٌٌد فكرة خضوع هذه المنازعات 3الفقهذهب فرٌق من  حٌث

از التحكٌم بعد انتهاء التحكٌم من عدمه ، فأج الفرنسً بٌن الحاالت ٌجوز فٌها القانونٌة فقد مٌز القانون

                                                           
 .50مفتاح الروٌمً ، مرجع سابق ، ص  1
 .18عبد الغنً الروٌمض ، مرجع سابق ، ص  2
انظر ؛ 0-2، ص5288ً، التحكٌم وقضاٌا العمل، مجلة المحامون، السنة الرابعة، العدد الخامس، سنة حاترلرت جرٌآ 3

، أضواء على التحكٌم فً منازعات العمل الفردٌة فً الفقه عبد هللا محمد الشوٌشأٌضا:علً السٌد حسن أبو ذٌاب ؛
كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة بالغاط ، جامعة المجمعة اإلسالمً وقانون العمل السعودي والمصري، منشور فً مجلة 

 . 00ص السعودٌة ، 
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عقد لجوء إلٌه أثناء سرٌان منعه من ال، ولكنه ما تحقق له مسوغاته وأهمها الرضا، إذا عقد العمل

 .العمل

وء إلى التحكٌم بعد انقضاء أجاز اللج قد أن القضاء الفرنسً نجدفأما من الناحٌة القضابٌة           

إلى  والتً فضت فٌه م8918مة استبناف بارٌس فً حكمها الصادر عام ، وهذا ما فضت به محكالعمل

قت ٌملك فٌه األطراف حرٌة مً الموقع بعد فسخ  عقد العمل ٌكون مبرما  فً وٌالعقد التحك أن : "

 ."الفرنسً ( من قانون العمل8\28التصرف و ال ٌكون مشوبا  بالبطالن بمقتضى نص المادة )

خضاع المنازعات التً قد تنشأ عن عقد العمل إهذا االتجاه ٌمثل فكرة رفض  -:ثانيا: االتجاه المعارض

 :ـ 1هً فً ذلك هموحججم ٌالفردي للتحك

كوسٌلة  اعتمدت التحكٌم م5282لسنة  85ات العمل رقم ومنها لٌبٌا فً قانون عالقأن غالبٌة الدول _ 8

اجمة عن عقد عمل فردي فإن حلها أما المنازعات التً تحدث أو كانت ن ؛ الجماعٌةلفض  المنازعات 

عالقات العمل واستمرارها ، فإذا فشل هذا الطرٌق ، فإن التوفٌق حفاظا  على سٌر ون فً الصلح مكٌ

( من القانون 825) نصت علٌه المادة ما ، وهذااللجوء إلى القضاءوهو سم لهم الطرٌق انون قد رالق

 . 2المذكور

 . جابً لمصلحة العاملإٌفٌها تمٌٌز ومرة آ أن غالبٌة قواعد قانون العمل هً قواعد_ 5

التام لسلطة رب  تام أو شبهبنقصانه أو انعدامه تماما  بالنسبة للعامل لخضوعه ال الرضا ٌبع بهةش_ 0

 .3من امتٌازات القانون ضاعة ما منحه له، وإمٌإلى قبول التحك رهط، وهو ما قد ٌضالعمل

 ؟م فً عقد العمل الفرديٌشرط التحك ، ما مدى قانونٌةوالسؤال الذي ٌطرح نفسه هنا

  -:أنه لٌبً علىالمدنٌة والتجارٌة المرافعات من قانون ال( 542نصت المادة )فقا لما و

ب العمل بشأن و أربا، العام ، أو المنازعات بٌن العمالال ٌجوز التحكٌم فً األمور المتعلقة بالنظام "

صابات العمل و أمراض المهنة والمنازعات المتعلقة خاصة بالتأمٌن االجتماعً وإتطبٌق االحكام ال

 .الجنسٌة أو  بالحالة الشخصٌة ......إلخ "ب

حكٌم فً عقود العمل هذا النص ٌتضح لنا أن المشرع اللٌبً قد اعتبر شرط التمن خالل و          

ن شرط اللجوء إلى السبب فً ذلك هو أ ، ولعل برام العقد أو سرٌانهإما تم عند صحٌح إذا الفردٌة غٌر 

عد ، وبالتالً ٌقانون العمل ا إٌاهعن حقوق منحه بمثابة التنازل من قبل العاملالعمل م فً عقد ٌالتحك

 وال ٌرتب أي أثر . باطال الشرط

الوم           سلك طرٌق ، وتجعلهم أحٌانا ٌفضلون ما سبق ٌتضح لنا أن المشكلة التً تواجه العم 

الٌةوإ ، مثل فً عدم السرعة فً التقاضًت ت، الم بدٌال عن القضاء ٌالتحك ، 4ن ما لعدم وجود محاكم عم 

ستعجال فً ، كما ال ٌوجد نص قانونً  ٌقضى باالبذاتهامة وبالتالً ال ٌوجد اختصاص نوعً لمحك

التً تأخذ أمدا   ا فً ذلك شأن المنازعات المدنٌة، فالمنازعات العمالٌة شأنهفض المنازعات العمالٌة

 طوٌال  أمام المحاكم للفصل .

 

                                                           
 . 01سابق صالمرجع العبد هللا محمد الشوٌش، علً السٌد حسٌن أبو ذٌاب ؛  1
 عنوان" التوفٌق فً المنازعة الفردٌة" فً ما سبق. راجع 2
 . 82-1، صمرجع سابق حاثً، ارلرت جرٌ  3
سماح زكً فراخنة، تعزٌز الٌات التحكم فً المنازعات العمالٌة، بحث منشور فً مركز الدٌموقراطٌة وحقوق العاملٌن  4

 .59و ص5282فً فلسطٌن، تشرٌن االول 
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 الخاتمة

اء تحت عنوان تمام هذا البحث والذي جإانتهٌنا بحمد هللا وعونه وحسن توفٌقه من  أنبعد       

ة المهمة والذي ٌطرح العدٌد من والذي ٌعد من الموضوعات القانونٌ (التحكيم في المنازعات العمالية)

حٌث تم التوصل فً بحثنا ، شكالٌات فً وقتنا الحاضر والتً تواجه طابفة معٌنة من شرابح المجتمع اإل

 -:ًتتابج وتوصٌات نوردها على النحو اآللى عدة نإهذا 

 -:النتائجأوال: 

مل إلى منازعات جماعٌة، تفرق بٌن خضوع المنازعات التً تحدث نتٌجة عقد الع غالبٌة الدول .8

م ٌالتحك ، ومنعمٌخضوع المنازعات الجماعٌة للتحك ، فمنها ما أجازومنازعات عقد العمل الفردي

 .فً عقد العمل الفردي مادام هذا العقد قابما وسارٌا  

االستثنابً واألفضل لفض المنازعات العمالٌة فهو ٌختصر الوقت وٌقلل ٌعد التحكٌم الطرٌق  .5

 .التكالٌف عن كال الطرفٌن

، فاختٌار طرٌق التحكٌم ٌتٌح الفرصة التحكٌم هو أن ٌخدم مصلحة العاملهم ما ٌتمٌز به نظام ن أأ  .0

زامٌه الحكم لإلهم و للعامل ولصاحب العمل بوضع الشروط التً ٌرونها فً اختٌار المحكم المناسب

 .الصادر عنه

 -التوصيات :ثانيا: 

رٌق فصل فً المنازعات العمالٌة وذلك ألن التحكٌم ٌعد الطضرورة اعتماد نظام التحكٌم لل  .8

ما ٌتسم به من ببٌنهم بعٌدا عن القضاء، أٌضا طرفا العقد لفض النزاع  ٌتخذهالذي  االستثنابً

 سرعة الفصل فً المنازعات. والتكالٌف  ةقلاختصارا  للوقت وب

إعداد دراسات وبحوث حول القضاٌا العمالٌة لمعرفة نوصً  البحاث والدارسٌن  فً هذا المجال ب .5

لتحكٌم وتوضٌح العالقة بٌنهما، لى اإب العمل والتزامات كل منها عند اللجوء حقوق العامل ور

 .فً هذا المجال وخاصة فً لٌبٌا قلٌلةن الدراسات والبحوث إحٌث 

انون وقعة قوفً الختام نوصً المشرع اللٌبً باعتماد مشروع قانون التحكٌم وإخراجه من ق  .0

 المرافقات كما هو الحال فً باقً الدول العربٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "381-393" 0207, 71مجلة البحوث األكاديمية )العلوم اإلنسانية واإلجتماعية(, العدد 
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 المراجعقائمة 
 
 -أوالً : الكتب :  

/ مصر،  منشأة المعارف ، االسكندرٌةأحمد أبو الوفا ، التحكٌم االختٌاري والتحكٌم االجباري ،  -8
 م.8910الطبعة الثانٌة 

أحمد ملٌجً ، قواعد التحكٌم فً القانون الكوٌتً ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزٌع ،  -5
 م. 8990الكوٌت، 

القاهرة / مصر،  ،حسٌن عبده الماحً ، التحكٌم النظامً فً التجارة الدولٌة ، دار النهضة العربٌة -0

 م.5220

، / دولة االمارات العربٌةسمٌر جاوٌد ، التحكٌم وآلٌة فض المنازعات ،دار القضاء أبو ظبً  -4
 م.5284الطبعة االولى ،

عبد الغنً الروٌمض ، القانون االجتماعً ، الجزء األول ، عالقات العمل الفردٌة وفقا ألحكام  -2
، بنغازي/ لٌبٌا،  الطبعة الثامنة ار الكتب الوطنٌة، د 5282لسنة  85قانون عالقات العمل رقم 

 م.5281

 فتحً والً ، مبادئ قانون القضاء المدنً، القاهرة/ مصر، بدون سنة نشر. -0
العربٌة، القاهرة / محمد السٌد عرفة ، التحكٌم الداخلً فً القانون المصري ، دار النهضة  -5

 م.5285مصر،
 

 -:المجالت والبحوث العلمية -ثانيا :    

آرلرت جرٌحاتً، التحكٌم وقضاٌا العمل، مجلة المحامون، السنة الرابعة، العدد الخامس، سنة  -8
 م. 5288

سماح زكً فراخنة، تعزٌز الٌات التحكم فً المنازعات العمالٌة، بحث منشور فً مركز  -5
 م.5282،الدٌموقراطٌة وحقوق العاملٌن فً فلسطٌن، تشرٌن االول 

علً السٌد حسن أبو ذٌاب ؛عبد هللا محمد الشوٌش، أضواء على التحكٌم فً منازعات العمل  -0
الفردٌة فً الفقه اإلسالمً وقانون العمل السعودي والمصري ، بحث منشور فً مجلة كلٌة العلوم 

 م.5289بالغاط ، جامعة المجمعة السعودٌة، والدراسات االنسانٌة 
ٌم أبو القاسم الحرٌزي، اتفاق التحكٌم بٌن الرضابٌة والشكلٌة فً علً الصادق القناص ؛ عبد الرح -4

/  جامعة الزاوٌة، كلٌة القانون، مجلة العلوم القانونٌة والشرعٌةبحث منشور بظل القانون اللٌبً ، 

 م. 5285، العدد الثامن،لٌبٌا

 م5229،  82 ، المجلد 5عمر العطٌن ، التحكٌم فً القضاٌا العمالٌة ، مجلة المنارة ، العدد -2

مذكرات القٌت على طلبة الدراسات العلٌا، جامعة مصراته، سنة ، مفتاح الروٌمً، التحكٌم  -0
 م.5282

مركز بحث منشور بمحمد بن نصار بن محمد البجاد ، التحكٌم فً المملكة العربٌة السعودٌة ،  -5

 م.8999،عودٌة/ المملكة العربٌة السالبحوث والدراسات االدارٌة، االدارة العامة ، الرٌاض

 
 :ثالثاً : القوانين

 م بشأن العمل فً القطاع االهلً الكوٌتً.8904( لسنة 01القانون رقم ) -1

  م.5282لسنة  50التجاري اللٌبً رقم النشاط قانون  -9
 م.5282لسنة  85قانون عالقات العمل اللٌبً رقم  -82

 م.8904اٌلول  5الوساطة والتحكٌم اللبنانً الصادر فً وقانون عقود العمل الجماعً  -88


