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مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

 

 مقدمة
يدنا محمد بن عبد الله خاتم الرسل والمرسلين , إن الحمد لله والصالة والسالم على س

 ثم أما بعد .

ط ترب التيميزان العالقة  فيلقانون العمل أهداف سامية من أجل تحقيق التعادل إن 

,  تمعفي المج  والسالم اإلجتماعيينأصحاب األعمال بفئة العمال وألجل تحقيق السالم 

م حسلأيضا"  -ولكن–راف العالقة وليس الهدف من قانون العمل هو تحقيق مصالح أط

 األمر عندما يحدث الخالف بين الطرفين .

ويلجأ كل طرف إلى استخدام وسائل الضغط من شأنها التأثير سلفا" على الطرف اآلخر 

, وبالتالي على المجتمع , أخصها أن يبادر أصحاب العمل إلى إغالق المنشأة بما ينشأ 

رمانهم من أجورهم أو أن يتجه العمال إلى عنه من وقف العمل وتسريح العمال وح

اإلضراب للضغط على صاحب العمل لتحقيق مطالبهم المهنية أو االقتصادية أو 

 (1االجتماعية .)

وقد تحدث المشرع المصري عن الوسائل التي يمكن من خاللها حسم النزاعات التى 

 ازعات العمل الجماعيةتنشأ بين العمال وأصحاب األعمال . ونجد أن المواد التي تنظم من

بين الطرفين من أجل تحقيق األمن والسلم الجماعي بين طرفي العالقة من أجل تحقيق 

التعادل والتكافؤ بين كال" من ) العمال وأصحاب األعمال( . وتناول المشرع المصري 

 م .1002لسنة  11من قانون العمل  191إلى  161ذلك في المواد من 

ي الفقه الفرنسي عن التفاوض والمفاوضة الجماعية كحد أبرز كما تحدث المشرع الفرنس

أليات منظومة العمل النقابي , بل وتعد أهم وظيفة من وظائف العمل النقابى هناك وقد 

م , وتوالت القوانين مرورا 1111مارس  11عرفت المفاوضة الجماعية منذ قانون 

مهورية الخامسة وصوال" م للج1991م الجمهورية الرابعة ودستور 1916بدستور عام 

م في هذا الشأن والذى يخص صاحب العمل فى مجال  1911/ 11/ 12إلى قانون 

 المفاوضة الجماعية بعماله .

 أهمية وسبب اختيار الموضوع : -
المفاوضة الجماعية لها أهمية كبيرة, حيث تعد بمثابة الطرق الفعالة والمؤثرة لحل 

ك من أجل مواكبة التقنية العالمية والتطورات منازعات عالقات العمل الجماعية , وذل

 االجتماعية واالقتصادية التي طالت العالم اجمع .

والمجتمع الدولي قد اهتم بذلك األمر لتكون المفاوضة الجماعية لها دور فعال ومؤثر 

في حل المنازعات والتوفيق بين مصلحتي العمال وأصحاب األعمال , من أجل تحقيق 

 ؤ في ميزان العالقة بينهما.التعادل والتكاف

                                                           
- أنظر : د. أحمد السعيد الزقرد . قانون العمل , شرح القانون رقم 1002/11م , بدون دار نشر 1

.  191, ص  112وسنة طبع , بند   
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وللمفاوضـة الجماعيـة تاريـخ طويـل كمؤسسـة تحكـم أماكـن العمـل وأسـواق العمـل. 

فـي العمـل  االستقرارإزاء تزايـد عـدم المسـاواة وزيـادة عـدم  األخيرةوأدت الشـواغل 

المفاوضـة فـي عـدد مـن البلـدان إلـى زيـادة التركيـز علـى الـدور الـذي تلعبـه 

؛ وتخفيـض الحواجـز التـي األجورالجماعيـة: فـي تحقيـق المسـاواة فـي توزيـع 

يواجههـا بعـض العمـال فـي العمـل بسـبب نـوع جنسـهم أو إعاقتهـم أو عرقهـم؛ وتعزيـز 

 (1).قـات العمـلالالشـمولية؛ واسـتقرار ع

حدث بها سواء كان قويا و الكل يت الحاليبأن التفاوض هو لغة العصر  ذهب البعضو

بشتى  يسعى اآلنضعيفا، منتصرا و مهزوما، كبيرا و صغيرا، فالمجتمع الدولي صبح 

ريب المتنازعة، ومحاولة تق الطرافصيغ للتفاوض تقبلها جميع ا إليجادالطر والوسائل 

 طتتم ممارسة ضغو األحيانللجلوس على مائدة المفاوضات، وفى بعض  ر وجهات النظ

 "إذا .المفاوضات إجراء اآلخر فلكي يوافق على الجلوس مع الطر ألطرافاعلى حد 

ي أي شيء، وبين أهو عصر التفاوض، على كل شيء، وفى  اآلنفالعصر الذي نعيشه 

سواء بين الدول و الحكومات و بين  اآلنكما ن المفاوضات التي تجرى  (2) فراأط

منها هو  األساسي فرفين الهدط يأو بين الجماعات و بين المنظمات و بين  األفراد

ي فالطراف والوصول الى حل مقبول يرضى جميع ا آلراءتقريب وجهات النظر بين ا

 . اآلراء فضل الخيارات الحالية لكل أمن التفاهم المتبادل بأن التفاوض هو  طارإ

ولم يقتص األمر على المستوى الدولي فقط بل تناولته منظمة العمل العربية , وكذا على 

 مستوى التشريعات الوطنية للدول المختلفة .

وحسنا" فعل المشرع المصري بالنص على المفاوضة الجماعية بقانون العمل الجديد , 

( , وذلك لما للمفاوضة الجماعية من أهمية 191-116م بالمواد من )1002لسنة  11

 كبيرة على المستوى الوطني .

من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية , ونجد أن للدولة دورا" هاما" ومؤثرا" وذلك 

وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لتعزيز وتفعيل المفاوضة الجماعية في عالقات 

العمل الجماعية لتحقيق التوازن والتعادل والتكافؤ في ميزان العالقة بين الطراف 

 المتنازعة .

 

 

 

                                                           
- أنظر : المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , منظمة العمل الدولية , مطبوعات منظمة العمل 1

م ,  معايير العمل الدولية , توصية بشأن 1011ولية , مصر الطبعة األولى باللغة العربية , الد

م , ص 1991لسنة  91االتفاقيات الجماعية , رقم  iii). ) 
-انظر : د. مجدى عبدالله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل , المنهج الحديث لشركاء 2

مكتب –ال ( بدون طبعة , الناشر ) مؤسسة فريدريش ايبرت وأصحاب األعم –اإلنتاج ) العمال 

ومابعدها .9م ,ص 1016مصر (,   
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 موضوع الدراسة :
, على المستوى  ازعات العمل الجماعيةمن في المفاوضة الجماعية تدور الدراسة حول

م , ومنظمة العمل 1002لسنة  11الوطني فى ضوء كال" من  قانون العمل المصري 

 العربية  , وكذا منظمة العمل الدولية .

 

 -وسوف نعالج ذلك خالل تناولنا بالدراسة ما يلى : 

 الفصل االول : األساس القانوني  للمفاوضة الجماعية .

 : أحكام المفاوضة الجماعية . الفصل الثاني
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 الفصل األول

 األساس القانوني للمفاوضة الجماعية

 تمهيد :

 (4)المفاوضة الجماعية مفهوم 

يكتسررربها موضررروع المفاوضرررة الجماعيرررة فررري أن قرررانون العمرررل  الترررياألهميرررة  عتبررررت

يعرررول كثيررررا علرررى المفاوضرررة الجماعرررة كوسررريلة  م 1002لسرررنة  11 رقرررم  جديررردال

ويعتبرهرررا أحرررد المزايرررا التررري جررراء  (9)تنظررريم عالقرررات العمرررل وشرررروطه وظروفررره ،ل

بهررررا لتنظرررريم عالقررررات العمررررل وتسرررروية منازعاترررره فرررري المرحلررررة الراهنررررة ، مرحلررررة 

تحرررول نحرررو اقتصررراد السررروق ، وتراجرررع الررردور االقتصرررادي واالجتمررراعي للدولرررة ، 

م مررن فلسررفة مؤداهررا أن مررا تضررمنه القررانون مررن أحكررام تمثررل الحرردود الرردنيا  وانطالقررا

لحقررروق العمرررال ، وأن أي تطلعرررات لتحسرررين شرررروط وظرررروف العمرررل وزيرررادة هرررذ  

الحقرررروق تكررررون مرررررن خررررالل المفاوضرررررة الجماعيررررة الترررري تجرررررري بررررين العمرررررال و 

اصرررحاب العمرررل ، وقرررد انعكرررس هرررذا االهتمرررام فررري نصررروص القرررانون اللررري جررراءت 

 116ه المرررواد ومرررن بتنظررريم قرررانوني شررربه متكامرررل المفاوضرررة الجماعيرررة خصرررص لررر

– 191 . 

                                                           
 - أنظر : د. أحمد حسن البرعي : الوجيز في القانون االجتماعي . الجزء الثاني : عالقات العمل 1

إيزنبرج : أسس التفاوض ، مراجعة د محمد حس  جيراد - .م 1000الجماعية دار النهضة العربية 

: التفاوض على العقد ، دراسة مقارسة  ال رحب كريم عبد ال .د  – . م1991 األكاديميةجب ، المكتبة ر

سالمه عبد التواب عبد الحليم : .  د -.  م1000بة الحقوق . جامعة القاهرة , ل، رسالة دكتورا  . ك

عبد د .  - م1000ان كلية الحقوق جامعة حلو ,المفاوضة الجماعية في قانون العمل ، رسالة دكتورا  

  - . م1000الباسط عبد المحسن : النظام القانوني للمفاوضة الجماعية ، دار النهضة العربية ، 

. محمد د - وض ، الجامعة العمالية .  .مهارات التفا م1991, المفاوضة الجماعية ، عبدالسالم عياد  د.

، دراسة في القانونين  المصري والفرنسي حسام محمود  لطفي : المسئولية المدنية في مرحلة التفاوض 

الله نصار المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية ، محمد عبد د .  -م . 9199، القاهرة 

محمد نصر الدين منصور , المفاوضات الجماعية في ) النظام القانوني د .   -.مكتب العمل العربي 

والمفاوضات  م1992لقانونية بجامعة القاهرة للعاملين في مصر ( مركز الدراسات والبحوث ا

كمي : الجوانب دمنير فريد ال .د -مل ، دار النهضة العربية . الجماعية و أساليها وتقنياتها في قانون الع

  ، كلية الحقوق االجتماعية في سياسة المشروعات متعددة الجنسية في الدول النامية ، رسالة دكتورا

مكتب  - .م1919لعمل الدولي : المفاوضة الجماعية . الطبعة الثالثة ، جنيف مكتب ا - بجامعة القاهرة.

. , بدون طبعة ودار نشر اسة نظرية ومقارنةالعمل العربي : عالقات العمل الجماعية ، در  
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , بدون طبعة ودار نشر 9

.11, ص  م 1210, القاهرة ,   
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الفعلرررـي بالحرررـق فرررـي المفاوضرررـة الجماعيرررـة مبرررـدأ أساسرررـي وحرررـق  االعتررررافيعرررـد 

فررررـي العمررررـل. وهررررـو يشررررـكل، إلررررـى جانـررررـب الحريـررررـة النقابيـررررـة، أحـررررـد الفئـررررـات 

منظمـررررـة العمـررررـل الدوليـررررـة بشـررررـأن المبـررررـاد  والحقـررررـوق  إعررررالنفـررررـي  األربررررع

بالقضرررـاء علرررـى  األخررررى.وتتعلرررـق الفئرررـات  م1991ـل لعرررـام فرررـي العمررر األساسرررية

، والقضررررـاء علررررـى األطفررررالالعمررررـل الجبررررـري، والقضررررـاء الفعلررررـي علررررـى عمررررـل 

والمهنررررـة. وتعتبررررـر المفاوضررررـة الجماعيررررـة أيضررررـا حقررررـا  االسررررتخدامالتمييررررـز فررررـي 

 (6).قـات العمـل السـليمةالوع الالئقتمكينيـا بغيـة تحقيـق العمـل 

وكرران الحررق فرري المفاوضررة الجماعيررة قررد حظرري فرري أعقرراب الحرررب العالميررة الثانيررة 

باهتمرررام واضرررح علرررى المسرررتويات الدوليرررة واإلقليميرررة ، وتجلرررى ذلرررك فررري القواعرررد 

واألحكرررام الخاصررررة بالمفاوضرررة الجماعيررررة الترررري تضرررمنتها االتفاقيررررات والتوصرررريات 

 (7)الدولية والعربية والتشريعات الوطنية .

 تناول ذلك بالدراسة على النحو التالي :وسوف ن 

 المفاوضة الجماعية . فهومالمبحث األول : م

 التفاوض الجماعي . أليات ووسائلالمبحث الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( .(iii- أنظر : المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , منظمة العمل الدولية , المرجع السابق , ص 6
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 7

12 .  
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 المبحث األول

 المفاوضة الجماعية مفهوم 

تعريفهررررا ، وتقررررديم   يمكرررن الوقرررروف علررررى ماهيررررة المفاوضررررة الجماعيرررة مررررن خررررالل

العررررام لهررررا علررررى  عررررن أهميتهررررا ، ثررررم بيرررران خصائصررررها واإلطررررارلمحررررة مرررروجزة 

 .مستويات العمل المختلفة 

 المطلب األول

 ماهية المفاوضة الجماعية 

 أوال : المقصود بالمفاوضة الجماعية :

تعرررررد المفاوضرررررة الجماعيرررررة عليرررررة لفرررررض المنازعرررررات العماليرررررة الجماعيرررررة وقررررررر   

اعيررررة قبررررل اللجرررروء للتحكرررريم المشرررررع المصررررري ضرررررورة اللجرررروء للمفاوضررررة الجم

 ( 1بشقيه اإللزامي أو االختياري .)

مرررن  (116رقرررم)المرررادة  (9المفاوضرررة الجماعيرررة فررري مفهررروم قرررانون العمرررل الحرررالي )

هرررري " الحرررروار والمناقشررررات الترررري تجررررري  م 1002لسررررنة  11قررررانون العمررررل رقررررم 

 أجل :من  أو منظماتهم بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب األعمال

 تحسين شروط وظروف العمل و أحكام االستخدام. -أ

 التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االجتماعية. -ب

   تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال . -جـ 

وتعريرررف المفاوضرررة الجماعيرررة الررروارد فررري قرررانون العمرررل الجديرررد مرررأخوذ فررري بعرررض 

 . عناصر  عن معايير العمل الدولية

 لمفوضة الجماعية وفقا" لمنظمة العمل الدولية :تعريف ا -

شرررمل فررري مفهررروم اتفاقيرررة العمرررل يتعبيرررر المفاوضرررة الجماعيرررة الجررردير بالرررذكر أن     

" جميععع   (10)بشرررأن تشرررجيع المفاوضرررة الجماعيرررة  م1911لسرررنة 191الدوليرررة رقرررم 

                                                           
- أنظر في ذات المعنى : د. جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير , النظام القانوني التفاق التحكيم فى 1

دار البحوث القانونية (  -منازعات العمل الجماعية , الطبعة األولى , ) المكتب العربي للمعارف 

. 22م , ص  1010القاهرة ,   
  - أنظر : الجريدة الرسمية , العدد 11 ) مكرر( في 7 / 1 / سنة 1002م .9
  - أنظر : المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , منظمة العمل الدولية , المرجع السابق, ص 16 , 10

وال تخرج التعريفات التي قدمها الفقه م , 1911من االتفاقية الدولية لسنة  من االتفاقية  191المادة   -

أو األدبيات الصادرة عن المنظمات المتخصصة من مضمون التعريف الوارد في االتفاقية  ، ومن بين 
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المفاوضعععات التعععي تجعععرب بعععين صعععاحب عمعععل أو مجموععععة معععن أصعععحاب العمعععل   

أكثعععر معععن منظمعععات اصعععحاب العمعععل معععن جهعععة   ومنظمعععة عمعععال او او واحعععدة أو 

 اكثر من جهة اخرى من أجل:

 تحديد شروط العمل و أحكام االستخدام  -أ

 تنظيم العالقات بين اصحاب العمل والعمال  -ب

 

هرررذا التعريرررف وإن كررران قرررد برررين أطرررراف المفاوضرررة , إال أنررره لرررم يتضرررمن وسرررائلها 

ا التعريرررف يتسرررم بالتفصررريل  , فضرررال" عرررن وإجراءاتهرررا , ومسرررتوياتها , برررل إن هرررذ

( , حيررررث 11كونرررره يتسررررم بالقصررررور , وعرررردم المالئمررررة فرررري نظررررر االتفاقيررررة ذاتهررررا )

نصرررت فررري مادتهرررا الثالثرررة علرررى أنررره " يجررروز... أن تحررردد القررروانين أو الممارسرررات 

 الوطنية مدى شمول تعبير المفاوضة الجماعية " .

ة ال تشرررمل العمرررال الرررذين ينتمرررون ومرررن ناحيرررة أخررررى نجرررد أن المفاوضرررة الجماعيررر

 (11إلى تنظيم نقابي , وهو أمر يضيق كثيرا" من نطاق المفاوضة .)

تعررد المفاوضررة الجماعيررة هرري عمليررة تفرراوض , وينطرروي التفرراوض علررى شرركل مررن 

أشررركال المنافسرررة الرسرررمية , أو غيرررر الرسرررمية ,بغيرررة التوصرررل إلرررى اتفررراق , ولكرررى 

المهررم أن تجرررى هرررذ  المفاوضررة بحسررن نيرررة  تكررون المفاوضررة جماعيررة فعالرررة , مررن

. وتنطررروي المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى عمليرررة صرررنع القررررار المشرررترك التررري تسررراعد 

                                                           

يفات تعريف مكتب العمل العربي الذي يرى أن المقصود بمفاوضات العمل الجماعية هذ  التعر

المفاوضات والمناقشات التي يجريها ويقوم بها ممثلو نقابات العمل أو ممثلو العمل مع صاحب العمل 

شخصيا او منظمات اصحاب العمل او ممثليهم من أجل التوصل إلى حسم منازعات العمل الجماعية 

تحدث بينهما في مجال العمل ، أو من أجل ابرام اتفاق العمل الجماعي ، أو على العمل الجماعي التي قد 

م لممارسة النشاط  بينهما لتحيد الشروط و الظروف او المستلزمات التي يقبل بها الطرفان جماعيا

  مشار إليه لدى :االقتصادي .

.بعدها  وما 11مكتب العمل العربي : عالقات العمل الجماعية  ، ص   

م , بشأن حق التنظيم  1919لسنة  91وقد صدرت أيضا" عن منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم  -

 والمفاوضة الجماعية  توصيات خاصة تفيد ذلك .
- أنظر : د. عبد الباسط عبد المحسن , النظام القانوني للمفاوضة الجماعية , المرجع السابق , ص 11

عبد الله نصار, المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية , المرجع د. محمد   -وما بعدها .  16

  –وما بعدها. 21السابق , ص 

.  11م , ص 1919, جنيف  2مكتب العمل الدولي , ط  

 أنظر : د. محمد محمد أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , 11-

ي والفرنسي , مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية دراسة مقارنة بين القانونين المصر

. 211م, ص ص 1011واالقتصادية , مصر ,   
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علرررى بنررراء الثقرررة واالحتررررام المتبرررادل برررين الطررررفين وتعزيرررز نوعيرررة عالقرررات العمرررل 

(.12) 

 ثانياً : أهمية المفاوضة الجماعية :

 عمل الجماعية :أهمية المفاوضة وفقا" لمفهوم نزاعات ال -1

الغايررة الرئيسررية مررن المفاوضررات الجماعيررة هرري تنظرريم عالقررات العمررل علررى أسررس 

عادلرررة بمرررا يتماشرررى مرررع التطرررورات االقتصرررادية واالجتماعيرررة ، حيرررث تلتقررري فيهرررا 

إرادة الطررررفين الحررررة لتنظررريم شرررروط وظرررروف العمرررل ، وتسررروية نزاعرررات العمرررل 

تقرررررر للعمررررال بمررررا يحقررررق العدالررررة  الجماعيررررة ، وتحديررررد الحقرررروق والمزايررررا الترررري

االجتماعيررة فلقررد أدى ظهررور عالقررات العمررل الجماعيررة إلررى تطررور كبيررر فرري تنظرريم 

فقررررط مررررن  األدنررررىتلررررك العالقررررات ، بحيررررث صررررار التشررررريع وسرررريلة لتنظرررريم الحررررد 

الحمايرررة العماليرررة ، وأصررربحت المفاوضرررة الجماعيرررة هررري الوسررريلة األكثرررر انتشرررارام 

العمررررل وحمايررررة حقرررروق العمررررال وتحقيررررق المزيررررد مررررن  وفاعليررررة لتنظرررريم عالقررررات

المكاسررررب المهنيررررة االقتصررررادية واالجتماعيررررة لهررررم ولقررررد أصرررربح للتنظرررريم االتفرررراقي 

والررررذي يررررتم بواسررررطة المفاوضررررة الجماعيررررة واتفاقيررررات العمررررل  -شررررروط العمررررل ل

اهميرررررة بالغرررررة مرررررن النرررررواحي  -جماعيرررررة التررررري تبررررررم بنجررررراح هرررررذ  المفاوضرررررات ال

 جتماعية و القانونية .االقتصادية واال

وللمفاوضرررة الجماعيرررة دورهرررا الهرررام فررري اسرررتكمال وتطررروير وتحرررديث احكرررام قرررانون 

العمررررل ، وضررررمان مواكبترررره لمعطيررررات الواقررررع والتجرررراوب معهررررا بمرونررررة وواقعيررررة 

متجررررددة ، فمررررن خررررالل المفاوضررررات الجماعيررررة واتفاقيررررات العمررررل الجماعيررررة يفسررررح 

روف العمررررل بمررررا يحمررررل فرررري الغالررررب المشرررررع المجررررال أمررررام تطرررروير شررررروط وظرررر

ضرررل للعمرررال مرررن تلرررك الرررواردة فررري التشرررريع ، ويتحقرررق ذلرررك دون أفمزايرررا وشرررروط 

الحاجرررة إلرررى تررردخل تشرررريعي لتطررروير قرررانون العمرررل ، وهرررو التررردخل الرررذي يتطلرررب 

 (11)الكثير من اإلجراءات.

جتمررراعي ، وفررري تعزيرررز كمرررا تسررراهم المفاوضرررات الجماعيرررة فررري تحقيرررق السرررالم اإل

يمقراطيررررررة المهنيررررررة واالقتصررررررادية واالجتماعيررررررة ، ولهررررررذا تصرررررربح المداومررررررة الد

م لتجررراوز األزمرررات والمصررراعب االقتصرررادية ومرررا يصررراحبها  م أساسررريا الجماعيرررة مطلبرررا

ويقترررررن بهررررا مررررن نزاعررررات عماليررررة جماعيررررة وترررروترات وتصرررردعات اجتماعيررررة ، 

لجرروء إلررى فالمفاوضررة الجماعيررة وسرريلة سررلمية نعمررل علررى تفررادي العنررف وتجنررب ال

لغرررة الحررروار  برررلحاللالوسرررائل القسررررية لحرررل النزاعرررات المهنيرررة الجماعيرررة ، وذلرررك 
                                                           
 - أنظر : منظمة العمل الدولية .  المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص1 . 12
- انظر : د. محمد احمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 11

16.  
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والتفررررراهم والتبرررررادل الحرررررر لوجهرررررات النظرررررر ، وإشررررراعة روح الرررررود والتعررررراون ، 

 والتأكيد على المصالح المشتركة ودعمها بين طرفي عالقات العمل .

 أهمية المفاوضة وفقا" لمفهوم العمل النقابي : -1

سررائل العمررل النقررابي ، فهرري فرري جوهرهررا وبرررز أحررد أتبررر المفاوضررة الجماعيررة وتع

الحررروارات والمفاوضرررات التررري تجريهرررا نقابرررات العمرررال المعنيرررة مرررع أصرررحاب العمرررل 

فرراق يضررم عالقررات العمررل اتلمناقشررة شررروط العمررل وظروفرره ، بغيررة الوصررول إلررى 

هرررذ  الوسررريلة السرررلمية بطريقرررة عائلرررة ، ونظررررا لكثررررة لجررروء النقابرررات إلرررى اسرررتخدام 

بنجرراح وبفاعليررة لتحقيررق المطالررب المهنيررة ألعضررائها باتررت المفاوضررة أبرررز عليررات 

العمررررل النقررررابي وأهررررم مظرررراهر  وفرررري مقدمررررة العوامررررل الترررري تمكررررن النقابررررات مررررن 

زدهررررار والحفرررراظ علررررى اإلنجررررازات الترررري حققتهررررا والررررروابط القويررررة النجرررراح واال

كيرررررد فاعليتهرررررا كمنظمرررررات تمثيليرررررة تناضرررررل و بقواعررررردها العماليرررررة العريضرررررة ، وتأ

 ها وتطورها نحو األفضل.ئعضاأبلصرار مستمر لحماية حقوق 

ت الفررري ظررررل التحررررو( وذلررررك 19فرررري نظررررر الررربعض :) تعتبرررر المفاوضررررة الجماعيرررة 

نررره أهرررم وظيفرررة للنقابرررات العماليرررة، حيرررث أساسررري برررل هررري ألالحاليرررة هرررو العنصرررر ا

المتعلقررة بالعمررال األمررور رح جميررع طررتم عمليررة المفاوضررة الجماعيررة سرري لمررن خررال

الفتررررة فررري الرئيسررري للتنظررريم النقرررابي   فالهرررد للمناقشرررة والتفررراوض وبالترررالي فرررلن

المكاسرررب التررري حصرررلت عليهرررا الطبقرررة العاملرررة فررري  يالحاليرررة هرررو المحافظرررة علررر

 .الفترة الماضية وعدم المساس بها

 :  أهمية المفاوضة وفقا" لمفهوم منظمة العمل الدولية -3

 -( وهى على النحو التالي :16للمفاوضة الجماعية العديد من الفوائد ,)

: وذلررررك مررررن حيررررث تحسررررين األجررررور وأن تكررررون أداة لموائمررررة  أ / .جععععودة العمععععل

األجرررور واإلنتاجيرررة وتسرررهل عمليرررة التفررراوض علرررى ترتيبرررات سررراعات العمرررل , التررري 

مررررع أصررررحاب  ترررروازن مصررررالح العمررررال فرررري تحقيررررق الترررروازن بررررين العمررررل والحيرررراة

العمرررل فررري سررراعات مرنرررة , وتعزيرررز الحصرررول علرررى الترررأمين االجتمررراعي , وتسرررهيل 

 األمن الوظيفي وحماية االستخدام ,وتخلق فرصا" للمشاركة في مكان العمل.

                                                           
- انظر: د. مجدى عبد الله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل ,المرجع السابق, ص 19

وما بعدها. 96  
 - انظر : منظمة العمل الدولية .المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 9. 16
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تررررؤدى إلررررى تعزيررررز المسرررراواة بررررين الجنسررررين , وتضررررغط هياكررررل  ب / . اإلنصععععاف :

أشررركال العمرررل العاديرررة وغيرررر األجرررور , ويمكرررن أن تعرررزز التكرررافؤ برررين العمرررال فررري 

 القياسية للعاملين في نفس المنشأة .

المفاوضررررة يمكررررن أن تعررررزز الحصررررول علررررى الترررردريب المهنرررري  ج / . التععععدريب .

المتواصرررررل , وتسررررراعد علرررررى تصرررررميم التررررردريب بشررررركل يلبرررررى احتياجرررررات العمرررررال 

 والمنشآت الصناعية .

علرررى ممارسرررة المبررراد   نجرررد أن المفاوضرررة الجماعيرررة تسررراعدد / .عالقعععات العمعععل . 

والحقررررروق الديمقراطيرررررة وتررررروفر قنررررراة يمكرررررن مرررررن خاللهرررررا التعبيرررررر عرررررن المظرررررالم 

والمشرررركالت والعمررررل علررررى تسررررويتها وحلهررررا , وتضررررفى الشرررررعية علررررى األحكررررام 

 القانونية أو أحكام االتفاق الجماعي الناجم عنها .

التكيررررف مررررع  المفاوضررررة الجماعيررررة تزيررررد قرررردرة المنشررررآت مررررن ه / . أداء المنشعععع ة .

االرتفرررراع أو االنخفرررراض المؤقررررت فرررري الطلررررب وتزيررررد مررررن التررررزام العمررررال وتبررررادل 

المعلومرررات ,تسررراعد فررري عمليرررة التغيرررر التكنولررروجي فررري المنشرررأة والترررأثير اإليجرررابي 

للعمرررل , وتمكرررن مرررن عمليرررة التفررراوض بشرررأن حررروافز اإلنتاجيرررة أو مخططرررات تقاسرررم 

 األرباح.

اف المفاوضررررة الجماعيررررة أنهررررا تقلررررل مررررن عرررردم مررررن أهررررد و / . االقتصععععاد الكلععععى.

المسررراواة وتسرررمح بتوزيرررع الررردخل الررروطني بصرررورة أكثرررر انصرررافا" , وتسررراعد علرررى 

التكيرررف مرررع الصررردمات االقتصرررادية , ويمكرررن أن يكرررون لهرررا األثرررر االيجرررابي علرررى 

األداء االقتصررررادي ) التضررررخم , و التشررررغيل , و مررررا إلررررى ذلررررك (, ويرررررتبط ارتفرررراع 

ات الجماعيررررة بزيررررادة االتفرررراق العررررام علررررى سياسررررات سرررروق العمررررل تغطيررررة االتفاقرررر

 النشطة . 

والجررردير بالرررذكر أنررره فررري تسررروية سرررابقة علرررى تسررروية المنازعرررات العماليرررة , قررردمت 

منظمررررة العمررررل الدوليررررة المقترررررح بعبررررارات واضررررحة جرررردا" علررررى النحررررو التررررالي " 

األكثرررر أهميرررة مرررن التسررروية الفعالرررة للنزاعرررات العماليرررة هررري ذات أولويرررة قصررروى , و

ذلررررك هررررو الحاجررررة إلررررى منررررع جميررررع أنررررواع النزاعررررات الناشررررئة فرررري المقررررام األول 

...وتمنرررع المفاوضرررات الجماعيرررة النزاعرررات عرررن طريرررق تقاسرررم السرررلطة فررري مكررران 

 (17العمل " .)

                                                           
17

                      -- R. Heron and C. Vandenabeele : Labour dispute  resolution: 

An introductory guide (Geneva, ILO, 1999) pp. (iii) and 17.  
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حسررررن اسررررتخدامها أبررررأن المفاوضررررة الجماعيررررة إذا  (11(ويؤكررررد الرررربعض مررررن الفقرررره 

 كاوض بأهميتهررررا ومميزاتهررررا سرررريكون هنرررراعمليررررة التفرررر يرفررررطوتوظيفهررررا وشررررعر 

 يرفرررطن أومي حيرررث قررراد الالقتصرررمرررردودا إيجابيرررا لصرررالح الطررررفين برررل لصرررالح ا

ول هرررررو فهم األديكون هررررسرررر  ( عمررررالالالعمررررال ـررررـ صررررحاب ا) نتاجيررررةالاالعمليررررة 

جررررل دخررررول حلبررررة أترررره وزيررررادة جودترررره، وذلررررك مررررن الورفررررع معد النترررراجتحسررررين ا

 الفقرررة بينهمرررا واضرررحة، وفرررى حالرررة وجرررود خرررالالعن أيرجرررع الرررى  نررراالمنافسرررة، وه

ن أالوديرررة، حيرررث  قل مائررردة المفاوضرررات برررالطرالمرررن خررر يمكرررن حسرررمها أو مشررركلة

ن يسررراهم فررري أجاهررردا   طررررف يحررراولالنوايرررا الحسرررنة متررروفرة لررردى الطررررفين وكرررل 

  جرررل نجررراح هرررذأريرررق التفررراوض، وبالترررالي فالكرررل يعمرررل مرررن طحرررل المشررركلة عرررن 

 . المفاوضات

 مطلب الثانيال

 خصائص المفاوضة الجماعية
للمفاوضرررررة الجماعيررررررة ، كوسررررريلة لتنظرررررريم عالقرررررات العمررررررل وتسررررروية منازعاترررررره 

الجماعيرررة ، مجموعرررة مرررن الخصرررائص والسرررمات واألبعررراد التررري تسررريرها وتشررركل 

ذاتيتهررررا المسررررتقلة وتحرررردد لهررررا أهرررردافها ووظائفهررررا وروابطهررررا مررررع الررررنظم القانونيررررة 

 ا فيما يلي :األخرى ، ويمكن إيجازه

 :  آلية جماعية ومباشرة وسيلة ودية وأوال : 

 تعد السمة الودية للمفاوضة هي من أهم مميزاتها وهى تمثل الطابع السلمى .

والهررردف مرررن تلررررك الوسررريلة هررررو حرررل المنازعرررات الترررري تحررردث فيمررررا برررين العمررررال 

وأصرررحاب العمرررل , أو لتنظررريم شرررروط العمرررل ,مرررن خرررالل الحررروار والمنطرررق وهرررى 

ون بتراضرررري الطرررررفين, وهررررى تخلررررو مررررن وسررررائل القهررررر والقسررررر أو اإلجبررررار تكرررر

الموجررررودة فرررري كثيررررر مررررن الوسررررائل األخرررررى وعلررررى سرررربيل المثررررال ) اإلضررررراب 

واغرررالق المنشرررأة ( , والتررري ينرررتج عنهرررا المظررراهر السرررلبية التررري ترررؤثر علرررى اطرررراف 

 ( 19عالقة العمل بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة .)

الجماعيررررة بخاصررررية الجماعيررررة ، وتتحقررررق هررررذ  الجماعيررررة مررررن تتميررررز المفاوضررررة 

خررررالل أطررررراف المفاوضررررة وموضرررروعها , فهنرررراك طرررررف مررررن طرفرررري المفاوضررررة 

علررررى األقررررل ينبغرررري أن يتمتررررع بتلررررك الخاصررررية وهررررم العمررررال الررررذين يجررررب علرررريهم 

                                                           
 - انظر: د. مجدى عبد الله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل, المرجع السابق, ص61 .11
 - د . مجدى عبدالله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل , المرجع السابق ,ص 91 .19
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الرررردخول فرررري المفاوضررررات أو تمثرررريلهم فيهررررا بصررررفة جماعيررررة بواسررررطة منظمررررتهم 

 (10).النقابية أو ممثليهم 

أمررا الطرررف الثرراني فرري المفاوضررة فقررد يكررون صرراحب عمررل واحررد أو مجموعررة مررن 

أصررررحاب األعمررررال أو واحرررردة أو أكثررررر مررررن منظمررررات أصررررحاب األعمررررال . أي أن 

الجماعيرررة قرررد تتحقرررق بالنسررربة ألصرررحاب األعمرررال فررري حررراالت عديررردة ولكنهرررا ليسرررت 

 شرطا النعقاد المفاوضة ، ألنها تصح مع صاحب عمل واحد .

 -ا باإلضرررافة الرررى وجررروب أن تكرررون هنررراك مصرررالح مشرررتركة لجماعرررة العمرررال هرررذ

يمكرررررن التفررررراوض بشرررررأنها ، فقررررروام المفاوضرررررة الجماعيرررررة  -موضررررروع المفاوضرررررة 

مطالررررب جماعيررررة عامررررة وليسررررت مجرررررد شرررركاوى أو تظلمررررات فرديررررة مقدمررررة مررررن 

عامرررل أو أكثرررر فمثرررل هرررذ  النزاعرررات الفرديرررة التررري تتصرررل بالعالقرررات برررين صررراحب 

مرررل والعامرررل يجرررب فحصرررها فرررري نطررراق اإلجرررراءات الخاصرررة بعالقرررات العمررررل الع

 الفردية وال تعالج عن طريق المفاوضة الجماعية.

وهررري وسررريلة مباشررررة حيرررث تجررررى فيهرررا المفاوضرررات بصرررفة مباشررررة برررين طرفيهرررا 

دون ترررردخل مررررن طرررررف ثالررررث ، ويوصررررل أطرافهررررا بأنفسررررهم الررررى قواعررررد اتفاقيررررة 

سرررم منازعاتررره دون وسررراطة خارجيرررة غيرررر أن الطرررابع لتنظررريم عالقرررات العمرررل أو ح

المباشرررررر للمفاوضرررررة الجماعيرررررة ال يتسرررررم برررررالجمود وال يحرررررول دون اسرررررتعانة أحرررررد 

أطرررراف المفاوضرررة بمرررن يرررري االسرررتعانة بهرررم لررردعم موقفررره التفاوضررري أو االسرررتفادة 

مرررن خبراتررره ، وقرررد رأت لجنرررة الحريرررات النقابيرررة بمنظمرررة العمرررل الدوليرررة أن الحكرررم 

يقضرري بمنررع فريررق ثالررث مررن المشرراركة فرري تسرروية نررزاع عمررالي يشرركل قيرردا  الررذي

خطيرررررا علررررى العمررررل الحررررر للنقابررررات العماليررررة ذلررررك أنرررره يحرررررمهم مررررن مسرررراعدة 

 (11)المستشارين 

وعلررررى صررررعيد الواقررررع والممارسررررة . فررررلن الطررررابع الثنررررائي للمفاوضررررة الجماعيررررة 

عماليرررة يجرررري تجررراوز  والرررذي يعنررري اقتصرررارها علرررى أصرررحاب العمرررل والنقابرررات ال

الضررررورات يمكرررن فهمهرررا وقبولهرررا خاصرررة فررري البلررردان الناميرررة . ومصرررر نمررروذج 

مثرررالي لرررذلك . حيرررث يرررتم اللجررروء إلرررى وزارة العمرررل لالسرررتعانة بنفوذهرررا والسرررلطة 

كسرررلطة عامرررة . مرررن أجرررل ضرررمان انعقررراد المفاوضرررة  -والمكانرررة التررري تتمترررع بهرررا 

يرررررة ، ودون هررررذا الحضررررور الضررررروري واسررررتمرار فاعلياتهررررا حتررررى مراحلهررررا األخ

                                                           
- انظر : د . محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 10

.  11ص   
  - راجع : مكتب  العمل الدولي ، الحريات النقابية ، المرجع السابق ، ص 11.126
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 – او القرروي للسررلطة العامررة فررلن مصررير الكثيررر مررن حرراالت التفرراوض محكرروم عليرره

 (11). بالفشل وعلى األرجح ومع األسف الشديد

رادي  ، والررررذى يعنرررري أن كمررررا تتميررررز المفاوضررررة الجماعيررررة الطررررابع الطرررروعي و اال

طرفاهرررا ، وأن المسررراومات  اللجررروء اليهرررا و القبرررول بهرررا يتوقرررف علرررى رغبرررة وإرادة

والمناقشرررات والحررروارات و التفاهمرررات المشرررتركة التررري تجرررري أطرررراف التفررراوض 

هرررري رضررررائية واختياريررررة باألسرررراس وال تلررررزمهم قبررررل قبررررولهم االتفرررراق النهررررائي ، 

وتخضررع لمررراجعتهم الدائمررة ، وترردور فرري نطرراق مالئررم مررن الحريررة الترري يتمتررع بهررا 

فرري مواجهررة الطرررف اآلخررر ، وحريررة تقرردير  كررل طرررف فرري التعبيررر عررن مصررالحه

 هذ  المصالح في التوصل أو عدم التوصل الى اتفاق كثمرة للمفاوضات .

ولرررذلك يملرررك كرررل منهمرررا امكانيرررة العررردول عرررن االسرررتمرار فررري المقاومرررات فحريرررة 

االنسررحاب مررن المفاوضررات ، والعرردول عررن إبرررام اتفرراق العمررل الجمرراعي هرري مررن 

لمفاوضرررة الجماعيرررة والحاكمرررة للعالقرررات برررين المفاوضرررين المبررراد  األساسرررية فررري ا

وال يترتررب علررى قرررار قطررع المفاوضررات الررذي يتخررذ  اي طرررف مررن الطرررفين أيررة 

 (12)مسئولية عليه مادام قد اتخذ في اطار مبدأ حسن النية .

وتعرررررد المفاوضرررررة الجماعيرررررة وسررررريلة مباشررررررة لتنظررررريم شرررررروط وظرررررروف العمرررررل 

اشرررة بررين أطرافهررا ودون ترردخل طرررف ثالررث , وهررى وعالقاترره , حيررث أنهررا تررتم مب

فرررري هررررذا تختلررررف عررررن غيرهررررا مررررن الوسررررائل الوديررررة األخرررررى الترررري تشررررمل نظررررم 

التشررراور والتعررراون والوسررراطة والتحكررريم , والتررري قرررد ترررتم فررري وجرررود طررررف ثالرررث 

مرررن غيرررر أطرررراف النرررزاع , كرررالمحكم فررري التحكررريم , أو الوسررريط فررري الوسررراطة , أو 

 (11في نظم التشاور والتعاون.) الممثلين المعينين

                                                           
- انظر : د . محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 11

.19ص   
 - وقد اكدت لجنة الحريات النقابية بأن مبدأ التفاوض الطوعي إلبرام اتفاقيات العمل الجماعية يعتبر 12

م من مباد  الحريات الن تتمتع المفاوضة الجماعية  أنقابية ، وحتي تكون فاعلة ينبغي مظهرا أساسيا

  من شأنها أن تعير من طبيعة المفاوضة بالطابع الطوعي و أال تفرض عن طريق اللجوء الى تدابير اكر

ال يعتبر مساسا بالطابع الطوعي للمفاوضة الجماعية االمكانية  أنهالي  اللجنةالطوعية هذ  ، كما أشارت 

التي قد يتيحها التشريع ألصحاب العمل أو النقابات العمالية بتقديم اقتراحات من المفاوضة الجماعية 

الطوعي للمفاوضة حولها بشرط الحفاظ علي الطابع  

مشار إليه لدى : انظر : د . محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع 

. 90السابق , ص   

وما بعدها .129جع ، مكتب العمل الدولي ، الحريات النقابية , م ص ار -   
11 -Marie – Laure Morin, Le droit des salaries à la négociation collective,       

principe général du droit et de jurisprudence, EJA, paris 1991.                        
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وذهرررب الررربعض أنررره ممرررا ال شرررك فيررره أن أطرررراف عالقرررة العمرررل هرررم األقررردر مرررن 

غيرررررهم علررررى حرررررل أي نررررزاع يتعلررررق بشرررررروط وظررررروف العمررررل بأنفسرررررهم ودون 

 ( 19الحاجة إلى طرف عخر قد ال يشمل كافة جوانب النزاع .)

( علرررى 16م ,)2100لسرررنة  11مرررن قرررانون العمرررل الجديرررد  169وقرررد نصرررت المرررادة 

 تلك الخاصية . بقولها : 

" إذا ثررار نررزاع ممررا نررص عليرره فرري المررادة السررابقة وجررب علررى طرفيرره الرردخول فرري 

مفاوضررررة جماعيررررة لتسررررويته وديررررا" .وهررررو مررررا أكرررردت عليرررره التشررررريعات المقارنررررة 

 وذلك باإلضافة إلى اتفاقيات ومنظمات العمل العربية والدولية في هذا الشأن . 

 العمل الجماعية : منازعاتلتسوية  ودية فريدةة ثانيا : وسيل -

للمفاوضرررة الجماعيرررة دور جررروهري فررري تسررروية منازعرررات العمرررل الجماعيرررة التررري 

برررداءة برررين العمرررال وأصرررحاب العمرررل ، أو بسررربب عررردم االلترررزام بأحكرررام  بقرررد تنشررر

 (17)اتفاق العمل الجماعي ، أو االختالف حول تفسير بعض أحكامه .

الجماعيرررة تلعرررب دورا" هامرررا" علرررى اسرررتقرار المجتمرررع وعررردم نجرررد أن المفاوضرررة   

زعزعرررة اسرررتقرار العالقرررة برررين الطبقرررة العاملرررة وأصرررحاب األعمرررال وبرررين النقابرررات 

المهنيرررة وتحقيقرررا" للمررررن والسرررلم االجتمرررراعي داخرررل المجتمرررع , فهرررري تعرررد وسرررريلة 

 (11هامة إلنهاء االضطرابات , ثم أصبحت بعد ذلك وسيلة التقائها.)

ا علرررى ذلرررك فلنررره حرصرررا" مرررن المشررررع علرررى كفالرررة االسرررتقرار لتلرررك الطبقرررة وبنررراء

وفررررى تلررررك الحالررررة يمكررررن القيررررام بالمفاوضررررة , حيررررث أنهررررا تقرررروم علررررى التفرررراوض 

 والتشاور والتعاون وتبادل اآلراء , في أن تساهم في تسوية المنازعات وأن 

                                                           

 أنظر : د . محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع 19-

.   222السابق , ص  

  انظر : الجريدة الرسمية , العدد 11 ) مكرر( في 7 / 1 / سنة 1002 م .16-

  
 - أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية  , ص 17.90

 أنظر: د. محمود جمال الدين ذكى ,قانون العمل ,ط 2 , مطبعة جامعة القاهرة , 1912, ص 617 11-

دكتوراة , جامعة عين شمس  وأنظر أيضا" : د. السيد عيد نايل , قانون العمل االتفاقي , رسالة -.

وأنظر أيضا" : د. عبد الباسط عبد المحسن , النظام القانونى للمفاوضة الجماعية  – 12, ص  1912,

وانظر أيضا" : د. محمد عبد الله نصار , المفاوضة الجماعية ودور منظمة  -.9, المرجع السابق, ص 

. 61العمل العربية , المرجع السابق, ص   

.Despas, négociations conventions et accords collectifs, DALLOUZ 

191991é - 
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عي , علرررى ترررؤدى إلرررى التفررراهم برررين طرفررري اإلنتررراج , بمرررا يحقرررق السرررالم االجتمرررا

 مستوى المنشأة وعلى المستوى القومي ,

وهرررو مرررا يرررؤدى إلرررى تجنرررب المواجهرررات برررين األطرررراف واللجررروء إلرررى اسرررتخدام  

الوسررررائل القسرررررية فرررري منازعررررات العمررررل الجماعيررررة بمررررا يترتررررب علررررى ذلررررك مررررن 

 ( 19اضطراب العالقة بين الطرفين .)

ل قائمررررة علررررى وهرررري وسرررريلة سررررلمية لتسرررروية تلررررك المنازعررررات حيررررث تتخررررذ أشرررركا 

الحرررروار والمناقشررررة وتبررررادل وجهررررات النظررررر والتشرررراور واالتصرررراالت المتبادلررررة ، 

وهررري جميعرررا أشررركال سرررلمية، فكرررل طررررف يعلرررن موقفررره بشرررأن القصررربية أو القصرررايا 

المطروحرررة  بطريقرررة وديرررة و ايجابيرررة ، تعتمرررد علرررى مرررنهج األخرررذ والعطررراء المتبرررادل 

حررررص علرررى التعررراون والحفررراظ علررري والرغبرررة المشرررتركة فررري تجررراوز الخرررالف ، وال

جسرررور العالقرررات الطيبرررة و السرررالمة فررري اطرررار مرررن حسرررن النيرررة لررردى الطررررفين ، 

وهررري فررري ذلرررك تختلرررف عرررن الوسرررائل القسررررية لتسررروية نزاعرررات العمرررل الجماعيرررة 

فادحررررة   تسرررربب خسررررائرالترررري قررررد  و اإلكرررررا والترررري تعتمررررد علررررى أسرررراليب الضررررغط 

 (20(للطرفين .

ضرررة الجماعيرررة و التوفيرررق و الوسررراطة والتحكررريم فررري أنهرررا وتشرررترك كرررل مرررن المعار

جميعررررا وسررررائل رضررررائية لتسرررروية نزاعررررات العمررررل الجماعيررررة ، لكررررن المفاوضررررة 

الجماعيرررة تتميرررز عرررن هرررذ  الوسرررائل جميعرررا فررري أنهرررا قاصررررة علرررى أطرررراف النرررزاع 

 الذين يدبرون بأنفسهم المفاوضة بشكل مباشر ودون تدخل طرف ثالث , 

لوسررراطة والتوفيرررق والتحكررريم تررردخل طررررف ثالرررث محايرررد يعهرررد فررري حرررين تفتررررض ا

والعمرررل علرررى حرررل الصرررراع ، كمرررا  (21)إلررري بمهمرررة التقريرررب برررين وجهرررات النظرررر .

أن اللجرررروء إلررررى المفاوضررررة الجماعيررررة  بصررررفة عامررررة وفرررري أغلررررب الحرررراالت سررررابقا 

علرررى اللجررروء إلرررى الوسررراطة و التوفيرررق ، كمرررا ينبغررري المررررور بمرحلرررة المفاوضرررة 

م بهررررا العمررررل فرررري الجماع يرررة قبررررل اللجرررروء الررررى هيئرررة التحكرررريم والترررري يكررررون منوطرررا

 منازعات العمل الجماعية بقرارات ملزمة .

                                                           
- انظر : د. أحمد حسن البرعي , الوسيط في التشريعات االجتماعية ,الكتاب الرابع , الحوار 19

.  161, ص 1001االجتماعي , دار النهضة العربية , القاهرة ,   

 انظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق  , 20-

. 91 ص  

 انظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية ,المرجع السابق, ص 21-

91 .  
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 (30)تنظيم عالقات العمل الجماعية وسيلةثالثاً  : 

الغايرررررة الرئيسرررررية مرررررن المفاوضرررررة الجماعيرررررة هررررري إبررررررام اتفاقيرررررات جماعيرررررة , أو 

. ولرررذلك فرررلن االتفاقيرررات الجماعيرررة هررري  مراجعرررة أو تعرررديل اتفاقيرررات جماعيرررة قائمرررة

المحصررررلة أو الثمرررررة النهائيررررة للمفاوضررررة الجماعيررررة عنررررد نجاحهررررا فرررري والوصررررول 

و التررري  نإلرررى اتفررراق مشرررترك برررين األطرررراف المعارضرررة ، فرررالجهود التفاوضرررية إذ

تبرررذل علرررى مائررردة المفاوضرررات ، مرررن خرررالل جررروالت ومراحرررل طويلرررة ، ومسررراومات 

فاقرررات متعاقبرررة تنتهررري عنررردما يصرررادفها التوفيرررق بصرررياغتها وتفاهمرررات متبادلرررة وات

 (22)هذ  الجهود . به تختم وتتوج ئيفي اتفاق نها

والجرررردير بالررررذكر أن مررررا تسررررفر عنرررره المفاوضررررات مررررن ابرررررام عقررررد عمررررل مشررررترك 

يسررراهم فررري تحقيرررق العدالرررة برررين جميرررع العمرررال , فعقرررود العمرررل الفرديرررة , قرررد تتسرررم 

ا المفاوضررررة الجماعيررررة , تسررررعى إلررررى أن تسرررراوى بررررين بالتفرررراوت فيمررررا بينهررررا , بينمرررر

جميرررع العمرررال الرررذين تتوحرررد شرررروط وظرررروف عملهرررم , سرررواء فررري األجرررر أو فرررى 

كافرررة االمتيرررازات مرررا دامررروا علرررى درجرررة واحررردة مرررن الكفررراءة والمهرررارة ممرررا يحقرررق 

العدالررررة بيررررنهم وينررررزع فكررررر التنرررراحر والتبرررراغض , فتحقيررررق العدالررررة علررررى مسررررتوى 

 ( 21ن ثم ينعكس ذلك على عالقات العمل بصفة عامة .)المنشأة , وم

أهرررررم مراحرررررل  -بحرررررق  -تعتبررررر  المفاوضرررررة الجماعيرررررة ( أن 29وذهررررب الررررربعض : )

اتفاقيررات العمررل الجماعيررة ، حيررث يررتم فرري هررذ  المرحلررة األوليررة ، ومررن خررالل هررذ  

ه المفاوضرررات المبنيرررة ، اإلعرررداد والتحضرررير والتمهيرررد لهرررذ  االتفاقيرررات ، بمرررا يتطلبررر

ذلرررك مرررن بحرررث لكافرررة جوانرررب االتفررراق الفنيرررة و الماليرررة والقانونيرررة ، والوقررروف مرررن 

                                                           
 

 

  انظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 22-

 91 وما بعدها .

-21        Marie-Laure Morin, op. cit .p.999.                                                       

 أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 29 -

. 91ص   
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ثرررم علرررى الصرررعوبات المتوقعرررة أثنررراء التنفيرررذ ، والعمرررل علرررى إيجررراد حلرررول مسررربقة 

مناسررربة لهرررا ، كمرررا يرررتم خرررالل هرررذ  المرحلرررة التمهيديرررة تحديرررد حقررروق والتزامرررات 

سرروية المنازعررات الترري قررد تنشررأ الطرررفين الترري تنشررأ عررن االتفرراق ، وكررذلك وسررائل ت

برررين الطررررفين مسرررتقبال ، إلرررى غيرررر ذلرررك مرررن المسرررائل ، وهررري كلهرررا أمرررور حيويرررة 

م  كرررونوتحتررراج الررري بحثهرررا وعنايرررة أثنررراء المفاوضرررة حترررى ي م ومحققرررا االتفررراق متوازنرررا

 لمصلحة الطرفين.

 بين أطراف العمل : لتحقيق التعادل والتكافؤرابعا : إطار  -

مفاوضررررة الجماعيررررة لهررررا أهميررررة كبيرررررة فرررري تحقيررررق التعررررادل بررررين نجررررد أن ال        

أطررراف عقررد العمررل , فهرري تسرراهم فرري حمايررة العامررل التررابع  فرري مواجهررة صرراحب 

العمررل القرروى الررذى يتمتررع بمركررز اقتصررادي قرروى يجعلرره دائمررا صرراحب اليررد العليررا 

ال , وبمرررا يمكنررره مرررن فررررض شرررروطه الجرررائرة وغيرررر العادلرررة علرررى العمرررال , الرررذين 

يكررررون أمررررامهم سرررروى اإلذعرررران لتلررررك الشررررروط , وال سرررريما المتعلررررق منهررررا برررراألجر 

وشرررروط العمرررل , ومرررن ثرررم تصررربح األجرررور وشرررروط العمرررل , غيرررر عادلرررة ألنهرررا ال 

 (26تتناسب مع العمل والجهد الذى يبذله هؤالء العمال .)

 الترروازن فرري القرروى بررين طرفرري عالقررة -تجسررد المفاوضررة الجماعيةررـ إلررى حررد مررا  

 (27)العمررررل الجماعيررررة ، وتترجمرررره فرررري مصررررلحة مشررررتركة يررررتم التوافررررق عليهررررا ،

ولررررذلك فررررلن نجرررراح المفاوضررررة الجماعيررررة يعتمررررد علررررى دعامررررة أساسررررية مؤداهررررا 

ميررررزان القرررروي بررررين األطررررراف المتفاوضررررة ، فرررري ضرررررورة وجررررود ترررروازن نسرررربي 

وبمعنررررى ثرررران أهميررررة أن تكررررون األطررررراف المتفاوضررررة متقاربررررة فرررري القرررروى الترررري 

مترررع بهرررا ، وأن اختلفرررت عناصرررر القررروة لررردى كرررل طررررف وتمرررايزت عرررن العناصرررر تت

الترررري يمتلكهررررا الطرررررف األخررررر ، وهررررذا أمررررر طبيعرررري بالنسرررربة للعمررررال وأصررررحاب 

األعمررررال ، وعلررررى ذلررررك فررررلن ميررررزان القرررروي ال يجررررب أن يميررررل بحرررردة لصررررالح أي 

منهمررررررا ، حتررررررى تترررررراح الفرررررررص للقبررررررول بالمفاوضررررررة وللتنررررررازالت والمسرررررراومات 

م ,   تبادلرررة علرررى الجرررانبينالم وصررروال لحلرررول وسرررط قرررد يتفرررق حولهرررا الطرفررران حفاظرررا

م ، وحماية لجوهر العالقة التي تربط بينهما   . على مصالحهما

فالمفاوضرررة الجماعيرررة تكتسرررب أهميتهرررا , مرررن كونهرررا وسررريلة فعالرررة لتنظررريم عالقرررات 

مرررع مرررن العمرررل الجماعيرررة , تنظيمرررا" عرررادال" يتمشرررى مرررع مرررا قرررد يسرررتجد فررري المجت

                                                           

-26        Yves CHALARON, Négociations et accords collectifs d"entreprise, 

Litec, Paris 1990. 
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 27

.وما بعدها  91  
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تطرررورات اقتصرررادية واجتماعيرررة , بمرررا يضرررمن حفرررل حقررروق العمرررال فررري ظرررل هرررذ  

التطرررورات , وبمرررا يرررؤدى فررري النهايرررة إلرررى تحقيرررق المحافظرررة علرررى السرررالم واألمرررن 

 (21االجتماعيين .)

ومررررن هنررررا فررررلن إمكانيررررة انعقرررراد المفاوضررررات الجماعيررررة باألسرررراس ونجاحهررررا فرررري  

رجرررات العمليرررة التفاوضرررية ذاتهرررا هررري الوصرررول إلرررى أهررردافها ، فضرررالم عرررن أن مخ

م عناصرررر تعتمرررد إلرررى حرررد بعيرررد علرررى القررروة التفاوضرررية للطرررراف ، و علرررى  جميعرررا

  (29)تمتعهم بتقارب نسبي في مستويات هذ  القوى .

 , وإذا كانت قوة أصحاب العمل التفاوضية مستمدة من امتالكهم للمشروعات 

متعرررون بهرررا وفرررق أحكرررام القرررانون فضرررال عرررن السرررلطات التنظيميرررة واإلداريرررة التررري يت

ها ن، فرررلن المفاوضرررة كآليرررة ووسررريلة تررروفر للعمرررال قررروة تفاوضرررية موازنررره ، يسرررتمدو

مرررن خرررالل مواجهرررة صررراحب العمرررل كجماعرررة منظمرررة ومتماسررركة تتفررراوض بموقرررف 

موحررررد وتمثيررررل جمرررراعي ، بواسررررطة نقابرررراتهم ، الترررري تملررررك كتنظيمررررات مقومررررات 

الرررب العماليرررة والررردفاع عنهرررا بقررروة وفاعليرررة وأسررراليب للتعبيرررر عرررن المصرررالح والمط

 يحسب حسابها الطرف الثاني في المفاوضة والسلطات العامة أيضا.

 : أطر ومهارات خاصة وفقا "لوسائل فنيةخامساً :  -

اكتسررربت عمليرررة التفررراوض بشررركل عرررام وبصرررفة خاصرررة المفاوضرررة الجماعيرررة أهميرررة 

قتصرررررادية واالجتماعيرررررة بالغرررررة فررررري العقرررررود األخيررررررة ، ومرررررع تنرررررامى أهميتهرررررا اال

والقانونيررررة أصرررربح لهرررررا أصررررول علميرررررة و قواعررررد و مبرررراد  تمرررررر مررررن خاللهرررررا ، 

ومهرررررارات أساسرررررية الزمرررررة لممارسررررراتها تكتسرررررب برررررالعلم والمعرفرررررة والتررررردريب 

والممارسرررة نظررررام لطبيعتهرررا كعمليرررة فنيرررة معقررردة ، خاصرررة مرررع تعقرررد الحيررراة المهنيرررة 

 )10)وتنوع قضاياها وعالقاتها .

ة الجماعيرررررة تعرررررزز الحصرررررول علرررررى التررررردريب المهنررررري المتواصرررررل , والمفاوضررررر

 ( 11وتصميم التدريب بشكل يلبى احتياجات العمال والمنشآت والصناعة .)

لرررذلك تطررررح المفاوضرررة الجماعيرررة أهميرررة تأهيرررل المفاوضرررين واعررردادهم لممارسرررة 

التفرررراوض باقترررردار و كفرررراءة وفهررررم ودرايررررة وقرررردرة علررررى مواجهررررة اخررررتالف عمليررررة 

                                                           
   111et s.                                    Marie-Laure Morin, op. cit- أنظر:          21
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 29

92 .  

 أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 10-

92 .  
 - أنظر : منظمة العمل الدولية .المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 9 . 11
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وضرررة مرررن مفاوضرررة الرررى أخررررى مرررن زاويرررة األطرررراف واألهرررداف والقضرررايا المفا

 (11)المثارة و الظروف المحيطة .

سررربها المفاوضرررين هررري مهرررارة الحلرررول وطررررح تولعرررل مرررن أهرررم المهرررارات التررري يك

الخيرررارات والبررردائل المالئمرررة العديررردة التررري يمكرررن تقرررديمها واالختيرررار مرررن بينهرررا ، 

سرررس علرررى معرررايير موضررروعية يمكرررن أن تمثرررل وهررري الخيرررارات والبررردائل التررري تؤ

م على كال الجان وتجسد المصالح المشتركة والمتبادلة.  مكسبا

 اخفعععععاقلتسعععععوية المنازععععععات فعععععي حالعععععة  البحعععععث ععععععن بعععععدائل سادسعععععاً :  -

 المفاوضة الجماعية :

تتميرررز المفاوضرررة الجماعيرررة كوسررريلة رضرررائية لتسررروية منازعرررات العمرررل الجماعيرررة 

التررري أقرهرررا القرررانون لتسررروية المنازعرررات الجماعيرررة ، فهررري  بأنهرررا أحرررد تلرررك الوسرررائل

منظومررررة أو مجموعررررة  مررررنمجرررررد وسرررريلة ضررررمن حزمررررة وسررررائل أخرررررى أو عليررررة 

كاملرررة مرررن األليرررات التررري نظمهرررا القرررانون لمعاونرررة األطرررراف المعنيرررة ومسررراعدتهم 

 , على حل نزاعاتهم 

د النظرررام العرررام لترررأمين هررردوء و اسرررتقرار عالقرررات العمرررل علرررى النحرررو الرررذي ال يهرررد

 (12)االجتماعي.

ونظرررررا للطررررابع الرضررررائي والطرررروعي للمفاوضررررة الجماعيررررة وقيامهررررا علرررري مبرررردأ 

حريرررررة المفاوضرررررة ، فرررررلن احتمرررررال تعثرررررر المفاوضرررررات أو وصرررررولها إلرررررى طريرررررق 

مسررردود ، ومرررن ثرررم فشرررلها ، و بالترررالي تعرررذر تسررروية النرررزاع هرررو أمرررر وارد ومحتمرررل 

مررن الناحيررة القانونيررة ، فلرريس هنرراك أي التررزام  الوقرروع مررن الناحيررة العمليررة ومقبررول

التفرراوض والوصرررول إلرررى اتفررراق ، ألن نتيجرررة  بلنجررراحيقررع علرررى أطرررراف المفاوضرررة 

م مبرررردأ حريررررة المفاوضررررة الررررذي يعنرررري عرررردم  المفاوضررررة الجماعيررررة يحكمهررررا أيضررررا

 إمكانية الزام طرفي التفاوض أو أحدهما بالقبول بتسوية معينة للنزاع .

المفاوضرررة الجماعيرررة يبررررز دور الوسرررائل األخررررى لتسررروية النرررزاع وفررري حالرررة فشرررل 

الررررذي يرررردخل فرررري مرحلررررة جديرررردة مررررن مراحررررل محاولررررة تسررررويته باسررررتخدام عليررررات 

وادوات قانونيرررة مختلفرررة عرررن المفاوضرررة الجماعيرررة ) الوسررراطة / التوفيرررق / التحكررريم 

المحوريررررة ( ، وتتميررررز المفاوضررررة الجماعيررررة هنررررا بأنهررررا الوسرررريلة األساسررررية واألداة 

                                                           
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 11

92 .  
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 12

91 .  
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التررري ترتكرررز عليهرررا الوسرررائل األخررررى مرررن الناحيرررة الواقعيرررة والقانونيرررة ، ومرررن ثرررم 

 ( , 11) فلن اللجوء إليها ال يصادر حق استخدام الوسائل األخرى

ومرررن ثرررم فررران اللجررروء إليهرررا ال يصرررادر حرررق اسرررتخدام الوسرررائل األخررررى برررل هررري 

وسرررريلة اخرررررى فرررري اجررررراء الزم وضررررروري مررررن الناحيررررة القانونيررررة السررررتخدام أي 

 الكثير من البلدان . 

ونجرررد فررري التشرررريع المصرررري أن التسررروية الوديرررة لمنازعرررات العمرررل الجماعيرررة تمرررر 

بمراحلررره , األولرررى هررري المفاوضرررات والتررري يتعرررين علرررى الطررررفين الخررروض فيهرررا , 

وإذا فشرررلت تلرررك الطريقرررة يرررتم اللجررروء بعرررد ذلرررك إلرررى السررربيل الثررراني الوسررراطة وهرررى 

لثانيرررة  ثرررم الوسررراطة وهرررى تمثرررل المرحلرررة الثالثرررة للتسررروية الوديرررة تمثرررل المرحلرررة ا

ويليهرررا بعرررد ذلرررك المرحلرررة األخيررررة وهرررى التحكررريم فررري  )19(للمنازعرررات العماليرررة .

 .نهاية األمر

بررررل هرررري إجررررراء الزم و ضررررروري مررررن الناحيررررة القانونيررررة السررررتخدام أي وسرررريلة 

م أصررررليا ألن المفاوضررررة الجماعيررررة توأخرررررى فرررري الكثيررررر مررررن البلرررردان  جسررررد حقررررا

لطرفررري التفررراوض فررري حرررل نزاعررراتهم بأنفسرررهم دون تررردخل خرررارجي ، فلنهرررا تبررردو و 

اسررتنادام إلررى هررذا األصررل الوسرريلة الترري ال تغيررب أبرردا طرروال مراحررل نزاعررات العمررل 

 الجماعية ، 

فرررريمكن فرررري النررررزاع اسررررتنادام لحقهررررم فرررري التفرررراوض مباشرررررته فرررري أي وقررررت لحررررل 

ق أو الوسررراطة أو التحكررريم أو االضرررراب ، والتوصرررل نرررزاعهم أثنررراء مراحرررل التوفيررر

الرررى اتفررراق يحسرررم النرررزاع وال تكرررون هنررراك معررره حاجرررة الرررى االسرررتمرار فررري اتخررراذ 

 (16)اإلجراءات الخاصة بالوسائل األخرى .

( 191وغنرررى عرررن البيررران أن المشررررع المصرررري أكرررد برررنص ) الفقررررة الثانيرررة ( مرررن )

: "  فرررلذا لرررم تسرررفر المفاوضرررة عرررن م بقولهرررا  1002لسرررنة  11مرررن قرررانون العمرررل 

اتفرررراق كرررران ألى مررررن الطرررررفين أن يلجررررأ إلررررى الجهررررة اإلداريررررة المختصررررة لمحاولررررة 

 (17التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلى اتفاق .)

                                                           

 أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 11-

وما بعدها . 91  

- أنظر : د. أحمد السعيد الزقرد , قانون العمل , شرح القانون , المرجع السابق, بند 111 , ص 19 

169 .  
- أنظر : د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 16

99 .  

  أنر : الجريدة الرسمية , العدد 11 ) مكرر ( , فى 7 ابريل سنة 1002 م . 17-
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ولهررررذا تبرررردو هررررذ  الوسررررائل األخرررررى الترررري نظمهررررا المشرررررع بجانررررب المفاوضررررة 

ي حالرررة تعثرررر المفاوضرررة الجماعيرررة وسرررائل مسررراعدة وتكميليرررة واحتياطيرررة تنشرررط فررر

الجماعيررررة و اخفاقهررررا ، و تترررروارى وتتراجررررع اذا نجحررررت المفاوضررررة الجماعيررررة فرررري 

القيرررام بررردورها فررري أي وقرررت أو فررري أي مرحلرررة مرررن مراحرررل النرررزاع ، ومفررراد ذلرررك 

أنررره ال يمكرررن سرررلب  حرررق أطرررراف عالقرررة العمرررل الجماعيرررة فررري التفررراوض حسررربما 

ل مقررررر لصررررالحهم وهرررم وحرررردهم يقررررران ممارسرررة هررررذا الحرررق ، ألنررره حررررق أصررري

الرررذين يملكرررون خيرررار العررردول عرررن ممارسرررته أو تقريرررر عررردم جررردوى اللجررروء إلرررى 

اسررررتخدامه او االسررررتعانة باألليررررات والوسررررائل االحتياطيررررة الترررري وفرهررررا المشررررررع 

 لمعاونتهم في التوصل إلى تسوية النزاع ، 

لررررى مسرررراعدة وحتررررى هررررذ  اآلليررررات االحتياطيررررة ذاتهررررا فلنهررررا فرررري النهايررررة تررررؤدي ا

المفاوضرررة الجماعيرررة وتعزيزهرررا ، ألنهرررا تتضرررمن فررري مكوناتهرررا . وبصرررفة خاصرررة 

التوفيرررق والوسررراطة . االعتمررراد علرررى المفاوضرررة الجماعيرررة بطريرررق غيرررر مباشرررر أي 

بمعاونرررة ومسررراندة طررررف ثالرررث يسرررعى للتقريرررب برررين وجهرررات نظرررر طرفرررا النرررزاع 

اعيرررة، حترررى ولرررو كررران ومرررا هرررذ  المهمرررة فررري حقيقتهرررا وجوهرهرررا اال مفاوضرررة جم

 (11)دور الطرف األجنبي فاعل ومؤثر.

 

 المطلب الثالث

 ومستويات العمل المختلفة المفاوضة الجماعية
من أجل األمن والسلم  إن العالقة بين أطراف عالقة العمل لها األهمية الكبرى

االجتماعيين بهدف تحقيق التعادل والتكافؤ بين طرفي عالقة العمل  سواء على نطاق 

ومستوى العمل الدولي أو العربي أو الوطني لتكون علية لتحقيق المناخ الديمقراطي 

  لصالحية المفاوضة الفعالة في بيئة ومناخ مناسبين   .

 -وسوف نعرض ذلك على النحو التالي :

 الفرع األول

 : العمل الدولية المفاوضة الجماعية ومنظمة

ق فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة هرررري تعررررد الحريررررة النقابيررررة واالعتررررراف الفعلرررري بررررالح

مبررراد  وحقررروق أساسرررية فررري العمرررل ومنصررروص عليهرررا فررري دسرررتور منظمرررة العمرررل 

                                                           
- انظر : د. محمد احمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 11

99 .  
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الدوليرررة , ويقررردم عررردد مرررن صررركوك منظمرررة العمرررل الدوليرررة التوجيررره والررردعم للررردول 

األعضررراء التررري تسرررعى إلرررى تشرررجيع وتعزيرررز التطرررور الكامرررل للمفاوضرررة الجماعيرررة 

(.19) 

باهتمرررام دولررري ، حيرررث أقررررت منظمرررة العمرررل  حظررري موضررروع المفاوضرررة الجماعيرررة

الدوليرررة عررردة معرررايير بشرررأنه جررراءت فررري صررريغة اتفاقيرررات وتوصررريات لعرررل أهمهرررا 

ن تطبيرررررق مبرررررادي حرررررق التنظررررريم أبشرررررم 1919ة لسرررررن 91االتفاقيرررررة الدوليرررررة رقرررررم 

 ,  والمفاوضة الجماعية 

الخاصررررة بتشررررجيع المفاوضررررة الجماعيررررة ،  م1911لسررررنة  191واالتفاقيررررة رقررررم : 

ن تشرررجيع المفاوضرررة أبشررر م1911لسرررنه  162التوصرررية الدوليرررة الملحقرررة بهرررا رقرررم و

قرررد أشرررار إلررري المفاوضرررة الجماعيرررة باعتبارهرررا  فيالدلفيررراالجماعيرررة ، وكررران إعرررالن 

الررري ينبغررري علرررى منظمرررة العمرررل الدوليرررة أن تعمرررل علرررى االعترررراف  المبررراد مرررن 

 (90)والنهوض بها .

 أوالً : إعالن فيالدلفيا : -

ة فررري اعرررالن فيالدلفيرررا يرررتمرررام منظمرررة العمرررل الدوليرررة بالمفاوضرررة الجماعتبلرررور اه

، و الررررذي أصرررربح جررررزء مررررن م  1911سررررنة  الرررردوليالصررررادر مررررن مررررؤتمر العمررررل 

ن حريرررة التعبيرررر والحريرررة النقابيرررة أدسرررتور المنظمرررة ، حيرررث أشرررار اإلعرررالن الرررى 

لعمررررل هرررري مررررن مسررررتلزمات التقرررردم المسررررتمر ، وأن البرررررامج الترررري تلتررررزم منظمررررة ا

الدوليرررة برررالنهوض بهرررا تشرررمل االعترررراف الفعرررال برررالحق فررري المسررراومة الجماعيرررة ، 

وتعررررراون العمرررررال واإلدارة فررررري تحقيرررررق الكفايرررررة اإلنتاجيرررررة باسرررررتمرار ، واشرررررتراك 

عررررداد الترررردابير االجتماعيررررة واالقتصررررادية وتنفيررررذها إالعمرررال وأصررررحاب العمررررل فرررري 

(.91 ) 

مباد  األساسية التي تعهدت منظمة العمل وهكذا أصبحت المفاوضة الجماعية من ال 

 (91). الدولية بالقيام بها في ميدان عالقات العمل في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

                                                           

  انظر:  منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 10 .  19-

90-   Marie-Laure Morin, op. 

cit,p.60.                                                                  

ماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , إس: د. محمد احمد أيضا" ظر وان 

. 96ص   
 - انظر:  منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 10 .  91
- انظر : د. محمد احمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 91

. 96 ص   
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وأخيرا" يؤكد إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة 

عتراف الفعلي بالحق في م ,أن الحرية النقابية واال 1001عادلة ,الذى اعتمد في عام 

المفاوضة الجماعية لهما أهمية خاصة في تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة للعمل 

 (92الالئق .)

التنظيم  بش ن الحرية النقابية وحماية حق  م1447 لسنة  78 ثانياً : االتفاقية رقم 

 : م1444لسنة  47رقم  المفاوضة الجماعيةو اتفاقية حق التنظيمو

م , بحق  1911لسنة  17ترف اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم تع    

العمال في إنشاء المنظمات التي يختارونها بحرية واالنضمام إليها , وينبغي للسلطات 

العامة أن تمتنع عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن يعوق ممارسته المشروعة 

(.91) 

 : م1919لسنة  91رقم  المفاوضة الجماعيةو ق التنظيماتفاقية ح تعد        

المباشرررر إلقررررار حرررق العمرررال وأصرررحاب العمرررل فررري المفاوضرررة  يهررري السرررند الررردول

الجماعيرررة بحريرررة كاملرررة وبررردون تررردخل مرررن جانرررب أطرررراف خارجيرررة ، فقرررد نصرررت 

أحكررررام االتفاقيررررة علررررى أنرررره يجررررب اتخرررراذ اإلجررررراءات المالئمررررة حسررررب الظررررروف 

قتضررراء بقصرررد تشرررجيع وتنميرررة وتطبيرررق اجرررراءات واسرررعة المررردى الوطنيرررة عنرررد اال

للتفررراوض االختيررراري برررين أصرررحاب العمرررل أو منظمررراتهم ومنظمرررات العمرررال بغيرررة 

 تنظيم أحكام وشروط االستخدام باتفاقات جماعية ) المادة الرابعة (

 م :1471لسنة  154الجماعية رقم  مفاوضةثالثا : اتفاقية تشجي  ال -

، منظمرررررة العمرررررل الدوليرررررة بالمفاوضرررررة الجماعيرررررة ، و تأكيرررررد  فررررري سرررررياق اهتمرررررام

، و التررري تطالرررب باتخررراذ  م 1919 لسرررنة  91المبررراد  الرررواردة فررري االتفاقيرررة رقرررم 

الترررردابير الالزمررررة إلقرررررار الحررررق فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة ، رأى مررررؤتمر العمررررل 

وضرررع وجررروب اسرررتكمال هرررذ  المبررراد  التوجيهيرررة العامرررة بتررردابير مالئمرررة ت يالررردول

علرررى اساسرررها وتسرررتهدف تشرررجيع المفاوضرررة الجماعيرررة الحررررة و الطوعيرررة ، وذلرررك 

 ،  1911لسنة  191من خالل اعتماد اتفاقية المفاوضة الجماعية رقم 

 

                                                           

  انظر:  منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 10 .  92-
  - انظر:  منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 10. 91

وانظر أيضا" في ذلك : -    

-Marie-Laure Morin, op. cit,p 61. - Yves CHALARON,op.cit.9.                               
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م لممارسرررة الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة  والتررري تشررركل فررري مجملهرررا إطرررارام عامرررا

.(99) 

 وفيما يلي أهم األحكام التي تضمنتها االتفاقية :

 ريف المفاوضة الجماعية وتحديد أطرافها ومجاالتها :تع -1

قرردمت المررادة الثانيررة مررن االتفاقيررة المررذكورة الجرردير بالررذكر أنرره مررن منظررور دولرري 

م للمقصررررود  (1911 لسررررنة 191الجماعيررررة رقرررم  مفاوضرررةاتفاقيرررة تشررررجيع ال) تعريفرررا

ت بالمفاوضرررة الجماعيرررة وتحديرررد أطرررراف هرررذ  المفاوضرررة ومجاالتهرررا ، حينمرررا قضررر

 : بأن تعبير المفاوضة الجماعية يشمل

مجموعرررررة مرررررن أصرررررحاب  أو" المفاوضرررررات التررررري تجرررررري برررررين صررررراحب عمرررررل  

األعمرررال أو واحررردة أو أكثرررر مرررن منظمرررات أصرررحاب العمرررل مرررن جهرررة ، ومنظمرررة 

 عمال أو أكثر من جهة أخرى ألجل :

 تحديد شروط العمل وأحكام االستخدام . -أ

 لعمالتنظيم العالقات بين أصحاب العمل وا -ب

تنظررررريم العالقرررررات برررررين أصرررررحاب العمرررررل أو منظمررررراتهم ، ومنظمرررررة أو  -ت

 منظمات العمال .

العمررال المعترررف بهررم مررن القررانون الرروطني  يكمررا أجررازت االتفاقيررة بررأن يكررون ممثلرر

م في المفاوضات الجماعية ،  أو الممارسات الوطنية طرفا

دام وجررود هررؤالء و ذللررك بشرررط  اتخرراذ الترردابير المالئمررة الترري تضررمن عرردم اسررتخ 

المررررادة الثالثررررة مررررن  ), الممثلررررين فرررري إضررررعاف مكانررررة منظمررررات العمررررال المعنيررررة 

 (96.)االتفاقية (

                                                           
99--Marie-Laure Morin, op. cit,p 61.                                                            .  

المرجع  دليل السياسات , العمل الدولية, المفاوضة الجماعية ,منظمة  نظر:ا -وانظر أيضا" :  

   . 11السابق , ص
- والجررردير بالرررذكر وفرررى هرررذا السرررياق أن المشررررع المغربرررى قرررد عررررف المفاوضرررة الجماعيرررة 96

بأنهررررا : " الحرررروار بررررين ممثلررررى النقابررررات العماليررررة األكثررررر تمثرررريال" أو النقابررررات األكثررررر تمثرررريال" 

, وواحرردا" أو أكثرررر مرررن اصررحاب العمرررل أوممثلررى منظمرررات أصرررحاب مررن جهرررة للنقابررات العماليرررة 

 األعمال من جهة أخرى بهدف:

 شروط العمل وأحكام االستخدام .وتحسين تحديد  -أ

 املين بأجر .العالقات بين أصحاب العمل والعتنظيم   -ب
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 نطاق المفاوضة الجماعية : -0

بنطررراق موسرررع ، م  1911لسرررنة (  191تتميرررز اتفاقيرررة المفاوضرررة الجماعيرررة رقرررم )

ال حيررث تنطبررق أحكامهررا علررى جميررع فررروع النشرراط االقتصررادي ، بمررا فرري ذلررك مجرر

الخدمررررة العامررررة غيررررر أنرررره ترررررك للقرررروانين واللرررروائح والممارسررررات الوطنيررررة مهمررررة 

تحديرررد الطرائرررق الخاصرررة بالمفاوضرررة الجماعيرررة فيررره ) المرررادة األولرررى مرررن االتفاقيرررة 

( ، و برررذلك تكفرررل أحكرررام االتفاقيرررة تمترررع العمرررال جميعرررا فررري جميرررع فرررروع النشررراط 

 (97) االقتصادي بالحق في المفاوضة .

وفقرررا" لمبررراد  منظمرررة العمرررل الدوليرررة يتضرررح أن الحرررق فررري المفاوضرررة  ونجرررد أنررره

ووفقررا" لمررا سرربق يشررمل جميررع العرراملين فرري القطرراعين العررام والخرراص وذلررك ماعرردا 

االسرررتثناء سرررالف اإلشرررارة إليررره , فضرررال" عرررن المررروظفين الحكررروميين العررراملين فررري 

 ( 91إدرة الدولة .)

م باسررررتثناء يسررررمح للقرررروانين بيررررد أن هررررذا النطرررراق الشررررامل لالتفاقيررررة جرررراء  مصررررحوبا

واللررروائح والممارسرررات الوطنيرررة بتحديرررد مررردى انطبررراق أحكرررام المفاوضرررة الجماعيرررة 

 الواردة بها على القوات المسلحة والبوليس ) المادة األولى من االتفاقية ( ،

وهررررذا االسررررتثناء مبرررررر نظرررررام لدقررررة وحساسررررية وخطررررورة هررررذ  الوظررررائف والترررري  

خاصررة خررارج إطررار عالقررات العمررل الجماعيررة فرري الكثيررر مررن تحررتفل لهررا بوضررعية 

                                                           

وواحرررد أو أكثرررر ،  مرررن ناحيرررة  تنظررريم العالقرررات برررين أصرررحاب العمرررل أو منظمررراتهم  -ت

) وذلرررك ابرررات العماليرررة األكثرررر تمثررريال" للعمرررال برررأجر مرررن ناحيرررة أخررررى مرررن النق

 . ( 91بنص المادة 

بشرررأن قرررانون العمرررل ) الصرررادر عرررن الظهيرررر م  1999لسرررنة  9انظرررر فررري ذلرررك : القرررانون رقرررم   

( . م1002أيلول سبتمبر  11رجب ) 11المؤرخ في  191-02-1رقم   

  

 

 انظر : د. محمد احمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  97-

91 .  
 - انظر : ) الدراسة االستقصائية العامة , 1011م , الفقرة 191 , مشار إليه لدى :91

.12المرجع السابق , ص دليل السياسات ,منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , ظر:ان -  
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كمرررا أنررره امترررداد لالسرررتثناء الررروارد فررري اتفاقيرررة العمرررل الدوليرررة الخاصرررة ,  البلررردان 

 (99)والمتعلق أيضا بالقوات المسلحة والشرطة  .(  17بالحرية النقابية ) رقم 

 تشجي  المفاوضة الجماعية :المناسبة لتعزيز وتدابير اتخاذ ال -3

البررررت االتفاقيررررة الرررردول األعضرررراء باتخرررراذ الترررردابير المناسرررربة مررررن أجررررل تشررررجيع ط

يكرررررون أهرررررداف هرررررذ  التررررردابير حسرررررب نرررررص المرررررادة  أنالمفاوضرررررة الجماعيرررررة ، و

 : الخامسة من االتفاقية

تيسرررررير إمكانيرررررة المفاوضرررررة الجماعيرررررة لجميرررررع أصرررررحاب العمرررررل وكافرررررة  -

 التفاقيةمجموعات العمال في فروع األنشطة التي تغطيها هذ  ا

م لجميرررررع المسرررررائل التررررري تعطيهرررررا  - شرررررمول المفاوضرررررة الجماعيرررررة تررررردريجيا

(مرررررن االتفاقيرررررة )  1الفقررررررات الفرعيرررررة ) أ ( ، )ب ( ، ) ج ( مرررررن المرررررادة )

كرررام االسررررتخدام ، وتنظررريم عالقررررات العمرررل بررررين أحتحديرررد شرررروط العمررررل و 

 أصحاب العمل ومنظماتهم والعمال ومنظماتهم (

ئيررة يتفررق عليهررا بررين منظمررات أصررحاب األعمررال جراإتشررجيع وضررع قواعررد  -

 ومنظمات العمال.

عررردم إعاقرررة المفاوضرررة الجماعيرررة بسررربب عررردم وجرررود قواعرررد ترررنظم اإلجرررراء  -

 الواجب اتباعه ، أو بسبب عدم كفاية أو عدم مالئمة مثل هذ  القواعد .

تشرركيل هيئررات ووضررع إجررراءات لتسرروية نزاعررات العمررل لكرري تسرراعد علررى  -

 الجماعية . تعزيز المفاوضة

ولكرررن التسررررايل هررررو كيررررف يمكررررن للسررررلطات العامررررة تشررررجيع المفاوضررررات المجديررررة 

 والمستنيرة ؟

لقرررد أجابرررت عرررن ذلرررك التسرررايل التوصرررية الصرررادرة عرررن منظمرررة العمرررل الجماعيرررة , 

 -( بالبند رابعا: 60(بشأن المفاوضة الجماعية وذلك على النحو التالي 

 

 

 

                                                           
- انظر : د. محمد احمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 99

. 91 ص   

 
 - انظر : توصية المفاوضة الجماعية , رقم 162 لسنة 1911 م فقرة 7 . مشار إليه لدى :60

.   16منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص   
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تشععععجي  تعزيععععز و خصععععو ب م1471لسععععنة  163رابعععععاً : التوصععععية رقععععم 

 المفاوضات الجماعية :

بعرررررض المقترحرررررات المتعلقرررررة  1911مفررررري عرررررام  ياعتمرررررد مرررررؤتمر العمرررررل الررررردول

وتكفلررررت  191بالمفاوضررررة الجماعيررررة فرررري شرررركل توصررررية مكملررررة لالتفاقيررررة رقررررم 

 وهي  -التوصية ببيان المستويات التي تجري عليها المفاوضة الجماعية 

راء إجرررروأكرررردت علررررى وجرررروب  -فاوضررررة الجماعيررررة مسررررألة لررررم تنظمهررررا اتفاقيررررة الم

المفاوضرررة الجماعيرررة علررررى كرررل المسررررتويات ، بمرررا فررري ذلررررك مسرررتوى المؤسسررررة و 

المنشرررأة وقطررراع النشررراط والصرررناعة أو علرررى المسرررتوى اإلقليمررري أو الررروطني ) البنرررد 

 من التوصية ( 1

ولضرررررمان إعرررررداد وتأهيرررررل المفاوضرررررين ، طالبرررررت التوصرررررية برررررأن تتخرررررذ أطرررررراف 

ضررررررة  الجماعيررررررة الترررررردابير لكرررررري تترررررراح الفرصررررررة لمفوضرررررريهم علررررررى كررررررل المفاو

المسرررتويات لكررري يتلقررروا التررردريب ، وأن تقررردم السرررلطات العامرررة معاونتهرررا لمنظمرررة 

 من التوصية ( 1العمال واصحاب العمل في هذا المجال ) البند 

م لجديررررة وفاعليررررة المفاوضررررات الجماعيررررة تشرررردد التوصررررية علررررى وجرررروب أن  وتأمينررررا

 جرررررراءراف المفاوضرررررة الجماعيرررررة مفاوضررررريهم برررررالتفويض الرررررالزم إليخرررررول أطررررر

المفاوضرررات والبرررت فيهرررا ، مرررع امكانيرررة وجرررود تحفظرررات تقضررري بوجررروب التشررراور 

 من التوصية ( 1مع منظماتهم بالنسبة لبعض األحكام ) البند 

وحترررى تتررروافر للمفاوضرررة الجماعيرررة وألطرافهرررا شرررروط ومقومرررات النجررراح ومنررراخ 

لتوصرررررية إلرررررى حصرررررول أطرررررراف التفررررراوض علرررررى المعلومرررررات الشرررررفافية تررررردعو ا

المطلوبرررة إلجرررراء مفاوضرررات فعالرررة ، ووضرررعت التزامرررا علرررى اصرررحاب األعمرررال  

بتلبيرررة طلرررب منظمرررات العمرررال الخررراص بتررروفير المعلومرررات للمفاوضرررة والتررري تتعلرررق 

خرررررر علرررررى عبالوضرررررع االقتصرررررادي واالجتمررررراعي لوحررررردة التفررررراوض ، وبرررررالتزام 

ن تررروفر  عنرررد االقتضررراء  معلومرررات حرررول الوضرررع  االقتصرررادي السرررلطات العامرررة برررأ

واالجتمرراعي العررام للرربالد والفرررع المحرردد للنشرراط بالقرردر الررذي ال يضررر فيرره كشررف 

 من التوصية( 7هذ  المعلومات بالمصالح الوطنية )البند 

وتعتبرررر المفاوضرررة الجماعيرررة بمثابرررة نقطرررة تغطيرررة عادلرررة وقويرررة وبمثابرررة واق مرررن 

يمكررررن تجنبرررره وتعتبررررر مرجعيررررة أساسررررية فرررري أي مجموعررررة مثاليررررة  النررررزاع الررررذى

  , لتسوية المنازعات وقام سيدنى و بياتريس ويب من قبل

(Sidney and Beatrice Webb)   منررذ أوائررل القرررن التاسررع عشررر , بتوثيررق

أسرررررلوب  " المفاوضرررررة الجماعيرررررة "  كوسررررريلة لتسررررروية المنازعرررررات فررررري البلررررردان 
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القررراء المتفهمررون لسرروق العمررل بصررفة التحليررل منررذ ذلررك  ( وقررد قررام61الصررناعية , )

 الحين : 

ترتيبررران معتمررردان علرررى مررردى مرررائتي عرررام " فررري المجتمعرررات الغربيرررة كررران هنررراك 

لتسررروية المصررررالح المتضرررراربة بررررين الجماعرررات والمنظمررررات، وبررررين أعضررررائها مررررن 

كوميرررة الهيئرررات المكونرررة: وهررري األخرررذ والعطررراء فررري السررروق واآلليرررات التنظيميرررة الح

ن كرررالتسررروية النزاعرررات برررين المنظمرررات،  السياسرررية, وكوسررريلةالتررري أنشرررأتها العمليرررة 

إلبررررام المفاوضرررات واالتفاقرررات مجموعرررة متنوعرررة مرررن المزايرررا مقارنرررة بالررردعاوى 

القضرررائية أو المراسررريم الحكوميرررة أو النضرررال حترررى االنقرررراض. ... والسرررمة الكبيررررة 

ترامررره بررردالم مرررن االسرررتمرار فررري الصرررراع الطررررفين باحكرررال ألي اتفررراق هررري الترررزام 

 ,... أو النضال بعد صدور قرار غير مقبول من أحد الطرفين

وهنرراك شررعور هررام بأنرره ال يقمكررن ألي قرررار فيمررا بررين المجموعررات أن يقرردم تسرروية  

إنفررراذ األطرررراف مرررا عقدتررره مرررن  األطرررراف واحتمرررالحقيقيرررة للخرررالف إال إذا قبلتررره 

 (61) ."قرار سلبي بالنسبة ألحد األطرافبر بكثير من قبول كاتفاق أ

المبعععاد   –ععععالن منظمعععة العمعععل الدوليعععة إخامسعععاً : حعععق المفاوضعععة الجماعيعععة فعععي 

 . ( م1447والحقوق األساسية في العمل ) 

زاميرررررة مجموعرررررة المبررررراد  و الحقررررروق إلصررررردر اإلعرررررالن المرررررذكور ليمرررررنح قررررروة 

المنظمرررة حتررري تلرررك األساسرررية فررري العمرررل ويلرررزم بهرررا جميرررع الررردول األعضررراء فررري 

تفاقيرررات المتعلقرررة بتلرررك المبررراد  وقرررد تصررردر مبررردأ الحريرررة التررري لرررم تصرررادق علرررى اإل

النقابيرررررة و اإلقررررررار الفعلررررري بحرررررق المفاوضرررررة الجماعيرررررة المبررررراد  الرررررواردة فررررري 

اإلعررررالن ) الفقرررررة األولررررى مررررن اإلعررررالن(  الررررذي يعتبررررر مررررن أهررررم الوثررررائق الترررري 

 صدرت مؤخرام عن مؤتمر العمل الدولي

 لجنة الحريات النقابية .:وفقا" لسادساً : المفاوضة 

وضرررعت لجنرررة الحريرررات النقابيرررة بمنظمرررة العمرررل الدوليرررة مجموعرررة مرررن المبررراد  

والقررررارات المتعلقرررة بالمفاوضرررة الجماعيرررة نشرررير إليهرررا الحقرررا فررري مواضرررع مختلفرررة 

 حسب موضوعها ، ومنها ما يلي :

                                                           

 ,Sidney. and B. Webb: Industrial democracy (London, Longmans- أنظر:  61-

 Green, and Co., 1197), Vol. II, Ch. II.   

 
    J. Dunlop: Dispute resolution: Negotiation and consensus building- - أنظر:61

(Westport, CT, Greenwood Publishing, 1911), pp. 2 and 19. 
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 المفاوضة الجماعيةفي حق ال

 (63)عناصر الحريات النقابية  مفاوضة الجماعية أهمأ: الحق في ال

أشرررارت لجنرررة الحريرررات النقابيرررة بمكترررب العمرررل الررردولي إلرررى وجررروب اتخررراذ التررردابير 

الالزمرررة لتشرررجيع االسرررتخدام الكامرررل آلليرررة المفاوضرررة الجماعيرررة ونشررررها تطويرهرررا 

ري أخررربرررين أصرررحاب العمرررل أو منظمررراتهم مرررن جهرررة ومنظمرررات العمرررال مرررن جهرررة 

 تنظيم شروط العمل عن طريق العقود الجماعية.بهدف 

وقرررد اعتبررررت اللجنرررة أن حرررق التفررراوض الحرررر مرررع أصرررحاب العمرررل فيمرررا يخرررتص 

بشرررروط العمرررل هرررو عنصررررا أساسررريا مرررن عناصرررر الحريرررات النقابيرررة ، إذ أن مرررن 

حررررق النقابررررات العماليررررة التمتررررع بحرررررق السررررعي إلررررى تحسررررين الشررررروط المعيشرررررية 

تمررررثلهم ، عررررن طريررررق المفاوضررررة الجماعيررررة أو أي  والعماليررررة للشررررخاص الررررذين

وسررريلة مشرررروعة أخرررري ، و علررري السرررلطات العامرررة االمتنررراع عرررن القيرررام بأعمرررال 

تررردخل مررررن شرررأنها عرقلررررة هرررذا الحررررق وإعاقرررة ممارسررررته المشرررروعة ، ويعتبررررر أي 

ترردخل مررن هررذا النرروع خرقررا للمبرردأ الررذي يررنص علررى وجرروب تمتررع منظمررات العمررال 

 ق تنظيم نشاطاتهم وبرامجهم .وأصحاب العمل بح

 بالمفاوضة الجماعية :المعنيين من العمال 
والخاص  91قضت لجنة الحريات النقابية بأن نص المادة الرابعة من االتفاقية  

بتشجيع المفاوضة الجماعية ينطبق على كل من القطاع الخاص والقطاعات المؤجرة 

حق المفاوضة الجماعية ألغراض والهيئات العامة ، واستنادا لذلك قضت اللجنة ب

عقود جماعية للعاملين في مؤسسات تجارية أو صناعية تملكها الدولة ، وأيضا 

لموظفي الخدمات البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية ، وموظفي المصارف ، 

وموظفي مؤسسة الراديو والتلفزة الوطنية ، والبحارة ، وقطاع التعليم كما أشارت 

أن الحوافز الخاصة الستدراج االستثمارات األجنبية يجب أال تتضمن أي  اللجنة إلى

تقييد للحريات النقابية التي يتمتع بها العمال وحقهم في التنظيم و المفاوضة الجماعية ، 

غي أن تتضمن األحكام القانونية المتعلقة " بمناطق بومن ثم فلن اللجنة تري أنه ين

 في التنظيم والمفاوضة الجماعية . اجراءات التصدير " حقوق العمال

  

 

                                                           
  - مكتب العمل الدولي ، الحريات النقابية . المرجع السابق ، ص 119 .62
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 الفرع الثاني

 العمل العربية تفاقياتواالمفاوضة الجماعية 

م الموضرررروع المفاوضررررة الجماعيررررة ، وقررررد  أعطررررت منظمررررة العمررررل العربيررررة اهتمامررررا

قرارهرررا لحرررق المفاوضرررة الجماعيرررة بمقتضرررى نصررروص إانعكرررس هرررذا االهتمرررام فررري 

، ثرررم فررري تخصررريص اتفاقيرررة للمفاوضرررة  عامرررة فررري بعرررض االتفاقيرررات الصرررادرة عنهرررا

م تفصررريلية ترررنظم ممارسرررة الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة  الجماعيرررة تتضرررمن أحكامرررا

.(61) 

 أوالً : الحق في المفاوضة الجماعية : -

ورد الرررنص علرررى الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة فررري الحكرررم الررروارد فررري االتفاقيرررة 

 19المرررادة  قضررريتو الرررذي بشرررأن مسرررتويات العمرررل  1966( لعرررام 1العربيرررة رقرررم ) 

ن " يقررروم أصرررحاب العمرررل ، أو منظمررراتهم ، ونقابرررات العمرررال أبررر مرررن تلرررك االتفاقيرررة 

المختصرررة ، لتحقيرررق اسرررتقرار عالقرررات العمرررل ، بعقرررد اتفاقرررات المفاوضرررة الجماعيرررة 

فررري شرررروط العمرررل وتنظيمررره ، علرررى أسررراس أحررروال الصرررناعة وطبيعتهرررا ، و علررريهم 

الوصرررول إلرررى إبررررام عقرررد عمرررل مشرررترك ، يحررردد بدقرررة أن حررراولوا بقررردر اإلمكررران ، 

   (69.) ووضوح ، حقوق والتزامات طرفي هذا العقد "

(  6وقررد أعيررد الررنص علررى هررذا الحكررم بالصررياغة ذاتهررا فرري االتفاقيررة العربيررة رقررم ) 

مرررن  19, وذلرررك حيرررث ترررنص المرررادة بشرررأن مسرررتويات العمرررل المعدلرررة  م1976لعرررام 

كرررل دولرررة علرررى تنميرررة وتشرررجيع تسررروية المنازعرررات يرررنص تشرررريع االتفاقيرررة علرررى " 

اشررررة برررين الطررررفين، ويرررنظم تشرررريع كرررل مبالجماعيرررة عرررن طريرررق المفاوضرررات ال

 الترررريحرررل منازعرررات العمررررل الجماعيرررة، إلرررى هيئررررات التوفيرررق  يدولرررة االلتجررراء فرررر

تعمرررل علرررى إنهررراء النرررزاع عرررن طريرررق أصرررحاب األعمرررال والعمرررال، وتحررردد لرررذلك 

   (66)" . أقصر مدة يوية النزاع فتضمن تس يالقواعد الت

 

                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 61

.  61ص    
- انظر : المؤتمر الثاني للوزراء العرب والمنعقد بجمهورية مصر العربية , القاهرة , بخصوص 69

  م .1979مصر عام م, والتي قد صدقت عليها  1966اتفاقية عام 
- انظر : مؤتمر العمل العربي , جمهورية مصر العربية , الدورة الخامسة ,اإلسكندرية , الفترة 66

– 6من   . م1977, وقامت مصر بالتصديق عليها عام م 1976  مارس 12   
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ن الحريررررات أبشرررر م1977( لعررررام  1االتفاقيررررة العربيررررة رقررررم )  الجرررردير بالررررذكر أنو

الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة حيرررث جررراء قرررد نظمرررت وتضرررمنت والحقررروق النقابيرررة 

فرررري ديباجتهرررررا أن " حرررررق النقابرررررات فرررري حمايرررررة العمرررررال ، و التفررررراوض الجمررررراعي 

ف العمررل هررو مررن الحقرروق المقررررة ، الترري اكتسرربتها باسررمهم لتحديررد شررروط وظرررو

 (67)الحركة النقابية بكفاحها الطويل " .

م لرررذلك نرررص االتفاقيرررة علرررى أن يكفرررل تشرررريع كرررل دولرررة حرررق المفاوضرررة   وتطبيقرررا

جراءاتهرررا ونطاقهرررا و عثارهرررا ) إالجماعيرررة وإبررررام عقرررود العمرررل المشرررتركة وتنظررريم 

  المادة الحادية عشر ( 

 بش ن المفاوضة الجماعية : م1484لعام  11التفاقية العربية رقم ثانيا : ا  

يحسررررب للمنظمررررة العمررررل العربيررررة أنهررررا بررررادرت بوضررررع مسررررتويات مفصررررلة شرررركلت 

اطرررارام شرررامالم لممارسرررة الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة ، وذلرررك بمقتضرررى أحكرررام 

بررذلك لتسرربق م  1979هررذ  االتفاقيررة الترري اعتمرردها مررؤتمر العمررل العربرري فرري عررام 

منظمررة العمرررل الدوليرررة التررري أصررردرت أول اتفاقيرررة مفصرررلة للمفاوضرررة الجماعيرررة فررري 

 (61). م1911عام 

بديباجررررة تعكررررس بقرررروة درجررررة الرررروعي م 1979لسررررنة  11وتتميررررز االتفاقيررررة رقررررم 

بأهميررررة الحررررق فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة ، وبرررردورها المررررأمول فرررري مجررررال تنظرررريم 

فصررررلة الحرررررص علررررى تقررررديم الرررردعم عالقررررات العمررررل . كمررررا تترررررجم بأحكامهررررا الم

م لهرررا علرررى  قررررار الحرررق المرررذكور إالقرررانوني المالئرررم للتشرررريعات الوطنيرررة ، تشرررجيعا

 , وبما يحقق السالم واألمن  وتنظيمه وفق القواعد واألحكام الواردة بها

 

 

                                                           
- انظر : مؤتمر العمل العربي , الدورة السادسة , جمهورية مصر العربية , اإلسكندرية ,  خالل 67

– 6الفترة من  . م1977 مارس  12   

 والجدير بالذكر أن مصر لم تقم بالتصديق على تلك االتفاقية . مشار إليه لدى :

د. محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  

279 .  

                      
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 61

.  62ص    
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وأصرررحاب األعمرررال ( , مرررن  –االجتمررراعيين بالتقررراء إرادة طرفررري العالقرررة ) العمرررال 

 (69روف العمل .)أجل  تنظيم شروط وظ

فقررررد جرررراء فرررري مقدمررررة االتفاقيررررة أن " المفاوضررررة الجماعيررررة هرررري الوسرررريلة الفعالررررة 

لتنظررريم عالقرررات العمرررل علرررى أسرررس عادلرررة بمرررا يتمشرررى مرررع التطرررور االقتصرررادي 

واالجتمرررراعي و أنهررررا تكتسررررب أهميررررة خاصررررة ، حيررررث تلتقرررري فيهررررا إرادة الطرررررفين 

لمزايررا الترري تقرررر للعمررال بمررا لتنظرريم شررروط وظررروف العمررل ، وتحديررد الحقرروق وا

 يحقق السالم االجتماعي والعدالة االجتماعية "

" ولمرررا كانرررت تشرررريعات العمرررل تمثرررل الحقررروق الررردنيا لحقررروق العمرررال مراعيررره فررري 

مكانررررات المنشررررآت الصررررغيرة ، فقررررد أصرررربحت المفاوضررررة الجماعيررررة وسرررريلة إذلررررك 

العاملرررة ورفرررع ساسرررية لتحسرررين مسرررتويات العمرررل ورفرررع مسرررتوى معيشرررة األيررردي أ

 الكفاءة اإلنتاجية "

م مررررن ذلررررك تررررنص االتفاقيررررة علررررى أن " يررررنظم تشررررريع كررررل دولررررة اإلطررررار  وانطالقررررا

القرررررانوني للمفاوضرررررة الجماعيرررررة ، واألجهرررررزة واإلجرررررراءات المتعلقرررررة بهرررررا ، دون 

المسررراس بحريرررة المفاوضرررة الجماعيرررة المكفولرررة بمقتضرررى هرررذ  االتفاقيرررة " ) المرررادة 

 الثانية ( 

تتفرررق مسرررتويات العمرررل الدوليرررة والعربيرررة , مرررن حيرررث تحديررردها لموضررروعات وبرررذلك 

التفرررراوض بشرررركل " مرررررن " واكتفائهررررا بتحديررررد اإلطررررار العررررام " تحسررررين شررررروط 

وظرررروف العمرررل " تمكينرررا" للطرررراف فررري التفررراوض , مرررن التكيرررف مرررع التطرررورات 

, لمررررا الحديثررررة فرررري عالقررررات العمررررل , ومراعرررراة األبعرررراد االقتصررررادية واالجتماعيررررة 

عرفرررره العررررالم مررررن تطررررورات هائلررررة علررررى المسررررتوى االقتصررررادي , واالجتمرررراعي , 

 (70والتكنولوجي .)

 

 

 

                                                           
- انظر : محمد أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق 69

. 210, ص   

 

 انظر : د. أحمد حسن البرعى, - د. رامي أحمد حسن البرعى, شرح قانون العمل " نسخة 70-

م , ص  1012الفرقة الثالثة , الليسانس , بدون طابعة , دار الثقافة العربية , القاهرة , مخصصة لطلبة 

1000.  
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 نطاق المفاوضة الجماعية : - 1

تقرر االتفاقية حق المفاوضة الجماعية لكل منظمات العمال  مادة األولىووفقا" لل 

العامة أو الخاصة  وأصحاب األعمال أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط االقتصادي 

م  م هاما ، وال شك في أن تقرير الحق في المفاوضة الجماعية في القطاع العام يمثل تقدما

 في هذا المجال .

ولكن هذ  االتفاقية وضعت إطارا" متكامال" تمارس من خالله المفاوضة الجماعية , 

ة , ماعيحيث عرفت المقصود بالمفاوضة الجماعية كآلية لتسوية منازعات العمل الج

 ( 71وحددت أطرافها ومجاالتها والقطاعات االقتصادية التي تمارس فيها .)

 أطراف ومستويات المفاوضة الجماعية : -0

 م بنص المادة السادسة بأن : 1979لسنة  11تقضى أحكام االتفاقية

بأن تجرى المفاوضات الجماعية بصورة مباشرة بين منظمات العمال وأصحاب  " 

 : ماتهم على المستويات التالية األعمال أو منظ

بين نقابة عمال المنشأة أو النقابة مستوى المنش ة : المفاوضة الجماعية على  (أ

 دارة المنشأة.إالعامة في حالة عدم وجودها ، وصاحب العمل أو 

: بين النقابة العامة مستوى النشاط االقتصادب المفاوضة الجماعية على  (ب

 في النشاط المقابلالنوعية ومنظمة أصحاب األعمال 

: بين االتحاد العام للنقابات واتحاد  المستوى الوطنيالمفاوضة الجماعية على  (ت

 ." أصحاب األعمال المختص على هذا المستوى

صياغة هذا النص علي هذا النحو معيبة ، و عليها العديد من ( بأن 71وذهب البعض : )

امد في تحديد المنظمة النقابية المآخذ  ولعل أهمها ، أن تدخل بشكل مفصل و قاطع و ج

رية ة متأثرام في ذلك بهيكلة النقابات المصيالعمالية التي تكون طرفا في المفاوضة الجماع

، في حين أن صياغة مثل هذ  األحكام في االتفاقيات بصفة خاصة ينبغي أن تتسم 

ية على ببالعمومية والمرونة الكافية التي تستوعب التنوع واالختالف في البنى النقا

                                                           
- انظر : محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق 71

. 210, ص   

 

 

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  71-

69  .  
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الصعيد العربي . فضالم عن أن  مثل هذا التفصيل يمكن أن يشكل قيدام كل مبدأ حرية 

 المفاوضة.

 : والجهعععععات الرسعععععمية واإلداريعععععةأصعععععحاب األعمعععععال  واجبعععععات والتزامعععععات – 3

وضررررعت االتفاقيررررة عرررردد مررررن االلتزامررررات علررررى أصررررحاب األعمررررال ومنظمررررراتهم 

ارسرررررة الحرررررق فررررري المفاوضرررررة والجهرررررة اإلداريرررررة المختصرررررة بغررررررض تسرررررهيل مم

 الجماعية .

أصررررحاب األعمررررال ومنظمرررراتهم  أن يقرررردموا أنرررره "علررررى الرابعررررة   فتررررنص المررررادة 

العمرررررال المعلومرررررات والبيانرررررات التررررري يطلبونهرررررا والتررررري تسررررراعدهم علرررررى  لممثلررررري

 ." مباشرة المفاوضة الجماعية

ب صررررحاأالمختصررررة فعليهررررا أن تررررؤمن لمنظمررررات العمررررال و  جهررررات الرسررررميةأمررررا ال

األعمرررال أو منظمررراتهم  الحصرررول علرررى كافرررة االحصررراءات والبيانرررات االقتصرررادية 

جررررراء المفاوضررررة الجماعيررررة علررررى أسررررس إواالجتماعيررررة و الفنيررررة وغيرهررررا لتيسررررير 

 المادة الخامسة . وذلك وفقا" لما تنص عليه مةيسل

 يجررررب علررررى الجهررررات الرسررررمية وقررررد أكرررردت المررررادة السررررابعة مررررن االتفاقيررررة أنرررره

م بالعمرررل علرررى تررردعيم المالمختصرررة  ضرررة الجماعرررة ، وتوجررره خررراص عرررن فاوأيضرررا

طريرررق تشرررجيع أجهرررزة الثقافرررة العماليرررة لررردعم وتكررروين القيرررادات المتخصصرررة التررري 

تترررولى المفاوضرررات الجماعيرررة ، والعمرررل علرررى تنميرررة قررردرات مرررديري المشرررروعات 

ومسرررررئولي العالقرررررات العامرررررة بهرررررا ، وذلرررررك بتنظررررريم بررررررامج لتشرررررجيع المفاوضرررررة 

 . جماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية ال
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 الفرع الثالث 

 المصربالمفاوضة الجماعية في التشري    

علرررى المفاوضرررة الجماعيرررة التنظرررريم  م1002لسررررنة  11يعرررول قرررانون العمرررل رقرررم  

, عالقرررررات العمرررررل وتسررررروية نزاعاتررررره ، ويعتبرهرررررا أحرررررد المزايرررررا التررررري جررررراء بهرررررا

د مفهررروم المفاوضرررة الجماعيرررة , وبيررران والمشررررع المصرررري فررري هرررذا القرررانون حرررد

أطرافهررا ومسررتوياتها ومجاالتهررا , فضررال" عررن نتائجهررا , ومررن ثررم يعررد هررذا التنظرريم 

 (72الجديد  تأكيدا "لمشروعية المفاوضة .)

والرررربعض ذهررررب إلررررى أن المشرررررع المصررررري , قررررد حررررذا حررررذو المشرررررع الفرنسرررري , 

ضررروعات التفررراوض حرررين وضرررع المشررررع المصرررري القاعررردة العامرررة فررري تحديرررد مو

 (71م .) 1002لسنة  11من قانون العمل  116وذلك وفقا" للمادة 

م للمفاوضررررة الجماعيررررة ونظمهررررا    ولهررررذا  اسررررتحدث قررررانون العمررررل إطررررارا قانونيررررا

وفقرررا" لقرررانون  191إلرررى  116فررري المرررواد مرررن بالبررراب الثررراني مرررن قرررانون العمرررل 

 (79)-:م 1002لسنة  11العمل الجديد 

 -المواد على النحو التالي:وسنعرض لنصوص تلك 

( : " المفاوضرررررة الجماعيرررررة فررررري الحررررروار والمناقشرررررات التررررري  116مرررررادة )  -

تجررررررى برررررين المنظمرررررات النقابيرررررة العماليرررررة وبرررررين أصرررررحاب األعمرررررال أو 

 منظماتهم من أجل :

 تحسين شروط وظروف العمل و أحكام االستخدام . -أ 

 تماعية لعمال المنشأة .ب ـ التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية االج

 ج ـ تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب األعمال " .

                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  72

وانظر أيضا" : محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية ,  -66

.  219المرجع السابق , ص   
- انظر : د. أحمد حسن البرعى –  د. رامي أحمد حسن الرعي, شرح قانون العمل , المرجع السابق 71

.  1000, ص   
 - انظر: الجريدة الرسمية – العدد11 )مكرر( في 7 ابريل سنة 1002م , بلصدار قانون العمل . 79
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( , أنررره قرررد تأكررردت رغبرررة المشررررع المصرررري , فررري تررررك 76وقرررد ذهرررب الررربعض : )

الحريررررة لطرفرررري المفاوضررررة لتحديررررد موضرررروعاتها , مرررررة أخرررررى بموجررررب المررررادة  

يررررنظم شررررروط /عمررررل الترررري عرفررررت اتفاقيررررة العمررررل الجماعيررررة بأنهررررا " اتفرررراق  191

وظرررروف العمرررل وأحكرررام التشرررغيل " , وقرررد سرررار القررررار الررروزاري بشرررأن  " تحديرررد 

مسرررتويات التفررراوض وموضررروعاته واإلجرررراءات التررري تتبرررع فررري شرررأنه " فررري نفرررس 

االتجررا  , حررين قرررر فرري صرردر المررادة الثانيررة أن " يررتم التفرراوض علررى كررل مررا مررن 

, والتعررراون برررين طرفررري  شرررأنه تحسرررين شرررروط وظرررروف العمرررل وأحكرررام االسرررتخدام

العمرررل لتحقيرررق التنميرررة االجتماعيرررة لعمرررال المنشرررأة وتسررروية المنازعرررات العماليرررة " 

,ثرررررم أعطرررررى القررررررار الررررروزاري ,أمثلرررررة للموضررررروعات التررررري يمكرررررن أن يتضرررررمنها 

التفرراوض , وهررى أمثلررة غيررر ملزمرررة لطرفرري المفاوضررة , فيمكنهررا االسترشرراد بهرررا , 

 أو إضافة موضوعات أخرى إليها. أو استبعادها كلها أو بعضها ,

( : " تكررررون المفاوضررررة الجماعيررررة علررررى مسررررتوى المنشررررأة أو فرررررع  117مررررادة )  -

النشررراط أو المهنرررة أو الصرررناعة ، كمرررا تكرررون علرررى المسرررتوى اإلقليمررري أو القرررومي " 

. 

( : " يررررتم التفرررراوض فرررري المنشررررآت الترررري تسررررتخدم خمسررررين عررررامالم  111مررررادة )   -

عرررن اللجنرررة النقابيرررة بالمنشرررأة والنقابرررة العامرررة وبرررين صررراحب فرررأكثر برررين ممثلرررين 

 العمل .

فرررلذا لرررم توجرررد لجنرررة نقابيرررة بالمنشرررأة  يكرررون التفررراوض برررين صررراحب العمرررل وخمسرررة 

عمرررال تخترررارهم النقابرررة العامرررة المعنيرررة ، علررررى أن يكرررون مرررن بيرررنهم ثالثرررة علررررى 

ن خمسرررين عرررامالم األقرررل مرررن عمرررال المنشرررأة وبالنسررربة للمنشررراة التررري تسرررتخدم أقرررل مررر

يررررتم التفرررراوض عررررن النقابررررة العامررررة المعنيررررة ، وبررررين ممثلررررين عررررن كررررل اصررررحاب 

وضرررين فكرررل طررررف م ممثلرررواألعمرررال المعنيرررة أو عرررن صررراحب العمرررل ، ويعتبرررر 

م في   ام ما يسفر عنه من اتفاقإبرراء التفاوض إجقانونا

رف جرررراءات المفاوضرررة الجماعيرررة جررراز للطرررإفرررلذا رفرررض أحرررد الطررررفين البررردء فررري 

خررررر أن يطلررررب مررررن الجهررررة اإلداريررررة المختصررررة  تحريررررك إجررررراءات التفرررراوض اآل

إلخطرررار منظمرررة أصرررحاب األعمرررال أو المنظمرررة النقابيرررة للعمرررال بحسرررب األحررروال 

 " لمباشرة التفاوض الجماعي

يلترررزم صررراحب العمرررل بتقرررديم مرررا يطلبررره التنظررريم النقرررابي و : " ( 119مرررادة ) -

 علومات خاصة بالمنشأة.المفاوضات الجماعية من بيانات وم

                                                           
- د. أحمد حسن البرعى, - د. رامي أحمد حسن البرعى ,شرح قانون العمل, المرجع السابق, ص 76

1001 .  
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ظرررريم النقررررابي طلررررب هررررذ  البيانررررات مررررن منظمرررراتهم نالت يولصرررراحب العمررررل أو ممثلرررر

 بحسب األحوال .

ويلترررزم االتحررراد العرررام لنقابرررات العمرررال ، ومنظمرررات أصرررحاب األعمرررال  بتقرررديم مرررا 

يلررزم لحسرررن سرررير المفاوضرررات الجماعيرررة مرررن البيانرررات والمعلومرررات الخاصرررة بفررررع 

هنرررة أو الصرررناعة ، ولالتحررراد العرررام والمنظمرررات المشرررار إليهرررا طلرررب النشررراط أو الم

 هذ  البيانات والمعلومات من الجهات المعنية.

ويراعررري فررري جميرررع األحررروال أن تكرررون البيانرررات والمعلومرررات المطلوبرررة جوهريرررة 

 والزمة للسير في المفاوضة "

( : " يحظررررررر علررررررى صرررررراحب العمررررررل أثنرررررراء المفاوضررررررة اتخرررررراذ  190مررررررادة )  -

إجررررراءات او إصرررردار قرررررارات تتعلررررق بالموضرررروعات المطروحررررة للتفرررراوض ، إال 

عنرررد قيرررام حالرررة الضررررورة و االسرررتعجال ، ويشرررترط أن يكرررون اإلجرررراء أو القررررار 

 في هذ  الحالة مؤقت "

تفاقيررة جماعيرررة ايررردون االتفرراق الرررذي تسررفر عنررره المفاوضررة فررري ( : "  1۵1مرراد  ) -

تفاقيررررات العمررررل الجماعيررررة الررررواردة فرررري هررررذا طبقررررا للشررررروط والقواعررررد الخاصررررة با

 القانون .

فررراذا لرررم تسرررفر المفاوضرررة عرررن اتفررراق ، كررران ألي مرررن الطررررفين أن يلجرررأ إلرررى الجهرررة 

 اإلدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتها للوصول إلى اتفاق "

وذهرررب العرررض إلرررى أن المشررررع المصرررري  بهرررذا التنظررريم الجديرررد بقرررانون العمرررل  

فاوضرررة الجماعيرررة هرررو تنظررريم شررربه متكامرررل , ويعرررد هرررذا التنظررريم الجديرررد تأكيررردا" للم

 (77لمبدأ مشروعية المفاوضة .)

  

 

 

 

                                                           

 أنظر : د . محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع 77-

.  219السابق , ص   
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 لمبحث الثانيا

 آليات ووسائل المفاوضة الجماعية 

يرررتم التفررراوض برررين الطررررفين فررري عالقرررات العمرررل علرررى مسرررتويات عديررردة ، مسرررتوى 

مسرررررتوى اإلقليمررررري أو الررررروطني , وأخيررررررام المنشرررررأة أو المسرررررتوى القطررررراعي ، أو ال

المسررتوى الرردولي ، وتجمرررع المفاوضررة علرررى كررل مسرررتوى مررن هرررذ  المسررتويات برررين 

خرررر بمثرررل أصرررحاب العمرررل عمرررال و اآلأفرررريقين للتفررراوض الجمررراعي إحرررداهما يمثرررل 

، ويختلرررف ممثلررري الفررررريقين بررراختالف مسررررتوى التفررراوض ، كمررررا تتخرررذ المفاوضررررة 

حكررررام االسررررتخدام ونزاعررررات العمررررل أالعمررررل و  الجماعيررررة مررررن شررررروط وظررررروف

 تتم في هذا المجال . الجماعية مجاالت رئيسية لها

 

 المطلب األول

 مستويات المفاوضة الجماعية

 ۔:  أسس تحديد مستوى المفاوضة  -اوال 

مررررن  1وفقررررا لمبرررردأ المفاوضررررة الجماعيررررة الحرررررة و الطوعيررررة الرررروارد فرررري المررررادة 

يرررد مسرررتوي المفاوضرررة مسرررألة يجرررب أن تتررررك بشررركل فرررلن تحد 91االتفاقيرررة رقرررم 

أساسررري إلرررى اتفررراق الفرقررراء ، ولرررذلك فرررلن المبررردأ العرررام فررري هرررذا الصررردد هرررو أن أمرررر 

الفرقررراء ، ومرررن ثرررم ينبغررري  يرترررأ تحديرررد مسرررتوي المفاوضرررة يعرررود حصرررريا إلرررى مرررا 

ال يشررررركل التشرررررريع أو القررررررارات التررررري تتخرررررذها السرررررلطة اإلداريرررررة عائقرررررا أمرررررام إ

ة الجماعيرررة علرررى مسرررتوي المطلررروب . والسرررماح للفرقررراء المعنيرررين بتحديرررد المفاوضررر

عمررررال لمبرررردأ الحفرررراظ علررررى إمسررررتوي المفاوضررررة باالتفرررراق المتبررررادل هررررو تأكيررررد و

اسررتقاللية الفرقرراء ، غيررر أنرره فرري العديررد مررن الشررأن تحسررم المسررألة هررذ  ـ فرري حالررة 

كررردت لجنرررة الحريرررات أعلرررى برررـ هيئرررة مسرررتقلة عرررن الفرقررراء أنفسرررهم ، وقرررد  -النرررزاع 

يتعررين علررى هررذ  الهيئررة أن  ةنرره فرري هررذ  الحالررأالنقابيررة بمنظمررة العمررل الدوليررة علررى 

 (71)تكون مستقلة تماما 

وعلرررى ذلرررك تجرررري المفاوضرررة علرررى مسرررتويات مختلفرررة وعلرررى الررررغم مرررن تعررردد 

وكثرررررة تلررررك المسررررتويات بررررالنظر إلررررى اخررررتالف الظررررروف التاريخيررررة واالقتصررررادية 

                                                           
  - مكتب العمل الدولي ، الحريات النقابية ، المرجع السابق ، ص 127 : 71
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لرررى أخرررري ، إال أن إالسياسرررية المحيطرررة بعالقرررات العمرررل مرررن دولرررة واالجتماعيرررة و

التشرررررريعات والممارسرررررات الوطنيرررررة ، ومعرررررايير العمرررررل الدوليرررررة والعربيرررررة تشرررررير 

بصرررفة خاصرررة إلرررى اربعرررة مسرررتويات رئيسرررية تجرررري عليهرررا المفاوضرررة الجماعيرررة ، 

وهررررري مسرررررتوي المشرررررروع الواحرررررد ) المؤسسرررررة أو المنشرررررأة ( ومسرررررتوى القطررررراع 

قليمررري و المسرررتوى الررروطني نررري ، أو قطررراع النشررراط أو الصرررناعة والمسرررتوي االالمه

 ، ولكل من التفاوض علي هذ  المستويات متطلبات ومقتضيات متباينة.

 : بلمصرثانياً : مستويات المفاوضة الجماعية في التشري  ا

فرررري ذلررررك  ةحررررددت أحكررررام قررررانون العمررررل مسررررتويات المفاوضررررة الجماعيررررة مسررررتهدي

ن تكرررون المفاوضرررة الجماعيرررة ، علررري مسرررتوى ألعمرررل الدوليرررة ، وقضرررت بررربمعرررايير ا

المنشرررأة أو فررررع النشررراط ، أو المهنرررة ، أو الصرررناعة ، أو علرررى المسرررتويين اإلقليمررري 

 (79)والقومي 

ويالحرررررل أن صرررررياغة الرررررنص علرررررى النحرررررو المشرررررار إليررررره تعنررررري أن مسرررررتويات 

امررردام حيرررث ينبغررري أن المفاوضرررة الجماعيرررة محرررددة فررري القرررانون الررروطني تحديررردام ج

تجرررررى المفاوضررررة الجماعيررررة علررررى المسررررتويات الررررواردة بررررالنص وضررررمن اإلطررررار 

ن هررررذا التحديررررد الجامررررد أضررررا أيال تقررررع خارجرررره كمررررا يالحررررل إالررررذي أشررررار إليرررره و

لمسرررتويات المفاوضرررة الجماعيرررة يمكرررن أن يتعرررارض مرررع المبررردأ العرررام المشرررار إليررره 

الجماعيرررة فررري التشرررريع الررروطني ميرررزة فررري الفقررررة السرررابقة كمرررا يفقرررد  المفاوضرررة 

الخامسرررة  1911لسرررنة  162المرونرررة التررري تتمترررع بهرررا فررري التوصرررية الدوليرررة رقرررم 

بتشرررجيع المفاوضرررة الجماعيرررة ، والتررري طالبرررت بوجررروب اتخررراذ التررردابير المتسرررقة مرررع 

الظرررروف الوطنيرررة إلجرررراء المفاوضرررة الجماعيرررة ، علرررى كرررل المسرررتويات بمرررا فررري 

المنشررررررأة ، وقطرررررراع النشرررررراط والصررررررناعة ، أو علررررررى ذلررررررك مسررررررتوى المؤسسررررررة و

 المستوى اإلقليمي أو الوطني.

ومفرررراد هررررذ  الصررررياغة المرنررررة هرررري الرررردعوة إلررررى تشررررجيع المفاوضررررة علررررى كررررل 

مكانيرررررة أن عرررردد مسرررررتويات المفاوضررررة الجماعيرررررة وأن إالمسررررتويات " بمرررررا يعنرررري 

تبرررررارات تتخرررررذ أشررررركاالم متباينرررررة تتفرررررق والممارسرررررات والمعطيرررررات الوطنيرررررة واالع

المهنيرررة والعمليرررة ، حترررى لرررو وقعرررت هرررذ  المسرررتويات خرررارج اإلطرررار الرررذي أشرررارت 

اليررره التوصرررية المرررذكورة ، المسرررتويات التررري ورد ذكرهرررا جررراءت علرررى سررربيل المثرررال 

 ال الحصر.

                                                           
  - انظر: المادة 117 من قانون العمل 11 لسنة 1002 م . 79
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ن للتجديرررد الجامرررد لمسرررتويات المفاوضرررة لوعلرررى الررررغم مرررن المالحظرررة السرررابقة فررر

بط اإلطرررررار المؤسسررررري للمفاوضرررررة الجماعيرررررة فررررري التشرررررريع الررررروطني ميرررررزة ضررررر

م ، ويررردعم عليرررة وعمليرررة  الجماعيرررة ، وهرررو أمرررر يفيرررد النقابرررات وأصرررحاب العمرررل معرررا

المفاوضرررة الجماعيرررة ذاتهرررا ، خاصرررة فررري مراحلهرررا المبكررررة فررري التجربرررة الوطنيرررة ، 

 على حرية التفاوض. يوال نرى أن له تأثير سلبي حقيق

 المستويات المختلفة : وفقا"وسلبيات التفاوض  إيجابياتثالثا : 

للتفررراوض علرررى كرررل مسرررتوي مرررن مسرررتويات المفاوضرررة الرئيسرررية الثالثرررة  )المنشرررأة 

أو فررررع النشررراط أو المسرررتوى الررروطني ( مبرررررات ومزايرررا وسرررلبيات كشرررفت عنهرررا 

 الممارسات والتطبيقات العملية . .

 المفاوضة على مستوى المنش ة : - 1

ة أو المشرررروع الواحرررد هررري أقررردم صرررور لقرررد كانرررت المفاوضرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأ

م و األوسرررع انتشرررارام وتتميرررز ببسررراطتها وسرررهولة  المفاوضرررة ، وهررري األكثرررر شررريوعا

إجراءاتهررررا ، حيررررث يتيسررررر تنظيمهررررا فرررري مكرررران أو موقررررع العمررررل فرررري المنشررررأة أو 

المصرررنع ، ومرررن ثرررم ال تحتررراج إلرررى إجرررراءات تفررراوض معقررردة ، كمرررا يسرررهل علرررى 

يرررة االلتقررراء ومناقشرررة مشررراكلهم وتبرررادل المعلومرررات طرفررري عالقرررات العمرررل الجماع

 (10.)ووجهات النظر 

كمرررا أن المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى هرررذا المسرررتوى نأخرررذ فررري اعتبارهرررا الظرررروف 

الخاصرررررة بالمشرررررروع ، وفررررري الوقرررررت ذاتررررره ظرررررروف العمرررررل وشرررررروطه الواحررررردة 

،  والمماثلرررة التررري تجمرررع برررين العررراملين فيررره وتوحرررد مصرررالحهم وتطلعررراتهم المشرررتركة

صرررحاب العمرررل ، ألن أكمرررا تحقرررق المفاوضرررة علرررى هرررذا المسرررتوى بعرررض المزايرررا 

م  م يمكنررره أن يررردير المفاوضرررات شخصررريا صررراحب العمرررل فررري المنشرررأة الصرررغيرة نسررربيا

، وأن يتعامرررل مباشررررة مرررع أشرررخاص يعررررفهم ولديررره رصررريد مرررن الثقرررة المتبادلرررة ، 

عمليرررة والنفسرررية ومرررن التعامرررل الشخصررري معهرررم ، وهرررذا عامرررل هرررام مرررن الناحيرررة ال

 . واالجتماعية ، ومن العوامل المساعدة على نجاح المفاوضة

ويكررررون التفرررراوض هنررررا بررررين العرررراملين وممثلرررريهم وبررررين صرررراحب العمررررل و ممثررررل 

 (11.(سلوب من التفاوض له مزايا كما له عيوبهألصاحب العمل، وهذا ا

                                                           

  انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص72 . 10-

- انظر : د. مجدى عبد الله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل , المرجع السابق , ص 11

71 .  
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غيرررررر أن المفاوضرررررة الجماعيرررررة علرررررى مسرررررتوى موقرررررع العمرررررل أو المنشرررررأة بعرررررض 

الجوانررب السررلبية ، منهررا مررا قررد ترتبرره هررذ  المفاوضررة مررن نتررائج مباشرررة علررى القرروة 

النسررربية للشرررركاء فررري التفررراوض ، حيرررث تتعررررض منظمرررات العمرررال فررري التفررراوض 

علرررى هرررذا المسرررتوى لخطرررر ممارسرررة صررراحب العمرررل لنفررروذ مفررررط عليهرررا ، أو نفررروذ 

ها علرررى مائررردة يقررروض مرررا لررردى هرررذ  المنظمرررات مرررن مصرررادر قررروة يمكنهرررا اسرررتخدام

المفاوضرررات ، فضرررالم عرررن أن الرررروابط الشخصرررية برررين عمرررال المنشرررآت الصرررغيرة 

م على المفاوضات الجماعية .   (11)وأصحاب األعمال قد توثر بدورها سلبا

توصررف هرررذ  الصررورة مرررن صررور التفررراوض الجمرراعي " بالتفررراوض التلقررائي " وقرررد 

النمرررروذجي للتفرررراوض "  ظهررررر هررررذا النظررررام فرررري انجلترررررا أوال" , وأصرررربح " النظررررام

فرررري الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة , ويتصررررف هررررذا النظررررام باسررررتهدافه " الحمايررررة 

االقتصرررادية للعامرررل " عرررن طريرررق التفررراوض المباشرررر فررري المنشرررأة , مرررع أقرررل قررردر 

 (12ممكن من تدخل الدولة .)

كمررا أن انتشررار هررذا النرروع مررن المفاوضررة الجماعيررة قررد يررنجم عنرره تفرراوت ملمررروس 

جرررور و سررراعات العمرررل برررين العمرررال الرررذين يرررودون العمرررل نفسررره ولكرررن فررري فررري األ

نظررررام ألن نجررراح المفاوضرررة ,مكانياتهرررا إمنشرررآت ومشرررروعات متباينرررة فررري حجمهرررا و

الجماعيرررة علرررى هرررذا المسرررتوى و وتحقيقهرررا للمزايرررا العماليرررة يتوقرررف أساسرررا علرررى 

تختلرررف وتتفررراوت ة التررري ترررتم فيهرررا المفاوضرررة ، وهررري قررردرة أالقررردرة الماليرررة للمنشررر

فيهرررا المنشرررآت بدرجرررة كبيررررة خاصرررة وأن عمرررال المنشرررآت الصرررغيرة لررريس لرررديهم 

ضررررل أفمررررن الناحيررررة الفعليررررة القرررردرة التفاوضررررية للحصررررول علرررري مزايررررا و حقرررروق 

(.11) 

وهرررذ  الصرررورة مرررن صرررور المفاوضرررة الجماعيرررة , منتشررررة فررري الررربالد الصرررناعية : 

الصرررورة أيضرررا" بررردرجات متفاوترررة  باإلضرررافة إلرررى أمريكرررا وانجلتررررا , تأخرررذ بهرررذ 

كرررل مرررن كنررردا , وأسرررتراليا , ونيوزيلنررردا , ومرررع بعرررض التفاصررريل الخاصرررة , يمكرررن 

 (19تعداد اليابان بين دول هذ  المجموعة .)

                                                           
 - انظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص72 .11
- د. أحمد حسن البرعى, - د. رامي أحمد حسن البرعى ,شرح قانون العمل, المرجع السابق, ص 12

997.  

 
 - انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص71 .11
- د. أحمد حسن البرعى, - د. رامي أحمد حسن البرعى ,شرح قانون العمل, المرجع السابق, ص 19

997.  
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وعلررررى الرررررغم مررررن االنتقررررادات الترررري توجرررره للمفاوضررررة الجماعيررررة علررررى مسررررتوى 

ي الواقرررع األكثرررر المشرررروع أو المنشرررأة إال أن المفاوضرررة علرررى هرررذا المسرررتوى هررري فررر

أهميررررة وفاعليررررة خاصررررة فرررري االقتصرررراديات الترررري تعرررررف الوحرررردات االقتصررررادية 

أن  المفاوضرررةومرررن عوامرررل فاعليرررة هرررذ   ( 16)الحديثرررة ذات اإلمكانيرررات الضرررخمة ،

المواجهرررة فيهرررا ترررتم برررين ذوي الشرررأن مباشررررة مرررن أجرررل التصررردي لنزاعررراتهم إليجررراد 

يرررررات والظرررررروف الحقيقيرررررة صررررريغ الشرررررروط وظرررررروف العمرررررل تتفرررررق مرررررع اإلمكان

للمشررررروع حيررررث تترررروافر لطرفرررري عالقررررة العمررررل بدرجررررة كبيرررررة عناصررررر الشررررفافية 

الخاصرررة بأوضررراع المشرررروع والعررراملين فيررره ، ومرررن هنرررا حظيرررت حريرررة التفررراوض 

علرررى مسرررتوى المشرررروع باهتمرررام خررراص ، واعتبررررت مرررن المبررراد  الجوهريرررة فررري 

عليهررا المشرررع فرري بعررض هررذ   قررانون العمررل فرري العديررد مررن البلرردان ، والترري رتررب

م بالتفرررراوض علررررى مسررررتوى المنشررررأة ، مثررررال ذلررررك مررررا يقضرررري برررره ، الالبلرررردان  تزامررررا

م مررررع عمررررال  قررررانون العمررررل الفرنسرررري بررررالتزام صرررراحب العمررررل بالتفرررراوض سررررنويا

المشرررروع أو ممثلررريهم النقرررابيين حرررول األجرررور الفعليرررة وتنظررريم أوقرررات العمرررل ، فرررلذا 

يتعرررض للمسررئولية المدنيررة فضررالم عررن العقوبررة الجنائيررة مررا أخررل بهررذا االلتررزام فلنرره 

. 

 المفاوضة الجماعية على مستوى القطاع المهني : - 0

خاصرررة الررردول المتقدمرررة صرررناعية  -تتجررره الممارسرررات العمليرررة فررري بعرررض البلررردان 

م ـ إلرررى تفضررريل إجرررراء المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى مسرررتوى القطررراع المهنررري  ونقابيرررا

أو الصرررناعة الواحررردة ، مثرررل قطررراع صرررناعة النسررريج ، او  الواحرررد ) قطررراع النشررراط

قطرررراع صررررناعة السرررريارات ، أو قطرررراع السرررركك الحديديررررة ، أو قطرررراع المنرررراجم ، أو 

ن يرررتم التفررراوض برررين ممثلررري أصرررحاب العمرررل فررري أقطررراع السرررياحة الرررخ ( وذلرررك بررر

الشررررركات العاملررررة فرررري صررررناعة معينررررة وبررررين ممثلرررري نقابررررة  أو نقابررررات عمررررال 

ن التخفيرررف مرررن أمعنيرررة ، بهررردف إبررررام اتفاقيرررات عمرررل جماعيرررة مرررن شرررالصرررناعة ال

ى إلررحرردة أو فوضررى المنافسررة بررين منشررآت النشرراط أو الصررناعة الواحرردة ممررا يررودى 

اسررتقرار عالقررات العمررل وتحسررين شررروط وظررروف العمررل فرري مجررال هررذا النشرراط 

 االقتصادي

ركة للعمرررال وهرررذا الرررنمط مرررن التفررراوض يتجررراوب بشررركل أفضرررل مرررع المصرررالح المشرررت

وأصرررحاب األعمرررال ، فهرررو مرررن ناحيرررة يضرررمن حمايرررة أكبرررر وأوسرررع للعمرررال عرررن 

طريررررق وضررررع شررررروط أكثررررر نمطيررررة علررررى مسررررتوى الصررررناعة بمررررا يكفررررل المزايررررا 

للجميرررررع بمرررررا فيررررره قطاعرررررات العمرررررال األقرررررل قررررردرة للررررردفاع عرررررن مصرررررالحهم ، و 

                                                           

  انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص71 .16-

 



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

111   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

لنتررررائج المتواجرررردين غالبررررا فرررري المنشررررآت الصررررغيرة ، ومررررن ناحيررررة ثانيررررة تسرررراهم ا

اإليجابيررة للتفررراوض علررى هرررذا المسررتوى بشررركل مباشرررر فرري الحرررد مررن المنافسرررة برررين 

ي اسررررتقرار العالقررررات إلررررالمشررررروعات نتيجررررة تحملهررررا ذات األعبرررراء ، ممررررا يررررؤدي 

المهنيرررة الصرررناعة . وهرررو مرررا يررردعم فررري النهايرررة جهرررود وبررررامج التنميرررة االقتصرررادية 

الجماعيرررة علرررى هرررذا المسرررتوى . واالجتماعيرررة وعلرررى الررررغم مرررن مزايرررا المفاوضرررة 

إال أن بعرررض أصرررحاب العمرررل ال يحرررب التفررراوض علرررى هرررذا المسرررتوى ، ألنررره يرررودي 

حسرررب  -زديررراد  نفررروذ نقابرررات العمرررال ، فررري حرررين يررررون أن عالقررراتهم بعمرررالهم اإلرررى 

تخصرررهم وحررردهم ، هرررذا فضرررالم عرررن أن المفاوضرررة علرررى هرررذا المسرررتوى  - ادعررراءاتهم

عالنهررا ممررا إض البيانررات الترري تخررص منشررأتهم وقررد تضررطرهم إلررى الكشررف عررن بعرر

 قد يلحق ضررا بأوضاع منشآتهم في المنافسة والسوق .

 : بصفة عامة المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني - 3

ويتسرررم  يتعررررف بعرررض الررردول إجرررراء المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى المسرررتوى الررروطن

وتجررري , بالمحدوديررة  هررذا الررنمط مررن المفاوضررة مررن زاويررة االنتشررار بصررفة عامررة

المفاوضررة علررى هررذا المسرررتوى بررين منظمررات أصرررحاب العمررل المركزيررة واتحرررادات 

 (17)نقابات العمال المركزية.

وتهررردف المفاوضررررة الجماعيررررة علررررى المسررررتوى الرررروطني إلررررى اإلسررررهام فرررري تحقيررررق 

االسرررتقرار االقتصررررادي واالجتمرررراعي ، ووضررررع أسرررس قويررررة لعالقررررات العمررررل بررررين 

والنقابرررررات العماليرررررة، وابررررررام اتفاقرررررات عمرررررل جماعيرررررة علرررررى أصرررررحاب األعمرررررال 

المسرررتوى الررروطني ، لتنظررريم شرررروط العمرررل وظروفررره تسرررري علرررى جميرررع العمرررال 

فرررري المهررررن والقطاعررررات المختلفررررة فرررري الدولررررة ، وترررروثر باإليجرررراب علررررى اتفاقيررررات 

العمررل الجماعيررة الترري تبرررم علررى المسررتوي األدنررى ، وعلررى عقررود العمررل الفرديررة ، 

 تقررررر حقررروق أفضرررل للعمرررال عرررن تلرررك التررري يقررهرررا المشررررع االجتمررراعي  حيرررث

(11) 

وبالنسررررربة لالقتصررررراد الررررروطني , فرررررلن المفاوضرررررة خاصرررررة إذا مرررررا أجريرررررت علرررررى 

المسرررتوى القرررومي ومسرررتوى الصرررناعة أو المهنرررة , قرررد تسررراعد فررري أوقرررات األزمرررات 

 وانتشررررار البطالررررة , علررررى توصررررل الطرررررفين إلررررى وضررررع شررررروط مقبولررررة ومالئمررررة

                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 17

وما بعدها . 79  

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 11-

76 .  
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بالنسرربة لكررل منهمررا تسرراعد علررى مرونررة سرروق العمررل , بمررا يتناسررب مررع المتغيرررات 

 (19االقتصادية والفنية .)

للهررررداف الترررري تسررررعى إليهررررا المفاوضررررة الجماعيررررة  القرررروميونظرررررام لهررررذا الطررررابع  

علرررى المسرررتوى الررروطني ، فرررلن الدولرررة تحررررص فررري بعرررض البلررردان علرررى أن تكرررون 

م فرري المفاوضررات ال م ثالثررا جماعيررة يعمررل علررى معاونررة أطررراف عالقررات العمررل طرفررا

علرررى إنجررراح تلرررك المفاوضرررات ، غيرررر أن هرررذا النجررراح يتوقرررف إلرررى درجرررة كبيررررة 

علرررى وجرررود تنظيمرررات قويرررة للعمرررال وأصرررحاب األعمرررال يتحقرررق مرررن خاللهرررا تمثيرررل 

 (90)مهني و عمالي متكافئ وفعال في العملية التفاوضية.

 : ى الدولي على المستوالمفاوضة الجماعية  - 4

الجررردير بالرررذكر أنررره مرررن مبررراد  منظمرررة العمرررل الدوليرررة بشرررأن المفاوضرررة الجماعيرررة 

,أنهررررا حررررق أساسرررري تقبلرررره الرررردول األعضرررراء بمجرررررد انتمائهررررا إلررررى منظمررررة العمررررل 

 (91الدولية , وهى ملزمة باحترامها وتعزيزها وأن تحفظها بنية حسنة )

قرررود األخيررررة والتررري شرررهدت صررراحبت التطرررورات التررري عرفتهرررا الرأسرررمالية فررري الع

النمرررو السرررريع للشرررركات المتعرررددة الجنسررريات التررري تقررروم علرررى فكررررة تررردويل اإلنتررراج 

وتعررردد جنسرررية مشرررروعاته ظهرررور صرررورة جديررردة مرررن صرررور المفاوضرررة الجماعيرررة 

، وهرررري المفاوضررررة الجماعيررررة الدوليررررة أو المتعررررددة الجنسرررريات وقررررد أثررررارت هررررذ  

لجرررردل والخررررالف فرررري األوسرررراط المهنيررررة ، الصررررورة مررررن المفاوضررررة . ومازالررررت . ا

ففرررري حررررين تطالررررب بهررررا االتحررررادات النقابيررررة العماليررررة الدوليررررة . فررررلن المشررررروعات 

 (91)متعددة الجنسيات ترفضها بشدة .

وتعد المفاوضة الجماعية حق ألصحاب العمل ومنظماتهم ومنظمات العمال أيا" كانت 

 ممثلي العمال غير النقابيين إال في مستوياتها , وال ينبغي إجراء مفاوضات جماعية مع

                                                           
- انظر : محمد أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق 19

.  217, ص   

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 90-

76 .  
- انظر: منظمة العمل الدولية , اعطاء العولمة وجها" انسانيا"  , الدراسة االستقصائية العامة بشأن 91

االتفاقات األساسية المتعلقة بالحقوق في العمل في ضوء اعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

اء (, ( ب1م , التقرير الثالث ) الجزء)  1001,    191االجتماعية من أجل عولمة عادلة , الفقرة 

 مؤتمر العمل الدولي , الدورة 101 , مكتب العمل الدولي ,جنيف 1011 م .  

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 91-

76 .  



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

111   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

حالة عدم وجود نقابات عمالية على المستوى المعنى , وينبغي اتخاذ تدابير لمنع استخدام 

 (92االتفاقات المباشرة مع العمال غير النقابيين ألغراض مناهضة للنقابات .)

 هتمت بهاوغنى عن البيان أنه نتيجة ما للمفاوضة الجماعية من أهمية كبيرة , فقد ا

 (91المنظمات الدولية للعمل اهتمامها منذ بداية نشأتها,)

حيث قد أقرت بالقسم الثالث عشر من معاهدة فرساي ضرورة احترام مبدأ الحرية 

 ( 99النقابية , )

والذى يقابله في الوجه اآلخر حق التفاوض الجماعي , وقد بدا هذا االهتمام يتخذ شكال" 

م , ثم توالى هذا االهتمام من خالل 1911فالدلفيا عام أكثر وضوحا" مع صدور اعالن 

 إصدار  عدة اتفاقيات وتوصيات تتعلق بموضوع المفاوضة الجماعية .

 

لمفاوضررة لبرررز دوافررع التنظيمررات النقابيررة الدوليررة فرري التمسررك بالترردويل اولعررل مررن 

ن عالقرررات العمرررل والرررروابط المهنيرررة داخرررل أه مرررن إليرررمرررا يشرررار  (96, ) الجماعيرررة

نكرررار  إالمشرررروعات متعرررددة الجنسررريات لهرررا مرررن الخصوصرررية والذاتيرررة مرررا ال يمكرررن 

 هنررراك مشررراكل عماليررره جديرررد  وذات صرررفه دوليررره ظهررررت ف إناو التغاضررري عنررره و

 يهررا الحركررة النقابيررة فررألفهررذ  العالقررات وهرري مشرراكل مررن نرروع خرراص لمررا ت إطررار

ن هرررررذ  تعاملهرررررا وعالقتهرررررا مرررررع المشرررررروعات ذات طرررررابع الررررروطني خرررررالص ومررررر

عررراد  تنظيمهرررا ومرررا االمشررراكل تحويرررل االنتررراج او التهديرررد بررره وهيكلررره المشرررروعات و

ثرررار السرررلبية التررري تترترررب علرررى يرررنجم عرررن ذلرررك مرررن فاصرررل جمررراعي للعمرررال واآل

الطررررابع المميررررز لتلررررك المشررررروعات وهرررري الديناميكيررررة والحركررررة وعرررردم الثبررررات و 

متعرررددة الجنسررريات تجرررا   ي الموقرررف الرررذي تتخرررذ  الشرررركاتأمشررركله العرررد النقرررابي 

 ... الخ. ةالتنظيمات العمالي

                                                           

 انظر:  منظمة العمل الدولية , الدراسة االستقصائية العامة , جنيف 1011 م , المرجع السابق  92-

.  110,  129الفقرة   
 français -Guardelli, La négociation collective d' Enterprise en droit - انظر:  91

 et anglais compares, thése paris 11 1999, p.27. 

  

 Jean Pélissier, Alain Supiot, Antiine  Jemmaud ; Droit du- انظر :             99-

travail, DALLOZ, 10e édition, 1000, p.999 et s. 
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 96

77 .  
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وفررررري المقابرررررل تررررررفض المشرررررروعات متعرررررددة الجنسررررريات المفاوضرررررة الجماعيرررررة 

ليهررررا االدعرررراء برررران كافرررره الجوانررررب و إوفرررري مقدمرررره الحجررررج الترررري تسررررتند  ةالدوليرررر

 يعمومرررا ذات طرررابع المركرررز ةالمسرررائل المتعلقرررة بعالقرررات العمرررل والرررروابط المهنيررر

االم باسررتقالل تررام ومررن ثررم تظهررر هررذ  المسررائل  ةلهررا فررروع الشرررك ةبالنسررب وتتمتررع

م مرررن دولررر ةمحكمررره دائمرررا برررالقوانين الوطنيررر الرررى اخررررى  ةوالتررري تختلرررف اختالفرررا بينرررا

يمثررررل اعتررررداء علررررى سررررياد   ةالجماعيررررة الدوليرررر ةاجررررراء المفاوضرررر لنومررررن ثررررم فرررر

هرررا تعتبرررر ألن ةالجنسررري ةددالمسرررتقبلة لفرررروع المشرررروع متعررر ةللدولررر ةالقررروانين الوطنيررر

 (97)للتخلص من تطبيق هذ  القوانين ةوسيل ةفي هذ  الحال

وفرررى النهايرررة يجرررب أن نشرررير هنرررا إلرررى مبررردأ هرررام وهرررو التفررراوض بحسرررن نيرررة. يتخرررذ 

مبررردأ التفررراوض بحسرررن نيرررة فررري الواقرررع العملررري شررركل االلتزامرررات المختلفرررة علرررى 

والسررررعي للتوصررررل  –مثيليررررة األطررررراف المعنيررررة , أي ) االعتررررراف بالمنظمررررات الت

وتجنررررب التررررأخير غيررررر  –والرررردخول فرررري مفاوضررررات حقيقيررررة وبنرررراءة  –إلررررى اتفرررراق 

واالحترررررام المتبررررادل لاللتزامررررات المتعهررررد بهررررا والنتررررائج  –المبرررررر فرررري التفرررراوض 

 (91المحققة من خالل التفاوض .)

 المطلب الثاني

 الجماعية المفاوضة العالقة في  طرافأ

فاوض , شأنه في ذلك شأن كل التزام بين طرفي العالقة دائن ومدين يقوم االلتزام بالت

ويتضح ذلك بأن الطرفين الذين يشملهم التفاوض هما العمال كدائنين , وأصحاب 

األعمال كمدينين , ودرجات التشريعات المقارنة على اختالف درجاتها ومستوياتها على 

 استخدام ذلك .

م تعبير الشركاء االجتماعيين وذلك في إشارة إلى ونجد أن المشرع الفرنسي قد استخد 

 (99أطراف التفاوض . )

فالمدين بااللتزام بالتفاوض , في القانون الفرنسي , هو صاحب العمل فقط وليست النقابة 

العمالية التي تمثل الجانب العمالي , وذلك على أساس  أن من مصلحتها إجراء التفاوض  
                                                           
 - انظر: د. منير فريد الدكمي , الجوانب االجتماعية في سياسة المشروعات متعددة الجنسيات في 97

. هاوما بعد 191ص  المرجع السابق,الدول النامية ,   

 انظر:  منظمة العمل الدولية , الدراسة االستقصائية العامة , جنيف 1011 م , المرجع السابق  91-

م .  1001الفقرة   
        .Jean Pélissier, Alain Supiot, Antiine  Jemmaud ;op.cit.p.799- - انظر :99

-Marie – Laure Morin,op.cit.p.196.  
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وف العمل وليس االنتظار حتى يثور نزاع جماعي بصفة دورية , لتحسين شروط وظر

(.100) 

وقرررد تضرررمن  المفاوضرررةالجماعيرررة بررراختالف مسرررتويات  المفاوضرررةطرررراف أتختلرررف 

 ألطررررافالجماعيرررة فررري قرررانون العمرررل تحديررردا عامرررا  المفاوضرررةالتنظررريم التشرررريعي 

الجماعيررررة ثررررم تحديرررردا تفصرررريليا حسررررب المسررررتوى الررررذي تررررتم فيرررره وهررررو  المفاوضررررة

الجماعيرررة  المفاوضرررةبشررران م ,1979لسرررنة  11رقرررم  العربيرررة التفاقيرررةاخوذ مرررن أمررر

بصرررفه عامرررره  (101) ن طرفرررري المفاوضرررة الجماعيررررةلقرررانون العمررررل فررر ألحكرررراموفقرررا 

صررحاب االعمررال مررن أو ةمررن جهرر ةحرروال هررم النقابررات العماليررورئيسرريه فرري كررل األ

طررراف فرري كررل مسررتوى مررن حكررام الررى هررذ  األثررم تشررير هررذ  األ  (101)خرررىأ ةجهرر

 الجماعية وذلك على النحو التالي : ةمستويات المفاوض

 وال : على مستوى المنش ة :أ -

تعتبرررر المفاوضرررة الالمركزيرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأة , أول صرررور التفررراوض التررري 

جررررت برررين صررراحب المنشرررأة أومرررن يمثلررره , وبرررين عمالررره , داخرررل مكررران العمرررل , 

ن فرررري مكرررران العمررررل ) وهررررى صررررورة تلقائيررررة وطبيعيررررة , ألن العمررررال إذ يجتمعررررو

المصرررررنع ( تجمرررررع بيرررررنهم المصرررررلحة المشرررررتركة , ويواجهرررررون نفرررررس  –المنشرررررأة 

المشرررراكل فيكررررون مررررن الطبيعرررري أن يتوجهرررروا بخطررررابهم , وأن يحرررراورهم , صرررراحب 

 (102المنشأة .)

طرررراف هرررذ  المفاوضرررة أ لنفررر أةالجماعيرررة علرررى مسرررتوى المنشررر ةاذا جرررت المفاوضررر

,   ةمررررن جهرررر ةالمعنيرررر ةالعامرررر ةالنقابرررر أو أةمنشررررلل ةالنقابيرررر ةهررررم ممثلررررين عررررن اللجنرررر

ت التررري تسرررتخدم آخررررى وذلرررك فررري المنشرررأ ةمرررن يمثلررره مرررن جهررر أووصررراحب العمرررل 

ووفقرررا لهرررذ   شرررأةخمسرررين عرررامال فرررأكثر برررافتراض وجرررود لجنررره نقابيررره فررري تلرررك المن

الجماعيرررة  ةالمفاوضررر لجراءاالنفرررراد بررر أةبالمنشررر ةالنقابيررر ةاالحكرررام ال تسرررتطيع اللجنررر

الجماعيرررة علررررى ة ن يمثررررل العمرررال فررري المفاوضررررأاحب العمررررل برررل ينبغررري مرررع صررر

ان الرررنص  معرررا غيرررر ةوالنقابرررة العامررر ةالنقابيررر اللجنرررةمسرررتوى المنشرررأة  وفرررد يمثرررل 

تشرركيل هررذا الوفررد المشررترك والرروزن النسرربي لكررل مررن ممثلرري  ةيخلررو مررن بيرران كيفيرر

كررد اتجررا  المشرررع إلررى فيرره وهررو فرري وقررت زيرراد  يؤ ةوالنقابررة العامرر النقابيررة اللجنررة

                                                           
         .Jean Pélissier, Alain Supiot, Antiine  Jemmaud ;op.cit.p.129- - انظر : 100
 - انظر : المادة السادسة من االتفاقية رقم 11 لسنة 1979م سالف اإلشارة إليها بالبند ثانيا" ص 101

.وما بعدها بالمتن   90  
  - المادة 111 من قانون العمل رقم 11 لسنة 1002 م .101

 انظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامي أحمد حسن البرعى , شرح  قانون العمل , المرجع 102-

 السابق , ص 997.



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

115   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

تقييرررد سرررطات وصرررالحيات اللجنرررة النقابيرررة لحسررراب النقابرررة العامرررة و هرررو االتجرررا  

 (101)الذي تكرسه نصوص القانون النقابي 

توضررريحا لهرررذا  م1002لسرررنة  111وتقرردم المرررادة األولرررى مرررن القررررار الررروزاري رقرررم 

اللجنرررة الغمررروض فتقررررر أن تكرررون المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأة برررين 

النقابيرررة بالمنشرررأة و ممثلررري النقابرررة العامرررة المعنيرررة وصررراحب العمرررل ، ومفررراد هرررذا 

م فرررري وفررررد التفرررراوض  الررررنص أن يشررررارك أعضرررراء اللجنررررة النقابيررررة بالمنشررررأة جميعررررا

 , (109)العمال فضالم عن ممثلي النقابة العامة 

ة فرررلذا لرررم توجرررد لجنرررة نقابيرررة بالمنشرررأة يكرررون التفررراوض برررين صررراحب العمرررل وخمسررر

عمررال تختررارهم النقابررة العامررة المعنيررة علررى أن يكررون مررن بيررنهم ثالثررة علررى األقررل 

مررن عمررال المنشررأة وبالنسرربة للمنشررآت الترري تسررتخدم أقررل مررن خمسررين عررامالم ، يررتم  

التفررراوض برررين ممثلرررين عرررن النقابرررة العامرررة المعنيرررة ، وبرررين ممثلرررين عرررن منظمررررة 

، ويعتبرررر ممثلرررو كرررل طررررف أصرررحاب األعمرررال المعنيرررة ، أو عرررن صررراحب العمرررل 

م في إجراء التفاوض و   . برام ما يسفر عنه من اتفاقإمفوضين قانونا

 

 ثانياً : على مستوى المنشآت متعددة الفروع : -

ترررتم المفاوضرررة برررين ممثلرررين عرررن المركرررز الرئيسررري يمثلرررون الشرررركة ، والمنظمرررات 

 .(106)النقابية العمالية المعنية

 أو فرع النشاط االقتصادب والمهني (ثالثاً : على مستوى الصناعة ) 

تجررررى المفاوضرررة برررين ممثلررري الشرررركات التررري تشرررترك فررري صرررناعة معينرررة ، وبرررين 

 .(107)للنقابات  المهنيللتصنيف  طبقاممثلي النقابة العامة المعنية 

                                                           
م لنص المادة 11 من قانون النقابات العمالية رقم 29 : 1976م تولت اللجة النقابية 101  - انظر: وفقا

الضرورية والجماعة المتعلقة بأعضائها و  منازعاتبالمنشأة مباشرة اختصاص العمل على تسوية 

قد اتفاق جماعي اال بموافقة النقابة العامة  ، كم لها االشتراك في اعداد مشروعات عقد ال يجوز لها ع

.العمل المشتركة مع النقابة العامة  
انظر: المادة االولى من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 111 لسنة 1002م بتحديد   -109

بع في شانه . التي تت اإلجراءاتمستويات  التفاوض الجماعي و موضوعاته و   
  -  انظر : المادة األولى 1 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة  رقم :111 لسنة 1002م .106
  - انظر : المادة األولى / 2 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم : 111  لسنة  1002م.107
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م لقررررانون النقابررررات العماليررررة تخررررتص النقابرررة العامررررة  بالمشرررراركة مررررع اللجرررران  -فوفقرررا

المفاوضررة الجماعيرررة وإبررررام عقررود العمرررل المشرررتركة ، ويمثرررل فررري إجرررراء  -النقابيررة 

 ..(101)أصحاب العمل في هذ  المفاوضة الغرفة الصناعية المختصة 

وإذا كانرررت الغرفرررة الصرررناعية والتجاريرررة المعنيرررة , هررري صررراحبة الحرررق فررري التعبيرررر 

باسررررم أعضررررائها علررررى النحررررو المتقرررردم , أو توكررررل مهمررررة التفرررراوض إلررررى ممثلررررين 

 (109هذا الغرض .)تختارهم ل

 رابعاً : على المستوى اإلقليمي :

أصررررحاب العمررررل فرررري صررررناعة واحرررردة فرررري  يتررررتم المفاوضررررة بررررين مجموعررررة ممثلرررر

م  منطقرررة جغرافيرررة محرررددة وبرررين النقابرررة العامرررة المعنيرررة ، وإذا تعرررددت األنشرررطة طبقرررا

ي للتصرررررنيف المهنررررري للنقابرررررات ، يكرررررون التفررررراوض برررررين أصرررررحاب العمرررررل وممثلررررر

 .(110)م لنقابات عمال مصر االتحاد العا

 خامساً : على المستوى القومي :

تجرررري المفاوضرررة برررين االتحررراد العرررام لنقابرررات عمرررال مصرررر ومنظمرررات أصرررحاب 

 .(111)األعمال المعنية

/ عمرررل أن ترررتم المفاوضرررة علرررى مسرررتوى 117والمشررررع قرررد أبررراح بموجرررب المرررادة 

لررررى المسررررتوى المنشررررأة " أو فرررررع النشرررراط أو المهنررررة أو الصررررناعة كمررررا تكررررون ع

 اإلقليمي أو القومي . 

يمثررررل العمررررال فرررري  -وهررررو اتحرررراد وحيررررد  -فاالتحرررراد العررررام لنقابررررات عمررررال مصررررر 

المفاوضرررة الجماعيرررة التررري تجرررري علرررى هرررذا المسرررتوى ألنررره بحكرررم القرررانون ، يقرررود 

الحركررررة النقابيررررة المصرررررية ، ويرسررررم سياسررررتها العامررررة ، وأنرررريط برررره الرررردفاع عررررن 

 –.. (111)مصالحهم المشتركة  حقوق عمال مصر ورعاية

ألغعععععراض  العمعععععل علعععععى تطعععععوير التنظيمعععععات المهنيعععععة المختلفعععععة سادسعععععا :  -

 المفاوضة الجماعية :

                                                           
  - انظر : المادة : 11 من قانون النقابات العمالية رقم 29 لسنة 1976م.101

 انظر : د. محمد  أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العمل الجماعية ,  المرجع 109-

 السابق , بند 110 , ص 119 .

  - انظر: المادة األولى 1 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم : 111 لسنة 1002م .110
  - انظر:  المادة األولى   من القرار الوزاري السابق ذكر  .111
  - انظر:  المادة 17 من قانون النقابات العمالية سالف اإلشارة إليه .111
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يمكررررن القررررول أن المفاوضررررة الجماعيررررة تقرررروم بصررررفة عامررررة علررررى أسررررس تنظيميررررة 

ن لرررم إجماعيرررة برررين طررررفين همرررا : منظمرررات العمرررال ومنظمرررات أصرررحاب العمرررل و

م فرري يكررن وجررود هررذا األخيررر الزمرر م رئيسرريا م مثررل النقابررات العماليررة الترري تعررد طرفررا ا

م ألنهرررا تنررراقش عالقرررات العمرررل الجماعيرررة  هرررذ  المفاوضرررات ( وهرررو أمرررر يبررردو منطقيرررا

وتتخرررذ مرررن أبعررراد هرررذ  العالقرررات مجررراالت لهرررا ولهرررذا طالبرررت التوصرررية الدوليرررة رقرررم 

ع بشررررأن تشررررجع المفاوضررررة الجماعيررررة باتخرررراذ ترررردابير تتفررررق مرررر م1911لسررررنة  162

امررررة وتطررررور منظمررررات حرررررة ومسررررتقلة ألصررررحاب إقالظررررروف الوطنيررررة لتسررررهيل 

العمررررررل والعمررررررال علررررررى أسرررررراس طرررررروعي ، واالعتررررررراف بالمنظمررررررات المتمثلررررررة 

ألصررررحاب العمررررل والعمررررال ألغررررراض المفاوضررررة الجماعيررررة وأن يررررتم اختيررررار أو 

 تحديررد المنظمررات الترري تتمتررع بحرررق المفاوضررة الجماعيررة و إضررفاء الطررابع التمثيلررري

م  -فررري نظرررم التعررردد النقرررابي  -عليهرررا  وفرررق معرررايير موضررروعية متفرررق عليهرررا مسررربقا
(112) 

وهكرررذا يررررتبط الحرررق فررري التنظررريم النقرررابي بحقررروق المفاوضرررة الجماعيرررة ، ونظررررام 

ألن الحررررق فرررري التنظرررريم هررررو أسرررراس التمثيررررل الجمرررراعي للمصررررالح فرررري الجماعررررة 

الجماعيرررررة األداة  الوطنيرررررة ، فرررررلن إقررررررار هرررررذا الحرررررق يشررررركل بالنسررررربة للمفاوضرررررة

ولرررذلك كررران تمترررع العمرررال وأصرررحاب ( , 111)الرئيسرررية لجعرررل هرررذا التمثيرررل فعررراالم 

العمرررل بحقهرررم فررري إنشررراء منظمرررات يختارونهرررا وفررري االنضرررمام إليهرررا فررري مقدمرررة 

الشررررروط األساسررررية الترررري ينبغرررري توفرهررررا لكرررري تجررررري عمليررررة مفاوضررررة جماعيررررة 

  حقيقية فعالة تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم ،

فلنررره ,وفررري المقابرررل فلنررره عنررردما ينكرررر حرررق التنظررريم علرررى العمرررال وأصرررحاب العمرررل 

مرررن الصرررعب تصرررور كيرررف يمكرررن للعمرررال ممارسرررة الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة 

قرررار قررانوني برره ، ولقررد أكرردت ذلررك النجاحررات الكبيرررة الترري إحتررى ولررو كرران هنرراك 

 . لحرةحققتها المفاوضة الجماعية في بلدان النقابية القوية ا

ومررن الناحيررة العمليررة تلعررب هررذ  التنظيمررات المهنيررة دور بررالغ األهميررة فرري تحقيررق  

وإنجررراح المفاوضرررات الجماعيرررة وتطبيرررق النترررائج التررري تتوصرررل إليهرررا بشرررأن شرررروط 

وظرررروف العمرررل وتسررروية نزاعاتررره ، إذ ال يخفرررى مرررا لهرررذ  المنظمرررات مرررن أثرررر كبيرررر 

ا علرررى إدارتهرررا وتقرررديم الحلرررول فررري تحقيرررق سرررالمة سرررير المفاوضرررات وفررري قررردرته

للمشرررراكل المطروحررررة عليهررررا ، بسرررربب أنمرررراط سررررلوكها فرررري المفاوضررررات وحرصررررها 

علرررى تحرررري درجرررة االعتررردال وعررردم المغررراالة فررري المطالرررب ، ووعيهرررا بمضرررامين 

                                                           
  - انظر: البند الثاني والثالث من التوصية 162 لسنة 1911م .112
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 111

  .  11ص 
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ثارهرررررا الراهنرررررة والمسرررررتقبلية ، ووضرررررعها فررررري السرررررياق العرررررام عهرررررذ  المطالرررررب و

 عمرررا تملكررره مرررن قررردرات ومعلومرررات السياسررري واالقتصرررادي واالجتمررراعي ، فضرررالم 

 .(119)ومهارات وخبرات مؤسسية  

 المطلب الثالث

 (116)المفاوضة الجماعية قضايا وموضوعات

م  تتخررررذ المفاوضررررة الجماعيررررة مررررن شررررروط العمررررل وظروفرررره وعالقاترررره اطررررارام عامررررا

الحرررررة ،  بررررلرادتهميتحرررررك فيرررره أطررررراف التفرررراوض الختيررررار موضرررروع التفرررراوض 

ر لرررريس مررررن السررررهولة إجررررراء حصررررر تفصرررريلي مسرررربق وفرررري داخررررل هررررذا اإلطررررا

 (117) .للموضوعات التي يمكن التفاوض بشأنها 

وباسرررتقراء اتفاقيرررات العمرررل الدوليرررة , والتشرررريعات المقارنرررة ,يتضرررح أن المفاوضرررة 

بوصرررفها وسررريلة هامرررة مرررن وسرررائل تنظررريم عالقرررات العمرررل , تجررررى فررري إطرررار عرررام 

( تلررررررك الشررررررروط 111" ,)موسررررررع, مررررررؤدا  " تنظرررررريم ظررررررروف العمررررررل وشررررررروطه 

والظرررروف , تختلرررف مرررن بلرررد إلرررى عخرررر , ومرررن منشرررأة إلرررى أخررررى , برررل هررري قرررد 

تتبررردل أولوياتهرررا مرررن زمرررن إلرررى عخرررر فررري البلرررد الواحرررد , أو الصرررناعة الواحررردة , برررل 

وفرررى المنشرررأة ذاتهرررا , بحسرررب التطرررورات االقتصرررادية واالجتماعيرررة التررري تشرررهدها 

 ت .عالقات العمل , على مختلف المستويا

بررالنظر إلررى كثرررة هرررذ  الموضرروعات وتنوعهررا وتجرررددها تررأثرام بالبيئررة والمعطيرررات  

المتجرررررددة والمتغيررررررات السياسرررررية واالقتصرررررادية واالجتماعيرررررة والمهنيرررررة ، وعلرررررى 

ذلررك فررلن القاعرردة العامررة فرري هررذا السررياق هرري حريررة طرفرري التفرراوض فرري اختيررار 

م  بعالقرررررات العمرررررل ، أو  موضررررروع المفاوضرررررة الجماعيرررررة بشررررررط أن يكرررررون متعلقرررررا

 (119)االلتزام بالطابع المهني لموضوع التفاوض .

                                                           
  - انظر: مكتب العمل العربي , عالقات العمل الجماعية , من صـ 90 وما بعدها.119

  انظر: منظمة العمل الدولية, المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق ,116.27-

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 117-

. 11ص   
- انظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامي أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 111

. 997السابق , ص   
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 119

. 11ص   
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 تحديد موضوعات المفاوضة الجماعية : عاييرأوال : م

العمليررررة الترررري يتفرررراوض العمررررال بموجبهررررا بأنهررررا  المفاوضررررة الجماعيررررةتعررررد هنررررا 

بصررررررورة جماعيررررررة ويتفقررررررون مررررررع أصررررررحاب العمررررررل علررررررى شررررررروط وظررررررروف 

م  رى مرررناسرررتخدامهم. وهنررراك وسرررائل أخررر التشررراور والحررروار، تكمرررل بعضرررها بعضرررا

وهنرررراك مثررررال علررررى محاولررررة صرررراحب (  , 110)وربصررررورة عامررررة، عخررررذة فرررري التطرررر

  Africaعمررل واحررد البرردء بحرروار مررع مجموعررة مررن ممثلرري العمررـال فرري مؤسسررة 

Barclays   ومنتررردى النقابرررة. وهرررو منتررردى طررروعي يجمرررع برررين النقابرررة وصررراحب

باعتبررررار  صرررراحب   Bank Barclaysالعمررررل ويضررررم ممثلررررين عررررن مصرررررف 

فررري منررراطق أفريقيرررا والشررررق  Barclays العمرررل وعرررن النقابرررات ضرررمن فرررروع

م باعتبارهرررا  م واحررردام. كاألوسرررط والمحررريط الهنررردي والتررري يرررديرها المصررررف حاليرررا يانرررا

عقرررب إبررررام  1000وترررم إنشررراء هرررذا المنتررردى الرررذي يجتمرررع مررررتين فررري السرررنة، عرررام 

ومنظمرررات االتحرررادات الماليرررة المنتسررربة إلرررى  (Barclays) اتفررراق برررين مؤسسرررة

وبررردأ هرررذا المنتررردى مرررع سررربعة بلررردان وتنرررامى وأصررربح يغطررري الررردولي شررربكة االتحررراد 

بلرردام. وهررو يسررعى إلررى إعررالم المرروظفين واستشررارتهم حررول جميررع  11مررا مجموعرره 

م  المسررائل الترري تهررم مصررالحهم. وهررو المنترردى األول مررن نوعرره الررذي يغطرري مصرررفا

ة مررع كباتفاقررات شرررا( (Barclays نسررية فرري أفريقيررا. وتتمتررع مؤسسررةمتعرردد الج

اتحرررادات ماليرررة منتسررربة إلرررى شررربكة االتحررراد الدوليرررة فررري المملكرررة المتحررردة ومنطقرررة 

الكررراريبي. وبرررالرغم مرررن أن  المنتررردى ال يمكنررره أن يتفررراوض بشرررأن زيرررادة األجررررور 

ل األفريقيرررة والتررري علررى المسرررتوى القطرررري، إال أنرره ينررراقش المسرررائل التررري تهررم الررردو

وتخضررع  . (Africa Barclays) بيررر فرري غالبيررة مرروظفي مؤسسررةكتررؤثر بشرركل 

بيرررر علرررى كاألنشرررطة التررري يقررروم بهرررا المنتررردى لدسرررتور. وقرررد سررراعد المنتررردى بشررركل 

                                                           

  انظر :   119-

http://www.unionnetwork.org/uniafrican.nsf/barclaysafricaunion- 

forum? open page.    

, الحرية النقابية على أرض الممارسة يالعمل الدول مشار إليه لدى :  مؤتمر , الدروس المستخلصة  :

    جنيف . – يباء(, مكتب العمل الدول , التقرير األول ) م1001لسنة  97الدورة 

 

 

http://www.unionnetwork.org/uniafrican.nsf/barclaysafricaunion-
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تعزيرررررز الحررررروار والشرررررفافية والتواصرررررل برررررين المررررروظفين ووضرررررع نهرررررج أفريقررررري 

 . مع ممثلي العمال للتوصل إلى عالقة متسقة 

مكرررن رصرررد اتجررراهين رئيسررريين بصررردد تحديرررد موضررروعات التفررراوض الجمررراعي و ي

حيرررث يررررذهب االتجررررا  األول إلررررى تحديررررد هررررذ  الموضرررروعات بطريقررررة مرنررررة ، فرررري 

 -حرررين ترررذهب بعرررض التشرررريعات إلرررى تحديرررد هرررذ  الموضررروعات بطريقرررة جامررردة 

ويكتفرررررى المرررررنهج المررررررن بتحديرررررد المجررررراالت الرئيسرررررية لموضررررروعات المفاوضرررررة 

بصرررورة عامرررة ، ويعبرررر عنهرررا عرررادة برررثالث مجررراالت : شرررروط العمرررل ،  الجماعيرررة

ظررروف العمرررل ، عالقرررات العمرررل ، ويتضرررمن كرررل محرررور مرررن هرررذ  المحررراور الكثيرررر 

مررررن القضررررايا والموضرررروعات ، وبررررذلك يتجنررررب هررررذا المررررنهج حصررررر موضرررروعات 

التفرررراوض فرررري موضرررروعات بعينهررررا ويترررررك ألطررررراف التفرررراوض حريررررة اختيررررار 

ليرررة و آاغة موسرررعة ترررؤمن مالحقرررة المفاوضرررة الجماعيرررة كموضررروعه ، وهررري صررري

أداة للتطررررورات المسررررتمرة الترررري تشررررهدها العالقررررات العماليررررة المهنيررررة فرررري العقررررود 

 (111.) األخيرة

وهنررررراك دراسرررررة استقصرررررائية أجرتهرررررا منظمرررررة العمرررررل الدوليرررررة بشرررررأن المفاوضرررررة 

ى هرررذا عضررروا علررر 111وقرررد رد  ثلرررث أعضررراء المنظمرررة البرررالغ عرررددهم الجماعيرررة : 

االستقصررراء. وتوافررردت هرررذ  الرررردود مرررن البلررردان المتقدمرررة والناميرررة علرررى حرررد سرررواء 

وجس رررردت توزيعررررا إقليميررررا حسررررنا. وقررررد م االستقصرررراء لمحررررة عامررررة عررررن االتجاهررررات 

  (111: )وأتاح بعض االستنتاجات والرسائل األساسية، ومنها ما يلي

العمرررل  ات األعضررراء فررري منظمرررات أصرررحاباكرتنسررربة مئويرررة عاليرررة مرررن اشررر -

 .تشارك في المفاوضة الجماعية

م"   -    .بيرام كمن شأن االتفاقات الجماعية أن تخلف تأثيرام "تبعيا

 .المفاوضة على صعيد المنشأة في تزايد  -

 .   بير على حالهكمستوى المفاوضة في القطاع العام يظل إلى حد  -

 .أشكال أخرى من المفاوضة في تزايد -

م نطاق المسائل التي تغطيها االت -   .فاقات الجماعية في اتساع عموما

المفاوضرررة الجماعيرررة ال ترررزال "العمرررل الرئيسررري" لمعظرررم منظمرررات أصرررحاب   -

  .العمل
                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 111

12 .  
- انظر: اإلطار )2-1( دراسات استقصائية : أجرتها المنظمة الدولية ألصحاب العمل بشأن 111

ن المفاوضة الجماعية واالتجاهات في مكان العمل أجرت أمانة المنظمة الدولية ألصحاب العمل، بي

.   استقصاء بشأن "اتجاهات المفاوضة الجماعية" ، م1006تموز/ يوليه وأيلول/ سبتمبر   

م .1001م ‘ 97جنيف (, الدورة  –مشار إليه: مؤتمر العمل الدولي ) مكتب العمل الدولي   
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وأجررري فرري العررام التررالي، استقصرراء عخررر تحررت عنرروان "االتجاهررات فرري مكرران  -

."ويتضرررمن جرررزءا يتنررراول الحررروار االجتمررراعي مرررع م  1007العمرررل فررري عرررام 

النقابرررات والهيكرررل الثالثررري، وأهرررم مجررراالت أسرررئلة عرررن المفاوضرررة الجماعيرررة و

التفرررراوض بررررين منظمررررات أصررررحاب العمررررل ونقابررررات العمررررال، وأهميررررة الهيكررررل 

الثالثرررري والحرررروار االجتمرررراعي بالنسرررربة إلررررى أصررررحاب العمررررل علررررى المسررررتوى 

  .الوطني

وتواصرررررل المنظمرررررة الدوليرررررة ألصرررررحاب العمرررررل مسررررراعدة منظمرررررات أصرررررحاب  -

ة النقابيررة، وتققررد م المسرراعدة واإلرشرراد والرردعم العمررل الترري ال تررنعم بكامررل الحريرر

 .لضمان احترام هذا المبدأ األساسي

األجررررررور  (112)وفررررري مقدمررررررة موضررررروعات المجررررررال الخررررراص بشررررررروط العمرررررل :

وسرررراعات العمررررل واإلجرررررازات و عسررررل النسررررراء و عمررررل األطفرررررال ، وهرررري أكثرررررر 

ألن  الموضررروعات إثرررارة للجررردل والحساسررريات الدائمرررة برررين طرفررري عالقرررات العمرررل

الرغبرررة فررري تحسرررين هرررذ  الشرررروط لصرررالح العمرررال يواجررره بمقاومرررة مرررن أصرررحاب 

األعمررال الررذين يرررون فرري ذلررك زيررادة فرري التزامرراتهم وفرري التكلفررة اإلنتاجيررة ممررا قررد 

أمررررا ظررررروف العمررررل فتتعلررررق ,يررررؤثر سررررلبا علررررى أربرررراحهم وأوضرررراعهم التنافسررررية 

حة والسرررالمة موضررروعاتها بزمررران ومكررران العمرررل مرررن حيرررث وقرررت العمرررل والصررر

المهنيرررة وبيئرررة العمرررل ، والشرررروط الرررالزم توافرهرررا لتتحقرررق الصرررالحية فررري مكررران 

وبيئرررررة العمرررررل لممارسرررررة النشررررراط االقتصرررررادي وترررررأمين تحسرررررين هرررررذ  الظرررررروف 

 بتطويرها باستمرار .

وهنررررراك موضررررروع عخرررررذ فررررري التوسرررررع بالنسررررربة للمفاوضرررررة الجماعيرررررة أال وهرررررو 

ا النقابرررات مقابرررل التزامرررات أصرررحاب مجموعرررات التنرررازالت التررري تتفررراوض حولهررر

وفررري مثرررل هرررذ   ( 111, )العمرررل بلبقررراء اإلنتررراج والوظرررـائف فرررـي المرررـواقع المرررـوجود

المجموعرررات، يمكرررن االتفررراق علرررى التنرررازالت فيمرررا يتعلرررق بزيرررادة األجرررور وسررراعات 

وهنرررراك نرررروع مررررن  ,العمررررل وبعررررض اإلعانررررات األخرررررى مقابررررل األمررررن الرررروظيفي

ثيرررق بمرررا يقطلرررق عليهرررا اسرررم اتفاقرررات المرونرررة مرررن أجرررل االتفاقرررات يررررتبط بشررركل و

ويمكرررن أن تتضرررمن  ,تجنرررب صررررف العمرررال ومواثيرررق االسرررتخدام والقررردرة التنافسرررية

هرررذ  االتفاقرررات مجموعرررة مرررن المسرررائل المتصرررلة بررراحتواء التكررراليف وأمرررور أخررررى 

                                                           

 انظر: د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 112-

12 .  

  

 Siemens and Daimler-Chrysler (in 1001) and Thyssen Krupp - انظر :       111-

Steel  (in 1006). 

, الحرية النقابية على أرض الممارسة الدوليمشار إليه لدى :  مؤتمر العمل  الدروس المستخلصة  :

.جنيف  – الدوليباء(, مكتب العمل  , التقرير األول ) م1001لسنة  97الدورة ,   
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مثررررل سرررراعات العمررررل وتنظرررريم العمررررل ومرونررررة المهررررارات. وهنرررراك وجهررررات نظررررر 

 .مدى استصواب مثل هذ  االتفاقات وأثرهامتضاربة عن 

وأخيرررام تعتبررر عالقررات العمررل أحرردث هررذ  المجرراالت و موضرروعاتها الرئيسررية هرري 

التعررراون والتشررراور والمشررراركة وتسررروية المنازعرررات الجماعيرررة بالوسرررائل السرررلمية ، 

وال شررك أن اتفرراق أطررراف العالقررة علررى تنظرريم جانررب أو عخررر مررن عالقرراتهم يررؤدى 

فررري تحقيرررق االسرررتقرار واإلنصررراف االجتمررراعي وتطررروير الحيررراة المهنيرررة  للمسررراهمة

 . في المجتمع

والصررررياغة المرنررررة الموسررررعة لمجرررراالت المفاوضررررة الجماعيررررة هرررري المررررنهج الررررذي 

 (119)اعتمدته معايير العمل الدولية  

 : لمصربثانياً : موضوعات التفاوض الجماعي في القانون ا -

برررالنهج المررررن والرررذي  م1002لعرررام  11رقرررم  الحرررالي المصرررريأخرررذ قرررانون العمرررل 

يحررردد مجررراالت المفاوضرررة الجماعيرررة بطريقرررة موسرررعة ، وقرررد حررردد هرررذ  المجررراالت 

 على النحو التالي :

تحسرررررين شرررررروط وظرررررروف العمرررررل و أحكرررررام االسرررررتخدام وتحقيرررررق التنميرررررة  -

االجتماعيرررررة لعمرررررال المنشرررررأة ، تسررررروية المنازعرررررات برررررين العمرررررال وأصرررررحاب 

غ القررررررار الررررروزاري الخررررراص بالتفررررراوض الجمررررراعي ثرررررم صرررررا (116)األعمرررررال 

موضرروعات التفرراوض صررياغة مزدوجررة فيهررا العموميررة مررع قرردر مررن التفصرريل  
(117) 

. فقررررد أعرررراد التأكيررررد علررررى مجرررراالت التفرررراوض الررررواردة فرررري نصرررروص القررررانون ، 

ن يررتم التفرراوض علررى كررل مررا مررن شررأنه تحسررين شررروط وظررروف العمررل أوقضررى برر

اون بررررين طرفرررري العمررررل لتحقيررررق التنميررررة االجتماعيررررة وأحكررررام االسررررتخدام ، والتعرررر

ثرررررم  -لعمرررررال المنشرررررأة ، وتسررررروية المنازعرررررات برررررين العمرررررال وأصرررررحاب األعمرررررال 

 ۔أصاف 

 وعلى األخص : 

                                                           
 -انظر: فقد حددت المادة الثانية من االتفاقية الدولية رقم 191 لسنه1911م الخاصة بالمفاوضة 119

حكام االستخدام . ) ب ( تنظيم العالقات أفاوض بـ ) أ ( تحت شروط العمل و الجماعة المجاالت الت

و منظمات أنظمة أصحاب العمل او منظماتهم ومبين أصحاب العمل و العمال  )ج( تنظيم العالقات بين 

م . 1002لسنة  11من قانون العمل  116العمل . المادة   
  - المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة  رقم  : 111 لسنة 1002م  .116
  - بتحديد التفاوت الجماعي و موضوعاته و االجراءات التي تتبع في شأنه . مشار إليه لدى :117

.19عيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  انظر : د. محمد أحمد إسما  
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 تقرير مزايا أفضل للعمال. -

 لوقاية من الحوادث وحماية العمال من أمراض المهنة . -

 مجال العمل . تنظيم الخدمات الصحية واإلسعافات األولية المالئمة في -

المعرررايير الموضررروعية الختيرررار مرررن سررريتم االسرررتغناء عرررنهم فررري حالرررة اإلغرررالق  -

 الجزئي أو تقليص المنشأة أو نشاطها .

 اإلجراءات الرضائية التي يتفق على إتباعها عند قيام نزاع جماعي . -

 ساعات العمل وساعات العمل اإلضافية . -

 اإلجازات المدفوعة األجر . -

 والحوافز و البدالت . . العالوات والمنح -

 المكافآت المرتبطة باإلنتاج . -

علررررى أن النطرررراق الواسررررع لمجرررراالت المفاوضررررات الجماعيررررة و الررررذي يتضررررمن كررررل 

الموضرررروعات الترررري تتعلررررق بشررررروط وظررررروف العمررررل وتنظرررريم عالقررررات العمررررل ال 

 يمكن أن يخفي حقيقة تاريخية وواقعية مستمرة حتى اليوم ،

الموضرررروعات والقضررررايا الرئيسررررية الترررري تجرررررى وهرررري أن هنرررراك مجموعررررة مررررن  

بشرررأنها أغلرررب المفاوضرررات الجماعيرررة وفررري مقدمرررة هرررذ  الموضررروعات ، المفاوضرررة 

ت ، وتررررررأتي فرررررري آالجماعيررررررة بشررررررأن األجررررررور ، والعررررررالوات والحرررررروافز والمكافرررررر

الصررردارة ، ثرررم سررراعات العمرررل ، واإلجرررازات ، وتقلررريص حجرررم العمالرررة ، وتحسرررين 

قررررديم الخرررردمات االجتماعيررررة لهررررم ، والسررررالمة والصررررحة نوعيررررة حيرررراة العمررررال ، وت

المهنيرررة ، والتررردريب المهنررري وإعرررادة التررردريب ورفرررع الكفررراءة اإلنتاجيرررة ، وتسررروية 

منازعررررات العمررررل الجماعيررررة ، وتسرررروية الشرررركاوى العماليررررة ، التشرررراور والتعرررراون 

 المتبادل . . الخ

 :مستقبلفي العلى المفاوضة الجماعية رض القيود التي تف –ثالثا  -

و تذهب بعض الحكومات في بعض الدول إلى فرض قيود علي المفاوضة الجماعية 

ر تسوية األجو أنالمستقبلية خاصة في موضوع األجور ، حيث تعتبر هذ  الحكومات 

ال يمكن أن تتم في حرية عبر المفاوضة الجماعية كجزء من سياسة االستقرار التي 

 الستقرار في مجال األجور وفرش ضوابط مالية .تتبعها ، أو في إطار سياسة ترسيخ ا

وقد رأت لجنة الحريات النقابة بمنظمة العمل الدولية أن هذ  القيود ينبغي أن تأخذ طابع 

ن تتخذ وفق الضرورة الملحة ، أو في ظروف قاهرة فحسب ، أالتدبير االستثنائي ، و

 ودونما أن تتخطي فترة زمنية معقولة ، 

, وفي مطلق  (111)مانات الالزمة لحماية مستوى معيشة العمال وبشرط أن ترفق بالض

األحوال ينبغي أن يسبق أي قيد تفرضه السطات العامة في شأن المفاوضة الجماعية 

 استشارات مع منظمات العمال وأصحاب العمل في محاولة للحصول على موافقتهم .

                                                           
 - إذ أن قيود معاقة قد تؤدي الى تعليق صوي للمفاوضات حول األجور األمر الذي يتعارض مع 111

مشار إليه لدى : مبدأ تشجيع المفاوضة الجماعية .  
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 الفصل الثاني 

 أحكام المفاوضة الجماعية

 -تقديم :

يـم وتنظ االستخدامكيـز المفاوضـة الجماعيـة علـى ظـروف العمـل وشـروط ينصـب تر

العالقـات بيـن أصحاب العمـل أو منظمـات أصحـاب العمـل ونقابـة عماليـة أو 

مسـائل مـن قبيـل  االستخدامويمكـن أن تشـمل ظـروف العمـل وشـروط  ( 119ثر,)أك

والسـامة  األمومةالسـنوية وإجـازة  جازةواإلالسـنوية  والعالوةوسـاعات العمـل  األجور

ويمكـن أن تشـمل المسـائل المتصلـة بالعالقـات  .والصحـة المهنيتيـن ومسـائل أخـرى

لممثلـي النقابـات العمالية؛ وإجـراءات لتسـوية  تسهيالتبيـن الطرفيـن مسـائل مثـل 

 .يـن أمـور أخرىالمنازعـات؛ والتشـاور والتعـاون وتبـادل المعلومـات، مـن ب

والجدير بالذكر أن للمفاوضة الجماعية أطراف معينة يجب أن تجتمع حال االتفاق على 

 االحتكام لها لفض النزاعات الناشئة بينهم .

ولبيان أحكام المفاوضة الجماعية , سوف نتناول بالدراسة التزامات أطراف المفاوضة 

 على كل طرف من تلك األطراف.الجماعية , وبعبارة أخرى الواجبات والمحظورات 

 -, وذلك على النحو التالي : الدولة في المفاوضة الجماعية وكذا علية وسياسة

 المبحث األول : واجبات والتزامات أطراف المفاوضة الجماعية . 

 المبحث الثاني : علية وسياسة الدولة فى المفاوضة الجماعية . 

 

 

 

                                                           

.16ل الجماعية , المرجع السابق , ص انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العم  

 

  

 
 - أنظر : المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , منظمة العمل الدولية , المرجع السابق , ص 2 .119
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 المبحث األول

 فاوضة الجماعيةأطراف المواجبات والتزامات 

الرررزام  حرررين تقرررررتفررررض العديرررد مرررن التشرررريعات المفاوضرررة الجماعيرررة اإللزاميرررة 

أطرررراف عالقرررة العمرررل بالتفررراوض لتنظررريم عالقررراتهم أو تسررروية منازعررراتهم الجماعيرررة 

م على مبدأ رضائية المفاوضة الذي تقرر  المعايير الدولية.  (120)و ذلك خروجا

بررردون اتفررراق جمررراعي  شرررامل لكرررل بنودهرررا  والمفاوضرررة الجماعيرررة ال يصرررح أن ترررتم

 ويكون ملزم للطراف التي ارتضت ذلك .

الجماعررررررـي ملزمررررررـه للموقعيررررررـن ولمررررررـن  االتفرررررراقوينبغررررررـي أن تكررررررـون شررررررـروط 

الجماعيـررررـة  لالتفاقرررراتيكـررررـون فيهـررررـا  اليمثلونهررررـم. وفررررـي حيررررـن أن هنررررـاك بلررررـدان 

أحكامـررررـا موضوعيـررررـة فـررررـي أثـررررـر قانونـررررـي، فـررررـلن معظـررررـم البلـررررـدان تتضمـررررـن 

 االتفررراق ألطررررافالجماعيرررـة ملزمرررـة قانونرررـا  االتفاقررراتتشرررـريعات العمرررـل تجعرررـل 

 (121).تمثلهـا التيولتلـك 

كمرررا يتولرررد عرررن المفاوضرررة الجماعيرررة كمرحلرررة تمهيديرررة تسررربق ابررررام اتفاقيرررة العمرررل 

الجماعيررررة مجموعررررة مررررن االلتزامررررات المتبادلررررة بررررين أطررررراف التفرررراوض وأهمهررررا 

االلتررررررزام بالتفرررررراوض بحسررررررن نيررررررة ، وااللتررررررزام بتقررررررديم المعلومررررررات والبيانررررررات 

 (121)الضرورية الالزمة إلجراء المفاوضة الجماعية على أسس سليمة .

  -وسوف نتناول تلك الواجبات وااللتزامات على النحو التالي :

 المطلب األول

 االلتزام بالتفاوضواجب 
 

 ة المفاوضة الجماعية :حريوااللتزام بالتفاوض واجب أوال : 

                                                           

 أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 120-

.17ص   
- أنظر : المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , منظمة العمل الدولية , المرجع السابق , ص 66 121

 . 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 121

.17ص   
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 11تقتضرررى أحكرررام القرررانون الفرنسررري وذلرررك مرررن خرررالل المرررادة الخامسرررة مرررن قرررانون 

م , مرررررن الزاميرررررة عررررررض 1997يوليرررررو  16م والمعررررردل بقرررررانون 1990فبرايرررررر 

النررررزاع الجمرررراعي علررررى اجررررراءات التسرررروية الوديررررة والسررررلمية , ومنهررررا المفاوضررررة 

فرررري اإلضررررراب أو اإلغررررالق , كمررررا  الجماعيررررة , دون أن تقرررررن ذلررررك بتعليررررق الحررررق

 (122م .)1926ديسمبر  21كان األمر في ظل قانون 

وفررررى الواقررررع أن الررررراجح  فرررري الفقرررره أن اشررررارع الفرنسرررري  لررررم يرررررى داع لررررربط 

إلزاميرررة تحريرررك الحرررل السرررلمى بأيرررة جرررزاءات , طالمرررا أن هرررذا التحريرررك يمكرررن أن 

ى أن تحريرررك اجرررراءات يقررروم بررره ممثلرررو السرررلطة العامرررة , ذلرررك أن القرررانون نرررص علررر

الحرررل السرررلمى ال يرررتم فقرررط مرررن قبرررل الطررررفين , وإنمرررا أيضرررا" مرررن طررررف وزيرررر 

العرررردل أو مررررن طرررررف المحررررافل أو المفررررتش اإلقليمرررري للعمررررل , وهررررو مررررا يفيررررد بررررأن 

اجرررراءات التسررروية السرررليمة البرررد وأن تحررررك , حيرررث إنهرررا إن لرررم تحررررك مرررن قبرررل 

 (121ت العامة .)الطرفين فلنها حتما" ستحرك من قبل السلطا

األصرررل فررري المفاوضرررة الجماعيرررة أنهرررا مفاوضرررة حررررة وغيرررر ملزمرررة بمعنرررى عنهرررا 

م لمبررردأ التفرررراوض الطررروعي باعتبارهررررا عمليررررة  م للمعررررايير الدوليرررة تجررررري وفقررررا طبقرررا

طوعيرررة فررري األسررراس تتوقرررف علرررى إرادة أطرررراف التفررراوض ، ومفررراد هرررذ  الطبيعرررة 

بعاد كررررل إلررررزام لطرفرررري عالقررررة الطوعيررررة األصررررلية للمفاوضررررة الجماعيررررة هررررو اسررررت

العمررررل بالرررردخول إلررررى المفاوضررررة أو فرررررض المفاوضررررة الجماعيررررة عليهمررررا بقرررروة 

القرررانون ، غيرررر أنررره نظررررا للهميرررة المتزايررردة التررري اكتسررربتها المفاوضرررة الجماعيرررة 

كرررأداة أو وسررريلة لتنظررريم عالقرررات العمرررل وتحقيرررق االسرررتقرار والوفررراق فررري المحررريط 

م حينمرررا قرررررت العديرررد مرررن التشرررريعات األخرررذ  المهنررري ، فقرررد عرفرررت تطرررورام  هامرررا

زام بالتفررراوض ، وفررري مقدمرررة هرررذ  التشرررريعات القرررانون الفرنسررري ، حيرررث ترررلبمبررردأ اال

لرررم تقرررف الطبيعرررة الليبراليرررة للنظرررام القرررانوني و السياسررري و االقتصرررادي فررري فرنسرررا , 

دون تقريررررر هررررذا اإلنجرررراز الررررذي يصررررب فرررري صررررالح بعررررض عناصررررر اإلنصرررراف 

ن المهنررررري و االجتمررررراعي فررررري الدولرررررة الرأسرررررمالية بقررررروة القرررررانون وتبررررردو والترررررواز

الحكمررررة الرئيسررررية التجررررا  بعررررض تشررررريعات العمررررل المقررررارن للخررررروج علررررى مبرررردأ 

رضرررائية أو طواعيرررة المفاوضرررة الجماعيرررة والرررنص صرررراحة علرررى الترررزام صررراحب 

بالرررردخول فرررري مفاوضررررة جماعيررررة مررررع العمررررال أو ممثلرررريهم لتحسررررين  (129)العمررررل 

وظرررروف العمرررل وتسررروية منازعاتررره الجماعيرررة ، هررري أن أصرررحاب األعمرررال  شرررروط
                                                           
                                                  .Marie-Laure Morin, op.cit.p.72 et s-  أنظر : 122
- أنظر : د. خالفي عبد اللطيف , الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية , رسالة دكتورا  121

.  101م , ص 1917, جامعة عين شمس ,   
 - ألقت الكثير من التشريعات بهذا االلتزام على عاتق صاحب العمل ، في حين ذهبت بعض 129

لدى : .مشار إليه  التشريعات الى الزام طرفي عالقة العمل بالتفاوض  

. 11د. محمد احمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص  -  
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يحجمرررون غالبرررا عرررن الررردخول طواعيرررة فررري هرررذ  المفاوضرررات ، ألنهرررم يررررون فيهرررا 

م لمراكرررزهم المتميرررزة . فصرررالم عرررن  تقييررردام لمنظمررراتهم فررري اإلدارة والتنظررريم وإضرررعافا

م في صالح العمال .  أن نتائجها تصب غالبا

ظلرررت المفاوضرررات الجماعيرررة مجررررد حرررق للطرررراف المعنيرررة ،  ومرررن ثرررم فلنررره إذا 

فررلن هررذا الحررق علررى صررعيد الواقررع يفرررغ مررن كررل قيمررة حقيقررة ولررن يحقررق الهرردف 

الرررذي شررررع لررره إذا لرررم يقتررررن بررراإللزام القرررانوني بممارسرررته ، ألن أصرررحاب األعمرررال 

لرررن يقبلررروا بالررردخول فررري مفاوضرررات ال يرغبرررون فيهرررا ، وتصررردق هرررذ  االحتمررراالت 

لواقعيررررة كثيررررررام فررررري البلررررردان الناميرررررة واألقرررررل تطرررررورام ، والتررررري لرررررم تقررررروى فيهرررررا ا

المنظمررررات النقابيررررة العماليررررة للدرجررررة الترررري تؤهلهررررا لتكررررون قرررروة ضررررغط موازيررررة 

يحسررررب حسررررابها فرررري مواجهررررة أصررررحاب األعمررررال ، وذلررررك ألن النقابررررة العماليررررة 

الفعليررة والكافيررة  الحرررة فرري البلرردان المتقدمررة هرري نقابررة قويررة تملررك وسررائل الضررغط

القرررادرة علرررى إجبرررار أصرررحاب األعمرررال علرررى التفررراوض حترررى فررري ظرررل سررريادة مبررردأ 

 التفاوض الطوعي .

 ثانياً : االلتزام بالتفاوض الجماعي في القانون الوطني : -

فالمفاوضررة يمكرررن أن تنتهررى بالفشرررل , إذا لرررم تترروافر لهرررا عوامررل وضرررمانات النجررراح 

إلررررى تسرررروية حررررول األمررررور الترررري كانررررت ( فرررري الوصررررول 126وفشررررل المفاوضررررة ,)

محررال" للتفرراوض , يعطررى الحررق ألطرافهررا فرري اطررار اللجرروء إلررى الوسررائل السررلمية 

األخررررررى لتسررررروية النرررررزاع , كرررررالتوفيق أو الوسررررراطة أو التحكررررريم االختيررررراري , أو 

 اللجوء إلى وسائل الضغط كاإلضراب أو اإلغالق .

أ االلترررزام بالتفررراوض الجمررراعي مبرررد م 1002لسرررنة  11 أقرررر قرررانون العمرررل الحرررالي

 111الفقرررة الثالثررة مررن المررادة  عليرره وفقررا" لمررا تررنصو,  فرري إطررار عالقررات العمررل 

مرررررن القرررررانون إذا رفرررررض أحرررررد طرفررررري التفررررراوض البررررردء فررررري إجرررررراء المفاوضرررررة 

الجماعيرررة جررراز للطررررف اآلخرررر أن يطلرررب مرررن الجهرررة اإلداريرررة المختصرررة بتحريرررك 

أصرررررحاب األعمرررررال أو المنظمرررررة النقابيرررررة إجرررررراءات التفررررراوض إلخطرررررار منظمرررررة 

نيابرررررة عرررررن الطررررررف  الجمررررراعيللعمرررررال بحسرررررب األحررررروال المباشررررررة التفررررراوض 

م فررررري  الررررررافض ، وتعتبرررررر المنظمرررررة المختصرررررة فررررري هرررررذ  الحرررررال مفوضرررررة قانونرررررا

 لجماعي .ا التفاوض وتوقيع االتفاق

نررزاع  مررن القررانون بأنرره " إذا ثررار 169تقضررى أحكررام المررادة  والجرردير بالررذكر بررأن 

و التررري تقررررر سرررريان أحكرررام منازعرررات  -ممرررا ينطبرررق عليررره حكرررم المرررادة السرررابقة 

العمررررل الجماعيررررة علررررى كررررل نررررزاع يتعلررررق بشررررروط العمررررل أو ظروفرررره أو أحكررررام 

                                                           

  .Yves CHALARON, op . cit . 11 et s- أنظر :                                       126-

ل الجماعية , د. محمد محمد أحمد عجيز , مدى االلتزام بالتفاوض في عالقات العم وأنظر أيضا" : -

. 211المرجع السابق , ص   
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االسررررتخدام ينشررررأ بررررين صرررراحب عمررررل أو مجموعررررة مررررن أصررررحاب األعمررررال وبررررين 

لررى تسررويته وجررب علررى طرفيرره أو ممثليهررا السررعي إ -جميررع العمررال أو فريررق مررنهم 

م عررررن طريررررق المفاوضرررة الجماعيررررة وقررررراءة النصرررين تشررررير إلررررى أن المشرررررع  وديرررا

يقرررررر مررررن خاللهمررررا مبرررردأ المفاوضررررة الجماعيررررة اإللزاميررررة ، وقررررد وضررررع االلتررررزام 

م . يبالتفاوض على عاتق أطراف التفاوض ، ممثل  العمال وأصحاب العمل معا

 نطاق ومضمون االلتزام : -1

لدوليرررة , الترري تتنررراول التفررراوض الجمررراعي برررالتنظيم , رغرررم لررم تهرررتم اتفاقرررات العمرررل ا

تعرررددها بتحديرررد الموضررروعات التررري ينصررررب عليهرررا التفررراوض انطالقرررا" مرررن مبرررردأ 

الحريرررة التعاقديرررة والرررذى يعنرررى هنرررا أن المفاوضرررة الجماعيرررة يمكرررن أن تنصرررب علرررى 

 (127)أي موضوع من موضوعات العمل التي تهم العمال وأصحاب العمل .

ترررزام بالتفررراوض فررري القرررانون الررروطني كافرررة مسرررائل العمرررل ، فهرررو غيرررر يشرررمل االل

محرردود فرري نطاقرره ، وال يقتصررر فقررط علررى حالررة التسرروية الوديررة لمنازعررات العمررل 

الجماعيرررة ، برررل يتعرررداها إلرررى عالقرررات العمرررل وشرررروطه وظروفررره فررري أوضررراعها 

أصرررحاب ومنظمرررات  -الطبيعيرررة ، وعلرررى ذلرررك تتمترررع المنظمرررات النقابيرررة العماليرررة 

م  بررررالحق فرررري التفرررراوض بصررررفة دوريررررة أو فرررري أي وقررررت تررررري أن  -العمررررل أيضررررا

التفررراوض بشررررأن مسررررألة مرررن مسررررائل العمررررل ضرررررورة بالنسررربة لهررررا ، ويجرررروز لهررررا 

اسرررتنادام لرررذلك طلرررب إجرررراء المفاوضرررة وعررردم االنتظرررار حترررى ينشرررب نرررزاع جمررراعي 

عيرررة اإللزاميرررة  ن مرررن شرررئون العمرررل أو االسرررتخدام ، إذ أن المفاوضرررة الجماأحرررول شررر

فرررري حالررررة تسرررروية نزاعررررات العمررررل الجماعيررررة ليسررررت اال حالررررة مررررن حرررراالت تلررررك 

المفاوضررة غيررر أنهررا حالرررة لهررا أهميتهررا الخاصررة بالنسررربة السررتقرار عالقررات العمرررل 

والسرررالم المهنررري و االجتمررراعي ممرررا دفرررع المشررررع إلرررى إفرررراد أحكرررام خاصرررة لهرررا 

 م . 1002لسنة  11ى من قانون العمل المصر 169 بمقتضى المادة 

ويقتصرررر االلترررزام بالتفررراوض علرررى اإلجرررراء الرررذي يلرررزم بانعقررراد المفاوضرررة ، إذ أن 

م بنرررراء علررررى طلررررب التنظرررريم  مضررررمونه هررررو أن المفاوضررررة الجماعيررررة تنعقررررد إلزاميررررا

المعنرررى أو صررراحب العمرررل ، حيرررث يمتلرررك كرررل منهمرررا حرررق التقررردم  العمررراليالنقرررابي 

اءات التفرررراوض ، وتقرررروم الجهررررة اإلداريررررة بطلررررب للجهررررة اإلداريررررة لتحريررررك إجررررر

المختصرررررة بنررررراء علرررررى ذلرررررك بررررردعوة أصرررررحاب الشرررررأن للتفررررراوض ، أمرررررا العمليرررررة 

التفاوضرررية ذاتهرررا و التررري تبررردأ مرررع انعقررراد المفاوضرررة فلنهرررا تخضرررع فررري مضرررمونها 

 (121)ومحتواها ومسارها وفاعلياتها لمبدأ حرية المفاوضة الجماعية .

                                                           

                                                   . Marie-Laure Morin, op. cit . p. 120- أنظر :127-

 أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 121-

. 90ص   
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وطني االلترررزام بالتفررراوض علرررى عررراتق طرفررري وقرررد وضرررع المشررررع فررري القرررانون الررر

م وبررررذ ممثلرررريالتفرررراوض ،  ك لررررم يأخررررذ المشرررررع لالعمررررال ، وأصررررحاب العمررررل ، معررررا

الرررروطني باالتجاهررررات التشررررريعية الترررري تضررررع االلتررررزام بالتفرررراوض بصررررفة أساسررررية 

علررررى عرررراتق صرررراحب العمررررل ، فالنصرررروص التشررررريعية الوطنيررررة تعطررررى لكررررل مررررن 

وممثلررري العمرررال وأصرررحاب العمرررل ومنظمررراتهم الحرررق  المنظمرررات النقابيرررة العماليرررة

 في التفاوض وهي في الوقت ذاته تلزمهم بذلك .

م ألحكررررام المررررادة  عمررررل يتمتررررع العمررررال وأصررررحاب العمررررل بررررالحق فرررري  111ووفقررررا

م  التفرررراوض ، واألصررررل أنهمررررا يمارسرررران هررررذا الحررررق فرررري صررررورته الطوعيررررة ووفقررررا

نطاقررره وإجراءاتررره وقواعرررد  لمبررردأ حريرررة المفاوضرررة الجماعيرررة الرررذي يخضرررع فررري 

إلرررى إرادتهررررم الحرررررة الترررري تتوافررررق علرررى األبعرررراد والجوانررررب والترتيبررررات المختلفررررة 

 لنفاذ هذا الحق على الصعيد الواقعي و العملي .

أمرررا إذا رفرررض أحرررد الطررررفين ) طرفررري التفررراوض البررردء فررري إجرررراءات المفاوضرررة 

المختصرررة تحريرررك الجماعيرررة جررراز للطررررف األخرررر أن يطلرررب مرررن الجهرررة اإلداريرررة 

الجهرررة اإلداريرررة لمنظمرررة إلرررى إجرررراءات التفررراوض ، ويتحقرررق ذلرررك بلخطرررار توجهررره 

أصرررحاب األعمرررال أو المنظمرررة النقابيرررة للعمرررال بحسرررب األحررروال لمباشررررة التفررراوض 

م  الجمرراعي نيابررة عرررن الطرررف الررررافض ومررن ثرررم تنعقررد المفاوضرررة الجماعيررة إلزاميرررا

ة مرررن مفاوضرررة طوعيرررة إلرررى مفاوضرررة ، وكرررذا تتحرررول طبيعرررة المفاوضرررة الجماعررر

الزاميرررة حينمرررا يررررفض أحرررد الطررررفين التفررراوض بينمرررا يرغرررب الطررررف األخرررر فررري 

التفرررراوض ، ويمررررارس حقرررره فرررري اللجرررروء إلررررى الجهررررة اإلداريررررة ليطلررررب تحريررررك 

تبرررادر الجهرررة اإلداريرررة الرررى تلبيرررة مطلبررره وال يررررتبط االلترررزام فإجرررراءات التفررراوض ، 

، كمرررا لرررم يرررنظم القرررانون قواعرررد وإجرررراءات اعمرررال  بالتفررراوض بتنظررريم زمنررري معرررين

، تاركرررررا ذلرررررك للقررررررارات الوزاريرررررة والتعليمرررررات اإلداريرررررة برررررلدارة  االلترررررزامهرررررذا 

 عالقات العمل بوزارة العمل .

 : وفقا" لقانون العملأطراف التفاوض  -2

لسرررنة  11الجديرررد عمرررل مرررن قرررانون ال 111تضرررمنت النصررروص الرررواردة فررري المرررادة 

طررررراف المفاوضررررة الجماعيررررة ، وبمقتضررررى هررررذا التحديررررد يتررررولى تحديررررد ألم 1002

العمرررال فررري المنشرررآت التررري تسرررتخدم  ممثلررريصررراحب العمرررل التفررراوض بنفسررره مرررع 

خمسرررين عرررامالم فرررأكثر . أمرررا فررري المنشرررآت التررري تسرررتخدم أقرررل مرررن خمسرررين عرررامال 

فيمثررل صررراحب العمررل منظمرررة أصرررحاب األعمررال المعنيرررة ، فررري حررين تترررولى اللجنرررة 

ة والنقابرررة العامرررة التفررراوض نيابرررة عرررن العمرررال فررري المنشرررآت التررري توجرررد بهرررا النقابيررر

الترري تسررتخدم أكثررر مررن خمسررين عررامالم  المنشررآتلجرران نقابيررة . ويمثررل العمررال فرري 

وال يوجررررد بهررررا لجررررة نقابيررررة فريررررق مررررن خمسررررة عمررررال يختررررارهم عمررررال المنشررررأة و 
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العمرررال فررري المنشرررآت التررري  النقابرررة العامرررة ، وتنفررررد النقابرررة العامرررة المعنيرررة بتمثيرررل

 تستخدم أقل من خمسين عامالم.

العمررال وأصررحاب العمررل فرري التفرراوض هرري  ممثلرريوهررذ  األحكررام الخاصررة بتحديررد 

األحكررررام الواجبررررة التطبيررررق فرررري حالررررة المفاوضررررة الجماعيررررة الطوعيررررة أمررررا إذا كنررررا 

بصررردد مفاوضرررة جماعيرررة الزاميرررة فرررلن تحديررردام عخرررر للطررررف الررررافض المفاوضرررة 

سرررالف اإلشرررارة  111 جماعيرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأة جررراءت بررره نصررروص المرررادة ال

والتررري قضرررت برررأن يباشرررر التفررراوض نيابرررة عرررن  إليهرررا مرررن قرررانون العمرررل الجديرررد ,

منظمرررة أصرررحاب األعمرررال أو المنظمرررة النقابيرررة للعمرررال بحسرررب لالطررررف الررررافض 

م  فررررري  األحررررروال ، وتعتبرررررر المنظمرررررة المختصرررررة فررررري هرررررذ  الحالرررررة مفوضرررررة قانونرررررا

 التفاوض وتوقيع االتفاق الجماعي .

م منظمرررة أصرررحاب األعمرررال فررري التفررراوض  وهكرررذا قررررر المشررررع أن يفررروض قانونرررا

نيابررررة عنرررره فرررري حالررررة رفضرررره  الجمرررراعيعررررن صرررراحب العمررررل وتوقيررررع االتفرررراق 

م ،  االسرررتجابة للررردخول فررري مفاوضرررات جماعيرررة وهرررذا هرررو االحتمرررال األكثرررر وقوعرررا

م عرررن التفررراوض ، كمرررا قررررر أن يعهرررد زألن أصرررحاب العمرررل هرررم الرررذين يع فرررون غالبرررا

م عررررن العمررررال ، وإن كرررران لررررم يحرررردد للللمنظمررررة النقابيررررة  عمررررال بالتفرررراوض قانونررررا

المقصرررود بالمنظمرررة النقابيرررة العماليرررة ، إال أنررره يفهرررم مرررن السرررياق القرررانوني للرررنص 

المرررذكور ومرررع وضرررعه فررري اإلطرررار العرررام لقرررانون النقابرررات العماليرررة أن المقصرررود 

ك المنظمرررة هرررو النقابرررة العامرررة المعنيرررة أو االتحررراد العرررام لنقابرررات العمرررال حسرررب بتلررر

 (129)األحوال .

 :بالتفاوض اإلخالل بااللتزام  -3

مرررن الرررنص علرررى أيرررة عقوبرررة جنائيرررة  -باسرررتثناء حالرررة واحررردة  -يخلرررو قرررانون العمرررل 

يمكرررن أن توقرررع فررري حالرررة اإلخرررالل برررااللتزام بالمفاوضرررة ، وصرررياغة االلترررزام علرررى 

ذا النحرررو تثيرررر الشررركوك حرررول قيمرررة هرررذا االلترررزام الحقيقيرررة علرررى صرررعيد الواقرررع ، هررر

 (110(وجدوى مضمونه وفحوا  .

أمررررا االسررررتثناء فهررررو خرررراص بمنازعررررات العمررررل الجماعيررررة فرررراذا نشررررأ نررررزاع يتعلررررق 

بشرررروط العمرررل أو ظروفررره أو أحكرررام االسرررتخدام برررين صررراحب عمرررل أو مجموعرررة 

                                                           

 أنظر : محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 129-

91 .  
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 110

. 91ص   
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ل أو فريرررق مرررنهم وجرررب علرررى طرفيرررة مرررن أصرررحاب األعمرررال وبرررين جميرررع العمرررا

 .(111)الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا

وفررري حالرررة عررردم الترررزام صررراحب العمرررل أو المنظمرررة النقابيرررة بالررردخول فررري مفاوضرررة 

يعاقرررب كرررل مرررن يخرررالف هرررذا االلترررزام  جمررراعيجماعيرررة فررري حالرررة حررردوث نرررزاع 

 (111)بغرامة ال تقل ألف جنيه وال تتجاوز خمسة عالف جنيه

حررررل أن الجررررزاء مقرررررر هنررررا فرررري حالررررة اإلخررررالل بررررااللتزام بالتفرررراوض الررررذي ويال

علررررى عرررراتق طرفرررري نررررزاع العمررررل الجمرررراعي أو ممثلهمررررا ،  169تفرضرررره المررررادة 

ومررررن ثررررم فررررالحكم هررررذا ينطبررررق علررررى كررررل مررررن صرررراحب العمررررل او مجموعررررة مررررن 

أصررررحاب األعمررررال ، وجميررررع العمررررال او فريررررق مررررنهم ويخاطبهمررررا أو مررررن يمثلهمررررا 

م   (112.)معا

أمررررا بخصرررروص الوضررررع الفرنسرررري فررررلن المشرررررع الفرنسرررري قرررررر جزائيررررات مدنيررررة 

توقررع علررى صرراحب العمررل فرري حالررة إخاللرره بعرردم قيامرره بواجررب التفرراوض السررنوي 

 من تلقاء نفسه أو بناءا" على طلب النقابة األكثر تمثيال" من خالل أحداها .

خرررالل برررذلك االلترررزام , ففررري تلرررك الحالرررة فلنررره يتعررررض للمسرررئولية المدنيرررة نتيجرررة اإل

مرررن خرررالل مرررا يثرررار ضرررد  مرررن المنظمرررات النقابيرررة األكثرررر تمثررريال" بالمنشرررأة , وذلرررك 

برررردعوى إخاللرررره بواجررررب التفرررراوض السررررنوي أو أن يتعمررررد التمييررررز بررررين المنظمررررات 

 (111)النقابية األكثر تمثيال" بالمنشأة .

محكمرررة  ولرررم يقتصرررر األمرررر علرررى ذلرررك برررل نجرررد أن القضررراء الفرنسررري ممرررثال" فررري

م إلرررى أنررره : 1991/  7/  12الرررنقض الفرنسرررية , ذهبرررت فررري أحرررد أحكامهرررا بتررراريخ 

" فررري حالرررة إخرررالل صررراحب العمرررل بواجرررب التفررراوض السرررنوي , يمكرررن فررري تلرررك 

الحالررة دعررروة القاضرري المخرررتص برراألمور المسرررتعجلة للترردخل , وذلرررك ألن مررن شرررأن 

ى خلررررق مصرررراعب اإلخررررالل المتكرررررر بواجررررب التفرررراوض السررررنوي , أن يررررؤدى إلرررر

كبيررررة غيرررر مشرررروعة , تسرررتدعى اتخررراذ تررردابير للعمرررل علرررى وقفهرررا , حيرررث يمكرررن 

للقاضررررري المخرررررتص بررررراألمور المسرررررتعجلة أمرررررر صررررراحب العمرررررل بررررردعوة جميرررررع 

                                                           
  - أنظر : المادة 169 من قانون العمل 11 لسنة 1002م111
  - أنظر : المادة 11۵ من قانون العمل 11 لسنة 1002 م .111
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 112

.92ص   

 . Marie-Laure Morin, op. cit- أنظر : 111-

p.919.                                                     

-Jean Pélissier, Alain Supiot, Antiine  Jemmaud ;op.cit.p.129. 

-Yves CHALARON,op.cit.p.91. 
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المنظمررررات النقابيررررة ذات الصررررفة األكثررررر تمثرررريال" بالمنشررررأة لكررررل اجتمرررراع موجرررره 

 (119للتفاوض . )

اءات جنائيرررة توقرررع علرررى صررراحب وعرررالوة علرررى ذلرررك فقرررد أقرررر المشررررع أيضرررا" جرررز

المنشرررأة لعررردم لقيامررره بهرررذا الواجرررب الملقرررى علرررى عاتقررره ) واجرررب التفررراوض السرررنوي 

(, فيعاقبرره بررالحبس الررذى يتررراوح بررين شررهرين وسررنة أو الغرامررة الترري تتررراوح بررين 

ألفررين وحتررى عشرررين ألررف فرنررك فرنسرري , وفررى حالررة العررود تكررون العقوبررة الحرربس 

نتين , أو الغرامرررة الترري يصررل مقرردارها إلررى خمسررين ألرررف الررذى تصررل مدترره إلررى سرر

 (116فرنك فرنسي.)

وقرررد أقررررت الررردائرة الجنائيرررة بمحكمرررة الرررنقض الفرنسرررية فررري ذلرررك , حكرررم بتررراريخ 

م , برررررأن اإلخرررررالل بواجرررررب التفررررراوض السرررررنوي عرررررن حسرررررن نيرررررة ال 1/10/1919

ثنررراء يعرررض صررراحب العمرررل للمسرررائلة الجنائيرررة , وذلررك فررري حالرررة اتيانررره تصررررفات أ

التفررراوض مرررن شرررأنها انتهررراك ممارسرررة الحرررق النقرررابي وذلرررك علرررى سررربيل الفررررض 

 (117مثال" .)

 المطلب الثاني

 (147)االلتزام بالتفاوض بحسن نية مبدأ واجب 

م  يلترررزم كرررل مفررراوض برررأن يتفررراوض بحسرررن نيرررة وأن يجعرررل مرررن حسرررن النيرررة منهاجرررا

ة عرررردة يهرررريمن ويضرررربط سررررلوكه التفاوضرررري ، كمررررا يتفرررررع عررررن قاعرررردة حسررررن النيرررر

 ( 119)التزامات أخرى تلتزم بها األطراف التفاوضية .

                                                           

                         .Cass . Soc . 12 juill . 1919,D 1919,somm.101,p.79 - أنظر : 119-
 Yves CHALARON,op.cit.p.91-- أنظر :                                            . 116

                                  .Cass. Crim ., 1oct.1919,Dr.social,1990,p.191 -- أنظر : 117
 - انظر  : د . محمد حسام محمود لطفي . المسئولية المدنية في حالة التفاوض  ، ص 11: وما 111

   . بعدها

. : وما بعدها 116. المرجع السابق ، ص :  ال رجب كريم عبد ال.  د وأنظر أيضا" :  
 - أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 119

. 92ص   
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ويقصررررد بررررااللتزام بالتفرررراوض بحسررررن نيررررة , أن تترررروافر لرررردى طرفرررري المفاوضررررة 

الرغبرررة الصرررادقة واالسرررتعداد الجررراد للتفررراوض بهررردف الوصرررول إلرررى اتفررراق جمررراعي 

 (190ينظم شروط العمل وظروفه .)

ا االلترررزام  مرررن أجرررل تشرررجيع نجرررد أن منظمرررة العمرررل الدوليرررة قرررد أشرررارت إلرررى هرررذ

المفاوضرررات البنررراءة والمسرررتنيرة .  وهرررذا االلترررزام تفرضررره القواعرررد العامرررة المقرررررة 

 (191فى القانون المدني )

وتشرررمل المفاوضرررة الجماعيرررة الفعالرررة تشرررجيع الحررروار وتعزيرررز توافرررق اآلراء. وقرررد 

سررررعى عرررردد مررررن البلرررردان نحررررو القيررررام بررررذلك عررررن طريررررق تحديررررد واجررررب قررررانوني 

وص عليررررره فررررري التشرررررريعات يهررررردف إلرررررى إلرررررزام األطرررررراف علرررررى مائررررردة منصررررر

م  والغرررض مرررن هررذا الواجرررب  ,المفاوضررات بالضرررلوع فرري مفاوضرررات مسررتنيرة تمامرررا

وفررري , فرصرررة ممكنرررة للتوصرررل إلرررى اتفررراق أيهرررو ضرررمان حصرررول األطرررراف علرررى 

فررري  بعرررض الحررراالت، يقتصرررر هرررذا الواجرررب علرررى التفررراوض، فررري حرررين يشرررار إليررره 

 ).191) على أنه واجب المفاوضة بحسن نيةحاالت أخرى 

تعكررررـس المفاوضررررـة بحسررررـن نيررررـة الرغبررررـة فررررـي الدخررررـول فررررـي مفاوضررررـات بنررررـاءة 

وكمررـا هررـو  ,وبررـذل كررل جهررـد ممكررـن للتوصررـل إلررـى اتفررـاق عررـن طريررـق التفررـاوض

خررررررـرى المتخررررررـذة لتعزيررررررـز عمليررررررـة المفاوضررررررـة ألالحررررررـال بالنسررررررـبة للتدابيررررررـر ا

النهررررـج الررررـذي تعتمررررـد  السررررـلطة العامررررـة لتشررررـجيع المفاوضررررـات  الجماعيررررـة، فررررـلن

البنررـاءة مررـن المرجررـح أن يسررـفر عررـن النتيجررـة المرجررـوة عندمررـا يكررـون ناتررـج عررـن 

 (  192(االجتماعيين .التشـاور مـع الشـركاء 

وذهرررب الررربعض إلرررى أال يقتصرررر األمرررر تأكيررردا" لحسرررن النيرررة علرررى " برررذل الجهرررد 

" برررل يقرررع علرررى عررراتق الطررررفين , إثباترررا" لحسرررن النيرررة , تقرررديم للتوصرررل إلرررى اتفررراق 

                                                           
 - أنظر : د. عبد الباسط عبد المحسن , النظام القانونى للمفاوضة الجماعية , المرجع السابق , 190

. 26ص   
191- Marie – Laure Morin ,op .cit. p.919 .                                                                                                

 :ILO, “Substantive provisions of labour legislation-- أنظر :                     191

Effective recognition of the right to collective bargaining”, in 

- ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter III,  

http://www1.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm- 

 (accessed 17 Oct. 1011). 

مشار أليه لدى : دليل المفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات فى الخدمة العامة , مكتب العمل  

. 11الدولى , جنيف , المرجع السابق , ص   
  - أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص192.11
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كرررل مرررا يلرررزم لنجررراح المفاوضرررات , وخاصرررة المعلومرررات الالزمرررة لرررذلك , واالمتنررراع 

 (191عن كل ما من شأنه أن يعوق المفاوضات .)

 .(155)معايير الدولية لل وفقا"التفاوض بحسن نية مبدأ   -أوال : 

مرررة العمرررل الدوليرررة علرررى األهميرررة التررري تعلقهرررا أكررردت لجنرررة الحريرررات النقابيرررة بمنظ

علرررى مبررردأ إلزاميررررة التفررراوض بحسررررن نيرررة مرررن أجررررل الحفررراظ علررررى حسرررن تطررررور 

المبررردأ تقتضررري أن يبرررذل أصرررحاب  هرررذا العالقرررات العماليرررة ، وأن متطلبرررات إعمرررال

العمررررل والنقابررررات العماليررررة قصرررراري جهررررودهم للتوصررررل إلرررري اتفرررراق ، وأن تكررررون 

نررراءة وفررري اتجرررا  التوصرررل إلرررى عالقرررة ثقرررة برررين الفرررريقين المفاوضرررات حقيقيرررة وب

والحفرراظ عليهررا ، وأن تبررذل فيهررا كررل الجهررود الحثيثررة بهرردف تفررادي أي تررأخير غيررر 

 (196)مبرر في اجراها .

وقررد أقرررت اللجنررة بررأن احترررام مبرردأ التفرراوض بحسررن نيررة ال يسررلب حررق الفرقرراء فرري 

األخررررر ، طالمررررا أن أصررررحاب  اتخرررراذ أحرررردهما موقفررررا لينررررا أو حازمررررا تجررررا  الفريررررق

العمررل والنقابررات العماليررة يبررذلون قصررارى جهررودهم للتوصررل إلررى اتفرراق فيمررا بينهررا 

. 

وتشرررمل المفاوضرررة الجماعيرررة الفعالرررة تشرررجيع الحررروار وتعزيرررز توافرررق اآلراء. وقرررد 

سررررعى عرررردد مررررن البلرررردان نحررررو القيررررام بررررذلك عررررن طريررررق تحديررررد واجررررب قررررانوني 

دف إلرررررى إلرررررزام األطرررررراف علرررررى مائررررردة منصررررروص عليررررره فررررري التشرررررريعات يهررررر

م. والغرررض مرررن هررذا الواجرررب  المفاوضررات بالضرررلوع فرري مفاوضرررات مسررتنيرة تمامرررا

ل فرصررة ممكنررة للتوصررل إلررى اتفرراق. وفرري كررهررو ضررمان حصررول األطررراف علررى 

بعرررض الحررراالت، يقتصرررر هرررذا الواجرررب علرررى التفررراوض، فررري حرررين يشرررار إليررره فررري 

 (197).سن نيةحاالت أخرى على أنه واجب المفاوضة بح

                                                           
 - أنظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامى أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 191

.919السابق , ص   
  - انظر ، مكتب العمل الدولي ، الحريات النقابية . المرجع السابق ، من صـ 117 وما بعدها .199
 - أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 196

وما بعدها . 92ص   
197- -ILO, “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition  

of the right to collective bargaining”, in 

-ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter 

III,http://www1.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm- 

 (accessed 17 Oct. 1011)  .  

. 11م , المرجع السابق , ص 1011مشار إليه لدى :مكتب العمل الدولي , جنيف   
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وفررري السرررياق ذاتررره ، وتأمينرررا لحريرررة المفاوضرررات الجماعيرررة شرررددت توصرررية تشرررجيع 

( علرررري وجرررروب أن يخررررول أطررررراف المفاوضررررة  161المفاوضررررة الجماعيررررة ) رقررررم 

الجماعيرررة مفاوضررريهم برررالتفويض الرررالزم إلجرررراء المفاوضرررات و البرررت فيهرررا ، مرررع 

تهم بالنسررربة لررربعض إمكانيرررة وجرررود تحفظرررات تقضررري بوجررروب التشررراور مرررع منظمرررا

 .(191)األحكام 

 : بحسن نية االلتزاممبدأ ثانيا : طبيعة ومضمون 

م للقواعررررد العامررررة المقررررررة فرررري القررررانون المرررردني يقررررع علررررى عرررراتق طرفرررري  طبقررررا

م  المفاوضرررة الجماعيرررة الترررزام بالتفررراوض بحسرررن نيرررة ، حيرررث يكرررون كرررل منهمرررا دائنرررا

م بررره فررري الوقرررت نفسررره ، وال  ينشرررأ هرررذا االلترررزام علرررى عررراتق بهرررذا االلترررزام ومررردينا

الطررررررفين إال عنررررردما ينعقرررررد التفررررراوض بينهمرررررا بالفعرررررل أي بمجررررررد دخولهمرررررا فررررري 

التفررراوض ، ويقرررع بررراطالم كرررل اتفررراق يقضررري بلعفررراء أحرررد الطررررفين أو كالهمرررا مرررن 

 )199(ال يستقيم التفاوض بدونه . جوهريهذا االلتزام ألنه التزام 

 ( 160) : ـا فــي الســلوك التالـينعكــس مبــدأ حســن النيــة عمليـوي

   . المفاوضة الجماعية ألغراضبالمنظمات الممثلة  االعتراف  -

 . المشاركة في مفاوضات حقيقية وبناءة  -

 . السعي للتوصل إلى اتفاق  -

 . تجنب التأخير غير المبرر في المفاوضات -

جررررد الجماعيرررة بم االتفاقررراتالتررري ترررم التعهرررد بهرررا وتنفيرررذ  االلتزامررراتاحتررررام  -

 .إبرامها

ويتطلررررب هررررذا االلتررررزام ، أن يترررروفر لرررردى الطرررررفين الرغبررررة الصررررادقة واالسررررتعداد 

الجيررررد للتفرررراوض ، حتررررى يكررررون التفرررراوض سرررراحة للتعامررررل بأمانررررة وصرررردق ولرررريس 

 .ساحة للمراوغات والخداع 

 -:ما يلى: ولاللتزام بحسن النية في التفاوض دالالت كثيرة منها 

والبناءة والسلوك القائم على الشرف واألمانة والثقة والنزاهة  اتخاذ المواقف اإليجابية -

 .أثناء سير المفاوضة 

وإبداء الرغبة -واالستعداد الجاد لالستماع الى مطالب الطرف األخر ومناقشتها ،  -

 .المشتركة في الحفاظ على العالقات داخل المنشأة ،

 .وات بين المواقف بذل الجهد في اتجا  تقريب وجهات النظر وتضييق الفج -

                                                           
 - أنظر :البند 1 : من التوصية , منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , 191

.           12ص  المرجع السابق ,  
 - أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 199

. 91 ص  
  - أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 11 .160
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االلتزام بطبيعة العملية التفاوضية واصولها و قواعدها التي تقتضي عرض المواقف  -

ومناقشتها وانتظار الردود و عرض المقترحات وتلقى المقترحات المضادة ، وطرح 

 . البدائل 

التحلي في كل ذلك بالمرونة وبرغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق حول المسائل   -

الفية ، واالبتعاد عن مسلك الصلف واالستعالء والمماطلة وفرض و إمالء الموقف الخ

م     .والشروط المسبقة والمحددة سلفا

ق باالستقامة والشفافية تلك التي تعطي االنطباع بصد التفاوضيااللتزام في السلوك  -

جراء عدم إ ما أفصحت عنه اإلرادة الظاهرة مع اإلرادة الباطنة ، وتقتضي تلك الشفافية

مفاوضات موازية بشان المسألة محل التفاوض مع شخص عخر ، عدم السير في 

المفاوضات وبث أمال كاذبة لدى الطرف اآلخر في أن االتفاق وشيك رغم أن القرار 

بقطع المفاوضات قد اتخذ بالفعل ، عدم إطالة أمد المفاوضات لمجرد التسلية او تكليف 

 (161)العدول عن التفاوض في وقت غير مالئم  الطرف األخر بنفقات كبيرة ،

 حسن النية : ناجمة عن مبدأثالثاً : التزامات أخرى 

يتفررررع عرررن قاعررردة حسرررن النيرررة عررردة التزامرررات أخررررى ، وهررري والجررردر بالرررذكر أنررره 

التزامرررات قانونيرررة تقررروم بجررروار االلترررزام بالتفررراوض بحسرررن نيرررة ، ومنهرررا االلترررزام 

واالسررررررتقامة والحيطررررررة ، واإلعررررررالم والعلررررررم ،  بالتعرررررراون ، واالعترررررردال والجديررررررة

 (161الح .) ..واحترام العادات.

ويمكررن أن يضرراف اليهررا أي التررزام أخررر يسررفر عنرره العمررل ويجررد أساسرره فرري قاعرردة  

 .(162)حسن النية 

و بمقتضرررى االلترررزام بالتعررراون يلترررزم الطرفررران المتفاوضررران بالتعررراون إلرررى نهايرررة  -

اتفررراق العمرررل الجمررراعي ( محرررل التفررراوض ، وإمرررا  منطقيرررة ، إمرررا بانعقررراد االتفررراق )

باإلخفررراق فررري الوصرررول إلرررى اتفررراق وتفررررق أطرررراف التفررراوض بسرررالم ، فرررالواقع أن 

فلسرررفة المفاوضرررة الجماعيرررة أنهرررا ال تقررروم علرررى الصرررراع أو التنرررافر ، و إنمرررا علرررى 
                                                           
 -   وغنى عن البيان أن هذا كله يستدعى االلتزام بمجموعة من المتطلبات والقواعد التي تعكس 161

ة لعملية التفاوض ذاتها لتفادي اثارة نسبديد ما هو ضروري بداية بالححسن النية في التفاوض ومنها ت

المشاكل بشأنها مثل تحديد موعد ومكان االجتماعات بما يسمح بدفع عجلة التفاوض ، واحترام مواعيد 

للمفاوضات ، وافراغ المناقشات أوال بأول في محاضر جلسات التفاوض واالتفاق على برنامج زمنى 

يوقعها األطراف و ابراز صفة للمفاوضين ، وتعيين لجان متخصصة لحسم المسائل ذات الطبية 

النزاع في مسالة تم حسمها من  بلثارةالخاصة التي تستدعي تدخل الخبراء وعدم العودة إلى الوراء 

قطع المفاوضات في الوقت المناسب ، واالمتناع عن اطالة قبل ، واخطار الطرف االخر بالعزم على 

. مشار إليه :امل المفاوضات بدون مبرر  

. 17 - 11محمد حسام محمود لطفي ، المرجع السابق ، ص : . د   -  

    117ص  – 119، المرجع السابق ، ص   ال د . رجب كريم عبد ال 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 161
96 .  

  - أنظر : د . محمد حسام لطفي ، المرجع السابق , ص 11 –ص17 . 162
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فع التعررراون والثقرررة المتبادلرررة ، ويحرررارب هرررذا االلترررزام األنانيرررة المفرطرررة التررري قرررد ترررد

الرربعض إلررى جعررل مصررلحته وحررد  هرري العليررا علررى حسرراب مصررالح األخرررين ، وال 

تنررردرج صرررور التعررراون تحرررت حصرررر ، فكرررل مرررا يحتاجررره السرررير األمثرررل و الطبيعررري 

 (161)للعملية التفاوضية فهو الزم 

ويفترررض مبرردئي حسررن النيررة والتعرراون إذن ، وجررود قرردر مالئررم مررن الثقررة المتبادلررة 

إذ تمثرررل هرررذ  الثقرررة أسررراس هرررام لمفاوضرررات جرررادة ومجديرررة برررين طرفررري المفاوضرررة ، 

ز المفاوضرررات ، ومحرررور رئررريس يرررحفتولهرررا مصرررداقية ، كمرررا أنهرررا عامرررل ضرررروري ل

لحسرررن سرررير األداء التفاوضررري وتحقيرررق التقررردم فررري مسرررارة فررري مراحلرررة المختلفرررة ، 

أمررررا غيرررراب الثقررررة ، أو ضررررعفها لدرجررررة كبيرررررة ، فلنرررره يغررررذي المخرررراوف والشرررركوك 

ة ، ويصرررادر احتمررراالت التواصرررل والتالقررري ، و يزيرررد االنقسرررامات وتباعرررد المتبادلررر

المواقرررف ، ويرفرررع مرررن حررردة لغرررة الحررروار ، ويسررراهم لدرجرررة كبيررررة وبصرررفة عامرررة 

 (169)في تسميم أجواء المفاوضة و عرقلتها و تقليل فرص نجاحها .

كمرررا يلترررزم كرررل متفررراوض بررران يحتررررم مرررا درجرررت عليررره العرررادات وأخرررذ بررره العررررف 

هنرررري المحلرررري أو الرررروطني بشررررأن المسررررألة أو القضررررية موضرررروع التفرررراوض ، وال الم

شررك أن احترررام هررذ  العررادات واألعررراف الترري تسررود فرري مجررال كررل مهنررة أو حرفررة 

أو تجررررارة هررررو أمررررر ال غنررررى عنرررره لفرررررض االنضررررباط فرررري مرحررررة التفرررراوض ، و 

لتزامرررات برررديهي أن األخرررذ بهرررذا االلترررزام يسرررتدعي فررري حرررد ذاتررره األخرررذ ببررراقي  اال

 (166)األخرى التي تفرضها عملية التفاوض 

 

 بش ن موضوعات التفاوض :من  اتخاذ قرارات من جانب واحد رابعا : 

منهرررا  -تأكيررردام لمبررردأ حسرررن النيرررة فررري المفاوضرررات الجماعيرررة تحظرررر بعرررض القررروانين 

علررررى صررراحب العمررررل أثنرررراء سرررير هررررذ  المفاوضررررات أن يتخررررذ  -القرررانون الفرنسرررري 

مرررن جانرررب واحرررد فررري المسرررائل التررري يرررتم التفررراوض بشرررأنها ، اللهرررم  قررررارات منفرررردة

فرري حالررة الضرررورة ، وهررري الحالررة الترري تترروفر فررري شررأن األمررور المسررتعجلة التررري 

                                                           
 - الجدير بالذكر أنه يمكن اإلشارة إلى بعض صور التعاون بين المتفاوضين ، منها : تجلب تحديد 161

مقبول ، و عدم التراخي في تحديد أماكن مختلفة للتفاوض تستدعي سفر أو إقامة وإنفاق بغير مبرر 

ها تخير بغير عذر مقبول عن حضور جلسامواعيد الجلسات غير المبرر لتعيين التفاوض ، و عدم التأ

خبير أو أكثر لحسم مسالة فلية مختلف عليها ويمكن ان تندرج من هذ  الصور ، من عدم الرفض ، و

بهدف افشال المفاوضات وهو ما يعبر عنه البعض مبالغ فيها ال يمكن قبولها الالمقترحات بعدم التقدم 

د . محمد حسام : انظر – يةعملية التفاوضالحات في من مقتر حية فيما يطربااللتزام باالعتدال والجد

وما بعدها .11محمود لطفي ، المرجع السابق صـ   
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 169
97.  

 
  - أنظر : د. محمد حسام محمود لطفى ، المرجع السابق ، ص 21 - ص 22 .166
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ال تحتمرررل الترررأخير فررري اتخررراذ قررررارات بشرررأنها ، أو تلرررك التررري يكرررون تأجيرررل اتخررراذ 

م بسررررير المشررررروع  القرررررار فرررري خصوصررررها مررررن شررررأنه أن يلحررررق ضرررررارام فادحررررا

والحقيقررة فررلن هررذا التقييررد لسررلطة صرراحب العمررل إنمررا يقصررد برره  (167)وبمصررالحه .

إعطررررراء الفاعليرررررة للمفاوضرررررات وإضرررررفاء الجديرررررة عليهرررررا ، وعلرررررى نحرررررو يجعلهرررررا 

مفاوضرررات حقيقيرررة وليسرررت وهميرررة والحيلولرررة دون محاولرررة إجهاضرررها . كمرررا أنررره 

، كمررا أن  يظهررر صرردق نوايررا صرراحب العمررل فرري االعتمرراد علررى نتررائج المفاوضررات

هرررذا القيرررد يتفرررق ومبررردأ تأسررريس عالقرررات العمرررل فررري قلرررب المشرررروع علرررى قررريم الرررود 

 (161)واالحترام والديمقراطية 

. وقرررد أخرررذ قرررانون العمرررل الررروطني بهرررذا االتجرررا  فرررنص علرررى أنررره " يحظرررر علرررى 

صرررراحب العمررررل أثنرررراء سررررير المفاوضررررات اتخرررراذ إجررررراءات أو إصرررردار قرررررارات 

للتفررررراوض ، إال عرررررن قيرررررام حالرررررة الضررررررورة  تتعلرررررق بالموضررررروعات المطروحرررررة

م   (169)واالستعجال ويشترط أن يكون اإلجراء أو القرار في هذ  الحالة مؤقتا

ويرررى الرربعض أنرره علررى الرررغم مررن أن المشرررع قررد أورد هررذا االلتررزام علررى عرراتق 

صرراحب العمررل ، إال أنرره يمكررن أن يسررري علررى المنظمررة النقابيررة الترري تمثررل العمررال 

م لمبررردأ حسرررن النيرررة ، ومرررن ثرررم يمتنرررع علرررى المنظمرررة النقابيرررة فررري التفررراوض  تطبيقرررا

أثنررراء المفاوضرررة الجماعيرررة أن تحررررض العمرررال الترررابعين لنرررا علرررى اإلضرررراب ، بمرررا 

 (170)فشلها  بالتالييؤدي الى عرقلة سير المفاوضات و 

وفررري حالرررة قيرررام صررراحب العمرررل أثنررراء المفاوضرررة الجماعيرررة باتخررراذ اجرررراءات أو 

ات تتعلررررق بالموضرررروعات المطروحررررة للتفرررراوض يعاقررررب بغرامررررة ال إصرررردار قرررررار

 (171)تقل عن مائتي جنيه وال تجاوز خمسمائة جنيه 

 

 

 

 

 

                                                           
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 167

وما بعدها. 97  

 
 -  الجدير بالذكر أنه على العكس فان اإلسراع في اتخاذ قرارات منفردة من قبل صاحب العمل 161

بشأن امور ال يضرها  التأخير بطبيعتها، ربما يكون من شانه التدليل على أن صاحب العمل ال يقيم 

م وال يعطي باالم  للمفاوضات الجارية  .وزنا  

وما بعدها . 1ة الجماعية المرجع السابق ص محمد نصر الدين منصور , المفاوض .انظر د   
  - أنظر : المادة 190 من قانون العمل رقم 11 لسنه 1002 م .169
  - أنظر : د. عبدالباسط عبدالمحسن , المرجع السابق ص 119وما بعدها .170
  - أنظر : المادة 191 من قانون العمل رقم 11 لسنة 1002 م .171
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 المطلب الثالث

 (180)االلتزام بتقديم البيانات والمعلومات مبدأ واجب 

 والموثوقة : الصلة ذات المعلومات إتاحة

رتها ، وهررري للمعلومرررات دور كبيرررر فررري نجررراح المفاوضرررات الجماعيرررة وتيسرررير مسررري

حيويرررة وهامرررة وضررررورية ألطرررراف التفررراوض لكرررى يتمكنررروا مرررن اجرررراء مفاوضرررة 

علرررى أسرررس سرررليمة وعادلرررة منصرررفة قائمرررة علرررى المصرررارحة والمكاشرررفة والشرررفافية ، 

ولهررررذا يقررررع علررررى عرررراتق كررررل طررررررف فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة التررررزام بتقرررررديم 

ت ضررررررورية المعلومرررررات أو البيانرررررات التررررري يطلبهرررررا الطررررررف اآلخرررررر مترررررى كانررررر

 (172)والزمة إلجراء عملية التفاوض .

إلرررـى الحصرررـول  األطررررافلكرررـي تكرررـون المفاوضرررـات الجماعيرررـة مجديرررـة، تحترررـاج 

أن تقـررررـدم  للطرررررافعلررررـى المعلومررررـات. وهررررـذا يهيررررـئ الظـررررـروف التـررررـي يمكـررررـن 

 وتناقشـرررـها بطريقـرررـة مسـرررـتنيرة، وهـرررـو مـرررـا يعـرررـزز المواقرررـف اآلراءفـرررـي ظلهـرررـا 

وبمرررـا أن المفاوضرررـة الجماعيرررـة هرررـي عمليرررـة  ,علرررـى طاولرررـة التفرررـاوض اإليجابيرررة

تحترررـاج إلرررـى معلومرررـات مرررـن أجرررـل اتخرررـاذ  األطررررافتتعلرررـق بصنرررـع القرررـرار، فرررـلن 

ويرسررررـل تبررررـادل المعلومررررـات إشررررـارة قويررررـة بررررـأن الطررررـرف  ,الخيررررـارات المناسررررـبة

وضررررررـة، ويعمررررررـل بحسررررررـن كممثررررررـل للمفا اآلخررررررريعتررررررـرف بشررررررـرعية الطررررررـرف 

 (171).نيـة

 أوال : مضمون االلتزام ونطاقه :

يجرررد هرررذا االلترررزام أساسررره فررري االلترررزام الرئيسررري بالتفررراوض بحسرررن نيرررة ، إذ أن هرررذا 

م  م إيجابيرررا األخيرررر يفررررض علرررى كرررل متفررراوض منرررذ بررردء المفاوضرررات أن يتخرررذ موقفرررا

علومرررررات تجرررررا  المتفررررراوض األخرررررر فيطلعررررره علرررررى كافرررررة البيانرررررات والما وبنررررراء

الضررررورية المتعلقرررة بموضررروع التفررراوض ، ومرررن ثرررم فرررلن مضرررمون هرررذا االلترررزام 

الرررذي يسرررميه جانرررب مرررن الفقررره برررااللتزام بررراإلعالم يعنررري أن يلترررزم كرررل طررررف برررأن 

                                                           
 - انظر: د. محمد نصر الدين منصور ، المرجع السابق ، ص 96 وما بعدها . - د. محمد حسام 171

  .وما بعدها 121عبدالباسط عبد المحسن ، المرجع ص . د -. 21رجع السابق ، ص محمود لطفي، الم

: المرجع  ال رجب كريم عبد ال .د  -ا بعدها .وم  929منير فريد الدكمي ، المرجع السابق ، ص  .د –

.: وما بعدها 111السابق ، ص :   
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 172

99 .  
 
 - أنظر: منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص16 .171
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يفصررح عررن كررل مررا يعلمرره أو يكررون بوسررعه أن يعلمرره مررن أمررور مررن شررأنها أن ترروثر 

 (179)على قرار الطرف اآلخر بشأن عملية التفاوض .

، الحقررررائق أمررررام المفرررراوض لكافررررة الشرررراملة والبيانرررراتترررروفير المعلومررررات جررررب وي

لتأييررررد وجهررررة نظررررر الفريررررق، والترررري ترررردحض  الالزمررررة المسررررتندات بكافررررة ومدعمررررة

 (176اآلخر.)وجهة نظر الفريق 

طرررـراف إلرررـى الحصرررـول أللكرررـي تكرررـون المفاوضرررـات الجماعيرررـة مجديرررـة، تحترررـاج ا

طـرررـراف أن تقـرررـدم للظـرررـروف التـرررـي يمكـرررـن لعلرررـى المعلومرررـات. وهرررـذا يهيرررـئ ا

راء وتناقشـرررـها بطريقـرررـة مسـرررـتنيرة، وهـرررـو مـرررـا يعـرررـزز المواقرررـف اآلفـرررـي ظلهـرررـا 

يجابيرررـة علرررـى طاولرررـة التفرررـاوض. وبمرررـا أن المفاوضرررـة الجماعيرررـة هرررـي عمليرررـة إلا

ل اتخررـاذ طررـراف تحتررـاج إلررـى معلومررـات مررـن أجررـألتتعلررـق بصنررـع القررـرار، فررـلن ا

الخيررررـارات المناسررررـبة. ويرسررررـل تبررررـادل المعلومررررـات إشررررـارة قويررررـة بررررـأن الطررررـرف 

خررررررـر كممثررررررـل للمفاوضررررررـة، ويعمررررررـل بحسررررررـن آليعتررررررـرف بشررررررـرعية الطررررررـرف ا

 (177).نيـة

ويقرررع هرررذا االلترررزام كقاعررردة عامرررة علرررى عررراتق أطرررراف المفاوضرررة ، فهرررو الترررزام  

مرررن ثرررم ال يثقرررل كاهرررل طررررف دون شرررأنه شرررأن عمليرررة التفررراوض ذاتهرررا ، و تبرررادلي

أخرررر ، وهرررو مرررا أكدتررره معرررايير العمرررل الدوليرررة الخاصرررة بالمفاوضرررة الجماعيرررة ، و 

التررري تقضررري بوجررروب اتخررراذ تررردابير متسرررقة مرررع الظرررروف الوطنيرررة ، عنرررد اإلفضررراء 

، بحيرررررث تحصرررررل األطرررررراف علرررررى المعلومرررررات المطلوبرررررة إلجرررررراء مفاوضرررررات 

 (171.)فعالة

 لومات ذات الصلة والموثوقة :أ / االلتزام بإتاحة المع -

تضطلـرررررـع السـرررررـلطات العامـرررررـة بـرررررـدور هـرررررـام فـرررررـي إتاحـرررررـة المعلومـرررررـات ذات 

المتفاوضـرررـة علـرررـى  األطرررراقالصلـرررـة والموثـرررـوق بهـرررـا عمومـرررـا. وهـرررـذا يسـرررـاعد 

فعلـررررـى سـررررـبيل المثـررررـال،  (179) تحفيـررررـز مقترحاتهـررررـا ووضعهـررررـا فـررررـي سـررررـياقها.
                                                           
 -  أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 179

. 99ص   
- أنظر : د.  مجدى عبدالله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل , المرجع السابق , ص 176

106 .  
- أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 16 177

. 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 171

. وما بعدها 99ص   
 - أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص 17 179

. 



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

117   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

طـررررررـراف ألساسـررررررـية أن تسـررررررـاعد األالكلـررررررـي ا االقتصررررررادمـررررررـات يمكـررررررـن لمعلو

نتاجيـررررررـة فـررررررـي الحسـررررررـبان فـررررررـي اإلالمتفاوضـررررررـة علـررررررـى أخـررررررـذ التطـررررررـورات 

سـرررررـيما فـرررررـي هيـرررررـاكل المفاوضـرررررـة المركزيـرررررـة والمركـرررررـزة،  المفاوضاتهـرررررـا، و

التشـرررـغيل ومـرررـا مثـرررـل التضخـرررـم و) االقتصرررادللنظـرررـر فـرررـي أثـرررـر اتفاقاتهـرررـا علـرررـى 

القطاعيرررررـة الترررررـي  باالتجاهرررررات. ويمكـرررررـن للمعلومـرررررـات المتعلقرررررـة (إلـرررررـى ذلـرررررـك

نتاجيرررـة ومعاهرررـد البحررروث  أو إلتقدمهرررـا الهيئرررـات غيرررـر القانونيرررـة مثرررـل مجالرررـس ا

الجمعيرررررـات الصناعيرررررـة أن يترررررـم فرررررـي ضوئهرررررـا المفاوضرررررـات علرررررـى مسرررررـتويات 

 . الصناعـة والفـروع والمنشـآت

يقررررع علررررى عرررراتق طرفرررري التفرررراوض , وبصررررفة خاصررررة صرررراحب العمررررل , االلتررررزام 

بتقرررديم المعلومرررات والبيانرررات الالزمرررة حرررول موضررروعات التفررراوض , حترررى تررررأتى 

مطالررب كررل طرررف متناسرربة مررع األوضرراع الحقيقيررة , فررال تمثررل مطالررب أي طرررف 

همررا , عبئررا" ال يمكررن تحملرره مررن الطرررف اآلخررر بسرربب جهررل أحررد األطررراف أو كلي

 (110لحقيقة األوضاع .)

م علرررى القاعررردة العامرررة التررري تقضررري بللقررراء تبعرررة االلترررزام بررراإلعالم  غيرررر أنررره خروجرررا

علرررى عررراتق الطررررفين فررري المفاوضرررات الجماعيرررة كرسرررت الكثيرررر مرررن  التشرررريعات 

هرررذا االلترررزام باعتبرررار  مرررن االلتزامرررات الرئيسرررية التررري تقرررع علرررى عررراتق  صررراحب 

وفررري مقدمرررة االعتبرررارات التررري يسرررتند اليهرررا هرررذا ( , 111)  العمرررل العتبرررارات عديررردة

االتجرررا  التشرررريعي ، هرررو عررردم التسررراوي فررري المعلومرررات أو عررردم التعرررادل البرررين فررري 

المعلومررات التررري يحوزهررا أطرررراف المفاوضررة الجماعيرررة لتفرراوت امكانرررات كررل منهرررا 

، حيرررث يمتلرررك أصرررحاب األعمرررال كرررل المعلومرررات والبيانرررات الجوهريرررة والحيويرررة 

متعلقرررة بالمشرررروع . فضرررالم عرررن قررردرتهم علرررى التررروفر علرررى قاعررردة بيانرررات مالئمرررة ال

تتعلررررررق برررررراألحوال االقتصررررررادية والماليررررررة و التقنيررررررة الخاصررررررة بقطرررررراع النشرررررراط 

االقتصرررادي أو باالقتصررراد الررروطني بصرررفة عامرررة ، ممرررا يعطررري ألصرررحاب األعمرررال 

لتفاوضررري تجرررا  الطررررف األخرررر العمرررالي ، ويسررربب فررري النهايرررة تميرررزا فررري المركرررز ا

 اختالل التوازن التفاوضي و العقدي .

وال شرررك أن مرررن برررين القواعرررد التررري تؤكرررد علرررى االلترررزام بتقرررديم المعلومرررات لفريرررق 

التفررراوض هررري هرررذا الشرررأن . يبررررز االلترررزام بتقرررديم البيانرررات والمعلومرررات الالزمرررة , 

                                                           
 Yves CHALARON,op.cit.pp.19-16,,Marie-Laure - أنظر :       110

Morin,op.cit 

.p. 919. 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 111

  . 100 ص



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

111   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

تقيررريم مطالرررب كرررل طررررف , فررري ضررروء هرررذ  مرررن جانرررب كرررل طررررف حترررى يمكرررن 

 (111البيانات والمعلومات .)

العمرررال فهرررم ال يملكرررون المعلومرررات والبيانرررات الجوهريرررة والضررررورية  ممثلررريأمرررا 

المتعلقرررة بالمشرررروع أو القطررراع االقتصرررادي أو االتحررراد الررروطني بصرررفة عامرررة ، فررري 

م وحيويررة الوقررت الررذي تكررون حاجرراتهم لهررذ  المعلومررات والبيانررات هرري أكثررر ا لحاحررا

فررري العمليرررة التفاوضرررية . وذلرررك حترررى يتمكنررروا مرررن بنررراء مطرررالبهم التررري يطرحونهرررا 

علرررى مائررردة التفررراوض علرررى إرادة واعيرررة ومتبصررررة ، تملرررك رييرررة كافرررة وصرررادقة 

ألوضرررراع المشررررروع تسرررراهم فرررري تحديررررد مررررواقفهم التفاوضررررية علررررى أسررررس واقعيررررة 

 (112.) وممكنة و مقبولة

صررعوبات جرررادة وحقيقيررة تواجرره العمررال ومنظمرراتهم فررري هررذا فضررالم عررن أن هنالررك 

الحصرررول علرررى تلرررك المعلومرررات ، نتيجرررة رفرررض أصرررحاب األعمرررال الكشرررف عرررن 

المعلومرررررات والبيانرررررات المتعلقرررررة بالمشرررررروع ، لمخررررراوفهم مرررررن سرررررائر أوضررررراعهم 

م برررذلك . وقرررد انعكسرررت هرررذ  المبرررررات فررري معرررايير العمرررل الدوليرررة و  التنافسرررية سرررليبا

 ذهبت إلى تأكيد االتجا  ذاته . يالتالعربية 

بشررررأن تشررررجيع المفاوضررررة الجماعيررررة  م1911لسررررنة  162فالتوصررررية الدوليررررة رقررررم 

بعرررد أن أشرررارت فررري فقرتهرررا ) أ ( مرررن البنرررد السرررابع إلرررى وجررروب حصرررول األطرررراف 

علرررى المعلومرررات المطلوبرررة إلجرررراء مفاوضرررة فعالرررة ، أضرررافت أنررره ينبغررري لتحقيرررق 

 هذا الغرض :

ب العمررل علررى مسررتوى القطرراع العررام أو الخرراص بنرراء علررى أن يقرروم أصررحا -7

طلررررب منظمررررات العمررررال، بترررروفير معلومررررات تتعلررررق بالوضررررع االقتصررررادي 

واالجتمررراعي لوحررردة التفررراوض والمنشرررآت بأكملهرررا ، و التررري تعرررد ضررررورية 

إلجرررراء مفاوضرررة فعالرررة ، وفررري حالرررة مرررا إذا كررران كشرررف هرررذ  المعلومرررات 

تزام بأنهررررا سررررتعتبر اللترررررتهن إحالتهررررا بررررايضررررر بالمنشررررأة ، فلنرررره يمكررررن أن 

سررررية بالقررردر المطلررروب ، ويمكرررن االتفررراق برررين أطرررراف المفاوضرررة علرررى 

 قدر المعلومات التي يتم توفيرها "

                                                           
- أنظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامى أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 111

.990السابق , ص   
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , ص 112
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وفرررري هرررررذا السرررررياق تقضرررررى المعرررررايير العربيررررة بأنررررره " علرررررى أصرررررحاب األعمرررررال 

هررررا و العمررررال المعلومررررات والبيانررررات الترررري يطلبون لممثلرررريومنظمرررراتهم أن يقرررردموا 

 . (111)التي تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية " 

وهررو االتجررا  نفسرره الررذي سررار فيرره قررانون العمررل والترري تقضرري أحكامرره بررأن يلتررزم 

صرراحب العمررل بتقررديم مررا يطلبرره ممثلررو التنظرريم النقررابي فرري المفاوضررات مررن بيانررات 

 .(119)ومعلومات خاصة بالمنشأة 

سررري , نجرررد أنررره علرررى طرفررري التفررراوض وخاصرررة وهرررو ذات االتجرررا  لررردى الفقررره الفرن

صررراحب العمرررل االلترررزام بتقرررديم البيانرررات والمعلومرررات الالزمرررة حرررول موضررروعات 

التفررراوض , حترررى ترررأتى مطالرررب كرررل طررررف متناسررربة مرررع األوضررراع الحقيقيرررة , فرررال 

تمثرررل مطالرررب أي طررررف , عبئرررا" ال يمكرررن تحملررره مرررن الطررررف اآلخرررر بسررربب جهرررل 

 (116حقيقة األوضاع .)أحد األطراف أو كليهما ل

 االلتزام بضمان سرية المعلومات والبيانات :ب /  -

خرررر ببيانرررات ومعلومرررات ذات تقتضررري المفاوضرررات برررأن يفصرررح كرررل طررررف إلرررى اآل

أال بررر فررري المفاوضرررةأهميرررة خاصرررة ، وتسرررتدعي هرررذ  المكاشرررفة الترررزام كرررل طررررف 

يسررررتغل مررررا حصررررل عليرررره مررررن قبررررل اآلخررررر ، فيحظررررر عليرررره أن يسررررتخدم بنفسرررره أو 

بواسرررطة غيرررر  هرررذ  البيانرررات والمعلومرررات ، وأال يفضررري بهرررا الرررى الغيرررر او يرررذيعها 

 .(117)على العامة 

وعلررررى ذلرررررك ففرررري الحالرررررة الترررري يلقرررررى فيهررررا المشررررررع االلتررررزام بتقرررررديم البيانرررررات 

والمعلومررات علررى عرراتق صرراحب العمررل ، فلنرره فرري مقابررل تمكينرره الطرررف العمررالي 

التررررري تتعلرررررق بالوضرررررع االقتصرررررادي  مرررررن الحصرررررول علرررررى المعلومرررررات والبيانرررررات

واالجتمررراعي للمنشررراة أو بوحررردة التفررراوض فلنررره يلزمررره وقرررد تلقررري هرررذ  المعلومرررات 

 (111)والبيانات بأن يحافل على سريتها .

م , فقرررد اهتمرررت بتقرررديم المعلومرررات 1911لسرررنة  162وقرررد أكررردت التوصرررية الدوليرررة 

مرررا إذا كررران كشرررف  علرررى أنررره " فررري حالرررة 1فقرررد قرررررت بالمرررادة السرررابعة فقررررة ب /

                                                           
  - المادة الرابعة من االتفاقية العربية رقم 11 لسنة 1979 بشان المفاوضة الجماعية111
  - المادة 119 من قانون العمل 11 لسنة 1002م .119

 ,Yves CHALARON, op . cit .pp.19- 16 et s. Marie-Laure Morin- - أنظر :116

op.  cit . p.   919.          
  - محمد حسام محمود لطفي . المرجع السابق ، ص 20وما بعدها .117
-  أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 111
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هررررذ  المعلومررررات يضررررر بالمنشررررأة فلنرررره يمكررررن أن ترررررتهن إحالتهررررا بررررالتزام بأنهررررا 

 ستعتبر سرية بالقدر المطلوب " .

 االلتزام بتقديم المعلومات والبيانات في القانون الوطني : ج / -

 والتي تقضي بأن : 119تناول قانون العمل هذا االلتزام من خالل من المادة 

ب العمرررل بتقرررديم مرررا يطلبررره ممثلرررو التنظررريم النقرررابي فررري المفاوضرررات " يلترررزم صررراح

 الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة

هررررذ  البيانررررات مررررن منظمرررراتهم طلررررب ولصرررراحب العمررررل أو ممثلرررري التنظرررريم النقررررابي 

 بحسب األحوال .

ويلترررزم االتحررراد العرررام لنقابرررات عمرررال مصرررر . ومنظمرررات أصرررحاب األعمرررال بتقرررديم 

لرررزم لحسرررن سرررير المفاوضرررات الجماعيرررة مرررن البيانرررات و المعلومرررات الخاصرررة مرررا ي

بفررررع النشررراط أو المهنرررة أو الصرررناعة . ولالتحررراد العرررام والمنظمرررات المشرررار إليهرررا 

 طلب هذ  البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .

ويراعررري فررري جميرررع األحررروال أن تكرررون البيانرررات والمعلومرررات المطلوبرررة جوهريرررة 

 ة للسير في المفاوضات "والزم

وبخصررروص االلترررزام بتقرررديم المعلومرررات  -فررررق المشررررع بمقتضرررى هرررذ  األحكرررام 

بررررررين المفاوضررررررة الجماعيررررررة علررررررى مسررررررتوى المنشررررررأة والمفاوضررررررة  -والبيانررررررات 

الجماعيرررررة علرررررى مسرررررتوى فررررررع النشررررراط أو المهنرررررة أو الصرررررناعة ، والمسرررررتوى 

 الوطني .

  -وسوف نتناول ذلك على النحو التالي :

 نطععععاقفععععي حالععععة المفاوضععععة علععععى بإتاحععععة المعلومععععات والبيانععععات االلتععععزام  -1 

 المنش ة :

فرررري حالررررة المفاوضررررة الجماعيررررة علررررى مسررررتوى المنشررررأة ألقررررى المشرررررع بررررااللتزام 

بتقررررديم البيانررررات والمعلومررررات علررررى عرررراتق صرررراحب العمررررل باعتبررررار  يملررررك كررررل 

وضررررة والمتعلقررررة بالمنشررررأة البيانررررات والمعلومررررات الجوهريررررة والالزمررررة لسررررير المفا

الترري يملكهررا ومررن ثررم يلتررزم صرراحب العمررل بتقررديم مررا يطلبرره ممثلررو التنظرريم النقررابي 

 (119)من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة .

                                                           
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 119
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ونجرررد علرررى سررربيل المثرررال  بدولرررة أوروجرررواي , المفاوضرررات علرررى مسرررتوى المنشرررأة 

المعرررايير التررري ترررم برررين صررراحب العمرررل ونقابرررة واحررردة أو أكثرررر , ويمكنهرررا أن تحسرررن 

 تحديدها على مستوى أعلى ,

 األداء، قبـررررـل كررررل جولـررررـة مفاوضـررررـة، معلومـررررـات عـررررـن االقتصررررادوتقـررررـدم وزارة 

,  الرفيـررررـع المسـررررـتوى الثالثينرررريوسـررررـوق العمـررررـل إلـررررـى المجلـررررـس  االقتصررررادي

ويشـررررررـمل ذلـرررررررـك معلومـررررررـات عـرررررررـن السـررررررـياق الدولـرررررررـي، ومؤشـرررررررـرات  (190)

والقطاعيررررـة  االقتصرررراديةة مختـررررـارة للبلـررررـدان المجررررـاورة، والتطررررـورات اقتصاديـررررـ

والعمالرررـة ومرررـا إلـرررـى  اإلجمررراليمثرررـل الناترررـج المحلرررـي , العامرررـة فرررـي اوروجرررـواي 

بررراألجور  كمـرررـا تقـرررـدم مقترحـرررـات بشـرررـأن المبـرررـاد  التوجيهيـرررـة المتعلقـرررـة , ذلـرررـك

ارا للمفاوضرررـة الجماعيرررـة بيرررـن النقابرررـات إطرررـ للجرررورتقرررـدم المبرررـاد  التوجيهيرررـة و

فهررررـي طوعيررررـة  , القطاعيررررـة األجررررورومنظمررررـات أصحررررـاب العمررررـل فررررـي مجالررررـس 

مررـن التوصررـل إلررـى اتفررـاق خررـارج إطررـار  األجررورشررـيء يمنررـع مجالررـس  البحتررـة و

وكانرررررـت المبرررررـاد  التوجيهيرررررـة والتدابيرررررـر المسرررررـتخدمة،  , المبرررررـاد  التوجيهيرررررـة

، موضررررـع األجرررروريمررررـا يتعلررررـق بالمكررررـون القطاعررررـي الخررررـاص بتعديررررـل ف السرررريماو

وقرررـد اسرررـتمرت فرررـي التطرررـور، إلرررـى االجتمررراعيين , الشرررـركاء  نقرررـاش مرررـن جانرررـب

  . قـات العمـلالالمتغيـر ونضـج ع االقتصاديجانـب الوضـع 

غيرررر أن قيرررام صررراحب العمرررل بتقرررديم البيانرررات والمعلومرررات الخاصرررة بالمنشرررأة هرررو 

ن تقررديم ممثلرررو التنظرريم النقررابي طلرررب بررذلك إلررى صررراحب العمررل ) أو مررن يمثلررره رهرر

( يحرررددون فيررره البيانرررات و المعلومرررات المطلوبرررة ، وعلرررى ذلرررك فرررلن ممثلرررو التنظررريم 

م ومررؤثرام فرري  النقررابي يقررع علرريهم بررداءة التررزام باالسررتعالم حررول مررا يرونرره ضررروريا

ة للمسررررألة موضرررروع التفرررراوض بالنسررررب التفاوضرررريتحديررررد مطررررالبهم وبنرررراء مرررروقفهم 

.(191) 

علـررررـى مسـررررـتوى المنشـررررـآت المتعلقـررررـة بجـررررـداول  األساسرررريةويمكـررررـن للبيانـررررـات 

أن تسررررـاعد النقابررررـات العماليررررـة  واألقدميررررة، والتوظيـررررـف واالسررررتحقاقات، األجررررور

وهرررـذا يضعهرررـا فرررـي وضرررـع يسرررـمح لهرررا  , علرررـى تقييرررـم التكلفرررـة المتعلقرررـة بمطالبهرررـا

                                                           
 
 - أنظر:  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق ,ص90 .190
 

 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 191
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ويمكررررـن لهررررـذ  المعلومررررـات ( 191, ) فررررـي تأثيررررـر مطالبهررررـا علررررـى المنشررررـأة بالنظررررـر

أيضررررـا أن تمكررررـن ممثلررررـي النقابررررـات مررررـن التفررررـاوض علررررـى حصررررـة عادلررررـة مررررـن 

المكاسررررررـب التررررررـي يحصررررررـل عليهررررررـا العمررررررـال، عندمررررررـا تكررررررـون المؤسسررررررـات أو 

ات أن تتبرررـادل الصناعرررـات ترررـؤدي  أداء جيرررـد. ومرررـن المهرررـم أيضرررـا بالنسرررـبة للنقابرررـ

المعلومررررـات عررررـن الزيررررـادات فررررـي تكاليررررـف المعيشررررـة، بمررررـا فررررـي ذلررررـك السررررـكن 

، ممرررـا يسرررـاعد علرررـى وضرررـع األغذيرررةوأسرررـعار  األساسررريةوالمرافرررـق  والمواصرررفات

 .مقترحاتهـا فـي سـياقها

الجرردير بالرررذكر أنرره علرررى نطرراق القرررانون المقررارن , فرررلن المشرررع الفرنسررري قررد قررررر 

مررن قررانون العمررل أنرره علررى صرراحب العمررل منررذ L 11-121لمررادة بموجررب نررص ا

إجررررراء الجلسررررة األولررررى اإلجرائيررررة , أن يحرررردد للعمررررال " المعلومررررات التررررى سرررريقوم 

بتقررررديمها للمفاوضررررين " ويجرررررب أن تتضررررمن هررررذ  المعلومرررررات , األجررررور الفعليرررررة 

وعررررردد السررررراعات الخاصرررررة بالعمرررررل وقواعرررررد تنظيمهرررررا , والمعلومرررررات الالزمرررررة 

نررررة شررررروط وظررررروف العمررررل الترررري تخررررص الرجررررال والنسرررراء , وقررررد فرررررض لمقار

المشررررع الفرنسررري عقوبرررة جنائيرررة لمخالفرررة هرررذا االلترررزام وإن كررران يؤخرررذ عليررره أنررره 

قصررررها علرررى مسرررتوى المنشرررأة فقرررط إال أن القضررراء الفرنسررري فررري مراحرررل تطرررور  

 ( 192قد أقر التزام عام بالمصارحة والشفافية في التفاوض .)

برررذل الجهرررد فررري  العمررراليهرررذا النحرررو ، يتطلرررب مرررن فريرررق التفررراوض واألمرررر علرررى 

تحديرررد قائمرررة البيانرررات والمعلومرررات المطلوبرررة مرررن صررراحب العمرررل بحيرررث تتصرررف 

هرررذ  البيانرررات والمعلومرررات بأنهرررا أساسرررية أو جوهريرررة أي ال غنرررى عنهرررا ، والزمرررة 

وفرررري المقابررررل يحررررق لصرررراحب العمررررل أن 191للسررررير فرررري المفاوضررررات الجماعيررررة ، 

قش فررررري التفررررراوض العمرررررالي ويجرررررادلهم حرررررول مررررردى أهميرررررة هرررررذ  البيانرررررات ينرررررا

والمعلومررررررات وارتباطهررررررا بالمسررررررألة المطروحررررررة للتفرررررراوض ، ولرررررره أن يرررررررفض 

االسرررتجابة لررربعض المطالرررب العماليرررة اسرررتنادام لعررردم تررروافر الجوهريرررة واللرررزوم فررري 

عي هرررذ  البيانرررات والمعلومرررات ، غيرررر أن المسرررألة كلهرررا خاضرررعة للتفررراوض الجمرررا

 بين الطرفين والحوارات والمناقشات الحرة التي تتم بينهما .

                                                           
- أنظر:  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق ,ص90 191

 وما بعدها .

 

 Yves CHALARON,op.cit.pp.  16,,Marie-Laure Morin,op.cit   أنظر :        192-

.p. 919. 
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 191
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وعلررررى ذلررررك يتوقررررف قرررردر المعلومررررات والبيانررررات ، سررررواء مررررن حيررررث كميررررة هررررذ  

المعلومررررات أو نوعيتهررررا ، والترررري يررررتم تزويررررد الطرررررف العمررررالي بهررررا علررررى قائمررررة 

ا مطالرررب فريرررق العمرررال الخاصرررة بهرررذ  البيانرررات والمعلومرررات ، فضرررالم عرررن اتسرررامه

باألهميرررة واللرررزوم بالنسررربة لموضررروع التفررراوض ، وإن كررران لصررراحب العمرررل حرررق 

التفرراوض بشررأن قرردر المعلومررات الترري يررتم توافرهررا ، كمررا يمكررن االتفرراق ينرره وبررين 

ممثلرررو التنظررريم النقرررابي علرررى هرررذا القررردر ، إال أنررره ال يجررروز أن يقررردم صررراحب العمرررل 

ئيرررة أو خاطئرررة أو مغلوطرررة أو أو جز مبسرررترةبيانرررات أو معلومرررات غيرررر حقيقيرررة أو 

 (199)قديمة او وهمية .

فعععرع  نطعععاقفعععي حالعععة المفاوضعععة علعععى بإتاحعععة المعلومعععات والبيانعععات  االلتعععزام -0

 الوطني : النطاقالنشاط أو الصناعة و

المتفاوضرررررـة تتبرررررـادل المعلومرررررات  األطررررررافكثيرررررـر مرررررـن غنرررررى عرررررن البيررررران أن 

فقـرررـد  ,كرررـون مسـرررـألة مثيرررـرة للجرررـدليمكرررـن أن ت -بانتظـرررـام مـرررـع بعضهـرررـا البعرررـض 

يرررـرى أصحـرررـاب العمـرررـل أن تبـرررـادل المعلومرررـات السرررـرية تجاريرررـا يمثرررـل خطرررـرا 

وقررررـد تعتبررررـر النقابررررـات العماليررررـة  اإلداريررررة , لصررررالحيتهمكبيررررـرا ويشررررـكل تهديررررـدا 

 للمفاوضررررات دليررررل عائقررررـا وتررررـرى أن هررررـذ  المعلومررررـات ضروريررررـة  األمرررررهررررـذا 

وللتغلـررررررـب علـررررررـى ذلـررررررـك وتشـررررررـجيع ( 196, ) المفاوضررررررة الجماعيررررررة للسياسررررررات 

المفاوضـرررـات المسـرررـتنيرة والمجديـرررـة، حـرررـددت بعـرررـض البلـرررـدان شـرررـروط تبـرررـادل 

الداعمـررررـة. فعلـررررـى سـررررـبيل المثـررررـال،  األنظمررررةالمعلومـررررـات فـررررـي التشـررررـريعات أو 

هوريـرررررـة تنزانيـررررررـا قـررررررـات العمـرررررـل فـرررررـي جماليتضمـرررررـن قانـرررررـون العمالـرررررـة وع

السـرررررـماح  ألغرررررراضعـرررررـن المعلومـرررررـات  اإلفصررررراحالمتحـرررررـدة حكمـرررررـا يقتضـرررررـي 

ليـررررـة فـررررـي المفاوضـررررـة الجماعيـررررـة وعمليررررـة تسرررررـوية عللنقابـررررـة بالمشـررررـاركة بفا

المنازعررررررـات فيمررررررـا يتعلررررررـق بهررررررـذا الشررررررـرط. ويشررررررـكل أيضررررررـا شررررررـرط توفيررررررـر 

سرررـمة مرررـن سرررـمات قوانيرررـن  االتفاقررراتأن المعلومرررـات ذات الصلرررـة بالتفرررـاوض بشرررـ

 . واألرجنتينالمفاوضـة الجماعيـة فـي كمبوديــا 

اذا كررران االلترررزام بتقرررديم البيانرررات والمعلومرررات يثقرررل كاهرررل صررراحب العمرررل وحررردة 

فرررري المفاوضررررات الترررري تررررتم علررررى مسررررتوى المنشررررأة ، فررررلن األمررررر يختلررررف فرررري 

المهنرررة أو الصرررناعة أو علرررى  المفاوضرررات الجماعيرررة علرررى مسرررتوى فررررع النشررراط أو

المسرررتوى الررروطني ، حيررررث يلترررزم كرررل متفرررراوض برررأن يقررردم إلررررى المتفررراوض معرررره 

                                                           

 أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 199-

.101 ص   
- أنظر:  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص91 196

 وما بعدها .
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المعلومررررات والبيانررررات الخاصررررة بفرررررع النشرررراط أو المهنررررة أو الصررررناعة الترررري يررررتم 

التفررراوض بشرررأنه ، ومرررن ثرررم يصررربح هرررذا االلترررزام علرررى هرررذ  المسرررتويات التفاوضرررية 

 (197)في التفاوض معا .التزام تبادلي يقع على عاتق طر

ينبغررـي   ونجررد أنرره مررن أجررل الوصررول إلررى معلومررات إلجررراء مفاوضررات مجديررة ,

عنرررـد الضرررـرورة، اتخرررـاذ تدابيرررـر مكي فرررـة مرررـع الظرررـروف الوطنيرررـة لكرررـي تتمكرررـن 

 مفاوضرررـات مجديرررة إلجرررراء الالزمرررةمرررـن الوصرررـول إلرررـى المعلومرررـات  األطرررراف

(.191) 

المعلومرررات والبيانرررات حسرررب المسرررتوى التررري ترررتم  وتغييرررر طبيعرررة االلترررزام بتقرررديم

ثقرررل كاهرررل صررراحب العمرررل يعليررره عمليرررة التفررراوض هرررو أمرررر منطقررري ، فرررااللتزام 

دون الطررررف األخرررر فررري المفاوضرررة الجماعيرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأة ألنررره يسرررتأثر 

بملكيررررة المعلومررررات والبيانررررات الخاصررررة بمشررررروعه أو منشررررأته، وهررررو وحررررد  الررررذي 

أن المعلومررات والبيانررات ، أمررا بالنسرربة لفرررع النشرراط أو المهنرررة يمكنرره الكشررف عررن 

أو الصرررررناعة فالبيانرررررات الخاصرررررة بهرررررا موزعرررررة برررررين طرفررررري التفررررراوض ومعهرررررا 

السررررلطات العامررررة ، وكررررذلك األمررررر نفسرررره بالنسرررربة للبيانررررات والمعلومررررات الخاصررررة 

 (199)باالقتصاد القومي .

نجرررراح المفاوضررررات بررررين  وتأكيرررردا" للثقررررة المتبادلررررة , والحرررررص المشررررترك علررررى

الطررررفين, والتررري تتنررراول جوانرررب اقتصرررادية واجتماعيرررة , يتعرررين وضرررع حلرررول لهرررا 

تتناسررررب والواقررررع فرررري المنشررررأة أو الصررررناعة أو علررررى النطرررراق الرررروطني ,البررررد أن 

يتررروافر لررردى كرررل طررررف مرررن طرفررري النرررزاع , البيانرررات والمعلومرررات الالزمرررة حرررول 

ل طررررف مرررن األطرررراف , متناسررربة موضررروعات التفررراوض , حترررى ترررأتى مطالرررب كررر

مررررع " األوضرررراع الحقيقيررررة " فررررال تمثررررل مطالررررب أي طرررررف , عبئررررا"  " ال يمكررررن 

تحملرررره مررررن الطرررررف اآلخررررر " , بسرررربب " جهررررل " أحررررد األطررررراف ) أو كليهمررررا ( 

 ( 100لحقيقة األوضاع . )

                                                           
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 197

.101 ص   
- أنظر:  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , توصية 191

. 16, ص 7( فقرة 1-9اإلطار )  ,م 1911لسنة  162مفاوضة الجماعية ال  
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 199

.وما بعدها 101 ص   
- أنظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامي أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 100

.919, ص السابق   
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ولقرررد ألقرررى المشررررع الررروطني بتبعيرررة هرررذا االلترررزام فررري المفاوضرررات الجماعيرررة علرررى 

قطررراع االقتصرررادي ) فررررع النشررراط أو المهنرررة أو الصرررناعة ( علرررى عررراتق مسرررتوى ال

كررررل مررررن االتحرررراد العررررام لنقابررررات عمررررال مصررررر ) ممثررررل العمررررال ( ، ومنظمررررات 

أصررررحاب األعمررررال ) ممثررررل أصررررحاب األعمررررال ( حيررررث ألررررزمهم بتقررررديم مررررا يلررررزم 

لحسررررن سررررير المفاوضررررات الجماعيررررة مررررن البيانررررات والمعلومررررات الخاصررررة بفرررررع 

أو المهنرررة أو الصرررناعة ، ونررررى أن هرررذا الحكرررم يمترررد لينطبرررق علرررى حالرررة النشررراط 

 (101)المفاوضات الجماعية على المستوى الوطني.

أمععععععام أطععععععراف البيانععععععات والمعلومععععععات  إتاحععععععةالتععععععزام السععععععلطات العامععععععة ب -3

 :المفاوضة الجماعية 

تضطلـرررررـع السـرررررـلطات العامـرررررـة بـرررررـدور هـرررررـام فـرررررـي إتاحـرررررـة المعلومـرررررـات ذات 

المتفاوضـرررررـة  األطررررررافالصلـرررررـة والموثـرررررـوق بهـرررررـا عمومـرررررـا. وهـرررررـذا يسـرررررـاعد 

فعلـرررررـى سـرررررـبيل  (101) علـرررررـى تحفيـرررررـز مقترحاتهـرررررـا ووضعهـرررررـا فـرررررـي سـرررررـياقها.

 األطرررررافأن تسـررررـاعد  األساسرررريةالكلـررررـي  االقتصررررادالمثـررررـال، يمكـررررـن لمعلومـررررـات 

ـررررررـي الحسـررررررـبان فـررررررـي ف اإلنتاجيررررررةالمتفاوضـررررررـة علـررررررـى أخـررررررـذ التطـررررررـورات 

سـرررررـيما فـرررررـي هيـرررررـاكل المفاوضـرررررـة المركزيـرررررـة والمركـرررررـزة، المفاوضاتهـرررررـا، و

مثـرررـل التضخـرررـم والتشـرررـغيل ومـرررـا  االقتصرررادللنظـرررـر فـرررـي أثـرررـر اتفاقاتهـرررـا علـرررـى 

القطاعيرررـة الترررـي تقدمهرررـا  باالتجاهررراتإلـرررـى ذلـرررـك ويمكـرررـن للمعلومـرررـات المتعلقرررـة 

ومعاهررررررـد البحرررررروث أو  اإلنتاجيررررررةر القانونيررررررـة مثررررررـل مجالررررررـس الهيئررررررـات غيررررررـ

الجمعيرررررـات الصناعيرررررـة أن يترررررـم فرررررـي ضوئهرررررـا المفاوضرررررـات علرررررـى مسرررررـتويات 

 الصناعـة والفـروع والمنشـآت

يقتضررررري تررررروخي الموضررررروعية تزويرررررد أطرررررراف المفاوضرررررة الجماعيرررررة بالحقرررررائق 

سررراس للمفاوضررررات ، االقتصرررادية واالجتماعيرررة التررري تسرررتخدم مررررن قبرررل الجميرررع كأ

وال شررررررك أن وضررررررع هررررررذ  الحقررررررائق االقتصررررررادية واالجتماعيررررررة تحررررررت تصرررررررف 

المتفاوضرررين سررروف تزيرررد مرررن فررررص نجررراح المفاوضرررات ، برررل وربمرررا سرررتؤدي إلرررى 

الوصرررررول إلرررررى نترررررائج مرضرررررية يقبلهرررررا كرررررل األطرررررراف برضرررررى وارتيررررراح ودون 

 .(102)إحساس بالوقوع في غبن أو ظلم في النتائج التي تم التوصل إليها 

                                                           

 أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 101-

. 109 ص   

   أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , المرجع السابق , ص17 .101-
 

 - أنظر: د محمد نصر الدين منصور ، المفاوضة الجماعي اساليبها وتقنياتها . المرجع السابق 102

97ص   
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عررررـن الوضررررـع  الالزمررررةينبغررررـي للسررررـلطات العامررررـة أن تقررررـدم المعلومررررـات  وبررررذلك 

للبلرررـد ولفرررـرع النشرررـاط المعنرررـي، بالقرررـدر الرررـذي  اإلجمرررالي واالجتمررراعي االقتصرررادي

ينطرررررررـوي فيرررررررـه نشرررررررـر هرررررررـذ  المعلومرررررررـات علرررررررـى إضرررررررـرار بالمصلحرررررررـة  ال

 (101.(الوطنيـة

والعربيررررة علررررى السررررلطات العامررررة أو ومررررن هنررررا أوجبررررت معررررايير العمررررل الدوليررررة 

الجهرررررات الرسرررررمية أن تيسرررررر حصرررررول منظمرررررات العمرررررال وأصرررررحاب األعمرررررال أو 

منظمررراتهم علرررى المعلومرررات والبيانرررات واإلحصررراءات حرررول الوضرررع االقتصرررادي و 

االجتمررررراعي العرررررام للررررربالد والفررررررع المحررررردد للنشررررراط لتيسرررررر إجرررررراء المفاوضرررررة 

 (109)الجماعية على أسس سليمة 

لمشررررررع الررررروطني فرررري قرررررانون العمرررررل لالتحرررراد العرررررام لنقابرررررات العمرررررال وأعطررررى ا

منظمررررات أصررررحاب األعمررررال الحررررق فرررري طلررررب البيانررررات و المعلومررررات الخاصررررة و

مرررن  -او االقتصررراد الررروطني بصرررفة عامرررة  -بفررررع النشررراط أو المهنرررة او الصرررناعة 

 الجهررررات المعنيررررة أن الجهررررات الرسررررمية الترررري تترررروفر لررررديها قواعررررد تلررررك البيانررررات

والزمرررة المعلومرررات ، علرررى أن تكرررون البيانرررات والمعلومرررات المطلوبرررة جوهريرررة و

 .(106)لليسر في المفاوضة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , توصية المفاوضة 101

.16ص  المرجع السابق , , 7( فقرة 1-9اإلطار )  ,م 1911لسنة  162الجماعية   

 
 - أنظر: الفقرة ) ب ( / 1 من البند السابع من التوصية الدولية رقم 162 لسنة 1911م بان تشجيع 109

بشان المفاوضة  م1979لسنة  11العربية رقم  ةقياالتفالجماعة ، والمادة الخامسة من المعارضة ا

 الجماعية
  - أنظر : المادة 119 من قانون العمل 11 لسنة 1002 م .106
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 المبحث الثاني 

 الدولة في المفاوضة الجماعية آلية وسياسة
لمفاوضرررة الجماعيرررة ، اال ان للدولرررة لعلرررى الررررغم مرررن الطبيعرررة الطوعيرررة والحررررة 

م فرررري ترررروفير و إرسرررراء و م ورئيسرررريا دعررررم المقومررررات األساسررررية المفاوضررررة دورا هامررررا

الجماعيررررررة ، وتضررررررطلع الدولررررررة بهررررررذا الرررررردور علررررررى مسررررررتويان : األول مسررررررتوى 

السياسرررات العامرررة للدولرررة بشرررأن المسرررائل الخاصرررة بالمفاوضرررة الجماعيرررة وفيررره تتخرررذ 

الدولررررة دور الموجرررره و المرشررررد والحكررررم ، و الثرررراني : مسررررتوى السياسررررات المحررررددة 

عمررررل إزاء العمررررال الررررذين تسررررتخدمهم ) دور الشررررريك  للدولررررة باعتبارهررررا صرررراحب

 -وسوف نتناول ذلك على النحو التالي : ( 107)الفعال ( 

 األول المطلب 

 ن المسائل الخاصة بالمفاوضة الجماعية العامة بش األطر
إن الحرية النقابية والحرية فى المفاوضة الجماعية حقان من الحقوق األساسية , وهما 

,  ةالمرفق بدستور المنظممنظمة العمل الدولية وإعالن فيالدلفيا  متأصالن فى دستور

قيمتهما األساسية، ال سيما في مؤتمر القمة العالمي للتنمية  تأييدوقد أعاد المجتمع الدولي 

 م1991ن وفي إعالن منظمة العمل الدولية لعام غوبنهاكفي  م1999االجتماعية لعام 

اإلمكانية لتعزيز  نويتيح هذان الحقا,  العمل بشأن المباد  والحقوق األساسية في

 (101) .ظروف الئقة في العمل وتحقيقها

تتحمرررل الدولرررة المسرررئولية عرررن حمايرررة ورفاهيرررة ورخررراء عمالهرررا ، وخرررالل القررررنين 

السررررابقين اتسررررع نطرررراق هررررذ  المسررررئولية ، وتعررررددت اإلعالنررررات الدوليررررة و األحكررررام 

وط وظررررروف العمررررل ، والترررري حررررول عالقررررات العمررررل وشررررر هالتشررررريعية الحمائيرررر

وقررررد أقررررر إعررررالن  (109)حررررددت بشرررركل أكبررررر مسررررئولية الدولررررة فرررري مجررررال العمررررل .

فيالدلفيرررا مسرررئولية الدولرررة عرررن االعترررراف الفعلررري برررالحق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة 

والتعررراون برررين اإلدارة وقررروة العمرررل مرررن أجرررل االرتقررراء المسرررتمر بالفاعليرررة اإلنتاجيرررة 

أصررررحاب األعمررررال فرررري اعررررداد السياسررررة االجتماعيررررة ، والتنسرررريق بررررين العمررررال و

واالقتصرررررادية وتنفيرررررذها ، كمرررررا يشرررررير اإلعرررررالن إلرررررى ضررررررورة اشرررررتراك ممثلررررري 
                                                           
 - أنظر : مكتب العمل الدولي ، المفاوضة الجمعة ، المرجع السابق ، ص 72 وما بعدها : د. 107

وما بعدها د . عبد الباسط عبد المحسن  المرجع  99محمد عبد الله انصار ، المرجع السابق ، ص 

وما بعدها . ومحمد كشو " دور الحكومات في الحوار بين أطرافي اإلنتاج منظمة  169السابق ، ص 

. م1991مكتب العمل العربي ،  1991العمل العربية ، تونس أكتوبر   
الـدورة 97 لسنة 1001 م , التقرير األول ) باء ( مكتــب  - أنظر : مؤتـمر العمـل الدولـي101

. 9, المرجع السابق , ص  العمــل الدولــي جنيـف  
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 109

. 107ص   
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العمرررال مرررع ممثلررري الحكومرررات فررري اجرررراء مناقشرررات  وممثلرررياصرررحاب األعمرررال 

 (110حرة واتخاذ قرارات ديمقراطية بهدف تحقيق الرخاء للجميع  )

السرررنة  91لرررذي حصرررلت عليررره االتفاقيرررة رقرررم ويشرررير معررردل التصرررديقات المرتفرررع ا

الخاصرررة بحرررق التنظررريم والمفاوضرررة الجماعيرررة ، إلرررى أن هنررراك اعترررراف  م 1919

واسرررع النطررراق بررران الدولرررة ال ينبغررري أن تسرررمح بالمفاوضرررة الجماعيرررة فحسرررب ، برررل 

 (111يجب أن تشجعها وتنهض بها كلما تطلب األمر ذلك )

 للمفاوضة الجماعية : ةمالمالئ البيئةأوال : االلتزام بتوفير 

لكررل  مناسرربة بيئررة فررين تررتم أو البررد التفرراوض عمليررةلكرري تررنجح الجرردير بالررذكر أنرره 

 والعناصرررر المتغيرررراتمرررن  العديررردبيئرررة التفررراوض علرررى  تضرررمن، وتأفرررراد التفررراوض

التررررري تتفاعرررررل مرررررع بعضرررررها الررررربعض، لتشررررركل فررررري النهايرررررة المنررررراخ  والمقومرررررات

ر علررررى درجررررة فعاليررررة العمليررررة التفاوضررررية التفاوضرررري والررررذي يررررؤثر الررررى حررررد كبيرررر

 كالطررررفين فرررلن هنرررا لكرررل -عضرررويا ونفسررريا  مواتيرررا" المنررراخ هرررذاكررران  فرررلذاذاتهرررا، 

 (111) .المرتدة لنظام التفاوض إيجابية المعلوماتن تكون كبر ألأت الاحتما

تتطل رررررب ممارسرررررة حقررررري الحريرررررة النقابيرررررة والمفاوضرررررة الجماعيرررررة بيئرررررة محفرررررزة 

ود إطرررار قرررانوني يررروفر أنرررواع الحمايرررة والضرررمانات الضررررورية، إن  وجررر وتمكينيررره 

ومؤسسررررررات لتسررررررهيل المفاوضررررررة الجماعيررررررة ومعالجررررررة النررررررـزاعات المحتملررررررة، 

وإدارات عمررررل فعالررررة، واألهررررم مررررن ذلررررك وجررررود منظمررررات قويررررة وفعالررررة للعمررررال 

ودور الحكومرررات ,  هرررا عناصرررر أساسرررية لنشررروء بيئرررة محفرررزةكلوألصرررحاب العمرررل، 

 (112) هو دور يتسم  بأهمية قصوى . تمكينيهئة في توفير بي

للمفاوضرررة ، وعلرررى وجررره الخصررروص  ةالمالئمررر البيئرررة الدولرررة مطالبرررة برررداءة بتررروفير

، القبرررول بمشررراركة المنظمرررات المهنيرررة مرررن خرررالل المفاوضرررة الجماعيرررة فررري ضررربط 

شررررروط وظررررروف العمررررل ، والعمررررل علررررى إزالررررة العقبررررات التشررررريعية واإلجرائيررررة 

يمكررررررن أن تحررررررول دون القيررررررام بالتفرررررراوض أو تحقيررررررق األهررررررداف وغيرهررررررا الترررررري 

  (111)المنشودة من التفاوض .

 

 

                                                           
 - أنظر : اصدر مؤتمر العمل الدولي هذا اإلعالن في عام :  1911 م وهو مرفق اآلن بدستور 110

. منظمة العمل الدولية وأصبح جزء منه  
  - أنظر : صادقت اكثر من 110 دولة على االتفاقية المشار اليها مع مطلع األلفية الثالثة .  111
- أنظر: د. مجدى عبدالله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل , المرجع السابق , ص 111

76 .  
- أنظر :  مؤتـمر العمـل الدولـي الـدورة 97 لسنة 1001 م, التقرير األول ) باء ( مكتــب 112

. 9, المرجع السابق , ص  العمــل الدولــي جنيـف  
- أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 111

. 107ص   
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 ثانيا : ضمان الحق في المفاوضة الجماعية :

ومرررن أهرررم اإلجرررراءات التررري يتعرررين علرررى الدولرررة اتخاذهرررا , مرررن أجرررل " كفالرررة حرررق 

المفاوضرررررة " , ضرررررمان وحمايرررررة ممارسرررررة الحقررررروق والحريرررررات النقابيرررررة طبقرررررا" 

ت الدوليررررة والعربيررررة , فررررالحق فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة يعتبررررر امترررردادا" للمسررررتويا

طبيعيررا" لحررق التنظرريم , حيررث أن مهمررة النقابررات األساسررية هرري الرردفاع عررن حقرروق 

 (119أعضائها , والعمل على تحسين شروط وظروف العمل .)

وتطبيقررررا لررررذلك فررررلن الدولررررة تلتررررزم بضررررمان الحررررق فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة بررررين 

عمرررررال أو منظمررررراتهم وبرررررين العمرررررال ومنظمررررراتهم حرررررول شرررررروط و أصرررررحاب األ

ظرررروف العمرررل باعتبرررار هرررذا الحرررق امتررردادام لحرررق التنظررريم والحريرررة النقابيرررة ، ومرررن 

الحقرروق األساسررية فررري العمررل ، وهررري الحقرروق المكفولرررة فرري معرررايير العمررل العربيرررة 

وب الدوليررررة وفرررري الدسرررراتير والتشررررريعات الوطنيررررة ، ويترتررررب علررررى ذلررررك وجرررر وأ

امتنررراع السرررلطات العامرررة عرررن أي تررردخل قرررد يعرقرررل هرررذا الحرررق أو يقيرررد  أو يعيقررره أو 

م لمبرردأ حررق منظمررات  م ، ذلررك ألن هررذا الترردخل يعتبررر انتهاكررا يضررر بممارسررته قانونيررا

العمررررال وأصررررحاب األعمررررال فرررري تنظرررريم أنشررررطتها وصررررياغة برامجهررررا فرررري حريررررة 

 (116)كاملة ، ومنها حرية ممارسة المفاوضة الجماعية .

ومعععن مبعععاد  منظمعععة العمعععل الدوليعععة بشععع ن الحعععق فعععي المفاوضعععة الجماعيعععة  معععا 

 يلى .

، بمجـررررـرد األعضرررراءالمفاوضـرررـة الجماعيـررررـة حـررررـق أساسـررررـي تقبلـررررـه الـررررـدول   -

انتمائهـرررررـا إلـرررررـى منظمـرررررـة العمـرررررـل الدوليـرررررـة، وهـرررررـي ملزمـرررررـة باحترامهـرررررـا 

   ( 117) . وتعزيزهــا وأن تحققهــا بنيــة حســنة

العمررررررـل ومنظماتهررررررـم ومنظمررررررـات  ألصررررررحابالمفاوضررررررـة الجماعيررررررـة حررررررـق  -

ينبغرررـي إجرررـراء مفاوضرررـات جماعيرررـة مرررـع  الالعمرررـال أيرررـا كانرررـت مسرررـتوياتها. و

فرررـي حالرررـة عرررـدم وجرررـود نقابرررـات عماليرررـة  إالممثلرررـي العمرررـال غيرررـر النقابييرررـن 

 االتفاقررراتع اسرررـتخدام وينبغرررـي اتخرررـاذ تدابيرررـر لمنرررـ, علرررـى المسرررـتوى المعنرررـي 

 (111.)مناهضـة للنقابـات  ألغراضالمباشـرة مـع العمـال غيـر النقابييـن 

                                                           
- أنظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامي أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 119

. 919السابق , ص   

 أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 116-

.101ص   

 أنظر :  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , الدراســة االستقصائية 117-

. 12ص المرجع السابق ,(  1-1اإلطار )  191الفقــرة  ، م 1011عامــة، ال  
- أنظر :  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , الدراســة االستقصائية 111

. 12المرجع السابق , ص 110, و 129 ، الفقــرة  العامــة  
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يشـررررررـمل الحـررررررـق فـررررررـي المفاوضـررررررـة الجماعيـررررررـة جميـررررررـع العامليـررررررـن فـررررررـي  -

الوحيـرررررـدة تتعلرررررـق بالقرررررـوات  واالسرررررتثناءاتالقطاعيـرررررـن العـرررررـام والخـرررررـاص. 

فيررررـن الحكومييررررـن العامليررررـن فررررـي عررررـن الموظ ال"المسررررـلحة والشررررـرطة، فضررررـ

 (119.) إدارة الدولـة

فعلررى الدولررة إذن التررزام دائررم بررلقرار الحريررة النقابيررة والنهرروض بهررا وعرردم تقييرردها  

أو اإلضررررررار بهرررررا أو التررررردخل فررررري شرررررنونها ألن ذلرررررك يرررررؤدي بالضررررررورة إلرررررى 

 (110)اإلضرار بالمفاوضة الجماعية .

والتععععي وضعععععتها لجنععععة الخبععععراء    واسععععتكماال" لمبععععاد  منظمععععة العمععععل الدوليععععة

ولجنععععة الحريععععة النقابيععععة التابعععععة لمجلععععس اإلدارة علععععى أسععععاس هعععع ه الصععععكوك 

 (001) -ومنها على النحو التالي :

لحررق فرري المفاوضررة الجماعيررة هررو حررق أساسرري يقررع بموجبرره علررى الرردول علررى ا -

أسرررراس عضررررويتها فرررري منظمررررة العمررررل الدوليررررة، التررررزام باحترامرررره وتعزيررررز  

 .  حسن نية وتحقيقه ب

المفاوضررررة الجماعيررررة هرررري حررررق ألصررررحاب العمررررل ومنظمرررراتهم، مررررن جهررررة،  -

ومنظمررررات العمررررال مررررن جهررررة أخرررررى )المسررررتوى األول مررررن نقابررررات العمررررال 

تحررررادات الكونفدراليررررة(. ويجرررروز فقرررط فرررري حالررررة عرررردم وجررررود واالتحرررادات واال

ن هرررذ  المنظمرررات األخيررررة أن تقررروم  أنرررواع أخررررىا مرررن ممثلررري العمرررال المعنيررري

 . بلبرام اتفاقات جماعية

ينبغرري االعتررراف بررالحق فرري المفاوضررة الجماعيررة مررن جانررب جميررع القطاعررات  -

الخاصررررررة والعامررررررة ويجرررررروز فقررررررط اسررررررتثناء القرررررروات المسررررررلحة والشرررررررطة 

والمررروظفين العمررروميين العررراملين فررري إدارة الدولرررة، مرررن ممارسرررة هرررذا الحرررق. 

 .  91االتفاقية رقم وذلك بموجب 

لسررررنة  191رقررررم   لررررة علررررى اتفاقيررررة المفاوضررررة الجماعيررررة، عنرررردما تصرررردق دو -

تطبرررق الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة فررري سرررياق اإلدارة العامرررة، التررري  ،1911

م للحكرررام. وتررروفر اتفاقيرررة  يجررروز أن تحررردد فيهرررا طرائرررق خاصرررة للتطبيرررق وفقرررا

مسرررتوى أدنرررى م 1971 لسرررنة 191رقرررم  عالقرررات العمرررل )فررري الخدمرررة العامرررة(،

لدوليررررة للمفاوضررررة الجماعيررررة، حيررررث أنهررررا تسررررمح ، فرررري سررررياق مررررن الحمايررررة ا

                                                           

 أنظر :  منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , الدراســة االستقصائية 119-

. 12ص المرجع السابق , 161الفقــرة  ،العامة   
-  أنظر : د. محمد أحمد اسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 110

.101ص   
 - أنظر :مكتب العمل الدولي , جنيف 1011م , المرجع السابق , ص1  .111
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اإلدارة العامرررررة، بلمكانيرررررة االختيرررررار برررررين المفاوضرررررة الجماعيرررررة واألسررررراليب 

   .األخرى لتحديد شروط وظروف االستخدام

الغررررض مرررن المفاوضرررة الجماعيرررة هرررو تنظررريم شرررروط وظرررروف االسرررتخدام،  -

 . بالمعنى الواسع، والعالقات بين الطرفين

الدولررررـي  بالتزامهرررراـم منظمررررـة العمررررـل الدوليررررـة الحكومررررـات علررررـى الوفررررـاء تدعرررر 

الفعلررررررـي بالحررررررـق فررررررـي المفاوضررررررـة  االعترررررررافباحتررررررـرام وتعزيررررررـز وتحقيررررررـق 

 المفاوضرررررـات آلليرررررةالجماعيرررررـة، واتخرررررـاذ تدابيرررررـر لتشرررررـجيع التطويرررررـر الكامرررررـل 

 ة ,الطوعي

التـرررـي  االتفاقيررراتان تطبيـرررـق نظامـرررـا إشـرررـرافيا يسـرررـاعد علـرررـى ضمـرررـ  ويشـرررـمل  

 (111).صدقــت عليهــا البلــدان، وتقديــم المسـاعدة الفنيـة

 : في إطار المفاوضة الجماعية  الشركاء االجتماعيين إشراك الدولة ثالثا : 

ومنظمررررات فرررري عالقررررة الدولررررة بالشررررركاء االجتمرررراعيين ) منظمررررات العمررررل ونجررررد 

ي التغيرررر الرررذي طررررأ علرررى دور مالعرررالوأصرررحاب االعمرررال ( يالحرررل علرررى الصرررعيد 

الدولررة مررن فاعرررل رئيسرري فررري صررنع السياسررات العامرررة وممثررل المجتمرررع فرري تقريرررر 

هرررذ  السياسرررات ووضرررع الخطرررط و متابعرررة التنفيرررذ ، ووسررريط برررين الفئرررات والطبقرررات 

فررري حرررل المنازعرررات ، برررل ومالكرررة للمشرررروعات ومسرررئولة عرررن حسرررن ادارتهرررا و 

م وبرررين الفئرررات عرررن اعرررادة توزيرررع الررردخل وتقرررد يم الخررردمات و عدالرررة توزيعهرررا مكانيرررا

االجتماعيرررررة ، ليصررررربح دور الدولرررررة التوجيررررره واالشرررررراف و التحفيرررررز ، ومجررررررد 

الشررررريك األول بررررين شررررركاء متعررررددين فرررري إدارة شررررئون الدولررررة والمجتمررررع، حيررررث 

أصرررربح للفرررراعلين المجتمعيررررين ) القطرررراع الخرررراص ، المجتمررررع المرررردني ( دور أكبررررر 

علررى السياسررات العامررة واإلدارة علررى نحررو لررم يكررن متصررورام مررن قبررل ،  فرري التررأثير

وكثرررر الحرررديث عرررن الشرررراكة برررين الحكومرررة والقطررراع الخررراص والقطررراع األهلررري ، 

وحرررررل مصرررررطلح إدارة شرررررئون الدولرررررة والمجتمرررررع محرررررل اإلدارة العامرررررة ، كرررررأداة 

 (112)لتحقيق التنمية المستدامة 

ونقابـررررـات العمـررررـال  عمررررالأصحـررررـاب األ تعـررررـد المشـررررـاركة النشـررررـطة لمنظمـررررـات

أفضـررررـل طريقـررررـة لضمـررررـان أن تكـررررـون  األعمررررالفـررررـي عمليـررررـة وضـررررـع جـررررـدول 

، وأن تضطلـرررررـع المفاوضـرررررـة الجماعيـرررررـة بمهامهـرررررـا مالئمرررررةالتدابيـرررررـر المتخـرررررـذة 

ولـررررـن تكـررررـون السـررررـلطات العامـررررـة ناجحـررررـة فـررررـي  (111, )علـررررـى نحـررررـو فعـررررـال
                                                           
- أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 111

19.  
 - انطر د . سلوى شعراوي جمعة : " مفهوم ادارة شئون الدولة والمجتمع ، اشكاليات نظرية " . 112

جامعة  , العامةمن دراسات كتاب ادارة شئون الدولة والمجتمع ، مركز دراسات واستشارات االدارة 

وما بعدها . 9ص  م 1001القاهرة ،   
-  أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 111
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 االجتمرررررراعيونفاوضـررررررـة الجماعيـررررررـة إذا لـررررررـم يسـررررررـتخدم الشررررررـركاء تعزيـررررررـز الم

وهرررررـذا يعنرررررـي السرررررـعي ,  المؤسسرررررـات المصممرررررـة لدعرررررـم المفاوضرررررـة الجماعيرررررـة

فررررـي تحديررررـد القضايررررـا  االجتمرررراعيينللحصررررـول علررررـى عراء ومشررررـورة الشررررـركاء 

قرررـدر ، االجتمررراعيين. ويحترررـاج أن يكرررـون لرررـدى الشرررـركاء األعمرررالووضرررـع جرررـدول 

هررررـم فررررـي نهايررررـة لم، فهررررـم مشررررـترك لضررررـرورة اتخررررـاذ تدبيررررـر معيررررـن، أاإلمكرررران

المطررررررـاف هـررررررـم المسـررررررـتفيدون والجهـررررررـات الفاعلـررررررـة التـررررررـي ستشـررررررـارك فـررررررـي 

 .المفاوضــة الجماعيــة

وعلرررى صرررعيد العالقرررات برررين الدولرررة والنقابرررات فررري الواقرررع الررروطني ، فرررلن تحررروالت 

وتتضرررمن  م1991صرررر و التررري بررررزت بعمرررق منرررذ عرررام السياسرررة االقتصرررادية فررري م

ترررأثيرام مباشررررام علرررى األوضررراع االقتصرررادية واالجتماعيرررة للعمرررال ، وبالترررالي كانرررت 

تفترررررض إعرررررادة هيكلررررة عمليرررررة تمثيررررل المصرررررالح كقنرررروات معبررررررة عررررن مطالرررررب 

ومشرررركالت القاعرررردة العماليررررة العريضررررة ، فتصررررفية القطرررراع العررررام ، ومررررا يتضررررمنه 

فئرررات مرررن العمرررال ، وتغذيرررة قضرررية البطالرررة ، والمسررراس بررراألجور ذلرررك مرررن تسرررريح 

والمرتبرررات وارتفرررراع األسرررعار  كررررل ذلررررك يفتررررض إحررررداث تغييررررات موازيررررة فرررري 

النقابررررات وتحررهررررا مررررن  اسررررتقالليةأوضرررراع النقابررررات العماليررررة ، نحررررو مزيررررد مررررن 

لررك عالقررات التبعيررة الترري هيمنررت فرري المرحلررة السررابقة ، إال أنرره علررى العكررس مررن ذ

، ففرررري الوقررررت الررررذي يجررررري فيرررره العمررررل بشرررركل متسررررارع فرررري تنفيررررذ سياسررررات 

الخصخصرررة وإعررررادة الهيكلررررة ، ال توجررررد تطرررورات قانونيررررة موازيررررة أو لهررررا أهميررررة 

واعتبرررار فررري أوضررراع الحركرررة النقابيرررة الوطنيرررة إلرررى الدرجرررة التررري ال يمكرررن معهرررا 

م من التحول نحو تحرير   االقتصاد ، القول بأنه بعد أكثر من عشرين عاما

ينبغررري اسرررتبعاد الفرضرررية الشرررائعة التررري تقرررول برررأن الليبراليرررة االقتصرررادية سرررتؤدي 

 .(119)بصورة علية إلى الليبرالية المهنية خاصة بالنسبة للنقابات العمالية

                                                           
 - أنظر: ايمان حسين . " العولمة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر " . سلسلة بحوث سياسية 119

. 12 -10، ص م  1000لقاهرة ، أكتوبر مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة ا  

يتركز ضغط سياسات العولمة في مجال االنفتاح والتحرر االقتصادي عنه في مجال وتؤكد على أنه  

م فقط بقدر ما يفيد في تسريع التحوالت االقتصادية  االنفتاح السياسي ، ويصبح االنفتاح السياسي مطلوبا

م في هذ  المعادلة ، و بالتالي امتلكت في عالقاتها و امتصاص عثارها ، وقد كانت الدولة طرف م أساسيا ا

بالمجتمع المدني وسائل فعالة لتمرير تلك التحوالت مع اإلبقاء على سيطرتها ، فلم تنسحب من مجاالت 

الحياة السياسية بقدر ما قبلت االنسحاب من مجاالت الحياة االقتصادية ، وكانت أكثر قبوالم للتخلي عن 

ط والمنظم والمستثمر في مجال االقتصاد ، غير أن هذ  التطورات لم يصاحبها توسيع دور المخط

الليبرالية السياسية ، ومن ثم لم تؤدي إلى استقالل المجتمع المدني عن الدولة أو تعزيز ، أو إلى انسجام 

بر قوى هذا المجتمع بل على العكس ، فقد عززت الدولة هيمنتها وسيطرتها على هذا المجتمع ع

مشار إليه :   .مجموعة من القوانين واإلجراءات اإلدارية  

،ذات المرجع السابق  .ومؤسسات المجتمع المدني في مصر "ايمان حسين . " العولمة  -  

. 12 -10ص    
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 إلشررررراكطررررـرق مختلفررررـة  الجرررردير بالررررذكر أن منظمررررة العمررررل الدوليررررة  قررررد أرسررررت 

ايا وتوضيحهررررررررـا، ووضررررررررع فررررررررـي تحديررررررررـد القضرررررررر االجتمرررررررراعيينالشررررررررـركاء 

والسياسررررـات لتعزيررررـز المفاوضررررـة الجماعيررررـة. وفيمررررـا يلررررـي أمثلررررـة  االسررررتراتيجيات

 (116(-:وذلك على النحو التالي المختلفة التـي يمكـن أن تتخذها األشكالعلـى 

: تقـرررررـدم هـرررررـذ  المجالـرررررـس المشرررررـورة واالجتماعيعععععة االقتصعععععاديةالمجالـعععععـس  -

 واالقتصرررررادية االجتماعيرررررةضايرررررـا والسياسرررررـات للسرررررـلطات العامرررررـة بشرررررـأن الق

الرئيسرررـية. وبسرررـبب القضايرررـا العديرررـدة الترررـي يترررـم تناولهرررـا، يمكـرررـن أن يعهـرررـد 

إلـرررـى هيئـرررـات تشـرررـريعية أو لجـرررـان خاصـرررـة بمسـرررـائل محرررـددة مثرررـل سياسرررـات 

 االجتمرررراعيللحررررـوار  مثررررال 1-2 اإلطرررراروبرامررررـج العمررررـل والعمالررررـة. ويقررررـدم 

قرررررـات العمررررـل بعرررررـد الفصـرررررـل العنصـرررررـري فـرررررـي البشرررررـأن إطرررررـار ع ثرررريالثال

   م .1991جنــوب أفريقيــا فــي عــام 

: تتألـرررـف هـرررـذ  اللجـرررـان أو للعمالـعععـة والعمـعععـل االستشعععارية الثالثيعععةاللجـعععـان   -

المنتديـررررـات الدائمـررررـة مـررررـن عـررررـدد متسررررـاو مررررـن ممثلررررـي النقابررررـات العماليررررـة 

ـل والحكومررررـات. وهررررـي تقررررـدم المشررررـورة إلررررـى اررررعمألاب اومنظمررررـات أصحررررـ

، االجتمرررراعيالسررررـلطات العامررررـة بشررررـأن قضايررررـا العمالررررـة والعمررررـل والضمررررـان 

بمرررـا فرررـي ذلرررـك المسرررـائل المتعلقرررـة بالمفاوضرررـة الجماعيرررـة. ويرأسرررـها وزيرررـر 

   .العمالـة والعمـل أو رئيـس مسـتقل

 االجتمرررراعيينل مررررـن قبررررـل الشررررـركاء : بعررررـد التمثيررررـفععععـرق العمععععـل الخاصععععـة  -

، يجررررـوز للسررررـلطات الثالثيررررة، أو المشررررـاورات االهتمررررامحررررـول القضايررررـا ذات 

قررررررـات العامررررررـة إنشررررررـاء فرقررررررـة عمررررررـل مؤقتررررررـة مؤلفررررررـة مررررررـن خبررررررـراء العال

الصناعيـرررررـة، للنظـرررررـر فـرررررـي المسـرررررـائل المتعلقـرررررـة بالمفاوضـرررررـة الجماعيـرررررـة 

را مـرررـا يرررـرأس فريرررـق عمرررـل مرررـن هرررـذا القبيرررـل وصياغـرررـة التوصيـرررـات. وكثيـرررـ

خبيررررررـر مسررررررـتقل. ويجررررررـوز اختيررررررـار أعضائهررررررـا مررررررـن المرشررررررـحين الذيررررررـن 

. وعـرررررـادة مـرررررـا تعقـرررررـد فرقـرررررـة العمـرررررـل االجتمررررراعيونيقترحهـرررررـم الشـرررررـركاء 

جلسـرررـات اسـرررـتماع عامـرررـة أو خاصـرررـة يدعرررـى فيهرررـا ممثلرررـو أصحرررـاب العمرررـل 

د يكرررررـون تقريرررررـر فرقرررررـة العمرررررـل موضرررررـوع حرررررـوار لتقديرررررـم عرائهرررررـم. وقرررررـ

   .ثــيالاجتماعــي ث

: غالبـرررررررـا مـرررررررـا تنـرررررررـص اللجنـعععععععـة البرلمانيـعععععععـة المختـعععععععـارة أو الدائمـعععععععـة  -

لين ئوالبرلمانيـررررـة علـررررـى لجنـررررـة مختررررـارة أو دائمررررـة مررررـن المسررررـ اإلجررررراءات

غ عنهـررررـا. البررررإلالعررررـام وا االهتمررررامالمنتخبيررررـن للتحقيررررـق فررررـي القضايررررـا ذات 

وقـررررررـد يكـررررررـون الدافـررررررـع وراء هـررررررـذ  العمليـررررررـة القصـررررررـور فـررررررـي عليـررررررـات 

الجسـرررررـيمة للحـرررررـق فـرررررـي  االنتهاكررررراتالمفاوضـرررررـة الجماعيـرررررـة القائمـرررررـة أو 

                                                           
- أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 116
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وتعقـرررررـد  .المفاوضـرررررـة الجماعيـرررررـة أو المنازعـرررررـات العماليـرررررـة المتكـرررررـررة

وخبـرررـراء  االجتمررراعيينشـرررـركاء اللجنـرررـة عـرررـادة جلسـرررـات اسـرررـتماع علنيـرررـة لل

العمـررررـل وغيرهـرررررـم مـرررررـن المعنييـرررررـن لتقديـرررررـم عرائهـرررررـم ومقترحاتهـرررررـم. فـرررررـي 

االجتمررررراعي حررررروار للتوجـرررررـد فيهـرررررـا مؤسسـرررررـة رسـرررررـمية  الالتـرررررـي  الحررررراالت

كثيـرررررـرا مـرررررـا تدعـرررررـو السـرررررـلطات العامـرررررـة المنظمـرررررـات الممثلـرررررـة الثالثررررري , 

لين الحكومييـررررررررـن ئوـررررررررـات العماليـررررررررـة والمسـررررررررـالعمـررررررررـل والنقاب ألصررررررررحاب

 . المكلفيــن لتشــكيل لجنــة مخصصــة أو لجنــة توجيهية

 للمفاوضة الجماعية : لمناسباإلطار القانوني ا آلية رابعاً : 
 االجتماعيينحتـى تكـون المفاوضـة الجماعيـة فعالـة، سـيتعين علـى الشـركاء 

ويمكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى  اإلجرائية,دد مـن المسـائل والسـلطات العامـة معالجـة عـ

ا علــى المســتوى هواعتمــاد .وتعزيـز المفاوضـة الجماعيـة اإلراديتيسـير التفـاوض 

الــذي يرغــب الطرفــان فــي المفاوضــة عليــه، قــد تكــون الترتيبــات مخصصــة 

 هالتيسـيري اإلجراءاتوتشـكل هـذ   , أو تحـدث فـي ظـروف مؤسسـية أكثـر رسـمية

 (008).والترتيبـات المؤسسـية إطـار المفاوضـة الجماعيـة

كمررررا تلتررررزم الدولررررة باتخرررراذ الترررردابير الالزمررررة لتشررررجيع قيررررام وتنشرررريط و اسررررتمرار 

 المفاوضة الجماعية بين طرفي عالقة العمل ، و هما :

ظررررريم شرررررروط العمرررررال ومنظمررررراتهم وأصرررررحاب األعمرررررال أو منظمررررراتهم بهررررردف تن 

وظررررروف العمررررل ، وفرررري مقدمررررة هررررذ  الترررردابير ، وضررررع اإلطررررار القررررانوني المالئررررم 

للمفاوضررررة الجماعيررررة الررررذي يهرررردف إلررررى تنظرررريم حريررررة التفرررراوض وأسررررس وقواعررررد 

وإجرررراءات ممارسرررتها ، ضرررمن الحررردود الررردنيا مرررن الشرررروط التررري تتررررك الحريرررة 

المفاوضرررات ، ولهرررذا للطرررراف المعنيرررة لتنظررريم عالقرررات العمرررل الجماعيرررة بينهرررا ب

تكرررون التررردابير التررري تتخرررذها السرررلطات العامرررة  أن طالبرررت معرررايير العمرررل الدوليرررة

لتشرررجيع وتعزيرررز وتنميرررة المفاوضرررة الجماعيرررة موضرررع استشرررارات مسررربقة ، وكلمرررا 

 (111)أمكن اتفاق بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال 

إجررررراء المفاوضررررة  كمررررا اعتبرررررت هررررذ  المعررررايير أن عرررردم وجررررود قواعررررد لتنظرررريم

الجماعيررة ، أو عرردم كفايررة أو عرردم مالءمررة مثررل هررذ  القواعررد هررو مررن قبيررل إخررالل 

 .(119)الدولة بالتزامها بعدم إعاقة المفاوضة الجماعية 

 

 

                                                           
- أنظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 117

12.  
 - أنظر : المادة الرابعة من االتفاقية الدولية رقم : 11 لسنة 1911م بشان تشجع المفاوضة 111

. الجماعية  
  - أنظر : المادة الخامسة من االتفاقية الدولية رقم 11 لسنة 1911م.119
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 نظم التعدد النقابي :ظل التمثيل النقابي في االعتراف بخامساً :

و التعععالي : ونسعععرد لعععبعض مبعععاد  منظمعععة العمعععل الدوليعععة لهععع ا السعععياق علعععى النحععع

)120)  

لكررري تكرررون ممارسرررة الحرررق فررري المفاوضرررة الجماعيرررة فعالرررة، يتطلرررب ذلرررك أن  -

تحررررت سرررريطرة أصررررحاب العمررررل أو "تكررررون منظمررررات العمررررال مسررررتقلة وليسررررت 

منظمرررررات أصرررررحاب العمرررررل"، وأن يكرررررون مرررررن الممكرررررن لعمليرررررة المفاوضرررررة 

م دون تدخل من جانب السلطات  . الجماعية أن تمضي قدما

لعمرررال التررري تمثرررل أغلبيرررة العمرررال أو نسررربة مئويرررة عاليرررة مرررنهم يجررروز لنقابرررات ا -

 في وحدة تفاوض، التمتع بحقوق حصرية في التفاوض.

ومررررع ذلررررك، ففرررري حرررراالت عرررردم اسررررتيفاء نقابررررة العمررررال لهررررذ  الشررررروط، أو عرررردم  

اإلقررررار برررالحقوق الحصررررية، ينبغررري أن تكرررون نقابرررات العمرررال قرررادرة رغرررم ذلرررك 

 .يابة عن أعضائهاعلى إبرام اتفاق جماعي ن

المفاوضرررة الجماعيرررة هررري طوعيرررة بطبيعتهرررا ويجرررب أن يكرررون مرررن الممكرررن أن  -

 . يحدث التفاوض على أي مستوى

 المفاوضرررة الجماعيرررة ألغرررراضالتمثيليرررة  بررراألطراف الجررردير بالرررذكر أن االعترررراف

عنصررررـرا يعررررد العمررررـل والعمررررـال  ألصررررحاببمنظمررررـات ممثلررررـة فررررلن االعتررررراف   

ويتررررـم التمييررررـز هنررررـا بيررررـن حررررـق  , ةزيررررـز المفاوضررررـة الجماعيررررأساسررررـيا فررررـي تع

النقابررررـات العماليررررـة ومنظمررررـات أصحررررـاب العمررررـل فررررـي تمثيررررـل أعضائهررررـا علررررى 

 , بهرررـا كممثرررـل للمفاوضرررـة واالعترررراف -سرررـبيل المثرررال فرررـي التعامرررـل مرررـع المظالرررـم 

وتعترررـرف بمنظمرررـة مرررـا وتقبلهرررـا  األطررررافعندمرررـا تعترررـرف  االعتررررافويحرررـدث 

 (121) .المفاوضـة الجماعيـة ألغراضبهـا كممثـل 

وفرري نظررم التعرردد النقررابي تلتررزم الدولررة بضررمان سررالمة التمثيررل النقررابي ، وذلررك بررأن 

حديرررد المنظمرررة األكثرررر تتضررربط التشرررريعات مقررراييس موضررروعية يقرررع علرررى أسررراس 

طني تمثررريالم سرررواء علرررى مسرررتوى المؤسسرررة أو قطررراع النشررراط ، أو علرررى الصرررعيد الرررو

 ، 

جرررراء المفاوضرررة مرررع أصرررحاب العمرررل أو إوهررري المنظمرررة التررري يوكرررل لهرررا نسررربة 

  . (121)منظماتهم 

                                                           
 - أنظر : :مكتب العمل الدولي , جنيف 1011م , المرجع السابق , ص 1وما بعدها   .120
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 121

21.  
 - انظر في فكرة النقابات االكثر تمثيالم والشروط التي يتطلبها القانون في دور التعدد النقابي 121

في تمثيل المهنة بمواجهة السلطات  والتفاوض  يية الطابع التمثيلي وتصبح بالتالنقابلتكسب المنظمة ال

م , ص  1999. مشار إليه لدى : مكتب العمل الدولي , الحرية النقابية , القاهرة مع أصحاب األعمال
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بممثلـررررررـي  االعترررررررافغيـررررررـر أن الظـررررررـروف قـررررررـد تجعـررررررـل مـررررررـن الصعـررررررـب 

فقـررررـد يتررررـردد أصحررررـاب العمررررـل أو  ,المفاوضـررررـة علـررررـى أسـررررـاس طوعـررررـي بحـررررـت

 الحرررراالتوفررررـي , التفررررـاوض معهررررـابالنقابررررـات الممثلررررـة أو  االعترررررافيرفضررررـون 

بشرررـأن  خالفررراتفيهرررـا انتشرررـار للنقابرررـات العماليرررـة، قرررـد تكرررـون هنرررـاك  الترررـي يوجرررـد 

وقررررـد تتعررررـارض النقابررررـات المتنافسررررـة مررررـع ( 122) ,مررررـن ينبغررررـي أن يمثررررـل العمررررـال

وترررروفير إطررررـار  الحرررراالتبعضهررررـا البعررررـض فررررـي المفاوضررررـات. ولتفررررـادي هررررـذ  

الجماعيرررـة، مرررـن الشرررـائع أن تضرررـع البلرررـدان إجرررـراءات قانونيرررـة  يعرررـزز المفاوضرررة

كمرررـا أن وجرررـود قوانيرررـن ولوائرررـح تحرررـدد شرررـروط وإجرررـراءات  بررراالعتراف ,متعلقرررـة 

الطوعرررررـي بيرررررـن  االعتررررررافيمكرررررـن أن يسرررررـهم أيضرررررـا فرررررـي زيرررررـادة  االعترررررراف

 .الطرفيـن

 لجماعية :سادسا : اتخاذ تدابير الدعم الالزمة لتشجي  المفاوضة ا

تتضرررمن تررردابير الررردعم التررري علرررى الدولرررة أن تقررردمها لتشرررجيع المفاوضرررة الجماعيرررة 

وتيسررريرها ، أن تقررروم بتزويرررد الطررررفين المتفاوضرررين بمختلرررف أشررركال المسررراعدات 

التررري تطلرررب منهرررا ، ومرررن برررين هرررذ  األشررركال تقرررديم المسررراعدة الرررى منظمرررات العمرررال 

م مالئما وأصحاب العمل لتدريب المتفاوضون على كل   ،  المستويات تدريبا

  اتخععععاذ تععععدابير االقتضععععاء ووفقععععا" لمنظمععععة العمععععل الدوليععععةعنععععد  ينبغععععي          

 (121(ما يلى  مكيفة م  الظروف الوطنية من أجل

 ألغرررررررراضالعمرررررررل والعمررررررال  ألصررررررحاببالمنظمررررررات الممثلرررررررة  االعتررررررراف -

 .المفاوضة الجماعية

المفاوضررررـة الجماعيررررـة، فررررـي  اسررررـتناد تحديررررـد المنظمررررـات التررررـي تعطررررـي حررررـق -

البلرررـدان الترررـي تطبرررـق فيهرررـا السرررـلطات المختصرررـة إجرررـراءات اعترررـراف بهرررـذا 

الحرررـق، إلرررـى معاييرررـر موضوعيرررـة ومحرررـددة مسرررـبقا تتعلرررـق بالصفرررـة التمثيليرررـة 

العمرررـل  ألصرررحابللمنظمرررـات، وتوضرررـع بالتشرررـاور مرررـع المنظمرررـات الممثلرررـة 

 .  والعمـال

 

 

 

 

                                                           

ق , د. أحمد حسن البرعي , الوجيز في القانون االجتماعي , الجزء الثاني , المرجع الساب –.  109

. 117ص   
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 122

.وما بعدها  21  

 انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات , اإلطار )1-2(, التوصية 121-

.21ص المرجع السابق ,  م,1911لسنة  2فقرة  162رقم   



 عالء احمد  صبح د/                                              0202وليو ي -ثانىالعدد ال

157   
 

مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية 

 واالقتصادية

 

( بشععع ن توصعععيات منظمعععة العمعععل الدوليعععة 4-4) أنعععه وفقعععا "ل طعععارالجعععدير بالععع كر 

 (035)-بخصو  المفاوضة الجماعية ون كر البعض منها : 

، اتخررررـاذ تدابيررررـر مكيفررررـة مررررـع الظررررـروف الوطنيررررـة، االقتضرررراءينبغررررـي، عنررررـد  -

لكررررـي تكررررـون المفاوضررررـة الجماعيررررـة ممكنررررـة علررررـى كافررررـة المسررررـتويات، بمررررـا 

ة، أو المنشررررـأة، أو فررررـرع النشررررـاط، أو الصناعررررـة، أو فيهررررـا مسررررـتوى المؤسسررررـ

   .أو الوطنـي اإلقليميالمسـتويين 

ينبغـرررـي فـرررـي البلـررررـدان التـرررـي تجـرررـري فيهـررررـا المفاوضـرررـة الجماعيـرررـة علـررررـى  -

فـرررـي المفاوضـرررـات إلـرررـى كفالـرررـة  األطررررافمسـرررـتويات متعـرررـددة، أن تسـرررـعى 

  .    المســتوياتوجــود تنســيق فيمــا بيــن هــذ

مفاوضررررات  إلجررررراءوتمكرررين أطررررراف المفاوضررررة مررررن الوصررررول إلررررى المعلومررررات  

 (126)مجدية ،

و علرررى أسرررس سرررليمة وذلرررك بتقرررديم المعلومرررات الالزمرررة عرررن الوضرررع االقتصرررادي  

و االجتمرررراعي اإلجمررررالي للبلررررد ولفررررروع النشرررراط  المعنرررري بالقرررردر الررررذي ال ينطرررروي 

 . (127)ار  بالمصلحة الوطنية ضرأمعه نشر هذ  المعلومات على 

صررردار إهررذا ، وتقررردم منظمررة العمرررل الدوليرررة مسرراعداتها لحكومرررات الرردول األعضررراء 

التشررررريعات المتعلقررررة بالمفاوضررررة الجماعيررررة أو تشررررجيعها علررررى ترررروفير المؤسسررررات 

 الداعمة ،

 (121)أو التدريب على المسائل المختلفة للمفاوضة الجماعية 

                                                           
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,التوصية رقم 162 فقرة 129

. 21 ص,  المرجع السابق , بشأن المفاوضة الجماعية  م1911لسنة  1  
 - انظر : بند 1  من التوصية الدولية رقم 162 لسنة 1911م  ، بشأن تشجيع المفاوضات الجماعية 126

. 

، اتخـاذ تدابيـر مكيفـة مـع الظـروف الوطنيـة، لكـي تكـون االقتضاء، عنـد ينبغـينجد أنه  -  

المفاوضـة الجماعيـة ممكنـة علـى كافـة المسـتويات، بمـا فيهـا مسـتوى المؤسسـة، أو المنشـأة، أو 

. أو الوطنـي اإلقليميفـرع النشـاط، أو الصناعـة، أو المسـتويين   

التــي تجــري فيهــا المفاوضــة الجماعيــة علــى مســتويات متعــددة، أن ينبغــي فــي البلــدان  -  

فــي المفاوضــات إلــى كفالــة وجــود تنســيق فيمــا بيــن هــذ  المســتويات األطرافتســعى   ". 

 مشار إليه :

. 21ص  ابق , ر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السانظ   
 -انظر : البند ) ب ( من التوصية الدولية رقم 162 لسنة  1911م, والمادة الخامسة من االتفاقية 127

. ن المفاوضة الجماعيةأبشم  1979لعام  11العربية رقم   
 - جاء في عدد من التقارير الحكومية المقدمة لمكتب العمل الدولي في إطار متابعة إعالن منظمة 121

ولية عن الحقوق األساسية في العمل وصف للدور الهام الذي تلعبه ادارات تسوية المنازعات العمل الد

ماليزيا ،  التي أتاحتها سلطات العمل ) مثال ذلك : أوغندا ، البرازيل ، السلفادور ، كندا ، كينيا ،

بادي مصممه ن كانت في بعض الحاالت ال تعمل بشكل دائم مع توافق تام مع مإالواليات المتحدة ( و
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 الثاني المطلب 

 في المفاوضة الجماعية الدولةدور 
 -اوال : المفاوضة في القطاع الحكومي والعام :

إذا كرررران دور الدولررررة فرررري القطرررراعين العررررام والخرررراص , قاصررررر علررررى كفالررررة حررررق 

التفررراوض وتشرررجيع  المفاوضرررات , أو تمهيرررد المنررراخ المالئرررم إلنجررراح المفاوضرررات , 

يتعررررين علررررى فررررلن دور الدولررررة قررررد يكررررون  مباشرررررا" فرررري المفاوضررررة , وذلررررك حررررين 

الدولرررة القيرررام برررلجراء مفاوضرررات مرررع موظفيهرررا وعمالهرررا بوصرررفها صررراحب عمرررل 

(.129) 

إرسرراء دعرررائم المفاوضررة الجماعيرررة  يعلررى الدولرررة أن تعطرري المثرررل والقرردوة فررر       

والنهررروض بهرررا ، ذلرررك فررري المفاوضرررات التررري تجمعهرررا مرررع نقابرررات ولعرررل باعتبارهرررا 

عرررام مازالرررت بمكانرررة لهرررا أهميتهرررا ن مؤسسرررات القطررراع الإصررراحب عمرررل ، خاصرررة و

 (110)ا بلداننا العربية .مسي الفي اقتصاديات البلدان النامية و

العمل في القطاع العام، يتناول هذا الدليل  أماكنوفي النطاق األوسع للعالقات في        

نزاعات المصالح التي قد تؤدي إلى اإلضراب عن العمل واآلثار المرتبطة بها من 

وفي هذا السياق، ينشأ نزاع المصالح عن االختالفات  , ي الخدمات العامةاضطرابات ف

م عن اإلخفاق في  حول تحديد الحقوق وااللتزامات في المستقبل. وعادة ما يكون ناتجا

التوصل إلى توافق بين األفكار أثناء المفاوضات الجماعية. وهو ال يأتي من حق قائم، 

                                                           

العمل الدولية ، وتقدم بعض البلدان الدعم للمفاوضة الجماعية من خالل االحتفاظ بقواعد بيانات عامة 

جتماعيين إلعن االتفاقيات المبرمة ) مثال ذلك : كندا ( ، و كذا تعمل كمصدر قد لتزويد الشركاء ا

عية ، اجمالو انواع االتفاقات تتعلق بعدد  بلحصاءاتبالمعلومات ويحتفل عددا من الدول األعضاء 

باإلضافة إلى نطاقات شمولها ) مثال ذلك . البرازيل ، لبنان ، المكسيك ( ، وأخيرا تلقت حكومات 

م من مكتب العمل الدولي يتعلق بالمفاوضة ال  ويمنعجماعية ) ستال ذلك : الصين ( . كثيرة فعالم تدريبا

ر  عن كثي ، ليسوتو ، ناميبيا ( ، كما اعربت حكومات ، جنوب افريقيا   وبتها ) مثل سالمنازعات وت

االجتماعيين ) سال ذلك : اريتريا جمهورية  ولشركائهارغبتها في الحصول على هذا التدريب لنفسها 

 تنزانيا المتحدة ، جمهورية الكونغو الديمقراطية . كينيا ( راجع ذلك :

. 29المرجع السابق ، ص  تقرير مدير مكتب العمل الدولي ، صوتك في العمل ،     

  

 انظر : د. أحمد حسن البرعى – د. رامي أحمد حسن البرعى , شرح قانون العمل , المرجع 129-

. 990السابق , ص   

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 110-

. 112 ص  
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يجاد مثل هذا الحق من خالل تجسيد  في اتفاق الطرفين في إ  وإنما من مصلحة أحد 

  (111.) جماعي، ومعارضة الطرف اآلخر للقيام بذلك

سبب وقد ت , ويبدأ الدليل بعملية بداية المفاوضة ونهقج تنظيم المنازعات االقتصادية

م على بعض المعلومات  م الصراعات، ويشتمل الدليل أيضا الخالفات حول الحقوق أيضا

ونزاع الحقوق هو نزاع يتعلق بانتهاك أو تفسير حق قائم  ,اد حل لهاللمساعدة على إيج

وهو  , فردي أو التزام موجود منصوص عليه في قانون أو اتفاق جماعي أو عقد عمل 

عاء بأن  عامالم أو مجموعة من العمال، حرموا من استحقاقاتهم ادفي جوهر  

 (111).بالذات

كبيرررررة  انطالقررررةت الحركررررة النقابيررررة ومنررررذ نهايررررة الحرررررب العالميررررة الثانيررررة ، شررررهد

م للنقابرررات التررري تضرررم العررراملين فررري مجرررال الخدمرررة العامرررة بمرررا فيهرررا  وانتشرررارام واسرررعا

الخدمررة المدنيررة ، وكمررا هررو متوقررع طالبررت النقابررات الصرراعدة فرري القطرراع العررام بمررا 

فررري نقابرررات العررراملين فررري الخدمرررة المدنيرررة بررراعتراف صررراحب العمرررل بررره و برررالتمتع 

ولرررم تثرررر هرررذ  المطالرررب أيرررة مشررركالت فررري عررردد ( 112, ) مفاوضرررة الجماعيرررةبحرررق ال

قليرررل مرررن الررردول فررري حرررين  أدت هرررذ  المطالرررب فررري دول أخررررى إلرررى نزاعرررات بعرررد 

رفرررض الحكومرررة  برررأن العررراملين فررري الخدمرررة العامرررة لهرررم وضرررع خررراص يحرررول دون 

 1971فررري عرررام  191مرررنحهم  حرررق المفاوضرررة الجماعيرررة ، وكررران اعتمررراد االتفاقيرررة 

والخاصرررة بحمايرررة حرررق التنظررريم واإلجرررراءات الخاصرررة بتحديرررد شرررروط االسرررتخدام م 

فررري الخدمرررة العامرررة إنجرررازام برررارزام فررري هرررذا المجرررال ، حيرررث تعتررررف االتفاقيرررة بحرررق 

العرررراملين فرررري الخدمررررة العامررررة فرررري االنضررررمام للنقابررررات واالشررررتراك مررررع السررررلطات 

 العامة في تحديد ظروف وشروط استخدامهم .

م حيرررث تقررررر للعررراملين فررري الخدمرررة العامرررة فررري وقرررد أثمرررر ت االتفاقيرررة ترررأثيرام إيجابيرررا

 .(111)العديد من الدول الحق في التنظيم و الحق في المفاوضة الجماعية  

                                                           
       F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution-- انظر: 111

(Turin, International Training Centre of the ILO, 1011), p. 12. 

.9م , المرجع السابق , ص 1011أنظر :مكتب العمل الدولي , جنيف  مشار إليه لدى : -  

     F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution- انظر:  111-

(Turin, International Training Centre of the ILO, 1011), p. 12 . 

.9م , المرجع السابق , ص 1011أنظر :مكتب العمل الدولي , جنيف  مشار إليه لدى : -  
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق , 112

. 112 ص  

(تتمتع 1العموميون بالحق في التنظيم ) مادة المستخدمين حكام االتفاقية المذكورة يتمتع أبمقتضى  -1

التدابير ( . كما يوجد 9تنظيمات المستخدمين العموميين باستقالل كامل عن السلطات العامة )مادة 

واالستفادة  ةية المكملدعت الضرورة لذلك . بغرض تشجيع وتعزيز التنم إذاحلية .مالمناسبة للحوال ال

أية  أووتنظيمات المستخدمين العموميين من أجهزة التفاوض بشأن شروط الخدمة بين السلطات العامة 

 بالمشاركة في تحديد تلك المسالة ) المادة ةالعام ةمستخدمي الخدم تسمح لممثلىأخرى يمكن أن وسيلة 
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طعععرق أخعععرى بديلعععة فعععي  أو البحعععث ععععنالمفاوضعععة الجماعيعععة  لسعععير فعععيثانيعععا : ا

 . (045)القطاع الحكومي 

طرررار عالقرررات إلمفاوضرررة الجماعيرررة فررري تصررردت لجنرررة الحريرررات النقابيرررة إلشررركالية ا

العمرررل فررري القطررراع الحكرررومي ، والتررري طرحرررت فررري بعرررض البلررردان ، علررري ضررروء 

والخاصررررة  م1971لعررررام  191األحكررررام الررررواردة فرررري اتفاقيررررة العمررررل الدوليررررة رقررررم 

 ۔: أوضحت في ه ا السياق ما يلي بعالقات العمل في القطاع العام و 

تررررنص علررررى أنرررره " ينبغرررري اتخرررراذ ترررردابير  191مررررن اتفاقيررررة رقررررم  7إن المررررادة  -

تتمشررررى مررررع األوضررررراع الوطنيررررة . وحيررررث تررررردعو الحاجررررة ، بهرررردف تشرررررجيع 

التفرراوض الطرروعي الراميررة الررى بحررث فرري  آلليررةالتطررور فرري االسررتخدام الكامررل 

شرررروط العمالرررة برررين السرررلطات العامرررة المعنيرررة ومنظمرررات مسرررتخدمي القطررراع 

مثلرررري مسررررتخدمي القطرررراع العررررام العررررام أو اللجرررروء إلرررري طرررررق أخررررري تترررريح لم

 فرص المشاركة في تحديد المسائل هذ  "

ن المرررادة لفررر 191اسرررتنادا إلرررى العمرررل التحضررريري الرررذي سررربق اعتمررراد االتفاقيرررة   -

مرررن هرررذ  االتفاقيرررة المتعلقرررة بتسررروية المنازعرررات قرررد فسررررت علرررى أنهرررا تعطررري  1

يم ( الخيررررار بررررين التفرررراوض وإجررررراءات أخررررري )كالوسرررراطة والتوفيررررق والتحكرررر

 في حل النزاعات .

تسرررمح بدرجررة مرررن المرونررة فررري  191مررن االتفاقيرررة رقررم  1وعلرري ذلرررك فررلن المرررادة 

اختيررررار االجررررراءات الهادفررررة إلررررى تسرررروية الخالفررررات المتعلقررررة بمسررررتخدمي القطرررراع 

 العام .

وقععععد أرسععععت منظمععععة العمععععل الدوليععععة العديععععد مععععن المبععععاد  لهعععع ا السععععياق ونعععع كر 

 (116( -: اليالبعض منها على النحو الت

                                                           

شروط  ديدة عن تحمجاالن  المنازعات فاوضات بين األطراف لتسويةلى المإاللجوء  يجب. و ( 7

عالقات العمل في الخدمة )  199رقم ( من التوصية  1)  بندال صكما ن 1) المادة  مداستخاال

وشروط االستخدام ظروف حول  تفاوضنه في حالة الأة لالتفاقية المذكورة مكملوال( م 1971العامة

الوسائل  أوقرائن  أو اللوائح الوطنية ال تحدد أنينبغي  191لى أنه من االتفاقية وفقا لما جاء في الجزء ا

امة المعنية باإلجراءات االخرى المالئمة  للشخاص أو الهيئات المختصة بالتفاوض باسم السلطة الع

. ظروف وشروط االستخدام المتفق عليها صة بتنفيذالخا  

لمرجع السابق , سماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , اإد. محمد أحمد  مشار إليه لدى :

. 112 ص  

  -  - انظر ، مكتب العمل الدولي . الحرب النقابية . المرجع السبق ، س ص 196 – 191 .119

 
       B. Gernigon, A. Odero and A. Guido: Collective bargaining: ILO- -انظر:116

standards and principles of the supervisory bodies (Geneva, ILO, 1000), 
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المفاوضرررة الجماعيرررة هررري طوعيرررة بطبيعتهرررا ويجرررب أن يكرررون مرررن الممكرررن أن  -

 يحدث التفاوض على أي مستوى

فررررض التحكررريم اإللزامررري فررري الحررراالت التررري ال يتوصرررل فيهرررا الطرفررران إلرررى  -

اتفرررراق، يتعررررارض بشرررركل عررررام مررررع مبرررردأ المفاوضررررة الجماعيررررة الطوعيررررة وال 

 ية: يكون مقبوالم إال في الحاالت التال

فرري الخرردمات األساسررية بررالمعنى الرردقيق للكلمررة )تلررك الترري يررؤدي انقطاعهررا إلررى  -1

تعررررريض الحيرررراة والسررررالمة الشخصررررية والصررررحية لجميررررع السرررركان أو لجررررزء مررررنهم 

  للخطر

  . فيما يتعلق بالموظفين العموميين العاملين في إدارات الدولة - 1 

ن مرررن الواضرررح بعررردها أنررره فررري أعقررراب مفاوضرررات مطولرررة وغيرررر حاسرررمة، يكرررو -2 

 .لن يمكن تذليل الجمود دون مبادرة من جانب السلطات

فرري حالررة وقرروع أزمررة وطنيررة حررادة. والتحكرريم الررذي يوافررق عليرره الطرفرران هررو  -1 

م      . األفضل دائما

التررردخالت مرررن جانرررب السرررلطات التشرررريعية أو اإلداريرررة التررري تفضررري إلرررى إلغررراء  -

اعيرررة المبرمرررة بحريرررة، بمرررا فررري ذلرررك، البنرررود أو تعرررديل محتررروى االتفاقرررات الجم

المتعلقررررة برررراألجور، تتعررررارض مررررع مبرررردأ المفاوضررررة الجماعيررررة الطوعيررررة. أمررررا 

القيررررود علررررى محترررروى االتفاقررررات الجماعيررررة المسررررتقبلية ال سرررريما فيمررررا يتعلررررق 

بررراألجور، التررري تفرضرررها السرررلطات فررري إطرررار سياسرررات االسرررتقرار االقتصرررادي 

اعتبرررارات سياسرررية اجتماعيرررة واقتصرررادية رئيسرررية، أو التكيرررف الهيكلررري بسررربب 

فرررال تكرررون مقبولرررة إال إذا سررربقت هرررذ  القيرررود مشررراورات مرررع منظمرررات العمرررال 

ومنظمررررررات أصررررررحاب العمررررررل واسررررررتوفت الشررررررروط التاليررررررة: تطب ررررررق ترررررردبير 

افرررق مررررع راسرررتثنائي، وبالقررردر الضررررروري فقرررط؛ ال تتجرررراوز مررردة معقولررررة، وتت

ايررررة فعالررررة لمسررررتويات معيشررررة العمررررال فيررررة مصررررممة لترررروفير حمكاضررررمانات 

 .تضررام  األكثرالمعنيين، وال سيما أولئك الذين يحتمل أن يكونوا 

 الوطني : الوض  على النطاق  -ثالثا : 

الررروطني ، فمرررن المالحرررل علرررى سرررلوك بعرررض مؤسسرررات  نجرررد أنررره علرررى النطررراق 

ل وشررررركات القطرررراع العررررام أنهررررا تتجاهررررل اللجرررروء إلررررى المفاوضررررات الجماعيررررة لحرررر

النزاعررات العماليررة الجماعيررة الترري تنشررأ بينهررا وبررين العرراملين بهررا بشرركل سررلمي وأن 

                                                           

 79–77. [As reproduced in V. Ratnam and S. Tomoda: Practical guide for 

strengthening social dialogue in public service reform (Geneva, ILO, 1009).  

وما بعدها . 1م , المرجع السابق , ص 1011مكتب العمل الدولي , جنيف مشار إليه لدى :    
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اسررررتجابتها لمطالررررب الحركررررة العماليررررة ال تررررأتى إال بعررررد أن تأخررررذ هررررذ  المطالررررب 

 (117)االعتصام (  -أشكاالم احتجاجية ) اإلضراب 

البرررررديل المالئرررررم فررررري حرررررال تعرررررذر هرررررو الحرررررل ولعرررررل التوفيرررررق يمكرررررن أن يكرررررون 

 (111.)وضات المباشرة ، بالنسبة للقطاع الحكومي والعام المفا

ونرى أنه  بعد اخفاق الوساطة للتوفيق بين المتنازعين سواء العامل أو صاحب  -

م 1010م وحتى اآلن) حاليا" عام 1002العمل منذ تطبيق قانون العمل الحالي عام 

فله في ع ما أغ( , وأننا بحاجة إلى تعديل تشريعي متكامل للتوفيق ليتدارك المشر

قانون العمل الحالي من خالل تعديل تشريعي ويكون هناك إطار مؤسسي للتوفيق 

بلنشاء هيئة مستقلة للتوفيق. ونزيد على ذلك بأن يكون التعديل التشريعي ليشمل 

ايضا" المفاوضة الجماعية و تتضمن علية هامة وفعالة إلرساء مبدأ وقواعد التوفيق 

 ومجدية لجميع األطراف والتفاوض بطريقة رسمية 

ونرى أيضا" أن يكون اسمها ) الهيئة الوطنية للتوفيق والمصالحة ( وتكون خاضعة   -

لمجلس الوزراء مباشرة ومؤهلة بكوادر بشرية فنية ومتخصصة لتواكب العصر 

الحديث ومتطلباته في ظل الثورات الحالية والمتغيرات التي تحدث في الفترة الحالية 

ات االستثنائية التي تحدث في البالد  عند حدوث أي ظروف طارئة أو في ظل الفتر

تستجد على الساحة من اضرابات أو احتجاجات أو تنظيمات فئوية للمطالبة بأوضاع 

مهنية معينة أو ثورات تحدث , فيكون هناك علية مدربة ولها القدرة على إدارة 

ارضة من أجل حسمها األزمات والتوفيق والمصالحة بين الجهات والمصالح المتع

ووضع حلول بناءة في هذا الشأن وتكون لصالح جميع األطراف ووفقا" لتوجهات 

 الدولة من أجل دفع مسيرة اإلنتاج  . 

 

 

 

 

                                                           
 - على سبيل المثال إضراب عمال السكك الحديدية   1916م، و اضراب عمال المحاجر في 117

. وتركزت م  1991 ، وإضراب عمال الغزل والنسيج بكفر الدوار في سبتمبر / أكتوبر م  1991يونيو 

حتياجه إلمطالب العمال في هذ  االحتجاجات على تعديل لوائح األجور وتثبيت األسعار لتوفير ا

ت وتشديد آحتجاج على تخفيض الحوافز والمكافاألرباح ، واالالمعيشية وصرف حصة للعمال من 

و التقرير  2۶0، ص م  6191اءات . انظر في ذلك : التقرير االستراتيجي العربي لعام زالج

. 10: إيمان حسن ، المرجع السابق ، ص  انظر ؛  11، ص  م1991 االستراتيجي العربي لعام   
التسوية الودية لمنازعات  - انظر : ذات المعنى: بحثنا بعنوان , نظرة فاعلة نحو وسائل وعليات111

) التوفيق والتحكيم (,دراسة تحليلية واستقرائية مقارنة, المنشور بمجلة كلية الحقوق العمل الجماعية

م . 1010جامعة دمياط ,   
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-  

 المطلب الثالث 

 القانونيللنهوض بالنظام  لحلول المقترحةا
 الوطني للمفاوضة الجماعية

 تطرررويربحرررث فررري ال نطررراقبعرررض األفكرررار التررري يمكرررن تقرررديمها فررري  سررروف نتنررراول 

للمفاوضرررررة الجماعيرررررة و الررررروارد فررررري قرررررانون العمرررررل  الحررررراليالقرررررانوني  نظرررررامال

 .م 1002لسنة  11الحالي

 األول الفرع 

 اللجوء إلى القواعد اإلجرائية 
 لنفررر ( 191ن اتفاقيرررة تشرررجيع المفاوضرررة ) رقرررم مررروفقرررا ألحكرررام المرررادة الخامسرررة 

ة مررررن أجررررل تشررررجيع المفاوضررررة الرررردول األعضرررراء مطالبررررة باتخرررراذ الترررردابير المناسررررب

الجماعيررررة ، وأن يكررررون مررررن بررررين أهررررداف هررررذ  الترررردابير  تشررررجيع وضررررع قواعررررد 

إجرائيرررة يتفرررق عليهرررا برررين منظمرررات أصرررحاب األعمرررال ومنظمرررات العمرررال ، وعررردم 

اقررررة المفاوضررررة الجماعيررررة بسرررربب عرررردم وجررررود قواعررررد تررررنظم اإلجررررراء الواجررررب إع

 (119)ة مثل هذ  القواعد .اتباعه ، أو بسبب عدم كفاية أو عدم مالئم

ووفقعععا" لععع ات االتفاقيعععة بخصعععو  المفاوضعععة الجماعيعععة والخعععدمات العامعععة نجعععد 

 (190) -: ما يلى

تعتررررف االتفاقيرررة برررأن المفاوضرررة الجماعيرررة فررري الخدمرررة العامرررة قرررد تحتررراج إلرررى  -

ويرجرررع ذلرررك إلرررى  , معالجرررة مختلفرررة عرررن الفرررروع األخررررى للنشررراط االقتصرررادي

 ادة ما تكون مصممة لتحقيق االنتظام. أن ظروف الخدمة فيها ع

وعرررادة مرررا يقرررر البرلمررران هرررذ  الظرررروف وتطبرررق علرررى جميرررع مررروظفي القطررراع  -

 العام. 

م مرررا تتضرررمن لررروائح شررراملة تشرررمل الحقررروق والواجبرررات وظرررروف الخدمرررة  - وغالبرررا

وتكرررراد ال تترررررك مسرررراحة للتفرررراوض، وقررررد تتطلررررب تعررررديل القرررروانين المتعلقررررة 

م ما, بظروف الخدمة  مركزيه.تكون المفاوضات بالتالي  وغالبا

م مررررن  - ويررررنجم الوضررررع الفريررررد للخدمررررة العامررررة فرررري المفاوضررررة الجماعيررررة أيضررررا

 التمويل.

                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 119

116 .  

 

                S. Olney and M. Rueda: Convention No. 191: Promoting-  انظر : 190-

collective bargaining (Geneva, ILO, 1009), p. 11. 

  . 11م , المرجع السابق , ص 1011مشار إليه لدى : مكتب العمل الدولي , جنيف 
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فرررراألجور وظررررروف العمررررل األخرررررى للمرررروظفين فرررري القطرررراع العررررام لهررررا عثررررار   -

ماليررررة يجررررب أن تررررنعكس فرررري الميزانيررررات العامررررة. والميزانيررررات توافررررق عليهررررا 

تكرررررون علرررررى الررررردوام صررررراحب العمرررررل المباشرررررر هيئرررررات مثرررررل البرلمانرررررات، ال 

 للموظف في القطاع العام. 

وبالتررررالي فررررلن المفاوضررررات ذات اآلثررررار الماليررررة، فيمررررا يتعلررررق بالخدمررررة العامررررة  -

م مررا تكررون  وتخضررع لتوجيهررات أو مراقبررة هيئررات خارجيررة، مثررل  مركزيررةغالبررا

  .ة بين الوزاراتكوزارات المالية أو اللجان المشتر

لجوانررررب بقضررررايا أخرررررى مثررررل تحديررررد المواضرررريع الترررري يمكررررن وتتفرررراقم هررررذ  ا -

لك تحديرررد كرررذالدولرررة، و هياكرررلالتفررراوض عليهرررا، والواليرررة القضرررائية لمختلرررف 

 .األطراف المتفاوضة على مختلف المستويات

يخلرررو التنظررريم التشرررريعي للمفاوضرررة الجماعيرررة الررروارد وقرررد أشرررار الررربعض إلرررى أنررره 

اإلجرائيرررة التررري ترررنظم وتوثرررق كيفيرررة الررردعوة فررري قرررانون العمرررل الحرررالي مرررن القواعرررد 

ومكررران وتررراريخ انعقادهرررا وسررريرها وانتهائهرررا بالتزامرررات كتابيرررة  (191, )للمفاوضرررة 

يلرررزم بهرررا طرفررري التفررراوض ، وبررردور معرررين ومحررردود  ةمحرررددة وواضرررحة و مثبتررر

للجهرررة اإلداريرررة المختصرررة يتمحرررور حرررول تقرررديم الررردعم اإلداري الرررالزم لوضرررع هرررذ  

ثباتهررررا ، وترررروفير المتطلبررررات الضرررررورية إع التطبيررررق الفعلرررري واإلجررررراءات موضرررر

النعقررراد المفاوضرررة وممارسرررتها بفاعليرررة فررري ظرررروف مواتيررره وميسررررة ، ومواجهرررة 

بعرررض مشررراكلها وفررري مقررردمتها تعرررذر التررروفر علرررى مكررران مالئرررم النعقادهرررا ، ولقرررد 

ترتررررب علررررى هررررذا الفررررراغ التشررررريعي إغررررراق الكثيررررر مررررن محرررراوالت التفرررراوض 

ي بالمشررررراكل واالدعررررراءات واالتهامرررررات المتبادلرررررة برررررين الطررررررفين والتررررري الجمررررراع

يصررعب إثباتهررا أو التأكرررد منهررا ، ومررن ثرررم يتعررذر تحديررد مسرررئولية طرررف مررنهم عرررن 

عررردم انعقررراد المفاوضرررة ، فقرررد يررردعى طررررف أنررره طلرررب مرررن الطررررف االخرررر مررررارا 

التفررراوض بخصررروص موضررروع النرررزاع ، فررري حرررين يرررذكر الطررررف اآلخرررر   اراوتكرررر

ذلرررك وتأخرررذ مثرررل هرررذ  المجررررادالت والتجاذبرررات و المشررراحنات الكثيرررر مرررن الوقررررت 

 ومن الم مول تدارك ه ا النقص التشريعي . وتتعطل معها المفاوضة .

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 191-

116 .  
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 الثاني الفرع 

 في المفاوضة وض  المنظمات النقابية التي تمثل العمال 
مفاوضررررة تطرررررح مسررررألة تحديررررد المنظمررررة النقابيررررة المؤهلررررة لتمثيررررل العمررررال فرررري ال

الجماعيرررة نفسرررها فررري ضررروء المسرررتجدات علررري السررراحة النقابيرررة ومتطلبرررات التوافرررق 

مرررن أبررررز القضرررايا  النقابيرررة. ولعرررلمرررع معرررايير العمرررل الدوليرررة الخاصرررة بالحريرررات 

 ۔التي يجب أن تؤخذ في االعتبار ما يلي : 

 التعدد النقابي : نظام -أ

( قرررد 191الحريرررة النقابيرررة ,) م بشرررأن 1911لسرررنة  17تعتبرررر االتفاقيرررة الدوليرررة رقرررم 

 استمدت المفوضة الجماعية مشروعيتها من خالل تلك االتفاقية .

الجررردير بالرررذكر أن االعترررراف لجمررروع العمرررال بحقهرررم فررري تكررروين النقابرررات العماليرررة 

مررررن أجررررل الرررردفاع عررررن مصررررالحهم المشررررروعة , فنجررررد ذلررررك بالضرررررورة يعنررررى أن 

أ إليهرررا النقابرررات العماليرررة لتحقيرررق هرررذا المفاوضرررة الجماعيرررة , هررري الوسررريلة التررري تلجررر

الهررردف , وهرررذا مرررا يؤكرررد أن حرررق التنظررريم والمفاوضرررة يعرررد أن كرررال منهمرررا وجهرررا 

 (192لعملة واحدة . )

دفعرررت حركررررة االحتجاجررررات واسرررعة االنتشررررار فرررري السرررنوات األخيرررررة إلررررى وجررررود 

حركررة نقابيرررة عماليرررة مسرررتقلة نشرررأت وتأسسررت خرررارج اإلطرررار النقرررابي " الرسرررمي " 

ولقرررررد أصررررربح للحركرررررة النقابيرررررة المسرررررتقلة حضرررررور حقيقررررري علررررري ( 191, ) لقرررررائم ا

السررراحة العماليرررة مرررن حيرررث حجرررم العضررروية المتنرررامي وأعرررداد المنظمرررات النقابيرررة 

الترري تتزايررد ولهررا تشرركيالتها االتحاديررة ، فضررال عررن أدائهررا الفاعررل الررذي تؤكررد  مررن 

وثرررائق تأسيسرررها لررردى  بليرررداعخرررر ، ولقرررد قامرررت الكثيرررر مرررن هرررذ  المنظمرررات آل عن

الجهرررة اإلداريرررة المختصرررة ، وبررردورها اعترفرررت الجهرررة اإلداريرررة بهرررذ  المنظمرررات 

م 1911 لسرررنة  17اسرررتنادا إلررري األحكرررام الرررواردة فررري اتفاقيرررة العمرررل الدوليرررة رقرررم 

الخاصرررة بالحريرررة النقابيرررة والتررري صرررادقت عليهرررا مصرررر، ومرررن ثرررم قررردمت وزارة 

ي تفيرررد هرررذا االبرررداع ، وباشررررت األخيررررة بالفعرررل العمرررل لهرررذ  المنظمرررات الوثرررائق التررر

 نشاطها النقابي استنادا إلى هذا االعتراف .

                                                           

 Yves   - انظر :                                                                            191    

CHALARON,op.cit. p.9 , Marie-Laure Morin,op.cit.p.  61. 

م بشأن الحرية 1911لسنة  17لية رقم اقية الدوالجدير بالذكر أن فرنسا قد صدقت على االتف - 

م 1996/ 6/  11النقابية بتاريخ   
                                .jean pélissier, Alain Supoit, op. cit. p. 999-- انظر :192
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 191

وما بعدها . 117  
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وقرررد صررردقت مصرررر علرررى تلرررك االتفاقيرررة سرررالف اإلشرررارة إليهرررا بتررراريخ السرررادس مرررن 

 م .1997شهر نوفمبر عام 

وعلرررى ذلرررك فواقرررع الحركرررة النقابيرررة العماليرررة الوطنيرررة اليررروم يتسرررم بالتعدديرررة النقابيرررة 

يررررث توجررررد قبررررل هررررذ  التنظيمررررات الوليرررردة ، المنظمررررات النقابيررررة العماليررررة الترررري ، ح

تنطررروي تحرررت مظلرررة االتحررراد العرررام لنقابرررات عمرررال مصرررر ونقاباتررره العامرررة ، وهررري 

 2۵التنظيمررررات الترررري نشررررأت و تعمررررل وفررررق أحكررررام قررررانون النقابررررات العماليررررة رقررررم 

يررررة علررررى مختلررررف وهررررو القررررانون الررررذي يأخررررذ بمبرررردأ الوحرررردة النقاب م1976لسررررنة 

 (199)مستويات التنظيم النقابي .

ولقرررررد صررررريغت أحكرررررام قرررررانون العمرررررل الخاصرررررة بتمثيرررررل العمرررررال فررررري المفاوضرررررة 

وقرررد أفررررد المشررررع للمفاوضرررة الجماعيرررة نصررروص المرررواد الخاصرررة بهرررا الجماعيرررة 

 .وحسنا" فعل المشرع المصري ذلك

لعماليرررة واسرررتنادا برررافتراض وحررردة الحركرررة النقابيرررة ا -وغيرهرررا مرررن أحكرررام القرررانون  

لررى هيمنررة مبرردأ الوحرردة النقابيررة علررى القررانون النقررابي الرروطني ، وذلررك علررى الوجرره إ

 الذي عرضنا له عند استعراض األحكام الخاصة بأطراف المفاوضة .

لقرررد نرررص المشررررع الفرنسررري علرررى مشرررروعية المفاوضرررة الجماعيرررة  صرررراحة وقرررد 

 17ابعرررررررة بتررررررراريخ تحررررررردث فررررررري مقدمرررررررة دسرررررررتور الجمهوريرررررررة الفرنسرررررررية الر

م برررراآلتي نصرررره : " أن لكررررل عامررررل أن يشررررارك بواسررررطة ممثليررررة فرررري 10/1916/

( وقررررد تأكررررد 196التحديررررد الجمرررراعي لشررررروط العمررررل وفررررى إدارة المشررررروعات " . )

 . 1991هذا االعتراف مرة أخرى بدستور الجهورية الخامسة الصادر عام 

أصرررربحت أحررررد الحقررررائق  غيررررر أن تعدديررررة المنظمررررات النقابيررررة الممثلررررة للعمررررال قررررد

الجديرررردة فرررري الواقررررع الررررراهن للحركررررة النقابيررررة الوطنيررررة ، وهرررري تفرررررض إعررررادة 

مراجعررة وصرررياغة األحكرررام القانونيررة المالئمرررة القرررادرة علررى اسرررتيعاب تلرررك الحقرررائق 

جررررابي ووفررررق أسررررس موضرررروعية ، دون تحيررررز أو إيو التعامررررل معهررررا علررررى نحررررو أ

 (197)بية على حساب فصيل أخر .تفضيل أو إقصاء لفصيل من الحركة النقا

والمشررررع الفرنسررري نرررص علرررى مرررا يسرررمى بالتفررراوض السرررنوي , والرررذى يقررروم بررره 

سرررواء صررراحب العمرررل أو بنررراءا" علرررى طلرررب احررردى المنظمرررات النقابيرررة ذات الصرررفة 

األكثررررر تمثرررريال" بالمنشررررأة , وذلررررك جررررراء عرررردم االلتررررزام أو اإلخررررالل بالتفرررراوض 

 (191منظمات األكثر تمثال" .)السنوي أو تعمد  التمييز بين ال
                                                           

 انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 199-

111 .  
 Guardelli, La négociation collective d" Enterprise en droit- - أنظر :           196

français et anglais compares, thèse paris II 1999. 
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 197

111 .  
 .Marie – Laure Morin, ,op. cit.p.119-- انظر :                                        191
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علينررررا أن نصرررروغ  ( أنرررره يجررررب199وذهررررب الرررربعض مررررن الفقرررره المصررررري بقولرررره, )

 لتمثيرررلاألحكرررام التررري تحررردد و علررري أسرررس موضررروعية المنظمرررة النقابيرررة المؤهلرررة 

الطررررف العمرررالي علررري مسرررتويات التفررراوض الجمررراعي المختلفرررة ، ولررردينا فررري إطرررار 

التوصررررل إلررررى أفضررررل الصرررريغ وأكثرهررررا  الررررنظم المقارنررررة الحلررررول الترررري تسررررهم فرررري

مالئمرررة علرررى هرررذا الصرررعيد والتررري ترررؤمن وجرررود تمثيرررل ألوسرررع القواعرررد العماليرررة ، 

سررررتفادة منهررررا ، وفرررري مقدمررررة هررررذ  وعلينررررا أن نخضررررع هررررذ  الحلررررول للدراسررررة واال

 الحلول فكرة المنظمة النقابية األكثر تمثيال التي يأخذ بها القانون الفرنسي .

 في المفاوضة :األدنى استقاللية المنظمات النقابية ضمان حرية و -ب 

لقرررد عرفرررت فرنسرررا المفاوضرررة الجماعيرررة وأقررررت مبررردأ الحريرررة النقابيرررة , وأضرررحت 

المفاوضرررة الجماعيرررة وسررريلة مرررن وسرررائل العمرررل النقرررابي , وذلرررك مرررن أجرررل الررردفاع 

عررررن حقرررروق العمررررال ومصررررالحهم وحقهررررم فرررري تكرررروين النقابررررات وتحسررررن ظررررروف 

 (160.)وشروط العمل 

للمنظمرررررة النقابيرررررة  . ال تسرررررمح نصررررروص قرررررانون العمرررررل والقرررررانون النقرررررابي أيضرررررا

العماليرررة علرررى مسرررتوى المنشرررأة ) اللجنرررة النقابيرررة ( بالتفررراوض منفرررردة مرررع أصرررحاب 

برررل تفررررض أن يكرررون وفرررد التفررراوض العمرررالي مختلطرررا يجمرررع فررري ( 161)العمرررل ، 

امرررة التررري تنتمررري اليهرررا عضرررويته أعضررراء اللجنرررة النقابيرررة وأعضررراء مرررن النقابرررة الع

اللجنرررة النقابيرررة وهررري المسرررتوي األعلرررى للجنرررة ، وهرررو مرررا يعنررري فررررض نررروع مرررن 

الوصرررراية و الهيمنررررة مررررن المنظمررررة األعلررررى ) النقابررررة العامررررة ( علررررى المنظمررررات 

ون هررذ  األخيرررة يتعررارض مررع أحكررام اتفاقيررة الحريررة ئاألدنررى ، وهررو ترردخل فرري شرر

ي تحرررتفل لكرررل منظمرررة مرررن المنظمرررات النقابيرررة والترررم  1911لسرررنة   17النقابرررة رقرررم 

 باستقاللها وحريتها في مواجهة غيرها من المنظمات النقابية .

وينبغررررـي أن تكررررـون المعاييررررـر التررررـي تطبررررـق لتحديررررد الوضررررع التمثيلررررـي للمنظمررررات 

المفاوضررررـة الجماعيررررة موضرررروعية ومحررررـددة سررررـلفا وواضحررررـة، بغيررررـة  ألغررررراض

ـض البلررررررـدان تعطررررررـي حقوقررررررـا حصريررررررـة فررررررـي فبعرررررر , تجنررررررـب شررررررـبهة التحيررررررـز

وفررـي بلرررـدان , المفاوضررـة لنقابرررة أو مجموعررـة مرررـن النقابررـات تمثرررـل غالبيررـة العمرررـال

أخرررـرى، تسرررـمح أطرررـر المفاوضرررـة الجماعيرررـة لنقابرررـات متعرررـددة بالحصرررـول علرررـى 

 (161.) الجماعية االتفاقاتوالتفـاوض بشـأن  االعتراف

                                                           
 - انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , المرجع السابق , ص 111 .199

 .Jean Pélissier, Alain Suppôt,op.cit.p.999 et s- - انظر :                           160

- Guardelli, op .cit .p.11.-, -Marie – Laure Morin, ,op.cit.p.27 et s. 
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 161

111 .  
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص  161

21 .  
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موضررررعا لنقابررررات العامررررة علررررى النقابررررات األدنررررى , مررررن ا ولقررررد كرررران هررررذا الترررردخل 

لمالحظرررررات لجنرررررة الخبرررررراء بمنظمرررررة العمرررررل الدوليرررررة والتررررري رفضرررررته وطالبرررررت 

بتصررررحيح النصرررروص الخاصررررة برررره ، وعلينررررا احترررررام مبرررراد  الحريررررات النقابيررررة 

ومراعاتهرررا فررري صرررياغة نصررروص القرررانون الررروطني بمرررا يكفرررل ضرررمان اسرررتقاللية 

ي المفاوضرررة الجماعيرررة ، بحيرررث يكرررون لكرررل منظمرررة المنظمرررات الممثلرررة للعمرررال فررر

ممارسررررة حقهررررا فرررري التفرررراوض الجمرررراعي بصررررورة مسررررتقلة وحررررر  بعيرررردا عررررن أيررررة 

 (162)تدخالت من المنظمات األعلى .

 الثالث الفرع 

 إلى األخ  بنظام ممثلي العمال لدعوةا
تمثيعععل العمعععال فعععي المفاوضعععة بالنسعععبة للمنشعععآت التعععي ال  ععععدممواجهعععة  (أ

 ظمات نقابية :توجد بها من

تتطلرررررب المفاوضرررررة الجماعيرررررة الفعالرررررة أن تعتررررررف األطرررررراف الضرررررالعة فيهرررررا    

م،  مررررا هرررري كببعضررررها الرررربعض لهررررذا الغرررررض. وقررررد يكررررون هررررذا االعتررررراف طوعيررررا

وقررررد ,  الحررررال فرررري بعررررض البلرررردان حيررررث يقرررروم علررررى اتفاقررررات أو ممارسررررة راسررررخة

ين بررراالعتراف اعتمررردت بعرررض البلررردان تشرررريعات تلرررزم أصرررحاب العمرررل الحكرررومي

م بشررررروط معينررررة ومررررن  ,بنقابررررات العمررررال ألغررررراض المفاوضررررة الجماعيررررة، رهنررررا

ناحيررررة أخرررررى، قررررد تسرررراعد التشررررريعات  النقابررررات علررررى تحديررررد مررررن الررررذي يمثررررل 

ول ئالحكومرررة فررري المفاوضرررات. ويمكرررن للحكرررام القانونيرررة البسررريطة أن تحررردد المسررر

اف المعنيرررة علرررى االعترررراف الجماعيرررة، ممرررا يسررراعد األطرررر عرررن القيرررام بالمفاوضرررة

 (064.) ببعضها البعض

يقررروم إنشررراء النقابرررات العماليرررة علرررى مبررردأ الحريرررة النقابيرررة الرررذي يجعرررل تأسررريس أي 

منظمررررة نقابيررررة فرررري أي منشررررأة رهررررن إرادة بعررررض العمررررال الررررذين يقررررررون ذلررررك ، 

وعلررررى ذلررررك فمررررن المحتمررررل وجررررود منشررررآت ال يوجررررد بهررررا منظمررررات نقابيررررة تمثررررل 
                                                           
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع 162 162-162

. 119, ص السابق  
 Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of the right“ -- انظر :161

to collective bargaining”, in ILO: Labour Legislation Guidelines, Chapter III, 

http://www1.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm (accessed 17 Oct. 1011). 

 

 ولمزيد من الدراسة للقضايا ذات الصلة انظر، على سبيل المثال،  -
G. Bamber et al.: “Collective bargaining”,- 

 in R. Blanpain (ed.): Comparative labour law and industrial relations in industrialised 

market economies, 6th and revised edition (The Hague, Kluwer, 1991), p. 111; G. Casale: 

Union representativeness in a comparative perspective, ILO–CEET Working paper No. 11, 

(Budapest, ILO, 1996).  

.11م , المرجع السابق , ص 1011مكتب العمل الدولي , جنيف  مشار إليه لدى :    
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، وهررررو احتمررررال قررررائم بدرجررررة كبيرررررة إذا كانررررت أوضرررراع الحركررررة  العرررراملين فيهررررا

النقابيررررة تواجرررره مصرررراعب جمررررة لعوامررررل مهنيررررة واقتصررررادية واجتماعيررررة وسياسررررة 

عديررردة وهرررو الحرررال الرررذي تمرررر بررره الحركرررة النقابيرررة الوطنيرررة فررري الوقرررت الرررراهن ، 

    (169)تسم تواجدها  في منشآت القطاع الخاص بقدر كبير من المحدودية يحيث 

 الراب  الفرع 

 تدريبية لت هيل المفاوضينال والدورات الدعم الفني
 االستشاريةالخدمـات  اللمـن خـ األعضاءتقـدم منظمـة العمـل الدوليـة الدعـم للـدول 

 (166).وبرامـج التعـاون الفنـي والبحـوث وتبـادل المعـارف والتدريـب

ينبغررري اتخاذهرررا ضرررمن  تتصررردر قضرررية تررردريب وتأهيرررل المفاوضرررين التررردابير التررري

الجهرررود الراميرررة إلرررى النهررروض بعمليرررة المفاوضرررة الجماعيرررة وتفعيرررل دورهرررا علرررى 

أو عرررداد إصرررعيد العالقرررات المهنيرررة ، فهنررراك حاجرررة ضررررورية و عاجلرررة لتررردريب و

تأهيررررل مجموعررررات مررررن الكرررروادر العماليررررة والنقابيررررة وممثلرررري أصررررحاب األعمررررال 

يرررة وأهميتهرررا وضررررورتها ، وسرررماتها ومنظمررراتهم ، علرررى ماهيرررة المفاوضرررة الجماع

وخصائصررررها ، وعلياتهررررا ومهاراتهررررا وفنونهررررا و عملياتهررررا الداخليررررة ، والمتطلبررررات 

المختلفرررة لهرررا ، بمرررا فررري ذلرررك تزويررردهم بالثقافرررة القانونيرررة الالزمرررة وذات الصرررلة ، 

مررررن قبيررررل قررررانون العمررررل ، القررررانون النقررررابي ، قررررانون التأمينررررات االجتماعيررررة . .، 

لعمرررررل الدوليرررررة والعربيرررررة . . . الرررررخ فضرررررال عرررررن المعرررررارف االقتصرررررادية معرررررايير ا

واالجتماعيرررة األساسرررية التررري تتصرررل بالضررررورة بعرررالم العمرررل والعمرررال ، مرررع قررردر 

ضررروري وكرراف لبنرراء وترسرريخ ثقافررة الحرروار والتعدديررة والتنرروع والقبررول برراآلخر 

 الوطنية .، والتوعية بمتطلبات التعاون والشراكة المهنية واالجتماعية و

تنفرررـذ منظمرررـة العمرررـل الدوليرررـة أيضرررـا، بدعرررـم مرررـن المؤسسرررـات المانحرررـة، برامرررـج و

تعررررـاون فنررررـي أكبررررـر فررررـي كثيررررـر مررررـن البلررررـدان بهررررـدف تحقيررررـق الحريررررـة النقابيررررـة 

الفعررررـال بالحررررـق فررررـي المفاوضررررـة الجماعيررررـة. وقررررـد تناولررررـت هرررررـذ   واالعتررررراف

  )167):  التاليـة االتالمجأو أكثـر مـن  مجالالمشـاريع 

-  قوانين العمل إصالح . 

                                                           
 - انظر :أميمة كمال , جريدة الشروق , مقال بالعدد الصادر تاريخ 1011/10/11 م  تحت 169

اء في نقابات في ن نسبة العاملين األعضأن االحصاءات تفيد أالى ؟ عنوان " أي رأسمالية  تلك 

.  %11القطاع الخاص في حدود   

عمل الجماعية , المرجع سماعيل , قانون العمل , عالقات الإنظر : د. محمد أحمد ا مشار إليه لدى :

. 119, ص السابق  
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 166

16 .  

 انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 167-

16 .  
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 . إجراء حوار اجتماعي ثالثي وطني  -

 . تعزيز قدرات إدارة العمل  -

 .   المناصرة ونشر المعلومات -

  .  منع المنازعات وتسويتها  -

 .سياسات وعليات المفاوضة الجماعية -

يسررررررـاعد تطويررررررـر البحررررررـوث والمعرفررررررـة علررررررـى تعميررررررـق الفهررررررـم المتعلررررررـق  -

العالميررررـة والممارسررررـات الجيرررردة والطـررررـرق الممكنـررررـة لتحسـررررـين  تجاهرررراتباال

ويشـرررـمل ذلـرررـك تطويـرررـر المعرفـرررـة بشـرررـأن  . فعاليـرررـة المفاوضـرررـة الجماعيـرررـة

 االجتماعيررررررررةعثـررررررررـار المفاوضررررررررـة الجماعيررررررررـة علررررررررـى مختلررررررررـف النتائررررررررـج 

   .واالقتصادية

العمـررررـل الدوليـررررـة ومركـررررـز التدريـررررـب يتـررررـم تقديمـررررـه مـررررـن قبـررررـل منظمـررررـة   -

التدريرررررـب التابرررررـع لهرررررـا. وهرررررـو يهرررررـدف إلرررررـى تعزيرررررـز قرررررـدرات الحكومرررررـات 

ومنظمرررررـات أصحرررررـاب العمرررررـل والنقابرررررـات العماليرررررـة علرررررـى تنفيرررررـذ التررررردابير 

مثـررررـل خدمـررررـات تسـررررـوية  الراميـررررـة إلـررررـى تعزيـررررـز المفاوضـررررـة الجماعيـررررـة (

لتفررررررـاوض. ويقررررررـدم مكتررررررـب أنشررررررـطة المنازعررررررـات)، أو تطويررررررـر مهررررررـارات ا

أصحرررـاب العمرررـل ومكترررـب أنشرررـطة العمرررـال التابعرررـان لمنظمرررـة العمرررـل الدوليرررـة 

بوجررررـه خررررـاص التدريررررـب لتعزيررررـز مهررررـارات ومعررررـارف وقررررـدرات منظمررررـات 

 (161).أصحـاب العمـل ونقابـات العمـال علـى التوالـي

جررراز إنلمهرررام الرئيسرررية فررري وينبغررري أن تترررولى السرررلطات العامرررة ) وزارة العمرررل ( ا

هررذا الهررردف و عليهرررا أن تررروفر الخطرررط والبررررامج التدريبيرررة وفرررق اسرررتراتيجية شررراملة 

ومتكاملرررة ، وأن تقررردم دعمهرررا الفنررري والبشرررري والمرررادي لتنفيرررذ هرررذ  البررررامج ، علررري 

أن يررررتم ذلررررك كلرررره وفرررري جميررررع المراحررررل بالمشرررراركة الفعليررررة لطرفرررري المفاوضررررة 

ل هرررذ  البررررامج ، و علررري النقابرررات العماليرررة ، ومنظمرررات المسرررتفيدين أساسرررا مرررن مثررر

أصررررحاب األعمررررال أن تبررررادر بمخاطبررررة اإلدارة العامررررة المختصررررة المعنيررررة بشررررأن 

التفررررراوض حرررررول وضرررررع هرررررذ  الخطرررررط والبررررررامج  التدريبيرررررة والتوافرررررق حرررررول 

التفصرريالت المتعلقررة بالرردورات الترري تعقررد فرري إطررار هررذ  البرررامج مررن حيررث المررادة 

ة للمترررردربين والمرررردربين و غيررررر ذلررررك مررررن صررررور وأشرررركال الرررردعم الررررذي التدريبيرررر

جرررراز هررررذ  إنتقدمرررره الجهررررة اإلداريررررة ، وتحديررررد مسررررئوليات األطررررراف جميعررررا عررررن 

 (169)الدورات.

 

                                                           
161

 www..itcilo. Org- انظر : لمعرفة المزيد عن مركز التدريب الدولي , الموقع اإللكتروني 
- انظر : د. محمد أحمد إسماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , المرجع السابق, ص 169

911 .  
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 الخاتمة  

تعتبر المفاوضة الجماعية من الوسائل الهامة لحل المنازعات التي تحدث فيما بين 

واء ذلك على المستويات المختلفة , من حيث  المتنازعين أو األطراف المختلفة , س

 المستوى الوطني , أو المستوى العربي , أو على الدولي .

 وقد عرضنا لهذا الموضوع بالدراسة , من خالل فصلين :

ففي الفصل األول : تناولنا األساس القانوني للمفاوضة الجماعية , من حيث التعرف 

صائصها , ثم معرفة عليات ووسائل المفاوضة على ماهية المفاوضة الجماعية ومعرفة خ

 الجماعية .

وفى الفصل الثاني : تناولنا بالدراسة أحكام المفاوضة الجماعية , وذلك من حيث الحديث 

عن واجبات والتزامات أطراف المفاوضة الجماعية , وكذا سياسة الدولة ودورها في 

وض بالنظام القانوني الوطني المفاوضة الجماعية , وقد عرضنا للحلول المقترحة للنه

 للمفاوضة الجماعية .

ويتعين علينا في النهاية أن نعرض للنتائج التي توصلنا إليها في هذا الشأن وما أسفرت 

 عنه من توصيات في هذا الخصوص .

 اوال": النتائج :

لحل منازعات  من أهم الوسائل الودية تكون طوعية وهى تعد المفاوضة الجماعية -1

لجماعية و ليس فقط على المستوى الوطني , بل على المستوى العربي والدولي العمل ا

. 

يجب أن يكون لدى فريق المفاوضة القدرة والتقنية والمهارة الفنية العالية للعمل في  -1

 مجال المفاوضة الجماعية .

ينبغي أن تتم المفاوضات في مناخ وببيئة مناسبة إلتمام اجراءات التفاوض , وكذا  -2

اجرائها بحسن نية ومن ثم لسهولة تنفيذ ما اسفرت عنه المفاوضات و وكذا تشجيع 

 المفاوضات البناءة .

يجب على السلطات الوطنية تشجع المفاوضات المجدية والمستنيرة من أجل أن تؤتى  -1

 ثمارها وينتهى األمر بحل النزاع فيما بين االطراف المتخاصمة.

مثيلية ) ممثلين عن االطراف (ألغراض المفاوضة يجب االعتراف باألطراف الت -9

 الجماعية .

يجب االعتراف بالشركاء اإلجماعين ) منظمات أصحاب األعمال , ونقابات العمال  -6

( من قبل الدولة  وذلك اسوة بمنظور منظمة العمل الدولية , ودورهم الفعال في المفاوضة 

 (170الجماعية وذلك لدعم المفاوضة الجماعية .)
                                                           
- انظر : منظمة العمل الدولية , المفاوضة الجماعية , دليل السياسات ,  المرجع السابق , ص 170

11 .  
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 : توصياتال

نوصى المشرع المصري بالنص على إنشاء مركز للتدريب على القيام بالتفاوض ,  -

يتبع وزارة العدل المصرية وذلك لتعليم المنتسبين إليه ) أساليب التفاوض وطرق 

التفاوض وااللتزامات المفروضة على المفاوضين , والهدف من التفاوض و 

ذ ند اإلخالل بالمفاوضات وعدم تنفيوتبصير األطراف بالجزاءات  التي ستفرض ع

 ما أسفرت عنه من نتائج جاهزة للتنفيذ .

ونرى أنه بعد اخفاق الوساطة للتوفيق بين المتنازعين سواء العامل أو صاحب العمل  -

م ( , 1010م وحتى اآلن) حاليا" عام 1002منذ تطبيق قانون العمل الحالي عام 

ون توفيق ليتدارك المشرع ما أغفله في قانوأننا بحاجة إلى تعديل تشريعي متكامل لل

العمل الحالي من خالل تعديل تشريعي ويكون هناك إطار مؤسسي للتوفيق بلنشاء 

 هيئة مستقلة للتوفيق. 

ونزيرررررد علرررررى ذلرررررك برررررأن يكرررررون التعرررررديل التشرررررريعي ليشرررررمل ايضرررررا" المفاوضرررررة 

الجماعيرررررة و تتضرررررمن أليرررررة هامرررررة وفعالرررررة إلرسررررراء مبررررراد  وقواعرررررد التوفيرررررق 

بررررل هرررري إجررررراء الزم  التفرررراوض بطريقررررة رسررررمية ومجديررررة لجميررررع األطررررراف .و

وضررررروري مررررن الناحيررررة القانونيررررة السررررتخدام أي وسرررريلة أخرررررى فرررري الكثيررررر مررررن 

م أصرررليا لطرفررري التفررراوض فررري حرررل والبلررردان  ألن المفاوضرررة الجماعيرررة تجسرررد حقرررا

األصرررل نزاعررراتهم بأنفسرررهم دون تررردخل خرررارجي ، فلنهرررا تبررردو و اسرررتنادام إلرررى هرررذا 

 (171.)الوسيلة التي ال تغيب أبدا طوال مراحل نزاعات العمل الجماعية 

ونرى أيضا" أن يكون اسمها ) الهيئة الوطنية للتوفيق والمصالحة ( وتكون خاضعة   -

لمجلس الوزراء مباشرة ومؤهلة بكوادر بشرية فنية ومتخصصة لتواكب العصر 

حالية غيرات التي تحدث في الفترة الالحديث ومتطلباته في ظل الثورات الحالية والمت

. 

أو في ظل الفترات االستثنائية التي تحدث في البالد , عند حدوث أي ظروف طارئة 

تستجد على الساحة من اضرابات, أو احتجاجات ,أو تنظيمات فئوية للمطالبة بأوضاع 

 ة األزماتمهنية معينة, أو ثورات تحدث , فيكون هناك علية مدربة ولها القدرة على إدار

والتوفيق والمصالحة بين الجهات والمصالح المتعارضة من أجل حسمها ووضع حلول 

بناءة في هذا الشأن وتكون لصالح جميع األطراف ووفقا" لتوجهات الدولة من أجل دفع 

 (171مسيرة اإلنتاج  .)

                                                           

 

 انظر : د. أحمد السعيد الزقرد , قانون العمل , شرح القانون , المرجع السابق, بند 111 , ص 171-

169 .  
التسوية الودية لمنازعات  - انظر : ذات المعنى: بحثنا بعنوان , نظرة فاعلة نحو وسائل وعليات171

م .1010) التوفيق والتحكيم ( , المرجع السابق, مجلة كلية الحقوق ,جامعة دمياط العمل الجماعية  
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ونوصى المشرع ايضا" بالنص على إنشاء هيئة أو ادارة مستقلة  تكون لها  -

لتنفيذ ما يتم التوصل غليه من نتائج للمفاوضات وتكون جاهزة  ةعتباريالشخصية اال

 للتنفيذ , وذلك بآلية تقنية وعالية للتنفيذ في هذا الشأن.

نوصى المشرع المصري بعمل تعديل تشرعي لقانون العمل المصري أسوة  -

بالمشرع الفرنسي بالنص على الزام ممثلي العمال وأصحاب االعمال بالتفاوض 

 ي المشترك , وذلك من أجل أن تؤتى المفاوضات ثمارها في نهاية االمر .السنو

نرى أنه يجب التنسيق التام بين أصحاب األعمال أومن يمثلهم, ومنظمات العمال  -

التي تنوب عن العمال , من أجل إيجاد الحلول السريعة والسير في المفاوضات 

ين وقرارات فرق المفاوضالمجدية والمستنيرة, وعدم التعنت في تنفيذ توصيات 

 للطرفين في هذا الشأن . 

ونجد أن عية ذلك هي عدم تعكير الصفو العام لدى الدولة من أجل رفعة الوطن ودفع 

عجلة اإلنتاج والتنمية لتحقيق توجهات الدولة والمحافظة على مقدراتها تحقيقا" للصالح 

 العام .
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 المراج  " " قائمة
 أوال" : المراج  العامة :

   . م , بدون دار نشر وسنة طبع11/1002د. أحمد السعيد الزقرد . قانون العمل , شرح القانون رقم  -

البرعي : الوجيز في القانون االجتماعي . الجزء الثاني : عالقات العمل الجماعية دار حسن أحمد  .د -

 م 1000النهضة العربية 

سن البرعى , الوسيط في التشريعات االجتماعية ,الكتاب الرابع , الحوار االجتماعي , دار د. أحمد ح -

   1001النهضة العربية , القاهرة , 

د. رامي أحمد حسن البرعى ,شرح قانون العمل, شرح قانون العمل "  -د. أحمد حسن البرعى,  -

 1012, دار الثقافة العربية , القاهرة , نسخة مخصصة لطلبة الفرقة الثالثة , الليسانس , بدون طبعة 

 م .

 م . 1912, مطبعة جامعة القاهرة , 2د. محمود جمال الدين ذكى, قانون العمل ,ط -

ماعيل , قانون العمل , عالقات العمل الجماعية , بدون طبعة ودار نشر , القاهرة , إسد. محمد احمد  -

 .م  1012

 ثانيا" : المراج  المتخصصة :

عالقات العمل الجماعية , دراسة مقارنة بين  فيبالتفاوض  االلتزاممد  أحمد عجيز , مدى د. مح -

 1011, مصر ,  واالقتصادية, مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية  والفرنسي المصريالقانونين 

  م .

صري نين المد . محمد حسام محمود لطفي . المسئولية المدنية في حالة التفاوض ، دراسة في القانو  -

  م .1999و الفرنسي ، القاهرة : 

د. مجدى عبد الله شرارة , المفاوضة الجماعية وعالقات العمل ,المنهج الحديث لشركاء اإلنتاج  -

مكتب مصر –وأصحاب األعمال ( بدون طبعة , الناشر ) مؤسسة فريدريش ايبرت  –) العمال 

 م .1016(, 

انوني للمفاوضة الجماعية , دراسة مقارنة , دار النهضة د. عبد الباسط عبد المحسن , النظام الق -

   م . 1000العربية , 

 بيالعرد. محمد عبد الله نصار, المفاوضة الجماعية ودور منظمة العمل العربية , ومكتب العمل  - -

 م.1996, القاهرة 

ر ( مص نصر الدين منصور , المفاوضات الجماعية في ) النظام القانوني للعاملين في د. محمد -

والمفاوضات الجماعية و أساليها  م1992مركز الدراسات والبحوث القانونية بجامعة القاهرة 

   النهضة العربية .  وتقنياتها في قانون العمل ، دار

د. جمال أبو الفتوح محمد أبو الخير , النظام القانوني التفاق التحكيم في منازعات العمل الجماعية  -

 . م 1010دار البحوث القانونية ( القاهرة ,  -مكتب العربي للمعارف , الطبعة األولى , ) ال

 .م   1991ة يكاديميزنبرج : أسس التفاوض ، مراجعة د محمد حس رجب ، المكتبة االجيرارد ا -

 مهارات التفاوض ، الجامعة العمالية  .م 1991, المفاوضة الجماعية ، عبدالسالم عيادد .  -

 منازعات العمل الجماعيةالتسوية الودية ل علة نحو وسائل وعلياتد. عالء أحمد صبح , نظرة فا -

) التوفيق والتحكيم (, دراسة تحليلية واستقرائية مقارنة, المنشور بمجلة كلية الحقوق , جامعة 

 م . 1010دمياط , 
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دارة شئون الدولة والمجتمع ، اشكاليات نظرية " . من إ" مفهوم  .د . سلوى شعراوي جمعة  - -

جامعة   العامةدارة شئون الدولة والمجتمع ، مركز دراسات واستشارات االدارة إكتاب  دراسات

 . م1001القاهرة ، 

 ثالثا" : الرسائل العلمية :

 م .1912د. السيد عيد نايل , قانون العمل االتفاقي , رسالة دكتورا  , جامعة عين شمس , -   

 م . 1912, مطبعة جامعة القاهرة , 2د. محمود جمال الدين ذكى, قانون العمل ,ط  -  

ق ة الحقوليالتفاوض على العقد ، دراسة مقارسة ، رسالة دكتورا  . ك . ال رحب كريم عبد ال .د  -   

 .م  1000. جامعة القاهرة , 

د. خالفي عبد اللطيف , الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية , رسالة دكتورا  , جامعة  -

 م . 1917عين شمس ,

سالمه عبد التواب عبد الحليم : المفاوضة الجماعية في قانون العمل ، رسالة دكتورا  و كلية   .د -

 م . 1000الحقوق جامعة حلوان 

الجوانب االجتماعية في سياسة المشروعات متعددة الجنسية في الدول دكمى , منير فريد ال .د -

 . رةالنامية ، رسالة دكتورا  ، كلية الحقوق بجامعة القاه

 

 

 رابعا" : المراج  األجنبية واألحكام باللغة الفرنسية :

- R. Heron and C. Vandenabeele: Labour dispute  resolution: An 

introductory guide (Geneva, ILO, 1999) pp. (iii) and 17.  

-Marie – Laure Morin, Le droit des salaries à la négociation collective,       

principe général du droit et de jurisprudence, EJA, paris 

1991.                        

 Despas, négociations conventions et accords collectifs, DALLZ 191991é – 

-Yves CHALARON, Négociations et accords collectifs d"entreprise, Litec 

, Paris 1990.   

    français -Guardelli, La négociation collective d' Enterprise en droit 

 et anglais compares, thése paris 11 1999, 

            Jean Pélissier, Alain Supiot, Antiine  Jemmaud ; Droit du travail, -

, 1000édition,  e10DALLOZ,  

.                       79,p.101,somm.9191,D 1919juill .  12Cass . Soc .  -  

 - Cass. Crim ., 1oct.1919,Dr.social,1990,p.191.    

 

 

 خامسا" : المراج  األجنبية باللغة اإلنجليزية من الموق  اإللكتروني:

 

http://www.unionnetwork.org/uniafrican.nsf/barclaysafricaunion- 

forum? Open page.    

http://www1.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm- 

 (accessed 17 Oct. 1011)   

 باللغة اإلنجليزية : األجنبية المراج  سادسا" :

http://www.unionnetwork.org/uniafrican.nsf/barclaysafricaunion-
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-Sidney. and B. Webb: Industrial democracy (London, Longmans, Green, 

and Co., 1197 ) Voll.11.Ch.11.  

-J. Dunlop: Dispute resolution: Negotiation and consensus building 

(Westport, CT, Greenwood Publishing, 1911), 

       - Siemens and Daimler-Chrysler (in 1001) and Thyssen Krupp Steel  

(in 1006).         

-ILO, “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of 

the right to collective bargaining”, in 

- ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter III,  

-ILO, “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition  of 

the right to collective bargaining”, in 

-ILO: Labour Legislation Guide lines, Chapter 

III,http://www1.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm- 

 (accessed 17 Oct. 1011) 

-F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution  

(Turin,International Training Centre of the ILO, 1011),                  

   -F. Steadman: Handbook on alternative labour dispute resolution     

(Turin, International Training Centre of the ILO, 1011),  

  -S. Olney and M. Rueda: Convention No. 191: Promoting  collective 

bargaining (Geneva, ILO, 1009), 

 - “Substantive provisions of labour legislation: Effective recognition of the 

right to collective bargaining”, in ILO: Labour Legislation Guidelines, 

Chapter III,  

-B. Gernigon, A. Odero and A. Guido: Collective bargaining: ILO  

standards and principles of the supervisory bodies (Geneva, ILO, 1000), 

G. Bamber et al.: “Collective bargaining”,- 

 in R. Blanpain (ed.): Comparative labour law and industrial relations in 

industrialised market economies, 6th and revised edition (The Hague, 

Kluwer, 1991), p. 111; G. Casale: Union representativeness in a 

comparative perspective, ILO–CEET Working paper No. 11, (Budapest, 

ILO, 1996).  

 

 

 

 سابعا" : الدوريات والقوانين :

 .انون العملبلصدار ق م 1002/ سنة  1/  7 في) مكرر(  11الجريدة الرسمية , العدد  -

لسنة  97الدورة , الدروس المستخلصة  :, الحرية النقابية على أرض الممارسة الدوليمؤتمر العمل  -

    جنيف . – الدوليباء(, مكتب العمل  , التقرير األول ) 1001
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  . م1991لسنة  91توصية  رقم ال   -

 م . 1971لسنة  199التوصية رقم  -

 . م1911لسنة  162التوصية رقم  -

    . م1919مكتب العمل الدولي : المفاوضة الجماعية . الطبعة الثالثة ، جنيف  -

 م .1999مكتب العمل الدولى : الحرية النقابية , القاهرة , -

منظمة العمل الدولية .  المفاوضة الجماعية دليل السياسات , دليل السياسات , طبعة مصر باللغة   -

  م.  1011العربية , الطبعة األولى , 

 م . 1011, مكتب العمل الدولي ,جنيف  101منظمة العمل الدولية ,الدورة  -

 م . 1011منظمة العمل الدولية , الدراسة االستقصائية و جنيف  -

 م.1976لسنة  29قانون النقابات المهنية العمالية ,  -

 م المغرب .9/1002/ 11في  1/2/191م الصادر عن الظهير رقم 1999لسنة  9القانون رقم  -

 م. 1002لسنة  111قرار وزير القوى العاملة والهجرة  -

 مكتب العمل العربي , عالقات العمل الجماعية و دراسة نظرية مقارنة , بدون طبعة ودار نشر. -

 م .1976مارس(12-6مؤتمر العمل العربي ,الدورة الخامسة اإلسكندرية ,)  -

                    م1977مارس   (12 – 6 اإلسكندرية و) :مؤتمر العمل العربي , الدورة السادسة  ,

 م .1977م وتصديق مصر عليها عام   1966مؤتمر الوزراء العرب بخصوص اتفاقية عام   -

 م. 1911مؤتمر العمل العربي اعالن عام  -

 م .1919لسنة  91االتفاقية الدولية رقم  -

 م  .1979لسنة  11اإلتفاقية الدولية رقم   -

 م .1979لسنة  11إلتفاقية العربية رقم ا -

 م .  1911لسنة   191االتفاقية الدولية رقم  -

 .1911لسنة  11اإلتفاقية الدولية رقم  -

 

 ثامنا": المراج  العربية عبر الموق  اإللكتروني :

- www..itcilo. Org   الموقع اإللكتروني –مركز التدريب الدولي 

 

 تاسعا" : المقاالت والتقارير

تحت عنوان " أي   , م 11/10/1011العدد الصادر تاريخ ب  هجريدة الشروق مقال, أميمة كمال أ .   -

نسبة العاملين األعضاء في نقابات في القطاع الخاص في  أنرأسمالية  تلك الى ان االحصاءات تفيد 

 . %11حدود 

لة بحوث سياسية مركز ايمان حسين . " العولمة ومؤسسات المجتمع المدني في مصر " . سلسأ.  -

 م . 1000البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ، أكتوبر 

محمد كشو " دور الحكومات في الحوار بين أطرافي اإلنتاج منظمة العمل العربية ، تونس أكتوبر  -

 . م1991مكتب العمل العربي ،  1991

   م .  1916التقرير االستراتيجي العربي لعام  -  

 م 1991قرير االستراتيجي العربي لعام الت  - 

 

 

 

 


