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 مقدمة
الى النظام الحر وآليات السوو  ببود و ن  الشموليإن التحول من النظام 

وهذا يتطلب  ابجتماعية،ابقتصادية  و  النواحي فيعديدة سواء  يتبعه متغيرات

مفاوضوة الجماعيوة، هوو ال الرئيسوييكون محورها  لعالقات العمل ساليب جديدة 

وحينموووا نتطووور  الوووى المفاوضوووة الجماعيوووة فالبووود  ن نشوووير الوووى   ووورا  هوووذ  

العمال وكيفية وضع األسس والمعايير  وممثليالمفاوضة وهم  صحاب األعمال 

جميوع األموور المتعلقوة بالعمول والعموال سوواء مون الناحيوة  فيسيتم إتباعها  التي

 ابقتصادية  و الناحية ابجتماعية.

إب انه  صبح اليوم  -بالرغم من  ن التفاوض موجود منذ بدء الخليقةو

ظل عصر يتسم بالسرعة والتميز والتطور والتحول  فييحتل  همية كبرى 

 فيو صبحت العالقات متشابكة، و دت التكنولوجيا المتطورة  بسرعة كبيرة،

فاوض كافة المجابت الى جعل العالم قرية صغيرة يسعى كل من فيها الى الت

إ ار  فيلحل كافة المشاكل والمنازعات من  جل تحقيق األهدا  والمصالح 

 التيمقبول من كل األ را  و صبح عنصر التفاوض من العناصر األساسية 

قابل للتفاوض حتى بين  شيءفرضت نفسها على الساحة الدولية وبات كل 

م ومائدة اليوم  صبح التفاوض هو لغة الحوار الرسمية بينه -فرقاء األمس

 المكان المناسب لحل جميع المشاكل والمنازعات. هيالمفاوضات 

هو لغة العصر الحالى الكل  بأن التفاوضنستطيع القول  وبالتالي

 صغيرا، و مهزوما، كبيرا  و  ضعيفا، منتصرايتحدث بها سواء كان قويا  و 

 صبح اآلن يسعى بشتى الطر  والوسائل إليجاد صيغ  الدوليفالمجتمع 

تقريب وجهات النظر  المتنازعة، ومحاولةلتفاوض تقبلها جميع األ را  ل
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بعض األحيان تتم ممارسة ضغو  على  وفى للجلوس على مائدة المفاوضات،

 يوافق على الجلوس مع الطر  اآلخر إلجراء المفاوضات. لكي حد األ را  

، وفى ءشينعيشه اآلن هو عصر التفاوض، على كل  الذيإذا فالعصر 

تجرى اآلن سواء بين  التيكما  ن المفاوضات    را .  ي، وبين ءشي  ي

الدول  و الحكومات  و بين األفراد  و بين الجماعات  و بين المنظمات  و بين 

منها هو تقريب وجهات النظر بين األ را   األساسي رفين الهد    ي

بادل إ ار من التفاهم المت فيوالوصول الى حل مقبول يرضى جميع األ را  

 بأن التفاوض هو  فضل الخيارات الحالية لكل األ را .

حووال موون األحوووال مجموعووة موون  بووأيوالمفاوضووات ب يمكوون  ن تكووون 

كل المراحول والمواقوف وإنموا  فييمكن إتباعها  التيالقواعد واإلجراءات الثابتة 

تخضع كل مفاوضة لمعايير وعوامل متشوابكة ومتعوددة، وتختلوف هوذ  المعوايير 

 سيتم التفاوض بشأنها  التيوامل  بقا للزمان والمكان واألشخاص والمشكلة والع

وهنوا  مون ينظوور الوى التفوواوض علوى  نووه علوم، وآخور ينظوور إليوه علووى  نوه فوون، 

وثالث ينظر إليه على  نه علم  وفون، ورابوع يجود  ن التفواوض علوم مور بمراحول 

فاوض (، ومرحلة األدب التمرحلة الفن  و ما يطلق عليه )فن  هيثالثة متتابعة، 

ومرحلوووة العلوووم  و موووا يطلوووق عليوووه )علوووم    و موووا يطلوووق عليوووه ) دب التفووواوض(،

التفواوض(، وهنووا  مون يعتوورض علوى هووذ  المسوميات، ولكوون مون وجهووة نظرنووا 

 الشخصية  ن التفاوض  صوبح اآلن يجموع بوين جوانوب علميوة و خورى تطبيقيوة،

وض يتم ابتفوا  عليوة، وبوالرغم والكل يجتهد لمحاولة إرساء مفهوم واضح للتفا

كانوت نظريوا  اتفا  على تعريف موحد وهوذ  وإن  يمن ذلك ب يوجد حتى اآلن 

تعتبوور مشووكلة إب  نهووا ظوواهرة إيجابيووة يتضووح منهووا اهتمووام العديوود موون المفكوورين 

 والكتاب بموضوع التفاوض.
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بأهميووة موضوووع التفوواوض عامووة، والمفاوضووة  إحساسوويوموون منطلووق 

 المصوورييعيشووها المجتمووع  التووياصووة، فووي تلووك المرحلووة الراهنووة الجماعيووة خ

 وتأثير هذ  المرحلة بصورة مباشرة على الطبقة العاملة المصرية.

آمول  ن يسواهم  الوذيلذلك فقود حرصوت علوى  ن  شوار  بهوذا الجهود المتواضوع  

 فوي النقوابيتوضيح الدور المهم الذي يمكن  ن يلعبه الممثل  فيولو بجزء بسيط 

 بت المفاوضة الجماعية للحصول على  فضل النتائج لصالح الطبقة العاملة.مجا

الفترة القادمة نتيجوة  فيوالهد  من ذلك يرجع ألهمية دور المفاوضة الجماعية 

حدثت على الساحة و دت الى ظهوور دور جديود ومرحلوة جديودة  التيللمتغيرات 

 -هذا الدور هامشيا ماضيال فيمجال المفاوضة الجماعية كان  في النقابيللعمل 

تحديوود  فويألن الفتورة القادموة ستشوهد  سوولوب جديود  األساسوويو صوبح اليووم هوو 

مجووال األجووور والعووالوات والبوودبت  فوويشوورو  العموول وابسووتخدام وخاصووة 

تعتمد على التشريع وما يصدر من قووانين  الماضي فيكانت  والتيواإلجازات، 

وم تعتموود علووى  سوولوب المفاوضووة ولوووائح توونظم هووذ  الشوورو ، و صووبحت اليوو

والوذى وتعديالتوه  2003لسونة  12ل قوانون العمول رقوم ظو فيخاصة  الجماعية،

وضوع  فوي كد على ضرورة مشاركة ممثلى العمال مع ممثلى  صحاب األعمال 

تتعلووق بالعوواملين، و صووبحت المفاوضووة الجماعيووة إلزاميووة  التووياللوووائح والوونظم 

   صحاب األعمال(.-مالالعملية اإلنتاجية )الع لطرفي

ولكي تكون مفاوضا بارعا، فهذا األمر ب يحدث لك يوما ما ألنك تتمنى 

ذلك،  و ألنك حفظت مجموعة من القواعد، بل ببد من الممارسة، وببد لك مون 

إن استمرار  كمفاوض ذكي  إظهار امكاناتك عند اللزوم في ظل ظرو  اللعبة.

ئووك فووي القمووة فووي كوول مبوواراة. فهووو يتطلووب  شووبه بالمحافظووة علووى لياقتووك  و بقا

 تمارين يومية مع المحاولة المستمرة للنجاح وتذكير نفسك دوما باألساسيات.
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بالنسوبة ألولئووك الووذين يتوقووف نجواحهم المهنووي وازدهووار شووركاتهم علووى 

فقووط مسووألة  بحتووة، ولوويسعقوود الصووفقات، يعوود اإللمووام بفوون التفوواوض ضوورورة 

التوي تتطلوب إتقوان مهوارات التفواوض  ويلوة جودا  استحسان. إن قائمة الوظوائف

 يعقدون الصفقات الكبرى. والسياسيين، ومنوتشمل رجال األعمال والمحامين 

فووي حقيقووة األموور: تعوود القوودرة علووى التفوواوض فووي نطووا  واسووع موون المعووامالت و

 عنصرا حيويا للنجاح على  ي مستوى إداري.

نفيذيين  ن يعقودوا صوفقات قود يكوون على سبيل المثال، ينبغي على المسئولين الت

 األثنواء، يشوتر لها توأثير عميوق علوى المسوار المسوتقبلي لشوركاتهم، وفوي نفوس 

المووديرون المتوسووطون فووي  نشووطة ب تقوول  هميووة عوون تلووك الصووفقات فووي بلووو  

 هدا  الشوركة، وذلوك علوى المودى البعيود، وبتوراكم هوذ  األنشوطة بعضوها فوو  

ظفين العواديين الوذين ب يبودو  ن وظوائفهم تتطلوب بعض. وحتى المشرفين والموو

 العمول، مثولعلويهم  ن يتصوارعوا يوميوا موع مشوكالت  بالتفواوض، ينبغويإلماما 

 لبووات زيووادة الرواتووب والترقيووات والمسووائل النقابيووة. ثووم وبطبيعووة الحووال هنووا  

 ولئك الذين يعملوون فوي المشوتريات والمبيعوات والمهون األخورى التوي يعود فيهوا 

 تفاوض من الواجبات الرئيسية لمراكزهم الوظيفية.ال

إن اإللمام بالتفاوض من األلف إلى الياء يقود إلى "راحة البال" فكثيرا ما ينتهوي 

األفووراد الووذين ب يتقنووون  سوواليب التفوواوض إلووى صووفقة مووا، ثووم ينصوورفون وهووم 

بعوض يعتقدون  نهم قد فازوا بصفقة جيدة، بينما تكون الحقيقة عكس ذلوك. وفوي 

موا األحيان يشعر هؤبء بسعادة غامرة دون  ن يدركوا  نه كان بإمكوانهم تحقيوق 

ففي حقيقة األمر،  ينما كنت تعمل ومهما كانوت وظيفتوك، فمون   فضل بكثير. وه

آلخور. ولكون  "تقريبا"  ن تتجاهل الحاجة الى التفاوض ولو مون وقوت المستحيل

ديود مون الشورا  الخفيوة التوي ترقود مع األسف، يعد التفاوض مجابً يكمن فيوه الع

 بانتظار الغافلين  و المتهورين.
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 هنا  قاعدة مهمة في التفاوض يجب  ن تبقى نصب عينيك:

 نحن ب نحصل على ما نريد  في هذ  الحياة بل نحصل على ما نتفاوض بشأنه. 

 فالتفووواوض هوووو عمليوووة النقوووات المتبوووادل وتسووووية البنوووود الخاصوووة باتفوووا  موووا. 

 ة تبادلية بين  رفين لكل منهما احتياجات مختلفة. وهو عملي

 نه 'عملية اتصال بوين شخصوين  و  كثور يدرسوون فيهوا البودائل للتوصول لحلوول 

 مقبولة لديهم  و بلو   هدا  مرضية لهم'.

 والتي يحدد فيها كال الطرفين احتياجاتهم الُمدركة ويستطيعا معاً الوصول إليها. 

لحضور في حياتنا، في كول بيوتنوا و مواكن عملنوا، إن التفاوض هو عرض دائم ا

 الرياضويات، فإنمواعندما يجري الحديث بين  ب وابنه عن سبيل تحسوين عالموة 

الوصف ذاته علوى الوزوجين عنودما يتفقوان علوى  التفاوض وينطبقهم يمارسون 

سيتسو  الحاجيات في عطلة نهاية األسبوع. وفي  المنزل ومنتوزيع المهام في 

مل تحتل المفاوضات الموقع الغالب على غير . فكلمة مفاوضات تعنوي مكان الع

 في العمل.  ي ابستمرار  (negotiatus)باألصل الالتيني

ملعووب المنظموات النقابيووة لتبحوث وتنقووب عوون  فويو صوبحت الكوورة اآلن  

موون خاللهووا تسووتطيع  وورح مطالووب العمووال وتحسووين  التوويالوسووائل واألسوواليب 

، وهوذا لون يكوون سوهال ابقتصواديةظل الظرو   فيعيشية ظروفهم المادية والم

الناحية األخرى  صحاب األعمال الذين سيبحثون عون كيفيوة  فيوب يسيرا، ألن 

 تقليص المزايا الخاصة بالعمال.

 وعلى هللا قصد السبيل

 عبد هللا شرار  مجديدكتور/ 

                     2016     
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 مقدمة

التفوواوض هووو  حوود السوومات المميووزة لبنسووان منووذ بوودء الخليقووة فوونحن 

نحتوا  فيهوا  التوينتفاوض كل يوم بل  وال اليوم حيث نعيش عشرات المواقوف 

وحينموا نتحوودث عوون نشووأة  اليووم الواحوود حتووى دون  ن نوودرى، فوويالوى التفوواوض 

جماعية فإننا ببد من  ن نتطر  الوى تواريا الحركوة النقابيوة وتطور المفاوضة ال

كان فيه  صحاب  الذيالوقت  فيونضالها من  جل الحصول على حقو  العمال 

عووودد مووون العموووال متووى كوووان ذلوووك مالئموووا   ي وورد  فوووياألعمووال ب يتورعوووون 

 لمصالحهم.

وبإيجوواز شووديد فإنووه يمكوون القووول بووأن العالقووة بووين العمووال و صووحاب 

مجوال  فويعمال بد ت منذ قديم األزل ويعتبر عهد الفراعنة هوو  شوهر العهوود األ

ولقوود اسووتطاع  .مجووال الصووناعة فوويمجووال الزراعووة  و  فوويالعموول وقيمتووه سووواء 

شتى مجابت العمول وهوذا واضوح تماموا  فيعهد الفراعنة  ن يتفوقوا  فيالعمال 

تمثول مودى هوذا  والتوي تركوها منذ آب  السنين التيمن خالل اآلثار الفرعونية 

 فويموازال حتوى اآلن لوم يوتم اكتشوافه كوامال خاصوة  الوذي العلمويالتفو  والتقدم 

سوووية المجوووابت الهند فووويالمجوووابت الكيمائيوووة والخاصوووة بموووواد التحنووويط كوووذلك 

وبووالرغم موون  ن هووذا العهوود كووان يتسووم بالسووخرة  .والزراعيووة والفلووك .... الووا

ل بداية ألحد صور العالقة بين العموال و صوحاب كما سبق القو  نهوالعبودية إب 

ذلوك فتورات وعهوود  خورى تطوورت فيهوا عالقوات العمول بوين  تلوياألعمال وقد 

 التوويالعمووال و صووحاب األعمووال بأشووكال وصووور مختلفووة تتناسووب مووع الحقبووة 

 نعيشها.

 فويمجال الزراعة كان هوو السوائد  فيوهنا تجدر اإلشارة الى  ن العمل 

اإلقطاعيوة  و المزرعوة بودء يتحوول الوى  فويمعنى  د  فوإن العمول تلك الحقبة وب
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 فوويعهوود الفووا ميين  فوويبدايووة القوورن العاشوور  فوويحيووث ظهوورت  حرفوويعموول 

العصوووور الوسوووطى عالقوووات وظووورو  عمووول جديووودة ظهووور علوووى  ثرهوووا نظوووام 

 الطوائف. 

 مراحل نظام الطوائف:

-العرفوواء–)الصووبى  وهووينظووام الطوائووف يقوووم علووى  ربعووة مراحوول 

رئيس عام يور س كول الطوائوف يسومى  حرفة، وهنا لكل   ائفة( شيا-الرؤساء

 )السرنجار( وهو شيا الطوائف كلها  و شيا الشيوخ. 

 -: كاآلتيويمكن تلخيص المراحل األربعة 

 :(صبىال: )المرحلة األولى

وهذ  المرحلة بداية ابرتبا  بالطائفة حيث يمثل الصبى المرحلوة الودنيا 

لبضوع سونين  المعلموين(هو يعمل لدى  حد الرؤساء )ابسوطوات  و الطائفة و في

 يتعلم خاللها فنون و سرار الحرفة وتقاليدها.

 :)العرفاء(: المرحلة الثانية

وهذ  المرحلة تمثل الوسط بين الصبيان والرؤساء، وفيها يكون الصبى 

ويستطيع  ن يقوم بتنفيذ بعض األعمال  الفنيقد وصل الى مرحلة النضج 

نفسه، وبذلك يتيح له فرصة للحصول على نصيب  كبر من العائد وتيسر له ب

 إ العا  وسع على  سرار الحرفة وفنونها. 

       :(: )الرؤساءالمرحلة الثالثة

وهذ  المرحلة من المراحل المهمة حيث  ن العريف يكون قد وصل الى 

يتطلوب منوه إقنواع وهوذا  مرحلة من التعلم والمهارة تؤهله للترقية ليصبح رئيسا،

الترقية و نه وصل الى درجة كفاءة عالية تؤهلوه  فيرئيسه المباشر  وب بأحقيته 

حالووة موافقتووه يقوووم  فوويفووإن الوورئيس المباشوور للعريووف  وبالتووالي ليصووبح رئيسووا،
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ويتقدم العريوف بطلوب الوى شويا الطائفوة للحصوول علوى  بترشيحه لهذ  المرتبة،

اسوتخدام موا يحتاجوه  فيله الصالحية كاملة  تصريح بفتح محل مستقل له وتكون

 كل الحر .  فيمن عرفاء وصبيان وهكذا 

 )الشيخ(: المرحلة الرابعة:

حيث لكل مهنة  و حرفة قمتها  الطائفيوهو يعتبر قمة البنيان للنظام 

تحدث بين  التيالشيا ويقوم هذا الشيا بحل المشاكل والمنازعات  فيالمتمثلة 

 ويصدر قرارات لها صفة اإللزام لجميع األ را ، عرفاء،الرؤساء والصبية وال

باإلضافة الى  نه وكما سبق اإلشارة يقوم بإعطاء الموافقات على ترقية العرفاء 

 الى رؤساء وإمكانية فتح محل مستقل. 

وهنا تجدر اإلشارة الى  ن نظام الطوائف وما يحتويه من  ر  

تحت مسمى المفاوضة الجماعية  ذلك الوقت ب يندر  فيو ساليب ونظم للعمل 

تتولى  التيذلك الوقت هو الحكومة  فيمن الممكن اعتبار شيا الطائفة   نهإب 

قد تنشأ بين  فراد  التيجمع الضرائب والتوفيق والمصالح وفض المنازعات 

يمكن  ن نستخلص بأنه كانت توجد عالقات عمل بين العمال  وبالتاليالطائفة 

( وبين )الصبى والعريفنظام الطوائف  فييمثلون والذين ذلك الوقت  في

الرؤساء( وهذ  العالقة كانت مثل كل عالقات )  صحاب األعمال والذين يمثلون

 وبالتاليالعمل بما تحتويه من مشاكل ومنازعات بين العمال و صحاب األعمال 

ببد من التوفيق وحل هذ  المشاكل والمنازعات عن  ريق العالقة المباشرة بين 

وا الى شيا الطائفة ئال وفى حالة تعثر الحل كانوا يلجالعمال و صحاب األعم

كل األمور وكانت  حكامه ملزمة  فيوالذى كان يعتبر مستشارا  و قاضيا يحكم 

 لكل األ را  .
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حيوث  1516وقد انهار نظام الطوائف ابتداء من عصر سليم األول سنة 

عصور محمود علوى  فوي وانتهوىنقل الصناع المهرة من مصور الوى القسوطنطينية 

بلغوت  والتوي قام الصناعات الحديثة، و نشوأ العديود مون المصوانع والوورت  الذي

 لووف عاموول وكانووت  30 حووواليمصوونعا اسووتوعبت  29 حووواليذلووك الوقووت  فووي

بعض هذ  المصانع تستخدم عدد من العمالة كبير جدا  كثر مون  لوف عامول مثول 

عامووول وكوووذلك مصوووانع  1500فيهوووا كوووان يعمووول  التووويمصووانع القلعوووة ل سووولحة 

 عامل. 1200الحوض المرصود حيث كان يعمل بها 

ومون هنووا نسوتطيع القووول بوأن هووذ  األعوداد موون العمالوة الموجووودة داخوول 

المصانع والوورت  دت الوى ظهوور نوعوا جديودا مون عالقوات العمول بفكور جديود 

 وبالتوالينظوام نتيجة بحتكا  هؤبء العموال بالعموال األجانوب الوذين اسوتجلبهم ال

سونة  البريطانيهذا العهد. وفى  عقاب ابحتالل  فيظهور حركه عمالية منظمة 

يرتكووز علووى  الووذيبوود ت  سووس الصووناعات الحديثووة ذات اإلنتووا  الواسووع  1881

.  لمرافووق العامووة والصووناعة والتجووارةمجووابت كثيوورة خاصووة ا فوويحريووة العموول 

 فوييفرض عليهم جميعوا التضوامن تنظيم صفوفهم بشكل  فيومن هنا بد  العمال 

ظوول  فوويحمايووة لمصووالحهم ابقتصووادية وابجتماعيووة خاصووة  الجموواعيالعموول 

ر و وول سواعات انخفاض األجوو فيكانوا يتعرضون له متمثال  الذيابستغالل 

 .العمل
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 :مصر فيالبداية الحقيقية لظهور المفاوضة الجماعية 

 والتويمصر  فيقبل  ن نتطر  الى البداية الحقيقية للمفاوضة الجماعية 

ببوود و ن نسوولط الضوووء علووى المحوواوبت األولووى  النقووابيتعتبوور نتووا  النضووال 

 العالم. فيللحركة النقابية 

 نقابية:إنجلترا مهد الحركة ال

العوالم وذلوك يرجوع الوى  نهوا  فوي النقوابيرائدة العمول  هيتعتبر إنجلترا 

 واخوور القوورن الثووامن عشوور  فووي ول بلوودان العووالم تأخووذ بأسووباب التصوونيع وذلووك 

وبووذلك تعتبوور الحركووة النقابيووة موون نتووائج الثووورة  و وائوول القوورن التاسووع عشوور،

 الصناعية. 

ظول  فويو سولوب الحركوة النقابيوة ولقد ابتدع العمال البريطوانيون شوكل 

كول حرفوة  فويحيث تشكلت نقابوات  ،اإلنجليزي حا ت بالتصنيع  التيالظرو  

  و مهنة.

تغيير  سلوب اإلنتوا  وعالقوات  فيوكان للثورة الصناعية  ثرها الكبير 

حيووث  دت الووى األخووذ بأسوولوب اإلنتووا  الكبيوور والووى التنووافس بووين الوودول  العموول،

ا  الخارجيوة لتصوريف منتجاتهوا وهوو موا  دى الوى ظهوور للسيطرة علوى األسوو

 ابستعمار.

تودار بوالقوى المحركوة  ن تركوزت الصوناعات  التويوكان اختراع اآللوة 

وترتووب علووى ذلووك انعوودام الووروابط  المصووانع، فوويوتجمووع العمووال بأعووداد كبيوورة 

وتباعوودت الفوووار  بووين  ظوول نظووام الطوائووف، فوويكانووت قائمووة  التوويالتقليديووة 

 بقات.الط

 فوويو دى اشووتداد المنافسووة بووين  صووحاب األعمووال ومنافسووة الصووناعات 

الدول األخرى الى اتجا   صحاب األعمال لمحاولة الحصول على  كبر قدر مون 
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تراوحوت  التويالربح بأقل قدر من النفقات وذلك من خالل زيوادة سواعات العمول 

استخدام األ فال  لىهذا باإلضافة ا اليوم الواحد، فيعمل  ةساع 16الى  12بين 

العاملوة علوى المصوانع  األيديوترتب على تدفق  الذين تقل  جورهم عن غيرهم.

مما  دى الى انخفاض األجوور  الجديدة  ن زاد عرض العمالة على الطلب عليها،

الجديود  الصوناعيضورورات الحيواة. لوذلك كوان لهوذا التطوور  تكفيكانت ب  التي

يث انخفاض األجور  و زيادة ساعات العمول على العمال سواء من ح عكسي ثر 

 فويتقيود حريوة العموال  هذا باإلضافة الى  ن التشريعات كانت  و ظرو  العمل،

 سبيل تحسين ظروفهم. في وابتحادالتجمع 

 ظهور جمعيات المساعدة:

كل ذلك  دى الوى تكتول العموال وتجمعهوم حيوث بود وا يشوكلون تنظيموات 

)جمعيوات  صوورة فوي ول األمور  فويالتجموع وظهور هوذا  للدفاع عن مصالحهم،

حووابت الموورض  فوويكانووت تقوودم بعووض المسوواعدات للعمووال  والتوويالمسوواعدة( 

الحكوموات  غيور  ن حالة وفواة العامول، فيوالعجز والشيخوخة ومساعدة الورثة 

 -اآلتية: حاربت تلك الجمعيات وذلك ل سباب 

 .الخو  من عودة نظام الطوائف من جديد 

  ذلك الوقت وهو  ن النقابات جمعيات مخربة  فيكان سائدا  الذيالفكر

و داة إلذكاء  وليست سوى وسيلة لنشر األفكار ابشتراكية الثورية،

 روح البغضاء والعداء بين العمال و صحاب األعمال.

 .إن نشا  النقابات ينال من وحدة األمة ويضعف من قوتها 

معيات سرية يقودها المتطرفون ولهذ  األسباب مجتمعة لجأ العمال الى تكوين ج

مموووا نجوووم عنوووه زيوووادة  ،السوووريمووون العموووال ألنهوووم األقووودر دائموووا علوووى العمووول 

اإلضوورابات و عمووال العنووف. وكمووا انتقلووت  سوورار الصووناعة موون بريطانيووا الووى 
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الدول األوروبية األخرى مثل فرنسا و لمانيا انتقلت  يضا حركة تكوين النقابوات 

تبوادل المعلوموات  فيوبدا العمال  هذ  الدول، فيناعية العمالية الى المنا ق الص

 والخبرات مع عمال الدول األخرى.

و راد  وشووهدت تلووك الفتوورة صووراعا بووين العمووال و صووحاب األعمووال،

ظوول اإلضوورابات  فووي صووحاب األعمووال  ن يحكموووا سوويطرتهم علووى الموقووف 

تشووغيلهم وذلووك موون خووالل جلووبهم عمووال موون دول  جنبيووة ل المسووتمرة موون العمووال،

وحوواول العمووال إجهوواض  بووأجور  قوول وسوواعات   ووول ولتحطوويم اإلضوورابات،

محاوبت  صحاب األعمال بابتصال بعمال الدول األخرى بتخاذ موقف موحد 

مواجهوة قووة ر س  فوي ابقتصاديوكان هذا الدافع  تواجههم، التيتجا  المشاكل 

للعموال  دولويول اتحواد المال وسيطرته واستغالله مون  هوم الودوافع الوى تكووين  

تحوت اسوم )الرابطوة الدوليوة  1864عوام  فويوهو الدولية العماليوة األولوى وذلوك 

 للعمال( حيث تجمع  لفا عامل من بريطانيا وفرنسا و لمانيا وإيطاليا وسويسرا.

ومع مرور الزمن تغيرت النظورة الوى النقابوات العماليوة وبود ت الحكوموات تعيود 

ى للنقابات و خذت تلغى تدريجيا القيود المفروضوة علوى موقفها المعاد فيالنظر 

 ن النقابات العمالية غيرت من  سلوبها المتبع وهو  سلوب  العمالية، كماالنقابات 

والمفاوضوة كبوديل ألسواليب  الوديمقرا ياإلضراب والعنف الى  سلوب الحووار 

 العنف واإلضراب.

 النقابيوة العماليوة،  ول دولة ظهورت بهوا التنظيموات هيوكما  ن إنجلترا 

 ول دولة تعتر  بالنقابات العمالية وبأهليتها القانونية كاملة فأصودرت  ول  فهي

توم إجوراء تعوديالت عليوه عوام  ،1824هوذا الخصووص عوام  فيالعالم  فيقانون 

هوذا ابتجوا  و صودرت قوانون  فويثم تلوت فرنسوا إنجلتورا  ،1875وعام  ،1871

 .1884عام 
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نقابيوة قود هوودفت الوى تجميوع العموال علوى مسووتوى وبوذلك فوإن الحركوة ال

 الودوليوالمسوتوى  القووميالمصنع  و الصناعة لتوحيد جهوودهم علوى المسوتوى 

وظهرت بذلك الحركة النقابيوة  لمواجهة الحركة الر سمالية بحركة عمالية دولية.

شووكل اتحووادات عماليووة سياسووية الطووابع تشووتر  فيهووا  فووي ول األموور  فوويالدوليووة 

وإحوووالل النظوووام  الر سوووماليات واألحوووزاب بهووود  القضووواء علوووى النظوووام النقابووو

وتطووورت تلووك الحركووة الووى تحقيووق ووجووود مسووتويات عموول  محلووه. ابشووتراكي

هوووذ  الووودعوة العموووال و صوووحاب األعموووال والمفكووورين  فووويدوليوووة حيوووث شوووار  

حيث اعترفت  وبذلك اعترفت التشريعات الو نية بالحرية النقابية، والحكومات.

القسوم الثالوث عشور منهوا ونصوت علوى ذلوك الموادة  فوي فرسواي يضا معاهدة  بها

منظمووة العموول  فوويومثوول العمووال و صووحاب األعمووال مووع الحكومووات  (،427)

ونووص دسووتور المنظمووة علووى حووق تكوووين منظمووات للعمووال و صووحاب  الدوليووة،

 األعمال ما دامت  هدافها ونظامها ب يخالف القوانين والتشريعات الو نية.

 المؤتمرات العربية والدولية والحرية النقابية:

ولقوود سووبق ذلووك مجهووودات عماليووة دوليووة بوود ت بمووؤتمرات موون  برزهووا 

حيث اجتموع زعمواء الحركوة النقابيوة  1916يوليو  5مؤتمر ليدز المنعقد بتاريا 

البريطانية والفرنسية والبلجيكية واإليطالية و البوا بأن تتضومن معاهودة السوالم 

وتأسويس  ابجتمواعيوالتوأمين  النقوابيالتنظويم  فوياصة عن حق العموال موادا خ

 .دوليمكتب عمل 

( منوودوبا 53حضوور  ) 1919فبرايوور  5كمووا عقوود مووؤتمر بوورن بتوواريا 

 دولويدعوا الوى تكووين برلموان عمول  دولوي( دولة وتم وضع ميثوا  16يمثلون )

المسوتويات  يتكون من عدد متساو من العمال والحكومات يجتمع بانتظوام ويضوع
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ثوم  عقوب ذلوك  توضوع علوى  ساسوها القووانين والتشوريعات القوميوة. التيالدولية 

 .1919يونيو  28 في فرسايالتوقيع على معاهدة 

فيالدلفيوا عوام  فوي الودوليمؤتمر العمل  فيوقد تأكد بعد ذلك مبد  الحرية النقابية 

العمووال  تضوومنت حووق والتووي 1948لسونة  87ثوم صوودرت ابتفاقيووة رقووم  ،1944

تكووووين منظموووات دون إذن سوووابق ودون الخضووووع إب  فووويو صوووحاب األعموووال 

وتضمنت ابتفاقية اسوتقالل هوذ  المنظموات  تضعها هذ  المنظمات، التيللقواعد 

وضع لوائحها وفوى انتخواب ممثليهوا وعودم جوواز الحول  فيعن السلطات العامة 

ادات عامة واكتساب كما قررت حق تكوين اتح إب عن  ريق السلطة القضائية،

 تلك المنظمات الشخصية القانونية.

شووأن حووق التنظوويم والمفاوضووة  فووي 1949لسوونة  98كمووا صوودرت ابتفاقيووة رقووم 

 الجماعية.

لحقو  اإلنسوان الصوادر عون الجمعيوة  العالميوكان قد تضمن اإلعالن 

تكوووين النقابووات و ن  فوويالحووق  1948ديسوومبر  10 فوويالعامووة ل مووم المتحوودة 

كمووا  كوودت ذلووك الحووق اتفاقيووة  اد  ن ينضووموا إليهووا للوودفاع عوون مصووالحهم.ل فوور

وافقت عليها الجمعية العامة ل مم المتحدة  التيحقو  اإلنسان المدنية والسياسية 

 .1966ديسمبر  16 في

 1977مووارس  فووي العربوويوعلووى المسووتوى العربووى  قوور مووؤتمر العموول 

 الحريات والحقو  النقابية. بشأن 8باإلسكندرية ابتفاقية العربية رقم 

كنوف الثوورة الصوناعية  فويوفى النهاية يمكن القول بأن ظهور النقابات العمالية 

ظوول نظووام ر سوومالى هدفووه  فوويوتعوودد المشوواكل بووين العمووال و صووحاب األعمووال 

على العمال ضرورة  نتكاليف. كااألساسى الحصول على  كبر ربح ممكن بأقل 

اب للوصول الى حلوول مرضوية يوتم ابتفوا  عليهوا إيجاد آلية  خرى غير اإلضر
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 صحاب األعمال( وبذلك ظهرت المفاوضة الجماعية عون -)العمال من الطرفين

  ريق الحوار الحر.

ونسووتطيع القووول بووأن المفاوضووة الجماعيووة نشووأت نتيجووة لتغييوور  سوولوب النقابووات 

ن اإلضوراب العموال مؤقتوا عو األعمال، وتخلىالعمالية وتكتيكاتها تجا   صحاب 

والجلوووس علووى مائوودة المفاوضووات مووع  صووحاب األعمووال لتحديوود شوورو  العموول 

 وابستخدام من خالل التفاوض                         

وقد اتخذت المفاوضة الجماعية  شوكاب وصوورا ومسوتويات تختلوف مون مجتموع 

 يختلف تنظيمها وإجراءاتها من مجتمع آلخر.  آلخر، كما

 مصر: فية لنشأة المفاوضة الجماعية الحقيقي البداية

 إضراب عمال تفريغ الفحم:

هوو  1882بوور سوعيد سونة  فويمن الممكن اعتبوار إضوراب عموال تفريوغ الفحوم 

مصوور حيوث حوودد العموال هوودفان  فويالبدايوة الحقيقيوة لنشووأة المفاوضوة الجماعيووة 

  وهما:رئيسيان لهذا اإلضراب 

يعملوون فيهوا دون  التوين الشوركات المطالبة بالحصول على األجر مباشرة مو-1

 وسيط من المقاولين. 

 الشركات.المطالبة برفع األجور الموضوعة للعمال من تلك -2

النظوام  فوي( قرار بتشكيل لجنوة للنظور وقد  صدر رئيس النظار )رئيس الوزراء

المعمووول بووه وقوود وافقووت هووذ  اللجنووة علووى الطلووب ألول للعمووال ورفووض الطلووب 

كان ليس  سلوب للمفاوضة لعدم وجود تكافؤ بين  رفى العملية وهذا وإن  الثاني

ذلوك الوقوت إب إنوه يعتبوور بدايوة للمفاوضوة الجماعيوة عون  ريووق  فويالتفاوضوية 

 إجبار صاحب العمل على ذلك.
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كل مورة يكوون لهوؤبء العموال مطالوب  فيوقد تعددت إضرابات العمال بعد ذلك 

ضرابات فإننا نجد  ن هنا  اتفاقا تم بين سواء مادية  و اجتماعية ونتيجة لهذ  اإل

حووين توودخلت الحكومووة والفووت لجنووة  1919سوونة  فوويالعمووال و صووحاب األعمووال 

توفيق بين العمال و صحاب األعمال توصولت الوى عودة اتفاقيوات مثمورة بالنسوبة 

  همها:لعمال ل

  اليوم. فيضاعفة األجور وتخفيف ساعات العمل الى ثمان ساعات 

 ازات سنوية وراحة  سبوعية ونصف  جور عون  يوام المورض منح العمال إج

 لمدة  ربعة شهور كل سنة.

  الثالثووة شووهور  فووييموونح العاموول خووالل إصووابته بسووبب العموول مرتبووة كووامال

   شفاؤ .األولى ونصف مرتب خالل الشهور الباقية حتى يتم 

 الجماعية.وتعتبر هذ  ابتفاقية إحدى  شكال المفاوضة 

 تشكيل لجنة رضا:

( بتواريا لرحمن رضا وكيل وزارة الحقانيوة )العودلتم تشكيل لجنة برئاسة عبد ا

 اآلتى: ـ فيء تحددت اختصاصاتها بقرار مجلس الوزرا 1927يوليو  2

 التويالمسوائل  في الحكوميقبول وفحص  ى  لب يكون الغرض منة التدخل -1

 .ملمستخدمين فيما يتعلق بشرو  العتحدث بين  صحاب األعمال وبين ال

وضع اقتراح مشروعات للتسوية والتوفيق يكوون الغورض منهوا إزالوة  سوباب -2

تووتم بووين الفووريقين  التوويالخووال  المعروضووة عليهووا والتصووديق علووى ابتفاقيووات 

 المتنازعين.

 اللجان. فيإيجاد هيئات تمثل  ائفة  صحاب األعمال  و  ائفة العمال -3
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مكتووب العموول وقوود  صوودر وزيوور  وقوود انتهووت هووذ  اللجنووة الووى ابقتووراح بإنشوواء

للعموول وتحووددت  هووم  قوورارا بإنشوواء  ول مكتووب 1930نوووفمبر  29 فوويالداخليووة 

 : فياختصاصاته 

 وتسويتها.دراسة  سباب المنازعات العمالية -1

دراسووة عووادات العمووال ووسووائل عيشووتهم ومسوواكنهم ممووا يووؤدى الووى إصووالح -2

 حالهم.

 ــ التالية:األمور  فيجمع المعلومات وإحصائيات -3

 المنازعات بين العمال و صحاب األعمال وقرارات لجان التوفيق . - 

 األجور  سباب صعودها وهبو ها . -ب

كانوت معظوم اختصاصواتها تودور  1927مما سبق يتضح لنا  ن لجنة رضوا عوام 

حوووول التصوووديق والتوفيوووق بوووين العموووال و صوووحاب األعموووال، كوووذلك حوووددت 

يدل على  نه كانت هنا  مفاوضات جماعيوة اختصاصات  ول مكتب عمل وهذا 

تدور بين  صحاب األعمال والعمال ولكن لعدم وجود تكافؤ بوين الطورفين كانوت 

وتجنبووا لحوودوث إضوورابات موون جانووب النظوور  وجهتوويدخل الحكومووة لتقريووب تتوو

 العمال.
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 التشريعات المصرية: فيالجماعية  أوال: المفاوضة

لقوود تضوومنت تشووريعات العموول المصوورية موون خووالل القوووانين  هميووة المفاوضووة 

 صووحاب -)العمووال الجماعيوة كلليووة لحول النزاعووات بووين  رفوى العمليووة اإلنتاجيوة

 والتويالوواردة بوالقوانين و كدت على ذلوك مون خوالل نصووص الموواد  األعمال(

 -كاآلتى: سو  نتناولها 

الفصووول الثالووث والمتعلووق بمجوووال  1981لسوونة  137تنوواول قووانون العمووول رقووم 

 94,93منازعووات العموول الجماعيووة المادتووان رقووم  فوويالتسوووية الوديووة والتحكوويم 

                واللتان تنص على اآلتى: 

 (93المادة رقم )

بشورو ه  ولوى كول خوال   و نوزاع خواص بالعمول  ع  حكام هذا الفصول تسري 

 بين واحد  و  كثر من  صحاب العمل وجميع عمالهم  و فريق منهم. يقع

 (94)المادة رقم 

( كان علوى الطورفين المتنوازعين 93إذا ثار خال  مما ينطبق علية حكم المادة )

  و ممثليهما السعى لحلة وديا عن  ريق المفاوضة الجماعية. 

 

كووامال خوواص بالمفاوضووة  بابووا 2003لسوونة  12رد قووانون العموول رقووم ولقوود  فوو

 -هي:مواد  6من الكتاب الرابع تضمن عدد  الثانيالجماعية هو الباب 

 (146مادة )

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظموات النقابيوة  

  جل:من  منظماتهم،العمالية وبين  صحاب األعمال  و 

 تحسين شرو  وظرو  العمل و حكام ابستخدام. –  

 التعاون بين  رفي العمل لتحقيق التنمية ابجتماعية لعمال المنشأة.  –ب 

 تسوية المنازعات بين العمال و صحاب األعمال. –  
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 (147مادة )

تكون المفاوضة الجماعية علي مستوي المنشأة  و فرع النشا   و المهنة  و 

 المستوي اإلقليمي  و القومي.  الصناعة كما تكون علي

 (148مادة )

يتم التفواوض فوي المنشولت التوي تسوتخدم خمسوين عوامال فوأكثر بوين ممثلوين عون 

 اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل. 

فإذا لوم توجود لجنوة نقابيوة بالمنشوأة يكوون التفواوض بوين صواحب العمول وخمسوة 

العامة المعنيوة علوي  ن يكوون بيونهم ثالثوة علوي األقول مون عمال تختارهم النقابة 

 عمال المنشأة.

وبالنسبة للمنشلت التي تستخدم  قل من خمسين عامال يوتم التفواوض بوين ممثلوين 

عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثلين عن منظمة  صحاب األعموال المعنيوة  و 

نووا فووي إجوووراء ويعتبووور ممثلووو كوول  وور  مفوضوووين قانو عوون صوواحب العموول،

 التفاوض وإبرام ما يسفر عنه من اتفا .

فإذا رفض  حد الطورفين البودء فوي إجوراءات المفاوضوة الجماعيوة جواز للطور  

األخووور  ن يطلوووب مووون الجهوووة اإلداريوووة المختصوووة تحريوووك إجوووراءات التفووواوض 

بإخطووار منظمووة  صووحاب األعمووال  و المنظمووة النقابيووة للعمووال بحسووب األحوووال 

اوض الجمووواعي نيابوووة عووون الطووور  الووورافض، وتعتبووور المنظموووة لمباشووورة التفووو

 المختصة في هذ  الحالة مفوضة قانونا في التفاوض وتوقيع ابتفا  الجماعي.

 (149مادة )

يلتزم صاحب العمل بتقديم ما يطلبه ممثلو التنظيم النقابي في المفاوضات 

 الجماعية من بيانات ومعلومات خاصة بالمنشأة.



 33 

و ممثلووي التنظوويم النقووابي  لووب هووذ  البيانووات موون منظموواتهم ولصوواحب العموول  

ابتحاد العام لنقابات عموال مصور، ومنظموات  صوحاب  ماألحوال. ويلتزبحسب 

األعموووال بتقوووديم موووا يلوووزم لحسووون سوووير المفاوضوووات الجماعيوووة مووون البيانوووات 

والمعلوموووات الخاصوووة بفووورع النشوووا   و المهنوووة  و الصوووناعة، ولالتحووواد العوووام 

المعنيووة. موات المشوار إليهوا  لوب هووذ  البيانوات والمعلوموات مون الجهوات والمنظ

فوي جميووع األحووال  ن تكووون البيانوات والمعلومووات المطلوبوة جوهريووة  يويراعو

 وبزمة للسير في المفاوضة.

 (150مادة )

يحظر علي صاحب العمول  ثنواء المفاوضوة اتخواذ إجوراءات  و إصودار قورارات 

حوووة للتفووواوض، إب عنووود قيوووام حالوووة الضووورورة تتعلوووق بالموضووووعات المطرو

 وابستعجال، ويشتر   ن يكون اإلجراء  و القرار في هذ  الحالة مؤقتا.

 (151مادة )

يوودون ابتفووا  الووذي تسووفر عنووه المفاوضووة فووي اتفاقيووة جماعيووة  بقووا للشوورو  

 والقواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون.

فر المفاوضووة عوون اتفووا ، كووان ألي موون الطوورفين  ن يلجووأ إلووي الجهووة فوإذا لووم تسوو

 اإلدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما للوصول إلي اتفا .

ة والاا ت تناام  باإلضااافة الااى الباااب الثالااث الاااات باتفاقيااات العماال الجماعياا

  : اآلتى

 (156)مادة 

وضووة الجماعيووة لتجديوودها قبوول يتعووين علووى  رفووى ابتفاقيووة سوولو   ريووق المفا

، فإذا انقضت المودة األخيورة دون ابتفوا  علوي التجديود  شهرانتهاء مدتها بثالثة 

امتد العمل بابتفاقية مودة ثالثوة  شوهر ويسوتمر التفواوض لتجديودها، فوإذا انقضوي 
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اتفا  كان ألي من  رفي ابتفاقية عرض األمر علوي  إلىشهران دون التوصل 

المختصووة بتخوواذ مووا يلووزم نحووو اتبوواع إجووراءات الوسووا ة وفقووا الجهووة اإلداريووة 

 من هذا القانون. 170ألحكام المادة 

 (163)مادة 

حوودوثها  ن تنفيووذ  حوود  علووىإذا  وور ت ظوورو  اسووتثنائية غيوور متوقعووة ترتووب 

الطرفين سولو   علىالطرفين لالتفاقية  و لحكم من  حكامها  صبح مرهقا وجب 

اتفوا  يحقوق  إلوىمناقشوة هوذ  الظورو  والوصوول  ريق المفاوضوة الجماعيوة ل

لووم يصوول الطرفووان الووى اتفووا  كووان ألى منهمووا  امصوولحتيهما. فووإذالتوووازن بووين 

عرض األمر على الجهة اإلدارية المختصة بتخاذ ما يلزم نحو اتبواع إجوراءات 

  ( من هذا القانون.170الوسا ة وفقا ألحكام المادة )

 (167)مادة 

تصوووة بإنشووواء وحووودة إداريوووة تخوووتص بشوووئون المفاوضوووات تقووووم الووووزارة المخ

 وابتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.

ويصوودر الوووزير المخووتص بابتفووا  مووع منظمووات العمووال ومنظمووات  صووحاب 

األعمال قرارا يحدد فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته واإلجراءات 

 .األدنووىمووي والمسووتويات المسووتويين القووومي واإلقلي علووىالتووي تتبووع فووي شووأنه 

ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نمووذجي يسترشود بوه 

   را  المفاوضة.
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بمنازعات العمل الجماعية م  خالل ثالث  تنم  الباب الرابع والااتو

 -مواد:

 (168مادة )

كول نوزاع يتعلوق  ىالتقاضوي تسوري  حكوام هوذا البواب علومع عدم اإلخالل بحوق 

العمل  و ظروفه  و  حكام ابستخدام ينشأ بين صاحب عمل  و مجموعة  بشرو 

 من  صحاب األعمال وبين جميع العمال  و فريق منهم.

 (169مادة )

 فوي رفيوه الودخول  علوىإذا ثار نوزاع مموا نوص عليوه فوي الموادة السوابقة وجوب 

 مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

 (170مادة )

خوالل ثالثوين يوموا مون تواريا بودء المفاوضوة جواز  إذا لم تتم تسووية النوزاع كليوا

الجهوة اإلداريوة المختصوة  إلوىللطرفين  و ألحدهما  و لمن يمثلهما التقدم بطلوب 

 بتخاذ إجراءات الوسا ة. 

مما سبق يتضح  ن المفاوضة الجماعية مرت بمراحل متعددة ولكن تعيش اآلن 

ة والتحول من النظام  فضل صورها نتيجة للتحوبت ابقتصادية العالمي في

قابل للتفاوض  شيء صبح كل  وبالتاليالى النظام الحر وآليات السو   الشمولي

 المرحلة القادمة. في
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 التشريعات العربية: فيالمفاوضة الجماعية  ثانيا:

  ولووت منظمووة العموول العربيووة منووذ نشووأتها اهتمامووا خاصووا بالمفاوضووة الجماعيووة،

 النقابية.باعتبارها حقا من الحقو  

 والتويبشوأن المفاوضوة الجماعيوة  1979لسونة  11وتعتبر ابتفاقية العربية رقوم 

 فويعقود بوالخر وم  الوذي العربويالودورة السوابعة لموؤتمر العمول  فيتم إقرارها 

تناولت المفاوضة الجماعيوة، ونصوها كموا  التيمن  هم ابتفاقيات  1979مارس 

  -يلى: 

مدينوووة الخر ووووم  فووويدورتوووه السوووابعة  فووويد المنعقووو العربووويإن موووؤتمر العمووول 

 (.1979)مارس/ بجمهورية السودان الديمقرا ية

تنفيذا للمادة الرابعة من الميثا  العربى للعمل بشوأن موافقوة الودول العربيوة علوى 

التشوووريعات العماليوووة والتأمينوووات  فوووي ن تعمووول علوووى بلوووو  مسوووتويات مماثلوووة 

 ابجتماعية.

تونص علوى  ن مون  التويدسوتور منظموة العمول العربيوة  وتطبيقا للمادة الثالثة من

الوودول  فوويبووين  هوودافها توحيوود التشووريعات العماليووة وظوورو  وشوورو  العموول 

الوسويلة الفعالوة  هويالعربية كلما  مكن ذلك. وإيمانا منه بأن المفاوضة الجماعية 

 ابقتصوواديلتنظوويم عالقووات العموول علووى  سووس عادلووة بمووا يتمشووى مووع التطووور 

فيها إرادة الطورفين لتنظويم  تلتقيو نها تكتسب  همية خاصة حيث  ،ماعيوابجت

تتقورر للعموال بموا يحقوق  التويالحقوو  والمزايوا  العمول وتحديودشرو  وظرو  

كانت تشريعات العمل تمثل الحودود  اابجتماعية. ولموالعدالة  ابجتماعيالسالم 

فقود  صوبحت  الصوغيرة،ذلوك إمكانوات المنشولت  فيالدنيا لحقو  العمال مراعية 

المفاوضووة الجماعيووة وسوويلة  ساسووية لتحسووين مسووتويات العموول ورفووع مسووتوى 

ولموا كانوت الموادة الحاديوة عشورة  العاملة ورفع الكفواءة اإلنتاجيوة. األيديمعيشة 
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بشووأن الحريووات والحقووو  النقابيووة  ،1977( لعووام 8) موون ابتفاقيووة العربيووة رقووم

حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل  تنص على  ن يكفل تشريع كل دولة

 المشتركة.

يطلوق عليهوا  والتويلذلك فإن المؤتمر يقرر الموافقوة علوى ابتفاقيوة اآلتوى نصوها 

هوذا اليووم  فويبشأن المفاوضة الجماعيوة  1979( لعام 11ابتفاقية العربية رقم )

 م. 1979 من مارسعشر  الثانيالموافق  هـ، 1399 الثانيمن شهر ربيع  13

 الباب األول

 تنظيم المفاوضة الجماعية

 المادة األولى

المفاوضة الجماعية بجميع  شكالها القانونية حق لكل منظمات العمال و صوحاب 

العاموة  و الخاصوة  ابقتصواديكافوة قطاعوات النشوا   فوياألعمال  و منظمواتهم 

 دون تدخل من  ية جهة كانت.

 المادة الثانية

للمفاوضة الجماعية واألجهزة  القانونيإل ار ينظم تشريع كل دولة ا

دون المساس بحرية المفاوضة الجماعية المكفولة  واإلجراءات المتعلقة بها،

 بمقتضى هذ  ابتفاقية.

 المادة الثالثة

وب يجوز للطر   المفاوضة الجماعية من يمثله، فييعين كتابة كل  ر  

يستعين بمن يشاء من  ر   ن  لالتمثيل. ولكاآلخر ابعتراض على هذا 

 المستشارين.
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 المادة الرابعة

العمال المعلومات والبيانات  لممثليعلى  صحاب األعمال ومنظماتهم  ن يقدموا 

 تساعدهم على مباشرة المفاوضة الجماعية. والتييطلبونها  التي

 المادة الاامسة

منظمووواتهم، توووؤمن الجهوووات الرسووومية لمنظموووات العموووال و صوووحاب األعموووال  و 

علووى كافووة اإلحصوواءات والبيانووات ابقتصووادية وابجتماعيووة والفنيووة  حصووولال

 وغيرها لتيسير إجراء المفاوضة الجماعية على  سس سليمة.

 المادة السادسة

تجوورى المفاوضووة الجماعيووة بصووورة مباشوورة بووين منظمووات العمووال و صووحاب 

 -األعمال  و منظماتهم على المستويات التالية:

حالووة عوودم  فوويين نقابووة عمووال المنشووأة  و النقابووة العامووة ) (مسووتوى المنشووأة بوو

 العمل  و إدارة المنشأة. وجودها، وصاحب

بووين النقابووة العامووة النوعيووة ومنظمووة  صووحاب  ابقتصووادي)ب(مسووتوى النشووا  

 النشا  المقابل. فياألعمال 

بوووين ابتحووواد العوووام للنقابوووات واتحووواد  صوووحاب األعموووال  الوووو ني) (المسوووتوى 

 على هذا المستوى. المختص،

 المادة السابعة

يجووب علووى الجهووات المختصووة العموول علووى توودعيم المفاوضووة الجماعيووة وبوجووه 

 خاص عن  ريق

تتوولى  التوي) (تشجيع  جهزة الثقافة العمالية لدعم وتكوين القيادات المتخصصوة 

 المفاوضة الجماعية.
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ت الصوناعية )ب(العمل على تنمية قدرات مديرى المشروعات ومسئولى العالقا

وذلووك بتنظوويم بوورامج لتشووجيع المفاوضووة الجماعيووة وإبوورام اتفاقيووات العموول  بهووا،

 الجماعية.

 المادة الثامنة

لكوول دولووة موون الوودول األعضوواء  ن تنشووف  جهووزة للتوفيووق والتحكوويم تتووولى عنوود 

مووا قوود ينشووأ موون خووال  بسووبب فشوول  الطوورفين، تسووويةابحتكووام إليهووا باتفووا  

 المفاوضة الجماعية.

 وينظم تشريع كل دولة شكل هذ  األجهزة

 المادة التاسعة

تتم عن  ريق لجوان التوفيوق قووة األحكوام القضوائية  التيتكون لمحاضر الصلح 

 كما تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة األحكام القضائية النهائية.

 المادة العاشرة

لتوفيووق يجووب حمايووة ممثلووى العمووال الووذين ينوبووون عوون زمالئهووم لوودى هيئووات ا

 ويجب عدم اإلضرار بهم  و عرقلة مهامهم. والتحكيم،

 المادة الحادية عشر

يونظم  منه، كماالتفاوض وابنتهاء  فيفترة زمنية للدخول  الو نييحدد التشريع 

  يضا حق اإلضراب وقفل مكان العمل  ثناء سير التفاوض.
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 الثانيالباب 

 اتفاقيات العمل الجماعية

 رالمادة الثانية عش

 فييكفل تشريع كل دولة حق منظمات العمال و صحاب األعمال  و منظماتهم 

 إبرام اتفاقيات العمل الجماعية دون تدخل من  ية جهة كانت.

 المادة الثالثة عشر

التشوريع  الجماعيوة، يونظماتفاقيوات العمول  فويمع عدم اإلخالل باألحكام الواردة 

المنازعووات  وكيفيووة فوض ماعيوة،مودة سووريان ونطوا  تطبيووق اتفاقيوات العموول الج

 تجديدها  و انقضائها. تمديدها  وينظم كيفية تعديلها  و  تفسيرها، كماالناشئة عن 

 المادة الرابعة عشر

العالقوة بودون تمييوز مون  ذويتطبق اتفاقيات العمل الجماعية على جميع العمال 

 فوي رفا  تكون التيالنقابة  في ى نوع كان سواء كانوا  عضاء  و غير  عضاء 

 ابتفاقية.

 المادة الاامسة عشر

يكفل تشريع كل دولة حرية ابنضومام بتفاقيوات العمول الجماعيوة مون جانوب  ى 

الوو ني وينظم التشريع  إبرامها، فيلم تشار   التي ر  من األ را  المعنية 

 وإجراءات هذا ابنضمام. ضوابط

 المادة السادسة عشر

 يع وإيداع اتفاقيات العمل الجماعية.ينظم تشريع كل دولة إجراءات توق
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 المادة السابعة عشر

ينص تشريع كل دولة علوى شورو  تطبيوق كول  و بعوض  حكوام اتفاقيوات العمول 

الجماعيووة علووى جميووع  صووحاب األعمووال والعمووال الووذين يشووملهم ميوودان التطبيووق 

 .اإلقليمي و  المهني

 المادة الثامنة عشر

علووى  الووو نييووة المبرمووة علووى المسووتوى  حكووام اتفاقيووات العموول الجماع تسووري

ابتفاقيووات المبرمووة علووى  وتسووري القطاعووات ابقتصووادية والصووناعية المختلفووة،

 مستوى  حد القطاعات على المنشلت المنتمية لهذا القطاع.

 تسوريوفى حالة تعارض  حكوام اتفواقيتين توم إبرامهموا علوى مسوتويين مختلفوين 

  فضل للعمال. تتضمن مزايا التي حكام ابتفاقية 

 الباب الثالث

 أحكام عامة

 المادة التاسعة عشر

هذ  ابتفاقية حدا  دنى لما يجب  ن يوفر   فيتعتبر األحكام المنصوص عليها 

وب يجوز  ن يترتب على ابنضمام إليها ابنتقاص من  ية حقو   و  التشريع،

األحكام  مكاسب ينص عليها التشريع  و ابتفاقيات الجماعية  و العر   و

 ية دولة من الدول العربية المنضمة الى  فيالقضائية المعمول بها  و المطبقة 

 ابتفاقية.

 المادة العشرون

وتوودع وثوائق  القانونيوة،  بقوا لنظمهواتصد  على هوذ  ابتفاقيوة الودول العربيوة 

يعد محضرا بإيوداع وثوائق  الذيالتصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربى 

 ق كل دولة ويبلغه الى الدول العربية األخرى.تصدي
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 المادة الحادية والعشرون

 تصبح هذ  ابتفاقية ملزمة لكل دولة من الودول العربيوة بمجورد تصوديقها عليهوا،

وتصووبح نافووذة المفعووول بعوود شووهر موون إيووداع وثووائق تصووديق ثووالث موون الوودول 

 العربية.

ا مسوتقبال بعود مورور شوهر تنضوم إليهو التويعلى الدول العربية األخرى  وتسري

 من تاريا إيداع وثيقة التصديق.

 المادة الثانية والعشرون

نظوووام اتفاقيوووات  فوووياألحكوووام الوووواردة  بشوووأن متابعوووة تطبيوووق ابتفاقيوووة، تسوووري

 وتوصيات العمل العربية.

 المادة الثالثة والعشرون

  ن تنسوحب منهوا بعود مضوى خموس سونوات لكل دولة منضمة الى هذ  ابتفاقية،

ويصووبح ابنسووحاب نافووذا بعوود مضووى سوونة موون توواريا إبووال   موون توواريا نفاذهووا،

يبلغه الى الدول المصدقة  الذي ابنسحاب الى المدير العام لمكتب العمل العربى،

 على هذ  ابتفاقية.

 الدول المنضمة إليها.    لباقيوب يؤثر ابنسحاب على نفاذ ابتفاقية بالنسبة 
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 التشريعات الدولية: فيضة الجماعية المفاو ثالثا:

الووى ابتفاقيووات الدوليووة والصووادرة عوون منظمووة العموول الدوليووة والخاصووة  نووأتي

 سميت باتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية. والتيبالمفاوضة الجماعية 

 ( الااصة بسياسة العمالة.154االتفاقية )رقم 

، فوي 1981 يونيوةحزيران/ 19اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 

 دورته السابعة والستين.

 11، وفقا ألحكام المادة 1983 غسطس  11تاريا بدء النفاذ: 

إن المووؤتمر العووام لمنظمووة العموول الدوليووة وقوود دعووا  مجلووس إدارة مكتووب العموول 

 3حيووث عقوود  دورتووه السووابعة والسووتين فووي  الوودولي إلووي ابجتموواع فووي جنيووف،

التوي تعتور   فيالديلفيواإذ يؤكد مجددا الفقرة من إعالن و ،1981حزيران/يونيه 

بـ "ابلتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين  مم العالم وضع برامج 

ابعترا  الفعلي بحق المفاوضة الجماعية"، ويشير إلي  …من شأنها  ن تحقق 

يضوع فوي  ن هذا المبد  "ينطبق تماما علوي جميوع الشوعوب فوي كول مكوان"، وإذ 

ابعتبار األهمية الرئيسية للمعايير الدولية المتضومنة فوي اتفاقيوة الحريوة النقابيوة 

، واتفاقيووة الحووق فووي التنظوويم النقووابي 1948وحمايووة الحووق فووي التنظوويم النقووابي، 

، وتوصوية 1951، وتوصوية ابتفاقوات الجماعيوة، 1949والمفاوضة الجماعية، 

تفاقية وتوصية عالقات العمل )في الخدمة وا ،1951التوفيق والتحكيم الطوعي، 

 .1978، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978العامة(، 

وإذ يري  ن المطلوب هوو بوذل مزيود مون الجهوود لتحقيوق  هودا  هوذ  المعوايير، 

من اتفاقية الحق في التنظويم  4وبصورة خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 

موون توصووية ابتفاقووات  1، وفووي الفقوورة 1949، النقووابي والمفاوضووة الجماعيووة

 الجماعية.
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ذلك  نه ينبغي اسوتكمال هوذ  المعوايير بتودابير مالئموة توضوع  علىوإذ يري بناء 

  ساسها وتستهد  تشجيع المفاوضة الجماعية الحرة والطواعية. على

وإذ قرر اعتماد بعوض المقترحوات المتعلقوة بتشوجيع المفاوضوة الجماعيوة، وهوو 

وإذ قوورر  ن تأخووذ هووذ   البنوود الرابووع فووي جوودول  عمووال هووذ  الوودورة،موضوووع 

 المقترحات شكل اتفاقية دولية.

عام واحد وثمانين وتسوعمائة  يونيةيعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/

 :1981و لف، ابتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية المفاوضة الجماعية، 

 فالجزء األول: النطاق والتعاري

 1المادة 

 جميووووووع فووووووروع النشووووووا  ابقتصووووووادي. علووووووى. تنطبووووووق هووووووذ  ابتفاقيووووووة 1

. يجوووز  ن تحووودد القووووانين  و اللووووائح  و الممارسوووات الو نيوووة مووودي انطبوووا  2

 القووات المسولحة والشور ة. علوىالضمانات المنصوص عليها في هذ  ابتفاقيوة 

يووة  رائووق خاصووة . يجوووز  ن تحوودد القوووانين  و اللوووائح  و الممارسووات الو ن3

 لتطبيق هذ  ابتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة.

 2المادة 

في مفهوم هذ  ابتفاقية، يشمل تعبيور "المفاوضوة الجماعيوة" جميوع المفاوضوات 

التي تجري بين صاحب عمل،  و مجموعة من  صحاب العمل  و واحدة  و  كثر 

مون جهوة  خوري،  من منظمات  صحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال  و  كثور

 من  جل:

 ) ( تحديد شرو  العمل و حكام ابستخدام، و/ و 

 )ب( تنظيم العالقات بين  صحاب العمل والعمال، و/ و 

) ( تنظوويم العالقووات بووين  صووحاب العموول  و منظموواتهم ومنظمووة  و منظمووات 

 عمال.
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 3المادة 

بوجووود يجوووز، فووي حالووة اعتوورا  القووانون الووو ني  و الممارسووات الو نيووة  -1

موون اتفاقيووة  3ممثلوين للعمووال وفقووا لتعوريفهم فووي الفقوورة الفرعيووة )ب( مون المووادة 

،  ن تحوودد القوووانين  و الممارسووات الو نيووة موودي شوومول 1971ممثلووي العمووال، 

تعبير "المفاوضوة الجماعيوة"  يضوا، فوي مفهووم هوذ  ابتفاقيوة، للمفاوضوات موع 

 هؤبء الممثلين.

حالووة شوومول تعبيوور "المفاوضووة الجماعيووة"  يضووا تتخووذ عنوود ابقتضوواء، فووي  -2

من هوذ   1للمفاوضات مع ممثلي العمال المشار إليهم في تلك الفقرة، وفقا للفقرة 

المادة، تدابير مالئمة تضومن عودم اسوتخدام وجوود هوؤبء الممثلوين فوي إضوعا  

 مكانة منظمات العمال المعنية.

 الجزء الثاني: طرائق التطبيق

 4المادة 

اذ  حكام هذ  ابتفاقية بموجب القوانين  و اللوائح القانونية، وذلك ما لم تكن يتم نف

 و عون  ي  هذ  األحكام نافذة عن  ريق اتفاقات جماعيوة،  و قورارات تحكيميوة،

  ريق آخر يتفق مع الممارسات الو نية.

 الجزء الثالث: تشجيع المفاوضة الجماعية

 5المادة 

         لو نيوة مون  جول تشوجيع المفاوضوة الجماعيوة.تتخذ تدابير تكيف موع الظورو  ا

 هووووي:موووون هووووذ  المووووادة 1توووودابير المشووووار إليهووووا فووووي الفقوووورة تكووووون  هوووودا  ال

) ( تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميوع  صوحاب العمول وكافوة مجموعوات 

 العمال في فروع األنشطة التي تغطيها هذ  ابتفاقية.



 46 

دريجيا لجميوع المسوائل التوي تغطيهوا الفقورات )ب( شمول المفاوضة الجماعية ت 

 من هذ  ابتفاقية. 2الفرعية ) ( و )ب( و ) ( من المادة 

) ( تشووجيع وضووع قواعوود إجرائيووة يتفووق عليهووا بووين منظمووات  صووحاب العموول  

 ومنظمات العمال.

)د( عوودم إعاقووة المفاوضووة الجماعيووة بسووبب عوودم وجووود قواعوود توونظم اإلجووراء  

 بسبب عدم كفاية  و عدم مالئمة مثل هذ  القواعد. الواجب اتباعه  و

 علوى)هـ( تشكيل هيئات ووضع إجوراءات لتسووية نزاعوات العمول لكوي تسواعد  

 تعزيز المفاوضة الجماعية.

 6المادة 

ب تحووول  حكووام هووذ  ابتفاقيووة دون تطبيووق نظووم للعالقووات المهنيووة تجووري فيهووا 

لتوفيوق و/ و التحكويم تشوتر  فيهوا المفاوضة الجماعية في إ وار آليوة  و هيئوات ل

 األ را  في عملية المفاوضة الجماعية بصورة  واعية.

 7المادة 

تكووون التوودابير التووي تتخووذها السوولطات العامووة لتشووجيع وتعزيووز تنميووة المفاوضووة 

الجماعيووة موضووع استشووارات مسووبقة، وكلمووا  مكوون، موضووع اتفووا  بووين منظمووة 

  صحاب العمل ومنظمات العمال.

 8 المادة

ب توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضوة الجماعيوة وب تنفوذ بطريقوة تعيوق 

 حرية المفاوضة الجماعية.
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 الجزء الرابع: أحكام نهائية

 9المادة 

 ب تمثل هذ  ابتفاقية مراجعة ألية اتفاقية  و توصية موجودة حاليا.

 10المادة 

المودير العووام لمكتوب العمول الوودولي تبلوغ التصوديقات الرسومية لهووذ  ابتفاقيوة إلوي 

 لتسجيلها.

 11المادة 

ب تلووزم هووذ  ابتفاقيووة سوووي الوودول األعضوواء فووي منظمووة العموول الدوليووة التووي -1

 سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.

تاريا تسوجيل تصوديقي  علىوتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا  -2

 دولتين عضوين لدي المدير العام.

وبعدئذ، تصبح هذ  ابتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضوو بعود انقضواء اثنوي  -3

 تاريا تسجيل تصديقها. علىعشر شهرا 

 12المادة 

يجوز ألي دولوة عضوو تصود  هوذ  ابتفاقيوة  ن تنقضوها بعود انقضواء عشور  -1

توواريا نفوواذ ابتفاقيووة ألول موورة، بمسووتند ترسووله إلووي الموودير العووام  علووىسوونوات 

العمل الدولي لتسوجيله. وب يكوون هوذا الونقض نافوذا إب بعود انقضواء سونة  لمكتب

 تاريا تسجيله. على

كل دولة عضو تصد  هذ  ابتفاقية وب تمارس حقها في النقض المنصوص  -2

عليه في هذ  المادة  ثناء السنة التالية بنقضاء فترة العشر سنوات الموذكورة فوي 

ها لمدة عشر سنوات  خري، ويجوز لهوا بعود ذلوك الفقرة السابقة، تكون ملتزمة ب

 ن توونقض هووذ  ابتفاقيووة بعوود انقضوواء كوول فتوورة عشوور سوونوات وفقووا للشووورو  

 المنصوص عليها في هذ  المادة.

 13المادة 

يخطر المدير العام لمكتوب العمول الودولي جميوع الودول األعضواء فوي منظموة  -1

التووي يبلغووه بهووا  عضوواء العموول الدوليووة بتسووجيل جميووع التصووديقات والنقوووض 

 المنظمة.
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يلفووت الموودير العووام انتبووا  الوودول  عضوواء المنظمووة، عنوود إخطارهووا بتسووجيل  -2

التواريا الووذي تودخل فيوه هووذ  ابتفاقيوة حيووز  إلووىالتصوديق الثواني الووذي  بلوغ بوه، 

 النفاذ.

 14المادة 

فاصوويل يبلووغ الموودير العووام لمكتووب العموول الوودولي األمووين العووام ل مووم المتحوودة الت

الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقص التي تسجل لديه وفقوا ألحكوام الموادة 

 من ميثا  األمم المتحدة. 102السابقة، لكي يسجلها األمين العام وفقا للمادة 

 15المادة 

الموؤتمر العووام، كلموا ر ي ضوورورة  إلووىيقودم مجلووس إدارة مكتوب العموول الودولي 

 إلوىابتفاقيوة، وينظور فيموا إذ كوان هنوا  موا يودعو لذلك، تقريرا عن تطبيق هوذ  

 تسجيل موضوع مراجعتها كليا  و جزئيا في جدول  عمال المؤتمر.

 16المادة 

إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذ  ابتفاقية كليا  و جزئيوا وموا لوم تونص 

 خال  ذلك: علىابتفاقية الجديدة 

تفاقيوة الجديودة المراجعوة، قانونوا، الونقض ) ( يستتبع تصديق  ي دولة عضو لال 

 عووال ، شووريطة  ن تكووون  12الوورغم موون المووادة  علووىالفوووري لهووذ  ابتفاقيووة 

 ابتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ.

)ب( يقفل باب تصوديق الودول األعضواء لهوذ  ابتفاقيوة اعتبوارا مون تواريا نفواذ  

 ابتفاقية الجديدة المراجعة.

 ي حوال، نافوذة فوي شوكلها ومضومونها الحواليين،  علوىتظل هذ  ابتفاقيوة، ) (  

 بالنسبة للدول األعضاء التي صدقتها ولم تصد  ابتفاقية المراجعة.

 17المادة 

 الصوويغتان اإلنكليزيووة والفرنسووية لوونص هووذ  ابتفاقيووة متسوواويتان فووي الحجيووة.

 

 

 

 

 







 51 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: 

 ماذا تعنى المفاوضة الجماعية

 

 

 أوال: تعريف المفاوضة الجماعية 

 ثانيا: أهمية المفاوضة الجماعية 

 ثالثا: مزايا المفاوضة الجماعية  

 المفاوضة الجماعية دواعيرابعا:    

 خامسا: شروط المفاوضة الجماعية    
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 :أوال: تعريف المفاوضة الجماعية

سواء كانت بين  فراد  و جماعوات داخول المنشوأة،  –يقصد بالمفاوضة الجماعية 

عمووال ،  و بووين منظمووات الات العمووال ومنظمووات  صووحاب األعمووال و بووين منظموو

فين  و  كثور حوول قضوية ، ذلك الموقوف التعبيوري الحركوي بوين  وروالحكومات

، ن خاللووه نوووع موون تبووادل اآلراء، وعوورض وجهووات النظوورتم موو، يووموون القضووايا

، محاولووة للتقريووب بووين المواقووف واإلقنوواع فوويواسووتخدام كافووة  سوواليب التووأثير 

والمواءمووة بووين المصووالح المختلفووة والتكيووف مووع التغيوورات بهوود  الوصووول إلووى 

، ضوماناً بسوتمرارية واسوتقرار   تقبله األ را  المعنيوة وترتضويهاتفا  مشتر

 القات فيما بينها.الع

 التالية: وسوف نستعرض المقصود بالمفاوضة الجماعية م  خالل التعريفات 

وسيلة لتنظويم شورو  العمول وتحسوين ظروفوه بوين  هيالمفاوضة الجماعية  -1 

 ممثليهم. صحاب األعمال  و منظماتهم وبين العمال  و 

ين  صووحاب تجوورى بوو التوويالحوووارات والمناقشووات  هوويالمفاوضووة الجماعيووة  -2

األعمال  و منظماتهم وبين العمال  و منظماتهم النقابية وذلك من  جل تحقيوق موا 

 ــ يلى:

 تحسين شرو  وظرو  العمل و حكام ابستخدام.- 

 التعاون بين  رفى العمل لتحقيق التنمية ابجتماعية لعمال المنشأة.-ب

 تسوية المنازعات بين العمال و صحاب األعمال.- 

 تقريب وجهات النظر بين الطرفين. العمل على-د

 تهيئة المناخ ل  را  المتفاوضة للوصول الى اتفا  مقبول.-هـ

يتم بمقتضاها ابتصال والتفاهم وتبوادل  التيالعملية  هيالمفاوضة الجماعية  -3

ممووا يووؤدى الووى تقووارب  وجهووات النظوور بووين ممثلووى العمووال و صووحاب األعمووال،
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عوادة  وتنتهوي ن  رفى اإلنتا  وتوثيق الصوالت،الطرفين واستقرار العالقات بي

 قالب عقد مشتر . فيبتسوية تفر  

الودؤوب بوين   ورا  اإلنتوا  مون  جول  السوعيذلوك  هيالمفاوضة الجماعية  -4

مجوال  فويالوصول الى اتفوا  يتجواوز موا بيونهم مون تناقضوات كامنوة  و ظواهرة 

 العالقات الصناعية. 

، تووتم بووين يناميكيووة بالغووة الدقووة والحساسوويةدعمليووة  هوويالمفاوضووة الجماعيووة -5

 وورفين )فووردين  و فووريقين( يتعاونووان إليجوواد حلووول مرضووية لمووا بينهمووا موون 

مشووكالت خالفيووة  و صووراع  و تنوواقض فووي سووبيل إشووباع وتلبيووة ابحتياجوووات 

 وابهتمامات  و تحقيق األهدا  والمصالح.

ت الحووار و سواليب يوه  دوا، تسوتخدم فموقف حركوي هيالمفاوضة الجماعية -6

إشووارات وإحصوواءات ومؤشوورات ... ، موون كلمووات وعبووارات وإيمواءات واإلقنواع

، والحجووة بالحجووة والوودليل ضوواً موون خووالل مواجهووة الوور ي بووالر ي، وتووتم  يالووا

، وهكوذا بصوورة مسوتمرة ودائموة مون فعول ورد فعول لدليل، والمنطق بوالمنطقبا

 حتى يتم الوصول إلى حل مقبول.

 ضة الجماعية من خالل قوانين العمل المصرية:تعريف المفاو

موون خووالل مووا ورد  وذلووك 2003( لسوونة 12)تشووير نصوووص قووانون العموول رقووم 

مووون الكتووواب الرابوووع والمتعلوووق بالمفاوضوووة  الثووواني( بالبووواب 146)بالموووادة رقوووم 

  -على: تنص  والتيالجماعية 

 (146مادة )

ري بين المنظموات النقابيوة المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تج 

  جل:من  ،وبين  صحاب األعمال  و منظماتهم العمالية

 تحسين شرو  وظرو  العمل و حكام ابستخدام. –  
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 التعاون بين  رفي العمل لتحقيق التنمية ابجتماعية لعمال المنشأة.  –ب 

 تسوية المنازعات بين العمال و صحاب األعمال. –  

تويات العمل العربية الجماعية م  خالل مسويمك  تعريف المفاوضة 

 :والدولية

 أوال: بالنسبة لمنظمة العمل العربية: 

باعتبارها حقا مون الحقوو  النقابيوة.  فقد اهتمت منذ نشأتها بالمفاوضة الجماعية،

بشوأن المفاوضوة الجماعيوة  1979لسونة  11وقد تضومنت ابتفاقيوة العربيوة رقوم 

عقود بوالخر وم  الذيالسابعة لمؤتمر العمل العربى الدورة  فيتم إقرارها  والتي

 األردن، هوويصوودقت عليهووا ثووالث دول عربيووة فقووط  والتووي 1979مووارس  فووي

كما نصوت علوى ذلوك الموادة  وهو العدد المطلوب لسريانها، والمغرب. والعرا ،

 -:يليونصت المادة األولى من ابتفاقية على ما  الحادية والعشرين من ابتفاقية.

وضووة الجماعيووة بجميووع  شووكالها القانونيووة حووق لكوول موون منظمووات العمووال المفا

العاموة  و  ابقتصواديكافة قطاعوات النشوا   فيو صحاب األعمال  و منظماتهم 

 فويوقد تم تناول هذ  ابتفاقيوة بالتفصويل  .جهة كانتالخاصة دون تدخل من  ية 

 الجزء السابق.  

 : يا: بالنسبة لمنظمة العمل الدوليةثان

حيث  صدرت ابتفاقية الدولية رقم  فقد  ولت المفاوضة الجماعية اهتماما كبيرا،

 والمفاوضوووة الجماعيوووة النقوووابينظووويم الت فووويبشوووأن الحوووق  ،1949( لسووونة 98)

 .1989لسنة  (163والتوصية رقم ) (،143والتوصية رقم )

؛ بشوأن تشوجيع المفاوضوة الجماعيوة ،1981( لسونة 154وابتفاقية الدولية رقم )

  -مايلى: من هذ  ابتفاقية على  2المادة  وقد نصت
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في مفهوم هذ  ابتفاقية، يشمل تعبيور "المفاوضوة الجماعيوة" جميوع المفاوضوات 

التي تجري بين صاحب عمل،  و مجموعة من  صحاب العمل  و واحدة  و  كثر 

من منظمات  صحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال  و  كثور مون جهوة  خوري، 

 من  جل:

 ) ( تحديد شرو  العمل و حكام ابستخدام، و/ و 

 )ب( تنظيم العالقات بين  صحاب العمل والعمال، و/ و 

) ( تنظوويم العالقووات بووين  صووحاب العموول  و منظموواتهم ومنظمووة  و منظمووات  

 عمال.

  الجزء السابق. فيوقد تم اإلشارة الى بنود هذ  ابتفاقية بالتفصيل 

األسوولوب األمثوول لحوول  هوويالمفاوضووة الجماعيووة  وموون هنووا نسووتطيع القووول بووأن

تنشووأ بووين   وورا  العمليووة اإلنتاجيووة وهمووا ) صووحاب  التوويوتسوووية النزاعووات 

األعمووال  و ممثلوويهم والعمووال  و ممثلوويهم( وذلووك بهوود  اسووتمرارية واسووتقرار 

 المجتمع مما يؤدى الى زيادة اإلنتا  وشعور العمال باألمان. فيعالقات العمل 

 :الجماعية بأنها ن يعر  المفاوضة  اية يستطيع المؤلفوفى النه

يلتقوون مون  والوذي (العموال- المنهج الحديث لشركاء اإلنتوا  ) صوحاب األعموال

 خالله حول مائدة المفاوضات للوصول الى اتفا  يرضى جميع األ را .

 

 :ةالجماعيالمفاوضة  ةثانيا: أهمي

 حاليوة هوي العنصور األساسوي بولتعتبر المفاوضة الجماعية في ظل التحووبت ال

، حيث  نه من خالل عملية المفاوضوة الجماعيوة هي  هم وظيفة للنقابات العمالية

سوويتم  وورح جميووع األمووور المتعلقووة بالعمووال للمناقشووة والتفوواوض وبالتووالي فووإن 
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الهد  الرئيسي للتنظيم النقوابي فوي الفتورة الحاليوة هوو المحافظوة علوى المكاسوب 

 الطبقة العاملة في الفترة الماضية وعدم المساس بها.حصلت عليها  التي

وقوود  دت المتغيوورات الحاليووة الووى تقلووص دور الدولووة وفقوود هيمنتهووا علووى القطوواع 

 صبح موضووع المفاوضوة الجماعيوة هوو القاسوم المشوتر  لجميوع  وبالتاليالعام 

الموضوعات المطروحة على السواحة اآلن بعود  ن كوان هوذا الموضووع هامشويا 

العووام وتنظوويم عالقووات العموول وشوورو   عاالقطووظوول سوويطرة الدولووة علووى فووي 

 ابستخدام من خالل القوانين والتشريعات.

العموال بسوتثمار هوذ  الفرصوة مون  لممثليومن هنا يأتي الدور المهم والرئيسي 

خالل التحر  السريع والمنظم ووضوع إ وار واضوح لخطوة العمول فوي المرحلوة 

، وهوذا لون يتحقوق إب بتضوافر كول   والنتوائج اإليجابيوةيحقوق األهوداالمقبلة بموا 

الجهووود المخلصووة ابتووداء موون ابتحوواد العووام لنقابووات عمووال مصوور قمووة  التنظوويم 

النقابي في مصر والذى يستطيع من خالل التنسويق موع النقابوات العاموة واللجوان 

ادات النقابيوة  ن يسواهم بصووورة إيجابيوة وفعالووة فوي تنميوة وتطوووير مهوارات القيوو

، وذلوك عون  ريوق الودورات التدريبيوة بية في مجوابت المفاوضوة الجماعيوةالنقا

 والمؤتمرات والندوات والنشرات الدورية.  

 يضووا ببوود  ن يسوواهم ابتحوواد العووام لنقابووات عمووال مصوور فووي تقووديم المشووورة 

ك وابستخدام األمثل للموارد المتاحة لديه سواء المادية  و البشرية وبلورة كل ذل

النهاية عن وجود كوادر نقابية لديها المقدرة علوى الودخول  فيبشكل مبسط يثمر 

مجابت المفاوضة الجماعية وما تحتويه من مناقشات ومجادبت ومناورات  في

الخوورو  موون هووذ   فوويمووع الطوور  األخوور وهووم  صووحاب األعمووال وكلهووم ثقووة 

 هميوة المفاوضوة المفاوضات بأفضول الحلوول المـتـعلوـقة بقضوايا العمول وترجوع 

 ــ يلي:الجماعية الى عدة  سباب نوجز ها فيما 
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لتحقيووق األهوودا   األعمووال(ـووـ  صووحاب  )العمووالالتعوواون بووين  رفووى العموول -1

 للمنشأة.ابقتصادية وابجتماعية 

تحدث بين العمال و صحاب األعموال بوالطر   التيحل المشاكل والمنازعات -2

جمة عن هذ  الحلول ب تتر   ى  ثار سولبية حيوث فإن النتائج النا وبالتاليالودية 

الطرفين عكس إذا تم الحول عون  ريوق المحواكم  و موا شوابه  بتراضي نها كانت 

 ذلك فإن النتائج مهما كانت فإنها تتر   ثار سلبية وتصبح العالقة مضطربة.

 صووحاب األعمووال بووالظرو  المحيطووة  وممثلوويالعمووال  ممثلووينظوورا لمعرفووة -3

معرفة اإلمكانيات المتاحوة لكول  ور  يكوون  سولوب  وبالتاليناعة بمشاكل الص

 التفاوض هنا هو النظام األمثل.

تنوتج  التوي( بوالعقود وابتفاقيوات الجماعيوة التزام )العمال ــ  صحاب األعموال-4

عن المفاوضة الجماعيوة مموا يوؤدى الوى حالوة مون ابسوتقرار واألموان للطورفين 

 ة  فضل.النهاية الى إنتاجي فيتؤدى 

العمليوووة اإلنتاجيوووة )العموووال ـوووـ  صوووحاب  لطرفووويتتووويح  المفاوضوووة الجماعيوووة-5

( الفرصة بختيار الزمان والمكان لمناقشوة  ى موضووعات  ارئوة تهوم األعمال

حالوة  فويالطرفين. وذلك حينما تستدعى الضورورة ذلوك، وهوذ  الميوزة ب تتووفر 

 لة وجود اتفا .حا فيوجود نزاعات وقضايا ومحاكم ولكنها تتوافر 

النهاية نستطيع القول بأن المفاوضة الجماعية إذا  حسن استخدامها وتوظيفها  في

وشعر  رفى عملية التفاوض بأهميتها ومميزاتها سويكون هنوا  موردودا إيجابيوا 

حيووووث  ن  رفووووى العمليووووة  القوووووميلصووووالح الطوووورفين بوووول لصووووالح ابقتصوووواد 

ن هودفهم األول هوو تحسوين اإلنتوا  اإلنتاجية)العمال ــ  صحاب األعموال( سويكو

ورفع معدبته وزيادة جودته، وذلك من  جل دخول حلبوة المنافسوة، وهوذا يرجوع 

الى  ن العالقة بينهما واضحة، وفى حالة وجود خوال   و مشوكلة يمكون حسومها 
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من خالل مائدة المفاوضات بالطر  الودية، حيث  ن النوايا الحسنة متوفرة لودى 

حوول المشووكلة عوون  ريووق  فووييحوواول جاهوودا  ن يسوواهم الطوورفين وكوول  وور  

 فالكل يعمل من  جل نجاح هذ  المفاوضات . وبالتاليالتفاوض، 

 

 مزايا المفاوضة الجماعية: ثالثا:

( بأهميووة ى العمليووة اإلنتاجيووة )العمووال ـووـ  صووحاب األعمووالحينمووا يقتنووع  رفوو

لوك مون خوالل مائودة المفاوضة الجماعية لهما و ن الخاسر فيها فائز  الما كوان ذ

المفاوضات ولصالح اإلنتا   وب و خيرا فوإن ذلوك يحقوق مزايوا عديودة للطورفين 

  همها:

 سرعة الوصول الى حل المشكلة لتفهم الطرفين ألبعاد هذ  المشكلة.-1

نتيجووة لحوول المشووكلة بهووذ  السوورعة فووإن التكوواليف توونخفض كثيوورا للطوورفين -2

 كم.بالمقارنة لو تم الحل عن  ريق المحا

( حيث  ن الحل جواء العمال-استمرارية العالقة الطيبة بين ) صحاب األعمال -3

موون ( وهووذا يووؤدى الووى مزيوود ائوودة المفاوضووات  ى )داخوول المنشووأةعوون  ريووق م

بينهما بعكس إذا تم الحول عون  ريوق المحواكم فوإن الفوائز يكوون منتظورا  الترابط

 قورب فرصوة،  فويفوائز يقضوى علوى ال لكويلرد الخاسر والخاسر يكون متحفوزا 

تصبح العالقة سيئة للغاية ألن كل  ور  ينتظور سوقو  الطور  اآلخور  وبالتالي

  قرب فرصة. في

 التويفى  حيان كثيرة تسفر المفاوضة الجماعية عن مزايوا  فضول للعموال مون -4

عورض قضويتهم  فويالعموال  ممثلوي قرها القانون وذلك يرجع الى لباقة ومهوارة 

نجود  ن بعوض  صوحاب األعموال  وبالتواليوإقنواعهم بهوا على  صحاب األعموال 

رات اإليجابيوة للمفاوضوة حد ذاته  حود الثمو فيالعمال وهذا  ممثلييتجاوبون مع 
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ويكووون هووذا اإلجووراء حووافزا مباشوورا للعمووال علووى زيووادة اإلنتاجيووة  الجماعيووة.

تحقيق  رباح جيدة للمنشوأة تعوود علوى صواحب العمول وعلويهم  وبالتاليوجودتها 

النهايووة، وهووذا لوون يتووأتى كمووا سووبق اإلشووارة إب بالتفوواهم والوضوووح والعالقووة  فووي

 األعمال(.  صحاب-العمال اإلنتا  )الطيبة بين  رفى 

 

 المفاوضة الجماعية: دواعي رابعا:

 المصالح.وجود خالفات  و نزاعات على  -1

 األمان.الشعور بالقلق  و الظلم  و عدم  -2

عض الحلول ل  را  مما يحدث الراحة ابقتناع بأن المفاوضة ستقدم ب -3

 بدب من التوتر.

عووون  صوووحاب  ممثلوووين-لعموووال ممثلوووين عووون ايشوووار  فيهوووا  ووورفين ) -4

 (.األعمال

تفهم كل  ر  لودور واحتياجوات الطور  اآلخور ليكوون مسوتعدا لتبوادل  -5

 محاولة للوصول الى اتفا . فياختيار الحلول 

ا يحتا  لآلخر التفاوض بمعنى  ن كليهم لطرفيهد  مشتر  وجود  -6

 تأثير .وب يستطيع تجاهل دور   و 

و هدافه، فالغرض من   ن يتوفر لكل  ر  الشعور بمصالحه يجب -7

يمثله من خالل  الذيالمفاوضة  ن يحقق كل  ر  شيئا للجانب 

 مساعدة الطر  اآلخر.

يجب  ن يتوفر لدى األ ورا  الحوافز علوى التعواون بودب مون المنافسوة،  -8

متجانسووة بوودب موون األسوواليب التصووادمية و سوواليب   سوواليب بتبنوويوذلووك 

 نة بدب من  ساليب العند.مر
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 خامسا: شروط المفاوضة الجماعية:  

يعيشها العالم اآلن  صبح التفاوض هوو األسولوب األمثول  التيظل المتغيرات  في

لحوول الخالفووات وحسووم المشوواكل المتنووازع عليهووا وتحقيووق  فضوول النتووائج بأقوول 

المخا ر ،بل ويمكون  ن يحقوق التقوارب والتوللف بوين األ ورا  التكاليف و دنى 

وفوى  وبالتوالي الوصوول الوى اتفوا ، فويحالة رغبة هذ  األ را   فيالمتنازعة 

علووى  رفووى العمليووة  الضووروريظوول الظوورو  ابقتصووادية الحاليووة  صووبح موون 

اإلنتاجيوووة الجلووووس علوووى مائووودة المفاوضوووات وحووول المشووواكل المتعلقوووة بالعمووول 

 148ابستخدام عن  ريق التفواوض وهوذا موا  كودت عليوه الموادة رقوم وظرو  

 -تنص على اآلتى: والتي 2003لسنة  12من قانون العمل رقم 

 (148مادة )

يتم التفواوض فوي المنشولت التوي تسوتخدم خمسوين عوامال فوأكثر بوين ممثلوين عون 

 اللجنة النقابية بالمنشأة والنقابة العامة وبين صاحب العمل. 

م توجود لجنوة نقابيوة بالمنشوأة يكوون التفواوض بوين صواحب العمول وخمسوة فإذا لو

األقول مون  علوى ن يكوون بيونهم ثالثوة  علوىعمال تختارهم النقابة العامة المعنيوة 

 عمال المنشأة.

وبالنسبة للمنشلت التي تستخدم  قل من خمسين عامال يوتم التفواوض بوين ممثلوين 

ين عن منظمة  صحاب األعموال المعنيوة  و عن النقابة العامة المعنية، وبين ممثل

عوون صوواحب العموول، ويعتبووور ممثلووو كوول  وور  مفوضوووين قانونووا فووي إجوووراء 

رفووض  حوود الطوورفين البوودء فووي  ااتفووا . فووإذالتفوواوض وإبوورام مووا يسووفر عنووه موون 

إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطر  األخر  ن يطلوب مون الجهوة اإلداريوة 

اوض بإخطووار منظمووة  صووحاب األعموووال  و المختصووة تحريووك إجووراءات التفووو

المنظمة النقابية للعموال بحسوب األحووال لمباشورة التفواوض الجمواعي نيابوة عون 
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الطر  الرافض، وتعتبر المنظمة المختصوة فوي هوذ  الحالوة مفوضوة قانونوا فوي 

 التفاوض وتوقيع ابتفا  الجماعي.

ا لطرفي العملية وبصدور هذ  المادة  صبح موضوع المفاوضة الجماعية إجباري

  صحاب األعمال(.-اإلنتاجية )العمال

 - همها:ولكى يتم إجراء المفاوضة الجماعية ببد من توافر شرو  معينة 

 وجود  رفين  و  كثر. -1

 األ را .وجود عالقة تبادلية بين  -2

وجووود موضوووعات  و مشوواكل  و خالفووات  و نزاعووات بووين   وورا  العمليووة  -3

 التفاوضية.

 رغبة متبادلة بين   را  التفاوض بأهمية إجراء العملية التفاوضية.وجود  -4

 فويوجود تكوافؤ نسوبى بوين  رفوى التفواوض حتوى تسوير العمليوة التفاوضوية  -5

 اتجاهها الصحيح.

 وجود قناعة لدى   را  التفاوض بأن عملية التفاوض ستقدم بعض الحلول. -6

جوات الطور  األخور و ن وجود رؤية لكل  ر  من  رفى التفاوض بحتيا -7

 الوصول الى اتفا . وذلك بهد يكون لدية القناعة لتبادل األفكار والحلول 

 وجود وسيط. -8

 م  التفصيل: ءبشيوسوف نتناول ه ه النقاط 

 وجود طرفي  أو أكثر -1

ببد من وجود  رفين على األقل إلجراء التفاوض فال يعقول  ن يكوون التفواوض 

بينهوا  التويعملية التفاوض ببد مون وجوود األ ورا  تتم  ولكيمن  ر  واحد. 

  هووذ المفاوضووات لحوولمشوواكل وخالفووات ولووديها الرغبووة للجلوووس علووى مائوودة 
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يتطلووب وجووود فووريقين،  و  وورفين حتووى تووتم  يالمشوواكل والخالفووات وهووذا بالتووال

 .عملية التفاوض

 وجود عالقة تبادلية بي  األطراف  -2

إجووراء التفوواوض توجوود  فوويلطوورفين الووراغبين والمقصووود بهووذ  العالقووة  ن كووال ا

فصوواحب  بينهمووا مصووالح مشووتركة وكالهمووا ب يسووتطيع ابسووتغناء عوون اآلخوور،

العموول بحاجووة الووى العمووال مهمووا بلووغ حجووم ابعتموواد علووى الوسووائل التكنولوجيووة 

 فويوالمصودر  والتاجر بحاجة الى المشترى والعكس صوحيح، والعكس صحيح،

متشوابكة خوالل هوذ  العالقوات المتبادلوة وال وهكذا مون حاجة الى من يستورد منه

تحتا  الى جلوس الطورفين بهود  الوصوول  والتي ،تظهر الخالفات والمشكالت

النظور بصوورة  وجهتويالى اتفوا  مشوتر  مون خوالل الحووار المتبوادل وتقريوب 

وبعيودا عون اللجووء إلوى  ،دهواليز المحواكم والمحوامين فيخول ودية بعيدا عن الد

ومن هنا نجد  نه ب يمكن قيوام مفاوضوات بوين  ب العنف واستعراض القوة، سالي

  رفين ليس بينهما عالقات من  ى نوع.

عات بي  أطراف العملية وجود  موضوعات أو مشاكل أو خالفات أو نزا -3

 التفاوضية

وبودون هوذ   ،جود موضوعات  و خالفات  و نزاعواتألن  ساس التفاوض هو و

فات  و النزاعات ب توجد حاجة الى التفاوض من األساس الموضوعات  و الخال

فالبد من وجود تناقض ولو بسيط للمصالح المشتركة بين الطرفين حتى  وبالتالي

 يتم الجلوس على مائدة المفاوضات وإيجاد حلول للمشكلة ترضى كل األ را .

 ضية وجود رغبة متبادلة بي  أطراف التفاوض بأهمية إجراء العملية التفاو -4

توتم عمليوة التفواوض وبودونها  لكويفتلك الرغبة ببود مون توافرهوا لكوال الطورفين 

فإن ابقتناع المتبادل بين الطرفين بأن  وبالتالي تصبح عملية التفاوض مستحيلة،
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و ن اللجوووء الووى  ى  ،لطريووق األمثوول واألفضوول لحوول النووزاعالتفوواوض يمثوول ا

ونتائجووه غيوور مضوومونة وب  سوولوب آخوور سووو  يكووون مرهقووا وبوواه  التكوواليف 

 يمكن تحملها.

 فايياة التفاوضاية وجود تكافؤ نسبى بي  طرفى التفاوض حتاى تساير العمل -5

 اتجاهها الصحيح 

وهوام جودا حتوى ب يطغوى  ور  علوى  ور  آخور ويملوى   ساسويوهذا الشر  

مثول هوذ  الظورو  هوو فشول المفاوضوات  فويعليه شرو ه ألن النتيجة الحتمية 

حيث  ن الطر  األقوى يريد الحصول على كافة الميزات لصوالحه  قبل  ن تبد ،

وهنا ب يكون  مام الطر  اآلخر الضعيف سوى الرفض  مستخدما نفوذ  وقوته،

 فويعمليوة المفاوضوة  فويواإلصرار عليه بقتناعه التام بعدم جدوى ابسوتمرار 

 ظل القوى غير المتكافئة.

ملية التفاوض ستقدم بعض وجود قناعة لدت أطراف التفاوض بأن ع -6

  الحلول

حيوث  نهوا تولود الرغبوة لودى  ،مفتواح النجواح للعمليوة التفاوضوية هويتلك القناعة 

فوإن كول  ور  مون  وبالتوالي  را  النزاع بضرورة نجواح العمليوة التفاوضوية 

تطوورح  المووا تشووبع ولووو جووزء بسوويطا موون  التووياأل وورا  يوافووق علووى الحلووول 

 رغباته.         

وأن  ى التفاوض الحتياجات الطرف األخررؤية لكل طرف م  طرف وجود -7

 الوصول الى اتفاق. وذلك بهدفيكون لدية القناعة لتبادل األفكار والحلول 

  ر  عنالتفاوض تبادل المواقع بمعنى  ن يرى كل  لطرفيوهنا نجد  نه ببد 

وهذا  يحقق هدفه ببد من حصول الطر  اآلخر على ميزة مقابلة لكيقرب  نه 
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يتطلب بعض التنازبت من كل  ر  للطر  اآلخر حتى يستطيعا الوصول 

 .التالقيالى نقطة 

 وجود وسيط-8

وربما تصول الوى  بعض األحيان تصل العملية التفاوضية الى  ريق مسدود، في

يسووتطيع موون خووالل خبرتووه  الووذيوهنووا يبوورز دور الوسوويط  فشوول المفاوضووات،

النظور  وجهتيمن الوصول الى حلول تقرب  العملية التفاوضية لطرفيوسماعه 

بووين الطوورفين وهووذا الوسوويط لووه شوورو  ومعووايير يجووب  ن تتوووفر فيووه سووو  

 حينه.   فينستعرضها بالتفصيل 

العمليوة التفاوضوية تبوادل المواقوع،  لطرفويوفى النهاية نسوتطيع القوول بأنوه ببود 

ول يحقووق هدفووه ببوود موون حصوو لكوويبمعنووى  ن يوورى كوول  وور  عوون قوورب  نووه 

وهوذا يتطلوب بعوض التنوازبت مون كول  ور   الطر  اآلخر على ميزة مقابلوة،

 .التالقيللطر  اآلخر حتى يستطيعا الوصول الى نقطة 
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 : الثانيالفصل 

 البيئة التفاوضية

 

 جماعيةأشكال المفاوضة ال أوال:             

 مستويات المفاوضة الجماعية ثانيا:

 بيئة التفاوض ثالثا:               

 معوقات التفاوض رابعا:               

 كيفية التغلب على معوقات التفاوض خامسا:        
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 : أشكال المفاوضة الجماعية:أوال

 فريق من اإلدارة( -وض من النقابةقد تضم الكثير من األشخاص )فريق التفا -1

 رئيس الشركة  و من يمثله( –رئيس اللجنة النقابية قد تضم شخصين فقط ) -2

 كون عملية مستمرةجلسة واحدة وقد ت في تنتهيقد  -3

  و محادثات غير رسمية رسميتقليد قد تكون  -4

 على عالقة ما  و قد تقر التغيير قد تكون محاولة للحفاظ -5

 ــ لمفاوضات:تحول دون تحقيق  التيالمشتركة العقبات 

  ب يكون ابتفا  هو هد  األ را  عندما 

  ميزان القوى بين األ را فيعدم وجود تكافؤ نسبى   

 مواجهة الحقائق الموضوعة فيمنطق عدم مسايرة ال 

 قات السابقة السيئة بين األ را  العال 

 آلخر را  إيذاء  و تدمير الطر  اعندما يتعمد  حد األ 

 مسايرة المنطق فيدر  و غير راغب عندما يكون  حد األ را  غير قا 

 همفقد الثقة بين األ را  نتيجة لمواقف سابقة بين 

 ثانيا: مستويات التفاوض:

ستوى تمارس على الم فهي ،تمارس فيها العملية التفاوضية التيتتعدد المجابت 

 وعلوى مسوتوى الصوناعة، وعلى مستوى المنشأة، ،األفراد وعلى مستوى الذاتي

 ،الوودوليوعلووى المسووتوى  ،القووومي وعلووى المسووتوى ،اإلقليمووي وعلووى المسووتوى

 -اآلتى: من التفصيل من خالل  بشيءوسو  نستعرض هذ  المجابت 

 :ال اتيالتفاوض على المستوت -1

بوين الفورد وذاتوه حوول  داخلويويتم هذا األسلوب من التفاوض مون خوالل حووار 

يجب  ن يتخذ فيها قورارا يحواول مون خاللوه  التيف المتعددة مجموعة من المواق
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التوفيق بين كل هذ  المواقف ومثال على ذلوك لوو فرضونا  ن هنوا  شوخص لديوه 

 ــ التالية:المواقف 

 لة الماجستير في خالل مدة معينة ضرورة ابنتهاء من رسا 

  ضرورة التركيز في عملوه للحصوول علوى ترقيوة فوي خوالل نفوس المودة

 قة الساب

  شووركته لخوووض ابنتخابووات فوويضوورورة تبووادل الزيووارات مووع العوواملين 

 المدة السابقةنفس  فيالعمالية 

ممووا سووبق يتضووح  ن هووذا الشووخص يجوود نفسووه مضووطرا إلووى بووذل  قصووى جهوود  

للتوفيوووق بوووين هوووذ  المواقوووف الثالثوووة ويحووواول جاهووودا توزيوووع وقتوووه ومجهوووود  

ات والمتغيرات واتخواذ القورارات واستخدامهما ابستخدام األمثل ووضع األولوي

مفاوضووات مسووتمرة مووع نفسووه إليجوواد  فوويالسووريعة، وهووذا يتطلووب منووه  ن يكووون 

ن صيغة معينة تتوافق وتتناسب مع هذ  المواقف حتوى يصول إلوى حول يضومن مو

وهنووا يجووب اإلشووارة الووى  ن هووذا الشووكل موون  ،خاللووه التوفيووق بووين هووذ  المواقووف

ذكوور  موون  ن المفاوضووات ببوود لهووا موون  التفوواوض ربمووا يتعووارض مووع مووا سووبق

 رفين  و  عدة   را  مختلفة، ولكن تخيلنا  ن حوار الشخص مع نفسوه يحمول 

 .  شخصيإحدى صور التفاوض وذلك من منظور 

 :التفاوض على مستوت األفراد -2

وهذا األسلوب من التفاوض غالبا يتم بين الزو  وزوجته حول مصرو  البيت 

ع الطووور  اآلخووور بوجهوووة نظووور  فوووالزو  يووورى  ن ومحاولوووة كووول  ووور  إقنوووا

الذى يتركه هوو مبلوغ مناسوب تماموا لسود احتياجوات المنوزل  الشهريالمصرو  

لمواجهووة  الشووهريخووالل الشووهر، والزوجووة توورى ضوورورة زيووادة المصوورو  

األسعار، نفس السويناريو يحودث ولكون بصوور مختلفوة بوين  فيالزيادة المستمرة 
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وب العموول، وبووين البووائع والمشووترى حووول سووعر حووول  سوول والموورؤوسالوورئيس 

حول اختيار الكلية المناسبة، وبين المالوك والمسوتأجر  واببنالسلعة، وبين األب 

 حول قيمة اإليجار، وهكذا فيما تشمله الحياة من  مواقف يوميه  ل فراد.

 :التفاوض على مستوت المنشأة-3

جماعيووة  ول مووا بوود ت وهووو موون  قوودم صووور المفاوضووة حيووث بوود ت المفاوضووة ال

 فوي ن تكون بدايتها كذلك، ألن العاملين  الطبيعيمن  المنشأة وكانعلى مستوى 

ظرو  عمل واحدة  و متماثلة، وتجمع بينهم المصلحة  فيمصنع معين يعملون 

. ويكوون ظورو  معيشوتهميوة مصوالحهم وتحسوين العمل علوى حما فيالمشتركة 

وبووين صوواحب العموول  و ممثوول صوواحب  التفوواوض هنووا بووين العوواملين  و ممثلوويهم

 العمل، وهذا األسلوب من التفاوض له مزايا  كما له عيوبه.

 : ــزايا هذا األسلوب اآلتىومن  هم م

   تضوييق دائورة النوزاع  وبالتواليسهولة الوصول الى اتفا  بين األ را

المباشور بوين ممثول العموال وصواحب العمول  و  الشخصينتيجة للتعامل 

 من يمثله.

 ـ ـ التحضير  )اإلعدادتوجد حاجة الى آلية متطورة ومعقدة للمفاوضة  ب

 .والمعلومات(اآلراء  ـ تبادل المقارنة

  ابعتبار الظرو  الخاصة بالمشروع ومن ثم تؤدى الى زيوادة  فيتأخذ

زيوادة نصويبهم مون األربواح عنود زيوادة  فوي يأمل العموالاإلنتاجية حيث 

 جهدهم المبذول.

   ولووديهم رصوويد موون  عموول( صوواحب-العمووال ممثلووي)يتعاموول األ وورا

 .الشخصيالمعرفة السابقة والتعامل 
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 ــ العيوب: هم 

  جوور العموال الوذين يعملوون  فوييمكن  ن تؤدى الى اختالفوات واضوحة 

  عمال متماثلة داخل المشروعات والمواقع المختلفة. في

  على  مصانع صغيرة  ن يحصلوا فيقد ب يستطيع العمال الذين يعملون

القووة التفاوضوية لوديهم حيوث يفتورض  لعودم تووافر جور ومزايا معقولوة 

 زيادة هذ  القوة بزيادة حجم العضوية و يضا وجود لجنة نقابية قوية.

 : التفاوض على مستوت الصناعة-4

صناعة معينة على سبيل  فيوهنا يدور التفاوض بين  صحاب األعمال العاملين 

نفوس الصوناعة  فيالعمال  ممثلياء واألخشاب( وبين البن-الغزل والنسيجالمثال )

ويووتم إبوورام عقوود اتفووا  بيوونهم، ولكوون هووذا األسوولوب موون  التفوواوض تقابلووه مشوواكل 

الظرو  ابقتصادية   فيوصعوبات كثيرة وذلك يرجع الى ابختالفات األساسية 

 فوإن غالبوا موا يكوون وبالتواليبين المشروعات الداخلة تحوت مظلوة هوذا ابتفوا ، 

ابتفوووا  متضووومنا مبوووادئ عاموووة يلوووزم مراعاتهوووا عنووود التطبيوووق علوووى كووول هوووذ  

المشروعات يراعى فيها تحديد معدبت مختلفة تبعا بختال  األقواليم والمنوا ق 

لعمالوة علوى الجغرافية، و يضا درجة الكفاءة والنمو وابزدهار و يضا تصنيف ا

يف المودن تبعوا لحجوم الحسوبان تصون فوي. و حيانوا يأخوذ  ساس من درجة المهارة

الريووف، وهووذ  ابختالفووات تعكووس  فوويالحضوور  م  فوويمدينووة  هوويالسووكان وهوول 

 المعيشووة، وهووذامسووتوى  فووية موون مكووان ألخوور األنمووا  ابسووتهالكي فوويالتبوواين 

  : ــالتفاوض له مزايا  كما له عيوبه، ومن  هم مزايا  اآلتى األسلوب من

 ح المشتركة للعمال و صحاب هذا األسلوب يتجاوب بشكل  فضل مع المصال

 األعمال.
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  يحقوق مزايووا  كبوور للعمووال علووى مسووتوى الصووناعة حيووث  ن جميووع بنووود هووذا

فوإن الجوزء  و العودد مون العمالوة القليول  وبالتواليابتفا  تطبق علوى الجميوع 

 بوواقيب يسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه يسووتفيد موون هووذا ابتفووا  مثلووه مثوول  الووذي

 العمال.

 حيووان كثيوورة الووى مزايووا للطوورفين  فوويلتفوواوض يووؤدى هووذا األسوولوب موون ا 

 فووي( وذلووك بتضووافر جهووود الطوورفين وتعوواونهم و صووحاب األعمووال العمووال)

إيجوواد حلووول عمليووة  وبالتوواليحالووة وجووود مشووكلة تعووو  العمليووة اإلنتاجيووة 

وسووريعة وابسووتفادة موون الخبوورات الموجووودة لوودى الطوورفين لحوول مثوول هووذ  

 المشاكل.

 العمليووة  توورابط  رفووىالتفوواوض ممكوون  ن يسووفر عوون  هووذا األسوولوب موون

اسووتقرار منوواخ  فووييسوواهم  وبالتووالياإلنتاجيووة العمووال و صووحاب األعمووال 

 العالقات ابجتماعية والتنمية الصناعية.

  هم العيوب : ــ

  هذا األسلوب مون التفواوض يصواحبه العديود مون المشواكل نظورا لالختالفوات

صوناعة  فويتعمول  التويالمشروعات  بينابقتصادية الظرو   فياألساسية 

فوإن الشوركات  و المشوروعات ذات الكفواءة العاليوة واألكثور  وبالتواليواحدة 

رواجا توافق على جميع بنود ابتفا  والعكس يحدث من المشروعات األقول 

هوذ  الحالوة تضوطر لالسوتغناء  فويتواجه ظروفوا صوعبة فإنهوا  التيكفاءة  و 

 عن بعض عمالها.

 ركات  و وب قووود يوووؤدى الوووى هوووروب العمالوووة المهووورة الوووى الشوووهوووذا األسووول

تعوورض معوودبت  علووى  والتوويمنضوومة الووى هووذا ابتفووا   المشوروعات الغيوور
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بنود ابتفاقية وهذا قد يؤدى  مما تتضمنهل جور ومزايا  خرى متعددة  كثر 

  يضا الى عزو  العمال عن ابنضمام الى النقابات.

 قاموت بالتفواوض  التويل مون المنظموة ممكن انسحاب بعض  صحاب األعموا

انسحابهم  و عدم التزامهم ببنود  وبالتاليالعمال  ممثليمع على بنود ابتفا  

 هذا ابتفا  مما يؤدى  يضا الى حدوث مشاكل عديدة.

 : اإلقليميالتفاوض على المستوت -5

ة وهذا األسلوب من التفاوض يدور بين األقاليم المختلفوة حوول القضوايا المشوترك

 فويوهذا التفاوض يحدث موثال  ،ألقاليم متجاورةفيما بينهم وغالبا ما  تكون هذ  ا

تفواوض هنوا عون تكواليف هوذا حالة إنشاء كوبرى يوربط بوين اإلقليموين  فيكوون ال

رصووف  ريووق  مشووتر  بووين  فوويكووذلك حينمووا تكووون هنووا  رغبووه  ،الكوووبرى

تنسوويق والترتيووب اإلقليمووين، وتتميووز هووذ  المفاوضووات بأنهووا تأخووذ شووكل موون ال

والتعوواون لخدمووة سووكان هووذ  األقوواليم .وفووى بعووض األحيووان تحوودث مشوواكل بووين 

هوذا الطريوق  و عودم  فوياألقاليم وبعضها بسبب إصرار كل  ر  علوى  حقيتوه 

تعطيول مصوالح  وبالتواليمسئوليته عن هذا الطريق مما يؤدى الوى توقوف العمول 

 الموا نين.

     : القوميالتفاوض على المستوت -6

هذا األسلوب من التفاوض يعتبر من  قوى األساليب التفاوضوية حيوث  نوه يجموع 

بووين اتحوواد العمووال ممووثال للعمووال واتحوواد الصووناعات ممووثال ألصووحاب األعمووال، 

وهذا المستوى من التفاوض يتطلب جهوود كبيورة مون  رفوى اإلنتوا  ليوتفهم كول 

عمال  يجب  ن ينظروا العملية اإلنتاجية فمن جانب  صحاب األ في ر  دورة 

ببوود موون توووفير  وبالتوواليالعمليووة اإلنتاجيووة،  فوويالووى العمووال علووى  نهووم شووركاء 

 وبالتواليوتهيئة  ظرو  عمل مالئمة لهم تساهم على التفر  للعمليوة اإلنتاجيوة، 
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للعامل الوذى يوؤدى الوى رفوع  ابجتماعيرفع  المستوى  فيتساهم هذ  الظرو  

رفووع  فوويوموون هنووا يجووب علووى العمووال  ن يسوواهموا  مسووتوى الكفوواءة اإلنتاجيووة،

التطووير واببتكوار وتقليول الفاقود بن  فويمعدبت اإلنتاجية والجودة والمسواهمة 

الوى تحقيوق  ربواح للمنشوأة تعوود علوى العموال إموا علوى هيئوة  بالتاليهذا سيؤدى 

ن فووإن هووذا النوووع موو وبالتوواليحوووافز إنتووا   و زيووادة األجووور والمزايووا األخوورى، 

ظورو  مالئموة و حسون اسوتخدامه سويؤدى الوى التفواهم بوين  فويالتفاوض لو تم 

. وفوى غالبيوة األحووال تشوتر  القووميازدهار ابقتصواد  وبالتالي رفى اإلنتا  

النظور  وجهتويتقريوب  فوي رئيسيهذ  المفاوضات ويكون لها دور  فيالحكومة 

 .التالقيى نقطة التفاوض مما يسفر عن نجاح المفاوضات ووصولها ال لطرفي

  الدولي:ستوت التفاوض على الم-7

شوتى المجووابت سووواء  فوويهوذا األسوولوب مون التفوواوض يوتم بووين الوودول وبعضوها 

الا. …السياسية  و ابقتصادية  و العسكرية  و الثقافية  و ابجتماعية  و العلمية 

رة الشهيولعل مفاوضات السالم بين مصر وإسرائيل تعتبر من  ساليب التفاوض 

الى ذلك مفاوضات  ابا وما شملته مون جميوع  سواليب التفواوض، و يضوا   ضف

و يضوا  .مازالت قائمة حتى اآلن والتيطين جولة المفاوضات بين إسرائيل وفلس

 صووحاب األعمووال داخوول  وممثلوويالعمووال  ممثلوويتجوورى بووين  التوويالمفاوضووات 

ابتفاقيوووات تتعلووق ب والتوووي الحكومووة، ممثلووويمنظمووة العموول الدوليوووة وبحضووور 

وع هوذ  المفاوضوات وتتعودد  بقوا لنو فويالدولية، وتختلوف األسواليب المسوتخدمة 

تجورى اآلن بوين الحكوموة  التويفالمفاوضوات  ،القضية التفاوضوية والهود  منهوا

 التويالمصرية وبين السو  األوربيوة المشوتركة بالتأكيود تختلوف عون المحادثوات 

فووواألولى توووتم  طة  الفلسوووطينية،تجووورى بوووين الحكوموووة اإلسووورائيلية وبوووين السووول
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وهكوذا  ،السياسويلثانيوة توتم بخصووص المجوال وا ابقتصاديبخصوص المجال 

 .الدوليتتنوع وتتعدد مجابت التفاوض على المستوى 

 : بيئة التفاوض:ثالثا

بيئوة مناسوبة لكول  فوراد التفواوض،  فويتنجح عمليوة التفواوض ببود و ن توتم  لكي

 التويوموات لعديود مون المتغيورات والعناصور والمقبيئة التفاوض علوى ا وتنطوي

يوؤثر الوى  والذي التفاوضيالنهاية المناخ  في، لتشكل تتفاعل مع بعضها البعض

مواتيوا حد كبير على درجة فعالية العملية التفاوضية ذاتها، فوإذا كوان هوذا المنواخ 

موات ونفسيا ـ لكال الطرفين فإن هنوا  احتموابت  كبور ألن تكوون المعلو عضويا

 .وض إيجابيةالمرتدة لنظام التفا

، فوإن ير موات ألحد الطرفين  و لكليهماغ التفاوضيحين إذا كان هذا المناخ  في

 . مات المرتدة لنظام التفاوض سلبيةهنا  احتمابت  كبر ألن تكون المعلو

تشكل بيئة التفاوض  التيالمتغيرات والعناصر والمقومات  تحديد  هموهنا يمكن 

 :كاآلتى

 : ـ التفاوضيالمتغيرات العنوية للمناخ  أوال:

وتشمل العناصر والمقومات المتعلقة بمكوان وزموان عقود المفاوضوات وظورو  

هووا يمكوون  ن يكووون كوول متغيوور من والتووياإلضوواءة والتهويووة والتجهيووزات الماديووة 

 . ر مناسب بدرجة معينة للطر  اآلخر، وغيمناسبا بدرجة معينة لطر  معين

 ـ التفاوضي:غيرات السيكولوجية للمناخ المت ثانيا:

 تين من العناصر والمقومات كاآلتى: ويمكن تقسيمهما الى مجموعتين متجانس

 ـ  التفاوضي:العناصر والمقومات اإليجابية للمناخ 



 77 

تجعوول بيئووة المفاوضووات مواتيووة بدرجووة  كبوور  التوويمجموعووة المتغيوورات  وهووي

تزيوود موون احتمووال إيجابيووة  بالتوواليولتحقيووق نجوواح وفعاليووة للعمليووة التفاوضووية 

 ـ  هي:المعلومات المرتدة لنظام التفاوض ذاته و هم هذ  العناصر والمقومات 

  ككول، وذلوك مون خوالل  التفاوضويحسن التقودير والتصووير الودقيق للموقوف

قيام كل فريق من الفر  المتفاوضة بحصر وتحديد  نوواع وكميوات البيانوات 

 لتفاوضية.ة العملية اوالمعلومات المطلوبة لممارس

   و الحوورص علووى البحووث والدراسووة المسووتمرين للتعوور  علووى  بعوواد النووزاع

، وذلك من جانب كل الفر  المتفاوضوة الموضوع  و القضية محل التفاوض

فووق خوالل و ثنوواء األ فويقود تظهوور  التوويحتوى يمكوون التغلوب علووى المشوكالت 

 . عملية التفاوض

  البحث الجواد عون حلوول عمليوة وعلميوة  فياشترا  جميع الفر  المتفاوضة

تظهر خالل و ثناء المفاوضات بموا يعكوس قووة  التيوموضوعية للمشكالت 

الدافع لدى كل منهم على إنجاح المفاوضوات ذاتهوا وذلوك عون  ريوق العمول 

 .والتخطيط الدقيق للمستقبل الجماعي

  ل األخالقيوووة للتفووواوض مووون جانوووب الفووور  المتفاوضوووة مثووو المبوووادئتطبيوووق

  المصطنعة.وضوح والصد  والتصرفات غير ال

  الثقة المتبادلة بين   را  التفاوض وذلك من خالل القبول والتقبول المتبوادل

للمشووكالت موون جانووب كوول  وور  للطوور  اآلخوور واإللمووام والووتفهم المتبووادل 

 .م المتبادل بين كل   را  التفاوضوابحتراومراعاة مشاعر اآلخرين 

 علوى  التجربة والقدرة فيديد وذلك من خالل الرغبة اإلبداع واببتكار والتج

، وتطبيووق موونهج تفهووم واسووتيعاب آراء اآلخوورين، وردود  فعووالهم، والمرونووة

  .تفاعل األفكار
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 ـ  التفاوضي:العناصر والمقومات السلبية للمناخ  -2 

تجعوول بيئووة التفوواوض غيوور مواتيووة بدرجووة  قوول  التوويمجموعووة المتغيوورات  وهووي

فإنها يمكون  ن توؤدى الوى  وبالتالي، ممارسة العملية التفاوضية و يفو وعلى نح

فشوول المفاوضوووات  و الووى تخفووويض درجووة فعاليتهوووا بالنسووبة ألحووود الطووورفين  و 

 لكليهما. 

 ـ   هي:و هم هذ  العناصر والمقومات 

  ل  وورا  األخوورى المتفاوضووة وذلووك نتيجووة ابعتموواد علووى  الخووا فالتقيوويم

اتهوام اآلخورين وتكووين آراء عون  شوخاص وفقوا ، مثول  ساليب غيور مناسوبة

 آخرين.لمقارنتهم بأشخاص 

  فوورض السوويطرة والهيمنووة موون جانووب مفوواوض معووين علووى بقيووة المفاوضووين

   المقاومة.اآلخرين وذلك عن  ريق التهديد  و التأثير  و التغيير  و 

  اإلنهوا  ستراتيجيةإالتفاوض مثل:  فيوتكتيكات سلبية  استراتيجياتتطبيق 

التدمير  ستراتيجيةوإإحكام السيطرة ـ  ستراتيجيةوإالتشتيت ـ  ستراتيجيةوإـ 

 قائق ـ وتكتيك التشويه والتضليلوتكتيك قلب الح الذاتي

  مثل التسليم وابستسوالم لكول موا يقوول اآلخورين  السلبيتطبيق سياسة الحياد

  وابلتفا .والمراوغة 

 وض مثل التباعود عون اآلخورين والخيالء من جانب  حد   را  التفا التعالي

  آرائهم.سماع  فيوعدم الرغبة 

  التعاموول بمنطووق التأكوود التووام دون  سووانيد موضوووعية مثوول التمسووك بوور ى  و

مناقشوتها  فويصوحتها المطلقوة وعودم الرغبوة  فويعقيدة معينة والثقة الكاملوة 

 والقيام بدور الموجه وليس الزميل مع األ را  المتفاوضة األخرى. 
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 : معوقات التفاوض:ابعار

إن الهد  األساسى من عملية التفاوض هو مشاركة كافة األ را  إليجاد حلول 

وهنووا ببوود  ن تكووون هووذ  الحلووول مناسووبة لكافووة األ وورا   للمشووكلة المطروحووة،

تحووول دون إتمووام  التوويولكوون توجوود هنووا  مجموعووة موون المعوقووات  المشوواركة،

  -في: تتركز  والتيالعملية التفاوضية 

 د تكافؤ نسبى بين   را  التفاوض عدم وجو 

  فقد الثقة بين   را  التفاوض نتيجة لسوء فهم  و لمواقف سابقة تم استخدام

 حولها من  حد   را  المفاوضة المراوغة وابلتفا  سلوب 

  هووذا مناقشووة الطوور  اآلخوور ل فوويتمسووك  حوود األ وورا  بر يووه وعوودم الرغبووة

  إلكمال التفاوضكشر   الر ي

 ة فرض السيطرة وإظهار القوة من جانب  ر  على حساب الطور  محاول

 اآلخر 

   التمسووك بمواقووف معينووة وعوودم التنووازل عنهووا بوودعوى  ن التنووازل عوون هووذ

المواقف يعتبر بمثابوة لوى ذراع وهوذا يوؤدى الوى تشودد هوذا الطور  ويقابلوه 

 يتوقف التفاوض  وبالتالي  األخر تشدد من الطر

 معوقات التفاوض: كيفية التغلب على خامسا:

 سووتراتيجيةإيتغلووب المفوواوض علووى هووذ  المعوقووات يجووب  ن يكووون لديووه  لكووي

 و ن يكون هدفوه األساسوى هوو الوصوول واضحة ومضادة لعبور هذ  المعوقات،

 -وهذا يتم من خالل إتباع الخطوات التالية: ،الى اتفا  يرضى عنه كال الطرفين

نزاع للضغط على الطور  المتشودد ابستعانة بطر  آخر من خار  دائرة ال -1

 ن يكووون لهووذا الطوور  القوودرة علووى إقنوواع  التفوواوض بشوور اتجووا   فوويوتحريكووه 

                                                                   المفاوضات بصورة إيجابية في  يشار لكيالطر  المتشدد  و الضغط عليه 
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تفوواوض وإبووداء حسوون النوايووا موون الطوورفين، الثقووة المتبادلووة بووين   وورا  ال-2

وذلوك  ،المتبادل بين كافة   را  التفواوضومراعاة مشاعر اآلخرين وابحترام 

توم اسوتخدامه سوابقا وهوذا  الوذيل سولوب  أتى من خالل استخدام  سلوب مغايريت

 فويالمفاوضوات والمسواهمة  فييؤدى الى تشجيع الطر  اآلخر على المشاركة 

  نجاحها

ب يفسد للوود قضوية ومحاولوة إقنواع كول  الر ي فيمسك بمبد   ن ابختال  الت-3

السوماع  فويرغبوة  ر  بوجهة نظر  للطر  األخر والمرونة من الطورفين وال

 بصد  لر ى كل  ر 

معاملة الطور  اآلخور واإللموام والوتفهم المتبوادل  فيإظهار التعاون والصد  -4

إيجوواد حلووول  فوويلووى المشوواركة ع لهووا، وتشووجيعهللمشووكالت والوصووول لحلووول 

 صالح الطرفين فيلول  الما كانت للمشكلة المطروحة واألخذ بهذ  الح

التأكوود موون  ن الهوود  موون العمليووة التفاوضووية هووو الرغبووة الصووادقة موون كوول -5

األ را  إليجاد حلول للمشكلة وهذا لون يتوأتى إب بوجوود بعوض التنوازبت مون 

للخورو   فضل صويغة  هيتبر لى ذراع بل حد ذاته ب يع فيكل األ را  وهذا 

 بحلول مناسبة لكل األ را 

اوض بودون  ى ضوغو  مون  ن تشعر كل األ را  بقوتها ومقدرتها على التف-6

 الطر  اآلخر

 و  ثناء العملية التفاوضيةالنوايا وعدم تعمد الغموض قبل   فيالوضوح -7

 ى مجوال مون  يفوعدم شعور  حد الطورفين بوأن الطور  اآلخور متفوو  عليوه -8

 ا الشعور يؤدى الى فشل المفاوضاتالمجابت ألن هذ
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 مةمقد

التفاوض بعدة مراحل متعاقبة، كل مرحلة لها ارتبا  وثيق بالمرحلوة  ةتمر عملي

السووابقة والمرحلووة التاليووة. حيووث  ن عمليووة التفوواوض تبوود   وب بوجووود  وورفين 

يبوود  اإلعووداد  وبالتوواليلووديهما موضوووع  و مشووكلة تحتووا  الووى التفوواوض لحلهووا، 

على التفاوض،  الطرفين بالموافقةمن دء هذ  المفاوضات، ثم اتخاذ قرار لكيفية ب

ثووم تحديوود جوودول األعمووال للمفاوضووات، ثووم عمليووة التفوواوض ذاتهووا، وفووى النهايووة 

الصووياغة وتوقيووع ابتفووا ، وسووو  نسووتعرض هووذ  المراحوول موون خووالل النقووا  

 -التالية: 

 مرحلة ما قبل التفاوض أوال:

حاجووة  هووذ  المرحلووة يبوود  تحديوود موضوووع التفوواوض بدقووة ودراسووة موودى فووي

األ را  للتفاوض والعوامل الدافعة لوذلك، وهنوا يظهور سوؤال مباشور وهوو هول 

واإلجابوة علوى  ب؟بدء عملية التفواوض  م  فيلدى  رفى عملية التفاوض رغبة 

حالوة  فوي موا  -هذا السوؤال بونعم تعنوى نجواح هوذ  المفاوضوات بنسوبة كبيورة جودا

هوذا الطور  يورفض تجعول  لتويااإلجابة بال فالبد من معرفة األسوباب والودوافع 

عدم  همية هذا التفاوض له ــ إحساسوه بالخسوارة إذا توم هوذا ) هيالتفاوض وهل 

( وفوى ة الوقوت ـوـ الوى آخور الحيول األخورىالتفاوض ــ المناورة من  جول إضواع

هووذ  الحالووة يتطلووب دخووول  وور  ثالووث لووه القوودرة علووى إقنوواع الطوورفين بأهميووة 

ن يجوب  ن يكوون للطور  الثالوث المقودرة علوى التفاوض لهما وفى بعض األحيوا

إجبار  حد الطرفين على التفواوض إذا لوزم األمور ذلوك، ولكننوا هنوا سوو  نعتبور 

بوودء عمليووة التفوواوض وبعوود تحديوود موضوووع  فوويالطوورفين لهمووا نفووس الرغبووة 

التفاوض بدقة  ى تشخيصه يبد  كول  ور  مون الطورفين بجموع المعلوموات عون 

إمكانيات الطر  األخر ثوم يوتم بعود ذلوك ابتفوا  بوين هذا الموضوع وكذلك عن 
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هووذا القوورار يبوود  كوول  وور  موون  ىعلوو وبنوواءاأل وورا  علووى قوورار التفوواوض 

 األ را  اختيار فريق التفاوض .

 خطوات اإلعداد للمفاوضات:

تتطلوب درجوه  والتويإن التحضير واإلعداد للمفاوضات مون األموور الهاموة جودا 

ز وتحديود األهودا  والتحليول الودقيق ورسوم السياسوات التجهيو فيعالية من الدقة 

ووضع اإلستراتيجيات والتكتيكات المناسبة ودراسة القضايا المطروحة ومعرفة 

ل  ورا   التفاوضويعناصرها وعواملها المتغيرة باإلضافة الى تحديد الموقف 

تجا  القضوايا التفاوضوية وعمليوة تشوخيص الظورو  التفاوضوية للطور  األخور 

 معرفة نقا  ابلتقاء وابتفا  لتصبح هنا   رضوية مشوتركة فيوضات يفيد للمفا

يشوووير الوووى  ن معظوووم  العملووويوالواقوووع  .لووودفع عمليوووة التفووواوض نحوووو  هووودافها

لمحادثوات المفاوضات تتحدد نتائجها سواء كانوت سولبية  و إيجابيوة قبول  ن تبود  ا

ات دون اسووتعداد  و المفاوضوو فووي، فالووذين يعتقوودون  ن بإمكووانهم الوودخول الفعليووة

حالوة توصوولهم الووى اتفووا  فهووذا  فوويوهوم كبيوور حتووى  فوويتخطويط مسووبق يعيشووون 

ابتفوا  لووو توم الووتمعن والتودقيق فيووه لوجودوا  نهووم خسوروا  شووياء كثيورة كووان موون 

عداد والتخطووويط المسوووبق الممكووون الحصوووول عليهوووا بسوووهولة مووون خوووالل ابسوووت

خاضوع للعلوم والمعرفوة  شويءنعيشه  صبح كل  الذيوفى هذا العصر  .للتفاوض

اإلعوداد  فويوالتخطيط والدراسة المسبقة والبقاء والفوز لمن يبوذل الجهود األكبور 

 النجاح.والتخطيط للتفاوض ألنه مفتاح 

 ــ اآلتية:والتجهيز للمفاوضات يتضمن الخطوات 

 تشخيص الدقيق للقضايا التفاوضية التحديد وال-1

 خالل المفاوضات  مراد تحقيقها منتحديد األهدا  ال-2

 تحليل الموقف على الجانبين -3
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، ختلفوة لمكوان وزموان عقود المفاوضواتجمع وتحليل البيانوات عون البودائل الم-4

، وموووا ن خوورى للتفوواوض وقوودراتهم التنافسووية، وموووا ن قوووتهمواأل وورا  األ

  ضعفهم

 لبديلة والتكتيكات المصاحبة لها وضع وتحديد اإلستراتيجيات ا-5

 وإعداد فريق التفاوض اختيار -6

 الجدولة الزمنية لعملية التفاوض إعداد -7

 اختيار لغة التفاوض -8

 ات بديلة لخطة المناقشة والحوار إعداد سيناريوه-9

 اد للجلسة ابفتتاحية للمفاوضات اإلعد-10

 -بالتفصيل: وسوف نقوم بإلقاء النوء على كل مرحلة م  المراحل السابقة 

          :ايص الدقيق للقنية التفاوضيةالتشالتحديد و-اوال

إن التحديووود والتشوووخيص الووودقيق للقضوووية التفاوضوووية والمعرفوووة الكاملوووة لكافوووة 

عناصووورها وعواملهوووا المتغيووورة ومووووا ن ابخوووتال  ومووووا ن ابتفوووا  األكثووور 

احتماب يعطى لفريوق التفواوض صوورة واقعيوة للشوكل العوام للمفاوضوات ولوذلك 

 : ـهين من ثالث خطوات المرحلة تتكو فإن هذ 

 قائمة بكل القضايا  و الموضوعات وضع - 

 مجموعات  فيتصنيف هذ  القضايا  -ب

 لقضايا بالعالقة مع الطر  اآلخر ربط هذ  ا - 

سووتطرح  و يمكوون  ن  التوويوهنووا يجووب  ن تتضوومن القائمووة جميووع الموضوووعات 

يمكوون  ن ، وعلووى سووبيل المثووال فووإن المفاوضووة الجماعيووة الطوورفين تطوورح موون

 ــ التالية:تتضمن القضايا 
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 العالوات -  زيادة األجور                             -

 الترقيات -                                     األرباح -

  يام العطالت الرسمية فيالعمل  -                            اإلضافيالعمل  -

 اإلجازات -                    وسائل زيادة اإلنتاجية -

 ... الا.السالمة والصحة المهنية  -                     جتماعية الخدمات اب-

فإن المفاوضات غالبا ما تغطى  كثر من موضوع  و قضية وعلوى ذلوك  وبالتالي

فإنه يجب تصنيف هذ  القضايا الى مجموعات كل مجموعوة علوى حود  وإعطواء 

قوا ألهميتهوا للطورفين وفوى النهايوة ببود مون كل مجموعة درجة مون األولويوة  ب

ربط القضوايا المطروحوة بالعالقوة موع الطور  اآلخور و ن يوتم تحديود  هميوة كول 

 .شاعر الذاتيةقضية بموضوعية عند النظر إليها بعيدا عن التحيز والم

 : لمراد تحقيقها م  خالل المفاوضاتتحديد األهداف ا-ثانيا

، فإذا كنا ب نعور  ضية من القضايا المطروحةبة لكل قيجب تحديد الهد  بالنس

. واألهدا   يضا يجب تصنيفها  و تقسيمها اذا نريد فمن الصعب  ن نحقق شيئام

اتيجية يتحوتم تحقيقهوا، و خورى  هدا  حيويوة وإسوتر  هميتها فهنا حسب درجة 

 . اال…. ، وثالثة ب بأس من تحقيقها مرغوب تحقيقها

يجب  ن نتوقف  التيبمعنى تحديد النقطة للقبول  ئيالنهايجب تحديد الحد  وكذلك

، وهووذا األسوولوب يتوويح للمفوواوض حريووة عنوودها دون تزحووزح بالنسووبة لكوول هوود 

 .ر المفاوضاتتطر   ثناء سي التيالحركة وفقا للمستجدات 

 : ـدون تزحزح يوفر المزايا التالية يتم الثبات عندها التيكذلك تحديد النقطة 

 قدرة على التحر  بأمان زيادة ال يساعد على 

  يؤدى الى زيادة القوة التفاوضية 

 تحجيم  و الحد من التنازبت  في يساعد 

  والهدوء.يؤدى الى زيادة اإلحساس بالطمأنينة 
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وفى النهاية فإن تحديد مؤشرات وحدود للقبول لهوا مزاياهوا وفوائودها خاصوة إذا 

، عن التعسف والمبالغة ادلة وبعيداعلى معايير ع وبناء منطقيتم وضعها بشكل 

قود توؤدى الوى الجموود والبعود عون المرونوة  التويكما  ن لها مخا رها وسولبياتها 

اتجوووا   فووويمليوووة التفووواوض اسوووتمرار ودفوووع ع فووويتمثووول عنصووورا  ساسووويا  التوووي

 .المفاوضات

 : ى الجانبي (علتحليل الوقت )-ثالثا

ه مون خوالل على كل  ر  من   را  المفاوضات  ن يحدد ماذا يريود  ن يحققو

المفاوضووات وهووذا يتطلووب منووه تحديوود األهوودا  واألولويووات ودراسووة وتحليوول 

الظورو  المحيطووة ثوم ينتقوول الووى التركيوز علووى الجانووب اآلخور والحصووول علووى 

 .لها التخطيط للحصول على ما نريدمعلومات واضحة عنه يمكن من خال

 : يل البيانات ع  البدائل الماتلفةجمع وتحل-رابعا

يحاول  ثناء فترة ابستعداد والتحضوير للمفاوضوات  الذيوض الجيد هو إن المفا

تسواعد علوى فهوم الموقوف مون وجهوة  التوي ن يحصل على المعلومات األساسوية 

نظوور الطوور  اآلخوور وعليووه  ن يوودرس  هوودا  الطوور  اآلخوور وعواموول القوووة 

ح إ ارها الصحي فيواإلستراتيجية المحتملة وتحليل كل هذ  العناصر ووضعها 

نجواح العمليوة  فوييسواهم  وبالتوالييساعد على تفهم الطور  اآلخور وكيوف يفكور 

التفاوضووية وكووذلك يجووب  ن يكووون لديووه البوودائل المتاحووة والممكنووة لمكووان عقوود 

 األ را .يناسب كل  الذيابجتماع و يضا تحديد الزمان 

  : البديلة والتكتيكات المصاحبة لهاوضع وتحديد اإلستراتيجيات -خامسا

ألهودا  اإل ار العام للتحر   ثنواء المفاوضوات، وا هيإلستراتيجية التفاوضية ا

، يووتم عامووة ومبووادئ، وترجمووة ذلووك الووى سياسووات األساسووية المطلوووب تحقيقهووا
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فوإن  وبالتوالي، كافة جوانب العمليوة التفاوضوية فيابلتزام بها على المدى البعيد 

 .التخطيط للتخطيط هياإلستراتيجية 

، ز  ساسووا علووى كيفيووة تنفيووذ التخطوويطفإنووه التخطوويط للتنفيووذ ويركوو ، مووا التكتيووك

د  هودا  ، ويتطلوب ذلوك تحديوالالزموة لتحقيوق األهودا  بفعاليوة وخطوات العمل

ه عبووارة عوون تحركووات فإنوو وبالتووالي، وبوورامج زمنيووة للتنفيووذ جزئيووة  و مرحليووة

 هو اإلستراتيجية.  ،محدد مسبقا مإ ار عا فيجزئية 

، ويلجووأ )اإلسووتراتيجية( ن الهوود  هووو حسووم المفاوضووات بسوورعةفمووثال قوود يكووو

ات، المفاوض لتحقيق ذلك باستخدام  سولوب التهديود بابنسوحاب وقطوع المفاوضو

حرصوا علوى عودم تضوييع الوقوت  التكتيك()كوسيلة للضغط على الطر  اآلخر 

 الجدل.  فيوابستمرار 

 ـ   همها:وهنا  الكثير من إستراتيجيات التفاوض 

التكامول ، إسوتراتيجية راتيجية المصلحة المشتركة، إستراتيجية تطوير الحالوةإست

، إسووووتراتيجية التشووووتيت، ا إسووووتراتيجية اإلنهوووو ،واألفقووووي والخلفووووي األمووووامي

 ،الووذاتيإسووتراتيجية التوودمير  ،إحكووام السوويطرة، إسووتراتيجية الوودحرإسووتراتيجية 

ريع والخووووا ف، تراتيجية اإلنجوووواز السووووإسوووو ،التوووودريجيإسووووتراتيجية التحوووور  

 ، اإلستراتيجية الهجومية والدفاعية.  إستراتيجية تفادى النزاع

 -اآلتى:  يضا هنا  الكثير من تكتيكات التفاوض  همها 

اضووات الووى موافقووات، تكتيووك ، تكتيووك تحويوول ابعترتكتيووك الصووقر والحمامووة

نهايوة  تكتيوك ،التسويق، تكتيك المفاجأة، تكتيك األمور الواقوع، تكتيوك الكور والفور

المطا ، تكتيك التراجع، تكتيك الخداع والتضليل، تكتيك كشف الحقوائق كاملوة، 

يك التغطية، تكتيك العشوائية ) نت وبختوك(، تكتيوك ، تكتتكتيك منتصف الطريق

، تكتيوك  لوب ابسوتعانة توثيق الكالم )كن جاهزا(، تكتيك اشترى بعوض الوقوت
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، سك بالمواقف موع اسوتمرار الضوغط ، تكتيك التمبوسيط، تكتيك التهديد المباشر

، تكتيوك الرمزيوة ، تكتيك الهوداياتكتيك ابلتفا  تكتيك المهادنة، تكتيك المراوغة

خسارة القريبة وب المكسوب ، تكتيك الراحة  تكتيك تحديد مواعيد نهائية لب است

، تكتيوك فورض األمور الواقوع، ، تكتيك عدم المعرفة وتجاهل الطر  اآلخرالبعيد

 تكتيك كسب الثقة وابحترام المتبادل .  ،إجهاض المبادرات المقدمةتكتيك 

يعتموود عليهووا  التوويفووإن نوعيووة اإلسووتراتيجيات والتكتيكووات التفاوضووية  وبالتووالي

رسوم صوورة معينوة عون هوذا المفواوض  فويويسوتخدمها المفواوض تعتبور  سواس 

يوه يتحودد عل تحدد مدى مصداقيته من عدمه وبناءوعن سلوكه وتعامالته و يضا 

 معه. سلوب التعامل 

 : اختيار وإعداد فريق التفاوض-ادساس

علووى حسوون اختيووار  عضوواء فريووق   ساسوويإن نجوواح المفاوضووات يعتموود بشووكل 

حالة اختيار فريق غير مناسب للتفاوض فإن هذا الفريق غالبا موا  ففيالتفاوض، 

ذ  يووؤدى الووى فشوول المفاوضووات مهمووا كانووت رغبووات الفريووق اآلخوور إلنجوواح هوو

 المفاوضات.

حالة اختيوار فريوق مناسوب للتفواوض فوإن هوذا الفريوق يسوتطيع  ن يحوول  في ما 

إنجاح  فيالمواقف السلبية الى مواقف إيجابية نظرا لمهارتهم وقدرتهم ورغبتهم 

وهوووذا يتطلوووب وجووود مهوووارات وقووودرات ومواهوووب شخصوووية  عمليووة التفووواوض،

والوصووول الووى الهوود  للمفوواوض حتووى يسووتطيع الحصووول علووى  فضوول النتووائج 

فوإن العضوو المختوار ضومن  وبالتواليمن  جله بود ت المفاوضوات  الذياألساسى 

 فويفريق التفاوض يجب  ن يتمتع بخصائص وصفات عامة وشخصية توتلخص 

 -اآلتى: 
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 خصائص المفاوض الناجح

 خصائص شخصية خصائص عامة

 القدرة على التحمل ونضج الشخصية القدرة على التحليل

 اإلدرا  الشامل والمتكامل للمواقف سيكولوجية معرفة

 الذكاء والقدرة اإلبداعية معرفة اقتصادية

 حسن وسرعة التصر  معرفة قانونية

 اللباقة والطالقة اللفظية معرفة لغوية

 الذاكرة الفوتوغرافية معرفة قياسية

 إجادة فن اإلنصات معرفة عامة

 من التفصيل: ءبشيوسو  نقوم باستعراض هذ  الخصائص 

 الاصائص العامة:  أوال:

تووورتبط هوووذ  الخصوووائص والمقوموووات بمووودى موووا يتووووافر للمفووواوض مووون قووودرات 

يم والتدريب والممارسة عادة ما تـكتسب من خالل التعل والتيتفاوضية ومعرفية 

 :ومن  همها

 :القدرة على التحليل 

 الموؤثرةلعوامل وتحديد عناصرها وا ،للقضايا العلميوتعنى القدرة على التحليل 

، لنتوائجفيها وقياس  همية هذا التأثير، وتشمل  يضا القدرة علوى ربوط األسوباب با

 بينهما.والجزء بالكل، ومدى و بيعة العالقة 

 المعرفة ابقتصادية: 

ى يسوتطيع ببد من توافر قدر مناسب من المعرفة ابقتصادية لدى المفواوض حتو

 ن البدائل باستخدام المعايير ابقتصادية.والمقارنة بي ،حساب التكاليف والعوائد
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 :المعرفة القانونية 

إن المفاوض الناجح ببد ان يكون لديه قدر مناسوب مون المعرفوة القانونيوة حيوث 

منذ بودايتها وحتوى يوتم صوياغة عقود  اقانونيمحيط  فيان المفاوضات تدور غالبا 

تظهوور خووالل  التوويابتفووا  والتوقيووع عليووه و يضووا هنووا  موون المشوواكل القانونيووة 

تتطلب ضورورة معرفوة المفواوض بأبعواد هوذ  المشواكل  والتيالعملية التفاوضية 

 حتى ب تتعثر  و تتوقف العملية التفاوضية.

  اللغوية:المعرفة 

جوهرهووا عمليووة اتصووابت  داتهووا اللغووة، لووذلك فووإن  فووي هوويإن عمليووة التفوواوض 

الدقيقوة للكلموات والعبوارات،  يالمعوانومعرفوة  ،لتمكن وإتقان اللغة  ثناء الحوارا

يؤهل المفاوض ألن يكون قادرا على التعبير عما يريد  من  قصر الطر  ودون 

تلفة بوين  رفوى تكون لغة الحوار مخ للمعاني. و حيانالبس  و غموض  و تشتت 

فووان إتقووان  كثوور موون لغووة تعتبوور موون  هووم مميووزات  وبالتووالي ،العمليووة التفاوضووية

 المفاوض الناجح.

 عرفة النفسيةالم: 

ضة هم  فراد فطرفا المفاو بشرى،محيط  فيمن المعرو   ن المفاوضات تدور 

 يوأتيمون هنوا  الا،…وميولهم ودوافعهم واتجاهاتهم  ،لهم خصائصهم الشخصية

 النفسوويتحديوود المووزا   فوويوذلووك يسوواعد  ، هميووة اإللمووام بعلووم الوونفس و صوووله

قنواع  و التوأثير علوى مالئموة لبال النفسويوتحديد  دوات الضوغط  ،للطر  اآلخر

 اختيار التكتيكات المالئمة. فيوكذلك يساعد  ،الطر  اآلخر

  العامة:الثقافة 

تشوكل اإل وار العوام  والتويببد  ن يتوافر لدى المفاوض قودر مون الثقافوة العاموة 

 لثقافة المفاوض وقدرته على التأثير واإلقناع ل  را  اآلخرين.
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 :الاصائص الشاصية ثانيا:

من الممكن اكتسواب الخصوائص العاموة بوالتعليم والتودريب والممارسوة بسوهولة، 

 بوووالنواحيولكووون الخصوووائص الشخصوووية يصوووعب اكتسوووابها حيوووث  نهوووا تتعلوووق 

ولكن يمكن صقلها وتنميتها وتطويرها وتطويعها  ،الفطريالموروثة وابستعداد 

 -يلي: و هم هذ  الخصائص ما  التفاوضيلخدمة العمل 

 لى التحمل ونضج الشخصيةالقدرة ع 

 الذكاء والدهاء والقدرة اإلبداعية 

   حسن وسرعة التصر 

  إجادة فن ابستماع واإلنصات 

  اللباقة والطالقة اللفظية 

 رة الفوتوغرافية وسرعة المالحظة الذاك 

 درا  الشامل والمتكامل للمواقف اإل 

  ابنفعالي.ابتزان 

 مفاوض الناجح.ال فييجب توافرها  التيتلك  هم الخصائص 

 وسو  نستعرض نموذ  آخر من المفاوضين وهو المفاوض الفعال.

 :تعريف المفاوض الفعال

يمكن تعريف المفاوض الفعال بأنه ذلك الشخص الذى يتووفر لديوه مجموعوة مون 

تتفاعل  والتيالقدرات والمهارات والخصائص المكتسبة والفطرية القابلة للتنمية 

را على تحويول المواجهوة والصوراع موع اآلخورين مع بعضها البعض فيصبح قاد

الى تعاون معهم وذلك من خالل تحقيق التووازن الفعوال بوين تطبيوق مبود  التشودد 

حرصا على عدم ضياع الحقو  بل والحفاظ عليها من ناحية ومع ابلتوزام بمبود  

التسامح حرصا على تحقيق المبد  األساسى للتفواوض وهوو الوصوول الوى اتفوا  
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ة  خرى حيث يوجه التشدد الى المشكلة ذاتها بالتركيز عليها ألجل حلهوا من ناحي

سوبيل الوصوول  فويوالتسامح مع الطر  اآلخور لتقريوب وجهوات النظور حولهوا 

 الى اتفا  بشأنها.

 ــ يلى:أهم المقومات السلوكية للمفاوض الفعال فيما 

  توام بهوا  وب ابقتناع ال ينبغياإليمان بصد  وعدالة القضية التفاوضية حيث

قبل بذل  ية جهود تفاوضية إلقناع اآلخرين بها ومحاولة الوصول معهم الى 

 ب يعطيه. الشيءاتفا  بشأنها ففاقد 

   يجب التعامل مع المفاوضات بالجدية الواجبة وعدم التفاوض على اإل وال

دون ابسووووتعداد التووووام بسووووتيفاء متطلباتهووووا الفنيووووة والتنظيميووووة والقانونيووووة 

 كية.والسلو

   بقووودرات الطووور  اآلخووور و هوووم السووومات  الكوووافيواإللموووام  الوووواعياإلدرا

 تتسم بها شخصيات  عضاء الفريق اآلخر. التيوالخصائص 

 بالثبات وهدوء األعصواب والبعود عون ابسوتفزاز ومحاولوة عودم فقود  التحلي

يمكن  ن يوجه إليه من جانب  الذيظل ابستفزاز  فيهدوء  و عصابه حتى 

 خر.الطر  اآل

  الحرص على ابستماع واإلنصات بدرجة  كثر مون التحودث وحوين التحودث

 المقصودة. المعانيالتعبير عن  فييتم التحديد الدقيق ل لفاظ المستخدمة 

  جنودة التفواوض ثوم التحور   فويالحرص على البدء بالمسائل األكثر سوهولة 

 الى تلك المسائل األكثر تعقيدا.

 القووورارات وذلوووك اسوووتنادا الوووى الحقوووائق  اسوووتخالص ابسوووتنتاجات واتخووواذ

الموضوووعية والتحلوويالت العمليووة المدروسووة وانطالقووا موون ظوورو  الواقووع 
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والتمنيووات و حووالم اليقظووة  و محوواوبت التجربووة  األمووانيولوويس بنوواء علووى 

 والخطأ.

  قويم وخلفيوات  ذويابعتبوار  ن المفاوضوين هوم  وب و خيورا بشور  فياألخذ

وعووادات وتقاليوود وميووول واتجاهووات ودوافووع و نمووا  ثقافيووة وآراء متنوعووة 

 شخصية متباينة.

  العموول علووى تحقيووق التهيئووة الذهنيووة والنفسووية الكافيووة للطوور  اآلخوور حتووى

زيوادة احتموابت الوصوول الوى التجواوب  لبقناع وبالتوالييصبح  كثر قابلية 

 المطلوب من ممارسة العملية التفاوضية. السلوكي

 ب علوى المواقوف موع ضورورة ابعتقواد بعودم وجوود  التركيز على المصوالح

عداء دائوم موع الطور  اآلخور بول ابعتقواد  نوه باإلمكوان الوصوول معوه الوى 

 مصالح مشتركة بصفة مستمرة ومتجددة.

  الحرص على عدم وضع كل األورا  المتاحة لديك على المائدة مبكرا وعدم

قبلية وحين اإلفصواح اإلفصاح الكامل عن كل  هدافه الحقيقية وخططه المست

 بالصد . التحليللضرورة فالبد من 

  سوبيل الوصوول  بالصبر فوي والتحليالتفاوض  فيالحرص على عدم اليأس

 الى اتفا .

  عوودم ابنخووداع بمظوواهر األمووور والحوورص علووى التحليوول واإلدرا  الموونظم

سبيل الوصول الوى  فيللعالقات بين المتغيرات الحالية والسابقة والمستقبلية 

 استنتاجات صحيحة.

  يبوديها المفاوضوون سوواء  التويالعناية الشديدة بكافة اإلرشادات واإليمواءات

 كانوا زمالء  م  عضاء ضمن الفريق اآلخر.
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  ب تمثل  ية إضافة حقيقية  و  ية ميزة نسبية يمكن  التياببتعاد عن المطالب

 .التفاوضيبها تدعيم الموقف 

 بت  ثنووواء الممارسوووة الفعليوووة للعمليوووة التوووردد مووورات حوووين تقوووديم  يوووة تنووواز

 .منطقيالتفاوضية دون مبرر 

 .الحرص على عدم إعطاء رفض قا ع إب إذا كنت تعنيه فعال 

  الرسوميمراعاة عودم تجاهول  و تخطوى قائود الفريوق المفواوض  و المتحودث 

 باسم الفريق.

  مون الطور  اآلخور علوى  نهوا نهائيوة ومحاولوة ابقتوراب  )ب(عدم  خذ كلمة

مون الموضوووع موون زاويوة  خوورى ومحاولووة ربوط هووذا الموضوووع بموضوووع 

 .األصليآخر وثيق الصلة بالموضوع 

  لوم يوتم التوصول الوى اتفوا   التويالحرص على  خذ موذكرة بالمسوائل المعلقوة

 بشأنها وابحتفاظ بها دائما  مامك على مائدة المفاوضات.

  الوصوول الوى  فوييسواهم  الوذيابلتزام التام بتطبيق مبود  المرونوة الوى الحود

 حدود القدرة على التحمل. فيابتفا  ولكن 

 حالوووة الووورفض لعووورض موووا فووواذكر السوووبب وتوووذكر  ن تبريووور المطالوووب  فوووي

بول  التالقويالظورو  لسورعة  ويهيوفوالمواقف يساعد على تخطى العقبوات 

 ويزيد من احتمابت الوصول الى اتفا . 

 ات  و اإلعالن عون توقعوات مسوبقة ابلتزام التام بعدم إفشاء  سرار المفاوض

 يمكن  ن تسفر عنها. التيحول النتائج 

  تخدم الهد  عالوة  التيالحرص الشديد على وضوح األفكار والموضوعية

على ابهتمام بابعتماد على استخدام األرقام والمؤشرات الدقيقوة والحاسومة 

 كلما  مكن ذلك.
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 يكوون لهوا عالقوة شور ية  حالة تقديم تنازبت عند الضورورة يراعوى  ن في

 .النهائيبابتفا  

  ابتفوا   الضوروريعندما يوتم التوصول الوى اتفوا  حوول قضوية موا فإنوه مون

 هي( حيث  ن هذ  الكلمات لى لغة العقد الدقيقة والمعبرة )الصياغة اللغويةع

 فيسيتم الرجوع إليها لتنفيذ بنود ابتفا  وكذلك عند حدوث  ى خال   التي

 مجال التطبيق.

  الفريوق اآلخور وفهوم  بعواد  فويمراعاة التركيز على من لدية السولطة الفعليوة

 شخصيته 

  اتخاذ قورار غيور مودروس  و تقوديم عورض معوين حتوى يوتم  فيعدم التسرع

 التأكد تماما من حدود  ومدى تأثير .

  التأهووب وابسووتعداد الوودائم لتغييوور المووداخل وابتكووار  وور  و سوواليب جديوودة

الوقت المناسوب لتفوادى  فيوتقديم ابقتراحات المالئمة  لتناول الموضوعات

 انهيار المفاوضات.

  يفو  القدرة على التحمول  و ب  شيءالحرص على عدم الموافقة مطلقا على

 يمكن الوفاء بمتطلبات تنفيذ .

 فإنه يجب  النهائيحالة إذا ما تم التوصل الى تفاهم مشتر  حول ابتفا   في

اوضات دون الحصول على نسخة مبدئيوة موقعوة مون عدم مغادرة مائدة المف

 المعنية.األ را  

  تووذكر دائمووا  نووه بمجوورد انتهوواء جوووبت المفاوضووات فووإن األ وورا  المعنيووة

بول يمكون  ن تتعامول موع بعضوها الوبعض  شويءسو  تتعايش معا رغم كول 

 قبل. ذيعلى نحو  فضل من 
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هذ   هم صفات وخصائص المفاوض الناجح وكذلك المفاوض الفعال، ولكن 

هنا  على الطر  اآلخر توجد نماذ  وسمات وخصائص للطر  اآلخر 

 -وهى: المتفاوض معهم 

 سمات وخصائص الطرف اآلخر للتفاوض:

  وهو شخصية تتسم بالمرونة ويقبل التغيير بسهولة  ـالمتكيف: المفاوض

وب يضطرب  و يفاجأ  و يرتبك  و يستثار إذا  ويرضى بالحلول الوسط

 ثارت األمور على نحو مخالف لتوقعاته.

 :يصر باستمرار على  ن تحسم  الذيـ وهو الشخص المفاوض الجامد

، وب يكيف عاداته  و  ر  توقعه  و تعود هو عليه الذيلنحو األمور على ا

إذا تغير  ، يضطرب ويرتبكمع عادات الجماعة  و  ر  تفكيرهاتفكير  

 الحياة. في الروتينيالموقف  مامه  و إذا تغير  سلوبه 

 :خص سريع ابستثارة ويصرخ كثيرا )مثل ـ وهو شالمفاوض اإلنفعالى

( ويضحك بكثرة ويبدى الحب والغضب وكافة ابنفعابت بشكل األ فال

 مبالغ فيه.

  ات يبودى القليول مون العالمو الوذيـ وهو الشخص المتوازن :الهادئالمفاوض

تكشف عن ابستثارة ابنفعالية من  ى نوع ويحوتف  بهدوئوه ويسوتجيب  التي

المناقشوووة  و مواقوووف الخطووور  و الضوووغو   فووويبدرجوووة  قووول مووون المطلووووب 

 ابجتماعية. 

 :الضمير يعر  الواجب ويقوم بوه حتوى  حيـ وهو شخص المفاوض األمين

اول خوداع لو لم يالحظه  و يشر  عليه إنسان آخور وب يقوول الكوذب  و يحو

حووق حقووه بوول ويطالووب  ذياآلخوورين، يحتوورم ممتلكووات الغيوور ويعطووى كوول 

 الوصول إليها. فيبحقو  الغير ويساعدهم 
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 :المبووادئوهووو شووخص عووديم الضوومير مجوورد موون  -المفوواوض غيوور األمووين 

األخالقية ب يراعى كثيرا مبود  الصوواب والخطوأ عنودما تتودخل ابعتبوارات 

ل الكذب ويخودع اآلخورين وب يحتورم ملكيوة الشخصية ومصالحه الذاتية يقو

 قدرات الغير وفيما يحوزونه من مواهب. فيالغير ويشكك 

 وهوووو شوووخص محووواف  ومتمسوووك بالقواعووود  -:المفووواوض المتمسوووك بالتقاليووود

السولو   ذلوك  ور  فويالمجتمع وذلك بشكل صارم بما  فيالمتعار  عليها 

يبدو حزينا إذا وجد  نه المألو  و الشيء، ويعمل والتفكير والملبس وغيرها

 اآلخرين.يختلف عن 

 بوالعر   يبواليوهو شوخص غيور متمسوك بالتقاليود وب  -:المفاوض المتحرر

 و  ن  الوزيويسلك سلوكا مختلفا عن اآلخورين وب يضوير   ن يرتودى نفوس 

يفعوول ذات األفعووال كوواآلخرين ذو اهتمامووات واتجاهووات و وور  الووى حوود مووا 

يختلوف نسوبيا عون  والوذيبع  سلوبه الخواص بوه غريبة للسلو ، وغالبا ما يت

 عنهم.اآلخرين ويبدو غريبا 

 :يتسم سلوكه شخص يحسد اآلخرين على إنجازاتهم ـ وهوالمفاوض الغيور ،

بالغيرة إذا كان هنا  اهتمام من جانب اآلخرين بغيرة ويمكن  ن يعتبور ذلوك 

 .على  نه إهانة شخصية له ويطلب لنفسه  سوة بغير  ماب يستحقه

 :وهو شخص محب للغير حتوى مون هوم  فضول منوه،  -المفاوض غير الغيور

نحووو الجميووع، ب يضوويق صوودر  إذا حظووى الغيوور باهتمووام  إنسووانيولديوه ميوول 

الثنوواء علوويهم وتعديوود إنجووازاتهم واإلشووادة  فووي كثوور منووه بوول إنووه قوود يشووار  

 بمهاراتهم. 

 خوورين يراعووى مشوواعر اآل الووذي: وهووو الشووخص -المفوواوض المهووذب الحووذر

الصوف بول إنوه يمونحهم نصويبا  فيويحترم حاجاتهم ويسمح لهم بالتقدم عليه 



 99 

 وفووى ممووا يسووتحقون حتووى ولووو علووى حسووابه الخوواص وذلووك احترامووا منووه 

 لمشاعرهم.

 )يراعووى وب يحتوورم ب الووذيوهووو الشووخص  -:المفوواوض المتهووور )الطووائش 

يطوا   ، إنه متغطورس وعنيود موع اآلخورين ويصوبح فظوا بمشاعر اآلخرين

يتجنبوووا  لآلخوورين، حتووىحووين يخوور  عوون صوووابه وذلووك كنوووع موون التهديوود 

 ثورته ويستجيبوا لرغباته ومطالبه.

 حقووه  فووييفوور  بسووهولة  الووذيوهووو الشووخص المهموول  -:المفوواوض المستسوولم

ويتوقف عون إتموام  ى عمول إذا صوادفته عقبوة موا ويعمول علوى نحوو متقطوع 

يسعى إليه مهما كان  الذيعن هدفه وغير منتظم يسهل تشتيت فكر  وإبعاد  

هذا الهد   ساسويا وذلوك نتيجوة لدوافعوه الشواردة والصوعوبات الخارجيوة  و 

 كليهما.

 لديه تصميم وعوزم علوى السوير نحوو  الذيوهو الشخص  -:المفاوض المثابر

تعوورض  التووي مامووه  و اإلغووراءات  التوويهدفووه رغووم الصووعوبات والعراقيوول 

تهووود يتمسوووك بحقوقوووه حتوووى يحقوووق  هدافوووه عليوووه قووووى اإلرادة، مجووود ومج

 التفاوضية.

  يميول الوى الحودس  وهو شخص رقيق تسير  المشواعر، -:العا فيالمفاوض

ب يقوم بأعموال  يراعى مشاعر اآلخرين، والظن، ودود وعطو  وحساس،

 مشاعر .من شأنها ان تقلب عليه 

  توجهووه  الووذي والموضوووعي الووواقعيوهووو الشووخص  -:العقالنوويالمفوواوض

، ب يهتم كثيرا بمشواعر اآلخورين خاصوة إذا كوان هوذا ضرورة، غير ودودال

 هو ما يجب  ن يفعله.
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  يكر   ن يمتدحه غير  على إنجازاتوه، وب  الذيوهو  -المتواضع: المفاوض

ذاته على  نهوا  فييميل الى الظهور ويبتعد عن األضواء، وب يبدو  نه يفكر 

، وقود يؤنوب نفسوه إذا سوارت مام يشعر بأنه شخص جدير بابهتهام ب شيء

 .خا فاألمور على نحو 

 وابعتزاز بنفسوه ويتعوالى  التباهيوهو الشخص كثير  -:المفاوض المغرور

ويترفع على اآلخرين يسرع الى الحصول على التقدير عندما تسوير األموور 

، لغ فيوه عون قدراتوه الذاتيوةمجراهوا الحسون، لديوه إحسواس متعواظم ومبوا فوي

الظهووور واألضووواء ويؤنووب اآلخوورين وينتقوودهم كلمووا حوودث يميوول الووى حووب 

 .خا فصراع  و سارت األمور على نحو 

 وهو الشخص الضعيف يشعر دائما باإلجهاد عقب  ى  -:المفاوض المتكاسل

 ءبطوويمجهووود يبذلووه حتووى لووو كووان صووغيرا، يفتقوور الووى الحيويووة والنشووا ، 

 فين المشاركة الكالم ولديه عزو  ع ءوبطيالحركة والعمل، غير واضح 

 .شيء ى 

  يتسووم بالفاعليووة  والوذيالشووخص الموتحمس والوويق   وهوو-النشوويط: المفواوض

قراراتوه، لديوه قودرات ومهوارات  فويوسرعة ابستجابة للعمل حاسوم وقووى 

 التلقوائيوالورد  والنفسوي الوذهنيعالية على المواجهة والمخا بة والحضور 

 .والفوري

ت وخصوائص للطور  اآلخور مون العمليوة بعض النماذ  واألنما  لسما هيتلك 

 التفاوضية.

كيل فريق تش فيوالواقع  ن معرفة مثل هذ  األنما  يمكن  ن يفيد المدير  يضا 

وابختصاصات على كل منهم، وبما يتناسب مع التفاوض وتوزيع األدوار 
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 بيعة القضية التفاوضية واألنما  المتوقعة لشخصيات المتفاوض معهم، وهذا 

 زيادة درجة فعالية العملية التفاوضية ذاتها. فين يسهم من شأنه ا

هل سيتم التفاوض  واضحا للجميعوبعد  ن استعرضنا هذ  النماذ  ببد  ن يكون 

  - همها:  عدة اعتباراتبفرد واحد  و بفريق وذلك استنادا الى 

 نوع قضية التفاوض ومدى تعقيدها 

 جتماعيووة، سياسووية، الجوانووب المختلفووة لقضووية التفوواوض: اقتصووادية، ا

 قانونية، تكنولوجية 

 الجوانوب المختلفوة لقضوية  مدى الحاجة الى تخصصات متنوعة لمعالجة

 التفاوض

 مكانيات المالية المتاحة للمنظمةاإل 

 ابشوترا  بفورد واحود  و بفريوق وعودد ) الخطة المحتملة للطر  اآلخور

  الفريق( فراد 

 المقترح لعقد جلسات التفاوض المكان 

 افر الخبراء والمتخصصين من الكفاءات البشورية المتاحوة للقيوام مدى تو

  التفاوضيبالعمل 

المترتبوة علووى التفواوض بفوورد  وبصوفة عاموة فووإن هنوا  بعوض المزايووا والعيووب

، عيوووب المترتبووة علووى التفوواوض بفريووق، وهنووا   يضووا بعووض المزايووا والواحوود

 : يليويتضح ذلك من خالل ما 

 لمترتبة على التفاوض بفرد واحد:اوالعيوب  أوال: المزايا

 -المزايا :

   راء  و اختالفوات اآل فويإمكانية السويطرة علوى الموقوف وتجنوب  ى ازدوا

 وجهات النظر في
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  التكاليف فيابقتصاد 

   اور والمناقشة بين  عضاء الفريق التش فيتوفير الوقت المستغر 

  سرعة إنجاز المفاوضات 

  التحديد الواضح للمسئولية 

 ب : ــالعيو

  مجابت معينة )القانونيوة  فيلخبرات متخصصة احتمال افتقار الفرد الواحد

  و ابقتصادية مثال(

   زيادة عدد الجلسات و يوام حالة  في، خاصة للفرد والذهني الجسدياإلرها

 التفاوض

 قضايا التفاوضية متشعبة الجوانب ب يناسب هذا األسلوب ال 

 الشخصييز احتمابت ظهور التح  

  :والعيوب المترتبة على التفاوض بفريق نيا: المزاياثا

 المزايا : ــ

 مقترحات نتيجة لتنوع ابختصاصات ابستفادة من تناول اآلراء وال 

  تح جبهة واسعة  مام الطر  اآلخر ف 

  استخدام تكتيك العضو المتساهل 

  يةوزيادة فرص الموضوع الشخصيتقليل التحيز 

 شات إضفاء مرونة  كبر على المناق 

 (زمالئيل بحجة )يجب  ن  ستشير إمكانية التأجي 

 بين  جزاء التنظيم الداخليالقلق التخفيف من حدة التوتر و 

 .التحليل األفضل واألعمق 
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 العيوب : ــ

 اآلراء فيبت التعارض وابزدوا  احتما 

 اوضزيادة تكاليف عملية التف 

 إنهاء وحسم عملية التفاوض في النسبي ءالبطي 

  شووعر  حوودهم ان دور  محوودود  ، خاصووة إذابووين  عضوواء الفريووقالحساسووية

 للغاية

 احتمال تسرب المعلومات 

  صعوبة الوصول الى اتفا 

 .مشكلة ابتفا  على إستراتيجية موحدة 

 هووم المزايووا والعيوووب للتفوواوض بفوورد واحوود  و للتفوواوض بفريووق، تووم  هوويتلووك 

 استعراضها بإيجاز شديد. 

فسوو   تفاوضيمن خالل ابعتماد على فريق وحيث  ن معظم المفاوضات تتم 

حالوة ابعتمواد علوى فريوق  فوييجوب مراعاتهوا  التوينتطر  الوى  هوم الخطووات 

 للتفاوض.

التفاوضووية العمليووة  فوويإن اختيووار فريووق التفوواوض موون العمليووات الهامووة جوودا 

فإن تشكيل هذا الفريق ببد  ن يتم بعناية وحرص شديدين وهوذا يتطلوب  وبالتالي

 فائقة: ـابة على األسئلة التالية بعناية اإلج

 من هم  عضاء فريق التفاوض؟ - 

 ؟إمكانياته هيس فريق التفاوض وما من هو رئي -ب

يوة شتى المجابت المتعلقة بعمل فيهل اشتمل الفريق على كافة التخصصات  - 

 ؟التفاوض وكذلك الخبرات

 ؟الفريق ديد المسئوليات لكل  عضاءهل تم توزيع األدوار وتح -د
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يجية واضوحة يوتم هل تم عقد عدة لقاءات بين  عضاء الفريق وإعوداد إسوترات -هـ

 ؟العمل من خاللها

يحوب  ن تتوقوف عنوود  عمليوة التفوواوض وب  الووذيهول توم تحديوود الحود األدنوى  -و

 ؟ نهيجب التنازل ع

 تلك األسئلة واإلجابة عليها تحدد الى مدى بعيد جدا نجاح العملية التفاوضية. 

يوتم وضوعها  التوياختيار رئيس فريق التفواوض والمعوايير  نتناول  هميةوسو  

 ابعتبار  ثناء عملية ابختيار. في

 التفاوض:اختيار رئيس فريق 

 خاصوة ألنباسم الفريق لوه  هميوة  الرسميإن اختيار رئيس الفريق  و المتحدث 

ادة الفريوق الوى هذا ابختيار سيتحدد علية عوامل كثيرة من  همها قدرته علوى قيو

 والتوي ،رته على تحمل مسئولياته األساسويةباإلضافة الى مقد مفاوضات ناجحة،

  -اآلتى: فييتمثل  همها 

  الفريق الى  قصى حد. فيابستفادة من تخصص كل عضو  

 .التنسيق بين  دوار  عضاء الفريق بما يحقق التفاهم والتكامل فيما بينهم 

  لفريق تبعا لسير المفاوضات.ا فيحسن توقيت استخدام كل عضو 

 .ضمان المشاركة اإليجابية لكل األعضاء،  بقا للدور المحدد لكل منهم 

 .تنمية الثقة المتبادلة والعالقات الطيبة بين  عضاء الفريق 

  توضيح األهدا  المطلوب تحقيقها لكل األعضاء وضمان اقتنواعهم بهوا

 وبإمكانية تحقيقها.

  بوين  عضواء  الداخليالتفاوض للتشاور إقرار  لب التوقف المؤقت عن

 الفريق.
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وببد  ن تكون عالقوة رئويس الفريوق ببقيوة  عضواء الفريوق قويوة ومتينوة ومبنيوة 

على ابحتورام المتبوادل والتوافوق وابنسوجام وإقنواعهم واسوتعدادهم للعمول تحوت 

قيادته وهذا يتطلب مقومات ومعوايير يجوب  ن تتووفر فويمن يوتم ترشويحهم لتوولى 

 ة فريق التفاوض. مقومات ومعايير قائد فريق التفاوض:قياد

 التفاوضيالقدرة على إدارة العمل امتال  موهبة القيادة و 

 ن يكون متعدد المواهب والكفاءات  

  توظيووف قوودرات ومواهووب  عضوواء الفريووق لصووالح العمليووة التفاوضووية

وابسووتفادة الكاملووة موون خبووراتهم وتحفيووزهم علووى إظهووار هووذ  ا لقوودرات 

 لمواهب.وا

  حالوة وجوود ردود  فعوال غيور  فويالمقدرة على تحويول مسوار التفواوض

متوقعة من الفريق اآلخر ووضع إستراتيجية سريعة وجديدة تتناسب مع 

 هذ  الظرو .

  ن تكووون شخصوويته متكاملووة  ى  ن يتصووف بعوودم التكبوور  و الغوورور  و 

 على زمالئه. التعالي

  لحظووووات ابنفعووووال  الصوووودمات، واسووووتيعابالقوووودرة علووووى امتصوووواص

 وتجاوزها.

 إعداد وتدريب فريق التفاوض:

 التفاوضويإذا كان بختيوار  عضواء فريوق التفواوض  هميوة كبورى لنجواح العمول 

علوى مودى  بالتواليوهوو  مور يتوقوف  ى حسون األداءفوإن هوذا النجواح يورتبط بمود

. يتوووافر لووديهم موون معلومووات ومهووارات، وموودى مووا تووللف وانسووجام هووذا الفريووق

، عوون عووداد وتوودريب وتهيئووة فريووق التفوواوضذلووك تتضووح  هميووة عمليووة إ وعلووى
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، وصوقل والخبورات المهوارات ئه بالمعلومات المطلوبة والكافيوة ريق مد  عضا

 .التفاوضيالضرورية للعمل 

األعموال ، القيوام بمجموعوة متكاملوة مون طلب مهمة إعداد الفريق للمفاوضاتوتت

 : ـاآلتى فيالضرورية تتلخص 

، وابتفوووا  علوووى الموووداخل والسياسوووات ،الخطوووة التفاوضوووية العاموووةوضوووع  -1

 يتم إتباعها. التيوابستراتيجيات والتكتيكات 

ومدعموة بكافوة المسوتندات  الحقوائق،توفير المعلومات والبيانوات شواملة كافوة  -2

 تدحض وجهة نظر الفريق اآلخر. والتي الفريق،الالزمة لتأييد وجهة نظر 

علوى الحووار الجواد لمناقشوة كافوة جوانوب  نقاشية، تقومسات تنظيم وإدارة جل -3

 العملية التفاوضية المزمع القيام بها وتطبيق منهج تفاعل األفكار.

انوب حيث يتم عقد لقاء مفتوح ألعضاء فريق التفاوض ، وذلك لمناقشوة كافوة جو

، وتتر  الحرية كاملة لكل منهم ليطرح موا موضوع التفاوض بكل دقة ووضوح

مون آراء و فكوار ومقترحوات ومالحظوات وتحوذيرات ،دون السوماح مطلقوا يشاء 

 ثوم يوتم تسوجيل موا توم  رحوه بكول حريوة ،هذا اللقاء فييق على آراء الغير بالتعل

ر س كل عضوو دون  في( بحيث يطلق عنان الفكر، ويتم إحداث )عاصفة فكرية

، وحووةيووتم فوورز وتحليوول األفكووار المطرتحوور   و خجوول  و تعليووق .وبعوود ذلووك 

 ،للتفواوض العملياإلعداد والتحضير  فيوترتيبها وتنظيمها بشكل يمكن  ن يفيد 

 -التفكيور والتعبيور بحريوة وجديوة  فويوابنطوال   الرسوميمن خالل الجوو غيور 

 الذى يوفر  تطبيق هذا المنهج.-مهما كانت غريبة  و رح البدائل،

 ـ التالية: هذا وتتناول الجلسات النقاشية وتفاعل األفكار العناصر

 )القضية التفاوضية )محورها / عناصرها / نطاقها 

 ( بمحددات العملية التفاوضية)شرية / قانونية / مالية / فنية 
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 األهدا  التفاوضية 

 ستراتيجيات والتكتيكات والسياساتمدى سالمة وصحة اإل 

  الحالي التفاوضيتقويم المركز 

 القيام بتمثيل العملية التفاوضية 

 لمسات األخيرة للعملية التفاوضيةالشخصية المتعددة ووضع ال عقد اللقاءات 

 ،ومودى مالءمتهوا مون  تحديد اإلستراتيجيات والتكتيكوات المزموع اسوتخدامها

 وابعتبارات الحاكمة األخرى ،والتكلفة ،والجهد ،حيث التوقيت

  يم يشوومل كووال الجووانبين المتفاوضووينالتقووو وهووذا- التفاوضوويتقووويم الموقووف ،

، و موحوات كول  ور  و هدافوه تقويم لعناصر القوة والضعف ل ذلكويشم

 . الا  وحجم المتاح لديه من إمكانيات . .

  التويتصوور كافوة ابحتموابت  موع-تحديد األدوار بالنسوبة ألعضواء الفريوق 

 الطر  اآلخر مع ابستعداد لذلك يمكن  ن تحدث وردود فعل

 ضوائه لوضوع اللمسوات ين  عإجراء اللقواءات المكثفوة بوين رئويس الفريوق وبو

فاوضووات، ، خاصووة بعوود ابتفووا  مووع الطوور  اآلخوور علووى  جنوودة الماألخيوورة

. وتفيود مثول هوذ  اللقواءات ابسوتعداد لكافوة جوانوب و بعواد )جدول األعموال(

، وإعداد وسائل و دوات الرد عليهوا التفاوضية وابحتمابت المختلفة العملية

 الوقت المناسب. فيواحتوائها 

 اآلتى: ـ فيلمهمة تدريب الفريق للمفاوضات تتلخص وبالنسبة 

، الحيويوة واألهميوة فويح  مرا غاية التدريب ألغراض المفاوضة الجماعية يصب

يمكوون  ن  التوويابعتبووار توووافر التسووهيالت واإلمكانووات  فوويخاصووة إذا مووا  خووذنا 

، وبالوووذات مووون ناحيوووة البيانوووات المفاوضوووات فووويا الشوووركات لممثليهوووا توفرهووو

، والخبووورة سوووتعانة بالمستشوووارين واألخصوووائيين، والقووودرة علوووى ابومووواتوالمعل
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، والقودرة علوى تنظويم بورامج تدريبيوة علوى متراكمة لدى اإلداريوين المحتورفينال

مسووتوى عووال موون الكفوواءة الووى غيوور ذلووك موون العواموول وموون زاويووة  خوورى فووإن 

ومهاريووا  تودريب القيوادات العماليووة علوى المفاوضوات الجماعيووة وإعودادهم علميوا

ت ضورورية وبزموة ، وإن كانودا لشوركائهم علوى مائودة المفاوضواتليكونوا  ندا

، فإنها تعتبر  وجب و لزم و كثر إلحاحا إذا لم يكون هنوا  رصويد كل األوقات في

العهود  حديثي،  و  نهم ادات العمالية بالنسبة للمفاوضاتكا  من الخبرة لدى القي

 . اتفاقات جماعية مع إدارة الشركاتالوصول الى  فيبمثل هذ  األساليب 

، وخاصة بعود صودور قوانون قطواع األعموال مصر في وبالنسبة للحركة العمالية

فوإن القيوادات النقابيوة  2003لسونة  12وقانون العمل رقم  1991 لسنة 203رقم 

وضوع  فويسو  تقووم بالمشواركة موع القيوادات اإلداريوة مون خوالل المفاوضوات 

سووو  يفووتح مجوواب هامووا  مووام  الووذي، األموور ة بالعوواملينالوونظم واللوووائح الخاصوو

والمعرفوووة  بوووالوعيذات الوقوووت الوووى التسووولح  فوووي، ويحتوووا  ات العماليوووةالقيووواد

يفوورض إعطوواء  هميووة خاصووة للتوودريب  الووذي، وهووذا هووو والمهووارات المطلوبووة

 المتميز والمكثف والمتخصص إلعداد المفاوضين العماليين.

تستلزم مراعواة الجوانوب  العمالية بتدريب المفاوض والبرامج التدريبية الخاص 

 التالية:

 البرامج:التاطيط والتصميم الجيد له ه -أ

 الوذيمون  -ويشمل ذلك تحديد األهدا  الواجب تحقيقها مون خوالل هوذ  البورامج 

 الوذيمون  للبرنوامج؟المودة المناسوبة  هويموا  اختيوارهم؟وكيف يوتم  تدريبه؟يجب 

  ومتى؟ ين  التدريب؟ولى عملية سيت
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      التدريب:المسئول ع   الفنيالجهاز  -ب

إن الخبوورة العمليووة لموون يتووولى توودريب القيووادات العماليووة ألغووراض المفاوضووة 

الغالوب يتحفظوون  فوي، حيوث  ن العموال غاية األهميوة فيعية تعتبر مسألة الجما

ض عمليوا، الذين لم يمارسووا التفواو ، و ولئكاألكاديميين  يديلى تدريبهم على ع

ا معرفووة عريضووة ، فووإن الخبوورة العمليووة يجووب  ن يصوواحبهوموون زاويووة  خوورى

، فضووال عوون اإللمووام بالتوصوويات والمعاهوودات الدوليووة وواسووعة عوون الموضوووع

 صالعربيوة، بخصوووالعربية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل 

فوال القودرة يمكون إغ. وبجانوب ذلوك فوال وضات الجماعية والحريات النقابيوةالمفا

، ولعول  كثور الجهووات إثوارة دوافووع وحمواس المتودربو ،التعليمويعلوى ابتصوال 

المؤسسووة الثقافيووة العماليووة ومعاهوودها ومراكزهووا  هوويتووأهيال للقيووام بهووذا الوودور 

 كافة  نحاء الجمهورية. فيالمنتشرة 

 المعدات وأجهزة التدريب: -ج

التودريب تصوبح  كثور فاعليوة وإيجابيوة يمكن القول بشكل عام  ن عملية التعلويم و

، وقد يكون من المفيود  ن بما يتعلمه ويقوم به ويشار  فيه حينما يستمتع الدارس

، ولكووون يجوووب وبقووودر بيوووة بالمحاضووورات والخلفيوووة العلميوووةتبووود  العمليوووة التدري

، واسووتخدام يجووب  ن تعوود لهووذا الغوورض التوويفالم المسووتطاع  ن يتووو  ذلووك بوواأل

  الا.. ..و شر ة الفيديو  والداتا شو، خرى مثل البروجكتور، جهزة العرض األ

        -التدريب: أساليب  -د

، فإنوه يجوب التركيوز علوى ستخدام المعينات من سمعية وبصوريةوبجانب  همية ا

: لوى المشواركة مون جانوب المتودرب مثولتعتمود ع والتوياألساليب األكثور فاعليوة 

 تمثيوول-الحووابت  دراسووة-والنقووات  الحوووار-ورت العموول – عمووال الجماعووات 

  األدوار.



 110 

ولعول  سولوب تمثيول األدوار بالوذات يعتبور مون األسواليب المثاليوة للتودريب علووى 

المفاوضووات حيووث يووتقمص المتوودرب شخصووية المفوواوض ويعوويش منوواخ العمليووة 

 واستمتاع.التفاوضية بالكامل فضال عما يوفر  هذا األسلوب من إثارة 

يبيووة الخاصووة بالمفاوضووة الجماعيووة  ن تشوومل موضوووعات ويمكون للبوورامج التدر

، وعلى سوبيل المثوال كيفيوة حسواب  خرى مثل التدريب على حل المشاكلحيوية 

توودريب علووى ، والفقووة المعيشووة  بقووا للظوورو  السووائدةارتبا ووا بن الحقيقووياألجوور 

 الا.. ، المؤشرات ابقتصادية ..دراسة وفحص الميزانيات

 ــ الفريق:صاصات وتوزيع األدوار على  عضاء التحديد الدقيق لالخت

لقدرات المتميوزة لكول ، تتضح المهارات واابنتهاء من إعداد فريق التفاوض بعد

 ، بشوكل يسومح بالتحديود الودقيق لالختصاصوات وتوزيوع األدوارعضو على حد 

، بموا يتناسوب موع مهاراتوه وقدراتوه وخبراتوه المتعددة والمتنوعة علوى كول مونهم

تلفووة للعمليووة التفاوضووية وعلووى ه وموودى فهمووه واسووتيعابه للجوانووب المخومؤهالتوو

 ــ التالية:، فإنه يتم خالل هذ  المرحلة اتخاذ القرارات ذلك

 تعيين رئيس فريق التفاوض، وتحديد اختصاصاته 

  التفاوضيقيادة الفريق 

  ما يحقق التفاهم وابنسجام بينهمب الفريق،التنسيق بين  عضاء 

 على  عضاء الفريق والمهام توزيع األدوار 

 مسار الحوار والنقات عند اللزوم تعديل  و تغيير 

  على روح الفريق فيما بين األعضاءالحفاظ 

  ــ التفاوض:إعداد الجدولة الزمنية لعملية     

ضوووء رغبووات  فوويويتضوومن ذلووك تحديوود التوقيووت المناسووب لبوودء المفاوضووات 

 التوويك تقوودير الفتوورة الزمنيووة التفوواوض وكووذل فووياأل وورا  األخوورى المشوواركة 
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كمووا تتضوومن   سووابيع()عوودد جلسووات /  يووام /  تخصووص لكوول مرحلووة تفاوضووية

 لنهاية المفاوضات. مبدئيالجدولة الزمنية  يضا وضع توقيت 

  التفاوض:اختيار لغة  

عمليوة التفواوض فغالبوا موا تكوون هنوا  مشواكل  فويوهذ  من األمور الهامة جودا 

غوات األصولية أل وورا  التفواوض، ألن هنوا  مرادفووات متعوددة حينموا تختلووف الل

ومصطلحات وكلمات تحمل  كثر من معنى ربما يكون العكس تماما، وعلى ذلك 

فالبد مون تحورى الدقوة البالغوة حوين اختيوار لغوة التفواوض، وإذا توم ابتفوا  موثال 

مون  على  ن لغة التخا ب اللغة العربية ويتم ترجمتها الى اللغة اإلنجليزية، ببود

إلمام فريق التفاوض باللغة اإلنجليزية، وذلوك لقوراءة الترجموة باإلنجليزيوة وهول 

 مامهووا بالعربيووة  م ب، وفووى هووذ  الحالووة يمكوون لفريووق  التووي المعووانينفووس  هووي

 التفاوض ابستعانة بالمترجمين المتخصصين إلنجاز هذ  المهمة.

 ة المناقشة والحوار:إعداد سيناريوهات بديلة لخط 

هذ  المرحلة الى تكوين تصورات عملية بديلة لسوير المفاوضوات بحيوث  وتهد 

 ـ اآلتى:تتضمن 

يبد ،  الحديث، وبماذايبد   الذين ، ومت بديلة لبداية الجلسة التفاوضيةتصورا - 

والفتوورة  ،التمهيوودييووتم تجوواذب   وورا  الحووديث ، وكيووف وكيووف يقوودم زمالئووه

 الزمنية المتوقعة لهذا التمهيد.

الى اإلعالن عن المواقف المتوقعة، ومودى الصوراحة واألمانوة لحاجة مدى ا -ب

 ، واإلعالن منذ البداية.ذلك في

، و ورح وجهوة النظور وترتيب عرض القضايا محل التفواوض تحديد  ريقة - 

 بشأنها.
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الحدود الدنيا والقصوى المتوقعة لمطالب الطر  اآلخر وموا يمكون  ن تكوون  -د

 و مناسب.علية ردود  فعالنا على نح

  للمفاوضات:للجلسة ابفتتاحية اإلعداد  

المرحلوة األخيورة مون  هوياإلعوداد والتحضوير للجلسوة ابفتتاحيوة  ةوتعتبر عمليو

تتضمن وضع التصورات للترتيبوات الخاصوة  والتيمراحل التخطيط للتفاوض، 

بهذ  الجلسة من حيوث  سولوب التعوار  و ريقوة الترحيوب والكلموات ابفتتاحيوة 

روح الثقة واب مئنان والتفاؤل على المناقشات كما تتضمن هذ  العملية  وإضفاء

  تحديد مكان التفاوض وابتفا  على جدول األعمال.

 تحديد مكان التفاوض

 التفاوضووية، بوولالعمليووة  فوويإن تحديوود مكووان التفوواوض موون النقووا  المهمووة جوودا 

بسوتراتيجيات والمؤثرة جدا على سير المناقشوات ألنوه يتحودد علوى ذلوك وضوع ا

ستجرى فيه المحادثات  الذيوفى  حيان كثيرة يتطلب تحديد المكان  والتكتيكات،

ألسووباب نفسووية  و  سووباب  التفوواوض، وذلووكمفاوضووات  ويلووة جوودا بووين   وورا  

يمكن من خاللها اختيار المكان  البدائل التيسو  نستعرض  وبالتالياقتصادية، 

 تجرى فيه المفاوضات  الذي

 -التفاوض:بدائل الختيار مكان هناك ثالث 

 :مكاني فيالبديل األول: التفاوض 

الفووز  لويلغة كرة القدم هنا  عبوارة شوهيرة  ن اللعوب علوى  رضوى يضومن  في

الوا. ب وسهولة التأثير على الخصوم ... حيث الجمهور والتعود على  رض الملع

لوى إجوراء المفاوضوات ع فويكل هذ  العوامل تجعل معظوم األشوخاص يرغبوون 

 ـ  همها : رضهم وهذا له مزايا عديدة 
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  إمكانيوة تهيئوة المكوان المناسوب مون وجهوة  يمنحنوي مكواني فيإن التفاوض

ذلوك اختيوار وترتيوب قاعوة التفواوض، وجلووس المشواركين  في، بما نظري

 ضافة. مام مائدة المفاوضات، و بيعة وتوقيت ابست

 والضوغط علووى الطوور   إمكانيوة اسووتخدام الميووزة السوابقة لخلووق المضووايقات

مواجهة نافوذة  فياآلخر، وذلك بتوجيه فريق المفاوضين الزائرين للجلوس 

  عينهم. فيبسبب ضوء الشمس  انتباههملتشتيت 

  الفرصووة للتووأثير علووى  يمنحنووي ى مفاوضووات  فوويالقيووام بوودور المضوويف

الفريق اآلخر خار  قاعة المفاوضات سواء بتقديم التسهيالت  و الترفيه  و 

 الحفالت.ضيافة  و ال

  فويالفرصة إلشرا  كفاءات وقيادات  كثر  لييتيح  مكاني فيإن التفاوض 

التفاوض عند اللزوم والعثور على الخبرات بسهوله والحصول مونهم علوى 

 النصائح الالزمة.

  النسبية نتيجوة حضوور الخصوم  بقوتيالراحة النفسية المترتبة على الشعور

 .التفاوضي مركزي  ن يدعمإلى وبما يمكن 

  كانوت سوتترتب علوى ابنتقوال الوى مكوان  التيتوفير الوقت والجهد والتكلفة

 مو ني. خر غير 

 مكانك:  في: التفاوض الثانيالبديل 

 رض الطوور  اآلخوور ألسووباب عديوود   همهووا  فوويبووالرغم موون صووعوبة التفوواوض 

  مزايا  ن هنا األولى إبالمرة  هيالشعور بالغربة ورهبة المكان إذا كانت هذ  

 : وهيعديدة لهذا البديل 
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 ق التفاوض التام لهذ  المفاوضات تفر  فري 

  إمكانية ابعتراض على تجهيز مكان التفاوض وجعل الطر  اآلخور يبوذل

 ودا مضاعفا لتجهيز المكان مجه

  اسووتخدام موضوووع ذهابووك الووى الطوور  اآلخوور والضووغط بهووا كلمووا سوومحت

 فير لحسن النوايا والرغبة المخلصة هو إظها ذهابك إليهاألمور بذلك و ن 

 ابتفا .

  إمكانيوة الحصووول علوى وقووت كووا  للدراسوة والتفكيوور قبول اتخوواذ القوورار  و

 بموقف بحجة الرجوع الى الرئاسات ابلتزام

  اآلن.إمكان حجب بعض المعلومات مؤقتا بحجة  نها غير متوفرة 

  مكان محايد: فيثالث: التفاوض البديل ال

فكول  ور  ب  ن محايود إلجوراء المفاوضوات لوه جاذبيوة سوطحية،إن اختيار مكوا

تجرى فيه المفاوضات ولكنه يتولد لديه  الذييكسب ميزة  و ضرر نتيجة للمكان 

شعور معين بأن هذا ابختيار هو األفضول واألنسوب إلجوراء المفاوضوات بودون 

ا وهذا البوديل يحقوق عودة مزايو ممارسة  ى نوع من الضغو  من  حد األ را ،

 ـ  همها:

  على قدم المساواة مع الطر  اآلخرالراحة النفسية نتيجة الشعور بأنك 

 تقريب المسافات بين المتفاوضين 

 حب المكان المحايدابستفادة من التسهيالت والتجهيزات المقدمة من صا 

  عون الووذهاب الوى موو ن الطوور   حالوة امتنواع كوول  ور  فوويحول مناسوب

 اآلخر

 ت ضووغط  و مضووايقات موون فين بأنووه تحووعوودم شووعور  ى  وور  موون الطوور

 الطر  اآلخر
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 االتفاق على جدول األعمال:

وفووى هووذ   ،د  يووتم ابتفووا  علووى جوودول األعمووالبعوود ابتفووا  علووى المكووان وتحديوو

المرحلة من مراحل  التفاوض مون الممكون  ن يوتم ابتفوا  علوى جودول األعموال 

خوووالل الجلسوووة موون خوووالل ابتصوووابت السووابقة علوووى عقووود المفاوضووات  و مووون 

الرسمية األولى حيث يجرى التمهيد لبدء المفاوضوات وافتتاحهوا والتعور  علوى 

المطالب المطروحة من كل  ر  على نحو محودد وعلوى الورغم مون  ن جودول  

األعمال الخاص بالمفاوضات يتم ابتفا  علية بين   را  التفاوض إب إنوه مون 

جلسات عديدة لتمسك كل  ور  الممكن  ن يثير قضيه تفاوضية يستغر  حولها 

جدول  عمال المفاوضوات وكوذلك حوول ترتيوب  فيحول البنود الواجب إدراجها 

تناولها وهنا يجوب علوى فريوق التفواوض حسون إعوداد جودول األعموال وتصوور  

ضووء المناقشوات حوول  فويلجدول  عمال الطر  اآلخر واستعداد  لتغير موقفه 

 هذا الجدول. 

 

   إعداد جدول األعمال للمفاوضات:يجب مراعاتها حي التيأهم االعتبارات 

  التركيز على الموضوعات العامة ورؤوس الموضوعات دون التطر  الوى

توضع التفاصيل  و الموضوعات الفرعية تحت كل موضوع رئيس على  ن 

ورقة غير معلنة يتم اسوتخدامها حسوب اسوتجابات الطور   فيالتفاصيل  هذ 

  .يالفعلاآلخر  ثناء التفاوض 

  جدول األعمال بالقضايا األساسوية للتركيوز عليهوا ابتوداء باعتبارهوا  فيالبدء

األهم كما  ن التفاوض حولها وحسمها سو  يؤدى الى حل القضايا الثانوية 

التنوازبت فيهوا تكوون  يسور  تحسوم فوإنتلقائيا ودون عناء كبير وحتى إذا لوم 

 القضايا األساسية. فيو قل تكلفة من التنازل 
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 يووتم ابتفووا  عليهووا  وب  التوويدء بتحديوود مجموعووة موون الشوورو  واألسووس لبوو

الحمووالت اإلعالميووة العمليووة التفاوضووية مثوول إيقووا   فووي باعتبارهووا الحاكمووة

 الهجومية المتبادلة. 

  تصنيف قضوايا التفواوض الوى مجموعوات نوعيوة متخصصوة مثول الجوانوب

... جوانووب التسووويقية .لقانونيووة والالفنيووة والجوانووب ابجتماعيووة والجوانووب ا

 الا.

  القضايا الثانويوة مون قبيول تأجيول المواجهوة قلويال بول وإمكوان تقوديم  فيالبدء

تنازبت بشأنها بسهولة لكسب ثقة الطر  اآلخور وغمور  بوالروح التعاونيوة 

للمفواوض علوى  مول  ن يقوودم هوو تنوازبت مقابلوة بعوود ذلوك وهوذا يوؤدى الووى 

 س   را  التفاوض بنجاح المفاوضاتحساالشعور بالتفاؤل على الجلسة وإ
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 مرحلة التفاوض ثانيا:

بعد  ن تم استعراض خطوات اإلعداد للمفاوضة الجماعية، نصل الى نقطة 

المفاوضات وهى الجلوس على مائدة المفاوضات وجها لوجه، حيث  فيالبداية 

ة للعملية يكون كل  ر  قد  تم اإلعداد والتحضير الجيد للممارسة الفعلي

وهذ  النقطة تبد  بابجتماع األول وما يشمله من جس نبض من  التفاوضية،

الطرفين، وفى  غلب األحيان تكون النقابة قد قدمت مطالبها لبدارة قبل هذا 

ابجتماع، وفى حالة إذا كان يوجد هنا  سابق تعامل بين الطرفين فإن األمور 

لمتبعة،  ما إذا كان هذا هو ابجتماع  بقا للقواعد ا الطبيعيمجراها  فيتسير 

 األول للطرفين فإن هنا  بعض القواعد التنظيمية وتتضمن اآلتى : ــ

 ـ وزمانه:مكان االجتماع 

بالنسووبة لمكووان ابجتموواع فكمووا سووبق اإلشووارة إليووه، إذا كووان الطرفووان لهمووا سووابق 

حالوة  فوي موا القضايا النقابية فإن هوذا األمور يكوون معروفوا للطورفين،  فيتعامل 

حالوة  فويعدم وجود خبورة سوابقة فوإن تحديود المكوان غالبوا يكوون  ور  اإلدارة 

حالووة  فووي(  مووا ة الشووركةبووين النقابووة وإدارمفاوضووة داخوول الشووركة  و المنشووأة )ال

التفوواوض بووين مسووتوى  علووى كالنقابووة العامووة مووثال  و ابتحوواد العووام، فغالبووا يووتم 

، مرة  ر  صواحب العمول واألخورى  ور  ابتفا  على تبادل مكان ابجتماع

، وبالنسبة للزموان فإنوه يوتم تحديود  مكان محايد للطرفين فيل،  و يتم ممثل العما

. وفوى حالوة ابتفوا  علوى مل  و بعد انتهاء سواعات العمولسواء  ثناء ساعات الع

 فويكول فريوق  الغالوب  ن يجلوس فويتحديد مكوان ابجتمواع والزموان فوإن المتبوع 

 فويلكول فريوق  الرسمي، كذلك يراعى  ن يجلس المتحدث فريق األخرمواجهة ال

للفريق اآلخر، وهنا ببد من توافر قاعات  و حجرات  الرسميمواجهة المتحدث 

يجووب  ن تتسووع ألعضوواء الفووريقين،  التوويقريبووة موون قاعووة المفاوضووات الرئيسووية 
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ء وتسووووتخدم عووووادة الحجوووورات والقاعووووات القريبووووة موووون القاعووووة الرئيسووووية  ثنووووا

، وكذلك  ثناء  لب  حد الفريقين فرصة للتشاور موع  عضواء فريقوه ابستراحات

،ودائموا يجلوس  عضواء الفريوق بجووار بعضوهم الوبعض وذلوك يسوهل مون عمليووة 

 .لبعضهم البعض سواء كتابة  و همساتوصيل المعلومات 

 -الجلسات: كيفية إدارة 

 ــ اآلتى:هنا  بدائل متعددة إلدارة الجلسات نذكر منها 

 اختيار الرئيس من جانب اإلدارة  من الممكن 

 اختيار الرئيس من جانب النقابة  من الممكن 

 من الممكن اختيار الرئيس بالتناوب  

  محايدة.من الممكن اختيار الرئيس من جهة 

 ــ  همها:الفريقين على عدة قواعد  رئيسيوفى كل األحوال فإنه يتم ابتفا  بين 

 لكل فريق  يرسميار وتحديد متحدث اخت 

   على  ريقة و سلوب تسجيل الجلسات ابتفا 

  وضع جدول  عمال لمناقشوة القضوايا المطروحوة، و ولويوات تنواول كول

منهووا وغالبووا يووتم وضووع المشوواكل والموضوووعات السووهلة واألقوول  هميووة 

بدايوة الجودول،  فويمن الممكن ابتفا  عليها بسهولة من الطرفين  والتي

بداية الجلسوات ثوم يوتم  فييسود  الود والتفاؤل وذلك من  جل خلق مناخ 

 وضع الموضوعات المهمة والحساسة  بعد ذلك

 حالة الموافقة والوصول الى حلول ترضى كول األ ورا  يوتم تحديود  في

 عليه.كيفية إجراءات الموافقة وكتابة العقد والتوقيع 
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 ــ المفاوضات:أنشطة مائدة 

 ــ كاآلتى: هيواع من الجلسات تتضمن  نشطة مائدة المفاوضات ثالث  ن

 .الجلسات المبكرة 

 .الجلسات الوسيطة 

 .الجلسات الختامية 

 الجلسات المبكرة:  أوال:

هذ  الجلسات يبد  التعار  وابتفا  على األسس والقواعد العامة وعرض  في

تفهم ملخص للموضوعات المطروحة من الجانبين للتأكد من  ن كل  ر  قد 

من خالل العروض والمطالب المقدمة وهذا    اآلخرتماما ما يعنيه الطر

 ابجتماع غالبا يكون قصير نسبيا ويتم التركيز فيه على اآلتى : ـ

 .الترحيب بالطر  اآلخر من الطر  المضيف 

 .نبذة مختصرة عن المشكلة التفاوضية 

  شووكر لكوول األ وورا  علووى ابسووتجابة للجلوووس علووى مائوودة المفاوضووات

 جميع األ را .للحصول الى حل مرضى ل

 .إعطاء اإلحساس لجميع األ را  بأن النتائج ستكون  يبة للجميع 

 . إبراز  همية نجاح العملية التفاوضية لكل األ را 

 ثانيا: الجلسات الوسيطة: 

هذ   فيتبد  هذ  الجلسات غالبا بعد  سبوع من الجلسات المبكرة ويتم التركيز 

لة كل فريق جس نبض الفريق الجلسات على شرح وجهة نظر كل فريق ومحاو

يتم من خاللها التوصل الى  الجلسات التياآلخر ومعرفة نوايا  وتستمر هذ  

 يام  فيحلول واتفاقيات للقضايا السهلة ويفضل بالنسبة لهذ  الجلسات  ب تكون 
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وغالبا ما يحدث  ثناء هذ   .عقد اجتماعين  و ثالثة كل  سبوع متتالية ولكن يمكن

توقف  و عرقلة العملية التفاوضية ومن هنا ببد  تؤدى الىقد  الجلسات مواقف

 -اآلتى: من مراعاة 

 التكيف مع المواقف الفعلية  ثناء العملية التفاوضية.- 

 كيفية مواجهة تكتيكات الضغط.-ب

 عملية التفاوض. فيكيفية تهيئة مناخ مشجع على ابستمرار - 

 تناول هذ  النقا  الثالثة بالشرح:وسو  ن

 الفعلية  ثناء العملية التفاوضية:التكيف مع المواقف - 

غالبووا مووا تتعوورض العمليووة التفاوضووية  ثنوواء المناقشووات والمووداوبت الووى مواقووف 

فعلية غير متوقعة تحتا  الى درجة كبيرة من المهارة والمقدرة على التكيف موع 

اوض اختيوار رئويس فريوق التفو فياألحداث والظرو  الطارئة، ولذلك  وضحنا 

 ن يكون لديه القدرة والمهارة علوى مواجهوة المواقوف التفاوضوية غيور المتوقعوة 

موون المرونووة والووذكاء وتحويوول هووذ  المواقووف لصووالح فريقووه، وهنووا يجووب  بشوويء

التعاموول مووع هووذ  المواقووف بحووذر شووديد حيووث  ن تقووديم تنووازبت كبيوورة يمكوون  ن 

تنهى التفاوض بشكل تضعف مركز المفاوض  و تسفر عن استغالل للمواقف  و 

 غير مرضى.

  الضغط:كيفية مواجهة تكتيكات -ب

معظم األحيان يستخدم  حد األ را  العديود مون التكتيكوات و سواليب الخوداع  في

الغالوب  فويللحصول على مزايا  و مكاسوب علوى حسواب الطور  اآلخور، وهوذا 

ر يكون قرب نهاية المفاوضات، وهذ  األسواليب قود تكوون غيور مشوروعه  و غيو

يسووتخدم مثوول هووذ  األسوواليب يوورى  الووذيمريحووة للطوور  اآلخوور، و ن الطوور  

المفاوضات على  نها صراع بين إرادتين ويستهد  من ورائهوا تحقيوق مكاسوب 
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. تبووار للمبووادئ  و القوويم األخالقيووة ساسووية علووى حسوواب الطوور  اآلخوور دون اع

اعيوة تموارس وحينما يشعر  حد األ را   ن مثل هذ  األساليب والتكتيكوات الخد

 -اثنين:من  الغالب بطريقة فييكون رد الفعل 

 فويمحاولة تجنب الصراع والميل نحو التنازل انطالقا من عدم الرغبوة  األولى:

فشل المفاوضات ويرى  نه لو تنازل هوذ  المورة إرضواء للطور  اآلخور فسوو  

 مستقبال.يكف عن  لب المزيد  جانبه وسو يكون ذلك موضوع تقدير من 

استخدام نفس األسلوب ونفس السالح للرد على الطر  اآلخور وفوى  هي ية:الثان

الطر  اآلخر عن  سلوبه  و تتعثر المفاوضوات وتفشول   ن يرجعهذ  الحالة إما 

 األرجح.وهذا هو 

  عملية التفاوض:  فيبستمرار كيفية تهيئة مناخ مشجع على ا - 

يووا   وورا  العمليووة إن نجوواح المفاوضووات يعتموود بصووفة  ساسووية علووى صوود  نوا

 حيوان كثيورة  فويإتمام العملية التفاوضية ولكن  فيالتفاوضية ورغبتهم الصادقة 

نجوود  ن  حوود الطوورفين يحوواول مناقشووة المصووالح بينمووا الطوور  اآلخوور يتشووبث 

 حوود  وقوود يحوواول. التزحووزح فوويشوورو ا صووعبة دون رغبووة  بووالمواقف واضووعا

تتميووز بالقوودرة علووى تعظوويم  األ وورا  الوصووول الووى اتفاقيووات ممكنووة ومقبولووة

المكاسووب لكووال الطوورفين بينمووا الطوور  اآلخوور يهوواجم كوول اقتووراح يعوورض عليووة 

 فقط.بالنسبة له  وتعظيم المكاسبتحقيق  الرئيسيوهدفه 

قود توؤدى الوى عرقلوة العمليوة التفاوضووية  التوويوفوى مواجهوة مثول هوذ  الظورو  

يور موقفوة إموا بواإلغراء وإموا الطر  المتشودد بتغي يتم إقناعوربما فشلها ببد  ن 

باإلجبووار وهووذا يتطلووب موون الطوور  األول  ن يركووز علووى الحقووائق المرتبطووة 

بجوهر ولب المشكلة بدب من التركيز على المواقف وهذا يؤدى بالطبع الى فوتح 

مجووال جديوود لنجوواح المفاوضووات ألن التركيووز علووى المصووالح وابتكووار البوودائل 
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 فويير الموضوعية يجعل الطر  اآلخر المتشودد والحلول وابعتماد على المعاي

 المبدئية.موقف حر  وهذا األسلوب هو ما يطلق علية المفاوضة 

ممارسواته السولبية وإفشوال  فويوالحل اآلخر يعتمد على مسايرة الطر  المتشدد 

مصادمات وشد وجذب وذلك يتطلوب تماشوى  و تفوادى  فيالدخول  فيمحاوبته 

، ولتحقيق ذلوك وللنجواح يل هذا الهجوم الى المشكلةد وتحوهجوم الطر  المتشد

 ـ التالية:فيه لمواجهة هذ  النوعية من المناورات يجب إتباع الخطوات 

 ولكن ابحث فيما وراء هذا الموقف: ب تهاجم موقفهم - 

وهذا يتطلب عدم رفض  و قبول موقف الطر  المتشدد بل يتم التعامول موع هوذا 

رات المطروحة والممكنة ثوم يوتم البحوث عون المبوادئ الخيا  نه  حدالموقف على 

يعكسها ذلك الموقف وإيجاد  ر  ووسائل كفيلة بتحسينه وتطووير  ويمكون  التي

حوول هووذ   فووي وجهووة نظوور  ن تحووول السووؤال الووى الطوور  المتشوودد  البووا منووه 

 المشكلة المطروحة من خالل موقفهم المتشدد. 

 قديم المشورة:ر على نقد  فكار  وتشجع الطر  اآلخ -ب

النقد والنقد المضاد وهنا يجب  في غلب األحيان يضيع الوقت  ثناء التفاوض  في

علووى الطوور  األول الترحيووب بانتقووادات الطوور  اآلخوور وسووؤالهم عوون الخطووأ 

آرائهوم واتجاهواتهم وعلوى ضووء ذلوك ية عالجه من هنا تسوتطيع  ن تعور  وكيف

قد لصوالح ابتفوا  علوى  سواس  نوه تطور  فكار  ومقترحاتك وهنا يتم تحويل الن

 التفاوضية.من العملية   بيعيجزء 

 عدل مسار الهجوم ليستهد  المشكلة: - 

 فويحالة مهاجمة الطر  اآلخر لك شخصيا وهذا يحودث كثيورا  فيوذلك يحدث 

هووذ  الحالووة عوودم الوودفاع عوون نفسووك وتوور   فوويفإنووه يجووب عليووك  العملوويالواقووع 

يقولوون واسمع جيودا لوه واظهور  نوك فهموت موا  الطر  اآلخر يخر  كل ما لديه
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، يمكنووك تعووديل  و تحويوول هجووومهم عليووك شخصوويا الووى هجوووم ينتهووون وحينمووا

علوى ابسوتمرار  . وهكذا من الممكن  ن يتم تهيئة مناخ مشجعموجه الى المشكلة

 .عملية التفاوض في

 الاتامية:  ثالثا: الجلسات

محاولة  فيوفيها يبد  كل فريق تتميز اجتماعات هذ  الجلسات بطول المدة 

تحقيق  كبر مكاسب على حساب الفريق اآلخر، وهنا نجد  ن اإلدارة تبد  بتقديم 

رض بعض ابقتراحات والحلول لطلبات النقابة، وبمرور الوقت يبد  وضوح الع

هذ  العروض والمقترحات، والعروض المقدم من قبل اإلدارة وتستمر 

اعة المتفق عليها لنهاية المفاوضات وكل  ر  والمقترحات المضادة، حتى الس

فقة الطر  اآلخر يحاول جاهدا  ن يصل الى  فضل المكاسب، و ن ينتزع موا

وفى هذ  المرحلة من الجلسات تكثر  لبات وقف  .على هذ  المطالب

المفاوضات من  جل المشاورات الجانبية، حيث يتر   عضاء فريق التفاوض 

 و حجرة  خرى ملحقة  و قريبة، وبعد المناقشات  قاعة ابجتماعات الى قاعة

والتحليالت وعمليات التقييم يعودون ثانية لقاعة ابجتماعات بستئنا  

المفاوضات مع الفريق اآلخر، وفى بعض األحيان يتر  فريق القاعة الرئيسية 

للمفاوضات  البا من الفريق اآلخر التشاور والوصول الى اتفا ، وهذا 

على  عضاء الفريق حيث  ن بقاء الفريق  النفسيساليب الضغط األسلوب من  

نفس القاعة غالبا ما يؤثر بصورة سلبية على الفريق، بعكس إذا  لب الفريق  في

من التجديد  بشيءبنفسه وقف المفاوضات، وانتقل الى مكان  خر فهذا يشعر  

 وابستقاللية.
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 شاور والتداول وطلب االستراحة: أهمية الت

المفاوضون الى  لب استراحة بين كل فترة و خرى  ثنواء ممارسوة العمليوة يلجأ 

اآلخر  و لدراسوة  حود البودائل   مام الطر التفاوضية وذلك بتخاذ موقف موحد 

المطروحووة  و لتقووديم تنووازبت معينووة  و بتخوواذ قوورار بتأجيوول المفاوضووات  و 

ة كنووووع مووون تجميوودها وفوووى  حيوووان كثيووورة يكوووون اللجوووء الوووى  لوووب ابسوووتراح

عوودة  فووييمكوون  ن تخوودم سووير المفاوضووات  التوويالتكتيكووات التفاوضووية للمنوواورة 

 - همها: جوانب 

  حووول قضووايا  الرؤسوواء، و مووع  الفريووق،تعطووى فرصووة للتشوواور مووع  عضوواء

 بذاتها.

  والتمتوع  وفوورييمكن استخدامها باعتبارها تكتيكا لتجنب إعطاء رد واضح

 الدراسة.بفترة  كبر من الوقت للتفكير و

  نفويس  و ، وقود تكوون فرصوة للتتخفيوف حودة التووتر حوول المائودة فويتساعد

حوووودث حووووول المائوووودة  ثنوووواء ، وانعكوووواس لمووووا يللتعبيووور عوووون ردود األفعووووال

لوه مون النووع  الرسومي، خاصة إذا كان قائد الفريق  و المتحودث المفاوضات

 المتسلط.

  قرار موحد. ربط  فراد الفريق معا وابتفا  على فيلها  هميتها 

 .تتيح الفرصة لالتفا  على خطة  و تكتيك معين لبقية الجلسة 

  تبورز فجوأة  والتويابتفا  على كيفيوة التعامول موع التطوورات غيور المتوقعوة

  ثناء المفاوضات.

 .فرصة لتقييم مدى تأييد األعضاء لسير المناقشات واتجاهاتها 

  وع مطروح وضم فيالحصول على المعلومات من الخبراء والمتخصصين

 للمناقشة.
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 .امتصاص حالة التذمر والتشدد الموجودة لدى الطر  اآلخر 

  فووييمكوون  ن يكووون الطوور  اآلخوور قوود نجووح  الووذيالهووروب موون الحصووار 

 فرضه. 

 ــ اآلتى:وللحصول على  كبر فائدة من فترة المشاورات الجانبية يجب مراعاة 

  كووان مصووغرا وغيوور حتووى وإن  ،تنظيموويببوود لهووا موون قائوود مثوول  ى اجتموواع

 .رسمي

 قسووام ويجووب بووذل الجهوود ، ألن ذلووك يوودعو لالنيجووب تجنووب  خووذ األصوووات

 صيغة مقبولة من الجميع.للوصول الى 

  الفريق  ن يجدد نشا ه. فيكل فرد حتى يستطيع  هادئجو  في ن تتم 

  الفريق لعرض وجهوة نظور  حتوى يشوعر   فييجب إعطاء الفرصة لكل فرد

 بأهميته وسط الفريق.

 يوق يودرس علوى األقول إلعطواء ابنطبواع بوأن الفر ،جب  خوذ الوقوت الكوا ي

 ، ولكن دون إسرا   و مبالغة.الموضوع بالجدية الواجبة
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 :مرحلة االتفاق ثالثا:

صياغة ابتفاقية والتوقيع عليها من  المرحلة بمرحلةوتسمى هذ  

ذ  المرحلة ه ىالمفاوضات. وفالمرحلة األخيرة من  وهي  را  التفاوض 

تكون المفاوضات قد  تت ثمارها المرجوة وهو الوصول الى اتفا  يرضى 

تمت، وذلك يستوجب  التيجميع  األ را  من خالل جوبت المفاوضات 

صورة عقد  و اتفا  ملزم للطرفين يتم العمل به  فيصياغة ما تم التوصل إليه 

  العديد من ابتفاقات بعد التوقيع عليه،  و حسب ما يتفق عليه الطرفين، وهنا

الجماعية، ولكن ب توجد اتفاقيتان متشابهتان، وهذا يرجع الى ظرو  كل 

تشملها كل اتفاقية  وعليه فإن كل عقد  و اتفا   التياتفاقية، وكذلك األ را  

الحابت المماثلة،  و  فييكون قائما بذاته، ولكن من الممكن ابسترشاد به 

عقد  خر مماثل، وهنا  مسميات عديدة  فيدة به استخدام بعض الفقرات الوار

مشروع اتفا  ـ عقد تسويه ودية ـ عقد منها على سبيل المثال ب الحصر )للتعاقد 

( لتوضيح كيفية عقد اتفا ) وسو  نستخدم هنا مسمىاتفا  ـ اتفاقية جماعية(. 

 عقد ابتفا . و همية صياغة

تسووتعين بوووالخبراء  جووودا والهووام  ن تسترشوود النقابوووة  و الضووروريموون 

القانونيين  ثناء صياغة عقد ابتفا  ألن التالعب باأللفاظ والكلموات والمرادفوات 

بعووض األحيووان الووى تغييوور المعنووى المقصووود تمامووا، و يضووا هنووا   فوويقوود تووؤدى 

حالة نشوب نوزاع حوول تفسوير  فيمن الممكن استغاللها  التيالعبارات القانونية 

علوى ذلوك فوإن  ى  وبنواءا  ن تسوتغل بصوورة سويئة، بنود العقد، من الممكن  يض

اتفووا  جيوود ببوود و ن تكووون صووياغته سووهلة وواضووحة ودقيقووة ومعبوورة وموووجزة، 

، متاهووات اللغووة فوويلة وبوودون الوودخول حتووى يسووتطيع  ى شووخص قراءتهووا بسووهو

الووذى يجيوود ابسووتخدام للغووة بصووورة جيوودة يكووون لديووة  النقووابيوعلووى ذلووك فووإن 
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ر الكلمات السوهلة والواضوحة والبسويطة للتعبيور عون الكلموات المقدرة على اختيا

 سو   تتضمنها ابتفاقية. التي

وهنا ببد  ن تكون ابتفاقية مقسمة الى  جزاء يتم ترتيبها بصوورة واضوحة، كول 

توم ابتفوا  عليهوا، وموضوحا القورار الوذى  التيجزء يشمل عنصر من العناصر 

ا يجوب  ن تتضومن ابتفاقيوة بنود يسومح تمت الموافقوة عليوة مون الطورفين، و يضو

المستقبل، وهذا البند مفيد للغاية ألنه ربما تستحدث  موور لوم  فيبإمكانية التعديل 

القورار الوذى  فيتكن موجودة  ثناء فترة المفاوضات وهذ  األمور تستلزم تعديل 

ليوة تم اتخاذ  سابقا،  يضا يجب  ن تتضمن ابتفاقية مدة سريانها  بقا لما يتفق ع

حالوة  فويالطرفان، و يضوا يجوب  ن يوتم ابتفوا  علوى جهوة محايودة للجووء إليهوا 

نشوب  ى نزاع بخصوص هذ  ابتفاقية وتمسوك كول  ور  بر يوه، و خيورا مون 

 لهم حق التوقيع .

 ابتفاقية:يجب  ن تتضمنها  التيوفى النهاية نستطيع  ن نلخص  هم العناصر 

 المقدمة 

 لغة العقد 

 ة العقدالمسئول عن صياغ 

 تقسيم ابتفاقية الى  جزاء( جدولة المواضيع( 

 مكانية تعديل بعض بنود ابتفاقيةإ 

 مدة سريان ابتفاقية 

  حالة وجود نزاع فياللجوء إليها  يتم التيتحديد الجهة المحايدة 

  من لهم حق التوقيع على ابتفاقيةتحديد 
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 أوال: المقدمة: 

تبد  بمقدمة يتناول فيها تعريف األ ورا   إن معظم ابتفاقيات إن لم يكن جميعها

وقود تتضومن  توم ابتفوا  عليهوا، التيالعقد، كذلك توضيح األهدا   فيالمشاركة 

ابتفاقيووة باإلضووافة الووى  فوويالمقدمووة بعووض التعهوودات موون األ وورا  المشوواركة 

المفاوضوة  فياألساسية، مثل الحرية النقابية  و الحق  المبادئالتأكيد على  همية 

ماعيوة  و عودم اللجووء الوى القضواء،  و تتضومن تعهودا مون األ ورا  بوأن مووا الج

تشمله هذ  ابتفاقية يلغى كل ما سبق ابتفا  عليه، و شياء  خرى كثيرة ومتعددة 

حيث ب توجود صويغة واحودة توم ابتفوا  عليهوا بخصووص المقدموة، وإنموا هنوا  

 صيغ كثيرة ومتعددة.

المقدموة علوى تعريوف األ ورا   فويقتصوار وهنا تجدر اإلشارة بأنوه يسوتحق اب

شوكل فقورات  فويعملية التفاوض، باإلضافة الى توضيح األهودا   فيالمشاركة 

 و  قسام منفصلة ومحددة بالعقد، وذلك باختصوار شوديد وبدقوة ووضووح توامين، 

 وبعيدا عن  ى لبس  و استخدام  لفاظا تحمل  كثر من معنى. 

 ثانيا: لغة العقد:

 فووييتحوودث بهووا األ وورا  المشوواركة  التوويبلغووة العقوود هووو اللغووة  والمقصووود هنووا

لغووة مشووتركة  و هنووا  اخووتال ، مثووال ذلووك )إذا كووان  صووحاب  هوويالعقوود، وهوول 

العموال مصوريين( فوإن لغوة التخا وب هنوا إموا  ن تكوون  وممثلياألعمال إنجليز 

موة عربية تصحبها ترجمة إنجليزية،  و العكس إما تكون إنجليزية تصوحبها ترج

عربية وفى كل األحوال ومهما كانت لغة العقد ببد و ن تكون الكلموات واضوحة 

 ور  لطور  آخور بالتالعوب  ومفهومة وب تحمل  كثر من معنى حتى ب يسمح

 بعد التوقيع على العقد.
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 الثا: المسئول ع  صياغة العقد: ث

كل األحوال  ن يكون المسئول عن صياغة العقد هو المستشار  فييفضل 

لصاحب العمل، باإلضافة الى  القانونيللنقابة مشتركا مع المستشار  لقانونيا

وجود رئيس فريق التفاوض لمراجعة بنود العقد وهل هذا ما تم ابتفا  علية  م 

 ب.

 ة المواضيع )تقسيم االتفاقية الى أجزاء(:: جدولرابعا

مول والفقورات ببد من تقسيم بنوود ابتفاقيوة الوى جمول وفقورات، وكلموا كانوت الج

قصيرة كلما كانت  فضل من الجمل والفقرات الطويلة، ألن الجمول ابعتراضوية 

الجمل الطويلة ربما تجعول المعنوى مبهموا حتوى وإن كانوت سوليمة  فيتدر   التي

، ومن هنا نجد  ن تقسيم ابتفاقيوة الوى  جوزاء مفيود جودا ويوؤدى الوى نتوائج حويان

 جيدة بعيدة عن الغموض واللبس.

 مكانية تعديل بعض بنود االتفاقية:: إاخامس

ابتفاقية يسمح بتعديل بعض بنودها له مزايا  العديدة، والمثال  فيإن وجود بند 

عملية  فيعلى ذلك ربما يكون هنا  مشاكل ومعوقات وقت توقيع ابتفاقية 

ذ  المشاكل اقتصادية  و سياسية التسويق  و التصدير وابستيراد سواء كانت ه

 صبح  وبالتالي، وبعد التوقيع على ابتفاقية بفترة، تم حل هذ  المشاكل، .. الا.

ابتفاقية  فيمن الممكن إعادة التفاوض حول هذا البند، فإذا لم يكن هنا  بند 

فإن كتابة بند  وبالتالييسمح بذلك فلن يستطيع المفاوض  ن يعيد التفاوض، 

 فيد للغاية.يسمح بإمكانية تعديل بعض بنود ابتفاقية هام وم

 سادسا: مدة سريان االتفاقية: 

ابتفاقية حتى ب يطغى  ر  على الطر  اآلخر،  فيهذ  من النقا  الهامة جدا 

 و  ن تكون بدون مدة  فالبد من تحديد مدة ابتفاقية، وذلك لمدة عام  و  كثر،



 130 

إعادة  في( إب  ن يخطر  حد الطرفين الطر  اآلخر برغبته )مفتوحة محددة

باب المفاوضة، وذلك خالل مدة شهر  و شهرين حسب ما يتفق علية، ولكن فتح 

الكاتب يحبذ  ن تكون مدة ابتفاقية عام، وتجدد تلقائيا لمدة عام  خر إذا لم يطلب 

  حد الطرفين بفتح باب المفاوضة قبل انتهاء مدة ابتفاقية بشهر.

 حالة وجود نزاع:  فياللجوء إليها  يتم التي: تحديد الجهة المحايدة سابعا

بعض األحيان تنشأ مشاكل بين   را  عقد ابتفا  حول  حد البنود  و  في

 كثر،  و حول ابتفاقية كلها وغالبا ما يتمسك كل  ر  بر يه ويصمم عليه، 

وهذا يحدث حينما تكون الثقة مفقودة بين الطرفين نتيجة حدوث مشاكل متفرقة 

، وفى هذ  الحالة ببد من اللجوء الى ت فيها سوء النية من  حد األ را ظهر

 ر  ثالث محايد يتسم بالنزاهة، وذلك لعرض  سباب النزاع عليه، وببد  ن 

يكون لهذا الطر  عالقة بين  رفى النزاع، و ن يتفقا عليه وفى  غلب األحيان 

يكون الطر  الثالث معلوما وله سلطات يستطيع من خاللها إبداء ر يه بوضوح 

 تام.

 م  لهم حق التوقيع على االتفاقية: تحديد : ثامنا

دائما يكون رئيس فريق التفاوض عن العمال، وكذلك رئيس فريق التفاوض عن 

بعض األحيان يكون رئيس التفاوض عن  صحاب  في صحاب األعمال ولكن 

عند التوقيع على ابتفاقية ربما يحضر  وبالتالياألعمال ليس هو صاحب العمل 

بنفسه،  و يفوض رئيس فريق التفاوض بالتوقيع نيابة صاحب العمل ويوقع 

بداية  فيعنه، وفى كل األحوال ببد من تحديد من لهم حق التوقيع على ابتفاقية 

 التوقيع.ابجتماع حتى ب تحدث مشاكل  ثناء 
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 مقدمة

بكافووة األمووور المتعلقووة  القووارئحرصووا موون الكاتووب علووى  هميووة إحا ووة 

بالتفوواوض، فقوود ر ى ضوورورة إفووراد حيووز مناسووب لتسووليط الضوووء علووى اإل ووار 

لعالقات العمل الجماعية، لما له من  همية كبيرة خاصة و نه يحمل بين  القانوني

 ،موال و صوحاب األعموال هوذا مون ناحيوةجنباته صورة واضوحة للعالقوة بوين الع

ثالثة  بواب كاملة  2003لسنة  12ومن ناحية  خرى، فقد  فرد قانون العمل رقم 

بوواب للمفاوضووة خوواص بخووال  لعالقووات العموول الجماعيووة للعوواملين بالقطوواع ال

مووادة( سووو  نقوووم باستعراضووها إلبووراز  هووم  40وذلووك موون خووالل ) ،الجماعيووة

 فويالجوانب المتعلقة بالعمال ولتكون مرجعا للقيادات النقابية يتم ابسترشاد بهوا 

 حابت المفاوضة الجماعية.

توليهوا الدولوة اهتماموا  التويعالقات العمل الجماعية من المهوام الرئيسوية وتعتبر 

تنظويم  فويتسواهم  التويوضوع القووانين والتشوريعات  فوياشرا وتتدخل مباشرة مب

وفوى الغالوب  ،بط الخاصوة باسوتخدام هوذ  القووانينعالقات العمل ووضوع الضووا

تغطوووى هوووذ  القووووانين والتشوووريعات كافوووة الجوانوووب المتعلقوووة بشووورو  العمووول 

اية الصحية الرع العالوات، ،اإلجازات ،العمل األجور، ساعاتوابستخدام مثل 

السووالمة والصووحة  التأمينووات والتعويضووات، البوودبت والحوووافز، وابجتماعيووة،

 الا.…المهنية 

قطاع عام  –الدولة )حكومة  فيوهذ  القوانين والتشريعات تشمل جميع العاملين 

 شركات مساهمة وشركات توصية باألسهم(.–قطاع خاص -قطاع  عمال عام-
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 التشـاور والتعاون

إ ارا للتشاور والتعاون بين  صحاب  2003لسنة  12ن العمل رقم نظم قانو

 سيتم التعليق عليها: التياألعمال والعمال وذلك من خالل المواد التالية 

 (145) مادة

يشكل بقرار مون رئويس مجلوس الووزراء مجلوس استشواري للعمول يضوم فوي      

ن لكوول موون عضووويته ممثلووين للجهووات المعنيووة وعووددا موون ذوي الخبوورة وممثلووي

منظمات  صحاب األعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتسواوي بيونهم 

المجلووس علووي وجووه  ويتووولىويحوودد القوورار رئوويس المجلووس ونظووام العموول بووه 

 يلي:الخصوص ما 

 إبداء الر ي في مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل. –  

 قبل التوقيع عليها.إبداء الر ي في اتفاقيات العمل الدولية  –ب 

 علوووىدراسوووة الموضووووعات ذات الصووولة بالعالقوووات المهنيوووة واإلنتاجيوووة  –  

 المستوي القومي.

اقتووراح وسووائل توثيووق التعوواون بووين منظمووات العمووال ومنظمووات  صووحاب  –د 

 األعمال.

المسوتوي  ىعيوة علواقتوراح الحلوول المناسوبة بتقواء منازعوات العمول الجما –هـ 

توقوف بعوض  إلوىخص فوي األزموات ابقتصوادية التوي توؤدي األ وعلى ،القومي

 المشروعات عن العمل كليا  و جزئيا.

 إبداء الر ي في الموضوعات التي تعرضها عليه الوزارة المختصة.  –و 

والتعاون بين منظمات  صحاب األعمال ألهمية التشاور  االتعليق: تقدير

قرار من رئيس مجلس ( على  ن يشكل ب145ومنظمات العمال تنص المادة )

الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية 
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وعددا من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات  صحاب األعمال ومنظمات 

العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام 

إب  نه لم  1963موجود منذ عام  ابستشاريوبالرغم من  ن المجلس  العمل به،

 ،ولم يعقد جلسات تذكر ن مرجوا منه،يباشر اختصاصه على الوجه الذى كا

 في ورئيسي محوريوفى ظل التحوبت الحالية فإن المجلس سيكون له دور 

كافة  فيتعتمد بصورة  ساسية على التشاور والتعاون  والتيالفترة القادمة 

 .  ( صحاب األعمال –العمال نتاجية )بت بين  رفى العملية اإلالمجا
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 2003لسنة  970رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء

 للعمل االستشاريتشكيل ونظام العمل بالمجلس  بشأن

 على الدستور، اب الع الوزراء: بعدرئيس مجلس 

 ،2003لسنة  12وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 القوى العاملة والهجرة، وبناء على ما عرضه وزير

 قرر

 :)المادة األولى(

ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة مجلس إستشاري برئاسة وزير القوى 

 العاملة والهجرة وعضوية كٍل من:

  وبً:  عضاء ممثلين للجهات المعنية ب تقل درجاتهم عن رئيس إدارة مركزية:

 هجرة.رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة وال

رئووويس اإلدارة المركزيوووة المخوووتص بعالقوووات العمووول بووووزارة القووووى العاملوووة 

 والهجرة.

رئووويس اإلدارة المركزيوووة المخوووتص بالعالقوووات الدوليوووة بووووزارة القووووى العاملوووة 

 والهجرة.

 رئيس اإلدارة المركزية المختص بوزارة التأمينات ابجتماعية.

 ة والتنمية التكنولوجية.رئيس اإلدارة المركزية المختص بوزارة الصناع

 رئيس اإلدارة المركزية المختص بوزارة التعاون الدولي.

 ممثل عن المجلس القومي ل جور.
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 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس المجلس دالخبرة: عدثانياً:  عضاء من ذوي 

 ثالثاً:  عضاء ممثلين بمنظمات  صحاب األعمال والعمال

 عمال تختارهم منظمات  صحاب األعمال.(  عضاء يمثلون  صحاب األ3عدد )

 (  عضاء يمثلون العمال يختارهم ابتحاد العام لنقابات العمال.3عدد )

 )المادة الثانية(

 إبداء الر ي في مشروعات القوانين المتعلقة بعالقات العمل.

 إبداء الر ي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

 العالقات المهنية واإلنتاجية على المستوى القومي.مناقشة األمور ذات الصلة ب

اقتراح الحلول المناسبة بتقاء منازعات العمل الجماعيوة علوى المسوتوى القوومي 

التووي تووؤدي إلووى توقووف بعووض  ابقتصوواديةوعلووى األخووص فووي حالووة األزمووات 

 المشروعات عن العمل جزئياً.

 ظمات  صحاب األعمال.اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومن

إبداء الر ي فيما تعرضه عليه وزارة القووى العاملوة والهجورة مون الموضووعات 

 المتعلقة بعالقات العمل.

 )المادة الثالثة(

يكووون للمجلووس  مانووة عامووة، يصوودر بتشووكيلها وتحديوود اختصاصوواتها قوورار موون 

 رئيس المجلس.

 )المادة الرابعة( 

اله تتضمن على األخص مواعيد اجتماعاته يضع المجلس بئحة لتنظيم سير  عم

و ريقووة التصووويت علووى قراراتووه واألغلبيووة المطلوبووة وبوودل حضووور الجلسووات 

 والمكافلت، وتصدر هذ  الالئحة بقرار من رئيس المجلس.
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 )المادة الاامسة(

يعرض وزير القووى العاملوة والهجورة تقريوراً عون  عموال المجلوس علوى رئويس 

 الوزراء.

 ادسة()المادة الس

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريا نشر .

 هـ 1424ربيع اآلخر سنة  10صدر برئاسة مجلس الوزراء في 

 م 2003يونية سنة  10الموافق  
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 :الثانيالفصل 

 اتفاقيات العمل الجماعيـة
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 مقدمة

اتفوا  تونظم بمقتضوا  شورو   هي و اتفاقية العمل الجماعية  الجماعيعقد العمل 

العمول وظروفوه بوين منظموة نقابيوة  و  كثور وبوين صواحب عمول  و  كثور  و موون 

يستخدمون عماب ينتمون الى تلك المنظموات  و منظموات  صوحاب األعموال بموا 

ل  ن ينيوب عنوه . ويجووز لصواحب العمو و مزايا  و ظروفوا  فضول يكفل شرو ا

، إليهوا ينتمويتجاريوة  و  يوة منظموة إبرام العقد اتحاد الصوناعات  و الغرفوة ال في

األعموال. كما يحق لمنظمات  صحاب األعمال إبرام هذا العقد ممثلين ألصوحاب 

 :لآلتي بقا  2003لسنة  12نص على ذلك قانون العمل رقم  دوق

 (152مادة )

ينظم شرو  وظرو  العمل و حكوام التشوغيل،  اتفاقية العمل الجماعية هي اتفا 

ويبرم بين منظمة  و  كثر من المنظمات النقابية العمالية وبين  صوحاب عمول  و 

 مجموعة من  صحاب األعمال  و منظمة  و  كثر من منظماتهم.

 التعليق:

هووو عبووارة عوون المحصوولة  و الثموورة  الجموواعي و عقوود العموول  الجموواعيابتفووا  

حالة وصول   ورا  المفاوضوة الوى اتفوا  مشوتر   فيضة وذلك النهائية للمفاو

 .بعد جولة المفاوضات

هو اتفا  مكتوب تتوصل إليه األ را  المعنية من خوالل  الجماعيوعقد العمل 

بعد عودة جووبت مون المفاوضوات توم خاللهوا مناقشوة جميوع  جهودهم المشتركة،

ضافة ما تم ابتفا  عليوه وتم تعديل وحذ  وإ بنود هذا العقد من كافة األ را ،

 حتى تم التوصل الى الصورة النهائية للعقد.
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 (153مادة )

و ن تعورض خوالل  العربية،يجب  ن تكون ابتفاقية الجماعية مكتوبة باللغة      

مجلوس إدارة النقابوة العاموة  و ابتحواد  علىخمسة عشر يوما من تاريا توقيعها 

حوووال المقووررة فووي قووانون النقابووات العووام لنقابووات عمووال مصوور علووي حسووب األ

وتكووون الموافقووة عليهووا موون  يهمووا باألغلبيووة المطلقووة ألعضوواء مجلووس  العماليووة،

 اإلدارة وذلك خالل مدة ب تجاوز ثالثين يوما من تاريا توقيع ابتفاقية.

 تخلف  ي شر  من الشرو  السابقة بطالن ابتفاقية. علىويترتب 

 التعليق:

ذ  الموادة شور   ن تكوون ابتفاقيوة مكتوبوة باللغوة العربيوة ه فيلقد نص المشرع 

والهد  من ذلك هو إثبات ما تم ابتفا  عليه وعدم تنصل  حد األ را  مون موا 

تم ابتفا  عليه وهذا الشر  يسورى  يضوا عنود تعوديل  ى بنود مون بنوود ابتفاقيوة 

قيوة علوى  يضا  كد المشرع علوى ضورورة عورض ابتفا.وإب كان التعديل با ال 

مجلس إدارة النقابة العامة  و ابتحاد العام لنقابات عمال مصور ويشوتر  موافقوة 

األغلبية المطلقة من  عضاء مجلس إدارة النقابة العاموة  و ابتحواد العوام لنقابوات 

عمال مصر وذلك خالل مودة ب تجواوز ثالثوين يوموا مون تواريا توقيوع ابتفاقيوة. 

تخلف  ي شر  مون الشورو  السوابقة بطوالن  لىع  نه يترتبو كد المشرع على 

 ابتفاقية.   

على الفقرة الخاصة بعرض ابتفاقية على مجلس  الشخصيوبالرغم من تحفظنا 

إدارة النقابة العامة  و ابتحواد العوام لنقابوات عموال مصور حيوث  نهوا تسولب  حود 

فووى هوووذا الحقووو  الرئيسووية للجمعيوووة العموميووة للجنوووة النقابيووة إب  نووه يمكووون تال

القصور بعرض هذا ابتفا  على الجمعية العمومية بصوورة وديوة حتوى يكتسوب 

 صالح  عضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية. فيإجماع كافة العاملين وهذا 
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 (154مادة )

يقع با ال كل حكم يرد فوي ابتفاقيوة الجماعيوة يكوون مخالفوا ألحكوام القوانون  و  

 .النظام العام  و اآلداب العامة

وفووي حالووة تعووارض حكووم فووي عقوود العموول الفووردي مووع حكووم مقابوول فووي ابتفاقيووة 

 الجماعية، يسري الحكم الذي يحقق فائدة  كثر للعامل دون غير .

 التعليق:

هووذ  المووادة نجوود  ن المشوورع  كوود علووى بطووالن كوول حكووم يوورد فووي ابتفاقيووة  فووي

اآلداب العاموة و يضوا الجماعية يكون مخالفوا ألحكوام القوانون  و النظوام العوام  و 

راعى مصلحة العامل وذلك من خالل موافقته علوى مخالفوة قوانون العمول  الموا 

صوالح العامول حيوث  ن األحكوام الوواردة بقوانون العمول تعتبور الحود  فيكان ذلك 

ابتفاقيوة الجماعيوة موع حكوم  فوياألدنى لحقو  العمال. وفى حالة تعوارض حكوم 

 .م الذي يحقق فائدة  كثر للعامل دون غير يسرى الحك الفرديعقد العمل  في

 (155مادة )

ثوالث سونوات  و للمودة  علوىيكون إبرام ابتفاقية الجماعيوة لمودة محوددة ب تزيود 

ثووالث  علووىالالزموة لتنفيووذ مشووروع معووين، فووإذا زادت المودة فووي الحالووة األخيوورة 

ي ضوء  رفي ابتفاقية التفاوض لتجديدها كل ثالث سنوات ف علىسنوات تعين 

 ما يكون قد استجد من ظرو  اقتصادية واجتماعية.

 من هذا القانون.  (156) ويتبع في شأن التجديد اإلجراءات الواردة بالمادة

 التعليق:

هووذ  المووادة  راد  ن يحوودد الحوود األقصووى بتفاقيووة العموول  فووينجوود  ن المشوورع 

مكون  ن تجودد الجماعية بثالث سنوات  و للمدة الالزموة لتنفيوذ مشوروع معوين وي

لفترة  خرى  بقا لما نص عليه الحالة األخيرة في ضوء ما يكون قود اسوتجد مون 



 146 

شووأن التجديوود  فوويظوورو  اقتصووادية واجتماعيووة عوون  ريووق التفوواوض ويشووتر  

 ( من هذا القانون.156اإلجراءات الواردة بالمادة )

 (156مادة )

لتجديدها قبل  رفي ابتفاقية سلو   ريق المفاوضة الجماعية  علىيتعين 

التجديد  علىانتهاء مدتها بثالثة  شهر، فإذا انقضت المدة األخيرة دون ابتفا  

امتد العمل بابتفاقية مدة ثالثة  شهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضي 

 علىاتفا  كان ألي من  رفي ابتفاقية عرض األمر  إلىشهران دون التوصل 

ذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوسا ة وفقا الجهة اإلدارية المختصة بتخا

 من هذا القانون. 170ألحكام المادة 

 التعليق:

هووذ  المووادة  راد  ن يحوودد  وور  تجديوود ابتفاقيووة وذلووك عوون  فووينجود  ن المشوورع 

فوإذا لوم يوتم ابتفوا   وبالتالي ريق المفاوضة الجماعية قبل انتهائها بثالثة  شهر 

 ة موودة ثالثووة  شووهر ويسووتمر التفوواوضعموول بابتفاقيووخووالل هووذ  الفتوورة امتوود ال فووي

الطرفووان بمواصوولة التفوواوض خووالل الشووهرين األولووين لتجديوود  لتجديوودها ويقوووم

الجهووة  علووىعوورض األموور  همووالووم يصووال الووى اتفووا  كووان ألي من اابتفاقيووة فووإذ

اإلداريووة المختصووة بتخوواذ مووا يلووزم نحووو اتبوواع إجووراءات الوسووا ة وفقووا ألحكووام 

 من هذا القانون.  170المادة 

 (157مادة )

يلتزم صاحب العمل بأن يضع في مكان ظاهر في محل العمل ابتفاقية الجماعية 

متضووومنة نصوصوووها والمووووقعين عليهوووا وتووواريا إيوووداعها لووودي الجهوووة اإلداريوووة 

 المختصة.
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 التعليق:

هذ  المادة صاحب العمل بأن يضوع فوي مكوان ظواهر فوي محول  في لزم المشرع 

ابتفاقية الجماعيوة متضومنة نصوصوها والمووقعين عليهوا وتواريا إيوداعها العمل 

كول  فويلدي الجهة اإلدارية المختصة وذلك حتى يتسونى للعموال اب والع عليهوا 

ومتوى يوتم سوريان  تضمنته من مزايا  و عيووب. وقت ومعرفة بنود ابتفاقية وما

هووم  عضوواء فريووق  و يضووا معرفووة الموووقعين علووى ابتفاقيووة وهوول هووذ  ابتفاقيووة،

 وهل وقع عليها صاحب العمل  م ب.   التفاوض  م ب،

 (158مادة )

تكون ابتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيوداعها لودي الجهوة اإلداريوة 

ملخووص ألحكووام  علووىالمختصووة ونشوور هووذا اإليووداع بالوقووائع المصوورية مشووتمال 

قيود ابتفاقيوة خوالل ثالثوين يوموا مون  وتتولي الجهة اإلداريوة المختصوة ابتفاقية.

 تاريا إيداعها لديها ونشر هذا القيد وفقا ألحكام الفقرة األولي.

ابتفاقيووة ورفووض قيوودها وإخطووار  علووىولهووا خووالل الموودة المووذكورة ابعتووراض 

وذلووك بكتوواب موصووي عليووه   رفووي ابتفاقيووة بووابعتراض والوورفض و سووبابه،

المودة الموذكورة ولوم تقوم الجهوة اإلداريوة ومصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضوت 

بالقيوود والنشوور  و ابعتووراض وجووب عليهووا إجووراء القيوود والنشوور وفقووا ل حكووام 

 السابقة.

 التعليق:

هذ  المادة  راد المشرع  ن تكون هنا  جهة ثالثة تراجع بنوود ابتفاقيوة بعيودا  في

ين قبول  ن  ر  من الطرف أليعن  ى تأثيرات تكون من شأنها إحداث  ضرار 

وهوذا حرصوا مون المشورع وتخوفوا لربموا  ،صير هوذ  ابتفاقيوة ملزموة للطورفينت

وافق  حد الطرفين على التوقيع علوى هوذ  ابتفاقيوة تحوت  ى إذعوان  و موؤثرات 
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تقودم إليهوا  التويوالجهوة اإلداريوة  خارجية  و إغراءات من  ى نوع من األنوواع،

لعمول بووزارة القووى العاملوة. وتتلقوى هوذ  اإلدارة العاموة لعالقوات ا هويابتفاقية 

ظور  ثالثوين يوموا علوى األكثور مون  فيالجهة ابتفاقية فتقوم بقيدها ومراجعتها 

حالوووة  فووويالمقوووررة لتلوووك الجهوووة  هووويتووواريا تقوووديمها إليهوووا وهوووذ  المووودة  يضوووا 

ابعتراض على ابتفاقية بحيث إذا لم تعترض عليهوا خاللهوا يعتبور ذلوك موافقوة 

ووجوب علوى الجهوة اإلداريوة إجوراء  نافوذة. بالتواليا وتعتبر ابتفاقية ضمنية منه

 القيد والنشر وفقا ل حكام السابقة. 

 (159مادة )

إذا رفضت الجهة اإلدارية المختصة قيد ابتفاقيوة وفوق حكوم الموادة السوابقة جواز 

ل لكل من  رفي ابتفاقية اللجووء الوي المحكموة اببتدائيوة التوي يقوع بودائرتها محو

وذلوك خوالل ثالثوين  العمل بطلب القيد وفوق اإلجوراءات المعتوادة لرفوع الودعوي،

 علوىفإذا قضت المحكمة بقيد ابتفاقية وجوب  يوما من تاريا اإلخطار بالرفض.

الجهة اإلدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخوص ابتفاقيوة 

 في الوقائع المصرية بال مصروفات.

 التعليق:

اللجووء الوى القضواء عنود رفوض الجهوة  فويم هذ  المادة حق  رفى ابتفاقيوة تنظ

اإلدارية قيد ابتفاقية وذلك وفقا لبجراءات المعتادة لرفع الودعوى خوالل ثالثوين 

يوما من تاريا اإلخطار بالرفض، وتلزم الجهوة اإلداريوة المختصوة إجوراء القيود 

ئع المصورية بوال مصوروفات في السجل الخاص ونشر ملخص ابتفاقية في الوقوا

 وذلك إذا قضت المحكمة بقيد ابتفاقية.
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 (160مادة )

و صووحاب األعمووال ومنظموواتهم موون غيوور  رفووي ابتفاقيووة  للمنظمووات النقابيووة،

 علوىابتفاقية بعد نشرها بالوقائع المصورية، وذلوك بنواء  إلىالجماعية ابنضمام 

موافقووة  رفووي  إلووىحاجووة  اتفووا  بووين الطوورفين الووراغبين فووي ابنضوومام ودون

الجهوة  إلوىويكون ابنضمام بطلب موقوع مون الطورفين يقودم  ابتفاقية األصليين.

 اإلدارية المختصة.

 التعليق:

هذ  المادة  ن المشرع راعى الصالح العام لجموع العمال حيث  ن غالبوا  فينجد 

 جواز وبنواء علوى ذلوك  ،شرو   فضول للعموالتتضمن ابتفاقية الجماعية مزايا و

لغيوور المتعاقوودين موون المنظمووات النقابيووة  و  صووحاب األعمووال  ن ينضووموا الووى 

ابتفاقية إذا كان النظام الوذى يتضومنه يناسوبهم دون حاجوة الوى ضورورة موافقوة 

ابتفاقية الجماعية وحددت الموادة  ريقوة ابنضومام وهوى  فيالعاقدين األصليين 

بدارة العاموة لعالقوات العمول  ن تكون بموجب  لوب موقوع مون الطورفين يقودم لو

إجووراءات قيوود الطلووب والبووت، نفووس األحكووام  فوويبوووزارة القوووى العاملووة وتتبووع 

 المادة السابقة. فيالسابق اإلشارة إليها 

 (161مادة )

 علووىهووامش السووجل بمووا يطوور   علووىالجهووة اإلداريووة المختصووة التأشووير  علووى

ونشوور ملخووص للتأشووير فووي ابتفاقيووة الجماعيووة موون تجديوود  و انضوومام  و تعووديل 

 الوقائع المصرية خالل خمسة عشر يوما من تاريا حصوله. 

 التعليق:

سوجل قيود  فويهنا يؤكد المشرع على ضرورة  ن تلتزم الجهة اإلداريوة بالتأشوير 

العقووود بكوول تغييوور يطوور  سووواء كووان تجديوود  و انضوومام  و تعووديل ونشوور ملخووص 
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شور يوموا مون تواريا حصووله وذلوك للتأشير في الوقائع المصرية خالل خمسة ع

 للمحافظة على حقو  جميع األ را . 

 (162مادة )

يلتزم  رفا ابتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية 

 و ن يمتنعا عن القيام بأي عمل  و إجراء من شأنه  ن يعطل تنفيذ  حكامها.

 التعليق:

ام  رفى ابتفاقية الجماعيوة بتنفيوذها بطريقوة هذ  المادة على إلز في كد المشرع 

تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وابقتناع بينهما و ن يمتنعا عون القيوام بوأي عمول 

وقود جواء هوذا الحكوم ترديودا للقواعود   و إجراء من شأنه  ن يعطل تنفيذ  حكامها،

 العامة بحسن النية عند التنفيذ.

 (163مادة )

حدوثها  ن تنفيذ  حد  علىغير متوقعة ترتب إذا  ر ت ظرو  استثنائية 

الطرفين سلو   علىالطرفين لالتفاقية  و لحكم من  حكامها  صبح مرهقا وجب 

اتفا  يحقق  إلى ريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذ  الظرو  والوصول 

منهما  أليفإذا لم يصل الطرفان الى اتفا  كان  التوازن بين مصلحتيهما.

لجهة اإلدارية المختصة بتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات عرض األمر على ا

 ( من هذا القانون. 170الوسا ة وفقا ألحكام المادة )

 التعليق:

هذ  المادة  راد المشورع  ن تكوون ابتفاقيوة مرنوة حتوى ب تحودث مصوادمات  في

حالووة وجووود متغيوورات جوهريووة  وور ت خووالل سووريان  فوويبووين  رفووى ابتفاقيووة 

 -اآلتى:  فينفس الوقت وضع شرو ا لذلك تتلخص  فيولكنه  ابتفاقية،
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 ابتفاقيووة  ى  حوود  رفيهووا فووي(  ن يكووون لطالووب الجلوووس للتفوواوض صووفة  1)

 المنظمة النقابية(. -)صاحب العمل  و من يمثله

 (  ن يكون ذلك عن  ريق المفاوضة الجماعية. 2) 

ائية جوهرية تبرر  لوب (  ن تطر  على ابتفاقية ظرو   و متغيرات استثن 3) 

 الجلوس للتفاوض.

 ( اللجوء الى الجهة اإلدارية المختصة إذا لم يتم ابتفا  بين  رفى ابتفاقية. 4) 

وهنا نجد المشرع قد ركز على موضوع التفاوض كأساس لحل  ى مشاكل  و 

ابتفاقية للجلوس على مائدة المفاوضات  لطرفيمعوقات حتى يعطى فرصة 

ولم يتوقف المشرع عند هذا الحد بل تر  فرصة  للتفاوض،و رح الموضوع 

 خرى لدخول الوسيط وهو الجهة اإلدارية للتوفيق بين الطرفين وفقا ألحكام 

العملية  بطرفي( من هذا القانون وهو بذلك يحاول  ن يصل 170المادة )

والتفاوض هو  التفاوضية الى نقطة تالقى حتى تستمر العالقة بصورة  يبة،

 بنى على  ساسه مواد هذا القانون.  الذير األساسى المحو

 (164مادة )

لكوول مووون  رفووي ابتفاقيوووة الجماعيووة وكوووذلك لكوول ذي مصووولحة موون العموووال  و 

 صحاب األعمال  ن يطلب الحكم بتنفيذ  ي من  حكامها  و بوالتعويض عون عودم 

بابتفاقيوة، الممتنع عن التنفيذ  و المخوالف لاللتزاموات الوواردة  علىالتنفيذ وذلك 

المنظمووة النقابيووة  و منظمووة  صووحاب األعمووال إب إذا  علووىوب يحكووم بووالتعويض 

كان التصر  الذي ترتب علية الضرر الموجب للتعويض قد صدر عون مجلوس 

 إدارة المنظمة  و الممثل القانوني لها.

 

 



 152 

 التعليق:

 و  جووازت هووذ  المووادة لكوول موون  رفووى ابتفاقيووة الجماعيووة وكووذلك لكوول عاموول 

 ن يطلب الحكم بتنفيذ  حكامهوا  و التعوويض عون عودم  صاحب عمل مرتبط بها،

التنفيووذ علووى الطوور   و الشووخص الممتنووع عوون التنفيووذ  و المخووالف لاللتزامووات 

وب يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية  و منظمة  صوحاب  الواردة بابتفاقية،

ضورر الموجوب للتعوويض قود األعمال إب إذا كان التصور  الوذي ترتوب عليوة ال

 صدر عن مجلس إدارة المنظمة  و الممثل القانوني لها.

 (165مادة )

للمنظمووة النقابيووة ولمنظمووات  صووحاب األعمووال التووي تكووون  رفووا فووي ابتفاقيووة 

الجماعية  ن ترفع لمصلحة  ي عضو من  عضائها جميع الودعاوي الناشوئة عون 

 توكيل منه بذلك. إلى اإلخالل بأحكام ابتفاقية، وذلك دون حاجة

ويجوز للعضو الذي رفعت الدعوي من المنظمة لمصلحته  ن يتدخل فيها، كما 

 يجوز له رفع هذ  الدعوي ابتداء مستقال عنها.

 التعليق:

قود نوص وتعديالتوه  1976لسونة  35بالرغم من  ن قانون النقابوات العماليوة رقوم 

عن مصالح  حق الدفاعالقانون عدة مواد على  ن المنظمات النقابية لها بحكم  في

( من قانون 165ذلك فقد  كدت المادة ) فيوكيلة عنهم  فهيعمالها المنتمين إليها 

 راد المشوورع  ن يعطووى للمنظمووات النقابيووة الحريووة  ذلووك وبالتوواليالعموول علووى 

حاجوة الوى تفوويض  و توكيول مونهم.  عمالها دونالدفاع عن حقو   فيوالسرعة 

الحقوووو  والواجبوووات بوووين  رفوووى العمليوووة  فوووي لتسووواويواومووون مبووود  التووووازن 

رفع جميوع  فيالتفاوضية  عطى المشرع نفس الحق لمنظمات  صحاب األعمال 

الوودعاوى الناشووئة عوون اإلخووالل بهووذ  ابتفاقيووة وذلووك لمصوولحة  ى عضووو موون 
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 فووي عضووائها دون حاجووة الووى توكيوول منووه بووذلك ويجوووز لهووذا العضووو التوودخل 

 كما يجوز له رفع هذ  الدعاوى مستقال عنها. الدعوى المرفوعة منها

 (166مادة )

تخضع المنازعات الخاصة بأي حكوم مون  حكوام ابتفاقيوة الجماعيوة لبجوراءات 

فإذا لم ترد هوذ  اإلجوراءات فوي ابتفاقيوة،  التي يتفق عليها الطرفان في ابتفاقية.

جماعيووة خضووعت تلووك المنازعووات ل حكووام الخاصووة بتسوووية منازعووات العموول ال

 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون.

 التعليق:

حكووم موون  حكووام  بووأيوموون األحكووام المسووتحدثة  ن تخضووع المنازعووات الخاصووة 

فووإذا لووم تتضوومن ابتفاقيووة هووذ  اإلجووراءات  ابتفاقيووة لبجووراءات الووواردة بهووا،

ل الجماعيوة الوواردة خضعت المنازعة ل حكوام الخاصوة بتسووية منازعوات العمو

 في الباب الرابع من الكتاب الرابع من هذا القانون.

 (167مادة )

تقووووم الووووزارة المختصوووة بإنشووواء وحووودة إداريوووة تخوووتص بشوووئون المفاوضوووات 

 وابتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها.

ويصوودر الوووزير المخووتص بابتفووا  مووع منظمووات العمووال ومنظمووات  صووحاب 

فيه مستويات التفاوض الجماعي وموضوعاته واإلجراءات  األعمال قرارا يحدد

 .األدنووىالمسووتويين القووومي واإلقليمووي والمسووتويات  علووىالتووي تتبووع فووي شووأنه 

ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نمووذجي يسترشود بوه 

   را  المفاوضة.
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 التعليق:

لهجورة بإنشواء وحودة إداريوة هذ  المادة وزارة القووى العاملوة وا في لزم المشرع 

تختص بشئون المفاوضات وابتفاقيات الجماعيوة ومراقبوة تطبيقهوا وذلوك تمشويا 

ظووول التطوووورات  فووويستكتسوووبها اتفاقيوووات العمووول الجماعيوووة  التووويموووع األهميوووة 

كما كلف المشرع الوزير المختص بابتفوا  موع  تشهدها مصر. التيابقتصادية 

ألعمال بإصدار قرارا يحودد فيوه مسوتويات منظمات العمال ومنظمات  صحاب ا

المستويين  علىالتفاوض الجماعي وموضوعاته واإلجراءات التي تتبع في شأنه 

باإلضوافة الوى إصودار الووزير المخوتص  .األدنوىالقومي واإلقليمي والمسوتويات 

وربموا  قرارا يتضمن عقد عمل جماعي نموذجي يسترشد به   را  المفاوضة.

المفاوضوة عقود عمول جمواعي نمووذجي يسترشود بوه   ورا  ترجع  همية وجود 

 صووحاب ) حداثووة عمليووة المفاوضووة الجماعيووة بووين  رفووى العمليووة اإلنتاجيووة الووى

 فوويكانووت  والتويتووم تخصيصووها  التويالشووركات  فووي( خاصوة العمووال –األعموال 

حيووث  ن  تعموول تحووت قووانون القطوواع العووام  و قطوواع األعمووال العووام، الماضووي

 هامشيا بالنسبة لها.  ءشي اعية كانتالجمالمفاوضة 
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 مقدمة

 عالقات العمل مثلها مثل غيرها من العالقات اإلنسانية األخرى،

 على العديد من صور الخال  والنزاع. تنطوي

مون المتوقوع حودوثها مون وقوت آلخور  التويوهذ  النزاعات  و الخالفوات 

تعتبر  مرا عاديا جدا ببود   صحاب األعمال(،-بين   را  عالقة العمل )العمال

ولكم يجوب  ن يوتم حول هوذ  الخالفوات  و النزاعوات بطريقوة سوريعة  من حدوثه،

ومن الممكن حدوث هذ  الخالفوات  ثنواء  حتى ب تتفاقم ويصعب السيطرة عليها،

 و  بسوبب عودم فهوم الموواد، توم التوصول إليوه، الوذي الجماعي تطبيق عقد ابتفا 

تفسوووير بعوووض النصووووص الوووواردة بالعقووود  فووويبسوووبب اخوووتال  وجهوووات النظووور 

 .الجماعي

تونظم القواعود  التويوعلى ذلك فقد  فرد المشرع بعوض نصووص الموواد 

ظلها يتم حسوم النزاعوات بطريقوة سلسوة وبسويطة ومنظموة  في التيواإلجراءات 

وإحسواس  النهاية الى تحسوين العالقوة بوين اإلدارة والنقابوة مون جانوب، فيتؤدى 

نظرا لوجود آلية محددة للتعامل موع  العامل بالحماية واب مئنان من جانب آخر،

وسو  نستعرض نصوص هذ  المواد والتعليق عليهوا لنوضوح  مشاكله وشكوا .

 تسوية المنازعات   في هميتها 

 (168مادة )

كل نزاع يتعلق  علىالل بحق التقاضي تسري  حكام هذا الباب مع عدم اإلخ     

بشرو  العمل  و ظروفه  و  حكام ابستخدام ينشأ بين صاحب عمل  و مجموعة 

 من  صحاب األعمال وبين جميع العمال  و فريق منهم.

 

 



 158 

 التعليق:

لقد  فورد المشورع مون خوالل هوذا البواب  ور  و سواليب التسووية الوديوة 

 حكوام هوذا البواب فإنوه ببود  تسوري لكيهذ  المادة نجد  نه اشتر  والتحكيم وفى 

 ن يكون النزاع  و الخال  خاصا بالعمول  و بشورو ه  و  حكوام ابسوتخدام،  ى 

 ن يكون بسبب ارتبا  الطرفين بعقد عمول سوواء كوان فرديوا  و مشوتركا وسوواء 

ن يكوون النوزاع و يضا اشتر    كانت المنازعة قانونية بحتة  م كانت اقتصادية،

منازعات العمل إذا كانوت  في و الخال  جماعيا فال يسرى نظام التسوية الودية 

 فردية.

 (169مادة )

 فوي رفيوه الودخول  علوىإذا ثار نوزاع مموا نوص عليوه فوي الموادة السوابقة وجوب 

 مفاوضة جماعية لتسويته وديا.

 التعليق:

ع المشووواكل اتسووواقا موووع الهووود  األساسوووى للمشووورع مووون ضووورورة خضووووع جميووو

( العموال – صحاب األعماللعملية اإلنتاجية )تنشأ بين  رفى ا التيوالمنازعات 

إدراكا الوى  هميوة الوصوول عون  ريوق التفواوض الوى حلوول  الى لغة التفاوض،

حالووة تعثوور  و فشوول المفاوضووات فووإن اآلثووار  فوويو يضووا  ترضووى كوول األ وورا ،

اتجة عن اللجوء للمحاكم  و خالفوه. السلبية تكون بسيطة للغاية مقارنة باآلثار الن

شوورو  ملزمووة  و نظووم  تخضووع أليووةالغالووب ب  فوويكمووا  ن المفاوضووة الجماعيووة 

محددة فيجوز  ن يحتكم الطرفان الى القانون  و بئحة  و عور   و عوادة  و الوى 

هذ  المادة نجد المشورع  لوزم  رفوى النوزاع  ففيمبادئ العدالة وبناء على ذلك.  

ول مائدة المفاوضات وإجراء المفاوضوة الجماعيوة وذلوك بهود  على الجلوس ح

قبوول اللجوووء الووى  الوووديالنووزاع لحوول المشووكلة باألسوولوب  لطرفوويإعطوواء فرصووة 
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مرحلة التحكيم  و الى ساحات المحاكم هذا من ناحية ومن ناحية  خرى فوإن هوذا 

  . عالقات العمل بين  رفى اإلنتاوب هو األمثل للحفاظ على استقرار األسل

 (170مادة )

إذا لم تتم تسووية النوزاع كليوا خوالل ثالثوين يوموا مون تواريا بودء المفاوضوة جواز 

الجهوة اإلداريوة المختصوة  إلوىللطرفين  و ألحدهما  و لمن يمثلهما التقدم بطلوب 

 بتخاذ إجراءات الوسا ة. 

 التعليق:

ى تحوواف  علوو التوويهنووا نجوود المشوورع مووازال يسووتخدم جميووع األسوواليب والطوور  

 وجهتوياد وسوائل و ور  لتقريوب العالقة بين الطرفين المتنازعين ومحاولة إيج

فووي  وور  منهمووا  و لموون يمثلهمووا الحووق  أليفلووذلك  عطووى للطوورفين  و  ،رالنظوو

الجهة اإلدارية المختصة بتخاذ إجراءات الوسا ة إذا لوم توتم تسووية  إلى اللجوء

وهنا ببد  ن يتسم ممثول  فاوضة،النزاع كليا خالل ثالثين يوما من تاريا بدء الم

الجهووة اإلداريووة بالحيوواد التووام واللباقووة وحسوون التصوور  والمقوودرة علووى تقريووب 

النهاية إقناعهما على الوصول الى  فينظر  رفى النزاع بحيث يستطيع  وجهتي

 اتفا . 

 (171مادة )

تعد في الوزارة المختصة قائمة بالوسطاء يصدر بها قرار من الووزير المخوتص 

 بالتشاور مع ابتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات  صحاب األعمال.

 ويصدر بتحديد شرو  القيد في قائمة الوسطاء قرار من الوزير المختص. 

 التعليق:

فهنوا  عمليوات المفاوضوة الجماعيوة، فويسيلعبه الوسيط  الذينظرا ألهمية الدور 

توع بهوا هوذا الوسويط، وقود ببد مون تووافر مواصوفات وشورو  معينوة ببود  ن يتم
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 فووييجووب  ن تتوووفر  التوويبعووض هووذ  الشوورو   (172)المووادة  فووي ورد المشوورع 

الموادة الحاليوة وبوالرغم مون  نوه كلوف الووزارة  فويالوسيط. ولذلك نجود المشورع 

المختصووة بإعووداد قائمووة بالوسووطاء إب  نووه اشووتر  علووى الوووزير المخووتص  ن 

ال مصر ومنظموات  صوحاب األعموال علوى يتشاور مع ابتحاد العام لنقابات عم

ويمكن القوول بأنوه ببود مون موافقوة  رفوى العمليوة  األسماء الواردة بهذ  القائمة،

التفاوضية على  سماء الوسطاء قبل اإلعالن عنهوا وذلوك حتوى ب يحودث شوكو  

 ى وسوويط تكووون نتيجتهووا فشوول العمليووة التفاوضووية وفشوول  فوويموون  حوود الطوورفين 

 .    إجراءات الوسا ة

 (172مادة )

 الوسطاء:يتم اختيار  من قائمة  الذييجب  ن تتوافر في وسيط النزاع      

  ن يكون ذا خبرة في موضوع النزاع. –  

  ب يكون له مصلحة في النزاع. –ب 

  ب يكون قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث النزاع  و محاولة تسويته –  

ناسبة كل نزاع الجهة  و الجهات التوي تتحمول وتحدد الجهة اإلدارية المختصة بم

 الوسيط إنهاء مهمته، علىنفقات الوسا ة، والمدة التي يتعين خاللها 

 بحد  قصي خمسة و ربعون يوما. 

 التعليق:

الوسويط،  فوييجوب  ن تتووفر  التويهوذ  الموادة حودد المشورع بعوض الشورو   في

 فوويلووه مصوولحة  ويشووتر   ب يكووون موضوووع النووزاع، فووي همهووا وجووود خبوورة 

موضوووع النووزاع  و  فوويكووذلك ب يكووون قوود سووبق اشووتراكه بأيووة صووورة  النووزاع،

مون وضوع شورو   خورى مون  ى جهوة مون  بالتاليمحاولة تسويته وهذا ب يمنع 

المشرع تر   نالوسيط. ولك فيلها عالقة بالنزاع ويجب  ن تتوفر  التيالجهات 
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وفووى  الووى الجهووة اإلداريووة، تتحموول نفقووات الوسووا ة التوويموضوووع تحديوود الجهووة 

تتحموول نفقووات  التوويفإنووه كووان يجووب تحديوود الجهووة  و الجهووات  الشخصووير ينووا 

هذ  المادة ولتكن مناصفة بوين الطورفين  و علوى حسواب مون يطلوب  فيالوسا ة 

وذلوك حتوى ب يعطوى فرصوة  حالة إذا كان  حد الطرفين، فياللجوء الى الوسيط 

وفى نهاية الفقرة األخيورة  كود المشورع  لوسا ة.لخلق مشكلة قبل  ن تبد  عملية ا

 موودة  قصوواها خمسووة و ربعووون يومووا، فوويعلووى ضوورورة إنهوواء عمليووة الوسووا ة 

وحسن فعل المشورع ذلوك حتوى ب تمتود عمليوة الوسوا ة فتورة  ويلوة توؤدى الوى 

 عكس الهد  المرجو منها.  

 (173مادة )

قائمة الوسطاء والمنصوص يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في 

( من هذا القانون، وإبال  الجهة اإلدارية المختصة به، 171عليها في المادة )

وذلك خالل ثمانية  يام من تاريا تقديم الطلب، وتتولي هذ  الجهة إخطار 

 وقع علية ابختيار. الذيالوسيط 

نصووص شور  مون الشورو  الم أليفإذا تبين لهذ  الجهة فقدان الوسيط المختار 

( من هذا القانون  و انقضت المودة المشوار إليهوا فوي الفقورة 172عليه في المادة )

السابقة دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة اإلدارية المختصة تعيينه 

 من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خالل العشرة  يام التالية.

 التعليق:

رع على قيام الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين هذ  المادة ينص المش في

( من هذا القانون، وإبال  171في قائمة الوسطاء والمنصوص عليها في المادة )

الجهة اإلدارية المختصة به، وذلك خالل ثمانية  يام من تاريا تقديم الطلب، 

الى  وهذا يؤدى وتتولي هذ  الجهة إخطار الوسيط الذي وقع علية ابختيار.
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النزاع ووضع الحلول المناسبة و رحها على  رفى النزاع من  فيسرعة البت 

الفقرة الثانية من هذ  المادة يورد المشرع بأنه )إذا تبين  فيولكن  خالل الوسيط.

لهذ  الجهة فقدان الوسيط المختار ألي شر  من الشرو  المنصوص عليه في 

دة المشار إليها في الفقرة السابقة ( من هذا القانون(  و انقضت الم172المادة )

دون قيام الطرفين باختيار الوسيط تولت الجهة اإلدارية المختصة تعيينه من بين 

وهذا يؤدى الى  المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خالل العشرة  يام التالية.

الجزء الخاص بفقدان الوسيط  فياختيار الوسيط خاصة  فيإهدار حق الطرفين 

( ألن الطرفان قاما 172شر  من الشرو  المنصوص عليه في المادة ) يأل

قائمة الوسطاء وربما يكون هذا الوسيط  فيباختيار هذا الوسيط من بين المقيدين 

كان يجب إعطاء  وبالتاليسبب من األسباب  أليغير مستوفى الشرو  

 فياختيار الوسيط. ويكون حق الجهة اإلدارية  فيالطرفين فرصة  خرى 

اختيار الوسيط عن  ريقها من بين المقيدين في القائمة المشار إليها وذلك خالل 

 حالة انقضاء مدة الثمانية  يام دون قيام الطرفين باختيار .  فيالعشرة  يام التالية. 

 (174مادة )

تبود  مهموة الوسويط مون تواريا إخطوار الجهوة اإلداريوة المختصوة لوه باختيوار   و 

 خطار األورا  الخاصة بالنزاع.تعيينه ويرفق باإل

( 172الوسيط إنجاز مهمتوه خوالل المودة المحوددة لوه تطبيقوا لحكوم الموادة ) وعلى

 الخبرة. ذويمن هذا القانون، وله  ن يستعين في  داء مهمته بمن يلزم من 

 التعليق:

هذ  المادة  راد المشورع  ن يؤكود علوى  هميوة سورعة إنجواز الوسويط لمهمتوه  في

مهمته فور تاريا إخطار  من قبل الجهوة اإلداريوة المختصوة ووصوول فحدد بدء 

 فوويفعلووى الوسويط سورعة إنهواء مهمتوه  وبالتوالي األورا  الخاصوة بوالنزاع إليوه،
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وقود حورص المشورع علوى  المهلة المحددة له بحد  قصى خمسوة و ربعوون يوموا.

ن يلوزم إعطاء بعض الصالحيات للوسيط فأجاز له ابسوتعانة فوي  داء مهمتوه بمو

 من ذوي الخبرة.

 (175مادة )

للوسيط كافة الصالحيات في سبيل فحوص النوزاع واإللموام بعناصور ، ولوه علوي 

مووا يلووزم موون مسووتندات،  علووى واب ووالعوجووه الخصوووص سووماع  رفووي النووزاع 

 علوىالطرفين تقديم ما يطلبه الوسيط من البيانات والمعلومات التوي تعينوه  وعلى

  داء مهمته.

 التعليق:

هووذ  المووادة علووى إعطوواء الوسوويط كافووة الصووالحيات فووي سووبيل  فوويكوود المشوورع  

كابستماع الى  رفى النزاع وهذا من األشوياء  فحص النزاع واإللمام بعناصر ،

النزاع يؤدى الى توضيح الرؤية للوسويط  لطرفيالهامة جدا للوسيط ألن سماعه 

يسوتطيع وضوع  ليوبالتواونقوا  ابتفوا  ونقوا  الخوال   بوجهة نظر كل  ور ،

هذا باإلضافة الى إمكانيوة اب والع علوى  تصور  لكيفية بدء إجراءات الوسا ة،

يحدد الوسيط مون خاللهوا مودى  حقيوة كول  التيالمستندات والبيانات والمعلومات 

فإن المشرع يحاول جاهدا من خالل  وبالتالي  ر  من الطرفين فيما يطالب به.

تسواعد  علوى  التيط ووضع كافة األدوات معه هذ  المادة تسهيل مأمورية الوسي

 إنجاز مهمته بالصورة المطلوبة وفى الوقت المحدد.  

 (176مادة )

الوسيط  ن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظور  رفوي النوزاع، فوإذا لوم  على

يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه  ن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحوه مون توصويات 

 لحل النزاع.
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 يق:التعل

هذ  المادة يؤكد المشرع على ضرورة  ن يبذل الوسيط مساعيه للتقريب بين  في

وجهووات نظوور  رفووي النووزاع خاصووة و ن جميووع الصووالحيات قوود تووم منحهووا لووه 

وفى حالة عدم مقدرته على تحقيق ذلك كان عليه  ن  بموجب المادتين السابقتين.

ويهود  المشورع مون  .يقدم للطرفين كتابة ما يقترحوه مون توصويات لحول النوزاع

تقووديم الوسوويط لمقترحاتووه كتابووة الووى  رفووى النووزاع الووى محاولووة إبووال  الطوور  

حالوة  فويألنوه  المتشدد بضرورة  ن يتعاون من  جل الوصوول الوى نقوا  تالقوى،

سويقوم بتقديموه الوى  الوذيقدموه الوسويط هوو ر يوه  الذيإصرار  سيكون المقترح 

 الجهة المختصة. 

 (177مادة )

ذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط  و بعضوها وجوب إثبوات ذلوك إ     

ويجب  ن يكون رفض الطرفين  و  حدهما  في اتفاقية يوقعها الطرفان والوسيط.

للتوصيات المشار إليها كلهوا  و بعضوها مسوببا، ويجووز للوسويط فوي هوذ  الحالوة 

ل عن الرفض، وذلك إعطاء مهلة  قصاها ثالثة  يام لمن رفض التوصيات للعدو

 الجهة اإلدارية المختصة.  إلىقبل  ن يقدم الوسيط تقرير  

 التعليق:

هذ  المادة يؤكود المشورع علوى ضورورة إثبوات نقوا  ابتفوا  ونقوا  الخوال   في

اتفاقيوة يقووم  فويالنوزاع وذلوك كتابوة  لطرفويقدمها الوسيط  التيعلى التوصيات 

إثبووات  سووباب رفووض الطوورفين  و  مووع ضوورورة بووالتوقيع عليهووا  رفووى النووزاع،

وذلووك بهوود  معرفوووة ر ى   حوودهما للتوصوويات المشووار إليهووا كلهووا  و بعضووها،

حالوة  فويولكون  هذا الورفض، فيالطر  الرافض للتوصيات ربما يكون له حق 

عدم وجود  سوباب منطقيوة للورفض يجووز للوسويط فوي هوذ  الحالوة إعطواء مهلوة 
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للعودول عون الورفض، ويهود  المشورع   قصاها ثالثة  يام لمن رفض التوصيات

موون ذلووك الووى إعطوواء الفرصووة للطوور  الوورافض لمراجعووة موقفووه بنوواء علووى مووا 

توصوول إليووه الوسوويط، وذلووك قبوول  ن يقوودم الوسوويط تقريوور  إلووي الجهووة اإلداريووة 

 المختصة. 

 (178مادة )

دة الوسيط  ن يقدم خالل  سبوع من تاريا انتهاء المهلة المشار إليها في الما على

السووابقة تقريوورا للجهووة اإلداريووة المختصووة يتضوومن ملخصووا للنووزاع وبيانووا مسووببا 

بالتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبوول  و رفوض لهوا مون الطورفين  و مون 

  حدهما و سباب الرفض.

 التعليق:

 سرع وقت فقد حدد  فيتأكيدا على حرص المشرع من إنهاء إجراءات الوسا ة 

تجاوز  سبوع مون تواريا انتهواء المهلوة المشوار إليهوا فوي الموادة للوسيط فترة ب ت

يقدم تقريرا للجهة اإلدارية المختصة يتضمن ملخصوا للنوزاع وبيانوا  لكيالسابقة 

مسببا بالتوصيات التي انتهي إليها وما تم من قبول  و رفض لها من الطرفين  و 

 من  حدهما و سباب هذا الرفض.   

 (179مادة )

منهموا  أليكوان  الوسويط،بل الطرفان  و  حدهما التوصيات التوي قودمها إذا لم يق 

 الجهة اإلدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم. إلى ن يتقدم 

 التعليق:

اللجووء الوى إجوراءات التحكويم  فويتأكيدا على حق كل  ر  من  رفوى النوزاع 

ة رفووض حالوو فوويفقوود نصووت هووذ  المووادة علووى حووق  رفووى النووزاع  و  حوودهما 
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الجهووة اإلداريووة  إلووىالتوصوويات التووي قوودمها الوسوويط كووان ألي منهمووا  ن يتقوودم 

 المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.

 (180مادة )

ل موقعوا منوه  و مون وكيلوه يجب  ن يكون  لب التحكيم المقدم مون صواحب العمو

إن  –فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس اللجنة النقابيوة المفوض.

 و موون النقابووة العامووة المختصووة، وذلووك كلووه بعوود موافقووة مجلووس إدارة  –وجوودت 

هيئووة  إلووىوتتووولي الجهووة اإلداريووة المختصووة إحالووة ملووف النووزاع  النقابووة العامووة.

 التحكيم، وذلك خالل يومين من تاريا تقديم الطلب.

 التعليق:

وكيلوه  اشتر  المشرع هنا علوى ضورورة توقيوع صواحب العمول شخصويا  و مون

كووذلك بالنسووبة للعمووال المنتمووين الووى منظمووة  المفوووض إذا كووان هووو مقوودم الطلووب،

نقابيووة يقوودم الطلووب موون رئوويس المنظمووة النقابيووة بعوود موافقووة مجلووس إدارة النقابووة 

العامة  ما العمال الغير منتمين الى منظمة نقابية يتم تقديم الطلب بواسطة النقابوة 

لووس إدارة النقابووة العامووة. و كوود المشوورع علووى العامووة المختصووة بعوود موافقووة مج

هذا الطلوب بوإلزام الجهوة اإلداريوة المختصوة إحالوة ملوف النوزاع  فيسرعة البت 

 هيئة التحكيم، وذلك خالل يومين من تاريا تقديم الطلب. إلى

 (181مادة )

ألي من  رفي النزاع في المنشلت ابستراتيجية والحيوية المشوار إليهوا فوي      

عنووود عووودم تسووووية النوووزاع وديوووا مووون خوووالل  –( مووون هوووذا القوووانون 194ة )المووواد

هيئووة  إلووى ن يطلووب موون الجهووة اإلداريووة المختصووة إحالتووه مباشوورة  –المفاوضووة 

التحكوويم وذلووك دون سوولو  سووبيل الوسووا ة، ويجووب  ن يرفووق بالطلووب مووذكرة 

 شارحة لموضوع النزاع.
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 علىيئة التحكيم خالل  سبوع ه إلىالجهة اإلدارية المختصة إحالة النزاع  وعلى

 األكثر من تاريا تقديم  لب التحكيم. 

 التعليق:

 التوويهووذ  المووادة قوورر المشوورع  ن تسووتثنى المنشوولت ابسووتراتيجية والحيويووة  فووي

هوذ   فوييحظر فيها اإلضراب من المرور بمرحلة الوسا ة. وبمقتضى ذلك  نوه 

منهموا  ن  أليمفاوضوة كوان لالمنشلت إذا لم توتم تسووية النوزاع وديوا مون خوالل ا

مون الجهوة اإلداريوة المختصوة إحالتوه  -موذكرة شوارحة لموضووع النوزاع -يطلب

األكثر من تواريا تقوديم  علىوتكون هذ  اإلحالة خالل  سبوع  هيئة التحكيم، إلى

 اإلجبواريويالح  لهذ  المنشلت  ن المشرع احتف  للتحكيم فيها بالطابع  الطلب.

موع  1981لسونة  137ظول القوانون  فويبة لكافوة المنشولت كوان واردا بالنسو الذي

)بالنسبة لهذا النوع من  اإلجباريالتأكيد على  ن هذ  الصورة من صور التحكيم 

 المذكرة اإليضاحية(.)الدولية. المنشلت( يتفق ومستويات العمل 

 (182مادة )

 من:تشكل هيئة التحكيم  

ها الجمعية العمومية لكل محكموة دوائر محاكم ابستئنا  التي تحدد إحدى(  1) 

في بدايوة كول سونة قضوائية، والتوي يقوع فوي دائورة اختصاصوها المركوز الرئيسوي 

 للمنشأة وتكون لرئيس هذ  الدائرة رئاسة الهيئة.

 ( محكم عن صاحب العمل. 2) 

 ( محكم عن التنظيم النقابي تختار  النقابة العامة المعنية. 3) 

 تصة يختار  الوزير المختص.( محكم عن الوزارة المخ 4) 

كوول موون صوواحب العموول والتنظوويم النقووابي والوووزارة المختصووة  ن يختووار  وعلووى

 محكما احتيا يا يحل محل المحكم األصلي عند غيابه.
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 التعليق:

هذ  المادة نجد المشرع قد الزم بضورورة وجوود محكموا عون صواحب العمول  في

اموة المعنيووة ومحكوم عون الوووزارة ومحكوم عون التنظويم النقووابي تختوار  النقابوة الع

وزارة القوى العاملوة  هيالمختصة يختار  الوزير المختص والوزارة المختصة 

 فويالمودريات يقوع علوى عاتقهوا الودور األكبور  فويوالهجرة حيث  نهوا ووحوداتها 

التوفيوق وفقوا  فوي الرئيسويمنازعات العمول كموا  ن لهوا دورهوا  فينظام التحكيم 

لكول مون  احتيوا يد  كد المشرع على ضورورة وجوود محكوم ألحكام القانون. وق

عنوود  األصووليمحكووم صوواحب العموول ومحكووم التنظوويم النقووابي يحوول محوول المحكووم 

 .  األصليحالة غياب المحكم  فيوقد قصد بذلك تالفى إرجاء الجلسات  غيابه،

 (183مادة )

لمركووز تتووولي نظوور النووزاع هيئووة التحكوويم التووي يقووع فووي دائوورة اختصاصووها ا     

الرئيسي للمنشوأة، وتطبوق فيموا لوم يورد بشوأنه نوص خواص فوي هوذا البواب  حكوام 

الموووواد المدنيوووة والتجاريوووة، وقوووانون المرافعوووات المدنيوووة  فووويقوووانون التحكووويم 

 والتجارية.

 التعليق:

حيث  العمل منمطابقا للقواعد العامة وما يجرى عليه  183وقد جاء نص المادة 

وع المنشوأة إذ يكوون ابختصوواص المحلوى لهيئووة حالووة تعودد فوور فويابختصواص 

وتطبق هيئة التحكويم فيموا  للمنشأة، الرئيسيدائرتها المركز  فييقع  التيالتحكيم 

الموواد المدنيووة والتجاريووة،  فوويلوم يوورد بشوأنه نووص خواص  حكووام قووانون التحكويم 

 وقانون المرافعات المدنية والتجارية.  
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 (184مادة )

التحكيم جلسة لنظر النزاع ب يجاوز ميعادها خمسوة عشور يحدد رئيس هيئة      

ويخطور  عضوواء الهيئوة وممثوول  الهيئووة، إلوىيوموا مون توواريا ورود ملوف النووزاع 

األقول مون  علوىالوزارة المختصة و رفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثالثوة  يوام 

 تاريخها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول. 

 التعليق:

مدة ب تجاوز خمسة عشر يوموا  فيحكيم جلسة لنظر النزاع يحدد رئيس هيئة الت

الهيئووة موون الجهووة اإلداريووة، ويقوووم بإخطووار  إلووىموون توواريا ورود ملووف النووزاع 

النوزاع بالجلسوة المحوددة قبول  و رفوي عضاء الهيئوة وممثول الووزارة المختصوة 

  الوصوول. ويهوداألقول مون انعقادهوا بكتواب موصوي عليوه بعلوم  علىثالثة  يام 

 النزاع. فيالمشرع من تحديد المواعيد الحث على سرعة الفصل 

 (185مادة )

يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين  موام رئويس هيئوة التحكويم بوأن يوؤدي      

 مهمته بالذمة والصد .

 التعليق:

حلووف اليمووين مسووألة جوهريووة وفووى حالووة إغفووال حلووف اليمووين تبطوول اإلجووراءات 

الموداوبت ويعتبورون بمثابوة  فويألعضواء لهوم صووت وكذلك يبطل الحكوم ألن ا

ويصح إثبات هذا اإلجراء بمحضر جلسة  ول نوزاع يعورض علوى الهيئوة  قضا ،

لوه  كموا يصوح  ن يكوون دون ما حاجة الى تكرار إلثباته بمحضر كل نزاع توال،

 محضر خاص قائم بذاته.
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 (186مادة )

دة ب تجاوز شهرا من بودء تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها في م

وللهيئة  ن تقرر سماع الشوهود ونودب  هول الخبورة ومعاينوة محوال العمول  نظر ،

جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ اإلجراءات التي تمكنها  علىواب الع 

 من الفصل فيه.

 التعليق:

النزاع المعروض عليها وحدد  فيحث المشرع هيئة التحكيم على سرعة الفصل 

 فيعلى  ن تأخر هيئة التحكيم  ها مدة ب تجاوز شهرا من تاريا الجلسة األولى،ل

تصودر  بعود هوذ  المودة.  الوذيالنوزاع ب يترتوب عليوه بطوالن قرارهوا  فيالفصل 

ولهيئة التحكيم ما للمحكموة مون صوالحيات مون حيوث سوماع الشوهود ونودب  هول 

علووى جميووع  ب ووالعواالخبوورة ومعاينووة المصووانع ومحووال العموول علووى الطبيعووة 

تمكنها من الفصل  التيالمستندات واألورا  الخاصة بالنزاع واتخاذ اإلجراءات 

 فيه بعد  ن تكون قد تكونت عقيدتها.

 (187مادة )

يمكون  تشوريعيتطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجود نوص      

ضوي مبوادئ الشوريعة بمقتضي العور ، فوإذا لوم يوجود فبمقت القاضيتطبيقه حكم 

وقواعود العدالوة وفقوا  الطبيعويالقوانون  مبوادئاإلسالمية، فإذا لم توجد فبمقتضي 

ويصدر الحكم بأغلبية  للحالة ابقتصادية وابجتماعية السائدة في منطقة المنشأة.

اآلراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون مسببا ويعتبر بمثابوة 

 ة ابستئنا  بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.حكم صادر عن محكم
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 التعليق:

مون  نوه إذا لوم يوجود  المودنيالقانون  فيهذ  المادة  بق المشرع ما هو وارد  في

بمقتضووي العوور ، فووإذا لووم يوجوود  القاضووييمكوون تطبيقووه حكووم  تشووريعينووص 

القووانون  مبووادئفبمقتضووي مبووادئ الشووريعة اإلسووالمية، فووإذا لووم توجوود فبمقتضووي 

موودنى( وكوول ذلووك وفقووا للحالووة ابقتصووادية 1/2وقواعوود العدالووة )مووادة  طبيعوويال

ويصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية اآلراء فإذا تساوت  السائدة في منطقة المنشأة.

يوورجح الجانووب الووذي منووه الوورئيس، ويجووب  ن يكووون مسووببا شووأنه شووأن  ى حكووم 

ابسوتئنا  المختصوة  وقد اعتبر  القانون بمثابة حكم صادر عون محكموة قضائي

 بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.  

 (188مادة )

هيئة التحكيم إعالن كل من  رفي النزاع بصورة من الحكم بكتواب مسوجل  على

 موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خالل ثالثة  يام من تاريا صدور .

المختصة لقيود الجهة اإلدارية  إلىوترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار  رفيه  

صوورة  علىمنطو  الحكم في سجل خاص، ويكون لكل ذي شأن حق الحصول 

 ولكل من  رفي النزاع  ن يطعن في الحكم  مام محكمة النقض. من هذا الحكم.

وتتبع في اإلعالن والطعن الشرو  واألوضاع واإلجراءات المقوررة فوي قوانون 

 المواد المدنية والتجارية. فيالتحكيم 

 التعليق:

بعد صدور حكوم هيئوة التحكويم  وجبوت هوذ  الموادة علوى ضورورة  ن تعلون هيئوة 

التحكيم  رفي النزاع بصورة من الحكوم بكتواب مسوجل موصوي عليوه مصوحوبا 

ب  تنظيميبعلم الوصول، وذلك خالل ثالثة  يام من تاريا صدور  وهذا الميعاد 

النووزاع  فووي وعقووب انتهوواء الفصوول يترتووب علووى اإلعووالن بعوود فواتووه  ى بطووالن،
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وصدور قرار هيئة التحكيم وإعالنه ترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار  رفيه 

الجهة اإلدارية المختصة لقيد منطوو  الحكوم فوي سوجل خواص، ويكوون لكول  إلى

ولكول مون  رفوي النوزاع  ن  صورة من هذا الحكوم. علىذي شأن حق الحصول 

الحكوم الصوادر مون  فوين وب يجووز الطعو الونقض،يطعن في الحكم  مام محكموة 

  -فقط: هيئة التحكيم إب  مام محكمة النقض وفى األحوال اآلتية 

تطبيقوه  و  فويإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون  و خطوأ  -1

    تأويله. في

 الحكم.      فياإلجراءات  ثر  فيالحكم  و بطالن  فيإذا وقع بطالن  -2

 (189مادة )

األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح األحكام  تطبق على

 المواد المدنية والتجارية. فيوتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم 

 التعليق:

قانون  فياألحكام وتصحيحها الواردة  قواعد تفسيرتهد  هذ  المادة الى سريان 

 تصدرها هيئات التحكيم، يالتعلى القرارات  1968لسنة  13المرافعات رقم 

حكمها من  خطاء مادية بحتة كتابية  و حسابية  فيفتتولى الهيئة تصحيح ما يقع 

وذلك بقرار تصدر  من تلقاء نفسها  و بناء على  لب  حد الخصوم من غير 

ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم األصلية ويوقعه  مرافعة.

القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت  فيطعن هو ورئيس الجلسة ويجوز ال

 الفقرة السابقة.  فيهيئة التحكيم فيه حقها المنصوص عليه 

 (190مادة )

تخووتص هيئووة التحكوويم بنظوور ابشووكابت فووي تنفيووذ األحكووام الصووادرة عنهووا،      

 المواد المدنية والتجارية. فيوذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون التحكيم 
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دد وزير العدل بقرار يصدر  بابتفا  مع الوزير المخوتص عودد هيئوات ويح     

التحكيم في نطا  كل محكمة من محاكم ابستئنا ، وتتولي الجمعيات العموميوة 

لهذ  المحاكم في بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التي تدخل فوي تشوكيل هوذ  

لجلسات للمحكمين عن ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور ا الهيئات.

  صحاب األعمال والتنظيم النقابي والوزارة المختصة.

 التعليق:

 وجبت هذ  المادة  ن يتم ابستشكال في تنفيذ األحكام الصادرة عن هيئة التحكيم 

تنظور  بوصوفها قاضويا ل موور المسوتعجلة  والتوي  صدرته التي مام نفس الهيئة 

الموواد المدنيوة والتجاريوة.  فويون التحكويم وتطبق بشأنه القواعد المقررة فوي قوان

ويحدد وزير العدل بقرار منه بابتفا  مع الوزير المختص عودد هيئوات التحكويم 

، وتتوولي الجمعيوات العموميوة لهوذ  طا  كول محكموة مون محواكم ابسوتئنا في ن

المحوواكم فووي بدايووة كوول سوونة قضووائية تحديوود الوودوائر التووي توودخل فووي تشووكيل هووذ  

ما نصت الموادة علوى ضورورة  ن يتضومن القورار المشوار إليوه تحديود ك الهيئات.

بووودل حضوووور الجلسوووات للمحكموووين عووون  صوووحاب األعموووال والتنظووويم النقوووابي 

 والوزارة المختصة.

 (191مادة )

( موون هووذا 194)والحيويووة المشووار إليهووا فووي المووادةعوودا المنشوولت ابسووتراتيجية 

في حالة عدم قبوول  ي منهموا  –قابييجوز لصاحب العمل  و التنظيم الن القانون،

 علوىابتفوا   -للتوصيات التي ينتهي إليها الوسويط فوي النوزاع الوذي ينشوأ بينهموا

 اللجوء للتحكيم الخاص بدب من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب.

ويحوودد الطرفووان فووي وثيقووة التحكوويم الموقعووة منهمووا موضوووع النووزاع والشوورو  

تتبوع فوي التحكويم الخواص وعودد المحكموين وبشور   ن يكوون  واإلجراءات التوي
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عددهم وترا. ويكون حكم التحكيم ملزما للطرفين بعد إيداع المحكم  و المحكمين 

 صوول الحكووم و صوول وثيقووة التحكوويم قلووم كتوواب المحكمووة التووي يقووع فووي دائوورة 

صدر  اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة ويكون هذا الحكم قابال للتنفيذ بأمر ي

قاضي التنفيذ بالمحكمة التي  ودع  صل الحكم قلم كتابها بناء علي  لوب  ي مون 

ويتبع فيموا  ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم. ذوي الشأن.

لم تتضمنه  حكام هذ  المادة ووثيقة التحكيم األحكوام المقوررة فوي قوانون التحكويم 

 في المواد المدنية والتجارية.

 لتعليق:ا

هووذ  المووادة حكمووا يقوورر  نووه عوودا المنشوولت ابسووتراتيجية  فووياسووتحدث المشوورع 

( من هذا القوانون، يجووز لصواحب العمول 194والحيوية المشار إليها في المادة )

فوي حالوة عودم قبوول  ي منهموا للتوصويات التوي ينتهوي إليهوا  – و التنظيم النقوابي

اللجووء للتحكويم الخواص بودب  علوىتفوا  اب -الوسيط في النزاع الذي ينشأ بينهما

ويحودد الطرفووان فوي وثيقووة حكويم المنصوووص عليهوا فووي هوذا البوواب. مون هيئووة الت

التحكوويم الموقعووة منهمووا موضوووع النووزاع والشوورو  واإلجووراءات التووي تتبووع فووي 

التحكوويم الخوواص وعوودد المحكمووين وبشوور   ن يكووون عووددهم وتوورا ويكووون حكووم 

د إيداع المحكم  و المحكمين  صل الحكم و صل وثيقوة التحكيم ملزما للطرفين بع

التحكوويم قلووم كتوواب المحكمووة التووي يقووع فووي دائوورة اختصاصووها المركووز الرئيسووي 

للمنشأة ويكون هذا الحكم قابال للتنفيذ بأمر يصدر  قاضي التنفيوذ بالمحكموة التوي 

ي ويختص قاضوها بناء علي  لب  ي من ذوي الشأن.  ودع  صل الحكم قلم كتاب

على  ن يتبع فيما لم تتضمنه  حكام هوذ   التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم،

المووادة ووثيقووة التحكوويم األحكووام المقووررة فووي قووانون التحكوويم فووي المووواد المدنيووة 

 والتجارية.
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 خاتمة

لعالقات العمل الجماعية وهو الجزء األخير  القانونيوبعد  ن استعرضنا اإل ار 

اسوتخالص بعوض العناصور وتلخيصوها  الضورورير ينا  نه مون  هذا الكتاب في

و رحها بصورة مبسطة كدليل  و كمرجع يمكن ابسترشاد به قبل و ثنواء وبعود 

العملية التفاوضية، حتى يتسنى للمفاوض سواء كان من جانب صاحب العمل  و 

من جانب العمال  ن يحدد موقفه وهل يستمر  و يتوقف  و يعودل مسوار  وسوو  

 -يلى: صورة مبسطة كما  فيرحها نط

 كر أنت 

  هوويببوود  ن يعوور  كوول  وور  موون األ وورا   ن الجولووة التفاوضووية ليسووت 

نفس  فياألولى واألخيرة وإنما من الممكن جدا  ن تخسر هذ  الجولة، ولكن 

الوقت تستطيع  ن تحقق مكاسب بعيدة المدى نتيجة لتجاوبوك خوالل جووبت 

 ين الطر  اآلخر.                                                                                دارت بينك وب التيالمفاوضات 

  يجوب  ن يكوون  وبالتواليفى  حيان كثيرة تحدث مشاكل قبل بد  المفاوضوات

تبود  وتسوتمر عمليوة  لكويلدى المفاوض مجموعة من اإلستراتيجيات البديلة 

                                                                        المفاوضة.                    

  منتصف الطريق بل  فيفى  حيان  خرى من الممكن  ن تتوقف المفاوضات

، وهنوا يجوب تقبول الوضوع ن تفشل نتيجة أليوة متغيورات  ارئوةمن الممكن  

سووء نيوة حالة شوعور  حود الطورفين ب فيالجديد بحسن نية من الطرفين ألنه 

الطر  اآلخر يصبح لديه الرغبة بالحصول على مطالبه حتوى لوو  دى ذلوك 

 الى اللجوء لجهات خارجية.     

   فووى معظووم األحيووان يحصوول  حوود األ وورا  علووى مكاسووب  كثوور موون الطوور

                                                                                               اآلخر وهنا يجب تقييم الموقف بموضوعية وبعيدا عن التضخيم  و التقليل.                                
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  إن العالقوووة بوووين العموووال و صوووحاب األعموووال يجوووب  ن يسوووودها الشوووعور

 فويبابحترام المتبادل وبأن ابتفا  بينهما يحقق مزايا عديدة للطرفين حتوى 

الطر  اآلخر ألن العالقة مستمرة حالة حصول  ر  على مزايا  كثر من 

 الذيابعتبار  ن ابختال   فيكذلك يجب األخذ  مشتر ، هنا  عمل الما 

يووؤدى الووى فشوول المفاوضووات تكووون نتيجتووه خسووارة الطوورفين حتووى الطوور  

 الفائز سيكون خاسرا ألن ابنتقام سيصبح هو اللغة السائدة.              

 اء كتابوة العقود علوى  حود البنوود ويتمسوك فى  حيان كثيرة يحدث اخوتال   ثنو

كل  ر  بموقفه وهنا يجب على المفواوض المواهر  ن يكوون لديوه المرونوة 

الكافية لتحويول نقوا  الخوال  الوى نقوا  اتفوا  بودون  ن يطغوى  ور  علوى 

 الطر  اآلخر و ن يقتنع الطرفان بأهمية ابنتهاء من كتابة العقد. 

  حالووة وجووود  فوويبإعووادة التفوواوض خاصووة ببوود  ن يتضوومن العقوود بنوودا يسوومح

ظوورو  غيوور  بيعيووة  ثنوواء التوقيووع علووى العقوود وموون الممكوون  ن تتغيوور هووذ  

يمكون إعوادة التفواوض مورة  خورى لهوذ  البنوود  وبالتواليالظرو  ل فضول، 

 وهذا يؤدى الى المرونة  ثنواء توقيوع العقود ويقلول مون مخوا ر عودم التوقيوع،

يمكن إعادة التفواوض بشوأنها بصوورة واضوحة  التيوهنا يجب تحديد البنود 

       ومحددة وغير قابلة للتفسير بأكثر من معنى.                                                                                     

  ببد  ن يشعر   را  العملية التفاوضوية  نهوم الوحيودين الوذين لوديهم القودرة

يوتم الوصوول الوى هوذا الهود  فوإن  ى عقبوات  ولكيات على نجاح المفاوض

 تسوتمر المفاوضوات لصوالح الطورفين، لكيببد من التغلب عليها واجتيازها 

وإن عدم التعاون ستكون محصلته فشل المفاوضوات وتفواقم المشواكل وربموا 

 منازعات ب  ائل منها.                         فيالدخول 
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 مون الثقافوة ودرايوة تاموة  كوافييكون لديه قدر  يجب على المفاوض الجيد  ن

 تحوودث موون حولووه سووواء كانووت لهووا عالقووة مباشوورة  م ب، التوويبووالمتغيرات 

الووتعلم والتعوور  علووى كوول جديوود ألن المحصوولة  فوويباإلضووافة الووى الرغبووة 

 يكون خبرته من خالله. الذياألساس والمرجع  هيالنهائية لكل هذا 

  ة القوورارات وهووذا يووؤدى الووى تقليوول حوودة غالبيوو فووييجووب  ن يووتحكم العقوول

 في ما  ألن الهدوء  ثناء المناقشات تؤدى الى تحقيق نتائج إيجابية، ابنفعال،

حالة ابنفعال فإن القرارات غالبا تكون نتيجتهوا سولبية وهوذا ب يمنوع إ القوا 

ولكن ببد مون السويطرة عليهوا وعودم تأثيرهوا  انفعال ن تكون هنا  لحظات 

 لمفاوضات.على سير ا

  ببد من تحديد األهدا  قبل بد  العملية التفاوضية ألن هذا يؤدى الى إمكانية

ابتجوا  المطلووب  م يجوب تعوديل التكتيووك  فويتحديود هول المفاوضوات تسوير 

   المستخدم  و تغيير  للوصول الى الهد  المطلوب. 

  يجووب علووى المفوواوض النوواجح  ن يكووون لديووه القوودرة والمعرفووة علووى تفهووم

إمكانيووووات وقوووودرات الطوووور  اآلخوووور حتووووى يتسوووونى لووووه وضووووع الخطووووط 

 واإلستراتيجيات الالزمة لخوض الجولة التفاوضية.

  يجب  ن يكون لدى المفاوض قدر معين من الخبورة والمهوارة علوى اسوتخدام

 كثر من  سلوب للتحاور مع الطر  اآلخر بحيث يستطيع التغييور والتعوديل 

 لقدرة على تفهم  سلوب الطر  اآلخر.            بقا للموقف و يضا يكون لديه ا

  ببد  ن يكون لودى المفواوض القودرة علوى التكيوف للمواقوف الطارئوة والغيور

متوقعة من الطر  اآلخر و ن يستخدم سياسة النفس الطويل خاصة إذا كان 

 الطر  اآلخر يجيد  سلوب المراوغة وابلتفا .
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 منوك لباقوة وقودرة فائقوة إلقنواع  تذكر دائموا  ن الوصوول الوى  هودافك تتطلوب

وهنووا يجووب  ن توودر  بووأن الطريووق لوويس مفروشووا بووالورود  الطوور  اآلخوور،

ببود  ن  وبالتواليتحقيوق  هدافوه  فيوإنما هنا   ر  آخر لديه نفس الرغبة 

النهاية الوى  فييكون لديك ابستعداد لقبول مقترحات جديدة بشر   ن تؤدى 

 الوصول للهد  المطلوب.

 في رئيسيمفاوض  ن العادات والتقاليد لها دور  أليكون معلوما يجب  ن ي 

تخطووى العديوود موون المشوواكل والمعوقووات لووو تووم اسووتخدامها بطريقووة جيوودة 

وهنا يجب دراسة سلوكيات الطر  اآلخر بعناية وإظهوار  والعكس صحيح،

   ابهتمام بمراعاة مشاعرهم وبث الشعور لديهم بأهمية ذلك.

 

العناصر والمقترحات تم  رحها كدليل  و مرجع لالهتداء مجموعة من  هيتلك 

 رحهوا بصوورة سوهلة وبسويطة  فوي رجوو  ن  كوون قود وفقوت  بها ولالسترشاد،

  و ن تكون قد اشتملت على كافة العناصر المطلوبة لنجاح المفاوضات.
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 حول مؤسسة فريدريش إيبرت في مصر

تعزيز الديمقرا ية والعدالة  والمتمثلة فيالعامة  مؤسسة فريدريش إيبرت استلهاماً من  هدا 

ابجتماعية، ودعم التنمية ابقتصادية وابجتماعية، والدعوة إلى حقو  اإلنسان والمساواة 

. يعمل المكتب بالتعاون مع 1976بين الجنسين، بد ت المؤسسة عملها في مصر منذ عام 

المصرية. هذ  ابتفاقية تم اعتمادها بقرار شركاء محليين في إ ار اتفاقية مبرمة مع الحكومة 

تجديد هذ  ابتفاقية عام  وقد تموموافقة البرلمان المصري.  139/1976جمهوري رقم 

 .المصري وموافقة البرلمان 244/1989بقرار جمهوري رقم  وتم اعتمادها 1988

المصرية  ء الثورةكانت المطالبة بإحداث تغيير اجتماعي وسياسي جوهري هي المحر  ورا

. وسيكون التعامل مع هذ  المطالب هو التحدي األساسي  مام المعنيين والمجتمع 2011سنة 

إيبرت على  تم ابستعداد  ومؤسسة فريدريشالمصري بأسر  على مدار السنوات القادمة 

 .لمساعدة الشعب المصري  ثناء هذ  العملية ابنتقالية

 

 :المصريي  في مجاالتتتعاون مؤسسة فريدريش إيبرت مع الشركاء 
 البيئة والتنمية المستدامة 

 التنمية ابقتصادية وابجتماعية 

 مجتمع المدني تمكين ال 

 التعاون والحوار الدولي 

 

 

 مؤسسة فريدريش إيبرت 

 مكتب مصر

 

 شارع الصالح  يوب 4

 مصر  –الزمالك، القاهرة  11211

 

 00202 27371656-8ت: 

  :27371659 00202 
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