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المقدمة:

إن أهمية عقد العمل الفردي تنبع من الحاجة المجتمعية الدائمة في السعي اىل

تأمين عمل مناسب لكل انسان خاصة وأن الشريحة الكبرى من المجتمع

الفلسطيني وكافة المجتمعات تكون خاضعة لقانون العمل المنظم من قبل

التشريعات العربية والذي يضمن الحد األدنى من الحقوق ويمنع تعسف أصحاب

ً من ذلك كان ال بد من العمل في استغالل هذه الشريحة من المجتمع، وانطالقا

التطرق والبحث في موضوع ذات أهمية كبيرة في الوقت الحاضر اال وهو شرط

التحكيم في عقد العمل الفردي خاصة في ظل الغياب التشريعي الواضح حول مدى

صحة شرط التحكيم في عقود العمل الفردية حيث لم يرد في قانون العمل

الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 أي نص صريح يجيز التحكيم في عقود العمل

الفردية كما أن قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 نص عىل استثناء

المسائل المتعلقة في النظام العام من التحكيم وهو ما يثير التساؤل هل يجوز

التحكيم في المنازعات المتعلقة في القضايا العمالية خاصة وأن قانون العمل يمثل

الحد األدنى لحقوق العامل والتي ال يجوز التنازل عنها والتي اعتبرت من النظام

العام، ومن هنا تكمن أهمية هذا التقرير في اإلجابة عىل كل هذه االسئلة المتعلقة

حول هذا الموضوع من خالل وجهة نظر ما ورد في التشريع الفلسطيني والمقارنة

بما ورد في التشريع المغربي وذلك لتحري االتجاه التشريعي األفضل واألمثل

لمصلحة كل من العامل ورب العمل.

 
ً بأهمية هذا الموضوع الذي نهدف من خالله إىل توعية المواطن ونشر ثقافة وإيمانا

التحكيم في المجتمعات العربية فقد نظمت مؤسسة آكت لحل النزاعات جلستها

الحوارية الثانية الخاصة بمنتدى التحكيم تحت عنوان "شرط التحكيم في عقود

العمل الفردية من منظور التشريع الفلسطيني والقوانين العربية المقارنة" وذلك يوم

األربعاء الموافق 18/01/2023 الساعة السابعة مساءا بتوقيت القدس وذلك

بمشاركة الضيوف الكرام كل من الدكتور عمر السكتاني من المملكة المغربية

والدكتور محمد أبو رميلة من فلسطين في جلسة حوارية معدة من قبل األستاذة

هبه ذوقان باإلضافة اىل حضور العديد من القانونيين والمحكمين والمهتمين في

مجال التحكيم في لقاء استمر لمدة ساعتين عبر تطبيق الزوم. 

 

1



2

جلسة حوارية معدة من قبل األستاذة هبه ذوقان باإلضافة اىل حضور العديد من

القانونيين والمحكمين والمهتمين في مجال التحكيم في لقاء استمر لمدة ساعتين

عبر تطبيق الزوم. 

وسنتطرق في هذا التقرير إىل أهم المحاور الرئيسية المتعلقة في الموضوع

والموضحة كما يلي: 

عرفت المادة 24 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 عقد العمل

الفردي بأنه "هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل

وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو إلنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء

عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل

بدفع األجر المتفق عليه للعامل". 

وفكرة نشوء عقد العمل الفردي بدأت بمرحلة العروض القديمة حيث لم يكن هناك

أي قانون للعمل كما هو في الوقت الحالي وبالتالي لم يكن للعامل أي حماية

قانونية، أما المرحلة التالية فهي مرحلة الرأسمالية المطلقة حيث كانت هناك

هيمنة لصاحب العمل وسادت فكرة مبدأ سلطان االرادة المطلقة وهذا أدى إىل

عدم مقدرة العمال في الدفاع عن حقوقهم، ومن ثم ونتيجة للعديد من العوامل

الثقافية والفكرية أدى إىل بزوغ البوادر األوىل لقانون الشغل المغربي خالل النصف

الثاني من القرن التاسع عشر وهو ما يعتبر حديث النشأة وهذا األمر ما أشار اليه

الدكتور عمر السكتاني.

تدور فكرة المنازعات التي تنشأ عن عقد العمل الفردية من ذات فكرة حقوق العامل

التي نظمها المشرع الفلسطيني من خالل نصوص قانون العمل الفلسطيني رقم 7

لسنة 2000  والتي يمكن إجمالها بجميع ما يترتب للعامل من حقوق نتيجة عمله

لدى رب العمل والمكفولة بموجب القانون ومنها عىل سبيل المثال ال الحصر

"مكافأة نهاية الخدمة، االجازات السنوية، االجازات المرضية، بدل ساعات العمل

اإلضافي، بدل عمله أيام العطل الرسمية والدينية واألسبوعية، جميع الحقوق

المترتبة عىل إصابة العمل حتى لو اقتضت مسؤولية طرف ثالت ومنها 

أوالً: مفهوم عقد العمل الفردي

ثانياً: المنازعات التي تنشأ عن عقود العمل الفردية
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عالج العامل وتغطية كافة النفقات العالجية والتعويضات المترتبة نتيجة اإلصابة"،

حيث ورد في نص المادة 6 من ذات القانون المذكور أن جميع األحكام الواردة في

هذا القانون تمثل الحد األدنى لحقوق العامل التي ال يجوز التنازل عنها، وعليه فانه

ال يجوز لرب العمل االتفاق مع العامل عىل حقوق أقل مما هو منصوص عليه،

وبخالف ذلك فإن أي اتفاق عىل حقوق تزيد عن الحد األدنى يعتبر صحيح ومرتب

آلثاره ويتم تطبيقه لمصلحة العامل. 

وهذه هي اإلشكالية الحقيقية في موضوع هذا التقرير الذي أثار العديد من الجدل

بين اآلراء الفقهية وهو ما أثر بطبيعة الحال عىل الواقع القضائي في فلسطين الذي

هو اآلخر تأثر باآلراء الفقهية حيث جاء في مضمون قرار صادر عن محكمة صلح رام

هللا بتاريخ 27/02/2014 أن شرط التحكيم في عقد العمل الفردي هو شرط باطل

ألنه يتعلق بحقوق العامل التي هي من النظام العام، وتجب حمايتها وعدم

االنتقاص منها، وأن هذا الشرط قد ينتقص من هذه الحقوق خاصة أن توقيعه جاء

مع توقيع عقد العمل، وفي هذه الحالة يكون العامل في حالة من الضعف تجعله

يقبل بأي شرط للحصول عىل فرصة عمل، وفي قرار آخر أشار القضاء الفلسطيني

إىل أنه ال بد من التمييز بين حالتين: وهما شرط التحكيم الوارد في العقد األصلي

المبرم بين العامل ورب العامل، ومشارطة التحكيم أي وجود اتفاق منفصل عن

العقد األصلي إذا كانت أثناء سريان عقد العمل أو متزامنة مع توقيع عقد العمل

وهو ما اعتبرته باطالً كونه يخالف النظام العام ويخرج عن فلسفة المشرع القانوني

وغايته من سن قانون العمل، والحالة الثانية هي مشارطة التحكيم التي تم توقيعها
بين العامل ورب العمل بعد انتهاء مدة عقد العمل، وهنا يعد االتفاق صحيحاً

ً لزوال حالة الضعف عن العامل بعد انتهاء العمل، مما ً آلثاره القانونية نظرا ومنتجا

ً عىل التصرف بحقوقه دون ضعف أو خوف من رب العمل، وهذا يجعله قادرا

الخالف أيضا ظهر في القرارات القضائية في المملكة المغربية وقد ذكر الدكتور عمر

السكتاني بأن  القرارات المنبثقة عن محكمة النقض المغربية احتجت بأن االتفاق

عىل مشارطة التحكيم بعد انتهاء عقد العمل هي صورة صحيحة وخالية من أي اكراه

او تبعية لصاحب العمل من قبل العامل التي تكون إرادته حرة في ذلك الوقت. 

 

ثالثاً: مدى صحة إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية
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وتالحظ الباحثة بأن جميع ما ورد من أسباب في القرارات القضائية هي ذات

األسباب التي تمسك بها االتجاه المعارض والرافض لشرط التحكيم الوارد في عقد

العمل الفردي.

أما االتجاه المؤيد والمناصر لموضوع وأهمية اللجوء إىل شرط التحكيم في عقود

العمل الفردية فقد كان لهم من الحجج القانونية ما يفند أسباب االتجاه المعارض

بما يتوافق مع المنطق والقانون، ومنهم رأي الدكتور محمد أبو رميلة الذي رد عىل

االتجاه المعارض المتمسك بفكرة النظام العام كسبب من أسباب عدم صحة شرط

التحكيم حيث وضح بأن فكرة النظام العام مرتبطة بحقوق موضوعية وحقوق

اجرائية وأن النظام العام الموضوعي تم تنظيمه وفق نص المادة 6 من قانون العمل

الفلسطيني وأن القانون ذاته أجاز التحكيم في منازعات العمل الجماعية فمن األوىل

أن تكون مجازة في عقود العمل الفردية، وأضاف أيضا بأن المنظمات الدولية عند

التعاقد مع موظف من داخل فلسطين بموجب عقد عمل فانه من ضمن نصوص

هذا العقد هو شرط التحكيم فكيف يمكن اجازة شرط التحكيم في عقود العمل

المنظمة دوليا وال نجيزها في البيئة الفلسطينية المحلية، كما رد عىل فكرة مجانية

التقاضي لدى القضاء بأنها ليست مطلقة ويوجد استثناء عىل الرسوم المفروضة في

حالة مطالبة العامل ببدل ساعات العمل اإلضافي، وتؤيد الباحثة ما ورد في هذا

الرأي وأضيف إىل أن واقع القضاء في فلسطين يعاني من أمد التقاضي الطويل

فقد يستمر النظر في القضايا العمالية إىل مدة 5 سنوات وأكثر دون البت فيها

ألسباب متعددة وهذا بحكم معاينتي وتجربتي كمحامية في هذا المجال، وعليه أرى

بأن التحكيم هي وسيلة مساندة للقضاء وليست بديلة عنها كونها ستعمل عىل

التخفيف من العبء الكبير الواقع عىل المحاكم، هذا باإلضافة اىل الميزة التي يتمتع

بها التحكيم من سرعة الفصل في النزاع كون أن المحكم مقيد بمدة محددة لغايات

اصدار الحكم التحكيمي بخالف القضاء، باإلضافة اىل ميزة السرية التي يتمتع بها

التحكيم عىل عكس القضاء الذي يكون األصل فيه عالنية جلسات التقاضي. 

ً لشرط التحكيم في عقود العمل الفردية في ومن المناصرين والمؤيدين أيضا

صورتيه شرط ومشارطة التحكيم الدكتور عمر السكتاني واستند في ذلك إىل روح

النص حيث ذكر أنه ال يوجد نص يمنع إدراج شرط التحكيم في عقود العمل الفردية

في قانون الشغل المغربي وال قانون التحكيم المغربي، كما أنه فند الرأي المتعلق

بموضوع النظام العام بأن فكرة النظام العام هي ذات طبيعة خاصة وأنه نظام عام

اجتماعي 
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 كونه يمكن لألطراف االتفاق عىل مخالفته إذا كان االتفاق هو اعطاء حقوق أفضل

لألجير مما هو منصوص عليه في قانون الشغل، وأن موافقة األجير بإرادة حرة

وصحيحة وخالية من أي إكراه فيكون قد تعاقد بمحض إرادته، باإلضافة إىل أن اللجوء

اىل التحكيم يحتكم اىل القانون الواجب التطبيق وبالتالي عىل هيئة التحكيم أن

تراعي الحقوق التي نص عليها المشرع في اطار قانون العمل وال يمكن أن يحكم بما

هو دون ما هو منصوص عليه في هذا القانون، أما بخصوص فكرة مجانية التقاضي

في المنازعات المتعلقة في عقود العمل الفردية فقد تم تفصيل هذا األمر من وجهة

نظر المشرع المغربي من خالل مسألتين: المسألة األوىل هي الضمانات اإلجرائية

التي يتمتع بها العامل أمام القضاء الرسمي المغربي ومنها مجانية التقاضي

واالستفادة من هيئة قضائية مشكلة تشكيل خاص باإلضافة إىل النفاذ المعجل بقوة

القانون عند صدور الحكم االبتدائي وأن اللجوء اىل التحكيم ال يعصف بهذه الضمانات

بل عىل العكس ففي حال خسر األجير دعواه التحكيمية فانه جرى العمل من خالل

الممارسة العملية أن هيئة التحكيم تعفي األجير من أتعاب ومصاريف الدعوى

التحكيمية، وأن النفاذ المعجل بقوة القانون كما يطبق أمام القضاء فانه ال بد أن

يطبق بخصوص القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم كونها قاعدة آمرة طالما يوجد

حكم تحكيم ويستند بذلك اىل قواعد اجرائية وفق قانون المسطرة المدنية، أما

المسألة الثانية فهي موضوع القانون الواجب التطبيق ومدى تأثيره عىل شرعية

اللجوء اىل التحكيم، فقد يكون االتفاق من قبل األطراف عىل قانون وطني أو دولي أو

االحالة عىل بعض المبادئ العامة وقد تحفظ الدكتور عمر في حالة تم االتفاق عىل

تطبيق قانون معين غير قانون الشغل المغربي فيجب أن يكون هذا القانون يعطي

نفس الحقوق التي يعطيها القانون المذكور ويضمن الحد األدنى المرتبط بالنظام

العام واذا كان عكس ذلك فيمكن القول بعدم شرعية اللجوء اىل التحكيم كونه

يعصف بالحد األدنى المرتبط بالنطام العام المرتبط بقانون الشغل وهذه هي الحالة

الوحيدة، كما أن التشريع المغربي يلزم األطراف قبل اللجوء اىل القضاء السلوك اىل

الصلح التمهيدي وإذا فشل يمكن اللجوء إىل القضاء وحتى القضاء المغربي في دوره

يحاول أن يقوم بالصلح بين الطرفين وأن المشرع تبنى القاعدة الفقهية بأن كل ما

يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم، ولكل تلك األسباب فان شرط التحكيم جائز في

عقود العمل الفردية من وجهة نظر الدكتور عمر السكتاني. 
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وأجد كباحثة فلسطينية بأن المشرع المغربي قد ضمن للعامل العديد من الضمانات

األساسية والمهمة بموجب القضاء والتي نفتقدها لدى المشرع الفلسطيني الذي لم

ينص أبدا ضمن قانون العمل الفلسطيني أو اللوائح التنفيذية عىل موضوع المحاكم

المختصة بنظر القضايا العمالية ولم يشمل القرارات الصادرة عن المحاكم بالنفاذ

المعجل وحبذا لو أن المشرع الفلسطيني يستطيع مواكبة التطور الحاصل والنص عىل

تلك المزايا والضمانات التي تحفظ حقوق العمال، أما فيما يتعلق بفكرة شرط التحكيم

في عقود العمل الفردية وتعارضها مع مبدأ مجانية التقاضي والفكرة السائدة في

المملكة المغربية من خالل الممارسة العملية التي تم اإلشارة اليها بإعفاء األجير من

أتعاب هيئة التحكيم فإنني أختلف بالرأي في هذه الفكرة خاصة فيما إذا كان التحكيم

مؤسسي وليس حر، فيمكن للمحكم الفرد أن يقرر فيما يتعلق بأتعابه بخصوص

التحكيم إذا ما رأى أن العامل ال يستطيع دفع أتعابه وهذا يعود لكل محكم ورأيه

الخاص، أما في التحكيم المؤسسي فأرى أن المحكمين مقيدين بالنظام الخاص بمراكز

التحكيم وتكون األتعاب مقدرة من قبل المركز وأنه نظام ال بد من اتباعه هذا مع اإلشارة

إىل أن من حق المحكم أن يتقاضى أتعابه مهما كانت النتيجة المتعلقة بقضايا

المنازعات العمالية سواء لصالح العامل أو لصالح رب العمل.

مما سبق أعاله نجد بأن التشريع الفلسطيني والمغربي لم ينصا صراحة عىل جواز

التحكيم في عقود العمل الفردية وبذات الوقت لم يمنعا أو يحظرا ذلك وهو ما يعتبر

إشارة إيجابية يمكن االستناد فيه إىل روح النص في جواز التحكيم، وأشير إىل أن مفهوم

عقد العمل الفردي الوارد في قانون العمل الفلسطيني قد ذكر بأن العقد يمكن أن يكون

ً إال أنه ال بد من مراعاة أنه في حالة االتفاق عىل شرط التحكيم ال بد أن ً وشفهيا كتابيا

يكون العقد مكتوباً وذلك كون أن من شروط اتفاق التحكيم وجوب أن يكون مكتوباً فال

يتصور أن يكون هناك شرط تحكيم في عقد عمل شفوي، كما أنه ال بد من اإلشارة إىل

موضوع أجد فيه من األهمية ذكره بأن العامل ال يكون هو دائما الحلقة األضعف في

عقد العمل بل عىل العكس ممكن أن يكون هو الطرف األقوى خاصة إذا كانت طبيعة

ً وهو ما يستدعي أن تكون فكرة شرط التحكيم في عقد العمل عمله وتخصصه نادرا

الفردي هي نابعة من محض إرادته للمزايا العديدة التي يكفلها التحكيم له مقارنة بواقع

الحال في القضاء. 
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يتصور أن يكون هناك شرط تحكيم في عقد عمل شفوي، كما أنه ال بد من اإلشارة إىل

موضوع أجد فيه من األهمية ذكره بأن العامل ال يكون هو دائما الحلقة األضعف في

عقد العمل بل عىل العكس ممكن أن يكون هو الطرف األقوى خاصة إذا كانت طبيعة

ً وهو ما يستدعي أن تكون فكرة شرط التحكيم في عقد العمل عمله وتخصصه نادرا

الفردي هي نابعة من محض إرادته للمزايا العديدة التي يكفلها التحكيم له مقارنة بواقع

الحال في القضاء. 

وفي نهاية هذا التقرير ال بد لي من اإلشارة إىل العديد من التوصيات التي نأمل أن يكون

لها صدى في واقع التشريعات العربية وهي ضرورة النص صراحة عىل جواز شرط

التحكيم في عقود العمل الفردية في التشريعات العربية لتفادي مشكلة الجدل الواسع

بين اآلراء الفقهية ومراعاة خصوصية المنازعات العمالية، كما نوصي بإنشاء مراكز

تحكيم متخصصة للنظر في قضايا المنازعات العمالية، وضرورة توسيع مساحة التحكيم

في شتى مجاالت العقود والنزاعات في مجال المسؤولية المدنية.

 

رابط الخبرللمشاهدة

https://www.youtube.com/watch?v=eQyKjuvTfiQ&t=27s
https://actconflictresolution.org/news-activities/3222.html

