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مقدمة 
 

  يعرف قانون العمل بأنو رلموعة من القواعد القانونية اليت تنظم العالقات الفردية 
واجلماعية الناشئة بني اصحاب العمل والعمال الذين يعملون ربت اشرافهم وادارهتم 

. مقابل اجر
 

:  أي أنو ينظم العالقة اليت تتضمن العناصر الثالثة التالية
 
وىو كل جهد فكري أو جسماين يبذلو العامل لقاء أجر عمل لصاحل / العمل  .1

 .صاحب العمل
 .وىو ما يستحقو العامل لقاء عملو نقدا أو عينا/ االجر  .2
 .تبعية العامل يف ادائو لعملو الشراف وادارة صاحب العمل/ التبعية  .3
 

     وعليو فإن قانون العمل حيتل امهية كبرية تفوق غريه من القوانني وتظهر امهيتو من 
: ناحيتني االوىل اجتماعية والثانية اقتصادية 

 
: من الناحية االجتماعية 

 
     ديس قانون العمل ادلصاحل احليوية جملموعة كبرية من السكان وىم العمال الذين 

يشكلون االكثرية الساحقة يف اجملتمع ، فهذا القانون يقرر شروط العيش  ذلذه االكثرية 
واسرىا ومتابعتها يف حياهتا اليومية من خالل القواعد ادلتعلقة باالجر واوقات العمل 

وايام الراحة واالجازات السنوية، ويلعب قانون العمل دورا كبريا يف ربقيق السلم 
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االجتماعي من خالل تعبريه عن العدالة االجتماعية ووضعو اسسا للتوازن الضروري 
. بني مصاحل العمال واصحاب العمل

 
: من الناحية االقتصادية

 
      تظهر امهيتو يف مدى التأثري على االنتاج فهو حيدد كمية  العمل ،وحدا اقصى 

لساعات العمل اليومية ، وحدا ادىن لالجر ، وحيدد االعمال واالوقات ادلسموح فيها 
تشغيل النساء، ويضع حدا ادىن لسن العمل، وىو بذلك يؤثر على الدخل القومي 

والقوة الشرائية للمواطن، ويساىم يف ربديد كلفة االنتاج وبالتايل اسعار السلع 
. واخلدمات

 
     بناء على ىذه االعتبارات كان لتدخل الدولة يف تنظيم عالقات العمل امهية كربى 

لتحقيق السلم االجتماعي ومنع االستغالل وربقيق اشراف الدولة على االقتصاد 
. وتوجيهو دبا خيدم ادلصلحة الوطنية

 
     وعلى ىذا االساس جاء الدستور االردين منسجما مع ادلوقف الدويل هبذا 

: منو على  (23)اخلصوص فنصت ادلادة 
 
العمل حق جلميع ادلواطنني وعلى الدولة ان توفره لالردنيني بتوجيو االقتصاد الوطين .1)

. والنهوض بو
 :ربمي الدولة العمل وتضع لو تشريعا يقوم على ادلبادىء االتية .2
 

. اعطاء العامل اجرا يتناسب مع كمية عملو وكيفيتو– أ 
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. ربديد ساعات العمل االسبوعية ومنح العمال راحة اسبوعية– ب 
تقرير تعويض خاص للعمال ادلعيلني ويف احوال التسريح وادلرض والعجز – ت 

. والطوارىء الناشئة عن العمل
. تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واالحداث– ث 
. خضوع العامل للقواعد الصحية– ج 
 (.تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون– ح 

 
     ومن  الواضح ان الدستور االردين يف ذلك قد اخذ بالقواعد اليت وضعها االعالن 

: العادلي حلقوق االنسان يف ىذا اجملال وىي 
 
 لكل فرد دون سبييز احلق يف اجر متساو للعمل. 
  لكل فرد يقوم بعمل احلق يف اجر عادل ، يكفل لو والسرتو عيشة الئقة بكرامة

 .االنسان تضاف اليو عند اللزوم وسائل اخرى للحماية االجتماعية
 لكل شخص احلق يف ان ينشىء ويضم اىل نقابة محاية دلصلحتو. 
  لكل شخص احلق يف الراحة ويف  اوقات الفراغ وال سيما يف ربديد معقول

 .لساعات العمل ويف عطالت اسبوعية بأجر
 

وقد اكدت منظمة العمل الدولية وكذلك نظريهتا منظمة العمل العربية على 
ىذه ادلبادىء من خالل دستور كل منها ومن خالل االتفاقيات والتوصيات 

اليت اصدرهتا ورعتها وشجعت على احًتامها وكذلك من خالل انشطتها 
. ادلتنوعة وبرامج الدعم اليت تنفذىا يف سلتلف احناء العامل
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: تشريع العمل االردني
 

 وىو 1960     لقد حاول االردن منذ اصداره ألول قانون شامل للعمل عام 
 ان يعاجل كافة ادلواضيع ذات العالقة بشؤون العمل 1960 لسنة 21القانون رقم 

بالسبل ادلتاحة ودبا يتوائم مع خصوصيتو يف اجملالني االجتماعي واالقتصادي فنجح يف 
ربقيق ذلك يف بعض اجملاالت واخفق يف اخرى، واستمرت زلاوالت تطوير ذلك 
القانون وسلسلة التعديالت عليو الكثر من ثالثة عقود ونصف ، ولعب انضمام 

االردن دلنظميت العمل العربية والدولية ومصادقتو على العديد من االتفاقيات ورغبتو يف 
عكس صورة مشرقة عنو يف ىذا اجملال دور ىام جدا يف صياغة القانون النافذ حاليا 

، كل ذلك باالضافة اىل التطورات االقتصادية واالجتماعية 1996 لسنة 8رقم 
ادلتسارعة اليت حصلت على مدى تلك السنوات  ونقلت االردن نقلة نوعية يف مجيع 

. ادلناحي ،األمر الذي استدعى مواكبة ىذه التطورات يف اطار قانون عمل جديد
 

( : 1996 لسنة 8رقم  )أهم مالمح قانون العمل النافذ 
 
 :مشل بأحكامو مجيع العمال واصحاب العمل باستثناء  .1
 

  ادلوظفني العامني وموظفي البلديات، حيث نظمت شؤون ىذه الفئة دبوجب
 .تشريعات خاصة هبا 

 افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون يف مشاريعو دون اجر. 
 خدم ادلنازل وبستانيها وطهاهتا ومن يف حكمهم. 
  عمال الزراعة الذين يتم اخضاعهم الي من احكامو دبوجب نظام خاص ذلذه

 .الغاية
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ويعترب استثناء القانون لقطاعي خدم ادلنازل وعمال الزراعة من احكامو من 

ادلواضيع اليت اشبعت حبثا على كافة ادلستويات احمللية والدولية ، فعلى الصعيد 
احمللي تراجعت كثريا حجة استثناء قطاع الزراعة من قانون العمل هبدف عدم 

ربميلو اعباء جديدة، وحجة صعوبة الرقابة على قطاعي الزراعة وخدم ادلنازل ، 
خاصة يف ظل احللول ادلطروحة يف ىذا الشأن من خالل معايري العمل الدولية 
وذبارب الكثري من الدول اليت مشلت بأحكامها كافة قطاعات العاملني ومنها 

ىذين القطاعني ، ناىيك عن سلالفة ىذه االستثناءات  للمعايري الدولية 
 .واحلقوق االساسية يف العمل 

 
 :مشل بأحكامو كافة شؤون العمل  .2
 

فقد تطرق يف احكامو اىل معاجلة ادلواضيع التالية ومل يًتك سوى موضوع الضمان 
: االجتماعي الذي مت تنظيمو بقانون خاص 

 
  تفتيش العمل. 
 التشغيل والتوجيو ادلهين وتنظيم استخدام العمال غري االردنيني. 
  عقد العمل الفردي وعقد العمل اجلماعي وعقد التدريب ادلهين وشروط كل

 .منها واثارىا
 محاية االجور وربديد احلد االدىن لالجور. 
 تنظيم العمل واالجازات. 
  السالمة والصحة ادلهنية. 
 اصابات العمل وامراض ادلهنة لغري ادلشمولني بأحكام الضمان االجتماعي. 
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  نقابات العمال  ونقابات اصحاب العمل. 
 تسوية النزاعات العمالية اجلماعية. 
  الدعاوي العمالية الفردية. 

 
اعترب ان احلقوق العمالية الواردة فيو سبثل احلد االدىن الذي ال جيوز اعطاء العامل  .3

اقل منو واعترب باطال كل شرط يف عقد او اتفاق يتنازل دبوجبو العامل عن أي 
حق من ىذه احلقوق ، كما اعترب ملزما أي حق منح للعامل دبوجب قانون اخر 

او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب لو حقوقا  افضل من 
 .احلقوق ادلقررة دبوجب ىذا القانون

اوكل مهمة الرقابة على تطبيق احكامو دلفتشي العمل الذين مت اعطاؤىم صفة  .4
 .الضابطة العدلية يف ادائهم دلهامهم ىذه 

اوكل لوزارة العمل مهمة تنظيم سوق العمل والتوجيو ادلهين  وتوفري فرص العمل  .5
لالردنيني وترخيص ادلكاتب اخلاصة للتشغيل وتنظيم استخدام العمال غري 

 .االردنيني
نظم العالقة العقدية بني العامل وصاحب العمل وشروط تنظيم عقد العمل وبني  .6

 :حاالت انتهاؤه كما يلي 
 

: احلاالت الطبيعية – أ 
: احلاالت التالية وتتمثل حصرا يف احدى

 اذا اتفق الطرفني على اهنائو . 
 اذا انتهت مدة العقد او انتهى العمل نفسو . 
 اذا تويف العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل . 
 اذا تويف صاحب العمل يف حالة كون العقد قائما على وجوده شخصيا . 
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حاالت سلالفة أي من الطرفني لشروط العمل وىي حاالت زلددة على سبيل – ب 

 . من القانون29و 28احلصر يف ادلادتني 
 

: احلاالت الطارئة– ج 
 
 اذا اقتضى ذلك ظروف اقتصادية او فنية يعاين منها صاحب العمل .
 

واعترب القانون اهناء خدمة العامل يف غري ىذه احلاالت  فصال تعسفيا يستوجب 
. التعويض او اعادتو اىل العمل 

 
 :وضع محايات خاصة لالجور وخاصة يف اجملاالت التالية .7
 
 حدد حاالت احلسم من االجر ومنها حاالت احلسم السباب تأديبية. 
 نظم كيفية تقاضية الجوره يف حالة تعثر ادلؤسسة او افالسها. 
 اوجب تشكيل جلنة  لتحديد احلد االدىن لالجور. 
  اوجد شكال من اشكال احملاكم اخلاصة لنظر دعاوي االجور وىي سلطة دعاوي

 .االجور
 
عمال ان يضع نظاما  (10)اوجب على صاحب العمل الذي يشغل اكثر من  .8

داخليا لتنظيم العمل يبني فيو اوقات الدوام وفًتات الراحة اليومية واالسبوعية 
وسلالفات العمل والعقوبات والتدابري ادلتخذة بشأهنا و من ذلك الفصل من 

 .العمل وكيفية تنفيذىا
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حدد ساعات العمل اليومية واالسبوعية والزم بدفع اجور اضافية للعامل عند  .9
 .تشغيلو ساعات اكثر او يف ايام العطل االسبوعية او االعياد  الرمسية والدينية

 :منح العامل احلق يف اجازات متنوعة وىي  .10
 
 االجازة السنوية. 
 االجازة ادلرضية. 
 اجازة لاللتحاق بدورة للثقافة العمالية. 
  (دلرة واحدة )اجازة الداء فريضة احلج. 
  (  شهور4دون اجر ودلدة  )االجازة الدراسية. 
  اجازة لكل من الزوجني دلرافقة زوجو اذا انتقل للعمل خارج ادلملكة او احملافظة

 .(سنتني دون اجر  )
 

: اجازات ادلرأة العاملة 
 
  (سنة دون اجر )اجازة ادلرأة لًتبية اطفاذلا. 
  (عشرة اسابيع قبل الوضع وبعده بأجر كامل )اجازة االمومة. 
  (ساعة يوميا )فًتات ارضاع خالل السنة االوىل من الوالدة. 

 
 :نظم شروط استخدام ادلرأة العاملة واالحداث  .11

 
 حدد االعمال واالوقات اليت حيظر تشغيل ادلرأة فيها. 
  بأي صورة من الصور قبل بلوغ سن السادسة  (الطفل )منع تشغيل احلدث

عشر ، ومنع تشغيلو يف العطل واالعياد ويف الليل الكثر من ست ساعات يوميا 
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وحدد االعمال اليت ال جيوز تشغيلو فيها مابني سن السادسة عشرة والثامنة 
 .عشرة

 
وضع اخلطوط العريضة لشؤون السالمة والصحة ادلهنية والشروط  الالزم  توافرىا  .12

يف اماكن العمل وترك  التفاصيل لالنظمة والتعليمات  والزم تشكيل جلان للسال 
مة والصحة ادلهنية وتعيني ادلشرفني واالطباء وذلك يف ادلؤسسات اليت تتطلب 

 .طبيعة العمل فيها ذلك
حدد القواعد واالجراءات اخلاصة باصابات العمل وامراض ادلهنة للعمال غري  .13

 .ادلشمولني بأحكام الضمان االجتماعي واحلقوق ادلًتتبة ذلم يف ذلك
نظم شؤون تأسيس نقابات العمال ونقابات اصحاب العمل وتسجيلها لدى  .14

مسجل النقابات يف الوزارة ، وحدد اىدافها وكيفيو وضع انظمتها الداخلية ، 
وكيفية تصنيف ادلهن ورلموعات ادلهن ادلتماثلة اليت ال جيوز تأسيس اكثر من 

.  نقابة واحدة سبثل العمال فيها
وحصر حاالت حل النقابات حبالتني مها احلل االختياري بقرار من اذليئة العامة 
للنقابة واحلل القضائي بناء على دعوى يقيمها الوزير، وحصر احلق يف تأسيس 

النقابات واالنضمام اليها يف االردنيني فقط ، واوجب على النقابة اعداد 
السجالت والدفاتر اليت يقررىا الوزير واجاز دلفتشي العمل االطالع عليها يف 

 .أي وقت يف مقر النقابة
وضع مراحل خاصة حلل النزاعات اجلماعية وىي الزامية للطرفني فور نشوء النزاع  .15

وتبدأ دبرحلة تدخل مندوب التوفيق الذي يعينو الوزير،مث رللس التوفيق يف  حالة 
فشل مندوب التوفيق يف حل النزاع ، ويتكون رللس التوفيق  من شلثلني 

بالتساوي عن الطرفني ويرأسو شخص زلايد يعينو الوزير ، مث مرحلة نظر النزاع 
من خالل احملكمة العمالية يف حال فشل رللس التوفيق يف حلو، واليت تشكل 
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من ثالث قضاة يسميهم اجمللس القضائي حيث يعترب قرار احملكمة يف ىذه 
احلالة قطعيا غري قابل للطعن ال اداريا وال قضائيا ونظم شروط االضراب 

واالغالق ومنع اللجوء  اىل أي منها اذا كان النزاع زلاال اىل أي مرحلة من 
 .مراحلة

وضع نصوصا موجزة لكيفية نظر احملاكم يف الدعاوي العمالية ، واوجب ان  .16
تكون اجراءاهتا مستعجلة ، واعفى العامل من أي رسوم عنها ، ومنع مساع أي 

 .دعوى  للمطالبة حبقوق مضى على نشوء سبب ادلطالبة هبا اكثر من سنتني
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:  لجنة تطوير قانون العمل 
 

      مت تشكيلها بقرار من وزير العمل من شلثلني عن الشركاء االجتماعيني الثالث 
بالتساوي ، وذلك للنظر يف ادلالحظات اليت يبديها ادلعنيني بتطبيق احكام القانون 

ومعاجلة النصوص اليت يعتقد البعض اهنا تقف عائقا امام تطور احكامو ، مث مت توسيع 
سبثيل اللجنة وأضيف اليها عدد من شلثلي مؤسسات اجملتمع ادلدين وشلثلني عن عدد من 

. القطاعات االقتصادية
 

:       وكانت اللجنة بتشكيلتها االوىل قد توصلت اىل ما يلي 
 
ضرورة فصل االحكام اخلاصة بعالقات العمل اجلماعية والتنظيم النقايب عن قانون - 1

. العمل واصدارىا دبوجب تشريعات خاصة هبا
 
. تشكيل ىيئة ثالثية تتوىل النظر يف نزاعات العمل الفردية- 2
 
ان يكون للعامل الذي يدعي ان فصلو كان تعسفيا احلق بادلطالبة باعادتو للعمل - 3

. او بتعويضو او بكليهما
. ربط مقدار التعويض عن الفصل التعسفي دبدة خدمة العامل- 4
 
. ربط مدة االشعار دبدة خدمة العامل- 5
 
تشديد العقوبة على صاحب العمل الذي يفصل العامل من العمل بسبب شلارستو - 6

. النشطة نقابية
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واليت سبثل حاالت  (28)معاجلة ادلشاكل والصعوبات يف تطبيق احكام ادلادة -  7

. زلددة حصرا الهناء خدمات العامل دون اشعار بسبب سلالفات ارتكبها
 
ضرورة دراسة امكانية انشاء صندوق خاص على غرار صناديق التأمينات - 8

االجتماعية ، يتوىل ربمل تكاليف اجازات ادلرأة العاملة وخاصة اجازة االمومة ، 
وذلك دبا يتوافق مع االتفاقيات الدولية هبذا اخلصوص وحىت ال يبقى العبء يف 

. ربملها على صاحب العمل وحده شلا يؤدي اىل تفضيل عدم تشغيل ادلرأة
 
الزام ادلرأة العاملة تبليغ صاحب العمل قبل انتهاء مدة اجازهتا اخلاصة بًتبية - 9

اطفاذلا بشهر واحد ، وبشهرين قبل انتهاء االجازة اخلاصة دبرافقة الزوج وذلك 
. لتأكيد عودهتا للعمل وبعكس ذلك تفقد عملها

 
. دراسة امكانية السماح بانشاء حضانات اطفال مشًتكة للمؤسسات  ادلتجاورة- 10

 
ان يتم وضع منوذج خاص للنظام الداخلي لتنظيم العمل بالتشاور بني اصحاب - 11

العمل والعمال لكل القطاعات او لكل قطاع على انفراد ، يطبقو اصحاب 
العمل يف مؤسساهتم دون احلاجة للمصادقة عليو من الوزارة ، وعلى ان ينشر يف 

. اجلريدة الرمسية
 

ان يتم ربديد العطل الرمسية والدينية اليت تشمل العاملني يف القطاع اخلاص على - 12
. سبيل احلصر دبوجب نظام خاص يصدر ذلذه الغاية
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ضرورة مراعاة حجم ادلؤسسة وعدد العمال فيها يف ربديد حجم العيادة اليت - 13
. تلزم ادلؤسسة بانشائها وعدد االطباء فيها

 
. السماح للمؤسسات ادلتجاورة التعاون فيما بينها يف عيادة طبية واحدة- 14

 
مث وبعد توسيع سبثيل اللجنة سبت اعادة النظر يف خطة عملها ، وبدات العمل للوصول 

: اىل تطوير القانون من خالل اتباع ادلراحل التالية 
 
مجع االراء وادلقًتحات على مستوى وزارة العمل وبشكل خاص مفتشي العمل يف - 1

. كافة احناء ادلملكة ، وادلديريات ادلتخصصة يف الوزارة
مجع االراء وادلقًتحات على مستوى طريف العمل والعمال واصحاب العمل - 2

وبشكل خاص غرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية ، باالضافة اىل 
. نقابات اصحاب العمل واجلمعيات اليت سبثل ادلستثمرين يف القطاعات ادلختلفة

االطالع  على ذبارب الدول ادلتطورة يف تشريع العمل وتطبيقاتو لالستفادة من - 3
احللول ادلتبعة لديها خاصة يف اجملاالت اليت تتوصل اللجنة اىل اهنا حباجة 

. دلعاجلة
مقارنة النصوص القائمة وادلقًتحات ادلقدمة بشاهنا بادلعايري الدولية ومدى توافقها - 4

. معها وامكانية االستعانة خبرباء من منظمة العمل الدولية ذلذه  الغاية
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: مساهمة مشروع الحوار االجتماعي 
 

لقد اىتم ادلشروع دبوضوع تطوير قانون العمل وخاصة يف اجلوانب ادلعزرة لتطوير  * 
:  احلوار االجتماعي وبشكل خاص 

 
. توفيق احكام القانون مع ادلعايري الدولية -
 .ادلفاوضة اجلماعية -
 .احلرية النقابية وحق التنظيم -
 .االستشارة االجتماعية -
 .حل النزاعات الفردية واجلماعية -
  .دور تفتيش العمل -

وقد نفذ ادلشروع عدة نشاطات هبذا اخلصوص ولقاءات عرضت فيها  دراسات *
:  متخصصة خلصت يف النهاية اىل عدد من النتائج لغايات تطوير القانون أمهها 

ربديد النصوص اليت تتناقض مع ادلعايري الدولية يف مواضيع احلوار االجتماعي  -
. ومعاجلتها

 .مشول القطاعات ادلستثناه من القانون وخاصة عمال الزارعة وخدم ادلنازل -
السماح للعمال واصحاب العمل يف تكوين منظمات سبثلهم واالنضمام اليها  -

دون ترخيص مسبق ، ووضع دساتريىا ولوائحها االدارية وانتخاب شلثليها 
 .وادراة شؤوهنا ونشاطاهتا بكل حرية

تأسيس رللس اجتماعي واقتصادي بناء على التجارب االوروبية اليت مت  -
 .االطالع عليها

تأسيس جلنة ثالثية يف وزارة العمل للتشاور يف شؤون العمل  يف اطار تطبيق  -
 .144االتفاقية الدولية  رقم 
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 .تكريس مبدأ الزامية استشارة العمل عن طريق تشكيل جلان عمالية منتخبة -
ربسني آليات حل النزاعات اجلماعية عن طريق التوفيق والوساطة والتحكيم ،  -

 .وعدم ادلساس حبق االضراب
 .اصدار قانون خاص بالنزاعات الفردية ضمن زلاكم خاصة -
وضع نصوص خاصة ربمي العمال  من أي اجراءات ضدىم بسبب  -

 .نشاطاهتم النقابية ، ومنحهم التسهيالت الالزمة الداء مهامهم
تطوير دور مفتشي العمل دبا يساعد على تعزيز احلوار االجتماعي وتفادي  -

. النزاعات الفردية واجلماعية
 

:  االهداف العامة لفكرة لتطوير قانون العمل
 

     ان أي عملية تطوير تستهدف قانون العمل واىدافو جيب ان تأخذ بعني  االعتبار 
: ما يلي

 
ربقيق التوازن يف احلقوق والواجبات بني العامل وصاحب العمل ، فحصول العامل - 1

على حقوقو العمالية ال يعين بالضرورة ترتيب اعباء على صاحب العمل تثقل 
كاىلو وتعيق تقدم مشروعو ، وبالعكس فان احملافظة على قدرة صاحب العمل 

على ادلنافسة وتعزيز تطور مشروعو جيب ان ال يكون على حساب حقوق 
وعليو فان على تشريع العمل ان يضبط عملية التوازن ىذه دبا . العاملني لديو 

.  يضمن ربقيق احلماية للطرفني ودعم مصاحلهما
 
ربقيق ادلسامهة يف معاجلة مشكلة البطالة وتوفري فرص العمل للباحثني عن عمل ، - 2

. وخاصة للداخلني اجلدد اىل سوق العمل
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ربقيق شروط وظروف عمل أفضل للطرفني من كافة اجلوانب وتوفري احلماية - 3

. الالزمة للعامل ومكان العمل من االخطار
 
مراعاة الظروف الداخلية واخلصوصية االردنية  يف اجلوانب االجتماعية - 4

. واالقتصادية، ودبا ال يتناقض مع التزامات االردن الدولية
 
االنسجام مع ادلعايريالدولية يف ادلواضيع اليت تطرح ، واعادة النظر يف أي نصوص - 5

. قائمة ربمل شكال من اشكال ادلخالفة للمبادئ الدولية هبذا اخلصوص
 
مواكبة التطور الدويل يف رلال صياغة تشريعات العمل واالستفادة من خربات - 6

. الدول  ادلتقدمة يف ىذا اجملال
 

:  تستدعي المناقشة أحكام قانونية
 

     اضافة اىل ما مت التوصل اليو يف اعمال جلنة تطوير قانون العمل و مامت التوصل 
اليو من خالل مشروع احلوار االجتماعي ، فان ىناك عدد من ادلواضيع اليت تستدعي 

: النظر فيها ودراستها للخروج بصيغ مناسبة بشأهنا ومنها 
 
. امكانية  الغاء استثناء قطاعي الزراعة وخدم ادلنازل- 1
 
: افراد تشريعات خاصة يف كل من ادلواضيع التالية - 2
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. التنظيم النقايب  -
 .ادلفاوضات اجلماعية وحل النزاعات اجلماعية ومن ذلك االضراب واالغالق -
لضمان استقاللية التفتيش وفقا دلا نصت عليو االتفاقيات / تفتيش العمل  -

 (.81)الدولية هبذا اخلصوص وخاصة االتفاقية رقم 
 .النزاعات الفردية واحملاكم العمالية اخلاصة -
 .التدريب ادلهين وقواعده وعقد التدريب ادلهين -

 
توضيح تعريف االجر وبيان البدالت والعالوات اليت تدخل يف مفهومو واصدار - 3

. نظام خاص ذلذه الغاية
 
من  (29، 28)معاجلة الثغرات اليت ظهرت يف التطبيق العملي الحكام ادلادتني - 4

حد الطرفني السباب تتعلق أقانون العمل اخلاصتني حباالت انتهاء العمل من 
. دبخالفة اآلخر لشروط العمل وعقد العمل

 
اخضاع االنظمة اخلاصة بتنظيم العمل داخل ادلؤسسات وانظمة صناديق االدخار - 5

وغريىا، للتفاوض بني العمال واصحاب العمل على مستوى .... والتوفري
ادلؤسسة  الواحدة او على مستوى القطاع ادلهين ، واعادة النظر يف جدوى 

. اشًتاط تصديقها من الوزارة
 
وضع آلية لعمل  جلنة ربديد احلد االدىن لالجور تضمن دروية انعقادىا، - 6

واعتمادىا على قراءات رمسية دلستوى ادلعيشة، والزامية ازباذىا لقرارات رفع احلد 
. االدىن لالجور فور ارتفاع مستوى ادلعيشة
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خبصوص االشخاص الذين ال تسري عليهم  (58)ازالة الغموض يف ادلادة - 7
. االحكام ادلتعلقة بتحديد ساعات العمل والعمل االضايف

 
التوسع يف النصوص ادلنظمة للنظر يف الدعاوى الفردية واالجراءات ادلتخذة بشأهنا - 8

 .وتوضيح الطرف اليت من ادلمكن للمحكمة اتباعها لالسراع يف البت بالدعاوى
 
. دراسة فكرة اعتبار بلوغ سن الستني سببا الهناء خدمة العامل من العمل- 9

 
 

 
 

    
 
 

 


