
الملخص البحث

المنازعاتتسویةفيالتحكیموجائزة، التوفیق،الوساطةالفعلالقانون، القوة11220014. عليخیدیر

، قسم إدارة بحث جامعي). قانون اإلسالمیة2004لسنة 2منظورات القانون رقم ( ،الصناعیةالعالقات

: میة الحكومیة موالنا مالك إبراھیم ماالنج، المشرفاألعمال الشریعة ، كلیة الشریعة، الجامعة اإلسال

الحج مصلح ھاري، الماجستیر

قوة القانون، الوساطة والتوفیق والتحكیم، العالقات الصناعیة: الكلمات البحث

عالقة اإلنسانیة في عالقة عملیة تمكن أن تساعد في العمل أیضا أن یكون لھا تأثیر سلبي على 

في . نازعات بین الناس الذین یعطون فرصة عمل للعمال، أو عمال زمالئھإذا كان حدوث الم. ذلك

أنواع النزاعات والخالفات حول حقوق، وتضارب المصالح، ) أربعة(4المنازعات الصناعیة، وھناك 

قانون لتوفیر الحمایة للمواطنین تنظیم عملیة . العامل/ وإنھاء منازعات العمل، والنزاعات بین النقابات 

) أربعة(4، وھناك UU PPHIوفي مشروع القانون . 2004لسنة 2زاع بموجب القانون رقم حل الن

ومع ذلك، فإن العملیة التي تحدث . أن عملیة التسویة من مفاوضات ثنائیة والوساطة والتوفیق والتحكیم

.وماذا عن قوة الفعل من السالم. في خارج المحكمة

أوال، . اك بعض المشاكل التي تتطلب المناقشة المركزةمشیرا إلى الخلفیة المذكورة أعاله، ھن

وقانون 2004لسنة 2كیف عملیة حل النزاع عن طریق الوساطة والتوفیق والتحكیم في القانون رقم 

لسنة 2م اإلسالمیة؟ ثانیا، كیف أن قوة الفعل قانون الوساطة والتوفیق وقرار التحكیم في القانون رق

وقانون اإلسالمیة؟2004

ھذه الدراسة ھي . لرد على صیاغة أعاله من المشكلة، فاختیار طریقة تقییم دقیقة وصحیحةل

القانون المعیاري أو األبحاث األدب أن یدرس المواد القانونیة على حد سواء في التشریعات والكتب 

ین المھیمن الدراسات التي أجریت في التعد. النھج المتبع ھو نھج القانون والنھج المفاھیمي. والمجالت

.ویتم تحلیل عن طریق أداء مجموعة متنوعة من التفسیرات كما ھو وارد في علم القانون. البیانات

نتائج ھذه الدراسة مما أدى إلى األولى، أساسا أي عملیة حل المنازعات من خالل المداوالت 

یة كما ھو علیھ اآلن، وفي اإلسالم یعني عملیة النبي قامت بمحمد صلعم لم یصبح عمل. للتوصل االتفاق

الفعل السالم التي سجلت في محكمة العالقات . الثاني. لكنھ وضع المداوالت للوصول إلى السالم

الن قرار ملزم یقال القانونیة . الصناعیة، ویمكن أن یتم تنفیذ الفعل من ھذا السالم لدیھا القدرة القانونیة

ویتم التنفیذ على قرار ملزم من القانونیة . انونیة األخرىالناحیة ال یمكن القیام بھ إذا سبل االنتصاف الق

.الناحیة


