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 لجنة دمقرطة االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

 تطوير أنظمة ولوائح االتحادحول تصور 

 النسخة النهائية 

  2022اب  27       

 

 :مقدمة

زمة حادة خالل العام الدراسي الماضي كادت تفشل العام أدخلت العملية التعليمية والتربوية في فلسطين 

استمرار اضراب عدد كبير من المعلمين  وتعرض امتحانات الثانوية العامة للخطر، وذلك نتيجة

 زمة وأثرها السلبيوالمدارس رغم دعوة االتحاد العام للمعلمين لالنتظام بالدراسة. ونتيجة لخطورة األ

وعدد  لحقوق االنسان "ديوان المظالم"، على حق الطلبة في التعليم، فقد بادرت الهيئة المستقلة والخطير

ربوية والشخصيات األكاديمية والنقابية والمستقلة ومجلس أولياء األمور هلية والتكبير من المؤسسات األ

ايار  19. وفي 2022ببلورة مبادرة إلنهاء االزمة، وتم اطالقها واالعالن عنها رسميا في منتصف أيار 

خالل مؤتمر صحفي خاص موافقته على المبادرة، د. محمد اشتية علن دولة رئيس الوزراء أ 2022

كما جرى الحقا صدور قرارات من ا. هأيار اعالن اتحاد المعلمين موافقته أيضا علي 16وسبق ذلك في 

ع بين اتحاد المعلمين ووزارة مجلس الوزراء لترجمة بنود المبادرة، كما تم تعديل االتفاق السابق الموق

عاد المعلمون  2022أيار  22التربية والتعليم بما يعكس ما ورد في المبادرة. واعتبارا من بداية أسبوع 

والمعلمات الى المدارس وانتظمت العملية التعليمية، وقامت وزارة المالية بإعادة جميع الخصومات على 

 المعلمين. 

تتضمن المبادرة خمسة بنود، تتعلق بعالوة طبيعة العمل، ومهننة التعليم، ودمقرطة االتحاد، وعودة  

ينتظمون بالتعليم. وتحدث البند ثالثا حول  انتظام التعليم وإعادة الخصومات للمعلمين الذين

دمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين:، حيث نصت المبادرة على "تشكيل لجنة تضم مسؤول  موضوع 

المنظمات الشعبية في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثل عن االتحاد العام للمعلمين، 

لهم بالنزاهة والحياد من خلفيات نقابية وقانونية/حقوقية وخمسة الى سبعة شخصيات مهنية مشهود 

تختارهم الهيئة المستقلة لحقوق االنسان بالتشاور مع األطراف ذات العالقة،  وتربوية ومجتمع مدني،

تقوم هذه اللجنة وخالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بمراجعة النظام األساسي ولوائح وإجراءات االتحاد 

ما في ذلك آليات االنتساب والترشح واالنتخاب، وتقدم تصوراً مع توصيات واضحة العام للمعلمين ب

ومحددة بإجراء أية تعديالت الزمة على هذه اللوائح بما يضمن دمقرطة االتحاد، وعلى وجه الخصوص 

في إطار واضح وخاص ضمن   ضمان وجود مشاركة وتمثيل ديموقراطي لجميع المعلمين الحكوميين

م للمعلمين الفلسطينيين. ويلتزم االتحاد بالتوصيات والمخرجات ويعرضها على هيئاته االتحاد العا

 ".والمصادقة عليها

عضو اللجنة التنفيذية في منظمة  وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة تضم كال من : السيد واصل أبو يوسف،

مين عام اتحاد المعلمين، ، واألستاذ سائد ارزيقات، االمنظمةمسؤول المنظمات الشعبية في و التحرير

 مديرة دائرةوالدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، والمحامية خديجة زهران، 

الرقابة على السياسات في الهيئة المستقلة، والسيد اشرف الشعيبي نائب المدير التنفيذي للجنة االنتخابات 

 .الشؤون النقابية والعمالية المركزية، والسيد وجيه العيسة، مختص في
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وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات، وقامت بمراجعة النظام األساسي والنظام الداخلي لالتحاد بنسختهما 

. وبناء على هذه االجتماعات تم 2021ابريل  4المقرة في اجتماع المجلس المركزي لالتحاد المنعقد في 

 :التوافق على ما يلي

  

 :ةأوال( المنطلقات العام

( اطارا مرجعيا 2019أوال: يعتبر النظام األساسي والداخلي لالتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين للعام )

 "الئحة جامعا لإلطار القانوني الجديد الذي سيتم االتفاق على شكله ومحتواه "ونقابيا وطنيا وسياسيا 

والنظام الداخلي بما يتوافق  األساسينظام على الويتم تعديل  قطاع المعلمين العاملين في الحكومةباصة خ

 مع الالئحة. 

قطاعات  خمسةكل االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على أساس قطاعي من خالل اعتماد ثانيا: يتش

 دارس الخاصةالمملون في العا القطاع الحكومي،املون في الع وهي: المعلمون في: مستقلةنقابية 

 الجامعات والعاملون فيكالة الغوث، و عليم فيتالعاملون في قطاع ال، الخاصة ياض االطفالور

 .فلسطين جخاروالمعلمون الفلسطينيون  ،ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية

خاصة بالقطاع ، هي فروع األساسيبر فروع االتحاد الحالية والمنصوص عليها في النظام تعت :ثالثا

  (.)المدارس، ورياض األطفال الحكوميةلحكومي فقط ا

ستعداد رابعا: يتم استكمال انشاء األطر النقابية الواردة في القانون األساسي لالتحاد بناء على رغبة وا

ن يتم تمثيلهم بشكل دمقراطي، مع أ، على ممثلي وذوي المصالح من باقي القطاعات المنصوص عليها

 إعطاء مرونة لمعلمي الشتات. 

يضمن التشكيل الجديد )القطاع الحكومي( حق المشاركة دون تمييز في االنتخاب والترشح لكافة  :خامسا

دارس التربية والتعليم، والمدارس التابعة لألوقاف اإلسالمية واية معلمي ومعلمات المدارس الحكومية )م

 األطفال، ورياض مدارس تقدم خدمة التعليم العام وتتبع الي من وزارات الحكومة الفلسطينية

 .(الحكومية

عن رب العمل " بقطاع المعلمين الحكوميين االستقاللية التامة للجسم الخاص التأكيد على سادسا: 

 .لمدنية واألمنيةوهو الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها ا“المشغل 

 :ثانيا( المرجعيات العامة

الفلسطيني،  األساسيبالقانون  ه الداخليةد العام للمعلمين الفلسطينيين وانظمته ولوائحاالتحا يلتزم -

 ا دولة فلسطينهيالقة التي وقعت علالع بالمعايير الدولية ذات، ويلتزم عالن االستقاللووثيقة ا

 .الحريات والحقوق النقابيةب والمتعلقة

  

 :ثالثا( يتوجب إعمال الحقوق التالية

"قطاع مين الحكوميين باالنضمام والمشاركة في إطارهم النقابي الخاص حق المعلالتأكيد على  -

 .دون تدخل من أي طرفبحرية و المعلمين الحكوميين"
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ا يتوافق مع ائح خاصة بملوخلية لالتحاد، وله وضع ح الدايلتزم االطار النقابي بالقوانين واللوائ -

 .لالتحاد األساسيالنظام 
المادية والمعنوية  قطاع الحكوميطار النقابي لمصالح المعلمين العاملين في الضرورة تمثيل اإل -

 .والصحية واالجتماعية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامها بهذه الحقوق والمطالبة بها

يتوجب ان يكفل العمل النقابي حرية التعبير لألعضاء، بحيث يتم الغاء كل تعارض مع هذا  -

على  ،ممكن إساءة استخدامهمثل وجود االلفاظ الفضفاضة التي من ال ،الحق في النظام األساسي

  .األعضاءيلتزم بها جميع  نقابية مدونة سلوكباعتماد  تحاداال ان
 . ثيقةوب ما هو موضح في هذه الحسغير مقيدة بشروط اال وتكون العضوية اختيارية  -
نسجاما مع ما ورد في القانون األساسي الفلسطيني ووثيقة اعالن االستقالل واتفاقية الشرف ا -

يكون هناك تمثيل التي وقعتها الفصائل الفلسطينية وقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، 

 .النقابي اإلطارومنصف للمعلمات في كافة اطر وهياكل  مناسب
تشكيل لجنة تحقيق ومنحه حق الدفاع.  منتسب اال بعد أيبحق  تأديبياجراء  أيز اتخاذ ال يجو -

لنظر في اية تظلمات حاد لالتمن المجلس المركزي ليتم تشكيل لجنة خاصة دائمة للتظلمات و

 .لألعضاء

 :ابعا( البناء التنظيمير

 :حو التاليكون تمثيل معلمي القطاع الحكومي على النيتم االتفاق على ان 

لجنة الفرع: ويقصد بالفرع مديرية التربية والتعليم، ويتم انتخاب أعضاء اللجنة انتخابا حرا  .1

ويكون عدد  ،ومباشرا من قبل األعضاء المنتسبين العاملين ضمن مديرية التربية والتعليم

 يكون عدد لجنة الفرع 2000منتسب. أي لو كان عدد المنتسبين  100لكل  1أعضاء الفرع 

 .عضوا 25أعلى  وبحد أعضاءسبعة دنى أ، وهكذا، وبحد 20

 .الفلسطينيينالتحاد المعلمين يكون األعضاء المنتخبون )لجنة الفرع( أعضاء في المؤتمر العام  .2

الوزن النسبي  ى، على ان يراعالتحادالمجلس المركزي لالمؤتمر العام  أعضاءنتخب ي .3

 .مؤتمر العامفي ال هذه القطاعات المركزي، بما يعكس تمثيلالمجلس ة عضويللقطاعات في 

ة الوزن النسبي العامة لالتحاد، مع مراعا األمانة أعضاءالمجلس المركزي  أعضاءينتخب  .4

وفي حال تصويت  . العامة بما يعكس تمثيلهم في المؤتمر العام األمانةفي عضوية ات اعللقط

حصرا فقط يكون التصويت منبالمعلمين الحكوميين قرارات تتعلق  أيالمجلس المركزي على 

 الحكوميين.  األعضاءالمركزي من أعضاء المجلس ب
الخمسة  ين في جميع قطاعاتهميالعامة القيادة النقابية لجميع المعلمين الفلسطين األمانةتعتبر  .5

ان  تعلق بالمعلمين الحكوميينت اتقرار ةأيعلى التصويت  لدىان يراعى ، على المشار اليها

  .العامة من القطاع الحكومي األمانة أعضاءبفقط حصرا منيكون التصويت على القرار 

 :خامسا( شروط العضوية

يتم تعديل النظام األساسي لالتحاد بحيث يتم الفصل بين شروط العضوية والتزامات العضوية. وتكون  -

 :العضوية مقصورة ما يليشروط 

يشمل ذلك المدارس وو تعليمية حكومية أن يكون طالب االنتساب عامال في مؤسسة تربوية أ .1

 .ورياض األطفال، ويستثنى المتقاعدون والسعاة واالذنة والسائقون ومن في حكمهم

 .ن يلتزم بتسديد الرسوم واالشتراكات المقرةأ .2
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وفردي دون الحاجة لطلب تزكية من أي عضو من يتم تقديم طلب العضوية بشكل شخصي  .3

 .االتحاد

 1 يناليهما في البند الشرطين المشارحد أب أخل إذاال يجوز لالتحاد رفض عضوية أي متقدم اال  .4

 .الى لجنة التظلمات الدائمة  رأعاله، ويحق لمن رفض طلبه ان يتظلم على القرا 2و 

 قابية. لتزام بمدونة السلوك النات العضوية االيكون من ضمن التزام -

 :ادسا( شروط الترشحس

 .ساب الترشح لعضوية لجنة الفرعيحق الي منتسب لالتحاد، بغض النظر عن مدة االنت -

يستطيع من يرغب في الترشح الي مناصب أخرى تتطلب مدة عضوية في االتحاد مثل منصب امين   -

سنوات عضوية في يطلب احتساب  سنوات( ان 10واألمين العام ونائبه ) ،سنوات(  5سر الفرع )

 ذلك. كات المترتبة على م واالشترااالتحاد من تاريخ تعيينه، على ان يسدد الرسو

 

 سابعا( احكام انتقالية

 جاوز نهاية العام الجاريوبما ال يت مكنم يجتمع المجلس المركزي لالتحاد في أسرع وقت .1

بناء  ستة أشهروتجري االنتخابات بعد ذلك خالل مدة أقصاها  أعالهالتعديالت  إلقرار، 2022

 .على النظام المعدل وفق ما هو وارد في هذه الوثيقة

العملية االنتخابية  حضورمتابعة وات المركزية ولجنة االنتخاب لحقوق االنسان للهيئة المستقلة .2

 . حلهابجميع مرا
عالقة الجهات ذات الندعو تجري االنتخابات في جميع الفروع بما ذلك فروع قطاع غزة و .3

تاحة المجال لالتحاد بالعمل وفتح باب العضوية وتنظيم االنتخابات بحرية دون ان إب بقطاع غزة

 تدخل.  أي
 

  27/8/2022تحريرا في 

 

 اللجنة أعضاء 

 

 وجيه العيسة   رزيقات سائد ا  عمار الدويك  يوسف  أبواصل و

 

 نزهراخديجة    شعيبي شرف الأ


