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 الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان
 

للعمال وأصحاب العمل حرية التنظيم النقابي  المواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم العمل النقابي تكفل
الدولية حول الحرية النقابية وحماية منظمة العمل  كاتفاقيات تجتما  من اتجل ددمة وصال  التجمي واال

بشأن حماية حق التنظيم  2828لسنة  292واالتفاقية الدولية رقم  2892لعام  27حق التنظيم رقم 
تجراءات ، واالتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق النقابية تحديد شروط االستددام في الددمة العامة وا 

ضعها لمتجموعة من المبادئ األساسية، التي يتوتجب على وقد كفلت هذا الحق بو . 2877لسنة  2رقم 
 : التالية المبادئ، ومن أهمها أي تشري  وطني يتم صوغه في هذا اإلطار، أن يلتزم بها

التي ترعى مصالحهم وتداف  عن حقوقهم ل وأصحاب العمل في تشكيل منظماتهم النقابية االعم حق :أوال
من اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الحرية  8المادة ك)تماعية وتعمل على تحسين حالتهم المادية واالتج

من االتفاقية العربية بشأن الحريات والحقوق  2، والمادة 2892لعام  27النقابية وحماية حق التنظيم رقم 
 (.2877لسنة  2النقابية رقم 

ب ممثليها بحرية كاملة، المنظمات النقابية في وض  دساتيرها ولوائحها اإلدارية، وفي انتدا حق :ثانيا
السلطات العامة في االمتنا  عن أي تددل  وواجبونشاطها وفي إعداد برامج عملها،  إدارتهاوفي تنظيم 

، آنفا المذكورة الدولية من االتفاقية 9المادة ك) ذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعةمن شأنه أن يقيد ه
 .(آنفة الذكر من االتفاقية العربية 6والمادة 

والحق في  إليهاالنقابية في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي االنضمام المنظمات  حق :ثالثا
، آنفاالمذكورة الدولية من االتفاقية  9المادة ك) العمل وألصحاباالنضمام للمنظمات الدولية للعمال 

 .(، من االتفاقية العربية آنفة الذكر2129والمواد 
النقابية للشدصية  تساب المنظماتكقيود على ا أيةفي عدم فرض  السلطات العامة واجب: رابعا

، واقتصار إتجراءات تكوينها على إيدا  أوراق (آنفاالمذكورة  الدولية من االتفاقية 7المادةك)االعتبارية 
 .(آنفة الذكر من االتفاقية العربية 9و9المواد )تكوينها لدى التجهة المدتصة 
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ي وض  كافة اإلتجراءات الالزمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال السلطات العامة ف واجب :خامسا
 28-22، والمواد المذكورة آنفاالدولية من االتفاقية  22المادة ك)وأصحاب العمل لحرية التنظيم النقابي 

 (. من االتفاقية العربية المذكورة آنفا
تماعية بعد استنفاذ طرق للدفا  عن مصالحهم االقتصادية واالتج اإلضرابحق العمال في  :دساسا

 .(من االتفاقية العربية 28المادة )التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصال  
تحديدا ودون غيرهم، االستثناء المقيد من حرية تشكيل النقابات بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة  :ثامنا

 الدولية من االتفاقية 8 المادةك) وضرورة وض  اللوائ  واألنظمة القانونية المنظمة لممارستهم لهذا الحق
 (.المذكورة آنفا

 
، يالحظ انه 31/8/3030في نسخته بتاريخ  3030مشروع قانون التنظيم النقابي لعام  إلىوبالرجوع 

فعلية، نقابية تكفل للعمال ومنظماتهم حريات  أنالتي من شانها لم ينسجم مع عدد من الضمانات 
قد ظهر ذلك ، و يات الدولية والعربية الخاصة بحرية التنظيم النقابياالتفاق وذلك خالفا لما نصت عليه

 : نذكر منها التاليفي عدد من نصوص مشرو  القانون 
 .اإلطار العام لمشروع قانون التنظيم النقابي :أوال

تضمن مشرو  قانون التنظيم النقابي من التفصيالت الشيء الكثير، ومن  الحكومة سلطة التددل في ما 
 ، وال سيماممارستها بالشكل السليممن  حديمس بحرية التنظيم النقابي ويقد وما ال يلزم، األمر الذي يلزم 

بعض  إلى باإلضافة، هذا من مشرو  القانون( 97 ،90، 88، 82)المواد  ات الواردة فيلزامالإ
 .وغيرها 98199غير الضرورية في بعض المواد كالمواد  اإلضافات

 
معايير الدولية التي أكدت على حق المنظمات النقابية في وض  أنظمتها ولوائحها وهذا بدوره يدالف ال

يعوق  أنالدادلية وفي تنظيم إدارتها ونشاطاتها، وواتجب الحكومة في االمتنا  عن أي تددل من شأنه 
 ممارسة اإلنسان لحقه في التنظيم النقابي، 
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 .حول البناء التنظيمي للمنظمات النقابية :ثانيا

اللتجنة النقابية في ( 2: مستويات من المنظمات النقابية أربعةمن مشرو  القانون على  9صت المادة ن ( أ
االتحاد، واعتبرت و ( 9النقابة العامة، ( 9النقابة، ( 8اللتجنة النقابية المهنية في المحافظة، / وأالمنشأة 

عضو مؤسس  90، وعضو مؤسس على األقل 280انه حتى يكون باإلمكان تأسيس نقابة البد من 
نقابات  8نقابات على األقل، و 8للنقابة المهنية على مستوى المحافظة، ولتأسيس نقابة عامة البد من 

  .عامة لتأسيس اتحاد نقابات

 
ا من يحق لهم تشكيل نقابة والنقابات التي يمكنه وأعداد األرقامدراسة هذه في هذا الصدد، ال بد من و 

أن يعيق  مالتقسيم  نقابات العمال القائمة، والسؤال هل من شأن هذا  عامة، تشكيل اتحاد أو نقابة
 ؟ال تأثير لها على هذا الحق ممارسة الحق في التنظيم النقابي ام انه مسألة تنظيمية بحتة

 

، واألمنفئة قوات الشرطة  :، وهماأحكامهمن  ناستثناء فئتيمنه على  8نص مشرو  القانون في المادة   ( ب
وبالتالي، حرمان هاتين الفئتين . في الوظائف الحكومية من درتجة وكيل مساعد فما فوق وفئة العاملين

 ..."أنمن  األساسيمن القانون  89من حقهم الدستوري في التنظيم النقابي دالفا لما نصت عليه المادة 
للفلسطينيين حق المشاركة "التي نصت على أن ( 86)مادة ، وال"التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه
 ...تشكيل النقابات و...: هم على وتجه الدصوص الحقوق اآلتيةفي الحياة السياسية أفرادًا وتجماعات ول

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز "التي اعتبرت  ذات القانونمن  8لمادة وا ،"واالتحادات
 . "ين أو الرأي السياسي أو اإلعاقةبينهم بسبب العرق أو التجنس أو اللون أو الد

 
من  أياتحرم  اتفاقيات العمل الدولية التي الفقد دالفت تلك المادة بما تضمنته من أحكام  وأيضا

أوتجبت أن تحدد  أنها إلىالموظفين من ممارسة حقهم في تكوين النقابات وممارسة العمل النقابي، إضافة 
توض   أنلمقابل ضرورة االتي تحتويها على هذه الفئات، وفي  تالضمانا مدى انطباق واألنظمةالقوانين 
المقر  التنظيم النقابيقانونية مناسبة تبين كيفية ممارسة هذه الفئة من الموظفين لحقهم في  أنظمةهناك 

 .دستوريا وفي المواثيق الدولية ذات العالقة
 .حول نقابات موظفي الحكومة: اثالث
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. الحكوميبالنسبة للعاملين في القطا   اإلضرابية ممارسة الحق في كيف إلىلم يشر مشرو  القانون  (2
باإلضراب في المؤسسات الحكومية الواردة داصة ال القانونية وقد يكون من المناسب أن يتم نقل األحكام

في الخدمة  اإلضراب بشأن تنظيم ممارسة حقالداص  8002لسنة ( 9)في القرار بقانون رقم 

 .نون، بعد إتجراء التعديالت الالزمة لهاإلى هذا القاالمدنية 

 أحكاميكون لهم  أندصوصية معينة لنقابات العاملين في الددمة العامة، تستدعي  هناك أناعتقد  (8
التي تدض  لها نقابات  اإلتجراءاتلذات  إدضاعهموليس من المفضل  األمور،داصة في بعض 

 .من مشرو  قانون 28العاملين في القطا  الداص، دالفا لما تجاءت به المادة 

متفق عليها في الهيكل اإلداري الحكومي؟ ولماذا ال يتم تشكيل  29هل المسميات المعتمدة في المادة  (9
دارتهافي بعض المؤسسات الحكومية المنفصلة في مكانها  لجان نقابية. 2على أساس  النقابات عن  وا 

النقابة العامة التي و . 9لة عن الوزارات، الوزارات والمؤسسات الحكومية المنفصنقابات في . 8الوزارات، 
 .وزاراتنقابات التتجم  بين 

 

 .نحو نظام فاعل للرقابة الذاتية ألعضاء الهيئة العامة على نقابتهم: رابعا
من هذه  األولىتشكل النقابة باألساس لددمة وفائدة أعضائها، أعضاء الهيئة العامة، والفائدة بالدرتجة 

تمارس دورا رقابيا فاعال على  أنالتي يتجب  األساسية، وبالتالي هم التجهة النقابة تعود عليهم ولهم
من دالل  حلها، وتقويم أي دلل في عمل نقابتهم إلىهناك مشكلة سعوا  أنوتجدوا  إذانقابتهم، حتى 

 أونقابتهم  إدارةمتجلس  إلى أوالهيئة العامة  إمام إماانتدابات متجلس نقابتهم، ومن دالل تقديم شكاويهم 
 . الى الوزارة ذات العالقة

 
إن هذا يعني انه من الضروري على الحكومة والمنظمات النقابية العاملة االهتمام بتطوير نظام فاعل 

يترتب عليه من قد لرقابة أعضاء الهيئة العامة على نقابتهم، أكثر من قيام الحكومة بهذا الدور، م  ما 
بحرية التنظيم النقابي التي كفلها القانون األساسي  مساس، و دالت حكومية في عمل هذه المنظماتتد

تقديم شكوى لمتجلس إدارة النقابة أو للهيئة العامة، أو للوزارة ذات العالقة ف. والمواثيق الدولية ذات العالقة
يقوم به  أنقد يكون احد اإلتجراءات التي يفعلها عضو الهيئة العامة في إطار الدور الرقابي الذي يمكن 

وكل هذه الوسائل والطرق التي يمكن . من النقابة االنسحاب المبرر والمعلنته، أو قد يصل الى على نقاب
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أن يستددمها عضو الهيئة العامة نضعها في القانون لغاية تثقيف أعضاء الهيئة العامة وتعريفهم 
ارة بهذا الدور باإلتجراءات التي بإمكانهم فعلها من اتجل حسن سير العمل في نقابتهم، وحتى ال تقوم الوز 

 . الرقابي
 

 :مسألتين يبدو أن صياغة مشرو  القانون الداص بالتنظيم النقابي لم يكن في معزل عن وفي العموم،
، التنظيمية المدتلفة بشأنهاوالمشكالت العمالية القائمة في فلسطين وتشرذمها حالة النقابات  وهياألولى 

قامة  سورغبتها في تجلب رؤؤ  االقتصاديةالفلسطينية وتجهات السلطة الوطنية توالثانية  األموال وا 
مؤثرات تؤثر على ذلك، وال  أيةالمشاري  االقتصادية والتنموية، م  ما يتطلبه ذلك من الحد من وتجود 

  .المنظمات النقابية العمالية سيما


