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حقوق النشر محفوظة للتحاد العربي للنقابات 2018
الطبعة األولى باللغة العربية  2018

تم إعداد هذا الدليل في اطار  برنامج التعاون بين اتحاد عمال الدنمارك 
و  لالتحاد العربي للنقابات في إطار برنامج اكاديمية التدريب االلكتروني
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املنظمة النقابية العاملية ما هي؟

ملــا كان الهيــكل التنظيمــي هــو العامود 
الفقــري للمنظمــة التــي يترتــب عليهــا 
نجاحهــا وتطورهــا، وبمــا ان تأسيســا
لنقاباتأمرضروريمنأجاللتوازناالجت
ماعيوحرصاعلىالتوزيعالعادلللثــرو

فينبغــي: ةفينظاماالقتصــاد، 
العمــل  النقابــة  علىأعضــاء  	•
علىاالرتقاءبهاعلىتنظيمدائموقوييــد
اربشــكلفعال،وعلىأعضاءالنقابةأني
نتخبوانقابيينأكفاءفيمراكزاملسئول
يةالنقابية. والتأكدمنتطبيقالقرارات

بشــكلديمقراطي. لتييتخذونها ا
الهيــاكل  بعــض  تتســم  ان  	•

النقابيــة  للمنظمــات  التنظيميــة 
علــى  قــادرة  ممايجعلهــا  باملرونــة 
التكييف والتعامل مع املستجدات 

االقتصاديــة.  العوامــل  و 
ان تتمتــع املنظمــة النقابيــة  	•
توزيــع  علــى  بالقــدرة  العماليــة 
األعمــال واملســئوليات والســلطات 
اســتطاعتها  ومــدى  األفــراد،  بيــن 
الســلطات  تفويــض  تنظيميــا 
والنظــم  اإلجــراءات  وتصميــم 
لضمــان  والوســائل  واللوائــح 
تحقيــق االتصــال الداخلــي الفعــال 
القــرار  صنــع  األفــراد  ومشــاركة 

دراسة هيكل وإدارة املنظمة النقابية ملاذا؟

•الحث عبر التواصل مع الهيئات 
التشريعية وذات الصلة على سن 
تشريعات خاصة بمنع واملعاقبة 

على التحرش الجن�سي، فضال 
عن تغليظ النصوص الواردة في 

قوانين العقوبات والعمل الخاصة 
بالتحرش.

•التعاون مع املنظمات والجمعيات 
األهليــة لعمــل حمــالت توعيــة 

بشــكل دوري ملناهضة التحرش.
• التنسيق مع من يلزم لتنظيم 

أنشطة للتوعية بمناهضة التحرش 

وشرح ابعاده فى املؤسسات 
التعليمية.

•التواصل مع اإلعالميين، 
واملساهمة في إنتاج مواد 

إعالمية كأفالم قصيرة وأفالم 
إنفوجرافيـك ومـواد إعالميـة مثـل 

امللصـقات والبوسـترات واملطويـات 
ونشـرها علـى أوسع نطاق ممكن، 

خاصة عبر االعالم االلكترونى 
وشبكات التواصل االجتماعى .
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مبادئ العمل النقايب

الشــركاء. مــع  والتفاعــل 
وتراتيبيــة  درجــة  •مالحظــة 
العالقات داخل املنظمة، وتوضيح 
األجهــزة والهيئــات واللجــان داخــل 
املســتويات  وتوضيــح  املنظمــة، 
اإلدارية فـــي املنظمة واختصاصات 

مستـــوى. كـــل  ومســؤوليات 
إدارة  فــي  يراعــي  •أن 
ن  ا بة لنقا ال عما أ تســيير و
املســؤوليةعلى  تقتصــر  ال 
تعنــي  بــل  املنتخبيــن  املســئولين 

•     تتعــدد مبــادئ العمــل النقابــي 
بيــن مبــدأ القناعــة بأهميــة املمارســة 
الذاتــي،  النقــد  تقبــل  النقابيــة، 
والعمــل  التطوعــي،  والعمــل 
واملحاســبة،  واملراقبــة  الجماعــي، 
واملســئولية الفرديــة، واملوضوعيــة، 
منهــج  تأرزهــا  مــن  أن  غيــر 
الديموقراطيــة والقيــادة الجماعية.
•                ويقوم مبدأ الديموقراطية 
النقابــة  إدارة  تكــون  أن  املركزيــة، 
وفــق  صــادرة  قراراتهــا  وكافــة 
فيهــا  يشــارك  ديمقراطيــة  آليــات 
جميــع األعضــاء، بمــا فــي ذلــك حــق 
العامــل النقابــي اختيــار املجموعــة 
ويلتــزم  النقابــي  العمــل  تقــود  التــي 

أن  ايضااألعضاءأنفســهم،وعليهم 
بــكل  النقابيــة  املســئولية  يحيطــوا 
املشــاكل الــت يتحــدث كمــا عليهــم 
تفعلــه  بمــا  مهتميــن  يكونــوا  أن 
النقابةوبماالتفعلــه وذلــك لتأكيــد 
ســلطةالجمعيةالعموميةللعاملين 
علــى هــؤالء املســئولين املنتخبيــن . 
املســئولين هــؤالء  علــى  كمايجــب 
 النقابييــن إدارة النقابــة  بهــد ف 
انجــاز و تحقيــق كافــة املهــام املوكلــة 

إليهــم.

عــن  الصــادر  بالقــرارات  جميــع 
هــذه املجموعــة.  أمــا مبــدأ القيــادة 
الجماعيــة، فيق�ســي باعتمــاد رأي 
األكثرية والتزام األقلية بها والدفاع 
عنهــا حتــى وإن كانــوا معارضيــن لهــذه 
القرارات. وفي تفس االتجاه يشترط 
مبــدأ العمــل الجماعــي أو الشــوري، 
قيامــه  خــالل  النقابــي  استرشــاد 
أصحــاب  بــآراء  النقابــي  بالنشــاط 

الخبــرة إضافــة إلــى آراء زمــالءه
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مقومات التنظيم النقايب

مبادئ القانون الخاصة بالحقوق والحريات النقابية

يقــوم التنظيــم النقابــي علــى عــدة 
مقومــات:

 
1_ ضمان استقاللية النقابة.

لكافــة  النقابــة  اســتيعاب   _2
قواعدهــا. فــي  الشــرائح 

لقواعــد  فيهــا  العليــا  الســلطة   _3
النقابــة عبــر الجمعيــة العموميــة أو 

املؤتمــر.
الكبيــرة  القــرارات  اتخــاذ   _4
واملصيريــة بيــد الجمعيــة العموميــة 

املؤتمــر. أو 
5_ الســلطة التشــريعية والرقابيــة 

الدوليــة           كفلــت املواثيــق 
الحقــوق والحريــات النقابيــة ومــن 

: أبرزهــا
•                اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
اإلنســان لســنة 1948 فــي الفقــرة 4 
مــن املــادة 20: »لــكل شــخص الحــق 
في حرية االشتراك في إدارة الشؤون 
املــادة  وكذلــك  للبــالد«.  الخاصــة 
23 التــي اكــدت صراحــة فــي فقرتهــا 
الثانيــة أنــه : »لــكل شــخص الحــق 
فــي أن ين�ســىء وينضــم إلــى نقابــات 

ملصلحتــه«. حمايــة 

بيــد الجمعيــة العموميــة  أو املؤتمــر .
ســلطة  لهــا  النقابــة  قيــادة   _6

فقــط. تنفيذيــة 
7_ االنتخــاب الحــر لقيــادة النقابــة 
سواء انتخاب مباشر أو غير مباشر.
8_ التــداول الطبيعــي والديمقراطــي 

فــي قيــادة النقابة.
9_ الــدورة النقابيــة محــددة املــدى 

الزمنــي.
القيــادة  ومحاســبة  مســائلة   _10
الــدورة  لخطــاب  االســتماع  بعــد 
الــذي يشــمل التقريــر األدبــي واملالــي.   

•                العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية لسنة 1961، الذي ينص 
: » علــى الــدول األطــراف أن تتعهــد 
بــأن تكفــل : حــق كل فــرد فــي تشــكيل 
النقابــات واالنضمــام إلــى مــا يختــاره 
منهــا … وال يجــوز وضــع القيــود علــى 
ممارســة هــذا الحــق ســوى مــا ينــص 
عليــه القانــون ممــا يكــون ضروريــا فــي 

مجتمــع ديموقراطــي«.
•                العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 
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1961 فــي املــادة 22 التــي نصــت علــى 
فــي املشــاركة  لــكل فــرد الحــق   -1 :
ذلــك تشــكيل  فــي  بمــا  مــع اآلخريــن 
النقابــات أو االنضمــام إليهــا لحمايــة 
مصالحــه. 2- ال يجــوز وضــع القيــود 
علــى ممارســة هــذا الحــق غيــر تلــك 
فــي قوانيــن والتــي  املنصــوص عليهــا 
تســتوجبها فــي مجتمــع ديموقراطــي.
•                االتفاقيــة الدوليــة إلزالــة 
العنصــري  التمييــز  أشــكال  كافــة 
لسنة 1965، في املادة 5 تطرقت في 
حديثها عن عدم التمييز الى : » الحق 
فــي تكويــن النقابــات واالنتمــاء لهــا «.
•                إعــالن التقــدم والتنميــة 
الذي أجازته الجمعية العامة لألمم 
املتحــدة لســنة 1969  حيــث نصــت 
الحريــات  كل   «  : علــى   20 املــادة 
وحريــة  للنقابــات  الديموقراطيــة 

التجمــع لــكل العمــال … «.
•                اتفاقيــة منظمــة العمــل 
 1948 لســنة   87 رقــم  الدوليــة 
الخاصة بالحريات النقابية وحماية 
حــق التنظيــم، حيــث نصــت في املادة 
2 على : » للعمال … بدون تمييز الحق 
فــي تكويــن املنظمــات التــي يختارونهــا 
بأنفســهم أو االنضمــام إليهــا بــدون 
ودون  ســابق،  إذن  إلــى  حاجــة 

الخضوع إال لقواعد هذه املنظمات 
فحسب «. واملادة 3 التي قضت بأن 
: » تمتنــع الســلطات العامــة عــن أي 
تدخــل مــن شــأنه أن يحــد مــن هــذا 
الحــق أو يعــوق املمارســة املشــروعة 
«.  واملادة 8 حيث : » يجب أال يمس 
قانــون البــالد أو يطبــق بحيــث يمــس 
الضمانــات املنصــوص عليهــا فــي هــذه 

االتفاقيــة «.
•                اتفاقيــة منظمــة العمــل 
 1949 لســنة   98  : رقــم  الدوليــة 
الخاصــة بحــق التنظيــم واملفاوضــة 
الجماعيــة، فقــد نصــت فــي املــادة 1 
علــى أنــه : » يجــب أن توفــر للعمــال 
ضــد  الكافيــة  الحمايــة  وســائل 
أعمــال التمييــز التــي يقصــد بهــا الحــد 
مــن حريتهــم النقابيــة فيمــا يختــص 
بالعمالــة «. وفــي بندهــا الثانــي قضــت 
بأنــه:  » تطبــق مثــل هــذه الحمايــة 
بصفة خاصة بالنسبة لألفعال التي 
يقصــد بهــا « :  أ- إخضــاع تشــغيل 
االنضمــام  عــدم  لشــرط  العامــل 
لنقابة أو التنحي عن عضوية نقابة.  
ب- فصــل العامــل أو اإلضــرار بــه بــأي 
صــورة بســبب عضويتــه فــي النقابــة، 

أو مشــاركته فــي النشــاط النقابــي.
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تأسيس النقابات

الحديث عن تأسيس النقابات 
يتطلب القاء الضوء عىل

•                شروط تأسيس النقابات
•                كيفيــات وخطــوات 

العماليــة املنظمــة  تأســيس 
•                البنيان النقابي

 
رشوط تأسيس النقابات:

 
الشروط الجوهرية :

•           تعاطي املهنة واحدة أو مهنا 
مترابطــة حيــث أن الغايــة الرئيســية 
مصالــح  عــن  الدفــاع  هــي  للنقابــة 

أعضائهــا املهنيــة.
•           أن يكون األشخاص املكلفون 
شــؤونها،  وتســيير  النقابــة  بــإدارة 
حامليــن لجنســية البلــد ومتمتعيــن 
بــكل حقوقهــم املدنيــة والسياســية.
•           أن يكــون املكلفــون بــإدارة 
النقابــة وتســيير شــؤونها قــد بلغــوا 
ثمــان عشــرة ســنة كاملــة مــن العمــر.

 
 الشروط الشكلية :

ووثائــق  األسا�ســي  النظــام  إيــداع 
الجهــات  لــدى  النقابيــة  املنظمــة 
املختصــة. مــع مالحظــة ان اتفاقيــة 

حــق  وحمايــة  النقابيــة  الحريــات 
التنظيم 87 لسنة 1948 قد قضت 
بأنــه : »»للعمــال … بــدون تمييــز الحــق 
فــي تكويــن املنظمــات …. بــدون حاجــة 
إلــى إذن ســابق ودون الخضــوع إال 
لقواعــد هــذه املنظمــات فحســب«.

 
كيفيات وخطوات تأسيس 

املنظمة العاملية
 

1-              تبدأ فكرة تأسيس النقابات 
قطــاع  تشــاط  حــول  أفــكار  بتــداول 
معين يصلح ألن يكون محور تأسيس 
منظمة نقابية عمالية. ولدى اختمار 
الفكــرة يتــم الدعــوة لعقــد اجتمــاع 
تشاوري ملناقشة الطروحات بشكل 
جماعــي.  وفــي اللقــاء التشــاوري يقــوم 
العمــال الراغبيــن بتأســيس النقابــة 
النقابــة   تأســيس  جــدوى  ببحــث 
وتبــادل وجهــات النظــر حــول األفــراد 
والقطاعــات الصالحــة لهــذا الغرض.
2-              وحــال التوافــق بيــن 
األفــراد الراغبيــن بتأســيس النقابــة 
يتــم الدعــوة لعقــد مؤتمــر تحضيــري 
فيه يتم مناقشــة الترتيبات واآلليات 
االتصــاالت  صعيــد  علــى  ســواء 
وإعــداد الوثائــق املطلوبــة والتقاريــر 
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والدراســات التــي تعالــج الهــدف مــن 
تأسيس النقابة، وكذلك السياسات 
التــي علــى أساســها ســيعقد املؤتمــر 
التأسي�سي، ولهذه الغاية يتم اختيار 
لجنــة تحضيريــة ملتابعــة الخطــوات 

لتنفيذيــة. ا
3-              وتكلف اللجنة التحضيرية 
التأسي�ســي   املؤتمــر  لعقــد  بالتمهيــد 
لدســتور  مســودة  بإعــداد  وتقــوم 

النقابــة والئحتهــا الداخليــة.
4-              ويناقش املؤتمر التأسي�سي 
التاسيســة(  العموميــة  )الجمعيــة 
أعمــال املؤتمــر التحضيــري واللجنــة 
التحضيريــة وإعــالن تأســيس النقابــة 
وإقــرار الدســتور والالئحــة الداخليــة 
وانتخــاب الهيئــات املختلفة للنقابة، 
للنقابــة  املؤسســون  يجتمــع  حيــث 
ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية 
الداخلــي  النظــام  صياغــة  بغــرض 
للنقابة ، وعادة ما يسترشد بنموذج 
معــد مــن الــوزارة الوصيــة ) الشــئون 
يتــم  كمــا  العمــل(  او  االجتماعيــة، 

انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة.
5-              ولغايات تمكين النقابة من 
ممارســة مهامهــا البــد مــن إشــهارها، 
قانونــي  اعتــراف  علــى  أي حصولهــا 
بوجودها وحصولها على الشخصية 
البــد  االشــهار  ولغايــات  االعتباريــة. 
مــن  التأســيس  أوراق  إيــداع   مــن 

الــذي  النقابــة  إدارة  مجلــس  قبــل 
انتخبــه املؤتمــر التأسي�ســي الجمعيــة 
املــدة  ضمــن  وذلــك  العموميــة 
القانونيــة التــي تكــون بالعــادة خــالل 
 مــن تاريــخ انتخــاب 

ً
خمســة عشــر يومــا

املجلس. وتتطلب الدول عادة  إيداع 
الوثائــق نســخا مــن النظــام األسا�ســي 
أعضــاء  مــن  عليــه   

ً
موقعــا للنقابــة 

 مــن محضــر 
ً
مجلــس اإلدارة، ونســخا

التــي  العموميــة  الجمعيــة  جلســة 
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  انتخبــت 
اإلدارة،  مجلــس  أعضــاء  وأســماء 
واســم  النقابــة،  أعضــاء  وأســماء 
أمــوال  فيــه  تــودع  الــذي  املصــرف 

بــة. النقا
 

الهيكلية النقايب هرمي ام 
تعددي؟

 
قوام الهيكل النقايب

 
الشــكل  يتخــذ  امــا  النقابــي  الهيــكل 
التعدديــة  أســاس  علــى  أو  الهرمــي 
النقابيــة. فوفقــا للهيــكل الهرمــي فــأن 
يكــون علــى  النقابيــة  كل املنظمــات 
رأســها اتحــاد نقابــي واحــد فقــط هــو 
يأخــذ  الــذي  النقابــي  البنيــان  رأس 
شــكل الهــرم. أمــا فــي حــال التعدديــة، 
بنــاء  هــو  النقابــي  البنــاء  أن  فتعنــي 
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أفقــي وليــس را�ســي.
الوحدة والتعددية النقابية:

 
فبالنســبة للبلــدان التــي تؤيــد مبــدأ 
الوحــدة النقابيــة فــال يســمح القانون 
بقيــام أكثــر مــن نقابــة واحــدة للمهنــة 
او الصناعــة الواحــدة؛ بذريعــة ان 
ذلــك يوفــر للحركــة النقابيــة القــوة 
فيــه  تتعــادل  حيــث   ، واالســتقالل 
امليــول املختلفــة ألفــراد املهنة وينتفي 
سياســية  كل صبغــة  نشــاطها  عــن 
أو مذهبيــة أو دينيــة وتنصــرف إلــى 

املهنيــة. املصالــح  تحقيــق 
 

مــع  يتفــق  فــال  التعدديــة  مبــدأ  أمــا 
تمثيــل  بصفــة  للنقابــة  االعتــراف 
املهنة ، وبدور في تنظيمها واالشتراك 
فــي إدارة مصالــح عامــة، وفــي إعــداد 
يمكــن  التــي  الجماعيــة  االتفاقــات 
امتدادهــا علــى جميــع أفــراد املهنــة 
فــي قطــاع معيــن، فالتعدديــة تــؤدي 
أهدافهــا  فــي  النقابــات  توســع  إلــى 
فــي  بــرزت  لذلــك  ونتيجــة  املهنيــة، 
إطــار التعدديــة فكــرة النقابــة األكثــر 

.
ً
تمثيــال

 

جديــر بالذكــر أن لجنــة الخبــراء فــي 
والتوصيــات  االتفاقيــات  تطبيــق 
التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة، فــي 
معــرض نقاشــها لالتفاقيــة الدوليــة 
النقابيــة  الحريــة  بشــأن   )87( رقــم 
وحمايــة حــق التنظيــم ، كانــت قــد 
أفــادت أنهــا ال تنحــاز إلــى مبــدأ الوحدة 
التعدديــة  مبــدأ  إلــى  وال  النقابيــة 
النقابيــة. فوحــدة النقابــات وتعددها 
النقابيــة،  بالحريــات  ترتبــط 
إمكانيــة  تتيــح  النقابيــة  فالحريــات 
تعــدد النقابــات فــي املهنــة أو الصناعة 
االعتــراف  علــى  ويترتــب  الواحــدة 
النقابيــة  بالحريــة  العمــال  ملجمــوع 
حــق كل مجموعــة منهــم فــي تكويــن 
النقابــة التــي يريدونهــا ، حتــى لــو كان 
هنــاك نقابــات أخــرى لنفــس املهنــة أو 

. الواحــدة  الصناعــة 
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لبنات أساسية يف تشكيل النقابة وكيفية إدارتها

ثمــة لبنــات أساســية تؤثــر فــي تشــكيل 
املنظمــات العماليــة أبرزهــا:

•                التشــريعات واللوائــح 
النقابــة إلدارة  األساســية 

•                أنواع العضوية في النقابة
 

أوالً: الترشيعات واللوائح 
األساسية إلدارة النقابة

 
النقابــات  لتأســيس  يتطلــب 
نظــام  وجــود  ملهامهــا  وممارســتها 
داخلــي يحكــم عملهــا. ويمثــل النظــام 
الداخلــي التشــريعات واللوائــح التــي 
وهياكلهــا  النقابــة  أهــداف  تنظــم 
العضويــة  وشــروط  التنظيميــة 
وحقــوق وواجبــات أعضاءهــا ونظــام 
املــداوالت وعمليــة التصويــت واتخاذ 
القرارات والشــئون املالية واإلدارية. 
وتتــوزع هــذه املنظومــة التشــريعية 
الداخليــة  الدســتورواللوائح  بيــن 

التفســيرية. واللوائــح 
 

ويتحــدد فــي دســتور النقابــة تعريــف 
التــي  واألغــراض  ومقرهــا،  النقابــة 
أنشئت النقابة من أجلها وأهدافها،  
وتحديــد  التنظيمــي  وهيكلهــا 
وشــروطها  وأنواعهــا  العضويــة 

األعضــاء  وواجبــات  وحقــوق 
والجزاءات، ووصف هيكلية النقابة 
ســواء املؤتمــر أو الجمعيــة العموميــة 
أو الهيئــة اإلداريــة، ومعالجــة األمــور 
املاليــة واإليــرادات وكيفيــة صرفهــا 
حــل  وقواعــد  اســتثمارها،  وآليــة 
النقابــة. وال يعــدل الدســتور إال عبــر 
كاملؤتمــر  النقابــة  فــي  ســلطة  أعلــى 
فــي  أو  الفــروع  النقابــة متعــددة  فــي 
الجمعيــة العموميــة فــي النقابــة ذات 
خاصــة  وبأغلبيــة  الواحــد  الفــرع 
عــادة مــا تكــون أغلبيــة ثلثــي األعضــاء 
الحاضريــن فــي املؤتمــر أو الجمعيــة 

. لعموميــة ا
         

فتشــكل  الداخليــة،  اللوائــح  أمــا 
وتمثــل  للنقابــة،  الداخلــي  النظــام 
تنظــم  التــي  التفصيليــة  الجزئيــات 
النقابــة.  فــي  الداخليــة  العالقــات 
وعادة ما يكون تعديلها مرنا. وهناك 
ما يوصف بالالئحة التفسيرية، وهي 
تلــك التــي تفســر قوانيــن وتشــريعات 
الدســتور والالئحة الداخلية وتعتبر 

مجــرد توصيــات .
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 ثانياً: العضوية يف النقابة
 

أعضاء النقابة هم اللبنة األساسية 
ومنهــم  النقابــة  وتشــكيل  لتكويــن 
القياديــة  الهيئــات  جميــع  تتشــكل 
لجــان  أو  تشــريعية  كانــت  ســواء 

استشــارية.  أو  تنفيذيــة 
ويمكــن تقســيم أعضــاء النقابــة إلــى 
ثالثة أنواع:  العضوية الكاملة، وهو 
العضــو الــذي يتمتــع بكافــة الحقــوق 
فــي  الحــق  بينهــا  ومــن  والواجبــات  
واالنتخابــات. والتصويــت  الترشــيح 
العضويــة املراقبــة  او االستشــارية 

الزائــر(، )العضــو 
تحــدد  النقابــة  فــي  عضــو  وهــو   
الشــروط  الداخليــة  الالئحــة 
بكافــة  ويتمتــع  لــه،  الالزمــة 
الحقــوق والواجبــات عــدا الترشــيح 
والتصويــت واالنتخابــات. العضويــة 
منــح  النقابــة  وتقــرر  الشــرفية، 
هــذه العضويــة الحــد الشــخصيات 
الوطنيــة أو األعضــاء الذيــن قدمــوا 
خدمــات جليلــة للنقابــة ولــه نفــس 
حقــوق العضــو املراقــب. العضويــة 
االستشــارية، ويطبــق هــذا  النظــام 
دون  النقابيــة،  االتحــادات  فــي 
التمتــع بحــق التصويــت أو الترشــيح 

كمــا يســمح لهــم تقديــم التصــورات 
مــن  بهــا  لالســتئناس  واالستشــارات 
للعضويــة  ويشــترط  االتحــاد.  قبــل 
للقطــاع،  االنتمــاء  النقابــات  فــي 
والتقيــد بدســتور النقابــة ولوائحهــا 
االشــتراكات  وتســديد  التنظيميــة، 
املطلوبــة. ومثلمــا تتحقــق العضويــة 
فاتهــا تســقط ضمــن الشــروط التــي 
النقابــة ولوائــح  تشــربعات  تتطلبهــا 
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هيكل النقابة

دراسة هيكلية النقابة تتطلب:
•                السلطات التي تنظم عمل 
القياديــة  املســتويات  عبــر  النقابــة 

ملختلفــة ا
•     تصنيف الهياكل النقابية

 : السلطات التي تنظم عمل 
ً
أوال

النقابة
تمــارس الهيئــات القياديــة النقابيــة 
علــى اختــالف مســتوياتها الســلطات 
الســلطات  بحســب  كل  التاليــة، 
النظــام  بموجــب  لهــا  املمنوحــة 

للنقابــة: الداخلــي 
1.          ســلطة تشــريعية : وهــي 
دســتور  بتعديــل  املخولــة  الســلطة 
السياســات  وإقــرار  النقابــة  ولوائــح 
العامــة للمنظمــة واتخــاذ القــرارات 
املصيريــة كحــل املنظمــة وغيرهــا مــن 
الســلطة  هــذه  وتخــول  القــرارات، 
للمستويات القيادية العليا كمؤتمر 

العموميــة. الجمعيــة  أو  املنظمــة 
وهــي   : رقابيــة  ســلطة            .2
أعمــال  بمراقبــة  املخولــة  الســلطة 
تطلــب  أن  ولهــا  وتقييمهــا،  املظمــة 
مــن الهيئــات األخــرى داخــل املنظمــة 
تقاريــر دوريــة إداريــة وماليــة لضمــان 

أال تخالف دستور املنظمة ولوائحها 
الســلطة  هــذه  ويمــارس  الداخليــة، 
املســتوى القيــادي األعلــى علــى مــن 
دونــه مــن مســتويات قياديــة األدنــى.
3.          ســلطة تنفيذيــة : وهــي 
الســلطة املخولة بتنفيذ السياســات 
والبرامــج الخاصــة باملنظمــة وتمــارس 
وتديــر  للمنظمــة  الرســمي  التمثيــل 

الشــئون املاليــة واإلداريــة .
4.          ســلطة استشــارية : وهــي 
السلطة املخولة بتقديم التوصيات 
هيئــة  كل  و  األخــرى.  الهيئــات  إلــى 
استشــارية  هيئــة  بمثابــة  تنفيذيــة 
فــي  التنفيذيــة  للهيئــات  بالنســبة 

األعلــى. املســتويات 

: تصنيف الهياكل النقابية
ً
  ثانيا

للهيــكل  التصنيفــات  تختلــف 
التنظيمــي بيــن نهــج الشــكل الهرمــي 
التــدرج  وبيــن  النقابيــة  للمنظمــات 
التنظيمــي  فالهيــكل  املوضوعــي. 
النقابــي يتكــون علــى شــكل هرمــي مــن 
األدنــى الــى األعلــى: اللجنــة النقابيــة، 
االتحـــاد،  فــرع  الفرعيــة،  النقابــة 
العـــام. واالتحــاد  العامـــة،  النقابــة 
الهيــاكل  تصنــف  الغالــب،  وفــي 
النقابيــة للمنظمــات بالعــادة  علــى 
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أصنــاف: ثــالث 

	ا . نقابة ذات الفرع الواحد. 
النقابيــة  األشــكال  أبســط  هــي 
فــي  هيكليتهــا  وتنحصــر  املوجــودة 
جمعيــة عموميــة تنبثــق منهــا هيئــة 
التنفيذيــة ويوجــد  الســلطة  تتولــى 
املنظمــات  فــي   

ً
غالبــا الشــكل  هــذا 

الصغيــرة التــي تنحصــر فئاتهــا علــى  
 .

ً
نســبيا محــدودة  	شــريحة 

2 	. نقابة ذات الفروع املتعددة. 
كبيــرة  بالنقابــات  األمــر  ويتعلــق 
النقابــة  قواعــد  حيــث  الحجــم 
جغرافيــة  مواقــع  علــى  موزعــة 
متعددة أو يكون أعضاء النقابة من 
تخصصات مختلفة بحيث تختلف 
مــن  حقــل  كل  ومتطلبــات  غايــات 
علــى  واألمثلــة  التخصصــات.  هــذه 
هــذا الصنــف االتحــادات العماليــة 
التــي تضــم العمــال باختــالف مهنهــم 
أو االتحــادات التــي لهــا أعضــاء فــي 

مختلفــة. مــدن 

3 	. نقابــة تجمــع نقابــات متعــددة ) 
.) الســكرتارية 

ويعالج هذا الصنف العديد من 
النقابات العاملية التي تكونت 

باتحاد عدد من النقابات من 
بلدان مختلفة بالعاملبهدف تحقيق 

املفاهيم اإلنسانية العاملية، 
ولتقويم دعائم العمل النقابي 
لدى هذه النقابات ولتبادل 

الخبرات واملعلومات، وتكون هذه 
املنظمات مظلة واحدة تمثل هذه 
النقابات أمام العالم. وقد تأخذ 
هذه املنظمات أما صفة وحدة 
كونفدرالية أو وحدة فدرالية. 

في  الوحدة الكونفدرالية تحتفظ 
املنظمات األعضاء باستقاللها 
التنظيمي، وتكون لها أنشطتها 
وبرامجها الخاصة ولكن يوضع 

برنامج موحد للكونفدرالية وترسل 
النقابة ممثلين عنها يمثلونها في 

النقابة الكونفدرالية. أما الوحدة 
الفيدرالية، فتندمج املنظمات 

القطاعية في قطاع واحد، وتفقد 
املنظمات األعضاء استقاللها 

التنظيمي ويوضع دستور والئحة 

داخلية وبرنامج موحدة.
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: الهيئات العليا للهياكل 
ً
ثالثا

النقابية
الجمعيــة  أو  املؤتمــر  	•
ســلطة  أعلــى  وهــو  العموميــة، 
ممثليــن  ويضمــم  االتحــاد،  فــي 
للمنظماتالعماليــة األعضــاء بحســب 
مراقبــة    ، عاملــة   ( أنواعالعضويــة 
مــرة  املؤتمــر  (، ويجتمــع  … وغيرهــا 
كل ثــالث ســنوات أو أربــع حســب مــا 

االتحــاد. لوائــح  تحــدده 
أعلــى  وهــو  العــام،  املجلــس  	•
ســلطة لالتحــاد فــي غيــاب املؤتمــر، 
ســنتين  أو  ســنة  كل  مــرة  ويجتمــع 
ويمــارس  الداخلــي.  النظــام  حســب 
الســكرتارية  علــى  الرقابــي  الــدور 

. يــة لتنفيذ ا
التنفيذيــة،  الســكرتارية  	•
مــن  تنبثــق  تنفيذيــة  لجنــة  وهــي 
مــا  التنســيق  دور  تمــارس  املجلــس 
بيــن املنظمــات األعضــاء واملنضويــة 
تنفيــذ  علــى  وتعمــل  االتحــاد  فــي 
وإدارة  املجلــس  أو  املؤتمــر  قــرارات 
الســكرتير  االتحادويترأســها  شــؤون 

. ي لتنفيــذ ا

: الهيئات القيادية واإلدارية 
ً
رابعا

داخل النقابة

هيئــة  النقابــة  بــإدارة  تضطلــع 
قياديــة تعنــى بــإدارة شــئون املنظمــة 
العماليــة، وتتألــف هــذه الهيئــة عــادة 
مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس وأميــن 
إضافــة  الصنــدوق  وأميــن  الســر 

الفرعيــة. للجــان  إلىرؤســاء 
 

رئيس املنظمة العمالية 
مــن  النقابــات  اختــالف  ورغــم 
دولــة ألخــرى ومــن قطــاع آلخــر، غيــر 
أن  النقابــات  هــذه  فــي  الجامــع  أن 
الرئيــس عــادة  مــا يمــارس ســلطته فــي 
تحديــد سياســات النقابــة وتحقيــق 
أغراضهــا، ويتحــدث باســم النقابــة 
وفعاليتهــا،  أدائهــا  ويقــوم  ويراقــب 
ويمثــل النقابــة فــي األعمــال املدنيــة 
والقضائية وكافة األعمال الرسمية. 
ويقــوم الرئيــس بتــرؤوس اجتماعــات 
الجمعيــة العموميــة وتنســيق مــواد 
الســر،  أميــن  مــع  األعمــال  جــدول 
القياديــة  الهيئــة  أعضــاء  واعــالم 
بظــروف املؤسســة وعملياتهــا، ولــه 
اللجــان  رؤســاء  تعييــن  صالحيــة 
أهــداف  وتحديــد  العمــل  وفــرق 
اللجــان وواجباتهــا ومراقبــة تطورهــا 
كمــا  العمــل،  مســار  فــي  وتقدمهــا 
يفصــل فــي املســائل اإلداريــة واألمــور 
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تقريــر  ويوعزبرفــع  املســتعجلة، 
املؤسســة  نشــاطات  عــن  ســنوي 
للمنظمــة،  الســنوي  االجتمــاع  إلــى 
النقابــة،  ملوازنــة  بالنســبة  وكذلــك 
كمــا يوقــع علــى األوراق والعقــود التــي 
تصــدر بهــا قــرارات الهيئــة القياديــة. 
وفي الجانب اإلداري يتشاور الرئيس 
مــع الهيئــة القياديــة ويقــدم النصــح 
بشــأن سياســات املنظمــة وشــؤونها 

وبرامجهــا. املاليــة 

نائب الرئيس
 ويضطلع بمساعدة الرئيس في 
تنفيذ مهامه ويحل محله أثناء 
غيابه، حيث يكون مسئوال عن 

مراقبة اللجان إذا اقت�سى األمر، 
ويتولى عادة رئاسة لجان البرامج 

واألنشطة ولجان العضوية.
 

أمين السر 
بســجالت  باالحتفــاظ  ويختــص 
واالحتفــاظ  ووثائقهــا،  املنظمــة 
الهيئــة  الجتماعــات  بســجالت 
القيادية ، واعداد التقرير السنوي، 
وكتابــة محاضــر االجتماعــات، إبــالغ 
جميــع األعضــاء بموعــد االجتماعــات 
ومكانهــا، تأميــن لــوازم االجتماعــات، 

املراســالت،  واســتالم  وإصــدار 
وإجــراء االتصــاالت الضروريــة لعمــل 
املنظمــة، تقديــم تقريــر حــول نشــاط 

 ، ملنظمــة ا

أمين الصندوق 
  وهــو العضــو املســئول عــن الشــئون 
املنظمــة  بميزانيــة  ويهتــم  املاليــة، 
املحاســبية  اإلجــراءات  وانتهــاج 
والصــرف  القبــض  فــي  املعتمــدة 
والتعاقــد ويتقيــد بالسياســات التــي 
كافــة  فــي  القياديــة  الهيئــة  تقررهــا 

املاليــة. الشــؤون 

 

: اللجان الفرعية املساندة
ً
خامسا

 
وهــي لجــان تقــوم بمســاعدة الهيئــات 
القياديــة  فــي أداء مهامهــا، وخاصــة 
املعلومــات  بجمــع  يتصــل  فيمــا 
ونشــرها أو دراســة بعــض القضايــا 
وتقديــم التوصيــة بشــأن اإلجــراءات 
نشــاط  بشــأن  القــرارات  اتخــاذ  أو 
أو برنامــج محــدد. وقــد تكــون هــذه 
أداء  بانتهــاء  )تحــل  مؤقتــة  اللجــان 
مهمتهــا أو انقضــاء املــدة املخصصــة 
لعملهــا(، او دائمــة  )تعهــد إليهــا فــي 
ذات  باملســئوليات  القيــام  الغالــب 
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طبيعــة  ذات  مســتمرة(،  طبيعــة 
الزامية)تؤدي اختصاصات ضرورية 
للمنظمــة كلجنــة التدقيــق املالــي أو 
لجنــة اإلشــراف علــى االنتخابــات( او 

استشــارية اختياريــة )تعنــى بدراســة 
مشــكلة أو موضــوع محــدد( ويتــرك 
عــدد أعضائهــا وصالحيتهــم ومدتهــم 
وطريقــة اختيارهــم للنظــام الداخلــي.

الدميقراطية والنقابات  

أوال:  الحرية النقابية شرط لقيام 

الديمقراطية

الحق في املفاوضة الجماعية  	•
املشــاركة  وفــي  الحــوار االجتماعــي  و 
و شــن اإلضــراب مفاهيــم تعبــر عــن 
الديمقراطيــة. واملمارســة  الحريــات 
مطالبــة املنظمــات العماليــة  	•
الديمقراطيــة  و  الحريــات  باحتــرام 
تعكــس وجــود منظمــات ديمقراطيــة 

شــفافة. و 
الديمقراطيــة  تكمــن  	•

فــي:  النقابيــة 
التنظيمــي  الهيــكل  نمــط  	 -
 ، مركــزي  )مركــزي/ال  للنقابــات: 

. جماعي/فــردي( 
النقابــي  املســؤول  ارتبــاط  	-

بقضاياهــم. و  بالعمــال 
النقابيــة  الهيــاكل  قــدرة  	-
واألعضــاء علــى متابعــة عمــل النقابــة 
ذلــك  تضميــن  و  آدائهــا  مراقبــة  و 

الداخليــة. والنظــم  باللوائــح 
الحلقــات بيــن الهيــاكل داخــل  	-
االتحــاد النقابــي )تعيين/انتخابــات, 
صالحيــات  االنتخابــات،  دوريــة 

القــرار. هيــاكل  العــام،  املؤتمــر 
التســيير  ليــات  آ  و  طــرق  	-

املالــي. و  االداري 
وجــود نظــام أسا�ســي يضمــن  	-

الديمقراطيــة. املمارســة 
و  التنظــم  و  التعبيــر  حريــة  	-

النقابيــة  املمارســة 

: التمثيل النقابي/ الصفة 
ً
ثانيا

التمثيلية للنقابة

تعبــر الصفــة التمثيليــة عــن  	•
منظمــة یكونھــا العمــال فــي صناعة أو 
مھنــة أو صناعــات أو مھــن متقاربــة 
ومشــتركة ومتكاملــة، و ذلــك بصفــة 
اختیاریــة بغــرض تحســين حیاتھــم، 
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البنــاء  فــي  االیجابیــة  املســاھمة  و 
والقومــي  واالجتماعــي  االقتصــادي 

. للمجتمــع
تتأســس املنظمــات العماليــة  	•
بهــدف الدفــاع عــن املصالــح املادیــة 
و املعنویــة للعمــال و لتمثیــل أفضــل 
علــى  التعــرف  طریــق  عــن  للعمــال 

عامــة. بصفــة  عملھــم  ظــروف 
تقوم معايير تقدير التمثيلية  	•

: علــى
األقدمية. 	-

 ( النقابــة  فــي  االشــتراك  	-
كميــة( تمثيليــة 

تمثيــل  علــى  النقابــة  قــدرة  	-
مصالحهــم  عــن  دفاعــا  العمــال 

نوعيــة( )تمثيليــة 

: االستقاللية تعبير عن الحرية 
ً
ثالثا

النقابية

تقت�سي االستقاللية:
اشــتراكات  علــى  االعتمــاد  	•
أعضائها و ال تقبل التمويل من خارج 
املســاعدات  أو  النقابــي  التنظيــم 

. طة ملشــرو ا
تشــاور  و  تعــاون  عالقــات  	•
مــع الحكومــة أو أصحــاب العمــل ملــا 

فيــه مصلحــة العمــال دونمــا املســاس 
النقابــي القــرار  بحريــة 

رابعاً: الدميقراطية يف اتخاذ 
القرار وتوزيع التكاليف 

العمــل  واصــول  قواعــد  تق�ســي 
واملمارســة الديموقراطيــة فــي العمــل 
النقابي أن تتجسد هذه العملية نصا 
وتطبيقــا فــي عمــل املنظمــة العماليــة 
االجتماعــات  صعيــد  علــى  ســواء 
والتوصيــات  والجلســاتوالقرارات 
الصــادرة عنهــا أم فــي اإلجــراءات التــي 
يجــدر أن تعبــر عــن توجهــات األغلبيــة 
داخــل املنظمة.ومــن ابــرز القواعــد 
الســارية واألعــراف والتقاليــد املتبعة 
التــي يمكــن قيــاس مــدى توفــر الحالــة 
داخــل  ودرجتهــا  الديموقراطيــة 

النقابيــة: املنظمــة 

أوال: انعقاد ديموقراطي الجتماعات 
املنظمة النقابية

أسس عقد االجتماع: 	•

تتضمــن النظــم واللوائــح للمنظمــات 
إدارة  حــول  احــكام  النقابيــة 
ســواء  والجلســات  االجتماعــات 
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الرســمية أم غيــر الرســمية، وتهــدف 
إلــى تحديــد صالحيــة رئيــس الجلســة 
أنــواع  تبيــن  كمــا   والحضــور، 
و  األعمــال،  وجــدول  االقتراحــات 
النقــاط التــي تثــار خــالل االجتمــاع، 
وكيفية اتخاذ القرار فيها، والنصاب 
والزاميــة   ، لالجتمــاع  القانونــي 

املتخــذة. القــرارات 

•التزام األغلبية املطلوبة:

االجتماعــات  النعقــاد  تتطلــب 
يقــاس  معينــة  اغلبيــة  النقابيــة 
احتــرام ديموقراطيــة االجــراء داخــل 
بهــذا  االلتــزام  ضــوء  النقابةعلــى 
النــوع مــن األغلبيــة املطلوبــة إلصــدار 
القــرارات والتوصيــات، ســواء كانــت 
خاصــة،  أغلبيــة  أم  أغلبيةأكثريــة 
أغلبيــة  ففــي  نســبية.  أم  مطلقــة 
األكثريــة، حيــث يكــون عــدد املؤيديــن 
تحديــد  دون  املعارضيــن  مــن  أكثــر 
عــدد معيــن للمؤيديــن وهــي األغلبيــة 
التــي تتخــذ أغلــب القــرارات فيما عدا 
القرارات التي ورد بها نص في النظام 
خاصــة  أغلبيــة  يحــدد  الداخلــي 
الخاصــة،  األغلبيــة  وفــي  التخاذهــا. 
حيــث األغلبيــة محــددة بعــدد معيــن 
مــن املؤيديــن حيــث تشــترط اللوائــح 

عنــد إصــدار قــرارات معينــة بتحقيــق 
هــذه  تكــون  وقــد  خاصــة.  أغلبيــة 
وتمثــل  مطلقــة  الخاصــة  األغلبيــة 
نصــف عــدد األعضــاء العامليــن بمــا 
فيهــم املتغيبيــن عــن االجتمــاع + 1، 
او اغلبيــة نســبية وتمثــل نصــف عــدد 
األعضاء العاملين الحاضرين +1  وال 
يتم حساب عدد األعضاء املتغيبين، 
ثلثــي  عــن  وتعبــر  الثلثيــن  اغلبيــة  أو 
األعضاء العاملين الحاضرين. ويلجأ 
الخاصــة عنــد  العــادة لألغلبيــة  فــي 
إقــرار بعــض االقتراحــات اإلجرائيــة 
كقفل باب النقاش، وفصل العضو 
وطــرح  الفصــل،  قــرار  إســقاط  أو 
الثقــة فــي الهيئــة القياديــة مــن قبــل 
الهيئــات الرقابيــة مؤتمــر أو جمعيــة 
رئيــس  فــي  الثقــة  وطــرح  عموميــة، 
املؤتمــر، و تعديــل النظــام الداخلــي 
أو  مؤتمــر  التشــريعية  الهيئــات  فــي 
النظــام  وتعليــق  جمعيــة عموميــة، 

فــي املؤتمــر. الداخلــي 

•االلتزام بتوفر النصاب القانوني:

 يعبــر النصــاب القانونــي عــن توفــر 
علــى  يصــح  الــذي  القانونــي  العــدد 
يقــل  وال   

ً
قانونــا االجتمــاع  أساســه 

عــن األغلبيــة املطلقــة إال إذا نــص 
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النظــام الداخلــي علــى خــالف ذلــك. 
فــإن  القانونــي  فــاذا فقــد النصــاب 
صحــة االجتمــاع وشــرعيته تســقط 
وال يجــوز االســتمرار فــي النقــاش إال 
إذا ورد نص صريح يسمح باستمرار 
انعقاد االجتماع حتى مع عدم وجود 
نصــاب قانونــي إذا كان االجتمــاع قــد 

انعقــد مكتمــال نصابــه بدايــة.
 

•جدول األعمال 
          يتكفل جدول األعمال بتحديد 
املواضيع التي ستناقش في االجتماع 
 عــن االســتغراق فــي مواضيــع 

ً
بعيــدا

غيــر املطروحــة للنقــاش، حيــث يقــوم  
مقرر االجتماع )أمين السر( بإعداد 
جــدول األعمــال بمشــاورة األعضــاء 
ثــم يطــرح للنقــاش كمقتــرح فــي بدايــة 
املجتمعــون  يقــوم  حيــث  االجتمــاع 

بتعديلــه ، ان لــزم األمــر. 

•القرارات والتصويت 
التــي  املواضيــع  القــرارات  تجســد 
وافــق عليهــا املجتمعــون وتأخــذ طابــع 
بتنفيذهــا  املــوكل  للجهــة  اإللــزام 
التوصيــات  امــا  عليهــا.  ويحاســب 
فتعبــر عــن املســائل التــي وافــق عليهــا 
املجتمعــون وال تأخــذ طابــع اإللــزام.
أمــا  بالتصويــت  القــرارات  وتتخــذ 

باملوافقــة أو االعتــراض أو االمتنــاع 
التصويــت  ويكــون  التصويــت  عــن 
 
ً
أمــا  ســريا بتوزيــع األوراق أو علنيــا
برفع األيدي أو بالنداء باالسم حيث 
تتخــذ القــرارات باألغلبيــة ) األكثريــة 
( إال إذا نصــت الالئحــة علــى األغلبيــة 

الخاصــة التخــاذ قــرار معيــن، 
 

•تعليق النظام الداخلي
 تتضمــن بعــض اللوائــح الداخليــة 
للمنظات النقابية الحق للمجتمعين 
وفــي  الداخلــي.  النظــام  تعليــق  فــي 
الغالــب توجــد هــذه اآلليــة فقــط فــي 
املؤتمــرات العامــة للمنظمــة التــي هــي 
أعلــى ســلطة بهــا، بحيــث يتــم تعليــق 
ويصبــح  الداخلــي  بالنظــام  العمــل 
غير ساري املفعول ملناقشة ممارسة 
اقتــراح  عضــو  ألي  ويحــق  محــددة 
تعليــق النظــام الداخلــي عندمــا يــود 
فــي  موجــودة  غيــر  مســألة  مناقشــة 
جدول األعمال أو السير في إجراءات 
وممارســات غيــر متضمنــة فــي النظــام 
موافقــة  ويجــب  للمؤتمــر  الداخلــي 
ثلثــي األعضــاء الحاضريــن علــى هــذا 
مقتــرح تعليــق النظــام الداخلــي لكــي 

يقــر املقتــرح.

املناصب الواجب اجراء انتخابات 
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لشغلها

املناصب التي تجري االنتخابات 
بشأنها:

-الرئيس )أو ما يعادله(
-نائــب الرئيــس )حــال تطلــب دســتور 

النقابــة ذلــك(.
-السكرتير التنفيذي )أو ما يعادله( 

)حــال  التنفيــذي  الســكرتير  -نائــب 
ذلــك(. النقابــة  دســتور  تطلــب 

التنفيذييــن  األعضــاء  	-
أو  الوطنيــة  التنفيذيــة  )اللجنــة 

. التنفيــذي(  املجلــس 

املناصب التي اليشترط االنتخاب 
مللئها:

-أقل من سنة واحدة من العمر
-حالــة االتحــاد النقابــي، حيــث يكــون 
العــام:   األميــن  أو  الرئيــس  منصــب 

فخــري بحــت او انــه ال يصــوت

املرشحون املمكن تقدمهم 

لالنتخابات

يمكــن ألي عضــو نقابــي أن  	•
مــا  انتخابــي  ملنصــب  نفســه  يرشــح 
لــه  تســمح  النقابــة  قواعــد  دامــت 

. لــك بذ
يجــب علــى النقابــة الســماح  	•
بالتصويــت  أعضائهــا  لجميــع 
تق�ســي  الذيــن  أولئــك  باســتثناء 
غيــر  أنهــم  العمــال  نقابــة  قواعــد 
مؤهليــن للتصويــت بحســب نظامهــا 
الداخلــي ومــن اكثــر الحــاالت انتشــارا 

النقابــات: بيــن 
املرشــح  ارتــكاب  حــال  فــي  	-
جريمــة او مخالفــة تتعلــق بالشــؤون 

النقابيــة. املاليــة 
العاطلين عن العمل 	-

بالنقــود  مدينــون  أعضــاء  	-
النقابــة فــي  الشــتراكهم 

هــم  الذيــن  األعضــاء  	-
املتدربيــن واملتدربيــن أو الطــالب او 

جــدد أعضــاء 
فــي حــال عــدم توفــر أســباب  	•
لالســتبعاد فمن حق املرشــح التقدم 

. بشــكوى

انتخابات النقابات العاملية
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كيفية عقد االنتخابات

تقيــس خطــوات اجــراء االنتخابــات 
االنتخابــات  هــذه  نزاهــة  مــدى 
ومصداقيتهــا أمــام أعضــاء املنظمــة 
علــى  باإلشــراف  وتقــوم  واألغيــار. 
ســلطة  أعلــى  االنتخابــات  عمليــة 
يحــدده  وفقمــا  العماليــة  للمنظمــة 
النظــام واللوائــح الداخليــة للمنظمــة 
العمليــة  هــذه  تخضــع  حيــث   .

يلــي: بمــا  تتمثــل  لخطــوات 
 

االقتراع 

املشــرفة  الجهــة  وتشــكل  	•
علــى االنتخابــات لجنــة تتولــى مراقبــة 
يــوم  االنتخــاب  خطــوات  ومتابعــة 
االقتراع وتتشكل اللجنة عن ممثلين 
مــن الجهــة املشــرفة علــى االنتخابــات 
باإلضافة إلى مندوبين عن كل قائمة 
تخــوض االنتخابــات ومندوبيــن عــن 

املســتقلين. املرشــحين 
تجــري االنتخابــات النقابيــة  	•
عــن طريــق االقتــراع. كمــا باإلمــكان 
كان  فــإذا  البريــد.  عبــر  االقتــراع 
 للتصويــت ، ترســل 

ً
الشــخص مؤهــال

لــه نقابتــه  ورقــة تصويــت )عــادة إلــى 
عنوان املنزل( مع بيان من كل مرشح 

االنتخابــات«(. »عنــوان  )يســمى 

عــن  االنتخابــات  وتجــري   	•
طريــق االقتــراع للمراكــز املنتخبــة مــن 
الناحيــة القانونيــة كل اربــع او خمــس 

املتبــع. النظــام  بحســب  ســنوات 
مؤهــل  شــخص  يعيــن  	•
إلدارة   ، مدقــق  يدعــى   ، مســتقل 
علــى  واالشــراف  االقتــراع  عمليــة 
وتقديــم  االقتــراع  أوراق  احصــاء 

االنتخابــات عــن  تقريــر 

التصويت في االنتخابات النقابية

بالتصويــت  النقابــة  تســمح  	•
تكلفــة  أي  دون  البريــد  طريــق  عــن 
خاصــة  الشــخص  علــى  شــخصية 

الخــارج. فــي  لألعضــاء  بالنســبة 
يســمح للناخبيــن بالتصويــت  	•
دون تدخل أو تقييد من قبل النقابة 
أو مســؤوليها أو غيرهــم مــن أعضــاء 

النقابــات.

الفرز

املشــرفة  الجهــة  وتشــكل  	•
علــى االنتخابــات لجنــة تتولــى مراقبــة 
نتائــج  فــرز  خطــوات  ومتابعــة 
عــن  اللجنــة  وتتشــكل  التصويــت 
علــى  املشــرفة  الجهــة  مــن  ممثليــن 
االنتخابــات باإلضافــة إلــى مندوبيــن 
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عــن كل قائمــة تخــوض االنتخابــات 
ومندوبيــن عــن املرشــحين املســتقلين 
خــارج  أخــرى  جهــات  إلــى  إضافــة 

. ملنظمــة ا
االنتخابــات  نتائــج  تنشــر  	•
املدقــق. تقريــر  تلقــي  بعــد  فقــط 
النقابيــة،  املنظمــة  تقــوم  	•
تلقــي  مــن  أشــهر  ثالثــة  غضــون  فــي 
تقريــر املحقــق ، إمــا بإرســال نســخة 
مــن التقريــر إلــى جميــع أعضائهــا، او 
لألعضــاء  التقريــر  محتويــات  إبــالغ 
عــادة  بهــا  يتشــارك  التــي  بالطريقــة 
املعلومــات معهــم كنشــر املحتويــات 
أو التقريــر فــي مجلــة نقابــة العمــال.
أي  بتزويــد  النقابــة  تلتــزم  	•
مــن  بنســخة  طلبــه  حــال  عضــو 

. يــر لتقر ا

الطعون

نتيجــة  فــي  بالطعــن  الســماح  يعتبــر 
الضوابــط  أحــد  االنتخابــات 
األساسية لضمان نزاهة االنتخابات 
حيــث يحــق لجميــع املرشــحين تقديم 
طعــن كتابــي إلــى الجهــة املشــرفة علــى 
االنتخابــات التــي تتولــى التحقــق مــن 
املســموح  والفتــرة  نفســه،  الطعــن 
للطعــن تكــون يوميــن أو حســب املــدة 

ويــدرج  اللوائــح،  عليهــا  تنــص  التــي 
التــي  املخالفــات  الطعــن  كتــاب  فــي 
ســواء  الطعــن  وتســتوجب  حدثــت 
خطــوات  أم  الناخبيــن  كشــوف  فــي 

نفســها. الفــرز  أو  االنتخــاب 

الدوائر االنتخابية

إلــى  عضويتهــا  النقابــة  تقســم  قــد 
مجموعــات تعــرف باســم »الدوائــر 
دائــرة  تكــون  قــد  اإلنتخابيــة«. 
فقــط  مؤهلــة  معينــة  انتخابيــة 
مرشــحين  أو  ملناصــب  للتصويــت 
تحــدد  أن  للنقابــة  معينين.يمكــن 
الدائــرة االنتخابيــة بحســب منطقــة 
جغرافيــة، او تجــارة أو مهنــة معينــة، 

النقابــة. مــن  قســم  او 

تسجيل األعضاء

النقابيــة  املنظمــة  تحتفــظ  	•
بســجل ألســماء وعناويــن األعضــاء. 
عنــد إجــراء االنتخابــات التــي يحــق 
لهم التصويت فيها. فإذا قام العضو 
النقابي بتغيير عنوانه فعليه اخطار 
بيانانتــه.  تحديــث  وعليــه  نقابتــه، 
ســجل  فحــص  فــي  الحــق  وللنقابــي 
األعضــاء ، مجاًنــا ، للتحقــق ممــا إذا 
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فيــه.  
ً

مشــموال كنــت 
يمكــن ألي عضــو فــي نقابــة ،  	•
بمــا فــي ذلــك شــخص كان مرشــًحا فــي 
االنتخابــات ، تقديــم شــكوى بشــأن 
االنتخابــات التــي حدثــت أو تحــدث 
اخــذ  بعــد  الحــدوث  علــى وشــك  أو 

املشــورة.

مراحل عملية االنتخابات العمالية:

مرحلة الترشيح لالنتخابات. 	•
العمليــة  ادارة  مرحلــة  	•

. بيــة نتخا ال ا
مرحلة الدعاية االنتخابية. 	•

واعــالن  التصويــت  مرحلــة  	•
. ئــج لنتا ا

1-مرحلة الترشيح لالنتخابات

عبر تقديم الوثائق املطلوبة للترشيح 
وبالعــادة تضم:طلــب ترشــيح يشــمل 
البطاقــة  صــورة   . املرشــح  بيانــات 
الشخصية. شهادة صادرة ومعتمدة 
مــن رئيــس النقابــة العامــة املختصــة 
بســداد االشــتراكات . شــهادة اجتيــاز 
لغيــر  والكتابــة  القــراءة  اختبــارات 
الحاصلين على مؤهالت دراسية من 

مديريــة القــوي العاملــة . شــهادة مــن 
صاحــب العمــل – بالنســبة للعامليــن 
بالقطــاع الخــاص تفيــد ان املرشــح 
اواملفوضيــن  املختصيــن  مــن  ليــس 
شــهادة   . العمــل  ســلطة  بممارســة 
معتمــدة مــن جهــة العمــل - بالنســبة 
احالتــه  بعــد  بالعمــل  التحــق  ملــن 
بــأن املرشــح  تفيــد  املعــاش –  علــى 
فــي تأميــن اصابــات العمــل  مشــترك 
. تعهــد بتقديــم مــا يفيــد االســتقالة 
املهنيــة  النقابــة  ادارة  مجلــس  مــن 
اذا كان عضــوا فيــه فــي حالــة فــوزه 
الحالــة  صحيفــة  باالنتخابــات،  
الجنائية للمرشحين للجان النقابية 
ليــس  املرشــح  بــأن  واقــرار   . املهنيــة 
ضــده  يصــدر  ولــم  عليــه  محجــوزا 

قضائيــة. احــكام 

2- مرحلة ادارة العملية االنتخابية 

التشــريعات  غالبيــة  تنــص  وفيهــا 
 – النســبي  التمثيــل  مراعــاة  علــى 
النوعــي والجغرافــي – عنــد تشــكيل 
مجالــس ادارة املنظمــات النقابيــة. 
امــا بالنســبة للجــان النقابيــة ففــي 
التقســيم  اســتخدام  يتــم  الغالــب 
النســبي الجغرافــي باحــد النظاميــن: 
نظــام  او  املفتوحــة  الدوائــر  نظــام 
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الدوائــر املغلقــة. ففــي نظــام الدوائــر 
املفتوحــة، يمكــن للناخــب ان يختــار 
ممثلــي   

ً
وايضــا دائرتــه  فــي  ممثليــه 

الدوائر االخري على ان يلتزم بتقسيم 
 للمقاعد املحددة لكل 

ً
املجلس طبقا

دائــرة . أمــا بالنســبة لنظــام الدوائــر 
املغلقــة، فيقــوم الناخــب بانتخــاب 
عــدد مــن املرشــحين ال يزيــد عــن عــدد 
املقاعــد املحــددة لدائرتــه فقــط وال 
ينتخــب مــن غيرهــا أي انــه ال ينتخــب 
 
ً
اال مــن يمثلــون دائرتــه فقــط طبقــا

 . النســبي  للتقســيم 

3- الدعاية االنتخابية : 

الدعايــة مــن اهــم مراحــل العمليــة 
التــي  املرحلــة  فهــي  االنتخابيــة 
انفســهم  املرشــحون  فيهــا  يعــرض 
وافكارهــم وبرامجهــم علــى ناخبيهــم 
املرشــحين  ان  ليثبتــوا  العمــال 
فــي  لتمثيلهــم والنيابــة عنهــم  اصلــح 
التعبيــر  فــي  جســارة  واكثــر  نقابتهــم 
عــن مصالحهــم واملطالبــة بحقوقهــم 
وتبنــي مواقفهــم. وتنقســم الدعايــة 

الــى: االنتخابيــة 
أ - الدعايــة التقليديــة : وهــي التــي 
اغلــب  ويمارســها  عليهــا  يعتمــد 
الرســميين  والنقابييــن  املرشــحين 

خــالل  مــن  اغلبهــا  فــي  تأتــي  والتــي 
مطبوعــات تقليديــة. و ب- الدعايــة 
: وهــي عــادة تعتمــد علــى  العماليــة 
املطبوعــة  االنتخابيــة  البرامــج 
مــن ظهــور  يمنــع  ذلــك ال  كان  وان 
الشــفهية  االنتخابيــة  الدعايــة 
والتــي  العماليــة  املواقــع  فــي  الجــادة 
تتضمــن مطالــب تتــراوح بيــن مطالــب 
ومطالــب  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
حــول الحقــوق والحريــات النقابيــة. 

4-مرحلة التصويت واعالن النتائج. 

واعــالن  التصويــت  مرحلــة  وتبــدأ 
فــي  العماليــة  لالنتخابــات  النتائــج 

 : وهــي  مراحــل  ثــالث 
-انتخابــات املرحلــة االولــي » اللجــان 

النقابيــة » 
 « الثانيــة  املرحلــة  -انتخابــات 

« العامــة  النقابــات 
-انتخابات املرحلة الثالثة » االتحاد 

العــام 
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للمنظمــة  املالــي  النظــام  يخضــع   
والقواعــد  لألصــول  العماليــة 

وابرزهــا: املعتمــدة  الحســابية 
 

إجمالــي  وتشــمل   : امليزانيــة      .1
املحصلــة  واملصروفــات  اإليــرادات 
خــالل الســنة املاليــة ،  وتقســم هــذه 
إلــى أبــواب  اإليــرادات واملصروفــات 
الحاجــة  حســب  وبنــود  رئيســية 
تقــر  أن  ويجــب   ، العمــل  وطبيعــة 
تقســيمة هــذه األبــواب والبنــود مــن 
قبل الســلطات العليا واإلشــرافية في 

بــة. لنقا ا
 

 2.    الســجل : ويقيــد فيــه جميــع 
العمليــات املاليــة اليوميــة للمنظمــة 

مــن واقــع املســتندات املاليــة لهــا
 

:  وتشــمل جميــع  3.    اإليــرادات 
ميزانيــة  إلــى  املاليــة  املدخــالت 
وهبــات  اشــتراكات  مــن  املنظمــة 
 ، اإليــرادات  مــن  وغيرهــا  وتبرعــات 
بموجــب  اإليــرادات  تحصيــل  ويتــم 
إيــداع  إشــعار  أو  قبــض  ســندات 
التــي  البنــوك  فــي  املنظمــة  لحســاب 
يحددهــا أو بإيصــال تحصيــل نقــدي 
علــى صنــدوق املنظمــة ويتــم التوريــد 

توريــد  اســتمارة  بموجــب  للخزينــة 
قيــد. ســندات  أو  نقديــة 

 
4.    املصروفــات : وتشــمل جميــع 
املنظمــة  صرفتهــا  التــي  األمــوال 
تكــون  أن  ويجــب   ، ميزانيتهــا  مــن 
بأصــول  مؤيــدة  املصروفــات  هــذه 
املســتندات الدالــة علــى اســتحقاق 
الصــرف كالفواتيــر املاليــة أو ســندات 
صــرف يوقــع عليهــا مــن اســتلم هــذه 
املصروفــات علــى أن تكــون صالحيــة 
التوقيــع علــى الشــيكات واملعامــالت 
وأميــن  للرئيــس  املصرفيــة  املاليــة 

الصنــدوق.
 

5.    رصيــد أول املــدة : هــو إجمالــي 
املبالــغ املاليــة مــن صافــي حســابات 
الســنة املاليــة الســابقة والتــي دخلــت 
بدايــة  فــي  املنظمــة  إيــرادات  ضمــن 

الحاليــة. املاليــة  الســنة 
 

6.     رصيــد آخــر املــدة : هــو إجمالــي 
نهايــة  فــي  للمنظمــة  املبالــغ  صافــي 
كل  تســديد  بعــد  املاليــة  الســنة 

املاليــة. االلتزامــات 
 

7.    الســلفة املســتديمة :  يجــوز 

اإلدارة املالية للمنظمة العاملية:   
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فــي  االحتفــاظ  الصنــدوق  ألميــن 
خزينــة املنظمــة بمبلــغ معيــن تحــدده 
اللوائــح الداخليــة يخصــص للصرف 
علــى النثريــات واملصروفــات العاجلــة 
هــذه  وتعــوض  القليلــة  للمبالــغ 
السلفة كلما بلغ املنصرف منها مبلغ 
معيــن ويتــم عمــل ملخــص لحصــر مــا 
املســتندات  بــه   

ً
مرفقــا منهــا  صــرف 

املؤيدة للصرف على أن تتم مراجعة 
ســالمة كافــة هــذه املســتندات.

 
8.    الســلفة املؤقتــة  : يجــوز أن 
يرخص بصرف سلفة مؤقتة حسب 
الحاجــة وبمــا ال يتجــاوز مبلــغ معيــن 
تحــدده اللوائــح الداخليــة للصــرف 
أن  علــى  معينــة  أغــراض  علــى  منهــا 
مــن  االنتهــاء  بعــد  الســلفة  تســوى 

األغــراض. هــذه  تحقيــق 
 

9.    الديــون املعدمــة : تســمح لوائــح 
بعــض املنظمــات النقابيــة بمبــدأ » 
الديــون املعدمــة » بحيــث يحــث أن 
تقــرر الجهــات داخــل املنظمــة عــدم 
جــدوى  عــدم  يثبــت  التــي  الديــون 
تحصيلهــا مــن املدينيــن بعــد موافقــة 

األعلــى. الجهــة 
 

تقــوم   : الختامــي  الحســاب     .10
الهيئــات التنفيذيــة فــي نهايــة دورتهــا 

النقابيــة بإعــداد تقريــر مالــي شــامل 
لجميــع حســابات هــذه الهيئــات مــن 
إيــرادات ومصروفــات ومســتحقات 
ماليــة لرفعــه إلــى الســلطات الرقابيــة 

فــي هــذه املنظمــات
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