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المقدمة

يعتبــر الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة بالنســبة لمنظمــة العمــل الدوليــة ولجنــة الحريــات النقابيــة وعــدم 
ــاً للحريــة النقابيــة. وتعــرف منظمــة العمــل الدوليــة المفاوضــات الجماعيــة علــى  اعاقتهــا عنصــراً ضروري
انهــا» العمليــة الطوعيــة التــي مــن خاللهــا تتــم المفاوضــات والحــوار بيــن العمــال وأصحــاب العمــل وخاصــة 
فيمــا يتعلــق بشــروط وظــروف العمــل. ويمكــن ان يشــارك فيهــا أصحــاب العمــل بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 
منظماتهــم، وفــي غيــاب النقابــات العماليــة  يكــون للعامليــن حــق اختيــار ممثليهــم بحريــة» مــع ضــرورة 

التركيــز علــى أن تعقــد المفاوضــات بحريــة وبنوايــا حســنه مــن جميــع االطــراف. وهــذا يتضمــن:

بذل الجهود للوصول إلى اتفاقية عمل جماعية،• 

اجراء مفاوضات حقيقية بشكل بناء • 

تجنب التأخير المتعمد• 

احترام االتفاقيات الموقعة وتطبيقها بنية حسنة• 

اعطاء الوقت الكافي لألطراف لمناقشة وحل النزاعات الجماعية»1• 

ــق تحســينات  ــدول بتحقي ــن ال ــد م ــي العدي ــال ف ــة حــق اساســي يســمح للعم ــر المفاوضــة الجماعي وتعتب
ــل  ــة العم ــدد اتفاقي ــا تح ــادة م ــور. وع ــي موضــوع االج ــل وخاصــة ف ــي شــروط وظــروف العم مســتمرة ف
الجماعيــة الحــد االدنــى لألجــور فــي قطــاع محــدد أو مهنــه معينــة أو تكــون بديــال عــن الحــد االدنــى لألجــور 
ــل  ــر العم ــع معايي ــوازي م ــبة وبالت ــة المناس ــريعات المحلي ــا تشــكل التش ــي. وبينم ــتوى الوطن ــى المس عل
الدوليــة اطــاراً للحمايــة، فــان اتفاقيــات العمــل الجماعيــة هــي نتــاج للتفــاوض بيــن العمــال وأصحــاب العمــل، 
ــد يكــون الوضــع السياســي  ــة. وق ــات العمالي ــدى المنظم ــة ل ــوة تفاوضي ــاً وق ــالً حقيقي ــب تمثي وهــذا يتطل
واالقتصــادي واالجتماعــي الفلســطيني فريــداً مــن نوعــه نتيجــة تأثيــر االحتــالل االســرائيلي الــذي ينتهــك 
ويصــادر حقــوق االنســان الفرديــة والجماعيــة بشــكل يومــي ومــع ذلك فــان العمال الفلســطينيين يشــاركون 
العالــم فــي تطلعاتــه نحــو العمــل الالئــق والحيــاة الالئقــة. ومــع نشــوء حركــة نقابيــة ديمقراطيــة ومســتقلة 
فــي فلســطين خــالل العقــد الماضــي، وازديــاد حــركات االحتجــاج والنضــاالت العماليــة أصبــح واجبــاً علينــا 
البــدء فــي توثيــق وتحليــل وضــع المفاوضــة الجماعيــة واخــذ الــدروس التــي تمكــن الحركــة العماليــة مــن 

الوصــول إلــى تقــدم أكثــر فــي مجــال تأميــن الحقــوق العماليــة للرجــال والنســاء.

وهــذه الدراســة هــي بحــث استكشــافي فــي المفاوضــة الجماعيــة فــي فلســطين بهدف تســليط الضــوء على 
االتجــاه العــام وبعــض التحديــات التــي تواجــه النقابــات العماليــة فــي الوقــت الحالــي. وهــي تعالــج جانبيــن 
ــي)،  ــي (االهل ــر حكوم ــن الخــاص والغي ــي القطاعي ــري ف ــي تج ــاوض الت ــراءات التف ــي واج ــار القانون االط
الســلطات المحليــة والقطــاع الحكومــي. ويجــب مالحظــة أنــه لعــدة اســباب متعلقــة بوجــه خــاص بالوضــع 
السياســي، واالقتصــادي واالجتماعــي فــان المفاوضــة الجماعيــة كانــت غائبــة عــن قطــاع غــزة  فيمــا عــدا 

بعــض مواقــع العمــل الموجــودة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_EN/lang--en/index.htm  1
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1- المفاوضة الجماعية في سياق الوضع الفلسطيني

نظرة عامه للوضع االقتصادي واالجتماعي والسمات االساسية لسوق العمل الفلسطيني

االقتصــاد الفلســطيني هــو اقتصــاد تحــت االحتــالل، حيــث جميــع المــوارد والحــدود مســيطر عليهــا وتخضــع 
لقــوة االحتــالل االســرائيلي وحيــث صناعــة السياســات االقتصاديــة بحكــم االمــر الواقــع بنــاًء علــى بروتوكول 
باريــس االقتصــادي والــذي يربــط االقتصــاد الفلســطيني باالقتصــاد االســرائيلي وتحــت شــروط غيــر 
موائمــة. وقــد اســهمت هــذه العالقــة فــي تخلــف االقتصــاد الفلســطيني. يعــرف «التخلــف» كإلحــاق قســري 
ــن  ــي.»2  ففــي حي ــع المدن ــرة لمؤسســات المجتم ــة الح ــة ويوقــف التنمي ــة التبعي لالقتصــاد وفــرض عالق
ــى  ــر إل ــى داخــل اســرائيل محــدودا مــن خــالل وســائل عــدة والتصدي أن دخــول المنتجــات الفلســطينية إل
الــدول االخــرى صعــب للغايــة بســبب المعيقــات االســرائيلية فــان المنتجــات االســرائيلية تدخــل إلــى الســوق 
الفلســطيني بحريــة، مــا عــدى المنــع المفــروض علــى منتجــات المســتوطنات وال يتــم تطبيــق هــذا المنــع 

بشــكل كامــل.

كمــا ان االقتصــاد الفلســطيني اصبــح يتجــه نحــو الطابــع الخدماتــي ويعتمــد بشــكل اكبــر علــى المســاعدات 
ــع  ــة اخــذت تتراج ــة والصناع ــل الزراع ــة مث ــات المنتج ــان القطاع ــة اوســلو ف ــد اتفاقي ــذ عق ــة. ومن االجنبي
ــج  ــن النات ــا شــكلت %33 م ــام 2011 بينم ــي للع ــي االجمال ــج المحل ــن النات ــم لتشــكل %20 م وبشــكل دائ
ــل  ــر العم ــة لمؤتم ــل الدولي ــة العم ــام لمنظم ــر الع ــر المدي ــير تقري ــام 1994. ويش ــي للع ــي االجمال المحل
الدولــي فــي العــام 2012 إلــى ان اســتمرار القيــود علــى الحركــة وصعوبــة الوصــول إلــى مصــادر االنتــاج 

ــة لالقتصــاد الفلســطيني».3 ــاف القاعــدة االنتاجي ــدور المركــزي فــي اضع ...... تلعــب ال

ــة  ــة المضاف ــود أو قيمــة الضريب ــى اســعار الوق ــة الفلســطينية ســيطرة عل ــك الســلطة الوطني ــا ال تمل كم
والتــي ترتبــط باألســعار االســرائيلية( بنــاء علــى االتفاقيــات المبرمــه فــان الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
يجــب ان تتبــع معــدالت الضريبــة المضافــة االســرائيلية وال يســمح لهــا بالتغييــر ســوى بنســبة ضئيلــة جــداً. 

ففــي شــهر ايلــول 2012 جــرى ارتفــاع كبيــر علــى اســعار الوقــود باإلضافــة إلــى الزيــادة فــي قيمــة الضريبــة 
المضافــة فــي االراضــي الفلســطينية (لكــي تتوافــق مــع الزيــادات فــي اســرائيل) وترافــق ذلــك مــع االرتفــاع 
فــي اســعار المــواد الغذائيــة نتيجــة الظــروف المحليــة والعالميــة ممــا فجــرت موجــه عارمــة مــن أالحتجاجــات 
العامــه واإلضرابــات فــي قطاعــي النقــل والوظيفــة العموميــة فــي جميــع محافظــات الضفــة الغربيــة، وهــذا 
اجبــر الحكومــة علــى الغــاء الزيــادة فــي االســعار واخــذ االجــراءات لمراقبــة اســعار المــواد الغذائيــة. وطالــب 
المحتجــون بإلغــاء بروتوكــول باريــس واتفاقيــة اوســلو والتــي رأوا فيهــا الســبب الرئيــس الســتمرار االزمــة 
االقتصاديــة واســتمرار اســرائيل فــي مصــادرة االراضــي وبنــاء المســتوطنات وهــدم المنــازل واالنتهــاكات 

االخــرى للحقــوق االنســانية والوطنيــة للفلســطينيين. 

وفــي قطــاع غــزة تســتمر سياســة الحصــار الــذي يعنــي عــدم قــدرة االقتصــاد علــى العــودة لوضعــه الطبيعي 
وال يســتطيع القطــاع الخــاص اعــادة بنــاء مــا تــم تدميــره مــن قبــل االحتــالل االســرائيلي. ومنــذ العــام 2007  
فقــد نمــى اقتصــاد االنفــاق ممــا خلــق شــريحة مــن المســتفيدين الذيــن اصبحــوا اثريــاء علــى حســاب باقــي 

2  منظمة العمل الدولية، املكتب االقليمي للدول العربية، ملخص 2، محاية العمال يف الضفة الغربية وقطاع غزة،
3  منظمة العمل الدولية، الدورة 101، 2012، تقرير املدير العام، ملحق اوضاع العمال يف الراضي العربية احملتلة، مكتب منظمة العمل الدولية، جنيف
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المواطنيــن (باإلضافــة إلــى الذيــن لقــو حتفهــم فــي االنفــاق).

وبنــاء علــى االحصائيــات الرســمية فــان ربــع الفلســطينيين يعيشــون تحــت خــط الفقــر (%25.8) فــي العــام 
2011، (%17.8 فــي الضفــة الغربيــة و%38.8 فــي قطــاع غــزة) وحوالــي %12.9 مــن الفلســطينيين يعيشــون 

تحــت خــط الفقــر المدقــع(%7.8 فــي الضفــة الغربيــة و%21.1 فــي قطــاع غــزة)4.

سمات سوق العمل الفلسطيني ووضع الحقوق العمالية

بلغــت نســبة قــوة العمــل المشــاركة لألشــخاص الذيــن بلغــت اعمارهــم ســن 15 فمــا فــوق 43.6% (1.109 
مليــون (حوالــي 738 الــف فــي الضفــة الغربيــة وحوالــي 371 الــف فــي قطــاع غــزة) فــي الربــع الثانــي مــن 
العــام 2012. بلغــت نســبة قــوة العمــل المشــاركة فــي الضفــة الغربيــة %45.4 و%40.3 فــي قطــاع غــزة. 
ومازالــت نســبة مشــاركة النســاء فــي ســوق العمــل مــن ادنــى المســتويات مقارنــه مــع باقــي دول العالــم 

والتــي وصلــت إلــى .%317 مقارنــه مــع .%269 مــن الرجــال5

ويعانــي ســوق العمــل الفلســطيني مــن عــدم القــدرة البنيويــة علــى خلــق فــرص عمــل كافيــة الســتيعاب 
الباحثيــن عــن العمــل وخصــة مــن الشــباب والنســاء. واكثــر مــن ذلــك فــان الحكومــة الفلســطينية قــررت 
تجميــد التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي نتيجــة االزمــة االقتصاديــة والضغــط الخارجــي لإلصــالح (تخفيــض 
النفقــات). وتتجــه النســاء إلــى العمــل فــي القطــاع الحكومــي بســبب االمتيــازات االجتماعيــة والتأمينــات التــي 
يتــم دفعهــا مثــل اجــازة الــوالدة وكذلــك االمــان الوظيفــي، باإلضافــة إلــى حقيقــة ان الكثيــر مــن النســاء 
تجــد فــرص العمــل الممكنــه فــي قطاعــي التعليــم والصحــة، القطاعيــن التقليدييــن لتوظيــف النســاء. فــي 
الربــع الثانــي مــن 2012 وصلــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزه إلــى %28.4 مقارنــه مــع %17.1 فــي الضفــة 
ــنوات  ــي الس ــا ف ــاء. وكم ــدى النس ــع %29.5 ل ــه م ــال %18.8 مقارن ــن الرج ــن م ــبة المتعطلي ــة ونس الغربي
الســابقة فــان اعلــى نســبة للبطالــة ســجلت لــدى الشــابات والنســاء الحاصــالت علــى التعليــم العالــي، واعلــى 
ــى  ــت إل ــام، ووصل ــن -20 24 ع ــراوح اعمارهــن بي ــي تت ــت %35.6 مــن الشــابات اللوات ــة كان نســبة للبطال

حوالــي %42.6 عنــد النســاء اللواتــي انهيــن 13 ســنة دراســة وأعلــى.  

وقبــل عاميــن تــم اعــادة تفعيــل صنــدوق التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة كجــزء مــن اســتراتيجية التشــغيل 
ــرة حتــى االن، وال يوجــد توقعــات  الفلســطينية، وتــم اطــالق عــدد محــدود مــن مشــاريع التشــغيل الصغي
كبيــرة منهــا اذا لــم تترافــق مــع برامــج خلــق فــرص عمــل علــى نطــاق واســع وباالضافــة إلــى مشــاريع مــدرة 

للدخــل.

وفيمــا يتعلــق بالحقــوق فــي العمــل فــان اكثــر مــن %75 مــن العامليــن فــي القطاع الخــاص ال يحصلــون على 
الحقــوق االساســية (مثــل نهايــة الخدمــة اواالجــازة الســنوية). ومــازال هنــاك اشــكاليات فــي تطبيــق قانــون 
العمــل الفلســطيني فــي معظــم القطاعــات وخاصــة فــي المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والتــي تشــكل 
ــان قطــاع الخــاص  ــزي الفلســطيني ف ــى مســح االحصــاء المرك ــاء عل ــن المنشــآت. وبن ــى م النســبة االعل
باســتثناء الزراعــة فــي العــام 2010، فــان %96 مــن المنشــآت غيــر الزراعيــة فــي فلســطين فــي العــام 2010 
تعتبــر صغيــرة، وتوظــف حوالــي %69 مــن العامليــن باجــر. وأكثــر مــن ذلــك فــان %59 مــن العامليــن فــي 
المنشــآت الصغيــرة يعملــون بــدون أجــر. وتمثــل المنشــآت المتوســطة الحجــم %3 وتوظف %12 مــن العاملين 
بأجــر. امــا المنشــآت الكبيــرة فتشــكل %1 وتوظــف %19 مــن العامليــن بأجــر. وفــي المنشــآت الكبيــرة فــان 

4  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي حول مستويات املعيشة والفقر يف االراضي الفلسطينية، 2011، 10 حزيران 2012
5  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي حول نتائج مسح قوة العمل، (نيسان-حزيران، 2012) دورة (الربع الثاين 2012
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%92 مــن العامليــن هــم العامليــن باجــر وفقــط %8 يعملــون بــدون أجــر. وفــي المنشــآت الكبيــرة هنــاك نــوع 
مــن االســتقرار واألمــان الوظيفــي للعامليــن. كمــا ان هنــاك مســتوى اعلــى مــن االلتــزام بالحقــوق العماليــة 

فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات وهــو القطــاع االكثــر احترامــاً لحقــوق العمــال6.

ونتيجــة لضغــط النقابــات العماليــة (بمــا فيهــا نقابــة ريــاض االطفــال والمــدارس الخاصــة ومراكــز رعايــة 
الطفولــة،، العضــو فــي اتحــاد عــام النقابــات المســتقلة فــي فلســطين والــذي نظــم مظاهــرة غيــر مســبوقة 
واعتصــام للنســاء العامــالت أمــام رئاســة مجلــس الــوزراء فــي 10 كانــون أول 2011 والتحــرك الشــعبي فــي 
29 نيســان 2012 فــي مظاهــرة الحملــة العالميــة مــن أجــل التعليــم)، فقــد تــم أخيــراً تشــكيل لجنــة االجــور 
ــا عرضــه أصحــاب العمــل  ــى م ــاًء عل ــد بن ــى االب ــام 2012. وكان يمكــن للمفاوضــات ان تســتمر إل فــي الع
لحــد أدنــى لالجــور منخفضــاً جــداً لــوال االحتجاجــات التــي حدثــت فــي أيلــول 2012 والتــي قــادت إلــى تدخــل 
ــور  ــى لألج ــد ادن ــى ح ــاق عل ــن لالتف ــى الشــركاء االجتماعيي ــاض  والضغــط عل ــوزراء ســالم في رئيــس ال
قبــل منتصــف تشــرين ألول 2012 وهــذا مــا حصــل، لقــد تــم تبنــي قانــون الحــد االدنــى لألجــور مــن قبــل 
مجلــس الــوزراء فــي 9 تشــرين اول 2012 وهــو 1450 شــيكل شــهرياً (حوالــي 290 يــورو)، 65 شــيكل لليــوم 
الواحــد (13 يــورو) و8.5 شــيكل لســاعة العمــل (1.7 يــورو). وهــذا طبعــا منخفــض جــدا اذا مــا قــورن بالحــد 
االدنــى لألجــور فــي اســرائيل والــذي ارتفــع إلــى 4300 شــيكل (حوالــي 860 يــورو) شــهرياً و23.12 شــيكل 
للســاعة (4.6 يــورو) فــي االول مــن تشــرين اول 2012. وهــذا يعكــس بشــكل واضــح الفجــوة الكبيــرة فــي 
مســتوى المعيشــة بيــن اســرائيل واألراضــي الفلســطينية المحتلــة علــى الرغــم مــن أن مســتويات االســعار 
فــي االراضــي الفلســطينية المحتلــة أعلــى منهــا فــي اســرائيل وذلــك بســبب مؤشــر االســعار فــي اســرائيل 
(مثــل الوقــود) مــن جهــة والتأثيــر علــى االســعار مــن جهــة أخــرى (ضريبــة القيمــة المضافــة ايضــاً مؤشــر، 
تدفــق المنتجــات االســرائيلية للســوق الفلســطيني ومعظــم الــواردات تمــر عبــر الوســطاء االســرائيليين)، 
ومســتويات الدخــل ادنــى بكثيــر منهــا فــي اســرائيل بســبب عــدم قــدرة االقتصــاد الفلســطيني علــى 

المنافســة والنمــو.

وضع الحماية االجتماعية

ال يوجــد فــي فلســطين حمايــة اجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص، وفقــط بعــض الخدمــات المحــدودة 
متوفــرة للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي (باســتثناء معظــم العامليــن فــي الســلطات المحليــة، والذيــن ال 
ــازات الممنوحــة للموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي). حيــث ال يوجــد حمايــة  يســتفيدون مــن نفــس االمتي
مــن البطالــة للمتعطليــن أو لألشــخاص ذوي اإلعاقــة (مــع ان االشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة يتلقــون 
بعــض المبالــغ مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة). كمــا ان حوالــي 100 الــف عائلــة تعتمــد علــى المســاعدات 
االجتماعيــة المقدمــة مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة. وهــذه المســاعدات غيــر دائمــة بســبب تمويلهــا فــي 

المعظــم مــن المانحيــن مــن الــدول االجنبيــة وخاصــة االتحــاد االوروبــي.

يمثــل موظفــي القطــاع الحكومــي %21.9 مــن عــدد العامليــن فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2012 (37.9% 
فــي قطــاع غــزة و%14.9 فــي الضفــة الغربيــة). كمــا يســاهم العاملــون فــي القطــاع الحكومــي ويســتفيدوا 
مــن نظــام التقاعــد ومــن التاميــن الصحــي الحكومــي والــذي يســمح لهــم بالحصــول علــى الخدمــات الصحيــة 

مــن النظــام الصحــي الحكومــي فقــط. 

6  اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، بيان صحفي حول ظروف العمل العاملني يف منشآت القطاع اخلاص غري الزراعي يف العام 2010
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ويالحــظ ان نســبة العامليــن فــي القطــاع الحكومــي فــي قطــاع غــزة اعلــى بكثيــر منهــا فــي الضفــة الغربيــة 
وذلــك للوضــع الخــاص فــي قطــاع غــزة حيــث يســتمر الحصــار وعــدم امكانيــة اعــادة بنــاء القطــاع الصناعــي 
الخــاص باإلضافــة إلــى حالــة االنقســام (حكومــة حمــاس وظفــت مــن اعضاءهــا بينمــا معظــم الموظفيــن 
القدامــى تــم توظيفهــم مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي تقــوم بدفــع رواتبهــم علــى الرغــم 
مــن عــدم انتظامهــم فــي العمــل)، ممــا رفــع نســبة الموظفيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي بشــكل 
مبالــغ فيــه. كمــا تحصــل العامــالت فــي القطــاع الحكومــي علــى اجــازة الــوالدة لمــدة 10 اســابيع مدفوعــة 
االجر(والتــي هــي اقــل مــن 14 اســبوع والتــي اقرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة) باإلضافــة إلى ســاعة الرضاعة 
لمــدة ســاعة يوميــاً (لمــدة عــام). وهــذه الحقــوق موجــودة فــي قانــون العمــل الفلســطيني للعامليــن فــي 
ــدى نفــس صاحــب  ــى االقــل ل ــوم عل ــا عــدا ان النســاء العامــالت بحاجــة للعمــل 180 ي القطــاع الخــاص م
العمــل لتحصــل علــى الحــق فــي اجــازة الــوالدة، وتشــير االحصــاءات إلــى ان نســبة النســاء الحاصــالت علــى 

اجــازة الــوالة ال تزيــد عــن 50%.

امــا فــي القطــاع الخــاص فــان أصحــاب العمــل غيــر مجبريــن علــى توفيــر تاميــن صحــي للعامليــن. ومــع ان 
هنــاك مســودة لقانــون التغطيــة الصحيــة الشــاملة تــم تبنيــه اال انــه تــم تأجيــل المصادقــة عليــه بســبب 
المعارضــة مــن جهــات عــدة. ومــن جانــب آخــر فــان قانــون العمــل الفلســطيني يلــزم صاحــب العمــل بتاميــن 
ــه ضــد اصابــات العمــل (التاميــن لــدى شــركات خاصــة بســبب عــدم توفــر نظــام تأمينــات حكومــي).  عمال
ووصلــت نســبة المؤمنيــن ضــد اصابــات العمــل إلــى %32 مــن العامليــن باجــر فــي المنشــآت فــي العــام 2010 
(باســتثناء القطــاع الزراعــي) وبينمــا يالحــظ ان نســبة التغطيــة ضــد اصابــات العمــل عاليــة فــي القطــاع 
الصناعــي (%42 للرجــال و%64 للنســاء) وفــي قطــاع البنــاء (%48 للرجــال و%63 للنســاء). بشــكل عــام فــان 
التغطيــة اعلــى فــي قطاعــات العمــل التــي فيهــا نســبة خطــر اعلــى. ومــع ذلــك فــان هنــاك قلــق كبيــر علــى 
فئــات محــددة مــن العمــال الذيــن ال يتمتعــون بــأي نــوع مــن التغطيــات وخاصــة العامليــن فــي القطــاع غيــر 

المنظــم.

وفــي العــام 2004 تمــت المصادقــة علــى قانــون التأمينــات االجتماعيــة ولــم يتــم تطبيقــه أبــداً، ومؤخــراً 
تــم الغائــة نتيجــة ضغوطــات مــن عــدة جهــات ومنهــا البنــك الدولــي (ويتــم تبريــر ذلــك فــي عــدم الجــدوى 
االقتصاديــة لهــذا القانــون). وبــدل مــن ذلــك فقــد تــم اجــراء تعديــل علــى قانــون التقاعــد الحكومي ليشــتمل 
ــم  ــم يت ــام 2005 ل ــون التقاعــد الفلســطيني رقــم 7 لع ــان قان ــك ف ــى القطــاع الخــاص أيضــاً. ومــع ذل عل
تطبيقــه فــوراً كمــا هــو الحــال فــي معظــم القوانيــن المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة فــي فلســطين. ومنــذ 
العــام 2009 بــدا االتحــاد العــام للنقابــات العماليــة المســتقلة حملــة بخصــوص القــرار المتعلــق بفتــح البــاب 
امــام العامليــن فــي القطــاع الخــاص لدخــول نظــام التقاعــد والــذي صــدر عــن مجلــس الــوزراء فــي 2010. 
ومــع ذلــك فقــد قــام مجلــس الــوزراء بجعــل االشــتراك فــي نظــام التقاعــد اختياريــاً بــدل مــا نــص عليــه 
القانــون مــن اجباريــة االنضمــام لهــذا النظــام. وهــذا يعتبــر مخالفــاً للقانــون، وحتــى االن لــم يقــم مجلــس 
الــوزراء بتعديــل قــراره. ومــن خــالل مــا قــام بــه مــن تعبئــة واحتجاجــات اســتطاع اتحــاد اســاتذه وموظفــي 
ــة  ــات المســتقلة فــي فلســطين) ان يفــرض الموافق ــام للنقاب ــاد الع ــات الفلســطينية (عضــو االتح الجامع
علــى انضمامهــم إلــى نظــام التقاعــد مــن خــالل االتفــاق بيــن كل جامعــة علــى حــدا مــع هيئــة التقاعــد 
ــان  ــذا ف ــع ه ــوازي م ــاً. وبالت ــوع معلق ــا زال الموض ــات فم ــي القطاع ــى باق ــبة إل ــا بالنس ــات. وأم والمعاش
نظامــا للتقاعــد الخــاص تــم تقديمــه مــن قبــل شــركات وبنــوك مــن القطــاع الخــاص مــع فكــرة ان مدخــرات 

العامليــن يمكــن اســتثمارها فــي صنــدوق يــدار مــن قبــل القطــاع الخــاص ويتــم اعــادة االســتثمار فيــه.
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وقــد عــارض االتحــاد العــام للنقابــات المســتقلة هــذا النظــام منــذ البدايــة ومســتمر فــي المعارضــة حتــى 
االن. وعلــى كل االحــوال فــان المعركــة االن بيــن وجــود نظــام تقاعــد شــامل وعــادل وآخــر نظــام تقاعــد 
خــاص يســتفيد منــه الفئــات الغنيــة فقــط (ويبقــى فيــه مخاطــرة كبيــرة) وال يلبــي معاييــر منظمــة العمــل 

الدوليــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك فهنــاك مــن يدافــع عــن نظــام تقاعــد جديــد والــى انشــاء نظــام للتأمينــات اجتماعيــة 
شــامل تذهــب جميــع المســاهمات فيــه إلــى عــدة صناديــق فــي نفــس الوقــت. وهــذه الفكــرة ســتكون مثاليــة 
اذا طبقــت، ولكــن مــن غيــر الممكــن تطبيقهــا فــي الوضــع الفلســطيني الحالــي (غيــاب المجلــس التشــريعي 
للمصادقــة علــى القوانيــن منــذ 2006). فــي العــام 2012، عيــن مجلــس الــوزراء هيئــة لفحــص موضــوع 
بنــاء نظــام شــامل للحمايــة االجتماعيــة إلظهــار النيــة الحســنة واالرادة لــدى الحكومــة فــي هــذا الموضــوع.
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2- االطار القانوني للحق في المفاوضات الجماعية

الحــق فــي المفاوضــات الجماعيــة مضمــون فــي المواثيــق الدوليــة والقانــون الفلســطيني. ومــع ان فلســطين 
ليســت عضــواً فــي منظمــة العمــل الدوليــة وال تصــادق علــى اتفاقيــات العمــل الدوليــة (مــع ان ذلــك ممكــن 
مــن الناحيــة الفنيــة حاليــاً بعــد اعتــراف االمــم المتحــدة بفلســطين كعضــو مراقــب فــي الجمعيــة العموميــة 
لألمــم المتحــدة). وينــص القانــون االساســي الفلســطيني فــي المــادة 10، الفقــرة 1، أن « حقــوق االنســان 
ــة الفلســطينية  ــل الســلطة الوطني ــرة 2 « تعم ــي الفق ــرام» وف ــة االحت ــة وواجب ــه االساســية ملزم وحريات
وبــدون ابطــاء علــى االنضمــام إلــى االعالنــات والمواثيــق االقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق االنســان».

1.2 الحق في المفاوضات الجماعية هو حق اساسي من حقوق االنسان وضمنته المواثيق الدولية

اشــار االعــالن العالمــي لحقــوق االنســان فــي العــام 1948 فــي المــادة 23 الفقــرة 4 إلــى أن» لــكل شــخص 
الحــق فــي أن ينشــئ وينضــم إلــى نقابــات حمايــة لمصلحتــه». وفــي نفــس العــام تبنــت منظمــة العمــل 
ــام 1948  ــم» لع ــة حــق التنظي ــة وحماي ــة النقابي ــة رقــم 87 «بشــأن الحري ــة العمــل الدولي ــة اتفاقي الدولي
التــي تضمــن للعمــال وأصحــاب العمــل تشــكيل المنظمــات واالنضمــام اليهــا باختيارهــم ودون اكــراه. وفــي 
العــام التالــي 1949 تبنــت منظمــة العمــل الدوليــة اتفاقيــة اساســية فــي العمــل وهــي االتفاقيــة رقــم 98 
«بشــأن الحــق فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة» لعــام 1949. والتــي تنــص علــى ضمــان حــق العمال في 
الحمايــة مــن اي شــكل مــن اشــكال التمييــز بمــا فيهــا حمايــة الحــق فــي التنظيــم، ومنــع الفصــل التعســفي 
وأيــة إجــراءات اخــرى تتخــذ بســبب العضويــة النقابيــة او المشــاركة فــي النشــاطات النقابيــة وكذلــك الحــق 
فــي الحمايــة مــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للنقابــة او الســيطرة عليهــا مــن قبــل اصحــاب العمــل او 

منظماتهــم.

البنود االساسية في اتفاقية العمل الدولية رقم 98 لعام 1949

المادة 1

توفــر للعمــال حمايــة كافيــة مــن أيــة أعمــال تمييزيــة علــي صعيــد اســتخدامهم تســتهدف المســاس 
النقابيــة. بحريتهــم 

ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه أخص إزاء األعمال التي يقصد منها:

(أ) جعل استخدام العامل مرهونا بشرط أال ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن عضويته النقابية،

(ب) التوصــل إلــي فصــل العامــل أو اإلجحــاف بــه بأيــة وســيلة أخــري بســبب عضويتــه النقابيــة أو اشــتراكه 
فــي أنشــطة نقابيــة خــارج ســاعات العمــل، أو خــالل هــذه الســاعات بموافقــة صاحــب العمــل.

المادة 2

1. توفــر لمنظمــات العمــال وأصحــاب العمــل حمايــة كافيــة مــن أيــة تصرفــات تمثــل تدخــال مــن بعضهــا فــي 
شــؤون بعضهــا اآلخــر ســواء بصــورة مباشــرة أو مــن خــالل وكالئهــا أو أعضائهــا، ســواء اســتهدف هــذا 

التدخــل تكوينهــا أو أســلوب عملهــا أو إدارتهــا.
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2. وعلــي وجــه الخصــوص، تعتبــر مــن أعمــال التدخــل بالمعنــي المقصــود فــي هــذه المــادة أيــة تدابيــر 
يقصــد بهــا الدفــع إلــي إنشــاء منظمــات عماليــة تخضــع لهيمنــة أصحــاب العمــل أو منظماتهــم، أو دعــم 
منظمــات عماليــة بالمــال أو بغيــره مــن الوســائل علــي قصــد إخضــاع هــذه المنظمــات لســلطان أصحــاب 

العمــل أو منظماتهــم.

المادة 3

حيثمــا دعــت الضــرورة إلــي ذلــك، تنشــأ أجهــزة توافــق الظــروف القوميــة علــي هــدف كفالــة احتــرام حــق 
التنظيــم النقابــي كمــا هــو معــرف فــي المــواد الســابقة.

المادة 4

ــي هــدف تشــجيع وتيســير  ــة عل ــر توافــق الظــروف القومي ــك، تتخــذ تدابي ــي ذل ــا دعــت الضــرورة إل حيثم
ــاب  ــات أصح ــل أو منظم ــاب العم ــن أصح ــي بي ــاوض الطوع ــاليب التف ــن ألس ــتخدام الكليي ــر واالس التطوي
العمــل ومنظمــات العمــال علــي قصــد تنظيــم أحــكام وشــروط االســتخدام مــن خــالل اتفاقيــات جماعيــة.

ــة  ــة للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي مــن خــالل اتفاقي ــا ان الحــق فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعي كم
العمــل الدوليــة رقــم 87 لعــام 1948 حــول الحــق فــي التنظيــم واالتفاقيــة رقــم 98 لعــام 1949 حــول الحــق 
فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة. واتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 151 لعــام 1978 بشــأن عالقــات العمــل 

فــي الخدمــة العامــة7.

البنود االساسية في اتفاقية العمل الدولية رقم 151 لعام 1978

المادة (4)

ــق  ــا يتعل ــات فيم ــز المضــادة للقنب ــة ضــد اعمــال التميي ــة الكافي ــون بالحماي ــع المســتخدمون العمومي يتمت
ــتخدامهم باس

تنطبق هذه الحماية بوجه خاص على االعمال التي ترمي إلى:

منظمــات •  احــدى  إلــى  انضمامهــم  عــدم  لشــرط  العمومييــن  المســتخدمين  اســتخدام  اخضــاع 
عضويتهــا عــن  تخليهــم  اة  العمومييــن  المســتخدمين 

فصــل مســتخدم عــام أو االســاءة اليــه بســبب عضويتــه ألحــدى منظمــات المســتخدمين العمومييــن أو • 
بســبب مشــاركته فــي االنشــطة العاديــة لهــذه المنظمــة.

المادة 5

1. توفر لمنظمات الموظفين العموميين االستقالل الكلي عن السلطات العامة.

2. توفــر لمنظمــات الموظفيــن العمومييــن حمايــة كافيــة مــن أي تدخــل مــن ســلطة عامــة مــا فــي تكوينهــا 
أو أســلوب عملهــا أو إدارتهــا.

http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/public-service/lang--en/index.htm  7
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3. وعلــي وجــه الخصــوص، تعتبــر مــن أعمــال التدخــل بالمعنــي المقصــود فــي هــذه المــادة أيــة تدابيــر 
يقصــد بهــا الدفــع إلــي إنشــاء منظمــات موظفيــن عمومييــن تخضــع لهيمنــة ســلطة عامــة مــا، أو دعــم 
منظمــات الموظفيــن العمومييــن بالمــال أو بغيــره مــن الوســائل علــي قصــد إخضــاع هــذه المنظمــات 

لهيمنــة ســلطة عامــة. 

 المادة 7

ــي هــدف تشــجيع وتيســير  ــة عل ــر توافــق الظــروف الوطني ــك، تتخــذ تدابي ــي ذل ــا دعــت الضــرورة إل حيثم
التطويــر واالســتخدام الكلييــن آلليــات التفــاوض علــي أحــكام وشــروط االســتخدام بيــن الســلطات العامــة 
المعنيــة ومنظمــات الموظفيــن ألعمومييــن أو أليــة طرائــق أخــري مــن هــذا القبيــل تتيــح لممثلــي الموظفين 

العمومييــن أن يشــاركوا فــي البــت فــي هــذه الشــؤون. 

المادة 8

تلتمــس تســوية المنازعــات الناجمــة بصــدد البــت فــي أحــكام وشــروط أالســتخدام وفقــا لمــا يناســب 
الظــروف ألوطنيــة مــن خــالل التفــاوض بيــن األطــراف أو مــن خــالل آليــة مســتقلة ومحايــدة، مثــل الوســاطة 

والتوفيــق والتحكيــم يتــم إنشــاؤها علــي نحــو يكفــل لهــا ثقــة الطرفييــن المعنييــن. 

المادة 9

ــي  ــية الت ــة والسياس ــوق المدني ــال، الحق ــن العم ــأن غيرهــم م ــأنهم ش ــن، ش ــن العموميي ــر للموظفي توف
ــات  ــا إال بااللتزام ــك مرهون ــة، دون جعــل ذل ــة ممارســة اعتيادي ــة النقابي ــا لممارســتهم الحري ــي عنه ال عن

ــم. ــة وظائفه الناشــئة عــن مركزهــم وطبيع

ــالن  ــه اع ــذي تضمن ــل ال ــي العم ــوق االساســية ف ــد الحق ــة أح ــي المفاوضــة الجماعي ــر الحــق ف ــد اعتب وق
منظمــة العمــل الدوليــة فــي العــام 1998 بخصــوص المبــادىء والحقــوق االساســية فــي العمــل والتــي أكــدت 

فيهــا علــى اهميــة االعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة.

وتنــص المــادة1 (ب) مــن هــذا االعــالن علــى ان «تعلــن جميــع الــدول االعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة، 
وان لــم تكــن صدقــت علــى االتفاقيــات موضــوع البحــث، ملزمــة بمجــرد انتمائهــا إلــى المنظمــة، بــأن تحتــرم 
المبــادئ المتعلقــة بالحقــوق االساســية التــي تشــكل موضــوع هــذه االتفاقيــات وان تشــجعها بوضــوح وبنيــه 

حســنه ووفقــاً لمــا ينــص عليــه الدســتور وهــى :

أ-الحرية النقابية واالقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية

ب-القضاء على جميع أشكال العمل الجبرى او االلزامى

ج- القضاء الفعلي على عمل االطفال

د- القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة8.
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/public-service/lang--en/index.htm   8
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 2.2 التشريعات المحلية

كــرس قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لعــام 2000 الفصــل الرابــع منــه موضــوع عالقــات العمــل 
الجماعيــة وهــذا يشــمل الحــق فــي المفاوضــات الجماعيــة. ومــع ذلــك فــان قانــون الخدمــة المدنيــة (الــذي 
يطبــق علــى الموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي ) يتعامــل مــع موضــوع الحقــوق الفرديــة للموظفيــن فقــط.

كمــا ان الحــق فــي التنظيــم محمــي فــي قانــون العمــل الفلســطيني (وهــذا الحــق ايضــاً مضمــون فــي البنــد 
ــا عــدم  ــد مــن الفجــوات التــي تظهــر ومنه ــاك العدي 25.3 مــن القانــون االساســي الفلســطيني) ولكــن هن
ــات  ــون النقاب ــى قان ــد اشــار إل ــون العمــل الفلســطيني ق ــان قان ــات. وفــي الحقيقــة ف ــون للنقاب وجــود قان
فــي البنــد 1 الــذي يعــرف فيــه النقابــة علــى أنهــا» أي منظمــة مهنيــة تأسســت بنــاء علــى القانــون « قانــون 
النقابــات»، بينمــا قانــون النقابــات الــذي يحتــرم معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة فــي الحــق فــي تشــكيل 
النقابــات والحــق فــي التنظيــم لــم يتــم اقــراره والمصادقــة عليــه حتــى االن، يســتمر العمــل بقانــون 
النقابــات القديــم والــذي صــدر فتــرة االنتــداب المصــري واســتمر تطبيقــه فــي قطــاع غــزه. ومــع اســتثناء 
قانــون العمــل الفلســطيني لموظفــي الحكومــة والســلطات المحليــة مــن القانــون فقــد كفــل لهــم الحــق 
فــي التنظيــم فــي نقابــات خاصــة بهــم. ومــع ذلــك فــان قانــون العمــل الفلســطيني اســتثنى العامليــن فــي 
المنــازل والذيــن يصــدر الوزيــر تعليمــات خاصــة بهــم، وكذلــك أقــارب صاحــب العمــل مــن الدرجــة االولــى. 
وينــص البنــد 4 مــن قانــون العمــل الفلســطيني علــى حــق العمــال وأصحــاب العمــل فــي تشــكيل منظمــات 
نقابيــة علــى اســاس المهنــة بهــدف الدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم. ويعالــج قانــون العمــل الفلســطيني 
موضــوع الحــق فــي التنظيــم بشــكل عــام وال يضــع أي اجــراءات أو عقوبــات بســبب التمييــز ضــد النقابــات 
أو منــع الفصــل التعســفي بســبب النشــاط النقابــي. ويخصــص القانــون أن « أي مشــاركة أو نشــاط نقابــي 
يجــب ان يكــون خــارج ســاعات العمــل أو خــالل ســاعات العمــل اذا وافــق علــى ذلــك صاحــب العمل» و»الترشــح 
ليصبــح العامــل ممثــالً عماليــاً أو أن يكــون ممثــال عماليــاً أو مــارس العمــل النقابــي ســابقاً « ال يعتبــر مــن 

االســباب الحقيقيــة للفصــل مــن قبــل صاحــب العمل(البنــد 39).

وفيمــا يتعلــق بشــروط واليــات المفاوضــة الجماعيــة فــان قانــون العمــل الفلســطيني كان واضحــاً. وكفــل 
ــات العمــل  ــة وعقــد اتفاقي قانــون العمــل الفلســطيني رقــم 7 لعــام 2000 الحــق فــي المفاوضــة الجماعي
ــون المفاوضــة  ــد عــرف القان ــون. وق ــواد مــن 59-49 مــن القان ــك فــي الم ــد جــاء ذل ــة للعمــال وق الجماعي
الجماعيــة علــى أنهــا الحــوار الــذي يجــري بيــن أي مــن نقابــات العمــال أو ممثليــن عــن العمــال وبيــن صاحــب 
العمــل أو أصحــاب العمــل أو ممثليهــم، بهــدف حســم النــزاع الجماعــي أو تحســين شــروط وظــروف العمــل أو 
رفــع الكفــاءة االنتاجيــة». المــادة 49) وحــدد ثــالث مســتويات فــي المفاوضــة: علــى مســتوى المنشــأة بيــن 
صاحــب العمــل أو إدارة المنشــأة وبيــن ممثلــي العمــال فــي المنشــأة. وعلــى مســتوى نشــاط اقتصــادي معيــن 
بيــن ممثلــي أصحــاب العمــل فــي هــذا النشــاط والنقابــة العماليــة ذات العالقــة وعلــى المســتوى الوطنــي 

بيــن اتحــاد أصحــاب العمــل وبيــن اتحــاد نقابــات العمــال. (المــادة 53). 

كمــا نــص القانــون علــى أن تجــري المفاوضــات «بحريــة ودون ضغــط أو تأثيــر» (المــادة 50) وحمايــة حــق 
العمــال وأصحــاب العمــل فــي اختيــار ممثليهــم بشــكل مســتقل ونــص علــى: «يحــق لــكل طــرف مــن طرفــي 
المفاوضــة الجماعيــة تســمية ممثليــه كتابــة دون أن يكــون أليهمــا حــق االعتــراض علــى هــذا التمثيــل». 

المــادة (51).
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ــي  ــن طرف ــب أي م ــى طل ــاء عل ــه الســلطات «بن ــذي يجــب ان تلعب ــدور الداعــم ال ــى ال ــون عل ــد القان ويؤك
المفاوضــة الجماعيــة وعلــى الجهــات ذات العالقــة تقديــم المعلومــات والبيانــات المطلوبــة. المــادة (52)، « 

ــادة (59). ــذ اتفــاق العمــل الجماعــي. الم ــر التعليمــات الالزمــة لتنفي يصــدر الوزي

وفــي الفصــل الثانــي وفــي نفــس البــاب تنــص المــادة 54 علــى أن اتفــاق العمــل الجماعــي اتفــاق مكتــوب 
ــا تتعلــق بتحســين شــروط وظــروف  ــة ويتضمــن أحكام ــا المفاوضــة الجماعي ــة يبرمــه طرف باللغــة العربي
العمــل ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة. وكمــا تنــص المــادة (55) علــى أن «يكــون اتفــاق العمــل الجماعــي ملزمــا 
مــن التاريــخ المحــدد فيــه وتعطــى نســخة منــه لــكل مــن طرفــي المفاوضــة الجماعيــة وتــودع نســخة لــدى 

الــوزارة».

ــراً فــان مــدة اتفاقيــة العمــل الجماعيــة فــي المــادة (56) مــدة اتفــاق العمــل الجماعــي ثــالث ســنوات  وأخي
ــة أشــهر ويبقــى  ــا بثالث ــل انتهائه ــب أحــد طرفــي العمــل قب ــى طل ــاء عل ــة بن وتجــري المفاوضــة الجماعي
ــاب  ــح ب ــى فت ــاج عل ــا اإلنت ــد ويجــوز ان يتفــق طرف ــى اتفــاق جدي ــم التوصــل إل ــى أن يت االتفــاق ســاريا إل

ــك».  ــاوض إذا اقتضــت الضــرورة ذل التف

وقــد حــددت المــادة (57) العناصــر االساســية لالتفــاق الجماعــي والــذي « وفقــا ألحــكام هــذا القانــون يجــب 
أن يتضمــن كحــد أدنــى البنــود التاليــة:

1. حرية ممارسة العمل النقابي.

2. الحد األدنى لألجور على كل أنواع العمل.

3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.

4. لجنة ثنائية لحسم أية خالفات تنشا عن تطبيق االتفاق.

ــى «أن تســري أحــكام  ــون المســتفيدين مــن االتفــاق الجماعــي ليشــتمل عل ــادة (58) وســع القان وفــي الم
اتفــاق العمــل الجماعــي علــى جميــع العامليــن لــدى صاحــب العمــل، وأصحــاب العمــل ومــن يحــل محلهــم. 
ــاء علــى اتفــاق مكتــوب بينهــم  كمــا يمكــن لغيــر طرفــي اتفــاق العمــل الجماعــي حــق االنضمــام إليــه بن

يقــدم إلــى الــوزارة.

وعلــى ايــة حــال فــان مــا فشــل قانــون العمــل الفلســطيني فــي تقديمــه هــو الحمايــة الحقيقيــة للنقابييــن 
والذيــن يتعرضــون إلــى التمييــز وتتخــذ االجــراءات ضدهــم بمــا فيهــا الفصــل التعســفي. وهــذا مــن االبعــاد 
الهامــة للمواثيــق ومعاييــر العمــل الدوليــة حــول الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة وتشــكل نقطــة ضعــف 
كبيــرة فــي فلســطين حيــث ال يتــم تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني فــي معظــم اماكــن العمــل. ولحســم 
ــر الدوليــة  ــاع المعايي الخــالف القانونــي المتعلــق بحــل النزاعــات العماليــة الجماعيــة يمكــن مــن خــالل اتب

والتــي مازالــت غيــر مســتخدمة مــن الناحيــة العمليــة.

وقــد عــرف قانــون العمــل الفلســطيني النــزاع  العمالــي الجماعــي علــى أنــه « هــو النــزاع الــذي ينشــأ بيــن 
ــادة (60)،  ــة». الم ــر مــن أصحــاب العمــل وبيــن العمــال أو فريــق منهــم حــول مصلحــة جماعي واحــد أو اكث
واذا لــم يحــل النــزاع مــن خــالل المفاوضــات « يحــق لــكل طــرف مــن طرفــي نــزاع العمــل الجماعــي اللجــوء 
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إلــى منــدوب التوفيــق فــي الــوزارة اذا لــم يحــل هــذا النــزاع بالطــرق التفاوضيــة داخــل المنشــأة». المــادة 
(61). اذا فشــل منــدوب التوفيــق فــي حــل النــزاع خــالل عشــرة ايــام علــى الوزيــر احالــة النــزاع إلــى لجنــة 
توفيــق تشــكل مــن احــد موظفــي الــوزارة رئيســاً ومــن عــدد متســاو مــن االعضــاء ينســبهم كل مــن صاحــب 
العمــل والعمــال. المــادة (62)». واذا فشــلت لجنــة التوفيــق فــي حــل النــزاع خــالل اســبوعين يحــق الي مــن 
طرفيــه اللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة، المــادة (63)». واذا لــم يلجــأ أي مــن الطرفيــن للقضــاء وكان النــزاع 
ــة تحكيــم  ــول أمــام لجن ــزام الطرفيــن بالمث ــر ال العمالــي الجماعــي يمــس بالمصلحــة العامــة يحــق للوزي
ــوزارة،  ــل عــن ال ــة، ممث ــة تتكــون مــن قــاض رئيســاً للجن ــات المعني ــع الجه ــر بالتنســيق م يشــكلها الوزي

ممثــل عــن العمــال، ممثــل عــن أصحــاب العمــل. المــادة (64).

ــل  ــروط العم ــر ش ــل تغيي ــب العم ــوز لصاح ــي، ال يج ــل الجماع ــات العم ــي منازع ــر ف ــالل النظ ــراً، خ وأخي
الســارية. المــادة (65)

وفــي البــاب الرابــع مــن الفصــل الرابــع، يضمــن قانــون العمــل الفلســطيني الحــق فــي االضــراب وهــو حــق 
ــه صاحــب العمــل ووزارة  مكفــول للعمــال للدفــاع عــن مصالحهــم المــادة(66). ومــع ذلــك فانــه يجــب تنبي
ــرة  ــد فت ــاً اســباب االضــراب، وتمت ــراء موضح ــاذ االج ــن اتخ ــل اســبوعين م ــاً قب ــل الفلســطينية كتابي العم
التنبيــه ألربعــة اســابيع فــي المرافــق العامــه. وفــي حــال االضــراب يكــون التنبيــه الكتابــي موقعــاً مــن 51% 
ــد  ــان مــن حــق أصحــاب العمــل اغــالق مؤسســاتهم بع ــك، ف ــن فــي المنشــأة. وفــوق ذل مــن عــدد العاملي
توجيــه تنبيــه كتابــي للطــرف االخــر ووزارة العمــل الفلســطينية. ويجــب مالحظــة أنــه وحســب  راي لجنــة 
حريــة تشــكيل النقابــات فــي منظمــة العمــل الدوليــة فــان « قــرار طلــب توقيــع أكثــر مــن نصــف العمــال 
لكــي يقومــوا باإلضــراب يعتبــر مفرطــا ويعيــق بشــكل مفــرط امكانيــة االضــراب وخاصــة فــي المشــاريع 

ــرة»9. الكبي

وبنــاء علــى احــكام قانــون العمــل الفلســطيني فانــه ال يجــوز االضــراب أو االغــالق اثنــاء اجــراءات النظــر فــي 
النــزاع الجماعــي. و يترتــب علــى عــرض نــزاع العمــل الجماعــي علــى جهــة االختصــاص وقــف االضــراب أو 

االغالق.(المــادة 67.4 والمــادة 67.5).

 ILO Principles concerning the Right to Strike, Bernard Gernigon, Alberto Odero, and Horacio Guido, International  9
Labour Office Geneva, 1998
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 3. السياسات الحكومية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية

اصبــح الحــوار االجتماعــي اكثــر وضوحــاً فــي السياســيات العامــه للحكومــة الفلســطينية تحــت ضغــط 
منظمــة العمــل الدوليــة، والتــي مازالــت تتعــاون مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ ســنوات وتعتبــر 
ــاً  ــي دعم ــس بالضــرورة يعن ــي لي ــوار االجتماع ــان تشــجيع الح ــك ف ــع ذل ــة. وم ــة ضروري الشــراكة الثالثي
ــول  ــن ح ــركاء االجتماعيي ــن الش ــاورات بي ــاً للمش ــن دعم ــر م ــون أكث ــد ال يك ــل ق ــة ب ــة الجماعي للمفاوض

المواضيــع االقتصاديــة واالجتماعيــة والتــي يجــب تطويرهــا.

وفــي هــذا المجــال فــان الســلطة الفلســطينية وبالتعــاون مــع مستشــارين دولييــن وبدعــم وتشــجيع منهــم 
قامــت بإعــداد «االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل» والتــي تــم تبنيهــا فــي تشــرين ثانــي 2010. واحــد اعمــدة 
ــراكة  ــتراتيجية « الش ــذه االس ــى ه ــاء عل ــة. وبن ــراكة االجتماعي ــيس الش ــو تأس ــغيل ه ــتراتيجية التش اس
االجتماعيــة – فــان التنســيق والتعــاون بيــن الحكومــة ومنظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات العماليــة- تعتبــر 
ــو  ــة ه ــراكة االجتماعي ــن الش ــرض م ــي فلســطين. ان الغ ــة ف ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة للتنمي ضروري
ــة االقتصــاد الفلســطيني،  ــا، وتنمي ــا البعــض ولمصالحه ــرام االطــراف لبعضه ــى احت العمــل الجماعــي عل
بالتــوازي مــع أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة التــي تحتاجهــا فلســطين وتســتطيع تحملهــا. كمــا تســاهم 
ــع حــدوث نزاعــات  ــدات ومن ــق تعه ــا تســعى لخل ــل، ألنه ــات العم ــة فــي اســتقرار عالق الشــراكة االجتماعي
ــة المشــاريع»  ــا تضــع «ربحي ــل فإنه ــع التفاصي ــع ان اســتراتيجية التشــغيل ال تدخــل فــي جمي عمــل». وم
ــن  ــل الحكومــة والشــركاء االجتماعيي ــد مــن قب ــى المــدى المتوســط وفــوق التعه ــا عل ــى راس اولوياته عل
لمــا هــو مطلوب(تعزيــز فــرص التشــغيل، وزيــادة الدخــل وتخفيــض الفقــر). وتقتــرح االســتراتيجية ايضــاً 
خطــة لتأســيس المجلــس االقتصــادي االجتماعــي علــى المســتوى الوطنــي. كمــا تقتــرح االســتراتيجية أن 
يقــوم الشــركاء االجتماعيــون بمناقشــة تطويــر الضمــان أالجتماعــي ولكــن النصائــح حــول «نمــوذج مــن 
احيــاء الضمــان أالجتماعــي يتــم توجيهــه نحــو تفريــق المواطنــون – والمرونــة – التــي تعنــي ابقــاء ســوق 
العمــل مرنــاً- وهــذا هــو المفضــل. كمــا تقتــرح امكانيــة االتفــاق علــى «حزمــة اســتقرار»– تمنــع التحــركات 
العماليــة خــالل فتــرة التوســط-». وأخيــراً اعلنــت «ان التعــاون مــع الشــركاء االجتماعييــن سيســتخدم ايضــاً 
ــة لوضــع  ــرات العالمي ــق، واســتخدام التجــارب والخب ــر توجــه فلســطيني مشــترك نحــو العمــل الالئ لتطوي
مبــادئ العمــل الالئــق فــي فلســطين». وبدعــم مــن منظمــة العمــل الدوليــة، بــدأت النقاشــات بخصــوص 
اســتراتيجية العمــل الالئــق فــي فلســطين واالعــالن عــن ذلــك فــي اوائــل العــام 2012 ولكنهــا لــم تنشــر 

حتــى االن.

تظهــر بعــض االبعــاد الــواردة فــي االســتراتيجية ضعــف المعرفــة فــي الوضــع الفلســطيني، الن التحــركات 
العماليــة محــدودة فــي القطــاع الخــاص وال يمكــن تفســيرها علــى انهــا تهديــد فــي الوضــع الحالــي أو انهــا 
تعيــق التنميــة االقتصاديــة. وعليــه فانــه ال يوجــد هنــاك حاجــة إلــى ادوات جديــدة مثــل التوســط االلزامــي 
والــذي قــد يقيــد تحــرك النقابــات العماليــة واللجــان العماليــة. وقــد ظهــر جليــاً ان الشــركاء االجتماعييــن ال 
ــر بالنســبة  ــة اكب ــدى الممثليــن العمالييــن تكــون ذات اولوي ــارات أو حســابات اخــرى ل ــون وجــود اعتب يتخيل

لهــم، مثــل توزيــع أكثــر عــدال للدخــل بــدل «ربحيــة المشــاريع».

ويمكــن رؤيــة التشــجيع والدعــم للمفاوضــة الجماعيــة فــي السياســات المعلنــه وليس فــي ورقة اســتراتيجية 
التشــغيل الرســمية ولــو كان بشــكل غيــر مقصــود. باعتبــار ممارســة الحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة يعتمــد 
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بشــكل كبيــر علــى مســتوى االلتــزام بحريــة تشــكيل النقابــات والحــق فــي التنظيــم وأن تقييــد هــذا الحــق 
ــاك بعــض  ــة ان هن ــب مالحظ ــا يج ــة، كم ــور المفاوضــة الجماعي ــة تط ــى امكاني ــل عل ــر بشــكل فاع يؤث
التقــدم فــي تعامــل حكومــات الضفــة الغربيــة مــن خــالل التزامهــا بمعاييــر العمــل الدوليــة فيمــا يتعلــق 
بحريــة تشــكيل النقابــات ومــن خــالل االعتــراف بمبــدأ التعدديــة فــي العمــل النقابــي والتصــرف بنــاء علــى 
ذلــك. ومنــذ منتصــف العــام  2011 طلبــت وزارة العمــل مــن جميــع النقابــات توفيــق اوضاعهــا وتبنــت موقفــاً 
محايــداً مــن جميــع النقابــات. وفــي نهايــة العــام 2011 اعترفــت الــوزارة  باالتحــاد العــام للنقابــات العماليــة 
ــال فلســطين  ــات عم ــام لنقاب ــاد الع ــكار االتح ــت احت ــى تشــكيله وأنه ــرور 4 ســنوات عل ــد م المســتقلة بع
لتمثيــل العمــال فــي لجــان الشــراكه االجتماعيــة والمفاوضــات. وهــذا شــكل تطــوراً هامــاً وعــزز مــن تمثيــل 
العمــال فــي هــذه اللجــان، اال انــه يمكــن القــول ان الوضــع مــازال بعيــدا عــن الطموحــات آخذيــن فــي االعتبــار 
ان مســتوى التنظيــم النقابــي مــازال متدنيــاً. ومــن الناحيــة االخــرى فــان تبنــي مبــدأ التعدديــة والــذي ترافــق 

مــع االعتــراف بعــدد مــن النقابــات علــى المســتوى القطاعــي قــد وســع خيــارات هــذه النقابــات.

وهــذا السياســة المتقدمــه تجــاه النقابــات العماليــة غيــر موجــودة فــي غــزة بســبب وجــود الحكومــة المقالــة 
فــي قطــاع غــزة، والتــي وقفــت خلــف التقييــدات الموجــودة فــي قانــون النقابــات فــي قطــاع غــزة ونظــام 
ــدول المجــاورة)  ــا هــو فــي ال ــذي يعنــي وجــود اتحــاد واحــد فقــط كم ــة (وال ــات العمالي ــد التحــاد النقاب فري
والــذي تأمــل فــي الســيطرة عليــه. اضافــة إلــى القيــود علــى االجتماعــات العامــة وحريــة التعبيــر عــن الــرأي 

علــى خلفيــة النــزاع بيــن حمــاس وفتــح ممــا حصــر هامــش التحــرك لــدى النقابــات فــي قطــاع غــزة.
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4- نزاعات العمل الجماعية

ســجلت وزارة العمــل الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة فــي العــام 2011 أكثــر مــن 46 نــزاع عمــل جماعــي 
فــي العديــد مــن القطاعــات العماليــة: قطــاع التعليــم (معلمــي القطــاع الحكومــي، التعليــم العالــي، الجامعات 
ــاع  ــي، قط ــاع المال ــاص)، القط ــي والخ ــي (االهل ــاع الصح ــات، القط ــي البلدي ــن ف ــة) العاملي ــر حكومي الغي
االتصــاالت وايضــاً فــي عــدد مــن الشــركات صغيــرة الحجم.(الملحــق 2). وحصلــت اضرابــات لعــدة أيــام فــي 
العديــد مــن النزاعــات العماليــة. وتشــير وزارة العمــل إلــى التوصــل إلــى 20 اتفــاق عمــل جماعــي مســجل 

لديهــا والتــي حســنت مــن ظــروف عمــل آالف العمــال والموظفيــن.

ــاع  ــاء أو القط ــاع البن ــارج قط ــت خ ــة حدث ــات العمالي ــن مالحظــة ان معظــم النزاع ــوال يمك ــي كل االح وف
الصناعــي. وفــي الحقيقــة فــان عــددا قليــال جــدا وبنســبه تــكاد ال تذكــر مــن القطــاع الخــاص يوجــد لديهــم 
اتفاقيــات عمــل جماعيــة. ومنــذ ان بــدا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فــي اصــدار مؤشــر خــاص 
يغطــي اتفاقيــات العمــل الجماعيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي مســوحاته الربعيــة فــان هذه النســبة 

تراوحــت بيــن %2.8 و%1 فــي االراضــي الفلســطينية.

Source: PCBS, quarterly labor force surveys, Q2/2011, Q3/2011, Q2/2012, Q3/2012

1-4 المفاوضات الجماعية في القطاع الخاص والقطاع الغير حكومي

ان احــدى الســمات الرئيســة للمفاوضــة الجماعيــة فــي القطاعيــن الخــاص واألهلــي هــو غيــاب المفاوضــات 
علــى المســتوى القطاعــي. وفــي الحقيقــة وخــالل الســنوات االخيــرة، فــان اتحــاد اســاتذة وموظفــي الجامعات 
ــات  ــات فــي الجامع ــع النقاب ــذي يجم ــة المســتقلة)، ال ــات العمالي ــام للنقاب ــاد الع الفلســطينية (عضــو االتح
ــى مســتوى  ــي 10 آالف موظــف) ، اســتطاع التفــاوض عل ــل حوال ــذي يمث ــة وال ــر الحكومي الفلســطينية غي
هــذا القطــاع وحقــق انجــازات هامــة. وقــد اســتطاع اتحــاد اســاتذة وموظفــي الجامعــات الفلســطينية غيــر 
الحكوميــة (مــن خــالل االضرابــات واالعتصامــات واالحتجاجــات والتفــاوض منــذ العــام 2008) التوصــل إلــى 
اتفاقيــة جماعيــة مــع مجلــس التعليــم العالــي فــي 23 تشــرين ثانــي 2008 علــى اســاس تبنــي نظــام موحــد 
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لتحســين الرواتــب اعتبــارا مــن االول مــن أيلــول 2008، و يشــمل هــذا االتفــاق  فقــرة تتعلــق بربــط الرواتــب 
بجــدول غــالء المعيشــة10. وكانــت الجامعــات غيــر الحكوميــة اول مــن حصلــوا علــى موافقــة الحكومــة علــى 
االنضمــام إلــى نظــام التقاعــد مــن ناحيــة المبــدأ وبالطــرق التــي ســيتم التفــاوض عليهــا علــى مســتوى كل 
جامعــة. وفــي نيســان وأيــار 2011، وبســبب تقلبــات اســعار العملــة، نفــذ اتحــاد اســاتذة وموظفــي الجامعــات 
ــب (5.5 شــيكل  ــت لســعر صــرف الروات ــى معــدل ثاب ــات وبالنتيجــة حافظــوا عل ــع الجامع ــاً فــي جمي اضراب
للدينــار االردنــي) مــن خــالل المفاوضــات بيــن النقابــة ومجلــس االمنــاء علــى مســتوى كل جامعــة11. وآخــر 
التحــركات أالحتجاجيــة وبالترافــق مــع االضــراب، انتهــت فــي 24 كانــون اول 2012، توصــل اتحــاد اســاتذة 
وموظفــي الجامعــات إلــى اتفــاق مــع مجلــس التعليــم العالــي ينــص علــى اعفــاء المدخــرات مــن ضريبــة 

الدخــل وحصــول الموظفيــن علــى %2 عــالوة غــالء معيشــة تضــاف إلــى رواتبهــم.

مظاهرة اتحاد اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية في رام اهللا بتاريخ 18 نيسان 2008

وبالعــودة إلــى  قائمــة االتفاقيــات الجماعيــة الموثقــة لــدى وزارة العمــل الفلســطينية (ارجــع للملحــق) فــان 
معظــم محــاوالت التفــاوض جــرت علــى مســتوى مــكان العمــل، وان اتفاقيــات العمــل الجماعيــة التــي تــم 

التوصــل إلــى إليهــا تمــت فــي عــدد محــدود مــن القطاعــات:

فــي قطــاع التعليــم، معظمهــا فــي الجامعــات الفلســطينية (جامعــة بيرزيــت، الجامعــة األمريكيــة • 
جامعــة القــدس، جامعــة بيــت لحــم) وفقــط مدرســة خاصــة واحــدة وثقــت فــي قائمــة وزارة العمــل 

الفلســطينية (مدرســة الفرنــدز).

ــة التــي •  ــات فــي المستشــفيات والمؤسســات الصحي ــى اتفاقي وفــي القطــاع الصحــي، تــم التوصــل إل
تحمــل صفــة مؤسســات غيــر حكوميــة (الهــالل االحمــر، مستشــفى المقاصــد، جمعيــة اصدقــاء 

المريــض، المستشــفى االهلــي، جمعيــة االحســان الخيريــة).

قطــاع االتصــاالت اســتفاد الموظفيــن مــن االتفاقيــة مــع شــركة االتصــاالت الفلســطينية فقــط ويتــم • 
تحديثهــا بشــكل دوري.

القطاع المالي، كان البنك العربي اول بنك تم التفاوض فيه حول اتفاقية عمل جماعية، • 

االتفاقية االخرى تتعلق بمصلحة المياه (وهي ايضاً مؤسسة غير ربحية).• 

 Link to the agreement for the new unified employees classification system  in force as of 1/9/2008 http://www.najah.edu/ar/node/30645  10
Link for the Facebook page of the Palestinian University Professors and Employees Trade Union http://www.facebook.com/PalUnivUnion  11
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ــان  ــك ف ــن ذل ــر م ــددة. وأكث ــوق مح ــم بحق ــدود يهت ــا مح ــي معظمه ــات نفســها ف ــوى االتفاقي وكان ومحت
العديــد مــن أصحــاب العمــل لــم يتعاملــوا مــع االتفاقيــات يحســن نيــه وأعاقــوا تطبيقهــا أو تجاهلوهــا تمامــاً.

أمثلة على اتفاقيات العمل الجماعية التي عقدت خالل السنوات الثالث الماضية

المالحظاتالمحتوىالتاريخالنقابةمكان العمل
مصلحة 

المياه
نقابة موظفي 

مصلحة مياه 
القدس

اضطرت النقابة إلى ٢٨\١٢\٢٠٠٩
االضراب للمطالبة 
بالتطبيق الكامل 

لالتفاقية

الهالل ااحمر 
الفلسطيني

نقابة االسعاف 
والطوارئ

زيادة في الرواتب، دفع العالوات ٣٠\٣\٢٠١١
المختلفة(المخاطرة، المواصالت، 
غالء المعيشة) زيادة مستحقات 

العمل االضافي

اعادة التفاوض على 
االتفاقية وتعديالته 

وكان النزاع حاداً

لجنة العاملين في البنك العربي
البنك العربي

توسيع اتفاقية العمل السابقة ١٩\٦\٢٠١١
بخصوص سعر صرف العمله 

مقابل الدينار االردني

هذا أالتفاق كما هي 
االتفاقيات السابقة، 
تم التفاوض بشأنها 
مع االدارة االقليمية 

في االردن

اضراب العاملين في مصلحة المياه
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الحالة 1: االتفاقية الموقعة بين نقابة خدمات االسعاف والطوارئ وجمعية الهالل االحمر 
الفلسطيني

ــر  ــالل االحم ــة اله ــوارئ وادارة جمعي ــعاف والط ــات االس ــة خدم ــن نقاب ــاً بي ــي 70 يوم ــزاع حوال ــتمر الن اس
ــق  ــث واف ــس حي ــب الرئي ــل ومكت ــد توســط وزارة العم ــي 30 آذار 2011 بع ــى ف ــذي انته الفلســطيني وال
الطرفــان علــى التوقيــع علــى الملحــق االضافــي لالتفاقيــة الجماعيــة والــذي تــم بتاريــخ 2\3\2011 برعايــة 
واشــراف وزارة العمــل الفلســطينية. وقــد ظهــر الخــالف حــول االتفاقيــة الجماعيــة بعــد اعــالن ادارة جمعيــة 
الهــالل االحمــر الفلســطيني عــد عــدد مــن االجــراءات التــي اعتبرتهــا النقابــة تنكــراً لمحتــوى اتفاقيــة العمــل 
ــر  ــالل االحم ــة اله ــذت جمعي ــي، اتخ ــزاع الجماع ــرة الن ــالل فت ــي 2\3\2011. وخ ــت ف ــي وقع ــة الت الجماعي
ــام  ــاد الع ــذي التح ــس التنفي ــي المجل ــة وعضــواً ف ــس النقاب ــا رئي ــة هم ــن النقاب ــن م ــراءات ضــد اثني اج

للنقابــات العماليــة المســتقلة، وقامــت بالتراجــع عــن هــذه االجــراءات الحقــا.

ملحق التعديالت واإلضافات إلى االتفاقية الجماعية شملت التالي:

زيــادة الراتــب االساســي بنســبة %14 دفــع بــدل عــالوة المخاطــرة بنســبة %6 إلــى حيــن اصــدار مجلــس • 
الــوزراء قــراراً بخصــوص هــذه العــالوة،

ــاز •  ــى احصــاءات الجه ــاء عل ــف المعيشــة بن ــاع تكالي ــن ارتف ــالء معيشــة للتعويــض ع ــالوة غ ــع ع دف
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

دفع عالوة المواصالت بناء على تسعيرة الحكومة• 

زيادة عالوة للمستوى الثاني للشهادة التعليمية بنسبة 71.5%• 

زيادة المبلغ للورديات اإلضافية بنسبة 21.5%• 

اعتبار قانون العمل الفلسطيني المرجعية لحل أي نزاع يظهر بين طرفي االتفاقية.• 

حركة االحتجاجات واالضراب في بنك االستثمار عام 2011
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الحالة 2: النزاع العمالي في بنك االستثمار الفلسطيني

ــزاع العمالــي بيــن موظفــي بنــك االســتثمار الفلســطيني ونقابــة العامليــن  فــي العــام 2011، تصاعــد الن
فــي القطــاع المالــي (عضــو االتحــاد العــام للنقابــات العماليــة المســتقلة) مــن جهــة وادارة بنــك االســتثمار 
الفلســطيني مــن جهــة اخــرى. وبعــد 15 يومــاً مــن االضــراب واالحتجــاج اعلنــت نقابــة العامليــن فــي القطــاع 

المالــي تعليــق االضــراب بتاريــخ 3\5\2011 علــى اســاس االتفــاق علــى البنــود التاليــة:

الغاء جميع القرارات المتخذه على خلفية النزاع العمالي• 

تبني سعر صرف محدد للرواتب المدفوعة بالدوالر• 

تلتزم االدارة بتطبيق قانون العمل الفلسطيني • 

اعادة تنظيم الرواتب• 

تســمية مفاوضيــن مــن االدارة ولجنــة العامليــن لمتابعــة المفاوضــات والحــوار فــي النزاعــات التــي قــد • 
تظهــر.

وفــي ذلــك الوقــت، تــم االحتفــال باالتفــاق مــن قبــل موظفــي البنــك الذيــن وألول مــرة كان لديهم الشــجاعة 
ــاق ال يشــكل  ــان االتف ــك ف ــع ذل ــم. وم ــن حقوقه ــاً ع ــوا دفاع ــة ووقف ــة عمالي ــي لجن ــم انفســهم ف لتنظي
اتفاقيــة عمــل جماعيــة ألنــه ال يشــير صراحــة إلــى تحســين مســتويات االجــور، وتشــير فــي احــد نقاطهــا 
إلــى التــزام االدارة بقانــون العمــل الفلســطيني، بينمــا اتفاقيــة العمــل الجماعيــة مــن المفتــرض ان تحســن 
ــازات. وفــي بدايــة العــام 2012، باإلضافــة إلــى ذلــك قــام البنــك بفصــل عضــو  مســتوى الحقــوق واالمتي
الهيئــة االداريــة لنقابــة العامليــن فــي القطــاع المالــي حســين ابــو عرقــوب والــذي لعــب دوراً اساســياً فــي 
تحشــيد الموظفيــن للدفــاع عــن حقوقهــم. وقــد اطلقــت نقابــة العامليــن فــي القطــاع المالــي حملــة ضــد 
الفصــل التعســفي اســتمرت عــدة أشــهر ونظمــت اعتصامــات امــام الفــرع الرئيســي للبنــك فــي البيــرة. وفــي 
النهايــة اســتطاعوا اعــادة حســين ابــو عرقــوب وتــم اســقاط جميــع االتهامــات ضــده، ولكــن لــم تؤخــذ ايــة 

اجــراءات بحــق البنــك. 

4.2 المفاوضات الجماعية في السلطات المحلية

تعتبــر الســلطات المحليــة أحــد القطاعــات التــي تجــري فيهــا مفاوضــات جماعيــة بشــكل دائــم، حيــث هنــاك 
عــدد مــن االتفاقيــات الموقعــه خــالل الســنوات الســابقة علــى مســتوى مــكان العمــل. وقــد شــكل الموظفــون 
فــي العديــد مــن البلديــات والمجالــس المحليــة نقابــات ولجــان عماليــة وتجــري فيهــا انتخابــات دوريــة علــى 
الرغــم مــن بعــض التســييس فــي البلديــات الكبيــرة. ومبدئيــاً، فــان  البلديــات والمجالــس المحليــة االخــرى 
ــي الماضــي  ــون ف ــة. وكان الموظف ــة المدني ــون الخدم ــى قان ــل الفلســطيني أو إل ــون العم ال تخضــع لقان
يقســمون لعــدة فئــات ويخضعــون إلــى أنظمــة وتشــريعات مختلفــة فــي نفــس مــكان العمــل، ممــا ادى إلــى 
التمييــز الواضــح بيــن الموظفيــن. وفــي 30 ايلــول 2009 تبنــى مجلــس الــوزراء الئحــة لموظفــي الســلطات 
المحليــة، والتــي تحــدد حقوقهــم الفرديــة وواجباتهــم. وهــذه الالئحــة كان مقــرراً ان يتــم تعميمهــا علــى 
جميــع البلديــات والمجالــس المحليــة بالتتابــع خــالل فتــرة عاميــن، وأن يتــم توحيــد جميــع التشــريعات 
المطبقــة. قــادت هــذه الفتــرة إلــى العديــد مــن نزاعــات العمــل فــي عــدة بلديــات حــول تطبيــق التشــريع 
الجديــد ودخلــت نقابــات الموظفيــن البلديــات فــي مفاوضــات للحصــول علــى حقــوق اضافيــة. وفــي العــام 
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2011 تــم تســجيل 7 نزاعــات عمــل جماعيــة لــدى وزارة العمــل فــي هــذا القطــاع. (وهنــاك عــدد مــن البلديات 
التــي لديهــا اتفاقيــات عمــل جماعيــة بمــا فيهــا قلقيليــة، عنبتــا، البيــرة وبيتونيــا).

اضرابات العاملين في بلديتي رام اهللا والبيرة في العام 2011

الحالة 3: االتفاقية الجماعية التي توصلت إليها نقابة العاملين في بلدية بيتونيا

مــن خــالل المفاوضــات، توصلــت نقابــة العامليــن فــي بلديــة بيتونيــا مــع البلديــة إلــى اتفاقيــة عمــل جماعية 
بتاريــخ 17 آب 2011 تحــت مســمى «اتفاقيــة رمضــان» والتــي اشــتملت علــى جميــع مطالــب العامليــن 
مــن المجلــس البلــدي. وبنــاء علــى االتفاقيــة: ســيتم ضــم جميــع الموظفيــن لنظــام التصنيــف بنــاء علــى 
ــاً  ــى ان تكــون االجــازة الســنوية 30 يوم ــم، وعل ــن ســابقا بحقوقه ــع المصنفي ــون، مــع احتفــاظ جمي القان
لجميــع الموظفيــن، وباالضافــة إلــى زيــادة غــالء المعيشــة والــذي ســيتم احتســابه علــى الرواتــب اعتبــارا مــن 
1\1\2011 بنســبة %4، وزيــادة مســاهمة البلديــة فــي تغطيــة التاميــن الصحــي الخــاص للموظفيــن بنســبة 
%10 لتصــل نســبة التغطيــة لنســبة %60 و يمكــن للموظفيــن المشــتركين فــي التاميــن الصحــي الحكومــي 

االنضمــام إلــى التاميــن الصحــي الخــاص.

الحالة 4: اتفاقية العمل الجماعية التي توصلت لها لجنة العاملين في بلدية البيرة

بعــد حركــة االضرابــات والمفاوضــات الصعبــة تــم توقيــع اتفاقيــة العمــل الجماعيــة بتاريــخ 16\2\2012 بيــن 
لجنــة الموظفيــن فــي بلديــة البيــرة والمجلــس البلــدي والتــي نصــت علــى حــق الموظفيــن فــي عــالوة غــالء 
المعيشــة علــى اســاس مــا يصــدره الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وباثــر رجعــي مــن بدايــة العــام 
2011. باإلضافــة إلــى زيــادة 20 دينــار اردنــي ســنوياً باثــر رجعــي مــن العــام 1\1\2012 وتغطيــة نســبة 70% 
مــن تكلفــة التاميــن الصحــي الخــاص. باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم دمــج الموظفيــن فــي نظــام التصنيــف 
الــذي يجــب ان يتــم االنتهــاء منــه خــالل شــهر، بينمــا تقــوم لجنــة العامليــن بــدور المراقــب علــى التنفيــذ. 
ــة.  ــر قانوني ــات غي ــة عقوب ــاء اي ــن والغ ــة العاملي ــن بحضــور لجن ــات الموظفي ــادة فحــص ملف ــيتم اع وس
وأخيــراً يجــب تشــكيل لجنــة شــؤون الموظفيــن كمــا هــو وارد فــي البنــد 10 مــن نظــام الســلطات المحليــة 

وستشــارك لجنــة العامليــن فــي الموضــوع بصفــة مراقــب.
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2-4 المفاوضة الجماعية في القطاع الحكومي

لقــد تكــررت نزاعــات العمــل بيــن نقابــة الوظيفــة العموميــة والحكومــة علــى مــدى الســنوات الســبع 
ــدى وزارة العمــل فــي  ــا مــن اصــل 46 مســجلة ل ــا عمالي ــان 12 نزاع ــام 2011 وحــده ف ــرة. وفــي الع االخي
الضفــة الغربيــة كانــت العامليــن فــي الحكومــة. مــن جهــة اخــرى انتهــز الموظفــون وأطرهــم التمثيليــة الجــو 
العــام وضعــف الضغــوط عليهــم بعــد انتخــاب الرئيــس محمــود عبــاس مــن اجــل تنظيــم انفســهم علــى 
نطــاق واســع وكثفــوا نضاالتهــم مــن اجــل حقوقهــم، باإلضافــة الــى االســتفادة مــن المتغيــرات السياســية 
ــة  ــوالدة نقاب ــة ل ــر الســنة الحقيقي ــل االزمــة الخانقــة للرواتــب فــي العــام 2006 والتــي تعتب ــا مث ونتائجه

ــة. العامليــن فــي الوظيفــة العمومي

وفــي الموضــوع النقابــي يتمثــل العاملــون فــي القطــاع الحكومــي مــن خــالل عــدة نقابــات بمــا فيهــا النقابــات 
المهنيــة مثــل جميــع النقابــات التــي تمثــل القطــاع الصحــي. وتمثــل نقابــة الوظيفــة العموميــة موظفــي 
الــوزارات مــا عــدى قطاعــي التعليــم والصحــة. اتحــاد المعلميــن الفلســطينيين والــذي تأســس كنقابــة مهنية 
لجميــع المعلميــن فــي فلســطين (الحكومــي، الخــاص، معلمــي وكالــة الغــوث االونــروا) ولكــن حتــى اليــوم 
لــم تتحــول إلــى نقابــة ديمقراطيــة ومســتقلة، وهــي تتحــدث فقــط باســم معلمــي المــدارس الحكوميــة. 
ــة ويمثــل الموظفيــن فــي معاهــد التعليــم العالــي  ــات والجامعــات الحكومي اتحــاد اســاتذة وموظفــي الكلي
الحكوميــة (وهــي مســتقله وعضــو فــي االتحــاد العــام للنقابــات العماليــة المســتقلة فــي فلســطين). وفــي 
القطــاع الصحــي فــان العمــال ممثليــن فــي النقابــات المهنيــة مثــل االطبــاء والمهــن الطبيــة االخــرى واتحــاد 
المهــن الطبيــة المســاعدة (وهــي تشــمل 8 نقابــات مهنيــة للمهــن الطبيــة المســاعدة)، مجلــس التمريــض 
الفلســطيني ونقابــة الخدمــات الصحيــة الحكوميــة (والتــي هــي ايضــا مســتقله وديمقراطيــة وعضــو فــي 
االتحــاد العــام للنقابــات المســتقلة)، ومــا زال هنــاك تدخــالت مــن قبــل القــوى السياســية (أو جماعــات داخــل 
ــي معظــم  ــت وف ــي نفــس الوق ــا. وف ــى قياداته ــات والضغــط عل ــل النقاب ــي عم ــات السياســية) ف التنظيم
ــاً. وكل هــذه النقابــات  النزاعــات العماليــة اهتمــت بحقــوق ومصالــح العامليــن وهــذا يعتبــر مؤشــراً ايجابي

تقــوم بالتفــاوض بشــكل منفصــل مــع الــوزارات المرتبطــة بهــا.

ــدم  ــق تق ــم تســتطيع تحقي ــل موظفــي القطــاع الحكومــي ل ــي تمث ــات الت ــان النقاب ــرى، ف ــة اخ ــن ناحي م
ــع  ــل دف ــوق االساســية مث ــن اجــل الحق ــم م ــون معاركه ــا تك ــرا م ــر، وكثي ــازات اكث ــوق وامتي ــان حق وضم
الرواتــب والعــالوات كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي قانــون الخدمــة المدنيــة. وفــي مواجهــة العجــز الدائــم 
فــي ميزانيــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وكمــا تســمى خطــة االصــالح للقطــاع العــام (والتــي تعنــي 
تقليــص عــدد الموظفيــن وااللتزامــات علــى الحكومــة مــن الرواتــب وإلــى زيــادة التشــغيل المؤقــت للعاملين) 
ــازات التــي تــم  ــرام حقــوق الموظفيــن واالمتي والعمــل دفــع االجــور أو دفعهــا بشــكل متقطــع، وعــدم احت
االتفــاق عليهــا ســابقاً، قــام الموظفــون بالتجمــع مــرة بعــد اخــرى ال جبــار الحكومــة علــى الحــوار معهــم ومــن 
اجــل دفــع الرواتــب واالمتيــازات االخــرى. ومــع ان بعــض االضرابــات والنزاعــات كانــت علــى خلفيــة سياســية 
اال انــه فــي معظــم الحــاالت كانــت المطالــب هــي ان تلتــزم الحكومــة بواجباتهــا اتجــاه موظفيهــا ومــن اجــل 
ــلو للســالم  ــة اوس ــن فشــل عملي ــون ثم ــن يدفع ــا ان الموظفي ــة. كم ــوق النقابي ــي بالحق ــراف الفعل االعت
وضعــف توفــر التمويــل للســلطة الفلســطينية المنقســمة والتــي ال تســتطيع تاميــن عوائــد كافيــة أو زيــادة 
التمويــل المطلــوب لعملهــا بعــد التخلــي التدريجــي للمموليــن الدولييــن علــى الرغــم مــن اســتمرارهم فــي 
ادارة االحتياجــات اليوميــة. وأصبــح الموظفــون الحكوميــون رهائــن وضحايــا للوضــع القائــم، وفــي كل شــهر 
تقريبــا، تتكــرر نفــس ألســيناريوهات ال يوجــد تمويــل لتغطيــة الرواتــب ويتوقــع مــن الموظفيــن ان يتكيفــوا 
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مــع الوضــع حتــى تقــوم اســرائيل بتحويــل مســترجعات الضريبــة أو ان يقــوم بعــض المموليــن الدولييــن 
بإنقــاذ الموقــف.

وفــي خريــف 2012، دعــت نقابــة الوظيفــة العموميــة إلــى االضــراب لعدة ايــام بســبب التأخر وعدم اســتكمال 
ــة  ــات الحكومي ــام اتحــاد موظفــي الجامعــات والكلي ــا ق الرواتــب وبســبب تجاهــل الحكومــة لمطالبهــم. كم
(عضــو االتحــاد العــام للنقابــات العماليــة فــي فلســطين) واتحــاد المعلميــن الفلســطينيين باإلضــراب بســبب 
الرواتــب، واعلــن اتحــاد المعلميــن الفلســطينيين عــن حركــة احتجــاج جديــدة تتعلــق بعــدد مــن المطالــب 
ــد  ــون التقاع ــى قان ــالت عل ــن، تعدي ــاع المعلمي ــين اوض ــة لتحس ــة المدني ــون الخدم ــى قان ــالت عل (التعدي
ــادة  ــب لتعكــس الزي ــى الروات ــة عل ــالء المعيش ــالوة غ ــي ع ــد، تبن ــم المتقاع ــة للمعل ــاة كريم ــان حي لضم
فــي االســعار ومراجعــة طريقــة احتســاب الراتــب، دفــع عــالوة مواصــالت تتماشــى مــع التكاليــف الحقيقيــة 
للمواصــالت، دفــع عــالوة الدرجــة لمــن لــم يشــملهم اتفــاق 2011 مــع الحكومــة). وكل مــا ذكــر أعــاله، يديــن 

موقــف الحكومــة بعــدم الحــوار مــع النقابــات فــي القطــاع الحكومــي.

وقــد حاولــت الحكومــة الفلســطينية ان تحصــر الحــق فــي االضــراب فــي قطــاع الوظيفيــة العموميــة مــن 
خــالل مرســوم بقانــون رقــم 5 لعــام 2008 مــن قبــل الرئيــس والــذي اصبــح ســارياً فــي 5 نيســان 2008. 
ــة وبدعــم مــن االتحــاد العــام  ــات الوظيفــة العمومي ــد مــن االحتجاجــات مــن قبــل نقاب وتــم تنظيــم العدي
للنقابــات العماليــة المســتقلة واتحــاد العامليــن فــي وكالــة الغــوث، ولــم تنجــح هــذه االحتجاجــات فــي منــع 

صــدور هــذا القانــون وتطبيقــه. 

اعتصام موظفي القطاع الحكومي في نيسان 2008 احتجاجا على قانون االضراب في القطاع الحكومي

وبالرغــم مــن ان البنــد االول مــن القانــون ينــص علــى حــق موظفــي الحكومــة فــي االضــراب فــان البنــد 2 
يحــدد االضرابــات بنــاء علــى البنــد 67 مــن قانــون العمــل الفلســطيني والبنــد3 يعطــي الحكومــة أو أي طــرف 
ــا ممــا اجــل وقــف االضــراب الــذي ينتهــك هــذا القانــون  آخــر الحــق فــي التوجــه إلــى محكمــة العــدل العلي
ــة لوقــف  ــون عــدة مــرات فــي محاول ــر للمصلحــة العامــة». وقــد اســتخدم هــذا القان أو يســبب «ضــرر كبي

االضرابــات بمــا فيــه اضــراب االطبــاء عــام 2011.
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وعلــى الرغــم مــن الظــروف الصعبــة، فقــد اســتطاع موظفــو الحكومــة فــي عــدة قطاعــات اجبــار الحكومــة 
علــى الجلــوس معهــم علــى طاولــة المفاوضــات واالســتماع إلــى مطالبهــم. وحقــق الموظفــون عــدة مطالــب.

وبنــاء علــى مــا تقولــه وزارة العمــل فقــد تــم توقيــع 5 اتفاقيــات جماعيــة مــع ممثلــي العامليــن فــي القطــاع 
الحكومــي فــي العــام 2011.

اتفاقية مع اتحاد المعلمين• 

اتفاقية مع اتحاد موظفي الكليات والجامعات الحكومية• 

اتفاقية مع نقابة االطباء• 

اتفاقية مع اتحاد المهن الطبية المساعدة• 

المفاوضات واتفاقيات جزئية مع نقابة الوظيفة العمومية• 
احتجاجات 

موظفي الكليات والجامعات الحكومية في 2009 و2010



28

الحالة 5: نزاعات العمل في القطاع الصحي في العام 2010

فــي 4 أيــار 2010 اعلــن موظفــو القطــاع الصحــي الحكومــي والذيــن يعملــون تحــت ســلطة وزارة الصحــة 
ــة ابــن ســينا) االضــراب  ــة وكلي ــة، مخــازن األدوي ــادات الصحي ــة، العي الفلســطينية (المستشــفيات الحكومي

لتلبيــة المطالــب التاليــة: 

دفع العالوات االشرافية لجميع من يقوم بعمل إشرافي مثل رؤساء األقسام والمدراء،• 

دفع الرواتب بناء على الموقع الوظيفي من اليوم الذي استحقوا فيه هذا الموقع، • 

ــى •  ــم توظيفهــم عل ــن ت ــال الذي ــة الرســمية للعم ــود فــي ســنوات الخدم ــرة العمــل بالعق احتســاب فت
اســاس العقــود قبــل التثبيــت فــي نظــام ألتصنيفــات واحتســاب عــالوة المواصــالت على اســاس االســعار 

الصــادرة عــن وزارة أالتصــاالت 

ضــرورة دفــع بــدل ســاعات العمــل االضافيــة بغــض النظــر عــن عــدد الســاعات وعــدم تحديدهــا بربــع • 
الراتــب االساســي للموظــف، 

دفع بدل المخاطرة للموظفين بناء على نسب محددة، • 

اعــادة فتــح ملفــات الدرجــات والتــي تــم وقفهــا فــي وزارة الصحــة وديــوان الموظفيــن العــام منــذ العــام • 
 .2006

دفع االقتطاعات المالية من رواتب الموظفين في العام 2006 واخذها في االعتبار ماليا وإداريا. • 

تــم وقــف االحتجــاج علــى اســاس نتائــج االجتمــاع مــع وزارة الصحــة وديــوان الموظفيــن العــام والــذي • 
اعطــى فتــرة زمنيــة لالنتهــاء مــن قوائــم الموظفيــن المســتحقين للعــالوات فــي الشــهر التالــي.

تمــت الموافقــة علــى طلــب دفــع بــدل ســاعات العمــل االضافــي بغــض النظــر عــن عــدد الســاعات وان تقــوم 
الســلطة الفلســطينية بالبــدء فــي دفــع المتأخــرات المســتحقة منــذ العــام 2006 مــع االخــذ فــي الحســبان 

الســنة الماليــة للعــام 2006.

تــم تشــكيل بعــض النقابــات المســتقلة لتمكيــن الموظفيــن مــن النضــال مــن اجــل حقوقهــم مثــل نقابــة 
ــن  ــة العاملي ــك نقاب ــام 2005 وكذل ــي الع ــي تأسســت ف ــة والت ــة الحكومي ــات الصحي ــي الخدم ــن ف العاملي
فــي البريــد الفلســطيني. وهاتــان الحالتــان تمثــالن وتبينــان اهميــة التنظيــم النقابــي المســتقل لتمكيــن 

الموظفيــن مــن اســماع أصواتهــم.

الحالة 6: نقابة العاملين في البريد الفلسطيني

تأسســت نقابــة العامليــن فــي البريــد الفلســطيني فــي العــام 2009 مــن قبــل العامليــن الذين تــم توظيفهم 
مــن خــالل العقــود مــع البريــد الفلســطيني الحكومــي. واحــد االهــداف االساســية للنقابــة منــذ تأسيســها هــو 
النضــال مــن اجــل الحقــوق المتســاوية مــع نظرائهــم فــي القطــاع الحكومــي مــن خــالل دمجهــم فــي نظــام 
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الخدمــة المدنيــة . ومعظــم هــؤالء الموظفيــن تــم تعييــن بعقــود محــددة فــي ســنوات ماضيــة، وصلــت عنــد 
ــر مــن 11 ســنه، مــن خــالل عقــود (عقــود دائمــة»، برنامــج التوظيــف المــوازي» أو كعمــال  بعضهــم ألكث
مياومــة»). وهــؤالء الموظفيــن يحصلــون علــى راتــب محــدد بــدون أيــة اضافــات او عــالوات للمواصــالت، بنــاء 
علــى القــرار المتخــذ فــي العــام 1999 ولــم يتغيــر منــذ ذلــك التاريــخ. هنــا يالحــظ تمييــزا فــي االجــور بيــن 
الموظفيــن العامليــن فــي نفــس الخدمــة: يجــب ان يتمتــع جميــع العامليــن فــي البريــد باالمتيــازات الممنوحــة 
للعامليــن فــي القطــاع الحكومــي. ومــع ذلــك فــان 150 عامــال فــي البريــد الفلســطيني مازالــوا يعملــون علــى 
ــرارا  ــم. وفــي العــام 2005 اصــدرت الحكومــة ق ــز والظل اســاس العقــود. وهــؤالء العمــال يواجهــون التميي
بتثبيــت وتصنيــف جميــع العامليــن بالعقــود فــي القطــاع الحكومــي، واســتفاد مــن هــذا القــرار 23 موظفــاً 
تــم تثبيتهــم فــي القطــاع الحكومــي خــالل الســنوات 2010، 2011، 2012. مــع ذلــك فــان هــذا القــرار لــم 
يتــم تطبيقــه بعــد ان تــم تجميــد التوظيــف فــي القطــاع الحكومــي. ومــا زالــت النقابــة تناضــل فــي ســبيل 

هــذه الحقــوق رغــم الظــروف الصعبــة وتــم تنظيــم اعتصــام امــام مجلــس الــوزراء فــي العــام 2012.

اعتصام موظفي البريد الفلسطيني أمام مجلس الوزراء في عام 2012
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5. االستنتاجات والتوصيات

بالنســبة إلــى االغلبيــة الســاحقة مــن العمــال الرجــال والنســاء العامليــن فــي المشــاريع الصغيــرة ان الحــل 
الوحيــد لتحســين ظــروف وشــروط عملهــم فــي المســتقبل القريــب هــو فــي اجــراء اصــالح لقانــون العمــل 
ــة  ــات لمراقب ــر آلي ــك تطوي ــة الحقــوق االساســية فــي العمــل، وكذل ــة حماي ــا يعــزز الحماي الفلســطيني بم
تطبيقــه وفــض العقوبــات فــب حالــة عــدم االلتــزام بأحــكام القانــون. وفــي القطاعــات ، التــي فيهــا عــدد 
مــن العامليــن والتــي هــي مشــاريع متوســطة الحجــم، يجــب علــى النقابــات ان تكثــف جهودهــا فــي تنظيــم 
العمــال علــى مســتوى مــكان العمــل وفــي النقابــات العامــة، بحيــث تكــون قــادرة علــى المفاوضــة الجماعيــة 

مــن أجــل حقوقهــم.

وفــي القطــاع الحكومــي فــان تحســين الوضــع يتطلــب مــن الســلطو الوطنيــة الفلســطينية تأميــن ميزانيتهــا 
الســنوية والقيــام بإصالحــات إلعــادة توزيــع الميزانيــة فــي الســنوات القادمــة، زيــادة االنفــاق فــي القطاعــات 
الحيويــة (التعليــم، الصحــة، الزراعــة، العمــل وغيرهــا) وتخفيــض حصــة االمــن مــن الميزانيــة. مــا ان انجــاز 
المصالحــة الوطنيــة ســيصب فــي اتجــاه تخفيــض النفقــات الناتجــة عــن االنقســام السياســي. كمــا يجــب 
ــد،  ــرة االم ــف قصي ــود التوظي ــادة اســتخدام سياســة التشــغيل المؤقــت (عق ــة تكــف عــن زي ــى الحكوم عل
ــون  ــواردة فــي قان عمــال المياومــة أو االشــكال االخــرى مــن العقــود والتــي ال تلبــي الحقــوق االساســية ال

العمــل) مــن أجــل تخفيــض عــدد موظفــي الحكومــة.

التوصيات:

تقديــم الحمايــة الحقيقيــة ألعضــاء النقابــات وممثليهــم مــن الممارســات المعاديــة للنقابــات والفصــل • 
التعســفي، ولــم ينجــح قانــون العمــل الفلســطيني ســابقاً فــي تقديــم الحمايــة القانونيــة الضروريــة 
ــادة أي مــن  ــج فــي اع ــم ين ــذي ل ــن، وال ــرار حــاالت الفصــل التعســفي للنقابيي ــك تك ــت ذل ــذي يثب وال
النقابييــن رغــم حمــالت التضامــن ومشــاركة ممثلــي وزارة العمــل فــي البحــث عــن حلــول لهــذه 
ــال مــن  ــر فع ــة غي ــة الغربي ــذي يناقــش فــي الضف ــرة وال ــات االخي ــون النقاب ــات. ومســودة قان النزاع
ــات،  ــم وتأســيس النقاب ــي التنظي ــق ف ــادي للح ــل ارش ــود دلي ــو وج ــه ه ــدف الواضــح من ــث ان اله حي
ــات علــى أصحــاب العمــل لمنعهــم  ــح للســلطات فــرض عقوب ــاج إلــى لوائــح وتعليمــات تتي وهــذا يحت
مــن انتهــاك الحقــوق والحريــات النقابيــة. وفــي هــذا الســياق قــدم االتحــاد العــام للنقابــات العماليــة 
ــة. ــب الهام ــار هــذه الجوان ــة يأخــذ فــي االعتب ــات النقابي المســتقلة مســودة تشــريع للحقــوق والحري

تشــجيع التنظيــم النقابــي فــي كل القطاعــات: ففــي القطــاع الخــاص والغيــر حكومــي (االهلــي)، فــان • 
المفاوضــة الجماعيــة تطــورت فــي هذيــن القطاعيــن وفــي اماكــن العمــل حيــث يوجــد عمــال منظميــن 
فــي نقابــات ديمقراطيــة ومســتقله. ويجــب تشــجيع التنظيــم النقابــي مســتقبالً ودعمــه لتمكيــن 

العمــال مــن الدفــاع عــن حقوقهــم ومصالحهــم.

تطوير ووضع اليات للمفاوضة الجماعية في القطاع الحكومي.• 

خلــق الظــروف المواتيــة للمفاوضــة الجماعيــة علــى المســتوى القطاعــي فــي القطــاع الخــاص والغيــر • 
الحكومــي (االهلــي)، مــن خــالل تقويــة منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل: منظمــات العمــال (نقابــات 
عامــة) بحاجــة إلــى تطويــر لألهــداف واالســتراتيجيات للمفاوضــة علــى مســتوى القطــاع، وهــم بحاجــة 
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ايضــاً إلــى وجــود طــرف مقابــل واضــح علــى نفــس المســتوى علــى شــكل منظمــات أصحــاب العمــل 
القــادرة علــى الدخــول فــي مفاوضــات معهــم.

بنــاء قــدرات الممثليــن العماليين(الرجــال والنســاء) فــي مجــال التشــريعات العماليــة والمفاوضــة • 
ــدا  ــم ج ــذا مه ــم. وه ــادة نقاباته ــي قي ــاً ف ــن حديث ــن المنتخبي ــن العماليي ــة وخاصــة الممثلي الجماعي
للنقابــات الديمقراطيــة التــي تجــري انتخاباتهــا بشــكل دوري وتقــوم بتجديــد القيــادة. وتتطلــب 
المفاوضــة الجماعيــة تحضيــراً جيــداً ، مهــارات ومعرفــة، ونجاحهــا ال يعتمــد فقــط علــى القــدرة علــى 
حشــد أعضــاء النقابــة ولكــن ايضــاً علــى قــدرة الممثليــن العمالييــن علــى تبنــي االســتراتيجيات 

المناســبة لتحقيــق اهدافهــم.
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ملحق 1 :

قسم المفاوضات الجماعية في وزارة العمل - ملخص االتفاقيات الجماعية حتى 31 كانون اول 2010

اتفاقية جماعية بينالرقم
تاريخ 
التوقيع

مالحظات

قلقيلية سارية المفعول٢٠١٠نقابة موظفي وعمال البلديةادارة بلدية قلقيلية١
النقابة العامه لعمال الفنادق جمعية الفنادق العربية\ ٢

والمطاعم\ 
مذكرة تفاهم٢٠١٠

بيرزيت\ قائمة٢٠١٠نقابة العاملين في جامعة بير زيت\ ادارة جامعة بير زيت٣
قائمة٢٠١٠نقابة العاملينادارة جمعية االحسان٤
رام اهللا\ قائمة٢٠٠٩نقابة مدارس الفرندزادارة مدرسة الرندز٥
ايداع \رام اهللا\ قائمة٢٠٠٩لجنة العاملين في البنك العربيادارة البنك العربي٦
ترتيبات عمل\ قائمة٢٠٠٩اللجنة العمالية\ شركة الجليل لالدويةادارة شركة الجليل لالدوية٧
النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات وزارة الحكم المحلي٨

المحلية
نابلس\يوجد نزاع عمالي ٢٠٠٩

بسبب عدم التطبيق
مجلس ادارة مصلحة مياة محافظة ٩

القدس
رام اهللا\ قائمة٢٠٠٩نقابة عمال وموظفي مصلحة المياه

الهيئة االدارية لجمعية اصدقاء ١٠
المريض

نقابة العاملين في جمعية اصدقاء 
المريض\ 

البيرة \ قائمة٢٠٠٩

جنين\ قائمة٢٠٠٩نقابة العاملين في الجامعة االمريكيةالجامعة االمريكية جنين\١١
القدس\ قائمة٢٠٠٨نقابة العاملينادارة مستشفى المقاصد الخيرية١٢
عنبتا \ سارية مع ٢٠٠٧لجنة موظفي وعمال البلديةلجنة مجلس بلدي عنبتا١٣

تعديالت
رام اهللا\ سارية٢٠٠٧عمال الشركةادارة تراي فتنس١٤
نقابة العاملين في االسعاف ادارة جمعية الهالل االحمر١٥

والطوارىء
البيرة\ سارية المفعول٢٠٠٦

نابلس\ نظام كادر جديد٢٠٠٦لجنة العاملينبلدية نابلس١٦
نابلس انتهت ولم تجدد٢٠٠٥لجنة العمالالمستشفى االنجيلي العربي١٧
يوجد أزمه حالية ٢٠٠٤اتحاد العاملين في وكالة الغوثادارة وكالة الغوث١٨

وتفاوض على اتفاقية 
جديدة

القدس \ فاعله٢٠٠٤الهيئة االدارية لنقابة العاملينادارة جامعة القدس١٩
رام اهللا\ غير سارية١٩٩٩اللجنة العماليةادارة شركة النصر للمواد الغذائية٢٠
رمزي جابر\ وكالة توزيع ٢١

المحروقات
رام اهللا\ غير سارية١٩٩٩عمال وكالة توزيع المحروقات

قلقيلية \ غير سارية١٩٩٨العمالشركة عدنان الجدع وشركاه٢٢
قلقيلية\ غير موجوده١٩٩٨العمالشركة السريسي للصناعة والتجارة٢٣
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نابلس\ ال يوجد١٩٩٨عمال المصنعمصنع رونزا لالحذية٢٤
قلقيلية١٩٩٧االتحاد العاممشغل شعبان صالحي\ طولكرم٢٥
ممثل االتحاد العام لنقابات عمال ادارة منجرة االمين٢٦

فلسطين
عنبتا\ سارية١٩٩٧

جنين١٩٩١اللجنة العماليةمصنع حداد\ جنين٢٧
رام اهللا\ غير موجودة١٩٩٠عمال الشركةالشركة المحدودة للبالط٢٨
نابلس١٩٨٧المعلمينادارة مدرسة وروضة الزهراء٢٩
القدس\ غير فاعله١٩٨١ممثلي العمالادارة شركة سجائر القدس٣٠
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ملحق 2 :

النزاعات العمالية  الجماعية- التقرير السنوي للعام 2011 لالدارة العامة لعالقات العمل في وزارة 
العمل الفلسطينية  اعتبارا من  1/1/2011 وحتى 31/12/2011

اسم المؤسسه
عدد

العاملين
عدد ايام
االضراب

النتيجهالجهة المشرفهالجهة المنفذه

اتفاقيهاتحاد النقاباتنقابة العاملين١٣٠٠٠شركة االتصاالت الفلسطينيه
قيد المتابعةالنقابه نفسهااللجنة العماليه٧٢٣جمعية دورا االسالميه
حوار داخليالنقابه نفسهالجنة العاملين١٥٠٠شركة سجائر القدس

حوار داخليالنقابه نفسهالجنة العاملين٣٠٠١بلدية رام اهللا
حلتالنقابه نفسهاالعاملين١٢١٠لجنة الزكاة /طولكرم

قيد المتابعهالنقابه نفسهالجنة العاملين٤٣٠بلدية نابلس /كهرباء الشمال

نقابة العاملين٧٥٥بلدية يطا
اتحاد عمال 
فلسطين

حل جزئي

حلتالنقابة نفسهاالعاملين٤٢٥٠شركة رويال / الخليل
اتفاقيهالنقابة نفسهالجنة العاملينجزئي٨٢٠اصدقاء المريض / الخليل

اتفاقيهاتحاد النقاباتلجنة العاملين١٧٠٣بلدية البيره

النقابة نفسهانقابة العاملين١١٤٢٠جامعة النجاح
متابعة حسب 

القانون
حل جزئيالنقابة نفسهانقابة سعاة البريد١٠٠٠البريد واالتصاالت

٢١٠١٤بنك االستثمار
نقابة العاملين في 

البنك

العاملين في 
المؤسسات 

الماليه/النقابات 
المستقله

اتفاقيه

\ الجامعات والمعاهد الحكوميه
نقابة العاملين في 
الجامعات والمعاهد 

الحكوميه
حلت جزئياالنقابة نفسها

اتفاقيهالنقابة نفسهالجنة العاملين١٥٠٠بلدية بيتونيا

نقابة العاملينجزئي١١٠٠جامعة القدس
اتحاد العاملين في 

الجامعات
اتفاقيه

حل جزئيالنقابة نفسهالجنة العاملين٢١١مصنع هاي توب / بيرزيت
االئتالف الفلسطيني لصناعة 

الحديد
اتفاقيهالنقابة نفسهالجنة العاملين\٧٠

قيد المتابعهالنقابة نفسهانقابة الصيادله\ وزارة الصحه
قيد المتابعهالنقابة نفسهانقابة اطباء االسنان\ وزارة الصحة

\ وزارة الصحه/غزه
نقابة العاملين في 
الخدمات الصحيه

قيد المتابعهالنقابة نفسها
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\ الحكومه الفلسطينيه
العاملين في الوظيفة 

العموميه
قيد المتابعهالنقابة نفسها

قيد المتابعهالنقابة نفسهانقابة المهندسين\ الحكومه

\ وزارة الزراعه
نقابة المهندسين 

الزراعيين
قيد المتابعهالنقابة نفسها

\ الحكومه
لجان جمعيات 

المتقاعدين 
قيد المتابعهالنقابة نفسها

\ الحكومه
نقابة االطباء 

البيطريين
قيد المتابعهالنقابة نفسها

حل جزئيالنقابة نفسهااللجنة العماليه\٥٧شركة نمر التميمي
حل جزئيالنقابة نفسهااللجنة العماليه\٢٥شركة سوبر ستور/نابلس

حل جزئيالنقابة نفسهااللجنة العماليه\٧مصنع غزال لالزياء

نقابة العاملين*٥٠شركة كهرباء الجنوب
النقابة العامه 

للعاملين في قطاع 
الكهرباء

لجنة تحقيق

اتفاقالنقابات المستقلهالعاملين*٣٧٠بنك االردن

جزئي٨٠٠الهالل االحمر الفلسطيني
نقابة االسعاف 

والطواريء
اتفاقيهالنقابات المستقله

نقاباة العاملين٧٧٥بلدية يطا 
اتحاد عمال 
فلسطين

حل جزئي

اتفاقالنقابة نفسهانقابة العاملين٢٥٠٠بلدية قلقيليه
حل جزئياللجنة نفسهااللجنة العماليه٦٠٠٠شركة بال سيف

قيد المتابعهاللجنة نفسهااللجنة العماليه٥٥٠٠بنك القاهرة عمان
حل جزئياللجنة نفسهااللجنة نفسهاجزئي٤٣جمعية سيدات اريحا

اتفاقيهاللجنة نفسهااللجنة العماليه٤٧٠شركة فلسطين لالعالم
حل جزئيالنقابه نفسهانقابه سعاة البريد ١٣٢وزارة االتصاالت

توقيع اتفاقيهالنقابه نفسهانقابه االطباءمفتوح٦٠٠وزارة الصحه 
توقيع اتفاقيهالنقابه نفسهانقابات المهن الصحيهجزئي٤٠٠٠وزاره الصحه

٣٥شركة ومنشار بربار
مفتوح ٥ 

ايام
توقيع اتفاقيهاتحاد النقاباتلجنة العاملين

١٠١الشركه العربيه للتامين
اغالق 
الشركه

انتهاء القضيهالنقابه نفسهاموظفين الشركه

توقيع اتفاقيهالجهة المشرفهلجنة العاملينجزئي٢١٠٠البنك العربي
توقيع اتفاقيهاللجنه المشرفهلجنة العاملين٠/جامعة بيت لحم

توقيع اتفاقيهالنقابه نفسهانقابة العاملينجزئي٤٥٠المستشفى االهلي
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