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مقدمة
هذا الدليل حول مهارات التفاوض وعقد اتفاقيات العمل اجلماعية حماولة لتقدمي بعض االرشادات واإلشارات اىل النقابيني واملمثلني 
العماليني يف مواقع العمل من أجل التعرف على بعض املهارات اليت ميكنهم االستفادة منها وأخذها يف احلسبان لدى الشروع يف 

املفاوضات اجلماعية هبدف الوصول اىل عقد اتفاقية عمل مجاعية.
وهذا الدليل ال ميكن ان يكون بديال عن ما ميكن ان يقوم به املمثلون العماليون من حتضريات ومجعا للمعلومات عن موقع عملهم 

ألهنم اكثر الناس معرفة مبكان العمل،
من املهم ان يكون لدى النقابيني واملمثلني العماليني املعرفة الكافية بالتشريعات والقوانني اليت حتكم العالقة بني مجيع اطراف االنتاج 
مثل قانون العمل الفلسطيين باإلضافة اىل ما تتضمنه معايري العمل العربية والدولية من بنود هتدف اىل حتسني ظروف وشروط العمل 

يف مواقع العمل املختلفة.
جيب التأكيد على ان ما يتضمنه قانون العمل الفلسطيين من حقوق ال ميكن ان تكون موضوعا للتفاوض وتعترب احلد االدىن الذي 
ال ميكن التفاوض بشأنه وعلى النقابيني ان يقعوا يف مثل هذا اخلطأ الن تطبيق احكام القانون هي واجب وملزم جلميع االطراف وال 

ميكن ان يكون موضوعا للمفاوضة.
ولذلك فان املفاوضات اجلماعية هتدف باألساس اىل حتقيق مكاسب اضافية للعاملني أعلى مما يكفله قانون العمل الفلسطيين باعتبار 
ان القانون ميثل احلد االدىن للحقوق العمالية واليت ال ميكن التنازل عنها اهنا وهتدف املفاوضات اجلماعية اليت جيريها ممثلي العمال مع 
اصحاب العمل اىل التوصل اىل عقد اتفاقية عمل مجاعية تضمن حتسني شروط وظروف العمل ومتن استقراراً يف العمل وتطبيقا فعليا 

ملعايري احلقوق واحلريات النقابية.
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ماذا تعني المفاوضة الجماعية 
عرف قانون العمل الفلسطيني في المادة 50 من القانون أن المفاوضة الجماعية هي احلوار الذي جيري بني أي من نقابات 
العمال أو ممثلني عن العمال وبني صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم ، هبدف حسم النزاع اجلماعي أو حتسني شروط 

وظروف العمل أو رفع الكفاءة اإلنتاجية.
ومن هذا التعريف يمكن تبيان أن المفاوضات الجماعية تأخذ يف احلسبان:

أواًل: حتسني ظروف وشروط العمل،
ثانياً: العمل على استمرارية العمل وبقاء العاملني يف مكان عملهم،

وميكن القول ان مواضيع التفاوض بني اطراف االنتاج قد تنوعت وتشعبت كثريا بعد ان كانت تركز على موضوع االجور أصبحت 
هتتم اكثر يف ظروف وشروط العمل وموضوع الصحة والسالمة املهنية والتدريب واالعرتاف بالعمل النقايب واملساواة وعدم التمييز ورفع 

االنتاجية غريها من مواضيع العمل.
كما اصبح من الضروري وخاصة لدى التفاوض بني احتادات اصحاب العمل واحتادات العمال على اضافة مواضيع اخرى تتعلق بفرص 
العمل واحلد االدىن لألجور والتشريعات العمالية باإلضافة اىل السياسات االقتصادية واالجتماعية للحكومة وموقف طريف االنتاج منها. 

وباالضافة اىل ما سبق علينا التاكيد على النقاط التالية:
• أطراف املفاوضة اجلماعية مها: اصحاب العمل او ممثليهم والعمال أو ممثليهم،	
• جتري املفاوضات اجلماعية هبدف حتسني ظروف وشروط العمل،	
• جيب جتري املفاوضات اجلماعية باإلرادة احلرة للطرفني، وبدون تدخل من اياً كان.	
• تعرب املفاوضة اجلماعية عن موازين القوى بني طريف االنتاج وال ميكن ان تأيت اتفاقيات العمل اجلماعية نتيجة الضغوط االنية 	

حبيث ال يستطيع طرف ان ميلي مجيع شروطه على الطرف االخر 
• تساهم عالقات العمل اجليدة يف التطبيق الفعلي ملا مت االتفاق عليه وإال فان كل طرف سيحاول ان يتخلص من االتفاق 	

حلظة اتيحت له الفرصة للقيام بذلك،
• جيب ان يرى طريف املفاوضة مصلحة حقيقة من عقد اتفاقية العمل اجلماعية،	

مستويات المفاوضة الجماعية
لقد تضمن التشريعات الفلسطينية واليت وردت يف قانون العمل الفلسطيين يف فصل عالقات العمل وكذلك اتفاقية العمل العربية رقم 

11 بشأن املفاوضة اجلماعية مستويات التفاوض املمكنه ومت حتديدها يف ثالثة مستويات:
على مستوى املنشأة وجتري املفاوضات على هذا املستوى بني نقابة عمال او جلنة عمالية يف املنشأة وصاحب العمل أو إدارة  أواًل:  

املنشأة .
على مستوى القطاع االنتاجي وهي املفاوضات اليت جتري بني النقابة العامة لقطاع انتاجي معني ومنظمة أصحاب األعمال  ثانياً:  

ىف نفس القطاع .
على املستوى الوطىن وهي املفاوضات اليت جتري بني احتاد او احتادات العمال واحتاد او احتادات أصحاب األعمال املختص  ثالثاً:  

على املستوى الوطين .
وتتنوع املواضيع اليت يتم حبثها يف كل مستوى من هذه املستويات وهلا الياهتا وفرتهتا.
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المرجعيات القانونية للحق في مفاوضات الجماعية
أواًل: الحق في المفاوضة الجماعية في التشريعات الفلسطينية

كفل قانون العمل الفلسطيين احلق يف املفاوضة اجلماعية وعقد اتفاقيات العمل اجلماعية للعمال وقد جاء ذلك يف املواد من 59-49 
من القانون واليت نصت على:

عالقات العمل الجماعية-  الفصل األول
المفاوضة الجماعية

المادة )50( جتري املفاوضة اجلماعية حبرية ودون ضغط أو تأثري.
المادة )51( حيق لكل طرف من طريف املفاوضة اجلماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون أليهما حق االعرتاض على هذا التمثيل.

المادة )52( بناء على طلب أي من طريف املفاوضة اجلماعية على اجلهات ذات العالقة تقدمي املعلومات والبيانات املطلوبة.
المادة )53( جتري املفاوضة اجلماعية:

1. على مستوى املنشأة بني صاحب العمل أو إدارة املنشأة وبني ممثلي العمال يف املنشأة. 
2. على مستوى نشاط اقتصادي معني بني ممثلي أصحاب العمل يف هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العالقة.

3. على املستوى الوطين بني احتاد أصحاب العمل وبني احتاد نقابات العمال. 

الفصل الثاني- اتفاق العمل الجماعي
المادة )54( اتفاق العمل اجلماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يربمه طرفا املفاوضة اجلماعية ويتضمن أحكاما تتعلق بتحسني شروط 

وظروف العمل ورفع الكفاءة اإلنتاجية.
المادة )55( يكون اتفاق العمل اجلماعي ملزما من التاريخ احملدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طريف املفاوضة اجلماعية وتودع 

نسخة لدى الوزارة.
المادة )56( مدة اتفاق العمل اجلماعي ثالث سنوات وجتري املفاوضة اجلماعية بناء على طلب أحد طريف العمل قبل انتهائها 
بثالثة أشهر ويبقى االتفاق ساريا إىل أن يتم التوصل إىل اتفاق جديد وجيوز ان يتفق طرفا اإلنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت 

الضرورة ذلك.
المادة )57( وفقا ألحكام هذا القانون جيب أن يتضمن اتفاق العمل اجلماعي كحد أدىن البنود التالية:

1. حرية ممارسة العمل النقايب.
2. احلد األدىن لألجور على كل أنواع العمل.

3. شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.
4. جلنة ثنائية حلسم أية خالفات تنشا عن تطبيق االتفاق.

المادة )58( 
1- تسري أحكام اتفاق العمل اجلماعي على:

أ- مجيع العاملني لدى صاحب العمل.
ب أصحاب العمل ومن حيل حملهم.
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2- لغري طريف اتفاق العمل اجلماعي حق االنضمام إليه بناء على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إىل الوزارة.
المادة )59( يصدر الوزير التعليمات الالزمة لتنفيذ اتفاق العمل اجلماعي.

باإلضافة إىل هذه التشريعات الواردة فقد ربط قانون العمل الفلسطيين املوضوع حبل النزاعات العمالية ايضاً حيث اشارت املادة التالية 
إىل هذا املوضوع بشكل واضح:

ثانيا: الحق في المفاوضة الجماعية في اتفاقيات العمل العربية 
متثل تشريعات العمل احلدود الدنيا حلقوق العمال مراعيًة يف ذلك إمكانات املنشآت الصغرية، لذلك أصبحت املفاوضة اجلماعية 

وسيلة أساسية لتحسني مستويات العمل ورفع مستوى معيشة األيدي العاملة ورفع الكفاءة اإلنتاجية.
متت املوافقة على االتفاقية اليت يطلق عليها االتفاقية العربية رقم )11( لعام )1979(، بشأن املفاوضة اجلماعية يف الثاين عشر من 

آذار 1979.
بعض نصوص مواد اتفاقية العمل العربية رقم 11 بشأن المفاوضات الجماعية

تنظيم المفاوضات الجماعية
مادة )1(

املفاوضة اجلماعية جبميع أشكاهلا ألقانونية حق لكل منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماهتم يف كافة قطاعات النشاط 
االقتصادي العاملة أو اخلاصة دون تدخل من أي جهة كانت

مادة 3
يعني كتابة كل طرف يف املفاوضة اجلماعية من ميثله، وال جيوز للطرف اآلخر االعرتاض على هذا التمثيل، ولكل طرف أن يستعني 

مبن يشاء من املستشارين
مادة 4

على أصحاب األعمال ومنظماهتم، أن يقدموا ملمثلي العمال املعلومات والبيانات اليت يطلبوهنا واليت تساعدهم على مباشرة املفاوضة 
اجلماعية
مادة 5

االقتصادية  والبيانات  اإلحصاءات  على كافة  احلصول  منظماهتم،  أو  األعمال  وأصحاب  العمال  ملنظمات  الرمسية  اجلهات  تؤمن 
واالجتماعية والفنية وغريها، لتيسري إجراء املفاوضة اجلماعية على أسس سليمة

مادة 10
جيب محاية ممثلي العمال الذين ينوبون عن زمالئهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم، وجيب عدم األضرار هبم أو عرقلة مهامهم

مادة 11
حيدد التشريع الوطين فرتة زمنية للدخول يف التفاوض واالنتهاء منه كما ينظم أيًضا حق اإلضراب وقفل مكان العمل أثناء سري التفاوض



7

الباب الثاني: إتفاقية العمل الجماعية
مادة )12(

يكفل تشريع كل دولة، حق منظمات العمال وأصحاب األعمال أو منظماهتم يف إبرام اتفاقيات العمل اجلماعية، دون تدخل من أية 
جهة كانت.

مادة 13
مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة يف اتفاقيات العمل اجلماعية، ينظم التشريع مدة سريان ونطاق تطبيق اتفاقيات العمل اجلماعية 

وكيفية فض املنازعات الناشئة عن تفسريها، كما ينظم كيفية تعديلها أو متديدها أو جتديدها أو انقضائها.
مادة 14

تنطبق اتفاقيات العمل اجلماعية على مجيع العمال ذوي العالقة بدون متييز من أي نوع كان، سواء كانوا أعضاء أو غري أعضاء يف 
النقابة اليت تكون طرفًا يف االتفاقية

مادة 17
ينص تشريع كل دولة على شروط تطبيق كل أو بعض أحكام اتفاقيات العمل اجلماعية، على مجيع أصحاب األعمال والعمال الذين 

يشملهم ميدان التطبيق املهين أو اإلقليمي.

ثالثاً: اتفاقيات العمل الدولية
جاء احلديث بشكل اساسي حول املفاوضات اجلماعية واحلق يف التفاوض والتمثيل يف االتفاقية )رقم 98( اخلاصة بتطبيق مبادئ 
احلق يف التنظيم النقايب ويف املفاوضة اجلماعية واليت اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 1 متوز 1949 تاريخ بدء النفاذ : 

18 متوز 1951، 
المادة 1

النقابية. حبريتهم  املساس  تستهدف  استخدامهم  صعيد  علي  متييزية  أعمال  أية  من  كافية  محاية  للعمال  توفر   .1 
2. وجيب أن تنطبق هذه احلماية بوجه أخص إزاء األعمال اليت يقصد منها:

النقابية، عضويته  عن  يتخلى  أن  أو  نقابة  إيل  ينضم  أال  بشرط  مرهونا  العامل  استخدام  جعل   )أ( 
)ب( التوصل إىل فصل العامل أو اإلجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية أو اشرتاكه يف أنشطة نقابية خارج 

ساعات العمل، أو خالل هذه الساعات مبوافقة صاحب العمل. 
المادة 2

1. توفر ملنظمات العمال وأصحاب العمل محاية كافية من أية تصرفات متثل تدخال من بعضها يف شؤون بعضها اآلخر سواء بصورة 
مباشرة أو من خالل وكالئها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب عملها أو إدارهتا.

2. وعلي وجه اخلصوص، تعترب من أعمال التدخل باملعين املقصود يف هذه املادة أية تدابري يقصد هبا الدفع إيل إنشاء منظمات عمالية 
ختضع هليمنة أصحاب العمل أو منظماهتم، أو دعم منظمات عمالية باملال أو بغريه من الوسائل علي قصد إخضاع هذه املنظمات 

لسلطان أصحاب العمل أو منظماهتم. 
المادة 3

حيثما دعت الضرورة إىل ذلك تنشأ أجهزة توافق الظروف القومية علي هدف كفالة احرتام حق التنظيم النقايب كما هو معرف يف 
املواد السابقة. 
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المادة 6
ال تتناول هذه االتفاقية شؤون املوظفني العموميني العاملني يف إدارات الدولة، وال جيوز تأويلها على حنو جيعلها جتحف علي أي وجه 

حبقوقهم أو بأوضاعهم. 

اتفاقية العمل الدولية بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية
تعترب اتفاقية العمل الدولية رقم 154 بشأن املفاوضة اجلماعية أحدث وأهم االتفاقيات الدولية اليت عاجلت املوضوع بشكل حمدد، 
إضافة إىل ما ورد يف االتفاقية رقم )98( بشأن مبادئ حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية. واعتمدت اتفاقية املفاوضة اجلماعية)154( 

يف املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 19 حزيران/يونيه 1981، يف دورته السابعة والستني وبدء النفاذ: 11 آب 1983، 
المادة 1

تنطبق هذه االتفاقية علي مجيع فروع النشاط االقتصادي.. 1
اللوائح أو املمارسات الوطنية مدي انطباق الضمانات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية علي . 2 القوانني أو  جيوز أن حتدد 

القوات املسلحة والشرطة.
جيوز أن حتدد القوانني أو اللوائح أو املمارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه االتفاقية فيما يتعلق باخلدمة العامة.. 3

المادة 2
يف مفهوم هذه االتفاقية، يشمل تعبري »املفاوضة اجلماعية« مجيع املفاوضات اليت جتري بني صاحب عمل أو جمموعة من أصحاب 

العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى من أجل:
)أ( حتديد شروط العمل وأحكام االستخدام، و/أو

)ب( تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعمال، و/أو
)ج( تنظيم العالقات بني أصحاب العمل أو منظماهتم ومنظمة أو منظمات عمال.

المادة 3
جيوز، يف حالة اعرتاف القانون الوطين أو املمارسات الوطنية بوجود ممثلني للعمال وفقا لتعريفهم يف الفقرة الفرعية )ب( من . 1

املادة 3 من اتفاقية ممثلي العمال، 1971، أن حتدد القوانني أو املمارسات الوطنية مدي مشول تعبري »املفاوضة اجلماعية« 
أيضا يف مفهوم هذه االتفاقية، للمفاوضات مع هؤالء املمثلني.

تتخذ عند االقتضاء يف حالة مشول تعبري »املفاوضة اجلماعية« أيضا للمفاوضات مع ممثلي العمال املشار إليهم يف تلك . 2
الفقرة، وفقا للفقرة 1 من هذه املادة، تدابري مالئمة تضمن عدم استخدام وجود هؤالء املمثلني يف إضعاف مكانة منظمات 

العمال املعنية.

الجزء الثاني: طرائق التطبيق 
المادة 4 

يتم نفاذ أحكام هذه االتفاقية مبوجب القوانني أو اللوائح القانونية، وذلك ما مل تكن هذه األحكام نافذة عن طريق اتفاقات مجاعية، 
أو قرارات حتكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع املمارسات الوطنية. 
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الجزء الثالث: تشجيع المفاوضة الجماعية
المادة 5

 1. تتخذ تدابري تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع املفاوضة اجلماعية.
2. تكون أهداف التدابري املشار إليها يف الفقرة 1 من هذه املادة هي:

 )أ( تيسري إمكانية املفاوضة اجلماعية جلميع أصحاب العمل وكافة جمموعات العمال يف فروع األنشطة اليت تغطيها هذه االتفاقية،
)ب( مشول املفاوضة اجلماعية تدرجييا جلميع املسائل اليت تغطيها الفقرات الفرعية )أ( و )ب( و )ج( من املادة 2 من هذه االتفاقية،

 )ج( تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بني منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،
)د( عدم إعاقة املفاوضة اجلماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم اإلجراء الواجب اتباعه أو بسبب عدم كفاية أو عدم مالئمة مثل 

هذه القواعد،
)هـ( تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد علي تعزيز املفاوضة اجلماعية.

المادة 6 
ال حتول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق نظم للعالقات املهنية جتري فيها املفاوضة اجلماعية يف إطار آلية أو هيئات للتوفيق و/أو 

التحكيم تشرتك فيها األطراف يف عملية املفاوضة اجلماعية بصورة طوعية.
المادة 7

تكون التدابري اليت تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية املفاوضة اجلماعية موضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن، موضع 
اتفاق بني منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.

املادة 8
ال توضع التدابري اليت تتخذ لتعزيز املفاوضة اجلماعية وال تنفذ بطريقة تعيق حرية املفاوضة اجلماعية. 

باإلضافة إلى ذلك فقد اكدت العديد من اتفاقيات العمل الدولية على أهمية ودور الممثلين العماليين وحقهم في المفاوضة 
باسم العمال وتمثيلهم أمام أصحاب العمل ومن هذه االتفاقيات:

االتفاقية رقم )135( بشأن ممثلي العمال 
وهذه االتفاقية مسحت بأن ميثل العمال يف املفاوضات ممثلني منتخبني من قبل العمال انفسهم املؤسسة حبرية كاملة وبدون تدخل من 
أي طرف. وأكدت على ضرورة تقدمي التسهيالت الالزمة للعمال لتمكينهم من أداء مهامهم ومنحهم الوقت الكايف ملمارسة نشاطهم 
دون أن يؤثر ذلك على مقدار أجورهم أو حقوقهم وأوجبت هذه االتفاقية محايتهم من أية تصرفات تضر هبم بسبب وضعهم أو 

أنشطتهم كممثلني للعمال.
االتفاقية )151( بشأن عالقات العمل يف اخلدمة العامة

نصت على أن تتخذ اإلجراءات املتناسبة مع الظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز استخدام آلية التفاوض بشأن شروط وظروف االستخدام 
بني السلطة العامة ومنظمات املستخدمني العموميني أو إجياد أي أساليب أخرى تضمن ملمثلي املستخدمني العموميني املشاركة يف 

حتديد شروط وظروف استخدامهم. تسهيالت مماثلة متنح ملمثلي العاملني يف اخلدمة املدنية يف أدائهم ملهامهم.
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قبل البدء في المفاوضة
على القيادة النقابية أن تتذكر انه كلما كان عدد العمال الذين متثلهم يف مكان العمل كبرياً كلما كانت النقابة أكثر قوة، ألنه ال ميكن 

البدء يف املفاوضات يف غياب دعم العمال ووقوفهم خلف ممثليهم وجلنة التفاوض.
وعلى املمثل العمايل أن يتذكر أنه ليس وحيداً، وان هناك أعضاء آخرين يف جلنة التفاوض، باإلضافة إىل العمال االعضاء الذين متثلهم 

وستقوم اللجنة بالتفاوض نيابة عنهم. 

تحديد األولويات
دائما ما يكون حتديد األولويات يف املفاوضة صعباً ومتعباً، ولكن ذلك ضروريا، وجيب االنتباه أن ال تكون قائمة املطالب طويلة أو 

غري واقعيه هذه اخلطوة مهمة وأساسية يف التحضري للمفاوضات اجلماعية، وللمساعدة يف حتديد ذلك ميكن القيام مبا يلي:
• عقد اجتماع للجنة أو اهليئة االدارية للنقابة مع العاملني لوضع قائمة املطالب واألولويات.	
• جيب تقييم أمهية كل مطلب بالنسبة للعمال وكذلك بالنسبة لصاحب العمل.	
• قياس قوة وجهة نظر اللجنة العمالية يف كل موضوع مبفرده وبشكل موضوعي.	

تذكر 
	 ان أسهل املواضيع هي اليت يتفق العمال وصاحب العمل على أمهيتها، فإذا كان صاحب العمل غري مقتنع بأمهية املوضوع أو

املطلب فيجب التفكري يف افضل الطرق لتغيري وجهة نظره، وتقدمي املربرات احلقيقية املستنده إىل املعلومات واحلقائق واألرقام، 
	 جيب فحص ما إذا كانت املطالب تؤثر سلبا على بعض ظروف العمل، مثال هل ستؤثر املطالب على دخل العمال؟ وهل هناك

تفرقة أو متييز بني العامالت والعمال؟
	.جيب التفكري يف التباين بني مطالب العمال وما قد يعرضه صاحب العمل، وفحص الوصول إىل تفاهم مشرتكة يتم االتفاق عليها
	.وضع قائمة باملربرات األساسية لكي ال يتم استخدام املربر األقوى يف بداية املفاوضات
	 ،العمل على تفنيد مربرات صاحب العمل والتخطيط جيدا للرد عليها
	.جيب عدم الوقوع يف خطأ جتاهل مربرات صاحب العمل يف حماولة للتأثري على اجتاه املفاوضات
	 جيب أن يتفق املفاوضون على احلد االعلى واحلد األدىن الذي ميكن القبول به، واالنتباه جيدا وعدم قبول مبا هو أقل من احلد

األدىن املقبول. 
	 ،جيب االتفاق على من سيحمل املطالب إىل طاولة املفاوضات
	،تأكد أن كل أعضاء جلنة التفاوض لديهم مهام للقيام هبا مما يشعرهم باملشاركة، وهذا يساعد يف كسب الثقة
	 جيب أن يتفق أعضاء فريق التفاوض على متحدث رئيسي بامسهم يف املفاوضات وعلى النقاط اليت سيتم التفاوض بشأهنا، وأن

ال يتم اضافة أية نقاط غري متفق عليها مسبقا، 
	.جيب أن ال خيتلف أعضاء فريق املفاوضات أمام صاحب العمل أبدا، وميكن عند الضرورة طلب تأجيل املفاوضات
	.من املهم أن يسجل املفاوضون مالحظاهتم بناء على ما يقال ويضاف يف االجتماع
	 ،جيب أن يعي أعضاء فريق التفاوض ما هي األهداف النهائية للمفاوضات
	 جيب أن يعي الفريق املفاوض أمهية لغة اجلسد خالل املفاوضات مع صاحب العمل، ولغة اجلسد ميكنها إرسال رسائل لصاحب

العمل وتعطي مؤشرا على قوة وجدية املواقف، 
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	 جيب على أعضاء الفريق املفاوض احملافظة على حيادية لغة اجلسد، وقد يعتقد البعض أن هذا تصرف غريب، ولكن ختيل نفسك
تلعب الورق )الطرنيب( وتريد ممن يلعب معك أن يفكر أن وضعك افضل من وضعه.

يمكن يمكن القول أن التحضير الجيد للمفاوضات الجماعية يؤدي إلى إنجاحها ومع ان هذه التحضيرات بحد ذاتها قد ال 
تضمن النجاح إال انه ال يمكن تحقيق انجازات أو فرص للتقدم في المفاوضات بدون التحضير الجيد والمفصل للخطوات 

الواجب تحضيرها 

المبادئ النقابية
حيتاج الفريق املفاوض إىل رؤية واضحة، وعليهم أن يدركوا الدور، املهمة، والغرض من عملية املفاوضة مع صاحب العمل، ومن املهم 

اعتماد املبادئ النقابية يف أية مفاوضات يشاركون فيها.
العدالة والمساواة 

تعترب العدالة واملساواة من املبادئ األساسية للعمل النقايب وجيب أن تكون حجر الزاوية لكل ما تقوم به.
الرؤية الواضحة 

ان الرؤية الواضحة تعترب مهمة وضرورية للعمل النقايب، وقد يشعر املفاوض أحياناً انه يشارك يف املفاوضات حول مواضيع ال يعتربها 
مهمة ولكن على املفاوض اجليد أن يتذكر أن هذه املواضيع اليت تعترب بسيطة هي أجزاء من املواضيع الكبرية، وهي تساهم على املدى 

البعيد يف حتسني الظروف عمل ومعيشة العمال مستقبال. 
وحدة الهدف  

وهذا يعين أن يعمل اجلميع معا وبشكل مجاعي، وأنت كمفاوض، ال تقوم بفرض احتياجات العمال عليهم، بل جيب إقناع العمال 
تتحقق  لكي  العمال  توحيد جهود  إىل  وأنكم حباجة  فردي،  بشكل  العمل  التفاوض مع صاحب  أو  املشاكل  امكانية حل  بعدم 

األهداف.
عمل الفريق 

من املهم احملافظة على فعالية وحيوية أعضاء اللجنة العمالية، ألن العمال مل ينتخبوا ممثليهم كأفراد فقط ولكن أيضا كجزء من فريق 
متكامل، وجيب االستفادة من كفاءات ومهارات كل عضو يف الفريق من اجل تنمية فريق عمل فعال، وعلى اللجنة العمالية التأكد 

من وصول مجيع املعلومات إىل العمال لكي يشعروا بأهنم جزء من فريق يعمل بشكل مجاعي.
التدريب والتثقيف 

يعترب التدريب والتثقيف مهما ليقوم الفريق املفاوض بدوره وحتمل املسؤوليات امللقاة على عاتقهم بطريقة مهنية وفعالة، وهو ضروري 
لزيادة وعي العمال باملواضيع واملبادئ النقابية اليت ختصهم، ومن املهم لفريق التفاوض ان يكون واعياً وعلى دراية كبرية بالتشريعات 

العمالية املطبقة واليت ستكون اساس االنطالق للتفاوض.
الوعي التفاوضي

ويقصد به معرفة وفهم الظروف اليت تتيح الفرصة لطرح املواضيع املختلفة عند التفاوض مع صاحب العمل، وتعترب املعرفة واملعلومات 
ضرورية لفريق التفاوض لكي يستطيع القيام باملهام والواجبات املطلوبة منه، 

جيب أن يكون لدى املفاوضني احلق يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملواضيع املطروحة من صاحب العمل، ويف بعض األحيان 
فانك تلجأ إىل النقابة او وزارة العمل او تتوجه إىل خرباء للحصول على املعلومات اليت حتتاجها، 
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كما ان الفريق املفاوض حباجة للحصول على املعلومات املتعلقة مبكان العمل، ويف القطاع االنتاجي وعن الوضع االقتصادي والعوامل 
املؤثرة األخرى مثل الوضع السياسي.

اإلجراءات واللوائح جيب أن يفهم الفريق املفاوض اإلجراءات واللوائح واألنظمة والتعليمات أو اإلجراءات املطبقة يف مكان العمل، 
وعليهم أن يستخدموها بأفضل الطرق اليت ختدم يف احملصلة مصاحل العمال، وعليهم التأكد من التزام صاحب العمل هبذه اإلجراءات 

واللوائح.

بقاء الوضع على حاله
واملقصود هنا أن ال يتم اجراء أي تغيريات يف ظروف وشروط العمل قبل االتفاق عليها بني العاملني وممثليهم من جهة وصاحب 
العمل من جهة أخرى على ان يبقى احلال على ما هو عليه اذا مل يتفق الطرفان حبيث ال يقوم صاحب العمل وبشكل منفرد بفرض 
االجراءات أو النظم على العاملني بدون موافقتهم ، والتأكد من عدم فرض صاحب العمل ألية تغيريات بناء على رغبته او يف حماولة 

للضغط على العمال املفاوضني.

االستشارات والمفاوضات
املمثلني  استعداد الستشارة  العمل على  أن صاحب  فقد جتد  إطالقا  املعىن  نفس  واملفاوضات ال حيمالن  االستشارات  إن مفهوم 
العماليني عند إحداث أي تغيري يف مكان العمل او ظروف العمل، ولكنه ليس على استعداد للتفاوض مع ممثلي العمال حول هذه 

األمور لذلك من املهم جدا أن التأكد من احلصول على احلق يف االستشارة والتفاوض أيضا. 

الحكمة، التجربة، الثقة
تعترب هذه العوامل شخصية وقد ختتلف من ممثل عمايل\مفاوض إىل آخر، وجيب االعرتاف ان وجود ممثلني عماليني آخرين جيدين ال 
يعين بأهنم كاملون وال خيطئون، وعلى الفريق املفاوض أن يتعلم من أخطائه ومن أخطاء اآلخرين، وأن حيلل أسباب الفشل والنجاح، 
أن يتعلم كيف يتعرف على خمتلف العوامل اليت أثرت على عملية التفاوض، وجيب أن يكون فريق التفاوض واضحا وصرحيا مع العمال.

قوة العمال
إن مدى جناح فريق املتفاوض يف املفاوضة وعقد االتفاقيات يعتمد إىل حد كبري على قوة تنظيمهم للعمال يف مكان العمل، وهذا طبعا 
باإلضافة إىل عوامل أخرى مؤثره منها القدرة اإلنتاجية للمنشاة، املنافسة، تأثري الوضع السياسي واالقتصادي العام على قوة املفاوضة 

وكذلك موقف الرأي العام من املوضوع.

المفاوضة وميزان القوة
إن ميزان القوة يكون متغرياً ويعتمد على عوامل كثرية، وقد حيدث أحد األمرين يف املفاوضات: 

أوال: أن يتم توقيع اتفاقية عمل مجاعية جديدة لصاحل الطرف األقوى، 
ثانيا: أن يتم جتاهل اتفاقية عمل موقعة سابقا أو يعاد التفاوض عليها لصاحل الطرف األقوى أيضا، وعادة ما يكون اخلالف حول 
معاين الكلمات اليت حتتويها اتفاقية العمل اجلماعية، وما إذا كانت االتفاقية تفهم وتقبل بالرتمجة احلرفية لكلماهتا أم ميكن االعتماد 

على النية املقصودة من املعىن.
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التوقيت
والتوقيت الجراء مهم جدا عند الدخول يف املفاوضات، لذلك على الفريق املفاوض اختيار الوقت املناسب حبيث يكون ميزان القوة 
لصاحلهم، طبعا ما عدا املواضيع اليت ختتص بظروف الصحة والسالمة املهنية واليت هلا تأثري فوري على سالمة العمال وال ميكن تأجيلها 

إىل وقت اخر،
تذكر أن صاحب العمل أيضا حياول القيام بنفس الشيء، وسيحاول طرح املواضيع اليت يريدها ويف التوقيت الذي يناسبه عندما يكون 

العمال يف موقف اضعف.

عالقات المفاوضة 
ليست  التفاوض تقمص شخصية  فريق  فإذا حاول عضو  املفاوضة،  التفاوض دورا هاما يف عالقات  فريق  تلعب شخصية أعضاء 

شخصيته فان ذلك سيؤثر سلبا على فعاليته وقدرته على املفاوضة،
لذلك على كل عضو يف الفريق أن يكون نفسه وعلى طبيعته، ومعتمدا على قدراته وعوامل قوته وضعفه، ومع الوقت ميكن أن يراكم 

التجربة واخلربة، وان يطور نفسه وأسلوبه وقدراته على التفاوض، وعلى املمثلني العماليني فهم ذلك والقبول به، تذكر أن صاحب 

العمل أيضا يكون في نفس الوضع.
الثقة واالحترام 

أن هذه العوامل الضرورية جدا من اجل إنشاء عالقات عمل جيدة، ويتعامل املمثلون العماليون مع صاحب العمل والعمال يف أوقات 
كثرية ويف مواضيع عديدة، لذلك من املهم تطوير عالقات عمل تقوم على االحرتام والثقة املتبادلة، فإذا رأى كل طرف واعرتف باألمهية 
والقوة اليت ميتلكها الطرف املقابل، فانه سيكون بإمكاهنم حتقيق ما يريدون، وعندما تتطور هذه العالقة سيجد املمثلون العماليون أن 

بإمكاهنم عقد اجتماعات غري رمسية مع صاحب العمل، حيث ميكن حل املشاكل الثانوية بدون احلاجة ملفاوضات رمسية.
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الخطوات االساسية للمفاوضة وعقد اتفاقية عمل جماعية
ان مفتاح النجاح يف املفاوضات هو التخطيط والتنظيم واإلعداد اجليد، وعندما ترغب يف التفاوض يف عقد اتفاقية عمل مجاعية، علينا 

التفكري يف العملية كما لو أهنا مثاين خطوات التايل:

الخطوة األولى تنظيم العاملني وضم العمال إىل النقابة أو اللجنة العمالية،
ال ميكن القيام بأي عمل بدون العمال األعضاء لذلك فان انضمام العمال إىل النقابة اواللجنة العمالية يصبح من أولويات 
العمل، وبدون ذلك ال ميكن احلديث عن مفاوضة ومتثيل للعمال، كما وجيب السعي بشكل دائم للمحافظة على وحدة 

العمال ومتاسكهم.

الخطوة الثانية تطوير مسودة املطالب لتحسني ظروف العمل
العمال  مع  االجتماع  خالل  من  وذلك  العمل،  مكان  يف  العمل  وشروط  لظروف  مسح  واجراء  املطالب  مسودة  تطوير 
والتحدث معهم للتعرف على مشاكلهم، ومناقشتهم يف كيفية الوصول إىل احللول املناسبة، ناقش نتائج املناقشات يف اجتماع 

اللجنة العمالية وحضر مسودة املطالب.

الخطوة الثالثة االنتهاء من الصياغة ملسودة املطالب واالتفاق على ما ستطلبه اللجنة العمالية يف املفاوضات
اليت سيقوم  املطالب  تقدم هلم مسودة  للعمال االعضاء وأن  اجتماعات  أو عدة  اجتماعاً  العمالية  اللجنة  تعقد  أن  جيب 
املفاوضون بتبنيها واملفاوضة من اجل حتقيقها وعلى املمثلني العماليني ان يشرحوا للعمال بأن هذه املطالب هي مطالبهم، 
وبالتايل عليهم دعم اللجنة العمالية يف سعيها لعقد اتفاقية العمل اجلماعية مع صاحب العمل جيب شرح آلية التفاوض 
واالحتماالت للنجاح والتاكيد على احملافظة على التواصل مع العمال وإطالعهم بكل ما تقوم به يف كل اخلطوات وبأي 
عرض يقدمه صاحب العمل للجنة او يف حالة وقوع أية مشكلة، وميكن الطلب من اجملتمعني حتديد مدة زمنية لالنتهاء من 

املفاوضات.

الخطوة الرابعة حتضري املربرات والرباهني اليت تدعم مطالب العمال وبشكل واقعي
حضر املربرات اليت تدعم مطالبك، راجع املطالب لفحص إذا ما كانت تشتمل على كل ما تريده، مثل:

• جيب أن توضح اتفاقية العمل اجلماعية كتابيا مجيع ما مت االتفاق عليه بني الطرفني.	
• االعرتاف بالنقابة كممثل للعاملني يف كل ما يتعلق مبكان العمل،	
• ما هو املقصود بالزيادة يف األجور وكذلك غالء املعيشة،	
• حتسني ظروف العمل.	
• أية مواضيع أخرى يتم االتفاق عليها.	

على فريق التفاوض أن حيضر املربرات احلقيقية لكل موضوع وأن يكونوا مستعدين لإلجابة على تساؤالت صاحب العمل أو مربرات 
رفضه، جيب حتديد من هم األعضاء يف اللجنة العمالية الذين سيشاركوا يف أملفاوضات واخريا على املفاوضني ترتيب موعد لالجتماع 

مع صاحب العمل. 

الخطوة الخامسة تقدمي هذه املطالب إىل صاحب العمل،
تقدمي املطالب لصاحب العمل، وشرحها بشكل واضح ومبسط، جيب الرتكيز على عناصر القوة يف هذه املطالب، واالستفسار 
من صاحب العمل إذا ما كان لديه أية أسئلة واإلجابة عليها وال جتادل، وميكن اقرتاح عقد اجتماع آخر مع صاحب العمل 

العطاءه الوقت الكايف لدراسة املطالب والرد عليها.
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الخطوة السادسة إجراء املفاوضات مع صاحب العمل
التفاوض، ويكون  العمل وفريق  التفاوض عقد عدة اجتماعات بني صاحب  املفاوضات وميكن أن تتضمن عملية  إجراء 
االجتماع الثاين مع صاحب العمل للرد على مطالب اللجنة ألعمالية وعلى املفاوضني االستماع بشكل جيد واالنتباه للرد 

على صاحب العمل، ومن الضروري أن يقدموا ردودهم على ما يقوله صاحب العمل، 
جيب االصغاء بانتباه إىل أية مؤشرات تشري إىل أن بعض أو كل املطالب قد مت املوافقة عليها، واالنتباه إىل االقرتاحات البديلة 

اليت قد يقرتحها صاحب العمل 
افحص إذا ما كانت املطالب املقدمة من صاحب العمل تتعارض مع مطالبك، وإذا اختلف أعضاء الفريق املفاوض فيما 

بينهم فعليهم طلب اسرتاحة، وإذا قدمت معلومات جديدة فيمكن طلب تأجيل االجتماع، 
العمل مع  اختلف صاحب  الصحيح، وإذا  بالشكل  للتأكد من فهمها  االتفاقية  بنود  قراءة  اعادة  خالل االجتماع جيب 
املفاوضني على بعض البنود فيمكن طلب تفسري واضح لوجهة النظر، وطلب االسرتاحة من االجتماع قد يساعد للمناقشة 
يف كيفية التعامل مع اخلالفات، وقد يكون من املفيد الرتتيب لعقد اجتماعات جديدة إذا كان ذلك ضروريا، وقد حتتاج إىل 
األخذ يف االعتبار احتماالت القبول باحللول الوسط يف بعض البنود، وإذا توصلت التفاقية مع صاحب العمل أعد اجلدول 
الزمين واإلجراءات املطلوبة لتطبيق االتفاقية، وتأكد أن صاحب العمل يفهم أن فريق التفاوض سيقوم باستشارة العمال قبل 

أن التوقيع على أية اتفاقية بالنيابة عنهم.

الخطوة السابعة العودة إىل العمال، وتقدمي تقرير للجنة العمالية والعمال األعضاء،
ان تقدمي التقرير للعمال عن كل ما جيري يعترب ضروريا، ألنك تقوم بالتفاوض نيابة عن العمال، وجيب إشراكهم يف كل ما 

ينفذه املفاوضون لكي يشعروا مبسامهتهم يف العمل ويثقوا بالفريق املفاوض مستقبال،
 تذكر أن تقدم املوضوع للعمال بشكل توصية مقرتحة، وأن يقوم العمال بالتصويت على أالتفاقية أعط شرحا كامال لعملية 

املفاوضات واترك الوقت الكايف لألسئلة والنقاش قبل التصويت على االتفاقية.

الخطوة الثامنة االنتهاء من االتفاق
االنتهاء من االتفاقية من خالل تقدمي قرار العمال لصاحب العمل، وحضر جيدا اتفاقية عمل مجاعية مكتوبة، تتضمن ما 

مت االتفاق عليه بالضبط،
جيب التوقيع على ثالثة نسخ على األقل، واحد لصاحب العمل، وثانية لوزارة العمل، وثالثة للجنة العمالية، وميكن التوقيع 

على نسخة رابعة حتفظ يف احتاد النقابات أو النقابة العامة، 
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الضمانات والتاكيدات الواضحة
تسعى النقابة أو اللجنة العمالية، يف أية مفاوضات، إىل الوصول إىل اتفاق يقدم ضمانات حمددة وواضحة، فمثال يف جدول األجور 
والتوقعات للزيادات وبدل غالء املعيشة، )جيب التفريق بني الزيادة يف االجور واليت تعين باالساس زيادة حقيقية يف الدخل بينما بدل 
غالء املعيشة يعترب تعويضاً عن االخنفاض يف االجر( من املهم أن ال تقل أجور العمال نتيجة الي اتفاقية أجور جديدة عن األجور 
احلالية، كما جيب ضمان محاية األجور مستقبال، وهناك طرق خمتلفة لتحديد بنية األجور فمثال ميكنك أن تطلب من صاحب العمل 
املوافقة على زيادة أجور العمال لتتماشى مع ارتفاع جدول غالء أملعيشة وميكن استخدام أمثلة من مواقع عمل أخرى يف نفس القطاع 
الصناعي كدليل وذلك ملقارنة وضعكم مع أوضاع العمال يف هذا القطاع إذا كانت ظروف عملهم أفضل واخليار الثالث هو املطالبة 
بزيادة األجور لتتناسب مع معدل الدخل على املستوى الوطين، وهذا اخليار هو األصعب يف التحقيق ألنه قد يكلف صاحب العمل 

الكثري.
	.تذكر أن صاحب العمل أيضا لديه وجهة نظر حول بنية األجور والنجاح يف املفاوضات سيعتمد على قوة التفاوض
	 جيب أن يتم االتفاق على ترتيبات حمددة للمفاوضة مع صاحب العمل حبيث يكون هناك إجراءات واضحة يف حالة وجود أي

نزاع أو خالف بني الطرفني، ومن الضروري وجود إجراءات حتد من سلطة صاحب العمل على فرض رأيه، ويف نفس الوقت جيب 
إعطاء النقابة أو اللجنة العمالية آلية حلل نزاعات العمل بدون اللجوء إىل إجراءات احتجاجية من أي نوع كان.

الموافقة على الحل 
إن هدف أية مفاوضات هو ضمان حل مرضي لصاحب العمل والعمال، لذلك جيب تذكر:

	.أن لدى العمال أهدافا عامة، وعلى اللجنة العمالية أن ال تقع يف الفخ املوافقة على احلد األدىن للمطالب
	 جيب أن يفكر املفاوضون جيدا يف ما يعرضه صاحب العمل، وعليهم االنتباه كثريا ملا يستخدمه صاحب العمل

من كلمات غري واضحة ومعقدة او مفاهيم حتتمل معاين كثرية ومتعددة، وقد يكون هلذه الكلمات تأثريات سلبية 
مستقبال، لذلك جيب أن حتصل على توضيح فوري ملعاين الكلمات والنقاط اليت حتتويها االتفاقية اجلماعية.

	 كن جاهزا لقبول بعض احللول الوسط، فأحيانا يكون من السهل الوصول إىل حل إذا شعر الطرفني ان كل واحد
منهم قد حقق شيئا، وهذا أيضا يساعد يف إجناح املفاوضات املستقبلية مع صاحب العمل.

االتفاق
ال تدع صاحب العمل يزودك مبحضر مكتوب للحل، جيب أن تساهم يف التوصل هلذا احلل وجيب أن يتفق عليه الطرفان 

قبل أن يصبح مكتوبا بشكل رمسي.

اتفاقيات العمل الجماعية وإجراءات عقدها
أن االتفاقيات املفصلة واإلجراءات املتفق عليها  اليت حتققها النقابة العمالية يف مكان العمل، أو يف املصنع أو على الصعيد الوطين، 
تكون يف اغلب االوقات تعبريا مباشرا عن التنظيم النقايب الصحيح والقوي. وتتنوع هذه االتفاقيات سوءا كانت جيدة أم ال حسب 

املستوى التنظيمي للنقابة إضافة إىل املساندة اليت حيصل عليها النقابيون املفاوضون من العمال ومهارات مفاوضيهم.
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األولى: االتفاقيات الرئيسة 
االتفاقيات اليت تضع اخلطوط العريضة لظروف وشروط العمل مثل األجور، ساعات العمل، العطل، االجازات وغريها.

الثانية: االتفاقيات اإلجرائية
قرارات  الشكاوي والتحقيق واالستئناف على  الرئيسية مثل  االتفاقية  املتعلقة مبواضيع  بالتفصيل اإلجراءات  االتفاقيات  وحتدد هذه 

صاحب العمل والصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل.
وحتتاج االتفاقيات اإلجرائية إىل املراجعة الدائمة وجيب أن ال نرتدد يف العودة إىل االتفاقيات يف مواقع عمل أخرى للمساعدة يف حتسني 

االتفاقية..

وعند التفاوض على اتفاقية جديدة جيب:
التأكد أن االتفاقية اجلديدة افضل من االتفاق السارية حاليا )ان وجدت(. 

التفكري دائما باحلقوق العمالية ووضع قواعد واضحة، عادلة وحازمة للمساعدة يف تطبيق أية اتفاقية.
أن يعي فريق التفاوض اهداف صاحب العمل وما يسعى اىل حتقيقه من أية اتفاقية 

على املفاوضون أن ال يبتعدوا عن أهداف ومصاحل العمال يف أي مفاوضة.

تذكر أن توازن القوى يلعب دورًا مهما فيما يمكن أن تتضمنه االتفاقية.
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النماذج التي يمكن العمل من خاللها فيما يتعل باالتفاقيات االجرائية أو مالحق في عدد من المواضيع والتي يمكن ان تشكل 
مثااًل لكيفية ادارة المفاوضات وعقد االتفاقيات وصياغتها.

ملحق بشأن التسهيالت الممنوحة للممثلين العماليين 
• لكي تكون النقابة فعالة ومنظمة حيتاج املمثلون العمالييون إىل بعض اخلدمات والتسهيالت الداعمة اليت يقدمها صاحب العمل 	

، وجيب أن تشتمل كل اتفاقية عمل مجاعية على العديد او كل التسهيالت التالية :
• تزويد املمثلني العماليني بقائمة العمال اجلدد.	
• إعطاء التسهيالت لكي يستطيع املمثلون العمالييون أن يشرحوا لكل عامل جديد فوائد االنضمام إىل النقابة العمالية 	

والتعريف بدور اللجنة العمالية يف مكان العمل.
• باقتطاع اشرتاكات 	 العمل من خالله  النقابة أو ترتيب نظام معني يقوم صاحب  التسهيالت جلمع اشرتاكات  إعطاء 

العمال مباشرة من أجورهم وتسليمها مباشرة إىل اللجنة العمالية أو النقابة بناء على اتفاق مسبق بني الطرفني.
• استخدام قاعة مناسبة الجتماعات العمال واللجنة العمالية.	
• األيام اليت يقوم خالهلا أعضاء اللجنة العمالية بالتغيب عن العمل للقيام بواجباهتم فيما يتعلق مبكان العمل أو التدريب 	

للقيام بعملهم أو املشاركة يف دورات أو حضور االجتماعات واملؤمترات اليت تعقدها نقاباهتم خالل ساعات العمل تعترب 
مدفوعة األجر.

ملحق بشأن إجراءات حل النزاعات والشكاوي 
أن العديد من إجراءات حل النزاعات يف أماكن العمل تبدو مصممة بالتحديد لوضع العمال موضع املتهم يف كل حالة خيتلفون فيها 
مع صاحب العمل ، والعديد من هذه اإلجراءات تعطي الفرصة الصحاب العمل الستخدام هذه اإلجراءات الجبار العمال على 

القبول بقرارات أصحاب العمل وقبول األوضاع اليت تتناقض مع تطلعات العمال.
وبغض النظر عن احلرص والشمولية يف االتفاقية اجلماعية وحتديدها للكلمات ، فان اخلالفات تربز حول ترمجة االتفاقية اجلماعية على 

الواقع أو يف أسلوب حل النزاعات والشكاوي يف وجهات النظر يف املواضيع اليت مل تشملها االتفاقية .
وهناك عدة نقاط نحتاجها لضمان إجراءات عادلة لحل النزاعات والشكاوي من وجهة نظر النقابة العمالية :

• أن ال ترفع الشكوى يف أية مرحلة من املراحل للمسؤول أو املشرف الذي ال ميلك الصالحيات ملعاجلة الشكوى.	
• كل مرحلة يف اإلجراءات جيب أن تتضمن وقت حمدد يقوم صاحب العمل خالله بالرد السريع .	
• جيب متابعة اإلجراءات حىت النهاية ، ويف حالة أن اإلجراءات قد استنفذت، فان التحرك الالحق يعتمد على الظروف املستجدة .	
• جيب أن يكون للنقابة العمالية احلق يف البحث عن استشارة خارجية ) أو إذا أمكن وسيط مشرتك ومصدر متفق عليه من قبل 	

الطرفني العمال واصحاب العمل ، وهذا ميكن أن يتخذ اجتاها آخر غري تدخل وزارة العمل مثال .
• أن بند » بقاء الوضع القائم » يدخل يف اإلجراءات وبالتايل فان صاحب العمل ال يستطيع تطبيق التغيريات يف شروط وظروف 	

العمل بدون موافقة النقابة العمالية او بعد أن يكون املوضوع قد حل عرب اإلجراءات )القنوات( الصحيحة.
• تأكد من عدم وجود بنود او فقرات تقيد أيدي العمال فيما يتعلق بالقيام بتحرك معني.	
• أن يكون هناك بند يف اإلجراءات واليت ميكن املسؤول النقايب من التدخل يف النزاع أو الشكوى إذا كان ضروريا.	
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ملحق بشأن العضوية واالعتراف بالنقابة العمالية 
أن هدف النقابة العمالية منذ حلظة االعرتاف هبا هو انضمام مجيع العمال يف موقع العمل إىل عضويتها ولتحقيق هذا اهلدف حنتاج 

أن يقتنع العمال بفوائد االنضمام إىل النقابة العمالية ، وقدرة النقابة على تنسيب العمال مرتبط مبا تبذله من جهد ودعاية كافية .
وعندما تكون نسبة مشاركة القوة العاملة مرتفعة وفعالة فان النقابة حتتاج إىل احلوار والنقاش مع العمال األعضاء حول طبيعة العضوية 
واالتفاقية اجلماعية اليت سيتم التفاوض عليها مع أصحاب العمل، وعند املناقشة أو التفاوض حول االتفاقية هناك عدة نقاط جيب 

ضماهنا وهي :
• ما هي القطاعات الصناعية من قوة العمل املؤهلة لعضوية النقابة العمالية؟ ويف األوضاع القوية فان كل العمال القدماء واجلدد 	

جيب أن يكونوا أعضاء يف النقابة.
• كيف ميكن إجياد افضل نظام لتمثيل العمال من خالل اللجنة العمالية.	
• الدفاع عن العمال ضد أية اهتامات قد توجه هلم بسبب نشاطاهتم النقابية أو بسبب عضويتهم يف النقابة العمالية، جيب أن تكون 	

هذه النشاطات حممية يف اتفاقية العمل اجلماعية.
• ميكن لصاحب العمل وذلك إذا اتفق العمال معه )بعد اخذ رأي النقابة( أن يقوم باقتطاع اشرتاكات العمال من أجورهم حبيث 	

يتم دفعها مباشرة إىل النقابة العمالية املعنية.
• أن يكون للعمال الذين يعملون بشكل مؤقت او جزئي احلق يف أن يكونوا أعضاء يف النقابة العمالية خالل فرتة عملهم يف مكان 	

العمل املعين.
• أن يعطي املمثلون العمالييون التسهيالت والوقت الكايف لاللتقاء بالعمال اجلدد خالل وجودهم يف مكان العمل وذلك لتشجيعهم 	

على االنضمام إىل النقابة ، وشرح دور ومهام املمثلني النقابيني يف مكان العمل.

ملحق بشأن موضوع الصحة والسالمة المهنية
أن التنوع الكبري يف األطر القانونية املتعلقة بشروط الصحة والسالمة املهنية يف مكان العمل فرض على بعض الدول تبىن أسلوبا منظما 
ومنهجية لتطوير وتطبيق التشريعات بينما يوجد لدى البعض اآلخر نظم بدائية وغري متطورة ومع ذلك فان هذه األطر القانونية ال متنع 

املفاوضات على اتفاقية لوضع حد أدىن للقوانني املوجودة .
ويف أي اتفاقية للصحة والسالمة جيب على النقابيني أن يتطلعوا للتفاوض على ما يلي :

• املستقبلية، 	 اخلطط  فيها  مبا  العمل  مكان  وبيئة  والرفاه  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  املعلومات  بتوفري كل  العمل  صاحب  تعهد 
املعلومات الفنية، سجل احلوادث واألمراض، الرقابة على الصحة والسالمة، التقارير الطبية، فحص نتائج احلوادث.

• جيب انتخاب ممثلي الصحة والسالمة من قبل العمال.	
• إعطاء ممثلي الصحة والسالمة الوقت الكايف للقيام بواجباهتم.	
• جيب القيام بالتفتيش الدوري للصحة والسالمة.	
• الفحص الدوري للمواد اليت تشكل خطر.	
• إجراءات القيام بالتحقيقات يف احلوادث أو عند ظهور أخطار يف مكان العمل.	
• االعرتاف حبق ممثلي السالمة بإبقاء مكان العمل حتت املتابعة واملراقبة اليومية والعمل على حل مشاكل وشكاوي العمال واعرتاضاهتم.	
• اإلجراءات املناسبة لرفع الشكاوي املتعلقة بالصحة والسالمة وحتديد االختالفات ) بدون املس بالشرط املتعلق بالوضع القائم ( 	

مبا يتضمن املوافقة على احلق بالتوقف عن العمل فورا عند وجود خطر على صحة العمال.
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• وضع إجراءات للرقابة واليت سيتم اتباعها خالل زيارات مفتشي الصحة والسالمة احلكوميني.	
• إنشاء تنظيم ووضع الشروط املرجعية ألية جلنة متخصصة يف الصحة والسالمة ومشرتكة بني النقابات العمالية وأصحاب العمل.	
• توفري الصيانة والفحص ألجهزة ومعدات السالمة واملالبس الواقية .	
• احلق يف الوصول إىل األجهزة التقنية املناسبة ، التزود بفحص ، أينما كان ضروريا ، مسح طيب اختبار الضوضاء والبيئة حتليل املواد 	

املستعملة يف مكان العمل .
• إشراك ممثلي الصحة والسالمة يف مجيع جوانب الصحة والسالمة يف مكان العمل . مراجعة وتعديل سياسة صاحب العمل فيما 	

يتعلق بالسالمة ) يف حالة وجودها ، او كتابة مسودة ورفعها إىل صاحب العمل يف حالة عدم وجود مثل هذه السياسة ( . ابتكار 
نظام للسالمة يف مكان العمل التأثري يف نظام العمل وطريقة تصميم مكان العمل .

ملحق بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة 
جيب أن يكون للممثلون العماليون احلق يف استشارهتم واحلق يف التفاوض عند إدخال أية تكنولوجيا حديثة .

بالرغم من أن تفاصيل االتفاقية ستختلف حسب الظروف يف مكان العمل فان على املمثلني العماليني أن يتأكدوا من حتقيق النقاط 
املهمة التالية :

• أن ال حتدث أية تغريات إال باتفاق مشرتك ما بني املمثلني وصاحب العمل ، وهنا جيب وضع شرط بقاء الوضع على ما هو عليه 	
كما وجيب أن تشارك النقابة يف املراحل األوىل للمفاوضات وقبل أن يتم شراء املعدات اجلديدة .

• أن يلتزم صاحب العمل باالستمرار يف توفري املعلومات للممثلني العماليني ويف كل األوقات . 	
• أن يتعهد صاحب العمل بضمان بقاء العمال يف عملهم يف حالة إدخال أي تغريات تكنولوجية على طبيعة العمل وضمان عدم 	

االستغناء عنهم.
• احملافظة على مستويات الدخل للعمال والعمل على زيادة األجور يف حالة إدخال مهارات ومسؤوليات جديدة يف نوعية العمل .	
• توفري الدورات التدريبية للعمال من اجل التدرب على مهارات جديدة ولكن بدون خصم يف األجور.	
• أن يؤدي الشكل اجلديد للعمل إىل قناعة أكرب بالعمل الذي يقوم به العمال وان يقلل من العمل الروتيين اململ بدال من زيادته.	
• أية أجهزة 	 العمل بإدخال  املهنية ) عند قيام صاحب  التأكد من مالئمة األجهزة واملعدات احلديثة لشروط الصحة والسالمة 

ومعدات حديثة أو نظام عمل جديد ( وذلك من خالل دراستها مسبقا واملوافقة عليها قبل مباشرة العمل هبا.
• جيب أن ال تنتهك التكنولوجيا احلديثة اتفاقيات الصحة والسالمة.	
• اعتماد اإلجراءات املتعلقة باألضرار وفيما إذا كانت مناسبة أكثر إلدخال وتطبيق التقنيات احلديثة.	
• وضع إجراءات مسبقة لإلشراف والتطوير واملراقبة املشرتكة لتطبيق هذه التكنولوجيا.	

تذكر انه ال يمكن حل جميع المشاكل من خالل االتفاقيات وان بعض المشاكل ال تحتاج إلى اتفاقيات.
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ارشادات عامة حول اتفاقيات العمل الجماعي
تعترب اتفاق العمل اجلماعي قانونية حال التوقيع عليها من قبل الطرفني اذا متت بالرتاضي وبدون ضغوط أو اجبار للعمال،. 1

 تكون اتفاقية العمل ملزمة للطرفني بصفتهم التمثيلية، 2. 
 يتم ايداع نسخة اصلية من اتفاقية العمل اجلماعية لدى عالقات العمل يف وزارة العمل الفلسطينية،3. 

تعترب اتفاقية العمل اجلماعية اعلى من احلقوق الواردة يف قانون العمل أو قانون اخلدمة املدنية وميكن االشارة إىل ذلك يف . 4
احد بنود االتفاق.

مدة اتفاقية العمل اجلماعيه يف معظم احلاالت ينصح ان ال تزيد ثالث سنوات.. 5
جيب ان ال يرتك لصاحب العمل وحدة وضع النص النهائي املكتوب التفاقية العمل اجلماعية وعلى املفاوضني املشاركة يف . 6

ذلك حبيث تكون واضحة وال تدع جمااًل للتأويل،
جيب ان حتتفظ النقابة بنسخة اصلية من االتفاقية لديها وان ال يرتك ذلك إىل صاحب العمل،. 7
ميكن جتديد اتفاقية العمل اجلماعية مبوافقة الطرفني وكذلك اذا كان هناك ضرورة العادة النظر يف بعض البنود،. 8
ميكن االشارة إىل ان االتفاقية ستبقى ساريه املفعول إىل ان يتم التوصل إىل اتفاقية عمل جديدة .. 9
حيق للنقابة بعض االتفاق ان تقوم بتوزيع نسخ من االتفاقية على العاملني. . 10
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ملحق: 
بعض النقاط التي يمكن التفاوض بشأنها والتي قد تتضمنها اتفاقية العمل الجماعية

)ميكن أن تتضمن االتفاقية بعض أو مجيع هذه النقاط(

العمالية للتفاوض مع صاحب العمل بدون أي نوع من . 1 اللجنة  النقابة أو  يالنقابة كممثل للعاملني ومن ختتاره  االعرتاف 
الضغوطات أو التهديدات. وهل ميكن للنقابة استخدام مكان العمل للنشاط النقايب وغري ذلك. هل متلك النقابة أو اللجنة 

العمالية احلق يف االطالع على البيانات واملعلومات اخلاصة مبكان العمل
االمان الوظيفي واملواصفات الوظيفية واملسميات الوظيفية للعاملني ونظام الرتقيات والتقييم. 2
االجور وكيفية احتساهبا )يومي، اسبوعي أو شهري( ومىت حيصل العامل على األجر الزيادات السنوية أو غالء املعيشة، . 3

املساواة وعدم التمييز يف االجور بني الرجال والنساء، ومكانية احلصول على قسيمة االجر،
احلد االدىن لألجور، . 4
العالوات )بدل املواصالت، التامني الصحي، بدل اتصاالت، بدل الضريبة وغريها من االنواع بناء على طبيعة العمل ومكانه(. 5
صندوق ادخار وآلية عمله والنسب املتوقعه من العمال ومن صاحب العمل وكيفية استخدام الصندوق.. 6
احلصول على املعلومات ووجوب توفريها من قبل صاحب العمل )عدد العمال، اإلنتاج االرباح وغريها(. 7
ساعات العمل وكيفية احتساب العمل االضايف . 8
مدة االسرتاحة حبيث يتم احتساهبا من ساعات العمل مثاًل. 9
ايام العطل الرمسية )الوطنية والدينية( واليت تزيد عما ينص عليه قانون العمل الفلسطيين،. 10
االجازات )ماهي انواع االجازات اليت حيصل عليها العاملني مبا يزيد عن ما هو يف قانون العمل فلسطيين عدد ايام االجازة . 11

السنوية، االمومة، املرضية، الثقافية وغريها(
التفرغ للعمل النقايب )ميكن ان يكون لساعات يف االسبوع أو غرية خالل ساعات العمل(.. 12
اجراءات التظلم والعقوبات واالستئناف على العقوبات وحق النقابة يف متثيل العامل\ة.. 13
الصحة والسالمة املهنية )النظافة، ادوات ومالبس الوقاية، املراقبة على االوضاع الصحية والسالمة وتوفري االسعافات االولية . 14

)هذه احد أهم جماالت التعاون بني العاملني وصاحب العمل(
التدريب على العمل قبل وخالل العمل وانعكاس ذلك على االجر والسلم الوظيفي.. 15
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االدارة العامة لعالقات العمل 
تعترب اإلدارة العامة لعالقات العمل من اإلدارات املختصة بإدارة ومتابعة قطاع العمل حسب ما نص عليه قانون العمل الفلسطيين 
رقم 7 للعام 2000، وذلك هبدف تعزيز استقرار عالقات العمل بني خمتلف أطراف اإلنتاج على صعيد املنشآت واملؤسسات يف 
القطاعات العمالية املختلفة وهي من أجل ذلك تسعى إىل دعم وتعزيز دور املنظمات النقابية العمالية مبختلف مستوياهتا وأمسائها بدء 
من اللجنة العمالية على مستوى املنشأة  وصوال اىل النقابة الفرعية والعامة واالحتاد العام وذلك هبدف تعزيز احلوار االجتماعي وإجياد 
قنوات اتصال بني ممثلي العمال وأصحاب العمل للمسامهة يف حل النزاعات وإدارة املفاوضات بشكل قانوين وحضاري بعيدا عن 

اإلضرابات وعرقلة العمل يف هذه املؤسسات قدر اإلمكان مع ضمان عدم املساس يف احلق باإلضراب املكفول بالقانون.
من هذا املنطلق يأيت دور اإلدارة العامة لعالقات العمل مبختلف دوائرها وأقسامها واليت تقوم بتأدية مهامها املطلوبة بشكل متكامل 
فيما بينها ووفقا ألدلة إجراءات معتمدة من قبل اإلدارة العامة توضح آليات العمل املعتمدة يف متابعة عمل مجيع دوائر اإلدارة العامة 
سواء على صعيد دائرة املنظمات النقابية أو دائرة حل النزاعات أو دائرة املفاوضات اجلماعية وما حيكمنا يف عمل هذه الدوائر هو قانون 
العمل الساري املفعول واالتفاقيات العربية والدولية اليت هلا عالقة مباشرة بعملنا واليت التزمت هبا منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
الوطنية خاصة فيما يتعلق باحلريات النقابية واحلق يف اإلضراب واملفاوضة اجلماعية اليت نص عليها قانون العمل الفلسطيين للعاملني 
يف القطاع اخلاص والقرار بقانون رقم 5 للعام 2008 للعاملني يف القطاع العام واليت تعاجل بشكل تفصيلي متابعة حل النزاعات وادارة 

املفاوضات اجلماعية بني االطراف املختلفة.

هيكلية اإلدارة العامة لعالقات العمل.
تضمنت هيكلية اإلدارة العامة ثالث دوائر، إضافة إىل عدد من مندويب التوفيق، ورؤساء األقسام على النحو التايل:

دائرة المنظمات النقابية وهي الدائرة اليت تعين بنقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
دائرة حل النزاعات وهي الدائرة اليت ختتص مبتابعة النزاعات اجلماعية والفردية وتعمل على حلها وفقا للقانون ومبا يؤدي إىل احلد 

منها وعدم تفاقهما.
دائرة المفاوضات الجماعية وهي الدائرة املعنية بإدارة املفاوضات بني طريف اإلنتاج يف حال تفاقم النزاع والعمل قدر اإلمكان على 
اجناز مهامها بشكل حيادي وذلك لضمان الوصول إىل حلول مرضية جلميع األطراف تتوج بتوقيع االتفاقيات اجلماعية كنتيجة هلذه 

املفاوضات.
وإضافة إىل هذه الدوائر تشتمل هيكلية اإلدارة العامة على ثالثة مندوبني للتوفيق يف الشمال واجلنوب والوسط مهمتهم الرئيسية التوفيق 
يف حل النزاعات اجلماعية بني الشركاء االجتماعيني وبالتنسيق مع دائرة حل النزاعات ودائرة املفاوضات اجلماعية ويكون عمل هؤالء 
املندوبني وفق ما نص عليه قانون العمل الذي ينص يف بعض مواده على آليات عمل هؤالء املندوبني، واحلاالت اليت يتوجب عليهم 

التدخل يف حل هذه النزاعات.
وهناك أيضا عدد من رؤساء أقسام عالقات العمل موزعني حسب اهليكلية يف مجيع املديريات باستثناء مديريات نابلس ورام اهلل 
واخلليل اليت يوجد يف كل منها ثالثة رؤساء أقسام ملتابعة أقسام املنظمات النقابية وحل النزاعات واملفاوضات اجلماعية، علما بأن عدد 
املوجودين يف هذه األقسام 15 موظف وموظفة بينما العدد املطلوب كحد أدىن جيب أن يتوفر هو 19 موظف وموظفة، وهذا كله 
باستثناء رؤساء الشعب واملوظفني العاديني املوجودين على اهليكلية وغري موجودين على ارض الواقع وهذا النقص عادة ما تغطيه عن 

طريق تكليف مندويب التوفيق وبعض املوظفني اآلخرين بالقيام باملهام حسب ما تقتضيه مصلحة العمل يف خمتلف املديريات.
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اإلدارة العامة لعالقات العمل والحوار االجتماعي :
انطالقا من فلسفة ورسالة وزارة العمل اهلادفة إىل تعزيز وتعميق ثقافة احلوار االجتماعي واملنسجمة مع خطة احلكومة الفلسطينية الثالثة 
عشر  اهلادفة إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فقد شاركت اإلدارة العامة لعالقات العمل يف مجيع اللجان اليت شكلت من 
قبل الوزارة وجملس الوزراء واهلادفة اىل تعميق احلوار بني مجيع الشركاء االجتماعيني، إضافة إىل اللجان املشكلة للحوار مع النقابات 

هبدف حبث مجيع املطالب اليت ختص هذه النقابات وهذه اللجان هي:
• جلنة السياسات العمالية املشكلة من مجيع أطراف اإلنتاج والشركاء االجتماعيني.	
• جلنة احلوار مع النقابات وتضم يف عضويتها ممثلني عن احلكومة وممثلني عن مجيع نقابات القطاع العام والنقابات 	

املهنية.
• جلنة احلوار مع احتاد املعلمني.	
• جلنة احلوار مع نقابة األطباء.	
• جلنة احلوار مع نقابات املهن الصحية,	
• اللجنة الفنية اخلاصة بالتحضري للمؤمتر االقتصادي واالجتماعي.	

اللجنة التحضريية اخلاصة باإلعداد للمؤمتر االقتصادي االجتماعي.

انتهى


