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 * رشا توفيق عمارنة
 

 في فلسطين: ألمنيإضراب العاملين في القطاع العام المدني وا

 ** ما بين الحق والمصلحة العامة

 مقدمة

تفساير  وتعرففا ك اماا فاي ارت اار  يعتبر الحق في اإلضراب من الحقوق التي أثارت العديد من االختالفاات فاي 
فااالحق فاي اإلضااراب ماان الحقااوق التااي  اام  ؛للعاااملين و لاااص خااام للعااملين فااي الق ااا  العااا  أساساايا   حقاا  

 قتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااو امااحق ماان الحااق فااي الت  ااي  ال قااابيرليهااا العهااد الاادولي الخااام  ااالحقوق اال
 سااان ماان أ   اام يلااير صااراحو  لاا   اا ا اإلرااالن العااالمي لحقااوق اإل ك فيمااا خااال(8/د ماان الماااد  1)الفقاار  

الحقك آخا ين  عاين االرت اار أن العهاد الخاام  االحقوق االقتصااديو واالمتمارياو والثقافياو تارن للادو  ضامن 
تلرفعاتها ت  ي  ممارسو الحق فاي اإلضارابك اماا أمااح لهاا  خضاا  أفاراد القاوات المسالحو أو رماا  اللار و 

 في اإلدارات الحاوميو لقيود قا و يو رل  ممارسته  له   الحقوق.أو مو 

 

                                                           
  ال و في مامستير القا ون بمامعو بيرحفتك مدير را  اللؤون القا و يو في  يئو ماافحو الفساد الفلس ي يو. *

 ك فااي بر ااامج مامسااتير القااا ون بمامعااو بيرحفااتك خااال  الحرفااات العامااو والحقااوق ا ساساايوضاامن مساااق   اا   الدراسااو فااي أصاالها ورقااو  حثيااو مقدمااو  **
 رل  مالح ات أستا  المساق د. راص  خليص. . وقد مرى ت وفر ا لغايات ال لر ب اق  2016/2017الفصص الدراسي الثا ي 
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فقااد  اام  كأمااا فااي التلاارفعات الو  يااو الفلساا ي يو
القااااااا ون ا ساسااااااي الفلساااااا ي ي رلاااااا  الحااااااق فااااااي 

( م اا  25اإلضااراب فااي الفقاار  الرا عااو ماان الماااد  )
ضااامن الحاااق فااااي العماااصك رلاااا  أن يرسااا  القااااا ون 
حاادود ممارسااو  اا ا الحااقك و اا لن  مااد أن القااا ون 
 ا ساساااااي الفلسااااا ي ي لااااا  يحااااادد مفهوماااااا  واضاااااحا  
لإلضارابك اماا لا  يحادد ماان يحاق لا  ممارساو  اا ا 

الق اااا   والحاااق مااان العااااملين فاااي الق اااا  العاااا  أ
للملاار  رساا  حاادود ممارسااو الخااامك  ال أ اا  تاارن 

و اااااالعود   لااااا  القاااااوا ين التاااااي تحاااااا   . ااااا ا الحاااااق
رالقاااات العماااص فاااي الق ااااا  العاااا ك والمتمثلاااو فااااي 

 1998( لسااااااا و 4رقااااااا  ) قاااااااا ون الخدماااااااو المد ياااااااو
( لسااااا و 8رقااااا  )وقاااااا ون الخدماااااو فاااااي قاااااوى ا مااااان 

م همااااا قااااد خااااال ماااان ت اااااو   مااااد أن اااااال   ك 2005
الحاااق فاااي اإلضااارابك حتااا  صااادور القااارار  قاااا ون 

 لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق  2008( لسااا و 5رقااا  )
اإلضااراب فااي الخدمااو المد يااوك الاا   اقتصاار رلاا  
ت  ااي  ممارسااو حااق اإلضااراب فااي الخدمااو المد يااو 

 فقط.

العااملين   حاقوالدساتور  ورغ  االرتارا  القاا و ي 
في ممارساو حاق اإلضارابك  ال  المد يو في الخدمو
  بااااارفا مااااان الممتمااااا  ومااااان الحاوماااااو أ ااااا  يوامااااا

الملااغص( فااي اثياار ماان الحاااالتك و لاااص خااام )
  ا مااااا ماااا  أو أثاااار رلاااا  الخاااادمات التااااي يتلقا ااااا 

 المصلحو العاماوك اماا حاد  نك أو أضر  و الموا 
 فااي  ضااراب المعلمااين. ويعتباار ا ماار أ ثاار تعقياادا  

ين في قوى ا منك حيا  ورغا  افالاو  ال س و للعامل
ضااااارابك دون أن القااااا ون ا ساساااااي للحااااق فاااااي اإل

يقصر   ا الحق رل  مهاو معي او دون غير ااك  ال 
أحا  ت  اي  حادود ممارسات  للقاا ونك وفاي  اص    أ

غياب قا ون  اا   لممارساو حاق العااملين فاي قاوى 
ا من  اإلضرابك ياون من الصاعب معرفاو ماا   ا 
اااااااان لهاااااا   الفئااااااو الحااااااق فااااااي اإلضاااااارابك آخاااااا ين 
 االرت اااااار  بيعاااااو رملهااااا  وماااااا قاااااد يترتاااااب رلااااا  

 ممارسته  له ا الحق من  ضرار  ا من العا .

يو ال حاا  فااي رااد  وضااوت ماادى تمتاا  ت ماان  لاااال
العاااااملين فااااي الو يفااااو العامااااو المد يااااو والعسااااارفو 

ك ضراب احق أساسي مافو  دستورفا   الحق في اإل
وحدود ممارسته  لها ا الحاقك والقياود الاوارد  رليا ك 
 ومدى تعارض  م  المصلحو العامو وا من العا .

ي ت اولاا  يعتمااد ال حاا  الماا هج الوصاافي التحليلااي فاا
وفاااااق ماااااا ورد فاااااي  كمفهاااااو  الحاااااق فاااااي اإلضااااارابل

المواثياااااق الدولياااااو  ات العالقاااااوك ومحاولاااااو تحلياااااص 
ال صاااوم التلااارفعيو الو  ياااو لمعرفاااو مااادى تمتااا  
العااملين فااي الق اا  العااا  و لااص خااام فاي قااوى 
ا منك  الحق في اإلضراب احاق أساسايك والقياود 
التاااااي تااااارد رلااااا  ممارساااااته  لهااااا ا الحاااااقك آخااااا ين 

 ماا يااو تعااارا ممارسااو  اا ا الحااق ماا   االرت ااار 
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المصااالحو العاماااو وا مااان العاااا ك م  قاااين فاااي ااااص 
 لان فرضايات ال  رفاو الترميمياو للحقاوق ا ساساايو 

فااااي  ا  واضااااح ا  حقوقياااا ا  المتمثلااااو  ااااتن   ااااان تضااااخم
الحقااااوق ا ساساااايوك وأن الحقااااوق ا ساساااايو ترتااااب 
التحامااات أفقيااو ورموديااوك وترتااب التحامااات  يمابيااو 

رلااااااا  الدولاااااااو لحماياااااااو الحقاااااااوق السياسااااااايو  أيضاااااااا  
متماريااو والمد يااو وحمايااو الحقااوق االقتصاااديو واال

والثقافياااوك وأ هاااا تخضااا  الخت اااار التاااواحن  ارتمااااد 
 آليو الت اسبيو.

ا و  يت ااااااو   :يقسااااا  ال حااااا   لااااا  أر عاااااو محااااااور
الثاا ي فيما يعرا ك مرحلو التبرفر الو  ي والدولي

لعااا  المااد ي والعسااار  حااق العاااملين فااي الق ااا  ال
. قاااا و ي الفلسااا ي يفااي اإلضاااراب ضااامن ال  اااا  ال

اآلثاااار المترت ااو رلااا   ك فيت اااو الثالااا  أمااا المحااور
عاااااااااملين فااااااااي الق ااااااااا  العااااااااا  االرتاااااااارا   حااااااااق ال

ايفيااااو  ك يت اااااو  المحااااور الرا اااا وأخياااارا   . اإلضااااراب
ضاراب وحماياو رما  التاواحن ماا باين الحاق فاي اإل  

 وا من العا .المصلحو العامو 

المحور األول: مبررات اعتبار الحق في اإلضرراب 
للعرراملين فرري القطرراع العررام حقررا وساسرر ا  للو لررة 

 األولى

يعاااااار  اإلضااااااراب لغااااااو  ت اااااا  ال اااااا  واإلراااااارااك 
فاإلضاااااراب مصااااادر الفعاااااص  أضااااارب  الااااا   يع اااااي 
اإلرااراا راان القيااا   عمااص معااينك فيقااا : أضاارب 

: أضارب رن الليق أ  اَ  وأرارا ر ا ك ويقاا 
 1رن العمص حت  تماب م البه . العما  أ  اُفوا  

أما تعرف  اإلضراب قا و اا ك فارغ  وماود اإلضاراب 
م   قدي  الحمنك حي  مور  م   العصاور القديماو 

لغايااات تحسااين  اارو   كماان قبااص  عااا العاااملين
مااان المواثياااق الدولياااو التاااي  وأيااا رملهااا ك فلااا  تحتاااو  

 ا الحااق تعرففااا  ماااقت متااتخر  ماادا  فااي ت  يمهااا لهاا
غالبياااو  اماااا لااا  تحتاااو   .لإلضاااراب واضاااحا  ولاااامال  

التلاااااااارفعات فااااااااي الاااااااادو  التااااااااي ارترفاااااااات  ااااااااالحق 
 اإلضااراب رلاا  تعرفاا  لهاا ا الحااقك تاراااو  تعرففاا  

رففاااات الفقهياااو  ااا ا واختلفااات التع 2.للفقااا  والقضااااق
فماا ه  ماان راار  اإلضااراب  ؛والقضااائيو لإلضااراب

مت ااااا  راااان اتفاااااق رااااد  ألااااخام رلاااا  اال:   ت اااا 
العمااااص دون أن ت صاااار   يااااته   لاااا  التخلااااي راااان 

                                                           
الماحق ا و  )القاا ر : مات او  كالمعما  الوسايطاللغاو العر ياوك  ممما   1

 .  556(ك 2004اللروق الدوليوك 
حاق اإلضاراب باين الح ار واإل احاو  دراساو مياث  غاا   المحماود ك   2

 .20(ك 2016الم صور : دار الفار والقا ون لل لر والتوحف ك ) مقار و
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و اااائفه   هائياااا ك و لااان  قصاااد   هاااار ساااخ ه  أو 
الساااعي لتحقياااق م اااالبه ك السااايما المتعلقاااو  العماااص 

رفا  مملا  الدولاو الفر ساي فيماا ر 3. ارف  ا ماور
توقاا  ماا    مساابق للعمااص ماان أمااص الاادفا   ت اا :  

   أ ااااا ر  رلااااااماااااا ُرااااا 4.رااااان المصاااااال  المه ياااااو 
و العمااااا  راااان أتوقاااا  اااااص أو  عااااا المااااو فين  

العماااصك بهاااد  تحساااين  ااارو  العماااص والحصاااو  
رل  محايا أفضصك أو  قصاد مساا د   لااي سياساي 

 كوماان خااال   اا   التعرففااات 5 .أو امتماااري معااين
ضااراب حااق يتمتاا   ااا  ن الحااق فاااي اإلأيتضاا  ل ااا 

العاااااملين فااااي الق ااااارين العااااا  والخااااامك  موم اااا  
الهاا  أو  عضااه  راان العمااصك لفتاار  مؤقتااو يتوقفااون 

ت تهاااي يتحقيااااق م ااااالبه ك  اااا   الم الااااب التااااي قااااد 
ت اااااون م الاااااب رمالياااااو لتحساااااين  ااااارو  العماااااص 
ولااارو  ك وقاااد ت اااون ا سااا اب تضاااام يو لمساااا د  

 .ي معين لاي سياسي أو امتمار

ول اااااااانك وفااااااااي  ااااااااص غياااااااااب التعرفاااااااا  القااااااااا و ي 
ان لإلضااارابك فقااااد تثااااور تساااااؤالت حااااو  مااااا   ا ااااا

اإلضااااااااراب حقااااااااا  أساساااااااايا  يتمتاااااااا   اااااااا  المو فااااااااون 
                                                           

الاااوميح فاااي القاااا ون اإلدار  دراساااو مقار اااو ساااليمان محماااد ال مااااو ك  3
 .387(ك 1979ر الفار العر يك القا ر : دا)
ك متاااوفر 25/7/1979الفر ساااي الصاااادر بتاااارف  قااارار مملااا  الدولاااو  4

   https://goo.gl/vBiyPV :رل  موق  الممل  الدستور  الفر سي
مااادى دساااتورفو  ضاااراب المو ااا  العاااا  فاااي  ااااص  رلاااا خلياااص ربااادك  5

مملااااو مامعااااو ت رفااات للعلااااو  القا و يااااو  ك والمصااار  القاااا و ين الفر سااااي 
 .  172 (ك2012ك )13ك العدد 4 والسياسيو

 اا  يقتصاار أ والعموميااونك المااد يون والعسااارفونك أ
رلااا  العااااملين فاااي الق اااا  الخاااامك دون غيااار  ك 
اما تثور العديد من التساؤالت حاو  مع ا  التوقا  
رن العمص وما يلتمل  مان صاورك وحاو  ا سا اب 

 ااااا ا التوقااااا  وتمعاااااص مااااان اإلضاااااراب  التاااااي تبااااارر
ملااااارورا ك ففاااااي حاااااين  ماااااد أن  عاااااا التعرففاااااات 

ضاااراب مااان لفقهياااو قصااارت المصاااال  التاااي يااات  اإلا
أمااص تحقيقهااا  المصااال  المه ياااوك  مااد  عضااها قاااد 
توسااا  فااااي ا ساااا اب الملاااارورو لإلضااااراب لتلاااامص 

  المسا د  ل لاي سياسي أو امتماري معين.

ال مااااااو ل العااااااالمي  افترضاااااات ال  رفااااااو الترميميااااااو 
ك أن الواقاااااااا  أومااااااااد  ا ساساااااااايوالحاااااااادي  للحقااااااااوق 

تضااااخما  ابياااارا  فااااي الحقااااوق ا ساساااايوك  حياااا  تاااا  
التوس  من قبص المحا   في ما تعتبر  ضامن الحاق 

للو لاااو  ا ساساايك ورليااا  فلااي  ااااص مااا يعتبااار حقااا  
يقا  ضامن أحاد (prima facie right) ا ولا  

الحقوق ا ساسيو المافولاو  موماب الدساتورك واا ماا 
ا مااا   اساااتقالليو الفااارد وارامتااا  يااااون اااا لن   ا مااا

ك ثاا  خضاا   عااد  لاان لمرحلااو التبرفاار ابتااداق   وحرفتاا 
  6القا و يك و م  في اخت ار الت اسبيو والتواحن.

لمااو في الق ااا  العااا  المااد ي فهااص حااق اإلضااراب 
 ا ول ؟ حق للو لو و والعسار ك 

                                                           
6
 Kai Möller, The Global Model of Constitutional 

Rights, (Oxford, OUP, 2012), 4-5. 

https://goo.gl/vBiyPV
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ستحاو  ال احثو فحم مدى ا   اق  ا   الفرضايو 
فلمعرفاااو ماااا   ا ااااان  ال حااا كرلااا  الحالاااو محاااص 

لمااو في الق ااا  العااا  فااي فلساا ينك  مااا فااي  لاان 
اإلضااااارابك فاااااي أفاااااراد اللااااار و الفلسااااا ي يو الحاااااق 

حقاااا    حاا  أوال فيماااا   ا اااان الحاااق فااي اإلضاااراب 
للو لاااو ا ولااا ك ويااااون اااا لن   ا ماااا ااااان  أساسااايا  

ا تها اا  ماان لاات   أن يماا   ارامااو العامااص وحرفتاا  
ساااااوا . وتاااارى ال احثااااو أن حرمااااان وفخااااص  مباااادأ الم

العامااص  لاااص رااا  ماان حقاا  فااي اإلضااراب والاا   
فااي ممارساات  للحرفااو ال قابيااو ولحقاا   يعتباار أساساايا  

فااااااي المفاوضااااااو المماريااااااوك ماااااان لاااااات   أن يماااااا  
 اسااتقالليت  لمااا لاا  ماان تااتثير رلاا  حرفتاا ك فمماارد 
م عا  ماان ممارساو اإلضااراب يما   حرفتاا   اختيااار 

رد  رضا  رن لروي و رو   وسيلو التعبير رن
رملااااا ك اماااااا يفقاااااد   ماا ياااااو التفااااااوا رلااااا  قاااااد  
المساااااوا  و اااا ات القااااو  فااااي موامهااااو اإلدار ك ا ماااار 
الااا   يخاااص  اااالتواحن ماااا باااين  رفاااي رالقاااو العماااص 
لااادى التفااااوا لحاااص  حاراااات العماااص التاااي قاااد ت لاااا 

من لت   أن يفرا رل  العامص في  بي هماك وأخيرا  
قباااااو   لاااااروي رماااااص ال تلباااااي  ااااا ين الق اااااارين ال

احتياماتااا  الو يفياااو أو   ااارو  رماااص غيااار الئقاااو 
 سااااا يوك ماااان لاااات   الماااا   ارامتاااا  اإل ا مااار الاااا  

المحاماااو العلياااا ال  دياااو فاااي و ااا ا ماااا أ ااادت رليااا  

حيااااا  ارتبااااارت أن حاااااق  7؛2015راااااا  لهاااااا  قااااارار
ضاااااااااااراب أث ااااااااااااق الخدماااااااااااو العاماااااااااااو  اإل ماااااااااااو في

المفاوضاااات الممارياااو مااان لااات   أن ياااار  القاااي  
 ساا يو والتاي وال راماو اإل و  الحرفو والمسااوا المتعلق

 ت فص بدور ا استقالليته .

أما رن الحق في اإلضاراب وفاق المواثياق الدولياوك 
وما   ا اان   ا الحاق مافاوال  للعااملين فاي الق اا  

قك فبتت ااا  العاااا  الماااد ي والعساااار  رلااا  حاااد الساااوا
بدقأ  من اإلراالن  كللمواثيق الدوليو لحقوق اإل سان

ك ثااااا  1948حقاااااوق اال ساااااان فاااااي العاااااا  العاااااالمي ل
لعهااد الاادولي الخااام  ااالحقوق المد يااو والسياساايو  ا

ك والعهاااد الااادولي للحقاااوق االقتصااااديو 1966للعاااا  
ك  ماااااااد أن الصااااااان 1966واالمتمارياااااااو والثقافياااااااو 

ي اإلضراب صاراحو الدولي ال   ألار  ل  الحق ف
ااااان العهاااد الااادولي الخاااام  اااالحقوق االقتصااااديو 

اإلرااااااالن العاااااااالمي   ن واالمتماريااااااو والثقافيااااااوك   
لحقااوق اإل سااان لاا  يتضاامن  صااا  خاصااا  وصاارفحا  

ن اااااان  اإلماااااان  كيت اااااو  الحااااق فااااي اإلضااااراب واا
( ماان اإلرااالن تتضاامن 23)( و22ارت ااار المااواد )

ابك حياااا   لاااااص غياااار م الاااار الحااااق فااااي اإلضاااار 
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 ل اااااااص   :  راااااااالن  لااااااا( مااااااان اإل22تلاااااااير المااااااااد  )
حاااقي فاااي  -فاااي الممتمااا  ا  بوصاااف  رضاااو  -لاااخم

الضاامان االمتماااريك وماان حق  اا  أن تُااوف ر لاا ك ماان 
خال  الممهود القومي والتعاون الدوليك و ما يت فاق 
ما   يااص اااص   دولاو وموارد اااك الحقاوُق االقتصاااديُو 

ال غ ااا  ر هاااا ل رامتااا   واالمتمارياااُو والثقافياااُو التاااي
فاااو ك فيماااا تلاااير المااااد   ولت اااامي لخصااايت  فاااي حر  

( من اإلرالن والتي تضم ت الحقوق المتعلقو 23)
 العمص في الفقر  الرا عو م ها  ل  حاق  ااص لاخم 
في   لاق ال قا ات م  آخارفن واال ضاما   ليهاا مان 

 8أمص حمايو مصالح .

تصاااااديو وأماااا العهااااد الااادولي الخااااام  اااالحقوق االق
فقاااد  ااام رلااا  الحاااق فاااي  كواالمتمارياااو والثقافياااو
تت اااااو   فااااي سااااياق/د( 8/1اإلضااااراب فااااي الماااااد  )

الحااااق فااااي الت  ااااي  ال قااااابيك حياااا  ألحماااات الاااادو  
 التعهاااااااد  افالاااااااو الحاااااااق فاااااااي اإلضااااااارابك لااااااارف و 

  ال أن لاااان لقااااوا ين البلااااد المع ااااي.  ممارساااات  وفقااااا  
ماا ياو ( م ها أ ادت رلا   2في الفقر  ) (8الماد  )

                                                           
 حاق   لاخم ل اص    -1( من اإلرالن رل  أن:  23ت م الماد  )اما  8

فااو وفااي العمااصك  وُمرضاايوك رادلااو رمااص لااروي وفااي رملاا ك اختيااار حر  
 فاي الحاق   تمييحك أ     دون  ا فرادك لممي  -2 .ال  الو من الحمايو وفي
 ماافات  فاي حاقي  يعماص فارد ل اص    -3 .المتسااو   العماص رلا  متساوٍ  أٍمر

 ال لااااارفوك  ال راماااااو الئقاااااو   ريلاااااو   و سااااارت  لااااا  ت فاااااص وُمرضااااايو رادلاااااو
 ل اص    -4 .االمتمارياو للحماياو أخارى  بوسائص االقتضاقك ر د وُتست َمصك
 حماياو أماص مان  ليهاا واال ضما  آخرفن م  ال قا ات   لاق حق   لخم
  .مصالح 

  خضا  أفراد القوات المسلحو أو رماا  اللار و أو
ماااااو في اإلدارات الحاومياااااو لقياااااود قا و ياااااو رلاااااا  

   9ممارسته  له   الحقوق.

وفاااي  ااا ا اإل اااارك تااارى ال احثاااو أن العهاااد الااادولي 
ورغااا   كللحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو

 ال أن  رفقاو صاياغو  ك لارت  للحق فاي اإلضاراب
 اااا ا الحاااااقك والتااااي تراااااات أماااار ت  اااااي  اإلضاااااراب 

دون أن ترسااااا   كللقاااااوا ين الو  ياااااو للااااادو  المع ياااااو
و بتحدياد مان لها  الحاق أمالم    ا الحق بتعرففا  

 ك أو بوضاا  أ  ماان المحااددات التااي تساات د لهااا فياا
القااوا ين الو  يااو لاادى صااياغتها للمااواد التااي تاا    

                                                           
تتعهاااااد الااااادو   .1المااااا اور:  ( مااااان العهاااااد الااااادولي 8تااااا م المااااااد  ) 9

أ( حااق ااص لااخم فااي ت ااوفن  :ا  ارا  فااي  اا ا العهااد  افالاو مااا يلااي
يختار ااك ال قا ات  االلتران م  آخرفن وفا  اال ضاما   لا  ال قا او التاي 

دو ماااا قياااد ساااوى قواراااد الم  ماااو المع ياااوك رلااا  قصاااد تعحفاااح مصاااالح  
االقتصاااااديو واالمتماريااااو وحمايتهااااا. وال يمااااوح  خضااااا  ممارسااااو  اااا ا 
الحاااق  ياااو قياااود غيااار تلااان التاااي يااا م رليهاااا القاااا ون وتلااااص تااادابير 
ضرورفوك في ممتم  ديمقرا يك لصيا و ا مان القاومي أو ال  اا  العاا  

ب( حااااق ال قا ااااات فااااي   لاااااق  و حقااااوق اآلخاااارفن وحرفاااااته كأو لحماياااا
اتحااادات أو اتحااادات حالفيااو قوميااوك وحااق  اا   االتحااادات فااي ت ااوفن 

ل( حاق ال قا اات فاي ممارساو  م  مات  قابيو دوليو أو اال ضاما   ليهااك
 لا ها  حرفاوك دو ماا قياود غيار تلان التاي يا م رليهاا القاا ون وتلااص 

ماااا  ديمقرا اااايك لصاااايا و ا ماااان القااااومي أو تاااادابير ضاااارورفوك فااااي ممت
د( حاااق اإلضااارابك  .ال  ااا  العاااا  أو لحمايااو حقاااوق اآلخااارفن وحرفاااته 

ال تحااو   اا   الماااد   .2 .يلقااوا ين البلااد المع اا لاارف و ممارساات  وفقااا  
دون  خضاااااا  أفاااااراد القاااااوات المسااااالحو أو رماااااا  اللااااار و أو ماااااو في 

. لاي  3 .ساته  لها   الحقاوق اإلدارات الحاوميو لقيود قا و يو رلا  ممار 
في     الماد  أ  حا  يميح للادو  ا  ارا  فاي اتفاقياو م  ماو العماص 

 لااااتن الحرفااااو ال قابيااااو وحمايااااو حااااق الت  ااااي   1948الدوليااااو المعقااااود  
ال قابي اتخا  تدابير تلارفعيو مان لات هاك أو ت بياق القاا ون   رفقاو مان 

 تلن االتفاقيو.لت هاك أن تخص  الضما ات الم صوم رليها في 
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لحامياااو  ااا ا الااا مك اماااا  ااا ا الحاااقك أضاااع  مااان  
أضاااع  مااان  ماا ياااو   فاااا   أماااا  القضااااقك وي لاااق 
ال عا رل  مثاص  ا   اإلحالاو للتلارفعات الو  ياو 
دون تحديااااد لماااادى القيااااود التااااي  اإلماااااان فرضااااها 

 10 ك صاااوم اساااترداديو لتقيياااد  ااا ا الحاااق وصااا  
و اااااي تلااااان ال صاااااوم التاااااي تعلااااان رااااان الحقاااااوق 

 وفااااي الوقااااتوالحرفااااات ا ساساااايو لممياااا  ا فاااارادك 
تاا م رلاا   ماا يااو سااحب تلاان الحقااوق ماان   فساا 
 .ل ات الدولو ربر  صدار التلرفعاتقبص س

اما ترى ال احثو أن  ماا يو تقييد حاق أفاراد القاوات 
المسااااالحو أو رماااااا  اللااااار و أو ماااااو في اإلدارات 
الحاومياااو فاااي ممارساااو الحقاااوق الاااوارد  فاااي المااااد  

إلضرابك ( من العهد والتي تلمص الحق في ا8/2)
ال يمان تفسير ا  ت  حاا  مان ا حاوا  أ هاا تع اي 
 ماا ياااو حرماااا ه  مااان  ااا   الحقاااوق  لااااص م لاااقك 

( مان العهاد التاي تا م 4  )و لن وفق أحاا  الماد
لاااي  للدولاااو أن تخضااا  التمتااا   اااالحقوق  رلااا  أ ااا 

التااي تضاام ها   قااا لهاا ا العهااد  ال للحاادود المقاارر  
ال  مقدار توافق  لن م   بيعاو  ا    في القا ونك واا

الحقاااوقك ولااارف و أن يااااون  ااادفها الوحياااد تعحفاااح 
الرفااااااا  العااااااا  فااااااي ممتماااااا  ديمقرا ااااااي. ويستلااااااهد 

                                                           
دراساااااو تمهيدياااااو : الت  اااااي  الدساااااتور  فاااااي فلسااااا ينمحمااااد خضااااارك  10

لغايااات اقتاارات ال صااوم ال ا مااو للحقااوق والحرفااات والساال و القضااائيو 
)را  هللا: المراااح الفلساا ي ي السااتقال   فاي دسااتور دولااو فلساا ين المقبااص

 .67(ك 2015 ك مساوا   المحاما  والقضاق

الاا عا بهاا   الماااد  للتا يااد رلاا  ومااود الحااق فااي 
ماااااا  تقييااااااد ايفيااااااو  الفئااااااو ابتااااااداقاالضااااااراب لهاااااا   

 ن الثابااااات فقهاااااا  اساااااتعماله  لهااااا ا الحاااااقك حيااااا  مااااا
والحرفاااات  أن فااارا القياااود رلااا  الحقاااوق  وقضااااق  

العامو يااون بهاد  ت  يمهاا ولاي  بمرادامها الياا ك 
 11   التقييد للحي وال قيد رل  رد .

صاااااادقت رلااااا  العهااااااد  ن دولاااااو فلساااااا ين وحيااااا  
الاادولي الخااام  ااالحقوق االقتصاااديو واالمتماريااو 

ك ف اإلماااااااااان القااااااااو  2014والثقافياااااااو فااااااااي العاااااااا  
  ا   ااااق االلتاااحا  المترتاااب رليهاااا  افالاااو الحاااق فاااي

ماااا   ماا يااااو تقييااااد ممارساااات  ماااان قبااااص  كاإلضااااراب
المااااااو فين العمااااااوميين وأفااااااراد اللاااااار و و القااااااوات 

 المسلحو  ما يحفظ ا من وال  ا  العا . 

المحررور النرراني: حررق العرراملين فرري القطرراع العررام 
المررردني والعسررر رإل فررري اإلضرررراب ضرررمن الن رررام 

 القانوني الفلسطيني

( 25المااد  )افص القاا ون ا ساساي الفلسا ي ي فاي 
م اااا  الحاااااق فااااي اإلضاااااراب ضاااامن ت اولااااا  لحقاااااوق 
العمصك والتاي تضام ت الحاق فاي العماصك ورالقاات 
رمااااااص ت فااااااص العدالااااااو للممياااااا  والررايااااااو الصااااااحيو 
واالمتمارياااو للعماااا ك والحاااق فاااي الت  اااي  ال قاااابي 

                                                           
 .203ك اب المو   العا مدى دستورفو  ضر ربدك  11
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 ، جامعة بريزيت.، كلية احلقوق واإلدارة العامةدستورّيوحدة القانون ال

 ال أ اا  ور ااد الاا م رلاا   12كوالحااق فااي اإلضااراب
 الحااااق فااااي اإلضااااراب الااااتري ممارساااات  فااااي حاااادود

و اااا لن فاااامن القااااا ون ا ساسااااي قااااد أحااااا   .لقااااا ون ا
للملاااااار  مهمااااااو رساااااا  حاااااادود ممارسااااااو الحااااااق فااااااي 
اإلضااااارابك مااااان حيااااا  لااااارو   وأسااااا ا   ودوافعااااا  
وغير اااا مااان الحااادود.  ال أ ااا  لااا  يقصااار الحاااق فاااي 

واا مااا  اام  كاإلضااراب رلاا  فئااو معي ااو ماان العمااا 
رلي  امحق مان الحقاوق العمالياو التاي ت  باق رلا  

 .العاملو في فلس يناافو الفئات 

( مااااان القاااااا ون 25ويماااااان االسااااات تال أن المااااااد  )
أن للعاملين في الق ا  العاا   ا ساسي تؤاد مبدئيا  

 أساساااااايا    لااااااقي  المااااااد ي والعسااااااار  يمل ااااااان حقااااااا  
 اإلضااااارابك ت اااااون ممارسااااات  وفاااااق الحااااادود التاااااي 
ترسمها القوا ين ال ا مو لعمله  أو ال ا مو للت  ي  

رسااته  الحااق فااي اإلضااراب.  ال أن ال قااابي أو لمما
( مان القاا ون 25صياغو الفقر  الرا عاو مان المااد  )

مااقت لتما   حقاا   كوفق ما يرى ال عا كا ساسي
  مع ويااا  غياار قابااٍص لل فااا  فااي القضاااق اساات ادا  رلاا

و و ا مر الا    ا ساسي. ات ال م في القا ون 

                                                           
العماص حاق ل اص ماوا ن  -1  رلا  أن  ( م ا25حي  ت م المااد  ) 12

و و وامب ولر  وتسع  السل و الو  ياو  لا  تاوفير  ل اص قاادر رليا . 
تاااا    رالقااااات العمااااص  مااااا يافااااص العدالااااو للممياااا  وفااااوفر للعمااااا   -2

ال قاابي حاق الت  اي   -3الررايو وا من والررايو الصاحيو واالمتمارياو. 
الحااااق فااااي اإلضااااراب يمااااار  فااااي حاااادود  -4ياااا    القااااا ون أحااماااا . 

  القا ون.

ا تهماا  الملاار  الفلساا ي ي فااي صااياغو مااحق ابياار 
الحقوق االقتصاديو واالمتمارياو والثقافياو التاي  من

تضااااااامها القاااااااا ون ا ساساااااااي فاااااااي  ااااااااب الحقاااااااوق 
 13والحرفات ا ساسيو.

أماااا رلااا  مساااتوى التلااارفعات العادياااوك فلااا  تت ااااو  
القاااوا ين ال ا ماااو للعماااص فاااي الق اااا  العاااا  الماااد ي 
والعسار ك حق العاملين فيها في اإلضارابك حيا  

ك 1998( لسا و 4د يو رقا  )يخلو قا ون الخدمو الم
ك 2005( لساااا و 4المعااااد   مومااااب القااااا ون رقاااا  )

( 8وقا ون الخدمو في قوى ا مان الفلسا ي يو رقا  )
 ك من أ   م يلير  ل  اإلضراب.2005لس و 

و  لن فقد اتسمت البيئو التلرفعيو في فلس ين م   
بوماااااود حاااااق ك 2008لعاااااا  وحتااااا  ا 2003العاااااا  

فئاااو  موماااب القاااا ون أساساااي فاااي اإلضاااراب لهااا   ال
ا ساسيك التري ممارستها في حادود القاا ونك ولا  
تصااادر قاااوا ين  ا ماااو ل يفياااو ممارساااو  ااا ا الحاااقك 
فهااااص يلغااااي  لااااان أو يع ااااص الحاااااق فااااي اإلضاااااراب 

تااارى ال احثاااو أن راااد   ؟للعاااملين فاااي الق اااا  العااا 
صاادور القااوا ين ال ا مااو لإلضااراب ال يلغااي الحااق 

رابك ول  اااا  يفاااات  ا ساسااااي لهاااا   الفئااااو فااااي اإلضاااا
                                                           

 فاي للتقاضاي واالمتمارياو االقتصااديو الحقاوق  قابلياو  خلياصك راص  13
 سلسااالو ك العلياااا الدساااتورفو المحاماااو ودور اإل فاااا ك الت بياااقك: فلسااا ين
  ون القاااااا وحاااااد )( 6/2017) القا و ياااااو للدراساااااات بيرحفااااات رماااااص أوراق

 ك(2017 بيرحفااتك مامعااوب العامااو واإلدار  الحقااوق  اليااو الدسااتور  فااي
14. 
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المما  أما  السل ات العاماو فاي الدولاو أن تتوسا  
 اتخا   مراقات تقيد الحق في اإلضرابك ويضع  
ماااااااااان دور القضااااااااااااق فاااااااااااي الرقا اااااااااااو رلااااااااااا   ااااااااااا   

   14اإلمراقات.

ك ولموامهاو موماو مان اإلضارا ات 2008في العا  
المت رر  في الق ا  العا ك ت   صدار القرار  قا ون 

 لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق  2008( لسااا و 5رقااا  )
مادتا   ب في الخدمو المد يوك حيا  أ اد فاياإلضرا

و العاااااملين فاااااي الخدماااااو ا ولاااا  رلااااا  الحااااق ل افااااا
فااي مادتاا  إلضااراب وفااق أحااماا ك وأحااا  المد يااو  ا
لللااروي الااوارد  فااي قااا ون العمااص لممارساااو الثا يااو 

 الماااااد اإلضااااراب فااااي المرافااااق العامااااو الااااوارد  فااااي 
ثاا   ك2000( لسا و 7ون العمااص رقا  )( مان قاا 67)

 ولمملاا  الااوحراق أو أياا -فااي مادتاا  الثالثااو–أماااح 
مهاااو متضااارر  مااان اإلضاااراب اللماااوق  لااا  محاماااو 
العااااااد  العليااااااا لوقاااااا  اإلضااااااراب   ا اااااااان مخالفااااااا  
للقااااا ون أو اااااان يلحااااق ضااااررا  مساااايما   المصاااالحو 

   العامو.

( ماان قااا ون العمااص 67و ااالعود   لاا   اام الماااد  )
ك واللاااااروي المتعلقاااااو فيهاااااا 2000( لسااااا و 7)رقااااا  

                                                           
ران   اويال   مدير  الا ار أن الق اا  العاا  الماد ي قاد خااا  ضارا ا   14

ك 2007العمااص باادرو  ماان  قا ااو العاااملين فااي الو يفااو العامااو فااي العااا  
ضااااراب رلاااا  الحااااق فااااي اإل رلاااا  ا ق ااااا  الرواتاااابك مساااات دا   ارتراضااااا  

 المافو  ل  في القا ون ا ساسي.  

ن المااااااد  أ اإلضاااااراب فاااااي المرافاااااق العاماااااوك  ماااااد 
لصااااحو اإلضااااراب فاااي المرافااااق العامااااو مااااا  تلاااتري
 يلي: 
مع اااي : توميااا  ت بيااا  اتاااابي مااان قباااص ال ااار  الأوال  

مملااا  الاااوحراق(ك  اإلضاااراب  لااا  ال ااار  اآلخااار )
والااااااوحار  )وحار  العمااااااص( قبااااااص أر عااااااو أسااااااابي  ماااااان 

 أس ا  . ضراب موضحا  اإل
% 51ثا ياااا: أن يااااون الت بيااا  ال تاااابي موقعاااا  مااان 
 من ردد العاملين في الم لت  رل  ا قص.

ثالثااا: رااد  مااواح راارا اإلضااراب أث اااق  مااراقات 
 .ال  ر في ال حا  المماري

يترتاااب رلااا  رااارا  اااحا  العماااص الممااااري را عاااا: 
 رل  مهو االختصام وق  اإلضراب.

اللااااااااروي الم لو ااااااااو لصااااااااحو  وتاااااااارى ال احثااااااااو أن
اإلضراب و لاص خام تلن المتعلقاو  لاري توقيا  

% مااان العااااملينك يعتبااار مااان اللاااروي التاااي ال 51
ت ساام  ماا    بيعااو العمااص فااي الق ااا  العااا ك امااا 

تفاق تأ ها تهمص دور ال قا ات في قارار اإلضارابك و 
م  من يرى في التراي     ال س و العاليو استحالو 

اإلضاااااراب مااااان قباااااص العااااااملين فاااااي لممارساااااو حاااااق 
ا ماار الاا   يعااد ماان قبيااص القيااود  15كالق ااا  العااا 

 التي تهدر الحق المحمي بدال  من ت  يم . 

                                                           
 .65 كالت  ي  الدستور  في فلس ينخضرك  15
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 ال أن ال احثو ترى أن القرار  قا ونك م   القضاقك 
مماااااثال  محاماااااو العاااااد  العليااااااك صاااااالحيو تقديرفاااااو 
واساااعو ل حااا  لااارريو اإلضاااراب مااان  احياااو مااادى 

فااااي تقاااادير  لمسااااامو  لقا و يااااو أوا   اااااق اللااااروي ا
المسااااااا   المصاااااالحو العامااااااو فااااااي حااااااا  اسااااااتمرار 
اإلضارابك ا ماار الاا   يسام  للقضاااق  حمايااو  اا ا 
الحق من التعس  في اساتخدام  مان قباص العااملين 

 ؛لعاموك ومان تعسا  اإلدار  فاي م عا في الو يفو ا
البااااات فاااااي  كالمحامااااو حياااا  تااااارن لهااااا وحاااااد ا أ   

مسااااااامو  ضاااااارار   المصاااااالحو قا و يتاااااا ك أو تقاااااادير 
 العامو. 

ورغ   لن فمن تت   قرارات المحاماو العلياا المتعلقاو 
في اإلضرابك  مد أن المحامو في غالبياو قراراتهاا 
لااااااا  تباااااااات فااااااااي موضاااااااو  الحااااااااق فااااااااي اإلضااااااااراب 
وملروريت  واا ماا ردت  عضاها للتوصاص  لا  اتفااق 
قبص ال  ر في الموضاو ك أو ردتهاا  سا اب لااليو 

ففي القارارات الصاادر   ؛و أو المصلحوتتعلق  الصف
 / ماااايوأياااار 28رااان محاماااو العاااد  العلياااا بتاااارف  

ك 69/2008ك 68/2008 وات ا رقاااااااااا  ) 2007
( تقااااد  مملاااا  الااااوحراق وال ائااااب العااااا  70/2008

بااااادروى ضاااااد ااااااص مااااان  قا اااااو المعلماااااينك ورا  اااااو 
العاااااملين فااااي الو يفااااو العموميااااوك واتحاااااد  قا ااااات 

ن الصااااحيوك لوقاااا  اإلضااااراب العاااااملين فااااي  المهاااا
 2008 / ابرفااااص يسااااان 7المعلاااان ماااان قاااابله  يااااو  

واارال هااا  تصاااعيد  ضااارابه ك بااادروى أن اإلضاااراب 
مخااال  للقااا ون وأن المسااتدر  ضااد   قااد تعساافوا 
فااااي اسااااتخدا  حقهاااا  فااااي اإلضاااارابك  ال ااااو وقاااا  

لحين البات فاي الادروىك و ال تيماو  اإلضراب مؤقتا  
المستدر  ضاد  ك وق  اإلضراب المعلن من قبص 

لحين  وقد قررت المحامو في وق  اإلضراب مؤقتا  
ضاااراب مااان البااات فاااي الااادروى لماااا يترتاااب رلااا  اإل

أضااارار يتعااا ر تاااداراهاك و قباااص البااات فاااي الااادروى 
توصااص  لاا  اتفاااق مااا أرلاان مسااارد ال ائااب العااا  ال

المساااااتدر  ضاااااد   فاااااي الااااادراوى باااااين الحاوماااااو و 
فقااااد قااااررت   رلياااا الااااثال  ي هااااي اإلضاااارابك و  اااااق  

رت ار اااااا بااااادون موضاااااو  المحاماااااو رد الااااادراوى ال
 وم تهيو.

وتااااارى ال احثاااااو أن القضااااااق الفلسااااا ي يك يسااااات ي  
بتقدير مدى قا و ياو  ممارسو الدور الم اي    قا و ا  

فاااااي اب مااااان قباااااص الماااااو فين العماااااوميينك و اإلضااااار 
تقدير مدى مسامو اإلضرار  المصالحو العاماو فاي 

يمعاااص م ااا  المهاااو حاااا  اساااتمرار اإلضاااراب  لااااص 
  رلااااا   يمااااااد التاااااواحن ماااااا باااااين حاااااق ر ا  ثااااار قاااااد

الماااو فين العماااوميين فاااي اإلضاااراب دون التعسااا  
فاااي اساااتخدا   ااا ا الحاااق  لااااص يضااار  المصااالحو 

 العامو  لاص مسي .

ن التلااارفعات الفلساا ي يو أ ااادت  وخالصااو القااو ك 
الخدمااااااو المد يااااااو فاااااااي رلاااااا  حااااااق العاااااااملين فااااااي 
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راان ت  ااي  ممارسااو حااق أفااراد  صاامتتاإلضارابك و 
اللااار و فيااا ك ماااا يسااات تج م ااا  ا   ااااق  ااا ا الحاااق 
رلاا  الفئتااين ماا  صااعو و التقاضااي  لاات   ماان قبااص 
أفااراد اللاار وك ا ماار الاا   يع ااي  ماا يااو  خضااا  
أفراد اللر و لقياود فاي ممارساته  لها ا الحاقك دون 

 أن ت ون     القيود خاضعو لرقا و القضاق.

آلنررار المترتبررة علررى ا عترررا  ا: المحررور النالرر 
 بحق العاملين في القطاع العام باإلضراب

الحااااااق فااااااي اإلضااااااراب ماااااان الحقااااااوق االقتصاااااااديو 
واالمتماريو والثقافيوك ورغ  أن  ا   الحقاوق اا ات 
تعتباااار ماااان الحقااااوق التااااي ترتااااب التحامااااات  يمابيااااو 
رلااا  الدولاااوك وتُااار ن للدولاااو ت بيقهاااا تااادرفميا  وفاااق 

 اااااااااااك  ال أن ال  رفااااااااااو الحديثااااااااااو  ماا اتهااااااااااا وموارد
الترميمياااااااو للحقاااااااوق ا ساسااااااايوك تفتااااااارا أن ااااااااال 

الميلااااااين امااااااا ي لااااااق  ال ااااااورين ماااااان الحقااااااوقك أو
رليهماااك يرت ااان رلاا  الدولااو التحامااات  يمابيااوك وأن 
الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو يترتاااب 

اماا تفتارا ال  رفاو  اتهاا  16رل  الدولاو حمايتهاا.
 ساسايو ترتاب التحاماات رمودياو رلا  أن الحقوق ا

 17.الدولو وأفقيو تق  رل  ا فراد

                                                           
16

 Möller, The Global Model of Constitutional Rights, 
6-9. 

 .12-10المرم  السابقك  17

فااااال بااااد ماااان اإللااااار   لاااا  أن  كوفااااي  اااا ا الممااااا 
التوميهيااو المتعلقااو  ا تها ااات   ماسااترفخت م اااد  

الحقااوق االقتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااوك ارساات 
بااااادور ا  ااااا   الفرضااااايو لااااادى تفساااااير ا لاللتحاماااااات 

 18لها. الحقوق وما يعتبر ا تها ا   المترت و رل     
م هاااااك ( 6حياااا  تاااا م  اااا   الم اااااد  فااااي الفقاااار  )

أن   االلتحا   االحترا  والحمايو وا داق تحت ر وان 
الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو تفااارا 
اااااااالحقوق المد يااااااو والسياساااااايوك ثااااااال  فئااااااات ماااااان 

تاحا  االلتحامات رلا  الادو : االلتاحا   ااالحترا ك واالل
 الحمايوك وااللتحا   ا داق. ويلاص رد  الوفاق  ات  

لهااااا    التاااااحا  مااااان  ااااا   االلتحاماااااات الثالثاااااو ا تها اااااا  
الحقااوق. ويع ااي االلتااحا   اااالحترا  أن تمت اا  الدولااو 
رن ررقلو التمت   الحقوق االقتصاديو واالمتماريو 
والثقافيوك وفت لب االلتحا   الحماياو أن تم ا  الدولاو 

 ااااا   الحقاااااوق مااااان ما اااااب أ ااااارا  ثالثاااااوك ا تهاااااان 
ن تتخاااا  الاااادو  التاااادابير وفت لاااب االلتااااحا   ااااا داق أ

فاااااااااااااوك والمالياااااااااااااوك التلااااااااااااارفعيوك واإلدار –الالحماااااااااااااو 
ماان أمااص  رمااا   اا   الحقااوق  –والقضااائيوك وغير ااا

  رماال  اامال . 
                                                           

م اد  من قبص مممورو خبراق في القا ون الادولي فاي ارتمدت     ال 18
ورلاااو رماااص حاااو  مضااامون الحقاااوق االقتصااااديو واالمتمارياااو والثقافياااو 

رقاااادت  .بص اال تصاااا والمقصاااود  ا تها هاااا والمساااؤوليو راااان  لااان وسااا
-22بااين  الفتاار  الواقعااوخااال   الهول دياوك ماسااترفختمدي ااو فااي الورلاو 

المات اااو العر ياااو  موقااا ك متاااوفر  رلااا  1997 / ي اااايرااااا ون الثاااا ي 26
 https://goo.gl/e1Vagi :لحقوق اإل سان في مامعو م يسوتا

https://goo.gl/e1Vagi
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 اا ا ويقاا  ا تهااان العهااد وفااق مااا  صاات رلياا   اا   
وصاافت  اللم ااو الم اااد ك ر اادما ال تفااي الدولااو  مااا 

المع يااو  ااالحقوق االقتصاااديو واالمتماريااو والثقافيااو 
    تارى اللم او  ؛ الحد ا د   من االلتحا  ا ساسي

أ اا  يقاا  رلاا  راااتق اااص دولااو ماان الاادو  ا  اارا  
حاااد أد ااا  مااان االلتااااحا  ا ساساااي  ضااامان الوفاااااقك 
رلاا  أقااص تقااديرك  المسااتويات ا ساساايو الااد يا ل ااص 

  19.حق من الحقوق 

و فحااااااااام ال صاااااااااوم الاااااااااوارد  فاااااااااي التلااااااااارفعات 
الفلسااااا ي يو المتعلقاااااو  اإلضااااارابك وماااااا ترت ااااا  مااااان 
التحامات رل  الدولو ورل  ا فارادك  خلام  لا  ماا 

 يلي: 

هااو لاااص ماان ألاااا  ففيمااا يتعلااق  ااالتحا  االحتاارا ك 
االلتحامااات الساالبيوك وفااي  اا ا الممااا  ورلاا  الاارغ  
ق مااااان أن الحاااااق فااااااي اإلضاااااراب  ااااااو مااااان الحقااااااو 

االقتصاااديو واالمتماريااوك فااااللتحا   احتراماا  يرتااب 
رل  الدولو رد  القيا   ما من لت   ررقلو ممارسو 

 م ااا  أو   ااا ا الحاااقك ورليااا  فااامن قياااا  الدولاااو ماااثال  
 يقااااا  رقو اااااات  توقياااا ك أو تماااارف  اإلضاااارابك أو

تتديبيااااااااو أو فصااااااااص    ماااااااان المااااااااو فين  ساااااااابب 
للحاق  ا  ا اممارسته  لحقه  في اإلضراب يعتبر ا ته

                                                           
م اااااااااد   ماساااااااااترفخت  التوميهياااااااااو المتعلقااااااااو  ا تها اااااااااات الحقاااااااااوق  19

 االقتصاديو واالمتماريو والثقافيو.

المافااو  فااي القااا ون ا ساسااي وفااي القاارار  قااا ون 
 لاااااااتن ت  اااااااي  ممارساااااااو اإلضاااااااراب فاااااااي الخدماااااااو 

ن ل  ي م رل   لن في القا ون  20كالمد يو حت  واا
  لاص صرف .

فيتمثاااص بداياااو فاااي التاااحا  الملااار   ،أماااا التاااحا  ا داق
بمصااادار التلااارفعات الالحماااو لتمااااين العااااملين فاااي 

مارساااو حقهاااا  فاااي اإلضاااارابك الق اااا  العاااا  ماااان م
واتخااا  التاادابير اإلدارفااو والماليااو وغير ااا التااي تلااح  
لها ا الغااراك وفاي  اا ا المماا  فاامن صادور القاارار 

ك يعتباااار ماااان قبيااااص 2008( لساااا و 5 قااااا ون رقاااا  )
االلتحامااات اإليمابيااو المترت ااو رلاا  الدولااو لضاامان 
تمتااا  المو ااا  العاااا   اااالحق فاااي اإلضاااراب الاااا   

( مااان القاااا ون ا ساساااي. وف قااا  25) افلتااا  المااااد 
ن رااد  صاادور قااا ون  ااا   لممارسااو أفااراد  القااو  

اللااار و الفلسااا ي يين أو غيااار   مااان العااااملين فاااي 
 ا  قااااوى ا ماااان لحقهاااا  فااااي اإلضااااراب يعتباااار ا تها اااا

ضااااراب للحااااق المافااااو  فااااي القااااا ون ا ساسااااي  اإل
الاااا   لاااا  يميااااح بااااين أ  ماااان فئااااات قااااوى العمااااصك 

 اااار أن خصوصااايو رماااص  اااا   آخااا ين  عاااين االرت
الفئااوك وماادى تااتثير تااوقفه  راان العمااص وخاصااو   ا 

مااان لااات   اإلضااارار  اااا من  ماااا ااااان التوقااا  الياااا  
العا ك ولعص   ا يت لاب وضا  حادود لممارساو  ا ا 
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 International Trade Union Confederation, The 
right to strike and the ILO: The legal foundations 
(Gineva, 2014), 40-44.  
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 قااق الحق ضمن قا ون واض  يضمن مان مهاو اإل
رلاا   اا ا الحااقك ومااان مهااو أخاارى ضاامان ا مااان 

ساا تعرا لاا  فااي المحااور الاا   العااا ك و ااو ا ماار 
 الرا   و ا خير من   ا ال ح .

و اااااو ماااااا افترضااااات ال  رفاااااو  كأماااااا التاااااحا  الحماياااااو
الترميميو للحقوق ا   اق  رل  الحقوق االقتصااديو 
واالمتماريااااااو والثقافيااااااوك والاااااا   يت لااااااب أن تم اااااا  

ا تهان     الحقوق من ما ب أ را  ثالثوك  الدولو
 ات الصاالو مااا يااوفر فلاا  تمااد ال احثااو فااي القااوا ين 

مثاااص  ااا   الحماياااو للمضااار ين مااان الماااو فينك باااص 
ن القااارار  قاااا ون رقااا  أرلااا  العاااا  مااان  لااان  ماااد 

ك أتاااااااااااات    متضااااااااااارر مااااااااااان 2008( لسااااااااااا و 5)
اإلضاااراب الحاااق فاااي التقاااد  للمحاماااو   لاااب وقااا  
اإلضااراب فااي حااا  اااان اإلضااراب مخالفااا   حاااا  
و  اااا ا القااااا ون أو يلحااااق ضااااررا  مساااايما   المصاااالح

 . (3)ماد   العامو

ن التلاارفعات الفلساا ي يو تورلياا  فااال يمااان القااو   اا
قاااد فرضااات التاااحا   الحماياااو رلااا  الدولاااو لممارساااو 

فاي   لحقهاوأفراد ا من الفلسا ي يين المو   العا  
اإلضرابك رل  الرغ  مان وماود مثاص  ا   الحماياو 
للعاملين فاي الق اا  الخاام ممان يمارساون حقها  

( ماان 65)( و39فااي المااادتين )اإلضااراب امااا  فااي
ك حي  ال تعتبر 2000( لس و 7قا ون العمص رق  )

 هااااق العمااص مااان  ا ولاا  مااان ا ساا اب التاااي تباارر 

قبااص صاااحب العمااص  قاادا  العامااص رلاا  رفاا  قضاايو 
أو ملاااااارات  فاااااي  ماااااراقات ضاااااد صااااااحب العماااااص 
 ادرااق خاارق القااا ونك وماان ضاامن  اا   اإلمااراقات 

يو تغيير لاروي العماص اإلضرابك فيما ح رت الثا 
أث ااااق ال  اااار فااااي  ااااحا  العمااااص المماااااري. أمااااا ماااان 
 احياااو االلتحاماااات ا فقياااو المترت اااو رلااا  الحاااق فاااي 

ف اإلماااان  كوفااق التلاارفعات الفلساا ي يو كاإلضااراب
ن مثااص  اا   االلتحامااات رساامها القااا ون  القااو  فقااط 

فاااي سااابيص الحاااد مااان ممارساااو الحاااق فاااي حاااا  أدى 
لحو العامااو حياا  أتاحاات  لاا  ضاارر مسااي   المصاا

( ماااااان القااااااارار  قااااااا ون  لااااااتن ممارساااااااو 3الماااااااد  )
اإلضراب فاي الخدماو المد ياو ل اص متضارر ال لاب 

 من محامو العد  العليا وق  اإلضراب.

المحرررور الرابررري:   ف رررة إعمرررال التررروا ن مرررا برررين 
الحرررق فررري ا ضرررراب وحما رررة المصرررلحة العامرررة 

 واألمن العام

لحقااااااوق ا ساساااااايوك تفتاااااارا ال  رفااااااو الترميميااااااو ل
خضاو  الحقااوق ا ساساايو المتحااان التااواحن  العاااد  
مااان قباااص القضاااا  فاااي المحاااا   و لااان  ارتمااااد آلياااو 
الت اسااابيو. و فحااام لماااادى ا   ااااق  ااا   الفرضاااايو 
رلاااااااا  الحااااااااق فااااااااي اإلضااااااااراب وفااااااااق التلاااااااارفعات 
الفلساااااا ي يو  مااااااد أن ال صااااااوم التلاااااارفعيو التااااااي 
ت اولااات الحاااق فاااي اإلضاااراب صااايغت  ماااا يضااامن 
 ماا ياااو  رماااا   ااا ا التاااواحن فاااي مااارحلتينك ا ولااا  
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ر دما أحا  القا ون ا ساسي ت  ي  ممارساو الحاق 
في اإلضراب للملر ك  حي  يت  رس  الحادود التاي 
يمااااار  ضاااام ها حااااق اإلضاااارابك ثاااا  وفااااي مرحلااااو 
تاليااااااااوك يعمااااااااص القضاااااااااق رلاااااااا  حمايااااااااو الحقااااااااوق 
ا ساساايوك ماا   رمااا  للتااواحن مااا بااين  اا   الحقااوق 

مياااو والمصااالحو العاماااو وا مااان العاااا  وحقاااوق المح
( ماان القااارار 3اآلخاارفنك و ااو مااا تضااام ت  الماااد  )

 قاااا ون  لاااتن ت  اااي  ممارساااو حاااق اإلضاااراب فاااي 
 الو يفو العامو.

وفي محاولو إلمراق اخت ار الت اسبيو والتواحن رلا  
حاااق العااااملين فاااي الق اااا  العاااا  فاااي ممارساااو حاااق 

 :تائج التاليوم  ا قد  صص  ل  ال اإلضرابك ف

رلاا  مااا تاا  ررضاا  فااي المحاااور السااا قو ماان  ب اااق  
 اااا   الورقااااو ال حثيااااوك فقااااد اتضاااا  تمتاااا  المااااو فين 
العماااومين الماااد يين  حاااق اإلضاااراب وفاااق اللاااروي 

 ال أن القاااا ون  فسااا  أمااااح  كالتاااي حااادد ا الملااار 
لمملااااا  الاااااوحراقك امااااااا أمااااااح    متضااااارر ماااااان 
اإلضاااراب فاااي حاااا  ااااان مخالفاااا  للقاااا ون أو يلحاااق 
ضاااررا  مسااايما  فاااي المصااالحو العاماااوك اللماااوق  لااا  
المحامااااااو لوقاااااا  اإلضااااااراب. أمااااااا أفااااااراد اللاااااار و 
وا مهح  ا م ياو ولعاد  ت  اي  ممارساته  للحاق فاي 

اإلضاااراب وفاااق فاااي هااا  اإلضاااراب  قاااا ونك فااامن حق
غيااار  ا  مع وياا ا  القااا ون ا ساسااي ال يعاادو او ااا  حقاا

قابص للتقاضيك ا مر ال   قد يؤد   ل  تقيياد  ا ا 
  م   ممارست  حمايو لألمن العا . اليا   الحق تقييدا  

فهااص يماا  اإلضااراب فااي الق ااا  العااا   المصاالحو 
ك و اص يضار  ضاراب العااملين مسيما   العامو ضررا  
سااات الق ااا  العااا   المصاالحو العامااو فااي اااص مؤس

با ات الدرماو مان المساااموك وماا المعياار الا   ماان 
لااتن ت بيقاا  المسااا   تقااص درمااو مما ااو أو التقييااد 
فاااااااي أضااااااايق الحاااااااادود الالحماااااااو لحاااااااق المااااااااو فين 

فااي اإلضااراب فااي مقابااص  وأفااراد اللاار و العمااوميين
 تحقيق المصلحو العامو وا من العا ؟

حاااااا  دسااااااتورفو التاااااادابير فلاااااادى   اااااار المحامااااااو ل 
التلاااارفعيو أو اإلدارفااااو التااااي تتخاااا  ا اإلدار  لتقييااااد 

ضاارابك تعمااص المحامااو حااق  اااتين الفئتااين فااي اإل
رلااا  تحدياااد الغاياااو الملااارورو مااان التقييااادك  ابتاااداق  

مااراق المتخاا  ماا  الغايااو المتوخااا  وماادى ت اسااب اإل
مااان قباااص اإلدار ك وفحااام  ن ااااان اإلماااراق المتخااا  

للحااقك وماان ثاا   رمااا  التااواحن مااا  يياادا   ااو ا قااص تق
بين المصلحو الفرديو المحميو للمو ا   اإلضاراب 

   21.و ين المصلحو العامو

و مرمااا   اا   الخ ااوات لفحاام ماادى دسااتورفو أ  
ماااااان التقيياااااادات وتتثير ااااااا رلاااااا  الحااااااق ا ساساااااااي 
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( ماان القااا ون 25 اإلضااراب المافااو  وفااق الماااد  )
مااو بدايااو الغايااو ا ساسااي الفلساا ي يك ت حاا  المحا

الملرورو المتوخا  مان التقييادك وفاي حالاو  ضاراب 
العاملين في الق ا  العاا  الماد يك قاد ت اون الغاياو 
الحفاااال رلاااا  حساااان سااااير المرفااااق العااااا ك امااااا قااااد 
ت ون الحفال رل  تقدي  الخدمات العامو ا ساسايو 
للموا  ينك وقد ت ون أيضاا حماياو حقاوق اآلخارفن 

وغير ااا ماان الحقااوق التااي قاااد  فااي الصااحو والتعلااي 
 فعص  ضراب العاملين في الق اا  العاا   تتتثر سل ا  

الماااد يك و اااي  ااااص تا ياااد غاياااو ملااارورو ومقبولاااو 
فااااراد اللاااار و ألاااادى المحامااااوك وأمااااا فااااي  ضااااراب 

وا مهااااح  ا م يااااو فاااامن الغايااااو المتوخااااا  ماااان تقييااااد 
ممارسااته  للحاااق فاااي اإلضااراب تتمثاااص فاااي الحفاااال 

ا ك    ياؤثر  ضاراب  ا   الفئاو رلا  رل  ا من الع
 أمااان الممتمااا  العاااا  ااااو ه  المهاااو المخولاااو قا و اااا  

  حراسو ا من العا  للممتم  والمحاف و رلي .

ومااااان ثااااا  تعماااااص المحاماااااو رلااااا  فحااااام العالقاااااو 
للحاااق فاااي  الم الااار  ماااا باااين اإلماااراق المتخااا  تقييااادا  

اإلضاااراب مااان قباااص  ااا   الفئاااات والغاياااو المتوخاااا ك 
أن ياااون اإلمااراق المتخاا  يعمااص  لاااص حياا  يمااب 

ك م ااا  م الااار رلااا  تحقياااق الغاياااو المتوخاااا ك فماااثال  
وصااااو  حااااافالت  قااااص المااااو فين امااااا حااااد  فااااي 
 ضااراب المعلمااينك اليمااان ارت ااار  ماان اإلمااراقات 
التقييديااو المقبولااو لعااد  اتصااا   اا ا اإلمااراق  لاااص 

ك أو بوصاو  م الر  حسن سير المرفاق العاا  ماثال  
 التعليميو. الخدمات

وفاااااي مرحلاااااو الحقاااااو تتحقاااااق المحاماااااو مااااان مااااادى 
ضاارور   اا ا التقيياادك و ااص  ااو ا قااص  ضاارارا   ااالحق 
المحمااااي  اإلضاااارابك ففااااي  ضااااراب العاااااملين فااااي 
الق اااا  الماااد يك يمااااب  حااا  أو تحدياااد الخاااادمات 
ا ساساااااايو التااااااي يعتبااااااار ا ق ااااااا  تقااااااديمها ال لاااااااي 

م  أن ي للموا  ين  سبب اإلضراب من لت   فعال  
ال يماااان  مسااايما   يضااار ضاااررا  و   المصااالحو العاماااو

تداراااا ك وتحدياااد الحاااد ا د ااا  مااان الخااادمات التاااي 
تضاامن حصااو  المااوا  ين رلاا  الحااد ا د اا  ماان 
الخدمااااااو. أمااااااا  ال ساااااا و للعاااااااملين فااااااي اللاااااار و و 

ن أ ا مهااااح  ا م يااااو  فهااااص  اإلماااااان ارت ااااار مااااثال  
الحااق فااي اإلضااراب ممااان ممارساات    قيااود معي ااو 

 من العا . ال يضر  ا    تمن ل

ضااااامن أحاااااد الم همياااااات المت عاااااو وفاااااي ال هاياااااو و  
إلرمااا  المواح ااو  ااالمع   الواساا ك تااواحن المحامااو 
ما بين أ ميو حمايو حق     الفئات فاي اإلضاراب 
ومااا بااين المصاالحو العامااوك آخاا ين  عااين االرت ااار 
ما قد يرت   ا تهان الحق من ضرر لي  فقط رلا  

مااااا رلاااا  الممتماااا  مقار ااااو ماااا  المصاااالحو الفاااارد واا 
 االمتوخا  من التقييد. 
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وفااي  اا ا الممااا ك رملاات لم ااو الحرفااات ال قابيااو  
فااي م  مااو العمااص الدوليااو رلاا  ب اااق مممورااو ماان 

وم هاااا  كالساااوابق المتعلقاااو  ممارساااو الحرفاااو ال قابياااو
ضاراب الحاالت التي يموح فيها تقيياد الحاق فاي اإل

ضااراب المااو فين ا ولاا ك   :فااي الحااالتين اآلتيتااين
العاااملين فااي القااوات المساالحو واللاار و والمااو فين 

ن      ؛العمااااوميين فااااي المسااااتويات اإلدارفااااو العليااااا
ممارسو تلان الفئاات لإلضاراب يلحاق الضارر  اتمن 

د  رلاااااا  مااااااا سااااااوا  ماااااان حامااااااات الممتماااااا ك وفتقاااااا
ضااراب فااي ممااا  الخاادمات اإل والثا يااوك .الممتماا 
ن أ لااان  ؛ك  اااالمع   الضااايقساسااايو فقاااطالعاماااو ا 

ساسااااااااايو  اااااااااي اللم اااااااااو ارتبااااااااارت أن الخااااااااادمات ا 
الخدمات التي يعرا توقا  العماص فيهاا الحاق فاي 

ماااادادات   كالمستلاااافيات: مثااااص) الحيااااا  الاااا  خ اااار
( ا مر الا   ران المو  ك مراقبي خدمات ال يالميا 

معااااااص اساااااات عاد  اااااا   ال ائفااااااو ماااااان محاولااااااو حااااااق 
اد  الحرفااو ال قابيااو. لم اا اإلضااراب ال يمثااص ا تها ااا  

اما   بت اللم و  ل  أن ا  لا و التاي تبادو غيار 
مو رفااااااو ال يمااااااوح مصااااااادر  حااااااق مو فيهااااااا فااااااي 

ك  صااااالت ا ئ  صاااافو رامااااو: المااااو مثااااص كاإلضااااراب
خاااااااادمات ال قااااااااصك الب ااااااااونك ا  لاااااااا و ال ااااااااائراتك 

الفالحيوك الم ام ك الص ارات المعد ياو والبترولياوك 
  22د الغ ائيو.التعلي ك تورفد وتوحف  الموا
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وفااي ممياا  الحاااالت التااي ياات  فيهااا تقييااد ممارسااو 
الحااق فااي اإلضااراب  لاااص الاايك و لاان  م عاا  امااا 
فاااااااي الماااااااو فين العااااااااملين فاااااااي القاااااااوات المسااااااالحو 
واللااااار و والماااااو فين العماااااوميين فاااااي المساااااتويات 
اإلدارفو العلياك فيمب وض  بدائص تماان  ا   الفئاو 

رملهاك م ها من التفاوا لتحسين  رو  ولروي 
رلااااا   وساااااائص الوساااااا و والتحااااااي  المحاياااااد ك ب ااااااق  

اتفااااااااق ال ااااااارفينك  حيااااااا  ت اااااااون قراراتهاااااااا ملحماااااااو 
ل ليهماااااك وأمااااا فااااي حاااااالت الم اااا  المحئاااايك والاااا   
يماااان فرضااا  رلااا  العااااملين فاااي الخااادمات العاماااو 
ا ساسااااايو فيماااااوح ممارساااااو الحاااااق فاااااي اإلضاااااراب 

 23المحئي  ما يضمن حد أد   من الخدمات.

ولعاااااااص ا تهاااااااال القضااااااااق لهااااااا ا التفساااااااير الضااااااايق 
للمصااااااالحو العاماااااااو ر اااااااد مواح تااااااا  ماااااااا باااااااين حاااااااق 
المااو فين المااد يين والعسااارفين فااي اإلضااراب ومااا 
باااين المصااالحو العاماااوك مااان لااات   أن يضااامن مااان 
 احيااو المصاالحو العامااو وا ماان العااا ك وماان  احيااو 

للحااااااق فااااااي  أخاااااارى يتخاااااا  التفسااااااير ا قااااااص تقيياااااادا  
اياااااو حقهااااا  فاااااي أن تاااااوفر لهااااا  اإلضاااااراب مااااا  حم

الوسائص التي تما ه  من التفاوا  فعاليو لتحساين 
 لروي و  رو  رمله .

                                                                                       
Horacio, Ilo Principles  Concerning The Right To Strike 
(International Labour Organization, 1998), 17-24. 
23

 Gernigon, Guido and Horacio, Ilo Principles  
Concerning The Right To Strike, 23-24. 
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ورليااااا  فااااامن  خضاااااا  حاااااق الماااااو فين العماااااوميين 
الخت اااااار التاااااواحن مااااان لااااات   أن يبااااارر م ااااا  أفاااااراد 
اللااار و والماااو فين الااا ين يمارساااون السااال و  اسااا  

رل   الدولو من ممارسو حقه  في اإلضراب حفا ا  
أماااان الممتماااا ك رلاااا  أن تااااوفر لهاااا  الباااادائص التااااي 
تما ه  من التفاوا رل  تحسين لاروي و ارو  
رمله  اآليات الوسا و والتحاي  المحاياد  والملحماو 
 اتفااق ال ارفينك أمااا العااملين فااي المؤسساات التااي 
تقااااااد  الخاااااادمات العامااااااو ا ساساااااايو فيمااااااوح تقييااااااد 
ممارسااااو حقهاااا  فااااي اإلضااااراب  لاااااص محئاااايك  مااااا 

 من تقااادي  الحاااد ا د ااا  مااان الخااادماتك وأخيااارا  يضااا
فمن  قيو العاملين في الق ا  العا  يمارساون حقها  
فاااااااي اإلضاااااااراب دون أن يااااااات  تقيياااااااد   ال  اااااااااللتحا  

  اللروي الوارد  في القا ون.

 الخاتمة

فاااااي محاولاااااو مااااان ال احثاااااو للتوصاااااص  لااااا   ما اااااات 
 سئلو ال ح ك ضمن م هميو قامت  لاص أساسي 

ا   اااق فرضاايات ال  رفااو الترميميااو  فحاام ماادى 
للحقاااااوق ا ساسااااايوك واساااااتخدامها لغاياااااات التعااااار  
 رل  مادى تمتا  العااملين فاي الق اا  العاا  الماد ي

العسااااااار   ااااااالحق فااااااي اإلضااااااراب فقااااااد توصاااااالت و 
وا لن التلارفعات  كال احثو  ل  أن المواثيق الدوليو

لاا  لإلضااراب امااا  واضااحا   الو  يااو لاا  تااورد تعرففااا  
وترى ال احثاو أن  .لفق  رل  تعرف  محدد ل يتفق ا

التعرف  ا  سب للحق  اإلضراب  ت ا   حاق يتمتا  
ن في الق اارين العاا  والخاامك  موم ا  و    العامل

يتوقفااون الهاا  أو  عضااه  راان العمااصك لفتاار  مؤقتااو 
ت تهاااي بتحقيااااق م ااااالبه ك  اااا   الم الااااب التااااي قااااد 

لتحساااااين  ااااارو  العماااااص ت اااااون م الاااااب رمالياااااو 
  ك وقاااد ت اااون ا سااا اب تضاااام يو لمساااا د ولااارو 

   لاي سياسي أو امتماري معين . في

امااا توصاالت ال احثااو  لاا  أن الحااق فااي اإلضااراب 
للو لاااو ا ولااا  لفئاااات العااااملين  أساسااايا   يلااااص حقاااا  

 مااااا فااااي  لاااان العاااااملين فااااي الق ااااا  العااااا   كاافااااو
المااااااد ي والعسااااااار ك  لاااااان أن ماااااان لااااااتن حرمااااااان 

والاا    كالعامااص  لاااص رااا  ماان حقاا  فااي اإلضااراب
فااي ممارساات  للحرفااو ال قابيااو ولحقاا   يعتباار أساساايا  

أن يما   في المفاوضو المماريوك من لت   مبادئيا  
 اسااتقالليت  لمااا لاا  ماان تااتثير رلاا  حرفتاا ك فمماارد 

ماان ممارساو اإلضااراب يما   حرفتاا   اختيااار  م عا 
وسيلو التعبير رن رد  رضا  رن لروي و رو  
رملااااا ك اماااااا يفقاااااد   ماا ياااااو التفااااااوا رلااااا  قاااااد  
المساااااوا  و اااا ات القااااو  فااااي موامهااااو اإلدار ك ا ماااار 
الااا   يخاااص  اااالتواحن ماااا باااين  رفاااي رالقاااو العماااص 
لااادى التفااااوا لحاااص  حاراااات العماااص التاااي قاااد ت لاااا 

من لت   أن يفرا رل  العامص في  وأخيرا  بي هماك 
 ااااا ين الق اااااارين القباااااو   لاااااروي رماااااص ال تلباااااي 
احتياماتااا  الو يفياااو أو   ااارو  رماااص غيااار الئقاااو 
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 سا يو. و و ا مر ال   من لت   الم   ارامت  اإل
حااق مافااو  للعاااملين فااي الق ااا  العااا   لااقي  فااي 
 المواثياااق الدولياااو والتلااارفعات الو  ياااو الفلسااا ي يوك
مااا   ماا ياااو تقيياااد   ماااا يضااامن تحقياااق المصااالحو 

 العامو و ا من العا .

أمااااا ماااان  احيااااو االلتحامااااات المترت ااااو رلاااا  الدولااااو 
ورلاا  ا  اارا   تيمااو لومااود الحااق فااي اإلضااراب 

 أ اوا :التحامات الدولاو فاي ثالثاو  له   الفئوك فتتمثص
 اااو االلتاااحا   ااااحترا   ااا ا الحاااق  ماااا يرتاااب  كا و 

رد  القيا   ما من لت   ررقلو ممارسو رل  الدولو 
 م اا   يقااو  مااثال   اا ا الحااقك ورلياا  فاامن قيااا  الدولااو 

أو تماارف  اإلضاارابك أو توقياا ك أو  يقااا  رقو ااات 
 ساااااااابب  تتديبيااااااااو أو فصااااااااص    ماااااااان المااااااااو فين

فهاااو  كأماااا الثاااا ي .ممارساااته  لحقهااا  فاااي اإلضاااراب
التاااااحا  ا داق الااااا   يرتاااااب رلااااا  الملااااار  االلتاااااحا  
بمصااادار التلااارفعات الالحماااو لتمااااين العااااملين فاااي 
الق اااا  العاااا  ماااان ممارساااو حقهاااا  فاااي اإلضاااارابك 
واتخااا  التاادابير اإلدارفااو والماليااو وغير ااا التااي تلااح  
لهاا ا الغااراك وفااي  اا ا الممااا  فاامن رااد  صاادور 

الفلسا ي يين أو قا ون  اا   لممارساو أفاراد اللار و 
غياااار   ماااان العاااااملين فااااي قااااوى ا ماااان لحقهاااا  فااااي 

للحاق المافاو  فاي القاا ون  ا  اإلضراب يعتبر ا تها ا
ا ساساااي  اإلضاااراب الااا   لااا  يمياااح باااين أ  مااان 
فئااااااات قااااااوى العمااااااصك آخاااااا ين  عااااااين االرت ااااااار أن 

خصوصااايو رماااص  ااا   الفئاااوك ومااادى تاااتثير تاااوقفه  
مااان  ياااا  رااان العماااص وخاصاااو   ا ماااا ااااان التوقااا  ال

لاات   اإلضاارار  ااا من العااا ك ا ماار الاا   يت لااب 
وضاااا  حاااادود لممارسااااو  اااا ا الحااااق ضاااامن قااااا ون 
واضاا  يضاامن ماان مهااو اال قاااق رلاا   اا ا الحااقك 
ومااان مهاااو أخااارى ضااامان ا مااان العاااا ك أماااا ال اااو  
الثال  مان االلتحاماات و او االلتاحا   الحماياو والا   
ن يت لاااب أن تم ااا  الدولاااو ا تهاااان  ااا   الحقاااوق مااا

ما ااب أ اارا  ثالثااوك فلاا  تمااد ال احثااو فااي القااوا ين 
 ات الصاالو مااا يااوفر مثااص  اا   الحمايااو للمضاار ين 

 من المو فين المد يين والعسارفين.

أمااااا ماااان  احيااااو االلتحامااااات ا فقيااااو المترت ااااو رلاااا  
الحاااق فااااي اإلضااااراب وفاااق التلاااارفعات الفلساااا ي يو 
ف اإلمااااااان القاااااو  فقاااااط أن مثاااااص  ااااا   االلتحامااااااات 

ا القااا ون فااي ساابيص الحااد ماان ممارسااو الحااق رساامه
فااي حااا  أدى  لاا  ضاارر مسااي   المصاالحو العامااو 

( مااان القاارار  قاااا ون  لاااتن 3حياا  أتاحااات الماااد  )
ممارسو اإلضراب في الخدمو المد يو ل ص متضارر 
 ال لب من محامو العد  العليا وق  اإلضراب.

ولاادى  خضااا  حااق المااو فين العمااوميين الخت ااار 
د وماااااد ماااااا يبااااارر م ااااا  أفاااااراد اللااااار و التاااااواحن فقااااا

والمو فين ال ين يمارسون السل و  اس  الدولاو مان 
ممارسااااو حقهاااا  فااااي اإلضااااراب حفا ااااا رلاااا  أماااان 
الممتماا ك رلاا  أن تااوفر لهاا  الباادائص التااي تمااا ه  
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من التفاوا رل  تحساين لاروي و ارو  رملها  
اآليات الوسا و والتحاي  المحاياد  والملحماو  اتفااق 

ماااا العااااملين فاااي المؤسساااات التاااي تقاااد  ال ااارفينك أ
الخااادمات العامااااو ا ساساااايو فيمااااوح تقييااااد ممارسااااو 
حقه  في اإلضراب  لاص محئيك  ما يضمن تقدي  

فاااااامن  قيااااااو  الحااااااد ا د اااااا  ماااااان الخاااااادماتك وأخياااااارا  
العاااااملين فااااي الق ااااا  العااااا  يمارسااااون حقهاااا  فااااي 
اإلضااراب دون أن ياات  تقييااد   ال  ااااللتحا   اللااروي 

 في القا ون. الوارد 
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 المصادر والمراجي:

 وو  : المصادر

 الدوليو:والوثائق االتفاقيات والمواثيق  -أ

  ارتمدتاااا ك 1948اإلرااااالن العااااالمي لحقااااوق اإل سااااان 
 10 بتاارف الممعيو العاماو لألما  المتحاد   فاي  اارف  

 /217 مومااب القاارار  ك1948اااا ون ا و / ديساامبر 
 https://goo.gl/Cg8cBm :رل  توفرم .أل 

  العهااااد الاااادولي الخااااام  ااااالحقوق المد يااااو االقتصاااااديو
ك ارتماااد ورااارا للتوقيااا  1966واالمتماريااو والثقافياااو 

 والتصاااديق واال ضااااما   مومااااب قاااارار الممعيااااو العامااااو
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 التلرفعات الو  يو: -ب
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ك 19/3/2003ك بتارف  (0)الوقائ  الفلس ي يوك العدد 

 .5م
 (  لساا و 4قااا ون الخدمااو المد يااو رقاا )ك المعااد  1998

 كالوقاااائ  الفلسااا ي يوك 2005( لسااا و 4 القاااا ون رقااا  )
  .20ك م01/07/1998 بتارف  ك(24)ردد 
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20/6/2008. 
 (  لساااااااااا و 7قااااااااااا ون العمااااااااااص رقاااااااااا )لوقااااااااااائ  اك 2000

 .25/11/2001بتارف  (ك 39ردد )الفلس ي يوك 
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كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


