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 3/4/2016المحدد لنظرھا جلسة 
 أمام الدائرة الثانیة أفراد

 
 :لشرح عناصر دفعنا االحتیاطى

 35م ) من قانون النقابات العمالیة رق63، 13، 7، 4بعدم دستوریة المواد ( 
، 87، 76، 65، 53، 9وتعدیالتھ لمخالفتھم لنصوص المواد( 1976لسنة 

 2014من دستور  )151، 93
 
 

 وكیل الخصم المتدخل
 خالد على
 النقضمحام ب

 
لماثل الطعن ا، ونوجزھا فى أن نعاً للتكرارمالمقدمة منا ا لمذكرة الدفاع األولى الوقائع نحیل بشأنھ

طاحة لنقابات عمال مصccر، وبعد اإل العاممن السccید/ أحمد عبد الظاھر بصccفتھ رئیس االتحاد أقیم 
سید/ جبالى محمد جبالى بصفتھ رئیس االتحاد العام . نقابات عمال مصرل بھ حل محلھ بالدعوى ال

یذ القرار السccلبى وجاءت الطلبات الختامیة بھذه الصccحیفة تطالب بصccفة مسccتعجلة الحكم بوقف تنف
النقابات واالتحادات بامتناع وزیر القوى العاملة عن إصدار القرار بسحب الثقة وإلغاء ما یسمى ب

لحكم بمسccccودتھ وبدون االمسccccتقلة ورفض تأسccccیسccccھا، وما یترتب على ذلك من آثار على أن ینفذ 
 .إعالن، وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار الطعین

ة للعاملین بالضرائب ولما كان الخصم المتدخل انضمامیاً للجھة االداریة ھو رئیس النقابة العام
من ضccمن النقابات األربع التى  وھىالعقاریة وھى أول نقابة عمالیة مسccتقلة أنشccئت فى مصccر، 

cccت اإلتحاد المصcccسcccتقلةأسcccطفقد تدخل بالدعوى ، رى للنقابات المس ً الحكم برفض الطعن بما  البا
النقابات  ترتب على ذلك من آثار أخصccccھا الحكم بشccccرعیة ودسccccتوریة وقانونیة تأسccccیس وتكوین



كذا االتحاد المصccccccرى للنقابات و ،ومنھا النقابة التى یمثلھا الخصccccccم المتدخل ،العمالیة المسccccccتقلة
 .المستقلة

ً ألولى بدفاعنا المذكرة او ر واألطفتنا ومصلحتنا فى الدعوى، وص ،سباب التدخلأل تتضمن شرحا
العمالیة  االتحاداتو التشccccccریعیة الدسccccccتوریة والدولیة والقانونیة التى اسccccccتندت إلیھا النقابات

 .لتكرار، ونحیل إلیھا منعاً لتأسیسھا وتكوینھا المستقلة فى إجراءات
 
 الطلبات

طى بعدم دسcccتوریة المواد لشcccرح عناصcccر دفعنا االحتیابدفاعنا  -لثانیةا-ھذه المذكرة نخصcccص  
وتعccدیالتccھ لمخccالفتھم  1976لسcccccccنccة  35) من قccانون النقccابccات العمccالیccة رقم 63، 13، 7، 4(

ئة 2014من دسcccccccتور  )151، 93، 87، 76، 65، 53، 9لنصcccccccوص المواد( ، وإن ترآى للھی
ریة المواد السccccالف لفصccccل فى مدى دسccccتوالموقرة أن الفصccccل فى الطعن یتوقف على ضccccروة ا

بعدم دسcccccccتوریة ن بیانھا، فإننا نلتمس من الھیئة الموقرة التصcccccccریح لنا بإتخاذ إجراءات الطع
وتعدیالتھ لمخالفتھم  1976لسcccccنة  35) من قانون النقابات العمالیة رقم 63، 13، 7، 4المواد (

، أو إصدار حكم تمھیدى 2014من دستور  )151، 93، 87، 76، 65، 53، 9لنصوص المواد(
 بإحالة الطعن للمحكمة الدستوریة للفصل فى عدم دستوریة تلك المواد.

 

 الدفاع
 اإلطار الدستورى للدفع:أوالً: 

 "یزتلتزم الدولة بتحقیق تكافؤ الفرص بین جمیع المواطنین، دون تمی "  )9المادة (
قوق والحریات والواجبات في الحالمواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون " )53المادة (

العرق، أو اللون، أو  العامة، ال تمییز بینھم بسبب الدین، أو العقیدة، أو الجنس، أو األصل، أو
  .رافي، أو ألي سبب آخراللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى االجتماعي، أو االنتماء السیاسي أو الجغ

  .القانونالتمییز والحض على الكراھیة جریمة، یعاقب علیھا 
وینظم القانون إنشاء  تلتزم الدولة باتخاذ التدابیر الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمییز،

 "مفوضیة مستقلة لھذا الغرض
 .حریة الفكر والرأي مكفولة " )65المادة (

ر ذلك من وسائل ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیھ بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصویر، أو غی
 "والنشرالتعبیر 
ون. وتكون لھا إنشاء النقابات واالتحادات على أساس دیمقراطي حق یكفلھ القان"  )76المادة (

بین أعضائھا  الشخصیة االعتباریة، وتمارس نشاطھا بحریة، وتسھم في رفع مستوى الكفاءة
  .والدفاع عن حقوقھم، وحمایة مصالحھم

ل مجالس إدارتھا إال بحكم قضائي، وال یجوز حوتكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات، وال 
 "یجوز إنشاء أي منھا بالھیئات النظامیة

نتخاب مشاركة المواطن في الحیاة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق اال" )87المادة (
ویجوز اإلعفاء من أداء  والترشح وإبداء الرأي في االستفتاء، وینظم القانون مباشرة ھذه الحقوق،

  .اجب في حاالت محددة یبینھا القانونھذا الو
، متى توافرت فیھ وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب منھ

وتضمن الدولة سالمة  شروط الناخب، كما تلتزم بتنقیة ھذه القاعدة بصورة دوریة وفقاً للقانون.
یحظر استخدام المال العام والمصالح ا، وإجراءات االستفتاءات واالنتخابات وحیدتھا ونزاھتھ



ات والمؤسسات الحكومیة والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع األعمال والجمعی
 "األھلیة في األغراض السیاسیة أو الدعایة االنتخابیة

إلنسان التي تصدق تلتزم الدولة باالتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق ا" )93المادة (
 "ةعلیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا وفقاً لألوضاع المقرر

معاھدات، ویصدق یمثل رئیس الجمھوریة الدولة في عالقاتھا الخارجیة، ویبرم ال" )151المادة (
 الدستور.  حكامعلیھا بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لھا قوة القانون بعد نشرھا وفقا أل

تعلق بحقوق السیادة، وال الستفتاء على معاھدات الصلح والتحالف وما یویجب دعوة الناخبین ل
  .یتم التصدیق علیھا إال بعد إعالن نتیجة االستفتاء بالموافقة

، أو یترتب علیھا التنازل لدستورا وفي جمیع األحوال ال یجوز إبرام أیة معاھدة تخالف أحكام
 "عن أي جزء من إقلیم الدولة

 
 المدفوع بعدم دستوریتھا: 1976لسنة  35ن النقابات العمالیة ثانیاً: نصوص قانو

 
إیداع أوراق  تثبت الشcccccخصcccccیة المعنویة  للمنظمة النقابیة من تاریخ" ) تنص على:4المادة (

النقابة من ھذا القانون بالجھة اإلداریة المختصccة و )63(التشccكیل المنصccوص علیھا فى المادة 
ة أن تباشcccccccر نشcccccccاطھا اعتباراً من ھذا ، وللمنظمة النقابیلعمالالعامة واالتحاد العام لنقابات ا

 التاریخ"
سcccccccاس وحدة الحركة وعلى أ یقوم البناء النقابى على شcccccccكل ھرمى" ) تنص على:7المادة (
 وتتكون مستویاتھ من المنظمات النقابیة التالیة: النقابیة

 اللجان النقابیة بالمنشأة أو اللجنة النقابیة المھنیة
 العامة النقابة

 االتحاد العام لنقابات العمال
"................................... 

ات مھنیة أو " للعمال والعمال المتدرجین المشccتغلین فى مجموع ) تنص على:13المادة (
لحق فى تكوین نقابة اصcccناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضcccھا أو مشcccتركة فى إنتاج واحد، 

 التنظیم النقابى....." طبقاً لالئحة التى یعدھا ریةعامة واحدة على مستوى الجمھو
التحاد العام من من تختاره ھیئة مكتب النقابة العامة أو ا یودع" ) تنص على:63المادة (

العمومیة  بین أعضccاء مجلس اإلدارة خالل خمسccة عشccر یوما من تاریخ انتخاب الجمعیة
ثالث نسccccخ من  ام لنقابات العمالعوبالجھة االداریة المختصccccة واالتحاد الالتأسccccیسccccیة لھ 
 األوراق اآلتیة:

"................................................................................ 
 

 ثالثاً: شواھد عدم الدستوریة بالنصوص الطعینة:
ادة الطبقة العاملة ویضccccع نفسccccھ محل إر تقدیریةسccccلطتھ الالمشccccرع یتجاوز حدود  )1(

 المصریة:
فالمشرع أحادى، ھرمى نظیم تنصوص الطعینة تفرض على الحركة العمالیة المصریة ال

 حتكاریةالطبقة العاملة المصccccریة على بناء نقابى محدد یجسccccد أوضccccح صccccور اال یجبر
یداع أوراق ة النقابیة رھن باعتباریة للمنظمیجعل اكتسccccاب الشccccخصccccیة االحیث  ،النقابیة

ویمنع بناء نقابات عامة ذا الكیان، نضccمام إلى ھوباإل، ھالتأسccیس لدى اتحاد العمال ونقابات
یفترض بھذه و اتحادات جدیدة، ویحظر وجود أكثر من منظمة نقابیة داخل المنشcccccccأة،أو 



على النحو الذى  مالیة المصccریةالع النقابیةحركة وحدة للالالنصccوص أنھ یخلق أو یضccمن 
 نوضح مایلى:طار ) الطعینة، وفى ھذا اإل7صرح بھ فى نص المادة (

ائفة تحول دون ما فعلھ المشرع بفرض ھذا البناء على الحركة العمالیة یخلق وحدة ز )1(
الوحدة الحقیقیة ھى خلق الطبقة العاملة لتنظیماتھا التى تدافع عنھا بشccكل حقیقى وفاعل، ف

نص تشcccccccریعى التى تتccأتى من تالقى إرادات العمccال وتنظیمccاتھم، وال یمكن أن تتccأتى ب
صcccر لبناء المشcccرع على الطبقة العاملة، وخیر مثال على ذلك ھو سcccعى عمال م یفرضcccھ

ھ الذى رأوا أنھ ال اتحادات ونقابات بعیدا عن االتحاد العام لنقابات عمال مصccccر وتنظیمات
ى یمثلھا الخصccم المتدخل ، ومن ھؤالء أعضccاء النقابة التوال یعبر عن مصccالحھم ،یمثلھم

 ً  .انضمامیا
تى تقوم على تتعccارض مع جوھر الفكرة النقccابیccة ذاتھccا، والینccة النصcccccccوص الطع )2(

النضccمام إلیھا أو االختیاریة أو السccلوك الطوعى فى تأسccیس النقابات واالتحادات أو فى ا
ذه النصcccوص فإنھ الخروج منھا، فالحریة النقابیة ھى أسcccاس وأصcccل التنظیم النقابى أما ھ

 وأ من بعضھما:تجعل أفراد الطبقة العاملة بین خیارین أس
نقابى قد ال ترضcccى عنھ،  جبار أفراد الطبقة العاملة على االنضcccمام لتنظیمإ: الخیار األول

 أو ترى أنھ ال یمثلھا أو یدافع عن مصالحھا.
املة من المظلة النقابیة :عدم االنتظام فى نقابات وحرمان أبناء الطبقة العالخیار الثانى

لتنظیم المفروض من الدولة أو م نقابى جدید بعیدا عن االنھم ال یملكوا الحق فى بناء تنظی
 المشرع.

ى الحركة النقابیة التى تفرض علال توجد ضcccccccرورة اجتماعیة للنصcccccccوص الطعینة )3(
حد  یة تنظیم وا مال قالع فارق الجوھرى بین الن ھل ال جا ھا تت یة، لكون یة والمھن مال بات الع ا

وبالتالي  ،اختیاریة ویتھاوعضcccc النقابات العمالیة شccccخص من أشccccخاص القانون الخاصف
ق تعتبر مرففالنقابة المھنیة ما واالنسحاب ، أاالنضمام التأسیس وینطبق علیھ مبدأ حریة 

نة ألن الدولة منحتھا جزء من وقائمة على إدارة المھ قانونعام نظرا ألنھا ال تنشcccccccأ إال ب
ما ھى إال لعمالیة النقابة ا فى حین نجد ،وأموالھا أموال عامة ،ھا لھذا الغرضسcccccccلطات
الح أعضائھا والمنضمین وھدفھا الدفاع عن مص بإرادة أعضائھا ق خاص ألنھا تنشأمرف

  1إلیھا، وأموالھا تعد أموال خاصة.
في ع بمجلس الدولة الجمعیة العمومیة لقسcccccccمي الفتوى والتشcccccccریإلیھ ذھبت وھو نفس ما 

 . 88/1/56فتواھا رقم  في 20/7/1994
ccإن فرض ھccالى فccالتccة العوبccادى على الحركccابى األحccا من ذا التنظیم النقccانھccة وحرمccالیccم

ظل غیاب الضcccccccرورة االجتم ناء تنظیمات أخرى، وفى  قابیة فى ب اعیة لھذه حریتھا الن
  نحراف التشریعى.النصوص فإنھ یجعلھا مشوبة بعیب اإل

ھ وینصب نفس ،التقدیریة حدود سلطتھمن خاللھا المشرع یتجاوز  النصوص الطعینة)4(
، وأنھ المسئول عن حسم مصیر الطبقة العاملة المصریةصاحب الحق فى تقریر  باعتباره

 ،الدستوریة الحریاتو خیاراتھا، متجاھالً بذلك أن الدستور ال یسمح لھ بمصادرة الحقوق
لتلك الحقوق والحریات دون اد تنظیم ممارسccة األفرلكفالة  ولكنھ منحھ فقط سccلطة تقدیریة

ل التعددیة ، فلیس من حق المشcccccرع أن یضcccccع نصcccccاً یفرض على العمانتقاص أو إھدارإ
بناء لعمال وفى ذات الوقت لیس من حق المشccccرع أن یضccccع نصccccاً یفرض على ا ،النقابیة

كذا و ،ریة النقابیة، فالنصcccوص الدسcccتوریة تضcccمن الحنقابى محدد بزعم ضcccمان وحدتھم
تضcccccمن لقواعد التى ا ، وعلى المشcccccرع وضcccccعالحقوق والحریات المرتبطة بھاتضcccccمن 
ال ، وفقط و رھن بإرادة العمالھ تنظیمات العمال أو توحدھمتعدد ا، أما تقریر تمتعھم بھ

 .بنص تشریعىعلیھم فى الحالتین فرضھ للمشرع یجوز 
                                                             

 16فى  16والمنشور بالجریدة الرسمیة بالعدد  1998ریل اب 4قضائیة دستوریة الصادر فى  18لسنة  37حكم المحكمة الدستوریة  1
 1998ابریل 



الحریات وعن حدود السcccccلطة التقدیریة للمشcccccرع فى تنظیم ممارسcccccة األفراد للحقوق و
 :ة الدستوریة العلیا إلىنیة ذھبت المحكموضمان الدولة القانو الواردة بالدستور

لتقدیریة التى ن كان یدخل فى نطاق السcccccccلطة اإوحیث إن موضcccccccوع تنظیم الحقوق و"
ال أن ھذا إالح العام العتبارات یقتضccیھا الصccیمارسccھا المشccرع وفق أسccس موضccوعیة و

اولھا التى تن التنظیم یكون مجانبا أحكام الدسccccccتور منافیا لمقاصccccccده إذا تعرض للحقوق
 .2"سواء بإھدارھا أو باالنتقاص منھا

عتبار أن وإن خول السcccلطة التشcccریعیة أصcccال اختصcccاص إقرار النصcccوص القانونیة، با"
ن إقرار ھذه النصوص ال یعصمھا أ إالالدائرة الطبیعیة لنشاطھا،  ذلك مما یدخل فى نطاق

یا فى شcccccأن لمن الخضcccccوع للرقابة القضcccccائیة التى تباشcccccرھا المحكمة الدسcccccتوریة الع
ان ذلك من وھى رقابة غایتھا إبطال ما یكون منھا مخالفا للدستور، "ولو ك دستوریتھا،

اء، أم كان قد زاویة الحقوق التى أھدرتھا ضcccمنا، سcccواء كان إخاللھا بھا مقصcccودا ابتد
 .3"وقع عرضا

على  1923"وحیث أن الدسccccاتیر المصccccریة المتعاقبة قد حرصccccت جمیعھا منذ دسccccتور 
ن یكون النص الحریات والحقوق العامة فى صلبھا قصدا من الشارع الدستورى أتقریر 

د وأحكام  وفى حدود على المشcccرع العادى فیما یسcccنھ من قواع علیھا فى الدسcccتور قیداً 
إذا خرج ما أراده الدسcccccccتور لكل منھا من حیث إطالقھا أو جواز تنظیمھا تشcccccccریعیا ف

بأن قید حریة أو حقا  الضccمان الدسccتورى، المشccرع فیما یقرره من تشccریعات على ھذا
وریا، وقع ورد فى الدسcccتور مطلقا أو انتقص من أیھما تحت سcccتار التنظیم الجائز دسcccت

 .4"عملھ التشریعى مشوبا بعیب مخالفة الدستور
 :ابقولھضمان الدولة القانونیة ووقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا عن مبدأ المشروعیة 

األولیة لحمایة حقوقھ  ة ھي التي یتوافر لكل مواطن في كنفھا الضcccccccمانة"الدولة القانونی
نة یدعمھا وحریاتھ ویتم تنظیم السcccلطة وممارسcccتھا في إطار من المشcccروعیة وھى ضcccما

ل سccلطة ورادعا القضccاء من خالل اسccتقاللھ وحصccانتھ لتصccبح القاعدة القانونیة محورا لك
 ضد العدوان "

 من الدستور: 151، 93 تینص الماد(ب) النصوص الطعینة تناھض ن
، وھذه المادة 2014 إصدار دستورفت للبناء الدستورى المصرى بعد ضی) أُ 93المادة (

االنسان التى صدقت علیھا  تلزم الدولة باحترام االتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة لحقوق
بعد نشرھا طبقاً  قوة القانونب كما أكدت المادة على ضمان تمتع تلك االتفاقیات ،مصر
 وضاع المقررة.لأل

) من دستورى 151قد یرى البعض أن ھذه المادة لم تضیف جدیدأ على ما ورد بالمادة (
س التى تنص على أن االتفاقیات التى یبرمھا ویصدق علیھا رئی 2014و  1971

 تور.قا ألحكام الدسالجمھوریة بعد موافقة مجلس النواب تتمتع بقوة القانون بعد نشرھا وف
على سبیل ) 93لمادة (فالمشرع الدستورى لم یضیف ا ة،وفى الحقیقة ھذه الرؤیة قاصر

ئل منھ، وإنما استھدف بالنصوص الدستوریة ال طا أو إلحداث تكرار العبثأو  الصدفة
علقة بحقوق بھذا النص أن یجعل نصوص االتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة المت

درجة أعلى من  فى ، ونشرت وفق أحكام الدستور،ا مصروالتى صدقت علیھ ،االنسان
یر المتعلقة بحقوق االنسان، فھذه غ ومن غیرھا من العھود واالتفاقیات التشریع الداخلى

انت تتكون قمتھ من (الدستور، ثم كالمادة أحدثت تعدیالً بالھرم التشریعى المصرى الذى 
تشریعیة واحدة، ثم اللوائح)، وأصبح  تبةالقانون الداخلى وسائر االتفاقیات لكونھما فى مر

م اتفاقیات حقوق (الدستور، ث) من الدستور تتكون قمتھ من 93بفعل المادة ( الھرم التشریعى
                                                             

 .7/7/1993فى  27ج ر العدد  -ق د  34/13رقم  2
 .21/12/95فى  51العدد  -ج ر  -ق د  33/15رقم  3
 .3/6/90مكرر فى  22العدد  -ج ر  -ق د  37/9رقم  4



) 93فمضمون المادة (، رى، ثم اللوائح)خاأل االنسان، ثم التشریع الداخلى وباقى االتفاقیات
ث أى تعدیالت تشریعیة تناھض ایلزم المشرع القانونى بعدم إصدار أى تشریعات أو إحد

لق بحقوق اإلنسان التى الحقوق والحریات الواردة باالتفاقیات والعھود والمواثیق التى تتع
ألزم الدولة صدقت علیھا مصر ألن النص ضمن لھذه االتفاقیات حمایة دستوریة خاصة، و

 بكل الحقوق الواردة بھا وفقا لنطاق وحدود التصدیق علیھا
علیھا ستندت ابیة التى افاقیات الدولیة التى تضمن الحقوق والحریات النقتوبالرجوع لإل

، وتتعلق بمضمون لیھا مصرعالتى صدقت والنقابات العمالیة المستقلة فى تأسیسھا 
 نجد النصوص واالتفاقیات التالیة: ،النزاع الماثل

 اتفاقیات منظمة العمل الدولیة: )1(
 :1948لسنة  87لحق فى التنظیم رقم اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة ا-

لحادیة والثالثین صcccccccدرت ھذه االتفاقیة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة فى دورتھ ا
 .1950یولیو  4والنافذة أحكامھا اعتبار من 
الحق، دون ترخیص  للعمال وألصccccحاب األعمال دون أى تمییز،" وقد نصccccت المادة الثانیة
ا، بشcccرط التقید بلوائح یختارونھا، وكذلك الحق فى االنضcccمام إلیھ سcccابق، فى تكوین منظمات

 "ھذه المنظمات
لمنظمات العمال ولمنظمات أصcccccحاب األعمال الحق فى وضcccccع -1" ونصcccccت المادة الثالثة

ساتیرھا ولوائحھا االداریة، وفى انتخاب ممثلیھا بحریة كاملة، وفى تن شاطھا د ظیم إداراتھا ون
 ھا.، وفى إعداد برامج عمل

مارسccccccتھ تمتنع السccccccلطات العامة عن أى تدخل من شccccccأنھ أن یقید ھذا الحق أو أن یعوق م-2
 المشروعة"

ومنظمات أصccccحاب  " ال یجوز للسccccلطة االداریة حل منظمات العمال ونصccccت المادة الرابعة
 العمل أو وقف نشاطھا"

حق فى تكوین مال اللمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب األعونصت المادة الخامسة على " 
مام إلیھا cccccccمة وفى االنض عا ھذه ااتحادات واتحادات  لمنظمات أو االتحادات أو ، وألى من 

 العمال"االتحادات العامة الحق فى االنضمام إلى منظمات دولیة للعمال وألصحاب ا
حاب االعمال الیخضcccع اكتسcccاب منظمات العمال ومنظمات أصccc"   ونصcccت المادة السcccابعة

ھا أن تقید تطبیق أحكام اتھم العامة الشcccخصcccیة االعتباریة لشcccروط من شcccأنواتحاداتھم واتحاد
 "من ھذه االتفاقیة 4،  3،  2المواد 

 944المتحدة رقم  بموجب قرار رئیس الجمھوریة ھذا وقد صcccccccدقت مصcccccccر على ھذه االتفاقیة
وأضcccccccحت جزء من البناء التشcccccccریعى  ،1960مایو  23والذى تم توقیعھ فى   1960لسcccccccنة 
 6ات حكمھا رقم ى، وقد اعتمدت المحكمة الدسcccccccتوریة العلیا على ھذه االتفاقیة بحیثیالمصcccccccر

سنة  صادر فى  15ل ضایا الدولة بمذكرتھ1995ابریل  15قضائیة دستوریة ال ا .، كما أن ھیئة ق
أقرت  2015نوفمبر  15ق جلسة  69لسنة  12089المقدمة بدفاع وزیر القوى العاملة بالطعن 

(راجع حافظة  1957نوفمبر  6كرة بأن مصccر صccدقت على ھذه االتفاقیة فى من المذ 4بصccفحة 
تھ المقدمة المسcccccتندات)، فضcccccال على أن االتحاد العام لنقابات عمال مصcccccر فى حافظة مسcccccتندا

قدم خطاب موجھ من االتحاد إلى مكتب  2015مارس  22ق جلسccccة  69لسccccنة  12089بالطعن 
باحترا ھذه االتفاقیة واختتموزیر القوى العاملة یطالبھ فیھ  (التى صcccccccدقت علیھا ھا بعبارة م 

 مصر) (راجع حافظة المستندات).
 بشأن حمایة حق التنظیم والمفاوضة الجماعیة: 1949لسنة  98االتفاقیة  -

ل یجب أن تكفل للعمال وسcccccccائل الحمایة الالزمة ضcccccccد أعما-1على "  ولىالمادة األفقد نصcccccccت 
 .م فى التنظیم النقابىالضغط التى یقصد بھا الحد من حقھ

 ویجب أن تشتمل ھذه الوسائل على األخص الحمایة من األعمال اآلتیة:-2
 تعلیق االستخدام على شرط االنضمام لنقابة أو التنحى عن عضویة نقابة. (أ)



كھ فى أى نشاط فصل العامل أو االضرار بھ بأى طریق آخر بسبب انضمامھ للنقابة أو اشترا (ب)
 اعات العمل أو خالل ساعات العمل برضاء رب العمل."نقابى فى غیر س

وقد وافقت  ، 1949یونیھ  8اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة ھذه االتفاقیة فى  وقد
صccccدر قرار البكباشccccى جمال عبد الناصccccر رئیس  1955ینایر  12وصccccدقت علیھا مصccccر، وفى 

 (راجع حافظة المستندات)  1955یولیھ  3مجلس الوزراء ببدء العمل بھا بدایة من 
 
 العھد الدولى للحقوق المدنیة والسیاسیة: )2(

شكیل لكل فرد الحق في حریة المشاركة مع اآلخرین بما في ذلك ت -1على " ) 22(المادة نصت 
 . النقابات العامة أو االنضمام إلیھا لحمایة مصالحة

علیھا في القانون والتي  منصccccوصال یجوز وضccccع القیود على ممارسccccة ھذا الحق غیر تلك ال -2
ظام العام أو حمایة تستوجبھا في مجتمع دیمقراطي مصالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو الن

مادة دون فرض الصcccccccحة العامة أو األخالق أو حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھم وال تحول ھذه ال
 ).رسة ھذا الحقاالقیود القانونیة على أعضاء القوات المسلحة والشرطة في مم
ووقعت علیھا  1966دیسcccccccمبر  16وقد أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ھذه االتفاقیة فى 

، ونشccرت بالجریدة 1981، وصccدقت علیھا مصccر أول أكتوبر 1967أغسccطس  4مصccر بتاریخ 
رى وتنسccخ مصccوبالتالى أضccحت جزء من التشccریع ال .1982ابریل  15فى  15الرسccمیة بالعدد 

  .تعارض مع نصوصھایكل نص 
 
 :ةوالثقافی العھد الدولى للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة )3(

 على "تتعھد الدول األطراف في العھد الحالي بأن تكفل.  )8(المادة ونصت 
ھ قواعد التنظیم حق كل فرد بتشccكیل النقابات واالنضccمام إلى ما یختار منھا في حدود ما تفرضcc -أ

، وال یجوز وضcccع القیود ز وحمایة مصcccالحة االقتصcccادیة واالجتماعیةالمعنى وذلك من أجل تعزی
مقراطي على ممارسcccة ھذا الحق سcccوى ما ینص علیھا القانون مما یكون ضcccروریا في مجتمع دی

 تھم .األمن الوطني أو النظام العام أو من أجل حمایة حقوق اآلخرین وحریالصالح 
ھذه احق النقابات في تشcccccccكیل اتحادات وطنیة أو ت -ب ألخیرة بتكوین منظمات عاھدات، وحق 

 نقابیة دولیة أو االنضمام إلیھا.
انون مما حق النقابات في العمل بحریة دون أن تخضcccccع ألي قیود سcccccوى ما ینص علیھ في الق -د

أجل حمایة  یكون ضcccccccروریا في مجتمع دیمقراطي لصcccccccالح األمن الوطني أو النظام العام أو من
 ......."اآلخرین وحریاتھم ......

ووقعت علیھا  1966دیسcccccccمبر  16وقد أقرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة ھذه االتفاقیة فى 
، ونشccرت بالجریدة 1981، وصccدقت علیھا مصccر أول أكتوبر 1967أغسccطس  4مصccر بتاریخ 

تنسخ كل یع المصرى و.وبالتالى أضحت جزء من التشر1982ابریل  8فى  14الرسمیة بالعدد 
  .نصوصھایتعارض مع نص 
اركة مع اآلخرین بما في ذلك لكل فرد الحق في حریة المشھذه االتفاقیات والعھود تتیح نصوص و

في حدود ما تفرضھ قواعد التنظیم المعنى  ،تشكیل النقابات العامة أو االنضمام إلیھا لحمایة مصالحة
القیود على  وال یجوز وضع ،وذلك من أجل تعزیز وحمایة مصالحة االقتصادیة واالجتماعیة

كما ، في مجتمع دیمقراطي ن ضروریاممارسة ھذا الحق سوى ما ینص علیھا القانون مما یكو
اتحادات عامة لمنظمات العمال ولمنظمات أصحاب األعمال الحق فى تكوین اتحادات وأتاحت  

ات أصحاب االعمال واتحاداتھم ومنظمال تخضع اكتساب منظمات العمال ، ووفى االنضمام إلیھا
تكفل للعمال و، د ھذه الحریاتیة لشروط من شأنھا أن تقیواتحاداتھم العامة الشخصیة االعتبار

 .ظیم النقابىوسائل الحمایة الالزمة ضد أعمال الضغط التى یقصد بھا الحد من حقھم فى التن
 ،13، 4،7ة أرقام (وھذه القواعد السالف بیانھا تتعارض مع القواعد الواردة فى النصوص الطعین

ص وھو ما یجعل ھذه النصو ،وتعدیالتھ 1976لسنة  35) من قانون النقابات العمالیة رقم 63



المواثیق ) من الدستور الذى ضمنت التزام مصر باالتفاقیات والعھود و93تناھض نص المادة (
  .ق االنسانالمتعلقة بحقو

 -بالدستور 93نص المادة بل إدارج ق –المحكمة الدستوریة العلیا  نجد أن، وفضالً عن كل ما سبق
وتكفل للعمال حق تشكیل  ال،تطلق الحریات النقابیة للعمأكدت على أن اتفاقیات منظمة العمل 

عن  ) فى شأن الحریة النقابیة والصادرة87االتفاقیة الدولیة رقم (" أن وذھبت إلى النقابات بحریة،
لحق فى تكوین منظماتھم التى ا -دون تمییز من أى نوع  -تخول للعمال لیة منظمة العمل الدو

وھى  رھا وأنظمتھا،یختارونھا بغیر إذن سابق، ودون تقید بغیر القواعد المنصوص علیھا فى دساتی
دارتھا وبرامجھا ومناحى طرق إ -على األخص  -قواعد تصوغھا بإرادتھا الحرة وتنظم بھا 

من ممارستھا لتلك الحقوق أو  سلطة العامة والتدخل فى شئونھا، أو الحدنشاطھا، وبما یحول بین ال
یجوز حلھا  منھا)، بل أن مادتھا الرابعة تنص على أن منظماتھم تلك، ال 3، 2، 1تعطیلھا (المواد 

 ".أو تعلیق نشاطھا عن طریق الجھة اإلداریة
 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ابریل  15فى  قضائیة دستوریة الصادر 15لسنة  6(راجع حكم المحكمة الدستوریة 

 
فى البناء التشccریعى  1949لسccنة  98، 1948سccنة ل 87منظمة العمل الدولیة  تفاقیتيمكانة اعن و

أ إقرار مبد لحریات النقابیة وإلىانحازت لمحكمة الدسcccccتوریة العلیا الالمصcccccرى، نجد أن مبادىء 
وبین نصccوص  1949) لسccنة 98و( 1948) لسccنة 87والتشccابك) بین اتفاقیة ( ،والتالحم(التالزم، 

 عمل أن:الدستور المصرى، فذھبت المحكمة الدستوریة فى تعلیقھا على دستور منظمة ال
یعتبر الزما لتحسccین  وحیث أن البین من دسccتور منظمة العمل الدولیة، أن مبدأ الحریة النقابیة"

ة التعبیر والحریة االسcccccتقرار والسcccccالم االجتماعي وكذلك تعامل حری أوضcccccاع العمال وضcccccمان
عتمد المؤتمر العام لمنظمة اا اإلطار ذالنقابیة باعتبارھما مفترضین الزمین الطراد التقدم، وفى ھ

 ) فى شcccccccأن الحریة النقابیة، النافذة87العمل الدولیة فى دورتھ الحادیة والثالثین االتفاقیة رقم (
الحق فى  -دون تمییز من أى نوع  -والتى تخول العمال  1950) یولیو سنة 4تبار من(أحكامھا اع

منصccccوص علیھا فى تكوین منظماتھم التى یختارونھا بغیر إذن سccccابق، ودون تقید بغیر القواعد ال
طرق إدارتھا  -ص دساتیرھا وأنظمتھا، وھى قواعد تصوغھا بإرادتھا الحرة وتنظم بھا على األخ

ئونھا، أو الحد من مما یحول بین السccccccلطة العامة والتدخل فى شcccccc -مناحى نشccccccاطھا وبرامجھا و
منھا) بل إن مادتھا الرابعة تنص على أن  3، 2، 1ممارسcccccccتھا لتلك الحقوق أو تعطیلھا (المواد 

 منظماتھم تلك ال یجوز حلھا أو تعلیق نشاطھا عن طریق الجھة اإلداریة.
ھ الثانیة والثالثین االتفاقیة رقم مل الدولیة، أقر كذلك فى دورتوحیث إن المؤتمر العام لمنظمة الع

والتى كفل بمادتھا  1951) یولیو سنة 8) في شأن التنظیم النقابي، النافذ أحكامھا اعتبارا من (98(
ccا التمییز بین العمccد بھccccccccال یقصccة أعمccة من أیccافیccة الكccایccل الحمccامccل عccال األولى "لكccال فى مج

ا بوجھ خاص إزاء األعمال ریتھم النقابیة ویكون ضcccمان ھذه الحمایة الزماسcccتخدامھم، إخالال بح
یة، أو حملھ على التى یقصccد بھا تعلیق اسccتخدام العامل على شccرط عدم االنضccمام إلى منظمة نقاب
شcccاطھا بعد انتھاء التخلى عن عضcccویتھ فیھا أو معاملتھ إجحافا النضcccمامھ إلیھا أو إلسcccھامھ فى ن

  عملھ".
 .)1995ابریل  27فى  17العدد  –منشور بالجریدة الرسمیة  – 1995ابریل  15قضائیة دستوریة الصادر فى  15لسنة  6المحكمة الدستوریة  (راجع حكم

 

 حیث ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا فى  2014بعد دستور  س ما أكدت علیھ المحكمةوھو نف
 ذكرت أنھوانون النقابات العمالیة، من ق 48أحدث أحكامھا التى قضت فیھا بدستوریة المادة 

متھا كل من االتفاقیة السابعة حكام التي انتظجوھر األ –بھذا النص  –ن الدستور قد كفل "وحیث أ
تھ لعمل الدولیة في دوروالثمانین في شأن الحریة النقابیة، التي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة ا

عین في االتفاقیة الثامنة والتس، و1950یولیھ سنة  4من  اً حكامھا اعتبارالحادیة والثالثین، والنافذه أ
 كامھا اعتباراً حتھ الثانیة والثالثین والنافذه أرن التنظیم النقابي، التي اعتمدھا المؤتمر ذاتھ في دوشأ



ً في ھاتین االتفا1951یولیھ سنة  8من  ھا علیھما، وقد خولت قتین بتصدیق، وتعتبر مصر طرفا
تھم التي یختارونھا بغیر إذن الحق في تكوین منظما –ي نوع دون التمییز من أ –والھما العمال أ

نظمتھا، وھو قواعد تصوغھا ا وأھسابق، ودون تقید بغیر القواعد المنصوص علیھا في دساتیر
ا ومناحي نشاطھا وبما یحول دارتھا وبرامجھطرق إ –خص علي األ –بارادتھا الحرة وتنظم بھا 

و تعطیلھا، كما ال حقوق أالتدخل في شئونھا، أو الحد من ممارستھا لتلك الو بین السلطة العامة
ریة، وكفلت االتفاقیتین المشار او تعلیق نشاطھا عن طریق الجھة االدأ یجوز حل تلك المنظمات

یز بین العمال في مجال استخدامھم: عمال یقصد بھا التمیما لكل عامل الحمایة الكافیة من أي أیھإل
عمال التي یقصد بھا تعلیق إزاء األ ون ضمان ھذه الحمایة الزماً خاصریتھم النقابیة، ویكإخالالً بح
خلي عن عضویتھ فیھا، العامل علي شرط عدم االنضمام إلي منظمة نقابیة أو حملھ علي الت استخدام

 ."د انتھاء عملھمھ في نشاطھا بعسھاأو معاملتھ اجحافاً النضمامھ إلیھا أو إل
قضائیة  20لسنة  120من قانون النقابات العمالیة وھو الحكم  48حكام المحكمة الدستوریة فى شأن دستوریة المادة (راجع أحدث أ

 .)2015مارس  25مكرر(ب) الصادر فى  12الجریدة الرسمیة العدد  -دستوریة

 افةقحقوق االقتصccccادیة واالجتماعیة والثولل للحقوق المدنیة والسccccیاسccccیة إذا كان العھدین الدولیین
نصccccوص علیھا في القانون والتي تلك الم إال ریات النقابیةحالوضccccع القیود على ممارسccccة  حظرا

ظام العام أو حمایة تستوجبھا في مجتمع دیمقراطي مصالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو الن
مجتمع  فإن ھذا الحد المقبول فى ،الصcccحة العامة أو األخالق أو حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھم

وقد  ت النقابیةدیمقراطى ال یمكن تفسccccیره أو تأویلھ بما یصccccادر أو ینتقص من الحقوق والحریا
قیود المقبولة فى وضعت المحكمة الدستوریة العلیا نطاقاً وخارطة طریق للمعنى المقصود ب (بال

ور من الدسccت 65بالمادة  مرتبطة -وحیث أن مؤدى ھذه النصccوص "مجتمع دیمقراطى)، وذكرت: 
قاعدة القانونیة التى تسccمو فى ن مضccمون الإقوق المواطن وحریاتھ األسccاسccیة، فنھ فى مجال حأ -

تى التزمتھا الدول الدولة القانونیة علیھا، وتتقید ھى بھا، إنما یتحدد على ضcccccccوء مسcccccccتویاتھا ال
كھا اجھا فى مظاھر سcccccccلوفى مجتمعاتھا، واسcccccccتقر العمل بالتالى على انتھ باطرادالدیمقراطیة 

ولة القانونیة فى تنظیماتھا المختلفة أن ال یجوز للدالمختلفة، وفى ھذا اإلطار، والتزاما بأبعاده، 
تطلباتھا المقبولة بوجھ تنزل بالحمایة التى توفرھا لحقوق مواطنیھا وحریاتھم عن الحدود الدنیا لم

باشcccccccرتھم ل ھا أو م لدیمقراطیة، وال أن تفرض على تمتعھم ب لدول ا ا قیودا تكون فى ھعام فى ا
بیقھccا، بccل أن جوھرھccا أو مccداھccا مجccافیccة لتلccك التى درج العمccل فى النظم الccدیمقراطیccة على تط
ھا بالحقوق التى خضوع الدولة للقانون محددا على ضوء مفھوم دیمقراطى مؤاده أال تخل تشریعات

ونیة، وضccccمانة أسccccاسccccیة نتعتبر التسccccلیم بھا فى الدول الدیمقراطیة مفترضccccا أولیا لقیام الدولة القا
حقوق تعتبر لصccccون حقوق اإلنسccccان وكرامتھ وشccccخصccccیتھ المتكاملة، ویندرج تحتھا طائفة من ال

منھ واعتبرھا من الحقوق  41وثیقة الصcccccلة بالحریة الشcccccخصcccccیة التى كفلھا الدسcccccتور فى المادة 
 ".الطبیعیة التى ال تمس

ایز فیما بینھا، وال ینتظمھا تدرج ال تتم"وحیث أن األصccccل فى الحقوق التى كفلھا الدسccccتور، أنھا 
ccواھا، وكان قضccھا علوا على ما سccتوریة العلیا قد اء المحكمة الدھرمى یجعل لبعضccطرد على اس

یعاتھا بالحقوق أن خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفھوم دیموقراطى، مؤداه أال تخل تشر
أولیا لقیام الدولة القانونیة، وضccccccمانة  ترضccccccاالتى یعتبر التسccccccلیم بھا فى الدولة الدیموقراطیة، مف

 .5أساسیة لصون حقوق اإلنسان وكرامتھ وشخصیتھ المتكاملة"
 

 :من الدستور 76تعصف بجوھر المادة (ج) النصوص الطعینة 
مقراطى كانت تنص على (إنشاء النقابات واالتحادات على أساس دی 1971) من دستور56المادة (

عندما نص على ھذا  2014ن دستور )، إال أ...لھا الشخصیة االعتباریةحق یكفلھ القانون، وتكون 
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مانتین: الضمانة وما یرتبط منھا بالنزاع الماثل ض ،) أضاف لھ عدة ضمانات76الحق فى المادة (
أن تكفل الدولة استقالل األولى (أن تمارس النقابات واالتحادات نشاطھا بحریة)، والضمانة الثانیة (

ع أى سلطة فى تحدید شكل وبالتالى ھذا النص الدستورى لم یمنح المشر، تحادات)النقابات واال
ضع فقط القواعد التى تضمن وإنما على المشرع أن ی التنظیمات النقابیة أو ھیكلھا أو عددھا

استقاللیتھا فى مواجھة  دیمقراطیة تشكیل التنظیمات النقابیة وأن یكفل ممارسة نشاطھا بحریة ودعم
 الكافة.

التى أضccccحت تحمل رقم  1971من دسccccتور ) 56الدسccccتور من نص المادة (فى تحدید مقصccccد و
ریة العمال فى تكوین وحیث أن حإلى: " المحكمة الدسcccتوریة العلیا ذھبت  2014) بدسcccتور 76(

واعد التى فى إدارة شccccccئونھا، بما فى ذلك إقرار الق -ذاتھا  –تنظیمھم النقابى، وكذلك حریة النقابة 
أحوال اندماجھا فى خاللھا اجتماعاتھا وطرائق عملھا، وتشcccccccكیل أجھزتھا الداخلیة، و تنظم من

ن انتھاجھا غیرھا، ومسcccccccاءلتھا ألعضcccccccائھا عما یقع منھم بالمخالفة لنظمھا، ال ینفصcccccccالن ع
، وكذلك بناء واجباتھاالدیمقراطیة أسccلوبا وحیدا یھیمن على نشccاطھا ویكفل الموازنة بین حقوقھا و

ودون  -م وغیر المؤھلین وفق اإلرادة الحرة للعمال المنضccccمین إلیھا من المؤھلین منھ تشccccكیالتھا
ذلك أن مبدأ الحریة النقابیة یعنى وقید یتعلق بعدد األولین منسccccccوبا إلى عدد العمال غیر المھنیین، 

 بغض فى تكوین منظماتھم النقابیة -وأیا كان قطاع عملھم ودونما تمییز فیما بینھم  -حق العمال 
إخالل بحق النقابة ذاتھا  النظر عن معتقداتھم أو آرائھم السیاسیة أو توجھاتھم أو انتماءاتھم، ودون

ھا، وإعداد القواع فى ھا أھدافھا ووسcccccccائل تحقیقھا، وطرق تمویل cccccccھا أن تقر بنفس د التى تنظم ب
 شئونھا".

وال : "ا الدسcccتورھثم تسcccتطرد المحكمة الدسcccتوریة وتوضcccح حدود الحریة النقابیة التى أباح
متعھا بالشccccخصccccیة إرھاقھا بقیود تعطل مباشccccرتھا لتلك الحقوق، أو تعلق ت -بوجھ خاص  -یجوز 

ذن من الجھة اإلداریة، وال أن ، وال أن یكون تأسccccccیسccccccھا رھنا بإاالعتباریة على قبولھا الحد منھا
قف نشccccاطھا عقابا لھا، وتتدخل الجھة فى عملھا بما یعوق إدارتھا لشccccئونھا، وال أن تقرر حلھا أو 

ئھا "والنضcccال من وال أن تحل نفسcccھا محل المنظمة النقابیة فیما تراه أكفل لتأمین مصcccالح أعضcccا
 أجلھا".

وحیث أن " ة الدسccتوریة علىأكدت المحكم هفى غیر مقصccدحتى ال یتم تأویل النص أو تطویعھ و
رادیا حرا، ال تتداخل فیھ السccccلطة إ ما تقدم مؤداه، أن تكوین التنظیم النقابى البد أن یكون تصccccرفا

 .6"العامة، بل یستقل عنھا لیظل بعیدا عن سیطرتھا

 

ت النقابیة شأن نصوص الطعینة تعصف بالحقوق والمبادىء الدستوریة المرتبطة بالحریا(د) ال
المشcccccccاركة فى  تكافؤ الفرص، والمسcccccccاواة بین المواطنین، وحریة الرأى والتعبیر، والحق فى

 امة:الحیاة الع
بارھم على االنضccccccمام إلى من العمال من بناء تنظیماتھم النقابیة المسccccccتقلة، وإج جماھیرفحرمان 

غیرھم،  ن تكافؤ الفرص بینھم وبینمحتماً ینال  ،وال یعبر عن مصcccccccالحھم بناء نقابى ال یمثلھم 
من و ،امةى المشccاركة فى الحیاة العف وینال من حقھم ،ویعصccف بمبادىء المسccاواة بین المواطنین

ا، وذلك على التفصcccccccیل والتى یعد الحق فى التجمع أبرز عناصcccccccرھ ،حریتھم فى الرأى والتعبیر
  التالى:

 
 طنین:جمیع الموابین تكافؤ الفرص النصوص الطعینة تنال من مبدأ )1(
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التى تتعھد الدولة بتقدیمھا،  صمضمون ھذا المبدأ یتصل بالفرذھبت المحكمة الدستوریة إلى أن "
لك الفرص غایتھا تقریر أولویة فى ن الحمایة الدسccتوریة لتاإعمالھ یقع عند تزاحمھم علیھا، ون او

وضccccccوعیة، مجال االنتفاع بھا لبعض المتزاحمین على بعض، وھى أولویة تتحدد وفقا ألسccccccس م
فى إطار ھذه األسس  - یقتضیھا الصالح العام، والزمھا أن یعامل المتزاحمون علیھا الذین تتماثل

 7مراكزھم القانونیة، معاملة موحدة." -موضوعیة وعلى ضوئھا ال
ء تنظیماتھم النقابیة أو فى اإلنضمام حقھم فى بناتتحد مراكزھم القانونیة بالنسبة ل كل عمال مصرف

مصcccccر یمثلھم ویدافع  إلیھا أو الخروج منھا، فقد یرى بعض العمال أن االتحاد العام لنقابات عمال
صccبح جزء من ھیاكلھ، فیھ طواعیة أو یؤسccسccوا بإرادتھم منظمات نقابیة تعن مصccالحھم فیدخلوا 

ھم فإن النصوص الطعینة أما العمال الذین ال یروا فى ھذا االتحاد وتشكیالتھ ما یمثلھم أو یدافع عن
ھذا الكیان قابتھم بعیداً عن  ناء ن تالى تح ،تحرمھم من ب قابى أو وبال رمھم من الحق فى التنظیم الن

وھو مccا یجعccل  ،بیccةى االنضcccccccمccام على ھccذا البنccاء النقccابى حتى یتمتعوا بccالمظلccة النقccاتكرھم عل
بین متحدى  رق وبشccccccكل تحكمىفالنصccccccوص الطعینة تقع فى حومة المخالفة الدسccccccتوریة ألنھا ت

 .بینھم خل بمبدأ تكافؤ الفرصوت المراكز القانونیة
 
 م القانون:مامساواة جمیع المواطنین أنصوص الطعینة تعصف بمبدأ ال)2(

قابى ال یردونھ لكونھ ا ناء ن ظام فى ب نة تجبر العمال على االنت قابى النصcccccccوص الطعی لتنظیم الن
لتمتع بالحمایة الوحید الذى تسمح بھ ھذه النصوص، وھو ما قد یدفع جماھیر من العمال إلى عدم ا

تمییزا ، وة بین المواطنینبمبدأ المساوا یعد عصفااألمر الذى  ،النقابیة حال عدم دخولھ ھذا التنظیم
ألن النصوص الطعینة تحظر  ،ألنھ یسمح لمن ینضم لھذا البناء فقط بالتمتع بالحمایة النقابیة بینھم،

 ،ھیاكلھ التنظیمیةعلى العمال بناء أى تنظیمات نقابیة خارج االتحاد العام لنقابات عمال مصcccccccر و
ccنھم رغم اتحاد مراكزھم القانونیة، وفى اواة بیوھو ما یعد تمییزا بین المواطنین ینال من مبدأ المس

 "ذلك ذھبت المحكمة الدستوریة العلیا إلى
شcccccیوعا فى الحیاة  إیراد الدسcccccتور لصcccccور بذاتھا یكون التمییز محظورا فیھا، مرده أنھا األكثر"

عداھا لمواطنین فیما العملیة، وال یدل البتة على انحصاره فیھا. إذ لو صح ذلك، لكان التمییز بین ا
ccتور، ویحول دون إرسccاواة التى كفلھا الدسccتوریا، وھو ما یناقض المسccھا وبلوغ جائزا دسccسccاء أس

) من الدسcccccccتور، ما ال تقل عن 40وآیة ذلك، أن من صcccccccور التمییز التى غفلتھا المادة (غایاتھا. 
مواطنین یز بین الغیرھا خطرا سcccccccواء من ناحیة محتواھا، أو من جھة اآلثار التى ترتبھا، كالتمی
ده إلى مولدھم، أو فى نطاق الحقوق التى یتمتعون بھا، أو الحریات التى یمارسccccccونھا، العتبار مر

لعرقیة، أو عصcccccccبیتھم مركزھم االجتماعي، أو انتمائھم الطبقى، أو میولھم الحزبیة، أو نزعاتھم ا
سلطة العامة، أو إعراضھم عن تنظیماتھاالقبلیة،   یھم ألعمال بذاتھا،أو تبن ،أو إلى موقفھم من ال

كان من المقرر أن ووغیر ذلك من أشcccccكال التمییز التى ال تظاھرھا أسcccccس موضcccccوعیة تقیمھا؛ 
تفضcccccیل أو  صcccccور التمییز المجافیة للدسcccccتور وإن تعذر حصcccccرھا، إال أن قوامھا كل تفرقة أو

بما یحول  لقانون،استبعاد ینال بصورة تحكمیة من الحقوق أو الحریات التى كفلھا الدستور أو ا
جھ خاص على دون مباشcccccccرتھا على قدم من المسcccccccاواة بین المؤھلین قانونا لالنتفاع بھا، وبو

ظاھر الحیاة صccccccعید الحیاة السccccccیاسccccccیة واالجتماعیة واالقتصccccccادیة والثقافیة، وغیر ذلك من م
 .8"العامة

ییز من موحیث أن األصccل فى كل تنظیم تشccریعى، أن یكون منطویا على تقسccیم أو تصccنیف أو ت"
فئة دون غیرھا، إال إن خالل األعباء التى یلقیھا على البعض، أو المزایا أو الحقوق التى یكفلھا ل

التى نظم بھا  -اتفاق ھذا التنظیم مع أحكام الدسccccccتور، یفترض أال تنفصccccccل النصccccccوص القانونیة 
المؤدیة  بالوسcccائل عن أھدافھا لیكون اتصcccال األغراض التى توخاھا -المشcccرع موضcccوعا محددا 
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یھا التمییز المبرر إلیھا منطقیا ولیس واھنا أو واھیا بما یخل باألسcccccس الموضcccccوعیة التى یقوم عل
 .دستوریا

غراض بعینھا، وأسcccاس ذلك، أن المشcccرع ال ینظم موضcccوعا معینا تنظیما نظریا، بل یتغیا بلوغ أ
ذا من القواعد القانونیة ختعكس مشccروعیتھا إطارا لمصccلحة لھا شccأنھا، یقوم علیھا ھذا التنظیم، مت

المواطنین فى  ھا، كان التمییز بینفإذا انقطع اتصccccال ھذه القواعد بأھدافالتى تبناھا، سccccبیال إلیھا، 
 مجال تطبیقھا، تحكمیا ومنھیا عنھ دستوریا.

یتعذر حصcccرھا، إال أن  ن صcccور التمییز التى تناقض مسcccاواتھم أمام القانون،أولئن جاز القول ب
كل ت یل، یجاوز الحدود المنطقیةقوامھا  cccccccتبعاد أو تفضcccccccلتنظیم الحقوق  فرقة أو تقیید أو اس

قیید آثارھا بما والحریات التى كفلھا الدسccتور، وذلك سccواء بإنكار أصccل وجودھا، أو من خالل ت
 .9"تفاع بھایحول دون مباشرتھا على قدم من المساواة الكاملة بین المؤھلین قانونا لالن

 

 خاب والترشیح:حقى االنتة تنال من حریة الرأى والتعبیر ونصوص الطعینال)3(
ھو ما قد یدفع النصcccccccوص الطعینة تجبر الحركة العمالیة على تنظیم نقابى إحتكارى وأحادى، و

نفس الوقت ال یملكون بناء تنظیم  وفىقطاعات من العمال إلى عدم االنضcccccccمام إلى ھذا التنظیم، 
ھؤالء ون ھذه النصcccوص ھو حرمان فإن مضcccموبالتالى عمال، نقابى آخر یمثلھم ھو أمثالھم من ال

ل فى نفس الوقت عدوان العمال من التقدم لزمالئھم والترشح لنیل شرف تمثیلھم نقابیاً، وھو ما یمث
 وریة العلیا إلى:على الناخبین حیث تتقلص فرص اإلختیار أمامھم، وفى ذلك ذھبت المحكمة الدست

صفتھا ى الفوز بعضویة المجالس التى كفل الدسمن المقرر أن حق المرشحین ف" تور أو المشرع 
ن فیھ من بینھم، ذلك التمثیلیة، ال ینفصcccل عن حق الناخبین فى اإلدالء بأصcccواتھم الختیار من یثقو

لى أن تفرض على مباشرة أن ھذین الحقین مرتبطان، ویتبادالن التأثیر فیما بینھما، وال یجوز بالتا
داقیتھا أو بما یكون كافال تى ال تتصccccل بتكامل العملیة االنتخابیة وضccccمان مصccccأیھما تلك القیود ال

جھ عام أسcccccccس إنصcccccccافھا، وتدفق الحقائق الموضcccccccوعیة المتعلقة بھا، بل یجب أن تتوافر لھا بو
من ثم تقع ھذه و ضcccccccبطھا، بما یصcccccccون حیدتھا، ویحقق الفرص المتكافئة بین المتزاحمین فیھا،

رمان فئة من عمال المنظمة ة الدستوریة إذا كان مضمونھا وھدفھا مجرد حالقیود فى حمأة المخالف
ذلك إن أثرھا ھو  من فرص الفوز بعضcccویة مجلس إدارتھا، -ودون أسcccس موضcccوعیة  -النقابیة 

فیھا بما مؤداه احتكار  إبعاد ھؤالء عن العملیة  االنتخابیة بأكملھا، وحجبھم بالتالى عن اإلسcccccccھام
ة الحوار حول برامجھم ھم علیھا دون منازع، وإنھاء حق المبعدین فى إدارغرمائھم لھا وسcccccیطرت

وبوجھ خاص، كلما  وتوجھاتھم، وھو ما یقلص من دائرة االختیار التى یتیحھا المشccccرع للناخبین،
 كان المبعدون أدنى إلى ثقتھم وأجدر بالدفاع عن حقوقھم.
التى تعتبر قccاعccدة  -النتخccابیccة حملccة اكccذلccك فccان حق النccاخبین فى االجتمccاع مؤداه أال تكون ال

ھا، بما تفضcccccى إلیھ من تضcccccاؤل محدودة آفاق -لتجمعاتھم وإطارا یحددون من خاللھ أولویاتھم 
من بینھم  فرصccccھم التى یفاضccccلون من خاللھا بین عدد أكبر من المرشccccحین، وانتقاء من یكون

 .10"شریكا معھم فى أھدافھم قادرا على النضال من اجل تحقیقھا
 ما ذھبت إلى:ك
یة، وإنما لم یقف الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن فى ممارستھ لتلك الحقوق السیاس"

وطنیا یتعین  جاوز ذلك إلى اعتبار مسccccccاھمتھ فى الحیاة العامة عن طریق ممارسccccccتھ لھا واجبا
ما لكل تنظیم عتبر قواالقیام بھ فى أكثر مجاالت الحیاة أھمیة  التصccالھا بالسccیادة الشccعبیة التى ت

من الدسccccتور قد أجازت للمشccccرع العادى  62ن، ولئن كانت المادة یرتكز على إرادة ھیئة الناخبي
ن "وفقا ألحكام تنظیم الحقوق السcccیاسcccیة الثالثة بما نصcccت علیھ من أن ممارسcccة ھذه الحقوق تكو

ك الحقوق أال تؤدى تلالقانون"، فانھ یتعین علیھ أن یراعى فى القواعد التى یتولى وضعھا تنظیما ل
و تتعارض مع إلى مصccccccادرتھا أو االنتقاص منھا وأال تنطوى على التمییز المحظور دسccccccتوریا أ
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وبوجھ عام القانونیة،  مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفلتھ الدولة لجمیع المواطنین ممن تتماثل مراكزھم
أتى التنظیم مطابقا یأال یتعارض التنظیم التشccریعى لتلك الحقوق مع أى نص من الدسccتور بحیث 

 ."للدستور فى عموم قواعده وأحكامھ
 كما أكدت على:

نتخاب حیث تفرض الوصایة اإلداریة والتشریعیة والرئاسیة تخل بشكل فادح بحقى الترشیح واال"
ن وھو ما یضcccccccر كال منھا تنظیما قسcccccccریا إلجراءات الترشcccccccیح واالنتخاب وتحدید ھیئة الناخبی

بواسccطة مصccفاة الوصccایة  -االنتخاب من خالل االسccتبعاد المتعسccف بالضccرورة بحقى الترشccیح و
لبعض من یتوافر لدیھم  -اإلداریة التحكمیة أو االنحراف التشccریعى أو السccلطة الرئاسccیة المسccتبدة 
ا اإلنسccانیة، وھو بدوره الحق فى الترشccیح وفقا لمعاییر دیمقراطیة العمل النقابى التى توافقت علیھ

 .11 ."ا بحق االنتخاببالغ ر أمام ھیئة الناخبین لیشكال ضرراً یقلص فرص االختیا
فر للمواطن حق الترشccیح غیر مقید سccوى بتوا -) منھ 62فى المادة ( -وحیث أن الدسccتور إذ كفل 

منھا حق ) منھ المسccاواة بین المواطنین فى الحقوق العامة، و40صccفة المواطنة، وقرر فى المادة (
العامة لتعلقھ باإلرادة  سccccیاسccccیة التى تأتى فى الصccccدارة من الحقوقالترشccccیح، وھو من الحقوق ال

لى الدولة فى الشcccccعبیة المعبرة عن سcccccیادة الشcccccعب وحظر التمییز التحكمى بینھم فیھ، وأوجب ع
مترابطccة  المccادة الثccامنccة أن تكفccل تكccافؤ الفرص لجمیع المواطنین فccان مؤدى ھccذه النصcccccccوص

إدارة المنظمات النقابیة  لشccccروط الترشccccیح لعضccccویة مجلسومتكاملة، إن المواطنین المسccccتوفین 
كون ممارسccتھم لھذا یعتبرون بالنسccبة إلى حق الترشccیح فى مراكز قانونیة متماثلة، مما یتعین أن ت

صرف النظر عن الحق على قدم المساواة وعلى أساس من الفرص المتكافئة فى الفوز بالعضویة ب
بالعضccccccویة للمرشccccccح ھو ھیئة  ى أن یكون المرجع فى الفوزإجادة القراءة والكتابة من عدمھ، عل

 الناخبین.
 لذلك

لسcccنة  35) من قانون النقابات العمالیة رقم 63، 13، 7، 4بعدم دسcccتوریة المواد ( احتیاطیاً: دفعن
) من دسcccccccتور 151، 93، 87، 76، 65، 53، 9وتعدیالتھ لمخالفتھم لنصcccccccوص المواد( 1976
فصcccccل فى مدى قرة أن الفصcccccل فى الطعن یتوقف على ضcccccروة الوإن ترآى للھیئة المو ،2014

نا بإتخاذ إجراءات دسcccتوریة المواد السcccالف بیانھا، فإننا نلتمس من الھیئة الموقرة التصcccریح ل
سنة  35) من قانون النقابات العمالیة رقم 63، 13، 7، 4بعدم دستوریة المواد (الطعن   1976ل

، أو 2014من دستور  )151، 93، 87، 76، 65، 53، 9وتعدیالتھ لمخالفتھم لنصوص المواد(
 لك المواد.إصدار حكم تمھیدى بإحالة الطعن للمحكمة الدستوریة للفصل فى عدم دستوریة ت

 وكیل الخصم المتدخل إنضمامیاً للجھة اإلداریة
 خالد على 

 محام بالنقض
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