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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 م 0202مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين

 

( من الوثيقة الدستورية بمنح السلطة التشريعية للمجلس السيادي و 52/3عمال بأحكام المادة )

  -التالي : الوزراء نصدر قانون النقابات على الوجه

 الفصل األول

 أحكام تمهيديةأو

 اسم القانون وبدء العمل به

 

 "، ويعمل به من تاريخ إصداره.5252يسمى هذا القانون قانون تنظيم نقابات العاملين -1

 إلغاء واستثناء

 

من تاريخ  5222وقانون االتحادات المهنية لسنة   5202يلغى قانون النقابات لسنة   -0

 و تلغى جميع اللوائح  الصادرة بموجبهما. العمل بهذا القانون. 

 تفســــــــــــير

 

 -في هذا القانون، ما لم يقتضي السياق معنى آخر: -3

 يشمل االتحاد العام، واالتحاد الوالئي/اإلقليمي.      "االتحاد"     

أو  ن،المهنيي أو يقصد به التنظيم الذي يضم نقابات العمال، أو الموظفين،    "االتحاد اإلقليمي

، ويتكون من النقابات علي على مستوى اإلقليم، بما في ذلك العاصمة القومية الفنيينو التقنيين

 .مستوي الوالية

  مال، أو الموظفين، أو التقنيين ،يقصد به التنظيم الذي يضم نقابات الع "االتحاد العام"

 .المهنيين، أو الفنيين، على مستوى القطرأو

 ي من الهيئات التي يتم تكوينها وفقاً ألحكام هذا القانون، يقصد بها أ   "النقابة"

وتضم عماالً، أو موظفين، ، أو مهنيين، أو فنيين،او تقنيين  في أي قطاع 

معين، أو وحدة، أو صناعة، أو مهنة، أو عمل فني معين، أو صناعات، 
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أو مهن مختلفة، مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في انتاج واحد، ويكون 

ها هو تنظيم العالقة بين العاملين وأصحاب العمل، أو بين  فئة الغرض من

 من العاملين وأخرى.

يقصد بها أي تنظيم متفرع من النقابة، ويضم العاملين في أي فرع معين  "الهيئة النقابية"

من فروع القطاع، أو الصناعة، أو المهنة، مما يقع في نطاق اختصاص 

 النقابة،

ا أي تنظيم متفرع من الهيئة النقابية، ويضم العاملين في أي يقصد به "الهيئة الفرعية"

جزء معين من أجزاء القطاع، أو الصناعة، أو المهنة، مما يقع في نطاق 

 اختصاص الهيئة النقابية،

 يقصد به النقابة، أو االتحاد، أو الهيئة النقابية، أو الفرعية،اوالوحدة             "التنظيم"

  .النقابية

نة من جميع أعضائه/ أو من العمومية"  يقصد بها السلطة العليا للتنظيم، المكو "الجمعية

 .ممثليه

 .م عاملين لقاء أجر، أياً كان نوعيقصد به أي شخص يستخد  "صاحب العمل"

 بهم العمال،والموظفون،والمهنيون،والفنيون والتقنيونيقصد               العاملون"

ي شخص يقوم بعمل، يغلب عليه الطابع اليدوي، سواء كان يقصد به أ             لعامل"ا

 . ماهراً، أو غير ماهر

يقصد به أي شخص يقوم بعمل تغلب عليه الطابع الذهني ،سواء كان فنياً،             الموظف"

 أو كتابياً، أو حسابياً.

 ئح.رس أياً من المهن التي تحددها اللوايمابه أي شخص يقصد                المهني"

 .يقصد به أي شخص يمارس أياً من األعمال الفنية التي تحددها اللوائح       الفني"التقني أو"

 

 يقصد بها اللجنة التي يتم تكوينها، وفقاً ألحكام هذا القانون، للقيام باألعمال  "اللجنة التمهيدية"

، أو التمهيدية للتنظيمات، سواء قبل اكتساب التنظيم المعني للصفة القانونية

 .بعد ذلك

ً ألحكام هذا القانون، وتناط بها  "اللجنة التنفيذية" يقصد بها اللجنة التي يتم انتخابها، وفقا

 .إدارة الهيئة النقابية، أو الفرعية

ً ألحكام هذا القانون،   "اللجنة المركزية" يقصد بها اللجنة المركزية التي يتم انتخابها، وفقا

 .االتحادوتناط بها قيادة النقابة، أو 
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 (.0)52به المسجل العام لتنظيمات العمل، المعين بموجب أحكام المادة يقصد      """المسجل"

 يقصد به الوزير المختص بامر العمل و العاملين .         "الوزير"

 

 استثناء من تطبيق أحكام هذا القانون

 

 -يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:  -4

 .يةالقضاة بالسلطة القضائ( أ)

  .)ب( أعضاء النيابة العامة  والمستشارون بوزارة العدل

 (أفراد القوات المسلحة، وأي قوة نظامية أخرى.ت)

 

 الفصل الثاني

 أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها

 أهداف التنظيمات

 

 -تهدف التنظيمات النقابية الى االتي :  -5

هم، والظروف حماية أعضائها، ورعاية مصالحهم، وذلك بتحسين شروط خدمت (أ)

 التي يعملون فيها، ورفع قدراتهم و مستواهم االقتصادي، االجتماعي، والثقافي.

 العمل النقابي . يموقراطيةالحفاظ على استقاللية و حرية و د  )ب(

 .(المساهمة في دفع عجلة اإلنتاجت)

 .( كفالة  التضامن و التعاون بين التنظيمات النقابيةث)

قراطي و الوقوف ضد يمولنقابات بتحقيق نظم الحكم الد(ترسيخ الدور الوطني لج)

 االنقالبات العسكرية واألنظمة الدكتاتورية. 

 

 مشروعية نشاط النقابات

 

 بالنسبة الى ما تملكه من سبل بما فيها : عا( يكون نشاط النقابات مشروأ) -6

I.  حق االضراب. 

II.  حق العصيان. 

III. الوقفات السلمية.  
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ي أنشئت من أجلها، وال يترتب على ذلك النشاط أي و ذلك  لتحقيق األهداف الت  

مسئولية مدنية، أو جنائية، ما لم يكن يشكل مخالفة ألحكام هذا القانون أو النظم 

 األساسية للنقابات. 

 (، ال يعفي أيا من أعضاء التنظيمات، أو أ( على الرغم من أحكام البند )ب)

تب، وفقاً للقوانين السارية، على أي موظفيها، من أي مسئولية مدنية، أو جنائية، تتر

فعل يرتكبه هو، أضراراً بحقوق تلك التنظيمات، أو ترتكبه التنظيمات المذكورة 

 اضراراً به.

 

 

 الفصل الثالث

 البنيان النقابي

 تكوين البنيان النقابي

 

 -( يتكون البنيان النقابي من: أ) -7

I.  علي ان يترك للنظام األساسي  ةوالهيئات الفرعي والهيئات النقابية العامة النقابات

 لكل نقابة انشاء مستويات ادني حسب طبيعة كل نقابة.

II. .االتحادات العامة، والوالئية /اإلقليمية 

االتحادات الشخصية االعتبارية، من تاريخ تكوينها، و كل التنظيمات النقابية( تمنح ب)

 وفقاً ألحكام هذا القانون.

 

 مهن التي يجوزالقطاعات بالوحدات والصناعات وال

 أن تتكون فيها النقابات واالتحادات

 

( دون المساس بحق أي مجموعة في تكوين نقابتها، يجوز للوزير إصدار الئحة أ)  -8

 البنيان النقابي استنادا على النظم األساسية المودعة لدى المسجل.

( يحق للعاملين في أي من القطاعات، أو الوحدات، أو الصناعات، أو المهن، ب)

 (، أن يكونوا فيما بينهم نقابة.ألمختصة على الوجه المبين في البند )ا

 ( ال يجوز تكوين أكثر من:ج)
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I.  نقابة واحدة للعمال، أو الموظفين، أو المهنيين، أو الفنيين او التقنيين، في

أي من القطاعات، أو الوحدات، أو الصناعات، أو المهن، المحددة على الوجه 

 .(أالمبين في البند )

II.  واحد، للعمال، أو الموظفين، أو المهنيين، أو الفنيين، في أي من اتحاد

القطاعات، أو الوحدات، أو الصناعات، أو المهن، المحددة على الوجه المبين 

 (.أفي البند )

 

 :ألي ( يجوز اآلتيد)     

I. يكون ذلك بقرار من او اقليمي نقابة، أن تنضم لعضوية أي اتحاد دولي ،

 ية للنقابة.الجمعية العموم

II. ألن ينضم لعضوية أي اتحاد دولي، ويكون ذلك بقرار من الجمعية  اتحاد

 .تحادلالالعمومية 

 

( يحق للجمعية العمومية ألي تنظيم نقابي في طور التكوين أن يحدد النقابة التي يراها ه)

ال يشملها التصنيف الوارد في اللوائح الصادرة بموجب وإليها ،  ينضموان  مناسبة

 فقة النقابة المعنية. اام هذا القانون،على ان يكون ذلك بموأحك

 

 األجهزة النقابية

 تكون لكل:علي ان 

مؤتمر، يتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها، تنتخبهم الجمعية  نقابةعامة (أ)

العمومية  لتلك الهيئات، كما تكون لها لجنة مركزية، تتكون على الوجه الذي يحدده 

ألساسي لتلك النقابة، فإذا لم يكن عدد أعضاء النقابة المذكورة يمكنها من تكوين النظام ا

 هيئات نقابية، تتكون جمعيتها العمومية من جميع أعضائها.

، مؤتمر، يتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة عنها، تنتخبهم هيئة نقابية)ب( 

تتكون على الوجه الذي يحدده النظام الجمعية العمومية،   كما تكون لها لجنة تنفيذية، 

، فإذا لم تتفرع عن الهيئة المذكورة هيئات فرعية، فتتكون جمعيتها للنقابةاألساسي 

 العمومية من جميع أعضائها، أو على الوجه الذي يحدده النظام األساسي للنقابة.



7 
 

0202 لسنة ملينالعا نقاباتتنظيم قانون مشروع   

 
 

،  -ان وجدت–، مؤتمر، يتكون من ممثلين الوحدات المتفرعة عنها هيئة فرعية( ت)

من جميع أعضائها، كما تكون لها لجنة تنفيذية، تتكون على  اوتنتخبهم الجمعية العمومية

 الوجه الذي يحدده النظام األساسي للنقابة.

، جمعية عمومية، تتكون من جميع أعضائها، كما تكون لها لجنة  وحدة نقابية( ث)

 .تنفيذية، تتكون على الوجه الذي يحدده النظام األساسي للنقابة

، يتكون من ممثلين للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم اللجان المركزية اتحاد، مؤتمر( ج)

لتلك النقابات، كما تكون له لجنة مركزية، تتكون على الوجه الذي يحدده نظامه 

 األساسي.

 .تشارك المرأة في األجهزة النقابية المختلفة حسب وزنها العددي بعضوية النقابة( ه)

 

 عالفصل الراب

 إدارة التنظيمات

 النظام األساسي للنقابات واالتحادات

 

( مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجب أن يكون لكل نقابة نظام أساسي،  يشمل و ال أ) -9

 يقتصر على البيانات والمسائل اآلتية:

I. .ًاسمها، ومقرها، ومن يمثلها قانونا 

II. األغراض التي أنشئت من أجلها. 

III. وحاالت فقدهايسودانشروط اكتساب عضويتها ،. 

IV.   حقوق أعضائها، وواجباتهم، مع مراعاة مصالح العاملين غير المنضوين تحت

 الوحدة النقابية المعنية  .

V.   عدد ممثلي الهيئات النقابية في جمعيتها العمومية، أو نسبتهم، وممثلي الهيئات

ذلك مع الفرعية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية التابعة لها، أو نسبتهم، و

 .ة ما تقرره اللوائح في هذا الصددمراعا

VI.   ،طريقة الدعوة النعقاد جمعيتها العمومية، وجمعيات الهيئات النقابية التابعة لها

والفرعية المتفرعة عن تلك الهيئات، سواء كان االنعقاد بصفة عادية، أو غير 

 .مل فيهاجراءات المتعلقة بسير الععادية، وواجبات كل منها، وسلطاتها، واإل

VII.   عدد أعضاء لجنتها المركزية، وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية التابعة

لها، والهيئة الفرعية المتفرعة عن تلك الهيئة او الوحدات )ان وجدت(، ومدة 
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العضوية، وطريقة الترشيح لالنتخابات، على أن يكون االنتخاب باالقتراع السري 

 .االنتخابيةكافة مراحل العمليات  في

VIII.   طريقة الدعوة النعقاد لجنتها المركزية، واللجنة التنفيذية للهيئة النقابية التابعة

لها، والهيئة الفرعية المتفرعة عن تلك الهيئة او الوحدة ، سواء كان االنعقاد بصفة 

جراءات المتعلقة بسير عادية، أو غير عادية، وواجبات كل منها، وسلطاتها، واإل

 .العمل فيها

IX.   تنظيم العالقة ما بينها وبين الهيئات النقابية التابعة لهما، والهيئات الفرعية

 .متفرعة من تلك الهيئات و الوحداتال

X.  ادر أموالها وكيفية التصرف فيهامص. 

XI.  ،تحديد االشتراكات التي يجوز تحصيلها من األعضاء، وحاالت االعفاء منها

ة تلك االشتراكات من الوحدة وشروطها، وتحديد النسبة التي تدفع من حصيل

 .بية للنقابة العامة  الى االتحادالنقابية الى الهيئة الفرعية الى الهيئة النقا

XII.   اعداد ميزانيتها السنوية واعداد حساباتها الختامية، وطريقة اعتمادها، وإجراءات

 للنظم العهد، وتسليمها، وجرد األموال، وبيان بدء السنة المالية، ونهايتها وفقا

 .المحاسبية المتعارف عليها

XIII. .طريقة تعديل نظامها األساسي، وطريقة حلها 

 

  ( على االتحادات، وذلك مع مراعاة الفوارق ما بينها وبين أ( تطبيق أحكام البند )ب)          

 النقابات.

 

 الدورة النقابية

 

قد النقابة ثالثة سنوات على ان تع زمنيةتكون الدورة النقابية للتنظيمات لمدة        -12

 جمعية عمومية سنويا باالغلبية البسيطة.   المعنية 
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 دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد

 وتجميد العضوية والنشاط 

 

( يجب على اللجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، كما يجب على اللجنة التنفيذية للهيئة أ) - 00

تدعو الجمعية العمومية للتنظيم المعني النقابية، أو الفرعية او الوحدة النقابية ، أن 

كون منها ذلك عدد الوحدات، التي يت ثلث لإلنعقاد، بصفة غير عادية، إذا طلب ذلك

 .التنظيم، أو أعضائه

( يجوز للجنة المركزية لالتحاد أن تصدر قراراً بثلثي اعضاء اللجنة المركزية ب)

رتكبت تلك النقابة أي مخالفة بتجميد عضوية أيا من النقابات المنضوية تحته، إذا ا

ألحكام نظامه اإلساسي، أو رفضت االلتزام بقرارات أجهزته المختلفة، على أن 

يكون ذلك التجميد لمرة واحدة فقط، فإذا تكرر من النقابة المذكورة ما يوجب إصدار 

القرار وتجميدها، مرة أخرى، على الوجه المذكور أنفاً، تقوم تلك اللجنة باصدار 

بالتجميد لحين انعقاد قرار بالتجميد لحين انعقاد الجمعية العمومية لالتحاد قرار 

 الصدار ما تراه مناسبا . 

( يجوز للجنة المركزية للنقابة، أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية بثلثي االعضاء ، أن ت)

ة تصدر قراراً بتجميد أي من لجان الوحدات التي تتكون منها، إذا ارتكبت اللجن

 المعنية أي مخالفة ألحكام النظام األساسي للنقابة، أو 

رفضت االلتزام بقرار األجهزة المعنية العليا لتلك النقابة، على أن تدعو اللجنة، التي    

تصدر قرار التجميد، الجمعية العمومية للتنظيم الذي تم تجميد نشاط لجنته، لإلنعقاد، 

 ذلك القرار. خالل شهرين من صدور القرار لشرح أسباب

 

 حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة

 ال يجوز ألي شخص أن يجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة. -05

 

 رفض طلب العضوية

( ال يجوز رفض طلب أي شخص لإلنضمام الى عضوية النقابة التي لم تكن لها أ) -03

، إال بناًء على قرار ن وجدت(إة الهيئة النقابية، أو الفرعية )هيئات نقابية، أو عضوي

 صادر بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، أو التنفيذية للتنظيم المعني، حسب الحال.
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( يجوز للشخص الذي رفضت اللجنة المركزية، أو التنفيذية ألي تنظيم طلب ب)           

لإلنضمام الى عضوية ذلك التنظيم، أن يستأنف قرار الرفض أمام الجمعية العمومية 

 للتنظيم المذكور، ويكون قرار تلك الجمعية نهائياً في هذا الصدد.

 

 فصل األعضاء واالنسحاب من العضوية

 تسجيلها وحل النقابة وإلغاء

( ال يجوز فصل أي عضو من النقابة، أو الهيئة النقابية، أو الفرعية او الوحدة ، إال أ) -02

بموجب قرار بذلك، يصدر من اللجنة المركزية، أو التنفيذية ألي منها، بحسب الحال، 

على أن يكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها، بعد محاسبة ذلك العضو، أمامها، على الوجه 

النظام األساسي للتنظيم المعني، ويكون للعضو المذكور الحق في استئناف المقرر في 

المذكور، ويكون قرار تلك الجمعية نهائياً سذلك القرار أمام الجمعية العمومية للتنظيم 

 في هذا الصدد.

( يجوز للجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، أن تفصل أياً من أعضائها من عضوية ب)

يصدر قرار الفصل بأغلبية ثلثي أعضائها، وأن يكون بعد محاسبة اللجنة، على أن 

 العضو، أمامها، على الوجه المقرر في النظام األساسي للتنظيم المعني.

 

 مراجعة حسابات النقابة واالتحاد 

( يجب على أمين صندوق النقابة أو االتحاد، أن يقدم للجنة المركزية او لكل منهما، أ) -02

أو بناء على طلب بذلك من اللجنة المركزية دها النظام األساسي، في األوقات التي يحد

، بيان عن كل األموال التي صرفها، ابتداء من آخر تاريخ لتقديم  في غير تلك االوقات

الحساب الختامي السابق، مع بيان الرصيد الباقي، وغير ذلك من البيانات 

 .قانونيين معتمدينجعين والمستندات،عبر مرا

ن تراجع أموال النقابات، واالتحادات، ووحداتها، بصفة دورية وذلك ( يجب أب)

 بوساطة مراجعين قانونيين. 

ً بنا ( يجوز للمسجلت) اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه النقابات،  على شكوى ئا

واالتحادات، ووحداتها، وذلك للتأكد من سالمة اإلجراءات المالية المتاحة فيها، ويجب 

ية لتلك التنظيمات أن تقدم له جميع المستندات، والبيانات التي على اللجان المركز

 يطلبها.
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ً من المستندات، ث) ً لمخالفة ألحكام هذا القانون، كل شخص يخفي أيا ( يكون مرتكبا

(، أو يحاول إخفائها، أو يعرقل التفتيش الذي توالبيانات، المنصوص عليها في البند )

 يجريه المسجل.

يتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة لمحاكمة كل شخص يثبت لديه ( يجوز للمسجل أن ج)

اوجه فساد او اهمال او تبديد في أموال أي تنظيم، أو ممتلكات، أو حولها لمنفعته 

 الشخصية او منفعة اخرين.

 تقديم صور من الحسابات المراجعة

 

ابات للمراجعة، يجب على اللجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، أن تقدم صوراً من الحس -01

(، الى الجمعية العمومية للتنظيم المعني قبل ت)02التي تتم مراجعتها وفقاً ألحكام المادة 

يوما من انعقاد الجمعية العمومية  ، في االجتماعات الدورية  02فترة كافية  ال تقل عن 

 .المحددة وفقاً للنظام األساسي لكل منها

 

 الفصل الخامس

 ت أعضاء اللجانالتفرغ النقابي وضمانا

 التفرغ النقابي

 

( يجوز للهيئة النقابية او اللجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، أن تختار من بين أ) -01

ثر، أعضائها أو أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية التابعة لها، عضواً واحداً، أو أك

 زليتفرغ لمهام النشاط النقابي

رغ النقابي باالتفاق بين ممثلي النقابات واتحاد أصحاب العمل تحدد اللوائح التف ( ب)       

 والوزير.

(، أثناء أيجب على صاحب العمل أن يدفع لألعضاء المتفرغين، وفقاً ألحكام البند ))ج(         

مدة تفرغهم، كافة ما يستحقونه من أجور، ومرتبات، وعالوات، ومكافآت، كما لو كانوا 

 التفرغ هي مدة الخدمة الفعلية. يؤدون عملهم، وتعتبر مدة

 

 ضمانات أعضاء اللجان المركزية والتمهيدية والتنفيذية

 

 ( ال يجوز لصاحب العمل أن:أ) -01
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I.  ينقل أياً من أعضاء  الهيئة النقابية او اللجنة المركزية، أو التمهيدية بالنقابات، أو

 ، وذلك:االتحادات، أو اللجان التنفيذية، أو التمهيدية للهيئات النقابية

)أوالً( ليعمل خارج المقر الذي كان يعمل فيه قبل انتخابه عضواً في أي من تلك 

 الحدود الجغرافية للنقابة التي انتخبته،اللجان، إذا كان العمل المنقول إليه يخرج من

 .ة، الى أخرى، أثناء دورة النقابة)ثانياً( من قسم، أو منطقة، أو مهن

II. ضاء المذكورين في الفقرة )أ(، لسبب يرجع الى يوقع أي جزاء على أي من األع

 نشاطه النقابي.

 (، يقصد بالنقل، ذلك الذي يعطل ممارسة العضو المعني I ()أ( ألغراض البند )ب)         

 لنشاطه النقابي.

 

 حظر إغراء و ترهيب العاملين

 

ً من العاملين، أو يشجعه بالمساع -01 دات ال يجوز لصاحب العمل أن يغري او يرهب أيا

المالية، أو أي طريق آخر، بغرض انضمامه الى عضوية أي نقابة، أو عدم انضمامه 

إليها، كما ال يجوز له أن يتدخل، بطريق مباشر، أو غير مباشر، في أعمال أي نقابة، 

 . للقوانين السارية على ان يتم محاسبته وفقا أو إدارتها، بغرض وضعها تحت سيطرته

 

 استقطاع االشتراكات

على الرغم من أي حكم مخالف في أي قانون، يجب على صاحب العمل أن يستقطع، ( أ) -52

بناء على طلب مكتوب بذلك، تقدمه اليه اللجنة المركزية، أو التنفيذية للهيئة النقابية، أو 

ً في النقابة، قيمة  الفرعية او الوحدة النقابية، من أجر أي من العاملين، يكون مشتركا

يلة االستقطاع الى اللجنة المعنية، خالل النصف األول من كل اشتراكه، وأن يرسل حص

 شهر.

(، أ( يجب على صاحب العمل، عندما يستقطع قيمة االشتراكات، وفقاً ألحكام البند )ب)

في أول مرة، بعد تكوين النقابة، وكذلك في شهر يناير من كل السنة، أن يرسل الى اللجنة 

عاملين الذين تم استقطاع االشتراكات من أجورهم، مع المركزية، قائمة يبين فيها أسماء ال

توضيح كل تعديل يطرأ على تلك القائمة، بالنسبة الى أي من أولئك العاملين، وبيان تاريخ 

 ذلك التعديل.
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 إجازة العمل النقابي

 

( يجب أن يطلب، من صاحب العمل، إجازة للعمل النقابي مدفوعة األجر، وذلك أ) -50

 سطة:ابو

I.  فييتجاوزلمركزية للنقابة، أو االتحاد، ألي من أعضائها، على أال اللجنة ا ، 

 .مجموعها، شهراً واحداً في السنة

II.  اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية، أو الفرعية او الوحدة النقابية  )ان وجدت(، ألي

 في مجموعها، أسبوعينفي السنة. يتجاوزمن أعضائها، على أال 

( وألي من األغراض  أعمل النقابي، على الوجه المبين في البند )( تطلب إجازة الب)       

 التي تشمل و ال تقتصر على اآلتي:

I. جتماعات اللجان النقابية حضور ا. 

II.   ت اللجان النقابية مع صاحب العملحضور اجتماعا. 

III.   المشاركة في المؤتمرات النقابية في الداخل و الخارج. 

IV.  السفر لتكوين النقابات. 

V. للدراسات داخليا و خارجيا.  االبتعاث 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس

 المسجل ونائبه وإجراءات إنشاء التنظيمات

 تعيين المسجل وسلطاته واستئناف قراراته

 

علي ان ال تقل درجته عن مسجالً عاماً لتنظيمات العمل، رئيس القضاء ( يعين أ)   -55

ئح الصادرة وذلك بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون واللوا ،قاضي محكمة عامة

 بموجبها، على أن:

I. :يكون 
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                   ً  .)أوالً( سودانيا

 .لقانون لمدة ال تقل عن عشرين سنة)ثانياً( قد مارس العمل في مهنة ا                  

 .حسن السمعة ومشهوداً له بالحياد )ثالثاً(                  

II. نة.اال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واألما 

   ( يجوز للمسجل، إذا رأى ذلك ضرورياً، أن يأخذ أقوال أطراف النزاع الذي ت)            

 يطرح أمامه، أو الشهود فيه، على اليمين .

 بيق أحكام هذا القانون، واللوائحبتط فيما يتعلق ( تعتبر قرارات المسجل،ث)       

 ً صادرة من قاضي محكمة  الصادرة بموجبه والنظم األساسية للتنظيمات، أحكاما

 .عامة 

االستئناف  المختصة، على أن يقدم علياال محكمةال( تستأنف قرارات المسجل أمام ج)

 خالل ثالثين يوماً من تاريخ إصدار القرار المعني.

 

 تعيين نائب أو أكثر للمسجل

 

ً أو أكثر للمسجل، ال تقل درجته  رئيس القضاءيعين  -53 ذلك عن قاضي درجة أولي نائبا

 يعاونه في أداء مهامه، وينوب عنه في حالة غيابه، على أن:ل

I. :يكون 

                    ً  .)أوالً( سودانيا

 .نون لمدة ال تقل عن خمس عشرة سنة)ثانياً( قد مارس العمل في مهنة القا              

 )ثالثاً( حسن السمعة.               

II. مانة.ال يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف واأل 

 

 

 تكوين اللجنة التمهيدية للنقابة واختصاصاتها 

 

ً ألحكام هذا القانون أن أ) -52 ( يجب على العاملين الذين يرغبون في إنشاء نقابة، وفقا

ينتخبوا لجنة تمهيدية، تمثل فيها جميع الوحدات التي تتكون منها النقابة، لتقوم بوضع 

، على أال يجوز إدخال أو عية العموميةبواسطة الجم النظام األساسي للنقابة، واجازته
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تعديل، بالحذف، أو اإلضافة، أو اإللغاء، في النظام األساسي للنقابة، بعد إجازته، ما لم 

 توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة.

( تقدم اللجنة التمهيدية الى المسجل، خالل شهرين من تاريخ انتخابها، طلباً ب)

من النظام األساسي للنقابة، وثالث نسخ من قوائم الهيئات  لإليداع، ترفق به ثالث نسخ

الفرعية التابعة لها، على أن يوقع جميع أعضاء اللجنة التمهيدية على نسخة واحدة من 

 ذلك النظام األساسي.

( يجب على المسجل أن يحرر محضراً بإيداع النظام األساسي للنقابة، واألوراق ت)

ً عن النقابة في الخاصة بها، ويسلم اللجنة الت مهيدية إيصاالً باإليداع، وينشر ملخصا

 احدى الصحف اليومية، خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ استخراج إيصال اإليداع.

( يجب على اللجنة التمهيدية أن تدعو إلجراء انتخابات عامة في جميع الوحدات ث)

 يصال اإليداع.التي تتكون منها النقابة، وذلك خالل شهرين من تاريخ تسلمها إل

بمجرد ايداع لدى المسجل النظام االساسي والكشوف المرفقة  قائمةتعتبر النقابة )ح( 

للطلب لديها ويكون للنقابة الحق في ممارسة نشاطها كامالً بمجرد تحقق هذا االيداع 

 وتحرير محضر بذلك يوقع عليه المسجل.

 

 تكوين اللجنة التمهيدية لالتحادات واختصاصاتها

 

ً ألحكام هذا  (أ) -52 يجب على اللجان المركزية للنقابات التي ترغب في انشاء اتحاد، وفقا

القانون، أن تنتخب، من بين أعضائها، لجنة تمهيدية، تكون مهمتها وضع النظام 

األساسي لالتحاد، واجازته، على أال يجوز ادخال أي تعديل بالحذف، أو اإلضافة، أو 

تحاد، بعد إجازته، ما لم توافق عليه الجمعية العمومية اإللغاء، في النظام األساسي لال

 .لالتحاد

 

( تقدم اللجنة التمهيدية الى المسجل، خالل شهرين  من تاريخ انتخابها، طلباً لإليداع ب)

ثالث نسخ من النظام األساسي لالتحاد، وثالث نسخ من قوائم النقابات  ترفق به

لجنة التمهيدية على نسخة واحدة من ذلك يوقع جميع أعضاء النالمنضوية تحته، على أ

 النظام األساسي.

ً ألحكام البند )ت) ( أن يتبع ب( يجب على المسجل، عند تسلمه طلب اإليداع، وفقا

 (.ج)51اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
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( يجب على اللجان المركزية للنقابات المنضوية تحت االتحاد أن تقوم، خالل ث)

تسلمها إليصال اإليداع، بانتخاب ممثليها الذين يشكلون الجمعية شهرين  من تاريخ 

 (.IV)1العمومية لالتحاد، وفقاً ألحكام المادة 

 

 إنشاء النقابة واالتحاد

( تعتبر النقابة قد تم انشاؤها من تاريخ إيداع أوراقها، وتسلمها إليصال اإليداع، أ) -51

 ابي.ويجوز لها، من ذلك التاريخ، أن تمارس نشاطها النق

( يجب على اللجنة المركزية للنقابة، في حالة إجراء أي تعديل في أحكام النظام ب)       

األساسي للنقابة، أو في البيانات الواردة فيه، أو تودع ذلك التعديل لدى المسجل، 

بموجب طلب تقدمه، خالل شهرين من إجراء التعديل المذكور، على أال يكون للتعديل 

 خ إيداعه.أثرا إال من تاري

( على االتحادات، وذلك مع مراعاة الفوارق ما بينها، ب( و)أ( تطبق أحكام البندين )ت)      

 وبين النقابات.

 

 حاالت رفض اإليداع

 

أن يرفض اإليداع المتعلق بأي نقابة، أو اتحاد، في أي من الحاالت  الحق في لمسجلل -51

 اآلتية:

ى درجة كبيرة، السم نقابة قائمة، أو كون اسم النقابة، أو االتحاد، مشابهاً، ال (أ)

 اتحاد، مما يؤدي الى اللبس.

)ب( وجود نقابة، أو اتحاد، تستخدم، بدرجة كافية، تلك األغراض التي تسعى الى 

 تحقيقها النقابة الجديدة، أو االتحاد.

 

 إلغاء االنتخابات

 علي طعن بناءاً  يجوز للمسجل أن يلغي االنتخابات التي تجرى في أي من التنظيمات -51

المنظمة لقيام للوائح ، إذا ما تأكد من عدم سالمة إجراءاتها وفق القانون و اوبعد التحري

 تقديمبإجراء انتخابات جديدة اذا لم يتم  وجهالحالة، أن ي االنتخابات ، ويجوز له، في هذه

 )ج(. 55استئناف للقرار بالغاء االنتخابات وفق احكام المادة 
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 اد حل النقابة او االتح

 

ان يحيل االمر للقضاء  مقدمة من أعضاء اليقلون عن عشرة اعضاء، بناًء على شكوى -51

بحل النقابة، أو االتحاد، أو اللجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، أو  رواستصدار قرا

 اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الفرعية، بعد التحقيق و ثبوت  أي من الحاالت اآلتية:

للجنة المركزية للنقابة، أو االتحاد، أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية، أو مخالفة ا (أ)

وجبه أو ألي من أحكام هذا القانون، أو اللوائح الصادرة بماو الوحدة النقابية الفرعية، 

 .النظام األساسي ألي منها

أو  تكوين النقابة، أو االتحاد، أو الهيئة النقابية، أو الفرعية، عن طريق الغش، (ب)

 التدليس.

 )ج( تكون النقابة، أو االتحاد، ال وجود لها في الواقع.

 

 الفصل السابع

 أحكام عامة

 العقوبات

 اذا تم ادانة اي عضو امام اي محكمة مختصة في جريمة تمس الشرف واالمانة   )أ( -32

 اليحق تولي منصب نقابي مطلقا . 

يرية ال يجوز له تولي اي اذا تم ادانة اي عضو بموجب احكام المسئولية التقص )ب(

 منصب نقابي لمدة دورتين نقابتين .

 

 

 أحكام انتقالية

 

   5252( من الوثيقة الدستورية52/3)  وفقاً ألحكام المادة   -30

 

 م 5252سنة  -------من شهر  ------صدر في اليوم  

 


