الفصـل األول
تـأليـف النقـابـة وأهـدافهـا
مـادة رقـم (ٌ :)1سمى هذا القانون – قانون نقابة الطب المخبري الفلسطٌنٌة لسنة 6996م وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة أو إقراره من قبل السلطة الرسمٌة.
مـادة رقـم (ٌ :)2كون للعبارات واأللفاظ الواردة فً هذا القانون المعانً المخصصة لها إال إذا دلت القرٌنة على خالف ذلك:
 السلطة  :السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة. الدولة  :دولة فلسطٌن. الوزارة  :وزارة الصحة. الوكٌل  :وكٌل وزارة الصحة. النقابة  :نقابة الطب المخبري المؤلفة بموجب هذا القانون. المجلس :مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. النقٌب  :نقٌب الطب المخبري المؤلف بموجب هذا القانون. المهنة  :مهنة الطب المخبري. ممارسة المهنة :ممارسة عمل الطب المخبري. الدستور :قواعد وآداب مهنة الطب المخبري. السجل  :مجلد صفحاته مرقمة تسجل فٌه أسماء أعضاء النقابة بالتسلسل من تارٌخ انتسابهم للنقابة مع بٌان المعلومات التً ٌقررها المجلس. الجدول :قائمة بأسماء أعضاء النقابة الذٌن أدوا الرسوم السنوٌة ونشرت أسماؤهم. العضو  :هو عضو النقابة الذي تنطبق علٌه شروط الدستور.مـادة رقـم (:)3
أ .تتألف فً مناطق السلطة الوطنٌة الف لسطٌنٌة (دولة فلسطٌن) نقابة واحدة للطب المخبري لها مركز رئٌسً واحد فً القدس وأفرع فً مختلف مدن الدولة.
ب  .تتمتع النقابة بالشخصٌة المعنوٌة وعلٌه لها صفة الحق فً امتالك األموال المنقولة والغٌر المنقولة لتحقٌق غاٌتها وأهدافها والتصرف فٌها على أي وجه قانونً ولها أن
تقاضً وفق القوانٌن واألنظمة المعمول بها ولها تمثٌل أو توكٌل المحامٌن فً القضاٌا التً تقٌمها أو تقام علٌها.
ومهـامهـا مـا ٌلـً:
 .6رفع مستوى مهنة الطب المخبري وتنظٌمها وحماٌتها والدفاع عنها.
 .2التعاون مع جمٌع المؤسسات والهٌئات الصحٌة ذات العالقة لرفع المستوى الصحً وتقدٌم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنٌن.
 .3جمع كلمة األعضاء والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
 .4المحافظة على آداب المهنة وسلوكها.
 .5تأمٌن الحٌاة الكرٌمة لألعضاء وعائالتهم فً حالة العوز أو الشٌخوخة.
 .6تشكٌل صنادٌق خاصة بالضمان االجتماعً والصحً والتقاعدي.
(ب) صـالحٌات النقـابـة:
تكمن صالحٌات النقابة فً:
 -6استصدار شهادات ممارسة المهنة لجمٌع أعضاء النقابة المسجلٌن رسمٌا ً فً سجل النقابة والذٌن اجتازوا امتحان النقابة بكافة مستوٌاته حسب األصول الواردة فً
الدستور.
 -2التجدٌد السنوي لشهادات ممارسة المهنة لالعضاء المسجلٌن رسمٌا فً سجل النقابة بعد اجتٌازهم لعشرٌن نقطة فً برنامج التعلٌم المستمر المعتمد من قبل النقابة.
 -3التنسٌق مع كافة المؤسسات الوطنٌة والوزارات فً السلطة الوطنٌة التً لها صلة مباشرة بمهنة الطب المخبري من أجل الرقً بمستوى المهنة بما ٌتعلق مع تطلعات
أعضاء النقابة.
 -3مراقبة أداء المختبرات الطبٌة.
 -4التعاون مع وزارة الصحة الفلسطٌنٌة فً تطبٌق نظام ترخٌص وادارة المختبرات الطبٌة المعتمد من قبل الوزارة.
 -5اصدار براءة ذمة أو الموافقة من النقابة لطالبً ترخٌص المختبرات الطبٌة .
 -6تصدر براءة الذمة أو الموافقة على فتح المختبر الطبً لطالب الترخٌص اذا التزم بالشروط والمعاٌٌر التالٌة:
أ ) االلتزام بتسعٌرة النقابة للفحوصات المخبرٌة.
ب ) االلتزام بجدول الرواتب المقر من النقابة.
جـ -االلتزام ببرنامج ضبط الجودة والنوعٌة الوطنً ( اذا وجد ) .
د -اجتٌاز ما معدله عشرون ساعة تعلٌم مستمر ضمن برامج التعلٌم المستمر للنقابة أو غٌرها سنوٌا.
ُ -7تمثل نقابة الطب المخبري بعضو ٌنتدبه مجلس النقابة للمشاركة فً لجان الكشف على المختبرات الطبٌة لغاٌات الترخٌص او تجدٌد الترخٌص.
مـادة رقـم (:)4
أٌ .جب أن ٌنتسب للنقابة وٌسجل فً سجلها كل من تنطبق علٌه شروط االنتساب المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ب ٌ .حظر على أي شخص تنطبق علٌه شروط االنتساب للنقابة أن ٌزاول المهنة قبل التسجٌل فً النقابة وإال اعتبرت ممارسته مخالفة ألحكام القانون.
مـادة رقـم (:)5
ٌشطب اسم العضو من السجل فً الحاالت التالٌة:
أ .عند الوفاة.
ب .إذا صدر بذلك قرار تأدٌبً.
ج .إذا امتنع عن دفع الرسوم الواجب أداؤها وفق هذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبه.
د  .إذا ثبت للمجلس النقابً أن أٌة من شروط االنتساب غٌر متوفرة فٌه أو غٌر صحٌحة.
و  .إذا صدر بحقه حكم بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف واآلداب العامة.
وٌعاد تسجٌله إذا زالت أسباب الشطب بعد أداء االلتزامات المترتبة علٌه حتى تارٌخ الشطب ودفع رسوم تسجٌل جدٌد.
مـادة رقـم ( :)6غاٌات النقابة:
إن غاٌات النقابة هً صحٌة واجتماعٌة وعلمٌة.
الفصـل الثانـي
شـروط ممـارسـة المهنـة واالنتسـاب لعضـوية النقـابـة
االنتسـاب لعضـويـة النقـابـة
مـادة رقـم (:)7
ٌجب أن ٌتوفر فً العضو المسجل فً النقابة الشروط التالٌة:
 أن ٌكون فلسطٌنً الجنسٌة. أو أجنبً ٌحمل إذنا ً فً اإلقامة فً الدولة وال تعارض الوزارة فً ممارسة المهنة شرٌطة أن تتوفر فٌه شروط االنتساب. أن ٌكون قد نال شهادة الطب المخبري من جامعة أو كلٌة معترف بها من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم العالً حسب المؤهالت التالٌة: .6الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه أو الماجستٌر فً أحد العلوم الطبٌة المخبرٌة.
 .2الشخص الحاصل على شهادة البكالورٌوس فً الطب المخبري.

 .3الطبٌب البشري الحاصل على تخصص فً علم أو أكثر من العلوم الطبٌة المخبرٌة.
 . 4الشخص الحاصل على شهادة دبلوم فً المختبرات الطبٌة من إحدى كلٌات المجتمع واجتٌاز االمتحان الشامل لكلٌات المجتمع بنجاح.
 .5أن ال ٌكون محكوما ً بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن ال ٌكون منع من ممارسة هذه المهنة.
شـروط ممـارسة المهنـة
 أن ٌكون عضواً مسجالً فً النقابة. اجتٌاز الفحص اإلجمالً للنقابة ووزارة الصحة الفلسطٌنٌة حسب أصوله .مـادة رقـم ( :)8العلوم الطبٌة المخبرٌة المقصودة فً أي بند من بنود هذا الدستور هً:
أ) العلوم التً تدرس أكادٌمٌا ً (ونظرٌا ً أو علمٌاً) وتشمل:
 .6علم مبحث الدم وعلم أمراض الدم.
 .2علم الكٌمٌاء الحٌوٌة السرٌرٌة.
 .3علم الجراثٌم الطبٌة.
 .4علم المناعة والتفاعالت المصلٌة.
 .5علم الطفٌلٌات الطبٌة.
 .6علم الفطرٌات الطبٌة.
 .7علم أمراض األنسجة البشرٌة.
 .8علم الفٌروسات الطبٌة.
 .9علم بنك الدم.
 .61علم الوراثة واألجنة.
ب) أي فرع آخر من العلوم المخبرٌة ٌقرر الوزٌر إضافته بناء على تنسٌب النقابة.
مـادة رقـم ( :)9على طالب التسجٌل للعضوٌة أن ٌتقدم للنقابة بما ٌلً:
 .6النسخة األصلٌة لشهادة الطب المخبري أو صورة مصدقة عنها أو أي وثٌقة تعادل الشهادة.
 .2بطاقة هوٌة أو إذن إقامة فً فلسطٌن.
مـادة رقـم ( :)11بعد تقدٌم المنتسب طلب االنتساب للنقابة تنظر النقابة فً قبول الطلب أو رفضه خالل ستة أشهر من تقدٌمه.
مـادة رقـم ( :)11تستوفً النقابة عن تسجٌل العضوٌة الرسم المقرر حسب أنظمتها الداخلٌة.
مـادة رقـم ( :)12تصدر نقابة الطب المخبري شهادات مزاولة مهنة لألعضاء المستوفى شروط تسجٌلهم وفق هذا الدستور حسب نوعٌة شهاداتهم وتخصصاتهم األكادٌمٌة
فً حقول العلوم الطبٌة والمخبرٌة المحددة فً المادة ( )8أعاله.
مـادة رقـم (ٌ :)13قسم العضو المقبول عضواً فً النقابة ٌمٌنا ً أمام المجلس بالصٌغة التالٌة" :اقسم باهلل العظٌم أن أكون مخلصا ً للوطن وأن أؤدي أعمالً باألمانة والشرف
وأن أحافظ على سر المهنة وأخالقٌاتها وأحترم قوانٌنها وأنظمتها وأن أبذل جهدي الستكمال ومتابعة تحصٌلً العلمً واالرتقاء بمعرفتً لخدمة المرٌض".
مـادة رقـم (:)14
• ٌنظم المجلس سجالً عاما ً بأسماء األعضاء مرتبا ً حسب تسلسل االنتساب وفقا ً للنظام الداخلً.
• ٌنظم المجلس جدوالً سنوٌا مرتبا حسب الحروف الهجائٌة بأسماء األعضاء المسجلٌن والذٌن أدوا الٌمٌن القانونٌة المذكورة أعاله رقم ( )62من هذا القانون والذٌن أدوا
الرسوم القانونٌة وٌتم نشر أسماء الذٌن تم تسجٌلهم.
• كل من ٌتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي ٌضاف مبلغ ( )%51من الرسم على الرسم المقرر وإذا لم ٌسدد ما علٌه بعد مضً ستة أشهر من
استحقاقه دون عذر مقبول ٌعتبر استمراره فً المزاولة مخالفا ً ألحكام هذا القانون.
• ٌعفى العضو من الرسوم السنوٌة مدة الدراسة إذا امتدت لسنة أو اكثر.
الفصـل الثالـث
الهيئـة العـامـة
مـادة رقـم ( :)15تتألف الهٌئة العامة للنقابة من جمٌع أعضاء الهٌئات العامة للجان الفرعٌة المنصوص علٌها حسب الالئحة الداخلٌة للنقابة المسجلٌن فً سجل النقابة ممن
دفعوا الرسوم السنوٌة وجمٌع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة.
مـادة رقـم ( :)16تختص الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة باألمور التالٌة:
 .6انتخاب هٌئة المكتب للجنة الفرعٌة.
 .2تصدٌق الحساب الختامً للسنة الماضٌة واقرار المٌزانٌة السنوٌة.
 .3النظر فً أمور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما ٌحفظ كرامتها.
مـادة رقـم ( :)17أٌ .جوز للهٌئة العامة للجنة الفرعٌة أن تبحث بتنسٌب من المجلس الدستور واألنظمة الخاصة التالٌة:
 .6النظام الداخلً.
 . 2نظام تقاعد للعاملٌن فً مهنة الطب المخبري وذلك لتأمٌن الحد المعقول من الضمان االجتماعً لهم ولعائالتهم فً حاالت العجز أو العوز أو الوفاة.
 .3تنظٌم شؤون المهنة.
ب .تصادق الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة على رسوم التسجٌل والرسوم السنوٌة وأٌة رسوم تتعلق بالمهنة فً النظام الداخلً حسب قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
مـادة رقـم ( :)18تعقد الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة اجتماعا ً عادٌا وسنوٌا فً النصف الثانً من شهر آذار للنظر فً األمور المبٌنة فً المادتٌن ( )66و ( )67من هذا القانون
حسب جدول أعمال معد.
مـادة رقـم ( :)19تعقد الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة اجتماعا استثنائٌا بدعوة من رئٌس المكتب بقرار من اللجنة الفرعٌة أو من مجلس النقابة أو بناء على طلب عدد من
األعضاء ال ٌقل عن نسبة ( )% 21من األعضاء المسجلٌن على الجدول السنوي للجنة الفرعٌة ومالحقة لبحث أمور مستعجلة وهامة تبٌن فً الدعوة أو طالب عقد الجلسة وال
ٌجوز فً مثل هذا االجتماع بحث أمور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.
مـادة رقـم ( :)21على رئٌس هٌئة المكتب أو نائبه فً حالة غٌابه أن ٌوجه الدعوة لألعضاء المسجلٌن لحضور اجتماعات الهٌئة العامة للجان الفرعٌة فً الحاالت
ا لمنصوص علٌها فً هذا القانون وذلك بتوجٌه كتب مسجلة تتضمن جدول األعمال قبل الموعد المحدد لها بأسبوعٌن وبإعالن الدعوة فً النقابة وإحدى الصحف المحلٌة على
األقل.
مـادة رقـم (:)21
أٌ .كتمل نصاب جلسات الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة بحضور األكثرٌة المطلقة لفنًٌ المختبرات المسجلٌن والمسددٌن للرسوم السنوٌة المستحقة ،فإذا لم تجتمع هذه األكثرٌة فً
المرة األولى تجدد دعوة ثانٌة الجتماع ٌعقد خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ االجتماع األول على األكثر وٌكون االجتماع قانونٌا مهما بلغ عدد الحضور.
ب .تصدر قرارات اللجنة الفرعٌة بأك ثرٌة أصوات الحاضرٌن النسبٌة وإذا تساوت األصوات ٌرجح الجانب الذي فٌه الرئٌس.
مـادة رقـم (:)22
أ ٌ .كون انتخاب هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة سرٌا وٌجري بإشراف الوكٌل أو ممثلة ،وٌتم االنتخاب باألكثرٌة النسبٌة ،وإذا تساوت األصوات ٌرجح األقدم فً التخرج وذلك
حسب الالئحة الداخلٌة لالنتخابات.
ب .توجه الدعوة إلى الوكٌل لحضور االجتماع قبل موعده بمدة ال تقل عن سبعة أٌام وللوكٌل أن ٌنتدب ممثالً عنه لحضور هذا االجتماع.
ت  .وإذا لم ٌحضر الوكٌل أو ممثله فً الموعد المعٌن ٌعتبر االجتماع قانونٌا وٌجري عندئذ بإشراف ثالثة أعضاء غٌر مرشحٌن تنتخبهم الهٌئة العامة.
ث  .تهمل األوراق البٌضاء (غٌر المكتوبة) وغٌر المقررة والتً فٌها التباس غٌر مقرون بما ٌوضحه ،أما األوراق التً تحتوي أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل منها
األسماء األخٌرة والزائدة كما تعتبر األوراق التً تحتوي أسماء أقل من العدد المطلوب صحٌحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فٌها.
ج .تنتخب اللجنة الفرعٌة رئٌسا ونائبا للرئٌس وأمٌنا للمالٌة حسب الالئحة الداخلٌة للنقابة.

مـادة رقـم ( :)23إذا حالت دون انعقاد االجتماع السنوي العام للهٌئة العامة للجنة الفرعٌة ظروف استثنائٌة ٌقرها مجلس النقابة ،تعتمد المٌزانٌة السابقة أساسا ً للنفقات
وٌستمر رئٌس هٌئة المكتب وهٌئة المكتب واللجان المختصة بوظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شرٌطة أن ٌعقد االجتماع السنوي العام خالل ثالثة أشهر على األكثر من
تارٌخ إقرار المجلس بزوال تلك الظروف .
مـادة رقـم (ٌ :)24عل ن النقٌب عن قبول طلبات الترشٌح قبل موعد االجتماع السنوي الذي ستجري فٌه انتخابات على النقابة بشهر واحد وٌنتهً قبول طلبات الترشٌح قبل
موعد االجتماع بأسبوعٌن وتقدم إشعارات الترشٌح لمن ٌرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء إٌصال أو بالبرٌد المسجل وٌتولى النقٌب إعالن أسماء المرشحٌن المستوفٌن للشروط
المطلوبة فً النقابة ،وإذا قل عدد المتقدمٌن للترشٌح عن العدد المطلوب للجنة الفرعٌةٌ ،عتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزٌن بالتزكٌة وٌتم فً االجتماع انتخاب العدد
الباقً بطرٌقة الترشٌح واالقتراع العادي من بٌن األعضاء الحاضرٌن.
الفصـل الرابـع
مجلـس النقـابـة
مـادة رقـم (ٌ :)25تولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقٌب ومجلس النقابة المنتخب حسب الالئحة الداخلٌة للنقابة على أن تنطبق علٌهم الشروط المنصوص علٌها فً
الالئحة الداخلٌة للنقابة.
مـادة رقـم (ٌ :)26نتخب المجلس فً أول اجتماع له و من بٌن أعضائه نائب النقٌب وأمٌن السر ومساعده وأمٌن الصندوق ومساعده وأعضاء المجالس واللجان المنصوص
علٌها فً هذا القانون التً ٌرى أنها ضرورٌة لتنظٌم أعماله.
• مؤتمـر مجلـس النقابـة:
مـادة رقـم (ٌ :)27تشكل مؤتمر مجلس النقابة من كافة أعضاء هٌئات مكاتب اللجان الفرعٌة المنتخبة حسب الالئحة الداخلٌة للنقابة وٌختص بما ٌلً:
 -6تحدٌد الرسوم السنوٌة للنقابة وأٌة رسوم أخرى تعود للنقابة.
 -2مراقبة أداء وعمل مجلس النقابة بشكل دوري.
 -3تعدٌل النظام الداخلً والدستور وأٌة أنظمة أو قوانٌن خاصة بالمهنة والنقابة.
 -4وضع األنظمة واللوائح الخاصة بترخٌص المختبرات الطبٌة اذا لزم األمر ذلك.
مـادة رقـم (ٌ :)28نتخب النقٌب من أعضاء الهٌئة العامة للنقابة فً فلسطٌن بطرٌقة االقتراع السري المباشر  ،وٌتم انتخابه باألكثرٌة النسبٌة ،وٌشترط أن تجري انتخابات
النقٌب فً ٌوم واحد فً كافة اللجان الف رعٌة وٌحسب النصاب القانونً لالجتماع بالعدد الكلً للحاضرٌن فً كافة اللجان الفرعٌة من عدد المسجلٌن رسمٌا والذٌن ادرجت
اسمائهم فً الجدول السنوي.
مـادة رقـم (ٌ :)29شترط فً النقٌب أن ٌكون من حملة شهادة البكالورٌوس فما فوق فً الطب المخبري وقد مضى على ممارسته للمهنة مدة ال تقل عن خمسة سنوات أو
بكالورٌوس علوم ومارس المهنة ألكثر من اثنً عشر سنة كما ٌشترط فً عضو هٌئة المكتب أن ٌكون قد مضى على ممارسة المهنة ( )3سنوات للبكالورٌوس وخمس
سنوات للدبلوم طب مخبري أو بكالورٌوس علوم.
مـادة رقـم (ٌ :)31بٌن النظام الداخلً للنقا بة توزٌع األعمال فً المجلس كما وٌبٌن طرٌقة إشراف أمٌن السر على الشؤون اإلدارٌة وإشراف أمٌن الصندوق على الشؤون
المالٌة والمفوضٌن بالتوقٌع عن المجلس فً األمور المالٌة.
مـادة رقـم (ٌ :)31جتمع مجلس النقابة بصورة عادٌة مرة فً كل شهر على األقل وٌمكن اجتماعه فً كل وقت بصورة استثنائٌة بدعوة من النقٌب أو نائبه.
مـادة رقـم (ٌ :)32قوم نائب النقٌب بأعمال النقٌب وٌمارس صالحٌاته المنصوص علٌها فً المادة ( )38من هذا القانون فً حالة غٌابه خارج الدولة الفلسطٌنٌة المستقلة وإذا
تعذر علٌه القٌام بأعماله أو إذا أنابه النقٌب بذلك.
مـادة رقـم (:)33
 . 6إذا شغر منصب النقٌب ألي سبب كان ٌتولى نائب النقٌب أعماله حتى موعد أول اجتماع عادي لمؤتمر مجلس النقابة حٌث ٌجري انتخاب نقٌب للمدة المتبقٌة من الدورة.
 .2إذا غاب النقٌب ونائبه لمدة تزٌد عن ثالثة أشهر ٌقوم مقامهما أمٌن السر فً رئاسة المجلس وتنفٌذ قراراته.
 . 3إذا شغر منصب النقٌب ونائبه ألي سبب كان فعلى أمٌن السر دعوة المجلس لالنعقاد خالل أسبوع واحد النتخاب نائب نقٌب جدٌد.
 . 4إذا استقال عضو أو أكثر من مجلس النقابة أو شغرت مراكزهم ألي سببٌ ،دعى من حصل على أصوات أكثر من االنتخاب السابق حسب التسلسل لٌخلفه أو لٌخلفهم فإذا
لم ٌكن هناك من ٌخلف العضو أو األعضاء الذي شغرت مراكزهم فٌنتخب من ٌخلفهم فً أول اجتماع عادي للهٌئة العامة.
 . 5إذا بلغ عدد المستقٌلٌن من األعضاء أو الذٌن شغرت مراكزهم خمسة أو أكثر ولم ٌكن هناك من ٌخلفهم ،على النقٌب أن ٌدعو الجتماع استثنائً ٌتم فٌه انتخاب مجلس
جدٌد.
مـادة رقـم (ٌ :)34فقد العضو عضوٌته بقرار من المجلس إذا:
 تأخر عن تلبٌة الدعوة الجتماعات المجلس ثالث مرات متتالٌة بدون معذرة شرعٌة ٌقبلها المجلس. صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعٌة وفقا ً للبندٌن (أ و ب) من المادة ( )55من هذا القانون.مـادة رقـم (ٌ :)35شمل اختصاص المجلس كل ما ٌتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة الطب المخبري وعلى األخص:
 .6دعوة الهٌئة العامة وتنفٌذ قراراتها.
 .2إدارة شؤون النقابة وأحوالها وتحصٌل الرسوم المستحقة لها.
 .3تطبٌق قوانٌن النقابة.
 .4النظر فً طلبا ت انتساب فنًٌ الطب المخبري للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول أو الرفض.
 . 5تشكٌل المجالس واللجان المختلفة التً ٌنص علٌها قانون النقابة وتلك التً تساعد المجلس على تحقٌق أهداف النقابة.
 .6التعاون مع كافة الجمعٌات والمؤسسات المحلٌة واألجنبٌة التً تختص بالمهنة.
 . 7عقد مؤتمرات الطب المخبري والحلقات الدراسٌة والندوات واألشراف علٌها وسائر النشاطات العلمٌة التً تساهم فً تطوٌر المستوى الفنً والعلمً لألعضاء.
 .8تعٌٌن ممثل النقابة فً اللجان والهٌئات التً ٌرى المجلس أنها ضرورٌة لتنظٌم أعماله.
 .9تقرٌر االشتراك فً مؤتمرات الطب المخبري التً تدعى إلٌها النقابة وانتداب من ٌمثلها فٌها.
 .61إصدار مجلة طبٌة علمٌة باسم النقابة وأٌة نشرات أخرى تتعلق بالمهنة.
 .66تمثٌل النقابة والمحافظة على أموالها وحماٌتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.
 .62مراقبة سلوك فنًٌ المختبرات المهنٌة وحل النزاعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
 .63إعفاء فنًٌ المختبرات الطبٌة.
مـادة رقـم (ٌ :)36كون اجتماع مجلس النقابة قانونٌا ً إذا حضرت األكثرٌة المطلقة من أعضائه وتصدر القرارات بأكثرٌة أصوات الحاضرٌن النسبٌة وإذا تساوت األصوات
رجحت الجهة التً ٌصوت بجانبها النقٌب أو رئٌس الجلسة.
مـادة رقـم ( :)37اجتماعات المجلس العادٌة واالستثنائٌة وطرٌقة دعوته وسائر األمور الفرعٌة المتعلقة به ٌعٌنها النظام.
مـادة رقـم (ٌ :)38مثل النقٌب النقابة وٌترأس الهٌئة العامة والمجلس وتنفٌذ قراراتها وٌوقع العقود والوثائق التً ٌوافقان علٌها وله بقرار من المجلس التقاضً باسم النقابة
وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ٌنٌبه من أعضاء المجلس أو المحامٌن فً كل قضٌة تتعلق بأفعال تمس مقدرة النقابة.
مـادة رقـم ( :)39للمجلس أن ٌعٌن الموظفٌن إلدارة أعمال النقابة بالرواتب واألجور التً ٌراها تتفق مع كفاءاتهم وأن ٌستأجر ما ٌحتاج إلٌه من أبنٌة وفق أحكام النظام
الداخلً.
الفصـل الخامـس
السلطـة التأديبيـة
مـادة رقـم ( :)41كل منتسب للنقابة ٌخل بواجباته المهنٌة مخالفا ً لهذا القانون أو نظام صادر بمقتضاه أو ٌقدم على عمل ٌسًء إلى شرف المهنة أو ٌتصرف فً حٌاته
الخاصة تصرفا ٌحط من قدرها ٌعرض نفسه إلجراءات تأدٌبٌة أمام مجلس التأدٌب.
مـادة رقـم (:)41
ٌ .6شكل مجلس التأدٌب من النقٌب أو نائبه رئٌساً ،ومن عضوٌن من أعضاء المجلس ٌعٌنهما المجلس فور انتخابه ومن فنً مختبر من وزارة الصحة ال تقل ممارسته للمهنة

عن خمس سنوات.
 .2تنتهً مدة مجلس التأدٌب بانتهاء مدة المجلس الذي عٌنه.
 . 3إذا تغٌب عضو أو أكثر من مجلس التأدٌب ٌنتدب الوزٌر أو النقٌب كل حسب اختصاصه من ٌكمل تشكٌل مجلس التأدٌب.
مـادة رقـم (ٌ :)42نظر مجلس التأدٌب فً القضاٌا المحالة إلٌه من المجلس فً المخالفات الواردة فً المادة ( )41أو ألي قرار صادر عن المجلس.
مـادة رقـم (ٌ :)43نظر المجلس من قضاٌا المخالفات فً المخالفات فً الحاالت التالٌة:
 إذا تلقى طلبا خطٌا ً من وزٌر الصحة أو رئٌس النٌابات العامة أو النائب العام. إذا حكم على فنً مختبر بعقوبة السجن أو الحق الشخصً فً محكمة جزائٌة ألمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته. إذا وصل لعلم المجلس ارتكاب فنً المختبرات للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. بناء على طلب حطً من فنً المختبر نفسه إذا رأى أنه موضع تهمة كاذبة ورغب فً اللجوء للنقابة.مـادة رقـم (:)44
 .6عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضٌة ضد فنً المختبر ٌنتدب المجلس فنً مختبر أو أكثر حسب مقتضى الحال إلجراء تحقٌق أولى.
ٌ .2بلغ المحقق الفنً المشتكى علٌه مضمون األمور المنسوبة له وٌستمع إلى أقواله.
 .3للمحقق أن ٌستمع إلى الشهود وٌستعٌن تحت القسم وله أن ٌطلب المستندات وتطبٌق اإلمضاء والكسف.
ٌ .4رفع المحقق تقرٌره إلى المجلس الذي ٌقرره استناداً للتحقٌق حفظ القضٌة أو إحالتها لمجلس تأدٌب.
مـادة رقـم (:)45
 . 6جلسات مجلس التأدٌب سرٌة وال ٌجوز نشر األحكام الصادرة عنه إال بعد اكتسابها الدرجة القطعٌة وبموافقة المجلس.
 .2تخضع مخابرات أو إجراءات التأدٌب فً جم ٌع أدوارها ومراحلها للسرٌة التامة وٌحظر على ذوي العالقة إفشاءها تحت طائلة الجزاء.
مـادة رقـم (:)46
ٌ .6تبع مجلس التأدٌب فً التحقٌق والمحاكمة بالطرق التً تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله أن ٌستمع للشهود وأن ٌطلب جلبهم بواسطة الشرطة.
 . 2تبلغ مذكرات الدعوى واألوراق المتعلقة بالشكوى واألحكام بواسطة أمٌن سر النقابة أو بالبرٌد المسجل أو بالنشر فً إحدى الصحف المحلٌة.
 .3إذا امتنع الشاهد عند حضوره عن أداء الشهادة أو أدلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأدٌب حق إحالته للنٌابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك أمام محكمة نظامٌة.
 .4للفنً المشتكى علٌه أن ٌستعٌن بمحام أو بفنً آخر للدفاع عنه.
ٌ .5قرر مجلس التأدٌب نفقات الشهود وٌدفعها الطرف غٌر المحق بما فً ذلك المجلس.
مـادة رقـم (ٌ :)47صدر الحكم عن مجلس التأدٌب مسببا ً وبأكثرٌة اآلراء.
مـادة رقـم ( :)48إذا رأى مجلس التأدٌب أسبابا كافٌة إلٌقاف فنً مختبر عن العمل مؤقتا ً حتى نهاٌة المحاكمة ٌرفع قراره للمجلس الذي ٌحق له إصدار أمر التوقٌف وٌحسب
التوقٌف من أصل مدة المحكوم بها من قبل.
مـادة رقـم ( :)49للمشتكى علٌه حق طلب أعضاء مجلس التأدٌب لألسباب المنصوص علٌها فً قانون أصول المحاكمات الحقوقٌة بشأن رد القضاة وٌفصل المجلس فً طلب
الرد فوراً وبقرار غٌر قابل للطعن.
مـادة رقـم ( :)51العقوبات التً ٌستطٌع مجلس التأدٌب الحكم بها هً:
 التنبٌه. التوبٌخ. الغرامات النقدٌة من ( )21دٌنار إلى ( )611دٌنار تدفع إلى صندوق النقابة. المنع من مزاولة المهنة وشطب اسمه من السجل لفترة محددة من الزمن. المنع النهائً من مزاولة المهنة إذا تمت إدانته من قبل المحكمة.مـادة رقـم ( :)51قرارات مجلس التأدٌب الغٌبٌة قابلة لالعتراض لدى ذات المجلس على ان:
ٌ .6قدم االعتراض خالل (ٌ )56وما من الٌوم الذي ٌلً تبلٌغ القرار بالذات أو بالبرٌد المسجل.
ٌ .2قدم االعتراض إلى المجلس بواسطة أمٌن سر النقابة لقاء إٌصال خطً أو بإٌداعه بالبرٌد المسجل خالل المدة القانونٌة.
مـادة رقـم (:)52
ٌ .6حق للمشتكى علٌه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأدٌب األعلى.
ٌ .2قدم االستئناف بواسطة أمٌن سر النقابة خالل (ٌ ) 65وما ابتداء من الٌوم الثانً لتفهم الحكم إذا كان وجاهٌا أو من الٌوم التالً لتبلٌغه إذا كان غٌابٌا.
مـادة رقـم (:)53
ٌ .6ؤلف مجلس التأدٌب األعلى من الوزٌر ومسؤول المختبرات ومن فنٌٌن ٌنتخبهم المجلس فور انتخابه.
 . 2تسري على هذا المجلس من حٌث مدته وأصول رد أعضائه وإجراءاته كافة األحكام المتعلقة بالمجلس التأدٌبً المنصوص عنها فً هذا القانون.
 .3إذا اعتذر أي عضو عن المشاركة بسبب الرد أو ألسباب أخرى فللوزٌر أو النقٌب حسب مقتضى الحال تعٌٌن من ٌقوم مقامه.
 .4قرارات المجلس األعلى تصدر بأكثرٌة اآلراء.
مـادة رقـم ( :)54قرارات مجلس التأدٌب األعلى غٌر قابلة للطعن.
مـادة رقـم (:)55
 .6ال ٌجوز لفنً المختبر الممنوع مؤقتا ً عن مزاولة المهنة أن ٌزاول أي عمل من أعمال مهنته.
ٌ .2بقى الفنً المشار إلٌه فً الفقرة السابقة خاضعا ً ألحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعٌنة للترشٌح للمجلس.
مـادة رقـم ( :)56تسجل أحكام مجلس التأدٌب فً سجل خاص.
مـادة رقـم ( :)57تنفذ وزارة الصحة أو المجلس أو النٌابة العامة أو دائرة اإلجراء كل حسب اختصاصه.
عقوبـات عامـة
مـادة رقـم ( :)58كل عضو مسجل فً السجل والجدول ولم ٌتقٌد بالحكم التأدٌبً الصادر بحقه عن مزاولة المهنةٌ ،عاقب بغرامة ال تتجاوز العشرون دٌناراً وتتضاعف فً
حالة تكرار المخالفة مع تنفٌذ الحكم التأدٌبً.
مـادة رقـم (:)59
 .6كل فنً مختبر ٌخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه وٌزاول المهنة دون أن ٌكون مسجالً فً السجل أو الجدول ٌعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌناراً
وفً حالة التكرار تتضاعف العقوبة وتكون الغرامة لصالح صندوق النقابة.
 .2تكون محكمة الصلح مختصة فً النظر فً هذه المخالفات.
مـادة رقـم ( :)61كل من ٌمارس مهنة المختبرات الطبٌة دون شهادة ٌعاقب وفق أحكام قانون الصحة العامة.
الفصــل السادس
مـادة رقـم ( :)61تبتدئ السنة المالٌة للنقابة فً الٌوم األول من كانون الثانً وتنتهً فً الحادي والثالثٌن من كانون األول من كل عام.
مـادة رقـم (:)62
 تتألف موارد النقابة من: .6رسوم تسجٌل األعضاء.
 .2الرسوم السنوٌة المقررة.
 .3اإلعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء.
 .4الغرامات التً تحكم بها مجالس التأدٌب.

 .5رٌع مؤسسات ومشارٌع النقابة.
 تحدد هذه الموارد وكٌفٌة فرضها أو استٌفائها وجباٌتها فً النظام الداخلً.مـادة رقـم ( :)63مجلس النقابة هو المهٌمن على أحوال النقابة ومن وظائفه أن ٌقوم بتحصٌل األموال وحفظها واالقتراح على المؤتمر العام بتحدٌد مقادٌر الرسوم واقرار
صرف النفقات التً تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود االعتمادات المرصودة فً مٌزانٌتها والفصل فً جمٌع األمور األخرى المتعلقة بالنقابة وله فً ظروف طارئة إصدار
ملحق او اكثر للموازنة لتسدٌد النفقات بشرط عرضها على الهٌئة العامة فً أول اجتماع لها بعد اإلصدار.
مـادة رقـم (:)64
ٌ .6ضع المجلس فً كل سنة مٌزانٌة للسنة المالٌة المقبلة وٌعرضها على الهٌئة العامة للتصدٌق.
 . 2إذا حالت ظروف استثنائٌة دون انعقاد الهٌئة فً مواعٌدها القانونٌة وتصدٌق المٌزانٌة والحساب الختامً ٌستمر المجلس فً الجباٌة واإلنفاق على أساس المٌزانٌة السابقة
إلى أن تجتمع الهٌئة العامة وتقر المٌزانٌة الجدٌدة.
مـادة رقـم (:)65
 .6تودع النقود واألوراق المالٌة باسم النقابة فً مصرف أو اكثر ٌعٌن بقرار من المجلس.
 .2ال ٌجوز التصرف بشًء من أموال النقابة إال بقرار من المجلس.
 .3أوامر الصرف ٌوقعها النقٌب وأمٌن الصندوق أو من ٌنوب عنهم بقرار من المجلس.
ٌ .4حدد النظام الداخلً المبلغ الذي ٌجوز االحتفاظ به فً خزانة النقابة.
 .5تنظم كافة األمور المبحوث عنها فً هذا الفصل بموجب النظام الداخلً.
الفصــل السابع
أحكــام عامــة
مـادة رقـم ( :)66النقابة ذات شخصٌة معنوٌة لها حق فً امتالك األموال المنقولة وغٌر المنقولة لتحقٌق غاٌاتها وأهدافها والتصرف فٌها على أحسن وجه ولها أن تقاضً
وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانٌن واألنظمة المرعٌة.
مـادة رقـم ( :)67تعفى النقابة من ضرٌبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البرٌدٌة على مراسالتها.
مـادة رقـم ( :)68ال تسري أحكام القانون الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التً تعقد للبحث فً شؤون النقابة.
مـادة رقـم (ٌ :)69لغً هذا القانون أي قانون أو تشرٌع له عالقة بمهنة الطب المخبري بالقدر الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
مـادة رقـم (ٌ :)71تم التنسٌق مع وزارة الصحة لتشكٌل لجنة ٌناط بها التحضٌر والدعوة الجتماع ٌضم فنًٌ المختبرات النتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون.

الالئحة الداخلية لنقابة الطب المخبري
مادة ( :)1تسمى هذه الالئحة "الالئحة الداخلٌة" الخاصة بنقابة الطب المخبري فً دولة فلسطٌن وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها من قبل مجلس النقابة.
مادة (ٌ :)2كون للعبارات واأللفا ظ الواردة فً هذه الالئحة المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على خالف ذلك:
 الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة :هً مجموع أعضاء النقابة المسجلٌن فً أي لواء فً الضفة الغربٌة. هٌئة المكتب :هم األعضاء المنتخبون حسب أحكام هذه الالئحة. اللجنة الفرعٌة :هً مجموع األعضاء المنتخبٌن عن أي محافظة فً الضفة الغربٌة حسب أحكام هذه الالئحة.مادة (:)3
 .6تعتبر هذه الالئحة مكملة لما ورد فً قانون نقابة الطب المخبري واألنظمة الصادرة بمقتضاه وتخضع لصالحٌات المؤتمر العام للنقابة وللنقٌب ولمجلس النقابة.
ٌ .2حق لمجلس النقابة تعدٌل أحكام هذه الالئحة وفقا وتحقٌقا ً للمصلحة العامة للنقابة.
الهٌئـة العـامـة
مادة (ٌ :)4شكل األعضاء المسجلون فً نقابة الطب المخبري هٌئة تسمى الهٌئة العامة لنقابة الطب المخبري ومركزها مدٌنة القدس.
مادة ( :)5تدون أسماء أعضاء النقابة فً سجل خاص بمقر النقابة بالقدس وفً سجالت خاصة بفروع الهٌئة العامة فً المحافظات.
مادة (:)6
ٌ . 6نبثق عن الهٌئة العامة فً دولة فلسطٌن هٌئات عامة فرعٌة فً كل محافظة وفً كل لواء ٌزٌد عدد األعضاء العاملٌن فٌه عن  31عضو.
 .2فً حالة عدم توفر العدد المشار إلٌه أعاله من الفرع ( أ ) فٌنسب األعضاء إلى اقرب فرع من فروع الهٌئة العامة.
مادة (ٌ :)7سجل العضو فً فرع واحد فقط من فروع الهٌئة العامة وٌختار محل سكنه أو محل عمله خالل ثالثة أشهر من سكنه أو مزاولته للعمل وعلى العضو إذا رغب
بتغٌٌر الفرع الذي ٌنتسب إلٌه أن ٌبلغ لجنة االنتخابات أو لجنة الط عون بذلك خطٌا وقبل ثالثة اشهر من انتهاء الدورة الحالٌة شرٌطة أن ال ٌسجل إال فً لجنة فرعٌة واحدة.
مادة (:)8
أ  .تجتمع الهٌئة العامة فً المحافظة بدعوة من رئٌس هٌئة المكتب وبحضوره أو من تنتدبه عنه مرة كل سنة لمناقشة األمور التالٌة:
 .6مناقشة تقرٌر نشاطات اللجنة الفرعٌة.
 .2االطالع على موازنة اللجنة الفرعٌة ومناقشتها ووضع مشروع مٌزانٌة السنة القادمة.
 .3أٌة مواضٌع أخرى تكون مدرجة على جدول األعمال.
ب  .تجتمع الهٌئة العامة فً المحافظة بدعوة من رئٌس هٌئة المكتب وبحضوره أو من ٌنتدبه عنه كل ثالث سنوات قبل انتهاء الدورة الحالٌة على أن ٌتضمن جدول األعمال
ما ٌلً:
 .6تشكٌل لجنة فرعٌة لالنتخابات.
 .2تشكٌل لجنة للطعون.
 .3انتخاب أعضاء هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة للدورة القادمة كل ثالث سنوات.
مادة (ٌ :)9كون تشكٌل هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة من عدد األعضاء على النحو التالً:
عدد أعضاء هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة
أعضاء
5
أعضاء
7
أعضاء
9

عدد أعضاء الهٌئة العامة للفرع الواردة اسمائهم فً الجدول السنوي
من 51 – 31عضو
من  71 – 56عضو
من  76عضوا فما فوق
مادة ( :)11تجري انتخابات اللجان الفرعٌة على النحو التالً:
ٌ . 6نتخب أعضاء هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة من قبل أعضاء الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة فً المحافظة المسجلٌن تسجٌال دائما والمسددٌن اللتزاماتهم المالٌة على أن ٌشترك
العضو فً انتخاب لجنة الفرع الذي ٌنتسب إلٌه فقط.
ٌ .2حق لعضو الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة ترشٌح نفسه لعضوٌة اللجنة الفرعٌة إذا:
أ .كان ٌحمل شهادة بكالورٌوس مختبرات طبٌة مع خبرة  3سنوات ودبلوم مختبرات أو بكالورٌوس علوم مع خبرة ال تقل عن خمس سنوات فً المهنة.
ب .كان مسددا لجمٌع التزاماته.
ج  .عمل أو سكن فً منطقة الفرع الذي سٌرشح لعضوٌة لجنته مدة ال تقل عن ثالثة شهور.
 .3ال ٌجوز التوكٌل أو اإلنابة فً عملٌة االنتخابات.
ٌ .4تم االنتخاب باالقتراع السري إال إذا قل عدد المتقدمٌن للترشٌح عن العدد المطلوب لهٌئة المكتب للجنة أو مساوٌا لها ،بعدئذ ٌعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزٌن
بالتزكٌة.
 . 5إذا حالت دون إجراء االنتخابات ظروف استثنائٌة تقرها هٌئة المكتب القائم تستمر اللجنة الفرعٌة بأداء مهامها لمدة أقصاها ثالثة اشهر من تارٌخ موعد االنتخابات.

 .6تكون مدة اللجان الفرعٌة ثالث سنوات.
مادة (ٌ :)11عقد فرع الهٌئة العامة اجتماعاته العادٌة بدعوة من هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة لهذا الفرع للنظر فً جدول األعمال الذي تعده هٌئة المكتب وٌجوز لهٌئة المكتب
أو اكثر من ( )%21من أعضاء الهٌئة العامة للجنة الفرعٌة طلب عقد اجتماع طارئ ٌخصص لمناقشة موضوع محدد فً أي وقت.
مادة (ٌ :)12كون اجتماع الهٌئة العامة قانونٌا إذا حضرته األكثرٌة المطلقة (اكثر من النصف) من األعضاء المسجلٌن تسجٌالً دائما ً فإذا لم توفر األكثرٌة فً المرة األولى
تجدد الدعوة تلقائٌا ً لمرة ثانٌة الجتماع ٌعقد خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ االجتماع األول على األقل وٌكون االجتماع الثانً قانونٌا ً مهما بلغ عدد األعضاء الحاضرٌن.
مادة ( :)13تنظم شؤون اللجنة الفرعٌة على النحو التالً:
ٌ .6نتخب أعضاء هٌئة مكتب للجنة الفرعٌة من بٌنهم رئٌسا ً ونائبا ً للرئٌس وأمٌنا ً للمالٌة خالل أسبوع من فوزهم وٌكون االجتماع قانونٌا ً بحضور األكثرٌة .
 . 2تجتمع اللجنة الفرعٌة مرة كل شهر على األقل حٌث تكون الجلسة قانونٌة بحضور أكثرٌة األعضاء.
 .3تعمل كل لجنة فرعٌة على إٌجاد مقر لها إما منفردة أو باالشتراك مع لجان النقابات المهنٌة األخرى بعد موافقة مجلس النقابة وٌحق لهٌئة مكتب اللجنة أن تعٌن موظفٌن أو
مستخدمٌن إما منفردة أو بالتعاون مع اللجان الفرعٌة األخرى للنقابات المهنٌة المشتركة فً مجمع النقابات فً المنطقة بعد موافقة مجلس النقابة.
ٌ .4مثل رئٌس هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة وٌشرف على أعمالها وٌترأس اجتماعاتها واجتماعات الهٌئة العامة لذلك الفرع.
ٌ .5حق لرئٌس هٌئة المكتب حضور جلسات مجلس النقابة كعضو مراقب.
ٌ . 6قوم نائب الرئٌس مقام الرئٌس فً حالة غٌابه وٌحل فً حالة شغر منصبه لحوال الفترة المتبقٌة لهٌئة المكتب وفً هذه الحالة ٌنتخب نائب رئٌس جدٌد.
ٌ .7تولى نا ئب رئٌس هٌئة المكتب أمانة سر الجلسات للجنة أو الهٌئة العامة وٌحتفظ بسجالت لذلك وٌقوم بتزوٌد المكتب بصورة عن محاضر الجلسات موقعة منه ومن
الرئٌس.
ٌ .8تولى أمٌن المالٌة حسابات اللجنة وٌحتفظ بدفاتر لذلك بنا ًء على قرار من هٌئة المكتب ومن قبل أمٌن الصندوق فً مجلس النقابة ،وألمٌن المالٌة استالم الرسوم وعوائد
التقاعد والضمان االجتماعً مقابل إٌصال مؤقت حٌث ٌقوم بدوره شخصٌا ً أو بواسطة رئٌس أو نائب رئٌس هٌئة المكتب ٌدفعها لمجلس النقابة.
 .9إذا تغٌب عضو اللجنة الفرعٌة عن ثالثة جلسات متتالٌة بدون عذر شرعً أو شغور منصبه أو فقد حقوق العضوٌة بقرار من مجلس النقابة ٌحل محله فً الهٌئة العضو
الذي ٌلً آخر منتخب فً عدد األصوات وإذا لم ٌكن هناك مثل هذا العضو ٌحق لمجلس النقابة تعٌٌن بدٌل عنه بتنسٌب من اللجنة الفرعٌة.
مادة ( :)14تكون غاٌات اللجان الفرعٌة ما ٌلً:
 .1علميــــة :وذلك لرفع مستوى المهنة علمٌا ً فً المحافظة أو اللواء وتشجٌع البحث والدراسة للعاملٌن فً المهنة بمختلف الوسائل كعقد الندوات والمحاضرات واألٌام الطبٌة
على مستوى المنطقة وتبادل المعلومات مع اللجان الفرعٌة األخرى.
 .2اجتماعيــة :تشجٌع النشاطات التً من شأنها إنشاء افض ل العالقات االجتماعٌة بٌن العاملٌن بمهنة الطب المخبري فً المنطقة.
 .3توجيهية مهنية :وذلك من خالل مسؤولٌاتها فً المحافظة على السلوك المهنً ألعضائها فً منطقتها حٌث تقوم باإلشراف على تنفٌذ وقرارات مجلس النقابة وقرارات
مؤتمر مجلس النقابة وتشرف على تطبٌق قانون النقابة والدستور الطبً أو قرارات الهٌئة العامة أو قرارات هٌئة المكتب .ولرئٌس هٌئة المكتب أو هٌئة المكتب أن ٌكلفوا
أعضاء من اللجنة الفرعٌة بجمٌع المعلومات أو إجراء التحقٌق فً أٌة مخالفات مسلكٌة تصل إلٌه وان ٌفوض اللجنة الفرعٌة بحل أٌة مشكلة أو شكوى أو تقدٌم توصٌات.
 .4استشاريـة ٌ :عرض مجلس النقابة على اللجان الفرعٌة المواضٌع الهامة التً تواجهه وذلك لتدارسها وتقدٌم اآلراء حولها وعلى اللجان أن تحاول استطالع آراء األعضاء
فً منطقتها وبذلك تكون وسٌلة اتصال بٌن مجلس النقابة والغالبٌة العظمى من األعضاء ولهٌئة المكتب فً اللجنة الفرعٌة أن تقدم لمجلس النقابة ما تراه مناسبا ً من الدراسات
واالقتراحات.
مادة ( :)15تنظٌم األمور المالٌة فً الفرع على النحو التالً:
 .6تتكون الموازنة من المخصصات التً ٌدفعها مجلس النقابة للفرع ومن تبرعات أعضاء الهٌئة العامة.
ٌ .2تم صرف األموال بقرار من هٌئة المكتب وٌوقع السندات أمٌن المالٌة ورئٌس المكتب أو نائبه.
ٌ .3حق ألمٌن المالٌة أو رئٌس الفرع صرف مبلغ ال ٌتجاوز ثالثون دٌناراً أو ما ٌعادلها قبل الرجوع لهٌئة المكتب.
 .4تناقش اللجنة موازنة الفرع سنوٌا القرارها ووضع مشروع الموازنة للسنة التالٌة.
ٌ . 5كون مركز مجلس النقابة فً القدس وٌرأسه النقٌب أو من ٌنوب عنه فً حالة غٌابه وٌتولى مجلس النقابة اإلشراف على شؤون األعضاء فً دولة فلسطٌن وممارسة
المهنة فٌها وإصدار التعلٌمات والقرارات للجان الفرعٌة بما ٌتفق مع قانون نقابة الطب المخبري والدستور الطبً.
مادة ( :)16كافة األعضاء المنتخبٌن لهٌئات مكاتب فً اللجان الفرعٌة حسب المادة (ٌ )9شكلون مؤتمر مجلس النقابة.
مادة ( :)17تجري انتخابات النقٌب على النحو التالً:
ٌ .6شترط فً من ٌتقدم لترشٌح نفسه ما ٌلً:
أ .أن تتوفر فٌه الشروط المنصوص علٌها فً مادة رقم ( )29من دستور النقابة.
ب .أن ٌكون مسددا اللتزاماته المادٌة.
 .2الترشٌح واالنتخاب.
أ ٌ .فتح باب الترشٌح للنقٌب لمدة شهر ٌحددها مجلس النقابة وتعمم أسماء المرشحٌن على أعضاء الهٌئة العامة للنقابة المدرجة اسمائهم فً الجدول السنوي.
بٌ .تم انتخاب النقٌب من قبل أعضاء الهٌئ ة العامة للنقابة الواردة اسمائهم فً الجدول السنوي ومن بٌنهم بحٌث ٌقوم أعضاء الهٌئة العامة للنقابة الواردة اسمائهم فً الجدول
السنوي باالقتراع السري المباشر النتخاب النقٌب فً صندوق اقتراع منفصل فً نفس الٌوم والساعة مع انتخابات اللجان الفرعٌة.
مادة (ٌ :)18شكل مجلس النقابة على النحو التالً:
ٌ . 6تألف مجلس النقابة من عدد من أعضاء المؤتمر ٌتم اختٌارهم أو انتخابهم بحٌث ٌمثل كل ثالثة أعضاء فً المؤتمر بعضو فً مجلس النقابة وذلك بنا ًء على تنسٌب هٌئات
مكاتب اللجان الفرعٌة للنقابة.
ٌ .2دعو النقٌب المنتخب مجلس النقابة خالل أسبوعٌن من فوزه النتخاب نائبا ً له وأمٌنا ً للسر وأمٌنا ً للصندوق ومساعدٌن لكالهما كما ٌتم تشكٌل اللجان المختصة فً نفس
االجتماع.
ٌ .3جتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقٌب وٌمكن لـ ( )%31من أعضاء مجلس النقابة طلب عقد اجتماع طارئ ٌخصص لمناقشة موضوع محدد فً أي وقت
على أن ٌتم االجتماع خالل أسبوع من اإلعالن عنه.
ٌ .4كون اجتماع مجلس النقابة قانونٌا ً بحضور أكثرٌة أعضاءه وقراراته ملزمة لجمٌع الفروع إذا اتخذت بأكثرٌة الحضور إال فٌما ٌخص حل اللجان الفرعٌة.
ٌ .5حق لمجلس النقابة بحضور ثلثً أعضاءه وبموافقة ثلثً الحضور حل أي هٌئة مكتب للجنة فرعٌة إذا توفرت األسباب لذلك وتعٌٌن بدٌالً عنها لحٌن إجراء انتخابات
جدٌدة فً فرع تلك اللجنة على أن ٌتم ذلك فً مدة أقصاها ( )6أسابٌع.
ٌ .6شرف النقٌب على أعمال مجلس النقابة وٌترأس اجتماعاته وٌلتزم بقراراته.
ٌ .7قوم نائب النقٌب مق ام النقٌب فً حالة غٌابه وٌحل محله فً حالة شغور منصبه طوال الفترة المتبقٌة للمجلس وفً هذه الحالة ٌنتخب نائب نقٌب جدٌد من مجلس النقابة.
ٌ .8تولى أمٌن السر الواجبات والمسؤولٌات التالٌة:
 .6السجل الدائم.
 .2سجل األعضاء المتقاعدٌن.
 .3الجدول السنوي.
 .4سجل المراسالت.
 .5سجل القرارات وضبط الجلسات.
 .6سجل موجودات النقابة.
 .7سجل المكتبة.
وٌعتبر أمٌن السر عضواً فً اللجان الدائمة التً ٌشكلها المجلس.
ٌ .8كون أمٌن الصندوق مسؤوالً عن األمور التالٌة:
 .6اإلشراف على موارد النقابة.

 .2مراقبة أعمال الموظفٌن المالٌٌن الذٌن ٌوجب علٌهم تنظٌم المعامالت المالٌة وحفظ السجالت الالزمة وفق األصول الحدٌثة فً المحاسبة بما فً ذلك الجدول السنوي
وسندات القبض والصرف وحساب اإلٌرادات والمصروفات.
 .3مطابقة المصروفات للبنود الواردة فً الموازنة وقرارات المجلس.
 .4إعداد الموازنة للسنة المالٌة المقبلة لعرضها على المجلس تمهٌداً لمناقشتها واقرارها من قبل مؤتمر المجلس.
 .5تقدٌم تقرٌر مفصل إلى المجلس مرة كل ستة اشهر الطالعه على وضع النقابة المالً.
ٌ .6حتفظ بدفاتر الحسابات وتكون قابلة للتدقٌق من قبل المدقق القانونً للنقابة بنا ًء على منها.
 .7إذا تغٌب عضو مجلس النقابة ثالثة جلسات متتالٌة دون عذر مشروع أو منصبه أو فقد حقوق العضوٌة بقرار من مجلس النقابة تقوم هٌئة مكتب اللجنة الفرعٌة التً كان
ٌمثلها بانتخاب واحد من أعضائها لٌحل محل ذلك العضو فً عضوٌته لمجلس النقابة.
مادة ( :)19تنظم أمور هٌئة المالٌة على النحو التالً:
ٌ . 6تم صرف األموال بقرار من مجلس النقابة وٌوقع المستندات النقٌب أو أمٌن السر وأمٌن المالٌة وفً حالة غٌاب المذكورٌن أعاله ٌقوم نائب الرئٌس أو نائب أمٌن السر
ونائب أمٌن المالٌة بالتوقٌع.
 .2تجدد مخصصات الفرع بقرار من مجلس النقابة على ضوء الموازنة العامة وبنا ًء على عدد أعضاء الهٌئة العامة للفرع ونشاطات الفرع.
 .3ال ٌحق ألمٌن الصندوق أو النقٌب صرف مبلغ ٌتجاوز مائتً دٌنار أو ما ٌعادلها قبل الرجوع لمجلس النقابة.
ٌ .4ناقش مجلس النقابة موازنة النقابة سنوٌا ً القرارها ووضع مشروع الموازنة للسنة التالٌة.
مادة (ٌ :)21تم اجتماع بٌن مجلس النقابة ومؤتمر مجلس النقابة كل ستة اشهر لٌقدم النقٌب تقرٌراً عن عمل مجلس النقابة لٌناقش مع مجموع هٌئات المكاتب المنتخبة.
مادة ( :)21تصدر النقابة:
 .6بطاقات عضوٌة للنقابة.
 .2شارات خاصة الستعمالها على سٌارات األعضاء العاملٌن فقط.
مادة ( :)22هذه الالئحة الداخلٌة جزء مفصل ومكمل وموضح ألنظمة النقابة وال ٌعمل بأي نص فٌه إذا تبٌن انه ٌخالف قوانٌن وأنظمة النقابة.
مادة (ٌ :)23عتمد قانون النقابة وأنظمتها ودستورها الطبً فٌما لم ٌرد فٌه نص فً هذه التعلٌمات.

