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مقرتح قانون رقم ) ( لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون الحريات النقابيــة

باسم الشعب
    رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة

١- بعد اإلطالع عىل اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١3.

٢- وعىل اإلعالن الدستوري الصادر بتاريخ 3/3٠/٢٠١١.

3- وعىل القانون رقم )35( لسنة ١97٦ بشأن النقابات العاملية، وتعديالته.

4- وعــىل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )87( الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحاميــة الحــق ىف التنظيــم، والتــي صدقــت عليهــا مــر 
ــرب ١957. ىف ٦ نوفم

قرر مجلس الشعب القانون اآليت نصه، وقد أصدرناه:

)املادة األوىل(

يُعمل بأحكام قانون الحريات النقابية املرافق، ويُلغى قانون النقابات العاملية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة ١97٦ وتعديالته، وأي حكم 
يخالف أحكام القانون املرافق أينام ورد يف قوانني أخرى.

)املادة الثانية(

ال تخل أحكام هذا القانون بحقوق التعبري واالجتامع التي يكفلها الدستور واملواثيق الدولية, وال ينبغي أن يؤدي تفسري هذه األحكام 
أو تطبيقها -عىل أي نحو- إيل اإلخالل بالحقوق والحريات النقابية ومعايري العمل األساسية التي تنص عليها إتفاقيات العمل الدولية 

املصدق عليها من الحكومة املرية.

 )املادة الثالثة(

تحل عبارة )النقابة العاملية املعنية( محل عبارات )اللجنة النقابية( و)النقابة العامة املعنية( و)االتحاد العام لنقابات عامل مر( أينام 
وجدت يف قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠3، ويف كافة القوانني والقرارات املعمول بها.

 )املادة الرابعة(

ال تخل أحكام القانون املرافق بالحقوق واملزايا الخاصة بأعضاء املنظامت النقابية العاملية واملرتتبة عىل اشرتاكهم يف صناديق االدخار 
أو الزمالة أو صناديق خاصة أخرى تم إنشاؤها مبعرفة النقابات تحت أى مسمى، وذلك بحرمانهم منها أو االنتقاص من حقوقهم بها عند 

رغبتهم يف االنسحاب من هذه املنظامت أو نقل عضويتهم من املنظامت النقابية العاملية املنشأ بها هذه الصناديق إىل منظامت 
نقابية عاملية أخرى.

 )املادة الخامسة(

تستمر املنظامت النقابية العاملية ومنظامت أصحاب األعامل التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون يف مامرسة نشاطها عىل أن 
توفق أوضاعها وفًقا ألحكام هذا القانون خالل ستة شهور من تاريخ إصداره، وإال اعتربت منحلة.

ويصدر وزير القوى العاملة والهجرة قراًرا بكيفية توفيق هذه األوضاع وفًقا للرشوط والضوابط الواردة بهذا القانون، خالل شهر من تاريخ 
العمل بالقانون املرفق.

)املادة السادسة(

عىل املحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت مبقتىض أحكام هذا القانون من إختصاص 
محاكم مجلس الدولة وذلك بالحالة التى تكون عليها، وىف حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعالنه بأمر االحالة مع تكليفه 

بالحضور ىف امليعاد املحدد أمام املحكمة التى أحليت إليها الدعوى.

)املادة السابعة(

يُنرش هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباًرا من اليوم التايل لتاريخ نرشه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر يف يوم     املوافق     هجريًا
املوافق     ٢٠١٢ ميالديًا

رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة

املشري/ محمد حسني طنطاوي
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البــاب األول

التعاريف واألحكام العامة

الفصل األول
التعـريفات

مادة )١(
يقصد يف تطبيق أحكام هذا القانون باملصطلحات اآلتية املعاين املبيّنة قرين كلٍّ منها:

– العامــل: كل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدى صاحــب عمــل، وتحــت إدارتــه أو إرشافــه، ســواء كان عملــه دامئًــا، أو مؤقتًــا، 
أو عرضيًــا، أو موســميًا.

– الحرفيون: يقصد بهم العاملون لحسابهم، وأصحاب الحرف الحرة.

– العــامل املســتقلون: يقصــد بهــم القامئــون بأعــامل أو أنشــطة اقتصاديــة أو خدميــة لحســابهم الخــاص دون اســتخدام عاملــة 
. بأجر

– املنشــأة: كل مــرشوع أو مرفــق يديــره شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام أو الخــاص. ويعتــرب يف حكــم املنشــأة الفــرع الــذي 
يقــع يف غــري املــكان الــذي بــه املركــز الرئيــي.

– صاحــب العمــل: كل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يســتخدم عامــاًل أو أكــر لقــاء أجــر، ســواء كان مــن منشــآت القانــون العــام أو 
الخــاص.

ــق  ــه وف ــم تأسيس ــة، وت ــة أو الحرف ــأة أو املهن ــتوى املنش ــىل مس ــامل ع ــئه الع ــاميل ينش ــع ع ــة: كل تجم ــة العاملي – النقاب
أحــكام هــذا القانــون.

– االتحــادات النقابيــة العامليــة: هــي اتحــادات يتــم تشــكيلها مبعرفــة عــدد مــن النقابــات العامليــة فيــام بينهــا وفًقــا إلرادتهــا 
ــة يف  ــة أو الحرف ــتوى املهن ــىل مس ــرايف أو ع ــاق الجغ ــة أو النط ــة أو الصناع ــة أو الحرف ــتوى املهن ــىل مس ــت ع ــواء كان س

نطــاق جغــرايف محــدد.

ــات أو  ــة النقاب ــكل مبعرف ــامل وتش ــي للع ــتوى الوطن ــىل املس ــكل ع ــة تش ــادات عام ــي اتح ــامل: وه ــة للع ــادات العام – االتح
ــة. ــادات النقابي ــة االتح مبعرف

– املنظامت النقابية: يقصد بها كل من النقابة العاملية واالتحادات النقابية العاملية واالتحادات العامة للعامل.

– ممثلــو العــامل: يقصــد بهــم أعضــاء مجالــس إدارات النقابــات العامليــة أو االتحــادات النقابيــة العامليــة أو االتحــادات العامــة 
للعــامل, وكذلــك العــامل الذيــن يتــم اختيارهــم لتمثيــل زمالئهــم للتحــدث باســمهم أو نيابــة عنهــم.

– العمــل النقــاىب: يقصــد بــه كل نشــاط يقــوم بــه العامــل منفــرًدا أو باالشــرتاك مــع آخريــن للدفــاع عــن مصالــح وحقــوق العــامل، 
ــوة ألى  ــم أو الدع ــارو والتحكي ــاوض والتش ــات والتف ــرات واإلرضاب ــة والتظاه ــات اإلحتجاجي ــات والوقف ــات والتربع ــع التوقيع كجم

منهــم.

ــارة أو  ــة أو التج ــتوى الصناع ــىل مس ــامل ع ــاب األع ــن أصح ــدد م ــة ع ــكيله مبعرف ــم تش ــاد يت ــو اتح ــامل: ه ــاب األع ــاد أصح – اتح
ــدد. ــرايف مح ــاق جغ ــارة يف نط ــة أو التج ــتوى الصناع ــىل مس ــرايف أو ع ــاق الجغ النط

ــة  ــامل مبعرف ــاب األع ــي ألصح ــتوى القوم ــىل املس ــكيلها ع ــم تش ــة يت ــادات عام ــي اتح ــامل: ه ــاب األع ــة ألصح ــادات عام – اتح
ــامل. ــاب األع ــادات أصح اتح

–  منظمة أصحاب األعامل: ويقصد بها اتحادات أصحاب األعامل واالتحادات العامة ألصحاب األعامل.

ــاب  ــة ألصح ــادات العام ــامل أو االتح ــاب األع ــاد أصح ــامت اتح ــس إدارة منظ ــاء مجال ــم أعض ــد به ــامل: يقص ــاب األع ــو أصح –  ممثل
ــم. ــة عنه ــامئهم أو نياب ــدث بأس ــم للتح ــم منظامته ــن تختاره ــامل، أو مم األع

– جمعيــات رجــال األعــامل: هــي الجمعيــات واملؤسســات املنشــأة وفًقــا ألحــكام القانــون )84( لســنة ٢٠٠٢ بإصــدار قانــون 
الجمعيــات واملؤسســات األهليــة.

– الجهة اإلدارية املختصة: وزارة القوى العاملة والهجرة، ومديرياتها.

– الوزير املختص: وزير القوى العاملة والهجرة.
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الفصل الثاين
األحكام العامة

مادة )٢(

تثبــت الشــخصية االعتباريــة ملنظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل املشــكلة وفقــا ألحــكام هــذا القانــون مــن تاريــخ إخطــار 
الجهــة املختصــة بــأوراق التأســيس املوضحــة باملــادة ١5 مــن القانــون.

مادة )3(

ملنظامت العامل وأصحاب األعامل حق التقايض للدفاع عن مصالحها واملصالح املهنية ألعضائها.

مادة )4(

تتحــدد الصفــة التمثيليــة للمنظــامت النقابيــة يف التشــاور الثــاليث واملفاوضــة الجامعيــة وإبــرام اتفاقيــات العمــل 
ــن  ــا م ــني إليه ــامل املنضم ــدد الع ــبي لع ــل النس ــا للتمثي ــل وفًق ــون العم ــا يف قان ــوص عليه ــان املنص ــة واللج الجامعي
خــالل فريــق تفــاويض يتكــون مــن متثيــل نســبي لــكل منظمــة نقابيــة بحســب نســبة عضويتهــا، وتختــار كل منظمــة ممثلهــا 
يف الفريــق، وعنــد االختــالف ىف تحديــد حجــم العضويــة تختــص وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بتحديــد نســبة التمثيــل 

وفًقــا لســجالت العضويــة لــكل منظمــة نقابيــة.

مادة )5(

ترسي أحكام هذا القانون عىل املنشآت والقطاعات اآلتية والعاملني فيها:

–  الوزارات ووحدات اإلدارة املحلية والهيئات واملؤسسات العامة واألجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة.

–  رشكات القطاع العام.

–  رشكات قطاع األعامل العام والعاملني باألنشطة االقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون.

–  منشآت القطاع الخاص.

– القطاع التعاوين.

– العاملني املدنيني يف الجيش والرشطة واإلنتاج الحريب.

– القطاع االستثامري والقطاع املشرتك.

– املناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

– فروع الرشكات املتعددة الجنسية.

–  عامل الزراعـة الدامئني واملؤقتني.

–  عامل الخدمة املنزلية.

–  العاملني, لحسابهم وأصحاب املهن الحرة.

– العاملة املؤقتة أو العرضية أو املوسمية أو غري املنتظمة.

– أصحاب املعاشـات.

– الوكالء املفوضني الذين ميثلون أصحاب األعامل.

مادة )٦(

يقــع باطــاًل كل رشط أو اتفــاق يخالــف أحــكام هــذا القانــون، ولــو كان ســابًقا عــىل العمــل بــه، إذا كان يتضمــن انتقاًصــا مــن 
الحقــوق النقابيــة املقــررة فيــه. كــام يحظــر تشــكيل نقابــات ومنظــامت أصحــاب األعــامل عــىل أســاس دينــي أو حــزيب.
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مادة )7(

ــن  ــئة ع ــاوى الناش ــايض الدع ــل التق ــع مراح ــاة يف جمي ــاب املحام ــة وأتع ــات القضائي ــوم واملروف ــن الرس ــى م تُعَف
ــة. ــم النقابي ــامل أو منظامته ــا الع ــي يرفعه ــون الت ــذا القان ــكام ه ــة بأح ــات املتعلق املنازع

مادة )8(

يجــوز ملجالــس إدارة املنظــامت النقابيــة ومنظــامت أصحــاب األعــامل ورؤســاء املنشــآت العموميــة تحديــد قواعــد التفرغ 
مبهــام النشــاط النقــايب لتحقيــق ورعايــة مصالــح العاملــني، عــىل أن يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة املتفــرغ خــالل فــرتة 
تفرغــه أجــره وملحقاتــه، وال يخــل هــذا التفــرغ بحــق العامــل املتفــرغ بكامــل حقوقــه الوظيفيــة -وعــىل األخــص الرتقيــات 
والعــالوات- وكافــة املزايــا املاليــة والتأمينيــة والعالجيــة التــي يتمتــع بهــا نظــراؤه يف املســتوى الوظيفــي. وتحســب 

مــدة التفــرغ ضمــن مــدة الخدمــة الفعليــة للعامــل.

وتعترب إصابة النقاىب املتفرغ أثناء مبارشة مهامه النقابية إصابة عمل.

مادة )9(

ال يجوز تكوين نقابة عاملية إذا قل عدد املؤسسني لها عن عرشين عضًوا.
وال يجوز تكوين منظمة أصحاب أعامل إذا قل عدد املؤسسني لها عن عرشة أعضاء.
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البــاب الثـاين

تكوين النقابات

الفصل األول
الحقوق األساسية، والعضوية النقابية

مادة )١٠(

للعامل وألصحاب األعامل -دون متييز أو إذن- الحق يف تكوين منظامت يختارونها، وكذلك حق 
االنضامم إليها برشط التقيد بلوائح هذه املنظامت.

مادة )١١(

ال يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه يف االشرتاك يف تأسيس منظمة نقابية أو 
منظمة أصحاب األعامل التي يختارها أو االنضامم إليها، كام ال يجوز إكراهه عىل االنضامم إليها 

أو االنسحاب منها.

مادة )١٢(

ملنظامت العامل ومنظامت أصحاب األعامل الحق يف وضع دساتريها ولوائحها التنظيمية 
واملالية واإلدارية، ويف انتخاب ممثليها بُحرية كاملة، ويف تنظيم إدارتها ونشاطها، ويف 
إعداد برامج عملها، ومتتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق أو أن 

يعوق مامرسته املرشوعة.

مادة )١3(

يُحظر التمييز يف الحقوق النقابية وحقوق العمل ألية أسباب، وال يجوز أن يتضمن النظام 
األسايس للنقابة، أو قواعد انضامم العامل إليها أو عضويتهم بها أي متييز بينهم بسبب 

اختالف اللون، أو الجنس، أو الدين، أو األصل العرقي، أو الوضع االجتامعي، أو الرأي السيايس.

وال ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاًصا من حقوق اإلنسان أو حقوق العامل والحريات 
األساسية للعمل سواء للمنضمني أو غري املنضمني إليها.

مادة )١4(

يُحظر عىل النقابات واالتحادات العاملية ومنظامت أصحاب األعامل تكوين الرسايا أو التشكيالت 
العسكرية أو امليليشيات ذات الطابع العسكري.
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الفصل الثاين
تأسيس النقابات واتحادات العامل وأصحاب األعامل

مادة )١5(

يتم إخطار الجهة اإلدارية بطلبات تأسيس النقابات العاملية واتحاداتها ومنظامت أصحاب األعامل 
واتحاداتها عىل أن تتوىل الجهة االدارية قيد هذه الطلبات فور إخطارها بها أو تسليمها إليها 

ىف سجل يعد لهذا الغرض وفقا لتاريخ وترتيب دورها، عىل أن يرفق الطلب املستندات اآلتية:

)أ( بيان بعدد أعضاء النقابة أو املنظمة.

)ب( عــدد )3( نســخ مــن الئحــة النظــام األســايس موقعــا عليهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
ويجــب أن تكــون التوقيعــات عــىل إحــدى النســخ مصدقًــا عليهــا مــن الشــهر العقــاري.

)ج( عدد )3( نسخ من محرض اجتامع الجمعية العمومية التأسيسية.

)د( عدد )3( نسخ من محرض انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

)ه( كشف بأسامء أعضاء مجلس اإلدارة، وهيئة املكتب، وصفة كل منهم.

)و( كشــف بأســامء مؤســي النقابــة أو منظمــة أصحــاب األعــامل مبــني بــه اســم كل منهــم 
ولقبــه وســنه ومحــل إقامتــه وصناعتــه وجنســيته موقــع عليــه مــن كل عضــو منهــم.

)ز( إقــرار موقــع عليــه مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يثبــت تكويــن النقابــة أو منظمــة أصحــاب 
األعــامل وفقــا ألحــكام هــذا القانــون.

)ح( صورة من السجل التجاري لكل عضو مبنظمة أو اتحاد أصحاب األعامل.

وعىل الجهة االدارية املختصة تسليم خطاب للممثل القانوين لفتح حساب للمنظمة النقابية 
أو منظمة أصحاب األعامل بالبنك الذي تحدده الجهة الطالبة، وكذا تسليم املمثل القانوىن 

خطابات ملصلحة األحوال املدنية العتامد أختامها، ولصاحب العمل تخطره فيه بتأسيس املنظمة 
النقابية، وللمطابع األمريية لنرش الئحة نظامها األساىس وتاريخ تكوينها بالوقائع املرية عىل 

نفقة الجهة اإلدارية.

مادة )١٦(

لكل ذي مصلحة حق اللجوء إىل محكمة القضاء اإلداري التى يقع ىف دائرتها املقر الرئيي 
للمنظمة النقابية أو منظمة أصحاب األعامل لالعرتاض عىل إنشائها خالل ثالثني يوًما من 

تاريخ إخطار الجهة اإلدارية أو تسليمها أوراق التأسيس وذلك مبوجب عرضية تودع قلم كتاب 
املحكمة, وال تخل إقامة الدعوى بحق املنظمة النقابية أو منظمة أصحاب األعامل يف مامرسة 

أنشطتها لحني الفصل يف الدعوى.



8

البــاب الثالث

البنيان النقايب ملنظامت العامل وأصحاب األعامل

الفصل األول

البنـيـان النقايب
مادة )١7(

يكون تأسيس االتحادات النقابية للعامل بناًء عىل طلب انضامم عرشة نقابات عاملية، ويكون تأسيس 
االتحادات العامة للعامل عىل املستوى الوطني بناًء عىل طلب انضامم من عرشة اتحادات عاملية أو 

عرشين نقابة عاملية من قطاعات مختلفة.

وعىل الوزارة املختصة أن تسعى إىل تشجيع التفاوض االختياري بني املنظامت النقابية من أجل التكتل 
النقايب وتحقيق الوحدة النقابية.

وتتشكل اتحادات أصحاب األعامل عىل مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرايف بناًء عىل طلب 
خمسة أعضاء عىل األقل، كام يتشكل كل اتحاد عام ألصحاب األعامل عىل املستوى الوطني بناًء عىل طلب 

عرشة اتحادات عامة ألصحاب األعامل عىل األقل.

مادة )١8(

يضع طالبو تأسيس املنظمة النقابية العاملية أو منظمة أصحاب األعامل النظام األسايس للمنظمة موقًعا 
منهم، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية املتعلقة باملنظمة وقواعد العمل بها، وعىل 
األخص: اسمها املميز عن غريها، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها، ورشوط العضوية، ونظام قبول 
األعضاء، وأجهزتها القيادية، وهياكلها التنظيمية، واالشرتاكات الشهرية التي يسددها األعضاء، ونظام 

الرقابة املالية واإلدارية عىل أنشطتها، وميزانيتها، وقواعد تعديل نظامها األسايس، وقواعد حلها 
واندماجها وتصفية أموالها.

مادة )١9(

يحدد النظام األسايس للمنظمة قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية مبا يكفل 
حق االقرتاع الحّر الرسّي املبارش، ومبا ال يخل بحقوق الرتشيح واالنتخاب لجميع أعضائها، ويشرتط فيَمن 

يرشح نفسه لعضوية هذه األجهزة أن يكون بالغا سن الرشد، كامل األهلية، يجيد القراءة والكتابة، وأالّ يكون 
قد بلغ السن القانونية الستحقاق املعاش -ويستثنى من هذا الرشط منظامت أصحاب املعاشات- وأال يكون 
قد سبق الحكم عليه يف جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جنحة مخلّة بالرشف واألمانة، ما مل يكن قد رُّد 

إليه اعتباره، وأالّ يكون له سلطة توقيع الجزاء، أو مفوًضا يف بعض أو كل صالحيات صاحب العمل.

مادة )٢٠(

إذا طرأ تعديل عىل النظام األسايس للمنظمة مبوجب قرار من جمعيتها العمومية؛ يتقدم ممثلها 
املفوَّض بذلك بطلب التعديل بإخطار للجهة االدارية املختصة مؤرًخا وموقًعا من املمثل القانوين، ويرفق 
باإلخطار ملخص النظام األسايس املعدل، وتتوىل الجهة االدارية التأشري بالتعديل ىف السجل املعد لذلك 

لديها، وعليها تسليم املمثل القانوىن للمنظمة خطابا للمطابع األمريية لنرش النظام األساىس الجديد 
للمنظمة بالوقائع املرية عىل نفقة الجهة اإلدارية.

مادة )٢١(

للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وفًقا للضوابط والرشوط الواردة يف نظامها األسايس، 
ويحدد النظام األسايس كيفية الترف يف أموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن عىل هذا القرار 

أمام محكمة القضاء اإلدارى الواقع يف دائرتها مقر املنظمة النقابية، وذلك خالل ثالثني يوًما من تاريخ 
صدور قرار الحل.
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الفصل الثاين

النشاط النقايب ملنظامت العامل وأصحاب األعامل

مادة )٢٢(

تبارش النقابة ومنظمة أصحاب األعامل كافة األنشطة التي تكفل لها تحقيق أغراضها يف الدفاع 
عن حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم، والعمل عىل تحسني رشوط وظروف العمل، ويكون 

للمنظامت النقابية حق متثيل أعضائها يف منازعات العمل الجامعية وفًقا لنص املادة الرابعة من 
هذا القانون.

مادة )٢3(

للنقابات العاملية واتحاداتها وكذا اتحادات أصحاب األعامل يف سبيل تحقيق أغراضها وتطوير 
قدراتها وقدرات أعضائها؛ الحق فيام يأيت:

١-    نرش الوعي النقايب ورفع املستوى الثقايف للعامل، والوقاية من مخاطر العمل.

٢-    رفع الكفاءة املهنية للعامل، واإلرتقاء مبستواهم املهني.

3-    إنشاء معاهد للتدريب املهني لتأهيل العامل ملتطلبات سوق العمل بالتنسيق مع 
وزارة القوى العاملة والهجرة.

4-    تنظيم االجتامعات واالحتفاالت وإصدار الصحف واملجالت واملطبوعات وفًقا ألحكام 
القوانني املعمول بها.

5-    إنشاء معاهد لنرش ثقافة العمل.

٦-    املشاركة يف فعاليات املؤمترات العربية واألفريقية والدولية، واستضافة الوفود 
النقابية الدولية والعربية واإلفريقية.

7-    تكوين االتحادات العربية واإلفريقية والدولية ذات الصلة أو اإلنضامم إليها.
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الفصل الثالث

املوارد املالية

مادة )٢4(

للنقابة العاملية والتحادات أصحاب األعامل يف سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها املالية 
أن تقيم األنشطة الفنية والرياضية. كام يجوز لها إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة، أو 

جمعيات تعاونية، أو نواٍد رياضية، وغري ذلك من األنشطة التي تقدم خدماتها للعامل ولها 
قبول الهبات والتربعات -من غري أشخاص وجهات أجنبية- وفقا ملا يقرره نظامها األسايس.

وال يجوز للمنظامت النقابية قبول تربعات أو هبات من أشخاص أو جهات أجنبية، ويستثنى من 
ذلك كافة أوجه الدعم الفني والتقني من االتحادات العربية والدولية املنضمة إليها بعد 

موافقة الجهة املختصة يف إطار القوانني املعمول بها.

ولها أن تحدد اشرتاكات العضوية وطريقة سدادها.

ويتم رصف موارد املنظامت النقابية للعامل وأصحاب األعامل يف األنشطة واألغراض املنشأة 
من أجلها.

مادة )٢5(

تنص الئحة النظام األسايس للمنظمة النقابية واتحادات أصحاب األعامل عىل نظامها املايل 
واملحاسبي، وعليها أن تُودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفري، وأن تستثمر أموالها يف 

أوجه استثامر آمنة وفًقا للضوابط التي تنص عليها الئحة نظامها األسايس.

وتنتخب الجمعية العمومية -وقت انتخاب مجلس اإلدارة- ثالثة أعضاء عىل األقل للمراجعة 
والرقابة املالية، رشيطة عدم تويل أي منهم مسئولية إدارية باملنظمة أو عضوية مجلس 

إدارتها، وال يجوز عزلهم إال مبوافقة الجمعية العمومية. ولها الحق يف دعوة الجمعية 
العمومية يف اجتامع غري عادي إذا تبني لها قيام املنظمة برف أموالها يف غري األغراض 

املخصصة لها أو اكتشاف مخالفات مالية.

ويف جميع األحوال يتعني عىل املنظمة النقابية أو منظمة أصحاب األعامل إخضاع أموالها 
ملراقب حسابات معتمد تأكيًدا ملبدأ الشفافية.

وتعترب أموال هذه املنظامت يف حكم األموال العامة يف حالة ارتكاب أي جرمية من الجرائم 
املنصوص عليها يف الباب الرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوبات.
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الفصل الرابع
حقوق النشاط النقايب للعامل وأصحاب األعامل

مادة )٢٦(

ال يجوز لصاحب العمل أو من ميثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل مامرسة األنشطة النقابية العاملية، ويجب 
عليهم متكني األعضاء النقابيني من القيام بهذه األنشطة، وعىل األخص:

)أ( االتصال بالعامل وعقد االجتامعات معهم مبقر النقابة أو مبقر العمل.

)ب( إجراء االنتخابات النقابية يف مواقع العمل مبا ال يؤثر عىل سري العمل باملنشأة.

ج( الحصول عىل املعلومات الصحيحة الالزمة للمفاوضة الجامعية لدى طلبها وفقا ألحكام قانون العمل.

مادة )٢7(

يُحظَر عىل صاحب العمل القيام بأي عمل ينطوي عىل إكراه مادي أو معنوي ألحد العامل، أو متييز بني العامل، 
بسبب نشاطهم النقايب، وتُعد من األعامل املحظورة عىل األخص ما ييل:

)أ( االمتناع عن تشغيل عامل بسبب انضاممه إىل نقابة معينة.

)ب( إنهاء خدمة عامل بسبب انضاممه إىل نقابة معينة.

)ج( التمييز يف األجر أو أي من ملحقاته، أو املزايا العينية بني العامل بسبب االنضامم إىل نقابة معينة 
أو مامرسة نشاط نقايب مرشوع.

)د( إكراه األعضاء النقابيني عىل تغيري مواقفهم التفاوضية أو تغيري انتامئهم النقايب.

)هـ( تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية عىل األعضاء النقابيني بغرض حثهم عىل تغيري مواقفهم 
التفاوضية أو تغيري انتامئهم النقايب.

مادة )٢8(

ال يجوز توقيع أى عقوبة عىل العامل املنتخب يف إحدى مجالس إدارة الهيئات التمثيلية للنقابات، أو وقفه عن 
العمل احتياطيًا أو تأديبيًا إال بناًء عىل قرار أو حكم صادر عن السلطة القضائية املختصة املوضحة باملادة ١5 من 

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة ١97٢، ويرسي هذا النص عىل كل عامل يكتسب أو يتخذ صفة ممثل العامل يف 
التفاوض مع صاحب العمل أو أية جهات أخرى، أو قام بأية أنشطة نقابية أيًا ما كانت طبيعة النشاط النقايب الذي 

يقوم به, ومدته, كام يرسي أيًضا عىل العامل الذي يقوم باألعامل التحضريية إلنشاء نقابة, أو املرشح إلحدى 
هيئاتها التنفيذية أثناء فرتة التحضري أو الرتشيح.

مادة )٢9(

ال يجوز نقل العامل املنتخب يف إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات، أو ندبه للعمل يف فرع آخر أو موقع غري موقع 
عمله األصيل أكر من أسبوعني-بغري موافقته الكتابية عىل ذلك- ويرسي هذا النص عىل كل عامل يكتسب أو 

يتخذ صفة ممثل العامل، كام يرسي عىل العامل الذي يقوم باألعامل التحضريية إلنشاء نقابة، أو املرشح إلحدى 
هيئاتها التنفيذية أثناء فرتة التحضري أو الرتشيح.

مادة )3٠(

ال يجوز التحقيق مع العامل املنتخب ىف إحدى الهيئات التمثيلية للنقابات اإل بعد إخطار النقابة التى ينتمى إليها، 
وللنقابة حق حضور التحقيقات مع العامل وتوكيل محام للدفاع عنه، وال يخل ذلك بحق العامل ىف توكيل محام آخر 

لحضور التحقيقات.
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البــاب الـرابـع

االتحادات النقابية، واالتحادات العامة للعامل وأصحاب األعامل

مادة )3١(

للنقابات وملنظامت أصحاب األعامل حق تكوين االتحادات فيام بينها وفًقا إلرادتها، سواء كانت 
اتحادات عىل مستوى الصناعة أو املهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرايف، أو عىل مستوى 

الصناعات املتامثلة أو املرتبطة يف نطاق جغرايف محدد، كام يكون للنقابات واالتحادات حق 
تكوين االتحادات العامة عىل املستوى القومي.

مادة )3٢(

يتقدم عضو االتحاد املفوَّض باإلخطار مؤرًخا وموقًعا من ممثله القانوين املفوَّض منه بذلك 
إىل الجهة اإلدارية املختصة، ويرفق باالخطار ملخص النظام األسايس متضمًنا اسم االتحاد، 
ونطاق عمله الجغرايف، وعدد وأسامء النقابات املنضمة إليه، ونطاق عملها الجغرايف، وال 

يحق للجهة االدارية املختصة االمتناع عن قبول الطلب، وعليها تسليم خطاب ملمثل االتحاد للنرش 
عن تأسيس االتحاد يف جريدة الوقائع املرية عىل نفقة الجهة االدارية.

مادة )33(

ال يجوز أن يتضمن النظام األسايس لالتحاد وقواعد انضامم املنظامت النقابية إليه أو 
عضويتهم به أي متييز عىل أساس الدين أو الجنس أو األصل العرقي أو الرأي السيايس، وال 

ينبغي أن تتضمن هذه القواعد انتقاًصا من حقوق املواطنة املتساوية لجميع املريني.

مادة )34(

يكون لكل ذي مصلحة حق اللجوء إىل محكمة القضاء االدارى املختصة لالعرتاض عىل إنشاء 
االتحادات النقابية أو االتحادات العامة للعامل أو منظامت أصحاب األعامل خالل ثالثني يوًما من 
تاريخ إخطار الجهة االدارية بتأسيسه، وذلك مبوجب عريضة تودع قلم كتاب املحكمة، وال تخل 

إقامة الدعوى بحق االتحاد يف مامرسة أنشطته لحني الفصل يف الدعوى.

مادة )35(

تحدد املنظامت النقابية واتحاداتها ومنظامت أصحاب األعامل واتحاداتها يف أنظمتها األساسية 
عدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، ومدة الدورة النقابية برشط أال تزيد عن ثالث 
سنوات، ومبا يكفل تحقيق الدميقراطية النقابية وتداول العمل النقايب، وعليها أيًضا تحديد 

اإلجراءات املتعلقة بانتخاب مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية باالقرتاع الرسي املبارش، وتحت 
اإلرشاف القضايئ، وكيفية ومكان اإلعالن عن الرتشيح، وتشكيل اللجان املرشفة عىل االنتخابات 

وتنظيم عملية التصويت.
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البــاب الـخامـس

العقوبات
مادة )3٦(

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يف قانون العقوبات أو أي قانون آخر؛ يعاقب عىل الجرائم املنصوص 
عليها باملواد التالية:

مادة )37(

يُعاقب بغرامة ال تزيد عن خمسة آالف جنيه كل عضو مجلس إدارة منظمة نقابية عاملية أو أصحاب األعامل 
يف حالة تعمده إعطاء بيانات غري حقيقية فيام يتعلق بالنظام األسايس أو املايل املحاسبي باملخالفة 

ألحكام هذا القانون.

مادة )38(

يُعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عىل خمسة آالف جنيه كل َمن يقوم بعمل يؤدي إىل مخالفة 
أو تعطيل أحكام املواد )٢٦، ٢7، ٢9( من هذا القانون وتتعدد الغرامة بتعدد العامل الذين وقعت بشأنهم 

املخالفة.

مادة )39(

يُعاقب بغرامة ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تزيد عىل مائة ألف جنيه كّل صاحب عمل يخالف أحكام املادة 
)٢8( من هذا القانون.

مع إلتزام صاحب العمل برف األجر الشامل للعامل وملحقاته طوال مدة إمتناعه عن تنفيذ الحكم القضاىئ، 
كام يلتزم صاحب العمل ىف هذه الحالة بسداد االشرتاك التأمينى للعامل مشتمال عىل نسبته ونسبه 
العامل، مع إحتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعىل األخص: جميع الرتقيات والعالوات والبدالت 

ومتوسط املكافآت والحوافز ومكآفات االنتاج واملزايا املالية التى يحصل عليها زمالؤه من نفس املستوى 
املاىل كام لو كان يؤدي عمله فعال، وتحسب مدة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم القضاىئ ضمن مدة 

الخدمة الفعلية للعامل.

مادة )4٠(

للمنظمة النقابية أو للعامل صاحب املصلحة حق اللجوء إىل النيابة العامة إلعامل شأنها يف تطبيق 
العقوبات الواردة يف هذا القانون أو تحريك الدعوى باالدعاء املبارش.

مادة )4١(

تؤول املبالغ املحكوم بها وفًقا ألحكام هذا القانون إىل الوزارة املختصة، عىل أن يخصص 5٠% منها إىل 
املنظمة النقابية املعنية، وذلك يف غري األحوال التي تكون فيها املنظمة النقابية املعنية محكوًما 

عليها، ويف حالة تعدد املنظامت الت ينتمى اليها العامل توزع هذه النسبة وفًقا لقواعد التمثيل النسبي 
الواردة يف املادة )4( من القانون، وىف حالة عدم وجود منظمة نقابية ينتمى إليها العامل تذهب القيمه 

املستحقه إىل صناديق الزمالة باملنشأة التى يعمل بها العامل، تؤول باقي النسبة إىل الجهة االدارية 
املختصة، ويصدر الوزير املختص قراًرا بقواعد الترف ىف النسبة املخصصة للوزارة.
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 املذكرة اإليضاحية ملرشوع
قانون الحريات النقابية
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املذكرة اإليضاحية للقـــانـون رقم ) ( لسنـــة ٢٠١١
 )بإصــدار قانـــون الحريــــات النقابيــة(

ليــس خفيــا الــدور الــذى لعبــه اتحــاد عــامل مــر وتنظيامتــه النقابيــة ىف دعــم 
نظــام مبــارك واملشــاركة يف متريــر سياســاته التــى أرضت بحقــوق العــامل 
االقتصاديــة واالجتامعيــة، أو عــىل أقــل تقديــر التواطــؤ مــع هــذه السياســات 

مقابــل اســتمرار االلتصــاق بالســلطة.

 ومل يكــن ليلعــب االتحــاد هــذا الــدور لــوال الحاميــة التــى كان يتمتــع بهــا مــن خــالل 
ــادي  ــي أح ــم هرم ــر تنظي ــامل م ــىل ع ــرض ع ــذى ف ــنة ١97٦ ال ــون 35 لس القان
ــة،  ــات النقابي ــامل الحري ــرم الع ــا، وح ــح صوره ــة ىف أوض ــة النقابي ــل االحتكاري مثّ

ــة. ــة النقابي ــق ىف التعددي ــا الح ــب منه وىف القل

وتحــت زعــم الخــوف مــن تفتيــت الحركــة النقابية ظــل القانون 35 لســنة ١97٦ ســيًفا 
ــرة  ــتقلة والح ــات املس ــاء النقاب ــن إنش ــم م ــامل يحرمه ــاب الع ــىل رق ــلطًا ع مس
التــى يختارونهــا بإرادتهــم ويحــددون برامجهــا وأنشــتطها ولوائحهــا بأنفســهم 

دون تدخــل مــن أى جهــة.

وبالطبــع كان الجميــع يتجاهــل أن الوحــدة التــى تفــرض بقانــون مــا هــى إال وحــدة 
زائفــة، وأن الوحــدة الحقيقيــة التــى تــؤىت مثارهــا هــى التــى يذهــب إليهــا 

ــا. ــاًرا أو إكراًه ــس إجب ــاًرا ولي ــة واختي ــامل طواعي الع

ــة  ــل الدولي ــري العم ــن معاي ــدد م ــىل ع ــة ع ــر العربي ــة م ــت جمهوري ــد صدق لق
ــنة  ــم )98( لس ــة رق ــا االتفاقي ــت أوله ــة، كان ــل الدولي ــة العم ــن منطق ــادرة ع الص
١949 الخاصــة بحــق التنظيــم واملســاومة الجامعيــة للتفــاوض االختيــاري مــن أجــل 

ــك يف ١954/5/7. ــة وذل ــل جامعي ــات عم ــرام اتفاقي إب
كــام صدقــت عــىل االتفاقيــة الدوليــة رقــم )87( لســنة ١948 الخاصــة بالحريــات 

النقابيــة وحاميــة حــق التنظيــم يف ١١/٦/١957.

ويف مجــال معايــري العمــل العربيــة الصــادرة عــن منظمــة العمــل العربيــة صدقــت 
جمهوريــة مــر العربيــة عــىل االتفاقيــة العربيــة رقــم )8( لســنة ١977 بشــأن 
الحريــات والحقــوق النقابيــة وكــذا االتفاقيــة العربيــة رقــم )١١( لســنة ١979 بشــأن 
املفاوضــة الجامعيــة، وكــذا االتفاقيــة العربيــة رقــم )١( بشــأن مســتويات العمــل.

وبقــراءة مضمــون هــذه االتفاقيــات والتوصيــات الصــادرة عــن منظمــة العمــل 
الدوليــة ميكــن القــول إن الحريــة النقابيــة صــارت مــن الحريــات األساســية لإلنســان 
ومتــارس عــىل املســتوى الفــردي؛ مبعنــى إعطــاء الحــق لــكل مواطــن -توافــرت 
فيــه الــرشوط القانونيــة- الحــق يف تكويــن نقابــة واالنضــامم أو االمتنــاع عــن 
ــال  ــردي االنتق ــق الف ــذا الح ــىل ه ــب ع ــا، ويرتت ــحاب منه ــا أو االنس ــامم له االنض
بالحريــة النقابيــة مــن نظامهــا الفــردي إىل نطــاق جامعــي بتكويــن نقابــات ذات 

ــو اآليت: ــىل النح ــا ع ــني له ــراد املكون ــن األف ــتقلة ع ــة مس ــخصية اعتباري ش
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حق العامل وأصحاب األعامل يف تكوين منظامتهم بكل حرية

حيث كرست االتفاقية رقم 87 لسنة ١947 هذا الحق للعامل وأصحاب األعامل وفصلت مضمونه يف 
املادتني )٢( و)3( والتي تقرران عىل التوايل:

للعامل وأصحاب األعامل بدون أي متييز الحق يف تكوين املنظامت التي يختارونها أو االنضامم إليها 
بدون حاجة إىل إذن سابق ودون خضوع إال لقواعد هذه املنظامت ]مادة 3[.

ملنظامت العامل وأصحاب األعامل الحق يف إعداد لوائح النظام األسايس والقواعد اإلدارية لها وانتخاب 
ممثليها يف حرية تامة، وتنظيم إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة برامجها.

متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذا الحق أو يعوق املامرسة املرشوعة ]مادة 
.]3

حق العامل يف اختيار النقابات التي ينضمون إليها.

وحق العامل يف اختيار النقابات التي يختارونها مبحض اختيارهم أي أنه ال يجوز تقييد حق تكوين النقابات 
عىل أنشطة أو مهن محددة كام ال يجوز أيضا تحديد حق العاملني يف مهنة ما بتكوين نقابة واحدة 

عىل مستوى املهنة أو الصناعة أو عىل مستوى املهن أو الصناعات املتامثلة أو االتحاد العام الواحد، 
حيث إنه من املتفق عليه وفقا ملستويات العمل الدولية أن الوحدة النقابية ال يجوز فرضها بقانون وإال 
كان الترشيع مخالفا ملعايري العمل الدولية، وليس هناك ما مينع من اعتبار ذلك أمرا مرشوعا طاملا كان 

العامل هم الذين اختاروا الوحدة النقابية. وأيا كان األمر فإن حرية االختيار هذه تعد من أسس ودعائم 
الحرية النقابية، وهذا املبدأ يتعلق به حق العامل يف تحديد بنيان وتركيب النقابات وحقهم يف إقامة 

أكر من نقابة يف أية منشأة أو مهنة أو فرع نشاط، وحقهم يف إقامة االتحادات واالتحادات العامة بكل 
حرية.

وال يختلف مضمون العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والنقابية الصادر عن الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب عام ١9٦٦ وتوقيع جمهورية مر العربية عىل هذا اإلعالن يف 

١9٦7/8/4 وتصديق مر عىل االتفاقية الصادرة نفاًذا له بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة ١98١ عن 
املعايري السابقة، حيث يؤكد مضمون اإلعالن أيضا عىل:

–        حق كل شخص يف تكوين النقابات.

–        حق النقابات يف تكوين اتحادات قومية.

–        حق النقابات يف مامرسة نشاطها بحرية.

–        حق اإلرضاب رشيطة مامرسته وفقا للقانون.

وبالرغم من تصديق جمهورية مر العربية عىل هذه االتفاقيات إال أن القوانني املتعاقبة الصادرة 
لتنظيم النقابات العاملية ومنظامت أصحاب األعامل تضمنت العديد من املواد القانونية التي تعطي 

الدولة حق التدخل يف تكوين النقابات وتنظيم أعاملها، والرقابة املالية عىل أعاملها وكذلك التدخل يف 
تشكيل منظامت أصحاب األعامل، ويف تنظيم لوائحها األساسية مام كان محل انتقاد باستمرار لجمهورية 

مر العربية يف املحافل الدولية.
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وبصــدور اإلعــالن العاملــي لحــق العمــل الصــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة يف الــدورة 8٦ ملؤمترهــا 
العــام يف ســنة ١998 -ومــن املعــروف أن هــذا اإلعــالن قــد صــدر عــىل خلفيــة الــراع بــني الــدول الصناعيــة 
الكــربى ودول العــامل الثالــث مــن خــالل مؤمتــرات املنظمــة الدوليــة للتجــارة الحــرة يف عــام ١994 وعــام 
١99٦ بــرضورة احــرتام الــدول ملعايــري العمــل الدوليــة حتــى ال تتســبب الــدول التــي ال تراعــي ترشيعاتهــا 
احــرتام هــذه املعايــري يف إحــداث إغــراق اجتامعــي كاإلغــراق الســلعي، حيــث إن احــرتام معايــري العمــل 
الدوليــة يشــكل تكلفــة عــىل إنتــاج الســلع والخدمــات- حيــث متكنــت الــدول الصناعيــة الكــربى ومــن خــالل 
مؤمتــر العمــل الــدويل عــام ١998 يف دورتــه السادســة والثامنــني مــن اســتصدار اإلعــالن العاملــي لحــق 
العامــل والــذي يلــزم الــدول األعضــاء يف منظمــة العمــل الدوليــة ســواء كانــوا مصدقــني عــىل املعايــري 
الدوليــة للعمــل مــن عدمــه، بــرضورة احــرتام مــا ورد يف هــذا اإلعــالن مــن مبــادئ. ويجــيء أوىل هــذه 
املبــادئ حــول أهميــة احــرتام مبــدأ الحريــات النقابيــة وتقريــر حــق اإلرضاب واحــرتام معايــري العمــل 
الدوليــة الخاصــة باملفاوضــة الجامعيــة واتخــاذ الحــوار االجتامعــي أســلوبًا لتحقيــق الســالم االجتامعــي 

وتحســني رشوط وظــروف العمــل وإبــرام اتفاقيــات العمــل الجامعيــة.

وجديــر بالذكــر أن الضامنــات األساســية لنجــاح الحــوار االجتامعــي بــني العــامل وأصحــاب األعــامل 
لحــل املشــكالت العامليــة وتحســني ظــروف العمــل وتحقيــق املطالــب الفئويــة وفقــا ملعايــري 

العمــل الدوليــة الســابق اإلشــارة إليهــا والفقــه القانــوين يتطلــب:

)أ( أن يتم الحوار بني منظامت مرشوعة ومعرتف بها.

)ب( أن يتم الحوار بني منظامت سليمة التمثيل.

)ج( أن يتم الحوار بني منظامت تتمتع بحرية التعبري.

ونظــرًا ألن القوانــني املنظمــة لتشــكيل منظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل تكرس ســيطرة الدولة 
ــام  ــا م ــىل أمواله ــة ع ــة املالي ــية والرقاب ــا األساس ــداد لوائحه ــكيل وإع ــث التش ــن حي ــا م عليه
ــة بطريقــة ال تتفــق واملعايــري الدوليــة،  ــة واملكون جعــل هــذه املنظــامت إحــدى أجهــزة الدول
ــنوات  ــالل الس ــري خ ــع امل ــهد املجتم ــد ش ــري. وق ــة التعب ــل وال بحري ــن التمثي ــع بحس ومل تتمت
العــرش الســابقة عــىل ثــورة ٢5 ينايــر العديــد مــن اإلرضابــات للمطالبــة بتحســني األجــور وظــروف 
العمــل، ومل يعــرتف املرضبــون باملنظــامت القامئــة لتمثيلهــم يف بحث هــذه املطالــب لفقدان 
الثقــة بهــا إلدراكهــم أنهــا إحــدى أجهــزة الدولــة، ومل تلجــأ إىل اإلجــراءات النظاميــة التــي وردت 
ــوع إىل  ــني الرج ــىل املرضب ــرض ع ــي تف ــق اإلرضاب والت ــة ح ــم مامرس ــل لتنظي ــون العم يف قان
منظامتهــم لألســباب الســالف ذكرهــا.. وأصبحــت جمهوريــة مــر العربيــة محــل انتقــاد دائــم مــن 
خــالل املؤمتــر الــدويل ملنظمــة العمــل الدوليــة حيــث انتهــى األمــر إىل وضع مر عــىل القامئة 
ــات  ــة بالحري ــة واملتعلق ــل الدولي ــري العم ــا معاي ــدم احرتامه ــوداء( لع ــة الس ــرية )القامئ القص
النقابيــة وتشــجيع التفــاوض لتحســني رشوط وظــروف العمــل وحــل املشــكالت العامليــة وخاصــة 
أن جمهوريــة مــر العربيــة صدقــت عــىل هــذه املعايــري منــذ الخمســينيات كــام ســبق اإلشــارة، 
ومــا ســوف يســتتبع ذلــك مــن آثــار ســلبية عــىل اقتصــاد مــر ويضعــف موقفهــا التنافــي مــن 
ــر حيــث  ــورة ٢5 يناي ــا لالتفاقيــة الدوليــة للتجــارة الحــرة. وجــاءت ث تجــارة الســلع والخدمــات وفًق
ــن  ــر. وم ــري الح ــق التعب ــة وح ــة الحري ــراد يف مامرس ــق األف ــىل ح ــد ع ــا التأكي ــد مطالبه كان أح
ــا  ــع املدين-ومنه ــامت املجتم ــية ومنظ ــامت السياس ــن التنظي ــق تكوي ــوق ح ــذه الحق ــن ه ضم

النقابــات- دون قيــود مــن الســلطة، وحــق األفــراد يف االنضــامم إليهــا مــن عدمــه.

لــذا كان مــن الــرضوري إصــدار قانــون للحريــات النقابيــة يؤكــد عــىل حــق العــامل وأصحــاب األعامل 
يف تكويــن منظامتهــم بحريــة مطلقــة وبــدون أي تدخــل مــن الدولــة، وحقهــم يف وضــع 
لوائحهــم ونظمهــم األساســية واختيــار األنظمــة املحاســبية وأنظمــة الرقابــة املاليــة الخاصــة 
ــا وكــذا محكمــة النقــض  بهــا، كــام راعــى أيضــا مــا صــدر مــن أحــكام املحكمــة الدســتورية العلي

ــات رقــم )35( لســنة ١97٦. املريــة بخصــوص مــا ورد عــىل بعــض املــواد يف قانــون النقاب
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واملــرشوع املقــرتح قــد نــص يف مادتــه األوىل عــىل العمــل مبــا جــاء به مــن أحــكام وإلغــاء قانون 
النقابــات العامليــة رقــم )35( لســنة ١97٦ وتعديالتــه وإلغــاء أي حكــم يخالــف أحــكام القانــون 

املرافــق أينــام ُوجــد يف قوانــني أخــرى.

ــوق  ــون بحق ــذا القان ــكام ه ــالل أح ــدم إخ ــىل ع ــدار ع ــواد اإلص ــن م ــة م ــه الثاني ــص يف مادت ــام ن ك
التعبــري واالجتــامع التــى يكفلهــا الدســتور واملواثيــق الدوليــة، وأال يــؤدى تفســري أى نــص أو حكــم 
مــن هــذا القانــون عــىل نحــو يخــل بالحقــوق والحريــات النقابيــة ومعايــري العمــل األساســية التــي 

وردت يف اتفاقيــات العمــل الدوليــة والعربيــة.

كــام نــص يف مادتــه الرابعــة مــن مــواد اإلصــدار عــىل االحتفــاظ بالحقــوق واملزايــا الخاصــة ألعضــاء 
ــة  املنظــامت النقابيــة العامليــة املرتتبــة عــىل اشــرتاكهم يف صناديــق خاصــة كصناديــق الزمال
ــون،  ــذا القان ــدور ه ــل ص ــة قب ــت قامئ ــي كان ــات الت ــة النقاب ــاؤها مبعرف ــم إنش ــى ت ــا، والت وغريه
وذلــك بحرمانهــم أو االنتقــاص منهــا عنــد رغبتهــم يف االنســحاب مــن هــذه املنظــامت النقابيــة 
أو نقــل عضويتهــم منهــا إىل منظــامت نقابيــة عامليــة أخــرى، وذلــك حتــى ال يكــون هنــاك عائقــا 
ماديــا أمــام مــن يرغــب ىف االنتقــال لنقابــة أخــرى، ولفتــح أبــواب الحريــة لــكل العــامل فمــن أراد 
ــرى  ــل ألخ ــن أراد أن ينتق ــى، وم ــون فليبق ــذا القان ــدور ه ــل ص ــأة قب ــة املنش ــى ىف النقاب أن يبق

فلنمنحــه هــذا الحــق مــع حفــظ كافــة حقوقــه ىف الصناديــق.

وقــد أكــدت املــادة الخامســة مــن مــواد اإلصــدار عــىل رضورة قيــام املنظــامت النقابيــة العامليــة 
ــا  ــق أوضاعه ــامل بتوفي ــاب األع ــامت أصح ــذا منظ ــون وك ــذا القان ــدور ه ــل ص ــكيلها قب ــابق تش الس
ــت  ــة. وفوض ــربت منحل ــدوره وإال اعت ــخ ص ــن تاري ــهر م ــتة أش ــالل س ــون خ ــذا القان ــكام ه ــا ألح وفًق
الوزيــر املختــص )وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة( يف إصــدار قــرار بكيفيــة توفيــق هــذه األوضــاع 

خــالل شــهر مــن تاريــخ صــدور القانــون وفًقــا للــرشوط والضوابــط الــواردة يف هــذا القانــون.

كــام أكــدت املــادة السادســة عــىل إلــزام املحاكــم بــأن تحيــل ومــن تلقــاء نفســها ودون رســوم 
كافــة الطعــون والدعــاوى التــى تنظرهــا وأضحــت وفــق أحــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص محاكــم 

القضــاء االدارى مبجلــس الدولــة املــرى.



19

وقــد تنــاول البــاب األول التعريــف واألحــكام العامــة لــكل مــن العامــل والحــريف واملنشــأة 
والعــامل املســتقلون وصاحــب العمــل والنقابــة العامليــة واالتحــادات النقابيــة واالتحــادات 
ــادات  ــامل واالتح ــاب األع ــاد أصح ــاىب واتح ــاط النق ــة والنش ــامت النقابي ــامل واملنظ ــة للع العام
العامــة ألصحــاب األعــامل ومنظمــة أصحــاب األعــامل وممثلــو أصحــاب األعــامل وجمعيــات رجــال 

ــامل. األع

وأكــد يف املــادة الثانيــة مــن األحــكام العامــة عــىل ثبــوت الشــخصية االعتباريــة ملنظــامت 
العــامل وأصحــاب األعــامل املشــّكلة وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون مــن تاريخ إخطــار الجهــة اإلدارية 

املختصــة بــأوراق التاســيس، مــع مراعــاة تقديــم املســتندات الالزمــة واملوضحــة بالقانــون.

وأكــدت املــادة الثالثــة عــىل حــق منظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل يف التقــايض للدفــاع عــن 
مصالحهــا واملصالــح املهنيــة ألعضائهــا.

ونظمــت املــادة الرابعــة الصفــة التمثيليــة للمنظــامت النقابية يف التشــاور الثــاليث واملفاوضة 
ــل  ــون العم ــا يف قان ــوص عليه ــان املنص ــة واللج ــل الجامعي ــات العم ــرام اتفاقي ــة وإب الجامعي
وفًقــا للتمثيــل النســبي لعــدد العــامل املنضمــني إليهــا مــن خــالل فريــق تفــاويض يتكــون مــن 
ــا يف  ــار كل منظمــة ممثله ــا. وتخت ــبة عضويته ــب نس ــكل منظمــة نقابيــة بحس ــبي ل ــل نس متثي

الفريــق.

وحــددت املــادة الخامســة نطــاق رسيــان هــذا القانــون، وأكــدت عــىل حــق املدنيــني ىف الجيــش 
الحــرىب، والعاملــة املؤقتــة واملوســمية والعرضــة وغــري املنتظمــة،  والرشطــة واالنتــاج 
ــواردة  ــة ال ــع بالحامي ــات والتمت ــاء نقاب ــات ىف إنش ــاب املعاش ــة وأصح ــة املنزلي ــامل الخدم وع

ــون. ــذا القان ــوص ه ىف نص

كــام نصــت املــادة السادســة عــىل بطــالن كل رشط أو اتفــاق يخالــف أحاكم هــذا القانــون ولو كان 
ســابًقا العمــل بــه إذا كان يتضمــن انتقاًصــا مــن الحقــوق النقابيــة املقــررة فيــه، وحظــر تشــكيل 

النقابــات ومنظــامت أصحــاب األعــامل عــىل أســاس دينــي أو حــزيب.

وذهبــت املــادة الســابعة إىل إعفــاء العــامل ومنظامتهــم النقابيــة مــن الرســوم واملروفــات 
ــق  ــن تطبي ــئة ع ــاوى الناش ــاىض ىف الدع ــل التق ــع مراح ــاة ىف جمي ــاب املحام ــة وأتع القضائي

أحــكام هــذا القانــون.

واملــادة الثامنــة تركــت تنظيــم موضــوع التفــرغ النقــايب للتشــاور والحــوار بــني األطــراف املعنيــة 
يف نطــاق بحــث )قواعــد التفــرغ( بنــاًء عــىل توصيــة منظمة العمــل الدوليــة بهذا الشــأن، حيث إن 
دفــع األجــور للنقابيــني املتفرغــني معمــول بــه يف العديــد مــن دول العــامل وذلــك اعرتافـًـا بــدور 
النقابــة يف تحقيــق التقــدم االجتامعــي وترســيخ مبــادئ الحــوار لتحقيــق الســلم االجتامعــي، 

عــىل أن يكــون ذلــك مبوافقــة الطرفــني، مــع تقريــر ضامنــات للعامــل املتفــرغ.

وأكــدت املــادة التاســعة عــىل األخــذ مبعايــري منظمــة العمــل الدوليــة ىف كــون العــدد عرشيــن 
ــا غــري مغــاىل فيــه، ويتفــق مــع قواعــد الحريــات النقابيــة،  كــرشط لتأســيس النقابــة يعــد رشطً

كــام اشــرتطت املــادة أال يقــل عــدد املؤسســني ملنظمــة أصحــاب األعــامل عــن عــرشة أعضــاء.

 ويف مجــال الحقــوق األساســية والعضويــة النقابيــة يف املــواد مــن )١٠( إىل )١٦( أكــد مــرشوع 
القانــون املقــرتح عــىل مــا ورد يف معايــري العمــل الدوليــة والعربيــة بشــأن مــا ورد يف الحقوق 

األساســية والعضويــة النقابيــة مــن مبادئ.
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ــاب  ــامل وأصح ــل للع ــق أصي ــات ح ــيس النقاب ــاين أن تأس ــاب الث ــن الب ــاين م ــل الث ــح الفص وأوض
األعــامل دون متييــز وال يتوقــف ذلــك عــىل إذن مــن أى جهــة، وأن العامــل ال يتقيــد إال بلوائحهــا 
الداخليــة، كــام ال يجــوز حرمانــه مــن االشــرتاك ىف أو تأســيس منظمــة نقابيــة، وكذلــك ال يجــوز 

إكراهــه عــىل االنضــامم إليهــا أو االنســحاب منهــا.

وأكــدت املــادة الخامســة عــرش عــىل كفالــة الحريــات النقابيــة للعــامل و أصحــاب األعــامل بــأن 
جعلــت تأســيس النقابــات واتحــادات العــامل وأصحــاب األعــامل بإخطــار الجهــة االداريــة املختصة 
باملســتندات املوضحــة بهــا باملــادة أو تســليمها إياهــا، كــام ألزمــت الجهــة اإلداريــة بتســليم 
خطــاب للمثــل القانــوين لفتــح حســاب للنقابــة أو منظمــة أصحــاب األعــامل بالبنــك الــذي تحــدده 
الجهــة الطالبــة، وكــذا تســليم املمثــل القانــوين خطابــات ملصلحــة األحــوال املدنيــة العتــامد 
أختامهــا، ولجهــة العمــل وللمطابــع األمرييــة لنــرش الئحــة نظامهــا األســايس وتاريــخ تكوينهــا 

بجريــدة الوقائــع املريــة عــىل نفقــة الجهــة اإلداريــة.

ــاء االدارى  ــة القض ــوء إىل محكم ــق اللج ــة ح ــرش كل ذي مصلح ــة ع ــادة السادس ــت امل وأعط
التــي يقــع يف دائرتهــا مقــر املنظمــة لالعــرتاض عــىل تكويــن هــذه املنظــامت خــالل ثالثــني 
ــة  ــل إقام ــا، وأال يخ ــليمه له ــيس أو تس ــأوراق التأس ــة ب ــة االداري ــار الجه ــخ إخط ــن تاري ــا م يوًم
الدعــوى بحــق املنظمــة النقابيــة أو منظمــة أصحــاب األعــامل ىف مامرســة أنشــطتها لحــني 

ــوى. ــل ىف الدع الفص

واألصــل أن النقابــات العامليــة مــن أشــخاص القانــون الخــاص التــى يتــوىل القضــاء العــادي نظــر 
منازعاتهــا ولكــن لكــون القضــاء االداري ينظــر منازعــات النقابــات املهنيــة، ومنازعــات الجمعيات 
ــه  ــد إلي ــم أن يعه ــن املالئ ــى م ــة فيضح ــة والتمثيلي ــامت العضوي ــن منظ ــا م ــة وغريه االهلي

مبنازعــات الحريــات النقابيــة ىف النقابــات العامليــة أيضــا.
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 وتنــاول البــاب الثالــث البنيــان النقــايب ملنظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل، حيــث تناولــت 
املــادة الســابعة عــرش ضوابــط تشــكيل االتحــادات النقابيــة ســواء للعــامل أو أصحــاب األعــامل 
ــي. ــتوى القوم ــىل املس ــارة أو ع ــة أو التج ــتوى الصناع ــرايف أو مس ــتوى الجغ ــىل املس ع

ــاق  ــة أو نط ــة أو الصناع ــتوى املهن ــىل مس ــامل ع ــة للع ــادات النقابي ــيس االتح ــون تأس فيك
جغــراىف محــدد بطلــب انضــامم مــن عــرشة نقابــات عامليــة، ويكــون تأســيس االتحــادات العامــة 
للعــامل عــىل املســتوى الوطنــى بطلــب انضــامم مــن عــرشة اتحــادات نقابيــة عامليــة أو 

ــة. ــن قطاعــات مختلف ــة م ــة عاملي عرشيــن نقاب

أمــا بخصــوص منظــامت أصحــاب األعــامل فقــد اشــرتط القانــون تكوينهــا عــىل مســتوى الصناعة 
أو التجــارة أو النطــاق الجغــرايف؛ أن يكــون مــن خمســة أعضــاء عــىل األقــل، أما عىل املســتوى 

القومــي فالبــد مــن توافــر عــرشة اتحــادات ألصحــاب األعــامل عــىل األقل.

كــام نظمــت باقــي املــواد كيفيــة وضــع النظام األســايس لهــذه املنظــامت وقواعــد وإجراءات 
انتخــاب هيئتهــا التنفيذيــة باالقــرتاح الحــر الــرسي املبــارش ومبــا ال يخــل بحقــوق الرتشــيح 
واالنتخــاب لجميــع أعضائهــا، واشــرتطت أن يكــون بالــغ ســن الرشــد، كامــل األهليــة، يجيــد القراءة 
ــامت  ــتثناء منظ ــع اس ــاش -م ــتحقاق املع ــة الس ــن القانوني ــغ الس ــد بل ــون ق ــة، وأالّ يك والكتاب
أصحــاب املعاشــات مــن هــذا الــرشط- وأالّ يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه يف جنايــة أو عقوبــة 
مقيــدة للحريــة يف جنحــة مخلــة بالــرشف واألمانــة -مــا مل يكــن قــد رُد إليــه اعتبــاره- وأال يكــون 
لــه ســلطة توقيــع الجــزاء أو مفوًضــا يف بعــض أو كل صالحيــات صاحــب العمــل، وذلــك بخصــوص 

املرشــحني ملجالــس إدارة املنظــامت العامليــة.

ــن  ــة الطع ــة وطريق ــة النقابي ــل املنظم ــاىس وح ــام االس ــل النظ ــد تعدي ــك قواع ــت كذل ونظم
عــىل قــرار الحــل.
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وتنــاول الفصــل الثــاين مــن البــاب الثالــث النشــاط النقــايب ملنظــامت العــامل وأصحــاب األعــامل، 
حيــث أكــد املــرشوع عــىل حــق هــذه املنظــامت يف مامرســة كافــة األنشــطة التــي تكفــل لهــا 
تحقيــق أغراضهــا يف الدفــاع عــن حقــوق أعضائهــا ورعايــة مصالحهــم وإنشــاء معاهــد التدريــب 
وتنظيــم االجتامعــات واالحتفــاالت وإصــدار الصحــف وإنشــاء املعاهــد لنــرش ثقافــة العمــل 
واملشــاركة يف فعاليــات املؤمتــرات العربيــة واإلفريقيــة والدوليــة وتكويــن االتحــادات العربيــة 

واإلفريقيــة والدوليــة ذات الصلــة، أو االنضــامم إليهــا.

ــار أو  ــق ادخ ــاء وإدارة صنادي ــق يف إنش ــا الح ــة، وأعطاه ــوارد املالي ــث امل ــل الثال ــم الفص ونظ
زمالــة أو جمعيــات تعاونيــة أو نــوادي رياضيــة، ولهــا قبــول الهبــات والتربعــات مــن غــري أشــخاص 
ــخاص أو  ــن أش ــات م ــات والتربع ــا الهب ــايس، أم ــا األس ــرره نظامه ــا يق ــا مل ــة وفًق ــات أجنبي وجه
جهــات أجنبيــة فقــد قرهــا عــىل أوجــه الدعم الفنــى والتقنــى مــن االتحــادات العربيــة والدولية 

املنضمــة إليهــا بعــد موافقــة الجهــات املختصــة يف إطــار القوانــني املعمــول بهــا.

وألزمهــا بــأن يتــم رصف مواردهــا يف األنشــطة واألغــراض املنشــأة مــن أجلهــا. كــام ألزمهــا بــأن 
تتضمــن الئحــة نظامهــا األســايس عــىل النظــام املــايل واملحاســبي وإيــداع أموالهــا يف أحــد 
ــا  ــة نظامه ــه الئح ــص علي ــا تن ــا مل ــة وفًق ــتثامر آمن ــه اس ــا يف أوج ــتثمر أمواله ــوك، وأن تس البن

األســايس. ولهــا أن تحــدد اشــرتاك العضويــة.

ــة  ــن ثالث ــة م ــة املالي ــة للرقاب ــة لجن ــم مبعرف ــا، يت ــة ذاتيًّ ــة املالي ــام للرقاب ــتحداث نظ ــم اس وت
أعضــاء عــىل االقــل يتــم انتخابهــا وقــت انتخــاب مجلــس اإلدارة رشيطــة أالّ يجمــع أعضاءهــا بــني 
عضويــة مجلــس إدارة املنظمــة النقابيــة أو أي عمــل إداري بهــا، وغــري قابلــة للعــزل أثنــاء فــرتة 
الــدورة النقابيــة، ولهــا حــق الرقابــة املاليــة الذاتيــة عــىل كيفيــة التــرف يف أمــوال املنظمــة، 
وحــق دعــوة الجمعيــة العموميــة يف اجتــامع غــري عــادي إذا تبــني لهــا قيــام املنظمــة بــرف 
أموالهــا يف غــري األغــراض املخصصــة لهــا أو اكتشــاف مخالفــات ماليــة. وألزمهــا بإخضــاع أموالها 

ملراقــب حســابات معتمــد ضامنًــا للشــفافية.

كــام اعتــرب مــرشوع القانــون أمــوال هــذه املنظــامت يف حكــم األمــوال العامــة يف حالــة ارتــكاب 
أي جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف البــاب الرابــع من الكتــاب الثــاين قانــون العقوبات.



23

وتضمــن الفصــل الرابــع مــن البــاب الثالــث حقــوق النشــاط النقــايب لــكل مــن العــامل وأصحــاب 
األعــامل، حيــث حظــر عــىل صاحــب العمــل أو ممثلــه اتخــاذ أي إجــراء يكــون مــن شــأنه تعطيــل 
ــادي أو  ــراه م ــىل إك ــوي ع ــل ينط ــأي عم ــام ب ــة أو القي ــة العاملي ــطة النقابي ــة األنش مامرس
ــىل  ــاالت ع ــدد ح ــايب وح ــاطهم النق ــبب نش ــامل بس ــني الع ــز ب ــامل أو متيي ــد الع ــوي ألح معن
ســبيل املثــال ال الحــر، كــام أكــد عــىل عــدم جــواز توقيــع أى عقوبــة عــىل العامــل املنتخــب 
يف إحــدى مجالــس إدارة الهيئــات التمثيليــة للنقابــات أو وقفــه عــن العمــل احتياطيًّــا أو تأديبيًّــا 
إال بنــاًء عــىل قــرار أو حكــم صــادر مــن الســلطة القضائيــة املختصــة وهــى املحكمــة التأديبيــة 
وفقــا لنــص املــادة ١5 مــن قانــون مجلــس الدولــة املــرى، مــع امتــداد رسيــان ذلــك عــىل كل 
ــات  ــل أو أي جه ــب العم ــع صاح ــاوض م ــامل يف التف ــل الع ــة ممث ــذ صف ــب أو يتخ ــل يكتس عام
ــذى  ــل ال ــك للعام ــات وكذل ــيح لالنتخاب ــرتة الرتش ــاء ف ــل أثن ــة للعام ــذه الحامي ــد ه ــرى، وم أخ

يقــوم بتــأيس نقابــة أثنــاء فــرتة التحضــري لتأسيســها.

كــام أوجبــت املــادة )٢9( عــىل أصحــاب األعــامل بعــدم جــواز نقــل العامــل املنتخــب يف إحــدى 
الهيئــات التمثيليــة للنقابــات أو ندبــه للعمــل يف فــرع آخــر أو موقــع غــري موقــع عملــه األصــيل 
أكــر مــن أســبوعني بغــري موافقتــه الكتابيــة عــىل ذلــك، وكذلــك عــىل العامــل الــذي يقــوم 

باألعــامل التحضرييــة إلنشــاء نقابــة أو الرتشــح إلحــدى هيئاتهــا التنفيذيــة.

ــات  ــدى الهيئ ــب ىف إح ــل املنتخ ــع العام ــق م ــواز التحقي ــدم ج ــىل ع ــدت ع ــادة )3٠( أك وامل
التمثيليــة للنقابــات اال بعــد إخطــار نقابتــه التــى ينتمــى إليهــا ولهــا حــق حضــور التحقيقــات مــع 

العامــل وتوكيــل محــام للدفــاع عنــه.

ــة  ــادات العام ــة واالتح ــادات النقابي ــكيل االتح ــة يف تش ــادئ العام ــع املب ــاب الراب ــن الب وتضم
ــامت  ــات وملنظ ــرر للنقاب ــث ق ــى )35(، حي ــن )3١( حت ــواد م ــامل يف امل ــاب األع ــامل وأصح للع
أصحــاب األعــامل حــق تكويــن االتحــادات فيــام بينهــم وفًقــا إلرادتهــا ســواء كانــت اتحــادات عــىل 
ــات  ــتوى الصناع ــىل مس ــرايف أو ع ــاق الجغ ــة أو النط ــة أو الحرف ــة أو املهن ــتوى الصناع مس
املتامثلــة أو املرتبطــة يف نطــاق جغــرايف محــدد، كــام يكون لهــا تكويــن النقابــات واالتحادات 

عــىل املســتوى القومــي.

ونظمــت املــادة )3٢( طريقــة اإلخطــار بالتأســيس، وحظــرت املــادة )33( أي متييــز عىل أســاس 
الديــن أو الجنــس أو األصــل العرقــي أو الــرأي الســيايس، وال ينبغــي أن تتضمــن هــذه القواعــد 

انتقاًصــا مــن حقــوق املواطنــة املتســاوية لجميــع املريــني.

وأكــدت املــادة )34( حــق كل ذى مصلحــة ىف الطعــن عــىل إجــراءات التأســيس أمــام محكمــة 
القضــاء االدارى.

ــة  ــة النقابي ــدأ الدميقراطي ــق مب ــة وتحقي ــا للمامرســة الدميقراطي ــادة )35( ضامنً ــت امل وذهب
وتــداول العمــل النقــايب أال تزيــد مــدة الــدورة النقابيــة عــن ثــالث ســنوات ميالديــة. عــىل أن تتــم 
ــة  ــامت النقابي ــدد املنظ ــايئ، وتح ــت اإلرشاف القض ــارش وتح ــرسي املب ــرتاع ال ــات باالق االنتخاب

واتحاداتهــا ومنظــامت أصحــاب األعــامل واتحادهــا يف أنظمتهــا األساســية ذلــك.
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وتنــاول البــاب الخامــس العقوبــات، حيــث تــم اســتهالله: مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد يف 
قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر يعاقــب عــىل الجرائــم املنصــوص عليهــا باملــواد التاليــة:

ــامل أو  ــة للع ــة النقابي ــس إدارة املنظم ــو مجل ــة عض ــىل معاقب ــادة )37( ع ــت امل ــث نص –        حي
أصحــاب األعــامل يف حالــة تعمــده إعطــاء بيانــات غــري حقيقيــة فيــام يتعلــق بالنظــام األســايس 

أو املــايل املحاســبي بغرامــة ال تزيــد عــن 5٠٠٠ جنيــه.

–        كــام نصــت املــادة )38( مبعاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام املــواد )٢٦، ٢7، ٢9( بغرامــة  ال تقــل 
عــن ألــف جنيــه وال تزيــد عــن 5٠٠٠ جنيــه وتتعــدد الغرامــة بتعــدد العــامل الذيــن وقعــت بشــأنهم 

املخالفــة.

–        كــام نصــت املــادة )39( عــىل معاقبــة كل مــن يخالــف أحــكام املادتــني )٢8( بغرامــة ال تقــل 
عــن خمســني ألــف جنيــه وال تزيــد عــن مائــة ألــف جنيــه.

–        ورّخصــت املــادة )4٠( للمنظمــة النقابيــة أو للعامــل حــق اللجــوء إىل النيابــة العامــة إلعــامل 
شــأنها يف تطبيــق العقوبــات الــواردة يف هــذا القانــون أو تحريــك الدعــوى باالدعــاء املبــارش، 

كــام أعطــت هــذا الحــق للنيابــة العامــة أيًضــا.

–        ىف حــني ذهبــت املــادة )4١( إىل أيلولــة 5٠% مــن املبالــغ املحكــوم بهــا ىف الغرامــات نفــاًذا 
ألحــكام هــذا القانــون إىل املنظمــة النقابيــة التــى ينتمــى إليهــا العامــل، وىف حالــة تعددهــم 
ــذا  ــن ه ــادة )4( م ــواردة ىف امل ــبى ال ــل النس ــد التمثي ــا لقواع ــات وفق ــني النقاب ــبة ب ــوزع النس ت
القانــون، وىف حالــة عــدم وجــود منظمــة نقابيــة ينتمــى اليهــا العامــل تــؤول النســبة لصناديــق 
الزمالــة باملنشــأة التــى يعمــل بهــا، أمــا باقــى النســبة واملقــدرة بــــ5٠% فتــؤول لــوزارة القــوى 
ــة  ــة للجه ــبة املخصص ــرف ىف النس ــد الت ــرار يقواع ــدار ق ــص إص ــر املخت ــىل الوزي ــة وع العامل

االداريــة.


