سلسلة التقارير

" العدد الثاني "

قطع األرزاق سلوك منهجي لكسر الحركة العمالية

إعداد

صابر بركات
فاطمة رمضان
أحمد عزت

تم نشر هذا التقرير بالتعاون بين مبادرة المجتمع المفتوح والمركز المصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
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تقديم
يهتم الكثير من الباحثين واإلعالميين والصحفيين وبعض قادة األحزاب السياسية ،وحتى جزء منن

مؤسسننات المجتمننع المنندني بالحنند

اإلحتجنناجي س نواء كننان إض نراب عننن العم ن أو اعتصننام أو

تظن نناهرة ااااالن ننب ،فيتسن ننابق الجمين ننع لرصن نندا والتفاع ن ن مع ن ن إمن ننا بن ننالقراءة أو التحلي ن ن أو إعن ننالن

التضامن ،أو حتى اإلدعاء بالمشاركة في األعما التحضيرية لإلحتجاج والدفع في اتجاا حدوث ،
وما أن ينتهي الفع اإلحتجاجي ويتوارى الموقع بعيدا عن المشهد العنام يننفض الجمينع منن حولن

دون أن يلتفتنوا إلننى حننرب اإلسننتنزاا التنني ياوضننها العمننا فنني مثن هننذا التوقيننت تحديننداااا نعننم

حننرب بك ن مننا تحمل ن هننذا الكلم نة مننن معنننى س نواء نج ن اإلحتجنناج أو فش ن فالبنند مننن إصنندار

اإلدارات لقن اررات عقابينة محورهنا وجوهرهنا يرتكنز علننى قطنع األرزاق قوابعناد القينادات العمالينة عننن
المواقع إمنا عبنر إجنراءات سنريعة وواضنحة منن انال الفصن التعسنفي ،أو عبنر إجنراءات طويلنة
النننفت تعتمنند علننى تطفنني

العام ن مننن اننال الحرمننان مننن الح نوافز أو البنندتت ممننا يتسننبب فنني

تافيض دال للنصا ،أو إجهادا بالتحقيق معن فني ماالفنات كوميدينة ،أو نقلن بعيندا عنن موقنع
عمل  ،وربما إلى مدينة تبعد مئات الكيلو مترات عن مكان عمل ومكان إقامت  ،أو نقل لممارسة

وظيفنة يينر الممنارت لهنا أو المتعاقند عليهنا ،أو الحرمننان منن التوقينع فني الندفتر ،أو منحن درجن

ض ننعيا لم نندة ع ننامين ف نني تقري ننر الكف نناءة تمهي نندا للفصن ن  ،أو اإليق نناا م ننن العمن ن والحرم ننان م ننن

األجرا

ه ن تننذكرون يننز المحلننةا فمحمنند العطننار أحنند أبننرز قننادة المصنننع نق ن مننن المحلننة إلننى ماننازن
الشركة باإلسكندرية دون توفير سكن بندي أو محن إقامنةا هن تعلمنون أن الشنركة رفضنت منحن

بد انتقا وسلمت اشتراك في القطار الذي يص لإلسكندرية في الساعة التاسعة والنصنا ويقنوم

مدير الفرع بحرمان من التوقيع في دفتر الحضور بزعم تأارا عن الساعة الثامنة مما قند يعرضن

للفص  ،ه تعلمون أن وداد الدمردا  ،وأم السعيد نقال من عنامالت بمصننع ينز المحلنة إلنى
مربيات أطفا (دادا) بحضانة الشركة ،وريم حصولهما علنى أحكنام قضنائية بال ناء النقن ما ازلنت
الشركة تمتننع عنن التنفينذ ،وهنو نفنت منا حند

منع وائن حبينب وكنريم البحينري النذين نقنال للقناهرة

وامتنعت الشركة أيضا عن تنفيذ أحكام إل ناء قن ار ارت النقن بن أصندرت قن ار ار بفصن كنريم وأحالنت
وداد لإليقاا عن العم تمهيدا للفص  ،ومنحت وائ تقدير ضعيا في تقرير الكفاءةا

ه تذكرون مطاحن جنوب القاهرةا ا ناجى رشاد أحد أبرز قادة المطاحن اضنع للتحقينق 61
م نرة بننتهم واهيننة ،وتننم إيقاف ن عننن العم ن بعنند أن رفننض التننناز عننن دع نواا القضننائية بننالزام رئننيت
الوزراء بوضع حد أدنى لألجور في المجتمنع ،وقندمت ضندا بالينين جننائيين ألن الشنركة تتهمن

بالتشهير بها على مدونت اتلكترونيةا
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ه تذكرون عائشة أبو صمادةا القائدة النقابية بمصنع الحناوي حين

تمتننع الشنركة عنن إعادتهنا

لمزاولة عملها في الوقت الذي تمنحها راتبها الشهري المهم عدم داولها للموقنع ورينم ذلنك تمنارت
عائشة دورها النقابي من اارج األسوار ب ونجحت في إعنادة ا  33عاملنة النذين صندر بحقهنن

قرار فص عبر التفاوض مباشرة مع صاحب المصنعا

ه ن تننذكرون رشنناد شننعبان وعلننى حسننن قننناوي مننن يننز العامريننة ،وسننمير الق نزاز وفاض ن عبنند
الفضي وعبد العزيز بااطرا وموسى محمد موسى ورجب الشيمى من يز شبين ،ويرينب صنقر

ومحمد رفاعي من مصر إيران ،وأحمد فراج قوابراهيم أمين وممدوح فزاع من عما البريدااااا الب
نعننم هننناك عشنرات وربمننا مئننات مننن األسننماء التنني تتعننرض للعقنناب وتقنناوم فنني صننمت بعينندا عننن
أهننازيج المشننهد العننام ،ونحنناو مننن اننال هننذا التقريننر رصنند تلننك اإلج نراءات التنني صنندرت بحننق
الق ننادة العم نناليين ف نني  92موق ننع تنوع ننت ب ننين القطاع ننات الثالث ننة الماتلف ننة (حكوم ننة وأعم ننا ع ننام
وا ننا

) ،حين ن

رص نند التقري ننر  611إجن نراءا تعس ننفيا ،منه ننا  29إجن نراء ك ننان ف نني مواجه ننة النس نناء

العامالت ،و  92إجراء في مواجهة أعضاء مجالت إدارات اللجان النقابية رجات ونساءا
وقنند سننج الفص ن مننن العم ن واإلجبننار علننى اتسننتقالة  962حالننة ،وفننى حننين سننج النق ن مننن

العم سواء لمهنة أارى أو اارج المدينة  69حالة ،كما سج اإليقاا عنن العمن والحرمنان منن

الراتب  61حالة ،وسجلت الاصومات والجزاءات األانرى  612حالنة ،باإلضنافة لتجميند عضنوية
 3نقابيين ،قوايقاا النشاط النقابي لنقابية ،والقنبض علنى  2عمنا  ،وتقنديم  8للمحاكمنة بعند تلفينق
تهم جنائية لهم ،واتعتداء على موظفة ،والتحر بعاملتينا
و ما يجعلنا نصا هذا الممارسات بالسلوك المنهجي عدة شواهد:

 -6إتب نناع كن ن اإلدارات "حكوم ننة– قط نناع أعم ننا ع ننام -قط نناع ا ننا
والتعسفية في مواجهة قادة اإلحتجاجات بشك يكاد يكون متماث ا

" له ننذا اإلجن نراءات القمعي ننة

 -9توقيت الجزاءات قوارتباطها بأعما اإلحتجاج ،فالمتابع لملفات ادمة قادة اإلحتجاجات يلحنظ
أن جميعهم لم يصدر بحقهم أي جزاءات قب اإلحتجاجا
 -3وحدة الهدا من هذا اإلجراءات العقابية فاذا كان ظاهرها الهدا الاا

بفص القادة

العماليين قوابعادهم عن مواقع العم  ،فان باطنها هو الهدا العام عبر ردع ك العاملين في
المواقع وتهديدهم بنفت المصير ،ومن ثم كسر الحركة اتحتجاجية العماليةا

 -6وحدة الموقا من القوى العاملة واإلتحاد العام لنقابات عما مصر فكلى الطرفين يشاهد ك

صور اإلضطهاد التي يتعرض لها قادة العما ويلتزما الصمت ،وت يحركوا ساكنا إت دعما

لرجا األعما قوادارات الشركات في مواجه العما ا
3

إن المركز المصري للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية إذ يقدم للرأي العام تقرينرا الثناني 1فانن يتقندم

بالشننكر للننزمالء صننابر بركننات القائنند العمننا وأحنند مؤسسننى اللجنننة التنسننيقية للحقننوق والحريننات
النقابية والعمالية ،والزميلة فاطمة رمضان الباحثة فني الشنأن العمنالي وعضنو السنكرتارية التنفيذينة
للجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية ،والزمي أحمد عزت الناشنط الحقنوقى علنى منا

بذلوا من جهد تطوعى من أج إعداد هذا التقريرا

االد علي عمر

المركز المصري للحقوق
اتقتصادية واتجتماعية

مقدمة

يعد العم مفتاح التنمية اتقتصادية واتجتماعية في أي مجتمع ،فهو قلب التنمية البشرية
وجوهرها وهو في حد ذات جدير باتهتمام واتحترام ،وت يقتصر أثر العم على العاملين فقط ب

يمتد لمن حولهم -األطفا  ،المسنين ،يير القادرين على العم  ،باإلضافة ألسر العاملين
أنفسهم ،والعاطلين ،وييرهم -ممن يشتركون معهم في الحياة ويقتسمون معهم عوائد العم من

اال اإلعالة والتداو ا

والعم فضال عن أهميت اتقتصادية واتجتماعية والتنموية واإلنسانية ،فهو أيضا ضروري

لتحقيق وجود اإلنسان وتحسين حيات  ،حي

يجد اإلنسان نفس وذات فيما يؤدي من عم وما

ينتج من قيمة ،والمصريون يقدسون العم ويدالون في ك تفاصي حياتهم اليومية ،فيطلقون
على ك أدائهم اليومي كلمة "عم " أو "ش " ،فنقو "يال نعم كذا" ،أو "نشت

كذا" ،ونطرح

كلمة عم على أيلب اإلجراءات الحياتية اليومية في حياتنا -الصحية والحيوية واتقتصادية

واتجتماعية والقانونية حتى في الحب واللهو -فنقو "سأعم عملية جراحيةاا ،سأقوم بعملية
بيعاا ،عملية شراءاا ،ش

البيتاا سأنهي الش

اللي ورائياا وهكذا" ،فالعم ك حياتناا

وحتى عند تعارفنا على بعضنا البعض يكون السؤا األو بعد معرفة اتسم" ،بتعم إي ا" أو

"بتشت

إي ا" ،فالعم هو القيمة األساسية لتقييم النات والتعرا عليهم في بالدناا وريم كثير

من التشوهات واألمراض التي أصابت مجتمعنا إت أن أيلبية النات ما زالت تهتم بالعم وتفاار

ب وتال

ل وتبح

عن ا
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والعم قيمة في حد ذات  ،وكم منا يعرا نات باسم عملهم أو مهنتهما فهذا سعد النجار،

وهذا مجدي الكهربائي ،وذلك إبراهيم الميكانيكي أو النساج أو السواق أو الحالق أو الاباز أو
المبيض الب الب ،كما نعرا النات بأماكن عملهم في كثير من األحيان ،فنقو "دا سيد بتاع
كومبانية (شركة) المياا ،أو الي بتاع الحديد والصلب ،أو بتاع األسمنت أو بتاع السجاد أو

بتاع شركة ال ز الب"ا وفي زمن ليت ببعيد– وت أقو الزمن الجمي  -كان النات توصا
بالمدن الصناعية التي ينتمون إليها ،مث المحالوي والحلواني والشبراوي ،ويذكرنا العم العام

الجمي "فكري الاولي" في روايت العمالية الرائعة "الرحلة" بوصا "الشركاوية" الذي كان يطلق
على عما الصناعة الجديدة في مدينة المحلة الكبرى في ثالثينيات القرن العشرينا

وقيمة العم ت تتوقا على ما يدرا من دا  ،ب بدورا اتجتماعي ،وعالقات الجماعية ،وما

يد علي من مكانة وأمان ومهارة ومعرفة وانتماءا فالعام ليت عامال فقط وهو يشت

ب يظ

كذلك حتى عند تعطل أو حتى بعد اروج إلى المعا ا فاتنتماء للجماعة العمالية أعمق بكثير
حتى من العم ذات  ،ب هو الذي يعمق قيمة العم ويفرضها ثقافيا واجتماعيا وسياسيا في

المجتمعاتا

وقيم العم هي التي جعلت العما وحقوقهم محض نظر اإلنسانية ،حتى فرضت نفسها

على المجتمع الدولي كل  ،فجسد احترام العم وقيم بانشاء منظمة العم الدولية ،كمنظمة

معنية بقيم العم قواقرار وحماية حقوق العما  ،وقد تم ذلك عبر عشرات السنين من اال وضع

حد أدنى لمستويات العم في عشرات اتتفاقيات والعهود والتوصيات الدوليةا وصوت إلعالن
"المبادئ والحقوق األساسية في العم "2ا والتي كونت ما يطلق علي في عالمنا المعاصر تشريع

العم الدولي أو "الشرعية الدولية للعم " ،وهو يضع الحد األدنى لحقوق العم في العالم أجمع،
وهي حدود ملزمة وواجبة اتحترام من ك الدو والجماعاتا

إت أن الظروا اتقتصادية واتجتماعية السائدة ،وأنانية رأت الما

وانحياز الحكومات

والدو ألصحاب األعما تفرز قيما سلبية تحبط إنفاذ هذا الحقوق وتعوق التنمية والعدالة ،وتؤثر
بالسلب على معدتت األجور والبطالة ومستويات شروط وظروا العم ب وعلى قيمة العم

بين النات ،وتهدد العما في استقرارهم وأمانهم ب وأرزاقهم ،كما يكشا التقرير المرفقا ناهيك

عن ما جلبت العولمة من هيمنة القوة على العالم وفرض نموذج واحد يراد عبادت وتقليدا أو
اتندماج في على األق واآلثار السيئة التي واكبت ذلك على المنظمات الدولية ومنها منظمة

العم الدولية التي يتقل

2

أنظر في مالحق الكتاب ن

دورها ويت ير ،ب وكثي ار ما يركب حصان األقوياء ويعم بارادتهما

إلعالن "المبادئ والحقوق األساسية في العم "ا
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كما أن عدم الكفاءة في الحكم ،والفساد في إدارة الموارد ،وعدم العدالة في التوزيع ،وااصة

في التعليم والتدريب والتوظيا ،وتفشى الفساد ،وسوء اإلدارة تؤدى جميعها إلى عدم الثقة في
اتلتحاق بعم جيد والتمكين من

قوالى التمييز وعدم المساواة في األجور وفر
تكافؤ الفر
الحقوق عموما ،ب وتؤدي إلى تعرض النات للحرمان من الحماية واتستقرار وانتهاك حقوقهم
اتقتصادية واتجتماعية وفى القلب منها حق العم  ،ويعمق -ك هذا -القيم السلبية المعادية

لالنتصاا لحقوق اإلنسان والعدالة وعدم التمييزا

ولع التقرير المرفق يكشا بعض ما يعاني قادة التحركات العمالية من تعنت وظلم وعدوان

على أبسط مبادئ حقوق اإلنسان وفي القلب منها حقوق العما ا

ويستهدا هذا التقرير بجانب الكشا عن الاروق الواضحة التي ترتكب ضد الحقوق

والحريات العمالية والنقابية ،كشا ما يتم من تعاون ب وتورط أطراا -منوط بها واجب مراقبة

وحماية واحترام حقوق اإلنسان( -الحكومات وأجهزة اإلدارة) في اتعتداء على حقوق العما

بشك منظم يص إلى مستوى الجريمة المتعمدة ،ب أن بعض األطراا التي تزعم تمثيلها

للعما (اتتحاد العام لنقابات عما مصر ونقابات ) يشاركون في ارتكاب هذا الجرائم جها ار

نهارا ،ب كثي ار ما لعبوا دور السندان الذي يقيد العما ويقدمهم ضحايا تحت مطرقة أصحاب

األعما واست اللهم الذي ت يكا عن اتعتداء على حقوق العما وقطع أرزاقهم ،ويقوم اتتحاد
ونقابات بذلك بابعاد القادة النقابيين المدافعين عن حقوق العما عن مواقعهم وحرمانهم من

الحصانة النقابية حتى يسه ذبحهم واتعتداء عليهم ،أو عن طريق المراوية والتهدئة ومط
الوقت وتعويم اتتفاقات والتهويم بوعود ومماطالت تستهدا جميعها إجهاد قواطفاء حالة
اتحتجاج وتفكيك التجمعات العمالية وحركاتهم المقاومة لالست ال ا ويكون ذلك بالطبع أكثر
ضر ار قواض ار ار بالعما

وحركاتهم عندما تشارك األجهزة الحكومية ااصة األمنية منها في

التضييق على العما واتعتداء على حقوقهم وحرياتهم وترويعهم وتاويفهم بالتوقيا واتعتقا

والتهديد لهم ولذويهم بهدا كسر حركة اتحتجاجات العمالية والتمثي بقياداتها حتى تكون عبرة

لبقية العما  ،وموالسة أجهزة و ازرة القوى العاملة ألصحاب األعما

واداع العما

لتضييع

حقوقهما ويزداد الطين بل  -كما يقولون -عندما يتهاون مكتب منظمة العم الدولية في القاهرة

في القيام بواجبات في مراقبة انتهاك حقوق العما وحرياتهم النقابية ،ب وعندما يشارك و ازرة

القوى العاملة في الحفالت واتحتفاتت والدعاية التي تهدا إلسكات العما وقبولهم باألمر

الواقع وكسر حركة مقاومتهم المتصاعدةا
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الحركة العمالية:
وكثير من العقبات ،كان لها

واكبت الحركة العمالية -في السنوات األايرة -بعض الفر

كثير من التأثير على صعود وهبوط حركة مقاومتها -التي لم تتوقا أبدا -أو على حدة وهدوء

وتباطؤ احتجاجاتهاا

فقد تولت و ازرة نظيا الحكومة في سنة  9226وأظهرت كراماتها بسرعة في تعجي وتيرة

تحرير اتقتصاد المصري ودمج في السوق العالمي واصاصة وتصفية القطاع العام ،وقد

بل ت عائدات الحكومة عن ما تم بيع من وحدات القطاع العام اال العام المالي -9221
 9222حوالي  4.36مليار دوتر ،وهو رقم أكبر من ك حصيلة الحكومات السابقة من بيع
وحدات من القطاع العام اال أكثر من عشر سنوات سابقة على تولى نظيا الحكومة ،والتي

لم تزد عن  3.69مليار دوتر ،طبقا ألرقام صندوق النقد الدوليا

كما قامت حكومة نظيا بتطبيق حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية ،مث  ،تعويم الجني

المصري أمام العمالت األجنبية ،ووقا التعيينات الجديدة ،قوال اء الدعم على السلع والادمات،
وزيادة تكلفة التعليم ،والعالج ،وأسعار الكهرباء والمياا والصرا الصحي والنظافة ،وزيادة تعريفة
الركوب في المواصالت العامة بعد السماح لبعض شركات القطاع الاا

باتستثمار في النق

الجماعيا وساهمت هذا اإلجراءات مع التمادي في تطبيق الاصاصة ،وتحرير األسعار
وتجميد األجور ،وزيادة نسب البطالة وتشريد العاملين أثر يلق المصانع ،وطرد الفالحين من

أراضيهم وطرد الفقراء من منازلهم وهدمها ،ومطاردة عما

الشوارع وبائعي األرصفة وقطع

أرزاقهم ،وانهيار الادمات العامة والرعاية الصحية والتعليمية ،إلى دفع حالة الفقراء والعما إلى
مستوى من الحرمان والفقر المدقع الذي لم تعرف بالدنا من قب ا وكان تبد أن يؤدي ك ذلك
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لتفجر المقاومة العمالية وانطالق اتحتجاجات العمالية هنا وهناك ،ريم أن اإلضرابات القانونية

تكاد تكون مستحيلة عملياًا

لقد كانت الزيادات المتتالية ألسعار السلع األساسية والادمات الضرورية لحياة العما

وأسرهم ،هي الدافع األساسي لتحرك العما للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ب ير اتلتفات لقانون
العم أو ييرا من ترسانة القوانين المقيدة للحريات والمنظمة لتزييا إرادة الجماهير وحرمانها من
ااتيار ممثليها بحريةا ريم مد العم بقانون الطوارئ لمدة عامين جديدين ليكم ثالثين عاما من

حكم الرئيت "مبارك"ا

وقد نجحت أيلب اتحتجاجات العمالية من إضرابات واعتصامات ومظاهرات وييرها في

تحقيق مطالب العما  ،وعلى الريم من أن التفاوض على المطالب العمالية كان يتم دائما مع
الحكومة أو تحت إشرافها إت أن عزيمة العما تجاوزت هيبة الحكومة وتعنتها قوادعاءاتها الصلفة
والمت طرسة ،مث "ما يحد يقدر يلوي دراع الحكومة" أو "و ازرة الداالية وأجهزتها تقدر تفض

أي إضراب في  62دقايق" أو "القاعدة العمالية العريضة مع الحكومةاا وهناك قلة مندسة تحاو

مالينهم عايزين

تشوي صورة أوتدي العما " أو "الرئيت موصينا على العما اا قواحنا م
حاجةاا وتزم نطهر صفوفهم من األقلية الفاسدة" أو "النات بتالا كتيراا قواحنا حا نكفيهم
منين" الباا البا وريم أن الحكومة هي التي تحدد األجور والحوافز والهيك الوظيفي للقطاع

العام والحكومة وتؤثر على ذلك حتى في القطاع الاا

 ،وأنها المسئولة طبقا للقانون بتحديد حد

أدنى لألجور يكف للعام وأسرت احتياجاتهم ويوفر لهم حياة كريمة ،إت أنها تدعي في ك

إضراب أنها ت تعرا أن أحوا النات بهذا السوء وأنها لو كانت تعلم ما تركت العما يتعذبون

ك هذا العذاب ،تقو تصريحات كبار المسئولين ذلك في ذات الوقت التي تطلق زبانيتها في
اإلدارات الحكومية الماتلفة لمعاقبة العما وقياداتهم لحد قطع األرزاق ،كما هو وارد من نماذج

في التقرير المرافقا

ويعد عام  9222هو األعلى تجسيدا لمظاهر المقاومة العمالية اال سنوات طويلة من

عمر كفاح الطبقة العاملة المصريةا حي

شاهد -من اال ما أمكن رصدا -حوالي 129

احتجاجا عماليا ،تمثلت في  622اعتصاما 622 ،إضرابا 626 ،تظاهرة ،و 622تجمهراا

وكانت حركة اتحتجاجات العمالية متصاعدة اال األعوام السابقة على ذلك ،فكانت طبقا

لما أمكن رصدا 911 ،احتجاجا في  ،9226ثم  929احتجاجا في  ،9224ثم  999احتجاجا في

9221ا وكان من الطبيعي أن ترتفع هذا األرقام كثي ار اال السنوات التالية لسنة  ،9222بسبب
زيادة األزمة اتقتصادية التي يعيشها المصريون عموما والعما اصوصا ،وتصاعد الحركة

العمالية التي وريم ك ظروا القهر واإلحباط التي أصابت أيلب القطاعات الحية في المجتمع
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ما زالت تنبض ب تفور بالمقاومة والصمود ،قوان كان هناك أيضا من عوام الكب والظروا

المعاكسة التي تواج حركة العما ا

وقد عرفت اتحتجاجات العمالية بعض المطالب العامة التي لم تكن سببا مباش ار لتأججها،

قوان نج في طرحها قيادات عمالية واعية ،مث  :وضع حد أدنى لألجور يكفى تحتياجات
العام وأسرت المكونة في المتوسط من امسة أفراد ت يق عن  0011جم في الشهر ،ووضع

سلم متحرك لألجور يربط األجر باألسعار ،حق العما في فر

العم الالئق واألجر العاد ،

وقا تعسا اإلدارة وتدا األمن في أحوا العما  ،وقا سياسات الاصاصة وما ينتج عنها

من ق اررات بيع أو تأجير أو إيالق أو تصفية ،صرا حصة العما من األرباح ،عدم تحمي

العما نتائج فساد اإلدارة وتاسير الشركات ،وضع حد أقصى لساعات العم ت يزيد عن 20
ساعة في األسبوع ،تثبيت العمالة المؤقتة ،وعدم إنهاء ادمة العام إت بحكم قضائي ،حق

العما في تأسيت نقاباتهم بحرية ،حق العما في اتنسحاب من النقابات الحكومية القائمة،
ضمانات لسالمة اتنتاابات النقابية والعامة ،إنهاء حالة الطوارئ التي تعط الحريات ،وييرهاا

كما انتشرت اتحتجاجات العمالية ج رافيا في عدة محافظات ،وارجت إلى مناطق جديدة لم

تعرا هذا الصيغ الكفاحية من قب  ،وفي أيلب المدن في محافظات الجمهورية ،ومنها :القاهرة،
والجيزة ،وحلوان 6 ،أكتوبر ،اإلسكندرية ،البحيرة ،ال ربية ،الشرقية ،المنوفية ،الدقهلية ،كفر

الشيب ،القليوبية ،السويت ،اإلسماعيلية ،بورسعيد ،بني سويا ،المنيا ،الفيوم ،أسوان ،الوادي

الجديد ،مطروح ،البحر األحمر ،وشما سيناءا

وقد برزت اال حركة اتحتجاجات العمالية بعض السمات التي أمكن رصدها ،مث  :أن

قطاع األعما العام وريم ك ما تعرض ل  -من تفكيك وتهمي
والتاسير والمعا

وترويع بالتجميد والتصفية

المبكر وتحميل باإلدارات العاجزة قوااضاع لفساد السوق المستشري -هو

الذي شهد أكبر نسبة احتجاجات عماليةا وأن قطاع ال ز والنسيج -الذي يتعرض بدورا ألسوء

شروط وظروا عم

بين قطاعات العم

المنتظمة -عاد ليمث

القاطرة التي تقود الحركة

اتحتجاجية العمالية منذ عام 9221ا وأن العاملين بالدولة والهيئات العامة ظهروا في قيادة

اتحتجاجات العمالية في  9222بعد انقطاع طا

كثيراا وأن إتحاد نقابات العما

األوحد

والرسمي ما از يمث دور المضل للحركة العمالية ،وحجر العثرة أمام تطور نضالها الديمقراطي

بادعائ  -كذبا -تمثيلها وفرض الدولة ل على العما وعلى مساحة كبيرة من اإلعالم الموج ا

وأن أجهزة األمن حاولت اال اتحتجاجات العمالية أن ت تصطدم بالعما مباشرة ،ب حاولت
أحيانا لعب دور الوسيط بين العما وأصحاب األعما وأن تبدو بعيدة عن الصراع المباشر وأنها
التي تملك الح األاير في يدهاا وأن المرأة العاملة بدت في الصورة اتحتجاجية كقائدة ومنظمة

للعما وكسرت ك صور تنميط المرأة في المجتمع ولعبت الدور األبرز في التنظيم واإلعاشةا
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وأن عما يز المحلة ما زالوا يمثلون أكبر تكت عمالي قادر على دفع وتنظيم حركة المطالبة
بحقوق العما وتحقيق مطالبهما وأن ظاهرة نزو العما للشوارع قد تعمدت باعتصام العاملين
في الضرائب العقارية ،وبدا وكأن نموذج ناج قاب للتكرارا وأن اكتساب الابرة والقدرة على

التواص باتت تمث حالة تراكم تسم بتطوير الحركة العماليةا

نعم إن حق اإلضراب سيظ هو أحد أهم الوسائ المتاحة للعما ومنظماتهم لتعزيز وحماية

مصالحهم اتقتصادية واتجتماعيةا والتي ت تتعلق فقط بالحصو على ظروا عم أفض أو
على حقوق جماعية ذات طبيعة مطلبي أو مهنية ،ب ووسيلة للوصو إلى حلو أفض في ك

السياسات اتقتصادية واتجتماعية والديمقراطية وك ما يتعلق بالعما من مصال وحقوق في

المجتمعا

وعموما وريم أن القانون المنبثق عن التزامات مصر الدولية يوجب على الحكومة إلزام

سلطاتها بعدم التعرض للنات أو القبض عليهم لمجرد تنظيمهم أو اشتراكهم في مظاهرة أو

إضراب أو اعتصاما حي

أن حق العما

في تنظيم اتجتماعات من العناصر الضرورية

لممارسة حقوقهم العامة كما هي ضرورية لممارسة حرياتهم النقابيةا
وأن اتفاقية ممثلي العما رقم ( )031لسنة  0790تؤكد على أن ممثلي العما في المنشأة
يتمتعون بالحماية الفعالة ضد أي عم

مجحا بهم يكون مبنيا على مراكزهم أو أنشطتهم

كممثلين للعما  ،أو على عضويتهم النقابية أو اشتراكهم في األنشطة الجماعيةا وألن يكون من
الصعب على العام أن يثبت بصورة قطعية أن كان ضحية بسبب نشاط النقابي ،لذلك أوجبت

اتتفاقية فح

هذا اإلجراءات عن طريق جهات محايدة ،ووضع ضمانات للعما في كفاحهم

الجماعي من أج تحسين أحوالهم ،مث أاذ إذن مسبق من التفتي

العمالي بتوقيع أية عقوبات

على نشطاء العما  ،أو أن ت تتم مث هذا اإلجراءات إت من اال القضاء ،أو نق عبء

اإلثبات على عاتق صاحب العم قوالزام باثبات أن معاقبة العام لم تكن مرتبطة بأنشطت

النقابية ،وأن يلتزم القضاء الوطني باعادة العام إلى عمل إذا ُثبت أن فصل كان بسبب نشاط
النقابي3ا كما يمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى اتفاقية العم الدولية رقم  011بشأن إنهاء
اتستادام ،والصادرة سنة  ،6289والتي تن

في المادة /4أ منها على أن "يعد الطرد أو النق

العقابي أو تنزي رتبة العما الذين يشاركون في المفاوضات ،واإلضرابات أو ييرها من األنشطة
النقابية المشروعة باط ويجب عدم اتعتداد ب  ،ويحكم القضاء بعودة العام لعمل وت يجوز

اتكتفاء في بالتعويضا

3

انظر في مالحق الكتاب نصو

اتفاقية العم الدولية (رقم  )634الااصة بتوفير الحماية والتسهيالت لممثلي العما ا
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إت أ ن ما جاء في التقرير المرفق يؤكد ماالفة الدولة المصرية وحكومتها تلتزاماتها الدولية

واعتدائها على حقوق العما لمستوى قطع األرزاق إن لم يكن بالممارسة المباشرة فبالمشاركة مع
أصحاب األعما  ،قوان لن يكن هذا أو ذاك فكان يتم بالتواطؤا
لقد شهد عام  ،9222مصرع  699عامال قواصابة  638آارين نتيجة سوء ظروا العم

ويياب وسائ السالمة والصحة المهنية ،كما شهد فص وتشريد  664464عامال ،4في حملة
تقودها الحكومة ورجا األعما وقيادات التنظيم النقابي األوحد الرسمي ،لقطع أرزاق العما

وأحيانا لقصا أعمارهما

إت أن ك هذا لم ولن يؤثر على مسيرة الحركة العمالية التي هي في الحقيقة دائما أكبر من
جراحها وأسمى من مؤامرات أعدائها ،وتعرا أن ك تضحية تقدمها اليوم هي نقطة تقدم مضيئة

في مستقب العما وأبنائهم ب وفي مستقب الوطن كل ب اإلنسانية التي تبح

واألمن والسالما

عن الكرامة

لقد جاءت انتاابات النقابات العمالية للدورة النقابية األايرة  ،9226 -9221في أكتوبر/

نوفمبر  ،9221في ظ الظروا القاسية التي تمر بها الطبقة العاملة -كما أوضحنا من قب -
واعتقد العما

أن بمقدورهم التعبير اال اتنتاابات عن التظلم من أحوالهم ورفع مطالبهم

وت يير قيادات المنظمات النقابية التي تسيطر منذ عشرات السنين على التنظيم النقابي األوحد

مع

المسموح ب للعما وتاضع للدولة وأجهزتها قواداراتها وحزبها السياسي ،وبتواطؤ كام
أصحاب األعما  ،على حساب العما وحقوقهم ،كما كانوا يحلمون في هذا اتنتاابات باإلعالن
عن أمانيهم وبرامجهما

وأستعد مئات األلوا من العما لاوض هذا اتنتاابات ،إت أن الدولة كانت تاطط من

الناحية األارى لالستم ارر في مصادرة حريات العما وحقوقهم بتفويت اتنتاابات ،فأدارتها تحت
السيطرة التامة لحكومة الحزب الوطني -كبروفة تنتاابات العامة التالية عليها -وحرمت العما

من أحالمهم المتواضعة في التعبير عن مشاكلهم قوابداء أرائهم قواعالن برامجهم ،فقصرت مدة
اتنتاابات لمستوى يير مسبوق (سبعة أيام فقط ت يير) ،وأبعدت عشرات اآلتا من القيادات
العمالية الشريفة عن اتنتاابات بحرمانهم من الترشي  ،والتالعب في إدارة العملية اتنتاابية

وتقسيم الدوائر والعب

في الكشوا ،وحتى في إعالن النتائج ،بأشكا مفضوحة وركيكة ،وبتدا

أنظر في ذلك العدد الثال

من تقرير العما والمقاومة اتجتماعية ،تحرير /االد علي عمر ،والصادر عن اللجنة التنسيقية للحقوق
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والحريات النقابية والعمالية ،ومؤسسة أوتد األرض لحقوق اإلنسان ،ومركز هشام مبارك للقانونا
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فج وثقي من و ازرة القوى العاملة ووزيرتها ،وأجهزة األمن وجحاف قواتها ،وقيادات التنظيم النقابي

األحادي الرسميا

وبعد لجوء العما وقياداتهم لكافة الوسائ الممكنة من شكوى وواسطة واتصاتت ،والتجمهر

والتظاهر والتعارك ،ب والتشهير والصراخ وطلب الرحمة والعدالة عبر وسائ اإلعالم الماتلفة-
والتي لعبت فيها الصحا المستقلة دو ار هاما -وبعد اللجوء ألقسام الشرطة وعم

آتا

المحاضر ،لم يكن أمامهم إت اللجوء للقضاء -بمساندة قوية من منظمات المجتمع المدني
المعنية بحقوق اإلنسان وااصة اتقتصادية واتجتماعية -وحص

المئات منهم على أحكام

قضائية واجبة التنفيذ بأحقيتهم في الترشي وداو اتنتاابات ،ب وأحكام ببطالن ما جرى من

انتاابات في لجان نقابية ونقابات عامة ب وتؤثر على قانونية اتتحاد العام نفس  ،إت أن
الحكومة التي أجرت اتنتاابات وتعمدت سلقها وتزويرها وتزييا إرادة العما فيها وحرمانهم من
أبسط حقوقهم الديمقراطية ،باطة معدة سلفا وبنية مبيتة لحرمان العما

من التعبير عن

مصالحهم قواعما إرادتهم قواعالن مطالبهم ،فرضت إرادتها في استمرار سيطرة الحزب الوطني
وأجهزة الدولة على نقابات العما من اال احتكار العم في التنظيم النقابي ألتباعها ،ولم تعط
األحكام القضائية احتراما أو اهتماما ولم تفت لها مجات للتنفيذ أو التحققا

وريم معارك المقاومة العمالية التي لم تتوقا أثناء اتنتاابات النقابية وما بعد إعالن

التنظيم النقابي الرسمي وقيادات المعينة من

نتائجها ،والتي اتفقت في أيلبها على فض

الحكومة ،إت أن العما وقياداتهم تعاملوا مع األمر هذا المرة بشك ماتلا عن المرات السابقة،

فأعلنوا عن أن هذا النقابات ليست نقاباتهم ب هي نقابات الحكومة التي تحتكر إدارتها وتولي
عليها من تريب وتستبعد عنها من تشاءا وعلى يير ما كان يجرى عقب ك تزوير لالنتاابات

دعوات لاللتفات عن هذا النقابات الشكلية األحادية

في دورات سابقة ،تعالت بين العما

الرسمية ،وتشكي نقابات حقيقية للعما  ،نقابات ت وتية عليها إت ألعضائها من العما  ،وت

برنام ج لها إت ما يتفق مع مصال

العما

ويستجيب ألمانيهم ومطالبهم ،نقابات ديمقراطية

تُؤست وتُدار بقواعد الحرية النقابية ،نقابات ُمستقلة عن الحكومة وعن أصحاب األعما وعن
ومستقلة عن التنظيمات النقابية التي تُأتمر بأوامر الحكومة ووزيرة
كافة التنظيمات السياسية ،ب ُ
القوى العاملة وأجهزة األمن وأصحاب األعما وقيادات الحزب الوطنيا
وجاء إضراب عما شركة مصر لل ز والنسيج بالمحلة الكبرى في  2ديسمبر  ،9221بعد

أيام من إعالن نتيجة انتاابات النقابات التي أُعلنت في  98نوفمبر  ،59221ردًا على تزييا

إرادة العما وحرمانهم من الحصو على حقوقهم والتسويا في تحقيق مطالبهم والمماطلة في
 5الوقائع المصرية -العدد ( 912تابع) في .9221/66/98
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تنفيذ الوعود اتنتاابيةا ااصة وعود رئيت الوزراء ووزير اتستثمار بزيادة نصيب العما في

األرباح والحوافز حتى للعاملين بالشركات الااسرة ،والتي زايد بها بعض المرشحين في
اتنتاابات لحصد أصوات العما  ،ب أن إدارة يز المحلة كانت قد هددت العما بشك مباشر
حا إن اسقطوا المرشحين الذين ترضى عنهم اإلدارة وتريدهم في قيادة النقابة سيتم حرمان
العما من كثير من المكاسب أما إذا انتابوا من تريدهم اإلدارة فسوا يدر ذلك على العما

اي ار كثيراا وكان انتكات اإلدارة عن وعودها وتالي المرشحون الذين كسبوا اتنتاابات عن
وعودهم سببا في اندتع احتجاج عما المحلة -هذا اإلضراب العظيم -الذي كان فاتحة لدورة
عظيمة ومديدة وكبيرة من حركة المقاومة العمالية التي لم تنطفئ جذوتها حتى اآلنا
وتحو شعار اتنسحاب من التنظيم النقابي الحكومي إت واقع عملي عندما نج عما
المحلة في تنظيم أكبر حملة جمع استقاتت من هذا التنظيم منذ تأسيس في ( 6242حوالي 63

ألا استقالة في موقع واحد)ا إت أن الدولة وحكومتها وأجهزتها واصلت تحديها للعما ورفضت

قبو اتستقاتت وساومت العما وماطلت في تنفيذ ريبتهم ،ب أدعت و ازرة القوى العاملة-
المنوط بها تطبيق القانون واتفاقيات العم الدولية وفي القلب منها قواعد الحرية النقابية -عدم

قانونية اتستقاتت من النقابات وعدم مشروعية سحب الثقة من مجالت إدارتهاا وفُرضت على
العما عضوية جبرية في نقابات ت يقبلونها ،وت تعبر عنهما

تكررت محاوتت سحب الثقة من مجالت النقابات واتنسحاب من التنظيم النقابي األحادي

الرسمي ،واإلعالن عن ريبة العما في تشكي نقاباتهم الحقيقية ،في عدة إضرابات ،بدءا من
إضراب عما يز المحلة في ديسمبر  9221وتجديدا بطلب ح اللجنة النقابية بالشركة في

إضرابهم التالي في سبتمبر  ،9222وفي إضراب عما شركة شبين الكوم لل ز والنسيج في
يناير  ،9222وفي إضراب عما شركة النسيج الرفيع بكفر الدوار في فبراير  ،9222وفي
إضراب عما شركة السيوا لل ز والنسيج باإلسكندرية في مارت  ،9222وفي إضراب عما

الشركة العربية لل ز والنسيج "بوليفار" باإلسكندرية في إبري  ،9222وفي إضراب عما شركة
وبريات سمنود في مايو  ،9222وفي مظاهرة عما شركة الحناوي للداان والمعس بدمنهور
أمام و ازرة القوى العاملة بمدينة نصر بالقاهرة في أيسطت  ،9222وفي اعتصام عما شركة

طنطا للكتان والزيوت في سبتمبر 9222ا
حتى جاء اعتصام العاملين بالضرائب العقارية أمام رئاسة مجلت الوزراء في ديسمبر

 ،9222لينسج ملحمة كفاحية للموظفين المصريين انقطعت ألحانها منذ زمن طوي  ،وبعد 66
يوم من الصمود البطولي في شوارع القاهرة انتزع أبطا الضرائب العقارية حقوقهم وفرضوا

مطالبهم ،وأقرت و ازرة المالية زيادة حوافزهم بنسبة  %994كما تم إعادة القيادات العمالية الذين
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كان قد تم وقفهم عن العم إلى أعمالهم واحتساب أيام اتعتصام أيام عم  ،وألن اتنتصار يأتي
بانتصار وألن قادة الضرائب العقارية قد تعلموا الدرت من تاريب الطبقة العاملة المجيدة فقد أعلنوا

عن تأسيت نقابتهم المستقلة من رحم إضرابهم العظيم ،وعلى الريم من العراقي

القانونية

والمعوقات التي ساقتها أجهزة الحكومة وقيادات النقابات األحادية الرسمية ،نج ممثلو العاملين

بالضرائب العقارية في إنشاء نقابتهم المستقلة بعد عام من العم الدءوب ،وتم عقد المؤتمر

التأسيسي للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية (المستقلة) يوم  92ديسمبر 9228ا والتي
تضم في عضويتها  32نقابة منشأة أو موقع في المحافظات الماتلفةا

التنظيم:

إن حق اإلضراب هو أحد أهم الوسائ المتاحة للعما ومنظماتهم لتعزيز وحماية مصالحهم

اتقتصادية واتجتماعيةا والتي ت تتعلق فقط بحصولهم على ظروا عم أفض أو على حقوق
جماعية ذات طبيعة مطلبي أو مهنية ،ولكن اإلضراب وسيلة للوصو إلى أحوا أفض في ك

السياسات اتقتصادية واتجتماعية وك ما يتعلق بالعما من مصال وحقوقا
وين

العهد الدولي الاا

بالحقوق اتقتصادية واتجتماعية ،في المادة الثامنة منها على

أن " :تتعهد الدو األطراا في اتتفاقية الحالية بأن تكف  :أ اااا ب اااا جن اااا

د -الحق في اإلضراب على أن يمارت طبقا لقوانين القطر المات

ااا البا

ون نقنند ا نعننتمدت ن مننحكمة أ نمننن ا نلنندون نلننة ا نلننعليا ط نوان ننرنئ ن ا نلننقاه نرة ن عننلى ذ نلننك فنني حننكمها فنني
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وقد جاء في هذا الحكم" :وهذا الن

من حي

قاطع الدتلة في أن على الدولة المنضمة لالتفاقية اتلتزام بأن تكف الحق في اإلضراب ،بمعنى أن صار معترفاً ب كحق مشروع

المبدأ وت يجوز العصا ب كليًا وتحريم على اإلطالق ،قوات فأن ذلك مصادرة كاملة للحق ذات وما تملك الدو المنضمة لالتفاقية ت يعدو أن يكون مجرد

تنظيم ذلك الحق المقرر بحي

تنظم التشريعات الداا لية طريقة ممارسة ذلك الحق ،وهناك فرق بين نشأة الحق ووضع قيود على ممارست  ،وعدم وضع تنظيم لذلك الحق

ت يعنى على اإلطالق العصا ب أو تأجيل لحين وضع تلك النظم قوات تستطاعت أية دولة التحل من التزامها بعد وضع تنظيم لممارسة ذلك الحقا
وت ينا من هذا النتيجة مبدأ التدرج الذي قررت المادة األولى من اتتفاقية في فقرتها الرابعة ،فقد نصت تلك الفقرة على أن" :تتعهد ك دولة طرا في اتتفاقية الحالية

أن تقوم منفردة ومن اال المساعدة والتعاون الدوليين باتااذ الاطوات ،ااصة اتقتصادية والفنية ،ألقصى ما تسم ب مواردها المتوافرة من أج التوص تدريجياً
للتحقيق الكام للحقوق المعترا بها في اتتفاقية الحالية بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على وج الاصو

تبني اإلجراءات التشريعية" ،ذلك أن ن

هذا الفقرة

إنما يعالج المجاتت التي تحتاج فيها الدولة المتعاقدة إلى موارد اقتصادية وافية ويير متوافرة لديها حتى تستطيع أن تحقق لمواطنيها الرعاية اتقتصادية واتجتماعية

والثقافية المطلوبة وذلك تدرجاً عن طريق تنمية مواردها الذاتية أو بالتعاون مع الدو األارى وتلقى المساعدات الاارجية ،وت يمكن اعتبار الحق في اإلضراب من قبي

تلك الحقوق التي ينصرا إليها الن

بحسب مفهوم الظاهر والذي ت يجوز اتنحراا عن حي

أن ت يعتري يموض يقتضى التفسير أو التأوي ا

ولما كان اإلضراب ل ة وقانونًا هو اتمتناع الجماعي المتفق علي بين مجموعة من العاملين عن العم لفترة مؤقتة لممارسة الض ط لالستجابة لمطالبهم فان الواض من

هذين النصين وجود تعارض بين التشريع الداالي واتتفاقية المذكورة ،مما يتعين بح

أيهما األجدر بالتطبيق ،لذلك ينب ي أوتً معرفة القوة التي تتمتع بها القاعدة اتتفاقية

الدولية في مواجهة القاعدة التشريعية العادية وه تعتبر في نفت مرتبة التشريع باعتبار أن كليهما صادر من السلطة صاحبة السيادة في الدولة ،أم إن يجب اعتبار

المعاهدة تحم وزناً أكبر من التشريع الداالي إذ أنها تتضمن في الوقت ذات التزام الدولة قب الدو األارى األطراا في المعاهدة باتباع القاعدة في حين أن الدولة ت
يقع عليها أي التزام دولي باألاذ بال قاعدة التشريعية إت أن هذا اتعتبار ت يمكن اتستناد إلي في المجا الداالي لتفضي القاعدة التي تقضي بها المعاهدة على القاعدة

التشريعية ،فمسئولية الدولة في المجا الدولي شيء وقيام القضاء الداالي بتطبيق المعاهدة شيء آار ،فالقاضي الوطني ت يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولت قد

التزمت دوليا بتطبيقها ب يطبقها باعتبارها جزءاً من قوانين الدولة الداالية إذا ما تم استيفاؤها للشروط الالزمة لنفاذها داا اإلقليما
وقد أكد الدستور المصري هذا المعنى فن

في الفقرة األولى من المادة  646على أن" :رئيت الجمهورية يبرم المعاهدات ويبل ها مجلت الشعب مشفوعة بما يناسب

البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا لألوضاع المقررة"ااااااا البا

وباإلطالع على قرار رئيت الجمهورية رقم  432لسن  6286بشأن الموافقة على اتتفاقية الدولية للحقوق اتقتصادية واتجتماعية والثقافية والمنشور في العدد  66من

الجريدة الرسمية المؤرخ  8من إبري سنة  6289يتبين أن قد ن

صراحة على أن الموافقة على اتتفاقية الدولية المذكورة وقد تم بعد اإلطالع على الفقرة الثانية من
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إت أن المادة  629من قانون العم  69لسنة  ،9223جاءت مهدرة لك هذا القواعد سواء

ما جاء منها في العهد الدولي أو في الدستور طبقا للتفاصي الواردة في حكم المحكمة المصرية
المشار إلي  ،حين نصت على أن:

"للعما حق اإلضراب السلمي ويكون إعالن وتنظيم من اال منظماتهم النقابية ،دفاعا

عن مصالحهم المهنية واتقتصادية واتجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط واإلجراءات

المقررة في هذا القانونا

وفي حالة اعتزام عما المنشأة ذات اللجنة النقابية اإلضراب ،يجب على اللجنة النقابية-

بعد موافقة مجلت إدارة النقابة العامة المعنية بأيلبية ثلثي عدد أعضائها -إاطار ك من

صاحب العم والجهة اإلدارية الماتصة قب التاريب المحدد لإلضراب بعشرة أيام على األق
وذلك بكتاب مسج بعلم الوصو ا

فاذا لم يكن في المنشأة لجنة نقابية يكون اإلاطار با عتزام العما اإلضراب للنقابة العامة

المعنية ،وعلى األايرة بعد موافقة مجلت إدارتها باأليلبية المنصو

عليها في الفقرة السابقة

القيام باإلاطار المشار إلي ا

وفى جميع األحوا يتعين أن يتضمن اإلاطار األسباب الدافعة لإلضراب والمدة الزمنية

المحددة ل ”ا

كما جاءت المادة 623من قانون العم نفس  ،لتضع قيدا آار ،حين نصت على أن:

" يحظر على العما اإلضراب أو إعالن بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعدي اتفاقية
العم الجماعية أثناء مدة سريانها وكذلك اال جميع مراح قواجراءات الوساطة والتحكيم"ا
وأتت المادة  626من نفت القانون ،لتحظر بدورها اإلضراب في العديد من المنشآت ،حين
نصت على أن :

المادة  646من الدستور مما يفيد أنها قد صدرت بعد الحصو على موافقة مجلت الشعب بوصفها إحدى المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة بما تضع من
قيود على سلطات الدولة تتمث في وجوب احترام الحقوق التي أقرتها واعترفت بها اتتفاقية الدولية الصادرة في نطاق األمم المتحدة وبالتطبيق لميثاقهاا

المادة  646من الدستور سالفة الذكر ولما استقر علي الفق والقضاء فان المعاهدات الدولية التي صدرت وفقا لألصو الدستورية المقررة ونشرت

وحي

أن تطبيقا لن

وحي

أن متى كان ذلك فان اتتفاقية المذكورة وقد نشرت في الجريدة الرسمية في الثامن من إبري سنة  6289بعد أن وافق عليها مجلت الشعب تعتبر قانونًا من قوانين

في الجريدة الرسمية حسب األوضاع المقررة تعد قانوناً من قوانين الدولة يتعين على القضاء الوطني تطبيقها باعتبارها كذلكا

الدولة ومادامت تحقة لقانون العقوبات فان يتعين اعتبار المادة  696قد أل يت ضمنياً بالمادة  8فقرة (د) من اتتفاقية المشار إليها عمال بن
المدني التي تن

على أن ت يجوز إل اء ن

تشريعي إت بتشريع تحق ين

صراحة على هذا اإلل اء أو يشتم على ن

يتعارض مع ن

المادة الثانية من القانون
التشريع القديم أو ينظم

من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعدا ذلك التشريع ،وت يقدح في ذلك أن المادة  696من قانون العقوبات قد عدلت -برفع ال رامة بالقانون رقم  29لسن -89

وقضاء أن الساقط ت يعود ،فان بالتالي ومن باب أولى ت يعد ألن التعدي ت يمكن أن يرد على
بعد نشر اتتفاقية في الجريدة الرسمية ألن إذا كان من المقرر فقهاً
ً
معدوم أو مادام الثابت أن المادة  696قد أل يت ضمناً باتتفاقية السابق اإلشارة إليها فان ت يجوز بأي حا من األحوا إجراء أي تعدي في تلك المادة ألنها أل يت ولم

يعد لها وجود ،مما تكون مع تهمة اتمتناع عن العم قد بنيت على يير أسات من القانونا والمحكمة في هذا الصدد تهيب بالمشرع أن يسارع إلى وضع الضوابط
الالزمة لهذا الحق على نحو يحقق مصلحة البالد العليا ومصال العما في نفت الوقت حتى ت تعم الفوضى وتتعط المصال العليا للمجتمع ولضمان عدم توقا سير

المرافق األساسية أو المسات بوسائ اإلنتاج أو إيذاء يير المضربين"ا
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" يحظر اإلضراب أو الدعوة إلي في المنشآت اإلستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على

توقا العم فيها اإلاال باألمن القومي أو بالادمات األساسية التي تقدمها للمواطنينا ويصدر
قرار من رئيت مجلت الوزراء بتحديد هذا المنشآت"ا

ثم أتى قرار رئيت الوزراء رقم  6684لسنة  ،9223الصادر في  ،9223/2/62ليتوسع في

تحديد المنشآت الحيوية واإلستراتيجية التي يحظر فيها اإلضراب ،وحددها في:

 منشن ننآت األمن ننن القن ننومي واإلنتن نناج الحربن نني ،المستشن ننفيات والم اركن ننز الطبين ننة والصن ننيدليات،الماابز ،وسائ النق الجماعي للركاب (بري وبحري وجوى) ،وسائ نق البضنائع ،منشنآت

الن ن نندفاع المن ن نندني ،منشن ن ننآت مين ن نناا الشن ن ننرب والكهربن ن نناء وال ن ن نناز والصن ن ننرا الصن ن ننحي ،منشن ن ننآت
اتتصاتت ،والمواني والمنائر والمطارات ،العاملون في المؤسسات التعليمية)ا

وقند جعلنت -هنذا النصننو

القانون -بما حواا من نصو

مجتمعنة -اإلضنرابات القانونينة مسننتحيلة عمليناً ،حين

 -باإلضراب ،وجعل مستحيالا

ت يسننم

فعلنى النريم منن أن اإلضنرابات -كمنا أوضنحنا منن قبن  -باتنت مسنتحيلة منن ناحينة القننانون،
حي ن

ت يسننم للعمننا باإلض نراب إت مننن اننال النقابننات وبعنند موافقننة أكثننر مننن ثلثنني أعضنناء

مجل ننت إدارة النقاب ننة العام ننة المعني ننة ،وه ننو المس ننتحي بعينن ن ف نني ظن ن وج ننود النقاب ننات ف نني ح ننوزة
الحكوم ننة وألنن ن م ننن الص ننعب أن تجتم ننع مج ننالت ه ننذا النقاب ننات قوان اجتمع ننت فم ننن األص ننعب أن
يحضننر اجتماعاتهننا ثلثنني أعضنناء مجالسنها ،قواذا تننم ذلننك يزينند القننانون مننن طلباتن التعجيزيننة ب نأن
تاطننر اللجنننة النقابيننة صنناحب العمن والجهننة اإلداريننة الماتصننة قبن موعنند اإلضنراب بعشنرة أيننام

على األق بكتاب مسج بعلم الوصنو يتضنمن أسنباب اإلضنراب والمندة الزمنينة المحنددة لن  ،وت
يق ننا عن نند ه ننذا الح نند ،بن ن يحظ ننر اإلضن نراب بقص نند تع نندي اتفاقي ننة عمن ن جماعي ننة ،وك ننذلك يمن ننع

اإلض نراب اننال جميننع م ارح ن قواج نراءات الوسنناطة والتحكننيم -التنني تننتحكم فيهننا الحكومننة وتحنندد

أوقاتها -كما يحظر القانون اإلضراب أو حتى الدعوة إلي فني المنشنآت اإلسنتراتيجية أو الحيوينة،
والتي لنم يقصنر رئنيت النوزراء عنند تحديندها بتوسنع تجناوز كن القواعند المتعنارا عليهنا للمنشنآت

اإلستراتيجيةا ب  -ومن ناحية أارى -يتعنرض منن يندعو إلنى اإلضنراب لإلقالنة منن مجلنت إدارة

المنظمة النقابية حتنى لنو لنم ينتم اإلضنراب ،كمنا يتعنرض منن يعنو لإلضنراب للمطناردة والمضنايقة
رزق ،سواء كان يعم في القطاع العام أو الاا
لحد قطع األ ا

كما يؤكد لنا التقرير المرفقا

إت أن كن هننذا الترسننانة مننن المعوقننات القانونيننة لننم توقننا إصنرار العمننا علننى انتنزاع حقننوقهم

وتحقي ننق مط ننالبهم باس ننتادام س ننالحهم المش ننروع "اإلضن نراب ع ننن العمن ن " ،يي ننر ع ننابئين بالدعاين نة
والتهديدات والتحذيرات ضد حق العما فني اإلضنراب ،تلنك التني تمارسنها الحكومنة وأجهزتهنا منن
ناحيننة وقيننادات التنظننيم النقننابي الرسننمي األوحنند مننن الناحيننة األانرى ،وقنند أبتكننر العمننا فنني ذلننك
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عدة ابرات دعائية وتنظيمية جريئة لممارسة حقهنم فني اتحتجناج واإلضنراب دون أن يقعنوا تحنت

طائلة القانون مراهنين على قوة الحشد العمالي وجسارت ا

أوال :التوعية (التحريض):

التوعية -في حالتنا -هي عملية إكساب واكتساب المعلومات والمهارات المتصلة بحقوقنا،

وتأكيدها قواشاعة المعرفة بها بين العما  ،وتحريضهم على اتلتفاا حولها والمطالبة بها ،قواثبات
أحقيتنا فيها استنادا إلي الحق والقانونا وتكون التوعية أسه وأكثر تأثي ار في اللحظات الساانة،

لحظات وقوع األحدا

المرتبطة بحقوقنا أو حرماننا منها ،حي

يكون العما

أكثر يقظة

واستعدادا لاللتقاء بالوعي ،وتكون الدعوة للتحرك موضع ترحيب واهتماما كما أن التوعية ليست

مجرد نق للمعلومات ،ب هي تقديم اإلطار والطريقة التي يمكن أن تؤدي بالعما لفهم مشاكلهم
وربطها بما يدور حولهم في المجتمع ،قوايجاد الحلو لها ،والعم على مواجهتهاا
والوعي للعما  -عموما -هو سبيلهم لمواجهة الهيمنة التي تستهدا السيطرة عليهم ووأد

كفاحهم ونزوعهم للحرية والتال

من اتست ال  ،ومقاب

هذا الوعي -الذي تسعى الطبقة

العاملة على اكتساب والوصو إلي بمساعدة أصدقائها وحلفائها وطالئعها -تحر

الجماعات

المعادية للعما "الطبقات المالكة" على بذ قصارى جهدها لتزييا وعي العما وتشويش ودفع
العما للرضا باتست ال والسكوت على األوضاع الظالمة القائمة وعلى الحرمان الذي يعيشون
هم وأسرهما ويستادم أعداء العما في ذلك ك الوسائ الحديثة والضامة التي بات من السه

تملكها والتحكم فيها من األينياء ،مث وسائ اإلعالم الموج المقروء منها والمسموع والمرئي،

والتي لم يعد من الممكن إيفالها في مجتمعات است ال العما ومن اال الهيمنة الكاملة

لحكومات المالكين ،والتي تستهدا دائما تضلي العما قواقناعهم بأن ك ما يعرفون من ظلم
وبؤت وحرمان في حياتهم إنما هو من طبيعة األشياء أو من عند اهلل ،أو أنها مجرد ممارسات
سياسية وثقافية واقتصادية ت مفر من الرضا بها والصبر عليها ،على أم أن يقنع العما بأن
ليت في اإلمكان أحسن مما كان وأن المصلحة العامة تتطلب منهم الصبر على الشدائد وقبو

الواقع وتحمل ا كما تستهدا قوى اتست ال تحجيم عمليات المقاومة العمالية أو على األق
تحييدها أو السيطرة عليها ،لضمان استمرار الهيمنة واتست ال ا

من هنا فتوعية العما بحقوقهم ومصالحهم ،وبقوتهم الكامنة في تنظيم حركتهم الجماعية هي

األم في تحسين أحوا العما ورفع الظلم عنهم ،وفي مواجهة الهيمنة التي تُمارت عليهم من
حلا المالك وما يتبع من أدوات على شك نقابات مزيفة أو إعالم موج أو إدارات حكومية

ك همها وأد كفاح العما ومطاردة قياداتهم وب

الوعي الزائا الذي يشيع اتنكسار بينهم

ويسلمهم إلى حالة الرضا والسكوت على الظلم واتست ال ا
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لقد وجد العما أنفسهم -ااصة بعد صدور قانون العم الجديد في  -9223في مواجهة

سيطرة قانونية تصادر حقهم في اإلضراب وهم تحت ظروا است ال مكثا وأزمة اقتصادية
طاحنة ومتصاعدة تدفعهم دفعا لمزيد من الفقر والحرمان ،ومن اال تعسا ومظالم بل ت حدود

يير معروفة وت مأمونةا

لقد لجأ العما أمام ذلك إلى طرق مبتكرة لدفع زمالئهم للتحرك لصد الظلم ،سواء بتوعية

زمالئهم بحقوقهم أو بتنظيم تحركاتهم اتحتجاجية ضد اتست ال والظالمين ،فكانوا يقومون برفع

المطالب العمالية من اال شعارات تطلق في المناسبات الجمعية للعما  -اللحظات الساانة-
كاتنتاابات أو مواسم صرا األرباح ،أو صرا األجور والحوافز ،أو عند انتكات اإلدارة أو

المسئولون عن وعود بتحقيق مطالب العما ا وفي مرحلة تقريرنا هذا ،كثي ار ما كان العما

يبدءون حركتهم من التمسك بوعود أفرط المسئولون في بذلها في بعض المناسبات وتحويلها إلى

شعارات يلتا حولها العما ويصرون على تنفيذهاا

وقند نجحنت هنذا الطريقنة فني طمأننة العمنا  ،ااصنة المتنرددين مننهم والنذين يانافون مواجهنة
قمع السلطة وبط

المسئولين نتيجة ابراتهم السنلبية السنابقة أو لتنأثير اإلعنالم الموجن علنيهم أو

نتيجة تهديدات النقابيين الرسميين ورجا اإلدارة واألمنا إت أن روح الجماعة كانت تزي ك تلك
المان نناوا من ننن طرين ننق الن ننوعي العمن ننالي ،وتن نندفع العمن ننا إلن ننى طرين ننق التمن ننرد والثن ننورة علن ننى الظلن ننم
واتست ال والدفاع عن حقوقهما

وقد اعتمدت أيلب التحركات اتحتجاجية العمالية أسلوب ب

الوعي "التحريض" في البداية

لتطوير وعي المشاركين في التحرك وتجميعهم من اال عدة وسائ  ،مث استادام الشكوى
والصحافة المستقلة وتباد المطبوعات وحلقات النقا

والندوات والمؤتمرات التي كانت كثي ار ما

تمهد للتحرك العمالي وتجهز مسرح العمليات وتكسب المناصرين وتضعا الاصوم وتكسر
حواجز الاوا والتردد بين العما ا

أدوات التوعية:
 -6الشكوى :اُستادمت الشكوى كآلية لتنظيم العما حو مطالبهم وكشا تنص المسئولون منن

وعننودهم ،كمننا اُسننتادمت كوسننيلة للتوعيننة بمحتننوى مطالننب العمننا أو الحق نوق التنني يطننالبون بهننا
ومناقشة تفاصيلها والتأكيد على مشروعيتها ودحض الدعاية التي تبرر الهروب من الوفاء بهاا
واُستادمت الشكوى -أيضا -للوصو إلى بعض قطاعات العما البعيدة عن الحد

أو

الموجودة في أماكن معزولة ،والعم على توسيع المشاركة بتبني مطالب بعض الفئات ودمجها
في الحركة اتحتجاجية ،وكذلك للت لب على تردد بعض الفئات في المشاركة نتيجة أوضاعهم

الوظيفية أو ل ير ذلك من أسباب عدم اتندماج في الحركة العماليةا هذا باإلضافة تستادام
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جمع التوقيعات على اتستقاتت من النقابات المتالية عن العما ب والمعادية لهم للض ط

عليها وتعريتهاا وكوسيلة أكيدة وفعالة في تنظيم أكبر عدد ممكن من العما حو مطالبهم
وضمان مشاركتهم في الحد

اتحتجاجيا

 -9الالفتننة :وبنننفت القنندر ولنننفت األسننباب اسننتادمت آليننة الالفتننات المرفوعننة بالمطالننب س نواء
أكانت من القما

أو الورق المقوى ،وهي تتميز بتركيز المطالب واستقرار اإلرادة العمالينة عليهنا،

وتوحي نند المطال ننب وض ننمان ع نندم التف نناوت ب ننين العم ننا ف نني اس ننتادامها أو التن نناز الجزئ نني عنننن

مضمونها الكام وحتى يتمكن العما من تبين حقوقهم واتنتصاا لهاا

 -3اإلعننالم :لقنند كننان اسننتادام وسننائ اإلعننالم ،ااصننة الصننحافة المسننتقلة والمعارضننة مننن أهننم

وس ننائ الدعاي ننة للمطال ننب العمالي ننة ،ومحف ننز أساس نني للتجم ننع العم ننالي قواش نناعة الش ننعور الجمع نني
بمشروعية الحركة وعدالتهاا
 -6النشن نرات والمنشنننورات :وكن ننان تسنننتادام المنش ننورات والنش ن نرات المحلينننة والن نندوات ومنننؤتمرات
الاطاب ننة ومس ننارحها واس ننتادام الفن ننون واآلداب ف نني تحفي ننز العم ننا أكب ننر األث ننر ف نني التأكي نند عل ننى

مطالب العما وتصنعيد حماسنتهم للعمن الجمناعي وانتنزاع حقنوقهما كمنا كاننت هني الوسنيلة التني

ترتق ني بمعلومننات العمننا عننن حقننوقهم ،وبقنندرات قينناداتهم وثقننتهم فنني مهنناراتهم القياديننة والنقديننةا
بحي

مكنت القائمين عليها وبعض متلقيها من فهم الصلة بين المشاك التي يواجهونها والحقنوق

المحرومين منها والنظم اتقتصادية واتجتماعية المحيطة بهم في المجتمعا

 -4رسائ التليفون المحمو "الموباي " :واستادمت رسائ التليفون المحمو القصيرة في الدعاية
لالنتق ننا م ننن التوعي ننة إل ننى التح ننرك م ننن أجن ن المطالب ننة ب ننالحق ،وتأهين ن العم ننا تنتظ ننار لحظ ننة
التحركا

 -1اسننتادام شننبكة المعلومننات "النننت" :كمننا اسننتادمت شننبكة النننت مننن اننال الرسننائ والمنندونات

العماليننة لتحفين نز هم ننم العم ننا ومناصن نريهم لعدال ننة القضننية وأهمي ننة الح ننقا حين ن
القائمة توثر على الوعي الجمعي بأهمية القضايا والتفاع معها ،بحي

التفكير في أحوالهم وتأم حياتهم وفهم ظروفهم بصورة أشم  ،حي

لممارسة المساواة والبح

عن الحق والعد ا

كان ننت الحن نوارات

أتاحت للمشناركين فرصنة

منن الحنوار العمنا الفرصنة

وتعنند هننذا األدوات أهننم مننا اسننتادم فنني الدعايننة والتح نريض أليلننب اتحتجاجننات العماليننة،

بجان ن ننب التحن ن نريض المباش ن ننر داان ن ن أم ن نناكن العمن ن ن وف ن نني أم ن نناكن تجم ن ننع العم ن ننا  ،الله ن ننم إت ف ن نني

اتحتجاجننات التنني جنناءت كننرد فعن فننوري علننى اعتننداء اإلدارة أو أصننحاب األعمننا علنى حقننوق
العما بشك فج ومباشر ،أو تلك التي تفجرت للتضامن مع زمالء تم اتعتداء عليهم ،والتي فني
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ال الننب مننا تعتمنند علننى جسننارة وشننجاعة القننادة العمنناليين الننذين نجح نوا فنني اتسننتفادة مننن اللحظننة
لتفجير التعاطا والتضامن العماليين مع الحق في وقتها وفي ذات لحظة وقوعهنا لينطلنق العمنا

معهم وورائهم لرد الظلم والتصدي للط اةا
ثانيا :التعبئة "التنظيم":
عملية التعبئة أو التنظيم ،هي عملية تحفيز العما علي العم من أج تحقيق مطالبهم التي
وعوا بها وبأحقيتهم فيها ،ووضع الاطط التحرك التي تضمن لهم الوصو لتحقينق مطنالبهم التني

حددوها بأنفسهم واقتنعوا بأحقيتهم فيها من اال الوعي الذي اكتسبوا اال المرحلة السابقةا

وقنند ت تصن التفرقننة بننين وسننائ التوعيننة والتعبئننة فنني كثيننر مننن الحنناتت ،ألن نفننت األدوات
تصل كوسائ للتوعية في ذات الوقت النذي يمكنن -بن يجنب -أن تسنتادم كوسنائ للتعبئنة ،بن
يجوز أن يتم ذلك في ذات اللحظةا

فال يمكن تصور دعوة عام للتوقيع علنى شنكوى بعند إقناعن بمحتواهنا ومضنمون حقن فيهنا،

دون دعوتن لالنضننمام إلننى حركننة أو النندعوة إلننى حركننة تتبنننى الشننكوى وترفعهننا وتتابعهننا ،وتطننور
المطالبة بمحتواها ،ب وكثين ار منا كاننت الشنكوى وجمنع التوقيعنات طريقنا لتأسنيت تنظيمنات مؤقتنة

أو دائمنة ،متواضنعة أو ثورينة ،فني المواقننع العمالينة النشنطة للنندفاع عهنن حقننوق وحرينات العمننا ا
وهكذا يص القو على كافة وسائ التوعية والتحريضا

وكثي ار ما استادم قادة التحركات العمالية فكرة المجموعة الص يرة المنظمة التي تكونت حو

دعوة أو فكرة أو مطلب في تنظيم حركة -كبيرة كانت أو ص يرة -لدعم الحقوق والحريات

العمالية ،والتي تعتمد في أيلب األحيان على انتشار أعضائها -ريم محدودية عددهم في
البدايات -في مواقع متعددة وماتلفة داا

الموقع العمالي ،أو بين الجماعة صاحبة الحق

المقدمة كوسيلة للربط والتنظيم وضبط الحركة واألداء في اتحتجاجات العماليةا

وقد يكون من الضروري هنا أن نركز على بعض األدوات األارى التي برزت في التحركات

العمالية األايرة بجانب أدوات التوعية التي ذكرناها من قب كوسائ للتعبئة وتنظيم التحركات

اتحتجاجية:

 -6توس ننيع المش نناركة :فاشن نراك الن ننات ف نني الن ندفاع ع ننن مص ننالحهم والوص ننو إل ننى حق ننوقهم ه نني

الضننمانة الضننرورة والشننرط األساسنني لنجنناح أيننة جهننود فنني تحقيننق اتنتصنناا للحقننوق العماليننةا
ويجننب الحننر

علنني أوسننع مشنناركة مننن العمننا فنني الحنند

فنني ك ن مراحل ن  ،بنندءا مننن تحدينند

المشكلة المطلوب معالجتها إلى األهنداا منن التحنرك والاطنوات الالزمنة إلنجازهنا ونجناح العمن

وتحقيننق مصننال العمننا ا فضننال عننن أهميننة المشنناركة فنني التنفيننذ والتقيننيما وقنند اسننتادم قيننادات
التحركننات العماليننة لننذلك كافننة أدوات التوعيننة والتجميننع السننابق اإلشننارة إليهننا والتنني نجحننت فنني
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مجموعهننا فنني توسننيع المشنناركة لمسننتويات لننم تحنند

مننن قب ن  ،ولنجنناح تحقيننق أيلننب المطالننب

العماليننة وتقلي ن الاسننائر ،ومنننع السننلطات مننن اإلنف نراد بننأي مننن قيننادات التحركننات العماليننة أبننان
قيامهاا

التعاون والتضامن :عندما يتحدد هدا مشنترك للعمنا بصنورة واضنحة ،فنان العمن بيننهم يفنرض
التعاون والتضامن واتستفادة من إمكانيات الجماعة في دعم ك أطرفها ،ويوسنع ذلنك منن نطناق

المن نوارد المتاح ننة للجماع ننة وم ننن قنن نوات تأثيره ننا عل ننى أفراده ننا وعل ننى اآلان نرين ،ويعظ ننم إمكانياته ننا

لصننال ك ن األط نراا ويزينند م نن تفعيلهننا ونشننر تأثيرهنناا ولقنند حننر

العمننا علننى دعننم التماسننك

اتجتماعي بينهم ،وتجلى ذلك في اتستجابة تحتياجات بعض العما المشاركين في اتحتجاج،

وفي رعاية العما لبعضهم داا الحد

واارج  ،ومد يد العون لمن يحتاج المساندة سنواء علنى

المستوى الصحي أو اتجتماعيا

 -9تنظيم القيادة الجماعية :كان منن الضنروري لنجناح حركنات العمنا اتحتجاجينة دعنم مهنارات

وملكنناتهم القياديننة والنقديننة قوابرازهننا مننن اننال العمن الجمنناعي حتننى يننتمكن العمننا مننن اتنتصنار

لحقننوقهم ،وذلننك مننن اننال وضننع األهننداا الم نراد تحقيقهننا ووضننع اطننة للوصننو إليهننا وتحدينند

إجراءات المواجهة وتقسيم األدوار والتاطيط لتنفيذ ك ذلنكا وقند نجن قنادة اتحتجاجنات العمالينة
فني النق آلينة ديمقراطينة للعمن الجمناعي فيمننا بيننهم تعتمند علنى التوافنق فني ااتينار وتنظننيم إدارة

للحنند

وقيننادة للعمن الجمنناعي جنناهزة وقننادرة علننى التفنناوض باسننم العمننا وتحقيننق مطننالبهما وقنند

عرفنننا مننن ذلننك فنني بعننض التحركننات تشننكيالت باسننم" :لجنننة النظننام ،واللجنننة العليننا لإلض نراب،
واللجن ننة القيادي ننة ،واللجن ننة العام ننة" وييره ننا م ننن األش ننكا واآللي ننات القيادي ننة التن ني ظه ننرت انننال

اتحتجاجنناتا والتنني أنجبننت وكشننفت عننن قيننادات ميدانيننة هائلننة ت يمكننن إيفننا دورهننا فنني تنظننيم
وقيادة اتحتجاجات ،ب أن بعضها يمكن اإلشارة إلي كأحد أسباب نجاح الحد

ووصول إلى بر

السننالمةا وقنند تميننز ك ن منننهم بنندور تنظيمنني مميننز بننين زمالئ ن  ،س نواء مننن اننال المسننئولية عننن
قطاع أو منطقة أو مجموعة محددة من العما  ،أو من اال القيام بدور إداري في تدبير وتوفير
احتياجننات اإلعاشننة ،أو اتتصننا بنناإلعالم ،أو بن نالقوى األاننرى ،أو اسننتدعاء زمننالء جنندد ل نندعم

اتحتجنناج ،أو اسننتنفار همننة مننن تسننرب لهننم اليننأت أو اإلحبنناط أو التننوتر ،أو مطنناردة الما نربين
وحماية اتحتجاج من التاريب ،أو تحضير البيانات والمعلومات الالزمة لكسب التفاوض وكشنا

حج ننج المراوي ننة واتعت ننداء عل ننى حق ننوق العم ننا  ،ويي ننر ذل ننك م ننن الوظ ننائا التعبوي ننة والتنظيمي ننة
والقيادية والتمثيلية للعما ا

 -3عنندم الت نزام موقننا النندفاع :ألن مطالننب العمننا هنني حقننوق م تصننبة أو اسننتحقاقات ل نم يننتم

الوفناء بهننا ،فننان معالجنة ذلننك وفنني كافننة التحركنات العماليننة كننان ينطلننق منن موقننا الهجننوم وعنندم
الت ن نزام مواقن ننا دفاعين ننة أو متااذلن ننة أو مسن ننتجديةا ب ن ن اعتمن نندت علن ننى تحن نندي سن ننلطة اتسن ننت ال
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وايتصاب الحقوق وتحدي مصال القوى اتجتماعية التي تتحكم في توزيع الموارد داا المجتمع

لصننال األقوينناء مننن الحكننام وأصننحاب األعمننا ا وقنند تجلننى ذلننك فنني اتحتجاجننات األاي نرة علننى
شننك اسننتادام النعننو

والنندمى التنني ترمننز ألصننحاب النفننوذ والمسننئولين والتمثين بهننا لتقلين هيبننة

السلطات وتحدي ظلمها ،وكنذلك باسنتادام الهتافنات والالفتنات الناقندة للمسنئولين النذين تالنوا عنن

واجباتهم أو اعتدوا على حقوق العما ا كما بدا ذلك واضحا في المطالبنة باقالنة مسنئولين بعيننهم،

أو سحب الثقة من مجالت نقابات ،ب وتاطى ذلك إلى التلنوي بتشنكي مجنالت إلدارة الشنركات
أو المنشننآت ،أو تشننكي نقابننات جدينندة ييننر تلننك التابعننة للحكومننة التنني تؤكنند األحنندا

دائمننا أنهننا

معادية للعما ومصالحهما
 -6تنامي دور النساء :لقد كان للنساء في التحركات اتحتجاجية األايرة دو ار ت يمكن إيفال
في تحفيز اتحتجاج قواثارة همة وحمية الزمالء ودفعهم للتقدم وقطع الطريق على المترددين
والمتراجعين وكشا المتااذلينا وكانت لمشاركتهن دو ار أساسيا وفاعال في ك أشكا الحركة من

دعاية وحشد وتعبئة وتنظيم ب والمشاركة في صناعة القرار قواقرار اطة التفاوض وحدود
الموافقة واتستجابة لعروض اإلدارة واألمن ،باإلضافة للدور الهام والمؤثر في تأمين وتنظيم
وتيسير سب اإلعاشة واتستقرارا

 -4كسب التأييد الواسع :نجحت حركات اتحتجاج األايرة في كسب تعاطا المجتمعات
المحيطة بها ،ليت فقط في مطالبها ب وفي تدعيم صورة ورمزية ومكانة عما مصر في قيادة

حركة المقاومة اتجتماعية ،ودعم روح اتحتجاج في المجتمع والتأكيد على شرعيتها ،والكشا
عن أهميتها كوسيلة لني النات حقوقهم ،ويتض ذلك من انتشار حالة اتحتجاج الجماعي في
مظاهرات الابز والمياا والسكن والحق في األرض والحياة والدفاع عن الحق في الرزق وكسب

لقمة العي ا
 -1نق اتحتجاجات ألماكن مؤثرة :نجحت أيلب اتحتجاجات في نق الحد

لمركز وجود
ا

اإلدارة أو التأثير عليها ،لضمان سهولة التأثير ووصو الصوت ،وبالتأثير أحيانا على المصال ،
أو بالض ط بها أو التلوي باستادامهاا

نر هامنا فني
 -2استادام التقاضي :إن الطبيعة القانونية لحقوق العما  ،تجع من المحناكم عنص ا

معارك العما من أج انتزاع حقوقهما

وت يتوقا استادام التقاضي كمجرد أداة تستصدار حكم من المحاكم ،بن هنو أيضنا وسنيلة

المسننت ر لين ،أف نرادا أو جماعننات ،وتعبئننة جهننودهم بشننأن حقننوقهم قوا ازلننة
لتوعيننة أصننحاب الحقننوق و ُ
الرهبة وال موض المحيطين بالمعتدين عليهما
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والتقاضي ت يتوقنا عنند حندود كسنب الحقنوق -النذي كثين ار منا يطنو الوقنت حتنى الوصنو

إلي ن  -ب ن وأيضننا للتعريننا بقضننايا العمننا وصننيايتها بصننورة واضننحة ،وتجميننع العمننا حولهننا
وتحوي ن طاقنناتهم التنني تكونننت اننال التقاضنني -باعتبننار شننرعية التقاضنني وأهميت ن وهيبت ن فنني

المجتمع -وتعبئتها وتنظيمها إلى مجاتت أارى للتعبير والتأثير والتقدما

كما يمكن استادام التقاضي -في المجتمعات التسلطية -كأداة لبناء الدعم والمشاركة وعم

المسن ننت لين ،اصوصن ننا فن نني الن نندعاوى التن نني تتسن ننم
الدعاين ننة للمطالن ننب والحقن ننوق وكشن ننا الط ن نناة و ُ
بالحساسننيةا ففنني ظ ن الحمايننة القضننائية يمكننن نشننر المعلومننات وبننناء جماعننات المتقاضننيين أو
أصننحاب الحننق حي ن
والتنظيم على هام

يمكننن اسننتادام ع نرائض العنناوي كوسننائ للدعايننة والتعبئننة والقيننام بالتوعيننة

التقاضيا

وق نند اس ننتادم الق ننادة العم نناليون ،بمس نناندة بع ننض المنظم ننات الحقوقي ننة ،التقاض نني ف نني كش ننا

اتعتداء على حقوق العما  ،مث انهيار األجور وعدم قيام الحكومة بواجبها في تحديد حند أدننى

لألج ننور يكفن ن الحي نناة الكريم ننة للعامن ن وأسن نرت وييره ننا ،وحرصن نوا عل ننى توس ننيع اتنض ننمام إليه ننا
على مشاركة العما بالتندا وحضنور جلسنات

واستادامها في التوعية بحقوق العما  ،والحر

المح ناكم ومتابعتهننا كجننزء هننام مننن معرفننة العمننا بحقننوقهم العادلننة واتلتفنناا حولهننا ،وتوض نني

الحقنوق ونشننر موضنوعات التقاضنني ومضنامينها بطريقننة مبسننطة بنين أوسننع قطاعنات ممكنننة مننن
العما ا

 -8اتستفادة من الابرات السابقة :نجحت القيادات العمالية في اتستفادة من الابرات الكفاحية
السابقة للحركة العمالية ،وبدا ذلك واضحا في النضج في عمليات المفاوضة ،ورفض التفاوض

إت مع من ياتارون لتمثيلهم ،ومشاركة العما

الواسعة في مراقبة التفاوض والتأثير في

بالحضور والمتابعة وعدم فض الموقا إت بعد الوصو إلى نتائج ُمرضية تفوق الحد األدنى من
المطالب المتفق علي مسبقا ،ب والتاطيط لتقسيم األدوار بين فريق المفاوضين والحشد المحتج،

بين الجذب والشد ،الطيبة والشراسة ،للحصو على أكبر مكاسب ممكنة ،واألهم من ك ذلك

عدم الرضا بفض الحركة إت بعد صياية نتيجة التفاوض قواعالنها على شك اتفاق بين العما
من اال ممثليهم الذين ااتاروهم أو ارتضوهم والطرا الثاني الممث لإلدارة والحكومةا وكذلك
اتحتراز من ااتراقات األطراا الناعمة في الجهات األمنية سواء من أمن الدولة أو األمن

القومي أو رئاسة الجمهورية ،أو من المسئولين سواء من و ازرة القوى العاملة أو المحافظة أو و ازرة

اتستثمار ،أو قيادات التنظيم النقابي الرسمي ااصة في مستويات العليا ،أو قيادات الحزب
الحاكم أو ييرهم من أعضاء البرلمان ورجا السياسة الرسميينا وعدم قبو اتبتزاز بالتلوين

السياسي تحتجاجات العما  ،حي

كثي ار ما تسعى الحكومة قواعالمها الرسمي لصبغ التحركات
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العمالية بلون سياسي ما أو نسبها ألحد الفصائ السياسية تبتزاز العما وتاويفهم ،إت أن
العما واستفادة من ابراتهم السابقة لم يعبئوا لذلك كثي ار قوان حر
ب ير كثير من اتهتمام أو المبال ةا

البعض منهم على نفي ذلك

ثالثا :نقاط القوة:

ألن عقو النات هي التي تصنع الحاضر الذي ُيريدون وال د الذي يسعون إلي فقد كانت
إرادة العما في إطالق أفكارهم الاالقة من أج رد الظلم الواقع عليهم واسترداد حقوقهم هي

مفتاح القوة للجماعة العماليةا

كما أن إدراك العما بأن هناك شيئاً يجمعهم ،هو الظلم الواقع عليهم والفقر الذي يعيشون معا

نتيجة است ال

اإلدارة وسياسات الحكومة ،ووجود اصم مشترك هو من يظلمهم وي تصب

حقوقهم ويعادي مصالحهم ،هو الذي دفعهم للبح

عن وسائ

تجمعهم وتوحد إرادتهم ضد

مست ليهما نعم لم يكن اتست ال  -ولن يكون أبدا -نقطة قوة عند العما

ولكن وعيهم

باتست ال وتحديد ُمست ليهم ونجاحهم في تنظيم صفوفهم وتوحيد جهودهم هي أهم نقاط القوة
التي توفرت لتحركاتهما
كما أن تنوع الاريطة السياسية وتوسعها في المجتمع كان أحد نقاط القوة ،وأيضا جاء تعدد

المنظمات الحقوقية واتساع أهدافها وتالقيها مع الحقوق اتقتصادية واتجتماعية للعما كانت
نقطة قوة أارى ،وأيضا اتساع رقعة وسائ اإلعالم المستقلة وانتشارها وبحثها عن مساحة تأثير

أكبر في المجتمع كان أحد نقاط القوة التي استند إليها العما ا كما أن انتشار الحاجة إلى

الديمقراطية قوالى توسيع حلا المطالبين بها والمدافعين عنها كان نقطة قوة للعما ا
في نفت الوقت الذي كان في حر قيادات العما على المناقشة واإلقناع وتباد األفكار
والتفاهم واكتشاا ما هو مشترك بينهم ورفض فرض الرأي على اآلارين أو قبو تضايم الذوات

القيادية على حساب المصال

الجماعية للعما  ،وامتالك قيادات العما القدرة على التفسير

واإلقناع والتفاوض وما يحتاج ذلك من تحلي بالدأب والمثابرة ،كان نقطة القوة التي ت يمكن أن

يستهان بها في ضمان قيادة عمالية واعية ضمنت للتحركات النجاح والسالمة في ذات الوقتا
مثلما كان إعالء قيم إنكار الذات وادمة الجماعة ،والشجاعة والصالبة وااصة أمام تهديدات
اإلدارة واألمن وتحقيقات النيابة ،ب

وعند مطاردة رجا

الشرطة السريين المتسللين لتاريب

اإلضراب أو تهديد المضربين ،وتضامن العما مع قياداتهم وممثليهم كانت جميعها نقط القوة

المضيئة والفاصلة في انتصار إرادة العما وفرض مطالبهم وانتزاع حقوقهما

كما كان تبين نقاط التناقض بين جهات اإلدارة الماتلفة -من ضباط أمن ومسئولين محليين

وقيادات نقابية وقيادات سياسية وكبار موظفين -ونقاط الضعا فيهم وركونهم للراحة والثبات،

أحد نقاط قوة الحركة العماليةا
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وأيضا كان نجاح العما في استنهاض التضامن الجماهيري من مواطني المدينة والقرى

المجاورة لتحركاتهم واحتجاجاتهم بمثابة العمق اتستراتيجي الذي أعطى حركة اتحتجاج العمالي
األكسجين واإلمدادا كما كان لتضامن عما

رئة احتياطية تحو دون انقطاع األنفات ونق

المصانع األارى مع المواقع المحتجة نفت األثر اإليجابي واإلحسات باألمان والحماية من اال
الشعور باتنتماء لطبقة كبيرة تملك الداء والحياةا ولم يكن أق من ذلك تضامن القوى السياسية

والديمقراطية الوطنية مع التحركات العمالية اتحتجاجيةا وأيضا كان نفت األثر للتضامن العمالي
والحقوقي الدوليينا

رابعا :نقاط الضعف:
العما على اتستقواء على أعدائهم بالتوحد

لقد كان -هناك دائما -في مواجهة حر

والتضامن ،سعى حلا المالك إلى إشاعة التفرقة وب

الاالفات بين قيادات العما  ،وكثي ار ما

كان يشترك في ذلك بعض القيادات السياسية والحقوقية -بحسن نية أو قلة فطنة -بمنطق أن

الفروق أو اتاتالفات بين القوى واتتجاهات السياسية وبعض المنظمات األارى في المجتمع

ظواهر إيجابية وضرورية للفرز بين الصحي والاطأ ،بين الثوري واتنتهازي ،ب ويص البعض
إلى أنها ت تق أهمية عن حركة العما نفسها ،وت عن ضمان حضور المنظمات وزيادة نفوذها

وتأثيرها وأن ذلك من حقها لكي تُوجد وتنمو ،ومن منظور آار ،اعتبرها البعض جزء من طبيعة
الواقع المتعدد المظاهر والتي ت يجوز ألحد أن يتاذ منها أي موقا مع طرا من أطرافها أو
ضدا ،ولع ذلك كان واضحا بعد أن بدت بعض مظاهر الصراع واتاتالا بين قيادات شركة

مصر /المحلة لل ز والنسيج حين طالب البعض بضرورة الحياد المطلق بين أطراا الصراع أو
اتنحياز لطرا ضد آار على أرضية الموقا الصحي والموقا الااطئ أو الموقا الثوري

والموقا اتنتهازي ،ب ووص البعض لحد تاوين بعض القيادات الذين سرعان ما تم تعميدهم-
أنفسهم عند تبد المواقا -قادة عظام ومناضلين شرفاء ،لقد كان التصنيا على أسات المي

السياسي أو التبعية أو القولبة هو أكبر نقاط الضعا التي أصابت حركة اتحتجاج العمالية
األايرةا

كما كان ش

النات بصراعات ومشاك على أسات ديني أو سياسي أو إقليمي "البلديات"

هو حرا لحركة نضا صاعدة للدفاع عن المصال

اتقتصادية واتجتماعية للعما  ،وعن

المعارك التي تستهدا تحسين حياة العما وانتزاع الحرية والعدالة لهم ولك الشعب ،ب وكثي ار

ما قطع دفع الحركة ألفق تطور أرحب نحو اتنعتاق من اتست ال واتستبداد والعودة إلى العم

العام والهم الوطنيا لكن مرض اتستعجا واإليثار والحلقية الذي يص  -أحيانا وبحسن نية أو
دون تروي -إلى تحقيق أهداا حلا اتست ال والتملك أو ُينبه على األق لما يمكن أن يعط
مسيرة الحركة العمالية -إن كان يحتاج إلى تنبي  -ب ويدعوا إلى المساهمة في إذكاء هذا
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الصراعات والاالفات التافهة حو الدور واتستحواذ وتضايم الذوات عند البعض قوالى أهمية
التركيز عليها لتعطي نهوض الحركة واتستمرار في الهيمنة على الطبقة العاملةا
كما كان تنكما

فر

العم

في السنوات األايرة -ااصة بعد األزمة اتقتصادية

العالمية األايرة وتبعاتها على اتقتصاد الوطني -التأثير األكثر سلبيا في حركة العما والذي
سيؤدي إلى حدو

القادمةا حي

لالحتجاج في الفترة

تباطؤ في التحركات العمالية وفي استجابة العما

يتوقع تقرير لمنظمة العم الدولية صدر في فبراير  ،9002أن ما يقرب من 000

ألا عام مصري سوا يفقدون وظائفهم اال عام 9002ا بينما اقر الجهاز المركزي للتعبئة

العامة واإلحصاء بأن هناك  ٨٨ألا عام انضموا اال األشهر الثالثة الثانية من العام 9002

إلى طوابير البطالة مما يزيد الحا سوءا في الحقوق والحريات العماليةا في نفت الوقت الذي
تكشا في دراسة لمركز تحدي

الصناعة عن توقع تسري ما يقارب النصا مليون عام اال

عام  ،9002بسبب تداعيات األزمة المالية العالمية على اتستثمار في مصرا وهي األزمة التي
يبدو طبقا لتقديرات ابراء اتقتصاد -ااصة بعد أزمة دبي الجديدة -في تفاقم وتصاعد يشك

أعباء وتأثيرات سلبية على سوق اتستثمار والعم في مصر لسنوات قادمةا

كما أن القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير -والقابلة للتنامي بشك أكثر سلبية-

على المواطنين ،وأثرها على تقييد الحرية النقابية والحرمان منها كان لها التأثير على إضعاا
ونمو حركة اتحتجاج العمالية ااصة في السنوات المقبلة ااصة مع الت يرات الدراماتيكية

المحتملة في رئاسة الدولةا فال يمكن تصور نمو حركة عمالية ،أو حقوق وحريات عمالية

ونقابية ،إت في جو يحترم الحريات العامة وحقوق المواطنين ،حي

ت يمكن تصور وجود

ممارسة حرة للحقوق النقابية في بلد ت يتمتع في اإلنسان بحريات العامة األارى ،وت يمكن أن
تنمو حركة نقابية حرة ومستقلة إت في مجتمع يضمن ويحترم حقوق السالمة والحياة اإلنسانية

ويالو من العنا والض ط واتستبداد من أي نوع ،ب

ويؤمن حقوق األمن الشاصي لك

مواطن ،وحرية اتجتماع والرأي والتعبير ،وحماية واحترام حق التنظيما
كما كان الدور ال ائب لمكتب منظمة العم

الدولية في القاهرة تعميقا لنقاط الضعا

المفترضة على الحركة العمالية ،ااصة في ظ تصاعد حركة اتعتداء المطرد على حقوق

العما وحرياتهم واضطهاد قياداتهم لحد قطع األرزاقا وقد عرض التقرير في طيات "لجوء بعض

قيادات العما الذين تعرضوا لالضطهاد لكتب منظمة العم الدولية بالقاهرة ،وبعد أن سمعهم
المسئو المعني في المكتب ،قا أن سوا يوص مذكرة العما وطلباتهم إلي وزيرة القوى

العاملة ،ورئيت اتحاد العما  ،للعم على أن يأاذ ك عام حق  ،ولكن وحتى يومنا هذا لم
يفع لهم شيئا ،ولم يتم استدعاء أحدا منهم إلبالي بما تم من إجراء مع و ازرة القوى العاملة أو

اتتحاد العام لنقابات العما في مصر"ا
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وهو األمر الذي يطرح تساؤتت عديدة حو طبيعة دور منظمة العم الدولية -اآلن -في

ظ العولمة المهيمنةا ،وعن دور مكتب المنظمة الدولية -تحديدا -في القاهرةاا ولقد أفاقني وأنا

أفكر في تلك األسئلة وييرها ،ما طالعت في جريدة الشروق الجديد العدد  -172الاميت 12
من أكتوبر -1002

10ا عن:

"حقيبة أموال هدية"
أرادت الحكومة السنغالية التعبير عن امتنانها لمندوب صندوق النقد الدولي بعد
زيارة قام بها إلى "داكار" ،وكانت وسيلة االمتنان حقيبة تحتوي  211ألف يورو.
وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية بي .بي .سي .أن الحكومة السنغالية اعترفت
بتقديمها هذه الهدية المالية بعد أيام طويلة من نفي الواقعة.
ودافع رئيس الوزراء السنغالي "سليمان نديني ندياي" عن تقديم حكومته هدية
الوداع هذه قائال "إنها عادة إفريقية".
وكان صندوق النقد الدولي اتخذ موقفا من هذه الواقعة معلنا في بيان خاص به أن
مندوبه "أليكس سيجورا" أكتشف وهو في طريقه للمطار الهدية المحيرة التي تلقاها.
وقال بيان الصندوق إن المندوب أخذ الحقيبة معه إلى برشلونة وأبلغ رؤساءه على
الفور ،موضحا أن المبلغ المالي سلم للسفير السنغالي بأسبانيا".
لقد جعلني ذلك ت أسترس كثي ار في البح

عن إجابة محددة ،ااصة أنني أعلم -علم

اليقين -أن ليست ك المنظمات الدولية مث بعضها ،وت ك مكاتبها على نفت المستوى والقدرة
والمكانة ،وت ك موظفيها مث "أليكت سيجورا"ا وكم تعرا مطاعم القاهرة وفنادقها ومالهيها ب
ومكاتبها من القص

والحكايات ،ما يجع

اإلجابة على مث

ومحبطةا كما أن القراءة المتأنية للتطور الذي حد
 22 ،1002لسنة  1002باصو

هذا األسئلة صعبة وشائكة

في مؤتمري العم الدوليين  27لسنة

حالة مصر ،يقاربنا من إجابة يير مطمأنة لعما مصر،

ويير إيجابية لتطور الحقوق والحريات العمالية والنقابية في مصر ،من زاوية التعام مع منظمة
العم

الدولية ومكتبها في القاهرةا ويمكن للمقارنة والفهم والوصو إلى اإلجابات الحاسمة،

مراجعة ما جاء في مالحق الكتاب من ن

إعالن منظم العم الدولية بشأن "المبادئ والحقوق

األساسية في العم " ،ومتابعت الذي اعتمدا مؤتمر العم الدولي في دورت السادسة والثمانين،
التي عقدت في جنيا وأعلن ااتتامها في  81يوني 8991ا وكذلك مراجعة ميثاق المنظمة
الدولية واتفاقياتها وتوصياتها وتقاريرها ومسوح لجانهاا

أما أكثر نقاط الضعا التي عرفتها الحركة األايرة -في تقديري -فكان عدم القدرة على

توفير الحماية لقيادة التحركات العمالية ااصة بعد هدوئها أو انتهائها ،حي

ينفض المهتمون

من األصدقاء والحلفاء وينفرد األعداء بقادة العما  ،وهي نقطة تناقض تراثا عظيما ومحترما في
تاريب الحركة العمالية استمر في أشد م ارح تعرضها لالضطهاد والعنت وأكثرها شراسةا حي

كان العما  -دائما -قادرين على مستوى ك موقع ومستوى ك مدينة أو قطاع على حماية
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قياداتهم المناضلة من اتضطهاد والتعنت ،ب وكثي ار ما وفروا لهم في فترات المطاردة والعقاب
في الظروا العادية تقدي ار ألعباء المطاردة

أكثر من احتياجاتهم أو من دالهم من العم

واتضطهادا

وت أعتقد أننا في حاجة أن ُنذكر زمالئنا العما بما كان يتم من تضامن بين عما ال ز
والنسيج في شب ار الايمة نهاية الثالثينيات وفي األربعينيات من القرن الماضي ،أو بين عما

النق

والبرق في األربعينيات والامسينيات ،أو عما المصانع الحربية والصناعات الهندسية

والمعدنية في الستينيات والسبعينيات ،أو في احتجاجات الثمانينيات في النق الافيا ويز

المحلة وكفر الدوار وأسكو والسكك الحديدية والحديد والصلب ،وييرهاا ه نحتاج بحق أن
نستعيد تلك الذكريات المجيدة لطبقتنا العاملة وحركتها الباسلة ،أم أن المقاومة العمالية بسماتها
الجديدة تستحق منا بذ مزيد من الجهد والعناية في إحياء قيم التضامن العمالي على مستوى ك

موقع أوت ،ثم على مستوى ك منطقة عمالية ،ومستوى ك صناعة أو مهنة ،ثم على المستوى

العمالي القومي ،وأاي ار على مستوى التضامن اتجتماعي والديمقراطي والثوري على المستوى
الوطني العام ،أو ك ذلك في آن معا وبالتوازيا
وماذا بعد:

لقد كانت هيمنة الدولة على نقابات العما هي أهم العقبات التي واجهت العما طوا
السنوات السابقة ،حي

حرمتهم -دائما -من يطاء المنظمة الجماعية الشرعية وهم يتحركون

للدفاع عن حقوقهم ،وقد كان هذا ال ياب نفس هو الحافز األكبر للعما لالق أشكا تنظيمية

ص يرة على مستويات الور

والعنابر واألقسام ،وبمهام متنوعة وماتلفة ،فمنها ما كان يكتفي

بالدعم اتجتماعي للعما في أزماتهم أو الحاتت الطارئة التي يمرون بها ،ومنها ما تاطى ذلك

وتبنى توعية العما  ،وأارى حرصت على تنظيم التحركات الجماعية لتحسين األحوا
اتقتصادية ،أو التضامن مع ودعم الذين يتعرضون للظلم أو اتضطهاد من اإلدارةا

قوان كان التحدي األكبر الذي يواج الطبقة العاملة اليوم في مجا التنظيم ،هو كيفية بسط
وتوسيع نطاق الفكرة النقابية والعم الجماعي والحقوق والحريات النقابية والعمالية لتشم ك
العما  ،ااصة وأن أيلبية العما اآلن يعملون في أنشطة اقتصاد يير منظمة ،أو عند صاحب

عم يير محدد ،أو يير ثابت ،أو حتى يير معلوم للعام ا

فأن هناك في ذلك العديد من التجارب األولية التي نجحت في تنظيم بعض هذا القطاعات

الكبيرة التي طالما عانت من العزلة والتهمي

واتستبعاد ،وقد تحقق في ذلك بعض النجاحات

على مستوى العالم ،ولعلها ابرات تستحق منا اتهتمام والدراسةا

فقد تم إنشاء اتحاد لعما الادمة المنزلية ومن في حكمهم في جنوب أفريقيا ،ونج هذا

اتتحاد الذي أصب يمث حوالي  %62من القوى العاملة هناك في تنظيم هذا الشريحة الواسعة
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من العما  ،وت لب على صعوبة الوصو إليهم باعتبارهم عما منفرطين ومنعزلين ،وقد تم ذلك

عن طريق إنشاء لجان عمالية في الشوارع واألحياء التي أمكن العم لالجتماع بالعما ومناقشة
مشاكلهم في أماكن تواجدهم ،وقد مارت هذا اتتحاد ض وطا ناجحة من أج إصدار قانون
عالقات عم جديد يقر بحق عما الادمة المنزلية في عقود عم إلزامية وحقهم في اللجوء إلى

محكمة التحكيم ومحاكم اتستئناا فيما يا

عالقات عملهم ،كما تمكن من اال حشد العما

من الحصو على تنازتت هامة فيما يتعلق بالتأمين اتجتماعي ضد البطالة ،قواعالن حد أدنى
تئق لألجورا

كما توجد في ذلك أيضا أمثلة أكثر عمومية في اتجاا تنظيم العاملين في اتقتصاد يير

المنظم في نقابات العما في بعض دو أمريكا الالتينية ،التي يستأثر فيها اتقتصاد يير
المنظم بنحو  %22من فر

العم الجديدة ،حي

قامت منظمة "مؤتمر نقابات العما " هناك

بضم عددا كبي ار من المنظمات يير التقليدية مث التعاونيات وروابط اإلنتاج ومجمعات المصال

اتجتماعية واتحادات اتئتمان الزراعي والمجتمعات الزراعية ومنشآت األعما الص يرة وييرها،

وهو ما أعطى هذا اتتحاد فرصة عظيمة في توسيع قاعدت وتنوعها والتأثير في المجتمعا

هذا باإلضافة ،لما عرفناا أاي ار من اال لقاء اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

والعمالية مع وفد عما أمريكي في  66نوفمبر  9222بمقر مركز هشام مبارك للقانون في

القاهرة ،والذي كان ضمن ممثلين لمنظمة أمريكا العاملة ،وهي منظمة باتت تضم ماليين العما

األمريكيين الذين ليست لديهم نقابات في أماكن العم أو يير المنتظمين في النقابات التقليدية
طبقا ألوضاع النقابات األمريكية ،وقد نجحت هذا المنظمة في توفير الحماية التنظيمية الجماعية

لهؤتء العما  ،والعم معهم على تحسين شروط عملهم ،والتمتع بوظائا جيدة ،وبرعاية صحية،
وتعليم جيد ،ومعا

وأسرهما

آمن ،ب وساعدتهم على تملك أو حيازة مناز آمنة ومناسبة لسكن العما

إن هذا األمثلة وييرها كثي ار تدفعنا لألم  ،وتفت الطريق أمامنا للعم من أج تأسيت

منظماتنا العمالية المستقلة ونقاباتنا الديمقراطية الحقيقية ،فو ار وبعيدا عن هيمنة الدولة وأصحاب
األعما واألح ازب السياسية ،ااصة وأن ك من ينتمون لعضوية "اتحاد نقابات عما مصر"
األوحد الرسمي ،بما فيها العضوية الدفترية ،ت يزيدون عن أربعة ماليين عام  ،بينما عدد

العما يص إلى حوالي  92مليون عام  ،وقوة العم تزيد عن الثالثين مليون مواطنا لقد آن
األوان أن يستقوى العما ببعضهم البعض ويدفعون لتنظيم أنفسهم وزمالئهم حيثما كانوا وكلما

أمكنا

وفي تقديرنا أن تنظيم العما أو التكلم عن منظماتهم ت يجب -أبدا -أن يقا عند شك

النقابات ،ب يجب إطالق العنان لإلبداع العمالي في العم الجماعي ،والتنظيم على مستوى
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العنابر واألقسام والور

والمكاتب والمنشآت والمصانع والشركات والهيئات والقرى واألحياء

والمناطق والمدن وعلى المستوى القومي جميعا ،وفي تنظيمات وصناديق وجمعيات وروابط ذات

أهداا متنوعة من اتقتصادية واتجتماعية والثقافية والحمائية والدفاعية والتضامنية والسياسية،
ك على حدة أو مجتمعة ،ااصة وأن قواعد الحقوق والحريات النقابية ت تمنع وجود العام في
أكثر من منظمة في ذات الوقت ،وت تضيق حقوق العام فيمن يعم لدى صاحب عم  ،ب

ك من يعم أو يريب في العم ا

إن التنظيم العمالي ت يقا على شك وت يتقيد بتجربة ،ب هو في للتفعي والتنوع ،فهو

حاجة عملية تستجيب إلرادة العما وقدرتهم طبقا للحظة والمكان ومستوى الوعي والقدرة على

الفع في الواقعا لكن المؤكد -دائما -أن التقدم في طريق انتزاع العما لحقوقهم ،وانعتاقهم من
اتست ال واتستبداد والظلم مرهون بقدرتهم على التنظيم وتطور هذا القدرة وتلك التنظيمات
لمستوى القدرة على الت يير الشام والحماية الكاملة لك العما وقياداتهما

كمننا أنن قنند حننان الوقننت المناسننب وفنني ظن التحركننات اإليجابيننة لقننادة الحركننات اتحتجاجيننة

الننذين تعرض نوا لالضننطهاد وحركننة التضننامن معهننم ،7للض ن ط مننن أج ن تفعي ن صننندوق إعانننات
الط نوارئ للعمننا الننذي أنشننئ بموجننب القننانون رقننم  641لسنننة  9229الصننادر بتنناريب  68يوني ن

 ،9229باعتبارا كيان يتبع وزير القوى العاملة والهجرة ل الشاصية اتعتبارية العامة ،ويستهدا

طبقننا لق ننانون إنش ننائ تق ننديم العننون للعم ننا ال ننذين يتوق ننا ص ننرا أجننورهم م ننن المنش ننآت الت نني ي ننتم

إيالقهننا كلي ناً أو جزئي ناً أو تافننيض عنندد عمالهننا المننؤمن علننيهم لنندى التأمينننات اتجتماعيننة ،كمننا
يجب الض ط من أج إعادة النظر في لوائ هنذا الصنندوق التني تكتفني بصنرا  %24فقنط منن

األجننر األساسنني للعام ن  ،بحي ن

ترف نع هننذا النسننبة أو لتكننون بمننا ت يق ن عننن  %82مننن األجننر

الشننام للعام ن  ،وأن تتسننع مظلننة حمايت ن للعمننا المضننطهدين مننن أصننحاب األعمننا أو اإلدارة
لحننين عننودتهم ألعمننالهم وصننرا كامن مسننتحقاتهم ،كمننا يجننب الضن ط لتفعين صننندوق البطالننة

المنصننو
7

"م

علين فنني قننانون التأمينننات اتجتماعيننة وصننرا إعانننة البطالننة لكن مننن يننتم تسنريحهم

هنااا"ا "ت لفص وتشريد العما " تدعوكم للمشاركة في وقفة احتجاجية تضامنا مع العما المفصولين وأولئك المتعرضين

لالضطهاد والتعسا في أكثر من  32موقعا ،واحتجاجا على عدم قيام اتحاد العما بدورا في حماية العما وصد الهجوم الواقع عليهم
من قب أصحاب األعما ا تضامنك مع العما المضطهدين ت ينى عن في هذا الوقت الذي تتعرض ل الحركة العمالية وقياداتها
لهجمة شرسة من أصحاب األعما تحت سمع وبصر التنظيم النقابي وو ازرة القوى العاملةا ذلك هو ن
جماعات للتضامن مع العما المضطهدينا
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بعض الدعوات الصادرة عن

كما يحد

في ك أنظمة التأمين اتجتماعي في العالم ،وكذلك تفعي صندوق اإلضراب وتشكي

مجل ننت إدارة مس ننتق لن ن ينتابن ن العم ننا م ننن شاص ننيات عمالي ننة وعام ننة ديمقراطي ننة ومس ننتقلة ع ننن

الحكومننة وأن يعنند مسننئوت عننن رعايننة العمننا وقينناداتهم أثننناء وبعنند اتحتجاجننات العماليننة وحتننى

تستقر أوضاعهما

وهذا ت يمنع بالتأكيد من تحمي قوى المجتمع الحية والديمقراطية ومنظمات المجتمنع المندني

الحقوقي ننة م ننن تك ننوين ص ننناديق دع ننم ورعاي ننة للمض ننطهدين ألس ننباب عام ننة وال نندفاع ع ننن الحق ننوق
والحريات العمالية والنقابية والديمقراطية ،وفو ار ومنذ هذا اللحظةا

كمننا ت يحننو ذلننك دون مسننئولية قننادة اتحتجاجننات العماليننة والمتضننامنين معهننم مننن تكننوين
صن ننناديق اإلض ن نرابات والتضن ننامن إبن ننان التاطن ننيط لك ن ن احتجن نناج لتن ننأمين قيادات ن ن من ننن اتضن ننطهاد

والتعساا

كما يجب اتااذ الاطوات الضرورية والفورية لتكوين -أو توحيند -أشنكا التنسنيق والتضنامن

والدعم العمالي في شك واحد أو شنبكة عمن  ،تسنم بتوحيند وتنسنيق الجهنود فني دعنم التحركنات
العمالية بشك مستقر ودائم ويير موسنمي ،وتضنمن عندم التننافت والتنناحر بنين تلنك األشنكا أو

ييرها واآلثار الضارة من ذلك على حركة العما ودفعها للتشرذم واتاتالاا

مالحق
إعالن منظم العم الدولية بشأن
"المبادئ والحقوق األساسية في العمل"
ومتابعت الذي اعتمدا مؤتمر العم الدولي في دورت السادسة والثمانين
التي عقدت في جنيا وأعلن ااتتامها في  81يوني 8991

لمنا كننان إنشناء منظمن العمن الدوليننة قائمناً علننى اتقتنناع بننأن إقامنة العدالننة اتجتماعينة هنني أمننر

أساسي من أج توفير الظروا الكفيلة بتحقيق سالم عالمي دائما
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ولمننا كننان النمننو اتقتصننادي أم ن ار أساسننيا ولكن ن ييننر كنناا فنني حنند ذات ن لضننمان العدالننة والتقنندم

اتجتم نناعي واجتث ننا

الفقنننر ،مم ننا يؤكننند الحاج ننة إل ننى أن تق ننوم منظمن ن العم ن ن الدولي ننة بن ننالترويج

لسياسات اجتماعي وطيدة وبتعزيز العدالة والمؤسسات الديمقراطيةا

ولما كان من واجب منظم العم الدولية أن تقوم اآلن أكثر من أي وقت مضنى بتوظينا جمينع

وسننائلها مننن النشنناط المعينناري والتعنناون التقننني والبحننو فنني سننائر ميننادين ااتصاصننها وت سننيما

العمال ن ننة والت ن نندريب المهن ن نني وظ ن ننروا العمن ن ن  ،ب ي ن ننة ض ن ننمان أن تع ن ننزز السياس ن ننات اتقتص ن ننادية
واتجتماعية ،وذلك من أج إقامة تنمي واسعة القاعدة ومستدامةا

ولما كان ضمان المبادئ والحقوق األساسية في العم يكتسب فني إطنار السنعي لتحقينق المواكبنة

بننين التقنندم اتجتمنناعي والنمننو اتقتصننادي ،أهميننة ودتلننة متمي نزتين ،إذ يضننمن للمعنيننين أنفسننهم
إمكانيننة المطالبننة بحريننة وعلننى أسننات مننن التكننافؤ فنني الفننر

بمشنناركة عادلننة فنني الثننروات التنني

أسهموا في تحقيقها ،كما يضمن لهم تحقيق أقصى ما يتمتعون ب من طاقات بشرية كامنةا

ولمننا كانننت منظمن العمن الدوليننة هنني المنظمننة الدوليننة المنوطننة بموجننب دسننتورها بوضننع معننايير

العم الدولية ومعالج هذا المعايير والهيئة الماتصة بذلك ،وهى تتمتع بدعم قواقرار عالميين فني
مجا تعزيز الحقوق األساسية في العم بصفتها تعبين ار عنن مبادئهنا األساسنيةا ولمنا كاننت هنناك
حاجننة ماسننة وملحننة فنني وضننع يت ازينند في ن اتعتمنناد اتقتصننادي المتبنناد إلننى إعننادة التأكينند علننى
ثبات المبادئ والحقوق المضمنة في دستور المنظمة والى تعزيز تطبيقها على الصعيد العالميا

فان مؤتمر العم الدولي:
 -1يذكر:

(أ) ب ننأن ال نندو األعض نناء ف نني منظمن ن العمن ن الدولي ننة ق نند قبل ننت بمجموعه ننا ،بانض ننمامها إل ننى
المنظمة بم ء إرادتها المبادئ والحقوق الواردة في دستور المنظمة وفي إعالن فيالدلفيا ،وأنهنا
تعهدت بالعم على تحقيق األهداا العامنة للمنظمنة بكن الوسنائ المتنوفرة لنديها وبمنا يتمشنى

مع الظروا الااصة بك منهاا

(ب) بننأن هننذا المبننادئ والحقننوق قنند ترجمننت وطننورت علننى شننك حقننوق والت ازمننات محننددة فنني

عنندد مننن اتتفاقيننات التنني يقننر بأنهننا اتفاقيننات أساسننية ،س نواء داا ن منظم ن العم ن الدوليننة أو

اارجهاا

ُ -2يعلن أن جميع الدو األعضاء ،قوان لم تكن صدقت على اتتفاقيات موضوع البحن  ،ملزمنة
بمجرد انتمائها إلى المنظمة ،بأن تحترم المبادئ المتعلقنة بنالحقوق األساسنية التني تشنك موضنوع
هذا اتتفاقيات وأن تعززها وتحققها بني حسن ووفقاً لما ين

علي الدستور وهي:

أ -الحرية النقابية واإلقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعيةا

ب -القضاء على جميع أشكا العم الجبري أو اإللزاميا
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ج -القضاء الفعلي على عم األطفا ا

د -القضاء على التمييز في اتستادام والمهنةا

 -3يقر باتلتزام المترتب على المنظمة بمساعدة الدو األعضاء فيها استجابة لمتطلباتها القائمة
والمعلنننة ،وذلننك مننن أج ن تحقيننق هننذا األهننداا مننن اننال اتسننتادام األمث ن لمواردهننا الدسننتورية
والعملية وموارد الميزانية بما في ذلك تعبئة المنوارد الاارجينة والندعم الانارجي ومنن انال تشنجيع

المنظمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننات الدولي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة األا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرى الت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني تقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيم منظمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نة العم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن الدولي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة
معها عالقات بمقتضى المادة  69من دستورها على دعم هذا الجهود ،وذلك:

أ) بتق ننديم التع نناون التقن نني والا نندمات اتستش ننارية ب ي ننة تعزي ننز التص ننديق عل ننى اتتفاقي ننات

األساسية وتطبيقهاا

ب) مساعدة الدو األعضاء التي لم يكن في وسعها حتى اآلن التصديق على بعض هذا
اتتفاقي ننات أو عل ننى جميعه ننا ف نني الجه ننود الت نني تب ننذلها م ننن أجن ن احتن نرام المب ننادئ المتعلق ننة
بالحقوق األساسية التي تشك موضوع هذا اتتفاقيات وتعزيز هذا المبادئ وتحقيقهاا

ج) بمسن نناعدة الن نندو األعضن نناء فن ن ني جهن ننودهم الرامين ننة إلن ننى ت ن ننوفير منن نناخ مالئن ننم للتنمي ن ننة
اتقتصادية واتجتماعيةا

 -4يقرر إقامة أية متابعة ترويجينة موثوقنة وفعالنة لتنفينذ هنذا اإلعنالن تنفينذاً كنامالً وفقنار للط ارئنق

المبينة في المرفق الالحق الذي يعتبر جزءا ت يتج أز من هذا اإلعالنا

 -5يشدددد علننى أن ن ت يجننوز اسننتادام معننايير ل ايننات تجاريننة حمائيننة وأن ن لننيت هننناك فنني هننذا

اإلعالن وت في متابعت ما يمكن اتستشهاد ب أو استادام لمث هذا ال ايات ،وفضالً عنن ذلنك
فان ت يمكن بأي حنا منن األحنوا التشنكيك فني المينزة النسنبية ألي بلند منن البلندان علنى أسنات

هذا اإلعالن ومتابعت ا

متابعة اإلعالن

أوالً :الهدف العام

6ا إن هدا المتابعنة التني ينرد وصنفها تاليناً هنو تشنجيع الجهنود التني تبنذلها الندو األعضناء فني

المنظمة لتعزيز المبادئ والحقوق األساسية المرساة في دستور منظمة العم الدولية وفي إعالن
فيالدلفيا والتي يؤكد عليها هذا اإلعالن من جديدا

9ا وتمشننياً م ننع هننذا اله نندا الننذي يتس ننم بطننابع ترويج نني بحننت تمه نند هننذا المتابع ننة السننبي أم ننام
تحنديات المجناتت التني يمكنن أن تكنون مسناعدة منظمنة العمن الدولينة للندو األعضناء فيهنا منن

اننال أنشننطتها فنني مينندان التعنناون التقننني مجديننة بالفعن ا وذلننك لمسنناعدتها علننى تطبيننق المبننادئ
والحقننوق األساسننية وت تشننك هننذا المتابعننة بننديال ل ليننات اإلشنرافية القائمننة ،كمننا أنهننا تعيننق سننير
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عملها ،وبالتالي فنان األوضناع الااصنة التني تقنع ضنمن نطناق هنذا اآللينات ت يمكنن أن تفحن

أو يعاد فحصها في إطار هذا المتابعةا

3ا إن شننقي هننذا المتابعننة الموصننوفين تالي ناً يسننتندان إلننى إج نراءات قائمننة أص نالً ،ولننن تقتضننى

المتابعننة السنننوية لالتفاقيننات ييننر المصنندقة سننوى تعننديالت يسننيرة علننى ط ارئننق التطبيننق الحاليننة

الن نواردة ف نني الفقن نرة الفرعي ننة ( 4هن نن) م ننن الم ننادة  62م ننن الدس ننتور ،ف نني ح ننين أن التقري ننر الع ننالمي
سيستادم للحصو على أفض النتائج من اإلجراءات المنفذة وفقاً للدستورا

ثانيا :المتابعة السنوية لالتفاقيات األساسية غير المصدقة
ألف -الغاية والنطاق

6ا ال اية هني إتاحنة الفرصنة إلجنراء اسنتعراض سننوي للجهنود التني تبنذلها الندو التني لنم تصندق
بعد على جميع اتتفاقينات األساسنية والتني تتماشنى منع هنذا اإلعنالن ،وذلنك عنن طرينق إجنراءات

مبسنطة تحن اتسنتعراض الننذي يجنري منرة واحنندة كن أربننع سننوات والننذي أقنرا مجلننت اإلدارة عننام
6224ا

9ا ست طي المتابعة في ك سنة من السننوات الفئنات األربنع للمبنادئ والحقنوق األساسنية المحنددة

في اإلعالنا

باء -الطرائق

 -6تستند المتابعة إلى التقارير المطلوبة من الدو األعضناء بمقتضنى الفقنرة الفرعينة ( 4هنن) منن

المننادة  62مننن الدسننتور ،وستوضن نمنناذج التقننارير بطريقننة تسننم بالحصننو علننى معلومننات عننن
أيننة ت ي نرات يمكننن أن تكننون قنند ط نرأت علننى ق نوانين وممارسننات الحكومننات التنني لننم تصنندق علننى

اتفاقيننة أو أكثننر مننن اتتفاقيننات األساسننية ،مننع إيننالء اتعتبننار الواجننب للمننادة  93مننن الدسننتور
وللممارسة القائمةا

 -9يقوم مجلت اإلدارة باستعراض هذا التقارير وفقاً لتصنيا المكتب لهاا

 -3يمكن للمكتب أن يطلب إلى مجموعنة ابنراء وضنع مقدمنة للتقنارير المصننفة علنى هنذا النحنو
من شأنها استرعاء األنظار إلى أية جوانب قد تستدعى د ارسنة أكثنر تعمقناً ،ويتنولى مجلنت اإلدارة
تعيين مجموعة الابراء المذكورة بهذا ال ايةا

 -6ينب نني النظننر فنني إجنراء تعننديالت علننى اإلجنراءات الحاليننة المتبعننة فنني مجلننت اإلدارة إلتاحننة
المجا أمام الدو األعضاء يير الممثلة في مجلت اإلدارة لتقديم اإليضاحات التي قد يبدو أثناء

مناقشننات هننذا المجلننت أنهننا تزمننة أو مفينندة تسننتكما المعلومننات ال نواردة فنني تقاريرهننا بالطريقننة
األنسبا

ثالثاً :التقرير العالمي
ألف -الغاية والنطاق
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 -6تتمث ن يايننة هننذا التقريننر فنني أن يقنندم صننورة شنناملة وديناميكيننة لك ن فئننة مننن فئننات المبننادئ
والحقوق األساسية بناء على ما تمت مالحظت في فترة السنوات األربع السابقة ،وأن يكنون بمثابنة
أسننات لتقيننيم فعاليننة المسنناعدة التنني تقترحهننا المنظمننة ،وتحدينند األولويننات بالنسننبة للفت نرة الالحقننة
عل ننى ش ننك اط ننط عمن ن للتع نناون التقن نني ال ننذي يرم ننى بش ننك ا ننا

إل ننى حش نند المن نوارد الداالي ننة

والاارجية الالزمة لتنفيذهاا

 -9س نني طى ه ننذا التقري ننر فئ ننة واح نندة م ننن الفئ ننات األرب ننع للمب ننادئ والحق ننوق األساس ننية كن ن س نننة

بالتعاقبا

باء -الطرائق

 -6سيجرى وضع هذا التقرير تحت مسنئولي المندير العنام وباتسنتناد إلنى المعلومنات الرسنمية أو

المعلومات التي يتم جمعها وتقييمها وفقاً لإلجراءات القائمة ،وبالنسبة للبلدان التي لم تصدق على
اتتفاقيننات األساسننية ،سيسننتند هننذا التقريننر بوجن اننا

إلننى اسننتنتاجات المتابعننة السنننوية المشننار

إليهنا آنفناً ،أمننا بالنسننبة للندو التنني صنندقت علننى اتتفاقيننات موضنوع البحن
بشك اا

إلى التقارير المعالجة في إطار المادة 99من الدستورا

فسيسننتند هننذا التقريننر

 -9سننيقدم هننذا التقريننر إلننى المننؤتمر إلج نراء مناقش ن ثالثي ن بصننددا بوصننف تقري ن اًر للمنندير العننام،

وربما يعالج المؤتمر هذا التقرير على حدا وبشك منفص عن التقارير التي تقدم بمقتضى المادة

69من نظام األساسي وربما يبحث في جلسنة مكرسنة لن بكاملهنا ،أو بأينة طريقنة مناسنبة أانرى،
وم ننن ث ننم يت ننرك لمجل ننت اإلدارة أم ننر وض ننع اس ننتنتاجات بش ننأن األولوي ننات واط ننط العمن ن الااص ننة

بالتعاون التقنني التني يتعنين تنفينذها انال فتنرا السننوات األربنع القادمنة ،وذلنك فني دورة قريبنة منن
دورات القادمةا

رابعاً :ومن المفهوم أنه

 -6يجننب تقننديم مقترحننات بالتعننديالت التنني يجننب إداالهننا علننى ك ن مننن النظننام الننداالي لمجلننت
اإلدارة والنظام األساسي للمؤتمر من أج تطبيق األحكام السابقةا

 -9يتعين على المنؤتمر أن يسنتعرض سنير أعمنا هنذا المتابعنة فني الوقنت المناسنب علنى ضنوء

يقيم ما إذا كانت قد استوفت الهدا العنام المشنار إلين فني الجنزء أوت علنى
الابرة المحصلة ،لكي ّ
نحو مالئما
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االتفاقية الخاصة بممثلي العمال
االتفاقية (رقم )135

الخاصة بتوفير الحماية والتسهيالت لممثلي العمال في المؤسسة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العم الدولية في  93حزيران /يوني ،6226
في دورت السادسة والامسين
تاريب بدء النفاذ 32 :حزيران /يوني  ،6223وفقا ألحكام المادة 8
إن المؤتمر العام لمنظمة العم الدولية ،وقد دعاا مجلت إدارة مكتب العم الدولي إلي
اتنعقاد في جنيا ،وانعقد فيها في دورت السادسة والامسين يوم  9حزيران /يوني  ،6226قواذ
يضع في اعتبارا أحكام اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام  ،6262التي تن

علي حماية العما من أية أعما تمييزية علي صعيد استادامهم تستهدا المسات بحريتهم
النقابية ،قواذ يري أن من المستصوب وضع أحكام تكميلية بشأن ممثلي العما ،
وقد استقر رأي علي اعتماد مقترحات معينة تتص بموضوع توفير الحماية والتسهيالت لممثلي
العما

في

المؤسسة،

وهو

موضوع

البند

الاامت

ولما كان قد قرر أن تتاذ هذا المقترحات شك اتفاقية دولية،
يعتمد ،في هذا اليوم الثال

من

جدو

أعما

الدورة،

والعشرين من شهر حزيران /يوني عام ألا وتسعمائة وواحد

وسبعين ،اتتفاقية التالية التي ستدعي "اتتفاقية الااصة بممثلي العما لعام :"6226
المادة ()1

توفر لممثلي العما في المؤسسة حماية فعالة من أية تدابير يمكنن أن تننز بهنم الضنرر ،بمنا
فنني ذلننك الفصن  ،ويكننون سننببها صننفتهم أو أنشننطتهم كممثلننين للعمننا  ،أو عضننويتهم النقابيننة ،أو
مشنناركتهم فنني أنشننطة نقابيننة ،طالمننا ظلنوا فنني تصنرفاتهم يلتزمننون القنوانين أو اتتفاقننات الجماعيننة

القائمة أو ييرها من الترتيبات المشتركة المتفق عليهاا
المادة ()2

6ا يمن ممثلو العما من التسهيالت ،في المؤسسة ،منا يسنم لهنم بنأداء مهنامهم بصنورة سنريعة

وفعالةا
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9ا وتؤا ننذ ف نني اتعتب ننار ،ف نني ه ننذا الاص ننو

واحتياجات المؤسسة المعنية وحجمها وقدراتهاا

 ،اص ننائ

نظ ننام العالق ننات الص ننناعية ف نني البل نند

3ا ت ينب ي أن يكون في من التسهيالت المذكورة ما يوهن من فعالينة سنير العمن فني المؤسسنة

المعنيةا

المادة ()3

في مصطل هذا اتتفاقية ،تعنني عبنارة "ممثلني العمنا " األشناا

أو الممارسة الوطنية بهذا الصفة ،سواء كانوا:

النذين تعتنرا لهنم القنوانين

(أ) ممثلننين نقننابيين ،أي ممثلننين معينننين أو منتاب نين مننن قب ن النقابننات أو مننن قب ن أعضنناء هننذا

النقابات ،أو

(ب) ممثلننين منتابننين ،أي ممثلننين انتاننبهم عمننا المؤسسننة بحريننة طبقننا ألحكننام القنوانين واللنوائ

الوطنيننة أو اتتفاقننات الجماعيننة ،وت تمتنند مهننامهم إلنني أنشننطة يعتننرا فنني البلنند المعننني بأنهننا مننن

ااتصا

النقابات دون سواهاا

المادة ()4

يجنوز للقنوانين أو اللنوائ الوطنينة ،أو اتتفاقنات الجماعينة ،أو القن اررات التحكيمينة ،أو األحكننام
القضننائية ،أن تحنندد نننوع أو أنن نواع ممثلنني العمننا الننذين يتمتع ننون بحننق الحصننو علنني الحماي ننة
والتسهيالت المنصو

عليها في هذا اتتفاقيةا

المادة ()5

حين يوجد في المؤسسة الواحدة ،في آن واحند ،ممثلنون نقنابيون وممثلنون منتابنون ،يكنون منن

الواجننب ،حيثمننا كننان ذلننك ضننروريا ،أن تتاننذ تنندابير مناسننبة تكف ن عنندم اسننتادام وجننود الممثلننين
المنتابين إلضعاا موقا النقابنات المعنينة أو ممثليهنا وتشنجيع التعناون فني جمينع المسنائ ذات

الصلة بين الممثلين المنتابين من جهة وبين النقابات المعنية وممثليها من جهة أاريا
المادة ()6

يمكننن وضننع أحكننام هننذا اتتفاقيننة موضننع التطبيننق مننن اننال الق نوانين أو الل نوائ الوطنيننة أو

اتتفاقات الجماعية ،أو بأية صورة أاري تتفق مع الممارسة المحليةا
المادة ()7

توجن صننكوك التصننديق الرسننمية لهننذا اتتفاقيننة إلنني المنندير العننام لمكتننب العمن النندولي ،الننذي

يقوم بتسجيلهاا

المادة ()8

6ا ت تلزم هذا اتتفاقية إت أعضاء منظمة العم الدولية النذين تنم تسنجي صنكوك تصنديقهم لهنا

لدي المدير العاما
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9ا ويبنندأ نفاذهننا بعنند اثننني عشننر شننه ار مننن التنناريب الننذي يكننون قنند تننم في ن تسننجي المنندير العننام

لصكي تصديق عضوينا

3ا وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذا اتتفاقية إزاء ك عضو بعد اثني عشر شه ار من التناريب النذي تنم فين
تسجي صك تصديق ا

المادة ()9

6ا ألي عضننو صنندق هننذا اتتفاقيننة أن ينسننحب منهننا لنندي انقضنناء عشننر سنننوات علنني وضننعها
موضع النفاذ ،وذلك بوثيقة توج إلي المدير العام لمكتب العم الدولي ،الذي يقنوم بتسنجيلها ،وت
يسري مفعو هذا اتنسحاب إت بعد سنة من تاريب تسجيل ا

9ا ك ن عضننو صنندق هننذا اتتفاقيننة ولننم يمننارت ،اننال السنننة التنني تلنني انقضنناء فت نرة السنننوات
العشر المذكورة في الفقرة السابقة ،حق اتنسحاب الذي تنن

علين هنذا المنادة ،يظن مرتبطنا بهنا

لفت نرة عشننر سنننوات أاننري ،وبعنند ذلننك يجننوز اتنسننحاب مننن هننذا اتتفاقيننة لنندي انقضنناء ك ن فت نرة
عشر سنوات أاري ،بالشروط المنصو

عليها في هذا المادةا

المادة ()11

6ا يقننوم المنندير العننام لمكتننب العمن النندولي باشننعار جميننع أعضنناء منظمننة العمن الدوليننة بجميننع
صكوك التصديق ووثائق اتنسحاب التي يوجهها إلي أعضاء المنظمةا

9ا علي المدير العام ،حين يقوم باشعار أعضاء المنظمة بتسجي صنك التصنديق الثناني الموجن
إلي  ،أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريب الذي سيبدأ في نفاذ هذا اتتفاقيةا
المادة ()11

يقننوم المنندير العننام لمكتننب العمن النندولي بايننداع األمننين العننام لألمننم المتحنندة بيانننات كاملننة عننن

جميع صكوك التصنديق ووثنائق اتنسنحاب التني قنام بتسنجيلها وفقنا للمنواد السنابقة ،كمنا يقنوم هنذا
األاير بتسجيلها وفقا ألحكام المادة ( )629من ميثاق األمم المتحدةا
المادة ()12

يقوم مجلت إدارة مكتب العم الدولي ،كلما رأي ذلك ضروريا ،بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام

حنو سنير تطبيننق هنذا اتتفاقيننة ،كمنا ينندرت مسنألة ضنرورة أو عنندم ضنرورة إدراج بننند فني جنندو
أعما المؤتمر حو تنقيحها كليا أو جزئياا

المادة ()13

6ا إذا حنند

أن اعتمنند المننؤتمر اتفاقيننة جدينندة تنطننوي علنني تنقنني كلنني أو جزئنني ،ومننا لننم تننن

اتتفاقية الجديدة علي االا ذلك:
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(أ) يس ننتتبع تص ننديق أي عض ننو لالتفاقي ننة الجدي نندة المنطوي ننة عل نني التنق نني  ،بمج ننرد قي ننام ه ننذا

التصننديق ،وبصننرا النظننر عننن أحكننام المننادة ( )2أعننالا ،انسننحاب الفننوري مننن هننذا اتتفاقيننة،
إذا ،ومتى ،أصبحت اتتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقي نافذة المفعو ،

(ب) تصب هذا اتتفاقية ،اعتبا ار منن بندء نفناذ اتتفاقينة الجديندة المنطوينة علني التنقني  ،يينر

متاحة للتصديق من قب األعضاءا

9ا تظ هذا اتتفاقينة علني أينة حنا  ،بشنكلها ومضنمونها النراهنين ،نافنذة المفعنو إزاء األعضناء
الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا اتتفاقية المنطوية علي التنقي ا
المادة ()14

الن

يكن ن ن ن ن ننون النصن ن ن ن ن ننان اإلنكلين ن ن ن ن ننزي والفرنسن ن ن ن ن نني لهن ن ن ن ن ننذا اتتفاقين ن ن ن ن ننة متسن ن ن ن ن نناويين فن ن ن ن ن نني الحجين ن ن ن ن ننةا
الوارد أعالا هو الن

الرسمي لالتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العم الدولينة

وفقننا لألصننو فنني دورتن السادسننة والامسننين المنعقنندة فنني جنيننا والتنني أعلننن ااتتامهننا فنني اليننوم

الثال

والعشرين من حزيران /يوني 6226ا

قواثباتا لذلك ،ذيلناا بتواقيعنا في هذا اليوم ،الثالثين من حزيران /يوني 6226ا
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الفص

إهداء
إلي عائشة أبو صمادا التي صمدت مع زميالتها وزمالئها بشركة الحناوي للمعس ،
لسنوات من ا لمطالبة بحقوقهم ،وتحملت معهم ألوان اتضطهاد بداية من الجزاء
والحرمان من العالوة ،إلي الفص من العم  ،والتي عادة هي وزميالتها للعم وهي
تدرك بأن مشكالتهم وصراعهم مع الحناوي لم ينتهيا
إلي هشام أبو زيد وزمالئ في طنطا للكتان ،اللذين لم ييأسوا بعد أن فصلوا علي أثر
إضراب عما

الشركة ،واستمروا في المطالبة بحقوقهم ،ورفعوا مع ك

زمالئهم

بالشركة شعار العودة للقطاع العام ،رافضين ك المستثمرين أيا إن كانت جنسيتهم
رافعين شعار "ت سعودي وت يابانياااشركة طنطا هترجع تاني"
إلي فاض ورجب وسمير القزاز ،ومحمد بسيونياااعما يز شبين ،اللذين نشعر
بالعجز أمام ما يحد

لهم ،دون أن نستطيع عم شئا

إلي عم رشاد و علي قناوي ،اللذان لم اسمع يوماً منهم شكوي ،ريم كونهم ت دا لهم

منذ وقفهم من العم  ،منذ شهور طويلة ،وريم هذا لم يفقدوا حماسهم للحركة ،وت

للعم مع زمالئهم في المواقع األاري ألسترداد حقوقهما
إلي ك عما وعامالت مصر ،الصامدينااا المناضلين ،أهدي هذا التقرير لعل
يكون مفيد لهم في حركتهما
فاطمة رمضان

40

يرصد هذا التقرير وقائع اإلضطاد الذى يتعرض ل قادة اإلحتجاجات العمالينة فنى  63موقنع ت

لشئ سوي لمطالبتهم بحقوقهم وحقوق زمالئهم ،وقد وص األمر لفص الكثينر منن العمنا بسنبب
تحدثهم منع الصنحا فيمنا يان

العم بمطالبهم ا

مشناكلهم و مطنالبهم ،أو لتنوقيعهم علني شنكوي مقدمنة لصناحب

هننذا باننالا العمننا الننذين أجبننروا علنني الاننروج للمعننا

المبكننر تحننت ض ن وط التعسننا الننذي

يتعرضنون لن بشنك مباشننر منن جنزاءات وييرهننا ،أو تحنت ضن ط الانوا مننن المسنتقب فنني ظن

التاري ننب ف نني ه ننذا الش ننركات ،وف نني ظن ن إض ننطهاد قي نناداتهم ف نني مص ننانعهم وش ننركاتهم ،فق نند ا ننرج
للمعا

المبكر فقط في شنركات ينز شنبين ،وينز العامرينة ومحنالج األقطنان ،وحندهم أكثنر منن

نصا العما في هذا الشركات ،حوالي  1422عام ا

والن ن  63حالننة ليسننت علنني سننبي الحصننر ولكننن علنني سننبي المثننا لمننا يتعننرض ل ن العمننا مننن

محنناوتت كسننرهم ،وكسننر حننركتهم فنني هننذا المواقننع وييرهننا ،وقنند اسننتادمت أسنناليب اتضننهاد هننذا

فى مواجهة العما بجميع القطاعات حكومينة ،وأصنحاب األعمنا  ،والنقابنات العامنة ،ممنا يتضن

مع ن أن هننذا سياسننة تنننتهج مننن قب ن الحكومننة لكس نر موج ن احتجاجننات العمننا  ،وليسننت حنناتت

فرديةا

هذا ولم يقا العما مكتوفي األيدي ،ب أن هناك الكثير من المواقع التي كان مطلباً أساسياً منن
مطالب اتحتجاج هي عودة زمالئهم الموقوفين أو المفصولين ،أو رفض التعسا والجنزاءات عنن

زمالء لهم ،ولكن ألن موازين القوي لم تكن متزنة بين العما فرادي في ك موقع وحدا ،وك من

أص ننحاب األعم ننا والنقاب ننات ،والحكوم ننة معن ناً ،ل ننذا نجن ن العم ننا ف نني بع ننض المواق ننع م ننن إع ننادة
زمالئهننم ،وفشننلوا فنني الكثيننر مننن المواقننع اآلاننري ،لننذا بنندأ العمننا يتجمعننون ويتحركننون مع ناً كمننا
سنري في التقريرا

وألن قطنناع ال ننز والنسننيج ك نان هننو القطنناع القائنند فنني اإلض نرابات واتعتصننامات اننال الننثال

سنننوات الماضننية ،فقنند كننان نصننيب مننن اتضننطهاد والتعسننا أيض ناً نصننيب األسنند ،فقنند تننم رصنند

اتضطهاد في  66مصانع وشركات من شركات ال نز والنسنيج ،أتني بعندا فني األضنطهاد قطناع
الصننناعات ال ذائيننة وحنند

اضننطهاد لقيننادات العمننا بسننتة مواقننع ،ومارسننت الحكومننة كصنناحب

عم التعسا واألضطهاد ضد الموظفين في ستة قطاعات ،ويمث ثالثة منها المنوظفين فني هنذا

القطنناع فنني جميننع المحافظننات ،سننتة فنني موقننع محنندد (البرينند -الض نرائب العقاريننة -اب نراء و ازرة

العن نند  -والمن ننؤقتين بجامعن ننة المنين ننا -والمن ننوظفين بالتن ننأمين الصن ننحي -ومن ننوظفي القن ننوي العاملن ننة-
واإلسعاا الطائر – ممرضات مستشفي شبين الكنوم ومستشنفي دسنوق) ،وتنالا قطناع الصنناعات
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الهندسية والمعدنية تم إضهاد العما في سبعة مواقنع  ،ثنم قطناع المواصنالت تنم أضنطهاد عمالنة
في أربعة مواقع ،وفي قطاع الكهرباء إثنان ،ثم عدد من القطاعات تمت ممارسنة اتضنطهاد ضند

العمننا فنني موقننع واحنند فقننط ،ضننمنها أن أتحنناد العمننا كصنناحب عم ن مننارت األضننطهاد ضنند
العاملين بالجامعة العمالية وذلك لفض إضرابهما

واإلضننطهاد هنننا ت يفننرق بننين عام ن أو عاملننة ،فقنند تننم اتضننطهاد ضنند عننامالت يننز المحلننة،

وعامالت الحناوي وعامالت مصر  -أسبانيا ،وكهرباء دمنهور ،والقوي العاملنة ،والممرضنات فني

مستشفيات شبين الكوم ودسوق وييرهاا
أشكال اإلضطهاد:

كان من أكثر طرق اإلضهاد التي مورست ضد قادة العما هو الفصل واإلجبار علي االسدتقالة،
والننذي مننورت فنني الكثيننر مننن المواقننع مث ن طنطننا للكتننان ،ويننز شننبين ،والعامريننة لل ننز  ،ويننز

المحلة ،ومحالج األقطان ،وتراست وبوليفار ،والمنصورة أسبانيا ،والحناوي للنداان ،وسنكر الفينوم،
والشمعدان ،وأفيكو ،وعربات النوم ،وتاكسي العاصمة ،والعاملين المؤقتين بجامعة المنيا ومنوظفي

البريد ،وعما شركة أنفيت وليسيكو ،والمصرا المتحداااا

ثم يأتي بعندا الوقف المفتدوح عدن العمدل مدل الحرمدان مدن الراتد  ،وكن ذلنك بالماالفنة للقنانون،
وهو بهذا الشك يكون أثرا علي العام وأسرت شأن الفص من العم  ،ففي النهاية يكنون العامن

محروم من عملن ومنن ارتبن النذي كنان يتقاضناا ،وقند تكنرر هنذا فني الكثينر منن مواقنع العمن فني
شركة يز شبين ،وفي العامرية لل ز  ،وفي مصر إيران ،والمنصورة أسبانيا ،وفي المطاحناااا

وقنند كانننت الج دءاءات علددي نفددم الددتهم ألكثددر مددن مددرةم والخصددم مددن المرتبدداتم والحرمددان مددن

المكافآت و الحرمان من العالوة  ،تكاد تكون طرق موحدة في ك مواقع العم ا

كمننا كننان اعتق ننا العمننا والقنناء الق ننبض علننيهم وتحننويلهم للنياب ننات بننتهم اتض نراب أو التظ نناهر

والتجمهننر ملمحننا واضننحا مننع عمننا يننز المحلننة ،وبرينند اإلسننماعيلية ،و أبننو السننباع  ،و شننركة
الموانئ ،و شركة أطلت للمقاوتت ،كهرباء دمنهورااا
الجهات التي تضطهد العمال:

الطددرف األول أصددحا األعمددال س نواء كننان صنناحب العم ن شننا

أو كننان صنناحب العم ن هننو

الحكومن ننة كممثلن ننة للجهن نناز اتدارى للدولن ننة أو لقطن نناع اتعمن ننا العن ننام فهن نني أط ن نراا أساسن ننية فن نني
اإلضطهادا
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الطددرف الثددان النقابددات العامددة واالتحدداد العددام ففنني معظننم الحنناتت التنني تننم فيهننا إضننطهاد قننادة
العمننا فامننا أن ت تقننوم النقابننات واتتحنناد بنندورهما فنني حمايننة العمننا المضننطهدين حين

مننورت

اتضهاد فى مواجهة أعضاء مجالت إدارات نقابية من المفترض أنها تمتلك حصانة نقابينة ،فقند

تم فص رؤساء لجان نقابينة ،وأمنين عنام لجنان نقابينة فني أكثنر منن موقنع مثلمنا حند

فني طنطنا

للكتننان ،والض نرائب العقاريننة ،والقن نناة للم نوانئ ،وت ارسننت ،وسننكر الفي ننوم،ااا وكننان شننعار النقاب ننات
العامة واتتحاد في هذا الحاتت " ت أسمع ت أري ت أتكلم" ،بن األدهني منن ذلنك هنو تضنامن
النقابات العامة مع أصحاب األعما حي

تصندر قنرار بتجميند العضنوية النقابينة للعضنو النقنابي

لكنني تسننه علنني صنناحب العم ن فصننل  ،وهننذا مننا فعلت ن النقابددة العامددة للصددناعات الغذائيددة مننع
عائشة أبو صمادا عضو اللجنة النقابية بشركة الحنناوي للمعسن  ،كمنا حولنت نفنت النقابنة العامنة
اللجن ننة النقابي ننة للع نناملين بمط نناحن جن ننوب الق نناهرة والجين نزة بالكامن ن للتحقي ننق بس ننبب اتعتص ننام،
وهددتهم بفض اللجنة وتعيين لجنة إدارينة ممنن لنم يشناركوا فني اتعتصنام ،والنقابدة العامدة للنقدل

البحددر مننع محمنند حجنناج ومحمننود شننعبان بشننركة القننناة للم نوانئ ،والنقابددة العامددة للعدداملين فددي
البنوك والضرائ  ،والتي أيدت قرار تجميند عضنوية محمند عبند الحميند بالمصنرا المتحند ،وهنناك
بعنض اللجننان القاعديننة مارسننت نفننت الممارسننات مثن  ،اللجنددة النقابيددة للعدداملين بمديريددة القددو

العاملة بالجيءة ،قوارسا رئيم اللجنة النقابية للعاملين بكهربناء جننوب القناهرة أسنماء منن ينودون
التحرك في المواقع ألمن الدولة ،باإلضافة إلي مواقا اللجنان النقابينة المتااذلنة فني الكثينر منن
األمنناكن ،والتنني تالننت عننن العمننا ومطننالبهم ،مثلمننا فعلننت النقابددة العامددة للع داملين بددالتمريض

بشبين الكومم طنطا للكتانم غءل شبين.اااااا

وعلينننا أن ننظننر قلننيالً لمننا قالن محمنند زعبن ممثن النقابننة العامننة لل ننز والنسننيج للننرد علنني سنؤا
مندوب القوي العاملة عن رأي في قرار نقن وداد الندمردا

منن عملهنا كعاملنة إنتناج بشنركة ينز

المحلننة إلنني الحضننانة (هننو نفننت الننرد الننذي تكننرر فنني كن الحنناتت) ،لنننري عننن مننن ينندافع زعبن ،
ومن يمث اا!! حي

جناء فني أقوالن فني محضنر القنوي العاملنة أن ":تدم التفداوض مدل المفداوض

العدام للشدركة والدذ أفداد بدان هنداك تحقيددق بالشدئون القانونيدةم وعندد انتهداء التحقيدق سدديتخذ

القدرار المناسد ويددر أن نقلهددا إلددي المكددان الجديددد هددو لمصددلحة العمددل طبقداً لرؤيددة المسددئول
األول عن الشركة وهو المفوض العامم وتاكد أن أجرها لم يتاثر"

سلسلة التقارير
" العدد الثانى "
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المركء المصر

للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية

قطع األرزاق سلوك منهجى لكسر الحركة العمالية

فاطمة رمضان
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تقديم

يهتم الكثير من الباحثين واإلعالميين والصحفيين وبعض قادة األحزاب السياسية ،وحتى جزء منن

مؤسسننات المجتمننع المنندنى بالحنند

اإلحتجنناجى س نواء كننان إض ن ارب عننن العم ن أو إعتصننام أو

تظن نناهرة ااااالن ننب ،فيتسن ننابق الجمين ننع لرصن نندا والتفاع ن ن مع ن ن إمن ننا بن ننالقراءة أو التحلي ن ن أو إعن ننالن

التضامن ،أو حتى اإلدعاء بالمشاركة فى األعما التحضيرية لإلحتجاج والدفع فى اتجاا حدوث ،

ومننا أن ينتهننى الفع ن اإلحتجنناجى و يت نوارىء الموقننع بعينندا عننن المشننهد العننام ينننفض الجميننع مننن

حول دون أن يلتفتوا إلى حرب اإلستنزاا التنى ياوضنها العمنا فنى مثن هنذا التوقينت تحدينداااا
نعم حنرب بكن منا تحملن هنذا الكلمنة منن معننى سنواء نجن اإلحتجناج أو فشن فالبند منن إصندار

اإلدارات لقن اررات عقابينة محورهنا وجوهرهنا يرتكنز علننى قطنع األرزاق قوابعناد القينادات العمالينة عننن
المواقع إمنا عبنر إجنراءات سنريعة وواضنحة منن انال الفصن التعسنفى ،أو عبنر إجنراءات طويلن
النننفت تعتمنند علننى تطفنني

العام ن مننن اننال الحرمننان مننن الح نوافز أو البنندتت ممننا يتسننبب فننى

تافنيض دالن للنصنا أو إجهنادا بنالتحقيق معن فننى ماالفنات كوميدينة ،أو نقلن بعيندا عنن موقننع
عمل وربما إلى مدينة تبعد مئات الكليو مترات عن مكان عملن ومكنان إقامتن  ،أو نقلن لممارسنة

وظيفنة يينر الممنارت لهنا أو المتعاقند عليهنا ،أو الحرمننان منن التوقينع فنى الندفتر ،أو منحن درجن

ضعيا لمدة عامين فى تقرير الكفاءة تمهيدا للفص  ،أو اتيقاا من العم والحرمنان منن األجنر

ا

هن تننذكرون يننز المحلننة ا فمحمنند العطننار أحنند أبننرز قننادة المصنننع نقن مننن المحلننة إلننى ماننازن
الشركة باألسكندرية دون توفير سكن بدي أو مح إقام ا ه تعلمون أن الشنركة رفضنت منحن

بد إنتقا وسلمت إشتراك فى القطار الذى يص لألسكندرية فى الساعة التاسعة والنصنا ويقنوم

مدير الفرع بحرمان من التوقيع فى دفتر الحضور بزعم تأارا عن الساعة الثامنة مما قند يعرضن

للفص  ،ه تعلمون أن وداد الدمردا  ،وأم السعيد نقال من عامالت بمصنع يز المحلة إلى
مربيات أطفا (دادا) بحضانة الشركة ،وريم حصولهما علنى أحكنام قضنائية بال ناء النقن ما ازلنت
الشركة تمتننع عنن التنفينذ ،وهنو نفنت منا حند

منع وائن حبينب وكنريم البحينرى النذين نقنال للقناهرة

وامتنعت الشركة أيضا عن تنفيذ أحكام إل ناء قن اررات النقن بن أصندرت قن ار ار بفصن كنريم وأحالنت

وداد لإليقاا عن العم تمهيدا للفص  ،ومنحت وائ تقدير ضعيا فى تقرير الكفاءةا

هن تننذكرون مطنناحن جنننوب القنناهرة ا ا ننناجى رشنناد أحنند أبننرز قننادة المطنناحن اضننع للتحقيننق

 61مرة بتهم واهي  ،وتم إيقاف عن العم بعد أن رفض التناز عنن دعنواا القضنائية بنالزام رئنيت
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الوزراء بوضع حد أدنى للألجور فى المجتمع ،وقدمت ضدا بالينين جننائيين ألن الشنركة تتهمن

بالتشهير بها على مدونت اتلكتروني ا

ه تذكرون عائشة أبو صمادة ا القائدة النقابية بمصنع الحناوى حي

تمنتع الشركة عن إعادتها

لمزاولة عملها فى الوقت الذى تمنحها راتبها الشهرى المهم عدم داولها للموقنع ورينم ذلنك تمنارت
عائشة دورها النقابى من اارج األسوار ب ونجحت فى إعنادة ا  33عاملنة النذين صندر بحقهنن

قرار فص عبر التفاوض مباشرة مع صاحب المصنع ا

ه ن تننذكرون رشنناد شننعبان وعلننى حسننن قننناوى مننن يننز العامريننة ،وسننمير الق نزاز وفاض ن عبنند
الفضي وعبد العزيز بااطرا وموسى محمد موسى ورجب الشيمى من يز شبين ،ويرينب صنقر

ومحمد رفاعى من مصر إيران ،وأحمد فراج قوابراهيم أمين وممدوح فزاع من عما البريداااااالب

نعننم هننناك عشنرات وربمننا مئننات مننن األسننماء التننى تتعننرض للعقنناب وتقنناوم فننى صننمت بعينندا عننن

أهننازيج المشننهد العننام ،ونحنناو مننن اننال هننذا التقريننر رصنند تلننك اإلج نراءات التننى صنندرت بحننق
القادا العماليين فى  63موقع تنوعت بين القطاعات الثالثنة الماتلفنة (حكنومى وأعمنا وانا

حي

)،

رصد التقرير  221إجراءا تعسفيا ،منها  29إجراء كان فى مواجهة النساء العامالت ،و 92

إجراء فى مواجهة أعضاء مجالت إدارات اللجان النقابية رجات ونساءا

وقنند سننج الفص ن مننن العم ن واإلجبننار علننى اتسننتقالة  322حال نة ،وفننى حننين سننج النق ن مننن
العمن سنواء لمهنننة أاننرى أو اننارج المدينننة  323حالننة ،كمننا سننج اإليقنناا عننن العمن والحرمننان

مننن ال ارتننب  14حالننة ،وسننجلت الاصننومات والجنزاءات األاننرى  612حالننة باإلضننافة للمئننات فنني
شركتي يز شنبين وينز المحلنة ،،باإلضنافة لتجميند عضنوية  6نقنابيين ،قوايقناا النشناط النقنابى
لنقابية ،والقبض على  2عما  ،وتقديم  8للمحاكمة بعد تلفيق تهم جنائية لهم،وعشرات التحقيقنات
سنواء فنني النيابننة اإلداريننة أو النيابننة العامننة أوالشننئون القانونيننة ،واتعتننداء علننى موظفننة ،والتحننر

بعاملتين ،هذا باالا التهديد بأمن الدولة والتهديد بتلفيق قضاياا
و ما يجعلنا نصا هذا الممارسات بالسلوك المنهجى عدة شواهد :
 -6إتب نناع كن ن اإلدارات "حكومن ن – قط نناع أعم ننا  -قط نناع ا ننا

التعسفية فى مواجهة قادة اإلحتجاجات بشك يكاد يكون متماث ا
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" له ننذا اإلجن نراءات القمعي ننة و

 -9توقيننت الج نزاءات و إرتباطهننا بأعمننا اإلحتجنناج ،فالمتننابع لملفننات ادمننة قننادة اإلحتجاجننات
يلحظ أن جميعهم لم يصدر بحقهم أى جزاءات قب اإلحتجاج ا

 -3وحدة الهدا من هذا اإلجراءات العقابية فاذا كان ظاهرها الهدا الاا

بفص القادة

العماليين و إبعادهم عن مواقع العم  ،فان باطنها هو الهدا العام عبر ردع ك العاملين فى

المواقع وتهديدهم بنفت المصير ،ومن ثم كسر الحركة اإلحتجاجية العمالية ا

 -6وحدة الموقا من القوى العاملة واإلتحاد العام لنقابات عما مصر فكلى الطرفين يشاهد ك

صور اإلضطهاد التى يتعرض لها قادة العما ويلتزما الصمت ،وت يحركوا ساكنا اإل دعما

لرجا األعما قوادارات الشركات فى مواجه العما ا
إن المركز المصرى للحقوق اإلقتصنادية واإلجتماعينة إذ يقندم للنرأى العنام تقرينرا الثنانى8فانن يتقندم

بالشننكر للزميلننة فاطمننة رمضننان الباحثننة ف ننى الشننأن العمننالى وعضننو السننكرتارية التنفيذيننة للجن ننة
التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية على منا بذلتن منن جهند مشنكور منن أجن إعنداد هنذا

التقريرا

االد على عمر
المركز المصرى للحقوق
اإلقتصادية واإلجتماعية

 8صدر التقرير األول فى يوليو – 9222حول أعمال مؤتمر العمل الدولى  – 28و الذى عقد بمقر منظمة العمل الدولية فى جينيف -
يمكن الحصول على نسخة منه من مقر المركز .
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إهداء
إلي عائشة أبو صمادا التي صمدت مع زميالتها وزمالئها بشركة الحناوي للمعس ،
لسنوات من المطالبة بحقوقهم ،وتحملت معهم ألوان اتضطهاد بداية من الجزاء
والحرمان من العالوة ،إلي الفص من العم  ،والتي عادة هي وزميالتها للعم وهي
تدرك بأن مشكالتهم وصراعهم مع الحناوي لم ينتهيا
إلي هشام أبو زيد وزمالئ في طنطا للكتان ،اللذين لم ييأسوا بعد أن فصلوا علي أثر
إضراب عما

الشركة ،واستمروا في المطالبة بحقوقهم ،ورفعوا مع ك

زمالئهم

بالشركة شعار العودة للقطاع العام ،رافضين ك المستثمرين أيا إن كانت جنسيتهم
رافعين شعار "ت سعودي وت يابانياااشركة طنطا هترجع تاني"
إلي فاض ورجب وسمير القزاز ،ومحمد بسيونياااعما يز شبين ،اللذين نشعر
بالعجز أمام ما يحد

لهم ،دون أن نستطيع عم شئا

إلي عم رشاد و علي قناوي ،اللذان لم اسمع يوماً منهم شكوي ،ريم كونهم ت دا لهم

منذ وقفهم من العم  ،منذ شهور طويلة ،وريم هذا لم يفقدوا حماسهم للحركة ،وت

للعم مع زمالئهم في المواقع األاري ألسترداد حقوقهما
إلي ك عما وعامالت مصر ،الصامدينااا المناضلين ،أهدي هذا التقرير لعل
يكون مفيد لهم في حركتهما
فاطمة رمضان
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مقدمة

يرصد هذا التقرير وقائع اإلضطاد الذى يتعنرض لن قنادة اإلحتجاجنات العمالينة فنى  63موقنع ت
لشئ سوي لمطالبتهم بحقوقهم وحقوق زمالئهم ،وقد وص األمر لفص الكثينر منن العمنا بسنبب

تحدثهم منع الصنحا فيمنا يان

مشناكلهم و مطنالبهم ،أو لتنوقيعهم علني شنكوي مقدمنة لصناحب

العم بمطالبهم ا

هننذا باننالا العمننا الننذين أجبننروا علنني الاننروج للمعننا

المبكننر تحننت ض ن وط التعسننا الننذي

يتعرضنون لن بشنك مباشننر منن جنزاءات وييرهننا ،أو تحنت ضن ط الانوا مننن المسنتقب فنني ظن

التاري ننب ف نني ه ننذا الش ننركات ،وف نني ظن ن إض ننطهاد قي نناداتهم ف نني مص ننانعهم وش ننركاتهم ،فق نند ا ننرج
للمعا

المبكر فقط في شنركات ينز شنبين ،وينز العامرينة ومحنالج األقطنان ،وحندهم أكثنر منن

نصا العما في هذا الشركات ،حوالي  1422عام ا

والن ن  63حالننة ليسننت علنني سننبي الحصننر ولكننن علنني سننبي المثننا لمننا يتعننرض ل ن العمننا م نن

محنناوتت كسننرهم ،وكسننر حننركتهم فنني هننذا المواقننع وييرهننا ،وقنند اسننتادمت أسنناليب اتضننهاد هننذا

فى مواجهة العما بجميع القطاعات حكومينة ،وأصنحاب األعمنا  ،والنقابنات العامنة ،ممنا يتضن

مع ن أن هننذا سياسننة تنننتهج مننن قب ن الحكومننة لكسننر موج ن احتجاجننات العمننا  ،وليسننت حنناتت

فرديةا
هذا ولم يقا العما مكتوفي األيدي ،ب أن هناك الكثير من المواقع التي كان مطلباً أساسياً منن
مطالب اتحتجاج هي عودة زمالئهم الموقوفين أو المفصولين ،أو رفض التعسا والجنزاءات عنن
زمالء لهم ،ولكن ألن موازين القوي لم تكن متزنة بين العما فرادي في ك موقع وحدا ،وك من

أصن نحاب األعم ننا والنقاب ننات ،والحكوم ننة معن ناً ،ل ننذا نجن ن العم ننا ف نني بع ننض المواق ننع م ننن إع ننادة
زمالئهننم ،وفشننلوا فنني الكثيننر مننن المواقننع اآلاننري ،لننذا بنندأ العمننا يتجمعننون ويتحركننون مع ناً كمننا
سنري في التقريرا

وألن قطنناع ال ننز والنسننيج كننان هننو القطنناع القائنند فنني اإلض نرابات واتعتصننامات اننال الننثال
سنننوات الماضننية ،فقنند كننان نصننيب مننن اتضننطهاد والتعسننا أيض ناً نصننيب األسنند ،فقنند تننم رصنند

اتضطهاد في  66مصانع وشركات من شركات ال نز والنسنيج ،أتني بعندا فني األضنطهاد قطناع
الصننناعات ال ذائيننة وحنند

اضننطهاد لقيننادات العمننا بسننتة مواقننع ،ومارسننت الحكومننة كصنناحب

عم التعسا واألضطهاد ضد الموظفين في ستة قطاعات ،ويمث ثالثة منها المنوظفين فني هنذا

القطنناع فنني جميننع المحافظننات ،سننتة فنني موقننع محنندد (البرينند -الض نرائب العقاريننة -اب نراء و ازرة
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العن نند  -والمن ننؤقتين بجامعن ننة المنين ننا -والمن ننوظفين بالتن ننأمين الصن ننحي -ومن ننوظفي القن ننوي العاملن ننة-
واإلسعاا الطائر – ممرضات مستشفي شبين الكنوم ومستشنفي دسنوق) ،وتنالا قطناع الصنناعات
الهندسية والمعدنية تم إضهاد العما في سبعة مواقنع  ،ثنم قطناع المواصنالت تنم أضنطهاد عمالنة
في أربعة مواقع ،وفي قطاع الكهرباء إثنان ،ثم عدد من القطاعات تمت ممارسنة اتضنطهاد ضند

العمننا فنني موقننع واحنند فقننط ،ضننمنها أن أتحنناد العمننا كصنناحب عم ن مننارت األضننطهاد ضنند
العاملين بالجامعة العمالية وذلك لفض إضرابهما

واإلضننطهاد هنننا ت يفننرق بننين عام ن أو عاملننة ،فقنند تننم اتضننطهاد ضنند عننامالت يننز المحلننة،

وعامالت الحناوي وعامالت مصر  -أسبانيا ،وكهرباء دمنهور ،والقوي العاملنة ،والممرضنات فني

مستشفيات شبين الكوم ودسوق وييرهاا
أشكال اإلضطهاد:

كان من أكثر طرق اإلضهاد التي مورست ضد قادة العما هو الفصل واإلجبار علي االسدتقالة،
والننذي مننورت فنني الكثيننر مننن المواقننع مث ن طنطننا للكتننان ،ويننز شننبين ،والعامريننة لل ننز  ،ويننز

المحلة ،ومحالج األقطان ،وتراست وبوليفار ،والمنصورة أسبانيا ،والحناوي للنداان ،وسنكر الفينوم،
والشمعدان ،وأفيكو ،وعربات النوم ،وتاكسي العاصمة ،والعاملين المؤقتين بجامعة المنيا ومنوظفي

البريد ،وعما شركة أنفيت وليسيكو ،والمصرا المتحداااا

ثم يأتي بعندا الوقف المفتدوح عدن العمدل مدل الحرمدان مدن الراتد  ،وكن ذلنك بالماالفنة للقنانون،
وهو بهذا الشك يكون أثرا علي العام وأسرت شأن الفص من العم  ،ففي النهاية يكنون العامن

محروم من عملن ومنن ارتبن النذي كنان يتقاضناا ،وقند تكنرر هنذا فني الكثينر منن مواقنع العمن فني
شركة يز شبين ،وفي العامرية لل ز  ،وفي مصر إيران ،والمنصورة أسبانيا ،وفي المطاحناااا

وقنند كانننت الج دءاءات علددي نفددم الددتهم ألكثددر مددن مددرةم والخصددم مددن المرتبدداتم والحرمددان مددن

المكافآت و الحرمان من العالوة  ،تكاد تكون طرق موحدة في ك مواقع العم ا

كمننا كننان اعتق ننا العمننا والقنناء الق ننبض علننيهم وتحننويلهم للنياب ننات بننتهم اتض نراب أو التظ نناهر

والتجمهننر ملمحننا واضننحا مننع عمننا يننز المحلننة ،وبرينند اإلسننماعيلية ،و أبننو السننباع  ،و شننركة
الموانئ ،و شركة أطلت للمقاوتت ،كهرباء دمنهورااا

الجهات التي تضطهد العمال:

الطددرف األول أصددحا األعمددال س نواء كننان صنناحب العم ن شننا

أو كننان صنناحب العم ن هننو

الحكومن ننة كممثلن ننة للجهن نناز اتدارى للدولن ننة أو لقطن نناع اتعمن ننا العن ننام فهن نني أط ن نراا أساسن ننية فن نني
اإلضطهادا
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الطددرف الثددان النقابددات العامددة واالتحدداد العددام ففنني معظننم الحنناتت التنني تننم فيهننا إضننطهاد قننادة
العمننا فامننا أن ت تقننوم النقابننات واتتحنناد بنندورهما فنني حمايننة العمننا المضننطهدين حين

مننورت

اتضهاد فى مواجهة أعضاء مجالت إدارات نقابية من المفترض أنها تمتلك حصانة نقابينة ،فقند

تم فص رؤساء لجان نقابينة ،وأمنين عنام لجنان نقابينة فني أكثنر منن موقنع مثلمنا حند

فني طنطنا

للكتننان ،والض نرائب العقاريننة ،والقن نناة للم نوانئ ،وت ارسننت ،وسننكر الفي ننوم،ااا وكننان شننعار النقاب ننات
العامة واتتحاد في هذا الحاتت " ت أسمع ت أري ت أتكلم" ،بن األدهني منن ذلنك هنو تضنامن
النقابات العامة مع أصحاب األعما حي

تصندر قنرار بتجميند العضنوية النقابينة للعضنو النقنابي

لكنني تسننه علنني صنناحب العم ن فصننل  ،وهننذا مننا فعلت ن النقابددة العامددة للصددناعات الغذائيددة مننع
عائشة أبو صمادا عضو اللجنة النقابية بشركة الحنناوي للمعسن  ،كمنا حولنت نفنت النقابنة العامنة
اللجن ننة النقابي ننة للع نناملين بمط نناحن جن ننوب الق نناهرة والجين نزة بالكامن ن للتحقي ننق بس ننبب اتعتص ننام،
وهددتهم بفض اللجنة وتعيين لجنة إدارينة ممنن لنم يشناركوا فني اتعتصنام ،والنقابدة العامدة للنقدل

البحددر مننع محمنند حجنناج ومحمننود شننعبان بشننركة القننناة للم نوانئ ،والنقابددة العامددة للعدداملين فددي
البنوك والضرائ  ،والتي أيدت قرار تجميند عضنوية محمند عبند الحميند بالمصنرا المتحند ،وهنناك
بعنض اللجننان القاعديننة مارسننت نفننت الممارسننات مثن  ،اللجنددة النقابيددة للعدداملين بمديريددة القددو

العاملة بالجيءة ،قوارسا رئيم اللجنة النقابية للعاملين بكهربناء جننوب القناهرة أسنماء منن ينودون
التحرك في المواقع ألمن الدولة ،باإلضافة إلي مواقا اللجنان النقابينة المتااذلنة فني الكثينر منن

األمنناكن ،والتنني تالننت عننن العمننا ومطننالبهم ،مثلمننا فعلننت النقابددة العامددة للعدداملين بددالتمريض
بشبين الكومم طنطا للكتانم غءل شبين.اااااا

وعلينننا أن ننظننر قلننيالً لمننا قالن محمنند زعبن ممثن النقابننة العامننة لل ننز والنسننيج للننرد علنني سنؤا
مندوب القوي العاملة عن رأي في قرار نقن وداد الندمردا

منن عملهنا كعاملنة إنتناج بشنركة ينز

المحلننة إلنني الحضننانة (هننو نفننت الننرد الننذي تكننرر فنني كن الحنناتت) ،لنننري عننن مننن ينندافع زعبن ،
ومن يمث اا!! حي

جناء فني أقوالن فني محضنر القنوي العاملنة أن ":تدم التفداوض مدل المفداوض

العدام للشدركة والدذ أفداد بدان هنداك تحقيددق بالشدئون القانونيدةم وعندد انتهداء التحقيدق سدديتخذ

القدرار المناسد ويددر أن نقلهددا إلددي المكددان الجديددد هددو لمصددلحة العمددل طبقداً لرؤيددة المسددئول
األول عن الشركة وهو المفوض العامم وتاكد أن أجرها لم يتاثر"

أمددا الطددرف الثالددا الجهددات الحكوميددة وعلددي رأسددها وءارة القددو العاملددة ومددديرياتها فهننو يقننوم
بدورين ت ثال

لهما ،األول :دور سلبي عندما يتقاعت هذا الطرا عن واجب فني حماينة العمنا

مننن مننن صننور اإلضننطهاد التننى يتعرض نوا  ،والثددان  :دور إيجننابى لصننال رجننا األعمننا علننى
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حساب العما

فنجد موظفي مديرية القوي العاملة بالمنوفية لنم يحركنوا سناكنا تجناا منا تعنرض لن

عما يز شبين ب قاموا بدور وكي صاحب العم و أشناعوا الرعنب والعجنز فنى نفنوت بعنض

العمننا حتننى يحصننلوا علننى إسننتقالتهم مثلمننا حنند

مننع عبنند العزيننز بانناطرا وزمالئن  ،وكننذلك فعن

م ننوظفي الق ننوي العامل ننة ف نني المحل ننة م ننع عم ننا أب ننو الس ننباع ،اآل يكف نني الق ننوى العامل ننة أنه ننا تت ننرك

أصننحاب األعمننا يتحللننون مننن حقننوق العمننا دون عقنناب س نواء فننى ضننمانات السننالمة والصننحة
المهنية أو في األجور والعالوات والتأمينات والحرمان من رصيد اإلجازات أو مقابلها ،أو اإلجبار
على العم ساعات إضافيةا

وبالنسبة للجهات الحكومية اآلخر كما ظهر في العديد من المواقع ،كيا ينتم تحفينز جهنات منن
المفترض فيها الحياد مث النيابات ،فكما سننري كينا يعامن وكنالء النيابنة سنواء فني اإلسنماعيلية

أو دمنهور العما علي أنهم مجرمين ويعملون علي إذتلهم بحبسهم منع المجنرمين ووضنع القينود

الحديدي ننة ف نني أي ننديهم ،ري ننم أن البالي ننات المقدم ننة ض نندهم كيدين ن  ،ك ننذلك موقدددف وءارة التاميندددات

االجتماعية حيا تقديم رئيت اللجنة النقابية للعناملين بشنركة المصنابي الكهربينة علني أنن المنتهم
في قضنية عندم سنداد تأميننات العناملين ،متضنامنين بنذلك منع ارمني لكن صناحب الشنركة ،وسنبق
لهم شطب ك عما الشركة من التأمينات بناء علني قنرار أرسنل لهنم لكن بعند هربن للانارج ،منع

علمهم بوجود العما بالشركة حتي اليوما

الطدددرف الرابدددل الجهدددات االمنيدددة ،والتن ني تم ننارت دورهن نا دائم ننا ف نني الضن ن ط عل نني العم ننا إلنه نناء
اإلحتجاجات فهى التنى اقتحمنت مصننع ينز المحلنة ومنعنت انروج الوردينة الثالثنة ونشنرت قنوات

فى جمينع عننابر المصننع قواعتقلنت العمنا كمنا الفينومى وطنارق أمنين وكنريم البحينرى وأودعنتهم

فننى معتق ن بننرج العننرب فننى إبري ن  ، 9228وه نى التننى دالننت لشننركة يننز شننبين وأنهننت بننالقوة
اإلض نراب التضننامني الننذى قننام ب ن العمننا تضننامنا مننع زمالئهننم الننذين فصننلوا مننن العم ن وكننانو

مضربين عن الطعام بمستشفى شنبين ،وهنى منن تندا لفنض إحتجناج عمنا عربنات الننوم ،وهنى

من حاصر مصنع الحنناوي قواعتندي علني العنامالت حنين حناولن النداو لممارسنة عملهنن ،وهني
من قام بتهديد عما مصر الحجاز بالعاشر من رمضان ،وهو من أنتهك عرض نبيلنة منن شنركة

كهرباء دمنهورا

و نننري بهننذا الشننك أن أط نراا الح نوار الثالثننة التنني تتحنند

عنننهم دائمننا منظمننة العم ن الدوليننة،

أصننحاب األعم ننا  ،والق ننوي العامل ننة ،والنقاب ننات الرسننمية  -الت نني ت تمث ن العم ننا  -تعمن ن معن ناً-
وبدعم من الجهات األمنية -ضد العما ولكسر إحتجاجاتهم للحفاظ علي مصلحة صاحب العم
ومساعدت فى تكثيا إست الل لهم وحرمانهم من حقوقهم التي شرعها القانون ا
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وفيما يلي الحاالت التي تم رصدها والتي تعرض فيها العمال لإلضطهاد:
قطاع الغءل والنسيج:

الموقل األول :عما شركة طنطا للكتان والزيوت :
الموضوع:

أضن ننرب عمن ننا شن ننركة طنطن ننا للكتن ننان والزين ننوت عن ننن العم ن ن واعتصن ننموا داا ن ن الشن ننركة منن ننذ ين ننوم
 ،9222/4/36وذلن ننك بموافقن ننة ومباركن ننة النقابن ننة العامن ننة لل ن ننز والنسن ننيج ،قواعالنهن ننا أن هن ننذا هن ننو
اإلضراب األو النذي يلتنزم بشنروط إعنالن اإلضنراب بعند موافقنة النقابنة العامنة ،وقند ذهنب رئنيت
النقابة العامة لل ز والنسيج سعيد الجوهري إلي اجتماع منظمنة العمن الدولينة لنيعلن تبنني النقابنة

العامننة لإلض نراب للنندفاع عننن حقننوق العمننا  ،هننذا وقنند أعلنننت النقابننة العامننة أن اإلض نراب لمنندة
امس ننة أي ننام فق ننط ،ولك ننن وحت نني اآلن ين نرفض المس ننتثمر الس ننعودي عب نند اآللن ن الكعك نني الحض ننور

والتفنناوض علنني مطالننب العمننا  ،حتنني أن ن ي نرفض المفاوضننات مننع وزي نرة القننوي العاملننة ،ورئننيت

اتحاد العما  ،وقد بدأ العما إضرابهم احتجاجاً علي:

 -6توقننا الشننركة عننن صننرا العننالوة الدوريننة التنني قررهننا قننانون العم ن بمقنندار  %2مننن
األجر األساسي اعتبا اًر من  ،9228/2/6بالريم من تحقيق الشركة ارباح بميزانيتهاا

 -9توقا الشركة عن صرا الحافز للعاملين علي أسنات األجنور األساسنية الحالينة وتجميند
عملية الصرا علي مرتب 9226/1/32ا

 -3امتناع الشركة عن زيادة بد الوجبة ال ذائية من  39جني إلي  22جني أسنوة بالعناملين
بالشركات األاري في نفت القطاعا

 -6قيام الشركة بفص  2من العما من بينهم  9نقابيين اال شهر يوليو  9222و أكتوبر
 ،9228وامتناعه ننا ع ننن تمكي نننهم م ننن الع ننودة للعمن ن ب ننالريم م ننن ص نندور أحك ننام قض ننائية
لصال البعض منهما

 -4إمتننناع الشننركة عننن صننرا األربنناح للعنناملين منننذ عننام  9224بننالريم مننن تحقيننق فننائض
بميزانيتها من  9224حتي تاريا ا

ثم أضاا العما إلي هنذا المطالنب بعند فتنرة منن اإلضنراب ،مطلنب عنودة الشنركة للقطناع العنام،
وذلننك ألن ك ن مشنناكلهم بنندأت بعنند بيننع الشننركة للمسننتثمر السننعودي ،ورفننض العمننا التعام ن مننع

إدارة الشركة الحالية ،و لنم تتحنرك أي منن الجهنات لكني تأانذ موقنا ضندا رينم اعتنرافهم جميعناً
بقانونية حقوق العما وأحقيتهم فيهاا
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وفي محاولة من النقابة العامة لل ز والنسيج للتال

من عبء اإلضراب أصدرت النقابة العامة

في بداية شهر أيسطت  9222قرار بتعليق اإلضراب ،ولكن العما رفضوا قرار التعليق ،وأعلنوا
رفضهم للقرار عن طريق الاروج للشارع وقطع طريق طنطا  -زفتيا

ثم قامت إدارة الشركة بفص  34عامن منن عمنا الشنركة المعتصنمين بالشنركة ،ضنمنهم رئنيت

اللجنة النقابية صالح مسلم ،وأمين الصنندوق أحمد الوهيد م وعبدد العدال محمدود البحيدر نائنب
رئيت اللجنة النقابية ،أثنناء فتنرة اإلضنراب جنزاء لهنم علني مشناركتهم فني اإلضنرابا وبهنذا الشنك

لم يتبقي من أعضاء اللجنة النقابية بالشركة سوي إثنان فقطا

وق ن نند قام ن ننت إدارة الش ن ننركة بالض ن ننرب بع ن ننرض الح ن ننائط بكن ن ن القن ن نوانين ،ومارس ن ننت التعس ن ننا ض ن نند

العما ،وتمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء فقد قام العما التسعة:

عقاد عبد العءيء طنطاو  -علي فتحي أبو ليلدة  -أحمدد المحمدد الشدناو  -اشدرف السديد

الحارثي  -جمال عبد الفتاح عثمان  -رأفت رمضان  -هشام العكلدي  -مصدطفي الصداو -
رمضان الدسوقي برفع دعاوي قضائية ،وصدر لمصطف علد الصداو حكنم رقنم  998لسننة

 9228وت ننم تأيي نندا فن نني  9222/ 6/99ب ننالحكم  683لسننننة  28ق اس ننتئناا طنطنننا بال نناء ق ن نرار

الفص وعودت للعم ولم ينفذ ،كما صدر يوم الاميت  ،9222/2/62حكم قضائى ببطالن قرار
الفصن ن لامس ننة م ننن العم ننا  ،وع ننودتهم للعمنن م ننع ص ننرا حق ننوقهم المالي ننة م ننن إدارة الش ننركةم

وهننم"جمددال عثمددانم أحمددد الشددناو م أشددرف الحددارتيم علد أبددو ليلددةم هشددام العوكددل" ،ولننم ينفننذ
الحكم أيضاً ،وما زالت دعاوى الباقون متداولة أمام القضاء ا

هذا وقد تم توقيع اتفاقية بين النقابة العامة قوادارة الشركة يوم  ،9222-66-3تقضي بفض
اإلضراب علي أن يعود العما لعملهم يوم  ،9222-66-62في مقاب تحقيق جزء من المطالب
التي سبق للنقابة العامة أن صايتها ودافعت عنها ،وعن كونها حقوق للعما  ،فقد تم اتتفاق

علي رفع بد الوجبة من  39جني إلى  12جني فقط ،قواضافة عالوة واحدة إلى الراتب ،وهو ما
أدي إلي اعتصام العما التسعة المفصولين في النقابة العامة بعد أن أيف مطلب عودتهم
للعم  ،كما امتنعت النقابة العامة عن صرا اإلعانة الشهرية التي كانت تصرا لهم من وقت

اعتصامهم باتتحاد العام للعما  ،وأنضم إليهم العما الن  36الذين تم فصلهم في اإلضراب (بعد
أن تم اتتفاق علي اعتبار قرار فص رئيت وأعضاء اللجنة النقابية كأن لم يكن ،وأقر فص

العما اآلارين علي أن يارجوا معا
للاروج معا

مبكر) بعد أن اكتشفوا اداعهم في المبلغ المتفق علي

مبكر يوم  ،9222-66-6ثم انتقلوا جميعا لالعتصام في الشركة يوم -2-4

 ،9222إلي أن أتي العما يوم  ،9222-66-62واكتشفوا أن أبواب الشركة م لقة في وجوههم،
وامتنعت إدارة الشركة عن سداد الفرق بين المرتب األساسي عن شهر أكتوبر الذي تقاضوا من

صندوق الطوارئ بو ازرة القوي العاملة ،وحقهم في مرتبهم الشام  ،فقاموا بقطع الطريق ،واحتجزوا
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مدير أمن الشركة إلي آار اليوم إلي أن تم اتتفاق علي أن يعود العما لعملهم في اليوم التالي

وأن سوا يأاذون فرق مرتباتهم ،ويتم تنفيذ بقية اتتفاقيةا

الموقل الثاني  :عما شركة أندراما (يز شبين سابقاً)
الموضوع:

يتعرض عما يز شبين الكوم سابقاً (أندراما حالياً) لموج من اإلضطهاد الجماعي منن الفصن

التعس ننفي والجن نزاءات ،والوق ننا ألتفن ن األس ننباب أو ب نندون أس ننباب ،مم ننا أدي إل نني ا ننروج أكث ننر م ننن
المبكر الذي يوصف العما أن إضطراري في هذا الحالةا

 6922عام للمعا

وقد بدأت المشنكلة عقنب اإلضنراب النذي قنام بن عمنا الشنركة فني منارت  9222للمطالبدة بداجر

228حدددافء ،وري ننم أن العم ننا يع ننانون م ننن الكثي ننر م ننن المش نناك من ننذ اصاص ننة الش ننركة ،إت أن
اللجنة النقابية بالشركة أكتفنت برفنع مطلنب وحيند ،النذي تحقنق ثنم بندأت إدارة الشنركة فني تصنفية

حسناباتها مننع قيننادات العمننا أثننناء اإلضنراب حيددا أصنندرت قنرار بنقن أربعننة منننهم إلنني الماننازن
باإلسكندرية ،وحرمانهم من بد اإلنتقا وعدم توفير سكن لهم ،وهم:

فاضل عبد الفضديل سدالم -عبدد العءيدء بخداطرو موسدي -موسدي محمدد موسدي النجدار -رجد

محمد الشيمي.

و منذ هذا التاريب يعناني العمنا األربعنة منن نقن
اإلنتاج ،فقد انتق

فني ارتنبهم وذلنك لحرمنانهم منن حنوافز عمنا

من ارتب ك منهم من أجر شنهر منايو  322جنين  ،واننتق

منن ارتنبهم عنن

شهر يونية  942جني (متوسط أجر العام الشام النذي عمن لمندة  32سننة بالشنركة ت يتعندي
 222جني ) ،هذا باإلضنافة إلني أنهنم يندفعون يوميناً أكثنر  4جنيهنات لإلنتقنا منن سنكنهم الحنالي
في مصايا النقابة العامة في أبو قير إلى مقر عملهم الجديد باتسكندرية،ا

كما قامت إدارة الشركة بايقاا سمير القءاء عن العم مع حرمان من ارتب ا
وفى وسط هذا األجواء تمارت الشركة ض وطا نفسية على العما حي

عمدت اإلدارة ،بمساعدة

اللجنننة النقابيننة بالشننركة ،إلشنناعة الاننوا مننن اتسننتمرار فننى الشننركة حننا نفنناذ قننانون التأمينننات

الجدينند الننذي سننينتق

مننن حقننوقهم ال نواردة فننى القننانون الحننالى وبالتننالى مننن األفض ن لهننم سننرعة

الاننروج عل ننى المع ننا

المبكننر قبن ن ص نندور هننذا الق ننانونا مم ننا أدي لاننروج المئ ننات م ننن العم ننا

بالش ننركة ف نني أي ننام قليل ننة عب ننر المع ننا
إلسنتحقاق معنا

المبك ننر ،وحت ننى العم ننا ال ننذين ت تكف ننى م ننددهم التأميني ننة

قندموا طلبنات اننروج وحصنلوا علنى مكافنآت ضننئيل فحملنة إحبناط العمنا داان

المصنع كانت ناجحة ا
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واأليننرب فنني األمننر أن مديريننة القننوي العاملننة بالمنوفيننة تعلننن عننن حاج نة الشننركة لعمالننة جدينندة،

وتقننوم بارسننا اطابننات لطننالبي العم ن لترشننيحهم للعم ن بهننا وهننو مننا يوض ن أننننا أمننام تصننورين

األول :أن تكون إعالنات القوى العاملة مجرد إعالننات كاذبنة إلثبنات وجنود وظنائا االينة وب ين

إسننت ال ذلننك إعالميننا فننى تقننارير وبيانننات الننو ازرة  ،الثددان  :أن تكننون اإلعالنننات حقيقيننة واطننة
الشركة هنى النتال

منن العمالنة القديمنة التنى تتمتنع بعقنود عمن دائمنة وبرواتنب تتوافنق منع مندد

الادم نوعا ما واستبدالها بعمالة جديندة بعقنود عمن مؤقتن وبراوتنب تبندأ منن أو السنلم النوظيفى

وهن ننو من ننا يجسن نند صن ننورة واضن ننح لسياسن ننات الاصاصن ننة التن ننى تعظن ننم من ننن العن ننبء اتقتصن ننادي
واتجتماعي على العما وأسرهم من ناحية ،وصناديق المعا

واننال شننهر أيسننطت حاولننت إدارة الشننركة الننتال

من ناحية ثانيةا

مننن بعننض القيننادات العماليننة حي ن

قامننت

باستدعاء عبد العءيء بخاطرو للتحقيق مع في عدد من القضايا الملفقة التي ت يعرا عنها شئ،
وقامننت بمسنناومت ب يننة تقننديم اسننتقالت أو فصننل مننن العمن  ،وعننندما رفننض قامننت الشننركة بفصننل

تعسننفياً ،كمننا فصننلت ثالثننة عمننا آا نرين تعسننفياً ،ممننا أدي إلنني إعالنهننم اإلض نراب عننن الطعننام
وأنضم إليهم أحد العما المنقولين تعسنفيا إلنى اإلسنكندرية وذلنك ينوم  9222/8/36وتنم إينداعهم

بمستشننفي شننبين الكننوم وهنم :عبددد العءيددء بخدداطرو – محمددد األعصددر – أيمددن السيسددي – أحمددد

العسكر  -سمير القءاء.

وعندما أعلن العما فى المصنع اإلضراب عن العم واتعتصام تضامنا مع زمالئهم المضنربين

عننن الطعننام قامننت ق نوات األمننن بالتنندا وتننم فننض اإلض نراب بننالقوة ،وتهدينند مننن سننيقوم بايقنناا
الماكينات باإلعتقا  ،9فى هذا اللحظة تدالت القوى العاملة إلقنناع المضنربين عنن الطعنام بفنض
اتضنراب وتقنديم اإلسنتقاتت ،ونجحنت كن هنذا الضن وط فنى فننض اتضنراب وتقنديم أحند العمننا

استقالت ولكن رفض الباقون ومازالوا مستمرين فى النزاع قضائيا ا

فى تطور جديد ألزمة عما شنركة أنند و ارمنا شنبين تكسنتي  ،رينم الندور النذي ذكرنناا سنابقاً للجننة

النقابينة فني إجبنار العمنا علني المعنا

المبكنر ،إت أن عندد منن أعضناء اللجننة النقابينة بالشنركة

تلق نوا تهدينندات بالفص ن واإليقنناا عننن العم ن

بنندعوى وقننوفهم بجانننب العمننا وتحريضننهم علننى

اإلضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نراب.
كان ضمن من تلقوا تهديد بالفص محمد معوض األمين العام للجنة النقابية بالشركة

10

- 9دراسة حالة للمرصد النقابي والعمالي المصري ،إعداد وتحريرر فاطمرة رمنران ،9222/2/6 ،قروات األمرن تجبرر عمرال شرزل شربين
على فض إضرابهم
10

-اليوم السابع" ،9222/62/99 ،شزل شبين سابقا" تهدد أعناء اللجنة النقابية بالفصل
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وتم مؤا اًر فص أكثر من  94عام تعسفياً مرة واحدة ضمنهم محمدد بسديوني ،وائدل شدديد عبدد

اللطيفم احمد محمد العجمي و شريف الدي .

الموقل الثالا  :عما شركة العامرية
الموضوع:

قام عما شركة العامرية لل ز باإلسكندرية بتوزيع بياناً بالشركة رداً على تجاه إدارة الشركة

لمطالبهم ،التي حصرها البيان في صرف بدل وجبة علي أال يقل عن  90جنيةم بدالً من 30

جنيةم و ضم العال وات الخاصة لجميل العاملين بالشركةم و صرف بدل طبيعة عمل ال يقل
صرف بدل وردية يصل إل  %31من األجر

عن %35من األجر األساسيم باإلضافة إل
األساسي.

أشار البيان إلى أن تلك المطالب كانت جزء من مطالب إضراب  25مايو ، 2008و الذي

كانت مطالب فك العشرة أيام المجمدة منذ أعوام ،وهي نسبة الحوافز الشهرية التي قامت إدارة
الشركة بتجميدها اال الن ن  68عام السابقة ،كما طالب البيان بزيادة حافز اإلنتاج إلى 622

جنية شهريا ا

و أكد البيان أن فى ظ ادارة المهندت محمد إلهامي عبد المنعم للشركة ،تم تافيض العمالة

بنسبة  %42لتنق

من  8000آتا عامالً إلى  4000عامالً ،كما طالب البيان بت يير رئيت

مجلت اإلدارة الحالي لفشل في إدارة الشركة و بيع أصو الشركة ،وطالبوا ح مشاك العما ا

فما كان من إدارة الشركة سوي وقا امسة عما عن العم مع حرمانهم من المرتب ،ومارست
ضدهم الكثير من الض وط لكي يوقعوا علي إستقالة ،وقد نجحت اإلدارة مع ثالثة من العما

بينما تمسك بعدم اإلستقالة عامالن وهم:

رشاد شعبانم و علي حسن قناو  ،وما يزاتن موقوفان حتي اآلن ريم أن ذلك ماالا للقانون
مع حرمانهم من المرتبا

وهذو ليست الواقعة األولي في تعسف إدارة الشركةم فقد سبق لإلدارة أن أوقفت عن العمل
وفصلت عدد من العمال والعامالتم وتراجعت عن ق ارراتها بعد أن توجه أكثر من الف عامل

لحضور الجلسة األ ولي مل ءمالئهم في المحكمةا
الموقل الرابل  :عما مصانع أبو السباع

الموضوع:
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ق ن ن ن ن ن ن ن ننام عم ن ن ن ن ن ن ن ننا مص ن ن ن ن ن ن ن ننانع أب ن ن ن ن ن ن ن ننو الس ن ن ن ن ن ن ن ننباع بايق ن ن ن ن ن ن ن نناا الماكين ن ن ن ن ن ن ن ننات ي ن ن ن ن ن ن ن ننوم ،9222/2/61
وذلك لد:

عدم وفاء اإلدارة بالتزاماتها وتعهنداتها التنى قطعتهنا علنى نفسنها انال األينام الثالثنة السنابقة علني
اإلضراب ،حي

قامت بصرا سلا مؤقتة لحين ضب مبالغ مالينة لصنرا المرتبنات ،وهنو منا لنم

يحن ن ن ن نند ا كمن ن ن ن ننا طالن ن ن ن ننب العمن ن ن ن ننا بصن ن ن ن ننرا سن ن ن ن نناعات العم ن ن ن ن ن اإلضن ن ن ن ننافية وأين ن ن ن ننام ال ارحن ن ن ن نناتا

وقد جاء اعتصام العمال عن العمل للمرة الثانية خالل ثالثة أيام بعدد فشدل المسدئولين بالشدركة
والمصنل ف توفير المرتبات الخاصة بالعاملين المتاخرة منذ شهرين .

و قد سبق أن أضرب يوم األحد الموافق  69يوليو  9222ما يقرب من  6222عام من عمنا

شننركة أبننو السننباع للنسننيج بالمحلننةم والبننالغ عننددهم أكثننر مننن  3آتا عامن مننا بننين عمننا إنتنناج
وتجهيز وعمالة مؤقتة ومصب ة.

كما أكد العمال أنهم محرمون من جميل حقوقهم القانونية فال يوجد الئحة بالمصنل تبين
الحقوق القانونية الت اقرها قانون العمل رقم  12لسنة 2113م كما أنهم يعملون  12ساعة

كاملة يومياًم وأيام الجمل "الراحات األسبوعية" باجر إضاف يوم ونصف عكم ما نصت عليه

المادة  85من قانون العمل الت

تنص عل

صرف أجر يوم الراحة يومانم ويقوم صاح

احتسا

أيام الراحات األسبوعية مدفوعة األجرم وأشار

العمل بتوقيل جءاء بالخصم من الحافء إذا تغي العامل يوم الجمعة إضافة إل خصم اليوم من

الرات

رغم أن القانون ينص عل

العمال أن المصنل ال يشمل أى وسائل للسالمة والصحة المهنية من شفطات هواء أو

كماماتم مما يتسب ف إصابتهم بامراض مءمنة من جراء استنشاق الءغبار

11

وقنند رفضننت إدارة شننركة أبننو السننباع يننوم  9222/8/6السننماح بننداو أثنننين مننن قيننادات العمننا

إلنى محن عملهننم بنندعوى وجننود ننزاع قننانونيم وهمدا عبددد الحلدديم محمددود وعبددد المددنعم خليفدة،
بدون منحهم ما يفيد إيقنافهم منن العمن احنرر العمنا محاضنر بقسنم شنرطة المحلنة ا وسنبق ذلنك

أن قامت قوات األمن باحتجاز العناملين منن مصننع أبنو السنباع لندى داولهمنا المصننع فني ميعناد
الورديننة الصننباحية يننوم األحنند  ،9222/2/9واصننطحبتهما لقسننم المحلننة أو  ،حي ن
تهمة بسرقة كابالت.

وجهننت لهمننا

الموقل الخامم  :عما شركة مصر إيران بالسويت -ومنيا القم
الموضوع:

 - 11موقررع مركررز الدراسررات األشررتراكية ،9222/2/69 ،http://www.e-socialists.net/node/3775بيرران دار الخرردمات النقابيررة،
إضراب ألف عامل بشركة أبو السباع للنسيج بالمحلة
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اعتصم عدد مدن عمدال اإلدارات ومنهدا اإلدارة الهندسدية مدن شدركة مصدر إيدران بالسدويم يدوم

السبت الموافدق 2119/3/21م منن الثامننة صنباحاً وحتني العاشنرة والنصنا لنيالً ،وذلنك للمطالبنة

بالمكافنآت والحنوافز المتنأارة ،وتثبينت المنؤقتين ،واإلجنازات طبقناً لقنانون العمن  69لسنننة ،9223

وقد أقنرت إدارة الشنركة بحنق العمنا فني هنذا المطالنب ،ووقنع رئنيت الشنركة بأنن سنوا ينتم تنفينذ
هذا المطالب ودفع ك المستحقات ،وتم فض اإلعتصام علي ذلكا

ثم صدر قرار بمنل ستة عمال من دخول الشركة يوم 2119/3/23م وعندما أعلن هؤتء العما

اإلضراب عن الطعام لإلحتجاج علي ق ارر المنع من داو العمن  ،تذكرت إدارة الشدركة وتقددمت

بددبالض ضددد هددؤالء العمددال فددي قسددم شددرطة عتاقددة باقتحددام مكتدد رئدديم مجلددم اإلدارة يددوم

االعتصامم وذلك بعد االعتصام باكثر من يومينم ثنم أصندرت قن اررات بايقنافهم عنن العمن بتناريب
 ،9222/6/66علنني أن يبنندأ اإليقنناا مننن تنناريب  ،9222/3/93بنندعوي تحنريض العنناملين علنني

التجمهر واثارة البلبلةم والعما الموقوفين هم:

غريدددددددد حسددددددددن صددددددددقر – محمددددددددد عبددددددددد العءيددددددددء عطيدددددددده  -محمددددددددود محسددددددددن -
محمد رفاعي حسين  -يوسف عبد اهلل السيد  -أيمن محمد أبو خضير.

وعلي آثر إض ار عمال مصر أيران منيا القم  ،يوم  ،9222/62/6احتجاجا عل :
تردى أوضاعهم ،وعدم تلبية مطالبهما

مطددالبين بصننرا مسننتحقاتهم الماليننة بعنند امتننناع المصنننع عننن صنرفها ،وهنني ارتننب شننهر سننبتمبر
والعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننالوة اتجتماعينن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة والعيدين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة.
وق نند ت ننم إيق نناا ع نندد م ننن العم ننا ع ننن العمن ن بتهم ننة التجمه ننر قواث ننارة الشن ن ب ،والتحن نريض عل نني
اإلضراب ،والتعدي علي مدير عام الشركة ،منهم :عبد العءيء محمد عبد اهلل -محمد السيد عبد

العءيء

الموقل السادم  :يز المحلة :
الموضوع:

بتاريب  ،9228/62/32قام عما شركة يز المحلة بوقفة احتجاجية ،للتعبير عن احتجاجهم
على الاسائر التى لحقت بالشركة وعلى الماكينات المتوقفة عن العم  ،وللمطالبة باقالة المفوض

العام فؤاد عبد العليم حسان بسبب عدم جدارت في إدارة الشركة ،والمطالبة تشكي مجلت إدارة

جديد ،وعل آثر هذو الوقفة تم التنكيل بعدد من القيادات العمالية بالشركة عل النحو االت :

 -6وائل محمد عبد الوها

حبي  ،عام بقسم الجراج تم نقل بتاريب  ،9228/69/9من مقر

الشركة بالمحلة الى مكتب الشركة بالقاهرة المات
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بتسويق منتجات الشركة ،علما بان العام

يقيم وأسرت بمدينة المحلة الكبرى وليت ل أى ابرة بموضوع التسويق ،ويتحم وائ تكلفة السفر

يوميا من المحلة إلي القاهرة على نفقت الااصة ،كما تم تافيض أجرا بمقدار النصا قوال اء
البدتت التى كان يتقاضاها قب نقل  ،ثم تمت مجاءاته مرة أخر بتخفيض أجرو بمقدار العالوة

الدورية بتاريب  ،9228/69/66وقد اقام العام

دعاوى قضائية بالمحكمة العمالية وحكمت

بعودت للمحلة ولم ينفذ الحكم ،وقامت الشركة بمنح تقدير ضعيا فى تقرير الكفاءة تمهيدا

لفصل ا

 -9محمد محمد العطار ،عام بالشركة تم نقل بتاريب  ،9228/69/9من مقر الشركة بالمحلة
الى فنرع الشنركة باإلسنكندرية ،علمنا بانن يقنيم وأسنرت بالمحلنة الكبنرى ولنيت لن أى عمن فنى فنرع

إس ننكندرية ،ويتحمن ن العط ننار أيضن ناً تكلف ننة الس ننفر يومي ننا م ننن المحل ننة إل نني اإلس ننكندرية عل ننى نفقتن ن

الااصة ،وتم تافيض أجرا بمقدار النصا بعد النق وقند قنام برفنع دعنوى قضنائية أمنام المحكمنة

العمالية بالمحلة الكبرى طالبا إل اء قرار نقل  ،وقد حكمت المحكمة بتاريب  ،9222-3-32بال اء
الق نرار ومننا ترتننب علي ن مننن آثننار ،وهننو مننا يعننني عودت ن لعمل ن األصننلى بالمحلننة الكبننرى ،ولكننن

الشركة ترفض تنفيذ الحكم حتى اآلنا

وفي محاولة من إدارة الشركة لفص العطنار (اصوصناً بعند أن قنام بكتابنة عندد منن البياننات بهنا
معلومات عن فساد اإلدارة ،وتم توزيعها بالشركة) فقد تعمدت ت ييب عن العم بعد ت يير مواعيند

العمن بالمكتننب لمننا قبن موعنند وصننو القطننار الننذي يسننتقل يوميناً مننن المحلننة لإلسننكندرية ،ولكنن
اعتصم بمقر الشركة باإلسكندرية وأضرب عن الطعام حتي تم إل اء القرارا

 -3طددارق عبددد الحميددد أمددين عبددد الحميددد ،عامن بالشننركة ،صنندر قنرار بتافننيض أجنرا بمقنندار
العننالوة الدوريننة بتنناريب  ،9228/69/66كمننا تننم اصننم امسننة أيننام مننن راتب ن وقننام برفننع دعننوى
قضائية أمام المحكمة العمالية ولم يصدر فيها حكم حتى اآلنا
 -6تامر فايء المتول  ،عام بقسم المالبت بالشركة ،تم مجازت بتافنيض أجنرا بمقندار العنالوة
الدورية بتاريب  ،9228/69/66وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى اتنا

 -4مصددطفي فددودة ،عام ن بالشننركة ،تننم مجازت ن بتافننيض أج نرا بمقنندار العننالوة الدوريننة بتنناريب
 ،9228/69/66وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى اتنا

 -4عبددد الكددريم علد بحيددرى ،عامن بقسننم العالقننات العامننة تننم نقلن الننى مكتننب الشننركة بالقنناهرة
الماننت

بالتسننويق وتافننيض اجنرا بمقنندار النصننا بتنناريب  ،9228/69/9ثننم تننم فصننل فيمننا بعنند

بدعوي ت يب عن العم  ،وقام برفع دعوى قضائية ولم يصدر فيها حكم حتى اتنا
60

-1

وداد الددددمردا  ،عامل ننة إنت نناج بمص نننع المالب ننت بالش ننركة ،ت ننم اتعت ننداء عليه ننا بالض ننرب

والتحننر بهننا مننن قب ن عمننا تننابعين لننإلدارة ،كمننا تننم نقلهننا إلننى الحضننانة بتنناريب ،9228/69/3

وقامت برفع دعوى قضائية ،وقد حكمت المحكمة بتاريب  ،9222-3-32بال اء القرار ومنا ترتنب
علي من آثار ،ولكن الشركة ترفض تنفيذ الحكم حتى اآلنا

ومننؤا اًر حاولننت إدارة شننركة يننز المحلننة فص ن وداد بنندعوى اتمتننناع عننن العم ن ا وأرسننلت إدارة

الشركة مذكرة إلى الشرطة تفيد بأن العاملة ت تقوم بوظيفتها كعاملة نظافة

12

 -2أمل عبد السالم ،عاملة بقسم المالبت تم اتعتداء عليها بالضرب والتحر بهنا و نقلهنا إلني
الحضانة بتاريب  ،9228/69/3وقامت برفع دعنوى قضنائية  ،وقند حكمنت المحكمنة بتناريب -68
 ،9222-6بال اء القرار وما ترتب علي من آثار ،ولكن الشركة ترفض تنفيذ الحكم حتى اآلنا

هذا ولم تكتفي إدارة الشركة بذلك ،ب أقام المفوض العام لشركة مصر لل ز والنسيج الجنحة رقم

 221لسنة  1002بمحكمة جن ثان المحلة ضد كال من:
جهداد عبددد الهددادى طمدانم و طددارق عبددد الحميدد أمددين

العنامالن بشننركة ينز المحلننة،

يتهمهم فيها بالسب والقذا بسبب تصريحاتهم للصحا التى تعبر عن مطالب العما ا

و مصدطف البسديون م محمدد حامدد أبدو الدده  ،الصنحفيان بجريندة الدسنتور ،وابدراهيم عيسد ،
رئيت التحرير ،يتهمهم بنشر أابار كاذبة حو أوضاع الشركةا
هذا وقد حاول هؤالء العمالم االحتجاج علدي مدا يتعرضدون لده مدن تعسدفم فقند اعتصنم حنوالي
 63عام وعاملة من شركة مصنر لل نز والنسنيج بالمحلنة الكبنري ،وذلنك ينوم األحند الموافنق 32
نوفمبر ،9228في مبنى اإلتحاد العام لنقابات عما مصر ،احتجاجا علنى كن القن اررات التعسنفية

التي اتاذت ضد العما  ،وطالب العما المعتصمون بالمطال التالية:

إل نناء القن اررات التعسننفية -التوقننا عننن اإلرهنناب المنننظم ضنند العمننا مننن قبن رئننيت الشننركة (فنؤاد
عبنند العلننيم حسننان ) -رجننوع المنقننولين ألمنناكن عملهننم األصننلية -تحقيننق مطالننب كن عمننا يننز

المحل ننة الت نني س ننبق ووع نند بتحقيقه ننا رئ ننيت ال ننوزراء فن ني زيارتن ن للمحل ننة قبنن ي ننوم  1أبرين ن 9228ا
وطالب العما باقالة فؤاد عبد العليم حسانا
هددذا ولددم يكددن هدؤالء العمددال التسددعة هددم الوحيدددون اللددذين تمددت مجدداءاتهم كعقددا لعمددال شددركة

غددءل المحلددة ،ولكننن هننناك المئننات العمننا

اللننذين تمننت مجننازاتهم ،فقنند نظننم المئننات مننن العمننا

التابعين لقسمى يز « ٣و ،»٤وقفة احتجاجية فى مدا الشركة ،ينوم  ،0117/1/09لمطالبدة

- 12مدونة تنامنwww.tadamonmasr.wordpress.com
 ،9222/66/9 ،إدارة شزل المحلة تحاول فصل وداد الدمرداش عقابًا لها على دورها القيادي في اإلضرابات
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فؤاد عبدالعليمم المفدوض العدام للشدركة :رفنع الجنزاءات الموقعنة علنيهم وصنرا الحنوافز الشنهرية
لهم ،وهددوا بتصعيد الموقا مع زمالئهم فى جميع أقسام الشركة ،حا عندم اتسنتجابة لمطنالبهم

المشروعة.13

الموقل السابل  :عمال شركة محالج األقطان :
الموضوع:

تصناعدت أزمنة عمنا حلنيج اتقطنان بالمنينا بصندور قنرار جديند بفصن امسنة عمنا منن بنين

العمننا الننذين تننم نقلهننم إلنني مصننانع كفننر الزيننات قوايتنناي البننارود وزفتنني و رفضننت اإلدارة إبننداء
أسباب واضحة لقرار الفص ريم التزام العما بقرار النق وتنفيذا مع بقية زمالئهم المنقولينا قنام
العمنا بعمن محاضنر بمكتنب القنوي العاملنة وأقسنام الشنرطة ورفنع منذكرة إلني و ازرة القنوي العاملنة
للمطالبة بوضع حد لتجاوزات رئيت الشنركةا قواسنتمر العمنا فني الحضنور إلني مقنر الشنركة فني

المنيا لحين حسم األزمةا

العمنا الامسننة المفصننولين هننم :رجد رسددم صددالحم وعبددد النبد علد رجد م ومحمددود فدؤاد

محمدم وفتح محمد ثابتم وعمر حسنين عبد الحميدم وهم من العما المنقولين لمصنع زفتى.

يقننو ضددياء الدددين مرسددي ممث ن إتحنناد العمننا المسنناهمين أن وزي نرة القننوي العاملننة عائشننة عبنند
64ألننا
 
الهنناديتالننت عنننهم وسنناعدت رئننيت مجلننت اإلدارة علنني تصننفية الشننركة ومنحتن مبلننغ
المعننا
جني ن قرض ناًحسننناً ليقننوم بعنندها مباش نرة باجبارنننا علنني الاننروج علنني

المبكننر أو تهدينندنا

بالفص مثلما فع مع الامسة الذين فصلهم تعسفياً14ا هذا وقد تم التفاوض ما بين العما قوادارة
الشركة في حضور النقابة العامة وتم التراجع عن قرار فصن الامسنة عمنا  ،ولكنن تظن مشناك

العما وحرمانهم من حقهم في العالوات وييرها من الحقوق كما هيا

وبعنند ق نرار النق ن التعسننفي األو لن ن 66عام ن مننن المنيننا إلنني محننالج كفننر الزيننات وأيتنناي البننارود
وزفتنني ،أصنندر العضننو المفننوض ق نرار جدينند بنق ن  42عام ن آا نرين ،وذلننك بمباركننة و ازرة القننوي

العاملة كما يذكر العما 15ا

وقددد سددبق ونظددم  033عامددل بشددركة النيددل لحلددج األقطددان فددي المنيددا وقفددة احتجاجيددةم يننوم

 ،1002/1/11داا المصانع احتجاجاً علي:

 - 13المصررري اليرروم ،9222/8/62 ،عمررال «المحلررة» يقطعررون طريررق المنصررورة لعرردم صرررم مسررتحقاتهم ..و«األمررن» يحرربو وقفررة
احتجاجية فى «ملوى»
 - 14الوفد ،9222-2-92 ،عمال النيل لحليج األقطان :عائشة عبدالهادي باعتنا للمستثمرين ببالش
 - 15نقرير المرصرد النقرابي والعمرالي المصري ،إعدادفاطمرة رمنران ،الصريفي رئريس مجلرس إدارة شرركة النيرل لحلريج األقطران يعاقر
عمال المحالج وخصوصا ً عمال المنيا لوقروفهم ضرد تصرفية الشرركة وتحويرل أراضريها لعقرارات نقرل  66عامرل مرم  42عامرل مرن المنيرا
للمحالج بوجه بحري بدون أي بدالت بالمخالفة للقانون

62

إحالة  21من العاملين والنقابيين للشئون القانونية ،بتهمنة التحنريض علني اإلضنراب ومنن بيدنهم

 5نقدابيين وهدم :عطيدة صدابر وربيدل علدي حسدن وضدياء الددين محمدد وقددر صدالح ومجدد
ميشيل

16

الموقل الثامن  :عما الشركة المصرية للصناعات النسيجية بالسويت (تراست)
الموضوع:

ت ننم فصن ن جدددابر عبدددد الوهدددا  ،أم ننين ع ننام اللجن ننة النقابي ننة اإلداري ننة للع نناملين بالش ننركة المصن نرية
للصننناعات النسننيجية بالسننويت (ت ارسننت)ا و تننم منع ن مننن داننو الشننركة ،وذلننك ت لشننئ سننوي

لتصدي إلدارة الشركة في مطالب زمالئ العما  ،وقام برفع دعوي قضائية ،وصدرت ل عدد من
األحكام بالعودة للعم  ،ولكن إدارة الشركة ترفض التنفيذ حتي اآلنا

الموقل التاسل  :عما شركة بوليفار
الموضوع:

سدددددددددعيد شدددددددددحاته

 ،عامن ن ن ن ن بالش ن ن ن ننركة العربي ن ن ن ننة وبوليف ن ن ن ننار لل ن ن ن ننز والنس ن ن ن ننيج

باإلسننكندرية ،و أحنند القيننادات التننى شنناركت فنني إض نرابات  1007تننم فصننل فنني أو يوليننو مننن
عام ،1007وقد قام سعيد برفع قضية للمطالبة بالعودة للعم ا
الموقل العاشر  :عما شركة المنصورة أسبانيا
علي مدار السنوات األربع األايرة وعما وعامالت شركة المنصورة أسبانيا يناضلون ضد تصفية

شركتهم وتشنريدهم ،وظلنوا يعنانون طنوا هنذا السننوات منن حرمنانهم منن ارتنبهم النذي ت يتسنلمون

س ننوي باضن نراب ،وك ننان ف نني قي ننادة إضن نرابات واعتص ننامات عم ننا الش ننركة لجن ننتهم النقابي ننة ،والت نني
وضعت إدارة الشركة نصب عينها محاولة كسر العما من اال كسر قنادتهم ،وقند انتبن العمنا

لذلك وكان ضمن مطالبهم هو عودة زمالئهم المفصولين أوالموقوفين عن العم ا

فقد أضرب العما ألكثر من  21يوم في شهر مارت  ،1002وذلك احتجاجا علي:
سياسننة إدارة المصنننع التعس نفية تجنناا العمننا  ،وقننا رئننيت اللجنننة النقابيننة و 1مننن العننامالت ،و

وتننأار مسننتحقاتهم الماليننة ،وطالدد العمددال بددد :بمسننتحقاتهن الماليننة وعننودة مننن تننم فصننلهن إلننى
العم

17

ضمنهم محسن الشاعرا
إحالررة  6 6عررامال ً

 - 16البررديل ،9222/3/93 ،وقفررة احتجاجيررة ل ر  3 2 2عامررل فرري « حلررج األقطررا ن » بالمنيررا بسررب
للتحقيق
- 17البديل ،9222/3/62 ،إضراب «المعدات التليفونية» وعمال اإلسماعيلية يدخل يومه الثاني ..وأنباء عن قرار الخرافي شلق شركة
األلمونيوم
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وأح ننا الس ننيد ج ننال م نندير

المص نننع مس نناء ي ننوم  21 ،1002/1/21عامل ننة للتحقي ننق بتهم ننة

التح نريض علننى اتض نراب واإلمتننناع عننن العم ن  ،وهنندد جننال باحالننة  21عاملننة بشننك يننومي
للتحقيق حتي ينتهي اإلضراب ،ورد العمدال بتأكيندهم أن اإلضنراب عنن العمن حنق دسنتوري وفني

حنا امتننناع المصنننع عننن دفننع أجننر أيننام اإلضنراب فننان و ازرة القننوي العاملننة مطالبننة بنندفعها إلننيهم
واتهم العاملون بالمصنع وكي و ازرة القنوي العاملنة بالدقهلينة بمنا وصنفوا ب ن«التواطنؤ» المسنتمر منع

إدارة المصنع ضد العما كما اتهموا النقابة العامة بتجاهلهم

18

الموقل الحاد عشر :عامالت شركة النصر لل ز والنسيج

الموضوع:

تعرض عما وعامالت شركة النصر لل ز والنسيج بالمحلنة لهجمنة شرسنة منن قبن إدارة الشنركة

بعد أن أضربوا عقب إضراب  1أبري  ،9228وذلك للمطالبة بد:
تطبيننق ق نرار رئننيت الننوزراء الاننا

نصا شهر فقط لهما

بصننرا أجننر شننهر لك ن عمننا المحلننة ،بعنند أن تننم صننرا

وقنند كانننت العمالننة المؤقتننة هنني األسننه فنني التعسننا بهننا ،فقنند كننان نصننيب العدينند مننن العمننا

والعامالت المؤقتين الفص منهم كل من :سهير عيد محمود عبد العا  ،ونوس متولي تم فصلهم
في 9228-4-66ا

قطاع الصناعات الغذائية

الموقل الثاني عشر  :عامالت شركة الحناوي
الموضوع:

في شهر سبتمبر منن عنام  9222قامنت إدارة شنركة الحنناوي للمعسن بفصن النقابينة عائشنة عبند

العزينز أبنو صنمادة ،كمنا قامنت اإلدارة بتوقينع الجنزاءات التعسننفية علني العناملين ،فقدد وصدل عدددد
مددن وقعددت جددءاءات تعسددفية ضدددهم أكثددر مددن  51عامددل ،ت لشننئ سننوي لتمسننكهم بحقهننم فنني

العالوات التي أقرتها لهم المحكمةا

وفي شهر سنبتمبر  9228تنم فصن  33عاملنة بالمصننع دفعنة واحندة ،ت لشنئ سنوي ألنهنم ذهبنوا

للشهادة مع زميلتهم صفاء قندي  ،بمكتب العم ا

كننان عننامالت وعمننا شننركة الحننناوى قنند نظم نوا اعتصنناماً وتظنناهرة يننوم  ،9222/8/1أمننام و ازرة
القننوي العاملننة والهج نرة بالقنناهرة ،وذلننك للمطالب ن بدداجورهمم ومسددتحقاتهم الماليددة المتدداخرة لددددى

- 18البديل ،9222/3/68 ،عمال «المعدات التليفونية» و«المنصورة  -إسبانيا »و«العربية لأللومنيوم» ومدرسو األزهر في «ناصر»
ببني سويف يواصلون اإلضراب
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صاح العمدل .كمنا وقعنوا علنى طلنب سنحب الثقنة منن مجلنت إدارة اللجننة النقابينة بالشنركة النذي
أدار الظهننر لمطننالبهم وتقاعسننت أعضنناؤا عننن القيننام بنندورهم فننى تمثي ن العمننا وتبنننى مطننالبهم
والعمن علنى تحقيقهناا وقند عمندت إدارة الشنركة إلنى اتاناذ تندابير قواجنراءات تعسنفية فنى مواجهدة
عائشة عبد العءيء أبو صدمادو..وهنى اإلجنراءات التني لنم يكنن ممكنناً اتااذهنا دون تواطنؤ النقابنة
العامننة للعنناملين بالصننناعات ال ذائيننة ( التننى تتبعهننا اللجنننة النقابيننة بالشننركة) ااوالتنني بننادرت إلننى
حجننب الحمايننة النقابيننة التننى يكفلهننا القننانون عننن عائشننة وذلننك بتجمينند نشنناطها النقننابى علننى زعننم

إساءتها للتنظيم النقابىا اتاذت النقابة العامة للعاملين بالصنناعات ال ذائينة قرارهنا النذى أاطنرت
بن عائشننة يننوم  9222/8/91اا معطيننة بننذلك الضننوء األاضننر لصنناحب شننركة طلعننت الحننناوى
بالسننعى إلننى فصننلها مننن العمن ااحين

تقنندم بطلننب الفصن إلننى مكتننب عالقننات العمن بنندمنهور

الذي أحا األمر بدورا إلى اللجنة الاماسية العمالية .

وقد عادت الن  33عاملة إلى العم منرة أانرى بعند تسنوية أوضناعهن عبنر تفاوضنات بنين عائشنة

أبو صمادة و صاحب الشركة بعد أن تمكن محاموا العما من ضبط متلبسا بنالتزوير فني أوراق
رسمية تن أبلغ التأمينات بتقديم العامالت لالستقالة ولم يذكر الحقيقة بأن قام بفصلهن  ،وكانت

المسناومة علننى التنناز عننن بنالو التزويننر فننى مقابن عننودة العنامالت هننى رأت الحربنة فننى عمليننة

التفاوض وبالفع عادوا إلى عملهم في شهر يناير 9222ا

ومؤخ ارً عادت عائشة عبد العءيء للعمل بالشركةم وللعمل هي وءميالتها وءمالئهدا علدي حمايدة
حقوقهمم بعد أن ذه صاح العمل للمحكمة وسح قرار الفصل.

الموقل الثالا عشر:عما سكر الفيوم

الموضوع:

تم فص أشرا عبد الونيت عيسي وكي اللجنة النقابية للعناملين بمصننع سنكر الفينوم منن العمن

بتاريب  ،9222/3/99وذلك بعد أن حص علي تفرو للعم النقابي بتاريب  ،9222/3/96بسنبب

مطالبتن ن ن بحق ن ننوق العم ن ننا  ،وق ن نند ق ن ننام برف ن ننع دع ن ننوي قض ن ننائية ، ،وق ن نند حكم ن ننت المحكم ن ننة بت ن نناريب
 ،9222/4/92بعودت للعم وصرا جميع مستحقات الماليةا

وقد طالب العما بعودة أشرا عبد الونيت في اعتصامهم األاير ،الذي بدأ يوم الاميت

الموافق  9222/1/66بمقر الشركة ،وذلك باإلضافة لمطالبهم وهي:

 -6عرض ميزانيات  9228لكي يستطيع العما معرفة نصيبهم في األرباح بالضبطا
 -9صرا بد مااطرا

 -3صرا بد طبيعة العم علي أسات الشام بدتً من األساسيا
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 -6احتساب الساعات اإلضافية طبقاً لقانون العم ا

 -4رفع العقوبات الموقعة علي الكثير من العاملين والتي أثرت علي رواتبهما
 -1عننز العضننو المنتنندب محمنند عبنند الحمينند طنطنناوي وذلننك لتزكيت ن (و تميي نزا) ألصنندقائ
واقربائ في الحوافز والبدتتا

 -2وزيننادة رواتننب العنناملين لكنني تتسنناوى مننع رواتننب العنناملين فنني شننركات السننكر المماثلننة،
وذلك حتي ت تفقد الشركة الكوادر الفنية التي تعم بها ،وذلك منن أجن تحسنين أوضناع

الشركة حتي تستطيع أن تبقي في ظ منافسة الشركات األاريا

 -8ح مشكلة زميلهم بدوي أحمد المضرب عن الطعام في مستشفي سنورتا
 -2ورفع قيمة الوجبة ال ذائية من  3جني إلى  4جني يوميا19ا
الموقل الرابل عشر  :عما شركة الشمعدان للصناعات ال ذائية
الموضوع:

محمد عبدو ،عام بشركة الشمعدان للصناعات ال ذائية باإلسكندرية ،بدأت مشاك محمد عنندما
رفننض التننناز عننن حق ن فنني اإلجننازات ،مننن اننال رفض ن التوقيننع علنني ورق ن تؤكنند أن العمننا قنند

حص ننلوا علن ننى جمين ننع إجنننازتهم
وقنند

و هنننو من ننا لنننم يح نند .

ل ننذلك تن ننم منع ن ن م ننن دا ننو العم ن ن ،

قننام محمنند بعم ن محضننر فننى قسننم شننرطة الدايلننة ضنند اتدارة لمنع ن مننن الننداو فنني

 ،1007/2/12ثم تقدم بشكوي لمكتب العم في 1007/2/21ا

و قام بتقديم شكوى إلني المجلنت المحلنى (شنكوى فردينة) و شنكاوى جماعينة منع كن منن (هشدام

محمد السديد – حسددن ءايدد سدالم)م ذهنب الننى اتحناد العمنا عندة منرات وو ازرة القنوى العاملننة و
الهجرة ,عدة مرات بال فائدةا
حص ن علنني حكننم مننن المحكمننة بننالعودة للعم ن و صننرا جميننع مسننتحقات اعتبننا اًر مننن -2-2
 1007و هننو حكننم مشننمو

بالنفنناذ المعجن  ،فنني , ،1002/22/10وفنني 1002/1/2تننم تأيينند

الحكم من اتستئناا ،و قام بعم محضر بعدم تنفيذ الحكم حتى اتن لم يتم تنفيذ الحكما
الموقل الخامم عشر :عما شركة أفيكو
الموضوع:

 - 19من دراسة حالة المرصد النقابي والعمالي المصري في  ،9222/1/63إعداد وتحرير :فاطمة رمنان ،بعنوان " اعتصام عمال
سكر الفيوم"
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لقنند قامننت إدارة شننركة أفيك ننو مصننر (والتنني تنننتج زي ننوت األطعمننة والمسننلى " أمي نرة " – في ننرن)،

بالسويت ،بفص عدد من قيادات العما (واللذين كان لهم دور هام في اإلضرابات السابقة التي
قام بها العما للمطالبة بحقوقهم) ،وذلك يوم  ،9222/3/6وهم:

ثروت بكر  -بدر ياسين  -بلبل أحمد خليل  -مجد إبدراهيم سدعد  -أيمدن عداطف  -فتحدي

عفيفي.

وقنند قننام العمننا بالتوجن لمكتننب العمن  ،وتقنندموا بشننكوي لمنننعهم مننن داننو الشننركة ،وكننذلك قنناموا
بتحرير محضر في قسم عتاقة برقم  662في 9222/3/6ا

وقد سبق أن احتج العما أربع مرات وهي:
يناير  9226اعتصام

ايسطت  9224اعتصام

ديسمبر  9222اعتصام  +إضراب
سبتمبر  9228اعتصام

لمدة  3 /أيام
لمدة  /وردية

لمدة  1 /أيام

لمدة  /وردية

وقنند كانننت ك ن هننذا اتحتجاجننات للمطالبننة بمسننتحقاتهم لنندي الشننركة والتنني تمثلننت فنني :العددال وات

الدوريةم ساعة للغذاءم منحة عيد العمالم األرباحم عودة ءميل مفصول (فتحي عفيفي)م ءيادة
بدل الوجبة الغذائية .وقد استطاع العمال في معظم هذو االحتجاجات تحقيق مطالبهم.20

وقنند أضننطر العمننا لكنني يسننتطيعوا العم ن فنني مكننان آاننر يسننتطيعون مننن االلهننم اإلنفنناق علنني

أسنرهم اتتفنناق منع إدارة الشننركة علنني تقنديم اسننتقاتتهم وتننم تقندير مكافننأة لهننم وأانذوا أوراقهننم التنني
كانت لدي الشركةا
الموقل السادم عشر :عما شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
الموضوع:

صنندر قنرار رقننم  14بتنناريب  ،9222/6/62بوقننا ندداجي رشدداد عبددد السددالم عننن العمن  ،و الننذي
يعم ن كننأمين ما نزن بشننركة مطنناحن جنننوب القنناهرة والجي نزة ،وذلننك ب نزعم التحقيننق مع ن فنني نشننر
ماالفات تمت الشركة والقائمين عليها علي شنبكة المعلومناتا و كنان نناجى قند قنام برفنع دعنوى
ضد رئيت الوزراء إللزام بوضع حند أدننى لألجنور يتناسنب منع األسنعار ،وتحند

نداجي عنن أن

الشركة قد طلبت من سحب الدعوى وعندما رفض صدر قرار اإليقاا في أو يوم لنظر القضنية
بمجلت الدولةا

 - 20دراسة حالة المرصد النقابي والعمرالي المصرري عرن شرهر مرار
مصر تفصل  1من قيادات العمال"،
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 ،9222إعرداد وتحريرر فاطمرة رمنران  ،عنروان " شرركة أفكرو

هننذا ولننم يكننن هننذا الجنزاء األو لننناجي مننن قبن إدارة الشننركة ،التنني ترينند أن ت يننتكلم ننناجي فيمننا

ي ننتكلم فين ن م ننن وق ننائع فس نناد ،ت تق ننع آثاره ننا عل نني عم ننا الش ننركة وح نندها ،ب ن عل نني كاف ننة الش ننعب
المصري ،بسبب إرتباط شركة المطاحن برييا الابزا

وقنند تكننرر مجننازات ننناجي  6م نرات باصننم وصن إلنني  61يننوم ،واألربعننة ج نزاءات لنننفت السننبب،

كننذلك تننم تحويلننة للنيابننة اإلداريننة أكثننر مننن  1منرات ،واضننع للتحقيننق بالشننركة تسننع منرات ،وقنندم
ضدا باليين للنيابة العامة األو سب وقذا أحد أفراد إدارة الشركةا

كما تعرض ك منن رئنيت اللجننة النقابينة سدعد شدكر لإلعتنداء علين منن أحند أتبناع اإلدارة ،وتنم
عم ن محضننر ضنندا فنني قسننم شننرطة بننوتق النندكرور وذلننك لتصنندي للفسنناد ،وكننذلك أحنند أعضنناء

اللجنننة النقابيننة وهننو جمددال عبددد اهلل تننم تحويل ن للنيابننة اإلداريننة بسننبب نشنناط ومطالبت ن بحقننوق
العما ا

وقد كان ذلك بعد أن بدأ أعضاء اللجنة النقابينة بشنركة مطناحن جننوب القناهرة وعندد منن أعضناء

مجلت إدارة الشركة اعتصاما مفتوحا بمقر الشركة في الهرم للمطالبة بد:

إقالننة العضننو المنتنندب للشننركة ،واتهننم المعتصننمون العضننو المنتنندب ب نن"است ال منصننب ونفننوذا
لتجميد نشاط اللجنة النقابية وتافيض حافز العما إلي "%11ا

وطالبوا بد :رفنع الحنافز إلني  %200وزينادة بند الوجبنات منن  10إلني  20جنيهنا أسنوة بشنركات
ال نز والنسنيج وتطبينق قنرار وزينر اتسنتثمار رقنم  17لسننة  1007الانا

ببند طبيعنة العمن

وصرا كمامات ومالبت أمن صناعي لجميع العاملينا

وأحاطت سيارات األمن المركزي مقر الشركة ،فيمنا انتشنر ضنباط أمنن الدولنة فني الشنركة وحناولوا
اتحتكاك بعدد منن أعضناء اللجننة النقابينة أثنناء دانولهم لمقنر الشنركة ينوم 1002/1/21ا وقدال

العمال إنهم تلقوا خطابا من النقابة العامة للصناعات الغذائية يوم  61مدارم تعلدن فيده إخدالء
مسئوليتها عن االعتصام.

21

وقد نج اتعتصام في تحقيق بعض مطالب العمنا  ،حين
اإلنتن نناج

للترقيات

قنرر رئنيت مجلنت اإلدارة رفنع حنافز

ين ننوم  ،1002/1/17من ننن  %11إلن نني  %12قواق ن نرار الترقين ننات للعن نناملين المسن ننتحقين
22

وقد قررت النقابة العامة للصناعات الغذائية إحالة أعضاء اللجنة النقابية بشركة المطاحن إلدي

التحقيق معهم بدعو مخالفتهم ميثاق الشرف النقابي وعدم إخطار النقابة العامة باعتصامهم.

 - 21البديل ،9222/3/62 ،اعتصام لعمال «مطاحن جنوب القراهرة» للمطالبرة برفرع الحروافز  %622وزيرادة بردل الوجبرة وإقالرة العنرو
المنتدب
 - 22البرررديل ،9222/3/68 ،انتصرررار عمرررال « مطررراحن جنررروب القررراهرة » و « النوبا ريرررة » ..واسرررتم را ر اإلضررررابات
العمالية في  6محافظات
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ورفضت اإلدارةم يوم 6332/0/61م صرف المرتبات واألجور الشهرية ألعضاء اللجنة النقابية

التي صرفها جميل العمال

23

قننا أحددد أعضدداء النقابددة العامددة للصددناعات الغذائيددة ألعضنناء اللجنننة النقابيننة بشننركة مطنناحن
جنوب القاهرة المحالين للتحقيق بسبب اعتصامهم ،إن هناك ق ار اًر سيصندر انال سناعات بتجميند

عضوية أعضاء اللجنة ،وتشكي لجنة إدارينة منن ثالثنة عمنا لنم يشناركوا فني اتعتصنام إضنافة

إلني اثننين منن أعضناء النقابنة العامنةا وذكنر أشدرف محفدوظ أحند أعضناء اللجننة النقابينة أن أحند
أعضاء النقابة طلب منهم تقديم اعتذار رسمي للنقابنة العامنة عنن اتعتصنام للت ارجنع عنن إصندار

ه ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذا القن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نرار.
الموقل السابل عشر :عما سكر قو
أعتصننم أكثننر مننن  642عننامال مننن عمننا شننركة سننكر قننو

يننوم الثالثنناء  68أيسننطت

 ،9222وذلك بعد أن قامت إدارة المصنل بتحويل سبعة من العاملين وهم:
بكر حنفي -اشرا فرج – محمد إسماعي
– حجازي إبراهيما

– جبري عزب – محمد سعيد – عاطا بربري

للتحقيننق بتهمننة التح نريض علننى اتعتصننام الننذى نظمن العنناملون يننوم اتثنننين  98يوليننو ،9222
وذلك احتجاجاً علي أل اء اإلجازات ،والتعسنا فني الجنزاءات (ألكثنر منن  42عامن ) النذي يصن

لحد اصم كام المرتب

24

قطاع النقل والمواصالت:

الموقل الثامن عشر :عما شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري باإلسماعيلية
الموضوع:

 -6في شهر يوليو  ،9228اعتصم عمنا الشنركة لمندة ثمانينة أينام ،للمطالبنة بالضدم لهيئدة قنداة

السويمم وبمساواتهم مادياً مل العاملين بهيئة قناة السويم سواء في الحوافء أو البددالتم أو
مكافآت نهاية الخدمةم وقد أثمر اإلعتصام عن تنفيذ العديد من مطالنب العناملين ،قواقنرار رئنيت
مجلننت إدارة هيئننة قننناة السننويت بحقننوق العنناملين ،ولكن ن ذكننر بأن ن بالنسننبة لموضننوع الضننم فهننو

للسلطة التشريعيةا

ولكننن تعدددرض محمدددد حسدددن حدددافظ حجددداج ،مننندوب مشننتريات مننن الدرجننة األولنني بشننركة القننناة

للموانئ والمشروعات الكبري باإلسماعيلية ،وعضو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة للعديد من من
 - 23البديل ،9222/3/92 ،احتجاجات عمالية في  6 2محافظات ..وإشالق  6 2 2مصنع بطاطي ن في المحلة
 - 24األهالي ،9222/8 ،اعتصام عمال سكر قوص ضد التحقيق مع زمالئهم بتهمة التحريض
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صننور التعسننا كعقنناب ،ويقننو محمددد ":مننا تعرضننت ل ن مننن إضننطهاد كننان بسننبب قيننامى ب ندوري
النقننابي ،ووقفنني مننع زمالئنني للمطالبننة بحقوقنننا ،وهننذا التعسننا لننم ينتهنني حتنني اآلن ،فننآار هننذا

األشكا كان مجازاتي باصم عشرة أيام من راتبي بتاريب  ،9222/9/66وذلك بحجة أنني لم أقم
بتسوية مبالغ طنرا الشنركة السويسنرية وشنركة مايمنر للمقناوتت فني عنامي  9223و  ،9226و

ذلك علي الريم من أن إدارة الشركة سبق وتقدمت بنفت التهم للنيابة اإلدارية وبعند التحقينق معني
تننم حفننظ الموضننوع ،ولننم تكتفنني بهننذا ب ن تقنندمت بننبالو للنيابننة العامننة ضنندي فنني نفننت الواقعننة
وعاملتني النيابة العامة كنأنني منتهم قبن التحقينق معني و ذلنك بتوصنية منن رئنيت الشنركة ،حين

وضعت الكالبشات في يدي ،دون إدانتي بأي شنئ ،وتنم تشنكي لجننة بقنرار محنافظ اإلسنماعيلية،
وبعد تقرينر اللجننة وتحقيقنات النيابنة تنم حفنظ الموضنوع للمنرة الثانينة ،واآلن إدارة الشنركة تجنازيني

وتاصم مني بنفت التهمة التي برأتني منها النيابة اإلدارية والنيابة العامة"ا

ويكمدددل ":تننم تجمينند عملنني النقننابي م نرتين مننن قب ن نقابننة النق ن البحننري ،أحنندهما فنني الفت نرة مننن
 6228/3/32وحتنني  ،9222/4/8وذلننك بنندعوي أنننني قنندمت شننكاوي ضنند فسنناد قننام ب ن رئننيت

القطنناع اإلداري والفننني ،والننذي تننم إثباتن فع نالً ،وتننم إسننتبعادهما ،ولكننن لننم يننتم رد األمنوا  ،والم نرة
الثانيننة التنني تننم تجمينندي فيهننا كننان ق نرار التجمينند لنني وللزمي ن محمننود شننعبان نائننب رئننيت اللجنننة

النقابي ن ننة ،اعتب ن ننا اًر م ن ننن  9222/69/62حت ن نني  ،9228/3/93ب ن ننتهم التحن ن نريض عل ن نني اإلعتص ن ننام
واإلضراب واللجوء للجهات الاارجيةا وفي المرتين بعد التحقيق الذي يثبنت عندم إدانتني بشنئ ينتم

فننك التجمينند ،ال ريننب فنني األمننر أن ن فنني نفننت يننوم فننك التجمينند  ،9228/3/93نتلقنني إنننذار أنننا
وزميلنني محمننود شننعبان مننن النقابننة العامننة ،بحجننة عنندم التزامنننا بالعمن مننن اننال اللجنننة النقابيننةا
وذلك بسبب توجهنا بمذكرة للسيد رئيت مجلنت اإلدارة ،فهنم يريندون تقييندي فني محاربنة منا أجندا

من فساد علي الريم من أن القرار الجمهوري  618لسننة  6282بحنق أعضناء لجننة اإلنتناج فني
بح

ك ما من شأن تقلي النفقات،اااا ،ونحن أعضاء لجنة إنتاج"ا

الموقل التاسل عشر :عما شركة عبد السالم ،لصيانة عربات النوم بهيئة السكة الحديد
الموضوع:

تم فص أشرا عبد الستار من عما شركة عبد السالم لصيانة عربات النوم بهيئة السكة

الحديد ،وذلك لمطالبت بحقوق زمالئ  ،وهو ما جع العما يضعون مطلب عودت للعم ضمن

مطالبهم في إإضرابهم األاير عن العم  ،يوم األحد الموافق  62يوليو  ،9222واعتصامهم
داا مقر الشركة بور

مطالبهم وهي:

الفرز بالشرابية ،وذلك احتجاجاً علي مماطلة إدارة الشركة في تنفيذ
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6ن صرا العالوات اتجتماعية عن األعوام من  9226وحتى  9223من تاريب استحقاقها وحتي

اليوما

9ن المساواة بباقي زمالئهم في هيئة السكة الحديد في الحوافز والمكافآتا

3ن صرا المكافأة السنوية عن عامي  ،9222و ،9228والتي كانت تصرا منذ إنشاء الشركة
بواقع شهرين علي األساسيا

6ن وصرا بد وجبة للمسافرين بالقطارات لمدة تتراوح بين  62و 42ساعة متواصلةا
4ن احتساب ساعات العم اإلضافية كما ين

عليها القانونا

1ن تحديد مكافأة نهاية الادمةا

2ن عودة أشرا عبد الستارا
ويطال العمال بتطبيق العقد الذي بين الشركه والهيئه والذي بمقتناه تنتقل العالقة الوظيفية ل
 %92من عمال الشركة إلي الهيئة سنوياً.
يري العما أن ك المسئولين تالوا عنهم فقد أرس العما شكاوي إلي و ازرة القوي العاملة
وو ازرة النق واتتحاد العام لعما مصر ولم يرد أحدهم علي طلباتهم  ،وقدم العما شكواهم الي

و ازرة القوي العاملة وريم أن لجنة الوساطة لم تعطي العما كام حقوقهم اإل أنهم وافقوا علي

قرارها ولكن إدارة الشركة رفضت قرار اللجنةا كما يري العما أن األمن والنقاب متواطئين مع
إدارة الشركةا

هذا وقد حاولت قوات األمن فض اإلعتصام عن طريق ترهيب العما قواستادام القوة وقد إعتدت
قوات الشرطة عليهم بالضرب وأجبرتهم علي نق مكان اإلعتصام الي داا الور التي تبعد
عن البوابة التي كانوا يعتصمون عندها في أو أيام اإلعتصاما

و قد سبق أن إعتصم العمنا قبن ذلنك منرتين ،األولنى فني  ،9222والثانينة فني  ،9228ولكنن لنم
يننتم تنفيننذ أي مطلننب مننن مطال نب العمننا وفننض العمننا اعتصننامهم نتيجننة ألعتننداء ق نوات اتمننن

عليهم25ا

الموقل العشرين :سائقي النق الجماعي التابعون لشركة "يبور" لألتوبيسات باإلسكندرية
الموضوع:

أمتنعت إدارة شركة  mcvعن صرا مرتب مصطف محمود موس بالكام ؛ وذلك لكون زوجت
تعم بمكتب العم باإلسكندرية ،الذي قام بتحرير العديد من المحاضر ضدهم.

 - 25من دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري لشهر يوليو  ،9222إعداد :نهال حسن ،بعنوان " اعتصام عمرال ورش الفرزبالسركة
الحديد"
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وكان العما قد سبق واعتصموا وذلك احتجاجاً علي امتنناع الشنركة عنن صنرا مرتبناتهم كاملنة،
والض ط عليهم لتقديم استقاتتهم ،وكان السائقين قد أعلنوا عن مقاضاة رئيت مجلت إدارة ومدير

احتجاجددددا علدددد  :نق ن ن  62من ننن السن ننائقين إلن ننى فن ننروع الشن ننركة
فن ننرع الشن ننركة باإلسن ننكندرية؛ وذلددددك
ً
بالمحافظات الماتلفة؛ في محاولة للض ط عليهم لتقديم استقالتهم.
وذكننر السننائقون أنهننم قنناموا بتحريننر محضننر رقننم  14ح بتنناريب  9222/2/61إلثبننات حالننة برفننع

دفتننر التوقيعننات؛ حي ن إن اإلدارة قنند امتنعننت مسننبقًا عننن توقيننع العمننا علننى كشننوا الحضننور
واتنصراا لتحرير محضر ضد العما بال ياب ،فما كان منن العمنا إت تحرينر محضنر إلثبنات

الحالة.

واتهم العما أحمد مرجنان مندير الشنركة بتهديندهم لتقنديم اسنتقاتتهم ،قوات سنيقومون بتلفينق العديند
26
من القضايا لهم وتشريد ذويهم
الموقل الواحد والعشرين :سائقوا تاكسي العاصمة
الموضوع:

اعتصم سائقي تاكسى العاصمة بسياراتهم أمام مبنى محافظة القاهرة ،صباح يوم ،0117/7/07

احتجاجاً عل :

إصنندار الشننركة قن ار اًر يقضننى برفننع اإلينراد مننن  ٣٨٣٣جنين إلننى  ٤٨٣٣شننهرياً ،وهننو المبلننغ الننذى
يجننب علننى السننائق تحصننيل حتننى ينننا نسننبة  %62أو ياصننم من ن  ،%62إذا ق ن اإلي نراد عننن

المبلغ المذكور مما دفع السائقين إلى اإلعتصام لعدم قدرتهم على تحقيق مع داو فصن الشنتاء
وظهور التاكسى األبيض الذى قالوا إن قضى على مستقب سياراتهم.

وكننان عنندد مننن السننائقين الننذين يعملننون بج نراج المعننادى قنند تجمع نوا وقننرروا التوج ن إلننى محافظننة

القناهرة لإلعتصنام أمامهنا ،بعند أن فصن  ٦٢سنائقاً مننهم ،عقابناً لهنم علنى إتصنالهم بالصننحافة -
على حد تعبيرهم.

وقد سبق أن أجرت إدارة الشركة تحقيقات مع  2من سائقي تاكسي العاصمة بموقا سفنكت بعند

نشننر صننور اعتصننامهم فنني «البنندي » ،وقننا السننائقون :إن اإلدارة اتهمننتهم باثننارة الش ن ب فنني

الشننركة ،وتح نريض السننائقين علنني اإلض نراب عننن العم ن  ،وانتهنني التحقيننق يننوم ،1002/1/27
بانذار السائقين بالفص  ،و نق ثالثة منهم إلي موقا الترجمان وامسة إلي موقا يمرة

27

 - 26موقع إخوان أون الين ،9222-62-6 ، http://www.ikhwanonline.com/Article.aspسائقو  MCVاإلسركندرية يقاضرون
إدارة الشركة
 - 27البديل ،9222/3/68،سيتي كراب » تحقرق مرع  8مرن سرائقي تاكسري العاصرمة بتهمرة إمرا رة الشرغ والتحرريض
علي اإلضراب
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الموقل الثاني والعشرين :المراقبين الجويين
قننام المنراقبين الجننويين بوقفننة احتجاجيننة يننوم الثالثنناء  ،9222/1/32أمننام و ازرة الطينران المنندنى،

وذلك للمطالبة بد:

توفينق أوضناع المنراقبين وتنوفير العنالج األسنرى قوانهناء التعسنا اإلدارى والجنزاءات المسنتمرة منن
عننام ، 2005وتعنندي أوضنناع اريجننى أكاديميننة الطي نران المنندنى وتعنندي الهيك ن اإلدارى لتننولى

المناصب القيادية بالشركة.28

ويتعننرض الم نراقبين لمضننايقات أمنيننة داا ن الشننركة عقننب وقفننتهم حي ن

حضننور اتجتمنناع الننذى تننم يننوم األربعنناء  9222/2/6فنني الشننركة لبح ن
وبح

احتجاج المراقبين الجويينا

منننعهم أمننن الشننركة مننن
األوضنناع فننى الشننركة

كمننا منننع الكننابتن عمدداد حامددد منندير عننام مراقبننة المنطقننة مسنناء يننوم  ،9222/1/32عننددا مننن
المراقبين من الداو فى يير أوقات العم وهذا باالا ما كان يحد

مسبقاا

الموظفين:

الموقل الثالا والعشرين :المؤقتين بجامعة المنيا
المننؤقتين بجامعننة المنيننا ،يعملننون فنني ظننروا عم ن أق ن مننا يقننا عنهننا أنهننا عننودة لعهنند السننارة
والعبودية كما يصفها أحد العاملين ،وت تمت للقانون بشئ ،فقد ظ أصحاب المؤهالت المتوسطة

لعشنن نرات الس ن نننين يتقاض ن ننون  22جنين ن ن ش ن ننهرياً ،وأص ن ننحاب الم ن ننؤهالت العلي ن ننا  22جنين ن ن ش ن ننهرياً،
واإلجننازات تاصننم مننن هننذا األجننور الزهينندة ،ولننم تزيند هننذا المبننالغ ريننم أن عم ن بعضننهم اسننتمر

ألكثر من  64سنة ،وهم مسئولين عن عنائالت ،كمنا أنن ينتم اصنم مبلنغ  66جنين تحنت مسنمي
تأمينات ،وعندما سأ العاملين وجدوا أنهم جميعاً مؤمن عليهم برقم تأميني واحند ،ممنا يعنني أنهنم

لننيت لهننم أي حقننوق فنني تأمينننات أو معاشننات واالف ن  ،ولننيت لهننم حننق فنني التننأمين الصننحي أو
اإلجنازات اإلعتيادينة أو العارضننة ،أي أنهنم عمالننة بنال حقننوقا كمنا يننتم فصن هننؤتء العناملين كن
 48ي ننوم وق نند ك ننان آا ننر ت نناريب فصن ن للع نناملين الم ننؤقتين بالجامع ننة أي ننام  92و  96و  99أبرين ن

 ،9222وبنندأ المننؤقتين العق ند الجدينند بدايننة مننن يننوم  93أبري ن  ،9222بعنند تصننفية ك ن مننن بنندأ
يطالب بحق في التأمينات ،والتأمين الصحي ورفع المرتبا

ويقنندر عنندد المننؤقتين فنني جامعننة المنيننا قب ن فص ن مننا يقننرب مننن نصننا عننددهم كمننا ذكننر بعننض
الع ن نناملين  3آتا عامن ن ن ف ن نني إدارات الجامع ن ننة الماتلف ن ننة مثن ن ن اإلدارة العام ن ننة للجامع ن ننة ،واإلدارة
 - 28اليوم السابع ،9222/2/6 ،تعنت أمنى مع المراقبين الجويين عق اعتصامهم
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الهندسية ،وفي الكليات الماتلفة مث كلية الطب وكلية التربية وكلية الزراعة وكلية العلوم ،و كلية

دار العلوما

وق نند ب نندأت مش ننكلة الم ننؤقتين المفص ننولين عن نندما ااط ننب أكث ننر م ننن  622مؤق ننت بأس ننمائهم م ننن
اإلدارات الماتلفة والكليات الماتلفة رئنيت الجامعنة دا مناهر جنابر ،بالاطناب رقنم  9222بتناريب

 ،9228/3/62بشننأن زيننادة أجننور العمالننة المؤقتننة أو التعاقنند معهننم بنظننام المكافننأة الشنناملة ،وذلننك

طبقن ناً كم ننا ذك ننروا ف نني طل ننبهم لقن نرار وزي ننر التنمي ننة اإلداري ننة رق ننم  94لس نننة  6222بش ننأن توظي ننا
العاملين الذين يقومون بأعما مؤقتة ومننحهم جمينع الحقنوق المالينة والم ازينات الممنوحنة للعناملين

المعينين ،وقد طال العاملين في خطابهم باربعة مطال هي:

 -6رفع الحد األدني لألجور لن  942جني للمؤه المتوسط ،و  322جني للمؤه العنالي أو
بنظام التعاقد الشام ا

 -9تطبيق نظام التأمين الصحي عليناا

 -3الحق في اإلجازات اتعتيادية والعارضةا

 -6الحق في صرا مكافآت اإلمتحانات والحوافز ومكافآت اإلدارات التي نعم بهاا
وقند كنان رد رئننيت جامعنة المنينا علنني مطالنب العناملين ،هننو رفنع مرتبنات العنناملين منن  22جنين

إلنني  662جني ن شننهرياً ،وكننذلك تننم رفننع مرتبننات الحاصننلين علنني مننؤهالت عليننا إلنني  682جني ن

شهرياً ،وفي نفت الوقت تم تصفية نصا العمالة المؤقتة ،وذلك من اال عدم التجديد لهم ،وقد
كان نصيب ك من وقع علي الطلب الذي أرس إلي رئيت الجامعة هنو عندم التجديند رينم التقندم
بالعديد من المطالبا بحجة عدم الحاجة إليهم ،فعلي سبي المثا في كليات التمنريض كنان عندد

المؤقتين  22عام  ،تم تصفيتهم ومنن تبقني مننهم  32فقنط ،وكنان فني مكتنب رئنيت الجامعنة 63
مؤقت أصبحوا فقط  4مؤقتيناااااااا

29

الموقل الرابل و العشرون :موظفي البريد
يتعرض منوظفي البريند لموجن منن التعسنا ،بسنبب مطنالبتهم بحقنوقهم ،بندأ منن التحقيقنات بسنبب

المشنناركة فنني مننؤتمر ،أو المشنناركة فنني وقفننة أمننام الهيئننة ،وصننوتً للفصن مثلمننا حنند
حماس بكفر الشيب ،واتعتقا لممدوح فزاع باتسماعيليةا
وقنند صنندر قنرار بفصن

مناهض ننت

مننع محمنند

محمنند حماسننة ،أحنند المننوظفين المننؤقتين ببرينند كفننر الشننيب بتهمننة

لسياس ننة الهيئ ننة ومش نناركت ف نني التجمه ننر وتركن ن لمق ننر العمنن ب نندون إذن ف نني أي ننام

 - 29دراسررة حالررة الرمصررد النقررابي والعمررالي المصررري ،مررايو  ،9222بعنرروان " طالر العرراملين المررؤقتين بجامعررة المنيررا بحقرروقهم فكرران
جزائهم الفصل من عملهم ،إعدا وتحرير :فاطمة رمنان"
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اتضراب ،واألمر لم يقا عنند حند محاولنة تاوينا المنوظفين المنؤقتين منن المشناركة فني الحركنة
بالتلوي بامكانية فقدهم لوظيفتهم كما حص مع محمد حماسة لكن تجاوزا باحالة أربعة موظفين

بعقنود ثابتنة إلنى النيابنة اتدارينة تمهيندا لتحنويلهم لمحكمنة تأديبينةا كمنا وقعنت جنزاءات أانرى فني

حق حوالي  220موظا آارين تنوعت الجزاءات ضدهم بين  1و  1أيام جزاءا

وقنند ازدادت اإلدارة فنني تعسننفها ضنند مننوظفي البرينند بعنند الوقفننة التنني نفننذها المننوظفين أمننام هيئننة

البريد بالعتبة في  92يوليو  ،9222وقد شارك في الوقفة اتحتجاجية موظفون من  62محافظات

ماتلفننة ه نني( :كفدددر الشدددي م الفيدددومم اسددديوطم السدددويمم الدددواد الجديددددم الشدددرقيهم الغربيدددةم
بورسعيدم المنوفيةم والبحر االحمر).

وذلك لتقديم عريضة إل رئيم الهيئة عالء فهمي تحتو علي مطالبهم وهي:
 -6المسنناواة المالي ن مننع العنناملين بالشننركة المص نرية لالتصنناتت ،حين

تت نراوح أجننور مننوظفي

البريد مابين  922الي 822جني  ،في الوقت الذي يحص فية العاملين بشركة اتتصاتت
على ثالثة أضعاا هذا المبلغ ريم تبعيتهم للو ازرة نفسهاا
 -9تثبي ننت العمالن ن المؤقت ننة الت نني تق نندر بحن نوالي  4222موظ ننا يقوم ننون ب نننفت أعم ننا ومه ننام
العمالة الدائمةا
 -3وقا التحقيقات والتعسا وعودة المنقولينا
 -6إل اء تئحة التقارير السنويةا
 -4صرا حافز التميز لمساعدي الموزعينا
 -1صرا بد مااطر للعاملين علي الشبابيك المالي ا
 -2وصرا مكافآت سنوية من أرباح الهيئة للعاملينا
هننذا و قنند رفننض رئننيت الهيئننة عننالء فهمنني مقابلننة وفنند اللجن ن المتحدثن باسننم العنناملين بالبرينند
واتهمها بعدم الشرعية وانها تتمث موظفي البريد الذي يص عددهم الي  46222موظاا

وقد بندأت التحركنات اتحتجاجينة لمنوظفي البريند عنندما اصندرت هيئنة البريند تئحنة تقرينر الكفاينة
الذي ين

علي امكانية فص العام اذا حص علي تقدير ضنعيا اكثنر منن منرة ،و تنأتي هنذا

الوقفننة ضننمن مجموع ن مننن الوقفننات اتحتجاجي نة واتعتصننامات لمننوظفي البرينند فنني المحافظننات

الماتلفنة ،فقد حاول موظفي البريدد تنظديم اضد ار شدامل فدي شدهر مدايو الماضدي علني مسنتوي
الجمهوري ن ات أن ن وبسننبب الحصننار اتمننني لننم ي ننج إت فنني عنندد قلي ن مننن المحافظننات ،وعلنني
أرس ننها محافظ ننة كف ننر الش ننيب ،حين ن

اض ننرب كنن الع نناملين بمكات ننب البري نند هن نناك واعتص ننم مايزي نند

عننن 6422موظننا امننام برينند كفننر الشننيب للمطالبننة بمسنناواتهم بالعنناملين فنني شننركة اتتصنناتت،
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ولإلف نراج عننن زمننيلهم ممنندوح ف نزاع الننذي اعتقلتننة ق نوات اتمننن فنني اإلسننماعيلية بتهمننة التح نريض

علي اتضراب30ا

الموقل الخامم والعشرين :الضرائب العقارية

تعرضنت حندان رجدائي الموظفنة بالضنرائب العقارينة فنني الجينزة لتوقينع جنزاء اصنم ثالثنة أينام مننن
راتبها علي الفية جمعها توقيعات لصال النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقاريةا

كمننا تعننرض خالددد مبددارك مننن مديريننة الض نرائب العقاريننة فنني أس نوان ،و أمددرو السدديد مننن مديريننة
الضرائب العقارية في السويت ،وعبد الناصر سيد منصور من مديرية بني سويا لنفت الجزاءا

كما عوقب كمال ابو عيطة مدير إدارة المتابعة فى مصنلحة الضنرائب العقارينة فنى الجينزة باصنم
امسة أيام من راتبة فى  ،9228/62/99على الفية إدتئة بحدي

صحفى لجريدة  24سناعةا

ومننؤا اًر تقنندم رئننيت إتحنناد العمننا بننبالو للنائننب العننام ضنند كمننا أبننو عيطن بصننفت رئننيت النقابننة
العامننة للعنناملين بالض نرائب العقاريننة (المسننتقلة) بتهمننة انتحننا صننفة ليسننت ل ن ( قواتهام ن بانتحننا

صننفة رئننيت نقابننة العنناملين بالض نرائب العقاريننة بالماالفننة لقننانون النقابننات العماليننة رقننم  34لسنننة
).6221ا

كمننا قننام وزي ننر الماليدددة بتعنندي قن ن اررا بانشنناء ص ننندوق الانندمات اتجتماعي ننة للعنناملين بالضننرائب
العقارينة والننذى تضنمن اعتبننار نقابننة الضنرائب العقاريننة المسنتقلة ممثلن للعنناملين نظن ار للنندور الننذى

قامنت بن فنى التفناوض منع النوزير منن أجن الموافقنة علنى الصنندوق حين

مورسنت ضن وط علننى

الوزير وقام بتعدي ق اررا وال اء اسم نقابة الضرائب العقارية ووضع بدت منها نقابة البنوك ا
الموقل السادم والعشرين  :ابراء و ازرة العد باألسكندرية
تقندم عنندد كبيننر مننن ابنراء و ازرة العنند بننادارة يننرب باإلسننكندرية بشنكوى رسننمية إلننى حسننين زكننى
رئننيت قطنناع ابنراء العنند  ،تضننمنت مننا يعانين كن الابنراء بنناإلدارة مننن تعنننت يسننرى البنننا رئننيت

اإلدارة المركزي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة من ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذ ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوم اتعتص ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننام 9222/2 / 99
أكد الابراء أن رئيسهم قام بتوقيع جزاءات على عدد من الابراء المنضنمين إلنى اتعتصنام بحجنة

ال ياب واتنقطاع عن العم  ،مهددا إياهم بتافيض درجة تقارير الكفاءة لك الابنراء ،فضنال عنن
وتهدين ن ن ن نندهم لفضن ن ن ن ننهم اتعتصن ن ن ن ننام.

أن ن ن ن ن ن وج ن ن ن ن ن لعدين ن ن ن نند من ن ن ن نننهم ألف ن ن ن ن ناظ نابين ن ن ن ننة

نفننى حسننين زكننى علم ن بتلننك التجنناوزات ،وأشننار إلننى أن هننناك عننددا قلننيال مننن رؤسنناء اإلدارات

 - 30من دراسة حالة للمرصد النقابي والعمالي المصري عن شرهر يوليرو  ،9222بعنروان" مروظفي البريرد يبردأون سلسرلة مرن التحركرات
االحتجاجية بوقفة احتجاجية أمام هيئة البريد"
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المركزية على مستوى  69إدارة على مستوى الجمهورية قاموا بممارسة هذا السلوك على زمالئهنم،
منهم يسنرى البننا وعلنى الندكر وأحمند عبند الحفنيظ ،مشني ار إلنى أن هنؤتء ممنن يتصنيدون لألاطناء

التي أدت إلي فش اتعتصام ،وطلنب منن الابنراء اتنتظنار إلنى منا بعند العيند لحنين صندور قنرار
الابراء الجديد.31

الموقل السابل والعشرين :موظفي مديرية القوي العاملة والهجرة بالجيزة
الموضوع:

تم تجميد النشاط النقابي لن "فاطمة رمضان أبو المعاطي" النقابية بمديرية القنوى العاملنة بمحافظنة
الجيزة ،وذلك بسبب قيامها بتفعي حملة جمع توقيعات بين موظفي المديرية ،وذلك للمطالبة بعندة

حقن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننوق ومطالن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننب شن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرعية للعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناملين ،وهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننذا بعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نند أن رفضن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننت
اللجنة النقابية عرض هذا المطالب على المسئولين بدعوى "عندم إثنارة البلبلنة"ا الجندير بالنذكر أن

هننذا الاطننوة جنناءت بعنند شننطب اسننمها مننن انتاابننات "جمعيننة الانندمات" للعنناملين بمديريننة القننوى

العاملة بالجيزة ،وذلك حسبما قي لها "بسبب دواعي أمنية"ا

وقد أرس أكثر من  642موظنا بطلبناتهم لنوزيرة القنوي العاملنة ،مزيلنة بتوقيعناتهم ،وذلنك بعند أن
تعرض باقي العناملين (والبنالغ عنددهم  422موظنا وموظفنة) لحملنة منن اإلرهناب والتاوينا منن
قب مديري المناطق ،واإلدارة ،منها التهديد بالنق للواحات البحرينة ،والتهديند بنأمن الدولنة ،وكنذلك

رفعت اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية طلب للنقابة العامة لتجميد عضوية اللجننة النقابينة لعضنو

مجلت اإلدارة  /فاطمة رمضان أبو المعاطي الي  ،وذلك لقيامها بتبني مطالب زمالئها وممارسة

دورها النقابي ،ومطالب العاملين بمديرية القوي العاملة بالجيزة هي كما رفعوها:

 -6مسنناواتنا بزمالئنننا فنني دينوان عننام الننو ازرة سنواء فنني بنند الجهننود بشننك شننهري منننتظم (حين

يتراوح ما يتقاضاا ك زمالئنا بشنك شنهري منا بنين  694جنين إلني  964جنين ) ،أو المنن

في المناسبات الماتلفة ،أو وجود أتوبيسات توصلنا للعم ا

 -9إصدار قرار بزيادة الحوافز الشهرية أسوة بالعديد من مديريات الادمات المشابهة مث مديرية
الشئون اتجتماعية ،وهيئة التأمينات وييرهماا

 -3إصدار قرار بجع بد طبيعة العم

وظروا ومااطر المهننة علني أساسني المرتنب ولنيت

علي بداية مربوط الدرجنة ،أسنوة بمنا تنم فني العديند منن الشنركات والمصنانع ،وبمنا تنم بالنسنبة

للعاملين بهيئة النق العام في القاهرة واإلسكندريةا

 - 31اليوم السابع ،9222/2/62 ،خبراء العدل باإلسكندرية يتقدمون بشكوى رسمية لرئيس القطاع
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 -6العم ن علنني وجننود سننيارات بالمديريننة للمفتشننين (مفتشنني السننالمة والصننحة المهنيننة -مفتشنني
العم ن  -مفتشنني عالقننات العم ن اا) ،تسننتادامها فنني أثننناء عملهننم بننالتفتي
أسوة بمديريات الادمات األاري البيئة ،والطب البيطري وييرها

علنني المنشننآت،

32

عمال الصناعات المعدنية والهندسية
الموقل الثامن والعشرين :عما مصنع الحديد والصلب
الموضوع:

أضرب عماد حليم العام بشركة الحديد والصلب في حلنوان عنن الطعنام ينوم  11منارت 1002

 ،احتجاجاً علي نقل من قطاع التلبيد إلي قطاع الهياك المعدنية واصم  %10من حافز الشهر
السابقا

هننذا ليسننت المنرة األولنني التنني يننتم نقلن فيهننا ،فقنند نقن امننت منرات مننن قبن لعنندد مننن القطاعننات
بالشركة كما حنرم عمناد منن صنرا العنالوة الدورينة البال نة  %7حتني اآلن التني كنان منن المقنرر

ص نرفها فنني سننبتمبر 1002ا ومننا يتعننرض ل ن عمنناد بسننبب وقوف ن مننع أحنند زمالئ ن مرضنني الكبنند
اللذين رفضت الشركة تقديم العالج ل ا

هذا وقند سنبق أن تظلنم عمناد منن قن اررات الجنزاء ،وقنام رئنيت مجلنت إدارة الشنركة بالفعن برفعهنا،

إت أن رئننيت اللجنننة النقابيننة صننالح هيك ن  ،ورئننيت النقابننة العامننة للصننناعات الهندسننية أعترضننا
علي رفع الجزاءات ،بحجة أن عماد قد تعدي علي أعضاء اللجنة النقابينة اللجننة النقابينة ،وطلنب
قب رفع الجزاءات أن يكتب عماد اعتذار رسمي عن ما بدر من في حنق اللجننة النقابينة ،ورئنيت

مجلت اإلدارة ،وهو ما رفض عمادا

ويتعرض عماد اآلن لتهديد بتافيض تقديرا لدرجة ضعيا حتي يتم فصل  ،وحرمانن منن نصنا

العالوةا
الموقل التاسل والعشرين :عما شركة أنفيت
الموضوع:
بندأ  2عمننا بالشنركة العالميننة للمسنبوكات "أنفيننت" إضنراباً عننن الطعنام واعتصننام صنباح يننوم
األحن ن ن ن ن ن ن ن ن نند الموافن ن ن ن ن ن ن ن ن ننق  ،1002/1/1داا ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن مقن ن ن ن ن ن ن ن ن ننر اتحن ن ن ن ن ن ن ن ن نناد عمن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا مصن ن ن ن ن ن ن ن ن ننرا
وذلك ألن شركة أنفيت التي تقع فى منطقة أبو روا

كانت قد قررت وقا عدد من عمالها

 - 32دراسة حالة للمرصد النقابي والعمالي المصري عن شهر يناير  ،9222بعنوان" أوضاع موظفي القوي العاملة"
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عننن العم ن فننى سننبتمبر  ،1007وعلننى أرسننهم الثمانيننة المض نربون ،وذلننك بتهمننة التح نريض
عل ننى اإلضن نراب وقي ننادة اعتص ننام بالش ننركةا وف ننى ح ننين أثبت ننت التحقيق ننات بن نراءة العم ننا م ننن
ادعاءات اإلدارة ،تمسكت اإلدارة بقرار اإليقااا
وكننان عمننا الشننركة العالميننة للمسننبوكات "أنفيننت" قنند نظم نوا اعتصنناماً ف نى سننبتمبر 1007
داا مقر الشركة احتجاجاً عل :
تعنننت النندكتورة إينننات عبنند العزيننز موسننى صنناحبة الشننركة فننى صددرف العددالوة االجتماعيددة
وعددددددم تدددددوفير عيدددددادة طبيدددددة وسددددديارة إسدددددعاف لنقدددددل العددددداملين فددددد حددددداالت الطدددددوار ا
واتهم العما المعتصمين صنالح هيكن رئنيت النقابنة العامنة للعناملين بالصنناعات الهندسنية،
بالتانناذ وعنندم اتانناذ موقننا حاسننم مننع الشننركة ،علننى الننريم مننن مطالبننات العمننا لالتحنناد
بالتدا منذ اتااذ قرار اإليقااا
الموقل الثالثين :عما شركة المصابي الكهربية

الموضوع:

هندد عمنا شنركة المصنابي الكهربائينة بتنظنيم اعتصنام مفتنوح واحتجناز إدارة الشنركة لحنين سنداد

مديونية الشركة لدي التأميناتااحتجاجاً علي:

الحكم بحبم صال نسيم ،رئيت اللجنة النقابية واتهام باتستيالء علي مستحقات العاملين فني

األقس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناط التأميني ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة.
وذلك بصفت رئيساً للشركة ولنيت عضنو اللجننة النقابينة طبقناً لمنا جناء فني منذكرة التبديند الااصنة

بتنفيذ الحكم

33

وقد سبق واعتصم  110عامال في مقر الشركة يوم  ،1002/20/21وذلك احتجاجاً علي عدم
قيام الشركة بسداد اشتراكات العاملين التأمينية منذ أيسطت  1002وحتي تارياةا

ش ننركة المص ننابي الكهربي ننة ه نني الش ننركة الت نني أداره ننا العم ننا ذاتي ننا بع نند أن أا ننذ ارم نني لكن ن
القننروض مننن البنننوك وهننرب للاننارج ،وال ريننب فنني األمننر أن الحكومننة التنني أعطت ن القننروض
بدون ضمانات كافية ،وتركت يهرب ولنم تحناو أانذ أمنوا البننوك منن شنركات األانرى التني
كانت موجودة وتنتج وتذهب مكاسنبها لن فني بناريت (مثن شنركة فن للمنظفنات بجنوار شنركة
 - 33البديل ،9222/9/8 ،عمال « المص ا بيح الكهربائي ة » يهددون باالعتصام واحتجا ز إدا رة الش ركة

79

المصنابي بالعاشنر منن رمضنان) ،والتني سنمحت لن بنأن ت يندفع التأميننات التني يأانذها منن
العما لمدة سنوات ،وت يدفع الكهرباء أو الماء وييرهاا
و عننندما أثبننت العمننا قنندرتهم فنني إدارة المصنننع ريننم المصنناعب التنني واجهوهننا والتضننحيات
التني دفعوهنا جميعناً ،بندأت الحكومنة تحناو عرقلن العمنا منن انال تحمنيلهم بهنذا األعبنناء
والديون ،وليت هذا فقط بن تعاملنت منع صنال نسنيم رئنيت اللجننة النقابينة و(أحند منن أداروا
الشننركة قب ن أن يتننذكر ارمنني لك ن أن هننناك شننركة باسننم يعم ن فيهننا عمننا تننركهم للتش نريد
والبطالة وهرب ،تذكر أن هذا الشركة شركت فأرس من جانب من ينديرها) علني أنن صناحب
عم  ،وبالتالي فهو من بدد أموا تأمينات العما ا
الموقل الواحد والثالثين :عما شركة تليمصر

الموضوع:

دخل نحو  653عامال في شركة تليمصر للراديو والترانءستور بالهرم في إض ار عن العمل يوم
 ،1002/21/1احتجاجا علي:

فص العاملة كريمة فرج تعسفيا ،وهي ممثلة العما باتحاد المساهمين م

35 34

وقددد عدداود  563مددن العمددال يددوم 6332/66/61م إضدراباً أمددام مقددر الشددركةم بددالهرمم الوقددت

الذ توج في بعض العما لالعتصنام بمقنر النقابنة العامنة للصنناعات الهندسنية باتحناد العمنا ،
احتجاجاً علي:

فصن كريمننة فننرج ،قواحالننة  11عننامال للمعننا المبكننر ،قواجبننار عنندد مننن العمننا علنني الاننروج
للمعننا  ،وطالننب المعتصننمون باقالننة محمننود سننالم ،المفننوض العننام للشننركة ،كمننا طننالبوا بوقننا
ق اررات الفص التعسفي المقرر إصدارها ضد  21منن قينادات العمنا النذين شناركوا فني اإلضنراب

السابق

36

الموقل االثنين والثالثين :عما شركة ليسيكو
الموضوع:

 - 34البديل ،9228/69/4 ،إضراب  682عامال في شركة تليمصر احتجاجا ً علي فصل عاملة تعسفيا
 - 35دراسة حالة المرصد النقابي والعمالي المصري عن شهر ديسمبر  9228بعنوان " وقفة احتجاجية لعمال شركة تليمصر أمام النائ
العام"
 - 36البديل ،9228/69/66 ،إضراب  294من عمال «المنوفية للغزل» و  492من عمال «تليمصر» احتجاجا ً علي التعسف اإلداري
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طالنب عمنا شنركة ليسنيكو لصنناعة السنيراميك بمنطقنة اورشنيد باإلسنكندرية وزينرة القنوي العاملنة
والهج نرة عائشننة عبنند الهننادي بضننرورة التنندا

إلنهنناء ملننا المشنناك العالقننة بننين إدارة الشننركة

والعما اصوصا بعد أن قامت إدارة الشركة بفص  1عما منهم بعند عنرض المطالد الخاصدة

بدهم وهي:

صننرا بنند طبيعننة العمن  .كمننا يعنناني عمننا الشننركة مننن عنندم إضننافة العننالوة اتجتماعيننة
والدوري ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة عل ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني ال ارت ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننب األساس ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نني كب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نناقي عم ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا الدول ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننة.
كمننا طالننب العمننا بتننوفير شننروط السننالمة والصننحة المهنيننة ممننا يتسننبب فنني انتشننار األوبئننة
واألمن ن ن نراض الص ن ن نندرية الناتج ن ن ننة ع ن ن ننن

استنش ن ن نناق يب ن ن ننار الس ن ن ننيراميك أثن ن ن نناء تص ن ن نننيع .

الموقل الثالا والثالثين :عما شركة أطلت العامة للمقاوتت واتستثمارات العقاري
الموضوع:

كننان عمننا الشننركة قنند اعتصننموا فننى  ،9221/2/3وذلننك احتجاجننا علننى عدددم توفيددق اوضدداع

العدددداملين بالشددددركة بعددددد دمددددج الشددددركة مددددل شددددركة شددددندلر ،ث ننم ع نناود العم ننا اتعتص ننام ف نني
 ،9222/8/4احتجاجا على عدم صرا المكافآت المتاارة منذ عام  ،9226واعتصم العمنا فني
 ،9222/66/94مطددالبين بدداقرار وثيقددة التددامين الجمدداع لكافددة العدداملين بالشددركةم واحتسددا
العالوة الدورية لهم بداثر رجعد ,احتسدا رصديد االجداءات قبدل التثبيدتم وغيرهدا مدن المطالد

مثددل اق درار حركددة الترقيدداتم واق درار بدددل المخدداطر و بدددل الوجبددة لكافددة العدداملين بالشددركة دون
تمييء ورفل قيمتهام ربط االجور باالسعار بشكل عام.

كمننا اعتصننم عمننا شننركة «أطلننت للمقنناوتت» ( واللننذين يتجنناوز عننددهم األلننا عام ن ) بننالمقر
الرئيسي للشركة ب مرة احتجاجاً علي:
تطبي ننق

اص ننومات يي ننر مب ننررة عل نني العم ننا  ،فق نند ف ننوجئ العم ننا أثن نناء ص ننرا أج ننورهم ي ننوم

 ،0117/0/01أن

هن ن ن ن ن نناك اص ن ن ن ن ننومات جماعي ن ن ن ن ننة للعم ن ن ن ن ننا دون س ن ن ن ن ننبب واضن ن ن ن ن ن .

وقد تركزت الاصنومات علني نسنبة الن ن  40%عمن إضنافي منن األجنر األساسني التني يتقاضناها

العمن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننا .
وقد مارست إدارة الشركة التعسا ضد عدد من العما  ،ومنهم:

 -6العددامالن حس دين عل د سددرورم وياسددر محمددد حسددين ،واللننذان ص ندر حكننم قضننائى مننؤا اًر،
بت ريم ك منهم عشرة آتا جنية ،وذلك علني النريم منن بنراءة فريندة النقنا

رئنيت تحرينر جريندة

اتهننالى والصننحفى فننى نفننت الجرينندة احمنند جننال النندين ،فننى قضننية سننب وقننذا اقامهننا ضنندهم
فتحى الببالوى رئيت مجلنت اتدارة واللعضنو المنتندب وعلنى الصناوى نائنب رئنيت مجلنت اتدارة
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,على الفية نشر الجريدة قصة ابرية بعنوان "اهدار الما العام وسب العما بأطلت للمقوتت"

ولم تكن هذا هي المرة األولي التي يمارت فيهنا التعسنا ضندهما ،فقند عنانى ياسنر و حسنين منن

وقائع اضطهاد متتالية من قب ادارة الشركة بعد اار اعتصام لعمالها فى عام 9222ا

فقنند صنندر بحننق ياسننر ،اننال عننام  9222ق ن اررات نق ن متتابعننة ،وت ييننر المسننمى الننوظيفى مننن
ااصننائى ماننازن الننى امننين ماننازن ،هننذا باننالا قن اررات الجن ازءات بحقن  .وباتضننافة لننذلك فقنند
اريم على التوقيع عند الحضور واتنصراا مرتين فى سجلين :اتو رسمى مطبوع باسم الشركة

والمعتمد فى جميع اقسام الشركة ,واتار كشكو اارجى بتوقينع مسنئولى شنئون اتفنراد والح ارسنة
بقطاع المصانع ،وقند مورسنت علين العديند منن الضن وط منن جهنات ماتلفنة ،كمنا رفضنوا اسنتالم

تظلمة ات فى حا اعتذارا لرئيت مجلت اتدارة .

كما طالت التهديدات ءميالو محمد عبد ربه وحسين سرورم و المهندم شريف مراد
الموقل الرابل والثالثين :عما شركة الوطنية الصناعات الحديدية (أوراسكوم)

الموضوع:

أضر عمال الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدي شركات "مجموعدة أوراسدكوم والمملوكدة
لناصددف سويسددرمم عننن العمن يننوم السددبتم الموافددق  6332/2/60بفننروع الشننركة فنني مصنننع

أكتوبر ،والور في الهرم والعين السانة

37

للمطالبة بد:

بنصنيبهم فني األربناح السننوية والتني تقندر بثالثنة شنهور -صنرا حنافز ال ن  21يومناً التني وعندت

إدارة الشنركة بصنرفها فني اعتصنام سنابق للعمنا  -صنرا منحنة شنهر رمضنان والمندارت وعيند

الفطنر

 -وطالننب العمنا بتشننكي لجنننة نقابينة منتابنة مننن العناملين أنفسننهم لتكننون لسننان حننا

العنناملين أمننام القن نوات الشننرعية -عننودة احتسنناب بنند ال ارحننة بيننومين بنندتً مننن يننوم واحنند -كمننا
طالبوا بعالقات عم عادلة تفتين إلي أنهم يعانون من التعسا فني العمن وعندم انتظنام سناعات

ناء انال
العمن حتني إن إدارة الشنركة أصندرت قن ار ار بمواعيند اتنصنراا فني السناعة السادسنة مس ً
شننهر رمضننان ممننا أجبننر بعننض العنناملين الصننائمين علنني اإلفطننار فنني أتوبيسننات الشننركة أو
اتنتظار للوصو لمنازلهم.

وقد أنهي عمال مصنل اكتوبر إضرابهم يوم  ،6332/2/61بعند وعند عمنرو الحمنالوي ،رئنيت

الم نوارد البش نرية بصننرا شننهر سننلفة مننن األربنناح للع ناملين وصننرا بنناقي المسننتحقات بعنند عينند
الفطر

38

 - 37الدستور ،9228/2/64 ،إضراب  3422عامل بالوطنية للحديد ،لليوم الثاني في مصنع أكتوبر وورش العين السخنة والهرم
 - 38البديل ،9228/2/62 ،عمال «الوطنية للصناعات الحديدية» يواصلون إضرابهم اإلدارة ترسل أسماء  3عمال ألمن الدولة
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ولكنهم عاودوا اإلض ار بعد أن أصدرمدير عام الشنركة ،قن ار ار بايقناا  1منن زمالئهنم عنن العمن

قوارسا أسمائهم ألمن الدولة وهم :عمرو أنور ومهد الفرماو ومحمد الحسيني وسيد محمود،
39
فيما تم وقا  17عامالً عن العم بفرع الشركة في العين السانة لمشاركتهم في اإلضراب
الموقل الخامم والثالثين :عما مصر الحجاز للبالستيك

الموضوع:

لقد قد كانت جريمة عمال مصدر الحجداء للبالسدتيك األولدي أنهنم اعترضنوا علني العمن لمندة 69

ساعة يومياً في مقاب  %94زيادة فقط منن األساسني ،فكنان جنزائهم أن ينذهبوا للعمن فني مصننع

مهجور في العاشر من رمضان سماا العمنا سجن أبو غري (عدد من تم نقلهم  271عامدل)،
فنني مواعينند عم ن تجعلهننم يتعرضننون للسنرقة ويتعننرض لهننم قنناطعي الطننرق ،كمننا يضننطر بعضننهم
للمبيت في الشارع ألن ت يجد ما يركب ليذهب إلي منزل بعد ساعات العم المرهقةا

وكانت جدريمتهم الثانيدة أنهدم فكنروا فني أن ينأتوا للنقابنة العامنة للكيماوينات ،بعند أن اسنتنفذوا كن
طرق الشكوي في مدينة العاشر من رمضان ،سنواء لمكتنب العمن  ،أو ألتحناد عمنا العاشنر ،ولنم

يجدوا من يقا بجانبهم يرحمهم من تعسا صاحب العم حلمي أبو عيطة ،فجناؤا للنقابنة العامنة
لكي يشكون لها وضعهم هذا ويطلبون منها التدا لحمايتهم مما يتعرضون ل  ،فما كنان منن أبنو
عيطن إت أن قننام بنقن  63عامن إلنني جنراج جسننر السننويت (الثالجننة) وذلننك بهنندا تننأديبهم ،ولننم

تحرك النقابة العامة أو و ازرة القوي العاملة ساكناً ،وعندما تقندم العمنا للنقابنة العامنة بطلنب لعمن

نقاب ن ننة فم ن ننا ك ن ننان من ن نن النقاب ن ننة العام ن ننة إت أن رفض ن ننت طل ن ننبهم ،بحج ن ننة أنه ن ننا تاش ن نني عل ن ننيهم م ن ننن

الفص اا!!

40

كمنا جناء علنني لسنان العمننا أن جهناز مباحن

أمنن الدولننة قنام باسننتدعاء عندد منننهم ،ووجهنوا لهننم

تهمننة التفكيننر فنني تنظننيم سلسننلة مننن اإلض نرابات العماليننة قب ن عينند األضننحي المبننارك (!!) وقننا

بعض العما إنهم تلقوا تهديدات أمنية باتعتقا في حالة المشاركة في أي احتجاجاتا
الموقل السادم والثالثين :السويت لألسمنت (الفارج)
الموضوع:

اعتصننم ظهننر يننوم الثالثنناء  ،9222/66/62مننا بننين ( )6222 -422عام ن مننن عمننا الشننركة

المصرية لألسمنت بمنطقة العين السانة بالسويت ،و هى إحدى الشركات التابعة لشركة "تفارج"
 - 39البديل3000 ،9228/2/62 ،عامل في «الوطنية للصناعات الحديدية» بالهرم وأكتوبر والعين السخنة يجددون اعتصامهم أمس
 - 40دراسررة حالررة المرصررد النقررابي والعمررالي المصررري عررن شررهر ينرراير  ،9222بعنرروان" عمررال مصررر الحجرراز يجبرررون علرري اإلسررتقالة
ورئيس النقابة العامة يرفض تشكيل نقابة لهم ويتسائل العمال ماذا بعد أن ذهبنا للنائ العام؟؟"
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الفرنسنية ،إحندى كبنرى شنركات األسنمنت العالمينة ،البنالغ عنددهم حنوالى  6922عامن  ،احتجاجداً

عل :

تجاهن الشننركة لمطننالبهم والتننى تتمث ن فننى حصننو العمننا علننى نسننبة  %62مننن األربنناح التننى

تحققهننا الشننركة سنننوياً مننع زيننادة الحننافز الاننا

بهننم ،وكننذلك اعت ارضننا

علنني اعتقننا زمننيلهم

وتعرض للتعذيب طوا فترة اعتقال ا

وكان قند تنم تشنكي لجننة لد ارسنة هنذا المطالنب لعرضنها علنى منالك الشنركة النذين رفضنوا إعطناء

العما هذا النسبة ،وقد قامت األجهزة األمنية باعتقنا إبراهيم عبدد اللطيدف رئنيت لجنن الشنكاوى
بالشنركة ،ممنا أدى إلنى اعتصنام العمنا كوسنيلة للضن ط علنى اإلدارة للرضنوخ لمطنالبهم واإلفنراج
عن زميلهم المعتق

41

وأكند العمددال أن الشنركة منننذ أن تننم بيعهنا منننذ عنامين إلنني الشنركة الفرنسننية «تفنارج» والعمننا لننم
يحصننلوا علنني حقننوقهم كاملننة ،فحتنني صننفقة البيننع التنني تمننت كننان مننن حننق العنناملين بالشننركة

الحصو علي نسبة  %4منها.

ف ننض  2100عامن ن بش ننركة «المصن نرية لألس ننمنت

»بالس ننويت مس نناء ي ننوم ،1002/22/22

اعتصننامهم الننذي دام ليننومين بعنند تنندا لجنننة مننن و ازرة القننوي العاملننة وبعننض أعضنناء مجلننت

الشنعب ووعددهم بتعيدين العمددال والحصدول علدي حقدوقهم الماليدة .وقددال العمدال إن جهداء أمددن
الدولة أجبرهم أيضا علي فدض االعتصدام بددعو أنده غيدر قدانونيم فني وقنت أيلنق فين العمنا

بوابات الشحن ،مما تسبب في تكدت المئات من سيارات نق البضائع أمام مقر شركة «المصرية
لألسمنت »بساعات طويلة

42

فدي تصدعيد جديدد قامددت الشدركة المصددرية لإلسدمنت إحددى شددركات "الفدار

الفرنسدية " يددوم

2119/11/24م بتحرير محضر ضد  8عمدال قدد اختدارهم العمدال للتفداوض باسدمائهم وذلدك

لعدم وجود نقابة خاصة بهم.
وحمن

المحضنر رقننم  9642نيابنة السننويت بتهمنة التحنريض علننى تنظنيم اعتصن ينام ،ومننع منندير

المصنع ومدير الموارد البشرية من الاروج من المصنع أثناء اعتصامهم األسبوع الماضي.

وطالنب العمدال بتكنوين لجننة نقابينة وشنرعوا فني ذلنك ،ولكنن الشنركة شنكلت لجننة لتلقني الشنكاوى
عددا من العما كممثلين لهذا اللجننة لتلقني رد منن
والطلبات منهم كبدي ي للنقابة ،وااتارت اإلدارة ً
اإلدارة حو مصير نسبة الن %62المملوكة للعما في الشركة بعد بيعها لشركة "تفار الفرنسية"

إحدى شركات اإلسمنت العالمية.43

 - 41اليوم السابع ،1002/22/27 ،اعتصام عمال الشركة المصرية لألسمنت بالسويس
 - 42الدستور ،9222/66/92 ،فض اعتصام «المصرية لألسمنت» بالسويس بعد وعد «القوي العاملة» بتحقيق مطالبهم
 - 43موقع اخوان أون الين" ،9222/66/96 ،المصرية لإلسمنت" تالحق قياداتها العمالية!!
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افزل ن  8عمنا  ،و هنم" :عبدد الدرحمن عبدد الدراءقم السديد فدرجم
وقد قامت إدارة الشنركة باصنم حو ا
حمد عبد العاطيم أيمن صري م ياسر أبدو الحسدنم أحمدد عبدد اللطيدفم رضدا فتحديم أسدامة

حسنيم إبراهيم عبد اللطيف .44".كما تم فص أبراهيم عبد اللطيا بعد ذلكا
الموقل السابل والثالثين :العاملين بالمصرا المتحد
الموضوع:

بعنند صنندور ق نرار مجلننت أدارة البنننك المركننزى رقننم  6324لسننن  9221والاننا

بالموافقننة علننى

دمننج المصننرا اتسننالمى النندولى لالسننتثمار والتنميننة وبنننك النين والبنننك المصننرى المتحنند اعتبننا ار

مننن  ،9221/1/92واحاللهننم ببنننك واحنند عننرا باسننم "المصننرا المتحنند " ،ضنناعت حقننوق عمننا

البنك ،وتاهت مطالبهم بين المسنئولين ،وذلنك رينم وضنوح حقهنم القنانونى فنى صنرا المسنتحقات

المالية المتعلقة بمدد ادمتهم فى البنك ،بدأت معاناا العاملين بالبنوك الثالثة ،عندما بدأت اإلدارة

في ممارسة جميع اصناا التمييز وعدم المساواة فى اتجور وفنى صنرا العنالوات وعندم العدالنة
فننى هيك ن اتجننور بننين جميننع فئننات العنناملين بالبنننك ،فضننال عننن تعنننتهم فننى صننرا العننالوات
اتجتماعية وعدم تنفيذ اتفاقيات العم الجماعى الااصة بصرا العالوة الااصة للعاملينا

فف نني الوق ننت ال ننذي ق ننام فين ن رئ ننيت مجل ننت إدارةالمص ننرا المتح نند بزي ننادة روات ننب اعض نناء مج ننالت
اتدارات ،رفننض الموافق ن علننى صننرا بنند انتقننا ثابننت لك ن شننايالى الوظننائا النمطيننة والتننى
تشنم "اعمننا المصنرفية واتمننن والاندمات المعاونن و السنائقين ريننم قيندها علننى اشنرطة مرتبننات

جميننع العنناملين القنندامي قب ن تنناريب  6226/3/6الننذين يتقاضننون اآلن مبلننغ  42جني ن فقننط كبنند

لوسائ المواصالتا

وقنند مارسننت ادارة المصننرا سياسننات "تطفنني

ضنند العمننا  ،علنني سننبي المثننا قنناموا برفننع اسننم

عام ن الح ارسننة "عدداطف محمددد عبدددالغن احمددد" مننن كشننوا الحضننور واتنص نراا وااف نوا عقنند
العم الاا

ب وقاموا بفصل من العم دون مبرر ،كذلك امتنعنوا عنن صنرا مكافئنة اتئتمنان

لك من محمد انور مدبول ومحمد سعيد محمد نصر واخرون وامتنعوا عن صرا مكافأة نهاية
الادمنة لحنوالى  62عامن ولنم يجنند العمنا بنندا ات اللجنوء للقضنناء رينم طننو إجنراءات التقاضنني،
والى اتن ت از ما يزيد عن  642عام وموظا بالمصرا المتحند فضنال عنن العناملين بمقنرات

المصرا فى جميع محافظات الجمهورية يعانون ويالت تعنت اتدارةا

وقنند مارسننت إدارة المصننرا إدارة المصننرا التعسننا ضنند محمددد عبددد الحميددد مبددروك ،بمعاونننة
اللجنة النقابية والنقابة العامة ،التي قامت بتجميد عضويت للجنة النقابية لمدة ثالثة شنهور ،وذلنك
 - 44أخوان أون الين ،9222/66/98 ،تصعيد جديد ضد عمال الشركة المصرية لإلسمنت
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بسبب اعتراض علي تناز اللجنة النقابية عنن العناملين عنن حقنوق العناملين وقيامن برفنع دعناوي
قضائية للمطالبة بهذا الحقوق ،كما تم معاقبت أيضاً بق اررات جزاءات تعسفية بسبب مواقف  ،وآار
هذا التعسفات الاطاب المرس من رئيت النقابنة العامنة للبننوك إلني رئنيت اللجننة النقابينة ليطلنب
من فصل من مجلت إدارة اللجنة ،بحجة المنشور الندوري السنري منن هيئنة األمنن القنومي بتناريب
 ،1001/2/7والذي ين

علي اسنتبعاد المتقندمين للترشني منن وظنائا األمنن ،ويتانوا محمند

من أن يكون ذلك لتسهي مسألة فصل من البنك ،بعد أن يحرم من الحماية النقابيةا
الموقل الثامن والثالثين :العاملين بالجامعة العمالية
الموضوع:

تم القبض علي  6من العاملين بالجامعة العمالية يوم  9222/6/62السادسة مساء ،وذلك بعد أن
تقدمت إدارة الجامعة العمالية (المملوكة إلتحاد عمال مصر) ببالو للنيابة بسرقة أجزاء من عدد

 94كمبيوتر (هارد ديسك -بروسيسور -ورامات) ،وأسماء اللذين تم القبض عليهم هي:
 -6محمد فاروق

فني كمبيوتر

 -9قدري شرا الدين

فني كمبيوتر

 -3طارق داوود

مهندت معم الكمبيوتر

 -6محمد فتي

ساعي

والمسألة ليست مسألة سرقة عادية كما ذكر أحد العاملين بالجامعة" ،فمسألة السرقة ومسألة فض

اتعتصام أتيا في آن واحد ،وقد تم التدبير لهنا منن قبن لكني يجبروننا علني فنض اتعتصنام ،قوات

فكيا تم فنك  94جهناز وأانذ محتويناتهم ،ومنا هني المندة التني تحتاجهنا هنذا العملينة ،إت إذا كنان
مدبر لها سابقاً"ا وقد أفرجت النيابة فيما بعد علي العما األربعة لعدم كفاية األدلةا

وكان العاملين بالجامعدة العماليدة ،والبنالغ عنددهم حنوالي  3422عامن  ،قدد بددءوا إضنراب عنن
العم ثم اعتصام من يوم  ،9222/6/9حتي يوم 9222/6/62ا

وقنند بنندأ اإلض نراب واتعتصننام بالعنناملين بفرعنني الجامعننة بمدينننة نصننر والد ارسننة ،ثننم أنضننم إل نيهم

العاملين بالجامعة في فروع المحافظات فى الدقهلية واإلسكندرية وال ربية ،وذلك احتجاجاً علي:
 -6عدم صرا حافز الاطة ا

 -9وع نندم تنفي ننذ القن نرار  11لس نننة  1000المع نند ب ننالقرار رق ننم  11لس نننة  ،1001الا ننا
بتنظيم الحوافز الموسمية لجميع العاملين بك اإلداراتا

 -3عدم صرا اإلضافي والبدتت لجميع العاملينا
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 -6إل اء التعاقد مع المستشفياتا

وطال العاملين بد:

 -6إعننداد تئحننة ماليننة قواداريننة للجامعننة بنندتً مننن الالئحننة القديمننة التنني قننام بال ائهننا مجلننت
اإلدارة ،قواعالنها بعد اعتمادها من مجلت اإلدارة ،على أن تراعى فيها مطالبهما
 -9صرا أربعة أشهر لك العاملين بجميع اإلداراتا
 -3صرا شهر منحة عيد العما وتثبيتها بالالئحة المالية الجديدة.

 -6اعتماد األجازات المرضية سواء في التنأمين الصنحي أو المستشنفيات المتعاقند معهنا دون
أن يترتب عليها اصم مالي من الراتب الشهري أو المن السنويةا

 -4إل اء القرار الاا

بالحد األقصي لألجازات اتعتيادية والمحددة بثالثنة أينام فني الشنهر

وعودت إلي سابق عهدا ستة أيام في الشهر دون أي اصومات مالية.

 -1وصننرا اإلعانننات الطارئننة فننى حنناتت الننزواج والوفنناة التننى كانننت تصننرا منننذ تأسننيت
الجامعة ،وقام مجلت اإلدارة الحالى بال ائهاا

 -2إعادة التعاقد مع المستشفيات الااصة للعالجا
 -8فت الحد األدني لإلضافي لعما الادمات وال فرا

وفي حدي

مع األستاذ عماد حنفدي عضنو اللجننة النقابينة قنا  ":بنأن اتعتصنام تنم فضن بعند أن

تحقق عدد من مطالب العما منها شهر مكافأة عيد العما  ،وشهر مكافأة بعد اعتماد الميزيانية،
وضم حافز التحصي لك المن  ،وح مسألة اإلجازات والمرضي"45ا
الموقل التاسل والثالثين :شركة كهرباء دمنهور
الموضوع:

فى يوم  9222/6/98وفنى السناعة الثامننة والنصنا صنباحا توجهنت السنيدة نبيلن أبنو النجنا مرسنى،
إل ننى مقرعمله ننا ف ننى ش ننركة كهرب نناء دمنه ننور -حين ن

تعمنن ف ننى وظيف ننة محاس ننب أو بالش ننركة – وق نند

إعتزمننت اإلعتصننام فننى مكتننب رئننيت مجلننت إدارة الشننركة إحتجاجننا علننى الظلننم الننذى وقننع عليهننا،

بسننبب أمننر رئننيت القطنناع القننانونى باصننم امسننة أيننام مننن مرتبهننا بنندون وج ن حننق ،وعلننى سننبي

اإلنتقنام منهننا بعند أن قامننت بالشنهادة ضنند زميلن رئننيت قطناع المشننتريات والمانازن الننذى قنام  -وفقننا

لشهادتها  -بسب موظفة وحاو ضربها على رأسها باألكالسير!

وألن محاوتت السيدة نبيلة لرفع الجزاء باءت بالفش  ،وألن الجزاء يتسبب فنى وقنا ترقيتهنا لعندد منن

السننوات ،فقنند تصننورت كمواطننة "بريئننة" أن مننن حقهنا اإلعتصننام السننلمى بالشنركة ،ولننذلك قامننت يننوم
 - 45دراسة حالة المرصد النفقابي والعمالي المصري عن شهر أبريل  9222بعنوان" رئيس اتحاد عمال مصر
يحبس العاملين بالجامعة العمالية" ،إعداد وتحرير :فاطمة رمنان
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 9222/6/94بننابالو جمي ننع الجه ننات الت ننى تص ننورت أنهننا معنين نة باإلعتص ننام ،مث ن اللجن ننة النقابي ننة،
ورئيت مجلت إدارة الشركة ،ومباح

أمن الدولةا

فى صباح اليوم التالي ،وعلى أبواب الشركة ،فوجئت السيدة نبيلة بوجود كردون أمنى من رجا أمن

الشركة وآارين يطوقون جميع بوابات الشركة ويمنعونها من الداو ا أابروها بأن فى حالة إصرارها
على عدم اإلمتثا لألوامر فأنهم سيضطرون تستادام أسلوب يير مستحب معها!!! أصرت السيدة

علنى الننداو  ،فتحنرك علننى الفنور ثالثننة رجننا أمسنك أحنندهم بنذراعها األيمننن واآلانر بالننذراع األيسننر
وقام الثال

بتحزيمها من الالا بفظاظة متعمندة ومهيننةا يضنبت السنيدة لمنا إعتبرتن هتكنا للعنرض

وقاومت ،فما كنان منن أشنباا البشنر إت أن قناموا بجرهنا وسنحلها إلنى داان الشنركة وذلنك علنى منرأى

ومسمع من العاملين الذين وقفوا مذهولين ت يصدقون ما يحد 46ا

وألن السيدة نبيلة لم تترك حقها وسنارت فني مقاضناة الشنركة ،فقند قامنت إدارة الشنركة بتقنديم بالينات

ضد نبيلة علي أنها كسرت لوح الزجاج في ال رفة التي حبسوها فيها يوم اتعتصام ،وكذلك اتعتداء

علي أحد أفراد األمنا

الموقل األربعين :موظفي شركة كهرباء جنوب القاهرة

الموضوع:

حملة توقيعات قام بها العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ،من أج المطالبة بد:

رفع حوافزهم ومساواتهم بباقى زمالئهم فى شنركات نقن قوانتناج الكهربناء ،التنى تصن حنوافزهم إلنى

 3أضعاا الحوافز التي يتقاضونها هم ،كمنا أن حنوافزهم اآلن انافضنت عنن الحنوافز التني كنانوا
يتقاضونها فى التسعينات

47

عنندة اتهامننات ُوجهننت لثالثننة عنناملين بشننركة جنننوب القنناهرة لتوزيننع الكهربنناء ،بعنند أن رآه نم أمننن

الشركة يتابعون موقع الينوم السنابع بعند نشنرا ابن ار عنن الشنكوى التنى قندمها بعنض العناملين ألمنين

لجنننة السياسننات بننالحزب الننوطنى جمننا مبننارك ،ليددتم بعدددها القددبض عل د العمددال الثالثددة وهددم
محمددود منصددور مفدددت

متابعددةم وهددان فددؤاد مراجددل تحصددديل وياسددر محمددد سددالم موظدددف

اشتراكاتم وتم اتهامهم بتوءيل منشورات واثارة البلبلة وأحيلوا للتحقيق بعلم رئيم مجلدم إدارة
الشركة المهندم محمود سلطان وأُتخذ قرار بإيقافهم عن العمل  15يوما

48

 - 46تقرير لمركز ال نديم لعالج وتأهيل ضحايا العنف  ،بعنوان " ضرب وسحل وهتك عرض فرى شرركة كهربراء دمنهرور برأمر مرن األجهرزه
األمنية وتواطؤ رئيس مجلس اإلدارة"
- 47اليوم السابع ،العاملون بكهرباء القاهرة يتقدمون بشكوى لفتحى سرور ،9222/62/3
- 48اليوم السابع ،9222/62/6 ،وقف  3موظفين بالكهرباء لتصفحهم "اليوم السابع"
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هددد موظفددو شددركة جنددو القدداهرة إلنتدداج الكهربداء بدداللجوء لالعتصددام للمطالبددة بحقددوقهم فد
الح نوافز ،ولتسننجي اعت ارضننهم لمننا تعننرض ل ن زمالئهننم مننن ظلننم بننوقفهم عننن العم ن  64يومننا

49

أكد العاملون بشركة جنوب القاهرة إلنتاج الكهرباء ،أن عبد العزيز راضى رئيت النقابة أبلغ عنهم

أمننن الدولننة ،كمننا أكنند موظننا رفننض ذكننر اسننم  ،أن الموقننوفين عننن العم ن بفننرع الهننرم ن ييننر
العنناملين الننذين تمننت مجننازاتهم باصننم  3أيننام مننن فننرع أبننو النمننرت -هددم محمددد يوسددف محمددد
بدرغ

وجمدال محمدد محمدود محمدد بسنبب جمعهنم توقيعنات لتندعيم المنذكرة التنى تحمن شنكواهم

والمقدمة لجما مبارك أمين لجنة السياسات

50

الموقل الواحد واألربعين :أطباء مستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر
الموضوع:

صنندرت قن اررات تعسننفية ضنند الدددكتور محمددد حسددن خليددل أدت إلنني اقتطنناع أكثننر مننن  %71مننن
دالنة الشنهري ،عبنر اسنتبعادا منن إجنراء عملينات قسنطرة القلنب بالمستشنفي عقابناً لن علني رفضن

سياسة اصاصة التأمين الصحيا سبق أن تم عزل من منصب كرئيساً لقسم القلنب بالمستشنفي.
وقند جناء التعسنا هنذا المنرة بعند حصنو لجننة الندفاع عنن الحنق فني الصنحة علني حكنم قضنائي
يقضي بايقاا تنفيذ قرار رئيت الوزراءا

الموقل الثاني واألربعين :ممرضات مستشفي شبين الكوم التعليمي
الموضوع:

قامت إدارة مستشفي شبين الكوم التعليمي بتحويل عدد من الممرضين والممرضات إلي النيابة

اإلدارية بشبين الكوم ووجهت إليهم تهمة تعطي العم في مرفق حيوي من مرافق الدولة

51

وذلدك بعدد إضد ار أسدتمر لمددة سددبعة أيدام بددأ مددن  ،1002/20/11احتجاجناً علني عندم زيننادة
حوافزهم وطالبوا بن:

تطبيق قرار وزير الصحة رقم  ٣٦٦لسنة  ،٦٣٣٨بزيادة حوافز الن  %٦٢إلي  -%91زينادة بند

النوبتجيات والسهرات لهم بعند زيادتهنا لألطبناء -وتطبينق القنرار رقنم  ٣٦٣لسننة  ،٦٣٣٣الصنادر
من وزير الصحة ،بمن جميع العاملين بالمستشفيات التعليمينة مكافنأة جهنود يينر عادينة %٦٣٣

 - 49اليوم السابع ،9222/62/4 ،موظفو "جنوب القاهرة للكهرباء" يهددون باعتصام
- 50اليوم السابع ،9222/62/8 ،الكهرباء تتهم عمال فرع "أبو النمر " بتوزيع منشورات وإيقام عاملين
 - 51البديل ،9228/62/92 ،ممرضو مستشفي شبين الكوم يواصلون إضرابهم لليوم الخامس ..واإلدارة تحيل عدداً منهم للتحقيق
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 -صننرا الن ن  %10بنند مانناطر التنني قررتهننا المحكمننة اإلداريننة العليننا حتنني اآلن للممرضننات

وللعاملين بالمستشفيا

ه ننذا وق نند ذه ننب وف نند م ننن المضن نربين لنقاب ننة التمن نريض بالمنوفي ننة ثالن ن

ي ننوم اإلضن نراب ،لمطالبته ننا

ب ننالوقوا معه ننم قوارس ننا مح ننام ع ننن النقاب ننة ل نندعمهم ،إت أنه ننم رفضن نوا وقال ننت له ننم رئيس ننة النقاب ننة

«اعملنوا إضنرابكم بعينند عننننا» ،وأعلننن المضنربين امتننناعهم عننن دفننع اتشننتراكات السنننوية ،بسننبب

موقفها «المتااذ »

52

هذا وقد علقت نحو  055ممرضة بمستشفي شبين الكوم التعليمي المضدربات عدن العمدل ينوم

الجمعة  ،0111/01/30اعتصامهن بالمستشفي التعليمي قواضرابهنا
وطالب ننت

الممرض ننات بالعدال ننة ف نني توزي ننع أرب نناح الع ننالج اتقتص ننادي عل نني الع نناملين حين ن

اإلداريين يتقاضون ،أضعاا ما يتقاضون من العالج اتقتصادي.53

إن

الموقل الثالا واألربعين :ممرضات مستشفي دسوق

الموضوع:

تسببت وقفة احتجاجية نظمتها عدة ممرضات بمستشفى دسوق العام بكفنر الشنيب ،اعت ارضناً علنى

فص الحنوافز الااصنة بنسنبة ال ن 24فنى المائنة عنن المرتنب فد فصدل سدبل مدن الممرضدات عدن
العمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

.

تصاعد األمر بتهديد مدير المستشفى للممرضات ،قائالً لهن إنهن لو أحضنرن وزينر الصنحة لنن

أتراجع عن قرارى"

54

وقد سبق قنرار الفصن أن قنرر اللنواء أحمند عابندين محنافظ كفنر الشنيب وقنا ال ن  2ممرضنات منن

مستش ننفى دس ننوق

الع ننام ع ننن العمن ن لم نندة  3أش ننهر لقي ننامهن بت ننزعم اإلضن نراب ال ننذى قام ننت بن ن

الممرضات بالمستشفى

55

الموقل الرابل واألربعين :العاملين باإلسعاا الطائر

الموضوع:

اعتصنم العنناملين باإلسننعاا الطننائر بمقنر عملهننم بشننارع البحننر األعظنم بننالجيزة ،أمننام قسننم شننرطة

الجيزة ،يوم  ،9222/4/63احتجاجاً علي:

 - 52المصري اليوم ،9228/66/36 ،تجمهر ركاب القطارات في  ٣محافظات ..و ٣٣٣ممرض بالمنوفية يواصلون إضرابهم
 - 53الدستور ،9228/66/6 ،تعليق إضراب ممرضات «شبين الكوم» أمس بعد تهديدات بالفصل الجماعي
- 54اليوم السابع ،9222/66/8 ،وقفة احتجاجية توقف  2ممرضات عن العمل بدسوق
 - 55اليوم السابع ،9222/62/92 ،وقف  2ممرضات عن العمل فى كفر الشيخ
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فص ن ونق ن  63مننن السننائقين إلنني محافظننات البحننر األحمننر وسننفاجة والسننلوم -سننوء المعاملننة-
ت ننأار ص ننرا المرتب ننات ،حين ن

أنه ننم ل ننم يقبضن نوا مرتب نناتهم لم نندة  62ي ننوم -ع نندم الت ننأمين عل ننيهم

اجتماعياً وصحياًا

وقد قامت اإلدارة بتقديم امسة منهم وهنم :محمد سدامي محمدد -عمدرو علدي عبددالعليم-محمدد

سيد حسن -طارق علي خضير -حمادة أحمد الخطي .

وذلنك بتهمنة التحنريض علنى اإلضنراب قواثنارة الشن ب ،وأمنرت النيابنة بنااالء سنبيلهم دون توجين

تهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم لهن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننم

.

وكان ننت هيئ ننة اإلس ننعاا ق نند قام ننت بس ننحب عرب ننات اإلس ننعاا الااص ننة بالس ننائقين الامس ننة دون

أعطائهم ما يفيد سحب السيارات منهم ،فتوجهوا للقسم لتحرير محضر بالواقعة ،فرفض المسنئولين
بالقسم تحرير المحضر فتوجهوا للنيابة العامة ،إت أنهم فوجئوا ببالو ضدهم من مدير الهيئة.
وقد رفض السائقين الامسة م ادرة القسم دون إثبات محضرهم و النظر في شكواهم.56

و صدر قرار بوقا العاملين الامسة من الهيئة فيما بعد ،كما قامت الهيئة بتوزيع باقي المسعفين

والسائقين في أماكن متفرقةا

 - 56دراسة حالة المرصد النقابي والعمالي المصري عن شهر مايو  ،9222بعنوان" اعتصام العاملين باإلسعام الطائر"
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ماذا يفعل العمال :كيفية تصدي العما لما يتعرضون ل من تعسا
كما رأينا تفاصيل شراسة المعركة التي يخوضها العمال في مواجهة جبهة من الخصماء وليم

خصم واحد كفرد صاح مصنل مثالًم وكذلك ليم الخصم هو مجموعة أصحا األعمالم ولكن
الخصم عبارة عن المثلا الذ تشير إليده منظمدة العمدل الدوليدة :أصدحا األعمدال -الحكومدة

(وءارة القو العاملدةم وءارة التامينداتم األمدنم وفدي بعدض األحيدان بعدض وكدالء النيابدة-)...
المنظمات النقابية الرسمية)م وفي هذو المعركة الشرسة التدي يمدارم فيهدا الخصدماء التخطديط

المشددترك والتنسدديق الكامددلم حدداول العمددال أوالً كددل فددي موقعدده أن يتصددد لمددا يحدددا لدده أو
لءمالئددهم ولكددن ألن المعركددة لددم تكددن متكافئددة لددم تددنج مقدداومتهم فددي الكثيددر مددن المواقددل فددي

التصددد للعدددوان الجددارف علدديهمم وفيمددا يلددي بعددض محدداوالت التصددد مددن قبددل العمددال لمددا
يتعرضون له في كل موقل علي حدة:

 -6في طنطا للكتان كان مطلب العما عودة زمالئهم التسعة المفصولين هو مطلب أساسي
في اإلضراب الذي استمر أكثر من امسة أشهرا

 -9في يز شبين أضرب عما المصنع فور قرار نق زمالئهم لإلسكندرية عدة أيام وفضوا
اإلضنراب بعنند وعننود اللجنننة النقابيننة الكاذبننة فنني إل نناء القنرار ،وكننذلك أضننرب العمننا منرة

أاري تضامناً مع زمالئهم المضربين عن الطعام وتدا األمن وفض اإلضراب بالقوةا

 -3أستطاع عما العامرينة لل نز إعنادة زمالئهنم اللنذين فصنلوا أثنناء اإلضنراب بنالوجود بقنوة
في المحكمة ،ولكن أتي قرار وقا العامالن منؤا اًر فني توقينت نجحنت اإلدارة واألمنن فين
في تشتيت العما وتاويفهما

 -6في يز المحلة أعتصم بعض العما المجازين ومعهم عدد قلي جداً من زمالئهم مرتان
احنندهما داان الشننركة واألاننرى باتحنناد العمننا  ،كمننا قننام المئننات مننن العمننا مننؤا اًر بوقفننة
احتجاجيننة داان الشننركة للمطالبننة برفننع الجنزاءات عنننهم والعننودة لقننبض حنوافزهم الشننهرية

كاملةا

 -4في المنصورة أسبانيا كان مطلب عودة الزمالء المفصولين والموقفين مطلب دائم فني كن
اعتصاماتهم قواضراباتهما

 -1ف نني الحن نناوي لل ننداان ري ننم أن العم ننا ل ننم يقومن نوا باضن نراب أو اعتص ننام للمطالب ننة بع ننودة
المفصولين ،ولكنهم ظلوا يحاولون التماسك ،ولم يتركوا بعضهم النبعض حتني تمنت عنودة

ك المفصولين فيما عدا عام واحد مفصو من عام 9221ا
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 -2في سكر الفيوم ،في أو إضراب لهم بعد فص أشنرا عبند النونيت كنان مطلنب عودتن
للعم في أولويات مطالبهما

 -8في سكر قو

كانت أحد اعتصامات العما لالحتجاج علي تحوي عدد منهم للتحقيقا

 -2كانننت أحنند المطالننب األساسننية للعنناملين فنني عربننات النننوم بالسننكة الحدينند فنني إض نرابهم
األاير هو عودة زميلهم المفصو للعم ا

-62

كذلك كانت الوقفة اتحتجاجية األايرة لسنائقي تاكسني العاصنمة لالحتجناج علني

-66

كنذلك كنان اتحتجنناج علني اعتقنا فنزاع أحند األسنباب التنني عجلنت فني اعتصننام

-69

أعتصم في اتحاد العما وأضرب عنن الطعنام العمنا الثمانينة اللنذين فصنلوا منن

-63

أعتص ننم عم ننا المص ننابي الكهربي ننة بع نند ص نندور حك ننم ب ننالحبت لن نرئيت لجن ننتهم

ما يتعرض ل زمالئهم بسبب الوقفة السابقةا

موظفي البريد في كفر الشيبا

العم في أنفيت ،وكانت نتيجة هذا اتعتصام هو إعانة شهرية من اتتحاد لهما

النقابيةا

-66

اسننتطاعت وقف ننة عم ننا وعننامالت تليمص ننر ع ننن طريننق اتعتص ننامات والوقف ننات

اتحتجاجية إعادة زميلتهم كريمة فرجا

-64

هنندد عمننا كهربنناء جنننوب القنناهرة باتعتصننام بسننبب مننا تعننرض لن زمالئهننم مننن

-61

شارك العاملين بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر في وقفة احتجاجية دعت

وقا عن العم ا

لها لجنة الحق في الصحة لالحتجاج علي ما تعرض ل دا محمد حسن الي ا

وعندما أكتشف العمال حقيقة الوضل أنه لن يستطيل عمال أ موقل وحدة وقف مدا يحددا لده
ولءمالئه في موقعه من تعسفم حداولوا أن يتجمعدوا هدم وءمالئهدم فدي بعدض المواقدل اآلخدر م

فكانت رحلتهم األولي بمساعدة كل من مجموعة تضامن مصرم ومركء الدراسات االشتراكية إلي

مقر منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

فقن نند توج ن ن وفن نند من ننن العمن ننا والنقن ننابيين لمنظمن ننة العم ن ن الدولين ننة صن ننباح ين ننوم األربعن نناء الموافن ننق
 ،9222/6/99وذلننك للتقنندم بشننكوي مننن مننا تعرضنوا ل ن هننم وزمالئهننم مننن تعسننا سنواء مننن قب ن

إدارات الش ننركات ،أو م ننن قبن ن النقاب ننات الت نني م ننن المفت ننرض أن ت نندافع ع نننهم وع ننن حق ننوقهم وفقن ناً

للقنوانين المحليننة والمواثيننق الدوليننة ،وقنند قابن العمننا يوسننا القريننوطى ،المنندير اإلقليمننى لمنظمننة
العم الدولية بشما أفريقيا ،ومصطفي سعيد مدير مشنروع الحنوار اتجتمناعي فني مصنر ،وتقندم

العما بمذكرة شملت التعسا ضد  36عام ونقابي من  63موقع عم وهي:
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 -6شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري باإلسماعيلية
 -9شركة مصر أيران بالسويت
 -3شركة يز المحلة

 -6شركة طنطا للكتان والزيوت
 -4شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة
 -1شركة الحديد والصلب
 -2مصنع سكر الفيوم

 -8شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويت

 -2شركة الشمعدان للصناعات ال ذائية باإلسكندرية
-62

شركة الحناوي للمعس بدمنهور

-69

شركة أطلت العامة للمقاوتت

-66
-63

المصرا المتحد

شركة أنفت بالمنطقة الصناعية بأبو روا

وقنند عننرض العمننا أن مننا يتعرضننون ل ن تعسننا سننبب الرئيسنني هننو أنهننم وقف نوا وطننالبوا بحقننوقهم
وحقوق زمالئهم في مواقع العم الماتلفة ،وأن في محاولة لكسنر مقاومتن وللتنأثير علني زمالئهنم

حتنني يكون نوا عب نرة لمننن يفكننر فنني الوقننوا للمطالبننة بحق ن  ،لننذا قننرروا أن تكننون اطننوتهم األولنني
لمنظمة العم الدوليةا

وعندما سمعهم يوسا القريوطى ،قنا أنن سنوا يوصن منذكرة العمنا وطلبناتهم إلني وزينرة القنوي
العاملة ،ورئيت اتحاد العما  ،للعم علي أن يأاذ ك عام حق  ،كما قنا لهنم بأنن كمنظمنة ت
يتعام ن مننع شننكاوي فرديننة مقدمننة مننن عمننا شننركة مننا أو عمننا مجموعننة شننركات ،وأن ن يتلقنني

الشكاوي من اتحاد العما فقطاا!!57ا

ولكددن وحتددي يومنددا هددذا لددم يحدددا شددعم لددم يددتم اسددتدعاء ولددو عامددل واحددد ممددن ورد أسددمائهم

بالمذكرة من قبل وءارة القو العاملة أو أتحاد العمال لسؤاله حتي عن ما جاء بالشكو .

وغا العمال عن بعضهم البعض لمدة ستة شهورم ليعودوا للتفكير فدي شدكل مسدتقر يجمعهدم

معاً و يخطط للقيام بسلسلة من التحركدات ال تنتهدي إال بانتهداء التعسدف الدذ يتعدرض لده كدل

العمال في كل المواقلم فشكلوا حملة " أنا م

خدايف" شدعارها معداً مدن أجدل مواجهدة التعسدف

 - 57دراسة حالة المرصد النقابي والعمالي المصري عن شهر أبريل بعنوان ":العمال والنقابيين يتوجهون لمنظمة العمل الدولية للشركوي
من التعسف الذي يتعرضون له"  ،إعداد وتحرير  :فاطمة رمنان
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ضد قيادات العمالم ويساعدهم فيهدا العديدد مدن المجموعدات واللجدان والمراكدء والتدي تدءداد مدل

الوقدت منهدا :مجموعددة تضدامن مصددر -اللجندة التنسدديقية للحقدوق والحريددات النقابيدة -اللجنددة

التحضيرية للعمال-مؤسسة الهاللي للحريدات -مركدء هشدام مبدارك للقدانون -المركدء المصدر
للحقوق االقتصادية واالجتماعية...

وقد خطت الحملة عدت خطوات في طريقها وهي كما يلي:
 -6بعثة طرق أبوا الصحف يوم األربعاء الموافق 6332/63/7م التي اشترك فيها أكثر مدن
 65عامددل وعاملددةم مدن العديددد مددن مواقددل العمددل وهددي مصددلحة الضدرائ العقاريددة وشددركة
مصر للغءل والنسيج بالمحلدة الكبدرى وشدركة طنطدا للكتدان والءيدوتم وشدركة غدءل شدبينم
وشركة العامرية للغءل والنسيجم وشركة مصر أيران للغءل والنسيج ومطاحن جنو القاهرة

والجيءةم . mcv

-9وفد مكون من أكثر من  31عامل وعاملة ،من  14موقل عملم للتوجه التحاد العمال يوم
االثنين الموافق 2119-11-16م المواقل هي:

شددركة مصددر للغددءل والنسدديج بالمحلددة الكبددرى  -شددركة طنطددا للكتددان والءيددوت -شددركة غددءل

شدبين -شدركة العامريدة للغدءل والنسديج -شدركة مصدر أيدران للغدءل والنسديج (السدويم -منيدا

القم )  -مطاحن جنو القاهرة والجيءة -شركة تراست للصناعات النسيجية بالسويم -شركة
الشددمعدان للصددناعات الغذائيددة باإلسددكندرية -شددركة أطلددم العامددة للمقدداوالت -شددركة القندداة
للموانع والمشروعات الكبر باإلسماعيلية -الهيئة القومية للبريد بكفر الشي والقاهرة -شركة

كهرباء دمنهور -المؤقتين بجامعة المنيا.

وقد تقدم الوفد بمذكرة بمطالبة تتحناد العمنا  ،وقند طالنب اتحناد العمنا بنأن يصنعد  4عمنا فقنط
لمقابلة أحد المسئولين باتتحاد ،وهو ما رفض العما وأصروا بأن تكون المقابلة جماعية تشملهم
كلهم ومحاميهم وزمالئهم المتضامنين يينر المتضنررين والصنحفيين والنشنطاء المصناحبين للوفند،

وتمننت المقابلننة مننع نائننب رئننيت اتتحنناد عبنند المنننعم الع ازلنني ،وتحنند

وعرضوا ما يتعرضون ل من تعسا ،وتم عرض مطالبهم وهي:

مننن كن موقننع أحنند العمننا ،

 -6صنرا إعاننات عاجلننة للعمنا المفصنولين والموقننوفين عنن العمن إلنني حنين إل ناء قن اررات
فصلهم ووقفهم عن العم ا

 -9صرا بد انتقا للعما المنقولين إلي حين عودتهم إلي أعمالهم األصليةا

 -3تدا اتتحاد العام لنقابات عما مصنر إلل ناء هنذا اإلجنراءات والجنزاءات التعسنفية ،والعمن
علي وقا القضايا الملفقة ضد العما ا
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 -6تنندا اتتحنناد فنني النندعاوي المرفوعننة مننن العمننا أمننام المحنناكم قوارسننا وكننيالً عن ن لحضننور
الجلساتا

وتعهد نائب رئيت اتتحناد بعنرض هنذا المشناك التني سنمعها (والتني ظهنرت عالمنات اتسنت راب
علي وجه وهو يسمعها) علي مجلت إدارة اتتحاد العام فني وجنود رؤسناء النقابنات العامنة ،وينرد

علي العام ا
 -3وقفننة احتجاجيننة لحنوالي  22مننن العمننا المضننطهدين أمننام أتحنناد العمننا يننوم ،9222/69/2
وذلننك احتجاج ناً علنني تجاه ن أتحنناد العمننا لمطننالبهم ،وعنندم قيام ن بننأي اطننوة لرفننع اتضننطهاد

عنهما
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جدول يوضح
التعسف واإلضطهاد الذي وقع علي العمال
في كل موقع

أنوع األ ضهاد
أسم الشركة

عدد من

عدد من تم

فصلهم

داخل الشركة

من

إجبارهم

آخر

حرمانهم

األستقالة
66
عام

-

تم

أو

علي

 -6عما شركة طنطا
للكتان والزيوت

نقلهم سواء

او في مدينة

عدد من

عدد من

تم وقفهم

تم

العمل مل

و الخصم

من

مرتباتهم

المرت
-

طرق أخر

مجاءاتهم
من

-

-

ضمنهم

 62نقابيين

 -9عم ن ننا ش ن ننركة أن ن نندراما 32عما

(يز شبين سابقاً)

 -3عما شركة

عامالن

 6عما

عام

-

عامالن

واحد

هناك إضطهاد جماعي
وجزاءات جماعية

-

-

العامرية
 -6عما

مصانع أبو

تم فص عامالن وتم القبض عليهما من قب األمن قب الفص

السباع
 -4عما شركة مصر

-

 8عما

-

-

-

إيران بالسويت ومنيا القم

 -1عما يز المحلة

عام

 4عما (
عاملتان وثالثة
عما )

-

مجازتهم
ا
 6عما تمت
بتافيض اجورهم بمقدار

العالوة الدورية ،باإلضافة إلي
أتهام عامالن وصحفيان
بالسب والقذا

باإلضافة لالعتداء على

عاملتين-هناك المئات من
97

العما والعامالت اللذين تمت
مجازاتهم
 -2عما شركة محالج

4عما

 26عام

-

-

-

األقطان
 -8عما الشركة
المصرية للصناعات

النسيجية بالسويت

(تراست)

 -2عما شركة بوليفار
 -62عما شركة

فص

-

-

-

-

أمين عام
اللجنة

النقابية
عام

-

-

-

-

-

-

وقا

-

التحقيق مع 64

المنصورة أسبانيا

عام وعاملة

رئيت

اللجنة
النقابية

و 1من

العامالت
-66عما شركة

النصر لل ز بالمحلة

 -69عامالت شركة
الحناوي

عاملتان
34
عاملة

-

-

-

-

فص

-

عاملة

جزاءات

-

فص

-

-

نقابية

ألكثر من
 42عام

منهم 94
عاملة

 -63عما سكر الفيوم

-

-

وكي

اللجنة

النقابية
للعاملين
 -66عما شركة

الشمعدان للصناعات

 3عما

-

-
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-

-

ال ذائية
 -64عما شركة أفيكو

 1عما

-

-

 -61عما شركة مطاحن

-

-

وقا

تحوي رئيت اللجنة النقابية

عام

لقسم الشرطة وعامالن للنيابة

جنوب القاهرة والجيزة

-

-

اإلدارية وتحوي اللجنة النقابية
بالكام للتحقيق معها في

النقابة العامة والتهديد بفضها
عما

-62

-

-

-

التحقيق مع  2عما

سكر قو
 -68عما شركة القناة

تم تجميد عضوية اللجنة النقابية لعامالن من قب النقابة العامة ،وتم

للموانئ والمشروعات

تحوي عام للنيابة اإلدارية ثم للنيابة العامة

الكبري باإلسماعيلية

 -62عما شركة عبد

السالم ،لصيانة عربات

عام

-

-

-

-

النوم بهيئة السكة الحديد
M C V -92

-

-

62

حرمان أحد السائقين من
راتب  ،وتهديد الباقين بتلفيق
قضايا لهم

 -96سائقي تاكسي

فص  ٦٢سائقاً عقاباً لهم على اتصالهم بالصحافة ،تحوي  8للتحقيق

 -99المراقبين الجويين

يتعرض المراقبين للتهديدات الماتلفة ويمنعون من داو المواقع في

 -93المؤقتين بجامعة

إنهاء عقود  622من العمالة المؤقتة بسبب توقيعهم علي عريضة

المنيا

مطالب

العاصمة

 -96موظفي البريد

يير أوقات عملهم ،وتهديدات بفض رابطتهم

موظا

-

-

أكثر من
662
موظا

القبض على
موظا بتهمة

اتضراب عن
العم  -تحوي
 6للنيابة
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 -94الضرائب العقارية

-

-

-

 -91ابراء و ازرة العد

-

-

-

عام

-

بالو للنائب

 3موظفين

العام ضد رئيت
النقابة العامة
المستقلة

باألسكندرية

 -92عمن ن ن ن ن ننا مصن ن ن ن ن نننع

جزاءات لعدد من الابراء
المشتركين باتعتصام
-

-

الحديد والصلب
-

-

-

-

تجميد عضوية

 -98موظفي مديرية القوي
 -92عما شركة أنفيت

 8عما

-

-

-

-

 -32عما شركة ليسيكو

 1عما

-

-

-

-

العاملة بالجيزة

 -36عما شركة أطلت
العامة للمقاوتت

-

نقابية

نق عامالن ،باإلضافة إلي تقديمهما للمحاكمة بتهمة السب
والقذا ،وتهديد عامالن آاران

واتستثمارات العقاري
 -39عما المصابي

-

إصدار حكم ضد رئيت اللجنة النقابية بالحبت لعدم سداد

-33عما شركة تليمصر

6

-

الكهربية

 -36عما شركة

وقا  66عام  ،قوارسا أسماء  6منهم ألمن الدولة

أوراسكوم
 -34عما مصر الحجاز

أموا التأمينات

-

نق 922
لسحن أبو

يريب (مصنع
مهجور)-
ونق 63

بالجراج بجسر

100

-

استدعاء بعض العما في
أمن الدولة وتهديدهم

السويت
 -31شركة السويت

فص عام

لألسمنت (تفارج

 -32العاملين بالمصرا
المتحد

اعتقا عام  ،وحرمان  8من
الحوافز

فص عام وحرمان  62من المكافأة وتجميد عضوية اللجنة النقابية
ألحد العما

 -38العاملين بالجامعة

-

-

-

 -32عما شركة كهرباء

-

-

-

العمالية

القبض علي أربعة عما

وأتهامهم في سرقة كمبيوترات
إلنهاء اإلضراب

دمنهور
 -62عما شركة كهرباء
جنوب القاهرة

 -66العاملين

األعتداء علي موظفة
تعتصامها للمطالبة بحقوقها-
تقديم باليات ضدها

-

-

وقا 1

قام رئيت اللجنة النقابية

العم

العاملين

عن

بابالو أمن الدولة عن بعض

إقصاء دا محمد حسن الي من رئاسة قسم جراحة القلب ،ثم حرمان
من إجراء الجراحات ،وهو ما يؤثر علي دال

بالتأمين الصحي

تحوي عدد من الممرضات والممرضين للنيابة اإلدارية

 -69ممرضات وممرضي
مستشفي شبين الكوم
 -63ممرضات مستشفي

فص  2ممرضات بعد أن أصدر محافظ كفر الشيب قرار بوقفهن عن

دسوق

العم

 -66العاملين باإلسعاا

فص ونق  ،62ثم تحوي  4للنيابة العامة ،ثم نق ك المسعفين

الطائر

المجموع

والسائقين فيما بعد وتشتيتهم

322
عام
وعاملة

 326عام
وعاملة

14عام

وعاملة

624عام

وعاملة،

عضوية اللجنة

باالا

النقابية لعدد ،4

الجزاءات

ونقابيات،

مئات

ب ز شبين
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تم تجميد

نقابيين

باإلضافة إللقاء

والمحلة

القبض علي
عدد  8عما ،

وتقديم عدد 11
عما

للمحاكمات بك

مستوياتها(وتقديم
 8للمحاكمة بعد

تلفيق تهم جنائية
لهم ،وعشرات

التحقيقات سواء
في النيابة

اإلدارية أو

النيابة العامة
أوالشئون

القانونية )،

واتعتداء علي
موظفة

واتعتداء
والتحر

بعاملتين،

باالا التهديد
بأمن الدولة

والتهديد بتلفيق
قضايا
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