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يهــدف قانــون العمــل إلــى تصحيــح اختــال تــوازن القــوى بــن العامــل وصاحــب العمــل؛ بحيــث يقــي العمــال
تقلبــات أصحــاب األعمــال ،كمــا انــه يعــد أحــد التشــريعات االجتماعيــة املكملــة لنظيرتهــا االقتصاديــة،
واملؤثــرة علــى الســلم االجتماعــي ،كأحــد وســائل إرســاء االســتقرار.
وبينمــا يبــدو مــن الطبيعــي بالنســبة للبعــض النظــر إلــى قانــون العمــل علــى أنــه ســاح للطبقــة العاملــة يف
طريــق نضالهــا للحصــول علــى القيمــة الكاملــة ملســاهمتها يف املنتــج االجتماعــي ،ومحاولــة للتخفيــف مــن
الطابــع االســتغاللي للرأســمالية ،يعتبــره البعــض اآلخــر أداة لتخفيــف الضغــط العمالــي ،ووســيلة لتهدئــة
ســخطهم.
وبعيــدا عــن النظريــة االشــتراكية التــي تــرى أن العمــل والعامــل همــا مــن يخلقــان القيمــة ،وأن العامــل
يتلقــى قيمــة أقــل ممــا يخلقهــا ،فــإن فلســفة التشــريعات التــي تنطلــق منهــا قوانــن العمــل الليبراليــة ،تســعى
بالعــادة لعــدم االخــال بقيــم العدالــة االجتماعيــة.
علــى ســبيل املثــال ينــوه الفيلســوف السياســي يف التــراث الليبرالــي جــون رولــز إلــى أن عــدم التســاوي
االقتصــادي يجــب أن يخضــع لشــرطني:
أوال ،أن يحصل ملواقع ووظائف مفتوحة للجميع وبشروط تضمن املساواة يف الفرص.
وثانيا ،أن يعود هذا الفرق االقتصادي بالنفع على أقل أفراد املجتمع استفادة.
ويجــادل اخلبيــر بالقانــون أنتونــي كرومنــان بــأن قواعــد قانــون العقــود ،مبــا يف ذلــك تلــك التــي حتكــم عقــود
العمــل ،يجــب أن تكــون مصممــة لتحقيــق إعــادة توزيــع الثــروة كمــا هــو مطلــوب يف مبــادئ العدالــة ،ومحاولة
جزئيــا ،الشــروط التــي
ضمــان التوزيــع العــادل للثــروة بــن العمــال وأربــاب العمــل مــن خــال حتديــد ولــو
ً
يجــوز للعمــال مبوجبهــا التعاقــد لبيــع قــوة عملهــم.
أمــا القانونــي ديفيــد بيتــي ،فيــرى أن العمــل ليــس ســلعة ألنــه ،وبصــرف النظــر عــن وظائفــه اإلنتاجيــة،
إحساســا بالهويــة واملعنــى ،ممــا يســمح لهــم بتأمــن احترامهــم لذاتهــم.
مينــح األشــخاص
ً
وعليــه فــإن قاعــدة القانــون العــام التــي تنــص علــى أنــه ميكــن لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل مــن جانــب
واحــد ،ال ميكنهــا اســتيعاب البعــد الشــخصي ،واإلنســاني للعمــل بالنســبة للعمــال ،كمــا ال يجــب فصــل
الســلع عــن األشــخاص ،أو عــن العمليــة االنســانية الداخلــة يف عمليــة انتاجهــا.
ويف األســس الفلســفية لقانــون العمــل ،يعتقــد املتخصصــن أن هــدف قانــون العمــل هــو جتنــب الضــرر
الــذي يلحــق بالشــخصية البشــرية بســبب التســليع الكامــل للعمــل ،وذلــك حــن تصبــح الســلعة ذات قيمــة
أعلــى مــن العامــل.
تنوعــا يف العالــم ،ويف حــن
وميكــن إرجــاع أصــول قانــون العمــل إلــى املاضــي البعيــد ،وإلــى األجــزاء األكثــر
ً
غالبــا مــا يعلقــون أهميــة علــى النقابــات وأنظمــة التلمــذة الصناعيــة التــي نشــأت
أن الكتــاب األوروبيــن ً
يف العصــور الوســطى ،يف والدة تلــك القوانــن ،إال أن بعــض العلمــاء يف آســيا يرجعــون االمــر إلــى قانــون
حمورابــي البابلــي يف القــرن الثامــن عشــر قبــل امليــاد ،وقواعــد عالقــات العمــل واإلدارة يف القوانــن
الهندوســية.
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ويف مصــر يعــد العمــل بقوانــن العمــل مســألة حديثــة املنشــأ ،فليــس لهــذا القانــون قــدم كبعــض فــروع
القانــون املصــري األخــرى ،كمــا كان غالبــا متأثــرا باحلــركات الفكريــة واالقتصاديــة شــأنه يف ذلــك شــأن
كافــة فــروع القانــون خاصــة يف ظــل ارتباطــه بالعالقــات االقتصاديــة.
ويواجــه عالــم العمــل اليــوم حتديــات هائلــة ،فوفق ـا ً ملنظمــة العمــل الدوليــة ،ثمــة  190مليــون عاطــل عــن
العمــل يف العالــم ،منهــم  65مليــون مــن الشــباب ،ويعيــش قرابــة  300مليــون عامــل يف فقــر شــديد ،مــا
يعكــس ســوء جــودة الوظائــف املعروضــة ،وتدنــي األجــور ،وقــد باتــت املجتمعــات غيــر متســاوية ،وهــذا نــاجت
إلــى حــد كبيــر عــن ضعــف مؤسســات ســوق العمــل واحلــوار االجتماعــي.
وعلــى املســتوى املحلــي تفيــد اإلحصــاءات الرســمية بــأن العاملــن يف القطــاع اخلــاص يف مصــر يبلغــون
نحــو عشــرين مليونــا ،بينمــا تؤكــد دراســات غيــر رســمية أن إجمالــي طاقــة العمــال يف الســوق املصــري
ال تقــل بــأي حــال عــن  25مليونــا يعملــون يف الداخــل بعضهــم دون أي عقــود عمــل ،كمــا أن نســبة املؤمــن
عليهــم يف القطــاع اخلــاص قليلــة جـ ًـدا ،تصــل إلــى  %30فقــط مــن الرجــال و %43مــن النســاء.
كمــا ان القانــون املعمــول بــه خــال الوقــت احلالــي والصــادر عــام  2003قــد حظــي بانتقــادات عــدة،
واعتبــره اخلبــراء يتضمــن الكثيــر مــن اخللــل واالنحيــاز للمســتثمرين علــى حســاب العمالــة التــي غالبــا
توقــع عقــود العمــل أيــا كانــت شــروطها ملجــرد االلتحــاق بســوق العمــل.
ولكــن أخيــرا ،وبعــد طــول انتظــار قدمــت احلكومــة مــن جهتهــا مشــروعا بقانــون للعمــل ،ناقشــه مجلــس
الشــيوخ ،ويف طريقــه للتصويــت عليــه مــن قبــل البرملــان ،بعــد عرضــه علــى جلنــة برملانيــة مشــتركة.
وهــو القانــون الــذي ال ميكــن إنــكار أن مشــروعه اشــتمل علــى بعــض التحســينات فــى جوانــب مــن عالقــة
العمــل وخاصــة شــروط تشــغيل النســاء ،وحقوقهــن ،إال أن املرتكــزات الرئيســية فــى عالقــة العمــل ،والتــي
تضمــن حتقيــق األمــان الوظيفــي ومتكــن العمــال مــن حقوقهــم ،وخلــق تــوازن حقيقــي يف العالقــة بــن
العمــال وأصحــاب األعمــال علــى نحــو يضمــن اســتقرارها ،اليــزال يشــوبها الكثيــر مــن القصــور.
إذ جنــد نصــوص املشــروع يف حقيقتهــا تنحــاز لصالــح أصحــاب األعمــال ،وتقلــل مــن التزاماتهــم جتــاه
العامــل وخاصــة يف مرتكــزات نشــأة عالقــة العمــل ،والطبيعــة العقديــة لهــا ،وكيفيــة إنهائهــا ،فضــا عــن
حقــوق العمــال حــال االنهــاء االتفاقــي أو التعســفي ،وإجــراءات التقاضــي ،ومددهــا ،إلــى جانــب مــدى كفالــة
املشــروع ملمارســة العمــال حلقهــم الدســتوري فــى االضــراب الســلمي عــن العمــل مــن عدمــه باعتبــاره،
وجميعهــا عوامــل تســتوجب مناقشــة العــوار الكائــن باملشــروع والوقــوف عليــه بهــدف حتســينها.
ولوقــت طويــل تطلعــت العمالــة املصريــة إلــى قانــون جديــد يجنبهــا عــورات القوانــن الســابقة ،ولكــن مــع
األســف لــم تــرق مــواد املشــروع اجلديــد للمأمــول منهــا حتــى اآلن وبحســب املســودة املتاحــة لالطــاع.
وبنــاءا عليــه قامــت مجموعــة مــن محامــي املركــز املصــري بتفنيــد مــواد املشــروع اجلديــد ،والتنويــه عــن
أوجــه القصــور فيــه ،مــن خــال جــدول مقــارن بــن القانــون احلالــي املســمى بالقانــون رقــم  12لعــام ،2003
ونــص املشــروع احلالــي ،علــى أمــل أن يســتفيد منــه املعنيــن ،واملتخصصــن ،كذلــك أصحــاب القــرار،
يف اجلهــات التشــريعية ،والتنفيذيــة ،وذلــك يف إطــار احلاجــة إلــى تعزيــز احلــوار االجتماعــي التشــاركي
بوصفــه وســيلةً أساســية لضمــان متاســك ،وشــرعية السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد

قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

المقدم من الحكومة

المادة  4من مواد اإلصدار يف املشروع جعلت جميع املبالغ
املحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون تؤول إلى اخلزانة العامة
التعليق

كان القانون القدمي أكثر عملية وفائدة للعمال بعكس املادة
اجلديدة

المادة  1من املشروع يف التعريفات بالبند  19عرفت
املفوض العمالي بأنه (أحد العاملني باملنشأة يتفق العاملون
بها على تفويضه مبوجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب
العمل يف حالة عدم وجود منظمة نقابية بها)
أغفل النص حتديد طبيعة السند الرسمي الذي تقصده هل هو
توكيل يف الشهر العقاري أو تفويض معتمد من القوى العاملة،
كما أغفل النص تنظيم حاالت عدم اتفاق العمال على مفوض
واحد أو وجود أكثر من مفوض ،على نحو ميكن أن يفهم من
النص أنه يف مضمونه يشترط إجماع من العاملني على مفوض
واحد فقط ،وهو أمر قد يصعب حتقيقه يف بعض األحيان.

التعليق

تؤول إلى وزارة القوى
العاملة والهجرة املبالغ
املحكوم بهـا على
مخالفات أحكام القانون
والتي كان يخصص ثلثاها
إلى حتفيز العاملني على
تطبيق أحكام القانون،
وثلث للمؤسسات الثقافية
واالجتماعية العمالية
التابعة لالحتاد.

النص في القانون الجديد

البند  24عرف االضراب السلمي عن العمل بأنه اتفاق
العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم مبقر العمل للمطالبة
مبا يرونه محققا ً ملصاحلهم املهنية بعد تعذر التسوية الودية
يف حدود الضوابط واالجراءات املقررة بالقانون
التعليق

تعريف يخرج أي إضراب عن طابع االضراب السلمي
طاملا مت قبل انتهاء التسوية الودية ،ونوضح ذلك
تفصيالً يف التعليق على املادة  204من املشروع.
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قانون العمل اجلديد

قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

المقدم من الحكومة

المادة  4من مواد املشروع مازالت تسقط عمال اخلدمة املنزلية ومن يف
حكمهم من اخلضوع ألحكام القانون بالرغم من أن القانون يف املادة 64
من املشروع يخضع عمال اخلدمة املنزلية ألحكامه يف باب تنظيم عمل
األجانب
ال جند أي مبرر منطقي حلرمان عمال اخلدمة املنزلية من املصريني من
ذات احلق يف التمتع باحلماية القانونية.
خصوصا أن املشروع يبسط حمايته على أفراد أسرة صاحب العمل الذين
يعولهم ويعملون لديه ليصحح بذلك اخلطأ الذي كان وارد ًا يف القانون 12
بشأنهم ،وهو ما يجب أن ميتد حلماية عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم.

التعليق

يسقط القانون حقوق
عمال اخلدمات املنزلية
ومن يف حكمهم ،بالرغم
من أن القانون واملادة 28
من القانون  12يخضع
عمال اخلدمة املنزلية
ألحكامه يف باب تنظيم
عمل األجانب،

النص في القانون الجديد

المادة  6من القانون تضمنت حماية من أجل حظر التمييز بني العاملني
بسبب الدين أو العقيدة أو األصل أو اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو
االعاقة أو املستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو النقابي أو اجلغرايف
أو أي سبب آخر يترتب عليه إخالل مببدأ املساواة أو تكافؤ الفرص.
التعليق

يجب أن متتد ذات احلماية وآال يكون هناك أيضا متييز بني كافة العاملني
سواء يف التدريب أو التشغيل أيضا ليخضعوا لذات قواعد وشروط العمل.

البند  7من املشروع أضافت فقرة أخيرة فرضت احلماية بشأن بطالن
أي شرط يخالف أحكام القانون حتى يف حالة تغيير الكيان القانوني
للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
التعليق

وهو ما لم يكن موجود باملادة  5من القانون 12

البند  8من املشروع مقابلة للمادة  6من القانون  12مازالت تتيح
للمحكمة أن حتكم على رافعها باملصروفات سواء كلها أو بعضها يف
حالة رفض الدعوى.
التعليق

وهو ما يناهض فلسفة االعفاء من الرسوم ،إذ يجب أن يشتمل أيضا على
إعفاء من املصروفات حتى ال تعد عقوبة مالية الحقة ترهق احلق يف
التقاضي وتالحق العامل الذي يخسر دعواه ضد صاحب العمل.

البند  11من املشروع استحدثت الفقرة الثانية لوضع أجالً للوفاء بحقوق
العمال حال تصفية املنشأة أو حلها أو إغالقها أو إفالسها
التعليق

تطور إيجابي ولم يكن موجود باملادة  9من القانون 12
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البند 21

من املشروع جتعل العالوة السنوية  %3فقط

ال يجوز انتقاصها باعتبار هذه النسبة حق مكتسب للعمال
وخاصة يف ظل عدم ثبات القوة الشرائية للجنيه.

المواد  29 ،28 ،27 ،26من املشروع تتيح عمالة األطفال من سن
 13حتت مسمى التدرج لتعلم مهنة أو صنعة
التعليق

املواد رقم ،142 ،141
 144 ،143من القانون
تتيح عمالة االطفال

المقدم من الحكومة

التعليق

املادة  3ال تقل العالوة
عن %7

النص في القانون الجديد

يجب ان يتم اغالق هذا الباب انطالقا من أن تعريف الطفل يف
اتفاقية الطفل وقانون الطفل هو كل من لم يبلغ  18سنة.

استحداث إنشاء صندوق حلماية وتشغيل العمالة غير
املنتظمة فى املادة  32من املشروع ،على ان يؤول الفائض
للخزانة العامة
التعليق

المادة  36من املشروع ال تشترط على املنشآت اخلاضعة
ألحكام هذا القانون أن ترسل للجهة االدارية صور من عقود
العمل اخلاصة بالعاملني باملنشأة.
مازالت املادة تتضمن عدم إلزام املنشآت اخلاضعة ألحكام هذا
القانون أن ترسل للجهة االدارية صور من عقود العمل اخلاصة
بالعاملني باملنشأة ،وخاصة أن املادة  72من املشروع نصت
على ذلك ،لكن من مميزات املادة  36من املشروع أنها أضافت
فقرة أخيرة تلزم اجلهة االدارية مبوافاة الهيئة القومية للتأمني
االجتماعي بنسخة من كل البيانات التي ترسلها لها املنشآت.

التعليق

املادة رقم  15يف القانون
ال تشترط على املنشآت
اخلاضعة ألحكام هذا
القانون أن ترسل للجهة
االدارية صور من عقود
العمل اخلاصة بالعاملني
باملنشأة.

ينص املشروع على أن فائض الصندوق يذهب للخزانة العامة،
ولكن من املفترض فى حالة وجود فوائض يتم توسعة املظلة
التأمينية أو زيادة اخلدمات املقدمة للعمال.

المادة  37استحدثت إمساك كل منشأة لسجل خاص بذوي
اإلعاقة واألقزام وإخطار اجلهة االدارية بأعدادهم واألجر
الذي يتقاضوه.
التعليق

وكان يجب أن تشتمل املادة على فقرة بإرسال صورة من عقد
العمل للجهة االدارية ،وفقرة أخرى تتيح للجهة االدارية موافاة
التأمينات بكل ذلك.
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املادة رقم  91من القانون
اتاحت للمرأة احلصول
على إجازة وضع بعد
مرور عشر شهور على
وجودها بالعمل ،كما
ميكن احلصول عليها
مرتني

المقدم من الحكومة

البند  42من املشروع تتيح لشركات إحلاق العمالة أن
تتقاضى من العامل مبلغ ال يجاوز  %2من أجر العامل عن
السنة األولى
التعليق

املادة  24من املشروع
تتيح لشركات إحلاق
العمالة أن تتقاضى من
العامل مبلغ ال يجاوز
 %2من أجر العامل عن
السنة األولى

النص في القانون الجديد

يجب النص على حظر تقاضى أي مبالغ من العامل حتت أي
مسمى واالكتفاء مبا تتقاضاه تلك الشركات من أصحاب العمل.

المادة  50من املشروع أتاحت للمرأة احلصول على إجازة
وضع دون اشتراط أن تكون قد أمضت بالعمل  10أشهر،
كما أتاحت للمرأة أن حتصل على هذه االجازة  3مرات.
كما أضافت املادة فقرة أخيرة لتخفيض ساعات العمل
اليومية للمرأة احلامل مبقدار ساعة على األقل اعتبارا من
الشهر السادس للحمل ،مع عدم جواز تشغيلها ساعات عمل
اضافية طوال مدة احلمل وحتى بعد ستة أشهر من الوضع.
التعليق

عاجلت بعض العيوب ن  12بشأن عمل املرأة ،حيث جاءت الصياغة
فى املشروع أفضل وأتاحت للمرأة احلصول على االجازة دون
انقضاء مدة محددة بالعمل ،إال أن املادة اشتملت على ذات العيب
يف القانون  12عندما نصت على أن تكون االجازة ثالثة أشهر
فقط ،ألن ذلك مييز بني املرأة يف القطاع اخلاص واملرأة اخلاضعة
لقانون اخلدمة املدنية التي تستحق هذه االجازة ملدة أربعة أشهر
وبالتالي يجب تعديل املشروع للقضاء على هذا العيب وأن تصبح مدة
االجازة اربعة أشهر.

املادة كررت ذات العيب يف املادة السابقة بأن اشترطت أن تكون
املنشأة تستخدم  50عامالً فأكثر فهو قيد عددي ،ال دخل للمرأة
به ،ويحرمها من حق هذه االجازة ،وخاصة أنها بدون أجر لذلك
نقترح حذف هذا القيد العددي فهى تستحق االجازة بغض
النظر عن عدد العاملني باملنشأة.

التعليق

املادة  94من القانون تتيح
للمرأة إجازة بدون أجر
ملدة ال تتجاوز سنتني
لرعاية طفلها وتستحق
هذه االجازة مرتني طوال
مدة خدمتها

المادة  53تتيح للمرأة إجازة بدون أجر ملدة ال تتجاوز سنتني
لرعاية طفلها وتستحق هذه االجازة ثالث مرات طوال مدة
خدمتها
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المقدم من الحكومة

البند  55من املشروع اشترطت لتعليق نسخة من نظام
تشغيل النساء يف املنشأة أن يعمل بها  5عامالت فأكثر.
التعليق

املادة  59من القانون
اشترطت لتعليق نسخة
من نظام تشغيل النساء
فى املنشأة أن يعمل بها 5
عامالت فأكثر.

النص في القانون الجديد

قيد عددي ال دخل للمرأة به ،ويجب تعليق نظام تشغيل النساء
حتى لو كانت تعمل باملنشأة امرأة واحدة.

المادة 57

تتوافق املادة مع قانون الطفل واتفاقية الطفل ،ومت تعديل العيب
الذى كان وارد ًا.

المادة  58حتى المادة  63من املشروع تتيح عمالة األطفال بشكل
صريح من سن  15سنة ،وتسمح بتشغيل من بلغ  14سنة
حتت مسمى تدريب.
التعليق

املواد  99حتى 102
من القانون تتيح عمالة
األطفال بشكل صريح
من سن  15سنة ،وتسمح
بتشغيل من بلغ  14سنة
حتت مسمى تدريب.

التعليق

املادة  98من القانون
تعتبر الطفل كل من بلغ
 14سنة.

نصت على أن الطفل هو كل من بلغ  18عاما

يجب حظر عمالة من لم يبلغ  18عاما حتت أي مسمى.

المادة  70نصت على أن عقد العمل يجوز ابرامه ملدة محددة
ال تقل عن سنة ،ويجوز جتديد العقد ملدد مماثلة.
التعليق

األفضل حلماية العمال من استغاللهم أن يحدد املشرع طبيعة
العمل محدد املدة ،مبعنى أن يكون العقد محددة املدة يف حالة
القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى ال ميكن بحكم طبيعتها
أو بحسب العرف اللجوء فيها ابتداء إلى عقود غير محددة املدة.

المادة  71مت استحداثها يف بيان حاالت العقد غير محدد
املدة ،البند  3يجعل العقد غير محدد املدة (إذا كان مبرما ً
ملدة محددة واتفق الطرفان على جتديده ملدة تزيد يف
مجمعها عن ست سنوات)
التعليق

نرى أن يكون النص (يكون العقد غير محدد املدة إذا كان مبرما
ملدة محددة رغم أن طبيعة العمل غير موسمية وال ميكن
حتديدها) ،اقتراح ثان (يكون العقد غير محدد املدة إذا كان مبرما
ملدة محددة واتفق الطرفان على جتديده ملدة تزيد يف مجموعها
على سنتني)
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املادة  23من القانون
جعلت لعقد  3نسخ

النص في القانون الجديد
المقدم من الحكومة

البند  72من املشروع جعلت العقد من أربع نسخ فضالً على
أن مادة املشروع أضافت فقرة بشأن عقد العامل األجنبي
الذي ال يجيد اللغة العربية بأن يحرر العقد باللغة العربية
ولغة العامل ،وفى حالة االختالف يف التفسير يعمل بعقد
العمل املحرر باللغة العربية.
التعليق

تطور إيجابي ليكون هناك نسخة مع العامل وأخرى مع صاحب
العمال وثالثة مع القوى العاملة والرابعة مع التأمينات.

يف الوقت نفسه يجب التفرقة بني خالف التفسير واخلالف يف
الصياغة ،خالف التفسير يكون الرجوع للغة العربية لكن خالف
الصياغة يصبح صاحب العمل خدع العامل األجنبي جلهلة باللغة
العربية ،واقترح أن يكون عقد عمل األجنبي خمس نسخ إليداع صورة
منه بسفارته.

التعليق

املادة  79من القانون
أغفلت النص على فقرة
جديدة تنص على (ال
يجوز لصاحب العمل أن
يعهد إلى صاحب عمل
آخر بتشغيل عماله لديه
لتأدية أعمال أو وظائف
تعد من األعمال أو
الوظائف األصلية التي
تتصل بنشاط منشأته،
وال يجب أن يزيد عددهم
عن  %5من نسبة عمال
صاحب العمل األصلي).

المادة  ٧٧من املشروع أغفلت النص على فقرة جديدة تنص
على (ال يجوز لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل
آخر بتشغيل عماله لديه لتأدية أعمال أو وظائف تعد من
األعمال أو الوظائف األصلية التي تتصل بنشاط منشأته،
وال يجب أن يزيد عددهم عن  %5من نسبة عمال صاحب
العمل األصلي).
إضافة هذه الفقرة ضرورة حلماية العمال من االلتفاف على
القانون ،من قبل أصحاب األعمال بغرض االنتقاص من
حقوقهم ،واستغالل جهدهم بدون مقابل مناسب.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية
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المقدم من الحكومة

المادة  79من املشروع أغفلت النص على املدة الزمنية التي
يجب فيها مراعاة النظر يف احلد األدنى لألجور.
التعليق

ربط القانون األجر
مبستوى األسعار يف املادة
 43من القانون

النص في القانون الجديد

نرى ضرورة النص على إصدار قرار باحلد األدنى لألجر كل سنتني
مبراعاة سلة املستهلك ونسبة اإلعالة يف املجتمع ومستويات التضخم،
ويجب النص على ربط األجر باألسعار كما كان النص يف القانون .12

المادة  83من املشروع جتعل الطعن على قرارات املجلس
األعلى لألجور أمام املحكمة العمالية
التعليق

ونرى مبا إنها منازعة إدارية بطبيعتها من األفضل أن تكون من
اختصاص مجلس الدولة.

المادة  106من املشروع أغفلت النص على أن للعامل (احلق يف
إجازة بأجر يف العطالت واألعياد ،واملناسبات التي يصدر
بتحديدها قرار من الوزير املختص ،وتسري بالنسبة لألعياد
الدينية لغير املسلمني أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر يف
هذا الشأن .ولصاحب العمل تشغيل العامل يف هذه األيام ،إذا
اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل يف هذه احلالة
باإلضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا األجر أو أن مينح
العامل مثل أجره ويوما ً آخر عوضا ً عنه بنا ًء على طلب العامل)
التعليق

يجب عدم اغفال هذه الفقرة ،وذلك لتأكيد ذات النص الوارد يف
املادة  106من املشروع.

المادة 106

من املشروع جتعل االجازة العارضة  6أيام

التعليق

من األفضل جعلها  7أيام ليتساوى مع العاملني باحلكومة.

المادة  112من املشروع تتيح إخضاع العامل لالختبارات
الطبية عن تعاطى املواد املخدرة واملسكرة واألمراض املعدية
على أن يكون ذلك خالل مدة ال تقل عن  6أشهر.
التعليق

نرى أن يقتصر األمر على األمراض املعدية فقط ويكون كل
عامني وليس ستة أشهر كما جاء باملشروع ،مع حذف املواد املخدرة
أو املسكرة ،فوجود مواد مسكرة بالدم ال ميثل مخالفة للقانون،
وبعض املواد املخدرة قد توجد بالدم نتيجة تناول أدوية حتتاج
إليها حالته الطبية.
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قانون العمل اجلديد

قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

المقدم من الحكومة

المادة  ١١٣من املشروع حتظر على العمال جمع تبرعات نقدية
أو عينية او توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم
اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل
كتابة وجميعها من ممارسات التضامن العمالي على املستوى
اإلنساني أو االجتماعي
التعليق

املادة  57من القانون
حتظر على العمال جمع
تبرعات نقدية أو عينية
او توزيع منشورات أو
جمع توقيعات أو تنظيم
اجتماعات داخل مكان
العمل بدون موافقة
صاحب العمل كتابة
وجميعها من ممارسات
التضامن العمالي على
املستوى اإلنساني أو
االجتماعي

النص في القانون الجديد

يجب عدم حظرها حتى لو لم يكن هناك نقابة باملنشأة فاحلرية
النقابية تتيح للعمال إنشاء نقابة أو ال وفق إرادتهم ،وال يجب
جترمي تلك املمارسات وحظرها عن العمال أو تعليقها على
موافقة صاحب العمل.

المادة  114من املشروع أغفلت حالة عدم وجود منظمة نقابية
باملنشأة ،فمن يكون له من العمال حق االعتراض على
الالئحة يف حالة عدم وجود منظمة نقابية بها ،وملن يتم
تسليمها؟
التعليق

نقترح أن يتم ارسال نسخة منها لكل عامل على محل اقامته
بخطاب مسجل بعلم الوصول ،وللعمال حق االعتراض عليها
أمام اجلهة االدارية خالل  15يوما من تسليمها لهم.

المادة  123أتاحت للعامل التظلم أمام قاضى األمور الوقتية
باملحكمة العمالية من قرار ايقافه عن العمل للتحقيق معه
باملنشأة أو الرتكابه جرمية ،وذلك خالل ثالثة أيام من تاريخ
إخطاره.
التعليق

نقترح أن يكون التظلم خالل  15يوما من تاريخ اخطاره وليس
ثالثة أيام فقط

المادة  124استحدثت نص بأحقية صاحب العمل يف أن يتقدم
بطلب لقاضى األمور الوقتية مبد فترة االيقاف عن العمل
ملدة أو مدد أخرى قبل عشرة أيام من انتهائها ،الفقرة
األخيرة اعتبرت عدم اعادة العامل لعمله بعد انتهاء فترة
االيقاف فصالً تعسفياً.
التعليق

تعديل املادة من اللجنة املشتركة بشأن صرف نصف أجر العامل
أثناء االيقاف يتناقض مع املادة  122من املشروع ،والتي مت النص
فيها على صرف األجر كامالً أثناء االيقاف ،ووافقت اللجنة
املشتركة على هذه الصياغة ،وهذا التناقض غير مبرر.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد
المادة  125املشروع جعل لوائح العمل هي التي حتدد سلطات
توقيع اجلزاء.
التعليق

يجب النص صراحة على أن (توقيع جزاء الفصل ال يكون إال
للمحكمة العمالية املختصة) وهو ما اضافته اللجنة املشتركة لهذه
املادة.

المادة  126أعادت اللجنة الثالثية مرة أخرى والتي تتكون من
القوى العاملة والعامل وصاحب العمل أو من ميثلهم لبحث
تسوية النزاع ودياً.
التعليق

صياغة املادة بعد ذلك جاءت مرتبكة ،فاذا توافقوا على التسوية
يحرر محضر بذلك ويرسل لقاضى األمور الوقتية (ويكون قابال
للتنفيذ باألمر الذى يصدره وينتهى به النزاع) واالرتباك يأتي من
هذه العبارة فإذا كان األطراف الثالثة وافقوا على التسوية الودية
فدور قاضى األمور الوقتية هنا يقتصر على اعتماد ما انتهوا إليه ،لكن
الصياغة تفتح سلطات مبهمة للقاضي يف هذه احلالة فما يكون قابالً
للتنفيذ هو (األمر الذى يصدره القاضي وينتهى إليه) واعتقد أنها يف
حاجة إلعادة الصياغة جلعل دوره قاصر ًا على اعتماد التسوية التي
انتهى إليها األطراف وديا ما لم تتضمن مخالفة لقانون العمل ،ومن
اجلدير بالذكر أن العرض على هذه اللجنة اختياري وليس وجوبي على
أطراف العالقة.

المادة  127ال حتقق احلماية الكافية للعمال حال إطالة أمد
التقاضي حيث أتاحت صرف  6أشهر من أجر العامل فقط.
التعليق

نرى أنه يحق للعامل عند إطالة أمد النزاع يحق له كل ستة أشهر
التقدم بطلب للمحكمة بصرف أجره حلني الفصل يف النزاع.

المادة  131تتيح إنهاء عالقة العمل غير محددة املدة من طرف
صاحب العمل مقابل صرف أجر.
التعليق

متثل املادة انتقاص حلقوق العمال السابقة فإنهاء العقد غير
محدد املدة دون رضاء العامل وموافقته الكتابية على اإلنهاء هو
مبثابة فصل يستحق معه العامل أجر شهرين بحد أدنى عن كل سنة
من سنوات اخلدمة.

كما يجب النص فى هذه املادة على مكافأة نهاية اخلدمة بواقع شهر
عن كل سنة من سنوات اخلدمة لكل عامل سواء كان العقد محدد املدة
أو غير محدد املدة ويتم صرفها يف كل األحوال سواء كان اإلنهاء ودي
باتفاق الطرفني ،أو بناية املدة يف العقد محدد املدة ،أو كان اإلنهاء
تعسفي ،والذي يستحق عنه العامل تعويض مستقل وال يخل بحقه يف
مكافأة نهاية اخلدمة.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد
المادة  132نصت على أنه إذا كان العقد إلجناز عمل معني
واستمر طرفاه يف تنفيذه اعتبر ذلك جتديدا منهما لهذا العقد.
التعليق

يجب النص على حتول العقد لعقد عمل غير محدد املدة فى هذه
احلالة.

المادة  133إذا كان عقد العمل غير محدد املدة جاز ألي من
طرفيه انهاؤه بشرط ان يخطر الطرف اآلخر كتابة قبل
االنتهاء بثالثة أشهر.
التعليق

املادة متنح ستار ًا للفصل التعسفي حيث تتيح إنهاء عقد العمل غير
محدد املدة بشرط االخطار قبل االنهاء بثالثة أشهر

المادة 142

األجر

جعلت التعويض عن الفصل التعسفي شهرين من

التعليق

لم حتدد املادة طبيعة األجر الذي تقصده ،ونرى أن يكون التعويض
بحد أدنى شهرين من األجر الشامل عن كل سنة من سنوات اخلدمة
باعتبار حق مكتسب للعمال من القوانني السابقة ومؤيد بأحكام
الدستورية ،فاملشروع حذف عبارة (بحد أدنى) وهو ما يحرم القاضي
من امكانية زيادة تعويض الفصل عن أجر شهرين إن وجد مقتضى
لذلك.

المادة  144اشترطت أن تكون استقالة العامل معتمدة من اجلهة
االدارية املختصة وهو أمر إيجابي لكن املادة لم توضح طبيعة
االعتماد وطريقته.
أتاحت املادة للعامل ووكيله اخلاص العدول عن االستقالة
خالل اسبوع من إخطاره بقبولها على أن يكون العدول مكتوبا ً
ومعتمداً من اجلهة االدارية ومبوافقة صاحب العمل.
التعليق

نقترح أن يكون اعتماد االستقالة مبقر القوى العاملة حيث يسجل
العامل أو كيله اخلاص هذه االستقالة يف سجل يعد لذلك الغرض،
ويحصل على صورة معتمدة من صفحة االستقالة يف السجل،
ويسلمها لصاحب العمل.

كما نقترح أن يكون العدول خالل  15يوما من إخطاره بقبولها أو
إخطاره باعتبارها مقبولة بفوات املدة ،ويكون العدول مكتوب ًا بخطاب
مسجل بعلم الوصول لصاحب العمل واجلهة االدارية ،وتعتبر االستقالة
فى هذه احلالة كأن لم تكن ،وعلى اجلهة االدارية أن تسجل هذا
العدول بسجل االستقالة ومينع العامل صورة من السجل بعدوله عن
االستقالة.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد

قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

املادة  129من القانون
تشترط وقف التنفيذ
فقط

النص في القانون الجديد
المقدم من الحكومة

المادة  151من املشروع اشترطت حتى ال يصح لصاحب
العمل إنهاء عقد العمل إذا حكم نهائيا على العامل بعقوبة
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية ماسة بالشرف
أو األمانة ،أن تأمر املحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفا ً
شامالً ،أما الوقف الشامل فهو الوقف الذي يتضمن وقف
تنفيذ العقوبات التبعية وجلميع األثار اجلنائية املترتبة على
احلكم.
التعليق

نرى أن ذلك تزيد ًا فى نص املشروع ،ونص املادة فى القانون 12
أفضل حيث قصرت ذلك على وقف تنفيذ العقوبة األصلية فقط،
وهو وقف ال يتم إال بحكم املحكمة التي قضت بإدانة العامل وال
تصدر الوقف إال إذا قدرت أن ظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية أو
أخالق املحكوم عليه أو سنه أنه لن يعود الرتكابها.

نرى أن النص القدمي كان أفضل ومشكلة النص أنه لم يكن مفعل
على نحو حقيقي ،ولم تطبقه املحاكم ،فالنص (يلزم املحكمة
بالفصل يف طلب صاحب العمل يف انهاء عالقة العمل خالل 15
يوما من تاريخ أول جلسة ،ومتى قضت باستمرار العامل يف عمله
يصرف له صاحب العمل مستحقاته ،وللمحكمة أن تقضى بصفة
مستعجلة بصرف تعويض مؤقت للعامل أجره الشامل ملدة  12شهر
إذا كانت مدة عمله سنة ،ثم تقضى بعد ذلك املحكمة يف الطلبات
النهائية).

التعليق

نص املادة  71من القانون
حول تشكيلة املحكمة
العمالية

المادة 153

من املشروع واخلاصة بتشكيل املحكمة العمالية

المادة  154جعلت كافة املنازعات العمالية من اختصاص
املحكمة العمالية مبا منازعات تطبيق أحكام قانون العمل،
ومنازعات (حقوق العمال التأمينية واملنتفعني عنهم
واملنظمات النقابية وتشكيالتها).
التعليق

نرى أن املنازعات بني القوسني بطبيعتها هي منازعات إدارية
االجدر على الفصل فيها محاكم مجلس الدولة وليس املحاكم
العادية أو العمالية املقترحة.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد

المادة  163من املشروع استحدثت مادة إلنشاء دائرة فحص
طعون مبحكمة النقض لفحص الطعون العمالية أمامها وإن
ترآى لها أن الطعن غير جائز أو غير مقبول وفقا لنص
املادة  263من قانون املرافعات أمرت بعدم قبوله بقرار
مسبب ،وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة
املختصة للفصل يف موضوعه.
التعليق

قد أغفلت املادة النص على إلزام دائرة فحص الطعون باالستماع
ألطراف الدعوى وعقد جلسة أو جلسات لذلك ،وغياب هذه
النص يفتح الباب لدائرة فحص الطعون لتصدر قرارها بدون
عقد جلسات.

الفقرة الثانية من املادة  171من املشروع أضافت
فقرة جديدة حتظر على العمال االضراب عن العمل او
إعالنه بواسطة منظماتهم النقابية أو املفوض العمالي أثناء
مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل اجلماعية.
التعليق

المادة  204من املشروع جعلت للعمال حق االضراب للمطالبة
مبا يرونه محققا ً ملصاحلهم املهنية.
التعليق

نص املادة  192من
القانون  12جتعل
االضراب للعمال دفاعا ً
عن مصاحلهم املهنية
واالقتصادية.

نرى أنها تعصف باحلق الدستوري يف االضراب السلمي عن العمل
وحترم العمال من ممارسته أثناء فترة تسوية املنازعات اجلماعية
العمالية.

املشروع يضيق من نطاق املصالح التى يجوز للعمال ممارسة
االضراب بسببها.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد

قانون العمل الحالي
الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003

املشروع علق ممارسة حق االضراب على استنفاذ
طرق التسوية الودية ،املشروع يف املادة األولى منه يف البند
 24أدرج نفس القيد يف تعريف االضراب السلمي عن
العمل.
املادة تتيح اعتبار أي إضراب عن العمل قبل استنفاذ التسوية
الودية بأنه اضراب غير سلمى.

المادة  206من املشروع حتظر اإلضراب عن العمل أو حتى
الدعوة إليه أو إعالنه بقصد تعديل اتفاقية العمل اجلماعية
أثناء مدة سريانها.
التعليق

املادة  193من القانون
حتظر اإلضراب عن
العمل أو حتى الدعوة
إليه أو إعالنه بقصد
تعديل اتفاقية العمل
اجلماعية أثناء مدة
سريانها.

المقدم من الحكومة

التعليق

ال وجود لتعليق ممارسة
حق االضراب على
استنفاذ طرق التسوية
الودية باملادة  192من
القانون

النص في القانون الجديد

هذا النص يحظر على العامل هذا احلق الدستوري أثناء سريان
االتفاقية يف جتاهل واضح إلمكانية أن تتضمن االتفاقية شروط
مضرة بالعمال لم يالحظوها عند الصياغة ولكن اكتشفوا
أضرارها عند تطبيقها.

سلسلة أوراق املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مالحظات على مسودة مشروع

قانون العمل اجلديد
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املادة  195من القانون
 12رتبت على ممارسة
االضراب احتساب مدته
للعامل بدون أجر ،أي
حرمته من األجر فقط.

المقدم من الحكومة

المادة  207من املشروع حتظر اإلضراب عن العمل أو حتى
الدعوة إليه أو إعالنه باملنشآت احليوية واالستراتيجية
وترك حتديد هذه املنشآت بقرار يصدر من رئيس مجلس
الوزراء.
كان من األفضل أن حتدد املادة يف القانون وليس يف قرار إداري
حتى يتمكن أعضاء البرملان من مناقشة معايير حتديد هذه
املنشآت ،وخاصة أن قرار رئيس الوزراء تطبيقا للقانون  12يف
 2003/7/17أصدر القرار رقم  1185لسنة  2003بتحديد املنشآت
احليوية واالستراتيجية التي يحظر فيها اإلضراب أو الدعوة إليه
فيها وهي:

التعليق

املادة  194من القانون
حتظر اإلضراب عن
العمل أو حتى الدعوة
إليه أو إعالنه باملنشآت
احليوية واالستراتيجية
وترك حتديد هذه
املنشآت بقرار يصدر من
رئيس مجلس الوزراء.

النص في القانون الجديد

(منشآت األمن القومي واإلنتاج احلربي ،املستشفيات واملراكز الطبية
والصيدليات ،املخابز ،وسائل النقل اجلماعي للركاب (برى وبحري
وجوى) ،وسائل نقل البضائع ،منشآت الدفاع املدني ،منشآت مياه
الشرب والكهرباء والغاز والصرف الصحي ،منشآت االتصاالت،
واملوانئ واملنائر واملطارات ،العاملون يف املؤسسات التعليمية) ،وهو
توسع يف عدد املنشآت ويقلص فرص قيام العمال مبمارسة احلق يف
اإلضراب.
فضالً على أن املادة  207من املشروع أضافت قيد جديد على ممارسة
حق اإلضراب غير مذكورة يف املادة  194من القانون  12وهو حظر
الدعوة لإلضراب أو إعالنه يف الظروف االستثنائية ،أي األجر
والتامني االجتماعي والتأمني الصحي ..الخ،

المادة  208من املشروع نصت على أنه يترتب على االضراب
عن العمل وقف االلتزامات الناشئة عن عقد العمل خالل
مدة االضراب.
التعليق

لنجد أن ممارسة العمال حلقهم الدستوري يف االضراب السلمى
عن العمل محظور وفق نصوص هذا املشروع أثناء الظروف
االستثنائية ،وأثناء جميع مراحل واجراءات الوساطة ،وفى كافة
املنشآت احليوية واالقتصادية التي سيحددها رئيس الوزراء،
وأثناء سريان اتفاقية العمل اجلماعية.
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