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 تقديم 
لعبت الحركة العمالية دورا كبيرا في تاريخ 

نشأة أول  الحياة السياسية المصرية ، منذ
نقابة في العام األخير من القرن التاسع عشر ، 
وكان نضال الحركة العمالية يركز على 
تحسين ظرف العمل االقتصادية وزيادة 
األجور وتخفيض عدد ساعات العمل ، واقرا 
لدولة بحرية انشاء النقابات واالتحادات 
العمالية ، كما ساهمت في معركة التحرر من 

ي بالمظاهرات واالضرابات االحتالل االنجليز 
ضد اصحاب العمل وضد ممارسات االحتالل 
مشاركة في المطالبة بالجالء ، ولعبت الحركة 

بالمشاركة مع  9191دورا مهما في ثورة 
الفالحين والطالب ، والمهنيين من الطبقة 
الوسطى ، كما لعبت دورا مهما في انشا 

،  9191اللجنة الوطنية للطلبة والعمال عام 
، 5199يناير  52عبت دورا في التمهيد لثورة ول

واستمر كذلك طوال السنوات الماضية ، 
بالسعي لتأكيد حقها على انشاء نقابات 
مستقلة تعبر عن مطالب العمال لحقيقية ، 
ورفضا لهيمنة اتحاد نقابات عمال مصر ، وهي 
 الذي يعبر عن التجه الرسمي للدولة في مصر .

نقابات مستقلة وكان اول اختراق ألنشاء 
 5112بعيدا عن هيمنة االتحاد الرسمي، في 

بإنشاء نقابة العاملين بالضرائب العقارية  ثم 
توالي انشاء نقابة العاملين بالعلوم الصحية ، 
ونقابة المعلمين المستقلة، ثم انشاء اول 
اتحاد عام للنقابات المصرية المستقلة في 

 من قبل ميدان التحرير . 5199يناير  01
وكان العمال قد واجهوا من خالل اضراباتهم 
عن العمل كل اشكال التعسف من أصحاب 
العمل سواء بالقطاع الخاص او من جانب 
القطاعات التابعة للوزارات، وشركات القطاع 
العام وقطاع االعمال العام، ونجحوا في 
تحقيق الكثير من مطالبهم، وواجهوا الحبس 

جنائية والقبض واحالتهم  إلى محاكمات 
باتهامات من نوع التظاهر بدون ترخيص 

 وغيره من االتهامات. 
في هذا السياق تناقش هذه الدراسة عدد من 
الموضوعات األساسية والمتعلقة بالحركة 
العمالية أهمها : الحرية النقابية وحق العمال 

في انشاء نقاباتهم المعبرة عنهم بموجب 
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بشأن حق التنظيم 9197لسنة  17النقابية واالتفاقية بشأن الحرية  9197لسنة  72االتفاقية 
والمفاوضة الجماعية ، وموقف قضاء مجلس الدولة من مفهوم الحرية النقابية، واالطار التشريعي 

لسنة  590والقانوني الحاكم لهذه الحركة ، سواء في االتفاقيات الدولية وفي الدستور والقانون 
، وتعرض لالنتخابات النقابية التي أجريت عام  9121لسنة  02 ، كما نعرض أهم مثالب القانون 5192
والئحته التنفيذية من جانب النقابات  590وتوفيق األوضاع الذي اعقب صدور القانون   5197

المختلفة  ،وكيف واجهت وزارة القوى العاملة ووضعت عشرات العراقيل امام النشاء اللجان 
 لة. كما تناقش االحتجاجات العمالية طوال السنوات الماضية.  النقابية بالمنشاة والنقابات المستق

  :وينقسم هذه الورقة إلى عدد من المحاور على النحو التالي
 مدخل معرفي : مفهوم النقابة واالدوار االساسية للنقابات العمالية 

 مبحث تمهيدي نشأة النقابات العمالية في مصر  ●
 ريعي لتنظيم النقابات العمالية المبحث األول: اإلطار القانوني والتش ●
  590والقانون  02المبحث الثاني: التشريعات النقابية العمالية بين القانون  ●
 المبحث الثالث: االنتخابات داخل المنظمات النقابية ●
 المبحث الرابع : مالحظات على عملية توفيق األوضاع ●
دية النقابية إلى التنظيم الواحد المبحث الخامس: العمل النقابي من التنظيم الواحد إلى التعد ●

 مجددا
 المبحث السادس: ازمة العمال في مصر واالحتجاجات العمالية)الحق في اإلضراب نموذجا( ●
 ختام وتوصيات   ●
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 مدخل معرفي
 أوال: ما هو مفهوم النقابة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون للمطابع : معجم القانون 1

 . 9111االميرية 

ة يتعد النقابات تنظيمات جماعية اختيار 
للعاملين بأجر، سواء في صناعة أو تجارة 
أو تبادل أو خدمة أو زراعة أو صيد أو أي 
عمل آخر، وسواء كان العمل دائما أو 

 مؤقتا، منتظما أو غير منتظما.
وتكون النقابات أيضا ألصحاب العمل، 
والنقابات تصلح لكل من يعملون في 
مجال عمل واحد )صناعات أو خدمات أو 

أو حرفة(، عند صاحب  تجارة أو مهنة
عمل واحد أو أكثر من صاحب عمل، أو 
حتى لهؤالء الذين يعملون لحساب 

 أنفسهم.
ية  ويقوم تأسيس النقابات على الحر
وعدم التمييز، وال تحتاج إذن من أحد، 
فهي تنطلق من إرادة أعضائها ووعيهم 

 بمصالحهم المشتركة.
كما عرف مجمع اللغة العربية النقابة 

مة او تجمع يضم العمال بانها منظ
الذين يمارسون مهنة أو حرفة واحدة، 
او الذين يباشرون عمال في كان واحد، او 
لحساب منشأة واحدة بقصد الدفاع عن 

 1.مصالحهم االقتصادية واالجتماعية
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 ـ أدوار وأهداف النقابات

 دفاعا عن أعضاءها أهمها. تضم النقابات عدد من األهداف والمصالح االجتماعية واالقتصادية 
 ـ الدفاع عن حقوق أعضائها.

 ـ رعاية مصالح أعضائها ورفع مستوى المجال أو المهنة التي ينتمون إليها.
 ـ تحسين شروط وظروف عمل أعضائها.

 ـ التعبير عن مصالح أعضائها المشتركة وإبداء الرأي في القضايا الوطنية والمجتمعية.
 خرين ولها في ذلك التقاضي والتفاوض واالتفاق باسمهم.ـ تمثيل أعضائها أمام اآل

 ـ تعزيز قيم التضامن والعدل والمساواة والديمقراطية.
وتكتسب النقابة بمجرد تأسيسها الشخصية االعتبارية )القانونية( التي تمكنها من ممارسة حقوق 

 متعددة منها :
 .ـ تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها

 ـ إجراء المفاوضات واالتفاقيات الجماعية والتقاضي وإبرام العقود لصالح أعضائها.
ثقافية وعلمية واجتماعية وتعاونية وصحية -ـ إنشاء وإدارة مؤسسات وجمعيات وصناديق 

 لخدمة أعضائها وتحقيق أهدافها .-وائتمانية وترفيهية 
ية والوطنية والدولية واالنضمام إليها لرعاية ـ تشكيل االتحادات على المستويات المحلية واإلقليم

 المصالح المشتركة ألعضائها وإعالء شأنهم .
ـ العمل على تطوير التشريعات والنظم والسياسات ذات الصلة بحقوق ومصالح أعضائها مثل: 

 التأمينات االجتماعية والتأمين الصحي والتشغيل واألجور وتوزيع الثروة واألراضي وغيرها.
 اركة في وضع وتنفيذ خطط التنمية الوطنية بمراعاة حقوق أعضائها. ـ المش

وتقوم إدارة النقابات على أسس وقواعد الديمقراطية والحريات النقابية وال تخضع في كل أعمالها إال 
 إلرادة أعضائها.

قابة نوُيحظر التمييز في الحقوق النقابية ألية أسباب حيث ال يجوز أن يتضمن النظام األساسي ألي 
شرطا لعضويتها به أي تمييز بين األعضاء بسبب اختالف اللون أو الجنس أو الدين أو األصل العرقي 

 أو الوضع االجتماعي أو الرأي السياسي أو ألي سبب آخر.
ويتم تعريف الحرية النقابية بانه مصطلح ينصرف إلى عدة معان منها :  حرية العمال في تكوين نقابة 

2  .االنضمام إلى النقابات او عدم االنضمام اليها ؛ حرية العمال في

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  283 ص: المرجع السابق 2
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 مبحث تمهيدي

نشأة النقابات العمالية في 
 مصر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بدأ انشاء النقابات العمالية نهاية القرن 
التاسع عشر في شكل جمعيات أوال باعتباره 
 الشكل المتاح في هذا الوقت ، حيث لم يكن

 9711تعريف النقابة واضحا ، وجاء عام 
باعتباره تاريخ تأسيس أول نقابة عمالية في 
مصر،  وسبق انشاء الجمعيات العمالية في 
مصر نظام طوائف الحرف التي كانت تعكس 
تنظيما اجتماعيا كانت تسير عليه فئات 
الشعب فكان األفراد الذين تجمعهم مهنة 

ديني واحد واحدة أو عمل واحد أو حتى اتجاه 
ينظمون انفسهم في شكل طوائف لرعاية 
مصالحهم االقتصادية واالجتماعية ، وأصبحت 
الطائفة في ظل الدولة العثمانية هي السمة 

 المميزة لنظام المجتمع المصري.
والحقا نشأت الطبقة العاملة في وجود  

المصانع والشركات الحديثة والمرافق العامة 
األجنبية ،  التي اقامتها رؤوس االموال

باإلضافة إلى انشاء السكك الحديدية وهو 
المرفق الذي كان حكوميا منذ نشأته ، وبدأت 
بوادر العمل االحتجاجي من العمال في مصر 
نهاية القرن التاسع عشر حيث ظهرت بعض 
اإلضرابات العمالية احتجاجا على ظروف 
العمل ، ومنها اضراب عمال لفافي السجاير 

واعتبره الكثيرين  9717 الذي وقع في عام
تاريخا لميالد الحركة العمالية في مصر ، اال ان 
البعض يرى أنه هذا االضراب سبقه عدة 
إضرابات محدودة النطاق قليلة  الشأن حيث 
اضعفت في مهدها ، و منها ما حدث في ابريل 

من اعتصام عمال نقل القمح طلبا  9719
 لزيادة األجور .

التكوينات العمالية من جانب أخر بدأت بعض  
في الظهور حيث تكونت في وقت الحق جمعية 

، واستمرت قائمة  9711لفافي السجاير عام 
، وكان رئيسها يونانيا يدعي  9119حتى عام 

دكتور كريازي ، وجمعية اتحاد الخياطين في 
وكان رئيسها يونانيا كذلك ،  9119عام 

 وتأسست في نفس 
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عمال المطابع ، بينما تأسست جمعيات  عمال األدوات المنزلية  السنة جمعية الحالقين وجمعية
، وتشير دراسة في هذا الشأن ان هذه  9115وعمال السجاير باإلسكندرية وكتبة المحامين في عام 

الجمعيات كانت تخضع لقيادة وتوجيه المثقفين ، كما يتضح من أسماء من تولوا قيادة بعضها ، وهذا 
عمالية األجنبية التي أسهمت في تأسيس هذه الجمعيات لم تكن قد بلورت يدل على أن العناصر ال

 نشاطها بالصورة  التي تسمح للعمال أنفسهم بإدارة شئون منظماتهم. 
وكانت الجمعيات العمالية األولى التي تأسست في مطلع القرن العشرين على درجة ال باس بها من 

الجمعيات بدليل اشتراك لفافي السجاير وغيرهم  التنظيم ، ووجدت ثمة رابطة معنوية تجمع هذه
، حيث احتشد  9119نوفمبر عام  9من العمال في اعتصام جمعية الخياطين الذي نظمته في 

الخياطين في احد المقاهي وانضم اليهم بعض أعضاء جمعية لفافي السجاير ، والكثير من أعضاء 
عامل ، أيضا شهدت نفس الفترة اضراب  9211الجمعيات العمالية األخرى فبلغ عددهم ما يزيد على 

، حيث طالبوا بخفض ساعات العمل إلى ثماني ساعات  9117عمال شركة ترام القاهرة في أكتوبر 
ساعة ، وزيادة األجور وتنظيم الغرامات واالجازات السنوية والمرضية وصرف المالبس  90بدال من 

على هذا االضراب ومحاكمة مائة وثمانية من  وإعادة العمال المفصولين، وانتهى األمر بالقضاء
العمال بتهمة االخالل باألمن والنظام وتعطيل عمل الشركة واالضراب المادي بها . 

مطالبين بزيادة األجور وخفض ساعات  9117أغسطس  5كما اضرب جميع عمال السجاير في 
تدخل البوليس، ثم عادوا  العمل واحتساب األجازة المرضية بأجر، ولكن فشل هذا االضراب نتيجة

 أكتوبر وأسفر اضرابهم عن إعادة تشكيل نقابة عمال الدخان.  92إلى اإلضراب في 
وقد ساعدت عدد من القوى السياسية المصرية في دعم الحراك العمالي، ومنها الحزب الوطني 

عمال مثلة في البقيادة الزعيم محمد فريد الذي أهتم بتنظيم صفوف الطبقة الدنيا من أبناء الشعب م
والفالحين لتكون ركيزة للعمل الوطني إلى جانب المثقفين من أبناء الطبقة المتوسطة ، ثم كان 
مشروع الحزب لتأسيس الجمعيات التعاونية الزراعية  التي كان يطلق عليها في ذلك الحين " نقابات 

لسواء وما تال ذلك من التعاون" بقصد حماية الفالحين من المرابين األجانب والمصريين على ا
( لتبصير العمال بما لهم وما عليهم ثم 9117تأسيس مدارس الشعب الليلية في نفس السنة)

 .9117دعم تأسيس نقابة الصنائع اليدوية مطلع عام 
ويعد قانون تلك النقابة أقدم ما وصلتنا من لوائح النقابات المماثلة، ويتضح من المبادئ األساسية  

الالئحة، ان النقابة كانت اطار اجتماعي باإلضافة إلى اهتمامها بالعمل النضالي من التي وردت بتلك 
اجل تحسين ظروف العمل. وكان أول رئيس لهذه النقابة على بك ثروت )ناظر مدرسة الصنائع 

 بالمنصورة سابقا(.
وأخرى  ية،وقد انتشرت فكرة تأسيس النقابات من القاهرة إلى األقاليم، فأنشئت نقابة باإلسكندر  

بالمنصورة وثالثة بطنطا، ويرجع الفضل إلى ذلك لرجال الحزب الوطني وخاصة محمد فريد الي ظل 
 3 .يدعو إلى " العناية بنقابات العمال وبث مبدأ لتضامن بينهم 

وكانت العناصر األجنبية العاملة في نفس المجال هي الغالبية في هذه الجمعيات وتوجه عملها 
 ار التي نقلتها من مواطنها األصلية، وتزويدها باألفك

من ترسيخ اقدامها  9199حتى عام  9711اذن تمكنت الطبقة العاملة في هذا الوقت خالل الفترة من 
، وبرغم النجاح  النسبي الذي حققته حركة اإلضرابات في مطلع القرن العشرين فان السلطات كانت 

جمعيات الوليدة في مهدها فقضي عليها ولم تعمر تتجهز للقضاء علي ثمار تلك الحركة وواد تلك ال
 طويال . 

واستمرت النقابات متناثرة ضعيفة مطاردة حتى أعلنت األحكام العرفية نتيجة قيام الحرب العالمية 
، و تال ذلك حظر مزاولة كل نشاط اجتماعي  9199األولى واعلن الحماية اإلنجليزية على مصر عام 

 لنقابات وتوقف النشاط النقابي.وسياسي ومن ثم أغلقت دور ا

                                                           
 31ص  www.RaoufAbbas.org، 3192، الطبعة الثالثة، 9193ـ  9811الحركة العمالية في مصر : رؤوف عباس. د  3
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في النهاية يمكن االشارة إلى أن هذه الجمعيات قد استفادت من دروس النضال الجماعي التي تلقتها 
على يد العمال األجانب الذين قادوا اإلضرابات المبكرة في تاريخ الحركة العمالية المصرية 

تلك الحقبة بالطابع االقتصادي  فاستطاعت أن تؤسس نقابات مصرية خالصة واتصف كفاحها في
الخالص من اجل تحسين ظروف العمل وشروطه وزيادة األجور ، ثم التحمت بالحركة الوطنية 
واتخذ نشاطها اطارا اجتماعيا يخفي مضمونا سياسيا ، ثما ما لبثت الحرب ان قطعت هذه المرحلة 

مسة اشخاص على األقل في الذي يمنع أي تجمهر مكون من خ 9199، بصدور قانون التجمهر عام 
طريق او محل عام ولو لم يكن له قصد جنائي ، وتضمن عقوبة الحبس لمدة أقصاها ستة شهور أو 
غرامة أقصاها عشرون جنيه وتشديد العقوبة إلى سنتين لمن يقاوم رجال السلطة عند تفريق 

ثم اعالن  9199نوفمبر التجمهر ، ثم تال ذلك اعالن االحكام العرفية ووضع لرقابة على الصحف في 
 الحماية لبريطانية على البالد في ديسمبر من ذات العام وتعطيل الجمعية التشريعية. 

وكان صدور هذه القوانين والقرارات ضربة شديدة للطبقة العاملة اذا انها كانت تعني في المضمون 
 4 الوطنتجريد العمال من أسلحة العمل الجماعي وشل حركتهم في العمل االقتصادي و

والحقا هاجمت سلطات االحتالل مقار الحزب الوطني، واعتقلت الكثير من قيادات الحزب وخاصة 
العناصر الوثيقة الصلة بالطبقة العاملة والعاملين في الحقل النقابي ، وخاصة في نقابة الصنائع 

 اليدوية وفروعها ونقابة الترام. 
العمل التي وصلت إلى اثني عشر ساعة ، اشترك  وبسبب تردي اوضاعهم االقتصادية وزيادة ساعات

الذي كان ضرورة فرضتها ظروفهم واوضاعهم ،وذلك منذ يومها الثاني وكان  9191العمال في ثورة 
عمال النقل اول المضربين ، وتالهم سائقو سيارات األجرة والنقل ، وتعطلت المواصالت في جميع 

عامل يقومون بأعمال  9111، وهم  9191مارس  92 انحاء العاصمة ، كما اضرب عمال العنابر في
الصيانة الالزمة للقطارات ، ثم اعتصم عمال شركة النور ، كما انضم الحرفيون إلى الحركة فخرجوا في 
المظاهرات الصاحبة التي كان تجوب شوارع القاهرة يوميا .و أدى اشتراك العمال في الثورة إلحياء 

فعاد العمل إلى تنظيم صفوفهم للعمل على تأسيس النقابات  روح النضال الجماعي في نفوسهم،
من جديد ، ومن ثم كان ظهور االتحادات العمالية التي كان تشكل المحاوالت األولى في تاريخ الطبقة 
العاملة المصرية لغرض وجودها كتجمع للعمل في مواجهة راس المال الذي اخذ ينمو في الصناعة 

 بدات البرجوازية المصرية تنمو شيئا فشيئا . او التجارة او الزراعة حيث
ـ أن نمو الحركة العمالية يعتبر مرهونا بتطور الصناعة ما يتبعه من اتساع الطبقة العاملة كميا 

 ونوعيا .
في نفسا لسياق اعادت بعض النقابات القديمة نشاطها وظهرت نقابات أخرى جديدة ، كان المظهر 

هي نقابة المؤسسة ، أي النقابة التي تضم عمال شركة واحدة او  السائد للنقابة في اعقاب الحرب
مصنع واحد ، فتآلفت النقابات الخاصة بعمال المطبعة والدخان والسيارات والترام والترسانة 
والعنابر ، كذلك تأسست نقابات لعمال هليوبوليس وعمال النقل والزخرفة وعمال البناء و الترزية 

قابة لمستخدمي الحكومة الخارجين عن الهيئة ، وعادت نقابة عمال والنجارين ، كما أقيمت ن
الصنائع اليدوية إلى مزاولة نشاطها تحت زعامة الدكتور محجوب ثابت ، واقتصر نشاطها على تقديم 
الخدمات االجتماعية واالقتصادية ألعضائها ، كما انتشرت النقابات في مختلف انحاء البالد فقام عدد 

سكندرية ومدن القناة والبحر األحمر )مثل السويس والغردقة والزيتية ( ووضعت كبير منها باإل
 لوائح لتلك النقابات ال تخرج في مضمونها عن قانون نقابة الصنائع اليدوية . 

تحركت هذه النقابات للعمل بتأثير ظروف العمال االقتصادية فوقعت عدة إضرابات قام بها عمال 
ية وعمال المياه وعمال التنظيم وعمال الدخان وعمال المطابع بما فيهم الترام بالقاهرة واإلسكندر 

عمال المطبعة االميرية وعمال الترسانة والعنابر وعمال شركة النور وانحصرت مطالبهم في 
تخفيض ساعات العمل وزيادة األجور واالعتراف بحقهم في الحصول على اجازات مدفوعة األجر 

                                                           
 . من الثورة الوطنية إلى األزمة االقتصادية، دار الشعب 9131ـ  9191تاريخ الطبقة العاملة المصرية : امين عز الدين  4
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ة .وكانت اكبر نتيجة لهذه اإلضرابات صدور قانون لجنة التوفيق وتخصيص يوم للراحة األسبوعي
 ، لفحص وتحقيق الشكاوي بين العمال وأصحاب االعمال .  9191أغسطس  97والتحقيق في 

ليبدا اول موعد مع انشاء اول اتحاد للعمال في مصر ، حيث أنشئ اول اتحاد لنقابات العمال في مصر 
االشتراكي المصري ، وكان االتحاد يضم ثالثة االف عامل عند  بفضل جهود رجال الحزب 9159عام 

بداية تأسيسه في القاهرة ثم انتقل إلى  اإلسكندرية بانتقال الحزب اليها ، وبلغ االتحاد اقصى درجات 
حيث كان يضم تحت لوائه نقابات عدة بالقاهرة واإلسكندرية والمنصورة وطنطا  9150قوته عام 

من اإلضرابات لتحقيق مطالب العمال االقتصادية كان أخطرها اضراب وشبين لكوم فنظم عدد 
عمال " معمل الخواجات ابي شنب(باإلسكندرية وسيطرة العمال على المصنع بعد مناوشات بينهم 

سلسلة من إلضرابات  9159وبين البوليس وقيامهم بطرد أصحاب المصنع منه. وشهد عام 
اب عمال شركة الملح والصودا وعمال شركة زيت فاكوم ، بالقاهرة واإلسكندرية كان ابرزها اضر

 وعمال الغزل باإلسكندرية وعمال التليفونات وعمال هليوبوليس وعمال الترام بالقاهرة . 
من جهة أخرى سارعت حكومة الوفد إلى تأسيس اتحاد تزعمه عبد الرحمن فهمي احد رجال الوفد 

وكانت نواته النقابة العامة للعمال التي أسسها بعض تحت اسم " اتحاد نقابات عمال وادي النيل " 
األعضاء الذين خرجوا على نقابة عمال الصنائع اليدوية بعد ان اثبتت عدم قدرتها على القيام بالمهمة 
التي كان تفرضها ظروف أعضائها اكتفاء بمنهجها التقليدي في تقديم الرعاية االجتماعية 

 والمعونات المالية ألعضائها. 
 9157كما نجح بعض المشتغلين بالحركة النقابية في تأسيس اتحاد من بعض النقابات في عام ـ  

تحت اسم " االتحاد العام لنقابات عمال القطر " ويعتبر هذا االتحاد اول تنظيم عمالي مصري تمكن 
من إقامة عالقات مع منظمات العمال في الخارج خاصة مع حزب العمال المستقل في بريطانيا ، 

 واالتحاد الدولي لنقابات العمال بامستردام ، ومكتب العمل الدولي بجنيف .
وفي مرحلة الحقة تراس النبيل عباس حليم االتحاد العام لنقابات عمال القطر المصري، إلنقاذ 
االتحاد من الوقوع بين براثن حزب االحرار الدستوريين، وكان عباس حليم يعمل باتساق تام مع حزب 

 الوفد. 
اجهت حكومة إسماعيل صدقي االتحاد بقوة، بعدما تعاظم قوته وازداد عدد النقابات المنضمة وو

اليه، ولصلة االتحاد بالوفد بما يشبه التحالف، فأسرعت الحكومة بشن حرب على النقابيين في 
 .   9109مارس عام  92ارزاقهم بفصلهم والقاء القبض عليهم واغالق دار االتحاد في 

، ووضع برنامجا جديدا هدفه   9109تحاد العام لنقابات عمال القطر نشاطه  في أوائل عام ثم أعاد اال
تحسين ظروف العمل ورفع  مستوى األجور، وقد بلغ عدد  النقابات المنضمة لالتحاد حد اثار مخاوف 

ن ، كما الحكومة بما وضح من اثر االتحاد في إضرابات مختلفة مثل عمال المدابغ و الفواخير والجزاري
أن انضمام نقابات عمال السكك الحديدية من سائقي القطارات وعمال المناورة وعمال الترام قد 
أعطى االتحاد قوة ال يستهان بها اذا ما لجا إلى تنظيم عمل جماعي احتجاجي ، حيث بلغ عدد أعضاء 

واإلسكندرية االتحاد وفروعه في الجيزة والقيوم والمنيا واسوان وطنطا والمنصورة ودمنهور 
 الف عامل . 011وحلوان ومنوف وبنها حوالي 

في شكل اتحاد للنقابات  9102وسعى الوفد إلى تكوين ما يسمى المجلس األعلى للعمال في فبراير 
قامت بضم عدد كبير من النقابات التي كانت منضمة إلى االتحاد العام لعمال القطر المصري، ولكن 

من النضال الوطني حين تمس مصالح البالد، حيث بقيت النقابة هي هذا االنقسام لم يمنع العمال 
 الخلية األولى التي تجمع عمال المؤسسة وتبرز دورهم السياسي ضد االحتالل . 

نذر ضعف شان اتحاد نقابات عمال القطر المصري، حيث أعاد الملك فاروق  9101والحقا حمل عام 
االهتمام بشئون العمال ، واخذ يتنصل من تبعاته .  لقب النبيل لعباس حليم ، فابتعد األخير عن

وشهد نفس العام توقف نشاط االتحاد، ولكنه أيضا شهد موجة كبيرة من اإلضرابات العمالية كان 
 أبرزها إضرابات عمال النسيج والسكر والنقل.
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ية من اعلن تأسيس االتحاد العام لنقابات عمال المملكة  المصر  9107وفي األول من مارس عام  
نقابة برياسة عباس حليم ، وبعد شهر اجرى تعديل على رئاسة  االتحاد فأسندت إلى محمد  05

الدمرداش افندي ، وكان عامال فنيا من عمال النسيج باإلسكندرية فاز بعضوية مجلس النواب ، 
تراف ووجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة عن استطالع رئيس الحكومة في اصدار قانونا لالع

بالنقابات، واالخر عن نشاط المجلس االستشاري للعمل والعمال .وكان لهذا االتحاد نشاط كبير 
في المطالبة بإصدار تشريعات العمل حيث نجح في ارغام الحكومة في ادراج مشروع االعتراف 
بالنقابات في جدول اعمال مجلس النواب، ونوقش المشروع بمجلس النواب، واخذ نقاش طويل 

 ثم اتخذ فيه قرار في فبراير من ذات العام ، لكن مجلس الشيوخ اعترض عليه .  9191عام  حتى
واتجهت العناصر التي تسيطر على االتحاد وجميعها من العمال باالتجاه نحو االستقالل التام عن 

 فالهيئات السياسية المختلفة ، فقرر االتحاد أن يتحمل اعباءه بنفسه  حتي يتمكن من تنظيم صفو
العمال يحقق أهدافهم. وادت ظروف الحرب العالمية الثانية لقيام الحكومة للعمل على القضاء على 

 االتحاد بمطارده قياداته والقاء القبض عليهم، بحجة خطورتهم وقيامهم بنشاط هدام . 
ي ولدت لتا ويرصد الباحثين ان الفترة ما بين الحربين األولى والثانية مهدت إلنشاء اتحادات النقابات

في أوائل العشرينيات ثم نمت ووصلت على درجة كبيرة من القوة والتنظيم في االتحاد العام لنقابات 
عمال القطر  المصري ، وكان ابرز ما يميز تلك الحقبة انها كانت مليئة بجهد األحزاب والمنظمات 

تحادات ذات النشأة السياسية للسيطرة على الحركة العمالية ، كما امتازت بذلك النوع من اال
المعكوسة فمن المعروف ان النقابات هي نواة االتحاد العمالي ، ولكن ما حدث أن االتحادات اصبحت 
تنشأ أوال بعدد قليل من النقابات ثم تأخذ على عاتقها مهمة تأسيس النقابات ووضع لوائحها ، وكان 

لهذه النوع من النقابات يعمر طويال ، تلك النقابات تتخذ من دار االتحاد مقرا لها ، ولذلك لم يكن 
 فسرعان ما كان يتداعي بمجرد انهيار االتحاد . 

وبرغم تعاقب االتحادات ووجود اكثر من اتحاد للنقابات في وقت واحد، فقد بقيت النقابة هي بؤرة 
النضال الجماعي من اجل تحسين ظروف العمال ، وفد نجحت بعض النقابات في الحصول على اتفاق 

أمصحاب االعال تشبه عقود العمل المشتركة "او الجماعية " بوصفها  الحالي ، كما أن دور النقابة  مع
 في العمل السياسي كان واضحا ، فكانت تغذي حركة المطالبة بالدستور . 

كما هناك ظاهرة أخرى في تلك الفترة هي عدم وجود وعي نقابي تام بين العمال وهو ما يظهر في 
عينهم على عدد من النقابات ، فكان باستطاعة كل منهم ان يؤلف نقابة تجمع عمال سيطرة افراد ب

مهنته متى شاء ويحلها متى أراد ، ويناصر هذا الحزب او ذلك ، وقد أدى هذا إلى عدم وجود تربية نقابية 
ابة نقسليمة تخلق العناصر القيادية التي تستطيع قيادة العمل النقابي . وهو ما أدى إلى انهيار ال

 بمجرد فصل أعضاء مجالس ادارتها من عملهم او اعتقالهم.
كما بقى أسلوب العمل النقابي ينحصر في تقديم الخدمات االجتماعية ألعضاء النقابة وكذلك 

 اإلعانات المالية . 
أيضا ظلت الحركة موزعة بين األحزاب منقسمة على نفسها حتى بداية النصف الثاني من الثالثينات 

 روح االستقاللية واثمرت عمال نضاليا على درجة فائقة من التنظيم. فنمت ال
(، وتشكلت نقابات 9195لسنة  72وكانت حكومة الوفد قد أصدرت قانون االعتراف بالنقابات )رقم

لعمال المؤسسات في ظل القانون ، وشرعت تلك النقابات في تنظيم النضال من اجل المطالبة 
ة التي عاني منها العمال اثناء الحرب العالمية الثانية ، خاصة بعد توقف بإيجاد حل األزمة االقتصادي

عدد كبير من الصناعات نتيجة ظروف الحرب وتزايد مشكلة لبطالة وانخفاض مستوى األجور 
 بالتوازي مع ارتفاع األسعار وازدياد تكاليف المعيشة . 

النقابات أحيانا تحقيق بعض  وقعت عدد من اإلضرابات التي لقيت مقاومة الحكومة واستطاعت
المطالب خاصة عمال شركة مياه القاهرة ا، كما اضطرت حكومة احمد ماهر امام ضغط العمال 
واتساع اضراباتهم إلى اصدار كادر عمال الحكومة الذي ينظم األجور قواعد منح العالوات، وهو ما ادى 

صة، والمطالبة بتطبيق كادر إلى قيام موجة بين السخط بين عمال المؤسسات األهلية والخا
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الحكومة عليهم. وبدأت النقابات تتواصل معا ، واثمر ذلك عن تأسيس) مؤتمر نقابات عمال 
يسمح بإقامة اتحاد عام لنقابات للعمال،  72الشركات والمؤسسات األهلية(. ولم يكن القانون 

ن التحايل على القانون كان ويبدو ان ذلك كان متعمدا ، حتى ال يتجمع العمال في تنظيم قوى . ولك
ميسورا، حيث أسست حكومة الوفد التي أصدرت القانون اتحادا للنقابات العمال الموالية للوفد 
تحت اسم " رابطة النقابات" وسار العمال على نفس الدرب ، حيث اختاروا اسم " المؤتمر" واطلقوه 

  9199القانون واسس في ديسمبر على اتحادهم ليكون واجهة تحمي وجوده وال توقعه تحت طائلة 
 بدار نقابة عمال مطبعة مصر . 

وحضر ذلك االجتماع ستون مندوبا يمثلون ثالثين نقابة من أكبر النقابات في مصر وتم االتفاق على 
إطالق اسم "مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات األهلية " على تلك الجبهة،  وكان يضم 

نقابة من نقابات القاهرة ،  نقابات عمال النقل والمرافق )الترام ، مصر  52،  9192المؤتمر في عام 
ـ ثورنيكروفت ،االتوبيس، النور ، المياه ، الطيران( ونقابات الشركات الصناعية )مطبعة مصر  الجديدة،
، السكر بالحوامدية، سيجوارت ، اسمنت طرة ، الميكانيكا  بالكهرباء ، الحرير بحلوان ، الكاوتشوك 

فريقي، التطريز والرسم ، مصر للسينما والتمثيل( ، باإلضافة إلى نقابات عمال ومستخدمي اال
المحال التجارية  ومستخدمي السينما ، وعمال كوتسيكا ، وشركة أراضي الدلتا ، وأيدت المؤتمر 

ن سبعون نقابة من نقابات األقاليم ، وبلغ عدد أعضاء المؤتمر بالقاهرة وحدها خمسة عشر الفا م
 العمال .  ، 

سعيا  9191فبراير  92وكان هذا المؤتمر عضوا باللجنة الوطنية للعمال والطلبة التي أسست في 
 لتحقيق الجالء وتدويل  القضية المصرية ، والتحرر من العبودية االقتصادية ".  

في وفي وقت الحق سعى المؤتمر للخروج من نطاقه المحدد ليضم جميع نقابات العمال في مصر  
منظمة جديدة تحمل اسم " مؤتمر نقابات عمال مصر" وهدفه تنظيم لعمال المصريين النقابيين 
منهم والمحرومين من حق تأليف النقابات على أسس ديمقراطية دون تفريق بينهم على أساس 
الجنس او الدين او القومية أو العقيدة السياسية ، وقد اتخذ مشروع الالئحة الخاصة به من قانون 
اتحاد النقابات الدولي نموذجا له ، واستفاد منه إلى ابعد الحدود ، وعندما دعي المؤتمر جميع نقابات 

فوجئ العمال الذين وفدوا بمحاصرة البوليس لمقر المؤتمر  9191العمال لالتفاق بعيد اول مايو 
س مؤتمر ولمكان االجتماع ، ولكنهم نجحوا في عقد اجتماعهم في مكان اخر ، حيث اعلن تأسي

نقابات عمال مصر ، واتخذ المجتمعون قرارا باإلجماع بتقديم مذكرة إلى إسماعيل صدقي رئيس 
 الحكومة يحددون فيها مطالب العمل االقتصادية والسياسية . 

ويدور للتاريخ دورته ، وتقوم الحكومة بالهجمة على العمال سواء بسبب اضراباتهم المستمرة ، او 
 مومية للنقابات للتشاور في مطالبهم  فضعفت الحركة النقابية . بسبب اجتماعاتهم الع

، حيث بدأت النقابات تسعى لمحاولة تكوين  9121ـ المحطة األخيرة في هذه الفترة  كانت بحلول عام 
اتحاد يجمع شملها مرة أخرى ، وهو ما سمي بـ)اللجنة التحضيرية لالتحاد العام لنقابات العمال 

من قادة النقابات البارزين ودخلتها عناصر  9125ـ  9129تي تشكلت في عام بالقطر المصري( ال
جديدة من النقابيين الذين تربوا في حجر " مؤتمر نقابات عمال الشركات والمؤسسات األهلية " 
وتركزت مطالب البرنامج الخاص بهذه اللجنة بوضع حد ادنى لألجور ، وسن قانون للتأمين ضد 

والعجز وتعديل قانون العمل الفردي على اساس تقييد سلطة ارباب العمل  البطالة ، والشيخوخة
في فصل العمال ، وتخفيض ساعات العمل ، والمساواة بين األجور بين الجنسين ، ومنح النقابات 
حق االشتراك في وضع مشروعات القوانين قبل إصدارها ، واالعتراف بحق االضراب العام باعتباره 

أخيرا االعتراف بحق العمال في إقامة اتحاد عام يجمع شمل النقابات ويدافع توجهها مشروعا ، و
 عن مصالحهم . 

لتبادل وجهات النظر ، وقبل  9125يناير  52وكانت سكرتارية المؤتمر قد دعت إلى اجتماع يوم 
يناير ، ثم أعلنت األحكام العرفية ، ولذلك كان متعذرا عقد  51االجتماع شب حريق القاهرة في 

المؤتمر ، خاصة بعد قبض السلطات على معظم زعماء النقابات وقادة اللجنة التحضيرية ، وفي مايو 
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اعيد تشكيل اللجنة تحت اسم )اللجنة التأسيسية التحاد نقابات العمال المصرية(  حيث تقرر عقد 
 ن تأسيسهمؤتمر من نقابات العمال لبحث الالئحة وتبادل وجهات النظر بشأن نظام االتحاد ثم اعل

، اال ان السلطات رفضت السماح بعقد المؤتمر بمبرر الحفاظ على  9125.وذلك في منتصف سبتمبر 
 5.األمن

و بانفضاض اللجنة التأسيسية المشار اليها تكون قد طويت صفحة من تاريخ النقابات في مصر  
االتحاد العام  تحت مسمى " 9125لتفتح صفحة جديدة من العمل النقابي في اعقاب ثورة يوليو 

تم الغاء نقابات  9121كاتحاد رسمي ووحيد، وفي عام  9122لنقابات عمال مصر " الذي تكون في عام 
المنشآت واالخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة، وهو ذات النظام الحالي يقضي بتصنيف 

تى عامة .  ليستمر هذا االتحاد ح الصناعات واألنشطة االقتصادية التي يمكن للعاملين بها تكوين نقابة
األن بدعم حكومي ، وانتخابات مشكوك في إجراءاتها ، وقوانين ترفض وجود أي نقابات مستقلة 
خارج نطاق االتحاد الرسمي ، الذي كان اول تسجيل الختراقه ما قام به العاملين بالضرائب العقارية 

ني لتحقق مطالبهم الخاصة بزيادة األجور باعتصامهم الشهير في منطقة القصر العي 5117في عام 
 انشاء نقابة مستقلة بهم بعيدا عن االتحاد العام . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 روؤف عباس مرجع سبق ذكره . د 5
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 المبحث االول 
 

يعي الدولي   اإلطار القانوني والتشر
 والمحلي

ية النقابية وتنظيم النقابات   للحر
 العمالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان  أوال:
 واتفاقيات العمل الدولية: 

يؤكد الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان والتي 
تشمل االعالن العالمي لحقوق االنسان إلى 
جانب العهدين الدوليين للحقوق المدنية 
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية على 
حق المواطنين في انشاء نقابات تمثلهم 

هم عن مصالحهم بحرية ، وحرية وتدافع
االنضمام إلى النقابات ووضع لوائحهم ، وهو ما 

 بات معروفا بالحرية النقابية .
يؤكد العهد الدولي للحقوق المدنية 

على حق كل فرد في  55والسياسية في المادة 
مع اخرين ،بما في ذلك  حرية المشاركة

تشكيل النقابات العامة واالنضمام اليها 
صالحه ؛ وال يجوز وضع القيود على لحماية م

ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها 
في القانون وتشكل تدابير ضرورية  في مجتمع 
ديمقراطي لحماية االمن القومي أو السالمة 
العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة 
أو اآلداب العامة أو حماية حقوق األخرين 

ليس في هذه المادة ما  وحريتهم ، ، وتؤكد انه
يجيز لدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل 

بشأن الحرية النقابية  9197الدولية عام 
وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير 
تشريعية من شأنها أو تطبيق القانون بما 
يخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك 

 االتفاقية . 
قتصادية يؤكد العهد الدولي للحقوق االـ 

على تعهد الدول  7واالجتماعية في المادة 
األطراف فيه بكفالة حق كل شخص في تكوين 
النقابات باالشتراك مع اخرين ، وفي االنضمام 
إلى النقابة التي يختارها ، دونما قيد سوى 
قواعد المنظمة المعنية ،  بقصد تعزيز 

 مصالحه االقتصادية واالجتماعية 
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حق النقابات في انشاء اتحادات قومية ، وحق هذه االتحادات في تكوين  منظمات نقابية  وحمايتها ؛

دولية أو االنضمام اليها ؛ حق االضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني ؛ ليس في هذه 
بير اتخاذ تدا 9197لسنة  72المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية 

تشريعية من شانها ، او تطبيق القانون بطريقة من شأنها ، انت خل بالضمانات المنصوص عليها 
في تلك االتفاقية . 

وتمثل مصر طرفا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية كما هي طرف أيضا في العهد الدولي 
الحق في االضراب والحق في تكوين الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، الذي يكفل 

 نقابات واتحادات وطنية ودولية، واالنخراط فيها.
مصر أيضا طرف في منظمة العمل الدولية، وصدقت على جميع اتفاقياتها األساسية الثماني، ومنها 

بشأن حق  9191لسنة  17بشأن الحرية النقابية، واالتفاقية رقم  9197لسنة  72االتفاقية رقم 
 .التنظيم

، ووقعت عليها مصر في 9121حيز التنفيذ في  9197لسنة  72ودخلت اتفاقية الحرية النقابية رقم
من على أن )للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع الحق في  5، وتنص المادة 9122/ 99/ 1

ـ دون ان يرتهن ذلك بغير قواعد ال منظمة انشاء ما يختارونه هم انفسهم من منظمات، ولهم كذلك 
المعنية ـ الحق في االنضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق (  وأكدت حق منظمات 
العمال واصحاب العمل في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، و تنظبم 

ن ادارتها ووجوه نشاطها وصياغة برامجها .وان تمتنع السلطات العامة عن التدخل الذي يحد م
 ". 0هذه الحقوق او يحول دون ممارستها "المادة 

على عدم خضوع منظمات العمال وأصحاب العمل لقرارات الحل أو وقف  9بينما أكدت في المادة 
على حق منظمات العمل وأصحاب العمل في  2العمل التي تتخذه سلطة إدارية. كما تنص المدة 

مة او اتحاد او اتحاد قومي من ها النوع حق االنتساب تكوين اتحادات عامة واالنضمام اليها، ولكل منظ
 إلى منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل. 

على عدم جواز اخضاع اكتساب منظمات العمل وأصحاب العمل واتحاداتها  2وتنص المادة 
من هذه  9،  0، 5للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق احكام المواد 

 .  االتفاقية
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري »من ذات االتفاقية على أن  99كما نصت المادة 

فيها هذه االتفاقية باتخاذ كل التدابير الالزمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال وأصحاب العمل 
 «.حقهم في التنظيم بحرية

 اية حق التنظيم والمفاوضة الجماعيةبشأن حم 9191لسنة  17من جهة أخرى تنص االتفاقية رقم 
على توفير حماية كافية من اية اعمال تمييزية على صعيد استخدامهم تستهدف المساس 
بحريتهم النقابية. ويجب أن تنطبق هذه الحماية بوجه اخص إزاء االعمال التي يقصد منها : جعل 

عن عضويته النقابية، التوصل إلى  استخدام العامل مرهونا بشرط عدم االنضمام إلى نقابة أو التخلي
فصل العامل او االجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته النقابية أو اشتراكه في أنشطة نقابية 
خارج ساعات العمال ، او خالل هذه الساعات بموافقة صاحب العمل . وقد صدقت مصر على هذه 

 . 9122يناير 95االتفاقية وصدر قرار رئيس الوزارة ببدء العمل بها في 
من الدستور المصري الحالي على عدد من المبادئ األساسية  21تنص المادة  ـ على مستوى الدستور

المتعلقة بالحق في تأسيس التنظيم النقابي أهمها حق انشاء النقابات واالتحادات على أساس 
واالتحادات؛ عدم ديمقراطي؛ حرية النقابة في ممارسة نشاطها؛ كفالة الدولة الستقالل النقابات 

جواز حل مجالس ادارتها اال بحكم قضائي؛ عدم جواز تأسيس النقابات بالهيئات النظامية 
 والمقصود بها ) الشرطة والقوات المسلحة( . 
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من الدستور التزام الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق  10كما اقرت المادة  
مة المصرية، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها في الجريدة اإلنسان التي تصدق عليها الحكو

 الرسمية. 
 9121لسنة  02وسبق أن اكدت منظمة العمل الدولية في اكثر من مناسبة مخالفة القانون السابق 

، مما أدى على  5190لسنة  592لمبادئ الحرية النقابية ، ووضعت عدد من المالحظات على القانون 
للتخفيف من عدد العمال المطلوب إلنشاء اللجان المنشأة  5191لسنة  990تعديله بالقانون

النقابية، وكذلك عدد اللجان واألعضاء المنصوص عليهم لتكوين نقابة عامة ، والعدد المطلوب 
 إلنشاء االتحادات النقابية العامة .

 بل. وسبق ان وضعت مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية أربعة مرات من ق
مصر على قائمة المالحظات  5192وقد وضعت منظمة العمل الدولية خالل مؤتمرها بجنيف بيونيو  

 وكانت أبرز األسباب”. القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية المعروفة بالقائمة السوداء
 02الية الحالي التي استندت إليها المنظمة في هذا الشأن: استمرار العمل بقانون النقابات العم

، والذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وإجبارهم 9121لسنة 
المسيطر على الحركة ” االتحاد العام لنقابات عمال مصر“على االشتراك في اتحاد عمالي وحيد 

هم، فضاًل عن أن هذا ، مع خصم قيمة االشتراك إجبارياً من رواتب9122النقابية منذ تأسيسه في عام 
والتي وقعت عليهما مصر وتتيحان  17و 72القانون يتعارض مع االتفاقيتين الدوليتين رقمي 

التعددية النقابية. ذلك باإلضافة إلى عودة أساليب قمع االحتجاجات العمالية، التي وصلت إلى حدود 
 احتجازهم. الفصل من العمل وإلقاء القبض على العشرات من القيادات النقابية و

 ثانيا : مفهوم الحرية النقابية بين التفسير المتعسف واالنحياز للمعايير الدولية 
رغم اعتراف التشريعات الدولية ومنها اتفاقيات العمل الدولية بالحرية النقابية ، والتي نصت عليها 

ون تمييز من أي نوع للعمال وأصحاب العمل دإلى أنه"  مادتها الثانيةفي  9197لسنة  72في االتفاقية 
"،"حق منظمات العمال وأصحاب العمل  ، الحق في انشاء مما يختارونه هم انفسهم من منظمات

في وضع دساتيرها وانظمتها وانتخاب ممثليها في حرية تامة ", وتنظيم ادارتها ووجود نشاطها 
هذه الحقوق او وصياغة برامجها ، وحظرت قيام السلطات العامة بأي تدخل من شأنه ان يحد من 

يحول دون ممارستها المشروعة ،كما تشير االتفاقية إلى أنه ال يجوز للقانون الوطني وال لألسلوب 
الذي يطبق به ، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه االتفاقية . اال أن بعض الهيئات القضائية 

داخل احدى الهيئات القضائية  تنتهج موقفا مخالفا لهذا الشأن ، حيث رصدنا اتجاهين مختلفين من
وهي مجلس الدولة ، حيث يوجد اتجاه قضائي بعدم قانونية انشاء النقابات المستقلة ، باعتبارها 
مخالفة لقانون النقابات العمالية ، بينما اكدت محكمة القضاء اإلداري في احد احكامها المتعلقة 

لمنظمات النقابية العمالية واحترام الحريات بذات الشأن مبادئ قضائية مختلفة تؤكد إمكانية تعدد ا
النقابية وشبهة عدم الدستورية في بعض نصوص قانون النقابات العمالية  ، ويمثل االتجاه األول ما 

 02ظهر في اتجاه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، ، كما استندت إلى القانون 
 590شاء النقابات المستقلة ، ولم تستند إلى القانون في أكثر من فتوى بخصوص ان 9121لسنة 
 رغم ان األخير الحق وناسخ للقانون السابق .  5192لسنة 

وأكدت في عدد من فتاواها بخصوص مدى قانونية النقابة المستقلة ومنها وجود نقابة للعاملين 
تي نختلف معها بشكل كلي ، على عدد من النقاط ال6بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 على النحو التالي : 
الذي يمنع انشاء أكثر من لجنة نقابية في  9121لسنة  02ـ استندت الفتوى على نص القانون 

التي تشير إلى ان البنيان النقابي يقوم على  9179المنشأة الواحدة، وبنص المادة األولى التي عدلت عام 
نقابية، وحق العمال المشتغلين في مجموعات مهنية او شكل هرمي وعلى أساس وحدة الحركة ال

                                                           
 . ، موقع منشورات قانونية 3191ابريل  2بتاريخ  969فتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برقم راجع ال 6
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صناعات متماثلة او مرتبطة ببعضها او مشتركة في انتاج واحد في تكوين نقابة عامة واحدة على 
( دون ان تتناول الفتوى القانون الحالي وصياغاته المختلفة في هذا 90مستوى الجمهورية )ال مادة

 الشأن. 
التي تكفل حق المواطنين في انشاء  9129من دستور 21ير المادة ـ رجعت في رؤيتها إلى تفس

بالدستور الحالي التي تؤكد حق  21النقابات على اطالقها على أساس ديمقراطي، وكذلك على المادة 
انشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي؛ وحرية النقابة في ممارسة نشاطها وهو ما 

شرع عن تقرير أي حكم يشتمل على التدخل بأية صورة في شئون انشاء يستتبع بالتالي ان ينأي الم
المنظمات النقابية بما يتعارض والضمانات التي ارساها الدستور في هذا الشأن. وهو ما يتعارض مع 

 نصوص القتوى ذاتها.
الق طـ أكدت الفتوى أن األخذ بالنظام الديمقراطي في انشاء تلك المنظمات ال يمكن ان ينصرف إلى ا

يد األفراد والجماعات في انشاء منظمات نقابية بدون ضابط، مما يؤدي إلى تفتيت التنظيم النقابي 
 وتصارع المنظمات النقابية .

ـ تشير الفتوى أيضا إلى مرتبة االتفاقيات الدولية في الدستور المصري ، مشيرا إلى  أن االتفاقيات 
لها قوة القانون وتصبح جزءا من النظام القانوني  الدولية متى استوفت مراتبها الدستورية يصير

المصري الواجب التطبيق ، وتنفذ استثناء من احكامه ، وأن هذه االتفاقيات ال ترقي في سلم تدرج 
القواعد القانونية إلى مرتبة الدستور الذي يعد القانون األساسي للدولة  وهو ما تتفق معه ، اال انها 

بأحكام تغاير هذه االتفاقيات ـ بافتراض حدوث ذلك ـ ال ينال من دستورية  ترى أن ) صدور قانون وطني
هذا القانون(، وهذا كالم خطير اذ يجب أن يراعي أي تشريع نصوص الدستور واالتفاقيات الدولية التي 
صدقت عليها الحكومة المصرية وصدرت في الجريدة الرسمية ، فال يصح صدور تشريعات تتنافى مع 

الدولية خاصة في مجال االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان .  وهو ما أشار اليه حكم  تعهدات مصر
محكمة القضاء اإلداري الذي سنعرضه الحقا في تمتع االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بوضع 

 .10متميز اقره الدستور في نص المادة 
نص االتفاقية مع نص الحق من نصوص كما ترى الفتوى انه في حالة استحالة التوفيق بين النصين " 

القوانين الوطني " يتم االعمال بنص القانون المدني القاضي بأن " ان النص الالحق ينسخ او يعدل 
 النص السابق" . 

في مجال  5192لسنة  590وهنا أيضا ال تشير الفتوى بأي حال من األحوال إلى نصوص القانون 
ويلغيه، وكان من  9121لسنة  02حق لنصوص القانون االعتراف بالحريات النقابية وهو نص ال

 الواجب ان تشير اليه لتوضيح مدى اتفاقه مع نصوص االتفاقيات الدولية من عدمها.
"لم يغفل مبدأ التعددية اغفاال مطلقا " ،  9121لسنة  02ـ تشير الفتوى إلى أن المشرع في القانون 

بية من مستوى اللجان النقابية في المنشأة الواحدة ، اذ انه ان كان ال يسمح بتعدد المنظمات النقا
حيث يجمع العاملين بها لجنة نقابية واحدة تتعدد بتعدد المنشآت ، فانه يقرر تعدد مستويات 

 التنظيم النقابي من لجان نقابية ونقابة عمالية واحدة ، ثم االتحاد العام للعمال . 
نصوص االتفاقية  9121لسنة  02ه قبل صدور القانون ـ تشير الفتوي أيضا إلى أن المشرع كان امام

، ونصوص االتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، وعلى الرغم  9197لسنة  72الدولية رقم 
من ذلك لم يتبع الرأي الذي يذهب في تفسير احكامها إلى أنهما يطلقان مبدأ تعدد التنظيمات 

شاط الواحد ،مرجحا الرأي الذي يذهب إلى أن هذه االحكام ال النقابية العمالية في المنشاة او الن
تفرض مبدأ التعددية فرضا مطلقا وانما تجيز تنظيمه ، وانما تجيز تنظيمه بحيث تكون معه الحرية 
في مباشرة العمل النقابي )حرية مسئولة(.. لضمان الحفاظ على استقرار العمل وانتظامه في 

وهو ما ينعكس إيجابا على أمن الوطن واستقراره مصالحه  المشروعات واألنشطة المختلفة،
 العليا.

ومن ثم ترى الفتوي أن )انتهاج المشرع الذي وضع ذلك القانون منهجا معتدال في فهم احكام 
االتفاقيات المشار اليها، اقر فيه منهج تعددية المنظمات النقابية العمالية في الحدود سالفة البيان 
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احكامه المنظمة إلنشاء هذه المنظمات على الحدود التي قدر فيها مالءمتها  ـ حسب الفتوى ـوقصر
وسكت عما عداها سكوتا يفصح بذاته بما ال يدعم مجاال للشك عن عدم جواز انشاء منظمات نقابية 

 عمالية مستقلة اخر بخالف التي اجازها قانون النقابات العمالية المشار اليها. 
ى نصوص االعمال التحضيرية للدستور، وحديث بعض األعضاء اثناء مناقشة . ـ أيضا تستند الفتوى إل

ومنهم قيادي باالتحاد العام لعمال مصر)عبد الفتاح إبراهيم ( بأنه "ضد التعددية في  21المادة 
القاعدة .فنحن مع الحرية النقابية لكن ضد التعددية في القاعدة" ، وهو ما تضمنته بعض كلمات 

بأن التعدد يعني تفتيت الحركة العمالية في القاعدة ، وان تكوين النقابات على  األعضاء األخرين
أساس ديمقراطي يعني أنه البد ان تكون نقابة واحدة )كما ذهب إلى ذلك الكاتب محمد سلماوي عضو 

 اللجنة(. 
ال  9121ة لسن 02ـ من ناحية أخرى الفتوى إلى أن قانون النقابات العمالية وهي دائما يقصد القانون 

يعرف ما يسمى باللجان النقابية أو النقابات المستقلة، ولم يجز تأسيسها، وترى أنه جرى انشاء 
بعضها على خالف االحكام لتي قررها القانون. اال انها لم تشر إلى إمكانية انشاء نقابات غير التي يقف 

 في القانون. وراءها االتحاد العام للعمال طالما استوفت الشروط المنصوص عليها 
ونرى أن وصف بالنقابات " المستقلة " ليس وضعا قانونيا دائما، انما وضع للتمييز بين هذه النقابات 

يناير وبعدها بإنشاء  52وبين النقابات التي تعد جزءا من االتحاد الرسمي، حيث قصد بها قبل ثورة 
االتحاد العام للعمال وهو الوضع الذي نقابات غير التي يسمح بها وزارة القوى العاملة أو يقف وراءها 

، فقد ال يتم وصف نقابة ما بالمستقلة في اسمها ، ولكنه يفترض ان تكون 5117استمر عقود حتى 
النقابة مستقلة في شئونها وال يجوز للجهة اإلدارية أن تفتئت على ارادتها التي تأتي من جمعيتها 

 العمومية .
ى أن قصد المشرع الدستوري لم ينصرف إلى السماح وتخلص الجمعية الفتوى والتشريع إل

بتأسيس أكثر من منظمة نقابية عمالية في المنشأة الواحدة وهو ما نص عليه الدستور صراحة 
منه على أنه " ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة  22بالنسبة إلى انشاء النقابات المهنية في المادة 

 واحدة.
 ذه الفتوى أهمها :ولنا عدد من المالحظات على ه

ـ نحن مع وجود ضوابط قانونية معقولة عادلة لممارسة الحريات النقابية، ولكنها يجب أن تؤمن هذه 
الضوابط بالمساواة بين العمال الذين لهم ذات الحق ، ووضع ضوابط واحدة بين العمال ، ال ان يتم 

اللجان والنقابات العامة اثناء  ذلك لصالح تنظيم نقابي دون غيره ، وهو ما حدث في عملية انشاء
والئحته التنفيذية والتي أجريت كلها  590عملية توفيق األوضاع التي أجريت في اعقاب صدور القانون 

بالموافقة على النقابات التي انضمت التحاد عمال مصر وهو المؤسسة الرسمية التابعة عمليا 
ومع ذلك لم يتم  590قها وفقا للقانون للحكومة ، دون ان يتم ذلك مع لجان نقابية قدمت اورا

االعتراف بقانونيتها او إعطائها الشخصية القانونية المعنوية ، ووضعت امامها العشرات من 
 العراقيل حتى ال تستكمل تأسيسها .

ـ نؤكد ان تعدد المستويات النقابية في بناء رأسي ضمن تنظيم عمالي واحد ال يعتبر تعددا نقابيا كما 
وى إلى ذلك، فهو ال يعبر اال عن تنظيم واحد ذا طبيعة هرمية واحدة من قاعدته إلى قمته، ذهبت الفت

فهو مجرد تقسيم تنظيمي التحاد العمال يقف على راسه مجلس االتحاد ورئيسه ، وقاعدته اللجان 
طة سلالنقابية للمنشأة وال يعبر اال عن رؤية واحدة لمصالح العمال وفي الغالب تكون منحازة إلى ال

 التنفيذية. 
، فبالتالي كان من 02بشكل كامل، والذي الغي القانون  590ـ أيضا تجاهلت الفتوى نصوص القانون 

بتقليل العدد الالزم إلنشاء  5191االجدى أن تشير إلى نصوص هذا القانون خاصة بعد تعديله عام 
توائم مع تعهدات الحكومة المصرية اللجان النقابية والنقابات العامة واالتحاد النقابي الواحد، بما ي

 لمنظمة العمل الدولية. 
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تعني انه من حق  72ـ التعددية ليست الزمة لذاتها، إنما الحرية النقابية التي نصت عليها االتفاقية 
العمال انشاء منظماتهم المعبرة عنهم، فقد يتم انشاء لجنة نقابية واحدة في منشأة ما، انما هذا 

حق العمال األخرين في انشاء لجنة نقابية  أخرى يرون معها انها تعبر عن  ال يعني الحجر على
مصالحهم أكثر من األولى طالما استوفت الشروط التي يتطلبها القانون في هذا الشأن ، نفس االمر 

 ينطبق على انشاء أكثر من نقابة عامة او أكثر من اتحاد عمالي.  
العمالية والنقابة المهنية فهي مخطئة، فالدستور نص  ـ عندما تساوى الفتوى بين وضعي النقابة

بشكل واضح وصريح إلى انه فيما يتعلق بالنقابة المهنية ال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، 
وإذا كان واضعو الدستور قد أراد ان يبنوا نفس الحكم للنقابة العمالية لنصت عليه بشكل واضح 

، فقد عبر  ذلك عن اختالف الوضعية القانونية لكل من 21نص المادة صراحة، وكونه لم ينص عليه في 
 التنظيمين في هذين النوعين من العمل النقابي. 

ـ تشير الفتوى في ختامها إلى ان كل من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية رقم 
من خالل تفتيت المنظمات تهدفان إلى حماية الحرية النقابية وعدم تقويضها  9197لسنة  72

بتكوين أكثر من منظمة نقابية في الكيان الواحد، بما يضعف الحركة النقابية، ويفت من عضدها. وهو 
تفسير مبتسر لكل من هاتين االتفاقيتين، اذ انه ال تقول اللجنة المعنية بحقوق االنسان التي تقوم 

اسية، وال منظمة العمل الدولية أن تعدد على تفسير ومراقبة العهد لدولي للحقوق المدنية والسي
النقابات العمالية يؤدي إلى اضعاف الحركة النقابية، إلى جانب ذلك كثير من البلدان تطبق مبدا تعددية 
النقابات العمالية في نفس الصناعة أو المجال، وتضم أكثر من اتحاد عام واحد، وال يؤدي ذلك إلى 

 اضعاف الحركة النقابية.
ن هذا التفسير في هذه الفتوى وغيرها من الفتاوي التي أصدرتها الجمعية العمومية ـ ان مضمو

للفتوى والتشريع يؤدى إلى عدم قانونية انشاء تلك النقابات، وهو ما امتد إلى إصدار فتاوي أخرى 
 بشأن نقابات أخرى منها : 

العامة للعلوم الصحية برقم  ـ فتوى خاصة بعدم جواز انشاء نقابة القوى العاملة المستقلة والنقابة
، المثير في األمر ان النقابة األخيرة قد ووفق على انشائها بعدما انضمت إلى 5/9/5197بتاريخ  929

اتحاد عمال مصر )االتحاد الرسمي( بعدما قدمت اوراقها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة في 
 .5197االنتخابات النقابية التي جرت في 

انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام وزارة القوى العاملة  59/95/5191بتاريخ  9550ـ فتوى برقم 
 والهجرة بتلقي وايداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة لنفس األسباب التي اشرتنا اليها سابقا. 

قضت فيها بعدم جواز انشاء نقابات مستقلة  95/0/5197صادرة بتاريخ  022ـ فتوى أخرى برقم 
ين في بعض الجهات اإلدارية والهيئات العامة طبقا ألحكام قانون النقابات العمالية للعامل

واالتفاقيات الدولية المشار إليهم، ومن بينها هيئة النقال العام لمدينة القاهرة، المثير أيضا إلى انه 
حاد ت إلى االتالحقا وافقت وزارة القوى العاملة على إنشاء نقابة للعاملين بالنقل العام والتي انضم

 .5192لسنة  590الرسمي للعمال وذلك بعد قيام النقابة بتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون 
وسبق أن عبرت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية عن مالحظاتها بخصوص تطبيق 

 لصادرة مناالتفاقيات والتوصيات من قلق االتحاد الدولي للنقابات في مالحظاته من هذه الفتوي ا
الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والتي تفيد بأن وزارة القوى العاملة والهجرة ال ينبغي ان 

 7.تقبل طلبات تسجيل من المنظمات النقابية المستقلة
 حكم محكمة القضاء اإلداري: 

حدى الواردة في إـ المفاجأة أن هذا التفسير للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، ناقضته الحيثيات 
قضائية بتاريخ  11لسنة  95171احكام محكمة القضاء اإلداري بالقاهرة ـ الدائرة الثانية برقم 

، في الدعوى التي رفعها بعض أعضاء مجلس إدارة االتحاد العام للعمال الرسمي ضد 51/1/5191

                                                           
 دار الخدمات النقابية  : 88تقرير لجنة الخبراء حول تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي   7
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ة للعاملين بالنقل البري ، يناير منها النقابة العام 52بعض النقابات المستقلة التي أنشئت بعد ثورة 
نقابة العاملين بالضرائب العقارية ، نقابة العاملين بالنقل العام . طلبوا فيها القضاء ببطالن انشاء 

 هذه النقابات. 
 حيث اكدت الحيثيات على اآلتي : 

أحكام الدستور المصري تنصرف إلى مسايرة في تلك االتفاقيات الدولية المشار اليها إلى فكرة 
تقالل النقابات العمالية ، وقبول فكرة تعددها داخل اطار المهنة الواحدة أو المهن المستقلة ، اس

واخرج من هذا الحكم انشاءا ومن ثم تعدد الهيئات النظامية ، وهو مسلك يختلف عن التنظيم 
نة ، من الدستور( ، التي قصرت تنظيمها على نقابة واحدة لكل مه 22الخاص بالنقابات المهنية )م 

وتغدو من ثم المنازعة في حق تشكل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وانشائها أو 
انحصارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على راسه االتحاد العام للعمال ، ووسد االمر اليه بمنع قيام 

ه المختلفة يقوم بتنظيمات نقابية تعبر عن اإلرادة الحقيقية للطبقة العاملة داخل المهن العمالية 
  شبهة عدم الدستورية.

ـ ان ذلك يؤدي إلى أن ينال من حقوق التنظيم النقابي، وهو في األصل تعبير عن إرادة شعبية لطبقة أو 
 مهنة تشارك هموم الحياة وتسعى إلى رفع المستوى االجتماعي واالقتصادي والمهني ألفرادها. 

ضية أن الحركة النقابية العمالية اسفرت عن تنظيم ـ ثبت من التجربة المصرية في العقود الما
حكومي لم يستطع أن يعبر عن هموم وعمال الطبقة العاملة سواء في مواجهة الدولة أو ارباب 

 األعمال. 
ـ قيام ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثالثين من يونيو على اكتاف الطبقة العاملة كجزء 

سلطات الدولة أن تعلي داخل هذه الطبقة روح الفهم أساسي من التكوين الشعبي يلزم 
الديمقراطي الدافع إلى تحسين األداء خدمة لالقتصاد القومي ونبذ النظرة االستعالئية التي قد تأتي 

 من داخل التنظيم الحكومي ذاته. 
ت من الدستور الخاصة بالتزام الدولة باالتفاقيا 10تشير الحيثيات أيضا في تفسيرها للمادة ـ 

والعهود والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر ويصبح لها قوة القانون بعد 
قطع تنشرها ، بأنه هذه المادة تمثل تخصيصا لتلك االتفاقيات والتخصيص ال يكون اال لمقتضى ، 

مها بأن زبالتزام الدولة المصرية دستوريا بأن تضع تلك اتفاقيات حقوق اإلنسان في موضع متميز يل
تجرى كل التعديالت على التشريعات الصادرة عنها قبل النص الدستوري او بعدها بما ال يمثل خروجا 

هذه االتفاقيات ،وان النصوص السارية والمتعارضة ـ الواردة في قانون النقابات  على حكم شملته
احتراما لحكم المادة ـ مع هذه االتفاقيات تقوم به شبهة عدم الدستورية  9121لسنة  02العمالية 

من الدستور ؛ فاذا كان المشرع يرخص له أن يدمج االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بعامة في  10
اطار التشريعات احتراما اللتزامات مصر الدولية ،فإنه يلزم وجوبا باحترام تلك االتفاقيات ،وبين 

 تقتصر رقابتها على الشرعية الدستورية الجواز والوجوب يكون دور المحكمة الدستورية العليا التي ال
وانما تمتد إلى المالئمة  الدستورية بشأن التشريعات الداخلية المتعلقة بالموضوع محل تنظيم 

 .  10المادة 
ـ قيام الدولة بتعديل التشريعات السارية أو اصدار التشريعات الجاري اعدادها في اطار اتفاقيات 

ان الدستوري للنصوص التشريعية الحاكمة، والقول بأن احترام حقوق اإلنسان يستوى معه البني
اتفاقيات حقوق اإلنسان ينال من سيادة الدولة يتجافى مع الواقع والقانون بحسبان أن الدولة في 

 دستورها الصادر عن الشعب هي التي أعطت تلك االتفاقيات موضع االحترام والتقدير. 
( 10،  90، 2، 9الدستورية للفصل في مدى دستورية المواد )واحالت المحكمة الدعوى إلى المحكمة 

 وتعديالته.  9121لسنة  02من قانون النقابات العمالية رقم 
ويبدو ان التفسير الذي مالت اليها محكمة القضاء اإلداري هو األكثر انتصارا لروح الدستور و القانون 

،  17،  72مل الدولية خاصة االتفاقيتين والمواثيق الدولية لحقوق االنسان واتفاقيات منظمة الع
والتي تنتصر لمبدا الحرية النقابية بما يكفل حق انشاء في نقاباتهم بحرية دون تدخل الجهات 
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الحكومية أو شبه الحكومية في هذا الحق ، وحق مؤسسي النقابات في  انشاء نقاباتهم طالما 
االمر إلى انشاء اكثر من لجنة نقابية في المنشاة  استوفوا الشروط  التي يتطلبها القانون ، حتى لو أدى

الواحدة ، او انشاء اكثر من نقابة عامة ، او اكثر من اتحاد نقابي بما يحق مصالح العمال االقتصادية 
 واالجتماعية . 
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 المبحث الثاني

 النقابية العماليةالتشريعات 
 بين 

  590والقانون  02القانون  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
وتعديالته  9121لسنة  02طبق القانون  

الخاص بـالنقابات العمالية على التنظيم 
النقابي طوال واحد وأربعين عاما ليحكم 
تفاعالت الحركة النقابية وقصرها على اتحاد 
عام للنقابات تهيمن عليه أجهزة الدولة ، 

يحكم قبلها باب خاص بالنقابات ضمن  وكان
لسنة  29قانون العمل الصادر بالقانون 

مادة،  27،  02، و يتضمن القانون  9121
والداللة هنا ان مواده تتجاوز المبادئ العامة 
للعمل النقابي للتدخل في أدق التفاصيل حيث 
حدد شكل التنظيم النقابي و هيكلة التنظيم 

واعد التأسيس وأهدافه وشروط العضوية وق
وتقسيم العمل الداخلي، وصالحيات كل 
مستوى تنظيمي ، ومدة الدورة النقابية واليات 
الترشح واالنتخاب وإعالن النتائج ، فضال عن 
مالية التنظيم النقابي واليات الرقابة الداخلية 
. وحظر القانون أيضا انشاء اكثر من لجنة 

ين نقابية واحدة في المنشأة الواحدة، او تكو
اكثر من لجنة نقابية مهنية في المدينة 

 ( . 99الواحدة )م 
وأكد القانون أيضا على قيادة االتحاد العام 
لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية 
ودوره في رسم السياسات العامة ووضع 
الخطط والبرامج. وهو االتحاد الذي أصبح 
ذراعا للحكومة وسياساتها ضد العمال 

ى أثناء بيع القطاع العام، وإقرار المصريين حت
المعاش المبكر في تسعينات القرن 
العشرين، لم يتحرك تجاه الدفاع عن حقوق 

 العمال. 
 9كما اعتبر تعديل الحق بموجب القانون 

البنيان النقابي يقوم على شكل  9179لسنة 
 هرمي وعلى أساس وحدة الحركة النقابية 

ثل أكبر تدخل وهو ما  يؤكد أن هذا  القانون م  
من جانب الدولة في إدارة النقابات وانتهاك 
مبدأ االستقالل النقابي ، كما اعطى القانون 

صالحيات واسعة لوزارة القوى العاملة 
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والهجرة " الجهة اإلدارية " في إدارة الشأن النقابي بداية من عملية التأسيس النقابة ، ويعطي الجهة 
اض على التأسيس في حال مخالفة التأسيس للقانون ، او الرقابة المالية على اإلدارية الحق في  االعتر

التنظيم النقابي ، كما كان هناك توحد دائم بين التنظيم النقابي الرسمي وبين  الحكومة ظهر في 
الجمع بين منصبي رئيس اتحاد العمال ووزير القوى العامة لدى نفس الشخص لفترة طويلة إلى ان 

نهما في الثمانينات . ولكن ظل من يشغل منصب وزير القوى العامة هو أحد قيادات تم الفصل بي
 التنظيم النقابي. 

 9197لعام  72وكان هذا القانون يتناقض مع المعايير الدولية للعمل النقابي خاصة في االتفاقية 
لين في منه، بحق العمال المشتغ 90حيث نص صراحة على حظر التعددية النقابية، في المادة 

مجموعات مهنية أو صناعية متماثلة او مترابطة ببعضها او مشتركة في انتاج واحد في تكوين نقابة 
 عامة واحدة على مستوى الجمهورية. 

 
 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي:  5192لسنة  590القانون 

للقانون السابق سواء من جانب منظمة العمل  جاء هذا القانون بعد تصاعد االنتقادات الموجهة
الدولية أو من جانب المجموعات العمالية النشطة والتي كانت تقوم بكافة االحتجاجات بعيدا عن 
مظلة االتحاد العام، وبغض النظر عن شروط اإلضراب التي ينص عليه قانون العمل من ضرورة 

 موافقة ثلثي أعضاء النقابة العامة. 
االنتقادات أوال: انه ال يسمح بالحرية النقابية، وال يؤدي اال لسيطرة االتحاد الرسمي  وتركزت هذه 

إلى الوجود، ولكنه كان يضع العديد من  590للعمال " اتحاد عمال مصر " وبالفعل خرج القانون 
م االمعوقات امام تنظيم النقابات خاصة النقابات المستقلة بعيدا عن النقابات أعضاء االتحاد الع

سواء في وضع نصاب عددي كبير في انشاء اللجان النقابية أو النقابات العامة أو االتحادات النقابية. إلى 
جانب ذلك وضعت وزارة القوى العاملة عدد كبير من المعوقات أمام الراغبين في توفيق األوضاع من 

من جانب مجموعات النقابات المستقلة التي كانت موجودة قبل صدور القانون أو في التأسيس 
 نقابية جدية ورفضت األوراق المقدمة منهم والتي سنشير اليها الحقا. 

وفرق القانون في مواد التأسيس بين النقابات العمالية التي تأسست وشكلت بقانون شخصيتها 
االعتبارية، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها، وهي النقابات التي تشكل عضوية اتحاد عمال مصر )م 

بينما تثبت الشخصية االعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أعضائها أو (، 0
 تأسيسها وفقا ألحكام القانون. 

تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي »فالمادة الثالثة من مواد إصدار القانون تنص على أن 
رة ممتلكاتها وتستمر في مباش تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها االعتبارية كما تحتفظ بجميع

اختصاصاتها تحقيقا ألهدافها طبقا لألحكام المنصوص عليها في القانون المرفق ولوائح نظمها 
، والنص هنا ينحاز إلى االتحاد العام للعمال المؤسس بقانون وللنقابات العمالية «األساسية

ظيمات النقابية المستقلة ويطالبها المندرجة في إطاره بينما ينزع شرعية الوجود القانوني عن التن
سواء بتوفيق أوضاعها أو بإعادة تأسيسها وفقا ألحكام القانون « شخصيتها االعتبارية»بإثبات 

، وتلك 590)وخالل مواعيد ال تتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
 (.5197صدرت في آذار / مارس 

في تقريرها بخصوص تطبيق االتفاقية بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وقد عبرت لجنة الخبراء 
النقابي عن قلقها بشأن اعتراف القانون باستمرار الشخصية االعتبارية لغير المنظمات النقابية 
المؤسسة وفقا للقانون في نفس الوقت الذي يضر فيه بصورة خطيرة النقابات التي تأسست وفقا 

 5195لنقابية الوزاري الذي أصدره د. احمد البرعي وزير القوى العاملة األسبق عام إلعالن الحريات ا
 حيث يعتبرهم غير مؤسسين وفقا للقانون.

، أيضا الحقوق والحريات النقابية في المنشآت والمصالح متوسطة 99من جانب أخر تقيد المادة 
وهو ما « ة أو المصلحة الواحدةلجنة نقابية في المنشأ»وكبيرة الحجم بحظرها لتشكيل أكثر من 
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يتعارض مع مبدأ الحرية النقابية الذي التزمت به مصر بتوقيع حكوماتها المتعاقبة على اتفاقيات 
 السابق اإلشارة اليها. 21في مادته  5199منظمة العمل الدولية وأقره دستور 

المنشآت التي تتواجد بها ومن شأن وجود هذين األمرين أن يؤدي عملياً إلى منع تكوين أي نقابة في 
 نقابات تابعة لالتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما حدث فعال عند توفيق األوضاع. 

ـ عددت المادة الثانية الفئات التي يسري عليها القانون حصًرا وأسقطت عمداً بعض القطاعات مثل 
هم في تكوين نقابات على العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات أو المحالين للتعاقد وتجاهلت حق

الرغم من التجربة المتميزة لنقابة أصحاب المعاشات الحالية التي تعد إحدى أهم النقابات خالل 
 السنوات الماضية. 

لسنة  02ـ تمسك القانون بالمادة العاشرة منه بذات البناء الهرمي الوارد بالقانون السابق رقم 
النقابي من ثالثة مستويات: لجنة نقابية أو مهنية على ؛ حيث فرض نموذجاً واحداً للتنظيم  9121

مستوى المنشأة أو المحافظة، تنضم إلى نقابة عامة على مستوى الجمهورية، ثم اتحاد عام لنقابات 
العمال يضم كل النقابات العمالية. وهو ذات البناء التنظيمي الذي كان منصوصا عليها في القانون 

والرفض وموضعاً ألهم مالحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية  السابق وكان محاًل لالنتقاد
 لمخالفته لمعايير العمل واتفاقيات العمل الدولية. 

ويتجاهل هذا التنظيم واقع الحركة النقابية الحالي بمصر حيث يوجد نقابات ال تنطوي تحت لواء نقابة 
و ما يعّد تدّخاًل من جانب المشّرع إلرغام عامة، أو نقابات عامة ترفض االنضمام إلى أي اتحاد، وه

المنظمات النقابّية على التنظيم بهيكل إداري واحد، كما يتجاهل هذا الهيكل االتحادات النوعية 
)القطاعية(، واالتحادات اإلقليمية رغم تشكلها خالل السنوات الماضية وعدم االعتراف بها كصيغة 

 8.لسلطة بفرض سيطرتها على التنظيمات النقابيةالتحاد نقابات. وهذا األمر يعكس تشبث ا
ونص القانون على ثالث تشكيالت للمنظمة النقابية هي الجمعية العمومية، ومجلس اإلدارة، وهيئة 

 المكتب.
ـ  أشار القانون إلى استثناء العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات 

ه على عدة طوائف من العاملين منهم العاملين المدنيين بوحدات النظامية من هذا القانون . وسريان
الجهاز اإلداري للدولة، العاملين بشركات القطاع العام وقطاع االعمال العام، العاملين بالقطاع 
الخاص، القطاع التعاوني، القطاع االستثماري والقطاع المشترك، عمال الزراعة، الخدمة المنزلية ، 

 ظمة والعمالة الموسمية . العمالة غير المتن
( أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية حق االستمرار بمناصبهم 99ويمنح القانون بنص المادة )

النقابية بعد إحالتهم للتقاعد. ويعد هذا تمييزاً عن غيرهم من أعضاء النقابة الذي ال يكفل لهم 
ير جداًل شديداً بسبب شبهات تضارب القانون هذا الحق بعد إحالتهم للتقاعد. وهو األمر الذي يث

 المصالح الستفادة بعض أعضاء اللجنة النقابية من هذا النص مباشرة.
ورغم أن لجنة القوى العاملة البرلمانية استجابت لمالحظة لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، 

سترشادية بعد أن كانت بجعل لوائح النظام المالي واإلداري الصادرة من الوزير المختص مجرد لوائح ا
إلزامية، إال أن النقابيون انتقدوا النص عليها في القانون بدعوى أنه ال يوجد ما يبررها؛ ما دام الهدف 

 9.منها هو تقديم الدعم الفني للنقابات فقط
ودعت لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية إلى ضمان عدم وجود عقبات  

نون، أو في الممارسة العملية تحول دون تسجيل النقابات، وفقاً لما تنص عليه االتفاقية، وأن في القا
تعمل بسرعة على إنهاء األوضاع المعلقة لتسجيل النقابات، وأن تضمن أن تكون جميع النقابات 
قادرة على ممارسة أنشطتها، وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، وذلك في القانون، 

 الممارسة العملية، وفقاً لما تنص عليه االتفاقية.و

                                                           
  1/93/3198ل في مصر، جريدة  القدس العربي ، حصار الحراك العمالي المستق: عمرو حمزاوي    8
 .   99/93/3198موقع المفكرة القانونية،:: خطوة نحو القضاء على الحركة النقابية المصرية: قانون التنظيمات النقابية: محمد عواد    9
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 أكد القانون على عدد من الحقوق المهمة للعمال: 
حق العمال دون تمييز في تكوين المنظمات النقابية؛ حرية االنضمام اليها أو االنسحاب منها وفقا 

( 92المحظورات )م (. من جهة أخرى وضع عدد من 9للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا القانون )م 
منها حظر او انشاء تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي، او حزبي او عرقي، أو 

 سياسي؛  وحظر تكوين أي تشكيالت على خالف احكام الدستور أو القانون ، او االشتراك في أي منها.
لس إدارة المنظمة النقابية واعطي للوزير المختص الطلب من المحكمة العمالية الحكم بحل مج 

 (: 2في عدد من الحاالت )م 
ـمخالفة مجلس اإلدارة ألحكام القانون والئحته التنفيذية، بعد انذاره بإزالتها خالل مدة ال تقل عن  9

 خمسة عشر يوما دون تنفيذ المجلس ما طلب منه.
 ـ ارتكاب مجلس اإلدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة. 5

 مات النقابية:حقوق المنظ
أكد القانون على عدد من الحقوق الجماعية للمنظمات النقابية أهمها: حق التقاضي للدفاع عن 
حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية ألعضائها والناشئة عن عالقات العمال؛ حق 

الناشئة عن التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي المتعلقة بعالقات العمل وكذلك في المنازعات 
(؛ الحق في وضع أنظمتها األساسية، ولوائحها اإلدارية والمالية، وفي 1تطبيق احكام هذا القانون )م 

انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون، الحق في تنظيم شئونها وإدارة 
أنه أن يقيد هذا الحق، أنشطتها، وإعداد برامج عملها. وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من ش

 (. 19أو أن يعوق ممارسته المشروعة. )المادة 
لكن هذه النصوص اإليجابية التي تتوافق مع الدستور يتعارض معها تعطيل حق انشاء هذه النقابات 
التي قامت بها وزارة القوى العاملة في رفض تأسيس عدد من اللجان النقابية والمهنية والنقابات 

ووضع عشرات  5192لسنة  590يامهم بتوفيق أوضاعهم عقب صدور القانون العامة اثناء ق
العراقيل امام االعتراف الرسمي بهذه النقابات بعد ايداعها األوراق المطلوبة لتوفيق األوضاع 

 النقابية.
 ـ انشاء المنظمات النقابية: 

 قابية العمالية:وضع القانون عددا من الشروط الخاصة بالعدد الالزم لتكوين المنظمات الن
 ـ على سبيل المثال لتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما ال يقل عن مائة وخمسين عامال منضما لها.

ـوللعاملين في المنشأة التي لم تستوف هذا النصاب والمنشآت األخرى التي يقل فيها عدد العاملين 
دينة أو المحافظة ال يقل عدد عن هذا العدد، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى الم

اعضاها عن مائة وخمسين عامال وذلك باالشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في 
 (.99مجموعات مهنية أو حرفية او صناعات متماثلة او مرتبطة ببعضها، او مشترطة في انتاج واحد )م 

قابية تضم في عضويتها عشرين ـ يكون انشاء النقابة العامة من عدد ال يقل عن خمس عشرة لجنة ن
 ألف عامل على األقل. 

ويكون انشاء االتحاد النقابي العمالي من عدد ال يقل عن عشر نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي 
 95ألف عامل على االقل .م

كما عبرت لجنة الخبراء قبل اصدار القانون على أن الحد األدنى للعضوية المطلوب لتأسيس النقابات 
المستويات المختلفة )المنشأة، النقابة العامة، االتحاد( زائد بصورة مفرطة، ويضر بحق العمال  على

 في تأسيس منظماتهم باختيارهم الحر ويمنع تأسيس النقابات المستقلة في الواقع.
ويعتبر اشتراط حد أدنى من العضوية للتأسيس في حد ذاته غير متوافق مع االتفاقية، فانه يجب أيضا 

يتحدد العدد بطريقة منطقية ال تؤدي إلى منع تكوين النقابات ، ينبغي ان يؤخذ في هذا االعتبار ان  أن
معيار ذلك يتم تقييمه في عالقته بالمستوى الذي تتأسس يه النقابات ) المنشأة ، الصناعة( خاصة 

ية  الصغر التي من االقتصاد المصري قائم على المنشآت الصغيرة ومتناه %11أذا لوحظ أن أكثر من 
 عامال .  21مل فيها أقل من 
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وكانت لجنة المعايير بمنظمة العمل قد أبدت عدًدا من المالحظات على مسودة القانون، بعد زيارتها 
، بعضها إيجابي بشأن معالجة المسودة للتحفظات التي كانت اللجنة قد 5192لمصر خالل نوفمبر 

ية في العام السابق، كسيطرة االتحاد العام على عبرت عنها في اجتماعها مع الحكومة المصر 
النقابات، واشتراط الحصول على موافقته لتنظيم إضراب، فيما عبرت اللجنة عن قلقها من عدم 
السماح للعمال باالنضمام ألكثر من نقابة، وتحفظت أيًضا على عقوبة الحبس، وعلى التدخل في 

تمويل، خاصة لو كانت أجنبية أو دولية، وجددت شؤون التنظيمات النقابية في ما يخص مصادر ال
 مطالبتها بتطبيق القانون باالتساق مع االتفاقية الدولية الخاصة بالحريات النقابية.

 وفي استجابة محدودة لالنتقادات الموجهة والقيود الخاصة بالعدد الالزم لتشكيل النقابات العمالية
، كما  95، 99على المادتين  5191لسنة  995بموجب القانون رقم  590ل على القانون صدر تعدي

والغيت بعض المواد األخرى فيما  17،  12أجريت تعديالت أخرى فيما يتعلق بالعقوبات على المواد 
 يتعلق بالعقوبات الماسة بالحرية  و يأتي هذا التعديل أيضا استجابة لمنظمة العمل الدولية  بعدما
وضعت مصر على القائمة الطويلة للدول التي ال تطبق معايير العمل الدولية المتفق حولها بعدما 

 . 5197رفعت اسمها من القائمة القصيرة المعروفة إعالميا باسم القائمة السوداء في مايو 
منشأة  إلى لووفقاً لهذا التعديل تم تخفيض النصاب العددي الالزم بالمنشأة  لتكوين اللجنة النقابية ل

ما ال يقل عن خمسين عاماًل منضماً لها ،وللعاملين في المنشآت التي لم تستوِف النصاب المنصوص 
عليه في الفقرة السابقة، وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن خمسين عاماًل ، 

على مستوى المدينة أو  وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية
المحافظة، حسب األحوال، ال يقل عدد أعضائها عن خمسين عاماًل وذلك باالشتراك مع غيرهم من 
العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو 

ض الصناعات، داخلة ضمن هذه مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبع
 الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. 

والمفارقة هنا أن هذا العدد )خمسين عامال( هو ما سبق أن نصت عليه نصوص القانون السابق كحد 
 أدني لتكوين اللجنة النقابية للمنشأة او اللجنة المهنية.

 يكون إنشاء النقابة“الزم لتكوين نقابة عامة، واتحاد نقابي حيث لتخفض العدد ال 95كما عدلت المادة 
العامة من عدد ال يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على األقل؛ 
ويكون إنشاء االتحاد النقابي العمالي من عدد ال يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها مائة 

 األقل". وخمسين ألف عامل على
وواجه هذا التعديل عدد من االنتقادات أيضا باعتباره ان هذا العدد رغم تخفيضه إال أنه ال يزال مبالغا 

 فيه : 
 وهو ما أكدت عليه احدى المنظمات الحقوقية المهتمة بالوضع العمالي حيث اشارت في مذكرة لها: 

ابية العمالية سواء اللجان النقابية، أو ـ إن الحد األدنى من األعداد الالزم لتشكيل المنظمات النق
خاصة ونحن -يظل حتى بعد هذا التعديل مبالغاً فيه وتعجيزياً -النقابات العامة، أو االتحادات العامة

نتحدث عن عضوية اختيارية ومنظمات يؤسسها العمال بأنفسهم بعد انقطاع طويل لم يعرف فيه 
 األوتوماتيكية شبه اإلجبارية. العمال سوى التنظيم النقابي الحكومي بعضويته

ورفضت الورقة اشتراط القانون حداً أدنى من العضوية لتكوين المنظمات النقابية تمشياً مع مبادئ 
الحرية النقابية والحق في التنظيم؛ كما طالبت المذكرة بتخفيض الحد األدنى من العضوية الالزم 

نة النقابية، وعشرة آالف عاماًل للنقابة العامة، لتكوين المنظمات النقابية ليكون عشرين عاماًل للج
 10 .ومائة ألف لالتحاد النقابي العمالي

                                                           
 .مرجع سبق ذكره : دار الخدمات النقابية 10
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وتساءل البعض )فما فائدة تخفيض الحد األدنى الالزم من العضوية لتشكيل المنظمات النقابية، إذا 
مكن تكانت النقابات التي تستوفي شروط األعداد المنصوص عليها لم تستطع توفيق أوضاعها، ولم ت

 من استكمال تأسيسها ؟!!
، حذف التعديل كل العقوبات الماسة بالحرية، حيث اكتفى بالغرامات وفما يتعلق بباب العقوباتـ 

 المالية على النحو التالي:
حيث عاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائتي ألف جنيه لكل من شارك في  

أو جماعة أو منظمة أو رابطة او هيئة .. وأطلق عليها بدون وجه حق  تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية
في مكاتبات او في لوحات .. او بالغ موجه إلى الجمهور اسم احدى المنظمات النقابية العمالية، او 
مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وفقا 

  ألحكام القانون.
ـ كما عاقب بغرامة ال تقل عن خمسة االف جنيه وال تزيد على عشرين االف جنيه كل عض من أعضاء 
مجالس ادارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالئحة النظام 

ة بالمنظمة األساسي او املي او اإلداري او بالسجالت او الدفاتر او األموال او الحسابات المتعلق
 النقابية. 

ـ كما يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف الحظر 
( وهو الحظر الخاص بتلقي 21من القانون. )م  29من المادة  9المنصوص عليها في البند رقم 

ويل من األفراد أو الجهات األجنبية المنظمات النقابية العمالية الهبات أو التبرعات أو الدعم, أو التم
 سواء من الداخل أو الخارج.

من القانون التي كانت تنص على عقوبة السجن كل من  22،  25،  21،  11كما الغي التعديل المواد 
( من هذا القانون؛ عقوبة 2أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيال على خالف أحكام المادة )

د على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف الحبس لمدة ال تزي
( من هذا القانون؛ عقوبة الحبس 1جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من يخالف أحكام المادة )

( من هذا 97كل من زور أو قدم أوراقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة )
ة بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد القانون؛ عقوب

على مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ 
 ( من هذا القانون.25حكم نهائي ببطالن القرار الصادر بالمخالفة ألحكام المادة رقم )
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 المبحث الثالث
 االنتخابات داخل المنظمات النقابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ابدى كثير من المهتمين عدد من 
المالحظات الخاصة حول نصوص 
القانون المتعلقة بإجراء االنتخابات 
التنظيمات النقابية ومن أهمها غياب 
االشراف القضائي على االنتخابات، 

ية في  والتركيز على دور الجهات اإلدار
 العملية االنتخابية على النحو التالي:

 5192لسنة  590لم يقر القانون رقم 
مبدأ اإلشراف القضائي على انتخابات 
التنظيمات النقابية حيث تنص المادة 

على أن الترشح واالنتخاب للنقابات  95
إشراف لجان عامة يصدر »يتم تحت 

ير المختص  بتشكيلها قرار من الوز
عضاء من الجهات والهيئات يرأسها أ

القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على 
األقل يرشحهم مجلس القضاء األعلى 
والمجالس الخاصة والعليا للجهات 
ير  والهيئات القضائية بطلب من وز
ير  العدل بناء على طلب من الوز
ية  المختص، وعضوية مدير المدير
المختصة أو من ينيبه، وأحد أعضاء 

، وهو ما يعني «قابية المعنيةالمنظمة الن
غياب اإلشراف القضائي الكامل الذي 
يضمن نزاهة وشفافية عمليات 
االنتخاب في مقابل حضور السلطة 
التنفيذية داخل اللجان االنتخابية ممثلة 

ية المختصة« مدير»في   المدير
( 90ـ كما لم يكفل القانون في مادته )

الحد األدنى من توافر ضمانات شفافية 
نتخابات النقابية. اال

 
 
 
 
 
 
 



يات النقابية والعالقة بالدولة   | مستقبل الحركة العمالية بين الحر

29 
 

فقد نصت هذه المادة على أن عملية الترشح واالنتخاب تجري تحت إشراف لجان عامة 
ير المختص ويرأسها أعضاء من الجهات والهيئات  يصدر بتشكيلها قرار من الوز
القضائية، وهو ما ال يعني فقط غياب اإلشراف القضائي الكامل بما يضمن النزاهة 

يقة األنسب لها االنتخابية ب ل أيًضا التدخل في حق التنظيمات النقابية في اختيار الطر
يقة أخرى.  لضمان نزاهة انتخاباتها )إشراف قضائي، رقابة داخلية، أو أي طر

يذكر أيضا إلى أنه يتم تعيين رؤساء اللجان الفرعية إلجراء االنتخابات من العاملين في 
مال العالالدولة أو القطاع العام أو قطاع األع

أو االتحاد النقابي العمالي أو المؤسسات التابعة له وفي جميع األحوال يكون اختيار أمناء 
اللجان العامة والفرعية من بين هؤالء العاملين. وهو ما يتيح أيضا السيطرة للجهة 

ية على العملية االنتخابية.  اإلدار
ة في المنشآت العمالية التي وهو ما يعني غياب االشراف القضائي على اللجان الفرعي

تجرى بها االنتخابات وهي العملية التي تشبه ما كان يحدث في االنتخابات النقابية التي 
يناير، إذ كانت تشهد بعض  52اعتادت أن تجرى في اتحاد عمال مصر قبيل ثورة 

ألمر ااالنتهاكات والتدخالت، فتأتي بقيادات عمالية غير ممثلة للعمال أو الموظفين. وهو 
ين إلى إنشاء نقابات مستقلة عن االتحاد وأكثر تمثياًل للعمال. ومن ثم،  الذي دفع الكثير
فإن اإلصرار على اتباع هذه اآللية في القانون الجديد سيكون له تأثيره أيًضا على قضية 

( 99التمثيل النقابي غير الفعالة في اتحاد عمال مصر في الوقت الذي حجمت فيه المادة )
مكانية منافسته من قبل النقابات الجديدة المؤسسة في المنشآت التي يتواجد من إ
 11 .فيها

التي جرت بموجب قانون النقابات العمالية الجديد رقم  5197وقد سبق انتخابات عام 
، عمليات شطب واسعة آلالف المرشحين غير المرغوب فيهم على أيدي 590/5192

لى االنتخابات، عالوة على عدم إجراء االنتخابات مختلف األجهزة الرسمية التي سيطرت ع
في بعض النقابات األخرى

. 
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 المبحث الرابع 
مالحظات على عملية توفيق 

 األوضاع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

أبدت عدد من المنظمات الحقوقية والقيادات 
النقابية مالحظات على عملية توفيق األوضاع 

والئحته  592لتي أعقبت صدور القانون ا
التنفيذية لصادرة من وزير القوى العاملة برقم 

 أهمها:  5197لسنة  02
ـ امتناع مديريات القوى العاملة عن تمكين 
المنظمات النقابية التي تسعى لتوفيق 
أوضاعها من إيداع أوراقها على سنٍد من القول 
بأنها لم تتلَق تعليمات بتسجيل اللجان 

لنقابية المستقلة عن االتحاد العام لنقابات ا
 عمال مصر "الحكومي"!!، 

ـ المعوقات التي تواجهها اللجان النقابية التى 
استطاعت إيداع أوراقها بشق األنفس في 
الحصول على الخطابات الالزمة للنشر فى 
جريدة الوقائع المصرية، وفتح الحساب 

 البنكي، وتمثيل أعضائها.
نقابات العامة شروط استيفاء بعض ال

ورغم -دون التعديل األخير -العضوية الحالية
ذلك لم تستطع إحداهما توفيق أوضاعها ولم 

 تستطع األخرى إيداع أوراق تأسيسها. 
رغم أن القانون ينص على حق النقابات في وضع 
لوائحها بأنفسها دون تدخل من أي طرف، 

ت ابينما تقوم وزارة القوى العاملة بإكراه النقاب
على األخذ باللوائح النموذجية التي وضعتها، 
وتتمسك بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه 

 هذه اللوائح ؟!!
ـ هناك لجان نقابية ومهنية والنقابات قدموا 
أوراقهم لتوفيق أوضاعهم، ومديريات القوى 
العاملة رفضت االستالم، أو طلبت موافقات 
وزارية، غير مشروطة في القانون، وارسلت 
هذه المنظمات اوراقهم على يد محضر، ولم 

 يقدروا على اجراء انتخاباتهم.
ـ هناك منظمات قامت بتوفيق أوضاعها، لكن 
لم يسمح لهم بإجراء انتخابات نقابية داخلها. 
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ـ هناك منظمات أخرى لم تتمكن من التأسيس رغم استيفاءهم لكافة الشروط، ولكن قامت مديرية 
 م ليس لديهم تعليمات لقبول أوراق التوفيق.القوى العاملة انه

ـ منظمات قدمت ورق التأسيس وتم قبوله، لكنهم غير قادرين على استمرار العمل بسبب تعنت 
12 .الجهات  األدرية في تسليمهم الخطابات المطلوبة للحساب البنكي وغيره

بية ال تتمتع بشخصيتها ـ حدث تعطيل للنصوص اإليجابية في هذا القانون أهمها أن اللجان النقا
االعتبارية، وقف حق العمال في تأسيس نقاباتهم بإرادتهم الحرة على تعليمات وزارية ال تأتي أبداً، 
سلب حق الجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها بحرية وسحب الثقة منهم مسلوب لصالح 

سها مختلف األطراف على هذه الجهة اإلدارية.  مصادرة حرية المنظمات النقابية بالضغوط التي تمار
الحكومي"“المنظمات لالنضمام قسراً إلى االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

فكانت التعليمات الصادرة من وزارة القوى العاملة إلى مديرياتها تحظر على المديريات توفيق أوضاع 
قعها لجنة أخرى تابعة أي لجنة نقابية مستقلة عن االتحاد العام لنقابات عمال مصر إذا كان في مو

لهذا االتحاد. في هذه الحالة يتعين على المديرية إرسال حالة اللجنة النقابية إلى الوزارة لفحصها .. 
حيث تميل الوزارة إلى استبعاد توفيق أوضاع هذه اللجان النقابية تحت أي مبررات، أو دعاوي ال صلة 

 لها بالقانون
نفيذ القانون بعدم ختم االوراق الخاصة بالجمعية العمومية ـ الكثير من جهات العمل امتنعت عن ت

للنقابة والتي كل غرضها اثبات عالقة العمل .. ومن بين العقبات أيضا رفض مكاتب الشهر العقاري 
والتوثيق إثبات تاريخ أو توثيق لعقود مقار اللجان النقابية، ومطالبة بعض موظفي القوى العاملة 

قار اللجان النقابية للمنشآت رغم استثناء القانون لها، وإلزام اللجان النقابية للنقابات بعقود ايجار م
المهنية للعمالة غير المنتظمة بضرورة ختم كشوف العضوية من التأمينات االجتماعية رغم استثناء 

 العمالة غير المنتظمة من هذا اإلجراء. 
باللوائح النموذجية التي وضعتها، وتتمسك ـ قيام وزارة القوى العاملة بإكراه النقابات على األخذ 

 بتغيير أي نص مخالف لما تتضمنه هذه اللوائح ؟!!
ل حتى من قب-ـ عدم الموافقة على أوراق اللجان النقابية التي استكملت شرط الحد األدنى للعضوية

 وىوتضم أكثر من مائة وخمسين عضواً وتعطيل إجراءات تأسيسها وامتناع مديريات الق -التعديل
العاملة عن تمكينها من إيداع أوراقها، واللجان النقابية التي استطاعت إيداع أوراقها بشق األنفس 
لم تحصل على الخطابات الالزمة للنشر في جريدة الوقائع المصرية وفتح الحساب البنكي وتمثيل 

ه أو ات سند ملكيتألعضائها، أما اللجان النقابية الراغبة في التأسيس فمطلوب منها توفير مقر وإثب
 عقد إيجاره في مكتب التوثيق العقاري، دون حتى أن تتأسس المنظمة النقابية نفسها بعد!

ـ تمادى وزارة  القوى العاملة في ادعاءاتها بنفي المعلومات الواردة لدى لجنة المعايير بشأن التعسف 
النتخابات، بل وتطالبها في عمليات توفيق األوضاع وتسجيل النقابات، واستبعاد المرشحين من ا

بالتحقق فيما يرد إليها من معلومات، مؤكدًة أنها لم تتلَق شكاوي بهذا الشأن، وأنها على استعداد 
لحل كافة المشاكل مع المنظمات المتضررة، وأنها لن تنتظر تقديم هذه المنظمات تظلماتها بل 

 13أوضاعها لحل مشاكلها!!ستبادر إلى االتصال بهذه المنظمات ومناقشة “إنها "الوزارة 
لجان نقابية مستقلة فقط من توفيق أوضاعها بحسب القانون  917ورصدت تقارير صحفية تمّكن 

الجديد. قبل أن يظهر المزيد من الشكوك حول العملية االنتخابية، بصدور نتائج انتخابات المستوى 
ُتجر بها انتخابات سواء على مستوى  ، لم52نقابة عامة من أصل  99النقابي الثاني )النقابات العامة(. 

عضوية مجالس إداراتها أو رئاساتها، وتم اختيار األعضاء والرؤساء بالتزكية. كما تم انتخاب أعضاء 
مجالس إدارات أربع نقابات عامة، واختير رؤساؤها بالتزكية. وتم انتخاب رئيسي نقابتين عامتين، 

                                                           
تقرير مع بعض النشطاء في المجال النقابي ، : الحكومة مستمرة في تقييد العمل النقابي المستقل ، مدى مصر .. رغم القانون الجديد: هدير المهدوي  12

9/2/3191 . 
 ،  دار الخدمات النقابية  3191، ديسمبر 3191ديسمبر  29يناير حتى  9حول انتهاكات الحريات النقابية من  تقرير: عام االستنزاف 13
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ما جرت انتخابات ألعضاء مجالس إدارات ورؤساء سبع واختير أعضاء مجلسي إدارتيهما بالتزكية. في
 نقابات عامة فقط، بحسب تقرير دار الخدمات.

رغم ذلك قررت النقابات المستقلة  استمرت في معركة توفيق اوضاعها تمشيا مع القانون الجديد، 
مايو  99م وذلك خالل ستين يوما من تاريخ صدور الالئحة التنفيذية ، حيث انتهت المهلة المحددة يو

، ليفاجئ الجميع بعراقيل ال حصر لها امام توفيق اوضاع النقابات المستقلة التي بلغ عددها  5197
نقابة مستقلة ، لصالح نقابات اتحاد العمال الحكومي التي مهدت لها الحكومة  9111أكثر من 

 الطريق لتوفيق اوضاعها دون االلتزام حتى بنصوص القانون والالئحة ..
نقابة مستقلة  955نقابة مستقلة لم تستطع سوى  9111حصائية إلى أنه من بين إجمالي وتشير إ

 14 .تقريبا توفيق اوضاعها بعد جهد جهيد ومعارك وتهديدات باالعتصام واإلضراب عن الطعام
وحتى بعد تعديل القانون وتخفيض األعداد وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية، يرى البعض إلى أنه ما 

تأسيس النقابات مقيًدا داخل أروقة مديريات وزارة القوى العاملة، وما زالت اللجان النقابية  زال حق
ال تتمتع بشخصيتها االعتبارية في الواقع، وما زال حق الجمعيات العمومية في انتخاب ممثليها بحرية 

 نقابية في البقاءوفى سحب الثقة منهم مستلًبا لصالح الجهات اإلدارية، وما زالت حرية المنظمات ال
منفردة تتم مصادرتها بالضغوط التي تمارسها مختلف األطراف على هذه المنظمات لالنضمام قسراً 

 إلى االتحاد العام لنقابات عمال مصر". 
وعبرت النقابات المستقلة عن ضيقها بهذه التصرفات وسعت إلى الحوار مع المسئولين بالدولة 

 حيث قامت بالخطوات التالية:
رفعت أربعون لجنة نقابية مذكرة إلى وزارة القوى العاملة تشكو من التعنت  5197مايو  7تاريخ ـ ب

معها، وتعليق أوضاعها بما يحول بينها وبين ممارسة أنشطتها وفاعلياتها، والضغوط عليها 
لحملها قسراً على االنضمام "لالتحاد العام لنقابات عمال مصر"، كما تقدمت تسًعا وعشرين 

بطلب لمقابلة وزير القوى العاملة الذي رفض لقاء أحد منهم، مما  5191ة نقابية في يناير منظم
 جعل ممثلو المنظمات النقابية يتقدمون بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء.
لتقديم  5191يناير  92ـ  توجه عشرون من ممثلي المنظمات النقابية إلى مجلس الوزراء يوم الثالثاء 

لتعنت اإلداري الذي تعانيه منظماتهم من ِقبل وزارة القوى العاملة، حيث ترفض تظلما من صور ا
مديرياتها إيداع أوراق اللجان النقابية التي تتأسس وفقاً للقانون، وتمتنع عن تسليم الخطابات 
الالزمة إلى ممثلي المنظمات النقابية التي تأسست وأودعت أوراق تأسيسها في الوزارة منذ مايو 

كما تمتنع عن تمكين المنظمات النقابية من عقد جمعياتها العمومية إلجراء انتخاباتها، ، ٨١٠٢
وأخيراً امتناع وزير القوى العاملة، في ذات اليوم، عن لقاء ممثلي تسع وعشرون منظمة نقابية كانوا 

زارة أن وقد تقدموا بطلب لمقابلته بصحبة عدد من نواب البرلمان إليجاد حل للمشاكل المعلقة، غير 
القوى العاملة أفادتهم بعدم مناسبة الموعد للوزير، وامتنعت عن تحديد موعد آخر، فيما بدا أنه 

 رفض واضح لطلب مقابلة الوزير، مما حدا بهم للتقدم بتظلمهم إلى رئيس مجلس الوزراء.
 وبالفعل تسلمت أمانة مجلس الوزراء مذكرة الشكوى المقدمة، ووعدت ببحثها، والعمل على

 تحديد موعد مع وزير القوى العاملة لمعالجة األوضاع المذكورة. 
وينبغي االشارة إلى أن النقابات العمالية المستقلة حاولت بذل جهوًدا كبيرة  من أجل تنظيم وضعها 
على أساس القانون الجديد وأحكامه، في ظل ممارسات غير قانونية قامت بها وزارة القوى العاملة 

ون ، حيث منعت الحكومة تنظيم العديد من اللجان المستقلة )على سبيل المثال؛ في انتهاك للقان
النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لالتصاالت، 
 اللجنة النقابية للعاملين في مكتبة اإلسكندرية(، ورفضت إنشاء معظم النقابات المستقلة التي تم
إنشاؤها بعد إقرار القانون )على سبيل المثال؛ اللجنة النقابية للعاملين في شركة اإلسكندرية 

                                                           
ال صوت يعلو فوق صوت اتحاد العمال "الممارسات الحكومية تؤكد أنه .. بعد انتهاء معركة توفيق اوضاع النقابات المستقلة في مصر : عادل زكريا 14

 /https://arabtradeunion.orgاالتحاد العربي للنقابات  ، موقع(38/9/3198)الحكومي
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للمالبس الجاهزة، واللجنة النقابية للعاملين في شركة ليونى، والنقابة العامة للعاملين باإلسعاف 
ها بـ تبدالوالمستشفيات( وكذلك رفضت القوانين التي وضعتها النقابات وأجبرت أعضائها على اس

الصادرة عن وزارة القوى العاملة، وذلك خالًفا للضغوط المتكررة التي تواجهها معظم هذه “"اللوائح 
 النقابات من مختلف الهيئات الحكومية لالنضمام إلى االتحاد العام لنقابات عمال مصر.

لدولة والراغبة في وما زالت العشرات، وربما المئات، من النقابات المستقلة عن االتحاد الموالي ل
التقنين أو توفيق أوضاعها تعاني من التعنت اإلداري والعراقيل التي تضعها وزارة القوى العاملة 
أمامها، بحسب ما قاله لنا العديد من النقابيين المستقلين، وذكره تقرير لمنظمة العمل الدولية 

 صادر في فبراير الماضي.
ريرها النهائي بشأن مصر فيما يتعلق بتطبيق قانون النقابات ، أصدرت لجنة الخبراء تق5191في يناير 

الذي اعترضت على بعض بنوده سابقا لكنها اعتبرته خطوة على طريق  5192لسنة  590العمالية 
 تمكين العمال من تنظيم أنفسهم في نقابات يختارون ممثليها بشكل حر.

اق توفيق أوضاع المنظمات النقابية سواء وأشار التقرير إلى أن تطبيق قانون النقابات العمالية أع
المستقلة أو ذات طابع استقاللي والتي لم توافق أن تكون تحت مظلة االتحاد العام لنقابات عمال 
مصر )الحكومي( غير أن الحكومة حاولت تبرير ذلك بأسباب عدة ساهمت في هذا الوضع منها )عدم 

حلها؛ مشاكل بين أعضاء النقابة؛ لجنة نقابية تقديم طلب توفيق األوضاع؛ النقابة تم ضمها أو 
 فشلت في التواصل مع أعضائها( .

ولفتت البعثة في تقريرها أنها الحظت القلق من عمليات التسجيل واالنتخابات من خالل االتصاالت 
العديدة التي تسلمتها من المنظمات النقابية، تتمثل في النقابات تم توفيق أوضاعها ولكن تم 

م من االنتخابات وتم منعهم من أي نشاط نقابي باإلضافة إلى طلبات غير مبررة لوثائق استبعاده
 توفيق األوضاع وتأجيل قبول األوراق.   

وأيضا، تأخير في تسليم شهادات التسجيل مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيل، رفض التسجيل 
منشأة، إقصاء الحكومة لمنظمات نقابية عند تواجد منظمة نقابية أخرى موجودة في نفس ال

مرشحي االنتخابات من العملية نفسها و شكاوى إضافية حول ضغوط لالشتراك في اتحاد نقابات 
 عمال مصر.

وقالت البعثة في تقريرها إنه بالرجوع ألمثلة كثيرة من نقابات عامة التي انضمت لالتحاد الحكومي، 
النقابات، وبناء على هذه المنظمات فال واستبعاد المئات من المرشحين المستقلين في انتخابات 

 يوجد إجراء خطوات إصالحية تم اتخاذها من السلطات المختصة.
والحظت اللجنة أن رد الحكومة على هذه المالحظات تمثلت في أن غالبية هذه الشكاوى تفتقد إلى 

عامة لم تكن دليل ملموس وأدلة قوية أو وثائق سليمة ومبنية على ادعاءات ال أساس لها ونقابات 
 جزًءا من اتحاد عمال مصر وقد اشتركوا بمحض إراداتهم بعد توفيق أوضاعهم.

وكذلك، أن نقابة عمال النقل تم إنشائها وهي ليست منضمة إلى اتحاد عمال مصر بالرغم من أن 
ية لجنة نقاب 52لجنة من أصل  99النقابة العامة للنقل يوجد بها مثيل لها منضمة لالتحاد، وأن هناك 

 في الضرائب العقارية كانت قادرة على توفيق وضعهم.
وال يوجد أدلة تم إثباتها على انسحاب العمال من اتحاد عمال مصر أو طلبهم إيقاف اشتراكاتهم من 
عضوية النقابات العامة وأن دور وزارة القوى العاملة في االنتخابات مجرد تنظيم، بينما إقصاء 

 15.لطة القضاء، بحسب تقرير البعثة الدوليةالمرشحين وبحث وضعهم يخضع لس
 
 
 
 

                                                           
 تقرير لجنة الخبراء، ترجمة واعداد دار الخدمات النقابية، مرجع سبق ذكره  15
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 المبحث الخامس 
العمل النقابي من التنظيم الواحد 

إلى التعددية النقابية إلى التنظيم 
 الواحد مجددا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

استمر الوضع النقابي الذي يهيمن فيها تحاد 
عمال مصر على تمثيل العمال فترة طويلة من 

 29، وهي فترة قاربت الـ 5199ى ـ حت 9122
عاما، بينما استغلت النقابات في الفترة التي 

يناير في التمهيد لوجودها،  52سبقت ثورة 
وان عجزت على بناء ثقل تنظيمي وسياسي 
داخل المنشآت العمالية المختلفة، ونجحت 
في تأسيس االتحاد المصري للنقابات 

بية المستقلة ، وإصدار اعالن الحريات النقا
من جانب د. أحمد البرعي وزير القوى  العاملة 
األسبق؛ اال  أن هذه النقابات واجهت محاوالت 
حكومية مستمرة إلضعافها والسيطرة 
عليها وبث الخالفات واالنقسامات داخلها ، 
وتغيير االطار التشريعي شكليا ، لكن بدون 
السماح بوجود مستقل للنقابات خارج 

تبدى في انتخابات  االتحاد الرسمي وهو ما
5197  . 

ومرت هذه الحالة التنظيمية بمرحلتين على 
 النحو التالي: 
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  9122المرحلة األولى: أنشاء التنظيم النقابي العمالي الذي تأسس عام 

نقابة عامة تشمل كافة األنشطة  50،   5191ضم االتحاد الرسمي )اتحاد عمال مصر( حتى 
لجنة نقابية،  9711عدد  5199ـ  5111ضم النقابات العامة في الدورة النقابية عام االقتصادية وت

من اجمالي العاملين   0.792.711واجمالي العضوية في التنظيم النقابي في نفس الدورة النقابية 
مليون عامل باجر ، وهو ما يعني ان عضوية التنظيم النابي  92بأجر الذين يصل عددهم إلى حوالي 

اقل من ربع العاملين باجر .يتوزع العاملون بأجر على قطاعات ثالثة رئيسية، األول القطاع  تشمل
الحكومي، ، القطاع العام  وقطاع االعمال العام ، وهي الشركات والمشاريع والهيئات المملوكة 

للدولة ، والقطاع الخاص والذي يصعب التعرف على حجم العمالة الحقيقية به لعدة أسباب.

يذكر ان نسبة المشتغلين بالحكومة والقطاع العام إلى اجمالي المشتغلين حسب تقرير صادر في و 
، وبالطبع فان الحكومة والقطاع  9117في عام  %09بعد ان كانت   % 51.91وصلت إلى   5111

ي ف بالحكومة األكثر التزاما بتسجيل العاملين بالتأمينات االجتماعية والقطاع  األوسع من العاملين
القطاع الخاص ، سواء في المنشآت أو خارج المنشآت غير مسجلين ، ويشير تقرير وزارة التنمية 

، والتقرير نفسه يشير  5111في عام  %21االقتصادية إلى أن نصيب القطاع الخاص من التشغيل 
ولة في فقط من اجمالي العمالة ، كما يرصد تراجع دور الد %52إلى أن حجم العمالة المنظمة تبلغ 

عام  %01إلى  9179في عام  %91التشغيل وانخفاض نسبة العاملين بالحكومة والقطاع العام من 
. ولكن انخفاض العضوية ليست هي 16. وهو ما يؤكد تنامي عدد العاملين بالقطاع الخاص 5111

 مالسمة الوحيدة للتنظيم النقابي فطبيعة العضوية أيضا تقلل بشدة من الحجم الحقيقي للتنظي
النقابي ، فاللجان النقابية نوعان : لجان المنشآت والتي تضم العمال في نفس المنشأة ،وينص 

عامل ، واللجان المهنية والتي تضم  21القانون على ان يكون عدد العاملين بالمنشأة اكثر من 
 522 العاملين بنفس النشاط على أساس جغرافي ،وتصل عدد اللجان المهنية بالتنظيم النقابي إلى

لجنة ، وقد وصل عدد أعضاء اللجان المهنية في عام  9229لجنة ، بينما يصل عدد لجان المنشآت إلى 
 5701219عضو ، بينما وصل في نفس اإلحصاء عدد لجان المنشآت إلى   9921091إلى  5112

لى ؤكد ععضو ، وهو ما يوضح الوزن الضخم للعضوية المهنية التي تريد على ثلث اجمالي العضوية , وت
الطابع الورقي للعضوية المهنية ، فالعضوية المهنية تتسم بأنها عضوية فردية ومنفرطة وغير 

 مجمعة في منشآت وال توجد عادة انشطة نقابية ملحوظ للجان المهنية .
من جانب أخر يحمل تركز العضوية النقابية في القطاع العام والحكومي وندرتها في القطاع الخاص 

، فعالقات العمال بالحكومة والقطاع العام مقررة مسبقا بفضل قوانين العمل بها  مفارقة مهمة
والتي تحدد بدقة األجور وساعات العمل ومزايا العاملين والجزاءات والتدرج الوظيفي حتى تبدو 
مساحة التفاوض ضيقة للغاية والدور المنوط بالنقابة اقل بكثير ، اما في القطاع الخاص فقد ترك 

ون الكثير للنقابة للتفاوض عليها ، كما انه ال يوجد تحديد دقيق لألجور ومساحة التفاوض القان
واسعة وشروط العمل ومزايا العمال خاضعة لتوازن القوى والقدرة التفاوضية والتنظيمية للعمال 

، . وهو يؤشر ذلك على أن لتنظيم النقابي يوجد في الحكومة والقطاع العام حيث األدوار الصغيرة
 17 .ويغيب حيث يفترض أن يقوم باألدوار النقابية األكثر أهمية

ورغم الهجمة الشديدة التي قامت بها حكومات نظام مبارك ضد العمال ، وتبنيها لسياسات 
الخصخصة والتخلي عن الدعم المقدم للخدمات األساسية ، وسياسة المعاش المبكر وبيع 

اغالق بعض هؤالء لهذه المصانع مثل مصنع النصر  المصانع الكبرى لمستثمرين أجانب ، والحقا
للسيارات ، ومصانع االسمنت بحلوان ، ومصنع الحديد والصلب بحلوان وفصل العمال ، لم يضبط 

                                                           
 . ملف عن النقابات العمالية على شبكة األنترنت: أزمة لتنظيم النقابي في مصر : مصطفى بسيوني 16
 .المرجع السابق  17
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االتحاد متلبسا مرة واحد باالنحياز لقواعده العمالية امام هذه الهجمة الشرسة ، بل حدث توحد بين 
العليا بالحزب الوطني ومن ثم تولي مواقع قيادية في مجلس  عضوية التنظيم النقابي وعضوية اللجان

الشعب ، وكثيرا ما تولي مقاعد وزارة القوى العاملة رؤساء اتحاد سابقين لالتحاد الرسمي . كما عمد 
العمال إلى تنظيم احتجاجات مختلفة بعيدا عن سلطة اتحاد العمال سواء في النقل العام او مصنع 

، او في كثير من مصانع قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار  الحديد والصلب بحلوان
وغيرها ، ومصانع السكر بالحوامدية ونجع حمادي . وقطاع العاملين بشركات األسمنت وقطاع 

 العاملين بالبريد. 
وأدت السياسات المختلفة التي أثرت على العمال واوضاعهم االقتصادية وأهمها: تطبيق سياسات 

لخصخصة وبيع القطاع العام وتشجيع االستثمار اخاص وسياسات المعاش المبكر وتخفيض ا
حجم العمال بأجهزة الدولة في فترة التسعينيات ، وتعديل قانون العمل بما يعطي صالحيات أعلى 

إلى تعميق ازمة  االتحاد العام  5110لسنة  95ألصحاب االعمال في فصل العمال بموجب القانون 
صر ، حيث افقدت هذه السياسات االتحاد جزءا كبيرا من اعضاءه ، بينما ظل العدد المتبقي لعمال م

غير فعال نظرا ألن عضويتهم بنقابات االتحاد لم تكن اختيارية ، وتسديدهم الشتراكات النقابة ال يتم 
كان  ، بشكل طوعي ، ولكن تخصم منهم االشتراكات من المنبع ، كما تخصم الضرائب بمجرد تعيينهم

 18.ذلك من اهم العوامل التي اضعفت قدرة االتحاد على التمثيل الحقيقي للعمال 
ويضاف إلى ذلك انتقال عدد من قيادات النقابات العضو باالتحاد لمواقع سياسية بالحزب الوطني 
الحاكم، بما جعله منفصال عن أزمات العمال ومشاكلهم، بالعكس كان منحازا في أوقات مختلفة 

ت النظر الحكومية في السياسات المتبعة التي ذكرناها سالفا، كما ان تمرير هذه السياسات لوجها
التي اضرت بأوضاع الطبقة العاملة دون مقاومة كافية من قيادات االتحاد العام ومباركتهم في بعض 

سسات األحيان ، افقدت العمال الثقة في هذه التنظيم وصار العمال ينظرون اليه باعتباره احد مؤ
 النظام . 

كان يسمح فقط بنشاط النقابات الحاصلة على اعتراف رسمي. أنشأ  9121قانون النقابات لعام 
نقابة  59القانون اتحاد نقابات عمال مصر، وهو هيئة هرمية تسيطر عليها الحكومة وتتكون من 

سلطة مطلقة على نقابة عامة، ومنح الحكومة واالتحاد  59معترفا بها. أنشأ القانون في البداية 
نقابات إضافية فقط،  0إنشاء نقابات جديدة. منذ صدور القانون المذكور، وافق االتحاد على إنشاء 

. وبحسب 5191كانت آخرها النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك التي تأسست في 
ي المناهض للحكومة، الذي نشطاء، يبدو أن إنشاء هذه النقابة كان خطوة لمواجهة الحراك العمال

شمل اعتصامات ضخمة نظمها العاملين بالضرائب العقارية كانوا آنذاك يرغبون في تأسيس نقابة 
 عامة مستقلة تعبر عنهم.

أغسطس  1يناير تم حل مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر  في  52جدير بالذكر انه ضمن اثار ثورة  
، تنفيذا لبعض األحكام  5199لسنة  972ة والهجرة رقم بموجب قرار وزير القوى العامل 5199

قضائية  97لسنة  217، و 119القضائية التي صدرت من المحكمة اإلدارية العليا في الطعنين 
، وبعض االحكام الخاصة بوقف تنفيذ قرارات وزير القوى العامة لمنظم  1/2/5111الصادرين بتاريخ 

ت العامة والمنظمة النتخابات االتحاد العام لنقابات عمال مصر  النتخابات اللجان النقابية والنقابا
، وتولي لجنة مؤقتة إدارة االتحاد  لحين اجراء انتخابات نقابية لالتحاد ونقابات العامة   5111عام 

 وتشكيل مجلس منتخب .
عمالية، حيث نقابة  52، 5197ويضم االتحاد العام لعمال مصر بعد االنتخابات النقابية التي أجريت في 

انضمت إليها في هذا الوقت كل من نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم، نقابة العاملين بالنقل العام، 
والنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، النقابة العامة للعاملين بالبريد إلى صفوف االتحاد وذلك 

                                                           
الدور السياسي للنقابات العمالية العربية في ظل ثورات الربيع العربي ، التجربتان المصرية والتونسية في العل : ة اليعقوبي أحمد محمد مصطفى ـ حيا 18

 . 6،  ص  3199النقابي قبل واثناء وبعد الثورات ، 
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تلك النقابات لالنضمام لهذا االتحاد. بعد الضغوط التي مارستها وزارة القوى العاملة على مؤسسي 
سواء عبر التلويح بالمزايا التي ستستفيد هذه النقابات، او برغبة هذه العضوية النقابية في االستفادة 
من صناديق الضمان االجتماعي وصناديق الزمالة التي تتبعها اللجان النقابية المنضمة لالتحاد العام. 

وزارة في رفض كل طلبات اإليداع التي جاءت من نقابات مستقلة فضال عن الضغوط التي مارستها ال
 ألنها لن تكون عضوا باالتحاد العام الرسمي.

 يناير  52المرحلة الثانية : التعددية النقابية في مصر بعد ثورة  ●
يناير الباب بشكل كبير لممارسة مبدأ الحرية النقابية بشكل واسع ، وفي هذا السياق  52فتحت ثورة 

ت العشرات من النقابات المستقلة عن االتحاد العمالي الرسمي ، وبدأت هذه الفكرة عمليا قبل أنشئ
الثورة بثالث سنوات حيث أنشئت نقابة مستقلة للضرائب العقارية بمعزل عن االتحاد العام لعمال 

 العمل مصر ، والتي ولدت من قلب اضراب العاملين بالضرائب العقارية الذين اضرب االالف منهم عن
يناير  52، والذي تولى موقع وزير القوى العامة الحقا بعد ثورة  5112بقيادة القيادي كمال أبو عيطة في 

، وبدأ هذا االضراب عن العمل واالعتصام امام مقر وزارة المالية و بالقرب من مجلس الوزراء في شارع 
لضرائب العقارية ومطالبتهم القصر العيني احتجاجا على األوضاع المتردية للعاملين بهيئة ا

بمساواتهم بزمالئهم بمصالح الوزارة األخرى وزيادة األجور وانضم االالف إلى هذا االعتصام والذي 
يوما  قبل ان توافق الحكومة على التفاوض مع العاملين ، وبنهاية االعتصام سار العمال  59استمر 

لجهات اإلدارية على هذا المسار ، ونجحوا في عملية انشاء النقابة رغم المعوقات التي وضعتها ا
 بالفعل في انشاء النقابة. 

وبعدها انطلقت حملة من بعض القوى العمالية المعارضة للتنظيم النقابي الرسمي للمطالبة 
بإلغاء القيود القانونية على الحق في تكوين النقابات العمالية ، وقدم البعض منهم مقترحا لقانون 

 5111تحت مسمى )قانون الحريات النقابية( وقد شهد عام  5111مالية عام جديد للنقابات الع
نشأة ثاني نقابة مستقلة في مصر من رحم الحركة االحتجاجية المتصاعدة وهي النقابة المستقلة 

نقابات هي  9كان عدد النقابات المستقلة بلغ  5199يناير  52للفنيين الصحيين ، حتى ما قبل ثورة 
 19. رية ، الفنيين الصحيين ، المعلمين ، نقابة أصحاب المعاشات""الضرائب العقا

هذا التناقض بين قوة الحركة العمالية وتأثيرها ونتائجها ليس باألمر الجديد، إذ يكاد يكون سمة 
مميزة للحركة العمالية، فمثاًل لعبت الحركة العمالية دوراً مهما في التمهيد لثورة يناير، فقد بلغ عدد 

لمضربين في موجة اإلضرابات السابقة على الثورة مليوني عامل، بحسب إحصاء التحاد عمال العمال ا
الصناعات األمريكي، وخالل الثورة ظهر الدور الحاسم للحركة العمالية في األيام األخيرة عندما قام 

 ارك،العمال في العديد من مواقع العمل باحتالل المنشآت واحتجاز مسئولي الدولة حتى إسقاط مب
 فضاًل عن انتشار اإلضرابات في كل مكان انحيازاً للثورة، 

اجتمعت النقابات المستقلة التي تم انشاءها قبل الثورة وهي نقابات العاملين  5199يناير  01وفي 
بالضرائب العقارية ، أصحاب المعاشات ، الفنيين الصحيين ، المعلمين المستقلة مع الهيئات 

عاملين في المواقع الصناعية معلنين عن البدء في تأسيس اول اتحاد والمجموعات المستقلة لل
عمالي مستقل وهو االتحاد  المصري للنقابات المستقلة وقاموا بتشكيل هيئته التأسيسية في ذات 

 اليوم.
يناير ظهور عدة نقابات مستقلة. حيث قدم أحمد البرعي، الذي  52وقد شهدت مرحلة ما بعد ثورة 

الذي حاول تمهيد  5199، "إعالن الحريات النقابية" في مارس 5199وى العاملة في ُعين وزيرا للق
الطريق لرفع القيود القانونية المفروضة على حق العمال في التنظيم. والتي ألتزمت به الحكومة 

لسنة  72المصرية بتنفيذ احكام االتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 
. و قد أعد البرعي أيضا مشروع قانون وصفه نشطاء نقابيون بأنه أكثر تقدما من جميع  9122
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، ولكنه لم يصدر من مجلس الشعب أبدا سواء في هذه الفترة  5199المشاريع المقترحة منذ يناير 
 ، 5195أو في الفترة التي تولى فيها اإلخوان المسلمين السيطرة على مجلس النواب الذي انتخب في 

 أعلن االتحاد  المصري للنقابات  المستقلة االتحاد عن تشكيل هيئته التأسيسية  5199يناير  01في 
في اجتماع حضره ممثلين عن النقابة المستقلة العاملين بالضرائب العقارية، واتحاد أصحاب 

حلة الم المعاشات، ونقابة الفنيين الصحيين، والنقابة المستقلة للمعلمين، وقيادات عمالية من
وحلوان والعاشر من رمضان ومدينة السادات وطالب العمال في البيان باالنسحاب من هذا االتحاد 
الحكومي الذي سقط مع سقوط النظام، حيث دعا البيان العمال )بإبالغ إدارة شركته بوقف خصم 

 يخضع إلرادةاشتراك النقابة، ونشرع معاً في بناء نقابتنا المستقلة واتحادنا المستقل.. اتحاد 
 20 .العمال وال يخضع للسلطان( 

كما شكل العمال المصريين العديد من االتحادات المستقلة )إقليمية ونوعية( بعيداً عن االتحاد 
العام لنقابات عمال مصر بمختلف المحافظات مثل اتحاد عمال السادات، واتحاد عمال السويس 

واالتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال وبورسعيد، والمؤتمر الدائم لعمال االسكندرية، 
 مصر الديمقراطي.

يناير، في البداية على  52وقد وافق المجلس األعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير البالد بعد ثورة 
وجود االتحاد المصري للنقابات المستقلة وعلى موقعه خارج النقابات الخاضعة لسيطرة الدولة أي 

 تحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بهدف استيعاب المعارضة اليسارية المتناميةخارج نطاق اال
وترى وجهة نظر أنه بعد  تأسيس االتحاد المستقل للعمال بدأت الخالفات بين قياداته، وإن لم تكن 

 ةالخالفات تلك واضحة بما يكفي، بدا األمر أقرب للتنافس على الهيمنة على الحركة النقابية المستقل
بين أطراف سياسية وأخرى حقوقية مما أدى النقسام الحركة النقابية المستقلة بين اتحادين 
مستقلين بل ومتنافسين أيضا حيث نشأ إلى جانبه " مؤتمر عمال مصر الديمقراطي" و أدى هذا 

ع باالنقسام والتنافس داخل الحركة النقابية المستقلة إلى تمهيد األرض أمام االتحاد الرسمي التا
 21 .للدولة ليعود قوياً من جديد ويفرض وجوده عبر ارتباطه بالدولة

والتي ترشح  5199كما زاد هذا الخالف داخل االتحاد المستقل قبيل اجراء انتخابات الرئاسية عام 
فيها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ، وحمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة ، والحاصل على ثالث 

بعد د. محمد مرسي والفريق احمد  5195االنتخابات الرئاسية التي أجريت عام اعلى األصوات في 
شفيق . خاصة بعد قيام رئيس االتحاد )مالك بيومي( وقتها باالنضمام لالتحاد الرسمي في تأييد 
ترشيح الفريق السيسي رئيسا، ما اغضب عدد من قيادات وأعضاء االتحاد. وادى ذلك النقسام داخل 

من أعضاء  1نقابات عامة واتحاد نوعي، و 2اتحادات إقليمية و 0تقل ، حيث قدم ممثلي االتحاد المس
نقابة، قرروا الدعوة إلى  92المكتب التنفيذي لالتحاد ورئيس لجنة المراقبة المالية، باإلضافة لممثلي 

لك عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي لالتحاد ، احتجاجا على قيام ما
بيومي رئيس االتحاد، وعدد من القيادات التنفيذية بالتوقيع علي وثيقة تأييد للمرشح الرئاسي عبد 
الفتاح السيسي، بدون العودة للنقابات واالتحادات أعضاء االتحاد، وبالمخالفة لقرار المكتب 

 22.التنفيذي
 كة العمالية أهمها : وقد اتبعت السلطة عدد من االستراتيجيات للسيطرة على واقع ونشاط الحر

أوال : الهجوم السياسي عقب ثورة يناير من قبل االعالم الرسمي على اإلضرابات العمالية واعتبار 
إضرابات العمال مضرة بالثورة، وأصدر المجلس العسكري الحاكم ساعتها قانوناً يجرم اإلضرابات 

 ويحيل العمال المضربين للمحاكم العسكرية. 

                                                           
 (3199فبراير  92ى عمال مصر، األحد بيان من الهيئة التأسيسية لالتحاد المصري للنقابات المستقلة رسالة إل  20
 ، بوابة االشتراكي  3192/ 8/ 91: الحركة العمالية المصرية وأزمة التنظيم: مصطفى بسيوني  21
« ةلنقابات المستقلالمصري ل»جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد تأييد السيسي يفجر ) 22

 (، بوابة االشتراكي99/9/3192، 
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يوليو  0قضائية بعدم االعتراف بالنقابات المستقلة، وهو االمر الذي ظهر في اعقاب ثانيا: رفع دعاوي 
، حيث بدأ عدد من قيادات اتحاد العمال الرسمي في رفع دعاوي قضائية تطالب ببطالن 5199

تأسيس النقابات المستقلة التي استندت إلى بيان االعتراف بإنشاء وتلقى طلبات التأسيس الذي 
 . 5195د البرعي وزير القوى العاملة في وزارة د. عصام شرف عام أصدره د. احم

، اسم مصر عن القائمة السوداء والتي كانت 5199الجدير بالذكر، أن منظمة العمل الدولية رفعت، في 
، بعد إطالق الحكومة المصرية إعالن الحريات النقابية، الذي سمح 5117مدرجة فيها منذ عام 

بات المستقلة بمجرد إيداع أوراقها لدى وزارة القوى العاملة، ولكن عادت بإنشاء عشرات من النقا
مصر مرة أخرى إلى هذه القائمة في عهد الرئيس األسبق محمد مرسي بعد تضييقه على المنظمات 

 النقابية المستقلة.
ث أصحاب النقابات الجديدة كيانات غير قانونية وح 5192نوفمبر  5ثالثا: كما اعتبر مجلس الوزراء في 

 9األعمال على عدم التعامل معها، وحصر التعامل مع النقابات العمالية التابعة لالتحاد العام، وفي 
أعلن وزير القوى العاملة انه ال يعترف بالنقابات الجديد ، واكد ان القانون الجديد لن  5191فبراير

 يعترف بأكثر من نقابة واحدة في مكان العمل . 
أيضا بوضع العراقيل امام هذه النقابات، على سيبل المثال قامت الوزيرة ناهد  ـ قيام بعض الوزراء

بإصدار قرارها بوقف منح النقابات المستقلة الجديدة الخطاب البنكي والذي كان  5199العشري في 
 يسمح للنقابة بفتح حساب بنكي باسمها. 

يع طلبات فتوي بخصوص مدى كما قدمت بعض الوزارات طلبات للجمعية العمومية للفتوى والتشر 
 قانونية انشاء النقابات المستقلة.

كما اعتبر رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي أنه ال وجود للنقابات المستقلة بعد صدور القانون 
 519723الجديد، في حوار صحفي له في 

 على عمل وتماشيا أيضا مع تلك اإلجراءات قامت بعض مديريات القوى العاملة بممارسات التضييق
النقابات المستقلة القائمة منذ سنوات، حيث قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بطلب 
ضرورة أن يكون هناك مقر للنقابة بعقد إيجار رسمى باسم النقابة، مهددة بعض النقابات كما حدث 

 مع النقابة المستقلة للعاملين بمضارب الغربية بإلغاء ترخيصها !!
تخدام استراتيجيات التخويف بالقبض على الكوادر النقابية النشطة من داخل االحتجاجات : اسرابعا

 العمالية، وحبسهم احتياطيا ، او تحويلهم لمحاكمات جنائية . 
: الضغوط التي مارسها رؤساء مجالس إدارات المصانع المختلفة على العمال المضربين خامسا

 عليهم لتقديم استقاالتهم من العمل. بفصلهم تعسفيا، وممارسة ضغوط ومساومات
: استخدام استراتيجية العصا والجزرة ، لبعض النقابات التي بدأ ت بالعمل بعيدا عن االتحاد سادسا

الرسمي ، حيث سعى اتحاد العمال الحكومي إلى استيعاب حركة بعض النقابات التي كانت جزءا من 
 5192لسنة  590وبعد صدور القانون  5192 االتحاد المصري للنقابات المستقلة ، في ديسمبر

 كياًنا في االتحاد العام.. 91اندماج 
التنظيمات »من خالل تشكيل االتحاد العام لنقابات عمال مصر لجنة لتوفيق األوضاع عقب إقرار  

حيث عقد اجتماًعا مغلًقا مع عدد من قيادات النقابات المستقلة؛ لمناقشة مواد قانون « النقابية
مات النقابية الذي وافق عليه مجلس النواب، وبحث سبل توفيق أوضاع النقابات المستقلة التنظي

 بعدما أقر القانون التحاد عمال مصر االحتفاظ بشخصيته االعتبارية.
، «لملمة الحركة العمالية وبناء حركة نقابية موحدة»شهد االجتماع أيضا التباحث حول ما وصفوه 

لنقابات المستقلة في االتحاد العام. وقرر االجتماع تشكيل لجنة من وتوقيع طلبات دمع عدد من ا
، ومالك بيومي رئيس االتحاد المصري للنقابات المستقلة؛ «وهب هللا»القيادات العمالية برئاسة 

                                                           
  9/9/3198جريدة  الطن ، : بعد صدور قانون التنظيمات الجديد« النقابات المستقلة»ال وجود لـ«: اتحاد العمال»رئيس   23
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لمراجعة ملف توفيق األوضاع ومساعدة النقابات التي تريد االنضمام لالتحاد العام لنقابات عمال 
 24 .مصر

مات المتتالية فقد سعت أغلبها إلى صياغة نسخ قانونية تتيح بعض الحريات النقابية أما الحكو
لتحسين سجل مصر في مجال احترام اتفاقيات العمل الدولية، إال أنها سعت، في الوقت ذاته، إلى 
تقييد واحتواء الحركة العمالية داخل اتحاد عمال مصر بهدف إحكام السيطرة على الحراك العمالي، 

ثم تالفي أي احتجاجات محتملة في لحظة اقتصادية حرجة يتم فيها تفكيك منظومة الدعم  ومن
وتحرير سعر صرف الجنيه. فرغم أن هذه اإلجراءات االقتصادية قد تكون ضرورية إلحداث إصالح 
هيكلي في االقتصاد المصري، إال أنها مما ال شك فيه لها تداعياتها االجتماعية، خاصة على الحركة 

 25 ..عماليةال
وعلى المستوى الوطني، وعلى الرغم من القمع المتزايد للمنظمات غير الحكومية ومجموعات 

، وجاء االجتماع رداً على 5192المعارضة، عقَد االتحاد المصري للنقابات المستقلة، في ديسمبر 
لمصري للنقابات إصدار االتحاد العام لنقابات عمال مصر وثيقة يعرض فيها نيّته التصّدي لالتحاد ا

المستقلة وتهميشه وناقش العمال في االجتماع تشكيل لجنة لتمثيل حقوقهم وإطالق حملة 
وطنية لدعم حريات النقابات العمالية، فضاًل عن تنظيم عدد من المؤتمرات اإلقليمية وإضرابات 

 جديدة.
لى للنقابات نقابة مستقلة مصرية، عن تشكيل "المجلس األع 91أعلنت  5192ـ وفي أكتوبر 

المستقلة"، وقالت في بياٍن لها إن التشكيل جاء "في الوقت الذي أصبحت فيه الضرورة ملّحة لتوحد 
 الحركة المدافعة عن الحريات النقابية".

وأضافت النقابات في بيانها، أن الحاجة لهذا الكيان، تزداد بعد ما أُعلن عن لقاءات سرية تعقد بين 
ابات المستقلة" ومسؤولي اللجنة اإلدارية لالتحاد الحكومي، وهو األمر "من يّدعون تمثيلهم النق

الذي يفرض هذه الضرورة، حتى ال يتسّنى لبعضهم ادعاء تمثليهم للنقابات المستقلة، ويعملون على 
تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية؛ المطروح على لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، في 

 جراء حوار مجتمعي.تجاهل تام إل
وشددت على التزامها بـ"نبذ كل االتفاقات المشبوهة مع االتحاد الحكومي، ورفض تفتيت الحركة 
النقابية بذات القدر الذي ترفض فيه بناء وحدة شكلية قائمة على التفريط في الحرية النقابية"، إلى 

لسلطة التنفيذية متمثلة في الحكومة جانب التزامها بـ"الحفاظ على استقالل إرادتها وقراراتها عن ا
أو وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى وأيضاً عن األحزاب السياسية أو أي من مؤسسات المجتمع 
المدني األخرى، على أن تكون جمعياتها العمومية وحدها هي صاحبة السلطة العليا في وضع 

26 .فة"لوائحها، وتحديد أهدافها ومراقبة أعمال هيئاتها المختل

                                                           
حاد حمد وهب هللا، قال األمين العام لالتشهد االجتماع، الذي ُعقد بمقر النقابة العامة للتجارة التي يرأسها األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال مصر م  24

نقابة مستقلة على رأسها  96قيادة عمالية من النقابات العامة والمستقلة، وشهد اندماج  81المصري للنقابات المستقلة باسم حلقة، إن االجتماع حضره نحو 

ة، وًحا حتى األربعاء المقبل النضمام أي من النقابات لتحقيق الوحدة النقابيالنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، مشيًرا إلى أن الباب الزال مفت

 ( 91/93/3198والنقابات المستقلة« عمال مصر»اجتماع مغلق بين .) وتشكيل نقابات قادرة على الدفاع عن حقوق العمال، بحسب قوله
هللا، والقيادي بائتالف حب الوطن عبدالعزيز سمير، ونائب رئيس االتحاد العام حضر االجتماع، األمين العام لالتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب 

، ورئيس اتحاد عمال مصر الحر على البدري، «أمينه العام»وباسم حلقة « رئيسه»مجدي البدوي، ومن االتحاد المصري للنقابات المستقلة مالك بيومي 

ت فاطمة فؤاد، ورئيس النقابة العامة للعاملة بالنقل العام مجدي حسن علي، ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعا

قابة العاملين ف، ونالقومي أحمد خيري، ورئيس االتحاد اإلقليمي لنقابات الدلتا محمد أحمد سالم، ومن النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم أسامة عبداللطي

والنقابات المستقلة، جريدة الشروق ، « عمال مصر»، ورئيس النقابة الحرة للنقل البري رجب السواحلي اجتماع مغلق بين بالبحارة أحمد الطناوي

91/93/3198 . 
 . مرجع سبق ذكره . نادين عبد هللا. د 25
امة للضرائب العقارية، واالتحاد العام للنقل اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد عمال مصر الحر، والنقابة الع"والكيانات الموقعة على البيان هي  26

واالتحاد اإلقليمي  ،البري، واالتحاد النوعي للعاملين بالبريد، واالتحاد النوعي للعاملين بالمياه والصرف الصحي، واالتحاد اإلقليمي لنقابات جنوب الصعيد

مستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، والنقابة العامة للعاملين بالجامعات، لنقابات الدلتا، واالتحاد اإلقليمي لنقابات السادات، نقابة المعلمين ال
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افيين المصريين المستقلة ابة الصحوالنقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، والنقابة العامة لنقابات النقل البري، والنقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية، ونق

 ".21/91/3198مجلساً أعلى للنقابات المستقلة  جريدة العربي الجديد "شكل نقابة ت 96: مصر
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 المبحث السادس 
 ازمة العمال في مصر 

 واالحتجاجات العمالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 95ورغم ان قانون العمل رقم  
اعترف بحق العمال في  5110لسنة

االضراب السلمي اال أنه وضع عدد من 
الضوابط التي يمكن تنظيم اضراب عمالي 
دفاعا عن مصالحهم المهنية 

، 915قا لها في المادة واالقتصادية وف
اوجب ان يكون إعالنه من خالل 
منظماتهم النقابية واالجتماعية ،. 
وتضم هذه الضوابط في حالة اعتزام 
عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية 

عد ب-اإلضراب يجب على اللجنة النقابية 
موافقة أغلبية ثلثي اعضاء مجلس إدارة 
النقابة العامة المعنية ،  وفي نفس 

لوقت إخطار كل من صاحب العمل ا
يخ  ية المختصة قبل التار والجهة اإلدار
المحدد لإلضراب بعشرة أيام على األقل 

 بكتاب مسجل بعلم الوصول. 
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون 
اإلخطار باعتزام العمال اإلضراب للنقابة 
العامة المعنية، وعلى األخيرة بعد 

األغلبية موافقة مجلس إدارتها ب
المنصوص عليها في الفقرة السابقة 

 القيام باإلخطار المشار إليه.
وفي جميع األحوال يتضمن اإلخطار 
األسباب الدافعة لإلضراب، والمدة 

 الزمنية المحددة له. 
كما حظر القانون اإلضراب أو إعالنه 
بواسطة منظماتهم النقابية بقصد 

 تعديل اتفاقية العمل 
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 ( .915ة أثناء مدة سريانها، وكذلك خالل جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم. )م الجماعي
ـ حظر االضراب أيضا أو الدعوة إليه في المنشآت االستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل 

 من رئيس فيها اإلخالل باألمن القومي أو بالخدمات األساسية التي تقدمها للمواطنين. ويصدر قرار
(  919مجلس الوزراء بتحديد هذه المنشآت.)م 

يترتب على اإلضراب احتساب مدته إجازة للعامل بدون أجر. وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
المطابقة لهذه  -من قانون العمل الحالي   919قد صدر تطبيقاً لنص المادة  5110لسنة  9972
منشآت األمن القومي واإلنتاج الحربي والمستشفيات  معتبراً من قبيل هذه المنشآت: -المادة

والمراكز الطبية والصيدليات، والمخابز، ووسائل النقل الجماعي للركاب )النقل البري والبحري 
والجوي( ووسائل نقل البضائع، ومنشآت الدفاع المدني، ومنشآت مياه الشرب والكهرباء والغاز 

آت الموانئ والمنائر والمطارات، فضاًل عن العاملين في والصرف الصحي، ومنشآت االتصاالت، ومنش
 المؤسسات التعليمية(!! وهو ما يعني التوسع في ضم عدد متنوع من المنشآت إلى هذا الوصف.

وكان قد تحفظ تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق معايير واتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن 
في مؤسسات خدمية ال تعد أساسية وفقاً للتعريف الدقيق  الحالة المصرية على "تقييد حق اإلضراب

 لهذا المصطلح".
كما رأى قسم التشريع بمجلس الدولة أنه يتعين تحديد مفهوم تلك المنشآت، أو بيان معايير 
تحديدها بموجب القانون، دون االكتفاء بمجرد تحديدها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، نظراً 

 أصل الحق.لمساس هذا الحكم ب
وتكاد نصوص القانون تسلب العمال هذا الحق في ظل سيطرة االتحاد العام )شبه الرسمي( على 
الحركة العمالية، وفي ظل هيمنة وارة القوى العاملة على انتخابات المنشآت النقابية والنقابات 

ى عشرة أيام ، العامة واالتحاد العام، فهو هنا يرسخ فكرة االضراب المسبق بفترة طويلة تصل إل
وبالتالي يفقد االضراب معناه ، اذ يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات امنية ضد الداعين لألضراب من قبيل 
القبض وممارسة ضغوط على قادة االضراب ، من قبيل التهديد بالفصل من العمل او الخصم من 

فضال عن التوسع في ضم  الراتب . او نقلهم الماكن أخرى. وحظره اثناء إجراءات الوساطة والتحكيم،
عدد كبير من المنشآت التي يحظر فيها االضراب باعتبارها من المنشآت االستراتيجية او الحيوية التي 
 يترتب على توقف العمل فيها اإلخالل باألمن القومي أو بالخدمات األساسية التي تقدمها للمواطنين. 

اتت تتم بعيدا عن مواد القانون التي من الصعوبة ويالحظ أن أغلب اإلضرابات التي يقوم بها االعمال ب
الموافقة عليها وفقا لشروطه ، كما أن العمال يقومون بأشكال أخرى تأتي ضمن اشكال التجمع 
السلمي ومن امثلها )االعتصام ، الوقفة االحتجاجية ، التظاهر( وهي يمكن ان تندرج تحت قانوني 

دة للحرية على مخالفي اإلجراءات الخاصة بالدعوة إلى التجمهر والتظاهر والذي يفرض عقوبات مقي
  .التظاهر السلمي

واجه العمال في مصر أوضاًعا ربما تكون األسوأ في تاريخهم بأكمله وذلك لسببين، األول: تراجع  وقد
المستوى المعيشي بصورة غير مسبوقة ال سيما في السنوات الثالثة األخيرة، إذ تجاوز معدل 

سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية، فضاًل عن االرتفاع الجنوني لألسعار في  %05التضخم 
 الذي التهم معه أي زيادة متوقعة في الرواتب والدخول.

هذا عالوة على موجة غلق الشركات والمصانع التي خلفت وراءها آالف األسر على رصيف البطالة، إذ 
مليار جنيه  02تعثر وإهدار استثمارات تقدر بنحو مصنع م 7111أغلق خالل تلك الفترة أكثر من 

 )ملياري دوالر(، مما تسبب في تشريد نحو مليوني أسرة بعد فقدانهم مصدر الدخل الوحيد لديهم.
فضال عن تأثير جائحة الكورونا في مصر على االقتصاد المصري، وعودة االالف ممن كانوا يعملون في 

، السعودية" في ظل تزايد أسعار الخدمات األساسية على بلدان الخليج ومن ااهمها " الكويت 
المواطن المصري )مياه ، كهرباء ، غاز( فضال عن أسعار النقل العام والخاص ، والغاز ، وارتفاع أسعار 

 .  5191السلع األساسية والذي تأثر بتحرير سعر الدوالر في عام 
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احتجاجا عماليا ما بين  5151بلغ  5191ـ  5111ويذكر ان حجم االحتجاجات العمالية في الفترة من 
 115بـ  5112اشكال " التجمهر ، االعتصام ، االضراب ، التظاهر ، اشكال أخرى ( وكان اعالها في عام 

احتجاجا ، بينما بلغت حجم  922إلى  5111احتجاجا ، في حين وصلت هذه االحتجاجات في عام 
ذروة هذه  5191احتجاجا ، ومثلت  972،  5191االحتجاجات في األربع شهور األولى من عام 

يناير وانضمام االف العمال إلي هذه الثورة ، وقاموا بعشرات  52االحتجاجات والتي انتهت بقيام ثورة 
 فبراير وهي يوم تنحي الرئيس األسبق حسني مبارك .  99يناير ـ حتى  52االحتجاجات في الفترة من 

في ظل انقسامات اجتماعية واعمال   5190روة أخرى في ووصل حجم االحتجاجات العمالية في ذ
عنف كبيرة قبل وبعد فترة سيطرة الجيش على البالد ، ثم انخفضت وتيرة االحتجاجات في الفترة بين 

بسبب زيادة تدخل الدولة في شئون العمال ، والقبض على نشطاء الحركة العمالية  5191و 5190
خدام القوة إلنهاء اإلضرابات  وفصل بعض الكوادر النقابية في المصانع والمنشآت المختلفة واست

النشطة في كثير من األحيان او ممارسة الضغوط عليهم لتقديم استقالتهم ،  مما اعطى الحكومة 
السلطة لقمع أي معارضة سواء سياسية او نقابية أو طالبية والسيطرة عليها ، كما عاد االتحاد 

لساحة مرة أخرى ليهيمن على الحركة النقابية والعمالية ، والقيام بدور العام لنقابات عمال مصر إلى ا
 5192لسنة 590ممثل الدولة امام العمال وليس العكس ، يضاف إلى ذلك قانون النقابات رقم 

، والقوانين األخرى التي تسمح بفصل العمال بغير الطريق  5191.وكلك قانون الخدمة المدنية عام 
امات عامة منها المساس باألمن ومصلحة  الدولة ، ،ومع ذلك لم يحول دون ذلك التأديبي وفقا الته

 910،   5191دون تنظيم عشرات االحتجاجات العمالية ، حيث بلغ عدد االحتجاجات خالل عام 
احتجاجا لإلعالن  97احتجاجا ، بينما نظم المعلمون  991احتجاجا عماليا حيث نظم عمال المصانع 

تنوعت بين رفض قرارات النقل والمطالبة بتجديد عقود عملهم وتقديم شكاوي  عن مطالبهم التي
احتجاجا )من قضاة  00ضد موظفين اداريين في مدارسهم رفضوا صرف العالوات ، ونظم الموظفون 

والعبين رياضيين ومصرفيين واعالميين ورجال دين وباحثين وغيرهم (للمطالبة بزيادة الرواتب 
 ار ، او احتجاجا على غياب عقود العمل  لتكافئ زيادة األسع

من اجمالي  % 99.21احتجاجا بنسبة  71وجاءت احتجاجات القطاع الحكومي المرتبة األولى بـ 
ـ  احتجاجا  21االحتجاجات العمالية، كذلك استمرت االحتجاجات في القطاع الخاص في المركز الثاني ب

 09عمال القطاع العام قطاع االعمال العام ، في  ونظم  % 01.07حيث حصلت على  5191في عام 
 27 . . %91احتجاجا بنسبة 

من اجمالي عدد  %59احتجاجا بواقع  19، بمعدل 5151وبلغ عدد االحتجاجات العمالية في عام 
، لم تختلف دوافعهم من مطالب اقتصادية خاصة  5151( احتجاجا  خالل عام 512االحتجاجات )

لمستحقات المتأخرة ، واستمر قطاع الغزل والمسيج في صدارته بتحسين الرواتب والعالوات وا
من االحتجاجات المالية ، وقد تميز هذا العام بكثرة %91ه االم بنسبة تبلغ 9لالحتجاجات خلل ه

 %11القطاعات االحتجاجية المشاركة ، باإلضافة إلى زيادة االزمات في الشركات الخاصة التي مثلت 
احتجاجا جاء على رأسها احتجاجات  01ى الصعيد النقابي والمهين حدث من هذه االحتجاجات . وعل

الشركات القابضة التابعة لوزارات قطاع االعمال نتيجة الالئحة الجديدة التي فرضتها الوزارة عليهم. 
واستمرت احتجاجات فرق التمريض للمطالبة بتوفير مستلزمات طبية ، وتظاهر المحامون ثالث 

 28.ثالث من العام رفضا للضريبة المضافة المفروضة عليهممرات خالل البع ال
 59بـ القوى العمالية بـ5159ويرصد تقرير اخر حجم االحتجاجات العمالية في النصف األول من عام 

؛ كان اغلبها في شهر مارس  %91.9احتجاجات كل شهر، بنسبة اجمالية بلغت  9احتجاجا بمعدل 
احتجاجا خالل نفس  991احتجاجات من اجمالي  2وفبراير بـ احتجاجات، يليها شهري يناير  2بـ 

 51الفترة . كان اعلبها مطالب عمالية مطالب عمالية بصرف المستحقات وزيادة الرواتب بمعدل 

                                                           
  3191االحتجاجات االقتصادية واالجتماعية عام : اإلصالح االقتصادي تحت االختبار: منصة العدالة االجتماعية  27
 ة واالجتماعيةمنتدى العاصمة للدراسات السياسي( االحتجاجات) 3131تقرير الحالة المجتمعية خالل عام   28
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إضرابات عن العمل  1تكرارات . منها   1احتجاجا، بيع المصنع وتشريد العمال وفصل عمال بمعدل 
 29 .فضال عن اشكال أخرى وقفات احتجاجية 1اعتصامات، و 9و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 3139ـ أغسطس  3139تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني حول االحتجاجات في مصر  في النصف األول من عام   29
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 استنتاجات ختامية وتوصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـ ناضل العمال في سبيل انشاء نقابات 
واتحادات عمالية تعبر عنهم منذ بدايات القرن 

ن العشرين وهو األمر الذي استمر حتى األ
بنضال العمال قبل ثورة يناير وبعده لنفس 

 السبب. 
ـ أدى نشاط الحركة العمالية في سعيها 
إلصدار قانون يكفل الحق في انشاء نقابات 
خاصة بهم، والمطالب المالية للعمال إلى 
اصدار  كادر الموظفين بالحكومة في بدايات 
القرن العشرين ، وزيادة األجور وتخفيض عدد 

ووضع حد ادنى مناسب لألجور  ساعات العمل ،
في التسعينات وبداية األلفية الثانية وسعي 
العاملين بالقطاع الخاص إلصدار مثل هذا 

 الحد األدنى .
ـ تشير مجريات األحداث وجود عالقة بين  
الحركة السياسية والعمل النقابي منذ انشاء 
النقابات العمالية في نهاية القرن التاسع 

ة ظهرت في دعم وتشجيع عشر ، وهذه العالق
محمد فريد رئيس الحزب الوطني القديم 
لتوعية العمال بحقوقهم ، وانشاءه لنقابة 
الصنائع اليدوية ، كجزء من نضاله الوطني 
لتحقيق الجالء ، ودعم حزب الوفد إلنشاء عدد 
من االتحادات النقابية المختلفة قبل ثورة 

 ة، أيضا كان لدعم القوى السياسي 9125يوليو 
لنضال الحركة السياسية اثرا واضحا في فترة 

يناير ، وهناك  52التسعينيات حتى ما قبل ثورة 
وجه سلبي في هيمنة الحركة السياسية 
والحزبية على الحركة العمالية ومحاولة 
السيطرة عليها واستيعابها وهو ما قد يؤدي 
إلى حدوث خالفات وانقسامات داخل األخيرة ، 

ن التنظيمات المختلفة ورايي هو الفصل بي
لكل من التنظيمين الحزبي والنقابي ، وهذا ال 
يمنع من ان تقدم األحزاب والوى السياسية 

دعمها 
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السياسي والحزبي لمطالب الحركة العمالية وتوعية كوادرها بالمعارف النقابية . 
ت وهو األمر الذي نجحوا فيه في ـ ويبرز نضاالت العمال المتوالية إلصدار قانون بحرية تكوين النقابا

وانشئ بموجب هذا  5199عقد الثالثينات، منا نجحوا في اصدار اعالن حرية العمل النقابي في عام 
 اإلعالن عشرات النقابات المستقلة. 

وبدا واضحا حجم التضحيات التي دفعها العمال من حبس وتشريد وفصل من العمل مقابل االيمان 
كة النقابية والدافع عن حقوقهم االقتصادية واالجتماعية. ـ كما بدأ ان هناك بمبدأ استقالبية الحر

وجها سياسيا لنضال الحركة العمالية فيما يتعلق بالمشاركة مع الحركة الوطنية ضد االحتالل 
والفترة التي أعقبت  9191االنجليزي والمطالبة بالدستور، وهو ما تبدى بشكل واضح اثناء ثورة 

يناير سواء باإلضرابات التي نظموها،  52ية الثانية . والمشاركة في فعاليات ثورة الحرب العالم
 وباالنضمام للتظاهرات الضخمة التي اندلعت ضد نظام مبارك في الخامس والعشرين من يناير .  

ـ بدا واضحا استمرار المواجهات بين الدولة والعمال شكل شبه دائم في كافة العهود الزمنية، حيث 
ت الحركة العمالية المستقلة وتنظيمها لإلضرابات واالحتجاجات المختلفة، تحديا امام أجهزة بدأ

الدولة، سواء قبيل ثورة يوليو، او بعدها، وقبل ثورة يناير وفي اعقابها ، وما زلنا نعيشه حتى هذه 
 اللحظة ، فهناك رغبة في تهميش الحراك العمالي والنقابي . 

ية للتنظيم النقابي سيحدث استمرار لحالة االحتجاجات العمالية في ـ في ضوء األوضاع الحال
المستقبل بشكل كبير، بسبب الوضع االقتصادي المصري، وتردي معيشة قطاعات كبيرة من 
العمال، وغياب تشريع عمل عادل يؤدي إلى احداث حالة توازن بين العمال وأصحاب العمل، وتبدو 

ر حيث تمنح كثيرا من نصوص القانون سلطات كبيرة ألصحاب الدولة منحازة لشروط الطرف األخي
من قانون العمل  991العمل في فصل العاملين في حالة العقد غير المحدد المدة خاصة في المادة 

التي تشير إلى أن يكون االختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة  17وتناقض ذلك مع المادة 
ب العمل في اغالق المنشآت بتأثير األوضاع االقتصادية بما للمحكمة العمالية ، فضال عن حق أصحا

يؤثر على حياة العاملين في المنشأة  والشروط المعوقة لحق اإلضراب وغياب الحوار االجتماعي بين 
الطرفين ، أيضا سيؤدي عدم تمثيل االتحاد العام لنقابات عمال مصر لمختلف العمال  تمثيال حقيقيا 

 تجاجات بعيدا عن التنظيم الرسمي، وخلق قياداته ولجانه النقابية المستقلة.  إلى استمرار هذه االح
 

 توصيات ختامية 
 17، 9197لسنة  72احترام الحق في الحرية النقابية والتي اقرته اتفاقيات منظمة العمل الدولية ـ 

 . والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 9191لسنة 
 5199ـ احترام حقوق العمال في االحتجاج والتظاهر السلمي والذي نص عليه الدستور المصري عام 

 . 
ـ اعتماد جهة مستقلة عن الحكومة لتلقى طلبات إيداع وتأسيس النقابات غير الخاضعة لالتحاد 

 الرسمي للعمال. 
عامال، وكذلك  51المنشأة إلى بتقليل العدد الالزم لتكوين نقابات  5192لسنة  590ـ تعديل قانون 

 تقليل عدد العمال والمنظمات النقابية بالمنشأة الالزمة لتكوين النقابات العامة. 
ـ الموافقة على كل النقابات او الجان النقابية التي قدمت أوراقها لوزارة القوى العاملة طالما استوفت 

 جميع الشروط المنصوص عليها في القانون.
من الحكومة المصرية في صورة قانون باحترام الحريات النقابية بشكل واضح ونشره ـ اعتماد اعالن 

 في الجريدة الرسمية. 
، والتي تؤثر على مصالح العمال وتعطي الحق 5199ـ مراجعة كل التشريعات التي صدرت بدءا من عام 

 المساس باألمن لألجهزة اإلدارية في التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل ألسباب غير واضحة مثل
 95القومي أو االخالل بالواجبات الوظيفية وتتصف بالعمومية، ومنها على سبيل المثال قانون العمل 
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، قانون فصل 5192لسنة  590، القانون 5191لسنة  79، قانون الخدمة المدنية 5110لسنة 
 . 9125لسنة  91المعدل للقانون رقم  5159لسنة  902العاملين بغير الطريق التأديبي 

ـ مناقشة التعديالت المقررة لقانون العمل بين كل األطراف الممثلة لنقابات العمال بما فيها االتحاد 
 الرسمي والنقابات المستقلة ومنظمات حقوق اإلنسان المهتمة بالشأن النقابي. 

ورية ـ أن تكفل تلك التعديالت حماية العمال في القطاع الخاص سواء بالعقاب على تحرير عقود ص
واستمارة استقالة مسبقة، ، والسعي لقيام حالة توازن بين العمال وارباب العمل باعتبار العمال هم 
الحلقة األضعف، وقيام تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة بواجبهم في التفتيش على مصانع 

لتأمين القطاع الخاص واالستثماري في احترام حقوق العمال ومن اههما تحرير عقود رسمية وا
 عليهم. 

ـ احترام حق العمال في االضراب والذي أكد عليه العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية بما 
يتطلب تعديل النصوص المنظمة لألضراب في قانون العمل والتي تشترط موافقة ثلثي أعضاء 

اب في قانون العمل مجلس النقابة العامة على ممارسة االضراب. وتعديل المواد التي تنظم االضر
 9زائد  %21باالكتفاء بموافقة اغلبيه أعضاء اللجنة النقابية على تنظيم األضراب باألغلبية البسيطة )

 (. والنص على حق االضراب في قانون الخدمة المدنية. 
ـ وقف الممارسات التي تعاقب العمال الذين يقومون بعملهم النقابي في حماية زمالئهم سواء في 

 الحكومي أو القطاع الخاص واالستثماري.  القطاع
ـ اصدار قانون بزيادة الحد األدنى لألجور بالتعاون مع المجلس القومي لألجور بما يتوائم مع التزايد 

 الكبير في أسعار السلع والخدمات األساسية للعامل والمواطن المصري. 
 التي تتفاقم يوما وراء يوم.  ـ قيام الدولة بوضع الحلول الالزمة للتعامل مع أزمة البطالة
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 شريف هاللي 

 

 محامي وبباحث وناشط حقوقي

   7102حاصل على الماجستير في القانون العام والقانون الدولي من جامعة القاهرة  

حاصل على دبلوم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان ـ كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

  0111/7111رة ـ العام الجامعي جامعة القاه

 . 0111ـحاصل على ليسانس الحقوق ـ جامعة عين شمس  

 (7102ـ  7112)المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان  

محاضر واستشاري تدريب في عدد من الندوات والدورات التدريبية الخاصة 

سياسية والحمالت االنتخابية ـ حقوق الالجئين ـ دور بالمشاركة السياسية ـ التنمية ال

 االتجار بالبشر ـ -المجتمع المدني ـ مراقبة االنتخابات حقوق المرأة ـ بناء القدرات 

 " . الحقوق النقابية ـ مهارات االتصال والتواصل  

ـ االشراف على واصدار عشرات التقارير النوعية حول المجتمع المدني المصري 

 .عن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسانالصادرة 

وال الديمقراطية ، قضايا برلمانية ، أح:  نشر له العديد من التقارير في الدوريات اآلتية  

مصرية ، رؤي مصرية  والتي يصدرها مركز الدراسات السياسية االستراتيجية 

 باألهرام بلعربي 

لمتمدن ، العربي اليوم االخبارية ، نهضة مصر ، له مقاالت منشورة بموقع الحوار ا

 .، ساسة بوست  70االحرار ، القدس العربي ، موقع مقال ، بوابة فيتو، عربي 

 : له العديد من الكتب واالصدارات في مجال حقوق اإلنسان، ومن أهمها

حتى ال يتحول الحبس االحتياطي من اجراء احترازي إلى : ورقة موقف  ●

 . 7170الدعم والتنمية واالعالم ، ابريل عقوبة ، مؤسسة 

تقييم اداء مجلس حقوق اإلنسان من خالل الية االستعراض الدوري " تقرير  ●

 "الشامل 

  7101دليل تدريبي حول االتجار بالبشر ، جمعية الحقوقيات المصريات ،القاهرة  ●



يات النقابية والعالقة بالدولة   | مستقبل الحركة العمالية بين الحر

50 
 

الجمعية المصرية تنمية ونشر الوعي : دليل محاكم األسر ومكاتب التسوية   ●

 .  7101القاهرة : القانوني 

الجمعية المصرية لنشر " تحرير " دعم مشاركة المحاميات في العمل العام   ●

 .  7102القاهرة : وتنمية الوعي القانوني 

دراسة  :قوانين السجون في الدول العربية ـ المنظمة العربية لإلصالح الجنائي  ●

 . 7101القاهرة " . وتحرير  إعداد" دولة عربية  00مقارنة عن قوانين السجون في 

 ـ المؤسسة( إعداد وتحرير)دور النقابات المهنية في دعم التطور الديمقراطي  ●

 .  7111العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان ـ القاهرة 

، تقرير المؤسسة العربية 7112/7112حالة النقابات المهنية المصرية في عامي  ●

 (إعداد وتحرير. ) 7112اإلنسان ، القاهرة  لدعم المجتمع المدني وحقوق

تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة : االنتخابات الرئاسية المصرية ـ  ●

 ( مشارك)،  7112المجتمعية ، القاهرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


