
معا من أجل إطالق الحريات النقابية
وإستقالل النقابات العمالية وديمقراطيتها

حملة
تقديم 

عبد الغفار شكر
صابر بركات

إعداد
خالد على عمر



كتاب: وثائق حملة 
معا من أجل إطالق احلريات النقابية

وإستقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها

التصميمات الفنية و اإلخراج الداخلي: 

وكالة ] 15/3[ للنشر و اإلعالن 
www.15-3.net :املوقع اإللكتروني
info@15-3.net :البريد اإللكتروني

الناشر: مركز هشام مبارك للقانون
العنوان: 1 ش سوق التوفيقية اإلسعاف القاهرة

تليفون/فاكس: 0225758908 
89 ش الكورنيش شقة 14 فوق سيجال مدينة أسوان

تليفون/فاكس: 0972308306
hmlc@link.net :البريد اإلليكتروني

xxxxxxxxxxx :رقم اإليداع

حقوق الطبع محفوظة للناشر
2009



معا من أجل إطالق احلريات النقابية

 وإستقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها

قائمة املشاركني في احلملة 

أحزاب وجماعات سياسية

هيئات ومنظمات مجتمع مدني وحركات اجتماعية

1ـ  حزب التجمع التقدمي الوحدوي
2 ـ  احلزب العربي الناصري

3 ـ حزب الغد ) جبهة أمين نور( 
4 ـ حزب الكرامة. )حتت التأسيس(

5 ـ حزب العمل
6 ـ التحالف االشتراكي

7 ـ اإلخوان املسلمون 

8 ـ احلزب الشيوعي املصري
ــي. )حتت  ــي االجتماع ــزب الدميقراط 9 ـ احل

التأسيس( 
10 ـ حزب األحرار.

11ـ احلزب الدستوري االجتماعي. 
12ـ حزب اجلبهة الدميقراطية

ــون.                       ــارك للقان ــام مب ــز هش 1ـ مرك
ــوق  حلق األرض  أوالد  ــة  مؤسس 2ـ 

االنسان.  
3ـ مركز البحوث العربية واإلفريقية.

4ـ مركز الدراسات االشتراكية. 
ــوق  للحق ــيقية  التنس ــة  اللجن 5ـ 

واحلريات النقابية والعمالية.
6ـ حركة كفاية

7ـ دار اخلدمات النقابية والعمالية.
ــاركة  باملش ــوض  النه ــة  جمعي 8ـ 

اجملتمعية.
ــج التنمية  ــات وبرام ــز دراس 9ـ مرك

البديلة.
10ـ جلنة التضامن العمالي.   

11ـ مؤسسة الهاللي للحريات.                            
12ـ عمال من أجل التغيير.

13ـ  مؤسسة املرأة اجلديدة. 
14ـ مركز آفاق اشتراكية. 

ــة العربية لدعم اجملتمع  15ـ املؤسس

املدنى وحقوق االنسان   
16ـ املرصد العمالي.

17ـ مركز حقوق الطفل املصرى.                     
18ـ املركز املصرى للحق فى التعليم.

ــاندة  للمس ــة  ــة مصري 19ـ  جمعي
والدفاع.

20ـ جلنة الدفاع عن سجناء الرأى.
21ـ جلنة احلريات بنقابة الصحفيني.

ــى  الدميقراط ــى  املدن ــدى  املنت 22ـ 
بالسويس.

ــة  القانوني ــاعدة  املس ــة  جمعي 23ـ 
حلقوق االنسان.

ــب  بالضرائ ــني  العامل ــة  نقاب 24ـ 
العقارية.

ــتورية  ــة الدس ــة املصري 25ـ اجلمعي
حلقوق االنسان- االسكندرية. 
26ـ مركز صحفيون متحدون.

ــتقلة لعمال الغزل  27ـ النقابة  املس
والنسيج- شركة مصر احمللة.





علي سبيل التقديم





7

تكون��ت احلملة بدعوة من مركز هش��ام مبارك للقان��ون أطلقها فى 14 
س��بتمرب 2008 حيث أص��در بيانه األول لدعوة القوى النقابية والسياس��ية 
لإلنعق��اد  مبقر املركز  يوم 14 أكتوبر 2008 للمناقش��ة حول أهمية إصدار 
قان��ون جديد للنقابات العمالية املصرية يتوافق مع احلريات النقابية، وفى هذا 
اإلجتماع حضر تس��عة أحزاب ومجاعة سياس��ية)زاد عدده��م فيما بعد اثنى 
عش��ر(، باإلضافة إىل 16 منظمة حقوقية وحركة إجتماعية ) زاد عددهم إىل 
سبعة وعش��رون فيما بعد(، وأطلقوا البيان التأسيسى للحملة والذى تضمن 
مث��ان مبادىء توافق عليها أعض��اء احلملة لتنطلق منها فى صياغة املش��روع 
اجلدي��د ، هذا وقد عقدت احلملة مخ��س إجتماعات عامه )13، 27 أكتوبر- 

10 نوفمرب – 15 ديسمرب -2007  5 يناير 2008 (.
كم��ا عقدت جلن��ة الصياغة أرب��ع إجتماع��ات ) 19 ، 26 نوفمرب – 
1،12 ديس��مرب(، و ورش��ة لتحديد املفاهي��م  ) 15 نوفمرب(، وإجتماع 
للس��كرتارية)19 نوفمرب( وإجتماعني للجنة اإلعالم ) 19 نوفمرب -2008 
19 يناير2009(.، وإجتماعني للجنة التفعيل )19 يناير22- فرباير2009( 
ومت االنتهاء من صياغة املش��روع، ثم ورشة ختطيط اسرتاتيجى 28 فرباير ، 
هذا ويتضمن هذا الكتاب فصلني، األول: يضم مش��روع القانون ومذكرته 
اإليضاحي��ة، فى حني يض��م الثانى: وثائق احلملة مش��تملة على بيان مركز 
هشام مبارك املوجهه للقوى النقابية والسياسية، والدعوة التى أرفقت به، ثم 
البيان التأسيسى للحملة، ثم ملخصات حملاضر اإلجتماعات العامة للحملة، 
ث��م األوراق البحثي��ة التى قدمت للحملة منها مخس��ة أوراق تعريفية قدمها 
عم��ال ونقابيني، ثم ورق��ة قانونية حول إنتقادات قان��ون النقابات العمالية 
رقم  35 لس��نة 1976 قدمها مركز هشام مبارك للقانون، باإلضافة لتقرير 



8

جلنة اخلرباء مبنظمة العمل الدولية حول مش��روع القانون، وأخريا مرفق مع 
الكت��اب ابرز اتفاقيت��ني دوليتني صادرتني عن منظمة العمل الدولية بش��ان 

احلريات النقابية، وكذلك  نداء احلملة بشأن أحداث غزة.

 وأخ��رياً أبرز اتفاقيتني دوليتني بش��أن احلريات النقابي��ة وخنتم الكتاب 
بفصل باللغة اإلجنليزية يتضمن القانون واملذكرة اإليضاحية.
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تقديم
عبد الغفار شكر
معركة عمالية جديدة
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ول��دت الطبق��ة العمالية املصري��ة فى خض��م النضال ضد االس��تقالل 
الرأمساىل، ووعت مبكراً أهمية التضامن العماىل فى مواجهة أصحاب األعمال 
الرأمسالي��ني، وأن قوة العمال فى وحدتهم، واكتش��فت مبكرُا أن النقابة هى 
حصنها للدفاع عن حقوقها، وإرادتها لتحسني شروط وظروف العمل سواء 
ما يتعلق منها باألجور أو العالوات أو التأمينات االجتماعية واحلق فى املعاش 
واألمن الصناعى والسالمة املهنية. ومل تتأخر الطبقة العاملة املصرية احلديثة فى 
إدراك أن مصاحله��ا ال ميكن أن تتحقق بش��كل نهائى مامل ميتلك العمال حزباً 
سياسياً قادراً على التأثري فى السلطة السياسية باعتبار أن سلطة السياسية هى 
التى متس��ك زمام األمور فى اجملتمع بإصدار التشريعات وحيازة القوة املادية 
القادرة على اخضاع اجملتمع لسلطتها واالنصياع للتشريعات القائمة التى تعرب 

عن مصاحل الطبقات التى حتوز السلطة السياسية.
هك��ذا ناض��ل عمال مصر منذ أواخر القرن التاس��ع عش��ر من ضمان 
ظروف عمل أفضل وتأس��يس نقابات عمالية مس��تقلة تدافع عن مصاحلهم 
وتشكيل أحزاب سياسية تطرح برامج سياسية تلبى طموحاتهم حنو احتالل 
موق��ع قوى فى الفراغ الطبقى والسياس��ى فى اجملتم��ع املدنى. وقد ولدت 
النقابات العمالية وتأسس��ت األحزاب السياسية العمالية واالشرتاكية قبل 
أن يعرتف بها القانون وفرضت قوة العمال وتضمانهم هذه املؤسس��ات فى 
الواقع قبل أن تعرتف بها الس��لطات القائمة وتتضمنها الش��ريعات املطبقة. 
كما جنح العمال فى انتزاع مكاس��ب تتعل��ق باألجور وعالقات العمل قبل 
أن تتضمنها التش��ريعات وتقننها بالفع��ل. وتنبه عمال مصر إىل حقيقة هامة 
وهى أن هذه املكاس��ب واملؤسسات س��وف تظل فى مهب الريح وعرضة 
للعص��ف بها ما مل يتم النص عليه��ا فى قوانني البالد. وخاض العمال العديد 
من املعارك من أجل أن يتحقق هلم قانونياً حق تأسيس النقابات رغم أن هذه 
النقابات كانت قائمة بالفعل ومتارس نشاطاً واقعياً ، ورغم أن املكاسب التى 
انتزعوها متحققة بالفعل فى عالقات العمل فى معظم املؤسس��ات الصناعية 
الرأمسالي��ة والتجارية وغريها. وفى كثري م��ن احلاالت جنح العمال فى تقنني 
مكاس��بهم ، وكانت إحدى السمات األساس��ية التى ميزت الطبقة العاملة 
املصري��ة فى تارخيها النض��اىل الطويل هى قدرتها على انتزاع مكاس��بها فى 
الواقع ثم النص عليها فى القوانني. وهذا هو ما جيرى حالياً بالنس��بة إلعداد 
مش��روع قانون النقابات العمالية املقرتح ، فقد جنح العمال فى الس��نوات 
املاضية إىل ممارسة أنشطة نقابية مستقلة خارج التنظيم النقابى الرمسى تّوجتها 
أخرياً بتأس��يس نقابة مستقلة ملوظفى الضرائب العقارية واالعالن عن قرب 
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تأس��يس نقابة مستقلة  لعمال الغزل والنس��يج فى احمللة الكربى. وكان قد 
سبق ذلك تأسيس اللجنة التنس��يقية للحقوق واحلريات النقابية والعمالية، 
وعم��ال من أجل التغيري ، ومركز هش��ام مبارك للقان��ون ، ودار اخلدمات 
النقابية ، وجلنة التضامن العماىل وغريها كأش��كال ملمارسة نشاط يدخل فى 
دائرة النش��اط النقابى العماىل. ولك��ن العمال يدركون فى نفس الوقت أن 
توازنات القوى التى متكنهم من ممارسة هذا النشاط فى الواقع ميكن أن تتغري 
فى أى وقت ويتم العصف بها ، من هنا كان اهتمام نشطاء احلركة العمالية 
بإعداد » مش��روع قانون جديد للنقابات العمالية« يكفل تأس��يس نقابات 
ح��رة تقوم على املعايري الدولية احلرة ، وأطلقت على هذه العملية محلة »معاً 
م��ن أجل إطالق احلريات النقابية« ويواصل اجليل احلاىل من القادة النقابيني 
تراث األجيال السابقة فى انتزاع املكاسب أوالً وفرضها فى الواقع والسعى 

فى نفس الوقت إىل النص عليها فى القوانني.
ومم��ا مييز هذه احلملة أنه توف��رت هلا كثريمن عوامل النجاح ، فضاًل عن 
توافر املعرف��ة الكافية بطبيعة ه��ذه املعركة واإلطالع عل��ى الثرات العاملى 
للنقابات احلرة واملعاي��ري الدولية التى تضمنها االتفاقيات الدولية لقيام هذه 
النقابات ، واخلربة املكتس��بة من صياغ��ة رؤى جديدة فى جماالت متعددة ، 
وقد توافرت أيضاً فى هذه احلملة القدرة على حش��د وتعبئة دوائر واس��عة 
من النش��طاء السياس��يني النقابيني واإلعالميني ملساندتها ، حيث يشرتك فى 
احلملة تس��عة أحزاب ومنظمات سياسية جتمع أحزاباً وقى تنتمى إىل اليسار 
والقوميني واإلس��الميني حي��ث يتأكد بذلك أن عمال مص��ر قد جنحوا فى 
ط��رح قضيتهم على احلركة السياس��ية املصرية وأنهم جنحوا فى إقناع الكل 
من اليمني إىل اليسار بأهمية قيام نقابات عمالية حرة تضمن للعمال الدفاع 
عن حقوقهم ومصاحله��م باعتبار ذلك الطريق املضمون الس��تقرار اجملتمع 

وجتنب االضطرابات النامجة عن اغتصاب حقوق العمال.
كما يش��ارك فى محلة إطالق احلريات النقابية التى تتبنى مشروع قانون 
النقاب��ات العمالية اجلديد 23 منظمة جمتمع مدنى تعرب عن طيف واس��ع فى 
اجملتمع املدنى يدرك أهمية صدور هذا القانون اجلديد. ويدرك القائمون على 
هذه احلملة أهمية كس��ب مس��اندة وتأييد قطاع هام من أصحاب األعمال 
أيضاً باقناعهم أن مش��روع القانون اجلديد سوف يؤدى إىل استقرار العملية 
االنتاجي��ة ، وهو ما يتطلب مس��اندة رجال األعمال لص��دور قانون جديد 
للنقاب��ات العمالية يعرب عن إرادة العم��ال ويضمن وجود قيادات نقابية يثق 
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فيه��ا العمال تكون قادرة على التف��اوض مع رجال األعمال حول عالقات 
العمل.

من القوى لتى حيرص العمال على مس��اندتها ملش��روع القانون املقرتح 
أعضاء جملس الشعب باعتبارهم السلطة التشريعية التى تنظر فى إصدار هذا 
املشروع ومن املهم كس��بهم لصفه ويتحقق ذلك بعقد حلقات نقاشية مهم 

التعرف على مشروع القانون.
تأتى أهمية صدور قانون جديد للنقابات العمالية فى هذه الفرتة بالذات 
إىل أن مص��احل عمال مصر تتع��رض ملخاطر نتيجة االنتق��اص من حقوقهم 
املستقرة والتى انتزعوها بنضاهلم وتضحياتهم فى السنوات الطويلة السابقة 
، وقد تغريت عالق��ات العمل فى مصر نتيجة لسياس��ات التكيف اهليكلى 
وتعدي��ل العديد من القوانني ومن ضمنه��ا قانون العمل األمر الذى ال ميكن 
للعمال قبوله وحتمل أعبائه مع االرتفاع املستمر فى أسعار السلع واخلدمات 
وإذ كان العمال قد جنحوا فى كسب معارك عديدة فى املاضى فإنهم قادرون 
على كس��ب هذه املعارك العمالية اجلديدة والتوصل بالفعل إىل قانون جديد 
للنقابات العمالية يكفل هلم تأس��يس نقاباتهم املس��تقلة املعربة عن إراداتهم 

احلرة.
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تقديم
صابر بركات
الحرية النقابية ضرورية
لحصول العمال على حقوقهم
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احلري��ة النقابي��ة الزمة للعمال حت��ى حيصلون عل��ى حقوقهم وحيققون 
مصاحلهم، وحيمون مكاس��بهم، وحيس��نون ش��روط عملهم ب��ل وظروف 

حياتهم.

واحلرية النقابية هي أحد أوجه احلريات العامة واحلياة الدميقراطية، كما 
ه��ي أحد أوجه احلقوق االقتصادية واالجتماعية لإلنس��ان يف ذات الوقت، 
فه��ي جزء من احلريات العامة وتنتعش بانتعاش الدميقراطية يف اجملتمع، وهي 
اليت توس��ع هامش الدميقراطية وتعلى من س��قف احلري��ات العامة وتضمن 
مش��اركة اجلماهري العامل��ة يف الكفاح الدميقراطي الع��ام، كما أنها جزء ال 
يتجزأ من احلقوق االقتصادية واالجتماعية بل هي يف احلقيقة نتيجة وس��بب 
وأداة للتمكني من احلقوق االقتصادية واالجتماعية لكثري من البشر يف العامل 

أمجع.

وه��ذا االرتباط بني صفتها الدميقراطي��ة وكونها من احلقوق االقتصادية 
واالجتماعي��ة يعطيه��ا أولوي��ة وأهمي��ة كقاط��رة للكف��اح الدميقراط��ي 

واالجتماعي.

وق��د عرفن��ا يف كل كفاحنا الدميقراط��ي ومقاومتن��ا االجتماعية قضايا 
احلري��ات النقابية على رأس مطال��ب العمال املعلن��ة يف احتجاجاتهم، وإن 
كانت غالبا ما ظهرت على ش��كل نزع الغطاء عن األش��كال النقابية املقامة 
من الدولة وحتت س��يطرتها باس��م »احتاد نقابات عمال مصر«، والذي زاد 
عمره عن اخلمس��ني س��نة مل ينجح خالهلا أبدا من اس��تيعاب حركة العمال 
أو التعب��ري ع��ن مصاحلهم والدفاع ع��ن حقوقهم، ب��ل كان دائما ويف كل 
التحركات العمالية معادي��ا للعمال منكرا عليهم حقوقهم، يف نفس الوقت 
ال��ذي مل يرض به العمال أبدا ممثال هلم وال حتى يف صفوف حلفائهم، وكثريا 
م��ا مسعنا يف احتجاج��ات العمال اهلتافات ض��د هذا النوع م��ن النقابات، 
وال��يت بلغت مس��توى اليأس من »ال نقابة بعد اليوم« إىل »تس��قط النقابة« 
و«عايزين نقابة حرة.. العيش��ة بقت مرة«، غ��ري اهلتافات املدوية ضد قادة 
نقابات بأمسائهم ونعتهم خبيانة العمال واتهامهم بالرشوة والفساد واالنتقال 
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لصفوف أعداء العمال.

لق��د أصبح واضحا للعمال بش��كل جلي ومنذ أمد بعي��د، أن النقابات 
ال��يت أقامتها الدولة وس��يطرت عليها كامال منذ اخلمس��ينيات هي نقابات 
فاس��دة وال تعرب ع��ن العمال، لكنه ظل عند عدد كب��ري من قيادات العمال 
والنقابيني املخلصني والش��رفاء آمال كبرية يف إصالح ه��ذا البنيان النقابي 
وإنقاذه من داخله وش��ده يف اجتاه العمال بعيدا عن س��يطرة الدولة واحللف 
الطبق��ي احلاكم، متأثرين يف موقفهم هذا ببع��ض األفكار األيديولوجية مثل 
العمل يف كل منظمة مجاهريية ولو كانت مجعية دفن موتى، أو يا عمال العامل 
احت��دوا، أو أن النقابات ملكنا وال جيب التخلي عنه��ا ألعدائنا، غري البكاء 
عل��ى حجم ما هلذا التنظي��م من ممتلكات وإمكانيات ه��ي يف حقيقتها ملكا 
للعمال، وكأن حالنا يرفض أن يتعلم من التجربة أو أن خيسر شيئا ال قيمة له 
إال إهدار إمكانياتنا وحرماننا من تنظيماتنا احلقيقية املستقلة، خاصة وأن هذا 
البنيان النقابي الكبري وبدعم من الدولة كان دائما يستطيع أن يقدم للعمال 
بعض اخلدمات االجتماعية والرتفيهية يف حاالت املرض واملوت والرحالت 
واملصايف وأحيانا احلج لبيت اهلل، مما أسال لعاب بعض العمال خاصة هؤالء 
القريبني أو الذين يس��تطيعون االقرتاب من قيادة ه��ذا التنظيم الثري، وقد 
أضاع العمال وقتا طويال واس��تنفذوا جهودا كب��رية من أجل إصالح هذه 
التنظيم أو اسرتداده من يد »األعداء« دون جدوى، فكما للبيت رب حيميه 
كان الحت��اد نقابات عمال مصر الوحيد دائما دول��ة قوية حتميه، من خالل 
ترس��انة قانونية وإدارية وسياس��ية فرضتها الدولة على هذا الشكل الوحيد 
املس��موح به لتمثيل العمال الذي انفردت الدول��ة بتعيني قياداته خاصة يف 
مس��توياته العليا بعيدا عن العمال، حيث ال انتخابات لش��غل مواقع قيادته، 
وإذا مس��ح بها فتتم حتت س��يطرة وأش��راف ووصاية ورقاب��ة ومحاية أجهزة 
وزارت��ي القوى العاملة والداخلية لتك��ون انتخابات هزلية ال تعرف النزاهة 
أو احلرية، بل يتم فيها التقييد واالس��تبعاد والتزوير واحلرمان من التصويت 
والتحك��م يف النتائج، وليس غريبا أن كثري من قيادات هذا التنظيم مل تفارق 
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مواقعها القيادية اليت منحتها إياها احلكومة إال باملوت أو العجز ولس��نوات 
طويلة بلغت أحيانا األربعني سنة.

وتهتم وزارة القوى العاملة وأجهزتها يف ذلك بأن تضع قواعد للرتشيح 
واالنتخاب تضمن خلو جمالس النقابات من القيادات املس��تقلة أو املعارضة 
داخل التنظيم النقابي أو حتى املختلفة مع السيد الوزير أو السيدة الوزيرة، 
ومتلك يف نهاية األمر  الوزارة وحدها حتديد كشوف املرشحني النهائية كما 
متلك بعد استبعاد من تشاء، وإعالن نتائج االنتخابات كما تشاء مهما كان 
الواقع مغايرا أو خمالفا، وكثريا ما حضرنا فرز لنتائج انتخابات جاءت قوائم 

الناجحني املعتمدة من الوزارة خمالفة متاما ملا رأيناه بأعيننا. 

أم��ا أجهزة ووزارة الداخلية وأجهزة األمن األخرى فتهتم بتأمني النظام 
السياس��ي ومنع وجود أية معارضة له وملشاريعه السياسية وملصاحل شركائه 
االجتماعي��ني داخل املنظمات اجلماهريية وعلى رأس��ها نقاب��ات العمال، 
وقد اس��تخدمت يف ذلك التهديد والرتويع والتوقيف والقبض واالعتقال، 
باإلضافة ملنع االنتخاب أو حماصرة الناخبني واس��تخدام أسلوب االنتخاب 

العلين حتت السيطرة. 

وال خيلو األمر من دور للحزب السياسي الوحيد للدولة سواء أكان هيئة 
التحرير أو االحتاد القومي أو االحتاد االشرتاكي أو حزب مصر )الوسط( أو 
احلزب الوطين، منذ اخلمس��ينيات حتى اآلن، وال��ذي احتكر بدوره ومنذ 
اللحظة األول��ي حق تنظيم- أو منع تنظيم- اجلماهري يف أية منظمة أو هيئة أو 
مجعية أو حزب أو حتى اجتماع أو ندوة أو مظاهرة عن غري طريقه ومبعرفته 

وحتت سيطرة أجهزة األمن. 

وم��ا من عامل منا إال وش��هد واكت��وى يف حياته العملية من عش��رات 
القصص والتجارب اليت تؤكد تلك احلقائق. 

هذا خبالف االندماج الكامل بني الس��لطة السياس��ية والثروة يف بالدنا، 
حتى أنه ولس��نوات طويلة كان صاحب العمل األوحد أو األكرب على األقل 
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هو الدولة، ورجاالت الدولة وأقارب وأنساب ومعارف وشركاء رجاالت 
الدول��ة، وكان هذا يعين دائم��ا أن أي كفاح عمالي أو مقاومة اجتماعية أو 
رفع مطالب وحقوق عمالية أو انتزاع حريات نقابية هو فعل معارض للدولة 
ويف مواجهتها، يس��تحق البط��ش واالضطهاد والتمثيل بالنقل والتش��ريد 
وتوقيع اجلزاءات واحلرمان م��ن الرتقي والعالوات واحلوافز واملكافآت بل 

وأحيانا احلرمان من العمل ذاته. 

وكثريا ما مت وصم كفاح العمال ومقاومتهم للظلم واالس��تغالل وصبغه  
بصفات سياس��ية لتخويف العم��ال أو إبعادهم عم قياداته��م الطبيعية، من 
االته��ام بالعمالة للرجعي��ة ومعاداة حركة اجلي��ش املباركة )كما حدث مع 
عم��ال كف��ر ال��دوار يف 1952(، أو عدم اإلميان باحل��زب القومي احلاكم 
)عندما اش��رتط القانون ضرورة احلصول على ش��هادة م��ن االحتاد القومي 
لدخ��ول النقابات والرتش��ح لقيادته��ا يف 1957(، أو العمالة للش��يوعية 
العاملي��ة )اعتقاالت القي��ادات العمالية يف 1959 وتطه��ري صفوف العمال 
والنقابات(، أو زعزعة اجلبهة الداخلية لصاحل العدو االستعمار والصهيونية 
)حتت شعار ال صوت يعلو على صوت املعركة -1968 1973(، أو االتهام 
باإلحلاد وتبين األفكار االشرتاكية ومعاداة السالم )واإلحالة إىل املدعى العام 
االش��رتاكي للمنع من حق الرتشيح يف النقابات من سنة -1979 1991(، 
أو مع��اداة اإلصالح االقتصادي واخلصخصة االنضمام جلماعات سياس��ية 
معارضة )تزوير االنتخابات واالس��تبعاد من كش��وف املرش��حني من س��نة 
-1996 2006(، العمالة لص��احل األجندة األجنبية والتمويل )تصرحيات 
الوزي��رة ورئيس االحت��اد العام ضد احتجاجات العم��ال -2006 2008( 

اخل.

وق��د نتج عن ذلك كله تش��ويه الفك��رة النقابية وإه��دار قيمة التنظيم 
النقاب��ي وخلط األمور ببعضها، فعندم��ا يتكلم العامل املصري عن احلكومة 
أو املس��ئولني فهو يقصد قيادات الش��رطة وأمن الدول��ة، وأصحاب العمل 
واملديري��ن، وكبار موظفي الدول��ة يف وزارة العمل وغريه��ا من الوزارات 
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املعني��ة باحلالة العمالية، وقيادات احلزب السياس��ي احلاكم األوحد، وقادة 
التنظي��م النقاب��ي األوحد، لقد أصبح ه��ؤالء عند العم��ال يف خانة واحدة 

ويقومون بنفس املهام. 

لقد اندجمت أطراف القهر األمين واالس��تبداد السياس��ي واالس��تغالل 
االقتصادي والفس��اد والتمثيل العمالي املزي��ف يف اجملتمع املصري لدرجة 
أربكت العمال وشوهت املفاهيم. وحتى صارت نقابات العمال القائمة ويف 
أحس��ن صورها، »مس��ئولني طيبني يراعوا ربنا وحينوا على العمال« مثلهم 
مثل املديرين هادي��ي األنفس، وليس غريبا أن جند يف تاريخ احلركة العمالية 
املصرية تشكيل مكاتب وهيئات وأمانات للعمال يف وزارة الداخلية ووزارة 
الش��ئون االجتماعية بعدها وأخريا وزارة القوى العاملة وأجهزة املخابرات 
واألمن القومي واألحزاب الرمسية واهليئات واملؤسس��ات احلكومية، تعمل 
مجيعه��ا على الس��يطرة عل��ى العمال ومتابع��ة حركتهم وتهدئ��ة خاطرهم 
وضمان استئناس��هم لصاحل السياس��ات القائمة مهما تغريت، فإذا أعلن أن 
احلاكم قومي أجرب العمال للهتاف للقومية، وإذا وصف باملؤمن أجرب العمال 
على اهلت��اف لإلميان واملؤمنني، وإذا وصف بالرصني أجرب العمال أن يهتفوا 

للرصانة وأن يكونوا مع الرصني.

قصدت من كل ذلك أن أرد على سؤال طرحه زمالء وأصدقاء مشاركني 
يف احلملة: 

- ه��ل املطلوب محل��ة لتعديل قان��ون النقابات وحتس��ينه، أم محلة لتغيري 
القانون بالكامل؟

- هل محلتنا جيب أن تكون لتأس��يس نقاب��ات جديدة؟ أم لتغيري النقابات 
وحتسينها؟

وكنت أحناز دائما للرد على هذا الس��ؤال بأس��ئلة، خاصة أن السائلني 
قيادات عمالية اختربت الكفاح العمالي والعمل النقابي لسنوات طويلة.

- هل توجد يف مصر نقابات؟
- هل ميكن تأسيس نقابات يف مصر؟
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- ه��ل التنظيم القائم هو احتاد نقابات للعم��ال، أم مكاتب حكومية بني 
العمال؟

- وما هي النقابة؟

وألن اإلجاب��ات دائما كان��ت- وباإلمجاع تقريبا- أن��ه ال توجد نقابات 
للعمال يف مصر، وأن العمال املصريني ال يس��تطيعون تأس��يس نقابات، فال 
ب��د من أن تكون محلتنا لتغيري القانون القائم بالكامل وليس تعديله أو تعديل 
اجلوانب الس��يئة فيه، ألنه يف حقيقة األمر هو تشريع ملصادرة احلرية النقابية 
والس��يطرة على النقابات، هو قانون يبدد وال يص��ون، مينع وال حيمي، هو 

قانون تأميم النقابات لصاحل الدولة واحتكارها مبعرفة تابعيها.

فنقابات العمال هي منظمات طوعية دميقراطية يكونها العمال وينضمون 
إليها لتحقيق مصاحلهم اجلماعية، وضروري للقيام بأغراضها وحتقيق أهدافها 
أن تكون مستقلة عن أصحاب األعمال واحلكومات واألحزاب واحلركات 
السياسة كلها، وأن ال ختضع إال إلرادة أعضائها من خالل مجعياتها العمومية 
ال��يت هلا وحدها حتديد أه��داف وقوانني ولوائح النقابة وسياس��اتها وطريقة 
عمله��ا واختيار قياداتها وحماس��بتها. فأين هذا من »احت��اد نقابات العمال« 

الوحيد املسموح به يف بالدنا؟

لكن بقى سؤال أخري إذا كانت معركتنا من أجل متكني العمال من احلرية 
النقابية، وحقهم يف تأس��يس تنظيماتهم الدميقراطية املستقلة، فلماذا احلملة 

لقانون جديد لنقابات العمال؟

ويستند أصحاب مثل هذا الس��ؤال- ومعهم كل احلق يف ذلك- على أن 
االحتكاري��ة النقابية وس��يطرة الدولة على التنظيمات ليس��ت بعيدة عن ما 
يتم يف كافة التنظيمات واجملاالت السياس��ية والتش��ريعية واإلعالمية.. اخل، 
وأن أي مش��روع قانون يتم عرضه عل��ى الربملان ينتهي بصدوره كما تريده 
احلكومة- اليت متلك األغلبية الكاسحة الدكتاتورية داخل الربملان- وباملخالفة 

ملصاحل الناس وملنطق األمور وقواعد العدالة واحلق.
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فمعركة قانون العمل رقم 12 لس��نة 2003 والذي واجه مقاومة قوية 
اس��تمرت أكثر من عشر سنوات، إال أنه صدر يف نهاية األمر معاديا ملصاحل 
العمال ومعتديا على احلقوق العمالية املس��تقرة والثابتة يف الدستور وأحكام 
القض��اء واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليه��ا الدولة املصرية، وأهدر: 
ضمان وصيان��ة كرامة العمال يف عالقات العمل، وح��ق العمال يف اختيار 
العم��ل وقبوله حبري��ة، واحلق يف احلصول على أج��ر كاف للعامل من عمله 
يؤمن له وألس��رته حياة كرمي��ة، واحلق يف العمل لس��اعات حمددة ومقبولة 
ومعقول��ة يتخلله��ا س��اعات راحة خاص��ة يف األعمال اخلط��رة أو الضارة 
بالصح��ة أو يف حالة العمل الليلي محاي��ة لقوة العمل واحملافظة عليها، واحلق 
يف املس��اواة يف العم��ل ويف احلصول عليه بغري متييز أو احتياج للمحس��وبية 
أو الواس��طة، وعدم التمييز بني العمال بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو 
الرأي السياسي أو األصل الوطين أو الوضع االجتماعي أو العمر أو اجلنسية 
أو العضوي��ة النقابي��ة أو اإلعاقة أو املس��ئوليات العائلي��ة يف حقوق العمل 
واحلريات النقابي��ة، واحلق يف ظروف عمل مأمونة وصحية، والعمل يف بيئة 
نظيفة وسليمة، واحلق يف اإلضراب عن العمل، وحقوق العمال املهاجرين، 
ومحاية األطفال من العمل خاصة تلك األعمال الش��اقة والس��يئة اليت حترم 
العمال من الصحة والنمو والتعليم، ومحاية عمل النساء، واحلق يف الضمان 
والتأمني االجتماعي، والتأمني الصحي، وغريها من احلقوق العمالية املعرتف 
بها للعمال بعد كفاح طويل وش��اق وتضحيات جسام عرفت العرق والدم 

والروح.

إال إن ما نقدم عليه يف محلتنا هذه »معا من أجل إطالق احلريات النقابية، 
واس��تقالل النقاب��ات العمالية ودميقراطيتها«، خطوة يف مش��وار طويل من 
العم��ل والكفاح على طريق انت��زاع احلريات النقابية، وه��ي وكما أمساها 
األس��تاذ/ عبد الغفار شكر، حبق، »معركة عمالية جديدة«، نعم هي معركة 
عمالية جديدة للطبقة العاملة املصرية اليت مل تتوقف منذ حصلت على شهادة 
ميالدها يف نهاية القرن التاس��ع عشر وحتى اآلن عن خوض املعارك املتصلة 
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من أجل انتزاع حريتها وحتقيق مطالبها وحتسني أحواهلا والفوز حبقوقها.

وقد اخرتنا أن يكون- وباالتفاق- مدخل معركتنا هذه امتالك مش��روع 
قان��ون لنقاب��ات العم��ال، حيق��ق أمالنا يف احلص��ول على منظم��ات نقابية 
دميقراطية ومس��تقلة، ويكش��ف حال التنظيم النقابي القائم والقانون الذي 
ينظمه، ويتأكد منه للجميع- حنن وزمالئنا العمال وغريهم- أن القانون القائم 
ال ميك��ن أن يكون قانون للنقابات، بل هو وبامتياز قانون الحتكار النقابات 

وملصادرة احلريات النقابية.

فهو قان��ون يصادر حق العمال يف تكوين نقاباته��م خارج نطاق »احتاد 
نقابات عمال مصر« التنظيم »الشرعي« و«الوحيد« و«األوحد« و«التابع 

للدولة« املسموح به لعمال مصر.

ب��ل أن القان��ون القائم ال��ذي نعمل عل��ى فضحه واإلطاح��ة به، حيدد 
النقاب��ات املعرتف بها واملس��موح باالنضم��ام إليها حصريا وباالس��م، بل 
وحي��دد الصناعات املتماثلة أو املتش��ابهة أو املرتبطة أو املش��رتكة يف إنتاج 
واحد املس��موح لعماهلا باالنضمام هلذه النقابات، حتى ال جيتهد أحد فيخطأ 
ويقع خارج الش��رك، فيكون خارج الش��رعية والعياذ باهلل ويقع حتت طائلة 

القانون.  

بل ومن خالل جتاربنا املتك��ررة- مجيعا- نعرف أنه حتى ولو انطبقت كل 
الش��روط على عامل أو عم��ال وأرادوا االنضمام للتنظيم النقابي فأن ذلك 
مرهون بإرادة النقابة العامة »املختصة«!، اليت هلا وحدها قبول وضم العمال 
لعضويتها جربيا، كما هلا وحدها فصلهم إذا ما أرادت، وهلا وحدها املوافقة 

على استقالتهم من النقابة أو ال!. 

وكلن��ا يعرف جتربة زمالئنا عمال ش��ركة مصر للغزل والنس��يج باحمللة 
الكربى )15 ألف عامل( الذين قرروا س��حب الثقة من جملس إدارة جلنتهم 
النقابية اليت ختلت ع��ن مطالبهم ووقفت ضد حقوقهم يف إضراب 2006، 
إال أن النقاب��ة العامة رفضت ذلك وفرض��ت اجمللس املرفوض على العمال، 



فق��رر العمال االس��تقالة من النقابة، فرفضت النقاب��ة العامة ذلك وأجربت 
إدارة الش��ركة على االس��تمرار يف جباية اش��رتاكات النقابة رغم اس��تقالة 
العمال. فال س��حب ثقة العمال من جملس نقابتهم مقبول وال استقالتهم من  
النقابة مقبول واش��رتاكاتهم يف النقابة ال��يت ال يريدونها ختصم من أجورهم 
رغ��م أنوفه��م. ومل تكن تلك املرة األوىل اليت حيدث فيها ذلك، فقد س��بقها 
جتربة عمال ش��ركة احملالت الصناعية للحرير والقطن »أسكو« يف 1986، 
وعم��ال احلديد والصلب يف س��نة 1989، وعمال الدلتا للصلب يف س��نة 

1995، وغريهم كثريا.
فالتنظي��م النقابي الواح��د القائم تفرضه الدولة املس��يطرة على العمال 
تنظيم��ا أحاديا، العضوية فيه جربية، وختصم اش��رتاكات م��ن املنبع وأجور 
العمال بغري موافقتهم، واالس��تقالة منه ممنوع��ة، والوحدة النقابية مفروضة 
عليه وحممية من الدولة وأجهزتها وقوانينها، حبيث ال يسمح بقيام أية نقابات 
أخرى خارج هذا االحتاد الواحد األوحد حبجة ضمان وحدة احلركة النقابية 
وال��والء ألهدافها، رغم أن الوحدة ال ميكن فرضها على العمال وعلى جثة 
أماهلم وأمانيهم وحقهم يف حتس��ني أحواهلم املعيش��ية، بل هي ال تأتي حقيقة 
وفعال إال اختيارية من العمال وبني منظماتهم، بغرض ضمان زيادة حقوقهم 
وتعظيم مكاسبهم وإعالء صوتهم، فالوالء والوحدة مرهونني بصون احلرية 
النقابي��ة وليس باالعتداء عليه��ا وإهدارها، فالوح��دة اجلربية هي إضعاف 
للعم��ال وإهدار للحرية النقابية، اليت هي اهلدف األمسى الذي بافتقاده يهدر 

العمال حقوقهم وخيسرون مكاسبهم ويفقدون قوتهم.

إنن��ا ال نقاتل من أجل ضرورة التعددية النقابية، ولكننا نتمس��ك باحلرية 
النقابي��ة للعمال، وننحاز حلقهم وبإرادتهم احلرة يف تكوين تنظيماتهم النقابية 
املس��تقلة، وحرية تلك النقابات يف إدارة ش��ئونها واختيار ش��كل منظماتهم 
وطريقة إدارتها وعملها، فاألصل الذي ال مناص منه وال حياد عنه دائما وأبدا 

هو »احلرية النقابية«. 

بل أن قانون النقابات القائم يعتدي على احلقوق الدس��تورية عندما مينع 



عضوية العامل يف أكثر من نقابة حتى ولو كان ميارس أكثر من مهنة، وخمالفا 
حلكم احملكمة الدس��تورية العليا يف القضية رقم 6 لس��نة 15 قضائية بتاريخ 
15 أبريل 1995، واتفاقيات العمل الدولية، فهو يفرض على العامل بذلك 
اختيار قبول التنازل عن حقه املش��روع يف الدف��اع عن مصاحله وحقوقه يف 
عالق��ة عمل إذا أراد أن يفعل ذلك يف عالق��ة عمل أخرى، أي على العامل 
أن خيتار بني أن يس��تغل أو أن يس��تغل، وأن يكون راضيا عن ذلك ولو مرة 

واحدة على األقل.

كم��ا أن هذا القان��ون ينظم تدخ��ل الدولة وأجهزته��ا اإلدارية يف كل 
اختصاص��ات املنظم��ة النقابي��ة، بداية من حقه��ا يف وضع لوائ��ح نظامها 
األساس��ي ولوائحها املالية واإلدارية وقواعد التفرغ وكيفية تشكيل جمالس 
إدارته��ا وغري ذلك من النظم والقواع��د، ويعطي مكاتب ومديريات وزارة 
الق��وى العاملة واجلهاز املركزي للمحاس��بات واملنظم��ات النقابية األعلى 
حق املراقبة والتوجيه واملتابعة واإلش��راف واملراجعة على أعمال وقرارات 
التنظيم النقابي، وقد عانينا مجيعا من هذا اإلش��راف وتلك املراقبة والتفتيش 
واحملاس��بة الذي كان يس��ري دائما على نهج املثل املص��ري القائل »حبيبك 

يبلعلك الزلط.. وعدوك يتمنالك الغلط«. 

إن محلة احلرية النقابية تبدأ خبطوة اإلعالن عن مشروع قانون دميقراطي 
لنقاب��ات العمال، يضمن حريتها واس��تقالهلا عن أصح��اب العمل وأجهزة 
الدولة واألحزاب واجلماعات السياس��ية بل وس��يطرة التنظيمات النقابية 

األخرى.

واحلملة تستهدف فضح القانون القائم ودوره يف مصادرة احلرية النقابية، 
يف ذات الوقت اليت تدعو وتدعم وتوعي العمال وقياداتهم مببادئ احلريات 
النقابي��ة، على طريق التعبئة ملعركة حترير النقابات، وحق العمال يف إنش��اء 

وتكوين واالنضمام لنقابات دميقراطية مستقلة بكامل إرادتهم وحريتهم.

- أننا نريد تكوين نقاباتنا بدون إذن أو إيداع أو تس��جيل قبل تكوينها، 
نقابات تكتس��ب ش��خصيتها القانونية مبجرد اإلعالن ع��ن تكوينها وبغري 



شروط.

- نقاب��ات تضع دس��اتريها وأنظمته��ا ولوائحها بنفس��ها وبغري تدخل، 
وتنتخب ممثليها وقياداتها وتنظم إدارتها وتس��ري أنشطتها وتصيغ براجمها يف 

حرية تامة.

- نقابات خيتار العمال تكوينها واالنضمام إليها واالنسحاب منها يف أي 
وق��ت وبإرادتهم احلرة، كما تضمن محاية أعضائها من االضطهاد أو التمييز 
بس��بب نش��اطهم النقابي أو بهدف انتق��اص حرياتهم وحقوقه��م النقابية، 

نقابات حتمي قياداتها من العزل أو اإليقاف إال عن طريق احملاكم.

- نقاب��ات هلا احلق يف التف��اوض وعقد االتفاقي��ات اجلماعية والتقاضي 
والتملك باس��م أعضائها، وهلا حق تنظيم أعمال االحتجاج واإلضراب عن 

العمل للدفاع عن مصاحل أعضائها االقتصادية واالجتماعية وتدعيمها. 

- نقابات مس��تقلة ترفض أي تدخل يف أعماهلا من أصحاب األعمال أو 
منظماتهم، ومن الدولة وأجهزتها، ومن األحزاب واجلماعات السياس��ية، 
يس��تهدف التدخل يف تكوين النقابة أو أس��لوب عملها أو تنظيم أنش��طتها 
أو صياغة براجمه��ا أو طريقة إدارتها، نقابات ال ختض��ع إال إلرادة أعضائها 

ومصاحلهم.

ونأمل أن ال تنتهي محلتنا هذه مبجرد صياغة مشروع قانون جديد لنقابات 
العمال، بل تبدأ احلملة من هذا املشروع للعمل يف الدعوة والدعاية والتوعية 
باحلريات النقابية، وحشد العمال وتعبئتهم من أجل انتزاع حقوقهم املشروعة 
والدائمة يف تكوين نقاباتهم املستقلة واالنضمام إليه واالنسحاب منها حبرية، 
على طريق رفع آلية الدميقراطية واحلريات العامة يف اجملتمع كله، فاحلرية كل 

ال يتجزأ.





الفصل األول
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مشروع القانون
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أوال : مشروع القانون

مشروع قانون رقم )       ( لسنة)1(  2009

باصدار قانون النقابات العمالية

باسم الشعب

رئيس اجلمهورية

قرر جملس الشعب القانون اآلتي نصه، وقد أصدرناه :

املادة األولى

يعمل بأح��كام هذا القانون املرافق  فى ش��أن النقابات العمالية، و 
يلغى قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديالته، و يلغى 
كل نص فى التشريعات املصريه خيالف أحكام القانون املرافق، باستثناء 

ما ورد فى املادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون .

املادة الثانية

ال خت��ل أحكام هذا القان��ون حبقوق العمال والنقابيني الس��ابق هلم 
1 - بدأت اعمال احلملة لوضع هذا املشروع فى أكتوبر  2008
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احلصول عليها من مزايا وضمانات مس��تمدة من قوانني س��ابقة أو من 
اإلتفاقي��ات و املواثيق الدولية .، وفى حال��ة التعارض بني نص القانون 
املرافق ونصوص االتفاقيات واملواثيق الدولية تسرى نصوص األخرية. 

املادة الثالثة

تس��بدل كلمة )النقابة العمالية( بدال من كلمات )اللجنة النقابية( 
و )النقاب��ة العامة( و)االحتاد العام لنقابات عمال مصر( أينما وردوا فى 

أى تشريع مصرى.

املادة الرابعة

على احملاكم أن حتيل من تلقاء نفسها ودون رسوم ما يوجد لديها من 
دعاوى أو طعون أصبح��ت مبقتضى أحكام هذا القانون من إختصاص 
حماك��م جملس الدولة وذلك باحلالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب 
أحد اخلصوم يقوم قلم الكتاب باعالنه بأمر االحالة مع تكليفه باحلضور 

فى امليعاد احملدد أمام احملكمة التى أحليت إليها الدعوى.

املادة اخلامسة

ينشر هذا القرار فى اجلريدة الرمسية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون خبامت الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة اجلمهورية فى .....

رئيس اجلمهورية
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الباب األول ـ أحكام عامة

املادة 1
 يقصد باملصطلحات اآلتية مدلوهلا احملدد قرين كل منها :

املنش��أة : كل مرف��ق أو مصن��ع أو ش��ركه أو مجعي��ة أو مكتب أو 
مؤسس��ة ، أو أى مكان عمل حيمل أى إس��م  آخر ، أيا كان الشخص 
الذى يديرها س��واء كان من أشخاص القانون العام أو القانون اخلاص، 
وأيا كان ش��كلها القانونى أو طبيعة رأس ماهلا أو جنسيتها طاملا متارس 
نش��اطها على األراضى املصرية، ويعترب فى حكم املنش��أة الفرع الذى 

يقع فى غري املدينة التى بها املركز الرئيسى.

صاح��ب العمل: كل ش��خص طبيعى أو اعتبارى، ع��ام أو خاص 
يس��تخدم عامال أو أكثر فى منشأة لقاء أجرأيا كانت طبيعة هذا األجر 

سواء كان شهريا أو يومية أو بالقطعة أو االنتاج.

العام��ل / ين : كل ش��خص طبيع��ى يعمل فى أى منش��أة أو لدى 
صاحب عمل وفقا لتعريفهما السالف.

العمال احلرفيون : يقصد بهم العمال أصحاب املهن احلرة الذين ال 
يعملون فى منش��اة، وإمنا يعملون مبفردهم أو مبساعدة آخرين هلم مثل 
الس��باكني، والصيادين، والنجارين ، والس��مكرية، والباعة اجلائلني، 

وبائعى اخلردوات واحملالت، واحلدادين...اخل.

 كما يقصد بهم أيضا العمال الذين يعملون فى منشآت يقل عددها 
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عن عشرين عامال.
النقابة العمالية : يقصد بها كل جتمع مهنى ينش��ئه العمال ويش��هر 

وفق أحكام هذا القانون. 

اإلحت��ادات النقابية العمالي��ة املصرية : يقصد به��ا اإلحتادات التى 
تنش��ئها وتنضم إليها النقابات العمالي��ة املصرية على األراضى املصرية 
، س��واء كان هذا اإلحتاد على أس��اس املهنة أو اإلقليم أو برامج العمل 

املشرتك التى يتم التوافق عليها  .

اإلحتادات النقابية العمالية العربية : يقصد بها إحتادات أو منظمات 
العم��ال العرب التى تنضم إليها أو تنش��ئها إح��دى النقابات العمالية 

املصرية ، أو أيا من االحتادات النقابية العمالية املصرية.

اإلحتادات النقابية العمالية الدولية : يقصد بها إحتادات أو منظمات 
العم��ال الدولية التى تنضم إليها أو تنش��ئها إح��دى النقابات العمالية 

املصرية، أو أيا من االحتادات النقابية العمالية املصرية. 

املنظم��ة / املنظمات النقابية : يقصد به��ا كال من  النقابة العمالية، 
واإلحتادات النقابية العمالية املصرية، والعربية، والدولية ، أو أيا منها.

ممثلو العمال : يقصد بهم أعضاء جمالس إدارات املنظمات النقابية، 
و كذلك العمال الذين يتم إختيارهم لتمثيل زمالئهم للتحدث بامسهم 

أو نيابة عنهم فى أى عمل نقابى.

العمل النقابى : يقصد به كل نشاط يقوم به العامل منفردا أو باالشرتاك 
م��ع آخري��ن للدفاع عن مصاحل وحق��وق العمال، كجم��ع التوقيعات 
والتربعات والوقفات اإلحتجاجية والتظاهرات واإلضرابات والتفاوض 

أو الدعوة ألى منهم.
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املادة 2 
تس��رى أحكام هذا القانون على كل العاملني فى أى منشأة أو لدى 
صاحب عمل لقاء أجر أيا كانت طبيعة عالقة العمل سواء كانت دائمة 
أو مؤقت��ه أو عرضية أو مومسية، كما تس��رى عل��ى العمال احلرفيني، 
وعم��ال الزراعه ، وعمال الرتاحيل، وعمال اخلدمة املنزلية، والعاملني 
املدني��ني بوزارتى الدف��اع والداخلية، وال جيوز إس��تثناء أى عامل من 
اخلضوع ألح��كام هذا القانون والتمتع باحلق��وق الوارده به فيما عدا 
العسكريني بوزارتى الدفاع والداخليه ووفقا للقواعد املنصوص عليها 

فى اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

املادة 3 
ال تس��رى أح��كام القوان��ني اخلاص��ة باإلجتماع��ات العامة على 
إجتماعات أعضاء املنظم��ات النقابية ، وذلك إذا عقد اإلجتماع مبقر 
التنظيم النقابى أو إحدى مؤسساته ، أو إذا إقتضت الضرورة أو طبيعه 

اإلجتماع أو مقتضيات جناحه عقده فى أى مكان آخر.

املادة 4 
للمنظم��ات النقابية ح��ق التقاضى للدفاع ع��ن مصاحلها ومصاحل 

وحقوق أعضائها اإلقتصادية واإلجتماعية والنقابية والسياسية.

وجيوز هلا التدخل مع أعضائه��ا فى مجيع الدعاوى املتعلقة حبقوقهم 
اإلقتصادية واإلجتماعية و النقابية والسياسية.
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املادة 5 
 تعد أم��وال املنظمة النقابي��ة أموال خاصة، تتمت��ع بنفس احلماية 
املقررة لألموال العامة فى املسائل اجلنائية، وال تقبل منازعات احلراسة 
القضائية بش��أنها إال من قبل عض��وا باملنظمة النقابي��ة، وفى احلاالت 

واحلدود املبينة بالنظام االساسى لكل منظمة نقابية .

الباب الثاىن ـ اإلنشاء واإلنضمام

املادة 6 
حيق لكل عش��رين عامل أو  أكثر فى منش��أة أو حرفة أو صناعة أو 
نطاق جغرافى  أن يكونوا نقابة عمالية للدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم ، 
وللنقابة فى سبيل ذلك إنشاء املراكز واملعاهد واملؤسسات واجلمعيات 
والصنادي��ق والنوادى الت��ى تعينها على حتقيق أغراضها، وتس��اعدها 
ف��ى اإلرتق��اء املهن��ى والثقافى واإلجتماع��ى والعلم��ى واإلقتصادى 

بأعضائها.

املادة 7 
حيق لكل نقابة عمالية اإلش��رتاك مع غريه��ا لتكوين إحتادات نقابية 
عمالية للدفاع عن مصاحل وحقوق أعضائها ، ولالحتادات إنشاء املراكز 
واملعاهد واملؤسسات واجلمعيات والصناديق والنوادى التى تعينها على 
حتقيق أغراضها، وتس��اعدها فى االرتقاء املهنى والثقافى واإلجتماعى 

والعلمى واإلقتصادى بأعضائها .
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 املادة 8 
تثبت الشخصية اإلعتبارية للمنظمات النقابية من تاريخ إجتماعها 
التأسيس��ى على أن تقوم خالل س��تني يوما من ذلك اإلجتماع بإخطار 
وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها بأوراق التأسيس، و التشكيل 
املنص��وص عليه��ا فى امل��ادة ) 9 ( من ه��ذا القان��ون مبوجب خطاب 
مس��جل بعل��م الوصول، وللمنظمات النقابية مباش��رة النش��اط  فور 
قيامها باالخطار سواء استلمت اجلهة اإلدارية األوراق أو إمتنعت عن 

إستالمها .

املادة 9 
أوراق التأس��يس التى جيب على املنظمات النقابية إرس��اهلا للقوى 

العاملة هى:

أ - بيان بعدد أعضائها.

ب - ملخص حمضر إجتماع اجلمعية العمومية التأسيسية .

ت - ملخص حمضر إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة .

ث - كشف بأمساء أعضاء جملس اإلدارة، وهيئة املكتب، وصفه كل 
منهم.

ج - النظام اإلساسى للمنظمة النقابية وجيب أن يشتمل على البيانات 
التالية :

1. إس��م املنظم��ة النقابي��ة عل��ى أال يكون متماثال مع إس��م أى 
منظمة أخرى فى نطاق عملها اجلغرافى، ومقرها الرئيس��ى وفروعها، 

واملؤسسات التابعة هلا. 

2. إس��م كل من األعض��اء املؤسس��ني ولقبه وجنس��يته ومهنته 
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وموطنه.

3. ش��روط قبول األعضاء،وطريقة انس��حابهم، وأحوال إسقاط 
عضويتهم . 

4. حقوق األعضاء، و واجباتهم. 
5. اهليئات أو اللج��ان املنبثقة عن املنظمة النقابية، واختصاصات 
كل منه��ا، وطرق إختيار أعضائها، وطرق عزهلم أو إس��قاط أو إبطال 

عضويتهم. 

6.  اجلمعية العمومية، تكوينها وشروط صحة دعوتها، وإنعقادها، 
وإصدار قراراتها فى دورتها العادية وغري العادية .

7. جملس اإلدارة، طرق إختياره، وتش��كيل هيئة مكتبه، ومدته، 
والرقابة عليه، وسحب الثقة منه، أو من أحد أعضائه .

8. موارد املنظمة النقابية، وطرق الرقابة املالية. 
9. القواعد اليت تتبع يف تعديل النظام االساسى. 

10 - قواع��د حل املنظمة النقابية ، واجلهة اليت تؤول إليها أمواهلا 
فى حالة احلل، و ال جيوز أن ينص يف النظام األساس��ي للمنظمة النقابية 

على أن تؤول أمواهلا عند احلل إىل األعضاء أو ورثتهم أو أسرهم. 

11 - كيفية وحاالت حل املنازعات التى تنشب بني اعضاء املنظمة 
النقابية.

املادة 10 
يس��قط حق القوى العاملة وكل ذى مصلح��ة فى اإلعرتاض على 
إنش��اء املنظمة النقابي��ة، أو تعديل نظامها األساس��ي، إذا انقضى أكثر 
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من مخس��ة عش��ر يوما من تاريخ إخطارها بأوراق التأسيس والتشكيل 
، أوالتعديل .

وإذا مت اإلع��رتاض خ��الل املدة املش��ار إليه��ا فى الفقرة الس��ابقة 
فيكون ذلك مبوجب عريضة تش��تمل على أسباب اإلعرتاض ترفع إىل 
حمكمة القضاء اإلدارى مبجل��س الدولة الكائن يف دائرتها مقر املنظمة 
النقابية، وتفصل احملكمة فى الدعوى على وجه اإلس��تعجال ، وال خيل 
هذا اإلعرتاض حبق املنظمة النقابية فى ممارس��ة النشاط حلني الفصل فى 

الدعوى . 

ويكون الطعن على احلكم الصادر من حمكمة القضاء اإلدارى أمام 
اإلدارية العليا والتى تفصل فى الطعن على وجه اإلستعجال .

املادة 11 
للعمال حرية اإلنضمام إىل املنظمات النقابية أو اإلنس��حاب منها، 
عل��ى أن يكون اإلنضمام مبوج��ب طلب كتابى م��ن العامل ، ويكون 
اإلنس��حاب مبوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وال خيل ذلك 
حبق املنظم��ة النقابية فى مطالبته مبا قد يكون مس��تحقا عليه أو بأموال 
لدي��ه، وحيدد النظام األساس��ى لكل منظمة نقابي��ة قواعد وإجراءات 
اإلنضم��ام ورفضه ، كم��ا ينظم قواعد وإجراءات اإلنس��حاب منها، 

والبت فيه .

املادة 12 
للمنظمات النقابية االش��رتاك فى أو تأس��يس اإلحت��ادات النقابية 
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العمالية العربية والدولية وفق ما تقره أنظمتها األساسية التى يتم التوافق 
عليها بني أعضائها، وهلم احلق كذلك فى ممارسة النشاط املخول لتلك 
اإلحتادات ، وإستضافة الوفود، و إقامه املراكز الرئيسية  هلا أو فروعها 

على األراضى املصرية. 

الباب الثالث ـ اهلياكل  و احلصانة

املادة 13 
اجلمعي��ة العمومي��ة صاحبة الس��لطة العليا ف��ى كل منظمة نقابية، 
وتتك��ون م��ن مجيع أعضائها  املنضم��ني اليها وفق إش��رتاطات نظامها 
األساسى واملسددين لالشرتاك املستحق حتى تاريخ انعقادها، و ختضع 
كل منظمة نقابية يف إدارة ش��ئونها هل��ذه اجلمعية و التى هلا دون غريها 
رس��م السياس��ة العامة هلا، واالشراف على كافة أنش��طتها، ومناقشة 
وإعتم��اد ميزانيتها، ووضع لوائحه��ا وأنظمتها الداخلي��ة، وهلا دون 

غريها حق تعديلها أو إلغائها وإستبداهلا بأخرى.

يكون تعديل النظام األساسي للمنظمة النقابية ، وكذلك قرار حلها 
حال إختياريا من خالل مجعية عمومية غري عادية تنعقد هلذا الغرض .

على أن يتبع فى شأن تعديل النظام األساسى للمنظمة النقابية نفس 
اإلجراءات املنصوص عليها فى املادتني 9، 10 من هذا القانون . 

ف��ى مجيع األح��وال ال يت��م إس��قاط العضويه عن عض��و اجلمعية 
العمومية، وال س��حب الثقة من عضو جملس اإلدارة املنتخب، وال حل 
املنظم��ة النقابية إال بقرار من مجعيتها العمومية وفقا لنس��ب التصويت 

احملدده فى  لوائحها الداخلية وأنظمتها االساسية  . 
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املادة 14 
جملس إدارة النقابة العمالية هو املسئول عن تسيري نشاطها، ومتابعة 
و تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وأعمال هيئة مكتب املنظمة النقابية 
فيم��ا بني أدوار إنعقاد مجعيتها العمومية ، وله فى س��بيل ممارس��ة عمله 
متثي��ال عن أعضائه  الدخ��ول فى مفاوضات العم��ل ، و حترير وتوقيع 
عقود العمل اجلماعية وإتفاقياته، و املوافقة على حتمل نتائج اإلضرابات 

واإلحتجاجات العمالية ألعضائها.

املادة 15 
ال جيوز وقف عضو جملس إدارة املنظمة النقابية عن العمل باملنش��أة 
التاب��ع هلا إحتياطيا أو تأديبي��ا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إال بناء على 

حكم من احملكمة القضائية املختص.

كم��ا ال جيوز ندبه أو نقله من املنش��أة داخ��ل أو خارج املدينة التى 
يوجد بها مقر عمله خالل مدة الدورة النقابية إال بناء على طلب كتابى 

منه بذلك.

وتس��رى أحكام الفقرتني الس��ابقتني على املرش��ح لعضوية جملس 
إدارة املنظمة النقابية خالل فرتة الرتشيح هلذه املنظمة.

وال جيوز نقل أو ندب أو وقف أو فصل أى عامل بس��بب ممارس��ته 
للنشاط النقابى .

ويعت��رب باطال كل ق��رار يصدر باملخالفة ألح��كام أى من الفقرات 
السابقة.
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املادة 16
جيوز أن يتفرغ عضو أو أكثر من أعضاء جملس إدارة املنظمة النقابية 

للقيام بالنشاط النقابى  وذلك بقرار من جملس إدارة املنظمة النقابية .

ويس��تحق عض��و جمل��س اإلدارة املتفرغ خالل ف��رتة تفرغه أجره 
وملحقات��ه من منظمته النقابية، وال خيل هذا التفرغ حبق العامل املتفرغ 
ف��ى اإلحتفاظ بكامل حقوقه الوظيفية وعل��ى األخص : مجيع الرتقيات 
والعالوات والبدالت ومتوسط املكافآت و احلوافز ومكآفات االنتاج 
واملزايا املالية التى حيصل عليها زمالؤه من نفس املس��توى املاىل كما لو 
كان يؤدى عمله فعال، وحتس��ب مدة التفرغ ضمن مدة اخلدمة الفعلية 

للعامل.

وتعترب إصاب��ة النقابى املتفرغ أثناء مباش��رة مهام��ه النقابية إصابة 
عمل.

الباب الرابع ـ املوارد واملزايا

مادة 17 
تعتم��د موارد املنظمات النقابية على إش��رتاكات أعضائها وهلا فى 
س��بيل حتقيق أغراضها، ودعم مواردها املالية مجع التربعات بامسها من 
األفراد واهليئات واملؤسسات و أن تقيم املشروعات اخلدمية واإلنتاجية 
واحلفالت واألسواق اخلريية واملعارض واملباريات الرياضية واحلمالت 
التليفزيوني��ة واملراس��الت الربيدي��ة، م��ع إعفائها من كافة الرس��وم 

والضرائب املقررة لالنتفاع بتلك اخلدمات. 
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على أن ختصم املبالغ اليت يتربع بها األفراد واملؤسسات والشركات 
إىل املنظمة النقابية من الوعاء الضرييب للمتربع.

مادة 18 
تعف��ى أموال املنظم��ة النقابية من كافة أنواع الرس��وم والضرائب 

واجلمارك بكل مسمياتها.  

مادة 19 
تعفى الدعاوى التى ترفعها املنظمة النقابية أو أحد أعضائها واملتعلقة 
بتطبيق أحكام هذا القانون من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة فى كافة 

مراحل التقاضى.

الباب اخلامس ـ أحكام ختامية وعقوبات

املادة 20 
ختت��ص حمكمة القضاء اإلدارى التى فى دائرتها مقر املنظمة النقابية 

بنظر مجيع املنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون .

على أن تنظر على وجه اإلستعجال منازعات التأسيس واإلشهار ، 
واإلنتخابات، و تش��كيل اجملالس، وسحب الثقة من عضو جملس إدارة 
املنظمة النقابية، وإس��قاط العضوية عن عضو اجلمعية العمومية، وحل 

املنظمة النقابية.
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املادة 21 
ختت��ص احملكمة التأديبية التى يقع فى دائرتها مقر عمل عضو جملس 
إدارة املنظم��ة النقابية بنظر مجيع املنازع��ات التأديبية واملالية واالدارية 
التى تنش��ا بني العضو واملنش��أة التى يعمل بها وال جيوز وقف أو فصل 

العضو من العمل اال مبوجب حكم من هذه احملكمة.

املادة 22 
 يعاقب بغرامة ال تقل عن عش��رين ألف جنيه كل صاحب عمل أو 
مديرها املسئول أو أى عامل أو موظف بها له سلطة توقيع جزاء تعسف 
فى قراراته ضد أى عامل بسبب ممارسته لنشاط  نقابى سواء كان ذلك 

النشاط يتعلق باجراءات التأسيس أو الحق عليه .

وتضاعف الغرامة فى حالة العود . 

املادة 23 
يعاقب بغرامه ال تقل عن مخس��ني أل��ف جنيه  كل صاحب عمل أو 
مدير املنشأة املس��ئول إذا امتنع عن متكني األعضاء النقابيني من القيام 

باألنشطة النقابية ومنها:

- إجراء االنتخابات النقابية فى مواقع العمل فى غري مواعيد العمل.

- احلص��ول على املعلوم��ات والبيانات التى حيتاجها من س��جالت 
العمل ودفاتره والتى متكنهم من القيام بأعماهلم النقابية.

- عقد االجتماعات مع العمال فى غري مواعيد العمل.
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- دخول مقار العمل واالتصال بالعمال.

وتضاعف الغرامه فى حالة العود .

املادة 24
يعاقب بغرامة  ال تقل عن مائة ألف جنيه مصرى كل صاحب منشأة 
أو مديرها املس��ئول متى امتنع عن تنفيذ احلكم ببطالن القرار الصادر 

باملخالفة الحكام املادة )15( من هذا القانون .

مع إلتزام صاحب العمل بصرف األجر الش��امل للعامل وملحقاته 
ط��وال مدة إمتناع��ه عن تنفيذ احلك��م القضائى، كم��ا يلتزم صاحب 
العمل فى هذه احلالة بس��داد االش��رتاك التأمينى للعامل مشتمال على 
نس��بته ونسبه العامل، مع إحتفاظ العامل بكامل حقوقه الوظيفية وعلى 
األخص : مجيع الرتقيات والعالوات والبدالت ومتوس��ط املكافآت و 
احلوافز ومكآفات االنتاج واملزاي��ا املالية التى حيصل عليها زمالؤه من 
نفس املستوى املاىل كما لو كان يؤدى عمله فعال، وحتسب مدة امتناع 
صاح��ب العمل ع��ن تنفيذ احلكم القضائى ضمن م��دة اخلدمة الفعلية 

للعامل.

املادة 25 
 تؤول نس��بة %50 م��ن الغرامات احملكوم بها  وف��ق أحكام هذا 

القانون إىل املنظمات النقابية املختصة . 

وحالة تعدد املنظمات النقابية التى ينتمى اليها العامل توزع القيمه 
املتحس��قه بالتس��اوى فيما بينها، وفى حالة عدم وج��ود منظمة نقابية 



50

ينتمى إليها العامل تذهب القيمه املس��تحقه إىل صناديق الزمالة باملنشأة 
التى يعمل بها العامل.
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ثانيا  املذكرة اإليضاحية للمشروع
إعداد / خالد على عمر

إس��تقالل النقابات العمالية هو حلم الطبقة العاملة املصرية والذى 
مل تيأس من املطالبة به والناضل من أجله طوال تارخيها، فمنذ اإلعرتاف 
التش��ريعى األول حبق العمال فى إنش��اء النقاب��ات عام 1942 وحتى 
اآلن عانت الطبقة العاملة املصرية من النصوص التشريعية والتى حتولت 
وظيفتها من تنظيم ممارس��ة األفراد للحقوق واحلريات إىل قيود تعصف 
باحلق تاره وتنتقص منه تارة أخرى حتت غطاء النص التش��ريعى ، فمن 
العضوية اإلجبارية فى فرتات إىل التدخل اإلدارى فى كل مقاليد العمل 
النقابى عرب وزارة الداخلية، أو املدعى اإلشرتاكى أو وزارة العمل، إىل 
إه��دار احلريات النقابية وفرض كيان أحادى و مركزى خيلق إحتكارية 

نقابية فى أوضح صورها)2( .

فمنذ صدور القانون 35 لسنة 1976 أدخل عليه تعديلني 1 لسنة 
1981ثم 12 لس��نة 1995 وكالهما كان أسوأ من النص االصلى، 
فلم يكن القصور الذى أصاب التشريع النقابى العماىل فى تعارضه مع 
طموحات الطبقة العاملة املصري��ة وفقط  ولكن أيضا جاءت نصوصه 
– وظل��ت - متجاهلة لواقع التغي��ريات االقتصادية واالجتماعية التى 
ش��هدتها مصر طوال الس��نوات املاضي��ة ، فضال عن القي��ادات التى 
فرضت على التنظيم النقابى لس��نوات طويله مما أصاب التنظيم بالوهن 
والضعف خارجيا وداخليا، فقد قامت منظمة العمل الدولية فى مؤمترها 

2 - ميكن الرجوع للتعليقات القانونية على قانون النقابات العمالية احلالى فى الورقة القانونية 
املرفق بهذا الكتاب
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لع��ام 2008 بادراج مصر ضمن القائمة الس��وداء للحريات النقابية، 
ومنذ سنتني تشهد مصر أكرب موجه احتجاجية فى تاريخ الطبقة العاملة 
املصرية وليس من املس��تغرب أن تكون من بني مطالب اإلحتجاج إلغاء 
اللج��ان النقابية أو حلها أو رف��ض مقابلة رؤس��اء النقابات وقيادات 

اإلحتاد ورفع الشعارات ضدهم.

و لطاملا نادت الطبقة العاملة املصرية بتغيري البنية التى تنظم حرياتهم 
النقابية فقدموا االوراق وعقدوا الندوات واملؤمترات شرحا ملطالبهم)3( 
، احتج��وا واضرب��وا عن العم��ل وتظاهروا طلبا لإلس��تقالل واحلرية 
والعدالة ، وملا وجدوا التجاهل والتهميش أعلنوا نقاباتهم املستقلة فى 

الضرائب العقارية وغزل احمللة.

من هنا نشأت احلملة  و جاءت حماولتها لوضع هذا التشريع النقابى 
املرافق من خالل املبادىء التى اعلنتها )4(  مراعية فى ذلك املعايري الدولية 
للحريات النقابية، ومؤكده على النصوص التى تضمن استقالل تنظيمات 
العمال ماليا وإداريا، وتطلق حرية التأس��يس واإلنضمام واإلنس��حاب 
والتع��دد والتوح��د اإلختيارى، وتعي��د كل الس��لطات والصالحيات 
للتنظيمات القاعدية وتتوج مجعيتها العمومية باعتبارها صاحبة الس��لطة 
العلي��ا، وحتم��ي العم��ل النقابى وحتصن ممثل��ى العمال م��ن اإلضطهاد 

والتعسف بسبب أنشطتهم العمالية والنقابية .   

وإذا كان��ت أغلب األنطمة القانونية فى ش��أن النقاب��ات العمالية 
تذهب إىل اإلكتفاء بالنص الدس��تورى الذى يقر حق العمال فى إنشاء 
النقابات لكونها منظمات مدنية تنشأ وحتل وفق إرادة أعضائها وبالتاىل 

3 - راجع أوراق مؤمترات اللجنة التنسيقية للحقوق واحلريات النقابية والعمالية أعوام 2003 ، 
2004، 2005، ووثائق عمال من أجل التغيير، ودار اخلدمات، واملرصد العمال، وأمانات العمال فى حزبى 

التجمع والناصرى .
4 - راجع البيان التأسيسى للحملة واملرفق بهذا الكتاب والذى يوضح املبادىء التى إلتزمت بها 

احلملة .
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فمن غري املتصور أن تكون هناك حاجة لتشريع ينظمها فتشريعها ينطلق 
من نظامها األساس��ى الذى تتوافق علي��ه إرادة أعضائها، وإذا احنازت 
بعض األنظمة إىل وضع تش��ريع خاص للنقابات العمالية فيكون ذلك 
ف��ى أضيق احلدود ومن خالل عدد قليل من النصوص التش��ريعية التى 
تقر احلق الدس��تورى و تضمن دميقراطية التنظيم وحتمى حقوق الغري ، 
وهو ما إحنازت إليه احلمله فمش��روعها يتضمن 25 ماده مقسمة على 

مخسة أبواب خبالف مواد اإلصدار،  وذلك على النحو التاىل :

أوال : مواد اإلصدار:

اشتملت مواد االصدار على أربعة مواد 

 املادة األوىل تلغى أى نصوص تشريعية حملية تتناول شئون وأوضاع 
النقابات العمالية، وحتيلها اىل مش��روع القانون املرافق ليتوىل تنظيمها 
وفق��ا لنصوصه، باس��تثناء اإلتفاقي��ات الدولية التى خص��ص هلا املادة 
الثاني��ة لتتوىل فض اإلش��تباك فى حال��ة التعارض التى ق��د حتدث بني 
املواثيق الدولية والقانون احمللى ، س��واء جاء هذا التعارض نتيجه جتاهل 
القانون احمللى للمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، أو جاء نتيجة 
التع��ارض بني القانون احمللى واملواثيق الدولية التى س��توقع عليها مصر 
فى املس��تقبل حيث جيعل النص األوىل بالتطبيق  فى هذه احلالة هو نص 
اإلتفاقي��ة التى صدقت عليها مصر ألنها م��ن ناحية أصبحت جزء من 
التش��ريع املصرى)151 دس��تور( كما أنها تعبري عن إلتزام دوىل على 
مصر م��ن ناحية ثانية، مع التأكيد على أال ختل نصوص هذا املش��روع 

بأى ضمانات أو مزايا حصل عليها العمال فى قوانني سابقة.
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أما املادة الثالثة  فتعيد اإلعتبار مرة أخرى للتنظيمات القاعدية التى 
هى أس��اس وأصل التنظيم، فهى التى إختارها العمال ، وهى التى جيب 
أن تتمتع جبميع الصالحيات والس��لطات الواردة فى القوانني املصرية 
شأن املفاوضة اجلماعية، وحترير عقود العمل اجلماعية واملوافقة عليها، 
واملوافق��ة على اإلضراب ...اخل وغريها م��ن احلقوق التى كانت حتال 
مبوج��ب القانون 35 لس��نة 1976 للنقاب��ات العامة واالحت��اد العام 
لنقاب��ات عمال مصر، أما مادة هذا املش��روع فانها تعي��د إىل التنظيم 
القاعدى س��لطاته وتعيد إليه أيضا االسم األصلى )النقابة العمالية( بعد 

أن كان  )اللجنة النقابية( .

أم��ا املادة الرابع��ه من مواد اإلص��دار فتجعل منازع��ات النقابات 
العمالية من إختصاص حماكم جملس الدولة. 

ثانيا : مواد القانون:

يشتمل املشروع على مخسة أبواب، جاءت كالتاىل :

1 - الباب األول ) األحكام العامة( :

يشتمل هذا الباب على املواد من 1: 5

حتاول املادة األوىل إيضاح التعريفات التى يقصدها واضعو املشروع 
والتى س��رتد فى نصوص القان��ون، وأبرز ما جاء به��ذه التعريفات أنها 
حاولت التوس��ع فى تعريف املنش��أة ووصفتها بأنها كل مكان عمل أيا 
كانت طبيعته أو ش��كله القانونى أو جنسيته أو رأس ماله طاملا يعمل فى 
مصر ، ويعمل به عش��رون فأكثر ، ومشل الع��دد مجيع العمال أيا كانت 
طبيعة عالقة عملهم دائم��ة أو عرضية أو مومسية، وهو أمر ضرورى مع 
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إتس��اع عالقات العمل غري الدائمه فى مصر بعد نفاذ قانون العمل 12 
لسنة 2003، حتى يتاح هلذه الفئات التمتع باحلماية النقابية بصرف النظر 

عن أسم املنشأة أو طبيعتها أو رأس ماهلا أو طبيعة عالقة العمل بها.

أم��ا العم��ال الذين ميتهنون مهن حرة س��واء ف��ى ورش أو بدونها 
أو العمال فى املنش��آت التى يقل عددها عن عش��رون عرفها بالعمال 

املهنيني واتاح هلم ايضا انشاء النقابات بنفس الشروط واالوضاع .

ث��م عرف احت��ادات العمال املصري��ة والعربية والدولي��ة بأنها تلك 
االحتادات التى تنشئها أو تنضم اليها النقابة العمالية ، وهو توسع التاحه 
حق النقابة العمالية فى إنشاء أو اإلنضمام إىل ما تريد من إحتادات، وأتاح 
نف��س احلق للعمال حتى ولو مل يكونوا منضمني إىل نقابة من األصل طاملا 

لوائح االحتاد جتيز ذلك.

أم��ا امل��ادة الثانية فهى حت��دد املخاطبني بأحكام ه��ذا القانون  وقد 
اتاحت التمتع باحلرية النقابية لكل العمال فى كل املنش��آت وحاولت 
التأكي��د عل��ى بعض الفئ��ات التى طامل��ا تعرضت للحرم��ان من احلق 
النقاب��ى لتقضى على هذا الغنب وهم عم��ال الرتاحيل والعمال املدنيني 
بوزارت��ى الدف��اع  والداخلي��ة، وأكدت على حق عم��ال الزراعة فى 
التمتع باحلريات النقابية ، وأتاحت – ووفقا لالس��تثناءات الواردة فى 
االتفاقيات الدولية - حرمان العس��كريني فى وزارتى الداخلية والدفاع 

من تشكيل أو اإلنضمام للنقابات.

أم��ا امل��ادة الثالثة فوضع��ت محاي��ة إلجتماعات أعض��اء النقابات 
واالحت��ادات العمالي��ة، فوقف��ت  تطبيق قان��ون اإلجتماعات املصرى 
الذى جيرم إجتماع أكثر من مخس��ة أشخاص على اجتماعاتهم النقابية 
والعمالية،  واجلديد الذى تضيفه املادة أنها التقصر احلماية على أعضاء 
جمل��س اإلدارة وإمنا متدها لكل أعضاء اجلمعية العمومية ، كما أنها متد 
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احلماية ليس فقط إلعضاء وجمال��س إدارات النقابات العمالية املصرية 
واالحتادات العمالية املصرية وإمنا متدها أيضا ألعضاء وجمالس االحتادات 
العمالية العربية والدولية املنضم إليها عمال مصريني أو نقابات عمالية 
مصرية، كما متد احلماية أيضا لإلجتماعات التى تتم خارج مقر التنظيم 
النقاب��ى  طاملا كانت طبيعة اإلجتماع أو ضرورات جناحه تقتضى ذلك 
عكس القانون 35/ 1976 الذى كان يقصر احلماية على اإلجتماعات 

التى تتم داخل التنظيم النقابى أو داخل إحدى مؤسساته فقط .

و تذهب امل��ادة الرابعة إىل إتاحة حق النقابات العمالية واالحتادات 
العمالي��ة املصري��ة والعربية والدولي��ة فى التقاضى دفاع��ا عن مصاحل 
أعضائها س��واء قامت هى برفع الدع��وى أو تدخلت فى الدعاوى مع 
أعضائه��ا، واجلدي��د فى هذه امل��ادة أنها أتاحت ه��ذا احلق لالحتادات 
العربي��ة والدولية ، كما أنه��ا أضافت حزمه حقوقي��ة  مشلت احلقوق 
السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية والنقابية، بعدما كان القانون 35 
يقصرحق النقابات فى التقاضى دفاعا عن احلقوق الناشئة عن عالقات 

العمل فقط .

أم��ا املادة اخلامس��ة فتؤكد عل��ى أن أموال املنظم��ة النقابية أموال 
خاصة، وتش��ملها باحلماية املقررة لألموال العامة فى املس��ائل اجلنائية 
فق��ط ، كما حت��اول املادة وض��ع قواعد لقبول دعاوى احلراس��ة على 
النقابات حيث تش��رتط لصحة الدعوى  رفعها من قبل عضوا باملنظمة 
النقابية، وف��ى احلاالت واحلدود املبينة بالنظام األساس��ى لكل منظمة 
نقابي��ة، وهى حماولة من املادة لفتح الب��اب للنقابات لتضع فى أنظمتها 
األساس��ية إش��رتاطات للتيقن من جدية مثل هذه املنازعة كأن تشرتط 

علي راغبى رفع هذه الدعاوى املرور على آلية حتكيم داخلى .
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2 -الباب الثانى: )اإلنشاء واإلنضمام (:

 يشتمل هذا الباب على املواد  6 : 12 

املادة السادس��ة تطلق حق إنش��اء النقابات لكل عش��رين عامل أو  
أكثر فى أى منش��أة أو حرفة أو صناعة أو نطاق جغرافى، وهو عكس 
ما ج��اء فى قانون النقابات 35 لس��نة 1976 وال��ذى أحال للتنظيم 
النقاب��ى أن يضع قواعد إنش��اء النقابات وهو ما أتاح له التعس��ف فى 
هذه القواعد حيث اشرتط فى البداية 250 عضوا لتكوين جلنة نقابية، 
ومل��ا وجه��ت االنتقادات هلذا الع��دد الكبري مت تعديل��ه إىل 50 عضوا 
لتكوين جلن��ة إدارية وجيب زيادة الع��دد إىل 250 قبل أول إنتخابات 
إذا أرادوا التح��ول من جلن��ة إدارية إىل جلنة نقابية منتخبه، وهو ما ميثل 
خمالفة للمعايري الدولية التى مل تش��رتط عددا حمددا اإل أن منظمة العمل 
الدولية ذهبت فى وثائقها أن إش��رتاط وجود 20 عامل لتشكيل نقابة 
عدد مالئم وغري مغاىل فيه هو ما دفعنا لوضع هذا العدد لبداية اإلنشاء 
، كما أتاحت املادة للنقابة فى س��بيل أهدافها إنش��اء املراكز واملعاهد 
واملؤسس��ات واجلمعيات والصناديق والنوادى التى تعينها على حتقيق 
أغراضها، وتساعدها فى اإلرتقاء املهنى والثقافى واإلجتماعى والعلمى 

واإلقتصادى بأعضائها .

أم��ا املادة الس��ابعة فتتيح لكل نقاب��ة عمالية اإلش��رتاك مع غريها 
لتكوين إحتادات نقابية عمالي��ة للدفاع عن مصاحل وحقوق أعضائها ، 
وهو عكس ما جاء بالقانون 35 لسنة 1976 والذى رسخ لالحتكارية 
النقابية وفرض على احلرك��ة العمالية تنظيم واحد بقوة القانون وليس 
باختياره��م  فالتنظيم احلاىل يضم 23 نقابة عامة يكونوا فى القمة احتاد 
ع��ام لنقابات العمال  ويندرج أس��فلها اللجان النقابي��ة البالغ عددها 
ح��واىل 1850 جلنة حس��ب التصنيف املهنى والصناع��ى لكل نقابة، 
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أما ن��ص هذه املادة فى مش��روعنا فانه��ا تطلق احلري��ة النقابية جلميع 
العم��ال والنقابات فال تفرض عليهم تنظيم��ا بقوة القانون وال حترمهم 
من الوحدة اإلختيارية وف��ق إراداتهم التى يتوافقوا عليها فى لوائحهم 
وأنظمته��م األساس��ية، كما أتاحت امل��ادة لالحتادات إنش��اء املراكز 
واملعاهد واملؤسسات واجلمعيات والصناديق والنوادى التى تعينها على 
حتقيق أغراضها، وتس��اعدها فى االرتقاء املهنى والثقافى واإلجتماعى 

والعلمى واإلقتصادى بأعضائها .

أما املادة الثامنة فانها تتناول كيفية تأس��يس املنظم��ات النقابية فاذا 
كان القانون 35 /1976  يشرتط إيداع االوراق بالقوى العاملة واحتاد 
العمال، فان مادة هذا املش��روع تؤكد على ثبوت الشخصية اإلعتبارية 
للمنظم��ات النقابية )نقابة : احتاد( من تاريخ إجتماعها التأسيس��ى على 
أن تقوم هذه املنظمة خالل ستني يوما من ذلك اإلجتماع بإخطار وزارة 
الق��وى العاملة أو إحدى مديرياتها بأوراق التأس��يس ، مبوجب خطاب 
مس��جل بعلم الوصول، ويكون للمنظمة النقابية مباش��رة النشاط  فور 
قيامها باالخطار سواء إس��تلمت اجلهة اإلدارية األوراق أو إمتنعت عن 

إستالمها، وهو ما يتوافق ومعايري منظمة العمل الدولية 

أما املادة التاسعة فإنها حتدد أوراق التأسيس التى جيب على املنظمة 
إرفاقه��ا باإلخطار املوجهة للقوى العاملة وقد اش��تملت هذه األوراق 
عل��ى بيان بعدد أعضائه��ا، ملخص حمضر إجتم��اع اجلمعية العمومية 
التأسيس��ية ، ملخص حمض��ر إنتخاب أعضاء جملس اإلدارة ، كش��ف 
بأمس��اء أعضاء جملس اإلدارة، وهيئة املكت��ب، وصفه كل منهم .،  ثم 
النظام األساس��ى للمنظمة النقابية وقد إشرتطت املادة أن يشتمل على 

عدد من البيانات التى تضمن دميقراطية العمل النقابى .

أما املادة العاشرة فتؤكد على حق القوى العاملة وكل ذى مصلحة 
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فى اإلعرتاض على إنش��اء املنظمة النقابية، أو تعديل نظامها األساس��ي 
ولكنها تش��رتط أن يكون ذلك االعرتاض قبل انقضاء أكثر من مخس��ة 
عشر يوما من تاريخ قيام املنظمة النقابية بإخطار القوى العاملة بأوراق 
التأس��يس والتش��كيل ، أوالتعدي��ل، وأن يكون اإلع��رتاض بعريضة 
)دع��وى قضائية( أمام حمكمة القضاء االدارى والتى تكون من س��بعة 
قض��اه باالضافة ملمثل هيئة قضايا الدولة ، عكس القانون 35/ 1976 
الذى يتيح للقوى العاملة واحتاد العمال اإلعرتاض إجراءات التأسيس 
و أن يبل��غ  للمنظمة خالل ثالثني يوما من إي��داع االوراق، ثم يكون 
للمنظم��ة النقابية تصحي��ح اإلعرتاض خالل ثالث��ني يوما من وصول 
اإلع��رتاض إليها، وإن مل تصحح يكون للجه��ة اإلدارية أو اإلحتاد رفع 
دعوى ببطالن تش��كيل املنظمة خالل الثالثني يوما التالية أمام احملكمة 
اجلزئي��ة التى تكون م��ن قاضى واحد ومتثل النياب��ة العامة فى الدعوى 

وتبدى رأيها فى احلكم .

أما املادة احلادية عش��ر تتيح للعم��ال حرية اإلنضمام إىل املنظمات 
النقابية أو اإلنسحاب منها . 

املادة الثانية عشر تتيح للنقابات و اإلحتادات وإستضافة الوفود، و 
إقامه املراكز الرئيسية  هلا أو فروعها على األراضى املصرية . 

3 - الباب الثالث : )الهياكل  و احلصانة( :

يشتمل هذا الباب على املواد 13 : 16 

املادة الثالثة عشر تعيد للجمعية العمومية كل السلطات والصالحيات 
التى س��لبت منها فى القانون 35 لس��نة 1976 وتعديالته، فهذه املادة 
ختض��ع كل منظمة نقابية يف إدارة ش��ئونها إىل مجعيتها العمومية  و جتعل 
هذه اجلمعية صاحبة الس��لطة العليا فى كل منظم��ة وختوهلا دون غريها 
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رسم السياسة العامة للمنظمة، واالشراف على كافة أنشطتها، ومناقشة 
وإعتماد ميزانيتها، ووضع لوائحها وأنظمتها الداخلية، وهلا دون غريها 
ح��ق تعديل هذه اللوائ��ح واالنظمة أو إلغائها وإس��تبداهلا بأخرى. كما 
أك��دت املادة على أن يك��ون تعديل النظام األساس��ي للمنظمة النقابية 
، وكذل��ك قرار حلها حال إختياريا من خ��الل مجعية عمومية غري عادية 
تنعقد هلذا الغرض، كما ذهبت إىل أن إسقاط العضويه عن عضو اجلمعية 
العمومية، و سحب الثقة من عضو جملس اإلدارة املنتخب، وحل املنظمة 
النقابي��ة ال يكون إال بقرار من مجعيتها العمومية وفقا لنس��ب التصويت 
احمل��دده فى  لوائحها الداخلية وأنظمتها األساس��ية، عكس القانون 35 
لس��نة 1976 الذى حييل أغلب ه��ذه االج��راءات إىل جمالس إدارات 

النقابات العامة واحتاد العمال )5(  . 

املادة الرابعة عش��ر جتعل جملس إدارة النقابة العمالية هو املس��ئول 
عن تسيري النشاط، ومتابعة و تنفيذ قرارات اجلمعية العمومية وأعمال 
هيئ��ة مكتب املنظمة النقابية فيما ب��ني أدوار إنعقاد مجعيتها العمومية ، 
وأتاح��ت للمجلس متثيال عن أعضائه  الدخول فى مفاوضات العمل ، 
و حتري��ر وتوقيع عقود العمل اجلماعية وإتفاقياته، و املوافقة على حتمل 

نتائج اإلضرابات واإلحتجاجات العمالية ألعضائها.

أما املادة اخلامسة عشر فانها حتاول أن تفرض محاية وحصانه للعمل 
النقابى وحتظر اضطهاد أى عامل بسبب ممارسة هذا النشاط سواء كان 
العامل عضوا مبجلس إدارة املنظمة النقابية أو عضوا جبمعيتها العمومية 
أو حت��ى غري منضم للتنظيم النقابى ، وهو ما خيتلف عن احلماية املقررة 
ف��ى القان��ون 35 لس��نة 1976 وتعديالته والتى تقص��ر احلماية على 
عض��و جملس إدارة املنظمة النقابية أو املرش��ح هل��ذه العضوية و خالل 
فرتة الرتشيح ، أما املادة الوارده فى هذا املشروع فانها تفرض احلصانة 

5 - تراجع فى ذلك انتقاداتنا للقانون 35 واملرفقة بهذا الكتاب
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حلماية النش��اط النقابى أيا كان العامل الذى قام بهذا النشاط وبصرف 
النظر عن توقيته . 

املادة السادسة عشر فانها تتيح للمنظمة النقابية أن تفرغ أحد أعضاء 
جملس إدارته��ا أو أكثر للعمل النقابى، على أن تتحمل تلك املنظمة أجر 
العامل وملحقاته ، و أال خيل هذا التفرغ حبق العامل املتفرغ فى اإلحتفاظ 
بكامل حقوقه الوظيفية كما لو كان يؤدى عمله فعال، وحتتسب مدة التفرغ 
ضمن مدة اخلدمة الفعلية للعامل.،وتعترب إصابة النقابى املتفرغ أثناء مباشرة 
مهامه النقابية إصابة عمل ، وهو عكس القانون 35 لس��نة 1976 والتى 
تلزم صاحب العمل بأجر العامل فى حالة التفرغ، وقد ذهب املشروع إىل 
تعديل هذا االمر دعما الستقالل املنظمة النقابية والعضو النقابى املتفرغ 
ف��ال حيصل على أى أم��وال من صاحب العمل بس��بب تفرغه وامنا على 
منظمت��ه النقابية أن تتحمل أعباء هذا التفرغ ، دون أن ينال ذلك التفرغ 

من حفظ كامل حقوقه الوظيفية قبل صاحب العمل .

4 - الباب الرابع : )املوارد واملزايا( :

يشتمل هذا الباب على املواد  17 : 19 

فاملادة الس��ابعة عشر جتعل إش��رتاكات أعضاء املنظمة النقابية هو 
املورد املاىل األساسى، وتتيح للمنظمات النقابية دعم مواردها عن طريق 
مجع التربعات أو إقامة احلفالت املش��روعات اخلدمية واإلنتاجية على 
أن تعفى من كافة الرسوم والضرائب املقررة لالنتفاع بتلك اخلدمات، 
و أن ختصم املبالغ اليت يتربع بها األفراد واملؤسس��ات والشركات إىل 

املنظمة النقابية من الوعاء الضرييب للمتربع.

فى حني ذهبت املادة الثامنة عش��ر إىل إعفاء أموال املنظمة النقابية 
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من كافة أنواع الرسوم والضرائب واجلمارك بكل مسمياتها.  

فى الوقت الذى ذهبت فى املادة التاس��عة عش��ر إىل إعفاء الدعاوى 
التى ترفعها املنظمة النقابية أو أحد أعضائها واملتعلقة بتطبيق أحكام هذا 

القانون من الرسوم القضائية، ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى.

5 - الباب اخلامس )أحكام ختامية وعقوبات( :

يشتمل هذا الباب على املواد   20 : 25 

املادة عش��رون جتعل حمكمة القض��اء اإلدارى التى فى دائرتها مقر 
املنظم��ة النقابية هى املختصة  بنظر مجيع املنازعات التى تنش��أ بس��بب 
تطبيق أح��كام هذا القانون، وذلك عكس ما جاء بالقانون 35 لس��نة 
1976 والتى تقس��م منازع��ات النقابات العمالي��ة فى غري االحوال 
التأديبية إىل قس��مني األول منازعات اإلنتخابات فتكون من إختصاص 
القض��اء اإلدارى أما منازع��ات التنظيم فيما ب��ني أعضائه فتكون من 
إختص��اص القضاء العادى، وهذه املادة حتاول أن تزيل هذا األنقس��ام 
وتوح��د جهة نظر املناعات املتعلقة بالنقاب��ات العمالية و جتعلها مجيعها 

من إختصاص القضاء االدارى. .

أما املادة احلادية والعشرون جتعل احملكمة التأديبية التى يقع فى دائرتها 
مق��ر عمل عضو جمل��س إدارة املنظمة النقابية ه��ى املختصة بنظر مجيع 
املنازعات التأديبية واملالية واالدارية التى تنش��ا بني العضو واملنشأة التى 
يعمل بها وال جيوز وقف أو فصل العضو من العمل اال مبوجب حكم من 
هذه احملكمة، وهى نفس القاعدة الواردة فى القانون 35 لسنة 1976.

أما املواد من اثنني وعش��رون حتى مخسة وعشرون حتدد العقوبات 
املقررة على خمالفة نصوص هذا املشروع .



الفصل الثانى
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وثائق احلملة

أوال :دع��وة هش��ام مبارك للق��وى النقابية والسياس��ية 
حلضور اإلجتماع األول

مركز هشام مبارك للقانون

دعوة حلضور ورشه

من أجل قانون جديد للنقابات العمالية

فى إطار سعى مركز هشام مبارك للقانون بالتنسيق مع كل القوى النقابية 
والسياس��ية لوضع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق واحلريات النقابية 
تنعقد الورش��ة االوىل يوم االثنني القادم ، املوافق 13 أكتوبر 2008 فى متام 
الس��اعه السادسة مساءا ، وذلك مبقر مركز هشام مبارك للقانون الكائن 1 

ش سوق التوفيقية – االسعاف.

وإذ يتش��رف املركز بدعوة سيادتكم للمشاركة فى أعمال هذه الورشة 
وحنن على ثقة من أن مشاركتكم ستثرى اعمال الورشة.

فى حاله االعتذار يرجى االتصال باملركز على التليفونات التالية:
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0105003284 0121519598- 0225758908-

مرفقات الدعوه:

بيان املركز-  انتقادات املركز لقانون النقابات العمالية احلاىل- تقرير جلنه 
اخلرباء مبنظمة العمل الدولية حول قانون النقابات العمالية املصري.

اجلهات املدعوه :

ح��زب التجمع – احلزب الناصرى – حزب الكرامه – حزب الوفد – 
حزب اجلبهة – حزب الغد

االخوان املسلمون-  مركز آفاق اشرتاكية – مركز دراسات اشرتاكية- 
املركز املصرى االجتماعى الدميقراطى-  اللجنة التنسيقية للحقوق واحلريات 
النقابي��ة والعمالية- عمال من أج��ل التغيري- املرصد العماىل – مركز االرض 
حلقوق االنس��ان – مؤسسة أوالد االرض حلقوق االنس��ان- دار اخلدمات 

النقابية والعمالية- مركز هشام مبارك للقانون .

ثانيا: البيان الذى أصدره مركز هشام مبارك وأرفق 
بالدعوة

مركز هشام مبارك للقانون

يطالب بقانون جديد للنقابات العمالية يتوافق ومعايري احلريات النقابية

ويوجه نداء ملنظمات اجملتمع املدنى املهتمة باحلقوق العمالية 

لوضع قانون موحد فى مواجهة مشروع احلكومة واحتاد العمال

من��ذ صدر قان��ون النقابات العمالي��ة رقم 35 لس��نة 1976 مل تتوقف 
احلرك��ة النقابية والعمالية املصري��ة عن املطالبة بتغيري هذا التش��ريع ، وقد 
قام��ت الدولة باح��داث تعديلني على ه��ذا القانون هما التعديل 1 لس��نة 
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1981 والتعديل 12 لس��نة 1995 وف��ى كل تعديل كانت الدولة تهدر 
التنظيم النقابى اس��تقالليته، وتسعى اىل ش��ل حركة اللجان النقابية – التى 
تستند اىل قاعدة مجاهريية عمالية- ونزع كل صالحيتها ونقلها اىل  النقابات 
العام��ة واالحتاد العام لنقابات العمال لقدرتها عل��ى التحكم فيهما ، اال ان 
التطورات الدولية بش��ان وضع مصر فى القائمة السوداء للحريات النقابية 
ه��ى التى تدفع احلكوم��ة واحتاد العمال لوضع مش��روع قانون جديد، نعم 
حنتاج لقانون جديد ولكن ليس مبعايري الدولة التى تهدر احلريات وال مبعايري 
القيادات النقابية الرمسية التى افقدت تنظيمات العمال استقالهلا واصبحت 
تاب��ع للحزب الوطنى فى كل سياس��ته التى تس��حق العم��ال والفقراء، إن 
العي��وب التش��ريعية القاتلة التى س��اعدت على اهدر اس��تقالل املنظمات 
النقابية العمالية هى  التى تدفعنا للمطالبة بتشريع جديد، وهى التى تسببت 
ف��ى وضع مصر ف��ى القائمة الس��وداء للحريات النقابية ف��ى مؤمتر منظمة 
العم��ل الدولية خالل هذا الع��ام، واصبح على مصر التزام��ا بتطوير البنية 
التش��ريعية للحريات النقابية حتى تتوافق مع معايري احلريات النقابية وليس 
مع معايري احكام قبضتها على الس��لطة، فالتحوالت االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية اليت تشهدها مصر تس��تدعى ضرورة اطالق احلريات النقابية 
للعم��ال وخباصة احلق فى حرية الرأى واحلق فى اختيار الوس��يلة التى يراها 
العمال مناس��بة للتعبري عن آرائهم ، واحلق فى التجمع واحلق فى االضراب 
واالعتص��ام والتظاهر..،  فليس مقبوالً وال منطقيًا  ان تظل س��يطرة الدولة 
عل��ى النقابات العمالية كما هى وكأنها »إدارة م��ن إدارات الدولة«، وقد 
ب��دأ النظام االقتصادي املصرى يتحول إىل نظام حر، وبدأ ظهور »أصحاب 
أعم��ال حقيقيني«، وصار على النقاب��ات لزاًما، أن تغري م��ن طريقة ادائها 
الس��ابقة، وأن تصبح نقابات »مطلبية«، مهمتها توفري شروط عمل انسانية 
وبأجر إنس��انى من خالل مجي��ع االليات التى تتيحها معاي��ري العمل الدولية  
واحلريات النقابية مثل التفاوض والتشاور مع أصحاب األعمال والتحكيم  
واالض��راب  والتظاهر.....اخل، من أجل الدف��اع عن مصاحل العمال، كما 
أن مبدأ الثالثية )وهو من املبادئ األساس��ية يف تنظيم عالقات العمل( وحق 
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التفاوض، ال ميكن أن تقوم هلما قائمة، دون نقابات مس��تقلة وقوية، وقادرة 
على قي��ادة اجلماهري، من أجل حتقيق املصلحة العام��ة، ومراعاة »التوازن« 
ب��ني االقتصادي )صاحب العمل( واالجتماعي )العامل(، وال جيب أن نغفل 
أن ق��وة النقابات تتوقف على ما تتمتع به من اس��تقالل وقدرة على اإلدارة 
الذاتية، دون تدخل، ال من جانب اإلدارة، وال من املنظمات النقابية الفوقية 
التى تفتقد للقاعدة العمالية ش��أن النقابات العامة ف��ى مصر واحتاد العمال 
ايض��ا. ولذلك، فإن القاعدة اجلماهريي��ة التى تتوفر فقط للجنة النقابية  هى 
الق��وة احلقيقي��ة للتنظيم العماىل  فب��دون قوة متثيل وش��رعيه اخالقية - قبل 
القانونية-  ال تستطيع أى منظمة نقابية أن تفرض الرأي على املنضمني إليها، 
وال أن تواجه التدخل اإلداري وحتمى استقالهلا ، وال متلك القوة احلقيقية او 
القدرة على مواجهة اصحاب االعمال والتحدث باس��م العمال.، فالبد أن 
يكون التعديل يف سبيل »إحرتام مستويات العمل الدولية« ومعايري احلريات  
النقابية ، واذا كانت الدولة تنسق مع قيادات التنظيم الرمسى لوضع تشريع 
جديد ، فان مركز هشام مبارك للقانون يدعوا بشكل عام كل قيادات العمال 
املس��تقلة ومنظمات اجملتمع املدنى املهتمة بهذا الشأن لوضع مشروع قانون 
جدي��د للنقابات العمالية ويوجه هذه الدعوة بش��كل خ��اص اىل الكيانات 
الت��ى أعلنت عن إعدادها ملش��روع قانون للنقابات للتوحد على مش��روع 
واحد وهى أمانه العمال بالتحالف االش��رتاكى، اللجنة التنسيقية للحقوق 
واحلريات النقابية والعمالية، دار اخلدمات النقابية والعمالية، عمال من أجل 
التغيي��رين على ان يكون االجتماع االول مبقر مركز هش��ام مبارك للقانون 

الساعة السادسة مساء يوم االثنني املوافق 13 اكتوبر 2008

ملحوظة مرفق مع البيان ورقة ثانية حول العيوب التش��ريعية فى القانون 
35 وتعديالته.

مركز هشام مبارك للقانون
13/9 /2008
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ثالثا البيان التأسيسى 

حملة 

»معا من أجل إطالق احلريات النقابية«

 و«استقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها«
3/11/2008
مبب��ادرة من »مركز هش��ام مبارك للقانون« ومبش��اركة ممثلني لعدد من 
اجلمعيات األهلية واملنظمات السياس��ية واالجتماعية، وعدد من القيادات 
العمالي��ة والنقابي��ة مت اإلع��الن عن محلة »مع��ا من أجل إط��الق احلريات 
النقابية«، وش��عارها »من أجل اس��تقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها«، 
وذل��ك أثر انعقاد اجتماعها األول يوم االثنني 13/10/2008، وأصدرت 

بيانها التأسيسي هذا والذي ُأقر يف اجتماعها الثاني يف 27/10/2008.

يف ظل س��يطرة الدولة املصرية على حق املواطنني يف التنظيم ويف القلب 
من��ه حق العم��ال يف تكوين نقاباتهم املس��تقلة حبرية، وف��رض جمموعة من 
القيادات التابعة هلا على قمة التنظيم النقابي العمالي األوحد الذي تس��مح 
به الدولة ع��رب القوانني اليت تصادر احلقوق واحلري��ات النقابية واحتكارها 
التنظيم النقابي ملدة قاربت اخلمسني عاما ال تقطعها إال الوفاة أو الصراعات 
على املغامن بني قادة هذا التنظيم الذين باعوا مصاحل وحقوق العمال وقايضوا 
عليه��ا مبصاحلهم ومغامنهم ومناصبهم عند الدولة وأصحاب األعمال، وهو 
الذي أدى بدوره إىل حرمان عمال مصر- سواء يف احلكومة أو القطاع العام 
أو القط��اع اخلاص املنظم منه وغري املنظم وال��ذي بات يضم أغلب العمال 
املش��تغلني- من حقهم الطبيعي يف تكوين نقاباتهم املس��تقلة احلقيقية واختيار 
ممثليهم حبرية، وتزييف إرادتهم وإجهاض آماهلم ومطالبهم العادلة يف حتسني 
ش��روط عملهم وحياتهم وتقدم وطنهم، فكان البد من تأسيس هذه احلملة 
من القي��ادات النقابية والعمالية اليت عانت كثرا م��ن أجل حترير نقاباتها أو 
تأسيس نقابات مستقلة أو مقرطة التنظيم النقابي القائم رغم ابتعاده ومعاداته 
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للعمال وكفاحاتهم من أجل احلرية والعيش��ة الكرمية، والعديد من منظمات 
اجملتمع املدني املعنية باحلق��وق االقتصادية واالجتماعية، وهيئات دميقراطية 
وسياس��ية منح��ازة للدميقراطي��ة واحلري��ات النقابية، وتدع��و احلملة كافة 
الفعاليات االجتماعية والدميقراطية والسياسية والقيادات النقابية والعمالية 
االنضمام إليها من أجل إطالق احلريات النقابية يف بالدنا ومتكني العمال من 
تكوي��ن منظماتهم النقابية احلقيقية ومن أجل حقهم يف االنضمام إليها حبرية 
واختيار، وبإعداد مش��روع قانون جديد لنقابات العمال يف مصر ينطلق من 

الدستور وأحكام احملكمة الدستورية العليا واملواثيق الدولية، ويتضمن:

1 - إط��الق ح��ق العم��ال يف تكوين النقاب��ات واالحت��ادات القومية 
واإلقليمية والدولية، واالنضمام إليها واالنسحاب منها، حبرية وبدون إذن 

مسبق، وبغري أي متييز على اإلطالق.

2 - للنقابات حبرية وبغري وصاية، ومن خالل مجعياتها العمومية، وضع 
نظامها األساس��ي ولوائحه��ا الداخلية، وقواعد العمل فيه��ا وحتديد بنيانها 

ومستويات تشكيالتها وإجراءات انتخاب ممثليها وقياداتها ومندوبيها.

3 - للنقاب��ات ح��ق عقد االجتماع��ات واملؤمترات، واس��تخدام كافة 
وس��ائل العم��ل اجلماعي الس��لمي وبالقواعد الدميقراطية م��ن أجل حتقيق 
مص��احل أعضائها، وهل��ا كامل احلري��ة يف تأدية وظائفها م��ن حيث اإلدارة 
واألنش��طة والربامج واختيار السياسات اليت تتفق مع مصاحل أعضائها بغري 

تدخل من احلكومة أو أصحاب األعمال أو األحزاب واهليئات السياسية.

4 - للنقابات حق متثيل أعضائها يف التفاوض واالتفاق والعقود والتعبري 
عنهم، وتنظيم وإعالن اإلض��راب أو االعتصام أو التظاهر بامسهم، كما هلا 

حق التقاضي والتملك بامسهم.

5 - للنقابات وقياداتها ومندوبيها احلق يف احلصانة من العزل واإليقاف 
والتوقيف واحلل والوضع حتت اإلش��راف إال حبك��م قضائي ثابت ونهائي. 
كما تتمتع مقار النقابات وأمواهلا حبصانة املال العام فى املسائل اجلنائية، وهلا 
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ويف كل مستوياتها وتشكيالتها الشخصية االعتبارية الكاملة.

6 - للنقاب��ات احل��ق يف إبداء أرائه��ا واإلعراب ع��ن وجهات نظرها 
والتعب��ري عن أعضائه��ا يف كل ما يتعل��ق مبصاحلهم وحقوقه��م االقتصادية 

واالجتماعية والشأن الوطين العام ويضمن حتسني أحواهلم ومعيشتهم.

7 - للعم��ال وممثليه��م احلق يف احلماية من تعس��ف أصحاب األعمال 
واالس��تقالل الكامل عنهم، خاصة فيما خيص تكوي��ن النقابات واالنضمام 
إليها وإدارتها واختي��ار قياداتها وممثليهم يف املفاوضات اجلماعية، ومحايتهم 
من أي تدخل يف ش��ئونهم ومنظماتهم وتوفري احلماية والتسهيالت لقياداتها 

وممثليها ومندوبيها بسبب أنشطتهم النقابية. 

8 - ح��ق النقابات يف تكوين أو االنضمام أو االنس��حاب من احتادات 
ومنظم��ات مهنية أو صناعية أو جغرافية أو قومية )على املس��توى الوطين(، 
كما هل��ا احلق يف تكوين أو االنضمام إىل منظمات أو احتادات نقابية إقليمية 

أو دولية.

هذا وتس��عى احلملة لتوسيع املشاركة ألقصى حد بغري استبعاد أو انتقاء 
بغرض متكني العمال م��ن حقوقهم التنظيمية والتمثيلية، وتكوين منظماتهم 

النقابية الدميقراطية املستقلة.

وقائمة املشاركة في احلملة مفتوحة لالنضمام.

وتضم:

أحزاب وجماعات سياسية

1 - حزب التجمع التقدمي الوحدوي.   
2 - احلزب العربي الناصري. 

3 - حزب الغد. 
4 - حزب الكرامة. )حتت التأسيس(. 

5 - احلزب الدميقراطي االجتماعي. )حتت التأسيس(.
6 - التحالف االشرتاكي .
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7 - اإلخوان املسلمون.
8 - احلزب الشيوعي املصري.

9 - حزب العمل .
هيئات ومنظمات مجتمع مدني وحركات اجتماعية

1 - مركز هشام مبارك للقانون.
2 - مؤسسة أوالد األرض.

3 - مركز البحوث العربية واإلفريقية.
4 - مركز الدراسات االشرتاكية.

5 - اللجنة التنسيقية للحقوق واحلريات النقابية والعمالية.
6 - دار اخلدمات النقابية والعمالية

7 - حركة كفاية.
8 - مجعية املشاركة اجملتمعية.

9 - مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
10 - جلنة التضامن العمالي. 

11 - مؤسسة اهلاللي للحريات. 
12 - عمال من أجل التغيري.

13 - املرصد العمالي.
14 - مركز آفاق اشرتاكية.

15 - اجلمعية املصرية للدفاع واملساندة.
16 - مركز حقوق الطفل املصرى.
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رابعا

ملخص محضر اإلجتماع العام األول للحملة

حملة

»معا من أجل إطالق احلريات النقابية،

 واستقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها«

ملخص حمضر االجتماع األول 
13/10/2008
يف إطار سعي مركز هشام مبارك للقانون بالتنسيق مع كل القوى النقابية 
والسياسية لوضع قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع احلريات النقابية، 
انعقدت الورشة األوىل يوم االثنني املوافق 13 أكتوبر الساعة السادسة مساء، 

وذلك مبقر املركز الكائن 1شارع سوق التوفيقية، اإلسعاف، القاهرة.

قام بإدارة وتيس��ري الورش��ة أ/ »حمم��ود مرتضى«، حبض��ور ممثلني عن 
املؤسسات التالية:

•  آفاق اشرتاكية. 
•  أمانة عمال حزب التجمع. 

•  مؤسسة اهلاللي للحريات.
•  مؤسسة أوالد األرض.

•  احلزب العربي الناصري.
•  حزب الكرامة. 

•  حزب الغد. 
•  احلزب الدميقراطي االجتماعي. 

• املرصد النقابي العمالي.
•  مركز البحوث العربية واإلفريقية.

•  اللجنة التنسيقية للحقوق واحلريات النقابية والعمالية.
•  عمال من أجل التغيري. 
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•  مجعية املشاركة اجملتمعية. 
•  التحالف االشرتاكي. 
•  جلنة التضامن العمالي.

•  مركز هشام مبارك للقانون. 
• مركز الدراسات االشرتاكية 

•  مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
•  اإلخوان املسلمون. 

•  احلزب الشيوعي املصري.
•  حركة كفاية. 

يف بداية الورشة أش��ار أ/ »حممود مرتضى« إىل ضرورة استعراض كافة 
اجلهود الس��ابقة اليت بذلت من أجل العمل على تعدي��ل قانون النقابات أو 

اقرتاحات بإنشاء قانون جديد يتضمن عددا حمدودا من املواد.

 قام أ/ »مرتضى« بالتنسيق مع احلاضرين باقرتاح جدول أعمال للورشة 
تضمن التالي:

1.  عرض للجهود السابقة اليت بذلت يف هذا السياق.
2.  مناقشة التصورات حول فكرة قانون النقابات.

التس��اؤل الذي ُط��رح هل هو تعديل لبعض نص��وص القانون احلالي أم 
رؤي��ة لفكرة قانون تفصيلي واالكتفاء مبش��روع قان��ون حمدود حيوي عدداً 

قليالً من املواد  يؤكد على احلريات النقابية؟

1 - حتديد النقاط املطلوب تعديلها ومناقشتها.
2 - عمل نص مشرتك جلوانب التغيري املطلوبة.

3 - عمل خطة عمل مشرتكة.
4 - حتديد الشكل التنظيمي الذي سيجمع كل القائمني على مشروع 

القانون.
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5 - حتديد أسس ومعايري وقواعد احلريات النقابية.
أكد أ/ »مرتضى« على ضرورة حسم أمر هام يتمثل يف أنه هل سيصاغ 
»قان��ون تفصيلي« أي س��يتم تعديل القانون القائم بالفعل أم س��يتم صياغة 

»قانون حمدود املواد«؟.

دعا أ/ »مرتضى« احلضور الستعراض اجلهود املبذولة من قبل مؤسساتهم 
بإجياز حتى يتسنى مناقشتها. 

 قام أ/ »عبد الرشيد هالل« )أمانة العمال حبزب التجمع( بالتحدث عن 
اخلربات اليت قام بها مشريا إىل عدة نقاط:

1 -  احلاج��ة إىل قان��ون جديد يتضمن عدد حم��دود من املواد تتضمن 
عالق��ة التنظيم��ات النقابية مبؤسس��ات الدولة وترتك التفاصي��ل واللوائح 

للمنظمات النقابية.

2 -  إدارة ح��وار حول فك��رة التعددية النقابية بكل صورها وإىل اآلن 
مل حيسم هذا املوضوع.

أم��ا أ/ »مصطفى ناي��ض« )حركة عم��ال من أجل التغيري(، أش��ار إىل 
أنهم يف احلركة ناقش��وا املوضوع واكتشفوا أن التغيري سيكون يف استبدال 
وزارة الق��وى العاملة باحتاد النقابات العمالي��ة، واتفقوا أنه البد من وجود 
مبادئ أساسية وكان االتفاق على أساس الوصول إىل مبادئ حتكم وتتخلل 

االتفاقات الدولية وخصوصاً االتفاقية رقم 87 .

أما أ/ »محدي حسني« )مركز آفاق اشرتاكية( فأشار إىل أن املركز شارك 
يف العدي��د من الورش اخلاصة ومؤخراً عقد ورش��ة يوم 16، 25 س��بتمرب 
2008، بعد إعالن االحتاد العام لنقابات العمال ووزارة القوى العاملة عن 
ضرورة تعديل القانون، )وقدم ورقة، مت ضمها مللف احلملة( وأشار إىل عدة 

نقاط أهمها:

1 -  رفض التعديالت ووضع قانون جديد ال يتجاوز 10 مواد.
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2 -  إصدار ورقة بصدد ضرورة وجود مقدمة أساس��ية للقانون حول 
االتفاق��ات الدولي��ة يتضمن 5 مواد أساس��ية منها حق العم��ال دون متييز 
يف أي ش��يء خيتاروه واحل��ق يف االنضمام للمنظم��ات .. اخل. مؤكدا على 

ضرورة العمل باالتفاقيات الدولية.

أش��ار أ/ »خالد علي« )مركز هشام مبارك للقانون( إىل ضرورة وجود 
قان��ون واالتف��اق على حمتواه واملعاي��ري اليت حتكمه، وأك��د خالد على عدة 

نقاط:

1 -  التأكيد على مبدأ التعددية وحرية تكوين النقابات.
2 -  ضمان استقاللية التنظيم النقابي عن الدولة.

3 -  ضمان دميقراطية العمل النقابي.
4 -  وضع قواعد تضمن احلصانة للعمل النقابي واحلرية النقابية وعدم 

جواز حل اللجنة النقابية إال حبكم قضائي .

أشار أ/ »طالل شكر« )جلنة التضامن العمالي( على ضرورة: 

1 -  وجود قانون على ضوء أحكام الدس��تور ألن املادة 56 تقول أن 
حقوق العمال البد أن تنظم بقانون.

2 - تأكيد حق العمال وأصحاب األعمال يف تش��كيل منظماتهم حبرية 
دون تدخل من الدولة.

3 - حق تأس��يس تنظي��م واحد أو تنظيمات عدي��دة كحق ألصحاب 
املصلحة.

4 - حتديد قواعد اختيار وانتخاب القيادات النقابية من خالل أصحاب 
الشأن.

5 - وج��وب تكثيف جهد منظم إلع��داد مناذج متعددة للوائح تضمن 
املبادئ األساسية.

أكد أ/ »عبد العزيز س��المة« )اللجنة التنس��يقية للحق��وق واحلريات 
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النقابي��ة والعمالية( على وج��ود تناقض بني قانون العم��ل وقانون النقابات 
العمالي��ة، وأش��ار لضرورة وض��ع تنظيم نقابي يش��مل العم��ال املنضمني 
للنقاب��ات. وأش��ار إىل وجود تنظيمات حالية ال ميك��ن جتاهلها مؤكدا على 
مبدأ إعادة الش��خصية االعتبارية للجن��ة النقابية القاعدية. وأضاف أنه البد 

من عدم جتاهل املخالفات املوجودة لالتفاقيات الدولية.

ذكر أ/ »مرتضى« أن كافة اجلهود املبذولة اقتصرت على إرساء قواعد 
ومبادئ عامة دون اللجوء الفعلي لوضع القانون يف صورة مواده العشرة.

مت التأكيد على: - أهمية صياغة القانون جديد حمدود املواد.

- رفض أي مناورة لالكتفاء بتعديل بعض نصوص القانون احلالي.

أضاف أ/ »عبد الغفار ش��كر«، بأنه ال جي��وز املقايضة حول حق التمتع 
باحلري��ات العام��ة والنقابية، مش��رياً إىل أن هناك عدة عوام��ل تفرض عدم 

االكتفاء بتعديل القانون:

1 -  أن القانون احلالي يتعارض واملبادئ األساسية للحريات النقابية.
2 -  التدخل احلكومي وتكريسه بالقانون.

3 -  فرض ش��كل وحي��د للتنظيم النقابي، ومص��ادرة حق العمال يف 
تشكيل منظماتهم حبرية.

4 -  االنتق��اص من الدميقراطية الداخلية للنقابات بالس��ماح بوصول 
نقابيني للقيادة دون اختيارهم من قواعدهم النقابية.

5 -  مص��ادرة ح��ق جتمع��ات عمالية من إنش��اء نقاباته��م يف املناطق 
اجلديدة.

أكد أ/ »يوسف رش��وان« )عمال من أجل التغيري(، على مبدأ مجاهريية 
النقابات، وأهمية اجلمعيات العمومية لكونها القاعدة األوسع  وملا تتمتع به 

من سلطة عليا باإلضافة للجان املندوبني.

وحتدث ا/ »صابر ب��ركات« عن رصد جوانب تغي��ري قانون النقابات، 
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وملخص مبادئ وأسس احلرية النقابية ودميقراطية العمل النقابي، كاآلتي: 

أوال: بغري متييز أو اس��تبعاد أو تقييد بسبب اجلنسية أو النوع أو النشاط 
أو الدين أو املعتقد أو االنتماء، للعمال وتنظيماتهم احلق يف:

1 - تكوين منظماتهم واحتاداتهم النقابية حبرية. 
2 - االنضمام ملنظماتهم واحتاداتهم النقابية حبرية.

3 - االنسحاب من منظماتهم واحتاداتهم النقابية حبرية. 
ويضمن ذلك احلق يف تكوين واالنضمام ألكثر من نقابة أو احتاد يف نفس 

الوقت، وحق االنتساب ألي منظمة نقابية دولية.

ثانيا: للمنظمات النقابية- وبدون وصاية- احلق يف:

1 - وضع لوائحها ونظم عملها، وحتديد سياساتها وبراجمها، من خالل 
مجعيتها العمومية. 

2 - التفاوض واالتفاق والتعاقد والتقاضي والتملك باسم أعضاءها.
3 - متثيل أعضائها أمام اجلهات املختلفة.

4 - حصان��ة أمواهلا ومقارها واجتماعاتها وش��خصيتها االعتبارية ضد 
أي اعتداء. 

5 - استخدام كافة الوسائل السلمية يف محاية أعضائها ومصاحلهم.

6 - حرية االجتماع، واختيار ممثليها وقياداتها حبرية ودون تدخل.
7 - تكوين جلان املندوبني والعنابر واألقسام واألحياء واملدن واحملافظات، 

وهلا أن تفوضها يف كل أو بعض اختصاصاتها.

ثالثا: محاية وحصانة النقابات وجلانها وتشكيالتها وأعضائها من:

1 - األحزاب السياسية أو أصحاب األعمال أو املنظمات األخرى.
2 - االضطهاد أو التمييز أو التوقيف بسبب النشاط النقابي.
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وأض��اف »صابر ب��ركات«، أن قوة العمال يف وحدته��م، وأنه حيق هلم 
تكوين واالنضمام ملنظمات واحتادات قومية وإقليمية ودولية، خاصة يف ظل 
العوملة الرأمسالية، وما يتعرض العمال له من خماطر وتهديدات ال ميكن صدها 

أو مقاومتها إال من خال وحدة العمال وتنظيمهم. 

وأكد أ/ »عاطف  الس��مري« )اإلخوان املسلمني(، أنه البد من وجود 
إشراف قضائي منذ بدء االنتخابات حيث أن العمال املرشحني أنفسهم ليس 
هل��م احلق يف توجيه انتخاباتهم واإلش��راف عليها حيث أن س��وء األوضاع 
الراهنة جيعل اجلميع ال يصلحون لإلشراف ألنهم يف نفس الوقت منافسني.  

تس��اءل أ/ مرتضى حول أهمية إرساء مبدأين ال تضعهم النقابات داخل 
لوائحها وهما:

• الدميقراطية الداخلية داخل كل تنظيم.
• الشفافية سواء داخل التنظيم أو خارجه.

أجاب أ/ »عبد الغفار شكر« حيث قال أنه ميكن اإلشارة إليه يف القانون 
والتفاصيل تظل يف الالئحة ليتم االتفاق عليها.

وانه هن��اك مبدأ من املمكن إضافته باإلضاف��ة إىل املبادئ اليت أوضحها 
»صاب��ر بركات« وه��و أن تلتزم املنظمات النقابي��ة بقوانني البلد وهو أحد 

الشروط يف االتفاقيات الدولية.

ه��ذا وقد امجع احلاضرون على صياغة مش��روع قانون جديد للنقابات 
العمالية حمدود املواد.

وأش��ار أ/ »مرتض��ى«، أنه مل يتم حس��م مبدأ اإلش��راف القضائي علي 
االنتخابات العمالية، وقام بعمل تصويت بني احلاضرين.

وكان م��ن ب��ني اآلراء رأي أ/ »إهلام��ي املريغ��ين«، ال��ذي رفض فكرة 
اإلشراف القضائي علي االنتخابات باعتبار أن اجلمعية العمومية هي املنوط 
بها اإلش��راف علي االنتخاب��ات ولكن من املمكن وض��ع جزأين كضابط 
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للعملية االنتخابية: 

1 - أن تتم االنتخابات خارج مكان العمل.
2 - وأن ال ختضع لتدخالت أي جهة إدارية.

وأضاف »صابر بركات«، حول نفس النقطة أن االنتخاب واإلش��راف 
حتدده اجلمعية العمومية )الس��ابقة لالنتخابات(، ويتم هذا من خالل الئحة 

كل منظمة. 

وأضاف »عبد الغفار ش��كر«، أن هناك 8 أحكام عامة هي اليت جيب أن 
يقتصر عليها القانون، وعند وضعها يتم تش��كيل جلنة من قيادات نقابية ليتم 

صياغتها علي شكل مواد وهي: 

1 - صياغة مش��روع قانون جديد ال يتدخل يف صالحيات النقابات أو 
يصادر حقها يف وضع لوائحها حبرية، ويتضمن األحكام عامة، وهي:

أ- حرية تأسيس املنظمات النقابية وحقها يف االنضمام أو االنسحاب من 
االحتادات العمالية.

ب- اللجنة النقابية هي أصل التنظيم النقابي وتتمتع بالشخصية االعتبارية 
واالعرتاف باجلمعية العمومية هلا باعتبارها املمثل احلقيقي للعمال.

ت- عدم تدخل السلطات العامة أو أي جهة إدارية يف الشئون الداخلية 
للمنظمات.

ث- ح��ق العمال فقط يف تأس��يس املنظم��ات النقابية ووض��ع لوائحها 
وانتخاب قياداتها دون أي تدخل خارجي .

ج- القض��اء هو املختص بالنظ��ر يف املخالفات ال��يت ترتكبها املنظمات 
واجلهاز املركزي للمحاسبات هو املختص بالرقابة املالية.

ح- التأكي��د على حق العم��ال يف مناطق االس��تثمار اجلديدة يف تكوين 
املنظم��ات النقابية وإقرار حق العمال يف كل القطاعات يف إنش��اء نقاباتهم 

»عام، خاص، حكومي، استثمار«.
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خ- أن تكون الدورة النقابية 4 س��نوات وال جيوز متديدها بأي حال من 
األحوال.

د- عدم الس��ماح للمحالني للمعاش بالرتش��يح يف اهليئ��ات القيادية يف 
املنظمات النقابية وحق أصحاب املعاشات يف إنشاء نقاباتهم.

ذ- عدم اس��تثناء قيادات املس��تويات األعلى من الرتشيح يف املستويات 
القاعدية.

ودار نقاش حول النقاط الس��ابقة، حيث أك��د »أمحد الصياد« )حركة 
كفاية( مالحظته حول:

حق تكوين وتشكيل املنظمات النقابية، وحقها يف االنضمام واالنسحاب، 
وحق العمال يف االنضمام ألكثر من نقابة يف حال تعددها. وذلك من خالل 

أحكام احملكمة الدستورية. 

كما أكد عل��ي أهمية وجود نص خاص باجلمعية العمومية ونص خاص 
بنقابة املنشأة. 

ونب��ه أيضا إلي أن اجلهاز املركزي هو جهاز حكومي، وبالتالي فهو ليس 
له عالقة باملوضوع.

وفيما خيص املادة اخلاصة باللوائح، أش��ار »الصياد« إىل ضرورة إضافة  
أحقيته��ا يف وضع نظم إدارتها، حيث أن امل��ادة 9 من القانون احلالي تضعنا 

أمام ختوف التنظيم اهلرمي، فريجى النظر إليها.

وطلب »محدي حسني«، ضرورة وضع توصيف للعامل نفسه يف اجملالس 
النيابية حتى يكون من حقه الرتش��يح دون غريه، وأيضا أقرتح تشكيل جلنة 

لصياغة املواد املطلوبة من خالل األوراق املعدة مسبقا.

كم��ا طالب أ/ »حممد عبد العظيم« )من قيادات عمال احمللة(، بضرورة 
االهتمام بفكرة الرقاب��ة املالية والتنظيمية على أعمال جمال النقابات يف كل 
مس��توياتها من خالل مجعياته��ا العمومية ذاتها، باعتبارها الس��لطة األعلى 
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والوحيدة داخل كل منظمة نقابية.

وطرح أ/ »إهلامي املريغين« ضرورة التأكيد على حق املهنيني من االنضمام 
للنقابات العمالية، واندماج منظماتهم يف التنظيم النقابي العمالي، وإن كان 
األمر حيتاج إىل حوار، وإىل العمل على القانون 100 املنظم للنقابات املهنية 

واملصادر للحقوق واحلريات النقابية للمهنيني.  

• ه��ذا وقد قام ميس��ر الورش��ة بوضع امله��ام اليت س��يتم تنفيذها يف 
املرحلة القادمة، حيث ش��ارك احلضور يف وضع اخلطة واالقرتاحات، واليت 

تضمنت:

1 - وضع قانون حمدود املواد.
2 - إعداد مذكرة إيضاحية عن أهمية هذا القانون. 

3 - إعداد مذكرة تفسريية إليضاح األحكام العامة يف القانون.
4 - إعداد قائمة بأمساء اهليئات املشاركة يف احلملة.

اقرتاحات إلطالق مسمى احلملة: 

اقرتح احلضور يف هذا الصدد عدة تسميات للحملة، كان منها:

1 - محلة تكريس احلريات النقابية يف مصر. )أ/ أمحد الصياد(.
2 - معا من أجل إطالق احلريات النقابية، واستقالل النقابات العمالية 

ودميقراطيتها. )أ/ خالد علي (.

عقب أ/ »إهلامي« حول تس��مية أ/ خال��د، مقرتحاً تعديلها إىل:«معا من 
أجل استعادة احلريات النقابية«.

3 - محلة حق تقرير مصري العمال يف مصر.)أ/ فاطمة رمضان (.
وانتهى االتفاق إىل التسمية اليت طرحها »خالد علي«.

اقتراحات الهيكل التنظيمي:
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دع��ا أ/ »مرتضى« احلضور لصياغة ش��كل للهي��كل التنظيمي للحملة 
وكان ضمن ذلك أن:

أق��رتح أ/ »خالد علي«، مجع أكرب عدد ممكن م��ن التنظيمات املعارضة 
للقانون القديم وأش��ار إلي اختيار عدد من احلضور لصياغة املشروع خالل 
شهر أو شهرين واجتماع اجلمعية العمومية يف مواعيد حمددة  ومتقاربة حلني 

االنتهاء من املشروع.

أكد أ/ »إهلامي املريغين« علي اقرتاح أ/ »خالد علي« من حيث ضرورة 
اجتم��اع اجلمعية العمومية تنعق��د بصورة دوري��ة وإن كان ذلك كل 15  

يوم.

كما أكد أ/ »مرتضى« على ضرورة تشكيل جلان نوعية توكل هلا بعض 
املهام اليت تقرها اجلمعية العمومية.ليصبح الشكل التنظيمي من خالل:

1(  جمعية عمومية.

2(  جلان نوعية.

3(  جلن��ة للصياغ��ة، تقوم بصياغة ما مت يف اجللس��ة باإلضافة إىل ما مت 
تقدميه بالفعل من أوراق عمل من قبل املؤسس��ات املش��اركة لعمل صياغة 
موحدة تعرض على اجلمعية العمومية يف أول اجتماع قادم، حتى نس��تطلع 
الرأي حول الصياغة اليت أعدتها اللجنة من ناحية، ونستعد لصياغة املذكرة 

اإليضاحية والتفسريية من ناحية ثانية.

• وقد مت اختيار »أ/ عبد الغفار ش��كر« ليكون املتحدث الرمسي باسم 
احلملة. 

• كما مت تشكيل سكرتارية مؤقتة تضم كل من:
أ/ عبد الغفار ش��كر، أ/ حممود مرتضى، أ/ خالد علي، أ/ صابر بركات، 

أ/ إهلامي املريغين. 

للعمل على:
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1(  صياغة بيان تأسيسي للتوقيع عليه.

2(  حتديد اقتراحات باللجان الفنية.

3(  اإلع��داد لالجتم��اع التالي ف��ي 27 أكتوبر الس��اعة 6 
مساءا.

خامسا

 ملخص محضر اإلجتماع العام الثانى للحملة

حملة

»معا من أجل إطالق احلريات النقابية،

واستقالل النقابات العمالية ودميقراطيتها«

تقرير االجتماع الثاني،
27/10/2008
يف متام الس��اعة السادسة من مساء يوم االثنني املوافق 27/10/2008، 
انعقد مؤمتر )االجتماع العام( للحملة، يف اجتماعه الثاني مبقر مركز هش��ام 
مب��ارك للقانون بالقاهرة، بإدارة األس��تاذ/ حمم��ود مرتضى، وحضور ممثلى 
اهليئات املؤسس��ة ، و عدد كبري من القي��ادات النقابية والعمالية من حلوان 
وشربا اخليمة و اجليزة والسويس واالمساعيلية واالسكندرية والبحرية واحمللة 

الكربى والقاهرة والفيوم :

وبعد االتفاق على جدول أعمال االجتماع، اآلتي:

1 - عرض ومناقشة وإقرار حمضر االجتماع السابق.
2 - عرض ومناقشة وإقرار مشروع البيان التأسيسي.

3 - وضع خطة وأنشطة عمل احلملة القادمة.



87

4 - تش��كيل جلنة صياغة املش��اريع املقرتحة )قانون- مذكرة ايضاحية-
الئحة تنفيذية( . 

بدأت مناقش��ته بندا بندا، بإدارة امليسر ومشاركة كل احلضور وبتفاعل 
إجيابي بني اجلميع، تعددت فيه اآلراء وحتاورت بروح إجيابية وبناءة، وانتهت 

إىل ما يلي:

البند األول: محضر االجتماع السابق:

أتاح املنس��ق مساحة من الوقت لقراءة حمضر االجتماع السابق، ثم فتح 
باب املناقشة، وتلخصت أهم املالحظات فيما يلي:

1 - عدم إشارة احملضر لكل النقاط اليت جاءت يف األوراق اليت قدمت 
يف االجتماع السابق )مثل ورقة مركز آفاق اشرتاكية(.

2 - إغف��ال فك��رة الرقابة املالية الذاتية للمنظم��ات النقابية من خالل 
مجعياتها العمومية.

3 - ع��دم ذك��ر موض��وع النقابات املهني��ة وضرورة رب��ط احلريات 
النقابية بها، ومناقش��ة إمكانية التوحيد بينها وبني النقابات العمالية يف بنيان 

واحد.

4 -  تدقيق بعض املداخالت حبيث ال يفهم حمتواها بشكل غري دقيق.
5 - ع��دم استحس��ان طريقة كتابة حماضر احلملة على ش��كل مضابط 
منس��وب فيه��ا اآلراء واملداخ��الت ألصحابه��ا، وم��ن ثم يب��دو أن بعض 
املداخ��الت تأخذ مس��احة أكثر من غريه��ا، ويفضل صياغة أع��داد تقرير 
ع��ن االجتماع من خالل عرض األفكار املطروحة واجتاهات الرأي املختلفة 
داخل االجتماع، واملتفق عليه، وقرارات االجتماع، والتكليفات إىل آخره 

من التسجيل املوضوعي.

هذا وقد انتهت املناقشات إىل إقرار حمضر االجتماع السابق، مع تكليف 
الس��كرتارية بإضافة املالحظ��ات املثارة إىل احملضر املع��روض كلما أمكن، 
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وأخ��ذ املالحظات الواردة يف االعتبار عن��د صياغة احملاضر القادمة، وإحالة 
كافة األوراق واملداخالت املكتوبة للس��كرتارية لتسجيلها واالستفادة منها 

يف أعمال احلملة.

أما خبصوص موضوع النقابات املهنية، فقد أكد امليس��ر على أن احلملة 
ورغ��م تقديرها ألهمية النقابات املهنية ووح��دة احلريات واحلقوق النقابية 
بينها وبني النقابات العمالية، إال أن احلملة تركز على القانون املنظم لنقابات 
العم��ال يف مص��ر، وإن كان هذا ال مينع النظر يف ب��ذل اجلهود يف موضوع 

النقابات املهنية وعدم دميقراطية القانون 100 املنظم هلا.

البند الثاني: البيان التأسيسي: 

وبعد أن أتاح املنسق مساحة من الوقت لقراءة مشروع البيان التأسيسي، 
ثم فتح باب املناقشة، وتلخصت أهم املالحظات فيما يلي:

1 - عدم وجود إش��ارة يف املش��روع املق��دم لكونه البيان التأسيس��ي 
للحملة.

2 - عدم كفاية املقدمة )الديباجة(، ومطلوب التوسع فيها ومشوهلا على 
مل��اذا جتمعنا وماذا نواجه واهلدف من احلملة واس��تبداد الس��لطة بالنقابات 
واحتكار قيادتها والتاريخ الس��يئ للتنظيم النقاب��ي األوحد القائم وتناقضه 
مع مص��احل العمال وعدم تعب��ريه عنهم، وعدم وجوده ب��ني عمال القطاع 
اخلاصة وقطاعه غري املنظم باألس��اس رغم أنه أصبح ميثل األغلبية الكاسحة 

بني العمال املشتغلني.

3 - ضرورة دعوة القيادات العمالية والنقابية، بل والعمال أنفس��هم، 
لالنضم��ام للحمل��ة، ال��يت ه��ي يف األس��اس تس��تهدف متتعه��م حبقوقهم 

وحرياتهم. 

4 - ضرورة اإلشارة إىل استنادنا يف محلتنا على املواثيق الدولية وأحكام 
احملكمة الدستورية العليا، وما تشملها من معايري للحريات النقابية.

5 - ض��رورة مشول نقاط ومبادئ احلريات النقابية على املس��ائل املالية 
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ومصادر متوي��ل النقابات والرقاب��ة عليها، وكذلك احل��د األدنى املطلوب 
لعدد العمال الالزم لتكوين نقابة.

6 - ضرورة اإلش��ارة الس��تعادة الش��خصية االعتبارية للجان النقابية 
القاعدي��ة، وإلغاء التصنيف النقابي القائم، وحق العمال يف أكثر من منش��أة 

تكوين منظمة نقابية واحدة.

7 - إلغاء مجلة »وغري قابل لالس��تئناف« م��ن الفقرة رقم )5( إلثارتها 
اللبس، واالكتفاء بأن يكون »احلكم ثابت ونهائي«.

8 - ض��رورة توضيح حق النقابات يف املش��اركة يف العمل السياس��ي 
والش��أن الوطين العام مبا خيدم مصاحل أعضائه��ا، وإضافة »حقوق العمال« 
ملصاحله��م اليت جيب أن تعرب عنها النقابات يف البن��د رقم )6(، والنص على 

حق النقابات يف استخدام كافة وسائل النشر والتعبري.

9 - يب��دو أن ما ج��اء يف البندين )1(، )8( مكررا، ويفضل دجمهما يف 
بند واحد.

10 - ض��رورة النص على تعريف النقابة، وأن التنظيم النقابي أساس��ه 
املنظم��ة القاعدي��ة )اللجان النقابية( وأن مس��توياته ه��ي اجلمعية العمومية 

وجملس اإلدارة فقط.

عدم االكتفاء بصياغة مش��روع قان��ون نقابات جديد دميقراطي   - 11
يس��تند لقواعد احلريات النقابية، بل جتسيد ذلك يف اإلعالن فورا عن احتاد 

نقابات عمال موازي.

جي��ب حتديد االختص��اص القضائ��ي واجلهة القضائي��ة املختصة   - 12
بالفصل يف النزاعات النقابية.

جي��ب توضي��ح طرق انضم��ام العام��ل إىل النقاب��ة، ومحايته من   - 13
الضغوط أو اإلغراءات يف ذلك.

هذا وقد أبدى عدد من املشاركني أن بعض املالحظات تفصيلية، وجمال 
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إعماهلا ووجودها األنسب هو لوائح النظم الداخلية لكل منظمة نقابية، كما 
أن بعض املالحظات تأتي بس��بب عدم مش��اركة املطالبني بها يف االجتماع 
األول، كم��ا أكد عدد م��ن احلاضرين على أن البيان ج��اء معربا عن روح 
املناقش��ات يف االجتماع التأسيسي وما كان حمل اتفاق فيه وأن بعض األمور 
املطروحة ميكن إبرازها فيما يصدر عن احلملة بعد ذلك، وأن ما جاء يف البند 
)1( خيتلف عما جاء يف البند )8( حيث اختص األول حبقوق العمال أفرادا، 

واختص األخري حبق املنظمات النقابية كشخصية اعتبارية. 

وقد مت إقرار البيان التأسيسي للحملة، مع تكليف السكرتارية باألخذ يف 
االعتبار املالحظات اليت ُأبديت على مشروع البيان وإصداره وتعميمه.

البند الثالث: خطة وأنشطة عمل احلملة:

مت فتح باب املناقش��ة لط��رح اقرتاحات وتصورات خط��ة عمل اللجنة 
وأنشطتها، وتلخصت أهم اآلراء فيما يلي:

1 - ض��رورة توجه احلملة جلماعات الضغط يف اجملتمع جلذب تضامنها 
وتعمي��ق تأثري احلمل��ة، كمنظمات اجملتمع املدني )نقاب��ات مهنية وعمالية، 
ومجعي��ات ومراك��ز، ومنظم��ات اجتماعية، أحزاب سياس��ية، ووس��ائل 

اإلعالم(.

2 - مج��ع وتوثي��ق كافة اجلهود واخل��ربات والكتابات الس��ابقة املعنية 
باحلقوق واحلريات النقابية، وإتاحتها لإلطالع واالستفادة.

3 - االتص��ال بأعضاء جملس الش��عب والش��ورى املعني��ني باحلريات 
النقابي��ة والدميقراطية لتكوين مجاعة تتبين مش��روع قان��ون نقابات عمالية 
دميقراط��ي داخ��ل األجهزة التش��ريعية، ومواجهة أية حم��اوالت التفاف أو 
إجهاض قانون جديد لنقابات العم��ال يف مصر يراعي معايري احلرية النقابية 

وقواعد الدميقراطية.

4 - إع��داد ملف إعالمي عن احلمل��ة وأهدافها وأعماهلا وتوزيعه على 
وسائل اإلعالم املختلفة بغرض نشر احلملة وتوسيع التأثري اجملتمعي هلا.
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5 - العم��ل على عق��د مؤمتر صحفي إلعالن وإط��الق احلملة وبيانها 
التأسيسي.

6 - عقد ندوات ومؤمترات وورش عمل حول احلريات النقابية يشارك 
فيها العمال أصحاب املصلحة وقياداتهم العمالية والنقابية.

7 - التقدم بطلب مناقش��ة وجلان استماع مبجلس الشعب حول إهدار 
احلقوق واحلريات النقابية وضرورة س��ن تش��ريع جدي��د لنقابات العمال، 

وذلك بالتعاون مع بعض النواب املشاركني يف احلملة.

8 - اس��تخدام الوقف��ات االحتجاجية كوس��يلة للضغ��ط والتعبري عن 
احلملة.

9 - عمل موقع الكرتوني ونش��رة إعالمية، مع تصميم ش��عار )لوجو( 
للحملة.

العمل على حتديد األطراف املعنية، ومواقفهم من احلملة، ودراسة   - 10
موقف كل طرف وكيفية التعامل معه.

تش��كيل جلنة من اخلرباء القانونيني والقيادات النقابية والعمالية   - 11
أصحاب اخلربة لصياغة مش��روع قانون جدي��د لنقابات العمال مع مذكرة 

توضيحية ومذكرة تفسريية.

عمل موائد مس��تديرة ملناقش��ة واس��تطالع الرأي يف املش��اريع   - 12
املعدة من العمال والقادة االجتماعيني والسياس��يني ونشطاء اجملتمع املدني 

والربملانيني والصحفيني، قبل إقرارها من مؤمتر احلملة.

الت��زام أط��راف احلملة باملش��روع املش��رتك وتنس��يق جهودها   - 13
وتوحيدها حتت صياغة موحدة ومشروع مشرتك.

ه��ذا وقد قرر اجملتمعون بعد املناقش��ة بتحوي��ل اآلراء واالقرتاحات إىل 
السكرتارية، لتحديد األنشطة، وإعادة تصنيفها، وإعداد قائمة باحتياجات 
األنشطة التحضريية، وحتديد مجاعات عمل وجلان نوعية، مع االتصال بكافة 
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أعضاء احلملة الستبيان رغباتهم يف االنضمام لألنشطة وحتديد املهام النوعية 
األكثر مناس��بة هلم، م��ع حتديد جدول زم��ين لكل ذلك، وآلي��ة للمتابعة، 
وع��رض نتائج األعم��ال أوال بأول عل��ى مؤمتر احلملة )االجتم��اع العام( 

للمتابعة والتوجيه.

البند الرابع: تشكيل جلنة الصياغة:

مت فتح باب املناقش��ة لطرح اقرتاحات بتش��كيل جلنة صياغة مش��روع 
القانون ومذكراته اإليضاحية والتفسريية )الئحة تنفيذية(، وقرر احلاضرون 

بعد االقرتاحات واملناقشة، ما يلي:

أوال: تشكل اللجنة من كل من السادة: 

األساتذة احملامون: 

خالد على عمر، رمحة رفعت، ربيع راشد، أمحد عبد القوي زيدان.

القادة العماليون والنقابيون واجملتمع املدني، األساتذة:

طالل ش��كر، سيد عبد الراضي، عبد الرشيد هالل، حممد عبد السالم، 
محدي حس��ني، مصطف��ى نايض، صابر أب��و الفتوح، أمحد الصي��اد، إهلامي 

املريغين، صابر بركات.

ثانيا: اختيار الزميل/ صابر بركات منسقا للجنة الصياغة.

ثالث��ا: للجنة احلق يف االس��تعانة مبن تراه إلجناز مهامه��ا، وأن تنتهي من 
أعمال الصياغة قبل بداية ديسمرب 2008. 

• ه��ذا وق��د انتهى االجتماع عل��ى ما تقدم بعد االتف��اق على موعد 
لالجتم��اع القادم يوم االثنني املوافق 10/11/2008 الس��اعة السادس��ة 

مساءا مبقر مركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة، واقفل احملضر على ذلك.
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سادسا

 ملخص محضر اإلجتماع العام الثالث للحملة

تقرير االجتماع الثالث لورشة 

قانون النقابات العمالية اجلديد

مبقر مركز هشام مبارك
10/ 11/ 2008

جدول األعمال

•  مراجعة حمضراالجتماع السابق.
•  متابع��ة التكليفات الت��ى أوكلت إىل الس��كرتارية التنفيذية و جلنة 

الصياغة.

•  عرض  ملسودة مشروع القانون التى أعدها أ/ خالد على.
•  ع��رض موجز ألوراق املل��ف اجلديد ) داراخلدمات – ورقة أ/ عبد 

الغفار شكر – ورقة أ/ سيد عبد الراضى(.

•  مناقشة إقرتاح إعادة جدولة االجتماعات زمنيا .
•  حتديد أنشطة الفرتة القادمة وبرناجمها الزمنى .

أوال: مراجعة حمضر االجتماع السابق :
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مت التصديق على حمضر االجتماع  السابق.

ثانيا: متابعة تكليفات جلنة الصياغة والسكرتارية التنفيذية :

أوال  : مه�ام  السكرتاري���ة : والتى تتمثل فى تصنيف أنشط���ة احلمل���ة 
املقرتحة، وإعداد قائمة باحتياجات األنشطة التحضريية التى حتتاجها احلملة 
م��ع احلرص على تكوين جل��ان نوعية تتوىل تنفيذ هذه األنش��طة، ووجوب 
االتصال بأعضاء احلملة للتس��جيل ضمن اللج��ان النوعية، يليه دعوة هذه 

اللجان النوعية لالنعقاد ملباشرة أنشطتها.

ثاني��ا  : مهام جلن��ة الصياغ��ة : والتى تتمث��ل فى تن��اول كافة األوراق 
املطروح���ة بالنقاش والعمل على صياغة مواد مشروع النقابات اجلديد.

رغ��م حتدي��د مهام كال م��ن الس��كرتارية التنفيذية وجلن��ة الصياغة فى 
االجتماع السابق إال أن أيا من االجتماعني مل ينعقد.

ج��اء رد أ/ صاب���ر منس��ق جلنة الصياغة ح��ول عدم إنعق��اد إجتماعى 
الس��كرتارية التنفيذية وجلنة الصياغة خالل الفرتة املاضية بأن يأتى إجتماع 
جلن��ة الصياغة تالي��ا إلجتماع الس��كرتارية التنفيذية  حي��ث أن أحد مهام 
الس��كرتارية هو حتديد إحتياجات جلان احلملة هلذا املربر كان االقرتاح بأن 
جتتم��ع الس��كرتارية عقب إجتماع جلنة الصياغة ، وف��ى هذه األثناء اقرتح 
أ/ خال����د إرجاء عقد اجتماع جلنة الصياغ��ة حلني انتهاءه من إعداد مقرتح 

مسودة القانون. لذا مل ينعقد أيا من االجتماعات املقررة.

أش��ار أ/ مرتض��ى إىل أنه جبانب هذه العوامل الس��ابقة هناك  تقصري فى 
اجلان��ب التنظيمى واإلدارى أدى إىل عدم انعقاد هذه االجتماعات ، وأيضا 

قد يعود ذلك إىل وجود عدد كبري من األنشطة املقرتحة.

أعلن أ/ س��عود  عن رغبته ف��ى اإلنضمام للجن��ة الصياغة حيث تدعو 
الضرورة إلدراج عدد أكرب من النقابيني.

وقد أش��ار أ/ صابرإىل أن جلنة صياغة هو مس��مى غري حقيقى وغري معرب 
ع��ن مهام اللجنة  حيث هى جلنة مناقش��ة صياغات أوترش��يد صياغات أو 
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انتقاء صياغات ومن ثم فإن التوسع فى عدد احلضوربها ال ضرر فيه. 

ثالثا : عرض مسودة املشروع الذى مت إعداده :

قام أ/ خالد على بعرض مس��ودة املش��روع،  والذى اش��تمل على إثنا 
وثالثني مادة ، وقام بتوضيح الصياغات القانونية التى طلبها احلضور.

رابعا: عرض موجز ألوراق امللف املطروحة ) ورقة أ/ عبد الغفار ش��كر 
،دار اخلدمات النقابية وورقة أ/ سيد عبد الراضى.

هن��اك بع��ض األوراق الفكرية التى قدمت لتحديد بع��ض املفاهيم  فتم 
تصويرها وتوزيعها على اجلميع واقرتح حتديد موعد لعقد ورشة ملناقشتها. 

مت التأكيد على أن ه��دف احلمل��ة ال يقتصر على صياغ��ة قانون جديد 
للنقاب��ات العمالية ،وإمنا تعد احلملة إحياءا للحالة الدميقراطية النقابية، وهو 
ما يستوجب بذل اجلهد الالزم إلع�ادة تشكيل الفكر املصرى حول مفاهيم 

احلرية النقابية والعمل النقابى.

انضم عدد من األعضاء اجلدد للحملة، وقد كان لكل منهم وجهة نظره 
اخلاصة حول صياغة قانون النقاب��ات العمالية اجلديد، والتى قد يكون فيها 
إختالف بعض الش��ئ عما مت إقراره مس��بقا فى البيان التأسيسى لذا فقد مت 
االتف��اق بأن يصي��غ كال منهم اقرتاحاته ومالحظاته وحتى اعرتاضاته كتابيا 

للعرض على جلنة الصياغة، و السكرتارية التنفيذية لتناوهلا بالنقاش.

توصيات االجتماع 

3 -  التأكي��د عل��ى أن اجتماعات كافة اللجان متاح��ة لكافة أعضاء 
احلملة.

4 -  التأكيد على إلتزام جلنة الصياغة باملبادئ واألس��س التى أرس��يت 
فى االجتماعات األوىل للحملة والتى  طبقا هلا س��وف يتم انتقاء أو استبعاد 

أى من املقرتحات املطروحة.

5 -  عدم تعطيل اجتماعات جلنة الصياغة.
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6 -  عل��ى جلن��ة الصياغ��ة أن تأخ��ذ كافة املالحظ��ات اجلوهرية بعني 
االعتبار.

7 -  إس��تلهام التجارب الدولية الناجحة حول إنشاء النقابات العمالية 
خاصة يف جمال اإلشهار.

8 -  عق��د عددا من ال��ورش  حول مفهوم املنظمة النقابية تس��تهدف 
تقري��ب الرؤية املفاهيمية ب��ني كافة أعضاء احلملة وأي��ض بهدف صياغتها 

صياغة قانونية كى يتم إدراجها ضمن وثائق احلملة.

9 -  تنشيط عمل جلنة اإلعالم.
10 - مراعاة إنضمام بعض األعضاء اجلدد للحملة وذلك بتوفري حماضر 

االجتماعات السابقة هلم فى موعد سابق على االجتماع التاىل.

11 -  تقدي��م الدعم القانونى والفنى إلصدار الالئحة التنفيذية للنقابة 
العامة للضرائب العقارية.

 قرارات االجتماع:

1. صياغة أهداف وأنشطة اللجنة.
2. إعداد أوىل إصدارات نشرة احلملة.

3. إرجاء املناقش��ات حول مقرتحات املشروع املقدمة الجتماع جلنة 
الصياغة.

القانونية املقرتحة واملالحظات واالستفسارات  4. تس��ليم الصياغات 
حول األوراق املطروح��ة كتابيا ل� أ/ خالد على ،أ/ صابر بركات وأ/ رباب 

حممد فى موعد أقصاه أسبوع من تارخيه.

5. عقد ورش��ة عمل ح��ول » مفهوم املنظمة النقابي��ة وطبيعة عملها 
وبراجمها وإدارتها » الس��بت املوافق 15/ 11/ 2008 الساع���ة 6 مساءا  
حتت إش��راف أ/ حممد عبد السالم ، أ/ صالح األنصارى وأ/ صابر بركات 
على أن تصاغ هذه املفاهيم صياغة قانونية حتى يتسنى إدراجها ضمن وثائق 
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احلملة.

6 عق��د اجتم�اع جلن���ة االعالم األربع��اء املوافق 19/ 11/ 2008 
الس��اع���ة  4 عصراً حتت إش��راف     أ/ محدى حس��ني ،أ/ فاطمة رمضان 

وأ/ ناجى رشاد والتى ستتوىل مهام :

7. عق��د اجتماع الس��كرتارية التنفيذية األربع��اء املوافق 19/ 11/ 
2008 الساعة 5 مساءاً .

8. عقد اجتماع جلنة الصياغة األربعاء 19/ 11/ 2008 الس��اعة 6 
مساءاً.

9. عق��د االجتم��اع العام الت��اىل االثنني املواف��ق  15/ 12/ 2008 
الساعة 6 مساءا.

10. تس��لي���م جلنة الصياغة لتقريرها حول أوراق العمل والصياغات 
املقدمة ودواعى قبول أو استبعاد بعضها.
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سابعا

 ملخص محضر اإلجتماع العام الرابع للحملة

تقرير االجتماع الرابع لورشة 

قانون النقابات العمالية اجلديد

مبقر مركز هشام مبارك
15/ 12/ 2008

جدول األعمال

• عرض ملقرتح مشروع القانون.
• مناقشة املشروع.

• إقرار املشروع.
• ما يستجد من أعمال.

أوالً: عرض مقرتح مشروع القانون:

قام أ/ خالد على بعرض مقرتح املش��روع مضافاً إليه التعديالت األخرية 
التى أقرتها جلنة الصياغة.

ثانيا: مناقشة املشروع:

أكد أغلب احلضور على تأييدهم لصياغة املش��روع ، وقد أضاف بعضاً 
منهم عدداً من املقرتحات واالفكار وكلفوا جلنة الصياغة بتنفيذها .

ثالثاً: إقرار املشروع:
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مت االتفاق على أن يتم إرجاء إقرار املش��روع لالجتماع العام التاىل حتى 
يتسنى إدراج املقرتحات اجلديدة للمشوع.

توصيات االجتماع

اإلعداد حلملة كسب وتأييد للمشروع على نطاق واسع.  .11
التنسيق مع مشروعات القوانني األخرى.  .12

التوجه باملشروع ألعضاء الربملان غري املنضمني للحملة.    .13
تشكيل جلنة حتضريية للحملة.  .14

اإلعداد ملؤمتر صحفى.  .15
اإلع��داد لتجربة نقابي��ة عمالية ملنظمات اجملتم��ع املدنى كبادرة   .16

لنقابة عمالية حرة مستقلة.
مجع التوقيعات حول املشروع.  .17
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عق��د االجتماع الع��ام اخلامس للحملة االثن��ني 5/ 1/ 2009   - 14
الساعة اخلامسة مساءاً.

ثامنا 

 ملخص محضر اإلجتماع العام اخلامس للحملة

تقرير االجتماع اخلامس لورشة 

قانون النقابات العمالية اجلديد

مبقر مركز هشام مبارك
5/ 1/ 2009

جدول األعمال

• ختطيط فاعليات احلملة.
• إصدار بيان تضامنى مع الشعب الفلسطينى.

• ما يستجد من أعمال.
أوالً: ختطيط فاعليات احلملة:

حيث كان من املتفق عليه أن جيتمع أعضاء جلنة التفعيل ونتيجة لظروٍف 
م��ا كان موك��والً هلا م��ن مهام مت  ِعدة مل جتتمع اللجنة لذا مل يتحقق 
حتديدها فى االجتماع العام الس��ابق عدا مهمة التنسيق بني مشروع احلملة 
ومش��روعات القوانني األخرى حيث بالفع��ل قام بعض أعضاء احلملة بهذه 
املهمة التنسيقية وذلك من خالل الدائرة املستديرة التى أقامتها دار اخلدمات 

النقابية فى هذا الصدد.
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أكد أعضاء احلملة على أهمية التخطيط االس��رتاتيجى للحملة والذى 
يشتمل بالفعل على كافة املهام احملددة مسبقاً وضرورة حتديد كافة األطراف 
املؤيدة واحملايدة واملعارضة والتى ميكن العمل على استقطابها، وحتديد آليات 
العمل من أدوات وأس��اليب وإمكانات مادية ، وحتديد مستويات العمل مع 

اجلمهور ، ومتخذى القرار واإلعالميني. 

ثانيا: إصدار بيان تضامنى مع الشعب الفلسطينى:

ق��ام أعض��اء احلمل��ة بإصدار بي��ان تضامنى مع الش��عب الفلس��طينى 
مستنكرين فيه كافة االنتهاكات التى قامت بها احلكومة االسرائيلية مطالبني 
احلكومة االس��رائيلية بعدة مطالب كان من أهمه��ا وقف هذه االنتهاكات 

الغامشة على الشعب الفلسطينى.

توصيات االجتماع

- إصدار بيان إعالمى يؤكد على ما توصلت إيه احلملة وما هى توجهاتها 
املستقبلية.

- إصدار حزمة متدرجة من البيانات موجهة للقيادات العمالية والعمال 
تتدرج من عرض ملس��اؤى البنيان التنظيمى القائ��م ، يليها بيان يؤكد على 

أهمية احلملة فى تكريس احلريات النقابية ..... إخل.

- التوجه ألصحاب املصلحة فى مواقعهم العمالية.

- التوجه للربملانيني.

- التوجه للصحفيني العماليني .

- اس��تقطاب كافة القيادات اإلعالمية لإلس��هام ف��ى تفعيل دور احلملة 
بشكل أوسع.

- دعوة عدد من املش��اركني فى التجارب النقابية املستقلة ك�� الضرائب 
العقارية ونقل الركاب وغزل احمللة وغريهم لعرض جتاربهم بصورة خمتصرة ، 
وعلى احلملة أن تعمل على تزويدهم بلوائح منوذجية يديرون بها نقاباتهم. 
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قرارات االجتماع:

تفويض أ/ فاطمة رمضان فى حتديد موعد اجتماع جلنة التفعيل.

تفويص أ/ صالح األنصارى فى حتديد موعد اجتماع جلنة اإلعالم.

عقد االجتماع العام التاىل عقب شهر من اآلن.

تاسعا

 األوراق البحثية التى قدمت للحملة

)1( نقابات العمال
 صابر بركات – اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية
والعمالية
منذ عرف اإلنسان القيمة عرف العمل باعتباره العنصر األساسى واهلام 
إلمت��ام أية عملية إنتاجية. والعمال- وهم حمور التنمية والتقدم- ال ميلكون إال 
بيع قوة عملهم مقابل األجر، وهم يس��عون دائم��اً أن تكون األجور كافية 
ملعيش��تهم هم وأس��رهم، بل ويأملون دائماً يف زيادة هذه األجور لتحس��ني 

معيشتهم.

وهذا الس��عى وذلك األمل يتصارعان مع مصاحل املالك الذين يس��عون 
دائم��اً لزيادة ثرواته��م وتعاظم أرباحهم من اس��تثمار العم��ل ومن فائض 

عوائده.

وقد عرف العمال يف هذا الصراع وسائل عديدة للمساومة، واملقاومة، 
واالحتجاج، والكفاح لتحسني ش��روط وظروف عملهم وحتسني مستوى 

معيشتهم. وتوصلوا خالهلا إىل تنظيم صفوفهم  يف النقابات.
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ما ه��ى النقابات؟ وما هو ال��دور الذى تلعبه يف حي��اة العمال! وما هو 
هدفها؟ 

النقابات هى منظمات العمال اجلماهريية الطبقية، جُتمع العمال باختالف 
انتماءاتهم وأجناس��هم وعقائدهم ومهنهم دون متييز. وأهدافها هى الدفاع 
عن مصاحل العمال وحتقيق مطالبهم ومحاية مكاس��بهم، والتعبري عن إرادتهم 

ومواقفهم وحتسني شروط وظروف العمل.

وللنقابة جبان��ب دورها يف الدفاع عن املصاحل االقتصادية للعمال، دوراً 
هام��اً يف تعليم العمال أهمية الكفاح املش��رتك والتضامن الطبقى وممارس��ة 
الدميقراطية من خالل احلوار والتفاعل وااللتزام بقرارات األغلبية. كما أن 
للنقابة دورها يف تعظيم ش��عور العمال بقوتهم وقدرتهم على فرض إرادتهم 

وحتقيق مصاحلهم من خالل التنظيم والتوحد. 

ويعلمن��ا تاريخ الطبق��ة العاملة املصري��ة، أن نقابات العم��ال احلقيقية 
والقوي��ة قد أنتجتها اإلضرابات العمالي��ة وأن انتصار النقابات كان مرهونا 
دائم��اً بقدرتها عل��ى اس��تخدام أدوات الكف��اح اجلماهريى األساس��ية, 
االجتماع، والتظاهر، واالعتصام، واإلضراب. فكانت دائماً العالقة تبادلية 
بني النض��االت العمالية والنقابات فإذا كان��ت اإلضرابات هى التى أجنبت 
النقابات األوىل يف مصر فإن النقابات بدورها قد اس��تخدمت اإلضراب عن 

العمل يف حتقيق مطالب أعضائها وحتسني أحواهلم.

كما يعلمن��ا التاريخ أن النقابات احلقيقية للعم��ال مل تنفصل عن قضايا 
وطنها، حي��ث كان العم��ال ونقاباتهم دائماً يف مقدم��ة الصفوف وطالئع 
الش��عب املصرى يف مقاومة االستعمار والصهيونية واالستغالل الرأمساىل يف 
اجملتم��ع، وقد اكتش��فت خالل ذلك طبيعة املصاحل املش��رتكة بني أصحاب 
األعمال واالس��تعمار والرأمسالية العاملية وعمالئه��م احملليني وحكوماتهم، 

ومدى عداء كل هؤالء للعمال.

كما يعلمنا التاري��خ أنه وكما عرف العمال النقاب��ات كأداة لتمثيلهم 
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والدفاع عن مصاحلهم، فقد أتى أصحاب األعمال باإلدارة كأداة لتمثيلهم 
والدف��اع عن مصاحلهم بل واس��تفادوا من احلري��ات املتاحة هلم يف مواجهة 
العمال فشكلوا األحزاب السياسية ومجعيات ومنظمات رجال األعمال بل 
والربملانات واحلكومات ليحموا مصاحلهم لذلك كان البد للنقابات احلقيقية 

من توفر ثالثة عناصر هى: االستقاللية، والدميقراطية، واجلماهريية.

أواًل: االستقاللية:

استقاللية النقابات عن الدولة واألحزاب السياسية وأصحاب األعمال 
واإلدارة هى الشرط األول لوجودها، وحلمايتها من التدخل أو التأثري عليها، 
وهى أهم ضمانة حلس��ن س��ري أعمال النقابات، لصاحل أعضائها وخضوعا 

إلرادتهم.

ومبدأ االس��تقاللية يع��ين باألس��اس أن النقابات ال تع��رب إال عن إرادة 
أعضائها ومصاحلهم املشرتكة، وتعنى حتريرها من أى نفوذ غري نفوذ العمال 

أنفسهم.

أسس االستقاللية النقابية:

1 - حق النقابات يف وضع قانونها ونظمها األساسية ولوائحها الداخلية 
بنفس��ها ومن خالل التصديق عليها من مجعياتها العمومية التى متلك وحدها 

حق تعديلها.

2 - حق العمال يف انتخاب ممثليهم وقياداتهم بدون وصاية على شروط 
الرتشيح واالنتخاب.

3 - محاي��ة النقابات من احلل أو الوقف عن العمل أو مصادرة األموال 
أو عزل القيادات.

4 -محاية العمال من االضطهاد بسبب أنشطتهم النقابية داخل وخارج 
أماكن العمل.

ثانياً: الدميقراطية: 



105

الدميقراطي��ة يف نقابات العمال تعنى أن القواعد العمالية )األعضاء( هى 
صاحبة السلطة والوالية على التنظيم النقابى من خالل مؤمترات اجلمعيات 
العمومي��ة ال��يت هي الس��لطة األوىل واألعلى يف كل منظم��ة نقابية، ومتلك 

وحدها حق تقرير شئون النقابة وتوجيه أعماهلا ومراقبة 

أدائها وحماس��بتها، بل وهلا وحده��ا إعداد لوائحها ونظمها األساس��ية 
وقواعد أعماهلا اإلدارية واملالية.

أسس الدميقراطية النقابية:

1 - ح��ق العم��ال يف تكوين النقابات واالنضم��ام والدعوة إليها حبرية 
ودون إذن مسبق وبدون تفرقة بني العمال.

2 - اح��رتام ح��ق االجتماع ألعض��اء النقابات، ومؤمت��رات مجعياتها 
العمومي��ة, التى هى الس��لطة األعل��ى يف كل تنظيم، وه��ي التى تضع نظم 

وشروط العمل لكل املستويات النقابية.

3 - إطالق حق أعضاء النقابات يف الرتشيح ألي موقع قيادي ويف مجيع 
املستويات بال متييز، فشروط العضوية نفسها كافية حلق الرتشيح.

4 - حق النقابات يف متثيل أعضائها والتعبري عنهم وهلا يف ذلك شخصيتها 
القانونية )االعتبارية(، وح��ق املفاوضة اجلماعية وعقد االتفاقيات اجلماعية 

باسم أعضائها.

5 - حري��ة النقاب��ات يف تكوي��ن بنيانها وتركيبها وش��روط عضويتها 
وقواع��د احتادها مع غريه��ا من النقابات يف تكوين االحت��ادات اإلقليمية أو 

احمللية أو الدولية.

ثالثاً: اجلماهريية:

مجاهريي��ة النقابات العمالية تعين انفتاحه��ا جلماهري العمال يف عضويتها 
وليس ألجزاء منهم دون غريها، وأال تس��تبعد من عضويتها أية طوائف من 
العمال، وأن تقوم العضوية فيها على االختيار واالنضمام الطوعى احلر دون 
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جرب أو إكراه.

أسس مجاهريية النقابات:

1 - اجلمعي��ة العمومي��ة هي بداية كل نش��اط يف النقاب��ة وهي مصدر 
املش��روعية والقوة والفاعلية لكل التنظيم النقابي م��ن أدناه إىل أعاله وهي 

وعاء لكل األعضاء.

2 - نقابة املنش��أة ه��ي األصل، وهي أهم مس��تويات التنظيم النقابي، 
وميكن القول أن العضوي��ة النقابية تبدأ وتنتهي يف مكان العمل حيث يوجد 
مجاه��ري العمال معاً يلتفون حول مصاحلهم ويتوح��دون يف مقاومة أعدائهم 
وجيب أن متلك نقابة القاعدية س��واء يف املنشأة أو يف نطاق جغرايف أو غريها 

كل الصالحيات والسلطات وكامل الشخصية االعتبارية.

3 - جلان املندوبني هي ركيزة العمل النقابي، فهي اجلهاز املعاون للنقابة 
حتى تغطي كل العضوية يف أماكن عملها، وهي اجلهاز الوس��يط بني قواعد 
املنظم��ات النقابية وقيادتها كما أنها متثل الرقابة العمالية الدائمة على قيادة 
املنظم��ات النقابية وعلى أعمال النقابة اإلداري��ة واملالية وحتى يتم عرضها 

على مؤمتر اجلمعية العمومية.

4 - االهتمام بدور النش��طاء النقابيني يف إحياء الفكرة النقابية وجذب 
العضوي��ة اجلديدة، ومجع االش��رتاكات من العمال مباش��رة وإلغاء اخلصم 

اجلربى لالشرتاكات من األجور.

تطوير أهداف احلركة النقابية:

تتط��ور أه��داف النقاب��ات دائماً لتس��اير تط��ور احلق��وق االقتصادية 
واالجتماعية يف العامل حيث تشمل:

1 - الدف��اع عن احلق يف العمل وعن سياس��ات خلق وتوس��يع فرص 
العمل.

2 - املشاركة يف خطط التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
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3 - التعاون مع املنظمات اجلماهريية وغري احلكومية لفرض السياسات 
االجتماعية التى ترعى مصاحل أصحاب األجور خاصة يف حقوق اإلس��كان 
والع��الج والرعاية الصحية والتعليم والنقل واالتصال وغريها من اخلدمات 

العامة االجتماعية والثقافية والرتفيهية.

4 - العمل على زيادة القدرة الش��رائية لألجور واملعاش��ات وتعويض 
البطالة مع الرقابة على األسعار، ومقاومة التبذير الرأمساىل وحتميل األزمات 

االقتصادية على الفقراء .

5 - احلق يف املفاوضة اجلماعية ومحايتها من أى حتكم إجبارى، ومحايتها 
من التأثري والضغوط، واإلش��راف على تنفي��ذ نتائجها بعد إبرامها يف عقود 

واتفاقيات مجاعية.

6 - مش��روعية اس��تخدام وس��ائل الكف��اح اجلماعية للعم��ال وعلى 
رأس��ها اإلضراب عن العم��ل واإلضراب التضامن��ى واالجتماع والتظاهر 

واالعتصام وحرية اإلعالم.

7 - تش��جيع التقدم حنو الدميقراطية، وإشاعة العلنية وتوفري املعلومات 
واملمارسة املتكافئة لعالقات العمل والقضاء على التمييز.

8 - تعمي��م احلماي��ة التعاقدي��ة والتأمينية والنقابية عل��ى مجيع العمال 
ف��ى كل القطاعات بال متييز، ومقاومة اس��تغالل البطال��ة واألطفال واملرأة 

واملهاجرين واألجانب للعمل بشروط أقل وبدون محاية نقابية.
صابر بركات
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)2( النقابات العمالية دورها واستقالليتها
أحمد الصياد – حركة كفاية

مازال اجلدل قائما حتى اآلن حول النقابات ودورها وحدود هذا الدور 
املنوط بها، فالبعض يرى أن دور النقابة ينحصر فى حتس��ني شروط وظروف 
العم��ل وفقط, والبع��ض اآلخر يتخطى ذلك بكثري انطالق��ا من أن التنظيم 
النقابى ليس له ش��كل ثابت بل يظل يلعب أدوارا خمتلفة فى مراحل تارخيية 
خمتلفة، فالنقابة أحد أهم منظمات الطبقة العاملة التى تعمل من أجل التحرير 
الذاتى لطبقتها من قبضة االستغالل الرأمساىل واالستبداد السياسى فهى حبق 
»املدرس��ة األوىل« التى نتعلم فيها الدميقراطية وه��ى تنطلق فى مهمتها من 
املصاحل املباش��رة للطبقة العاملة، وهذا هو االخت��الف اجلوهرى بينها وبني 
احل��زب الثورى أو السياس��ى العم��اىل والذى ينطلق من تبنى االش��رتاكية 
ويدع��و هلا فى اجملتمع ويس��عى إىل تعبئة وتنظيم الطبق��ة العاملة فى مواجهة 

جذرية مع الرأمسالية. 

ولذلك تنش��أ عالقة خاصة بني النقابة وتلك األحزاب ولكنها ليس��ت 
عالقة وصاية أو س��يطرة فاس��تقالل النقابات يعنى من زاوية الش��كل عدم 

سيطرة األحزاب أو احلكومات عليها.

وفى مصر س��عت احلكوم��ات املتعاقبة منذ عام 1952 الس��يطرة على 
النقاب��ات بل وتأميمها.. فمنذ صدور أول قانون برقم 319 لس��نة 1952 
وال��ذى ينص فى إحدى م��واده على أنه إذا انضم ثالث��ة أمخاس العمال فى 
مصن��ع ما إىل النقابة فإن باقى العمال يصبح��ون أعضاء حبكم القانون، فقد 
تتابعت التش��ريعات بعد ذلك وس��اهمت بدرجة كب��رية فى أوضاع هيمنة 
احلكومة على النقابات وتأميمها، وكان آخرها قانون النقابات العمالية رقم 
12 لسنه 1995 ولقد أكدت احملكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر 
بتاري��خ 27 أبريل س��نة 1995 العدد 17 اجلريدة الرمسية بعدم دس��تورية 
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امل��ادة 38 من قان��ون النقابات العمالية. حيث تن��ص احليثيات »أن تكوين 
التنظيم النقابى البد أن يكون تصرفا إراديا حراً ال تتدخل فيه السلطة العامة 
بل يس��تقل عنها ليظل بعيدا عن سيطرتها.. ومن ثم تتمخض احلرية النقابية 

عن قاعدة أولية فى التنظيم النقابى«

وتس��تطرد احملكمة حيثياته��ا لتؤكد »حق كل عامل ف��ى االنضمام إىل 
املنظم��ة النقابية التى يطمئ��ن إليها وفى انتقاء واح��دة أو أكثر من بينهم.. 
عن��د تعددها ليكون عضوا فيها وفى أن ينعزل عنه��ا مجيعا فال يلج أبوابها. 

وكذلك فى أن يعدل عن البقاء فيها من بعد  فينهى عضويته بها«.

ولذلك فإن احلرية النقابية التى تفرتض التعددية باعتبارها إحدى مالحمها 
األساسية البد أن يكون هلا مضمونا حيقق استقاللية النقابات. 

كذل��ك فإننا ن��رى أن النزعة االقتصادية والعداء للسياس��ة يتناقض مع 
حرية واستقالل النقابات.. 

هذه النزعة االقتصادية بنت ظاهرة متخلفة يرجع تارخيها إىل الستينيات منذ 
العهد الناصرى حيث اإلصالحات اإلجتماعية وتأميم النقابات إحدى املالمح 
الرئيسية لتلك املرحلة التارخيية والتى كرست فهما خاطئا وضارا يتلخص فى 
»تفرغ الدولة للسياسة وتفرغ العمال لزيادة اإلنتاج«، ولذلك تراجع النضال 
اإلقتص��ادى فى هذه الفرتة الذى يفرتض الدخول فى مس��اومة مجاعية لزيادة 
األجور على املس��توى القومى أو ختفيض ساعات العمل.. أو ممارسة السياسة 

مبواجهة السياسات املعادية للطبقة العاملة مثل سياسة اخلصخصة مثال«.

إنن��ا حباجة إىل خوض معرك��ة طويلة األمد عرب عملي��ة نضالية وتارخيية 
تتوحد فيها جهود كل القيادات النقابية الشريفة فى هذا الوطن وكذا مجاهري 

العمال باعتبارهم طرفا أصيال فى تلك املعركة »معركة حترير النقابات«.
.«أحمد الصياد - كفاية»
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 )3 ( ما هى النقابة؟
صالح االنصارى – دار الخدمات

تشكل هذه الورقة مبا تطرحه من مفاهيم وأفكار نقابية منطلقا للنقاش من 
أجل بلورة مفاهيم نقابية يثريها النقاش، ويدققها.... صالح األنصارى.

مقدمة:

لع��ل من أهم احلاجات اإلنس��انية أن يتجمع الف��رد مع أخرين من أجل 
احلماية املشرتكة ملصاحلهم، ففى كل شكل من أشكال اجملتمع يتخذ األفراد 
من املصاحل االقتصادية واالحتياجات املش��رتكة بينهم وسيلة إىل اإلحتاد فى 

جتمعات،بغرض الدفاع عن مصاحلهم املشرتكة والنهوض بها.

وختتل��ف طبيعة ه��ذه التجمعات ونظمها ووس��ائلها وفقا لالحتياجات 
والتطلعات اخلاصة ألعضائها.

وتعترب النقابات ش��أنها ش��أن أى نوع أخر من اجلهد املنظم، تعبريا عن 
إدراك اجلماعة ملشاكلهم ومطالبهم املختلفة.

وتتع��دد أهداف النقاب��ات وأغراضها وتتطور كلم��ا تطورت عالقات 
العمل وعالقات اإلنتاج، وما يصاحب ذلك من تطور تكنولوجى.

إن نظرة املفكرين والباحثني قد اختلفت حنو النقابات ومشكالت العمل، 
لكن الثابت تارخييا، أن النقابات ظهرت كش��كل من أشكال رفض العمال 
لالس��تغالل الرأس ماىل، وهو ش��كل ابتدعه العمال بعدما جربوا أش��كال 
أخرى من املواجه��ات الفردية والعضوية التى تبني ع��دم جدواها، فالعمل 
النقابى هو إذاً واحد من األساليب النضالية الطبقية، للدفاع عن العمال من 

أجل رفع املستوى املعيشى وحتسني شروط العمل.

لقد كانت وحدة املصاحل جتم��ع العمال بصورة موضوعية فى منظمات 
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مستقلة تدافع عن مصاحلهم. أخذت بأشكال تنظيمية حرفية ورمست لنفسها 
أهدافا تتلخص أساساً فى:

خفض ساعات العمل وحتسني شروط العمل والزيادة فى األجور.

غري أن العمل النقابى ش��هد فى فرتات الحق��ة أبعاداً أخرى أضافت إىل 
بعده اإلقتصادى،وظهرت مدارس ورؤى نقابية عديدة ومتعددة.

إن ح��ق العمال فى تنظيمهم ف��ى نقابات دميقراطية ومس��تقلة، أصبح 
مطلب حتمى للتعامل مع التطور االقتصادى وقوانينه وسياساته.

ما املقصود بالنقابة؟

وما هى األسس التى تقوم عليها؟

وما هى األهداف التى تسعى إىل حتقيقها ؟

النقاب��ة منظمة اجتماعية مجاهريية أسس��تها احلرك��ة العمالية  لتخفيف 
عبء االستغالل الواقع عليها وحتسني ظروف عملها ومعيشتها لالستمرار 
ف��ى احلياة وبالت��اىل القدرة على العم��ل واإلنتاج، وتس��عى إىل الدفاع عن 
حقوق املنضم��ني إليها لرفع مس��تواهم املادى واملعنوى، على أس��اس بناء 
الربام��ج املطلبية: االقتصادي��ة واالجتماعية والثقافية والسياس��ية، انطالقا 
من برنامج تقتضيه الظروف الذاتية واملوضوعية القائمة فى الواقع املعاش��ى 

ويتوقف جناحها على قدرتها على جذب العمال ومجعهم حوهلا.

وحت��ى تصبح النقابة قادرة على االنتش��ار بني العمال واالس��تمرار فى 
تنظيمهم وقيادة نضاالتهم املطلبية، يش��رتط فيها أن تقوم على أساس مبادئ 

متمثلة فى :

- الدميقراطية.

ال يوجد مفه��وم معتمد دوليا لدميقراطية التنظي��م النقابى، وأن املفهوم 
الذى نطرحه هنا يستمد عناصره من عدة مصادر:

الدميقراطية السياس��ية، دميقراطية التنظيمات بشكل عام، والتنظيمات 
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النقابية بش��كل خاص. آخذين فى االعتبار النص الدس��تورى....« إنشاء 
النقابات واالحتادات على أساس دميقراطى«

وتتلخص الدميقراطية النقابية فى مستويني:

• املستوى الداخلى: متكن العمال من تأسيس نقاباتهم واحتاداتهم حبرية 
تام��ة ودون تدخل من أح��د، مبا فى ذلك احلق فى االنضمام واالنس��حاب 

من النقابة.

• وض��ع اللوائ��ح والنظ��م الداخلية واالختي��ار احلر النزي��ه للهيئات 
التنفيذية ومن املساهمة فى وضع امللفات املطلبية وحتديد آليات احملاسبة.

• املستوى العام : الذى ميكن النقابة من املساهمة فى النضال الدميقراطى 
العام ف��ى اجملتمع إىل جانب تنظيم��ات أخرى من منظم��ات اجملتمع املدنى 
باعتبار- أن النقابات من أهم مؤسس��ات اجملتمع املدنى فبناء جبهة حتالف مع 
احلركات االجتماعية األخرى واملش��اركة ف��ى احلمالت القومية، هى أمور 
من شأنها تس��اهم فى إتس��اع هامش الدميقراطية، وحنن هنا النقدم منوذجا 
جدي��داً للحركة النقابي��ة فى عالقتها االجتماعية، لك��ن منهم خمتلف لدور 

التنظيم النقابى السائد. 

- أن ضرورة الرتابط بني احلركة النقابية ومنظمات اجملتمع املدنى األخرى 
وحركاته االجتماعية يس��اعد بش��كل أساس��ى فى تأكيد املهمة األساسية 
للحرك��ة النقابية وهى جتاوز الفصل التعس��فى بني السياس��ى واالقتصادى 
وه��و ما ميكننا إدراكه فى ضوء معرفتنا بالعالقات الوثيقة التى تربط كل من 
االقتصاد واجملتمع املدنى والدولة، وبالرغم من أهمية املفاوضة اجلماعية فى 
حتقيق اتفاقية عمل مجاعية،إال أنه كلم��ا تزايد احتواء احلركة النقابية داخل 

نظام املفاوضة اجلماعية كلما ازداد االستقرار االجتماعى للرأمسالية.

ولك��ن ماذا يعنى جتاوز الفصل بني ما هو سياس��ى وما هو إقتصادى فى 
الواقع؟

إن اإلشكالية هنا ليست فى الفصل بينهما فى مواقع العمل وعرب امللفات 
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املطلبية )ألن نضاالت العمال ضد أصحاب العمل، هى ذات طابع سياس��ى 
متأص��ل( ولكنها فى االنفصام بني احلياة فى موق��ع العمل وبني بقية مناحى 

احلياة للعمال فى اجملتمع.

» ملزيد من االطالع حول هذا املوضوع- كتاب: اجملتمع املدنى والصراع 
االجتماعى – الفصل الثالث ص 89 الناش��ر مركز الدراسات واملعلومات 

القانونية حلقوق اإلنسان«

- التعددية النقابية.

لق��د ابتدع العمل هذا الش��كل من التنظي��م – أى النقابة – ليس جملرد 
االنتظام فى دفع االش��رتاكات وإمنا كوس��يلة لتوحيد نضاهل��م أى النضال 

بفاعلية ضد استغالل أصحاب العمل.

أم��ا  إذا انقلب هذا التنظيم إىل أداة ختدم مصلحة الدولة وسياس��تها فى 
نهاية املطاف مل يبق أمام العمال، إما االنس��حاب منه وهجرة إىل شكل آخر 
من التنظيم أو إىل مواصلة النضال من أجل إصالحه، وهو ما جيعل النقابات 
دوما مس��رحا للصراع بني دع��اة الوفاق والتعاون الطبق��ى، وبني النضال 

النقابى الطبقى.

ولق��د عانى عمال مصر من التنظيم النقاب��ى املصرى منذ أن صدر قرار 
مجه��ورى بإقامته ف��ى 1957 وإىل األن م��ن منهجه ومواقفه جت��اه العمال 
وحركتهم االحتجاجية- موقف مضاد ومعاد، فقد بادر التنظيم النقابى طوال 
ف��رتة الس��بعينات وإىل األن بإعالن رفضه وتندي��ده بالتحركات االضرابية 
للعمال، بل ووصل موقفه فى بعض األحيان »إىل مطالبة الدوله« » بالضرب 
من جديد« فى مواجهة العمال املضربني. إضراب عمال السكك احلديد فى 
عام 1986 – كتاب الطبقات االجتماعية ومس��تقبل مصر – عبد الباسط 
عبد املعطى ص 245 واليتس��ع اجملال لس��رد منهج التبعية للدولة والتعاون 

والوفاق الطبقى  الذى اختذه التنظيم النقابى القائم  طريقا له.

وف��ى كل األحوال من املهم طرح موضوع مس��ألة الوح��دة والتعددية 
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النقابي��ة مبعزل  عن التنظيم النقابى القائم ألنه ال ميثل وحدة بل ميثل ش��كل 
أحادى جاء بالقانون، وال يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطاً لوحدة 

مصاحل الطبقة العاملة.

كما هو قائم فى املغرب وليس��ت الوحدة فى تنظيم نقابى مركزى حيقق 
وحدة مصاحل الطبقة العاملة وفى كل األحوال فإن مسألة الوحدة والتعددية 
النقابية ودائماً فى كل املستويات النقابية »حق حصرى للعمال ومنظماتهم 

ميارسوه حبرية تامة« .

وإذا كان العم��ال ينتظمون أساس��اً، فإمنا يفعلون ذل��ك من أجل زيادة 
قدرته��م اجلماعي��ة وفعلهم اجلماعى ف��ى احلصول عل��ى حقوقهم وتطوير 

مكتسباتهم التارخيية.

االستقاللية النقابية.

- أى مفهوم لالستقاللية؟

تتمثل االستقاللية فى مستويني:

1 - مستوى اس��تقاللية النقابة عن أجهزة الدولة املختلفة، حتى حتافظ 
على اس��تقاللية قراراته��ا، بعيداً عن توجيه أجهزة الدول��ة املختلفة، وحتى 

تتمكن من جعل تلك القرارات معربة عن إرادة العمال.

2 - مس��توى اس��تقاللية النقابة عن احلزب السياس��ى مهما كان هذا 
احل��زب، س��واء كان فى احلكومة، م��ن منطلق أن النقاب��ة احلزبية، أو التى 
تدور ف��ى فلك حزب معني، هى نقابة غري مبدئية، وقراراتها غري مس��تقلة، 

باعتبارها امتداد للتوجيهات احلزبية.

فاالس��تقاللية واحدة مهما كانت اجلهة التى  تستقل عنها، سواء كانت 
دول��ة أو حزب فى احلكومة، أو أحزاب معارض��ة، أو أصحاب عمل، ألن 

الغاية من االستقاللية النقابية هو عدم اخلضوع إال إلرادة العمال.

- الرأمسالية تس��عى دائماً للمحافظة عل��ى األوضاع التقليدية للنقابات، 
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فهى تعمل باس��تمرار للرتوي��ج لفكرة تع��ارض العمل النقاب��ى مع العمل 
السياسى، واختلفت @ جديدة »تس��ييس العمل النقابى« وتعلن احلكومة 
»ال لرفع ش��عارات سياس��ية فى االنتخابات العمالية«، مستقلة بذلك تدنى 
الوع��ى النقابى وتدهور أوضاع الطبقة العامل��ة االقتصادية وانصرافهم إىل 
التكيف مع س��وء األحوال املعيش��ية عن االهتمام بالسياس��ة وحصر جمال 

اهتمامها ومطالبها فى اجملال االقتصادي البحت.

لقد ثبتت التجارب املختلفة وجتربة احلركة العمالية امللموس��ة، أنه ليس 
بوس��عها فصل النضال االقتصادي عن النضال السياسي، أمل تؤول نضاالت 
احلركة العمالية ومواقفها من قضية اخلصخصة، وبيع القطاع العام وخروج 
العم��ال على نظام املعاش املبكر وهى السياس��ات التى يعل��ن عنها التنظيم 
النقابى القائم بأنه شريك أساسى فى سياسات اإلصالح االقتصادي، مروراً 
برف��ض التطبيع ومناصرة االنتفاضة الفلس��طينية واحتالل العراق واحلرب 

على لبنان فى نهاية املطاف نضال سياسي؟.

أمل تتحالف احلركة العمالية مع احلركات االجتماعية فى هذه القضايا؟

أمل تعرب املوجة االحتجاجية - التى تدفقت فى مصر منذ 7 ديسمرب 2006 
وإىل اآلن من أجل حتسني ظروف العمل وضد غالء املعيشة وضد بيع املصانع 

وتصفيتها وضد الفساد-  عن مواقف اقتصادية ذات آالت سياسية؟

إنه ال يوجد س��ور صينى وال س��تار حديدي يفصل النضال االقتصادي 
عن النضال السياسى كما تريد أن توهمنا السلطة والبريوقراطية النقابية.

إن كل نضاالت احلركة العمالية املصرية عرب تارخيها تتخذ طابعاً سياسياً 
شاء من شاء وأبى من أبى.

أمل تعرب الس��لطة عندم��ا تفض اإلضراب��ات واالعتصام بالق��وة وتزهق 
األرواح كما حدث فى إضراب عمال احلديد والصلب فى 1989، وعمال 
كفر الدوار فى 1994 على سبيل املثال ال احلصر. ومحاية صاحب العمل أياً 

كان صاحب العمل، أليس ذلك طابعاً سياسياً وموقفاً طبقياً؟
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فاالستقاللية النقابية احلقيقية ال تتم إذاً بادعاء رفض »التسييس«.

بل حتقيق النضال االقتصادي والسياس��ي، وإذا كنا نس��لم باالستقاللية 
عن األحزاب السياسية فال يعنى ذلك إمياننا باحلياد النقابى من قضايا اجملتمع 
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعية ومواطن الفص��ل والوصل بني أوجه 
النض��ال املختلفة هو ما تري��د الرأمسالية مبا يعنى حص��ر النقابى فى املطالب 

االقتصادية التقليدية – األجر وساعات العمل وغريها..

إن النقاش واحلوار هو الذى يقضى على التشوهات فى املفاهيم السائدة، 
ووضعنا على أرضية مفاهيم مشرتكة.

- التنظيم

- ما هو التنظيم النقابى؟

ال يوج��د مفهوم واحد للبناء واهليكل النقابى، وتعدد األش��كال البنائية 
وف��ق خطط املنظمات النقابية وأس��اليب حتقيق أهدافه��ا. والتنظيم النقابى 

القائم يؤخذ بالبناء اهلرمى.

»ومل يأت قانون تعديل النقابات مرتني عام 1981، 1995 جبديد، حيث 
أبقى على وضع مركز الثقل داخل اهليكل النقابى بعدياً عن اللجان النقابية، 
وإمجااًل، فقد اتس��م اهليكل النقابى بعدة خصائص مرتابطة ومتكاملة، حيث 
يعد كالً منها س��بباً، ونتيجة لآلخر فى آٍن واح��د، كالبناء اهلرمى والرتكيز 
التنظيم��ى واملركزي��ة األحادية والتضخ��م البريوقراطى، فض��اًل عن مجود 
القيادات، وظل هذا التنظيم حمتفظاً للدولة بصالحيات وس��لطات تداخلية 
واسعة تبيح هلا تيسري حريات العمل النقابى واالشراف املباشر على أنشطته، 
م��ن خالل االخذ بنظ��ام الرقابة املزدوجة لكل من االحت��اد العام، جنب إىل 

جنب، مع وزارة القوى العاملة.

»ملزي��د من االطالع: العمال ورجال األعم��ال- د. ناهد عز الدين عبد 
الفتاح- ص 164« .

فاهليكل اهلرمى يكرث السلطة فى قمة التنظيم دون اعتبار للمستويات 
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الدنيا  من التنظيم ويرس��خ البريوقراطي��ة النقابية ويعزل التنظيم النقابى عن 
احلرك��ة النقابية والعمالية وعندما تس��تعمل لفظة »احلرك��ة« وفصلها عن 
التنظي��م وارتباطه��ا باحلركة النقابي��ة العمالية، فذلك للدالل��ة على الفعل 
اجلماعى الذى متارس��ه احلركة النقابية العمالية فى االحتجاجات واملواقف 
املطلبي��ة املتباينة وحركتها الفعالة فى إطار حتالفاتها الداعمة ملواقفها الوطنية 

والسياسية واالقتصادية.

- ومن هنا حنن فى حاجة إىل بناء هيكل خمتلف ال يوحدنا فى تنظيم بشكل 
ج��ربى بل حنن فى حاجة إىل تنظيم وحدتنا أى إطار أو أطر خنتارها طواعية. 

حتقق اجلمع بني املؤسسني واحلركة، وال ينفصل التنظيم عن التخطيط.

فاهلي��كل التنظيمى هو منفذ التخطيط وبطريق��ة منظمة يربط مكونات 
اهلي��كل بعضه��ا ببعض، فى نس��يجُ يفِعل املوارد البش��رية وينظ��م أدواتها 
النضالية، ويس��توعب فى مس��توياته جمموع��ة القيم واملفاهي��م واألهداف 

واملعايري الدولية.

فنحن إذاً أمام بنية نقابية خمتلفة عن البناء اهلرمى فى التنظيم.

بنية تلغى مركزي��ة العمل النقابى وتلتزم اهليئات العليا بقرارات اهليئات 
الدنيا ال العكس. ال توجد وصفة س��حرية لبن��اء تنظيمى حيقق هذه املعادلة 

سوى اجتهاد مؤداه .. بنية نقابية ذات حمور عمودى وحمور أفقى.

عمودياً أو »رأسيًا«.

مجعيات عمومية 

جمالس مندوبني 

هيئات تنفيذية

أفقياً: نقابات – احتادات قطاعية أو جغرافية »على املس��توى املهنى« أو 
على املستوى »احملافظة« احتاد أو احتادات على مستوى القطر.

هذا البناء التنظيمى يضم��ن لكل العاملني بأجر أياً كانت طبيعة عملهم 
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ومدتها ونوعها، ويضمن للمتعطلني وأصحاب املعاشات وذوى االحتياجات 
اخلاصة ومجيع فئات وش��رائح العمال املدنيني فى الشرطة والقوات املسلحة 
وفروعه��ا فى االنضمام إىل النقابات دون متيز على أس��اس الدين واملعتقد، 

واالنتماء والرأى السياسى، النوع ، اجلنسية.

 إن ه��ذه الورقة هى منطلقاً للنقاش واحل��وار حول املفاهيم النقابية وأن 
احلقيقة نس��بية، وقد جتانب الصواب فى بع��ض املفاهيم ولكن ال أحد ينكر 
عنا حقنا فى االجتهاد املشروع حول األفكار واملفاهيم النقابية، كما ال ننكر 

على أحد حقه فى االجتهاد.
صالح األنصارى
عضو مجلس النشطاء بدار الخدمات النقابية والعمالية
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)4( حول العمل من أجل تكريس احلريات النقابيه
محمد عوف      - مؤسسة الهاللى للحريات

ابتداءا البد من التس��ليم بأن مترير قانون لص��احل العمال ولصاحل حرية 
العمل النقابي يف ظل االوضاع السياس��يه احلاليه هو أمر بعيد املنال .. نظرا 
لوجود أغلبي��ه برملانيه معاديه ملصاحل العمال ومعربه ع��ن الرامساليني اجلدد 
ويف ظ��ل االصرار من جانب النظام علي محاية جهازه الرمسي املتمثل يف احتاد 
العمال والذي ميارس دور اخل��ادم األمني لرجال األعمال يف إطار من عداء 

مستحكم ضد أي حماوله جاده لتأسيس عمل نقابي وعمالي حقيقي ..

والبد لنا من التمس��ك بأن احلصول علي حق العمال يف تنظيم أنفسهم 
الميكن اال من خالل عمل مجاعي منظم يعتمد يف االساس علي قوة أصحاب 
املصح��ه وهم العمال .. وال ميك��ن الرهان علي إمكانية متري��ر القانون من 
خالل جمموعه من النش��طاء واملخلصني من أبناء احلرك��ه العماليه والنقابيه 
دون وج��ود قوه مجاهرييه مس��انده هلم من أجل إنت��زاع ذلك احلق العمالي 
.ألن أي تف��اوض يلزمه قوه معادله لقوة الط��رف اآلخر .. وهنا فنحن إزاء 

دوله منظمه وعمال غري منظمني .

والره��ان علي جمرد س��ن قانون هو رهان ليس يف حمل��ه دائما ... فكافة 
احلقوق اليت حققتها الكثري من الش��عوب والش��رائح االجتماعيه املختلفه مل 
تكن بقانون وامنا كانت من خالل كفاح طويل ومنظم وكافة االحتجاجات 

العماليه علي مدار السنوات املاضيه مل تكن استنادا لقانون .

لذل��ك .و.انطالقا من أن قوة العم��ال يف وحدتهم وتنظيمهم من خالل 
روابطهم ومنظماتهم النقابيه املؤسسه بارا دتهم وحدهم اتصور اآلتي :-

اوال: العمل علي وضع مطلب واحد ومبسط وهو :

1 - الغاء القانون 35 لس��نة 76 احلالي والذي يشكل قيدا علي حرية 
العمل النقابي مبا ميثله من اعتداء علي حقوق العمال .
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2 - العم��ل عل��ي تعديل قانون العمل 12 لس��نة 2003 باضافة نص 
جديد يقر باآلتي :

» حيق للعمال يف املنش��أه الواحده أو عدة منش��آت تعمل يف ذات اجملال 
الصناعي وامله��ين أو اجلغرايف ان يكون هلم تنظيمهم النقابي املس��تقل وهلم 

احلق فيما يلي :

- االختي��ار احل��ر يف االنضم��ام ألي��ة منظم��ه نقابي��ه يراه��ا معربه عن 
طموحاته.

- - للعامل احلق يف االنسحاب من اي منظمه نقابيه يف اي وقت.
- - للنقابه احلق يف االنتساب والعضويه يف اي منظمه نقابيه دوليه 

- - وتك��ون للمنظمات النقابيه احلق من خ��الل مجعياتها العموميه احلق 
فيما يلي :

- - وضع اللوائح املنظمه العماهلا وحتديد سياستها وبراجمها 
- - التمثيل والتفاوض والتعاقد والتملك باسم اعضائها 

- - الي جلن��ه نقابيه ش��خصيتها االعتباريه املس��تقله والمواهلا ومقارها 
واجتماعاتها احلصانه 

- حرية تكوين جلان املندوبني بالعنابر واالقسام واالحياء العماليه 

واق��رتح صياغة ه��ذا املطلب بص��وره مبس��طه والنزول ب��ه أوال الي 
التجمعات العماليه وتوعيتها بأهمية العمل علي اقراره وانتزاعه مع التحذير 

من حماوالت احلكومه االلتفاف علي حق العمال يف تنظيم انفسهم .

التوجه الي كافة اعضاء جملس الشعب لشرح املطلب للعمل علي اثارته 
وتقدميه يف س��بيل خل��ق راي عام لتأييده .. وللفضح السياس��ي الي حماوله 

القرار قانوني خمادع معادي للحريات النقابيه.

التاكي��د للراي العام بان حرية العمال جزء من حرية اجملتمع السياس��يه 
واالجتماعيه.

 محمد عوف
» مؤسسة الهاللي للحريات »
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)5( من أجل نقابات عمالية حرة ومستقلة
حمدى حسين ـ آفاق إشتراكية

مركز آفاق اش��رتاكية إذ يؤكد على حق العمال يف تش��كيل منظماتهم 
النقابية حبرية واس��تقاللية ودميقراطية وعلى أن احلرية النقابية واالستقاللية 
ه��ي األصل والتعددي��ة هي املظهر، فأن��ه يتفق مع كل الق��وى الدميقراطية 
املس��اندة للعمال النتزاع حقهم يف تشكيل منظماتهم النقابية واالقتناع بان 
هذه العملية هي عملية شاقة ونضالية تتطلب فرتة انتقالية قبل إعالن تشكيل 
نقابات موازية أو إحتاد بديل، يتم التحرك فيها لكس��ب قطاعات واسعة من 
العم��ال إىل هذه الفكرة وضرورة اقتناع العم��ال بتجربتهم الذاتية وأهمية 
التحرك من خالل منظمات ضاغطة ووسيطة والعمل يف ذات الوقت داخل 
التنظيم النقابي ومنظماته القاعدية لفضح سياس��ات احلكومة وقادة اإلحتاد 

الرمسي والنقابات العامة املنحازة ملصاحل الرأمساليني.

إن هذه املرحلة االنتقالية متهد يف النهاية إىل تشكيل نقابات عمالية حقيقية 
دميقراطية وحرة يش��كلها العمال بأنفسهم دون تدخل أي جهات إدارية أو 
أمني��ة أو حزبية ويديرها العمال بش��كل دميقراطي خلدمة مصاحلهم وبذلك 
تصبح رافعة حقيقي��ة تؤكد على تضامن العمال ووعيهم بأنفس��هم كطبقة 
قادرة على صنع التغيري عند التحامها بقوى العدل االجتماعى اليت تسعى إىل 
التغيري الشامل لكل أوجه احلياة يف مصر . يف ظل هذا املناخ السياسي السيئ 
والبنية التش��ريعية املقيدة حلق وحرية التنظيم، وس��لوك السلطة التنفيذية يف 
مصر اليت تصر علي اهليمنة هي وأجهزتها علي احلياة العامة، ويف إطارأوضاع 
اقتصادية واجتماعي��ة مرتدية، وبيئة ثقافية مناهضة لثقافة حقوق اإلنس��ان 
تسمح بهجمة شرس��ة علي عمل املنظمات غري احلكومية، وبعد عودة وفد 
االحتاد العام من مؤمتر منظمة العمل الدولية “مطأطأ الرأس” ….. فوجئنا ان 
عائشة عبد اهلادى ، وزيرة القوى العاملة واهلجرة ، بدأت فى جتهيز مشروع 
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قانون لتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 ، والذى تسعى 
احلكومة فيه التاحة اجملال للجهات احملظور عليها العمل فى القضايا العمالية 
مبارس��ة عملها دون ادنى اعرتاضات ، بهدف تالفى النتقادات التى وجهت 
للنظ��ام املصرى من منظمة العمل الدولية نتيجة حظر مصر للتعددية النقابية 
…. ومن جهة اخرى علمنا ان االحتاد العام لنقابات عمال مصر برئاس��ة 
جماور جيهز ايضا ملش��روع يعدل به قان��ون النقابات العمالية يرفع من خالله 
يد اجلهة االدارية املمثلة فى وزارة القوى العاملة واهلجرة نهائيا عن ش��ئون 
التنظيم النقابى وش��ئون النقابات العمالية دون املس��اس بوحدته ) حس��ب 
وجه��ة نظر جماور ( …….. وأمام هذا االمر دعى مركز آفاق اش��رتاكية 
فى مقره بالقاهرة اىل عقد حلقة نقاش��ية مفتوحة حول مفهوم احلرية النقابية 
وماجيرى اآلن م��ن حماوالت لتعديالت فى قان��ون النقابات املصري وذلك 
يومى الس��بت 16/8/2008 واالثن��ني 25/8/2008والت��ى حضرهما 
العدي��د من القي��ادات النقابي��ة والعمالية والذين مثلوا ث��الث من االجيال 
العمالية والنقابية … وبعد مناقش��ات جادة وهادف��ة دعا احلضور اىل )1( 
مناقشة جلنة التضامن العماىل لتفعيل الدعوة اىل عقد مؤمتر عام لعمال مصر 
) ملناقش��ة أح��وال الطبقة العامل��ة املصرية( من خالل دعوتها اىل تش��كيل 
جلن��ة حتضريية هلذا الغرض …)2( كما دع��ى احلاضرون اىل االتصال بكل 
القوى املعنية لتشكيل جلنة من عدد من القيادات العمالية والقانونية إلعداد 
مش��روع قانون جديد للنقابات العمالية منبثق م��ن االحكام القضائية التى 
صدرت لصاحل العمال .. والدس��تور املص��ري ..واملعايري واملواثيق الدولية 
حبيث اليتعدى العشر مواد )كقواعد عامة ( على ان تضع بعد زلك كل نقابة 

مصنعية الئحتها اخلاصة .…..   .

ومش��كورا كعهدنا به يبادر دائماً “مركز هش��ام مبارك للقانون” دعى 
كل املهتم��ني بالطبقة العاملة املصرية اىل ورش��ة عمل ي��وم االثنني املوافق / 
13/10/2008 لوضع مشروع قانون للنقابات العمالية بديال عن القانون 
35 لسنة 76 وتعديالته… قانون النقابات العمالية احلاىل الذي أهدر احلرية 
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النقابية وجرم التعددية  ومسح للجهة اإلدارية املمثلة يف وزارة القوي العاملة 
بالتدخل يف نشاط وأعمال املنظمات النقابية.

ومركز آفاق اشرتاكية اذ يرحب بدعوة ” مركز هشام مبارك ” يرى ان 
تتضمن مشروع القانون مقدمة الزامية باآلتى :

   1. املب��ادئ اليت وضعتها منظمة العمل الدولية من اجل حرية التجمع 
والتى ختدم محاية حقوق العمال االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية 

على أحسن وجه وتساعد يف تعزيز الدميقراطية.

   2. املعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ) االعالن العاملى حلقوق 
االنسان , العهد الدوىل للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية , اتفاقية 
احلرية النقابية , و حق التنظيم ملنظمة العمل الدولية , و االتفاقية العربية رقم 

8 بشأن احلريات و احلقوق النقابية … اخل ( .
   3. احلكم التارخيى للمحكمة الدس��تورية العليا فى 15/4/1994 ) 
ضرورة ان تس��تقل احلركة النقابية بذاتها و مناحى نشاطها و حرية العمال 
فى تكوين تنظيمهم النقابى و حرية النقابة فى ادارة ش��ئونها واقرار القواعد 
التى تنظم من خالهلا اجتماعتهم و ال يكون تأسيس نقابة رهن بأذن من اجلهة 
االدارية و ال تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل بعيدا عن سيطرتها ( . وان 

أهم ما يتضمنه مواد املشروع اآلتى :

ا-    ح��ق العم��ال ، دون متييز من أي نوع، يف إنش��اء م��ا خيتارونه هم 
أنفس��هم من منظمات واحلق يف االنضمام إلي تلك املنظمات، وذلك دون 

ترخيص مسبق .

ب-      ملنظم��ات العم��ال ” الش��خصية االعتباري��ة ” واحلق فى وضع 
دساتريها وأنظمتها، وانتخاب ممثليها يف حرية تامة، وتنظيم إدارتها وماليتها 

وأوجه نشاطها، وصياغة براجمها.

ج-       جيب أن يتمكن عمال القطاع اخلاص والعاملني يف قطاع الزراعة 
والعم��ال املهاجرين من االنضم��ام إىل النقابات العمالية وجيب محاية حقوق 
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هذه الفئات .. ومعاقبة املنشآت التى تتعمد اعاقة ذلك باالغالق.

د- متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن حيد من هذه احلقوق 
أو حيول دون ممارس��تها املشروعة، وان ال ختضع منظمات العمال لقرارات 

احلل أو وقف العمل اليت تتخذها سلطة إدارية.

ه-   ملنظم��ات العمال حق تكوين احتادات عامة وحملية واالنضمام إليها، 
كما أن لكل  منظمة أو احتاد عام أو حملى من هذا النوع حق االنتس��اب إلي 

منظمات دولية للعمال.

هذا ويرى مركز آفاق اش��رتاكية أن البيئة التشريعية يف مصر يف حاجة إىل 
مراجعة ش��املة لتتطابق مع املواثيق واالتفاقيات الدولية اليت وقعت وصدقت 
عليه��ا احلكومات املصرية املتعاقبة، مراجعة ال تس��مح للس��لطة التنفيذية يف 
التغول على باقي س��لطات الدولة، ومراجعة حتقق احرتام احلريات العامة و ال 
تهدر حق املواطنني يف االنضمام وتكوين مجعيات سلمية يعربون من خالهلا عن 
آرائهم، كما أن أجهزة السلطة التنفيذية ال تكتفي بتلك التشريعات اجلائرة ، 
بل أنها ال حترتم حتى تلك التشريعات وتضرب بها عرض احلائط وختالفها، وال 

حترتم حجية األحكام القضائية اليت تطالبها باحرتام تلك القوانني. 

 وحنن نتعاون مجيعا لوضع هذا املشروع  علينا فى نفس الوقت ان نعمل 
على كسر القيد احلديدى و نقتلع االسالك الشائكة التى تعوقنا فنأتى بنظام 
دميقراطى حقيقى فى ظل حكم دميقراطى حقيقى و فى ظل تعدد نقابى حقيقى 
و حرية سياس��ية و نقابية …. مدركني جيدا ان نضالنا فى س��بيل اسرتجاع 
حقوقنا املس��لوبة ال ينفصل عن نضالنا فى سبيل وطنا حرا , ال وطنا تسيطر 
عليه اقلية حاكمة بواس��طة قوانينها االس��تثنائية و قوات امنها وعمالئها , 

مدركني ايضا ان هذا النضال ال تستطيع قوة بعينها ان حتققه وحدها

 و لكن حتى يتحقق البد من وحدة عمل و نضال حقيقى بني ابناء الطبقة 
العاملة .

حمدى حسين ـ آفاق إشتراكية
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)6( رؤية حول نقابة عمالية دميقراطية مستقلة عن 
احلكومات واألحزاب واهليئات

سيد عبد الراضى
* العضوية اختياريه.

* االحتاد اختيارى.

* ليس املهم ش��كل االحتاد وعليه جيب إلغاء التصنيف النقابى أو عدم 
إصداره.

التمسك بوحدة املنظمة النقابية القاعدية قاعدة البنيان النقابى.

املنظم��ة النقابية :هى اجلمعي��ة العمومية للجان النقابي��ة القاعدية وهى 
تنتخب من بني أعضاءها جملس��ًا إلدارة املنظمة كما هلا حق سحب الثقة من 

كل أولبعض أعضاء فى أى وقت.

جتتمع اجلمعي��ة العمومية القاعدية مرة واحدة فى الس��نة وهلا حق عقد 
اجتماع طارئ فى أى وقت.

تعتم��د اجلمعية العمومية النظام األساس��ى للمنظمة النقابية وتش��وف 
احلس��اب اخلتامية ووضع املوازان��ات التخطيطية وهلا وحدها حق حماس��بة 

أعضاءها سواء فى االجتماع السنوى العادى أو فى االجتماع الطارئ.

يدعو اجلمعية لالجتماع أيا من:- 

1( رئيس جملس إدارة املنظمة النقابية.
2( أو ثلثى أعضاء جملس اإلدارة.

3( أو ثلث اجلمعية العمومية.
وفى املنشآت التى يزيد عدد العاملني فيها عن 500 عامل ينشأ بالضرورة 
نظام��ا للمندوبني النقابيني ويكون ألغلبية مؤمتر املندوبني حق دعوة اجلمعية 

العمومية لالجتماع الغري غري عادى أو الطارئ.
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4( من هنا تأتى أهمية املندوب النقابى حيث ال يكتفى مبجرد انتخاب 
اجلمعي��ة العمومي��ة جمللس إدارة املنظم��ة النقابية وال يكف��ى جتديد الثقة أو 
س��حب الثقة من هذا اجمللس فى اجتماع اجلمعية العادى الس��نوى كما قد 

يتعذر عقد اجتماع  طارئ للجمعية العمومية ألى سبب لذلك 

ينتخب مندوباً نقابياً من كل وحدة داخل املنش��أة أواملنظمة لتمثيل كل 
مائة عامل  

عق��د مؤمت��راً للمندوبني النقابيني ف��ى اجتم��اع دورى أ وطارئ كلما 
دعت الضرورة لتس��هيل رقابة اجلمعية العمومية على ممثليها أو مس��اندتهم 

عندماحيتاجون املساندة

* احتاد العمال هو احتاد منظمات العمال النقابية القاعدية.

* ت��دار املنظمات النقابية إدارة دميقراطية بني قوس��ني وعلى أس��اس 
متثيل جمل��س إدارة املنظمة النقابية اجلمعية العمومي��ة فى الفرتة بني دورات 

انعقادها.

* مهم��ة املنظم��ة النقابية التعبري عن وحدة وس��لطة اجلمعية العمومية 
وحقها فى قبول أو رفض أو حتسني شروط وظروف العمل وأهمها األجر.

* املنظم��ة النقابية ليس��ت أداة من أدوات قيادة الص��راع الطبقى أو 
السياسى كما أنها ليست أداة من أدوات حتقيق التوافق الطبقى أوالسياسى 

ودورها السياسى أنها حكم بني األحزاب 

* احتاد العمال على مس��توى املنشأة أو املستوى الوطنى أو القومى أو 
العاملى ضرورة مثل ضرورة التنوع الذى حيقق قوة ووحدة املنظمة القاعدية 
وحتق��ق فى نفس الوق��ت الفروق بني الصناعات أو اخلدم��ات املتنوعة التى 

يتكون منها النشاط االقتصادى .

* حيث جيب أن تراعى هذه الوحدة الفروق الناجتة عن مش��قة العمل 
أو مستوى التكنولوجى أو العمل املطلوب التكنولوجى أو العلمى املطلوب 

إلجنازه.
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ومبعن��ى آخر جيب أن يعرب الش��كل الذى تأخذه ه��ذه الوحدة الفروق 
داخل صفوف الطبقة أو الواحدة.

ألن التنظيم النقابى: يعرب عن الرغبة والقدرة النضالية ألعضاءه.

لذلك ندعو إىل حق عماىل أى منش��أة يزي��د عددهم عن 20 عامال فى 
إنشاء منظمة نقابية لتنظيم هذه الرغبة وتعرب عن هذه القدرة النضالية.

وذل��ك ليس قيداً على العدد األقل من ذل��ك حيث ال حيتاج هذا العدد 
القلي��ل إىل هيئ��ة متثله لتعرب عنه وميكنه بس��هولة االجتم��اع  فى أى مكان 
وتكليف عضو أو أكثر قيادة الرغبة النضالية والقدرة النضالية حينما تتحقق 

الضرورة النضالية.

اإلضراب

ف��ى النظام الرأمساىل أو النظام اإلش��رتاكى أو غ��ري ذلك ال ميكن فرض 
العمل القس��رى أو عودة الس��خرة فالعمل حق وواجب وكذلك وكذلك 
اإلضراب عن العمل خصوصاً فى حالة فشل التفاوض بني العمال ممثلني من 
قياداتهم النقابية وصاحب العمل أو ممثلني إىل طريق مسدود أو كان التقاضى 
حيت��اج وقت أطول من الالزم وعليه فال نقابة بال حق اإلضراب واإلضراب 
أسرع الطرق حمل مشكالت العمل وتنظيم عالقات العمل وحتقيق استقرار 
العمل وهو حالة خاصة متثل من الزمن مهما طال أمد اإلضراب فرتة بسيط 
من حياة العامل أو املنش��أة ال يوجد عام��ل يضرب عن العمل كل مدة مخته 
التى قد تصل إىل عش��رات الس��نني قد يضرب العامل يوماً أو شهراً أو أكثر 

أو أقل وال توجد منشأة تقفل أكثر من ذلك.
سيد عبد الراضى
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)7( انتقادات مركز هشام للقانون)1(  لقانون 
النقابات العمالية احلاىل رقم  35 لسنة 1976

 نتناول هذه الورقة يف ثالثة حماور الستيضاح عيوب التشريع وتعديالته 
األول: عن القانون )35( لسنة 1976 عند صدوره، والثانى: عن التعديل 

)1( لسنة 1981، والثالث: عن التعديل )12( لسنة 1995.

وقد احتوى القانون )35( لس��نة 1976 على )78( مادة حيث حاول 
املشرع جتميع أحكام النقابات التى كانت موجودة بالباب الرابع من قانون 
العم��ل املوحد رقم )91( لس��نة 1959 املعدل بالقانون رقم )62( لس��نة 

. )2(1964
ويالحظ على القانون )35( لسنة 1976 ما يلى:

1 - نصت املادة الثانية من مواد إصدار القانون على إلغاء الباب الرابع 
اخلاص بالنقابات من قانون العمل رقم )91( لس��نة 1959، إال أنها نصت 
على اس��تمرار العمل بالق��رارات الوزارية واللوائح والق��رارات التنظيمية 
العامة والنظم الداخلية املعمول بها فى املنظمات النقابية مبا يعنى اس��تمرار 

أوضاع اهليمنة والوصاية اإلدارية على النشاط واحلركة النقابية.

2 - مشلت بعض النصوص جتاوزا من املش��رع حلدود سلطته التقديرية 
حي��ث تن��اول بالتنظيم أمورا ال جي��وز له تناوهلا ألنها ش��ئون داخلية خاصة 
باحلرك��ة النقابي��ة وهى وحدها صاحب��ة القرار املصري فى هذا الش��أن ومن 

ذلك:

أ- ما نصت عليه املادة )8( من القانون حيث حدد فيها املش��رع أهداف 
احلركة النقابية وأغراضها.

1 - ملخص من كتاب احلرية النقابية بني االطر التشريعية واملمارسة العملية- مركز هشام مبارك 
للقانون- خالد على عمر- طبعة 2003 

2 - املذكرة اإليضاحية ملشروع القانون 35 لسنة 1976.
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ب- م��ا جاء بنص امل��ادة )38( حيث حظر املش��رع اجلمع بني عضوية 
جمل��س إدارة املنظمة النقابية والعضوية العامل��ة فى نقابة مهنية مبا يزيد على 
)%20( من جمموع أعضاء هذا اجمللس وهو ما ترتب عليه اس��تبعاد عناصر 
عديدة. وقد حكمت احملكمة الدس��تورية العليا بعدم دستورية ذلك التنظيم 

الذى وضعه املشرع)3( .

ج- املادتان )33، 34( حتددان مكونات اجلمعية العمومية للنقابة العامة 
واالحتاد العام لنقابات العمال.

د- املادة )11( حظرت تكوين أكثر من جلنة واحدة فى املنش��أة الواحدة 
وحظرت تكوين أكث��ر من نقابة مهنية فى املدينة الواحدة، وإن كانت املادة 
قد مسحت لالحتاد العام لنقابات العم��ال باعتبار مناطق التجمعات العمالية 

فى احملافظات ذات املدينة الواحدة فى حكم املدينة الواحدة.

ه���  - امل��ادة )16( حظ��رت تكوين أكثر م��ن نقابة عام��ة لعمال املهن 
والصناع��ات التى تضمها جمموعة من اجملموعة التى حددها فى جدول أرفق 

بالقانون.

و - امل��ادة )17( جعلت من االحت��اد العام لنقابات العمال قائدا للحركة 
النقابية.

ز- املواد )25،26،27،28( حتدد إجراءات مساءلة العضو النقابى.

ح- فرض هرمية على البناء النقابى فى املادة )7(.

-3 كم��ا مشل القان��ون بعض النصوص التى تس��مح للجه��ة اإلدارية 
بالتدخ��ل فى نش��اط وأعم��ال املنظمات النقابي��ة مما مثل فرض��ا للوصاية 

اإلدارية على التنظيم النقابى ومن ذلك:

أ- امل��ادة )54( فقرة )3( التى اش��رتطت فى حالة التع��دى على أموال 
املنظم��ات النقابية عدم جواز دفع هذا التع��دى بالطريق اإلداري إال بقرار 

من الوزير.
3 - وذلك فى احلكم 6 لسنة 15 قضائية دستورية - اجلريدة الرسمية العدد 17 فى 27/4/1995.
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ب- املادة )61( أناطت بالوزير إصدار الالئحة النموذجية التى تتخذها 
املنظمات النقابية أساس��ا لوضع لوائحها والتى يضعها االحتاد العام لنقابات 

العمال.

ج- امل��ادة )64( أتاحت للجهة اإلدارية - القوى العاملة -حق االعرتاض 
على تكوين املنظمات النقابية.

ح- املادة )66( أناطت بالوزير إصدار قرار بالشروط واألوضاع اخلاصة 
بالدفاتر التى متسكها املنظمة النقابية.

ه�- املادة )67( اش��رتطت على جمل��س إدارة املنظم��ة النقابية أن يقدم 
للجهة اإلدارية – القوى العاملة – نس��خة من امليزانية واحلس��اب اخلتامى 
موقعا عليها من حماس��ب قانونى خ��الل )30( يوما م��ن اعتمادها، ويرفق 
مع احلس��اب وامليزانية صورة حمضر اجلمعي��ة العمومية التى مت فيها عرضها 
واعتمادها وهو ما يعكس ازدواج الرقابة املالية من القوى العاملة من ناحية 

ثم اجلهاز املركزى للمحاسبات وفقا للمادة )68( من ناحية أخرى.

4 - كما مشل القانون بعض املميزات منها:
أ- امل��ادة )3( أتاحت حرية االنضمام أو االنس��حاب من املنظمة النقابية 

وبذلك فقد ألغى املشرع العضوية اإلجبارية.

ب- جعل الش��خصية االعتبارية تثبت للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع 
األوراق املنص��وص عليه��ا فى امل��ادة )63( دون أن تش��رتط موافقة اجلهة 

اإلدارية أو تعلق ذلك على موافقتها، وذلك فى املادة )4( من القانون.

د- امل��ادة )30( جعلت من اجلمعية العمومية للمنظمة النقابية الس��لطة 
العليا التى ترسم سياستها.

الفرع الثانى

التعديل )1( لسنة 1981

عمل التعديل على فرض هرمية وأحادية على البناء النقابي، كما كرس 
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تدخل الدولة فى كافة أوجه النشاط النقابي والعمالي، ومثل التشريع )35( 
لسنة 1976 جتاوز فيه أيضا املشرع حدود سلطته التقديرية يف التعديل )1( 

لسنة 1981 وكل ذلك على النحو التالي:

-1 تكريس البناء اهلرمى واألحادى على البناء النقابى واجتاه املش��رع 
الغتص��اب اختصاصات اللج��ان القاعدية، وتركي��ز الصالحيات يف قمة 
التنظيم )االحتاد -والنقابة العامة( حيث تكفل النصوص املتعلقة باالنتخابات 

سيطرة العناصر املوالية للحكومة عليها وذلك على النحو التالي:

أ- كان الن��ص ف��ى القانون )35( لس��نة 1976 على: )ويق��وم البنيان 
النقابي على ش��كل هرمي قاعدته اللجنة النقابية - قمته االحتاد العام لنقابات 
العمال(، ثم جاء التعديل )1( لس��نة 1981 ف��ى املادة )7( منه ونص على 
»يقوم البناء النقابي على ش��كل هرمي وعلى أس��اس وحدة احلركة النقابية 

وتتكون مستوياته من املنظمات النقابية التالية:

اللجان النقابية باملنشأة أو اللجنة النقابية املهنية.

النقابة العامة.

االحتاد العام لنقابات العمال«.

ثم بدأ املش��رع ينزع اختصاصات اللج��ان النقابية فبعد أن كانت املادة 
)12( تنص على »تتوىل اللجان النقابية مباشرة االختصاصات اآلتية كل فى 

النطاق احملدد هلا:

)ا( العمل على تسوية املنازعات الفردية واجلماعية املتعلقة بأعضائها«.

فأضاف فى التعديل )1( لس��نة 81 الفقرة التالية: »وال جيوز عقد اتفاق 
مجاعى إال مبوافقة النقابة العامة.«

ب- كما كان ن��ص املادة )14( يتيح للنقاب��ة العامة الدفاع عن حقوق 
العمال ورعايتهم والعمل على حتسني شروط وظروف العمل، ورفع مستوى 
العمال النقابى واالجتماعي، واملش��اركة فى وض��ع وتنفيذ خطط وبرامج 
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التدريب املهنى، والرقابة والتوجيه واملتابعة واإلش��راف على نشاط اللجان 
النقابية، ثم جاء التعديل بالقانون رقم )1( لس��نة 1981 ليضيف هلذه املادة 
مش��اركة النقابة العامة للجان النقابية فى إج��راء املفاوضة اجلماعية وإبرام 
عق��ود العمل، وإبداء الرأى فى التش��ريعات التى متس املهن��ة أو الصناعة، 
واملوافقة على املش��روعات التى تس��تثمر بها اللجان النقابي��ة أمواهلا وفقا 
للقواعد الت��ى حتددها الالئحة املالية للمنظم��ات النقابية، وكذلك املوافقة 

على مشروعات الصناديق املنصوص عليها بقانون العمل.

ج� - كان أصل العضوية النقابية لدى اللجان النقابية وفق القانون )35( 
لس��نة 1976 حيث كانت تن��ص املادة )20( عل��ى »ال جيوز رفض طلب 
االنضمام إىل اللجنة النقابية ....« ثم جاء التعديل )1( لسنة 1981 وحول 
األم��ر إىل النقابة العامة ملغيا دور اللجنة النقابية فنص على » ال جيوز رفض 

طلب االنضمام إىل النقابة العامة«.

د- كانت امل��ادة )23( تنص على »حيتفظ العام��ل املتعطل بعضويته فى 
املنظم��ة النقابية«. ث��م جاء التعديل )1( لس��نة 1981 ونص على »حيتفظ 

العامل املتعطل بعضويته فى النقابة العامة.«

ه�  - املادة )29( كانت تنص على »تنتهى العضوية فى املنظمة النقابية.« 
ثم جاء التعديل )1( لس��نة 1981 ونص��ت املادة على »تنتهى العضوية فى 

النقابة العامة.«

و- املادة )52( كانت تنص على »جيب على املنشأة التى يعمل بها العامل 
بن��اًء على طل��ب كتابى من اللجنة النقابية أو النقابة العامة أن تس��تقطع من 
أجره قيمة االشرتاك«. ثم كان التعديل بالقانون )1( لسنة 81 ليصبح نص 
املادة: »جيب على املنشأة التى يعمل العامل بناًء على طلب كتابى من النقابة 

العامة أن تستقطع من أجره قيمة االشرتاك«.

ز - كان��ت املادة )63( من القانون )35( لس��نة 76 تنص على »يودع 
من ختتاره هيئة مكتب املنظمة النقابية من أعضائه خالل مخس��ة عش��ر يوما 
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من تاريخ انتخاب اجلمعية العمومية التأسيسية له ...« ثم جاء التعديل )1( 
لس��نة 1981 ونص على »يودع م��ن ختتاره هيئة مكت��ب النقابة العامة أو 

االحتاد العام.«

ح- وكذل��ك املواد )26، 27، 28( التى حتدد أوضاع مس��اءلة العضو 
النقاب��ى حيث اس��تبدلت عبارة »املنظم��ة النقابية » بعب��ارة »النقابة العامة 

واالحتاد العام حسب األحوال.«

ط- امل��ادة )13( أتاح��ت لالحت��اد ومبف��رده تعديل الالئح��ة التى حتدد 
الصناعات الداخلة فى التصنيف النقابى.

ى- امل��ادة )17( جعلت من االحتاد قائدا للحركة النقابية وهو املنوط به 
رسم سياستها احملققة ألهدافها.

ك- املادة )32( جعلت االحت��اد هو املختص بتحديد قواعد متثيل اللجنة 
النقابي��ة فى اجلمعي��ة العمومية للنقاب��ة العامة، وكذلك ممثل��ى األخرية فى 

اجلمعية العمومية لالحتاد.

ل- املادت��ان )7، 37( أناطتا باالحتاد إصدار الق��رارات املتعلقة بقواعد 
وإجراءات تشكيل املنظمات النقابية.

-2 اس��تمرار وتكريس فرض الوصاية اإلدارية واحلكومية على التنظيم 
النقابى، فباإلضافة للمواد الس��ابق ذكرها والتى مشلها القانون )35( لسنة 

1976 جاء أيضا التعديل )1( لسنة 1981 ليزيد عليها:
أ- املادة )24( فقرة )2( والتى أحالت للوزير باالتفاق مع رئيس االحتاد 
العام لنقابات عمال مصر إصدار قرارات بش��أن الشروط واألوضاع التى 

جيب توافرها فى القرارات الدراسية والتثقيفية العمالية.

ب- املادة )41( أناطت بالوزير أن يطلب من وزير العدل ترشيح رؤساء 
اللجان املشرفة على االنتخابات.

ج - املادة )40( فق��رة )3( أناطت بالوزير إصدار قرار بتحديد األجرة 
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التى تصرف للعامل املتفرغ فى وحدات اإلدارة احمللية.

-3 كما جاء التعديل )1( لس��نة 1981 بنصوص جتاوز فيها املش��رع 
حدود س��لطته التقديرية وسلب من خالهلا العديد من صالحيات املنظمات 
النقابي��ة من خالل وضعه لإلطر التى تنظم عملها وحتدد ش��روط عضويتها 

ومن ذلك:

أ- املادة )19( حتدد شروط العضوية باملنظمة النقابية.

ب- املادة )20( تنظم أحوال رفض طلب العضوية.

ج - املادة )29( حتدد أسباب انتهاء العضوية.

د- امل��ادة )32( حت��دد كيفية متثيل اللجنة النقابية ف��ى اجلمعية العمومية 
للنقابة العامة.

ه�- املادة )36( حتدد شروط الرتشيح.

و- املادة )41( حتدد مدة الدورة النقابية.

ومجيع هذه النصوص تش��كل جتاوزا من املشرع حيث أن تنظيم احلقوق 
وإن كان يدخل فى نطاق السلطة التقديرية التى ميارسها املشرع وفق أسس 
موضوعي��ة والعتبارات يقتضيه��ا الصاحل العام، إال أن ه��ذا التنظيم يكون 
جمافيا ألحكام الدستور ومنافيا ملقاصده إذا تعرض للحقوق التى تناوهلا سواء 

بإهدارها أو باالنتقاص منها.

الفرع الثالث

القانون رقم )12( لسنة 1995

املتابع للحركة النقابية العمالية يتيقن من أن التش��ريع جاء مفصال على 
بعض األش��خاص مبتغيا خلق مراك��ز قانونية معينة خ��الل ذلك التوقيت، 
حيث أطالت هذه التعديالت مدة الدورة النقابية، وانتقصت من س��لطات 
اجلمعيات العمومية للنقابات العامة لصاحل االحتاد العام لنقابات العمال الذى 
أصبح يش��اركها فى هذه االختصاصات، ف��ازداد التكوين اهلرمى للنقابات 
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مركزي��ة، واش��رتطت التعديالت مرور ع��ام على عضوية املرش��ح بالنقابة 
كشرط لرتش��يحه بدال من ستة أشهر، كما أجازت التعديالت الرتشيح ملن 

بلغ السن القانونية وأحيل إىل املعاش وهذا كله على النحو التاىل:

1 - نص��ت املادة )41( الفقرة األوىل من التعديل على أن مدة الدورة 
النقابية ملس��تويات املنظمات النقابية مخس س��نوات ميالدية تبدء من تاريخ 
نش��ر نتيجة انتخاب جمال��س إدارة املنظمات النقابية بكافة مس��توياتها فى 
الوقائ��ع املصرية.« وجاء هذا التعديل خمالفا لروح العمل النقابى وفلس��فته 
فى التجديد حيث أن املدة الس��ابقة كانت أربع سنوات، إال أن الواضح من 
أهداف هذا التعدي��ل هو إطالة مدة الدورة النقابة بغية اس��تمرار القيادات 
املوج��ودة ألطول فرتة ممكنة علم��ا بأن مدة الدورة النقابي��ة قد عدلت من 
عامني طبق��ا للقان��ون )91( لس��نة 1959 وتعديله )62( لس��نة 1964 
وأصبحت ثالث سنوات مبوجب القانون )35( لسنة 1976 ثم عدلت إىل 

أربع سنوات مبوجب القانون رقم )1( لسنة 1981.

2 - كان تعدي��ل امل��ادة )30( يعم��ل على ن��زع اختصاصات اللجان 
القاعدي��ة حي��ث كانت امل��ادة فى القان��ون )35( لس��نة 1976 وكذلك 
تعديل��ه )1( لس��نة 1981 حي��ث كانت تن��ص على »اجلمعي��ة العمومية 
للمنظمة النقابية هى الس��لطة العليا التى ترس��م سياس��تها«. ثم جاء النص 
ف��ى التعدي��ل )12( لس��نة 1995 على النح��و التاىل »اجلمعي��ة العمومية 
للنقابة العامة أو االحتاد العام حس��ب األحوال هى السلطة العليا التى ترسم 
سياس��تها.« وكانت الفقرة )د( من املادة قب��ل التعديل جتعل من اختصاص 
اجلمعية العمومية سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء جملس اإلدارة أو هيئة 
املكتب ثم حتول ذلك االختصاص للجمعية العمومية لالحتاد والنقابة العامة. 
وتع��د هذه املواد م��ن أخطر املواد املعدلة والتى تربز اجتاه املش��رع الواضح 
والقاطع لرتكي��ز االختصاصات فى املس��تويني الوس��يط واألعلى، وجعل 
التنظي��م القاعدى الذى هو أكثر احتكاكا بالعمال جمرد كيان ورقى منزوع 

الصالحية أو الفاعلية مما يفقد العمال ثقتهم باحلركة النقابية كلها.
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كان تعدي��ل امل��ادة )23( فقد كان القانون )35( لس��نة 1976 ينص على 
»حيتف��ظ العامل املتعطل بعضويته فى املنظم��ة النقابية إذا كانت قد انقضت 
عليها س��نة على األقل ويعفى فى هذه احلالة من سداد اشرتاك النقابة خالل 
فرتة تعطله، وجيوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بس��بب بلوغ السن القانونية 
االحتفاظ بعضويته فى املنظمة النقابية وال يعفى من سداد اشرتاك النقابة وال 
يكون للعضو املتعطل أو املتقاعد احلق فى االنتخاب أو الرتشيح للمنظمات 
النقابية«. ثم جاء التعديل )1( لسنة 1981 واستبدل فقط »املنظمة النقابية 
» ب��� »النقابة العام��ة«. ثم التعديل )12( لس��نة 1995 والذى نص على: 
»... وجي��وز للعامل الذى أحيل للتقاعد بس��بب العجز واإلحالة إىل املعاش 
لبلوغ الس��ن القانونية االحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بش��رط س��داد 

اشرتاك النقابة.

وجيوز ملن أحيل لبلوغ الس��ن القانونية والتح��ق بعمل داخل التصنيف 
النقاب��ى الذى تضمه النقابة العامة دون فاص��ل زمنى احلق فى االنتخاب أو 

الرتشيح للمنظمات النقابية.«

ومبقتضى ه��ذا التعدي��ل أصبح من ح��ق املرتبعني على العم��ل النقابى 
والذين بلغوا الس��ن القانونية للمعاش احلق فى االنتخاب والرتشيح لعضوية 
املنظمات النقابية، حيث مل يش��رتط املشرع إال شرطا بسيطا وسهال أال وهو 
جم��رد التحاقهم بعمل داخل التصني��ف النقابى الذى تضم��ه النقابة العامة 
التابع��ني هلا حيث يتم التحايل على هذا الش��رط بتحرير عقود عمل وهمية 
مع بعض ش��ركات القطاع اخلاص أو حتى مع أى طابونة أو ورش��ة مملوكة 
لألقارب أو األصدقاء مما أدى إىل استئثار احملالني إىل التقاعد بنسبة هائلة من 

مقاعد املستويات العليا للتنظيم النقابى.

وه��ذا التعدي��ل مل ي��أت إال حملاولة تقنني اس��تمرار بع��ض القيادات فى 
مقاعدها، بل أن امل��ادة )36( من ذات التعديل جاءت لتحصني مواقع هذه 
القيادات من أى تغيري حيث اشرتطت فيمن يرشح نفسه لعضوية املستويات 
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العليا من التنظيم أن يكون قد أمضى فى عضوية جملس إدارة املنظمة النقابية 
األدنى دورة سابقة مقيما بذلك سدا منيعا بني املستوى القاعدى من التنظيم 
الذى ال تؤمن فيه عواقب االنتخابات، وبني املس��تويات العليا التى ينبغى أال 

يصيبها التغيري مهما حدث.

4 - املادة )31( نصت على »تتكون اجلمعية العمومية للجنة النقابية من 
كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها س��نة على األقل واملس��ددين 

اشرتاكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية.«

وق��د عدلت هذه املادة من امل��دة الالزمة النضم��ام العضو إىل اجلمعية 
العمومية حيث جعلتها سنة بدال من ستة أشهر، وواكب هذه املادة البند )ج( 
من املادة )36( التى حدد فيها املش��رع شروط الرتشيح لعضوية املنظمات 
النقابية حيث أشرتط املشرع انقضاء سنة على عضويته بالنقابة، ثم تال املادتني 
قرار رئيس االحتاد العام لنقابات عمال مصر رقم )35( لسنة 1996 والذى 
أشرتط فيه توقيع رئيس النقابة العامة بنفسه على شهادة العضوية التى تصدر 
منها والتى تفيد عضوية العامل ملدة س��نة وسداده لالشرتاكات بانتظام، وال 
جيوز لرئي��س النقابة أن ينيب غريه فى هذا التوقيع، وهذه الش��هادة إحدى 
مصوغات الرتش��يح والتى ال تقب��ل جلنة قبول أوراق الرتش��يح أوراق أى 
عام��ل بدونه��ا - مما أدى إىل صعوب��ات عملية وأمنية فى اس��تكمال أوراق 
الرتش��يح للعم��ال؛ منها أنه صار لزام��ا على العامل فى أس��وان أو الوادى 
اجلديد أو مرس��ى مطروح أن يأتى للنقابة العامة فى القاهرة للحصول على 
هذه الش��هادة، كما ترتب على ذلك تكدس أمام أبواب النقابات العامة ومل 
حيص��ل العديد من العمال على هذه الش��هادة، وهن��اك دعاوى عديدة أمام 
القضاء بهذا الش��أن، وقد اس��تطاع مركز هش��ام مبارك للقانون أن حيصل 
على حكم بعدم دستورية البند )ج( من املادة )36( مبوجب احلكم رقم 77 
لسنة 19 قضائية دستورية، واملنش��ور باجلريدة الرمسية بالعدد )8( الصادر 

فى 19/2/1998.

5 - بعد أن ألغى التعديل )12( لس��نة 1995 نص املادة )16( والتى 
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كان��ت تن��ص على: »ال جي��وز تكوي��ن أكثر من نقاب��ة عامة لعم��ال املهن 
والصناعات التى تضمه��ا جمموعة من اجملموعات احملددة فى اجلدول املرفق 
بهذا القانون«، أخذت األحالم تغ��ازل البعض حول إمكانية وجود تعددية 
نقابية إال أن هذه األحالم تبددت ومل تس��تغرق س��وى ثوان معدودة حيث 
أضاف املش��رع للم��ادة )13( بالتعديل لف��ظ )واحدة( وج��اء نص املادة 
)13/1( كما يلى: »للعمال وللعامالت املتدرجني املشتغلني فى جمموعات 
مهني��ة أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مش��رتكة فى إنتاج واحد 
احلق فى تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى اجلمهورية طبقا لالئحة التى 

يعدها التنظيم النقابى«.

6 - جاءت تعديالت املواد )25، 26، 27( ليكمل بها املشرع منظومة 
نزع اختصاص��ات اجلمعية العمومية للجنة النقابية فق��د كان قانون العمل 
املوحد )91( لس��نة 1959 فى مادته )174( بشأن مساءلة العضو النقابى 
تن��ص على »ال جيوز فصل عضو جملس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية 
أو إسقاط عضويته من اجمللس إال بناء على قرار من اجلمعية العمومية للنقابة 

العامة أو اللجنة النقابية  حسب األحوال«.

ثم جاء القانون )35( لسنة 1976 والذى أكد نفس املعنى بأن استوجب 
عرض أمر العضو املطلوب مس��اءلته على مجعيته العمومية التى ينتمى إليها، 
وإن كان ذلك القانون أتاح فصل العامل فى املخالفة اجلس��يمة بقرار يصدر 

عن ثلثى أعضاء جملس إدارة النقابة العامة.

ث��م أتى التعديل )1( لس��نة 1981 والذى أس��تبدل اجلمعية العمومية 
للنقابة العامة أو االحتاد العام بدال من اجلمعية العمومية للمنظمة التى ينتمى 

إليها العامل.

وبع��د أن كان جملس إدارة املنظمة التى ينتم��ى إليها العامل يقرتح على 
جملس إدارة املس��توى األعلى وق��ف العضو حلني عرض أم��ره على مجعيته 
العمومية ف��ى القانون )35(، صار الوضع بالتعديل فى القانون )1( لس��نة 
1981 حمصورا فى ي��د أعضاء جملس إدارة النقابة العامة فقط مميزا بذلك 
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اإلج��راء بينهم وبني أعضاء اجلمعية العمومية للجنة النقابية، وأعضاء جملس 
إدارة اللجن��ة النقابي��ة، وأعضاء اجلمعي��ة العمومية للنقاب��ة العامة، ثم جاء 
التعديل )12( لسنة 1995 ليتيح باملادة )25( فصل عضو اجلمعية العمومية 
للمنظمة النقابية بعد التحقيق معه بقرار يصدر من جملس إدارة النقابة العامة 

مستبعدة بذلك اجلمعية العمومية للجنة النقابية أو جملس إدارتها.

وفى حالة مس��اءلة عض��و جملس إدارة اللجنة النقابي��ة أتاح التعديل أن 
يك��ون جملل��س إدارة النقابة العامة من تلقاء نفس��ه أو بناء على طلب جملس 
إدارة اللجن��ة النقابي��ة أن يوقف العضو عن مباش��رة النش��اط النقابى بعد 

التحقيق معه.

أم��ا فى حالة عضو جمل��س إدارة النقابة العامة فق��د منح التعديل جمللس 
إدارة النقاب��ة العامة احلق فى أن يطلب من االحتاد وقف العضو عن مباش��رة 
نش��اطه النقابى بعد التحقيق، واشرتط التعديل أن يكون القرار بأغلبية ثلثى 

أعضاء االحتاد.

واملالحظ هنا أن املش��رع ف��رق بني أعضاء جمالس إدارات املس��تويات 
النقابية املختلفة:

- فعضو جملس اللجنة النقابية يكون للنقابة العامة من تلقاء نفس��ها اختاذ 
ق��رار وقفه أو بناء على طل��ب جملس إدارة اللجنة، وال يش��رتط فى القرار 

موافقة ثلثى أعضاء النقابة العامة.

- أما فى حالة عضو جملس إدارة النقابة العامة فال يكون لالحتاد النظر فى 
أمره إال إذا أحالت النقابة إليه ذلك األمر، ويش��رتط لصحة القرار أن يوافق 

عليه ثلثى أعضاء االحتاد.

- وف��ى حالة عض��و جملس إدارة االحت��اد والذى ينظر فى ش��أنه االحتاد 
ويصدر قراره مبوافقة ثلثى أعضاء جملس إدارة االحتاد.

وذلك كله عندما يكون اإلج��راء املتخذ ضد عضو جملس إدارة اللجنة 
أو النقابة أو االحتاد جمرد اإليقاف عن مباش��رة النشاط النقابى. أما إذا كان 
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اإلج��راء هو الفصل فيجب إذا كان املراد فصل��ه عضو جملس إدارة اللجنة 
النقابي��ة أو جمل��س إدارة النقابة العام��ة أن يعرض أمر فصل��ه على اجلمعية 
العمومية للنقاب��ة العامة، وإذا كان العضو مبجلس إدارة االحتاد فيعرض أمر 

فصله على اجلمعية العمومية لالحتاد.

واملالحظ من جممل هذا ما يلى:

أ- أن املش��رع أهدر حق عض��و اجلمعية العمومية للجن��ة النقابية حيث 
أتاح فصله بقرار من جملس إدارة النقابة العامة بدون عرض أمره على مجعيته 

العمومية التى ينتمى إليها.

ب- كذل��ك ميز املش��رع بني عضو جملس إدارة اللجن��ة النقابية وعضو 
جمل��س إدارة النقابة واالحتاد حيث األول ال��ذى ال يعرض أمره على مجعيته 
العمومي��ة التى اختارته والثان��ى والثالث ال يفصالن إال بعرض أمرهما على 
مجعيتهم��ا العمومي��ة. وهو ما ميثل ع��دوان على اللج��ان القاعدية التى هى 

أساس وأصل البناء النقابى.

7 - امل��ادة )17( نصت الفقرة األوىل على »يقود االحتاد العام لنقابات 
العم��ال احلركة النقابية ويرس��م سياس��تها العامة احملقق��ة ألهدافها داخليا 

وخارجيا وله على األخص ما يلى:

........

)و( ..... ويص��در فى ه��ذه احلالة قرار من الوزير املختص  باإلنش��اء 
ووضع النظام األساس��ى واللوائح هلذه املؤسس��ات بناء على موافقة االحتاد 

العام لنقابات العمال وجيب أن يتضمن النظام األساسى ما يلى:

نظم تش��غيل هذه املؤسس��ات ومتويلها واإلش��راف املاىل كما يتضمن 
النظام اإلعفاءات واملميزات املالية التى تتمتع بها املنشآت اخلاضعة ألحكام 
القوان��ني أرق��ام )32( لس��نة 1964 بإص��دار قانون اجلمعي��ات األهلية، 

والقانون رقم )230( لسنة 1989 بإصدار قانون االستثمار.

ويصدر قرار من رئيس اجلمهورية بشأن النظام األساسى هلذه املؤسسات 
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بعد أخذ رأى االحتاد العام لنقابات العمال، وجيب أن يتضمن النظام األساسى 
على األخص ما يلى:

نظام تش��غيل هذه املؤسسات ومتويلها واإلش��راف املاىل، كما يتضمن 
النظ��ام اإلعفاءات وامليزات املالية التى تتمتع بها املنش��أة اخلاضعة ألحكام 
القوانني )32( لسنة 1964 بإصدار قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة، 
والقانون رقم )109( لس��نة 1975 بإصدار قانون التعاون االس��تهالكى، 
والقان��ون رقم )110( لس��نة 1975 بإص��دار قانون التع��اون اإلنتاجى، 

وقانون االستثمار.«

فقد أتاح��ت الفقرة )د( من امل��ادة تدخل  الوزير ورئي��س اجلمهورية- 
لوضع النظام األساس��ى واللوائ��ح املنظمة للمؤسس��ات الثقافية والعلمية 
واالجتماعي��ة والصحية واإلمنائية والرتفيهية والت��ى تقدم اخلدمات للعمال 
على مستوى اجلمهورية، ومل ينتهى األمر عند هذا احلد بل جعلت املادة قرار 
اإلنشاء بيد الوزير مما أتاح الفرصة لفرض وصاية إدارية على التنظيم النقابى 
حتى فى أبس��ط حقوق العمال )الثقافية - العلمية - االجتماعية - التعاونية - 
الصحية - اإلمنائية - الرتفيهية(، ولتكتمل باقى املنظومة مع النصوص األخرى 
الس��الف ذكرها عند احلديث عن القانون )35( لسنة 1976 وتعديله )1( 

لسنة 1981.

واملالح��ظ فى القوان��ني )35( لس��نة 1976 وتعديله )1( لس��نة 81 
و)12( لس��نة 1995 أن هذا التش��ريع وتعديالته قد ج��اءت فى خلفيتهم 
هاجس إمكانية جناح اليس��اريني والناصريني فى الس��يطرة على ذلك البناء 
اهلام، لذلك جاءت أغلب النصوص مكرس��ة لوصاية وسيطرة الدولة عليه 
حتى تس��تطيع فى أى وقت التدخل )بطرق مرتدية ثوبا ش��رعيا( لوقف أى 
اخرتاق حمتمل، كما صاحب ذلك أيضا نزع اختصاصات اللجان القاعدية 
وحماولة تركيزها فى املس��توى الوس��يط )النقابة العامة(، واملستوى األعلى 

)االحتاد العام(.

أما التعديل )12( لسنة 1995 فجاء متفقا مع سابقيه حيث فرض وصاية 
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الدولة على البناء النقابى وتركيز الصالحيات والسلطات فى النقابات العامة 
واالحتاد العام. إال أنه على عكس التش��ريعات الس��ابقة جاء على أرضية من 
الثقة بني الس��لطة وقيادات هذا البناء ففى الوقت الذى كانت تسعى فيه كل 
السلطات فى العهود السابقة الحتواء أعضاء البناء النقابى داخل مؤسسات 
السلطة مثل القرار )8( لسنة 1958 بشأن عضوية االحتاد القومى فى العهد 
الناص��رى والقرار اجلمهورى )352( لس��نة 1979 بش��أن تعيني رؤس��اء 
النقابات كمستش��ارين لرئيس اجلمهورية حبكم مناصبهم، أو اختيار رئيس 
االحت��اد العام لنقابات عمال مصر وزيرا للقوى العاملة فى عهد الس��ادات، 
جن��د أن قيادات البن��اء النقابى احلاىل مل تبذل الدول��ة جهدا يذكر الحتوائهم 
فالنظر ألمانة العمال باحلزب الوطنى ومقارنتها بأمساء رؤساء النقابات العامة 
وأعضاء جملس إدارة االحتاد ال حيتاج إىل تعليق أو إضافة. لذلك جاء التعديل 
)12( لس��نة 1995 خماطبا إياهم وحماوال تكري��س بقائهم أطول فرتة ممكنة 
وتركي��ز كل الصالحيات واالختصاصات بيدهم بعيدا عن اللجان القاعدية 

واجلمعيات العمومية التى هى أصل البناء النقابى.
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)8( مالحظات جلنة اخلرباء على تطبيق االتفاقيتني 
87، 98 بشأن احلرية النقابية واملفاوضة اجلماعية )4( 

أوالً : خمالف��ة املواد 2، 5، 6 من االتفاقية 87 واملتعلقة حبرية العمال يف 
تكوين منظماتهم النقابية واالنضمام إىل النقابة اليت خيتارونها :

م��ن املب��ادئ األساس��ية للحري��ة النقابي��ة، أن يكون من ح��ق العمال 
)وأصحاب األعمال( تكوين منظماتهم النقابية بكل حرية، وأن ينضموا إىل 
النقابة اليت خيتارونها، وهذا املعنى تؤكده نصوص االتفاقية الدولية 87 لسنة 

1948 )اليت صادقت عليها مصر يف 6/11/1957(.
فاملادة الثانية من االتفاقية تقرر أن للعمال وأصحاب األعمال بدون أي 
متيي��ز احلق يف تكوين املنظمات اليت خيتارونها أو االنضمام إليها بدون حاجة 
إىل إذن س��ابق ودون خض��وع إال لقواعد هذه املنظمات فحس��ب. واملادة 
اخلامس��ة من االتفاقية، تؤكد أن ]ملنظمات العمال وأصحاب األعمال احلق 
يف تكوي��ن احت��ادات أو احتادات العام��ة أو املنظمات احل��ق يف االنتماء إىل 

املنظمات الدولية للعمال وأصحاب األعمال[.

لذلك، تالح��ظ جلنة اخلرباء، أن نصوص قان��ون النقابات املصري 35 
لسنة 1976، وعلى األخص املواد 7، 13، 14، 17، 19و52  )5(

4 - منشورة فى كتاب الوسيط فى التشريعات االجتماعية  - اجلزء االول - النقابات العمالية – د 
أحمد حسن البرعى-  دار النهضة العربية

وجتري أحكام هذه النصوص على النحو التالي:   - 5
مادة 7: يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى أساس وحدة احلركة النقابية وتتكون 

مستوياته من املنظمات النقابية التالية:
اللجنة النقابية باملنشأة أو اللجنة النقابية املهنية.  -

النقابة العامة.  -
االحتاد العام لنقابات العمال.  -

ويصدر االحتاد العام لنقابات العمال قرارًا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه املنظمات النقابية املشار 
إليها بالفقرة السابقة وفروعها.

مادة 13: للعمال والعمال املتدرجني املشتغلني في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو 
مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد، احلق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى 

اجلمهورية طبًقا لالئحة التي يعدها التنظيم النقابي.
وتعتبر املهن املتممة واملكملة للصناعات الواردة في الالئحة داخلة ضمن هذه الصناعة.
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ويجوز لالحتاد العام لنقابات العمال تعديل هذه الالئحة مبراعاة املعايير املنصوص عليها في 
الفقرتني السابقتني.

مادة 14: تباشر النقابة العامة النشاط النقاب على مستوى املهن أو الصناعات التي تضمها 
وتتولى النقابة العامة على األخص ما يلي:

الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصاحلهم.  أ( 
العمل على حتسني شروط وظروف العمل.  ب( 

العمل على رفع مستوى العمال الثقافي واالجتماعي.  ج( 
املشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب املهني.  د( 

الرقابة والتوجيه واملتابعة واإلشراف على نشاط اللجان النقابية.  ه( 
املشاركة مع اللجان النقابية في إجراء املفاوضة اجلماعية وإبرام عقود العمل   و( 

املشتركة.
إبداء الرأي في التشريعات التي متس املهنة أو الصناعة.  ز( 

املوافقة على املشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفًقا للقواعد   ح( 
التي حتددها الالئحة امللية للمنظمات النقابية وكذلك املوافقة على مشروعات الصناديق 

املنصوص عليها بقانون العمل.
املوافقة على تنظيم اإلضراب للعمال طبًقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.  ط( 

مادة 17: يقود االحتاد العام لنقابات العمال احلركة النقابية املصرية ويرسم سياستها العامة 
احملققة ألهدافها داخلًيا وخارجًيا، وله على األخص ما يلي:

الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصاحلهم املشتركة والعمل على رفع   أ( 
مستواهم اقتصاديًا واجتماعًيا وثقافًيا.

وضع ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي في إطار املبادئ والقيم السائدة.  ب( 
املشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.  ج( 

إبداء الرأي في مشروعات القوانني واللوائح والقرارات املتعلقة بتنظيم شئون العمل   د( 
والعمال.

التنسيق بني النقابات العامة ومعاونتها في حتقيق أهدافها.  ه( 
إنشاء وإدارة املؤسسات الثقافية والعلمية واالجتماعية والتعاونية والصحية   و( 
واإلنتمائية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى اجلمهورية، وتكون لهذه 
املؤسسات الشخصية املعنوية، ويصدر في هذه احلالة قرار من الوزير اخملتص باإلنشاء ووضع 

النظام األساسي واللوائح لهذه املؤسسات بناء على موافقة االحتاد العام لنقابات العمال ويجب 
أن يتضمن النظام األساسي على األخص ما يلي:

نظم تشغيل هذه املؤسسات ومتويلها واإلشراف املالي كما يتضمن النظام اإلعفاءات واملميزات 
املالية التي تتمتع بها املنشآت اخلاضعة ألحكام القوانني أرقام 32 لسنة 1964 بإصدار قانون 

اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 109 لسنة 1975، ويصدر قرار من رئيس اجلمهورية بشأن النظام 
األساسي لهذه املؤسسات بعد أخذ رأي االحتاد العام لنقابات العمال، ويجب أن يتضمن النظام 

األساسي على األخص ما يلي: 
نظم تشغيل هذه املؤسسات ومتويلها واإلشراف املالي كما يتضمن النظام اإلعفاءات   

واملميزات املالية التي تتمتع بها املنشآت اخلاضعة ألحكام القوانني أرقام 32 لسنة 1964 بإصدار 
قانون اجلمعيات واملؤسسات اخلاصة 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون اإلنتاجي، 23 لسنة 

1989 بإصدار قانون االستثمار.
مادة 52: يجب على املنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي من النقابة العامة 
أن تستقطع من أجره قيمة االشتراك في النقابة العامة وأن تورد %90 من قيمة االشتراكات 
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 متثل قيًدا على حرية العمال يف تكوين نقاباتهم، واختيار النقابة اليت يرى 
العامل االنضمام إليها. خاصة وأن تلك النصوص تصادر حق العمال الراغبني 
يف ذلك، يف تكوين منظماتهم النقابية خارج نطاق االحتاد العام القائم، أو خارج 
نط��اق النقابات العامة، اليت أجاز القان��ون تكوينها ملن يعملون يف الصناعات 
املتماثلة أو املتش��ابهة أو املرتبطة، أو املش��رتكة يف إنتاج واحد، وهو ما جيعل 
للعم��ال االختيار بني االنضمام للمنظمات القائمة، أو تركها، دون أن يكون 

هلم حق إنشاء منظمة خارج اهليكل التنظيمي احملدد قانونًا.

وإذا كان��ت احلكومة املصرية، تصر يف كافة ردوده��ا، على أن “الوحدة 
النقابي��ة هي تعبري عن إرادة العمال”)6(   فإن التفس��ري الصحيح ملبادئ احلرية 
النقابية، ال يتع��ارض والوحدة النقابية، إمنا يتعارض وفرض هذه الوحدة بقوة 
القانون. هو ما دعا جلنة اخلرباء، دوًما وحبق، إىل املطالبة بتعديل نصوص قانون 
النقابات، سالف اإلش��ارة إليها، ألن “تفضيل العمال لتوحيد احلركة النقابية 
يف مرحل��ة من املراحل ال حيرمهم من احل��ق يف تكوين منظماتهم خارج األطر 

القائمة..”.

أما املادة 19/ و نقابات، واليت اش��رتطت فيم��ن يكون عضًوا باملنظمة 
النقابي��ة “أال يك��ون منضًما إىل نقابة عامة أخرى ول��و كان ميارس أكثر من 

املستقطعة إلى النقابة العامة أما الـ %10 الباقية فتقوم بتوريدها إلى االحتاد العام لنقابات 
العمال وذلك في النصف األول من كل شهر ـ كما يجب على املنشأة أن توافي النقابة العامة 
واالحتاد العام لنقابات العمال عند استقطاعها االشتراكات ـ حتصيل هذه االشتراكات منهم 

وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهريًا.
ويجوز للجهة اإلدارية اخملتصة ـ في حالة امتناع النقابة العامة أو االحتاد العام بطريق احلجز اإلداري 

بناء على قوائم بتحديد األعضاء املنضمني إلى النقابة مصدًقا عليها من االحتاد العام لنقابات 
العمال.

وال يخل ذلك بحق النقابة العامة أو االحتاد العام لنقابات العمال في اقتضاء هذه املبالغ عن طريق 
القضاء وفي حالة رفع األمر للقضاء يجوز للمحكمة أن حتكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر 

فيه املنشأة عن سداد االشتراكات.

6 - -  تردد احلكومة املصرية، في ردها على مالحظات جلنة اخلبراء، أن احلركة العمالية املصرية 
“عانت في بعض مراحل تطورها على مدى ما يقرب من مأئة عام من ظاهرة “التفتت النقابي”، 

وبالتالي فقد انعقدت هذه اإلرادة العمالية منذ اخلمسينات من القرن املاضي على هدف حماية 
التنظيم النقابي من التفتت الذي أضعفها وأضر مبصالح عمال مصر على مدى زمن طويل مع 

احلفاظ على استقاللية هذه التنظيم عن السلطة العامة واألحزاب السياسية”.
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مهن��ة” فإنها تناق��ض املادة 2 من االتفاقية 87، حي��ث أنها حترم العمال من 
االنضم��ام إىل أكثر من منظمة نقابية، إذا رغب��وا يف ذلك، بغية متكينهم من 
الدفاع ع��ن مصاحلهم املهنية، إذا كانوا يعمل��ون يف أكثر من مهنة واحدة، 
وهو أمر تنكره وزارة القوى العاملة يف مصر، بقوهلا “أن وجود أحد العاملني 
املنتم��ني إىل نقابة عامة وميارس مهنة أخرى يف ذات الوقت خارج التصنيف 
امله��ين هو أمر مس��تبعد متاًما ألن��ه حتى ولو كان العام��ل يعمل يف أكثر من 
مكان فإنه س��وف يعمل يف مهن ال خترج من التصني��ف املهين للنقابة العامة 
اليت ينتمي إليها..”. وهذا الرد، عالوة على أنه يستند إىل “تصنيف النقابات 
مهنيًا”، ويتعارض مع مبدأ احلرية النقابية، فإن يستند إىل افرتاضات، ال جيوز 
أن تكون تكأة للحد من حرية العامل يف االنضمام ألي نقابة يرى أنها كفيلة 

بالدفاع عن مصاحلة.

ثانيًا : خمالفة املادة الثالثة من االتفاقية واملتعلقة باستقالل النقابات إداريًا 
وماليًا:

ذلك، أن املادة الثالثة، املشار إليها، جيري حكمها على النحو التالي:

1 - ملنظمات العم��ال وأصحاب األعمال احلق يف إعداد لوائح النظام 
األساس��ي والقواع��د اإلداري��ة هلا وانتخ��اب ممثليها يف حري��ة تامة وتنظيم 

إدارتها وأوجه نشاطها وصياغة براجمها.

2 -  متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن حيد من هذا احلق 
أو يعوق املمارسة املشروعة له.

وت��رى جلنة اخلرباء، أن املادتني 41، 42 من قانون النقابات)7(  ، متثالن 
7 - -  جتري أحكام املادتني 41، 42 من قانون النقابات على الوجه التالي:

مادة 41 : مدة الدورة النقابية ملستويات املنظمات النقابية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر 
نتيجة انتخاب مجالس إدارة املنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع املصرية.

ويجب إجراء االنتخاب لتجديد هذه اجملالس باالقتراع السري املباشر خالل الستني يوًما األخيرة من 
الدورة النقابية على األكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء االنتخابات بالنسبة لكل مستوى من 

مستويات البنيان النقابي ويتم  الترشيح واالنتخاب حتت إشراف  جلان يرأسها أعضاء من الهيئات 
القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على األقل يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الوزير اخملتص.
وحتدد مواعيد وإجراءات الترشيح واالنتخابات جملالس إدارة املنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير 

اخملتص بعد موافقة االحتاد العام لنقابات العمال.
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خروًجا على ما تقرره املادة املش��ار إليها من االتفاقية، من استقالل النقابات 
بشؤونها اإلدارية.

ووج��ه املخالف��ة، أنه مبوجب نص امل��ادة 41/ نقابات، حت��دد “مواعيد 
وإجراءات الرتش��يح واالنتخابات جملال��س إدارة املنظم��ات النقابية بقرار 
يصدر من الوزير املختص بعد موافقة االحتاد العام للعمال”. وتقرر احلكومة 
املصرية يف هذا الصدد، أن “دور االحتاد العام للنقابات العمالية يقتصر على 
حتديد مواعيد االنتخاب��ات وإجراءات انتقاء املرش��حني وهو دور تنظيمي 

حمض”

أيًا كان األمر، فإن جلنة اخل��رباء مبنظمة العمل الدولية، ما فتأت تذكر، 
بأن تنظيم الدعوة لالنتخابات النقابية، هو من شأن املنظمات النقابية نفسها، 
تأكيًدا ملبدأ استقالل النقابات يف “إدارة شئونها دون تدخل” سواء كان هذا 
التدخل  من جانب “التنظيم النقابي األوحد املفروض قانونًا”، أو من جانب 

اإلدارة ممثلة يف وزير القوى العاملة.

وجت��در اإلش��ارة، إىل أن دعوة الوزي��ر بقرار منه، إلج��راء االنتخابات 
النقابية، هي حمل طعون قضائية أمام جملس الدولة املصري)8( .

ويف نفس السياق، تالحظ جلنة اخلرباء، أن املادة 42 من قانون النقابات 
حتدد الشروط واألوضاع اخلاصة بشغل األماكن الشاغرة يف جمالس إدارات 
املنظمات النقابية، وتعطي لالحتاد العام حق حتديد تلك القواعد حال نقصان 
عدد أعض��اء جملس اإلدارة عن النص��ف، وذلك امتداًدا ل��دور االحتاد يف 

مادة 42: إذا خال محل أحد أعضاء مجلس إدارة املنظمة النقابية ألي سبب يحل محله املرشح 
التالي له في عدد األصوات.

وإذا كان أعضاء مجلس إدارة املنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يتمر اجمللس في مباشرة نشاطه 
ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف حسب حجم العضوية في املنظمة النقابية  وذلك طبًقا 

للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من االحتاد العام لنقابات العمال املشار إليه في املادة )7( من 
هذا القانون.

8 - ما تزال الدعاوى منظورة أمام مجلس الدولة، ومن بني الطعون التي تنعى على االنتخابات 
النقابية األخيرة، بطالن هذه االنتخابات لصدور القرار بدعوة الناخبني من وزير القوى العاملة.

على سبيل املثال ال احلصر: الدعوى رقم 2272 لسنة 56 ق )مجلس الدولة( والدعوى رقم 1706 
لسنة 56 )مجلس الدولة(، وقد صدر تقرير املفوضني في هذين الدعوتني مؤيًدا طلبات املدعني.



148

وضع “قواعد وإجراءات تشكيل املنظمات النقابية” املقرر له مبوجب املادة. 
)7( من قانون النقابات، والس��ابق اإلشارة إليها. وهو ما جيعل أحكام قانون 
النقاب��ات )خاصة امل��ادة 42(، متناقضة مع ما ينبغ��ي أن تتمتع به النقابات 
من اس��تقالل، ليس يف مواجهة جهة اإلدارة فحسب، بل وأيًضا يف مواجهة 
التنظيمات النقابية األخرى، وهو ما يقتضي تعديل قانون النقابات، على حنو 
يسمح لكل منظمة نقابية بوضع القواعد املتعلقة بانتخاب أجهزتها القيادية، 

وتنظيم شغل املقاعد الشاغرة دون تدخل خارجي.

واحلديث عن استقالل النقابات، وفًقا ألحكام املادة الثالثة من االتفاقية 
87، يشمل أيًضا االستقالل املالي للنقابات، وهو ما جيعل حكمي املادتني 

62،65 من قانون النقابات، متناقًضا ومبادئ احلرية النقابية )9( 
فاملادت��ان املذكورتان، ختوالن االحت��اد العام للنقاب��ات، وضع األنظمة 
املالية للنقابات، وال تسمح ألية منظمة نقابية بوضع قواعدها يف هذا الشأن، 
مص��ادرة احلري��ة اليت تكفلها هل��ا صراحة املادة )3( م��ن االتفاقية، كما أن 
الالئح��ة املالية تصدر أيًضا )كما ه��و احلال يف الدعوة إىل االنتخابات(، من 

9 - مادة 62 : يضع االحتاد العام لنقابات العمال الئحة مالية تلتزم بها املنظمات النقابية في 
عملها ونشاطها املالي وتصدر هذه الالئحة بقرار من الوزير اخملتص.

ويجب أن تتضمن هذه الالئحة نسب توزيع االشتراك على مستويات التنظيم النقابي   
واألغراض التي تصرف حصيلته فيها، وذلك على النحو التالي:

10 % لالحتاد العام.
%25 مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصرف منها.

%5 احتياطي قانوني.
%60 للجان النقابية للصرف منها على االلتزامات واإلعانات التي حتددها الئحة النظام األساسي 

وبشرط عدم جتاوز املصروفات اإلدارية %10 منها.
وللنقابة العامة تقدمي الدعم املالي للجان النقابية طبًقا لظروفها.

مادة 65 : مع عدم اإلخالل برقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات املنصوص عليها في هذا القانون 
تباشر النقابات العامة واالحتاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة املالية على املنظمات 

النقابية ولها في سبيل ذلك أن تستعني بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل.
ويباشر االحتاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه املنظمات.

ويجب على اجلهات اخملتصة بالرقابة على املنظمات النقابية إخطار وزارة القوى العاملة بكافة 
التقارير املالية. كما يجب على هذه اجلهات تبليغ وزارة القوى العاملة والسلطة اخملتصة فور 

اكتشاف أية مخالفة تشكل جرمية تزوير في أراق املنظمة أو تبديد أو اختالس ألموالها.
وفي هذه احلالة يوقف العضو اخملالف عن مباشرة نشاطه اعتبارًا من تاريخ التبليغ   

ويستمر هذا اإليقاف حتى تقرر جهات التحقيق اخملتصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر احلكم ببراءة 
العضو مما نسب إليه.
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الوزير املختص )وزير القوى العاملة(.

ه��ذا باإلضافة، إىل أن املادة 62/ نقابات، تف��رض على مجيع املنظمات 
النقابية “أسلوبًا موحًدا” لكيفية التصرف يف موارد املنظمة النقابية، مع إلزام 
املنظم��ات النقابية )النقابات العامة(، بأداء جزء م��ن مواردها لالحتاد العام 

للنقابات.

وامل��ادة 65، عالوة على الرقابة اليت فرضتها على املنظمات النقابية من 
لدن “اجلهاز املركزي للمحاس��بات”، يعط��ي لالحتاد العام للنقابات احلق يف 
“أن يباشر الرقابة املالية على كافة جوانب نشاط املنظمة النقابية” وأن يستعني 

يف سبيل حتقيق هذه الرقابة ب� “أجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل”.

ويف س��ياق احلديث، عما تكفله املادة )3( من استقالل للنقابات، تنعي 
جلنة اخلرباء كذلك، على املادة 14/ نقابات، ما تتيحه هذه املادة  أيًضا، من 
س��لطات ختول للنقابات العامة التدخل يف شئون اللجان النقابية خاصة وأن 
الفق��رة )ه�( من امل��ادة 14 / نقابات تعطي للنقابات العامة س��لطة “الرقابة 
والتوجيه واملتابعة واإلشراف على نش��اط اللجان النقابية”، كما أن الفقرة 
)ح( م��ن ذات املادة تتطلب موافق��ة النقابة العامة على “املش��روعات اليت 
تس��تثمر بها اللجان النقابي��ة وكذلك املوافقة على مش��روعات الصناديق 

املنصوص عليها بقانون العمل”.

وال شك، أن هذه السلطات املمنوحة للجهة اإلدارية من جهة، ولالحتاد 
النقاب��ي “األوح��د” والنقاب��ات العامة م��ن جهة أخرى، حتد من اس��تقالل 
النقاب��ات، وتتنافى مع م��ا تقرره امل��ادة الثالثة من االتفاقية، من اس��تقالل 

النقابات “إداريًا وماليًا”، دون أي تدخل خارجي.

ولكن القانون املص��ري، يكرس “تبعية النقاب��ات”، للحكومة، ولوزير 
العمل على وجه اخلصوص، ويسمح له بالتدخل يف شئون املنظمات النقابية 

مبختلف مستوياتها : 

فامل��ادة 17 من ق. ن، تعطي للدولة حق التدخل يف إنش��اء املؤسس��ات 
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الثقافية والعلمي��ة واالجتماعية والتعاونية والصحي��ة واالنتمائية والرتفيهية 
العمالية، إذ أن إنش��ائها يكون بقرار م��ن رئيس اجلمهورية، كما يصدر قرار 
من الوزير املختص بشأن النظام األساس��ي واللوائح هلذه املؤسسات. واملادة 
24 متكن الوزير املختص التدخل يف الشروط واألوضاع اليت جيب توافرها يف 
الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية ويف احلد األقصى ألفراد املنشأة. الذين 
حيق هلم اإلفادة من هذه الدورات ألن ذلك كله يصدر بقرار منه. أما املادة 41 
فال زالت تسمح للوزير املختص بالتدخل بطريق مباشر وغري مباشر يف العملية 
االنتخابية للنقابات إذ يكون حتديد مواعيد وإجراءات الرتشيح واالنتخابات 
جملالس إدارة املنظمات بقرار منه، كما أن االتصال بوزير العدل لرتشيح أعضاء 
اهليئات القضائية الذين سيش��رفون على جلان الرتشيح واالنتخاب يكون عن 
طريقه. وطبًقا للمادة 45 حيدد قرار الوزير املختص الشروط واألوضاع اليت 
مبقتضاها جيوز أن يتفرغ النقابي للنش��اط النقابي، وبق��رار منه حيدد اهليئات 
واألجهزة احلكومية وقطاع األعمال العام ومنشآت القطاع اخلاص اليت تلتزم 

بصرف أجر العامل املتفرغ التابع هلا.

واملادة )50( تسمح للوزير املختص بالتدخل يف قبول اهلبات والتربعات 
والوصايا حيث جي��ب أن يصدق على قرار املنظم��ة النقابية بقبوهلا. واملادة 
53، جتع��ل من حق “الوزير” أن حيدد أوجه صرف “املبالغ احملكوم بها عن 

خمالفات قانون النقابات”

واملادة 61 تقضي بأن يص��در الوزير “قراًرا بالالئحة النموذجية للنظام 
األساس��ي” ويلزم املنظم��ات النقابية باختاذ هذا النموذج “أساًس��ا هلا” عند 
وضع نظمها األساس��ية. وتقضي املادة 62 بأن يصدر الوزير قراًرا بالالئحة 

املالية للنقابات، وتلزم املادة املنظمات النقابية بهذه الالئحة 

صحي��ح أن مجيع ه��ذه املواد تنص على أن ق��رار الوزير املختص يصدر 
باالتفاق مع االحتاد العام لنقابات العمال، إال أن ذلك ال ينفي صفة اإلشراف 
والرقابة، ألن الوزير يف املوقع األقوى يس��تطيع منه تعطيل إصدار القرارات 
الوزارية حتى تتفق مع ما يريد أن حيتفظ به من س��لطات، أو حق اإلشراف، 
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أو حق متابعة املخالفات املالية كما نصت املادة 68. وجممل القول أنه جيب 
إع��ادة النظر، يف مجيع املواد اليت تعطى للجهة اإلدارية، وعلى رأس��ها وزير 

العمل، احلق يف الرقابة أو السيطرة أواإلشراف على احلركة النقابية )10( .

ثالثً��ا : خمالفة قانون النقابات لألحكام املتعلقة حبق العمال يف اس��تخدام 
اإلضراب للدفاع عن مصاحلهم )املادتني 3 ، 10 م االتفاقية()11(:

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن نص املادة 70/2 ب جتيز للنيابة العامة 
“أن تطل��ب من احملكمة اجلنائية املختصة” حل جملس إدارة املنظمة النقابية يف 
حال��ة صدور قرار أو عمل من اجملس يؤدي إىل “ترك العمل أو االمتناع عنه 
عم��ًدا إذا كا مما يس��اهم يف خدم��ة عامة أو مرفق عام أو يس��د حاجة عامة 
وكذلك التحريض أو التحبيذ أو التشجيع على ذلك”. هذا عالوة على نص 
امل��ادة 14/ط/نقابات الذي خيول النقابة العامة احلق يف “املوافقة على تنظيم 

اإلضراب للعمال وفًقا للضوابط اليت ينظمها قانون العمل”.

وكان��ت جلن��ة اخلرباء ق��د اقرتحت، وضع نظ��ام لتوفري ح��د أدنى من 
اخلدمات يف املرافق العامة األساسية بالنسبة للجمهور.

رابًعا : مالحظات جلنة اخلرباء بش��أن تطبيق االتفاقية 98 لسنة 1949 
)حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية(:

وق��د صادق��ت مصر عل��ى ه��ذه االتفاقي��ة يف 3/7/1954، وكانت 
املالحظ��ة الوحيدة اليت تبديها جلنة اخلرباء، يف ش��أن تطبي��ق هذه االتفاقية، 
تتعلق بنص املادة 87 من القانون 137 لسنة 1981 )قانون العمل امللغي(، 
فيم��ا  كانت تقرره من أن “يقع باطاًل كل ش��رط يف عق��د العمل اجلماعي 
يك��ون من ش��أنه اإلخالل باألم��ن أو اإلضرار مبصلحة الب��الد االقتصادية 
أو يك��ون خمالًف��ا ألح��كام القوانني واللوائ��ح املعمول به��ا أو النظام العام 
واآلداب العامة”، وذلك ملا كان يشوب عبارة “اإلخالل باألمن أو اإلضرار 

10 - صالح أيوب حول مشروع تعديل قانون النقابات، اإليجابيات والسلبيات، األهرام، االثنني 
6/2/1995، ص 8.

11 - ـ تنص املادة العاشرة من االتفاقية 87 على أنه “يقصد بكلمة منظمة في هذه االتفاقية أية 
منظمة للعمال أو أصحاب األعمال تعمل حلماية مصالح العمال أو أصحاب األعمال وتنميتها”.
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مبصلحة البالد االقتصادية”، وذلك ملا كان يش��وب عبارة “اإلخالل باألمن 
أو اإلض��رار مبصلحة الب��الد االقتصادية” من غموض، يه��دد صحة عقود 
العمل اجلماعية. لذلك، قررت اللجن��ة أنها احيطت علًما، وبكل اهتمام، 
بالتعدي��ل الذي أدخل على حكم املادة 87 من القانون امللغي، مبوجب نص 
املادة 154/ عمل)القانون 12 لس��نة 2003( واليت قررت أن “يقع باطاًل 
كل حكم يرد يف االتفاقية اجلماعي��ة يكون خمالًفا ألحكام القانون أو النظام 
العام أو اآلداب”، واس��تبعدت ب1لك عبارتي اإلخالل باألمن أو اإلضرار 

مبصلحة البالد االقتصادية”.
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) 9 ( نداء عاجل

من أجل إيقاف العدوان الصهيونى اإلجرامى 

ونصرة شعب فلسطني

تعربالقوى السياس��ية ومنظمات اجملتمع املدن��ى واحلركات اإلجتماعية 
املصري��ة والقي��ادات النقابي���ة العمالية املش��اركة فى محلة مع��ا من إطالق 
احلريات النقابية واستقالل النقابات العمالية عن إدانتها للعدوان الصهيونى 
اإلجرامى على ش��عب غزة ، والذى جيرى وسط تواطؤ دوىل مريب وعجز 
عرب��ى رمسى مهني ، وإذ نتاب��ع مبرارة حرب اإلبادة التى يتعرض هلا ش��عب 
فلس��طني فى غزة فإننا نعتز باملقاومة الباس��لة التى يواجه بها هذا الش��عب 
أحدث أس��لحة احلرب بشجاعة باس��لة وما يقدمه من شهداء وجرحى فى 
سبيل دعم استقالله ومتسكه بأرضه الغالية ، فإننا ندع�و الشعب الفلسطينى 
ف��ى الضفة وغ��زة إىل الضغط على كل الفصائل من أجل اس��تعادة الوحدة 
الوطنية الفلسطينية باعتبارها احللقة الرئيسية فى  صم�ود الشعب الفلسطينى 
وقدرته على مواصلة املقاومة ضد كل أش��كال التآمرالتى يتعرض هلا وندعو 

فى نفس الوقت إىل الوقف الفورى للعدوان الصهيونى وكذلك :

. تزويد الش��عب الفلس��طينى بكل احتياجاته وإنهاء احلصار املفروض 
على غزة وفتح كل املعابر ، وفى املقدمة منها معرب رفح.

.قطع العالقات السياس��ية والتجارية بني بعض الدول العربية وإسرائيل 
وطرد السفري اإلس��رائيلى من القاهرة وعمان ونواكشوط وسحب السفري 
املص��رى واألردنى واملوريتانى وإنهاء كل أش��كال التطبي��ع عامة وكذلك 

الكويز.

.س��حب فوائض األموال البرتولية العربية من الواليات املتحدة واوربا 
الغربية والربط بني مص��احل هذه الدول فى املنطقة وينب إختاذها موقفا عادال 

من قضية الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته الوطنية املستقلة.
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. إيقاف تصدير الغاز الطبيعى من مصروقطر إىل إسرائيل.
. إيقاف املفاوضات بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

. دع��وة العم��ال العرب وعمال الع��امل إىل مقاطعة الطائرات والس��فن 
األمريكية واإلسرائيلية.

اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
والنصر للشعب الفلسطينى البطل

محلة معا من أجل إطالق احلريات النقابية

  واسقالل النقابات العمالية املصرية ودميقراطيتها
يناير 2009 5



الفصل الثالث
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اتفاقية حق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية

االتفاقية )رقم 98( اخلاصة بتطبيق مبادئ 

احلق في التنظيم النقابي وفي املفاوضة اجلماعية

اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية  يف 1 متوز/يوليه 1949، يف دورته 
الثانية والثالثني

تاريخ بدء النفاذ: 18 متوز/يوليه 1951، وفقا ألحكام املادة 8

إن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

وق��د دعاه جملس إدارة مكتب العم��ل الدولي إلي االنعقاد يف جنيف، وانعقد 
فيها يف دورته الثانية والثالثني يوم 8 حزيران/يونيه 1949،

وقد اس��تقر رأيه علي اعتماد مقرتحات معينة تتص��ل مبوضوع تطبيق مبادئ 
احل��ق يف التنظيم النقاب��ي ويف املفاوضة اجلماعية، وهو موض��وع البند الرابع من 

جدول أعمال دورته،

وملا كان قد قرر أن تتخذ هذه املقرتحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد، يف هذا اليوم األول من متوز/يوليه عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعني، 
االتفاقية التالية، اليت ستدعي »اتفاقية حق التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعية لعام 

:»1949

املادة 1
1. توف��ر للعمال محاية كافية من أية أعمال متييزية علي صعيد اس��تخدامهم 

تستهدف املساس حبريتهم النقابية.

2. وجي��ب أن تنطب��ق هذه احلماي��ة بوجه أخص إزاء األعم��ال اليت يقصد 
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منها:

)أ( جعل اس��تخدام العامل مرهونا بشرط أال ينضم إلي نقابة أو أن يتخلى عن 
عضويته النقابية،

)ب( التوص��ل إلي فصل العامل أو اإلجحاف به بأية وس��يلة أخري بس��بب 
عضويته النقابية أو اشرتاكه يف أنشطة نقابية خارج ساعات العمل، أو خالل هذه 

الساعات مبوافقة صاحب العمل.

املادة 2
1. توفر ملنظمات العمال وأصحاب العمل محاية كافية من أية تصرفات 
متثل تدخال من بعضها يف ش��ؤون بعضها اآلخر سواء بصورة مباشرة أو من 
خالل وكالئها أو أعضائها، سواء استهدف هذا التدخل تكوينها أو أسلوب 

عملها أو إدارتها.

2. وعل��ي وجه اخلصوص، تعترب من أعمال التدخل باملعين املقصود يف 
ه��ذه امل��ادة أية تدابري يقصد بها الدفع إلي إنش��اء منظم��ات عمالية ختضع 
هليمنة أصحاب العمل أو منظماتهم، أو دعم منظمات عمالية باملال أو بغريه 
من الوس��ائل علي قصد إخضاع هذه املنظمات لسلطان أصحاب العمل أو 

منظماتهم.

املادة 3
حيثما دعت الضرورة إلي ذلك، تنش��أ أجه��زة توافق الظروف القومية علي 

هدف كفالة احرتام حق التنظيم النقابي كما هو معرف يف املواد السابقة.

املادة 4
حيثم��ا دعت الضرورة إلي ذلك، تتخذ تداب��ري توافق الظروف القومية علي 
هدف تشجيع وتيسري التطوير واالس��تخدام الكليني ألساليب التفاوض الطوعي 
بني أصحاب العم��ل أو منظمات أصحاب العمل ومنظم��ات العمال علي قصد 

تنظيم أحكام وشروط االستخدام من خالل اتفاقات مجاعية.
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املادة 5
1. حتدد القوانني واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات املنصوص عليها 

يف هذه االتفاقية علي القوات املسلحة والشرطة.

2. طبق��ا للمبدأ املقرر يف الفقرة 8 من املادة 19 من دس��تور منظمة العمل 
الدولي��ة، ال يعترب تصديق أي عضو هلذه االتفاقية ذا أث��ر علي أي قانون أو حكم 
قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات املس��لحة أو الشرطة 

مبقتضاه بأي حق تضمنه هذه االتفاقية.

املادة 6
ال تتناول هذه االتفاقية شؤون املوظفني العموميني العاملني يف إدارات الدولة، 

وال جيوز تأويلها علي حنو جيعلها جتحف علي أي وجه حبقوقهم أو بأوضاعهم.

املادة 7
توج��ه صكوك التصديق الرمسي��ة هلذه االتفاقية إلي املدي��ر العام ملكتب 

العمل الدولي، الذي يقوم يتسجيلها.

املادة 8
1. ال تل��زم ه��ذه االتفاقية إال أعضاء منظمة العم��ل الدولية الذين مت 

تسجيل صكوك تصديقهم هلا لدي املدير العام.

2. ويبدأ نفاذها بعد اثين عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد مت فيه 
تسجيل املدير العام لصكي تصديق عضوين.

3. وبع��د ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثين عش��ر 
شهرا من التاريخ الذي يكون فيه قد مت تسجيل صك تصديقه.

املادة 9
1. جي��ب أن حتدد اإلعالنات اليت توجه إلي املدير العام طبقا للفقرة 2 

من املادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
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)أ( األقاليم اليت بشأنها يتعهد العضو املعين بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية 
دون تغيري،

)ب( األقاليم اليت بشأنها يتعهد العضو بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية مع 
تغيريات، مع ذكر تفاصيل هذه التغيريات،

)ج( األقالي��م ال��يت ال تنطبق عليه��ا االتفاقية، مع ذكر م��ربرات عدم 
انطباقها يف هذه احلاالت،

)د( األقاليم اليت بشأنها يتحفظ باختاذ قراره بانتظار دراسة أعمق للوضع 
فيها.

2. تعترب التعهدات املش��ار إليه��ا يف الفقرتني الفرعيتني )أ( و )ب( من 
الفق��رة 1 م��ن هذه امل��ادة ج��زء ال يتجزأ م��ن التصديق، ويك��ون هلا مثل 

آثاره.

3. ألي عضو، يف أي حني، أن يلغي بإعالن الحق، كليا أو جزئيا، أية 
حتفظات أورده��ا يف إعالنه األصلي عمال بالفق��رات الفرعية )ب( أو )ج( 

أو )د( من الفقرة 1 من هذه املادة.

4. ألي عضو، يف أي حني جيوز فيه االنسحاب من هذه االتفاقية طبقا 
ألح��كام املادة 11، أن يوجه إلي املدي��ر العام إعالنا يدخل، علي أي صعيد 
آخر، تغيريات علي مضامني أي إعالن س��ابق ويذكر املوقف الراهن بش��أن 

أية أقاليم حيددها.

املادة 10
1. جي��ب أن تذك��ر اإلعالنات املوجهة إلي املدي��ر العام ملكتب العمل 
الدول��ي عم��ال بالفقرتني 4 أو 5 م��ن املادة 35 من دس��تور منظمة العمل 
الدولي��ة هل س��تطبق أحكام االتفاقي��ة يف اإلقليم املع��ين دون تغيري أم رهنا 
بإدخال تغيريات عليها، فإذا ذكر اإلعالن أن أحكام االتفاقية س��تطبق رهنا 

بإدخال تغيريات عليها وجب أن يذكر تفاصيل هذه التغيريات.
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2. للعض��و أو األعضاء أو الس��لطة الدولية املعني��ني باألمر أن يتخلوا 
كلي��ا أو جزئي��ا، يف أي حني، بإعالن الحق، عن حق اللج��وء إلي أي تغيري 

أشري إليه يف إعالن سابق.

3. للعضو أو األعضاء أو الس��لطة الدولية املعنيني باألمر، يف أي حني 
جيوز فيه االنس��حاب من هذه االتفاقية طبقا ألحكام املادة 11، أن يوجهوا 
إل��ي املدير العام إعالنا يدخل، عل��ي أي صعيد آخر، تغيريات علي مضامني 

أي إعالن سابق، وحيدد املوقف الراهن بشأن انطباق هذه االتفاقية.

املادة 11
1. ألي عضو صدق علي هذه االتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء 
عش��ر س��نوات علي وضعها موضع النفاذ، وذلك بوثيق��ة توجه إلي املدير 
العام ملكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتس��جيلها، وال يسري مفعول هذا 

االنسحاب إال بعد سنة من تاريخ تسجيله.

2. كل عض��و صدق هذه االتفاقية ومل ميارس، خالل الس��نة اليت تلي 
انقضاء فرتة السنوات العش��ر املذكورة يف الفقرة السابقة، حق االنسحاب 
ال��ذي تنص عليه هذه املادة، يظل مرتبطا بها لفرتة عش��ر س��نوات أخري، 
وبعد ذلك جيوز له االنسحاب من هذه االتفاقية لدي انقضاء كل فرتة عشر 

سنوات بالشروط املنصوص عليها يف هذه املادة.

املادة 12
1. يقوم املدير العام ملكتب العمل الدولي بإش��عار مجيع أعضاء منظمة 
العمل الدولية جبميع صكوك التصديق واإلعالنات ووثائق االنسحاب اليت 

يوجهها إليه أعضاء املنظمة.

2. علي املدير العام، حني يقوم بإش��عار أعضاء املنظمة بتسجيل صك 
التصدي��ق الثاني املوجه إليه، أن يس��رتعي نظر أعض��اء املنظمة إلي التاريخ 

الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية.
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املادة 13
يقوم املدير العام ملكتب العمل الدولي بإيداع األمني العام لألمم املتحدة 
بيان��ات كاملة عن مجيع صكوك التصديق واإلعالنات ووثائق االنس��حاب 
اليت قام بتس��جيلها وفقا للمواد الس��ابقة، كيما يقوم هذا األخري بتسجيلها 

وفقا ألحكام املادة 102 من ميثاق األمم املتحدة.

املادة 14
لدي انقضاء كل فرتة عش��ر س��نوات تلي بدء نفاذ هذه االتفاقية، يقدم 
جمل��س إدارة مكتب العمل الدولي إلي املؤمتر العام تقريرا حول س��ري تطبيق 
ه��ذه االتفاقية، كما يدرس مس��ألة ضرورة أو عدم ض��رورة إدراج بند يف 

جدول أعمال املؤمتر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

املادة 15
1. إذا ح��دث أن اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي 

أو جزئي، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة علي خالف ذلك:

)أ( يس��تتبع تصديق أي عضو لالتفاقية اجلدي��دة املنطوية علي التنقيح، 
مبج��رد قيام ه��ذا التصديق، وبص��رف النظر عن أحكام امل��ادة 11 أعاله، 
انس��حابه الفوري من هذه االتفاقية، إذا، وميت، أصبحت االتفاقية اجلديدة 

املنطوية علي التنقيح نافذة املفعول،

)ب( تصبح هذه االتفاقية، اعتبار من بدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املنطوية 
علي التنقيح، غري متاحة للتصديق من قبل األعضاء.

2. تظل ه��ذه االتفاقية علي أية حال، بش��كلها ومضمونها الراهنني، 
ناف��ذة املفعول إزاء األعض��اء الذين صدقوها ولكنه��م مل يصدقوا االتفاقية 

املنطوية علي التنقيح.

املادة 16
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يكون النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويني يف احلجية.

الن��ص الوارد أعاله هو النص الرمسي لالتفاقية اليت اعتمدها املؤمتر العام 
ملنظمة العم��ل الدولية وفقا لألصول يف دورته الثاني��ة والثالثني املنعقدة يف 

جنيف واليت أعلن اختتامها يف اليوم الثاني من متوز/يوليه 1949.

واثبات��ا لذلك، ذيلن��اه بتواقيعنا يف ه��ذا اليوم، الثامن عش��ر من آب/
أغسطس 1949.

اتفاقية تشجيع املفاوضة اجلماعية

االتفاقية )رقم 154( اخلاصة بسياسة العمالة

اعتمده��ا املؤمت��ر الع��ام ملنظم��ة العمل الدولي��ة في 19 
حزيران/يونيه 1981، في دورته السابعة والستني

تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1983، وفقا ألحكام املادة 11 

إن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه جملس إدارة مكتب العم��ل الدولي إلي االجتماع يف جنيف، 
حيث عقد دورته السابعة والستني يف 3 حزيران/يونيه 1981،

وإذ يؤك��د جم��ددا الفقرة من إع��الن فيالديفيا اليت تع��رتف ب� “االلتزام 
الرمسي ملنظمة العمل الدولية بأن تعزز بني أمم العامل وضع برامج من ش��أنها 
أن حتق��ق ... االعرتاف الفعلي حبق املفاوضة اجلماعية”، ويش��ري إلي أن هذا 

املبدأ “ينطبق متاما علي مجيع الشعوب يف كل مكان”،

وإذ يض��ع يف االعتبار األهمية الرئيس��ية للمعاي��ري الدولية املتضمنة يف 
اتفاقي��ة احلري��ة النقابية ومحاية احل��ق يف التنظيم النقاب��ي، 1948، واتفاقية 
احل��ق يف التنظيم النقابي واملفاوضة اجلماعي��ة، 1949، وتوصية االتفاقات 
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اجلماعي��ة، 1951، وتوصية التوفيق والتحكيم الطوعي، 1951، واتفاقية 
وتوصية عالقات العمل )يف اخلدمة العامة(، 1978، واتفاقية وتوصية إدارة 

العمل، 1978،

وإذ ي��ري أن املطلوب ه��و بذل مزيد من اجله��ود لتحقيق أهداف هذه 
املعاي��ري، وبصورة خاصة املبادئ العامة ال��واردة يف املادة 4 من اتفاقية احلق 
يف التنظي��م النقابي واملفاوضة اجلماعي��ة، 1949، ويف الفقرة 1 من توصية 

االتفاقات اجلماعية،

وإذ ي��ري بن��اء علي ذل��ك أنه ينبغ��ي اس��تكمال هذه املعاي��ري بتدابري 
مالئمة توضع علي أساس��ها وتس��تهدف تش��جيع املفاوضة اجلماعية احلرة 

والطوعية،

وإذ ق��رر اعتماد بعض املقرتحات املتعلقة بتش��جيع املفاوضة اجلماعية، 
وهو موضوع البند الرابع يف جدول أعمال هذه الدورة،

وإذ قرر أن تأخذ هذه املقرتحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد يف هذا اليوم التاس��ع عش��ر من حزيران/يونيه عام واحد ومثانني 
وتس��عمائة وألف، االتفاقية التالية اليت ستسمي اتفاقية املفاوضة اجلماعية، 

:1981

اجلزء األول: النطاق والتعاريف 

املادة 1
1. تنطبق هذه االتفاقية علي مجيع فروع النشاط االقتصادي.

2. جي��وز أن حت��دد القوان��ني أو اللوائح أو املمارس��ات الوطنية مدي 
انطباق الضمانات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية علي القوات املس��لحة 
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والشرطة.

3. جي��وز أن حتدد القوان��ني أو اللوائح أو املمارس��ات الوطنية طرائق 
خاصة لتطبيق هذه االتفاقية فيما يتعلق باخلدمة العامة.

املادة 2
يف مفه��وم ه��ذه االتفاقي��ة، يش��مل تعب��ري “املفاوضة اجلماعي��ة” مجيع 
املفاوض��ات اليت جتري بني صاحب عمل، أو جمموعة من أصحاب العمل أو 
واح��دة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل م��ن جهة، ومنظمة عمال أو 

أكثر من جهة أخري، من أجل:

)أ( حتديد شروط العمل وأحكام االستخدام، و/أو

)ب( تنظيم العالقات بني أصحاب العمل والعمال، و/أو

)ج( تنظي��م العالقات بني أصحاب العم��ل أو منظماتهم 
ومنظمة أو منظمات عمال.

املادة 3
1. جيوز، يف حالة اعرتاف القانون الوطين أو املمارسات الوطنية بوجود 
ممثل��ني للعمال وفقا لتعريفهم يف الفقرة الفرعي��ة )ب( من املادة 3 من اتفاقية 
ممثل��ي العمال، 1971، أن حتدد القوانني أو املمارس��ات الوطنية مدي مشول 
تعب��ري “املفاوضة اجلماعية” أيضا، يف مفهوم ه��ذه االتفاقية، للمفاوضات مع 

هؤالء املمثلني.

2. تتخذ عند االقتضاء، يف حالة مشول تعبري “املفاوضة اجلماعية” أيضا 
للمفاوضات مع ممثلي العمال املش��ار إليه��م يف تلك الفقرة، وفقا للفقرة 1 
من هذه املادة، تدابري مالئمة تضمن عدم استخدام وجود هؤالء املمثلني يف 

إضعاف مكانة منظمات العمال املعنية.

اجلزء الثاني: طرائق التطبيق 
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املادة 4 
يتم نف��اذ أحكام هذه االتفاقي��ة مبوجب القوانني أو اللوائ��ح القانونية، 
وذل��ك ما مل تكن هذه األحكام نافذة عن طريق اتفاقات مجاعية، أو قرارات 

حتكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع املمارسات الوطنية.

اجلزء الثالث: تشجيع املفاوضة اجلماعية

املادة 5
1. تتخذ تدابري تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع املفاوضة 

اجلماعية.

2. تكون أهداف التدابري املشار إليها يف الفقرة 1 من هذه املادة هي:
)أ( تيس��ري إمكاني��ة املفاوض��ة اجلماعية جلميع أصح��اب العمل وكافة 

جمموعات العمال يف فروع األنشطة اليت تغطيها هذه االتفاقية،

)ب( مشول املفاوضة اجلماعية تدرجييا جلميع املسائل اليت تغطيها الفقرات 
الفرعية )أ( و )ب( و )ج( من املادة 2 من هذه االتفاقية،

)ج( تش��جيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليه��ا بني منظمات أصحاب 
العمل ومنظمات العمال،

)د( عدم إعاقة املفاوضة اجلماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم اإلجراء 
الواجب اتباعه أو بسبب عدم كفاية أو عدم مالئمة مثل هذه القواعد،

)ه�( تش��كيل هيئات ووضع إجراءات لتس��وية نزاع��ات العمل لكي 
تساعد علي تعزيز املفاوضة اجلماعية.

املادة 6 
ال حتول أحكام هذه االتفاقية دون تطبيق نظم للعالقات املهنية جتري فيها 
املفاوضة اجلماعية يف إطار آلية أو هيئات للتوفيق و/أو التحكيم تشرتك فيها 

األطراف يف عملية املفاوضة اجلماعية بصورة طوعية.
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املادة 7
تك��ون التداب��ري اليت تتخذها الس��لطات العامة لتش��جيع وتعزيز تنمية 
املفاوضة اجلماعية موضع استش��ارات مسبقة، وكلما أمكن، موضع اتفاق 

بني منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.

املادة 8
ال توضع التدابري اليت تتخذ لتعزي��ز املفاوضة اجلماعية وال تنفذ بطريقة 

تعيق حرية املفاوضة اجلماعية.

اجلزء الرابع: أحكام نهائية 

املادة 9
ال متثل هذه االتفاقية مراجعة ألية اتفاقية أو توصية موجودة حاليا.

املادة 10 
تبلغ التصديقات الرمسية هل��ذه االتفاقية إلي املدير العام ملكتب العمل الدولي 

لتسجيلها.

املادة 11 
1. ال تلزم هذه االتفاقية سوي الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت 

سجلت تصديقاتها لدي املدير العام.

2. وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثين عش��ر ش��هرا علي تاريخ تس��جيل 
تصديقي دولتني عضوين لدي املدير العام.

3. وبعدئذ، تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنس��بة ألي دولة عضو بعد انقضاء 
اثين عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

املادة 12 
1. جيوز ألي دولة عضو تصدق هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر 
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س��نوات علي تاري��خ نفاذ االتفاقية ألول مرة، مبس��تند ترس��له إل��ي املدير العام 
ملكتب العمل الدولي لتس��جيله. وال يكون هذا النقض نافذا إال بعد انقضاء س��نة 

علي تاريخ تسجيله.

2. كل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية وال متارس حقها يف النقض املنصوص 
عليه يف هذه املادة أثناء الس��نة التالية النقضاء فرتة العش��ر س��نوات املذكورة يف 
الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها ملدة عشر سنوات أخري، وجيوز هلا بعد ذلك أن 
تنقض هذه االتفاقية بعد انقضاء كل فرتة عش��ر سنوات وفقا للشروط املنصوص 

عليها يف هذه املادة.

املادة 13 
1. خيط��ر املدير العام ملكت��ب العمل الدولي مجيع الدول األعضاء يف منظمة 
العم��ل الدولي��ة بتس��جيل مجيع التصديق��ات والنق��وض اليت يبلغه به��ا أعضاء 

املنظمة.

2. يلف��ت املدير العام انتباه الدول أعضاء املنظمة، عند إخطارها بتس��جيل 
التصدي��ق الثاني الذي أبلغ به، إل��ي التاريخ الذي تدخل فيه ه��ذه االتفاقية حيز 

النفاذ.

املادة 14
يبلغ املدي��ر العام ملكتب العمل الدولي األمني الع��ام لألمم املتحدة التفاصيل 
الكاملة جلميع التصديقات ومستندات النقص اليت تسجل لديه وفقا ألحكام املادة 

السابقة، لكي يسجلها األمني العام وفقا للمادة 102 من ميثاق األمم املتحدة.

املادة 15 
يقدم جملس إدارة مكتب العم��ل الدولي إلي املؤمتر العام، كلما رأي ضرورة 
لذل��ك، تقريرا عن تطبيق ه��ذه االتفاقية، وينظر فيم��ا إذ كان هناك ما يدعو إلي 

تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا يف جدول أعمال املؤمتر.

املادة 16 
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1. إذا اعتم��د املؤمتر اتفاقية جديدة تراجع هذه االتفاقية كليا أو جزئيا وما 
مل تنص االتفاقية اجلديدة علي خالف ذلك:

)أ( يس��تتبع تصديق أي دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة، قانونا، النقض 
الفوري هلذه االتفاقية علي الرغم من املادة 12 أعاله، ش��ريطة أن تكون االتفاقية 

اجلديدة املراجعة قد دخلت حيز النفاذ،

)ب( يقف��ل باب تصديق الدول األعضاء هلذه االتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ 
االتفاقية اجلديدة املراجعة.

)ج( تظل هذه االتفاقية، علي أي حال، نافذة يف ش��كلها ومضمونها احلاليني، 
بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ومل تصدق االتفاقية املراجعة.

املادة 17
الصيغتان اإلنكليزية والفرنسية لنص هذه االتفاقية متساويتان يف احلجية.

اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم 
النقايب 

 االتفاقية )رقم 87( اخلاصة باحلرية النقابية 
ومحاية حق التنظيم النقايب 

اعتمده��ا املؤمتر العام ملنظمة العم��ل الدولية في 9 متوز/
يوليه 1948، في دورته احلادية والثالثني 

تاريخ بدء النفاذ: 4 متوز/يوليه 1950، وفقا ألحكام املادة 15 

إن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه جملس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد يف سان فرانسيسكو، 
وانعقد فيها يف دورته احلادية والثالثني يوم 17 حزيران/يونيه 1948،
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وقد قرر أن يعتمد، علي شكل اتفاقية، مقرتحات معينة تتصل مبوضوع احلرية 
النقابي��ة ومحاية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند الس��ابع من جدول أعمال 

الدورة،

وإذ يري أن ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعترب “االعرتاف مببدأ احلرية 
النقابية” وسيلة لتحسني أوضاع العمال وإلقرار السالم،

وإذ ي��ري أن إعالن فيالدلفيا قد أكد جمددا أن “حرية التعبري واحلرية النقابية” 
شرطتان أساسيان الطراد التقدم،

وملا كان مؤمتر العمل الدولي قد أقر باإلمجاع، يف دورته الثالثني، املبادئ اليت 
ينبغي أن تكون أساسا للتنظيم الدولي،

وإذ ي��ري أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف دورته��ا الثانية، قد تبنت هذه 
املبادئ ورجت منظمة العمل الدولية أن تواصل بذل كل ما يف وسعها لكي يصبح 

يف املستطاع عقد اتفاقية دولية أو عدة اتفاقيات دولية،

يعتمد، يف هذا اليوم التاس��ع من ش��هر متوز/يوليه عام ألف وتسعمائة ومثانية 
وأربعني، االتفاقية التالية اليت س��تدعي “اتفاقية احلري��ة النقابية ومحاية حق التنظيم 

النقابي لعام 1948”:

الباب األول: احلرية النقابية

املادة 1
يتعه��د كل عضو يف منظم��ة العمل الدولية تكون ه��ذه االتفاقية نافذة إزاءه 

بوضع األحكام التالية موضع التنفيذ.

املادة 2
للعمال وأصحاب العمل، دون متييز من أي نوع، احلق يف إنش��اء ما خيتارونه 
هم أنفس��هم من منظمات، وهلم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغري قواعد املنظمة 

املعنية، احلق يف االنضمام إلي تلك املنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.

املادة 3
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1. ملنظم��ات العم��ال وأصحاب العمل ح��ق وضع دس��اتريها وأنظمتها، 
وانتخ��اب ممثليه��ا يف حري��ة تامة، وتنظي��م إدارته��ا ووجوه نش��اطها، وصياغة 

براجمها.

2. متتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن حيد من هذه احلقوق أو 
حيول دون ممارستها املشروعة.

املادة 4
ال ختض��ع منظمات العمال وأصحاب العمل لق��رارات احلل أو وقف العمل 

اليت تتخذها سلطة إدارية.

املادة 5
ملنظم��ات العمال وأصح��اب العمل حق تكوين احت��ادات واحتادات حالفية 
واالنضم��ام إليها، كما أن لكل منظمة أو احتاد أو احتاد حاليف من هذا النوع حق 

االنتساب إلي منظمات دولية للعمال وأصحاب العمل.

املادة 6
تنطب��ق أح��كام امل��واد 2 و 3 و 4 من هذه االتفاقية عل��ي احتادات منظمات 

العمال وأصحاب العمل واحتاداتها احلالفية.

املادة 7
ال جي��وز إخضاع اكتس��اب منظمات العم��ال وأصحاب العم��ل واحتاداتها 
احلالفية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها احلد من تطبيق أحكام املواد 

2 و 3 و 4 من هذه االتفاقية.

املادة 8
1. عل��ي العم��ال وأصحاب العمل، ومنظمات أولئك وهؤالء، يف ممارس��ة 
احلقوق املنص��وص عليها يف هذه االتفاقية أن حيرتموا القانون الوطين، ش��أنهم يف 

ذلك شأن غريهم من األشخاص واجلماعات املنظمة.
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2. ال جيوز للقانون الوطين، وال لألسلوب الذي يطبق به، انتقاص الضمانات 
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية.

املادة 9
1. حتدد القوانني واللوائح الوطنية مدي انطباق الضمانات املنصوص عليها 

يف هذه االتفاقية علي القوات املسلحة والشرطة.

2. طبق��ا للمبدأ املقرر يف الفقرة 8 من املادة 19 من دس��تور منظمة العمل 
الدولي��ة، ال يعترب تصديق أي عضو هلذه االتفاقية ذا أث��ر علي أي قانون أو حكم 
قضائي أو عرف أو اتفاق قائم بالفعل، يتمتع أعضاء القوات املس��لحة أو الشرطة 

مبقتضاه بأي حق تضمنه هذه االتفاقية.

املادة 10
يف هذه االتفاقية، يراد بكلمة “منظمة” أية منظمة للعمال أو ألصحاب العمل 

تستهدف تعزيز مصاحل العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الباب الثاني: حماية حق التنظيم النقابي

املادة 11
يتعهد كل عضو من أعضاء منظم��ة العمل الدولية تكون هذه االتفاقية نافذة 
إزاءه باختاذ مجيع التدابري الالزمة واملناسبة لضمان متكني العمال وأصحاب العمل 

من ممارسة حق التنظيم النقابي يف حرية.

الباب الثالث: أحكام متنوعة

املادة 12
1. يف ما يتعلق باألقاليم املش��ار إليها يف املادة 35 من دس��تور منظمة العمل 
الدولية بصيغتها املعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام 1946، عدا 
األقاليم املشار إليها يف الفقرتني 4 و 5 من املادة املذكورة املعدلة علي النحو املذكور، 
يقوم كل عضو يف املنظمة يصدق علي هذه االتفاقية بإيداع املدير العام ملكتب العمل 

الدولي، لدي التصديق، أو يف أقرب وقت ممكن بعده، بيانا حيدد فيه:
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)أ( األقاليم اليت بشأنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية دون تعيري،
)ب( األقاليم اليت بش��أنها يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام االتفاقية مع تغيريات، 

مع ذكر تفاصيل هذه التغيريات،
)ج( األقالي��م اليت ال تنطبق عليها االتفاقية، مع ذكر مربرات عدم انطباقها يف 

هذه احلاالت،
)د( األقاليم اليت بشأنها يتحفظ باختاذ قراره.

2. تعترب التعهدات املش��ار إليها يف الفقرتني الفرعيتني )أ( و )ب( من الفقرة 
1 من هذه املادة جزءا ال يتجزأ من التصديق، ويكون هلا مثل آثاره.

3. ألي عض��و، يف أي ح��ني، أن يلغ��ي بإعالن الحق، كلي��ا أو جزئيا، أية 
حتفظ��ات أورده��ا يف إعالنه األصلي عمال بالفق��رات الفرعية )ب( و )ج( و )د( 

من الفقرة 1 من هذه املادة.
4. ألي عض��و، يف أي ح��ني جيوز فيه االنس��حاب من ه��ذه االتفاقية طبقا 
ألح��كام امل��ادة 16، أن يوجه إل��ي املدير الع��ام إعالنا جديدا يدخ��ل، علي أي 
صعيد آخر، تغيريات علي مضامني أي إعالن س��ابق ويذكر املوقف الراهن يف أية 

أقاليم حيددها.

املادة 13
1. حني تكون املس��ائل ال��يت تعاجلها هذه االتفاقي��ة داخلة يف اختصاصات 
احلك��م الذاتي ال��يت ميلكها أي إقليم غ��ري مرتوبولي، جيوز للعضو املس��ؤول عن 
العالق��ات الدولية هلذا اإلقلي��م أن يوجه إلي املدير العام ملكت��ب العمل الدولي، 
باالتفاق مع حكومة اإلقليم املذكور، إعالنا يقبل به، باسم ذلك اإلقليم، التزامات 

هذه االتفاقية.

2. ميك��ن أن يوج��ه إلي املدي��ر العام ملكت��ب العمل الدول��ي إعالنا بقبول 
التزامات هذه االتفاقية:

)أ( أي اثن��ني أو أكث��ر من أعضاء املنظم��ة، بصدد أي إقلي��م موضوع حتت 
سلطتهما أو سلطتهم املشرتكة، أو 

)ب( أية س��لطة دولية تكون مسؤولة عن إدارة أي إقليم مبقتضى ميثاق األمم 
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املتحدة أو مبقتضى أي حكم آخر، بصدد هذا اإلقليم.

3. جي��ب أن تذكر اإلعالنات املوجهة إلي املدير العام ملكتب العمل الدولي 
عمال بالفقرتني الس��ابقتني من هذه املادة هل س��تطبق أح��كام االتفاقية يف اإلقليم 
املع��ين دون تغيري أم رهنا بإدخ��ال تغيريات عليها، فإذا ذك��ر اإلعالن أن أحكام 
االتفاقي��ة س��تطبق رهنا بإدخ��ال تغيريات عليه��ا وجب أن يذك��ر تفاصيل هذه 

التغيريات.

4. للعضو أو األعضاء أو الس��لطة الدولية املعني��ني باألمر، أن يتخلوا كليا 
أو جزئي��ا، يف أي حني، بإعالن الحق، عن حق اللجوء إلي أي تغيري أش��ري إليه يف 

أي إعالن سابق.

5. للعضو أو األعضاء أو الس��لطة الدولية املعنيني باألمر، يف أي حني جيوز 
فيه االنس��حاب من هذه االتفاقية طبقا ألحكام امل��ادة 16، أن يوجهوا إلي املدير 
العام إعالنا يدخل، علي أي صعيد آخر، تغيريات علي مضامني أي إعالن س��ابق، 

وحيدد املوقف الراهن بشأن تطبيق االتفاقية.

الباب الرابع: أحكام ختامية

املادة 14
توجه صك��وك التصديق الرمسية هلذه االتفاقية إل��ي املدير العام ملكتب العمل 

الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

املادة 15
1. ال تلزم هذه االتفاقية إال أعضاء منظمة العمل الدولية الذين مت تس��جيل 

صكوك تصديقهم هلا لدي املدير العام.
2. ويب��دأ نفاذها بعد اثين عش��ر ش��هرا من التاريخ ال��ذي يكون قد مت فيه 

تسجيل املدير العام لصكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إزاء كل عضو بعد اثين عش��ر ش��هرا 

من التاريخ الذي يكون قد مت فيه تسجيل صك تصديقه.

املادة 16
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1. ألي عض��و صدق هذه االتفاقية أن ينس��حب منها لدي انقضاء عش��ر 
س��نوات علي وضعه��ا موضع النفاذ، وذلك بوثيقة توجه إل��ي املدير العام ملكتب 
العمل الدولي، الذي يقوم بتس��جيلها. وال يسري مفعول هذا االنسحاب إال بعد 

سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه االتفاقية ومل ميارس، خالل الس��نة اليت تلي انقضاء 
فرتة الس��نوات العش��ر املذكورة يف الفقرة الس��ابقة، حق االنسحاب الذي تنص 
علي��ه هذه املادة، يظل مرتبطا بها لفرتة عش��ر س��نوات أخ��ري، وبعد ذلك جيوز 
له االنس��حاب من هذه االتفاقية لدي انقضاء كل فرتة عش��ر س��نوات بالشروط 

املنصوص عليها يف هذه املادة.

املادة 17
1. يقوم املدير العام ملكتب العمل الدولي بإشعار مجيع أعضاء منظمة العمل 
الدولي��ة جبميع صكوك التصدي��ق واإلعالنات والتحفظات ووثائق االنس��حاب 

اليت يوجهها إليه أعضاء املنظمة.
2. عل��ي املدي��ر العام، ح��ني يقوم بإش��عار أعضاء املنظمة بتس��جيل صك 
التصديق املوجهة إليه، أن يس��رتعي نظر أعضاء املنظمة إلي التاريخ الذي س��يبدأ 

فيه نفاذ هذه االتفاقية.

املادة 18
يق��وم املدي��ر العام ملكتب العمل الدول��ي بإيداع األمني الع��ام لألمم املتحدة 
بيانات كاملة عن مجيع صكوك التصديق واإلعالنات ووثائق االنس��حاب اليت قام 
بتس��جيلها ووفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا األخري بتسجيلها وفقا ألحكام 

املادة 102 من ميثاق األمم املتحدة.

املادة 19
لدي انقضاء كل فرتة عش��ر سنوات تلي بدء نفاذ هذه االتفاقية، يقدم جملس 
إدارة مكتب العمل الدولي إلي املؤمتر العام تقريرا حول سري تطبيق هذه االتفاقية، 
كما يدرس مس��ألة ض��رورة أو عدم ضرورة إدراج بن��د يف جدول أعمال املؤمتر 

حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
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املادة 20
1. إذا ح��دث أن اعتم��د املؤمتر اتفاقية جديدة تنط��وي علي تنقيح كلي أو 

جزئي، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة علي خالف ذلك،
)أ( يس��تتبع تصديق أي عضو لالتفاقية اجلديدة املنطوية علي التنقيح، مبجرد 
قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام املادة 16 أعاله، انس��حابه الفوري 
م��ن هذه االتفاقي��ة، إذا، وميت، أصبحت االتفاقية اجلدي��دة املنطوية علي التنقيح 

نافذة املفعول،
)ب( تصبح هذه االتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املنطوية علي 

التنقيح، غري متاحة للتصديق من قبل األعضاء.
2. تظ��ل هذه االتفاقية علي أية حال، بش��كلها ومضمونها الراهنني، نافذة 
املفع��ول إزاء األعضاء الذين صدقوها ولكنهم مل يصدق��وا االتفاقية املنطوية علي 

التنقيح.

املادة 21
يكون النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويني يف احلجية.

الن��ص الوارد أعاله ه��و النص الرمس��ي لالتفاقية اليت اعتمده��ا املؤمتر العام 
ملنظمة العم��ل الدولية وفقا لألصول يف دورته احلادية والثالثني املنعقدة يف س��ان 

فرانسيسكو واليت أعلن اختتامها يف اليوم العاشر من متوز/يوليه 1948.
وإثبات��ا لذل��ك، ذيلن��اه بتواقيعنا يف هذا الي��وم، احل��ادي والثالثني من آب/

أغسطس 1948.
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