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  وقائع ما جرى فى مناقشة الربملان
 لقانون النقابات العمالية

  

 يصدر فيه رمسيا واملوعد الذى.. سببني وراء تسريع مناقشات القانون بشكل غري مسبوق  

ً نائب ٣٠ساعات  ٦فى   ً على قانون النقابات العمالية ا  فقط يوافقون مبدئيا

شرتطة لتكوين اللجنةاألعداد رئيس اللجنة اإلدارية لالحتاد يطالب بزيادة " جباىل"  ُ  امل
 النقابية

  يسحب موافقته على مشروع القانون ٣٠/ ٢٥تكتل  
  

تحت قبة البرلمان، فالوالدة المتعثرة  مسیرتھاأثناء " األزمات والمشادات"من القوانین القلیلة التي صاحبتھا 
بالبرلمان، والتي اشتعلت السجاالت  بدأت منذ وجوده داخل لجنة القوى العاملة" النقابیة التنظیمات"لقانون 

نرید : عبر وسیط إلى اللجنة ونوابھا، مفادھا" رسالة غیر معلنة"بین أعضائھا أثناء مناقشة القانون، بسبب 
ولو ساعة  یًامجتمع ًانرید مناقشات تطول بالشھور كباقي القوانین، نرید حوار ، المن القانون سریعًا االنتھاء

  .ولى في البرلمان الحالي منذ بدایة جلساتھاأل ةجرى بالفعل للمر ، وھو ما"جتمع الجمعةواحدة، وال مانع أن ن
   

من القانون  االنتھاءیرید  أحدھمامن النواب،  اتجاھینفي مناقشات اللجنة حول القانون اشتعل الجدل بین 
  .مناقشة نصوصھوتمریره سریعا، وآخر یرید التمھل في 

   
من منظمة العمل الدولیة إلى  وراءه زیارة مرتقبة لوفد ستعجال فى إصدار القانوناالأكدت مصادر باللجنة أن 

  .القانون قبل ھذه الزیارة إقرارالجاري وأن الحكومة ترید  نوفمبر ١٣یوم مصر 
   

الحاالت ھام لمجلس إدارة منظمة العمل سیناقش ضمن أولویاتھ حالة الدول الموجودة على قائمة  انعقادكما أن 
العام الجارى، ومن بینھا مصر خالل تقاریر  صدرت فى حقھاللدول التى  باإلضافة )القائمة السوداء(یة الفرد
  .القانون قبل انعقاد المجلس إقرار، ولذلك یجب عامًا ٤١منذ  لم تزل تطبق قانونًا للنقابات العمالیة صدرالتي 

   
ضرورة یؤكد ن وكیلھا محمد وھب اهللا الذي لجنة القوى العاملة حول القانون، وقع تباین بی اجتماعاتفي 

 اعترضتمنھ، مقابل نواب في مقدمتھم جلیلة عثمان، التي  االنتھاءسرعة إصدار القانون، ویدفع فى اتجاه 
لعمل اللجنة، ال " إستراتیجیة موحدة"تسیر بنظام واضح، نحن نفتقد إلى  بھذا الشكل اللجنة ال: قائلة بحدة
ألمور، یجب أن یأخذ النواب وقتھم، وأن تتاح أمامھم كل مساحات النقاش والتفاھم، العجلة في ا ذاأدري لما

نقابیة على مستوى الجمھوریة كلھا، وتكون  انتخاباتشھور، إجراء  ٣قبل إصدار قانون سیترتب علیھ خالل 
  .یتعارض الحدثان معا الرئاسیة المقبلة، حتى ال االنتخاباتقبل 

   
القوى " ودفعت لجنةفي مناقشتھ،  باإلسراعالتى طالبت وكانت الغلبة لألصوات  اللجنة من القانون انتھت

الیوم األول  [یوم الثالثاء بسالسة شدیدة مادة  ٤١التى مررت بالجلسة العامة،  بالمشروع لُیناقش" العاملة
  .صوصھسخونة في مناقشة القانون ون األكثر ھو الیوم] األربعاء[، لیكون الیوم الثاني  ]للمناقشة
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قامت بتعدیلھا لجنة القوى العاملة لتجیز لمن التى  ٤١شن النائب صالح عیسى ھجومًا شرسًا على المادة 
قال تصنیفھ النقابى، و قام بتوقیع عقد عمل یدخل ضمناالستمرار فى منصبھ النقابى إذا أحیل إلى التقاعد 

نھ یحقق مصلحة شخصیة مباشرة لثمانیة من النائب أن إدخال ھذا التعدیل من قبل اللجنة مطعون علیھ لكو
  .عدد أعضائھا تسعة أعضاء إجماليأعضاء اللجنة التى یبلغ 

  
كلنا نحترم : روقال النائب محمد السویدي، رئیس ائتالف دعم مص ًاواسع جدًال النقابى أثارت مادة التفرغ للعمل وقد

  .نشجعھ لكن بدون تفرغأن بي عمل تطوعي یجب الكیان النقابي لكننا نحترم أھمیة سیر العمل، والعمل النقا
   

خالفات حادة تحت القبة، وأضطر رئیس البرلمان إلرجاء البت في " اإلعانات للمنظمات النقابیة"بعدھا أشعلت 
بشأن تلقي اللجان النقابیة  كثیرًا من الجدلأثارت التى  النقابیة،من مشروع قانون المنظمات  ٥٥المادة 

  !!)ون معرفة وموافقة الشركات د( تبرعات وإعانات
   

الحكومة بالتفریط في حقوق الشعب  -رئیس ائتالف دعم مصر في مجلس النواب - وقد اتھم محمد السویدي
  .كل ھذه اإلعفاءات تقدیمالحكومة ال تملك : بزیادة اإلعفاءات في قانون المنظمات النقابیة، قائال

   
بسبب مقاطعة أحد النواب الخاصة باإلعفاءات من مشروع القانون  ٦٣تعلیقھ على المادة واعتذر النائب أثناء 

  .بنود من اإلعفاءات الواردة في مشروع القانون ٧لھ أثناء الكلمة، لیتم بعدھا التوافق على حذف 
   

  :تعفي المنظمات النقابیة العمالیة لممارسة نشاطھا النقابي من : وأصبح نص المادة
على األبنیة المملوكة لھا المخصصة لمكاتب إدارتھا أو لممارسة الضریبة على العقارات المبنیة  -١

  . األغراض التي أنشئت من أجلھا والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام اإلدارة المحلیة 
ضریبة الدمغة، التي یقع عبء أدائھا على المنظمات النقابیة العمالیة، والمؤسسات والمشروعات  -٢

إلى كل ما یتعلق بنشاطھا من العقود، والمحررات، واألوراق، والمطبوعات، التابعة لھا بالنسبة 
 . والدفاتر، والسجالت، واإلعالنات، والملصقات، وغیرھا 

ضریبة المالھي المستحقة عن الحفالت التي تقیمھا المنظمات النقابیة العمالیة، بما ال یجاوز حفلتین في  -٣
 .السنة الواحدة 

العقود، والمحررات المتعلقة بتأسیس المنظمة النقابیة، أو تعدیل نظامھا الرسوم المستحقة على    -٤
الداخلي، ورسوم التصدیق على التوقیعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشیر على 

 . والتصدیق على التوقیعات فیما یختص بھذه العقود. الدفاتر ، وترقیمھا، وختمھا
ة على التوثیق، وشھر جمیع المحررات، والعقود التي یقع عبء أدائھا على الرسوم النسبیة المقرر  -٥

  .المنظمات النقابیة العمالیة، والتي تبرمھا لممارسة نشاطھا 
   

وقال وزیر الشئون البرلمانیة عمر مروان إن الحكومة بریئة من ھذه اإلضافة، ورغم االنتھاء من التصویت 
من أین تأتى النقابة بالموارد؟، علمًا "لي المراغي على الحذف متسائال اعترض رئیس لجنة القوى العاملة جبا

وأشار إلى ما اعتبره تمییزا بین النقابات المھنیة والعمالیة، الفتا إلى أن " یا ریس أن اشتراك العامل جنیھ
النقابات ب أنا ال آخذ دمغات حتى تساویني"النقابات العمالیة ال تحصل دمغات مثل النقابة المھنیة، وقال 

  ".المھنیة
   
ھذا المجلس في أغلبیتھ "ساعة ، وقال  ٢٤ثنى رئیس البرلمان على العمال وقال إنھم قیمة كبرى یعملون أو

النقابات العمالیة فقیرة ..قد أنتمي لنقابة مھنیة لدیھا موارد صحیح عامًال نفسىمن العمال وأنا أعتبر 
  ".قدر معین طبقا للظروف االقتصادیة الحالیةواشتراكاتھا ضعیفة وال مانع من زیاداتھا ب

على بعض اإلعفاءات المرتبطة بطبیعة النشاط  اإلبقاءوشدد على حرصھ على العمل النقابي مشیرا إلى 
  .للعمال وتقدیرًا النقابي، وطالب النواب بالوقوف احترامًا



٣ 

 

   
ج محمد سعفان، وزیر القوى تسبب الدكتور علي عبد العال، رئیس مجلس النواب، في إحراالجلسة خالل 

وھل ھى مع العمال : حیث وجھ إلیھ سؤاًال عن انحیازاتھ.. من مشروع القانون ٦٦أثناء مناقشة المادة  العاملة
أنا مع العمال ألنھم ھم السواعد التي تبني مصر، وھم یمثلون ثلث الشعب : الوزیرلیجیب ، أو الحكومة

لقانون، ولیس وزیر بأن یكون الحدیث فقط في مواد مشروع افقاطعھ رئیس المجلس، مطالبا ال..المصري
  !!تسجیل مواقف سیاسیة

   
، والمتعلقة بآلیات التفرغ ٥٥و  ٥١و  ٥٠وھي مواد أثارت الخالفات وتم إرجائھا،  أمام النواب ثالث ظلت

رئیس  یث طلبح.. النقابى فى إجازة بدون مرتب لاللتحاق بالدورات التدریبیة للعمل النقابي، وكذلك حق 
، وبعد تقدیم مقترحات تحسم األمرل اجتماعالمجلس من لجنتي الشئون التشریعیة والقوى العاملة الدخول في 

موافق دقیقة، عاد النواب بھمة ونشاط وصعد النائب محمد وھب اهللا إلى منصة المجلس لیعلن  ١٥أقل من 
وافقة كل من المنظمات النقابیة ومنظمات رجال بعد إضافة تعدیل یقضى باشتراط مى تلك المواد، لعاألطراف 

  :نصوص المواد كما یلي  توجاء األعمال على قواعد التفرغ
   

لمجلس إدارة المنظمة النقابیة العمالیة أن یقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة للقیام ) ٥٠(مادة 
التي تنظمھا الالئحة التنفیذیة للقانون، وباالتفاق مع  بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط ، واألوضاع

  األعمال، ویلتزم صاحب العمل بتنفیذ قرارات التفرغ   االتحاد النقابي العمالي المعني ومنظمات أصحاب
ویستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابیة المتفرغ خالل فترة تفرغھ أجره، وجمیع الترقیات، والعالوات، 

توسط المكافآت، والحوافز ومكافآت اإلنتاج، والمقابل النقدي لرصید اإلجازات، وكافة المزایا والبدالت، وم
المادیة التي یحصل علیھا زمالؤه من نفس المستوى المالي أو الوظیفي، كما لو كان یؤدى عمال فعال، 

  .وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلیة للعامل 
من وزارات، ومصالح، وأجھزة لھا موازنات خاصة ووحدات الجھاز  –للدولة  اإلداريوتلتزم وحدات الجھاز  

اإلدارة المحلیة، والھیئات العامة خدمیة كانت أو اقتصادیة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال 
العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المختص، بصرف أجر العامل 

  .متفرغ التابع لھا، وجمیع مستحقاتھ المشار إلیھا في الفقرة السابقة خالل فترة تفرغھ ال
  .وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مھامھ النقابیة إصابة عمل 

   
یة مالعتعتبر مدة الدورات الدراسیة ، والتدریبیة، والتثقیفیة، التي تعدھا المنظمة النقابیة ال) ٥١(مادة 

ألعضائھا إجازة دراسیة بأجر كامل، كما تعتبر مدة المھام النقابیة لھم سواء في الداخل أو الخارج إجازة 
  .خاصة بأجر كامل 

تحدد الالئحة التنفیذیة للقانون باالتفاق مع منظمات أصحاب األعمال واالتحاد النقابي العمالي المعني الشروط و
لدورات وفي المھام النقابیة، كما یحدد ھذا القرار الحد األقصى ألفراد واألوضاع التي یجب توافرھا في ھذه ا

  .المنشأة الذین یحق لھم اإلفادة من األحكام المنصوص علیھا في الفقرة السابقة خالل العام الواحد
 ویستحق عضو المنظمة النقابیة الذي یحضر الدورات الدراسیة، والتدریبیة، والتثقیفیة، أو في مھام نقابیة

  .جمیع العالوات، والبدالت، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة اإلنتاج، كما لو كان یؤدي العمل فعًال
   
مقابل االنضمام، واالشتراك الذي یدفعھ األعضاء : تتكون موارد المنظمات النقابیة العمالیة من : )٥٥(المادة  

الیة قیمة مقابل االنضمام، واالشتراك، ولھا النظر في شھرًیا، وتحدد الجمعیة العمومیة للمنظمة النقابیة العم
ومواجھة نفقاتھا وأعبائھا وذلك على النحو الذي تحدده الئحة النظام  وذلك وفًقا لظروفھا زیادة قیمتیھما،

  .األساسي للمنظمة، ویجوز للمنظمة النقابیة اعتبار بدایة تحصیل االشتراك عن الشھر األول من العضو

                                                             
 د ذلك بالنص إلى ما كان علیھ فى مشروع الحكومة قبل إدخال لجنة القوى العاملة تعدیالتھا علیھعا.  
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ت، وكذا عائد األنشطة الفنیة، والریاضیة، والثقافیة، والعلمیة، واالجتماعیة، والصحیة، ثم عائد الحفال
والترفیھیة، وغیر ذلك من األنشطة التي تقیمھا المنظمة، واإلعانات والھبات والتبرعات والوصایا التي یقبلھا 

قبول الھبات، أو  – في جمیع األحوال - علیھا مجلس إدارة المنظمة وال تتعارض مع أغراضھا، ویحظر
التبرعات، أو الدعم، أو التمویل من األفراد، أو الجھات األجنبیة سواء من الداخل أو الخارج، وعائد استثمار 
أموالھا، واإلعانات التي تقررھا الدولة لھذه المنظمات سنویا، والموارد األخرى التي تقرھا الجمعیة العمومیة 

  .القانونللمنظمة وال تتعارض مع أحكام ھذا 
  .ویتم الصرف من موارد المنظمات النقابیة العمالیة على األنشطة، واألغراض التي أنشئت من أجلھا

   
من  ١٢المادة  بشأنعلى إعادة المداولة  -بعد ذلك -مجلس النوابرئیس وافق الدكتور علي عبد العال،  ثم

وھى المادة التى تقضى باشتراط .. مرشدي، بناءا على طلب النائب محمد المشروع قانون المنظمات النقابیة
  .عضوًا لتشكیل اللجنة النقابیة للمنشأة ٥٠

عضوًا، مع اشتراط أن  ٢٥٠طالب محمد المرشدى بزیادة العدد الُمشترط لتكوین اللجنة النقابیة للمنشأة إلى 
رئیس اللجنة "غى والغریب فى األمر أن جبالى المرا.. عامًال أیضًا ٢٥٠یبلغ عدد العاملین فى المنشأة 

، ورئیس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد انضم إلى رجل األعمال محمد "اإلداریة لالتحاد العام للنقابات
  .المرشدى مطالبًا معھ بزیادة العدد المطلوب

  
، أدنى حدك عامًال ٢٥٠ زیادة عدد العمال المطلوب لتشكیل اللجنة النقابیة إلى في مفاجأة كبرى قرر البرلمانو 

فرض ، من خالل "االتحاد العام لنقابات العمال"المستقلة عن  إلنشاء النقاباتوھو ما اعتبره البعض عرقلة 
شروط تعجیزیة صعبة التحقق مثل زیادة الحد األدنى لتأسیس اللجنة النقابیة إلى ھذا الرقم المبالغ فیھ فى 

عامًال الحد األقصى للعدد الذى یمكن  ٢٠ى اعتبار الوقت الذى استقرت فیھ معاییر منظمة العمل الدولیة عل
  !!اشتراطھ لتأسیس النقابات

   
سحب موافقة التكتل على مشروع قانون  ٢٥/٣٠وبناءا على ذلك أعلن النائب ھیثم الحریري عضو تكتل 

 في بدایة المناقشات أعلنا عن موافقتنا على مشروع"لمجلس االمنظمات النقابیة، وقال الحریري لرئیس 
، وأؤكد بكل إخالص أن ھذا عامًال ٢٥٠القانون من حیث المبدأ، ولكننا نسحب ھذه الموافقة بعد رفع العدد إلى 

  ".الجمعیات األھلیة"القانون سیلحق بقانون 
  

ثم طلبت الحكومة إعادة المداولة فى شأن ھذه المادة مجددًا رافضة الزیادة التى وافق علیھا النواب 
لتشكیل لجنة  بالنزول بالرقم المشترط عاد من جدید إلى المطالبة جبالي المراغي نالحاضرون، والمدھش أ

  .)عامًال ٢٥٠العدد الجلسة بأن یكون  تبعدما وافق المجلس على مقترحھ في ذا( عامل ١٠٠إلى نقابیة 
  

، ١١ار، والمواد نائبًا قد تقدموا بطلب إلعادة المداولة بشأن المادة الثالثة من مواد اإلصد ٢٠وكان أكثر من 
غیر أن رئیس المجلس لم یبت فى أمر طلب إعادة المداولة رغم استیفائھ الشروط المنصوص علیھا فى .. ١٢

  .الئحة المجلس
   

عضو، إال أن رئیس  ٦٠٠ یقاربما من إجمالي  ًانائب ٣٠ورغم أن قاعة البرلمان لم یكن فیھا سوى حوالي 
بتصویت مشروع القانون ، على أن تتبقى الخطوة النھائیة المتعلقة على المبدئیة البرلمان أعلن الموافقة 

ثلثي نواب البرلمان،  یتطلب موافقةور ــمكمل للدستحیث أن قانون المنظمات النقابیة قانون .. العامة الجلسة 
  .نوفمبر المقبل ١٩ علیھ ُیفترض أن یتم التصویت فى الجلسة العامة القادمة والمحدد لھا یومو
 

                                                             
  فى المشروع المعدل من لجنة القوى العاملة والمحال إلى اللجنة العامة ١١فى مشروع الحكومة ، ورقم  ١٢المادة رقم. 


