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   والعمالية النقابية الخدمات دار
 

 وحقوق العمال لجنة الدفاع عن الحريات النقابية
  
  
  

   شعارتحت 

  "جل قانون عمل یصون حقوق العمالأ من"
  

دار البمقر  الخدمات النقابیة والعمالیةبالتعاون مع دار ل االحریات النقابیة وحقوق العمعن ت لجنة الدفاع عقد
  . .حول مشروع قانون العمل الجدید صحفیًا مؤتمرًاى بالقصر العین

ى شھداء الوطن الذین راحوا ضحایا للعمل اإلرھاب ىبالوقوف دقیقة حداد على بدأت وقائع المؤتمر الصحف
  .اإلسكندریةو طنطاى استھدف كنیستى الخسیس الذ

ن المشروع الجدید لم أالمؤتمر بالحدیث عن  "لدار الخدمات النقابیة والعمالیةالمنسق العام "ال عباس كم افتتح
ألصحاب  كامًال ینحاز انحیازًا -المشروعى أ- نھ أم و٢٠٠٣لسنة  ١٢قى انون الحالعدید من سلبیات القال ىیتالف

ى ن ممثلللعمال ألى یوجد تمثیل حقیق نھ الوأى ن ھناك غیاب واضح للصوت العمالأى كد عباس علوأ ،األعمال
شخاص لكننا أوھنا نحن ال نتحدث عن  ،العمال ونال یمثل) االتحاد الحكومي(االتحاد العام لنقابات عمال مصر 

  .للعمال ھدرت الحقوق األساسیة أ مدار سنوات طویلةى مؤسسة علنتحدث عن 
ى ن ھذا المؤتمر ھو بدایة لحملة متكاملة سوف نقوم خاللھا بعمل مجموعة ندوات فأى كد عباس علأو

  .المسئولینوالبرلمانیین والعمال ى لصواتنا إأ تصلن جل أأالمحافظات من 
ن المشروع أ: وقال "العاملین بالكیماویات والبترو كیماویات بالسویس رئیس اتحاد"ثم تحدث محمد الجمال 

ن المشروع منحاز ، وأكد أولم یحدث حولھ حوارا حقیقیًا ،ینا فیھولم یسألنا أحد عن رأ يءعنھ ش لم نعلمى الحال
بإرادة ى برام عقود عمل محددة المدة تنتھإى لصاحب العمل الحق المطلق فى عطنھ أأل عمالصحاب األأل تمامًا

   !؟عمالن حمایة العامل من تعسف أصحاب األأیف ..صاحب العمل وحده
ن عن أ "ببورسعیدرئیس اتحاد العاملین بالغزل والنسیج والمالبس الجاھزة والجلود "وتحدث محمد عویس 

مشروع القانون تجعلھ ى ضراب فن مواد اإلوقال أى مكتسبات القانون الحالبعض عن  القانون یمثل ارتداد
سماه المشروع ى الذى الفصل التعسفى لباإلضافة إ ،المنشأةى فى ظل غیاب التنظیم النقابى فخاصة  ،مًاجرَُّم
  .نھاء عالقة العمل إ

تشریع یتم ى ن أأنھ من المفترض أ: قائًال "ممثل تنسیقیة األحزاب االشتراكیة"محمد عبد السالم  كما تحدث
أسوأ  نھن یمثل انتكاسة لھذه القاعدة ألالمشروع اآل ن ھذاأو ،یكون لتحسین التشریعات القائمةن بد أاستحداثھ ال

ال یعتد ى القانون الحالى تتحدث عن االستقالة كانت فى والت ١٤٠المادة ى ن المشروع فحیث أ ،را من سابقھكثی
فقة صبح العدول عن االستقالة بمواالمشروع الجدید أى وف ،خالل أسبوعى دل عنھا العامل فذا َعباالستقالة إ

   .صاحب العمل
 :قائًال  "اإلسكندریةببالمنطقة الصناعیة بالعامریة رئیس نقابة العاملین بنایل لینین جروب "وتحدث سید كاریكا 

كل ى ن ھذا المشروع یعطوائح الشركات ولیس بنص القانون وألى عل صبح بناءًاالقانون أى ن الفصل فأ
  .بالعمال ال من قریب وال من بعید عالقة لھن كتب ھذا المشروع ال ن َموأعمال الحقوق ألصحاب األ



عن  ن مشروع القانون یمثل ارتدادًاأ حول "مین عام نقابة العمالة غیر المنتظمةأ" وتحدث محمد عبد القادر
موال وال حمایة أل لھملعمالة حمایة لى ن المشروع ال یمثل أأل ات العمل للعمالة غیر المنتظمةثوابت عالق

  .ءشيى ظمة وال یحصلون منھا علتتجمعھا الحكومة لحساب العمالة غیر المنى تالجبایة ال
ن مشروع القانون ات المقبلة بشأثیرت تساؤالت حول التحركمام تساؤالت الصحفیین حیث ُأتح الباب أثم ُف

  ؟كیفیة التحركات القانونیةو
ن حیث أكدت أ ..حول التساؤالت "المحامیة ومنسقة البرامج بدار الخدمات النقابیة" رحمة رفعت/ اجابت وأ

ن اتحاد نقابات عمال مصر ھو االتحاد المشروع ومنھا أى رتكبت فُاى طاء الفادحة التھناك العدید من األخ
والضغط خطأ فادح یجب تصحیحھ ى ن ھذه الصیاغة ھلألجور وأى المجلس القومى تمثیل العمال فى فى المعن

لة سوف فردنا لھا ورقة منفصمجملھ علیھ مالحظات عدیدة أى ن المشروع فأى كدت علكما أ ،من أجل تعدیلھ
  .نقوم بنشرھا وتوزیعھا

ن كل االحتماالت أ" لاعضو لجنة الدفاع عن الحریات النقابیة وحقوق العم"ى كریمة الحفناو/ وأكدت د 
ستور من الد ١٣٨، كما أكدت على أنھ البد من استخدام المادة حةلقوانین مفتودستوریة اى المتعلقة بالطعن عل

والذھاب إلى البرلمان والضغط من أجل عقد جلسات استماع إلیصال أصواتنا وأصوات العمال إلى صانعى 
  .التشریعات

ن مشروع القانون أ" المحامیة وممثلة مكتب العمال للحزب االشتراكى المصرى"ى ماجدة فتح/ كما أكدت أ
ن عقود العمل محددة المدة ألى ضفاءه المشروعیة علمواد عدیدة من بینھا إى فى یتعارض مع القانون المدن

   .ىن تكون غیر محددة المدة بعد تجدیدھا لمرة واحدة بنص مواد القانون المدنأى عقود العمل ھى األصل ف
 ،)الباطن ومقاول(مام وكاالت التشغیل الخاصة أالقانون یفتح الباب أن ى بالتأكید علواختتم المؤتمر كمال عباس 

حزاب من المحافظات ولقاءات موسعة باأل العدیدى ستشمل ندوات فى ھو بدایة الحملة التى ن المؤتمر الصحفأو
 .جل قانون عمل عادل ن أوالبرلمانیین تحت شعار م

  
  


