
دراسة المرصد النقابي والعمالي المصري
2008شهر فبراير 

فبراير لعام  تم رصد 2008خلل شهر  عل62،  قد تفا فة القطاعات، و في كا   احتجاج عمالي 
 المرصد العمالي والنقابي المصري في العديد من هذه الحتجاجات، وأصدر نتيجة هذا التفاعل

شر  فق الزهر، وعمال الصيانة6المبا يد، وعمال ن ارية السكة الحد عن كمس سات حالة،    درا
من في التضا ية، وموظ في الضرائب العقار في القوي العاملة، وموظ  بمترو النفاق، وموظ

الجتماعي.
سواء تظاهروا، أو هم احتجوا  صد أن فة للر ادر المختل في المص كر  من ذ صد عدد  تم ر قد   و

  ألف عامل وعاملة، ومن هدد بالضراب أو العتصام أو42أضربوا عن العمل أو اعتصموا 
 ألف عامل وعاملة.54التظاهر 

تي ثل القطاعات ال يل، م عض التفص ساسية بب صر ال من العنا سوف نعرض لعدد  ما يلي   وفي
 حدثت بها احتجاجات، والمحافظات الكثر احتجاجا;، وأسباب الحتجاجات، والطرق التي يحتج

بها العمال، وأخيرا; حسب ما هو متاح نتائج هذه الحتجاجات.

أول� القطاعات:
هي  ثر القطاعات احتجاجا;  نت أك قد كا قد بلغ عددل الت، ف صلت والتص قل والموا  قطاع الن

  في شتي المجالت ففي هيئة السكة الحديد هناك غليان في وسط احتجاج15الحتجاجات بها 
تي يتمتع بها زملئهم  كمسارية السكة الحديد، بسبب عدم حصولهم علي العديد من الحقوق ال
قبي البراج ظي البلوكات ومرا هر ملح هم، كذلك تجم ين زملئ هم وب يز بين  في الهيئة، والتمي
بة بتحسين أوضاعهم ين بسكك حديد مصر في أسوان، للمطال ية للعامل  داخل مقر اللجنة النقاب
 المعيشية وزيادة حوافزهم وأجورهم، كما يطالبوا بالمساواة مع زملئهم الكمسرية والسائقين،

 ، حيث يعانيبمعايير  موحدة للحوافز بين كل العمالكذلك عمال صيانة المترو وذلك للمطالبة 
 معظم العمال من التمييز في الحوافز حيث يحصل العمال المقربين من الدارة علي حوافز تبدأ

  جنيه، وتتعدي حوافز المهندسين اللف جنيه، بينما معظم العمال ل تتعدي حوافزهم500من 
 جنيه في الشهر.450 جنيه، ول يتعدي مرتبهم الشامل الحوافز 150

ية سانة البحر ين بالتر ويس، والعامل عة لهيئة قناة الس ين بالشركات التاب صول; إلي العامل  و
 الخارجين علي المعاش المبكر والذين يطالبون بحقوقهم التي حصلوا علي أحكام قضائية بها،
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ة، وأمام كة القابض سبوعي أمام الشر كل أ ين يتظاهرون بش ها، واللذ كة تنفيذ فض الشر  وتر
الترسانة البحرية بالتبادل.

في حجم المحتجين، وآثرهم علي احتجاجات وحركة العمال في عدد الحتجاجات، و  يلي ذلك 
 ، بدأ من احتجاجات10بشكل عام عمال قطاع الغزل والنسيج، وقد كانت عدد الحتجاجات به 

ـ  ين14عمال غزل المحلة ال بل، واللذ يل المق في أبر هم  ين يعلنون إضراب مل اللذ    ألف عا
هر  نى للجور 20تظا حد الد بة بال هم للمطال صول; إلي إضراب 1200 ألف من يه، و  60 جن

 عامل بشركة الدلتا للملبس الجاهزة بجسر السويس للمطالبة بالضافي الذي لم يتقاضونه لمدة
شهرين.

يد والمقاولت  ثل اعتصام  احتجاجات8ثم قطاع مواد البناء والتشي مل بشركة3، م   آلف عا
جح حمادي،  سكندرية ون في القاهرة وال ين الكراكات  سواء الوقفات احتجاجات6الموظف  ، 

 المتتالية لموظفي التضامن الجتماعي للمطالبة بالمساواة بزملئهم في ديوان عام الوزارة، أو
عة محاولت هم أيضا;، أو متاب اواة بزملئ في القوي العاملة بالمديريات بالمس بة موظ  مطال
بوه ما كس من  ية  في الضرائب العقار ضع شروط تحرم موظ ية و لحة الضرائب العقار  مص

بإعتصاماتهم وتظاهراتهم.
ية، وفئات أخري  سية والمعدن ناعات الهند من قطاع الص كل  ثل مرات5ثم  ها، م كل من   ل

ام  ناعي، وإضراب 450اعتص من الص ويس مهمات ال كة الس من شر مل  مل2000 عا   عا
ام سمدة، واعتص سعار ال بب أ ية بس نك التنم يا أمام ب حي المن هر فل يد، وتظا ية للحد  بالوطن

فلحي سوهاج بنقابة المحامين بسبب نزع أراضيهم.
طبي وفي  يد الطباء وأطباء السنان بالضراب عن العمل احتجاجات4القطاع ال   بدأ من تهد

بة بكادر خاص، إلي إضراب ممرضات الوحدات ية والمطال هم الماد ين أوضاع بة بتحس  للمطال
ية مل توع في القري والعزب لع هم علي البيوت  بب قرار مرور بع بس كة الس حية ببر  الص

صحية.
مي  ويس احتجاجات3ثم القطاع التعلي ية بالس ين بالدارة التعليم ام العامل سها اعتص   علي رأ

ثم  هم،  طبيق الكادر الخاص علي بة بت في القطاع التجاريللمطال هراحتجاجان  ما تظا  ، وه
ثم ما زالوا يعملون،  من  كر، أو  من خرجوا معاش مب سواء  مر أفندي  ين بع ام العامل  واعتص
صناعة الورق، أو قطاع مياه ية، أو قطاع  من قطاع الصناعات الغذائ كل  في  حد   احتجاج وا

الشرب والصرف الصحي.
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ثانيا�:الموقع الجغرافي:
قد كانت القاهرة من أكثر المحافظات احتجاجا; حيث كان نصيبها من الحتجاج    احتجاج،12ل

ظة الجيزة  ها محاف ية 7تلت ظة المنوف ثم محاف ية6 احتجاجات،  تي الغرب   احتجاجات، فمحافظ
  احتجاجات في أخري، حيث عمال أتوبيس شرق الدلتا4 احتجاجات لكل منها، ثم 5والسويس 

  احتجاجات3 محافظات، وعمر أفندي في محافظتين، ثم 3 محافظات، والكراكات في 9في 
ظة من محاف كل  في  سعيد، واحتجاجان  يا، وبور  سكندرية، والمن من محافظات ال كل   في 
ية، والفيوم، ية، والشرق ية، والدقهل  أسوان، ومحافظة الوادي الجديد ومطروح، ومحافظة القليوب

ثم احتجاج واحد في محافظة سوهاج.

ثالثا� كيفية الحتجاج:
قد بلغ عدد طرق احتجاج العمال  قة68ل في طري ستخدمها العمال  تي ا ثر الطرق ال نت أك  ، كا

 ، فقد اعتصام22الحتجاج هي العتصام فقد كانت عدد العتصامات خلل شهر فبراير هي 
 اعتصم عمال السويس لمهما ت السلمة والصحة المهنية، وذلك بسبب تدني أوضاعهم المادية
 والوظيفية، كذلك اعتصم عمال شركة مصر الدولية للسيراميك بالمنوفية، وذلك للمطالبة بزيادة
ية نة نقاب يل لج بة بتشك ية، والمطال بة الغذائ فز وبدل الوج صرف العلوات والحوا  الجور و
ية للورق م عمال الهل عن حقوق العمال، كذلك اعتص فع  مع الدارة وتدا  لتتولي التفاوض 
فق ين بن هم، والعامل بة بحقوق صيانة مترو النفاق للمطال م عمال  سكندرية، كذلك اعتص  بال
من ية التضا في مدير ام موظ ية، واعتص ير بالشرق مة الجماه في خد م موظ هر، واعتص  الز

بالجيزة عدة مرات أمام مجمع الجيزة،.....
ها  هر تل هر والتجم هم مرة13التظا ني أجور بب تد مر أفندي بس ين بع هر العامل قد تظا  ، ف

جا علي هم، وكذلك احتجا ين أوضاع مل علي تحس يذ وعود الدارة بالع هم، وعدم تنف  وحوافز
كة الري هر عمال شر كة، كذلك تظا مي بالشر ين القدا مع العامل ف  هم، والتعس يض رواتب  تخف
يد مة للتشي مة بالقناطر الخيرية بسبب دمج الشركة القابضة للتجارة للشركة العا  والشغال العا

والبناء، مما يسبب تدني أوضاعهم المادية.
ية، بلغ  يق الشكاوي والمذكرات والدعاوي القضائ عن طر ثم  مرة12ثم الحتجاج  يد،   التهد

  أكثرها انتشارا; تهديد إضراب عمال غزل المحلة، مرة11بالضراب أو العتصام أو التظاهر 
يد عمال المحاجر وحجر بة بأجور عادلة،  وتهد يد الطباء بالضراب عن العمل، للمطال  وتهد
يل ها بتعد يذ الدارة لوعود بب عدم تنف ام ، بس ية بالعتص سمنت بالقطام ويس لل  الطفلة بالس

تب ورفع العلوة الدورية بنسبة  يذ قانون رقم40الروا بة بتنف  % من الجر الساسي، والمطال
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نة 159 صرف81 لس ية و مل الضاف ساعات الع اب  جر، واحتس ين بالمحا   والخاص بالعامل
الوجبات الغذائية.

  عامل بشركة صموئيلتكس للنسيج بالعاشر150، مثل إضراب  مرات10الضراب عن العمل 
 من رمضان، بسبب العلوة الجتماعية والدورية والجازات والتأمينات، وإضراب عمال غزل
ستئثار المستثمر عة واحدة، وكذلك للحتجاج  علي ا بة بصرف الرباح دف  شبين  وذلك للمطال

ين70الهندي الذي يمتلك  يل مجلس الدارة، ومندد عن تشك عه  سهم بالقرار وامتنا من ال  % 
بسياسة الخصخصة التي سلمته الشركة بتراب الفلوس.

رابعا�: أسباب الحتجاجات، ومطالب العمال:
فبراير  هر  تي تكررت لحتجاجات العمال خلل ش سباب ال غت ال قد بل ها مرة، 97ل  كان أكثر

 ، مثلما مرة لكل منهم20تكرارا� هما المطالبة بالبدلت والحوافز والعلوات، وأسباب أخري، 
ضر  ة 2000أ بة بعلوة غلء معيش ية للصلب للمطال مل بالوطن يم10% وزيادة 15 عا  % تقي

طبيق الكادر الخاص، بة بت ية بالسويس للمطال ين بالدارة التعليم هر مكافأة واعتصام العامل  وش
 ومطالبة موظفي التضامن وموظفي مديريات القوي العاملة بالمساواة بزملئهم في دواوين عام
حة بالمرور علي ية الص بب تعليمات مدير بع بس كة الس ام ممرضات بر  الوزارات، واعتص
 القري لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتوعية للمواطنين في المنازل وإعلنهن رفضهن لتنفيذ

التعليمات بسبب عدم وجود وسيلة انتقال، أو صرف بدل النتقال لهن.
تا للملبس الجاهزة بالضافي الذي، مرات9ثم المطالبة بالمستحقات     مثل مطالبة عمال الدل

كر ين علي المعاش المب مر أفندي الخارج بة عمال ع ين، ومطال صرفه لمدة شهر تم   لم ي
 مستحقاتهم، ومطالبة مدرسي مرسي مطروح بحقوقهم في بدل الجهود الغير عادية الذي حاول

مسئول بالوزارة سلبهم إياها.
 ببدل مخاطر، مثلما طالب عمال صيانة المترو  مرات،8ثم المطالبة بزيادة الحوافز والبدلت 

ية بدل وجبة بمعدل،كذلك يطالبون ببدل وجبة غذائية هم الشركة اليابان   حيث كانت تصرف ل
ما يطالبون 4 هم الن، ك عد الدارة تصرفها ل سكن جنيهات يوميا;، ولم ت   حيث أن معظمببدل 

ية)،  ية- البحيرة والقليوب ية – الشرق من خارج القاهرة (المنوف ما العمال   يطالبون ببدلك
يث يطالب شاشات، لي ح هم محص سوة بزملئ مبيوتر ببدل شاشات أ ين علي أجهزة الك  العامل

 التذاكر. كذلك اعتصام عمال الهلية للورق بالسكندرية بسبب عدم صرف العلوة الجتماعية
قل فز ل ي  وتعديل لئحة نظام العمل بالشركة من أجل زيادة رواتبهم، ووضع حد أدني للحوا

ية من 60عن  يه، وصرف الرباح علي الشامل150- 40 يوم، وصرف بدل وجبة غذائ   جن
 شهر سنويا;.12
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ية  ني الوضاع الماد فز وتد فض الحوا يد لضراب،  مرات7ثم خ يد مواع ها تحد  كان أشهر
الطباء، وأطباء السنان علي مستوي الجمهورية بسبب تدني الوضاع المادية.

  مرات لكل منها، مثل احتجاج عمال نفق الزهر5العمل المؤقت، والتعسف من قبل الدارة 
 على رفض الهيئة العامة للنفاق تثبيتهم، حيث أنهم يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر
حة لمة والص ين شروط الس بة بتحس فة إلى المطال سنين، هذا بالضا سبع   من 
 المهنية. وأشار العمال إلي التعسف ضد العمال في الجزاءات، فمن غاب منهم يوم

  جنية. كما300يخصم منه نصف شهر وثلثي شهر، في حين أن المرتب ل يتعدى 
ية  هر للمرة الثان ظة الجيزة50تظا فة أمام ديوان عام محاف سوم نظا ل ر   محص

فة بدل سوم النظا كة الكهرباء بتحصيل ر يف شر فظ بتكل  احتجاجا; علي قرار المحا
مل ير فرص ع هم للتشرد والضياع، وطالبوا بإلغاء القرار أو توف ما يعرض هم م  من

بديلة لهم.
ير للقطاع الخاص  سائل المن الصناعي، والتصفية أو التأج بة بو ها4المطال كل من  ، مرات ل

بة احتجاجا يل بإمبا نة بشت موا أمام مجلس محلي مدي فة الجيزة واعتص قد أضرب عمال نظا  ف
صفة الشوارع، في دهان أر ية خطرة  ستخدام مواد كيميائ هم علي ا يس الهيئة ل  علي إجبار رئ
هم بأمراض صابة العشرات من ما أدي إلي إ هم، م ية ل سائل وقا ير و يس الهيئة توف فض رئ  ور

 وعن انعدام وسائل السلمة والصحة المهنية يقولالحساسية الصدرية والفشل الكلوي، 
عز في  صلح العطل  ائق أنزل أ نا كس فق الزهر "أ سائق بن مل "محمد حسن"   العا
حد زملئي بل ذلك، أ نبي خالص، وق ية ج ية والعربيات التان مل العرب طر، بح  الخ

ين الحياة والموت".  ته ب ية وحمل فرصدمته عرب سير ك كة موا هر عمال شر ما تظا  ك
نيع طبيقيين لتص كة الت م عمال شر يد العمال، واعتص كة وتشر بب إغلق الشر  الزيات بس
فع مل علي ر يل والع كة، وإعادة التشغ فية للشر بة بإلغاء قرار التص  الخشاب ، وذلك للمطال

المرتبات.
 فقد أعلن موظفي الضرائب مرات لكل منها، 3ثم المطالبة بتشكيل نقابة، والفصل من العمل 

فق  ين الموا ية يوم الثن عن التحاد العام18/2/2008العقار تقل  بي مس يل أول تنظيم نقا  ، تشك
ية، علي أن ين بالضرائب العقار مة للعامل بة العا ين النقا قد أعلنوا تكو ر، ف  لنقابات عمال مص
في الضرائب امات وإضرابات موظ نت تقود اعتص تي كا يا للضراب وال نة العل  تتحول اللج
ام في العتص كت  تي شار كل المحافظات ال ها  تي مثلت في ارهم، وال تي انتص ية ح  العقار
تم بي من كل مأمورية، وي تم انتخاب مندوب نقا مة مستقلة، علي أن ي بة عا  والضراب إلي نقا
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بة في مجلس إدارة النقا ظة  ثل هذه المحاف كي يم ظة ل كل محاف توي   انتخاب مندوب علي مس
ية، نة نقاب يل لج بة بتشك لب المطال ية للص كة الوطن من مطالب عمال شر ما كان ض مة. ك  العا

  عامل بمصنع المل للزجاج200وكذلك عمال مصر الدولية للسيراميك بقويسنا، كذلك فصل 
فز رف الحوا هم بص مل ومطالبت تب الع هم بشكوى لمك بب تقدم كة، وذلك بس كت) بالخان  (برف
طة وطرد يد بالشر ية وأيام العطلت والتهد مل الضاف ساعات الع نوية وبدل   والعلوة الس
ل بب فص سعيد بس تا وجنوب بور ين بمشروع خدمات شرق الدل  العمال، كذلك إضراب العامل

 عامل.27
ية أو القانون، يذ التفاقيات والحكام القضائ بة بتنف سطة، المطال اد والوا من الفس كل   ول

 فقد أضرب عمال مجموعة شركات مكارم للمطالبة، والتأمين الجتماعي والرباح مرتان لكل
 بتنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية الناتجة عن إضرابهم السابق في حقهم في العلوات، كذلك تقديم
بب الهدم والبناء بدون طر بس يض حياة العمال للخ بب تعر فظ مذكرة بس  عمال أطلس للمحا
 ترخيص، والمطالبة بالتحقيق في الفساد ومحاسبة رئيس مجلس الدارة، و مطالب عمال غزل
في التأمين هم  بة عمال صموئيلتكس للنسيج بحق ية للورق بالرباح، ومطال  شبين، وعمال الهل

 سنوات بدون تأمين.6الجتماعي لجميع العمال اللذين يعملون بالشركة منذ 
 مثل مطالبة محصلي رسوم، ومرة واحدة لكل من المطالبة بالحق في العمل، والمعاش المبكر

النظافة في الغربية بحقهم في العمل.

خامسا� النتائج:
ما بسبب كما ذكرنا قد كان من أكثر النتائج تكرارا; هو عدم وضوح نتيجة الحتجاج، وذلك أ  ل
 من قبل أن الشكاوي أو المذكرات، أو التهديد بالحتجاج في أغلب الحالت ل تظهر له نتيجة
ثل غزل كبيرة م في حالت الحتجاجات ال حفية للنتائج إل  عة الص  مباشرة، ثانيا; عدم المتاب

ها،  ية وغير غت المحلة أو الضرائب العقار قد بل حل 45ف عد بال ها الو قد،  مرات7مرة، تلت  ف
ين  ر اليوم التالي الثن امهم عص هر اعتص فق الز عد18/2/2008علق عمال ن  ، ب

يس التنظيم والدارة بالهيئة هم مع مجدي عبد الخالق رئ ها وفد من  مفاوضات أجرا
كر ما ذ حي –ك عى ي يد ويد بة عم من الدولة برت حد ضباط أ ية للنفاق، وأ  القوم

هم خلل  في مطالب ظر  تم التفاق على الن يث  ها15العمال- ح عد عرض ما، ب   يو
يانة لم لص بد الس كة محمود ع يانة بشر فض عمال الص ما  قل.  ك ير الن  على وز

  أيام علي وعد7وتشغيل عربات النوم بالسكة الحديد اعتصامهم الذي استمر لمدة 
ية والجتماعية والصحية، حيث يس مجلس الدارة بتحسين أوضاعهم المال  من رئ
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نص علي ضم  يد ي مع هيئة السكة الحد قد  سنويا; للهيئة،20أن التعا من العمالة   % 
وعلجهم بمستشفيات الهيئة، ومساواتهم بزملئهم بالهيئة.

 فقد وافق رئيس هيئة قناة السويس علي رفع بدل،  مرات فقط5ثم تنفيذ بعض أو كل المطالب 
من  ية  ير العاد ين50% إلي 30الجهود غ يه يوميا; للعامل ية لجن بة الغذائ مة الوج  % وزيادة قي

  سنوات، كما قرر وزير النقل صرف10بشركات الهيئة السبع بعد مطالبات دامت أكثر من 
 بدل نقدي ليام الراحات لعشرة آلف عامل من طوائف تشغيل السكة الحديد وذلك علي أساس
الجر الشامل بهدف تحسين أوضاعهم المادية حتي يتمكنوا من تحقيق أهداف عملية التطوير.

يف  مع والتخو ثم الق سينزل، مرات3  من  عي أن  من الجتما في التضا يد موظ تم تهد قد    ف
 ليشارك في الوقفة الحتجاجية سوف يعتقل من قبل الشرطة، كما هددهم وكيل وزارة التضامن
 بالجيزة بأنه سوف يشطب عليهم بدفتر الحضور والنصراف، كما قام المن في بداية الوقفة
من هم  ستدعاء زملئ من الذهاب ل ين بالخارج  من الموظف نع أي  تي يم مع ح  بغلق باب المج
هم، وفي اعتصام عمال صيانة مترو النفاق، من النضمام إلي هم  نع زملئ هم، وكذلك لم  مكاتب

حفيين للعمال، صول الص نع و ام، وحاولت م قع العتص من مو صرت قوات ال  ثم عدم حا
التنفيذ مرتان.

المرصد النقابي والعالي المصري
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