
  الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

  برنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة
 

 مؤشر االحتجاجات العمالیة واالجتماعیة خالل شهر ینایر 2018*

 ملخص التقریر:

 رغم القمع والعقوبات القاسیة التي تواجه بها السلطات المصریة حركة االحتجاجات، إال أن الفئات االجتماعیة األكثر
 ضعفًا واجهت االنتهاكات الجائرة للحقوق االقتصادیة، واالجتماعیة بالعدید من أشكال االحتجاج التي رصد منها

 البرنامج 30 احتجاجًا.

 وتصدرت محافظة القاهرة مشهد االحتجاجات العمالیة بأشكاله المختلفة، كما تصدرت أیضا مشهد االحتجاجات
 االجتماعیة.

 وبالنسبة للقطاعات التي شهدت حركات احتجاجیة فقد تصدر قطاع التعلیم ومشكالته االولویة سواء في االحتجاجات
 العمالیة والمهنیة أو في االحتجاجات االجتماعیة.

 وتبلورت مطالب الحركة االحتجاجیة خالل هذا الشهر في المطالبة باألجور والبدالت والحوافز، باإلضافة إلى
 للمطالبة بالتثبیت وتوفیر وسائل السالمة والصحة المهنیة، كما تبلورت أیضا في تقنین أوضاع الفالحین، وتسجیل

 النوادي الریاضیة.

 

 رصد البرنامج ( 30 احتجاجا ) خالل الشهر.. من بینهم (21 احتجاجا عمالیا ومهنیا ) و (9 احتجاجات اجتماعیة)
 نوجزها على الوجة التالى :

 

 

 أ – االحتجاجات العمالیة :

 1 – جاء اإلضراب بعدد 8 (ثمان اضرابات)



  2 – وجاء االعتصام بعدد 2 (اعتصامان)

 3 – وجاءت الوقفات بعدد 7 (سبعة وثقفات)

  4 – التلویح بالوقفات االحتجاجیة بعدد 3 (ثالثة مرات)

 5 – واالضراب عن الطعام (حالة واحدة)

 

 

 
 
 

 ب – االحتجاجات االجتماعیة :

 1 – جاءت الوقفات االحتجاجیة بعدد 7 (سبعة وقفات)

 2 – التلویح بالوقفات االحتجاجیة بعدد 2 (اثنان من التلویحات)



 

 ونفصل ذلك كله على النحو التالى :

 أوال : االحتجاجات العمالیة والمهنیة :

  استمرت قیادات وعمال المصانع والشركات والهیئات العامة فى االحتجاج السلمى تعبیرا عن التردى فى أحوالهم
 المعیشیة، ولعجز دخولهم عن تلبیة مطالبهم االسریة نتیجة الزیادة الرهیبة فى األسعار، أو جاءت االحتجاجات

 للمطالبة باالجور المتأخرة أو بالتثبیت بغرض استقرار أحوالهم الوظیفیة ولیستشعروا بـــــــ ( األمان الوظیفى )...

  أ –االضراب :
 1 – إضراب عمال وبریات سمنود

 استمر إضراب عمال وبریات سمنود، عن العمل، للیوم الثالث على التوالي منذ اول ینایر، للمطالبة بصرف العالوات
 االجتماعیة التي أقرها رئیس الجمهوریة بحد أدنى 165جنیها، وحد أقصى 330 جنیها، باإلضافة لضم العالوات

 المتأخرة منذ عام 2010 وحتى اآلن.

 فقد شهد الیوم األول من ینایر استمرار إضراب عمال وبریات سمنود الذى بدأ قبلها بیوم، وكان العاملون بالشركة قد
 قاموا باإلضراب عن العمل بسبب عدم تنفیذ مطالبهم المادیة المتمثلة فى رفع حافز التطور من 260جنیًها إلى 550

 جنیًها أسوة بشركات الغزل والنسیج عالوة على إضافة حافز غالء المعیشة إلى المرتب .

  2 – إضراب عمال «مصر للخدمات البیئیة» للمطالبة بمستحقاتهم

 أضرب العشرات من عمال شركة مصر للخدمات البیئیة (شركة نظافة أجنبیة المنوطة بتنظیف أحیاء شرق القاهرة)
 عن العمل في الوردیة الصباحیة یوم  االثنین اول ینایر، للمطالبة بمكافآت نهایة المشروع.

  ذلك الن الشركة سینتهي عقدها مع محافظة القاهرة في أبریل المقبل، والعمال یرغبون في ضمان حقوقهم المالیة
 بنهایة المشروع.



  3 – أضراب عمال جهاز النظافة والتجمیل بمحافظة السویس عن العمل

 احتجاجا على تأخر صرف راتب شهر دیسمبر حتى االربعاء 3 ینایر, أضرب عمال جهاز النظافة والتجمیل بمحافظة
 السویس عن العمل.

 وقد نجح المسئولین في الجهاز فى حل هذه المشكله بعد ان تم التفاوض مع العمال ,وسیتم صرف الرواتب صباح
 باكر بناءا على وعد مسئولى الجهاز.

 4 -  «عمال إتحاد مصر» یواصلون إضرابهم ووقفتهم االحتجاجیة بسبب «العالوة ».. للیوم الثالث على التوالى

  تسبب تأخر صرف العالوتین المستحقتین عن عاَمى 2016 و2017،  في اشتعال حالة من الغضب الشدید بین
 العاملین والموظفین فى االتحاد العام لنقابات عمال مصر، بعد الوعود التي تلقوها من مجلس إدارة االتحاد، برئاسة

 جبالي المراغي رئیس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خالل اجتماع في 25 دیسمبر الماضى، بحل األزمة خالل
 أیام، وأكد العاملون باالتحاد أنهم أمهلوا مجلس اإلدارة شهًرا كامًال لحل األزمة ولم یحدث شىء.

 ونفذ العمال تلویحهم باإلضراب واالعتصام والوقفة االحتجاجیة بمبنى االتحاد بشارع الجالء یوم 8 ینایر واستمرت
 حتى 10 ینایر، واستدعى لهم جبالى المراغى رئیس االتحاد قوات فض الشغب للتعامل مع المحتجین حسب ما صرح

 به نائب رئیس النقابة للصحف.. وأكد العاملون أن ما یقومون به حالًیا، من وقفات إحتجاجیة لیست إال صرخة
 ألم وقلق، على مستقبل اإلتحاد.

 5 - إضراب عمال جهاز نظافة حى ثان المحلة الكبرى

 أعلن عمال وسائقو جهاز نظافة حي ثان المحلة الكبرى اإلضراب ورفضوا النزول للعمل، صباح یوم 15 ینایر،
 بسبب عدم صرف الرواتب وتقاعس المسئولین عن حل مشاكلهم.

 مؤكدین أنهم دخلوا في إضراب مفتوح لحین صرف المستحقات المتأخرة والبالغة أكثر من ثالثة شهور من رواتبهم
 ومكافآتهم.

 6 - "أمن الغربیة"ینجح في إقناع عمال "طنطا للكتان"بوقف اإلضراب

 عاد عمال شركة طنطا للكتان، للعمل بعد اضراب استمر 5 أیام للمطالبة بالتعیین وصرف الحوافز واالرباح
 المتأخرة، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالیة والتعین.

 جاء ذلك بعد تفاوض وفد ممثل للعمال مع مفوض عام الشركة، في حضور قیادات من مدیریة أمن الغربیة، وتم اتفاق
 بین الطرفین على عودة العمال الى العمل وتشغیل ماكینات اإلنتاج مقابل اعطاء مهلة لبحث مطالبهم وعرضها على

 الشركة القابضة.

 7 - إضراب طاقم تمریض مستشفى كفر شكر عن العمل بسبب «العهدة» 

 نظم طاقم تمریض مستشفى كفر شكر المركزي بالقلیوبیة، الثالثاء 30 ینایر، إضرابا عن العمل اعتراضا على قیام
 إدارة المستشفى بمطالبتهم بالتوقیع على استالم أجهزة ومستلزمات طبیة عهدة للمستشفى.

 وقال عدد من المضربین إن «إدارة المستشفى تطالبهم بالتوقیع على أجهزة عهدة في عیادات األسنان والباطنة، ثم یتم
 نقل هذه األجهزة أو العهدة إلى مخزن المستشفى في قریة تصفا، حیث إنه یجري حالیا إحالل وتجدید لمبنى

 المستشفى»، مؤكدین رفضهم التوقیع على العهدة بسبب «تعرض المخزن للسرقة أكثر من مرة ویتم في النهایة تحمیل
 ثمن العهدة على التمریض».

 8- إضراب قائدي ووكالء شركة "كریم"في اإلسكندریة.. و"قتیل القاهرة" 



 أضرب العشرات من قائدي ووكالء السیارات العاملة بتطبیق خدمة "كریم"في اإلسكندریة، مساء السبت 20 ینایر،
 احتجاجا على ما وصفوه بسیاسات الشركة تجاههم، والمتمثلة في تأخر تسلیم مستحقاتهم المالیة ووضع الشركة

 شروطا تعجیزیة في نظام المحاسبات، ما قد یعرضهم لعقوبة الحبس اللتزامهم بدفع أقساط سیاراتهم.

 وبدأ اإلضراب بتجمع قائدي عشرات السیارات التي تعمل على أنظمة الشركة، في عدد من مناطق شرق ووسط
 المدینة منها كارفور و سموحة والسیوف، وقاموا بغلق التطبیق الخاص بمحاسبة الرحالت في توقیت متزامن، وعلق
  المحتجون عددا من الالفتات على سیاراتهم منها، "إضراب لتحقیق األهداف، اإلضراب مستمر حتى تنفیذ المطالب."

 
 ب - االعتصام :

 1 - اعتصام عمال "القومیة لألسمنت"

 قام عمال الشركة القومیة لألسمنت بحلوان باعتصام مفتوح منذ األحد 14 ینایر، احتجاجا على قرار رئیس مجلس
 اإلدارة بوقف العمل في المصانع نظًرا لغالء الوقود.

 واعتصم نحو ألف من العاملین بالشركة، بین عمال ومهندسین وإداریین ومدیري العموم ومدیري القطاعات، احتجاجا
 على قرار وقف تشغیل المصانع والذي من شأنه إیقاف العمل تماًما بالشركة، كما سیؤثر بالسلب على المخصصات

 والحوافز المالیة للعاملین.

 وقد انهى العمال اعتصامهم صباح االثنین 15 ینایر بعد تفاوض اإلدارة معهم وطمئنتهم على دخولهم، وتصریح
 االدارة بان القرارات كانت تنظیمیة ولن تمس الحوافز الخاصة بالعمال .

 2 - إعتصام عمال بالسكة الحدید :

 دخل عدد من عمال القطارات فى اعتصام مفتوح أمام مكتب رئیس الهیئة القومیة للسكك الحدیدیة؛ بسبب إجبار الهیئة
 للعمال لتغیر مسمى الوظائف الخاصة بهم من فنین إلى "عمال على القطارات".

 وهدد عمال القطارات بالدخول فى إضراب عن الطعام، مطالبین وزیر النقل بالتدخل لحل مشاكلهم والخاصة برفض

 الهیئة تسویة أوضاعهم، ونقلتهم السكك الحدید للعمل على قطارات المسافات الطویلة كعمال بدل من العمل األصلى
 لهم فنین بالسكك الحدید.

 
 ج – الوقفات االحتجاجیة والتظاهرات :

 1 - وقفة احتجاجیة لعمال «المنتزه للسیاحة» احتجاًجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالیة

 نظم عدد من العاملین بشركة المنتزه للسیاحة، التي تدیر حدائق وقصر المنتزه باإلسكندریة، الخمیس 11 ینایر، وقفة
 احتجاجیة أمام مقر الشركة، احتجاًجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالیة، وتقدم المحتجین بمذكرة لرئیس الشركة

 حملت عدة بنود شملت صرف مستحقاتهم المالیة المتأخرة لدى الشركة، وصرف العالوات القانونیة المتأخرة،
 وصرف عالوة غالء أسوة بما تم مع بعض اإلدارات األخرى، وصرف مكافأة نهایة خدمة ثابتة للجمیع .

  2- وقفة احتجاجیة ألطباء الدقهلیة بعد ضبط 3 بتهمة التهرب الضریبي

 نظم عدد من أطباء النساء والوالدة بالدقهلیة یوم االثنین 15 ینایر، وقفة احتجاجیة على ساللم نقابة أطباء الدقهلیة
 بحضور قیادات النقابة، احتجاًجا على إحالة عدد منهم إلى التهرب الضریبي، ومحاسبتهم بأثر رجعي منذ عام 2014

 رغم تقدیمهم اإلقرارات الضریبیة عن هذه الفترة.



 3 - وقفة احتجاجیة أمام نقابة المحامین احتجاجا على "تنقیة الجداول"

 نظم عدد من المحامین وقفة أمام نقابتهم یوم 13 ینایر، لتجدید رفضهم قرار النقابة بتنقیة الجداول.

 وتعالت الهتافات المناهضة لنقیب المحامین سامح عاشور من نوعیة: "الحصانة بالدستور یا نقیب واسمك عاشور".  

 4 - وقفة احتجاجیة للعاملین المؤقتین بجامعة الفیوم

 نظم العشرات من العاملین المؤقتین بجامعة الفیوم وقفة احتجاجیة أمام مبنى إدارة الجامعة، ورفعوا الفتات بمطالبهم
 بالتثبیت بعد مرور أكثر من 5 سنوات على عملهم من دون الحصول على عالوات أو تأمین صحي.

 استمرت الوقفة 3 ساعات ورفع المحتجون الالفتات التي حملت عبارات "صابرین بقالنا 4 سنین ومرتبات 450
 جنیه وال عالوة وال تأمین"و"مطالبنا التثبیت"و"متعاقدین الجامعة مظلومین".

 وأكد المحتجون أن عددهم یتجاوز 280 عامًال بمختلف إدارات الجامعة وكلیاتها ولم یتم تثبیتهم حتى اآلن، معلنین
 استمرارهم في الوقفات االحتجاجیة السلمیة لحین االستجابة لمطالبهم .

 5 - وقفة احتجاجیة لعمال «مصنع أسمنت غیاضة» في بني سویف

 نظم 90 عامًال بإحدى الشركات المسئولة عن تشغیل وصیانة مصنع أسمنت قریة غیاضة الشرقیة ببني سویف
 (شركة اسیك)، وقفة احتجاجیة أمام مقر الشركة بالقاهرة یوم الثالثاء 2 ینایر؛ اعترًضا على قرار تخفیض عدد أیام

 الراحة األسبوعیة إلى یوم واحد بدال من یومین اعتباًرا من أول ینایر الجاري.

 وانتقل محرر جریدة "النبأ"، إلى مقر مصنع األسمنت بقریة غیاضة الشرقیة، وعلم بإن سبب قیام العمال بتنظیم الوقفة
 أمام مقر الشركة المسئولة عن تشغیل المصنع هو قیام الشركة بتخفیض الراحة األسبوعیة من یومین إلى یوم واحد.

  6 – وقفة احتجاجیة لعمال مشروع تغذیة المدارس بالفیوم

 نظم العشرات من ُعّمال مشروع تغذیة المدارس بالفیوم، یوم األحد 21 ینایر، وقفة احتجاجیة، أمام مصانع التغذیة
 بكوم أوشیم وأبشواي، للمطالبة بتعیینهم، وصرف رواتبهم الُمتأخرة منذ شهرین. وذلك احتجاجا على عدم صرف

 رواتبهم منذ شهرین، حیث یتقاضى الفرد منهم 1000 جنیه شهرًیا، كما لم یتم صرف الحوافز الخاصة بهم والتي تبلغ
  300 جنیه منذ 4 أشهر، ولذلك قرروا تنظیم وقفة احتجاجیة للمطالبة بمستحقاتهم المالیة وتثبیتهم.

 7 - وقفة احتجاجیة لموظفي التغذیة المدرسیة بقریة شطا بدمیاط لعدم تثبیتهم وحرمانهم من رواتبهم

 قام عدًدا من موظفي التغذیة المدرسیة أمام مصنع التغذیة المدرسیة بقریة شطا بدمیاط بتنظیم وقفة احتجاجیة بسبب
 عدم تثبیتهم رغم عملهم أكثر من 3 سنوات، وأوضح الموظفون أن هناك قراًرا صادًرا من وزارة المالیة لهم بالتعیین

 على درجات شخصیة مما یجعلهم في أوقات اإلجازات المدرسیة ال یحصلون على مرتبات.

 حیث طالب الموظفون إسماعیل عبد الحمید طه، محافظ دمیاط، بزیارتهم خاصة أنه سبق وأن زار المصنع الخاص
 بالتغذیة المدرسیة بشطا وأشاد بالعمل به، مطالبین إیاه بتثبیتهم والحفاظ على رواتبهم.

 
 د - تلویح بوقفة احتجاجیة :

 1 – تلویح بوقفة إحتجاجیة صامتة للمعلمین 19 ینایر داخل مقرات نقابتهم على مستوى الجمهوریة



 دعا محمد زهران مسئول إدارة الموهوبین بإدارة المطریة التعلیمیة ومؤسس تیار استقالل المعلمین إلى وقفة
 احتجاجیة صامتة للمعلمین والمعلمات الجمعة : 19 ینایر 2018 داخل مقرات النقابات الفرعیة واللجان النقابیة

  وأندیة النقابة على مستوى الجمهوریة

 وطالب زهران بأن تكون وقفة خاصة بالمعلمین فقط دون اختراق من المغرضین، وطالب بأن یتم كتابة مطالب
 موحدة على مستوى الجمهوریة في ُیفط، یتم حملها خالل الوقفة االحتجاجیة الصامتة وتتمثل المطالب في زیادة

 مرتبات المعلمین والمساواة بینهم وبین الفئات الممیزة بالدولة، و صرف المرتبات والمكافآت والحوافز والعالوات
 على أساسي العام الحالي 2018 ولیس على أساسي 2014، واالنتهاء من صدور قانون التعلیم باالمتیازات المالیة

 والمهنیة التي توافق علیها جموع المعلمین.

 2 - العاملون باتحاد العمال یلوحون بتنظیم احتجاج

 هدد العاملون باالتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتنظیم اعتصام مفتوح بمقر االتحاد یوم اإلثنین المقبل، وذلك
 لمماطلة مجلس إدارة االتحاد في صرف عالوتي اإلجتماعیة الـ10%، وغالء المعیشة لهم على حد قولهم.

 وقال عصام عزت نائب رئیس اللجنة النقابیة للعاملین باتحاد عمال نقابات مصر إن مجلس إدارة االتحاد قد وافق على
 صرف العالوتین في اجتماع مجلس اإلدارة الذي عقد یوم 25 دیسمبر الماضي.

 3 - العاملون والموظفون والمدربون بنادى العبور الریاضى یلوحون بوقفات احتجاجیة :

 سادت حالة من الغضب الشدید داخل نادي العبور الریاضي بسبب استمرار موقف اللجنة األولیمبیة المتعنت وعدم
 تسلیم النادي حتى اآلن لمجلس اإلدارة المنتخب دون معرفة أیة أسباب وراء هذا األمر

 وأعرب العاملون والموظفون والمدربون بالنادي عن استیائهم الشدید من موقف اللجنة األولیمبیة وإنهم لم یحصلوا
 على رواتبهم لمدة شهرین وأن هذا االمر اثر علیهم بالسلب وال یستطیعون أن یصرفوا علي بیوتهم، وأنهم قد یلجأون

 لوقفات احتجاجیة داخل النادي لیصل صوتهم إلى الوزیر ومسئولي الدولة.

 
 هـ - حاالت اضراب عن الطعام :

 1 - موظف مستشفى «الفكریة المركزي» بالمنیا ینهي إضرابه عن الطعام بعد 5 أیام

 قرر مساعد إداري خدمات طبیة بمستشفى الفكریة المركزي بمركز أبو قرقاص في المنیا، إیقاف إضرابه بشكل
 مؤقت بعد إسداء النصح واإلرشاد له من قبل علماء األوقاف عقب صدور قرار تأجیل نقله لحین إجراء تحقیق بمعرفة

  الشئون القانونیة.

 وقال : قررت أن أدخل في إضراب عن الطعام بمستشفى الفكریة المركزي منذ یوم الجمعة 29 دیسمبر وهو الیوم
 الذي صدر فیه قرار نقلي دون التحقیق معي والتمس من رئیس المدینة ومحافظ المنیا النظر إلى مشكلتي.

 

 ثانیا االحتجاجات االجتماعیة :

 أ - الوقفات االحتجاجیة :

 وقفة احتجاجیة فى تجارة حلوان اعتراضا على صعوبة امتحان التكالیف1.

 اشتكى العشرات من طالب الفرقة الرابعة بكلیة التجارة شعبة اللغة اإلنجلیزیة بجامعة حلوان من صعوبة امتحان مادة
 محاسبة التكالیف، حیث انهار بعض الطالب والطالبات بعد انتهاء االمتحان بسبب عدم قدرتهم على إجابة األسئلة،

 التى قالوا إنها وضعت بطریقة تخاطب فقط الطالب المتفوق.



  ونظم الطالب، وقفة احتجاجیة أمام مكتب عمید الكلیة یوم السبت 6 ینایر ؛ مطالبین بإعادة النظر فى محتوى هذا
 االمتحان، مؤكدین أن االمتحان إذا تم تمریره بهذه الطریقة سینال من تقدیرات جمیع الطالب وخاصة الطالب

 المتفوقین، مشیرین إلى أنهم لن یصمتوا عن حقهم فى المطالبة بمراجعة أستاذة المادة .

 2 - مظاهرة لموظفي المعاش بماسبیرو بسبب مكافأة نهایة الخدمة

 نظم العدید من موظفي المعاشات بالهیئة الوطنیة لإلعالم مظاهرة یوم االربعاء 10 ینایر لحث المسئولین بسرعة حل
  أزمة مكافأة نهایة الخدمة.

 3 - وقفة احتجاجیة لطالب المدینة الجامعة بأسوان یعترضون فیها على مطالبتهم بسداد رسوم متأخرة

 نظم یوم  السبت 6 ینایر بعض طالب المدینة الجامعیة بمنطقة أبو الریش بمدینة أسوان وقفة احتجاجیة اعتراضا على
  مطالبة إدارة المدینة الجامعیة لهم بتسدید 85 جنیه زیادة عن شهر سبتمبر الماضي.

 4 - وقفة احتجاجیة لمالكى "شالیهات"اعتراضا على عدم استالمها من 2005

 نظم عدد من مالكى "الشالیهات" من إحدى الشركات، وقفة یوم الخمیس 4 ینایر اعتراضا على عدم تسلیم الشركة
 "للشالیهات"الخاصة بهم منذ عام2005، وحتى اآلن، باإلضافة لعدم البدء فى أى مشاریع لتطویر وإقامة تلك

  الشالیهات.

 5 - صحفیون ینظمون وقفة احتجاجیة للمطالبة باإلفراج عن "السویفي"و"عبدالعزیز

 نظم عدد من الصحفیین أعضاء الجمعیة العمومیة للنقابة، وقفة احتجاجیة، مساء یوم اإلثنین 15 ینایر، ببهو النقابة،
 للمطالبة باإلفراج عن الصحفیان حسام السویفي وأحمد عبدالعزیز، اللذان ألقت قوات األمن القبض علیهم على ُسلم

 النقابة، خالل وقفة "القدس"منذ شهر.

  ورفع المحتجون الفتات ُكتب علیها: "الحریة لمعتقلي القدس، الحریة للسویفي وعبدالعزیز".

 6 - وقفة احتجاجیة لفالحي فاید باإلسماعیلیة للمطالبة بتقنین أوضاع أراضیهم الزراعیة  

 قام عدد من مزارعي مركز ومدینة فاید بمحافظة اإلسماعیلیة، یوم األربعاء 17 ینایر بتنظیم وقفة للمطالبة بسرعة
 بدء إجراءات تقنین أراضیهم الزراعیة تطبیقا لقرار رئیس مجلس الوزراء بتقنین األراضي الزراعیة، وذلك بعد

 استكمال جمیع األوراق المطلوب.

  وقال المزارعون انهم تقدموا بجمیع المستندات المطلوبة الى مركز ومدینة فاید ولكنه یماطل في ارسالها الى اللجنة
 الخاصة بدیوان عام محافظة اإلسماعیلیة.

 7 - وقفة احتجاجیة لحاجزي وحدات «سكن مصر» أمام «اإلسكان»

 نظم العشرات من حاجزي وحدات مشروع «سكن مصر»، االثنین 29 ینایر، وقفة احتجاجیة أمام وزارة اإلسكان،
 للمطالبة بإعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الوزارة، وتضمنت ما وصفوه بـ«مخالفات عدیدة لبنود التعاقد

 معهم»، في حین أكد مسؤولو الوزارة أنهم سیبحثون تلك المشاكل خالل األسبوعین المقبلین .

 
 ب – تلویح بوقفة احتجاجیة :

  1 - مدیر أمن الغربیة یحتوي أزمة المحامین بعد هدم سور نادي سمنود .. بعد التلویح بوقفة احتجاجیة



 أكد ماهر درویش نقیب المحامین بشرق طنطا انتهاء أزمة نادي المحامین بمدینة سمنود عقب تدخل اللواء طارق
 حسونة مدیر أمن الغربیة الحتواء األزمة بعد قیام مأمور مركز سمنود باتخاذ قرارا بهدم سور نادي المحامین بدعوى

 عدم وجود تراخیص على الرغم من توفیق أوضاع النادي.

 وكانت قد سادت حالة من السخط والغضب بین جموع المحامین بمحافظة الغربیة وخاصة بمركز سمنود بعد قیام
 الشرطة بهدم سور نادي المحامین بالمدینة ولوحوا بتنظیم وقفات إحتجاجیة اعتراضًا على تنفیذ عملیة الهدم دون

 االلتفات لألوراق الدالة على توفیق األوضاع وفور علم مدیر األمن بالواقعة أوقف التنفیذ ووعد نقیب المحامین باتخاذ
 إجراءات فوریة بشأن الواقعة .

 2 – تلویح بوقفة احتجاجیة ألعضاء نادى “دریم بیجاسوس"للمطالبة بتسجیل النادى بالشباب والریاضة

 قام أعضاء نادى دریم بیجاسوس التابع لشركة دریم الند، بجمع توقیعات للمطالبة بإشهار النادي طبقا لقانون
 الریاضة، وتشكیل مجلس إدارة منتخب للنادى من االعضاء ووضع الئحة للنادى ومراقبة میزانیة االعضاء.

 ومع عدم استجابة ادارة النادى لطلباتهم، قرر أعضاء نادى “دریم الند -بیجاسوس" تنظیم وقفة احتجاجیة، للمطالبة
 بتقنین أوضاع النادي وإشهاره بوزارة الشباب والریاضة.

 
 

 ثالثا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:

 
 

 تصدرت محافظة القاهرة المشهد االحتجاجي بأشكاله المختلفة بعدد 8 احتجاجات، تلیها محافظة الغربیة بثالثة
 احتجاجات فى المرتبة الثانیة، بعدها كل من محافظتى اإلسكندریة والفیوم باحتجاجین لكل منهما في المرتبة الثالثة، ثم

 جاءت محافظات السویس والدقهلیة ودمیاط والقلیوبیة والمنیا فى المرتبة االخیرة باحتجاج واحد لكل منهم،وشاركهم
 المعلمون بالدعوة والتلویح باحتجاج واحد على مستوى الجمهوریة.

 
 

 

 



 رابعا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات االجتماعیة:

 

 
 تصدرت محافظة القاهرة مشهد االحتجاجات االجتماعیة بعدد 4 فاعلیات، تلتها محافظات الجیزة والغربیة والسویس

 واإلسماعیلیة وأسوان بفاعلیة واحدة لكل منهم..

  خامسا : التوزیع القطاعى لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:

 
 
 تصدر قطاع التعلیم ومشكالته االولویة بعدد 4 احتجاجات متنوعة المرتبة األولى، یلیه قطاعي الصحة والخدمات فى

 المرتبة الثانیة بعدد 3 احتجاجات لكل منهما، ثم تأتى قطاعات الغزل والنسیج والموظفون والنقل والمواصالت
 والمقاوالت فى المرتبة الثالثة بعدد احتجاجین لكل منهم، وفى المرتبة الرابعة واألخیرة جاءت قطاعات المحامین

 والسیاحة والریاضة باحتجاج واحد لكل منهم.

 
 
 
 
 



 
 
 

 سادسا : التوزیع القطاعى لالحتجاجات االجتماعیة:

 
 تصدر قطاع التعلیم ومشكالته األولویة وكذا قطاع المقاوالت بعدد احتجاجین متنوعین المرتبة األولى، تالهما فى

 المرتبة الثانیة قطاعات المحامین واإلعالم والصحافة والزراعة والریاضة ومعهم أصحاب المعاشات باحتجاج واحد
 لكل منهم.

***** 

 وهكذا یتبین من العرض السابق أن االحتجاجات مازالت مستمرة سواء فى قطاعى العمال والمهنیین أو في القطاع
 االجتماعي، للمطالبة باألجور والبدالت والحوافز وغیرها او للمطالبة بالتثبیت وتوفیر وسائل السالمة والصحة المهنیة

 او للمطالبة بتشغیل المصانع المتوقفة، او تقنین أوضاع الفالحین، او تسجیل النوادى الریاضیة وتنفیذ مطالب
 األعضاء والعاملین والموظفین..

 ونعتقد ان حجم االحتجاجات سوف یتصاعد فى الشهور القادمة بعد مواعید استحقاقات العالوات الدوریة او
 االجتماعیة، وتهرب اصحاب االعمال من تنفیذها بالعدید من الحجج ( ومثال االتحاد العام للعمال المفترض فیه الدفاع

 عن كل العمال وتخلیه عن ذلك، نموذجا ومثاال للتهرب من االلتزامات ).

 إننا ندق ناقوس الخطر العضاء البرلمان، وقادة االحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، بااللتفات الى مطالب وحقوق
 الشعب المشروعة والعمل على االستجابة لها بكل السبل، حفاظا على استقرار عالقات العمل، والسالم المجتمعى.

          الشبكة العربیة لمعلومات حقوق االنسان                               

   برنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة                             

 

 



 * یعتمد هذا التقریر على عدد من المصادر هي (الرصد المیداني لبرنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة، والقضایا العمالیة التي تباشرها
 الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان باإلضافة إلى بعض الصحف الورقیة والمواقع اإللكترونیة ، منها (الوطن، المصري الیوم، الوفد، مصراوي،

 البوابة نیوز، الفجر، والیوم السابع ) .

 


