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Thousands of workers at Egypt's biggest textile company strike for minimum wage, payment of 

delayed bonuses, and a change in company leadership, Mahalla, February 2014.  
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"رسالة الحكومة اآلن هي أن اإلرضاب لن يجلب لك الحقوق،

وإمنا  سيسبب لك الطرد واملحاكمة العسكرية".

 نقابية ومدافعة عن حقوق اإلنسان

"ُينح العامل حرية االستقالة من وظائفهم

ولكن سواء كنت يف السجن أو كنت طليقا بال عمل، ففي الحالتني تكون  أرستك محرومة من املال والطعام".

 مدافع عن حقوق العامل



يف ديسمرب/كانون األول 2017 ، أصدر السييس القانون رقم 213/2017 لبسط سيطرة الدولة أكرث عىل النقابات العاملية واستهداف تلك التي أنشئ منها بعد انتفاضة 2011. وهو قانون يناقض بشكل رصيح املادة 767 من دستور عام 2014 التي 

تضمن حق العامل يف تأسيس النقابات واالتحادات.

مع تزايد أعداد الطبقة العاملة املرصية املنحدرة أكرث نحو الفقر يف ظل اقتصاد متعرّث، أصبح نشطاء حقوق العامل الذين يطالبون بظروف عمل آمنة وحد 
أدىن لألجور وحرية التجمع يف وضع حرج. وقد عاقب نظام الرئيس عبد الفتاح السييس املدافعني عن حقوق العامل باالعتقال واإلخفاء والرضب أثناء التوقيف 

والرتهيب بأمن الدولة والطرد الجامعي واقتطاع الرواتب واملزايا واملحاكامت يف املحاكم العسكرية. وذكر العديد من النشطاء - الذين شاركوا يف إرضابات 
املصانع منذ الستينيات - لفرونت الين ديفندرز بأنهم مل يواجهوا يف حياتهم أبداً هذا املستوى من العنف واالنتقام ضد نشاط حقوق العامل.

وحيث أن وزارة الدفاع تقوم برشاء املزيد من األرايض واملصانع واملستشفيات والفنادق واملؤسسات العامة ، أصبح املدافعون عن حقوق العامل يف وضع 
خطري جدا يف اإلقتصاد املرصي الذي يزداد عسكرًة. وبالتايل فإن التنظيم ألي نشاط يف أي رشكة أو هيئة يتلكها أو يشغلها الجيش يعرض املدافعني عن حقوق 

اإلنسان لخطر متزايد ومبارش باملالحقة العسكرية. ارتفع عدد املدنيني الذين أُحيلوا عىل املحاكامت العسكرية إىل أكرث من 15,000 منذ وصول السييس إىل 
السلطة يف انقالب عسكري عام 2013. ويرتدد عنارص أمن الدولة بشكل اعتيادي عىل مكاتب املحامني العاملني يف مجال حقوق العامل ، الذين تم احتجاز 

العديد منهم وتقديهم للمحاكمة. وتشري التقارير إىل انخفاض هائل يف عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، الذين يقومون بتوثيق انتهاكات الحقوق االقتصادية 
واالجتامعية يف املجتمعات املرصية الفقرية، وذلك خوفا من املقاضاة العسكرية.

يف عام 2017، َجرِّم قانوٌن نقايب جديد اإلرضاب يف "القطاعات اإلسرتاتيجية"، واعترب إنشاء نقابات مهنية )مبهمة حسب توصيفهم( بـ "السياسية" - يُفهم عىل 
أنها تعني نقابات مستقلة غري منصاعة للحكومة – اعتربها جريًة عقابها السجن ملدة تصل إىل 15 عاًما 1  . وتعرض مدافعون لالعتداء الجسدي ملحاولتهم 

الدخول إىل اجتامعات النقابات التي تتامىش مع الدولة ، وكثرياً ما يُعاقَبون بتهمة النشاط يف مكان العمل فيتم نقلهم إىل املصانع التي تبعد ساعات عن 
منازلهم. كام حدثت عمليات طرد جامعية ملن قاموا بإرضابات واعتصامات سلمية يف 14 رشكة عىل األقل منذ عام 2016 ، وتم فرز املدافعني العاملني يف 
مصانع النسيج واملواصالت العامة والرعاية الصحية والبناء وطردهم بسبب قيامهم بتنظيم أنشطة سلمية. وتقوم السلطات عىل الدوام بإخفاء واعتقال 

وتعذيب املدافعني )وتشمل التقارير الصدمات الكهربائية والرضب واالعتداء الجنيس وقطع أعضاء الجسم( ، يف حني تتمتع قوات األمن باإلفالت شبه املطلق 
من املسؤولية عن هذه االنتهاكات. يف عام 2015 ، اختُطف جيوليو ريجيني ، وهو طالب دكتوراه إيطايل الجنسية كان يُجري أبحاثًا حول النقابات العاملية ، 

وتعرض للتعذيب ، ثم ُعرث عىل جثته امللطخة بالدماء الحًقا عىل جانب الطريق خارج القاهرة. 

لقد تحولت حقوق العامل التي كانت إحدى أقوى املحركات اإلجتامعية خالل عقود ، تحولت اليوم إىل واحدة من أخطر املواضيع يف البالد. وقد أدت 
اإلرضابات التي وقعت يف التسعينيات وأوائل األلفية الثالثة إىل نزول آالف املرصيني إىل الشوارع. منذ خمسينيات القرن املايض ، طالبت االعتصامات بالحد 

األدىن لألجور، وتوفري تعليم ميسور التكلفة ألطفال الطبقة العاملة، وظروف عمل أكرث أمانًا بعد أن وقعت حاالت وفاة مروعة يف  املصانع نتيجة إهامل 
الرشكات ، والحق يف تنظيم نقابات مستقلة. يف ظل األنظمة السابقة ، نجحت التحركات العاملية يف تغيري اإلجراءات االقتصادية الضارة وتحقيق ظروف 

معيشية أفضل ، عىل الرغم من االعتقاالت وعمليات القمع العنيفة واعرتاض االتحاد العام لنقابات عامل مرص التابع للحكومة. وقد تم إسقاط الرئيس السابق 
حسني مبارك يف ثورة دعمتها االحتجاجات الجامهريية من مجتمعات الطبقة العاملة.

واستمرت األنشطة القوية الداعمة لحقوق العامل بشكل جيد إىل غاية  عهد السييس ، عىل الرغم من قيام النظام املتامدي يف االستبداد بإسكات العديد من 
الحركات االجتامعية. لكن منذ آخر إرضاب كبري للمصنع يف املحلة يف أوائل عام 2017 ، يذكر املدافعون عن حقوق اإلنسان أن التهديدات العسكرية العنيفة 

منعت حتى خروج الناس احتجاجا عىل الحالة االقتصادية.

يف ظل النظام الحايل ، سعت الحكومة وحصلت عىل عدد من صفقات األسلحة الجديدة مع دول ورشكات أوروبية ، وأطلقت من جديد "أولويات الرشاكة" 
التجارية والهجرة مع االتحاد األورويب. وقد دخلت رشكة "Naval Group" التي متلك فرنسا غالبها يف صفقات أسلحة مع مرص تبلغ قيمتها أكرث من 3 مليارات 

يورو ، ومنها يف مصنع اإلسكندرية الذي يلكه و يديره الجيش ، والذي تم احتجاز 26 عامالً مدنيًا ومدافعا داخله  لتتم محاكمتهم محاكمة عسكرية بتهمة 
"التحريض عىل اإلرضاب". ويركز هذا التقرير عىل مصنع ترسانة اإلسكندرية للسفن كدراسة لحالة منوذجية حول القمع العنيف من قبل الجيش لحقوق 

العامل.
 

يعمل املدافعون عن حقوق العامل يف كافة أرجاء مرص يف تقاطع طرق خطري مع االقتصاد الذي يزداد عسكرًة ومع األعداد الهائلة من املحاكامت العسكرية 
للمدنيني. ويجب عىل الرشكات األوروبية العاملة يف مرص واملربمة للعقود مع وزارة الدفاع املرصية و الرشكاء التجاريني اإلرصار عىل معايري العمل وحقوق 

املدافعني  يف تنظيم صفوفهم  دون التعرض لالضطهاد مع الحرص عىل عدم التواطؤ يف قمعهم.

وفقا ملقابالت أجرتها فرونت الين ديفندرز مع مدافعني عن حقوق اإلنسان، يواجه املدافعون عن حقوق العامل يف مرص مخاطر أكرث مام 

كانوا يواجهونه منذ عقود.
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أ( النتائج الرئيسية
اعتُقل املدافعون عن حقوق العامل يف املصانع واملستشفيات ورشكات النفط ومراكز النقل واستجوبوا واتهموا بارتكاب جرائم جنائية تتعلق 	 

بنشاطهم السلمي. وتشمل االتهامات التحريض عىل اإلرضاب ، ووقف أو عرقلة اإلنتاج ، واالنتامء لجامعة محظورة يُعتقد بشدة أن املقصودة هنا 
هي جامعة اإلخوان املسلمني.

تم طرد املدافعني العاملني يف مجال النقل العام وصناعة النسيج ومطاحن الحبوب ومصانع األسمنت  والتمريض بسبب عملهم السلمي املطالب 	 
بالحقوق. وتقوم السلطات وإدارات الرشكات باستهداف املدافعني املعروفني بتوثيق االنتهاكات، وتثقيف زمالءهم حول قوانني العمل، وقيادة 

اإلرضابات.
يف ظل نظام السييس، أضحى العقاب الجامعي بالطرد أو اإليقاف الجامعي عن العمل أمرا شائعا ومتزايدا، مام ينال من التضامن بني املدافعني 	 

ومجتمعاتهم التي تخىش الوقوع يف املزيد من الفقر بسبب دعمها التحركات التي يقودها املدافعون. بالنسبة لرتسانة اإلسكندرية ، بعد اعتصام 
مايو/أيار 2016، تم منع ما يزيد عن 2,000 عامل من الذهاب إىل وظائفهم يف املصنع؛ واليزال ما يقرب من 900 عامل خارج وظائفهم برغم مرور 

أكرث من عامني.
أدى نفوذ الجيش املتزايد يف االقتصاد إىل تقويض حركات العامل وتهديد أمن املدافعني عن حقوق العامل. يف عام 2014 ، كان رد الجيش عىل 	 

إرضاب عامل النقل العام بالقاهرة هو توفري 500 حافلة مع سائقيها ليك تستمر عمليات نظام النقل.
يتم استهداف أعداد متزايدة من املدافعني من خالل املقاضاة العسكرية. وكلام زادت سيطرة الجيش عىل املزيد من املصانع واملزارع واملستشفيات 	 

وقطاعات الخدمات التي توظف مدنيني، استمر وتصاعد التهديد باملقاضاة العسكرية للمدافعني عن حقوق العامل.
معظم املدافعني الذين تحدثت معهم فرونت الين ديفندرز أفادوا بأن إمكانية إجراء املقابالت مع موظفي املصانع واملستشفيات واملدارس ومراكز 	 

النقل العام قد تقلصت كثريا  بسبب خطر االعتقال واملالحقة العسكرية.
يتم بث التمييز الجنيس وأنواع مختلفة من االعتداءات الجنسية يف اوساط حركات حقوق العامل وضدها من أجل الحد مام تقوم به املدافعات من 	 

عمل قوي. وقد أفادت املدافعات يف قطاعات التمريض والتدريس واملنسوجات بأنهن أٌخرِجن من أدوار قيادية يف املنظامت التي ساهمن بأنفسهن 
يف تأسيسها.

تعمل املحاكامت العسكرية واملدنية عىل تفكيك حالة التضامن بني املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان. وتتلقى املدافعات ضغوطًا من 	 
زمالئهن الذكور لوقف نشاطهن بسبب قيام اإلدعاء العسكري واملدين بتهديد الذكور فقط بأحكام السجن.

يتلقى آباء املدافعات مكاملات هاتفية تطلب منهم "ضبط" بناتهم.	 
يفتقر معظم املدافعني عن حقوق العامل من الطبقة العاملة إىل التمثيل القانوين الكايف ، بسبب املعوقات الطبقية واالقتصادية. وقد تعرض 	 

محامون يف القاهرة واإلسكندرية واملحلة للتهديد باالعتقال و الخطف واإلخفاء من قبل ضباط مخابرات الدولة. ويزداد هذا الرتهيب عندما 
يعملون عىل املحاكامت العاملية يف املحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة.

تقوم الرشكات مبعاقبة املدافعني عن طريق استعامل سياسة اإلفقار كسالح : التكتيكات تشمل نقلهم إىل مصانع بعيدة عن مدنهم األصلية وتهديد 	 
املعتقلني باالقالة من وظائفهم.

حذفت أسامء مدافعني  و مدافعات ترشحوا إلدارة النقابات العاملية من صناديق االقرتاع ، ومل يتمكن آخرون من الدخول يف معرتك االنتخابات 	 
إطالقا  بسبب العوائق االقتصادية والفئوية للتسجيل
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التوصيات الهامة
للحكومة املرصية:

إسقاط جميع التهم املوجهة ضد املدافعني عن حقوق العامل والنقابات العاملية والعامل يف جميع القطاعات الذين تم استهدافهم كنتيجة 	 
لنشاطهم السلمي وتنظيمهم وقيادتهم للنضال من أجل حقوق العامل ؛

وقف استهداف النقابيني واملدافعني و املدافعات عن حقوق العامل  يف جميع الظروف ، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم املرشوعة يف مجال 	 
حقوق اإلنسان دون خوف من انتقام  ودون أي قيود مبا يف ذلك املضايقة القضائية ؛

تهيئة بيئة مواتية لنقابات العامل الحرة واملستقلة  بإلغاء القانون 213 لعام 2017، الذي يتناقض مع املادة 676 من دستور 2014 التي تضمن حق 	 
العامل يف إنشاء النقابات واالتحادات ؛

احرتام حق العامل يف اإلرضاب ، مبن فيهم عامل الرشكات واملواقع التي متلكها أو تديرها وزارة الدفاع ، وضامن تنفيذ االلتزامات القانونية املنصوص 	 
عليها يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية ، وال سيام 87 و 98، عن طريق إصالح جميع األحكام يف قانون العقوبات وقانون العمل الذي 

يقيد الحق يف اإلرضاب ؛
تعديل القانون رقم 107 لعام 2013 لوضع حد للقيود التعسفية وغري الرضورية عىل الحق يف االجتامعات العامة واملواكب واملظاهرات السلمية 	 

وإلغاء القانون رقم 10 لعام 1914 الذي يجرم ويفرض عقوبات قاسية عىل تجمعات من خمسة أشخاص أو أكرث إذا اعتربت السلطات أن التجمع 
يثل تهديًدا للسلم العام ؛

للحكومة الفرنسية:
تعميم حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان -مبن فيهم املدافعني عن حقوق العامل- يف مجاالت التعاون االقتصادي واألمني   والعسكري الثنايئ بني 	 

فرنسا ومرص ، مع اعتامد وتنفيذ مبادئ االتحاد األورويب التوجيهية بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ؛
بالتنسيق مع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ، وبالتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ، التأكد من تواجد موظفي السفارة الفرنسية ملراقبة 	 

محاكامت املدافعني عن حقوق اإلنسان ، مبا فيها املحاكامت التي تجرى يف محاكم الجيش وأمن الدولة ، وال سيام محاكامت مدافعي حقوق العامل 
واملرتبطة مبشاريع مع الرشكات الفرنسية، وإصدار بيانات علنية تفيد ما إذا كانت املحاكامت تتوافق مع املعايري الدولية أو ال تتوافق ؛

التحقق من التزام مجموعة "نافال قروب" بتعهداتها وفق قانون واجب اليقظة الفرنيس لتحديد ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب موظفيها 	 
ورشكائها واملقاولني يف اإلسكندرية ؛

إجراء مراجعة كاملة لكافة الرشكات الفرنسية العاملة يف مرص أو املستمرة يف عقود مع الرشكات املرصية، لضامن االمتثال لألحكام القانونية من 	 
فرنسا ومن اإلتحاد األورويب الخاصة بالعامل وظروف العمل ؛

ملجموعة نافال البحرية:
اإلرصار عىل أن تتوقف رشيكتها )وزارة الدفاع املرصية( عن استمرار املحاكامت العسكرية للعامل واملدافعني عن حقوق العامل املتهمني بسبب 	 

عملهم يف الدفاع عن حقوق العامل يف املشاريع التي يرشف عليها موظفو ومقاولو مجموعة نافال قروب البحرية يف اإلسكندرية؛
الترصيح علناً بإعادة تقييم العالقة بني املجموعة البحرية و وزارة الدفاع املرصية فيام لو استمرت يف املحاكامت العسكرية واستهداف املدافعني عن 	 

حقوق اإلنسان.
إجراء تحقيق داخيل شامل وشفاف يف االنتهاكات املرتكبة ضد العامل املرصيني واملدافعني عنهم يف املشاريع التي تعاقدت معها مجموعة نافال 	 

البحرية ورشكائها يف اإلسكندرية ، مع التأكيد بعدم تواطوء موظفي أو مقاويل مجموعة نافال البحرية يف مرص يف انتهاكات حقوق اإلنسان ، ونرش 
نتائج هذا التحقيق ؛
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لإلتحاد األورويب والدول األعضاء:
ربط ميزانية الدعم املقدمة من االتحاد األورويب وأشكال املساعدات األخرى والحوار السيايس برشط القضاء عىل املحاكامت العسكرية للمدنيني 	 

وبالتعذيب ؛
تبني متطلبات اإلجراءات الواجبة للمستثمرين يف إطار حزمة التمويل املستدام القادمة لالتحاد األورويب ، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح واإلبالغ 	 

للمستثمرين عن تقييم العوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة  وتقييامت تأثري حقوق اإلنسان ؛
ضامن عدم تقديم دعم اإلتحاد االورويب املايل للحكومة املرصية مبوجب سياسة الجوار األوروبية املنقحة )ENP( إىل الرشكات العامة أو الخاصة 	 

التي تقمع العامل أو املدافعني عن حقوق العامل ، وذلك بإنشاء آلية رسمية إلعداد التقارير واملراجعة ؛
التنفيذ الكامل لتوجيهات االتحاد األورويب بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ، بالتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ، مبا يف ذلك: مطالبة 	 

السلطات بالوصول إىل املدافعني عن حقوق العامل وزيارة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون املحاكمة العسكرية حاليًا، ورصد ومراقبة 
محاكامتهم واستنكار غياب اإلجراءات القانونية الواجبة واالستخدام التعسفي لترشيع مكافحة اإلرهاب واألمن إلسكات املدافعني، والدخول يف حوار 

مع السلطات املرصية ومع مجموعة نافال للتوسط يف حل متوافق متاًما مع حقوق اإلنسان ؛
اإلفصاح املنتظم عن البيانات العامة عن حاالت املدافعني عن حقوق العامل ، مع الرتكيز عىل وجه الخصوص عىل قضايا املدافعات عن حقوق 	 

العامل والنساء من املجتمعات املهمشة.

التوصيات الهامة
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 املنهجية

 ملحوظة حول الجنس والعمل واملدافعات

أجرت فرونت الين ديفندرز أكرث من عرشين مقابلة مع مدافعني و مدافعات عن حقوق اإلنسان من القاهرة واإلسكندرية واملحلة وأسوان ، وهي مواقع 
رئيسية لالحتجاجات العاملية وتنظيم النقابات. غالبية هؤالء املدافعني الذين متت مقابلتهم هم بأنفسهم عامل يف مصانع النسيج ووسائل النقل العام والرعاية 

الصحية والبناء. كام تحدث الباحثون أيضا مع محامني وصحفيني وباحثني يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والعديد من املدافعني و املدافعات عن 
حقوق اإلنسان الذين يوثقون ويقاومون املحاكامت العسكرية للمدنيني - والتي هي بذاتها قضية أساسية تتقاطع مع حقوق العامل. وقد تم تغيري العديد من 

األسامء يف التقرير لحاميتهم.

وتتقدم فرونت الين ديفندرز بالشكر واالمتنان للمدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان وأنصار الحركة النسائية يف مرص ملا قدموه من إرشاد وتعاون وآراء.

 ال بد من اإلقرار أنه يف اي وثائق حالية أو مستقبلية حول اإلنتهاكات ضد املدافعني عن حقوق العامل يف مرص - مبا يف ذلك هذا التقرير - أن التاريخ 
املوثق للحركة العاملية يف مرص ،كمعظم التواريخ املكتوبة، قد فشل يف كثري من األحيان يف تسمية وثوثيق الجهود واألعباء الكبرية التي تحملتها 

املدافعات عن حقوق اإلنسان والنقابيات وعامالت املصانع واالمهات العامالت.

تعرتف العديد من الكتب واألفالم واملقاالت التي توثق تاريخ الحركة العاملية املرصية بالنسبة العالية ملشاركة النساء يف الكثري من اإلرضابات 
الرئيسية يف التاريخ املرصي )مثل إرضاب أوائل القرن الثاين امليالدي يف املحلة الكربى( ، ولكن القليل جدا منها تتضمن شهادات فردية أو جامعية 

من املدافعات أو تفاصيل عن النساء الناشطات املسؤوالت عن تنظيم تلك الحركات. ونادرا ما يذكر تاريخ الحركة العاملية املنشور أسامء النساء أو 
يقدم اقتباسات عنهن ، حيث أن معظم النشطاء املراد تحليل تأريخهم لألجيال هم رجال، وذلك ألنهم ذُكروا يف تقارير ما بني عامي 1960 و 1990. 

فرونت الين ديفندرز ممتنة للشهادات الحالية والتحليالت التاريخية التي قدمتها املدافعات الاليت متت مقابلتهن يف هذا التقرير ، باإلضافة إىل اإلطار 
السياقي الذي قدمته عدة ناشطات يف الحركة النسوية يف مجال حقوق املرأة ومساواتها بالرجل .

هذا التقرير يهدف جزئيا إىل إظهار الدور املركزي للمرأة يف خلق و تنظيم  والدفاع عنها يف مرص ، وإلقاء الضوء عىل تفاصيل التهديدات التي 
تتحملها املدافعات عن حقوق اإلنسان الاليت تتحدين النظم الذكورية املتقاطعة ، والعسكرة واالستبداد والفقر.
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Real estate tax collectors' strike, 2007. Photo: Hossam el-Hamalawy

"كل نظام مرصي جديد هو مبنٌي عىل أساليب 

القمع التي سبقته. السييس هو وحش بالنسبة 

للنشطاء العامليني ألنه يرى بأن السبب الرئييس 

لسقوط مبارك هو نجاحات الحركة العاملية يف 

عهده . بدأت إرضاباتنا تنجح يف أواخر العقد األول 

من األلفية الثانية ، نجح واحد تلو اآلخر بعد اآلخر 

مام علََّم الناس قوة االحتجاج. يف غضون عرش 

سنوات سقط مبارك. بالطبع يعتقد السييس بأن 

عدوه األول هم العامل." 

- مدافع عن حقوق العامل يف القاهرة

يف عام 1938 ، نظم النشطاء أول إرضاب عاميل مسجل يف غزل املحلة ، بعد 
ذلك يف أكرب مصنع يف الرشق األوسط. احتج العامل بنجاح ضد تغيري يف نظام 
النوبة قلل من أجورهم 2 . وبعد عقد من الزمان ، طالب إرضاب شعبي آخر 

بعودة املدافعني عن حقوق العامل الذين طُردوا بسبب مطالبتهم بزيادة 
الرواتب إىل أعاملهم. فأرسل النظام الربيطاين االستعامري دبابات لقمع 

االحتجاجات التي خرجت لدعم املدافعني، فقتل ثالثة من املرضبني. وبعد 
ستني سنة، شهدت املحلّة عرشات اآلالف من العامل وهم يتظاهرون -غالبا 

بسلمية ونجاح- ضد ظروف العمل الخطرة، والتدين املدقع يف الرواتب، 
ومنع الفوائد التعليمية ألطفالهم، والخصخصة، وتدابري التقشف التي كانت 

مفروضة عليهم عرب صفقات مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، 
وتخفيف الديون من الدول الغربية والخليجية. وخالل هذه الفرتة برمتّها ، 

ُحكمت مرص من قبل حكومات استبدادية دون أي ضامنات لحرية التجمع 
أو تشكيل الجمعيات.

2 جويل بينني. عامل النيل: القومية والشيوعية واإلسالم والطبقة العاملة املرصية ، 1954-1882. الصفحات 277 إىل 278.

أوال: اليد العاملة املرصية: املقاومة والقمع
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"
"

اإلتحاد العام لنقابات عامل مرص

شهادة: فاطمة

منذ عهد جامل عبد النارص، وكل نظام مرصي بعده قام بانتهاك حق العامل يف تشكيل نقابات مستقلة ، مستخدما االتحاد العام لنقابات عامل مرص الحكومي 
لقمع مطالب العامل. تأسس اإلتحاد يف عام 1957 تحت حكم نارص باعتباره االتحاد الرسمي للعامل. ومل يعرتف قانون نقابات العامل لعام 1976 بأية نقابات 

خارج نظاق هذا االتحاد الذي وضع دستوره وإجراءاته االنتخابية مبارشة من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة.

طوال عقود ، دافع االتحاد بنشاط عن قمع الحكومة ملجتمع العامل ووقف بشكل مبارش ضد أغلب أنشطة العامل. يف عام 1967 ، عندما احتج العامل عىل 
تقشف األجور بعد الحرب العربية اإلرسائيلية ، دعم االتحاد موقف الحكومة. يف عام 1977 ، عندما زادت اإلعانات التي فرضها صندوق النقد الدويل عىل 

أسعار املواد الغذائية بنسبة تصل إىل خمسني باملائة ، مل يشارك اإلتحاد يف إحتجاجات العامل ومل يدعمها، ومع ذلك نجحت واضطرت الحكومة إىل الرتاجع 
عن زيادة األسعار. يف أوائل التسعينات ، وافقت مرص عىل تنفيذ إصالحات الخصخصة يف مقابل تخفيف الديون من الدول الغربية ودول الخليج ، ووقعت 

صفقات إضافية مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ، وسنت قانونًا بدأ يف خصخصة أكرث من 300 رشكة عامة. فصّوت رئيس االتحاد العام للنقابات لصالح 
القانون ، حيث ذهب إىل حد ادعاء أن العامل املرصيني أيدوا برنامج الخصخصة - يف معارضة صارخة لعرشات اآلالف الذين يحتجون ضده. يف كتابه "العامل 

واللصوص: الحركات العاملية واالنتفاضات الشعبية يف تونس ومرص " ، ذكر املؤرخ االجتامعي جويل بينني أنه عىل الرغم من معارضة اإلتحاد من الناحية الفنية 
للخصخصة ، إال أنه عارض  جميع اإلرضابات ما عدا إرضابني عامليني خالل عهد مبارك بأكمله حيث انتفض العامل خالل هذه الفرتة آالف املرات ضد الظروف 

 
3
االقتصادية املؤملة.

من خالل اإلتحاد، تدخلت الدولة مراًرا وتكراًرا يف انتخابات اللجان النقابية والنقابات العاملية عن طريق استبعاد املرشحني املستقلني واألقوياء. ونادراً ما 
كان ممثلو اإلتحاد يف مختلف القطاعات العامة متوفرين أو معروفني للعامل ،كام انهم ا يقدمون تقارير دورية ألمن الدولة عن أي مدافعني يحاولون تنظيم 

حركات عاملية مستقلة.

فاطمة، هي ممرضة ومدافعة عن حقوق اإلنسان يف القاهرة ، بدأت يف توثيق ونرش االنتهاكات ضد العاملني يف املستشفيات يف عام 2010. عندما 
بدأت بكتابة مقاالت عن حقوق العامل وتوزيعها عىل زمالئها، قامت املمرضات املنتسبات لالتحاد العام للنقابات باإلبالغ عنها لدى جهاز أمن 

الدولة. فجاء عنارص األمن إىل املستشفى أثناء دوامها لتخويفها وزمالئها.

"حتى املمرضات اللوايت أبلغن عني لديهن نفس املشكلة املتعلقة بالرواتب وساعات العمل وحقوقهن منتهكة مثل غريهن. إنهن خائفات من 
الحكومة ومل يتم إخبارهن بحقوقهن أو القوانني أو حتى ما يستحقنه من اإلتحاد. هذا منوذج واحد من الطريقة التي تعمل بها النقابة مع الحكومة 

لقمعنا. يفرتض أن تكون هناك ممثلة للنقابة ]من جانب اإلتحاد الوطني للممرضات املنتسبات لإلتحاد العام[ يف كل مستشفى ، لكننا نادراً ما 
نعرف من هم. إنهم ال يعرفون رواتبنا وال القوانني ذات الصلة ، ومل يدافعوا عنا أبداً".

- فاطمة ، مدافعة عن حقوق اإلنسان وممرضة من القاهرة

جول بينني. "العامل واللصوص: حركات العامل واالنتفاضات الشعبية يف تونس ومرص". 3
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منذ تأسيسه ، يعمل اإلتحاد العام لنقابات عامل مرص بنشاط لتشويه 
سمعة املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان واملدافعينو املدافعات  
عن حقوق العامل الذين يعملون خارج إطارها التقييدي.تقوم عصابات 

الدولة يف العديد من الصناعات بالتواجد بصورة روتينية يف طوابق املتاجر 
واملستشفيات واملدارس لنرش الشائعات حول دوافع أو نقائص النقابات 

املستقلة واملدافعني عن حقوق اإلنسان ، فيام تقوم وسائل اإلعالم الحكومية 
وبشكل متزايد بتصوير املدافعني و املدافعات عن حقوق اإلنسان كتهديد 

لألمن القومي أو كـ "إسالميني".

كام يرتبط األتحاد ارتباطًا وثيًقا بالوزارات الحكومية مثل وزاريت القوى 
العاملة و الرتبية والتعليم. مثال عىل ذلك، يفيد  املدافعون عن حقوق 
اإلنسان الذين يعملون من أجل حقوق املعلمني بأنه كلام يصل وزارة 

الرتبية والتعليم طلبا لنقابة مستقلة تقوم فورا بتحويله إىل النقابة الرسمية 
املتوافقة مع اإلتحاد العام.

"بعد عودة طلباتنا من الوزارة، ترد نقابة املعلمني -التي تسيطر عليها 
الدولة- بعبارات غامضة مفادها أنها تعتزم طرح مطالب أكرب من طلباتنا. 
إنهم يريدون أن يعطوا انطباعا بأن اإلتحاد الحكومي ميكنه أن يدافع عن 
املعلمني بشكل أفضل من الناشطني العامليني املستقلني. ولكن منذ عقود 

ونحن مل نحصل عىل يشء من النقابة الحكومية املنتسبة لالتحاد العام 
لنقابات عامل مرص". 

مدافعة عن حقوق اإلنسان ومدرسة يف القاهرة

"يقوم اإلتحاد العام لنقابات عامل مرص بإرسال الناس إىل مواقع العمل 
إلخبار العامل بأننا غري مؤهلني لتمثيلهم وأننا مدفوعون من قبل األحزاب 

السياسية للعمل ضدهم. بالطبع ، يف واقع األمر ، مل يعمل اإلتحاد من أجل 
العامل قط. إنني أعمل منذ أكرث من عقدين من الزمن عىل تنظيم العمل 
دون أن يدعم اإلتحاد العام لنقابات عامل مرص -ولو مرة واحدة- اي من 

إرضاباتنا". 
مدافع عن حقوق اإلنسان وعامل مصنع يف املحلة

خالل حكم حسني مبارك الذي استمر ثالثني عاماً ، كان املدافعون عن حقوق اإلنسان والقادة العامليون والعامل الذين "حرضوا" عىل اإلرضابات واالحتجاجات 
يُعاقبون يف كثري من األحيان بنقلهم إىل مصانع يف محافظات أخرى ، عىل بُعد ساعات من منازلهم وعائالتهم. وغالباً ما كان العامل يتكبد تكلفة النقل من وإىل 

املصنع ، إلفقار األرسة عقابًا لنشاط عائلها. ومل تكن عمليات الطرد الجامعي من العمل واالعتقاالت بهذا الشيوع ونادرا ما كانت دامئة كام هي اآلن يف ظل 
نظام السييس.

شهدت أوائل العقد األول من القرن الحادي والعرشين موجة من االحتجاجات إذ خرج عامل مرصيون يف ما يقرب من 4,000 تظاهرة و إرضاب و فعالية يف 
املصانع. أدت مجموعة من العوامل إىل تزايد النشاط العاميل ، ومنها الخصخصة والفساد  وأسعار النفط والغذاء وانخفاض املرتبات األساسية وتخفيض األجور 

الصافية والتضخم وتقليص القطاع الصناعي. يف عام 2008 ، اندلعت أعامل شغب كربى يف كل مناطق املحلة الكربى ، التي فيها رشكة مرص للغزل والنسيج ، 
حيث خرج العامل وأرسهم يف الشارع مع تابوت وقاموا بحرق صور الديكتاتور - وهي املرة األوىل التي يتم فيها التقاط فيديو لحرق صورة ملبارك يف التاريخ 
املرصي. وما ساهم يف تأجيج الحركة أكرث هو نجاح الناشط يف مجال حقوق العامل وعامل مصنع الحبوب يف جنوب القاهرة ، ناجي رشاد ، وبتمثيل املحامي 

خالد عيل ، يف مقاضاة الحكومة لقرارها بعدم رفع الحد األدىن لألجور. يف عام 2010 ، فاز رشاد ؛ وأمرت محكمة إدارية رئيس الوزراء ورئيسه واملجلس الوطني 
لألجور بتعديل الحد األدىن لألجور مبا يتناسب مع التكاليف املعيشية آنذاك.

اجتاحت اإلرضابات واالحتجاجات مجموعة واسعة من قطاعات العمل يف مرص يف الفرتة التي سبقت ثورة 2011. وأفاد عدد من القادة العامليني بأن النظام 
كثريا ما حاول "ضّمهم" للحزب الحاكم بعد أن فشل الرتهيب والتهديد يف إسكاتهم.

سنوات مبارك

"كان عنارص األمن يأتون باستمرار إىل مكان عميل أثناء غيايب لتحذير زماليئ لالبتعاد عني. اتصل الضباط بأيب وأخربوه أن 

"يضّبط" ابنته. وعندما مل تنجح أي من محاوالتهم - ويف الوقت ذاته كان عامل املدن األخرى يسعون للحصول عىل دعمي 

للبدء بحركات اإلحتجاج واإلرضاب - حاول األمن دعويت لالنضامم إىل حزب مبارك الوطني الرسمي يف عام 2010. سألتهم ما 

إذا كان سيسمح يل بانتقاد سياسات الحزب الوطني الدميقراطي واالتحاد، فقالوا: ال طبعا، فرفضت وسط استغراب شديد من 

الجميع. عدد قليل من زماليئ دعيوا لالنضامم للحزب، ولكنني فّضلت أن أكون قادًرة عىل التعبري عن رأيي".

- مدافعة عن حقوق اإلنسان يف القاهرة
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Real estate tax collectors' strike, 2007.  
Photo: Hossam el-Hamalawy

ما بعد الثورة
بعد سقوط مبارك يف عام 2011 ، مل تقدم الحكومة الجديدة أي تنازالت تتعلق بالقوانني واملؤسسات وحرية تكوين الجمعيات والحد األدىن لألجور والحق 

يف اإلرضاب. حاولت الحكومة املؤقتة إظهار النقابات املستقلة املنظمة حديثًا واملدافعني عن حقوق العامل األقوياء عىل أنهم غري قادرين عىل متثيل العامل 
املرصيني بشكل صحيح. عىل العكس من ذلك ، رصح املدافع الشهري عن حقوق العامل كامل عباس أن ما يقرب من ثالثني نقابة مستقلة جديدة ظهرت يف 

العام األول بعد سقوط مبارك ، حيث نجح العديد منهم يف كسب حقوق العامل، قائال: "لقد متكن بعضها بالفعل من الحصول عىل امتيازات تتعلق باألجور 
وذلك عرب تحركات عامل املصانع واملفاوضات املبارشة مع املسؤولني الحكوميني، فيام كان الهم األول للنقابة التي تسيطر عليها الحكومة هو إفشال النقابات 

الجديدة املنافسة لها". وأصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة قانونا يجرّم اإلرضابات يف أي فرتة حالية أو مستقبلية يفرضها قانون الطوارئ. كام حافظ القانون 
عىل اإلطار القانوين الذي يحظر بشدة اإلرضابات ما مل ينح اإلتحاد العام اإلذن بها. وظلت هذه املوافقة غري محتملة كام كانت ، وظل االتحاد العام يعمل 

كأحد فروع للدولة. 

وقعت عدة اعتداءات مبارشة عىل الحركة العاملية يف ظل حكم املجلس العسكري يف عام 2011:

يف أبريل / نيسان ، اعتدت اإلدارة عىل عامالت رشكة ميغا-النسيجية اململوكة لرتكيا يف مدينة السادات )التي يعمل فيها عرشات اآلالف( أثناء قيامهن 	 
باالحتجاج عىل األجور الشهرية املتدنية للغاية إىل أقل من ثلثي الحد األدين لألجور )450 جنيهاً مرصياً ، أي 75 دوالر أمرييك( وعدم وجود عقود طويلة 

األمد ؛
يف يونيو / حزيران ، أطلق الجيش الذخرية الحية يف الهواء أثناء قمع إرضاب بعد رفض هيئة قناة السويس تنفيذ التعهد برفع األجور بنسبة 40 يف املائة ؛	 
كذلك يف يونيو / حزيران ، أُلقي القبض عىل اثنني من أعضاء نقابة املعلمني املستقلة ، وهام املدافعة عن حقوق اإلنسان هاملة قرين وعاطف الجزار ، 	 

أثناء مظاهرة تطالب بالوظائف الدامئة ، وُحكم عليهام بالسجن ملدة عام واحد   اىل ان أسقطت عنهام التهم  الحقا
يف فرتة االثني عرش شهرًا للرئيس السابق محمد مريس ، أفاد املدافعون أن التنظيم النقايب امتد بشكل كبري عىل الرغم من رغبة الحكومة الجديدة املتواصلة 
يف الحفاظ عىل السيطرة عىل االتحاد الرسمي. توقفت الحكومة عن مترير القانون املتعلق بالحريات النقابية ، ويف نوفمرب/ترشين الثاين 2012 ، أصدر مريس 

مرسوًما رئاسيًا بتعديل قانون نقابات العامل لعام 1976. وسمح املرسوم للحكومة بإزالة جميع أعضاء املجلس التنفيذي لالتحاد الذين تعدوا الستني من العمر 
واستبدالهم مبرشحني منحازين لحكومة اإلخوان املسلمني اختارتهم وزارة القوى العاملة. وعىل الرغم من الجهود الواضحة التي بذلتها حكومة مريس لإلستمرار 

يف السيطرة عىل االتحاد ، إال ان ما يقرب من 2,000 تظاهرة عاملية 
خرجت يف عام 2012 -أي أكرث من ثالثة أضعاف رقم ما قبل عام 
2011 ، حيث بلغ 614 تظاهرة يف عام 2007 و 609 يف 2008" 5 . 

وثّق تقرير صادر عن املدافعني يف املركز املرصي للحقوق اإلقتصادية 
واإلجتامعية 1,972 نشاطا عامليا آخر يف األشهر الستة األوىل من 

عام 2013 - ليصل العدد اإلجاميل ملظاهرات العامل يف ظل مريس 
إىل ما يقرب من 64,000. بحلول نهاية حكم مريس ، كانت هناك 

ثالثة اتحادات نقابية مستقلة رئيسية يف مرص: االتحاد املرصي 
لنقابات العامل املستقلة )EFITU( ، ومؤمتر اإلسكندرية الدائم 

للعامل ، ومؤمتر العمل الديقراطي املرصي )EDLC( ؛ هذا عالوة 
عىل منظامت حقوق اإلنسان التي يقودها املجتمع املدين الرئييس 
 )ECESR( ومنها املركز املرصي للحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية ،

ومركز نقابات العامل والخدمات العاملية )CTUWS( ، التي دعمت 
باستمرار الحركة بالوثائق واملساعدة القانونية واملنارصة وأماكن 

االجتامعات.

آالم العامل يف مرص: بالنسبة للعامل فقد بدأت الثورة للتو. آري بول. 2011.
https://www.dissentmagazine.org/article/egypts-labour-pains-for-workers-the-revolution-has-just-begun

جويل بينني. "العامل واللصوص: حركات العامل واالنتفاضات الشعبية يف تونس ومرص".

)ECESR( تقرير اإلحتجاجات السنوي لعام 2014 -  املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية

4

5

6
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يف عام 2014 ، وافقت حكومة السييس عىل متديد ملدة خمس سنوات لقانون عام 2014 الذي مهد الطريق ملحاكمة املدنيني يف املحاكم العسكرية. ويذكر 
املدافعون أنه منذ وصوله إىل السلطة ، أحال أكرث من 15,000 مدنيا ، من بينهم مدافعون وصحفيون ومصورون وأطفال ، عىل محاكامت عسكرية. قبل 

االنتخابات الرئاسية عام 2018 ، عىل الرغم من عمليات الرتويع والتهديد واإلعتقال للمعارضني ، بدأ النظام حملة قوية ضد الصحفيني والناشطني ممن يُعتربون 
منتقدين للحكومة. وزادت حاالت اإلعتقال واالختفاء. وتم استهداف املدافعني و املدافعات الذين يعملون عىل مختلف القضايا ، ومن كان يُنظر إليهم عىل 

أنهم ينتقدون قدرة الحكومة عىل إدارة دولة حديثة مجدية اقتصادياً كانوا أكرث عرضة للخطر. مثاال عىل ذلك، يف أوائل شهر مارس/آذار اعتقل صحفي تحدث 
عن سكة حديد بائدة يف صحيفة محلية مبدينة اإلسكندرية .

عكست زيادة عسكرة النظام القضايئ املرصي واملجال السيايس تصاعًدا جذريًا يف سيطرة الجيش املرصي عىل العقارات والصناعات التحويلية والزراعة وقطاع 
النقل. عىل الرغم من ان الجيش يتلك قوة اقتصادية كبرية يف مرص منذ 

سبعينيات القرن العرشين ، إال أن حجم أصوله توسع كثريا يف ظل السييس. 
ومنذ عام 2015 ، صدر قانون جديد يسمح للجيش بإنشاء رشكات برأس مال 
أجنبي أو محيل7  . ومنذ ذلك الحني ، أعلن الجيش عن سلسلة من املشاريع 

بعضها بتمويل ذايت وبعضها اآلخر عرب الحصول عىل عقد حكومي. ومن 
بينها بناء منتجعات جديدة وإنتاج األسمنت وإنشاء أحواض سمكية وتوزيع 
إمدادات املستشفيات وتصنيع عدادات املياه. يف عام 2016، أصدر السييس 
مرسوًما لهيئة مشاريع أرايض القوات املسلحة الربية لبناء مدينتني جديدتني 

عىل أكرث من 15,000 فدان من األرايض التي يسيطر عليها الجيش ، إضافة إىل 
قامئة طويلة من املشاريع الضخمة التي تديرها القوات العسكرية -مبا يف ذلك 

توسيع قناة السويس.

اشتهر حكم الرئيس عبد الفتاح السييس بحملة غري مسبوقة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان ، وتزايد السلطوية بقيادة عسكرية ، والقمع العنيف لحرية 
التجمع وتكوين الجمعيات ، مبا يف ذلك املظاهرات العاملية ، واعتصامات املصانع ، والتجمعات النقابية ، وتنظيم املدافعني لورش العمل حول حقوق العامل. 

ودأبت السلطات بانتظام عىل إخفاء النشطاء ، واعتقال وتعذيب املدافعني بوسائل منها الصدمات الكهربائية ، والرضب ، واالغتصاب ، وقطع أجزاء الجسم. 
وُمنحت قوات األمن حرية اعتقال أو إخفاء قادة النقابات العاملية متى وكيفام شاءوا بتهم "الجرائم" والتي من بينها تهمة التنظيم لإلرضاب ، وتوثيق 

االنتهاكات املرتكبة ضد العامل ، والوقوف يف تضامن سلمي مع الزمالء املحتجزين أو املطرودين أو املصابني. وقد متتعت قوات األمن باإلفالت شبه املطلق من 
العقاب لهذه االنتهاكات.

أعادت الحكومة فرض حالة الطوارئ يف أبريل/نيسان 2017 وتم متديدها عدة مرات ، كان آخرها يف أكتوبر/ترشين األول 2018 ، واعتقل بعدها مئات 
األشخاص عىل قوائم اإلرهاب. ومتت مصادرة أصول آخرين الرتباطات إرهابية مزعومة دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة. وأدى الخطاب الحكومي املخادع 

حول الوحدة الوطنية واألمن االقتصادي إىل قيام وسائل اإلعالم بوصف التحركات العاملية بـ "الخيانة".

ما بعد الثورة

أدى التسلط املتزايد للجيش عىل االقتصاد إىل 

تقويض حركات العامل وأمن املدافعني عن حقوق 

العامل. يف عام 2014 ، رد الجيش عىل إرضاب عامل 

النقل العام بالقاهرة بتوفري 500 حافلة مع سواقها 

بهدف الحفاظ عىل استمراية تشغيل نظام النقل 

وإفشال اإلرضاب. يف الوقت نفسه ، يتم استهداف 

أعداد متزايدة من املدافعني  باملقاضاة العسكرية 

ملن ينظم التحركات العاملية يف القطاعات 

والفضاءات العسكرية. ومبا أن الجيش يكسب 

املزيد واملزيد من املصانع واملزارع واملستشفيات 

وقطاع الخدمات املدارة من قبل مدنيني ، فإن 

التهديد باملقاضاة العسكرية للمدافعني عن حقوق 

العامل سيستمر يف التصاعد.

http://carnegie-mec.org/diwan/62337?lang=en .2015 عودة جامعات املصالح العسكرية املرصية. 21 ديسمرب/كانون األول 7

ثانيا: العسكرة والفقر يف ظل حكم السييس
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Women workers chant against the head of their company during a 2014 strike.  
Photo: Mai Shaheen

الَفقُر والَعمل
مل يتعاىف االقتصاد املرصى بعد من الهبوط الحاد ىف السياحة واالستثامر األجنبى بعد سنوات من عدم االستقرار السياىس والقمع العنيف للمعارضة السلمية. 

بعد أن قىض نظام السييس عىل الفضاء العام للمعارضة ، رشع يف حملة من تدابري التقشف جعل من خاللها الطبقة العاملة تكافح من أجل تأمني املواد 

الغذائية األساسية. انخفضت قيمة الجنيه املرصي بنسبة الثلثني يف أقل من عام ، مام يساعد عىل فهم أسباب استمرار االحتجاجات العاملية حتى أوائل 

عام 2017 حتى يف وقت تجميد باقي مؤسسات املجتمع املدين املرصي نشاطهم من أجل البقاء. قبل نصف قرن ، ُعرف عن مرص عبد النارص إقامتها عالقة 

مع الطبقة العاملة عىل أساس املقايضة؛ االمتيازات االقتصادية واالستقرار يف مقابل القيود عىل الحقوق والحريات السياسية. حظرت الحكومة جميع أنواع 

االعتصامات واملظاهرات واإلرضابات تقريباً ، ولكنها حّسنت من األمن الوظيفي واألجور ووفرت فوائد اجتامعية واقتصادية أخرى. تم حظر اإلرضابات ، لكن 

الناس نادرا ما كانوا يقفون يف صفوف الخبز. يف تعامله مع حركة حقوق العامل وقيادة املدافعني عنها، يبدو أن نظام السييس يريد العودة لعرض نصف ما 

تم املقايضة عليه مع العامل؛ بإلغاء النقابات املهنية املستقلة لصالح اإلتحاد العام ووضع معوقات ضخمة عىل اإلرضابات، من دون خسارة نصفه؛ للحد من 

دعم الحكومة للطبقة العاملة وتحرير االقتصاد عىل حساب العامل. بالنسبة للمدافعني عن حقوق العامل ، يعني هذا أن نشاطهم وضعه حرج جدا ولكنهم 

يواجهون مقاومة شديدة ومطردة.

من وجهة نظر سياسية بحتة ، فإن حركة حقوق العامل ليست سوى واحدة من قطاعات املجتمع املدين العديدة التي تم قمعها بعنف من قبل التسلط 

العسكري املتصاعد يف مرص. أقل عالمة عىل كون الشخص معارضا يكن أن تؤدي به رسيعا إىل املحاكمة يف املحاكم العسكرية أو يف محكمة أمن الدولة. ولكن 

عندما يُنظر لألمر يف ضوء السياسات االقتصادية للدولة ، يكون من الواضح أن نظام السييس مهتم بالهجوم عىل املدافعني املستقلني عن حقوق العامل ألنهم 

يشكلون تحديا مبارشا للمسارات السياسية واملالية التي تتبعها الحكومة ، فيام يحتلون فضاءا فعليا واقتصاديا حرجا يف دولة متعرثة
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تتضمن القوانني املرصية قيوًدا صارمة جًدا عىل األنشطة السلمية للمدافعني عن حقوق العامل والنقابات العاملية. فقد وسع نظام السييس من قوانني التجريم 

الخاصة بتوثيق حقوق العامل وبالتنظيم والتضامن واألنشطة.

أ- محاكم عسكرية
مبوجب املادة 204 من دستور عام 2014 ، يكن محاكمة املدنيني أمام محاكم عسكرية إذا ارتكبوا جرائم ضد األفراد العسكريني أو املعدات أو املصانع أو 

األموال أو األرسار أو املستندات. وحيث أن مشاركة الجيش يف قطاعي األعامل والخدمات قد زاد فقد زاد معه نطاق سلطة املحاكم العسكرية عىل املدنيني. 
عالوة عىل ذلك ، أصدر السييس يف أكتوبر/ترشين األول 2014 مرسوًما بقانون رقم. 136 لعام 2014 لتأمني وحامية املرافق العامة والحيوية التي وضعت 

د تطبيق  الجرائم املرتكبة يف املمتلكات العامة تحت الوالية القضائية للمحاكم العسكرية ملدة عامني8. يف أغسطس/آب 2016 ، القانون رقم 65 من 2016 َمدَّ
هذا القانون ملدة خمس سنوات.

ب- قانون النقابات لعام 2017
من عام 1976 إىل ديسمرب/كانون األول 2017 ، حرم القانون رقم 35 من 1976 العامل من الحق يف تشكيل نقابات عاملية مستقلة ، ومل يسمح إال لإلتحاد 

العام لنقابات عامل مرصالتي يهيمن عليها قادة موالون للحكومة لتمثيل العامل. يف مارس/آذار 2011 ، أصدر وزير القوى العاملة أحمد البوري أمراً تنفيذياً 
مؤقتاً ينص عىل إنشاء نقابات مستقلة ، واقرتح مرشوع قانون جديد ينح العامل الحق يف التنظيم. تم تجاهل مرشوع القانون هذا من قبل املجلس األعىل 
للقوات املسلحة. يف ديسمرب 2017 ، أصدر السييس القانون رقم 213 لعام 2017 لتوسيع سيطرة الدولة عىل النقابات العاملية واستهداف تلك التي أنشئت 

بعد انتفاضة 2011. ويتناقض القانون بشكل مبارش مع املادة 767 من دستور 2014 التي تضمن حق العامل يف تأسيس نقاباتهم واتحاداتهم.

مبوجب القانون الجديد:
ال يكن تأسيس النقابات عىل أساس حزيب أو ديني أو طائفي أو سيايس ، ويعاقب عىل أي انتهاك لهذا الحكم بالسجن ملدة تصل إىل 15 سنة )املادة 5(. تقيد 

هذه املادة النقابات وأعضاءها وقادتها يف التعبري عن وجهات النظر بشأن التطورات السياسية أو املشاركة يف الدعوة لحقوق اإلنسان. ويقول املدافعون عن 
حقوق اإلنسان أنه يكن تفسري "السياسة" لتشمل أي اتحاد غري متوافق مع الحكومة.

تحظر عتبة العضوية إنشاء نقابات ، وتستبعد املنظامت القامئة التي فيها أقل من 150 عضواً )املادة 11(. يستثني هذا الرشط املاليني من العامل يف رشكات 
القطاع الخاص الصغرية يف جميع أنحاء مرص الذين ال يستطيعون تلبية هذا الحد.

يُسمح يف كل رشكة بنقابة عاملية واحدة فقط؛ وبالتايل ال يُسمح ألي شخص يعمل يف رشكة يوجد فيها اإلتحاد العام لنقابات عامل مرص بتشكيل نقابة غري 
منحازة. بالنسبة إلنشاء نقابة عاملية عامة ، يجب أن تضم ما ال يقل عن 15 لجنة نقابية فيها ما ال يقل عن 20,000 عامل، وإلنشاء اتحادات نقابية وطنية 

يتطلب عىل األقل عضوية 10 نقابات عامة ال يقل عدد أفرادها عن 2,000 عضو )املادة 12(.

 وذلك مبوجب القانون الذي يتطلب من جميع النقابات العاملية يف مرص أن تسجل مرة أخرى وفق معايري جديدة. ويحافظ القانون عىل الشخصية القانونية 
للنقابات املؤيدة للحكومة التي أنشئت مبوجب القانون رقم 35 لعام 1976.

يتمتع وزير القوى العاملة بسلطة تشكيل اللجان املكلفة باإلرشاف عىل االنتخابات ، مع إمكانية إجراء انتخابات وحمالت عادلة ومنفتحة )املادة 34(.
يحظر جميع أشكال التمويل من املؤسسات األجنبية داخل مرص أو خارجها.

املؤسسون واملتورطون يف "إنشاء" النقابات العاملية التي تتعارض مع هذه الضوابط يكن أن يُحَكموا بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات مع غرامة مالية 
ترتاوح ما بني 5,000 إىل 20,000 جنيه مرصي ، أي ما بني 250 إىل 10,000 يورو. )املادة 54(.

ج- التجمعات العامة
يف نوفمرب 2013 ، أصدر الرئيس املؤقت عديل منصور القانون رقم 107 لعام 2013 بشأن الحق يف املشاركة يف االجتامعات العامة واملواكب واملظاهرات 

السلمية ، يشرتط عىل منظمي أي تجمعات بأكرث من 10 أشخاص إخطار وزارة الداخلية قبل ثالثة أيام. ينح القانون قوات األمن سلطة حظر االحتجاجات أو 
االجتامعات إذا كانت لديها معلومات أو أدلة عىل تهديدها للسلم واألمن. كام يسمح لألمن باستخدام القوة لتفريق املظاهرات أو االجتامعات إذا ارتكب أي 
فعل إجرامي من قبل أي من املشاركني. القانون رقم 10 لعام 1914 يجرم أيضا ويفرض عقوبات قاسية عىل تجمعات من خمسة أشخاص أو أكرث إذا اعتربت 

السلطات أن التجمع هو تهديد للسلم العام.

 تنص املادة 1 من املرسوم بقانون 136/2014 عىل أن تقوم القوات املسلحة مبساعدة الرشطة يف حامية املرافق واملمتلكات العامة ، مبا يف ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق 8
والجسور واملرافق األخرى. وتضع املادة 2 الجرائم املرتكبة ضد هذه املواقع من "اختصاص القضاء العسكري" ، حيث تسمح "للمدعي العام بإحالة القضايا املتعلقة بهذه الجرائم إىل املدعي العسكري املختص".

ثالثا: ترشيعات مقّيدة
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د- حق اإلرضاب
إن غياب النقابات املهنية املستقلة يقوض حق العامل يف اإلرضاب املنصوص عليه يف املادة 192 من قانون العمل رقم 12 لعام 2003 ، والذي ينص عىل الحق 

يف إرضاب سلمي للعامل طاملا تم اإلعالن عنه واملوافقة عليه داخل تنظيامتهم النقابية. تحظر املادة 194 من القانون نفسه اإلرضاب يف بعض القطاعات 
االسرتاتيجية التي يحددها رئيس الوزراء. وتنص املادة 124 من قانون العقوبات املرصي عىل فرض عقوبات بالسجن ملدة ترتاوح بني ثالثة أشهر وسنة واحدة 

عىل موظفي الخدمة املدنية الذين يتنعون عمداً عن أداء واجباتهم يف العمل كشكل من أشكال اإلرضاب.

ه- منع دعاوى الحق العام
املرسوم بقانون رقم 32 لعام 2014 ، والذي ُمرر أساسا يف ظل الرئيس املؤقت عديل منصور ، حظر تحديات الطرف الثالث للعقود املوقعة بني الحكومة 

واملستثمرين. جاء هذا القانون مبثابة رد عىل 11 قضية ناجحة رفعها مدافعون عن حقوق اإلنسان ، من بينهم محامون من املركز املرصي للحقوق اإلقتصادية 
واإلجتامعية ، تحدت اتفاقيات الخصخصة الفاسدة التي متت خالل عهد مبارك. املدافعون عن حقوق اإلنسان يطعنون يف القانون يف املحكمة الدستورية.

و- حالة الطوارئ واملحاكم االستثنائية
يف أبريل/نيسان 2017، أعلن السييس حالة طوارئ ملدة ثالثة أشهر -عقب هجومني إرهابيني عىل كنائس قبطية يف مدينتي طنطا واإلسكندرية- تم تجديدها 
عدة مرات ، آخرها يف أكتوبر/ترشين األول 2018 ملدة ثالثة أشهر. تحت قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958 ، قوات األمن لديها صالحيات واسعة العتقال 

األفراد ، وتفتيش األماكن الخاصة دون أمر قضايئ وتعطيل االجتامعات العامة أو التجمعات. يكن محاكمة املدنيني الذين يرتكبون أي جرائم أمام محاكم 
الطوارئ التابعة ألمن الدولة. ال يكن الطعن يف األحكام التي تصدرها هذه املحاكم ، وال يتم تأكيدها إال للتنفيذ مبوافقة الرئيس.

ز- قمع املنظامت غري الحكومية و فرض القيود عىل التمويل األجنبي
كام تم تقييد أنشطة املدافعني عن حقوق العامل وتجريها بسبب موقف الدولة العدواين وسياساتها تجاه املنظامت غري الحكومية ، وال سيام قطاع حقوق 

اإلنسان. وُشنَّت حملة شعواء عىل املنظامت غري الحكومية املرصية لحقوق اإلنسان منذ عام 2014. وكجزء من القضية رقم 173 )2011( ، املعروفة أيًضا باسم 
قضية "التمويل األجنبي" ، واجهت 37 منظمة حقوقية مرصية ، من بينها جامعات حقوق العامل مثل مركز الحقوق االقتصادية واالجتامعية، اتهامات مع 

بعض قادة وموظفي منظامت حقوق اإلنسان املتهمني "باستالم متويل أجنبي غري قانوين" و "العمل دون إذن قانوين". وضمن هذه القضية ، خضع العديد من 
املدافعني عن حقوق اإلنسان لحظر السفر أو تجميد األصول الشخصية والتنظيمية. أساس القضية هو قانون املنظامت غري الحكومية رقم 84 لسنة 2002 الذي 

نظم إنشاء وتشغيل املنظامت غري الحكومية والتي تم استبدالها يف مايو/أيار 2017 بقانون مقيد آخر هو القانون رقم 70 لعام 2017. لقد وفر كال القانونني 
للدولة وسائل مامرسة الرقابة السياسية واألمنية عىل عمل املنظامت غري الحكومية ، مبا يف ذلك تقييد الوصول إىل التمويل األجنبي والقدرة عىل االنضامم إىل 

الجمعيات الدولية. كام أعطى السلطة القدرة عىل حل املنظامت.
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"يف السابق رأينا نتائج صغرية من اإلرضابات واالحتجاجات ، أما اآلن فال نرى أي يشء. إن رسالة الحكومة اآلن 

هي أن اإلرضاب لن يجلب لك الحقوق،وإمنا يسبب لك الطرد واملحاكمة العسكرية".

- فاطمة رمضان - نقابية ومدافعة عن حقوق اإلنسان

فاطمة رمضان - نقابية ومدافعة عن حقوق اإلنسان

فاطمة رمضان، هي واحدة من أبرز النساء يف التاريخ النضايل العاميل الحديث يف مرص، وعضو سابق يف مجلس إدارة االتحاد املرصي لنقابات العامل 
املستقلة. علقت عضويتها يف يونيو/حزيران 2014 عندما تضاءلت استقاللية النقابة يف السنوات األوىل من حكم السييس. عىل الرغم من عقود من 

النشاط العاميل والدور البارز يف العديد من الحركات العاملية املستقلة ، إال أنها أشارت بأنها قللت -بشكل كبري- من عملها يف مجال حقوق اإلنسان 
منذ عام 2014 بسبب التهديد باالعتقال واملالحقة العسكرية. 

"كل من يطالب بحقوقه يتم اعتقاله وإحالته للمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة - انظروا إىل أسوان واإلسكندرية والسويس. االعتقاالت املتعلقة 
بالعمل عشوائية وغري منطقية. ألقي القبض عىل رجل يبلغ من العمر 66 عاًما األسبوع املايض لتحدثه عالنية عن تاريخ الحركة العاملية. ال يكننا 

اكتشاف منط أو إنشاء خطة أو استبعاد أنشطة معينة أو اختيار اآلخرين. االسرتاتيجيات غري مجدية يف ظل نظام غري منطقي. أرسلت السلطات ببساطة 
رسالة مفادها أنه يكن القبض عىل أي شخص يف أي وقت. االعتقاالت الجامعية واملحاكامت العسكرية شائعة لدرجة أن كل شخص معرض لخطر 

فعيل. خاصة بعد املرسوم رقم 136 ، فإن كل مساحة يف مرص تقريبًا عبارة عن "منطقة عسكرية" ، مام يعني أن التنظيم فيها يعني دخولك محاكم 
عسكرية. إن زماليئ خاملون وخائفون.

“ال يعرف جميع العامل بالرضورة تفاصيل مراسيم السييس الرئاسية ، لكن وسائل اإلعالم دأبت عىل تشويه االحتجاجات منذ عام 2013. وبالتايل الناس 
خائفون من أن يتهموا بأنهم إسالميني أو انهم تهديد لألمن القومي ، ألن ذلك يعني الطريق املبارش إىل محاكمة عسكرية"..”
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"ال ميكن محاكمة مدنيني أمام محاكم عسكرية، إال يف الجرائم التي متثل اعتداًء مبارشاً عىل املنشآت العسكرية أو الثكنات 

العسكرية أو أي يشء يقع تحت سلطتهم ؛ مناطق عسكرية أو حدودية محددة ؛ معدات أو مركبات أو أسلحه أو ذخائر أو 

وثائق أو أرسار عسكرية أو صناديق عامة أو مصانع عسكرية "

- املادة 204 من الدستور املرصي لعام 2014

رشكة "نافال قروب" التي متلك فرنسا أغلب أسهمها دخلت يف صفقة أسلحة تبلغ قيمتها أكرث من مليار يورو مع مصنع يف 

اإلسكندرية ميلكه ويديره الجيش املرصي. يف مايو/أيار 2016 ، أرضب عامل املصنع وتتم حاليا محاكمة 26 من العامل املدنيني 

وقادة اإلرضاب من املصنع يف محكمة عسكرية. وكان هناك موظفون إداريون من الرشكة الفرنسية يف أحواض اإلسكندرية 

متواجدون خالل اإلرضاب واإلغالق وعمليات إطالق النار الجامعية واملحاكامت العسكرية املستمرة للمدافعني عن حقوق 

اإلنسان والعامل.

"الجيش ميلك املصنع، ويتم التعامل مع العامل املدنيني فيه كجنود. أقاموا اعتصاماً سلمياً ملدة يومني وهم اآلن يف محاكم 

عسكرية".

- محمد أحمد - مدافع عن حقوق اإلنسان ومحامي يف اإلسكندرية

أ- رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء وإصالح السفن
يف مايو / أيار 2016 ، نظم مئات العامل يف ترسانة اإلسكندرية تجمعاً مفتوحاً احتجاجا عىل تخفيض األجور ، والتي قالوا بانها انخفضت إىل ما دون الحد األدىن 

الشهري لألجور 9 . تم اعتقال أكرث من عرشين من العامل واملدافعني عن حقوق اإلنسان ووجهت إليهم تهمة التحريض عىل إرضاب عاميل واحتجزوا ألكرث 
من خمسة أشهر ثم أُجربوا عىل االستقالة من وظائفهم، وما زالوا قيد املحاكمة يف محكمة عسكرية بعد قرابة عامني. تعرض محاميهم محمد حمد هو اآلخر 
للتهديد باالعتقال واالستجواب من قبل موظفي أمن الدولة يف مكتبه وتم تهديده تحت  السالح يف املحكمة العسكرية لدفاعه عن حقوق العامل يف التجمع 

السلمي.

مصنع عسكري
تأسست رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء وإصالح السفن يف عام 1962 ومتتلكها وتديرها وزارة الدفاع املرصية منذ عام 2007 10 . يف عام 2003 ، ومبرسوم رئايس، 

أنشأت وزارة الدفاع منظمة الصناعات والخدمات البحرية )MIASO( ، وهي هيئة خاضعة لسيطرة الجيش والتي متتلك رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء 
وإصالح السفن ، ورشكة النيل للنقل النهري ، والرشكة املرصية إلصالح وبناء السفن. رؤساء هذه الرشكات هم من ضباط البحرية املرصية  . ونتيجة لذلك ، فإن 

السلطات املرصية تجعل املدافعني عن حقوق اإلنسان واملدنيني خاضعني للقانون العسكري واملالحقة القضائية واملحاكمة أمام القضاء العسكري. 11

إرضاب سلمي
يف اعتصام مايو/أيار 2016 ، قال عامل رشكة ترسانة اإلسكندرية إنهم احتجوا عىل الحد األدىن لألجور، وطالبوا مبعدات السالمة واملعدات األمنية التي رفض 

املصنع توفريها لهم، واحتجوا عىل انخفاض عالوة شهر رمضان السنوية - وهو جزء هام من صايف أجر العمل بالنسبة للطبقة العاملة يف مرص. تم تغيري هذه 

9

11

10

 تم تحديد الحد األدىن لألجور الشهرية كـ 1,200 جنيه مرصي للعاملني يف القطاع العام يف عام 2014.

 مقابلة مع محمد أحمد - اإلسكندرية.

http://www.alexyard.com.eg/single.html
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العالوة مؤخرا لتتناسب مع املكافأة املدفوعة لصغار الجنود املرصيني. ووفقاً ملحامي العامل ، املدافع عن حقوق اإلنسان محمد أحمد ، قرر املسؤولون 
العسكريون أن العامل الذين يعملون يف مصنع يلكه الجيش لن  تت تتدفع لهم إال عالوات تتناسب مع تلك املدفوعة ملوظفي وزارة الدفاع اآلخرين ، مام 

عزز من معاملتهم كأفراد عسكريني. 12

خالل احتجاج مايو / أيار 2016 ، استخدم العامل تكتيًكا تقليديًا يف حقوق العمل: مل يتوقفوا عن اإلنتاج متاًما ، وبدالً من ذلك عملوا وتظاهروا يف مناوبات. 
يقول مؤيدو اإلرضاب أن هذه الطريقة ال تهدد األمن القومي كام تزعم الحكومة. يف اليوم الثاين من االعتصام ، تفاوض ضباط البحرية مع املتظاهرين ؛ فكرر 

املدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يثلون املجموعة مطالبهم.

حصار عسكري
تم نرش وحدات الرشطة العسكرية وقوات األمن املركزي داخل الرشكة وحولها ، وفرضت اإلدارة حظرا مدعوما من الجيش ينع العامل من دخول املصنع 

للقيام بأعاملهم. وتم تعليق القوة العاملة التي يبلغ قوامها 2,300 فرد يف املصنع إىل أجل غري مسمى.

يف 25 مايو/أيار ، ذهب العامل إىل مركز رشطة منيا البصل القريب لتقديم شكوى ضد إغالق اإلدارة ، مطالبني مبعرفة سبب عدم السامح لهم بالعمل. ويف 
املركز تم إبالغهم بأن الجيش قد فتح تحقيقاً بتهمة مشاركة 15 عامالً يف االعتصام.

استدعت النيابة العسكرية 26 عامالً للتحقيق )تحت قضية رقم 2759/2016(. ومن بني هؤالء ، ُعرف عن قيام ستة منهم سابقا بالدعوة إىل إصالحات عمل 
يف املصنع. ذهب 14 من العامل املستدعني إىل النيابة للتحقيق فتم احتجازهم واستجوابهم. حاول محامي العامل، محمد أحمد ، إقناع النيابة العسكرية بأنه 
يجب أال يخضع املدنيون للتحقيق من قبل الجيش. رفض االدعاء اإلفراج عن العامل واملدافعني عن حقوق اإلنسان ، مشريًا إىل أنهم سيُنقلون إىل مراكز رشطة 
املنطقة ثم يُطلق رساحهم يف وقت الحق من ذلك اليوم. ولكن تم احتجاز العامل ملدة أربعة أيام إضافية. وكان من بني العامل الـ 26 الذين خضعوا للتحقيق 

عامل ومهنديس املكاتب اإلدارية الذين ال صلة لهم باالعتصام. وكثرياً ما تضم السلطات املرصية أعداداً كبرية من املدعى عليهم يف نفس القضية ، سواء من 
املدافعني عن حقوق اإلنسان أو العاملني الذين مل يخططوا وال حتى يشاركوا يف اإلرضاب ، وذلك بهدف زيادة التوتر داخل املجتمع وتعقيد مهمة الدفاع عىل 

املحامني.

"كانت بعض االعتقاالت عشوائية ، لكن تم استهداف البعض اآلخر بانتقاء ألنهم كانوا مدافعني اجتامعيني معروفني سابقا. وقد تحدث العديد منهم جهراً 
عن حقوق العامل ، والسالمة يف املصانع ، واألجر العادل يف أحواض السفن. "

- املدافع عن حقوق اإلنسان محمد أحمد - محامي عامل رشكة ترسانة اإلسكندرية البالغ عددهم 26 عاماًل

عون العسكريون املدافعني عن حقوق اإلنسان والعامل بالتحريض عىل إرضاب عاميل وتعطيل عمليات الرشكة. واتهموا املدافعني والعامل املدنيني  اتهم املُدَّ
بانتهاكهم للامدة 124 من قانون العقوبات املرصي التي تنص عىل أن املوظفني املدنيني الذين يتعمدون االمتناع عن أداء واجبات العمل يكن سجنهم أو 
تغريهم. واحتُجز املعتقلون ملدة تصل إىل ستة أشهر ومل يطلق رساحهم إال بعد استقالتهم من وظائفهم. منذ نوفمرب/ترشين الثاين 2018 إىل اليوم ال يزال 

جميع العامل الـ 26 عاطلني عن العمل خارج السجن رهن املحاكامت العسكرية وبانتظار صدور األحكام. وقد تأجل الحكم أكرث من 30 مرة يف غضون عامني ، 
وال يزال املئات من عاميل الرشكة ممنوعني من دخول املصنع

"بعد مرور سنوات ، وعىل الرغم من إجبارهم عىل ترك وظائفهم ، فإن العامل الستة والعرشين ال يزالون قيد املحاكمة وقد ُيحكم عليهم بالسجن ، أو 
إصدار حكم مع وقف التنفيذ. وال ضامن من أن استقاالتهم سوف تربئهم أمام املحكمة العسكرية". 

- املدافع عن حقوق اإلنسان محمد أحمد

ب- النيابة العسكرية

مقابلة مع محمد أحمد - اإلسكندرية.12
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"

"

تأجلت املحاكمة وتأخر صدور الحكم أكرث من ثالثني مرة بني يونيو / حزيران 2016 

وترشين الثاين / نوفمرب 2018. واعتُقل واحتُجز العديد من العامل واملدافعني عن 

حقوق اإلنسان تعسفيا ملدة وصلت إىل خمسة أشهر ، ومل يتم اإلفراج عنهم إال بعد 

توقيعهم عىل استقاالتهم من وظائفهم.

24 مايو/أيار 2016: أحال املدعي العسكري 26 من العاملني يف رشكة ترسانة 	 

اإلسكندرية ، من بينهم مدافعني عن حقوق اإلنسان ، إىل املحاكمة العسكرية. 

أربعة عرش عامال منهم يحتجزون لدى الرشطة. يتم إغالق الرشكة ومتنع 

الرشطة العسكرية دخول حوايل 2,300 عامل.

يونيو / حزيران 2016: اتهم املدعي العام العسكري 26 عامالً بالتحريض عىل 	 

اإلرضاب وعرقلة عمليات الرشكة. ويفرتض صدور الحكم يف 2 أغسطس / آب 

2016 فيام ال يزال هناك 14 عامالً قيد االحتجاز.

سبتمر/أيلول 2016: يف غياب املحامي، نصح مسؤول عسكري يف القاهرة أرس 	 

العامل بأنه قد يتم رفض التهم القانونية إذا حصلت الرشكة عىل استقالة 

رسمية من العامل، فقدم خمسة عامل استقاالتهم يف محاولة لتأمني اإلفراج 

عنهم.

أكتوبر/ترشين األول 2016: تم اإلفراج عن العامل الخمسة الذين قدموا 	 

خطابات استقالتهم بكفالة ولكن دون إسقاط التهم عنهم. ويبدأ عدد آخر 

من العامل املحتجزين يف تقديم استقالتهم. تتأخر محكمة اإلسكندرية 

العسكرية عن إصدار الحكم للمرة الخامسة وتؤجل إجراءات املحاكمة حتى 

15 نوفمرب/ترشين الثاين. يُسمح لحوايل 1,000 عامل من إجاميل قوة العمل 

البالغ عددها 2,300 بالعمل يف مباين الرشكة. وال يزال أكرث من 1,000 عامل 

ممنوعني من دخول الرشكة ، ويتم اقتطاع أجزاء كبرية من  صايف أجورهم 

املتوقعة.

نوفمرب/ترشين الثاين 2016: أصدرت محكمة اإلسكندرية العسكرية أمراً 	 

باإلفراج عن تسعة محتجزين متبقني بعد تقديم استقاالتهم. وتؤجل املحكمة 

الحكم للمرة السادسة حتى 20 ديسمرب/كانون األول.

ديسمرب/كانون األول 2016: تأجيل الحكم للمرة السابعة ، يف 24 يناير/	 

كانون الثاين 2017. أربعة من العامل األحد عرش الذين مل يحتجزوا يقدمون 

استقالتهم يف محاولة منهم لتجنب إصدار الحكم.

اعتبارا من نوفمرب/ترشن الثاين 2018 ، يظل جميع العامل الـ 26 عاطلني عن 	 

العمل ، خارج السجن قيد املحاكمة بانتظار صدور الحكم. تم تأجيل الحكم 

أكرث من 30 مرة خالل عامني.

محمد أحمد، هو مدافع عن حقوق اإلنسان ومحامي يف 
اإلسكندرية. يثل حاليا عامل رشكة ترسانة اإلسكندرية 
لبناء وإصالح السفن. وهو واحد من املحامني القالئل 
يف مجال حقوق اإلنسان يف املحافظة الذين يرتافعون 

أمام  املحاكم العسكرية - وهو ما تعلم القيام به يف عام 
2013 عندما ارتفع عدد املدنيني املحالني إىل املحاكامت 
العسكرية بعد وصول السييس إىل السلطة. لقد تعرض 
للرتهيب واملضايقة والتهديد باالعتقال واملراقبة واتهم 
باالرتباط بـ "اإلرهاب" بسبب دفاعه عن حق املرصيني 

يف محاكمة عادلة. وفيام هو مستمر يف العمل عىل توفري  
املساعدة القانونية للمدنيني يف املحاكم العسكرية ، 

يتلقى باستمرار تهديدات عنيفة ومعاملة مهينة من قبل 
املسؤولني العسكريني والحراس وموظفي املحاكم. خالل 
إحدى الحوادث يف عام 2016 ، رشح كيف قام املدعي 

العام العسكري بتهديده عند مدخل املحكمة العسكرية 
بعد أن رفض هو الخضوع لتفتيش جائر ومهني يف هيئة 

عامة. ويذكر أن هذا املدعي العام نفسه كان هو القايض 
يف قضية رشكة ترسانة اإلسكندرية فأمر أحد الحراس بجرد 

بندقيته وتوجيهها إىل أحمد.

"كنت يف املحكمة يف ذلك اليوم يف محاكمة عسكرية 
منفصلة ملدنيني ، ولكن كان من الواضح أن التهديد 
بالسالح كان انتقاماً مني لدفاعي عن عامل أحواض 
السفن. لقد قُتل أشخاص خارج املحاكم العسكرية 

إلغضابهم الحراس ، لذلك فهذا ليس مجرد تهديد فارغ. يف 
يوم آخر ، عندما كان العامل محتجزين منذ أشهر ، كنت 

أحاول التفاوض مع املدعي العام لإلفراج عنهم. فأجاب 
"حسناً، عىل األقل حتى اآلن أنت حر". ومنذ ذلك الحني ، 
فإن أكرب مخاويف هو ليس التهديدات أو املراقبة املستمرة 

ملكتبي ، وإمنا إمكانية مداهمة منزيل ليال. إنني أخىش عىل 
أرسيت".

يواجه أحمد الرتهيب والتهديد واملضايقات باستمرار 
منذ أكرث من عامني حيث بدأ بالدفاع عن العامل. يرتدد 
املسؤولون األمنيون عىل مكتبه الستجوابه وترهيبه مع 

موظفيه حول عمله يف املحاكامت العسكرية وقضية رشكة 
ترسانة اإلسكندرية.

الجدول الزمني: االحتجاز 
واملحاكمة العسكرية 

ج- شهادة: املحامي 
واملدافع محمد أحمد

رابعا: دراسة حالة: مجموعة "نافال قروب" البحرية الفرنسية، واملحاكامت العسكرية لعامل رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء وإصالح السفن

21



https://www.naval-group.com/en/news/dcns-changes-its-name-to-naval-group/ 
 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20140304trib000818235/l-egypte-sur-le-point-de-s-offrir-quatre-gowind-de-dcns-pour-1milliard-d-euros.html 
https://militaryedge.org/armaments/gowind-corvette/ 

https://www.naval-technology.com/news/newsnaval-group-delivers-first-gowind-2500-corvette-to-egyptian-navy-5932953/ 
https://www.naval-group.com/en/news/beginning-of-construction-of-the-first-gowind-2500-corvette-built-in-egypt/ 

https://www.naval-group.com/en/news/dcns-starts-the-construction-of-the-first-gowind-2500-corvette-for-the-egyptian-navy/ 
https://www.naval-group.com/en/news/beginning-of-construction-of-the-first-gowind-2500-corvette-built-in-egypt/ 

https://twitter.com/EmmanuelGaudez/status/721727018182799360

د- مجموعة "نافال قروب" البحرية
متتلك فرنسا معظم اسهم رشكة "نافال جروب" )واسمها السابق DCNS( ، ومنذ عام 2014، وقعت عقود عسكرية مع مرص بأكرث من 3 مليارات يورو: وهي 

ألربع طرادات GOWIND من املقرر أن يتم بناء ثالثة منها يف أحواض اإلسكندرية(؛ فرقاطة FREMM  واحدة متعددة األغراض مع األسلحة التابعة لها ، 
وسفينتي MISTRAL لإلسقاط الطبقي والقيادة . 13

ورمبا تكون صقفة GOWIND التي يجري تصنيعها يف ترسانة اإلسكندرية هي األهم لكونها الصفقة األوىل التي تم توقيعها مع مجموعة"نافال قروب" يف ظل 
حكم السييس بقيمة تقارب املليار يورو. 14

الطلب املرصي لسفن GOWIND يف عام 2014 جاء من قبل السييس عندما كان وزيرا للدفاع 15 16 . السفينة األوىل تم بناؤها يف فرنسا يف بداية أبريل/
نيسان 2015 وُسلّمت إىل البحرية املرصية يف سبتمرب/أيلول 2017 17 ، وذلك بعد أن اجتمع السييس مع املدير التنفيذي ملجموعة نافال جروب "هرييف غيلو" 

، يف باريس يف أكتوبر/ترشين األول 2017. أعلنت مجموعة نافال قروب أن السفن الثالثه املتبقية سوف "يتم بناؤها من قبل الرشيك املرصي رشكة ترسانة 
اإلسكندرية" . 18 19

وحيث أن نافال جروب وقعت عقًدا مع وزارة الدفاع املرصية ، وليس مع رشكة ترسانة اإلسكندرية ، فإن أقسام العقد التي اطلعت عليها فرونت الين ديفندرز 
تتضمن عددا من األحكام التي تؤسس لعالقة مبارشة بني مجموعة نافال قروب وترسانة اإلسكندرية. إنها تحدد وجودا "دامئا" ملوظفي نافال جروب يف موقع 

املصنع. كام أن البيانات العامة الصادرة عن نافال جروب ووزارة الدفاع حول إنتاج سفن GOWIND منذ عام 2014 تدل عىل التواجد املستمر ملوظفي 
ومقاويل الرشكة الفرنسية يف أحوض ترسانة اإلسكندرية أثناء وقوقع االنتهاكات ضد املدافعني عن حقوق العامل ، ومنها املالحقات القضائية يف املحكمة 

العسكرية

حضور يف املوقع.
ويذكر مصدر مقرب من ترسانة اإلسكندية أن ما بني عامي 2014 و 2018 ، كان هناك تواجد يومي ملا بني 15 إىل 25 من موظفي ومقاويل "نافال جروب" يف 

.GOWIND املوقع، مع أرقام تعتمد عىل مرحلة إنتاج

يف عام 2015 ، قالت الرشكة إنها "أرسلت فرق إرشاف ومساعدة فنية إىل 
اإلسكندرية لبناء ثالث طرادات من خالل نقل التكنولوجيا" 20 .  يف أبريل / نيسان 
2016 ، أي قبل شهر واحد من بدء االعتصام ، ذكرت نافال جروب أن رشكة ترسانة 

اإلسكندرية "بدأت بقص املعدن ألول طراد GOWIND 2500 تم بناؤه يف مرص 
بحضور ممثلني كبار فرق إدارية وتقنية من البحرية املرصية و ]نافال جروب[". 

ويف أبريل/نيسان أيضاً ، نرش املدير اإلعالمي  لنافال جروب تغريدًة يعلن فيها عن 
بدء إنتاج GOWIND الثاين بحضور موظفني فرنسيني يف اإلسكندرية . 21

ينص العقد املربم بني الرشكة الفرنسية و وزارة الدفاع املرصية عىل أنه لدعم بناء 
السفن يف مرص ، ستقوم مجموعة نافال جروب بنرش فريق دائم يف داخل مواقع 

التشييد. ينص العقد عىل تواجد فريقني من نافال جروب ليكونوا حارضين يف 
أحواض بناء السفن طيلة فرتة التصنيع:

فريق اإلرشاف عىل املوردين: ويتألف من موظفي مجموعة نافال قروب . 1
إلجراء عمليات الفحص واإلبالغ عن أي انحرافات من جانب الحكومة 

املرصية. ينص العقد عىل أن يبقى فريق اإلرشاف يف مباين العميل )ترسانة 
اإلسكندرية(.

14
15
16
17
18
19
20
21

13
ويستثني مبلغا مقدرا مبليار يورو من السعر، لتدفعها مرص مقابل صواريخ MBDA VL Mica و Exocet ، لهذه السفن.
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الفريق االستشاري التقني: يتألف من موظفي نافال جروب أو . 2
موظفيها من الداخل.

وفقاً للعقد ، فإن حكومة مرص مسؤولة عن توفري املوظفني إلنتاج السفينة 
مع بناة مدربني ، ويجب أن تزود موظفي نافال جروب يف املوقع مبجموعة 
من وسائل الراحة التي تثبت استمرارية وجود موظفي الرشكة الفرنسية يف 

أحواض بناء السفن. وتشمل هذه: غرفة اجتامعات وغرفة تغيري املالبس 
واالستحامم وخطوط الهاتف واإلنرتنت والعديد من غرف التخزين وموقف 

السيارات التي يجب أن يكون ملوظفي نافال جروب اإلذن "الدائم" بالدخول 
إليها.

اتصاالت إضافية
منذ بدء املحاكمة العسكرية للمدافعني عن حقوق اإلنسان والعامل يف 

اإلسكندرية ، أصدرت مجموعة نافال قروب عددا من البيانات العامة تؤكد 
التزامها بتعميق العالقات مع أحواض بناء السفن.

يف 2 يونيو/حزيران 2016 ، بعد أقل من أسبوعني من بدء اإلغالق العسكري 
للرشكة والبدء باحتجاز العامل ومقاضاتهم عسكريا ، نرشت مجموعة نافال 

جروب تغريدات تعلن خاللها عن تسليم أول ناقلة الطائرات العمودية 
Mistral LHD إىل مرص ، وذلك يف حفل حرضه هرييف غيلو ، الرئيس واملدير 

التنفيذي ملجموعة نافال جروب ، ورؤساء أركان القوات البحرية املرصية 
والفرنسية ، وكبار املسؤولني املرصيني والفرنسيني . 22

يف 6 سبتمرب / أيلول 2016 - وبينام ظل هناك 14 عامالً رهن االعتقال - 
هنأت نافال جروب "فريق بناء السفن يف اإلسكندرية" يف حفل إطالق أول 
طراد GOWIND. ويف نفس اليوم ذكرت تغريدة أخرى بأن: "هذا الصباح 

، تحتفل مجموعة نافال جروب بنجاح التعاون الصناعي. قامت ترسانة 
اإلسكندرية بالتشييد الكامل لهذه السفينة العسكرية الحديثة ... " . 23

23
22
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https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/egypt/france-and-egypt/
http://www.france24.com/en/20150212-egypt-agrees-deal-buy-french-fighter-jets-rafale

http://www.france24.com/en/20150216-france-egypt-sign-deal-sale-rafale-fighter-jets
https://www.naval-group.com/wp-content/uploads/2016/05/rfi-2015-dcns-en-planche.pdf

https://www.naval-group.com/en/news/after-significant-losses-in-2014-dcns-foresees-a-progressive-return-to-profitability-in-2015/
https://www.naval-group.com/wp-content/uploads/2015/02/pr-dcns-2014-results-doc.pdf

https://foxtrotalpha.jalopnik.com/why-is-egypt-buying-two-orphaned-mistral-class-aircraft-1732595299
https://www.naval-group.com/en/news/dcns-salutes-the-departure-from-france-of-the-fremm-tahya-misr-of-the-egyptian-navy-for-its-home-port-in-alexandria/

https://www.naval-group.com/en/news/2017-results-for-the-third-year-running-naval-group-improves-its-operating-profitability/
https://twitter.com/navalgroup/status/969166750230155264

ه- زيادة التجارة العسكرية بني فرنسا ومرص

و- األهمية املالية ملجموعة نافال قروب

أصبحت فرنسا مورًدا رئيسيًا لصفقات األسلحة مع إدارة السييس عندما تم حظر عمليات النقل العسكرية إىل مرص مؤقتًا من قبل إدارة أوباما يف أعقاب حملة 
قمع عنيفة ضد املتظاهرين السلميني يف عام 2014.

يشري املوقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية )اعتباًرا من أكتوبر 2018(:

"عىل مدى السنوات الثالث املاضية تطورت العالقات الثنائية بني فرنسا ومرص إىل حد كبري يف جميع املجاالت. لقد ازدادت االجتامعات الثنائية رفيعة 
املستوى بشكل كبري عاى اساس ان مرص رشيك رئييس يف الحرب ضد اإلرهاب. هذه الرشاكة تعتمد عىل تعاون دفاعي وثيق. يف 16 فرباير/شباط 2015 
، وقعت مرص عقًدا بقيمة 5.2 مليار يورو لرشاء 24 طائرة رافائيل املقاتلة ، وفرقاطات وصواريخ متعددة املهام. ويف 10 اكتوبر/ترشين األول 2015 ، 

وقعت الرشكة اتفاقا آخر لرشاء سفينتي إسقاط طبقي وقيادة من طراز Mistral ، ويف 17 ابريل/نيسان 2016 وقعت اتفاقا آخر لرشاء قمر صناعي خاص 
باالتصاالت العسكرية" . 24

عندما سافر وزير الدفاع الفرنيس جان إيف لو دريان إىل القاهرة للتوقيع عىل عقد بقيمة 5.2 مليار يورو ، أصبحت مرص أول مشرت أجنبي عىل اإلطالق لرشاء 
طائرات رافائيل الفرنسية ، لتحل محل اعتامدها السابق عىل طائرات إف 16- األمريكية  . 25 26

ومع توسع تجارة األسلحة بني فرنسا ومرص ، حصلت مجموعة نافال جروب عىل عقود عديدة. وفًقا للتقرير املايل للرشكة 
لعام 2015 ، بحلول العام الثاين من رئاسة السييس ، كانت مجموعة نافال قروب تدير العقود الثالثة الرئيسية يف مرص ، مبا 

فيها عقد GOWIND يف رشكة ترسانة اإلسكندرية . 27

يف عام 2014 ، تكبدت نافال جروب خسائر بلغت أكرث من 336 مليون يورو ، مام أجربها تستهل عام 2015 مع بيان عام 
يعرتف بخسائرها املالية الكبرية يف العام السابق. ومع ذلك ، وعد البيان بأن عام 2015 سيكون عاًما أكرث ربحية بكثري - 

. 28GOWIND  بسبب طلب الجيش املرصي لطرادات

ووفقاً للبيان ، ارتفعت الطلبات املقدمة يف عام 2014 بنسبة غري مسبوقة بلغت ٪59 لتصل إىل قيمة إجاملية تبلغ 3.6 مليار يورو ، أي أكرث من ربعها كان 
لصفقة GOWIND. يف نرشة صحفية ملجموعة نافال جروب يف فرباير/شباط 2015 بعنوان "بعد خسائر كبرية يف عام 2014 ، تتوقع DCNS عوائد تدريجية 

إىل الربحية يف عام 2015" ، قال هرييف غويلو ، الرئيس واملدير التنفيذي لنافال جروب:

"طلبات طرادات GOWIND األربعة املقدمة من مرص يف يوليو/متوز 2014 أدت بـ DCNS إىل تجاوز توقعاتها. إن نهجنا مع البحرية املرصية وأحواضها 
البحرية ، وبشكل أعم بالنظر إىل التنمية الدولية للمجموعة ، هو نهج طويل األجل". 29

يف عام 2015 ، بلغت مبيعات الرشكة إىل مرص أكرث من ملياَري يورو ألكرث من نصف إجاميل مبيعات نافال جروب لهذا العام: كانت مبيعات FREMM يف 
فرباير/شباط، ومبيع أكتوبر/ترشين األول لـMistral ذات األحواض الهبوطية )LHDs( مع حزمة الصيانة املرفقة حوايل مليار يورو  . 31 30

ونتيجة لذلك ، متكنت نافال جروب من تحقيق أرباح صافية وزيادة ربحيتها خالل السنوات الثالث التالية حتى عام 2017. وذكرت مجموعة نافال قروب أن 
هذه الزيادة يف الربحية ترجع إىل زيادة يف اإليرادات من مبيعاتها الدولية ، والتي متثل ٪35 من إجاميل إيراداتها يف عام 2016  و  35 ٪ يف عام 2017. كانت 

مرص والزالت واحدة من "محركات النمو القوية" الرئيسية للرشكة . 32

يف مارس/آذار 2018 ، نرشت مجموعة نافال تغريدة تنص عىل أن: "4 مليارات من متحصالت الطلبات يف عام 2017 ملجموعة نافال جروب مبا يف ذلك 30 ٪ 
من العقود الدولية. الربازيل ومرص واسرتاليا ... كانت محركات رئيسية لنمونا. تشكر نافال جروب رشكاءها الدوليني عىل ثقتهم" . 33
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ز- ملكية الدولة الفرنسية
اعتبارا من 31 ديسمرب/كانون األول 2017 ، نسبة ٪62.25 من الرشكة هي ملك للدولة الفرنسية ، و 35 ٪ لرشكة تاليس الفرنسية للطريان والنقل ، و 1.80٪ 
للموظفني الحاليني والسابقني وأقل من %1 للرشكة نفسها. 34  وكالة مشاركة الدولة )APE( هي وكالة مساهمة حكومية تابعة للجمهورية الفرنسية  تدير 

محفظة ممتلكات الدولة يف 81 دولة. 35 و عن طريق APE ، متتلك الدولة الفرنسية ما يقرب من ثلثي مجموعة نافال جروب.

تسلط الرشكة عىل موقعها اإللكرتوين الضوء عىل أهمية وجودها الدويل وتربطها بعالقتها بالجيش الفرنيس: "من خالل خربتها يف الربامج الرئيسية ، وال سيام يف 
السياق الدويل ، وباعتبارها املورد رقم 1 للبحرية الفرنسية، فإنها من ناحية أخرى  تعتزم مجموعة نافال قروب ترسيع التطوير املربح ألنشطتها الدولية من 

خالل حضور مستدام يف هذه األسواق" . 36

طوال فرتة املحاكمة العسكرية للمدافعني عن حقوق اإلنسان 

، زار مسؤولون حكوميون وعسكريون فرنسيون املصنع 

مرات عديدة. يف يوليو/متوز 2017 ، زار السفري الفرنيس يف 

مرص ستيفان روميتييه أحواض بناء السفن. ووفًقا للموقع 

اإللكرتوين لرشكة ترسانة اإلسكندرية، "كان يرافقه القنصل 

الفرنيس يف اإلسكندرية وملحق التسليح بسفارة فرنسا يف 

مرص" ، والذي استضافه هو اللواء أسامة فتحي أحمد ، رئيس 

مجلس إدارة رشكة ترسانة اإلسكندرية ، وإنه تلقى عرضا 

تقدمييا "حول الرشكة ، وقطاعاتها ، وورش العمل ، واملرافق ، 
وقدراتها يف بناء وإصالح السفن" . 37
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https://www.naval-group.com/en/group/en-profil/en-gouvernance/ 
Annual Report 2016-2017, L'Agence des participations de l'État.  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/agence-participations-etat/Annual_Report_APE_2016-2017.pdf 
Strategic Issues, Expanding into the international market. Naval group. https://www.naval-group.com/en/group/en-strategie/strategic-issues/. Accessed 15 April 2018. 

http://www.alexyard.com.eg/glryEvntFrnFrc.html. Accessed 30 November 2018.
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Economic Development. Naval Group. https://www.naval-group.com/en/group/company-social-responsibility/economic-development/. Accessed 30 November 2018.
https://www.naval-group.com/en/group/company-social-responsibility/csr-at-the-heart-of-our-development/

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/advanced/418296
OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 2011 Edition. http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0924.pdf
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ح-  املسؤولية االجتامعية للرشكات
تعلن املجموعة البحرية جهرا عن التزامها مبختلف قوانني املسؤولية االجتامعية للرشكات وتسلط الضوء عىل جهودها لضامن الحفاظ عىل هذه املعايري عىل 
املستوى الدويل من قبل جميع رشكائها. وهذا يشمل االلتزام بـ "النمو املسؤول" الذي "يستند بشكل خاص إىل تطوير عالقات بناءة طويلة األمد مع جميع 

أصحاب املصلحة ، وسياسة ديناميكية ابتكارية ومتطلبات أخالقية رضورية” 38. كام أنها "تدعو إىل عدم التسامح فيام يتعلق بالسلوك غري األخالقي وقد 
وضعت برنامًجا للنزاهة يركز بشكل خاص عىل العالقات مع رشكاء املجموعة". 39 

يحتوي املوقع اإللكرتوين لنافال جروب عىل خط ساكن لكشف الفساد. مل يكن املحامي الذي يثل عامل ترسانة اإلسكندرية عىل دراية بهذا الخط الساخن ، 
وال تتوفر معلومات عنه إال باللغتني الفرنسية واالنكليزية. ال تتضمن التزامات املسؤولية االجتامعية للرشكات الخاصة مبجموعة نافال جروب املعلومات حول 

كيفية التعامل مع الشكاوى يف حالة تقديها ، وال عن الواجبات املهنية التي يتم اتخاذها قبل بدء مشاريع جديدة.

امليثاق العاملي لألمم املتحدة
انضمت مجموعة نافال جروب إىل ميثاق األمم املتحدة العاملي ، املبادرة العاملية األكرب للمسؤولية االجتامعية للرشكات ، يف عام 2014 "مؤكدة التزامها مبجتمع 
عاملي من الرشكات امللتزمة بدعم حقوق اإلنسان ، ومعايري العمل ، وحامية البيئة ، وتعزيز املبادئ املشرتكة ملكافحة الفساد" 40. امليثاق العاملي لألمم املتحدة 

طوعي متاما وليس له آلية تنفيذ. ال تُقيّم وال تحكم عىل األداء.

عرضت املجموعة مبادئ امليثاق العاملي العارش لألمم املتحدة عىل موقعها اإللكرتوين ، وأكملت تقيياًم ذاتيًا إيجابيًا إىل حد كبري للتقدم الذي أحرزته يف عام 
2017. 41  املبادئ الثالثة األوىل كانت وال تزال منتهكة انتهاكا مبارشا من قبل رشكة ترسانة اإلسكندرية خالل فرتة التشييد لسفن نافال جروب:

املبدأ األول: يجب عىل الرشكات أن تدعم وتحرتم حامية حقوق اإلنسان املعلنة دولياً. . 1
املبدأ الثاين: التأكد من أنهم غري متواطئني يف انتهاكات حقوق اإلنسان.. 2
املبدأ الثالث: يجب عىل الرشكات دعم حرية تكوين الجمعيات واالعرتاف الفعال بالحق يف املفاوضة الجامعية.. 3

املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( ، والتي تعد فرنسا عضوا مؤسسا فيها  ومقرها الرئييس يف باريس ، لديها مبادئ توجيهية للرشكات متعددة 

الجنسيات التي تشمل مسؤوليات الرشكات "للبحث عن طرق ملنع أو تخفيف األثار الضارة بحقوق اإلنسان واملرتبطة مبارشة بعملياتها التجارية أو منتجاتها أو 
خدماتها من خالل عالقة تجارية ، حتى وإن مل تساهم هي يف هذه اآلثار". )القسم الرابع ، النقطة 3(. املبادئ التوجيهية تنص كذلك عىل:

"إن فشل الدولة يف إنفاذ القوانني املحلية ذات الصلة ، أو تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، أو لترصفها املحتمل مبخالفة تلك القوانني أو 
االلتزامات الدولية ، ال يقلل مام هو متوقع بأن تحرتم املؤسسات حقوق اإلنسان. يف البلدان التي تتعارض فيها القوانني واللوائح املحلية مع حقوق اإلنسان 

املعرتف بها دولًيا ، يجب عىل املؤسسات البحث عن طرق الحرتامها إىل أقىص حد بحيث ال يعرضها النتهاك القانون املحيل ، مبا يتفق مع الفقرة 2 من الفصل 
املتعلق باملفاهيم واملبادئ" .  42

قانون "واجب اليقظة" الفرنيس
اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونًا يف فرباير/شباط 2017 يحدد "واجب اليقظة" للرشكات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان واألرضار البيئية. من بني من 
ينطبق عليهم القانون هي الرشكات التي تتخذ من فرنسا مقرات لها والتي توظف ما ال يقل عن 10,000 موظفا حول العامل بشكل مبارش أو غري مبارش عرب 

الرشكات التابعة لها. 43 وينص القانون عىل أن الرشكات املشمولة بالقانون يجب أن تضع خطة يقظة تنفذها بفعالية ، إىل جانب آليات منع انتهاكات حقوق 
اإلنسان واألرضار البيئية يف كافة سلسلة إمداداتها.

يجب أن تتضمن خطة اليقظة خطوات لتحديد ومنع انتهاكات الصحة والسالمة وحقوق اإلنسان وحامية البيئة. وينبغي أن توضح بالتفصيل كيف ستقوم 
الرشكة بتخطيط ورسم املخاطر ، وإنشاء آليات للتحذير وإعداد التقارير ، ومراقبة منتظمة لتقييم فعالية الخطة. كام يجب أن تغطي الخطة أنشطة املوردين 

واملقاولني املحليني النابعني للرشكة والرشكات التابعة لها "عالقة تجارية راسخة" معها. وحيث إن رشكة ترسانة اإلسكندرية مملوكة ومدارة من قبل منظمة 
الصناعات والخدمات البحرية التابعة لوزارة الدفاع املرصية التي وقعت معها نافال جروب عقود متعددة ، فيكون عىل مجموعة نافال جروب "واجب اليقظة" 

بحسب القانون الفرنيس لتحديد ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان يف ترسانة اإلسكندرية.

رابعا: دراسة حالة: مجموعة "نافال قروب" البحرية الفرنسية، واملحاكامت العسكرية لعامل رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء وإصالح السفن
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Workers demonstrate at Alexandria Shipyard, May 2016.  Photo: via CTUWS

القواعد السلوكية
تنص مدونة قواعد السلوك لعام 2018 التي وضعتها نافال قروب ، والتي تم نرشها يف أكتوبر/ترشين األول 2018 ، عىل أن "مصادر الرشكة ]هي[ تتوافق مع 

القانون الفرنيس ، ال سيام ... القانون املتعلق بواجب يقظة الرشكات تجاه الرشكات األم اآلمرة. ... حددت نافال جروب خطة يقظة تستند إىل رسم خرائط 
املخاطر وتضمني تدابري يقظة معقولة تهدف إىل منع اإلخالل الجسيم باألخالقيات واملسؤولية االجتامعية للرشكات )CSR( الناتجة عن أنشطة املجموعة 

وأولئك املتعاقدين املحليني معها  أو مقدمي الخدمات لها أو مورديها" . 44

متيض مدونة القواعد السلوكية يف ذكر معايري محددة تلزم مجموعة نافال قروب مقاوليها من الباطن ومقدمي الخدمات واملوردين، مبن فيهم العديد 	 
ممن يسلطون الضوء بوضوح عىل حقوق العامل، لتنظيم وتشكيل النقابات.

"اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، أي االتفاقية رقم 87 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والحق يف التنظيم و رقم 98 الخاص بالحق يف التنظيم 	 
واملفاوضة الجامعية؛"

"استناًدا إىل املتطلبات القانونية املعمول بها ، االمتثال واإلقرار بحق كل موظف يف املساومة الجامعية أو يف تشكيل )أو املشاركة يف( نقابة من اختيارهم 	 
دون أي عقوبة".

املعايري الواردة يف مدونة القواعد السلوكية والتي تُخضع لها نافال جروب املقاولني املحليني ومقدمي الخدمات واملوردين، قد تم انتهاكها مرارا يف رشكة ترسانة 
اإلسكندرية ، ومنها خالل أكرث من عامني حيث كان موظفو نافال جروب متواجدين يف املوقع أثناء جريان املحاكمة العسكرية للعامل واملدافعني عن حقوق 

اإلنسان.

رابعا: دراسة حالة: مجموعة "نافال قروب" البحرية الفرنسية، واملحاكامت العسكرية لعامل رشكة ترسانة اإلسكندرية لبناء وإصالح السفن
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Thousands of workers at Egypt's biggest textile company strike for minimum wage, payment of 
delayed bonuses, and a change in company leadership, Mahalla, February 2014.  

Photo: Mai Shaheen

تم توقيف واستجواب العامل املرصيني الذين نظموا حركات حقوق العامل يف املصانع واملستشفيات ورشكات النفط ومراكز النقل ، وكثرياً ما اتُهموا بارتكاب 
جرائم جنائية تتعلق بنشاطهم السلمي يف مجال حقوق العامل. ومن بني االتهامات األكرث شيوًعا التحريض عىل اإلرضاب ، ووقف أو عرقلة اإلنتاج ، واالنتامء 

إىل جامعة محظورة - املفهوم منها عند الجميع بأنها جامعة اإلخوان املسلمني.

وقعت االعتقاالت قبل وأثناء وبعد االعتصامات واإلرضابات املخطط لها ، والتي عادة ما يتم فيها فورا احتجاز أعداد كبرية من العامل واملدافعني عن حقوق 
اإلنسان. يف حاالت عدة ، داهمت قوات األمن مساكن عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنازلهم العائلية ليال . املبادرة  املرصية املستقلة "مؤسسة مؤرش 

الديقراطية )DemoMeter(" -التي تتابع الحركات والتعبئة الشعبية يف كل البالد- وثقت ما ال يقل عن 151 عامال ونقابيا تم اعتقالهم أو مقاضاتهم أو 
إحالتهم للمحاكمة بني عيد العامل )1 مايو/أيار( 2016 وعيد العامل عام 2017. 

بعد االعتقاالت ، غالباً ما تضغط السلطات عىل املدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني لالستقالة من وظائفهم مقابل اإلفراج عنهم بكفالة. ويف حاالت عديدة 
، هدد مسؤولو أمن الدولة والضباط العسكريون أرس املحتجزين بإقناع العامل واملدافعني عن حقوق اإلنسان باالستقالة. غالباً ما تؤدي االستقاالت إىل اإلفراج ، 
ولكن يف العديد من الحاالت مل يتم إسقاط التهم الجنائية عن املفرج عنهم ، وظل املدافعون عن حقوق اإلنسان قيد املحاكامت املدنية أو العسكرية حتى بعد 

فقد وظائفهم.

حاالت االعتقال الجامعي أو االحتجاز أو املقاضاة للعامل، املتعلقة بنشاطهم يف مجال حقوق العامل يف الفرتة من يونيو/حزيران 2016 إىل أكتوبر/ترشين األول 
2018 هي كالتايل:

يونيو/حزيران 2016: متت محاكمة 26 عامالً من رشكة ترسانة اإلسكندرية يف محكمة عسكرية، لتنظيمهم مظاهرات سلمية ، واحتجز العديد منهم ملدة 	 
تصل إىل خمسة أشهر ، وال يزالون قيد املحاكمة حتى نوفمرب/ترشين الثاين 2018..  يُرجى مراجعة رابعا.

ديسمرب / كانون األول 2016: ألقي القبض عىل 55 من عامل رشكتني لألسمدة مملوكتني للقطاع الخاص يف السويس يف مداهامت متت فجرا لقيامهم 	 
بالتنظيم إلرضاب واملشاركة فيه. وأُفرج عنهم جميعاً باستثناء خمسة مدافعني معروفني عن حقوق العامل تم حبسهم احتياطياً ملدة 15 يوماً والتحقيق 

معهم بتهمة التحريض عىل اإلرضاب وعرقلة العمل. وحوكم املدافعون بتهمة التحريض عىل اإلرضابات وعرقلة اإلنتاج ، ثم برأتهم محكمة جنح السويس 
يف 25 فرباير/شباط 2017 . 45

خامسا: االعتقال واالحتجاز والسجن

45

28

https://demometer.blogspot.ie/2017/04/744-2016-2017.html


http://www.ctuws.com/en/content/report-violations-trade-unions%E2%80%99-freedomsin-darkness-tunnel-january-june-2017 

29

Thousands of workers at Egypt's biggest textile company strike for minimum wage, payment of 
delayed bonuses, and a change in company leadership, Mahalla, February 2014.  
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يناير / كانون الثاين 2017: عقب اعتصام سلمي يف ديسمرب/كانون األول 2016، اتهمت السلطات 19 من العامل والقادة النقابيني يف إحدى رشكات النفط 	 
يف السويس بتهمة إيقاف اإلنتاج والتحريض عىل اإلرضاب يف مصنع للمنتجات النفطية. برأتهم محكمة يف السويس، ولكن ُمنع 17 منهم من العودة 

للعمل )من بينهم الرئيس ونائب الرئيس واألمني العام للنقابة(، كام ُخصمت من مرتباتهم مبالغ عن "األرضار".
فرباير / شباط 2017: ألقي القبض عىل خمسة من املدافعات عن حقوق اإلنسان والعامالت يف مصنع الغزل يف املحلة ، وهي إحدى أكرب رشكات النسيج 	 

يف مرص حيث يعمل يف مصانعها الثامنية أكرث من 20,000 عامل. تم اعتقال املدافعني عن حقوق العامل بعد أن قام حوايل 3,000 عامل )معظمهم من 
النساء( باإلرضاب ملدة يومني مطالبني بتسديد االستحقاقات املحتجزة 46 . انتهى اإلرضاب بعد اعتقال خمس نساء وتهديد أخريات.

أبريل/نيسان 2017: باستخدام ترشيعات مكافحة االحتجاج يف مرص ، تم اعتقال 16 عامالً من رشكة اتصاالت يف القاهرة والجيزة بتهمة التظاهر السلمي 	 
للمطالبة باألجور غري املدفوعة وزيادة الرواتب. واعتقل ما ال يقل عن تسعة عامل آخرين يف قناة السويس لالحتجاج أمام ضباط الرشكة يف رمسيس 

ضد استمرار احتجاز زمالئهم. تم استجواب أحد القادة البارزين واملدافع عن حقوق اإلنسان واتُهم باستخدام وسائل التواصل االجتامعي للتحريض عىل 
اإلرضاب وإلحاق الرضر باملصلحة العامة ، وذلك قبل أن يتم إطالق رساح جميع العامل إثر احتجاجات تضامنية يف عرشات مراكز االتصاالت يف جميع 

أنحاء البالد.
يونيو / حزيران 2017: حكم عىل 32 من عامل رشكة لألسمنت بالسجن لثالث سنوات بعد اتهامهم بإعاقة العدالة واالعتداء عىل قبطان رشطة واستخدام 	 

العنف ملقاومة السلطات. وقد اعتُقلوا بعد قيام الرشطة بتفريق اعتصام يف 22 مايو/أيار مطالبني بعقود دامئة ودفع أجورهم الغري مدفوعة جزئيا منذ 
أكرث من عقد من الزمن. تأخرت املحاكمة مرات عديدة يف مايو/أيار بسبب عدم قيام الرشطة بنقل العامل املحتجزين إىل املحكمة. وتم منع العائالت 

واملراقبني املستقلني والصحفيني من دخول قاعة املحكمة. بعد أسبوعني صدر حكم الثالث سنوات سجن ، وبعد حملة حقوق وطنية ودولية كبرية تضامنا 
مع العامل ، خفضت محكمة استئناف القاهرة العقوبة إىل شهرين بتربأتهم من جميع التهم إال تهمة "مقاومة السلطات" وأنهم أعاقوا عمل الرشطة من 

خالل مساعدة عامل مطلوب للهروب من املبنى.
یولیو/متوز 2017: تويف ثالثة عمال حرقا حتى املوت يف محطة أسمنت أسوان عندما انسکبت عليهم مادة غري معروفة. فأرضب العامل عن العمل 	 

للمطالبة بالتحقيق يف الوفيات وإجراءات السالمة يف املصنع. داهمت الرشطة مساكن الطلبة واعتقلت 25 شخًصا. وعندما حاول عامل آخرون الذهاب 
إىل املركز تضامًنا وحامية ، هددت الرشكة بإطالق أي شخص يغادر املصنع. قامت السلطات يف وقت الحق بإطالق رساح 17 معتقالً، فيام ظل مثانية منهم 
قيد املحاكمة منذ قرابة العام الوحد بتهمة إعاقة سبل اإلنتاج والتحريض عىل اإلرضاب واستخدام العنف وتهديد املوظفني العموميني. بعد ذلك أسقطت 

عنهم التهم يف مايو/أيار 2018.
سبتمرب/أيلول 2017: تم اعتقال واستجواب مدافع بارز ومنظم عاميل من هيئة النقل العام مع خمسة من زمالئه ، من بينهم منظمي اإلرضاب. وتم 	 

استجواب الستة معا يف وقت الحق واتهموا باالنتامء إىل جامعة محظورة.
أكتوبر/ترشين األول 2018: تم إلقاء القبض عىل 8 ممرضات ليال ، من بينهن املدافعة عن حقوق اإلنسان والناشطة العاملية ، سيدة فايد ، واحتجزن يف 	 

مركز رشطة حلوان يف القاهرة دون السامح لهن باالتصال مبحام أو بعائالتهم إال بعد  مرور أكرث من يومني عىل االعتقال. اتُهمت سيدة فايد باالنتامء إىل 
مجموعة محظورة وبث معلومات كاذبة -وهي مزاعم قدية بالنسبة لها تتعلق بقيامها بتوزيع مقاالتها حول حقوق العامل والنقابات وحرية تكوين 

الجمعيات. بعد ذلك تم اإلفراج عن املمرضات وأُسقطت التهم يف نوفمرب/ترشين الثاين 2018.
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"

شهادة: طارق البحريي - مدافع عن حقوق اإلنسان وعامل نقل يف القاهرة"

يف 24 سبتمرب/أيلول 2016 ، تم اعتقال ستة عامل من هيئة النقل العام ، واستجوابهم واتهامهم بالتحريض عىل اإلرضاب وإرباك النظام العام والعضوية 
يف جامعة اإلخوان املسلمني. كان قد طُلب من املدافع طارق البحريى الحضور إىل مقر جهاز األمن الوطنى مساء يوم الجمعة فتم احتجازه واستجوابه 

حول نشاطه وتاريخه ىف تنظيم اإلرضابات ىف مرآب الحافالت التابع لهيئة النقل العام بالقاهرة. وخالل التحقيق الذي استمر أربع ساعات ، اتهمه 
ضباط األمن الوطني مراراً  بتهمة "تشكيل خلية إرهابية" متمركزة خارج املرآب. وبينام كان خاضعا للتحقيق طوال الليل حتى الصباح الباكر ، داهمت 

السلطات منازل خمسة من زمالئه ورفاقه من منظمي اإلرضاب. وأخذت الرشطة كلامت الرس الخاصة بحساباتهم يف فيسبوك وفتشت رسائلهم 
ومشاركاتهم الخاصة.

ُمنع العامل من مقابلة املحامني وعائالتهم ملدة أربعة أيام. فعقدت األرس مؤمتراً صحفياً للمطالبة مبعرفة مكان وجودهم ، ويف 28 سبتمرب/أيلول مثُل 
العامل الستة أمام النيابة واتُهموا باالنتامء إىل "جامعة محظورة" دون تحديدها، رغم أن الرشطة كانت قد أشارت رصاحة إىل اإلخوان املسلمني أثناء 

االستجواب. أُفرج عن أربعة منهم فيام بقى البحريي وشخص آخر رهن االحتجاز السابق للمحاكمة ملدة ثالثة أشهر.

"قضيت 73 يوًما يف سجن طُرّة ، ثم قضيت 17 يوًما يف مركز إمبابة القريب من منزيل. الكل يقول أن طرة هو األسوأ ، لكن االحتجاز يف إمبابة كان 
أسوأ. كنا جميعا يف غرفة واحدة ال تسعنا إال وقوفا - 38 منا يف زنزانة واحدة. مل يكن هناك مكان للجلوس أو الصالة ، كنا نتناوب بجلسة القرفصاء. 

عندما سمحوا يل بالذهاب ، قال يل مسؤول من األمن الوطني أن ال ألتقي بالعامل بعد اآلن ، وال أترأس أي محادثات أو نقاشات يف مرآب الحافالت يف 
أيام الجمعة ، كام قال يل بأن عيّل أن أسجل حضوري يف مركز الرشطة أسبوعيا ألشهر. لقد هدأت منذ ذلك الحني ألنني أستطيع أن أجعل إبني يعاين 

هكذا بعد اآلن".
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تتضمن القوانني املرصية قيوًدا صارمة جًدا عىل األنشطة السلمية للمدافعني عن حقوق العامل والنقابات العاملية. فقد وسع نظام السييس من قوانني 

التجريم الخاصة بتوثيق حقوق العامل وبالتنظيم والتضامن واألنشطة.

ظل الوصول إىل التمثيل القانوين مسألة صعبة للمدافعني عن حقوق العامل عىل مدى عقود. الطبقة واملوقع واملقدرة املالية مع عدم وجود اتصاالت مع 
مجموعات املساعدة القانونية كلها تعوق القدرة عىل تأمني التمثيل القانوين الكايف. يف عام 15-2، رصحت وزيرة القوى العاملة ناهد العشريي أنه عىل الرغم 

من طرد 15,000 عامل منذ ثورة يناير/كانون الثاين 2011 ، إال أن عددا صغريا فقط قدم دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقه. 47 ويبدو أنها تريد اإليحاء بأن 
العامل فُصلوا  بنحو عادل فال يريدون املطالبة بأي تعويض مايل أو بالعودة إىل وظائفهم؛ بيد أن األرقام تدل عىل النقص الهائل يف التمثيل القانوين املتاح ليك 

يتمكنوا من رفع قضاياهم إىل املحاكم.

حاول محامو الدفاع عن حقوق اإلنسان مع منظامت مثل دار الخدمات النقابية والعاملية واملجلس االقتصادي واالجتامعي لدول غرب أفريقيا سد الثغرات ، 
إال أن املخاطر الجمة تتسبب يف تقليل عدد املحامني املؤهلني والذين يرغبون يف التعامل مع قضايا حقوق العامل الخطرة.

أ( االعتقال واالختفاء:
 يالحق نظام السييس محامّي حقوق اإلنسان باالعتقال واالحتجاز والخطف واإلخفاء والتعذيب. املحامون الذين متت مقابلتهم يف القاهرة واإلسكندرية 

واملحلة، تعرضوا للتهديد باالعتقال واالختفاء عندما حرضوا املحكمة لتمثيل موكليهم يف قضايا حقوق العامل. أكرث من متت مقابلتهم تعرضوا للمراقبة والرتويع 
والتهديد يف مكاتبهم ومنازلهم من قبل ضباط املخابرات. أفاد العديد منهم أن هذا النوع من الرتهيب عادة ما يزداد عندما يعملون عىل قضايا العامل يف 

املحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة. 
 

ب(القانون العسكري:
 يحتاج املحامون إىل مستوى عاٍل من الخربة يف النظام القانوين العسكري املعقد يف مرص ليك يتمكنوا من الدفاع بنجاح عن موكليهم يف املحاكم العسكرية. 

وأكرث من لديهم هذه الخربة هم ممن يتامشون مع أو يعملون يف الجيش بأنفسهم، مام يرتك الغالبية العظمى من املدنيني دون متثيل كاف يف املحاكم 
العسكرية. وبسبب األعداء الهائلة من املدنيني الذين يحاكمون عسكريا، يسعى بعض محامي حقوق اإلنسان املدنيون لنيل الخربة يف القانون العسكري 

ولكنهم يتعرضون للتهديد من قبل الدولة بسبب قيامهم بذلك.

ج( التشهري:
 استخدمت الحكومة تهمة العضوية لإلخوان املسلمني بهدف تغييب مجموعة واسعة من املعارضة السياسية واملدنية. إىل جانب السيطرة الكبرية للدولة 

عىل وسائل اإلعالم ، أصبح مفهوم املحاكامت العسكرية مرادفا تقريبا لعضوية اإلخوان املسلمني. وعىل هذا النحو ، فإن املحامني الذين يدافعون عن املدنيني 
يف املحاكم العسكرية غالباً ما يتم وصفهم بأنهم إسالميني أو مؤيدين لجامعة اإلخوان املسلمني ، وذلك ببساطة ملجرد قيامهم بالدفاعهم عن حق موكليهم 

املدنيني يف محاكمة عادلة. 

وبسبب قبام الجيش برشاء املزيد من املصانع ومراكز التوظيف املدين ، فإن قضايا حقوق العامل واملحاكامت العسكرية أصبحت متشابكة. ويتحدث محامو 
حقوق اإلنسان عن مخاوف متزايدة من أنهم أصبحوا مضطرين  يوما بعد يوم لالختيار ما بني العمل يف املحاكم العسكرية وبني ترك قضايا حقوق العامل بال 

متثيل قانوين.

مالك عديل، محامي حقوق اإلنسان ومدير املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ، إحدى أبرز املنظامت التي تدافع عن حقوق العامل يف 
مرص. تم اعتقاله واحتجازه وتعذيبه وحظره من السفر. يتم تهديد العامل الذين يثلهم هو بتوكيل محام بديل. يف 5 مايو/أيار 2016 ، ألقت قوات 

األمن املرصية القبض عىل عديل يف القاهرة بعد صدور مذكرة توقيف ضده يف 23 أبريل/نيسان 2016. وتم إحضاره إىل مركز رشطة املعادي حيث قام 
الضباط بتعصيب عينيه ورضبه بالبنادق وتجريده من مالبسه واستجوابه حول عمله يف مجال حقوق اإلنسان. بعد ذلك تم نقله إىل مركز رشطة شربا 

الخيمة، حيث استُجوب ثانيًة من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً ، ثم احتجز يف زنزانة مبقاس 6 × 8 أقدام دون إضاءة وبتهوية 
قليلة ، واتُهم مبحاولة اإلطاحة بالحكومة واالنتامء إىل منظمة محظورة وبث أخبار كاذبة. 48 تم يف أغسطس/آب 2016، إُطلق رساحه  بعد أن قىض 

114 يوًما يف سجن الطرة. 

شهادة: مالك عديل ، مدافع عن حقوق اإلنسان ومحامي – املركز املرصي 

)ECESR( للحقوق االقتصادية واالجتامعية

سادسا: تهديد املحامني وغياب التمثيل القانوين

47
48

31

http://www.egyptindependent.com/minister-over-15000-workers-dismissed-following-25-january-revolution/
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/judicial-harassment-and-travel-ban-against-malek-adly#case-update-id-4530


https://www.frontlinedefenders.org/en/case/release-haytham-mohamadeen#case-update-id-3317 
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/release-haytham-mohamadeen#case-update-id-4380 

https://www.frontlinedefenders.org/en/case/detention-and-prosecution-haytham-mohamadeen#case-update-id-8489

دراسة حالة: هيثم محمدين ، مدافع عن حقوق اإلنسان 
ومحامي - مركز النديم

هيثم محمدين، هو محامي ومدافع عن حقوق العامل يقدم املساعدة القانونية املجانية للعامل. وهو أيضا عضو يف مركز النديم لتأهيل ضحايا 
العنف -منظمة غري حكومية مرصية متخصصة يف مكافحة التعذيب وتقديم الدعم الطبي والقانوين لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد تم 

توقيف محمد عدة مرات منذ تويل السييس للسلطة ، والتحقيق معه يف اتهامات تتعلق بدفاعه عن عامل املصانع وسمعته كناشط يف دعم الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

يف 5 سبتمرب/أيلول 2013 ، قبض عليه الجيش املرصي عند نقطة تفتيش يف السويس أثناء سفره يف حافلة من القاهرة ملقابلة ممثيل عامل 	 
املصانع الذين طلبوا استشارته القانونية. مل يتم توجيه أي اتهامات إليه ولكن تم احتجازه ملدة يومني والتحقيق معه بشبهة أنه "تهديد لألمن 

القومي" . 49
يف 22 أبريل/نيسان 2016، أُلقي القبض عىل محمدين من منزله يف الجيزة وسط موجة من االعتداءات استمرت ملدة شهرين عىل املجتمع 	 

املدين وشهدت أكرث من 300 حالة اعتقال اعتباطي وعمليات توقيف تعسفية ومداهامت غري قانونية للمنازل وحاالت اختفاء قرسي ومحاكامت 
جائرة استهدفت الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان. اعتقل محمدين ملدة ستة أشهر بتهمة "االنضامم إىل جامعة 

محظورة ، واملشاركة يف احتجاج غري قانوين والتآمر لإلطاحة بالحكومة". ومل يتم إسقاط التهم حتى بعد إطالق رساحه يف أكتوبر/ترشين األول 
50 . 2016

يف ليل 15 مايو/أيار 2018 ، قام أفراد من الرشطة وجهاز األمن الوطني باعتقال املدافع محمدين من منزله، واحتجازه يف مكان مجهول حتى 	 
مثوله أمام نيابة أمن الدولة العليا يف منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يف 19 مايو/أيار. وبقي يف االحتجاز لغاية أكتوبر/ترشين األول 

2018 حيث تم التحقيق معه بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية لتحقيق أهدافها" و "الدعوة إىل احتجاجات غري قانونية" ، يف إشارة إىل االحتجاج 
االجتامعي-االقتصادي )بشأن رسوم مرتو األنفاق( الذي مل يشارك فيه. كان من املفرتض أن يتم اإلفراج عنه يف 10 أكتوبر/ترشين األول 2018 ، 
عندما تم رفض االستئناف املقدم من نيابة أمن الدولة إلبقائه يف الحبس االحتياطي ، ولكن بدالً من تنفيذ قرار املحكمة باإلفراج الفوري عنه 

، أخفته نيابة أمن الدولة يف الفرتة ما بني 10 أكتوبر/ترشين األول 2018 و 29 أكتوبر/ترشين األول 2018، دون أن يتم إبالغ عائلته أو محاميه 
مبكان وجوده  . 51
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تم طرد املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يعملون يف مجاالت النقل العام ، وصناعة النسيج ، ومطاحن الحبوب ، ومصانع األسمنت ، والتمريض بسبب 

مطالبتهم السلمية لحقوق العامل يف رشكاتهم أو مستشفياتهم أو مدارسهم. يف العديد من الحاالت ، عملت السلطات وإدارات الرشكات بوضوح باستهداف 

املدافعني عن حقوق اإلنسان املعروفني بتوثيق االنتهاكات وتثقيف الزمالء حول قوانني العمل وقيادة اإلرضابات.

أفاد العديد من املدافعني بأنهم كانوا يتعرضون للتهديد بعقوبات أخرى عندما كانوا يسعون إىل االنتصاف مع اإلدارة أو الرشطة املحلية بعد طردهم نتيجة 
لنشاطهم. "ُمنى"، املدافعة عن حقوق اإلنسان من مصنع كانو باإلسكندرية، فصلت من عملها يف عام 2013 لتنظيمها اإلرضاب، فراجعت مركز الرشطة لتقديم 

شكوى. بعد رشح قضيتها، ملجموعة من الضباط واستشهادها بحقوق التجمع واالحتجاج السلمي ، قال لها أحد الضباط: "انسوا الثورة. أنٍت محظوظة أنِك 
طُردِت فقط، كان الواجب علينا اعتقالك". 

وفقاً للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذين متت مقابلتهم ، باإلضافة إىل طرد قادة العامل فرادى ، فإن العقاب الجامعي بالطرد أو اإليقاف عن العمل أمر شائع  
متزايد. يف قضية ترسانة اإلسكندرية ، تم منع ما يزيد عن ألفي عامل من الذهاب إىل أعاملهم يف املصانع عقب اعتصام يف مايو/أيار 2016؛ حيث ال يزال ما 

يقرب من 900 شخص بال وظائف رغم مرور أكرث من عامني. 

خالل سنوات مبارك ، كانت عمليات الطرد الجامعي من العمل غري شائعة ونادراً ما كانت دامئة. متت معاقبة املدافعني عن حقوق اإلنسان بطرق متنوعة 
 ، ")DemoMeter( ولكن قليال ما كان العامل يُطرَدون بالعرشات كعقوبة لتنظيمهم لإلرضاب. وأشارت املبادرة  املرصية املستقلة "مؤسسة مؤرش الديقراطية

التي تتابع الحركات الشعبية والتعبئة واإلجراءات العقابية ضد املتظاهرين ، إىل أنه ما ال يقل عن 2,691 عامالً ومهنيًا تم فصلهم من وظائفهم بني عيد العامل 
2016 وعيد العامل 2017 ملامرستهم لحقهم يف االحتجاج" . 52

خلود، مدافعة عن حقوق العامل وعاملة يف مصنع ومؤسسة مشاركة يف املؤمتر الدائم لعامل اإلسكندرية ، الذي يعترب من أوائل الحركات العاملية 
التي نظمت بشكل مستقل يف مرص وقدمت مجموعة من برامج الدعم للعامل يف كافة أرجاء املحافظة. 

يف فرباير/شباط 2011 ، يف اليوم الثاين الذي أعقب استقالة مبارك ، من بني الـ 4,000 عامل وعاملة يف املصنع الذي تعمل فيه خلود، أرضب ما 
يقارب 2,000 شخص. وأفادت خلود وغريها من املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين كانوا حارضين يف ذلك اليوم بأن الغالبية العظمى من املرضبني 

كانوا من النساء. وبعد اإلرضاب بيوم واحد ، تم تلبية جميع مطالب املجموعات. بني عامي 2011 و 2013 ، عارض التمثيل النقايب املوايل للدولة 
داخل مصنع كابو طلبات العامل للتفاوض من أجل الحصول عىل رواتب أعىل ، لذلك نظّمت خلود ونشطاء آخرون عدة إرضابات تطالب بحد أدىن 

من األجور وظروف عمل أكرث أمانًا. وقد أدارت خلود الحملة العامة للتحرك ، واالتصاالت اإلعالمية ، والتواصل مع الوزارات املحلية ، كام قادت 
هتافات االحتجاج أثناء االعتصامات يف املصنع وأمام وزارة القوى العاملة.

يف عام 2013 ، أي بعد أسابيع من إسقاط الرئيس مريس وتسلم الجيش للسلطة ، هاجمت الرشطة املتظاهرين يف احتجاج عاميل يف اإلسكندرية 
بالرضب وبطلق الخرطوش  . تم طرد خلود مع 10 ناشطني آخرين من العمل لقيادتها إرضابا عن العمل ، ثم أُجربت عىل التوقيع عىل بيان مفاده 
إن املرضبني أصيبوا أثناء قتال فيام بينهم. ويف وقت الحق عرضت إدارة الرشكة عليها الفرصة للعودة إىل العمل برشط توقيعها عىل تعهد تتحمل 

فيه املسؤولية ، سلفا ، عن أي إرضابات مستقبلية يف املصنع. فرست خلود ذلك عىل أنها محاولة إلجبارها بأن تتحول إىل ناقدة ألنشطة العامل.

حالة: خلود ، مدافعة عن حقوق اإلنسان ، وعاملة مصانع 
يف باإلسكندرية

سابعا: الطّرد من العمل
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شهادة: نور ، مدافعة عن حقوق اإلنسان وممرضة يف اإلسكندرية

شهادة: ُمنى ، مدافعة عن حقوق اإلنسان وعاملة مصانع يف اإلسكندرية

شهادة: فاطمة ، مدافعة حقوق اإلنسان وممرضة يف القاهرة

نور، ممرضة ومدافعة عن حقوق العامل يف مؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل. يف عام 2011 أسست وأقامت أول نقابة ممرضات مستقلة يف 
اإلسكندرية وقادت مفاوضات لزيادة صغرية عىل أجور املمرضات والعاملني نهارا يف املستشفى. ويف الفرتة من عام 2011 إىل عام 2013 ، قامت 

بالتوثيق حول إخفاق املستشفى يف تنفيذ قرار وزارة القوى العاملة بدفع العاملني أجور إجازاتهم غري املستخدمة. وقد أدى تقريرها إىل تنفيذ القرار 
ولكن تعرثت املفاوضات بشأن األجور فدخل أكرث من 500 ممرض وموظف من املستشفى يف إرضاب ناجح أدى إىل زيادة الرواتب.

"لقد عملت يف املستشفيات منذ عام 1990 ، لكنني مل أكن ناشطًة حتى عام 2011 حيث رأينا الجميع يف الشوارع وأدركنا أنهم ليسوا من الشباب 
فحسب، لذلك خرجنا جميًعا. بالطبع كان من املخيف تنظيم حركة جديدة للممرضات يف العام 2011 ، فاألمن يف مرص شديد دامئًا ومل يكن اإلتحاد 
العام لنقابات عامل مرص يوما إىل جانبنا تحت ظل أي نظام ، ولكنه مل يكن مثل اليوم. عندما كان اإلرضاب السابق الذي قدناه ناجحا ، حصل كل 

عامل عىل مطلبه ولكن أدى ذلك إىل طردي من العمل الحقا. تفردوا يب أنا فقط، ألنهم كانوا يعرفونني من جميع اإلرضابات واملفاوضات ومرافقايت 
للعامل إىل املحاكم. كنت الوحيدة التي فقدت وظيفتيها.  ما زلت أسعى ملساعدة الناس من خالل مؤمتر اإلسكندرية الدائم ، ولو أن سنوات مرت 

دون أن أستعيد وظيفتي".

ُمنى، مدافعة عن حقوق العامل ، وعاملة يف مصنع باإلسكندرية ، ومن الرعيل األول يف مؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل. يف عام 2011 ، درست 
بشكل مستقل ترشيعات حقوق العامل ، كام أدارت برامج يف إطار املؤمتر الدائم وعملت عىل توعية عامالت املصنع بحقوقهن. ساعدت يف تنظيم 
إرضاب جزيئ لعام 2013 يف مصنع كابو للنسيج من مايو/أيار إىل يوليو/متوز ، وهي األشهر األخرية من حكم مريس. 53 أثناء اإلرضاب ، وضعت إدارة 

املصنع عالمة مهينة عىل الباب "تقدم" عربها فرصة للمدافعني عن حقوق اإلنسان والعامل لـ "التسول" الستعادة وظائفهم من جديد. عندما تم 
إسقاط مريس يف يونيو/حزيران 2013 ، استغلت إدارة املصنع الوضع االقتصادي واألمني للرشكة مهددة الناس بالعودة إىل العمل يف اإلسكندرية ويف 
كل البالد. تم طرد أمل و 10 آخرين من قادة اإلرضاب. يقول املدافعون عن حقوق اإلنسان أنه كان من الواضح أن اإلدارة استهدفت هؤالء لكونهم 

املعروفني بتوعية العامل اآلخرين عن حقوقهم. 

"دامئاً ما تُستخدم قوانني العمل ضدنا ، ولكن إذا كنت تعرف كيفية قراءتها واستخدامها بشكل صحيح فإن بعضها مفيد بالفعل. تعتمد الرشكات 
والحكومة عىل حقيقة أننا ال نعرف كيفية استخدام القانون ، وأننا نجهل حقوقنا. وبدأت املضايقات عندما بدأت بجمع الفتيات لتعليمهن قوانني 

العمل".

فاطمة، مدافعة عن حقوق العامل وداعية صحية وممرضة يف القاهرة. عملت يف املستشفيات العامة والخاصة منذ عام 1993 وبدأت يف تنظيم 
حركات رائدة لحقوق املمرضات يف عام 2010. من عام 2010 إىل عام 2016 ، تعرضت باستمرار للمضايقة والتهديد يف املستشفى الذي كانت تعمل 

فيه عىل يد موظفي أمن الدولة يف ظل كل األنظمة األربعة املتعاقبة يف مرص، ولكنها تقول بأن بأن العنف والعقوبات قد ازدادت بشكل كبري منذ 
عام 2016. وقد تعرضت العتداء جسدي من قبل ضابطات الرشطة عند محاولتهن الدخول يف اجتامع نقايب يف عام 2016 ، وطردت من وظيفتها يف 

عام 2017 وذلك بعد مناقشة القضايا املتعلقة بنظام الرعاية الصحية املرصي عىل شاشة التلفزيون يف عام 2017.

"يف يناير/كانون األول 2017 ُدعيُت للحديث عن قضايا الرعاية الصحية يف برنامج تلفزيوين ، وألن الوضع يائس للغاية ، لبيُّت الدعوة. تحدثُت عن 
نقص األدوية ومشاكلنا يف نظام الرعاية الصحية. يف غضون أسبوع تم طردي. هذا مل يحدث أبدا يف عهد مبارك. لقد تعرضت للرتهيب واملضايقة ، 

نعم ، واتصلوا بأيب وهددوه بأن عليه أن "يضبطني" ، ولكنني مل أفقد وظيفتي أبًدا بسبب التحدث".

يث يحتج بعض العامل ويعمل آخرون ، وذلك بهدف منع إدارة الرشكات واملسؤولني الحكوميني من اإلدعاء بأن العامل يسعون إىل اإلرضار باملصنع وتدمري االقتصاد الوطني وتثبيط االستثامر األجنبي. 53
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يتم نرش التمييز بني الجنسني ومجموعة متنوعة من التهجامت الجنسية بداخل حركات حقوق العامل يف مرص وضدها من أجل الحد مام تقوم به املدافعات 

من عمل قوي. وقد أفادت املدافعات الاليت ينشطن يف حركات حقوق العامل بوقوع مجموعة من االعتداءات  والتهديدات التي تسببت يف  انقسامات عىل 

أساس الجنس  بداخل حركاتهم وعائالتهم.

تشري تقارير املدافعات عن حقوق اإلنسان إىل أن آباءهن 
وغريهم من األقارب الذكور يتلقون مكاملات هاتفية  من أمن 

الدولة تطالبهم "بضبط" نشاط بناتهم. يف عدد من القضايا 
القضائية التي يحاكم فيها املدافعون عن حقوق العامل بسبب 

اإلرضاب ، عملت املحاكامت العسكرية واملدنية عىل إيجاد 
رشخ بني املدافعني واملدافعات ، وتفكيك التضامن ، وتآكل 
إرادة النشطاء لالستمرار يف إرضابهم واحتجاجهم. وقد أبلغ 

العديد من املدافعات عن تلقي ضغوط من زمالئهن الذكور 
لوقف نشاطهن بعد تهديدات املدعني العسكريني واملدنيني 

بأن الرجال هم فقط الذين سيُسجنون. وتقول املدافعات إن 
مثل هذه التهديدات تُعزز مسألة أن املخاطر التي يواجهها 

الرجال أكرثهي أكرب من تلك التي تواجهها النساء )مثل أحكام 
السجن الطويلة أو عمليات القتل( ، وأن زمالئهن الذكور غالباً 

ما يتجاهلون املخاطر الجسيمة التي تواججها النساء املدافعات 
عن حقوق اإلنسان..

كام أفادت املدافعات عن حقوق النساء العامالت يف قطاعات 
التمريض والتعليم واملنسوجات أنهن أخرجن من األدوار 

القيادية يف املنظامت التي ساعدن يف تأسيسها. ويقول 
لنا زمالؤنا الذكور: "إننا يف مجتمع محافظ" كأعذار إلزالة 

املدافعات عن حقوق اإلنسان من املناصب القيادية ومن فرص 
التحدث ومهام التوعية إىل املجتمعات الريفية أو النائية.

وواصلت أمل و 10 من قادة اإلرضاب العمل ملدة ثالثة أشهر إضافية بعد طردهم 
من مصنع كابو ، مثلام يسمح به القانون ، وناموا يف املصنع خالل الليل احتجاًجا 

عىل الطرد. يف أواخر عام 2013 ، جاء مسؤولون عسكريون إىل املصنع وهددوا 
بالقبض عىل الذكور من بني املجموعة ، إال إذا تراجع الرجال األحد عرش والنساء 
األربع عن احتجاجهم. استقال بعض النشطاء الذكور وضغطوا عىل النساء لفعل 

اليشء ذاته ، قائلني بأن الثمن الذي سيدفعونه لن يكون قابالً للمقارنة. 

يف مايو/أيار 2011 ، أسست املدافعة نور أول نقابة مستقلة للممرضني واملمرضات يف اإلسكندرية بهدف الضغط عىل مديري املستشفيات للتنفيذ 
الصحيح للترشيعات التي تحمي العاملني. وسبق لها أن قادت حملة ناجحة للتوثيق والدعوة ضد تقاعس اإلدارة عن تسديد فرتة اإلجازة غري 

املستخدمة -بحسب ماهو منصوص عليه يف القانون. وقادت جهود االتحاد للحصول عىل موافقة املستشفى ليك تعمل النقابة الجديدة بحرية، 
ونظمت االجتامعات ، وبنت خطط املدافعة ، ومثلت املجموعة يف املفاوضات مع اإلدارة ، وقادت جهود التوعية وتسجيل األعضاء الجدد. وعندما 
بدأت النقابة بتبوء مواقع ريادية رسمية يف وقت الحق من ذلك العام ، ضغط عليها املمرضون الذكور لتأحذ منصب نائب الرئيس بدالً من رئاسة 

النقابة ، وأقصوها عن فرص التحدث أمام الجمهور وقاموا جميعهم بتفويض مهام السكرتارية إليها.

"عندما يقول ]النشطاء الذكور[ أشياء للنساء مثل "يجب عليكن 

التوقف عن اإلرضاب اآلن ألنهم لن يعاقبونكن كام يعاقبوننا" ، 

فإنهم يفكرون فقط يف االعتقال. إنهم يتجاهلون متاما ما نواجهه. 

فنحن ]لدينا[ فرصة أقل بكثري للوصول إىل املحامني ، وقد تتربأ منا 

عائالتنا ألننا نخرج ونتحدث يف العلن ، ثم أن يف مرص أنِت دامئا 

معرضة لخطر االعتداء الجنيس. إنهم ال يرون أًيا من ذلك".

- مدافعة عن حقوق اإلنسان من القاهرة

حالة: خلود ، مدافعة عن حقوق 
اإلنسان ، وعاملة 

نُور ، مدافعة عن حقوق اإلنسان، وممرضة يف اإلسكندرية

ثامنا: اعتداءات عىل أساس الجنس
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Interview with an Egyptian Teacher. Teacher Solidarity. 26 November 2012. https://teachersolidarity.com/blog/interview-with-an-egyptian-teacher

شهادة: مريم ، مدافعة عن حقوق اإلنسان، ومدرسة يف القاهرة

مريم هي مدافعة عن حقوق اإلنسان، ومدرّسة، واملؤسسة املشاركة لالتحاد املرصي للمعلمني بعد ثورة 2011 ، والنائبة السابقة لرئيس لجنة 
الجيزة يف االتحاد. من أوائل عام 2000 ، كانت مدافعة بارزة عن مجموعة من الحقوق املتعلقة بالتعليم مبا يف ذلك أجور املعلمني والفساد يف نظام 

التعليم املرصي ، واالفتقار إىل الشفافية يف تصميم املناهج الدراسية ، وزيادة نسبة التالميذ إىل املعلمني ، والطبيعة شبه اإللزامية للرسوم الخاصة 
للتالميذ بنوعيهم )بسبب االفتقار إىل التعليم الكايف يف املدارس( وللمعلمني )بسبب التدين املزمن للراتب الذي يضطرهم ألن يقوموا بالتدريس 

الخاص خارج ساعات العمل لدعم عائالتهم( 54 . كانت واحدة من منظمي اإلرضاب الجامعي للمعلمني يف سبتمرب/أيلول 2011 ، وهي املرة األوىل 
التي تظاهر فيها املعلمون املرصيون عىل نطاق وطني منذ عام 1951 ، ولعبت دورا هاما يف تأسيس نقابة املعلمني املستقلة بعد الثورة. وعندما 

بدأت النقابة بالتوسع إىل خارج القاهرة من مئات األعضاء إىل عرشات اآلالف ، تقول بأنها أُجربت من قبل الذكور عىل ترك األدوار القيادية.

"يف البداية ، يف أيام الثورة وخالل عام 2011 ، بدا الجميع سعداء يل لقيامي بقبادة العمل. يف عام 2012 ، بدأ ]الزمالء الذكور[ يف قول أشياء مثل 
"نحن ذاهبون إىل القرى غًدا ملقابلة املزيد من املعلمني وسنجلس يف املقاهي وهذا ال يناسب امرأة". وهل أصبحت أنا امرأة يوم أمس؟ كان من 

بَة من القاهرة وتدخن - لتمثل النقابة أمام الرجال يف املناطق التي يفكرون بأنها أكرث محافظًة. عندما  الواضح أنهم ال يريدونني - كإمرأة غري محجَّ
كنا صغارا وحرضيني كان يناسبني القيام بكل العمل، ولكن عندما أصبحنا حركة وطنية ضخمة ، فجأة رصت قائدة غري مناسبة. عرضوا عيّل القيام 

بدور رمزي كرئيسة "لجنة املرأة"، ولكن هذا ال يناسبني"

54
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"سواًء كنت يف السجن أو كنت طليًقا دون عمل ، يف الحالتني فإن عائلتك ال متلك املال لرشاء الطعام". 

- ناجي رشاد ، مدافع عن حقوق العامل وعامل مصنع حبوب يف القاهرة

السلطات الحكومية واالتحاد العام لنقابات عامل مرص املوايل للدولة ومديرو الرشكات واملجالس يستخدمون سالح الفقر للحد من عمل املدافعني عن حقوق 
العامل. وتتضمن األساليب:

قيام الرشكات بنقل املدافعني البارزين عن حقوق اإلنسان إىل مصانع بعيدة عن مدنهم األصلية ، مام يزيد عليهم أعباء السفر لتغرق عائالتهم يف املزيد 	 
من املصاعب االقتصادية، وذلك عقابًا لهم عىل نشاطهم.

عمليات الطرد من العمل، أدت إىل تراجع كبري يف التضامن بني مدافعي حقوق العامل ومجتمعاتهم التي تخىش من عدم متكنها من تأمني الطعام 	 
واملسكن يف حال التحقت باألنشطة التي يقودها املدافعون أو تضامنت معهم.

، يتعمد ممثلو االتحاد العام بتهديد العامل مبواصلة دفع مستحقاتهم لعلمهم بأن معظم العامل ال يستطيعون تحمل دفع الرسوم لعضوية نقابتني ، 	 
بحيث يتحمل املدافعون أنفسهم رسوم النقابات التي يديرونها إذا رغب عامل آخرون يف االنضامم إليها.

املدافعون عن حقوق العامل مهددون باالستقالة من وظائفهم يف املصانع ووسائل املواصالت واملستشفيات لقاء إطالق رساحهم.	 

كام تستخدم الحواجز املالية والفئوية أيضا ملنع املدافعني من الوصول إىل مواقع القيادة والسلطة. يف العدید من القطاعات ، النقابات المحلیة املتوافقة مع 
االتحاد العام تطلب من العمال أن یأخذوا إجازة من العمل للرتشح للتمثيل النقايب. يتطلب مزيدا من التمويل إلدارة حملة انتخابية فعالة ، كام إن العديد من 

القطاعات تطلب من العامل الحصول عىل إذن مسبق من مرشفهيم املبارشين للرتشح. فالنسبة للعامل الراغبني يف مثثيل العامل اآلخرين، يبدو يف الغالب أن 
الفقر هو حاجز ال يكن تجاوزه.

شهادة: فاطمة ، مدافعة حقوق اإلنسان وممرضة من القاهرة

"حصل القائد الحايل لفرع التمريض يف االتحاد الوطني عىل مركزه يف انتخابات مزورة عام 2012. كان هناك رشط بأن تحصل عىل موافقة مديرك 
املبارش ليك ترتشح وتبدأ بالحملة وهو أمر صعب للغاية. مدراؤنا ال يريدوننا أن نتسبب باملشاكل ، والنساء ال يطلنب اإلذن بالرتّشح ألنهم ال يرغنب 

يف تعريض وظائفهن للخطر. عادة ال يعتقد املدراء بأننا مؤهلني - بعضهم يتحجج بأمور كنقص يف التعليم. لذلك من املستحيل يف األساس عىل 
الناشطات أو النساء الفقريات غري املرتبطات بالحكومة الرتشح لعضوية إدارة النقابة. حاولت الحصول عىل إذن من مديري يف عام 2012 لكنه 

رفض حتى مقابلتي. كانت هناك انتخابات أخرى يف عام 2016. وبعد أن قمنا باإلحتجاج ، أزالوا رشط الحصول عىل إذن إداري ، لكن القائد القديم 
احتفظ باملركز ألن ال أحد غريه كان لديه املال أو اإلجازة لريشح نفسه.

تاسعا: سالُح الَفقر
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شهادة: ناجى رشاد ، مدافع عن حقوق اإلنسان وعامل حبوب من القاهرة"

ناجي رشاد، ناشط عاميل وعامل سابق يف مطحنة حبوب من جنوب القاهرة. منذ أكرث من عرشين عاًما  ورشاد ينظم األنشطة لحقوق العامل يف 
القاهرة ويجري اإلتصاالت مع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف محافظات أخرى لتشكيل شبكات تضامن وطنية. يف أكتوبر/ترشين األول 2017 ، 
تحدث رشاد علًنا يف الجمعية العامة ملصنع حبوب القاهرة الجنوبية عن الفساد واملحسوبية يف إدارة الرشكة وعن فشل قيادة الجمعية يف تنفيذ 

القرارات التي يتخذها العامل يف الجمعية. ويف 3 ديسمرب/كانون األول 2017 ، خصمت الرشكة أجر خمسة أيام من راتبه وحولته إىل مصنع آخر يف 
مرص القدية يبعد أكرث من ساعة من منزله يف وراق حيث صارت اعباء التنقل من وإىل املصنع الجديد تشكل مصاعب مالية عليه وعىل عائلته. يف 
5 ديسمرب/كانون األول 2017 ، بدأ إرضابا عن الطعام لالحتجاج عىل نقله وحشد اهتامم وسائل اإلعالم لوضع العامل يف مطحنة الحبوب. ثم أخربه 
العديد من زمالئه بأنهم تعرضوا للتحذير من إدارة الرشكة وعنارص أمن الدولة بعدم دعمه أو االنضامم إىل اإلرضاب عن الطعام أو القيام بإرضابات 

مستقبلية. فأنهى إرضابه عن الطعام يف 31 ديسمرب/كانون األول 2017.

“هناك ثالثة أسلحة كبرية تستخدمها الدولة ضدنا؛ السالح االكرب هو املال. لقد قطعوا موارد الدخل عن عائالت الناشطني عرب طردهم من وظائفهم 
أو أيقافهم عن أعاملهم أو حرمانهم من مرتباتهم أو نقلهم إىل مصانع أخرى - وهو مثن باهض - كعقوبة. وقد حدثت العديد من حاالت الطالق 

عندما دفعت العائالت املكافحة نحو مزيد من الفقر بسبب قرار املصنع مبعاقبة ناشط عاّميل. كام نرشوا الكثري من الشائعات حول االعتقاالت 
واملحاكم العسكرية - تقول اإلدارة للناس أنه ال يكن الطعن يف قرارات املحاكم العسكرية. يستغلون جهل الناس باألمور القانونية. وثالثًا ، يعلمون 
أننا ال منلك املال لندفع للمحامني لندافع عن أنفسنا من الخطرين السالفني. فينتهي األمر بالعامل باملثول أمام املحاكم -وأحيانا املحاكم العسكرية- 

بدون متثيل قانوين ، فيقايضونهم بتقديم استقالتهم من وظائفهم لقاء حريتهم. ولكن سواء كنت يف السجن أو كنت حراً دون عمل ، يف كلتا 
الحالتني ، تبقى أرستك بال مال وبالتايل بال طعام". 
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دراسة حالة: أسمنت أسوان - "إذا حذوت حذوهم ، 
ُستفَصل من عملك".

يف يوليو/متوز 2017 ، احرتق ثالثة عامل يف مصنع أسمنت أسوان التابع لرشكة ميدكوم حتى املوت نتيجة إبقائهم يف املوقع خالل أعامل الصيانة. 
ثم تم اعتقال املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يطالبون بإجراء تحقيق يف حاالت الوفاة واملطالبة بإتخاذ إجراءات السالمة يف الرشكة وتقديم 

املسؤولني للمحاكمة ؛ كام تم تهديد اآلخرين بالطرد إذا دخلوا يف أنشطة تضامنية مع املدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني.

ميدكوم هي رشكة إنشاءات مرصية مقرها يف القاهرة، قامت بتنفيذ عدد من املشاريع الكبرية يف البالد للعمالء املحليني واألجانب. عىل موقعها 
اإللكرتوين هناك قامئة مشاريع تشمل مشاريع يف مطار القاهرة الدويل ، والبورصة املرصية ، وجميع األعامل الكهروميكانيكية والبنية التحتية 

الرئيسية ملبنى البعثة االقتصادية يف السفارة الفرنسية يف القاهرة . 55

يف 23 يوليو/متوز 2017 ، ترسبت مادة ، تم تسخينها إىل حوايل 1,200 درجة مئوية ، إىل منطقة عمل مام أسفر عن تفّحم ثالثة منهم وإصابة 
آخرين. وأفاد العامل أنهم اضطروا إىل إزالة جثث زمالئهم املتفحمة من مكان العمل. وهكذا تسبب إهامل الرشكة - ورفض وقف اإلنتاج أثناء 

الصيانة - يف هذه حاالت الوفاة املريبة هذه- حسبام رّصح املدافعون عن حقوق اإلنسان وقادة اإلرضاب. وقال أحد املرضبني ملوقع "مدى مرص" 
اإلعالمي: "لو كانت تدابري السالمة مطبقة كام يجب، ملا كان يفرتض أن يكون العامل يف موقع العمل أثناء أعامل الصيانة" . 56

أرضب العامل عن العمل مطالبني بإجراء تحقيق يف حاالت الوفاة وإجراءات السالمة يف الرشكة. بعد فرتة وجيزة ، داهمت الرشطة مساكنهم 
واعتقلت 25 من املرضبني. فحاول عامل آخرون الذهاب إىل مركز الرشطة تضامنا معهم وحامية لهم ؛ حيث كان قد أبلغهم املدافعون املرصيون 

بأن ذلك قد يقلل كثريا من خطر تعرضهم للتعذيب و سوء املعاملة يف االحتجاز لو علم عنارص األمن أن ناشطني آخرين يراقبون ويتابعون قضيتهم. 
فهدد األمن بطرد أي شخص فورا إذا غادر الرشكة ، مام يرتك العامل الذين سعوا إىل التضامن مع زمالئهم وتوثيق قضيتهم حائرين بني خياَري 

"إطعام أطفالهم أوحامية زمالئهم" - كام ذكر أحد املسؤولني عن املدافعني الذين متت مقابلتهم.

بعد ذلك، أفرج األمن عن 17 عامل ، فيام بقى 8 آخرون قيد املحاكمة قرابة العام بتهمة إعاقة سبل اإلنتاج والتحريض عىل اإلرضاب واستخدام 
العنف وتهديد موظفي الدولة. 

يف أغسطس/آب 2017 ، ردت رشكة "ميدكوم أسوان اسمنت" عىل مزاعم اإلهامل والتحقيق من مركز موارد األعامل وحقوق اإلنسان، زاعمًة أن 
الوفيات نتجت عن الطبيعة الخطرية ألعامل األسمنت بشكل عام ، وأن العامل الثامنية املحتجزين فيام يتصل بالوفيات قد أُفرج عنهم بدون توجيه 

أي تهمة ضدهم 57 . والواقع هو أن التهم مل تسقط عن جميع العامل إال يف يونيو/حزيران 2018.
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اختفت مساحة حرية التجمع وتكوين الجمعيات يف مرص. فعالوًة عىل القيود القانونية الصارمة التي تحظر النقابات املستقلة )ثالثا( ، يقوم املدافعون عن 
حقوق اإلنسان باإلبالغ عن مجموعة من انتهاكات حقوقهم يف حرية التجمع وتكوين الجمعيات ، مبا يف ذلك منعهم من دخول اجتامعات النقابة ، والرتهيب 

من قبل أمن الدولة مبنعهم من االجتامع مع العامل لتوثيق االنتهاكات ، واالضطرار لالجتامع رسا يف مواقع غري آمنة ، واالنتقام ضد العامل الذين يتصلون 
باملدافعني عن حقوق اإلنسان للحصول عىل الدعم.

أ( استبعاد من اجتامعات النقابة
يذكر املدافعون عن حقوق اإلنسان تعرضهم للتهديد بعدم الحضور أو منعهم من الدخول يف اجتامعات النقابات املعرتف بها حكوميا ، يف محاولة واضحة 

لالحتفاظ بالنشاط القائم عىل الحقوق والنقاش بعيداً عن النقابات املعرتف بها رسمياً.

يف عام 2016 ، منعني األمن من دخول الجمعية العامة لالتحاد الوطني. كنت هناك ألسلم األوراق الخاصة بالترشيعات املتعلقة بحقوق العامل ومناقشة 
سياسات العمل يف ظل النظام ]السييس[. رأوين أقرتب فأمسكوا يب. لقد حاولت منعهم وقلت إين عضو مستحق وأقوم بتسديد الرسوم ولدي الحق يف حضور 
التجمع والتحدث. وضعني الضباط يف شاحنة رشطة وأخذوين إىل املحطة. سمحوا يل بالذهاب لكن هددوين بعدم حضور الجمعية العامة املقبلة. إذا مل أكن 
أتحدث إىل املمرضات يف العمل وال يكنني تنظيم مؤمتر مستقل وأنا أتعرض للهجوم ملحاولتي التحدث مع االتحاد الذي تم تأسيسه من قبل الدولة ، فامذا 

يكنني أن أفعل إذاً؟"
- فاطمة ، مدافعة حقوق اإلنسان وممرضة يف القاهرة

ب( أماكن االجتامع
أفاد املدافعون عن حقوق العامل أنه من شبه املستحيل الوصول إىل مكان آمن للتجمع مع الزمالء ، وذلك بسبب: رفض الحكومة املستمر املوافقة عىل 

تسجيل النقابات املستقلة ومنظامت حقوق العامل ؛ والخوف املهيمن من االعتقاالت الجامعية املستمرة للعامل ؛ وعدم القدرة عىل توفري مساحة اجتامع 
آمنة. ولذلك ، قدمت منظامت حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية الداعمة للحركات العاملية مقارها ومكاتبها لجامعات حقوق العامل يك تجتمع فيها.

ومع ذلك ، وألن جميع التجمعات تقريبا معرضة للتهديد يف مرص ، فإن االجتامع يف مكتب حزب سيايس أو منظمة لحقوق اإلنسان يعرض جامعات حقوق 
العامل لخطر االعتقال بسبب انتامئهم املزعوم إىل هذه الجامعات. يف اإلسكندرية ، تم اعتقال نشطاء حقوق العامل عندما قام الحزب السيايس الذي 

يستضيفهم يف غرفة خلفية بالتظاهر يف الخارج يف نفس الوقت. ويف القاهرة ، أدت عرشات املداهامت عىل مكاتب املدافعني عن حقوق اإلنسان يف عام 2016 
إىل التوقف عن استضافة االجتامعات النقابية خشية تعرض العامل للخطر. يف مارس/آذار 2018 ، حاولت قوات األمن إيقاف مؤمتر لحقوق العامل عقده عامل 

املواصالت مبقر املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف القاهرة ، وتهديد املحامني ومن ثم نصب نقاط لفحص البطاقة الشخصية لكل مشارك.

ج( انتهاكات حق النفاذ اىل املستندات
يف القاهرة ، يتعذر عىل املمرضني واملمرضات املدافعني عن حقوق اإلنسان زيارة املستشفيات للتحدث إىل املمرضني واملمرضات حول الرواتب والتمييز 

وسوء املعاملة ، وقد قاموا بتغيري تنظيمهم عرب اإلنرتنت مام يجلب املزيد من املخاطرة مع معلوماتهم الضئيلة يف قضايا األمن الرقمي املحدودة بالتنظيم عرب 
فيسبوك. ولكن ال توجد خربة يف التخفيف من هذه املخاطر. يف اإلسكندرية ، يتعذر عىل املدافعني املتطوعني مبؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل الوصول إىل 

مواقع العامل بعد طردهم من العمل بسبب تنظيمهم السلمي. املدافعون من ذوي الخربة يف حقوق التعليم والذين يعملون يف منظامت حقوق اإلنسان يف 
القاهرة، قللوا من املهامت البحثية التي تتطلب مقابلة املعلمني وذلك بسبب اإلعتقاالت املستمرة واملقاضاة العسكرية للمدافعني عن حقوق اإلنسان.

"يف عهد مبارك واملجلس األعىل للقوات املسلحة ، وخاصة مريس ، كنت نشيطة للغاية. نعم كانت هناك مضايقات ، 

لكن ميكنني السفر يف كل مكان ]إىل مستشفيات مختلفة[ والتحدث مع الناس بحّرية. ولكني مل أعد قادرة عىل الذهاب 

إىل املستشفى ملقابلة املمرضني واملمرضات ألن األمن عدواين للغاية. علينا أن نكتفي باستخدام فيسبوك للتواصل 

ولتوثيق اإلساءات ألننا ال نستطيع أن نلتقي حضورًيا". 

- مدافعة عن حقوق اإلنسان وممرضة من القاهرة

ع وتشكيل الجمعّيات عارشا: الَتجمُّ
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"

" شهادة: خلود ، من مصنع يف اإلسكندرية

أفاد قادة مدافعون من مؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل عن وجود مشكالت أمنية حادة تتعلق بعدم وجود مساحة آمنة لالجتامعات يف 
اإلسكندرية. يف السنوات األوىل من تأسيس املؤمتر ، حاول العامل تجميع املال لتأمني مكان الجتامعاتهم ، ولكن بسبب اضطرار العامل إىل تسديد 

مستحقاتهم إىل االتحاد الرسمي الحكومي ، ال يستطيع سوى عدد قليل جداً من العامل يف اإلسكندرية تحمل عبء إضايف. مل توافق أي حكومة 
منذ عام 2011 عىل تسجيل املنظمة ، وبسبب القمع املفرط يف ظل نظام السييس ، ال توجد مساحة آمنة يف املدينة للناشطني والعامل للتجمع 

فيها ملناقشة حقوق العامل دون خوف من الهجوم واالعتقال والعقاب يف العمل. خالل عطلة رمضان يف عام 2017 ، عرض حزب الكرامة السيايس 
عىل املدافعني عن حقوق العامل من املؤمتر الدائم غرفة صغرية بداخل مقرهم لالجتامع خالل احتجاج الحزب ضد قرار الحكومة ببيع جزر تريان 
وصنافري إىل اململكة العربية "السعودية". عىل الرغم من عدم انتسابهم إىل حزب الكرامة ، وعدم عقدهم لالجتامعات عادة خالل العطلة ، إال أن 
املدافعني عن حقوق اإلنسان قبلوا العرض ألنهم مل يتمكنوا من مقابلة العامل يف أي مكان آخر منذ عام واحد تقريبًا. داهمت الرشطة احتجاجات 

تريان وصنافري ، التي نُظمت خارج املقر ، وألقت القبض عىل أربعة عامل من اجتامع مؤمتر اإلسكندرية الدائم يف املبنى.

"إنه أسوأ من أن نُجرب عىل العمل تحت األرض. نحن نرفض التوقف ، ولكن بحلول عام 2015 مل يعد من املمكن لنا أن نجتمع يف أي مكان - 
املصانع واملقاهي وحتى بيوتنا. تعترب الخيارات املتبقية ألماكن التجمع خطرة بشكل ال يصدق. يف العادة ال نجتمع يف مقار األحزاب السياسية ، 

لكننا كنا بحاجة ماسة للقاء بالعامل. يف عهد السييس ، أي تجمع يضم أكرث من عدد قليل من األشخاص يجتذب اهتامم أمن الدولة ، لذلك كانت 
الفكرة أن االحتجاج يف الخارج سيعطي نوًعا من التغطية للعامل. لكن الرشطة هاجمت احتجاجات نشطاء حقوق األرايض يف الخارج وأخذت معها 

أربعة من عاملنا. إىل جانب العقاب املستمر يف املصانع ضد العامل الذين يلتمسون مساعدتنا ، أصبح العامل ينظرون إلينا اآلن بأننا أكرث خطورة 
مام كنا عليه قبل هذه االعتقاالت". 

- خلود ، مدافعة عن حقوق اإلنسان وعاملة مصنع يف باإلسكندرية.

د( الرتهيب واإلنتقام ملجرد التواصل مع مدافعي حقوق اإلنسان
تقوم عنارص أمن الدولة بالرتدد عىل املصانع واملستشفيات عندما يكون املدافعون عن حقوق اإلنسان يف الدوام بهدف املضايقة والرتهيب ؛ ويقول املدافعون 

إن ذلك يخيف زمالءهم ألنه يصورهم أمام الجميع بأنهم أشخاص خطرين. كام يقوم مسؤولو األمن أيضا بالرتدد عىل املستشفيات واملصانع يف األيام التي ال 
يكون فيها املدافعون خارج الدوام بهدف استجواب زمالئهم وتحذيرهم من االرتباط باملدافعني. ويفيد أحد املدافعني من أحد مصانع املحلة أن عنارص أمن 

املصنع يقفون بالقرب من مكان عمله لساعات أثناء النوبة لرتهيبه وضامن عدم قيام العامل اآلخرين بالتحدث إليه. كام أفادت إحدى املمرضات املدافعات 
عن حقوق اإلنسان من القاهرة بأن عنارص من جهاز أمن الدولة جاءوا إىل املستشفى ، "راقبوين وأنا أسجل دخويل ومكثوا هناك طيلة ساعات الدوام ثم 

استمروا يف مراقبتي حتى غادرت مكان العمل".

تم توجيه تحذيرات للعامل يف القاهرة واإلسكندرية وأسوان واملحلة بأن ال يسعوا للحصول عىل دعم من املحامني ومجموعات الدفاع وغريها من املدافعني عن 
حقوق اإلنسان. يف القاهرة ، ذكر املحامي العاميل مالك عديل أن موكليه -والعديد منهم من املدافعني وقادة اإلرضابات- يتعرضون بشكل مستمر للتهديد من 
قبل أرباب أعاملهم وقوات األمن ليك يغريوا محاميهم إىل آخرين ال يلكون الخربة يف قوانني العمل. يف اإلسكندرية ، تلقت املدافعات عن حقوق اإلنسان من 
مؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل تقارير من مصنع كابو أن عددا من العامل تعرضوا للتهديد بالطرد من العمل إذا ما اتصلوا مبؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل.

"إنه أصعب من أي وقت مىض أن ندافع عن العامل والنقابيني، فيام تحاول الحكومة أن تخيفهم منا. فقد تم تهديد 

العديد من املوكلني بتغيري محاميهم ثم انتهى بهم األمر مع محامني ال خربة لديهم يف قوانني العمل. السلطات "تذكّر" 

العامل مبا حدث يل ، فيقول العامل لنفسه: إذا أمكن اعتقال وتعذيب هذا املحامي ذو االتصاالت والعالقات والدعم 

الدويل ، كيف ميكن أن ال يحدث ذلك يل أنا؟ فاألمر أكرب من مجرد اعتقالنا ورضبنا ، إنهم يجعلون من الخطري عىل 

العامل االتصال بنا". 

- مالك عديل ، محامي ومدافع عن حقوق اإلنسان. 
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"
" شهادة: مدافعة عن حقوق اإلنسان من القاهرة

مدافعة عن حقوق اإلنسان يف القاهرة، تعمل عىل أبحاث يف مجال حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتامعية والثقافية مع الرتكيز عىل التعليم ، 
أصبحت اليوم غري قادرةعىل زيارة املدارس ملجموعة من املشاريع البحثية، وذلك خشية التعرض لالعتقال واملحاكمة العسكرية.

"للوصول إىل موقع تعليمي بهدف توثيق ظروف عمل املدرسني والحقوق التعليمية للطالب ، يكون من املنطقي أن تحصل عىل إذن من املديرية 
ومن وزارة الرتبية والتعليم. لكننا اآلن أصبحنا بحاجة إىل أخذ اإلذن من أمن الدولة للتحدث مع معلم. وإذا ما تم ضبطي وأنا أجري مقابالت مع 

معلمني ، يكن اتهامي بخرق املرسوم الرئايس ، إذ يكنهم اعتبار املدرسة تحت سيطرة الجيش ألنها مؤسسة عامة. ويكن أن ينتهي يب األمر يف 
املحكمة العسكرية بتهمة إجراء مقابلة مع معلمة يف دار الحضانة حول جدول أعاملها".

بعد طردها من مصنع كابو ، استمرت املدافعة عن حقوق اإلنسان، أمل، يف توثيق انتهاكات حقوق العامل داخل املصنع بناًء عىل التقارير التي 
تصلها من زمالئها. واستمر زمالؤها يف اإلتصال بها للمساعدة يف تقديم دعاوى ضد الرشكة ، وال سيام تلك املتعلقة بالفصل التعسفي من العمل 

واملكافآت املحتجزة. ووفقاً للتقارير التي تلقتها ، تم فصل أكرث من 1,500 شخص من املصنع دون سبب منذ 2013. تساعد أمل عىل ربطهم بتمثيل 
قانوين مجاين أو بأسعار معقولة ولتوثيق قضيتهم وفًقا لقوانني العمل. أفاد عامل املصنع أن عامل كابو الذين يتصلون باملدافعني وباملؤمتر الدائم 

لإلسكندرية من أجل الدعم يواجهون التهديد وتخفيض الرواتب وحتى الطرد أكرث بكثري من أولئك الذين ال يطلبون املساعدة بعد انتهاك حقوقهم. 
وتفيد أمل أنه منذ عام 2013 ، علمت عن 10 من عامل كابو الذين تم طردهم أو إيقالهم من العمل ملجرد قيامهم باالتصال بها من أجل الحصول 

عىل الدعم. وقد قامت رشكة أخرى يف اإلسكندرية بطرد مجموعة من العامل الذين ذهبوا إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان من املؤمتر الدائم 
للدعم القانوين واإلعالمي يف عام 2014 58 . وبعد أن فصلتهم اإلدارة ، ورد أنه قيل للعامل: "فليساعدكم مؤمتركم الدائم اآلن".

 مصنع كابو - اإلسكندرية

ثالثة من أعضاء مؤمتر اإلسكندرية الدائم للعامل. 58
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للحكومة املرصية:
إسقاط جميع التهم املوجهة ضد املدافعني عن حقوق العامل والنقابات العاملية وعامل جميع القطاعات الذين تم استهدافهم نتيجة لنشاطهم 	 

السلمي وتنظيمهم وقيادتهم للنضال من أجل حقوق العامل ؛
إنهاء مامرسة محاكمة العامل املدنيني واملدافعني عن حقوق العامل أمام محاكم عسكرية أو محاكم استثنائية أخرى أوجدتها حالة الطوارئ ؛	 
وقف استهداف النقابيني واملدافعني عن حقوق العامل مبن فيهم املدافعات عن حقوق العامل يف جميع الظروف ، حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم 	 

املرشوعة يف مجال حقوق اإلنسان دون خوف من االنتقام  و دون أي قيود مبا يف ذلك املضايقة القضائية ؛
تهيئة بيئة مواتية لنقابات العامل الحرة واملستقلة لتمثيل املصلحة الحقيقية ألعضائها من خالل إلغاء القانون 213 لعام 2017 ، الذي يتناقض مع 	 

املادة 676 من دستور 2014 التي تضمن حق العامل يف إنشاء النقابات واالتحادات ؛
احرتام حق العامل يف اإلرضاب ، مبن فيهم عامل الرشكات واملواقع التي متلكها أو تديرها وزارة الدفاع ، وضامن تنفيذ االلتزامات القانونية املنصوص 	 

عليها يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسية ، وال سيام 87 و 98 ، عن طريق إصالح جميع األحكام يف قانون العقوبات وقانون العمل الذي يقيد 
الحق يف اإلرضاب ؛

إزالة الرشوط العتبية لتشكيل النقابات وضامن أن العامل وممثليهم يديرون نقابتهم بشكل مستقل ؛	 
تعديل القانون رقم 107 لعام 2013 لوضع حد للقيود التعسفية وغري الرضورية عىل الحق يف االجتامعات العامة واملواكب واملظاهرات السلمية 	 

وإلغاء القانون رقم 10 لعام 1914 الذي يجرم ويفرض عقوبات قاسية عىل تجمعات من خمسة أشخاص أو أكرث إذا اعتربت السلطات أن التجمع يثل 
تهديًدا للسلم العام ؛

الكف عن مضايقة وترهيب املحامني الذين يقدمون مساعدة قانونية مجانية للعامل واملدافعني عن حقوق العامل ؛	 
إزالة القيود املفروضة عىل حرية حركة املدافعني عن حقوق اإلنسان ، مبا يف ذلك حظر السفر ؛	 
استبدال قانون املنظامت غري الحكومية رقم 70 لعام 2017 بقانون يضمن الحق يف حرية تكوين الجمعيات ويحمي استقاللية املنظامت غري 	 

الحكومية.

للحكومة الفرنسية:
تعميم حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان -مبن فيهم املدافعني عن حقوق العامل- يف مجاالت التعاون االقتصادي واألمني و العسكري الثنايئ بني 	 

فرنسا ومرص ، مع اعتامد وتنفيذ مبادئ االتحاد األورويب التوجيهية بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ؛
ضامن القيام مبساع لدى السلطات املرصية للمطالبة باإلفراج عن جميع املدافعني عن حقوق اإلنسان املسجونني واإلسقاط الفوري لجميع التهم 	 

املوجهة إليهم ؛
بالتنسيق مع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ، وبالتشاور مع املدافعني و  املدافعات عن حقوق اإلنسان ، التأكد من تواجد موظفي السفارة 	 

الفرنسية ملراقبة محاكامت املدافعني عن حقوق اإلنسان ، مبا فيها املحاكامت التي تجرى يف املحاكم العسكرية وأمن الدولة ، وال سيام محاكامت 
مدافعي حقوق العامل واملرتبطة مبشاريع مع الرشكات الفرنسية، وإصدار بيانات علنية تفيد ما إذا كانت املحاكامت تتوافق مع املعايري الدولية أو ال 

تتوافق ؛
التحقق من التزام مجموعة "نافال غروب" بتعهداتها وفق قانون واجب اليقظة الفرنيس لتحديد ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان من جانب موظفيها 	 

ورشكائها واملقاولني يف اإلسكندرية ؛
بالتنسيق مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ، القيام بزيارات إىل حوض بناء السفن يف اإلسكندرية )ترسانة اإلسكندرية( لعقد اجتامعات مع املدافعني 	 

عن حقوق العامل املتوجدين يف مواقع العمل ، والتأكد من أن الزيارات الفرنسية املستقبلية إىل الرشكات اململوكة للجيش والتشغيل تشمل 
االجتامعات مع املدافعني عن حقوق العامل ؛

إجراء مراجعة كاملة لكافة الرشكات الفرنسية العاملة يف مرص أو املستمرة يف عقود مع الرشكات املرصية، لضامن االمتثال لألحكام القانونية من فرنسا 	 
ومن اإلتحاد األورويب الخاصة بالعامل وظروف العمل ؛

ضامن االمتثال ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية إزاء مسؤولية الرشكات الفرنسية حيال االلتزام مبعايري حقوق اإلنسان يف الخارج.	 

حادي عرش: توصيات
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ملجموعة "نافال قروب":
اإلرصار عىل أن تتوقف رشيكتها )وزارة الدفاع املرصية( عن االستمرارباملحاكامت العسكرية للعامل واملدافعني عن حقوق العامل املتهمني بسبب عملهم 	 

يف الدفاع عن حقوق العامل يف املشاريع التي يرشف عليها موظفو ومقاولو مجموعة نافال قروب يف اإلسكندرية؛
الترصيح علناً بإعادة تقييم العالقة بني املجموعة البحرية و وزارة الدفاع املرصية  لو استمرت هذه االخرية يف املحاكامت العسكرية واستهداف املدافعني 	 

عن حقوق اإلنسان.
التنفيذ الفوري لألجراءات الواجبة املتعلقة بكل الصفقات ومجاالت التعاون مع وزارة الدفاع املرصية ؛	 
ضامن أن التعاون التجاري بني املجموعة البحرية و وزارة الدفاع املرصية ورشكاتها القابضة والرشكات التابعة واملصانع، يحرتم معايري حقوق اإلنسان 	 

والعمل.
إجراء تحقيق داخيل شامل وشفاف يف االنتهاكات املرتكبة ضد العامل املرصيني واملدافعني عنهم يف املشاريع التي تعاقدت معها مجموعة نافال البحرية 	 

ورشكائها يف اإلسكندرية ، مع التأكيد بعدم تواطوء موظفي أو مقاويل مجموعة نافال البحرية يف مرص يف انتهاكات حقوق اإلنسان ، ونرش نتائج هذا 
التحقيق ؛

االلتزام بتطبيق أعىل معايري العمل وحقوق اإلنسان واملسؤولية االجتامعية للرشكات ، وفقاً لاللتزامات العامة للمجموعة البحرية بامليثاق العاملي لألمم 	 
املتحدة ، ومعايري منظمة العمل الدولية ، ومدونة السلوك الخاصة بها ؛

إظهار ونرش بيان لسياسة حقوق اإلنسان ، مع اإلشارة الرصيحة إىل الدور الهام للمدافعني عن حقوق اإلنسان ؛	 
تضمني التزامات حقوق اإلنسان يف العقود املستقبلية ، وضامن احرتام حرية التجمع وتكوين الجمعيات يف مواقع مشاريع املجموعة البحرية ، ووضع 	 

مبادئ توجيهية واضحة حول اإلبالغ ملوظفي ومقاويل املجموعة البحرية الذين يشهدون انتهاكات حقوق اإلنسان ؛
 ضامن توافر إجراءات اإلبالغ عن املخالفات يف مجموعة نافال البحرية بلغات العاملني يف مشاريع املجموعة البحرية الرئيسية يف الخارج ، واطالع هؤالء 	 

العامل عليها بنحو تام ؛
املشاركة بنشاط مع املدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني املرتبطني باملشاريع التي تديرها مجموعة نافال البحرية ، مبا يف ذلك عن طريق االجتامعات ، 	 

واإلحاطات ، ورعاية مستشار قانوين ملراقبة املحاكامت ؛

لإلتحاد األورويب والدول األعضاء:
ربط ميزانية الدعم املقدمة من االتحاد األورويب وأشكال املساعدات األخرى والحوار السيايس برشط القضاء عىل املحاكامت العسكرية للمدنيني 	 

وبالتعذيب ؛
إنشاء آلية مراقبة رسمية لدى وفد االتحاد األورويب يف القاهرة لضامن وقف اضطهاد املدافعني عن حقوق العامل وإصالح القوانني التي تعوق عمل 	 

املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان ؛
تبني متطلبات اإلجراءات الواجبة للمستثمرين يف إطار حزمة التمويل املستدام القادمة لالتحاد األورويب ، باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح واإلبالغ 	 

للمستثمرين عن تقييم العوامل البيئية واالجتامعية والحوكمة  وتقييامت تأثري حقوق اإلنسان ؛
رفع حامية املدافعني عن حقوق العامل يف مجلس الرشاكة بني مرص واالتحاد األورويب واللجنة الفرعية املعنية باملسائل السياسية وحقوق اإلنسان 	 

والديقراطية ، ووضع آلية رسمية إلعداد التقارير ومعايري ينبغي عىل الحكومة املرصية اإلمتثال بها ؛
ضامن عدم تقديم دعم اإلتحاد االورويب املايل للحكومة املرصية مبوجب سياسة الجوار األوروبية املنقحة )ENP( إىل الرشكات العامة أو الخاصة التي 	 

تقمع العامل أو املدافعني عن حقوق العامل ، وذلك بإنشاء آلية رسمية إلعداد التقارير واملراجعة ؛
استعراض كافة التفاعالت بني االتحاد األورويب والسلطات املرصية والجهات الفاعلة االقتصادية املرصية، لضامن االمتثال للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان ، 	 

وإجراء تحليل "عدم اإلرضار" قبل وأثناء هذه التفاعالت ؛
إجراء مشاورات منتظمة شاملة بني وفد االتحاد األورويب يف القاهرة واملدافعني عن حقوق العامل والنقابيني املرصيني ، مبا يف ذلك قبل وبعد االجتامعات 	 

الثنائية بني االتحاد األورويب والحكومة املرصية ؛
التنفيذ الكامل لتوجيهات االتحاد األورويب بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ، بالتشاور مع املدافعني عن حقوق اإلنسان ، مبا يف ذلك: مطالبة السلطات 	 

بالوصول إىل املدافعني عن حقوق العامل وزيارة املدافعني عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون املحاكمة العسكرية حاليًا، ورصد ومراقبة محاكامتهم 
واستنكار غياب اإلجراءات القانونية الواجبة واالستخدام التعسفي لترشيع مكافحة اإلرهاب واألمن إلسكات املدافعني، والدخول يف حوار مع السلطات 

املرصية ومع مجموعة نافال للتوسط يف حل متوافق متاًما مع حقوق اإلنسان ؛
مراقبة محاكامت املدافعني عن حقوق اإلنسان ، ومنها املحاكامت العسكرية ، بالتشاور الوثيق مع املدافعني عن حقوق اإلنسان أو -يف حالة عدم إمكانية 	 

ذلك- بالتشاور مع أقرب زمالئهم ومحامييهم وأرسهم ؛
اإلفصاح املنتظم للبيانات العامة عن حاالت املدافعني عن حقوق العامل ، مع الرتكيز عىل وجه الخصوص عىل قضايا املدافعات عن حقوق العامل 	 

والنساء من املجتمعات املهمشة.
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