مصر

Check

تحقق العمل الالئق نتاج ملنظمة WageIndicator.org
وhttp://www.rawateb.org/homeمصر
تعنى موافق على القوانين القومية

تعنى غير موافق على القوانين القومية

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

العمل وألاجور

01/13

ً
احصل على  700جنيه شهريا على ألاقل كحد أدنى لألجور

1

أحصل على راتبى بشكل شهرى

2

)أساس يومى ،أسبوعى،نصف شهرى ،شهرى(

التعويض

02/13

كلما عملت عمل إضافى أحصل على تعويض)

3

يتم تثبيت معدل العمل إلاضافى على معدل أعلى اذا عملت أكثر من  48ساعة فى ألاسبوع)

اسبوع 2

ا اسبوع

 +اسابيع 4

 +اسابيع 3

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

ً
ً
كلما عملت ليال  ،أحصل تعويض أعلى عن العمل ليال

4

أحصل على تعويض عن ألاجازة اذا كنت مضطر إلى العمل فى أجازة رسمية أو فى يوم الراحة ألاسبوعية

5

كلما عملت فى يوم الراحة ألاسبوعية أو العطلة الرسمية  ،أحصل على التعويض املستحق عن ذلك

6

ألاجازات السنوية والعمل فى ألاجازات الرسمية

03/13

كم عدد أسابيع ألاجازة لسنوية املدفوعة التى تحصل عليها؟

7

يوم مدفوعة ألاجر عند إلانتهاء من  12شهر من العمل املستمر 21
احصل على راتبى خالل ألاجازات الرسمية ( القومية والدينية )

8

ٌ
أحصل على فترة راحة أسبوعية على ألاقل يوم ( 24ساعة) فى ألاسبوع

9

ألامن الوظيفى

03/13

لقد قدمت بيان مكتوب ع فى بداية توظيفى

10

صاحب العمل الذى أعمل به ال يقوم بتعيين عاملين بعقود ثابتة للمهام الدائمة

11

من فضلك ضع عالمة ال اذا كان صاحب عملك يقوم يتعيين عمال بعقود دائمة

فترة اختبارى كانت  3شهور فقط

12

صاحب عملى يعطى إنذر قبل إنهاء عقد العمل الخاص بى

13

صاحب العمل يقدم مكافأة فى حالة إنتهاء العمل

14

ً
تقدم املكأفاة طبقا للقانون .و تتوقف على راتب العامل ومدة خدمته

املسئولية ألاسرية  -إن وجدت
صاحب عملى يقدم أجازة مدفوعة لألبوة

04/12
15

هذه ألاجازة تقدم لآلباء الجدد  /الشركاء وتعطى عند ميالد الطفل

صاحب العمل الذى أعمل فيه يقدم أجازة للعائلة ( مدفوعة وغير مدفوعة ألاجر)

16

تقدم هذه ألاجازة بمجرد نفاذ أجازة الوضع او أجازة ألابوة .يمكن أن تؤخذ هذه ألاجازة من قبل أحد الوالدين أو كالهما على التوالى

ً
جدول أعمالى مرنا بما يكفى للجمع بين عملى ومسئولياتى ألاسرية
من خالل العمل بدوام جزئى أو غيرها من خيارات الوقت املرن

"فى سؤال  ،5رقم  3أو  4فقط تساوى "نعم *

17

مصر

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

إجازة الوضع فى العمل  -إن وجدت

05/12

أنا حصلت على رعاية طبية بعد وقبل الوالدة

18

ً
أثناء فترة حملى ( أنا معفاة من العمل ليال) ومناالعمال الخطرة

19

ً
أجازة الوضع الخاصة بى استمرت على ألاقل  90يوما

20

خالل فترة اجازة الوضع حصلت على  2/3من راتبى

21

أنا محمية من الفصل خالل فترة حملى

22

ال يزال يمكن فصل العامالت ألسباب ليس لها عالقة بالحمل مثل السلوك أو القدرة

لدى الحق فى الحصول على نفس الوظيفة أو وظيفة مشابهة عند عودتى من أجازة الوضع

23

يسمح صاحب العمل الذى أعمل به بقترات للرضاعة خالل ساعات العمل إلطعام الطفل

24

الصحة وألامان فى مكان العمل

06/12

يتأكد صاحب العمل أن مكان العمل آمن وصحى

25

يوفر صاحب العمل معدات وقاية تشمل مالبس واقية وخالية من التكلفة

26

صاحب العمل يقدم تدريب عن الصحة والسالمة ويضمن أن العمال يعرفون املخاطر الصحية ومخارج الطوارىء املختلفة فى حالة حدوث حادث.

27

يقوم مفتش العمل بزيارة مكان عملى مرة واحدة فى السنة على ألاقل للتحقق من امتثال لقوانين العمل فى مكان العمل

28

املرض واستحقاقات إصابات العمل

07/12
29

يقدم صاحب العمل الذى أعمل به أجازة مرضية مدفوعة ألاجر كما أحصل على  %45على ألاقل من راتبى خالل الستة أشهر ألاولى من فترة مرض ى
لقد حصلت على رعاية طبية مجانية خالل فترة مرض ى وخالل إصابة العمل

30

وظيفتى آمنة خالل الستة شهور ألاولى من فترة مرض ى

31

يمكننى الحصول على تعويض كاف فى حالة وقوع حادث منهى  /أو مرض تسببه املهنة

32

الضمان إلاجتماعي

08/12

أنا استحق معاش حين اصل لسن الستين ( نفس الش ىء للسيدات)

33

عندما يتم وفاتى سيحصل اقاربى على معاش

34

أحصل على إعانة بطالة إذا خسرت وظيفتى

35

أحصل على استحقاقات عجز فى حالة أن أكون غير قادر على الكسب بسبب مرض غير منهى أو إصابة او حادث

36

مصر

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

ال

نعم تنظيم قانوني

العدل فى املعاملة فى العمل

09/12

يضمن صاحب العمل املساواة فى ألاجر عن ألاعمال املتساوية/املماثلة ( العمل ذو القيم املتساوية) دون أى تمييز

37

يأخذ صاحب العمل إجراءات صارمة ضد التحرش الجنس ى فى مكان العمل

38

أنا أتعامل على قدم املساواة فى فرص عمل ( تعيين ،ترقية ،تدريب ،نقل) دون أى تمييز على أساس *:

39

الجنس  /النوع إلاجتماعى

i

العرقية

ii

اللون

iii

الدين

iv

الرأى السياس ى

v

الجنسية  /مكان امليالد

vi

ألاصل إلاجتماعى  /الطبقى

vii

املسئولية ألاسرية  /الحالة ألاسرية

viii

السن

ix

ذوى إلاحتياجات الخاصة  /ألايدز

x

العضوية فى اتحاد النقابات وألانشطة ذات الصلة

xi

لغة

xii

التوجه الجنس ي ( مثلي الجنس وثنائيي الجنس أو امليول الجنسية الغيرية ) `

xiii

الحالة الاجتماعية

xiv

مظهر جسماني

xv

الحمل  /ألامومة

xvi

40

أنا كإمراة استطيع ان أعمل فى نفس الصناعات التى يعمل بها الرجل
بدون اى قوالب نمطية على أساس النوع إلاجتماعى

ألاطفال فى العمل

10/12

فى مكان عملى يحظر عمل ألاطفل أقل من  15سنة

41

الحد ألادنى للتوظيف هو  15سنة

فى مكان عملى يحظر على ألاطفال أقل من  18سنة العمل فى أعمال خطرة

42

الحد ألادنى للعمل فى ألاعمال الخطرة هو  18سنة

العمالة القسرية

11/12

لدى الحق فى إنهاء العقد عند إلارادة أو بعد قضاء مدة إلاشعار

43

صاحب عملى يحتفظ بمكان عملى خالى من العمل القسرى

44

عندما اعمل العمل إلاضافى  ،أعمل فقط  12ساعة عمل إضافى خالل الاسبوع ويتم تعويض ى عنها

45

حقوق اتحادات العمال

12/12

أنا لدى اتحاد عمال فى مكان عملى

46

انا لدى الحق فى الانضمام إلى اتحادات العمال

47

صاحب العمل يسمح لنا باالنضمام إلى الاتفاقيات الجماعية

48

أنا وزمالئى فى العمل قادرين على الدفاع عن مصالحنا الاجتماعية والاقتصادية من خالل "تنظيم اضراب" من دون أي خوف من التمييز.

49

احصل على درجة إيجابية مركب على السؤال  ،40يجب أن كنت قد أجبت ب "نعم" إلى  9على ألاقل من الخيارات.

*

مصر

النتائج
تخبر نتيجتك الشخصية بأن كم صاحب عملك ترقى إلى املعايير القانونية الوطنية بشأن العمل .للقيام بالحساب لتحقق العمل الالئق الخاص بك ،يجب أن تتراكم نقطة واحدة لكل إجابة نعم ملحوظ .ثم مقارنتها مع القيم املوجودة في الجدول أدناه.

هو املبلغ الخاص من "نعم" املتراكمة.

……

عشرات مصر 42مرات "نعم" على  49أسئلة تتعلق معاييرالعمل الدولية.

إذا كانت النتيجة بين 18-1
هذه النتيجة أمر ال يصدق! هل يعرف صاحب العمل الخاص بك بأننا نعيش في القرن 21؟ تسأل عن حقوقك .إذا كان هناك اتحاد نشط في شركتك أو فرع من فروع الصناعة ،والانضمام إليها وطلب املساعدة.

إذا كانت النتيجة بين 38-19
كما ترون ،هناك مجاال واسعا للتحسين .ولكن من فضلك ال معالجة كل هذه القضايا في وقت واحد .نبدأ من حيث أنه يضر أكثر من غيرها .وفي هذه ألاثناء ،واخطار النقابة أو  WageIndicatorحول الوضع الخاص بك ،ولذلك قد يساعد على تحسينه .عند إرسال
رسالة إلكترونية إلى  www.rawateb.org/home/contact-usالوطن  /الاتصال ،يرجى أن تكون محددة حول شكواك وإذا كان اسم صاحب العمل ممكن أيضا .أيضا ،ومحاولة معرفة إذا كانت شركتك تلتزم رسميا إلى رمز يعرف باسم املسؤولية الاجتماعية
للشركات .إذا فعلوا ذلك ،ينبغي لها أن ترقى إلى ما ال يقل عن معايير منظمة العمل الدولية .إذا كانوا ال يلتزمون هذه املدونة حتى آلان ،وينبغي لها .العديد من الشركات تفعل آلان .قد كنت أحمل هذا ألامر.

إذا كانت النتيجة بين 50 - 39
كنت الى حد كبير للخروج من منطقة الخطر .صاحب عملك تلتزم معظم القوانين وأنظمة العمل القائمة .ولكن هناك دائما مجاال للتحسين .حتى في املرة القادمة كنت تتحدث إلى إلادارة حول ظروف العمل الخاص بك ،والاستعداد الجيد والتشاور هذه
 DecentWorkCheckباعتبارها املرجعية.

القوانين القومية

01/13

العمل وألاجور

اللوائح على العمل وألاجور:
قانون العمل ،عام 2003
الحد ألادنى لألجور
وفقا للدستور املصري ،سوف يضمن النظام الاقتصادي فرصامتساوية وتوزيعا عادال لعوائد التنمية ،وتخفيض الفوارق بين الدخالت والالتزام بالحد ألادنى لألجور واملعاشات التي تضمن حياة كريمة ،وكذلك الحد ألاقص ى لواحدة من وكاالت
الدولة لكل موظف مأجور وفقا للقانون.
وفقا لقانون العمل املصري عام  ، 2003يحدد املجلس القومي لألجور ( )NCWالحد ألادنى لألجور في البالد بالنظر في تكلفة العيش وإيجاد التوازن بين ألاجور وألاسعار.
يجب أن ال يقل الحد ألادنى للزيادة السنوية في ألاجور من  ٪ 7من الراتب الذي يحاسب به التأمين الاجتماعي.
املصدر :مادة رقم  27من دستور جمهورية مصر العربية عام  ،2014ومادة رقم  34من قانون العمل عام 2003
الدفع العادي
وفقا للمادة  38من قانون العمل عام  ،2003تم تعريف ألاجر هو كل ما يحصل عليه العامل مقابل عمله ،سواء كان ذلك ثابتا أو متغيرا ،في حالة أو عينية .ويعرف ألاجر كما يلي :وهو مبلغ مدفوع في إطار عالقة العمل ،وكل ما يدفع للعامل
مقابل ما ينتج ويبيع ،أو يجمع ما يحصل من العمل الذي يوصف هذه النسبة ،وزيادات تصبح مستحقة الدفع مهما كان السبب في ذلك ،وعينية يجب على صاحب العمل دفعها ،دون أن تقتضيها ضرورات العمل؛ وأية منحة تعطى للعامل
باإلضافة إلى أجره ،وكل ما يصرف له بسبب أمانته أو كفاءته ،ومجرد ما توصف هذه املكافآت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في مقاالت عمل الجمعيات ،فضال عن التي أصبحت تدفع عادة عند استيفاء شروط وصفات العمومية
والاستمرار والثبات .وكل ما يعطى للعامل مقابل شروط معينة أو مخاطر يستحق العامل دفعه في أداء عمله ،وحصة الربح للعامل .والبخشيش يحصله العامل إذا يستحق دفعه عادة ،ولها قواعد تسمح لتصميمه .والنسبة املئوية التي يدفعها
العمالء مقابل الخدمة عليها في املنشآت السياحية تعتبر بخشيشا.
ويلزم أصحاب العمل بدفع العامألجره بالعملة املتداولة قانونا في مكان العمل في يوم العمل .وينظم قانون العمل دفع ألاجور لجميع فئات العمال .ووفقا لهذا القانون ،يمكن حساب ألاجور على أساس كل ساعة ،أو أساس يومي أو أسبوعي أو
شهري.
يجب صاحب العمل أن يلتزم بدفع أجور العمال:
 مرة واحدة في الشهر على ألاقل إذا تم تعيين العامل على أجر شهري. مرة واحدة في ألاسبوع (بما يتناسب مع العمل املنجز خالل ألاسبوع)  ،وفي حالة إذايتم الدفع حسب إلانتاج ويحتاج إكمال إلانتاج إلى أكثر من أسبوعين .ويتم دفع مبلغ الرصيد خالل ألاسبوع بعد الانتهاء من مهمة إلانتاج؛ و مرة واحدة خالل كل أسبوع ،اذا لم يكن العامل في الفئتين املذكورتين أعاله.ويحظر على أصحاب العمل نقل العامل املدفوعين شهريا إلى فئة العمال اليومية أو العمال املعينين بأجر أسبوعي أو يدفع في الساعة أو حسب إلانتاج ،إال بموافقة خطية من عامل على نقله .ويحمل العامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي
اكتسبها خالل فترة تواجده على ألاجر الشهري.
يجوز لصاحب العمل خصم املال من أجر العامل إذا انه  /انها قد إستعارت ذلك املال كدين مقدم ،دون فرض أيةفائدة زائدة .ويجب أن ال تكون كمية خصم أكثر من  ٪10من أجر العامل .ويجب على صاحب العمل أن يجبر العامل على شراء
املواد الغذائية والسلع أو الخدمات من متاجر معين ،أو شراء البضائع املنتجة أو الخدمات املقدمة من قبل صاحب العمل .ويجب على صاحب العمل توفير قسائم الدفع التي تتألف من عناصر من ألاجر لجميع العاملين.
املصدر :مادة  46-34من قانون العمل لعام 2003

التعويض
02/13
اللوائح على العمل وألاجور:
قانون العمل ،لعام 2003
التعويضات عن وقت العمل إلاضافى
وفقا ألحكام القانون رقم  133لسنة  ،1961فإن ساعات العمل القصوى هي  8ساعات في اليوم و  48ساعة في ألاسبوع (باستثناء فترة وجبة الغداء والراحة ال تقل عن  60دقيقة مدة كل يوم) .وربما يتم تخفيض ساعات العمل بمرسوم من
الوزير املعني لفئات العمالة املعينة ،أو في بعض الصناعات أو ألاعمال التي يحددها الوزير.
وقد يطلب من العمال عمل ساعات العمل إلاضافي ولكن ال يجوز أن تزيد ساعات العمل القصوى في اليوم عشرة ( )10ساعة في اليوم و  12ساعة يوميا للعمال تم تعيينهم بطبيعة العمل على فترات متقطعة .وهذا يعني أن العمل إلاضافي يسمح
من ساعتين إلى  4ساعات يوميا ،وهذا يتوقف على طبيعة املؤسسة .ولم يحدد القانون حد ساعة العمل إلاضافي في حالة العمال العامة الاسبوعيين .وقد يطلب من العمال عند الضرورة للتعامل مع مقتضيات العمل غير العادية أو ظروف
استثنائية.
والتعويض عن العمل إلاضافي على ألاقل هو:
  135٪من املرتب العادي في كل ساعة إذا تم إجراء العمل إلاضافي خالل النهار ،و  170٪من املرتب العادي في كل ساعة إذا تم إجراء العمل إلاضافي أثناء الليلاملصدر :مادة  80و  85من قانون العمل لعام 2003
تعويض العمل الليلي
وفقا لقانون العمل لعام  ،2003العمل الليلي هو العمل الذي قام العامل بأدائه بين غروب الشمس وشروقها .وال ينص القانون على معدل قسط التأمين للعاملين في الليل .ويسمح معدل قسط التأمين لهؤالء العمال الذين يؤدون العمل
إلاضافي خالل ساعات الليل.
املصدر :مادة ( 1ز) ومادة ( )85من قانون العمل لعام 2003

تعويض العطالت  /أيام الراحة
وفي ظروف استثنائية ،يمكن للعمال أداء العمل في أيام الراحة ألاسبوعية والعطالت الرسمية .وبدال من الحصول على أجور أعلى للعمل على يوم راحة أسبوعية ويحصل العمال على يوم إجازة تعويضية بدال من يوم راحة في ألاسبوع التالي .وال
يوجد نص لقضاء عطلة تعويضية للعاملين في العمل في يوم عطلة عامة.
تعويض ألاجازات الرسمية  /ألاسبوعية
قد يطلب من العمال العمل في أيام الراحة ألاسبوعية والعطالت الرسمية .وفي مثل هذه الظروف عندما يكون املوظف يعمل في أيام العطل الرسمية ،يحق له الحصول على ألاجور بمعدل قسط  ٪300من معدل أجر الساعة العادية .وال يوجد
حكم لقاء أجر قسط للعمل على يوم راحة أسبوعي.
املصدر :مادة  52من قانون العمل لعام 2003

03/13

الاجازة السنوية والعمل فى الاجازات الرسمية والاسبوعية

اللوائح على العمل والعطل:
قانون العمل 2003

إجازة مدفوعة ألاجر /إلاجازة السنوية
يوفر قانون العمل  2003لإلجازة السنوية على الانتهاء من سنة من الخدمة املستمرة مع صاحب العمل .ويحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة ألاجر إلى  21يوما و  30يوما للعمال أكثر من خمسين عاما من العمر .يتم زيادة إلاجازة السنوية بنسبة  7أيام للعمال
العاملين في العمل الشاق ،والخطير أو غير السليم أو الذي يكون في املناطق النائية .وإذا عمل عامل على ألاقل لفترة  6أشهر ولكن أقل من مدة عام ،فيحق له أو لها إجازة سنوية على أساس النسبة والتناسب.
وتزيد إلاجازة السنوية أيضا مع طول مدة الخدمة .ويحق للعامل  30يوما من إلاجازة السنوية بعد  10عاما من الخدمة لدى صاحب العمل .وإلاجازة السنوية مستقلة عن أيام العطل الرسمية ،وأيام املناسبات الرسمية قبالة أيام الراحة ألاسبوعية.
قد يحدد صاحب العمل مواعيد إلاجازة السنوية وفقاملقتضيات وظروف العمل ويمكن للعامل أن يأخذ إجازة في التاريخ وللمدة التي يحددها صاحب العمل ،وال يجوز لصاحب العمل أن يتدخل في إلاجازة السنوية إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
قد يجوز للعامل أن يحدد أيضا موعد إلاجازة السنوية على أنه  /أنها يقدم إشعارالصاحب العمل على ألاقل  15يوما قبل تاريخ الاستفادة من إلاجازة السنوية .وال يحق للعامل أن يحصل على ألاجور خالل إلاجازة السنوية إذا كان  /كانت عملت مع صاحب عمل آخر
خالل هذه الفترة.
ألاجور
املحسوبة على إجازة في كل ثالث سنوات على ألاكثر .وإذا تم إنهاء عقد
قد يمنح العامل إلاجازة السنوية ولكن ال بد منحه إجازة خمسة عشر يوما خالل عام واحد بما ال يقل عن ستة أيام  /مستمرة متتالية .ويطلب من صاحب العمل تسوية رصيد ألاوراق أو
العمل قبل أن يستفيد العامل من بقية إلاجازة السنوية ،فهو  /هي يحق له  /لها الحصول على أجر حسابها حسب رصيد إلاجازات املتبقية.
املصدر :مادة  51 -47من قانون العمل لعام 2003

دفع راتب العطل العامة
يحق للعمال إلاجازات املدفوعة ألاجر خالل عطالتالعيد (العامة والدينية) .وتشمل هذه ألاعياد التذكارية وألاعياد الدينية (إلاسالمية في ألاصل) .هذه العطالت عادة ما تكون  13في العدد.
وتنظم أيام العطل الرسمية حسب قانون العمل والقرار الوزاري رقم  112/2003بشأن تحديد إلاجازات الرسمية ،والتي يتم الدفع فيها بالكامل .وهي اليوم ألاول من شهر محرم (السنة الهجرية الجديدة) ،واليوم الثاني عشر من ربيع الاول (عيد
ميالد النبي عليه الصالة والسالم) ،وفي اليومين ألاول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر) ،واليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحج (يوم العيد ألاضحى ويوم عرفات واليومين ألاول والثاني من عيد ألاضحى) ،و 7يناير (عطلة
العيد امليالد ألاضحى) ،ويوم شام النسيم  25أبريل (يوم تحرير سيناء) ،واليوم ألاول من شهر مايو (عيد العمال) ،واليوم  23يوليو (يوم الثورة) ،واليوم  6أكتوبر ( يوم القوات املسلحة).
املصدر :مادة  52من قانون العمل عام 2003؛ ومادة  1من املرسوم  112لعام  2003لتحديد العطل تعتبر إلاجازة فيها مأجورة كاملة للعاملين

يوم الراحة الاسبوعي
يحق للعمااللراحة في ألاسبوع إلى  24ساعة متتالية بعد  6أيام عمل متواصلة .وتشير فترة الراحة ألاسبوعية كوقت مدفوع ألاجر.
قد يستحق يوم الراحة ألاسبوعية ولكن ليس ألكثر من ثمانية أسابيع في املناطق النائية عن مراكز التحضر ،وفي ألاعمال التي بحكم طبيعتها أو بسبب ظروف العمل فيها تتطلب فيها تشغيل العمل دون انقطاع.
املصدر :مادة  84- 83من قانون العمل لعام 2003

القوانين القومية

 04/13أمن العمالة
لوائح بشأن ظروف العمل
قانون العمل ،لعام 2003
تفاصيل التوظيفاملكتوبة
عقد العمل الفردي هو عقد الذي بموجبه يتعهد العامل العمل مع وتحت إدارة إشراف صاحب العمل مقابل أجر .وقد يكون عقد العمل من فترات محددة أو غير محددة يجب أن تكون مكتوبة .وعقد عمل ،مكتوب باللغة العربية ،يوضع في
ثالث نسخ ( يتم التوقيع عليها من جانب جميع ألاطراف)  ،نسخة واحدة لكل من العامل وصاحب العمل واملكتب املعني في التأمين الاجتماعي.
ويجب عقد عمل ينص على املعلومات التالية :اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل؛ واسم ومؤهالت ومهنة وعنوان املوظف واملستندات املطلوبة إلثبات هويته ،ورقم تأمينه الاجتماعي؛ وطبيعة ونوع العمل موضوع العقد ،وألاجر املتفق
عليه وطريقة ووقت الدفع .ويجب على صاحب العمل أن يعطي إيصاال للعامل لألوراق والشهادات التي قدمها العامل لصاحب العمل.
املصدر :مادة  03-01مارس  2من قانون العمل لعام 2003
عقود محددة املدة
يسمح قانون العمل املصري توظيف العمال بالعقد املحدد في املدة للمهام ذات طبيعة دائمة .وال يقوم صاحب العمل بتوفير أسباب وجيهة الستخدام العقود محددة املدة وليس هناك قيود على استخدام العقود محددة املدة .وبموجب اتفاق صريح للطرفين ،يمكن
تجديد عقد محدد املدة عدة مرات .وينتهي عقد محدد املدة تلقائيا ما لم يجدد .ويجب أن يتم تجديد ملدة أخرى محددة قبل انتهاء مدة العقد؛ وخالف ذلك ،يتحول العقد املحدد ألاجل تلقائيا إلى عقد ألجل غير مسمى .وتقرر العقود إنهاء أداء مشروع معين عندما
ينتهي املشروع ،على الرغم من استمرار العمل بعد اختتام املشروع ويتحول مثل هذه العقود إلى عقود غير املحددة املدة .وليس هناك حد لعقود محددة املدة ومع ذلك يجوز ألي عامل أن ينهي العقد بعد  5سنوات من الخدمة.
املصدر :مادة  106-104من قانون العمل لعام 2003

فترة إلاختبار
يحدد قانون العمل لعام  2003أن فترة الاختبار في عقد العمل يجب أن تحدد ولكنه قد ال تتجاوز  3أشهر .ويتطلب ذلك أيضا أن العامل ال يجوز تعيينه تحت الاختبار مرتين مع نفس صاحب العمل.
املصدر :مادة  33من قانون العمل لعام 2003

متطلبات إشعار
يتطلب قانون العمل كتابة إشعار إنهاء قبل إنهاء خدمات العامل.
يتنهي عقد محدد املدة في نهاية فترة واليتها أو على إنجاز عقد العامل املحدد ألاجل إلى أجل غير مسمى يمكن إنهاؤها من قبل أي من الطرفين من خالل خدمة إشعار خطي أو دفع بدل .ووفقا لقانون العمل  ،2003تعتمد فترة إلاشعار على طول خدمة املوظف على
النحو التالي:
 شهرين اذا كانت فترة الخدمة غير املنقطعة لدى صاحب العمل للعامل أقل من  10سنة؛ و  3أشهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد  10سنواتيجب على العامل أن يقدم سببا مشروعا وكاف بخصوص صحته ،وحالتهاالجتماعية أو الاقتصادية إلنهاء العقد .وتبدأ فترة إلاشعار من تاريخ استالمه .ويتم حساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه عمله حتى التاريخ الذي تنتهي فيه فترة إلاشعار .وخالل فترة
إلاشعار يبقى عقد العمل سليما،و يقوم كال الطرفين بتنفيذ الالتزامات الناتجة عنه .وينتهي العقد بإنقضاء تلك الفترة.
ويعتبر الاتفاق املتعلق باإلعفاء أو تخفيض مدة إلاخطار الغيا وباطال .ومع ذلك ،فيمكن زيادة فترة إلاشعار عن طريق الاتفاق .وإذا تم إنهاء العقد من قبل العامل فيعفي صاحب العمل العامل من مراقبة كلية أو جزئية من فترة إلاخطار .وإذا تم إنهاء العقد من قبل
صاحب العمل ،فيحمل العامل الحق في اتخاذ يوم عطلة أسبوعية أو ثمانية ساعات في ألاسبوع للبحث عن عمل آخر ،دون تخفيض في الراتب .ويحدد عامل النهار أو ساعات الغياب ،شريطة أنه  /أنها تقدم إشعارا لصاحب العمل ما ال يقل عن اليوم السابق لغيابه
 /ها.
ن
ن
يجوز
يجوز
فصل العامل إال انه  /انها ترتكب خطأ ،وتم توفير القائمة عن ذلك في قانو العمل .ويحظر على صاحب العمل فصل العامل املباشر ،ويجب تقديم طلب فصل مع تقديم سبب إلى لجنة العمل
لصاحب العمل فصل أي صاحب العمل بدو سبب .وال
وال
املعنية التي تحمل سلط فصاللعامل.
وتنظر لجنة العمل في القضية وتحدد ما إذا كان الفصل سيئا .وفي حالة الفصل التعسفي ،يجب على صاحب العمل تعويض العامل مدة ال تقل عن راتب شهرين عن كل سنة من العمل مع صاحب العمل .ويجوز ألي من الطرفين الطعن في قرار لجنة العمل إلى
محكمة الاستئناف املختصة.
وحتى عندما يكون العامل املطرود عضو النقابة ،وتشارك النقابات العمالية بشكل غير مباشر في عملية فصل ( أي مندوب من اتحاد نقابات العمال هو واحد من لوحة من خمسة أعضاء من لجنة العمل).
املصدر :مادة  22 1 -104من قانون العمل لعام 2003

قطع ألاجور
يقدم قانون العمل لعام  2003مكافأة نهاية الخدمة للعمال املسرحين ( تم إلانهاء ألسباب اقتصادية) .ويحق للعامل على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس ألاولى من الخدمة وواحد ونصف الشهر عن كل
سنة من السنوات الالحقة( .مكافأة نهاية الخدمة  /هي ألاجور لخمسة أشهر للعاملين مع خمس سنوات من الخدمة و  )7.5 +5( 12.5أشهر ملدة  10عاما من الخدمة .وال يوجد نص ملكافأة نهاية الخدمة للفصل غير الاقتصادي.
املصدر :مادة  201من قانون العمل لعام 2003

 05/13.املسؤوليات العائلية
القوانين الخاصة بالعاملين الذين لديهم مسئوليات أسرية
قانون العمل 2003 ،
أجازة ألابوة
ال توجد هناك أحكام بخصوص قانون يسمح إجازة أبوة لآلباء الجدد.

الاجازة العائلية
ال توجد هناك أحكام بخصوص قانون يسمح إجازة ألابوة لألمهات الجدد بعد انتهاء إجازة ألامومة .ومع ذلك ،فاملرأة العاملة في املؤسسة ،حيث يتم توظيف خمسين عامال أو أكثر ،لديها الحق في الحصول على إجازة بدون أجر ملدة سنتين ( 730يوما) لرعاية طفلها.
ويحق للمرأة العاملة لهذه إلاجازة مرتين خالل فترتها الكاملة.
املصدر :مادة  94من قانون العمل لعام 2003
خيار العمل املرن للعاملين مع أطفال قاصرين ومسئوليات أسرية أخري
ال توجد هناك أية أحكام في قانون دعم التوازن بين العمل والحياة للوالدين أو العمال ذوي املسؤوليات العائلية.

القوانين القومية

06/13.

أجازة الوضع والعمل

قوانين اجازة الوضع والعمل
قانون العمل ،لعام 2003
قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975

الرعاية الطبية املجانية
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي لعام  ،1975يحق للعامل (وفقا للشروط املؤهلة املعينة) إلى فوائد طبية أثناء الوالدة ،وهذه تشمل ما قبل الوالدة والوالدة ورعاية ما بعد الوالدة.

العمل الضار
يتطلب قانون العمل لعام  2003صدور مرسوم تحديد نوع العمل الذي هو مؤذ وضار من الناحية ألاخالقية للمرأة وكذلك نوع العمل ال يجوز فيه توظيف املرأة.
يفرض قانون العمل لعام  2003وقانون الطفل لعام  1996مختلف القيود على توظيف النساء الحوامل (النقص في ساعات العمل ،وعدم منح مكافأة ساعات العمل إلاضافي) لحماية صحة ألام والطفل.
املصدر :مادة  90من قانون العمل لعام  ،2003القانون رقم  12لعام  1996لقانون الطفل.

إجازة ألامومة
يضمن الدستور املصري تقديم الرعاية وحماية ألامومة .ويمنح املرأة العاملة إجازة ألامومة وينظم ذلك بموجب قانون العمل.
ويحق للنساء املوظفات إلى  90يوما على ألاقل من إجازة أمومة مدفوعة ألاجر بالكامل بعد  10شهرا من الخدمة على ألاقل .ومن بين  90يوم ،يجب أخذ إجازة  45يوم بعد الوالدة .ويجب توفير العامالت الحوامل الشهادة الطبية تشير إلى التاريخ املتوقع
للوالدة .ويحق للعامالت إلاناث إجازة ألامومة مرتين في فترة خدمتها.
املصدر :مادة  11من دستور جمهورية مصر العربية  ،2014ومادة  91من قانون العمل لعام 2003

الدخل
تدفع فترة إجازة ألامومة بأجر كامل ويحق للعامالت أجرا شامال خالل فترة إلاجازة .ومع ذلك ،هذه إلاجازة مدفوعة ألاجر مرتين فقط خالل مدة خدمة العاملة الكاملة من إلاناث .ويجوز لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها خالل فترة إجازة ألامومة أو
استرداد املبلغ املدفوع من قبله ،إذا كانت قد عملت خالل إجازة فترة مع صاحب عمل آخر.
املصدر :مادة  91و  92من قانون العمل لعام 2003

الحماية من الطرد
وينص قانون العمل على أن املرأة العاملة ال يمكن فصلها خالل فترة إجازة ألامومة.
املصدر :مادة  92من قانون العمل لعام 2003

الحق في العودة إلى نفس املوقف
ال يوجد نص خاص في القانون على منح العامالت الحق في العودة إلى نفس املوقف بعد الاستفادة من إجازة ألامومة .ومع ذلك ،فهذا يطبق وفقا للمادرة  92من قانون العمل أن العامل ال يمكن فصله أثناء إجازة ألامومة وهو ما يعني
أن الحق في العودة إلى العمل مكفول بموجب القانون .ومع ذلك ،فإن الحق في العودة إلى نفس املوقف ليس كذلك.
املصدر :مادة  92من قانون العمل لعام 2003
إجازات التمريض لألمهات العامالت
يحق العامالت فواصل التمريض ملدة الرضاعة مدفوعة ألاجر ،كل منها  30دقيقة ،لألمهات الجدد على الرضاعة الطبيعية لطفلها (أطفالها) حتى يكون الطفل أربعة وعشرين ( )24شهرا من العمر .وإجازات الرضاعة الطبيعية  /التمريض هي باإلضافة إلى
إجازات طبيعية تتلقى املرأة العاملة خالل يوم العمل .ويتم الاتفاق على التوقيت الدقيق إلجازات الرضاعة الطبيعية  /التمريض بين ألام وصاحب العمل.
املصدر :مادة  93من قانون العمل لعام 2003

 07/13.الصحة والامن فى العمل
اللوائح املتعلقة بالصحة والسالمة في مكان العمل:
قانون العمل ،لعام 2003
رعاية صاحب العمل

وفقا لقانون العمل لعام  ، 2003يطلب من صاحب العمل توفير وسائل السالمة املهنية وألامن الصحي والبيئة للعمل في مكان العمل من أجل ضمان الحماية من املخاطر الجسدية.
وينبغي اتخاذ تدابير وقائية واحترازية لحماية العمال من الخطر الناش ئ من أدوات العمل وآلاالت التي تضم عالمات ورفع املعدات؛ املواد؛ ألاجهزة ووسائل النقل؛ املناولة ونقل الطاقة الكهربائية ،والتشييد والبناء واعمال الحفر،
ومخاطر الانهيار والسقوط.
وينبغي أيضا مراقبة شروط السالمة من جانب املؤسسةبشأن مخاطر العدوى بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر املخاطر البيولوجية املعنية في التعامل مع الحيوانات املصابة ومنتجاتها ومخلفاتها ،والاختالط مع
املرض ى وتنفيذ خدمات الرعاية لهم بما في ذلك التحاليل الطبية والفحوصات .ويجب ضمان السالمة من ألاخطار الكيميائية املعنية في التعامل مع املواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
ويلتزم صاحب العمل برعاية لحماية صحة وسالمة العامل من خالل توفير وسائل إلانقاذ وإلاسعافات ألاولية ،والتنظيف وترتيب وتنظيم مكان العمل ،مع الضمان أن العمال في أماكن طبخ الطعام ،وأكل الوجبة ،واملشروبات يحملون
شهادات صحية تشير إلى أنها خالية من ألامراض الوبائية واملعدية.
املصدر :مادة  208و 214من قانون العمل لعام 2003
ً
الحماية مجانا

ويتطلب قانون العمل من أصحاب العمل بتوفير معدات الوقاية (وسائل الحماية) للعمال املشاركين في أعمال خطرة .ووفقا للدستور لعام  ، 2014يعتبر من واجب الدولة حماية حقوق العمال والسعي لبناء عالقات عمل متوازنة بين
طرفي العملية إلانتاجية .ويجب أن تضمن الوسائل للمفاوضات الجماعية ،وحماية العمال من مخاطر العمل ،وضمان الوفاء بمتطلبات ألامن والسالمة والصحة املهنية ،ومنع الفصل التعسفي ،وكلها على النحو الذي ينظمه القانون.
املصدر :مادة  13من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014؛ مادة  211و  212من قانون العمل لعام 2003

التدريب
يتطلب قانون العمل من صاحب العمل أن يضمنأن العمال قد يتم تدريبهم في التعامل مع املواد الكيميائية الخطرة واملواد املسببة للسرطان .ويلزم أرباب العمل أيضا على إعداد خطة طوارئ لحماية املؤسسة والعاملين لديها في حال وقوع كارثة ،وتدريب
العمال لحاالت الطوارئ.
املصدر :مادة  211ومادة  215من قانون العمل لعام 2003

نظام تفتيش العمل
يوفر قانون العمل لعام  2003نظام تفتيش العمل الحيوية (الجزء الخامس) والى حد بعيد بما يتماش ى مع متطلبات اتفاقية  81ملنظمة العمل الدولية.
الوكالة املتخصصة للتفتيش هي املسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام السالمة املهنية والبيئة الصحية ،والعمل ،والتفتيش في أماكن العمل.وتقدم الوكالة أدوات القياس واملعدات وجميع إلامكانيات الالزمة للتفتيش.
ويمنح التشريع الوطني مفتش ي سلطة التفتيش السلطةعلى قيام عملية التفتيش على فترات دورية مناسبة؛ وإجراء الفحص الطبي في املختبرات؛ وأخذ عينات ،واستخدام املعدات وألادوات والكاميرات وغيرها لتحليل أسباب الحوادث؛ اعادة النظر في خطة
الطوارئ وتحليل املخاطر املترتبة على إنشاء؛ واستعراض نتائج التقارير الفنية وإلادارية التي وردت في املؤسسة على أنواع وأسباب نتائج التنسيق إلادارية الخطيرة .ومراجعة كميات من املواد الخطرة في الجوارب التي تشكل خطرا على املؤسسة.
واستنادا إلى تقرير وكالة السالمة والصحة املهنية وتفتيش بيئة العمل ،تأمر السلطة إلادارية املختصة أن تأمر بإغالق املؤسسة كليا أو جزئيا ،أو التوقف عن استخدام جهاز واحد أو أكثر ،في حالة طوارئ مفاجئة أو خطرا على الصحة أو سالمة بيئة
العمل .ويجوز للسلطة إصدار حكم لوقف أو إغالق على إزالة أسباب الخطر.
وحق التفتيش ملفتش ي السالمة والبيئة الصحية والعمل املنهي يعتبر وفقا ألحكام القوانين واملراسيم التي تنظم لهم.
املصدر :مادة  226-224من قانون العمل لعام 2003

القوانين القومية

08/13.

العمل واملرض

القواعد املتعلقة بالعمل واملرض
قانون العمل ،لعام 2003
قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975
إجازة مرضية مدفوعة ألاجر
وفقا لقانون العمل لعام  ،2003العامل هو الذي يتم تأسيس مرضه وتحديده من قبل السلطة الطبية املعنية الحق في إجازة مرضية .ويتم دفع فائدة املرض كما هو محدد بموجب قانون التأمين الاجتماعي .ويحق للعمال إلاجازات املرضية على النحو التالي:
 75٪من ألاجور خالل  90يوما ألاولى من إلاجازة املرضية .و
 85٪من ألاجور خالل  90يوم مقبلة من إلاجازة املرضية
يتم دفع فائدة املرض ملدة أقصاها  180يوما في السنة.
ويحق للعامل أن يستفيد من إلاجازة السنوية املتراكمة له باإلضافة إلى إجازات مرضية وكذلك يحقله  /لها أيضا طلب إجازته املرضية على أن يتم تحويلها إلى رصيد إلاجازة السنوية.
املصدر :مادة  54من قانون العمل لعام 2003

ألامن الوظيفي أثناء املرض
تعتبر وظيفة العامل آمنة أثناء إجازة مرضية مدفوعة ألاجر .وال يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل إال إذا استنفد العامل إجازته املرضية ،كما هو محدد بموجب قانون التأمين الاجتماعي ،إضافة إلى إجازته السنوية
املجمدة املستحقة له.
ويطلب من صاحب العمل أن يقدم إشعاراللعامل برغبته في فصل العامل في غضون  15عاما من تاريخ قد استنفد العامل إجازاته فيه .وإذا يسترد العامل املريض في صحته قبل اصدار مثل هذا إلاخطار ،فال يسمح لصاحب العمل إنهاء عقد
العمل بسبب مرض العامل.
املصدر :مادة  127من قانون العمل لعام 2003
الرعاية الطبية
وتقدم فوائد طبية للعمال املؤمن عليهم وهي تشمل على " الرعاية العامة واملتخصصة ،والجراحة ،والعالج في املستشفيات ورعاية ألامومة ،والعناية باألسنان ،والخدمات املختبرية ،والطب ،وخدمات إعادة التأهيل ،وألاجهزة".

فائدة العجز  /إلاصابة أثناء العمل
وتنقسم إلاصابات أثناء العمل إلى أربع فئات وهي( :أ) العجز الكلي الدائم (ب) العجز الجزئي الدائم (ج) العجز املؤقت و (د) اصابة قاتلة مما يؤدي إلى وفاة العامل.
وفي حالة العجز الكلي الدائم  /إلاعاقة ،فتقدر الفائدة هي  ٪80من متوسط الدخل الشهري في العام قبل بدء إلاعاقة .وإذا كان الشخص املؤمن عليه يتطلب الحضور املستمر لآلخرين ألداء املهام اليومية ،فيدفع  ٪20من املعاش كبدل معاش.
وفي حالة العجز الجزئي ،إذا كانت درجة إلاعاقة املقررة بين  ،٪100-35فيتم دفع النسبة املئوية للمعاش للعجز الجزئي وفقا لدرجة تقييم إلاعاقة .وإذا كانت درجة تقييم إلاعاقة هي أقل من  ،٪35على مبلغ مقطوع على أساس  48شهرا من املعاشات التقاعدية
املدفوعة وفقا لدرجة تقييم إلاعاقة.
وفي حالة العجز املؤقت ،يتم دفع  ٪ 100من ألاجر اليومي للعامل من اليوم التالي لبدء العجز حتى إلى فترة الحصول على الشفاء أو شهادة العجز الدائم الكامل .وتدفع فائدة يومية أو أسبوعية أو شهرية اعتمادا على وتيرة دفع ألاجور للمؤمن عليه.
وفي حالة إلاصابة القاتلة ،فيتلقى املعالين وهم (ألارملة  /ألارمل ذوي الاحتياجات الخاصة ،وألاطفال وآلاباء وإلاخوة وألاخوات) معاش الورثة .ويتم دفع  ٪ 80من متوسط الدخل الشهري في العام املاض ي قبل وفاة العامل املؤمن عليه كما يصلح للورثة .ويمكن أيضا أن
يدفع معاش الورثة كاملقطوع .وتشمل فوائد الناجين أيضا على منحة الوفاة ومنحة الجنازة.
املصدر :مادة  5من قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975

 09/13الضمان الاجتماعي
اللوائح بشأن الضمان الاجتماعي:
قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975
استحقاقات التقاعد
يوفر قانون التأمين الاجتماعي الحصول على راتب تقاعدي كامل ومبكر على حد سواء .وللحصول على راتب تقاعدي كامل ،يجب على العامل أن يبلغ  60سنة من العمر مع خدمة  120شهرا ( 10عاما) من مساهمات الخدمة .ويمنح التقاعد
املبكر على أي مستوى العمر مع  240شهرا ( 20عاما) من مساهمات الخدمة.
والراتب التقاعدي هو  1/40( 1/45لألعمال الشاقة و 1/36لألعمال الخطيرة) من ألارباح املرجعية تدفع عن كل سنة من الخدمة تصل إلى  36عاما .وإجمالي الراتب التقاعدي بالحد ألادنى هو  ٪50من متوسط الدخل الشهري بينما الحد
ألاقص ى للمعاش الكلي هو  ٪80من متوسط الدخل الشهري.
ويتم دفع فائدة الشيخوخة إذا كان الشخص املؤمن عليه ال يستوفي الشروط املؤهلة للحصول على فائدة الشيخوخة في سن ال  60أو في أي سن إذا كان مهاجرا أو املرأة املؤمنة عليها التي تتراوح عمرها بين  51عاما أو أكثر (متزوجة كانت أو
مطلقة أو أرملة) التي ال تتأهل للحصول على فائدة الشيخوخة.
وتدفع مبالغ التكميلية الخاصة عن مدة الخدمة ألكثر من  36عاما.
املصدر :مادة  31-18من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 1975

فائدة املعالين  /الورثة
وتنص قوانين العمل على راتب تقاعديللورثة (واملعالين هم :ألارملة ،ألارمل ،ألاطفال وآلاباء وإلاخوة وألاخوات) .ويتم حساب رواتب تقاعديةللورثة باملثل كفائدة الشيخوخة وغيرهم من الورثة ،فينص القانون أيضا فائدة الناجين ،والتسوية،
ومنحة الوفاة ومنحة الجنازة.
املصدر :قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975
فائدة البطالة
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ،يستحقالعامل استحقاقات البطالة ملدة تصل إلى  16أسبوعا إذا هو  /هي تحمل الخدمة لفترة  6أشهر على ألاقل ،بما في ذلك ثالثة أشهر متتالية قبل البطالة .وفوائد البطالة هي  ٪60من أجور الشهر
ألاخيرللعامل بعد إنتظارملدة سبعة أشهر .ويجوز تمديد الاستفادة إلى  28أسابيع إذا تم سداد الاشتراكات ملدة  24شهرا املاضية.
ويجب أن يكون الشخص املؤمن عليه قادرا على استعداد للعمل وتسجيله وتقديم تقارير منتظمة إلى مكتب التوظيف .ويجب أن ال تكون دفع فوائد البطالة نتيجة للمغادرة الطوعية وسوء السلوك ،أو رفض التدريب أو عرض عمل مناسب.
املصدر :من قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975

استحقاقات العجز
توفر القوانين املذكورة أعاله استحقاقات العجز في حالة وقوع حادث غير منهي  /إصابة  /مرض مما يؤدي إلى عجز دائم .وينص القانون على كل من فائدة العجز وتسوية العجز .ويعتبر ذلك مثل فائدة الشيخوخة .والحد ألادنى لفائدة العجز
هو  ٪65من متوسط الدخل الشهري في سنتين أخيرتين من الخدمة و  100جنيه في الشهر أو (أيهما أكبر) .والحد ألاقص ى لفائدة العجز هو  ٪80من متوسط الدخل الشهري أو  ٪65من متوسط الدخل الشهري( 1925دوالر) أو (أيهما أقل).
املصدر :مادة  31-18من قانون التأمين الاجتماعي لعام 1975

القوانين القومية

 10/13املساواة فى العمل
قوانين املساواة فى العمل
دستور جمهورية مصر العربية ،لعام 2014
قانون العمل ،لعام 2003
قانون العقوبات ،لعام 1937

املساواة فى ألاجر
يحظر قانون العمل لعام  2003التمييز في ألاجور بسبب الجنس أو ألاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
املصدر :مادة  35من قانون العمل لعام 2003
التحرش الجنس ى فى أماكن العمل
يحظر التحرش الجنس ي بموجب قانون العقوبات .ووفقا لقانون العقوبات ،فإن أي شخص يعرض آلاخر لهتك العرض للجمهور عن طريق الكلمات وألافعال وإلايماءات ،فيعاقب بالسجن ملدة ال تقل عن  6أشهر وال تزيد عن سنتين وبغرامة
من  2000-500جنيه .والعقوبة قابلة للتطبيق حتى لو حدث هتك العرض عن طريق الهاتف أو عن طريق أية وسيلة أخرى من الاتصاالت.
املصدر :مادة  ،267ومادة  269ومادة  306من قانون العقوبات لعام 1937
عدم التمييز
وفقا للدستور املصري عام  ،2014تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع املواطنين دون تمييز .ويبين الدستور أن املواطنين كلهم متساوون أمام القانون .وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ،دون تمييز على أساس الدين أو املعتقدات أو الجنس أو ألاصل أو العرق أو اللون
أو اللغة أو إلاعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياس ي أو الجغرافي أو ألي سبب آخر .والتمييز والتحريض على الكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون .ويجب على الدولة أن تأخذ التدابير الالزمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ،وقانون تنظيم إنشاء لجنة مستقلة لهذا
الغرض.
كما يحظر قانون العمل التمييز في ألاجور على أساس الجنس أو ألاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
املصدر :مادة  9و  53من دستور جمهورية مصر العربية عام  ،2014مادة  35من قانون العمل لعام 2003

الحق فى العمل

ال يمكن للمرأة أن تعمل في نفس الصناعات التي مثل الرجل .وإنما يحظر قانون العمل تشغيل النساء في بعض املهن ويحظر أيضا توظيف النساء في العمل الليلي ( 07:00مساءا حتي  07:00صباحا) والعمل الذي يعتبر خطرا (إما جسديا أو
معنويا) على صحتها .وحوالي  30من مهن مختلفة محظورة لعمل النساء فيها بموجب املرسوم رقم  155لعام .2003
املصدر :مادة  90-89من قانون العمل لعام 2003

 11/13.عمالة الاطفال
قوانين عمالة الاطفال
دستور جمهورية مصر العربية ،لعام 2014
قانون العمل ،لعام 2003
قانون الطفل ،لعام 1996
الاطفال تحت  15عاما
الحد ألادنى لسن العمل هو  14عاما .ويسمح قانون العمل لألطفال ال تزيد أعمارهم عن  12سنة للعمل كمتدربين .ويحدد قانون الطفل الحد ألادنى لسن العمل للعمالة إلى  15سنة و  12سنة بالنسبة للعمالة املوسمية .وإذا تم التعاقد مع طفل  /عامل يقل عمره عن  16عاما ،فيطلب
من صاحب العمل على منحه بطاقة يذكر فيه أن العامل يعمل عنده .ويجب تعليق صورة الطفل  /العامل على البطاقة واملوافقة عليها من قبل مكتب القوى العاملة املختصة.
وال يمكن أن يطلب من الطفل العامل للعمل ألكثر من ست ساعات في اليوم ،ويتم تقديم وجبة غداء للعامل وفترات الراحة .ويجب أن تكون هناك فواصل مرتبة خالل العمل بحيث ال يعمل الطفل العامل ألكثر من أربع ساعات متواصلة .ويحظر على الطفل  /العامل بالعمل لساعات
إضافية أو العمل على يوم الراحة ألاسبوعية والعطالت الرسمية .ويجب أن ال يعمل العمال ألاطفال في أوقات الليل (من  07:00مساءا حتي  07:00اليوم التالي صباحا) .الطفل  /العامل هو العامل الذي يصل أربعة عشر عاما من العمر أو تجاوز سن التعليم الابتدائي وأقل من ثماني عشرة
سنة من العمر.
تصدر الوزارة املختصة مرسوما وفقا ملراحل مختلفة من العمر ،وتحديد نظام توظيف ألاطفال ،وشروط وحاالت لتوظيفهم ،وألاعمال واملهن والصناعات التي يحظر تعيينهم فيها.
ويجب على صاحب العمل الذي يعين ألاطفال في العمل تعليق نسخة من ألاحكام املتعلقة بالتوظيف في مكان العمل ،وفي أماكن بارزة في أماكن العمل .ويرسم صاحب العمل بياناقد تم املوافقةعليه من قبل السلطة إلادارية املختصة ،مما يدل على ساعات العمل وفترة استراحة للعمال
ألاطفال.
املصدر :مادة  103-98من قانون العمل لعام 2003

الحد ألانى لسن العاملين باملهن الخطرة
تم تعيين الحد ألادنى لسن العمل الخطير الى  18عاما .ويحظر دستور جمهورية مصر العربية ان توظيف ألاطفال قبل سن إكمال تعليمهم التحضيري (ست سنوات من التعليم الابتدائي وثالث سنوات من التعليم إلاعدادي) أو في وظائف التي تواجههم للخطر.
ووفقا للقرار الوزاري رقم  118لسنة  ،2003يعتبر التعدين والبناء والصناعات الخطرة ،تشمل املهن املعينة على أنها خطرة مثل التمريض ،والبناء ،وألاشغال املعدنية ،والفخار ،وصناعة الزجاج ،وتشغيل آلاالت ،وقيادة السيارات ،والبيع في الشوارع ،وتنظيف ألاحذية ،وجمع القمامة
وغيرها ،باإلضافة إلى 44مهنة ،ال يمكن أن يشغل ألاطفال في الوظائف أو املهن التي لها تأثير على النفسية والصحة الجسدية أو املعنوية ،وال يمكن استخدامهم كذلك في ألانشطة تعرضهم لألخطار امليكانيكية والبيولوجية والفيزيائية والكيميائية .ولهذه املهن ،الحد ألادنى لسن العمل هو
 16عاما.
املصدر :مادة  80من دستور جمهورية مصر العربية عام  ،2014ومادة  5 3من مرسوم وزارة القوى العاملة والهجرة رقم  118لعام 2003

القوانين القومية

 12/13.العمالة القسرية
لوائح بشأن العمل الجبري:
قانون العمل ،لعام 2003
دستور جمهورية مصر العربية ،لعام 2014
العمل الجبري
وفقا للدستور تضمن الدولة أن العمل حق وواجب وشرف .وقد ال يضطر املواطن للعمل باستثناء ما يقتضيه القانون ولغرض أداء خدمة عامة ملدة محددة مقابل بمقابل عادل ،ودون املساس بالحقوق ألاساسية للذين يضطرون
للقيام بمثل هذا العمل .وينص الدستور على أن جميع أشكال العبودية والقهر والاستغالل القسري لإلنسان ،والتهريب الجنس ي وأشكال أخرى من الاتجار بالبشر محظور ويعتبره القانون جرما.
املصدر :مادة  12و 89من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014
حرية تغيير الوظيفة والحق فى الاستقالة
يحق للعمال تغيير وظائفهم بعد تقديم إشعار خطيلصاحب العمل .وملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،يرجى الرجوع إلى قسم ألامن الوظيفي.
املصدر :مادة  111من قانون العمل لعام 2003
ظروف العمل غيرإلانسانية
يجوز تمديد وقت العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية من ثمان وأربعين ساعة في ألاسبوع ،وثماني ساعات في اليوم .ومع ذلك ،يجب أن يكون مجموع ساعات العمل شاملة للعمل إلاضافي ال يتجاوز عشرة ( )10ساعة في اليوم و12
ساعة يوميا للعمال الذين تم تعيينهم للوظائف بطبيعةالعمل املتقطع يعني أن العمل إلاضافي يسمح لساعتين عموما.
وملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع ،يرجى الرجوع إلى القسم الخاص بالتعويض.
املصدر :مادة  80ومادة  85من قانون العمل لعام 2003

 13/13.حقوق النقابات العمالية
قوانين النقابات العمالية
قانون العمل ،لعام 2003
دستور جمهورية مصر العربية ،لعام 2014
حرية الالتحاق بالنقابة
يوفر الدستور وقانون العمل حرية تكوين الجمعيات ويسمح للعمال وأصحاب العمل لالنضمام إلى النقابات .وقد تم تنظيم هذا الحق في قانون العمل.
ووفقا للدستور،يضمن القانون إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق .وتكتسب النقابات والاتحادات شخصية قانونية ،وتحمل الحق في ممارسة نشاطها بحرية ،وتحسين مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن
حقوقهم ومصالحهم .وقد تضمن الدولة استقالل جميع النقابات والاتحادات ومجالس إدارتها إال بحكم قضائي .وال يمكن إنشاء نقابة أو اتحاد في وكاالت الجيش أو الشرطة .وينص الدستور على أن القانون ينظم إنشاء النقابات
املهنية وادارتها على أساس ديمقراطي ،وضمان استقاللها وتحديد مواردها وطريقة تسجيل أعضائها ،وتحميلها املسؤولية عن سلوكها في ممارسة نشاطها املنهي وفقا لقواعد ألاخالق والسلوك املنهي .وال يسمح لنقابة واحدة بتنظيم
شؤونها في أية مهنة .وال يجوز فرض الحراسة على أية نقابة .وقد ال تتدخل الهيئات إلادارية في تلك الشؤون .وال يجوز حل مجلس إدارة أية نقابة إال بموجب حكم قضائي .ويجب اخذ رأي النقابة على مشروع التشريعات املتعلقة بها.
املصدر :مادة  76ومادة  77من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014

حرية مفاوضات العمل الجماعية
الحق في املفاوضة الجماعية معترف بها وينظمها قانون العمل .ووفقا للدستور،يجب على الدولة أنتضمن وسائل للمفاوضات الجماعية وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل.
املفاوضة الجماعية هي الحوار واملناقشات التي يتم إجراؤها بين منظمات نقابات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم من أجل تحسين شروط وظروف وأحكام العمل؛ والتعاون بين طرفي العمل نحو تحقيق التنمية الاجتماعية
للعمال من جانب املؤسسة .وتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل ،واتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم ظروف العمل وشروط وأحكام التوظيف التي تم التوقيع عليها من جانب واحد أو أكثر من املنظمات النقابية وصاحب
العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظماتهم.
وقد تم إيجازس ي بي اي ( )CBAلفترة زمنية محددة ملدة  3سنوات أو للمدة الالزمة لتنفيذ مشروع معين .وفي الحالة ألاخيرة ،إذا تتجاوز مدة ثالث سنوات ،فيجب على الطرفين أن يتفاوضالتجديد العمل به خالل السنوات الثالث
القادمة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث.
ويجب تقديم ( )CBAفي اللغة العربية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع عليه إلى مجلس النقابة العامة أو الاتحاد العام ملصر حتى تتم املوافقة عليها من قبل أي من هذه املنظمات في غضون  30يوما من تاريخ توقيع الاتفاق
عليه .ويمكن الافتراض ألي من الشروط السابقة قد ينتج على حالة إبطال الاتفاق.
ويجب أن ال تتعارض أحكام ( )CBAألحكام القانون أو النظام العام أو آلاداب العامة .وفي حالة وجود تعارض في عقد العمل الفردي مع اتفاق جماعي ،يتم تطبيق الحكم مع الاستفادة بشكل أفضل على وجه الحصر.
ويجب أن يضع صاحب العمل إلاتفاق الجماعي بجميع نصوصه وتوقيعات الطرفين عليه وتاريخ تقديمه إلى الجهة إلادارية املختصة في مكان بارز في مكان العمل.
املصدر :مادة  13من دستور جمهورية مصر العربية عام  ،2014ومادة  167-145من قانون العمل لعام 2003

الحق فى الاضراب
الحق في إلاضراب السلمي معترف به بموجب الدستور وينظم وفقا لقانون العمل .وتتجاوز قائمة "املنشآت الحيوية أو الاستراتيجية" قائمة منظمة العمل الدولية للخدمات ألاساسية وبالتالي إحباط الحق في إلاضراب.
ويجب أن يتم إلاعالن عن إلاضراب وتنظيمه من خالل املنظمات النقابية دفاعا عن مصالحهم املهنية والاقتصادية والاجتماعية ،ضمن الحدود وفقا للضوابط وإلاجراءات املنصوص عليها في القانون املنفذ.
اللجوء إلى التحكيم إلاجباري ،وإجراءات الوساطة الطويلة واملعقدة قبل إجراءات إلاضراب قد يقيد عموما الحق في إلاضراب .ويحظر إلاضراب في املنشآت الاستراتيجية أو الحيوية حيث قد يؤدي انقطاع العمل في إزعاج ألامن القومي
أو الخدمات ألاساسية التي تقدمها للمواطنين .ويحدد هذه املؤسسات قرار رئيس الوزراء.
ويجب املوافقة على إلاضراب من قبل ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة املعنية ويجب أن يقوم صاحب العمل بإبالغ الجهة إلادارية املختصة بكتاب مسجل مع سند استالم ال يقل عن  10يوما قبل نيتهم في إلاضراب .ويشتمل
إلابالغعلى ألاسباب التي تشجع إلاضراب واملهلة املحددة لذلك.
وال يكون صاحب العمل ملزما بدفع أجور العمال على إلاضراب.
املصدر :مادة  15من دستور جمهورية مصر العربية لعام  ،2014مادة  195-192من قانون العمل لعام 2003

القوانين الدولية

01/13

العمل وألاجور

اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل وألاجور:

الحد ألادنى لالجور :اتفاقية )1970( 131

الاجر العادى وحماية ألاجور :إلاتفاقيات  ) 1949( 95و)1962( 117
تعويض وقت العمل إلاضافى  :إتفاقية )1919 ( 01
صدقت مصراتفاقيات  95 ،01و131

الحد ألادنى لألجور
يجب أن يغطى الحد ألادنى لألجور مصاريف معيشة املوظف وأسرته .وعالوة على ذلك يجب أن يرتبط الحد ألادنى لألجور بشكل معقول باملستوى العام لألجور املكتسبة ومستوى معيشة الفئات إلاجتماعية ألاخرى.

ألاجور العادية
يجب أن تدفع ألاجور بشكل دورى
التعويض
02/13
اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن التعويضات
تعويض العمل إلاضافي :الاتفاقية )1919( 01
صدقت مصراتفاقيات 01

مكافأة الوقت إلاضافى
ً
يتم تجنب الوقت إلاضافى  .كلما كان هناك وقت إضافى يجب أن هناك تعويض إضافى  -الحد ألادنى لألجور باإلضافة إلى مزايا إضافية يحق لك الحصول عليها .طبقا إلتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  1يجب أال
يقل معدل الدفع للوقت إلاضافى عن واحد وربع من الوقت العادى ()%1,25
ألاجازة التعويضية
إذا طلب منك العمل أثناء اجازة رسمية  /دينية أو أجازة الراحة ألاسبوعية ،يحق لك التعويض .ولكن ليس املفروض التعويض فى نفس ألاسبوع  ،شريطة أن يتم التعويض بعد ذلك.

مكافأة العمل فى أجازة نهاية ألاسبوع  /العمل فى ألاجازات الرسمية
اذا طلب منك العمل خالل أيام أجازة نهاية ألاسبوع  ،يجب أن تحصل على فترة راحة  24ساعة دون انقطاع بدل من هذه ألايام .ليس من الضرورى أن يكون هذا التعويض فى نهاية ألاسبوع ولكن على ألاقل فى
خالل السبوع التالى .وباملثل أذا كان من الضرورى أن تعمل فى ألاجازة الرسمية  ،يجب أن تحصل على أجازة تعويضية .ارتفاع معدل الدفع فى العمل فى ألاجازات الرسمية واجازات نهاية ألاسبوع ال يسحب منك
الحق فى أخذ يوم اجازة.

03/13

الاجازات السنوية والعمل فى الاجازات الاسبوعية والرسمية

اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن ألايام الراحة ألاسبوعية و ألاجازات السنوية املدفوعة
اتفاقية  )1970( 132عن ألاجازات واتفاقيات الدفع
اتفاقيات  )1935( 47 ، )1921( 14و  )1957 ( 106عن ألاجازة ألاسبوعية .باإلضافة إلى ذلك ،لعدة صناعات  ،تطبيق اتفاقيات مختلفة

صدقت مصرعلى اتفاقيات  14و106
ألاجازات املدفوعة
يحق للعامل على ألاقل  21يوم من أجازة سنوية مدفوعة ألاجر  .ال تتخلل هذه ألاجازة ألاجازات الرسمية والدينية .يجب ان توفر إلاتفاقيات الجماعية يوم على ألاقل من ألاجازات السنوية بأجر كامل لكل  17يوم يعملهم
املوظف.

الاجازات الرسمية املدفوعة الاجر

ً
ينبغى أن يكون للعامل الحق فى أجازة مدفوعة خالل العطالت القومية واملعترف بها رسميا

يوم الراحة الاسبوعية
يجب أن يتمتع العاملين بفترة راحة تكون على ألاقل  24ساعة بعد  7أيام من العمل اى أسبوع.

القوانين الدولية

04/13

ألامن الوظيفى

إتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بإنهاء العمل
اتفاقية  )1982( 158عن إنهاء العمل
لم تصدق مصراتفاقية 158

ألاسئلة الواردة تحت هذا الباب تقيس ألامن أو املرونة او عدم استقرار عالقة العمل .على الرغم من أنه لم يتم إلاشارة إلى ذلك بوضوح فى اتفاقية واحدة ( يتم توفير مكافأة نهاية الخدمة ومتطلبات إلاشعار فى اتفاقية رقم 158
الخاصة بإنهاء العمل) إال أنه أفضل املمارسات فى املجال تتطلب أن يتوفر للعامل عقد مكتوب ،أال يتم تعيين العاملين بعقود محددة للقيام بمهام دائمة  ،أنه يجب تحديد فترة الاختبار ( أقل من أو تساوى  6شهور) وقد تتبع
بفترة تقييم مدى مالئمة املوظف  ،يجب أن تحدد مدة إلاشعار فى عقد العمل قبل قطع عالقة العمل  ،يجب دفع العاملين بدل مكافأة عن إنهاء عالقة العمل.

عقود العمل املحددة
عقد التوظيف قد يكون شفوى أو مكتوب على الرغم من أنه يجب توفير بيان مكتوب عن العمالة عند بداية التوظيف
العقود محددة املدة للمهام الدائمة
العاملون بعقود محددة املدة ال ينبغى تعيينهم ألداء مهام دائمة حيث يؤدى ذلك إلى عمالة غير مستقرة
فترة إلاختبار
ً
يجب توفير فترة إختبار للعامل لكى يتعلم مهارات جديدة .العامل الذى تم تعيينه حديثا قد يتم رفده بدون أى عواقب سلبية
متطلبات إلانذار
أن يتم إعطاء فترة محددة يتم تحديدها بناء على مدة العمل الخاصة باملوظف.

قطع الراتب
قد يتطلب من صاحب العمل أن يدفع مكافأة إنتهاء عمل ألى سبب ما عدا عدم القدرة أو سوء السلوك

05/13

مسئوليات ألاسرة

اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن مسئوليات ألاسرة:

اتفاقية  :156اتفاقية العاملون ولديهم مسئوليات أسرية ()1981
توصيات  : 165العاملون ولديهم مسئوليات أسرية ()1981
مصرلم تصدق اتفاقية 156

إجازة الابوة
وتكون لآلباء الجدد وتكون فى وقت قريب من والدة االطفل وعادة ما تكون مدة قصيرة.
ألاجازة العائلية
التوصية املرفقة ( رقم  )165إلتفاقية منظمة العمل الدولية عن مسئوليات ألاسرة توفر أجازة عائلية كإختيار متاح ألحد الوالدين ألخذ أجازة طويلة ( سواء مدفوعة أو غير مدفوعة) بدون إلاستقالة من العمل.تؤخذ ألاجازة
ً
العائلية بمجرد استنفاد أجازة الوضع أو أجازة ألابوة .بالنسبة للعائلة التى تعمل  ،قد يصف يحدد القانون جزء من ألاجازة العائلية التى يجب أن تؤخذ إجباريا من قبل آلاباء و ألامهات.

التوازن بين العمل والحياة
توصية  165تنادى للبحث حول مقاييس لتحسين ظروف العمل العامة من خالل ترتيبات العمل املرن.

القوانين الدولية
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أجازة الوضع فى العمل

اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة باجازة الوضع والعمل

اتفاقية سابقة ( 103من سنة  ) 1952قررت أن يكون هناك  12أسبوع اجازة وضع على ألاقل 6 ،أسابيع قبل و  6أسابيع بعد .ومع ذلك  ،اتفاقية سابقة (رقم  183من سنة  )2000تتطلب أن تكون أجازة الوضع على ألاقل 14
اسبوع منها فترة  6أسابيع يجب أن تكون بعد والدة الطفل.

مصرلم تصدق الاتفاقيات السابقة

رعاية طبية مجانية
خالل الحمل وأجازة الوضع  ،يجب أن يحق لك رعاية طبية دون أى اعباء إضافية
عمل غيرمضر
خالل فترة الحمل والرضاعة ،يجب إعفاءك من العمل الذى قد يسبب ألاذى لك ولطفلك.
اجازة الوضع
يجب أن تستمر أجازة الوضع على ألاقل  14أسبوع
الدخل
خالل أجازة الوضع  ،دخلك يجب أن أال يقل عن ثلثى راتبك السابق

الحماية من اجراءات الفصل
خالل فترة الحمل وفترة اجازة الوضع ،يجب أن يتم حمايتك من الفصل أو أى شكل معاملة تمييزى

الحق
العامالت لديهن الحق فى العودة إلى نفس املنصب أو منصب مساوى بعد إلاستفادة من إجازة الوضع
فترة راحة للرضاعة
بعد والدة الطفل و العودة مرة أخرى ملنظمتك ،يجب أن يسمح لك بفترة راحة لرضاعة طفلك.

07/13

الصحة وألامن فى العمل

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الصحة والامان فى العمل:
تتعامل معظم اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسالمة والصحة املهنية مع مخاطر مهنية محددة للغاية مثل مثل مادة الاسبست والكيماويات .معاهدة رقم ( 155لعام  )1981هى الاكثر مالئمة لذلك.
اتفاقية التفتيش)1947( 81 :
اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن الصحة وألامن فى العمل
أغلب اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالسالمة والصحة املهنية تتعامل مع مخاطر السالمة املهنية محددة مثل املواد الكيماوية .إلاتفاقية رقم  155لعام ( )1981هى إلاتفاقية العامة املالءمة ذات الصلة
هى إلاتفاقية العامة املالءمة ذات الصلة.
اتفاقية تفتيش العمل  :رقم  81لعام ()1947
صدقت مصرعلى اتفاقية  081فقط

رعاية صاحب العمل
يجب أن يتأكد صاحب العمل الخاص بك أن عملية العمل آمنة
الحماية املجانية
ينبغى لصاحب العمل تنفيذ مالبس واقية واحتياطيات أمنية مجانية
التدريب
يجب أن تأخذ أنت وزمالءك تدريب فى كل جوانب الصحة وألامن و يجب أن تعرفوا مخارج الطوارىء
نظام تفتيش العمل
من أجل ضمان السالمة والصحة فى مكان العمل ،يجب أن يكون هناك نظام تفتيش عمل فعال.

القوانين الدولية
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العمل واملرض

اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة باملرض وإصابات العمل:

اتفاقية رقم  )1952( 102و اتفاقيات رقم  )1964( 121و  )1969( 130بشأن الضمان الاجتماعي ،إعانات إصابات العمل والرعاية الطبية وإعانات املرض.
لم توقع مصرعلى أى من املعاهدات السابقة

الدخل خالل فترة املرض

يجب أن يتم حماية حقوقك في العمل والدخل خالل فترات املرض .يمكن أن ينص قانون العمل القومي على أن ال يتم دفع إعانة املرض خالل أول ثالثة أيام من غيابك

الحد الادنى للدخل
يجب أن تحصل على دخلك على ألاقل خالل الستة أشهر ألاولى من املرض .وينبغي أن يمثل هذا الدخل ما ال يقل عن  %45من الحد ألادنى لألجور ( .تتمتع الدول بالحرية فى اختيار النظام الذي يضمن  % 60اجر الستة أشهر
ألاولى من املرض و حتى خالل السنة ألاولى) .ينبغي أن يكون لك الحق في الحصول على أجازة مرضية مدفوعة ألاجر.
الضمان الوظيفى
ال يمكن أن يتم فصلك من العمل خالل الستة أشهر ألاولى من مرضك
تعويض إلاعاقة
عندما تحدث لك إعاقة نتيجة ملرض او حادث  ،يجب أن تحصل على أعلى تعويض .فى حالة إلاعاقة او عدم القدرة املؤقتة ،يجب ان يوفر للعامل على ألاقل  %50من متوسط أجره بينما فى حالة الجرح الضخم

09/13

ألامن إلاجتماعى

اتفاقيات منظمة العمل الدولية عن ألامن إلاجتماعى
ألامن إلاجتماعى ( الحد ألادنى للمعايير)  :اتفاقية  .)1952( 102للحصول على املميزات املختلفة ذات املعايير العالية

التأمين الاجتماعى (الحد الادنى) :اتفاقية  . )1952( 102من اجل الحصول على بعض املنافع يتم اتخاذ بعض املعايير فى املعاهدات التالية

تعويضات اصابة العمل :معاهدة )1964( 121
العجز ،كبر السن ،وحقوق املعالين :معاهدة  -)1976( 128الرعاية الصحية وتعويض املرص معاهدة  - )1969( 130إعانة البطالة :معاهدة 168
مصرلم تصدق أى من إلاتفاقيات السابقة

حقوق املعاشات
في الظروف العادية ،ال يجوز تعيين سن التقاعد أعلى من  65سنة .إذا تم تحديد سن التقاعد فوق  65سنة ،يجب أن يعطي "طبقا لقدرة عمل املسنين" و " املعايير الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية ،التي يجب أن يتم
توضيحها إحصائيا" .يجب أن يتم تحديد قيمة املعاش كنسبة مئوية من الحد ألادنى لألجور أو نسبة مئوية من ألاجر الذي يتم الحصول عليه.

معاش املعالين
عندما يموت املعيل ،يحق للزوج /الزوجة وألاطفال الحصول على معاش ،يتم احتسابة كنسبة مئوية من الحد ألادنى لألجور ،أو نسبة مئوية من ألاجر الذي يحصل الشخص املعيل .هذا يجب أن يكون على ألاقل  ٪40من
ألاجر الذى املحدد..
إعانة البطالة
يكون للعاطل عن العمل الحق فى الحصول على إعانة بطالة لفترة زمنية محددة ويتم احتسابها لتصبح نسبة من الحد ألادنى لألجر املحدد أو من الاجر الذى يتم الحصول عليه

الرعاية الصحية
يجب أن يكون للموظفين وأفراد أسرهم الحد ألادنى من الرعاية الطبية الالزمة بتكلفة معقولة.

تعويضات الاعاقة
يتم توفير تعويضات العجز عند يصبح الشخص غير قادر على الانخراط في العمل املأجور ،قبل سن التقاعد وعندما يرجع ذلك إلى حالة مزمنة تتسبب فى مرض أو إصابة أو إعاقة .يجب أن يكون هذا التعويض على ألاقل
 40٪من ألاجر املحدد.

القوانين الدولية
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املساواة فى العمل

معاهدات منظمة العمل الدولية التى تخص املساواة فى العمل

معاهدة  )1958( 111توضح اشكال التمييز املمنوعة.
اتفاقية  )1952( 100حول املساواة فى الاجر لالعمال ذات القيمة املتساوية
قامت مصربالتصديق على هاتين املنظمتين

املساواة فى الاجر
في أماكن العمل ألاجر املتساوي للرجال والنساء عن العمل ذات القيمة املتساوية أمر البد منه ،بغض النظر عن الحالة الاجتماعية .عدم املساواة فى الاجور على أساس العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو الدين ،أو الاراء.
السياسية ،مكان الوالدة أو ألاصل الاجتماعي .وينبغي أن يكون نظام ألاجور شفاف ومطابق لألجور املحددةمما يساعد على منع التمييز في ألاجور
التحرش الجنس ى
يجرم القانون الجنائي املصري جميع اشكال التحرش الجنس ي .طبقا الى هذا القانون ،يعاقب أي شخص يقوم بالتعدي الجنس ي والتعرض للغير في مكان عام سواء كان هذا التعرض لفظيا أو من خالل التصرفات او إلايماءات
بالحبس ملدة ال تقل عن  6اشهر ويقوم بدفع غرامه من  3000الى  5000جنيه .وتكون العقوبة واجبة التنفيذ حتى إذا حدث ذلك عبر الهاتف أو اي وسيلة اتصال أخرى .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال
تقل عن  5000جنيه وال تزيد على  10000جنيها إذا تكرر الفعل من الجاني من خالل املالحقة والتتبع للمجني عليه.
إذا كان التحرش بقصد حصول الجاني من املجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ،يعاقب الجاني بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن  10000جنيه وال تزيد على  20000جنيه.
عالوة على ذلك ،إذا قام الجاني بممارسة الضغط على املجني عليه من أجل الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية ،تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين والغرامة ال تقل عن  20000جنيه وال
عدم التمييز
ال يمكن لصاحب العمل أن يقوم بالتمييز ضدك على في أي جانب من جوانب التوظيف (التعيين والترقية والتدريب والنقل) على أساس العضوية النقابية أو املشاركة فى ألانشطة النقابية ،تقديم شكوى ضد صاحب العمل أو
العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة إلاجتماعية حالة أو املسؤوليات ألاسرية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياس ي أو ألاصل الاجتماعي أو ألاصل أو الغياب املؤقت بسبب املرض أو السن أو الانتماء النقابي أو إلاعاقة أو فيروس
نقص املناعة البشرية إلايدز أو التغيب عن العمل أثناء إجازة الوضع( .املعاهدات 111و  156و 159و )183

الحق فى العمل
الناس جميعا لديهم الحق في العمل ،ويجب ال يكون هناك تمييز منهي على أساس النوع الاجتماعى.
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عمالة الاطفال

معاهدات منظمة العمل الدولية بشأن عمالة الاطفال

الحد الادنى معاهدة )1973( 138
اسوأ اشكال اعمال الاطفال معاهدة )1999( 182
قامت مصربالتصديق على هذه املعاهدات

الاطفال تحت سن 15
في أماكن العمل ،قد ال يضطر ألاطفال ألداء أعمال يمكن أن تضر بصحتهم وتعيق نموهم البدني والعقلي .يجب أن تستطيع جميع ألاطفال الذهاب إلى املدرسة .ال يوجد أي اعتراض ضد ألاطفال الذى تتراوح أعمارهم بين 12
و 14أن يؤدون وظائف خفيفة غير مرهقة.أما الحد ألادنى العام هو  15سنة بالرغم من أن الحد الادنى فى البلدان النامية هو  14عاما .الحد ألادنى لسن العاملين فى الاعمال الخطرة وهو العمل الذي يحتمل أن يعرض للخطر
هو  18عاما .ويمكن أيضا أن يكون أقل من  16عاما في ظل ظروف معينة
الاعمال الخطرة
ينبغي أال يستخدم ألاطفال في العمل الذي من املرجح أن يضر بصحة أو سالمة أو أخالق ألاطفال .وهو يعتبر احد أسوأ أشكال عمالة ألاطفال .الحد ألادنى لسن مثل هذه ألاعمال الخطرة هو  18عاما.

القوانين الدولية
B

 12/13العمالة القسرية
اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة القسرية

العمالة القسرية :أتفاقيات  29لعام ( )1930إلغاء العمل القسرى :اتفاقيات  105لعام ()1957
ً
العمل القسرى هو العمل الذى يقدم تحت تهديد أو عقاب  :مصادرة ألاجور ،الفصل  ،التحرش أو حتى العنف جسدى .العمالة القسرية تعنى انتهاكا لحقوق إلانسان.

صدقت مصركل من إتفاقية  29و105

حظرالعمل الجبرى وإلالزامى
ً
فيما عدا بعض إلاستثناءات  ،العمل القسرى أم إلالزامى ( يفرض تحت تهديد العقاب أو الذى لم يعرض طوعا) يتم حظره.
الحرية لتغييرالوظائف
يجب أن يسمح لك صاحب العمل على البحث عن العمل فى مكان آخر .وإذا قمت بذلك يجب ال يتم التقصير على ألاجور أو التهديد بالفصل ( .وعكس هذه الحاالت  ،يعتبر ذلك القانون الدولى عمل قسرى)

 13/13النقابات العمالية
معاهدات منظمة العمل الدولية عن حقوق النقابات العمالية
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم :معاهدة رقم )1948( 87
الحق في التنظيم واملفاوضة الجماعية :معاهدة رقم )1949( 98
قامت مصربالتصديق على املعاهدتين رقم  87و98

النقابات العمالية واملفاوضة الجماعية
يحق لنقابات العمال التفاوض مع اصحاب ألاعمال على العمل دون عائق .حرية النقابات فى التفاوض مع أصحاب ألاعمال في محاولة إلبرام الاتفاقات الجماعية ( .ملنظمة العمل الدولية إجراءات خاصة ملعالجة الشكاوى من
النقابات حول انتهاك هذا املبدأ).
الحرية فى تكوين أو الانضمام إلى الاتحادات
حرية تكوين الجمعيات تعني حرية الانضمام إلى النقابات العمالية .وهذا هو جزء من حقوق إلانسان ألاساسية .ال يجوز وضع املوظفين في وضع غير مؤات عندما يكون لهم انشطة في النقابة خارج ساعات العمل.

الحق فى الاضراب
يكون للعمال الحق في إلاضراب من أجل الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية .فطبقا للحق فى التنظيم املنصوص عليه في اتفاقية منظمة العمل الدولية .87

عن

العمل حول الالئق وتحقق عن العمل الالئق
قارن بين الوضع الخاص بك مع معايير العمل الدولية وكيفية تطبيقها في املصر .في نهاية قائمة سترى كيف تبدو ألامور بالنسبة لك .قد تكون أفضل حاال مما يصف املعايير الدولية ،ولكن يجب أن ال تكون أسوأ حذالا .وراء كل إجابة ،يمكنك أن
.تجد شرحا موجزا عن ما هي حقوقك؛ وطنيا ودوليا .لذلك ترى على الفور ما اذا كان يمكنك تحسين وضعك
 .تحقق العمل الالئق يجعل اتفاقيات مجردة جدا ،و النصوص القانونية ملموسة .ألنه ،في نهاية املطاف  ،وتريد أن تعرف ما هي حقوقك في العمل يعني في املمارسة العملية ،ما قد تدعي و حماية ما يحق لك في حالة حدوث غير متوقع ال تذهب الخطأ
.العمل الالئق تحقق توظف نظام مقارنة مزدوجة .ألول مرة يقارن القوانين الوطنية مع معايير العمل الدولية و يعطي النتيجة إلى حالة وطنية (وجها سعيدا أو حزينا )  .إنها تسمح للعمال للمقارنة وضعهم الحقيقي مع ألانظمة الوطنية في البالد
العمال ثم قارن النتيجة الخاصة بها على الصعيدين الوطني والدولي .ويستند العمل الالئق تحقق بحكم القانون على أحكام العمل ،كما هو موجود في تشريعات العمل .و أبلغ املمارسة الحقيقية من قبل املوظفين أنفسهم  .هذا التحقق يختلف عن
في جميع أنحاء العالم كما هو وصفي وليس فقط في الطبيعة ( مجردة من أي آلاراء الشخصية ) ،ولكن أيضا أنه يغطي الكثير من  ISSAاملؤشرات ألاخرى مثل البنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة ألاعمال مؤشرات أو حتى برامج الضمان الاجتماعي
املتغيرات املختلفة  .تم تصميم املنقحة للعمل الالئق تحقق أيضا مع ألاخذ بعين الاعتبار املؤشرات القادمة للعمل الالئق  .بينما مؤشرات العمل الالئق التركيز أكثر على إحصاءات  ،وألاولوية لدينا هو توعية العمال بحقوقهم من خالل هذا العمل
الالئق تحقق  .العمل الالئق تحقق مفيد سواء للموظفين وأصحاب العمل .أنها تعطيهم املعرفة ،التي هي الخطوة ألاولى نحو أي تحسن  .فإنه يعلم املوظفين من حقوقهم في مكان العمل بينما تنوير أصحاب العمل في وقت واحد عن التزاماتها .العمل
.الالئق تحقق مفيد أيضا للباحثين و منظمات حقوق العمل إجراء دراسات استقصائية عن حالة الحقوق في العمل و عامة الناس الراغبين في معرفة املزيد عن عالم العمل

.في جميع أنحاء العالم ،وقد وجدت أن العمال وأصحاب العمل ومفتش ي العمل الصغيرة ال يعرفون حتى قانون العمل  WageIndicator،فرق
عندما كنت على علم  -كونها العمال ،املوظفين ،وصاحب العمل ،وصانع السياسة لحسابهم الخاص ،مفتش العمل  -هناك احتمال أكبر أن تسأل عن حقوقك (كما عامل) ،التي تتوافق مع قواعد (كصاحب عمل) و كنت تسعى لفرض هذه (كما
.ترى القضايا التي تحتاج إلى تحسين في العمل والحياة الخاصة بك  DecentWorkCheck،مفتش العمل) .بمجرد إكمال
في املناقشات مع ما يقرب من  30-20الناس حول الطاولة من جميع الجهات ،والعمل الالئق تحقق له قريبا أثر الحوار الاجتماعي مصغرة .ألاشخاص  WageIndicator.هذا هو بالضبط إلاستراتيجية املختارة في املناقشات في العديد من البلدان
.الذين يديرون الحوار على قدم املساواة ومطلعة
وضعت معايير العمل الدولية في منظمة العمل الدولية وأسفل الاتفاقيات .منظمة العمل الدولية هي هيئة متخصصة للعمل ألامم املتحدة بشأن قضايا العمل وتأسست في عام  .1919في منظمة العمل الدولية ،واملفاوضات تسير دائما على ما بين
حكومات الدول ألاعضاء ،والنقابات الوطنية ورابطات أرباب العمل فيما يتعلق بقضايا العمل ذات الصلة مثل الحقوق في العمل والحماية الاجتماعية .هذه املفاوضات قد تستغرق سنوات ،ولكن في نهاية املطاف أن يؤدي إلى ما يسمى اتفاقيات أو
توصيات .في الاتفاقيات ،وضعت املعايير الدنيا ألسفل .الاتفاقيات ليست هي القانون ،ولكن القصد من ذلك هو أن الدول ألاعضاء الاشتراك في املعيار في السؤال .الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هو أن تكون هذه الاتفاقيات املصدق عليها من قبل
البرملان ثم جعل القوانين الوطنية (بعض البلدان قد اتبع نظام املعاهدات ذاتية التنفيذ) .يمكن أن ينفذ القانون الوطني .وعادة ما تكون مصحوبة منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التي كتبها توصيات بشأن كيفية تنفيذ هذه املعايير.

منذ عام  ،1999تعمل منظمة العمل الدولية وفقا ملا يسمى برنامج العمل الالئق .في غضون ذلك ،تم قبول على نطاق واسع لبرنامج العمل الالئق باعتبارها استراتيجية هامة ملكافحة الفقر وتعزيز التنمية .وقد أدرجت في جدول أعمال ألاهداف
إلانمائية لأللفية لألمم املتحدة .وباختصار ،فإن الفكرة وراء العمل الالئق هو أوال وقبل كل الدخل الذي يسمح للفرد يعملون حياة جيدة .وعالوة على ذلك ،في العمل ،الجميع لديه فرصة متساوية لتطوير أنفسهم؛ ظروف العمل آمنة ،وليس هناك
مثيل ألاطفال والعمل الجبري  /املستعبدين ،وعدم حدوث تمييز .ويسمح للنقابات رأي حقيقي في املسائل املتعلقة بالعمل ،وأنشأت الدولة شبكة أمان اجتماعي لجميع وخاصة للمرض ى ،وضعف ،وكبار السن والنساء تتوقع.
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