
 الدستور فى وحقوقهم العمال حماية

 تعسفيا فصلهم المخاطروحظر من وحمايتهم العمل حقوق المحافظةعلى): 

 متوازنة عمل عالقات بناء على وتعمل ،العمال حقوق علي بالحفاظ الدولة تلتزم(13)مادة

 من العمال حماية على وتعمل الجماعى، التفاوض سبل وتكفل االنتاجية، العملية طرفي بين

 .تعسفياً، فصلهم ويحظر المهنية، والصحة والسالمة األمن شروط وتوافر العمل مخاطر
 

 (ومعاش أوالبطالة الشيخوخة او العجز لحاالت االجتماعى الضمان او االجتماعى التامين 

 :غيرالمنتظمة والعمالة الزراعيين للعمال مناسب

 االجتماعى التأمين بنظام يتمتع ال مواطن ولكل. االجتماعى التأمين خدمات توفير الدولة تكفل(17)مادة

 وفى وأسرته، نفسه إعالة على قادًرا يكن لم إذا كريمة، حياة له يضمن بما ،االجتماعى الضمان فى الحق

 .والبطالة والشيخوخة العمل عن العجز حاالت

 غير والعمالة والصيادين، الزراعيين والعمال ،الفالحين لصغار مناسب معاش توفير على الدولة وتعمل

 .للقانون وفقًا المنتظمة،
 

 ( وصغار االدارة مجالس فى %50 بنسبة ويمثلون واالرباح االدارة فى نصيب للعاملين 

 :والحرفية الصناعية الجمعيات فى%80نسبة يمثلون الحرفين

 وحداتهم فى الخطة وتنفيذ اإلنتاج بتنمية ويلتزمون أرباحها، وفى المشروعات إدارة فى نصيب للعاملين يكون(47)مادة

 .وطنى واجب اإلنتاج أدوات على والمحافظة. للقانون وفقا اإلنتاجية،

 ويكون المنتخبين، األعضاء عدد من المائة فى خمسين بنسبة العام القطاع وحدات إدارة مجالس فى العمال تمثيل ويكون

 وصغار ،لفالحينا صغار تمثيل القانون وينظم للقانون وفقا العام االعمال قطاع شركات إدارات مجالس فى تمثيلهم

 .والحرفية والصناعية الزراعية التعاونية الجمعيات إدارة مجالس فى المائة فى ثمانين عن تقل ال بنسبة الحرفيين،
 

  (برلمان اول فى مالئم تمثيل للعمال:) 

ً  تمثيالً  والفالحين العمال تمثيل علي الدولة تعمل(243) مادة  بعد يُنتخب للنواب مجلس أول في مالئما

  الدستور، هذا إقرار

 (المحلية المجالس مقاعد من%50 الفالحين مع للعمال): 

ً  محلية وحدة كل تنتخب(180) مادة   أال المترشح في ويشترط سنوات، أربع لمدة المباشر، السرى العام باالقتراع مجلسا

 يُخصص أن على االنتخاب، وإجراءات األخرى، الترشح شروط القانون وينظم ميالدية، سنة وعشرين إحدى عن سنه يقل

 عن والفالحين العمال تمثيل نسبة تقل أال علي ،للمرأة العدد وربع سنة، وثالثين خمس سن دون للشباب المقاعد عدد ربع

 .االعاقة وذوي للمسيحيين مناسبا   تمثيال النسبة تلك تتضمن وأن المقاعد، عدد إجمالي من بالمائة خمسين

 

  بين الكفاءة مستوى رفع فى وتسهم ،بحرية نشاطها وتمارس  واالتحادات المهنية النقابات انشاء 77، 76المادتين اقرت 

 فى رأيها يؤخذ و-قضائى بحكم اال أدارتها مجالس حل يجوز وال  استقاللهمو .مصالحهم وحماية ،حقوقهم عن والدفاع أعضائها

  بهم  المتعلقة القوانين مشروعات

  ((نساء %31 منهم عضو مليون 4 حوالي 2009 عام المهنية النقابات)) 



 


