
  الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

  برنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة

  مؤشر االحتجاجات العمالیة واالجتماعیة خالل شهر مایو 2018
 

 مقدمة
 شهد شهر مایو إجراء االنتخابات النقابیة العمالیة بعد  توقف دام 12 عاما،  وشهدت االنتخابات النقابیة

 استبعاد اآلالف من النقابیین على أسس بولیسیة على خلفیة نشاطهم النقابي في الدفاع عن حقوق العمال أو
 على خلفیة نشاطهم السیاسي السلمي الناقد للسیاسات السلطة القائمة. وٌقدر النشطاء عدد العمال المستبعدین
 باآلالف، وقام المرشحون المستبعدون بعدد من األشكال االعتراض على ذلك االستبعاد مثل طلب شرطة

  النجدة لـ"اثبات حالة"، واقامة دعاوى قضائیة.
 وشهدت مرحلة تقدیم أوراق المرشحین لالنتخابات العمالیة خالل المرحلة األولى حالة من الهرج والمرج
 ومشادات كالمیة مع المسؤولین، دعت محمد سعفان، وزیر القوى العاملة، إلى إیقاف مدیر مدیریة القوى

 العاملة بالقاهرة، ولم تدخل حاالت التظلمات التي وصلت إلى كل هذه األشكال االحتجاجیة في رصدنا
 لالحتجاجات خالل شهر مایو، إنما اقتصر رصدنا على حاالت االحتجاج مثل اإلضرابات والتظاهرات

 والوقفات االحتجاجیة، ونفضل أن یتسع لها تقریر خاص بعد انتهاء االنتخابات في  یونیو.
 

 هذا وقد رصد البرنامج ( 61 احتجاجا ) خالل الشهر.. من بینهم (15 احتجاجا عمالیا ومهنیا ) و (46
 احتجاجا اجتماعیا) نوجزها على الوجه التالي :



 
 
 

 

 

 

 أوال : االحتجاجات العمالیة والمهنیة :
 1 – وقفة احتجاجیة بعدد 4 (أربع وقفات احتجاجیة)

 2 – التلویح باالحتجاج بعدد 4 (أربع مرات تلویح باحتجاج)

 3 - إضراب عن العمل بعدد 3 (ثالث حاالت)

  4 – جاء اإلضراب عن الطعام بعدد 2 (حالتین اثنین لإلضراب عن الطعام)

 5 - اعتصام بعدد 1 (اعتصام واحد)

 6 – عریضة أو شكوى بعدد 1 (شكوى واحدة)

 



 

 

 ونفصل ذلك كله على النحو التالى :

 أ – الوقفات االحتجاجیة:

 شهد شهر مایو أربع وقفات احتجاجیة حیث نظم أفراد األمن اإلدارى بمستشفى جامعة المنوفیة بشبین الكوم،
 وقفات احتجاجیة داخل المستشفى،  یوم 21 ، 27، 28 مایو، للمطالبة بتثبیتهم في الوظیفة وفًقا لإلجراءات

 القانونیة. كما نظم المئات من العاملین بشركة الدلتا لألسمدة والصناعات الكیماویة بطلخا محافظة الدقهلیة
 یوم 27 مایو، وقفة احتجاجیة أمام المصنع احتجاجا على قرار محافظ الدقهلیة بالوقف اإلداري لوحدة إنتاج

 الیوریا إیقافًا كلیا.والمطالبة برحیل رئیس مجلس إدارة الشركة بسبب اإلهمال المتكرر منه فى أعمال
 الصیانة والتى تؤدى إلى مشاكل دائمة.

 ونظم عمال شركة النیل العامة لإلنشاء والرصف یوم 14 مایو، وقفة احتجاجیة نظرًا ألنهم لم یتقاضوا
 مستحقاتهم المالیة منذ ما یقرب من 18 شهر.

 
 ب - التلویح باالحتجاج :

 شهد شهر أبریل 4 حاالت تلویح باالحتجاج فقد لوح عدد من المحامین بتنظیم وقفة احتجاجیة على ساللم
 النقابة العامة، ظهر یوم السبت 12 مایو، بسبب تضررهم من ضوابط وشروط القید الموضوعة بالنقابة

 لتجدید بطاقة العضویة لعام 2018.



 لوح النقابي محمد عمر بشركة الحدید والصلب بحلوان باالعتصام وآخرین من زمالئه، بمقر الشركة
 احتجاًجا على استبعادهم من الكشوف النهائیة النتخابات اللجنة النقابیة بالشركة.

 لوح أحد القیادات الفنیة في فریق عمل برنامج دائرة الضوء، والذي یقدمه اإلعالمي إبراهیم حجازي، على
 شاشة القناة الثانیة،یوم 13 مایو، باإلضراب عن العمل، یوم األربعاء 16 مایو، بسبب عدم حصول العاملین

 على مستحقاتهم المالیة ورواتبهم منذ 4 شهور.
 لوح العاملون بشركة عمر أفندى یوم 5 مایو، إلى وقفة احتجاجیة أمام مقر الشركة فى وسط البلد للمطالبة

 بصرف راتبهم الشهرى المتأخر ومكافأة میزانیة العام الماضى ومنحة شهر رمضان.
 

 ج - اإلضراب عن العمل:

 جاء اإلضراب عن العمل بعد الوقفات االحتجاجیة والتلویح بها بعدد ثالث حاالت، فقد  أضرب فریق األمن
 اإلداري بالمعهد الفني بشبرا، عن العمل یوم 1 مایو، وذلك بعد اعتداء أحد الطالب على زمیل لهم

 وإصابته. وتمكنت وزارة التعلیم العالى، من إنهاء اإلضراب بعد إستمراره أربع أیام متواصلة، بعد تعهدها
 بالنظر في جمیع أموره عقب انتهاء أعمال االمتحانات، مما شجع أفراد األمن على معاودة العمل.

 أضرب یوم األربعاء 23 مایو، نحو 90 فرد أمن إداري بمستشفى شبین الكوم الجامعي، عن العمل للمطالبة
 بتثبیتهم طبقا لمؤهالتهم الدراسیة الحاصلین علیها والتي سوف تحددها التنظیم واإلدارة. وذلك بعد مماطلة

 إدارة جامعة المنوفیة لتحقیق مطالبهم والتي كان من المفترض أن یتم تنفیذها في فبرایر الماضي،
 دخل عدد من موظفي األمن في مستشفى أبو المطامیر العام، یوم األربعاء 2 مایو، في إضراب عن العمل
 داخل المستشفى، لعدم صرف مستحقاتهم المالیة منذ 3 أشهر، من قبل شركة األمن المسؤولة عنهم. وانتقل

 مأمور مركز الشرطة للمستشفى، إلقناع الموظفین بالعدول عن قرارهم
 
 

  د – اإلضراب عن الطعام :

 شهد شهر مایو حالتین من حاالت اإلضراب عن الطعام تمثلت في أضراب هانم عبد الخالق كاتب أول
 بمدرسة دیرب الخضر للتعلیم األساسي ببنى عبید، بمحافظة الدقهلیة، عن الطعام یوم 2 مایو، وذلك

 اعتراضا على ما وصفته بأنه قرارا تعسفیا بنقلها.
 كما أعلنت فتحیة األبیض، مدیرة مدرسة فارسكور اإلعدادیة بنین، بدمیاط، یوم 24 مایو، عن الدخول في
 إضراب عن الطعام والشراب داخل مستشفى فارسكور المركزي، اعتراضا منها على قرار مدیر اإلدارة

 التعلیمیة بفارسكور بتنفیذ قرار اإلخالء اإلداري واستبعادها من منصبها.
 
 

 هـ - اإلعتصام :



 شهد شهر مایو حالة اعتصام عمالي ومهني واحدة حیث نظم أكثر من 40 عامال من العمال القدامى في
 مصنع میجا تكستایل للمالبس الجاهزة في مدینة السادات بمحافظة المنوفیة اعتصامًا مفتوحًا یوم الخمیس

 24 مایو، للمطالبة بادخالهم في منظومة العمل بالمصنع، بعد إعادة تشغیله خالل الشهر الماضي، وصرف
 أجورهم المتأخرة منذ أكثر من عام.

 

 و - عریضة أو شكوى :

 استخدم العمال العریضة أو الشكوى مرة واحدة خالل شهر مایو تمثلت في استغاثة حماده حسین الموظف
 بجریدة الجمهوریة التابعة لمؤسسة دار التحریر للطبع والنشر، یوم 15 مایو، برئیس الجمهوریة، للتدخل

 لعودته للعمل ورد كافة حقوقه بعد فصله من العمل دون وجه حق حسبما قال.

 

 ثانیا: االحتجاجات االجتماعیة :
 رصد البرنامج خالل شهر مایو 46 احتجاجا اجتماعیا ونرى أنه لزامًا علینا التنویه انه "للمرة األولى

 خالل رصدنا لالحتجاجات العمالیة والمهنیة واالجتماعیة نرصد میل المواطنین الستخدام العنف ضد
 المنشآت العامة في حالتین واحدة في كفر الدوار  عندما  اقتحم عدد من أهالي كفر الدوار بالبحیرة یوم 24

 مایو، مقر شركة میاه الشرب وحطموا محتویاتها احتجاًجا على انقطاع المیاه یومیا خالل شهر رمضان،
 والثانیة قامت بها مجموعة ُألتراس "وایت نایتس" التي حطمت حافلة الزمالك المتجهة إلى ستاد برج

 العرب داخل النادى بإلقاء الطوب علیها".

 وهي ظاهرة ناتجة  عن  تقاعس جهة االدارة عن التفاعل مع مطالب المواطنین مما أدى إلى هذا السلوك
 الذي نحمل اإلدارة مسؤولیته.

 
 وكان توزیع االحتجاجات االجتماعیة كالتالي:

  1 – جاء االنتحار في المرتبة األولى بعدد 14 (أربع عشرة حالة انتحار)

 2 – جاءت الوقفات االحتجاجیة في المرتبة الثانیة بعدد 9 (تسع وقفات احتجاجیة)

 3 - التظاهر في المرتبة الثالثة بعدد 6 (ست حاالت تظاهر)

 4 - التلویح باالحتجاج جاء في المركز الرابع بواقع 4 (اربعة حاالت تلویح)



  5 - عریضة أو شكوى  جاء في المركز الرابع مكررا بواقع 4 (أربعة عرائض أو شكاوى)
 6 - وجاء اإلضراب في المركز الخامس بواقع 3 (ثالث إضرابات).

 7 - اإلضراب عن الطعام في المركز الخامس مكرر بواقع 3 (ثالث حاالت إضراب عن الطعام)

 8 - التجمهر جاء في المركز الخامس مكرر بعدد 3 (ثالث حاالت تجمهر)

 

 

 

 

 ونفصل ذلك كله على النحو التالى :

 أ - االنتحار ألسباب اقتصادیة:

 جاء االنتحار ألسباب اقتصادیة على رأس طرق االحتجاج االجتماعي لشهر مایو بواقع 14 حالة انتحار،
 من بینها :

 



 انتشل أمن الدقهلیة، یوم األربعاء 2 مایو، جثة محمود محسن بیومي، ٣٠ عاما، مقیم بطلخا والذي انتحر
 غرقًا لمروره بضائقة مالیة وعدم عثوره على عمل یكفیه قوت یومه.

 
 أقدم المواطن “محمد .س.ع” ٣٢ سنة ، عاطل على االنتحار بـ ”اإلسكندریة” یوم 3 مایو، بسبب مروره

 بحالة نفسیة سیئة ، لترك زوجته مسكن الزوجیة لعدم قدرته على اإلنفاق علیها.
 

 أقدم "السید ر م" 35 سنة عاطل على االنتحار هو وابنه الصغیر في 4 مایو، وتناولوا أقراص منع تسوس
 القمح السامة بعد مروره بضائقة نفسیة ومالیة، إثر انفصاله عن زوجته وإقامته بمفرده مع ابنه الصغیر

 وعدم قدرته على اإلنفاق علیه.
 

 انتحر "حسین.م" ٣٢ عاما فكهانى بمدینة ٦ أكتوبر یوم 7 مایو، بسبب مروره بحالة نفسیة سیئة، نتیجة
 ضیق المعیشة، وعدم توافر فرصة عمل

 
 انتحر أحمد سید عبدالحمید سن 24 عامل ومقیم بقریة الحجارة بمحافظة الفیوم یوم 7 مایو، لمروره بضائقة

 مالیة.
 

 أقدم "مبارك.م"، 37 سنة، عاطل، على االنتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الساحل بمنطقة إمبابة، یوم
 الثالثاء 15 مایو، بعد مروره بضائقة مالیة وطالق زوجته.

 
 انتحر العامل "رجب. ص. م" بقریة أبو جنشو التابعة لمركز أبشواى بالفیوم. یوم 15 مایو، لمروره بضائقة

 مالیة.
 

 انتحر (محمد ع 32 عاما)، شنقا داخل شقته في منطقة كرداسة بالجیزة یوم 16 مایو، للهرب من الدیون
 ومن إهانة زوجته له أمام أسرتها، بسبب عدم قدرته على اإلنفاق علیهما.

 
 انتحرت ربة منزل "م.ع"، یوم 17 مایو، الزاویة الحمراء،بسبب مرورها بظروف مالیة صعبة.

 
 انتحر "الشیخ جمال" المقیم بالقرب من مساكن منتصر بالمعصرة، یوم 19 مایو، بعد توبیخ زوجته المستمر

 له بسبب بقائه في المنزل رغم الضائقة المالیة التي یمر بها.
 

 انتحر السائق "احمد .ع" 22 عاما من مدینة الشهداء بمحافظة المنوفیة، یوم 19 مایو، للتخلص من ضیق
 الید وكثرة متطلبات الحیاة الذي ال یقوى على تحقیقها.

 



 تخلص شاب من حیاته یوم 20 مایو، بإلقاء نفسه فى میاه بحر مویس بمدینة الزقازیق بمحافظة الشرقیة،
 بعد سحب األجهزة األمنیة لـ"توك توك" خاص به فى حملة أمنیة بالقرب من دیوان عام المحافظة.

 
 انتحر الشاب “م.ي.ا” .بمدینة أرمنت غربي األقصر، یوم 21 مایو، بسبب وقوع خالفات بینه وبین والده

 بشأن أمور العمل.
 

 انتحر المهندس "محمد" وزوجته البیطریة "میار" بمنطقة فیصل في الهرم بمحافظة الجیزة، یوم 26 مایو،
 بسبب سوء األحوال االجتماعیة وظروفه المعیشیة.

 
 ب - الوقفات االحتجاجیة:

 شهد شهر مایو 9 وقفات احتجاجیة جاءت في المركز الثاني، من بینها وقفة احتجاجیة لعدد من مالك
 أراضي الوادي األخضر في مدینة 6 أكتوبر، یوم اإلثنین 28 مایو، أمام وزارة اإلسكان، من أجل تقنین

 أوضاع أراضیهم.

 ونظم عدد من أولیاء أمور طالب المدارس التجریبیة، ومدارس اللغات وقفة احتجاجیة، في 3 مایو، أمام
 وزارة التربیة والتعلیم، اعتراًضا على تصریحات وزیر التربیة والتعلیم، بشأن تحویل الدراسة بمرحلة

 ریاض األطفال والمرحلة االبتدائیة، إلى اللغة العربیة بكافة المدارس الحكومیة.

 كما نظم عدد من أقارب الفتاة المختطفة "أمانى مجدي موسي"، بمركز زفتى، مظاهرات أمام المقر البابوي
 في العباسیة، مطالبین بعودة ابنتهم، التي اختفت عقب خروجها من كلیتها ببنها یوم 24 مایو

 ونظم األطباء وقفة احتجاجیة على ساللم دار الحكمة بشارع القصر العیني، وذلك عقب اجتماع الجمعیة
 العمومیة للنقابة یوم 15 مایو، لمناقشة عدد من الملفات أهمها قضیة الطبیب محمد حسن.

 نظم العشرات من طالب كلیة العلوم الطبیة والتطبیقیة بجامعة بني سویف، وقفة احتجاجیة، أمام مقر الكلیة
 یوم 1 مایو، اعتراضا على تعدیل الئحة الكلیة.

 نظم األساتذة واألعضاء المعاونین بكلیة الطب جامعة بني سویف، وقفة احتجاجیة رمزیة للتعبیر عن
 رفضهم لحصول خریجي طالب العلوم الطبیة التطبیقیة، على لقب أخصائي بعد التخرج.

 نظم العشرات من بائعي المالبس المستعملة ببورسعید (البالة) یوم 1 مایو، وقفة احتجاجیة بنطاق حي
 العرب احتجاجا على قرار اخالئهم المحال.

 نظمت عدد من السیدات بقریة سریوة التابعة لمركز بیال بكفر الشیخ، في 29 مایو، وقفة احتجاجیة
 بالجراكن الفارغة أمام مجلس مدینة بیال، اعتراًضا منهن على انقطاع میاه الشرب بالقریة، لمدة 12 یومًا.



 
 ج – التظاهر

 جاء التظاهر في المركز الثالث بعدد (6) حاالت؛ تمثلت في قیام طّالب كلیة العلوم الطبیة في جامعة
 فاروس باإلسكندریة، یوم الخمیس 3 مایو، بتنظیم تظاهرة أمام مكتب عمید الكلیة، احتجاًجا على تغییر

 المسمى الوظیفي لخریجي كلیات العلوم الطبیة، من أخصائي، إلى تقني.

 تظاهر یوم الخمیس 10 مایو، المئات من أهالى قریة میت الصارم بمحافظة الدقهلیة، للمطالبة باإلفراج عن
 هشام الدمرداش، المحامى، الذى تم احتجازه بالسعودیة أثناء عودته مع والدته بعد أداء العمرة ألنه من

 موالید الیمن.

 تظاهر عدد من منتفعي هیئة التعمیر والتنمیة الزراعیة یوم 15 مایو، الستالم أراضیهم التي من المفترض
 أن یحصلوا علیها مقابل ترك الخدمة في هیئة التعمیر.

 خرج مستخدمي مترو األنفاق یومي 11، و12 مایو، في محطات مترو األنفاق وقاموا بالتظاهر على
 رصیف عدد من محطات الخط األول (المرج – حلوان) في محطات حلوان، والتحریر، والمرج، في

 تظاهرات غاضبة احتجاجا على رفع سعر تذكرة المترو.

 

 د - التلویح باالحتجاج:

 التلویح باالحتجاج جاء في المركز الرابع بواقع 4 (اربعة حاالت تلویح)

 لوحت جماهیر النادى اإلسماعیلى التنسیق لتنظیم وقفة احتجاجیة أمام النادى بسبب األنباء التى تتردد عن
 التفریط في نجوم الفریق األول لكرة القدم.

 لوح أولیاء أمور الالعبین في فریق السباحة بالترسانة یوم 4 مایو، عمل وقفة احتجاجیة بسبب قرار رئیس
 مجلس إدارة نادي الترسانة بإقالة مدرب السباحة والمدیر الفني دون وجه حق.

 لوح السائقون على طریق (سندوب - أجا) السریع بمحافظة الدقهلیة، یوم 22 مایو، بالدخول في إضراب
 عن العمل للمطالبة بسرعة إعادة رصف الطریق كامال وعدم االكتفاء بترمیم المناطق التى تم تكسیرها

 لوح المحامون المعترضون على شروط القید بالنقابة بتقدیم دعاوى للحراسة على النقابة وتنظیم اعتصام
 مفتوح في النقابة للمطالبة بتنفیذ األحكام القانونیة الصادرة ببطالن قرارات مجلس النقابة.

 
 ع - عریضة أو شكوى:

  عریضة أو شكوى  جاء في المركز الرابع مكرر بواقع 4 (أربعة عرائض أو شكاوى)



 شهد شهر مایو أربعة عرائض أو شكاوى منها قیام اتحاد أصحاب المعاشات یوم 8 مایو، بعمل جنحة
 مباشرة ضد وزیرة التضامن االجتماعي ورئیس الحكومة بدعوى االمتناع عن تنفیذ حكم القضاء اإلداري

 بصرف ٨٠% من العالوات.
 

 بدأ أولیاء أمور المدارس الرسمیة للغات یوم 2 مایو، في تجمیع توكیالت ألحد المحامین، تمهیًدا لرفع قضیة
 للمطالبة بإلغاء قرار الوزیر بشأن قرار التعریب.

 
 كما قدموا شكاوى في 6 مایو، على صفحة رئیس الجمهوریة في موقع التواصل االجتماعي "فیسبوك" من

  تحویل الدراسة إلى اللغة العربیة.
 أرسلت النقابة العامة لألطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئیس مجلس النواب وذلك للمطالبة بتعدیل

 بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظیم شئون أعضاء المهن الطبیة.
 

 هـ - اإلضراب:
 جاء اإلضراب خالل شهر مایو في المركز الخامس بواقع 3 (ثالث إضرابات) حیث

 أضرب سائقي عربات "الَكبوت" بخط المحمودیة بأسوان، یوم 17 مایو، بعد سحب رخص مجموعة منهم
 واالعتداء بالضرب علي احد السائقین یدعى "أدهم"، بعد خالف حول منعهم الوقوف عند إشارة السیل

 والسوق التجاري.
 دخل سائقو خط "نبروه - طلخا" بمحافظة الدقهلیة، یوم األحد 20 مایو، في إضراب عن العمل، احتجاًجا

 على نقل موقف سیاراتهم بالقرب من كوبري طلخا إلى موقف آخر، تنفیًذا لقرار المحافظة.
 دخل سائقو المیكروباص، بموقف كفر الزیات بمحافظة الغربیة، في إضراب عن العمل یوم 19 مایو، على
 خلفیة حدوث مشاجرة بین أحد السائقین وأمین شرطة، مما أدى إلى وجود حالة من الشلل التام فى المدینة.

 
 

 و - اإلضراب عن الطعام:

 في المركز الخامس مكرر جاء االضراب عن الطعام حیث شهد شهر مایو ثالث حاالت إضراب عن
 الطعام، فقد أضرب عن الطعام 5 مواطنین في مستشفى األقصر العام، یوم األحد 13 مایو، وجمیعهم

 تابعین لقریة البغدادي مركز ومدینة البیاضیة. وذلك وذلك اعتراًضا على قرار إزالة، نفذته سلطات مجلس
  المدینة.

 
 وأعلن محمود أبو اللیل االمین العام لحزب مصر 2000 على صفحته الرسمیة على موقع التواصل

 اإلجتماعي فیسبوك یوم 9 مایو، أنه مضرب عن الطعام داخل مقر الحزب مهددا بعزمه على االنتحار یوم



 الجمعة 11 مایو، بمیدان سیدي أبو الحجاج بعد تجاهل وزیر التنمیة المحلیة ووزیر الزراعة ووزیر اآلثار،
 ووزیر السیاحة لمطالبه.

 
 كما ُأعلن یوم 23 مایو، عن دخول حازم صالح أبوإسماعیل، في إضراب عن الطعام بمحبسه بسجن طره،

 احتجاجا على منع الزیارة عنه بشكل تام وحرمانه من االلتقاء بمحامیه لمدة تجاوزت العامین، ومنعه من
 التریض.

 
 ي - التجمهر:

 في المركز الخامس مكرر جاء االضراب عن الطعام حیث شهد شهر مایو ثالث حاالت تجمهر، منهم
 حالتین استخدم فیهما العنف، حیث  اقتحم عدد من أهالي كفر الدوار بالبحیرة یوم 24 مایو، مقر شركة میاه

 الشرب وحطموا محتویاتها احتجاًجا على انقطاع المیاه یومیا خالل شهر رمضان
 وقامت مجموعة ُألتراس "وایت نایتس" بتحطیم حافلة الزمالك المتجهة إلى ستاد برج العرب داخل النادى

 حیث قاموا بإلقاء الطوب مما أدى إلى حدوث تلفیات بالحافلة.
 ومن ناحیة أخرى تجمهر عدد من أصحاب المعاشات بماسبیرو یوم 2 مایو، أمام مكتب رئیس الهیئة

 الوطنیة لإلعالم، مطالبین بمستحقاتهم المالیة وصرف مكافأة نهایة الخدمة لمن تم إحالتهم للتقاعد منذ عامین.
 

 



 ثالثا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:

 تصدرت محافظة القاهرة االحتجاجات العمالیة والمهنیة خالل شهر مایو وذلك بواقع 7 احتجاجات، وجاءت
 المنوفیة في المرتبة الثانیة بعدد 4 احتجاجات ثم جاءت محافظة الدقهلیة بواقع احتجاجین اثنین، وتلتها

 محافظتي البحیرة ودمیاط بعدد احتجاج واحد لكل منهما.
 

 رابعا : التوزیع الجغرافى لالحتجاجات االجتماعیة:

 تصدرت محافظة القاهرة أیضا االحتجاجات االجتماعیة بواقع 17 احتجاجًا اجتماعیًا خالل شهر مایو،
  وجاءت الجیزة في الترتیب الثاني بواقع ستة احتجاجات اجتماعیة

 وفي المركز الثالث جاءت محافظة الدقهلیة بعدد أربعة احتجاجات خالل الشهر .

 أما في المركز الرابع فجاءت محافظتي األقصر والفیوم بثالثة احتجاجات لكل منهما.

 وفي المركز الخامس جاءت محافظتي بني سویف واالسكندریة بواقع احتجاجین لكل منهما.



 أما المركز السادس واألخیر فقد احتلته محافظات (أسوان، اإلسماعیلیة، البحیرة، الشرقیة، الغربیة،
 القلیوبیة، المنوفیة، بورسعید، وكفر الشیخ) باحتجاج واحد لكل منهم.

 

 

 

  خامسا : التوزیع القطاعي لالحتجاجات العمالیة والمهنیة:

 

خالل شهر مایو تصدر قطاع الصحة جمیع القطاعات من حیث عدد االحتجاجات العمالیة والمهنیة بواقع (4
 ) احتجاجات.

 وفي المركز الثاني جاء قطاع التعلیم والبحث العلمي بعدد (3) احتجاجات.

 وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع اإلعالم والصحافة والطباعة والنشر بواقع احتجاجین عمالیین.

 أما المركز الرابع واألخیر فقد شغله قطاعات  (الغزل والنسیج، المحامین، الصناعات الكیماویة، الصناعات
 المعدنیة، المقاوالت ومواد البناء، وقطاع التجارة)

 



 سادسا : التوزیع القطاعي لالحتجاجات االجتماعیة:

 

 خالل شهر مایو تصدر االنتحار لسوء األحوال المعیشیة كافة أشكال االحتجاج االجتماعي بواقع (14) حالة
 انتحار وهو أعلى عدد حاالت انتحار منذ بدایة العام.

 وجاء قطاع التعلیم والبحث العلمي، وقطاع النقل والمواصالت في المركز الثاني بعدد (7) حاالت احتجاج
 لكل منهما.

 ثم جاء قطاعي األمن وقطاع الریاضة في المركز الثالث بعدد ثالثة احتجاجات لكل منهما.

 وفي المركز الرابع  جاءت قطاعات (الزراعة والري والصید، الصحة، المحلیات، المیاه والصرف الصحي
 والكهرباء) باحتجاجین اثنین لكل منهم.

 وفي الترتیب الخامس واألخیر جاءت قطاعات (أصحاب المعاشات، اإلسكان، اإلعالم والصحافة والطباعة
 والنشر، والمحامین) باحتجاج واحد لكل منهم.

 

 
 وهكذا یتبین من العرض السابق:



 أن محافظة القاهرة ال زالت تتصدر كافة محافظات الجمهوریة من حیث عدد االحتجاجات
 العمالیة والمهنیة واالحتجاجات االجتماعیة أیضا، واحتل قطاع الصحة المركز األول

 لالحتجاجات العمالیة، بینما ظل االنتحار هو الوسیلة االولى للتعبیر عن سوء األوضاع
1 اإلقتصادیة واالجتماعیة للفئات االجتماعیة األخرى.

        الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان

    برنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة 

 

   اعتمد هذا التقریر على عدد من المصادر هي (الرصد المیداني لبرنامج حریة تعبیر العمال والحركات االجتماعیة،1
 والقضایا العمالیة التي تباشرها الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان باإلضافة إلى العدید من الصحف الورقیة والمواقع

 اإللكترونیة منها (الوطن، المصري الیوم، الوفد، مصراوي، البوابة نیوز، الفجر، والیوم السابع وغیرها)


