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تتنـــاول هـــذه الورقـــة المعطيـــات التـــي اأدت اإلى 
الأزمـــة الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا الحركـــة النقابيـــة 
العماليـــة. وتتمثل هـــذه الأزمة من ناحيـــة في اأحكام 
قانون العمل الناظمة لت�ســـكيل وعمل النقابات، حيث 
تت�ســـم هـــذه الأحكام  بكونها غيـــر  ديمقراطية وتمنع 
تاأ�سي�س نقابات جديدة حيـــث تح�سرها ب�سبع ع�سرة 
نقابـــة، وتقّيد عمل وتطور النقابات العمالية القائمة، 
عالوة على عدم مراعاتها لتفاقيات العمل الدولية . 

الآخـــر  الوجـــه  ويتمثـــل 
اأو�ســـاع التحاد  فـــي  لالأزمة، 
العـــام لنقابات عمـــال الأردن 
الـــذي عمـــل خـــالل العقديـــن 
الأخيريـــن علـــى تعديل نظامه 
النقابـــات  واأنظمـــة  الداخلـــي 
الأع�ســـاء في اتجاهـــات تعزز 
احتكار القيادة الحالية لتمثيل 
العماليـــة،  النقابيـــة  الحركـــة 
وتحد من تو�سع حجم ع�سوية 
العمليـــة  وتحـــول  النقابـــات، 
النتخابيـــة اإلـــى  عملية �سكلية 

لدى معظـــم النقابات الأع�ساء، مـــن خالل التجديد 
للقيادات باأ�سلوب التزكية ولي�س التناف�س. 

ولقـــد اأدت هذه الأو�ساع في ظل ا�ستجابة التحاد 

ومعظم النقابات المكونة له للتدخالت الحكومية في 
�سوؤونهـــا الداخلية، اإلـــى تنامي عزلتها عـــن القواعد 
العمالية وموؤ�س�سات المجتمع المدني واإ�سعاف دورها 
في الدفاع عن م�سالح الفئات العمالية. وتمخ�س عن 
ذلك، انق�ســـام في الحركة النقابية، وولدة تنظيمات 
جديـــدة خارج اإطار النقابـــات القائمة، تحمل م�سمى 
نقابـــات عمالية م�ستقلـــة. وترى النقابـــات الم�ستقلة 
الدوليـــة  العمـــل  واتفاقيـــات  الد�ستـــور  اأحـــكام  فـــي 
م�سوغـــًا ل�سرعيتها برغم عدم 
ا�ستجابـــة وزارة العمـــل لطلب 

ترخي�سها قانونيًا.  

اإلى  وتهدف هـــذه الورقـــة 
بلـــورة الحـــل المنا�ســـب الذي 
يجمع ما بين اإ�سالح الت�سريع 
الخا�س بتنظيم العمل النقابي 
العمالـــي بمـــا يكفـــل احتـــرام 
الحـــق فـــي التعدديـــة النقابية 
وحماية حريـــة العمل النقابي، 
ومـــا بين توفير �ســـروط وحدة 
الحركة النقابية العمالية على 
اأ�س�ـــس ديمقراطية، بما يوؤمن تو�سيع قواعدها وتفعيل 
دورهـــا في خدمـــة جماهيرها العماليـــة وم�سالحهم 

المعي�سية.

تهدف هذه الورقة اإىل بلورة احلل املنا�سب 

الذي يجمع ما بني اإ�سالح الت�سريع اخلا�ص 

بتنظيــم العمــل النقابي العمــايل مبا يكفل 

النقابيــة  التعدديــة  يف  احلــق  احــرام 

وحمايــة حريــة العمــل النقابــي، ومــا بني 

توفــر �ســروط وحــدة احلركــة النقابيــة 

العمالية على اأ�ســ�ص دميقراطية، مبا يوؤمن 

تو�ســيع قواعدها وتفعيــل دورها يف خدمة 

جماهرها العمالية وم�ساحلهم املعي�سية.
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النقابــي  للعمــل  االحتــكار  عمليــة  تتجلــى 

اأي�ســًا بدرجــة رئي�سيــة من خــالل اإجراءات 

تعــود للعــام 1976. فقــد منحــت تعديــالٌت 

اأدخلــت اآنــذاك علــى قانــون العمــل املوؤقــت 

ل�سنــة 1960، وزير العمل حــق ت�سنيف املهن 

واحلــرف وال�سناعات املتماثلــة اأو املرتبطة 

بع�سهــا ببع�ــص اأو امل�سركــة يف اإنتــاج واحــد 

والتــي يحق للعاملني فيها تاأليف نقابة عامة 

واحــدة. وترتــب على هــذا التعديــل، ح�سر 

عدد النقابات بـــ 17 نقابة، وبقي هذا العدد 

علــى حالــه رغــم كل التطــور الــذي �سهدته 

اململكة على امتداد العقود االأربعة املا�سية.

عر�ض الم�شكلة 

يواجه تطور التحـــاد العام لنقابات عمال الأردن 
الـــذي تاأ�س�ـــس العـــام 1954 ماأزقـــًا ناجمـــًا عـــن عدم 
ديمقراطية الأحكام الناظمـــة لت�سكيل هذه النقابات 
العمالية واتحادها العام في قانون العمل. فقد �ساهم 
هـــذا الو�ســـع في خلـــق حالة احتـــكار علـــى الم�ستوى 
القيـــادي با�ستئثـــار قيـــادات معظـــم النقابـــات الـ 17 

مظلـــة  تحـــت  المن�سويـــة 
التحاد العـــام بالمنا�سب 
القياديـــة التـــي ل تخ�ســـع 
عمليـــًا للتـــداول، ويحتفظ 
النقابات  روؤ�ســـاء  معظـــم 
انتخابهم  منذ  بمنا�سبهم 
عقديـــن  حوالـــي  قبـــل 
مـــن الزمـــن عـــن طريـــق 
النتخابات  ولي�س  التزكية 

التناف�سية. 

ولقـــد كّر�ســـت قيـــادة 
العماليـــة  النقابـــات 
هـــذا  العـــام  واتحادهـــا 
منـــذ  وعملـــت  الو�ســـع، 
اإدامته من  �سنـــوات علـــى 

خالل تمرير تعديالت على النظام الأ�سا�سي لالتحاد 
العـــام والنظـــام الموحـــد للنقابـــات العمالية �سمحت 
مـــن ناحية باإطالة اأمد الدورة النقابية النتخابية من 
�سنتيـــن اإلى اأربع �سنوات ثـــم اإلى خم�س �سنوات، ومن 

ناحية اأخـــرى، بتقييد حق الأع�ساء بالتر�سح لع�سوية 
الهيئـــات الإدارية للنقابات ب�سروط منها وجوب مرور 
خم�ـــس �سنـــوات علـــى انت�ســـاب العامل للنقابـــة1، في 
حيـــن اأن ع�سوية الهيئـــة الإدارية تعد ممـــرًا اإجباريًا 
للح�ســـول على ع�سويـــة المجل�س المركـــزي لنقابات 
العمال )برلمـــان الحركة النقابيـــة العمالية(، وتاليًا 
لع�سويـــة المكتـــب التنفيذي 
)القيـــادة  العـــام  لالتحـــاد 

التنفيذية العليا لالتحاد(. 

وتتجلى عمليـــة الحتكار 
للعمل النقابـــي اأي�سًا بدرجة 
رئي�سية مـــن خالل اإجراءات 
تعود للعام 1976. فقد منحت 
تعديالٌت اأدخلت اآنذاك على 
قانـــون العمـــل الموؤقت ل�سنة 
حـــق  العمـــل  وزيـــر   ،1960

ت�سنيـــف المهـــن والحـــرف 
اأو  المتماثلـــة  وال�سناعـــات 
المرتبطة بع�سهـــا ببع�س اأو 
الم�ستركـــة فـــي اإنتـــاج واحد 
والتـــي يحـــق للعامليـــن فيها 
تاأليف نقابة عامة واحـــدة. وترتب على هذا التعديل، 
ح�ســـر عدد النقابات بــــ 17 نقابة، وبقـــي هذا العدد 
علـــى حالـــه رغـــم كل التطور الـــذي �سهدتـــه المملكة 

1  ُخف�ست اإىل �سنتني يف تعديالت اأدخلت على النظام الأ�سا�سي لالحتاد العام 
والنظام املوحد للنقابات العمالية العام 2012. 
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ذلك في العقدين الأخيرين بدايات تراجع في اأعداد 
العمـــال المنت�سبيـــن للنقابات ثم دخولهـــا في مرحلة 
مراوحة فـــي المكان، بحيث هبطت اأعـــداد الأع�ساء 
المنت�سبين اإلى ما دون 10% من مجموع العاملين في 

القطاع الخا�س. 

ولـــم تتوقف عمليـــة الحتكار للعمـــل النقابي عند 
الحـــدود الم�ســـار اإليهـــا، بـــل تعدتها في العـــام 2008 
باتخـــاذ قـــرار  بالغاء الفـــروع القائمة لـــدى عدد من 

عنهـــا  وال�ستعا�ســـة  العامـــة  النقابـــات 
بت�سكيـــل لجان نقابيـــة لي�س لها 

نف�سهـــا،  ال�سالحيـــات 
وهو مـــا كان من �ساأنه 

تقييـــد عملية تو�سيع 
العمالية،  القاعدة 
م�سادرة  وتكري�س 
النقابية  حقوقهـــا 

وفي مقدمتها الحق 
للموؤتمرات  بالتر�سح 

للنقابـــات  الدوريـــة 
والتحاد العام. 

ولقـــد اأدى هـــذا المنحـــى الـــذي 
اختطتـــه النقابـــات العامـــة لنف�سها، في ظـــل الميول 
الحكوميـــة لفر�ـــس هيمنتها علـــى الحركـــة النقابية 
العماليـــة، والإبقـــاء على الأحكام غيـــر الديمقراطية 
الناظمة لت�سكيل وعمـــل النقابات برغم تعار�سها مع 
المواثيـــق والعهود الدولية واتفاقيـــات العمل الدولية، 

اإلـــى حـــراك عمالي باتجـــاه اإن�ســـاء نقابـــات عمالية 
جديـــدة اأطلق عليها ا�ســـم "م�ستقلـــة" للتفريق بينها 

وبين النقابات "الر�سمية" القائمة. 

وقد بلغ عدد هذه النقابات الجديدة ع�سر نقابات، 
اأُطلقـــت في �سركتي الفو�سفـــات، والكهرباء الأردنية، 
وفي قطاعات المطابـــع، والأدوية، والبلديات، واأمانة 
عّمان الكبرى، وال�سكك الحديدية، والمهن الهند�سية 
الم�ساعـــدة، اإ�سافة اإلـــى عمال الزراعـــة والمياومة. 
وهنـــاك اإلـــى جانب هـــذه النقابات لجـــان تح�سيرية 
تعمـــل لإطـــالق نقاباتهـــا الم�ستقلـــة في 
ثمانية قطاعات اأخرى. و�سكلت 
النقابـــات الع�ســـر اتحادًا 
موؤتمـــره  عقـــد  لهـــا 
بتاريـــخ  التاأ�سي�ســـي 
 ،2013 ني�ســـان   26

هيئـــات  وانتخـــب 
القيادية.  التحاد 
النقابات  وتحظـــى 
الم�ستقلـــة واتحادها 
محليًا باعتراف مجل�س 
وقطاع  المهنييـــن  النقبـــاء 
وا�ســـع مـــن موؤ�س�ســـات المجتمـــع 
المدنـــي، كمـــا تتمتع علـــى ال�سعيـــد الدولي 
باعتـــراف منظمـــة العمل الدولـــي والتحـــاد الدولي 
للنقابات ومركـــز الت�سامن الأمريكي، وعلى ال�سعيد 
الإقليمـــي باعتـــراف نقابـــات عماليـــة  فـــي الكويـــت 

والجزائر. 

ولقد 

اأدى املنحى هذا 

الذي اختطته النقابات العامة لنف�سها، 

يف ظل امليول احلكومية لفر�ص هيمنتها على 

احلركة النقابية العمالية، واالإبقاء على االأحكام غر 

الدميقراطية الناظمة لت�سكيل وعمل النقابات برغم تعار�سها 

مع املواثيق والعهود الدولية واتفاقيات العمل الدولية، اإىل 

حراك عمايل باجتاه اإن�ساء نقابات عمالية جديدة 

اأطلق عليها ا�سم "م�ستقلة" للتفريق بينها وبني 

النقابات "الر�سمية" القائمة.
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لعــل احلــل االأمثــل ملعاجلة 

م�سكلة احلرية النقابية مبا 

يكفــل التعدديــة النقابيــة 

وحق العاملني يف القطاعني 

باإن�ســاء  واخلا�ــص  العــام 

نقاباتهــم هو امل�سادقة على 

الدوليــة   العمــل  اتفاقيــة 

االأمــر  وهــو   ،)87( رقــم 

الذي من �ساأنــه تعزيز مناخ 

الدميقراطية،  االإ�سالحات 

وينهي خالف منظمة العمل 

بهــذا  االأردن  مــع  الدوليــة 

اخل�سو�ص.

وا�ستنـــدت هـــذه النقابـــات واللجـــان التح�سيرية 
الم�ستقلة في ت�سكيلها اإلى منظومة ت�سريعية تتاألف من 
المادتين 16 و23 في الد�ستور الأردني، واإلى العهدين 
الدولييـــن الخا�سيـــن بالحقوق المدنيـــة وال�سيا�سية، 
والحقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، اللذين 
�ســـادق عليهمـــا الأردن، واإلى اتفاقيـــة العمل الدولية 
رقـــم )98( التي �سادق عليها الأردن، والتفاقية رقم 

)87( التي لم ي�سادق عليها بعد. 

مجموعـــة  اأطلقـــت  وقـــد 
كبيـــرة مـــن اأع�ســـاء مجل�ـــس 
ع�ســـر  ال�ساد�ـــس  النـــواب 
دعـــت  مبـــادرة،  )ال�سابـــق( 
الحكومـــة في ال�سق الأول منها 
قانـــون  تقديـــم م�ســـروع  اإلـــى 
ينظم العمـــل النقابي العمالي 
بال�ستنـــاد اإلى المـــواد 2/16، 
و23/و من الد�ستور والتي تكفل 
لالأردنيين الحـــق في التنظيم 
فـــي  الحـــر، ودعـــت  النقابـــي 
ال�ســـق الثاني منهـــا اإلى تعديل 
قانون العمل بمـــا يتفق والعهد 
بالحقـــوق  الخا�ـــس  الدولـــي 
والجتماعيـــة  القت�ساديـــة 
والثقافيـــة الذي �ســـادق عليه 
وت�سمـــن   2006 العـــام  الردن 
حريـــة التنظيم والتعددية النقابية. و�سّددت المبادرة 
علـــى اأن الإ�ســـالح النقابـــي العمالـــي بـــات �ســـرورة 

الأمـــن  لحمايـــة  واجتماعيـــة  واقت�ساديـــة  �سيا�سيـــة 
الجتماعي وتحقيق التـــوازن في العالقة بين مختلف 
ال�ســـركاء الجتماعيين. ووقع المبـــادرة المذكورة 61 
نائبًا ونائبة، اأي ما يزيد على ن�سف اأع�ساء المجل�س 

ال�ساد�س ع�سر  الذي حّل في منت�سف وليته.

كمـــا دعا المركـــز الوطنـــي لحقوق الإن�ســـان  في 
تقريره ل�سنة 2011، لل�سمـــاح بت�سكيل نقابات م�ستقلة 
جديـــدة ح�ســـب الأ�ســـول بالإ�سافـــة اإلـــى النقابـــات 
الموجودة، ومنحها فر�ســـة لإثبات وجودها. وبح�سب 
التقريـــر، فاإنه ل يوجد ما يمنع فـــي المعايير الدولية 

من تعددية النقابات للعاملين في المهنة ذاتها.

اإن معالجـــة ال�ستع�ساءات الم�سار اإليها الطبيعي 
يتطلب اعتمـــاد توجه لإ�سالح واقع النقابات العمالية 
والت�سريـــع الناظـــم لعملهـــا، بال�ستنـــاد اإلـــى جملـــة 

مبادىء، اأهمها:

Ó .العتراف للعمال بحق التعددية النقابية دون تمييز 

Ó  تو�سيـــع قاعدة النقابات العماليـــة باإباحة حق اإقامة 
النقابة علـــى م�ستوى المن�ساأة، ولي�ـــس فقط على م�ستوى 
المهنـــة اأو ال�سناعـــة، وال�سماح باإن�ساء الفـــروع النقابية 

حيثما تجد النقابات حاجة لذلك.

Ó  ال�ستعا�سة عن حق اللجنة الثالثية بت�سنيف المهن
وال�سناعات التي يحق لعمالها تاأليف النقابات اأو التي ل 
يحق لعمالهـــا تاأليف نقابات، باأ�س�ـــس ومعايير  لت�سنيف 

المهن وال�سناعات ين�س عليها القانون. 

Ó  عدم جواز التر�سح لمن�سب رئي�س نقابة عمالية لمن
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دورة انتخابيـــة جديـــدة على الأقل. وعـــدم جواز التر�سح 
لع�سويـــة الهيئة الإدارية للنقابـــة العمالية لمن �سغل هذا 
المن�ســـب ثـــالث دورات انتخابيـــة متتاليـــة اإل بعد مرور 

دورة انتخابية جديدة على الأقل.

Ó  تقلي�ـــس مـــدة الـــدورة النقابية العماليـــة من خم�س 
�سنـــوات اإلى ثـــالث �سنوات كحـــد اأعلى اأ�ســـوة بالنقابات 
المهنيـــة، وفتح بـــاب الم�ساركة في اجتماعـــات الهيئات 
العامـــة ال�سنويـــة والنتخابيـــة وموؤتمرات التحـــاد العام 

اأمام القاعدة النقابية.   

ولعـــل الحـــل الأمثـــل لمعالجـــة م�سكلـــة الحريـــة 
النقابية بما يكفـــل التعددية النقابيـــة وحق العاملين 
فـــي القطاعين العـــام والخا�س باإن�ســـاء نقاباتهم هو 
الم�سادقة علـــى اتفاقية العمل الدوليـــة  رقم )87(، 
وهـــو الأمر الذي من �ساأنه تعزيـــز  مناخ الإ�سالحات 
الديمقراطيـــة، وينهي خالف منظمـــة العمل الدولية 

مع الأردن بهذا الخ�سو�س. 
1البديل رقم

االتفاق بين االتحاد العام واتحاد النقابات 
الم�ستقلة

ي�ستنـــد هـــذا البديل اإلـــى التفاق المعلـــن بتاريخ 
23 اأيـــار 2013 بيـــن التحـــاد العـــام لنقابـــات العمال 

وبين اتحـــاد النقابات العماليـــة الم�ستقلة. فقد عقد 
الجانبـــان اجتماعًا �ســـم رئي�س التحـــاد العام مازن 
المعايطـــة ورئي�ـــس اتحـــاد النقابـــات الم�ستقلة عزام 

ال�سمـــادي، وتو�ســـل الجانبـــان اإلـــى اتفـــاق للتعاون 
لتوحيـــد جهـــود الحركـــة العماليـــة الأردنيـــة وتنظيم 
العمـــل النقابي فـــي المملكة، وفق المبـــادىء التالية: 
وحدة الحركة النقابية العمالية، حرية العمل النقابي 
فـــي القطاعيـــن العام والخا�ـــس، ديمقراطيـــة العمل 
النقابـــي، تو�سيـــع قاعدة العمل النقابـــي، وتعزيز دور 
الحركـــة العماليـــة الأردنيـــة.  واعتمد التفـــاق الآلية 

التالية لتحقيق اأهدافه:

Ó  الطلـــب مـــن وزيـــر العمل
دعوة اللجنـــة الثالثية ل�سوؤون 
العمل لالنعقـــاد لت�سكيل لجنة 
فنيـــة مو�سعـــة ت�ســـم خبـــراء 
لإعـــادة  ودولييـــن  محلييـــن 
المهنـــي  بالت�سنيـــف  النظـــر 

للنقابات العمالية.

Ó .هيكلة التنظيم النقابي

Ó  و�سع م�سودة قانون ينظم
العمل النقابي في الأردن. 

Ó  الدعوة لعقد موؤتمر وطني ي�سارك فيه كافة ال�سركاء
الجتماعييـــن وبح�ســـور منظمات دوليـــة معنية كمنظمة 
العمـــل الدوليـــة والتحاد الدولـــي للنقابـــات واأي منظمة 
دولية ذات �سلـــة ومنظمات المجتمـــع المدني وذلك من 
اأجـــل الخـــروج بتو�سيـــات ت�ســـع اأ�س�سًا ومبـــادئ لتحقيق 

الأهداف ال�سابقة.

اإىل   )1( رقــم  البديــل  ي�ستنــد 

اأيــار   23 بتاريــخ  املعلــن  االتفــاق 

2013 بــني االحتاد العــام لنقابات 

النقابــات  احتــاد  وبــني  العمــال 

العماليــة امل�ستقلــة. حيــث تو�سل 

للتعــاون  اتفــاق  اإىل  اجلانبــان 

لتوحيــد جهــود احلركــة العمالية 

االأردنيــة وتنظيم العمــل النقابي 

يف اململكة، وفق مبادىء حمددة.
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هنــاك ميــل متزايــد من 

قبــل احلركــة النقابيــة 

العمالية للدعوة الإ�سدار 

قانــون منف�ســل لنقابات 

ي�ستمــل  االأردن  عمــال 

على جميع االأحكام التي 

وعمــل  ت�سكيــل  تنظــم 

نقابــات العمــال. ويوؤيــد 

خــراء  التوجــه  هــذا 

باتفاقيــات  عديــدون 

العمل الدولية.

تتمثل نقطة القوة في هذا البديل في االآتي:

Ó  العتـــراف الواقعـــي المتبـــادل بيـــن طرفـــي الحركة
النقابيـــة، وتجـــاوز الإنـــكار  الذي قد يمار�ســـه اأي طرف 

للطرف الآخر.

Ó  تجمع المبادرة طرفـــي الحركة النقابية العمالية، ما
يعني اأن ما يتم اإقراره بال�ستناد اإلى هذه المبادرة، فاإنه 

�سيتم التوافق حوله، ويمتلك فر�سة التنفيذ. 

Ó  ت�سكل العناوين العامـــة التي تم التفاق عليها، مظلة
وا�سعة يمكـــن اأن ت�ستوعب تطويرات جوهرية على �سعيد 

حرية العمل النقابي وديمقراطيته.

Ó  2013 ســـدور قرار عن المحكمة الد�ستورية في تموز�
يق�ســـي باأنه يجـــوز للموظفيـــن فـــي اأي وزارة اأو موؤ�س�سة 
حكوميـــة اأن ين�سئـــوا نقابة خا�سة لهـــم واإن كانوا تابعين 

لنظام الخدمة المدنية.

2البديل رقم

اإ�سدار  قانون خا�ص بنقابات العمال

هنـــاك ميـــل متزايد مـــن قبـــل الحركـــة النقابية 
العماليـــة للدعـــوة لإ�سدار قانـــون منف�ســـل لنقابات 
عمال الأر دن ي�ستمل علـــى جميع الأحكام التي تنظم 
ت�سكيـــل وعمـــل نقابـــات العمـــال. ويوؤيد هـــذا التوجه 
خبراء عديـــدون باتفاقيـــات العمل الدوليـــة. وجدير 
بالذكر اأن المملكة الأردنية الها�سمية قد �سهدت منذ 

الن�ســـف الأول مـــن خم�سينيـــات 
القرن الما�سي �سدور اأول ت�سريع 
عّمالـــي ب�سيغـــة "قانـــون نقابات 

العمال رقم 35 ل�سنة 1953". 

باأنـــه  التوجـــه  هـــذا  ويتميـــز 
يجمـــع كل ما له �سلة بحق بق�سايا 
التنظيم النقابي في ت�سريع واحد 
خا�س بهذا ال�ساأن، ما ي�ساعد على 
�سمان درجـــة اأعلى من الإن�سجام 
بين اأحكام القانون، و�سهولة اأكبر 
في تعبئـــة وتثقيف العمال به. عدا 
عن كون هذا التوجه ي�سكل فر�سة 
لمراجعـــة �سائـــر الأمـــور المتعلقة 
بالتنظيـــم النقابـــي مـــرة واحدة، 
ومراعـــاة البعـــد الإ�سالحي الذي 
يكفـــل للقانـــون اأو�سع مـــدى زمني 

من ال�ستقرار الت�سريعي.
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تدعو هذه الورقـــة اإلى اغتنام فر�سة وجود قانون 
ل لقانون  العمـــل الموؤقت رقـــم 26 ل�سنة 2010 المعـــِدّ
العمـــل علـــى جـــدول اأعمـــال لجنـــة العمـــل والتنميـــة 
الجتماعيـــة النيابيـــة، من اأجل اإ�ســـدار قانون خا�س 
بالتنظيم النقابي العمالي منف�سل عن قانون العمل، 
على اأن يج�سد هذا القانـــون الحق الد�ستوري بتاأليف 
النقابـــات، ول يتعار�س مع اتفاقيـــات العمل الدولية، 
وفي مقدمتهـــا العهدان الخا�ســـان بالحقوق المدنية 
والجتماعيـــة  القت�ساديـــة  وبالحقـــوق  وال�سيا�سيـــة 
والثقافية، والتفاقية الدولية 
�ســـادق  التـــي   )98( رقـــم 
وبخا�ســـة  الأردن،  عليهمـــا 
فيمـــا يتعلـــق باحتـــرام الحق 
وو�سع  النقابيـــة،  بالتعدديـــة 
لممار�سة  العمليـــة  ال�سوابط 
هذه التعددية حيثما وجدت، 
وكذلـــك �سمـــان حـــق اإن�ســـاء النقابات علـــى م�ستوى 
المن�ســـاأة فـــي القطـــاع الخا�ـــس، وفي القطـــاع العام 

المدني. 

واإذا مـــا حالت اأية ظـــروف دون تلبية لجنة العمل 
والتنميـــة الجتماعيـــة لهـــذه المهمـــة الإ�سالحيـــة، 
فاإنـــه يتعين عندئذ اأن يبادر 10 نـــواب باقتراح قانون 
خا�س بالتنظيم النقابي العمالي، وك�سب تاأييد العدد 
الالزم لتاأييده في المجل�س، مقترنًا بتحديد الق�سايا 
المحوريـــة التي يتعيـــن اأن ي�ستمل عليهـــا القانون كي 

تاأخذ بها الحكومة لدى �سياغة م�سروع القانون. 

تدعــو هذه الورقــة اإىل اغتنــام فر�سة وجود 

 2010 ل�سنــة   26 رقــم  املوؤقــت  العمــل  قانــون 

ل لقانون العمل علــى جدول اأعمال جلنة  املعِدّ

العمــل والتنميــة االجتماعيــة النيابيــة، من 

اأجــل اإ�سدار قانــون خا�ص بالتنظيــم النقابي 

العمايل منف�سل عن قانون العمل. 

على �سعيـــد اآخر، فاإن اأية تعديـــالت اأو تطويرات 
علـــى الت�سريـــع النقابـــي العمالـــي، ينبغـــي اأن تراعي 
�ســـرورة الأخذ بالمنظور الإ�سالحـــي الراهن للدولة 
الأردنية، والذي وجد اأحد اأبرز تجلياته في التعديالت 
الد�ستوريـــة لعـــام 2011. ولعـــل هذا يتطلـــب مراجعة 
�ساملـــة ذات م�سمـــون اإ�سالحـــي للت�سريـــع الخا�ـــس 
بنقابات العمال، واللتزام بمنطوق المادة الد�ستورية 
الجديـــدة رقم )128(، والـــذي ين�س على عدم جواز  
اأن يوؤثـــر  القانـــون الـــذي ي�ســـدر بموجـــب الد�ستـــور  
لتنظيـــم الحقوق والحريات علـــى جوهر هذه الحقوق 

اأو يم�س اأ�سا�سياتها. ومن 
نقـــاط قـــوة هـــذا البديل 
اأنـــه ورد في المبـــادرات 
التـــي اأطلقـــت بخ�سو�س 
اإ�ســـالح الت�سريع الناظم 
النقابـــات  لتنظيـــم 
وبخا�ســـة  وعملهـــا، 

المبـــادرة النيابيـــة ال�سادرة عن 61 نائبـــًا ونائبة من 
مجل�س النواب ال�ساد�ـــس ع�سر، والمبادرة  الم�ستركة 
ال�ســـادرة عن التحاد العام لنقابـــات العمال واتحاد 

النقابات العمالية الم�ستقلة. 

كمـــا اأن مـــن نقـــاط القـــوة، اأن اإ�ســـدار قانـــون 
ديمقراطـــي خا�ـــس بالتنظيـــم النقابـــي العمالي اأمر 
ممكن بال�ستناد اإلـــى التفاقيات الدولية التي �سادق 
عليها الأردن، وفـــي مقدمتها العهد الخا�س بالحقوق 
القت�سادية والجتماعيـــة والثقافية، والذي ن�سر في 

الجريدة الر�سمية العام 2006.



ات
�ســ

سيــا
ق �

ورا
ـة اأ

�سلـ
�سل

Amman Office

7, Haifa Street, Jabal Al hussein

P.O.Box: 213566 Amman 11121 Jordan

Tel: +962 6 565 1931 / +962 6 565 1932 / +962 6 569 0567

Fax: +962 6 567 4868

E-mail: amman@alqudscenter.org

Beirut Office
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