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 سعادة رئیس مجلس النواب األكرم
الوارده نضع بین یدي سعادتكم المخالفات الدستوریة والمخالفات الصریحة للشرعة الدولیھ 

 2018لقانون المعدل لقانون العمل لعام با

 2018المخالفات الصریحة الوارده بقانون العمل المعدل لعام 
سمى القانون المعدل وردت المخالفات التالیة في المقترح المقدم للمصادقة علیھ من قبل مجلس النواب تحت م

، وھذه التعدیالت تحتوي على مخالفات خطیره للدستور وللشرعة الدولیھ وتعتبر  2018لقانون العمل لعام 
 -أسوء من سابقاتھا ، وھي على النحو التالي :

  -من القانون المعدل والخاصة بتعریف النزاع العمالي : )2المادة ( -:أوالً 

كل خالف ینشأ بین مجموعة من العمال أو النقابة من جھة  -النزاع العمالي : -النص األصلي :
وبین صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة أخرى حول تطبیق عقد عمل جماعي أو 

 تفسیره أو یتعلق بظروف العمل وشروطھ .

كل خالف بین النقابة من  -:تلغى عبارة مجموعة من العمال أو لیصبح النص   -النص المعدل :
جھة وبین صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة أخرى حول تطبیق عقد عمل جماعي 

 أو تفسیره أو ما یتعلق بظروف العمل وشروطھ .
أي أن التعدیل الغى حق أي مجموعة من العمال من أن تنشيء نزاع عمالي للدفاع عن حقوقھا ومصالحھا ، 

 90% من عمال األردن لیس لدیھم نقابات تمثلھم ( ھناك 94ط للنقابات ، ونتیجة لكون ویعطي ھذا الحق فق
) ملیون 1.5الف عامل فقط باالردن منظمین في نقابات) في الوقت الذي یبلغ تعداد الطبقة العاملة في االردن (

والدفاع انفسھم ، تكریساً % من العمال من حقھم بالنزاع العمال 94عامل تقریباً ، فھذا یعني حرمان ما نسبتھ 
) من تعدیالت القانون والتي 44لحقیقة أنھم الحلقة االضعف في المعادلة ، سیما وأن نفس االمر مكرر بالماده (

تخص االجتماعات العامة ، تلغي نص مجموعة من العمال ، وتحرمھم من حقھم باالجتماعات الدوریة مع رب 
 ل.العمل لمناقشة تنظیم وتحسین ظروف العم

ال تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل  -من القانون المعدل وتنص : )58المادة ( -ثانیاً :
المنصوص علیھا في القانون على االشخاص الذین یتولون مھام االشراف العام على المؤسسة 

  خارجھا أو إدارتھا وكذلك العاملین الذین تتطلب طبیعة أعمالھم السفر والتنقل داخل المملكة أو

إن المشرع الذي شرع ھذه الماده بالذات راعى بالكامل مصالح أرباب العمل على حساب العامل ، وجعلھ عباره 
عن مشروع إستغالل بقوة القانون ، فعلى سبیل المثال ال الحصر ، سائقي الحافالت الكبیره الذي یعملون في 



یاً وخارجیاً ، والواقع الناتج عن إستخدام ھذه الماده شركات السیاحة والنقل ، تتطلب طبیعة عملھم السفر داخل
من القانون من قبل أصحاب وإدارات ھذه الشركات ، دفعت بھم وبشكل ال إنساني من إجبار السائق للعمل خلف 

) ساعة متواصلة دون مقابل أو بدل عمل إضافي ، األمر الذي عرض ویعرض حیاة 18المقود ألكثر من (
بشكل عام للخطر ، وھذا بقوة القانون ونصوصھ المنحازه ألصحاب العمل على حساب  المواطنیین والركاب

 العامل وأرواح والمواطنین على حد سواء .

  -:) 98المادة ( -ثالثاً :

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسین ال یقل  -أ
ً من العاملین في المھنة الواحده أو المھن المتماثلة أو  عددھم عن خمسین شخصا

 المرتبطھ بعضھا ببعض في إنتاج واحد .
للوزیر أن یصدر قراراً بتصنیف المھن والصناعات التي یحق لعمالھا تأسیس نقابة لھم  -ب

وذلك باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات العمال وأن یحدد في قراره مجموعات المھن 
من نقابة عامة واحده لجمیع العمال فیھا وذلك  والصناعات التي ال یجوز تأسیس أكثر

بحكم تماثلھا أو المرتبط بعضھا ببعض أو إشتراكھا بإنتاج واحد أو متكامل وأن یجعل 
 قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة .

  -النص المعدل :

الصناعة أو النشاط تؤسس النقابة من عدد من العاملین ال یقل عن خمسین عامالً في  -أ
االقتصادي الواحد أو الصناعات واالنشطھ االقتصادیة المتماثلة أو المرتبطھ ببعضھا 

 في إنتاج واحد .
یحق ألصحاب العمل في أي صناعة أو نشاط إقتصادي  ال یقل عددھم عن خمسة  -ب

ً تأسیس نقابة لھم لرعایة مصالحھم المھنیة المتعلقة باحكام ھذا  وعشرین شخصا
 ون .القان

ال یجوز تأسیس أي نقابة للعمال أو ألصحاب العمل یكون من غایاتھا أو أھدافھا القیام  -ت
بأنشطھ على أسس عرقیة أو دینیة أو مذھبیة كما یحظر علیھا ممارسة اي من ھذه 

 االنشطھ بعد تأسیسھا .
للوزیر ومن خالل مسجل النقابات تصنیف الصناعات واالنشطھ االقتصادیھ التي یجوز  -ث

ھا تأسیس نقابات وفق ألحكام الفقرتین أ،ب من ھذه المادة بحیث ال یكون ألي صناعة فی
أو نشاط إقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلھم مراعي في ذلك للتصنیفات العربیة 

 والدولیة .

لألردنیین الحق في تألیف  -) من الدستور االردني النافذ تنص :2/16المادة (
والنقابات واألحزاب السیاسیة على أن تكون غایاتھا مشروعھ ووسائلھا الجمعیات 

 سلمیة وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور .
 -و) من الدستور االردني الخاصة بحقوق جمیع المواطنین تنص :/23/2المادة (

 لألردنیین الحق بتنظیم نقابي حر وضمن حدود القوانین .
ال یجوز أن تؤثر القوانین التي  -دني النافذ تنص :) من الدستور االر128/1المادة (

تصدر بموجب ھذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوھر ھذه الحقوق أو 
 تمس أساسیاتھا .



یمنح القانون الوزیر وومن جمیع ما سبق یظھر بوضوح مدى مخالفة ھذه المادة من القانون للدستور االردني ، 
و) بتقیید حریة التنظیم النقابي والذي جوھر /23/2، یخالف بذلك المادة ( من عدمھ تتأسیس النقاباالقرار بحق 

) بعدم جواز تشریع قوانین تؤثر على 128/1، وھناك مخالفة صارخة للمادة ( اً أصلھ بالدستور أن یكون حر
حریات ، علماً لل وتقییدجوھر الحقوق أو تمس أساسیاتھا ، وبھذا القانون المعدل مساس واضح بھذه الحقوق 

كانت القرار بید الوزیر في تاسیس النقابات ، وبتعدیالت  2010بأن النص السابق للقانون قبل تعدیالت عام 
أعطى ھذه الصالحیة للجنة الثالثیة ، وھنا واضح بأن ذھن المشرع االردني في مخالفة  2010القانون عام 

كالھما واحد اللجنة الثالثیة أوالوزیر و -عن خیارین ھما :الدستور وتقیید حریھ التنظیم النقابي ال یتفتق اال 
 . 1976على المستوى العملي، والدلیل أنھ وفي كلتا الحالتین لم تسجل اي نقابة منذ عام 

) والذي إستند على أحكام الدستور والعھدین 6/2013ویجدر االشارة ھنا الى قرار المحكمة الدستوریة رقم (
لمنبثقھ عنھا ، أعطى الحق لجمیع العاملین في القطاع العام بحریة تنظیم انفسھم بنقابات الدولیین واالتفاقیات ا

 عمالیة ، وما یزال قید التعطیل من قبل السلطھ التنفیذیة .

من القانون المعدل لقانون العمل معارضھ واضحة ألبسط معاییر الحق في التنظیم النقابي  )98المادة (إن 
 12لدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والذي صادق علیھ االردن منذ ومخالفة صریحة للعھد ا

القوانین االردنیة المعمول بھا ، ویجب الغاء ھذه الماده واستبدالھا بقانون ینظم حریة  عاماً وھو جزء من
 التنظیم النقابي .

 -تنص : 2018) من القانون المعدل لقانون العمل لعام 100الماده ( -رابعاً :

التشریعات  أحكامیضع االتحاد العام لنقابات العمال نظاما داخلیا للنقابات بما ال یتعارض مع (
 األموروعلى ان یتضمن  إقرارهالعمل فور  حابالنافذة ویودعھ لدى مسجل النقابات ونقابات أص

 التالیة :

 اسم النقابة وعنوان مركزھا الرئیسي. أ.

 النقابة من اجلھا.  تأسیسب. الغایات التي سیتم 

للنقابة وفصلھم منھا والشروط الواجب توافرھا في  األعضاءانتساب  وإجراءاتج. شروط 
 من لجانھا. أياو  اإلداریةالمرشح النتخابات الھیئة 

 د. شروط تشكیل اللجان في النقابة ومھامھا.
وبربطھا وضع النظام باالتحاد العام لنقابات العمال تحدیداً تشیر بشكل واضح الى أنھ ھناك إتحاد ه الماده إن ھذ

واحد یمكن االعتراف بھ وقبول أنظمھ من قبلھ ، وھذا یخالف بشكل مباشر جمیع المبادىء المنصوص علیھا 
 في الدستور وفي الشرعة الدولیة حول حریة التنظیم النقابي .

  -تنص : 2018) من القانون المعدل لقانون العمل لعام 116خامساً : الماده (

أ. اذا ارتكبت الھیئة االداریة ألي نقابة أو نقابة اصحاب العمل مخالفة ألحكام ھذا القانون (
واألنظمة الصادرة بمقتضاه أو اذا تضمن النظام الداخلي ألي منھا مخالفة للتشریعات النافذة 

) یوماً من تاریخ 30توجیھ انذار خطي لھا بازالة المخالفة خالل مدة ال تزید على ( فعلى الوزیر
 تبلیغھ .

ب. في حالة استمرار المخالفة فللوزیر بناًء على تنسیب ُمسجل النقابات إصدار قراراً بحل 
ثین یوماً الھیئة االداریة ویكون القرار قابالً للطعن امام  المحكمة اإلداریة العلیا وذلك خالل ثال

 من تاریخ تبلغھ.



ج. على الوزیر وبالتشاور مع االتحاد العام للنقابات العمالیة فیما یتعلق بالنقابات  تعیین ھیئة 
اداریة مؤقتة إلدارة النقابة من الھیئة العامة وذلك لتسییر اعمال النقابة واجراء االنتخابات 

 تاریخ الحل .) اشھر من 6لھیئة اداریة جدیدة خالل مدة اقصاھا (
ھذه الماده من أخطر المواد الوارده في ھذا القانون المعدل لقانون العمل ، وتظھر صراحة عقلیة المشرع 
المسیطر علیھا من قبل السلطة التنفیذیة ، حیث یتم التعامل مع النقابات على أرضیة أنھا دوائر تابعة لوزارة 

عھ لھ أصالً ؟؟!!! ، وھنا یتجلى القصور الشدید في فھم ما العمل ، من یعطي للوزیر الحق بحل ھیئة لیست تاب
ھیة النقابات ، وانھا ھیئات تتشكل من قبل العمال ولیس للوزیر او غیره حق حلھا او تشكیلھا او حتى التدخل 

 في عملھا ، وھذه مخلفة خطیره تجعل من جمیع النقابات العوبة في ید الوزیر .

  -تنص : 2018قانون المعدل لقانون العمل لعام ) من ال119المادة (  -سادساً :

وبغرامة ال تقل عن خمسمائة دینار وال  أشھریعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالثة  .أ(
ھاتین العقوبتین كل من یستمر في النشاط النقابي باسم  بإحدىدینار او  ألفتزید على 

 0منھا التي تم حلھا  ألي اإلداریةالعمل او الھیئة  حابنقابة أص أوالنقابة 

ھذه الماده تعزز سلطة الوزیر على النقابات ، ویتحول من خاللھا قانون العمل الى قانون عقوبات یعطي الحق 
ر الراضیین عن سلطاتھ المطلقة على النقابات ، وھذه الماده تعد أخطر من للوزیر بسجن الناشطین النقابیین غی

 سابقتھا كونھا تعطي سلطات تنفیذیة للوزیر للتحكم بالنقابات .

 

 رئیس وأعضاء المجلس التنفیذي إلتحاد النقابات العمالیة المستقلة االردني
 

 
 

 


