
 إتـحـاد الـنقـابـات الـعـمـالـیة الـمسـتقـلة األردنـــــي

 
 2013تأسس عام 

The Jordanian Federation of the Independent Trade Unions 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من تعدیالت قانون العمل بیان موقف عمالي
ا القانون الذي أرسل للمناقشة تحت قبة البرلمان لغایات إقراره ، ھذ 2018یطرح الیوم القانون المعدل لقانون العمل لسنة        

علیھ أكثر من أربعة لجان عمل نیابیة ، قامت ھذه اللجان جمیعھا  تعاقبتللتعدیل منذ ما یزید عن خمسة سنوات ،  لمجلس األمة
المتعاقبة بمقترحات لتعدیل القانون بغرض  یابیةلجان العمل النمن قبل الوزاره للتعدیل ، وقامت جمیع  المقدمبمناقشة ھذا القانون 

في إتحاد النقابات ام ھا من قبل الدولة ، وكنا على الدوإزالة المخالفات الدستوریة والمواد المخالفة للتشریعات الدولیة المصادق علی
والمتعاقبة ، والتي كانت على الدوام تراوح لھذه المناقشات والتعدیالت المختلفھ متابعین وعن قرب العمالیة المستقلة االردني 

المخالفات الكبیره للدستور وللشرعة الدولیة ، لیبقى قانون العمل مخالفاً للدستور  ھاب الخوض بجوھرأخذ بالقشور وتمكانھا ، ت
في االسباب الحقیقیة التي ولمعاییر العمل الدولیھ ، ومن خالل تجربتنا الطویلھ مع لجان العمل النیابیھ المختلفھ وصلنا الى رؤیا 

  -تمنع تعدیالت حقیقیة تزال من خاللھا المخالفات التي یعاني منھا القانون وھي :

غیاب الفھم الحقیقي ألصول العمل النقابي ومبررات نشوء النقابات تاریخیاً ودورھا الرئیس في الشراكة في صنع  -1
ودوائر نقابات العمالیة لیست دوائر حكومیة تتبع لوزارة العمل السیاسات االقتصادیھ واالجتماعیة في أي دولة ، وبأن ال

 صنع القرار بالدولھ .
ال وصایة على المنظمات النقابیة العمالیة ال من قبل الدولة وال من قبل المشرع ، فالعمال ھم األوصیاء على حقوقھم  -2

 بمنظمات نقابیة عمالیة .ومصالحھم یدافون عنھا من خالل تنظیم أنفسم 
نة مطلقة للدولة على مجلس التشریع ، فالدولة من تقدم القانون للتعدیل وھي من تستخدم المشرع ( النائب ) المھیمن ھیم -3

علیھ من قبلھا إلجراء ھذه التعدیالت ، وبغیاب االراده الحقیقیة لدى الدولھ في إجراء أیة تعدیالت جوھریھ في نھجھا 
 ح مكانھ أداة قمع وكبت للحریات النقابیة .الحاد من الحریات ، یبقى قانون العمل یراو

لقصور الشدید بفھم حیثیاتھ ، تقف ھذه الحقیقة بالنسبة للدولة ھو ملف أمني بإمتیاز ، نتیجة ل يحقیقة أن الملف العمال -4
 . سداً منیعاً في وجھ أي تشریعات تعید للعمال حقھم بتنظیم أنفسھم والدفاع عنھا ضمن حدود القوانین والتشریعات

ھیمنة أصحاب العمل على دوائر صنع القرار ، وتأثیرھا الكبیر بصیاغتھ ، تكرس بقاء العمال ھم الحلقة األضعف في  -5
 العملیة االنتاجیة ، مما یسھل عملیة إدارتھم وترھیبھم في رزقھم واستغاللھم الى أقصى الحدود.

،  2018العمل لعام نون التي تم تعدیلھا في القانون المعدل لقاالمواد  رد أعاله ، نورد أمثلة محدده ألھموتأكیداً على جمیع ما و
من خالل ھذا البیان أن نورد جمیع التجاوزات الوارده بالتعدیالت ، ولكن نكتفي بأھم ھذه المواد المعدلة وتبقي ھذا ولیس باالمكان 

 -القانون بجمیع مخالفاتھ للدستور وللشرعھ الدولیھ وھي :

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

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

 وشروطھ .



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

 العمل وشروطھ .
ء نزاع عمالي للدفاع عن حقوقھا ومصالحھا ، ویعطي ھذا الحق فقط أي أن التعدیل الغى حق أي مجموعة من العمال من أن تنشي

) باالردن منظمین في نقابات فقط الف عامل 90% من عمال األردن لیس لدیھم نقابات تمثلھم ( ھناك 94للنقابات ، ونتیجة لكون 
% من العمال من 94یعني حرمان ما نسبتھ  ) ملیون عامل تقریباً ، فھذا1.5في الوقت الذي یبلغ تعداد الطبقة العاملة في االردن (

) 44سیما وأن نفس االمر مكرر بالماده (حقھم بالنزاع العمال والدفاع انفسھم ، تكریساً لحقیقة أنھم الحلقة االضعف في المعادلة ، 
جتماعات الدوریة والتي تخص االجتماعات العامة ، تلغي نص مجموعة من العمال ، وتحرمھم من حقھم باالمن تعدیالت القانون 

 مع رب العمل لمناقشة تنظیم وتحسین ظروف العمل.

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

  تتطلب طبیعة أعمالھم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجھا

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

یاً ، والواقع الناتج عن إستخدام ھذه الماده من القانون من قبل أصحاب وإدارات ھذه الشركات طبیعة عملھم السفر داخلیاً وخارج
) ساعة متواصلة دون مقابل أو بدل عمل إضافي 18، دفعت بھم وبشكل ال إنساني من إجبار السائق للعمل خلف المقود ألكثر من (

للخطر ، وھذا بقوة القانون ونصوصھ المنحازه ألصحاب العمل  ، األمر الذي عرض ویعرض حیاة المواطنیین والركاب بشكل عام
 ن على حد سواء .نیوالمواطوأرواح على حساب العامل 

  -:) 98المادة ( -ثالثاً :

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة تؤسس النقابة من قبل مؤسسین ال یقل عددھم عن خمسین  -أ
 الواحده أو المھن المتماثلة أو المرتبطھ بعضھا ببعض في إنتاج واحد .شخصاً من العاملین في المھنة 

للوزیر أن یصدر قراراً بتصنیف المھن والصناعات التي یحق لعمالھا تأسیس نقابة لھم وذلك باالتفاق  -ب
مع االتحاد العام لنقابات العمال وأن یحدد في قراره مجموعات المھن والصناعات التي ال یجوز تأسیس 

من نقابة عامة واحده لجمیع العمال فیھا وذلك بحكم تماثلھا أو المرتبط بعضھا ببعض أو إشتراكھا أكثر 
 أو متكامل وأن یجعل قراره بذلك ساري المفعول على النقابات القائمة .بإنتاج واحد 

  -النص المعدل :

النشاط االقتصادي الواحد تؤسس النقابة من عدد من العاملین ال یقل عن خمسین عامالً في الصناعة أو  -أ
 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 وعشرین شخصاً  -ب
 تأسیس نقابة لھم لرعایة مصالحھم المھنیة المتعلقة باحكام ھذا القانون .

ألصحاب العمل یكون من غایاتھا أو أھدافھا القیام بأنشطھ على ز تأسیس أي نقابة للعمال أو ال یجو -ت
 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 فیھا تأسیس  -ث
بحیث ال یكون ألي صناعة أو نشاط إقتصادي أكثر من ابات وفق ألحكام الفقرتین أ،ب من ھذه المادة نق

 نقابة واحدة تمثلھم مراعي في ذلك للتصنیفات العربیة والدولیة .



لألردنیین الحق في تألیف الجمعیات والنقابات  -ني النافذ تنص :) من الدستور االرد2/16المادة (
یة على أن تكون غایاتھا مشروعھ ووسائلھا سلمیة وذات نظم ال تخالف أحكام واألحزاب السیاس

 الدستور .
لألردنیین الحق  -و) من الدستور االردني الخاصة بحقوق جمیع المواطنین تنص :/23/2المادة (

 بتنظیم نقابي حر وضمن حدود القوانین .
أن تؤثر القوانین التي تصدر بموجب  ال یجوز -) من الدستور االردني النافذ تنص :128/1(المادة 

 ھذا الدستور لتنظیم الحقوق والحریات على جوھر ھذه الحقوق أو تمس أساسیاتھا .
القرار یمنح القانون الوزیر حق وومن جمیع ما سبق یظھر بوضوح مدى مخالفة ھذه المادة من القانون للدستور االردني ، 

و) بتقیید حریة التنظیم النقابي والذي جوھر أصلھ بالدستور أن یكون /23/2، یخالف بذلك المادة ( من عدمھ تأسیس النقاباتب
) بعدم جواز تشریع قوانین تؤثر على جوھر الحقوق أو تمس أساسیاتھا ، وبھذا 128/1(، وھناك مخالفة صارخة للمادة  اً حر

كانت القرار  2010للحریات ، علماً بأن النص السابق للقانون قبل تعدیالت عام  وتقییدالقانون المعدل مساس واضح بھذه الحقوق 
ھذه الصالحیة للجنة الثالثیة ، وھنا واضح بأن ذھن المشرع  أعطى 2010بید الوزیر في تاسیس النقابات ، وبتعدیالت القانون عام 

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

) والذي إستند على أحكام الدستور والعھدین الدولیین واالتفاقیات 6/2013ویجدر االشارة ھنا الى قرار المحكمة الدستوریة رقم (
المنبثقھ عنھا ، أعطى الحق لجمیع العاملین في القطاع العام بحریة تنظیم انفسھم بنقابات عمالیة ، وما یزال قید التعطیل من قبل 

 التنفیذیة .السلطھ 

من القانون المعدل لقانون العمل معارضھ واضحة ألبسط معاییر الحق في التنظیم النقابي ومخالفة صریحة للعھد  )98المادة (إن 
عاماً وھو جزء من القوانین االردنیة المعمول  12الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والذي صادق علیھ االردن منذ 

 بھا .

ه أمثلة بسیطھ لتوضیح مدى االستخفاف بعقل العامل االردني وتكریس الھدف من إبقاءه الحلقة االضعف في معادلة العمل في ھذ
أزمة والتغول على حقیقة أنھ شریك في رسم السیاسات االقتصادیھ واالجتماعیة ، نھج قاد الى دمار االقتصاد االردني واالردن ، 

وتغولھا على  نھ فارضاً ھیمنة السلطھ التنفیذیةمجتمعاتنا ، وما یزال المشرع االردني یراوح مكاعمیقھ للمنظومة االخالقیة في 
 جمیع السلطات .
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