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المقدمة
ومعظم النقابات المكونة له للتدخالت الحكومية في
تتن���اول ه���ذه الورق���ة المعطي���ات الت���ي �أدت �إلى
�ش�ؤونه���ا الداخلية� ،إل���ى تنامي عزلتها ع���ن القواعد
الأزم���ة الراهن���ة الت���ي تم���ر به���ا الحرك���ة النقابي���ة
العمالية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني و�إ�ضعاف دورها
العمالي���ة .وتتمثل ه���ذه الأزمة من ناحي���ة في �أحكام
في الدفاع عن م�صالح الفئات العمالية .وتمخ�ض عن
قانون العمل الناظمة لت�ش���كيل وعمل النقابات ،حيث
ذلك ،انق�س���ام في الحركة النقابية ،ووالدة تنظيمات
تت�س���م ه���ذه الأحكام بكونها غي���ر ديمقراطية وتمنع
جدي���دة خارج �إطار النقاب���ات القائمة ،تحمل م�سمى
ت�أ�سي�س نقابات جديدة حي���ث تح�صرها ب�سبع ع�شرة
نقاب���ات عمالية م�ستقل���ة .وترى النقاب���ات الم�ستقلة
نقاب���ة ،وتق ّيد عمل وتطور النقابات العمالية القائمة،
ف���ي �أح���كام الد�ست���ور واتفاقي���ات العم���ل الدولي���ة
عالوة على عدم مراعاتها التفاقيات العمل الدولية .
م�سوغ��� ًا ل�شرعيتها برغم عدم
ويتمث���ل الوج���ه الآخ���ر
تهدف هذه الورقة �إىل بلورة احلل املنا�سب ا�ستجاب���ة وزارة العم���ل لطلب
للأزمة ،ف���ي �أو�ض���اع االتحاد
الذي يجمع ما بني �إ�صالح الت�شريع اخلا�ص ترخي�صها قانوني ًا.
الع���ام لنقابات عم���ال الأردن
ال���ذي عم���ل خ�ل�ال العقدي���ن بتنظي��م العم��ل النقابي العم��ايل مبا يكفل
وتهدف ه���ذه الورق���ة �إلى
الأخيري���ن عل���ى تعديل نظامه اح�ترام احل��ق يف التعددي��ة النقابي��ة بل���ورة الح���ل المنا�س���ب الذي
الداخل���ي و�أنظم���ة النقاب���ات وحماي��ة حري��ة العم��ل النقاب��ي ،وم��ا بني يجمع ما بين �إ�صالح الت�شريع
الأع�ض���اء في اتجاه���ات تعزز توف�ير �ش��روط وح��دة احلرك��ة النقابي��ة الخا�ص بتنظيم العمل النقابي
احتكار القيادة الحالية لتمثيل العمالية على �أ�س���س دميقراطية ،مبا ي�ؤمن العمال���ي بم���ا يكف���ل احت���رام
الحرك���ة النقابي���ة العمالي���ة ،تو�س��يع قواعدها وتفعي��ل دورها يف خدمة الح���ق ف���ي التعددي���ة النقابية
وحماية حري���ة العمل النقابي،
وتحد من تو�سع حجم ع�ضوية
جماهريها العمالية وم�صاحلهم املعي�شية.
وم���ا بين توفير �ش���روط وحدة
النقاب���ات ،وتح���ول العملي���ة
الحركة النقابية العمالية على
االنتخابي���ة �إل���ى عملية �شكلية
�أ�س����س ديمقراطية ،بما ي�ؤمن تو�سيع قواعدها وتفعيل
لدى معظ���م النقابات الأع�ضاء ،م���ن خالل التجديد
دوره���ا في خدم���ة جماهيرها العمالي���ة وم�صالحهم
للقيادات ب�أ�سلوب التزكية ولي�س التناف�س.
المعي�شية.
ولق���د �أدت هذه الأو�ضاع في ظل ا�ستجابة االتحاد
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عر�ض الم�شكلة
يواجه تطور االتح���اد العام لنقابات عمال الأردن
ناحية �أخ���رى ،بتقييد حق الأع�ضاء بالتر�شح لع�ضوية
ال���ذي ت�أ�س����س الع���ام  1954م�أزق��� ًا ناجم��� ًا ع���ن عدم
الهيئ���ات الإدارية للنقابات ب�شروط منها وجوب مرور
ديمقراطية الأحكام الناظم���ة لت�شكيل هذه النقابات
خم����س �سن���وات عل���ى انت�س���اب العامل للنقاب���ة ،1في
العمالية واتحادها العام في قانون العمل .فقد �ساهم
حي���ن �أن ع�ضوية الهيئ���ة الإدارية تعد مم���ر ًا �إجباري ًا
ه���ذا الو�ض���ع في خل���ق حالة احت���كار عل���ى الم�ستوى
للح�ص���ول على ع�ضوي���ة المجل�س المرك���زي لنقابات
القي���ادي با�ستئث���ار قي���ادات معظ���م النقاب���ات الـ 17
العمال (برلم���ان الحركة النقابي���ة العمالية) ،وتالي ًا
المن�ضوي���ة تح���ت مظل���ة
لع�ضوي���ة المكت���ب التنفيذي
االتحاد الع���ام بالمنا�صب
تتجل��ى عملي��ة االحت��كار للعم��ل النقاب��ي لالتح���اد الع���ام (القي���ادة
القيادي���ة الت���ي ال تخ�ض���ع
�أي�ض�� ًا بدرج��ة رئي�سي��ة من خ�لال �إجراءات التنفيذية العليا لالتحاد).
ٌ
تعدي�لات
تع��ود للع��ام  .1976فق��د منح��ت
عملي��� ًا للت���داول ،ويحتفظ
وتتجلى عملي���ة االحتكار
معظ���م ر�ؤ�س���اء النقابات
�أدخل��ت �آن��ذاك عل��ى قان��ون العم��ل امل�ؤق��ت
للعمل النقاب���ي �أي�ض ًا بدرجة
بمنا�صبهم منذ انتخابهم
ل�سن��ة  ،1960وزير العمل ح��ق ت�صنيف املهن رئي�سية م���ن خالل �إجراءات
قب���ل حوال���ي عقدي���ن
واحل��رف وال�صناعات املتماثل��ة �أو املرتبطة تعود للعام  .1976فقد منحت
م���ن الزم���ن ع���ن طري���ق
بع�ضه��ا ببع���ض �أو امل�شرتك��ة يف �إنت��اج واح��د تعديالتٌ �أدخلت �آنذاك على
التزكية ولي�س االنتخابات
والت��ي يحق للعاملني فيها ت�أليف نقابة عامة قان���ون العم���ل الم�ؤقت ل�سنة
التناف�سية.
واح��دة .وترت��ب على ه��ذا التعدي��ل ،ح�صر  ،1960وزي���ر العم���ل ح���ق
ولق���د ك ّر�س���ت قي���ادة
عدد النقابات ب��ـ  17نقابة ،وبقي هذا العدد ت�صني���ف المه���ن والح���رف
العمالي���ة
النقاب���ات
عل��ى حال��ه رغ��م كل التط��ور ال��ذي �شهدته وال�صناع���ات المتماثل���ة �أو
واتحاده���ا الع���ام ه���ذا
اململكة على امتداد العقود الأربعة املا�ضية .المرتبطة بع�ضه���ا ببع�ض �أو
الو�ض���ع ،وعمل���ت من���ذ
الم�شترك���ة ف���ي �إنت���اج واحد
�سن���وات عل���ى �إدامته من
والت���ي يح���ق للعاملي���ن فيها
خالل تمرير تعديالت على النظام الأ�سا�سي لالتحاد
ت�أليف نقابة عامة واح���دة .وترتب على هذا التعديل،
الع���ام والنظ���ام الموح���د للنقاب���ات العمالية �سمحت
ح�ص���ر عدد النقابات ب���ـ  17نقابة ،وبق���ي هذا العدد
م���ن ناحية ب�إطالة �أمد الدورة النقابية االنتخابية من
عل���ى حال���ه رغ���م كل التطور ال���ذي �شهدت���ه المملكة
�سنتي���ن �إلى �أربع �سنوات ث���م �إلى خم�س �سنوات ،ومن
ُ 1خف�ضت �إىل �سنتني يف تعديالت �أدخلت على النظام الأ�سا�سي لالحتاد العام
والنظام املوحد للنقابات العمالية العام .2012
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عل���ى امتداد العقود الأربع���ة الما�ضية .وقد ترافق مع
ذلك في العقدين الأخيرين بدايات تراجع في �أعداد
العم���ال المنت�سبي���ن للنقابات ثم دخوله���ا في مرحلة
مراوحة ف���ي المكان ،بحيث هبطت �أع���داد الأع�ضاء
المنت�سبين �إلى ما دون  %10من مجموع العاملين في
القطاع الخا�ص.

�إل���ى ح���راك عمالي باتج���اه �إن�ش���اء نقاب���ات عمالية
جدي���دة �أطلق عليها ا�س���م "م�ستقل���ة" للتفريق بينها
وبين النقابات "الر�سمية" القائمة.

وقد بلغ عدد هذه النقابات الجديدة ع�شر نقابات،
�أُطلق���ت في �شركتي الفو�سف���ات ،والكهرباء الأردنية،
وفي قطاعات المطاب���ع ،والأدوية ،والبلديات ،و�أمانة
ع ّمان الكبرى ،وال�سكك الحديدية ،والمهن الهند�سية
ول���م تتوقف عملي���ة االحتكار للعم���ل النقابي عند
الم�ساع���دة� ،إ�ضافة �إل���ى عمال الزراع���ة والمياومة.
الح���دود الم�ش���ار �إليه���ا ،ب���ل تعدتها في الع���ام 2008
وهن���اك �إل���ى جانب ه���ذه النقابات لج���ان تح�ضيرية
باتخ���اذ ق���رار بالغاء الف���روع القائمة ل���دى عدد من
تعم���ل لإط�ل�اق نقاباته���ا الم�ستقل���ة في
النقاب���ات العام���ة واال�ستعا�ض���ة عنه���ا
ولقد
ثمانية قطاعات �أخرى .و�شكلت
بت�شكي���ل لجان نقابي���ة لي�س لها
�أدى املنحى هذا
النقاب���ات الع�ش���ر اتحاد ًا
ال�صالحي���ات نف�سه���ا،
الذي اختطته النقابات العامة لنف�سها،
له���ا عق���د م�ؤتم���ره
وهو م���ا كان من �ش�أنه
يف ظل امليول احلكومية لفر�ض هيمنتها على
الت�أ�سي�س���ي بتاري���خ
تقيي���د عملية تو�سيع
 26ني�س���ان ،2013
القاعدة العمالية،
احلركة النقابية العمالية ،والإبقاء على الأحكام غري
وتكري�س م�صادرة الدميقراطية الناظمة لت�شكيل وعمل النقابات برغم تعار�ضها وانتخ���ب هيئ���ات
االتحاد القيادية.
حقوقه���ا النقابية
مع املواثيق والعهود الدولية واتفاقيات العمل الدولية� ،إىل
وتحظ���ى النقابات
وفي مقدمتها الحق
حراك عمايل باجتاه �إن�شاء نقابات عمالية جديدة
الم�ستقل���ة واتحادها
بالتر�شح للم�ؤتمرات
�أطلق عليها ا�سم "م�ستقلة" للتفريق بينها وبني
محلي ًا باعتراف مجل�س
الدوري���ة للنقاب���ات
النقب���اء المهنيي���ن وقطاع
واالتحاد العام.
النقابات "الر�سمية" القائمة.
وا�س���ع م���ن م�ؤ�س�س���ات المجتم���ع
ولق���د �أدى ه���ذا المنح���ى ال���ذي
المدن���ي ،كم���ا تتمتع عل���ى ال�صعي���د الدولي
اختطت���ه النقاب���ات العام���ة لنف�سها ،في ظ���ل الميول
باعت���راف منظم���ة العمل الدول���ي واالتح���اد الدولي
الحكومي���ة لفر����ض هيمنتها عل���ى الحرك���ة النقابية
للنقابات ومرك���ز الت�ضامن الأمريكي ،وعلى ال�صعيد
العمالي���ة ،والإبق���اء على الأحكام غي���ر الديمقراطية
الإقليم���ي باعت���راف نقاب���ات عمالي���ة ف���ي الكوي���ت
الناظمة لت�شكيل وعم���ل النقابات برغم تعار�ضها مع
والجزائر.
المواثي���ق والعهود الدولية واتفاقي���ات العمل الدولية،
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وا�ستن���دت ه���ذه النقاب���ات واللج���ان التح�ضيرية
الم�ستقلة في ت�شكيلها �إلى منظومة ت�شريعية تت�ألف من
المادتين  16و 23في الد�ستور الأردني ،و�إلى العهدين
الدوليي���ن الخا�صي���ن بالحقوق المدني���ة وال�سيا�سية،
والحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،اللذين
�ص���ادق عليهم���ا الأردن ،و�إلى اتفاقي���ة العمل الدولية
رق���م ( )98التي �صادق عليها الأردن ،واالتفاقية رقم
( )87التي لم ي�صادق عليها بعد.
وق���د �أطلق���ت مجموع���ة
لع��ل احل��ل الأمث��ل ملعاجلة كبي���رة م���ن �أع�ض���اء مجل����س
الن���واب ال�ساد����س ع�ش���ر
م�شكلة احلرية النقابية مبا
(ال�ساب���ق) مب���ادرة ،دع���ت
يكف��ل التعددي��ة النقابي��ة
الحكوم���ة في ال�شق الأول منها
وحق العاملني يف القطاعني
�إل���ى تقدي���م م�ش���روع قان���ون
الع��ام واخلا���ص ب�إن�ش��اء ينظم العم���ل النقابي العمالي
نقاباته��م هو امل�صادقة على باال�ستن���اد �إلى الم���واد ،2/16
اتفاقي��ة العم��ل الدولي��ة و/23و من الد�ستور والتي تكفل
رق��م ( ،)87وه��و الأم��ر للأردنيين الح���ق في التنظيم
الذي من �ش�أن��ه تعزيز مناخ النقاب���ي الح���ر ،ودع���ت ف���ي
الإ�صالحات الدميقراطية ،ال�ش���ق الثاني منه���ا �إلى تعديل
وينهي خالف منظمة العمل قانون العمل بم���ا يتفق والعهد
الدولي��ة م��ع الأردن به��ذا الدول���ي الخا����ص بالحق���وق
االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
اخل�صو�ص.
والثقافي���ة الذي �ص���ادق عليه
االردن الع���ام  2006وت�ضم���ن
حري���ة التنظيم والتعددية النقابية .و�ش ّددت المبادرة
عل���ى �أن الإ�ص�ل�اح النقاب���ي العمال���ي ب���ات �ض���رورة
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�سيا�سي���ة واقت�صادي���ة واجتماعي���ة لحماي���ة الأم���ن
االجتماعي وتحقيق الت���وازن في العالقة بين مختلف
ال�ش���ركاء االجتماعيين .ووقع المب���ادرة المذكورة 61
نائب ًا ونائبة� ،أي ما يزيد على ن�صف �أع�ضاء المجل�س
ال�ساد�س ع�شر الذي ح ّل في منت�صف واليته.
كم���ا دعا المرك���ز الوطن���ي لحقوق الإن�س���ان في
تقريره ل�سنة  ،2011لل�سم���اح بت�شكيل نقابات م�ستقلة
جدي���دة ح�س���ب الأ�ص���ول بالإ�ضاف���ة �إل���ى النقاب���ات
الموجودة ،ومنحها فر�ص���ة لإثبات وجودها .وبح�سب
التقري���ر ،ف�إنه ال يوجد ما يمنع ف���ي المعايير الدولية
من تعددية النقابات للعاملين في المهنة ذاتها.
�إن معالج���ة اال�ستع�صاءات الم�شار �إليها الطبيعي
يتطلب اعتم���اد توجه لإ�صالح واقع النقابات العمالية
والت�شري���ع الناظ���م لعمله���ا ،باال�ستن���اد �إل���ى جمل���ة
مبادىء� ،أهمها:
 Ó Óاالعتراف للعمال بحق التعددية النقابية دون تمييز.
 Ó Óتو�سي���ع قاعدة النقابات العمالي���ة ب�إباحة حق �إقامة
النقابة عل���ى م�ستوى المن�ش�أة ،ولي����س فقط على م�ستوى
المهن���ة �أو ال�صناع���ة ،وال�سماح ب�إن�شاء الف���روع النقابية
حيثما تجد النقابات حاجة لذلك.
Ó Óاال�ستعا�ضة عن حق اللجنة الثالثية بت�صنيف المهن
وال�صناعات التي يحق لعمالها ت�أليف النقابات �أو التي ال
يحق لعماله���ا ت�أليف نقابات ،ب�أ�س����س ومعايير لت�صنيف
المهن وال�صناعات ين�ص عليها القانون.
Ó Óعدم جواز التر�شح لمن�صب رئي�س نقابة عمالية لمن

 Ó Óتقلي����ص م���دة ال���دورة النقابية العمالي���ة من خم�س
�سن���وات �إلى ث�ل�اث �سنوات كح���د �أعلى �أ�س���وة بالنقابات
المهني���ة ،وفتح ب���اب الم�شاركة في اجتماع���ات الهيئات
العام���ة ال�سنوي���ة واالنتخابي���ة وم�ؤتمرات االتح���اد العام
�أمام القاعدة النقابية.

ولع���ل الح���ل الأمث���ل لمعالج���ة م�شكل���ة الحري���ة
النقابية بما يكف���ل التعددية النقابي���ة وحق العاملين
ف���ي القطاعين الع���ام والخا�ص ب�إن�ش���اء نقاباتهم هو
الم�صادقة عل���ى اتفاقية العمل الدولي���ة رقم (،)87
وه���و الأمر الذي من �ش�أنه تعزي���ز مناخ الإ�صالحات
الديمقراطي���ة ،وينهي خالف منظم���ة العمل الدولية
مع الأردن بهذا الخ�صو�ص.
البديل رقم
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االتفاق بين االتحاد العام واتحاد النقابات
الم�ستقلة
ي�ستن���د ه���ذا البديل �إل���ى االتفاق المعل���ن بتاريخ
� 23أي���ار  2013بي���ن االتح���اد الع���ام لنقاب���ات العمال
وبين اتح���اد النقابات العمالي���ة الم�ستقلة .فقد عقد
الجانب���ان اجتماع ًا �ض���م رئي�س االتح���اد العام مازن
المعايط���ة ورئي����س اتح���اد النقاب���ات الم�ستقلة عزام

Ó Óالطل���ب م���ن وزي���ر العمل
دعوة اللجن���ة الثالثية ل�ش�ؤون
العمل لالنعق���اد لت�شكيل لجنة
فني���ة مو�سع���ة ت�ض���م خب���راء
محليي���ن ودوليي���ن لإع���ادة
النظ���ر بالت�صني���ف المهن���ي
للنقابات العمالية.

�سل�سلــة �أوراق �سيــا�ســات

�شغل هذا المن�صب خالل دورتين متتاليتين �إال بعد مرور
دورة انتخابي���ة جدي���دة على الأقل .وع���دم جواز التر�شح
لع�ضوي���ة الهيئة الإدارية للنقاب���ة العمالية لمن �شغل هذا
المن�ص���ب ث�ل�اث دورات انتخابي���ة متتالي���ة �إال بعد مرور
دورة انتخابية جديدة على الأقل.

ال�صم���ادي ،وتو�ص���ل الجانب���ان �إل���ى اتف���اق للتعاون
لتوحي���د جه���ود الحرك���ة العمالي���ة الأردني���ة وتنظيم
العم���ل النقابي ف���ي المملكة ،وفق المب���ادىء التالية:
وحدة الحركة النقابية العمالية ،حرية العمل النقابي
ف���ي القطاعي���ن العام والخا����ص ،ديمقراطي���ة العمل
النقاب���ي ،تو�سي���ع قاعدة العمل النقاب���ي ،وتعزيز دور
الحرك���ة العمالي���ة الأردني���ة .واعتمد االتف���اق الآلية
التالية لتحقيق �أهدافه:

ي�ستن��د البدي��ل رق��م (� )1إىل
االتف��اق املعل��ن بتاري��خ

23

�أي��ار

 2013ب�ين االحتاد الع��ام لنقابات
العم��ال وب�ين احت��اد النقاب��ات
العمالي��ة امل�ستقل��ة .حي��ث تو�صل
اجلانب��ان �إىل اتف��اق للتع��اون
لتوحي��د جه��ود احلرك��ة العمالية

Ó Óهيكلة التنظيم النقابي.

الأردني��ة وتنظيم العم��ل النقابي

Ó Óو�ضع م�سودة قانون ينظم
العمل النقابي في الأردن.

يف اململكة ،وفق مبادىء حمددة.

Ó Óالدعوة لعقد م�ؤتمر وطني ي�شارك فيه كافة ال�شركاء
االجتماعيي���ن وبح�ض���ور منظمات دولي���ة معنية كمنظمة
العم���ل الدولي���ة واالتحاد الدول���ي للنقاب���ات و�أي منظمة
دولية ذات �صل���ة ومنظمات المجتم���ع المدني وذلك من
�أج���ل الخ���روج بتو�صي���ات ت�ض���ع �أ�س�س ًا ومب���ادئ لتحقيق
الأهداف ال�سابقة.
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تتمثل نقطة القوة في هذا البديل في الآتي:

Ó Óاالعت���راف الواقع���ي المتب���ادل بي���ن طرف���ي الحركة
النقابي���ة ،وتج���اوز الإن���كار الذي قد يمار�س���ه �أي طرف
للطرف الآخر.
Ó Óتجمع المبادرة طرف���ي الحركة النقابية العمالية ،ما
يعني �أن ما يتم �إقراره باال�ستناد �إلى هذه المبادرة ،ف�إنه
�سيتم التوافق حوله ،ويمتلك فر�صة التنفيذ.
Ó Óت�شكل العناوين العام���ة التي تم االتفاق عليها ،مظلة
وا�سعة يمك���ن �أن ت�ستوعب تطويرات جوهرية على �صعيد
حرية العمل النقابي وديمقراطيته.
�Óص���دور قرار عن المحكمة الد�ستورية في تموز 2013

Ó
يق�ض���ي ب�أنه يج���وز للموظفي���ن ف���ي �أي وزارة �أو م�ؤ�س�سة
حكومي���ة �أن ين�شئ���وا نقابة خا�صة له���م و�إن كانوا تابعين
لنظام الخدمة المدنية.
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�إ�صدار قانون خا�ص بنقابات العمال
هن���اك مي���ل متزايد م���ن قب���ل الحرك���ة النقابية
العمالي���ة للدع���وة لإ�صدار قان���ون منف�ص���ل لنقابات
عمال الأر دن ي�شتمل عل���ى جميع الأحكام التي تنظم
ت�شكي���ل وعم���ل نقاب���ات العم���ال .وي�ؤيد ه���ذا التوجه
خبراء عدي���دون باتفاقي���ات العمل الدولي���ة .وجدير
بالذكر �أن المملكة الأردنية الها�شمية قد �شهدت منذ
الن�ص���ف الأول م���ن خم�سيني���ات
القرن الما�ضي �صدور �أول ت�شريع هن��اك مي��ل متزاي��د من
ع ّمال���ي ب�صيغ���ة "قان���ون نقابات قب��ل احلرك��ة النقابي��ة
العمال رقم  35ل�سنة ."1953
العمالية للدعوة لإ�صدار

ويتمي���ز ه���ذا التوج���ه ب�أن���ه
يجم���ع كل ما له �صلة بحق بق�ضايا
التنظيم النقابي في ت�شريع واحد
خا�ص بهذا ال�ش�أن ،ما ي�ساعد على
�ضمان درج���ة �أعلى من الإن�سجام
بين �أحكام القانون ،و�سهولة �أكبر
في تعبئ���ة وتثقيف العمال به .عدا
عن كون هذا التوجه ي�شكل فر�صة
لمراجع���ة �سائ���ر الأم���ور المتعلقة
بالتنظي���م النقاب���ي م���رة واحدة،
ومراع���اة البع���د الإ�صالحي الذي
يكف���ل للقان���ون �أو�سع م���دى زمني
من اال�ستقرار الت�شريعي.

قان��ون منف�ص��ل لنقابات
عم��ال الأردن ي�شتم��ل
على جميع الأحكام التي
تنظ��م ت�شكي��ل وعم��ل
نقاب��ات العم��ال .وي�ؤي��د
ه��ذا التوج��ه خ�براء
عدي��دون باتفاقي��ات
العمل الدولية.

التو�صيات
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على �صعي���د �آخر ،ف�إن �أية تعدي�ل�ات �أو تطويرات
عل���ى الت�شري���ع النقاب���ي العمال���ي ،ينبغ���ي �أن تراعي
تدعو هذه الورق���ة �إلى اغتنام فر�صة وجود قانون
�ض���رورة الأخذ بالمنظور الإ�صالح���ي الراهن للدولة
���دل لقانون
العم���ل الم�ؤقت رق���م  26ل�سنة  2010المع ِّ
الأردنية ،والذي وجد �أحد �أبرز تجلياته في التعديالت
العم���ل عل���ى ج���دول �أعم���ال لجن���ة العم���ل والتنمي���ة
الد�ستوري���ة لع���ام  .2011ولع���ل هذا يتطل���ب مراجعة
االجتماعي���ة النيابي���ة ،من �أجل �إ�ص���دار قانون خا�ص
�شامل���ة ذات م�ضم���ون �إ�صالح���ي للت�شري���ع الخا����ص
بالتنظيم النقابي العمالي منف�صل عن قانون العمل،
بنقابات العمال ،وااللتزام بمنطوق المادة الد�ستورية
على �أن يج�سد هذا القان���ون الحق الد�ستوري بت�أليف
الجدي���دة رقم ( ،)128وال���ذي ين�ص على عدم جواز
النقاب���ات ،وال يتعار�ض مع اتفاقي���ات العمل الدولية،
�أن ي�ؤث���ر القان���ون ال���ذي ي�ص���در بموج���ب الد�ست���ور
وفي مقدمته���ا العهدان الخا�ص���ان بالحقوق المدنية
لتنظي���م الحقوق والحريات عل���ى جوهر هذه الحقوق
وال�سيا�سي���ة وبالحق���وق االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة
�أو يم�س �أ�سا�سياتها .ومن تدع��و هذه الورق��ة �إىل اغتن��ام فر�صة وجود والثقافية ،واالتفاقية الدولية
نق���اط ق���وة ه���ذا البديل قان��ون العم��ل امل�ؤق��ت رق��م  26ل�سن��ة  2010رق���م ( )98الت���ي �ص���ادق
�أن���ه ورد في المب���ادرات
املعدل لقانون العمل عل��ى جدول �أعمال جلنة عليهم���ا الأردن ،وبخا�ص���ة
ِّ
الت���ي �أطلق���ت بخ�صو�ص
فيم���ا يتعل���ق باحت���رام الحق
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة النيابي��ة ،من
�إ�ص�ل�اح الت�شريع الناظم
بالتعددي���ة النقابي���ة ،وو�ضع
�أج��ل �إ�صدار قان��ون خا�ص بالتنظي��م النقابي
لتنظي���م النقاب���ات
ال�ضوابط العملي���ة لممار�سة
العمايل منف�صل عن قانون العمل.
وعمله���ا ،وبخا�ص���ة
هذه التعددية حيثما وجدت،
المب���ادرة النيابي���ة ال�صادرة عن  61نائب��� ًا ونائبة من
وكذل���ك �ضم���ان ح���ق �إن�ش���اء النقابات عل���ى م�ستوى
مجل�س النواب ال�ساد����س ع�شر ،والمبادرة الم�شتركة
المن�ش����أة ف���ي القط���اع الخا����ص ،وفي القط���اع العام
ال�ص���ادرة عن االتحاد العام لنقاب���ات العمال واتحاد
المدني.
النقابات العمالية الم�ستقلة.
و�إذا م���ا حالت �أية ظ���روف دون تلبية لجنة العمل
كم���ا �أن م���ن نق���اط الق���وة� ،أن �إ�ص���دار قان���ون
والتنمي���ة االجتماعي���ة له���ذه المهم���ة الإ�صالحي���ة،
ديمقراط���ي خا����ص بالتنظي���م النقاب���ي العمالي �أمر
ف�إن���ه يتعين عندئذ �أن يبادر  10ن���واب باقتراح قانون
ممكن باال�ستناد �إل���ى االتفاقيات الدولية التي �صادق
خا�ص بالتنظيم النقابي العمالي ،وك�سب ت�أييد العدد
عليها الأردن ،وف���ي مقدمتها العهد الخا�ص بالحقوق
الالزم لت�أييده في المجل�س ،مقترن ًا بتحديد الق�ضايا
االقت�صادية واالجتماعي���ة والثقافية ،والذي ن�شر في
المحوري���ة التي يتعي���ن �أن ي�شتمل عليه���ا القانون كي
الجريدة الر�سمية العام .2006
ت�أخذ بها الحكومة لدى �صياغة م�شروع القانون.
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