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تقدمي:
يطالب املرصد العمايل األردين إبجراء بعض التعديالت على املواد اخلاضعة للتعديل يف قانون العمل املنظور حاليا امام
جلنة العمل والتنمية االجتماعية والكاان النيابية حبيث يصبح أكثر متاينا للعمال من التمتع حبقوقهم االقتصادية
واالجتماعية فضال عن توفري ضماانت الستقرار االقتصاد األردين ومنوه بشال مكتدام.

أولوايت تعديل القانون:
هناك جمموعة من األولوايت الواجب النظر فيها يف القانون املؤقت رقم ( )26لكنة  2010قانون معدل لقانون العمل
والعمل على تعديلها ليصبح القانون اكثر اقرتااب من معايري العمل الدولية وشروط العمل الالئق واملبادئ واحلقوق
األساسية يف العمل وليصبح أكثر انكجاما مع نصوص وروح الدستور األردين وليلتقي مع األهداف الواردة يف اخلطة
الوطنية الشاملة حلقوق االنكان وتوصيات االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق االنكان اىل جانب االستجابة
اىل توصيات املركز الوطين حلقوق االنكان ومنظمات اجملتمع املدين ذات العالقة ومنها مركز الفينيق للدراسات
االقتصادية.
وابلدخول اىل تفاصيل املواد اليت جرى عليها التعديل وفيما خيص املادة رقم ( )2املتعلقة مبفهوم النزا العمايل واليت
عمل القانون املؤقت على شطب مجلة "جمموعة من العمال" من النص الذي يقول " كل خالف ينشأ بني جمموعة
من العمال أو النقابة من جهة وبني صاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل
مجاعي او تفكريه او يتعلق بظروف العمل وشروطه" يؤكد املرصد انه جيب ان يبقى النص كما كان عليه سابقا حىت
يصبح منكجما مع تعريف "عقد العمل اجلماعي" الوارد يف املادة ذاهتا كذلك يوفر إماانية تقدمي احلماية للعاملني
وممثليهم الذين لديهم خالفات حول ظروف العمل مع أصحاب األعمال وليس لديهم نقابة ألن الغالبية الاربى من
العاملني يف األردن حمرومني من حق تشايل نقاابت عمالية.
اما املادة ( ) 25املتعلقة بتعويض بدل الفصل التعكفي يقرتح املرصد العمايل أن ياون التعويض املايل بدل الفصل
التعكفي شهرا واحدا عن كل سنة خدمة للعامل وحبد أدىن أجر أربعة أشهر يضاف هلا بدل شهر االنذار واستحقاقاته
األخرى املنصوص عليها يف املادتني ( )32و( )33من القانون على أن حيتكب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه
العامل على أال ياون هنالك سقف أعلى للتعويض حبيث تاون سنوات اخلدمة هي احملدد لذلك.
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أما ابلنكبة للمادة (/31أ) املتعلقة إبجراءات إعادة اهليالة يف منشآت األعمال جيب أن يتم ابالغ وزارة العمل بذلك
ألخذ املوافقة قبل اختاذ اية إجراءات من قبل اإلدارات لتكريح العاملني واضافة نص اىل الفقرة (مع ضمان حقوق
العمال ابعتبار اهناء اخلدمة فصال تعكفيا ويتم تعويضهم وفق احاام املادة  25من القانون).
وفيما يتعلق ابملادة (/44أ) :املتعلقة ابلتفاوض اجلماعي الدوري بني العاملني وأصحاب األعمال ،حبيث يتم التفاوض
اجلماعي بني أصحاب العمل والعمال و/أو ممثلي أي منهما بشأن أي امور متعلقة بتحكني شروط العمل وظروف
العمل وانتاجية العمال وعلى ان يتم هذا التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او العمال و/أو ممثلي اي منهما
خالل مدة ال تزيد عن  21يوما من اتريخ تبلغ االشعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف اجراء التفاوض
اىل الطرف اآلخر مؤكدا ان من شأن اقتصار التفاوض على النقاابت العمالية فقط حرمان غالبية العاملني يف األردن
من املفاوضة اجلماعية اهلادفة لتحكني شروط عملهم ألن غالبية العاملني ليس لديهم متثيل نقايب.
وفيما خيص املادة ( :) 52املتعلقة بتحديد احلد األدىن لألجور من قبل اللجنة الثالثية اقرتح املرصد إضافة فقرة يتم
مبوجبها اال لتزام برفع احلد األدىن لألجور سنواي وفقا ملؤشرات التضمم (ارتفا األسعار) اليت تعلنه دائرة اإلحصاءات
العامة.
وابلنكبة للمادة ( :)58املتعلقة حبرمان العاملني الذين تتطلب أعماهلم مهام اإلشراف العام على املؤسكة او ادارهتا
و/او الكفر والتنقل داخل اململاة وخارجها من بدل العمل اإلضايف مؤكدا اهنا شالت مدخال الستغالل آالف
العاملني ممن يتم منحهم مكمات إدارية حتمل معىن االشراف واإلدارة اىل جانب الذين يعملون ككائقني كمدخل
إلجبارهم على العمل أكثر من  48ساعة أسبوعيا وهذا يندرج ضمن ما يطلق عليه (العمل اجلربي) دون حصوهلم
على بدل العمل اإلضايف .مقرتحا أن يتم ربط عدم دفع بدل العمل اإلضايف يف وظائف ومناصب االدارة العليا ومدراء
الدوائر يف املؤسكة ويف املؤسكات الابرية اليت لديها  100عامل فأكثر وإلغاء حرمان األشماص الذين تتطلب
طبيعة أعماهلم التنقل من هذه املادة.
وفيما خيص املادة ( ) 72املتعلقة بتوفري حضاانت ألبناء العامالت يف منشآت األعمال يؤكد املرصد العمايل ضرورة
تبين الصيغة اليت طورهتا محلة "صداقة" واليت تنص على الزام صاحب العمل الذي يكتمدم عدد من العاملني يف ماان
واحد ولديهم على األقل  15أطفال ال تزيد أعمارهم عن أربع سنوات و 8أشهر هتيئة ماان مناسب لياون يف عهدة
مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم كما وجيوز ألصحاب العمل االشرتاك يف هتيئة هذا املاان يف منطقة جغرافية واحدة.
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وأن يصدر وزير العمل التعليمات الالزمة لتنفيذ ذلك على أن تتضمن الشروط واملواصفات هلذه الغاية ويف حال وجود
أقل من  15طفال على صاحب العمل أن يوفر حلول للعاملني والعامالت ضمن التعليمات املادة الصادرة من وزير
العمل.
أما املادة ( )98املتعلقة بتشايل النقاابت العمالية تلغى صالحيات اللجنة الثالثية الواردة يف الفقرة ( د )1.يف تصنيف
املهن والصناعات اليت جيوز فيها أتسيس نقاابت وحتديد جمموعات املهن والصناعات اليت ال جيوز للعمال او ألصحاب
العمل فيها أتسيس أكثر من نقابة واحدة وذلك حبام متاثلها او ارتباطها ببعضها او اشرتاكها يف إنتاج واحد متاامل
مؤكدا اهنا بشالها احلايل ختالف أبكط معايري احلق يف التنظيم النقايب وهي حتمل خمالفة للعهد الدويل للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي صادق عليه األردن منذ  12عاما وهو جزء من القوانني األردنية املعمول هبا.
حيث ان املادة ختالف نصوص وروح الدستور األردين .اذ تعرتف املادة ( )2/16من الدستور األردين ابحلق يف تاوين
اجلمعيات والنقاابت على النحو اآليت" :لألردنيني حق أتليف اجلمعيات والنقاابت واألحزاب الكياسية على أن تاون
غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال ختالف أحاام الدستور" .وتنص الفقرة الثالثة من املادة ذاهتا على أن
"ينظم القانون طريقة أتليف اجلمعيات والنقاابت واألحزاب الكياسية ومراقبة مواردها" كما تقر املادة ( /2 /23و)
ابحلق يف التنظيم النقايب احلر للعمال.
ويتبني لدى قراءة املادتني املذكورتني أن الدستور األردين يعرتف صراحة حبق العمال يف تاوين النقاابت وحبرية التنظيم
النقايب احلر وال جييز أن ختضع ممارسة هذا احلق ألية قيود طاملا كانت غاايت النقاابت العمالية مشروعة ووسائلها
سلمية وأن ال ختالف نظمها الدستور وما جاء فيه من مبادئ.
وابلنكبة للمادة ( ) 100املتعلقة بصالحية االحتاد العام لنقاابت العمال بوضع نظام داخلي موحد للنقاابت العمالية
األعضاء فيه مبينا انه ميان لالحتاد أن يضع نظاما داخليا لنفكه ولان ال حيق له وضع نظاما داخليا موحدا للنقاابت
ألن ذلك يتعارض مع مبادئ حرية التنظيم النقايب واستقاللية العمل النقايب ومن حق اهليئات العامة للنقاابت وضع
وتعديل أنظمتها الداخلية .والفتا اىل ان االستئناس برأي وزارة العمل عند وضع النظام ميس جوهر حرية واستقاللية
العمل النقايب.
اما املادة ( )102املتعلقة بتكجيل النقاابت دعا املرصد أن يقتصر دور وزارة العمل على تكجيل النقاابت وليس
املوافقة على أتسيكها (طاملا استوفت شروط التكجيل التنظيمية) ألن منح املوافقة يتعارض مع مبادئ حرية التنظيم
النقايب.
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