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مدخل
بالرغم من مرور أكرث من عرش سنوات عىل بداية الحراكات العاملية الجديدة يف األردن ،ما زال اإلطار الترشيعي الناظم
للنقابات العاملية يف األردن دون تغيري .اذ ما زالت القيود غري الدستورية هي السمة الغالبة يف الفصل الحادي عرش من
قانون العمل األردين ،والذي ينظم نقابات العامل ونقابات أصحاب العمل والفصل الثاين عرش الذي ينظم تسوية النزاعات
العاملية الجامعية عىل ما هي عليه دون تغيري ،إضافة اىل أن نظام الخدمة املدنية مل يتم تعديله باتجاه قوننة التنظيم
النقايب ،رغم قيام الحكومة بتعديله مرتني يف عام  2017و ،2018اال أنه ما زال يتجاهل موضوع حق العاملني يف القطاع العام
يف تشكيل نقابات عاملية.
وشهد األردن منذ عام  2006حراكات عاملية مكثفة عربت عن نفسها باحتجاجات عاملية متنوعة .وبدأ هذا التحول النوعي
يف االحتجاجات املتتالية لعامل املياومة 1وخاصة يف قطاع الزراعة يف عام  ،2006حيث نفذوا عرشات االحتجاجات ،ولغاية
إدارة جهودهم آنذاك والتي كانت تستهدف تثبيتهم يف أعاملهم ووظائفهم وتحسني رشوط عملهم وزيادة اجورهم ،قاموا
بتشكيل تنظيم نقايب بسيط تحت مسمى “لجنة عامل املياومة” ،واستمر حراكهم حتى تحققت غالبية اهدافهم.
رافق احتجاجات عامل املياومة اإلرضاب الكبري الذي نفذه عامل ميناء العقبة (قطاع عام) يف صيف عام  2008والذي استمر
لعدة أيام وكان يستهدف تحسني رشوط العمل وعىل وجه الخصوص زيادة األجور ،وكانت تقوده لجنة نقابية ذات هيكلية
بسيطة أيضاً تحت اسم “لجنة عامل مؤسسة املوانئ” والتي كانت تعمل خارج إطار النقابة العامة للعاملني يف املوانئ
والتخليص.
واستمرت بعد ذلك الحراكات العاملية وتوسعت بشكل كبري يف قطاعات أخرى مثل الجامرك والبلديات واملحاكم وسكك
الحديد وغالبيتها تركزت يف القطاع العام( ،اذ أن نظام الخدمة املدنية يتجاهل حق العاملني يف تشكيل نقابات عاملية)
وتعمقت الفجوة بني غالبية العاملني يف األردن وبني النقابات العاملية املعرتف بها وفق قانون العمل بسبب تقييده لحق
التنظيم النقايب وحرصه يف  17نقابة عاملية فقط ،وغياب آليات العمل الدميقراطي عن غالبية هذه النقابات ،ال بل تم حرمان
الهيئات العامة للنقابات العاملية من حق وضع انظمتها الداخلية ،وأصبحت صالحية وضع هذه األنظمة من حق املؤمتر
العام للنقابات العاملية املكون من أعضاء الهيئات االدارية للنقابات واملهيمن عليها من قبل عدد محدود جدا من األشخاص.
وبذلك أصبحت النقابات العاملية تعمل وفق نظام اسايس موحد غري دميقراطي يسمح بسيطرة فئة محدودة عىل النقابات
ولفرتات زمنية طويلة ،األمر الذي عزل النقابات العاملية عن قواعدها وأصبح اتحادها العام مؤسسة شبه حكومية ،إذ يتم
متويله بالكامل من قبل وزارة املالية.
مجمل هذه املعطيات دفعت العامل املترضرين من غياب تنظيم نقايب مستقل وفعال ،اىل البحث عن مخارج لهذا الواقع
الصعب ،فاتجهوا نحو تنظيم أنفسهم وفرض منظامتهم النقابية كأمر واقع ،وبالتايل بدأت القوى االجتامعية العاملية الناشئة
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بتشكيل منظامتها خارج إطار قانون العمل املعمول
به واملقيد ملامرسة هذا الحق (خالفا لنصوص الدستور
األردين وخالفا لالتفاقيات الدولية التي صادق عليها
األردن وتتقدم يف اولوية التطبيق عىل القانون األردين)،
وبالتايل خارج إطار االتحاد العام ونقاباته.
وقد تم اعداد هذ التقرير من خالل قراءات تحليلية
للواقع االقتصادي واالجتامعي والسيايس للتحوالت التي
يشهدها األردن منذ ما يقارب عرش سنوات واثرت عىل
ظروف العمل واملستويات املعيشية للعامل ،اىل جانب
قراءات تحليلية للنصوص الترشيعية العاملية األردنية
املتعلقة بحق التنظيم النقايب يف ضوء املعاهدات الدولية
املتعلقة بالتنظيم النقايب ،واملندرجة يف اطار الرشعة
الدولية لحقوق االنسان مثل االعالن العاملي لحقوق
االنسان والعهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية
والسياسية والحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية
واتفاقيات منظمة العمل الدولية واعالناتها واملتعلقة
بحق التنظيم النقايب.

نشأة الحراكات والنقابات العاملية
الجديدة

شهد األردن خالل العقود املاضية موجة من التحوالت
يف عالقات العمل ،أدت اىل بروز قوى وحركات عاملية
جديدة خارج إطار القوى واملنظامت النقابية التقليدية
والعاملة وفق قانون العمل ساري املفعول ،والذي سمح

للعامل يف أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم ،2اال أن
ذات القانون ف ّرغ هذا النص من مضمونة يف املادة التي
تلتها عندما منح صالحية تصنيف املهن التي لها الحق يف
تأسيس نقابات اىل وزارة العمل دون غريها ،ثم انتقلت
هذه الصالحية يف التعديالت التي جرت عىل قانون
العمل يف عام  2010اىل اللجنة الثالثية املكونة من وزارة
العمل وغرف الصناعة والتجارة واالتحاد العام لنقابات
العامل .3ومؤخرا قامت لجنة العمل والتنمية والسكان
باقرتاح إعادة هذه الصالحية لوزير العمل ،ومنذ أواسط
السبعينات مل يسمح قانون العمل والقرارات الصادرة
مبوجبه بتأسيس أية نقابات عاملية جديدة ،إذ تم رفض
جميع محاوالت تأسيس نقابات عاملية جديدة.
مجمل هذه القيود مل متنع العاملني بأجر يف األردن من
التحرك للدفاع عن مصالحهم أو تحسني ظروف عملهم.
ومل يتمكن القانون والقرارات الصادرة مبوجبه من منع
التحوالت يف القوى والحراكات االجتامعية من التعبري
عن نفسها والدفاع عن مصالحها ،خاصة بعد استمرار
الحكومات األردنية املتعاقبة بتنفيذ مناذج تنموية
وسياسات اقتصادية مل تأخذ بعني االعتبار مصالح هذه
الفئات الواسعة من العاملني بأجر يف األردن ،سواء كانوا
يعملون يف القطاع الخاص أم يف القطاع العام ،مبا رافقها
من عمليات خصخصة عشوائية ملختلف مؤسسات
الدولة وشملت تلك املؤسسات التي تقدم خدمات عامة
للمواطنني مثل الكهرباء واملياه واالتصاالت  ..الخ .ونتيجة
غياب الشفافية وضعف مستوى رقابة الربملان وغريه من
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املؤسسات الرقابية األخرى ،وانخفاض مستوى الحريات
الدميقراطية ،فقد رافق عمليات الخصخصة املذكورة
شبهات فساد ،انترشت تفاصيلها يف العديد من التقارير
الرسمية والربملانية والصحفية .األمر الذي انعكس سلبا
عىل آالف العامل سواء من حيث ترسيحهم من أعاملهم
أو احالتهم عىل االستيداع أو التقاعد املبكر ،ويف جميع
الحاالت كان العامل عىل اختالف فئاتهم هم من دفعوا
الثمن األعىل بسبب تطبيق هذه السياسات.
رافق ذلك اعتامد خيارات سياسية واقتصادية واجتامعية
محددة من قبل الحكومات األردنية املتعاقبة ،بتنسيق
كامل مع املؤسسات املالية الدولية وعىل وجه الخصوص
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،أدت يف جانب منها
اىل زيادة اعتامدية االقتصاد األردين عىل املساعدات
الدولية سواء يف جانب املنح املختلفة ،أو يف جانب
القروض ،حيث تشكل املساعدات الخارجية ما بني (10
  )% 15من مجمل االنفاق العام يف املوازنة العامةللدولة ،4بعضها يأيت عىل شكل منح مالية اىل جانب
العينية والفنية وبعضها اآلخر عىل شكل قروض من
جهات مختلفة.
ومن جانب آخر أدت الخيارات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية منذ عام  1989وحتى اآلن اىل اضعاف
املؤسسات السياسية الترشيعية والرقابية ،واضعاف
أدوار مؤسسات املجتمع املدين واملنظامت النقابية يف
التأثري عىل السياسات العامة ،ما أدى اىل تقليص فرص
اجراء حوار اجتامعي فعال ،وتطوير وتطبيق سياسات
اقتصادية واجتامعية تقوم عىل تسويات اجتامعية تأخذ

باالعتبار مصالح مختلف األطراف من أصحاب املصالح
املختلفني من أصحاب أعامل وعاملني وغريهم ،وقلص
فرص تطوير وتطبيق سياسات اقتصادية واجتامعية قامئة
عىل تسويات اجتامعية ،واتساع نفوذ الحكومة مبختلف
مؤسساتها عىل حساب املؤسسات الدستورية األخرى،
وأصبحت الحكومة صاحبة القول الفصل والنهايئ يف
عملية تطوير الترشيعات والسياسات املختلفة وخاصة
االقتصادية ،ما أدى اىل اضعاف سيادة القانون واملسائلة.
ومن العوامل التي فاقمت حدة األزمة االقتصادية
واالجتامعية والتفاوت االجتامعي ،التشوهات األساسية
التي تعاين منها السياسات الرضيبية ،اذ أن العبء
الرضيبي (مجمل اإليرادات الرضيبية كنسبة من الناتج
املحيل اإلجاميل) مرتفع ووصل اىل مستويات (،5)% 26.5
ومستويات التهرب والتجنب الرضيبي ما زالت مرتفعة
جدا والتي قدرتها الحكومة بحوايل  700مليون دينار
سنويا ،اىل جانب أن عائدات رضيبة الدخل ال تزيد
عن  % 4من الناتج املحيل االجاميل .كذلك أدى التوسع
يف فرض الرضائب غري املبارشة (الرضيبة العامة عىل
املبيعات والرضائب الخاصة والرسوم مبختلف أنواعها)
والتي بلغت ( )% 76من مجمل اإليرادات الرضيبية،6
اىل تعميق التشوهات االجتامعية وتوسيع رقعة الفقراء،
ودفعت مبزيد من الضغوط عىل الفقراء ورشائح من
الطبقة الوسطى.
يضاف إىل ذلك عمليات الخصخصة العشوائية وغري
املدروسة ،وإضعاف العديد من القطاعات الصناعية
بسبب تحرير التجارة الخارجية من دون ضوابط وتوقيع
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العديد من اتفاقيات التجارة الحرة غري العادلة ،وقد
ترضرت بشكل كبري صناعات الخزف والبالط واألحذية
والدباغة واأللبسة واالسمنت والحديد والصناعات
الغذائية والزراعية وغريها .مجمل ذلك قاد إىل ضعف
املشاركة االقتصادية بشكل عام ،حيث بلغت معدالت
املشاركة االقتصادية املنقحة 7يف األردن ما يقارب
 % 36.5وبني النساء  ،% 15.2وبني الذكور .8 % 57.4
املؤرشات االقتصادية واالجتامعية األساسية الحالية تشري
بوضوح إىل استمرار صعوبة األوضاع االقتصادية ،إذ إن
معدل النمو االقتصادي بلغ  % 2.0يف عام  ،2017ومعدل
العجز يف املوازنة العامة قبل املنح واملساعدات ما زال
مرتفعاً يف نهاية  ،2017وارتفع الدين العام إىل مستويات
قياسية قاربت  28مليار دينار ،ليصل اىل ما يقارب % 96
من الناتج املحيل االجاميل ،وهو مؤرش كبري وخطري جدا.
رافق تطبيق السياسات االقتصادية املذكورة أعاله،
تطبيق سياسات عمل أكرث صعوبة ،اذ أن ضعف سوق
العمل يف األردن نتيجة حتمية لجملة سياسات اقتصادية
واجتامعية وضعتها ونفذتها الحكومات األردنية املتعاقبة،
حيث مل تساعد هذه الخيارات االقتصادية والسياسات
املنبثقة عنها عىل خلق فرص عمل كافية لطالبيها من
خريجي النظام التعليمي ،وأدت اىل تعميق مشكالت
القوى العاملة األردنية وتعزيز اختالالت سوق العمل.
ميكن اإلشارة كذلك اىل أن نسبة العاملة األجنبية سواء
كانوا عامال مهاجرين أم الجئني سوريني مرتفعة يف األردن
حيث تقارب  % 40من مجمل القوى العاملة ،وتفيد

أحدث الترصيحات الرسمية حول اعداد العامل األجانب
يف األردن يف عام  2018أنها تبلغ مليون عامل ،9من أصل
ما يقارب  2.5مليون مجمل القوى العاملة يف األردن.
ويعاين سوق العاملة املهاجرة يف األردن من حالة فوىض
كبرية ،أذ أن  % 68من العامل املهاجرين يعملون بشكل
غري نظامي وال يحملون تصاريح عمل رسمية 10.وهذا
الواقع ينعكس سلبا وبأكرث من اتجاه عىل عملية تنظيم
سوق العمل ،وتفاقم معدالت البطالة وضعف رشوط
العمل عند األردنيني واملهاجرين والالجئني السوريني
عىل حد سواء .ألن غالبية العامل املهاجرين والالجئني
غري النظاميني (ال يحملون تصاريح عمل) يعملون يف
قطاعات اقتصادية ال يسمح للعامل االجانب العمل فيها،
ويخلقون حالة من املنافسة غري العادلة مع نظرائهم
األردنيني ،وهذا يؤدي اىل اضطراب بعض القطاعات
االقتصادية.
ويف ذات السياق تنامت خالل السنوات األخرية ظاهرة
العمل غري املنظم يف األردن واالقتصاد غري املنظم،11
وأصبح السمة الغالبة للشغل يف األردن ،ويعمل يف
االقتصاد غري املنظم فئات متنوعة ،وغالبية العاملني
بهذه الطريقة هم من العاملة املهاجرة والالجئني
السوريني .ويف غالب األحيان فإن العمل غري املنظم
ال يضمن للعاملني والعامالت فيه الحقوق العاملية
األساسية ،أي ال يتمتعون برشوط عمل الئقة تكفل لهم
كرامتهم االنسانية ،حيث العمل ألكرث من مثان ساعات
يوميا ،والعمل بشكل يومي «مياومة» ،وعدم استالم
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األجر مبواعيده املحددة ،وعدم التمتع برشوط الصحة
والسالمة املهنية املطلوبة ،وعدم حصولهم عىل اجازات
سنوية ومرضية ورسمية ،اىل جانب عدم تسجيلهم يف
منظومة الضامن االجتامعي .فقد توسع االقتصاد والعمل
غري املنظم يف األردن خالل العقدين املاضيني بشكل كبري،
وبلغت نسبة العاملني غري املنظمني يف األردن ما نسبته
 % 44من مجمل العاملني ،حسب ارقام عام  ،2012وبلغ
حجم االقتصاد غري املنظم كنسـبة من مجمل االقتصاد
الوطني ما يقـــارب  ،% 24 - 20وفق ارقام 12 .2012
وهذه املؤرشات وان كانت مرتفعة ،فهي ال تعكس
واقع االقتصاد والعمل غري املنظم يف األردن ،فمنذ عام
 2012وحتى وقت اعداد هذا التقرير ،جرت العديد من
املتغريات يف االقتصاد األردين وسوق العمل األردين ،حيث
تراجعت قدرات االقتصاد األردين عىل النمو وخلق فرص
العمل كام أرشنا سابقا ،وارتفاع معدالت البطالة بشكل
غري مسبوع منذ ما يقارب ربع قرن ،واستقبال األردن
ما يقارب  1.3مليون سوري نصفهم تقريبا مسجلني
كالجئني ،جزء كبري منهم يف سن العمل ،وتشري التقديرات
الرسمية الصادرة عن وزارة العمل أن أعداد املنخرطني
السوريني يف سوق العمل ما بني  200 – 150الف عامل
سوري ،غالبيتهم يعملون بشكل غري منظم .وبالرغم من
اجراء تعداد سكاين يف األردن يف نهاية عام  ،2015اال
أنه ال يتوفر مؤرشات احصائية حديثة حول االقتصاد غري
املنظم والعاملني فيه.

ويف الوقت الذي تزايدت فيه أعداد طالبي الوظائف من
خريجي نظام التعليم األردين املائة ألف سنويا ،13شهدت
السنوات القليلة املاضية تراجعا ملموسا يف اعداد فرص
العمل املستحدثة يف االقتصاد األردين ،حيث بلغت يف
عام  2007نحو  70ألف فرصة لتنخفض يف عام 2008
إىل  69ألف فرصة عمل ،وهو يشكل عدد الوظائف
ذاتها التي وفرها االقتصاد األردين يف عام  ،2009ليرتاجع
عدد الوظائف إىل  66ألف وظيفة عام  ،2010ويواصل
االنخفاض يف عام  2011إىل  55ألف فرصة عمل ،ويف
عام  2012بلغ  50ألف فرصة ،فيام تراوحت الوظائف
التي أنتجها االقتصاد خالل عامي  2013و 2014حوايل
 45الف فرصة عمل سنويا ،وسجلت يف عام  2015ما
يقارب  48الف وظيفة ،وخالل عام  2016فقد بلغت
 51ألف وظيفة جديدة .14أدى مجمل ذلك اىل ارتفاع
كبري يف معدالت البطالة ووصلت اىل مستويات عالية
جدا حيث بلغت ( ،)% 18.6يرتكز غالبيتهم يف الفئات
الشبابية وخاصة بني الفئتني العمريتني  19 - 16سنة و20
  24سنة ،حيث بلغت  % 47و % 38لكل منهام عىلالتوايل15.
ويف مجال الحامية االجتامعية ،فإن نسبة العاملني
املشمولني يف منظومة الضامن االجتامعي مازالت قليلة،
فهم يشكلون ما يقارب ( )% 50من مجمل القوى
العاملة (مشتغلني وغري مشتغلني) ،إذ يبلغ عدد املؤمن
عليهم الفعالني (عىل رأس عملهم) يف نهاية عام 2017
ما يقارب  1.28مليون 16.وحتى لو أضفنا لهم أعداد
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العاملني املشمولني بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى
(مدنية وعسكري) تبقى األرقام دون املأمول .هذا اىل
جانب أن منظومة التأمينات االجتامعية التي توفرها
املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ال زالت غري شاملة،
فالتأمني الصحي ما زال خارج هذه املنظومة ،والتأمني
ضد البطالة ينتابه القصور ،وتم استبداله بالتأمني ضد
التعطل عن العمل ،وكام هو معروف فإن منظومة
التأمينات االجتامعية وفق املعايري الدولية يجب أن
تغطي هذين التأمينني.
ورافق ذلك انخفاض واضح يف معدالت األجور لغالبية
العاملني بأجر يف األردن ،خاصة إذا ما أخذ بعني االعتبار
مستويات األسعار املرتفعة جدا ملختلف السلع والخدمات،
األمر الذي ادى اىل اتساع رقعة العاملة الفقرية ،إذ يشري
تقرير املؤسسة العامة للضامن االجتامعي ( )68.4باملائة
تبلغ أجورهم الشهرية ( )500دينار فأقل ،وأن ()47
باملائة من املشرتكني تبلغ اجورهم الشهرية ( )400دينار
فام دون 17.وبأخذ املستوى املنخفض جدا للحد األدىن
لألجور والذي يبلغ  220دينارا ً شهريا ،وقبل عام 2017
بلغت  190دينارا ً وقبل عام  2012كان يبلغ  150دينارا
شهريا ،نجد أن مستويات األجور املنخفضة يف القطاعني
العام والخاص لعبت دورا جوهريا يف زيادة الحراكات
العاملية خالل السنوات املاضية.
وهكذا كانت القوى العاملة األردنية هي األكرث حساسية
واألكرث معاناة من هذه األوضاع االقتصادية ،سواء اولئك
العاملني يف القطاع العام أو العاملني يف القطاع الخاص،

وحسب التقارير التحليلية التي تناولت االحتجاجات
العاملية يف السنوات األخرية ،فإن االحتجاجات العاملية
التي تم تنفيذها ما بني  2017 - 2010تزايدت بشكل
ملفت وبلغت ما يقارب  4000احتجاج عاميل 18.األمر
الذي يؤرش اىل حجم الرتاجع يف أوضاع العاملني ،هذا
اىل جانب تنامي حالة عدم التوازن يف العالقة ما بني
أطراف عالقات اإلنتاج املتمثلة يف وزارة العمل والنقابات
العاملية املعرتف بها وأصحاب العمل يف القطاع الخاص،
إذ أن ممثيل العامل من النقابات العاملية كانوا الطرف
األضعف ،وانعكس ذلك بشكل سلبي عىل حقوق العاملني
بأجر ،وعىل اتساع ظاهرة االنتهاكات واالعتداءات عىل
الحقوق األساسية يف العمل ،ومل تتمكن وزارة العمل من
ضامن متتع جميع العاملني وخاصة يف القطاع الخاص
بالحقوق العاملية األساسية املنصوص عليها يف قانون
العمل.
ان مجمل التحوالت االجتامعية واالقتصادية هذه دفعت
باتجاه مزيد من االختناقات يف بنية عالقات العمل ،والتي
لعب غياب التنظيم النقايب العاميل املستقل والدميقراطي
والفعال دورا اساسيا يف الوصول اليها ،ففي الوقت الذي
سمحت فيه القوانني األردنية والقرارات الحكومية
بتأسيس منظامت ألصحاب العمل بكامل الحرية ،حرمت
العاملني من مامرسة هذه الحق ،لذلك يوجد يف األردن
يف الوقت الحايل  17نقابة عاملية فقط ومل تزد منذ اربعة
عقود ،بينام يوجد ما يقارب  100منظمة أصحاب أعامل،
منها غرف تجارية وصناعية ونقابات وجمعيات أصحاب
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عمل 19،وتتزايد اعداد هذه املنظامت سنويا .األمر الذي
كان يستدعي استجابة من قبل الحكومات املتعاقبة،
سواء كان ذلك بإعادة النظر بالسياسات االقتصادية
واالجتامعية إلعطائها بعدا اجتامعياً ،أو باتجاه التخفيف
من حدة االختالالت التي يعاين منها سوق العمل،
والعمل عىل اعادة التوازن اليه ،اال أن صانعي ومنفذي
هذه السياسات مل يلتفتوا اىل كل ذلك ،وال اىل النتائج
الكارثية لسياساتهم االقتصادية واالجتامعية.
مجمل ذلك دفع العاملني بأجر يف القطاعني العام
والخاص خالل السنوات املاضية اىل تأسيس منظامت
نقابية وفق أسس جديدة ،غالبيتها أطلقت عىل نفسها
“نقابات مستقلة” لتمييز نفسها عن النقابات العامة
املنضوية يف إطار االتحاد العام لنقابات العامل .حيث
أصبح يف األردن يف الوقت الراهن ما يقارب  20نقابة
جديدة ومستقلة موزعة عىل القطاعني العام والخاص.
غالبيتها أسست اتحادا لها يف عام  2011تحت اسم
“اتحاد النقابات العاملية املستقلة األردين” ،حيث يبلغ
عدد اعضائه  16نقابة جديدة.
وبالرغم من عدم اعرتاف الحكومة والعديد من
املؤسسات الرسمية بهذه النقابات الجديدة واتحادها،
اال أنها تبذل جهودا يف تحسني رشوط عمل أعضائها،
وهي تعمل يف بيئة صعبة ،حيث عمليات التضييق من
أصحاب األعامل والحكومة والنقابات الرسمية ،ورغم

ذلك وقعت العديد من االتفاقيات الجامعية (تحت اسم
ممثيل العامل) خاصة يف قطاع الفوسفات والصناعات
الكياموية والبلديات ،وساهمت كذلك يف تنشيط بعض
النقابات العامة وتهيئة الظروف لتوقيع اتفاقيات عمل
جامعية أدت اىل حسني رشوط العمل ،مثال العاملني يف
رشكة الكهرباء األردنية ،كذلك تبذل جهودا يف مقاومة
العديد من السياسات التي من شأنها التأثري سلبا عىل
رشوط العمل يف بعض القطاعات االقتصادية ،كان أهمها
قطاع النقل والبلديات وغريها .اىل جانب ذلك يلعب
اتحاد النقابات العاملية املستقلة األردين دورا يف تقديم
تعديالت عىل قانون العمل وفق معايري العمل الدولية،
وشارك يف العديد من الجلسات الخاصة مبناقشة القانون
يف مجلس النواب.
وكان للدور الذي لعبه اتحاد النقابات العاملية املستقلة
األردين يف مسار الحركة العاملية األردين خالل السنوات
املاضية ،أن دفع العديد من الحركات العاملية العربية
والعاملية للتضامن معه ،حيث يجري يف الوقت الراهن
إجراءات قبول عضوية االتحاد يف االتحاد العريب للنقابات
عضو االتحاد الدويل للنقابات ،خاصة بعد مشاركة وفد
من االتحاد يف املؤمتر الرابع لالتحاد الدويل للنقابات الذي
عقد يف العاصمة الدمناركية كوبنهاجن خالل شهر ترشين
الثاين .2018
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اإلطار القانوين للعمل النقايب العاميل يف األردن
هنالك جملة من القواعد القانونية العاملية ذات العالقة
بالحق يف التنظيم النقايب ،والتي تكفل لجميع البرش حق
انشاء النقابات بكامل الحرية ،والتي كان إلهاملها من
قبل الحكومات األردنية املتعاقبة واملرشعني األردنيني أثر
كبري يف تراجع سياسات العمل وظروف العمل يف األردن،
إذ ال تتواءم الترشيعات العاملية األردنية الناظمة للعمل
النقايب العاميل مع املعايري الدولية ذات العالقة بالنقابات
العاملية وعىل وجه الخصوص االعالن العاملي لحقوق
االنسان والعهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،اىل جانب
اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ففي الوقت الذي سمحت املادة ( )97من قانون العمل
للعامل يف أي مهنة تأسيس نقابة خاصة بهم ،20تم تفريغ
هذا النص من مضمونة يف املادة ( )98التي تلتها عندما
منح صالحية تصنيف املهن التي لها الحق يف تأسيس
نقابات دون غريها اىل جانب املهن التي ال يحق للعاملني
فيها تأسيس نقابات اىل اللجنة الثالثية املكونة من
الحكومة ونقابات العامل ونقابات اصحاب العمل.21
وقد كان قانون العمل السابق مينح هذه الصالحية
اىل وزير العمل ،وكام اشري سابقا ،هنالك توصية للجنة
العمل والتنمية والسكان النيابية إلعادة هذه الصالحية
اىل وزير العمل .ومنذ أواسط السبعينات مل تسمح وزارة
العمل واللجنة الثالثية بتأسيس أية نقابة عاملية جديدة.
وقد أكدت نصوص الدستور األردين عىل الحق يف التنظيم

النقايب ،اذ اشارت املادة ( )16والتي تتناول حقوق
األردنيني جميعا ومن ضمنها حق تأليف النقابات ،واملادة
( )23التي تناولت حقوق العامل األردنيني مبا فيها حقهم
يف تنظيم نقايب حر ،إىل جانب نص املادة ( )1/128والتي
تشري إىل أنه ال يجوز أن تؤثر القوانني التي تصدر مبوجب
هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات عىل جوهر هذه
الحقوق أو متس أساسياتها›22.
كذلك اصدرت املحكمة الدستورية يف شهر متوز 2013
قرارا ً تفسرييا للدستور أجاز فيه لجميع العاملني يف القطاع
العام تأسيس نقابات لهم ،وذلك عىل خلفية توجيه
مجلس األعيان سؤال للمحكمة بخصوص تأسيس نقابة
لالمئة والعاملني يف املساجد بعد سلسلة من االحتجاجات
التي نفذها األمئة والوعاظ23.
ومل تأخذ الحكومات األردنية املتعاقبة وال املرشع األردين
بعني االعتبار مضامني العهدين الدوليني الخاصني بالحقوق
املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية التي
صادق عليهام األردن يف عام  1976ونرشهام بالجريدة
الرسمية عام  24، 2006واللذان أصبحا جزءا من املنظومة
الترشيعية األردنية منذ ذلك الوقت.
وهذان العهدان يكفالن حق العامل وبدون اي رشوط
بتأسيس نقابات عاملية ،اذ جاء يف العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية والسياسية أن “لكل فرد الحق يف تكوين
الجمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات
واالنضامم إليها من أجل حامية مصالحة” 25.وكان العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
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أكرث وضوحاً يف تفصيل حق التنظيم النقايب حيث اشار
اىل “ان لكل فرد الحق يف تشكيل النقابات واالنضامم إىل
ما يختار منها ،وانه ال يجوز وضع القيود عىل مامرسة
هذا الحق” ،باإلضافة اىل “أن للنقابات الحق يف تشكيل
اتحادات وطنية” ،ولها “الحق يف العمل بحرية دون أن
تخضع ألية قيود”26.
ويف مجال التزامات األردن مبضامني املعاهدات
واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ،فهناك اجامع
بني فقهاء القانون الدويل عىل أن هذه االتفاقيات تسمو
يف التطبيق عىل القوانني الوطنية إذا كانت تتعارض
معها ،وقد أكدت اتفاقية «فيينا لقانون املعاهدات» عىل
ذلك ونصت عىل أنه «ال يجوز لطرف يف معاهدة أن
يحتج بنصوص قانونه الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ
املعاهدة»27 .
هذا وقد صدرت يف األردن العديد من القرارات عن
محكمة التمييز يف أكرث من قضية تتحدث عن سمو
املعاهدات واالتفاقيات الدولية املصادق عليها عىل
القانون األردين حال حدوث تعارض معه ،حيث جاء يف
أحد القرارات «ان الدولة تنفذ املعاهدات التي تعقدها
مع الدول األخرى عىل اعتبار أن املعاهدات أقوى من
القانون العادي الداخيل» 28.ويف قرار آخر ايضا جاء
«ان االتفاقيات الثنائية أو الدولية واجبة اإللزام ويجب
العمل بها ،وهي أعىل مرتبة من القانون الداخيل يف حال
تعارضهام» 29.وهنالك قرار صدر عن محكمة التمييز يف
أحد القضايا يشري وبشكل واضح اىل سمو املعاهدات

واالتفاقيات الدولية عىل القوانني املحلية وينص عىل
«تسمو املعاهدات واالتفاقيات الدولية مرتبة عىل
القوانني املحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها
وال يجوز االحتجاج بأي قانون محيل أمام االتفاقية «30.
هذا وقد استقر االجتهاد القضايئ يف األردن عىل أنه
«يف حالة مصادقة األردن عىل أية اتفاقيات دولية ،فإن
تلك االتفاقيات تكتسب قوة القانون الداخيل ،وإذا
وجد هنالك تعارض بني النصوص يف االتفاقيات الدولية
والنصوص الواردة يف الترشيعات الوطنية ،فإن األولوية
يف التطبيق هي لالتفاقيات الدولية».31
أما عىل مستوى مواءمة الترشيعات العاملية األردنية
املتمثلة بقانون العمل والقرارات الصادرة مبوجبه ،مع
معايري العمل الدولية الواردة يف اتفاقيات منظمة العمل
الدولية ،فإن نصوص الترشيعات األردنية ال تتواءم ايضا
مع مضامني هذه االتفاقيات ،وخاصة اتفاقية ( )87بشأن
الحرية النقابية وحامية حق التنظيم واالتفاقية ()98
بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجامعية.
وباستعراض املضامني الجوهرية لهاتني االتفاقيتني ،فإن
االتفاقية ( )87تنص عىل أن «للعامل وأصحاب العمل
دون متييز الحق وبدون ترخيص مسبق يف تكوين
منظامت يختارونها ،وكذلك الحق يف االنضامم إليها»
وتكفل «ملنظامت العمل وأصحاب العمل الحق يف وضع
دساتريها ولوائحها اإلدارية ويف انتخاب ممثليها بحرية
كاملة» ،وتنص كذلك عىل «متتنع السلطات العامة
(الحكومية) عن أي تدخل من شأنه أن يق ّيد هذا الحق
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وأن يع ّوق مامرسته املرشوعة» ،اىل جانب تأكيدها عىل
أنه «ال يجوز للسلطة اإلدارية (الحكومة) حل منظامت
العامل ومنظامت أصحاب العمل أو وقف نشاطها»،
وتؤكد االتفاقية عىل أن «ملنظامت العامل وأصحاب
العمل الحق يف تكوين اتحادات واتحادات عامة ويف
االنضامم إليها ،وألي من هذه املنظامت أو االتحادات أو
االتحادات العامة الحق يف االنضامم إىل منظامت دولية
للعامل وألصحاب العمل» ،وبينت االتفاقية عىل رضورة
« أن يحرتم العامل وأصحاب العمل ومنظامتهم قانون
البلد التي تعمل فيه» ،واشرتطت لذلك «أن ال ينطوي
(هذا) القانون عىل مساس بالضامنات املنصوص عليها
يف هذه االتفاقية أو أن يطبق بطريقة فيها مساس بهذه
الضامنات»32.
وبالرغم من أن األردن مل يصادق عىل اتفاقية منظمة
العمل الدولية رقم ( )87املذكورة أعاله ،اال أنه ملزم
بتطبيقها وأخذ مضامينها بعني االعتبار عند وضع
الترشيعات الوطنية وفق ما جاء يف نصوص «إعالن
منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق األساسية يف
العمل»  33والذي تشكل حرية التنظيم واالعرتاف الفعيل
بالحق باملفاوضة الجامعية اوىل هذه الحقوق واملبادئ،
ولضامن هذا الحق أشار االعالن اىل االتفاقيتني ،اتفاقية
 87بشأن الحرية النقابية وحامية حق التنظيم واالتفاقية
 98بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجامعية .إذ جاء يف
مقدمة هذا االعالن «تعلن املنظمة (منظمة العمل
الدولية) أن الدول األعضاء حتى ولو مل تصادق عىل

االتفاقيات ذات العالقة ،ملزمة بحكم انتامئها وعضويتها
يف املنظمة باحرتام املبادئ املتعلقة بالحقوق األساسية
وتعزيزها وتطبيقها بحسن نية وطبقا للدستور (دستور
منظمة العمل الدولية)» .34وعليه وألن األردن عضوا يف
منظمة العمل الدولية فهو ملزم مبوجب ذلك باحرتام
الحق يف حرية التنظيم كام جاءت يف نصوص اتفاقية
منظمة العمل الدولية رقم .87
واىل جانب االتفاقية أعاله ،كان األردن قد صادق يف عام
 1966عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98بشأن
حق التنظيم واملفاوضة الجامعية ،وهي االتفاقية الثانية
الضامنة للحق واملبدأ األول يف اعالن املبادئ املذكورة،
وتتلخص مضامني هذه االتفاقية عىل «توفر للعامل حامية
كافية من أية أعامل متييزية عيل صعيد استخدامهم
تستهدف املساس بحريتهم النقابية» ،وحظرت االتفاقية
«جعل استخدام العامل مرهونا برشط أالّ ينضم إىل نقابة
أو أن يتخىل عن عضويته النقابية» وحظرت ايضاً «فصل
العامل أو اإلجحاف به بأية وسيلة أخرى بسبب عضويته
النقابية أو اشرتاكه يف أنشطة نقابية» هذا اىل جانب
نصها عىل «توفر ملنظامت العامل وأصحاب العمل
حامية كافية من أية ترصفات متثل تدخال من بعضها يف
شؤون بعضها اآلخر سواء بصورة مبارشة أو من خالل
وكالئها أو أعضائها ،سواء استهدف هذا التدخل تكوينها
أو أسلوب عملها أو إدارتها» 35.وهذه االتفاقية تضمن
يف جانب منها حق التنظيم النقايب ،بتأكيدها عىل حظر
تعرض العامل ألي اشكال عقابية اياً كان نوعها بسبب
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انتامءاتهم ونشاطاتهم النقابية.
ويف ضوء الحقائق املذكورة أعاله فإن نصوص قانون
العمل األردين املعمول به ،تقيد بشكل كبري حق مامرسة
حرية التنظيم النقايب ،مخالفة بذلك مضامني الدستور
األردين والعهدين الدوليني املتعلقني بالحقوق املدنية
والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
مع أنهام جزء من املنظومة القانونية األردنية منذ عام
 ،2006اىل جانب مخالفتها التفاقيات منظمة العمل
الدولية ذات العالقة ،واعالن منظمة العمل الدولية
للحقوق واملبادئ األساسية بالعمل ،لذلك وجد اآلالف
من عامل األردن أنفسهم مدفوعني اىل انشاء نقابات
عاملية جديدة استنادا اىل نصوص الدستور األردين
وقاعدة سمو املعاهدات واالتفاقيات الدولية املصادق
عليها عىل الترشيعات املحلية ،بغض النظر عن درجة
تخلف هذه الترشيعات عن مواكبة التزامات الدولة
األردنية الدولية تجاه القانون االنساين الدويل ،والحاجات
امللحة للمجتمع األردين.

الخالصة والتوصيات:

يتضح مام سبق ذكره أن طبيعة التحوالت التي عاشها
املجتمع األردين خالل العقود املاضية وعىل وجه الخصوص
الحركات والقوى العاملية األردنية ،بسبب نتائج تطبيق
السياسات االقتصادية التي تم تنفيذها يف األردن عىل
املجتمع األردين ،وعدم تطوير الترشيعات العاملية مبا
يتوافق مع متطلبات وحاجات قطاعات عاملية واسعة

تشكل جزءا اساسيا من هذا املجتمع ،ما أدى اىل اختالل
التوازنات االجتامعية ومنها توازنات سياسات العمل ،اىل
جانب عدم تطوير وتعديل الترشيعات العاملية األردنية
مبا ينسجم مع الدستور األردين الجديد لعام ،2011
والتزامات األردن مع املعاهدات واملواثيق الدولية
والرشعة الدولية لحقوق االنسان وعىل وجه الخصوص
العهدين الدوليني الخاصني بالحقوق املدنية والسياسية
والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،واتفاقيات
منظمة العمل الدولية ذات العالقة ،وما تبعه من
اعالن منظمة العمل الدولية الخاص بالحقوق واملبادئ
األساسية يف العمل.
ويف الوقت الذي مل تستطيع فيه مختلف القيود القانونية
األردنية من منع القوى االجتامعية والعاملية الناشئة من
التحرك للدفاع عن مصالحها وتنظيم نفسها ،قامت هذه
القوى العاملية بصياغة قانونها الخاص مبا يحقق هذه
املصالح ،وأعطت التعديالت الدستورية لعام ،2011
ومبدأ سمو املعاهدات واملواثيق الدولية املصادق عليها
عىل الترشيعات املحلية ،هذه القوى والحراكات دفعة
قوية لتنظيم نفسها بشكل دميقراطي ولتبني منظامت
نقابية فعالة وفق أسس دميقراطية.
وعليه فإن هذه املنظامت والحراكات النقابية الجديدة
تؤسس ملسار جديد للحركة النقابية تقوم عىل خياراتها
الطوعية والدميقراطية إلعادة صياغة عالقات عمل
متوازنة تأخذ بعني االعتبار مصالح مختلف أطراف
العملية اإلنتاجية بعني االعتبار ،وانهاء مرحلة الدور
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الغائب والضعيف للحركة النقابية العاملية يف عمليات
رسم مختلف السياسات االقتصادية والتي تؤثر عىل
مصالح العاملني بأجر يف القطاعني العام والخاص.
واستنادا اىل ذلك ،فإن التقرير يويص مبا ييل:
 -1عىل املستوى االسرتاتيجي ،هنالك رضورة إلصدار
قانون خاص لتنظيم العمل النقايب يف اململكة يشمل
العاملني يف القطاعني الخاص والعام انفاذا لنصوص
الدستور األردين الجديد لعام  ،2011وقرار املحكمة
الدستورية التفسريي رقم  6لعام  ،2003واستنادا اىل
نصوص املعاهدات الدولية التي صادق عليها األردن
وخاصة العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية
والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.
 -2عىل املستوى اآلين والقصري ،ومبا أن قانون العمل
منظور حاليا أمام الربملان ،مطلوب تعديل كافة املواد
ذات العالقة بالتنظيم النقايب واملفاوضة الجامعية يف
قانون العمل استنادا اىل نصوص الدستور األردين الجديد
لعام  ،2011وقرار املحكمة الدستورية التفسريي رقم 6
لعام  ،2003واستنادا اىل نصوص املعاهدات الدولية التي
صادق عليها األردن وخاصة العهدين الدوليني للحقوق
املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،وعىل وجه الخصوص املواد التالية:
* تعديل تعريف النزاع العاميل الجامعي الوارد يف املادة
( )2من القانون األصيل بحيث يكون «كل خالف ينشأ
بني مجموعة من العامل أو النقابة من جهة وبني صاحب

عمل او نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق
عقد عمل جامعي او تفسريه او يتعلق بظروف العمل
ورشوطه» ،وذلك لتمكني كافة العاملني من االستفادة
من أدوات فض نزاعات العمل املتمثلة بتعيني مندوب
توفيق ومجلس توفيق ومحكمة عاملية ،وعدم اقتصارها
عىل العامل الذين لديهم نقابات عاملية.
* تعديل الفقرة (ب) من املادة ( )44بحيث تكون «عىل
صاحب العمل وممثيل العامل يف املؤسسة التي تستخدم
خمسة وعرشين عامال فأكرث عقد اجتامعات دورية ال
تقل عن مرتني يف السنة لتنظيم وتحسني ظروف العمل
وإنتاجية العامل والتفاوض عىل أي أمور متعلقة بذلك»،
وإلغاء التعديل الذي حذف «مجموعة من العامل»،
وذلك لتمكني كافة العاملني من االستفادة من الحوار
االجتامعي واملفاوضة الجامعية ،وعدم اقتصارها عىل
العامل الذين لديهم نقابات عاملية.
* الغاء املادة ( )98من قانون العمل والتي تتضمن قيودا
عىل حق العاملني بأجر يف تشكيل نقابات ،وإعطاء الحق
كامال للعاملني يف تأسيس نقاباتهم.
* تعديل املادة ( )100من قانون العمل والتي تعطي
الحق لالتحاد العام لنقابات العامل بوضع نظام داخيل
موحد للنقابات األعضاء ،وإعادة هذا الحق ألعضاء
الهيئات العامة للنقابات.
* تعديل املادة ( )116من قانون العمل بحيث يتم
الغاء صالحية الوزير بحل النقابات ،واحالة ذلك للسلطة
القضائية.
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30
د .محمد الطراونه (قايض)“ ،العالقة بني االتفاقيات الدولية والقانون الداخيل-التجربة األردنية” ،مجلة الرسالة،
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33
من عام  ،1998يتضمن اربعة حقوق ومبادئ اساسية للعمل تشمل :حرية التنظيم واالعرتاف الفعيل باملفاوضة الجامعية
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