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:- مقدمه 

 رؼم أن صفة تدخل الدولة فً تنظٌم عالقات العمل بشكل عام وعالقات العمل الجماعٌة بشكل خاص 

وعدم كانت هً السمة الظاهرة فً تشرٌع العمل إال أنه كان ٌالحظ تفرق النصوص القانونٌة المنظمة لذلك 

 ظل ترابطها وانسجامها ، نظراً الستمرار األخذ بأعراؾ المهن وتقالٌدها التً كانت تنظم عالقات العمل فً

 الذي أصبح فً ذلك الوقت المصدر 1960 لسنة 21نظام الطوائؾ المهنٌة ، إلى أن صدر قانون العمل رقم 

. الرئٌسً لقواعد الحق الموضوعً المنظمة لعالقات العمل فً األردن

 بصدور الدستور 1960 لسنة 21وقد تمٌزت مرحلة تشرٌع العمل ما قبل صدور قانون العمل رقم 

 الذي انسجم مع الموقؾ الدولً الداعً إلى ضرورة تدخل الدولة فً تنظٌم عالقات العمل 1952األردنً لعام 

ال سٌما من أجل حماٌة حقوق العامل ، وبذلك ٌكون قد وضع حداً فاصالً ما بٌن تشرٌعات العمل التً كانت 

. نافذة قبل صدوره وتلك الالحقة له

فقبل صدور الدستور كان تنظٌم عالقات العمل فً عهد إمارة شرقً األردن ٌقتصر على عدد محدود 

قانون ) أصدر المشرع العثمانً 1909من النصوص القانونٌة ترجع جمٌعها إلى العهد العثمانً ، ففً عام 

الذي تناول موضوع تنظٌم األحزاب فً المؤسسات ذات االمتٌاز ، وفً العام نفسه صدر  (تعطٌل األشؽال

الذي تناول ضمن مواضٌع مختلفة أحكام تسجٌل النقابات العمالٌة وتنظٌم شؤونها والرقابة  (قانون الجمعٌات)

، وقد كان إعمال هاذٌن القانونٌن محدود جداً نظراً لعدم وجود صناعات ذات أهمٌة فً ذلك .... على أعمالها 

 ، باعتبارها فرعاً 1946الوقت ، ولعدم وجود أي نقابات باستثناء نقابة عمال سكة الحدٌد التً تم تسجٌلها عام 

أما عالقات العمل الفردٌة فقد كانت تخضع ألحكام الكتاب الثانً الخاصة بإجارة .لجمعٌة العمال الفلسطٌنٌة

وفً فلسطٌن ، كانت حكومة .1907اآلدمً من مجلة األحكام العدلٌة التً أصدرها المشرع العثمانً عام 

 قانون نقابات العمال لٌتم 1947 قانون تعوٌض العمال ، كما أصدرت فً عام 1927االنتداب قد أصدرت عام 

.  المذكورٌننالعمل بهما بدالً من القانونٌن العثمانًٌ

 كانت دول العالم قد توجهت ونتٌجة األزمات االقتصادٌة 1952وعندما صدر الدستور األردنً فً عام 

المتالحقة وما عانت منه الطبقة العاملة بسبب البطالة بشكل خاص إلى سٌاسة التدخل فً الحٌاة االقتصادٌة ، 

ومكافحة األزمات االقتصادٌة وحماٌة حقوق العمال ، حٌث انسجم الدستور األردنً مع الموقؾ الدولً بهذا 

الخصوص فتضمن األحكام التً من شأنها أن تحافظ على حقوق العمال وأن توفر الحماٌة واألمن لهم ، فقد 

:- منه على  (6)من المادة (2)نصت الفقرة 

 (تكفل الدولة العمل والتعلٌم ضمن حدود إمكانٌاتها وتكفل الطمأنٌنة وتكافؤ الفرص لجمٌع األردنٌٌن) 

:- منه نصت على  (23) والمادة 
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العمل حق لجمٌع المواطنٌن وعلى الدولة أن توفره لألردنٌٌن بتوجٌه االقتصاد الوطنً والنهوض - 1) 

. به

: تحمً الدولة العمل وتضع له تشرٌعاً ٌقوم على المبادىء اآلتٌة- 2

 .إعطاء العامل أجراً ٌتناسب مع كمٌة عمله وكٌفٌته - أ

 .تحدٌد ساعات العمل األسبوعٌة ومنح العمال راحة أسبوعٌة وسنوٌة مع األجر - ب

تقرٌر تعوٌض خاص للعمال المعٌلٌن وفً أحوال التسرٌح والمرض والعجز والطوارىء  - ت

 .الناشئة عن العمل

 .تعٌٌن الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث - ث

 .خضوع العامل للقواعد الصحٌة - ج

 (.تنظٌم نقابً حر ضمن حدود القانون - ح

وفً ضوء قٌام الوحدة بٌن ضفتً نهر األردن واستناداً لألحكام التً قرر الدستور بموجبها مبدأ تدخل 

الدولة لتوجٌه اإلقتصاد وتوفٌر العمل لألردنٌٌن ، كان ال بد من إصدار القوانٌن الالزمة لتفعٌل أحكام الدستور 

، وخاصة لؽاٌات إنهاء إزدواجٌة قوانٌن تنظٌم عالقات العمل فً ضفتً المملكة ، حٌث كان ٌقتصر تطبٌق 

القوانٌن التً أصدرتها حكومة اإلنتداب على الضفة الؽربٌة بٌنما كانت القوانٌن العثمانٌة هً المطبقة فً 

 وقانون 1953 لسنة 35الضفة الشرقٌة ، وبناء على ذلك فقد تم إصدار كل من قانون نقابات العمال رقم 

 ، وهما أول القوانٌن األردنٌة فً مجال العمل وبموجبهما ألؽٌت القوانٌن 1955 لسنة 17تعوٌض العمال رقم 

. العثمانٌة والبرٌطانٌة السابق ذكرها

 إلى أن صدر أول 1955لسنة  (17) والقانون رقم 1953لسنة  (35)وقد استمر العمل بالقانون رقم 

 ، الذي كان إلنضمام األردن 1960 لسنة 21قانون عمل شامل لمجمل شؤون العمل وهو قانون العمل رقم 

 أكبر األثر فً صدوره باعتباره أحد متطلبات اإلنضمام إلى هذه 1956إلى منظمة العمل الدولٌة فً عام 

المنظمة ، وقد شمل بأحكامه عالقات العمل الفردٌة والجماعٌة معاً ، وعالج ضمن نصوصه شؤون عقد العمل 

الجماعً وتنظٌم شؤون نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل وتسوٌة النزاعات العمالٌة الجماعٌة ، والحق 

. فً اإلضراب واإلؼالق 

 ، الذي تضمن 1996 لسنة 8وبقً معموالً بهذا القانون إلى أن صدر قانون العمل النافذ حالٌاً رقم 

تطوٌراً فً القواعد العامة لتشرٌع العمل وبخاصة من حٌث توسٌع مظلته لٌشمل كافة المؤسسات والعاملٌن 

فٌها بؽض النظر عن حجم المؤسسة أو عدد العاملٌن فٌها ، ومنح مجلس الوزراء صالحٌة شمول فئات عمال 

الزراعة المختلفة بأحكامه ، وفً مجال التنظٌم النقابً انحسرت كثٌراً صالحٌات السلطة التنفٌذٌة فً مجال 

الرقابة على إنشاء النقابات العمالٌة واإلنضمام إلٌها، ومنح اإلتحاد العام لنقابات العمال صالحٌات أوسع ، 

وأعطى المرأة العاملة حقوقاً متمٌزة ، كذلك وضع حماٌات خاصة لألطفال من العمل وأضراره ، وأشرك 
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القطاع الخاص فً مهام تشؽٌل العمال وتأمٌن فرص العمل لهم، وكذلك توسع فً منح الحقوق واإلمتٌازات 

. للعمال وحماٌة مكتسباتهم 

وبشكل عام . كل ذلك مضافاً إلٌه ما تمٌز به هذا القانون من سالمة صٌاؼته وتبوٌب أحكامه وقواعده

فقد مثل صدور هذا القانون نقلة نوعٌة متمٌزة فً مجال تنظٌم شؤون العمل المختلفة وعالقات العمل ، 

وأصبح تشرٌع العمل بذلك أكثر قرباً من تحقٌق التوازن فً عالقات العمل الفردٌة والجماعٌة بصورة تتالئم 

نسبٌاً ومراحل التطور والنمو السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة التً طرأت على المملكة خالل فترة سرٌان 

القانون السابق الذي استمر العمل بع على مدار أكثر من ثالثة عقود ونصؾ ، ناهٌك عن االلتزامات التً 

ترتبت على األردن على الصعٌد الدولً نتٌجة تطورات األوضاع فً المنطقة ، وتوجهات األردن وقٌادته فً 

احترام القواعد الدولٌة وحقوق اإلنسان فً مختلؾ المجاالت وبشكل خاص فً مجال معاٌٌر العمل الدولٌة 

ابتداًء من انضمام األردن إلى منظمة العمل الدولٌة ومروراً بالمصادقة على العدٌد من الصكوك الدولٌة 

الصادرة عنها وعن منظمة العمل العربٌة ، وتنفٌذ برامج التعاون المختلفة مع كل منها ومع كافة المنظمات 

. الدولٌة واإلقلٌمٌة المعنٌة بشؤون العمل المختلفة

مع كل ذلك ورؼم التطورات العدٌدة التً طرأت على أحكام قانون العمل الجدٌد بالمقارنة مع القانون 

السابق فقد بقٌت معالجته لمختلؾ قضاٌا وشؤون العمل وخاصة فً مجاالت تنظٌم عالقات العمل الجماعٌة 

والتنظٌم النقابً معالجة ٌمكن القول أنها تقلٌدٌة جاءت على استحٌاء ربما رؼبة من المشرع األردنً فً أن ال 

ٌبتعد كثٌراً فً تطوٌر أحكامه عن المحٌط اإلقلٌمً ، رؼم أنه كان األحرى به مالحظة الفروقات الجوهرٌة مع 

هذا المحٌط وتمٌز الواقع المحلً وقدرته ومرونته فً التأقلم مع الواقع الدولً ومحاكاة ومواكبة أفضل المعاٌٌر 

الدولٌة فً العمل والقدرة على االستفادة من تجارب الدول المتقدمة فً هذه المجاالت واستخالص ما ٌتالئم 

. منها مع الواقع المحلً ومتطلباته
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التشريع األردني ومعايير العمل الدولية 

 

 اتفاقٌة من 24 وحتى اآلن على 1956صادق األردن منذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولٌة فً العام 

 1919اتفاقٌات العمل الدولٌة التً اعتمدتها مؤتمرات العمل الدولٌة منذ تأسٌس منظمة العمل الدولٌة عام 

اتفاقٌة عالجت مختلؾ شؤون العمل من جوانب متعددة ، واالتفاقٌات  (185)وحتى اآلن والتً بلػ مجموعها 

:- التً صادق علٌها األردن هً 

. (أساسٌة) بشأن العمل الجبري 1964لسنة  (29)االتفاقٌة  -1

 .بشأن تفتٌش العمل فً الصناعة والتجارة1963لسنة  (81)االتفاقٌة  -2

 .(أساسٌة)بشأن مبادئ حق التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة 1963لسنة  (98)االتفاقٌة  -3

 .(أساسٌة) بشأن تساوي أجور العمال الذكور واإلناث 1966لسنة  (100)االتفاقٌة  -4

 .(أساسٌة) بشأن إلؽاء العمل الجبري 1958لسنة  (105)االتفاقٌة  -5

 .(أساسٌة) بشأن التمٌٌز فً مجال التشؽٌل والمهنة 1963لسنة  (111)االتفاقٌة  -6

 . بشأن مراجعة المواد الختامٌة1963لسنة  (116)االتفاقٌة  -7

 . بشأن األهداؾ والمعاٌٌر األساسٌة للسٌاسة االجتماعٌة1963لسنة  (117)االتفاقٌة  -8

 .بشأن المساواة فً المعاملة للضمان االجتماع1963ًلسنة   (118)االتفاقٌة  -9

 . بشأن الوقاٌة من اآلالت1963لسنة  (119)االتفاقٌة  -10

 . بشأن القواعد الصحٌة فً التجارة والمكاتب1964لسنة  (120)االتفاقٌة  -11

 . بشأن سٌاسة العمالة1965لسنة  (122)االتفاقٌة  -12

 . بشأن الحد األدنى للسن فً العمل تحت األرض1966لسنة  (123)االتفاقٌة  -13

 . بشأن الفحص الطبً لألحداث فً العمل تحت سطح األرض1966لسنة  (124)االتفاقٌة  -14

 . بشأن الراحة األسبوعٌة فً التجارة والمكاتب1979لسنة   (106)االتفاقٌة  -15

 . بشأن ممثلً العمال1979لسنة  (135)االتفاقٌة  -16

 . بشأن تنمٌة الموارد البشرٌة1979لسنة  (142)االتفاقٌة  -17

 . بشأن الحد األدنى لسن العمل1997لسنة  (138)االتفاقٌة  -18

 . بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال2000لسنة  (182)االتفاقٌة  -19

 . بشان التأهٌل المهنً والعمالة للمعوقٌن2003لسنة  (159)االتفاقٌة  -20

 . بشأن المشاورات الثالثٌة لتعزٌز تطبٌق معاٌٌر العمل الدولٌة2003لسنة  (144)االتفاقٌة  -21

 . بشأن إدارة العمل2003لسنة  (150)االتفاقٌة  -22
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 . بشأن المعاٌٌر الدنٌا الواجب مراعاتها فً السفن التجارٌة2004لسنة  (147)االتفاقٌة  -23

 . بشأن وثائق هوٌة البحارة2004لسنة  (185)االتفاقٌة  -24

، قد أصدرت 1998 لمؤتمرها السنوي الذي عقد عام 86وكانت منظمة العمل الدولٌة فً الدورة رقم 

إعالن المبادىء والحقوق األساسٌة فً العمل الذي اعتمد أداة تروٌجٌة للمبادىء األساسٌة للمنظمة التً تمثل 

وقد جاء هذا اإلعالن لضمان احترام هذه الحقوق والمبادئ من قبل الدول األعضاء .حقوق اإلنسان فً العمل

فً المنظمة بؽض النظر عن كونها قد صادقت أو لم تصادق على االتفاقٌات ذات الصلة بهذه المبادئ ، على 

اعتبار أن هذا اإلعالن ٌمثل تعهداً من هذه الدول تلتزم فٌه أدبٌاً وسٌاسٌاً باحترام وتطبٌق هذه المبادئ ٌضاؾ 

إلى التزامها المترتب على انضمامها إلى المنظمة وقبولها بدستورها واألهداؾ التً نشأت من أجلها ، وهذه 

:-  المبادئ هً 

. الحرٌة النقابٌة واإلقرار الفعلً بحق المفاوضة الجماعٌة -1

 .القضاء على جمٌع أشكال العمل الجبري أو اإللزامً -2

 .القضاء الفعلً على عمل األطفال -3

 .القضاء على التمٌٌز فً االستخدام والمهنة -4

وهً تمثل المعاٌٌر األساسٌة لحقوق اإلنسان التً عبرت عنها ثمانً اتفاقٌات دولٌة اعتمدتها مؤتمرات 

:- العمل الدولٌة وسمٌت االتفاقٌات األساسٌة ، وهً 

. 1964صادق علٌها األردن عام / بشأن العمل الجبري  (29)االتفاقٌة رقم  -1

 .1966صادق علٌها األردن عام / بشأن إلؽاء العمل الجبري  (105)االتفاقٌة رقم  -2

 (.لم ٌصادق علٌها األردن حتى اآلن)بشأن الحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم  (87)االتفاقٌة رقم  -3

 .1963صادق علٌها األردن عام / بشأن الحق فً التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة  (98)االتفاقٌة رقم  -4

صادق علٌها األردن / بشأن المساواة فً األجر عن عمل ذي قٌمة متساوٌة  (100)االتفاقٌة رقم  -5

 .1966عام 

 .1963صادق علٌها األردن عام / بشأن التمٌٌز فً االستخدام والمهنة  (111)االتفاقٌة رقم  -6

 .1997صادق علٌها األردن عام / بشأن الحد األدنى لسن االستخدام  (138)االتفاقٌة رقم  -7

 .2000صادق علٌها األردن عام / بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال  (182)االتفاقٌة رقم  -8

وكما ٌتبٌن أعاله فإن األردن قد صادق على سبع اتفاقٌات من هذه االتفاقٌات الثمانٌة أي أنه إضافة 

اللتزامه األدبً والسٌاسً بما جاء فً إعالن المنظمة بشأن المبادئ والحقوق األساسٌة بصفته عضواً فٌها فهو 

ملتزم قانوناً أٌضاً بالمبادئ واألحكام التً نصت علٌها هذه االتفاقٌات بصفته قد صادق علٌها باستثناء االتفاقٌة 

، مما ٌتطلب منه بناًء على ذلك معالجة تشرٌعاته فً أي حالة تمثل مخالفة ألي من هذه المبادئ  (87)رقم 
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وتوفٌق نصوصها وتطوٌرها بما ٌضمن التطبٌق األمثل لهذه المبادئ وعدم مخالفتها من أي طرؾ معنً 

. بتطبٌقها

ففً مجال عمل األطفال مثالً حظر قانون العمل األردنً تشؽٌل الطفل بأي صورة من الصور قبل 

بلوغ سن السادسة عشرة ومنع تشؽٌله فً األعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بصحته قبل بلوغ سن 

الثامنة عشرة ، ووضع قائمة بهذه األعمال ، ومنع تشؽٌله فً العطل واألعٌاد وفً اللٌل وفٌما ٌزٌد على ست 

ساعات فً الٌوم الواحد ، وفرض شروطاً خاصة لتدرٌبه واشترط أن ٌكون تدرٌبه بموجب عقد خطً ٌوقعه 

ولً أمره وفق الشروط التً تضعها مؤسسة التدرٌب المهنً وضمن برامج تدرٌبٌة تحددها ، ؼٌر أنه ورؼم 

كل ذلك ورؼم العقوبات التً فرضها القانون نجد العدٌد من حاالت اختراق هذه النصوص باإلضافة إلى 

الصعوبات التً تعترض تطبٌقها خاصة فً ظل عدم وجود برامج بدٌلة لألطفال العاملٌن وأسرهم فً الحاالت 

.  التً ٌعٌل فٌها األطفال أسرهم

وفً مجال العمل الجبري لم ٌرد فً القانون ما ٌمكن أن ٌفهم على أنه تقنٌن للعمل الجبري وفق 

كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص : )والتً عرفته بأنه  (29)المفهوم الذي حددته االتفاقٌة رقم 

، وفً إطار هذه المفهوم ٌرى  (تحت التهدٌد بأٌة عقوبة ولم ٌتطوع هذا الشخص ألدائها بمحض اختٌاره

من قانون العمل من صالحٌة صاحب العمل فً إجبار العامل على العمل  (57)البعض أن ما ورد فً المادة 

. ساعتٌن إضافٌتٌن ٌومٌاً ولمدة شهر من قبٌل العمل الجبري الذي حظرته االتفاقٌة الدولٌة المذكورة

أما بالنسبة لموضوع القضاء على التمٌٌز فً االستخدام والمهنة ، فقد جاء تعرٌؾ العامل فً المادة 

الثانٌة من قانون العمل متوازناً فً هذا الشأن من حٌث شموله صراحة العامل ذكراً كان أو أنثى بأحكام القانون 

كامالً دون تفرٌق إال فً الحقوق التً تمٌزت فٌها المرأة لؽاٌات توفٌر الحماٌة لها ، كما لم ٌمٌز هذا التعرٌؾ 

من القانون من حٌث اشتراط  (12)بٌن العامل األردنً والعامل ؼٌر األردنً باستثناء ما ورد فً المادة 

حصول العالم ؼٌر األردنً على تصرٌح مسبق للعمل فً المملكة وفً مهن محددة ومنع تشؽٌله فً مهن 

منه التً منعت ؼٌر األردنٌٌن من تشكٌل  (108)أخرى حصر العمل فٌها باألردنٌٌن فقط ، وما ورد فً المادة 

النقابات العمالٌة ونقابات أصحاب العمل أو االنضمام إلٌها ، باإلضافة إلى القطاعات المهنٌة التً استثناها 

منه من أحكامه ومن الحماٌات الواردة فٌه وبشكل خاص خدم المنازل وبعض فئات  (3)القانون فً المادة 

. عمال الزراعة

وفٌما ٌتعلق بموضوع الحرٌات النقابٌة وحق التنظٌم والمفاوضة فسوؾ ٌأتً بحثه الحقاً فً الجزء 

. المخصص لذلك من هذه الدراسة
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المفاوضة الجماعية 

 

 بشأن المفاوضة الجماعٌة أحدث وأهم االتفاقٌات الدولٌة التً 154تعتبر اتفاقٌة العمل الدولٌة رقم 

بشأن مبادئ حق التنظٌم  (98)عالجت هذا الموضوع بشكل متخصص ، إضافة إلى ما ورد فً االتفاقٌة رقم 

. والمفاوضة الجماعٌة التً تعتبر أحد االتفاقٌات األساسٌة الثمان التً تمثل حقوق اإلنسان فً العمل

:- فإن المفاوضة الجماعٌة تهدؾ إلى  (154)وحسب مفهوم االتفاقٌة 

. تحدٌد شروط العمل وأحكام االستخدام -1

 .تنظٌم العالقات بٌن أصحاب العمل والعمال -2

 .تنظٌم العالقات بٌن أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات العمال -3

كما ٌلً  (العمال وأصحاب العمل)وبموجب هذه االتفاقٌة ٌتم التفاوض عن كل طرؾ من طرفً العمل 

 :

بشأن ممثلً العمال سمحت بأن ٌمثل  (135)نقابة عمالٌة أو أكثر ، ؼٌر أن االتفاقٌة رقم  :- عن العمال

العمال فً المفاوضات ممثلٌن منتخبٌن من قبل عمال المؤسسة بحرٌة وفقاً لقواعد خاصة تنص علٌها القوانٌن 

الوطنٌة أو االتفاقٌات الجماعٌة ، وبشرط أن ال تتضمن مهماتهم أي نشاطات تدخل فً اختصاص النقابات 

العمالٌة ، وعلى أن تتخذ التدابٌر التً تضمن عدم استخدام وجود هؤالء الممثلٌن إلضعاؾ موقؾ وأهمٌة 

. النقابات العمالٌة التً تمثل القطاع

صاحب العمل أو مجموعة أصحاب عمل ، أو منظمة أو أكثر من منظمات  :- عن أصحاب العمل

. أصحاب العمل ، وٌتوقؾ ذلك على اختٌار أصحاب العمل ألسلوب تمثٌلهم

لقد تنوعت األحكام التً حددت القطاعات التً تشملها قواعد المفاوضة الجماعٌة فً االتفاقٌات الدولٌة 

موظفً الخدمة العامة العاملٌن فً الدولة من أحكامها ، نصت االتفاقٌة  (98)، ففً حٌن استثنت االتفاقٌة رقم 

بشأن عالقات العمل فً الخدمة العامة ، على أن تتخذ اإلجراءات المتناسبة مع الظروؾ الوطنٌة  (151)

لتشجٌع وتعزٌز استخدام آلٌة التفاوض بشأن شروط وظروؾ االستخدام بٌن السلطة العامة ومنظمات 

المستخدمٌن العمومٌٌن أو إٌجاد أي أسالٌب أخرى تضمن لممثلً المستخدمٌن العمومٌٌن المشاركة فً تحدٌد 

وقد أجازت هذه االتفاقٌة للدولة أن تحدد فً قوانٌنها مدى انطباق أحكام االتفاقٌة .شروط وظروؾ استخدامهم

على مستخدمً المستوٌات العلٌا وعلى المستخدمٌن الذٌن تتسم واجباتهم بالسرٌة البالؽة وكذلك أفراد القوات 

. المسلحة والشرطة

جمٌع )وفً مادتها األولى عادت لتشمل بأحكامها الخاصة بالمفاوضة الجماعٌة  (154)ؼٌر أن االتفاقٌة 

مع إعطاء القوانٌن المحلٌة أو اللوائح أو الممارسات الوطنٌة صالحٌة تحدٌد مدى  (فروع النشاط االقتصادي
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انطباق أحكامها على القوات المسلحة والشرطة ، وطرقاً خاصة لتطبٌق أحكام هذه االتفاقٌة فٌما ٌتعلق بالخدمة 

العامة ، وبذلك فقد انحصر االستثناء من األحكام الخاصة بالمفاوضة الجماعٌة بموجب هذه االتفاقٌة بأفراد 

القوات المسلحة والشرطة ، ومنعت هذه االتفاقٌة استثناء أي من فئات العاملٌن بالخدمة العامة ، مع إعطاء 

. الدولة المرونة فً تحدٌد الطرٌقة التً تطبق أحكامها بخصوصهم

وقد فرضت االتفاقٌات الدولٌة ذات العالقة بالمفاوضة الجماعٌة على الدول اتخاذ إجراءات تتالئم مع 

الظروؾ الوطنٌة بقصد تشجٌع وتنمٌة وتطبٌق آلٌات وإجراءات واسعة المدى للتفاوض االختٌاري تتناسب مع 

عدداً من األهداؾ التً تسعى  (154)ووضعت االتفاقٌة  (154 ، 151 ، 98االتفاقٌات )الظروؾ الوطنٌة 

:- األطراؾ المعنٌة إلى بلوؼها من خالل تشجٌع المفاوضات الجماعٌة وهً 

. تٌسٌر إمكانٌة المفاوضة الجماعٌة لجمٌع العمال وأصحاب العمل -1

 .تشجٌع وضع قواعد إجرائٌة باالتفاق بٌن منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل -2

 .عدم إعاقة المفاوضة الجماعٌة ألسباب تتعلق بقواعد اإلجراءات الخاصة بها -3

 .تشكٌل هٌئات ووضع إجراءات لتسوٌة نزاعات العمل بما ٌساعد على تعزٌز المفاوضة الجماعٌة -4

 بشأن ممثلً العمال تقدٌم التسهٌالت الالزمة لهم لتمكٌنهم من أداء مهامهم 135كما أوجبت االتفاقٌة 

بسرعة وفاعلٌة ومن ذلك منحهم الوقت الكافً لممارسة نشاطهم دون أن ٌؤثر ذلك على مقدار أجورهم أو 

حقوقهم ، والسماح لهم بدخول أماكن العمل المختلفة فً المؤسسة التً ٌعملون بها أو فً أي مؤسسة أخرى 

. ٌعمل بها أعضاء من نقاباتهم

. وأوجبت هذه االتفاقٌة حماٌتهم من أٌة تصرفات تضر بهم بسبب وضعهم أو أنشطتهم كممثلٌن للعمال

 تسهٌالت مماثلة تمنح لممثلً العاملٌن فً الخدمة المدنٌة فً أدائهم 151وتضمنت االتفاقٌة رقم 

. لمهامهم

بشأن االتفاقٌات الجماعٌة عددا من القواعد الخاصة باالتفاقٌات  (91)كما وضعت التوصٌة رقم 

:- الجماعٌة التً تبرم بٌن العمال وأصحاب العمل أهمها 

. ضرورة وضع آلٌة للتفاوض بموجب اتفاق أو بموجب القانون أو اللوائح الوطنٌة -

إن االتفاقٌات الجماعٌة تعتبر ملزمة ألطرافها الموقعٌن علٌها ومن ٌمثلونهم ، وأنه ال ٌجوز مخالفة  -

 .االتفاق الجماعً إال إذا كان فً ذلك مصلحة للعامل

تنظٌم توسٌع نطاق االتفاق الجماعً بحٌث ٌشمل جمٌع العمال وأصحاب العمل فً المهنة الواحدة أو  -

 :-فً المنطقة وذلك وفق الشروط التالٌة 

. أن ٌكون االتفاق شامالً ألصحاب عمل وعمال لهم قوة تمثٌلٌة كافٌة -1

 .أن ٌقدم طلب التوسٌع من قبل منظمة أصحاب العمل أو العمال -2

 .أن تتاح ألصحاب العمل والعمال الذٌن سٌشملهم االتفاق عند توسعته فرصة إبداء مالحظاتهم -3
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تحدٌد جهة من منظمات أصحاب العمل والعمال أو من أجهزة خاصة لتتولى اإلشراؾ على تطبٌق  -

. االتفاقٌة الجماعٌة

 .أن ٌتخذ أصحاب العمل إجراءات مناسبة إلطالع العاملٌن على نصوص االتفاقٌة -

 .وضع قواعد لتسجٌل االتفاقٌة أو إٌداعها -

 .وضع مدد زمنٌة تعتبر خاللها االتفاقٌة ملزمة إال إذا تم االتفاق على فسخها أو مراجعتها -

 

:- في التشريع األردني 

 لم ٌعالج قانون العمل األردنً موضوع المفاوضة الجماعٌة بنصوص صرٌحة أو متخصصة باستثناء 

. ما ورد فٌه بخصوص عقد العمل الجماعً والنزاعات العمالٌة الجماعٌة

:-  وباستعراض تعرٌؾ عقد العمل الجماعً فً المادة الثانٌة منه ٌتبٌن ما ٌلً 

. أنه قد سمح بالتفاوض الثنائً المباشر بٌن أصحاب العمل والعمال أو ممثلً كل منهم -1

أنه لم ٌشترط أن ٌكون المفاوض عن العمال جهة نقابٌة ، فسمح بأن ٌتفاوض مجموعة من العمال  -2

 1960 لسنة 21مباشرة مع صاحب العمل وذلك بعكس ما كان علٌه الحال فً القانون السابق رقم 

، الذي لم ٌكن ٌسمح لؽٌر النقابات العمالٌة بالتفاوض عن العمال إال فً حالة عدم وجود نقابة 

 .عمالٌة تمثلهم

وعلٌه فإن موقؾ القانون الحالً قد ٌكون فٌه إضعاؾ لموقؾ النقابات العمالٌة نظراً ألنه لم ٌضع شروطاً 

وقٌوداً على إمكانٌة تولً العمال التفاوض دون نقاباتهم مما قد ٌشجع أصحاب العمل على تجاوز النقابات 

. وتهمٌش دورها

ولم ٌرد فً قانون العمل وخاصة الفصل الخاص بعقد العمل الجماعً والفصل الخاص بنزاعات العمل 

الجماعٌة أي نص ٌلزم األطراؾ بالتفاوض بأي صورة من الصور أو ٌحدد مواعٌد دورٌة للتفاوض أو 

قطاعات معٌنة ملزمة بالتفاوض ، أو أي إجراءات أو آلٌات ٌمكن اتخاذها بقصد تشجٌع ذلك ، باستثناء ما ورد 

فً فصل نزاعات العمل الجماعٌة بخصوص مراحل تسوٌة النزاع التً تتضمن فً مرحلتها الثانٌة تشكٌل 

. مجلس التوفٌق من طرفً النـزاع

كما لم ٌرد أي نص ٌعطً ممثلً العمال أي تسهٌالت خاصة ألداء مهامهم ، أو ٌلزم بمنحهم الوقت 

. الكافً لممارسة نشاطاتهم دون التأثٌر على أجور وحقوقهم

من جانب آخر فقد ترك القانون الحرٌة الكاملة للطرفٌن للتفاوض وعقد االتفاقٌات الجماعٌة دون أي 

تدخل من قبل الدولة فً صٌاؼتها أو إبطالها أو أي جزء منها أو إدخال أي تعدٌل علٌها أو فرض ذلك على أي 

من أطرافها ، واقتصر دور وزارة العمل فً هذا الشأن على تسجٌل االتفاقٌة الجماعٌة فً سجل خاص ، 
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واتخاذ القرار بتوسٌع نطاق شمولها لتسري على أصحاب العمل والعمال فً قطاع معٌن أو على فئة منهم 

.  وذلك بناًء على توصٌة من أصحاب العمل والعمال المعنٌٌن

ؼٌر أن استثناء القانون فً المادة الثالثة منه لقطاعات هامة من العمال وأصحاب العمل من أحكامه ، 

قد حرم هذه القطاعات من كافة الحماٌات التً وردت فً القانون ومنها كافة األحكام ذات العالقة بالمفاوضات 

الجماعٌة وعقود العمل الجماعٌة وبشكل خاص قطاع خدم المنازل وبعض فئات عمال الزراعة والموظفٌن 

. العامٌن وموظفً البلدٌات

ورؼم استثناء العمال ؼٌر األردنٌٌن من الحق فً تأسٌس النقابات واالنضمام إلٌها إال أن القانون لم 

ٌحرمهم من حق المفاوضة وإبرام اتفاقٌات العمل الجماعٌة ، كما أنه لم ٌستثنهم من حق االستفادة من 

اإلمتٌازات التً تتحقق للعمال فً أي قطاع من القطاعات بموجب االتفاقٌات الجماعٌة التً تبرمها النقابات مع 

.    أصحاب العمل أو ممثلٌهم
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 (التشاور والحوار)االستشارة االجتماعية 

 

:- وهً  (االستشارة االجتماعٌة)حددت المعاٌٌر الدولٌة ثالث مستوٌات للتشاور والحوار 

. مستوى المؤسسة (1

 .مستوى الصناعة أو المهنة (2

 .المستوى الوطنً (3

: االستشارة االجتماعية على مستوى المؤسسة : أوالً 

وردت المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بهذا المستوى من االستشارة فً ثالث توصٌات أصدرتها منظمة العمل 

:- الدولٌة وهً 

 بشأن التشاور والتعاون بٌن أصحاب العمل والعمال على مستوى المؤسسة ، 94التوصٌة رقم  - أ

:- وأهم ما ورد فٌها 

ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لتهٌئة الفرص للتشاور والتعاون بٌن أصحاب العمل  -

والعمال فً المؤسسة فً المسائل ذات األهمٌة المشتركة والتً ال تدخل فً إطار 

 .إجراءات التفاوض الجماعً

أن ٌتم التشاور إما اختٌارٌاً باتفاق األطراؾ المعنٌة أو بموجب القوانٌن واألنظمة  -

التً تصدر لؽاٌات إنشاء هٌئات التشاور وتحدٌد نطاق عملها واختصاصاتها 

 .وتشكٌلها وكٌفٌة أداء مهامها

تشمل مواضٌع التشاور ما ٌتعلق بالحٌاة الٌومٌة للمؤسسة والعاملٌن فٌها والمشكالت  -

التً قد تشوب العالقة بٌن المؤسسة وعمالها وما ٌتطلبه ذلك من خدمات ومعالجات 

 .توفق بٌن مصالح الطرفٌن

:-  بشأن االتصاالت بٌن اإلدارة والعمال داخل المؤسسة ، وأهم ما ورد فٌها 129التوصٌة رقم  - ب

ضرورة أن ٌقر كل من العمال وأصحاب العمل وممثلً كل منهم بأهمٌة إٌجاد جو  -

من التفاهم والثقة المتبادلة فً المؤسسة باعتبار أن ذلك ٌحقق مصلحة العمال 

 .وفاعلٌة المؤسسة

أن تحقٌق جو التفاهم والثقة ٌتم عن طرٌق اإلعالن وتبادل البٌانات والمعلومات  -

 .بموضوعٌة حول مختلؾ أوجه شؤون المؤسسة واألحوال االجتماعٌة للعاملٌن فٌها

ضرورة كفالة إتمام التشاور وتبادل البٌانات قبل اتخاذ اإلدارة لقراراتها ذات األهمٌة  -

 .الكبرى بشرط أن ال ٌكون فً هذا التبادل ما ٌضر بمصلحة أي من الطرفٌن
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 :- بشأن فحص الشكاوى فً المؤسسة بؽٌة تسوٌتها ، وأهم ما ورد فٌها 130التوصٌة رقم  -ج

ضرورة إتباع األسلوبٌن الوقائً والعالجً بخصوص شكاوى العمال التً ال تدخل فً  -

. إطار المطالب الجماعٌة

أن ٌتمثل األسلوب الوقائً بوضع سٌاسة راسخة لشؤون األفراد فً المؤسسة تضع فً  -

 .اعتبارها وتقدٌرها حقوق ومصالح العمال

أن ٌتمثل األسلوب العالجً فً السعً لتسوٌة شكاوى العمل داخل المؤسسة نفسها  -

وفق إجراءات فعالة ودون أن ٌحدد ذلك من حق العامل فً التقدم بشكواه إلى السلطات 

 .المختصة اإلدارٌة أو القضائٌة مباشرة

أن ٌتم وضع وتنفٌذ اإلجراءات الخاصة بالشكاوى فً المؤسسة بشكل مشترك بٌن  -

 .العمال وأصحاب العمل

: في التشريع األردني 

لم ٌرد فً قانون العمل أي نص ٌنظم عملٌة التشاور والحوار على مستوى المؤسسة أو أي نص تنشأ 

. بموجبه هٌئات التشاور فً المؤسسة ، كما لم ٌحدد القانون المواضٌع التً ٌشملها التشاور فً داخل المؤسسة

ؼٌر أنه فً التطبٌق العملً نجد أن العدٌد من النقابات العمالٌة قد أنشأت وباالتفاق مع بعض 

المؤسسات لجان نقابٌة تابعة لها فً داخل المؤسسة من العاملٌن فٌها تنظم العالقة بٌن المؤسسة وإدارتها من 

جهة والنقابة والعاملٌن فً المؤسسة من جهة أخرى ، إال أن فعالٌة هذه اللجان ٌعتمد فً معظم األحٌان على 

طبٌعة العالقة بٌن النقابة والمؤسسة وعلى مدى تفهم المؤسسة وإدارتها ألهمٌة وجود مثل هذه اللجان ، حتى 

أنه فً بعض األحٌان ٌكون وجود اللجنة فً المؤسسة شكلٌاً وأحٌاناً أخرى ٌتعرض أعضاء هذه اللجان 

لضؽوط مختلفة تقلل كثٌراً من قدرتهم على تحقٌق النتائج المرجوة من وجود اللجنة وممارسة مهامها ، كما قد 

ٌكون فً بعض الحاالت وجود مثل هذه اللجان فً بعض المؤسسات مدعاة لتوتر وسوء تفاهم مع المؤسسة 

وإدارتها نظراً لعدم وضوح الرؤٌا من قبل الطرفٌن أو أحدهما حول أهداؾ وؼاٌات قٌام هذه اللجان ومهامها 

. وصالحٌاتها ودورها فً تعزٌز وتطوٌر العالقة بٌن المؤسسة والعاملٌن فٌها

كل هذا ٌدل على أن الحاجة أصبحت ملحة لوضع أسس تشرٌعٌة واضحة لقواعد عمل هذه اللجان 

وكٌفٌة إنشائها ودورها ومهامها وصالحٌاتها ، وعلى أن تترك باقً التفاصٌل التنظٌمٌة لالتفاق بٌن الطرفٌن أو 

. ممثلٌهم

من قانون العمل على صاحب العمل الذي ٌعمل لدٌه عشرة عمال فأكثر أن  (55)لقد أوجبت المادة 

ٌضع نظاماً داخلٌاً لتنظٌم العمل فً المؤسسة ٌبٌن فٌه أوقات الدوام وفترات الراحة الٌومٌة واألسبوعٌة 

ومخالفات العمل والعقوبات والتدابٌر المتخذة بشأنها بما فً ذلك الفصل من العمل وكٌفٌة تنفٌذها وأي تفاصٌل 

. أخرى تقتضٌها طبٌعة العمل وٌخضع هذا النظام لتصدٌق الوزٌر أو من ٌفوضه
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 من نفس القانون على صاحب العمل أن ال ٌتخذ أي إجراء تأدٌبً أو فرض 48كما أوجبت المادة 

ؼرامة على العامل عن مخالفة ؼٌر منصوص علٌها فً الئحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزٌر أو من 

ٌفوضه ، ووضعت المادة قواعد محددة لكٌفٌة تطبٌق هذه الالئحة ، ومن ذلك أن تتاح للعامل فرصة سماع 

. أقواله قبل إٌقاع العقوبة علٌه وأن ٌكون له حق االعتراض على العقوبة لدى مفتش العمل

أن صالحٌة وضع النظام الداخلً والئحة الجزاءات قد  (48)و  (55)وٌالحظ على نص المادتٌن 

أعطٌت لصاحب العمل وحده بشرط موافقة الوزٌر علٌهما ، ولم تعطى الفرصة للعمال إلبداء رأٌهم فً 

صٌاؼتهما قبل إقرارهما ، أو المشاركة فً تنفٌذ وتطبٌق أحكامهما أو اإلطالع على اإلجراءات التً تتم من 

خاللهما ، وترك المشرع العامل فً حالة تعسؾ صاحب العمل فً تطبٌق أحكام كل من النظام والئحة 

صاحب المصلحة فً الطعن فً أي من هذه  (أي العامل)الجزاءات وحٌداً أمام صاحب العمل بصفته 

. اإلجراءات

كما ٌالحظ أن النظام الداخلً لم ٌتضمن أي قواعد أو معالجات من أي نوع للشكاوى أو التظلمات التً 

مما ٌستدعً إجراء تعدٌل على نصوص القانون بهذا . ٌقدمها العامل نفسه وطرٌقة البت فٌها ومعالجتها

الخصوص لٌشمل النظام الداخلً موضوع النظر فً الشكاوى التً ٌقدمها العمال والشؤون الوظٌفٌة األخرى 

وأن تتم صٌاؼة النظام الداخلً والئحة الجزاءات باإلتفاق بٌن المؤسسة وممثلً العمال أو بٌن نقابتً أصحاب 

. العمل والعمال فً المهنة الواحدة على شكل نظام موحد ٌشمل كافة المؤسسات العاملة فً تلك المهنة

: االستشارة االجتماعية على مستوى الصناعة أو المهنة : ثانياً 

 بشأن التشاور والتعاون بٌن السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال 113عالجته التوصٌة رقم 

:- على مستوى الصناعة والمستوى المهنً ، وأهم ما ورد فٌها 

وجوب إتخاذ التدابٌر المالئمة للظروؾ الوطنٌة لتشجٌع التشاور والتعاون الفعال على مستوى  -

الصناعة والمستوى الوطنً بٌن السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك بٌن كل 

. من منظمات أصحاب العمل والعمال أنفسها

أن ٌستهدؾ هذا التشاور والتعاون تشجٌع التفاهم المتبادل وحسن العالقة بٌن األطراؾ الثالثة ،  -

وكذلك بٌن طرفً العمال وأصحاب العمل للنهوض باالقتصاد وبتحسٌن شروط العمل ورفع مستوى 

 .المعٌشة

:-  بشأن إدارة العمل التً أكدت فً هذا المجال على 150وقد تم تعزٌز هذه المبادئ باالتفاقٌة رقم 

أن على الدولة اتخاذ الترتٌبات المناسبة للظروؾ الوطنٌة لتكفل قٌام هذه المشاورات والتعاون  -

. والمفاوضات بٌن األطراؾ الثالثة أو بٌن ممثلً العمال وأصحاب العمل

 .من الممكن اتخاذ هذه الترتٌبات على مستوى قطاعات النشاط االقتصادي -
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إتاحة الخدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماتهم بموجب القوانٌن أو اللوائح أو الممارسات  -

 .الوطنٌة بقصد تشجٌع قٌام هذا التشاور والتعاون

: في التشريع األردني 

لم ٌعالج قانون العمل موضوع التشاور والحوار على مستوى الصناعة أو المهنة ، وحتى النصوص 

التً قد ٌكون لها تماس ؼٌر مباشر مع هذا الموضوع وخاصة فً الفصل الخاص بعقد العمل الجماعً والفصل 

الخاص بحل النزاعات الجماعٌة ، لم ٌرد أي ذكر ألي قواعد تنظٌمٌة تتعلق بصناعة أو مهنة معٌنة باستثناء ما 

منه والتً أعطت وزٌر العمل صالحٌة توسٌع نطاق شمول أي عقد جماعً بناءاً على  (43)ورد فً المادة 

توصٌات لجنة مشكلة من أصحاب العمل والعمال المعنٌٌن لٌسري بجمٌع شروطه على أصحاب العمل والعمال 

فً قطاع معٌن أو على فئة منهم ، وهً الحالة الوحٌدة التً ٌشجع فٌها القانون قٌام نوع من التشاور على 

. مستوى القطاع أو المهنة

حتى أن الفصل الخاص بالتدرٌب المهنً الذي ٌنظم شروط عقد التدرٌب المهنً وبرامج التدرٌب 

ومراحله وأجور المتدرب ، قد أعطى الصالحٌة بشكل مطلق لمؤسسة التدرٌب المهنً وحدها لتنظٌم هذه 

الشؤون دون العودة ألي من ممثلً العمال أو أصحاب العمل فً المهنة التً تنظم شؤون التدرٌب فٌها ، مما 

ٌؤدي إلى أن تكون برامج التدرٌب هذه التً ٌفترض تنفٌذ الجزء األكبر منها فً مؤسسات القطاع الصناعً أو 

. المهنً المعنى ؼٌر متالئمة مع احتٌاجات العمال وأصحاب العمل

وهنا ٌجدر التأكٌد أٌضاً على ما ورد فً هذه الدراسة فً الجزء المتعلق بالتشاور على مستوى 

المؤسسة من حٌث ضرورة إتاحة الفرصة للمشاركة بٌن العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم فً صٌاؼة 

. األنظمة الداخلٌة للمؤسسات وإمكانٌة أن ٌتم ذلك على مستوى الصناعة أو المهنة الواحدة

: االستشارة االجتماعية على المستوى الوطني : ثالثاً 

:  تمت معالجة شؤونه فً معاٌٌر العمل الدولٌة من خالل عدد من المواثٌق أهمها

:- بشأن إدارة العمل ، وورد فٌها  (150)االتفاقٌة رقم  ( أ

أن على الدولة اتخاذ الترتٌبات المناسبة للظروؾ الوطنٌة لتكفل قٌام مشاورات وتعاون  -

 .ومفاوضات بٌن السلطات العامة والمنظمات األكثر تمثٌالً ألصحاب العمل والعمال

أن تتخذ هذه الترتٌبات على المستوى الوطنً واإلقلٌمً والمحلً وعلى مستوى القطاعات  -

 .االقتصادٌة

إتاحة الخدمات ألصحاب العمل والعمال ومنظماتهم التً تساعد على تشجٌع قٌام تشاور  -

 .وتعاون فعالٌن بٌن األطراؾ الثالث وكذلك بٌن طرفً العمال وأصحاب العمل

بشأن المشاورات الثالثٌة لتعزٌز تطبٌق معاٌٌر العمل الدولٌة ، وأهم ما ورد فٌها  (144)االتفاقٌة رقم  ( ب

 -:
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االلتزام بإجراء مشاورات فعالة بٌن ممثلً الحكومات وممثلً كل من أصحاب العمل والعمال  -

 .بشأن معاٌٌر العمل الدولٌة

 .أن تحدد اإلجراءات الالزمة للمشاورات بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال -

 .أن تجري المشاورات مرة كل سنة على األقل -

 بشأن التشاور والتعاون بٌن السلطات العامة ومنظمات أصحاب العمل والعمال على 113التوصٌة رقم  (ج

 :-مستوى الصناعة والمستوى المهنً ، وورد فٌها 

ٌجب أن ٌستهدؾ التشاور والتعاون لتحقٌق التقدٌر المشترك من منظمات العمال وأصحاب  -

 .العمل فً المسائل ذات األهمٌة المشتركة للوصول إلى حلول متفق علٌها

ضمان إطالع السلطات العامة على وجهة نظر هذه المنظمات وتعاونهم فً مجاالت إعداد  -

التشرٌعات التً تؤثر فً مصالحهم وتطبٌقها ، وفً تشكٌل وإدارة الهٌئات الوطنٌة التً ٌعهد 

إلٌها تنظٌم المواضٌع ذات العالقة بالعمل من مختلؾ جوانبه ، ووضع وتنفٌذ المشارٌع 

 .الخاصة بالتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

 نفسها أو بتشجٌع من السلطة العامة أو ؾأن ٌتم تحقٌق هذا التشاور إما اختٌارٌاً بإدارة األطرا -

 .بموجب القوانٌن واألنظمة ، أو بجمٌع هذه الوسائل

: في التشريع األردني 

 لقد تضمن قانون العمل نصٌن ٌمكن فهمهما على أنهما من أشكال االستشارة االجتماعٌة على المستوى 

:- الوطنً وهما 

، التً تشكل بالتساوي من ممثلٌن  (52المادة )النص الخاص بلجنة تحدٌد الحد األدنى لألجور  -

. عن وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال

والنص الخاص بلجنة النظر فً إنهاء عقود العمل أو تعلٌقها لظروؾ اقتصادٌة أو فنٌة تعانً  -

حٌث تشكل هذه اللجنة بالتساوي من ممثلٌن عن  (31المادة )منها المؤسسة التً تستخدمهم 

 .األطراؾ الثالث الحكومة والعمال وأصحاب العمل

وهاتان اللجنتان ورؼم أنهما الوسٌلتان الوحٌدتان للتشاور على المستوى الوطنً فً قانون العمل إال أنه 

تعترٌهما العدٌد من المشاكل واإلنتقادات ، فاألولى ال تنظم عملها آلٌة تضمن إلزامٌة إنعقادها بشكل دوري 

وإصدار قراراتها باإلستناد إلى معاٌٌر محدده لمستوى التؽٌر فً األسعار وقائمة مدروسة لإلحتٌاجات الحٌاتٌة 

. الرئٌسٌة التً ٌحسب على أساسها أجر العامل فً قراراتها

والثانٌة تم إجراء تعدٌالت عدٌدة على النصوص المنظمة لعملها لؽاٌات معالجة المشاكل التً تنشأ بٌن 

فترة وأخرى عند التطبٌق ، إال أن األمر أصبح بحاجة إلى دراسة شاملة وتحدٌد الخلل ومعالجتة وفق أسس 

. واضحة
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ولم ترد أي صٌػ أخرى أو نصوص تؤدي بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر إلى تشجٌع االستشارة 

 لسنة 21االجتماعٌة على المستوى الوطنً أو تنظمها ، بعكس ما كان علٌه الحال فً القانون السابق رقم 

 الذي تم بموجبه تشكٌل مجلس استشاري لمساعدة الوزٌر فً تطبٌق قانون العمل من ممثلٌن عن 1960

. الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل بالتساوي

ورؼم أن ذلك المجلس لم ٌتم تفعٌله بالشكل المطلوب إال أنه بحد ذاته كان تقدماً هاماً على مستوى 

التشرٌع األردنً لٌس من مبرر للعودة عنه فً القانون الحالً وعلٌه فإن األمر ٌستدعً معالجة ذلك بإعادة 

. تشكٌل هذا المجلس

مع اإلشارة إلى أن المشرع كان ٌتوجب علٌه أن ٌضمن نصوص القانون الحالً ما ٌضمن المشاركة 

:- والتشاور بٌن األطراؾ الثالثة فً عدة مواضٌع أهمها 

بخصوص تحدٌد الصناعات واألعمال  (69)حقوق المرأة العاملة وحماٌتها ومن ذلك ما ورد فً المادة  -

 .واألوقات التً ال ٌجوز تشؽٌل النساء فٌها

 .تنظٌم شؤون عقود العمل الجماعٌة فً الفصل السادس من القانون -

 (.33)و  (55)األنظمة الداخلٌة للمؤسسات وأنظمة الصنادٌق التً تنشأ داخل المؤسسات فً المادتٌن  -

 .معالجة مشكلة عمل األطفال والحد منها -

 .(دعاوى األجور ودعاوى حقوق نهاٌة الخدمة)طرق حل النزاعات الفردٌة  -

 .السالمة والصحة المهنٌة وكٌفٌة تشكٌل لجانها داخل المؤسسات ، وقواعد الحماٌة من أضرار العمل -

 .إصابات العمل وأمراض المهنة وطرق التعامل معها -

 .النزاعات الجماعٌة وطرق حلها -

وفً ضوء التوجه الحكومً الحالً بالعمل على إنشاء المجلس االجتماعً واالقتصادي األردنً الذي انبثق 

عن مشاورات ثالثٌة تمت مؤخراً ، فإن الحاجة قد أصبحت ماسة اآلن لمواكبة هذا التوجه بإجراء تعدٌالت 

جذرٌة على قانون العمل تراعً فٌها المواضٌع التً تتطلب التشاور الثالثً حولها وتشكل بموجبها أطر 

تنظٌمٌة ٌمثل فٌها كل طرؾ بالتساوي مع األطراؾ األخرى تتولى إبداء الرأي فً كل من هذه المواضٌع 

. وتكتسب فٌها توجهات هذه األطر صفة اإللزامٌة

 وهنا تجدر اإلشارة إلى مجالس اإلدارة المشكلة حالٌاً لعدد من المؤسسات ذات العالقة بشؤون العمل 

التً ٌشارك بعضوٌتها ممثلٌن عن منظمات العمال وأصحاب العمل مثل مؤسسة التدرٌب المهنً والمؤسسة 

العامة للضمان االجتماعً وصندوق التنمٌة والتشؽٌل وصندوق التعلٌم والتدرٌب المهنً والتقنً وؼٌر ذلك ، 

. والتً تتولى وضع السٌاسات العامة لهذه المؤسسات وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بها
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النزاعات العمالية 

 

تمثلت المعاٌٌر الدولٌة الخاصة بموضوع النزاعات العمالٌة الجماعٌة والفردٌة فً الصكوك الدولٌة 

:- التالٌة 

.  بشأن التوفيق والتحكيم االختياريين 92التوصية رقم  (1

:-      وأهم ما ورد فٌها 

ضرورة تهٌئة أداة للتوفٌق االختٌاري تستهدؾ منع المنازعات الجماعٌة أو تسوٌتها ،   - 

:-     تتمٌز بما ٌلً 

. ٌتمثل فٌها العمال وأصحاب العمل بالتساوي -1

 .إجراءاتها دون مقابل -2

 .إجراءاتها سرٌعة ومحددة مددها مسبقاً ضمن التشرٌعات الوطنٌة -3

 .تتولى اتخاذ إجراءات فور حدوث النزاع بنفسها أو بمبادرة من أحد طرفً النزاع -4

أن ٌتم تشجٌع األطراؾ على عدم ممارسة اإلضراب أو اإلؼالق خالل إجراءات  -5

 .التوفٌق

تثبت االتفاقٌات التً ٌتم التوصل إلٌها خطٌاً وتعتبر مساوٌة فً قٌمتها لالتفاقٌات  -6

 .الجماعٌة المبرمه

فً حالة إحالة النزاع إلى التحكٌم االختٌاري ، ٌجب تشجٌع األطراؾ على االمتناع عن اإلضراب  -

. واإلؼالق خالل نظر النزاع ، وأن ٌقبل كل من طرفً النزاع قرار التحكٌم الذي ٌصدر فً النزاع

أنه فً جمٌع األحوال لٌس فً أحكامها ما ٌجوز تفسٌره على أنه ٌحد من حق اإلضراب فالتوصٌة  -

تؤكد حق العمال فً اإلضراب ، ؼٌر أنها أوجبت تشجٌعهم على عدم اللجوء لإلضراب أثناء السٌر 

 .بإجراءات التوفٌق والتحكٌم

 : بشأن الحق النقابي في األراضي التابعة  (84)االتفاقية  (2

:- وهً تتعلق فقط باألقالٌم ؼٌر المتمتعة بالسٌادة ، وأهم ما ورد فٌها 

. أن تتصؾ إجراءات نظر النزاع بالبساطة والسرعة -

 .أن ٌتم تشجٌع الطرفٌن على تجنب المنازعات وتسوٌتها -

 .إشراك ممثلً منظمات العمال وأصحاب العمل فً إجراءات تشكٌل وتسٌر هٌئة التوفٌق -

تفرٌػ عدد من الموظفٌن العمومٌٌن لبحث النزاعات وتشجٌع التصالح ، وأن ٌشارك فً أجهزة تسوٌة  -

 .النزاعات ممثلً منظمات العمال وأصحاب العمل
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  : بشأن حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط االستخدام في الخدمة العامة (151)االتفاقية  (3

تختص هذه االتفاقٌة بمعالجة النزاعات الناشئة بٌن العاملٌن فً الخدمة المدنٌة والجهة الحكومٌة التً 

ٌعملون لدٌها ، وهً تؤكد على إتباع األسالٌب المعروفة فً حل النزاعات لؽاٌات حل النزاعات التً تنشأ 

. بٌن السلطات العامة والعاملٌن لدٌها

التً أكدت على أهمٌة تشكٌل هٌئات لتسوٌة  : بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية (154)االتفاقية  (4

نزاعات العمل ووضع اإلجراءات الالزمة لتسوٌة هذه النزاعات باعتبار أن ذلك ٌساعد على تعزٌز 

 .المفاوضة الجماعٌة

 التً اهتمت بمواضٌع :بشأن فحص الشكاوى في المؤسسة بغية تسويتها  (130)التوصية رقم  (5

نزاعات العمل الفردٌة والسعً إلتباع األسلوبٌن الوقائً والعالجً بخصوص شكاوى العمال الفردٌة 

 .التً ال تدخل فً إطار المطالب الجماعٌة ، وذلك بالتشاور بٌن العمال وأصحاب العمل 

وتؤكد التوصٌة على الجانب الوقائً فً داخل المؤسسة نفسها من خالل وضع سٌاسة واضحة لشؤون 

. األفراد فً المؤسسة تأخذ فً اعتبارها حقوق العمال ومصالحهم

كما تؤكد على الجانب العالجً من خالل السعً لتسوٌة الشكاوى داخل المؤسسة وفق إجراءات فعالة 

. وسرٌعة ودون أن ٌكون فً ذلك تقٌٌد لحق العامل فً تقدٌم شكواه إلى السلطات المختصة إدارٌاً أو قضائٌاً 

: في التشريع األردني 

اختار قانون العمل أسلوب حل النزاع من خالل توسط طرؾ ثالث تختاره الحكومة ٌسمى مندوب 

التوفٌق وٌتدخل لحل النزاع تلقائٌاً فور نشوء النزاع ، وفً حالة فشل مندوب التوفٌق فً حل النزاع خالل 

ٌوماً ، ٌتولى الوزٌر محاولة حل النزاع وإذا لم ٌتمكن من تسوٌته ٌحٌله إلى مجلس توفٌق ٌتكون من  (21)

رئٌس ٌعٌنه الوزٌر وعضوٌن أو أكثر عن كل من أصحاب العمل والعمال بالتساوي حٌث ٌسمى كل طرؾ 

. ممثلٌه فً المجلس على هذا األساس

ٌوماً ، ٌحٌل الوزٌر النزاع إلى  (21)وفً حالة فشل المجلس فً الوصول إلى تسوٌة النزاع خالل مدة 

المحكمة العمالٌة المشكلة من ثالثة قضاة ٌنتدبهم المجلس القضائً والتً ٌتوجب علٌها إصدار قرارها فً 

. ٌوماً وٌكون قرارها قطعٌاً ؼٌر قابل للطعن بأي وسٌلة قضائٌة أو إدارٌة (30)النزاع خالل 

:- ٌالحظ على إجراءات نظر النزاع المشار إلٌها أعاله ما ٌلً 

أن أسلوب حل النزاع الجماعً هذا هو الوحٌد المتاح أمام طرفً النزاع ، حٌث ٌعتبر اللجوء إلٌه  (1

. إلزامٌاً للطرفٌن

لم ٌترك المشرع لألطراؾ حرٌة االتفاق فً أي مرحلة من مراحل النزاع على السٌر بأي إجراءات  (2

 .توفٌقٌة أخرى سواء من خالل وسٌط آخر أو بالتفاوض المباشر أو التحكٌم
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لم تحدد ألي مرحلة من مراحل نظر النزاع اإلجراءات والوسائل المفروض إتباعها لنظر النزاع  (3

وترك األمر لمندوب التوفٌق ورئٌس مجلس التوفٌق إلتباع اإلجراءات التً ٌراها مناسبة وكذلك 

 .األمر بالنسبة للمحكمة العمالٌة

المرحلة الثانٌة من مراحل نظر النزاع المتمثلة فً دور الوزٌر بالسعً لتسوٌة النزاع، لم تحدد بمدة  (4

معٌنة ، أي أن الوزٌر باستطاعته تجمٌد النزاع وإطالة أمده دون البت فٌه كون القانون لم ٌقٌده بمدة 

 .محددة إلنهاء مهمته

كل خالؾ ٌنشأ بٌن مجموعة )لقد عرفت المادة الثانٌة من قانون العمل النزاع العمالً الجماعً بأنه  (5

من العمال أو نقابة من جهة وبٌن صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول 

 .(تطبٌق عقد عمل جماعً أو تفسٌره أو ٌتعلق بظروؾ العمل وشروطه

وعلٌه فمن الواضح أن القانون قد أجاز أن ٌتولى النزاع من طرؾ العمال ، العمال أنفسهم دون 

نقابتهم ، وذلك دون أن ٌشترط وضعاً معٌناً لذلك كحالة عدم وجود نقابة عمالٌة تمثل القطاع ، وبهذا 

الشكل قد ٌعمد البعض من أصحاب العمل إلى تهمٌش النقابة القائمة التً تمثل العمال فً القطاع ، 

منها المتعلقة بتشكٌل مجلس التوفٌق على أن ( ج)قد أكدت فً الفقرة  (121)خاصة وأن المادة 

 .طرفً النزاع أنفسهم هم الذٌن ٌسمون ممثلٌهم ، ولٌس النقابات التً تمثل القطاع الذي ٌنتمون إلٌه

من القانون فإن اإلضراب ٌعتبر محظوراً على العمال خالل نظر النزاع  (134)سنداً ألحكام المادة  (6

فً أي من مراحله ، وإذا ما علمنا أن إجراءات النظر فً النزاع تبدأ فور نشوئه ، فٌكون الحق فً 

اإلضراب من الناحٌة العملٌة ؼٌر قائم ، فالقانون ٌمنع اإلضراب خالل مراحل نظر النزاع ، 

ومراحل النظر فً النزاع ٌجب أن تبدأ فور نشوئه وعلٌه فلم ٌترك المشرع للعمال الفرصة فً 

اإلضراب ، فً أي من هذه المراحل بأي صورة من الصور ، وهذا المنع جاء مخالفاً لما جاء فً 

 التً أجازت اإلضراب فً أي مرحلة من مراحل النزاع ، ؼٌر أنها طلبت من 92التوصٌة 

 .الحكومة العمل على تشجٌع العمال على عدم اإلضراب خالل فترات نظر النزاع ولٌس منعهم

أما بالنسبة للنزاعات الفردٌة ، فقد ترك قانون العمل للمحاكم النظامٌة مهمة النظر فً الدعاوى الفردٌة 

على أن ٌتم ذلك بصورة مستعجلة وبدون أي التزامات مادٌة على العامل ، وكذلك األمر بالنسبة لنزاعات 

األجور التً أوجد لها القانون شكالً من أشكال القضاء الخاص من خالل سلطة دعاوى األجور التً تتولى 

. صالحٌة النظر فً دعاوى األجور بإجراءات خاصة مستعجلة ومعفاة من أي رسوم

ؼٌر أن القانون لم ٌوضح صفة االستعجال التً فرضها على هذه المحاكم أثناء نظر الدعاوى العمالٌة 

كما لم ٌضع ضوابط وإجراءات وآلٌات خاصة تساعد المحكمة على اإلسراع فً البت بالدعاوى المقامة أمامها 

، مما عرض محاوالت المحاكم فً استخدام وسائل خاصة وإجراءات وآلٌات تساعد على سرعة البت فً 
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الدعوى إلى الطعن واإلبطال ، األمر الذي أدى إلى أن تطول مدة نظر هذه المحاكم للدعاوى العمالٌة المقامة 

. أمامها

لقد أعطى القانون مفتشً العمل حق التدخل فً حالة شكوى العامل من عقوبة تأدٌبٌة تم إٌقاعها بحقه 

بشكل مخالؾ للقانون ، وهً الحالة الوحٌدة التً أعطً فٌها المفتش صالحٌة النظر فً الشكوى المقدمة إلٌه 

واتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وبؽٌر ذلك فإن صالحٌات المفتش فً أدائه لمهامه بصفته أحد أفراد الضابطة 

العدلٌة تقتصر على تنظٌم ضبط المخالفة وإحالته إلى المحكمة المختصة ، باإلضافة إلى مهمته ودوره فً 

. النصح واإلرشاد وتوعٌة األطراؾ بحقوقها وواجباتها القانونٌة ، والتوفٌق بٌن هذه األطراؾ بالوسائل الودٌة

ولم ٌتبع القانون أسلوب الحل الوقائً أو العالجً للشكاوى والدعاوى العمالٌة الفردٌة داخل المؤسسة 

التً ٌتمثل فٌها أصحاب العمل والعمال إلى جانب  (الثالثٌة)نفسها ، كما لم ٌتبع أسلوب المحاكم المشتركة 

. الحكومة للعمل على حل نزاعات العمل الفردٌة المختلفة

ولم ٌضع المشرع أي قواعد أو إجراءات تؤدي بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  إلى التقلٌل من 

النزاعات الفردٌة ، وبالعكس من ذلك فإن عدم وضوح الصٌاؼة فً العدٌد من النصوص أو قصورها عن 

استٌعاب وجوه وأشكال النزاعات المتنوعة أدى إلى زٌادة أعدادها وطول مدد البت فٌها ، وعدم وضوح حقوق 

. وواجبات كل طرؾ تجاه اآلخر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

التنظيم النقابي 
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لقد أكد دستور منظمة العمل الدولٌة على مبدأ الحرٌة النقابٌة وأعتبرها أحد المبادئ الرئٌسٌة التً 

نشأت من أجلها ، وأحد األهداؾ التً حددها الدستور لؽاٌات بلوؼها وتحقٌقها ، كما أكد على ذلك إعالن 

. المنظمة بشأن المبادئ والحقوق األساسٌة فً العمل

وفً هذا اإلطار أقرت مؤتمرات العمل الدولٌة عدة صكوك نظمت شؤون الحرٌة النقابٌة وحق التنظٌم 

لسنة  (84) بشأن الحق النقابً للعمال الزراعٌٌن ، ثم االتفاقٌة رقم 1921لسنة  (11)بدأت باالتفاقٌة رقم 

 بشأن حق التجمع وتسوٌة المنازعات العمالٌة فً األقالٌم ؼٌر المتمتعة بالسٌادة ، ثم توجتها بأهم 1947

 بشأن الحرٌة النقابٌة وحماٌة حق التنظٌم ، 1948لسنة  (87) فً هذا المجال وهما االتفاقٌة رقم ناتفاقٌتً

.  بشأن تطبٌق مبادئ حق التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة1949لسنة  (98)واالتفاقٌة رقم 

:- على المبادئ التالٌة  (87)فقد أكدت االتفاقٌة 

للعمال وأصحاب العمل دون أي تمٌٌز الحق فً إنشاء منظماتهم واالنضمام إلٌها وذلك دون ترخٌص  (1

 .مسبق ، وفً إنشاء اتحادات واتحادات عامة واالنضمام إلٌها وإلى المنظمات الدولٌة

لمنظمات العمل وأصحاب العمل الحق فً وضع دساتٌرها ولوائحها اإلدارٌة ، وانتخاب ممثلٌها بحرٌة  (2

كاملة ، وتنظٌم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها ، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة ٌقٌد 

أو ٌعٌق هذا الحق وممارسته المشروعة ، ودون أن ٌكون للسلطة اإلدارٌة الحق فً حل هذه المنظمات 

 .أو وقؾ نشاطاتها

أن ٌحترم العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم قوانٌن الدولة فً ممارستهم لهذه الحقوق ، وأن تتخذ  (3

 .الدولة التدابٌر الالزمة لضمان ممارسة حقهم فً التنظٌم بحرٌة

:-  فقد أكدت على المبادئ التالٌة  (98)اما االتفاقٌة 

تمتع العمال بالحماٌة من أي عمل ٌنطوي على تمٌٌز فً مجال االستخدام بسبب انتمائهم النقابً ،  (1

 :-وبشكل خاص 

 .جعل استخدامهم مشروطاً بعدم االنضمام إلى نقابة أو مشروطاً بتخلٌهم عن عضوٌتها -

إنهاء خدمات أي منهم أو اإلساءة إلٌه بسبب االنضمام إلى نقابة أو ممارسة أنشطة نقابٌة خارج  -

 .أوقات العمل ، أو بموافقة صاحب العمل خالل أوقات العمل

حماٌة منظمات العمال وأصحاب العمل من تدخل بعضها فً شؤون األخرى ، وبشكل خاص تشجٌع  (2

إقامة منظمات عمالٌة تخضع لسٌطرة أصحاب العمل أو منظماتهم ، أو السٌطرة على منظمات عمالٌة 

. قائمة بوسائل مالٌة أو بوسائل أخرى

بشأن توفٌر الحماٌة  (135)وفً إطار حماٌة ممثلً العمال أقر مؤتمر العمل الدولً االتفاقٌة رقم 

: التابعة لها، واللتان أكدتا على  (143) والتوصٌة رقم 1971والتسهٌالت لممثلً العمال فً المؤسسات لعام 
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حماٌة ممثلً العمال من التصرفات الضارة بهم ومن ذلك إنهاء خدماتهم ألسباب تتعلق بممارسة  -

. مهامهم

مراعاة عدم تأثر هذه التسهٌالت على سٌر العمل فً المؤسسة ، أو على خصائص العالقة الصناعٌة  -

 .فً الدولة وحجم المؤسسة وإمكانٌاتها

 159 بشأن عالقات العمل فً الخدمة العامة والتوصٌة رقم 151 االتفاقٌة رقم 1978كما كان قد أقر عام 

بنفس الموضوع ، اللتان شملتا العاملٌن فً الخدمة العامة بقواعد حماٌة حق التنظٌم النقابً التً وردت فً 

، مع منح القوانٌن المحلٌة إمكانٌة تحدٌد مدى انطباق هذه القواعد على فئات المستخدمٌن فً  (98)االتفاقٌة رقم 

. المستوٌات العلٌا ، والمستخدمٌن الذٌن تتسم واجباتهم بالسرٌة التامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة

: في التشريع األردني 

: تكوين النقابات واالنضمام إليها  (1

 من قانون العمل لكل من العمال وأصحاب العمل فً أي مهنة 108 و 97 لقد أجازت كل من المادتٌن 

. تأسٌس نقابة لهم واالنتساب إلٌها

من القانون نجد أن المقصود بالمهن التً ٌجوز تأسٌس نقابات العمال ونقابات  (3)وبالعودة إلى المادة 

أصحاب العمل فٌها هو جمٌع المهن باستثناء القطاعات التً استثناها القانون من أحكامه وهً قطاعات خدم 

( 40)المنازل وبستانٌها وطهاتها ومن فً حكمهم ، وعمال الزراعة عدا الذٌن تم إخضاعهم بموجب النظام رقم 

، والموظفٌن العامٌن وموظفً  (نظام فئات عمال الزراعة الخاضعٌن ألحكام قانون العمل) 2003لسنة 

. البلدٌات ، وأفراد عائلة صاحب العمل الذٌن ٌعملون فً مشارٌعه دون أجر

ورؼم أن قانون العمل قد شمل بجمٌع أحكامه العمال دون تمٌٌز بسبب الجنس أو اللون أو العقٌدة أو 

من القانون قد اشترطت فً المؤسس ألي نقابة عمال أو نقابة أصحاب  (108)ألي سبب آخر ، إال أن المادة 

عمل وفً طالب االنتساب إلٌها أن ٌكون أردنً الجنسٌة ، أي أن ؼٌر األردنً ال ٌحق له بأي صورة من 

الصور تأسٌس النقابة أو االنضمام إلٌها ، إال أن ذلك ال ٌعنً عدم استفادة العامل وصاحب العمل ؼٌر 

( 99)األردنٌٌن من المكتسبات التً تحققها هذه النقابات ، كما ال ٌعنً أن النقابة ال تمثلهما ، خاصة وأن المادة 

قد نصت على أن أحد أهداؾ النقابة هو رعاٌة مصالح العاملٌن فً المهنة والدفاع عن حقوقهم والعمل على 

حٌث جاء النص شامالً لجمٌع العاملٌن فً المهنة ولٌس فقط . رفع المستوى االقتصادي والمهنً والثقافً للعمال

. المنتسبٌن للنقابة

 ؼٌر أن الحق فً تأسٌس النقابات العمالٌة ونقابات أصحاب العمل لٌس حقاً مطلقاً فً هذا القانون ، فقد 

، حٌث أعطى وزٌر العمل صالحٌة إصدار القرار  (ب/108)و  (ب/98)قٌده المشروع بما ورد فً المادتٌن 

بتصنٌؾ المهن والصناعات التً ٌحق لعمالها تأسٌس نقابة لهم ، وذلك باالتفاق مع االتحاد العام لنقابات العمال 



 24 حمادة أبو نجمة:اعداد/ الحوار االجتماعي بين التشريع األردني ومعايير العمل الدولية

وأن ٌتضمن قراره هذا المهن والصناعات التً ال ٌجوز تأسٌس أكثر من نقابة واحدة للعمال فٌها ، وأعطً 

. الوزٌر صالحٌة مماثلة بخصوص نقابات أصحاب العمل لٌمارسها باالتفاق مع ممثلً النقابة

لتأسٌس النقابة العمالٌة أو نقابة أصحاب العمل تقدٌم طلب بذلك إلى مسجل  (102) كما اشترطت المادة 

النقابات فً الوزارة متضمناً نظامها الداخلً وأسماء أعضاء هٌئتها اإلدارٌة  األولى المنتخبة من قبل 

المؤسسٌن ، حٌث ٌتوجب على المسجل إصدار قراره بالطلب خالل ثالثٌن ٌوماً بالموافقة أو الرفض ، وٌكون 

فإن النقابة تعتبر قائمة فً حال  (103)قراره هذا قابالً للطعن أمام محكمة العدل العلٌا ، وبموجب المادة 

. انقضاء مدة الثالثٌن ٌوماً دون إصدار المسجل لقراره

والمالحظ على هذه النصوص أن المسجل قد أعطً صالحٌة الموافقة أو الرفض دون أن تحدد له 

األسباب التً ٌمكن أن ٌستند إلٌها لرفض الطلب ، وٌفهم من ذلك أن الرفض ٌكون فً حالة عدم اكتمال 

الشروط المطلوبة للتسجٌل وهً وجود نقابة أخرى تمثل المهنة ، أو عدم اكتمال مرفقات الطلب المنصوص 

. المبنٌة أعاله ، ولم ترد فً القانون أي أسباب أخرى لرفض التسجٌل (102)من المادة  (أ)علٌها فً الفقرة 

لم ٌضع القانون أي تقٌٌد على إنشاء االتحاد العام لنقابات العمال ولم ٌشترط الحصول على موافقة أي 

 المهنٌة موافقة االتحاد العام لنقابات العمال والهٌئة العامة للنقابة تجهة إلنشائه ، واشترط إلنشاء االتحادا

المنضمة ، كما اشترط لالنضمام إلى المنظمات العربٌة والدولٌة أن تكون أهدافها ووسائلها مشروعة ولم 

. ٌشترط لذلك الحصول على موافقة أي جهة

:  أنظمة النقابات ولوائحها  (2

من القانون االتحاد العام لنقابات العمال صالحٌة إصدار النظام الداخلً لالتحاد ،  (100) أعطت المادة 

. والنظام الداخلً للنقابات ، وحددت المادة األمور التً ٌجب أن ٌتضمنها النظام الداخلً للنقابات

( 87) وٌؤخذ على هذا النص أنه لم ٌعطً النقابات نفسها حق وضع أنظمتها كما اشترطت االتفاقٌة رقم 

بل أعطى هذه الصالحٌة لالتحاد العام للنقابات العمالٌة ، كما أنه وضع قٌوداً على طرٌقة صٌاؼة النظام 

. ومضمونه وحدد ما ٌجب أن ٌتضمنه النظام

هـ على أن تنظم شؤون االتحاد العام واالتحادات المهنٌة بنظام /110 وفً نفس الوقت نصت المادة 

( 100)ٌصدر لهذه الؽاٌة ، والمقصود بذلك أن ٌصدره مجلس الوزراء وفً ذلك تناقضاً مع ما جاء فً المادة 

(. 87)المشار إلٌها أعاله واالتفاقٌة 

 ولم ترد أي شروط خاصة بأنظمة نقابات أصحاب العمل ولم تحدد األمور التً ٌجب أن تتضمنها ، 

. وترك األمر لهذه النقابات لتضعها دون أي قٌود

:  االنتخابات  (3

 تنظم شؤون االنتخابات فً النقابات العمالٌة وفً االتحاد العام واالتحادات المهنٌة بموجب األنظمة التً 

:- تمت اإلشارة إلٌها سابقاً ، إال أن المشروع قد أضاؾ إلى ذلك شروطاً خاصة بالمرشح وهً 
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. أن ٌكون عامالً مسجالً فً النقابة -

 .أو مستخدماً فً النقابة على سبٌل التفرغ -

 .أن ال ٌكون قد صدر بحقه حكم قضائً بجناٌة أو جنحة تمس الشرؾ واآلداب العامة -

ولم ٌعطً القانون أي جهة صالحٌة اإلشراؾ على االنتخابات أو التدخل فٌها بأي صورة من الصور ، 

. ولم ٌرد أي نص ٌوحً بذلك أو ٌمكن أن ٌفهم على أنه ٌتٌح التدخل فً االنتخابات ألي جهة

. أما بالنسبة لنقابات أصحاب العمل فلم ٌتطرق القانون النتخاباتها وترك األمر كلٌاً ألنظمتها الداخلٌة

: تنظيم إدارة النقابات ونشاطاتها  (4

النقابة العمالٌة ونقابة أصحاب العمل ذات شخصٌة اعتبارٌة ، تمارس بهذه  (103) اعتبرت المادة 

. الصفة جمٌع أعمالها وفقاً للقانون ونظامها الداخلً

:- األهداؾ التً تسعى النقابة العمالٌة لتحقٌقها ، وهً  (99)وحددت المادة 

. رعاٌة مصالح العاملٌن فً المهنة والدفاع عن مصالحهم -

 .تقدٌم الخدمات االجتماعٌة والصحٌة للمنتسبٌن إلٌها -

 .العمل على رفع المستوى االقتصادي والمهنً والثقافً للعمال -

ٌُجٌز القانون أن ٌتم اإلنفاق  (109)كما حددت المادة  بعض أوجه اإلنفاق للنقابة العمالٌة ، وفً كل األحوال لم 

إال فً الؽاٌات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة ، ولم ترد نصوص مشابهة بخصوص نقابات أصحاب 

. العمل

على النقابة العمالٌة ونقابة أصحاب العمل إعداد السجالت والدفاتر حسب  (113) وأوجبت المادة 

األوضاع والشروط التً ٌقررها الوزٌر ، وأعطى مفتش العمل صالحٌة اإلطالع علٌها وعلى السجالت 

والدفاتر األخرى التً تحتفظ بها النقابة ، ولم ٌعطً المفتش صالحٌة مشابهة بالنسبة لنقابات أصحاب العمل 

على كل نقابة عمالٌة ونقابة أصحاب عمل أن ترسل فً كل عام نسخة  (119)و  (118)وقد أوجبت المادتٌن 

من مٌزانٌتها العمومٌة إلى المسجل وكشفاً بأسماء الموظفٌن فٌها ، وعاقبت ممثل النقابة المخالؾ لذلك ، 

. وأعطت المسجل صالحٌة طلب تزوٌده بأي بٌانات أو إٌضاحات إضافٌة للمٌزانٌة

 ونظراً لعدم تفعٌل هذه النصوص وتطبٌقها إال نادراً ، فإن وجودها فً القانون ٌعطً الفرصة التهامه 

بمخالفة المعاٌٌر الدولٌة فً هذا المجال ، وعلٌه فمن األفضل استبدالها بنصوص تضمن الرقابة الذاتٌة للنقابة 

وهٌئتها العامة ، ومعاملتها فً ذلك كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات القطاع العام فً الرقابة المالٌة على 

. أعمالها

: حل النقابات ووقف نشاطاتها  (5

 لم ٌرد فً القانون ما ٌعطً أي جهة إدارٌة صالحٌة حل النقابات أو وقؾ نشاطاتها ، واقتصرت 

:- وسائل حل النقابة العمالٌة أو نقابة أصحاب العمل على ما ٌلً 
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وٌشترط فٌه موافقة ثلثً أعضائها المسددٌن الشتراكاتهم وإشعار : الحل االختٌاري  - أ

المادة )الوزٌر واالتحاد بقرار الحل بعد صدوره ، ونشره فً الجرٌدة الرسمٌة 

((. 106)والمادة  (195)

ٌتقدم الوزٌر بدعوى إلى محكمة البداٌة طالباً فٌها حل النقابة فً : الحل القضائً  - ب

منه ، وٌكون قرار المحكمة فً هذه  (116)الحاالت التً حددها القانون فً المادة 

 .الحالة قابالً لالستئناؾ وٌعتبر قرار محكمة االستئناؾ قطعٌاً 

:- حماية العمال في انتمائهم النقابي وأثناء ممارستهم لنشاطاتهم  (6

ب على صاحب العمل أن ٌجعل استخدام أي عامل خاضعاً لشروط عدم انتسابه إلى /97 حظرت المادة 

. نقابة عمالٌة أو التنازل عن عضوٌته فٌها

 وٌالحظ أنها قد حظرت أن ٌعمل على فصله من أي نقابة أو اإلجحاؾ بحقوقه النتسابه إلى عضوٌتها 

حٌث ٌعتقد أنه قد حصل تؽٌٌر على النص األصلً لهذه الفقرة . أو المساهمة فً نشاطها خارج أوقات العمل

قبل إقرارها ، فاألصل أن ٌحظر على صاحب العمل أن ٌعمل على فصل العامل من العمل بسبب انتسابه ألي 

نقابة ، فصاحب العمل ال ٌملك أن ٌفصل العامل من النقابة ، وعلٌه فإن األمر ٌستدعً تعدٌل النص بما ٌفٌد 

. حظر فصل العامل من العمل النتسابه إلى أي نقابة أو ممارسته لنشاطاته النقابٌة

حماٌة أخرى للنقابً ، حٌن أوجبت عدم معاقبة الموظؾ فً أي نقابة أو  (111) كما وضعت المادة 

العضو فٌها أو اتخاذ أي إجراءات قانونٌة أو قضائٌة ضده بسبب اتفاق إبرام بٌن أعضاء النقابة ، إذا لم ٌخالؾ 

. هذا االتفاق القوانٌن واألنظمة المعمول بها

ومن الواضح أن هذه الحماٌة لٌست متعلقة بإجراءات صاحب عمل بل هً متعلقة بشؤون النقابة نفسها 

. وأعضائها ، والنشاطات التً تمارسها

 وٌالحظ على القانون أنه لم ٌنص على أي تسهٌالت ٌتوجب تقدٌمها للنقابً أثناء ممارسته لنشاطاته 

. ومهامه

:- حماية النقابات من تدخل بعضها بشؤون األخرى  (7

التً حظرت على نقابات العمال ونقابات أصحاب  (97)من المادة  (ج) لقد حفظت هذه الحماٌة الفقرة 

العمل القٌام بأي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها فً شؤون األخرى ، وخاصة تكوٌنها أو إدارتها أو 

. كٌفٌة تسٌٌر أعمالها
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  التوصيات   

 

تحدٌد الحاالت التً ٌجوز فٌها لؽٌر النقابات العمالٌة التفاوض كممثلٌن عن العمال ، بنصوص تضمن  -1

 .عدم المساس بدور النقابات وعدم تهمٌشها

 :-إعطاء ممثلً العمال تسهٌالت الداء مهامهم بنصوص قانونٌة واضحة وبشكل خاص -2

. منحهم الوقت الكافً لممارسة نشاطاتهم دون ان ٌؤثر ذلك على مقدار أجورهم أو أي من حقوقهم-  

السماح لهم بدخول أماكن العمل المختلفة فً المؤسسة التً ٌعمل بها أو أي مؤسسة أخرى ٌعمل فٌها -  

. اعضاء من نقابته

إضافة نصوص تنظم موضوع االستشارة االجتماعٌة على مستوى المؤسسة وبشكل خاص تشكٌل  -3

 .اللجان النقابٌة فً المؤسسات ومهامها وصالحٌاتهم وطرٌقة عملها

وضع نص قانونً ٌلزم بإنشاء لجنة ثالثٌة لشؤون العمل ٌمثل فٌها كل من الحكومة والعمال وأصحاب  -4

 .العمل بالتساوي للتشاور فً مختلؾ شؤون العمل وتطبٌق تشرٌعات العمل

إعطاء الفرصة لممثلً العمال للمشاركة فً صٌاؼة األنظمة الداخلٌة لتنظٌم العمل فً المؤسسة ولوائح  -5

. الجزاءات فٌها وأنظمة صنادٌق االدخار والتوفٌر وما شابهها ، وذلك بنصوص قانونٌة صرٌحة 

 .وإتاحة الفرصة للطرفٌن لالتفاق على صٌاؼة أنظمة موحدة لمؤسسات القطاع المهنً الواحد

وضع آلٌة جدٌدة لعمل لجنة تحدٌد الحد األدنى لألجور تضمن إلزامٌة انعقادها بشكل دوري وإصدار  -6

قراراتها باالستناد إلى معاٌٌر محددة لمستوى التؽٌر فً األسعار ، وقائمة مدروسة لإلحتٌاجات الحٌاتٌة 

 .الرئٌسٌة التً ٌحسب على أساسها أجر العامل

 .تنظٌم موضوع التحكٌم االختٌاري فً نزاعات العمل الجماعٌة -7

 

إلؽاء النصوص التً تمنع اإلضراب أثناء نظر النزاع الجماعً والعقوبات التً تفرض على المخالؾ  -8

 .واستبدالها بنصوص تشجع العمال على عدم اإلضراب خالل نظر النزاع

تحدٌد اإلجراءات الواجب إتباعها فً كل مرحلة من مراحل النظر فً النزاع الجماعً وتحدٌد مدة  -9

 .المرحلة التً ٌتدخل فٌها وزٌر العمل لحل النزاع

دراسة إمكانٌة إنشاء محاكم أو لجان للتوفٌق ثالثٌة التمثٌل للنظر فً النزاعات الفردٌة ، تستخدم بشكل  -10

 .خاص اجراءات توفٌق تسهل على الطرفٌن إمكانٌة الوصول إلى انهاء النزاع بأٌسر الطرق
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إعطاء مفتشً العمل دور أكبر ضمن نصوص تشرٌعٌة صرٌحة للتدخل فً حل النزاعات الفردٌة قبل  -11

 .تفاقمها

 .تحدٌد اإلجراءات التً ٌمكن للمحكمة اتخاذها للتسرٌع فً إجراءات البت فً الدعاوى العمالٌة الفردٌة -12

 .إلؽاء األحادٌة النقابٌة التً تمنع قٌام أكثر من نقابة واحدة فً المهنة الواحدة  -13

تعزٌز دور نقابات أصحاب العمل لتتولى تمثٌل قطاع أصحاب العمل فً شؤون العمل باعتبارها  -14

 .التنظٌم النقابً المؤسسً بموجب أحكام قانون العمل لؽاٌات تمثٌل أصحاب العمل

وضع نصوص صرٌحة على حماٌة العامل النقابً أثناء التفاوض ومنع فصله من العمل ألسباب نقابٌة  -15
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معالجة النصوص القانونٌة الخاصة بالرقابة المالٌة على النقابات بما ٌتوافق مع المعاٌٌر الدولٌة بهذا  -16

 .الخصوص وإٌجاد سبل رقابٌة ذاتٌة

( 3)دراسة إمكانٌة الؽاء استثناء قطاعات العمال الذٌن استثناهم قانون العمل من أحكامه بموجب المادة  -17

 .منه وخاصة خدم المنازل والفئات من عمال الزراعة الذٌن لم ٌتم شمولهم بقانون العمل حتى اآلن

فصل األحكام الخاصة بعالقات العمل الجماعٌة والتنظٌم النقابً عن قانون العمل بتشرٌع خاص لكل  -18

 .منها نظراً للتوسع المطلوب إدخاله على أحكام كل منها ونظراً لخصوصٌة كل منهما
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 .النصوص القانونٌة بما ٌساعد على تطبٌق أحكامها قدر اإلمكان

 


