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 : تقديم
 

تحػديات المشػاركة كالتيييػر ، الػذم نظمػه  –يعرض هذا الكتاب بيف دفتيه كقائع مؤتمر النقابػات المهنيػة 
كبمشػػػاركة  ، نػػايؼ القاضػػيمركػػز البػػديؿ لمدراسػػات كالتػػػدريب تحػػت رعايػػة معػػػالي كزيػػر الداخميػػة السػػػيد 

فػػػي الخػػػامس كالعشػػػركف مػػػف شػػػهر تمػػػكز  معػػػالي كزيػػػر التنميػػػة السياسػػػية المهنػػػدس مكسػػػى المعايطػػػه ، 
أكراؽ عمػػؿ ، كقػػد ( 6) ، قػػدمت فيػػه فػػي فنػػدؽ القػػدس الػػدكلي بعمػػاف ،عمػػى مػػدار يػػكـ كامػػؿ ،  2009

بػات المهنيػة  ، كشخصػيات تم ػؿ شارؾ في المؤتمر كزراء كنكاب ك قيادات نقابية بارزة مف مختمػؼ النقا
عالميػيف ، كأكػاديمييف  لبحػػث فػي امكانيػة تطػػكير ا المػؤتمر الػى  يهػػدؼ و .منظمػات المجتمػع المػػدني كاي

. اليات عمؿ النقابات المهنيػة كبناهػا كتفعيػؿ دكر عضػكيتها عمػى طريػؽ تعزيػز عمميػة ااصػالح الشػامؿ
كالصػػػػناديؽ النقابيػػػػة كعمميػػػػة المشػػػػاركة كالقائمػػػػة تتعمػػػػؽ بالهياكػػػػؿ كالتشػػػػريعات النقابيػػػػة أخػػػػرل مكاضػػػػيع ك 

 ، بااضػػافة الػػى مكضػػكع النقابػػات المهنيػػة كالالمركزيػػة ،النسػػبية كالعالقػػة الجدليػػة بػػيف المهنػػي كالسياسػػة
المػػؤتمر فػػي  كجػػاء،  التػػي دارت بػػيف المشػػارككف  ممخػػص المناقشػػات كالتكصػػياتالكتػػاب يتضػػمف كمػػا 

كتطػػػػكير العمػػػػؿ المهنػػػػي ، سػػػػيما كأف النقابػػػػات المهنيػػػػة مػػػػف أهػػػػـ  نتخػػػػابنظمػػػػة اإأسػػػػياؽ تطكيرتليػػػػات  
ف الحػػػكار حػػػكؿ دكر كهيكمػػػة النقابػػػات المهنيػػػة مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ، ا يسػػػتهدؼ إضػػػعافها أك  كاي

ألف كظيفػػػػػػة إعػػػػػػادة الهيكمػػػػػػة مكضػػػػػػكعيان هػػػػػػي زيػػػػػػادة قػػػػػػكة النقابػػػػػػات المهنيػػػػػػة ، تصػػػػػػفية دكرهػػػػػػا السياسػػػػػػي
مػػػػف ، ك  يف لػػػديهـ  مقترحػػػات مػػػف شػػػمنها تطػػػكير عمػػػؿ كدكر النقابػػػاتسػػػيما كأف هنػػػاؾ نقػػػابي.كأعضػػػائها

 .المناسب إشراؾ هؤاء في مراجعة هذا الدكر 
كيعػػػرض الكتػػػاب كقػػػائع المػػػؤتمر فػػػي  ػػػالث أبػػػكاب ، يتنػػػاكؿ البػػػاب األكؿ كقػػػائع جمسػػػة اإفتتػػػاح ، فيمػػػا 

كراؽ عمػؿ بمػا فيهػا الحػكارات أ 6الجمسػتيف األكلػى كال انيػة كالتػي قػدمت فيهػا  عكقػائيعرض الباب ال ػاني 
 .يعرض الباب ال الث التكصيات كالبياف الختامي كما ، 
 
 : ائع الجمسات قو 

 القاضػػػي راعػػي المػػػؤتمر معػػالي كزيػػر الداخميػػػة نػػايؼ بجمسػػة اإفتتػػػاح ،تحػػدث فيهػػػا مػػػؤتمرالبػػدأت اعمػػاؿ 
اد عػػدد دز اك ،كتنكعػػت ،كاتسػػعت ميػػاديف عممهػػا  ممحػػكظ تطػػكرشػػهد اف عمػػؿ النقابػػات المهنيػػة كأشػػار الػػى 
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النظػػر الػػى أف افتػػا ،فهػػي جػػزء مػػف قػػكل المجتمػػع الحيػػة كمػػف حراكػػه التنمػػكم الفاعػػؿ  ،عضػػائها كامتػػدتأ
شهد حالة مف التراجع في المشاركة النقابية كفػي العمػؿ النقػابي مػا يتطمػب اجػراء حػكارات كنقاشػات األردف ي

كاضػاؼ اف التحػديات التػي .نظمتها كقكانينهػا أءا مف كطنية معمقة حكؿ القضايا المتعمقة بالعمؿ النقابي بد
داء أماـ النقابات المهنية تحتاج الى كقكؼ مقتدر يعػزز مشػاركة ااعضػاء كتفعيػؿ دكرهػـ فػي مراقبػة أتقؼ 

 .طركحة التنمية الكطنية المستدامة في المممكةأالمجالس النقابية كذلؾ بمشاركة المجالس في صكغ 
هميػػة المػػؤتمر فػػي أ، فمشػػار الػػى  ، المهنػػدس مكسػػى المعايطػػه، تنميػػة السياسػػيةكزيػػر ال كمػػا تحػػدث معػػالي 

تعزيز الشراكة ااستراتيجية بيف النقابات المهنية كالحككمػة مػف خػالؿ الحػكار كدعػـ المبػادرات كتمكػيف دكر 
ام كالػػرام النقابػػات المهنيػػة فػػي عمميػػة البنػػاء كالتكاصػػؿ كااتصػػاؿ القػػائـ عمػػى ااحتػػراـ المتبػػادؿ كقبػػكؿ الػػر 

اف النقابػات المهنيػة جسػػدت مركػز ال قػؿ ااجتمػاعي كالنفػكذ السياسػػي خػالؿ الفتػرة مػف عػػاـ  " كقػاؿ، ااخػر
مػػػع ذلػػػؾ فقػػػد اظهػػػرت ك حيػػػث لعبػػػت دكرا سياسػػػيا فػػػي ظػػػؿ ييػػػاب ااحػػػزاب السياسػػػية  ،1989الػػػى  1957

تعادة ااحػػػػزاب انيماسػػػػا متعاظمػػػا فػػػي الشػػػػاف السياسػػػي خصكصػػػا فػػػػي ظػػػؿ اسػػػ 1989النقابػػػات بعػػػد عػػػاـ 
النقابػات المهنيػة اعػادة  كطالػب" .1992السياسية نشاطها العمني كتكػريس التعدديػة الحزبيػة كالسياسػية عػاـ 

النظػػػر فػػػي دكرهػػػا الحقيقػػػي حيػػػث تعتبػػػر النقابػػػات المهنيػػػة مؤسسػػػات كطنيػػػة بػػػادرت الدكلػػػة بمػػػؿء ارادتهػػػػا 
 .بانشائها لمقياـ بمهاـ محددة ذات صمة بالمهنييف 

أهػداؼ المػؤتمر كسػياقه العػاـ ، مدير التنفيذم لمركز البػديؿ لمدراسػات كالتػدريب جمػاؿ الخطيػب ال كعرض 
اف مسيرة النقابات المهنيػة كانػت ينيػة ريػـ العكائػؽ التػي كاجهتهػا اف كانػت مػف الػداخؿ حيػث الػرؤل "كقاؿ 

ريعات كالقػػػكانيف ليػػػات عممهػػػا اك فػػػي عالقتهػػػا مػػػع الحككمػػػات المتعاقبػػػة حيػػػث التشػػػتكالمكاقػػػؼ لعضػػػكيتها ك 
لتنظػػػيـ العمػػػؿ النقػػػابي كمهننتػػػه كالػػػذم يسػػػتدعي البحػػػث فػػػي حػػػكار جػػػدم يحفػػػظ لمنقابػػػات مكانتهػػػا كاحػػػدل 
مؤسسات المجتمع المدني كلمدكلة تكجهها في اطار الحفػاظ عمػى التنظػيـ النقػابي ضػمف حػدكد القػانكف كمػا 

 .جاء في الدستكر ااردني
كقشػػت خاللهػػا سػػت اكراؽ عمػػؿ رؤيػػتهـ لكاقػػع العمػػؿ النقػػابي بػػدكرهـ عػػرض النقػػابيكف فػػي جمسػػتي عمػػؿ ن

 .كطمكحاتهـ لالرتقاء بااداء
 :الجمسات 

  :الجمسة األولى
، وترأسددها الدددكتور طددا ر الشخشددير ، " الهياكددل النقابيددة والتغييددر " عقدددت الجمسددة األولددى ومحور ددا 

 . أوراق عمل  3وقدمت فيها 
رئػػيس هيئػػػة المكاتػػب الهندسػػية المهنػػدس رايػػػؽ  ، قػػدمهاوالالمركزيددة النقابددات المهنيدددة :  الورقددة األولددى 

عتباريػة مسػتقمة اداريػا إاف طمكح هيئة المكاتب الهندسية يتركز فػي اف يكػكف لمهيئػة شخصػية  ، كقاؿ كامؿ
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كفنيا كماليا تعمؿ كفؽ نظاـ يعتمد الالمركزيػة بمػا يمكنهػا مػف اتخػاذ جميػع القػرارات المتعمقػة بتنظػيـ شػركط 
 .اكلة مهنة العمؿ ااستشارم في المممكةمز 
حسػػػيف األسػػػتاذ عػػػدها أك   "عدددادة  يكمدددة بنيدددة النقابدددات المهنيدددة واصدددالح تشدددريعاتهاإ: "الورقدددة الثانيدددة  

تنػػػاكا قضػػػايا مهنيػػػة مػػػف قبيػػػؿ الزاميػػػة ،صػػػحيفة السػػػجؿ كالمهنػػػدس عػػػزاـ الصػػػمادم  مػػػدير تحريػػػرابكرمػػػاف 
خػػػر نقػػػابي يتػػػيا لالعضػػػاء الػػػدفاع عػػػف حقػػػكقهـ تكلػػػة المهنػػػة ك العضػػػكية كدكر النقابػػػات كسطػػػار رسػػػمي لمزا

 .مكاؿ النقاباتأكطالبا باعتماد التم يؿ النسبي في اانتخابات كالرقابة عمى .كمصالحهـ
،  حمػد العرمػكطي أطبػاء الػدكتكر نقيػب األكالتػي قػدمها  ،"والمشداركة  الصناديق النقابيدة :الورقة الثالثة  

اعمػػة كايجابيػػة كتقػػدـ خػػدمات جميمػػة كمتنكعػػة كتضػػمف الحيػػاة الكريمػػة لممهنيػػيف اف هػػذا الصػػناديؽ ف :فقػػاؿ
اف النقابػػػات كأشػػػار الػػػى " . سػػػكاف كقػػركض ميسػػػرة ليايػػػات السػػػكف اك العمػػؿإكعػػائالتهـ كتػػػؤمنهـ بمشػػػاريع 

المهنيػػة مؤسسػػات مجتمػػع مػػدني مسػػتقمة ماليػػا كاداريػػا كاف سػػمطة ديػػكاف المحاسػػبة عمػػى مؤسسػػات القطػػاع 
 .فقطالعاـ 

 :الجمسة الثانية 
، وترأسددها المهندددس عبددد " النقابددات المهنيددة والنظددام االنتخددابي " عقدددت الجمسددة الثانيددة ، ومحور ددا 

 . أوراق عمل  3الهادي الفالحات ، نقيب المهندسين الزراعيين ، وقدمت فيها 
الطبػػاع ، نائػػب نقيػػب كقػػدمها المهنػػدس ماجػػد المهندسددين نموذجددا ،  –القائمددة النسددبية : الورقددة األولددى

نكقشػػػػت فػػػػي الجمسػػػػة ال انيػػػػة مكضػػػػكع التم يػػػػؿ النسػػػػبي فػػػػي التػػػػي عمػػػػؿ الكتنػػػػاكؿ فػػػػي كرقػػػػة   المهندسػػػػيف ،
عػػػدد مػػػػف لكبػػػر ألاعطائهػػػا المجػػػاؿ اي اانتخابػػػات كتجربػػػة نقابػػػة المهندسػػػيف التػػػي تعتمػػػد مبػػػدأ الالمركزيػػػة، ك 

 .لقرارات المتعمقة بهـفي صنع اك المنتسبيف لمنقابة في المركز كالفركع في المشاركة 
اف التحػػكؿ الػػى  "  :كقػػاؿ الكاتػػب جميػػؿ النمػػرم، قدددمها  "تطبيقددات  –القائمددة النسددبية " الورقددة الثانيددة 

الػى  ، كأشػار" صػالححػد ركافػع اإأنظاـ التم يؿ النسبي في اانتخابػات بػدأ يتحػكؿ الػى تكجػه عػاـ بكصػفه 
ا فػػػي المجتمػػػع بالمبػػػادرة الػػػى اعتمػػػاد هػػػذا ااسػػػمكب الػػػذم اف النقابػػػات المهنيػػػة يمكنهػػػا اف تمعػػػب دكرا رياديػػػ

 .كصفه بانه ااك ر تقدما كحدا ة 
، حمػػد طبيشػػات أ األسػػتاذ نقيػػب المحػػاميف، قدددمها  "عالقددة جدليددة  -المهنددي والسياسددي"الورقددة الثالثددة 

المكاطنػكف، مشػيرا اف المستفيد مف الػدكر السياسػي لمنقابػات المهنيػة هػي النقابػات المهنيػة كالحككمػة ك "كقاؿ 
عبػاء كػد اف النقابػات كضػعت عمػى كاهمهػا كػؿ األأك .الى اف هناؾ تداخال بيف ما هك مهني كما هك سياسػي

كلهػػا مكاقػؼ  ابتػػة مػػف ،المهنيػة كالماليػػة لمنتسػبيها كعػػائالتهـ بحيػػث تسػهـ بشػػكؿ فاعػؿ فػػي القضػػايا العامػة 
 .طاها دعما شعبيا كاسعاعأمر الذم كؿ المصالا الكطنية كالعربية كااسالمية األ

، وصدديات ، وترأسددها نقيددب المهندسددين األسددبق ، المهندددس ابددرا يم أبددو عيدداش تال: الجمسددة الثالثددة 
كقدمت فيها عدد مف التكصيات الشفهية كالمكتكبػة كقػد أجمػع عمػى بعضػها المشػارككف ، فيمػا تػـ رفػض 
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ج المػؤتمر  كمػا رأل المشػارككف ، بعض المقترحات التي لـ تالقي ترحيبا لخركجها عػف مضػمكف كبرنػام
 .كشكمت لجنة مف المشارككف لصياية  التكصيات 

 مركز البديل لمدراسات والتدريب
 

 
 

 اإلفتتاح
 راعي المؤتمر -كممة معالي وزير الداخمية السيد نايف القاضي األكرم 

 
 :السالـ عميكـ كرحمة المة كبركاته

عمػػػى  لمدراسػػػات كالتػػػدريب مركػػػز البػػػديؿ: لجزيػػػؿ مػػػف السػػػادة أتقػػػدـ بالشػػػكر ا فػػػي بدايػػػة هػػػذا المقػػػاء الخي ػػػر
مبػػػادرتهـ القيمػػػة بعقػػػد هػػػذا المقػػػاء المهػػػـ ، كمػػػا أشػػػكر األخػػػكة رؤسػػػاء كاعضػػػاء مجػػػالس النقابػػػات المهنيػػػة 
المشػاركيف ، متمنيػػان النجػػاح كالتكفيػؽ لهػػذا المقػػاء الػذم يجعمنػػا جميعػػان شػركاء فػػي صػػنع القػرار، كفػػي ترتيػػب 

مكية ، كفي بناء قاعدة مشاركة عريضة كمػؤ رة لممػكاطف األردنػي كلمؤسسػات المجتمػع المػدني أكلكياتنا التن
التػي يتم ػػؿ فيهػػا عمػى نطػػاؽ تعػػددم ككاسػع ، محفػػزيف مككنػػات المجتمػع األردنػػي كقػػكاا الحي ػة عمػػى العمػػؿ 

ألهمػػي ، المشػػترؾ المتكاصػػؿ ، كعمػػى اإنخػػراط الفاعػػؿ فػػي هػػذا المؤسسػػات التػػي تتكسػػط العمػػؿ الرسػػمي كا
كتعمػؿ بػػنهج ديمقراطػػي مؤسسػػي ، يمػػ  الفجػػكات التنمكيػػة بالعمػػؿ المنػػتج ، كالمشػػاريع التػػي تػػؤ مف مصػػالا 
جمكع المكاطنييف كصالحهـ العاـ ، كعالكة عمى تحقيػؽ مصػالا الدكلػة العميػا ، كالتطمعػات الكطنيػة لمدكلػة 

 .اساس مف األهمية كالكفاءة ، كاانجاز العدالة ، كالمساكاة ، كتكافؤ الفرص ، كعمى: العصرية كفؽ قيـ 
 :السادة الحضكر 

كلمػػػا كانػػػت النقابػػػات المهنيػػػة مػػػف مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني المهمػػػة فػػػي الدكلػػػة فهػػػي تحظػػػى باحترامنػػػا، 
كتقػػػديرنا كذلػػػؾ لػػػدكرها الػػػكطني فػػػي التنميػػػة الشػػػاممة كالمسػػػتدامة كفػػػي ترسػػػي  قػػػيـ ،كمهػػػارات العمػػػؿ العػػػاـ 

القػػػػيـ كتمصػػػػيمها كتعزيػػػػز مضػػػػامينها إنتمػػػػاءان ككاءان لمػػػػكطف كلمقيػػػػادة الهاشػػػػمية  ،كالعمػػػػؿ عمػػػػى تم ػػػػؿ هػػػػذا
،فاإنساف كاف كمايزاؿ أيمػى مػا نممػؾ ، كهػك مؤهػؿ لممشػاركة فػي صػنع القػرار التنمػكم كتحمػؿ المسػؤكلية 

كنػات كتبني فكر البنػاء كالتعميػر كالشػراكة التػي هػي جػكهر ال قافػة الجديػدة فػي المجتمػع المعاصػر،كأحد مك
عف مصالا القطاعات التي تم مهػا ، كتتبنػى المحافظػة عمػى الشخصية األردنية الكطنية التي تتبنى الدفاع 

حقكقهـ ، كعممهـ ، كتمهيمهـ كتػدريبهـ ، عمػى قاعػدة مػف التعدديػة ، كبساحتكػاـ الػى ال كابػت الكطنيػة التػي 
 .عميها  تصكف مسار الكطف ، كمسيرته التنمكية ، كتحفظ منجزاته ، كتبنى
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بكصػفها بيػكت خبػرة ، راكمػت تجربػة عمػؿ : تحضر النقابات المهنية في هذا السػياؽ أيهػا الحضػكر الكػراـ 
ينية ، تتجدد بسستمرار ، كتتنكع عمى مختمؼ مسارات التنميػة القطاعيػة ، لترفػدها بػالخبراء كالمستشػاريف ، 

مػريض ، كالعقػارات ،كاإنشػاءات، كالتعػديف ، الطب ،كالزراعػة ،كالت: كقد أ بتكا جدارتهـ كتميزهـ في حقكؿ 
تطػػػكؿ بمبػػػادرات خال قػػػة ، كتفكيػػر ناقػػػد مبػػػدع ، كمراكػػػز استشػػارية عريقػػػة كهيئػػػات عمػػػؿ خيريػػػة ، كالقائمػػة 

تبنػػػي القػػدرات ، كتػػػراكـ المنجػػػزات ، كنػػكطف المعرفػػػة التػػي أصػػػبحت قػػػكةن كمعيػػاران لتقػػػدـ كرفعػػػة : كتطكعيػػة 
 .األمـ كالشعكب 

 
 ر األخكة الحضك 

تمسسػػت النقابػػات المهنيػػة فػػي بمػػدنا الحبيػػب قبػػؿ خمسػػيف عامػػان تقريبػػان، لتنظػػيـ مزاكلػػة المهنػػة ، كتػػمميف لقػػد 
كالتمهيػؿ ، كالتػدريب، كبنػاء بػالتمكيف ، :مصالا أعضائها ، كلإلرتقاء بالمستكل العممي كالمهنػي لمنتسػبيها 

ة ال قيمػػة ، صػػار مطمكبػػان منهػػا أف تػػدخؿ حيػػز القػػدرات ، كفػػي ظػػؿ العكلمػػة كال ػػكرة المعرفيػػة بكنمتهػػا الماديػػ
المنافسة العممية كالمعرفية ، لممساهمة الفاعمة في تحمؿ أعباء النمك اإقتصادم الذم لـ يعػد يايػة فقػط ، 
بػػؿ هػػك اليايػػة كالكسػػيمة معػػان ، فتحػػديات تسػػارع إيقػػاع العمػػـ كالمعرفػػة ما مػػة عمػػى الػػدكاـ، كالمشػػكالت التػػي 

الطب ، كالهندسة ،كالزراعػة ، كالطاقػة كالميػاا كييرهػا :كؿ عالمنا المعاصر في مياديف تكاجهنا أسكةن بكؿ د
، ممحػػػة كضػػػارية ، تفػػػرض عمػػػى النقابػػػات دكراص فػػػي التصػػػدم لهػػػذا المشػػػكالت كفػػػي اقتػػػراح حمػػػكؿ لهػػػا 

 .كجعمها مف أكلكيات مهامها
 

 :السادة الحضكر
عػت ، كازدادت العضػكية فيهػا كامتػدت، فهػي جػزء لقد تطكر عمؿ النقابات ، كاتسعت مياديف عممها ، كتنك 

مف قكل المجتمع الحية كمف حراكه التنمكم الفاعؿ ، إا أننا نشهد حالة مف التراجػع فػي المشػاركة النقابيػة 
إجراء حػكارات ، كنقاشػات كطنيػة معمقػة تسػاجؿ القضػايا المتعمقػة بالعمػؿ كفي العمؿ النقابي ، مما يتطمب 

متها ، كقكانينها كصكان إلى تفعيػؿ مشػاركة المػرأة فػي صػكغ أطركحتهػا ، كبرامجهػا بمػا النقابي بدءان مف أنظ
يضمف تفعيػؿ كافػة منتسػبيها، كفػي كافػة أنحػاء الػكطف ، فالتحػديات التػي تقػؼ أمامهػا النقابػات تحتػاج الػى 

مشػػاركة  كقػػكؼ مقتػػدر يعػػزز مشػػاركة األعضػػاء ، كتفعيػػؿ دكرهػػـ فػػي مراقبػػة أداء المجػػالس النقابيػػة ككػػذلؾ
المجالس فػي صػكغ أطركحػة التنميػة الكطنيػة المسػتدامة فػي بمػدنا العزيػز، المكتنفػة بػرؤل جاللػة الممػؾ فػي 

حككمػػة كمؤسسػػات مجنمػػع مػػدني ، لضػػماف : اإصػػالح كالتحػػديث ، كهػػي يايػػة عميػػا نمتػػؼ حكلهػػا جميعػػان 
 .مية كالتحديث مشاركة عريضة كمؤ رة لممكاطف األردني الذم هك الحمقة األهـ في خطاب التن
 .اشكر لكـ حسف استماعكـ ، متمنيان لهذا المقاء النجاح

 .كحفظ اهلل هذا الكطف العتيد في ظؿ الراية الهاشمية الخفاقة 
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 تحديات المشاركة والتغيير –النقابات المهنية 
 

 كممة معالي وزير التنمية السياسية األكرم 
 موسى المعايطة .م

 
 كالسعادة أصحاب المعالي كالعطكفة 

 أيتها السيدات كالسادة 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته 

 

، التػي تشػكؿ ا ف  التنميػه السياسػيهحػكؿ كاحػد مػف اهػـ مكضػكعات  هذا المػؤتمر النػكعيأحييكـ في بداية 
ا الػى تكسػيع دائػر  اتػهفػي خطاب عبدهلل ال اني ابف الحسػيف المعظػـ استحقاقا كطنيا، بعد أف دعا جاللة الممؾ

المشاركه ، كخاصه مشاركه المكاطف في صػنع القػرار، إذ تػؤمف الحككمػه بمهميػه الحػكار مػع كافػه الشػركاء 
كالنقابات كااحزاب السياسيه كمؤسسات المجتمع المدني عامه كالتي تعتبػر ركنػا أساسػيا مػف أركػاف التنميػة 

 .في دكله القانكف كالمؤسساتكاإصالح كذلؾ لمكصكؿ الى صيغ تكافقيه تدعـ اسس الديمقراطيه الحقه 
ذ أشكر  بنػاء أهميػه متي فػي تكقيػت اسػتباقي يؤكػد هذا المؤتمر كالػذم يػالذم بادر الى تنظيـ  مركز البديؿكاي

مػف خػالؿ الحػكار كدعػـ المبػادرات كتمكػيف  ااسػتراتيجيه مػع الحككمػهكتعزيز اسس كمفاهيـ قكاعد الشراكة 
كالتكاصػػػؿ كااتصػػػاؿ ، ركائزهػػػا ااحتػػػراـ المتبػػػادؿ كقبػػػكؿ الػػػرأم فػػػي عمميػػػة  البنػػػاء  النقابػػػات المهنيػػػهدكر 

 .ركالرأم ااخ
، (1989-1957)لقػد جسػدت النقابػات المهنيػة مركػػز ال قػؿ ااجتمػاعي كالنفػكذ السياسػػي فػي الفتػرة مػا بػػيف 

رت حيث لعبت النقابات دكران سياسيا في ظؿ يياب ااحػزاب السياسػيه طيمػه هػذا الفتػرة ، مػع ذلػؾ فقػد اظهػ
انيماسػان متعاظمػان فػي الشػمف السياسػي ، خاصػة ن فػي ظػؿ اسػتعادة األحػزاب السياسػية  89النقابات بعد عاـ 

 . 92لنشاطها العمني كتكريس التعددية الحزبية كالسياسية عاـ 
كخدمػة العػامميف  ،كرفػع مسػتكاها ، تطػكير المهنػةكاليكـ نالحظ بقكة أهميه تكريس دكر النقابات المهنية فػي 

، إذ لتنميػه الشػاممه كالمسػػتدامهكتحسػيف مسػتكاهـ المهنػػي كاإسػهاـ فػي خدمػة ا  كالحفػاظ عمػى حقػكقهـ ،اهػب
ألػػػؼ منتسػػػب  020 أك ر مػػػفمنتسػػػبي النقابػػػات المهنيػػػة ، كفػػػؽ إحصػػػائيات حدي ػػػة، إلػػػى نحػػػك كصػػػؿ عػػػدد 
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هػػـ الحقيقػي حيػػث فعمػػى النقابػات المهنيػه أنفسػػهـ اعػادة النظػػر فػي دكر ، لػذا يتكزعػكف عمػى أربػػع عشػرة نقابػػة
النقابات المهنية مؤسسات كطنية بادرت الدكلػة بمػؿء إرادتهػا بسنشػائها لمقيػاـ بمهػاـ محػددة ذات صػمة تعتبر 

التػي منحتهػا الدكلػة " الككالػة"بالمهنييف، كقد أصبحت الحاجة ممحه إلى إعادة النظػر فػي طبيعػة كمضػمكف 
 .يزلهذا المؤسسات الكطنية إنطالقا مف مصمحة الكطف العز 

تمعػػػب دكرا محكريػػػا فػػػي تمصػػػيؿ الديمقراطيػػػة كتجػػػذيرها مػػػف خػػػالؿ أنظمتهػػػا الداخميػػػة إف النقابػػػات المهنيػػػه 
كممارساتها اانتخابية كاختيارها لهيئاتهػا ااداريػة كالتم يميػة ، حيػث تػنص تمػؾ اانظمػة عمػى اانتخػاب مػف 

فػي شػكطها مػع الديمقراطيػة  بػات المهنيػهالنقاقبؿ ااعضػاء عنػد اختيػارهـ لقيػاداتهـ كلجػانهـ ، بمعنػى ، اف 
فػػػي طميعػػػة المطػػػالبيف  النقابػػػاتانمػػا تبػػػدأ بنفسػػػها قبػػػؿ اف تبػػػدأ بتعمػػػيـ تجاربهػػػا ، لػػػذا لػػػيس يريبػػػا اف تكػػػكف 

بزيػػادا مشػػاركه ااعضػػاء خاصػػه فػػي ظػػؿ التراجػػع الممحػػكظ فػػي  قكانينهػػا كأنظمتهػػا بحيػػث تسػػما بتطػػكير 
كذلػػؾ ليػػتمكف كافػػه المنتسػػبيف مػػف المشػػاركة الحقيقػػه فػػي صػػنع  بقهالمشػػاركه باانتخابػػات فػػي السػػنكات السػػا

 .القرار
عف نتػائج تخػدـ مصػالحنا الكطنيػة  هذا المؤتمر تمخضيأف  تي لكـ ، كاحترامي لجهكدكـ ، تمالاأكرر تحي

 ليبقى ااردف متينا كمحصنا في في ظؿ الرايه الهاشميه الخفاقه... العامة
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 لبديل لمدراسات والتدريبكممة مركز ا
  جمال الخطيب

 المدير التنقيذي  
 معالي كزير الداخمية األكـر

 السيد نايؼ القاضي
 

 معالي كزير التنمية السياسية األكـر
 المهندس مكسى المعايطة

 
 أصحاب المعالي كالعطكفة كالسعادة

 أيتها السيدات كالسادة
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاته

 
اعػػي السػػركر أف نرحػػب بكػػـ  اليػػكـ باسػػـ مركػػز البػػديؿ لمدراسػػات كالتػػدريب  ،كنحػػف نشػػرع فػػي إنػػه لمػػف دك 

مكانيػة تطػكير  البحث كالتفكيػر فػي أهػـ المسػائؿ التػي تتصػدر أجنػدتنا الكطنيػة أا كهػي النقابػات المهنيػة، كاي
 .بناها ، كتليات عممها ، كتفعيؿ دكر عضكيتها عمى طريؽ تعزيز عممية اإصالح الشامؿ 

لقد أظهر المجتمع المدني في األردف  بكافة فئاته حيكية بالية ، ا سيما النقابات المهنيػة التػي ظمػت عمػى 
 .الدكاـ رافد مف ركافد الكطف  ،كبيت عريؽ مف بيكت الخبرة  ،لـ يتكقؼ عطائه 

لػػػػرؤل ا شػػػؾ أف  مسػػػيرة النقابػػػات كانػػػت ينيػػػة ريػػػـ العكائػػػػؽ التػػػي كاجهتهػػػا إف كػػػاف مػػػف الػػػداخؿ حيػػػث ا
كالمكاقػػؼ لعضػػكيتها  كتليػػات عممهػػا ، أك فػػي عالقتهػػا مػػع الحككمػػات المتعاقبػػة حيػػث التشػػريعات كالقػػكانيف 

البحػػث فػػي حػػكار جػػدم يحفػػظ لمنقابػػات مكانتهػػا كمحػػدل لتنظػيـ العمػػؿ النقػػابي كمهننتػػه ، كالػػذم  يسػػتدعي  
يػػػة التنظػػػيـ النقػػػابي ضػػػمف كلمدكلػػة تكجههػػػا ، فػػػي اطػػػار الحفػػػاظ عمػػى حر ، اهػػـ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني

 .كما جاء في الدستكر ااردني -حدكد القانكف 

الزاميػػػة العضػػػكية كدسػػػتكريتها كتكافقهػػػا مػػػع التشػػػريعات : لقػػػد كاجهػػػت النقابػػػات ك يػػػر مػػػف اإشػػػكاليات منهػػػا
الدكليػػة كقضػػػايا حقػػػكؽ اانسػػػاف ، كتنظػػيـ المهنػػػة كحقػػػكؽ المنتسػػػبيف المكتسػػبة بالنسػػػبة لرافضػػػي العضػػػكية 

اميػة، كضػػركرة التعدديػػة النقابيػة ، كاقتػػراح أك ػػر مػػف نقابػة لتنظػػيـ المهنػػة الكاحػدة ، كالفصػػؿ بػػيف العمػػؿ اإلز 
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السياسػػػػي كالمهنػػػػي  ، كالهياكػػػػؿ كالبنػػػػى النقابيػػػػة ، كتحػػػػديات تكسػػػػيع العضػػػػكية كمعالجػػػػة الترهػػػػؿ ، كالنظػػػػاـ 
 .اإنتخابي كتلياته ، كيير ذلؾ 

إرادتهػا إنشػائها مػف أجػؿ أف تككػؿ إليهػا القيػاـ ؿء رت الدكلة بمإف النقابات المهنية مؤسسات كطنية باد
هػػذا الػػدكر ك بمػػػا ينسػػجـ حتمػػا مػػػع  فػػال ضػػير فػػػي مراجعػػة ،كبالتػػالي. بمهػػاـ محػػددة ذات صػػمة بػػػالمهنييف

 .تطكير المسار الديمقراطي كالتنمكم  
ألف ، رهػػػا السياسػػػيا يسػػػتهدؼ إضػػػعافها أك تصػػػفية دك  إف الحػػػكار حػػػكؿ دكر كهيكمػػػة النقابػػػات المهنيػػػة

سػػيما كأف هنػػاؾ نقػػابييف لػػديهـ  .كظيفػػة إعػػادة الهيكمػػة مكضػػكعيان هػػي زيػػادة قػػكة النقابػػات المهنيػػة كأعضػػائها
 .مقترحات مف شمنها تطكير عمؿ كدكر النقابات ك مف المناسب إشراؾ هؤاء في مراجعة هذا الدكر 

هنػػػة كرفػػػع مسػػػتكاها كخدمػػػة العػػػامميف فيهػػػا اف األصػػػؿ فػػػي عمػػػؿ النقابػػػات المهنيػػػة كرسػػػالتها هػػػك تطػػػكير الم
 . كالحفاظ عمى حقكقهـ كتحسيف مستكاهـ المهني كاإسهاـ في خدمة المجتمع

 
 أصحاب المعالي كالعطكفة كالسعادة

 أيتها السيدات كالسادة
 

 ا يسػعني إا أف أتقػدـ الػػيكـ باسػـ مركػػز البػديؿ لمدراسػػات كأسػرته بالشػػكر  لحضػكركـ هػػذا المػؤتمر، تممػػيف
أف يكػػػكف حػػػكارا م مػػػرا مػػػف شػػػمنه أف يكػػػكف خطػػػكة عمػػػى طريػػػؽ اإصػػػالح كالتنميػػػة ، كيعػػػزز دكر النقابػػػات 

 .   المهنية
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 طا ر الشخشير . رئيس الجمسة د
 

اليهػػا قامتػػه هػػذا النػػدكة التػػي نظرنػػا بسسػػـ مجمػػس النقبػػاء اتقػػدـ بالشػػكر لمركػػز البػػديؿ لمدراسػػات كالتػػدريب إ
، حيػػػث أف حكػػػكمي  كالنقابػػػات المهنيػػػة المتمكيػػػد عمػػػى التكامػػػؿ مػػػابيف القطػػػاع لكذلػػػؾ ،جػػػدا   يةانهػػػا ضػػػركر ب

التػي فػي نهايتهػا ك األداء كالخػدمات كالتكاصػؿ  فػيؿ كالتكاصؿ يؤدم الى ك ير مػف الػنقص فقداف هذا التكام
 .ألف المهنييف في النهاية هـ مكاطنيف كهـ  ابناء الكطف ، ك  تؤدم الى خدمة الكطف كالمكاطف

 
 
 

 النقابات المهنية و الالمركزية
(ك الطمكح الكاقع -هيئة المكاتب كالشركات الهندسية في نقابة المهندسيف)  

 
  المهندس رايؽ كامؿ
 رئيس هيئة المكاتب الهندسية

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 كزير الداخمية المحتـر –معالي الدكتكر نايؼ القاضي 
 كزير التنمية السياسية المحتـر –معالي المهندس مكسى المعايطة 

 مدير مركز البديؿ لمدراسات كالتدريب المحتـر -السيد جماؿ الخطيب 
 أيها الحفؿ الكريـ –لسادة المحاضريف ا
النقابػات المهنيػػة )أرحػب بكػـ أجمػؿ ترحيػب شػاكرا  لكػـ حضػػكركـ كمشػاركتكـ فعاليػات هػذا المػؤتمر  
 .الذم ينظمه السادة مركز البديؿ لمدراسات كالتدريب المحترميف( تحديات المشاركة كالتييير –
تقػػدـ إلػػى األمػػاـ بعػػد أف أرسػػى العمػػـ ك يػػرا  مػػف لقػػد أصػػبا نػػبض الحيػػاة العصػػرية سػػريعا  متفػػاعال  ي 

القكاعػػػد األساسػػػية التػػػي أصػػػبحت منطمقػػػات كقكاعػػػد  ابتػػػة نحػػػك اإبتكػػػار كالتقػػػدـ العممػػػي كأصػػػبا التجديػػػد 
كالحدا ة سمة مف سمات عصرنا كمجتمعنا كأصبا اإيماف بالمتييرات قػدر نعيشػه كنحيػاا فػي ظػؿ التطػكر 

ظاللػػػه عمػػػى مككنػػػات المجتمػػػع المػػػدني كعمػػػى رأسػػػها النقابػػػات المهنيػػػة الطبيعػػػي لممجتمعػػػات كالػػػذم ألقػػػى ب
ككػػكني ا أريػػد التعمػػيـ كأكد أف أتحػػدث بشػػيء مػػف الخصكصػػية فػػمف نقابػػة المهندسػػيف األردنيػػيف مػػف أهػػـ 
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النقابػػػػات المهنيػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ فػػػػي بمػػػػػدنا األردف حيػػػػث أف لػػػػديها العديػػػػد مػػػػف المجػػػػاات كاإختصاصػػػػػات 
كلمػػػػػا لمعمػػػػػؿ الهندسػػػػػي ... التعػػػػػدينك التحكػػػػػيـ كالعمػػػػػؿ الهندسػػػػػي اإستشػػػػػارم كييرهػػػػػاكالصػػػػػناعة كالتعمػػػػػيـ ك 

اإستشػػارم مػػف أهميػػة فقػػد أفػػرد قػػانكف نقابػػة المهندسػػيف لػػه نظامػػا  خاصػػا  بػػه لتنظػػيـ شػػركط مزاكلػػة مهنػػة 
أ العمؿ الهندسي اإستشارم منذ أك ر مف عشريف عاما  أم ما يقارب الربػع قػرف كحتػى هػذا المحظػة لػـ يطػر 

أم تعػػػػديؿ عمػػػػى هػػػػذا النظػػػػاـ مػػػػع أف األردف شػػػػهد تطػػػػكرا  ا يسػػػػتطيع ألحػػػػد أف ينكػػػػرا فػػػػي مجػػػػاؿ قطػػػػاع 
اإنشػاءات الهندسػية حيػث قفػز قفػػزات نكعيػة كأصػبا مػف البمػداف المتميػػزة فػي هػذا المجػاؿ كأصػبحنا نفػػاخر 

تسػتقطب اإسػت مار  بما تحقؽ مف تقدـ عمراني كاتساع في رقعة هذا اإنشاءات كأصبحنا مػف البمػداف التػي
كالمسػػػػت مريف كزادت نسػػػػبة اإسػػػػت مار كأصػػػػبا لػػػػدينا مئػػػػات األاؼ مػػػػف األمتػػػػار المربعػػػػة لممشػػػػركع الكاحػػػػد 

لػذلؾ أصػبا لػزاـ عمينػا التعامػؿ مػع الحدا ػة كالتطػكير كػي . كأصبحنا بحاجة ماسة لمكاكبة التطكر الطبيعي
د عمػى رفػع سػكية  قافتنػا الذاتيػة بالمقػدرة عمػى نبقى في مصاؼ المجتمعات المتحضرة كهنا ا بد مػف التمكيػ

التعػػاطى مػػع المتييػػرات كالمتطمبػػات العمميػػة كعػػدـ التمتػػرس خمػػؼ مػػا أصػػبا ييػػر مالئػػـ لطبيعػػة المرحمػػة 
تحت يافطة القكانيف كاألنظمة فال بد لنا أف نمتمؾ الجػرأة فػي حػكار الػذات كحػكار األخػريف كالمكافقػة كالقػدرة 

كاإقصػػػاء مػػػف أجػػػؿ تفاعػػػؿ بنػػػاء لخمػػػؽ أفكػػػار جديػػػدة لتطػػػكير العمػػػؿ كالمهنػػػة  عمػػػى الحػػػكار كعػػػدـ الػػػرفض
ذا لـ نستطع ذلؾ سندفع  منا  باهظا  كنذهب إلى الفشؿ  .كمجتمعنا األردني كاي

فػػػي هػػػذا الدراسػػػة   نمكذجػػػا  كاقعػػػا  كطمكحػػػا  مشػػػركعا  انطالقػػػا  بمػػػا تقػػػدـ سػػػكؼ أحػػػاكؿ أف أقػػػدـ لكػػػـ  
يجاد الحمكؿ المناسبة لهاالمتكاضعة المكجكدة بيف أيديكـ ك   . التي أرجك أف نكفؽ في فهمها كاي

 

  يئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين بين الواقع والطموح
 

 مقدمة

( 31)تمسسػػت هيئػػة المكاتػػب كالشػػركات الهندسػػية بمكجػػب نظػػاـ المكاتػػب كالشػػركات الهندسػػية رقػػـ  •
 يفالصادر بمقتضى احكاـ قانكف نقابة المهندس 1989لسنة 

يتػػكلى شػػؤكف الهيئػػة مجمػػس ادارة يتكػػكف مػػف رئػػيس كتسػػعة أعضػػاء يػػتـ انتخػػابهـ مػػف قبػػؿ الهيئػػة  •
 العامة ألصحاب المكاتب كالشركات الهندسية

تضػػـ الهيئػػة فػػي عضػػكيتها كافػػة المكاتػػب كالشػػركات الهندسػػية المصػػنفة العاممػػة فػػي األردف كالتػػي  •
مػػا بمػػغ عػػدد المهندسػػيف العػػامميف لػػدل في  31/12/2008مكتبػػا كشػػركة فػػي ( 1260)بمػػغ عػػددها 

 مهندسا( 7000)هذا المكاتب كالشركات 
مميػػكف متػػر مربػػع ( 10)بمػػغ مجمػػكع مسػػاحات المشػػاريع التػػي تػػـ تػػدقيقها فػػي الػػدائرة الفنيػػة لمهيئػػة   •

  2008خالؿ عاـ 
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 صالحيات  يئة المكاتب و الشركات الهندسية بموجب نظامها الحالي
يتـ رفعها لمجمػس النقابػة لمنظػر بهػا ك أخػذ القػرار  تكصيات يير ممزمةبتنحصر صالحيات الهيئة  •

 :الذم يراا المجمس ك المتعمؽ بما يمي

 النظر في طمبات تسجيؿ المكاتب كالشركات الهندسية  •
 متابعة ممارسة المكاتب كالشركات الهندسية ألعمالها كتقيدها بقانكف كأنظمة النقابة •
 مؿ عمى رفع مستكاهاالنظر فيما يتعمؽ بالمهنة كالع •
 تحديد الحد األدنى ل تعاب كتقدير حجـ العمؿ لفئات المكاتب كالشركات الهندسية •
 تقديـ ااقتراحات بكؿ ما مف شمنه تطكير عمؿ القسـ الفني لمنقابة كمتابعة أداء هذا القسـ •
صػحاب العمػػؿ النظػر فػي الخالفػات الفنيػة كالماليػة بػيف المكاتػػب كالشػركات الهندسػية كبينهػا كبػيف أ •

 .كالمقاكليف
 

 المعوقات التي تواجه عمل الهيئة
  ، اف مركزية اتخاذ القػرار مػف قبػؿ مجمػس نقابػة المهندسػيف بمكجػب كايتػه التػي يمنحهػا لػه القػانكف

كبالتػػالي تحكػػـ مجمػػس النقابػػة بتكصػػيات هيئػػة المكاتػػب  كتفػػردا باتخػػاذ القػػرارات  المتعمقػػة بالهيئػػة 
 :عمؿ هذا الهيئة حيث يؤدم الىيعتبر المعكؽ الرئيسي ل

  تػػػمخر كعػػػدـ صػػػدكر القػػػرارات كالتعميمػػػات الخاصػػػة بعمػػػؿ كسياسػػػات الهيئػػػة ارتبػػػاط ذلػػػؾ بمكافقػػػة
 مجمس النقابة

  عػػدـ مقػػدرة الهيئػػة المنتخبػػة مػػف قبػػؿ المكاتػػب الهندسػػية عمػػى تنفيػػذ السياسػػات التػػي انتخبػػت عمػػى
 بالتالي تعطيؿ هذا السياساتاساسها لتعارضها احيانا مع سياسات مجمس النقابة ك 

  قتؿ ركح المبادرة كاابداع لدل اعضاء الهيئة المنتخبكف بسػبب الصػعكبات التػي تػكاجههـ مػف قبػؿ
 قرارات مجمس النقابة في تنفيذ برامجهـ تجاا المكاتب

  محاكلػػة فػػرض السياسػػات التػػي يتبناهػػا مجمػػس النقابػػة عمػػى الهيئػػة ممػػا يكلػػد الخػػالؼ بػػيف مجمػػس
 لهيئة األمر الذم ينعكس سمبا عمى المكاتب الهندسيةالنقابة كا

  إف نظػاـ المكاتػب كالشػركات الهندسػية الحػالي ا يعطػي لمهيئػة ايػة اسػتقاللية فػي اتخػاذ القػرار ريػـ
 اف هذا الهيئة منتخبة مف قبؿ اصحاب المكاتب الهندسية 

  تعػػديؿ يشػػكؿ عائقػػا  بػدكف أم 1989كعميػه فػػاف العمػػؿ بمكجػب نظػػاـ الهيئػػة المعمػػكؿ بػه منػػذ عػػاـ
فعميػػػا امػػػاـ عمػػػؿ الهيئػػػة كانجػػػاز برامجهػػػا كسياسػػػاتها بػػػؿ كتعطيػػػؿ هػػػذا السياسػػػات بػػػالريـ مػػػف كػػػؿ 

 .الجهكد التي تبذلها الهيئة
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 االسباب الموجبة لنظام يعتمد الالمركزية لمهيئة
 3الي بمػػغ معدلػػه السػػنكم حػػك )مكاكبػػة اارتفػػاع المتكاصػػؿ فػػي حجػػـ ااسػػت مار فػػي قطػػاع العقػػارات  –

 .كمف المتكقع اف يرتفع خالؿ السنكات القادمة 2007 2004مميار دينار  خالؿ األعكاـ 

حيػث تقػؼ التشػريعات ( المبػاني كالمشػاريع الكبيػرة)مكاكبة التيييرات المتكاصػمة فػي حجػـ المشػاريع  –
 الحالية عائقا كبيرا في اجازتها 

اجتػػذاب المسػػت مريف العػػرب كااجانػػب ضػػركرة كضػػع تشػػريعات نقابيػػة مناسػػبة لتشػػجيع ااسػػت مار ك  –
 كتحفيزهـ عمى تكطيف است ماراتهـ في ااردف

مكتبػا كشػركة عنػد صػدكر النظػاـ الحػالي  450ارتفع مف )ازدياد عدد المكاتب كالشركات الهندسية  –
 (مكتبا كشركة حاليا 1260الى  1989عاـ 
 2000ارتفػػػػع مػػػػف )تشػػػارية ازديػػػاد عػػػػدد المهندسػػػيف العػػػػامميف فػػػػي قطػػػاع الخػػػػدمات الهندسػػػػية ااس –

 .(مهندس حاليا 7000الى  1989مهندس عاـ 

كحاجتهػػػػػا الػػػػى خبػػػػػرات متخصصػػػػػة ( كػػػػػاابراج)اازديػػػػاد المضػػػػػطرد فػػػػي عػػػػػدد المشػػػػػاريع النكعيػػػػة  –
 كتشريعات خاصة بذلؾ لسهكلة تمرير كاجازة تمؾ المشاريع

يمػػػا تشػػػمؿ تسػػػهيؿ اصػػػدار تشػػػريعات تكاكػػػب التطػػػكرات كالتيييػػػرات المسػػػتمرة كالمتكاصػػػمة كتشػػػمؿ ف –
 اجراءات استقداـ الخبرات الخارجية كنقؿ المعرفة كالتكنكلكجيا

 اهمية التسريع في اتخاذ القرارات  كضركرة ذلؾ لمتكيؼ مع التطكرات العالمية السريعة –
حؽ اصحاب المكاتب كالشػركات الهندسػية بػادارة امػكالهـ بمنفسػهـ كخاصػة أنهػـ مؤهمػكف كيمتمكػكف  –

 لؾالخبرة الالزمة لذ
حػؽ اصػحاب المكاتػب كالشػركات الهندسػية بضػماف حيػاة كريمػة لهػـ كلعػائالتهـ خػالؿ فتػرة عممهػـ  –

... كفػي شػػيخكختهـ كذلػؾ مػػف خػػالؿ انشػاء صػػناديؽ خػدمات خاصػػة بهػػـ لمتػمميف الصػػحي كالتقاعػػد ك
 .ال  مف األمكاؿ كالرسكـ التي تدفعها المكاتب

 األ داف والمهمات و السياسات
 لقطاع الهندسي ااستشارمتنظيـ العمؿ في ا •

 العمؿ عمى رفع مستكل المهنة كاارتقاء بهذا القطاع الى المعايير العالمية  •
خمػػػؽ كنشػػػر كاشػػػاعة  قافػػػة كبيئػػػة مناسػػػبة لالبػػػداع كاابتكػػػار لجعػػػؿ المكاتػػػب كالشػػػركات الهندسػػػية  •

 ااردنية مرجعا في التميز 
 رفع كفاءة كمقدرة العامميف في القطاع •
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ر ألصػػحاب المكاتػػب كالعػػامميف فػػي القطػػاع مػػف خػػالؿ التػػمميف الصػػحي كالتقاعػػػد تحقيػػؽ ااسػػتقرا •
 كالضماف كالدفاع عف حقكقهـ كمصالحهـ كمكتسباتهـ بما يضمف الحياة الكريمة لهـ كلعائالتهـ

تنظػػػيـ العالقػػػة بػػػػيف المكاتػػػب الهندسػػػية كأصػػػػحاب العمػػػؿ كالمقػػػاكليف كالمؤسسػػػػات الرسػػػمية كشػػػػبه  •
 كافة األطراؼ الرسمية بما يضمف حقكؽ

نشػػػػػر التكعيػػػػػة لػػػػػدل المكاتػػػػػب الهندسػػػػػية لكضػػػػػع نظػػػػػـ اداريػػػػػة كفنيػػػػػة كماليػػػػػة ادارة هػػػػػذا المكاتػػػػػب  •
 كمساعدتها عمى ذلؾ  بتكفير الخبراء المختصيف

العمػػػؿ عمػػػى تطػػػكير المكاتػػػب الهندسػػػية مػػػف خػػػالؿ التػػػدريب كتطػػػكير انظمػػػة التسػػػجيؿ كالتصػػػنيؼ  •
 ؾ كمكاكبة العالـ الذم نعمؿ في اطاراكالتمهيؿ مف اجؿ امتالؾ القدرة عمى التحر 

 تشجيع تصدير الخدمات الهندسية لما في ذلؾ مف قيمة مضافة كنمك اقتصادم •
اعػػداد الدراسػػات كااسػػتراتيجيات الهادفػػة لمسػػاعدة المكاتػػب كالشػػركات الهندسػػية لمكاجهػػة التعامػػؿ  •

 لؾ مع نتائج اانضماـ لالتفاقيات الدكلية كانشاء كحدة متخصصة لمتابعة ذ
تشجيع سياسة ااست مار المحمي في هػذا القطػاع كازالػة العكائػؽ مػف امامػه  تخػذيف بعػيف ااعتبػار  •

اف ااسػػت مار األجنبػػي يجمػػب رأس المػػاؿ كالخبػػرات ااداريػػة كالنفػػاذ الػػى األسػػكاؽ كنقػػؿ التكنكلكجيػػا 
 كما يؤدم أيضا كبطريقة يير مباشرة الى زيادة حجـ ااست مار المحمي

تضػػميف قطػػاع ااستشػػارات الهندسػػية فػػي الدراسػػات التػػي تقػػكـ بهػػا الجهػػات المختصػػة  العمػػؿ عمػػى •
 بتشجيع ااست مار بما يعكد بالفائدة عمى المكاتب الهندسية مف حكافز تشجيع ااست مار

العمؿ عمى تكفير تسهيالت ماليػة لممكاتػب الهندسػية بمػا يسػاعد عمػى التطػكر كيشػجع اانػدماجات  •
 الجكدة كاادارة الحدي ة كالحصكؿ عمى أنظمة

 التركيز بشكؿ أساسي عمى الفهـ العميؽ كالمتميز لمتكنكلكجيا كاستخداماتها المختمفة  •
 ايجاد تمميف صحي مجاني ألصحاب المكاتب كزكجاتهـ مدل الحياة •
 ايجاد نظاـ راتب ضماف لصاحب المكتب بعد ايالؽ مكتبه كبمكيه سف التقاعد •
ب المكاتػب كالعػامميف بمهنػة العمػؿ الهندسػي ااستشػارم كتنظػيـ الدفاع عف حقكؽ كمصالا أصحا •

 العالقة بينهـ كبيف كافة الجهات المعنية
 كضع ا ليات المناسبة لتحصيؿ األتعاب الهندسية بما يحافظ عمى حقكؽ الجميع  •
 ايجاد التمميف المهني ضد أخطار المهنة لممكاتب الهندسية  •
نة كالتنػافس الشػريؼ كفػؽ أفضػؿ معػايير الشػفافية كاالتػزاـ تطكير مي اؽ شرؼ  داب ممارسة المه •

 كالتميز
 كضع ا ليات المناسبة لمكضكع الممكية كاادارة الهندسية  •
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تشػجيع اعتمػاد اسػػس مكحػدة لمتسػػجيؿ كالتصػنيؼ كالتمهيػؿ بػػيف الػدكؿ العربيػػة لممكاتػب ااستشػػارية  •
 . الهندسية

 
 الرؤيددا

نمػك يهػدؼ لمتميػز كيعمػؿ بمفضػؿ كأعمػى المعػايير كالمقػاييس قطاع هندسي استشارم فعاؿ كدائػـ ال •
العالميػػة يحقػػػؽ كافػػػة المتطمبػػػات الالزمػػة لمنػػػتج عػػػالي الجػػػكدة كالقيمػػػة لػػه قػػػدرة تنافسػػػية عاليػػػة بمػػػا 

 يرس  ااردف كمصدر رئيسي لمخدمات الهندسية ااستشارية

 
تميػػز كمسػػاهما فػػاعال مكاتػػب هندسػػية استشػػارية ذات مسػػتكل عػػاؿ تهػػدؼ بػػمف تكػػكف مرجعػػا فػػي ال •

فػػػي النػػػاتج القػػػكمي  كزيػػػادة الفػػػرص ااقتصػػػادية بمػػػا يضػػػمف لمعػػػامميف بهػػػا اسػػػتقرارا ماديػػػا كمعنكيػػػا 
 . كصحيا كاجتماعيا

 

 الطموح
مػػػف اجػػػػؿ تمكػػػػيف هيئػػػػة المكاتػػػػب كالشػػػػركات الهندسػػػػية مػػػػف تحقيػػػػؽ رؤياهػػػػا كاهػػػػدافها كتنفيػػػػذ سياسػػػػاتها 

الهيئػػة تػػرل بمنػػه يجػػب أف يكػػكف لهػػا شخصػػية اعتباريػػة  كمكاجهػػة كافػػة التحػػديات كالمعكقػػات فػػاف هػػذا
مستقمة اداريا كفنيا كماليػا تعمػؿ كفػؽ نظػاـ يعتمػد الالمركزيػة  يمكنهػا مػف اتخػاذ كافػة القػرارات المتعمقػة 
بتنظيـ شركط مزاكلة مهنة العمؿ ااستشارم في المممكػة بػدكف اعاقػة اك تعطيػؿ كيعطيهػا الصػالحيات 

ااستشارم كتطكيرا كتنظػيـ عمػؿ المكاتػب الهندسػية كرفػع مسػتكاها كالػدفاع عػف  برعاية العمؿ الهندسي
حقكؽ كمصالا كمكتسبات اصحابها العامميف في هذا القطػاع كابػراز األردف كمرجػع اقميمػي فػي التميػز 
في الخدمات الهندسية ااستشارية كبحيث تصبا كمكاتب هندسية اردنيػة لهػا عالمػة تعكػس قيمػة قكيػة 

كبمػػػػا يكصػػػػمنا الػػػػى الهػػػػدؼ الكبيػػػػر كهػػػػك مضػػػػاعفة مسػػػػاهمة القطػػػػاع ااستشػػػػارم “ ألردفصػػػػمـ فػػػػي ا”
كفػػؽ رؤل جاللػػة الممػػؾ عبػػداهلل  ال ػػاني المعظػػـ  2020الهندسػػي فػػي النػػاتج القػػكمي لبمػػدنا بحمػػكؿ عػػاـ 

   .حفظه اهلل كاهلل مف كراء القصد

“ أك أن ػى بعضػكـ مػف بعػضإف اهلل ا يضيع عمػؿ عامػؿ مػنكـ مػف ذكػر ”بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  
 صدؽ اهلل العظيـ

، عػػػاش أردننػػػا اليػػػالي بقيادتػػػه الهاشػػػمية الحكيمػػػة بقيػػػادة جاللػػػة الممػػػؾ عبػػػداهلل ال ػػػاني بػػػف الحسػػػيف 
 .عاشت أمتنا العربية حرة منتصرة كالسالـ كرحمة اهلل كبركاته
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 نحو إعادة  يكمة بنية النقابات المهنية
صالح تشريعاتها  وا 

 حسيف أبك رماف  األستاذ
 رئيس تحرير السجؿ

 عزاـ الصمادم. ـ
 
يشػػكؿ قطػػاع النقابػػات المهنيػػة أهػػـ القطاعػػات ااجتماعيػػة المنظمػػة فػػي الػػبالد، فهػػك يحتػػؿ المرتبػػة األكلػػى 
نمػػػا كػػػذلؾ مػػػف حيػػػث نفػػػكذا  المػػػادم  لػػػيس فقػػػط مػػػف حيػػػث العػػػدد بعػػػد تراجػػػع أعػػػداد النقابػػػات العماليػػػة، كاي

 . دكرا كسحدل ركافع الحياة الديمقراطية كتعميؽ المجاؿ العاـ كااجتماعي، هذا فضالن عف

كيعػػػكد تمسػػػيس النقابػػػات المهنيػػػة إلػػػى . نقابػػػة مهنيػػػة كجمعيتػػػيف مهنيتػػػيف( 12)يبمػػػغ عػػػدد النقابػػػات المهنيػػػة 
، تالهػا نقابػات 1950الخمسينيات مف القرف الماضي، كأك رها قدمان هػي نقابػة المحػاميف التػي تمسسػت عػاـ 

قامػػػت  1958ك 1957كفػػػي عػػػامي (. 1954)، كاألطبػػػاء (1953)، كالصػػػحفييف (1952)سػػػناف أطبػػػاء األ
 .1966 ـ أسست نقابة المهندسيف الزراعييف في عاـ . عمى التكالي نقابتا الصيادلة كالمهندسيف

، كيشػػمؿ هػػذا الجيػػؿ نقابػػات 1972كيتكػػكف الجيػػؿ التػػالي مػػف النقابػػات المهنيػػة، مػػف نقابػػات تمسسػػت عػػاـ 
كأحػػػػدث النقابػػػات المهنيػػػػة هػػػػي نقابػػػة الفنػػػػانيف التػػػػي . ، كالممرضػػػػيف1ييف، كالجيكلػػػػكجييف، كالمقػػػاكليفالبيطػػػر 

، (1988)جمعيػة المحاسػبيف القػانكنييف : امػا الجمعيػات المهنيػة، فعػددها ا نتػاف، كهمػا. 1998أنشػئت عػاـ 
 (.1998)كجمعية أداء السياح 

طػػػاع األك ػػػر حيكيػػة مػػػف الفئػػػات الكسػػطى فػػػي المجتمػػػع كيتميػػز قطػػػاع النقابػػػات المهنيػػة فػػػي ككنػػػه يم ػػؿ الق
األردنػػي، مسػػتفيدان مػػف ارتباطػػه بػػالعمكـ كالتكنكلكجيػػا كتطكرهمػػا، كهػػذا يفسػػر المكانػػة الخاصػػة التػػي أفردتهػػا 
الدكلة لهذا القطاع، مف حيث أنها بادرت إلى ممسسة العمؿ المهنػي فػي المرحمػة األكلػى بنسصػدار تشػريعات 

 . مفة، كأسست النقابات المهنية في مرحمة احقة كسطار لتنظيـ مزاكلة هذا المهفمزاكلة المهف المخت

                                                
 .1987كجوؼُخ أصحبة ػول، وحصلذ ػلً الىضغ القبًىًٍ كلٌقبثخ ههٌُخ ػبم  1972أسسذ ًقبثخ الوقبولُي ػبم  1
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كانسػػجامان مػػع خصكصػػية النقابػػات المهنيػػة باعتبارهػػا أطػػران لمزاكلػػة المهػػف، فقػػد اقتػػرف قيػػاـ كػػؿ نقابػػة مهنيػػة 
ليػة التشػريع كتخضع هذا القػكانيف كاألنظمػة فػي إصػدارها إلػى ت. كأنظمة قانكنية خاصة بها" قانكف"بصدكر 

الدسػػػتكرية، مػػػع مالحظػػػة أف المحطػػػة الرئيسػػػية فػػػي تعػػػديمها تتم ػػػؿ فػػػي التكصػػػيات الصػػػادرة عػػػف هيئاتهػػػا 
كفػػي المحصػػمة ترسػػـ هػػذا القػػكانيف كاألنظمػػة سمسػػمة مػػف التػػداخالت فيمػػا بػػيف النقابػػة المهنيػػة كبػػيف . العامػػة

 .الجهة الحككمية المعنية باختصاص تمؾ النقابة

نقابػػػات المهنيػػػة عمػػػى المهنيػػػيف أف يككنػػػكا مسػػػجميف فػػػي النقابػػػة حتػػػى يتمكنػػػكا مػػػف مزاكلػػػة كتشػػػترط قػػػكانيف ال
كحينمػػا يخػػؿ المهنػػي بشػػركط التسػػجيؿ فػػي النقابػػة أك يشػػطب مػػف سػػجالتها، فسنػػه يفقػػد قانكنيػػان حقػػه . المهنػػة

 .     في مزاكلة المهنة

صػػػعيد عالقػػػة األعضػػػاء بنقػػػابتهـ كيترتػػػب عمػػػى هػػػذا التحديػػػدات القانكنيػػػة جممػػػة مػػػف ا  ػػػار الهامػػػة عمػػػى 
اانتسػاب  إلػى نقابػاتهـ كشػػرط " إلزاميػػة"ففػي الشػػؽ األكؿ، يخضػع المهنيػكف إلػى . كعالقػة النقابػة بػالمجتمع

كتمػػػارس النقابػػػات المهنيػػػة فػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ دكر صػػػناديؽ التقاعػػػد كالتػػػمميف ااجتمػػػاعي، . لممارسػػػة المهنػػػة
يػػة التػػي تكفرهػػا هػػذا الصػػناديؽ الػػدخكؿ إلػػى ميػػداف ااسػػت مار كالتػػمميف الصػػحي، كتتػػيا لهػػا إمكاناتهػػا المال

كخاصػة فػػي شػراء العقػػارات كاسػهـ الشػػركات األقػرب إلػػى تخصصػاتها، إضػػافة إلػى تكسػػيع نطػاؽ الخػػدمات 
 .المقدمة ل عضاء كالتي تشمؿ مشاريع اإسكاف كالقركض الميسرة كالكساطة التجارية

، فتمػارس النقابػة المهنيػة دكر السػمطة القضػائية عمػى أعضػائها أما في الشؽ الخاص بالعالقة مػع المجتمػع
فيما يخص الخركج عف قػانكف النقابػة كقكاعػد المهنػة كتدابهػا، حيػث تتشػكؿ فػي إطارهػا مجػالس تمديبيػة، أك 

بػدكر المجػالس التمديبيػة كذلػؾ لمنظػر فػي الشػكاكل المقدمػة بشػمف ( هيئاتها اإدارية المنتخبة)تقكـ مجالسها 
كمػػا تشػػارؾ نقابػػات المهػػف الطبيػػة كالصػػيدلة فػػي مجػػالس تمديبيػػة . ء المهنيػػة أك خػػرؽ تداب المهنػػةاألخطػػا

كتقػكـ مػف جهػة أخػرل بعػض النقابػات المهنيػة بااسػتناد إلػى قكانينهػا بتحديػد . عميا يرأسها الكزراء المعنيػكف
كتمخػذ التسػػعيرة كالرسػػكـ فػػي  تسػعيرة الخػػدمات التػػي تقػدمها لممػػكاطنيف أك رسػػكـ المعػامالت المقدمػػة لمنقابػػة،

 . هذا الحالة طابعان ممزمان 

 لمنقابات المهنية " المزدكجة"الطبيعة 
كيػػكفر قػػانكف نقابػػة المهندسػػيف . نشػػمت النقابػػات المهنيػػة حاممػػة تفكيضػػان مػػف الدكلػػة لتنظػػيـ ممارسػػة المهنػػة 

ذا الجانػػب، حيػػث تػػنص كتعديالتػػه أك ػػر نصػػكص النقابػػات المهنيػػة دقػػة فػػي إبػػراز هػػ 1972لسػػنة  15رقػػـ 
إلػػى جانػػب ". شػػركط مزاكلػػة مهنػػة الهندسػػة فػػي المممكػػة"المػػادة الرابعػػة منػػه عمػػى أف نقابػػة المهندسػػيف تػػنظـ 
المحافظػة عمػى مصػالا المهنػة كحمايتهػا كالػدفاع عنهػا : ذلؾ تمتقي أهداؼ النقابات المهنية عنػد نقػاط منهػا

قهـ ككػػػػرامتهـ، كتػػػػمميف الحيػػػػاة الكريمػػػػة لممهنيػػػػيف كتنظيمهػػػا، كجمػػػػع كممػػػػة المهنيػػػػيف كالمحافظػػػػة عمػػػػى حقػػػػك 
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كعػػائالتهـ فػػي حالػػػة العػػكز كالشػػيخكخة، كهػػػذا األهػػداؼ أككمػػػت لمنقابػػات المهنيػػة دكران إضػػػافيان ينطػػكم مػػػف 
ناحيػة عمػى إنشػػاء صػناديؽ الضػػماف ااجتمػاعي كالتممينػػات المختمفػة، كمػف ناحيػػة  انيػة عمػػى القيػاـ بػػمدكار 

نشػػمت النقابػػات المهنيػػة كحالػػة فريػػدة تجمػػع مػػا بػػيف ككنهػػا إطػػاران رسػػميان لمزاكلػػة  كهكػػذا. مػػف طبيعػػة نقابيػػة
 . المهنة، كما بيف ككنها إطاران نقابيان يتيا ل عضاء الدفاع عف حقكقهـ كمصالحهـ

هذا الطبيعة المزدكجة لمنقابات المهنية، هي مصدر اإشكالية في تحديػد عالقتهػا مػع المجتمػع المػدني مػف 
فالنقابػات المهنيػة لػـ تنشػم كتسػتمر كتعبيػر طػكعي حػر عػف . مع اإدارة الحككمية مف ناحية أخػرلناحية، ك 

اإرادة المسػتقمة ألعضػائها، بػػؿ نشػمت كتسػتمر تنفيػػذان لتشػريعات الدكلػػة ذات العالقػة، مػف هنػػا كصػؼ قػػرار 
". سػػات شػػبه حككميػػةمؤس"النقابػػات المهنيػػة بمنهػػا  1969لسػػنة  11رقػػـ  2الػػديكاف الخػػاص بتفسػػير القػػكانيف

الهيئػػات التػػي تنشػػم بقػػانكف لتقػػكـ عمػػى رعايػػة مصػػالا طكائػػؼ "كجػػاء ضػػمف تعريفػػه لهػػذا المؤسسػػات بمنهػػا 
". معينػػة مػػف ذكم المهػػف كتم يػػؿ مصػػػالا هػػذا الطكائػػؼ، كلهػػا عمػػى أفرادهػػػا سػػمطات مسػػتمدة مػػف القػػػانكف

لهـ كشؤكنهـ، كسػمطة إصػدار قػرارات سمطة ائحية لتنظيـ أعما: "كحّدد التعريؼ هذا السمطات ب الث، هي
إداريػػػة فػػػي هػػػذا الشػػػؤكف،  ػػػـ سػػػمطة فػػػرض رسػػػكـ عمػػػيهـ كػػػاليرؼ التجاريػػػة كالصػػػناعية كالزراعيػػػة كنقابػػػات 

كخػػػتـ الػػديكاف الخػػاص بتفسػػػير ". أصػػحاب المهػػف الحػػرة كمهنػػػة المحامػػاة كالطػػب كالهندسػػػة كمػػا ما ػػؿ ذلػػؾ
تشػػبه مػػف بعػػض الكجػػكا الهيئػػات "شػػبه حككميػػة ألنهػػا القػػكانيف تعريفػػه، مكضػػحان أف هػػذا المؤسسػػات سػػمّيت 

 . 3"الحككمية

 . كيني عف البياف أف قرارات الديكاف الخاص بتفسير القكانيف ترتقي إلى مرتبة األحكاـ القانكنية

بالمقابػػػؿ، فػػػسف قػػػكانيف النقابػػػات المهنيػػػة، حكمػػػت عمػػػى المهنيػػػيف اانتظػػػاـ فػػػي إطارهػػػا مػػػف خػػػالؿ إلزاميػػػة 
تضػمنت أهػدافها مػا يتفػؽ كحقهػـ فػي ممارسػة العمػؿ النقػابي، مػا يعنػي عمميػان أف النقابػات العضكية، كلذلؾ 

 .المهنية تحتؿ مساحة مشتركة ما بيف اإدارة الحككمية كبيف المجتمع المدني

مػػػػف هنػػػػا، فػػػػسف األفكػػػػار التػػػػي تطػػػػرح مسػػػػملة إليػػػػاء إلزاميػػػػة العضػػػػكية كػػػػي تمبػػػػي النقابػػػػات المهنيػػػػة شػػػػركط     
المجتمػع المػدني بشػكؿ كامػؿ، تتجاهػؿ حقيقػة هػذا الطبيعػة المزدكجػة لمنقابػات المهنيػة، إا إذا اانتماء إلى 

 . افترضنا أف المقصكد هك إعادة كؿ عممية تنظيـ شركط مزاكلة المهف بكاممها لإلدارة الحككمية

                                                
 .16/6/1969، ربضَد 2178ًشط هصا القطاض فٍ ػسز الجطَسح الطسوُخ ضقن  2
3  
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نيػػيف إلػػى إف تسػػميط الضػػكء عمػػى الطبيعػػة المزدكجػػة لمنقابػػات المهنيػػة يكتسػػب أهميتػػه هنػػا مػػف حاجػػة المه
إدراؾ أف أية خيارات يتبنكنها لتطكير عمؿ نقاباتهـ، مف المهـ أف تراعي أنهػـ ا يػديركف مرفقػان خاصػان بهػـ 

 .فحسب ، بؿ هـ مفكضكف مف الدكلة بتنظيـ شؤكف مهنهـ

 أقمية تصادر حقكؽ الهيئات العامة لمنقابات
عمػى مسػتكل الهيئػات العامػة، كيكػكف اجتمػاع الهيئػة  تعقد النقابات المهنية اجتماعان سنكيان عاديػان أك انتخابيػان 

العامػػة قانكنيػػان إذا حضػػرته األيمبيػػة المطمقػػة مػػف األعضػػػاء المسػػجميف الػػذيف سػػددكا التزامػػاتهـ الماليػػة فػػػي 
فػػي المػػرة األكلػػى، تجػػدد الػػدعكة ( كاحػػد+ أم النصػػؼ)المكعػػد المحػػدد لػػه، فػػسذا لػػـ تتػػكافر األيمبيػػة المطمقػػة 

مػػػف تػػػػاري  ااجتمػػػاع األكؿ عمػػػػى ( أك أسػػػبكع فػػػػي بعػػػض النقابػػػػات)يكمػػػػان  15قػػػػد خػػػالؿ  انيػػػة اجتمػػػاع يع
 .األك ر، كيككف قانكنيان مهما بمغ عدد الحاضريف

كبما أف عدد أعضاء الهيئات العامة لمعظـ النقابات المهنية يبمغ ا اؼ مف األعضاء كما هػك مبػيف فػي  
الجتمػػاع فػػي المػػرة األكلػػى أصػػبا مػػف المسػػتحيالت، هػػذا ، فػػسف تػػكفير النصػػاب القػػانكني ل(1)الجػػدكؿ رقػػـ 

عػػػدا عػػػف أف المكػػػاف ااعتيػػػادم المخصػػػص اجتماعػػػات الهيئػػػات العامػػػة ا يتسػػػع سػػػكل لعػػػدة مئػػػات مػػػف 
األشخاص فقط، كلذلؾ ا تمتئـ اجتماعات الهيئات العامة لمعظـ النقابات المهنية إا فػي المػرة ال انيػة بمػف 

م مػػكف فػػي النقابػػات الكبيػػرة كالمتكسػػطة الحجػػـ عػػددان رمزيػػان، كمػػع ذلػػؾ فهػػـ حضػػر مػػف األعضػػاء، كهػػؤاء ي
يمارسكف الصالحيات الكاممة لمهيئات العامػة، باسػت ناء نقابػة المهندسػيف التػي أحالػت هػذا الصػالحيات، مػا 

 . 2001، لهيئة كسيطة منذ عاـ 4عدا انتخاب مجمس النقابة كمناقشة مشاريع القكانيف كاألنظمة كتعديالتها

 

 (:1)الجدكؿ رقـ 
 2009العضكية التراكمية لمنقابات المهنية كأعداد هيئاتها العامة في الدكرة اانتخابية 

عضػػػػػػػػػكية الهيئػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة  النقابة
مسػػػػػػػػػػػػػػػددكف التزامػػػػػػػػػػػػػػػػاتهـ )

 ( المالية

 العضكية التراكمية 

  759730 389900 المهندسكف

  209500  79721 األطباء 

  179000 59712 الممرضكف   

                                                
هُئخ الوطكعَخ، وشلك فٍ اجزوبع غُط ػبزٌ للهُئخ الؼبهخ هٌبقشخ هشبضَغ القىاًُي واألًظوخ الربصخ ثبلٌقبثخ ورؼسَالرهب رزن ثٌبء ػلً رىصُخ هي ال 4

 .   َؼقس لهصٍ الغبَخ، وهب َزن إقطاضٍ َطفغ للجهبد الورزصخ
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  139947 59434 المهندسكف الزراعيكف  
 (2008عاـ ) 109890 (2008عاـ ) 49124 الصيادلة

  ,17961 89204 المحامكف
 69000 29583 أطباء األسناف

 (2008عاـ ) 29364 618 الجيكلكجيكف 

 (2008عاـ ) 19210 598 البيطريكف 

 (2008عاـ ) 811 (2008عاـ ) 735 الصحفيكف 

 (2007عاـ ) 19100 (2007عاـ ) 526 الفنانكف 

 (2008عاـ ) 19740 (2008عاـ ) 19145 المقاكلكف

 

ككػػػػذلؾ نائػػػػب النقيػػػػب فػػػػي نقػػػػابتي )كتخػػػػتص الهيئػػػػات العامػػػػة بانتخػػػػاب النقيػػػػب كأعضػػػػاء مجمػػػػس النقابػػػػة 
قػػرار مكازنػػة (المهندسػػيف كالمهندسػػيف الػػزراعييف السػػنة ، تصػػديؽ الحسػػاب الختػػامي لمنقابػػة لمسػػنة المنتهيػػة كاي

الجديػػدة، مناقشػػة تقريػػر مجمػػس النقابػػة عػػف أعمالػػه خػػالؿ السػػنة الماليػػة السػػابقة كبحػػث أمػػكر النقابػػة بشػػكؿ 
كما أف مف صالحيات الهيئة العامة إعداد مشػاريع القػكانيف كاألنظمػة الخاصػة . عاـ كاتخاذ القرارات بشمنها

نفػػرد الهيئػػػات العامػػػة لػػبعض النقابػػػات بمهػػػاـ كت. بالنقابػػة بمػػػا فػػػي ذلػػؾ التعػػػديالت التػػػي يػػراد إدخالهػػػا عميهػػػا
إضافية، ففي نقابة المهندسيف الػزراعييف تعػّيف الهيئػة العامػة مػدقؽ الحسػابات القػانكني، كفػي نقابػة األطبػاء 
تضع الهيئة العامة، بناء عمى تنسيب المجمػس، الدسػتكر الطبػي  كائحػة تداب ممارسػة المهنػة أك تعػدلهما، 

 . كهكذا

حكاـ القانكنية التي تنظـ انعقاد الهيئات العامػة عمػى مػا هػك عميػه، يعنػي مػف الزاكيػة العمميػة إف استمرار األ
صػػالحيات الهيئػػات العامػػة، ام بمعنػػى يمارسػػكنها بالنيابػػة عػػنهـ، دكف " يصػػادركف"أف قمػػة مػػف األعضػػاء 

انكنيتهػػػا، تفػػػكيض بػػػذلؾ، مػػػا يضػػػعؼ مشػػػركعية القػػػرارات الصػػػادرة عػػػف اجتماعػػػات الهيئػػػات العامػػػة بػػػريـ ق
هػػذا فػػي حػػيف أف . ككػػذلؾ الهيئػػات المنتخبػػة، كيكػػرس شػػيئان فشػػيئان حالػػة مػػف ايتػػراب األعضػػاء عػػف نقابػػاتهـ

حػػدل أبػػرز القػػيـ التػػي  تعزيػػز المشػػاركة هػػي ضػػركرة كطنيػػة مػػف ضػػركرات التنميػػة كاإصػػالح السياسػػي، كاي
 . يقكـ عميها المجتمع المدني

 :الهيئة الكسيطة في نقابة المهندسيف
، كشػػكؿ ذلػػؾ 2001رر تشػػكيؿ الهيئػػة الكسػػيطة فػػي تعػػديؿ كاسػػع عمػػى قػػانكف نقابػػة المهندسػػيف فػػي عػػاـ تقػػ

كػػاف العػػدد تنػػذاؾ يسػػاكم نصػػؼ العػػدد )حػػالن انتقاليػػان لمشػػكمة الزيػػادة المطػػردة لعػػدد أعضػػاء الهيئػػة العامػػة 
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جتمػػع عػػدد مػػف أعضػػاء فحػػيف ي. ، كعػػدـ منطقيػػة اجتماعػػات الهيئػػات العامػػة ريػػـ قانكنيتهػػا(الحػػالي تقريبػػان 
بالمئة أك أقؿ مف العػدد اإجمػالي لمهيئػة العامػة، فهػذا التناسػب ا يمكػف أف يعػّد ( 1)الهيئة العامة يساككف 

 . شرعيان إا إذا كاف تم ياُل باانتخاب
مجمػس النقابػػة، مجػالس الشػعب، مجػػالس فػركع المحافظػػات : كتتكػكف الهيئػة المركزيػػة لنقابػة المهندسػيف مػػف

اف منتخبػػػه تابعػػػة لهػػػا بحيػػػث تم ػػػؿ كػػػؿ لجنػػػة برئيسػػػها كعضػػػك تخػػػر تختػػػارا المجنػػػة، مجمػػػس هيئػػػة كأم لجػػػ
عضػػػػكان لكػػػػؿ شػػػػعبة مػػػػف الشػػػػعب الهندسػػػػية كهيئػػػػة المكاتػػػػب يػػػػتـ ( 02-5)المكاتػػػػب كالشػػػػركات الهندسػػػػية، 

هيئػة عضكان لكؿ فرع محافظة يتـ انتخابهـ مػف قبػؿ ال( 02-5)انتخابهـ مف قبؿ الهيئة العامة لكؿ منهما، 
 .العامة لفرع المحافظة، كالنقباء السابقيف

التكصػػػية لمهيئػػػة العامػػػة بمشػػػاريع القػػػكانيف كاألنظمػػػة : كتتػػػكلى الهيئػػػة المركزيػػػة المهػػػاـ كالصػػػالحيات التاليػػػة
الخاصة بالنقابة كتعديالتها، كضع السياسة العامة لمنقابة لمسػنة المقبمػة، مناقشػة التقريػر السػنكم المقػدـ مػف 

أعمالػػػه خػػػالؿ السػػػنة المنتهيػػػة، المصػػػادقة عمػػػى الحسػػػاب الختػػػامي لمسػػػنة الماليػػػة المنتهيػػػة، المجمػػػس عػػػف 
المكافقػػة عمػػى مشػػركع المكازنػػة لمسػػنة المقبمػػة، تعيػػيف مػػدقؽ حسػػابات لمسػػنة المقبمػػة، بحػػث أم مكضػػكعات 

النقابػػة  أخػػرل تػػرد فػػي الػػدعكة إلػػى ااجتمػػاع، كاتخػػاذ القػػرارات فػػي أم مػػف المكاضػػيع التػػي يقترحهػػا أعضػػاء
أمػػا إذا تعمػػؽ ااقتػػراح بتعػػديؿ . كالتػػي تػػرد إلػػى المجمػػس خطيػػان قبػػؿ مكعػػد ااجتمػػاع بسػػبعة أيػػاـ عمػػى األقػػؿ

قانكف النقابة أك األنظمة الصػادرة بمقتضػاا، فعمػى الهيئػة المركزيػة أف تحيمػه إلػى المجمػس لدراسػته كعرضػه 
القػانكف أك األنظمػة ج أم اقتػراح متعمػؽ بتعػديؿ عميهػا فػي اجتمػاع اسػت نائي يعقػد لهػذا اليايػة كيشػترط إدرا

 .في جدكؿ أعماؿ الهيئة المركزية مكافقة األيمبية المطمقة لمحاضريف

ككما يتضا مف مهاـ كصالحيات الهيئة الكسيطة، فسنهػا تتػكلى عمميػان جميػع صػالحيات الهيئػة العامػة عػدا 
ة بالنقابػػة التػػي تكػػكف قػػد أحيمػػت إليهػػا مػػف عػػف انتخػػاب مجمػػس النقابػػة كمناقشػػة مشػػاريع التشػػريعات المتعمقػػ

 . الهيئة الكسيطة

إف الحػػؿ اانتقػػالي الػػذم تػػـ اعتمػػادا بتشػػكيؿ الهيئػػة الكسػػيطة، لػػـ يمخػػذ بعػػيف ااعتبػػار أف انتخػػاب مجمػػس 
نقابة المهندسيف يتـ بنسب متدنية مف أعضاء الهيئة العامة، كهذا النسب تتجه نحك مزيػد مػف التراجػع دكرة 

هػػذا ناهيػػؾ عػػف أف عضػػكية الهيئػػة العامػػة تسػػاكم أقػػؿ مػػف  م ػػي العضػػكية السػػارية، كػػؿ هػػذا  بعػػد أخػػرل،
 .يجعؿ شرعية مجمس النقابة المنتخب في ظركؼ كهذا مكضع جدؿ

تضػػـ الهيئػػة الكسػػيطة الجسػػـ المنتخػػب لمختمػػؼ الهيئػػات القياديػػة فػػي نقابػػة المهندسػػيف، كهػػي بهػػذا الصػػفة 
التي قد يصػعب جمعهػا فػي هيئػة كاحػدة، لكػف هػذا السػمة ا تبػرر لكحػدها  تم ؿ نخبة مف الكفاءات النقابية

تشػػكيؿ الهيئػػة بطريػػؽ اانتخػػاب ييػػر المباشػػر أك اإبقػػاء عمػػى حالػػة الفصػػؿ فػػي صػػالحيات الهيئػػة العامػػة، 



 النقابات املهنية – حتديات املشاركة والتغيري

 
27 

األكلػػى : كلػذا فػسف الحػػؿ العممػي يكمػػف فػي اإبقػػاء عمػى الهيئػة الكسػػيطة، عمػى أف يترافػػؽ ذلػؾ مػػع مسػملتيف
يؿ الهيئة الكسيطة باانتخاب مف قبػؿ الهيئػة العامػة، كالمسػملة ال انيػة هػي إحالػة جميػع صػالحيات هي تشك

 . الهيئة العامة إلى الهيئة الكسيطة بما في ذلؾ انتخاب النقيب كنائبه كباقي أعضاء المجمس

 لمنقابات المهنية األخرل( تم يمية)هيئات كسيطة 
بعػػد مػػركر  مػػاني سػػنكات عمػػى تجربػػة الهيئػػة الكسػػيطة أف يػػتـ إحالػػة لػػئف كنػػا اقترحنػػا فػػي نقابػػة المهندسػػيف 

جميػػػع صػػػالحيات الهيئػػػة العامػػػة إلػػػى الهيئػػػة الكسػػػيطة، كأف يػػػتـ تشػػػكيمها باانتخػػػاب المباشػػػر، فسننػػػا نقتػػػرح 
فالنقابػػػات المهنيػػة تػػػزداد عضػػػكيتها عػػػددان عامػػػان بعػػػد عػػػاـ، . الشػػيء نفسػػػه لجميػػػع النقابػػػات المهنيػػػة األخػػػرل

لكننا نقترح إلػى جانػب ذلػؾ أف يػتـ إعػادة . هيئة الكسيطة هي الحؿ الطبيعي لمهيئات كاسعة العددكصيية ال
النظر في نظاـ اانتخاب الحالي في النقابات المهنية لصالا نظاـ انتخابي أك ػر تطػكران، يسػهـ فػي معالجػة 

. العمميػػة الديمقراطيػػػة يػػرات النظػػاـ الحػػالي، كيعػػزز مشػػاركة األعضػػاء فػػي اانتخابػػات التػػي تشػػكؿ عمػػاد 
كلعمػه مػف المفيػد أف يكػػكف لمهيئػة الكسػيطة مكتػب رئاسػػة ينتخػب لمػدة تسػاكم مػػدة الػدكرة النقابيػة، كبخاصػػة 
أف هنػػػاؾ مقترحػػػات لتطػػػكير دكر هػػػذا الهيئػػػػة فػػػي جانػػػب الرقابػػػة الماليػػػػة كاإداريػػػة عمػػػى أعمػػػاؿ المجمػػػػس 

 . خابيةكصناديؽ النقابة، كفي جانب اإشراؼ عمى العممية اانت

 :التدني المطرد لممشاركيف في انتخابات مجالس النقابات
لقػػد بػػات تراجػػع أعػػداد المشػػاركيف مػػف أعضػػاء النقابػػات المهنيػػة فػػي انتخػػاب مجػػالس نقابػػاتهـ ظػػاهرة بػػارزة 
لمعيػاف كخاصػػة فيمػا يخػػص النقابػات األكبػػر حجمػان كفػػي مقػدمتها بطبيعػػة الحػاؿ نقابػػة المهندسػيف، كمػػا هػػك 

 (.2)جدكؿ رقـ مبيف في ال
إف حسػػػػاب نسػػػػب المقتػػػػرعيف تكاجػػػػه شػػػػيئان مػػػػف الصػػػػعكبة بػػػػالنظر إلػػػػى عػػػػدـ الكضػػػػكح الكػػػػافي فػػػػي األرقػػػػاـ 

 :المنشكرة، كفي هذا اإطار يمكف تسجيؿ المالحظات التالية

ألعضػػاء النقابػػة، أم مجمػػكع األعضػػاء المنتسػػبيف لمنقابػػة منػػذ تمسيسػػها، يعػػد " العػػدد التراكمػػي"إف  -
النقابػة، لكنػه عػػدد ا يمكػف اسػتخدامه فػػي احتسػاب نسػب ااقتػػراع، ألنػه يشػػتمؿ  مؤشػران عمػى حجػػـ

عمػػػى األعضػػػاء المتػػػكفيف كالمتقاعػػػديف كالػػػذيف تركػػػكا المهنػػػة أك شػػػطبكا مػػػف سػػػجالت النقابػػػة لعػػػدـ 
 .االتزاـ بشركط العضكية

يحػػؽ لهػػـ  هػػي مجمػػكع األعضػػاء المسػػدديف التزامػػاتهـ الماليػػة، كهػػـ كحػػدهـ الػػذيف: الهيئػػة العامػػة -
كلهػذا السػبب فػسف احتسػاب معػدات ااقتػراع . المشاركة في اانتخابات النقابية بمختمػؼ مسػتكياتها

لكػف  .ينسػب، مػف الزاكيػة الرسػمية، حصػران إلػى عػدد أعضػاء الهيئػات العامػة المسػدديف التزامػاتهـ
 يشػػارككف هػذا المعػػدات ا تعطػػي صػػكرة شػػاممة عػػف كاقػع المشػػاركة ألف هنػػاؾ أعضػػاء تخػػريف ا
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كبالتػػػػالي يستحسػػػػف أف تػػػػكفر النقابػػػػات . فػػػػي اانتخابػػػػات ألنهػػػػـ ييػػػػر مسػػػػدديف التزامػػػػاتهـ الماليػػػػة
أم األعضػاء المسػػددكف كييػػر المسػػدديف " )اإجماليػػة"المعمكمػات عػػف عػػدد أعضػاء الهيئػػة العامػػة 

كتعػػػد (. فقػػػط أم األعضػػػاء المسػػػددكف التزامػػػاتهـ" )العاممػػػة"، كأعضػػػاء الهيئػػػة العامػػػة (التزامػػػاتهـ
نقابػػة المهندسػػػيف الكحيػػدة التػػػي تػػػكفر بانتظػػاـ عػػػدد أعضػػاء الهيئػػػة العامػػػة اإجمػػالي لكنهػػػا تسػػػميه 

لنقابػػػػة ( التراكميػػػػة)كلتكضػػػيا الفركقػػػػات، نشػػػػير إلػػػى أف العضػػػػكية اإجماليػػػة ". العضػػػكية السػػػػارية"
دد أعضػػػاء ، فيمػػػا يبمػػػغ عػػػ(629173)، بينمػػػا تبمػػػغ العضػػػكية السػػػارية (759730)المهندسػػػيف هػػػي 

كسكؼ نبيف الفػرؽ فػي معػدؿ ااقتػراع حينمػا (. 389900)المسدديف لمرسكـ " العاممة"الهيئة العامة 
 (.أ-2انظر الجدكؿ رقـ )ينسب إلى كؿ مف الهيئة العامة العاممة كالعضكية السارية 

رة مػػػف عػػػاـ كبػػػالنظر إلػػػى معػػػدات ااقتػػػراع لمنقابػػػات المهنيػػػة خػػػالؿ الػػػدكرات اانتخابيػػػة الػػػ الث األخيػػػ
لمنقابػػات التػػي تجػػرم انتخاباتهػػا كػػؿ  ػػالث سػػنكات، كمػػف عػػػاـ  2008/2009إلػػى عػػاـ  2001/2002
 : لمنقابات التي تجرم انتخاباتها كؿ سنتيف، نالحظ ما يمي 2008/2009إلى عاـ  2004/2005

، كهػػي إف النقابػػات المهنيػػة األربػػع األكبػػر حجمػػان هػػي النقابػػات األدنػػى فػػي معػػدات ااقتػػراع فيهػػا -
كتهػػبط معػػدات ااقتػػراع فػػي . نقابػػات المهندسػػيف، كاألطبػػاء، كالمهندسػػيف الػػزراعييف، كالممرضػػيف

بالمئػة، كهػذا مؤشػر عمػى عمميػة مزدكجػة أحػد طرفيهػا هػك تخمػؼ  50هذا النقابات إلػى مػا دكف الػػ 
ي نظػػاـ اانتخػػاب عػػف اسػػتيعاب خصكصػػية أكضػػاع النقابػػة، كطرفهػػا ا خػػر هػػك التراجػػع الكبيػػر فػػ

 . دكافع المشاركة

" األربعينػػات"لكػف إذا كػػاف معػػدات ااقتػراع فػػي نقػػابتي األطبػاء كالمهندسػػيف الػػزراعييف ضػمف فئػػة 
بالمئػػة، كشػػهدت  30، فسنهػػا اتجهػػت فػػي نقػػابتي المهندسػػيف كالممرضػػيف إلػػى مػػا دكف %(40-49)

؛ 2009-2006ة كػػؿ مػػػف هػػػاتيف النقػػػابتيف حالػػػة مػػػف الفػػػكز بالتزكيػػػة فػػػي انتخابػػػات مجمسػػػها لمػػػدكر 
 ".المهندسيف"، كجزئية في "الممرضيف"تزكية كاممة في 

تتحسف معدات المشاركة في ااقتراع بشكؿ مممكس حينمػا يحتػدـ التنػافس بػيف القػكائـ اانتخابيػة،  -
كهذا يعني أف هيمنة أم طرؼ في نقابػة مػا، يمحػؽ أفػدح األضػرار بحالػة المشػاركة، كهػذا هػك سػر 

كيمكػف مالحظػػة أف أجيػاان جديػدة مػػف . ينبيػػي أف تتحػكؿ إلػى حالػػة مؤسسػية التػي" التعدديػة"تفػكؽ 
المهنيػػيف لػػف تجػػد لهػػا فرصػػة فػػي المشػػاركة فػػي ظػػؿ التكازنػػات القائمػػة فػػي النقابػػات المهنيػػة، بينمػػا 

 .تتم ؿ مصمحة هذا النقابات في أف يجد الجميع فيها فرصة حقيقة لممشاركة في القرار
طة الحجػػػـ م ػػػؿ نقابػػػات الصػػػيادلة كالمحػػػاميف كأطبػػػاء األسػػػناف مػػػا زاؿ إف النقابػػػات المهنيػػػة متكسػػػ -

اإقباؿ فيها عمى ااقتراع أك ر حيكية مف النقابات األكبر حجمان، لكف معدات ااقتػراع فيهػا تبقػى 
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مرشحة إلى التراجع في الدكرات اانتخابية القادمة في ضكء الزيػادة المسػتمرة فػي عضػكية الهيئػات 
 .النقابات العامة في هذا

إف النقابات المهنية ا سيما كبيرة كمتكسػطة الحجػـ، باتػت بحاجػة ممحػة إلػى تطػكير نظامهػا اانتخػابي مػف 
لمقػكائـ، ألنػه النظػاـ اانتخػابي األرقػى الػذم مػف شػمنه أف يكفػؿ " التم يػؿ النسػبي"إلػى نظػاـ " األيمبيػة"نظاـ 

كمػػف المتكقػػع أف يػػؤدم نظػػاـ . لي فػػي اتخػػاذ القػػرارأعمػػى درجػػات المشػػاركة فػػي العمميػػة اانتخابيػػة، كبالتػػا
التم يػػؿ النسػػبي إلػػى تعزيػػز الجانػػب المهنػػي فػػي عمػػؿ النقابػػات، مػػف حيػػث أنػػه يشػػجع عمػػى قيػػاـ جماعػػات 

 . مهنية تمتقي عمى برنامج مهني، كتجد أمامها فرصة في التم يؿ كالمشاركة في القرار
نسػػػػبي كيتػػػػرؾ لكػػػػؿ نقابػػػػة مهنيػػػػة تكييػػػػؼ تفاصػػػػيمه كفػػػػؽ لهػػػػذا، فسننػػػػا نقتػػػػرح اعتمػػػػاد نظػػػػاـ عػػػػاـ لمتم يػػػػؿ ال

، كانػػػت قػػػد تبنػػػت عػػػاـ "األردف أكان "كنػػػذكر هنػػػا أف لجنػػػة النقابػػػات المهنيػػػة المنب قػػػة عػػػف هيئػػػة . احتياجاتهػػػا
 يعكػػسبحيػػث  ،"يقػػكـ اانتخػػاب عمػػى مبػػدأ التم يػػؿ النسػػبي الػػدقيؽ"تكصػػية بهػػذا ااتجػػاا مفادهػػا أف  2003

بمػا يتناسػب " المنتخبػة تفاصيؿ تشكيؿ الهيئػة تحديد كيترؾ لمنظاـ الخاص بكؿ نقابة، مككنات الهيئة العامة
انظػر الممحػؽ رقػـ ) 5"ةأخػرل خاصػة بكػؿ نقابػ مع طبيعة التقسيمات القطاعية أك الجيرافية أك أية تقسيمات

 :ةكفي ضكء المكحة العامة ألكضاع النقابات المهنية، يمكف اقتراح المبادلء العامة التالي(. 1
 

اعتمػػاد نظػػاـ التم يػػؿ النسػػبي الكامػػؿ لمقػػكائـ سػػكاء فػػي انتخػػاب الهيئػػات الكسػػيطة، أك فػػي انتخػػاب  -
 . مجالس النقابات

مػػف قبػػؿ الهيئػػة العامػػة بكرقػػة منفصػػمة ( كنائػػب النقيػػب لمنقابػػات التػػي تريػػب بػػذلؾ)انتخػػاب النقيػػب  -
أف يحصػػؿ عمػػى أك ػػر ( كنائػػب النقيػػب)كيشػػترط لفػػكز النقيػػب . عػػف انتخػػاب بػػاقي أعضػػاء المجمػػس

مف نصؼ عدد أعضاء الهيئة العامة، فسف لـ يفز مرشا بمركز النقيػب مػف الجكلػة األكلػى، تجػرل 
 .جكلة  انية يتنافس فيها صاحبا أعمى األرقاـ في الجكلة األكلى

يحػؽ ألم مجمكعػػة مػػف أعضػاء الهيئػػة العامػػة أف تشػكؿ قائمػػة انتخػػاب الهيئػة الكسػػيطة، كيعطػػى  -
كيحػػػؽ ألم مجمكعػػػة مػػػف أعضػػػاء الهيئػػػة الكسػػػيطة أف تشػػػكؿ قائمػػػة . قػػػـ كاسػػػـ كلػػػكفلكػػػؿ قائمػػػة ر 

 . انتخاب مجمس النقابة، كيعطى لكؿ قائمة رقـ كاسـ كلكف

 . انتخاب الهيئة الكسيطة كمجمس النقابة يتـ بالتصكيت لكاحدة مف القكائـ المتنافسة -
 .  المجمكعات الصييرة في التم يؿيخدـ تحسيف فرص " نظامان لمبكاقي"تعتمد النقابات المهنية  -

                                                
الطجُت والىظَط السبثق إسحق هطقخ، الطجُت والىظَط السبثق هوسوح الؼجبزٌ، الوحبهٍ ظَبز الرصبوًخ، الوهٌسغ : رشكلذ اللجٌخ الوشبض إلُهب هي 5

ُت األسٌبى فضل ًُطوخ، الوهٌسغ العضاػٍ ػجس الهبزٌ الفالحبد، الجُىلىجٍ ذبلس الشىاثكخ، الوحبهٍ والىظَط السبثق هشبم الزل، ضاَق كبهل، طج

ًخ، أسبهخ هلكبوٌ، الوحبهٍ فطاغ إثطاهُن ثكط، الطجُت والىظَط السبثق ظَس حوعح، الصُسلٍ والكبرت الصحفٍ جوُل الٌوطٌ، الوهٌسغ ظَبز هطبض

، الوهٌوسغ ًجُول الشوبهٍ، (الوىظَطح الحبلُوخ)بصن غىشخ، الوهٌسغ ػجس الطحُن الجقبػٍ، الكبرت الصحفٍ ضاكبى الوجبلٍ، ًبًسٍ ثبكُط الوهٌسغ ػ

 .الىظَطح السبثقخ سلىي الوصطٌ
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يراعي في انتخاب الهيئات الكسيطة أف تعكس ال قػؿ العػددم لمشػعب كاألقسػاـ المهنيػة التػي تتكػكف  -
 . منها

بالمئػة مػف  20تمتـز القكائـ المرشحة انتخابات الهيئات الكسيطة بترشيا عدد مف المهنيات بنسػبة  -
 .  ف في الهيئة العامة لمنقابةعدد أعضاء الهيئة الكسيطة أك بنسبة تم يمه

 (2)الجدكؿ رقـ 
 نتائج انتخابات النقابات المهنية لمدكرات ال الث األخيرة

 ةالدكرة ما قبؿ قبؿ األخير  الدكرة ما قبؿ األخيرة الدكرة األخيرة /النقابة
 ع.هػ مقترع ع.هػ مقترع ع.هػ مقترع

 229902 69887 319184 29398 389900 49742 المهندسكف
 (2003% )30.1 (2006% )7.7 (2009% )12.2 نسبة ااقتراع

   49300 29125 59434 29460 الزراعيكف. ـ
  (2006)% 49.4 (2009% )45.7 نسبة ااقتراع
   676  618 325 الجيكلكجيكف
 (2002) (2005) (2008)% 52.6 نسبة ااقتراع

 69705 29827 79500 39458 79721 39371 األطباء
 %42.2 46.1 %43.7 ااقتراع نسبة

 29231 19703 19945 09952 29583 19656 أطباء األسناف
 (2005% )76.3 (2007% )48.9 (2009)  %64.1 نسبة ااقتراع

 367 293 452  598 488 البيطريكف
 (2002% )79.8 (2005) (2008% )81.6 نسبة ااقتراع

 2915  3246 1871 4,124 29563 الصيادلة
 (2004) (2006% )57.6 (2008% )62.1 ااقتراع نسبة

  ----- -----  59712 19429 الممرضكف
 (2003) (2006)بالتزكية  (2009% )25.0 نسبة ااقتراع

 69220 39621 79044 49670 89204 5040 المحامكف
 (2005% )58.2 (2007% )66.3 (2009% )61.4 نسبة ااقتراع
 456 429 507 374 735 636 الصحفيكف

 (2002% )94.1 (2005% )73.8 (2008% )86.5 نسبة ااقتراع
 486 414 526    الفنانكف

 (2005)% 85.2 (2007) (2009) نسبة ااقتراع
     1145 950 المقاكلكف

 (2004) (2006) (2008% )83 نسبة ااقتراع
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 (أ-2)الجدكؿ رقـ 
 لى الهيئة العامة كالعضكية الساريةمعدؿ ااقتراع في نقابة المهندسيف منسكبان إ

معدؿ ااقتراع منسكبان لمعضكية  معدؿ ااقتراع منسكبان لمهيئة العامة الدكرة
 السارية

2009-2012 12.2( %49742/389900) 0796( %49742/629173) 
2006-2009 07.7( %29398/319184) 0498( %29398/529433) 
2003-2006 30.1( %69887/229902) 1896( %69887/369976) 

 
جراءات تحد من المشاركة في االنتخابات  سياسات وا 

لعمػه مػف المهػـ أف يػتـ مراجعػة كػؿ مػا مػف شػػمنه خفػض معػدات المشػاركة، كفػي مقدمػة ذلػؾ ااكتفػاء بػػمف 
يكػكف شػػرط عضػػكية الهيئػػة العامػػة هػػك دفػػع الرسػػكـ السػنكية لصػػندكؽ النقابػػة كمػػا هػػك معمػػكؿ بػػه فػػي نقابػػة 

، كعدـ ربط عضكية الهيئة العامة باشػتراطات إضػافية مػف نمػط دفػع االتزامػات الماليػة لصػنادؽ المهندسيف
التقاعد كالضماف ااجتماعي أك ييرها مف الصناديؽ، ا سيما أف عضكية هػذا الصػناديؽ اختياريػة، كلػدل 

 .هذا الصناديؽ القدرة عمى إلزاـ المنتسبيف إليها بدفع التزاماتهـ المالية لها
الشؽ ا خر الذم يػرتبط بهػذا المسػملة، فهػك أف ربػط عضػكية الهيئػة العامػة بمجمػؿ االتزامػات الماليػة،  أما

يػػؤدم إلػػى شػػطب عضػػكية أعػػداد كبيػػرة مػػف المهنيػػيف، كنقابػػة األطبػػاء م ػػاؿ صػػارخ عمػػى ذلػػؾ، فػػي الكقػػت 
مارسػػػة المهنػػػة، أم أف الػػػذم ا تمتمػػػؾ النقابػػػة الجػػػرأة األدبيػػػة أف تمنػػػع هػػػؤاء، كمػػػا يفتػػػرض القػػػانكف، مػػػف م

فػسذا مػػا لجػمت النقابػػة إلػى تبسػػيط شػركط عضػػكية الهيئػة العامػػة، . هنػاؾ إخػػالؿ بسػيادة القػػانكف ا مبػرر لػػه
فسنػه ا يعػػكد هنػػاؾ مػػف مبػػرر أمػػاـ األعضػػاء لفقػػداف عضػكيتهـ فػػي الهيئػػة العامػػة بسػػبب التخمػػؼ عػػف دفػػع 

 .الرسكـ السنكية
لنقابػػات المهنيػػة تتشػػدد فػػي فػػتا مراكػػز اقتػػراع جديػػدة، كلػػذا نجػػد أف كػػذلؾ يمكػػف هنػػا لفػػت اانتبػػاا إلػػى أف ا

عػدد المراكػز أقػػؿ دائمػان مػػف عػدد فػػركع النقابػة الكاحػػدة، كأقػؿ مػػف عػدد محافظػػات المممكػة، لػػذلؾ فػسف زيػػادة 
عػدد المراكػػز بمػػا يسػػاكم عػػدد الفػركع أك عػػدد المحافظػػات التػػي يكجػػد فيهػا فػػركع لمنقابػػة، أمػػر مػػف شػػمنه أف 

 .مف إقباؿ المهنييف عمى المشاركة في ااقتراعيزيد 
كػػػذلؾ، فػػػػسف مػػػػف المهػػػػـ أف تنتخػػػب الهيئػػػػة الكسػػػػيطة التم يميػػػػة مػػػػف بػػػيف أعضػػػػائها مكتبػػػػان انتخابيػػػػان كظيفتػػػػه 

 .اإشراؼ عمى العممية اانتخابية برمتها
 التشدد بشروط الترشيح لمركز النقيب ونائبه ولعضوية المجمس
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، بشػمف شػركط العضػكية لمنصػبي 2001ت عمػى قػانكف نقابػة المهندسػيف عػاـ اتخذت التعديالت التي أدخمػ
النقيب كنائب النقيب كلعضكية المجمس منحػى تشػدديان، إذ رفػع عػدد سػنكات مزاكلػة المهنػة الالزمػة لممرشػا 

سػػػنة، كرفػػػع عػػػدد السػػػنكات الالزمػػػة لمترشػػػيا لعضػػػكية  15لمركػػػز النقيػػػب أك نائبػػػه مػػػف عشػػػر سػػػنكات إلػػػى 
هػذا التشػدد ا يحمػؿ أيػة (. 3)مس سنكات إلػى سػبع سػنكات كمػا هػك مبػيف فػي الجػدكؿ رقػـ المجمس مف خ

قيمػة إيجابيػػة، ا بػػؿ يعكػػس انحيػػازان لفئػػة األعضػػاء األكبػػر سػػنان فػػي النقابػػة، كهػػذا ا مبػػرر لػػه، ا سػػيما فػػي 
. سػان باألجيػاؿ السػابقةزمف يحقؽ فيه الشباب بسبب التقػدـ التكنكلػكجي الهائػؿ تفكقػان فػي قػدراتهـ المعرفيػة قيا

عالكة عمى ذلؾ، فسف األكلكية في عمؿ النقابات المهنية هػي لالرتقػاء بدرجػة الممسسػة بمػا يمكػف مػف تمديػة 
كمػػا أف طػػكؿ مػػدة العضػػكية قػػد تكػػكف مؤشػػران عمػػى . الكاجبػػات المناطػػة بمجمػػس النقابػػة بكػػؿ سػػهكلة كيسػػر

كالنقبػػاء . ان لقػػدرات أكبػػر فػػي قيػػادة العمػػؿ النقػػابياكتسػػاب مزيػػد مػػف الخبػػرة فػػي المهنػػة، لكنهػػا ليسػػت مرادفػػ
 .يكتسبكف خبرتهـ مف عضكية المجالس أك ر مما يكتسبكنها مف طكؿ مدة عضكيتهـ

، عػػدد سػػنكات اانتسػػاب الالزمػػة لمترشػػا لمركػػز 1998ككانػػت نقابػػة المهندسػػيف الػػزراعييف قػػد رفعػػت عػػاـ 
فػػي )ات، كمػف سػػتة أشػػهر لعضػكية المجمػػس إلػى عشػػر سػػنك ( 1966فػػي قػػانكف )النقيػب مػػف خمػػس سػنكات 

 .إلى خمس سنكات( 1996قانكف 

كعالكة عمى أف عدد سنكات الممارسة أك العضكية الالزمة في النقابات األخػرل لمترشػا لمركػز النقيػب هػي 
عشػػر سػػنكات، ككػػذلؾ األمػػر بالنسػػبة لممرشػػا لمركػػز نائػػب النقيػػب لػػدل المهندسػػيف الػػزراعييف، فػػسف  ػػالث 

ية تفرض شرطان إضافيان يتعمؽ بالسف، هػك أف ا يقػؿ عمػر المرشػا لمنصػب النقيػب عػف  ال ػيف نقابات مهن
سػػػنة فػػػي نقابػػة الصػػػحفييف، ريػػـ أف هػػػذا الشػػرط يتحقػػػؽ تمقائيػػػان  35سػػنة فػػػي نقػػابتي المحػػػاميف كالفنػػانيف، ك

لمنصػػػب  بمجػػػرد تػػػكافر الشػػػركط األخػػػرل فػػػي نقابػػػة المحػػػاميف التػػػي ا يصػػػبا العضػػػك فيهػػػا مػػػؤهالن لمترشػػػا
لتحقيػؽ شػرط الترشػا لمنصػب النقيػب ( اافتراضػي)سنة، أك أف الحد األدنى  33النقيب إا بعد بمكيه سف 

 . سنة في نقابة الصحفييف 32سنة، ك 28في نقابة الفنانيف هك 

أمػػا فيمػػا يخػػص عػػدد السػػنكات الالزمػػة لمترشػػا لعضػػكية مجمػػس النقابػػة، فقػػد رفعتػػه نقابػػة المهندسػػيف عػػاـ 
خمػػس إلػػى سػػبع سػػنكات، فيمػػا هػػك  ػػالث سػػنكات فػػي نقػػابتي األطبػػاء كأطبػػاء األسػػناف، كخمػػس مػػف  2001

 .سنكات في النقابات األخرل

فػػي ضػػكء ذلػػؾ، فػػسف نعتقػػد أف األنسػػب هػػك تكحيػػد عػػدد سػػنكات اانتسػػاب لمنقابػػة الالزمػػة لمترشػػا لعضػػكية 
ذم ينتخػػػب مباشػػػرة مػػػف الهيئػػػة ككػػػذلؾ لنائػػػب النقيػػػب الػػػ)النقيػػػب فػػػي كػػػؿ النقابػػػات المهنيػػػة بعشػػػر سػػػنكات 

 .، كبخمس سنكات لعضكية المجمس(الكسيطة
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 (3)الجدكؿ رقـ 
 عدد سنكات الممارسة أك اانتساب لمنقابات المهنية لمركزم النقيب كنائب النقيب كلعضكية المجمس

 لعضكية المجمس نائب النقيب النقيب النقابة
 سنكات 3-  سنكات 10 األطباء
أطباء 
 األسناف

سنكات  5( + ممارسة)سنكات  10
 (انتساب)

 (تسجيؿ)سنكات  3- 

سنتاف ( + ممارسة)سنكات  10 الصيادلة
 (انتساب)

سنتاف + سنكات  5- 
 انتساب

عضكية )سنكات  5-  (عضكية كممارسة)سنكات  10 الممرضكف
 (كممارسة

 (عضكية)سنكات  5-  (عضكية)سنكات  10 البيطريكف
 سنكات 7 سنة 15 سنة 15 المهندسكف

 سنكات 5 سنكات 5 سنكات 10 الزراعيكف. ـ
 (ممارسة)سنكات  5-  (ممارسة)سنكات  10 الجيكلكجيكف
 (ممارسة)سنكات  5-  (ممارسة)سنكات  10 المحامكف
 (تسجيؿ)سنكات  5-  (تسجيؿ)سنكات  10 الصحفيكف
 (ممارسة)سنكات  5-  (ممارسة)سنكات  10 الفنانكف
 (ممارسة)سنكات  5-  (مارسةم)سنكات  10 المقاكلكف

 

 مواصمة تجا ل قرار فك االرتباط مع الضفة الغربية
تػػنص قػػكانيف سػػبع نقابػػات مهنيػػة عمػػى أف لمنقابػػة مركػػزيف فػػي عمػػاف كالقػػدس، كهػػذا النقابػػات هػػي نقابػػات 

قػػة كهػػذا يعكػػس حقي. المهندسػػيف كالجيكلػػكجييف كاألطبػػاء كأطبػػاء األسػػناف كالصػػيادلة كالممرضػػيف كالمحػػاميف
قػد تمػت حينمػا كانػت الضػفة اليربيػة رسػميان جػزءان مػف المممكػة األردنيػة " التاريخية"أف نشمة النقابات المهنية 

كيسػػت نى مػػف ذلػؾ نقابػػة المهندسػػيف الػػزراعييف التػي ا يػػنص قانكنهػػا عمػػى كجػكد مركػػز لهػػا فػػي . 6الهاشػمية
كحينمػا صػدر قػرار . فػي الضػفة اليربيػة ، كبريـ ذلؾ، فسف لها فركعػان 1966القدس، ريـ أنها تمسست العاـ 

                                                
جُول الٌقبثوبد الزوٍ وهوي ثوُي . 1966، وًقبثخ الوهٌسسوُي الوعضاػُُي الزوٍ رأسسوذ ػوبم 1953َسزثًٌ هي شلك ًقبثخ الصحفُُي الزٍ رأسسذ ػبم  6

 . أو ثؼسٍ، فإى ًقبثخ الجُىلىجُُي هٍ الىحُسح الزٍ ًص قبًىًهب ػلً أى لهب هطكعاً فٍ القسغ 1972رأسسذ فٍ ػبم 
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، لػػػـ تسػػػع النقابػػػات  المهنيػػػة أك 31/7/1988فػػػؾ اارتبػػػاط القػػػانكني كاإدارم مػػػع الضػػػفة اليربيػػػة بتػػػاري  
بيف النقابات المهنية في عماف كبػيف فركعهػا فػي الضػفة اليربيػة، كلػذلؾ أسػبابه " فؾ اارتباط"الحككمة إلى 

سػػباب السياسػية هػك األسػباب المهنيػػة أك بتعبيػر أك ػر دقػػة هػك مػا يتعمػػؽ السياسػية، لكػف مػا هػػك أهػـ مػف األ
بحقكؽ المهنييف المقيميف في الضفة اليربية في النقابات المهنية األردنية، كفػي مقػدمتها الحقػكؽ التقاعديػة، 

لكػػف الحككمػػات المتعاقبػػة أبقػػت . كهػػك أمػػر صػػعب الحػػؿ دكف التػػزاـ الدكلػػة األردنيػػة بضػػماف هػػذا الحقػػكؽ
كمػػا يعػػزز هػػذا ااسػػتخالص أف نقابػػة الممرضػػيف التػػي لػػـ يكػػف لػػديها التزامػػات ماليػػة تجػػاا ". معكمػػان "األمػػر 

الضػفة اليربيػة بسػبب عػدـ كجػكد صػندكؽ لمضػماف ااجتمػاعي أك التقاعػد فيهػا تنػذاؾ، ا ركابػط فعميػة لهػا 
اف كالقػػدس، ككػػذلؾ األمػػر مػػع الضػػفة اليربيػػة ريػػـ أف قانكنهػػا يػػنص عمػػى أنهػػا نقابػػة ذات مركػػزيف فػػي عّمػػ

 .  بالنسبة لمجيكلكجييف، لكف األمر مختمؼ فيما يتعمؽ بالنقابات األخرل
إلػى حػؿ أ ػر اإشػكالية ( نقابتا األطبػاء كأطبػاء األسػناف)كمف الزاكية العممية، لجمت بعض النقابات المهنية 

مهنيػػكف المعنيػػػكف فػػػي الضػػػفة الناجمػػة عػػػف هػػػذا الكضػػع بسبقػػػاء مركػػػز شػػػاير فػػي مجالسػػػها النقابيػػػة يقػػػكـ ال
. اليربية بانتخاب مف يم مهـ إليه، كيعاد انتخابه هنا مف قبػؿ القػكائـ المتنافسػة كمحػد أعضػاء مجمػس النقابػة

أمػػا فػػي نقابػػة المحػػاميف، فقػػد درجػػت العػػادة فػػي فتػػرات سػػابقة أف تحضػػر أعػػداد مػػف األعضػػاء فػػي الضػػفة 
كلتفسػػير هػػذا الكضػػع الخػػاص تنبيػػي اإشػػارة . فػػي عّمػػافاليربيػػة، كيشػػارككف فػػي انتخابػػات مجمػػس النقابػػة 

إلػػػى تنفيػػػذ المحػػػاميف الفمسػػػطينييف لقػػػرار اتحػػػاد المحػػػاميف العػػػرب القاضػػػي باإضػػػراب عػػػف المرافعػػػة أمػػػػاـ 
، كمػػف بػػيف هػػؤاء 1967المحػاكـ اإسػػرائيمية، ككػػانكا يتقاضػػكف تعكيضػػان عػػف تنفيػػذ هػػذا اإضػػراب منػػذ عػػاـ 

 .بعض القضايا أماـ المحاكـ األردنية كانت تكجد أعداد ترافع في

كاي ػػر قيػػاـ السػػمطة الكطنيػػة الفمسػػطينية تنفيػػذان اتفاقيػػات أكسػػمك بػػيف إسػػرائيؿ كمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، 
بدأت التهيئة لقياـ نقابات مهنية فمسطينية مسػتقمة، مػا يسػتمـز فػؾ ارتبػاط فػركع النقابػات المهنيػة فػي الضػفة 

تب  17نػػػت السػػػمطة الفمسػػػطينية تسػػػتعد إعػػػالف قيػػػاـ سػػػبع نقابػػػات مسػػػتقمة بتػػػاري  ككا. اليربيػػػة مػػػع عّمػػػاف
، إا أنػػه تػػػـ تمجيػػػؿ هػػػذا الخطػػػكة إلػػػى حػػػيف إقػػػرار الدسػػػتكر مػػػف قبػػػؿ المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني 1996

 1996كتجػػدر اإشػارة إلػػى أنػه تػػـ عقػد مباح ػػات فمسػطينية أردنيػػة منػذ نيسػػاف (. 3/8/1996جريػدة الػرأم )
لمستكييف الرسمي كالنقابي تتركز حػكؿ حقػكؽ المهنيػيف الفمسػطينييف فػي النقابػات األردنيػة، لكػف يبػدك عمى ا

 .أف األمكر جمدت عند هذا الحد في ظؿ تعقيدات الكضع الفمسطيني

فميس هنػاؾ مػا يبػرر إطالػة أمػد الحػؿ ألف مػف . إف عدـ إيجاد حؿ لهذا القضية يشبه دفف الرأس في الرمؿ
عقد األمكر مستقبالن، كبخاصة أف الجانب الفمسػطيني أعمػف تشػكيؿ نقابػات مهنيػة فػي الضػفة شمف ذلؾ أف ي

اليربيػػػة ل طبػػػاء كأطبػػػاء األسػػػناف كالصػػػيادلة كالمهندسػػػيف كالمهندسػػػيف الػػػزراعييف، كلػػػديهـ مجمػػػع لمنقابػػػات 
 ". زةمجمس نقابة المحاميف الفمسطينييف في راـ اهلل كي"كما أف هناؾ . المهنية في راـ اهلل
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إف كجػػكد مناخػػات مناهضػػة لقػػرار فػػؾ اارتبػػاط فػػي النقابػػات المهنيػػة األردنيػػة عطػػؿ قػػدرتها عمػػى الضػػيط 
عمى السمطات مف إجؿ إيجاد تسكية لحقكؽ المهنييف الفمسػطينييف األعضػاء فػي النقابػات األردنيػة بضػمانة 

، فػػػي مقػػػدمتها دعػػػـ "مهنػػػي فػػػؾ ارتبػػػاط"كا ف هنػػػاؾ أسػػػباب سياسػػػية تشػػػجع عمػػػى إجػػػراء . الدكلػػػة األردنيػػػة
يػػػػالؽ بكابػػػػة المراهنػػػػات اإسػػػػرائيمية عمػػػػى  الخيػػػػار "السػػػػمطة الفمسػػػػطينية كالنقابػػػػات المهنيػػػػة الفمسػػػػطينية، كاي

 .   لحؿ القضية الفمسطينية" األردني

 الرقابة عمى أموال النقابات المهنية
حجػػكـ النقابػػات كنكعيػػة مصػػادرها  تتفػػاكت األكضػػاع الماليػػة لمنقابػػات المهنيػػة تفاكتػػان كبيػػران يعكػػس الفػػرؽ فػػي

لػػى جانػػب ذلػػؾ، . الماليػػة كبشػػكؿ عػػاـ، فػػسف لكػػؿ نقابػػة صػػندكؽ مػػالي يػػنظـ إيػػرادات النقابػػة كمصػػاريفها، كاي
فباست ناء نقابة المقاكليف، فسف لجميع النقابات األخرل صناديؽ إضػافية تتعمػؽ بالتقاعػد كالتممينػات المختمفػة 

 (.4)كما هك مكضا في الجدكؿ رقـ 
ذا الصناديؽ مجتمعة، تؤشر إلى كجكد حجـ مهـ مف األمكاؿ التي هي بحكـ األمكاؿ العامػة بػالنظر إلػى ه

كمػا هػك مبػيف عمػى سػبيؿ  أنها ممؾ لجميع المهنييف المعنييف بهػا عمػى مسػتكل كػؿ صػندكؽ مػف الصػناديؽ
بتعيػػػيف فاحصػػػي كتقػػػكـ النقابػػػات المهنيػػػة حسػػػب مػػػا يتطمػػػب منهػػػا القػػػانكف . (5)الم ػػػاؿ فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ 

لكػػف مػػع ذلػػؾ يبقػػى هنػػاؾ قمػػؽ عمػػى مصػػير هػػذا . حسػػابات قػػانكنييف لتػػدقيؽ حسػػابات النقابػػات كصػػناديقها
كهػذا . األمكاؿ لالطمئناف عمى أنها في مممف مف أم فساد، كأنها تدار كفؽ معايير مالية كاقتصػادية سػميمة

 .يتطمب رقابة ذات صمة بالسياسات كالصالحيات

شػبه "تتحؽ هذا الرقابة مف خالؿ ديكاف المحاسبة باعتبار أف النقابػات المهنيػة مؤسسػات لقد كاف يمكف أف 
، لكػػف فػػات المشػػرع أف ينتبػػه إلػى ذلػػؾ عنػػدما كضػػعت قػػكانيف النقابػات لممػػرة األكلػػى، كتفسػػير ذلػػؾ "حككميػة

المحاسػبة عمػى كذلؾ عندما طرحت رقابة ديػكاف . أف ال قؿ المالي لمنقابات في بداية عهدها لـ يكف كاضحان 
صناديؽ النقابات في السنكات األخيرة، فقد جػاء ذلػؾ فػي سػياؽ مشػركع يسػتهدؼ تقمػيص دكر النقابػات فػي 
الحياة العامة، أك ر ما يسػتهدؼ إصػالح البنػى النقابيػة، ألف أم إصػالح يجػب أف يػتـ بمبػادرة مػف النقابػات 

 . أك بالتكافؽ معها

فيمػػا يخػػص الماليػػة كصػػناديؽ النقابػػات، " األردف أكان "قػػة عػػف هيئػػة لقػػد أكصػػت لجنػػة النقابػػات المهنيػػة المنب 
بالصػناديؽ بمػا يكفػؿ إدارة شػفافة كمسػتقمة كرقابػة  ة كالتعميمػات الماليػة الخاصػةػيعػاد النظػر فػي األنظمػأف 
الهيئػة الكسػػيطة بالماليػة كالصػناديؽ كااسػت مار مػف  انتخػاب المجػاف الخاصػة يػتـ كمػا أكصػت أف. ةفعالػ

كنحػػف نعتقػػد أنػػه مػػف ضػػمف الخيػػارات التػػي يمكػػف اعتمادهػػا لمرقابػػة عمػػى ماليػػة النقابػػات، (. اعتمادهػػابعػػد )
، كمػا أف بعػض (التم يميػة)انتخاب لجنة لمرقابة المالية كاإدارية بصالحيات كاممة مف قبؿ الهيئػة الكسػيطة 
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خضػاع صػناديقها لرقابػة ديػكاف النقابات المهنية يمكػف أف تبػادر بنفسػها لطمػب تعػديؿ عمػى قانكنهػا يسػما بس
 . المحاسبة

 (:4)الجدكؿ رقـ 
 صناديؽ التقاعد كالتممينات المختمفة في النقابات المهنية

 الصندكؽ النقابة

& صندكؽ التمميف ااجتماعي& صندكؽ التقاعد& صندكؽ النقابة المهندسكف
صندكؽ  &صندكؽ التكافؿ ااجتماعي& صندكؽ التمميف الصحي

 القرض الحسف
صندكؽ & صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة األطباء

صندكؽ نهاية & صندكؽ التمميف الصحي& التكافؿ الجماعي
 (زيف، أكرانج)صندكؽ الهكاتؼ الخمكية & صندكؽ اإسكاف& الخدمة

 صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة الممرضكف

المهندسكف 
 الزراعيكف

 صندكؽ التقاعد كاإعانات& لنقابةصندكؽ ا

 صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة الصيادلة

صندكؽ & خزانة التقػػػاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة المحامكف
صندكؽ اادخار كالقرض & الصندكؽ التعاكني& التاميف الصحي

 صندكؽ التكافؿ ااجتماعي& الحسف
صندكؽ التمميف الصحي & صندكؽ التقاعد & صندكؽ النقابة أطباء األسناف

 كالضماف ااجتماعي

 صندكؽ التقاعد كالتمميف ااجتماعي& صندكؽ النقابة الجيكلكجيكف

 صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة البيطريكف

صندكؽ & صندكؽ التعاكف كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة الصحفيكف
 ميف الصحيالتم

صندكؽ & صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي& صندكؽ النقابة الفنانكف
 التمميف الصحي

 صندكؽ النقابة المقاكلكف
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 (5)الجدكؿ رقـ 

 الميزانيات العمكمية لمصناديؽ الرئيسية لنقابات المهندسيف كاألطباء كالمحاميف
 (بالدينار األردني) 2008لسنة 

 نقابة المحاميف األطباء نقابة نقابة المهندسيف

 صندكؽ النقابة -1
: المكجكدات -
(69436،495) 

: المطمكبات -
(590279229) 
: فائض متراكـ -

(8479532) 

 صندكؽ  التقاعد -2
: المكجكدات -

(18196399749) 
: المطمكبات -

(1499929354) 
: متراكـ. ؼ -

(15194679530) 
صندكؽ التمميف  -3

 ااجتماعي
: المكجكدات -

(2092889715) 
 (2819927: )المطمكبات -

: فائض متراكـ -
(2090069788) 

 صندكؽ التمميف الصحي -4
: المكجكدات -
(491489303) 

 صندكؽ النقابة -1

: المكجكدات -
((193699872) 

 (1969698: )المطمكبات -
: فائض متراكـ -
(191739183) 

التقاعد كالضماف . ص -2
 ااجتماعي

: المكجكدات -
(2098609406) 

 (3329177: )المطمكبات -
: فائض متراكـ -
(2095289229) 
صندكؽ التكافؿ  -3

 الجماعي
 (9389143: )المكجكدات -
 (3709757: )المطمكبات -

: فائض متراكـ -
(5679386) 

 صندكؽ التمميف الصحي -4
 (5449997: )المكجكدات -

 (89411: )مكباتالمط -
: فائض متراكـ -

(5369586) 

 صندكؽ النقابة -1

: المكجكدات -
(2394889124) 

: المطمكبات -
(2093929837) 

: فائض متراكـ -
(390959287) 

خزانة التقاعد كالضماف  -2
 ااجتماعي

: المكجكدات -
(1990189334) 

 (119146: )المطمكبات -
: تراكـفائض م -
(1990079188) 

 الصندكؽ التعاكني -3

: المكجكدات -
(192849115) 

 (8969664: )المطمكبات -
: فائض متراكـ -

(3879451) 
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: المطمكبات -
(398899505) 
: فائض متراكـ -

(2609798) 
 

 صندكؽ نهاية الخدمة -5
 (7629984: )المكجكدات -

 (79192: )المطمكبات -
: فائض متراكـ -

(7559792) 
الهكاتؼ . ص -6

 زيف/الخمكية
 (5839656: )المكجكدات -
 (1729500: )المطمكبات -

: فائض متراكـ -
(4119156) 

الهكاتؼ . ص -7
 أكرانج/الخمكية

 (169994: )المكجكدات -
 (39744: )المطمكبات -

 (139250: )فائض متراكـ -
 

 

 

 (1)الممحق رقم 
 "والً أردن أل ا"نبثقة عن  يئة متوصيات لجنة النقابات المهنية ال

 :مقدمة 

اعتبارهػػػا احػػػدل تجميػػػات المجتمػػػع المػػػدني انب قػػػت النقابػػػات المهنيػػػة فػػػي مرحمػػػة مبكػػػرة مػػػف عمػػػر المممكػػػة ب
كقد شكمت النخبة القميمػة المتعممػة كالمؤهمػة طميعػة . كتطمعاته نحك زمف تضيئه الحرية كالديمقراطية كالعدالة

كقػػد احالػػت لهػػا الدكلػػة . هػػذا المؤسسػػات فػػي سػػياؽ البحػػث الػػكطني العػػاـ عػػف مكقػػع يميػػؽ بالدكلػػة ااردنيػػة
. الحيات العامػػة فػػي التػػرخيص كالتنظػػيـ كالتنظػػيـ كااشػػراؼ كالمحاسػػبةبمكجػػب التشػػريعات جػػزءا مػػف الصػػ

مما جعؿ هذا النقابات تسعى الػى حضػكر مهػـ تسػند مػف خاللػه مؤسسػات الدكلػة كالمجتمػع كمنحهػا فرصػا 
 .لمتمرس كالحكار كالديمقراطية نتج عنه فيض عميـ مف قيادات العمؿ الشعبي النقابي في ااردف
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ي التعمػيـ ا ػر ايجػابي عمػى النقابػات اذ تكسػعت مػف حيػث اعػداد المنتسػبيف كاامكانػات كاف لمنمػك الكاسػع فػ
الماديػػػػة، كرافػػػػؽ ذلػػػػؾ تاسػػػػيس مجمعهػػػػا المشػػػػهكر الػػػػذم صػػػػار ممتقػػػػى لمحػػػػكار الػػػػكطني كالمهنػػػػي كالعممػػػػي 

 .كااجتماعي
كمشػػػػاركة كمنػػػذ زمػػػف التشػػػكيؿ ااكؿ، حضػػػرت النقابػػػات ااردنيػػػػة فػػػي ااتحػػػادات المهنيػػػة العربيػػػة نشػػػاطا 

كصػػكرة لالنجػػاز ااردنػػي يػػرل فيهػػا مؤسسػػات مدنيػػة مسػػتقمة تقػػكـ عمػػى التنػػكع كالتعػػدد، ممػػا اكسػػبها تمييػػزا 
كاحترامان كدفع لبعض قادتها الى مكاقع المسؤكلة ااكلػى فػي ااتحػادات العربيػة فػي زمػف كانػت فيػه الحركػة 

 .ااقطار العربيةالنقابية العربية تتحكؿ الى ادكات لمسمطات الحاكمة في ايمب 
لـ يكف يريبا اك خارجػا عػف المػالكؼ اف تتصػدل النقابػات لمشػؤكف الكطنيػة كالقكميػة، فالنخبػة التػي تشػكمها 
هػػػي صػػػاحبة الػػػكعي ااعمػػػى بالحريػػػة كبالخطرالػػػذم تكاجهػػػه اامػػػة، كلػػػـ يكػػػف مػػػف ييػػػر المتكقػػػع اف تعػػػزز 

بػػؿ كعمػى النشػػاط السياسػي العػػاـ، كقػػد نشػاطها هػػذا فػي الفتػػرة التػي فػػرض فيهػػا عمػى نشػػاط ااحػزاب حظػػر 
كبعػدا، كجعمػت مػف ااحتجاجػات عمػى هػذا الػدكر الػذم  89تصدرت الدعكة لمديمقراطية قبؿ احداث نيساف 

تصدت له حجة اضافية لممطالبة بالديمقراطية حتى تػتمكف ااحػزاب مػف اسػتعادة هػذا الػدكر الػذم عكضػته 
 .النقابات المهنية

حيػػدة، ففػػي مقابػػؿ التنػػامي الهائػػؿ اعػػداد المهنيػػيف كالتييػػرات العميقػػة ااقتصػػادية كلػػـ تكػػف هػػذا المشػػكمة الك 
كااجتماعيػػػػػة كانػػػػػت كتيػػػػػرة التجػػػػػاكب كالتكيػػػػػؼ مػػػػػع هػػػػػذا التيييػػػػػرات بطيئػػػػػة كافتقػػػػػدت النقابػػػػػات لمديناميكيػػػػػة 

فػي  الضركرية في مراجعة التشريعات كتليات العمؿ، ناهيؾ عف الػبطء الشػديد لمجهػاز الحكػكمي كالتشػريعي
كقػػػد تفاقمػػػت مشػػػاكؿ القطاعػػػات المهنيػػػة، كاصػػػبحت . اخػػػراج التعػػػديالت التػػػي تعػػػدها النقابػػػات الػػػى النػػػكر

القاعػػدة المهنيػػة اقػػؿ التصػػاقا بمؤسسػػاتها كاقػػؿ  قػػة بقػػدراتها كدكرهػػا حتػػى اف بعػػض المهنيػػيف لػػـ يعػػد ينظػػر 
 .لمنقابات اا باعتبارها مركز جباية مالية فائض عف الحاجة

ك سػػنة الحيػاة، كمنػػذ سػنكات ظػػؿ تطػكير النقابػػات كاصػالحها قضػػية مطركحػة لمنقػػاش تػرد فػػي اف التيييػر هػ
بػػرامج كشػػعارات المرشػػحيف انتخاباتهػػا، ييػػر اف تليػػات العمػػؿ كاانقسػػامات كاخػػتالؼ ااجنػػدات لػػـ تػػكفر 

كبػػدا مػػف ذلػػػؾ تفاقمػػت اانقسػػامات كالمشػػاكؿ عمػػػى . فرصػػة نزيهػػة لعمػػؿ مشػػترؾ دؤكب فػػػي هػػذا المجػػاؿ
خمفيػات سياسػػية داخػؿ النقابػػات كبينهػا الحككمػػات المتعاقبػة التػػي باتػت تضػػيؽ ذرعػا بتصػػدر النقابػات لػػدكر 

كلػػـ تتحقػؽ النبػكءة التػػي افترضػت بػػاف العػكدة الشػرعية لالحػػزاب سػتعيد تكزيػػع اادكار . المعارضػة السياسػية
طاتها بػديال لممنػابر الحزبيػة، بصكرة صػحيحة، ذلػؾ اف الك يػر مػف الفعاليػات كجػدت فػي بنيػة النقابػات كنشػا

يضػػاؼ الػػى ذلػػػؾ الػػدعـ الػػػذم تػػكفرا النقابػػػات لممكاقػػؼ كاانحيػػازات الحزبيػػػة خصكصػػا فػػػي ظػػؿ التحػػػكات 
جػػػكاء بػػػيف النقابػػػات كالحككمػػػات ألكهػػػك مػػػا زاد فػػػي تعكيػػػر ا. السياسػػػية ااقميميػػػة العميقػػػة كمعاهػػػدة السػػػالـ

 .كداخؿ النقابات نفسها
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ذا المجنػػة يػػاتي لحسػػف الحػػظ بػػالتزامف مػػع تكميػػؼ لنخبػػة مػػف ذكم الكفػػاءة لبحػػث اف التكميػػؼ الػػذم انػػيط بهػػ
كعنػػػػػكاف لمنهػػػػػكض الػػػػػكطني كلمتنميػػػػػة  ردف اكان ألخػػػػػرل تحػػػػت شػػػػػعار اأمكضػػػػكع الحيػػػػػاة الحزبيػػػػػة كتكميفػػػػػات 

السياسػية، ممػا يػكفر فرصػة مكضػكعية لتكامػؿ التكجهػػات حػيف يتػزامف التقػدـ فػي دكر ااحػزاب مػع التحػػكؿ 
 .السياسي المباشر لمنقابات كفقا لما كاف متكقعا منذ عكدة الحياة الديمقراطيةعف الدكر 

كنعتقػػد اف م ػػؿ هػػذا التحػػكؿ سػػيككف لصػػالا دكر اك ػػر اهميػػة كاتسػػاعان لمنقابػػات تحػػت عنػػكاف الشػػراكة فػػي 
فقػػػػد بػػػػات معمكمػػػػا اف مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني مرشػػػػحة ادكار فاعمػػػػة بعػػػػد تراجػػػػع دكر الدكلػػػػة . التنميػػػػة

لقطػػاع العػػاـ، كتركػػز الهيئػػات الدكليػػة عمػػى هػػذا المفهػػكـ كتدخمػػه فػػي خططهػػا كبرامجهػػا فػػي التعامػػؿ مػػع كا
الػػدكؿ، كاذ تتحػػدث الحككمػػات كالنقابػػات ايضػػا بهػػذا المفهػػكـ فػػؽ حػػاف الكقػػت لخطػػكات عمميػػة كفعالػػة نحػػك 

 . نظمة كتليات العمؿهذا ااتجاا تبدا باصالح هيكمي لبنية النقابات يعزز المشاركة عبر القكانيف كاا
اف هػػذا المجنػػة ا تػػدعي اف تقريرهػػا هػػذا يقػػدـ حػػال نهائيػػا اك مقترحػػات شػػاممة اسػػئمة العمػػؿ النقػػابي فتمػػؾ 
مهمػػة تخػػص قطاعػػات كمسػػتكيات ك يػػرة كمعقػػدة، كقػػد بح ػػت المجنػػة فػػي مفاصػػؿ رئيسػػية معركفػػة كمشػػتركة 

نقػػػابي كالمهنػػػي كعممػػػت عمػػػى بمكرتهػػػا فػػػي كهػػػي تػػػدرؾ اف اافكػػػار حكلهػػػا مطركقػػػة كمتداكلػػػة فػػػي الكسػػػط ال
 .مقترحات تعتقد انها تحقؽ اصالحا ديمقراطيان مكضكعيان لمصمحة النقابات كمنتسبيها جمعيان 

كبااضافة الى المقترحات التػي تػرد احقػا ن بػت هنػا بعػض التكجهػات التػي تشػكؿ مؤشػرات ينبيػي ترجمتهػا 
 .الى خطط كاجراءات

 :لمجتمععالقة النقابات بالحكومة وا
ااصػػؿ اف تقػػكـ عالقػػة النقابػػات مػػع الحككمػػات عمػػى الحػػكار كالتعػػاكف، كالنقابػػات ليسػػت معنيػػة با ػػارة    ·

خػػالؼ حػػكؿ مكاقػػؼ سياسػػية، فكػػؿ منهػػا يتفػػؽ اك يختمػػؼ مػػع الحككمػػات حػػكؿ الشػػؤكف المهنيػػة كمصػػالا 
 .القطاعات ااجتماعية كالسياسات المتصمة بها

فػػي همكمػػه العامػػة كالكطنيػػة، كيجػػب اف تسػػتند فػػي ايػػة مبػػادرات الػػى التكافػػؽ تشػػارؾ النقابػػات المجتمػػع    ·
كيبقػػى الػػدكر التنمػػكم هػػك ااسػػاس حيػػث تم ػػػؿ النقابػػات قطاعػػات كاسػػعة كبيػػكت خبػػرة تكظػػؼ فػػػي . العػػاـ

اا اف ااضطالع بهػذا الػدكر يسػتكجب اهتمامػا حككميػا . مشاريع التنمية ااقتصادية كااجتماعية كاادارية
 .بيا جديا كتفاهما كتعاكنا فاعميف بيف الطرفيف كمع المؤسسات ااقتصادية كااجتماعية ااخرلكنقا
تحكيؿ مفهكـ الشراكة في التنمية الى اجراءات مممكسة، عمػى سػبيؿ الم ػاؿ مشػاركة النقابػات فػي المجػاف    

 .كالهيئات التي تبحث التطكير في قطاعات مختمفة
كبير في تنمية المجتمع المحمػي، كيتطمػب ذلػؾ مشػاركة مم ميهػا فػي مجػالس اف تضطمع النقابات بدكر    ·

 .التنمية الخاصة بالمجتمع المحمي
هنػػاؾ اشػػكاات ك يػػرة تتعمػػؽ بػػالمهف المختمفػػة، لكػػف تليػػات التكاصػػؿ كالتعػػاكف ضػػعيفة كبطيئػػة، كاعجػػز    ·

طػػػػكرات المتسػػػػارعة تظهػػػػر كفػػػػي ظػػػؿ الت. التشػػػريعات السػػػػارية ككػػػػذلؾ اانظمػػػػة كالتعميمػػػات عػػػػف مكاجهتهػػػػا
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كقػد تكقفػت المجنػة امػاـ نمػاذج منهػا، كعمػى سػبيؿ الم ػاؿ . الحاجة الى اليات اك ػر فعاليػة ككفػاءة لمعالجتهػا
يحتػػاج الػػى مراجعػػة انظمتػػه لسػػد ال يػػرات كلمكاكبػػة ( المكاتػػب الهندسػػية)فػػاف القطػػاع ااستشػػارم الهندسػػي 

كنسػػػتذكر هنػػػا مشػػػػاكؿ  .فسػػػػية كالعكلمػػػة كفػػػرص التصػػػػديرالتييػػػرات الكبيػػػرة الكميػػػة كالنكعيػػػػة فػػػي ظػػػؿ التنا
كالفصػػػػؿ بػػػػيف العمػػػػؿ المهنػػػػي ، مشػػػػهكدة م ػػػػؿ معادلػػػػة الشػػػػهادات كااختصػػػػاص، كانظمػػػػة فػػػػتا الصػػػػيدليات

كاهميػػػػة الػػػػربط بينهمػػػػا لالسػػػػتفادة مػػػػف الخبػػػػرات ااكاديميػػػػة فػػػػي الميػػػػداف العممػػػػي كمشػػػػػكالته  ،كااكػػػػاديمي
 .ال .....الكاقعية

 
 :ابعضهعالقة النقابات ب

كاحتراـ المصػالا المشػتركة كالمتداخمػة كخصكصػا فػي . تقكـ العالقات بيف النقابات عمى التكافؤ كالتكافؿ -
كهناؾ ميػاديف تعػاكف كاسػعة اذ يمكػف . بعض القطاعات اذ يمـز تفعيؿ هيئات مشتركة لحؿ ااختالؼ بينها

مشػػاريع اسػػكانية اك اسػػتهالكية اك  لمنقابػػات الكبػػرل اف تشػػرؾ النقابػػات ااصػػير فػػي بعػػض الصػػناديؽ كفػػي
كييرهػا مػف المشػاريع التنمكيػة ( شػركة لمتػاميف الصػحي)ال  كيمكف اقامة تعاكنيػات كبػرل م ػؿ ..... صحية

 .كالخدمية لجمهكر المهنييف كالمجتمع
تنشػم لجػاف تنسػيقية لهػذا اايػراض كييرهػا بػػيف النقابػات كخصكصػا المشػتركة فػي مجمػع النقابػات، كفػػي  -

احيػػات فػػاف هػػذا المجػػاف التػػي ا تممػػؾ كيانػػا قانكنيػا بػػذاتها تتحػػكؿ الػػى لجػػاف عمػػؿ سياسػػي يصػػدر بعػض ا
القػػرارات خػػارج المرجعيػػة الشػػرعية لمهيئػػات المنتخبػػة فػػي كػػؿ نقابػػة ممػػا دفػػع الحككمػػة الػػى احالػػة المكضػػكع 

بتفسػػػػػير  صػػػػادر عػػػػف الػػػػديكاف الخػػػػاص 2002لسػػػػنة  14القػػػػرار ) فالػػػػى الػػػػديكاف الخػػػػاص بتفسػػػػير القػػػػكاني
 .، كبالتالي تصعيد الخالؼ بيف الحككمة كالنقابات دكف اف تككف لممهنييف مصمحة في ذلؾ(القكانيف

فػػي هػػذا المجػػاؿ يجػػب اف ا يتجػػاكز الػػدكر المباشػػر الخػػاص بالعمػػؿ السياسػػي لالحػػزاب، ذلػػؾ اف الجسػػـ 
اف تعكػػػػس ااجمػػػػاع المهنػػػي يم ػػػػؿ سػػػػائر الػػػػكاف الطيػػػؼ السياسػػػػي ااجتمػػػػاعي، كعمػػػػى الهيئػػػات المسػػػػؤكلة 

الػػػكطني اك التكافػػػؽ العػػػاـ كاف اتقػػػكـ بايػػػة اعمػػػاؿ اك مبػػػادرات خالفيػػػة تم ػػػؿ اتجاهػػػا دكف اخػػػر، كا يجػػػكز 
 .اطالقا تجيير عمؿ النقابات لمصمحة طرؼ اك لكف سياسي بعينه
 :استنادا لهذا الحي يات تتقدـ المجنة بالمقترحات كالتكصيات ا تية

  :بما يتالءـ مع المقترحات الكاردة أدناا تعدؿ التشريعات القائمة -1
  .تبقى إلزامية العضكية قائمة كما هك الكضع الحالي :إلزامية العضكية -2

 :ليات التم يؿتالهيكؿ النقابي ك  -3

 إلى ما سػمؼ بيانػه ينشػم فػي كػؿ نقابػة بمكجػب نظػاـ خػاص بهػا مجمػس مكسػع أك استنادان  .1

  .الهيئة العامة كتمارس جميع صالحياتها تحؿ محؿ( الهيئة الكسطية)هيئة مندكبيف 
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بحيػػث  ،يقػػكـ اانتخػػاب عمػػى مبػػدأ التم يػػؿ النسػػبي الػػدقيؽ :ليػػة انتخػػاب هيئػػة المنػػدكبيفت .2
مختمػؼ الشػرائا كالمصػالا  تعكس هذا الهيئة مككنات الهيئػة العامػة بصػكرة دقيقػة كتكػكف قػادرة عمػى تم يػؿ

القػػانكف العػػاـ عمػػى هػػػذا المبػػدأ كيتػػرؾ لمنظػػػاـ  كيػػنص .كاتجاهػػات الػػرأم المكجػػكدة داخػػػؿ القاعػػدة المهنيػػة
مػػف المنػػدكبيف بمػػا يتناسػػب مػػع طبيعػػة التقسػػيمات القطاعيػػة أك  الخػػاص بكػػؿ نقابػػة تفاصػػيؿ تشػػكيؿ الهيئػػة

  .ةأخرل خاصة بكؿ نقاب الجيرافية أك أية تقسيمات

كفػؽ  افتنتخب الهيئة المكسعة مجمػس النقابػة كتحػدد مختمػؼ المناصػب كالمؤسسػات كالمجػ .3
  .لكؿ نقابة كينطبؽ المبدأ نفسه عمى الفركع كالشعب كفؽ التقسيـ الخاص، النظاـ الخاص بها

  .كاحد+ النصاب الشرعي لالجتماعات كالقرارات بميمبية النصؼ .4

بالصػػناديؽ بمػػا يكفػػؿ إدارة  يعػػاد النظػػر فػػي األنظمػػة كالتعميمػػات الماليػػة الخاصػػة: الماليػػة كالصػػناديؽ -4
بالمالية كالصناديؽ كااست مار مػف الهيئػة العامػة  كيتـ انتخاب المجاف الخاصة. ة كرقابة فعالةشفافة كمستقم

  :يكتككف المكارد مقسمة عمى الكجه األت(. القانكف الهيئة الكسطية بعد تعديؿ)

  .تككف مخصصة لممصاريؼ اإدارية الجارية لمنقابة:ااشتراكات كرسكـ المداكلة . 1

  .تكدع في حساب خاص ك تككف تحت إشراؼ مستقؿ لتمكيؿ النشاطات: يةالرسكـ الضريب. 2

  .امشاريع التمهيؿ المهني كالتدريب كالتنمية القطاعية كما شابهه. 3

كفػؽ اانظمػة الخاصػة  تكػكف تحػت إدارة مسػتقمة: صناديؽ اادخػار كالتقاعػد كالتكافػؿ كالتػاميف الصػحي. 4
  .ةعممي ااست مار كفؽ معايير بها كتحدد األنظمة تلية مستقمة إدارة

النظػػر فػػي التشػػريعات المتعمقػػة  يػػتـ مػػف خػػالؿ لجػػاف مشػتركة نقابيػػة كرسػػمية إعػػادة: المسػاءلة كالتمديػػب. 5
 كاحػػد كاعتمػػاد تليػة مناسػػبة تكػػكف ضػػمانان  بهػذا الجكانػػب بحيػػث تصػبا المرجعيػػة ييػػر مقتصػرة عمػػى طػػرؼ

  .ير المهنييفالمكاطنيف ي لمحؽ العاـ كمصالا المهنييف ككذلؾ

فػػاف المجنػة ا تػرل ضػركرة اسػتمرار النصػػكص ااسػت نائية الػكاردة فػي قػكانيف النقابػػات  :فػي ضػكء مػا تقػدـ
كتكصػػي المجنػػة عنػػد . المهنيػػة مػػف حيػػث الصػػالحية مجمػػس الػػكزراء بحػػؿ أم مجمػػس نقابػػة أك تجمػػع نقػػابي

 .إحداث التعديالت التشريعية المقترحة أف يتـ إلياء هذا النصكص
 
 
 
 

 الصناديق النقابية والمشاركة
 الدكتكر أحمد العرمكطي
 نقيب األطباء
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أنشػػػمت النقابػػػات المهنيػػػة فػػػي األردف منػػػذ بػػػدايات فتػػػرة الخمسػػػينات مػػػف القػػػرف الماضػػػي كعمػػػى أ ػػػر صػػػدكر 

حيػػػث نشػػػطت هػػػذا النقابػػػات المهنيػػػة كػػػؿ فػػػي مجػػػاؿ مهنتػػػه، كعممػػػت هػػػذا  2951الدسػػػتكر األردنػػػي عػػػاـ 
 .نينها كأنظمتها الرسمية التي صدرت ضمف مراحمها القانكنيةالنقابات ضمف قكا

كتشترط قكانيف النقابات عمى المهنييف التسجيؿ في نقاباتهـ حتى يتمكنكا مف مزاكلػة مهػنهـ المختمفػة ضػمف 
 ... مكاصفات كشركط محددة كعندما يفقد العضك النقابي هذا الشرط يمنع مف ممارسة المهنة 

مػف قػػانكف النقابػػة ( 7)مػػ الن تػنص المػػادة ( نقابػة األطبػػاء)ؿ تحقيػػؽ ياياتهػا النقابيػػة كقامػت النقابػػات مػف أجػػ
 : عمى ما يمي

 : كمهامها هي ما يمي" اف يايات النقابة طبية كصحية كعممية كاجتماعية" 
 . رفع مستكل مهنة الطب كتنظيمها كحمايتها كالدفاع عنها -أ 
سسػػػػات كالهيئػػػػػات ذات العالقػػػػػة لرفػػػػػع المسػػػػػتكل كجميػػػػػع المؤ ( كزارة الصػػػػػحة)التعػػػػاكف مػػػػػع الػػػػػكزارة  -ب 

 . الصحي كتقديـ أفضؿ الخدمات الطبية الممكنة لممكاطنيف

 .جمع كممة األطباء كالمحافظة عمى حقكقهـ ككرامتهـ -ج 

 . المحافظة عمى تداب المهنة -د 

 . تمميف الحياة الكريمة ل طباء كعائالتهـ في حالة العكز أك الشيخكخة -ق 

ء األردنيػػيف المكجػػكديف خػػارج المممكػػة كمػػع النقابػػات كالهيئػػات الطبيػػة تك يػػؽ الصػػالت مػػع األطبػػا -ك 
العربيػػة كاألجنبيػػة، كمػػف أجػػؿ تػػمميف الحيػػاة الكريمػػة ألعضػػاء النقابػػة كعػػائالتهـ فقػػد قامػػت مجػػالس 

 : النقابة بايجاد صناديؽ مختمفة لخدمة هذا الياية كمنها

 .صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي -2
 .حيصندكؽ التمميف الص -1

 .صندكؽ التكافؿ الجماعي -3

 . صندكؽ نهاية الخدمة -4

 :صندكؽ التقاعد كالضماف ااجتماعي

ينشػػػم فػػػي النقابػػػة  2978لسػػػنة ( 59)مػػػف نظػػػاـ التقاعػػػد كالضػػػماف ااجتمػػاعي رقػػػـ ( 3)مػػادة  -2
 .صندكؽ لمتقاعد كالضماف ااجتماعي له ميزانية مستقمة عف ميزانية النقابة

 : يهدؼ الى ما يمي -1

 . ركاتب تقاعدية لمطبيب أك عائمته تمميف دفع - أ
 .تمميف الضماف ااجتماعي لمطبيب أك عائمته في حاؿ عجزا عف العمؿ - ب
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 : مف نظاـ التقاعد كالضماف ااجتماعي مف( 5)كادارة الصندكؽ هيئة مشكمة حسب المادة 
 .نقيب األطباء كينكب عنه في رئاسة الهيئة نائبه في المجمس عند ييابه -2 - أ

 .نقابةأميف سر ال -1
 . أميف صندكؽ النقابة -3

مف الهيئة العامػة شػريطة أف ا يكػكف أم مػنهـ ( مجمس النقابة)أربعة أعضاء يعينهـ المجمس  -4
 .عضكان في المجمس كأف يككف مضى عمى انتسابه لمنقابة مدة ا تقؿ عف عشر سنكات

ريف فػي البنػد تبقى المجنة طيمة دكرة المجمس عمػى أف يػتـ اسػتبداؿ عضػكيف مػف األعضػاء المػذكك  - ب
 . مف هذا المادة مع دكرة كؿ مجمس نقابة جديد( أ)مف الفقرة ( 4)

 : مهاـ هيئة الصندكؽ

تتػػػػكلى الهيئػػػػة ادارة شػػػػؤكف الصػػػػندكؽ كااشػػػػراؼ عمػػػػى أعمالػػػػه كالقيػػػػاـ باألعمػػػػاؿ  (: 6)المادة 
 : كاإجراءات الالزمة كفقان ألحكاـ هذا النظاـ بما في ذلؾ

ندكؽ كتحصػػػيؿ أمكالػػػه كحفظهػػػا كاسػػػت مارها كاقػػػرار صػػػرؼ ادارة الشػػػؤكف الماليػػػة لمصػػػ -2
 . النفقات الالزمة

تنسيب احالة الطبيب عمى التقاعد كتحديد مقػدار راتبػه التقاعػدم كصػرفه كايقافػه كفػؽ  -1
 . أحكاـ هذا النظاـ

تنسػػػػػػيب دفػػػػػػع المبػػػػػػػالغ المسػػػػػػتحقة لمطبيػػػػػػػب أك أصػػػػػػحاب الحقػػػػػػػكؽ المسػػػػػػتفيديف مػػػػػػػف  -3
 ... الضماف

 . لتقاعدية المستحقة في حالة العجز عف العمؿ أك الكفاةتقرير دفع الركاتب ا -4

 . تحديد النفقات العالجية ألصحاب الحقكؽ كصرفها كايقافها كفؽ أحكاـ هذا النظاـ -5

تنسػػػػيب تعيػػػػيف مػػػػكظفي الصػػػػندكؽ كانهػػػػاء خػػػػدماتهـ كتقريػػػػر ركاتػػػػبهـ كزيادتهػػػػا كفػػػػؽ  -6
 . التعميمات التي يضعها لهذا اليرض

 . فيذ أحكاـ هذا النظاـأية أمكر أخرل يتطمبها تن -7

 . اصدار التعميمات اإدارية الالزمة لتنفيذ أحكاـ هذا النظاـ -8

 : كاردات الصندكؽ

 : تتككف مكارد الصندكؽ مما يمي(: 23)المادة 
 ... . عائدات التقاعد الشهرية عمى كؿ طبيب -أ 
 ... . عائدات الضماف الشهرية عمى كؿ طبيب -ب 
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كالتقارير كالشهادات الصػحية كفػكاتير المعالجػة فػي  ايراد اعتماد نماذج الكصفات الطبية -ج 
 . القطاع الخاص

 . ااعانات كالهبات كالكصايا -د 

 .اليرامات التي تحصؿ بمكجب هذا النظاـ -ق 

 . عائدات أمكاؿ الصندكؽ مف الفكائد كااست مار -ك 

 . أية كاردات يكفؽ المجمس عمى تخصيصها لمصندكؽ -ز 

 : ااشتراؾ في الصندكؽ

 
ميػػػع األطبػػػاء المسػػػجميف فػػػي النقابػػػة ممزمػػػكف بااشػػػتراؾ كمعضػػػاء فػػػي صػػػندكؽ ج (: 24)المادة 

 . التقاعد كالضماف ااجتماعي

 : ااستفادة مف الصندكؽ

 : يحؽ لمطبيب اف يطمب احالته عمى التقاعد اذا تكفرت الشركط التالية (: 26)المادة 
 . اف يككف مسجالن في سجؿ النقابة قبؿ تاري  الطمب -أ 
اشػػتراكه فػػي الصػػندكؽ عػػف  ال ػػيف سػػنة أك أف يكػػكف قػػد أكمػػؿ السػػتيف  اف ا تقػػؿ مػػدة -ب 

 . مف عمرا

 . أف يككف قد دفع كؿ ما استحؽ عميه لمصندكؽ كالنقابة حتى تاري  الطمب -ج 

 : الضماف ااجتماعي

تدفع عند كفاة الطبيب مساعدة عاجمة مقدارها خمسة تاؼ دينػار لعائمتػه أك لمػف  (: 31)المادة 
 ... . حاؿ حياته يسميه منها في

 
يتحمػػػػػؿ الصػػػػػندكؽ عػػػػػػف الطبيػػػػػب أجػػػػػكر المعالجػػػػػػة كنفقػػػػػات التحاليػػػػػؿ المخبريػػػػػػة  (: 33)المادة 

( 444.44)بمكجػػػب فػػػػكاتير عمػػػى أف ا تتجػػػػاكز فػػػي مجمكعهػػػػا ... كالتصػػػكير الشػػػػعاعي
 . دينار بالسنة

 

 : الجهات الرقابية

ة مجمػػس النقابػػة كلػػه أف تخضػػع كػػؿ قػػرارات هيئػػة الصػػندكؽ كالتقاعػػد لمكافقػػ: مجمػػس النقابػػة -2
 . القرارات التي ا يكافؽ عميها الى الهيئة لدراستها مرة أخرل
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تنتخػػػب الهيئػػػة العامػػػة مػػػرة كػػػؿ سػػػنتيف لجنػػػة تسػػػمى لجنػػػة ( 44)المػػػادة : لجنػػػة ااعتػػػراض -1
ااعتػػراض لمصػػندكؽ كتؤلػػؼ مػػف أربعػػة أعضػػاء مػػف ييػػر أعضػػاء مجمػػس النقابػػة أك هيئػػة 

ائبه فػي حالػة ييابػه مهمتهػا الفصػؿ فػي ااعتراضػات المقدمػة الصندكؽ كيرأسها النقيب أك ن
مف الطبيب أك أم مف المعاليف في شؤكف تطبيؽ أحكاـ هػذا النظػاـ نظػاـ التقاعػد كالضػماف 

 . ااجتماعي كتككف قراراتها قطعية كتبدأ مدتها كتنتهي مع دكرة المجمس

قػرارات مجمػس النقابػة فػي يحؽ لمعضػك أك ألم مػف المعػاليف ااعتػراض عمػى (: 45)المادة 
شػؤكف تطبيػؽ أحكػاـ هػذا النظػػاـ كذلػؾ خػالؿ  ال ػيف يكمػان مػػف تػاري  اباليػه القػرار مكضػػكع 

 . ااعتراض
 : المدقؽ الداخمي -3

يقػكـ المػدقؽ الػػداخمي بمراجعػة كػػؿ الممفػات كالمعػامالت الماليػػة كمػدل مطابقتهػػا لقػانكف النقابػػة 
اسػػػتها مػػػف قبػػػؿ محاسػػػب النقابػػػة كالمػػػدير المػػػالي كنظػػػاـ التقاعػػػد كالضػػػماف ااجتمػػػاعي بعػػػد در 

بداء الشػركحات الخطيػة عميهػا، كيحػؽ لممػدقؽ الػداخمي ااعتػراض كرفػض المعػامالت الييػر  كاي
 . صحيحة كيطمب مراجعتها كاستكماؿ النكاقص فيها

 : المدقؽ الخارجي -4 
ات قػانكني لتػدقيؽ تنتخب الهيئة العامة لمنقابة في اجتماعها السػنكم فػاحص حسػاب( "7)المادة 

كيقػكـ المػدقؽ الخػارجي " حسابات الصندكؽ كتقديـ تقرير الػى الهيئػة العامػة عػف نتػائج التػدقيؽ
بتقػػػػػديـ ميزانيػػػػػات نصػػػػػؼ سػػػػػنكية كسػػػػػنكية لمجمػػػػػس النقابػػػػػة كلهيئػػػػػة الصػػػػػندكؽ عػػػػػف مكازناتهػػػػػا 
 كأكضػػاعها الماليػػة، كيحػػؽ لػػه ااعتػػراض عمػػػى القػػرارات أك المصػػاريؼ الييػػر معػػززة بك ػػػائؽ،

رساؿ مالحظاته الى هيئة الصندكؽ كمجمس النقابة  . كاي
 :الهيئة العامة لمنقابة -5

 : مف قانكف النقابة تنص عمى ما يمي( 27)المادة 
 : تختص الهيئة العامة باألمكر التالية

 ...  - أ
 . تصديؽ الحساب الختامي لمسنة المنتهية كاقرار مكازنة السنة الجديدة - ب

 : صندكؽ التمميف الصحي ااختيارم

يهػدؼ الػى تسػديد النفقػات العالجيػة ل طبػاء المشػتركيف  1441كهك صػندكؽ اختيػارم أسػس سػنة 
كالذيف ليس لهـ تمميف صحي تخر مقابؿ رسكـ محددة بالنظاـ كيسػما لمػف لػه تػمميف صػحي تخػر 

طبيبػػان مشػػتركان كعػػدد أفػػراد أسػػرهـ ( 2854)بااشػػتراؾ إذا ريػػب بػػذلؾ ، كبمػػغ عػػدد المشػػتركيف فيػػه 
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سػػتة تاؼ دينػػػار ( 6444)مشػػتركان، كيػػػدفع الصػػندكؽ مبمػػػغ ( 5444)أم مػػا مجمكعػػػه ( 3254)
 .عف كؿ حالة ادخاؿ مرتيف بالعاـ

كيرأس هذا الصندكؽ هيئة خاصػة مسػتقمة تنتخػب مػف الهيئػة العامػة لممشػتركيف كتتػملؼ مػف رئػيس 
كأمػػا الجهػػات كسػػتة أعضػػاء كتصػػرؼ أمكالهػػا بقػػرارات مػػف هيئػػة الصػػندكؽ حسػػب النظػػاـ المعتمػػد، 

 : الرقابية فهي
 .المدقؽ الداخمي -2
 . المدقؽ الخارجي -1

 . مجمس النقابة -3

 . الهيئة العامة لممشتركيف في الصندكؽ -4

مميػػكنيف  32/21/1448كبمػػغ مجمػػكع مػػا سػػددا الصػػندكؽ عػػف المشػػتركيف منػػذ تمسيسػػه كليايػػة 
 .كسبعة كعشركف ألؼ دينار بعد الحسكمات الخاصة

 : صندكؽ التكافؿ الجماعي

( 5377)كهػػك صػػندكؽ اختيػػارم، كبمػػغ عػػدد المشػػتركيف فيػػه منػػذ تمسيسػػه كليايػػة ا ف  2995تمسػػس سػػنة 
خمسػػة ( 4544)دينػػار لمحالػػة الكاحػػدة كتخػػر مبمػػغ صػػرؼ ( 1838)أكؿ مبمػػغ صػػرؼ ( 287)تػػكفي مػػنهـ 

ة ككاحػػد كأربعػػكف ألػػؼ دينػػاران لمحالػػة الكاحػػدة كبمػػغ مجمػػكع مػػا دفعػػه الصػػندكؽ لػػ ف سػػبعة ماليػػيف كسػػبعماي
 . ك ال كف ألفان 

 :صندكؽ مكافمة نهاية الخدمة

 7/1449كبمػػغ عػػدد المشػػتركيف فيػػه منػػذ تمسيسػػه ليايػػة شػػهر  1441كهػػك صػػندكؽ اختيػػارم أسػػس عػػاـ 
 .مشتركان ( 1854)
أطبػػاء، كبميػػت المبػػالغ التػػي دفعػػت لهػػـ خمسػػماية كخمسػػة ك ال ػػكف ألػػؼ ( 149)تقاعػػد مػػف الصػػندكؽ  -

 .ديناران 
دينػار تػزداد بزيػادة عػدد المشػتركيف ( 4444)مكافػمة نهايػة الخدمػة ا ف عمػى هػذا العػدد حػكالي كتبمغ قيمػة 

 . كسنكات ااشتراؾ في الصندكؽ
هذا الصناديؽ بمنكاعها المختمفة متكفرة في كػؿ النقابػات المهنيػة مػا عػدا صػندكؽ نهايػة الخدمػة، كصػندكؽ 

لصػػناديؽ كالمميػػزات التػػي تقػػدـ ل عضػػاء المشػػتركيف التكافػػؿ الجمػػاعي، كاذا نظرنػػا الػػى كيفيػػة عمػػؿ هػػذا ا
كتليػػة اتخػػاذ القػػرارات كااعتػػراض عميهػػا كتليػػة الرقابػػة الداخميػػة كالخارجيػػة كرقابػػة الهيئػػة العامػػة نصػػؿ الػػى 

 : النتائج التالية
 . اف هذا الصناديؽ هي صناديؽ فاعمة كايجابية كتقدـ خدمات جميمة كمتنكعة -2
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نييف كعائالتهـ كخاصة فيما يتعمؽ بالركاتب التقاعديػة كالتػمميف الصػحي تضمف الحياة الكريمة لممه -1
 . األمر الذم يخفؼ عبئان كبيران عف كاهؿ الحككمة

تسعى هذا الصناديؽ لعمؿ مشاريع اسكاف مختمفة لتمميف أعضػائها كتقػديـ قػركض ميسػرة لهػـ مػف  -3
 ... . أجؿ السكف أك شراء عيادات أك

 
 

 : المهنية ديكاف المحاسبة كالنقابات

لطالمػػا طػػرح هػػذا التسػػاؤؿ لمػػاذا ا يقػػكـ ديػػكاف المحاسػػبة بتػػدقيؽ مكازنػػات النقابػػات المهنيػػة خاصػػة 
 . كأف هذا الديكاف يقكـ بتدقيؽ حسابات كمكازنات الكزارات كالمؤسسات الحككمية المختمفة

 : كالحكاب عمى ذلؾ
كاداريػػان حسػػب قكانينهػػا الصػػادرة مػػف اف النقابػػات المهنيػػة هػػي نقابػػات مجتمػػع مػػدني مسػػتقمة ماليػػان  -2

 . الحككمة األردنية
ديػػكاف المحاسػػبة ا يقػػكـ بالتػػدقيؽ اا مؤسسػػات القطػػاع الحكػػكمي فقػػط كا عالقػػة لػػه بالمؤسسػػات  -1

 . الخاصة

اف الػػػكزارات كالمؤسسػػػػات الحككميػػػػة ا تخضػػػػع لمػػػػدققيف خػػػارجييف كمػػػػا هػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي النقابػػػػات  -3
 . بعممه عمؿ مدقؽ الحسابات القانكني الخارجيالمهنية كديكاف المحاسبة يشابه 

اف المكارد لصناديؽ التقاعد ما عدا المهندسيف كالمحاميف كالمهندسػيف الػزراعييف تػدفع مػف جيػكب  -4
المشتركيف فقط، أما نقابة المحاميف فهي تمخذ ما يسػمى ريػع طكابػع المرافعػة بااضػافة الػى رسػكـ 

 . ااشتراكات

 . ديؽ اختياريان لمف يريب ما عدا صندكؽ التقاعد فهك الزامياف ااشتراؾ في هذا الصنا
كا أجػػد ضػػمف األحػػكاؿ ااقتصػػادية الحاليػػة ضػػرر فػػي اف يكػػكف ااشػػتراؾ فػػي صػػندكؽ التقاعػػد الزاميػػان 

 . خاصة كاف المهنييف يتعرضكف بيف فترة كأخرل لهزات اقتصادية كتذبذبات سمبية بدخكلهـ المالية
اؾ فػي صػندكؽ التقاعػد يفيػد الدكلػة األردنيػة أـ أّف لػه ت ػاران سػمبية، هػؿ تحسػيف كالسؤاؿ هؿ عدـ ااشػتر 

الكضع المالي لممهنييف أفضػؿ أـ أف نتػركهـ فػي مهػب الريػاح خاصػة اذا لػـ يكػف مشػتركان فػي الضػماف 
 . ااجتماعي أك أم شركة تمميف

ائالتهـ مػف الضػياع، أـ هؿ مف المصمحة الكطنية تحسيف الكضػع المػالي ألعضػاء النقابػات كحمايػة عػ
أّف عػػػدـ ااشػػػتراؾ يهػػػدؼ الػػػى إضػػػعاؼ النقابػػػات ماليػػػػان ليخفػػػؼ مػػػف كزنهػػػا السياسػػػي، أعتقػػػد أف هػػػػذا 

 .التصكر قاصر، كا يعكس قكة النقابات مهنيان ككطنيان 
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 مداخالت المناقشات وال
 

  : صالا الزعبي. د
دخؿ ،لػػػػدم  مالحظػػػػات عامػػػػة كذات طػػػػابع قػػػػد ايػػػػ كالتػػػػدريببدايػػػػة أشػػػػكر مركػػػػز البػػػػديؿ لمدراسػػػػات ال فػػػي 

اف المجتمػػػع    :السػػػبب األكؿ،هػػػـ النػػػدكات التػػػي تعقػػػد لسػػػببيف أهػػػذا النػػػدكة بنظػػػرم مػػػف ، بالخصكصػػػيات
مػا يجػرم مكبالتػالي يجمػب اليػه اانظػار ،ااردني يمر بنكع مػف الحػراؾ ااجتمػاعي كالسياسػي كااقتصػادم 

كالسبب ال اني هك اف النقابات المهنية تعتبر رافعػة مػف ركافػع الديمقراطيػة  ،نية عمى الساحة الداخمية كالكط
 ،فهػي مػف المجتمػع المػدني،كحقكؽ اانساف كانها كلياية ا ف لػـ تعطػي األهميػة كااعتبػار الػذم يميػؽ بهػا 

د كهػػػي القػػػادرة عمػػػى تحريػػػؾ المجتمػػػع المػػػدني بمختمػػػؼ فعالياتػػػه خاصػػػة انهػػػا تممػػػؾ تخصصػػػات مختمفػػػة  قػػػ
كالنقطػػة ال ال ػػة كالمهمػػة هػػي المشػػاركة كالتيييػػر ، المشػػاركة مػػع مػػف  كالتيييػػر ،تخصػػص  01تصػػؿ الػػى 



 النقابات املهنية – حتديات املشاركة والتغيري

 
50 

كيؼ   المشاركة بسعتقادم مػع الدكلػة مػع القػرار الحكػكمي الػذم يصػدر كالػذم يكػكف  لػه مسػاس فػي ك يػر 
انػػه  -دكف  الدكلػػة يػػاـ  ديكػػارت  كهيجػػؿ ا يكجػػد مجتمػػع مػػدني بػػأ ذمنػػك  .مػػف األحيػػاف بفعاليػػة اجتماعيػػة 

فالنقابػػػات المهنيػػػة  ،ذلؾبػػػكيػػػؼ تسػػػتطيع اف تقػػػكـ ،كيػػػؼ تسػػػتطيع اف تنشػػػط  ،كيػػػؼ  تسػػػتطيع اف تتصػػػرؼ
كالسػبب هػك انصػباب ،منػدكات السػابقة لامػؿ نظػران  ةاننػي اصػبت بخيبػ أقػكؿاسػمحكلي اف  -كل سؼ الشديد

كلػـ تػدخؿ فػي العمػؿ العػاـ الػذم ،عميهػا المداخالت  السابقة عمػى الحػراؾ الػداخمي لكػؿ نقابػة بمػا لهػا كبمػا 
العػػػػالـ هػػػػي نحػػػػف ا ف نعػػػيش فػػػػي قريػػػػة صػػػييرة  ،يعنػػػي المشػػػػاركة كالتيييػػػر ، التيييػػػػر الػػػػداخمي كالخػػػارجي

صػػػحيا انػػػه عمػػػى المسػػػتكل الػػػكطني  . كالنشػػػاطات التػػػي يقػػػكـ بهػػػا يمخػػػذبها  ،نعكاسػػػات العػػػالـ تػػػمتي إلينػػػااف،
كهػي تضػيؼ الػى الحيػاة ااجتماعيػة كالحيػاة  ،يفخػر بهػا اإنسػافكعمى مستكل النقابات ك ير مف الفعاليات 

القاعػػدة ااساسػػية هػػي " .حقػػكؽ اانسػػاف " ااقتصػػادية كالػػى البػػرامج ، لكػػف ايػػف مػػا يسػػمى بهيػػكمف رايػػتس 
يجػػػب اف  ،تحػػدث اكاديميػػا كنظريػػانف أا يجػػػكز . منصػػػبة فػػي هػػذا الجانػػب البػػرامج اليػػف أحقػػكؽ اانسػػاف 

مػ ال مركزيػة فػي بعػض النقابػات كمركزيػة القػرار  هي المشكالت المكجكدة   فػسذا كػافانتحدث عف العمؽ م
كمهػا  ،كعدـ القدرة عمى تنفيذ القػرارات كقتػؿ ركح المبػادرة مػف قبػؿ مجمػس النقابػة كمحاكلػة فػرض السياسػات

لمهنيػػػة   فػػػميف  اانفتػػػاح عمػػػى المسػػتقبؿ مػػػا هػػػي البيئػػة الصػػػحية كااجتماعيػػػة كا،تػػمتي مػػػف مجمػػػس النقابػػة 
صػػػالح الهيكميػػػة داخػػػؿ النقابػػػات كنهايػػػة اقتػػػرح نػػػدكة  انيػػػة إتنصػػػب هػػػذا النػػػدكة عمػػػى  ه يجػػػب أف اعتقػػػد انػػػ

 .لممشاركة كالتييير 
 
   :محمد الرشداف . أ

نػػه مػػف اهػػداؼ النقابػػات المهنيػػة كمػػا ذكػػر الػػزمالء القضػػية المهنيػػة كاإجتماعيػػة اإ أنػػه أالحقيقػػة انػػا اقػػكؿ 
كلػيس .اسية ايضان ، لقػد تػـ طػرح قضػية فػؾ اإرتبػاط أنػا شخصػيان اتمنػى األنػدلس ايضػان هنالؾ القضية السي

فيهػا مينػا ، عية تتعمػؽ بصػناديؽ النقابػات المهنيػة ضػطػرح قإف جزاء امتنا العربيػة  ، أبالتخمي عف جزء مف 
عضػػػك  ،هنػػػاؾ نميػػز بػػػيف ااعضػػاء العػػػامميف فػػػي النقابػػات المهنيػػػة أك المشػػتركيف فػػػي النقابػػػات المهنيػػةف أ

 00 لػػديناذكػػر المهنػػدس رايػػؽ اف لقػػد عامػػؿ مقػػيـ فػػي األردف يرفػػد صػػناديؽ النقابػػة المهنيػػة نتيجػػة عممػػه ، 
مبػالغ فػي  كضػعكاالمهندسيف المقيمييف في األردف دفعكا رسكـ ك هؤاء  ،مف المؤكد أف مالييف متر مسطا 
عمػػػى % 20 ، انػػػا بتقػػػديرم افعضػػػك ألػػػؼ 42عػػػدد اعضػػػاء النقابػػػة  يضػػػا افأ ـذكػػػرت. نقابػػػة المهندسػػػيف  

نحػف المحػػاميف . دسػػيف نقابػة المهنيدكف ايضػا مػػف صػندكؽ كهػؤاء يسػػتف،األقػؿ مػنهـ مقيمػػيف خػارج األردف 
 ايككنػػػك بػػػمف الممارسػػػيف  فػػػي دكؿ الخمػػػيج  المحػػػاميف بقػػػين فأ،كهي فػػػي الحقيقػػػة هػػػي مرفكضػػػةلػػػدينا فكػػػرة 

قػػانكف نقابػػة المحػػاميف فػػي ااردف يجػػب اف يكػػكف ا فػػي دنعضػػاء عػػامميف ايضػػا فػػي األردف ا فػػالنص عنػػأ
رفػػد نقابػػة المحػػاميف بالصػػندكؽ بػػاألمكاؿ فػػي كػػؿ طػػابع أأنػػا . عضػػك عامػػؿ كمقػػيـ فػػي األردف ايشػػاركني 

يعنػي  ،تػاجر أصػباسػجؿ محػامي ك  ذمالػ ، دخؿ لنقابة المحاميف حتػى المحػامييمرافعة في كؿ رسـ ابراز 
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كلػػيس  ، هػػذا الصػػندكؽ لممحػػاميف األسػػاتذة ،اف ؿ المحػػاميفتػػاجر يفتػػرض اف يشػػطب مػػف سػػج أصػػبااذا 
حتػى يكػكف . فتحتاج النقابات المهنيػة الػى تعػديؿ فػي هػذا المكضػكع . لمتجار كليس لممقيميف خارج األردف 

فهػك خطيػػر كخطيػر جػػدان فػال يجػػكز بػػمم  المعايطػػه مكسػى معػالي المهنػػدسأمػا مػػا تحػدث بػػه . اليػـر بػػاليـر
اف يكػػكف لكػػؿ شػػخص :نميػػي الهيئػػة العامػػة ألنهػػا العػػرس النقػػابي كاألسػػمكب النقػػابي حػػاؿ مػػف األحػػكاؿ اف 

تػػـ التفػػاكض لمكقػػؼ  ،نقػػابي صػػكته المباشػػر فػػي انتخػػاب قيادتػػه  كالنقطػػة األخيػػرة تتعمػػؽ بنقابػػة المحػػاميف
امػؿ أف رايػؽ ك. سياسي مع نقابة المحاميف في التعديالت التشريعية فسذا كانت نقابة المهندسيف كمػا ذكػر ـ

ذا كػاف التشػريع أك التعػديؿ الػداخمي  يتعمػؽ بالهيئػة العامػة إبطريقة صػحيحة ،  لـ تحصؿهنالؾ تشريعات ك 
فمنكضػا  ،كقصػرت الجهػات المعنيػة ،  التشػريع  قػانكنيكػاف أمػا إذا  ،فيككف التقصير مف نقابة المهندسػيف

 .ذلؾ 
 

 :عبد الفتاح الكيالني 
قػكؿ أأنػا ،رايػؽ كامػؿ . كمػا تحػدث بػه ـ ، خػكافسػتعرض مػا تقػدـ بػه اإأف أكد أبداية ، شكرا لمركز البديؿ 

ي دارفػػػكر ككركػػػكؾ فػػػي ف مشػػػكمة المكاتػػػب الهندسػػػية كنقايػػػة المهندسػػػيف هػػػك المػػػاؿ ،  كمػػػا هػػػك الحػػػاؿ فػػػأ
فػسف الػدخؿ الرئيسػي . تـ حؿ بيف مشكمة األمكاؿ بيف النقابة كهيئػة المكاتػب فسنػه سػيتـ ااتفػاؽ فمك . العراؽ

لكحػػػدها عضػػػك  0900خػػػذمت أرادت أف ظهػػػر فػػػي الكرقػػػة لنقابػػػة المهندسػػػيف هػػػك هيئػػػة المكاتػػػب فػػػسذا  كمػػػا
بالنسػػبة لنقيػػب كمػػا % 20أمػػا عمػػى قضػػية  . اسػػتقاللية كهػػذا مشػػكمة كبيػػرة ابػػد مػػف حمهػػا  ذاكأمكالهػػا فهػػ

لمرحمػة ال انيػة انػه يبػدأ انتخػاب النقيػب فػي ا،مػف هػذا القضػية  تعػانيحسيف فسف نقابػة المحػاميف . تفضؿ أ
اا اذا تػػػـ تعػػػديمها بػػػمف يكػػػكف اانتخػػػاب عمػػػى  ،ح  فػػػي ظػػػؿ األعػػػداد الحاليػػػة الػػػيال كليايػػػة الصػػػب 09بعػػػد 

اذا اردت ،مرحمتيف انه في المرحمة ااكلى إذا لـ يكتمؿ بعد اسػبكع بػتـ انتخػاب  ػاني لػيس فػي نفػس الميمػة 
ة فػػػي صػػػناديؽ التقاعػػػد فمحيانػػػا تكػػػكف يػػػ، أمػػػا عػػف االزام%  20اف تحقػػؽ يالبيػػػة كشػػػرعية فػػػي اك ػػػر مػػػف 

عػػائؽ امػػاـ حػػؽ عضػػك ألف يكػػكف عضػػكا فػػي  نقابتػػه لكػػف نقابػػة المهندسػػيف طبقػػت بك ػػرة األعػػداد النقابػػات 
مجمػػس ف  أ الطػرح ااف. ها األخػرل اعػدادها صػييرة كاذا اردات اليػاء اإلزامػة فمػػف تحقػؽ الصػناديؽ جػدكا

النقبػاء ، اتحػػاد النقابػات المهنيػػة لمػاذا ا يكجػػد لػػه ليايػة ا ف الصػػيية الرسػمية   كهنػػا يكمػف الحػػؿ ، اتحػػاد 
ككػػػذلؾ اتحػػػاد يػػػرؼ  ،اتحػػػاد يػػػرؼ التجػػػارة لػػػه صػػػييته الرسػػػمية ،النقابػػػات العماليػػػة لػػػه الصػػػيية الرسػػػمية

انكف أك نظػػاـ حتػػى نعمػػؿ صػػيية قانكنيػػة أك اعتباريػػة لهػػذا كنحػػف كنقػػابييف لػػـ نتقػػدـ بمشػػركع قػػ. الصػػناعة 
فمػػك اتحػػدنا جميعػػا فػػي هػػذا الهيئػػة ككانػػت اسػػت ماراتنا التقاعديػػة كالتممينيػػة مشػػتركة قػػد تحػػؿ الك يػػر . الهيئػػة 

كبالنسبة لقضية ديكاف المحاسبة فال سؼ فمف نقابة األطباء البيطريف كهي النقابػة الكحيػدة فػي . مف األمكر
لػػػذلؾ تحجػػػـ النقابػػػات عػػػف ارسػػػاؿ قػػػكانييف اخػػػرل لمتعػػػديؿ خشػػػية مػػػف . هػػػا اخضػػػعت لػػػديكاف المحاسػػػبةقانكن
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كهػػذا مػػا جعمهػػا ا تتػػابع قكانينهػػا ، كهػػذا القضػػية يجػػب اف تحػػؿ كخصكصػػا ، خضػػاعها لػػديكاف المحاسػػبة إ
 .في جانبها الدستكرم 

 
 :    عكدة اهلل شكيب. ـ

النسبة في نقابػة المهندسػيف انػه كػاف هنالػؾ فػي الػدكرة  ، نتخاباتفيما يتعمؽ بنسب اا: مالحظاتي كالتالي 
كمػا انػه هنالػؾ فتػكر فػي . كبالتالي لـ يكف هنػاؾ حضػكر لممهندسػيف فػي اانتخابػات  ، السابقة تقريبا تزكية

الخضكر ليس في النقابات بؿ عمى مستكل الحياة  السياسية كالنقابية في الكطف كمه كالػدليؿ عمػى ذلػؾ مػع 
صػكت كيمخػذ شػرعية كاممػة كيقػر قػكانيف ك تشػريعات  100امي ل خكة النكاب ، انه حاليا بفكز نائب بػػاحتر 

مػػف ضػػمنها هيئتػػه ،صػػكت   1000- 0000، النقيػػب يمخػػذ  لكػػؿ المػػكاطنيف كا أحػػد يعتػػرض عمػػى ذلػػؾ
لتػػي تمخػػػذها كالنسػػب قػػػد تكػػكف مػػف الهيئػػػة العامػػة الكاممػػة  أك المسػػػددة أك السػػارية حسػػب النسػػػبة ا ،العامػػة

إف نقابػة المهندسػيف جػادة بشػمنه كذلػؾ لحاجتهػا الماسػة لهػذا ،ترتفع نسبة أك تتقمص بالنسبة لمتم يؿ النسبي 
. كذلؾ لتم يؿ كافػة المهندسػيف سػكاء فػي الهيئػة الكسػيطة أك مجػالس الشػعب أك فػي مجمػس النقابػة،التم يؿ 

لكسػيطة ك مجػالس الشػعب ك فػي مجمػس النقابػة تعديؿ القانكف بحيث يككف هنالؾ تم يػؿ نسػبي فػي الهيئػة ا
رايػػؽ كامػػؿ فػػسف قػػكانيف النقابػة تقػػكؿ اف هيئػػة المكاتػػب كمجػػالس . هيئػػة المكاتػػب كمػػا طرحػه ـل،أمػا بالنسػػبة 

كبرأئػي فػسف المجمػس يمخػذ بجميػع . الشعب كالمجاف كمها تكصي لمجمس التقابة كمجمس النقابة يمخذ القػرار 
 .التكصيات تقريبان 

 
 : ـ الصمادم عزا. ـ 

النقابػػػات  ، افاريػػػد اف اكضػػػا قضػػػيتيف  كردت فػػػي الكرقػػػة المالحظػػػة األكلػػػى جػػػرت فػػػي السػػػنكات ااخيػػػرة
كانا اريد اف اعرؼ المجتمػع المػدني كمػا هػك متفػؽ عميػه  كهػي بشػكؿ ،المهنية هي مؤسسات مجتمع مدني 

سػػػرة كالدكلػػػة  لتحقيػػػؽ مصػػػالا عػػػاـ مجمكعػػػة التنظيمػػػات التطكعيػػػة الحػػػرة التػػػي تمػػػ  المجػػػاؿ العػػػاـ بػػػيف األ
هػػػذا .أفرادهػػػا ممتزمػػػة بػػػذلؾ بقػػػيـ كمعػػػايير ااحتػػػراـ كالتراضػػػي كالتسػػػاما كاادارة السػػػممية لمتنػػػكع كالخػػػالؼ 

القضػػية . التعريػػؼ المبنػػي عمػػى التطكعيػػة كاإرادة الحػػرا ييػػر منطبػػؽ عمػػى النقابػػات المهنيػػة فػػي األردف  
المهنيػػػة عمػػى انهػػا مؤسسػػػات شػػبه حككميػػة كمػػػا كرد فػػي الكرقػػػة  القػػانكف األردنػػػي يصػػنؼ النقابػػات:ال انيػػة 

كبالتػػػالي ا التعريػػػؼ العػػػاـ لمؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني ينطبػػػؽ عمػػػى النقابػػػات  المهنيػػػة ،(00)القػػػرار رقػػػـ 
عػف الخمػط بينهمػا  قػؼأضؼ الى ذلؾ أف القانكف األردني يصنفها مؤسسات شبه حككميػة لػذلؾ يجػب التك ،

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بقػػرار فػػؾ اإرتبػػاط . مجتمعػػي كلكنهػػا تبقػػى مؤسسػػات شػػبه حككميػػة  ا ننكػػر اف لهػػا دكر. 
 .كمكضكع  المركزيف سمتحدث عف نقابة المهندسيف تحديدان 
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صػدر قػانكف  .نقابػات التػي كردت هػذا المػادة فػي قكانينهػا  4فػي  فحتى نكضا كيؼ جػاءت قضػية المركػزي
كلـ يػرد هػذا الػنص . قانكف صدر في اطار كحدة الضفتيف أم اف ال ،0620لسنة  26مزاكلة الهندسة رقـ 

ايضػان فػي إطػار كحػدة الضػفتيف  كلػـ ، 0625لعػاـ ( 05)ة رقـ يصدر قانكف نقابة اصحاب المهف الهندس.
تؤلػػػؼ فػػػي " كرد هػػػذا الػػػنص  0649لعػػػاـ  (0)المػػػادة ( 02)كعنػػػدما صػػػدر قػػػانكف رقػػػـ . يػػػرد هػػػذا الػػػنص 

كنالحػػػػظ اف القػػػػكانيف " قابػػػػة المهندسػػػػيف ذات مركػػػػزيف عمػػػػاف كالقػػػػدس المممكػػػػة نقابػػػػة لممهندسػػػػيف  تسػػػػمى ن
بينمػػا نالحػػػظ اف قػػػانكف نقابػػػة .ام بعػػػد ااحػػتالؿ ااسػػػرائيمي لمضػػػفة اليربيػػػة  0649السػػبعة صػػػدرت فػػػي  

كانمػا صػدر . ام انه قبؿ ااحتالؿ لـ يرد هػذا الػنص ( . 00)رقـ  0633المهندسيف الزراعيف صدر عاـ 
ع الػػكطني الػػذم أسػػس تف ذاؾ مػػف القػػكل الكطنيػػة األردنيػػة كالنقابػػات المهنيػػة  كمنظمػػات بمبػػادرة مػػف التجمػػ

بعػػػد قػػػرار مػػػؤتمر الربػػػاط عػػػاـ . العمػػػؿ الفػػػدائي مػػػف أجػػػؿ تعزيػػػز كربػػػط القػػػدس بالهكيػػػة األردنيػػػة كالعربيػػػة 
الػػذم أعمػػف كبشػػكؿ كاضػػا كحدانيػػة تم يػػؿ منظمػػة  0655كقػػرار مػػؤتمر الجزائػػر ييػػر العػػادم عػػاـ 0641

فجػػاء قػػرار فػػؾ اإرتبػػاط انسػػجامان مػػع قػػرارات  ،لتحريػػر لتكػػكف المم ػػؿ الكحيػػد كالشػػرعي لمشػػعب الفمسػػطينيا
اإجمػػاع العربػػي كمػػع المطمػػب الػػكطني الفمسػػطيني كالمطمػػب الػػكطني األردنػػي كالمطمػػب الػػكطني العربػػي ، 

حػػػديث عػػػف فػػػؾ إذف ا يجػػػكز بعػػػد هػػػذا اف نبقػػػى نتحػػػدث فػػػي قضػػػية عػػػدـ دسػػػتكرية فػػػؾ اإرتبػػػاط كعػػػدـ ال
ا ف اصػبا قضػية ممحػة جػدان كخصكصػا بعػد اف تحػدث اليمػيف المتصػهيف عػف الخيػار األردنػي .اإرتباط  

 .كذلؾ لمحفاظ عمى الهكية األردنية ،
 

 : اـ أبك فرحة عص
. بداية اتقدـ لمركز البديؿ لمدراسات كالتدريب بالشكر عمى الدعكة كعمى اختيػار العنػكاف المشػاركة كالتيييػر 

فالقضػية الجكهريػة لػيس  ، متكضػيالك . مشاركة بحد ذاتها مهمة جدان كممػا يزيػد اهميتهػا اقترانهػا بػالتييير  ال
 ،كالقضػية الجكهريػة هػي مبػدأ المشػاركة كقبػكؿ ا خػر ،فقط في النقابات المهنيػة اننػا نحػف جػزء مػف الدكلػة

ركة كقبػكؿ ا خػر كمػػا هػـ كلػػيس المشػػا. كهػذا المبػدأ ييػػر مكجػكد عمػػى اإطػالؽ فػي كػػؿ مسػتكيات األردف 
فالحككمػػػة ليسػػػت مػػػع مبػػػدأ المشػػػاركة كاألحػػػزاب ليسػػػت مػػػع مبػػػدأ المشػػػاركة . كمػػػا نريػػػدهـ نحػػػف اف يككنػػػكا 

نشػارؾ اكادنػا نفػي أسػرنا ا  كحتػى النػكادم ليسػت مػع مبػدأ المشػاركة ،كالنقابات ليسػت مػع مبػدأ المشػاركة 
 :سمضػػرب مػ ال كيػػؼ نريػد ا خػػريف أف يشػترككا معنػػا. ا كا ازكاجنػا فػي كػػؿ شػيء مطمقػػا نحػف هػػذا تركيبتنػ

مشػػػاركة قبػػػؿ   أصػػػباففػػػي نقابػػػة المهندسػػػيف .إذا ييػػػرك مػػػا فػػػي رؤسػػػهـ أك شػػػكؿ  يػػػابهـ أك شػػػكمهـ العػػػاـ 
نريػد .أختمفػكا فػي األطبػاء كالػزراعييف كلػـ يشػترككا اصػال ،دكرتييف بيف حزبييف اشترككا فػي نقابػة المهندسػيف

بسػػتكلي عمػػى  ذملػػ،مشػػكمتنا انػػه الحػػزب ابعيػػة كانريػػد المشػػاركة عمػػى قػػدر المسػػؤكلية يميػػة التذالمشػػاركة ال
.  لنقابػػة بميػػي األخػػػريف ابتػػداءان مػػف سياسػػػة التكظيػػؼ مػػركران بقبػػػكؿ أخػػر فػػي المجػػػاف كلجػػاف الفػػركع كأخػػػر 
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كقبػؿ الحػديث عػف .كلكنػه يخكنػه ايضػا فقػط بميػي األخػر  ابسػيطر عمػى محافظػة أك قطػاع  ذمكالحزب ال
 .المشاركة مع الحككمة ابد اف تشترؾ النقابة مع اعضائها

مػػاعي  تجفقػد تحػدث عػف صػندكؽ التكافػؿ اا ،أحمػػد العرمػكطي. ف عمػى كرقػة ديدم مالحظتػلػكفػي النهايػة 
كقػػد تنهػػار هػػذا  ة ،الصػػناديؽ فػػي النقابػػات المهنيػػة ييػػر مدركسػػ ذافػػي يايػػة الخطػػكرة كاألهميػػة   فهػػ ذاكهػػ

سنكات صندكؽ القػرض الحسػف كقػد اشػرت لمنقابػة  1قابة المهندسيف كاف لدينا قبؿ فنحف في ن، الصناديؽ 
. فال بد مف اعػادة دراسػة أنظمػة هػذا الصػناديؽ حتػى اتنهػار .ككانت النتيجة إنه انهار  ،بمنه سكؼ ينهار

 ،مميػكف دينػار  0000يدفع حػكاليسػفصندكؽ التكافؿ ااجتماعي في نقابة المهندسيف خالؿ عشػر سػنكات 
دارة ضمف القانكف كبديؿ لديكاف المحاسبة .كبالتالي سكؼ ينهار   .مع ضركرة كجكد رقابة داخمية مالية كاي

 
 حياصات خميؿ

سػالبة لحػؽ األك ريػة انػه عنػدنا يجتمػع عػدد ا يسػاكم كاحػد  ،الديمقراطية عندنا سالبة في نقابة المهندسػيف
كلػػػػذلؾ فهػػػػـ يرسػػػػمكف .ـ يخططػػػػكف كيرسػػػػمكف  كهػػػػ ،عمػػػى عشػػػػرة مػػػػف عػػػػدد المهندسػػػػيف المنتسػػػػبيف لمنقابػػػة 

كديمقراطيتنػػػػا منقكصػػػة فػػػي النقابػػػػات كنحػػػف نبحػػػث عػػػػف  ،سياسػػػات محػػػددة كمحصػػػكرة كلػػػػيس لهػػػا جػػػدكل 
اف تػػكزع اسػتبياف كيؤخػػذ ،ا اجتمػػاع هئيػة عامػة دنكأنػا اقتػػرح انػه كبػدؿ مػػايككف عنػ ، ديمقراطيػة تم ػؿ العامػػة

حكؿ هػػػذا المشػػػركع فالهيئػػػة العامػػػة اتشػػػكؿ ،ك دف كخارجهػػػارأم المهندسػػػيف كافػػػة بكػػػؿ قطاعػػػاتهـ داخػػػؿ األر 
 .الرأم اليالب في النقابة 

 
 :عبد الهادم الفالحات 

انها المؤسسػة األكلػى فػي مكضػكع الديمقراطيػة عمى الحقيقة انه عندما نتحدث عف النقابات المهنية نتحدث 
صػػؿ نتحػػدث فػػي م ػػؿ هػػذا المقػػاء األ كعنػػدما ،كاختيػػار كانتخػػاب المم مػػيف لهػػذا المجػػالس كلمهيئػػات العامػػة 

كاف نحتػػـر كنتقبػػؿ ا خػػر فػػي نقاشػػاتنا كا يجػػكز اسػػقاط حالػػه عمػػى ،جميعػػا أف نتحػػدث بديمقراطيػػة كحريػػة 
اذا كػػػاف فػػػي مكاقػػػع خمػػػؿ كأم  ،فػػػي الحقيقػػػة اذا كنػػػا فعػػػال نريػػػد ااصػػػالح كالتيييػػػر،كاقػػػع النقابػػػات جميعهػػػا 

ف اتهػػامي لتيػػار بذاتػػه أك حتػػى لكػػؿ مجػػالس النقابػػات كانػػا مػػ ،مؤسسػػات فيهػػا خمػػؿ انتحػػدث بػػركح اتهاميػػة
فتحػػػي درادكػػػة فيمػػػا ذهػػػب اليػػػه كاعتقػػػد اف التخػػػكؼ الػػػذم تحػػػدث عنػػػه تخػػػكؼ مشػػػركع انػػػه . اتفػػػؽ مػػػع أ

. المداخالت بكيفياتها ك حتى الرعاية دكف اتهاـ كانا ا اتهـ  الحقيقة تدؿ دالػة قاطعػة الػى مػا ذهػب اليػه أ
لة ال انية  اذا كاف ا يركؽ لنػا نتػائج صػناديؽ اانتخابػات فااصػؿ اف نعمػؿ جاهػديف المسم. فتحي درادكة 

كاذا لػـ نسػتطيع نحشػد  ،كفؽ تكاصؿ عاـ كنحشد بقدر ما نستطيع لتييير التشريعات الناظمػة لمعمػؿ النقػابي
ف عػاجزيف عػف امػا اف نكػك . بكؿ ما نستطيع الى تييير مجالس النقابات في نقابة معينة أك جميع النقابػات 

التيييػػر الحقيقػػي فػػي الهيئػػات العامػػة كنكػػكف عػػاجزيف عػػف التيييػػر الحقيقػػي فػػي اانتخابػػات كنبػػدأ بسػػيؿ مػػف 
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تعميقػػػي عمػػػى  عمػػػى بعػػػض األكراؽ أكا . ااتهامػػػات كنحػػػف كنقػػػابييف ابػػػد اف نرتقػػػي فػػػكؽ هػػػذا األسػػػمكب 
رار حر مػف ذاتهػا  ا نشػمة بقػرار حػر حسيف أبك رماف كقد تحدث عنها بمنها لـ تنشم بق. اتحدث عف كرقة أ

مػف ذاتهػا ألف القػائميف كالػذيف تقػػدمكا بمشػاريع قػكانييف هػـ اعضػاء فػػي تمػؾ الهيئػات العامػة أك هػـ اعضػػاء  
بالتػػالي قػػدمكا صػػيية مشػػركع لمحككمػة ككػػؿ مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كالحككميػػة كشػػبه  ،فػي قطػػاع معػػيف

د جػاءت بمحػض هيئاتهػا العامػة أك منتسػبينها عنػدما كػاف التاسػيس الحككمية تقدـ بهذا الطريقػة كبالتػالي فقػ
المسػػملة األخػػػرل انػػػه أقميػػة تصػػػادر صػػػالحيات الهئيػػػة العامػػة فػػػي الحقيقػػػة فيهػػػا مباليػػة فػػػي كصػػػؼ الحالػػػة 

عتقػػػد اف النقابػػػات فػػػي األردف تسػػػجؿ  حالػػػة تميػػػز اذا اردنػػػا اف تكػػػكف النقابػػػات أكانػػػا . النفابيػػػة فػػػي األردف 
بحكػي مػيف بػدنا نقيػب كمػيف مػا  "كزير الداخميػة متيا هي النقابات العربية دكف است ناء صحيا باألردنية كم

كتصػػبا الحالػػة األردنيػػة المتميػػزة كحالػػة األقطػػار  ،"بػدنا النقيػػب كمػػيف بػػدنا نائػػب النقيػػب كمػػيف بػدنا المجمػػس
ف انصػػػؿ بهػػػذا الفهػػػـ العربيػػػة األخػػػرل كهػػػذا الحقيقػػػة اذا اردنػػػا مشػػػاركة كتيييػػػر كبنػػػاء كاصػػػالح األصػػػؿ ا

كالمسػػػملة األخػػػػرل أكبػػػر سػػػػمطة ا ف تشػػػرع لجميػػػػع القػػػػكانييف ك  ،لطبيعػػػة كدكر كمسػػػػتقبؿ النقابػػػات المهنيػػػػة
تحػػدث بعػػض األخػػكة  كيػػؼ جػػاءت كبمكجػػب ام قػػكانيف جػػاءت هػػي التػػي تشػػرع لمنقابػػات كلييػػر النقابػػات  

 .بعض المقترحات منها  ذّ خحسيف  كدراستها كا. تشريعاتها كقكانينها كأكصى باألخذ بكرقة أ
 

 عمى المداخالت من السادة معدي األوراقالردود ا
 أحمد العرمكطي . د

اركة مػػع مػػف شػػصػػالا الزعبػػي عػػف الم. دكعنػػدما تحػػدث  ، هكػػذا طمبػػت منػػافبدايػػة اف ماقػػدمت مػػف أكراؽ 
مشػػاركة ككيػػؼ لػػـ نكػػف نتحػػدث عػػف المشػػاركة مػػع الحككمػػة  كلػػـ يطمػػب منػػا هػػذا الػػرأم كلكػػف المقصػػكد ال

عمنػان انػه هػذا القػرار  أقػكؿأمػا فػؾ اارتبػاط فمنػا .داخؿ النقابات المهنية كليس خارجها أك مع الطرؼ ا خر 
مػا هػك الحػديث األف  ، يير دستكرم كاف النقابات المهنية بهيئاتهػا العامػة لػـ تكافػؽ عمػى قػرار فػؾ اارتبػاط

كانػا  ،هػذا القػرار ضنيػة كأنػا شخصػيا ارفػينصب في خدمة يير صالا األردف كييػر صػالا المصػمحة الكط
مػػع بقػػاء العالقػػات مػػع الضػػفة اليربيػػة كمػػع بقػػاء النقػػابييف كالمهنيػػيف ، اشػػتراؾ المهنيػػيف خػػارج األردف نحػػف 
فػي نقابتنػا فػي األردف مسػمكح لهػػـ البقػاء كعػامميف يػدفعكف الرسػكـ كااشػػتراؾ كا يحػؽ لهػـ فػي جانػب كاحػػد 

نتخابػات اذا كنػا نطالػب بمشػاركة اا كحػكؿ دينػار فػي السػنة ، 100بمػغ  في تمميف صحي اجبارم بم  ككه
الهيئػػة الكسػيطة هػػي صػاحبة القػػرار كهػػي  قمنػااذا  ،عامػة كمشػػاركة اكبػر مػػف الهيئػات العامػػة كمػف المهنيػػيف

كأف  ،تقػكؿ اذا انتخػب البرلمػاف اف ينتخػب الحككمػة، نطبػؽ عمػى الدكلػة  يجب أف عتقد انه أاانتخاب فمنا 
هيئة كسيطة هي التػي تقػرر مجمػس النقابػة فيجػب اف ال قمناـ انتخاب مف الحككمة كهي سمطة تنفيذية اذا يت

تعػػديؿ القػػكانييف نحػػف .تسػبقنا الحككمػػة فػػي هػػذا التطبيػػؽ كتمارسػػه كا تطمػػب مػف النقابػػات المهنيػػة ممارسػػته 
حة كديػػػكاف التشػػػريع لسػػػبب سػػػنكات فػػػي ادراج كزارة الصػػ 00 كلػػػهكهيئػػة عامػػػة نصػػػدرقرار بتعػػػديؿ  القػػانكف 
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مػػرات إا اف  00طبػػاء اليهػػكد تحػػديا رد القػػرار ااكاحػػد هػػك اف الهيئػػة العامػػة قػػررت عػػدـ ادخػػاؿ كتسػػجيؿ 
قػكانييف يجػب اف تطبػػؽ عمػى الكػؿ كلػػيس  قمنػاتشػطب هػذا الفقػرة انهػػا تتعػارض مػع اتفاقيػة كادم عربػػة اذا 

أك ػػر مػػف اانتخابػػات النيابيػػة فػػي أم بمػػد فػػي العػػالـ  نسػػبة المشػػاركيف فػػي انتخابػػات النقابػػات .عمػػى الجػػزء 
ا كجهتػيف نظػر كمػا نطمػب دننحتػـر ااخػر مػ ال اذا كػاف عنػأف دعػك الػى أقرار المشاركة كقبػكؿ ا خػر أنػا .

يجػػب اف نحتػػـر  ،أك ايػػف كػاف،اف يكػكف القػػرار لمهيئػة العامػػة سػكاء اذا كػػاف اتجاههػا اسػػالمي أك ديمقراطػي 
 .كهذا قمة الديمقراطية  خيار الهيئة العامة

 حسيف أبك رماف  . أ
حػػكؿ مػػا يمكػػف اف نناقشػػه فػػي هػػذا المقػػاء فػػي الكاقػػع نحػػف ننػػاقش اكضػػاع النقابػػات المهنيػػة كلػػيس عالقػػػة 

 بنيػػة عمػػى التشػػكيؾ المسػػبؽ لمنكايػػاالنقابػػة بالعػػالـ األخػػر كعمػػى هػػذا األرضػػية فمنػػا اقػػكؿ انػػه المػػداخالت الم
الػػذم يهػػرب الػػى التشػػكيؾ  كالػػذم ا يريػػد اف ينػػاقش هػػذا الكػػالـ هػػك ،لػػزمفيفتػػرض انػػه يكػػكف عفػػا عنهػػا ا

الهيئػػػة الكسػػػيطة عمػػػى سػػػبيؿ الم ػػػاؿ كلسػػػت انػػػا كباحػػػث مػػػف . كمػػػف السػػػهؿ اف نشػػػكؾ بػػػمم شػػػيء بالنكايػػػا،
انػػػه كػػػاف العػػػدد  -ابػػػراهيـ أبػػػك عيػػػاش مكجػػػكد لمػػػاذا اختػػػارت نقابػػػة المهندسػػػيف هػػػذا الهيئػػػة . أ -أكجػػػدها

ااعػػداد ا يمكػػف اف يعبػػركا  اهػػذ ، كجػػدكا افألػػؼ  05اقػػؿ مػػف  لػػيسالي فػػي ذلػػؾ الكقػػت التراكمػػي ااجمػػ
كاحػد  أف يػمتيكنحػف نحػاكؿ اف نطػكر هػذا التجربػة امػا  ،عنها بدكف هيئة كسيطة بيض النظر فػي التجربػة

يتعمػػؽ أمػا مػا ، هػذا كػالـ ييػر ائػؽ فػي م ػؿ هػذا المنتػديات "بػدها ك مػا بػدها  "اف الهيئػة الكسػيطة ،بشػكؾ
ف بػػممشػػكمة  هنػػاؾك فػػي الحقيقػػة  ،بػػديكاف المحاسػػبة فهػػك باألسػػاس احػػدل ادكات مجمػػس النػػكاب فػػي الرقابػػة

تقػػػػارير ديػػػػكاف  ،افا ف أصػػػػبا اسػػػػتدراؾ لهػػػػذا الحقيقػػػػة ،النػػػػاس ا يطمػػػػع عميهػػػػا تقػػػػارير ديػػػػكاف المحاسػػػػبة 
 ، اجػراءات بشػمنها ذـ إتخػاتػـ عرضػها عمػى مجمػس النػكاب كتػ، 9004الػى سػنة  9000المحاسبة مف سنة 

بمعنػػػى انػػه مػػػف ا ف فصػػاعدان المجتمػػػع يسػػػتطيع اف يطػػؿ عمػػػى تقػػػارير ، 9005ككػػذلؾ تػػػـ مناقشػػة تقريػػػر 
 .ديكاف المحاسبة كهذا األمر لـ يكف مكجكد سابقان 

 
 إبراهيـ أبك عياش  

ف بعػػد اف عػف الهيئػػة الكسػػيطة انػي كنػػت مػف الػػداعيف لهػػا فػي نقابتنػػا  كصػدر القػػانك  أف أتحػػدثاسػمحكلي 
كااخػتالؿ  كبيػر ، اعػداد المهندسػيف أصػبا فعػال عنػدما  تقاعدت ، انا بدأت في هذا الطػرح فػي ال مانينػات

كلكػف الهيئػة الكسػيطة لػـ تعطػى حػؽ اانتخػاب ،  ،الذم كنا نعيه في عدـ حضكرأعداد كافيػة لمهئيػة العامػة
. لمناقشػػػة انظمػػػة كقػػػكانييف الػػػى أخػػػرا  اانتخػػػاب يبقػػػى لمهيئػػػة العامػػػة كالمهندسػػػيف ، الهيئػػػة الكسػػػيطة هػػػي

نقػابييف  ككمهػػـ يجػب اف يككنػكا منتخبػػيف باسػت ناء النقبػاء السػػابقيف ، ل تحتػاج ااشػياء ااساسػية فػي النقابػػة 
 .لكف كؿ اعضاء الهيئة المركزية في النقابة هـ اعضاء منتخبكف كبالتالي صالحياتها اتتعارض ابدان 
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نائػػب نقيػػب / ماجػػد الطبػػاع المهنػػدس . القائمػػة النسػػبية  المهندسػػيف نمكذجػػان :  الرابعددة الورقددة  

 المهندسيف 
 صحفياتب ك ك/ جميؿ النمرماألستاذ . مة النسبية تطبيقات القائ: الورقة الخامسة  

 نقيب المحاميف/ أحمد طبيشاتالدكتكر .المهني كالسياسة عالقة جدلية  :الورقة السادسة  
 :  تمداخالت وحوار  

 
 
 

 عبد الهادم الفالحات .ـ:رئيس الجمسة 
لجميػع عمػى تبػادؿ األراء كاألفكػار بداية اتقدـ بالشكر لمركز البديؿ عمى هذا المقاء الذم يعبر عػف حػرص ا

ك بالصػكرة التػي تمكنهػا مػف اخػذ دكرهػا الحقيقػي ة كالحكار بما ي رم مسيرة العمؿ النقابي كيطكر هذا المسػير 
كتبقػى صػكرة النقابػات المهنيػة ،في مكضكع التنمية كمكضكع بناء هذا الكطف كالتالحـ مػع ابنػاء هػذا األمػة 

تمنػػى مػػف المشػػاركيف التحػػدث بكضػػكح دكف التعريػػؼ أك .ان لمحفػػاظ عميهػػا الصػػكرة المتميػػزة التػػي نسػػعى جميعػػ
 .بالنقابات المهنية انه عممها كياياتها معركفة 

 
 

 .القائمة النسبية  المهندسين نموذجًا 
  ماجد الطباع المهندس  

 نائب نقيب المهندسيف
 
 

 مة ػة كالنشػالمقدم

مػػر عمػػى تمسػػيس نقابػػة  د مػػف العػػكدة الػػى البػػدايات فقػػدعنػػد التحػػدث عػػف نقابػػة المهندسػػيف األردنيػػيف ا بػػ
، ككانػت 2008كتـ اإحتفاؿ بالعيد الذهبي لتمسػيس النقابػة فػي العػاـ الماضػي  المهندسيف قرابة نصؼ قرف

  .أكؿ األمر تجمعا هندسيا صييرا يضـ المجازيف في الهندسة لقمة عدد المهندسيف في ذلؾ الكقت  النقابة
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مشػاكؿ أك تحػديات أك صػػعاب  ةيم مػكف نسػػيجان مهنيػان كاجتماعيػان يكػاد يخمػك مػػف أيػها ككػاف المهندسػيف عنػد
كحتػػى فػػي اانتخابػػات  المجػػاات ااخػػرل كالتػي بمػػا فيهػػا فػػرص العمػؿممارسػة المهنػػة أك ا مجػػاؿ سػكاء فػػي

  .األحياف  أك رالفكز بالتزكية في  كاف ييمب عميها الفكز بالتزكية
عمػى جميػع الصػعد  ممتػدةالمهندسػيف ك أصػبحت نشػاطاتها مػف تاؼ شػرات عأصبحت النقابة تضـ كا ف 

كقػػد تشػػػكمت عشػػرات المجػػاف لتحمػػػؿ عػػبء هػػذا النشػػػاطات  ( كالكطنيػػةالمهنيػػة، الخدماتيػػة، ااجتماعيػػػة، ) 
  .كالتي تتبع األمانةالعامةإضافة إلى اإدارات ك األقساـ الهيكمية الرئيسية لمنقابة 

منتسػػيبها كعػػائالتهـ المحمػػي كل  مػػف النقابػػات المميػػزة فيمػػا قدمتػػه كتقدمػػه لممجتمػػعف نقابػػة المهندسػػيف هػػي إ
، التػػاميف الصػػحي، التكافػػؿ ااجتمػػاعي، ك السػػكف )كافػػة أسػػباب الحيػػاة الكريمػػة  تػػمميف مػػف خػػدمات تشػػمؿ

كافػػة هػػذا باإضػافة الػػى الػػدكر الػػرئيس المتم ػػؿ فػي تنظػػيـ مزاكلػػة المهنػػة ب (التػاميف ضػػد العجػػز كالشػػيخكخة
جكانبهػػا العمميػػة كالعمميػػة كالمتم مػػة فػػي تػػدريب المهندسػػيف كرفػػع كفػػاءاتهـ كايجػػاد فػػرص عمػػؿ لهػػـ كتحديػػد 

  .الحد األدنى لركاتبهـ كالدفاع عف مكتسباتهـ كأمكر أخرل متعددة ا يتسع المجاؿ لذكرها

تاؼ مػػف  عػػفيزيػػد مػػا هنػػاؾ الحككمػػات المتعاقبػػة ، حيػػث  تسػػاهـ النقابػػة فػػي رفعهػػا عػػف كاهػػؿكهػػي أمػػكر 
مػػػف ضػػػنؾ  تهػػػدؼ بػػػرامج النقابػػػة الػػػى حمػػػايتهـأعضػػػائها كعػػػائالتهـ ك ك  منتسػػػبي النقابػػػة  سػػػكاف األردف مػػػف

عمؿ عمى استمرارها كديمكمتهػا كفػؽ المعػايير ااقتصػادية التػي الر الركاتب التقاعدية ك يالعيش كالبطالة كتكف
التػػػػي تهػػػػدؼ الػػػػى تنميػػػػة مكجػػػػكدات  اتمار يتمتػػػػع بهػػػػا القطػػػػاع الخػػػػاص مػػػػف سػػػػرعه كديناميكيػػػػة فػػػػي ااسػػػػت 

  صناديقها المختمفة
مػف خػالؿ الرسػكـ كالضػرائب التػي يػتـ تحصػيمها عمػى صػعيد الػكطف المحميػة فػي التنميػة  النقابة تساهـ كما

مػػف المهندسػػيف كمشػػركعاتهـ ككػػذلؾ مػػف خػػالؿ المسػػاهمة فػػي تحكيػػؿ بعػػض المشػػاريع المحميػػة م ػػؿ حديقػػة 
الحقيبػػة الدراسػػية كييرهاككػذلؾ مػػف خػالؿ اإسػػت مارات التػػي تقػكـ بهػػا صػػناديؽ المهنػدس كشػػارع المهنػدس ك 

  .النقابة المختمفة في المجاات المتنكعة بشكؿ يؤدم الى دفع كتحريؾ عجمة اإقتصاد الكطني

عػػض الدراسػػات أكصػػت بالػػكطف بػػه النقابػػة فػػي رفعػػة تػػنهض ك تسػػاهـ  ذمالػػدكر الحضػػارم الػػكمػػف أهميػػة 
كمنهػا نقابػة لمعمػؿ المهنػدم كالػكطني المهنية في األردف بسطالؽ الحريػة لمنقابػات المهنيػة  ألكضاع النقابات

 يممػس الجميػعمف خدمات كمشػاريع متعػددة ك  دمهالمهندسيف ألنها تخفؼ عبئان كبيران عف كاهؿ الدكلة بما تق
 قبػػػػؿ مػػػػف هػػػػادعمؿ يجعػػػػااقتصػػػػادية ك ااجتماعيػػػػة المهنيػػػػة ك أف لهػػػػذا المؤسسػػػػة دكران كبيػػػػران فػػػػي المسػػػػيرة 

  .كاجب كطني  قبؿ الحككماتأعضائها كمف 
 

كانت هذا المقدمة ضركرية لمتعريؼ بشػكؿ مختصػر عػف نقابػة المهندسػيف التػي تشػكؿ قصػة نجػاح حقيقيػة 
فػي األردف تػـ ترسػيخها عبػر المجػالس التػي تعاقبػت عمػى إدارتهػا بطػرؽ ديمقراطيػة تشػكؿ نمكذجػان حضػاريان 

 :  ال ة أنظمة انتخابية عرؼ العالـلتحدث عف انظمة اإنتخابات نذكر بمف يستحؽ المفاخرة كعند ا
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أف مػػػػف يحصػػػػؿ فػػػػي  يعتمػػػػد عمػػػػىنتخابيػػػػة، ك اإاألنظمػػػػة يعتبػػػػر مػػػػف أقػػػػدـ الػػػػذم نظػػػػاـ األيمبيػػػػة ك  :األكؿ
  .اانتخابات عمى أعمى عدد مف أصكات الناخبيف يعتبر فائزا

مػػف المقاعػػد بنػػاء عمػػى صػػيية األيمبيػػة كالػػدكائر الفرديػػة  النظػػاـ المخػػتمط، كفيػػه يػػتـ انتخػػاب عػػدد : ال ػػانيك 
 .التم يؿ النسبيقاعدة مجتمعة، فيما يتـ انتخاب العدد الباقي مف المقاعد كفؽ 

الكامػػػػػػؿ الػػػػػػذم يعتبػػػػػػر الػػػػػػكطف دائػػػػػػرة كاحػػػػػػدة ،كتحصػػػػػػؿ القائمػػػػػػة عمػػػػػػى   التم يػػػػػػؿ النسػػػػػػبي  فهػػػػػػك: ال الػػػػػػث
، كيعتبػر هػػذا النمػكذج األك ػر عػػدا مػف عػداها حيػػث يتناسػب مػػع حجػـ كنسػبة أصػػكاتها اانتخابيػة   مقاعػد
القضػػايا  كتيمػػب مصػػمحة الجماعػػة عمػػى مصػػمحة الفػػرد لصػػالاالعشػػائرية الفرديػػة ك مػػف تػػم ير اكتقمػػؿ تعػػزز 

لممشػاركة فػي   الكطنية ااشمؿ، كيسحب منها إمكانية التػم ير عمػى نتػائج اانتخابػات ، ممػا يحفػز المػكاطف
 لمػكطف ، كيعػزز اانتمػاءالمػكاطفمع قضايا الػكطف ك  كبرية ، كيسما بتفاعؿ أاانتخابات عمى أسس برامج

أك اقتصػادية اكاجتماعيػة  كطنيػة، كيخمؽ حالة مف الجدؿ كالحكار كالنقاش حكؿ كافة القضايا سػكاء أكانػت 
  .الدفاع عف مصالحه  متنافس فيما بينها فيل، كيصبا المكاطف المحكر األساس أماـ الكتؿ اانتخابية 

 
مػع تزايػد اعػػداد المهندسػيف الكبيػر كالمتػكالي بشػػكؿ عػاـ كفػي المحافظػػات كفػي نقابػة المهندسػيف األردنيػػيف ك 

بشكؿ خاص كتزايد الخدمات التي تقدمها النقابة لممشػتركيف كمشػاركات النقابػة الفاعمػة محميػا عربيػا؛ كدكليػا 
نظػػاـ الالمركزيػػة  كاقػػرارتعمػػؽ باإنتخابػػات كنظامهػػا الػػداخمي فيمػػا ي الحاجػػه الػػى تعػػديؿ قػػانكف النقابػػةبػػرزت 

 التم يػؿ المناسػب فػي قيػادات النقابػة ككػذلؾ مػنحهـ الذم اعطػى مجػالس الشػعب الهندسػية كمجػالس الفػركع
تقػػػديـ الخػػػدمات لممهندسػػػيف كتنظػػػيـ العمػػػؿ الهندسػػػي ب لممشػػػاركة فػػػي القػػػرارات المتعمقػػػة الصػػػالحية الكاممػػػة

  :يمينكردها بشكؿ ممخص كماديمقراطية تكافقيه  تجرم بطريقة التي كانعكس ذلؾ عمى انتخابات االنقابة

 :نذكر المحطات التالية مهنيان كجيرافيان في مجاؿ التم يؿ النسبي لممهندسيف 

  1959 -(1958)انتخبت أكؿ هيئة عامة لمنقابة مجمسها األكؿ عاـ) . 

  لؼ مػف النقيػب كنائػب النقيػب انتخبت الهيئة العامة مجمس النقابة السػادس الػذم تػم 1968عاـ في
  .كمم ميف عف الشعب الهندسية الستة 

   حيػػػث تػػػـ انتخػػػاب مجػػػالس  تػػػـ تكسػػػيع ديمقراطيػػػة تم يػػػؿ التخصصػػػات الهندسػػػية 1973فػػػي عػػػاـ
كتالهػا انتخػاب مجمػس النقابػة التاسػػع  بشػكؿ منفػرد هيئاتهػا العامػػة قبػؿ لمشػعب الهندسػية السػتة مػف

 .مة لمنقابةالهيئة العا قبؿ مف( 1976 -1974)

  تـ تمسيس هيئة عامة تم ؿ المكاتب كالشركات الهندسية حسب فئاتها  1989في عاـ.  



 النقابات املهنية – حتديات املشاركة والتغيري

 
61 

  .(فركع المحافظات): التم يؿ الجيرافيكفي مجاؿ 

ج مػػػػف النظػػػػاـ الػػػػداخمي مكاعيػػػػد اجتمػػػػاع الهيػػػػات العامػػػػةلكؿ مػػػػف الفػػػػركع  كالشػػػػعب /19/7حػػػػددت المػػػػادة 
 : في المكعد الذم يقررا المجمس كعمى النحك التاليالهندسية كالنقابة كالهيئة  المركزيه 

 لمفركع خالؿ النصؼ األكؿ مف شهر شباط.  

 لمشعب خالؿ النصؼ اال اني مف شهر شباط.  

 لمهيئة المركزية خالؿ النصؼ األكؿ مف شهرنيساف.  

 لمهيئة العامة خالؿ النصؼ ال اني مف شهر نيساف.   

كهػي هيئػة )ظػاـ الػداخمي بشػكؿ اسػتحدث مػا يسػمى بالهيئػة المركزيػة كنالحظ هنا أنػه تػـ تعػديؿ القػانكف كالن
  (.برلماف النقابة)كنسميها مجازان ( كسيطة بيف الهيئة العامة كالمجالس المنتخبة

مػػػف (28)كتػػػـ تحديػػػد عػػػدد األعضػػػاء المكممػػػيف لمهيئػػػة المركزيػػػة لكػػػؿ مجمػػػس فػػػرع محافظػػػة اسػػػتنادان لممػػػادة 
كخمسػػة اعضػػاء مكممػػيف عمػػى ااقػػؿ عػػف كػػؿ محافظػػة يػػتـ انتخػػابهـ مػػف  مػػف النظػػاـ( 19)القػػانكف كالمػػادة 

( 500)عضػكا كبنسػبة عضػك كاحػد لكػؿ  20قبؿ الهيئػات العامػة لممحافظػات كعمػى اف ا يزيػد العػدد عمػى 
 .(مجالس فركع المحافظات المنتخبة كذلؾ مف قبؿ الهيئة العامة لكؿ محافظة)عضك اضافة الى 

 
 كهيئة المكاتب اإستشارية  الشعب الهندسية:تم يؿ التخصصات الهندسية

كػذلؾ تػـ تحديػد ( كيمػاكم/ تعػديف/ كهرباء/ ميكانيؾ/ عمارة/ مدني)كفيما يتعمؽ بالشعب الهندسية المختمفة 
العػػدد بخمسػػة اعضػػاء مكممػػيف عمػػى ااقػػؿ كبنسػػب لكػػؿ شػػعبة مػػف الشػػعب الهندسػػية كلهيئػػة المكاتػػب يػػتـ 

عضػكا كبنسػبة  20الخاصة بها كعمى اف ا يزيد العػدد فػي أم منهػا عمػى  انتخابهـ مف قبؿ الهيئات العامة
عضػػكان عػػالكة  20مكتبػػا كبحػػد أقصػػى ( 50)عضػػك لمشػػعبة الكاحػػدة ة كاحػػد لكػػؿ( 500)عضػػك كاحػػد لكػػؿ 

ك مجمػػس هيئػػة المكاتػػب كالشػػركات الهندسػػية المنتخبػػة كػػذلؾ ( )مجػػالس الشػػعب الهندسػػية)عمػػى األعضػػاء 
  (.ة الخاصة بهامف قبؿ الهيئات العام

كبعػػد ذلػػؾ يػػتـ انتخػػاب مجمػػس النقابػػة مػػف قبػػؿ الهيئػػة العامػػة التػػي تشػػمؿ كافػػة المهندسػػيف المسػػدديف عمػػى 
  .اختالؼ فركعهـ كشعبهـ كتخصصاتهـ

 
  :من ةدس النقابدمجمويتشكل 
  نقيب المهندسيف.  
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 نائب نقيب المهندسيف.  

  (.اإنتخابات الخاصة بتمؾ الهيئةالفائز في )رئيس هيئة المكاتب كالشركات الهندسية  

  عدد مف ااعضاء يم مكف الشعب الهندسية السػت كينتخبػكف مػف بػيف الفػائزيف فػي مجػالس الشػعب
  .كالذيف يرشحكف انفسهـ لعضكية المجمس 

 
كيككف عدد اعضاء المم مكف لمشعب المختمفة كالذيف ينتخبػكف مػف الفػائزيف فػي مجػالس الشػعب المرشػحيف 

مس بمعدؿ عضك كاحد عمى األك ر لكؿ عشرة ااؼ عضك مسجؿ فػي الشػعبة  قبػؿ فػتا بػاب انفسهـ لممج
  .الترشيا 

 
 :كقد حدد القانكف بعض الشركط لمترشيا لعضكية مجمس النقابة

 : يشترط في الترشيا لممجمس اف يككف  -أ 
كاف ا يكػكف  سػنة 15المرشا لمركز النقيب اك نائػب النقيػب عضػكان زاكؿ المهنػة لمػدة ا تقػؿ عػف  (1

  .كزيران أك رئيس بمدية أك مف يتقاضكف راتبان مف الحككمةباست ناء ركاتب التقاعد

  .المرشا لعضكية المجمس عضكان زاكؿ المهنة لمدة ا تقؿ عف سبع سنكات (2

  .تككف مدة الدكرة اانتخابية لمجمس النقابة  الث سنكات -ب

ك المجمس بدكرة  انيػة كا يحػؽ لهػـ الترشػيا لممركػز ذاتػه يجكز اعادة انتخاب النقيب أك نائبه أك عض  -ج
  .اا بعد انقضاء دكرة كاحدة عمى ااقؿ عمى انتهاء مدة دكرته ااخيرة

 
  (برلماف المهندسيف:)تم يؿ المهندسيف في الهيئة المركزية

  تتككف الهيئة المركزية لمنقابة:  

 مجمس النقابة.  

 مجالس الشعب الهندسية.  

  تم ػػؿ كػػؿ لجنػػة برئيسػػها كعضػػػكان بحيػػث )ع المحافظػػات كأم لجػػاف منتخبػػة تابعػػة لهػػا مجػػالس فػػرك
  (.تخر تختارا المجنة
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 مجمس هيئة المكاتب كالشركات الهندسية.  

  ما ا يقؿ عف خمسة أعضاء كا يزيد عف عشريف عضكان لكؿ شػعبة مػف الشػعب الهندسػية كبنسػية
  .عف عشريف عضكان عضك كاحد لكؿ خمسيف مكتب هندسي بحيث ا يزيد 

 ما ا يقؿ عف خمسة اعضاء كا يزيد عمى عشريف عضكان لكؿ فرع محافظة.  

 النقباء السابقكف.  

 :كتكمف األسباب التي كانت كراء اقرار مبدأ الالمركزية في النقابة في نقاط عدة نذكر منها

  :أهمية كايجابية الالمركزية
  كالسياسػػػػات العامػػػػة كااشػػػػراؼ عمػػػػى النقابػػػػة دكف تفػػػػرغ المجمػػػػس لمتخطػػػػيط لمقضػػػػايا ااسػػػػتراتيجية

  .الدخكؿ في التفصيالت الجزئية

 تكفير الجهد كالكقت عمى المهندسيف في المحافظات.  

  ايجاد قيادات عمؿ نقابي مف خالؿ الشعب الهندسية كفركع النقابة كلجاف اارتباط 

 حميتحقيؽ العدالة في تقديـ الخدمات لتشمؿ جميع قطاعات المجتمع الم.  

 تفعيؿ دكر الزمالء لممشاركة في النشاطات المختمفة في الفركع كاالتفاؼ حكؿ نقابتهـ.  

 بركز قيادات عمؿ نقابي متخصصة في بعض القضايا المحددة.  

كلقػػد بػػيف قػػانكف النقابػػة الجديػػد تليػػة تكزيػػع المقاعػػد المخصصػػة فػػي المحافظػػات ، كػػذلؾ تليػػة تكزيػػع مقاعػػد 
كأف هذا التكزيػع يتسػـ بالشػفافية كالديمقراطيػة، .  د هيئة المكاتب كالشركات الهندسيةالشعب الهندسية كمقاع

كيعػزز الرقابػػة عمػى صػػانع القػػرار، كيحػد مػػف تػػم ير الفرديػة فػػي اتخػاذ القػػرار، كيسػػحب امكانيػة التػػم ير عمػػى 
بتفاعػؿ أرقػى  نتائج اإنتخابات، بشكؿ يحفػز الزميػؿ لممشػاركة فػي اإنتخابػات عمػى أسػس برامجيػة، كيسػما

مػػػع مختمػػػػؼ القضػػػػايا سػػػػكاء كانػػػػت مهنيػػػػة أك كطنيػػػػة أك اقتصػػػػادية اك اجتماعيػػػػة كيصػػػػبا الزميػػػػؿ المحػػػػكر 
  .األساس أماـ الكتؿ اإنتخابية كفي التنافس فيما بينها في الدفاع عف مصالحه
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نتخابيػة ف النمػاذج اإمػ عدان  نتخابي األك رالتم يؿ النسبي التكافقي نستطيع القكؿ بمف هذا النمكذج اإ بهذا
يعطػي المجػاؿ ألكبػر عػدد ممكػف لممنتسػبيف لمنقابػة فػي المركػز كالفػركع بالمشػاركة فػي صػنع حيػث  خرلاأل

 .القرارات المتعمقة بهـ ككذلؾ بشكؿ يسما بالمشكرة كالمراقبة عمى ا داء

 كاهلل كلي التكفيؽ،،،
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القائمة النسبية تطبيقات 
 

 مجميؿ النمر األستاذ 
 صحفياتب ك ك 

 
التحػػكؿ نحػػك نظػػاـ التم يػػؿ النسػػبي فػػي اانتخابػػات بػػدأ يتحػػكؿ الػػى تكجػػه عػػاـ مػػؤخرا بكصػػفه أحػػد ركافػػع   -

كيمكػػف لمنقابػػات أف تمعػػب دكرا رياديػػا فػػي المجتمػػع بالمبػػادرة الػػى اعتمػػاد هػػذا األسػػمكب األك ػػر . ااصػػالح
 .تقدما كحدا ة كعدالة

المهنيػػة كأك رهػػا تعقيػػدا فػػي بنيتهػػا كسػػيككف تطبيػػؽ التم يػػؿ النسػػبي فيهػػا  كنقابػػة المهندسػػيف أكبػػر النقابػػات -
 دليال لبقية النقابات كهي أك ر بساطة في بنيتها

قبػػؿ الحػػديث عػػف تليػػة تطبيػػػؽ نظػػاـ التم يػػؿ النسػػبي فػػي النقابػػػة سنشػػرح تليػػة  التطبيػػؽ العاّمػػػة  - •
 لمنظاـ كأسمكب حّؿ بعض المشاكؿ فيه

يف التقدـ كقائمة تحتػكم عمػى عػدد يسػاكم عػدد مقاعػد الهيئػة التػي يػتـ يحؽ لممرشح: الترشيا  -1 •
فالشػػخص الػػذم يريػػب بالترشػػا منفػػردا . الترشػػا لهػػا أك أم عػػدد أقػػّؿ مػػف ذلػػؾ  كحتػػى فػػرد كاحػػد

 .ى بفرصة لمفكز اذا حصؿ عمى العدد الضركرم اشياؿ مقعد كاحدضيعتبر قائمة كسيح
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 :اانتخاب - •

تػػراع أسػػماء القػػكائـ مقترنػػه بػػرقـ أك اسػػـ أك رمػػز أك لػػكف لكػػؿ كاحػػدة يجػػب أف تحػػكم كرقػػة ااق -ا  •
 بما في ذلؾ تمؾ المككنة مف فرد كاحد 

يضع الناخب اشارة أماـ اسـ أك رمزالقائمة المفضمة عمى أنػه يمكػف أف يتقػرر اعطػاء الناخػب  -ب •
ّؿ مشػػكمة فرصػػة اضػػافية بمختيػػار اسػػـ كاحػػد أك أك ػػر كمرشػػحيف مفضػػميف داخػػؿ القائمػػة كهػػذا يحػػ

فاذا كػاف التصػكيت فقػط بكضػع اشػارة عمػى رأس القائمػة . مةئاترتيب أكلكية النجاح بيف أعضاء الق
مقاعػػد فيكػػكف معركفػػا  5فػػاذا حصػػمت القائمػػة عمػػى ،فػػاف األعضػػاء يجػػب أف يككنػػكا مػػرتبيف سػػمفا 

كات اصػػ بسػػمفا أنهػػا تػػذهب ألكؿ خمسػػة فػػي القائمػػة ، أّمػػا اذا أعطػػي الناخػػب حػػؽ التفضػػيؿ فتػػذه
القائمػػة لمػػف حصػػمكا عمػػى أعمػػى تفضػػيالت ، كهػػذا األسػػمكب يحػػّؿ مػػف جهػػة مشػػكمة التفػػاهـ عمػػى 
التراتب في القائمة كيعطػي دكرا أك ػر عدالػة كديمقراطيػة لمنػاخبيف بحيػث يػنجا مػف القائمػة مػف هػـ 

 .أك ر شعبية
 :الفرز كتكزيع المقاعد -3 •

كلنفػرض أف عػدد األصػكات ألػؼ . هاتحسب أصكات كؿ قائمػة كتحصػؿ عمػى مقاعػد بنسػبة أصػكات •
صػكت  500ئمػة التػي حصػمت عمػى افالق. كعدد المقاعد عشرة تكػكف قيمػة كػؿ مقعػد مائػة صػكت 

لكػف األصػػكات . مقاعػد كاذا نػزؿ مرشػا فػرد كحصػؿ عمػى مائػة صػكت يمخػذ مقعػد 5تحصػؿ عمػى 
 540عمػػى   اتكػكف هكػػذا فػػي العػػادة كهنػػاؾ تليػػة بسػيطة احتسػػاب الكسػػكر فالقائمػػة التػػي حصػػمت

صػػكتا  276مقاعػػد كيبقػػى لهػػا اربعػػيف صػػكتا كالقائمػػة التػػي حصػػمت عمػػى  5صػػكتا تحصػػؿ عمػػى 
 هػػاات أصػػكصػػكتا كالقائمػػة التػػي حصػػمت عمػػى مائػػة كعشػػرة  76تحصػػؿ عمػػى مقعػػديف  كيبقػػى لهػػا 

فػػائض تحصػػؿ عمػػػى مقعػػد كيبقػػى لهػػػا فػػائض عشػػرة أصػػػكات كالقائمػػة المككنػػة مػػػف شػػخص كاحػػػد 
مقاعػػد كيبقػػى  8لقػػد تػػـ حجػػز . مقعػػدا 74حصػػؿ عمػػى مقعػػد كيبقػػى لهػػا صػػكات ا ت 74كحصػػمت 

األصػػػكات الفائضػػػة كهػػػي عمػػػى التػػػكالي ) مقعػػػديف يػػػذهباف عمػػػى التػػػكالي ألصػػػحاب أعمػػػى الكسػػػكر 
 (.صكتا 74) كالقائمة األخيرة ( صكتا 76)القائمة ال انية 

 لمف تذهب المقاعد في القائمة  - •

تػذهب المقاعػد كفػؽ ترتيػب األسػماء فػي القائمػة أم األكؿ فال ػاني تقميديا تككف القائمة مرتبػة سػمفا ف •
لكػػف هنػػاؾ ميػػؿ عػػالمي كصػػحيا ا ف اعطػػاء فرصػػة لمناخػػب لممسػػاهمة فػػي تحديػػد . فال الػػث الػػ 

كهكػػذا بعػد فػػرز اصػػكات كػػؿ قائمػػة تفػرز اصػػكات كػػؿ فػػرد فػػي . مرشػحيه المفضػػميف داخػػؿ القائمػػة 
كفػي العػػادة يعطػػى الناخػػب حػػؽ اختيػػار اسػػما . ضػػيالتالقائمػة كتػػذهب المقاعػػد ألصػػحاب أعمػػى تف

كاحػدا مفضػػال لكػف فػػي بعػػض األنظمػة خصكصػػا حػػيف يكػكف عػػدد اعضػػاء الهيئػة المنتخبػػة كاسػػعا 
 .خمسة اسماء م ال -يمكف اختيار أك ر 
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 :تطبيؽ الصيية في نقابة المهندسيف - •

بػا مباشػرة كبجميػع اعضػاءا ا يمكف تطبيؽ الصيية عمى مجمػس النقابػة اا اذا كػاف المجمػس منتخ •
مم ػػػؿ أك ا نػػػيف لكػػػؿ )مػػػف الهيئػػػة العاّمػػػة دكف تخصػػػيص لممقاعػػػد لتم يػػػؿ الشػػػعب كمػػػا عػػػك الحػػػاؿ 

 .كلذلؾ يجب انتخاب المجمس مف الهيئة التم يمية الكسيطة المنتخبة بالتم يؿ النسبي( شعبة
 

 :انتخاب الهيئة الكسيطة - •

ألػػػؼ عضػػػك نقػػػرر أف الهيئػػػة  15النقابػػػة  سػػػيككف  اذا افترضػػػنا اف عػػػدد المقتػػػرعيف المحتممػػػيف فػػػي •
ناخػػػب أم تتكػػػكف مػػػف  75سػػػتككف بنسػػػبة مم ػػػؿ لكػػػؿ ( أك الهيئػػػة المركزيػػػة أك الكسػػػيطة)التم يميػػػة 

ناخػػػب يتكػػػكف  1500عضػػػك مػػػكزعيف عمػػػى الشػػػعب حسػػػب حجكمهػػػا فالشػػػعبة التػػػي عنػػػدها  200
 .مف الهيئة الكسيطة العاّمة برلمانها أك هيئتها الكسيطة مف عشريف عضكا كهؤاء يككنكف جزءا 

 
عضػػك ، كحسػػب نسػػبة  1500لنمخػػذ شػػعبة معينػػة كلنفػػرض انهػػا شػػعبة الكهربػػاء كعػػدد ناخبيهػػا  - •

يسػتطيع المهندسػيف قبػؿ كقػت محػدد التقػدـ بالترشػيا فػي . التم يؿ يجب أف ينتخبػكا عشػريف عضػكا
اسػـ أك رقػـ أك حػرؼ قكائـ تضـ مف حّد أدنى كاحد الى حّد اعمى عشػريف مرشػحا كيفضػؿ اعطػاء 

 .أك رمز أك لكف لكؿ قائمة

يقتػرع . تحتكم كرقة ااقتراع عمى القكائـ كفؽ ترتيب األسماء المقػدـ مػف ككيػؿ مفػكض عػف القائمػة •
كيفضػػػؿ أف يعطػػػى لمناخػػػب ايضػػػا حػػػؽ اختيػػػار . الناخػػػب بكضػػػع اشػػػارة عنػػػد اسػػػـ أك رقػػػـ القائمػػػة

اف يتقػػرر بػالتكافؽ كاألفضػػؿ أف ا يكػػكف  عػدد التفضػػيالت يمكػف) مرشػحيه المفضػػميف فػي القائمػػة 
 5كهػػػذا منهػػػؾ لمفػػػرز ايضػػػا ككػػػرقـ معتػػػدؿ يمكػػػف اختيػػػار  20مػػػف  15كبيػػػرا فػػػال معنػػػى ألختيػػػار 

 .اسماء
 :تم يؿ الفركع - •

هنػػا تكمػػف اشػػكالية يجػػب بح هػػا فالهيئػػة الكسػػيطة أك المركزيػػة لمنقابػػة تتكػػكف مػػف مجمػػكع الهيئػػات  •
جػـ الشػعبة فػي النقابػة ك يفتػرض اف هػذا المجمػس منتخػب مػف الكسيطة لمشعب كؿ كاحدة بنسبة ح

كالفػركع فػي . اعضاء الشعبة جميعا في المركز كالمحافظات فػال معنػى لتم يػؿ المحافظػات مجػددا 
المحافظػػات لػػيس مقسػػمة الػػى شػػعب، لكػػف يمكػػف أف يتقػػرر أف  يكػػكف التم يػػؿ الػػى مجمػػس الشػػعبة 

عضػػاء شػػعبة الكهربػػاء فػػي محافظػػة اربػػد مم مػػيهـ مػػف خػػالؿ أعضػػائها فػػي الفػػركع أم أف ينتخػػب ا
الػػى الهيئػػة الكسػػيطة لمشػػعبة لكػػف هػػذا التجزئػػة قػػد تجعػػؿ قػػكاـ النػػاخبيف فػػي معظػػـ الفػػركع اقػػّؿ ممػػا 
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يمكف تطبيؽ تلية التم يؿ النسبي عميهـ اا في العاصػمة بفعػؿ الك افػة العدديػة، فقػد يكػكف اعضػاء 
 .لضركرم لمقعد كاحدبعض الشعب في المحافظات أقؿ مف العدد ا

 
 هؿ يمكف اعطاء الناخب حؽ التشريؾ بيف اعضاء القكائـ في نظاـ التم يؿ النسبي   - •

لمقائمػػة كمهػػا " صػػكت كاحػػد"فحتّػػى تكػػكف قيمػػة أصػػكات النػػاخبيف متسػػاكية يكػػكف هنػػاؾ . األصػػؿ ا •
كمجمػكع . أّما التفضيالت فهي تصكيت  اف داخؿ القائمة كخاص يها ا تتم ر به حّصػة كػؿ قائمػة

ب حػؽ ااختيػػار مػف أك ػػر خػػامناّمػا اذا اردنػػا أف نعطػي ل. اصػكات القػكائـ تسػػاكم مجمػكع النػػاخبيف 
مػػػف قائمػػػة فكيػػػؼ نحسػػػب عػػػدد اصػػػكات كػػػؿ قائمػػػة  اصػػػكات كػػػؿ قائمػػػة سػػػتككف مجمػػػكع اصػػػكات 

كالمجمكع الكمي ل صكات سيككف اضعاؼ عدد الناخبيف بقػدر عػدد األصػكات المعطػاة . أعضائها
خػػب ، فمػػا هػػك عػػدد األصػػكات التػػي سػػتعطى لكػػؿ ناخػػب  اذا كػػاف مم مػػي الشػػعبة المدنيػػة لكػػؿ نا

صػكتا، انمػا يمكػف تطبيػؽ هػذا  80 مانكف عضكا مف الهيئة الكسيطة فميس معقكا اعطاء الناخػب 
الصيية باعطاء الناخب عددا محػدكدا مػف األصػكات سػتة مػ ال يكزعهػا كيفمػا شػاء بػيف المرشػحيف 

مػػف قائمػػة كمرشػػحيف مػػف  انيػػة ك ال ػػة مرشػػحيف مػػف  ال ػػة يكػػكف عمميػػا قػػد قّسػػـ فمػػك اختػػار مرشػػا 
لكػف مػاذا لػك كػاف . صكته سدس لقائمة ك سدسيف ل انية ك  ال ة اسداس ام نصؼ اصػكاته ل ال ػة

أمػػػاـ مرشػػػحه الكحيػػػد المفّضػػػؿ كاا  6يفّضػػػؿ مرشػػػحا كاحػػػدا ا ييػػػر  فػػػي هػػػذا الحالػػػة يضػػػع رقػػػـ 
كامتػػدادا لػػنفس المنطػػؽ فهػػك يسػػتطيع اف . كنحػػـر قائمتػػه ايضػػا نحرمػػه مػػف خمسػػة اسػػداس صػػكته

أصػػكات كبالمناسػػػبة فػػػاف هػػػذا األسػػػمكب  6الػػػى مجمػػػكع  ؿأك ػػػر لكػػػؿ مرشػػا كصػػػ يعطػػي صػػػكتا أك
 . اانتخابي هكقيد البحث لمتطبيؽ في كاية بافاريا في المانيا هذا األياـ

 
بنػػا ل مػػراض السػػقيمة المعركفػػة ألنتخاباتنػػا  اعطػاء أك ػػر مػػف صػػكت مػػع امكانيػػة التشػػريؾ بػيف القػػكائـ يعػػكد

بااتفاقات التحتية يير النزيهه كمقايضة األصكات جانبيػا كالتنكػر لمعهػكد ممػا ينمػي  قافػة المراكيػة كالنفػاؽ 
التشػػريؾ بػػيف القػػكائـ ا لػػيس اسػػمكبا مفضػػال فػػي المرحمػػة الحاليػػة، كاألصػػا تجنػػب ذلػػؾ . كالتشػػاطر كالكػػذب

 .كالكضكح في الخيارات اانتخابية لتكريس  قافة االتزاـ

 
 !ماذا عف انتخابات مجمس النقابة   •

المنطقػػي اف ينتخػػب مجمػػس النقابػػة بكصػػفه سػػمطة تنفيذيػػة مػػف البرلمػػاف النقػػابي أك الهيئػػة الكسػػيطة  •
التػػي سػػتمخذ جميػػع صػػالحيات الجمعيػػة العمكميػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ انتخػػاب مجمػػس النقابػػة، كانتخػػاب 

ئػة العامػة يخمػؽ تضػارب فػي الشػرعية كيميػي سػمطة الهيئػة الكسػيطة عمػى المجمػس مباشػرة مػف الهي
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المجمس فمرجعية المجمػس تكػكف الهيئػة العاّمػة التػي انتخبتػه لكنهػا ا تسػتطيع ااجتمػاع لمحاسػبته 
 .كا يمكف اف تحاسبه هيئة لـ تنتخبه

 
لنسػػبي   يمكػػف هػػؿ يمكػػف انتخػػاب مجمػػس النقابػػة مػػف الهيئػػة الكسػػيطة ايضػػا يمسػػمكب التم يػػؿ ا - •

م ػػػؿ المهندسػػػيف ) ذلػػػؾ فػػػي النقابػػػات التػػػي ا يتػػػكزع فيهػػػا مجمػػػس النقابػػػة لتم يػػػؿ شػػػعب أك فئػػػات 
ففػػػي النقابػػػات األخػػػرل يمكػػػف اف تنػػػزؿ قػػػكائـ كيتػػػكزع اعضػػػاء المجمػػػس العشػػػرة بينهػػػا (  كالصػػػيادلة

 نيف  بنسبة اصكاتها ، لكف ما العمؿ في نقابة المهندسيف حيث يكجد لكؿ شعبة مم ؿ أك ا 

 :هناؾ صييتيف •
يقػػكـ مجمػػس كػػػؿ شػػعبة بانتخػػاب مندكبػػػه أك أك ػػر بمسػػمكب الترشػػػيا الفػػردم كنجػػاح صػػػاحب  -1  •

لتعزيػػػز شػػػرعية ( كمػػػا الحػػػاؿ لمنقيػػػب فػػػي بعػػػض النقابػػػات) أعمػػى األصػػػكات كيفضػػػؿ عمػػػى دكرتػػػيف 
 .التم يؿ بالنصؼ زائد كاحد مف األصكات 

كيتشػػكؿ مجمػػس النقابػػة بالتسػػاكم مػػف رؤكسػػاء  أف تنتخػػب كػػؿ شػػعبة لجنػػة تنفيذيػػة خاّصػػة بهػػا -2 •
 .الشعب 

اسػمكب التم يػؿ النسػػبي يمكػف تطبيقػه فقػػط اذا كػاف عػدد المقاعػػد التػي يجػب التنػػافس عميهػا ا يقػػّؿ  •
 .عف  ال ة ككمما كاف العدد أكبر كاف التطبيؽ افضؿ كأكمؿ
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  النقابات  بين  المهنة  والسياسة
 عالقة جدلية

 
 كر أحمد طبيشات الدكت

 نقيب المحاميف
 

النقابػات المهنيػػة ظػػاهرة طبيعيػة يرجػػع ظهكرهػػا إلػى تصػػكر طبيعػػي لػدل األفػػراد الػػذيف يكجػدكف فػػي ظػػركؼ 
المشػػكرة كيتعػػاكنكا فػػي الػػدفاع عػػف  ااقتصػػادية كاجتماعيػػة كمهنيػػة مما مػػة تػػدفعهـ لالتحػػاد فيمػػا بيػػنهـ ليتبػػادلك 

عالجػا لمضػعؼ الػذم يعانيػه كػؿ مػنهـ منفػردان ، كمػف الطبيعػي أف مصالحهـ المشتركة فيكػكف هػذا اإتحػاد 
تتعػػارض مطالػػب هػػؤاء مػػع أيػػة سػػمطة حاكمػػة ، كبالتػػالي تنشػػم الحاجػػة لممارسػػة الفعػػؿ السياسػػي لمكصػػكؿ 
لممطالب المهنية كاإقتصادية كاإجتماعية كلقد كاف الػدكر السياسػي لمنقابػات م ػار جػدؿ فػي تػاري  الحركػة 

عنػػدما بػػػدأت نشػػػاطها فػػػي منتصػػػؼ القػػػرف التاسػػػع )لميػػػة ، ككانػػػت النقابػػػات هػػػي التػػػي كضػػػعت النقابيػػة العا
فػي بدايػػة القػػرف العشػريف مبػػدأ ابتعػػاد النقابػات عػػف العمػػؿ السياسػي أك الػػديني كلكػػف  -( عشػر فػػي بريطانيػػا

تمػؼ تطكر األحداث سار في اتجػاا أريػـ النقابػات عمػى دخػكؿ المعتػرؾ السياسػي ككػذلؾ هػك الحػاؿ فػي مخ
الػػدكؿ العربيػػة كمنهػػا األردف ، ففػػي ييػػاب األحػػزاب السياسػػية أك ييػػاب دكرهػػا الفاعػػؿ فػػي الحيػػاة السياسػػية 
كانػػت النقابػػات المهنيػػة تقػػكـ بػػدكر األحػػزاب السياسػػية لرعايػػة شػػؤكف كمصػػالا منتسػػبيها كالمصػػالا القكميػػة 

ى بقضػػػايا المهنػػػة ، ك انيهػػػا أف أكلهػػػا أف النقابػػػات أصػػػال منظمػػػات مهنيػػػة تعنػػػ: ل مػػػة كفػػػؽ مبػػػادئ  ال ػػػة 
لمنقابات الحؽ في التم ير فػي الحيػاة السياسػية إذا أرادت ، كرأت أف ذلػؾ يحقػؽ مصػالحها كيػدعـ أهػدافها ، 
ك ال ها أف هذا الدخكؿ يجب أا يحيد بها عف طبيعتها األهمية كمنظمػة عمػؿ كأا يسػما ل حػزاب بالتػدخؿ 

رس هػػذا الحػػؽ فػػي مشػػركع اإعػػالف العػػالمي اسػػتقالؿ  القضػػاء فػػي شػػؤكنها أك السػػيطرة عميهػػا ، كقػػد تكػػ
كالمحػػاميف الػػذم أعدتػػه المجنػػة الفرعيػػة لمنػػع التمييػػز كحمايػػة األقميػػات المتفرعػػة عػػف لجنػػة حقػػكؽ اإنسػػاف 

الصػػػػادر مػػػف المجنػػػػة الفرعيػػػػة  23/1987التابعػػػة لمجمعيػػػػة العامػػػة ل مػػػػـ المتحػػػدة  ، كذلػػػػؾ عمػػػػالن بػػػالقرار 
يتمتػع المحػامكف بحريػة المعتقػد كالتعبيػر كاإنتمػاء " عمػى انػه  92كفػي مادتػه رقػـ  3/9/1987كالمؤرخ في 

 إلى الجمعيات كعقد ااجتماعات بصكرة 

، اإشػػػػػػتراؾ العػػػػػػاـ كالنشػػػػػػط فػػػػػػي الحيػػػػػػاة السياسػػػػػػية ..  -، ء .. -، ج..  -، ب ..  -أ : خاصػػػػػػة حػػػػػػؽ 
 " .كاإجتماعية ك ال قافية في بمدهـ 
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األهػػداؼ  1970لسػنة  15لخامسػة مػف قػانكف نقابػػة المحػاميف النظػامييف المؤقػت رقػـ كمػا تضػمنت المػادة ا
التعػػاكف مػػع النقابػػات المهنيػػة كالمنظمػػات : )هػػػ منهػػا التػػي تعمػػؿ مػػف اجمهػػا النقابػػة كفقػػا لمػػا جػػاء فػػي الفقػػرة 

 ( .المما مة في كافة أجزاء الكطف العربي في سبيؿ تحقيؽ أهداؼ األمة العربية

الطبيعػػي أف تسػػعى أيػػة سػػمطة لػػكأد هػػذا الػػدكر باعتبػػار أف النقابػػات هػػي تكػػتالت اجتماعيػػة قػػد يكػػكف مػػف 
كجماهيرية قادرة عمى الحشد كالتعبئة كالتنظيـ كبالتالي فهػي عػدك محتمػؿ طػكاؿ الكقػت ضػد هيمنػة السػمطة 

 .كمف الطبيعي أف يككف هناؾ صراع بينهما 

المهنية هي النقابات كالحككمػة كالمكاطنػكف كلػيس أيػة جهػة  إف المستفيد الكحيد مف الدكر السياسي لمنقابات
أخرل هك الذم صنع مجػد هػذا النقابػة كتاريخهػا ، كخاصػة أف هنػاؾ تػداخال فػي األدكار بػيف مػا هػك مهنػي 

فيمػػػػا يتعمػػػػؽ  بالسػػػػماح ( التجػػػػارة الحػػػػرة –إتفاقيػػػػة الجػػػػاتس )كمػػػا هػػػػك سياسػػػػي، فتصػػػػدم النقابػػػػات لتطبيػػػػؽ  
ك المهندسػيف األجانػب بفػتا مكاتػب لهػػـ فػي األردف أك ييرهػا ، ينظػر إليػه عمػى انػػه لممحػاميف أك األطبػاء أ

عمؿ سياسي مع انه عمؿ مهني بطبيعته ، كمكاجهة اإعتداء عمى المحاميف في مراكز الشػرطة هػك عمػؿ 
 .مهني ، كينظر إليه عمى انه مكاجهه سياسية مع السمطة

لصػيؽ بمهنػة ( كهػك عمػؿ قػانكني سياسػي) الحريػات العامػة إف تحقيؽ حقكؽ اإنساف العربي كالتمكيد عمى 
المحاماة كرسالتها ، فالمحػامكف هػـ المعنيػكف بهػا أك ػر مػف ييػرهـ ، فهػـ جنكدهػا المػدافعيف بحكػـ مػكاقعهـ 

 .عف الحقكؽ كالحريات ، كقد كاف أكؿ سبب لمنضاؿ مف أجؿ سيادة القانكف هك الحد مف ااستبداد 

كارل أف النجاح المهني يػؤدم أكتكماتيكيػا إلػى أداء الػدكر السياسػي اف  ؿؿ بالفعالمكضكع في ياية التداخ
العمػػؿ السياسػػي هػػك المحصػػمة لكافػػة األعمػػاؿ كاألنشػػطة األخػػرل أيػػا كانػػت أهميتهػػا كأيػػا كػػاف تم يرهػػا عمػػى 

الفعػاؿ الػذم  المجتمع كهذا التداخؿ الحادث في نقابة المحاميف م ال سببه مكانة هػذا النقابػة العريقػة كالػدكر
ك أرل أف السياسػػػػة المؤسسػػػػية .. يقػػػػكـ بػػػػه المحػػػػامكف بمختمػػػػؼ اتجاهػػػػاتهـ فػػػػي الحيػػػػاة السياسػػػػية األردنيػػػػة 

الناجحة يحتاجها الجميع سكاء المحامكف أك األطباء أك الصحفيكف أك ييػرهـ ، مػا دامػت المصػمحة العامػة 
 .كليس الجهكية أك الفئكية  هي الهدؼ األسمى  

 

 

مػػف )) دات المهينػة العربيػة كالنقابػات المهنيػة فػي األردف شػبكة هائمػة لمختمػؼ التخصصػات كتيطػي اإتحػا
 (( ال  ... المحاميف كالمهندسيف كاألطباء كالصيادلة كالمهندسيف الزراعييف كالممرضيف كالتربكييف 
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جتمػػع مهنػػي كقػػد تككنػػت هػػذا ااتحػػادات كالنقابػػات طػػكاؿ العقػػكد السػػتة األخيػػرة بهػػدؼ التطمػػع إلػػى بنػػاء م
عربػػي كاحػػد ، يشػػكؿ بيػػت خبػػرة يعػػزز العمػػؿ العربػػي المشػػترؾ كهنػػاؾ ا ف اك ػػر مػػف خمسػػيف اتحػػادا مهنيػػان 

 عربيان شمنها ، مع نشمة جامعة الدكؿ العربية ، كقد تزايد عدد هذا اإتحادات 

ألدبػاء كالفنػانيف مػف الكتػاب كا: المهنية في العقكد األربعة األخيػرة لتضػـ المزيػد مػف التخصصػات المختمفػة 
 .كالصحفييف كالمؤرخيف ، تككنت مؤسسات كمنتديات كنقابات

إف لمعمػػؿ النقػػابي دكر هػػاـ ا يقػػػؿ عػػف العمػػؿ السياسػػػي كنحػػف نػػرل بػػػالطبع أف كجػػكد مرشػػحيف ل حػػػزاب 
كالقػػكل السياسػػية المختمفػػة فػػي سػػاحة العمػػؿ النقػػابي هػػك أمػػر طبيعػػي كلكػػف مػػف المفتػػرض أف يكػػكف لهػػؤاء 

 .ف في ساحة العمؿ النقابي برامج نقابية باألساس قد تتقاطع مع برامج حزبيةالمرشحي

إف النقابات المهنية كفي مقدمتها نقابة المحاميف ، كضعت عمى كمهمهػا كػؿ األعبػاء المهنيػة كالماليػة لكافػة 
قابػػػػة منتسػػػػبيها كعػػػػائالتهـ ، عجػػػػزت كتعجػػػػز عنهػػػػا الحككمػػػػات المتعاقبػػػػة إذ أف النقابػػػػات المهنيػػػػة كمنهػػػػا ن

مػف سػكاف األردف ، %( 25)المحاميف ترعى ما يزيد عمى مميكف كنصؼ المميكف مػكاطف تقريبػان بمػا يعػادؿ 
كتػكفر لهػػـ التػػمميف الصػحي إضػػافة إلػػى الركاتػب التقاعديػػة لمحفػػاظ عمػى معيشػػة ككرامػػة الجيػؿ الػػذم سػػاهـ 

عػػف كاهػػؿ الدكلػػة كتسػػاهـ فػػي  فػػي بنػػاء النقابػػة كعػػائالتهـ بعػػد كفػػاتهـ ، كهػػي بػػذلؾ تخفػػؼ األعبػػاء الجسػػاـ
التنميػة عمػػى صػػعيد الػػكطف كترفػػد ميزانيػػة الدكلػػة مػػف الضػػرائب المباشػػرة كييػػر المباشػػرة التػػي تجنيهػػا الدكلػػة 

ذلؾ الدكر الحضػارم الػذم تػنهض فيػه ، كقػد كػاف مػف تكصػيات  ىمف منتسبي هذا النقابات ، كيضاؼ بال
اتركػكا )إقتصػادية فػي األردف قبػؿ عقػد مػف الزمػاف قػاؿ صندكؽ النقد الدكلي عندما جاء لدراسة األكضاع ا

النقابػػػات المهنيػػػة بحالهػػػا فهػػػي تخفػػػؼ عبئػػػان كبيػػػران عػػػف كاهػػػؿ الدكلػػػة بمػػػا تقػػػكـ بػػػه مػػػف خػػػدمات كمشػػػاريع 
 (. ألعضائها كعائالتهـ 

ف كقػد تم مػػت الديمقراطيػػة اإنتخابيػػة بػمبهى صػػكرها كأصػػدقها فػػي النقابػػات المهنيػة منػػذ تمسيسػػها قبػػؿ خمسػػي
عامػػان كفػػي كػػؿ المراحػػؿ التػػي مػػر بهػػا األردف بمػػا فيهػػا فتػػرة سػػيادة األحكػػاـ العرفيػػة كييػػاب الحيػػاة البرلمانيػػة 
بعػد نكسػة حزيػراف ، فكانػت النقابػات المهنيػة كمازالػت نمكذجػان يحتػذل فػي اإنتخابػات الحػرة النزيهػة كتػداكؿ 

 .السمطة بشكؿ ديمقراطي حقيقي  

مف بيف صفكفها العديد مف القيػادات السياسػية الفاعمػة التػي تقمػدت أهػـ كأعمػى  كقد خر جت النقابات المهنية
) المناصػب السياسػػية ابتػػداء مػػف القيػادات الحزبيػػة مػػركران بالقيػػادات النيابيػة ككصػػكان إلػػى القيػػادات السياسػػية 

 ( .رئاسة الكزراء ك الكزارة 

هػػا مكقػػؼ سياسػػي  ابػػت مػػف كافػػة المصػػالا كتسػػاهـ النقابػػات المهنيػػة بشػػكؿ فاعػػؿ فػػي القضػػايا العامػػة كل
الكطنية كالعربية كاإسالمية مما أعطاهػا دعمػان شػعبيان كاسػعان ، بسعتبارهػا النخبػة الم قفػة فػي المجتمػع ، كقػد 
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 1989كحتػى عػكدة الحيػاة النيابيػة عػاـ  1956ساهمت  فترة حظر األحزاب السياسية فػي األردف منػذ عػاـ 
 .كران كبيران في الكاقع اإجتماعي كالسياسي األردني في إعطاء النقابات المهنية د

كمػػا لعبػػت النقابػػات المهنيػػة دكرا مهمػػا كا تػػزاؿ فػػي خدمػػة عمميػػات التحػػكؿ الػػديمقراطي فهػػي بحػػؽ مػػدارس 
لمتنشػػػئة السياسػػػية كالػػػكعي الػػػديمقراطي فهػػػي تػػػزكد أعضػػػائها بمهػػػارات العمػػػؿ الجمػػػاعي  كمػػػف خػػػالؿ عقػػػد 

 .كالدكرات في المسائؿ التي تهـ الكطف كالمكاطف  الندكات ككرش العمؿ كالبحث

كقد استطاعت النقابات المهنية أف تعبرعف مكاقػؼ قطاعػات اجتماعيػة ك قافيػة كبيػرة لقػدرتها عمػى التكاصػؿ 
بالجهات الحككميػة كالبرلمانيػة ك بقػدرتها عمػى ااتصػاؿ بالحككمػة كالبرلمػاف مػف خػالؿ المقػاءات الشخصػية 

 .ديـ نتائج الدراسات ككرش العمؿ لهـ مع المسؤكليف أك بتق

لمتعبيػػر عػػف  فاف تصػػفية العمػػؿ الحزبػػي السياسػػي كتجريػػدا مػػف مضػػمكنه هػػك الػػذم يػػدفع السياسػػيي        
تطمعػػاتهـ مػػف خػػالؿ منػػابر م ػػؿ النقابػػات أك الجمعيػػات أك حتػػى النػػكادم الرياضػػة كهػػك األمػػر الػػذم اضػػر 

 .ما يضر العمؿ السياسي نفسه كيضر بالعمؿ النقابي كاألهمي كالرياضي م م

أف النقابػػات المهنيػػة فػػي األردف شػػكمت بيئػػة كسػػيطة بػػيف العمػػؿ السياسػػي الحزبػػي المباشػػر ، كبػػيف النشػػاط 
ذا كػاف مػف الصػػعب اعتبارهػا مؤسسػات حزبيػة فػػاف مػف الصػعب أيضػا النظػػر  ااجتمػاعي كااقتصػادم ، كاي

 .سياسةإليها عمى أنها نقابات مهنية فقط ا عالقة لها بال

سيظؿ هناؾ دكر لمنقابات المهنيػة فػي عمميػة اارتقػاء المهنػي ألعضػائها كدكر سياسػي كلػيس حزبػي يمكػف 
أف يركز عمى قضػايا التكافػؽ العػاـ فػي عمميػة اإصػالح فيمػا يتعمػؽ  بالديمقراطيػة السياسػية كاحتػراـ حقػكؽ 

 .اإنساف كتداكؿ السمطة ، كدعـ القضايا العربية العادلة

بػػات المهنيػػة تم ػػؿ قطاعػػا هامػػا فػػي المجتمػػع هػػك الطبقػػة الكسػػطى ، كاف لهػػا دكر تػػاريخي فػػي دعػػـ إف النقا
 التحكؿ الديمقراطي كااستقالؿ الكطني كا يختمؼ ا ناف عمى أف لها الحؽ في 

ممارسػػة دكر سياسػػي يػػدكر حػػكؿ القضػػايا القكميػػة كقضػػايا الحريػػات كالحقػػكؽ الديمقراطيػػة كت بيػػت التحػػكؿ 
 .ي في األردف الديمقراط

كيمكػػف تنػػاكؿ دكر النقابػػات المهنيػػة فػػي دعػػـ التطػػكر الػػديمقراطي انطالقػػا مػػف المفهػػكـ الكاسػػع لمديمقراطيػػة 
أكا : مؤكػػدا أف الديمقراطيػػة نظػػاـ لمحيػػاة كأسػػمكب لتسػػيير المجتمػػع يقػػكـ عمػػى أركػػاف أك مقكمػػات  ال ػػة هػػي

مجمػػس النػػكاب، المجػػالس المحميػػة ، النقابػػات، ) ات المؤسسػػ: قػػيـ المسػػاكاة كالتسػػاما كاحتػػراـ ا خػػر،  انيػػا 
 .تليات اإنتخاب كالتصكيت، التداكؿ الديمقراطي لمسمطة:  ال ا( . الجمعيات األهمية

إف تػػكافر المؤسسػػات التػػي تمػػارس فيهػػا هػػذا القػػيـ ، ك تػػكافر مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني عمكمػػا كالنقابػػات 
الديمقراطيػة فػي المجمتػع كهػي بم ابػة البنيػة التحتيػة لممارسػة  ةالمهنية خصكصا هي اإطػار األم ػؿ لمتنشػئ
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الديمقراطية في المجتمػع كالتػي تػكفر األسػاس المناسػب لقيػاـ ديمقراطيػة سياسػية كمػف المهػـ أف تتنبػه القػكل 
 .الديمقراطية لهذا المسملة بجدية

شػػػاطات تكعكيػػػة فػػػي حػػػيف تنمػػػي النقابػػػات الحػػػس الػػػكطني كالػػػكعي السياسػػػي فػػػي نفػػػكس منتسػػػبيها عبػػػر ن
التكافػؽ المػدني "           )المجتمػع المػدني " كجماهيرية مختمفػة ، كتشػكؿ حالػة تطبيقيػة ا م يػؿ لهػا مػف 

فيعمػػؿ فػػي المجػػاف النقابيػػة المختمفػػة القػػكمي إلػػى جانػػب الجانػػب اإسػػالمي إلػػى جانػػب الماركسػػي بتكافػػؽ ( 
 .كانسجاـ كامميف 

صػػػػان فػػػي التنشػػػػئة الديمقراطيػػػػة فػػػػي المجتمػػػع يػػػػرتبط  بكجػػػػكد منػػػػاخ اف دكر النقابػػػات المهنيػػػػة خصك         
ديمقراطػػي فػػػي المجتمػػػع بمػػا يسػػػاعد النقابػػػات عمػػػى دعػػـ التطػػػكر الػػػديمقراطي كضػػركرة عػػػدـ إجهػػػاض هػػػذا 

 :الدكر بمم تشريعات تحد مف فعالية كنشاط النقابات المهنية التي تعمؿ بشكؿ رئيسي عمى 

 

اجػػػؿ برنػػػامج مطمبػػػي كتعمػػػـ النػػػاس كيفيػػػة اسػػػتعراض تنشػػػم النقابػػػة مػػػف : تجميػػػع المصػػػالا .1
 .المشاكؿ كتصنيفها كتبكيبها في برنامج مطمبي عاـ 

التعبيػػر عػػف المصػػالا كحمهػػا بطػػرؽ كديػػة كسػػممية مػػف خػػالؿ التفػػاكض كاإقنػػاع كالحمػػكؿ  .2
 .الكسط

 .إفراز القيادات الكاعية لمصالا الكطف كالمعكقات التي تعترض سبؿ اإصالح .3

 .الديمقراطية في المجتمع  إشاعة ال قافة .4

هػػػذا هػػػي الكظيفػػػة األساسػػػية لمنقابػػػات المهنيػػػة  فػػػي دعػػػـ التطػػػكر الػػػديمقراطي كاف التكجػػػه إصػػػدار قػػػانكف 
 .لمنقابات المهنية ليس مف شمنه إا تعطيؿ هذا الدكر لمنقابات المهنية 
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  المناقشات والمداخالت 
 :مكسى المعايطة . ـمعالي 

بعػػض المالحظػػات التػػي لهػػا عالقػػة فػػي النقابػػات كبعػػض  ريػػد أف أضػػعأك  ،ة أك ػػريػػنقابسػػمتحدث بصػػفتي ال
جميػؿ النمػرم كرقػة مهمػة كمفيػدة . أنا اعتقد انه كرقػة أ ،المالحظات التي تـ التطرؽ لها في الجمسة األكلى

عمميػة  لكػف األسػاس فيهػا هػك تطػكيرك  ،تلية التم يؿ النسبي كهذا القضية مطركحػة لمنقػاش بشػكؿ عػاـ هـلف
كيفيػػػة  :سػػػتحكذت عمػػػى النقػػػاش كهػػػيإف ااحػػػظ اف هنػػػاؾ  ال ػػػة قضػػػايا حتػػػى ا ك الصػػػباح  ذمنػػػ ،المشػػػاركة

يعنػي كيػؼ تكػكف النػاس فػي ، بالسياسػة  نتحػدثتعديؿ انظمة النقابة لزيػادة المشػاركة فػي صػنع القػرار كمػا 
ة لزيػػػادة عػػػدد المشػػػاركيف كانػػػا اعتقػػػد هػػػك صػػػكرة مميػػػزة كفكػػػرة مميػػػز  ، ، مطػػػركح التم يػػػؿ النسػػػبي المجمػػػس 

ا إهنػاؾ تراجػع فػي بعػض النقابػات أف حسػيف . دراسػة أ ، كعرضػتادنكخاصة انه في اارقاـ المكجكدة عنػ
م ػػؿ ،فيهػػا حريػة  مر يجػأمػا فػػي بقيػة النقابػػات ف،هنػاؾ التػػزاـ  م ػػؿ نقابػة المحػػاميف اف - ات محػددةفػي نقابػػ

ة كهػي نسػب ، مػف المنتسػبيف ككػؿ% 3ك، % 09ل سؼ  هذا العاـ ة المسدديف نسب تينقابة المهندسييف ال
التم يػػؿ النسػػػبي . كهػػذا ييػػر صػػحيا  ، لمتيػػارات السياسػػية كلالحػػزاب اهػػذ كهنػػاؾ مػػا يقػػاؿ اف. قميمػػة جػػدان 

ة فالعػػامميف حاليػػػان فػػػي يػػػعػػف النقابػػػات المهنتحػػػد نا كاذا ،محاكلػػة لتطػػػكير التعدديػػة الحقيقيػػػة داخػػػؿ النقابػػات 
كالخضػراء  ، قائمػة خضػراء كقائمػة بيضػاء هنػاؾ نقابػة المهندسػيفي فػ ، حزاب السياسػيةاانتخابات فقط اا

نفػػس الشػػي فػػي الػػزراعييف  ، ككالبيضػػاء مشػػكمة مػػف احػػزاب سياسػػية،مشػػكمة مػػف احػػزاب سياسػػية معركفػػة 
هػذا كجهػة  ،قضػية فػؾ اارتبػاطكهػي عمػى قضػية عػدـ دسػتكرية  أريد أف أجيب القضية األخرل. كاألطباء 

 مػػػا هػػػي طبػػػؽ هػػػذا القػػػكانيف بيػػػض النظػػػر تنيػػػة ردحقيقػػػة هنالػػػؾ دسػػػتكرية لفػػػؾ اارتبػػػاط كالحككمػػػة اانظػػػر 
هنػػاؾ فػؾ ارتبػػاط  ،فالحككمػػة ااردنيػة تتعامػػؿ عمػى هػػذا ااسػاس ،مكافػؽ  أك ييػػر كجهػة نظػرم انػػا مكافػؽ 

عب مػػػع اقامػػػػة دكلػػػة كطنيػػػػة مسػػػتقمة  لمشػػػػ أننػػػػا حػػػدةاكنحػػػػف مرتبطػػػكف بقضػػػػية ك ، 0655حصػػػؿ فػػػػي عػػػاـ 
كهػػذا هػػي القضػػايا التػػي تجمعنػػا  ، كمػػع ااصػػرار عمػػى حػػؽ العػػكدة ،مػػع رفػػض الػػكطف البػػديؿ ،الفمسػػطيني

ارجػػػكا اف انشػػػكؾ كننػػػاقش المكاضػػػيع ، كقضػػػية  فيمػػػا يتعمػػػؽ بالتشػػػكيؾ فػػػي النكايػػا .كسياسػػييف ككػػػكطنييف 
كػػاف  0656عػػاـ  حتػػىه أنػػ مػػع العمػػـ ،"هكػػذا اعمػػؿ  ا أريػػد أفانػػا  هكػػذاالحككمػػة لػػـ تعمػػؿ اذا  "البرلمػػاف

فػػالمنطؽ ااساسػػي اف نطػػكر المجتمػػع كنطػػكر العمػػؿ  ،انتخابػػات نيابيػػة  كلػػـ يكػػف انتخابػػات نقابيػػة  هنػػاؾ
سػػػػيككف هنالػػػػؾ  9000كقضػػػػية مهمػػػػة يجػػػػب مناقشػػػػتها كهػػػػي قضػػػػية الالمركزيػػػػة انػػػػه عػػػػاـ .الػػػػديمقراطي 

 .ير نفسها لهذا الالمركزية تحضبامركزية حقيقية في المحافظات فعمى النقابات المهنية اف تبدأ 
 

 صخر النسكر 
اذا اقتربػػت منػػا   "الهػػادم الفالحػػات فػػي مكضػػكع التشػػكيؾ فػػي الجمسػػة األكلػػى عبػػد .بدايػػة انػػا اختمػػؼ مػػع ـ

احمػد طبيشػات كالتػي . مػف حيػث مضػمكف كرقػة أ ،" الحككمة شككنا باقترابها كتخكفنا كاذا ابتعدت عاتبناها
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مػػف خػػالؿ مطػػالعتي كبعػػد قػػدكـ مجمػػس نقابػػة المحػػاميف الجديػػد  احظػػت  شػػيريف حساسػػنة ، انػػا. قػػدمتها أ
مػػف تصػػريحات النقيػػب هنالػػؾ تيميػػب لمػػدكر المهنػػي عمػػى الػػدكر السياسػػي كهػػذا مػػالـ يظهػػر فػػي هػػذا الكرقػػة 

في الحقيقة اريد اف اسػتند الػى مػا جػاء فػي الكرقػة حػكؿ المبػادلء الػ الث كسػريعا ارتكػز الػى  ،في الصحؼ
هكػػػذا كرد كا اعمػػػـ هػػػذا  ،ي اف النقابػػػات لهػػػا الحػػػؽ فػػػي التػػػم ير فػػػي الحيػػػاة السياسػػػية اذا ارادتالمبػػػدأ ال ػػػان

كالمبػدأ ال الػث ينطػكل عمػى عػدـ السػماح لالحػزاب .أك ضيكطات اك ال   الااارادة انبنت عمى تقاطع مص
الػػػؾ ايمبيػػػة كمػػػا اف هن. كمػػػف قػػػاؿ اف هػػػذا ا يحػػػدث فػػػي مجمػػػع النقابػػػات المهنيػػػة  ،بالتػػػدخؿ فػػػي شػػػؤكنها

صػػامته فػػي اعضػػاء الهيئػػات العامػػة فػػي النقابػػات المهنيػػة ا صػػكت لهػػـ كا تم يػػؿ لهػػـ فػػي المجمػػع كفػػي 
ة عػف المجمػع ، كااردف هػك البمػد الكحيػد الػذم رأيػت فيػه انػه يقػاـ فيػه محاضػػرات قػالنشػاطات المجػاف المنب 

كيػؼ يحػدث هػذا فػي بمػد م ػؿ ااردف  كندكات في مجمع النقابات يساء فيها الػى النظػاـ السياسػي كاسػتيرب
. 
 

 :  زياد ابك شمسية 
مػػا هػػػي الرافعػػة ألم عمػػػؿ كنحػػف هنػػا نػػػدعك الػػى اعػػػادة النظػػر فػػي التشػػػريعات المتعمقػػة فػػػي ئالتشػػريعات دا

كػػد فػػي هػػذا التشػػريعات عمػػى مبػػدأ التم يػػؿ النسػػبي فػػي اانتخابػػات مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ المشػػاركة ؤ النقابػػات كن
 .التم يؿ الجيرافي ليس له عالقة بالتم يؿ النسبي ي أف م الى زيادة المشاركة كبرأيكالالمركزية كهذا يؤد

ة كػالتي مكجػػكدة فػي نقابػة المهندسػػيف كلكػف تطػكير عممهػػا كزيػادة صػػالحياتها تشػكيؿ هيئػات مركزيػػة كسػيط
اضػػحة ة لتصػػبا برلمػػاف لمنقابػػة فيجػػب اف يكػػكف لهػػا رئاسػػة ك تشػػكيؿ رئاسػػة لهػػذا الهيئػػة الكسػػيط بحيػػث يػػتـ

كأمانػة عامػػة تقػػكـ بالمراقبػػة الفعميػػة مػف خاللهػػا كمػػف خػػالؿ لجانهػػا لمقػرارات الداخميػػة التػػي تصػػدرها مجػػالس 
كمػػا انػػه .ذا نكػػكف قػػد حققنػػا الرقابػػة الماليػػة لمصػػناديؽ كخالفػػه كػػكاامػػكر الماليػػة فػػي الصػػناديؽ كه ،النقابػػات

الؿ تشػػػكيؿ اتحػػػاد النقابػػات المهنيػػػة  حسػػػب تف ااكاف اف يكػػكف لمجمػػػس النقبػػػاء التيطيػػة القانكنيػػػة مػػػف خػػ
الػب بالكحػػدة كلػيس التفريػؽ لػػذلؾ قػانكف اك نظػاـ مػػا  ، امػا قضػية فػػؾ اارتبػاط فمتصػكر اننػػا فػي ااردف نط

 بالتشػريعاتاتمنػى اف تفػرؽ . ما هك عميػه كهػذا احػد صػكر دعمنػا اخكانػا فػي فمسػطيف  عمىليبقى الكضع 
 .ككؿ كاحد يكخذ حقه  ،بيف العامميف داخؿ األردف كخارجه

 عماد عربيات .ـ
لمػا قػانكف ديػكاف  " الرقابػة الخارجيػة يعنػيف ،اضافة الى التم يؿ النسبي فال بد مف التمكيد عمػى مبػدأ الرقابػة

قػكؿ أنػا ي ،دقػؽك انا كعزاـ الصمادم لرئيس الديكاف تعػاؿ  كعندما نقكؿ، " 9004المحاسبة بتعدؿ في عاـ  
الػرئيس السػابؽ  لػـ يقػكؿ لػهليكـ حتػى هػذااؽ ك يدقالتػب أقػكـ  دقػؽ عندما يقكؿ ليمكظؼ عند رئيس الكزراء  

سػنة عمػى لعبػة بفػاتكرة بػدينار  90األخ ابك العبد قبػؿ  " ،رقابة خارجيةلماذا نريد ،  كا دكلة الرئيس الحالي
اشػجر  أريػد أفألػؼ دينػار  300ب يقػكؿ لػؾ المجمػس  يػمتي ا ف ، "فصؿ المحاسب كسػفر العامػؿ العربػي
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لػػػذلؾ ابػػد مػػػف . لمػػاذا ،تزرعػػػكا مػػف جيكبنػػػال ـانػػت تػػػمتكفربنػػػا خمػػؽ طريػػػؽ ييػػر ذم زرع  ،طريػػؽ صػػحراكم
كتبقػى اراء  ، أما القػكؿ انػه دسػتكرم اك ييػر دسػتكرم فاليكجػد محكمػة دسػتكرية فػي األردف،ديكاف محاسبة 

 ،ة اخػػػرل فػػػي نفػػػس المجمػػػعنقابػػػ. قانكنيػػػة ، دكر التػػػدقيؽ الخػػػارجي مػػػف جهػػػة مسػػػؤكلية مسػػػتقمة ابػػػد منهػػػا 
سػمؿ فػػالف نف...يمنػػع عمػى العضػػك اف يشػتيؿ رئػػيس مجمػس ادارة أك كػػذا " مػف قانكنهػػا  يقػكؿ ( 00)مػادة ال

القػانكف كاضػػا بيػض النظػر عػػف . شػػركة مدنيػة  هػذا ،يقػػكؿ لػؾجمػس ادارة شػركة مفػالف رئػػيس  تػدع لمػاذا
يسػمى الالمركزيػػة  حسػػيف . أعمػػى كرقػة كتعقيػب . صػنؼ الشػركة ا يجػػكز اف يتػرأس العضػػك مجمػس ادارة 

 .كهذا خمط كاف شاء اهلل مايككف مقصكد  ، تم يؿ النسبي
 
 عبد الهادم الفالحات . ـ

اف مجمس نقابتنا كمنذ شهريف عمؿ قاعة في الزرقاء اكبر مف قاعات عماف بسسـ الشػهيد كصػفي التػؿ كتػـ 
كهنالػؾ أكؿ قاعػة لمشػهيد  ،ذا المكضػكع ايعمػـكابد اف األخ الػذم ا ػار هػ ،ااعالف عنها بالصحؼ كييرها

عنػػدما نسػػمى قاعتنػػا ،كايػػد عبيػػدات اكؿ شػػهيد اردنػػي عمػػى ارض فمسػػطيف كمؤسػػس نقابتنػػا لػػه قاعػػة  انيػػة 
باسـ كاحد عراقي اك مف شهدائنا ااشقاء في فمسطيف فهذا يػدؿ ايضػا عمػى سػمك النقابػات المهنيػة ااردنيػة 

 . 
 أحمد العرمكطي . د

الحككمػػة قبػػؿ النقابػػات نعػػـ ، فكمػػا نحػػف مػػع التم يػػؿ كالهيئػػة  قمػػت أفكضػػيا فقػػد اسػػيء مػػا قمػػت انػػا اريػػد الت
قػػػػانكف انتخابػػػات جديػػػػد  فنطالػػػػب اف يسػػػ، ـ انتخػػػػاب مجػػػالس النقابػػػػات مػػػف خػػػػالؿ هػػػذا يػػػتكاف  ،الكسػػػيطة

طرقػت تنػا كا،قػانكف العػدلنا  نحػف كػالـ،هػذا ال ؤكػدكمجمس نكاب جديػد كهػذا أمػر  اخػالؼ عميػه ، كحتػى أ
مػف قبػػؿ الهيئػات العامػػة فػػي  هػػي هيئػة مػػف اطبػاء منتخبػػة،ك ـ 0666الهيئػة الكسػػيطة  عػاـ  ةاضػػاف ،كهكلػه

تتككف الهيئة الكسيطة مػف منػدكبي الفػركع المنتخبػيف  بكاقػع منػدكب كاحػد لكػؿ ) :هذا النص ،ك فركع النقابة 
يػات عمميػة كرؤسػاء لجػاف فرعيػة نقيػب أعضػاء مجمسػيف قػركييف كرؤسػاء حمع ،مئة طبيػب لمهيئػة الكسػيطة

كمهامهػػا هػػي مناقشػػة كػػؿ شػػيء مػػف  مهػػاـ الهيئػػات العامػػة مػػا عػػدل  ،كجمعيػػة ااختصػػاص كطبيػػب عػػاـ
عمػػى مفهمػػكـ المشػػاركة السياسػػية لمنقابػػات كالمػػبس الػػذم تػػـ التطػػرؽ لػػه  أريػػب بػػالتعريجك . (اانتخػػاب فقػػط 

محػػػدد ، كانمػػػا نحػػػف نتعامػػػؿ مػػػع القضػػػايا نحػػػف ا نشػػػارؾ عمميػػػان فػػػي ام عمػػػؿ سياسػػػي  ،مػػػف المشػػػاركيف 
حػػكالي  لػػديناكبعػػض القضػػايا المجتمعيػػة التػػي تهػػـ عامػػة النػػاس ، بسعتبػػار اف   ،الكطنيػة كالقكميػػة ااساسػػية

فػػي كػػؿ محافظػػة  لجنػػة ك  ،مركزيػػة لػػديناأمػػا مكضػػكع الالمركزيػػة فػػنحف . ألػػؼ مشػػترؾ مػػع عػػائالتهـ  300
 ،التحقيػؽ مػع األطبػاء كاصػدار قػرارات مػنهـ: الصالحيات ما عدا لكف تمتمؾ هذا المجاف الفرعية كؿ ،فرع 

كما بعد ذلؾ القرارات التي تتعمؽ بصالحيات مجمػس النقابػة فهػي مػف صػالحيات مجمػس النقابػة كلػيس مػف 
 .صالحية الفركع 
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 خصاكنة نعيـ.ـ

اانتخابػػػػػات الهيئػػػػػة الكسػػػػػيطة مكجػػػػػكدة بحسػػػػػب القػػػػػانكف ك  أف فػػػػػي نقابػػػػػة المهندسػػػػػيف حقيقػػػػػة  نريػػػػػد اف نقػػػػػر
كمػػا ادعػػكا اليػػه تفعيػػؿ الهيئػػة المركزيػػة المكجػػكدة فعػػال فػػي (. الحاليػػة)ألعضػػائها كمم ميهػػا كهػػذا  الػػث دكرة 

ابػػراهيـ أبػػك عيػػاش . نقابػة المهندسػػيف ااردنيػػيف ضػمف الضػػكابط التػػي طرحػػت كقػد تحػػدث النقيػػب األسػبؽ ـ
كهػػػذا كػػػؿ مػػػا نريػػػدا سػػػكاء مػػػف ،النقبػػػاء بمنهػػػا تمػػػارس كافػػػة الصػػػالحيات باسػػػت ناء انتخػػػاب النقيػػػب كمجمػػػس 

تحدث اك قدـ كرقة ، ايضػا نقابػة المهندسػيف بػادرت داخميػا لتطػكير كتحػديث قكانينهػا  كتقػديـ اقتراحػات كأنػا 
بػػيف يػػدم كرشػػة بتعػػديؿ أنظمػػة كقػػكانييف نقابػػة المهندسػػيف كطرحػػت فػػي لقػػاء لرؤسػػاء الفػػركع فػػي فػػرع ممدبػػا 

كأعتػب . ء مجمػس  النقابػة السػابؽ كالحػالي كنحػف فػي عممنػا نػراكـ هذا مكتكب كمكجػكد كمقػدـ بػيف أعضػا،
كنػت اتمنػى الػدعكة لمهيئػة العامػة اليػكـ  لمتم يػؿ النسػبي اف تبػدأ ،ماجد الطباع بصفته نائبػان لمنقيػب . عمى ـ

المركزيػة مخبػرة كالدرايػة النقابيػة ، كػاف ااحػرل دعػكة الهيئػة لبالهيئة المركزية اننا نريد اف نفعمها كهي اهػؿ 
كمػػع ذلػػؾ فالهيئػػة . لمناقشػػة هػػذا المكضػػكع  ػػـ يعػػرض عمػػى الهئيػػة العامػػة كهػػي صػػاحبة الكايػػة أكا كأخيػػران 

النقيػػب  قػػكـ بانتخػػابالهيئػػة العامػػة هػػي فقػػط تأف المركزيػػة حسػػب القػػانكف لهػػا الصػػالحيات كالكاقػػع العممػػي 
شخصػيا كانػا رئػيس فػرع سػابؽ لنقابػة المهندسػيف بالنسبة لمرقابة المالية كمنا معها كلكػف انػا  ،كمجمس النقباء

حمقػات الرقابػة المتػكفرة  بػمفأحمػد العرمػكطي . مػا جػاء فػي كرقػة د عمػى أكافػؽ ،في محافظة اربػد اكبػر فػرع
كلػـ يحصػؿ  ،( اسػابيع 1-0 )حػكالي  في النقابػة تكفػي كديػكاف المحاسػبة قػدـ تقريػر عػف كزارة الصػحة قبػؿ

ديػػكاف كمػػا أف . ألػػؼ دينػػار  009دينػػار كا 009تجػػاكزات كلػػيس ال ت كانػػمميػػكف دينار  009كأف . شػػيء 
المحاسػبة لػـ يمتػـز بتقػديـ تقػارير سػنكية عػف مالحظاتػه لػ داء المػالي لمهيئػات العامػة أك المؤسسػات العامػة 

النقابػػات لقػػانكف  ضػػركرة اف تخضػػعمكضػػكع  ،عنػػدما طػػرح( سػػنكات  2-1)لمجمػػس النػػكاب اإ قبػػؿ حػػكالي 
كهػػك يتحػػدث  ،جميػػؿ النمػػرم عػػف التم يػػؿ النسػػبي ممتػػاز. خيػػرة اف ماطرحػػه أاألنقطػػة الك .سػػبة ديػػكاف المحا
الصػالحيات عمػى  ضكفػر  الػدكر الفػركع كنحػف مػع نشػر  إضػعاؼ: كلكف لػدم نقطتػيف ااكؿ   ،بآليات تنفيذ

كؼ كانػػػا مػػػع زيػػػادة التم يػػػؿ لفػػػركع المحافظػػػات اف لهػػػا ظػػػر   ،األطػػػراؼ كعػػػدـ تركيزهػػػا فػػػي المركػػػز عمػػػاف
التفصػيؿ بانتخػاب قائمػة كانتخػاب أفػراد كتحديػد الناخػب ل فػراد : ال انيػة ك .خاصة بها ا يعرفها ابف المركز 

كمػا اتسػاءؿ اذا اتحنػا هػذا المجػاؿ ممكػف احػد األفػراد ،كليس ترتيب األسماء ضمف القائمة أك المػكف الكاحػد 
 .كلكف مع ترتيب األسماء ،اميؿ لمنسبية  كيرسب اذا رسبت قائمته أنا،أف يمتي بمصكات أك ر مف قائمته 

 
 محامي :المكمني محمد عصاـ 

كمػا  ،مػا المقصػكد بالمشػاركة، " تحػديات المشػاركة كالتيييػر  –النقابات المهنيػة " لدم تساؤؿ حكؿ العنكاف 
اـ هػك تيييػر ظػركؼ المهنيػيف فػي هػذا النقابػات الػى  ،هك المطمػكب مػف التيييػر   هػؿ هػك تيييػر المجػالس
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كمػػا  ،كاعتقػػد اف معظػػـ ااكراؽ التػػي طرحػػت لػػـ تتطػػرؽ الػػى هػػذا الهػػـ عمػػى هػػذا الصػػكرة. ركؼ افضػػؿ ظػػ
جميػػػؿ اذا جػػػاءت عمػػػى كيفيػػػة . كانػػػت استفاضػػػة فػػػي شػػػرح ظػػػركؼ ا تتعمػػػؽ بػػػالعنكاف ، باسػػػت ناء كرقػػػة أ

ي طمكحػػات كػػاف تيييػػر فػػي المجمػػس أك تيييػػر فػػ إفالتعامػػؿ مػػع اانتخابػػات باعتبػػارا احػػد اسػػاليب التيييػػر ،
مكسػػى المعايطػػة . ذكػػر معػػالي ـك . ز فػػي تحقيػػؽ طمكحػػات  الهيئػػات العامػػة  كمصػػالحها ك المجمػػس المفػػر 

كهػذا مكضػكع  "هك انا بدم افصؿ بدلة العرس قبؿ مػا اخطػب"ام  ،مكضكع ااستعداد لمكضكع الالمركزية
ف  ػػػـ تػػػـ التراجػػػع عنػػػه كمػػػ كتػػػـ طرحػػػه كمناقشػػػته،كنحػػػف قبػػػؿ فتػػػرة لمػػػا كنػػػا فػػػي مكضػػػكع األقػػػاليـ  ،اسػػػتباقي

عمػى  تتعاطى المؤسسات األخػرل مػع هػذا األمػر ، كالمقصكد انه عندما يحدث مكضكع الالمركزية كينجا.
كباعتقػػػادم انػػػه مػػػف اساسػػػيات المطالبػػػة بتحػػػديات المشػػػاركة كالتيييػػػر هػػػك المطالبػػػة بسنجػػػاز . هػػػذا الصػػػكرة 

هػػذا المهػػػف طكيمػػة كالتػػي هػػي تحقػػؽ مصػػالا التشػػريعات النقابيػػة المكجػػكدة فػػي أدراج الحككمػػات مػػف فتػػرة 
فػػنحف نقابػػة ،فػػسذا ريبنػػا بزيػػادة المشػػاركة  لمهيئػػة العامػػة فػػي صػػناديؽ ااقتػػراع .النقابيػػة فػػي الدكلػػة األردنيػػة 

ربػػد كالكػػرؾ األمػػر الػػذم  ،المحػػاميف لػػدينا مشػػركع ليايػػات اجػػراء اانتخابػػات فػػي  ػػالث مراكػػز فػػي عمػػاف كاي
ع الصػػناديؽ كالرفػػع مػػف حجػػـ المشػػاركة بػػالريـ مػػف انهػػا مرتفعػػة نسػػبيان مػػع يسػػهؿ تكاصػػؿ الهيئػػة العامػػة مػػ

حيػػث اف نسػػبة   -لظػػركؼ نقابػػة المحػػاميف الخاصػػة  اانتخابػػات النيابيػػة كالنقابػػات ااخػػرل ة فػػيمشػػاركال
تكػػػكف اف انػػػا كنػػػت اتمنػػػى  .  يػػػةانتخاب عمميػػػة  عػػػف كػػػؿ% 40الػػػى % 30مشػػػاركة المحػػػاميف تزيػػػد عػػػف 

العمؿ التي طرحت متخصصة في كؿ نقابة عمى حػدا باعتبػار اف الهمػكـ مختمفػة فػي كػؿ  الدراسات كأكراؽ
مػف لػـ ك مػف يحػؽ لػه اانتخػاب ،طريقة التعاطي مػع ااعضػاء ،حجـ الهيئة العامة ،طريقة التشكيؿ ، نقابة 

متصػمة  نقابػة المحػاميف تمنػع عمػى المحػامي المػزاكؿ التكاجػد خػارج  األرض األردنيػة لمػدة. يحؽ لهػـ ذلػؾ 
 .أشهر باعتبار انه يفقد حقه في اانتخاب  3تزيد عف 

 
 : المحامي زكي حداديف 

سمختصر فيمػا يتعمػؽ بمكضػكع التم يػؿ النسػبي قػد .اف اركاؽ العمؿ المقدمة لـ تندرج تحت عنكاف المؤتمر 
قػة بشػمف بحاجػة الػى عقػد جمسػات اخػرل متعم نحػف لكػف،يككف تعددم حقيقي أك تطػكير لمتعدديػة الحقيقيػة 

ة الػى عقػد كرشػات فالػدعك ،اف كؿ منها لها خصكصية مختمفة عف ااخرل  ،كؿ نقابة مف النقايات المهنية
،  عمػؿ سياسػيهذا المجاؿ يبدك هنالؾ حاجة ممحة لها ، ايضػا نريػد مهنػة صػحيحة ك  عمؿ متخصصة في

اسػالمية كالقكميػة بالدرجػة كالنقابات المهنية يجب اف يككف لها مكقػؼ سياسػي فػي شػتى الشػؤكف العربيػة كا
يعنػي نجػدها مػرة تمػكح بقػانكف  ، هناؾ عالقة مد كجزر بػيف الحككمػة كالنقابػات الى اف شيرأ نيلكن،األكلى 

كهنػػاؾ دعػػكة ماسػػة لمحككمػػػة . فتػػػرة شػػهر العسػػؿ كخالفػػه بكمػػرة تمتػػـز الهػػدكء كسنهػػا  ،نقابػػات مػػف صػػنيعها
فهنالػػػؾ طػػػرؽ ، النقابػػػات  عمؤسسػػػية فػػػي تعاممهػػػا مػػػ تكػػػكفبػػػمف  كتهاكمػػػا هػػػي تػػػدعك النقابػػػات بػػػدع،ايضػػػا 

 .مؤسسية لمتعامؿ مع النقابات يجب اف تنتهجها 
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 .نقابة ااطباء كادارة اتحاد الجمعيات الخيرية سابقا  ، حسيف المصرم. د 
 تجربػة مريػرة فػي معػهديكاف المحاسػبة لنافػ ،ديكاف المحاسبة كمؤسسات المجتمع المدني الى  اريد التنكيه   

كانػه  ،قبؿ سنكات كاجهنا ديكاف المحاسبة كتعاممنا معه كاعطى تقريػرا جيػدا لميايػة ،اتحاد الجمعيات الخيرية
سػاعة  91خػالؿ ،ك كلكف عندما جاءت ااتهامات الكيدية اتحاد الجمعيػات الخيريػة ،ليس هنالؾ أم شيء 

ات ا ترتقػػػػػي لممسػػػػػؤكلية كانػػػػػت المجنػػػػػة مؤلفػػػػػة كمجتمعػػػػػة كمكقعػػػػػة مخالفػػػػػات عديػػػػػدة ككانػػػػػت هػػػػػذا المخالفػػػػػ
كلػـ تكػػف هنالػػؾ تمكيػدات رسػػمية كانمػػا  ،المحاسػبية المبرمجػػة التػي تعتمػػد عمػػى النظريػات العمميػػة المحاسػػبية

فكانػػت ااتهامػػات السػػريعة هػػي التػػي  ،نزلػػت لسػػرعة تػػداكلها امػػاـ المػػدعي العػػاـ لتقػػكد الػػى القضػػاء كبسػػرعة
كعنػػػدما جػػػاءكا  ،الخيريػػػة ككصػػػكلهـ الػػػى المحكمػػػة أدت الػػػى كػػػؼ ايػػػدم ادارة مجمػػػس اتحػػػادات الجمعيػػػات 

 .ككانكا مجمكعة كبيرة كانت اجاباتهـ اماـ القاضي ا أدرم كا اعرؼ  جميعهـ ،لمشهادة 
 
 جكرج حداديف أ،

مػيس فراء ا ام مؤتمر ابد مف اف يككف منتج كله اهداؼ ، اذا كػاف المػؤتمر كظيفتػه اسػتعراض  اعتقد اف
تحصػؿ فػي العػالـ عمػى ، اك ػر المػؤتمرات  ظػاهرة متعمقػة فػي المجتمػع األردنػي كهػذا اصػبحت ،له كظيفة 

كايضػػػا ااكراؽ التػػػي تقػػػدـ . كأقػػؿ انتػػػاج لمػػػؤتمرات فػػػي العػػػالـ هػػك فػػػي  األردف ،مػػا اعتقػػػد هػػػي فػػػي ااردف 
هػػي جػػزء مػػف  المهنيػػةالنقابػػات فػػسف كمػػف هنػػا  ،استعراضػػية لػػيس لهػػا عالقػػة حقيقػػة بكظيفػػة هػػذا المػػؤتمر 

، ع ككاقػػع المجتمػػع يحػػدد كظيفػػة المؤسسػػة ككاقػػع المجتمػػع ااردنػػي عػػالـ  الػػث متخمػػؼ كاسػػتهالكي مجتمػػ
كهنػا يػمتي ،كالكظيفة الرئيسة لممجتمع كالدكلة هك تطكير المجتمع كالدكلة باتجاا مجتمع منتج كدكلػة منتجػة 

 ،المجتمع الدكر الرئيسي لمنقابات المهنية ككنها تحكل اداة  لالنتمجنسيا الطميعية في 
كمػػف هنػػا اتسػػػاءؿ هػػؿ حقيقػػة النقابػػػات  ،يكػػكف دكرهػػػا هػػك المحػػرؾ ااساسػػػي فػػي عمميػػة التنميػػػةيجػػب اف ك 

انتقمػت النقابػػات المهنيػة منػذ فتػرة التسػعينات الػػى .المهنيػة بقػكـ بػدكر فػي التنميػػة أـ هػي مجمكعػة مصػالا  
تتحػػكؿ النقابػػات المهنيػػة الػػى  كلكػػي ،مؤسسػػات خدميػػة تمامػػا كمػػا انتقػػؿ مجمػػس النػػكاب الػػى مجمػػس خػػدمي 

فػػػي صػػػندكؽ كاحػػػد يتجػػػه لالسػػػت مار فػػػي ..يجػػػب دمػػػج صػػػناديؽ التقاعػػػد كالضػػػماف ك الػػػ   ،نقابػػػات منتجػػػة
كمػػػا أأسػػػؼ اف النقابػػػات تحكلػػػت عمػػػى قطػػػاع .القطاعػػػات المنتجػػػة كلػػػيس لممضػػػاربات فػػػي السػػػكؽ المػػػالي 

 .ؤسسات العمؿ النقابي كالمسملة األخيرة تكحيد م.خدمات العقارات كهذا مسملة معيبة 
 

 الزعبي خالد. امي دالمح
اف يكػكف لػدينا : لػدم مفهػكـ، حينػا حضػرت هػذا المػؤتمر كػاف بداية أشكر مركز البديؿ لمدراسات كالتدريب 

دراسػػة كتصػػكرات اسػػتراتيجية بعيػػدة المػػدل فػػي ظػػؿ المتييػػرات التػػي نشػػهدها حاليػػا كخاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ مػػف 



 النقابات املهنية – حتديات املشاركة والتغيري

 
80 

كا الحككمػػة كا  أحػػدان قائمػػة كمنػذ سػػنكات طكيمػة  ا هػالنقابػػات جميعدرؾ أف كنحػػف نػالحككمػة كمػػف الدكلػة 
 30فالنقابػػات المهنيػػة عمرهػػا . المهنػػي لمنقابػػات المهنيػػة  أكاف تيييػػر فػػي الػػنهج السياسػػي تسػػتطيع ييرهػػا 

قائمػػػة ضػػػمف  قػػػكانييف كتشػػػريعات ضػػػمف قػػػكانييف دسػػػتكرية كضػػػمف قػػػكانيف مقػػػرا مػػػف  قبػػػؿ البرلمػػػاف ك سػػػنة 
هػؿ : هػكما أكد اف اقكلػه  ،مف جاللة الممؾك كمف الناحية القانكنية ،ردني كمف الحككمة كمصادؽ عميها األ

هػذا النقابػات قػػادرة فػي المسػتقبؿ عمػػى اف تػرل التيييػػر القػادـ   لمحككمػة فػػي جعبتهػا تيييػر لػػـ تفصػا عنػػه 
اعتقػػد اف مكضػػكع    تطرحػهالنقابػات بالمنظػػار الضػيؽ مػػا هػك التيييػػر الػذم سػػكؼ كهػػؿ رأت . ليايػة ا ف 

 كنحف في نقابة المحاميف كالحمد هلل ا ف تتجه النقابػة فػي المسػار الصػحيا. هذا المؤتمر كاف لهذا الياية 
لػيس عمػى حسػاب  ،كلكنػا  نقػكؿ الػى اإهتمػاـ بالمهنػة ،ا نقكؿ الى المهننة  ،كتتجه مف الناحية القانكنية ،

كلكنهػػا تسػػعى  ،نقابػػة المحػػاميف نقابػػة قياديػػة كرائػػدة إفمحػػاميف ،كلػػيس عمػػى حسػػاب دكر نقابػػة ال ،السياسػػة
كضػمف انظمػة ك  ،كضمف اطػر دسػتكرية ،ااف الى تطكير تشريعاتها القانكنية ضمف اطر قانكنية صحيحة

 .ة ئمتعميمات قا
 
 " سعيد صادؽ . د

 ،ؿ التم يػؿ النسػبيحػك ، كهػك جميػؿ . سػؤالي مباشػر مكجػه  لػػ أ. شكرا لمسادة المحاضريف في هػذا الجمسػة 
كلكف هػؿ مػكرس فػي نقابػات فػي دكؿ معركفػة متعػددة ،المعركؼ اف التم يؿ النسبي مكرس في دكؿ عديدة 

 . ككانت التجربة مقيمة سمنان أك إيجابان 
 
 محمد الرشداف .أ 

، يعنػػػي هػػػذا المػػػؤتمر الػػػذم نحػػػف فيػػػه فػػػي النقابػػػات المهنيػػػة "سياسػػػي الالبعبػػػع  "عػػػف قصػػػة أريػػػد أف أتحػػػدث
هػػػذا الخبػػػرات التػػػي .ارؾ بػػػه اليػػػكـ  مػػػا هػػػك اا نتػػػاج لمعمػػػؿ النقػػػابي لمسياسػػػييف فػػػي أيػػػاـ العمػػػؿ السػػػرم نشػػػ

ذا جػػػاءك  ،نتحػػػدث عنهػػػا اليػػػكـ ككػػػمف العمػػػؿ السياسػػػي اصػػػبا بعبػػػع  حػػػزب مػػػف ااحػػػزاب سػػػميه مػػػا شػػػئت  اي
ا تسػػيطر ،تعػػاؿ ك قػػؼ  أقػػكؿ انػػا الالمنتمػػي ،عمػػى عمػػؿ نقابػػة مػػف النقابػػات،ك سػػيطر عمػػى العمػػؿ النقػػابي ك 

 أف الػػذم كتبتػػه أقػػكؿ لػه يلكػيكػػكف نقيػػب المحػاميف مكجػػكد  أف كػػاف بػكدم ،عمػى نقابػػة المحػاميف كمػػا ذكػر
ا  أك مػػانشػػتيؿ بالعمػػؿ السياسػػي  إمػػا"عمػػى رأم فيػػركز-مػػش هػػكف كمػػش هػػكف "ؾ  ييػػر صػػحيا تػػكرقفػػي 

ف ااتفاقيػات تكقعهػا الدكلػة اتفاقيػة مػ كا يكجػدالعمؿ القانكني هك عمػؿ سياسػي ف. " بالعمؿ السياسي نشتيؿ
مػػف صػػمب العمػػؿ القػػانكني العمػػؿ السياسػػي ، كمجمكعػػة الالمنتمػػيف عمػػى مبػػدأ ك اا كهػػي عمػػؿ سياسػػي ، 

جماعػػػة الالمنتميػػػيف  ـفيػػػا أخػػػي انػػػت.  " يعتبػػػركا الالمنتمػػػي منتميػػػا الػػػى جماعػػػة الالمنتميػػػيف "ككلػػكف كلسػػػف 
 نحػػفامػػا  ،مػػع بعػػض  جميعػػا ـاجتمعػػكا انػػت ،الشػػيكعييف أكااسػػالمييف  أكتعػػالكا اجتمعػػكا اسػػقطكا القػػكمييف 

فػي السياسػية  تعممػكف ـانػت،عػف الطريػؽ  إبعػدكا تقكلػكف لنػاالمنتمييف اذا اجتمعنا عمى مكقؼ سياسي معػيف 
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، العقػدة بالمنشػار كضػع هػذا مكضػكع . ا بالتمكيػد   هػؿ هػذا ديمقراطيػة ، عمى نقابة المحاميف كفسيطر تك 
 .  ببساطة ما تعتبرني ارهابيك  -حرية الرأم  يككف لنا لماذا ا نعمؿ بجد ك 

حيػادم الهيئػة  مكقػؼالمكقؼ السياسي هنا هػك . كاف بكدم يككف  عطكفة نقيبنا  انني اتحدث عف كرقته 
تنتخبنػي أك بػمف تحػدد مكقفػؾ ك انػت  تػمتيمعػيف اتجػاا المسػملة العراقيػة  يقظة، انا لػي مكقػؼ سياسػيالعامة 

حيػد عػػف لػػف أمكقػؼ سياسػػي مػف القضػػية الفمسػطينية  ضػػكء كبتنتخبنػػي فػي. كرة القادمػة تنتخبنػي فػي الػػد ا
كاخيرا انا اختمؼ في كجهة النظػر التػي قػدمها نقيبنػا فػي كرقتػه ،السياسة في المكضكع  ـدخمتأ ـانتؽ ، الطر 

 . كاتحفظ عميها 
  
 
 صالا الزعبي . د

ال انيػػػة بحاجػػػة الػػػى تكضػػػيا كهػػػذا رأم شخصػػػي المػػػداخالت األكلػػػى ك  ،بعػػػض المفػػػاهيـ التػػػي كردت هنالػػؾ 
كمػػع زيػادة التم يػػؿ لمفػػركع  ،جميػؿ النمػػرم. بدايػة انػػا مػػع التم يػؿ النسػػبي كمػػع أ. بحكػـ تجربتػػي المتكاضػػعة 

صػر مداخالتػه عمػى ا ليػات كعمػى تقإحسيف ابك عرابي صحيا هػذا المػؤتمر . ارجكا اف يتحممني أ. ايضان 
دخؿ فػي حكػـ النقابػات ككنهػا هػي تػلكػف مػف الناحيػة العمميػة ، ات المهنيػة المداخالت التي تجرم فػي النقابػ

لػذلؾ ارجػكا  ، كايضػان المسػائؿ السياسػية ،النخب الم قفة كااجتماعية كالتي تقكد العمؿ المهني  كااجتماعي
لػػػيس صػػػػحيا " . المشػػػاركة كالتيييػػػر " اف يكػػػكف هنالػػػؾ مػػػؤتمر أك نػػػػدكات تحػػػت نفػػػس العنػػػكاف أكالشػػػػعار 

 ،هػػي مؤسسػات شػبه حككميػة كمػا  كرد فػي القػػانكف  ،اف النقابػات المهنيػة مؤسسػات شػبه حككميػة% 000
. كاشػػػكر أ. مػػػدني المجتمػػػع الكلكنهػػػا فػػػي كػػػؿ دكؿ العػػػالـ هػػػي جػػػزء مػػػف النسػػػيج ااجتمػػػاعي ك مؤسسػػػات 

كخاصػػة فػػي مكضػػكع قبػػكؿ األخػػر كمشػػاركته ،عصػػاـ أبػػك فرحػػة عمػػى ماتفضػػؿ بػػه فػػي مكضػػكع المشػػاركة 
 .عة الحكار كطبي

 
      عزاـ الصمادم  .ـ

فهػـ نقابػة المهندسػبف لمتم يػؿ النسػبي كمػا كرد فػي كػاف فػسذا  ، انا صدمت حقيقة بكرقة الزميؿ ماجد الطباع
 .نشارؾ باجتماع الهيئة العامة السبت القادـ بمف داعي  فال ، الكرقة

 
 عكدة اهللشكيب .ـ 

عنهػا بكػؿ اريحيػه كاقػكؿ لػ خ عػزاـ اتحػدث  أف  بسمكػاني لكػف  مهندسػيفالنقابػة  ا فػيعضػك  أننػي لسػتمع 
. المقترحػػػات اعضػػػاء الهيئػػػة العامػػػة كلػػػيس مجمػػػس النقابػػػة  سػػػيقدـ اف ، تحضػػػر يػػػكـ السػػػبت أف بسمكانػػػؾ 
تحػدث عػف الكاقػع المكجػكد كلػػيس ، الطبػاع تتحػدث عػف الكاقػع الحػالي كلػيس عػف المسػتقبؿ دماجػ. ككرقػة ـ
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مجػػالس الشػػعب كمهػػا  الحصػػكؿ عمػػىبسمكػػاني مػػ ال كقائمػػة بيضػػاء  لمكجػػكد أففػػالكاقع ا. فيػػه تم يػػؿ نسػػبي 
ام تسػتطيع قائمػة مػا اف  ، كبالتالي الهيئػة الكسػيطة تكػكف كمهػا بيضػاء.كالهيئة الكسيطة كمها كالفركع كمها 
كبالنسػػػبة انتخابػػػات المجمػػػس  انتخابػػػات . ايكجػػػد ا ف تم يػػػؿ نسػػػبي . تمخػػػذ كػػػؿ المقاعػػػد حسػػػب القػػػانكف 

كلكػػف المجمػػس يمكػػف اف يػػتـ  ، تطبيػػؽ التم يػػؿ النسػػبي فيهػػا سػػهؿ جػػدان ك شػػعب  كالهيئػػة الكسػػيطة كالفػػركع ال
 .كاف يتـ اضافة اعضاء في التم يؿ النسبي  ، تعديؿ القانكف بحيث يككف الحالي ا ف عضكا لكؿ شعبه

 
 مكسى المعايطة . معالي ـ

كهػذا اسػاس الديمقراطيػة بيػض النظػر  يف ،راء ااخػر الديمقراطيػة تعنػي اف نحتػـر ا،اشكر جميع المتحػد يف 
اريػػػد اف اعمػػػؽ عمػػػى .نسػػػتطيع اف نصػػػؿ الػػػى حمػػػكؿ ، ك  لنتفػػػؽ عمػػػى ذلػػػؾ ،ك  أـ اعجبتنػػػي كجهػػػة النظػػػر أ

كمػػرة . قضػػية سياسػػية طرحػػت كهػػي ليسػػت مػػف صػػمب المػػؤتمر كلكػػف تػػـ تػػداكلها كهػػي قضػػية فػػؾ اارتبػػاط 
 ،مػف الدكلػة ااردنيػة بنػػاء عمػى طمػب مػػف جميػع الػدكؿ العربيػػةاف قػرار فػػؾ اارتبػاط جػاء قػػرار نؤكػد اخػرل 

كذلػػؾ فػػي مػػؤتمر القمػػة الػػذم اعمػػف اف منظمػػػة التحريػػر هػػي المم ػػؿ الشػػرعي كالكحيػػد لمشػػعب الفمسػػػطيني 
تكػػكف هػػي المم مػػة  بػػمفكفػػي نفػػس الكقػػت بنػػاء عمػػى طمػػب منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية مػػف الػػدكؿ العربيػػة ،

كجػػاء هػػذا القػػرار اسػػتجابة مػػف اجػػؿ التحضػػير  . شػػيء يتعمػػؽ بالضػػفة اليربيػػة  الكحيػػدة كالمسػػؤكلة عػػف ام
هػذا هػك القػرار كعمينػا اف نحتػـر هػذا القػرار ،كالمساعدة كالمساندة في قياـ الدكلة الفمسطينية في ذلؾ الكقػت 

القػػػدس حاليػػػا كسياسػػػيان كمنػػػا متفقػػػكف اف اسػػػاس الحػػػؿ هػػػك اقامػػػة الدكلػػػة الفمسػػػطينية المسػػػتقمة كعاصػػػمتها  ،
كبالنسػبة لمشػاركة كزيػر . الشريؼ كرفػض الػكطف البػديؿ كالمحافظػة عمػى حػؽ العػكدة لالجئػيف الفمسػطينيف 

ذا الداخميػة فالنقابػات المهنيػة جػػزء مػف الدكلػة األردنيػػة كبيػض النظػر  مػػف ام لمدراسػات طمػب مركػػز البػديؿ  اي
عمينػػا  ،كهػػذا يعػػكد الػػى المركػػز ،ؤتمركمػػا اننػػي اشػػكر كزيػػر الداخميػػة عمػػى رعايتػػه المػػ الرعايػػة  ،كزيػػر أخػػر 

 .اف نحتـر كنعترؼ اننا جزء مف مؤسسات الدكلة األردنية 
 
 ماجد الطباع . ـ

بالسػطحية كالمكاربػة أك ام شػيء  ككصػفكها انتقدكا كرقتي كالمذيفاتفقكا معي  المذيفاشكر جميع المشاركيف 
كانػػا  ،ع اف يمخػػذكا كرقتػػه بحسػػف النكايػػاجميػػؿ مػػف الجميػػ. كطمػػب  أ ، افكػػار ك يػػرة كجيػػدة طرحػػت هنالػػؾ ،
. تـ اتهاـ مجمػس النقابػة بمنػه سػيمتي السػبت القػادـ يحمػؿ كرقػة ـ قد انه ،بشمف األخذ بحسف النكايا هشاركأ

كهذا الكالـ لػيس صػحيحان ، لقػد تػـ طمػب ، كليس لدينا يير هذا الكالـ هنا نسبية  كأقكؿ لكـ ماجد الطباع 
–القائمػة النسػبية "عمػى تنفيػذ هػا المػؤتمر تحػت عنػكاف أشػكرهـ مف مركز البديؿ ك الكرقة مني بعنكاف محدد 
 ،خطػم ييػر مقصػكد، فمنػا اعتقػد كلسػت مخطئػان اخػي عمػاد انػا ييػر مخطػىء ، " نقابة المهندسػيف نمكذجػان 

 كسػػميته بهيئػػة ،كلكنػػي مقتنػػع تمامػػا انػػه يكجػػد فػػي نقابػػة المهندسػػيف تم يػػؿ نسػػبي سػػميته انػػا جيرافػػي كمهنػػي
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فهػػك  ه،عضػػكا فػػي المحافظػػة  يمػػ مهـ عضػػكا كاحػػد فػػي الهيئػػة الكسػػيط 200 أف كػػؿ ،عنػػدماأقكؿالمكاتػػب 
 ،ااؼ مهنػػدس  يم مكبعضػػك مجمػػس نقابػػة فهػػك تم يػػؿ نسػػبي 00000كػػؿ  ، كعنػػدما نقػػكؿ أفتم يػػؿ نسػػبي 

سػػػعى الػػػى ن أـ ا ،كامػػؿ إذا كػػػاف هػػذا المكضػػػكع ،ا فعػػػال فػػي نقابػػػة المهندسػػػيف دتكهػػذا مػػػا هػػػك مكجػػكد عنػػػ
هػذا شػػي تػاريخي ا نسػػتطيع اف  ، مكسػى. معػػالي ـكمػا قػاؿ قػػكائـ  ، نحػف نقػكؿتعديمػه لػيس مػػف أكؿ دكرة 

نتخابات ، مجمس النقابة الحالي منفتا تمامان كجػاد فػي مكضػكع النسػبية كهػك تخكض ااقكائـ  ، عندناننكرا 
 ضػعكااخػي نعػيـ الخصػاكنة انػه ي ؿقػاكمػؼ مجػالس الفػركع  م ػؿ مػا  الػذمعبارة عف نتاج لممجمػس السػابؽ 

المحػاكات التػي حصػمت ب شػكيؿ  قػكائـ مكحػدة  بعػض النظػر اذا كانػت  أبػك فرحػه عصػاـ ككمػا قػاؿرؤيػة، 
نحػػف انػػرل رؤيػػة  ،ناجحػػة كميػػان أك جزئيػػان أك فاشػػمة كميػػان مػػاهي اا محػػاكات لمكصػػكؿ الػػى التم يػػؿ النسػػبي

رؤيػػػة كاضػػػحة لػػػدينا لػػػك كػػػاف . يػػػة كاضػػػحة كبكػػػؿ ااطيػػػاؼرؤ  ميس لػػػديناكاضػػػحة كمنػػػا فػػػي نقابػػػة المهندسػػػين
اسػػت انية كا يجػػكز هػػذا أكؿ هيئةعامػػة فػػي مجمػػس النقابػػة  نحػػف  ، كا ف األفكػػار التػػي طرحػػت ، طرحناهػػال

 ، كنحػػف نحتػػـر أرائهػػـ ، مهنػػدس طمبػػكا عقػػد هيئػػة 200اف تسػػمى كسػػيطة بنػػاء عمػػى طمػػب مجمكعػػة مػػف 
هـ فكػػر جيػػد ،ك دزميػػؿ لعمػػه يكػػكف عنػػ 200يطػػرح  شػػيء كيسػػتمع الػى  ر مجمػػس النقابػػة اف ااكبالتػالي قػػر 

كانمػػا  ،لسػػت انػػا مػػف كضػػعه ، نمػػكذج انتخػػابيكبنقابػػة المهندسػػيف  ، نفتخػػرفتخػػر بػػكرقتي التػػي قػػدمتها أانػػا 
كذكػػرت فػػي كرقتػػي .  ،الهيئػػة الكسػػيطة جػػاءت نتيجػػة حاجػػة  قػػاؿ افكااخ أبػػك عيػػاش ،المجػػالس المتعاقبػػة 

 .ـ ككمػػػا ذكػػػر،االمرحمػػػة ال انيػػػة مرحمػػػة المجمػػػس  ،ك(الشػػػعب ) ابػػػات عمػػػى مػػػرحمتيف ااكلػػػى تػػػتـ اانتخ اف
شكيب قد يكػكف فػي بعػض ااحيػاف كمػا حصػؿ فػي هػذا العػاـ اف تحسػـ بشػكؿ كبيػر فػي انتخابػات الشػعب 

بالشػػػعبة المعماريػػػة كهػػػي الشػػػعبة  ،المشػػػاركة الفعميػػػة لالنتخابػػػات يجػػػب اف تقػػػاس بالشػػػعب قيػػػاس أردنػػػالػػػك ،
فمػف الظمػـ اف نقػكؿ ، % 40المعركؼ انه بسير فيها منافسة شديدة كصمت نسبة ااقتػراع فيهػا ألك ػر مػف 

لهػػػـ اهتمػػػاـ لػػػيس انػػػه بااضػػػافة لكجػػػكد مهندسػػػيف خػػػارج ااردف ككجػػػكد مهندسػػػيف % 09نسػػػبة ااقتػػػراع 
ـ حسػمه فػي انتخابػات عامػؿ مهػـ  جػدا انػه جػزء كبيػر مػف المعركػة اانتخابيػة يػت،لكف لػدينا بالعمؿ النقابي 

 .الشعب 
 
 جميؿ النمرم . أ

تم يػػؿ ال قريبػػة مػػف فػػمقكؿ نعػػـ هنالػػؾ بعػػض التجػػارب  ، تجػػارب فػػي دكؿ أخػػرل حػػكؿ اجابػة عمػػى التسػػاؤؿ 
ف اضػػافتها مكػػكبالمناسػػبة هػػذا ي ، شػػخص ينتػػدبكا شػػخص كاحػػد 000مػػ ال كػػؿ  ، كلكنهػػا انتػػداب، نسػػبي ال

كقعػػكا عمػػى تفػػكيض يكاحػػد ك  000كػػؿ  أف يػػمتيمكػػف ي ابعيػػدة الؽ منػػاطالنػػاس فػػي اللمتم يػػؿ النسػػبي مػػ ال 
النظػػاـ مبػػدأ  ذاهػػ ،ك كهػػذا مكجػػكد فػػي بريطانيػػا كبالكايػػات المتحػػدة ، حققػػكا نفػػس المبػػدأيكبتضػػيؼ كاحػػد  ك 

قػكائـ التم يػػؿ النسػبي كلكنػػي ا ف ا اعمػػـ اذا كانػػت  كنػػت ادرس هنػاؾ  عنػدما التم يػؿ النسػػبي فػي ايطاليػػا 
كفػػي جميػع ااحػكاؿ نحػػف نتحػدث عػػف نظػاـ متقػدـ مكجػػكد منػه كلكنػػي ا . ا  أـرة فػػي تطبيقػه مسػتم ظمػت
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 ،اعتراض عمػى مكضػكع التم يػؿ النسػبي بػ لػـ أشػعر كمف خػالؿ ردكد الفعػؿ كا راء . اعرؼ درجة شيكعه 
كؿ الػى نظػاـ كلذلؾ اقتػرح اف تكػكف التكصػية الرئيسػية عػف هػذا المقػاء التحػ ،كيبدك لي انه هنالؾ تكافؽ عاـ

النقطػػة ال انيػػة كيػػؼ نطبػػؽ هػػذا ا ليػػات . ،عػػاـ يكهػػذا مكضػػكع تػػكافق ، التم يػػؿ النسػػبي لالنتخابػػات النقابيػػة
 أرسػمت انيػا اذا . سػنة 09 كلهػا مشاريع قكانيف لها تعديالت بسػيطة فػي بعػض النقابػات هناؾ.في النقابات 

انػه فػي   كنحػف نعػرؼ عمى مجمػس النػكاب  كاذا كصؿ  القانكف لمحككمة ضمف تليات مجمس النكاب متى 
المفارقػػة  هػػذا هػي تطبػػؽ التم يػؿ النسػبي  ك  انسػتطيع جػك رجعػي احيانػػا بصػكتكا ضػػدا كبالتػالي هػـ بميػػكا ك 

حػػؽ مجمػػس النػػكاب  صػػحياكمػػا يحػػدث  ،فػػي مكضػػكع مزاكلػػة المهنػػة. فػػي القػػكانيف تف ا كاف اانتبػػاا لهػػا 
لكػػف . كبالتػػالي المجتمػػع مشػػتركا يقررهػػا  ، القتػػؾ مػػع المجتمػػعتليػػات عممػػؾ كع هكالحككمػػة اف هػػذا يحكمػػ

 أف  هػػذا شػػي بخصػػؾ يجػػب ، تكػػكف فػػي صػػمب القػػانكفأف ضػػركرم  لػػيسحينمػػا تتعمػػؽ بتنظيمػػؾ الػػداخمي 
حكػػػـ مزاكلػػػػة المهنػػػػة كاحكامهػػػػا يقػػػػانكف كاحػػػػد  هنػػػاؾمعظػػػػـ النقابػػػػات  كلكػػػػف .يكػػػكف بمنظمػػػػة إنػػػػت بتقررهػػػا 
ربمػا نقابػة الصػيادلة كحػدها عنػدها قػانكنيف قػانكف مزاكلػة مهنػة كقػانكف . نقػابي كالقضايا التنظيمػة لمتنظػيـ ال

مػػ ال ، كتكصػػيتي ال انيػػة اف نقتػػرح مظمػػة تشػػريعية تعيػػد لمنقابػػات الحػػؽ فػػي القضػػايا المهنيػػة.نقابػة الصػػيادلة 
عػػػدؿ قػػكؿ لكػػؿ نقابػػة اف تضػػع أك تأ ،الػػ  ..عمػػؿ تشػػريع تحػػت ام اسػػـ م ػػؿ حػػؽ التنظػػيـ النقػػابي اك أاف 

بمنظمة تقررها هيئاتهػا العامػة،  كهػذا يصػبا مرجعيػة بيػض . ال  ...ا ليات التنظيمية ، انتخابات لجانها  
النظر عػف مػا كرد فػي ام قػانكف انػه كػؿ تفصػيؿ م ػؿ انتخػاب النقيػب كييػرا كمػه مكجػكد فػي القػانكف كبمػا 

مختمػػؼ  شػػيءيقرر  مػػف الممكػػف أفيقػػرر ك  الػػذممجمػػس النػػكاب هػػك  كفػػي النهايػػة انهػػا مكجػػكدة فػػي القػػانكف 
كلػػػذلؾ اقتػػػرح نػػػزع هػػػذا الصػػػالحيات مػػػف القػػػكانيف كاعادتهػػػا لمنقابػػػات .ام نظػػػاـ هػػػك فػػػي بالػػػه   يضػػع لػػػؾ ك 

 .ضمف تشريع عاـ يحيؿ هذا الصالحية 
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لػدم ،جػكرج حػداديف . بالريـ مف كؿ هػذا الحػكار الطيػب كالمتشػعب اا انػه اشػعر خالفػا لمػا تحػدث عنػه د
نتػػػرؾ الصػػػياية كالتكصػػػيات لمجنػػػة أف هنالػػػؾ قضػػػايا متفػػػؽ عميهػػػا مػػػف كافػػػة ااخػػػكاف  اقتػػػراح كخاصػػػة اف

كايجػػػاد صػػػيية لػػػك ريبػػػتـ فيمػػػا بعػػػد لمناقشػػػة هػػػذا التكصػػػيات مػػػف قبػػػؿ مجمكعػػػة مصػػػيرة مػػػ ال ، تسػػػمكنها 
 .أك رؤساء الجمسات  ، في اعداد ااكراؽ اشاركك  المذيفااخكاف 

 . رح عميكـ التكصيات التي كصمتني  كسمط ،أنا كصمتني أكراؽ مف بعض ااخكاف 
كبعػض النقابػات قامػت بتطبيقهػا  كادعػكا  ، هنػاؾ تكافػؽ عميهػا مػف النقابػات سمبدأ بقصية المركزيػة يبػدك اف

في هذا المجاؿ مجمس النقباء حتى ما يػتهـ انػه بظػؿ يشػتيؿ سياسػة انػه ينػاقش الك يػر مػف المكاضػيع التػي 
لنقابػػات حتػػى نخفػػؼ مػػف التهمػػة الػػي تكجػػه الينػػا،  كلمعمػػـ م ػػؿ هػػذا كانػػه ينػػاقش ا ،طرحػػت فػػي هػػذا المػػؤتمر

رحمػػه اهلل انػػه نميػػي التجمػػع  –التػػؿ  يكصػػفالمرحػػكـ طمػػب منػػا  عنػػدما الػػتهـ كجهػػت الينػػا منػػذ السػػبعينات 
فقضػػػية ، مػػكاطنيف اردنيػػػيف كسػػػنعمؿ فػػي السياسػػػة كسنسػػتمر فػػػي العمػػؿ السياسػػػي  نحػػػف :كقمنػػػا لػػهالمهنػػي 

 .الجكاب ا . فهؿ هنالؾ أحد معترض ، عميها تكافؽ  المركزية اعتقد اف
جميػػؿ . القضػية ااخػرل قضػػية اانتخابػات النسػبية كهػػي ايضػا بيػض النظػػر عػف التفاصػيؿ التػػي أكردهػا أ 

كبالتػػالي كم ػػؿ مػػا  ، اا انهػا كمبػػدأ قػػد يكػػكف مناسػػب لك يػػر مػػف النقابػػات كخاصػة التػػي عػػددها أصػػبا كبيػػران 
يجػب اف  ،ـ 0651انه بدأت فيها عمى ما اذكػر فػي مجمسػي الػذم ترأسػته  عػاـ ذكرت في الجمسة األكلى 

ألػؼ  42ااف  ،كا ؼ مهنػدس  00نقكـ بعمؿ في هػذا ااطػار كخاصػة انػه صػار عػدد المهندسػيف تقريبػا 
قتػػػرح اف تشػػػكؿ لجنػػػة مػػػف النقابػػػات يشػػػكمها مجمػػػس أك  ، فػػػي مكافقػػػة ايصػػػا عميػػػهادم عتقػػػافهػػػذا ب ، مهنػػػدس

 .في كرقته .جميؿ النمرم . را لدراسة ا ليات التي ذكرها أالنقباء أك يي
عػػدـ التطػػرؽ لهػػذا المكضػػكع  أرلنػػا أعميهػػا اتفػػاؽ كهػػي قضػػية فػػؾ اارتبػػاط ك  لػػـ يكػػف  التي القضػػية ااخر ػػ

كلكػػػػف فػػػػي مكضػػػػكع النقابػػػػات اذا تركنػػػػا  ، فػػػػنحف كمػػػػكاطنيف اردنيػػػػيف يجػػػػب اف نحتػػػػـر قػػػػرار فػػػػؾ اارتبػػػػاط
لػػب بتعػػديؿ القػػانكف بشػػطب اكػػكف اسػػمـ ، حتػػى انػػتهـ عنػػدما نطيهػػذا المرحمػػة المكضػػكع بػػدكف طػػرح فػػي 

كهػذا كارد اف يفهػـ  ، تخمينػا عػف القػدسأننػا النػاس  ، كقد يفمهػـ مركز القدس مف نقابة األطباء كالمهندسيف
. 
البيطػريف  نقابػة ااطبػاء-أما مكضكع الرقابة الخارجية فميس له اجماع كلكػف يالبيػة النقابػات المهنيػة عػدا  

أربػػع أك : أحمػػد . يرفضػػكا هػػذا التكجػػه كيعتبػػركا اف لػػديهـ مػػف الرقابػػة كمػػا ذكػػر د -انػػه كارد فػػي قانكنهػػا 
عمػػى مكضػػكع الرقابػػة كنكمػػؼ مجمػػس النقبػػاء  ؤكػػدقػػد نطمػػب مػػف النقابػػات اف ت  ،خمػػس مراحػػؿ مػػف الرقابػػة

ع كضػػع االيػػة خػػارج اطػػار مكضػػك  جميػػؿ حػػكؿ. أ مػػا قالػػه.باعػػادة النظػػر فػػي اليػػات الرقابػػة فػػي النقابػػات 
نػبمش كػؿ مػا بػدنا نعمػا تعػديؿ أك تيييػر نرجػع لمجمػس  "تحتاج الػى دراسػة كهػي فكػرة جيػدة حتػى مػاالقانكف 
 .تـ أخذها  9009بدأنا الالمركزية كفي  0651م ؿ ما ذكرت في عاـ " النكاب 
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 محمد الرشداف 
فػاذا كرد فػي القػانكف بالنسبة لالنظمػة ك  ، بها القانكف القانكف فالبد مف تعديمه بالطريقة التي كضع تعدؿاذا 

نػػص يعطػػي صػػالحية لممجمػػس النقابػػة بػػسجراء تعػػديالت مػػا ادراؾ فػػي نظػػاـ معػػيف بطريقػػة معينػػة فهػػذا أمػػر 
ا في مكقفها مف مكضكع القكانيف المكجػكدة عنػد الدكلػة هكاتمنى عمى النقابات المهنية اف تتكحد جميع. أخر

قػانكف نقابػة المحػاميف  ، كاسػتعممكا السػمطة الرابعػة ، اف ؿظ، يعني يير جائز انه تا ف ما تحركت كحتى
لذلؾ فسف التعديؿ اما انه يككف عػف طريػؽ الهيئػة .لمجمس النكاب  كلـ يحاؿسنكات " 2-1" منذالدكلة  لدل

 .كالتعديؿ عاـ بالشكؿ الذم طرح أظف انه صعب   ،العامة أك عف طريؽ مجمس النكاب 
المجنػػة المقترحػػة لصػػياية التكصػػيات فػػي ضػػكء  ابػػراهيـ ابػػك عيػػاش يػػة الجمسػػة عػػرض المهنػػدس كفػػي نها

 :المناقشات كالتي إقترحها المشارككف ، كهـ 
 مركز البديؿ  -جماؿ الخطيب. أ 
 طاهر الشخشير . د 

 جميؿ النمرم. أ 
 حسيف أبك رماف .أ 
 أحمد العرمكطي . د 

 نائؿ أبك فرحة . أ 
 قاهر صفا. ـ 
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تحديات المشاركة والتغيير –مؤتمر النقابات المهنية   

 

5002، تموز  52 –فندق القدس الدولي   
 

شخصػػية ، عقػػد مركػػز البػػديؿ لمدراسػػات السياسػػية مػػؤتمرا تحػػت رعايػػة معػػالي  125بحضػػكر مػػا يزيػػد عػػف 
كزيػػر الداخميػػة السػػيد نػػايؼ القاضػػي ، كبمشػػاركة معػػالي كزيػػر التنميػػة السياسػػية المهنػػدس مكسػػى المعايطػػه 

، فػي فنػدؽ القػدس " تحديات المشداركة والتغييدر –مؤتمر النقابات المهنية " ،كانعقد المؤتمر تحت عنػكاف 
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أكراؽ عمػؿ ( 6) ،عمى مدار يكـ كامػؿ ، قػدمت فيػه  2009دكلي في الخامس كالعشركف مف شهر تمكز ال
، كقػد شػارؾ فػي المػػؤتمر كزراء كنػكاب ك قيػادات نقابيػػة بػارزة مػف مختمػػؼ النقابػات المهنيػة  ، كشخصػػيات 

عالميػػػيف ، كأكػػػاديمييف  فػػػي امكانيػػػة  لبحػػػثا المػػػؤتمر الػػػى  يهػػػدؼ و .تم ػػػؿ منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني كاي
تطػػػكير اليػػػات عمػػػؿ النقابػػػات المهنيػػػة كبناهػػػا كتفعيػػػؿ دكر عضػػػكيتها عمػػػى طريػػػؽ تعزيػػػز عمميػػػة ااصػػػالح 

تتعمؽ بالهياكػؿ كالتشػريعات النقابيػة كالصػناديؽ النقابيػة كعمميػة المشػاركة كالقائمػة أخرل مكاضيع ك . الشامؿ
كقػػد  .ى مكضػػكع النقابػػات المهنيػػة كالالمركزيػػةالنسػػبية كالعالقػػة الجدليػػة بػػيف المهنػػي كالسياسػػة بااضػػافة الػػ

اجمػػػع كزيػػػرا الداخميػػػة نػػػايؼ القاضػػػي كالتنميػػػة السياسػػػية المهنػػػدس مكسػػػى المعايطػػػة عمػػػى ايمػػػاف الحككمػػػة 
باهميػة الحػكار مػػع النقابػات المهنيػػة كااحػزاب السياسػػية كمؤسسػات المجتمػػع المػدني باعتبارهػػا ركنػا اساسػػيا 

 .ااصالح لمكصكؿ الى صيغ تدعـ اسس الديمقراطيةمف اركاف التنمية السياسية ك 
 جمسة اإلفتتاح  

القاضػػي  معػػالي كزيػػر الداخميػػة نػػايؼ بجمسػػة اإفتتػػاح ،كتحػػدث فيهػػابػػدأت اعمػػاؿ مػػؤتمر النقابػػات المهنيػػة 
اف عمػػؿ النقابػػات المهنيػػة تطػػكر كاتسػػعت ميػػاديف عممهػػا كتنكعػػت كزاد عػػدد اعضػػائها  "فقػػاؿ راعػػي المؤتمر 
جػػزء مػػػف قػػػكل المجتمػػع الحيػػػة كمػػػف حراكػػه التنمػػػكم الفاعػػػؿ افتػػا الػػػى اننػػػا نشػػهد حالػػػة مػػػف  كامتػػدت فهػػػي

التراجػػع فػػي المشػػاركة النقابيػػة كفػػي العمػػؿ النقػػابي مػػا يتطمػػب اجػػراء حػػكارات كنقاشػػات كطنيػػة معمقػػة حػػكؿ 
راة فػػي صػػكغ القضػػايا المتعمقػػة بالعمػػؿ النقػػابي بػػدءا مػػف انظمتهػػا كقكانينهػػا كصػػكا الػػى تفعيػػؿ مشػػاركة المػػ

كاضػػاؼ اف التحػػديات " .اطركحاتهػػا كبرامجهػػا بمػػا يضػػمف تفعيػػؿ جميػػع منتسػػبيها كفػػي جميػػع انحػػاء الػػكطف
التػػي تقػػؼ امامهػػا النقابػػات المهنيػػة تحتػػاج الػػى كقػػكؼ مقتػػدر يعػػزز مشػػاركة ااعضػػاء كتفعيػػؿ دكرهػػـ فػػي 

تنميػػة الكطنيػػة المسػػتدامة فػػي مراقبػػة اداء المجػػالس النقابيػػة كذلػػؾ بمشػػاركة المجػػالس فػػي صػػكغ اطركحػػة ال
كاشػار الػكزير القاضػي الػى اف النقابػات المهنيػة كفػي ظػؿ العكلمػة كال ػكرة المعرفيػة بكتمتهػا الماديػة  .المممكة

التقنيػػة صػػار مطمكبػػا منهػػا اف تػػدخؿ حيػػز المنافسػػة العمميػػة كالمعرفيػػة لممسػػاهمة الفاعمػػة فػػي تحمػػؿ اعبػػاء 
 .النمك ااقتصادم

اهميػػة المػػؤتمر فػػي ، فمشػػار الػػى  ، المهنػػدس مكسػػى المعايطػػه، زيػػر التنميػػة السياسػػيةك  كمػػا تحػػدث معػػالي 
تعزيز الشراكة ااستراتيجية بيف النقابات المهنية كالحككمػة مػف خػالؿ الحػكار كدعػـ المبػادرات كتمكػيف دكر 

كؿ الػػرام كالػػرام النقابػػات المهنيػػة فػػي عمميػػة البنػػاء كالتكاصػػؿ كااتصػػاؿ القػػائـ عمػػى ااحتػػراـ المتبػػادؿ كقبػػ
اف النقابػات المهنيػة جسػػدت مركػز ال قػؿ ااجتمػاعي كالنفػكذ السياسػػي خػالؿ الفتػرة مػف عػػاـ  " كقػاؿ، ااخػر
حيػػػػث لعبػػػت دكرا سياسػػػػيا فػػػػي ظػػػؿ ييػػػػاب ااحػػػزاب السياسػػػػية مػػػػع ذلػػػؾ فقػػػػد اظهػػػػرت  1989الػػػى  1957

ؿ اسػػػتعادة ااحػػػػزاب انيماسػػػػا متعاظمػػػا فػػػي الشػػػػاف السياسػػػي خصكصػػػا فػػػػي ظػػػ 1989النقابػػػات بعػػػد عػػػاـ 
كاضػػػاؼ اف عمػػػى النقابػػػات " .1992السياسػػػية نشػػػاطها العمنػػػي كتكػػػريس التعدديػػػة الحزبيػػػة كالسياسػػػية عػػػاـ 

المهنية اعادة النظر في دكرهػا الحقيقػي حيػث تعتبػر النقابػات المهنيػة مؤسسػات كطنيػة بػادرت الدكلػة بمػؿء 
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كاكػػػد المعايطػػػة اهميػػػة تكػػػريس دكر النقابػػػات .  ارادتهػػػا بانشػػػائها لمقيػػػاـ بمهػػػاـ محػػػددة ذات صػػػمة بػػػالمهنييف
المهنيػػة فػػي تطػػكير المهنػػة كرفػػع مسػػتكاها كخدمػػة العػػامميف فيهػػا كالحفػػاظ عمػػى حقػػكقهـ كتحسػػيف مسػػتكاهـ 
المهنػي كااسػػهاـ فػي خدمػػة التنميػة الشػػاممة كالمسػتدامة خصكصػػا كاف عػدد منتسػػبيها تجػاكز مئػػة كخمسػػيف 

 .الفا
أهػػداؼ المػػؤتمر كسػػياقه لمركػػز البػػديؿ لمدراسػػات كالتػػدريب جمػػاؿ الخطيػػب  المػػدير التنفيػػذم عػػرض  بػػدكرا

اف مسيرة النقابات المهنية كانت ينية ريػـ العكائػؽ التػي كاجهتهػا اف كانػت مػف الػداخؿ حيػث "العاـ ، كقاؿ 
الػػػػرؤل كالمكاقػػػػؼ لعضػػػػكيتها كاليػػػػات عممهػػػػا اك فػػػػي عالقتهػػػػا مػػػػع الحككمػػػػات المتعاقبػػػػة حيػػػػث التشػػػػريعات 

يف لتنظػػػيـ العمػػؿ النقػػػابي كمهننتػػػه كالػػذم يسػػػتدعي البحػػػث فػػي حػػػكار جػػػدم يحفػػظ لمنقابػػػات مكانتهػػػا كالقػػكان
كاحػػدل مؤسسػػات المجتمػػع المػػدني كلمدكلػػة تكجههػػا فػػي اطػػار الحفػػاظ عمػػى التنظػػيـ النقػػابي ضػػمف حػػدكد 

 .القانكف كما جاء في الدستكر ااردني
ت اكراؽ عمػػؿ رؤيػػتهـ لكاقػػع العمػػؿ النقػػابي بػػدكرهـ عػػرض النقػػابيكف فػػي جمسػػتي عمػػؿ نكقشػػت خاللهػػا سػػ

 .كطمكحاتهـ لالرتقاء بااداء
 الجمسة األولى 

، وترأسددها الدددكتور طددا ر الشخشددير ، " الهياكددل النقابيددة والتغييددر " عقدددت الجمسددة األولددى ومحور ددا 
 . أوراق عمل  3وقدمت فيها 

هيئػػػة المكاتػػب الهندسػػية المهنػػدس رايػػػؽ  رئػػيس ، قػػدمهاالنقابددات المهنيدددة والالمركزيددة :  الورقددة األولددى 
اف طمكح هيئة المكاتب الهندسية يتركز فػي اف يكػكف لمهيئػة شخصػية اعتباريػة مسػتقمة اداريػا  ، كقاؿ كامؿ

كفنيا كماليا تعمؿ كفؽ نظاـ يعتمد الالمركزيػة بمػا يمكنهػا مػف اتخػاذ جميػع القػرارات المتعمقػة بتنظػيـ شػركط 
 .م في المممكةمزاكلة مهنة العمؿ ااستشار 

اعػدها حسػيف ابكرمػاف مػف ك   "اعادة  يكمة بنيدة النقابدات المهنيدة واصدالح تشدريعاتها"ا: الورقة الثانية  
صػػحيفة السػػجؿ كالمهنػػدس عػػزاـ الصػػمادم تنػػاكا قضػػايا مهنيػػة مػػف قبيػػؿ الزاميػػة العضػػكية كدكر النقابػػات 

كطالبػػا باعتمػػاد .ع عػػف حقػػكقهـ كمصػػالحهـكسطػػار رسػػمي لمزاكلػػة المهنػػة كاخػػر نقػػابي يتػػيا لالعضػػاء الػػدفا
 .التم يؿ النسبي في اانتخابات كالرقابة عمى امكاؿ النقابات

،  نقيػب ااطبػاء الػدكتكر احمػد العرمػكطي كالتػي قػدمها  ،"والمشداركة  الصناديق النقابيدة :الورقة الثالثة  
تضػػػمف الحيػػػاة الكريمػػػة لممهنيػػػيف اف هػػػذا الصػػػناديؽ فاعمػػػة كايجابيػػػة كتقػػػدـ خػػدمات جميمػػػة كمتنكعػػػة ك فقػػاؿ 

اف النقابػػػات كأشػػػار الػػػى " . كعػػائالتهـ كتػػػؤمنهـ بمشػػػاريع اسػػػكاف كقػػركض ميسػػػرة ليايػػػات السػػػكف اك العمػػؿ
المهنيػػة مؤسسػػات مجتمػػع مػػدني مسػػتقمة ماليػػا كاداريػػا كاف سػػمطة ديػػكاف المحاسػػبة عمػػى مؤسسػػات القطػػاع 

 .العاـ فقط
 :الجمسة الثانية 
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، وترأسددها المهندددس عبددد " النقابددات المهنيددة والنظددام االنتخددابي " ، ومحور ددا  عقدددت الجمسددة الثانيددة
 . أوراق عمل  3الهادي الفالحات ، نقيب المهندسين الزراعيين ، وقدمت فيها 

كقػػدمها المهنػػدس ماجػػد الطبػػاع ، نائػػب نقيػػب المهندسددين نموذجددا ،  –القائمددة النسددبية : الورقددة األولددى
ماجد الطباع في كرقة عمؿ نكقشت في الجمسة ال انيػة مكضػكع التم يػؿ النسػبي  ها فيكتناكؿ   المهندسيف ،

فػػي اانتخابػػات كتجربػػة نقابػػة المهندسػػيف التػػي تعتمػػد مبػػدأ الالمركزيػػة، كاعطائهػػا المجػػاؿ اكبػػر عػػدد مػػف 
 .المنتسبيف لمنقابة في المركز كالفركع في المشاركة في صنع القرارات المتعمقة بهـ

اف التحػكؿ الػى نظػاـ  " كقاؿ  الكاتب جميؿ النمرم، قدمها  "تطبيقات  –القائمة النسبية " نية الورقة الثا
الػػى اف  ، كأشػػار" التم يػػؿ النسػػبي فػػي اانتخابػػات بػػدأ يتحػػكؿ الػػى تكجػػه عػػاـ بكصػػفه احػػد ركافػػع ااصػػالح

هػذا ااسػمكب الػذم كصػػفه النقابػات المهنيػة يمكنهػا اف تمعػب دكرا رياديػػا فػي المجتمػع بالمبػادرة الػى اعتمػػاد 
 .بانه ااك ر تقدما كحدا ة 

اف "، كقػػاؿ نقيػػب المحػػاميف احمػػد طبيشػػات ، قدددمها  "المهنددي والسياسددي عالقددة جدليددة "الورقددة الثالثددة 
المسػػتفيد مػػف الػػدكر السياسػػي لمنقابػػات المهنيػػة هػػي النقابػػات المهنيػػة كالحككمػػة كالمكاطنػػكف، مشػػيرا الػػى اف 

كاكػد اف النقابػات كضػعت عمػى كاهمهػا كػؿ ااعبػاء المهنيػة .هك مهني كما هك سياسيهناؾ تداخال بيف ما 
كالماليػػػة لمنتسػػػبيها كعػػػائالتهـ بحيػػػث تسػػػهـ بشػػػكؿ فاعػػػؿ فػػػي القضػػػايا العامػػػة كلهػػػا مكاقػػػؼ  ابتػػػة مػػػف كػػػؿ 

 .المصالا الكطنية كالعربية كااسالمية اامر الذم اعطاها دعما شعبيا كاسعا
، صددديات ، وترأسددها نقيددب المهندسدددين األسددبق ، المهندددس ابدددرا يم أبددو عيددداش و تال: الجمسددة الثالثددة 

كقػػدمت فيهػػا عػػدد مػػف التكصػػيات الشػػفهية كالمكتكبػػة كقػػد أجمػػع عمػػى بعضػػها المشػػارككف ، فيمػػا تػػـ رفػػض 
بعػػض المقترحػػات التػػي لػػـ تالقػػي ترحيبػػا لخركجهػػا عػػف مضػػمكف كبرنػػامج المػػؤتمر  كمػػا رأل المشػػارككف ، 

طػاهر . د: المشارككف لصياية  التكصيات مػف التاليػة أسػمائهـ بسجمػاع المشػارككف كهػـ  كشكمت لجنة مف
أحمػػد العرمػػكطي ، نقيػػب . د ،جمػػاؿ الخطيػػب ، مركػز البػػديؿ لمدراسػػات ،الشخشػير ، رئػػيس مجمػػس النقبػػاء 

ئػػػة قػػػاهر صػػػفا ، نائػػػب رئػػػيس هي، ـ ،عبػػػد الهػػػادم الفالحػػػات ، نقيػػػب المهندسػػػيف الػػػزراعييف . ـ، األطبػػػاء 
نائػػؿ أبػػػك فرحػػة ، محػػػامي ،منظمػػػة  ،حسػػيف أبػػػك رمػػاف ، مػػػدير تحريػػػر مجػػاة السػػػجؿ ،  المكاتػػب الهندسػػػية

 جميؿ النمرم ، كاتب كصحفي   ، العفك الدكلية
 جو ر التوصيات  والمقترحات التي قدمها المشاركون قبل إقرار ا من لجنة الصياغة 

سػػبي فػػي اانتخابػػات الػػذم بػػدأ يتحػػكؿ الػػى تكجػػه عػػػاـ  مجمػػس النقبػػاء بدراسػػة اعتمػػاد التم يػػؿ الن دعػػكة  -
بكصػفه احػدل ركافػع ااصػػالح مشػيريف الػى اف النقابػػات المهنيػة يمكنهػا اف تمعػػب دكرا رياديػا فػي المجتمػػع 

 .بالمبادرة الى اعتماد هذا ااسمكب في المستقبؿ الذم كصفه بانه ااك ر تقدما كحدا ة كعدالة
المػػؤتمر لمجػػػدؿ الػػذم شػػػكمة داخػػػؿ  فػػػي  " اارتبػػػاط مػػع الضػػػفة اليربيػػة قػػػرار فػػؾ"كمناقشػػة  عػػدـ طػػػرح  -

المػػػؤتمر بحيػػػث شػػػكؾ بعػػػض النقػػػابيف بدسػػػتكرية قػػػرار فػػػؾ اارتبػػػاط كااعبػػػاء المترتبػػػة جػػػراء تطبيػػػؽ القػػػرار 
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كالشػػرخ الشػػعبي الػػذم يحد ػػه بػػيف ابنػػاء المجتمػػع ااردنػػي بينمػػا تنػػادل الػػبعض فػػي الفصػػؿ فػػي العالقػػة بػػيف 
 .المهنية عمى اساس تفعيؿ تعميمات فؾ اارتباط اضافة الى انه ا يقع في صمب عمؿ النقاباتالنقابات 

 ااحزاب كالمجتمع المدنيمع الحكار  ك الحككمةالتمكيد عمى أهمية الحكار مع  -
ضػػركرة عػػػدـ مراقبػػة الصػػػناديؽ العائػػػدة لمنقابػػات مػػػف قبػػؿ ديػػػكاف المحاسػػػبة بػػدعكل اف النقابػػػات المهنيػػػة  -

 .ات مجتمع مدني مستقمة ماليا كاداريا كاف سمطة الديكاف عمى مؤسسات القطاع العاـ فقطمؤسس
مجمػػػس النقبػػػاء بدراسػػػة اعتمػػػاد مبػػػدأ الالمركزيػػػة فػػػي التجربػػػة اانتخابيػػػة فػػػي نقابػػػة المهندسػػػيف  أف يقػػػكـ  -

اء المجػاؿ اكبػر كتطكيرها كاسقاطها عمى بػاقي النقابػات معتبػريف انػه النمػكذج ااك ػر عػدا لػدكرا فػي اعطػ
 .عدد مف المنتسبيف لمنقابة في المركز كالفركع في المشاركة في صنع القرارات المتعمقة بهـ

دراسػػػة امكانيػػػة ايجػػػاد بػػػديؿ قػػػانكني يتػػػيا لمنقابػػػات اجػػػراء تعػػػديالت عمػػػى قكانينهػػػا مػػػف دكف الرجػػػكع الػػػى  -
زاكلة المهنة يتػيا لالعضػاء الػدفاع الطريقة الحالية خصكصا في قضايا مهنية مف م ؿ الزامية العضكية كم

 .عف حقكقهـ كمصالحهـ
 

 
 
 
 
 
 
 

 نبذة موجزة عن مركز البديل

، بمبػادرة  2006مركز  البديؿ لمدراسػات كاابحػاث كالتػدريب مؤسسػة بح يػة مسػتقمة تمسػس فػي عمػاف عػاـ 
تـ بقضػػػايا التنميػػػة كيعنػػػى بػػػالبحكث كالتنميػػػة الديمقراطيػػػة كالتػػػدريب  كيهػػػ.مػػػف النخػػػب المهتمػػػة بالشػػػمف العػػػاـ

كيعمػػؿ المركػػز عمػػى نشػػر الكتػػب كالدراسػػات كاألدلػػة . ااجتماعيػػة كااقتصػػادية كقضػػايا التحػػديث السياسػػي
التدريبيػػػة ، كعمػػػى تنظػػػيـ المػػػؤتمرات كالنػػػدكات ككرش العمػػػؿ، حػػػكؿ المجػػػاات التػػػي تقػػػع ضػػػمف اهتماماتػػػه 

الحػػكار كالتقػػارب بػػػيف كجهػػات النظػػػر  بهػػدؼ تعميػػؽ البحػػػث فيهػػا كمراكمػػة المعرفػػػة حكلهػػا، كبهػػدؼ تعزيػػػز
 .المختمفة
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كمػػا يهػػدؼ المركػػز إلػػى تعميػػؽ الػػكعي الػػػديمقراطي فػػي أكسػػاط الػػرأم العػػاـ األردنػػي كالعربػػي مػػػف 
خػػػالؿ اإسػػػهاـ فػػػي نشػػػر  قافػػػة حقػػػكؽ اإنسػػػاف كتفعيػػػؿ مشػػػاركة  المػػػرأة كالشػػػباب كالعمػػػؿ عمػػػى  تطػػػكير 

لناظمػة لمعمػؿ العػاـ ،  كتعزيػػز دكرمؤسسػات  المجتمػع المػػدني التشػريعات الديمقراطيػة كالسياسػية كالقػػكانيف ا
. 

كمػػػا كيعمػػػؿ المركػػػز عمػػػى تعزيػػػز مفهػػػكـ الحػػػكار بػػػيف الحضػػػارات كااديػػػاف كنبػػػذ التطػػػرؼ كاليمػػػك  
كيسػػعى .      كمكاجهػػة اارهػػاب بكافػػة أشػػكاله مػػع التمييػػز بينػػه كبػػيف حػػؽ الشػػعكب فػػي مقاكمػػة المحتػػؿ 

قتراح المركػػػز الػػػى القيػػػاـ بػػػدكرا فػػػي  إطػػػار التنميػػػة  ااقتصػػػادية كااجتماعيػػػة مػػػف خػػػالؿ إستشػػػراؼ الرؤ ػػػكاي
 الحمكؿ  افاؽ التنمية كدكر الفرد كالمؤسسات بها 

. كيقػػكـ بمعمػػاؿ المركػػز فريػػؽ عمػػؿ متخصػػص ك متفػػرغ مؤلػػؼ مػػف عػػدد مػػف البػػاح يف كاإداريػػيف كالتقنيػػيف
بػػػراء فػػػي مختمػػػؼ مجػػػاات العمػػػكـ السياسػػػية  كمػػػا يتعػػػاكف المركػػػز مػػػع عػػػدد مػػػف البػػػاح يف األكػػػاديمييف كالخ

نتػاج عمػؿ  –ااجتماعية كااقتصادية كال قافية  كالبيئية  ،ك يمكؿ المركز أنشطته مػف خػالؿ بيػع منشػكراته 
األبحػػاث ككقػػائع المػػؤتمرات كالنػػدكات ككرش العمػػؿ ، كاألدلػػة ،ككػػذلؾ  دعػػـ المؤسسػػات الكطنيػػة ك الدكليػػة  

ي تنسػػػػجـ مػػػػع أجنػػػػدة المركػػػػز كرسػػػػالته ،  كمػػػػف خػػػػالؿ اإتفاقػػػػات  كالعقػػػػكد المانحػػػػة ييػػػػر المشػػػػركطة كالتػػػػ
ااستشػػػارية التػػػي يكقعهػػػا مػػػع الشخصػػػيات السياسػػػية كالنيابيػػػة كااقتصػػػادية كبعػػػض المنظمػػػات الدكليػػػة، ، 

 .فضالن عف التبرعات كالهبات يير المشركطة التي يتمقاها مف بعض األفراد

 

 

 إ تمامات المركز

ؿ لمدراسػات كاابحػاث كالتػدريب  بػسجراء أبحػاث كتنفيػذ دراسػات كتنظػيـ مػؤتمرات ككرشػات يقكـ مركز  البػدي
عداد البرامج كالكرش التدريبية ، كينشر مؤلفات ذات عالقة  بالقضايا التالية  :عمؿ كمحاضرات كاي

سياسػػػػػػية البرلمػػػػػػاف ك اانتخابػػػػػػات كاألنظمػػػػػػة اانتخابيػػػػػػة ، الػػػػػػنظـ الدسػػػػػػتكرية ، التنميػػػػػػة ال"الديمقراطيػػػػػػة   -
 "كالديمقراطية ، الحريات العامة   كحقكؽ اإنساف ، صناعة القرار 

 دكر المجتمع المدني  بفئاته المختمفة كتطكرا  ، الرأم العاـ ،  " المجتمع المدني   -

 المكازنة العامة لمدكلة ، ااست مارات كالتجارة الخارجيةك العمالة "القضايا ااقتصادية  -
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العربيػػػػة  ، النزاعػػػػات اإقميميػػػػة ، الصػػػػراع  -السياسػػػػة  الخارجيػػػػة  ،العالقػػػػة العربيػػػػة "  القضػػػػايا الدكليػػػػة -
 اإسرائيمي كمسار التسكية  -العربي 

 حماية البيئة ،الكعي البيئي، قدرات المؤسسات البيئية كالتشريعات البيئية ، المياا  " البػيئػة  -

 :شؤونه و ييقوم المركز عمى عدد من الوحدات لمتابعة أنشطته و 
كتعنى هذا الكحػدة بسعػداد البػرامج كبػالتخطيط كالمتابعػة كالتنسػيؽ  كالتنفيػذ كفػؽ : كحدة البرامج -1

متطمبػػػات العمػػػؿ، كتقػػػكـ هػػػذا الكحػػػدة بتنظػػػيـ  كااشػػػراؼ عمػػػى المػػػؤتمرات كالنػػػدكات ككرش العمػػػؿ ككضػػػع 
 .فالمحاكر المقترحة لإلنشطة  كاختيار المتحد يف كالمحاكريف  كالمشاركي

كتعنػػى هػػذا الكحػػدة بتجميػػع كحفػػظ كتصػػنيؼ المعمكمػػات كالك ػػائؽ : كحػػدة المعمكمػػات كالبيانػػات -2
التػػػي تخػػػص عمػػػؿ المركػػػز كقػػػد تػػػـ تمسػػػيس مكتبػػػة متخصصػػػة كأرشػػػيؼ لتعزيػػػز البػػػرامج،  كػػػـ كتػػػـ إعتمػػػاد 

ر المػػػكاد األرشػػػفة اإلكتركنيػػػة لمكاكبػػػة تػػػدفؽ المعمكمػػػات ك ػػػكرة الكنكلكجيػػػاف  كمػػػف شػػػمف هػػػذا الكحػػػدة تػػػكفي
 .الالزمة  لمباح يف كالدراسييف

كتعنػػػػى هػػػػذا الكحػػػػدة  بػػػػالتعريؼ بػػػػالمركز كالتػػػػركيج لػػػػه : كحػػػػدة اإعػػػػالـ العالقػػػػات الخارجيػػػػة  -3
كالتشػػػبيؾ مػػػع المؤسسػػػات الكطنيػػػة كالدكليػػػة كالتنسػػػيؽ مػػػع المؤسسػػػات اإعالميػػػة ، ككػػػذلؾ إعػػػداد التقػػػارير 

ركػػػز  بنشػػػر البحػػػكث كالدراسػػػات كالكتػػػب كالتقػػػارير، حصػػػيمة كألخبػػػار كالمقػػػابالت كمتابعػػػة تسػػػكيؽ إنتػػػاج الم
عمػػػؿ المركػػػز مػػػف نػػػدكات كمػػػؤتمرات ككرش عمػػػؿ كحمقػػػات  نقػػػاش، كمػػػا تقػػػكـ عمػػػى رعايػػػة األبحػػػاث ذات 

كتشػػرؼ عمػػى المطبكعػػات التػػي يصػػدرها المركػػز، كمػػا .العالقػػة بتكجيهػػات المركػػز لمبػػاح يف لتشػػجيع البحػػث
ى الجهػػات المعنيػػة كتعمػػؿ عمػػى إقامػػة عالقػػات مػػع دكر النشػػر تحػػرص عمػػى ايصػػاؿ منشػػكرات المركػػز إلػػ

 .كالمؤسسات اإعالمية كالمراكز األخرل في إطار التعاكف المشترؾ

كتعنى هذا الكحدة باعداد البرامج التدريبيػة لمفئػات المختمفػة ،كمتابعػة البرنػامج : كحدة التدريب  -4
التدريبيػػػة كالمشػػػاركة فػػػي رسػػػـ السياسػػػات التدريبيػػػػة ،  التػػػدريبي كالتنسػػػيؽ مػػػع المػػػدربيف كالخبػػػراء  ،كالمػػػكاد

عداد األدلة التدريبية   .كاي
كحػػدة اإدارة كالماليػػة، كتعنػػى هػػذا الػػدائرة بالجكانػػب الفنيػػة كالمكجسػػتية لممركػػز كالمحافظػػة عمػػى -5

مػكر أسرار المركز مف ك ائؽ كسياسات داخميػة كتنظػيـ العمػؿ كتػكفير المسػتمزمات كااحتياجػات كمتابعػة اا
 .المالية داخؿ المركز كخارجه 

 
 ممخص نشاطات المركز

  نحػػػك مشػػػركع  قػػػانكف إنتخػػػابي عصػػػرم يسػػػاهـ فػػػي تطػػػكير " المركػػػز تنفيػػػذ مشػػػركع  قػػػاـ
فػػػي إطػػػار كرش عمػػػؿ نفػػػذت فػػػي عمػػػاف بالتعػػػاكف مػػػع "  . التعدديػػػة الحزبيػػػة كالسياسػػػية 
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شػػارؾ فيهػػا قػػادة  ، 2007أب  11 –أيػػار 22مؤسسػػة فريػػدريش إيبػػرت فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف 
ااحػػزاب السياسػػية كنػػكاب كاعيػػاف ككزراء كاكػػاديمييف كاعالميػػيف كنشػػطاء مػػف المنظمػػات 

 .النسائية كالشبابية كحقكؽ اانساف 
  2007مشػركع قػانكف انتخػاب مقتػرح لمجمػس النػكاب " اطمؽ المركز كتيب تحػت عنػكاف  "

الػػبالد ، كجػػاء كحصػػيمة يتضػػمف رؤيػػة عصػػرية لقػػانكف انتخػػابي نػػاظـ لمحيػػاة العامػػة فػػي 
ألفكػػػار سػػػاهـ فػػػي كضػػػعها النخػػػب السياسػػػية فػػػي ااردف بالتعػػػاكف مػػػع مؤسسػػػة فريػػػدريش 

 . 2007نكفمبر  –ايبرت في تشريف ال اني 

  نفػػذ المركػػز بالتعػػاكف مػػع الصػػندكؽ الكنػػدم لػػدعـ المشػػاريع  بتنفيػػذ مشػػركع الرقابػػة عمػػػى
خمػػؽ اليػػة رصػػد  ممدبػػا كذلػػؾ لػػػنمػػاذج جيرافيػػة تشػػمؿ محػػافظتي عمػػاف ك " مجمػػس النػػكاب 

كمتابعة كمراقبة مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني ، كتحفيػز النػكاب عمػى متابعػة كمراقبػة 
ك . القكانييف كمشاريع القكانييف المقترحة سػيما مػا يتعمػؽ بعمميػة ااصػالح بكافػة محاكرهػا 

كالتطبيػؽ تحػت قبػة اهمية المكائمة بػيف الخطػاب الػذم يتبنػاا النائػب فػي حممتػه اانتخابيػة 
ك تعزيػػز كرفػػػع مسػػتكل المشػػػاركة بػػيف المػػكاطف كالنائػػػب مػػف خػػػالؿ خمػػؽ تليػػػة . البرلمػػاف 

تكػػػريس مبػػػدأ الشػػػفافية كالنزاهػػػة كحسػػػف ااداء . تكاصػػػؿ بػػػيف النائػػػب كقاعدتػػػه اانتخابيػػػة 
 . 2008ديسمبير  –فبراير الى كانكف أكؿ  –كذلؾ في الفترة ما بيف شباط .

 مشػركع  –لػكبي ضػايط نحػك ) اكف مػع مؤسسػة فريػدريش ايبػرت مشػركع نفذ المركػز بالتعػ
عػػدد مػػف النػػكاب ممػػا  مػػف خػػالؿ تبنػػي2009-2008، فػػي عػػاـ ( قػػانكف انتخػػابي تػػكافقي

 .يؤدم الى تقديمه لمجمس النكاب ااردني لمنافشته كالتصكيت عميه

  ينقػذ المركػز مػعNDI    )    )اني خػالؿ فػي ااردف مشػركع  انجػاز مدكنػة سػمكؾ برلمػ
 . 2009عاـ 

  مركػػػػز الحيػػػػاة لتنميػػػػة المجتمػػػػع المحمػػػػي بتنفيػػػػذ مشػػػػركع البرلمػػػػاف  بمشػػػػاركةيقػػػػكـ المركػػػػز
فػػػي اطػػػار حكاريػػػات كجمسػػػات عصػػػؼ ذهنػػػي حػػػكؿ قضػػػايا ذات صػػػمة كالمجتمػػػع المػػػدني 

 . 2009بنشاطات مجمس النكاب األردني خالؿ عاـ 

 اـ عػمرحمػة اانتخابػات خػالؿ  المشاركة في مشركع الرصد ااعالمي لكسائؿ ااعػالـ فػي
 .مع الهيئة ااردنية لم قافة الديمقراطية بدعـ مف المؤسسة الدنماركية لالعالـ  2007

 

 مػع أحػدل القنػكات الفضػػائية  2006إعػداد مػادة تك يقيػة حػػكؿ الحػرب السادسػة فػي لبنػػاف (
 . تتضمف تداعيات الحرب اإنسانية ( حمقات6
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 ( اليػػػكنيفيـ) ك( سػػػيداك)  مػػػع الخادمػػػات فػػػي المنػػػازؿ  تنفيػػػذ مشػػػركع تػػػدريبي حػػػكؿ حقػػػكؽ 
 .  2008خالؿ عاـ 

  يػػػد ر بالتعػػاكف مػػع مؤسسػػة فتحػػديات المشػػػاركة كالتيييػػر  –تنفيػػذ مشػػركع النقابػػات المهنيػػة
 .، بمشاركة نشطاء العمؿ النقابي في ااردف  2009ريش ايبرت عاـ 

 ة كاألحػزاب السياسػية فػي األردف تنفيذ مشركع مقترحات لتطكير قاتكني اإجتماعػات العامػ
، بمشػػػاركة قػػػادة األحػػػزاب  2009كالتيييػػػر بالتعػػػاكف مػػػع مؤسسػػػة فيػػػد ريػػػش ايبػػػرت عػػػاـ 

 .السياسية كأكاديمييف كاعالمييف كقادة منظمات المجتمع المدني  

 بالتعػػاكف مػػع  " حػػكؿ الالمركزيػػة فػػي األردف"مشػػركع  بتنفيػػذالمركػػز  يقػػكـNED)  ) خػػالؿ
 .2010-2009عاـ 


