وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

مركز البديل للدراسات واالبحاث

األحزاب األردنية والنقابات العمالية
Jordan Parties and Trade Unions
( دليل توعية وتدريب)
إعداد ومراجعة :
جمال الخطيب
9191-9102
موبايل -9202907970 :تلفاكس924200420 :

Email:info@albadeeljordan.org /Email:jamal78jo@yahoo.com/
web:www.albadeeljordan.org

1

المحتويات
3
5

تقديم
أهمية الدليل
الباب األول /الحقائب المعرفية
7
النقابات العمالية -الخلفية  ،الواقع ،الدور
أ.جمال الخطيب
41
الحزب الديمقراطي االجتماعي األردني والنقابات العمالية
أ.جميل النمري  ،األمين العام
48
حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية
د .محمد نعمان  ،عضو اللجنة التنسيقية التحالف المدني
41
رؤية حزب الشعب الديمقراطي االردني للحركة النقابية العمالية
أ.عبله أبو علبة  ،األمين العام
33
رؤية الحزب الشيوعي األردني
أ .نضال مضية  ،نائب األمين العام للحزب
الباب الثاني /الحقائب التدريبية
14
الهياكل النقابية واالنتساب
أ .ضرار غوانمة ،النقابات المستقلة
57
مهارات وشروط واستراتيجيات عملية التفاوض في المنازعات
المدرب  :أ .فارس.م .شديفات
مدى اتساق القانون االردني فيما يتعلق بتشكيل النقابات مع المعايير الدولية 74
إعداد :أ .خولة المومني  ،محامي

جميع الحقوق محفوظة لدى مركز البديل للدراسات واألبحاث ،وال يمكن إعادة طبع أو استعمال أي
جزء من هذه المطبوعة من دون إذن مكتوب من الناشر ( مركز البديل للدراسات واألبحاث )

2

تقديم:
ف ييط إط ييار ال ييود الت ييط يب ييذل ا مرك ييز الب ييديل للد ارس ييات واألبح يياث ف ييط م ييال ن يياء
القدرات للشباب/ات ،ورفع مستوى الوعط فط م االت مختلفة ،حيث أصيدر المركيز
فط السنوات الماضية عدد من األدلة التدريبية والتوعوية ،من يا لليذكر ال للحرير:
في ييط م ي ييال ني يياء في ييدرت الشي ييباب في ييط األح ي يزاب السياسي ييية ،وبني يياء في ييدرات ع ي يوات
الم الس البلدية ،وبناء فدرات الكوادر العاملين فط هيئات الالمركزية  ،وبناء فدرات
الش ييباب علي ييا الم ييارات المختلفي يية  ،وبن يياء في ييدرات الش ييباب المرشي ييحين لال تخابي ييات
النيا ييية  ،وبنيياء فييدرات الشييباب المرشييحين للبلييديات والالمركزييية و يرهييا ،رأينييا أهمييية
إصدار هذا الدليل التثقيفط والتطبيقط فط م يال نياء فيدرات الناشيطين الشيباب/ات
ف ييط النقاب ييات العمالي يية باص يية الحي يزبيين ،س يييما وأن الحرك يية العمالي يية و قابات ييا ف ييط
االردن لم تحظا باإلهتمام الحقيقط  ،ولم تساهم المؤسسات المد ية باصة النقابات
ذات الر ي ي ييلة ف ي ي ييط ت ي ي ييوفير األد ي ي ي ييات واألدل ي ي يية اإلرش ي ي ييادية لتسي ي ي ي يل عمل ي ي ييا وتلبي ي ي يية
إحتياجات اوإحتياجي ييات ع ي ييويت ا  ،باصي يية في ييط ظي ييل التطي ييور الي ييذي حري ييل علي ييا
فطاعات ي ييا المختلفي يية والم ي يين ال ديي ييدة التي ييط دبلي ييل سي ييوق العمي ييل ،والم يقي ييات التي ييط
تواج ا ،ومدى موائمة التشريعات الوطنية والدولية .
ويأتط هذا الدليل فط سياق ر يام األحيزاب األرد يية والنقابيات العماليية ،اليذي ينفيذه
المرك ييز ب ييالل الفت ي يرة م ييا ييين تش ي يرين أول  7990وآذار  ،7979والي ييذي يسي ييت د
شطاءالعمال العاملين فط النقابات العمالية من الحيزبيين والتوعيية بيالحقوق العماليية
والمطالييا االفترييادية والم نييية للعمييال ،وكيفيية المطالبيية ييا والييدفا عن ييا  ،ول يية
التوعييية باهمييية العمييل النقييا ط بنيياء االطييار النقييا ط العمييالط لتبنييط تل ي المطالييا
والدفا عن ا  ،ا س اما مع المعايير الدولية ذا الخروص ،واهمية وضرورة حرية
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التنظ يييم النق ييا ط  ،والس ييبا ف ييط ابتي ييار ه ييذا الموض ييو يع ييود لت ييد ط حري يية التنظ يييم
النقييا ط ،حيييث ان القييا ون يحييدد ويحريير الم يين  ،كمييا ان هنيياك فطاعييات عمالييية
ومواف ييع اس ييتخدام يحظ يير العم ييل النق ييا ط ييا  ،وعلي ييا ف ييان ه ييذا االم يير يعتب يير اولي يية
عمالية ووطنية باصة فط ظل الحراك االصالحط االرد يط وفيط ظيل الربييع العربيط
وتييداعيات ما علييا كافيية الرييعد  ،ال سيييما وان العيياملين ب يأجر ال تقييل سييبت م عيين
 ، %29إضييافة الييا شييأة النقابييات العمالييية المسييتقلة فييط عييدد ميين الييدول العربييية
ومن ييا االردن فييط مواج يية االتحييادات العمالييية الرسييمية .كمييا أن األح يزاب السياسييية
فس ا ال تولط هذا ال ا ا اإلهتمام الكيافط  ،ال يل أن بع ي ا ال يمتلي

ر يام أو

أد يات لتمكين ع ويتا من م ارات العمل النقا ط أو ل ة رفع مستوى الوعط لدى
الكادر  ،باصة وأن العمال هم الشريحة األوسع فط األردن .
منييذ اوسييع العقييد السييابع ميين القييرن الماضييط جييرى حييل النقابييات العمالييية واصييدار
فيا ون يحييدد الم ين والقطاعييات المسيون ل ييا ا شياء قابييات عماليية  ،وعليييا تيم تحديييد
النقابات العمالية بستة عشر قابة فقع بعد ان كان هناك اكثر من  09قابة عمالية
باالضافة لحرمان فطاعات عمالية من العمل النقا ط ائيا ،ومنذ ذل التاريخ جيرى
ت ميش الحركة النقا يية والعماليية األرد يية وسيدت الطيرق أميام العميال ،كمياأن فيا ون
العمل الساري دون المعايير الدولية فط م ال حرية التنظييم النقيا ط  ،وكيذل الحيال
بمييا يتعلييال باالتحيياد العييام لنقابييات العمييال الييذي ال تت يياون سييبة الع ييوية لالتحيياد
 %9من م مو العمال االرد يين  ،وال يزال القرور هو العنوان الرئيسط فيا.
جمال الخطيب/مدير المركز
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أهمية الدليل :
إن الشريحة األوسع فط الم تمعات البا ما تكون الشريحة العمالية  ،وكذل الحال
فييط األردن  ،وال تمتلي هييذه الشيريحة الييوعط الكييافط فييط م ييال حقوف ييا والييدفا عيين
مرييالح ا،وال تمتل ي الم ييارات الكافييية التييط تسييا دها  ،كمييا أن مؤسسييات الم تمييع
المد ط بعامة واألحزاب السياسية وال يئيات النقا يية  ،ال تقيوم باليدور الكيافط فيط هيذا
الم ييال  ،وأن بع يض األحييزاب ينعييدم في ييا الولييائال واألدليية والبي يرام الت ييط يحتاج ييا
العمال وال يئات النقا ية ر م الم يقات واإلحتياجات التط تواج ا الحركة العمالية,
وهذا الدليل مين شيأ ا أن يكيون مرجعيا للعميال والنشيطاء النقيا يين والحيزبيين و ييرهم
لما يوفره من مادة ظرية ومادة تدريبية تطبيقيية تسياعد عليا ف يم الموضيو ،فيالمواد
المعروضيية ييين يييدي الق ييار مواض يييع ذات صييلة وه ييط المييواد النظري يية والمعرفي يية:
وتتعل ييال بالعم ييل والعم ييال والنقاب ييات  ،ويشيييارك في ييط إع ييدادها حي ييادات م يين األحي يزاب
السياسييية ومتخررييون ومييدربون  ،وميين الم يواد النظرييية (إدارة األنمييات  ،تشييكيل
النقابات  ،ناء ال ياكل النقا ية  ، ،تطوير التشريعات العماليية ، ،األمين اإلجتمياعط
والسييلم األهلييط ،التش يريعات الدولييية الخاصيية بالعمييال  ،تعزيييز حرييية التنظيييم النقييا ط
والتعددية النقا ية.
الم ي يواد العمليي يية والتطبيقيي يية :لتمكي ييين المشي يياركين وبني يياء في ييدرات م ومي يين الم ي يواد (في يين
التفي يياو

 ،صي يييا ة الب ي يرام العماليي يية  ،المني يياظرات العماليي يية  ،آليي ييات اال تخابي ييات

وإدارت ييا ف ييط العم ييل النق ييا ط ،آلي ييات اس ييتقطاب العم ييال  ،آلي ييات رف ييع وع ييط العم ييال
باال تساب إلا النقابات  ،أ شطة ال غع والمناصرة ) .
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أهداف الدليل :
نسعى من خالل هذا الدليل التحقيق عدة أهداف أبرزها :


تمكين الشباب /ات فط األحزاب باصة العاملين فط م ال العمل
النقا ط من م ارات مختلفة



رفع مستوى الوعط لدى العمال عموما والنشطاء الحزبيين العاملين
فط النقابات العمالية بخاصة



معرفة آليات استقطاب وا تساب العمال للنقابات والمشاركة فط
اال تخابات النقا ية .



تسليع ال وء علا إحتياجات العمال وهيئات م وتطلعات م وتقديم
الحلول الالنمة .

مخرجات الدليل :
إن من شأن هذا الدليل أن يساهم فط التوسع الحزبط فط أوساظ العمال ،
فنون الم ارات الالنمة  ،وأعداد حيادات

وإعداد حيادات عمالية محترفة تمتل

عمالية تتمكن من الوصول الا فمة ال رم النقا ط ،وكذل لفل ظر األحزاب
الا أهمية إيالء البرام العمالية وال يئات النقا ية اإلهتمام الكافط .
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الباب األول
الحقائب المعرفية
النقابات العمالية -الخلفية  ،الواقع ،الدور
أ .جمال الخطيب
مدير مركز البديل للدراسات واألبحاث
تمهيد
تعتبر النقابات العمالية من أهم منظمات المجتمع المدني  ،حيث عدد العاملين
المفترضين في إطارها و تعدد مصادر قوتها المادية والبشرية ،وتوافر نظام
اجتماعي ديمقراطي حديث يسمح بوجودها ونشاطاتها وحمايتها ،رغم بعض
العثرات والمعيقات التي تواجهها ،ومن المعروف ان األنظمة الشمولية أو
المركزية وسيطرة الدولة على المؤسسات يعيق من عمل ونشاط هذه المؤسسات
،فهي مؤسسات وسيطة بين الحكم والشعب ومن شأن تحسين ظروفها
وتطويرتشريعاتها ان تساهم في عملية التنمية وتخفف األعباء االقتصادية
والسياسية واالجتماعية التي تقع على كاهل الحكم ،وبسبب أزمة الديمقراطية في
العالم الثالث وفي الوطن العربي بشكل خاص يالحظ ان النشأة التاريخية لهذه
المؤسسات كانت مأزومة في مراحل عديدة.
وفي األردن يقوم مجتمعه المدني على حوالي ( )44فئة من التنظيمات االجتماعية
التي تعكس بنية المجتمع المدني وتضم في إطارها  1000منظمة تقريبا ،فيما
يصل عدد أعضاءها إلى أكثر من مليون شخص  ،يميز هذه المنظمات انتشارها
في العديد من المدن والقرى والمخيمات األردنية ،ورغم وجود حالة من الصراع
البسيط والمواجهة بين المجتمع المدني والحكم إال ان الواقع يقتضي فهم اعمق
لدور هذه المنظمات بما فيها النقابات سواء العمالية أو المهنية ،باعتبارها شريك
للدولة في تحمل مسؤوليات وأعباء التنمية ،ومن هنا ينبغي إيجاد المعادلة الالزمة
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للتوفيق بين دوريهما في المحافظة على استقاللية هذه المنظمات واحترام سيادة
الدولة .
إن صدور التشريعات العمالية عام  4415من خالل تأسيس  40نقابات عمالية ،تم
وصل عددها إلى  43نقابة عام ، 4434وظهور منظمات أصحاب العمل في
الفترة ما بين  4458-4454مثل غرفة تجارة اربد ،غرفة تجارة الزرقاء ،ثم
ارتفاع عدد الغرف لتصل إلى  7غرف عام  ،4434وتأسيس غرفة صناعة عمان
عام  ، 4434ترافق مع ظهور األحزاب مثل حزب البعث العربي االشتراكي،
حركة القوميين العرب ،الحزب الشيوعي األردني ،حزب التحرير اإلسالمي
وأحزاب وسطية مثل الحزب الوطني االشتراكي.
وقبل التحول الديمقراطي ،وتأثر المملكة بانعكاسات حرب حزيران 4437
واحتالل الضفة الغربية وفك االرتباط القانوني عام  ،4488شهدت بالمقابل أوسع
عملية تنمية اقتصادية خاصة ما بعد حرب تشرين عام  4473حتى عام ،4485
ويظهر ذلك من خالل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لألردن بنسبة  %43سنويا
ونمو معدل دخل الفرد بنسبة  ،%7.5إضافة إلى انتشار التعليم وتقلص معدل
األمية مما ساهم في انتقال المجتمع األردني من تكوينه الريفي البدوي إلى مجتمع
حديث.
الحركة العمالية والنقابية األردنية..
من الواضح أن الحركة النقابية العمالية األردنية بدأت في اآلونة األخيرة تتلمس
دورها بعد غياب طال بتنفيذها بعض الخطوات االحتجاجية لتحسين ظروف العمل
للعاملين الذين تمثلهم  ،بعد التعديالت المفاجئة التي أجريت على النظام الداخلي
للنقابات العمالية والتي لن تؤدي إال ألضعاف الحركة النقابية العمالية.
فاالعتصام الذي نفذته الحركة العمالية بمشاركة جميع نقاباتها أمام مجلس النواب
بهدف الضغط على المجلس إليجاد تشريعات تكفل المساواة بين األجور وتكاليف
المعيشة  ،في إطار حملة وطنية يقوم بها االتحاد العام لنقابات العمال بهدف
تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص ،وسبقها قبل عدة أشهر تحرك جماعي
ضاغط آخر يقوم على تنفيذه ثالث نقابات عمالية تمثل العاملين في قطاع الخدمات
العامة في األردن يستهدف إجراء تعديالت على تشريعات العمل األردنية لتتواءم
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مع معايير العمل الدولية،وهذا النوع من التحركات الجماعية الضاغطة لم نشهد
مثلها منذ عقود.
وقبلها شهدنا تحركات نقابية جادة شملت إضرابات واعتصامات نفذتها العديد من
النقابات العمالية بشكل منفرد خالل األعوام القليلة الماضية و أدت إلى توقيع
اتفاقيات جماعية هامة بين النقابات التي قادت هذه التحركات وأصحاب العمل
ساهمت في تحسين ظروف العمل.
إال أن التحوالت االيجابية المذكورة  ،تكاد تجهض مع التعديالت المفاجئة على
األنظمة الداخلية لالتحاد العام والنقابات العمالية التي أجرتها إدارة الحركة النقابية
العمالية ،وشملت هذه التعديالت التي جاءت في سياق ما سمي"إعادة الهيكلة" ،
إلغاء الفروع في النقابات العمالية واستبدالها بلجان نقابية لكل منشأة يزيد عدد
العاملين فيها على  45عامالً  ،إلى جانب حصر عضوية المكتب التنفيذي برؤساء
النقابات العمالية فقط  ،بعد أن كانت متاحة ألي عضو تختاره الهيئة اإلدارية
للنقابة العامة من بين أعضائها  ،باإلضافة إلى إنشاء العديد من الدوائر
المتخصصة مثل المالية واالقتصادية والمرأة والشباب والتنظيم والصحة والسالمة
المهنية والعمالة المهاجرة...الخ.
إن إلغاء فروع النقابات العامة جاء في غير سياق التطوير الذي ينشده االتحاد العام
للنقابات  ،وهو ال يمكن أن يقود إلى تحسين وتطوير العمل النقابي العمالي  ،لتأخذ
مكانتها المأمولة في الحراك االقتصادي واالجتماعي والسياسي األردني  ،ومن
المعروف أن دور الحركة العمالية ضعيف  ،وال ينسجم مع حجم العاملين في
القطاع الخاص الذين تمثلهم  ،سواء كانوا مسجلين في هذه النقابات كأعضاء أم
غير مسجلين  ،بل سيؤدي بالضرورة إلى إضعاف الحركة العمالية أكثر فأكثر ،
وستـأتي هذه الخطوات على االنجازات التي حققتها بعض النقابات العمالية لعمالها
خالل السنوات الماضية.
فالتجربة األردنية تفيد أن النقابات العمالية ،هي النقابات الكبيرة التي لديها فروع
في مختلف مواقع العمل ،وإذا ما دققنا في التحركات النقابية الضاغطة التي نفذت
خالل السنوات القليلة الماضية ،سنجد أن النقابات العمالية التي لديها فروع  ،هي
من قام بتنفيذها ،وتتمثل هذه النقابات في العاملين في البترول والكيماويات،
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والبناء ،والمناجم والتعدين ،والكهرباء ،وقد كان المطلوب والمؤمل التوسع في
القواعد النقابية من خالل تعميم تجربة الفروع على جميع النقابات العامة وليس
إلغاؤها ووأدها.
قانون العمل والنقابات
مؤخرا،
إن التعديالت التي جرت على قانون العمل ،واعتمدها مجلس النواب
ً
فشلت في التجاوب مع متطلبات منظمة العمل الدولية ،في ما يتعلق بالحقوق
األساسية والحرية في تكوين الجمعبات والمفاوضات الجماعية ،إن بعض
التعديالت التي وافق النواب على إجرائها ،تشكل مخالفات واضحة للمواثيق
والمعاهدات الدولية ذات العالقة والتي صادق األردن عليها”.لقد أقر مجلس النواب
مشروع قانون العمل المؤقت لعام  ،4040بعد انتظار ومماطلة دامت ألكثر من
ثمانية أعوام .وفي ظل غياب شبه تام لالتحاد العام للنقابات العمالية ،وانفسام
تشرذم في صفوف النقابات العمالية والمستقلة ،فالحكومة التي انحازت تايخيًا
ألصحاب العمل على حساب العامل ،اقتنصت اللحظة التاريخية المناسبة لتمرير
مشروع القانون ،بعد أن ضمت تمريره وفق رغبات رأس المال ،وبما يخدم
مصالحه.فالقانون يستهدف حرمان العمال من حقهم النقابي.
أن أهمية قانون العمل تكمن في ارتباطه بحياة كل العاملين في القطاع الخاص
وعددهم يقارب المليون ونصف المليون عامل ،إضافة إلى عائالتهم ،كانوا
ينتظرون استعادة حق مسلوب منذ أكثر من أربعة عقود مضت وفقا ً لنصوص
الدستور ومعايير العمل الدولية الملزمة لدولتنا ،حق تشكيل نقابات عمالية حرة
وديمقراطية تتولى إدارة شؤون هذه الشريحة االجتماعية الكبيرة ،وكالعادة أتت
النتائج على عكس الطموح.
ف أهم التعديالت التي أقرها مجلس النواب ،انصبت على المواد المتعلقة بالتنظيم
النقابي والمفاوضات الجماعية ،حيث تم زيادة القيود على التنظيمات النقابية
العمالية إضافة الى القيود الموجودة أصال في القانون ،وأصبح وزير العمل هو
صاحب الصالحية في إصدار نظام التصنيف المهني الذي بموجبه تتشكل النقابات،
وهذا يتعارض من حيث المبدأ مع فكرة حرية التنظيم النقابي التي أصبحت تشكل
الحدود الدنيا من المعايير التي يموجبها تتأسس النقابات ،والحكومة بموجب هذه
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المعايير يجب أن ال تكون صاحبة صالحية في الموافقة أو عدم الموافقة على
تأسيس النقابات ،فهي حق للعاملين دون غيرهم ،كذلك تضمنت التعديالت قيام
النقابات بالمصادقة على أنظمتها الداخلة من وزير العمل ،إلى جانب منح الوزير
الحق بحل الهيئات اإلدارية للنقابات العمالية ،وهذه خطوة تراجعية كبيرة.
أن هذه التعديالت كرست القيود على العاملين الذين ليس لهم نقابات ،وحرمتهم من
حق االستفادة من أدوات فض النزاعات العمالية في حال نشأ بينهم وبين أصحاب
األعمال خالفات حول ظروف العمل ،إلى جانب حرمانهم من حق التفاوض
الجماعي مع أصحاب األعمال مرتين في السنة على األقل إذا كانوا يعملون في
مؤسسات فيها  45عامال فأكثر.
إن من ثغرات ما تم اقراره ،شطب الفقرة (ب) من المادة ( )44من القانون
األصلي والتي تنص على أن للنقابة فتح فروع لها ،وهذا ما دفع االتحاد العام
للنقابات العمالية إلى إلغاء الفروع المنتجة صاحبة الصالحية واالستعاضة عنها
تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة اإلدارية للنقابة دون صالحيات ،وامكانية حل
اللجنة وارد بقرار من ذات الهيئة ،وهي دعوة لمركزية القرار مما يعيق النقابة
القيام بواجباتها في كل مساحة الوطن.
كما أعطى هذا القانون في الفقرة (أوالً) من المادة ( )400لالتحاد العام لنقابات
العمال صالحية بأن يضع نظاما ً داخليا ً للنقابات خاصة وأن األصل في العمل
النقابي هو للنقابات ،وهي من شكلت االتحاد ،فهي صاحبة الصالحية في وضع
نظامها وفقا ً لظروفها ،ومن جانب آخر فإن انتساب النقابة لالتحاد اختيارياً ،لذا فإن
منح االتحاد هذه الصالحية تعني منحها سلطة ال تملكها.
قانون العمل والنقابات المستقلة
لقد أثر القانون على تشكيل النقابات المستقلة ،إذ يتضمن قيودا قاسية على تشكيل
النقابات العمالية الجديدة ،والتي تشكل النقابات المستقلة أحد مظاهرها ،إن
المطلوب تعديل مجمل نموذج النقابات العمالية في األردن المسيطر عليها من قبل
الحكومة ،وال تقوم بدورها بالدفاع عن مصالح العاملين ،والتعديل يجب أن يقوم
على معايير العمل الدولية والممارسات الفضلى في العالم ،وتقوم على قاعدة حرية
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التنظيم النقابي وبدون قيود ،وهذا من شأنه إعادة التوازن إلى عالقات العمل في
األردن وضمان إنفاذ تشريعات العمل وتحسين شروط العمل.
النقابات العمالية المستقلة:
في األول من أيار من عام  ،4044نظم اتحاد النقابات العمالية المستقلة أول
مسيرة له بعد أيام على تأسيسه ،انطلقت من مبنى شركة الفوسفات وانتهت أمام
مجلس األمة ،هذه المسيرة كانت بمثابة اإلعالن الرسمي عن تأسيس اتحاد النقابات
مواز لالتحاد العام للنقابات العمالية الذي تختطفه
العمالية المستقلة ،كإطار
ٍ
الحكومة منذ ما يزيد على األربعين عاماً.
كانت أهم مميزات اتحاد النقابات المستقلة أنه نشأ بعد نضاالت عمالية مطلبية
استمرت لسنوات ،بدأت بحراك عمال المياومة في وزارة الزراعة ،فحراك عمال
ميناء العقبة ،فالفوسفات والكهرباء والصناعات الدوائية وسائقي التاكسي وغيرهم.
ومع التفاؤل الكبير في أوساط العمال والذي صاحب إعالن تأسيس اتحاد النقابات
المستقلة ،إال أن عاملين رئيسيين ساهما في تراجع دور هذا االتحاد؛ تمثل األول
في انحسار الحراك الشعبي وتراجع مسيرة اإلصالح .أما العامل الثاني فكان ذاتياً،
حيث شهد االتحاد صراعات داخلية انتهت بحدوث انشقاق داخل االتحاد أدى
مواز ويحمل
لخروج مجموعة من النقابات المستقلة من االتحاد وتشكيلها اتحاد
ٍ
نفس االسم.فاالنقسام” في الحركة النقابية المستقلة لم يكن له تأثير سلبي على
ً
حيث أن التنافس بين أقطاب هذه الحركة
الحراكات العمالية على أرض الواقع.
أدى إلى زيادة تحركهم على األرض في بعض القطاعات .وهذه المشكالت كانت
طبيعية في حراكات اجتماعية ناشئة تتلمس طريقها وأساليب عملها الجديدة بما
يؤدي إلى إحداث تحسين في شروط العمل.وال نستطيع القول أن الحركات النقابية
الجديدة والمستقلة تراجعت ،بل أن هنالك تراجع ملموس في مساحة الحريات
العامة المتاحة للمجتمع ومكوناته المختلفة ،األمر الذي أدى إلى تراجع قدرة
الحركة العمالية بمجملها في الدفاع عن مصالحها.
ونأمل أن يعمل اتحاد النقابات المستقلة على تجاوز حالة االنقسام وإعادة اللحمة
لالتحاد ،والقيام بدوره للمساهمة في إنهاء االنقسام والنهوض بواقع الطبقة العادلة
وتحقيق المزيد من المكتسبات العمالية والذي يشكل العنوان األبرز لهذه المكتسبات
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هو “وجود قانون ينظم العمل النقابي” ،ويضمن حرية وتعددية العمل العمل النقابي
على أسس ديمقراطية وفعالة.
النزاعات العمالية :
في الوقوف على النزاعات العمالية أشارت تقارير وزارة العمل تتعامل مع 54
نزاع عمالي خالل عام  ،4048وكشف تقرير صادر عن مديرية اإلعالم
واالتصال المجتمعي في وزارة العمل ان عدد االتفاقيات وعقود العمل الجماعية
التي جرى توقيعها تحت مظلة وزارة العمل خالل العام الحالي ولغاية نهاية شهر
تشرين , 4بلغ نحو ( )14اتفاقية و استفاد منها ( )38340عامال وعاملة بكلفة
مالية تقدر بنحو  44مليون و 115الف دينار اردني.
وأضاف التقرير إن العدد اإلجمالي للنزاعات العمالية بلغ ( )54نزاعا و ()41
إضرابا خالل الفترة ذاتها ،مشيرا الى أنه تم حل ( )10منها بالتفاوض المباشر,
وجرى حل ( ) 3نزاعات عن طريق مندوبي ومجالس التوفيق في الوزارة وإحالة ()3
نزاعات الى المحكمة العمالية .واضاف التقرير ان عدد نقابات اصحاب العمل
المسجلة بلغ  53نقابة ،و  47نقابة عمالية وفقا الحكام القانون  ،كما أن الدور الذي
تؤديه المديرية بحل الخالفات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل ،وإن المديرية
تضم قسما للنزاعات العمالية ،وقسما للعمل النقابي ،مشيرا الى أن مهام قسم النزاعات
العمالية تتلخص في تلقي الشكاوي العمالية الجماعية ومتابعة حلها من خالل مراحل
النزاع التدريجية ،وتشجيع المفاوضات الجماعية بين أطرافها ،بينما قسم العمل النقابي
فيتلقى طلبات تأسيس نقابات اصحاب العمل والعمال للسير بها حسب االصول
وينظر في الخالفات التي قد تنشأ بين اعضاء الهيئات االدارية في النقابات.
وهذا ما يدعو مؤسسات القطاع الخاص إلى المبادرة بإنشاء أقسام متخصصة في
عالقات العمل ،وقواعد التفاوض ،وتكون ملمة بالقوانين النافذة ،إذ أن ذلك من
شأنه تسهيل مهمة الوزارة لدى تدخلها في حل أي نزاع ،كما انه يسهم في التطويق
المبكر ألي خالف عمالي ,و إلى استمرار الوزارة في دعم مديرية عالقات العمل
نظرا ألهمية دورها في حفظ االستقرار االقتصادي واالجتماعي ،والسيطرة على
النزاعات العمالية قبل أن تتفاقم بشكل يؤثر سلبا على المصلحة العامة.
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الحزب الديمقراطي االجتماعي األردني والنقابات العمالية
أ .جميل النمري  ،األمين العام
ان الديمقراطية والحريات العامة ودولة المؤسسات والقانون ركيزة ثابتة في فكر
أحزاب الديمقراطية االجتماعية ،واعتمدت هذه األحزاب على النضاالت النقابية
السلمية للعمال والكادحين وعموم العاملين النتزاع مزيد من الحقوق ورفع
األجور ،مؤكدة دائما على حل الصراعات االجتماعية بالطرق التفاوضية بعيدا
عن العنف واعتمدت على عملها البرلماني إلصدار التشريعات التي تحمي وتدعم
حقوق الفقراء والمعوزين والفئات المهمشة .
إن من أبرز مبادئ الحزب إلتزامه بالدستور األردني  ،واحترامه لمنظومة
القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي ،ويعتز الحزب بالتراث االيجابي
لألمة العربية وقيمها اإلنسانية النبيلة مثلما يتبنى الرؤية الحداثية والتجديدية
المرتكزة على اإلنسان وإيمانه بقدرته على صنع مستقبله بنفسه  ،كما يؤمن
الحزب بأن المواطنة هي أساس الدولة المدنية الحديثة  ،ينصهر في بوتقتها كل
االنتماءات الجهوية والفئوية والعشائرية والطائفية ويتساوى فيها كل المواطنين في
الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو الثروة
أو االنتماء السياسي أو االجتماعي أو الحزبي  ،وضمان كافة الحقوق السياسية
والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل األردنيين واألردنيات  ،واحترام
الحريات الشخصية لألفراد مما يتيح إطالق كل طاقاتهم اإلنتاجية واإلبداعية .
قانون التنظيم النقابي
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون العمل الذي تستند اليه النقابات العمالية في
لقد ّ
وجودها .ويعمل االتحاد العام لنقابات العمال بموجب نظام صادر بموجب قانون
العمل ،وال أعرف اذا كان أي من األطراف المعنية ،النقابات أو النواب أو
الحكومة ،قد طرح على نفسه السؤال :لماذا ال يوجد “قانون للتنظيم النقابي
العمالي؟”.
يوجد لدينا قانون لتنظيم األحزاب السياسية ،ويوجد قانون لتنظيم الجمعيات ،ويوجد
قانون لنقابة الفنانين ولنقابة الممرضين ،ولكل نقابة مهنية ،بل يوجد لبعضها
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قانونان؛ واحد لتنظيم المهنة وواحد للنقابة ،فلماذا النقابات العمالية التي يفترض أن
تشمل شريحة تبلغ أضعاف عدد المنخرطين في األجسام األخرى كافّة ،ال يوجد
لها قانون؟!
نص الدستور ،في المادة  43الفقرة الثانية ،على أن الدولة تحمي العمل وتضع
لقد ّ
حر ضمن حدود
تشريعا يقوم على مبادئ ومنها – في البند“ -تنظيم نقابي ّ
يخص النقابات المهنية إال اذا افترضنا أن النص
نص
القانون” .وليس هناك أي
ّ
ّ
الخاص بالجمعيات (المادة “ )4-43لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات
واألحزاب السياسية” ،والبند “ 3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب
السياسية والرقابة على مواردها” ،افترضنا أنهما ينطبقان على النقابات المهنية،
ومن باب أولى ينطبق أيضا على النقابات الع ّمالية.
هناك خلل كبير في واقع النقابات العمالية المؤتلفة في اتحاد ،فقد أصبح االتحاد
تنظيما مركزيا ،وفي نفس الوقت (في قسم من مكوناته) كرتونيا وشكليا .وفي
تعديالت أخيرة أُل ِغي حتّى وجود فروع للنقابات إضافة إلى بنود أخرى تجعل
سلطويا ً يفرض وصاية كاملة على العمل النقابي.
االتحاد تنظيما ُ
ثمة ما هو اسوأ ،فهناك أكثر من نقابة هي مجرد عنوان مصادر ومحتكر لمصلحة
فرد ،بل كنّا سمعنا بعد وفاة رئيس إحدى النقابات أنهم لم يجدوا وراءه ال نقابة وال
أعضاء وال شيء غير أنه كان يتقاضى راتبا كرئيس مدى الحياة للنقابة التي لم
يكن لها وجود على األرض ،ولم يكن متاحا للعمال تأسيس نقابة بديلة.
ولو كان التنظيم النقابي حرا فعال لما أمكن لبعض النقابات أن تكون مجرد عنوان
أو يافطة في حيازة شخص بينما العمال الموجودون فعال في القطاع محرومون
الحر الراهن لم يعد ممكنا
من وجود تنظيم نقابي فعلي لهم .ومع اقتصاد السوق
ّ
االستمرار في وضع ال يكون فيه للعاملين نقابات حقيقية وقوية وديمقراطية
تمثلهم ،ومع تشكيل المجلس االقتصادي االجتماعي كأداة للحوار والتشاور بين
أطراف اإلنتاج فإن التمثيل العمالي عبر اتحاد النقابات بصورته الحالية ليس مقنعا
ابدا.
التنظيم النقابي في المجتمع يجب أن يستند إلى قانون عام يكفل أوال ومبدئيا حق
التنظيم النقابي لكل قطاع ثم يضع األسس المرجعية للتنظيم النقابي ،الذي يجب أن
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يكون حرا مستقال شفافا ديمقراطيا ،يضمن تمثيل القطاع بصورة حقيقية ،ويضمن
تمثيل أفراده بطريقة عادلة ،وكل هذه األسس ال تصدر بنظام يمكن للحكومة أن
يقره مجلس النواب.
تبدل فيه ما شاءت بل بقانون دائم ّ
عدالة اجتماعية للكادحين
أن "قضية العدالة االجتماعية لن تتراجع بل ستستمر ،لكن ليس سندا لنظرية حق
الكادحين في حصة أكبر من الثروة التي صنعوها بل سندا لمبدأ إنساني وأخالقي
هو حق الجميع في حياة كريمة وحق كل العاملين في ثروة المجتمع والرفاه ،وهو
ما يقوم عليه برنامج األحزاب الديمقراطية االجتماعية اليوم".
"إن األثر االقتصادي  -االجتماعي لتقدم االقتصاد الرقمي واضح في حياتنا كل
يوم وهو يتسارع بصورة مذهلة ،وعليه فإن التصورات القديمة عن العمل والعمال
والصراع االجتماعي تتغير بصورة جذرية وبالتبعية يحدث تحول في المفاهيم
السياسية ودور األحزاب والبنى السياسية والحكومات".
اقتصاد السوق االجتماعي:
يدعم اقتصاد السوق االجتماعي نظاما مختلطا بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وكلما امكن ذلك اشراف الدولة على البنية التحتية والخدمات العامة وخصوصا
الصحة والتعليم والتأمين ضد البطالة ومختلف التأمينات االجتماعية وفرض
ضرائب اعلى لتأمين االنفاق على الخدمات والرفاه العام.
ويرتكز اقتصاد السوق االجتماعي على دولة مؤسسات ،وسيادة القانون ،ونظام
ديمقراطي يضمن توافق سياسي ومجتمعي للحفاظ على حقوق ومصالح الفئات
االجتماعية المختلفة ودعم دور المؤسسات االجتماعية الجماعية كالتعاونيات
واالتحادات والنقابات .ويعتبر الشراكة االجتماعية بين النقابات ( ممثلي العاملين )
ومؤسسات األعمال ( الشركات وممثلي الرأسمال) عنصراً أساسيا ً لتنظيم سوق
العمل وتفعيل ديناميكيات االستثمار وإقامة المشاريع وتوفير معدالت توظيف عالية
وتحقيق نمو مستدام في إطار سياسات اجتماعية تحرص على إعادة توزيع الثروة
لمصلحة كل المجتمع.
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إن نسبة مذهلة قدرها  10في المائة من سكان العالم يعيشون حقيقة الفقر ووجود
الفقر بهذا الحجم ليس قدرا ً مقدورا .وتقرير األمم المتحدة لأللفية يؤكد أن نهاية الفقر
هدف قابل للتحقيق اذا التزمت الحكومات حول العالم بعمل ملموس للقضاء عليه،
ولكن غير النوايا الحسنة يجب انتهاج سياسات مجددة على مستوى كل بلد وعلى
المستوى العالمي لكي يتمكن كل فرد من حياة ينعم فيها بالكرامة,والعيش الكريم
بالحقوق األساسية المدنية الثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية
يتميز النموذج الديمقراطي اإلجتماعي بتبني فلسفة الحماية اإلجتماعية لتفادي كل
ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض دخل المواطنين في حاالت فقدان الشغل ،أو
المرض أو اإلعاقة أو الشيخوخة فنظام الحماية اإلجتماعية يخفف األعباء المادية
عن األسر المحدودة الدخل ويقلص التفاوت اإلجتماعي ،وتنشأ مؤسسات للحماية
اإلجتماعية تنوب عن الدولة وتحظى بدعمها ،وقد تميزت دول شمال أوروبا التي
طبقت هذا الخيار بأنظمة نموذجية ومتطورة تحمي المواطن من أي خوف على
مستقبله في ظل األزمات والتقلبات التي يشهدها اإلقتصاد الدولي ووصلت إلى
تحقيق نوع من الرفاه اإلجتماعي عجزت عنه األنظمة األخرى في مجاالت السكن
والصحة والتعليم المجاني والتأمين ضد البطالة والعجز والشيخوخة ورعاية ذوي
اإلحتياجات الخاصة .إن هذه السياسة تطور الوعي بالمصالح المشتركة بين أبناء
الوطن الواحد وتقليل روح األنانية وتعزز روح التضامن والمسؤولية تجاه بقية
المجتمع ويفهم األغنياء ان مصلحتهم تقليص الفقر والحد من النقمة والحقد الطبقي
ونشر الرضى والمودة بين افراد المجتمع ،وفي أحدث مؤشرات للسعادة في
المجتمعات نالحظ علو هذا المؤشر في المجتمعات التي طبقت هذا النموذج.
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حرية التنظيم النقابي والتعددية النقابية
د .محمد نعمان  ،عضو اللجنة التنسيقية
التحالف المدني
تعريف:
تشمل حرية التنظيم أو الحرية النقابية حريّة تكوين الجمعيّات والنّقابات ،وحق
الفرد في انضمام أو ترك المجموعات طواعيةً ،وحق المجموعة في اتّخاذ
إجراءا ٍ
ت جماعيّ ٍة لتحقيق مصالح أعضائها ،كما تضمن حق الجمعيّة في قبول أو
رفض العضويّة على أساس معايير معيّنة .حريّة تكوين الجمعيّات تصف أساسيّات
ّ
ي عن
حقوق اإلنسان
(الحق في االنضمام مع أفراد آخرين للتعبير بشك ٍل جماع ّ
المصالح المشتركة وتعزيزها والدّفاع عنها).
نقاش وحوار دائم
موضوع التنظيم النقابي وحرية ممارسته في األردن ،هو محل ٍ
بين مختلف الجهات وعديد الفاعلين االجتماعيين والسياسيين ،وتتراوح المواقف
منه تبعا ً لمصالح األطراف ذات العالقة ،وتبعا ً للمنظور الذي يتم من خالله التعامل
مع كافة أركان النظام القانوني المحلي أو الدولي.
تمر المجتمعات العربية بمخاض صعب وعسير ومن المتوقع أن
ومنذ سنوات ّ
ينجم عنه والدة حركة نقابية عمالية قادرة على تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن
مصالح وهموم العمال في الوطن العربي ،وتحسين شروط عملهم وحياتهم.
ويتمثل المحك الرئيسي أمام حركة نقابية جديدة في األردن والمنطقة العربية
عموماً ،في الموقف من مفهوم التعددية النقابية وآثار ممارسته على ظروف تشغيل
العاملين ،إذ يتمسك قادة أغلب النقابات واالتحادات العمالية القائمة على مصالحهم
ومكاسبهم الشخصية والسياسية برفع شعار ضرورة الحفاظ على وحدة نقاباتهم
واتحاداتهم ،في محاولة منهم إلغالق الطريق أمام محاوالت النشطاء النقابيين
الجدد ،الذين يطالبون بضرورة فتح األبواب أمام تشكيل منظمات نقابية جديدة،
وكسر احتكار المنظمات القائمة ،بعد أن فشلت النقابات القائمة في تحقيق أهدافها
التي أنشئت ألجلها متمثلة في تحسّين شروط العمل للعاملين كافةً.
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وال يزال هذا الجدل مستمرا ً بين المدافعين عن فكرة وحدة الحركة النقابية وبين
المناهضين لفكرة تعددها في العديد من الدول العربية ومنها االردن التي تقيد
قوانينها عملية تشكيل النقابات العمالية ،وتحصره على منظمات بعينها بقوة القانون
 ،فمنذ عام  4473تم تعديل قانون العمل وهيكلة االتحاد العام لعمال األردن  ،لكي
يتسع فقط ل 47نقابة عامة حتى تتمكن الجهات األمنية والرقابية من السيطرة على
قراراته وقياداته  ،وبالرغم من عدم شمول األتحاد العام لعديد المهن والتخصصات
إال أن الجهات المختصة لم تقبل إنشاء اية نقابة جديدة منذ  10عام ،أو اإلقرار
بمبدأ التعددية النقابية.
وتجدر فى هذا السياق التفرقة بين التعدد كمفهوم وبين " التعددية " كمصطلح فى
علم السياسة الليبرالي السائد في الغرب تحديدا ،فالتعدد – كمفهوم – يرادف التنوع
والتفاوت واالختالف ،فى حين أن "التعددية " كمصطلح له خلفية تاريخية وفلسفية
ترتبط بإدراك دور الدولة وطبيعة المواطنة ،بل وطبيعة اإلنسان ،وصيغ العقد
االجتماعى وقضاياه ونظامه االقتصادي .
كما أن لهذه التعددية مالمح مؤسسية ثابتة  ,وتقترن بتطور اقتصادى واجتماعى
ومناخ ثقافي يهدف الى ادارة الصراع االجتماعى ،دون مرجعية فكرية واحدة
تجمع األفراد والجماعات رغم أن التعددية تعبر عن شكل الممارسة الليبرالية
الديمقراطية الحزبية ،والتعددية الحزبية تحديدا هي أحد أنماط التعددية السياسية
عامة ،وليست النمط األوحد .
والتعددية النقابية من هذا المنطلق هى وسيلة الدارة االختالفات وصيانة الحقوق
والحريات النقابية وهي إحدى األدوات التى تساهم فى ضمان المساواة والحرية
والتعبير في وجه أصحاب العمل ،ومن هنا فليست التعددية مدخال للفرقة واالنقسام
بل على العكس ،فقد حققت التعددية نجاحات على مستوى المطالب الجوهرية
للطبقة العاملة في العديد من الدول من خالل الحوار ،واتخاذ المواقف الموحدة
تجاه عديد األحداث.
إن التعددية من حيث مضمونها الفكري هي القبول بالرأي اآلخر سواء ضمن
الحزب الواحد ،أو التيار الواحد ،أو التجمع الذي يضم تيارات متعددة ،أو النقابة
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ذات التوجهات المتعددة التي يربطها هدف واحد وهي الدفاع عن الحقوق النقابية
والعمل على تحقيق أهدافها عبر كل الوسائل المتاحة.
وبمعنى حقوقي ال يمكن أن نؤمن بهذا الحق وننكره في نفس الوقت بحجة الزمان
والمكان ،حيث ال يمكن تجزئة الحق وتجريده من مضمونه ،ومن ناحية أخرى هو
حق نقابي تقره المنظمات الدولية وحقوق اإلنسان وهي ضمن المعايير األساسية
لبناء الديمقراطية ضمن المؤسسة الواحدة وهي القبول بالرأي اآلخر ،واإليمان
بحق تمثيله في هذه النقابة أو تلك.
ويغيب عن هذا النقاش الذي يعبّر عن صراع عميق بين القوى التقليدية والجديدة،
في إطار تطور العمل النقابي مفهوم أكثر تمثيالً لواقع هذا الصراع ،والمتمثل في
"حرية التنظيم النقابي" ،حيث لم تأت على ذ ْكر مفهومي وحدة وتعددية المنظمات
ي ِ من األدبيات القانونية في إطار الدساتير والوثائق العالمية لحقوق
النقابية أ ّ
االنسان ومعايير العمل الدولية الواردة في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات
العالقة بالتنظيم النقابي.
وتر ّكز مجمل خطاب حقوق اإلنسان الدولي على مبدأ "حرية التنظيم النقابي"
لتكريس حق جميع العاملين في العالم بتنظيم أنفسهم في منظمات نقابية للدفاع عن
مصالحهم ،في الوقت ذاته الذي طالبت فيه بتطبيق المعايير نفسها على أصحاب
العمل في تنظيم أنفسهم في منظمات تمثل مصالحهم أيضاً ،لذا فإن الهدف األسمى
لمنح هذه الحرية يتمثل في خلق حالة من التوازن االجتماعي بين أصحاب العمل
من جهة ،والعاملين من جهة أخرى.
من هنا ،فإن الفكرة الجوهرية لضمان حق إنشاء المنظمات النقابية للعاملين لم
تستهدف وحدتها ،ولم تستهدف تعددها ،ألن وجود المنظمات النقابية في العالم
ليست هدفا ً بحد ذاته ،بل هي أدوات لتمثيل فئات العاملين أمام فئات وجهات
حكومية واجتماعية أخرى.
ويمكن أن ينشأ عن فتح األبواب أمام ممارسة حرية التنظيم النقابي ،في األردن
والمنطقة العربية ،منظمات نقابية متعددة حتى داخل القطاع االقتصادي الواحد أو
حتى داخل المنشأة الواحدة ،ويمكن أن ينشأ عنه منظمة نقابية واحدة ،إذ أن
صاحب القرار والمصلحة في وحدة المنظمات النقابية وتعددها هم العاملون
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أنفسهم ،فإن وجدوا أن مصالحهم تقتضي وحدتهم ،سيتوحدون ،وإن اقتضت التعدد
فسوف يمارسون ذلك.
من المفيد اإلشارة إلى "أن  % 41من عمال األردن ليس لديهم نقابات تمثلهم
(هناك  40ألف عامل فقط باألردن منظمين في نقابات) في الوقت الذي يبلغ تعداد
الطبقة العاملة في األردن ( )4.5مليون عامل تقريبا ً”.
تاريخيا أنتزع العمال حقهم في التنظيم الجماعي للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم
بعد ،ومن خالل ،ممارستهم لحق اإلضراب .ويؤكد تاريخ الحركة العمالية أن فكرة
تكوين النقابات كتنظيم دائم ومستمر للدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم،
جاءت وليدة انتصار اإلضرابات ونجاحها في تحقيق مكاسب ،وخشية العمال من
ضياع هذه المكاسب تم تأسيس منظماتهم الدفاعية الدائمة لحماية هذه المكاسب
ورعاية الحقوق وتطويرها.
وتوجد عالقة وثيقة ودائمة بين تمتع العمال بحقوقهم وحرياتهم النقابية ،حيث
نشأت عالقات العمل المأجور مع تطور الصناعة ،في الوقت الذي لم تكن فيه
قواعد أو قوانين تحمي صحة العمال ،أو تحدد ساعات عملهم ،وأوقات راحتهم و
عطالتهم مدفوعة األجر ،أو حقهم في إنشاء منظمات جماعية تدافع عن مصالحهم
المشتركة.
ولكن وبفضل كفاح العمال ونضاالتهم ،و أمام تضحياتهم العظيمة واضراباتهم
الكبيرة رضخ أصحاب العمل والحكومات لهذه المطالب وأصبحت حقوقا وحريات
معترف بها ومقرة في العديد من األنظمة والقوانين .
عدة اتفاقيات وعهود دولية تنظم حق العمال في حريتهم النقابية لعل أهمها اتفاقية
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم  )87لسنة ( 4418ضمن
المرفقات)التي توضح العالقة بين العمال ونقاباتهم من جهة ،وبينهم وبين
الحكومات من جهة أخرى ،وتضمن عدد من الحقوق والمبادئ ،أهمها:
 حق العمال في إنشاء ما يختارونه من منظمات واالنضمام إليها (المادة .)4 حق نقابات العمال في وضع أنظمتها ولوائحها ،وانتخاب ممثليها ،وتنظيم إدارتهاوتسيير أنشطتها ،وصياغة برامجها ،في حرية تامة (المادة .)4/3
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 حماية نقابات العمال من الحل أو وقفها عن العمل (المادة .)1 حق منظمات العمال في تكوين اتحادات وتحالفات فيما بينها ،واالنضمام إليها،واالنتساب إلى منظمات دولية عمالية (المادة .)5
 التزام السلطات العامة باالمتناع عن أي تدخل في نقابات العمال (المادة )4/3 التزام الدول بتمكين العمال من ممارسة حقوقهم النقابية في حرية تامة (م .)44كما تضمن هذه االتفاقية السماح للعمال بتشكيل “الروابط” أو “الجمعيات” أو
اللجان” التي تحمي بعض الحقوق العمالية ،بخالف النقابات التي تختص بحقوق
وصالحيات عمالية ونقابية أوسع.
ال تبيح هذه االتفاقية للحكومات حظر تكوين النقابات أو انضمام أي من العاملين
إليها ،سواء من موظفي الخدمة المدنية ،أو العاملين في المنشآت اإلدارية
واالقتصادية والخدمية المملوكة للدولة ،أو عمال المناطق االقتصادية الخاصة
(االستثمارية أو الحرة أو الجمركية) ،أو في مجاالت العمل األخرى كالزراعة ،أو
الخدمة المنزلية ،أو العمال الوافدين من بلدان أخرى.
كما تقر هذه االتفاقية بحماية القيادات النقابية من اإلعتقال  ،فال يجوز سجن أو
إيقاف القيادات النقابية إال عن طريق المحاكم وبموجب أحكام ثابتة ونهائية غير
قابلة لالستئناف.
وهنا ال بد من األشارة التفاقية اخرى صدرت عن منظمة العمل الدولية وتعتبر
مكملة لهذه األتفاقية وتؤكد على مضمونها وتحمل رقم  48لعام (4414ضمن
المرفقات).
االنتهاكات الشائعة للمبادئ العامة للحرية النقابية:
حددت منظمة العمل الدولية في تقاريرها الدورية لمتابعة حالة الحرية النقابية،
االنتهاكات الشائعة التي ترتكبها بعض الحكومات ضد الحرية النقابية ،بما يناقض
التزامات تلك الدول لمبادئ االتفاقية رقم  87لسنة  ،4418وأهمها:
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اشتراط الترخيص أو طلب اإلذن  ،أو إيداع اللوائح والنظم الداخلية ،أو
التسجيل قبل تكوين النقابات ،أو وضع شروط الكتساب الشخصية
القانونية (االعتبارية).



اشتراط انتماء القادة النقابيين إلى نفس المنشآت التي يمثلونها( ،أي
اشتراط أن يكون القائد النقابي عامال في نفس المنشأة التي يمثل نقابتها).



تحديد بنيان وتركيبة النقابات على سبيل الحصر ،واشتراط إقامة منظمة
نقابية واحدة في أية منشأة أو مهنة أو صناعة ،أو تحديد المنظمات
النقابية التي ال يجوز تسجيل غيرها ،حتى ولو كان ذلك بناء على طلب
نقابات قائمة.



المبالغة في تحديد الحد األدنى المطلوب لتشكيل النقابة ،وأُعتبار عدد 50
كحد أدنى لتسجيل نقابة مقبوال.



وضع قيود على األنشطة النقابية السياسية ،وخاصة ما يرتبط منها
بمصالح العمال.



التد ّخل في أعمال النقابة ووظائفها ،خاصة في االنتخابات ،والمؤتمرات،
والشئون المالية.



إنكار أو تقييد حق التنظيم بالنسبة لبعض الفئات ،سواء على أساس
المهنة أو غيرها (مثل استثناء العاملين في الوظائف الحكومية ،أو
العاملين في المناطق الحرة واالستثمارية ،أو عمال الزراعة ،أو عمال
المنازل ،أو األشخاص الذين يعملون في بيوتهم وفي ورش عائلية ،أو
اولئك الذين يعملون في مؤسسات خيرية أو أهلية من الحقوق النقابية).



تحديد سنوات العضوية الالزمة للترشيح وعدد دورات الترشح
للمستويات القيادية المختلفة.



مصادرة حق العضو في االنسحاب من النقابة في أي وقت يشاء ،أو
فرض العضوية الجبرية ،أو اإللزام بدفع أو خصم االشتراكات إجباريا.
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فرض الئحة موحدة أو نظام أساسي على النقابات بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة.



منع اجتماعات النقابات أو مؤتمراتها ،أو تقييدها ،أو االعتداء على
اختصاصاتها ،أو التدخل في أعمالها.



تحديد اإلجراءات التي تنظم االنتخابات تفصيليا ،أو تدخل السلطات في
إجراءات االنتخابات بحضور ممثلين عن وزارة العمل أو غيرها من
الجهات اإلدارية أو األمنية أثناء الترشيح أو التصويت أو فرز األصوات
أو إعالن النتائج .وإذا كان ضروريا حدوث إشراف فإن السلطة
القضائية هي وحدها التي يجب أن تباشر هذا اإلشراف لضمان عدم
التدخل في إرادة العمال في اختيار ممثليهم بحرية.



اإللزام بتقديم أسماء المرشحين إلى الجهات اإلدارية أو األمنية أو أخذ
موافقتها على االنتخابات أو مواعيدها أو إجراءاتها.



التضييق على النقابات ومنعهم من متابعة أنشطتهم القانونية والدفاع عن
مصالح أعضائها.



قصر األنشطة النقابية على المسائل المهنية،ومنع األنشطة السياسية
والفعاليات التي تخص الشأن العام ،أو منع النقابات من اإلعراب عن
وجهات نظرها والتعبير عن مصالح أعضائها حول سياسات الحكومة
االقتصادية واالجتماعية من أجل ضمان مصالح العمال وتحسينها.



حظر تنظيم االعتصامات واإلضرابات وكافة أشكال االحتجاج الممكنة
للدفاع عن مصالح أعضائها االقتصادية واالجتماعية وتدعيمها.

إن حق العمال في تكوين النقابات هو الحق المطلق الذي يسبق الحق في االنضمام
للنقابات بحرية ،وهو قلب الحرية النقابية ومضمونها .فكيف يتأتى للعامل التمتع
بحقه في االنضمام إلى نقابة يختارها ويرضى االنتماء لها وحقه األول في تكوين
نقابة مصادر وممنوع؟ بل وما العمل في نقابات ركبها الفساد وسيطرت عليها
الحكومات وأجهزتها اإلدارية واألمنية بإمتياز الشيء الذي يحول دون ممارسة
أي نشاط بداخلها.
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إن ذلك هو جوهر وقلب الحريات النقابية وضمانة قيامها على أسس صحيحة ،وأال
تكون مزيفة أو مسلوبة من حكومات أو من محترفي التمثيل الوهمي والنفعي
للجماعات ،والتي باتت ظاهرة تعاني منها أغلب النقابات ولعل ذلك أحد األسباب
الرئيسية لتراجع دور النقابات وأهميتها وانكماش العضوية النقابية أو انعدام
حماسها على األقل.
وتكمن العبرة في تفعيل العمل النقابي من خالل تمكين جميع العاملين من ممارسة
حقهم في تشكيل النقابات واالنتساب إليها ،والعبرة كذلك في أن تمارس هذه
النقابات أعمالها باستخدام آليات ديمقراطية حقيقية تسمح بتطبيق معايير الحوكمة
الرشيدة ،من مساءلة ومحاسبة وإفصاح وشفافية وغيرها من معايير العمل
الديمقراطي التي تمنع سيطرة أشخاص محددين على إدارة هذه المنظمات النقابية
لسنوات طويلة من دون إجراءات انتخابية حقيقية.
لذا فإن الفكرة الجوهرية في موضوع حرية التنظيم النقابي ،تتمثل في تمكين
العاملين من تنظيم أنفسهم بحرية ومن دون قيود قانونية أو تدخالت من قبل
الحكومات أو أية جهات أخرى ،وليس الحفاظ على "صنمية" المنظمات النقابية
الموجودة  ،فالسماح بتشكيل منظمات نقابية فعالة ومستقلة وحرة وديمقراطية هو
الكفيل بتعبيد الطريق أمام تطوير عالقات عمل متوازنة ،وبالتالي بناء مجتمعات
تسودها المساواة والحرية والعدالة االجتماعية.
شهد األردن منذ عام  4044انشاء العديد من النقابات العمالية المستقلة والتي بدأت
تأخذ دورها في الحياة العامة وتحديدا ً في التحركات العمالية  ،وقد أثار إنشاؤها
وممارستها لبعض النشاطات النقابية العديد من التساؤالت حول األسباب التي أدت
الى انشائها ،ومدى شرعيتها ،وما هو المأمول لضمان مشروعية وجودها وعملها؟
ي التأكيد مرة
وقبل الخوض في االجابة على التساؤالت السابقة اجد لزاما عل ّ
أخرى على أهمية تفعيل واحترام حق األفراد في تشكيل النقابات واالنضمام إليها؛
إذ يمكننا القول بأقصى درجات اإليمان والقناعة أن هناك تالزما ً حتميا َ بين احترام
الحريات النقابية وحقوق اإلنسان ،فال يمكن الحديث عن الحريات النقابية إذا لم
تتوافر وتحترم الحريات السياسية التقليدية؛ كحرية الرأي والتعبير وحرية تكوين
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الجمعيات وحرية التجمع ،لذا فمن الطبيعي أن نجد ان اغلب الدول التي ال تحترم
الحريات النقابية كثيرا ً ما ينسب اليها كذلك التجاوز على حقوق اإلنسان وحرياته.
ونظرا ً لهذه االهمية فقد اولت االتفاقيات االساسية لحقوق االنسان هذا الحق جل
اهتمامها بدءا ً من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،مرورا ً بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وانتهاء باالتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي أرست
مضمون الحريات النقابية على النحو التالي :حق العمال في تكوين منظماتهم
النقابية التي يختارونها دون تمييز ،عدم جواز تقييد حق تكوين النقابات على
انشطة او مهن محددة ،عدم جواز تحديد حق العاملين في مهنة ما في تكوين نقابة
واحدة على مستوى المهنة أو الصناعة وعدم جواز فرض الوحدة النقابية بتشريع،
عدم جواز فرض حد ادنى مرتفع لعدد األعضاء المطلوب لتكوين النقابة ،حق
المنظمات النقابية في ممارسة أنشطتها دون إذن مسبق ،حق المنظمات النقابية في
وضع نظمها االساسية ولوائحها الداخلية دون تدخل ،حرية المنظمة النقابية
المطلقة في تسيير شؤونها االدارية والمالية ،عدم جواز حل النقابات أو وقف
نشاطها بالطرق االدارية ،حق المنظمات النقابية في تكوين االتحادات واالنضمام
الى المنظمات النقابية الدولية ،حق النقابات في إجراء المفاوضات الجماعية ،حق
النقابات في اللجوء الى االضراب.
وعودة للتساؤالت المطروحة ،وفي معرض اإلجابة على السؤال الخاص باألسباب
التي استدعت تأسيس النقابات العمالية المستقلة ،يمكن تلخيص أبرز هذه األسباب
بما يلي:
اوالً :عدم مقدرة النقابات العمالية القائمة على شمول كافة القطاعات العمالية في
نقابات فاعلة تمثلهم ،ويعود سبب ذلك الى عدم وجود نقابات تمثل كافة المهن
والصناعات التي يعمل بها العمال ،ونتج ذلك عن عدم سماح القانون للعمال
بتأسيس النقابات التي يرغبون بها للدفاع عن مصالحهم ،وعدم العمل الجاد من قبل
النقابات القائمة على تطوير القانون وكذلك تطوير الممارسات العملية لشمول كافة
العمال.
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ثانياً :غياب الحياة الديمقراطية عن أنظمة النقابات العمالية والممارسة السليمة
الختيار القيادات النقابية ،وقد تجلى ذلك في عدم قدرة عدد من النقابات على تنظيم
انتخابات حرة تسمح بتجديد وإيجاد قيادات قادرة على تطوير العمل النقابي،
وابتعاد الكثير من العمال عن االنخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور
النقابة في الدفاع عن حقوق العمال.
كما ادى غياب الديمقراطية وعدم تجديد القيادات الى عدم الشفافية التامة في
استخدام أموال النقابات او الحقوق المقررة للعمال وظهور العديد من األصوات
التي ادعت بوجود فساد في هذه المجاالت.
ثالثاً :أسهم غياب العمل الديمقراطي وعدم التطبيق السليم لمفهوم الحريات النقابية
في انعزال النقابات العمالية عن األحداث العامة ،وعدم قيامها بدورها األساسي في
المساهمة بتنظيم سوق العمل األردني بما يخدم مصالح العمال المنتسبين لها،
وعدم قدرتها على مقاومة السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وإدارات
المصانع والشركات التي يعملون بها ،والتي نتج عنها المساس المباشر والكبير
بحقوق العمال ومستقبلهم المهني وحصولهم على التأمينات االجتماعية وعدم
شعورهم باألمان لمستقبل المؤسسات التي يعملون بها.
اما االجابة عن سؤال مدى شرعية ومشروعية النقابات المستقلة فإنها تستدعي
بيان المقصود بهذين المصطلحين ،فقد يبدو للوهلة األولى ان هذين المصطلحين
مترادفين والحقيقة أنهما مختلفين؛ مبدأ الشرعية هو فكرة تتعلق بمدى مطابقة
اعمال السلطة لما استقر في الوجدان من قيم ومعتقدات ومبادئ وهي بالتالي اوسع
واشمل من إرادة السلطة ،وهي قيمة عليا ال تفرض على القاضي أو االدارة فقط،
بل تفرض أيضا على المشرع نفسه ،لذا يتوجب على السلطات الثالث (التشريعية،
التنفيذية ،القضائية) احترام هذا المبدأ.
أما مبدأ المشروعية فهو فكرة قانونية مستوحاة من القانون الوضعي الذي يعتبر
المعيار والحكم لوصف اي اجراء او تصرف بأنه مشروع ،بمعنى ان يتم
التصرف طبقا ً لإلطار الذي رسمه القانون ،ويمكن أن نخلص إلى أن كل ما هو
مشروع هو ما اتفق مع التشريع ،وأن كل ما هو شرعي هو ما اتفق مع قواعد
العدالة واإلنصاف والكرامة اإلنسانية والمساواة.
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وبناء على ما سبق توضيحه وانطالقا ٌ من أحكام الدستور االردني وتحديدا ً المواد
( )448 ،43 ،43 ،3وأحكام االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ومنظمة العمل
الدولية ،يمكننا التأكيد على شرعية إنشاء النقابات المستقلة وشرعية التصرفات
والنشاطات التي قامت وتقوم بها ،بالرغم من عدم مشروعيتها بموجب قانون
العمل األردني (المواد  )403،404 ،48،400 ،47التي منحت السلطة التنفيذية
الحق في منح الشخصية المعنوية للنقابات العمالية الجديدة ،األمر الذي يتطلب من
السلطتين التنفيذية والتشريعية سرعة التدخل واالنحياز لمبدأ الشرعية بتعديل
أحكام قانون العمل بما ينسجم مع أحكام الدستور األردني واالتفاقيات الدولية
وينسجم كذلك مع القيم والمبادئ العليا المستقرة في وجدان المجتمع األردني ،قيم
الكرامة االنسانية والعدالة والمساواة.
كما يؤمل من القضاء األردني الذي ساهم ويساهم بدور كبير في حماية حقوق
األفراد وحرياتهم أن يمارس دوره في حماية حق العمال في تشكيل النقابات
واالنضمام إليها من خالل تطبيق مبدأ الشرعية بما يضمن في النهاية مواءمة
التشريعات الوطنية مع الدستور األردني وكذلك االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
المصادق عليها من قبل المملكة االردنية الهاشمية ،والتي تم نشرها في الجريدة
الرسمية و استقر اجتهاد القضاء األردني وعلى رأسه محكمة التمييز االردنية على
سموها على التشريعات الوطنية.
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رؤية حزب الشعب الديمقراطي االردني للحركة النقابية العمالية
أ .عبله أبو علبة  ،األمين العام
التوجهات البرنامجية
في إطار الخطة الرأسمالية الجديدة (العولمة) وبرنامجها القديم المتجدد القائم على
احتواء بلدان العالم الثالث ودمجها كتابع في السوق الرأسمالية العالمية بشروط
تضمن تراكم رأس المال في مركز النظام العالمي والتي ترتب عليها إعادة
صياغة وظيفة الدولة كدولة وكيلة للمصالح العليا لهذا المركز وألن األردن كجزء
من العالم الثالث انخرط في تطبيقات هذا البرنامج منذ عقود وعملت على تكييف
المجتمع والدولة في خدمة المركز الرأسمالي العالمي.
ان تطبيقات هذا البرنامج قد استدعت تغييرات هيكلية في بنية االقتصاد والمجتمع
األردني مما ألحق أفدح األضرار بالبنية الطبقية االجتماعية عامة والطبقة العاملة
بشكل خاص فتراجع الدور االقتصادي للبرجوازية المتوسطة والصغيرة وهمش
دورها االجتماعي كما أحدثت هذه التطبيقات اختالالت هيكلية في بنية التحالفات
الطبقية بعد انسحاب الدولة من وظيفتها االجتماعية والتوازنات التي كانت تحققها
من خالل امتالكها لمؤسسات القطاع العام بما تقدمه من خدمات والمؤسسات
االستثمارية في قطاع إنتاج المواد الخام فتعدلت الخريطة الطبقية لصالح شرائح
طبقية جديدة أثرت على هامش العملية اإلنتاجية من خالل االتجار باألسهم
واألوراق المالية والعقارات التي انتعشت من خالل بيع مؤسسات القطاع العام وما
رافقها من فساد مالي وإداري في محاولة من الجهاز البيروقراطي بإعادة إنتاج
نفسه ضمن اآلليات الجديدة بالتحالف مع هذه الشرائح التي ال تستهدف اال اإلثراء
على حساب القطاعات األساسية فهي ال تسعى الى إضافة قيمة جديدة تستفيد من
قوة العمل وتسهم في الناتج الوطني خاصة في الصناعات التحويلية او استحداث
استثمارات جديدة تمتص جزء كبير من سوق العمل ,وتنفذت هذه الشرائح في
أجهزة ومؤسسات الدولة منتهجة نهجا جديدا أطلق عليه (الليبرالية الجديدة)
فألحقت البنى االقتصادية عامة بمنظمة التجارة العالمية لتقضي على اي توجه
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لرأسمالية وطنية منتجة مما ألحق األضرار بالطبقة العاملة وسوق العمل فازدادت
معدالت البطالة وتآكلت األجور بانخفاض سعر الصرف بعد ربط الدينار األردني
بالدوالر ولم تعد هذه األجور قادرة على تغطية النفقات المعيشية األساسية.
ان هيمنة ونفوذ هذه الشرائح المعادية ألية توجهات ديمقراطية وتقدمية عملت على
استصدار حزمة من القوانين واللوائح سهلت من التسريح الكيفي للعمال وجمدت
األجور والرواتب إضافة لفرض ضرائب جديدة زادت من حالة الفقر والتهميش
إضافة الى اعتداءاتها على الحريات العامة والحقوق خاصة المتعلقة بالحريات
النقابية ومحاوالتها الدائمة في مصادرة الحقوق المكتسبة للعاملين ومحاوالتها
الدائمة في إجراء تعديالت على التشريعات العمالية النافذة.
ان مجمل هذه اإلجراءات قد أدى الى إضعاف الحركة النقابية وتهميش دورها في
الحياة االجتماعية والسياسية وتزايد حجم االعتداء على الحقوق العمالية األساسية
وتفاقم االنتهاكات التي يتعرض لها العاملين بأجر ومع ذلك لم تستطع لجم الطبقة
العاملة من تنظيم نفسها وابتداع وسائل وأساليب مكنتها من الدفاع عن حقوقها
متجاوزة كافة اللوائح واألنظمة التي فرضت عليها والذي تجلى بوضوح في
السنوات الثالثة األخيرة من التصاعد غير المسبوق بحجم االحتجاجات والتحركات
العمالية.
أوال :أوضاع الطبقة العاملة األردنية
 – 4الحجم:
أ  -فقد تنامى حجم القوة العاملة حتى اقترب اآلن من الرقم مليون عامل بما يقرب
من نصف مليون في أواخر الثمانينات.
ب – النمو األهم الذي وقع في الصناعات االستخراجية والتحويلية وقطاعات
اإلنتاج المادي في الصناعة والكهرباء والمياه واإلنشاءات.
ج – كذلك تطور حجم القوة العاملة في فروع الخدمات ،وخصوصا في النقل
والمواصالت والخدمات المالية المصرفية والتجارية.
 – 4التكوين:
أ – تحسنت المزايا التكوينية ،والبشرية واالقتصادية للطبقة العاملة وخاصة
الصناعية وما يتطلبه تطورها من مهارات فنية.
ب – اتساع ظاهرة دخول المرأة الى ميدان العمل.
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ج – ازدياد نسبة الثبات في موقع العمل لدخول مؤسسات االنتاج الكبير في
السوق.
د  -احتالل العمل المأجور موقعا مرموقا في األوضاع اإلنتاجية.
 – 4تكثيف االستغالل والهجوم على الطبقة العاملة:
التطور الرأسمالي التابع والمشوه ،الذي أدى الى نمو الطبقة العاملة وتعزيز
تماسكها قاد بالمقابل الى تكثيف استغاللها وتشديد الهجوم الشرس عليها من قبل
رأس المال وبدعم من الدولة ،وعلى انجازاتها ومكتسباتها وحقوقها وذلك في
المجاالت التالية:
 – 4عالقات العمل:
ما زالت عالقات العمل تخضع لقانون عمل لم يأخذ بعين االعتبار في التعديالت
التي طرأت عليه الحقوق والمكتسبات العمالية انسجاما ً مع التطورات التي وقعت
في البالد على كافة الصعد االقتصادية واالجتماعية وانعكاساتها على المستويات
المعيشية بل كرست التعديالت التي طرأت استبداد أرباب العمل وبدعم من الدولة
بهدف عدم تمكين الطبقة العالمة من دورها االجتماعي بشكل ينسجم مع درجة
تطورها ولتمكين أرباب العمل من التطاول على الحقوق العمالية األساسية
والمكتسبة.
 – 4الممارسات الحكومية وشل الحركة النقابية:
يتيح قانون العمل للدولة تكبيل الحركة النقابية بالقيود التي يفرضها على حق
اإلضراب وسائر وسائل النضال العمالية ،كما أتاحت التعديالت التي طرأت على
القانون بوضع األنظمة واللوائح لتقيد الحريات النقابية التي كفلها الدستور,
والتدخل الفظ في شؤون النقابات العمالية من الجهات المعنية ،كما أخضعت الدولة
الحركة النقابية العمالية لسيطرتها وأفرغتها من مضمونها الديمقراطي وجمدت
دورها كأداة للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وعن مكتسباتها بوجه الهجمة
الرأسمالية .وفي إطار سياسة االستخدام استهدفت الدولة تشجيع تدفق العمالة
الوافدة من أجل تأجيج التنافس في سوق العمل .وال تتوانى الدولة عن استغالل كل
الفرص الممكنة من أجل التبديد المتعمد للقوة العاملة ومن بينها تشجيع هجرة اليد
العاملة الوطنية ،وخصوصا الماهرة منها والمؤهلة ،الى الخارج لتكون مصدرا
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لتدفق التحويالت والعوائد الخارجية.
تهيمن الحكومة على مؤسسة الضمان االجتماعي من أجل السطو على أموال
صندوق الضمان واستخدامها لتمويل عجز الموازنة او لالسهام في انعاش
الرأسمال الكبير.
 – 3الهيمنة الحكومية على مؤسسة الضمان االجتماعي:
تهيمن الحكومة وممثلي أصحاب العمل على أموال مؤسسة الضمان االجتماعي
من خالل هيمنتها على الوحدة االستثمارية ألموال الضمان وتبديد أموال العمال
سواء كان ذلك بتوظيفها بمؤسسات غير منتجة ال تمتص اي نسبة من قوة العمل
او استخدامها في معالجة أزمات المؤسسات المالية بقروض طويلة األجل او
لتمويل عجز الموازنة الحكومية.
 – 1الهجوم الواسع ألصحاب العمل:
وجد أصحاب العمل الظروف المالئمة لهم من خالل الممارسات والسياسات
الحكومية لتكثيف استغالل الطبقة العاملة والتحايل على الحقوق والمكتسبات
العمالية حتى في فترات الرواج واالنتعاش االقتصادي ،فكيف في األوقات الراهنة
التي تعترف الدولة نفسها بتردي األوضاع االقتصادية؟!
ففي ظل أزمة الركود االقتصادي ،وما أدت إليه من انتشار واسع للبطالة اعتمدت
مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص سياسة خفض شاملة لألجور والرواتب
وأقدمت على تقليص بل وإلغاء العديد من المزايا والمكتسبات التي كان يتمتع بها
العاملون بأجر ،وتدنت مستويات األجور في القطاع الخاص الى ما دون النصف
عن معدلها العام ،وقد زاد الغالء والتضخم الفاحش من تدني القيمة الحقيقية
لألجور والتدهور في معيشة العمال والمستخدمين.
وتتجلى أشكال الهجوم الشرس بالمظاهر التالية:
أ  -إيقاف الزيادات السنوية.
ب – إلغاء او تقليص العالوات اإلضافية والتأمينات الصحية والمزايا األخرى.
ج – اختزال مدة اإلجازات المدفوعة وإطالة يوم العمل.
د – التوقف من قبل العديد من المؤسسات الخاصة عن دفع أجور الشهر الثالث
عشر والرابع عشر.
هـ  -استخدام سالح التسريح بصورة روتينية لتعديل شروط التعاقد وخفض
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األجور او للتهرب من االلتزامات التي يرتبها القانون «العمل والضمان» للعمال
والمستخدمين.
ح – لم يعد يقتصر استغالل العمالة الوافدة على استخدامها كعنصر ضغط على
الطبقة العاملة لخفض المستوى العام لألجور وإنما بات وجود عمالة وافدة عاطلة
عن العمل بالبالد عنصر ابتزاز ضد العمال الوطنيين والوافدين على حد سواء مما
أجج المنافسة بينهم ودفع مستوى األجور الى مزيد من االنخفاض
خ – تحميل المكتسبات العمالية التي يترتب عليها التزامات من أصحاب العمل الى
مؤسسة الضمان االجتماعي وخاصة المتعلقة بالمرأة العاملة.
و – يستفيدون من إحجام وزارة العمل من تطوير سياسة أجور عادلة تأخذ
باالعتبار االرتفاعات في التضخم ومستوى خط الفقر بحيث توفر مستوى معيشي
الئق للعاملين بأجر.
ز  -يستفيدون من ضعف القوانين المتعلقة بالرقابة العمالية وآليات تنفيذها في
مخالفات أصحاب العمل ,وخاصة المتعلقة بااللتزام بالحد األدنى لألجور.
ط – التالعب في صناديق االدخار.
ثانيا :مهماتنا:
ان دائرة المكتب العمالي «الكتلة» تطرح على الجماهير الشعبية بعامة ،والحركة
العمالية األردنية بخاصة ابرز المهمات في المرحلة الحالية على الوجه التالي:
 – 4إقرار قانون عصري للعمل يضمن حقوق العمال ويضع حدا الستبداد أرباب
العمل ويضمن تبسيط إجراءات حل نزاعات العمل ويكفل حرية النشاط والتنظيم
النقابي لجميع العمال.
 – 4تطوير نظام الضمان االجتماعي ليشمل الجميع ويغطي جميع مجاالت التأمين
لتشمل العجز والمرض وإصابات العمل والشيخوخة والوفاة والبطالة ،وكذلك
التأمين الصحي الشامل للعمال وعائالتهم ،وإخضاع صندوق الضمان إلدارة
ديمقراطية منتخبة من قبل العمال.
 – 3ربط األجور بسلم غالء المعيشة .تطبيق الحد األدنى لألجور بصورة جادة
ومسؤولة والمحاسبة الصارمة على المتالعبين ،ورفع الحد األدنى لألجور سنويا
بالنسبة التي ترتفع عن خط الفقر.
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ثالثا :الحركة النقابية العمالية األردنية:
ان تراجع الحركة النقابية العمالية األردنية أمام التطاول الشامل من أرباب العمل
ال يعود فقط الى ظروف التراجع االقتصادي واتساع البطالة والمنافسة في سوق
العمل وإنما تعود أسباب هذا التراجع الى تضافر عاملين معا:
 – 4معضالت التكوين التنظيمي.
 – 4التدخل الحكومي الفاضح في شؤونها ,و تغييب الهيئات العامة عن نقاباتها.
ويمكن ان نحدد معضالت التكوين التنظيمي للحركة النقابية بعناوينها الرئيسية بما
يلي:
محدودية حجم القطاعات العمالية المنظمة في إطار النقابات بالمقارنة مع الحجم
الفعلي للطبقة العاملة وحجم الشرائح المتقدمة نسبة منها.
 – 4الهيمنة المباشرة للقيادات الرجعية االنتهازية على أغلبية النقابات ومؤسسات
االتحاد العام للعمال.
 – 3تفشي البيروقراطية والفساد في مؤسسات االتحاد العام وافتقار النقابات للحياة
الديمقراطية.
ويشكل النضال من أجل تصحيح أوضاع الحركة النقابية العمالية ابرز مهمات
النضال العمالي في هذه المرحلة .وهذا يتطلب توحيد جهود القوى الديمقراطية
والنقابية المستقلة وجميع النقابيين الشرفاء في جبهة نقابية عمالية موحدة من أجل:
 –4حث أوسع الشرائح العمالية على االنخراط في عضوية النقابات.
 – 4فضح القيود البيروقراطية المفتعلة للحد من االنتساب النقابي ،والنضال من
أجل االنتساب اإللزامي للعمال.
 – 3تعبئة العمال للمشاركة الفاعلة في جميع األنشطة النقابية.
 –1إشاعة الديمقراطية في الحياة الداخلية للنقابات من جميع الوجوه وخصوصا
إعادة النظر في النظام الموحد للنقابات العمالية.
 – 5النضال ضد جميع أشكال التدخل الحكومية في األوضاع الداخلية للنقابات
وضمان استقاللها ،وصيانة حقوق العمال النقابية.
رابعا :البطالة وفوضى سوق العمل :
اتخذت البطالة في السنوات األخيرة طابعا جماهيريا فهي في كل األحوال ال تقل
عن  %30من إجمالي القوى العاملة الوطنية .وقد باتت البطالة تشمل قطاع
الشباب والخريجين من مختلف المواقع الدراسية ،كما تلتحق بهذا الجيش أفواج
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جديدة من مصادر متعددة:
•الزيادة السنوية الطبيعية في القوى العاملة.
•إجراءات الفصل التعسفي والتسريح الجماعي للعمال والمستخدمين المحليين.
• الهجرة االقتصادية المعاكسة للعاملين في الخارج اما النتهاء عقود العمل او
االستغناء عن خدماتهم.
•العمالة الوافدة.
•توصيات صندوق النقد الدولي باالستغناء عن أعداد واسعة من العاملين في الدولة.
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رؤية الحزب الشيوعي األردني
أ .نضال مضية  ،نائب األمين العام للحزب
ثمة أمور مشتركة عديدة تجمع األحزاب السياسية ،واليسارية منها على وجه
الخصوص مع الحركة النقابية العمالية .وفي اعتقادنا أن ال معنى لليسار إذا لم
يتصدى لهموم ومعاناة الطبقة العاملة التي يقع عليها العبء األكبر الناجم عن
تداعيات السياسات االقتصادية والمالية التي يطبقها التحالف الطبقي الحاكم الذي
يمثل شرائح البورجوازية الكمبرادورية والبيروقراطية والطفيلية.
كما أن الواقع السياسي الذي تمارس في ظله األحزاب السياسية نشاطها يتقاطع في
كثير من الجوانب مع الواقع الذي تعيشه الحركة النقابية العمالية األردنية.
أوال :واقع الحركة العمالية األردنية
لقد ظهرت بدايات الحركة النقابية العمالية األردنية منذ العشرينات والثالثينات
وبتأثير مباشر من الحركة النقابية الفلسطينية ذات االمتداد لعصبة التحرر الوطني
الفلسطيني.
اال ان التنظيم الفعلي لهذه النقابات قد الزم نشوء الحزب الشيوعي األردني في
 .4454اثر دمج الضفتين الشرقية والغربية .حيث كان يتواجد في الضفة الغربية
العديد من التنظيمات النقابية.
وقد صدر اول قانون للعمل في األردن عام  4434وقد شكل ذلك مرحلة
جديدة في تاريخ الحركة النقابية األردنية ،حيث تم تحديد ساعات العمل والعطل
األسبوعية واإلجازات السنوية والمرضية .اال ان الحكومات األردنية المتعاقبة
ومنذ أوائل السبعينات اتخذت سلسلة من القرارات التي هدفت الى احتواء نشاط
الحركة العمالية وذلك بعدة وسائل وأساليب وأفرغت المضمون النقابي من محتواه
االساسي .وارتكزت هذه السياسة الى تحالف بين الحكومات وبين أصحاب العمل
ضد العمال ومصالحهم .وهذا ما ساعد في انحدار الحركة العمالية التي شهدت
ذروة حضورها في الخمسينات والستينات.
وال بد من التوقف عند السلوكيات الحكومية وسلوكيات أصحاب العمل ضد
العمال والمتمثلة فيما يلي:
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 -4سياسة الدمج والفصل :حيث قام اتحاد نقابات العمال الذي أصبح ركيزة
أساسية للحكومات بعملية ثنائية اولها ،الدمج بين العديد من النقابات العمالية ذات
المضمون الوطني التي يسيطر على قيادتها شخصيات نقابية وطنية اغلبها من
الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى حيث تقلص عدد هذه النقابات .وثانيها ،الفصل
لنقابات أخرى وتشعيبها كونها نقابات موالية للحكومات ،وازداد عددها مما ساعد
على تركيبة جديدة للنقابات العمالية المكونة لالتحاد العام.
 -4لقد أخذت عضوية الحركة النقابية تتقلص اذ انخفض عدد منتسبيها حيث
أصبح عدد المنتسبين للنقابات  40في المئة من مجموع العمال ،وذلك بفعل إغالق
النقابات أمام العضوية والترهيب من عضوية هذه النقابات من قبل الحكومات
وأجهزتها ومن قبل أصحاب العمل.
 -3ضعف التشريعات العمالية التي تنظم عمل العمال ،حتى ان حقوق العاملين
هي الحلقة االضعف في هذه التشريعات.
 -1تواضع واضح في عدد االتفاقيات الجماعية التي أبرمتها النقابات العمالية
مع أصحاب العمل وكان غالبيتها يصب في صالح أصحاب العمل أكثر من تحقيق
مكاسب عمالية.
 -5تعمق سياسة التبعية في العالقة بين الحكومات واالتحاد العام لنقابات
العمال ،الى حد التبعية الكاملة للحكومات وتأييد مواقفها دون التمييز بين هذه
الحكومات بوصفها سلطة تنفيذية ولعل ابرز األمثلة على ذلك ،هو التأييد الكامل
من قبل االتحاد الجراءات وقرارات هذه الحكومات بما فيها العديد من القرارات
التي تمس مصالح العمال الذين يمثلهم هذا االتحاد مثل فرض ضرائب جديدة
وتحديد الحد االدنى لألجور ،والرعاية الصحية ...الخ.
 -3انخفاض سقف الحريات الذي انعكس على التشريعات العمالية المتعلقة
بتأسيس النقابات ذاتها واالنظمة التي تحكم طبيعة هذه النقابات واتحادها العام.
وذلك من خالل تعديل االنظمة التي تحكم عمل النقابات العمالية مثل حرمان
الهيئات العامة للنقابات من سن أنظمتها الداخلية وأحقية االتحاد في قبول او رفض
نتائج االنتخابات.
 -7تغاضي ادارة االتحاد عن سلب حق العمال في االضراب كسالح وحيد لدى
العمال لتحسين ظروف عملهم من خالل وضع العقبات القانونية ،والتماشي مع
موقف الحكومة وخير دليل وابلغ شاهد على ذلك مواقف االتحاد السلبية من قضايا
عمال ميناء العقبة  4008واضرابهم الشامل حيث اضرب  4100عامل احتجاجا
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على عدة امور اهمها ترحيلهم عن مساكنهم التابعة لمؤسسة الموانئ بعد بيع
الميناء لشركة خاصة واستثنائهم من التعويضات للسكن التي سبق ان قامت بدفعها
مؤسسة الميناء وابقت هذه التعويضات لكبار الموظفين فقط.
لقد كان لدور حزبنا الشيوعي دور بارز في هذه االضرابات حيث كانت تتلى
وباستمرار بيانات الحزب الداعمة لهم ،المتضامنة معهم.
 -8ضعف الخدمات االجتماعية المقدمة للعمال ما عدا عيادات عمالية تؤخر
أجورا نقدية تضاهي اجور عيادات القطاع الخاص.
 -4عدم اقحام ادارة االتحاد بمناقشة السياسات االقتصادية واالجتماعية التي
تمس بشكل كبير الحياة اليومية للعاملين بل على العكس يسارع االتحاد الى تثمين
السياسات االقتصادية الحكومية التي هي في الغالب على حساب حقوق العمال
ومطالبهم.
 -40افساح المجال للتسريح الجماعي للعمال بموجب المادة  34من قانون
العمل التي اجازت لصاحب العمل فصل اعداد كبيرة من العمال تحت مسمى
"اعادة الهيكلة للمؤسسة".
 -44ان االتحاد العام للعمال يصم آذانه عن المطالب العمالية التي تطالب
بقانون عمل جديد يلبي طموحاتهم وتطلعاتهم ،ويستجيب للمرحلة السياسية التي
تمر بها البالد والمنطقة.
بل ان االتحاد في كثير من االحيان يأخذ موقفا معاديا ً من العمال ومطالبهم
اكثر من الحكومات ،الثبات والئه وتبعيته للنظام واجهزته سيما وان اسلوب اغداق
الهبات والمنح والرحالت للخارج على العديد من القيادات العمالية ،اصبح سمة
اساسية تالزم هذه األمور النقابية!! وكثيرا ما تقف مالزمة لموقف أصحاب العمل.
وخير دليل على ذلك الموقف من الحد االدنى لألجور ( )440ديناراً علما ً بان
الدراسات الحكومية من دائرة االحصاءات العامة تؤكد بان خط الفقر قد قفز الى
 580دينارا.
من هذا االستعراض نرى انه اذا كانت التشريعات التي تنظم العالقة بين
العمال وأصحاب العمل مليئة بالثغرات ،وكانت الرقابة الحكومية ضعيفة الى حد
يتجاوز فيه الكثير من أصحاب العمل على الحقوق القاصرة التي كفلتها هذه
التشريعات ،فان هذا يعمق نظريا ً حاجة العمال الى مظلة قانونية تحميهم في
مواجهة أ صحاب العمل ،وبالتالي نستطيع القول بان الحكومات المتعاقبة هي احد
االسباب الرئيسية لضعف اداء النقابات العمالية ،الن الحكومة واصحاب العمل ال
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يهمهم اطالقا وجود حركة عمالية وقادة نقابيين خاصة بعد ان استطاعت
الحكومات احتواء الحركة العمالية من خالل تمويلها لالتحاد وشراء رموزه
النقابية .وللموضوعية والصدق فان ذلك ال يمنع من االعتراف بوجود بعض
االمور النقابية .في بعض النقابات سجل فيها العمال ورموزهم النقابية حضوراً
الفتا ً لتحقيق مكتسبات عمالية مثل شركة الكهرباء الوطنية /قسم التوريد رغم ما
مارسته اجهزة الحكومة من مالحقة ومطاردة وتهديد بالفصل لهذه الرموز التي
القت دعما ً واسنادا ً من قوى وطنية وفي مقدمتها حزبنا الشيوعي.
ثانيا – دور النقابات العمالية القائمة:
نتيجة لضعف غالبية النقابات العمالية الرسمية (المعترف بها) وانعزالها عن
الغالبية الساحقة من العاملين بأجر في األردن .وألن قانون العمل يسمح للعاملين
في القطاع الخاص فقط باالنتساب للنقابات العمالية السبع عشرة المقرة في اطار
تنظيم التصنيف المهني ،وانعدام فرص اصالح هذه النقابات القائمة ،ومع التراجع
الملموس في المستويات المعيشية لمئات آالف العاملين في القطاعات االقتصادية
المختلفة بسبب تطبيق سياسات اقتصادية ادت الى ارتفاعات متنامية في اسعار
السلع والخدمات االساسية بمستويات تزيد بشكل كبير على ارتفاع مستويات
األجور .هذا الى جانب معدالت بطالة عالية وخاصة لدى فئة الشباب ..األمر الذي
دفع عشرات االالف من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص لتنظيم انفسهم
بشكل تلقائي للدفاع عن حقوقهم دون االخذ بعين االعتبار القيود القانونية التي
تحظر تشكيل نقابات عمالية والقيود المفروضة على تنفيذ االضرابات العمالية،
األمر الذي يشير بوضوح الى ان هذه القيود القانونية لم تعد تتالءم وطبيعة
التحوالت والتغيرات التي يعيشها المجتمع األردني وحاجاته.
لذلك فإن  85في المئة من االحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها في عام 4044
كانت خارج اطار النقابات العمالية القائمة .وان االحتجاجات العمالية او التهديد بها
من قبل النقابات العمالية الرسمية المعترف بها كان 5.4في المئة من مجمل
االحتجاجات العمالية .فيما نفذت النقابات العمالية المستقلة ولجانها التحضيرية
حديثة النشأة  4.4في المئة وباقي االحتجاجات نفذتها مجموعات من المتعطلين
عن العمل للمطالبة بفرص عمل.
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ثالثا :مهمات الحركة النقابية في المرحلة القادمة:
 -4ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل الالئق بمختلف عناصره على جميع
العاملين في األردن.
 -4ضرورة اعادة النظر في مستويات األجور في القطاعين العام والخاص
باتجاه زيادتها الن مستوياتها منخفضة جدا اذا ما أخذ بعين االعتبار خط الفقر
المطلق المعلن عنه ،وضرورة ربطها بمعدالت التضخم.
 -3ضرورة اعادة النظر بالحد االدنى لألجور ،إذ ان مستواه يقل عن خط الفقر
المطلق ،وضرورة ربطه بمعدالت التضخم.
 -1ضرورة توسيع مظلة الضمان االجتماعي لتشمل جميع العاملين في األردن
دون استثناء ،إذ ان  11في المئة من العاملين في األردن ال يتمتعون بأي شكل من
اشكال الحماية االجتماعية.
 -5ضرورة تعديل نص المادة  34من قانون العمل األردني والمتعلقة باعادة
هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل.
 -3ضرورة تعديل نص قانون العمل المتعلق بتشكيل النقابات العمالية والسماح
لجميع العاملين بأجر في األردن بتشكيل نقاباتهم بحرية ،والغاء احتكار تمثيل
العمال بالنقابات العمالية القائمة التي تفتقر البسط قواعد العمل الديمقراطي ،وال
تسمح بتجديد قياداتها ،بحيث تصبح نصوص القانون متوائمة مع التعديالت
الدستورية التي جرت مؤخرا.
 -7ضرورة تعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع
العام بتأسيس نقاباتهم بحرية وبما ينسجم مع حقوقهم المنصوص عليها في
التعديالت الدستورية التي جرت مؤخرا.
 -8ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي
وآليات تسوية النزاعات العمالية ،والتي اثبتت فشلها الذريع في ايجاد حلول عادلة
للنزاعات العمالية المتفاقمة ،وبات مطلوبا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية
النزاعات العمالية .وبما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 48
المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
 -4ضرورة زيادة فاعلية تنظيم عملية التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على
سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.
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رابعا – نحو برنامج يساري للعمل النقابي:
والنضال من اجل هذا يتطلب رؤية واضحة تأخذ بعين االعتبار المعايير اآلتية:
 -4العمل على ترسيخ الحركات النقابية من خالل تحرير ارادة العمال وحقهم
في بناء نقاباتهم المستقلة وذلك من خالل العمل على تنظيم العمال ودعمهم
ومساندتهم لخلق نقاباتهم كل في موقعه سواء كان في القطاع العام او الخاص.
 -4الضغط السياسي واإلعالمي من أحزابنا على الحكومات العربية من اجل
التزامها باالتفاقات الدولية وإلغاء جميع القيود على الحركات النقابية.
 -3العمل من اجل المساواة بين جميع العمال دون تمييز والحذر من محاوالت
بعض الحكومات السعي الى ايجاد الطبقة العاملة العازلة من العمالة غير المحلية
بهدف إضعاف الحركة النقابية العمالية.
 -1تشكيل لجان دعم ومساندة سياسيا ً وإعالميا لكل حركة عمالية في كل قطر.
 -5تحديد واضح المعالم للقوى المشاركة في االئتالفات السياسية التي تخوض
االنتخابات في المجالس النقابية بشكل عام.
 -3مساعدة العمال في تحديد مهمات المرحلة النضالية وتحديد األولوية في
الشعارات المطروحة.
 -7تبني القوى واالحزاب للشعارات النضالية التي تساعد في بلورة نقابات
عمالية.
 -8ايجاد مركز نقابي عمالي يساري يأخذ على عاتقه متابعة االوضاع العمالية
العربية من خالل رسم خطة متكاملة وخلق روح التعاون واالسناد والتضامن بين
عمال الوطن العربي.
ويأخذ هذا المركز دوره في بلورة آليات التواصل مع االتحادات العمالية
العالمية التي تتوافق ونهجنا السياسي واالقتصادي وعدم االنخراط في بعض هذه
االتحادات التي تهدف الى افراغ الطبقة العاملة من محتواها النضالي والوطني.
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الباب الثاني
الحقائب التدريبية
أ .ضرار غوانمة ،النقابات المستقلة
الهيكلة اإلدارية والمالية للنقابات
ماهو التنظيم النقابي؟
النقابة العمالية هي ذلك التنظيم الذي يؤسسه العاملون و العامالت بالفكر أو
بالسواعد وفق ارادتهم الحرة في كنف االستقاللية و الديمقراطية
الحرية النقابية
يشمل مفهوم الحرية النقابية كما هو معتمد في االتفاقيات الدولية ،مجموعة حق
النقابات في وضع الدساتير واللوائح الخاصة بها ،وانتخاب ممثليها بكل حرية ،
وتنظيم إدارتها وأنشطتها وبرامجها دونأي تدخل من السلطات الحكومية .وهو ما
عبرت عنه النصوص العربيةو الدولية والتي تؤكد على حرية العمال في تشكيل
تنظيماتهم النقابيةالعمالية ذات الطبيعة المطلبية واالتحادات المهنية.
حق النقابات في االنضمام معا في اتحادات قومية ودولية ،وحق أي منها في
االنضمام إلى التنظيماتالنقابية والدولية.
حماية النقابات من الحل أو اإليقاف بموجب قرار إداري/سياسي.
حماية النقابات من أي تدخل من جانب أصحاب األعمال في عملية تشكيلها وسير
عملها.
االهداف األساسية للنقابة
تنظيم العاملين و العامالت في مختلف الوظائف و المهن و على اختالف ارائهم و
انتماءاتهم في نقابات يضعون أنظمتها و لوائحها و قراراتها و برامجها و ينتخبون
قياداتها بمحض ارادتهم الدفاع عن حقوق العامالت والعاملين المهنية و االقتصادية
و االجتماعية و تأطير نضاالتهم لتحقيقها التعبير عن مطامحهم و تطلعاتهم لدى
أطراف االنتاج األخرى ولدى السلطات والمؤسسات الوطنية تمثيل العامالت
والعاملين لدى المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العالقة تنمية قدرات النقابيين
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والنقابيات وتطوير معارفهم في مجال المفاوضة والحوار االجتماعي و المشاركة
في صياغة القرارات و وضع السياسات االقتصادية و االجتماعية.
مبادئ و قيم العمل النقابي
 (1التمثيل الحقيق يًللمنتسبين
التنظيم النقابي يقوم على انضمام العمال الطوعي فيه فال نقابة دون قدر أدنى من
العضوية و تواجد العاملين و العامالت في صلبه
 (2االستقاللية اإلداريةًًً والمالية
النقابة ملك للعامالت و العاملين الذين أنشأوها و ال تخضع اال لمراقبتهم و
مشيئتهم
النقابة المستقلة ترفض و تقاوم كل محاوالت الهيمنة عليها أو التدخل في
شؤونها سواء من الحكومة أو أصحاب العمل أو األحزاب السياسية أو من طرف
مراكز الضغط األخرى
النقابة المستقلة تعتمد باألساس على اشتراكات أعضائها و ال
تقبل التمويل من خارج التنظيم النقابي أو المساعدات المشروطة يمكن للنقابات
أن تقيم عالقات تعاون و تشاور مع الحكومة أو أصحاب العمل أو االحزاب و
المجتمع المدني بما يخدم مصالحالعمال و بما ال يمس بحرية القرار النقابي.
 )3الديمقراطية النقابيةالديمقراطيةًالنقابيةًًً
الحرية النقابية شرط لقيام الديمقراطية
الحق في المفاوضة الجماعية و الحوار االجتماعي وفي
المشاركة و شن االضراب تمثل جزءا من الحريات ومن الممارسة الديمقراطية
ال معنى لمطالبة النقابات باحترام الحريات و الديمقراطية و
الحق في المشاركة اذا لم تكن هذه النقابات منظمات ديمقراطية و شفافة
بنية نقابية ذات تنظيم عمودي وأفقي
عمودي ا  :جمعية عمومية أو مؤتمر ،مجلس مندوبين ،مجلس تنفيذي.
أفقي ا :لجان مؤسسات وفروع في المنشأة والمحافظات.
تضمن األنظمة الداخلية المساواة في الحقوق والواجبات بينجميع األعضاء.
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الهيكل التنظيمي النقابي
-

نمط الهيكل التنظيمي للنقابات) :مركزي/ال مركزي  ،جماعي/فردي(
التصاق المسؤول النقابي بالعمال و بمشاغلهم )االنقطاع عن مواقع
العمل ،بروز بيروقراطية عمالية  ،عمل موظفين  /عمل مناضلين(
قدرة الهياكل النقابية و المنخرطين على متابعة عمل النقابة و مراقبة
آدائها و تضمين ذلك باللوائح و النظم الداخلية
العالقات الداخلية بين الهياكل داخل االتحاد النقابي )تعيين/انتخابات,

دورية االنتخابات ،صالحيات المؤتمر العام ،هياكل القرار بين
مؤتمرين...
 طرق وآ ليات التسيير االداري و المالي.التواصل مع الهياكل والقاعدة العمالية
من اجل تقوية النقابة و المزيد من الديمقراطية .البد أن يلعب ممثلو النقابات دورا
فعاال فيتفاعلهم مع العمال اآلخرين بطرق متعددة وبشكل مستمر و في جميع
الظروف ومجرد إعالنالنية ال يكفي وللقيام بذلك تحتاج إلى التالي:
االحتفاظ باتصال دائم مع كل عامل.
اطالع العمال غير النقابيين على أهمية النقابية العمالية .
دعم األسلوب الديمقراطي للعمل النقابي بين العمال الذين يمثلونهم.
ضمان أن ال يكون للفرد الحق في التعبير عن رأيه.
تعبئة العمال من اجل التصدي لكل ما يؤثر على حرية التعبير الخاصة بهم وعلى
االستقاللية الكاملة للنقابة .
توعية العمال من اجل مناقشة كل اهتماماتهم ،ليس ما يتعلق بالمزايا الشخصية أو
المباشرةالتي يحصلون عليها فحسب بل فيما يتعلق بمصالحهم المشتركة الطويلة
األجل.
المشاركة في االجتماعات المشتركة بين النقابات المختلفة في االتحاد أو
قطاعصناعي واحد والعمل على تحقيق الحد األقصى للوحدة بين العاملين أيا
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كانتمكانتهم االجتماعية والمهنية وأيا كانت النقابة التي ينتمون إليها أو بصفة
أساسيةسواء كان أو لم يكونوا من أعضاء النقابة.
تحقيق التضامن الملموس مع العمال المشاركين في أي نزاع بأي منشئة أخرى
أودولة أخرى.
تنظيم نضال النقابة العمالية بهدف تحقيق انتصار في معركة الكفاح من اجل
تحقيق
المطالب المباشرة وإثارة اهتمام جميع العمال وتركيز عمل النقابة العمالية
علىتطبيق اإلصالحات الهيكلية التي سوف تؤدي إلى تحسين حياة العمال إلى حد
كبير.
تعبئة العمال ضد التمييز بين الرجل والمرأة على أساس األصل االجتماعي
أوالعرقي أو تعطيل الدولة المتسلطة للنقابة العمالية أو المنظمات المدنية أو
السياسيةأو الهجمات األكثر عمومية على حقوق اإلنسان أو العمال أو المواطنين.
جدول النموذج الخدماتي والنموذج التنظيمي
النموذ ًج الخدماتي
النموذ ًج التنظيمي
 تتولى القيادة والموظفون في النقابة حل مشاكل األعضاء يحث الموظفون والقادة األعضاء ويشركونهم في حل المشاكل بناء على الشكاوى والطلبات الواردة منهم. من خالل التحرك الجماعي يركز على الشكاوى والمفاوضات والعمليات التشريعية. ال يقتصر على المفاوضة الجماعية أو العملية التشريعيةالعضوية غير الناشطة.
االلتزام بالتدريب والمشاركة في النقابة وتعبئة األعضاء.
تطوير مهارات األعضاء واالعتماد عليها ،واستخدام الخبراء
االعتماد الشديد على االختصاصيين والخبراء والموظفين لنقل المهارات
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تبادل المعلومات وفتح قنوات االتصالقلة تبدال المعلومات وتركيز قنوات االتصال
على االتجاه مناألعلى إلى األسفل.
االتجاه إلى المركزية في الهيكل التنظيمي.
االتجاه إلى الالمركزية في الهيكل التنظيمي.
عدم االستقاللية عن رب العمل والتحرك القائم على ردة الفعل.
االستقالل عن رب العمل أو االدارة والتحرك االستباقي
تدريب وتعبئة لجان من ناشطي القاعدة واستخدام مندوبين
يتجه المنظمون إلى نخبة من األعضاء المحتملين ويحاولون ترويج فكرة االنضمام
إلى النقابة لتنظيم واستقطاب أعضاء جدد
استبدال آليات الشكاوى العادية بالتركيز على مجموعات من تسجيل شكاوى
مكتوبة في الملفات واعتماد آليات يجري العمال للتعامل مع اإلدارة أو المراقبين
في مكان العمل .التفاوض عليها مسبقا ً أو آليات تشريعية لحل المشاكل.
الديمقراطية النقابية في الممارسة
أ -نظام أساسي دستور يضمن الممارسة
الديمقراطية و الحق في التعبير و في المشاركة في صنع القرار النقابي داخل
التنظيم النقابي و في مراقبة عمل القيادات النقابية
ب -حرية التعبير و التنظم و الممارسة النقابية
مناهضة كل أشكال التمييز
)جنسي/عرقي/ديني/فكري/سياسي/مهاجرين /عمالة مؤقتة(
تمكين المرأة و الشباب من تحمل المسؤوليات القيادية داخل التنظيم النقابي
تداول المعلومة النقابية و عدم احتكارها من طرف القيادة أو مجموعة من النقابيين
دون أخرى احتكار المعلومة يساوياحتكار القرار
برامج تدريب و تثقيف نقابي تهدف الى:
تعزيز القدرات النضالية و التفاوضية للنقابيين
تنمية روح النقد و النقد الذاتي و تصحيح األخطاء
توجيه التدريب و التثقيف للهياكل القاعدية و اشراكها في ضبط محتواها و أهدافها
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االلتزام بتطبيق القرارات المتخذة ديمقراطيا في مراكز القرار النقابي.
كما أن اقامة التكتالت ذات الطابع الفئوي أو
السياسي أواإليديولوجي داخل التنظيم النقابي يمكن
أن يقود الى التشرذم و االنقسام ,بما يشكل تهديدا
للديمقراطية و لوحدة التنظيم النقابي
االدارة المالية للنقابة
 تقاوم النقابات كل مظاهر الفساد المالي و االداري في المجتمع و هي





مطالبة بأن تعطي المثال في الشفافية و المحكومية حتى تضفي
المصداقية على مواقفها
حسن التصرف المالي في النقابات ليست مسألة اخالقية فحسب بل هي
مجموعة نصوص قانونية و آليات تنص عليها نظمها األساسية و
لوائحها الداخلية
الشفافية المالية للنقابات تعكس مستوى الديمقراطية الداخلية في صلبها

التنسيب واالستقطاب النقابي
التخطيط
التعريف بالتنسيب النقابي وأهميته ومصادره التشريعية
تحديد أسباب عزوف الشباب العامل عن التنسيب النقابي
تحديد اآلليات والطرق لتعزيز االنتساب النقابي مفهوم التنسيب النقابي وأهميته
ومصادره التشريعية صعوبات وعراقيل التنسيب النقابي آليات وطرق تعزيز
التنسيب النقابي للدفاع عن العمال
المقدمة
ماهي األدوار المختلفة التي تقوم بها النقابة ؟ اإلحاطة بالعمال دور النقابة تجاه
العمال االستقطاب والتنسيب التنسيب من األدوار األساسية للنقابة
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مفهوم التنسيب وأهميته
التنسيب:
االنخراط في النقابات  ,االشتراكواالنضمام إليها
المشاركة في أنشطة النقاباتالعضوية  :تحمل المسؤولية النقابية في إحدى الهياكل النقابية (نقابات  /لجنة) عبر
االنتخاب.
لماذا ينخرط العامل في النّقابة؟
*حماية لمصالحه و الدفاع عن حقوقه * تحسين أوضاعه وف ًّ ض مشاكله
المهنية
*تطوير معارفه * الشعور بالحماية * المساهمة في االنشطة االجتماعية /المدنية..
*تكثيف االنتساب تقوية للنقابة وتدعيم مكانتها في التفاوض
المصادرالتشريعية للتنسيب النقابي
التشريعات المحلية التشريعات الدولية
دستور منظمة العمل الدولية
االعالن العالمي لحقوق االنسان
االتفاقيات الدولية (...)87/84
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية
االتفاقية الدولية رقم ( ) 454 / 435
يعتبر االنتساب حقّا من الحقوق النقابية حق االنتساب بحرية إلى النقابات دون قيد
أو شرط  .حماية العمال وممثليهم من أي أعمال تمييزية أو مضايقات من شأنها
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جعل استخدام العامل مرهونا بشرط االّ ينضم الى النقابة  /فصل العامل /عقوبات
تأديبية...
ان تمس من حريتهم النقابية مثل:
ضعف نسبة االنتساب
القطاع الخاص المرأة العاملة القطاعات الهشة الشباب العامل
صعوبات وعراقيل التنسيب النقابي
عمل مجموعات  :مجموعة رقم  : 4الصعوبات الذاتية ( الخاصة بالعمال )
مجموعة رقم  : 4الصعوبات الموضوعية ( األداء النقابي ) مجموعة رقم : 3
الصعوبات الموضوعية ( الوضع العام)
ضرار غوانمة اتحاد النقابات العمالية المستقلة االردني
الصعوبات الذاتية والشخصية )
الخوف من فقدان مصدر الرزق .الخوف من فقدان فرص الشغل والخوف من
البطالة عدم االقتناع بجدوى العمل النقابي النقابات لم تقدم له شيئا .انعدام الوعي
النقابي وجهل التشريعات التي تعتبر النشاط النقابي حقا مشروعا  .التأثر بالدعاية
المضادة التي تستهدف العمل النقابي
الصعوبات الذاتية والشخصية )
عدم فهم لدور النقابة
ليست له ثقة في العمل النقابي ...انتشار ظاهرة الفردية واألنانية واالستقالة
والالمباالة  .ال يحتاج إلى خدمات النقابة .التزاماته الكثيرة تمنعه من االنتساب
للنقابات.
الصعوبات الذاتية والشخصية )
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سلوكات خاطئة من طرف المسؤول النقابي مع العمال  :التعالي على العمال .عدم
االلتزام بقضايا العمال .غياب المصداقية .عدم اإلخالص لقضايا العمال .قدرات
تفاوضية محدودة...
التسلط  /عدم الشفافية والصدق  /االنفعال المفرط  /التكبر  /اقصاء وتجاهل غير
المنتسبين  /االختالفات السياسية واالستعالء وااليديولوجية...
الصعوبات الذاتية والشخصية صعوبات متعلقة بصاحب العمل
لم تتوقف محاوالت أصحاب األعمال يوما عن ضرب الحق في االنتساب
باستعمال وسائل تتراوح بين الماكرة والفظة:
الفصل من العمل بسبب االنتساب للنقابات  .الحرمان من المكافآت للنقابين.
النقل التعسفي وابعاد النقابين عن مواقع سكنهم او الى مواقع ال تتناسب مع
ظروفهم نقال تعسفيا دون ابداء االسباب.
التكليف بمهام ليست من االختصاص من اجل استفزاز العمال من أجل ترك
العمل.
سوء المعاملة للمنتسبين للنقابات
الصعوبات الموضوعية ( األداء النقابي )
غياب التمثيل النقابي في العديد من المنشئات والمؤسسات عدم وجود نقابات في
الوزارات والمؤسسات المناضرة نقص اإلعالم النقابي عدم االعالن عن االنشطة
التي تقوم بها النقابات ليشارك بها
العاملين في المؤسسات الخاصة والعامة  .ضعف األداء النقابي وعدم متابعة
المسؤول النقابي لمشاكل العمال  .ضعف التواجد الفاعل للنقابين بين العمال وعدم
المساهمة في حل مشاكلهم وتركهم يطالبون لوحدهم
الصعوبات الموضوعية ( األداء النقابي )
غياب الحضور النقابي للشباب والمرأة لدى الرأي العام
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تغيب وعدم اعطاء دور للشباب والنساء في المشاركات النقابية في خاصة في
المناسبات والدورات واالنشطة العمالية.
غياب وجود حمالت وخطط توجه للعمال غير النظاميين والعمال المهاجرين
لتكثيف االنتساب.
عدم التحرك لتوسيع قاعدة المنتسبين للنقابات وخاصة من العمالة غير المنظمة
والعمالة المهاجرة.
نقص التدريب في كيفية االنتساب والتأطير واالستقطاب
الصعوبات الموضوعية ( األداء النقابي )
عدو الوعي ونقص البرامج التدريبية التي تمكن اعضاء النقابات من القيام بدور
المنظمين وزيادة االعضاء في النقابات لعدم توفر مهارات التنظيم لهم والقدرة
على االقناع
تقلص عدد الشباب والنساء المتحملين للمسؤولية النقابية.
عدم خلق قيادات شبابية ونسائية قادرة على تحمل المسؤولية في التواصل مع
العاملين والمستهدفين من اجل تنسيبهم والدفع بهم لالنظمام للنقابات العمالية
عدم القدرة على اإلقناع والتواصل بين المسؤول النقابي والعمال
عدم توفر مهارات التواصل واالقناع لدى النقابيين  ،وعدم تمكنهم من التواصل مع
العمال واقناعهم باالنتساب للنقابات
الصعوبات الموضوعية ( الوضع العام ) 4
تفاقم البطالة وتراجع التشغيل والتوظيف مما يودي الى خوف العمال من فقدلن
فرص العمل اذا ما انتسبوا الى النقابات.
ويمكن ان يكون سبب االبتعاد عن النقابات هو فرص العمل الضعيفة تجعل العامل
يبتعد عن كل ما يؤخر حصولة على فرصة عمل.
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انتشار االشكال الهشة والمرنة من عقود التشغيل في صفوف الشباب والعمال
المسرحين والمفصولين ألسباب اقتصادية (العمل الوقتي /المناولة  /عقد الشغل
المحدود المدة)...
وجود مثل هذة الضروف واشكال العمل تؤثر سلبنا على االنتساب لعدم توفر
االستقرار واالمن الوظيفي.
الصعوبات الموضوعية ( الوضع العام ) 4
تفشي ظاهرة الخصخصة تعمل الخصخصة على خلق حالة من القلق من فقدان
فرص العمل بسبب ترتيبات اعادة الهيكلة والتخفيف من العمل االمر الذي يدفع
العمال االبتعاد عن االرتباطات التي تقلق ادارة الشركات او المؤسسات التي
تخصخص وعدم االنتساب للنقابات خشية من االقالة او العزل من العمل.
عدم تطبيق النصوص القانونية الحامية للمسؤول النقابي
عدم االلتزام في تطبيق القوانين الحامية للمسؤول النقابي االمر الذي يضع العاملين
في دائرة الخوف والحذر خاصة اذا ما تم فصل او اتخاذ عقوبة بنقابي ولم يجد من
يناصره او يقف الى جانبه ضد اجراءات اصحاب العمل بحق النقابيين.
الصعوبات الموضوعية ( الوضع العام ) 3
ضرب الحقوق النقابية والحريات وتهميش دور النقابات
عدم االهتمام وتطبيق الحقوق والحريات النقابية ومحالة الغاء دور النقابات من
خالل محابتها بشكل مباشر او اعطاء العاملين وبعض االشخاص ما يفوق
امتيازاتهم او ما يطاليبون شريطة عدم تدخل النقابات او ابراز دورها في المطالبة
بهذة الحقوق
الدعاية المستمرة التي تجرم العمل النقابي.
بث االعالنات وبعض العقوبات والتخويف والتهديد لالشخاص الذين يعملون في
مجال العمل النقابي من اجل ابعاد العمال من حولهم والتركيز على ان العمل
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النقابي هو عمل مخالف للقوانين وال يتماشى مع رغبات واهداف المؤسسة
وادارتها االمر الذي يضع النقابي وكانه يعمل ضد المؤسسة ويعاقب على هذا
الفعل.
من هو العامل الذي ينتسب ؟4
عامل يقتنع بأهمية وجود النقابة وجدواها  .عامل يدرك بان النقابات هدفها الدفاع
عن مصالح العمال وقضاياهم  .عامل يدرك بان النقابات ليست احزاب تسعي
للوصول الي السلطة.
عامل يدرك بان النقابات والنقابين ال يعملون ضد منشآتهم وادارتها اذا ما حققت
لهم حقوقهم.
عامل ال يتأثر بالدعايات السلبية والتخويف من النقابات  .عامل يدرك أن هناك من
يدافع عنه ويساعده على حل مشاكله.
عامل يدرك بان النقابة تحقق له المكاسب المادية والمعنوية  .عامل يدرك بان
االنضمام للنقابات وممارسة العمل النقابي هو حق له.
من هو العامل الذي ينتسب ؟ 4
عامل يدرك بانة عندما ينتسب للنقابات يكون قادرا على مواجهة التعسف والظلم
واالستبداد.
عامل يقتنع بان النقابة تساعده على فهم القانون وإدراك الحقوق
عامل يدرك أن التضامن والتكافل مبدأ أساسي في العمل النقابي لحماية مصالح
المجموعة.
عامل يدرك أهمية العمل الجماعي المنظم ويشكل قوة مع المجموعة لتستطيع
تحقيق المطالب.
آليات وطرق تعزيز التنسيب النقابي
المستوى الجماعي العام
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المستوى الجماعي
دور مكتب النقابة األساسية
المستوى الفردي
دور عضو النقابة
دور المنظمة النقابية
المستوى الفردي  :مسؤولية عضو النقابة األساسية في تعزيز االنتساب
لكي يتعزز ويتكثّف االنتماء إلى المنظمة النقابية يتعين على المسؤول النقابي أن
يتمتع بجملة من الخصال والصفات.
صفات المسؤول النّقابي
صفات اجتماعية:
•القدرة على التّواصل واالقناع * عقليّة العمل الجماعي *التفتح وقبول الرأي
المخالف وعدم االنفعال * اإلحاطة بالعمال * التضامن والتازر والوقوف الى
جانب العمال المؤسسة والقطاع في ظروفهم الخاصة •عدم التمييز بين العمال
صفات نضاليّة
*االستعداد للتضحية * الصالبة في المبدأ *التم ًّ سكبالمبادئ النّقابيّة * الجرأة
والفطنة * تبنّي قضايا العمال * عدم السمسرة
بقضايا العمال والمتاجرة بها
صفات معرفيّة
*معارف سياسيّة واقتصادية * معرفة القوانين * معرفة واقع
صفات أخالقيّة:
*الصدق
* الثقة
*نظافة اليد *حسن السلوك * التواضع * دماثة األخالق * المصداقيّة
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المستوى الجماعي  :مسؤولية مكتب النقابة في تعزيز االنتساب
هناك جملة من المواصفات التي كلما توفرت في المكتب النقابي سهلت عمليةاالقتناع باالنتماء للنقابة من بينها
االنسجام والوحدة داخل المكتب الثقة المتبادلة بين المكتب النقابي والعمال
التواصل الجماعي مع العمال
تبني مشاكل العمال ومطالبهم ومتابعتها واإلحاطة بهم والتضامن معهم
حسن التفاوض من أجل القدرة على تملك تقنيات تحقيق مكاسب للعمال
تنظيم حمالت مستمرة تستهدف العمال في مواقع عملهم:
1االتصال المباشر بالعمال وذلك بـ:إقناع العمال بان االنتساب الى النقابة  * :يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم ويحقق
لهم مكاسب
*يساهم في تقوية النقابة وبالتالي تدعيم المنظمة
عقد اجتماعات عامة داخل وخارج المؤسسة
االتصاالت الفردية
اعالم العاملين بالمستجدات النقابية والتشاور معهم في الحلول
الدفاع عن المنتسبين وغير المنتسبين
تنظيم انشطة ثقافية وترفهية شبابية ( رحالت  ,حفالت موسيقية  ,مباريات
رياضية)....
اعداد مطويات وبيانات تعرف بالنقابة واهدافها ودورها ومطالبها وكيفية االنضمام
اليها وشعارات للتحفيز والتحريض على االنتساب)...
احداث صفحات على شبكات التواصل االجتماعي ( فايس بوك  /تويتر ) لتحفيز
الشباب على االنتساب
التوعية والتدريب
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توزيع الوثائق القانونية التي تعتبر ان الحق النقابي مشروع
تنظيم حلقات تدريبية لتحفيز العمال على االنتساب ( دور النقابة  ,الحقوق
والحريات النقابية)...
التركيز على الفئات العمالية المنتمية لقطاعات مهمشة وغير نظامية
تشكيل لجنة االنتساب واالستقطاب
تتكون من مسؤولين نقابيين وعمال منتسبين يتمتعون بثقة زمالئهم تتولى مهمة
التنسيب من خالل ضبط رزنامة زمنية
متابعة قائمة المنتسبين
الحصول على قائمة المنتسبين
متابعة عملية خصم االشتراكات على المستوى االداري والمالي بالتعاون مع
الهياكل المعنية
التسلح باستمرار بالوثائق المتعلقة باالنتساب ( بطاقة اشتراك)/ ..
مسؤولية المنظمة في تعزيز االنتساب النقابي
للمنظمة النقابية مسؤولية كبرى في تعزيز االنتساب وذلك من خالل  :الدفاع عن
مطالب العمال وتحقيق مزيد المكاسب الدفاع عن العمل القار والثابت المصداقية
قوال وممارسة تطوير التشريعات في اتجاه حماية المسؤول النقابي والعامل التامين
على فقدان مواطن العمل الدفاع عن الحق النقابي
تنظيم حمالت لتكثيف عدد المنتسبين
تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين النقابين حول طرق واليات االستقطاب والتنسيب
تأسيس نقابات في كل مواقع العمل ولجان شباب ولجان مرأة على مستوى القطاع
والمحافظة والمنشأة
تطوير االعالم الداخلي والخارجي احترام قرارات العمال وتأطيرها
ديمقراطية ونضالية الموقف والممارسة احترام النظام الداخلي للمنظمة
56

مهارات وشروط واستراتيجيات عملية التفاوض في المنازعات
المدرب  :أ .فارس.م .شديفات
تهدف هذة المادة الى تمكين المشاركين من -:
توضيح مفهوم التفاوض واهميته .








عناصر واساسيات عملية التفاوض .
الفرق بين التفاوض واألعمال األخرى التي تنشأ إلى حد معين مع العمل
.
التفاوضي
الشروط الواجب توافرها في العملية التفاوضية .
مبادئ وسلوكيات التفاوض التي يجب أن يتحلى بها ويتعلمها ويتدرب
عليها كل مفاوض ناجح.
اساليب تهيئة الطرف اآلخر وإعداده نفسيا ً لتقبل اإلقناع بالرأي الذي
تتبناه.
سة في العملية التفاوضية
استراتيجيات وتكتيكات التفاوض الممار َ
(النشاطات التفاوضية).
الشروط الواجب معرفتها قبل البدء بالتخطيط لعملية التفاوض واثنائها
واحتياجاتها وتقييمها .

مقدمة-:
يعد التفاوض علما ً قائماا ً بذاتاه رغام ماا تربطاه باالعلوم االجتماعياة األخارى مان
عالقات وطيادة والتاي تقاوم علاى البنااء والتفاعال  ،وقاد أصابح التفااوض ضارورة
حتمية في شتى مناحي الحياة  ،سواء بين األفراد أو بين الدول وبين الشعوب.
إنك لتجد التفاوض بشكل دائم فاي حياتاك اليومياة إماا بماا تشااهده أو بماا تسامعه أو
بمااا تفعلااه ،فاااألمم والحكومااات تتفاااوض واألفااراد يتفاوضااون ماان خااالل عالقاااتهم
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الشخصاااية أو مااان خاااالل تنظيمااااتهم ،أو مااان خاااالل النقاباااات العمالياااة  ،والتجاااار
والمقااااولون يتفاوضاااون  ،عماااالء التساااويق والمبيعاااات يتفاوضاااون  ،إن األزواج
يتفاوضااون حااول األمااور المنزليااة  ،واآلباااء يتفاوضااون مااع أبنااائهم حااول األمااور
الدراسية وتتفاوض الدول للحد من األسلحة النووية والمرشح يتفاوض مع ناخبيه
إذا ً فان التفاوض أمر حتمي ولعله المخرج أو المنفذ الوحيد لمعالجة قضية ماا و/أو
الوصول الى اتفاق ما  ،وهو من أنواع وأدوات فض النزاعات .
مفهوم التفاوض:
التفاوض هو موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين أو أكثر حول قضية ما  ,يتم
من خالله عرض وتبادل وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر  ،واستخدام
كافة أساليب اإلقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو الحصول على منفعة جديدة
بإجبار الخصم على القيام بعمل معين أو اإلقالع عن عمل معين في إطار عالقة
االرتباط بين أطراف العملية التفاوضية تجاه أنفسهم أو تجاه الغير .
من خالل التعريف السابق يمكننا مالحظة العناصر األربعة للتفاوض  ،والتي نقدم
فيما يلي شرحا ً موجزا ً لها يبين أهم خصائص كل عنصر من هذه العناصر ،
والشكل التالي يوضح لنا أن العالقة بين عناصر التفاوض هي عالقة ترابطية
تكاملية
عناصر التفاوض:
أ -الموقف التفاوضي
يعد التفاوض وكما يظهر من خالل التعريف السابق موقفا ً ديناميكيا ً  ,يقوم على
الحركة والفعل ورد الفعل إيجابا ً و سلبا ً  ,تأثرا ً وتأثيرا ً  ,وهو موقف تعبيري ,
فأنت تستخدم فيه اللفظ والكلمة  ,واإلشارة  ,والجملة  ,والعبارة  ,على أن يكون
استخداما ً دقيقا ً  ,ونستخدم من خالله كافة مهارات وقدرات العقل البشري ,
والتفاوض هو موقف مرن يتطلب أن يكون لديك تكيفا ً سريعا ً مع المتغيرات
المحيطة.
ب -أطراف التفاوض -:
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في العادة فإن التفاوض يتم بين طرفين  ,وقد يتسع ليشمل أكثر وذلك حسب تشابك
المصالح وتعارضها بين األطراف التفاوضية فعالً وبين األطراف التي ترى أنها
متأثرة بنتيجة ومجريات وتطور القضية التفاوضية أو بما يجري لدى وداخل كل
طرف مفاوض .
وبالتالي يمكن القول أن هنالك أطراف مباشرة في العملية التفاوضية وهي
األطراف التي تجلس فعالً إلى مائدة المفاوضات  ،وأطراف غير مباشرة وهي
األطراف التي تشكل قوى ضاغطة العتبارات المصلحة أو التي لها عالقة قريبة
أو بعيدة بعملية التفاوض ,والتي يمكن أن تقوم بدور مؤثر بالسلب أو باإليجاب
على تطوير وسير العملية التفاوضية وعلى نتائجها  ,ولكنها ال تجلس إلى مائدة
المفاوضات بل تتوارى وراء الكواليس وتشرف على إدارة مسرح التفاوض وتلقين
بعض أطراف العملية التفاوضية.
ج -القضية التفاوضية:
التفاوض أيا ً كان نوعه  ,ال بد أن يدور حول قضية معينة وقد تكون قضية إنسانية
عامة  ,أو قضية شخصية  ,أو قضية اجتماعية  ,أو اقتصادية  ,أو سياسية  ,أو
أخالقية…الخ
ومن خالل القضية التفاوضية يتحدد الهدف التفاوضي وغرض كل مرحلة من
مراحل التفاوض  ,كذلك تتحدد النقاط واألجزاء والعناصر التي يتعين تناولها في
كل مرحلة والتكتيكات واألدوات واإلستراتيجيات المتعين استخدامها وتوزيع
األدوار على الفريق التفاوضي
ومعرفة القضية التفاوضية تمكنك من تحـديد اإلطار الذي يجب ان تدور في نطاقه
المفاوضات  ,وبالتالي تمثل هذه العناصر سياجا ً ال تتعداه النقاشات والمحاورات
التفاوضية  ,وبالتالي ال تخرج النقاشـات خارج ذلك اإلطار إال إذا كان الخروج
عن اإلطار هدفا ً من قبلك لتجميع القضية أو إرباك الطرف اآلخر وكشفه أو
تعريته أو افقاده األمل أو إجباره مقتنعا ً أو يائسا ً  ,أو لدفع الطرف اآلخر على
القيام بتصرف أهوج يفقده االحترام  ,ويكون دافعا ً إلى نسف العمل التفاوضي
بالكامل إلى األبد أو لفترة طويلة يتم خاللها تغيير القضية التفاوضية بمهارة
وتخطيط واعي ودقيق يتضمن برامج زمنية محددة األهداف إلفقاد الخصم مقومات
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النجاح  ,وتعبّر القضية التفاوضية في جوهرها عن مصلحة أو منفعة أو رابطة أو
عالقة.

د -الهدف التفاوضي :
إن أي عملية تفاوضية ال بد لها من هدف أساسي تسعى إلى تحقيقه وتوضع من
أجله الخطط والسياسات  ,وتستخدم األدوات والتكتيكات وبنا ًء على الهدف
التفاوضي يتم قياس مدى تقدم الجهود التفاوضية في جلسات التفاوض وتعمل
الحسابات الدقيقة  ,وتجري التحليالت العميقة لكل خطوة وكل تكتيك استخدم ،
وقياس مدى سالمته أو نجاحه وفقا ً للقرب أو البعد عن تحقيق الهدف ,ومن ثم يتم
تقييم كل مرحلة من المراحل وتستبدل األدوات والتكتيكات التفاوضية  ,بل
والمفاوضون أنفسهم بنا ًء على تقدمهم وبراعتهم في كسب الجوالت التفاوضية ,
واقترابهم من تحقيق الهدف.
وبنا ًء على ما تقدم يجب التفرقة بين التفاوض واألعمال األخرى التي تنشأ إلى حد
معين مع العمل التفاوضي  ,ولكنها ال تعد تفاوضاً ,وأهم هذه األعمال:
-1التعاون  :والذي يعد محصلة للتفاوض  ,فهو يقوم على اتفاق بين الطرفين أو
أكثر تربطهما صداقة مشتركة ومصلحة واحدة للقيام بعمل معين لتحقيق منفعة
معينة ,ويفترض التعاون قدر من المساواة في الحقوق وانسجام في المصالح
والفوائد بين أطرافه  ،و إدراك وتفهم كامل لدور كل منهم وإمكانياته ومشاكله
ورغباته ومن ثم يكون التعاون ثمرة التفاوض.
-2الصراع :يقوم الصراع على تعارض المصالح والرغبات وتنازع الحقوق
والواجبات وعدم تقبل أي طرف لوجهة نظر اآلخر ورفضها وعدم احترامها .
 -3المساومة :تعتبر المساومة أحد األدوات التفاوضية وليس كل التفاوض
فالمساومة هي أسلوب لتخفيض ثمن سلعة معينة على سبيل المثال
 -4المقايضة  :وهي عملية تنازل مقابل تنازل  ،أو خدمة أو سلعة مقابل خدمة أو
أخرى.
سلعة
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 -5التحكيم  :هو وسيلة لفض نزاع بين طرفين أو أكثر باللجوء إلى طرف آخر
ترتضيه األطراف المتنازعة ويقبلون حكمه.
-6التنازل  :قرار يتخذه أحد األطراف في القضية أو الصراع أو النـزاع بالقبول
آلراء وجهات النظر ومطالب الطرف اآلخر.
الشروط الواجب توافرها في العملية التفاوضية-:
لكي يتم اللجوء إلى التفاوض فال بد من وجود عدد من الشروط الواجب توافرها
في العملية التفاوضية وهي:
 -1حاجة كل طرف إلى اآلخر:
العمال صاحب العمل  ،البائع المشتري ،المصدّر المستورد.
ومن خالل تلك العالقات التبادلية تظهر لدينا الخالفات والنـزاعات ولكن كال
الطرفين يرغبان في الوصول إلى اتفاق مشترك ومقبول من خالل الجلوس
والحوار المتبادل ومحاولة التوفيق بين االتجاهات ووجهات النظر  ,وكالهما
يفضل هذا األسلوب على غيره ,كالمحاكم أو العنف أو الصراع المسلح بين الدول
أو اإلضرابات وال يمكن تصور قيام مفاوضات بين أطراف ال توجد بينهما عالقة
أو مشاكل من نوع ما.
 -2وجود خالفات أو نزاعات على المصالح:
فالتفاوض مرتبط بوجود الخالفات أو النـزاع بين عدد من األطراف  ،سواء
العمال وادارة المصنع او الشركة ،او األصدقاء في المدرسة  ،بين البائع
والمشتري  ،أو بين الدول  ،وغيرها من األطراف.
 -3وجود تكافؤ نسبي في القوة بين األطراف:
أو عدم وجود فارق كبير بين القوى المتاحة لألطراف ,وهذا يعني أن هنالك
فرصة للحلول الوسطى  ,فليس بمقدور كل طرف أن يحصل على ما يريد  ,أما
في حالة التفاوت الكبير في ميزان القوى بين األطراف فمن المتوقع حدوث عقم
في عملية التفاوض .عالقة قهرية تسلطية .
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 -4توافر الرغبة لدى األطراف لحل الخالفات والنازعات
من خالل القناعة بأن السبيل األفضل لحل النـزاع هو التفاوض  ،وأن أي أسلوب
آخر سيكون مرهقا ً وباهظ التكاليف والمخاطر  ،وأن المفاوضات الناجحة هي التي
تتمخض عن نوعين من النتائج المرغوبة  :األولى موضوعية  ،والثانية
سيكولوجية .
.فاألولى تمثل أولوية تالئم كل طرف من األطراف المتفاوضة  ,مع إعطاء
تضحيات معقولة ومقبولة  ،فمثالً إذا كانت األولوية الهامة للمشتري تتمثل في
عنصر الوقت  ,وأولوية البائع تتمثل في السعر  ,فهنا قد يمثل االتفاق الجيد سعرا ً
أعلى للبائع  ,وتسليما ً أسرع للمشتري  ,وعلى العكس فإن المشتري قد يخفي عامل
ضغط الوقت ويفاوض بصراحة وشراسة حول السعر  ,وبعد الوصول إلى خصم
مناسب فإن البائع قد يكون غير قادر أو غير راغب في التسليم الفوري  ,وعلى
ذلك فإن التشدد في التفاوض في الواقع يكلف كال الطرفين كثيراً  ,وهنا تتضح
أهمية أن يقوم كل طرف بتحديد أولوياته  ,ثم يحاول استكشاف أولويات الطرف
اآلخر.
أما النتائج السيكولوجية  :فتعني أن كل طرف ال بد أن يشعر بالرضى حول
االتفاق ,بأن يشعر أنه خرج من المفاوضات كاسبا ً ،والشعور بالرضى ال يشمل
فقط نتائج االتفاق ،ولكن يشمل أيضا ً الطرق واألساليب التي بمقتضاها يتم
الوصول إلى االتفاق.
مبادئ وسلوكيات التفاوض التي يجب أن يتحلى بها ويتعلمها ويتدرب عليها كل
مفاوض ناجح - :
هناك مجموعة من المبادئ التفاوضية التي يجب أن يتحلى بها كل مفاوض ناجح
وحريص بشكل عام  ,وهي مبادئ تتصل بفن العمل التفاوضي بكافة جوانبه ،
وهذه المبادئ تعتبر من أهم أساسيات العمل التفاوضي لحاجة المفاوض لها في
جميع األوقات  ،سواء خالل عمليات التفاوض أو قبلها أو بعدها  ،والتحلي بهذه
المبادئ يجعلك متأهبا ً بشكل دائم ويبعد عنك خسائر المباغتة في مفاوضاتك بشكل
عام  ،فاحرص على تعلمها والتحلي بها والتدرب عليها لتنمية مهاراتك في شتى
المجاالت التفاوضية  ،ومن هذه المبادئ:
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 -1ال تكن متطرفا ً في مواقفك  ,وأحرص على المصالح :إن مسألة الصداقة
والعداء في الحياة اإلنسانية سواء بين األفراد أو الجماعات أو الدول هي مسألة
ظرفية بحتة  ,فال الصداقة دائمة وال العداء دائم ولكن هنالك دائما ً توجد مصالح ،
لذا عليك دائما ً أن تكسب صداقات جديدة  ,أو أن تحسّن عداءات قائمة بتحويلها
إلى أطراف محايدة أو صديقة إن استطعت.
 -2كن مستعدا ً للتفاوض في أي وقت  :وعلى هذا األساس يتطلب أن يكون
المفاوض على إلمام كامل بكافة المتغيرات التي تؤثر على القضية التفاوضية ,
وعلى سير عملية التفاوض  ,وعلى األطراف المباشرة وغير المباشرة ممن لهم
مصلحة في القضية التفاوضية  ,خاصة فيما يتعلق بعناصر القوة والضعف لدى
هؤالء األطراف حتى يمكن التفاوض معهم بنجاح  ،وهكذا تكون قادراً على
الجلوس إلى مائدة المفاوضات في أسرع وقت وفي أي وقت .
 -3ال تتفاوض أبداً دون أن تكون مستعدا ً  :وهذا المبدأ يؤكد على المبدأ السابق ,
فإن لم تكن مستعدا ً للجلوس فال تعلن عن ذلك أبداً  ,ولكن حاول ان تضع شروطا ً
وعقبات تحول دون جلوسك في ذلك الوقت إلى مائدة المفاوضات  ,وعندها أعمل
على تنمية قدراتك وحفز مهاراتك عن طريق التدريب النظري والعملي  ،وإذا
أجبرت على التفاوض مع اآلخر دون استعداد  ,فتعامل بتكتيكات كسب الوقت
واإلرضاء حتى يتسنى لك االستعداد الكافي .
 -4ال تضعف موقفك بإفشاء أسرارك :لكي ال تعطي فرصة للطرف اآلخر
لمعرفة مواطن ضعفك وبالتالي استغاللها  ,ويجب عليك أن ال تبوح بما لديك من
أسرار أو معلومات حتى إلى أقرب أصدقائك ،فالطرف اآلخر يريد أن يحصل
على معلومات بأي ثمن ،فال تمنحه تلك الفرصة بأن تفشي سراً إلى طرف قد
يرضخ أمام المغريات ،أو تكون قضيتك التفاوضية غير مهمة كثيراً بالنسبة له .
-5ال تقلل من قدرة اآلخرين  :إنك قد تجد في كثير من األحيان الطرف اآلخر
مستخدما ً استراتيجية الضعف أو الفقر أو قلة الحيلة بهدف استدرار العطف
وخداعك و/أو التواضع وعدم التكبر من قبيل الوازع الديني  ،لذا ال تستهن
بالخصم أيا ً كان سلوكه أو لباسه  ,أشعره دائما ً أنه موضع حفاوة وتقدير و إكبار.
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-6عليك أن تؤمن بصدق و عدالة القضية التفاوضية  :عليك أن تكون مؤمنا ً
بعدالة وصدق قضيتك ومشروعية مطالبك وأن لك الحق الطبيعي في تحقيق
أهدافك من التفاوض  ,وبالتالي تتوفر لديك الرغبة واإلصرار على النجاح ،ومن
وجهة أخرى يمثل هذا اإليمان حاجزا ً يجعلك ترفض أي محاولة للضغط أو
االبتزاز ،أو اإلغراء.
 - 7إقتنع برأيك قبل إقناع اآلخرين به  .حاول أن تناقش اآلراء بينك وبين نفسك
أوالً ،فإن أقتنعت بصحة وسالمة آرائك كان سهالً عليك إقناع اآلخرين بها
بالمنطق السليم والحجة القوية التي استندت إليها في آرائك ،وإذا كان الرأي غير
مقنع بالنسبة لك فمن الصعب عليك إقناع الطرف اآلخر به .
 - 8تفاوض من مركز قوة  :إن قوتك في العملية التفاوضية هي أمر نسبي تحكمي
و إدراكي في الوقت نفسه  ,فالمفاوض الناجح هو من يحول كافة نقاط التفاوض
إلى عناصر قوة بالنسبة له  ,بل أن نقاط التي يحسبها اآلخرين نقاط ضعف ,
تستطيع بما لديك من خبرة وقدرة أن تحولها إلى نقاط قوة وتستطيع من خاللها
التفاوض بنجاح وفاعلية الكبرى  ،وتنبه إلى نقاط الجذب و إلى نقاط الضعف
الستخدامها وفقا ً لمدى القدرة على اإلستفادة منها في توجيه سير المفاوضات
وكسب الجوالت التفاوضية .
 -9حلل ومن ثم قرر بناءا ً على الوقائع واألحداث الحقيقية وليس بناء على
التمنيات :عليك أن تفهم المواقف التفاوضية للطرف اآلخر على أسس واقعية
لتحديد العوامل المتغيرة وتلك التي لها صفة الثبات و تأثيرها المتبادل على
الموقف التفاوضي  ,ومن ثم يمكنك وضع إستراتيجيتك المناسبة  ,وسياساتك
المثلى وتكتيكاتك الف ّعالة و أن تكسب الجوالت التفاوضية .
 -10حاول تهيئة الطرف اآلخر وإعداده نفسيا ً لتقبل اإلقناع بالرأي الذي تتبناه :
وهذا يتضمن مجموعة من التكتيكات أهمها:
أن تردد اسم من تحاوره بمزيد من االحترام أثناء الحديث معه وإشعاره بأهميته
.
اشعر الطرف اآلخر بأهمية آرائه.
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إبدي إهتماما ً بالهوايات  ,والموضوعات التي تهم الطرف اآلخر.
تجنب توجيه النقد والمناقشات غير المجدية مع الطرف اآلخر.
إمتدح تفوقه وتميزه ونجاحه وأنك استفدت من أساليب هذا النجاح.
فاإلنسان يكون أكثر إستعدادا ً لقبول وجهة نظر وآراء من يؤيدونه أو يعاملونه
باحترام ،على أن ال يكون هذا مبالغا ً فيه أو يشعر معه الطرف اآلخر بأنه مجرد
فخ منصوب له أو أنه تملق زائف.
استراتيجيات وتكتيكات التفاوض -:
االستراتيجية هي اإلطار العام للتحرك  ..األهداف النهائية
التكتيك  ..أسلوب التنفيذ  ..خطط العمل
مثال االستراتيجية تغيير موقف الخصم
التكتيك  ..الموافقة من حيث المبدأ ثم السعي لتغييره فيما بعد
"االستراتيجيات"
-1االستراتيجية األولى
توسيع قاعدة المنافع المشتركة لكل أطراف التفاوض.
منفعة لك  ..ومنفعة للخصم
-2استراتيجية التركيز على المبادئ الذاتية
-3استراتيجية الهجوم
-4استراتيجية الدفاع
-5استراتيجية التدرج
-6استراتيجية اإلنجاز مرة واحدة
-7استراتيجية التعاون
-8استراتيجية المواجهة
-9استراتيجية تفادى النزاع
 - 10استراتيجية مواجهة النزاع
"التكتيكات"
"تكتيكات توسيع المكاسب"
 -4طلب استراحة قصيرة إلعادة تقييم الموقف.
 -4تحديد مواعيد نهائية  ..موعد طائرتي الساعة 7
 -3ماذا لو؟ ما السعر لو ضاعفنا الكمية؟ (األسئلة االستفسارية)
 -1كشف الحقائق كاملة
 -5كل ما حصلت علية نسبة كذا
 -3الهدايا الرمزية
 -7لقاء النادي والجلسات غير الرسمية
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 -8مجموعة فرعية للدراسة.
"تكتيكات التركيز على المكاسب الذاتية"
 -4الخداع  ..إعطاء انطباع عكس الواقع
 -4نقص السلطة ليس هذا بيدي
 -3الصقر والحمامة (متشددين  ..ومتساهلين فى الفريق)
 -1تحويل االعتراضات إيجاب  .....لن ادفع هذا السعر...
هل أنا على حق في االعتقاد بأنكم لن تدفعوا تحت اى ظرف من الظروف
 -5لماذا؟ طلب التبرير المستمر.
"التكتيكات التنفيذية"
 -4التسويف  ..الصبر
 -4المفاجأة  ...زيارة السادات للقدس
 -3األمر الواقع  ..بشرط ان بقبلة الخصم
 -1االنسحاب الهادئ  ..قبول ماتم التوصل إلية
-5االنسحاب الظاهري  ..ومزيج بين التسويف والخداع بشرط االتفاق على قبول
الصفقة فيحصل على مزيد من المعلومات
 -3الكر والفر  ..التحرك فى كل االتجاهات التشدد والتساهل
 -7نهاية المطاف  ...وضع قيود على الوقت او على غيرة
 -8التراجع  ..الرجوع التدريجي فى مطالبك حتى تصل الى موقف مناسب
التكتيكات التنفيذية الستراتيجية كيف وأين
 -4المشاركة "نحن معا"
-4المساهمة" شيليني وأشيلك
 -3منتصف الطريق " نقسم البلد بلدين"
-1التغطية ضربة معلم  ..عرض مضاعفة السعر
 -5العشوائية " أنت وبختك"
 -3التدرج خطوة بخطوة " فض االشتباك فى سيناء"
 -7تجزئة القضايا الى أجزاء متوازية  ..يحسم جزء جزء ..
 -8جس النبض من خالل وسيط او إرسال مندوب
(أمريكا وفريق التنس إلى الصين)
"التكتيكات التنفيذية الستراتيجية التعاون"
 -4تقديم حلول وعروض بديلة
 -4تقديم حلول للمشكالت القائمة
-3توثيق الكالم " كن جاهزا" ملف متكامل
 -1تجزئه العرض او التدرج  ..خذ وطالب بعد كدة
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" التكتيكات التنفيذية الستراتيجية تفادى النزاع"
 -4ادر خدك األيسر وسجلها نقطة  ..اقبل وبين حجم التضحية
 -4اشتر بعض الوقت للبحث عن أفكار جديد
 -3االستعانة بالوسيط
 -1نعم ولكن نعم " فقط ماء الوجة"
" التكتيكات التنفيذية الستراتيجية مواجهة النزاع"
 -4الرجوع للحقائق وتأييد موقفك بالمستندات
 -4التمسك بالمواقف مع استمرار الضغط
 -3التهديد المباشر.
" التكتيكات التنفيذية الستراتيجيات الدفاعية"
 -4التراجع  ..إنقاذ ما يمكن انقاذة
 -4المقايضة  ...طلب التعويض
 -3اشتر بعض الوقت  ..لتغيير الموقف التفاوض
 -1االلتفاف  ..المناورة
 -5طلب المعاونة من احد أعضاء فريق الخصم
 -3المراوغة  ..الهروب من االلتزام واستخدام صيغ مطاطية
وسائل وشروط الواجب معرفتها قبل البدء بالتخطيط لعملية التفاوض واثنائها
واحتياجاتها وتقييمها -:
ً
 .4لكي تصبح مفاوضا ً جيدا,تعلم كيفية التعرف علي احتياجات الطرف اآلخر.
 .4ضع في اعتبارك أنه مهما أعددت للمفاوضات ,فإنه يمكنك تحسين أداء
اإلعداد.
 .3ابدأ بتخيل المكاسب المحتملة ,وال تتخيل الخسائر المتوقعة.
 .1تدرب علي التفاوض لتطوير مهاراتك.
 .5كن مستعدا ً للتسوية عند التفاوض.
 .3حدد خططك وفقا ً لنوع التفاوض.
 .7حدد مهام الوكيل المفاوض بوضوح شديد.
 .8وضح أولوياتك وكن مستعدا ً للتنازل عن النقاط القليلة األهمية.
 .4كن مرناً ,ألن ذلك عالمة قوة ال عالمة ضعف.
 .40إذا صرحت بموافقة علي عجالة ,فقد تندم فيما بعد.
 .44اكتب أهدافك جميعها ,ورتبها حسب األولويات.
 .44حدد القضايا القابلة للتسوية ,واآلخري غير القابلة للتسوية.
 .43عبر عن كل هدف بعبارة واحدة.
 .41أبتعد عن آية أهداف غير واقعية قبل التفاوض.
 .45تأكد من جمع كافة المعلومات المهمة.
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 .43اتخذ موضع المراقب في مفاوضات اآلخرين.
 .47تعلم فنون التخطيط من السير الذاتية لمشاهير المفاوضين.
 .48تحدث إلي أناس يعلمون طبيعة الطرف اآلخر في المفاوضات.
 .44كن علي دراية بأن الطرف اآلخر قد يكون لديه جدول أعمال سري.
 .40استمر في تقويم حالة الطرف اآلخر من خالل أسلوب التفاوض المتبع.
 .44تشاور دائما ً قدر استطاعتك مع األعضاء الذين شاركوا من قبل في عمليات
التفاوض.
ً
 .44اجعل دائما خطة تفاوضك مبسطة ومرنة.
 .43ابحث أوالً عن األشخاص الممثلين للطرف اآلخر في المفاوضات.
 .41حاول إخفاء تعكر الحالة المزاجية أو اإلحباط أثناء التفاوض ,وال تترك مائدة
التفاوض في حالة غضب مهما كانت الظروف.
 .45عليك إعداد جدول مكتوب بمواعيد التدريبات الخططية.
 .43ارتد المالبس المريحة والالئقة.
 .47تدرب علي اإلنصات علي فائدة التفاوض.
 .48حاول إعداد جدول أعمال,ألن ذلك سيؤثر في بقية االجتماع.
 .44حاول الوصول إلي مكان االجتماع مبكراً حتي يمكنك االسترخاء قليالً.
 .30أكتب جدول األعمال بلغة بسيطة مع االنتباه إلي الوقت المخصص لكل قضية
محل نقاش.
 .34ال تترك المفاوضات تستغرق أكثر من ساعتين دون أخذ فترة راحة.
 .34ضع ساحة حائط داخل مكان عقد المفاوضات بحيث تكون مرئية لكل
المشاركين.
 .33ال تكشف النقاب عن التخطيط الذي تستخدمه مرة واحدة قبل التفاوض.
 .31تأكد من إتاحة خطوط هاتف خاص لكافة األطراف إذا لزم األمر.
 . 35اصطحب معك الكمبيوتر المحمول لتوفير أية بيانات عن الشركة او النقابة او
اي دراسات وارقام واحصائيات حول الموضوع .
 .33تأكد أن القائد يمكنه التواصل البصري مع كافة المشاركين األساسين.
 .37أطلب من الشخص المسئول عن دور المبطن,الجلوس بعيداً عن نظيره من
الطرف األخر.
 .38رتب الكراسي علي مسافات متساوية بعضها بجوار بعض.
 .34أبدأ أية مفاوضات بعرض نقاط عامة غير جدلية.أجندة التفاوض
 .10ركز علي ضرورة التوصل إلي اتفاق من البداية.
 .14أنصت إلي نغمة صوت المتحدث.
 .14قدم اقتراحك بأقل قدر ممكن من االنفعال.
 .13ال تبدأ في الحديث حتي تجد شيئا ً مناسبا ً تقوله.
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 .11وجه االهتمام الكافي إلي االقتراح المقدم من الطرف اآلخر.
 . 15يمكن استخدام روح الدعابة في الوقت المناسب ،وال تحاول أن تكون خفيف
الظل دون داع.
 .13ابحث عن تشابه بين موقفك وموقف الطرف األخر في المفاوضات.
 .17تمهل قبل أن تجيب حتي ينهي الطرف األخر حديثه.
 .18استخدم دائما ً الخطط الخداعية.
 .14اظهر للطرف اآلخر إن كل تنازل تقدمه يمثل لك خسارة فادحة.
 .50أطلب استراحة لتأخذ فرصة لتفكير في اقتراحات.
 .54إذا واجهتك حيلة محبوكة فحاول التفكير قبل التعامل معها.
 .54تدرب علي أسلوب رد فعلك تجاه مختلف أنواع الخطط التي غالبا ً مما
تستخدم أثناء المفاوضات.
 .53توقف عن التفاوض عند ظهور أي عنصر مجهول أثناء المفاوضات.
 .51شارك في المناقشات فقط.
 .55أطلب إرجاء (أو فض) المفاوضات عن تقديم قضية جديدة.
 .53كن عند وعدك دائما ً عندما توافق علي التحدث بشكل رسمي.
 .57أطلب أن يتولى مسئولية مالحظة اإلشارات الصادرة من الطرف اآلخر.
 .58كن متيقظاً ،الن اإلشارات المهمة قد ال تستمر إال لثوان معدودة.
 .54ثق في قدراتك علي تخمين إشارات الطرف اآلخر.وبتعد عن الظن.
 .30استخدم كثيرا ً السؤال بكيف لتثبت رغبتك في التوصل إلي اتفاق.
 .34راقب أي تغير في لغة الجسم وعدل تخطيطك بالتبعية.
 .34لخص تقويم مواقفك التفاوض بإنتظام.
 .33استخدم أسلوب التكرار ولغة الجسم االيجابية إلبراز النقاط األساسية.
 .31حول بعض األمور إلي طرف ثالث إذا احتجت إلي الوساطة.
 .35ال تحاول أبدا ً إضعاف مكانة الطرف اآلخر.
 .33حافظ علي امتيازتك إذا فقد الخصم قوته.
 .37تجنب التفاوض علي القضايا األساسية في نهاية اليوم.
 .38ابحث باستمرار عن نقاط الضعف في موقف الطرف اآلخر.
 .34اعرض أقل التنازالت أوالً ،فقد ال تضطر إلي تقديم المزيد.
 .70ح افظ علي االتصال البصري بقوة للتأكد علي أن كل تنازل تقدمه يمثل
خسارة كبيرة بالنسبة لك.
 .74ال تتنازل عن حججك إذا لم تحصل علي شيء في المقابل.
 .74قدم التنازالت في األمور الصغيرة ,لتقلل العناد حول القضية األساسية.
 .73ذكر الطرف اآلخر ببنود اإلنفاق حتي تتجنب الوصول إلي مأزق في
المفاوضات.
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 .71سجل كل االتفاقات التي يتم التوصل إليها في ختام المفاوضات.
 .75اقرأ بصوت مسموع أية مذكرات تم تدوينها لتسجيل الجزء األول من
المفاوضات.
 .73ناقش ووضح أية كلمات غامضة كتابياً.
 .77تأكد أنك لم تتجاهل أية قضايا في سبيل إسراع إيقاف سير المفاوضات.
 .78كن واثقا ً من نفسك عند ختام المفاوضات ,دون أن تبدو عدوانياً.
 .74تأكد أن خصمك لديه السلطة الكاملة لختام المفاوضات.
 .80انظر إلي الطرف اآلخر عند تقديم عرضك النهائي.
 .84ال توقع علي الصفقة ما لم تقتنع بها.
 .84أبرز األسس المشتركة التي عثرت عليها أثناء النقاش.
 .83حاول أن تفهم تردد الطرف اآلخر.
 .81اإلتفاق علي ميعاد لمراجعة التنازالت المقدمة لتجنب تأزم الموقف.
 .85أحتفظ بأيدك ,آلن ذلك موضوع تقدير.
 .83تجنب رد الفعل الذي يقضي بمبدأ -العين بالعين-.
 .87ال تصر علي االعتذار ما دام قد استعيد النظام داخل قاعة المفاوضات.
 .88اتصل بالطرف اآلخر فوراً عقب االنصراف من القاعة.
 .84اتفق علي موعد آخر للتفاوض مرة أخري من أجل تقليل الخسائر
 .40انظر ألي فكرة االستعانة بوسيط ,ألن ذلك مكلف جداً.
 .44فكر مرتين قبل اإلستعانة بوسيط ,ألن ذلك مكلف جداً.
 .44تأكد من تصرف الوسيط وتوصياته ما دام الطرف اآلخر حريصاً.
 .43فكر في حلول غير تقليدية لحل األزمة.
 . 41ضع في اعتبارك أن دفع النقود التي يتم دفعها مقابل التحكيم الجيد صرفت
في محلها الصحيح.
 -45تأكد من فهمك التام لعملية التحكيم.
 .43اختر محكما ً يحظى بثقة الطرفين المفاوضين تماماً.
 .47إذا دعت الضرورة اطلب من الطرف ثالث تعيين محكم للمفاوضات.
 .48اتفق علي أسلوب معين لتنفيذ القرارات المتفق عليها.
 .44ضع جدوالً نهائيا ما تم االتفاق عليه.
 .400حدد الشخص الذي يحتاج إلي المعلومات أوالً بأول ,لتتعرف علي مدي تقدم
المفاوضات.
 .404اترك االنطباع األخير طيباً,فربما تكون له نفس داللة االنطباع األول.

70

مدى اتساق القانون االردني فيما يتعلق بتشكيل النقابات مع المعايير
الدولية
إعداد :أ .خولة المومني  ،محامي
تعرض هذه الورقة دور النقابات العمالية والمهنية في االردن ومدى اتساقها مع
المعايير الدولية لحقوق االنسان  ،تعتمد هذه الورقة على توصيف وتحليل النظام
القانوني االردني ومدى اتساقة مع المعايير الدولية الناظمة لحق وحرية تكوين
النقابات العمالية والمهن .
لقد برزت الحاجة في المجتمعات االنسانية الى تشريعات تتعلق بالعمل منذ وجود
االنسان لكنها برزت بشكل أكبر بعد استبداد االقطاعيين بالعمال وبالتالي حاجة
االنسان الى االحساس بالعدل ووجود ما ينظم العالقة بين طرفين صاحب العمل
والعامل بما يضمن حقوق الطرفين فالقانون هو الدعامة االساسية لحماية المجتعات
االنسانية ويضمن الحقوق ويصون الحريات .
وفي االردن ومنذ صدور الدستور االول الذي صدر عام  4454الذي ضمن
حقوق كافة فئات المجتمع نص على فقرة تتعلق بضمان العمل وتنظيم النقابات وتم
صدور اول قانون لنقابات العمال في االردن عام  4453الذي تضمن حق التنظيم
النقابي للعمال مما دفع العمال في مختلف المهن والصناعات إلى تنظيم انفسهم في
نقابات خاصة بهم وقد اظهر أول اتحاد عام لنقابات العمال في أيار عام 4451
لذلك ارث قانوني وتاريخ بالعمل المهني والنقابات المهنية والعمالية على السواء.
يعد حق التنظيم النقابي والعمالي حقا قانونيا بمقتضى أحكام الدستور والقانون
باالضافة الى التشريعات الدولية التي نصت عليها منظمة العمل الدولية والشرعة
الدولية لحقوق االنسان متمثلة باالعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدين العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وفقا لهذه التشريعات
فإنه حرية العامل تقاس بمدى توفر قدرته على ممارسة حق التنظيم النقابي.
التشريعات المحلية -:
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ساهم انضمام االردن الى االتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية والعربية الى
تحسين القوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل .فمند الدستور االول الذي
صدر عام  4454نص على فقرة تتعلق بضمان العمل وتنظيم النقابات وتم صدور
اول قانون لنقابات العمال في االردن عام  4453الذي تضمن حق التنظيم النقابي
للعمال مما دفع العمال في مختلف المهن والصناعات إلى تنظيم انفسهم في نقابات
خاصة بهم وقد اظهر أول اتحاد عام لنقابات العمال في أيار عام .4451
نص الدستور األردني (في المادة  )43على -:
 العمل حق لجميع المواطنين ،وعلى الدولة أن توفره لألردنيين بتوجيهاالقتصاد الوطني والنهوض به.
 تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعا ً يقوم على المبادئ التالية سنركزعلى الفقرة وهي التنظيم النقابي الحر ضمن حدود النقابات هذه هي
المادة الوحيدة في دستورنا التي تعرضت للعمل النقابي ،وقد جاءت كما
هو واضح في معرض اإلشارة إلى العمل والعمال وليس المهنة
والمهنيين .
باالضافه الى مصادقة االردن على جميع االتفاقيات الثمانية االساسية المتعلقة
بالحقوق االساسية للعمال باستثناء االتفاقية رقم ( )84والتى تعنى بالحرية النقابية
وحماية حق التنظيم .
القوانين واالنظمة والتشريعات المرتبطة بالعمل
-

قانون العمل االردني ( االنظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بموجب
قانون العمل )
القانون المدني الجزء المرتيط بعقد العمل
التشريعات المرتبطة بالتدريب المهني قانون التدريب الهمني
قانون الضمان االجتماعي
قانون االقامة وشؤون االجانب
قانون منع االتجار بالبشر .

فيما يتعلق بالمواد التي تعتزم الحكومة تعديلها في القانون  ،المادة  37التي
تعطي صالحيات لوزير العمل بحل الهيئة اإلدارية للنقابة واإلبقاء على
صالحيات الحل إما قضائيا أو بقرار من الهيئة العامة للنقابة ،وهو ما يعد
تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم.
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أما المادة الثانية فهي  44التي تنص على الزام المصادقة على األنظمة
الداخلية لالتحاد العام والنقابات العمالية من قبل وزارة العمل باالضافة الى
اعطاء وزير العمل صالحية تصنيف األعمال والصناعات لغايات إنشاء
النقابات.
النقابات العمالية -:
سنلقي الضوء في هذه الورقة على ابرز المواضيع التي ترتبط بتشكيل بتشكيل
النقابات العمالية والتي غالبا ما تكون مرتبطة بقطاع او صناعة محددة .
حيث تهدف نقابة العمال إلى تمثيل مصالح العمال في المفاوضات التي تجري
مع أصحاب العمل ،حول األجور وساعات وظروف العمل ،و الحوافز
واالمتيازات والحقوق األخرى باالضافة للظروف المختلفة التي تحكم الوضع
االقتصادي بشكل عام ووضع المؤسسة التي يعمل بها العامل .
نص القانون في الفصل الحادي عشر م  43و 47انه لتسجيل النقابات العمالية في
االردن من حيث التشكيل يشترط أن :
ال يقل العدد عن ( )50عامل من العاملين في المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او
المرتبط بعضها ببعض في انتاج واحد.
ال يقل عدد المتقدمين عن ( )45شخص /صاحب عمل.
للوزير ان يصدر قرارا ً بتصنيف المهن والصناعات التي يحق لعمالها تاسيس
نقابة لهم وذلك باالتفاق مع االتحاد العام .
الوثائق المطلوبة
 1طلب تسجيل خطي موقع من المؤسسين.
 -4النظام الداخلي للنقابة يبين اسمها ومركزها الرئيس وعنوانها.
 -3قائمة بأسماء األعضاء المؤسسين واألوراق الثبوتية الخاصة بكل
منهم.
 -1أسماء أعضاء الهيئة اإلدارية األولى المنتخبة من قبل المؤسسين.
 -5محضر اجتماع الهيئة التأسيسية موقع منهم.
-3األشخاص المستفيدين من الخدمة
• العمال األردنيين • أصحاب العمل
التسجيل خالل حد أعلى ( )30يوما ً من تاريخ تقديم الطلب حسب أحكام قانون
العمل
من حيث االدارة -:
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يعتبر الهدف االساسي للنقابات هو التنظيم والمفاوضة الجماعية -:ويعد أحد أهم
جوانب نشاط النقابات العمالية هو التفاوض مع أصحاب العمل من أجل تأكيد حق
العمال في التنظيم النقابي ومن أجل تحسين شروط العمل فيما يتعلق باألجور
اليومية والشهرية كأجر العامل األساسي .
المادة 99
أ  .تمارس النقابة نشاطها لتحقيق االهداف التالية وهي رعاية مصالح العاملين في
المهنة والدفاع عن حقوقهم في نطاق االحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 .4تقديم الخدمات الصحية واالجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وانشاء العيادات
الطبية ومؤسسات الرعاية االجتماعية واالستهالكية لهم.
 .3العمل على رفع المستوى االقتصادي والمهني والثقافي للعمال.
حيث تعد المواد اعاله تتسق مع االتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق االنسان
وحقوق العمال .
المادة  404فقرة د نصت على انه يجوز لالشخاص الذين تضرروا من تسجيل اي
نقابة او نقابة اصحاب العمل الطعن في قرار تسجيلها لدى محكمة العدل العليا
خالل ثالثين يوما ً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
نصت المادة 403على الشخصية االعتبارية حيث تعتبر النقابة او نقابة اصحاب
العمل قائمة باالسم الذي سجلت به وتكتسب الشخصية االعتبارية وتمارس بهذه
الصفة جميع االعمال المصرح لها بممارستها وفقا ً الحكام هذا القانون واالنظمة
الصادرة بموجبه وبمقتضى النظام الداخلي لها .
حيث تتفق المواد اعاله مع االتفاقيات الثمانية االساسية لحقوق التي صادق عليها
االردن باستثناء االتفاقية رقم ( )87والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم
يجب ان يتمتع العمال بالحماية من كافة أشكال التمييز التي يمكن انه تمس حريتهم
النقابية وحمايتهم من رفض تشغيلهم بسبب انتمائهم النقابي او مشاركتهم بأنشطة
نقابية .
باالضافة الى اتخاذ تدابير تناسب الظروف الوطنية لتشجيع وتنظيم استخدام
المفاوضات االختيارية لعقد اتفاقيات جماعية لتنظيم العمل  ،في االردن لدينا المهن
و الصناعات التي يحق لعمالها تأسيس نقابات لهم ،والتي صدرت بموجب م()48
من قانون العمل رقم ( )8لسنة .4443
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النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة هي واحدة من  47نقابة
عمالية تقع تحت مظلة اإلتحاد العام لنقابات عمال األردن ،الذي تأسس عام
 ،4451بهدف تحقيق حياة أفضل للعمال ،ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية
االجتماعية واإلقتصادية ،إلى جانب دعم النهج الديمقراطي وحماية الحقوق
والحريات النقابية .و تشمل كل نقابة بدورها عددا ً من المهن و الصناعات التي
يحق للعاملين فيها اإلنتساب كل لنقابته.
الثغرات والعقبات التي تواجة تأسيس نقابات عمالية
عمليا يختلف دور النقابات العمالية في برامج رفع الكفاءة بين الدول التي تطورت
الحركة النقابية فيها ووصلت إلى قدر معين من القوة وبين الدول التي ال تزال
الحركة النقابية العمالية تعمل فيها من أجل تثبيت أقدامها وزيادة دورها في
المجتمع مثل االردن حيث يعد دور النقابات العمالية متواضعا باالضافة الى
افتقاره المشاركة في مجالس اإلدارة والهيئات المشرفة على مؤسسات التدريب
والتعليم وغالبا ما تكون هذه المشاركة مشاركة رمزية من خالل ممثل واحد في
مجلس يضم العديد من الممثلين وغالبيتهم من ممثلي الحكومة
حسب وجهة نظر بعض الفقهاء الدستوريين فان هذا النص هو جواز قيام نقابات
عمالية ضمن حدود القانون ،ولم يرد نص على جواز قيام نقابات مهنية على نحو
ما نص عليه صراحة بالنسبة للنقابات العمالية لكنه وقد أغفل ذكرها فإنه يكون قد
استبعد جواز قيامها ،وينبني على ذلك مخالفة قوانين النقابات ألحكام الدستور مما
يتوجب معه تغلب حكم الدستور على أي قانون آخر.
-

-

واجهت النقابات بعض تيارات الشد العكسي فمن وجهة نظرهم أن هذه
النقابات تأسست بموجب قوانين خاصة بها لتحقيق المهام والمسؤوليات
المشار إليها في أحكامها ،لكنها تعدت على أساس وجودها وتكوينها إلى
ميدان العمل السياسي .
التنظيم النقابي في المجتمع يجب أن يستند إلى قانون عام يكفل أوال
ومبدئيا حق التنظيم النقابي لكل قطاع ثم يضع األسس المرجعية للتنظيم
النقابي ،الذي يجب أن يكون حرا مستقال شفافا ديمقراطيا ،يضمن تمثيل
القطاع بصورة حقيقية ،ويضمن تمثيل افراده بطريقة عادلة ،وكل هذه
األسس ال تصدر بنظام يمكن للحكومة أن تبدل فيه ما شاءت بل بقانون
يقره مجلس النواب .لالسف ان الواقع في االردن ان العمل النقابي
دائم ّ
75

-

-

-

-

في هو عمل فردي وليس منظم وبالتالي فان العمال الموجودون فعال في
القطاع محرومون من وجود تنظيم نقابي فعلي لهم .ومع اقتصاد السوق
الحر الراهن لم يعد ممكنا االستمرار في وضع ال يكون فيه للعاملين
نقابات حقيقية وقوية وديمقراطية تمثلهم .
يرى اخرون انه على الرغم من تشكيل المجلس االقتصادي االجتماعي
كأداة للحوار والتشاور بين اطراف اإلنتاج فإن التمثيل العمالي عبر
اتحاد النقابات بصورته الحالية ليس مقنعا ابدا.حيث جاء في تأسيس
المجلس انه قائم على مفهوم مشاركة القطاع الخاص والنقابات وأصحاب
العمل ومؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة قد أثبت نجاعة ملموسة
في التقليل من االختالفات والنزاعات ،وإيجاد الحلول لها وفي بناء توافق
وطني حول األهداف االقتصادية واالجتماعية الرئيسية ،كما وسّع دائرة
صنع القرار بين الحكومة واألطراف االجتماعية ،وساعد ،من خالل
اعتماد الحوار  ،على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس
مصالح وحياة الفئات االجتماعية المختلفة .و هو ما لمسناه منذ تأسيس
المجلس في االردن.
هناك مخالفة للقوانين واالنظمة المرتبطة بالعمل النقابي العمالي في
االردن اللتزامات االردن الدولية الواردة في العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية التي صادق االردن عليها في عام  4475ونشرت
في الجريدة الرسمية في عام 4003.
اضافة الى التدخالت الحكومية في عمل النقابات العمالية خالل العقود
الماضية أدت الى اضعاف الحركة النقابية العمالية وتهميش دورها في
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ,وبالتالي تزايد حجم
االعتداءات على الحقوق العمالية االساسية وتفاقم االنتهاكات التي
يتعرض لها العاملون وادى ذلك الى سيطرة مجموعة محددة منذ سنوات
طوال على مواقعهم القيادية في النقابات العمالية واتحادها العام تنتفي
عن غالبيتهم صفة العمال.
كما يشار الى موضوع االستقاللية المالية فغالبا ما يكون تمويال حكوميا
كمؤسسة الترديب المهني وصندوق التدريب والتشغيل والبرنامج الوطني
للتشغيل ،وقد حاولت الحكومة األردنية إشراك أصحاب العمل في تحمل
جزء من أعباء التدريب والتشغيل من خالل اقتطاع نسبة  %4من أرباح
المؤسسات الخاصة وتحويلها إلى صندوق خاص ويشارك االتحاد العام
لنقابات العمال عمليا في عضوية مجالس اإلدارة في غالبية المؤسسات
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ذات العالقة بالتدريب إال أن ذلك ال يعني أن لهم دورا هاما في هذه
العملية.
االتفاقيات االساسية لحقوق االنسان اعطت هذا الحق جل اهتمامها بدءا ً من
اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ،مرورا ً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعهد الخاص بالحقوق لالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وانتها ًء
باالتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي ارست مضمون الحريات
النقابية على النحو التالي:
 حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية التي يختارونها دون تمييز عدم جواز تقييد حق تكوين النقابات على انشطة او مهن محددة عدم جواز تحديد حق العاملين في مهنة ما في تكوين نقابة واحدة على مستوىالمهنة او الصناعة وعدم جواز فرض الوحدة النقابية بتشريع
 عدم جواز فرض حد ادنى مرتفع لعدد األعضاء المطلوب لتكوين النقابة حق المنظمات النقابية في ممارسة انشطتها دون اذن مسبق حق المنظمات النقابية في وضع نظمها االساسية ولوائحها الداخلية دون تدخل حرية المنظمة النقابية المطلقة في تسيير شؤونها االدارية والمالية عدم جواز حل النقابات او وقف نشاطها بالطرق االدارية حق المنظمات النقابية في تكوين االتحادات واالنضمام الى المنظمات النقابيةالدولية
حق النقابات في اجراء المفاوضات الجماعية ،حق النقابات في اللجوء الى
 االضراب .االسباب التي دعت الى ضرورة تشكيل نقابات مستقلة عام 1122
كان هناك الكثير من االسباب التي دعت الى تشكيل نقابات مستقلة منها :
اوالً :عدم مقدرة النقابات العمالية القائمة على شمول كافة القطاعات العمالية في
نقابات فاعلة تمثلهم ،و ذلك لعدم وجود نقابات تمثل كافة المهن والصناعات التي
يعمل بها العمال ،ونتج ذلك عن عدم سماح القانون للعمال بتأسيس النقابات التي
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يرغبون بها للدفاع عن مصالحهم ،وعدم العمل الجاد من قبل النقابات القائمة على
تطوير القانون وكذلك تطوير الممارسات العملية لشمول كافة العمال
ثانياً :غياب الحياة الديمقراطية عن أنظمة النقابات العمالية والممارسة السليمة
الختيار القيادات النقابية  ،وقد تجلى ذلك في عدم قدرة عدد من النقابات على تنظيم
انتخابات حرة تسمح بتجديد وايجاد قيادات قادرة على تطوير العمل النقابي ،وابتعاد
الكثير من العمال عن االنخراط في العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور النقابة
في الدفاع عن حقوق العمال باالضافة الى غياب الديمقراطية وعدم تجديد القيادات
الى عدم الشفافية التامة في استخدام اموال النقابات او الحقوق المقررة للعمال
وظهور العديد من االصوات التي ادعت بوجود فساد في هذه المجاالت
ثالثاً :اسهم غياب العمل الديمقراطي وعدم التطبيق السليم لمفهوم الحريات النقابية
في انعزال النقابات العمالية عن األحداث العامة ،وعدم قيامها بدورها االساسي في
المساهمة بتنظيم سوق العمل األردني بما يخدم مصالح العمال المنتسبين لها ،وعدم
قدرتها على مقاومة السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة وادارات المصانع
والمؤسسات التي يعملون بها ،والتي نتج عنها المساس المباشر والكبير بحقوق
العمال ومستقبلهم المهني وحصولهم على التأمينات االجتماعية وشعورهم باألمان
لمستقبل المؤسسات التي يعملون بها ،االمر الذي اسهم بالنهاية بتراجع االقتصاد
االردني .
ان انشاء نقابات عمالية مستقلة جاء متوافقا مع احكام الدستور األردني
والمعاهدات الدولية التي التزم بها األردن كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذين صادق عليهما االردن
في االعوام  4005و 4003والتي تنص على الحق في تشكيل النقابات  ،حيث تم
تأسيس سبعة عشر نقابة عمالية مستقلة ولجنة تحضيرية ان االلتزام بالعهدين
يستدعي ان تعيد الحكومة والسلطة التشريعية النظر في تشريعات العمل االردنية بما
يسمح بتشكيل نقابات عمالية وفق ما جاء في هذين العهدين .
أهدافه  -:يهدف الى اصالح الحركة العمالية والحفاظ على حقوق العمال
ومكتسباتهم ومن ثم تبني المطالب والدفاع عن العمال والمطالبة بمحاسبة المسؤولين
كما يهدف الى المساعدة في توفير فرص عمل مناسبة بظروف عمل الئقة لجميع
االردنيين العاطلين عن العمل ومراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل مؤكدة
ضرورة التنسيق مع النقابة لسد النقص في فرص العمل المتوفرة لضمان تشغيل
االردنيين فيها .
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في عام  4048بينت النقابات العمالية المستقلة خالل اعتصامها امام مجلس النواب
بأن هناك % 41من عمال األردن ليس لديهم نقابات تمثلهم (هناك  40ألف عامل
فقط باألردن منظمين في نقابات) في الوقت الذي يبلغ تعداد الطبقة العاملة في
األردن ( )4.5مليون عامل تقريبا ً وأشار إلى أن المادة  58من القانون “راعت
مصالح أرباب العمل على حساب العامل ،وجعله عبارة عن مشروع استغالل بقوة
القانون .
يشار إلى أن قرار المحكمة الدستورية رقم ( ،)4043/3والذي استند على أحكام
الدستور والعهدين الدوليين واالتفاقيات المنبثقة عنها ،أعطى الحق لجميع العاملين
في القطاع العام بحرية تنظيم أنفسهم بنقابات عمالية ،إال أنه ما يزال قيد التعطيل .
ركزت االتفاقيات االساسية لحقوق االنسان في كافة المواثيق الدولية متمثلة
باالعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدين العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و االتفاقيات الصادرة عن
منظمة العمل الدولية على حقوق تمثلت ب  ( -:حق العمال بتشكيل نقابات خاصة
بهم دون تمييز  ،عدم تقييد هذا الحق بمهن معينة أو انشطة محددة  ،عدم جواز
تحديد حق العاملين في مهنة ما في تكوين نقابة واحدة على مستوى المهنة او
الصناعة وعدم جواز فرض الوحدة النقابية بتشريع ،عدم جواز فرض حد ادنى
مرتفع لعدد األعضاء المطلوب لتكوين النقابة ،حق المنظمات النقابية في ممارسة
انشطتها دون اذن مسبق ،حق المنظمات النقابية في وضع نظمها االساسية ولوائحها
الداخلية دون تدخل ،حرية المنظمة النقابية المطلقة في تسيير شؤونها االدارية
والمالية ،عدم جواز حل النقابات او وقف نشاطها بالطرق االدارية ،حق المنظمات
النقابية في تكوين االتحادات واالنضمام الى المنظمات النقابية الدولية ،حق النقابات
في اجراء المفاوضات الجماعية ،حق النقابات في اللجوء الى االضراب ).
الخالصة
بناء على ما سبق توضيحه وانطالقا ٌ من احكام الدستور االردني وتحديداً المواد
( )448 ،43 ،43 ،3واحكام االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان ومنظمة العمل
الدولية  ،يمكننا التأكيد على -:
 -4شرعية انشاء النقابات المستقلة وشرعية التصرفات والنشاطات التي قامت
وتقوم بها على الرغم من عدم مشروعيتها بموجب قانون العمل االردني حسب
مواده (  )403،404 ،47،48،400التي منحت السلطة التنفيذية الحق في منح
الشخصية المعنوية للنقابات العمالية الجديدة ،األمر الذي يتطلب من السلطتين
التنفيذية والتشريعية سرعة التدخل واالنحياز لمبدأ الشرعية بتعديل احكام قانون
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العمل بما ينسجم مع احكام الدستور االردني واالتفاقيات الدولية وكذلك القيم
والمبادئ العليا المستقرة في وجدان المجتمع االردني المتمثلة بالتشبع بروح الكرامة
االنسانية والعدالة والمساواة  ،ومنعت وفق المادة  400في قانون العمل النقابات
العمالية من تنظيم واعداد انظمتها وحصرتها في االتحاد العام لنقابات العمال وهذا
يعد مخالف لالتفاقية رقم  87الذي صادقت علية االردن ،كما تستطيع وزارة العمل
التدخل في شؤون النقابات العمالية من خالل مسجل النقابات االمر الذي يعد انتهاك
وفقا للقواعد والمبادئ االساسية لحقوق االنسان .
 -4نص المادة 48الذي اعطى الصالحية للوزير ان يصدر قراراً بتصنيف
المهن والصناعات التي يحق لعمالها تاسيس نقابة لهم وذلك باالتفاق مع االتحاد العام
لنقابات العمال وان يحدد في قراره مجموعات المهن والصناعات التي ال يجوز
تاسيس اكثر من نقابة عامة واحدة لجميع العمال فيها وذلك بحكم تماثلها او المرتبط
بعضها ببعض او اشتراكها في انتاج واحد او متكامل وان يجعل قراره بذلك ساري
المفعول على النقابات القائمة .
 -3حرمان العاملين في القطاع العام من ممارسة الحقوق النقابية حيث اشارت
االتفاقية رقم  454لعام  4478على حق العمال في ممارسة العمل النقابي وتنظيمة
واالضراب وهذا يتنافى مع القانون االردني  .اذ ال يمكن تبرير التذرع بحماية االمن
الوطني والمصلحة العامة والوالء واالنتماء الى الدولة الى انتهاك هذا الحق كما انه
يتعارض مع حرية الفرد وفق الشرعة الدولية لحقوق االنسان المتمثلة في المادة 43
من االعالن العالمي لحقوق االنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .
 -1لوحظ انه تم استثناء العاملين في قطاع الزراعة من ممارسة الحقوق النقابية
حيث ان هذه الفئات وفق قانون العمل تخضع لنظام العقود باالضافة الى طبيعة
عملهم تحول دون ممارستهم للعمل النقابي.
 -5حرمان الوافدين أيضا من االنضمام الى نقابات بهدف حماية االمن الوطني .
على القضاء االردني الذي ساهم ويساهم بدور كبير في حماية حقوق االفراد
وحرياتهم ان يمارس دوره في حماية حق العمال في تشكيل النقابات واالنضمام
اليها من خالل تطبيق مبدأ الشرعية بما يضمن في النهاية مواءمة التشريعات
الوطنية مع الدستور االردني وكذلك االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان المصادق
عليها من قبل المملكة االردنية الهاشمية ،والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية
واستقر اجتهاد القضاء االردني وعلى رأسه محكمة التمييز االردنية على سموها
على التشريعات الوطنية .
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