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مقترحات تعديل ( 183مكررة) من قانون العقوبات األردني
"التعديالت المقترحة :انتهاك لحق أساسي ومخالفة للدستور ،وتهديد لألمن الوطني"

اعداد :المرصد العمالي األردني
التابع لمركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

األربعاء 5 ،تموز 2017

مدخل:
من املتوقع أن يناقش جملس األمة األردين بغرفتيه النواب واألعيان خالل األسابيع القليلة القادمة تعديالت جوهرية على قانون العقوبات
األردين ،وتتضمن هذه التعديالت أضافة مادة جديدة حتمل الرقم ( 183مكررة) ،هتدف اىل جترمي املوظفني والعمال يف القطاعني العام
واخلاص الذين ميارسون حقهم يف االضراب يف العديد من القطاعات االقتصادية بالغرامات املالية والسجن ،وتعليقا على التعديالت
املقرتحة ،يقدم املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية املوقف التايل:
 .1يف الوقت الذي كان يتوقع فيه الناشطون النقابيون واحلقوقيون خطوات حكومية ملموسة لتعديل املنظومة التشريعية الناظمة
للحق يف العمل واحلقوق األخرى املرتبطة به مثل احلق يف التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية واحلق يف احلماية االجتماعية،
وتطبيق معايري العمل الالئق اليت تضمنتها التشريعات األردنية املختلفة ومعايري العمل الدولية املتعارف عليها ،باجتاه مزيد من
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الفاعلية ،هبدف جتاوز حالة االحتقان اليت تعاين منها عالقات العمل ،كأحد أهم مكونات العالقات االجتماعية ،واليت تشهد
اختالالت كبرية هتدد األمن االجتماعي والسياسي للمملكة ،والتخفيف من حدة االنتهاكات اليت يتعرض هلا غالبية العاملني
يف األردن ،جاءت املقرتحات احلكومية على قانون العقوبات كخطوة تراجعية من شأن اقرارها تعميق االحتقانات واالختالالت
يف عالقات العمل بشكل خاص والعالقات االجتماعية بشكل عام.
 .2ان املقرتحات اليت وردت يف نص املادة (  183مكررة) يف مقرتح قانون العقوبات املنظور حاليا يف الربملان ،تتعارض وبشكل
جوهري مع مجلة من املبادئ احلقوقية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تضمن للمواطنني حقوقهم االنسانية من جهة،
وتضمن سالسة عمليات التحول السياسي واالجتماعي الذي يشهده األردن بشكل سلمي وتدرجي.
 .3يف اجلانب احلقوقي ،يعد "اإلضراب" أحد احلقوق االنسانية ذات الطبيعة املزدوجة ،واملنصوص عليها يف العهدين الدوليني
للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وهو من احلقوق الفورية التنفيذ ،ويعترب االضراب مبختلف
أشكاله جزءا أساسيا من احلق يف التجمع السلمي املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ،وهو
كذلك شكل من اشكال حرية التعبري عن الرأي املكفول يف ذات العهد ،وعليه فنن جزءا من التزامات الدولة عدم التدخل
حلرمان العاملني من ممارسة هذا احلق من جهة ،وعليها من جهة أخرى التدخل لضمان ممارسته من خالل تنظيم املمارسة
وليس جترميه كما جاء يف مقرتحات التعديل.
 .4اشرتطت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الدول األطراف يف العهد املذكور (واألردن جزء منها منذ عام
 )2006بأن تعرتف به يف قوانينها الوطنية الناظمة لإلضراب بشكل واضح وحمدد .وقد أدانت جلنة احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية القيود القانونية الكثرية أو الشديدة اليت تفرضها بعض الدول األطراف على ممارسة احلق يف اإلضراب،
وأكدت اللجنة أن اإلشارة الواردة يف املادة ( /1 /8د) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والرامية إىل أن ممارسة هذا احلق تتم وفقاً للقانون الوطين ،ال ميكن فهمها أو تفسريها على أهنا متنح الدول األطراف ،سلطة
تقديرية مطلقة يف فرض قيود قانونية عليه ،تعرقل ممارسته.
 .5أضافت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن الدول األطراف ملزمة بنزالة القيود اليت ال تكون ضرورية جداً لتعزيز
الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي ،أو حلماية األمن الوطين ،والنظام العام ،والصحة وحقوق اآلخرين .ووضعت منظمة العمل
الدولية كذلك معايري دولية موضوعية تنظم ممارسة احلق يف اإلضراب ،ووفقاً للمادة ( )3 /8من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ال جيوز للدول األطراف يف العهد أن تنتقص من احلماية املقررة يف معايري العمل الدولية.
 .6يف الوقت الذي أجازت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة احلريات النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية
للمشرعني وضع بعض القيود على ممارسة هذا احلق ،ومنها القيود املتعلقة باخلدمات واملرافق األساسية ،اليت يضر غياهبا حبياة
األفراد ،أو بصحتهم أو بسالمة مجيع السكان أو جزء منهم ،ومنها :املستشفيات ،الكهرباء ،املياه ،االتصاالت ،الضابطة
العدلية ،السجون ،الرقابة على الطريان .اال أن هذه اهلياات القانونية الدولية ربطت هذه القيود جبملة من اإلجراءات ،متثلت
Page 2 of 4

يف توفري الضمانات واحلمايات املناسبة للحفاظ على مصاحل العاملني (الراغبني باجراء االضراب أو االحتجاج) االقتصادية
واالجتماعية وسرعة االستجابة ملطالبهم ،لتعويضهم عن تقييد حرية حتركهم لتحسني شروط عملهم وحياهتم .وكذلك توفري
إجراءات وآليات وأدوات مفاوضة مجاعية فعالة تشمل الوساطة والتحكيم السريعة التوافقية وغري املنحازة.
 .7مسحت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة احلريات النقابية يف منظمة العمل الدولية فرض قيود على ممارسة
احلق باإلضراب يف حاالت الطوارئ املرتبطة بأوضاع استثنائية تنطوي على غياب احلياة الطبيعية أو املعتادة للمجتمع ،مثل
احلرب ،والنزاعات املسلحة الداخلية واحلروب األهلية ،والكوارث الطبيعية أو الصحية .واشرتطت أن يكون هناك جهاز مستقل
يقرر وجود هذه احلالة ،وال يرتك األمر ملطلق السلطة التقديرية للحكومة ،مشرتطة أيضا توافر شروط أخرى تتمثل يف جمتمع
دميقراطي ،والنص على هذا القيد يف القانون.
 .8ان التعديالت احلكومية املقرتحة على قانون العقوبات ،واليت ستجرم خالهلا املوظفني والعاملني يف الرعاية الصحية والكهرباء
واملياه واهلاتف والتعليم والقضاء والنقل ،عندما ميارسون حقهم يف االضراب ،تشكل خمالفة للمعايري الدولية حلقوق االنسان
وملعايري العمل الدولية ذات العالقة ،فهي وان كان بعضها ضمن القطاعات احليوية اليت جيوز فيها وضع بعض القيود على
ممارسة احلق يف االضراب ،اال أن وضع هذه القيود مشروط بنجراءات حكومية تعوض العاملني فيها عن وجود هذه القيود،
تضمن هلم حقوقهم ،واحلكومة األردنية مل تقم بنصدار تشريعات وسياسات توفر هذه الضمانات.
 .9على املستوى الوطين ،كفل الدستور األردين ،حق العاملني ضمنا مبمارسة حقهم باإلضراب من خالل املادة ( )1/128واليت
نصت على أنه "ال جيوز أن تؤثر القوانني اليت تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق
أو متس أساسياهتا" .ونظم قانون العمل األردين يف املواد ( )136 ،135 ،134ونظام شروط وإجراءات االضراب رقم ()8
لسنة  1998عمليات االضراب ،والذي طلب من العاملني يف القطاعات احليوية االبالغ عن موعد االضراب قبل اربعة
اسابيع من موعده ،وليس اسبوعني كمثل قطاعات العمل غري احليوية ،ومل مينعه ،وبالتايل فهذه التعديالت تتعارض مع النصوص
الدستورية ومع نصوص قانون العمل األردين.
 .10من شأن حرمان العاملني يف القطاعني العام واخلاص من ممارسة حقهم يف االضراب ،باعتباره أداة سلمية لالحتجاج على
ضعف شروط العمل أو املطالبة بتحسينها ،فنن ذلك سيدفعهم الستخدام اساليب غري سلمية للتعبري عن عدم رضاهم عن
ظروف ا لعمل القائمة واملطالبة بتحسينها ،وهذا سيهدد األمن واالستقرار االجتماعي وبالتايل األمن الوطين مبفهومة الشامل.
 .11من شأن حرمان العاملني يف هذه القطاعات من ممارسة حقهم يف االضراب ،اىل جانب حرماهنم من ممارسة حق تشكيل
نقابات فعالة ومستقلة ودميقراطية ،أن يعمق التفاوتات واالختالالت االجتماعية ،ومينع بناء توازنات اجتماعية بني خمتلف
مكونات اجملتمع ،وهذا التوازنات هي الضامن األساسي للمحافظة على األمن واالستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسي
وبالتايل االستقرار األمين.
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 .12من شأن هذه التعديالت على قانون العقوبات أن حيرم قطاعات كبريا من املواطنني من حقوق انسانية أساسية هلا تأثريات
اجتماعية واقتصادية كبرية على اجملتمع ،فاحلق يف التجمع السلمي واالضراب والتعبري عن الرأي مرتبطة بشكل كبري مع بعضها
البعض .وألن أهداف عملية االصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي تتمثل يف متكني املواطنني من التمتع حبقوقهم
االنسانية األساسية ،فنن ذلك يشكل تراجعا ملموسا عن مسرية عملية االصالح اليت أعلن األردن أنه اختارها.
 .13كان األوىل باحلكومة التعامل مع موضوع كثافة االحتجاجات واالضرابات العمالية مبنظور مشويل ،يتم خالله اصالح خمتلف
سياسات العمل ،بدءا من حتسني شروط العمل ،اليت تعد احملرك الرئيسي الذي يدفع العاملني ملمارسة االضرابات ،واعادة
النظر بشكل جوهري بآليات وأدوات املفاوضة اجلماعية وفض نزاعات العمل ،وادراج أدوات فعالة مثل الوساطة والتحكيم
بشكل متوازن ،ومتكني مجيع العاملني يف القطاعني العام واخلاص من تنظيم انفسهم يف نقابات دميقراطية ومستقلة متثل
مصاحلهم وتدافع عنها ،وتوفري ضمانات حقيقية للعاملني يف بعض القطاعات احليوية لتعويضها عن بعض القيود على ممارسة
بعض حقوقها ،األمر الذي من شأنه أن يستجيب للحاجات امللحة للمجتمع األردين ،ويستجيب ايضا للمعايري الدولية
للعمل ،اىل جانب استجابته للنصوص الدستورية األردنية وقرار احملكمة الدستورية رقم ( )6لسنة .2013
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