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  ملخص
ابي  ة العمل النق ي تتناول ھذه الدراسة حري ة في تشريع العمل األردن ايير بالمقارن مع المع

وطني  عيدين ال ى الص ابي عل ل النق ة العم ور حري أة وتط ى نش لط الضوء عل ث تس ة؛ حي الدولي
راز  ذا الشأن إلب ة بھ ايير الدولي ابي في األردن مع المع ة العمل النق ع حري والدولي، ومقارنة واق

ى المستوى أوجه االتفاق واالختالف وصوالً إلى نتائج وتوص ابي عل ة العمل النق يات تعزز حري
وبناًء عليه تم تقسيم ھذه . الوطني وبما ينسجم مع أحكام االتفاقيات الدولية المتعلقة بھذا الموضوع

ا ين ھم ى مبحث ابي: المبحث األول :الدراسة إل ل النق ة العم أة وتطور حري اني .نش : المبحث الث
ي األردن بالم ابي ف ل النق ة العم ع حري ةواق ايير الدولي ع المع ة م ة  .قارن ث بخاتم ا البح وأنھين
  .تتضمن النتائج والتوصيات التي توصلنا إليھا

 
Abstract 

This study deals with the freedom of labor union within the 
Jordanian labor legislation, compared with the international standards, 
and highlights the emergence and development of freedom of labor union 
action on the national and international levels, and compare the reality of 
freedom of labor union action in Jordan with international standards in 
this regard to highlight the aspects of agreement and distinction, down to 
the results and recommendations that promote free labor union action at 
the national level, and in conformity with the provisions of international 
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conventions related to the subject. And therefore this study has been 
divided into two chapters: Chapter I: the emergence and development of 
freedom of labor union action. Chapter II: The reality of freedom of labor 
union action in Jordan compared with international standards. And 
completed the search with conclusion, results including 
recommendations that we have reached.  

  
  مقدمة

ه ھو  ابي في كل ميادين ا التنظيم النق ي يتمحور عليھ ه من أبرز الجوانب الت لعامل لحق أن
ه  مواطنٍ عليه كوواجب  اء وطن وطني في بن ه ودوره ال الة شعبه وأمت مسؤول وعامل يحمل رس

ي  ل ف ريعات العم مت تش ا اتس ن ھن ال  األردنوم ين العم ة ب يم العالق اني لتنظ ابع اإلنس بالط
واطنين الدستوروأصحاب العمل وفق أھداف وفلسفة  ين الم ذي يساوي ب ي ال وق  األردن في الحق

  . والواجبات ويمنع االستغالل ويشيع روح الود والعدل والتفاھم والتعاون

. )٢(ظاھرة من ظواھر العصر الحديث وذلك نتيجة لالنقالب الصناعي )١(تعد نقابات العمال
ةو تھم، يقصد بمصطلح النقاب ل مھن ا وتمثي ن مصالح أفرادھ دفاع ع ى ال دف إل ة تھ ا جمعي ، أنھ

راد يم ديرھا أف ن ي زء م اطھم، وج ذل بعض نش ى ب نھم عل ا بي ون فيم ة، يتفق ة معين ون مھن ارس
ين  ة مصالحھم، وتحس ا، وحماي دفاع عنھ تھم، وال ل مھن نظم، لتمثي م وم ه دائ ى وج واردھم، عل م

  .)٣(أحوالھم

اً  ك أن غدت عامالً مھم وقد اعترفت جميع تشريعات العمل بنقابات العمال ويترتب على ذل
ي  .)٤(ات العملمن عوامل تنظيم عالق وق األساسية الت ات أحد الحق وين النقاب وأصبحت حرية تك

ال تقرھا الدساتير الحديثة، وتعتبرھا الد ول الديمقراطية وسيلة لتمثيل العمال، لدى أصحاب األعم
ة ذلك، . ولدى السلطات العامة، ويالحظ ذلك في فض منازعات العمل الجماعي وفر الشارع، ك وي

دان للنقابات استقالالً  إزاء الدولة، وإن كان يعمد، لحماية ھذه األخيرة، إلى حصر نشاطھا في المي
  .)٥(المھني، ويحرم عليھا التدخل في السياسة

تور  ك بمقتضى الدس اً وذل اً قانوني ة حق ة النقابي الي والحري ابي العم يم النق ق التنظ د ح ويع
ت ع ي نص ة الت ات الدولي ق واالتفاقي وطنيين والمواثي انون ال ة، والق ل العربي ة العم ا منظم ليھ

ة،  ة والثقافي ان االقتصادية واالجتماعي وق اإلنس المي لحق الن الع ة، واالع ل الدولي ة العم ومنطم

                                                 
ل تنظيمات "وھي   )١( وقھم وتمثي دفاع عن حق ين بتشكيلھا بھدف ال ة أو مجال مع ال، في مھن وم العم ة يق جماعي

  ).٤٣٨، صم٢٠٠٧، منصور( انظر". مھنتھم والنھوض بأحوالھم وحماية مصالحھم
  ).٢٠٣م، ص١٩٦٥بدوي، (  )٢(
 ).٢١٧م، ص١٩٧١عبد هللا، (، )٢١٨، بند٢١٩م، ص١٩٧١زكي، (  )٣(
  ).٢٠٣م، ص١٩٦٥بدوي، (  )٤(
 ).٢٢٦، بند٢٢٩م، ص١٩٧١زكي، (  )٥(
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  .)١(وفي أي بلد كان ظيم النقابي والحرية النقابية له،وتقاس حرية العامل بمدى توافر حق التن

ة ويھدف ھذا البحث إلى تسليط الضوء على موضوع حرية العمل ال نقابي وإشكالية المواءم
ي  نھج التحليل ين الم ذا الخصوص، متبع بين التشريع الوطني واتفاقيات العمل الدولية الصادرة بھ

  .المقارن
  

  خطة البحث
ايير سيتم تناول موضوع  ة بالمع ي مع المقارن ابي في تشريع العمل األردن حرية العمل النق

  يآلتعلى النحو ا ينمبحثمن خالل  الدولية

 .قواعد تنظيم العمل النقابي: ث األولالمبح

ابي : ثانيالمبحث ال ايير موقف القانون األردني من قواعد تنظيم العمل النق ة مع المع بالمقارن
  .الدولية

  
  لنقابياقواعد تنظيم العمل :  المبحث األول

  :سيتم تناول ھذا المبحث من خالل ثالثة مطالب على التوالي تتمثل في اآلتي

  .نشأة وتطور حرية العمل النقابي في األردن: المطلب األول -

  .نشأة وتطور حرية العمل النقابي من خالل المعايير الدولية: المطلب الثاني -

 .الحرية النقابية للعمال المھاجرين في معايير العمل الدولية: المطلب الثالث -

  ور حرية العمل النقابي في األردننشأة وتط: المطلب األول
 تشريعيين عثمانيين صدرا عدامارة تشريعات عمالية نافذة المفعول إلعھد الم تكن ھناك في 

ا م١٩٠٩في سنة  ات : ھم انون الجمعي ات(ق ال )النقاب ات العم ه نقاب ذي تسجل بموجب انون ال ، وق
ام  .)٢(اإلضراب ي ع م صدر ف ي م١٩٥٣ث ال األردن ات العم انون نقاب م  ق دأت ، )٣()٣٥(رق وب

  .)٤(النقابات العمالية بالظھور

ام قد انضمت المملكة األردنية الھاشمية إو ة ع ذي م١٩٥٦لى منظمة العمل الدولي ، األمر ال

                                                 
  ).١٢٥الدوس، بدون سنة نشر، ص(  )١(
ال سكة ١٩٥٣وعلى الرغم من نفاذ ھذين القانونين إال أنه لم تسجل أي نقابة عمال قبل عام   )٢( ة عم م سوى نقاب

  .)٢م، ص٢٠١١عوض، ( :انظر. م والتي كانت فرعاً لجمعية العمال الفلسطينية١٩٤٦الحديد عام 
  .٥٤٣م، ص١٦/٢/١٩٥٣الصادر بتاريخ ) ١١٣٤(شور في عدد الجريدة الرسمية رقم المن  )٣(
م، وانتقلت في نشاطھا إلى ١٩٤٨وكانت الحركة النقابية قد عاشت ظروف االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين عام   )٤(

  .م١٩٥٣الضفتين الغربية والشرقية، ونشطت مع صدور قانون نقابات العمال لسنة 
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وعي التشريعي كان ى تطور ال ر عل ه أث دى ل دت القناعة ل ةأ، حيث تول اج الثالث  )١(طراف اإلنت
ا اتفاقي ي نصت عليھ ية الت ائل األساس الج المس ل يع ل متكام ل بضرورة سن تشريع عم ات العم

م و ،الدولية ه ت انون العمل وعلي م المؤقت ضع ق ، وتضمن الفصل الثالث ١٩٦٠لسنة  )٢١(رق
اءً  جيل وانتھ دأ بالتس ل ابت ات العم ة بنقاب ة المتعلق ام القانوني ه األحك ن خالل  ،بالحل عشر من وم

هتطبيق ھذا ال ام قانون والتعديالت التي طرأت علي ذي استمر من ع ى  م١٩٦٠، وال يأحت  لغي ف
وخالل فترة نفاذ القانون المذكور ظھرت العديد من الثغرات ومنھا عدم التوافق  ،)٢(م١٩٩٦عام 

ة ال ات العمل الدولي انون واتفاقي ة أو االنسجام بين بعض أحكام ذلك الق ا الحكوم ي صادقت عليھ ت
  .)٣(اتفاقية) ١٧(في ظل ذلك القانون ، والتي بلغ عددھا األردنية

اءً  ة بش وبن ه سعت الجھات المعني ى تطوير علي ة بشكل خاص إل ات العمالي ام والنقاب كل ع
ي ذ ا ف ل، بم انون العم ات،ق وير الفصل الخاص بالنقاب ك تط ة  ل ات العمالي ب النقاب ت مطال وكان

دخل في  ة وعدم الت ات النقابي ل الحري ا يكف انون العمل م ة تتلخص بأن يتضمن ق الشؤون الداخلي
بعض النصوص في قانون العمل والتي تحد من عليه كان تعارض وجود  وبناءً  ،للحركة النقابية

ادة  ل الم اء بعض) ٨٤(حرية العمل النقابي مث م إلغ ا ت ة والتي بموجبھ ا  المعدل ات أو دمجھ النقاب
ادة بنقابات أخرى و) ٨٦(، والم وزير العمل ومجلس ال ي كانت تعطي ل ة في الت ّل النقاب زراء ح
ة االت معين ادة ح ن صاحب) ١٦(، والم ت تّمك ي كان ل النق الت ن فصل العام ل م ابي أو أي العم

  .)٤(عامل آخر ألي سبب يراه

وقد كانت الثورة الصناعية ھي العامل األساسي والمباشر في ظھور النقابات العمالية، شعر 
ّي  ذي لق ر ال مالية، األم ة الرأس تغالل الطبق ة اس ي مواجھ واھم ف ع ق ال بضرورة تجمي ا العم فيھ

ى معارضةً شديدة من قبل أصحاب ا ألعمال الذين تمكنوا في بداية األمر من حمل الحكومات عل
ات  ت الحكوم ا لبث م م ن االضطھاد، ث ر م ابي لكثي اط النق رھم وتعرض النش ة نظ ليم بوجھ التس

  .)٥(تستجيب تدريجياً لمطالب العمال بدأ االعتراف بحقھم في التجمع واإلضراب

                                                 
  .مة والعمال وأصحاب العملالحكو: وھم  )١(
م   )٢( ت رق انون المؤق و الق ي األردن وھ ل ف انون للعم نة ) ٢١(صدر أول ق ى الصفحة  ١٩٦٠لس ره عل م نش وت

م، وقد جرى العديد من التعديالت ١/١/١٩٦٠الصادر بتاريخ ) ١٤٩١(من عدد الجريدة الرسمية رقم ) ٥١١(
دة الرسمية، ) ٥٢(المنشور على الصفحة  ١٩٦٥لسنة ) ٢(القانون رقم : عليه بالقوانين اآلتية من عدد الجري

من عدد الجريدة الرسمية، والقانون ) ١٢٣٩(المنشور على الصفحة  ١٩٧٠لسنة ) ١٦(والقانون المؤقت رقم 
انون المؤقت ) ١٢٧٧(المنشور على الصفحة  ١٩٧١لسنة ) ٥٤(المؤقت رقم  من عدد الجريدة الرسمية، والق

م ) ٩٢١(المنشور على الصفحة  ١٩٨٤لسنة ) ١٨(رقم  انون رق دة الرسمية، والق نة ) ٢٧(من عدد الجري لس
م ١٩٨٤ انون رق نة ) ٢٨(، والق فحة  ١٩٨٦لس ى الص ور عل مية، ) ١٠٢٧(المنش دة الرس دد الجري ن ع م

من عدد الجريدة الرسمية، والقانون المؤقت ) ١٠٢٩(المنشور على الصفحة  ١٩٨٦لسنة ) ٢٩(والقانون رقم 
  .من عدد الجريدة الرسمية) ١٠٢٩(المنشور على الصفحة  ١٩٨٨لسنة ) ٣٧(رقم 

ة، انظر  )٣( دول العربي ھاشم، : (للمزيد من التفصيل حول ظھور وتطور تشريع العمل في األردن وغيرھا من ال
  ).٣٨ – ٣بدون سنة نشر، ص

  ).م١٩٩١العتوم وآخرون، (  )٤(
  ).وما بعدھا ٤٣٨، صم٢٠٠٧،  منصور(  )٥(
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ليرسم حدود العالقة  ،)١(١٩٩٦سنة ل )٨(د انتظار طويل صدر قانون العمل الحالي رقم وبع
ادئ العمل  نظم سير العمل وإرساء مب ديمقراطيالتي ت دلليحقق  ال اء  الع اء ويسھم في بن والرف

انون وقد تضمن . قواعد البناء الوطني ذا الق ّد ھ ى س ا عمل عل ام المستحدثة كم د من األحك العدي
انون  رات والغموضالعديد من الثغ ان يكتنف الق ىالمؤقت الذي ك م  الملغ  ١٩٦٠لسنة  )٢١(رق

  . عية والسياسية التي شھدھا األردنلك استجابة للتطورات االقتصادية واالجتماوذ وتعديالته

بعض ا ام ألوفيما يتعلق بنقابات العمال فقد جاء الفصل الحادي عشر في القانون الحالي ب حك
ل اإلداري  اء الح ا إلغ ل أھمھ تحدثة لّع ة المس ةااليجابي ات العمالي س للنقاب د لمجل م يع ث ل ؛ حي

  .الوضع في القانون القديم الملغى ل أي نقابة عمالية خالفاً لما كان عليهالوزراء سلطة ح

م  د من  ١٩٩٦لسنة  ٨لقد تضمن القانون الحالي رق ابيالعدي ة بالعمل النق ام المتعلق ، األحك
اً  انون حيث عّرف النقابة بأنھا تنظيم مھني عمالي يشكل وفق ذا الق ام ھ ادة (ألحك ا ، وأ)٢()٢الم نھ

وتتلخص أھداف النقابة  دارية منتخبة،إ، تمثلھا ھيئة )١٠٣المادة ( )٣(ية االعتباريةتتمتع بالشخص
برعاية مصالح العمال فيما يتعلق بتحسين شروط وظروف عملھم ورفع مستواھم المالي والثقافي 

م من ) ٩٩(المادة ، إذ تنص اعيواالجتم انون رق ة نشاطھا « ٢٠١٠لسنة ) ٢٦(الق ارس النقاب تم
وقھم في العمل .أ -:ھداف التالية لتحقيق األ دفاع عن حق ة وال املين في المھن . رعاية مصالح الع

ات  .ب راء المفاوض ك إج ي ذل ا ف روطه بم ل وش روف العم ات وظ ين عالق ى تحس ل عل العم

                                                 
ى الصفحة الم  )١( ور عل م ) ١١٧٣(نش مية رق دة الرس دد الجري ن ع اريخ ) ٤١١٣(م م ١٦/٤/١٩٩٦الصادر بت

انون وھي١٦/٦/١٩٩٦ويعمل به اعتباراً من  ذا الق ى ھ ديالت عل د من التع م : م، وقد جرى العدي انون رق الق
نة ) ١٢( ى الصفحة  ١٩٩٧لس ور عل م ) ١١٨٢(المنش انون رق مية، والق دة الرس دد الجري ن ع نة ) ١١(م لس

م  من عدد الجريدة الرسمية،) ١٩٢٨(المنشور على الصفحة  ١٩٩٩ نة ) ٥٦(والقانون المؤقت رق  ٢٠٠١لس
م ) ٤٤٨٣(المنشور على الصفحة  دة الرسمية رق اريخ ) ٤٥١١(من عدد الجري م، ١٦/١٠/٢٠٠١الصادر بت

نة ) ٥١(والقانون رقم  ى الصفحة  ٢٠٠٢لس دة ال) ٤٠٨٥(المنشور عل م من عدد الجري ) ٤٥٦١(رسمية رق
من ) ٤٩١٥(المنشور على الصفحة  ٢٠٠٢لسنة ) ٦٠(م، والقانون المؤقت رقم ٢٨/٨/٢٠٠٢الصادر بتاريخ 

م  مية رق دة الرس دد الجري اريخ ) ٤٥٦٧(ع ادر بت م ١٠/١٠/٢٠٠٢الص انون رق نة ) ١١(م، والق  ٢٠٠٤لس
ى الصفحة  م ) ٢٣٦٨(المنشور عل مية رق دة الرس دد الجري ن ع اريخ الص) ٤٦٥٨(م م، ١٦/٥/٢٠٠٤ادر بت

نة ) ٣٠(والقانون رقم  ى الصفحة  ٢٠٠٦لس م ) ١٧١٥(المنشور عل دة الرسمية رق ) ٤٧٥٩(من عدد الجري
م ١٦/٥/٢٠٠٦الصادر بتاريخ  نة ) ١٢(م، والقانون رق ى الصفحة  ٢٠٠٧لس من عدد ) ١٦٨٢(المنشور عل

ى  ٢٠٠٢لسنة ) ٤٨(ون رقم م، والقان١/٤/٢٠٠٧الصادر بتاريخ ) ٤٨١٧(الجريدة الرسمية رقم  المنشور عل
م، وآخر تعديل كان ١٧/٠٨/٢٠٠٨الصادر بتاريخ ) ٤٩٢٤(من عدد الجريدة الرسمية رقم ) ٣٤٨٧(الصفحة 

م  انون رق نة ) ٢٦(بالق ى الصفحة  ٢٠١٠لس م ) ٤٤٧٨(المنشور عل دة الرسمية رق ) ٥٠٤٢(من عدد الجري
  .م١٥/٧/٢٠١٠الصادر بتاريخ 

ادة  ١٩٩٩لسنة ) ١١(ون رقم تم بموجب القان  )٢( ديل نص الم اء تعريف ) ٢(تع ك بإلغ انون األصلي وذل من الق
ل أصحاب » الجمعية«كلمة  ي تمث الوارد فيھا واالستعاضة عنه بنقابة أصحاب العمل وتعريفھا بأنھا الھيئة الت
  .العمل

د وكسب   )٣( ا في التعاق ة، حقھ ة للنقاب راف بالشخصية المعنوي ى االعت اتويترتب عل زام بالواجب وق وااللت  الحق
انوني ا الق ا بواسطة ممثلھ ة أو مدعى عليھ ام القضاء مدعي ول أم ك. فضالً على الحق في المث : راجع في ذل

  ).١٩٣، بند ١٧٨م، ص١٩٦٩الفكھاني، (



  ......"حرية العمل النقابي في تشريع العمل األردني بالمقارنة مع "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة ات الجماعي رام االتفاقي ة وإب ة  .ج .الجماعي ة والفردي ات الجماعي ادي النزاع ي تف اھمة ف المس
ا عي لحلھ ادية تمثي .د. والس ة واالقتص ؤون العمالي ة بالش ات ذات العالق ي المؤسس ال ف ل العم

اعي  .ھ. واالجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة وعي االقتصادي واالجتم العمل على رفع مستوى ال
م ة بھ رارات المتعلق اذ الق ديم الخدمات  .و .والمھني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتھم في اتخ تق

   .)١(»لمنتسبيھا وأي تسھيالت لتلبية االحتياجات الصحية واالجتماعية

ا  ا بينھ ً كما أجاز القانون للنقابات أن تّكون فيم ا اداً عام ة أو اتح ، بحيث يكون اتحادات مھني
  .لھذه االتحادات صفة اعتبارية مع احتفاظ كل نقابة بحقوقھا الخاصة

ة وأعطى دوراً  ة العمالي جيل النقاب ة تس انون كيفي ين الق ا ب ي أكم ات ف جل النقاب ياً لمس ساس
ث ال ن حي أن م ذا الش ل بھ ة القضاء،وزارة العم ه تحت رقاب جيل أو عدم ات  تس دد النقاب غ ع وبل

ا تضمن ، )٢(اتحاداً عاماً يجمعھا في عضويته نقابة شكلت) ١٧(المسجلة وفقاً ألحكام القانون  كم
  .م المتعلقة بحرية العمل النقابيالقانون بعض األحكا

ن المالحو ذلك أن م نة ظ ك ل لس انون العم وارد لق ديل ال د ى أعط ٢٠١٠التع انون الجدي الق
ا  صالحيات واسعة للنقابات لتنظيم شؤونھا الداخلية وإدارتھا وممارسة نشاطاتھا وإصدار أنظمتھ
ولوائحھا بكل حرية، فقد تم إلغاء شرط االستئناس برأي الوزارة في إعداد النظام الداخلي لإلتحاد 

ة والعام لنقا ى أبات العمال والنقابات العمالي ة عل ات في عدم الموافق لغيت صالحية مسجل النقاب
ات من  ي النقاب ين ممثل ايير لتمك وزارة ووضع أسس ومع ة في سجل خاص في ال تسجيل النقاب
ابي  تھم للعمل النق اء ممارس ابيين أثن ة النق ممارسة نشاطاتھم وتفرغھم للعمل النقابي، كما تم حماي

بسبب  إجراءات تعسفية بحقھم وحظر اتخاذ أي إجراءات من قبل صاحب العمل ضدھممن اتخاذ 
ابي اط النق تھم النش يم ، ممارس ام خاص لتنظ ي إصدار نظ ة ف اء صالحية الحكوم ى جانب إلغ إل

ي لتصنيف  ة صالحية التصنيف المھن ة الثالثي ال وإعطاء اللجن شؤون اإلتحاد العام لنقابات العم
  .)٣(ن إنشاء نقابات عمالية تمثل العاملين فيھامجموعات المھن الممك

                                                 
انون  ٢٠١٠لسنة ) ٢٦(تم بموجب القانون رقم   )١( ادة السابق من الق اء نص الم تعديل نص المادة المذكورة بإلغ

ها ى أن ان ينص عل ذي ك ة -أ«: ألصلي ال داف التالي ق األھ اطھا لتحقي ة نش ارس النقاب ة مصالح  -١ :تم رعاي
انون ذا الق ي ھ ا ف ام المنصوص عليھ اق األحك ي نط وقھم ف ن حق دفاع ع ة وال ي المھن املين ف ديم  -٢ .الع تق

ية ومؤسسات الرعاية االجتماعية الخدمات الصحية واالجتماعية للعمال المنتسبين للنقابة وإنشاء العيادات الطب
ال -٣ .واالستھالكية لھم افي للعم ي والثق روع  -ب .العمل على رفع المستوى االقتصادي والمھن تح ف ة ف للنقاب

  .»لھا في المملكة وتحدد األحكام واإلجراءات المتعلقة بالعالقة بين النقابة وفروعھا بموجب نظامھا الداخلي
عاملين في السكك الحديدية، والنقل البري والميكانيك، والمصارف والمحاسبة والتأمين، النقابة العامة لل: (وھي  )٢(

ل  ديات، والنق والخدمات العامة والمھن الحرة، والطباعة والتصوير والورق، والغزل والنسيج واأللبسة، والبل
اء، والخدمات الصحية، والبت يص، والكھرب ة والتخل وانىء البحري ياحة، والم ات، الجوي والس رول والكيماوي

ة الت التجاري ة، والمح ناعات الغذائي اء، والص دين، والبن اجم والتع اص، والمن يم الخ ن )والتعل د م ، ولمزي
وم، : (التفاصيل انظر دھا ١٥٩م، ص١٩٩٩العت ا بع و شنب، (، )وم ع ) ٢٧٥ – ٢٧٣م، ص١٩٩٨أب والموق

  http://www.civilsociety-jo.net/index: اإللكتروني الخاص بالنقابات العمالية في األردن
  .٢٣، صم١٢/١١/٢٠١٠). الزغيالت(  )٣(



 ١٢٧٣ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منصور العتوم، ومھند صانوري

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم وضع قواعد تنظيمية تفصيلية إلبرام عقود العمل الجماعية وإنھائھا وتعديلھا، ومن كذلك 
 ً ا ل توثيق ذي يمث دة الرسمية، األمر ال ً  ذلك وجوب نشرھا في الجري ا ات نظراً  قانوني ذه اإلتفاقي  لھ

ا على العمال وأصحاب العمل في المھنة المعنية إما على ألھميتھا وللحقوق والواجبات التي ترتبھ
  . مستوى المملكة أو لمنطقة معينة

ن ھذه التعديالت تھدف إلى تحقيق شروط وظروف عمل أفضل ألطراف وبناًء على ذلك فإ
العمل من كافة الجوانب وتوفر الحماية الالزمة للعامل ومكان العمل من األخطار واالنسجام مع 

ام المعايير ا ى  ١٩٥٦لدولية إذ صادق األردن منذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في الع وحت
اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية التي اعتمدتھا مؤتمرات العمل الدولية منذ تأسيس  ٢٤اآلن على 

  .)١(وحتى اآلن ١٩١٩المنظمة عام 

  عايير الدوليةنشأة وتطور حرية العمل النقابي من خالل الم: المطلب الثاني
ة العمل  ر من جانب منظم ام كبي دولي، باھتم حظي مبدأ حرية العمل النقابي، في الميدان ال

ى أن تكون فقد . الدولية، ومن جانب ھيئة األمم المتحدة أتھا إل ذ نش ة من سعت منظمة العمل الدولي
طإ تالثالثية ليس ة فق ات العمل داخل المنظم ا  ؛طاراً لتنظيم عالق ا بجعلھ ده كل وإنم اً تعتم منھج

ال وأصحاب  ك أن يكون لكل من العم ان من مقتضى ذل ة، وك اتھا الوطني دولة في داخل مؤسس
ة ذه الثالثي ة في ھ اً فاعل د . العمل نقابات تسھم في أن يكونوا أطراف ة تع ومع أن التنظيمات النقابي

كتفى باإلشارة في ديباجته امدخالً إلى ھذه الثالثية، إال أنه يالحظ أن دستور منظمة العمل الدولية 
ابي ق بحق التنظيم النق ام تتعل م يح. إلى تأكيد حرية العمل النقابي دون أن يرد فيه أية أحك ى ظول

أتھا سنة  ذ نش ة من ام المنظم ى توقف نشاطھا سنة  م١٩١٩موضوع الحق في التنظيم باھتم وحت
ل تلك الفترة حماية العمال من وإنما كان ّجل اھتمامھا خال ؛بسبب الحرب العالمية الثانية م١٩٣٩

  .)٢(خالل إقرار معايير تتعلق بشروط وظروف العمل

ام  ي ع دولي  م١٩٤٤وف ل ال ؤتمر العم ر م دورة (أق الن ) ٢٦ال و اإلع ا وھ الن فيالدلفي إع
ي . حقاً بدستورھالعتبر ماالخاص بأھداف ومقاصد منظمة العمل الدولية و ا أومن المبادئ الت قرھ

م المنظمة بتحقيق التعاون بين الشركاء االجتماعيين من خالل الحوار والتشاور ھذا اإلعالن التزا
ة ة الجماعي ق المفاوض ي بح راف الفعل تويات، واالعت ف المس ى مختل ذه و. عل د أن ھ ذلك نج ب

ة د نقل ادئ تع ي  المب ة ف ل ذات إنوعي ات العم ال عالق ي مج دة ف ة جدي ايير دولي ار صياغة مع ط
 .الح المشتركة للشركاء االجتماعيينالصفة الجماعية خدمة للمص

ام  وبناءً  ة بإعطاء اھتم ة الثاني عليه شرعت منظمة العمل الدولية، بعد انتھاء الحرب العالمي
ا ّوه عنھ ادئ المن د المب ي تجّس ايير الت رويج المع ر لوضع وت ايير بصيغة . كبي ذه المع فصدرت ھ

 -:لحريات النقابية نجملھا فيما يليقة بااتفاقيات وتوصيات يھمنا منھا في ھذه الورقة تلك المتعل

                                                 
  ). ١٢، صم١٢/١١/٢٠١٠. صحيفة الرأي(  )١(
  ).وما بعدھا ٤٨٥م، ص١٩٧٠عمر، : (لمعرفة المزيد من تاريخ النقابات العمالية، راجع  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  . )١(١٩٤٨لسنة  ة حق التنظيم النقابيالخاصة بالحرية النقابية وحماي) ٨٧(االتفاقية رقم   .أ 
  -:ا يليحسب النصوص الواردة فيھا إلى موتتلخص أحكام ھذه االتفاقية 

ي يختارونھ - ات الت وين المنظم ي تك ق ف ز الح ل دون أي تميي حاب العم ال وأص ا للعم
  .صالحھم والدفاع عنھاوينضمون إليھا من أجل النھوض بم

ي  - ق ف ات الح ذه المنظم ية وإلھ ا األساس داد أنظمتھ ةع ا بحري اب ممثليھ ي انتخ يم ف ، وتنظ
دخل من . دارتھا ونشاطھا ووضع برامج عملھاإ ع عن أي ت ة أن تمتن ى السلطات العام وعل

 .عاقة ممارسته المشروعةشأنه تقييد ھذا الحق أو إ

 .اإلداري  يجوز ّحل ھذه المنظمات أو وقفھا عن العمل بالطريقال -

وين اتحادات لھذه المنظما - و(ت تك ذات الحق ع ب ً تتمت ابقا ا س وه عنھ ا ) ق والضمانات المنّ ولھ
 . حق في االنضمام إلى منظمات دوليةال

 .الشخصية االعتباريةال يجوز وضع أية شروط مقيدة الكتساب ھذه المنظمات  -

 ١٩٥١لسنة  بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية الخاصة )٩٨(رقم االتفاقية   .ب 
  :ما يليحسب النصوص الواردة فيھا إلى لخص أحكام ھذه االتفاقية وتت

ةيجب أن يتمتع العمال بحماية كافية ضد أعمال التمييز ا - ، لتي يمكن أن تمس حريتھم النقابي
ا ائھم النق بي أو بسبب مشاركتھم في وبشكل خاص حمايتھم من رفض تشغيلھم بسبب انتم

  . ھم لھذا السببأنشطة نقابية أو فصلھم أو اإلضرار ب

ات أصحاب العمل بالحماي - ال منظم ات العم ع منظم دخل يجب أن تتمت ية من الت شؤون  ف
 .بعضھا البعض

تخدام  - يم اس جيع وتنظ ة لتش روف الوطني ب الظ دابير تناس اذ ت رورة، اتخ د الض ي عن ينبغ
 .عقد اتفاقيات جماعية لتنظيم ظروف العملالمفاوضات االختيارية ل

  :)٢(١٩٧١لسنة  حماية ممثلي العمال في المؤسسات بشأن )١٣٥(االتفاقية رقم   .ج 

   -:بما يليوتتلخص أحكامھا 

ة يجب حماية ممثلي العمال الذين يعترف بھ - ابيين أو (م التشريع أو الممارسة الوطني نق
ا أمن أي ) لين منتخبين من قبل عمال المؤسسةممث ذه بم ى صفتھم ھ ضرار تترتب عل

ك ال ي ذل ا فصل،ف ال وانتم ين للعم ة أنشطتھم كممثل ذه الحماي ابي ئوتشمل ھ أو ھم النق
  .قيامھم بنشاطات نقابية مشروعة

                                                 
  .م١٩٥٠تموز  ٤ م، وبدأ نفاذھا في١٩٤٨تموز  ٩اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في   )١(
  .صادقت الحكومة األردنية على ھذه االتفاقية ولكنھا لم تنشر في الجريدة الرسمية  )٢(
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ائفھم بسرعة  - نھم من أداء وظ ين تسھيالت في المؤسسة لتمكي يجب منح ھؤالء الممثل
 .سير المؤسسة وكفاءة وبما ال يتعارض مع كفاءة

  .م١٩٧٨في الخدمة العامة سنة  بشأن عالقات العمل )١٥١(تفاقية رقم اال  .د 
  :وخالصة أحكام ھذه االتفاقية

ا مساس  - ي يكون فيھ ز الت ال التميي أن يتمتع الموظفون العموميين بحماية كافية ضد كل أعم
  .النقابيةبحريتھم 

ة في  - دخل للسلطات العام ة من أي ت ييرھا ينبغي أن تتمتع نقاباتھم بحماية كافي ا وتس تكوينھ
 .دارتھاوإ

تقديم التسھيالت الالزمة لممثلي نقابات الموظفين التي تمّكنھم من ممارسة نشاطاتھم النقابية  -
 .حول ذلك دون كفاءة أعمال اإلدارةشريطة أن ال ي

 .ظروف استخدام الموظفين العموميينتشجيع وتعزيز التفاوض بشأن  -

  م١٩٧٥يين عام ابية للعمال الريفبشأن الحرية النق) ١٤١(االتفاقية رقم   .ه 
ا  ات واالنضمام إليھ وين النقاب وتعطي ھذه االتفاقية الحق لكل من يعمل في الزراعة في تك

  .)٨٧(كام الواردة في االتفاقية رقم بحرية ودون تدخل في شؤونھا وذلك على غرار األح

ام و ي ع ة ب م١٩٩٨ف ل الدولي ة العم الن منظم دولي إع ل ال ؤتمر العم ر م ادئ أق أن المب ش
ذه ، األساسية في العمل ين ھ حيث اعتبر ھذا اإلعالن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية من ب

اقيتين ونص علالحقوق  ة لحث ) ٩٨و ٨٧(ى اعتبار االتف ي تسعى المنظم ات الت ين االتفاقي من ب
ا ى التصديق عليھ دول المصالدول األعضاء عل غ عدد ال أن بل د ب ذا الجھ د أثمر ھ ى ، وق ادقة عل

ة) ١٧٧(دولة من أصل ) ١٤٥( هما مجموع) ٨٧(االتفاقية  اك  ؛دولة عضو في المنظم أي أن ھن
ى أن ) ٩(دولة لم تصادق عليھا بعد منھا ) ٣٢( ذا مؤشر عل ا وھ دول عربية واألردن واحدة منھ

  .حريات النقابية في الدول العربيةھناك أزمة تعيشھا ال

م  ة رق ا االتفاقي أن حق) ٩٨(أم ة بش يم والمفاوضة الجماعي د بلغت التصديقات   )١(التنظ فق
ا  اك ) ١٥٤(عليھ ا األردن أي أن ھن ة منھ ا ) ٢٣(دول م تصادق عليھ ة ل ى دول  م١/١/٢٠٠٤حت

  .دول عربية) ٧(منھا 

ة  ي اعتبرت الحري م المتحدة، الت ة األم ام ھيئ وقد لقي مبدأ حرية العمل النقابي، كذلك، اھتم
م الجتماعية واالقتصادية الھامة لإلنسان، وذلك بإصدار النقابية أحد الحقوق ا ة لألم ة العام الجمعي

ه  م١٩٤٨المتحدة في عام  ي أقرت في ه الت ام ذات وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وھو الع
لكل شخص الحق في أن ينشئ « :عالن على أنهاإلمن  )٢٣/٤(حيث تنص المادة ) ٨٧(االتفاقية 

                                                 
  .م١٦/٦/١٩٦٣ونشرت في الجريدة الرسمية في ) ٩٨(صادقت الحكومة األردنية على االتفاقية رقم   )١(
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ات ى نقاب م إل لحته وينض ة لمص ذ. »حماي د ھ الحقوق  اوتأك اص ب دولي الخ د ال ي العھ ق ف الح
ة والسياسية  الحقوق المدني دولي الخاص ب د ال ذلك في العھ ة، وك االقتصادية واالجتماعية والثقافي

دين  ،م١٩٦٦ا األمم المتحدة عام اللذين اعتمدتھم وقد تجاوز عدد الدول المصادقة على ھذين العھ
ه . دولة) ١٥٠(أكثر من  أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والذي ال يستلزم تصديقاً رسمياً علي

ة العمل الدولي م المتحدة ومنظم ا األم ة فيّعد القاعدة أو األساس لمعظم المعايير الدولية التي أقرتھ
  .والمنظمات الدولية األخرى

 الدوليةالحرية النقابية للعمال المھاجرين في معايير العمل : المطلب الثالث

 ً ا اجرين غالب ال المھ ة بالعم ة بحيث  تجدر اإلشارة إلى أن اإلحصاءات المتعلق ر للدق ا تفتق م
ر الرسمي،  تغفل بعض أو جميع أولئك المھاجرين من غير النظاميين والعاملين في االقتصاد غي

  .ةوالذين دخلوا إما عن طريق التھريب، أو تخلفوا لسبب أو آلخر عن تجديد وثائقھم الرسمي

ة متنوعة  ولقد تعرض العمال المھاجرون وما زالوا، وعلى اختالف أسباب ھجرتھم، لطائف
ات ن االنتھاك ة . م رية وكراھي ز والعنص دة للتميي ورة متزاي ون بص ب، يتعرض فھم أجان وبوص

ى . وسوى ذلك من أشكال التحيز الجانب ي تُرتكب عل وق اإلنسان الت واع انتھاكات حق وتشمل أن
اجر ع أجورھم، ومصادرة جوازات سفرھم أو العمال المھ ة عن دف اع بصورة روتيني ون االمتن

دياً من  ذاؤھم جس يھم وإي تائم إل ه الش م، وتوجي بطاقات إثبات شخصيتھم من جانب أصحاب عملھ
ذلك يواجھون . جانب أصحاب عملھم وعدم حصولھم على السكن والمرافق الصحية المناسب ك

رون . وضاع غالباً ما تتسم بالسوءالتوقيف واالعتقال التعسفيين في أ ه، يعيش كثي وفي الوقت ذات
ديم  م لتق دون إتاحة فرصة لھ اً ب ه، غالب ون في ذي يعمل د ال منھم في خوف دائم من الطرد من البل

  .الطعن

د من  وع العدي ى دول أخرى، ووق اولتھم الوصول إل اء مح نھم أثن ناھيك عن وفاة اآلالف م
  .مة تعمل في مجال التھريب واالتجار بالبشراآلخرين فريسة خداع عصابات منظ

ي  ل الت ن العوام د م بب العدي دة بس ة معق كلة دولي ل مش ة للعم رة الدولي د أصبحت الھج ولق
اعي في  أسھمت في تنامي ھذه المشكلة والتي تتمثل بفقدان األمن السياسي واالقتصادي واالجتم

ى أسباب أخرى بلدان المنشأ مما دفع بھؤالء المھاجرين إلى طلبه في بل دان أخرى، باإلضافة إل
دوان العسكري واالحتالل والحروب واألزمات االقتصادية  ا الع ساھمت في حدوث الھجرة منھ

  .)١(المصاحبة لعمليات التحول االقتصادي

اة وضعھم  اجرين يجب مراع ال المھ ا وعلى ضوء ما تقدم، يتضح أن العم الغ إذا قلن وال نب
يم ذا ف. أكثر من وضع العامل المق ة بل ة العمل الدولي د اھتمت منظم ةق ذه الفئ دأ ھ اً من مب ، انطالق

  .المساواة في الحقوق وااللتزامات بين العمال المھاجرين وغيرھم

نحو نھج عادل للعمال المھاجرين في االقتصاد "يشير تقرير لمنظمة العمل الدولية بعنوان و

                                                 
  ).٢٢٧م، ص٢٠٠٦الياس، (  )١(



 ١٢٧٧ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منصور العتوم، ومھند صانوري
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اجرين نحو  بلغ عدد األشخاص م٢٠٠٠إلى أنه بحلول عام  "العالمي ون شخص ) ١٧٥(المھ ملي
الم )%٣(أي  غ عدد النشيطين اقتصادياً )١(من سكان الع م في ) ٨٠(، في حين بل ون معظمھ ملي

  .)٢(أدنى مستويات السلم الوظيفي

ةإاً في جرة اھتماماً كبيراھمولقد نال موضوع العمالة ال ذه طار معايير العمل الدولي م ھ ، وأھ
  -:)٣(ما يليالتفاقيات ا

ة رقاال .١ ل ) ٩٧(م تفاقي رة للعم أن الھج ةال«بش نة  معدل ة  »١٩٤٩س ن منظم ادرة ع الص
  .)٤(العمل الدولية

د «من ھذه االتفاقية العامل المھاجر على أنه ) ١١(لقد عرفّت المادة  ازح من بل الشخص الن
ة  ل بصفة نظامي ارة كل شخص يقب ذه العب ابه الخاص، وتشمل ھ ر حس إلى آخر ليقوم بعمل لغي

   .»اره عامالً مھاجراً باعتب

ا أ ي تسري عليھ ة الت د الدول ة تعھ ذه االتفاقي د وتضمنت ھ ل الواف ل العام ا، أن تعام حكامھ
دين أو ) بصورة مشروعة( ا بسبب الجنسية أو األصل أو ال ز م ا دون تميي ة رعاياھ وع معامل الن

  .)٥(االتفاقيات الجماعية التي توفرھاعضوية النقابات والتمتع بالمزايا : فيما يتعلق بعدة أمور منھا

رار من  .٢ راد أسرھم التي اعتمدت بق االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المھاجرين وأف
  .م١٨/١٢/١٩٩٠تاريخ  )٤٥/١٥٨(الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

اجر  ا العامل المھ ع بھ ي يجب أن يتمت وق الت وقد تضمنت ھذه االتفاقية عدداً كبيراً من الحق
  -:ته ومنھاد أسروأفرا

انون،  - ام الق أة بموجب أحك حق االنضمام للنقابات العمالية أو الجمعيات األخرى المنش
ا دون والجمعياتوالمشاركة في اجتماعات ونشاطات ھذه النقابات  ، وطلب العون والمساعدة منھ
دا  وق ع ذه الحق ى ممارسة ھ ود عل انون وضع أية قي ا الق ي ينص عليھ ود الت ادة (القي من  ٢٦الم

 .)االتفاقية

وق  اك حق ي إوھن م ف ذين ھ ة أو ال ائق الالزم ى الوث ائزين عل اميين الح ال النظ ضافية للعم
ة  ز وحماي ة العمل لتعزي ال في دول ات العم ات ونقاب وين الجمعي ا الحق في تك وضع نظامي منھ

  .)من االتفاقية ٤٠المادة (واالجتماعية والثقافية وغيرھا حقوقھم االقتصادية 
                                                 

  ).٨، ص )م٩٢/٢٠٠٤(مكتب العمل الدولي، الدورة (  )١(
  ).٤٠م، ص٢٠٠٤مكتب العمل الدولي، (  )٢(
م   )٣( ة رق ل االتفاقي ذا الموضوع مث ات وتوصيات أخرى ذات صلة بھ الھجرة في ) ١٤٣(ھناك اتفاقي ة ب المتعلق

م  بشأن الھجرة ) ٨٦(ظروف تعسفية، واتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في معاملة المھاجرين، والتوصية رق
  .بشأن العمال المھاجرين) ١٥١(م من أجل العمل والتوصية رق

  .لم تصادق الحكومة األردنية على ھذه االتفاقية  )٤(
  :انظر نصوص االتفاقية على الموقع االلكتروني  )٥(

 www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/cmw_c_egy_co1_ar.doc 



  ......"حرية العمل النقابي في تشريع العمل األردني بالمقارنة مع "ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ّرت لل ويالحظ د أق ا ق ار إليھ ة المش ع الصكوك الدولي ي أن جمي الحق ف اجرين ب ال المھ عم
  :؛ ھمالسببينت إليه لم يتحقق منه إال القليل ، غير أن ما سعالتنظيم

ام إتاحة : األول اً أم د العمل تشكل عائق أن المصاعب التي يواجھھا العمال المھاجرين في بل
  .)١(لفرصة المناسبة لممارسة ھذا الحقا

ي : الثاني د حق العامل األجنب ل، تحظر أو تقي دان العم أن القوانين الوطنية في العديد من بل
  .)٢(في التنظيم ألسباب ذات طابع أمني

  

موقف القانون األردني من قواعد تنظيم العمل النقابي بالمقارنة مع المعايير : المبحث الثاني
  الدولية

دين بينا فيما سبق اتفاقيات العمل الدولية  ذات العالقة بحرية العمل النقابي باإلضافة إلى العھ
  .)٣(القتصادية واالجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسيةالدوليين للحقوق ا

) الساري المفعول(وتعديالته  ١٩٩٦لسنة ) ٨(وبالمقارنة مع ما ورد في تشريع العمل رقم 
ر ادي عش ي الفصل الح واردة ف ام ال د أن األحك ي  نج ا ورد ف ع م ر م د كبي ى ح جم إل ه تنس من

ى ) ٩٧(مصادق عليھما حيث تنص المادة االتفاقيتين والعھدين الدوليين ال ذكور عل من القانون الم
  -:أنه

ه شروط وللعامل في تلك المھنة الحق في االنتساب إلي للعمال في أي مھنة  .أ  وافرات في ھا إذا ت
  .العضوية

ى صاحب العمل أن يجعل استخد  .ب  ى يحظر عل ابه إل ام أي عامل خاضعاً لشروط عدم انتس
أو االجحاف أن يعمل على فصله من أي نقابة  ، أو التنازل عن عضويته فيھا، أولنقابة عما

 .أي حق من حقوقه خارج أوقات العملب

ا ر على نقابات العمال وأصحاب العمل القيام بأي أعمال تنطوي ظيح -ج  .ج  على تدخل أي منھ
رى، بصورة ي شؤون األخ رة ف ر مباش رة أو غي ق بتكومباش ا يتعل ا أو ، فيم ا أو إينھ دارتھ

  .كيفية تسيير أعمالھا

انون ) ١١١(سنداً للمادة كما أنه و ال أو أي «من الق ة للعم ال يعاقب أي موظف في أي نقاب
اق  ه بسبب اتف ة أعضو فيھا وال تتخذ أي إجراءات قانونية أو قضائية بحق ين أعضاء النقاب رم ب ب

                                                 
التنظيم من «ؤتمر العمل الدولي بعنوان لم) ٩٢(تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي المقدم إلى الدورة (أنظر   )١(

  ).٤٠، ص»أجل العدالة
  ).٢٢٧م، ص٢٠٠٦الياس، (انظر   )٢(
اريخ   )٣( مية بت دة الرس ي الجري را ف ذكورين ونش دوليين الم دين ال ى العھ ة عل ة األردني ادقت الحكوم ص

  .م١٥/٦/٢٠٠٦
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ق القوانين واألنظمة ية من النقابات المشروعة لنقابات العمال على أن ال يخالف االتفابشأن أي غا
  .»المعمول بھا

ة  ات ذات العالق اقي االتفاقي ق بب ا يتعل ا فيم ا –أم ابق ذكرھ ا  – الس م يصادق عليھ ي ل والت
د م األردن بع ي رق ل األردن انون العم د أن ق نة  ٨، فنج ى بعض ١٩٩٦لس وي عل ه يحت  وتعديالت

ايير  ذه المع األحكام التي تنسجم مع ما ورد في المعايير الدولية المشار إليھا، كما أنه يختلف مع ھ
  .في عدة أمور

ابي في األردن  ة العمل النق ين حري اق ب وبناًء على ما تقدم، فسيعالج ھذا المبحث أوجه االتف
ا في مطلب  مع المعايير الدولية في مطلبٍ  انٍ أول، وأوجه االختالف بينھم ى النحو ث ك عل ، وذل

  .اآلتي

 أوجه االتفاق بين حرية العمل النقابي في األردن مع المعايير الدولية: المطلب األول
  :بشأن الحرية النقابية من حيث) ٨٧(تتفق أحكام قانون العمل مع االتفاقية الدولية رقم 

ا  - دأمن حيث ال –حرية تكوين النقابات واالنضمام إليھ ا – مب من ) أ/٩٧(دة حيث تنص الم
ه ى أن انون عل ة« :الق ي أي مھن ال ف ام  للعم ق أحك م وف ة خاصة بھ ذا تأسيس نقاب انون ھ الق

   .»شروط العضويةفيه فرت انتساب إليھا إذا تووللعامل في تلك المھنة الحق في اال

ى  - ق الحظر عل ة عن طري وقھم النقابي وفّر القانون الضمانات التي تكفل للعمال ممارسة حق
 .)ب/ ٩٧المادة (عوا أو يقيدوا ممارسة ھذا الحق عمل أن يمنأصحاب ال

 .مل تدخل أي منھما في شؤون األخرىمنع القانون نقابات العمال أو نقابات أصحاب الع -

  .)من قانون العمل ١١١المادة (أي عامل بسبب نشاطاته النقابية حظر القانون معاقبة  -

ات العمال - كل النقاب ى أن تّش انون عل ة انص الق الي ات العم ام لنقاب اد الع ات التح ، وأن للنقاب
ة ادات مھني ات تشكيل اتح ى المنظم ادات االنضمام إل ذه االتح ه يمكن لھ ى أن ، باإلضافة إل

ا ورد  و الدولية ذات األھداف المشروعة،العمالية العربية أ اً مع م م ينسجم جزئي ذا الحك وھ
وين ات ي تك ات ف ق النقاب ة بخصوص ح ة الدولي ي االتفاقي ة أو ف ادات عام ادات أو اتح ح

  .)١(ظمات دوليةاالنضمام إلى من

 أوجه االختالف بين حرية العمل النقابي في األردن والمعايير الدولية: المطلب الثاني
ايي ي الساري المفعول ومع ة لّعل أھم نقاط االختالف بين قانون العمل األردن ر العمل الدولي

  -:ما يلي ة العمل النقابي تتمثل فيوالخاصة بحري
                                                 

 The International Confederation of Arab Trade Unionsاالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب   )١(
(ICATU)  توى ي المس ة ف ة العربي ة العمالي ات النقابي م المنظم عبية تض ة ش ة قومي ة نقابي ا منظم باعتبارھ

ام  ع والعشرين من شھر آذار ع ع  ١٩٥٦القومي، تأسست في الراب ى الموق ك عل ا دمشق، انظر ذل ومركزھ
  http://www.arab-ency.com: اإللكتروني
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ابيتّدخل   .أ  ة في العمل النق انون بعض حيث يالحظ وجود : السلطات العام النصوص في ق
ة في  ابيالعمل تتيح للسلطات العام دخل في العمل النق ة الت ة الدول الي الحد من حري ، وبالت

مام  ات واالنض وين النقاب ةتك اطات النقابي ة النش ا وممارس ي إليھ ا ورد ف اً لم ك خالف ، وذل
م العمل الدولية ذات اتفاقيات  ى السلطات ) ٨٧(العالقة وخاصة االتفاقية رق ي توجب عل الت

تھا المشروعة،العامة أن تمتنع عن أي تدخل من شأنه تقييد الحقوق النقا  بية أو إعاقة ممارس
  -:)١(وص عليھا في قانون العامل ما يليومن مظاھر التدخل المنص

ة لجالذي يعطي صالحية ل) ١/د/٩٨(نص المادة  .١ ة الثالثي أن ن راراً بتصنيف تب صدر ق
الالمھن والصناعات التي يحق لعمالھا تأسيس نقابة لھم  ، باالتفاق مع اتحاد نقابات العم

ة  وأن يحدد في قراره مجموعات المھن والصناعات التي ال يجوز تأسيس أكثر من نقاب
  .احدة لجميع العمال فيھاعامة و

ة وما بعدھا م) ١٠٣و ١٠٢(نص المادتين  .٢ ن القانون التي تعطي صالحية تسجيل النقاب
 .ا لمسجل النقابات في وزارة العملومتابعة بعض شؤونھ

ً   .ب  ة الحق ) ٨٧(عليه االتفاقية رقم  تلما نص أن قانون العمل وخالفا ات العمالي ال يعطي النقاب
ا) ١٠٠(األساسية، حيث قصرت المادة عداد أنظمتھا إفي  د من القانون ھذا الحق على االتح

  .)٢(عمالالعام لنقابات ال

ة  .ج  وق النقابي ة الحق ن ممارس ام م اع الع ي القط املين ف ان الع ايير : حرم دت المع ين أك ي ح ف
ال الدول ق عم ى ح أتھا عل ذ نش ة من زة الرقابي ة واألجھ ة الدولي يم والمفاوض ي التنظ ة ف

اً االتفاواإلضراب م ، وھو ما نصت عليه الحق ة رق ة الدولي جد أن ، ن١٩٧٨لسنة ) ١٥١(قي
ا بصورة  وق المشار إليھ العديد من الدول ومنھا األردن حرمت ھذه الفئة من ممارسة الحق

  .اقتربت من ذلك كلية أو

ات  ؤون النقاب ي ش دخل ف ا الت ات يمكنھ جل النقاب ة بمس ل ممثل ي أن وزارة العم ذا يعن وھ
ه ى أن ا نصت عل ك انھ ه؛ ذل ع ب اد " :العمالية وھو أمر يتعارض مع ما ينبغي أن تتمت يضع االتح

  ...".العام لنقابات العمال نظاماً داخلياً للنقابات بما ال يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة

ات أو االنضمام  وين النقاب تثناء بعض إففي األردن ال يتمتع الموظف العام بحق تك ا باس ليھ
  .فق الدولةلخ العاملة في مراإ.... الفئات المھنية كاألطباء والمھندسين والصيادلة 

ذين  ، أسوةً مال الدولة ال يتمتعون بھذا الحقكما أن ع بباقي العاملين في القطاع الخاص، وال
                                                 

، )وما بعدھا ١٤٢م، ص٢٠٠٨الياس، : (ن التفصيل حول محاوالت التدخل في الشؤون النقابية، انظرلمزيد م  )١(
ة العمل )٢٠٩ – ٢٠٨م، ص١٩٦٥بدوي، ( ة في حري لطينية المقال ة الفلس دخل الحكوم ذلك عن ت ، وانظر ك

  :النقابي الصحفي على الموقع اإللكتروني
 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx ، 

  http://www.youm7.com/News.asp: كذلك موقع اليوم السابع
 http://www.gfjtu.org.jo: انظر الموقع الرسمي لالتحاد العام لنقابات العمال في األردن  )٢(
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  .تكوين النقابات واالنضمام إليھا ينطبق عليھم جميعاً قانون العمل الذي نص على

وقھم إوفي األعم األغلب ف د حق املين وتقيي ن مبررات حرمان ھذه الشريحة الواسعة من الع
ةفي ا ة ودواعي المصلحة العام ارات أمني ىومن المفروض  ،لتنظيم النقابي تدور حول اعتب  عل

  .)١(تعنى بمعاملة موظفيھا خير معاملةأن الحكومة 

ن ا ة م ذه الفئ ان ھ ة أن حرم ببينوالحقيق ر محل نظر لس ابي أم ل النق ي: لعم ا منطق ، أولھم
  . وثانيھما قانوني

لنقابي يتنافى مع الوالء ر في األذھان من أن العمل االسبب المنطقي في أن ما استقّ ويتلخص 
االة وعدم الصحة، ھو تصور الوظيفي ى المغ ك ينطوي عل ابي ھو ذل ؛ فالعامل أو الموظف النق

هاإلنسان الواعي المثقف الذي يتأصل لديه ويتعمق حسن  ه وأمت ، وھو االنتماء إلى وظيفته ووطن
، وبما ال ه النقابي ضمن إطار النظام العاممارس عملالذي يعرف واجباته قبل أن يعرف حقوقه، ي

ال  ء الوظيفي والسياسي،يتعارض مع الوال وھذا ما أدركته بعض الدول فسمحت للموظفين والعم
ا يحث  ي بريطاني ام ف ب الموظف الع ى أن ُكتي ا حت ات واالنضمام إليھ وين النقاب وميين بتك الحك

  .سة النشاطات النقابيةقابات وممارالموظف العام على االنتساب للن

ارة  ؛ت لتحقيق مطالب أعضائھا فقطنھا ليست مجرد أدواأولقد أثبتت النقابات  وإنما ھي عب
ة الشاملةعن خاليا اجتماعية فاعلة وحية، تعمل وتشارك في البن ق التنمي ، وفي اء من أجل تحقي

ل  ،تنظيممجال الوظيفة العامة يمكن أن تساھم في اإلصالح اإلداري وتحسين طرق ال وفي مقاب
تھدف  ة أن تس يس للنقاب ق ل ذا الح راض المنصوص عليھإھ ام ال األغ ي النظ انون وف ي الق ا ف

انون والنظام و الداخلي، رم الق ابي أن يحت اءلة من إوعلى العامل أو الموظف النق ال تعرض للمس
  .)٢(، ومن قبل الدولة إذا كان من شأن اإلخالل المساس بالمركز الوظيفيقبل نقابته

ة ات المھني اھمت النقاب د س ك، فق ن ذل الً ع ام،  ،فض كل ع ات بش ن الحري دفاع ع ي ال ف
ي  والديمقراطية وحقوق اإلنسان في كل أحداث الوطن العربية، من الدعوة إلى استقالل البلدان الت
ذاء  م والغ وفير العمل والعل كانت تحت االستعمار، إلى الدعوة للحرية والوحدة وتكافؤ الفرص وت

  .)٣(واء لكل مواطن عربي في شتى أقطار الوطن العربيوالد

ة من  ان الموظف أو العامل في الدول ابي أما السبب القانوني فيتمثل في أن حرم العمل النق
  -:حقوق اإلنسان التي تجد سندھا فيفيتعارض مع حريات و

ود .١ دت بوج ي وج ان والت ة لإلنس ة الفردي وق الطبيعي وين  هالحق ة تك من حري ي تتض والت
ة الصناعا اد لجمعيات باإلضافة إلى أنواع أخرى من الحرية كحري ...... ة والتجارة واالعتق

نظم . الخ واإلنسان ترك حياة الفطرة والحرية المطلقة واتجه إلى تكوين المجتمع السياسي الم

                                                 
 ).٢٢٧م، ص١٩٧١عبد هللا، : (راجع في ذلك  )١(
  ).وما بعدھا ٦٨م، ص١٩٨٤العتوم، (انظر لطفاً   )٢(
  ).م٥/٣/٢٠١١ة، الدحل(انظر مقالة   )٣(
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  .جل حماية ھذه الحريات والحقوق وتنظيمھا وليس لالعتداء عليھاأمن 

ادة اإلعالنات العالمية لحقوق ا .٢ رة ) ٢٣(إلنسان حيث تنص الم المي ) ٤(فق من اإلعالن الع
لكل «على أنه  م١٠/١٢/١٩٤٨لحقوق اإلنسان الذي أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 .»أن ينظم إلى نقابات حماية لمصالحهإنسان أن ينشئ واآلخرين نقابات و

الحقوق ا .٣ دولي الخاص ب د ال ة والالعھ ةالقتصادية واالجتماعي دولي الخاص ثقافي د ال ، والعھ
ة الھاشمية والمنشورين  بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليھما من قبل المملكة األردني

ً آبينا  امك - م١٥/٦/٢٠٠٦جريدة الرسمية بتاريخ في ال ا أن لكل شخص الحق « تضمنا – نف
 .»وينظم إلى نقابات حماية لمصلحته في أن ينشئ

اإخيراً فأو .٤ ع الع ذي ن من ة ال وم الحري ات يتعارض مع مفھ وين النقاب ة من تك ملين في الدول
 .الدول في دساتيرھا ومنھا األردنأكدته مختلف 

  :زراعة من ممارسة الحقوق النقابيةحرمان العاملين في ال  .د 
ارة  در اإلش ي أتج ة ف ي الزراع املين ف ق الع ت بح ة اھتم ل الدولي ة العم ى أن منظم والً إل
ن  ابي م يم النق م التنظ ة رق نة ) ١(خالل االتفاقي م  ١٩٢١لس ة رق م االتفاقي نة ) ١٤١(ث  ١٩٧٥لس

وى  بشأن منظمات العمال الريفيين، ١٤٩والتوصية رقم  ارب من نصف الق ا يق والمعروف أن م
الم تعمل في الزراعةال ر من فرص العمل في عاملة في الع دد األكب وفر الع ، وقطاع الزراعة ي

ا وة وخاصة في أفريالناميالدول  يا،آقي ك ف س ة مازالت تحول دون إومع ذل ن الممارسات الوطني
  .ارسة ھذه الفئة لحقوقھا النقابيةمم

ببين  ود لس ة يع وق النقابي ة الحق ي األردن من ممارس ال الزراعة ف ان عم دو أن حرم –ويب
  :ھما -ناحسب اعتقاد

طاق تطبيق أحكامه، حيث تنص أن قانون العمل يستثنى عمال الزراعة من ن  :السبب األول
ازل «: على أنهه من) ٣(دة الما املون في المن ال الزراعة والع تحدد األحكام التي يخضع إليھا عم

ذا النظام  وطھاتھا وبستانييھا ومن في حكمھم بمقتضى نظام يصدر لھذه الغاية على أن يتضمن ھ
  .»خرى تتعلق باستخدامھمتنظيم عقود عملھم وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أ

اني ال الزراعة   :السبب الث ربط عم ي ت ات الت ة العالق ة وطبيع ذه الفئ ألن ظروف عمل ھ
بباً آخر ي ع س ذا الواق دات تجعل من ھ حول دون ببعضھم وبأصحاب المزارع وما فيھما من تعقي

  .ممارستھم العمل النقابي

ي ناويبدو ل ع المشرع األردن ذي دف رر ال ال الزراعة  أن ھذا ھو المب ات عم تثناء فئ ى اس إل
م الذين تطب ام الفصل  )١(٢٠٠٣لسنة ) ٤(ق عليھم أحكام قانون العمل بموجب النظام رق من أحك

                                                 
ى الصفحة ) د(الصادر بمقتضى الفقرة   )١( م ) ٢٥(من قانون العمل، والمنشور عل دة الرسمية رق من عدد الجري

  .تاريخ نشرهم ويعمل به اعتباراً من ١٦/١/٢٠٠٣الصادر بتاريخ ) ٤٥٨١(
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ال الحادي عشر من ات العم ق بنقاب انون المتعل ات أو الق وين النقاب نعھم من تك ؛ أي أن المشرع م
ة النشاطات النقابي ا أو ممارس ذه او ة،االنضمام إليھ دس الزراعي، الطبيب تشمل ھ ات المھن لفئ

  .مل الفني في مختلف أنواع المزارع، العاالبيطري، عمال الزراعة في الحكومة

ي اعتقاد اوف ة ال يرق ن وق النقابي ن الحق ة م ال الزراع ان عم ر لحرم ذا التبري ى  ىأن ھ إل
ى عدم حر دعو إل ذه مواجھة المبررات المنطقية والقانونية التي ذكرتھا سابقاً والتي ت ل ھ ان مث م

ات ا ةالفئة وغيرھا من فئ وقھم النقابي ال من ممارسة حق اءً لعم رى أن يع ، وبن ه ن د المشرع علي ي
  .النظر في ھذه المسألة

  العمالية تأسيس النقاباتالوافدة من حرمان العمالة   .ه 
ة ابين م المتحدة بحماي ة لألم ة العام ة والجمعي ة العمل الدولي ة  فيما سبق اھتمام منظم ورعاي

دول  نا، وأشرومن ذلك الحق في التنظيم النقابي، عمال المھاجرين وأسرھمال د من ال ى أن العدي إل
د حق العامل ا ة ألتحظر أو تقي ارات أمني ابي العتب ة العمل النق ي ممارس ي ف ق جنب وأخرى تتعل
ة ذه الفئ ادة ، بظروف عمل ھ ديل نص الم ي تع ي ف د أحسن المشرع األردن انون  )٩٨(وق من ق

دة من ممارسة العمل الساري المفعول  ١٩٩٦لسنة  ٨ردني رقم العمل األ ة الواف بالسماح للعمال
رة  ر أن الفق ابي، غي ادة ا) د(النق ن ذات الم ترطم ة  تش ي المؤسس ألي نقاب ي ف ون أردن أن يك

  .الجنسية

ة  )٢٨٤٣٤٩( وقد أتاح قانون العمل الحالي لحوالي ى أرض المملك ون عل داً يعمل عامالً واف
ة االنضمام ات العمالي  .إلى النقابات العمالية والذي سمح للعمال األجانب االنضمام إلى مظلة النقاب

د في العامل) ٩٨(واشترطت المادة رقم  ة أن ال  من قانون العمل الجدي ة عمالي المنتسب ألي نقاب
ان في ) ١٨(يقل عمره عن  ذي ك ي الجنسية ال أن يكون أردن ق ب د المتعل سنة فقط، وتم حذف البن

ابقا انون الس ة . لق ات العمالي ة النقاب ت مظل ب تح ال األجان مام العم ون أن انض رى مختص وي
وق  ة بحق ة للمطالب ة النقاب ى مظل وء إل ر واللج كل أكب ھم بش يم أنفس ى تنظ درة عل يمنحھم الق س

ى  .ومكاسب عمالية يمكنھم أيضاً من الضغط عل ال س ابي لھؤالء العم ى أن التنظيم النق ولفتوا إل
ة إدارات ال مصانع والشركات التي يعملون بھا لتحقيق مطالبھم من خالل تنظيم إضرابات عمالي

ى  .قانونية وبدعم من نقاباتھم إال أنھم أشاروا في ذات الوقت إلى صعوبة انضمام ھؤالء العمال إل
وقھم  يھم بحق دم وع ى ع افة إل ددة إض ل متع اكن عم ي أم رقھم ف بب تف ة بس ات العمالي النقاب

اتواالمتيازات ا ة  .لتي من الممكن أن يحصلوا عليھا في حال انضمامھم للنقاب غ حجم العمال ويبل
ام الماضي  ة الع الوافدة العاملة في األردن الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول حتى نھاي

والي ددھم ) ٢٨٤٣٤٩( ح غ ع ر إذ يبل ة مص ة وخاص دان العربي ن البل البيتھم م امالً غ ع
ام وزارة العمل يتركز, عامالً ) ٢٠١٢٩٠( ك حسب أرق ون بأعلى نسبة في القطاع الزراعي وذل

املين في  .االخيرة دين الع غ عدد الواف دة قطاعات حيث يبل وتتوزع العمالة الوافدة في السوق بع
اجم ) ٨٠١٣٨(القطاع الزراعي  ى تصاريح عمل سارية المفعول وفي المن عامالً حاصلين عل

اجر  امالً ) ١٩٧٩(والمح ن, ع ي الص ة وف اء ) ٦٠٦٦٠(اعات التحويلي اع الكھرب ي قط امالً وف ع
اه  از والمي اءات ) ٤٥٤(والغ ي االنش ادق ) ٢٥١٠١(عامالً وف ) ٣٧٢٥٦(عامل والمطاعم والفن
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ل والخدمات ) ٢٢٣٥(عامالً والنقل والتخزين والمواصالت  عامالً ) ٤٠١٢(عامالً وفي التموي
ة والشخصية  امالً ) ٧٢٧١٤(والخدمات االجتماعي ة الحال ف .)١(ع مإوبطبيع ذا الحك ا ن ھ ، ومھم

  . وافدينللعمال ال – المشار إليھا –، يخالف ما اجتمعت عليه الصكوك الدولية تكن مبرراته

انون العمل المشار  ناوفي اعتقاد م ق ديل حك ه يمكن تع ايير العمل إأن تالءم مع مع ا ي ه بم لي
ا دد المخ ا يب ة بالدولية وفي الوقت نفسه بم ةوف المتعلق ارات األمني ة  ،االعتب خاصة وأن االتفاقي

م  ة لألم ة العام الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين وأفراد أسرھم الصادرة عن الجمعي
ام  دة ع ى  م١٩٩٠المتح ود عل رض القي وطني ف ريع ال ز للتش ةتجي اجرين ال ممارس ال المھ عم

ود ضرورية في مجت وطني مع ديمقراطي لصاللحقوق النقابية إذا كانت مثل ھذه القي لح األمن ال
  .)٤٠المادة (والنظام العام 

دين ب ال الواف ة ولتوضيح ذلك نقول بأنه يمكن للمشّرع أن يسمح للعم ات العمالي تأسيس النقاب
ى س ا عل روط منھ البش ل الواف: بيل المث ون العام روعة أن يك ل بصورة مش د عم ة (د ق بموافق
  . سنوات متصلةمدة ال تقل عن خمس  )السلطات المختصة

  : بيحرمان العاملين في االقتصاد غير النظامي من التنظيم النقا  .و 
بعض خارج   )٢(يقصد باالقتصاد غير النظامي ي يمارسھا ال جميع األنشطة االقتصادية الت

 ً   .نطاق القانون، أو أن القانون ال يطبق عليھم عمليا

  -:ذا القطاع عدة فئات من العمال ھييعمل في ھو

ام .١ ة الع ارج فئ االً خ ون أعم ذين يمارس ار إلين ال ب واالتج ل التھري انون مث ار الق ط
ي ... بالممنوعات دخل ف ة ال ت ذه الفئ خ وھ ة إال ين بحماي ات المعني ي طار اھتمام املين ف الع

اد  امي(االقتص ر نظ طة  ؛)غي ون األنش ذين يمارس ك ال ى أولئ ام عل ر االھتم ل يقتص ب
روعة  الفون إو –أصالً  –المش انوا يخ دم ن ك رب الضريبي أو ع ل التھ اً مث انون أحيان الق

  .التراخيص التي ينص عليھا القانونالحصول على 

اطھم برابطة  .٢ دم ارتب وانين العمل لع فئة العاملين الذين ال ينطبق عليھم تعريف العامل في ق
                                                 

داً بسبب عدم وقد توقع رئيس اتحاد النقابات العمالية أن تكون نسبة االنتساب من قبل العمال ا  )١( ة ج لوافدين قليل
دى  ة ال تتع ات العمالي ى النقاب ين إل ال األردني اب العم بة انتس ى أن نس اً إل ة الفت القوانين واألنظم رفتھم ب مع

م  .فقط%) ١٠( ادة رق رة ) ١٠٨(وبحسب الم انون فق ات ) ج(من الق ة من نقاب يشترط في المؤسس ألي نقاب
ل عمر المؤسس أصحاب العمل ونقابات العمال وفي طالب ا النتساب إليھا أن يكون أردني الجنسية وأن ال يق

ة بالشرف ) ١٨(سنة وعمر طالب االنتساب عن ) ٢٥(عن  ة أو جنحة مخل وم بجناي سنة وأن يكون غير محك
  ).م٦/٣/٢٠١١الكرد، (انظر تقرير . واآلداب العامة

ر النظامي(ورد مصطلح   )٢( ام لمكتب) القطاع غي دير الع ر الم ؤتمر العمل  في تقري ى دورة م دولي إل العمل ال
نة  دة س دولي المنعق ه١٩٩١ال ه بأن ذي عرف ة، وال ي صفحته الرابع تج : "م ف ي تن داً الت دات الصغيرة ج الوح

اطق  ابھم الخاص في المن ون لحس تقلين يعمل اً من منتجين صغار مس وتوزع السلع والخدمات، وتتألف أساس
ة، وبعضھم يس دان النامي أجر، أو الحضرية في البل ال ب يالً من العم دداً قل ذلك عمل األسرة، أو ع تخدمون ك

  ".التالميذ الصناعيين
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اب  زل لحس ي المن املين ف اص، والع ابھم الخ املين لحس ل الع ل مث ع صاحب العم ة م تبعي
 .  رادتهإشرافه وإداً عن حب عمل بعيصا

تثن .٣ ذين تس ؤدون يفئة العاملين ال م ي رغم من أنھ ى ال وانين العمل من نطاق سريانھا عل ھم ق
ارات معين أجوراً العتب اً م الً تابع ي  ةعم ن ف ازل وم دم المن ل خ ا، مث ذكرھا ھن ال ل ال مج

 .بعض العاملين في الزراعةحكمھم و

غيرة ال .٤ ات الص ي المؤسس املين ف ة الع ي فئ ادةً ت تخدم ع ال تس ة عم ن خمس ل م ن أق ، أو م
وانين العمل . يقومون بأعمال موسمية أو مؤقتة ام ق وعلى الرغم من خضوع ھذه الفئة ألحك

ك إ ة وذل ل بعجز إدارة إال أنھا ليست مطبقة عليھا من الناحية الواقعي ة تتمث ا ألسباب عملي م
يالعمل الرسمية عن انفاذ ال ذي أل، أو ھمقوانين التي يفترض سريانھا عل ن أصحاب العمل ال

اء بااللتزامات  ى الوف درة عل دم الق وانين لع ذه الق ام ھ د بأحك يستخدمونھم يتھّربون من التقيي
 . )١(المقررة فيھا

وفير  ل في ت ر النظامي تتمث ة للعمل في االقتصاد غي وعلى الرغم من وجود جوانب ايجابي
نه توجد أيضاً جوانب أ، إال مشكلة البطالة لي المساھمة في حلعدد كبير من فرص العمل، وبالتا

ؤتمر إسلبية لّعل أخطرھا ما أشار  ى م دم إل ره المق دولي في تقري ليه المدير العام لمكتب العمل ال
ام  دولي ع ل ال ى ا م٢٠٠١العم رون إل ال يفتق ؤالء العم ن أن ھ يم م ن والتنظ ة واألم لحماي

ر مفھم يعمل ،)٢(والتعبير ة وظروف غي ة ناسبةون بشروط مجحف ون لساعات طويل ، حيث يعمل
ة وال يحصلون  ى وبيئة عمل ال تتوفر فيھا شروط الصحة والسالمة المھني اإعل زات سنوية أو ج

ن ھؤالء إباإلضافة إلى ذلك ف عليھم قواعد الحد األدنى لألجر، ، وال تطبقمرضية مدفوعة األجر
ر  ف األج اع أو توق اطر انقط ى مخ ون إل ال معرّض تخدألالعم ات ان اس ف بالثب مھم ال يتص

ات وفي الوقت نفسه ال يستفيدون من تأمينات اجتماعية توفر لھم تعوي واالستقرار، ضات أو معون
ة، ذه الحال ى العمل  في مثل ھ درة عل دان الق املين وأسرھم فق ه ھؤالء الع ا يواجھ ولعل أخطر م

دان األ ة وبسبب اإلصابة أو المرض أو الشيخوخة أو فق دخل في حال ل،سرة لل اة المعي ا  ف كل م
  . ير الحماية لھؤالء العمال وأسرھمسبق بسبب عدم توف

ة ا ة فاحصةوبنظر ى حماي رون إل م يفتق ة نجد أنھ ذه الفئ انون وإدارة العمل إلى أوضاع ھ لق
ق إ والحقيقة أن تنظيم ھذه الفئة أو الفئات نقابياً سيواجه صعوبات تعيق من والنقابات، مكانية تحقي

؛ فمنھم من ھو صاحب عمل ومنھم من يّعد عامالً ية؛ ألننا أمام خليط غير متجانساألھداف النقاب
ً (به الخاص ومنھم من يّعد عامالً لحسا ل،) تابعا انون العم ا  حسب ق اقض المصالح فيم د تتن ا ق كم

ل ات عم ا بعالق  ؛بينھم من ناحية، ومن ناحية ثانية فيما بينھم وبين جھات أخرى ال يرتبطون معھ
ا وف ل اوإنم رى مث ة أخ يغ قانوني اً لص ريعات ادإلق ق التش ن تطبي ؤولة ع ة المس رات الحكومي

تأجرونھا ... االجتماعية والضريبية والصحية والبيئية والبلدية  ي يس ارات الت الخ أو أصحاب العق
                                                 

  ).وما بعدھا ٢٥٠و ٢٢٨م، ص٢٠٠٦الياس، (  )١(
دم   )٢( ام المق دير الع ر الم دورة (تقري ي ال وان ) ٨٩/٢٠٠١ف دولي بعن ؤتمر العمل ال ل «لم ي العم ل العجز ف تقلي
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  . جات مؤسسات االقتصاد غير النظاميكأماكن عمل أو األشخاص الذين يقومون بتسويق منت

، وھناك صعوبات ناجمة عن أنماط عالقات العمل في أوضاع ھذه الفئة ھناك تناقضاتذن إ
اد ذي اعت ات ال ي تختلف عن نمط العالق ة والت ذه الفئ ة داخل اطار مجموعات ھ ه الحرك ت علي

ال؛ ففي االقتصاد النظامي عالقات عمل دالنقابية العمالية ين أصحاب عمل وعم تقرة ب ة مس ، ائم
ا ، فھناك فئة العمال التي تطالب بحقالحركة النقابية واضح قامت عليه وعنصر المطلبية الذي وقھ

تقرة  في مواجھة فئة أصحاب العمل، ر مس ات عمل غي أما في االقتصاد غير النظامي فنجد عالق
ر ة غي ات العمالي ام النقاب ي قي ان األساس ف ذي ك ة ال ر  وعنصر المطلبي ي االقتصاد غي وفر ف مت

ال أنه إ، ومن صعوبات في تنظيمھا نقابياً أوضاع ھذه الفئة ن من تناقضات فيومھما يك النظامي،
ا، وممارسة النشاطات يمكن شمولھم بالحماية والرعاية من خالل تكوين النقابات واالنضمام إل يھ

  -:وبصورة تدريجية لعل أھمھا ما يلي؛ وذلك بعد القيام بمتطلبات معينة النقابية

ى جراء مراجعة شاملة لكل المعوقات القانوإ .١ ابي إل داد النشاط النق ق امت ع أو تعي ي تمن نية الت
  . لعاملين في االقتصاد غير النظاميا

املين في  .٢ يتعين على التنظيمات النقابية أن تفّكر في إتباع أساليب جديدة للتعامل مع فئات الع
ات  ة العالق ائدة في القطاع غير النظامي بحيث تتناسب وظروف عملھم وطبيع ة الس القانوني

اعي  .لقطاعھذا ا ات تسھل العمل الجم ومثال ذلك السعي لتنظيم ھذه الفئات في اطار تعاوني
 .والنقابي في إطارھا

ه  .٣ ر النظامي والنھوض ب ى تطوير العمل في االقتصاد غي أن تعمل اإلدارات الحكومية عل
ك  خلص منھا،وحماية العاملين فيه للّحد من المشكالت التي يواجھھا ھذا القطاع وربّما الت ذل

الل  ن خ ر م ذا األم ق ھ ى تحقي در عل ي األق ة ھ لطات العام ائل أن الس اليب ووس اع أس أتب
 : متعددة منھا

إخضاع العاملين في ھذا القطاع ألحكام القانون عن طريق إعادة النظر في التشريعات  -
ً ثقيالً على من يريد منھم أن يعمل ضمن طار إ واإلجراءات التي تشكل عبئا

  .المشروعية

 .القة ھذه الفئة مع إدارات الدولةاإلجراءات اإلدارية الخاصة بعتبسيط  -

 .لية على المكلفين ضمن ھذا القطاععباء الضريبية والماألتخفيف ا -

من خالل  رفع كفاءة العاملين في ھذا القطاع عن طريق إكسابھم المھارات المناسبة -
 .برامج التأھيل والتدريب

 .ى تحسين اإلنتاج واإلنتاجيةاع علاالھتمام بتطوير قدرات ھذا القط -

 .لالزمة للنھوض بمستوى ھذا القطاعتقديم التسھيالت التمويلية ا -

كل ھذه العوامل من شانھا تطوير ھذا القطاع وتشجيع العاملين فيه على العمل ضمن  -
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 .)١(إطار المشروعية

ارسة وأخيراً تمكين العاملين في ھذا القطاع من تكوين النقابات واالنظمام إليھا ومم -
  .لنقابية بحرية وضمن حدود القانونالنشاطات ا

  
  الخاتمة

ات ة أن النقاب ن الدراس ح م ة اتض رد العمالي ن مج أ م ة، تنش ات جماعي ا منظم ، باعتبارھ
انون، وال يقف  ذ الق ل تنفي ى األق ال تضمن عل وجودھا قوة مفيدة موازنة لسلطان أصحاب األعم

ة أخرى،  لنقابة لديھا وسائلاألمر عند ھذا الحد، فا ي يأساسية فعال ا لتحمي المراكز الت رجع إليھ
  .اإلضراب، واتفاقات العمل الجماعي: كسبتھا أو لترقى وتحسن منھا، وھذه الوسائل ھي

ا  ة وإدارتھ ؤونھا الداخلي يم ش ات لتنظ عة للنقاب د صالحيات واس انون الجدي ى الق د أعط وق
  .وممارسة نشاطاتھا وإصدار أنظمتھا ولوائحھا بكل حرية

اد  داخلي لإلتح وزارة في إعداد النظام ال رأي ال تئناس ب وبحسب التعديالت ألغي شرط االس
ى  ة عل ات في عدم الموافق ة وألغيت صالحية مسجل النقاب العام لنقابات العمال والنقابات العمالي
ات من  ي النقاب ين ممثل ايير لتمك وزارة ووضع أسس ومع ة في سجل خاص في ال تسجيل النقاب

  .شاطاتھم وتفرغھم للعمل النقابيممارسة ن

م  فية بحقھ راءات تعس اذ إج ن اتخ ابي م ل النق تھم للعم اء ممارس ابيين أثن ة النق م حماي ا ت كم
  .وحظر اتخاذ أي إجراءات من قبل صاحب العمل ضدھم بسبب ممارستھم النشاط النقابي

اد  ؤون اإلتح يم ش ام خاص لتنظ ي إصدار نظ ة ف اء صالحية الحكوم ب إلغ ى جان ام إل الع
ن  ات المھ ي لتصنيف مجموع ة صالحية التصنيف المھن ة الثالثي اء اللجن ال وإعط ات العم لنقاب

  .الممكن إنشاء نقابات عمالية تمثل العاملين فيھا
  

  التوصيات
ننا نوصي باتخاذ بعض اإلجراءات والخطوات إ، وفي ضوء ما سبق فه الدراسةفي ختام ھذ

ة في مجالتي من شأنھا المواءمة بين تشريعات  ايير الدولي ك العمل والمع ة وذل وق النقابي ال الحق
  -:كما يلي

  التوصيات العامة  :والً أ

ا ) ١٣٥(نصوص االتفاقية رقم  نشر .١ ي صادقت عليھ بشأن ممثلي العمال في المؤسسات الت
  . الرسمية بكامل نصوصھا في الجريدة م١٩٧٩ام األردن ع

ال في .٢ ي العم ام  النص في قانون العمل على منح ممثل نھم من القي المؤسسات تسھيالت تمك
                                                 

  ).وما بعدھا ٢٤٦م، ص٢٠٠٦الياس، : (راجع لمزيد من التفصيل،  )١(
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 .ا ال يؤثر على كفاءة عمل المؤسسةبوظائفھم، وبم

إعطاء النقابات العمالية واالتحاد العام لنقابات العمال الحق بإعداد األنظمة الداخلية الخاصة  .٣
 .لعامة أو أي منھا في شؤون األخرىبكل منھا دون أي تدخل من قبل السلطة ا

ى وجه الخصوص  إزالة جميع مظاھر .٤ ابي وعل ة في شؤون العمل النق تدخل السلطة العام
داع أوراق  ى إي ل عل ة واقتصار دور وزارة العم جيل النقاب ات بتس جل النقاب اء دور مس إلغ

روط ال تكمالھا الش د اس ة بع جيل النقاب ة،تس ل  قانوني ر العم الحيات وزي اء ص ذلك إلغ وك
 .سس نقابة لھمالتي يحق لعمالھا تأبتصنيف المھن والصناعات 

 .الزراعة بممارسة الحقوق النقابيةالسماح للعاملين في القطاع العام وقطاع  .٥

ن  .٦ ة األم ة لحماي ود الالزم رض القي ع ف ات م ى النقاب ام إل دين باالنظم ال الواف ماح للعم الس
 .والنظام

د  .٧ ة بع ورة تدريجي ة بص ة ذات العالق ات الدولي ى االتفاقي ادقة عل ديالت إالمص راء التع ج
ل كمالم ريعات العم ى تش ة عل ةطلوب ايير الدولي ا المع تحقات تتطلبھ ذه س ع ھ د وض ، وبع

ام المستحدثةالتعديالت موضع التطبيق لفترة زمنية معينة بحيث يتم اختبا ذا ر األحك ، في ھ
ا  ع مفرداتھ ام بجمي أم المجال على أرض الواقع للحكم فيما إذا كانت تتناسب مع الصالح الع

 . إعادة نظر أن بعضھا يحتاج إلى

العمل على تطوير أوضاع العاملين في االقتصاد غير النظامي وتمكينھم من ممارسة العمل  .٨
  .النقابي

  الخاص بالنقابات في قانون العمل بتعديل الفصل الحادي عشر خاصةال التوصيات  :ثانياً 
انون العمإبوتتمثل ھذه التوصيات  ل جراء بعض التعديالت على الفصل الحادي عشر في ق

ى النصوص وفيما يلي التعديالت ا بات العمال ونقابات أصحاب العمل،والمتعلق بنقا لمقترحة عل
  .المنّوه عنھا

ي ) ٩٧(إضافة فقرة إلى المادة  .١ ة لممثل تتضمن إلزام أصحاب العمل بتقديم التسھيالت الالزم
لى سير العمل ر عالعمال في المؤسسات للقيام بممارسة نشاطاتھم النقابية بحرية وبما ال يؤث

  . في تلك المؤسسات

ة نظام) ١٠٠(تعديل نص المادة  .٢ ة عمالي ال وكل نقاب ً بحيث يضع االتحاد العام لنقابات العم  ا
  .س برأي وزارة العملأو نظامھا الداخلي دون االستئنا

ا ) ١٠٣و ١٠٢(تعديل نص المادتين  .٣ ة المنصوص عليھ بحيث تلغى إجراءات تسجيل النقاب
اً واالستعا دورة ضحالي وم ب ذي يق ات ال جل النقاب دى مس ة ل تندات النقاب داع مس ا بإي ة عنھ

ةإصدار بإ داع أوراق النقاب دة الرسمية،، ونشر شعار بإي داع في الجري د اإلي تم  قي وبحيث ي
داخلي تزويد المسجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ على  ة ال وم و األساسيأنظام النقاب أن يق ، وب
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ا (ما لحلھا اختيارياً أو قضائياً إإذا ثبت أنھا أصبحت غير قائمة المسجل بإلغاء قيد النقابة  كم
 . من قانون العمل الساري المفعول) ١٠٥( ةفي الماد

رة  .٤ ديل الفق ادة (تع ن الم اب) ١١٠ج م ق لنق ث يح ي دون تبحي اد مھن كيل اتح ر تش ين أو أكث
 .قة االتحاد العام لنقابات العمالمواف

 راعةتوصية خاصة بعمال الز  :ثالثاً 
ا من خالل وتتمثل ھذه التوصية ب ات واالنضمام إليھ وين النقاب ال الزراعة بتك السماح لعم

ام  النص على ذلك صراحةً إما في قانون العمل، أو في نظام عمال الزراعة الذي سيعد سنداً ألحك
  .من قانون العمل) ٣(المادة 

  
  المراجع

  المؤلفات القانونية
  .عمان .دار الثقافة للنشر والتوزيع .ح قانون العمل الجديدشر  .)م١٩٩٨. (أحمد ،أبو شنب -

دوس - ليمان ،ال ارن).  ت. د. (س وري والمق ريع الس ي التش املين ف ة للع وق العام دار  .الحق
  .دمشق .الجاحظ

  .عمان .دار البشير للنشر .سوق العمل األردني).  م١٩٩١( .وآخرون. منصور ،العتوم -

وم - ا).  م١٩٩٩. (منصور ،العت م شرح ق ي رق ل األردن نة ) ٨(نون العم ة  .١٩٩٦لس مطبع
  .عمان .الصفدي

وم - ام ).  م١٩٨٤. (منصور ،العت ة للموظف الع ة«المسؤولية التأديبي دون  .»دراسة مقارن ب
  .عمان .جھة نشر

اني - ن ،الفكھ اني).  م١٩٦٩. (حس ل اللبن انون العم رح ق دول . ١ط .ش ة لل ة القانوني المكتب
  .وتبير. بدون جھة نشر .العربية

اس - انون العمل المعاصر).  م٢٠٠٦. (يوسف ،الي ة ق ذھب  .أزم ة وم دخل الدول ين نھج ت ب
  .عمان .دار وائل للنشر والتوزيع. ١ط. اقتصاد السوق

وطني للعمل).  م٢٠٠٨. (يوسف ،الياس - دولي وال انون ال ة  -أطروحات في الق رؤى تحليلي
  .عمان .دار وائل للنشر والتوزيع. بمنظور مستقبلي

دوي - د ،ب ة).  م١٩٦٥. (أحم ل الدولي تويات العم ة ومس دول العربي ي ال ل ف ريعات العم  -تش
دھا ة وأسس توحي دول العربي ارف .١ط .دراسة مقارنة لتشريعات العمل في ال أة المع  .منش

  .اإلسكندرية

  .بدون جھة نشر .قانون العمل الكويتي).  م١٩٧١. (محمود جمال الدين ،زكي -
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رحيم ،عبد هللا - د ال ة  ).م١٩٧١( .فتحي عب ات االجتماعي انون العمل والتأمين ادىء في ق  .مب
 .اإلسكندرية .المؤسسة الثقافة الجامعية .الجزء األول .)مصر والسودان(دراسة مقارنة 

بتمبر ( .محمد عبد الخالق ،عمر - انون العمل الليبي . )م١٩٧٠س  .١ط .المكتب المصري .ق
  .اإلسكندرية .الحديث للطباعة والنشر

  .اإلسكندرية .دار الجامعة الجديدة .قانون العمل).  م٢٠٠٧. (محمد حسين ،منصور -

ي ). ت .د. (ھشام رفعت، ھاشم - انون العمل األردن ى النصوص  .شرح ق ة عل دراسة مقارن
  .بدون جھة نشر .والفقه والقضاء في الدول العربية واألجنبية

  وليةاالتفاقيات الدالقوانين و
  : على الموقع اإللكتروني .ة في معاملة المھاجريناتفاقية تكافؤ الفرص والمساوا -

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet24Rev.1ar.pdf 

  . ١٩٤٨الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة ) ٨٧(االتفاقية رقم  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c087.pdf 

  .١٩٥١الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة ) ٩٨(االتفاقية رقم  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c098.pdf 

  .١٩٧١بشأن حماية ممثلي العمال في المؤسسات لسنة  )١٣٥(االتفاقية رقم  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c135.pdf 

  .م١٩٧٨بشأن عالقات العمل في الخدمة العامة سنة ) ١٥١(االتفاقية رقم  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c151.pdf 

  . م١٩٧٥لعمال الريفيين عام منظمات ابشأن ) ١٤١(تفاقية رقم الا -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c141.pdf 

  .لعمال المھاجرينالمتعلقة با ١٩٧٥لسنة ) ١٤٣(االتفاقية رقم  -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c143.pdf 

م  - ة رق أن) ٩٧(االتفاقي اجرين ل بش ال المھ نة العم ل "  ١٩٤٩س ة العم ن منظم ادرة ع الص
  : على الموقع االلكتروني. الدولية

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c097.pdf 

رار من  - ي اعتمدت بق راد أسرھم الت اجرين وأف ال المھ وق العم ة حق ة لحماي ة الدولي االتفاقي
   ).٤٥/١٥٨(الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

www.nadrf.com/ar/agreements/agreement_23.doc 

  .بشأن الحق النقابي للعمال الزراعيين ١٩٢١لسنة ) ١١(فاقية رقم االت -



 ١٢٩١ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منصور العتوم، ومھند صانوري

 ٢٠١٣، )٦( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c011.pdf 

   .١٩٧٥لسنة ) ١٤١(رقم  عمال الزراعة اتفاقية -
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo-c141.pdf 

  .١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة  -
 http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 

  .العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
http://www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdf 

  .العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf 
ودورھا في التنمية االقتصادية  بشأن منظمات العمال الريفيين ١٤٩التوصية رقم  -

 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R149.pdf .واالجتماعية

  .عمال المھاجرينبشأن ال) ٨٦(التوصية رقم  -
 http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R86.pdf  

  بشأن العمال المھاجرين) ١٥١(التوصية رقم  -
. http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/R151.pdf 

م  - ات  ٢٠٠٣لسنة ) ٤(النظام رق ق بنقاب انون المتعل ام الفصل الحادي عشر من الق من أحك
  .العمال

دم  - ام المق دير الع ر الم دورة (تقري ي ال دولي) ٨٩/٢٠٠١ف ل ال ؤتمر العم وان  لم ل "بعن تقلي
  ".العجز في العمل الالئق

وان ) ٩٢(تقرير مدير عام مكتب العمل الدولي المقدم إلى الدورة  - دولي بعن ؤتمر العمل ال لم
  .»التنظيم من أجل العدالة«

  . ٢٠١٠لسنة ) ٢٦(والقانون المعدل رقم  ١٩٩٦لسنة ) ٨(قانون العمل األردني رقم  -

ادل ل - ج ع و نھ دولي، نح ل ال ب العم ر مكت المي ، التقري ي االقتصاد الع اجرين ف ال المھ لعم
  ).٩٢/٢٠٠٤(، الدورة السادس لمؤتمر العمل الدولي

  والدوريات والمواقع اإللكترونيةالمجالت 
ة العمالية النقابات ). م٢٠١١. (أحمد عوض، - ة والتحوالت االقتصادية األردني  .واالجتماعي

ات السي دس للدراس ز الق ى مرك ة إل ل مقدم ة عم يةورق ان .اس ع  .األردن .عم ى الموق عل
   watch.net-http://www.labor: اإللكتروني
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  :الموقع اإللكتروني الخاص بالنقابات العمالية في األردن -
http://www.civilsociety-jo.net/index. 

 The International Confederation of Arabاالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب  -
Trade Unions (ICATU) دمشق، الموقع اإللكتروني ،:  

http://www.arab-ency.com 

زغيالت، - ل،  ال تور ). م١٢/١١/٢٠١٠(باس حيفة الدس ال بص ان .مق دد  .األردن .عم الع
١٥١١٦٦.  

  .م١٢/١١/٢٠١٠العدد الصادر بتاريخ  .األردن .عمان .صحيفة الرأي -

  http://www.gfjtu.org.jo: التحاد العام لنقابات العمال في األردنالموقع الرسمي ل -

  http://www.youm7.com/News.asp: موقع اليوم السابع -

األردن، على  تقرير منشور في صحيفة الرأي، عمان،م، ٦/٣/٢٠١١ .نسرينالكرد،  -
  http://www.manbaralrai.comwpdtm :الموقع اإللكتروني

على الموقع ، عمان، األردن ،مقال منشورة بصحيفة السبيلم، ٥/٣/٢٠١١ .ھانيالدحلة،  -
  http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx: اإللكتروني

- http://www.assabeel.net/assabeel-essayists. 

- http://ar.wikipedia.org/wiki. 


