
1 
 

 
 
 
 
 تقرير

 بمناسبة يوم العمال العالمي 
 

 وغير الئقةشروط عمل غير عادلة 
 

 :إعداد

 األردني العمالي المرصد

 والمعلوماتية للدراسات االقتصادية  الفينيق مركز

 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت
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 تقديم

 العمال حقوق عن دفاعا   جلماعيا  اإلنساين العمل روحو   العامل، أحناء خمتلف يف العمالية النضاالت ذكرى العاملي العمال يوم جيسد
 بشكل العمل شروط وحتسني وعرقهم، بدمهم حققوها اليت مكتسباهتم على للحفاظ م،هعمل وأماكن موختصصاهت مهنهم اختالف على

 علىو  ولتحقيق شروط عمل مرضية وعادلة، تدفع باجتاه تعزيز معايري العدالة االجتماعية والتخفيف من التفاوت االجتماعي. .مستمر
 ما العامل، أحناء شىت يف العمال، ماليني أن إال العاملي، العمال بيوم االحتفال بدء على عاما   وعشرين مائة عن يزيد ما مرور من الرغم
 أو العمل ساعات أو األجورب منها قليتع ما ء  سوا، األساسية حقوقهم على واالعتداءات االنتهاكات أشكال ملختلف يتعرضون زالوا

  .الالئقة وغري الصعبة العمل ظروف من وغريها املهنية والسالمة الصحة شروط

روف العمل والتشغيل لتقدمي صورة بانورامية عن ظينتهز املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية هذه الفرصة و 
 لتحسني يف األردن على املستويني الرمسي واملدين بذلت بالرغم من اجلهود اليتوميكن القول أنه و  والسياسات الناظمة هلا يف األردن.

يعانون  بأجر يف األردن العاملني غالبية أن وبوضوح تظهر املؤشرات من العديد أن إال العمل،الناظمة لعالقات  سياساتالو  تشريعاتال
 لدى خاصة ،البطالة معدالت وارتفاع الالئقة العمل فرص توفر عدم حيث من سواء الئقة، وغري وغري عادلة صعبة من ظروف عمل

 ،(الوافدةاملهاجرة ) العمالة وعدم تنظيم الفقرية، العمالةالعمل غري املنظم و  ظاهرة واتساع األجور، مستويات واخنفاض الشباب فئة
 عليها املنصوص األساسية واإلنسانية العمالية مهحقوق على واالعتداءات االنتهاكات ، واتساع رقعةالوظيفيألمن واالستقرار ا وغياب

النموذج التنموي واالقتصادي الذي حيكم سياسات العمل  قراءة يفويتضمن هذا التقرير املقتضب  .والدولية األردنية العمل تشريعات يف
على  اجلماعية واملفاوضة النقايب التنظيم حرية تقييدوأثر  ومستويات األجور البطالة معدالت  غيل والتشيف األردن وتأثرياته على فرص 

  العمالية اليت متارس يف األردن.، وقراءة يف أكثر االنتهاكات للعاملني االجتماعية حلمايةشروط العمل ومستويات ا

 

 واالقتصادي التنموي النموذج

 مل حيث املتعاقبة، احلكومات ونفذهتا وضعتها واجتماعية اقتصادية سياسات ملةان ضعف شروط العمل يف األردن نتيجة حتمية جل
 األردنية العاملة القوى مشكالت تعميقعمل كافية لطالبيها من خرجيي النظام التعليمي، وأدى اىل  فرص خلق النموذج عل هذا يساعد

 وتعزيز اختالالت سوق العمل.

 واحملاسبة لةءاملسا غيابمبا فيها احلالية، بسبب  املتعاقبة احلكومات بتنفيذها قامت اليت االقتصادية للسياسات أساسي بشكل ويعود هذا
 اجملتمع تنظيم على املفروضة الكبرية القيود جانب إىل .تاحلكوما أداء مراقبة على قادرة غري ضعيفة برملانات ووجود احلقيقية، والرقابة
 االقتصادية األزمة تفجر عند منها يعاين كان اليت ذاهتا، االقتصادية املشكالت من يعاين نفسه األردن ليجد العمال، وخاصة لنفسه،
 الظروف حتميل املسؤولون اعتاد وقد .ملموس بشكل األردين للدينار الشرائية بالقيمة وأطاحت قرن، ربع قبل واجهها اليت الكربى

 .منها نعاين اليتاالقتصادية  املشكالتجممل  مسؤولية اخلارجية
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 االقتصادي النمو معدل نإ إذ االقتصادية، األوضاع صعوبة استمرار إىل بوضوح تشرياحلالية  األساسية واالجتماعيةاالقتصادية املؤشراتف
 وارتفع ،6102 ايةهن يف ا  مرتفع لاز  ما واملساعدات املنح قبل العامة املوازنة يف العجز ومعدل ،6102 عام يف %2.0 يتجاوز مل

 جدا. وخطري كبري مؤشر وهو  االمجايل، يلاحمل الناتج من %9..8ليصل  دينار، يارلم   62ة جتاوزتقياسي مستويات إىل العام الدين

 ارتفاع إىل أدى الذي األسعار حترير :اهمن نذكر باالنتقائية اتسمت االقتصادية السياسات من ةلمج تطبيق بسبب النتائج ذهه وجاءت
 ما رتاوحت عالية بنسب املبيعات ىلع العامة الضريبة فرضت إذ عادلة، غري ضريبية سياسات وتنفيذ .واخلدمات علالس أسعار يف كبري
 التحصيل أساليب ضعف بسبب اإلمجايل يلاحمل الناتج من %. عن الدخل ضريبة ةلحصي تزيد ال حني يف ،%61و %02 بني
 إىل تصل مرتفعة مستويات ليصل الضرييب العبء زيادة إىل دفع ما .تصاعدية غري أسس ىلع تقوم اأهن جانب إىل الضرييب، ربهوالت

 ذلك إىل يضاف .األردنيني تشغيل وبني االقتصادي النمو معدالت بني كبرية عالقة وجود بعدم االقتصاد بنية اتسمتكذلك . 66%
 الصناعية القطاعات من العديد إضعافو  م،أعماهل من العمال آالف تسريح إىل أدت اليت املدروسة وغري العشوائية اخلصخصة ياتلعم
 :القطاعات ذهه مهأ ومن العادلة، غرياحلرة  التجارة اتفاقيات من العديد وتوقيع ضوابط دون من اخلارجية التجارة حترير بسبب امةاهل

 ضعف إىل قاد ذلك جممل. اهوغري  والزراعية الغذائية والصناعات واحلديد واالمسنت واأللبسة والدباغة واألحذية والبالط اخلزف صناعات
، الذي أصبح السمة الغالبة املنظم غري القطاع يف نيلالعام أعداد واتساع اخلصوص، هوج ىلع ،املرأة منها ومشاركة االقتصادية، املشاركة

 لسوق العمل.

 

 البطالة معدالت ارتفاع رارواستم التشغيل فرصتراجع 

 فرص تراجعت أعداد فقد األردين، االقتصاد يف املستحدثة العمل فرص اعداد يف تراجعا ملوموسا املاضية لقليلةا السنوات دتهش
 ألف 28 إىل 6119 عام يف لتنخفض فرصة ألف 21 حنو 6112 عام، حيث بلغت يف خالل السنوات املاضية املستحدثة العمل
 وظيفة ألف 22 إىل الوظائف عدد ليرتاجع ،6118 عام يف األردين االقتصاد اهوفر  اليت اذاهت الوظائف عدد يشكل وهو  عمل، فرصة

 فيما تراوحت فرصة، ألف 01بلغ  6106 عام ويف عمل، فرصة ألف 55 إىل 6100 عام يف االخنفاض ويواصل ، 6101 عام
ما يقارب  6100، وسجلت يف عام الف فرصة عمل سنويا 0.حوايل  .610و 6102خالل عامي  االقتصاد اهأنتج اليت الوظائف

 ذاهيف ذات الوقت الذي تزايدت به أعداد طاليب الوظائف من خرجيي النظام التعليم األردين املائة الف سنويا.  الف وظيفة. 9.
 تراجعتراجع معدالت النمو االقتصادي بشكل عام، و  :اهأبرز  ومن عدة، أسباب إىل يعود املستحدثة العمل فرص عدد يف اجعالرت 

 عالقة وجود عدم سببه العمل، سوق يف يةهيكل اختالالت وجود إىل إضافة عمالة،لل الرئيسي املشغل تعد اليت الصناعية املشاريع حجم
 اجلامعي يمالتعل وخمرجات العمل سوق حاجات بني واسعة فجوة ووجود األردنيني، تشغيل وبني االقتصادي النمو معدالت بني قوية

من حيث نوع التخصصات  يهإل اجلدد ونالداخل الهحيم اليت تاار هوامل املعارف مع مءتتوا ال العمل سوق فحاجات ين،هوامل والفين
 يمالتعل مؤسسات اهتوفر  وال العمل سوقيطلبها  ختصصات ناكه تزال فال.  يف جماالت ختصصاهتم اخلرجيني ومستوى اتقان مهارات

  .وافدة عمالة الهيشغ أعاله املستحدثة العمل فرص من كبريا   ا  جزء أن بالذكر اجلدير ومن أو املهين ينهامل وأ اجلامعي
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 اإلناث ولدى (، %00.9عاما حيث بلغ ) 00 ذرقما غري مسبوق من 6102 عاممن  رابعوقد سجل معدل البطالة خالل الربع ال
 ذههو ( %1.1.-26.1) بني ما الدراسة مقاعد ىلع اجلالسني غري من (.6-02) سن بني ما الشباب وعند الذكور، عند اهضعف
  .مفزعة أرقام

 

 األجور مستويات ضعف

يف القطاعني العام  بأجر نيالعامل منكبرية ال غالبيةلل األجور مستويات يف كبريكذلك يعاين سوق العمل األردين من اخنفاض  ملموس و 
 غالبيةفال .الفقرية العمالة رقعة اتساع إىل أدى ما واخلدمات، علالس فلملخت األسعار مستويات االعتبار بعني أخذ ما إذا واخلاص،

 معدالت بني كبرية فجوة نالكهو  األساسي، معمله لقاء الكرمية احلياة مهل توفر أجور ىعل ونحيصل ال بأجر نيالعامل من الكبرية
 دائرة عن الصادرة الرمسية األرقام حسبو م. هل كرمية حياةتوفري  ىعل األجور ذهه قدرة وبني ،الساحقة الغالبية عليها حيصل اليت األجور

 أرقام وحسب. بأجر نيالعامل لغالبية األجور معدالت يف واضح تدن   الكهن االجتماعي، ضمانلل العامة واملؤسسة العامة اإلحصاءات
لدى حيث بلغت  ،( دينارا  98.) غبل  6100 عام يف افيه مشرتكنيلل ريالشه األجر متوسط فإن االجتماعي ضمانلل العامة املؤسسة
 عن هذه املؤشرات. العامة اإلحصاءات دائرة أرقام ( دينارا شهريا، وال تبتعد6..) ولدى االناث( دينارا شهريا، 006)الذكور 

وتشري األرقام الرمسية ملستويات الفقر  ذه،ه األجور ملعدالت املتدين املستوى حظنل األردن يف الفقر مبستويات األرقام ذهه مقارنة وعند
 اليت األجور شرائح يف التعمق وعند. (0.1)ما يقارب  من املكونة املعيارية لألسرة ا  ريهشرا  دينا 01.  اقرتابه مناملطلق يف األردن اىل 

ل، وكذلك فأق ( دينار11.) ريةهالش مهأجور  غتبل باملائة (01.2) اذ أن الكارثي، الوضع حظلن بأجر، ونالعامل عليها حيصل
 دون.( دينار فما 011( منهم اجورهم )26.6%)

يقل  وهو ( دينارا شهريا، 661اىل ) ،( دينارا  شهريا  081)ارتفع يف آذار املاضي من  لذيوا لألجور، األدىن حدلل بالنسبة احلال وكذلك
 من واسعة قطاعات نالكهو والفت.  كبري بشكل العالقة، ذات الرمسية اتهاجل قبل عن الصادر ق،لاملط الفقر خط بشكل كبري عن

 االحتجاجات لغالبية األساسي السبب األجور اخنفاض ويشكل لألجور، األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل بأجر نيالعامل
 يف نيالعامل من كبرية أعدادا   أن والتقاريرراسات الد من العديد تشري ذلك جانب وإىل .املاضية عواماأل خالل اهتنفيذ مت اليت العمالية
 العمالة ضمن يصنفون بأجر نيالعامل غالبية أن يعين ما أصال ، املنخفض لألجور األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل األردن
  .الفقرية

 

 الجماعية والمفاوضة النقابي التنظيم حرية تقييد

 اليت اكاتهاالنت رقعة اتساع يف أساسيا   سببا   ذاه ويعد. النقايب التنظيم حرية ىعل مربرة غري يودكذلك يعاين سوق العمل األردين من ق
 من ونالعامل يتمكن لن والفعال، طيار قوالدمي املستقل العمايل النقايب التنظيم يغيب فعندما. نيالعامل من واسعة قطاعات اهل تتعرض
  .املمارسات أو السياسات أو التشريعات مستوى ىعل ذلك كان سواء م،هعمل شروط وحتسني ممصاحله عن الدفاع
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 إطار خارج جديدة عمالية نقابات تأسيس ىعل احلظر هفي تلغي موسةمل تعديالت جراءإ ترفض احلكومات لتزا ال السياق، ذاه ويف
 الدستور يف الوارد الواضح النص من الرغم ىلع .عقود أربعة يقارب ما منذ اهعدد يزد ملاليت و  ،(02الـ ) الرمسية العمالية النقابات

 اهغايت تكون أن ىعل السياسية باواألحز  والنقابات اجلمعيات بتأليف األردنيني حقواليت تنص على " همن (02) املادة يف األردين
 ىعل مباشر بشكل أكدوالذي  6102 عام من متوز يف صدر الذي التفسريي، الدستورية احملكمة قرارو  ،"ميةسل الهووسائ مشروعة

 ىلع قادرين غري يزالون ال ردنينياأل العمال غالبية أن إال م،هب خاصة نقابات يف مأنفسه بتنظيم العام القطاع يف نيالعامل العمال حق
 اجلريدة يف نشر الذي "والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل دهالع" ىعل األردن مصادقة من الرغم ىعل ذلك،
 بتطبيق زممل األردن أن كما .ةهج أي تدخل دون من مهل نقابات تأسيسب العمال مجيع حق صراحة على وينص ،6112 عام الرمسية

 إلعالن مكونة اتفاقيات مثاين من واحدة اكوهن التنظيم، حق ومحاية النقابية باحلرية قةاملتعل 92 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية نصوص
 العمل منظمة يف كافة األعضاء الدول هب والزمت ،0889 عام يف أقر الذي عمللل األساسية واملبادئ حقوقلل الدولية العمل منظمة

 . اهمن واحدة واألردن الدولية،

 النقابية يئاتاهل إطار خارج يئاتهو  جتمعات يف مأنفسه بتنظيم نيالعامل من واسعة قطاعات تقوم أن من القيود ذهه فخمتل متنع ومل
 ،هب اخلاصة هقوانين قلخي اجملتمع فإن اجملتمعي راكاحل ىلع القانوين اإلطار يضيق فعندما ا،هب املعمول القوانني حسب ا  رمسي اهب املعرتف

 عمال منع ومن ا،هب املعرتف الرمسية النقابات إطار خارج نقابية أطر يف مهأنفس بتنظيم نيالعامل من اآلالف شراتع لهفع ما ذاهو 
  .املاضية لسيتا السنوات خالل ا  عمالي احتجاجا   2911 يقارب ما تنفيذ من األردن

 آليات واستقاللية سالسة عدم يف واملتمثل م،ونقاباهت العمال وممثل اهمن شتكىا طاملا اليت اجلماعية، باملفاوضة قيتعل آخر للخ نالكهو 
 مراحل من ةمرحل أي يف بالتدخل حكومةلل احلق القانون ويعطي فقط،ا هب املعرتف العمالية النقابات ىلع اهواقتصار  اجلماعية، املفاوضة

 االحتجاجات غالبية فإن ولذلك أمهها. ضراباإل يعد اليت الضاغطة مأدواهت من مهوجيرد النقابيني دور يضعف األمر الذي التفاوض،
 .العمل قانون نصوص حسب قانونية غري إضرابات ابأهن اهتصنيف مت األخرية السنوات خالل هاتنفيذ مت اليت العمالية

 

  االجتماعية الحماية مستويات ضعف

 صبغة ذات تعديالت الهمبجم كانتاليت  و  االجتماعي الضمان قانون نصوص ىعل املتالحقة التعديالت من بالرغمالقول و ميكننا 
 املشمولني نسبة فإن ،)اجرةهامل) الوافدة والعمالة الوطنية العمالة بني تفرق وال قانونيا ، األردن يف ةالعامل القوى مجيع تشمل إصالحية،

من جممل القوى العاملة البالغة ما  %01يشكلون ما نسبته  مهف ،نسبة اىل جممل القوى العاملة ةليلق ما زالت االجتماعي الضمان يف
 مهل أضفنا لو وحىت ،( مليون عامل1.22يقارب )ما  على رأس عملهم(( الفعالني مليهع املؤمن عدد غليب إذ مليون، 6.0يقارب 
 مشمولة غري كبرية عمالية قطاعات نالكه تبقى )وعسكري مدنية( أخرى وتأمينية تقاعدية بأنظمة املشمولني نيللعامل احملدودة األعداد

 ، حيث أن العاملني يف األردن وفق أسس غري نظامية ويف االقتصاد غري املنظم تتسع باستمرار.تأميين نظام بأي
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 ،.610 العام، ذاه االجتماعي الضمان قانون على أجريت اليت األخرية التعديالت شكلت فقد التأمينية، املنافع بكفاية قليتع وفيما
 عن قاصرة ما زالت التعديالت ذهه أن إال االجتماعي، الضمان اهيغطي اليت االجتماعية التأمينات بأنواع قليتع فيما األمام إىل ةلنق

 يربط ما زال فالقانون ،الراهن الوقت يف (016) رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية يف الواردة االجتماعي ضمانلل الدنيا املعايري حتقيق
 مؤسسات يف نيالعامل من واسعة قطاعات نالكهو  .اآلن حىت يصدر مل الذي الوزراء سجمل بقرار الصحي بالتأمني املشرتكني مشول

 من جزءا   تشرك مؤسسات نالكهو  االجتماعي، الضمان يف مهتشرك ال ممؤسساهت أن إال االجتماعي الضمان قانون يف مشمولة
 االقتطاع ختفيف دفهب وذلك احلقيقية مهرواتب عن تقل برواتب مهمن جزءا   أو اهلدي نيالعامل تشرك املؤسسات من والعديد ني،العامل

 .عليها املرتتب

 

 األساسية العمالية الحقوق ىلع واالنتهاكاتزات التجاو 

زات والتجاو  بأجر، نيالعامل من واسعة قطاعات اهل يتعرض اليت اكاتهاالنت رقعة اتساع من العاملني يف األردنعات واسعة من وتواجه قطا
 تقوم اليت التفتيش ياتلعم زالت ما إذ االجتماعي، والضمان األردين العمل قانوين اخلصوص، هوج ىلوع ،التشريعات والسياساتعلى 

 املؤسسات يف وخاصة العمل أرباب من كبرية فئات اهب تقوم اليت واملخالفات للتجاوزات حد وضع ىلع قادرة غري العمل وزارة اهب
 (.الرمسي غري) النظامي غري القطاع يف نيالعامل وكذلك والصغرية، املتوسطة

 وأعدادا   ،( دينارا  081) البالغ لألجور األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل بأجر نيالعامل من واسعة قطاعات حيث أن
 اهحدد كما ،)الراتب استحقاق( يلي الذي رهالش من السابع اليوم تتجاوز متأخرة زمنية اتفرت  يف ريةهالش مهأجور  مونيستل كبرية
زات اإلجا حىت أو والرمسية واملرضية السنوية زاتاإلجا يف مهحقوق ىعل ونحيصل ال نيالعامل من واسعة قطاعات نالكهو  العمل، قانون

 .الطارئة

 تتجاوز ساعات ونالعامل اهفي يعمل العمالية القطاعات من العديد نالكه أن إذ العمل، بساعات قتتعل كبرية اكاتهانت أيضا   نالكهو 
 والصحة السالمة شروط تغيب كما إضايف، عمل بدل ىعل احلصول دون من األردين، العمل قانون اهحدد اليت الثماين، الساعات

 . النظامي غري القطاع يف نيعاملوال والصغرية املتوسطة املؤسسات يف نيالعامل من واسعة قطاعات عن نيةهامل

 التحديات ذهه االعتبار بعني األخذ األردنية، الدولة زةهأج فوخمتل احلكومة ىلع الضروري من بات ،استعراضه مت ما ضوء يفوعليه و 
 يف الهمبجم لتصب االقتصادية، السياسات وخاصة فةلاملخت سياساتلل اهوتنفيذ اهرمس عندوسوق العمل،  األردن عمال هتواج اليت

 اكوهن اهإلي بالنظر االكتفاء وعدم اجتماعيا ، قيميا   بعدا   اهعطائإو  املتبعة األجور بسياسات النظر عادةإو  الالئق، التشغيل فرص زيادة
 وفعالة دميقراطية نقابات يف مهأنفس تنظيم من نيالعامل مجيع لتمكني النقايب بالتنظيم قلاملتع العمل قانون بنصوص النظر عادةإو  فة،لك

 الصحي، التأمني يف األساسي مهحبق التمتع من مهومتكين كافة، نيالعامل لتشمل االجتماعية احلماية منظومة وتوسيع م،همصاحل حتقق
 عمل بظروف التمتع من نيالعامل لتمكني ،عليها جتري اليت للتجاوزات حد لوضع العمالية التشريعات إنفاذ نظم تطوير إىل باإلضافة

 .الئقة


