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 2017 /اكتوبرتشرين اول 7عمان، السبت،

 تقدمي

ا ألمهية احرتام معايري تكريس جاءالذي و حيتفل العامل سنواي ابليوم العاملي للعمل الالئق يف السابع من تشرين اول/اكتوبر من كل عام، 

وحسب منظمة  .اليت ينبغي توفريها جلميع العاملني يف خمتلف احناء العاملو  "العمل الالئق"مفهوم العمل الدولية واليت تشكل مبجملها 

يف مكان العمل االستقرار و الذي حيقق دخاًل عاداًل؛ وحتقيق األمن وفري فرص العمل املنتج تبـ"تتمثل معايري العمل الالئق العمل الدولية 

ملني العا؛ وحرية خصيملستوى الشعلى ااملهين واالجتماعي ؛ وحتسني فرص الرتقي للعاملني وأسرهماحلماية االجتماعية اىل جانب توفري 

اىل  ضإلاافةاباختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم؛  عملية واملشاركة يفمن خالل املشاركة يف وأتسيس نقاابهتم،  مهومهم يف التعبري عن

 حتقيق املساواة يف الفرص واملعاملة بني مجيع النساء والرجال".

 العمل يف االردن ظروفاقع و قراءة ل ،للدراسات االقتصادية واملعلوماتية التابع ملركز الفينيق ،األردين املرصد العمايليقدم وهبذه املناسبة 

 يف اوء معايري العمل الالئق املتعارف عليها عامليا:

استمر برانمج وطين للعمل الالئق لتنفيذ  ،2006اتفاقية مع منظمة العمل الدولية يف عام يوقع  عربيةأول دولة  كان  األردنرغم ان و 

عام يف  "ئقالوطين للعمل الالالربانمج بربانمج آخر شكل مرحلة اثنية للربانمج األول، حتت عنوان " اتبعهو ، 2009عام  العمل به حىت

اذا ما أخذ بعني  ،كبري  ما زالت تعاين من اعفشروط العمل يف اململكة  ، إال أن2015 عامهناية  يف العمل به انتهىالذي  ،2012

 .احلالةوقد سامهت مجلة من األسباب الداخلية واخلارجية يف تعميق هذه  معايري العمل الالئق.االعتبار 

زمة اذ أن املقومات األساسية الال ،دائرة الرغبات والشعارات زالت العديد من سياسات العمل غري قادرة على اخلروج من مافمن جانب 

قيق أي تقدم يف غري املنطقي حت ها"، فمنظور العمل في"احمل ساحاتتعترب من امللتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها 

عالة، بني فآليات حوار اجتماعي  وخاصة ابجتاه بناء تسوايت اجتماعية تسهم يف بناء شروط عمل الئقة، من دون وجود ،هذا اجملال

القانونية  تقاللية والقوةكل طرف )احلكومة وأصحاب العمل والعمال( ابالس  يتمتع فيهاخمتلف أصحاب املصاحل يف سوق العمل، 

يف  طبيقها يتمثلتيف عملية تطوير سياسات عمل الئقة واملسامهة يف ذو املصلحة وكما هو معروف فإن الطرف األساسي  .واالجتماعية
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قيق تقدم يف اجال شروط حتمن املسامهة الفعالة يف  متمتع ابالستقاللية والقوة اليت متكنهوهذه النقاابت ال ت ومنظماهتم النقابية، العمال

قوى على الدفاع واملوجود منها، ال ي يف أتسيس منظمات نقابية.غالبية العاملني أبجر حق زالت تشريعات العمل تقيد ما العمل، حيث 

ي هعن مصاحل من ميثلهم ألسباب متعددة، تتمثل يف حمدودية متثيله للعاملني، وغياب رؤية عمالية وااحة عن توجهاته، حيث تتما

ل، هذا اىل جانب غياب آليات اعماحلكومة وأصحاب األ ت االقتصادية ذات العالقة مع رؤىمواقفه حنو سياسات العمل والسياسا

  ذاهتا. القائمة العمل الدميقراطي داخل البىن النقابية

ه على توليد فرص وقدرات اد األردناالقتصأوااع ال ميكن اغفال التأثريات السلبية للظروف االقليمية املضطربة على ومن جانب آخر، 

ل ( خال%3.1و  % 2.0وسجلت مستوايت منخفضة تراوحت ما بني )، عمل جديدة، حيث تراجعت معدالت النمو االقتصادي

، مما أدى اىل تراجع قدراته على توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس، كذلك أثرت موجات اللجوء السوري املااية مسالسنوات اخل

هذه  اجمل ف العمال املصريني غري النظامني،مئات آالوجود اىل  ابضإلاافةخالل السنوات القليلة املااية اىل الضغط على سوق العمل، 

 زايدة العرض يف القوى العاملة. لخالتراجع شروط العمل، من  سامهت يفالعوامل 

 

       :كما يليعلى أرض الواقع   اتالعمل يف األردن على مستوى التشريعات والسياسات واملمارس ظروفوميكن امجال مستوى 

 االقتصاداليت يستحدثها  الوظائف عدد يف راجعا ملموسات املااية القليلة السنوات دتهشفيما يتعلق بتوفري فرص العمل،  .1

 عام يف اخنفضت ،جديدة الف وظيفة 70حنو  2007 عام املستحدثة يف الوظائفففي الوقت الذي بلغت فيه  األردين،

 اليت الوظائف عدد يتجاوز مل فيما، 2013الف وظيفة يف عام  53ووصلت اىل ما يقارب  ،وظيفة ألف 55 إىل 2011

 يعود املستحدثة العمل فرص عدد يف اجعالرت  هذاو . 1وظيفة ألف 48ال  2015 خالل عامالوطين  االقتصاداستحدثها 

شكل بواألعباء الضريبية والذي ساهم ارتفاع أسعار الطاقة  قدرات االقتصاد األردينتراجع  :اهأبرز  ومن أسباب،عدة  إىل

 رافقه سياسات مالية أدت اىل ارتفاع كلف اضإلنتاج، حيث التوسع يف فرض الضرائب غري املباشرة )املبيعاتأساسي يف ااعافه، 

فجوة  وجوداىل جانب  العمل، يف سوق هيكلية اختالالت وجود إىل إاافةواخلاصة( وارتفاع اقتطاعات الضمان االجتماعي، 

تعد مشغال  اليت الصناعيةيث مت اغالق العديد من املشاريع حالنظام التعليمي.  وخمرجات العمل سوق حاجات بني واسعة

وفاقمها يف السنوات األخرية، ارتفاع وترية التوترات واالاطراابت السياسية واألمنية يف العديد من دول ، عمالةلل أساسيا
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 وخمرجات العمل سوق حاجات بني واسعة فجوة ووجود ،العمل سوق يف يةهيكل اختالالت وجود إىل إاافة هذا .املنطقة

 استمرت لذلك .مهاجرة عمالة الهيشغ أعاله املستحدثة العمل فرص من كبرياً  اً جزء أن ابلذكر اجلدير ومن النظام التعليمي.

فيما   %33.0 وبلغت عند االانث 2017خالل الربع األول من عام  %18.8ابالرتفاع ووصلت اىل  البطالة معدالت

 %35.4و %39.5سنة،  24-20وسنة  19-15الفئتين العمريتين بين ، وبلغت %13.9كانت عند الذكور 

  .2خمتلف دول العاملمع ، وتعد من املستوايت العالية جدا مقارنة مفزعة أرقام ذههو  لكل منهما على التوالي

 االعتبار بعني أخذ ما إذا ،التحدايت اليت يواجهها العاملون يف سوق العمل االردين أبرزاالجور من مستوايت اخنفاض  يعد  .2

تعميق أدى كذلك اىل ، و زايدة معدالت الفقر واتساع شرائحه إىل أدى ما واخلدمات، علالس فلملخت األسعار مستوايت

 أعماهلم مقابل الكرمية احلياة مهل توفر أجور ىعل ونحيصل ال أبجر نيالعاملغالبية ف االختالالت والتفاواتت االجتماعية.

 حياةتوفري  ىعل األجور ذهه قدرة وبني غالبية العاملني عليها حيصل اليت األجور معدالت بني كبرية فجوة نالكهو  ،ةاألساسي

نصف  يقاربما ، فإن 2016املؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  عن الصادرة الرمسية األرقام حسبو م. هل كرمية

من العاملني  %70.7شهراي فما دون، وأن  ادينار  400تبلغ يتقااون اجورا  %48.5 العاملني يف االردن أي ما نسبته

حيصلون على  من العاملني يف األردنفقط  %7.1نسبته  ان مايف حني دينارا شهراي فما دون.  500يتقااون أجورا تبلغ 

يعد هذا املستوى لألجور منخفض جدا، اذا ما قورن مبستوايت خط و . فأكثر دينارا شهراي 1000 تزيد عنأجور شهرية 

 813.7 تبلغقـر املطلـق خـط الف تشري ان قيمة الرمسية اليت تتناول مستوايت الفقر يف األردن، فاألرقاميف األردن،  طلقالفقر امل

بسبب  اليت تلت ذلك، ومن املعروف أهنا زادت خالل السنوات 2010، وهذه املؤشرات تعود اىل عام 3 دينـاراً للفـرد سـنوايً 

والذي ارتفع منذ  ،( دينارًا شهرايً 220يبلغ ) الذي لألجور، األدىن حدلل ابلنسبة احلال وكذلك. ارتفاع معدالت التضخم

 لألجور، األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل أبجر نيالعامل من واسعة قطاعات نالكهو بداية شهر آذار املااي. 

 .املااي عواماأل خالل اهتنفيذ مت اليت العمالية االحتجاجات لغالبية األساسي السبب األجور اخنفاض ويشكل

 لتزا اذ ما .برز التحدايت اليت تواجه تطبيق معاير العمل الالئق يف االردنأ النقايب التنظيم حرية ىعل املفرواة القيود تعترب  .3

 النقاابت إطار خارج جديدة عمالية نقاابت أتسيس ىعل احلظر هفي تنهي موسةمل تشريعية تعديالت جراءإ ترفضة احلكوم

، وال متثل سوى أعداد حمدودة جدا من العاملني يف عقود أربعة يقارب ما منذ اهعدد يزد ملاليت و  ،(17الـ ) الرمسية العمالية

 (16) املادة يف األردين الدستور يف الوارد الوااح النص من الرغم ىلع ابملائة من اجمل القوى العاملة. 5ال تزيد عن األردن 
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 التفسريي، الدستورية احملكمة قرارو  ،"السياسية باواألحز  والنقاابت اجلمعيات بتأليف األردنيني حقواليت تنص على " همن

 يف مأنفسه بتنظيم العام القطاع يف نيالعامل العمال حق ىعل مباشر بشكل أكدوالذي  2013 عام من متوز يف صدر الذي

 األردن مصادقة من لرغماب ،ممارسة هذا احلق ىلع ينقادر  غري يزالون ال ردنينياأل العمال غالبية أن إال م،هب خاصة نقاابت

ان متكني  .2006 عام الرمسية اجلريدة يف نشر الذي "والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص الدويل دهالع" ىعل

لى عرب حوار اجتماعي فعال يقوم ع العاملني أبجر من تنظيم أنفسهم يشكل املدخل األساسي لعقد تسوايت اجتماعية

 مستدام يقوم على شروط عمل الئقة، توازانت اجتماعية، وخالف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار اجتماعي

 بل سيبقى االستقرار االجتماعي هش وغري مستدام.

اليت  و  ،2014خرها تعديالت عام واليت كان آ االجتماعي الضمان قانون نصوص ىعل املتالحقة التعديالت من لرغماب  .4

 الوطنية العمالة بني تفرق وال قانونياً، األردن يف ةالعامل القوى مجيع تشمل إصالحية، صبغة ذات تعديالت الهمبجم كانت

 القوى ما يقارب نصف ونليشك مهف ة،ليلق ما زالت االجتماعي الضمان يف املشمولني نسبة فإن ،)اجرةهامل) الوافدة والعمالة

 األعداد مهل أافنا لو وحىت ،( مليون عامل1.24يقارب )ما  على رأس عملهم(( الفعالني مليهع املؤمن عدد غليب إذ ة،لالعام

 غري كبرية عمالية قطاعات نالكه تبقى )ةوعسكري مدنية( أخرى وأتمينية تقاعدية أبنظمة املشمولني نيللعامل احملدودة

 املنافع بكفاية قليتع وفيما . املنظم، والذي يتسع يوما بعد يومريغ قتصادالعاملني يف اال، وخاصة أتمني نظام أبي مشمولة

 أبنواع قليتع فيما األمام إىل ةلنق ،االجتماعي الضمان قانون على أجريت اليت األخرية التعديالت شكلت فقد التأمينية،

 الدنيا املعايري حتقيق عن قاصرة ما زالت التعديالت ذهه أن إال االجتماعي، الضمان اهيغطي اليت االجتماعية التأمينات

 مشول يربط ما زال فالقانون ،الراهن الوقت يف (102) رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية يف الواردة االجتماعي ضمانلل

مشرتكي الضمان مشاورات لشمول ومت احلديث عن . اآلن حىت يصدر مل الذي الوزراء ساجل بقرار الصحي ابلتأمني املشرتكني

االجتماعي ابلتأمني الصحي، اال أن الكلف اليت تقرتحها مؤسسة الضمان االجتماعي أعلى من أن يتحملها العاملني 

 .2014، خاصة وأن الزايدة على اشرتاكات الضمان االجتماعي اليت مت تطبيقها منذ بداية عام عمالواصحاب األ

 اتساعاىل  وما زال يؤديأدى  والذياعف انفاذ القانون  ،العمل الالئق يف االردناليت تواجه تطبيق معايري  التحدايت ومن  .5

اذ أن  ،ابلعمل العالقة ذات القواننيزات على والتجاو  أبجر، نيالعامل من واسعة قطاعات اهل تعرضت اليت اكاتهاالنت رقعة

 وأعداداً  ،( ديناراً 220) البالغ لألجور األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل أبجر نيالعاملقطاعات واسعة من 
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 استحقاق( يلي الذي رهالش من السابع اليوم تتجاوز متأخرة زمنية اتفرت  يف ريةهالش مهأجور  مونيستلمن العاملني  كبرية

كما   .والرمسية واملراية السنوية زاتاضإلجا يف مهحقوق وكذلك حرمان قطاعات كبرية من العمل، قانون اهحدد كما ،)الراتب

 ساعة اسبوعيا 48 أو الثماين الساعات تتجاوز ساعات ونالعامل اهفي يعملاالقتصادية  القطاعات من العديد نالكه أن

كما تغيب معايري السالمة والصحة املهنية عن   .إاايف عمل بدل ىعل احلصول دون من األردين، العمل قانون اهحدد اليت

بب سنواي ، االمر الذي يتسغري املنظم االقتصادالسيما يف  السيما الصغرية واملتوسطة منهاقطاع واسع من منشآت االعمال 

لعامة للضمان وحسب أرقام املؤسسة ا ينتج عنها وفيات واصاابت يف صفوف العمال. اليت ،يف وقوع عشرات احلوادث املهنية

، يضاف هلا العديد من احلاالت 4وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل 179سجل وقوع  6201االجتماعي، فإن العام املااي 

حادث عمل يف ذات العام، وآالف  13505، يضاف اىل تسجيل اليت مل يكن فيها املتوفني مشرتكني يف الضمان االجتماعي

 أخرى لغري املشرتكني يف مؤسسة الضمان االجتماعي.

 يف اضإلعاقة ذوي من األشخاص ودمج يلهلتأ الرمسية وغري الرمسية اتهاجل قبل من بذلت اليت العديدة ودهاجل من لرغماب  .6

 تشغيل معدالت كانت  نإو  ،اً جد متدنية ما زالت واخلاص العام القطاعني يف ملهتشغي مستوايت أن إال العمل، سوق

 كانت سواء العام القطاع يف متشغيله نسبة تقارب إذ اخلاص، القطاع يف اهمن ىأعل احلكومي القطاع يف املعوقني األشخاص

 اخلاص القطاع يف أما األحوال، أحسن يف % 1 هنسبت ما رمسية جامعات أو بلدايت أو ةمستقل مؤسسات أو وزارات

  .5األردنية القوانني عليه نصت مما بكثري أقل يهو  يذكر، ال يكاد املعوقني األشخاص تشغيل فمستوى

حيث قاربت  كبري، بشكل األطفال عمالة انتشار وبواوح رهتظ األردين العمل سوق ىعل سريعة نظرةفإن  ،إىل جانب ذلك  .7

 عديدلل نيالعامل األطفال تعرضيو الف طفل.  70يقارب اعداد األطفال العاملني وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما 

 بني اوحترت  ةطويل عمل ساعاتيعملون و  ،اً جد متدنية أبجور ونيعمل مهغالبيت أن إىل ابضإلاافة م،عمله أثناء املخاطر من

  .معمله أثناء اهل يتعراون اليت واجلسدية النفسية اانتهواضإل ةاملعامل سوء عن يكهان ،اً يومي ساعة (12و 10)
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  :التوصيات

 اليت التحدايت ذهه راالعتبا بعني األخذ األردنية، الدولة زةهأج فوخمتل احلكومة ىلع الضروري من ابت ،استعرااه مت ما اوء يف

حتسني شروط  يف الهمبجم لتصب االقتصادية، السياسات وخاصة فةلاملخت سياساتلل اهوتنفيذ اهرمس عند األردن العاملني يف هتواج

  وذلك من خالل: الالئق، ابالستناد اىل معايري العمل العمل يف األردن

 .الشباب فرص عمل حقيقة يف صفوف العاطلني عن العمل السيماالرتكيز على أتسيس املشاريع االنتاجية اليت تعمل على توليد   -

إعادة النظر ابلسياسات الضريبية اليت توسعت يف فرض الضرائب غري املباشرة، وأرهقت القوى الشرائية للمواطنني والقطاعات اضإلنتاجية،  -

 واغطت على الطلب الكلي.

  ابلتخصصات اجلامعية جلعلها مواكبة ملتطلبات سوق العمل.الرتكيز على التدريب والتعليم املهين، واعادة النظر  -

ابية عمليات احلوار االجتماعي، عن طريق تشجيع التفامهات االجيوتفعيل إدخال التعديالت الالزمة على قانون العمل من أجل تعزيز  -

لى مواصلة احلوار قانون العمل واليت تنص عبني أصحاب العمل والعمال. كذلك ينبغي العمل على تفعيل تلك املواد املدرجة ابلفعل يف 

 االجتماعي الشامل وتشجيعه.

 ابلنظر االكتفاء وعدم لارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخوابعتب اجتماعياً، قيمياً  بعداً  اهعطائإو  املتبعة األجور بسياسات النظر عادةإ -

 فقط. فةلك ابعتبارها اهإلي

 حتقق وفعالة دميقراطية نقاابت يف مهأنفس تنظيم من نيالعامل مجيع لتمكني النقايب ابلتنظيم قلاملتع العمل قانون بنصوص النظر عادةإ -

  .ومتكني العاملني يف القطاع العام من تنظيم أنفسهم يف نقاابت م،همصاحل

  .يالصح التأمني يف األساسي مهحبق التمتع من مهومتكين كافة، نيالعامل لتشمل االجتماعية احلماية منظومة توسيع -

 .الئقة عمل بظروف التمتع من نيالعامل لتمكني ،عليها جتري اليت للتجاوزات حد لواع العمالية التشريعات إنفاذ نظم تطوير -
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