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 مدخل

 اإلنساني العمل وروح العالم، أنحاء مختلف في العمالية النضاالت ذكرى العالمي العمال يوم يجسد .1

 على للحفاظ م،هعمل وأماكن مهوتخصصات مهنهم اختالف على العمال حقوق عن دفاعا   الجماعي

ولتحقيق شروط عمل  .مستمر بشكل العمل شروط وتحسين وعرقهم، بدمهم حققوها التي مكتسباتهم

 علىو مرضية وعادلة، تدفع باتجاه تعزيز معايير العدالة االجتماعية والتخفيف من التفاوت االجتماعي.

 ماليين أن إال العالمي، العمال بيوم االحتفال بدء على عاما   وعشرين مائة عن يزيد ما مرور من الرغم

 حقوقهم على واالعتداءات االنتهاكات أشكال لمختلف يتعرضون زالوا ما العالم، أنحاء شتى في العمال،

 وغيرها المهنية والسالمة الصحة شروط أو العمل ساعات أو األجورب منها قليتع ما ء  سوا، األساسية

  .الالئقة وغير الصعبة العمل ظروف من

 

 لتحسين في األردن على المستويين الرسمي والمدني بذلت بالرغم من الجهود التييمكن القول أنه و .2

 غالبية أن وبوضوح تظهر المؤشرات من العديد أن إال العمل،الناظمة لعالقات  سياساتالو تشريعاتال

 حيث من سواء الئقة، وغير وغير عادلة صعبة يعانون من ظروف عمل بأجر في األردن العاملين

 مستويات وانخفاض الشباب فئة لدى خاصة ،البطالة معدالت وارتفاع الالئقة العمل فرص توفر عدم

 ،(الوافدةالمهاجرة ) العمالة وعدم تنظيم الفقيرة، العمالةالعمل غير المنظم و ظاهرة واتساع األجور،

 العمالية مهحقوق على واالعتداءات االنتهاكات ، واتساع رقعةالوظيفياألمن واالستقرار  وغياب

  .والدولية األردنية العمل تشريعات في عليها المنصوص األساسية واإلنسانية

 

 واالقتصادي التنموي النموذج

 ونفذتها وضعتها واجتماعية اقتصادية سياسات جملةان ضعف شروط العمل في األردن نتيجة حتمية ل .3

عمل كافية لطالبيها من خريجي  فرص خلق النموذج عل هذا يساعد لم حيث المتعاقبة، الحكومات

 وتعزيز اختالالت سوق العمل. األردنية العاملة القوى مشكالت تعميقالنظام التعليمي، وأدى الى 

بما فيها الحالية،  المتعاقبة الحكومات بتنفيذها قامت التي االقتصادية للسياسات أساسي بشكل ويعود هذا

 مراقبة على قادرة غير ضعيفة برلمانات ووجود الحقيقية، والرقابة والمحاسبة لةءالمسا غياببسبب 

 ليجد العمال، وخاصة لنفسه، المجتمع تنظيم على المفروضة الكبيرة القيود جانب إلى .تالحكوما أداء

 االقتصادية األزمة عند انفجار منها يعاني كان التي ذاتها، االقتصادية المشكالت من يعاني نفسه األردن
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 وقد .ملموس بشكل األردني للدينار الشرائية بالقيمة وأطاحت ،ثالثة عقود قبل واجهها التي الكبرى

 .منها نعاني التياالقتصادية  مجمل المشكالت مسؤولية الخارجية الظروف تحميل المسؤولون اعتاد

 

 األوضاع صعوبة استمرار إلى بوضوح تشيرالحالية  األساسية واالجتماعية االقتصادية المؤشرات .4

 الموازنة في العجز ومعدل ،2017 عام في %2.0 بلغ   االقتصادي النمو معدل نإ إذ االقتصادية،

قياسية  مستويات إلى العام الدين وارتفع ،2017 ايةهن في ا  مرتفع لاز ما والمساعدات المنح قبل العامة

 كبير مؤشر وهو االجمالي، يلالمح الناتج من %96 الى ما يقارب ليصل دينار، يارلم 27.5قاربت 

 جدا. وخطير

 

 تحرير :اهمن نذكر باالنتقائية اتسمت االقتصادية السياسات من ةلجم تطبيق بسببجائت  النتائج ذهه .5

 عادلة، غير ضريبية سياسات وتنفيذ .والخدمات علالس أسعار في كبير ارتفاع إلى أدى الذي األسعار

وفرض الضرائب الخاصة ، %16 بلغت عالية بنسب المبيعات ىلع العامة الضريبة فرضت إذ

بمعدالت عالية على العديد من السلع األساسية مثل المشتقات النفطية واالتصاالت، إضافة الى ضعف 

التمايز في معدالت الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات تبعا لدرجة أهميتها لغالبية 

 ضعف بسبب اإلجمالي يلالمح لناتجا من %4 عن الدخل ضريبة ةلحصي تزيد ال حين فيالمواطنين، 

 . تصاعدية غير أسس ىلع تقوم اهأن جانب إلى الضريبي، ربهوالت التحصيل أساليب

 

 القطاعات من العديد إضعافو، المدروسة وغير العشوائية الخصخصة ياتلعم ذلك إلى يضاف .6

الحرة  التجارة اتفاقيات من العديد وتوقيع ضوابط دون من الخارجية التجارة تحرير بسبب الصناعية

 واالسمنت واأللبسة والدباغة واألحذية والبالط الخزف صناعات :القطاعات ذهه مهأ ومن العادلة، غير

 االقتصادية، المشاركة ضعف إلى قاد ذلك مجمل. اهوغير والزراعية الغذائية والصناعات والحديد

، الذي المنظم غيراالقتصاد  في ينلالعام أعداد واتساع الخصوص، هوج ىلع ،المرأة منها ومشاركة

 أصبح السمة الغالبة لسوق العمل.
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 البطالة معدالت ارتفاع رارواستم التشغيل فرصتراجع 

الوقت الذي تزايدت به أعداد طالبي الوظائف من خريجي النظام التعليم األردني المائة ألف سنويا.  في .7

 االقتصاد في المستحدثة العمل فرص اعداد في ساموتراجعا مل الماضية لقليلةا السنوات دتهش

 عام، حيث بلغت في خالل السنوات الماضية المستحدثة العمل فرص تراجعت أعداد فقد األردني،

 عدد يشكل وهو عمل، فرصة ألف 69 إلى 2008 عام في لتنخفض فرصة ألف 70 نحو 2007

 ألف 66 إلى الوظائف عدد ليتراجع ،2009 عام في األردني االقتصاد اهوفر التي اهذات الوظائف

 2012 عام وفي عمل، فرصة ألف 55 إلى 2011 عام في االنخفاض ويواصل ، 2010 عام وظيفة

حوالي  2014و 2013خالل عامي  االقتصاد اهأنتج التي الوظائف فيما تراوحت فرصة، ألف 50بلغ 

وخالل النصف األول  الف وظيفة، 48ما يقارب  2015عام  ، وسجلت فيالف فرصة عمل سنويا 45

 ألف وظيفة جديدة.  26فقد بلغت  2016من عام 

 

معدالت النمو  تراجع :اهأبرز ومن عدة، أسباب إلى المستحدثة العمل فرص اعداد تعود أسباب تراجع .8

 واسعة فجوة ووجود عمالة،لل الرئيسي المشغل تعد التي الصناعية المشاريع حجم تراجع، واالقتصادي

 مءتتوا ال العمل سوق فحاجات ني،هوالم والفني الجامعي يمالتعل ومخرجات العمل سوق حاجات بين

من حيث نوع التخصصات ومستوى اتقان  يهإل الجدد ونالداخل الهيحم التي تاارهوالم المعارف مع

 اهتوفر وال العمل سوقيطلبها  تخصصات ناكه تزال فال. في مجاالت تخصصاتهم الخريجين مهارات

 العمل فرص من كبيرا   ا  جزء أن بالذكر الجدير ومن أو المهني نيهالم وأ الجامعي يمالتعل مؤسسات

بلغ كبيرا رقما  2017عام وقد سجل معدل البطالة خالل  .وافدة عمالة الهيشغ أعاله المستحدثة

 (24-16) سن بين ما الشباب وعند ،(%16.1) الذكور عند(، و%27.5) اإلناث (، ولدى18.3%)

  .مفزعة أرقام ذههو( %45.4 – 36.4) بين ما الدراسة مقاعد ىلع الجالسين غير من

 

 األجور مستويات ضعف

 منكبيرة ال غالبيةلل األجور مستويات في كبيرو انخفاض ملموسكذلك يعاني سوق العمل األردني من  .9

 علالس فللمخت األسعار مستويات االعتبار بعين أخذ ما إذا في القطاعين العام والخاص،بأجر  ينالعامل

 ونيحصل ال بأجر ينالعامل من الكبيرة غالبيةفال .الفقيرة العمالة رقعة اتساع إلى أدى ما والخدمات،

 األجور معدالت بين كبيرة فجوة نالكهو األساسي، معمله لقاء الكريمة الحياة مله توفر أجور ىعل
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 األرقام حسبوهم. ل كريمة حياةتوفير  ىعل األجور ذهه قدرة وبين ،الساحقة الغالبية عليها يحصل التي

 تدن   الكهن االجتماعي، ضمانلل العامة والمؤسسة العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادرة الرسمية

 االجتماعي ضمانلل العامة المؤسسة أرقام وحسب. بأجر ينالعامل لغالبية األجور معدالت في واضح

لدى الذكور حيث بلغت  ،( دينارا  493) بلغ 2016 عام في افيه مشتركينلل ريالشه األجر متوسط فإن

 العامة اإلحصاءات دائرة أرقام ( دينارا شهريا، وال تبتعد447) ولدى االناث( دينارا شهريا، 510)

 عن هذه المؤشرات.

 

 ذه،ه األجور لمعدالت المتدني المستوى حظنل األردن في الفقر بمستويات األرقام ذهه مقارنة عند  .10

 لألسرة ا  ريهش دينارا   450من وتشير األرقام الرسمية لمستويات الفقر المطلق في األردن الى اقترابه 

 عليها يحصل التي األجور شرائح في التعمق وعند افراد، (5.0يقارب ) من ما المكونة المعيارية

فأقل،  ( دينار400) ريةهالش مهأجور غتبل بالمائة (48.5) اذ أن الكارثي، الوضع حظلن بأجر، ونالعامل

 ( دينار فما دون.500منهم اجورهم ) بالمائة، (70.7وكذلك )

 

 عن الصادر ق،لالمط الفقر خط ( دينارا شهريا، يقل بشكل كبير عن220) البالغ لألجور األدنى حدلا  .11

 أجور ىعل ونيحصل بأجر ينالعامل من واسعة قطاعات نالكهو. العالقة ذات الرسمية اتهالج قبل

 االحتجاجات لغالبية األساسي السبب األجور انخفاض ويشكل لألجور، األدنى الحد عن تقل ريةهش

 والتقاريرراسات الد من العديد تشير ذلك جانب وإلى .الماضية عواماأل خالل اهتنفيذ تم التي العمالية

 لألجور األدنى الحد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونيحصل األردن في ينالعامل من كبيرة أعدادا   أن

  .الفقيرة العمالة ضمن يصنفون بأجر ينالعامل غالبية أن يعني ما أصال ، المنخفض

 

 الجماعية والمفاوضة النقابي التنظيم حرية تقييد

 اتساع في أساسيا   سببا   ذاه ويعد. النقابي التنظيم حرية ىعل وجود قيوديعاني سوق العمل األردني من   .12

 العمالي النقابي التنظيم يغيب فعندما. ينالعامل من واسعة قطاعات اهل تتعرض التي اكاتهاالنت رقعة

 م،هعمل شروط وتحسين ممصالحه عن الدفاع من ونالعامل يتمكن لن والفعال، طيارقوالديم المستقل

 ترفض الحكومات لتزا الو .الممارسات أو السياسات أو التشريعات مستوى ىعل ذلك كان سواء

 العمالية النقابات إطار خارج جديدة عمالية نقابات تأسيس ىعل الحظر هفي تلغي موسةمل تعديالت جراءإ
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 الواضح النص من الرغم ىلع .عقود أربعة يقارب ما منذ اهعدد يزد لمالتي و ،(17الـ ) الرسمية

 الجمعيات بتأليف األردنيين حقوالتي تنص على " همن (16) المادة في األردني الدستور في الوارد

 المحكمة قرارو ،"ميةسل الهووسائ مشروعة اهغايت تكون أن ىعل السياسية باواألحز والنقابات

 العمال حق ىعل مباشر بشكل أكدوالذي  2013 عام من تموز في صدر الذي التفسيري، الدستورية

 يزالون ال ردنييناأل العمال غالبية أن إال م،هب خاصة نقابات في مأنفسه بتنظيم العام القطاع في ينالعامل

 الخاص الدولي دهالع" ىعل األردن مصادقة من الرغم ىعل ،ممارسة حقهم في ذلك ىلع قادرين غير

صراحة  وينص ،2006 عام الرسمية الجريدة في نشر الذي "والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

 بتطبيق زممل األردن أن كما .ةهج أي تدخل دون من مهل نقابات تأسيسب العمال جميع حق على

 اهكون التنظيم، حق وحماية النقابية بالحرية قةالمتعل 87 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية نصوص

 الذي عمللل األساسية والمبادئ حقوقلل الدولية العمل منظمة إلعالن مكونة اتفاقيات ثماني من واحدة

 .منها واحدة واألردن الدولية، العمل منظمة في كافة األعضاء الدول هب وألزمت ،1998 عام في أقر

 

 يئاتهو تجمعات في مأنفسه بتنظيم ينالعامل من واسعة قطاعات تقوم أن من القيود ذهه فمختل تمنع لم  .13

 اإلطار يضيق فعندما ا،هب المعمول القوانين حسب ا  رسمي اهب المعترف النقابية يئاتهال إطار خارج

 اآلالف شراتع لهفع ما ذاهو ،هب الخاصةآلياته  قليخ المجتمع فإن المجتمعي راكالح ىلع القانوني

ا. ولم تمنع كذلك هب المعترف الرسمية النقابات إطار خارج نقابية أطر في مهأنفس بتنظيم ينالعامل من

  .الماضية بعلسا السنوات خالل ا  عمالي احتجاجا   4000 يقارب ما تنفيذ من األردن عمال من دفع

 

 العمال وممثل اهمن شتكىا طالما التي ،والحوار االجتماعي الجماعية بالمفاوضة قيتعل آخر للخ نالكه  .14

 النقابات ىلع اهواقتصار الجماعية، المفاوضة آليات واستقاللية سالسة عدم في والمتمثل م،هونقابات

 التفاوض، مراحل من ةمرحل أي في بالتدخل حكومةلل الحق القانون ويعطي فقط،ا به المعترف العمالية

وكذلك  .أهمها ضراباإل يعد التي الضاغطة مهأدوات من مهويجرد النقابيين دور يضعف األمر الذي

الحالي فرص اجراء  قانون العملالقيود المفروضة على عملية المفاوضة الجماعية، حيث يحرم 

مفاوضات جماعية بين أصحاب األعمال وممثلين عن العاملين لديهم، ألن اقتصار المفاوضة الجماعية 

على النقابات العمالية فقط، يحرم غالبية العاملين في األردن من المفاوضة الجماعية الهادفة لتحسين 

 يسوا ممثلين في نقابات عمالية.شروط عملهم، ألن الغالبية الكبرى من العاملين في األردن ل
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  االجتماعية الحماية ضعف

 الهبمجم كانتالتي و االجتماعي الضمان قانون نصوص ىعل المتالحقة التعديالت من بالرغم  .15

 العمالة بين تفرق وال قانونيا ، األردن في ةالعامل القوى جميع تشمل إصالحية، صبغة ذات تعديالت

نسبة  ةليلق ما زالت االجتماعي الضمان في المشمولين نسبة فإن ،)اجرةهالم) الوافدة والعمالة الوطنية

من مجمل القوى العاملة البالغة ما يقارب  بالمائة 50يقارب يشكلون ما  مهف ،الى مجمل القوى العاملة

 ( مليون عامل1.24يقارب )ما  على رأس عملهم(( الفعالين مليهع المؤمن عدد غليب إذ مليون، 2.5

 وتأمينية تقاعدية بأنظمة المشمولين ينلعامللهم أعداد ا أضفنا لو وحتى ،2017حتى منتصف عام 

، حيث أن تأميني نظام بأي مشمولة غير كبيرة عمالية قطاعات نالكه تبقى )وعسكري مدنية( أخرى

 العاملين في األردن وفق أسس غير نظامية وفي االقتصاد غير المنظم تتسع باستمرار.

 

 الضمان قانون على أجريت التي األخيرة التعديالت شكلت فقد التأمينية، المنافع بكفاية قليتع وفيما .16

 اهيغطي التي االجتماعية التأمينات بأنواع قليتع فيما األمام إلى ةلنق ،2014 العام، ذاه االجتماعي

 ضمانلل الدنيا المعايير تحقيق عن قاصرة ما زالت التعديالت ذهه أن إال االجتماعي، الضمان

 ما زال فالقانون ،الراهن الوقت في (102) رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية في الواردة االجتماعي

 نالكهو .اآلن حتى يصدر لم الذي الوزراء سمجل بقرار الصحي بالتأمين المشتركين شمول يربط

 ال مهمؤسسات أن إال االجتماعي الضمان قانون في مشمولة مؤسسات في ينالعامل من واسعة قطاعات

 المؤسسات من والعديد ين،العامل من جزءا   تشرك مؤسسات نالكهو االجتماعي، الضمان في مهتشرك

 االقتطاع تخفيف دفهب وذلك الحقيقية مهرواتب عن تقل برواتب مهمن جزءا   أو اهلدي ينالعامل تشرك

 .عليها المترتب

 

 األساسية العمالية الحقوق ىلع واالنتهاكاتزات التجاو

 قطاعات اهل يتعرض التي اكاتهاالنت رقعة اتساع من عات واسعة من العاملين في األردنتواجه قطا  .17

 قانوني الخصوص، هوج ىلوع ،التشريعات والسياساتزات على والتجاو بأجر، ينالعامل من واسعة

 غير العمل وزارة اهب تقوم التي التفتيش ياتلعم زالت ما إذ االجتماعي، والضمان األردني العمل
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 في وخاصة العمل أرباب من كبيرة فئات اهب تقوم التي والمخالفات للتجاوزات حد وضع ىلع قادرة

 (.الرسمي غير) النظامي غير القطاع في ينالعامل وكذلك والصغيرة، المتوسطة المؤسسات

 

 لألجور األدنى الحد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونيحصل بأجر ينالعامل من واسعة قطاعات هنالك .18

 اليوم تتجاوز متأخرة زمنية راتفت في ريةهالش مهأجور مونيستل كبيرة وأعدادا   ،( دينارا  220) البالغ

 من واسعة قطاعات نالكهو العمل، قانون اهحدد كما الراتب، يلي( استحقاق الذي رهالش من السابع

 .والرسمية والمرضية السنوية زاتاإلجا في مهحقوق ىعل ونيحصل ال ينالعامل

 

 يعمل العمالية القطاعات من العديد نالكه أن إذ العمل، بساعات قتتعل كبيرة اكاتهانت أيضا   نالكه  .19

 الحصول دون من األردني، العمل قانون اهحدد التي الثماني، الساعات تتجاوز ساعات ونالعامل اهفي

 ينالعامل من واسعة قطاعات عن نيةهالم والصحة السالمة شروط تغيب كما إضافي، عمل بدل ىعل

 . النظامي غير القطاع في ينعاملوال والصغيرة المتوسطة المؤسسات في

 

 األخذ األردنية، الدولة زةهأج فومختل الحكومة ىلع الضروري من بات ،استعراضه تم ما ضوء في  .20

 سياساتلل اهوتنفيذ اهرسم عندوسوق العمل،  األردن عمال هتواج التي التحديات ذهه االعتبار بعين

 ،العمل الجديدة والالئقة فرص زيادة في الهبمجم لتصب االقتصادية، السياسات وخاصة فةلالمخت

التعامل معها باعتباره كلفة  وعدم اجتماعيا ، قيميا   بعدا   اهعطائإو المتبعة األجور بسياسات النظر عادةإو

 تنظيم من ينالعامل جميع لتمكين النقابي بالتنظيم ةقلالمتع العمل قانون بنصوص النظر عادةإو ،فقط

وإعادة تعريف النزاع العمال وأطراف المفاوضة  م،همصالح تحقق وفعالة ديمقراطية نقابات في مهأنفس

ضد المرأة،  واضافة مواد لضمان الغاء كافة أشكال التمييز وممثليهم،الجماعية لتشمل العاملين أنفسهم 

 في األساسي مهبحق التمتع من مهوتمكين كافة، ينالعامل لتشمل االجتماعية الحماية منظومة وتوسيع

 تجري التي للتجاوزات حد لوضع العمالية التشريعات إنفاذ نظم تطوير إلى باإلضافة الصحي، التأمين

 .الئقة عمل بظروف التمتع من ينالعامل لتمكين ،عليها

 


