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  العمال يف األردن

  "ظروف عمل صعبة، وإطار قانوين ضيق على احلراك العمايل"

  

 االقتصادية اليت األزمةوحتديات  تبعاتبسبب  ،خيتلف عن ما سبقهبشكل يف العام احلايل  العمال العاملي يوم يأيت
يف هذا و .ا وغربا وما زالت تلقي بأعبائها على كاهل احللقة األضعف من أطراف اإلنتاج شرقاجتاحت العامل

  .يأيت عيد العمال يف األردن ليضعنا أمام مجلة من التحديات اليت متس العاملني بأجر يف األردن السياق

ها على التشريعات و مت إجراتفيد العديد من املؤشرات والوقائع أنه على الرغم من التحسينات املستمرة اليتإذ 
العمالية األردنية خالل السنوات القليلة املاضية باجتاه تلبية حاجات القطاعات الواسعة من األردنيني وبشكل يتواءم 
مع معايري العمل الدولية، إال أن قطاعات واسعة من العمال األردنيني والوافدين ما زالوا يعانون من ضعف بعض 

 التشريعات العمالية األردنية من جهة، واالنتهاكات اليت يتعرضون هلا بسبب جتاوز الكثري من املواد القانونية يف
  .    يف التشريعات العمالية املعمول فيهااملنصوص عليهاأرباب العمل للحقوق 

نخفض ، وهي مل تمرتفعة  البطالة يف األردن  معدالتاستمرار بقاء االقتصادي إىلقد ادى اخنفاض معدالت النمو ف
طبق فيه جملس الوزراء التأمني ضد البطالة الوارد يف ي، يف الوقت الذي ال %12 سنوات طويلة عن حاجز منذ

  . تأمينات املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 بعني االعتبار معدالت األسعار للسلع واخلدمات نامنخفضة إذا ما أخذفهي  معدالت األجور يف األردن اما
من العاملني بأجر يف األردن رواتبهم الشهرية تبلغ % 85رات الرمسية تتحدث عن أن ما يقارب األساسية، واملؤش

 عن توفري ا دينارا شهريا منخفضا جدا وبعيد150وكذلك ما زال احلد األدىن لألجور البالغ .  دينار فما دون300
األسرة (طلق الشهري لألسرة املنوالية  بعني االعتبار مؤشر خط الفقر املاخذينللعامل وأسرته، ة مستوى حياة كرمي

  .  دينارا شهريا250) ، معدل عدد أفراد األسرة يف األردن  فرد5.4اليت يبلغ عدد أفرادها 

 رفع معدالت األجور بشكل ملموس، ورفع مستوى احلد األدىن لألجور ليصبح أمهية إىلشر املعطيات السابقة تؤ
  .طلق لألسرة املنوالية دينارا شهريا وهو مستوى خط الفقر امل250

، وخاصة  مظلة الضمان االجتماعيحتت قطاعات واسعة من العاملني يف األردن غري منضوين والواقع العمايل يرصد
على الرغم من (املؤسسات الصغرية والقطاعات غري الرمسية، إذ ما زال قانون املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 
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ال يلزم املؤسسات اليت يقل عدد العاملني فيها عن مخسة أشخاص بإشراك ) عليهالتعديالت املتالحقة اليت أجريت 
 يف الضمان االجتماعي، وبات مطلوبا إجراء تعديالت على القانون حبيث يلزم مجيع أصحاب العمل االعاملني لديه

  .واملؤسسات مهما بلغ عدد العاملني فيها باالشتراك يف الضمان االجتماعي

ني يف الشركات واملؤسسات الكربى، فإن غالبية العاملني يف القطاع اخلاص ال يتمتعون بأي شكل باستثناء العاملو
من أشكال التأمني الصحي، وبات مطلوبا توسيع مظلة التأمينات االجتماعية الواردة يف قانون الضمان االجتماعي 

  .لته قطاعات واسعة من العمال حتت مظ وإحلاق،ليشمل التأمني الصحي للمشتركني

 150قطاعات واسعة من العاملني بأجر يف األردن تقل رواتبهم عند احلد األدىن لألجور البالغ ف، ما سبقإىل جانب 
 ساعة أسبوعيا دون أن حيصلوا على بدل 48 ساعات يوميا و 8 شهريا، ويعملون لساعات عمل تزيد عن ادينار

  . عمل إضايف مقابل ذلك

يعانون من ظروف عمل صعبة تتعلق باخنفاض أجورهم وغياب فاالالف منهم عام  عمال املياومة يف القطاع الاما
 وقت، وما حال عمال الزراعة الذين مت فصلهم قبل أشهر يف اي مهددين بالتسريح من العمل واالستقرار الوظيفي، 

  .إال منوذجا على غياب االستقرار الوظيفي الذي تتعرض هلا هذه الفئة من العاملني

غالبية العاملني يف املؤسسات الصغرية والقطاعات غري الرمسية يعملون يف بيئة عمل غري مالئمة من وكذلك فإن 
م القدرة على خاطر عدتدفعهم ملحيث توفر أساليب الصحة والسالمة املهنية، األمر الذي يعرضهم ملخاطر كبرية 

، هذا إىل جانب تكبدهم لتكاليف عالجهم اليت تعترب مرتفعة يف األردن، خاصة إذا ما علمنا أم االستمرار يف العمل
بسبب عملهم   وبالتايل ال يستفيدون من تأمني إصابات العمل القانون يف الضمان االجتماعيباحكام غري مشمولني 

  .أو يف قطاعات غري رمسيةصغرية مؤسسات يف 

، على الرغم من تطبيق العديد من  األطفال املنخرطني يف سوق العمل أعداد ازديادإىل وتؤشر الوقائع واألرقام
أن ، إال أن األرقام الرمسية تشري إىل  أعدادهم يف سوق العملاالستراتيجيات واملبادرات اليت كانت تستهدف ختفيض

 يعمل غالبيتهم  ألفا،50ب ، وبعض األرقام غري الرمسية تشري إىل أن أعدادهم تقار ألف طفل33قارب ت أعدادهم
يف القطاعات غري الرمسية مثل ورش امليكانيك واحلدادة والنجارة والبناء غريها، ويعملون ساعات طولية تزيد عن 

توفر هلم احلد األدىن من شروط السالمة  تقل عن احلد األدىن لألجور وال يوبأجور منخفضةساعات العمل الرمسية، 
  .للعديد من املخاطر اجلسدية والنفسيةوالصحة املهنية، ويتعرضون 

 فرص العمل املتاحة لألشخاص املعوقني القادرين على العمل حمدودة جدا، إذ تقل نسبة تشغيلهم نأويظهر بوضوح 
أن على  ينص باملائة، مع أن قانون العمل األردين 1 باملائة ويف القطاع العام تقارب 0.5يف القطاع اخلاص عن 
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 4 باملائة ويف قانون حقوق األشخاص املعوقني جيب أن ال تقل النسبة عن 2 أن ال تقل عن نسبة املعوقني جيب
  . باملائة

تعاين من التجاوزات على حقوقها اليت تنص ما زالت قطاعات كبرية منها ) املهاجرة(وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة 
احلد األدىن لألجور، عن أجور متدنية جدا تقل  منهم يعملون باعليها القوانني واألنظمة األردنية، إذ أن كثري

 بدون احلصول على بدل عمل إضايف، وما زالت غالبية اسبوعيا ساعة 48ويعملون ساعات عمل طويلة تزيد عن 
واسعة من العامالت يف املنازل يتعرضن للعديد من االنتهاكات من حيث اخنفاض أجورهن عن احلد األدىن لألجور 

رهن، وحرمان من اإلجازات األسبوعية والسنوية والرمسية وغريها من االنتهاكات مثل وعدم استالمهن ألجو
االعتداءات اللفظية واجلسدية وحرمان من التواصل مع أسرهن، هذا إىل جانب العديد من االنتهاكات اليت يتعرض 

  .QIZهلا أعداد غري قليلة من العاملني يف املناطق الصناعية املؤهلة 

ال التنظيم النقايب، فما زال قانون العمل األردين حيظر تشكيل نقابات عمالية جديدة سواء للعاملني يف أما يف جم
ساحة احلراك العمايل مل قياسا التشريعات العمالية ضيقة ت، وأصبحالقطاع اخلاص أو للعاملني يف القطاع العام

من حق التنظيم النقايب إىل تنظيم أنفسهم يف جتمعات األردين، األمر الذي دفع قطاعات واسعة من العاملني احملرومني 
خارج إطار اهليئات النقابية القانونية  مثل عمال املياومة والعاملني يف ميناء العقبة واملعلمني، وبات مطلوبا وبشكل 

ماح جلميع ملح تعديل التشريعات العمالية األردنية الستيعاب التطورات اليت فرضت ذاا على الواقع األردين، والس
العاملني يف األردن بتشكيل التنظيمات النقابية اليت متثلهم، كذلك آن األوان لتصادق احلكومة األردنية على اتفاقية 

  .حلرية النقابية ومحاية حق التنظيمبا املتعلقة 87منظمة العمل الدولية رقم 

 26 و 25(ة من بعض مواد قانون العمل  قطاعات كبرية من العمال األردنيني خالل الفترة املاضي عانتإىل جانب
املتعلقة بالفصل التعسفي وإاء عقد العمل وتسريح العاملني عند إعادة هيكلة املؤسسات، ) 31 و 28 و 27و 

هذا إىل جانب إعادة .  حقوق العاملني املتضررينات لضمانوالتشريعيف مواد القانون وبات مطلوبا أعادة النظر 
  .مل املتعلقة بتسوية الرتاعات العمالية اجلماعية وشروط تنفيذ اإلضراب عن العملالنظر مبواد قانون الع

ملراجعة شاملة للسياسات املتعلقة بسوق العمل حبيث يتم الوصول إىل حالة من ما سبق يوكد على احلاجة املاسة 
تاج، والعمل على تطوير يف عالقات اإلنالتوازن االجتماعي بني أطراف اإلنتاج، ويؤسس إىل حالة من االستقرار 

إستراتيجية وطنية للعمل تشمل مناقشة إجراء التعديالت على بعض التشريعات، وبعض االجراءآت اإلدارية اليت 
تكفل جلميع العاملني بأجر يف األردن من التمتع بإطار معقول من العمل الالئق، األمر الذي ميكنهم من احلياة بشكل 

   . الئق


