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تقدمي
عن  يختلف  ب�شكل  احلايل  العام  يف  العاملي  العمال  يوم  ياأتي 
التي  االقت�شادية  االأزمة  وحتديات  تبعات  ب�شبب  �شبقه،  ما 
على  باأعبائها  تلقي  زالت  وما  وغرباً  �شرقاً  العامل  اجتاحت 
ال�شياق  هذا  ويف  االإنتاج.  اأطراف  من  االأ�شعف  احللقة  كاهل 
ياأتي عيد العمال يف االأردن لي�شعنا اأمام جملة من التحديات 

التي مت�س العاملني باأجر يف االأردن.
من  الرغم  على  اأنه  والوقائع  املوؤ�شرات  من  العديد  تفيد  اإذ 
التح�شينات امل�شتمرة التي مت اإجراوؤها على الت�شريعات العمالية 
االأردنية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية باجتاه تلبية حاجات 
يتواءم مع معايري  وب�شكل  االأردنيني  الوا�شعة من  القطاعات 
االأردنيني  العمال  اأن قطاعات وا�شعة من  اإال  الدولية،  العمل 
املواد القانونية  والوافدين ما زالوا يعانون من �شعف بع�س 
التي  واالنتهاكات  االأردنية من جهة،  العمالية  الت�شريعات  يف 
يتعر�شون لها ب�شبب جتاوز الكثري من اأرباب العمل للحقوق 

املن�شو�س عليها يف الت�شريعات العمالية املعمول بها.
ا�شتمرار  اإىل  االقت�شادي  النمو  معدالت  انخفا�س  ادى  فقد 
تنخف�س  مل  وهي  مرتفعة،  االأردن  يف  البطالة  معدالت  بقاء 
منذ �شنوات طويلة عن حاجز 12%، يف الوقت الذي ال يطبق 
تاأمينات  الوارد يف  البطالة  التاأمني �شد  الوزراء  فيه جمل�س 

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي.
اأخذنا  ما  اإذا  منخف�شة  فهي  االأردن  يف  االأجور  معدالت  اأما 
االأ�شا�شية،  واخلدمات  لل�شلع  االأ�شعار  معدالت  االعتبار  بعني 
من   %85 يقارب  ما  اأن  عن  تتحدث  الر�شمية  واملوؤ�شرات 
دينار   300 تبلغ  ال�شهرية  رواتبهم  االأردن  يف  باأجر  العاملني 
 150 البالغ  لالأجور  االأدنى  احلد  زال  ما  وكذلك  دون.  فما 
ديناراً �شهرياً منخف�شاً جداً وبعيداً عن توفري م�شتوى حياة 
خط  موؤ�شر  االعتبار  بعني  اآخذين  واأ�شرته،  للعامل  كرمية 

يبلغ  التي  )االأ�شرة  املنوالية  لالأ�شرة  ال�شهري  املطلق  الفقر 
عدد اأفرادها 5.4 فرد، معدل عدد اأفراد االأ�شرة يف االأردن( 250 

ديناراً �شهرياً.
االأجور  معدالت  رفع  اأهمية  اإىل  توؤ�شر  ال�شابقة  املعطيات 
لي�شبح  لالأجور  االأدنى  احلد  م�شتوى  ورفع  ملمو�س،  ب�شكل 
لالأ�شرة  املطلق  الفقر  خط  م�شتوى  وهو  �شهرياً  ديناراً   250

املنوالية.
يف  العاملني  من  وا�شعة  قطاعات  ير�شد  العمايل  والواقع 
االجتماعي،  ال�شمان  مظلة  حتت  من�شوين  غري  االأردن 
اإذ  الر�شمية،  غري  والقطاعات  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  وخا�شة 
االجتماعي)على  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  قانون  زال  ما 
يلزم  اأجريت عليه( ال  التي  املتالحقة  التعديالت  الرغم من 
اأ�شخا�س  العاملني فيها عن خم�شة  التي يقل عدد  املوؤ�ش�شات 
باإ�شراك العاملني لديها يف ال�شمان االجتماعي، وبات مطلوباً 
اأ�شحاب  جميع  يلزم  بحيث  القانون  على  تعديالت  اإجراء 
العمل واملوؤ�ش�شات مهما بلغ عدد العاملني فيها باال�شرتاك يف 

ال�شمان االجتماعي.
فاإن  الكربى،  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  يف  العاملني  وبا�شتثناء 
غالبية العاملني يف القطاع اخلا�س ال يتمتعون باأي �شكل من 
اأ�شكال التاأمني ال�شحي، وبات مطلوباً تو�شيع مظلة التاأمينات 
لي�شمل  االجتماعي  ال�شمان  قانون  يف  الواردة  االجتماعية 
من  وا�شعة  قطاعات  واإحلاق  للم�شرتكني،  ال�شحي  التاأمني 

العمال حتت مظلته.
باأجر  العاملني  من  وا�شعة  فقطاعات  �شبق،  ما  جانب  اإىل 
البالغ   لالأجور  االأدنى  احلد  عند  رواتبهم  تقل  االأردن  يف 
150ديناراً �شهرياً، ويعملون ل�شاعات عمل تزيد عن 8 �شاعات 
عمل  بدل  على  يح�شلوا  اأن  دون  اأ�شبوعياً  �شاعة   48 و  يوميا 

اإ�شايف مقابل ذلك.
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يعانون  منهم  فاالالف  العام  القطاع  يف  املياومة  عمال  اما 
وغياب  اأجورهم  بانخفا�س  تتعلق  �شعبة  عمل  ظروف  من 
اي  يف  العمل  من  بالت�شريح  ومهددين  الوظيفي،  اال�شتقرار 
وقت، وما حال عمال الزراعة الذين مت ف�شلهم قبل اأ�شهر اإال 
منوذجاً على غياب اال�شتقرار الوظيفي الذي تتعر�س له هذه 

الفئة من العاملني.
وكذلك فاإن غالبية العاملني يف املوؤ�ش�شات ال�شغرية والقطاعات 
حيث  من  مالئمة  غري  عمل  بيئة  يف  يعملون  الر�شمية  غري 
توفر اأ�شاليب ال�شحة وال�شالمة املهنية، االأمر الذي يعر�شهم 
ملخاطر كبرية تدفعهم ملخاطر عدم القدرة على اال�شتمرار يف 
العمل، هذا اإىل جانب تكبدهم لتكاليف عالجهم التي تعترب 
اأنهم غري م�شمولني  علمنا  ما  اإذا  االأردن، خا�شة  مرتفعة يف 
باحكام القانون يف ال�شمان االجتماعي وبالتايل ال ي�شتفيدون 
من تاأمني اإ�شابات العمل ب�شبب عملهم يف موؤ�ش�شات �شغرية 

اأو يف قطاعات غري ر�شمية.
االأطفال  اأعداد  ازدياد  اإىل  واالأرقام  الوقائع  وتوؤ�شر 
العديد  تطبيق  من  الرغم  على  العمل،  �شوق  يف  املنخرطني 
من اال�شرتاتيجيات واملبادرات التي كانت ت�شتهدف تخفي�س 
اأعدادهم يف �شوق العمل، اإال اأن االأرقام الر�شمية ت�شري اإىل اأن 
الر�شمية  االأرقام غري  األف طفل، وبع�س  اأعدادهم تقارب 33 
يف  غالبيتهم  يعمل  األفاً،   50 تقارب  اأعدادهم  اأن  اإىل  ت�شري 
واحلدادة  امليكانيك  ور�س  مثل  الر�شمية  غري  القطاعات 
عن  تزيد  طولية  �شاعات  ويعملون  غريها،  والبناء  والنجارة 
احلد  عن  تقل  منخف�شة  وباأجور  الر�شمية،  العمل  �شاعات 
�شروط  من  االأدنى  احلد  لهم  يتوفر  وال  لالأجور  االأدنى 
املخاطر  من  للعديد  ويتعر�شون  املهنية،  وال�شحة  ال�شالمة 

اجل�شدية والنف�شية.
ويظهر بو�شوح اأن فر�س العمل املتاحة لالأ�شخا�س املعوقني 
القادرين على العمل حمدودة جداً، اإذ تقل ن�شبة ت�شغيلهم يف 
القطاع اخلا�س عن 0.5 باملائة ويف القطاع العام تقارب 1 باملائة، 
مع اأن قانون العمل االأردين ين�س على اأن ن�شبة املعوقني يجب 
اأن ال تقل عن 2 باملائة ويف قانون حقوق االأ�شخا�س املعوقني 

يجب اأن ال تقل الن�شبة عن  4باملائة.
قطاعات  زالت  ما  )املهاجرة(  الوافدة  بالعمالة  يتعلق  وفيما 
تن�س  التي  حقوقها  على  التجاوزات  من  تعاين  منها  كبرية 
منهم  كثريا  اأن  اإذ  االأردنية،  واالأنظمة  القوانني  عليها 
لالأجور،  االأدنى  احلد  عن  تقل  جداً  متدنية  باأجور  يعملون 
ويعملون �شاعات عمل طويلة تزيد عن 48 �شاعة اأ�شبوعياً دون 

احل�شول على بدل عمل اإ�شايف، وما زالت غالبية وا�شعة من 
العامالت يف املنازل يتعر�شن للعديد من االنتهاكات من حيث 
انخفا�س اأجورهن عن احلد االأدنى لالأجور وعدم ا�شتالمهن 
وال�شنوية  االأ�شبوعية  االإجازات  من  وحرمانهن  الأجورهن، 
اللفظية  االعتداءات  مثل  االنتهاكات  والر�شمية وغريها من 
اإىل  هذا  اأ�شرهن،  مع  التوا�شل  من  وحرمانهن  واجل�شدية 
غري  اأعداد  لها  يتعر�س  التي  االنتهاكات  من  العديد  جانب 

.QIZ قليلة من العاملني يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة
اأما يف جمال التنظيم النقابي، فما زال قانون العمل االأردين 
يحظر ت�شكيل نقابات عمالية جديدة �شواء للعاملني يف القطاع 
الت�شريعات  واأ�شبحت  العام،  القطاع  يف  للعاملني  اأو  اخلا�س 
العمالية �شيقة قيا�شاً مل�شاحة احلراك العمايل االأردين، االأمر 
املحرومني من حق  العاملني  وا�شعة من  دفع قطاعات  الذي 
اإطار  خارج  اأنف�شهم يف جتمعات  تنظيم  اإىل  النقابي  التنظيم 
والعاملني  املياومة  عمال  مثل  القانونية  النقابية  الهيئات 
وب�شكل ملح تعديل  العقبة واملعلمني، وبات مطلوباً  يف ميناء 
التي  التطورات  ال�شتيعاب  االأردنية  العمالية  الت�شريعات 
فر�شت ذاتها على الواقع االأردين، وال�شماح جلميع العاملني 
كذلك  متثلهم،  التي  النقابية  التنظيمات  بت�شكيل  االأردن  يف 
منظمة  اتفاقية  على  االأردنية  احلكومة  لت�شادق  االأوان  اآن 
العمل الدولية رقم 87 املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق 

التنظيم.
االأردنيني  العمال  من  كبرية  قطاعات  عانت  ذلك  جانب  اإىل 
خالل الفرتة املا�شية من بع�س مواد قانون العمل )25 و 26 
العمل  واإنهاء عقد  التع�شفي  بالف�شل  املتعلقة  و27 و28 و31( 
املوؤ�ش�شات، وبات مطلوباً  اإعادة هيكلة  العاملني عند  وت�شريح 
حقوق  ل�شمان  والت�شريعات  القانون  مواد  يف  النظر  اإعادة 
العاملني املت�شررين. هذا اإىل جانب اإعادة النظر مبواد قانون 
العمل املتعلقة بت�شوية النزاعات العمالية اجلماعية و�شروط 

تنفيذ االإ�شراب عن العمل.
لل�شيا�شات  �شاملة  ملراجعة  املا�شة  احلاجة  على  يوؤكد  �شبق  ما 
من  حالة  اإىل  الو�شول  يتم  بحيث  العمل  ب�شوق  املتعلقة 
حالة  اإىل  ويوؤ�ش�س  االإنتاج،  اأطراف  بني  االجتماعي  التوازن 
تطوير  على  والعمل  االإنتاج،  عالقات  يف  اال�شتقرار  من 
التعديالت  اإجراء  اإ�شرتاتيجية وطنية للعمل ت�شمل مناق�شة 
على بع�س الت�شريعات، وبع�س االجراءات االإدارية التي تكفل 
جلميع العاملني باأجر يف االأردن من التمتع باإطار معقول من 

العمل الالئق، االأمر الذي ميكنهم من احلياة ب�شكل الئق.
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