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 تقديــم

العامل،		 اأنحاء	 يف	خمتلف	 العمالية	 الن�ضاالت	 ذكرى	 العاملي	 العمال	 يوم	 يج�ضد	
العمال	على	اختالف	مهنهم	 	اجلماعي	دفاعاً	عن	حقوق	 االإن�ضاين	 العمل	 وروح	
بدمهم	 التي	حققوها	 مكت�ضباتهم	 على	 للحفاظ	 عملهم،	 واأماكن	 وتخ�ض�ضاتهم	
وعرقهم،	وحت�ضني	�ضروط	العمل	ب�ضكل	م�ضتمر.	ولتحقيق	�ضروط	عمل	مر�ضية	
وعادلة،	تدفع	باجتاه	تعزيز	معايري	العدالة	االجتماعية	والتخفيف	من	التفاوت	
على	بدء	 الرغم	من	مرور	ما	يزيد	عن	مائة	وع�ضرين	عاماً	 االجتماعي.	وعلى	
العامل،	ما	 اأنحاء	 العمال،	يف	�ضتى	 اأن	ماليني	 اإال	 العاملي،	 العمال	 االحتفال	بيوم	
زالوا	يتعر�ضون	ملختلف	اأ�ضكال	االنتهاكات	واالعتداءات	على	حقوقهم	االأ�ضا�ضية،	
�ضواًء	ما	يتعلق	منها	باالأجور	اأو	�ضاعات	العمل	اأو	�ضروط	ال�ضحة	وال�ضالمة	املهنية	

وغريها	من	ظروف	العمل	ال�ضعبة	وغري	الالئقة.	

االقت�ضادية	 للدرا�ضات	 الفينيق	 ملركز	 التابع	 االأردين	 العمايل	 املر�ضد	 وينتهز	
واملعلوماتية	هذه	الفر�ضة	لتقدمي	�ضورة	بانورامية	عن	ظروف	العمل	والت�ضغيل	
وال�ضيا�ضات	الناظمة	لها	يف	االأردن.	وميكن	القول	اأنه	وبالرغم	من	اجلهود	التي	
بذلت	يف	االأردن	على	امل�ضتويني	الر�ضمي	واملدين	لتح�ضني	الت�ضريعات	وال�ضيا�ضات	
الناظمة	لعالقات	العمل،	اإال	اأن	العديد	من	املوؤ�ضرات	تظهر	وبو�ضوح	اأن	غالبية	
العاملني	باأجر	يف	االأردن	يعانون	من	ظروف	عمل	�ضعبة	وغري	عادلة	وغري	الئقة،	
�ضواء	من	حيث	عدم	توفر	فر�ص	العمل	الالئقة	وارتفاع	معدالت	البطالة،	خا�ضة	
لدى	فئة	ال�ضباب	وانخفا�ص	م�ضتويات	االأجور،	وات�ضاع	ظاهرة	العمالة	الفقرية،	
الوظيفي،	 واال�ضتقرار	 االأمن	 وغياب	 )الوافدة(،	 املهاجرة	 العمالة	 تنظيم	 وعدم	
وات�ضاع	رقعة	االنتهاكات	واالعتداءات	على	حقوقهم	العمالية	واالإن�ضانية	االأ�ضا�ضية	
التقرير	 والدولية.	ويت�ضمن	هذا	 االأردنية	 العمل	 ت�ضريعات	 املن�ضو�ص	عليها	يف	
املقت�ضب	قراءة	يف	النموذج	التنموي	واالقت�ضادي	الذي	يحكم	�ضيا�ضات	العمل	يف	
االأردن	وتاأثرياته	على	فر�ص	الت�ضغيل	ومعدالت	البطالة	وم�ضتويات	االأجور	واأثر	
تقييد	حرية	التنظيم	النقابي	واملفاو�ضة	اجلماعية	على	�ضروط	العمل	وم�ضتويات	
احلماية	االجتماعية	للعاملني،	وقراءة	يف	اأكرث	االنتهاكات	العمالية	التي	متار�ص	

يف	االأردن.	

اأحمد	عو�ص
مركز	الفينيق	للدرا�ضات	االقت�ضادية	واملعلوماتية
املدير	العام
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االإطار التنموي واالقت�صادي
اإن	�ضعف	�ضروط	العمل	يف	االأردن	نتيجة	حتمية	جلملة	
ونفذتها	 و�ضعتها	 واجتماعية	 اقت�ضادية	 �ضيا�ضات	
النموذج	على	 ي�ضاعد	هذا	 املتعاقبة،	حيث	مل	 احلكومات	
النظام	 خريجي	 من	 لطالبيها	 كافية	 عمل	 فر�ص	 خلق	
العاملة	 القوى	 م�ضكالت	 تعميق	 اىل	 واأدى	 التعليمي،	

االأردنية	وتعزيز	اختالالته.

التي	 االقت�ضادية	 لل�ضيا�ضات	 اأ�ضا�ضي	 ب�ضكل	 هذه	 وتعود	
احلالية،	 فيها	 مبا	 املتعاقبة	 احلكومات	 بتنفيذها	 قامت	
احلقيقية،	 والرقابة	 واملحا�ضبة	 امل�ضاءلة	 غياب	 ب�ضبب	
اأداء	 مراقبة	 على	 قادرة	 غري	 �ضعيفة	 برملانات	 ووجود	
على	 املفرو�ضة	 الكبرية	 القيود	 جانب	 اإىل	 احلكومات.	
االأردن	 ليجد	 العمال،	 وخا�ضة	 لنف�ضه،	 املجتمع	 تنظيم	
كان	 التي	 ذاتها،	 االقت�ضادية	 امل�ضكالت	 من	 يعاين	 نف�ضه	
الكربى	 االقت�ضادية	 االأزمة	 تفجر	 عند	 منها	 يعاين	
التي	واجهها	قبل	ربع	قرن،	واأطاحت	بالقيمة	ال�ضرائية	
امل�ضوؤولون	 اعتاد	 وقد	 ملمو�ص.	 ب�ضكل	 االأردين	 للدينار	
امل�ضكالت	 م�ضوؤولية	جممل	 اخلارجية	 الظروف	 حتميل	

االقت�ضادية	التي	نعاين	منها.

احلالية	 االأ�ضا�ضية	 واالجتماعية	 االقت�ضادية	 فاملوؤ�ضرات	
ت�ضري	بو�ضوح	اإىل	ا�ضتمرار	�ضعوبة	االأو�ضاع	االقت�ضادية،	
يف	 	%2.3 يتجاوز	 مل	 االقت�ضادي	 النمو	 معدل	 اإن	 اإذ	
املنح	 قبل	 العامة	 املوازنة	 يف	 العجز	 ومعدل	 	،2015 عام	
وامل�ضاعدات	ما	زال	مرتفعاً	يف	نهاية	2015	و�ضجل	)%6.8(	
اإىل	 العام	 الدين	 وارتفع	 االإجمايل،	 املحلي	 الناجت	 من	
ليتجاوز	 دينار،	 مليار	 	24 جتاوزت	 قيا�ضية	 م�ضتويات	

بذلك	93%	من	الناجت	املحلي	االجمايل،	وهو	موؤ�ضر	كبري	
وخطري	جداً،	وكافة	التوقعات	ت�ضري	اىل	اأنه	�ضيتزايد	مع	

نهاية	العام	اجلاري	2016.

وجاءت	هذه	النتائج	ب�ضبب	تطبيق	جملة	من	ال�ضيا�ضات	
حترير	 منها:	 نذكر	 باالنتقائية	 ات�ضمت	 االقت�ضادية	
ال�ضلع	 اأ�ضعار	 يف	 كبري	 ارتفاع	 اإىل	 اأدى	 الذي	 االأ�ضعار	
اإذ	 عادلة،	 غري	 �ضريبية	 �ضيا�ضات	 وتنفيذ	 واخلدمات.	
عالية	 بن�ضب	 املبيعات	 على	 العامة	 ال�ضريبة	 فر�ضت	
ترتاوح	ما	بني	16%	و20%،	يف	حني	ال	تزيد	ح�ضيلة	�ضريبة	
الدخل	عن	4%	من	الناجت	املحلي	االإجمايل	ب�ضبب	�ضعف	
اأنها	 جانب	 اإىل	 ال�ضريبي،	 والتهرب	 التح�ضيل	 اأ�ضاليب	
تقوم	على	اأ�ض�ص	غري	ت�ضاعدية.	ما	دفع	اإىل	زيادة	العبء	
	.%22 اإىل	 ت�ضل	 مرتفعة	 م�ضتويات	 لي�ضل	 ال�ضريبي	
بعدم	وجود	عالقة	كبرية	 االقت�ضاد	 بنية	 ات�ضمت	 كذلك	
االأردنيني.	 ت�ضغيل	 النمو	االقت�ضادي	وبني	 بني	معدالت	
وغري	 الع�ضوائية	 اخل�ضخ�ضة	 عمليات	 ذلك	 اإىل	 ي�ضاف	
املدرو�ضة	التي	اأدت	اإىل	ت�ضريح	اآالف	العمال	من	اأعمالهم،	
واإ�ضعاف	العديد	من	القطاعات	ال�ضناعية	الهامة	ب�ضبب	
وتوقيع	 �ضوابط	 دون	 من	 اخلارجية	 التجارة	 حترير	
اأهم	 ومن	 العادلة،	 غري	 التجارة	 اتفاقيات	 من	 العديد	
واالأحذية	 والبالط	 اخلزف	 �ضناعات	 القطاعات:	 هذه	
وال�ضناعات	 واحلديد	 واال�ضمنت	 واالألب�ضة	 والدباغة	
الغذائية	والزراعية	وغريها.	جممل	ذلك	قاد	اإىل	�ضعف	
وجه	 على	 منها،	 املراأة	 وم�ضاركة	 االقت�ضادية،	 امل�ضاركة	
غري	 القطاع	 يف	 العاملني	 اأعداد	 وات�ضاع	 اخل�ضو�ص،	

املنظم،	الذي	اأ�ضبح	ال�ضمة	الغالبة	ل�ضوق	العمل.



املرصد العمالي األردني

6

ارتفاع  وا�صتمرار  الت�صغيل  فر�ص  تراجع 
معدالت البطالة

اأعداد	فر�ص	 املا�ضية	تذبذباً	يف	 ال�ضنوات	القليلة	 �ضهدت	
تراجعت	 فقد	 االأردين،	 االقت�ضاد	 يف	 امل�ضتحدثة	 العمل	
املا�ضية	 ال�ضنوات	 خالل	 امل�ضتحدثة	 العمل	 فر�ص	 اأعداد	
األف	 	70 نحو	 	2007 عام	 يف	 بلغت	 حيث	 ملمو�ص،	 ب�ضكل	
فر�ضة	لتنخف�ص	يف	عام	2008	اإىل	69	األف	فر�ضة	عمل،	
االقت�ضاد	 وفرها	 التي	 ذاتها	 الوظائف	 عدد	 ي�ضكل	 وهو	
االأردين	يف	عام	2009،	ليرتاجع	عدد	الوظائف	اإىل	66	األف	
وظيفة	عام	2010،	ويوا�ضل	االنخفا�ص	يف	عام	2011	اإىل	
55	األف	فر�ضة	عمل،	ويف	عام	2012	بلغ	50	األف	فر�ضة،	
خالل	 االقت�ضاد	 اأنتجها	 التي	 الوظائف	 تراوحت	 فيما	
عامي	2013	و2014	حوايل	45	الف	فر�ضة	عمل	�ضنويا.	يف	
ذات	الوقت	الذي	تزايدت	به	اأعداد	طالبي	الوظائف	من	
خريجي	النظام	التعليمي	االأردين	املائة	الف	�ضنوياً.	هذا	
الرتاجع	يف	عدد	فر�ص	العمل	امل�ضتحدثة	يعود	اإىل	اأ�ضباب	
عدة،	ومن	اأبرزها:	تراجع	حجم	امل�ضاريع	ال�ضناعية	التي	
تعد	امل�ضغل	الرئي�ضي	للعمالة،	اإ�ضافة	اإىل	وجود	اختالالت	
هيكلية	يف	�ضوق	العمل،	�ضببه	عدم	وجود	عالقة	قوية	بني	
معدالت	النمو	االقت�ضادي	وبني	ت�ضغيل	االأردنيني،	ووجود	
فجوة	وا�ضعة	بني	حاجات	�ضوق	العمل	وخمرجات	التعليم	
اجلامعي	والفني	واملهني،	فحاجات	�ضوق	العمل	ال	تتواءم	
اجلدد	 الداخلون	 يحملها	 التي	 واملهارات	 املعارف	 مع	
اإليه	من	حيث	نوع	التخ�ض�ضات	وم�ضتوى	اتقان	مهارات	
هناك	 تزال	 فال	 	. تخ�ض�ضاتهم	 يف	جماالت	 اخلريجني	

موؤ�ض�ضات	 توفرها	 وال	 العمل	 �ضوق	 يطلبها	 تخ�ض�ضات	
التعليم	اجلامعي	اأو	املهني	ومن	اجلدير	بالذكر	اأن	جزءاً	
كبرياً	من	فر�ص	العمل	امل�ضتحدثة	اأعاله	ي�ضغلها	عمالة	
االأول	 الربع	 خالل	 البطالة	 معدل	 �ضجل	 وقد	 وافدة.	
من	العام	اجلاري	2016	رقماً	غري	م�ضبوق	من	15	عاماً	
حيث	بلغ	)14.6%(،		ولدى	االإناث	�ضعفها	عند	الذكور،	
وعند	ال�ضباب	ما	بني	�ضن	)16-24(	من	غري	اجلال�ضني	
على	مقاعد	الدرا�ضة	ما	بني	)32.0-37.0%(	وهذه	اأرقام	
مفزعة.	ومن	غري	املتوقع	اأن	تتح�ضن	م�ضتويات	الت�ضغيل	
رقعة	 ات�ضاع	 ظل	 يف	 خا�ضة	 البطالة	 معدالت	 وتخفي�ص	

العمال	املهاجرين	)وافدين(	من	م�ضريني	و�ضوريني.

�صعف م�صتويات االأجور
انخفا�ص		 من	 االأردين	 العمل	 �ضوق	 يعاين	 كذلك	
الكبرية	 للغالبية	 االأجور	 م�ضتويات	 يف	 وكبري	 ملمو�ص	
اإذا	 واخلا�ص،	 العام	 القطاعني	 يف	 باأجر	 العاملني	 من	
ال�ضلع	 ملختلف	 االأ�ضعار	 م�ضتويات	 االعتبار	 بعني	 اأخذ	 ما	
الفقرية.	 العمالة	 رقعة	 ات�ضاع	 اإىل	 اأدى	 ما	 واخلدمات،	
فالغالبية	الكبرية	من	العاملني	باأجر	ال	يح�ضلون	على	
االأ�ضا�ضي،	 عملهم	 لقاء	 الكرمية	 احلياة	 لهم	 توفر	 اأجور	
التي	يح�ضل	 وهنالك	فجوة	كبرية	بني	معدالت	االأجور	
على	 االأجور	 هذه	 قدرة	 وبني	 ال�ضاحقة،	 الغالبية	 عليها	
الر�ضمية	 االأرقام	 وح�ضب	 لهم.	 كرمية	 حياة	 توفري	
ال�ضادرة	عن	دائرة	االإح�ضاءات	العامة	واملوؤ�ض�ضة	العامة	
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معدالت	 يف	 وا�ضح	 تدٍن	 هنالك	 االجتماعي،	 لل�ضمان	
املوؤ�ض�ضة	 اأرقام	 وح�ضب	 باأجر.	 العاملني	 لغالبية	 االأجور	
العامة	لل�ضمان	االجتماعي	فاإن	متو�ضط	االأجر	ال�ضهري	
ديناراً،	حيث	 	)468( بلغ	 	2014 عام	 يف	 فيها	 للم�ضرتكني	
�ضهرياً،	ويف	القطاع	 العام	)435(	ديناراً	 بلغت	يف	القطاع	
دائرة	 اأرقام	 تبتعد	 وال	 �ضهريا،	 دينارا	 	)474( اخلا�ص	

االإح�ضاءات	العامة	عن	هذه	املوؤ�ضرات.

االأردن	 يف	 الفقر	 مب�ضتويات	 االأرقام	 هذه	 مقارنة	 وعند	
نلحظ	امل�ضتوى	املتدين	ملعدالت	االأجور	هذه،	وت�ضري	االأرقام	
الر�ضمية	مل�ضتويات	الفقر	املطلق	يف	االأردن	اإىل	اقرتابه	من		
املكونة	من	ما	يقارب	 املعيارية	 لالأ�ضرة	 �ضهرياً	 ديناراً	 	450
)5.0(.	وعند	التعمق	يف	�ضرائح	االأجور	التي	يح�ضل	عليها	
العاملون	باأجر،	نلحظ	الو�ضع	الكارثي،	اإذ	اأن	)18(	باملائة	
و)57.0(	 فاأقل،	 دينار	 	200 ال�ضهرية	 اأجورهم	 تبلغ	 منهم	
ال�ضهرية	)400(	دينار	فاأقل،	وكذلك	 اأجورهم	 باملائة	تبلغ	

)75.6%(	منهم	اجورهم	)500(	دينار	فما	دون.

الذي	 لالأجور،	 االأدنى	 للحد	 بالن�ضبة	 احلال	 وكذلك	
خط	 ن�ضف	 عن	 يقل	 وهو	 �ضهرياً،	 ديناراً	 	)190( يبلغ	
ذات	 الر�ضمية	 اجلهات	 قبل	 عن	 ال�ضادر	 املطلق،	 الفقر	
وا�ضعة	 قطاعات	 وهنالك	 والفت.	 كبري	 ب�ضكل	 العالقة،	
من	العاملني	باأجر	يح�ضلون	على	اأجور	�ضهرية	تقل	عن	
ال�ضبب	 االأجور	 انخفا�ص	 وي�ضكل	 لالأجور،	 االأدنى	 احلد	
االأ�ضا�ضي	لغالبية	االحتجاجات	العمالية	التي	مت	تنفيذها	
العديد	 ت�ضري	 ذلك	 جانب	 واإىل	 املا�ضية.	 االأعوام	 خالل	

من	الدرا�ضات	والتقارير	اأن	اأعداداً	كبرية	من	العاملني	يف	
االأردن	يح�ضلون	على	اأجور	�ضهرية	تقل	عن	احلد	االأدنى	
العاملني	 غالبية	 اأن	 يعني	 ما	 اأ�ضاًل،	 املنخف�ص	 لالأجور	
رفع	 يتم	 ومل	 الفقرية.	 العمالة	 �ضمن	 ي�ضنفون	 باأجر	
احلد	االأدنى	لالأجور	من	عام	2012،	وت�ضري	املعطيات	اأن	
اللجنة	الثالثية	رفعت	نتائج	درا�ضتها	اىل	جمل�ص	الوزراء	

التخاذ	قرار	به	خالل	االأيام	اأو	االأ�ضابيع	القادمة.

واملفاو�صة  النقابي  التنظيم  حرية  تقييد 
اجلماعية

كذلك	يعاين	�ضوق	العمل	االأردين	من	قيود	غري	مربرة	
اأ�ضا�ضياً	يف	 على	حرية	التنظيم	النقابي.	ويعد	هذا	�ضبباً	
ات�ضاع	رقعة	االنتهاكات	التي	تتعر�ص	لها	قطاعات	وا�ضعة	
العمايل	 النقابي	 التنظيم	 يغيب	 فعندما	 العاملني.	 من	
امل�ضتقل	والدميقراطي	والفعال،	لن	يتمكن	العاملون	من	
الدفاع	عن	م�ضاحلهم	وحت�ضني	�ضروط	عملهم،	�ضواء	كان	
ذلك	على	م�ضتوى	الت�ضريعات	اأو	ال�ضيا�ضات	اأو	املمار�ضات.

اإجراء	 ترف�ص	 احلكومات	 زالت	 ال	 ال�ضياق،	 هذا	 ويف	
تعديالت	ملمو�ضة	تفك	فيه	احلظر	على	تاأ�ضي�ص	نقابات	
عمالية	جديدة	خارج	اإطار	النقابات	العمالية	الر�ضمية	الـ	
اأربعة	عقود.	 )17(،	والتي	مل	يزد	عددها	منذ	ما	يقارب	
على	الرغم	من	الن�ص	الوا�ضح	الوارد	يف	الد�ضتور	االأردين	
االأردنيني	 "حق	 على	 تن�ص	 والتي	 منه	 	)16( املادة	 يف	
بتاأليف	اجلمعيات	والنقابات	واالأحزاب	ال�ضيا�ضية	على	اأن	
تكون	غايتها	م�ضروعة	وو�ضائلها	�ضلمية"،	وقرار	املحكمة	
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عام	 من	 متوز	 يف	 �ضدر	 الذي	 التف�ضريي،	 الد�ضتورية	
2013	والذي	اأكد	ب�ضكل	مبا�ضر	على	حق	العمال	العاملني	
اأنف�ضهم	يف	نقابات	خا�ضة	بهم،	 يف	القطاع	العام	بتنظيم	
قادرين	 يزالون	غري	 ال	 االأردنيني	 العمال	 غالبية	 اأن	 اإال	
على	ذلك،	على	الرغم	من	م�ضادقة	االأردن	على	"العهد	
واالجتماعية	 االقت�ضادية	 باحلقوق	 اخلا�ص	 الدويل	
والثقافية"	الذي	ن�ضر	يف	اجلريدة	الر�ضمية	عام	2006،	
وين�ص	�ضراحة	على	حق	جميع	العمال	بتاأ�ضي�ص	نقابات	
لهم	من	دون	تدخل	اأي	جهة.	كما	اأن	االأردن	ملزم	بتطبيق	
ن�ضو�ص	اتفاقية	منظمة	العمل	الدولية	رقم	87	املتعلقة	
باحلرية	النقابية	وحماية	حق	التنظيم،	كونها	واحدة	من	
الدولية	 العمل	 منظمة	 الإعالن	 مكونة	 اتفاقيات	 ثماين	
عام	 يف	 اأقر	 الذي	 للعمل	 االأ�ضا�ضية	 واملبادئ	 للحقوق	
1998،	والزمت	به	الدول	االأع�ضاء	كافة	يف	منظمة	العمل	

الدولية،	واالأردن	واحدة	منها	.

ومل	متنع	خمتلف	هذه	القيود	من	اأن	تقوم	قطاعات	وا�ضعة	
اأنف�ضهم	يف	جتمعات	وهيئات	خارج	 من	العاملني	بتنظيم	
اإطار	الهيئات	النقابية	املعرتف	بها	ر�ضمياً	ح�ضب	القوانني	
املعمول	بها،	فعندما	ي�ضيق	االإطار	القانوين	على	احلراك	
وهذا	 به،	 اخلا�ضة	 قوانينه	 يخلق	 املجتمع	 فاإن	 املجتمعي	
اأنف�ضهم	 بتنظيم	 العاملني	 من	 االآالف	 ع�ضرات	 فعله	 ما	
املعرتف	 الر�ضمية	 النقابات	 اإطار	 خارج	 نقابية	 اأطر	 يف	
	3500 يقارب	 ما	 تنفيذ	 من	 االأردن	 عمال	 منع	 ومن	 بها،	

احتجاجاً	عمالياً	خالل	ال�ضنوات	اخلم�ص	املا�ضية.	

التي	 اجلماعية،	 باملفاو�ضة	 يتعلق	 اآخر	 خلل	 وهنالك	

واملتمثل	 ونقاباتهم،	 العمال	 ممثلو	 منها	 ا�ضتكى	 طاملا	
اجلماعية،	 املفاو�ضة	 اآليات	 وا�ضتقاللية	 �ضال�ضة	 عدم	 يف	
فقط،	 بها	 املعرتف	 العمالية	 النقابات	 على	 واقت�ضارها	
ويعطي	القانون	احلق	للحكومة	بالتدخل	يف	اأي	مرحلة	
من	مراحل	التفاو�ص،	االأمر	الذي	ي�ضعف	دور	النقابيني	
االإ�ضراب	 يعد	 التي	 ال�ضاغطة	 اأدواتهم	 من	 ويجردهم	
التي	 العمالية	 االحتجاجات	 غالبية	 فاإن	 ولذلك	 اأهمها.	
باأنها	 ت�ضنيفها	 االأخرية	مت	 ال�ضنوات	 تنفيذها	خالل	 مت	

اإ�ضرابات	غري	قانونية	ح�ضب	ن�ضو�ص	قانون	العمل.

�صعف م�صتويات احلماية االجتماعية 
املتالحقة	 التعديالت	 من	 وبالرغم	 القول	 ميكننا	
كانت	 والتي	 االجتماعي	 ال�ضمان	 قانون	 ن�ضو�ص	 على	
ت�ضمل	 اإ�ضالحية،	 �ضبغة	 ذات	 تعديالت	 مبجملها	
تفرق	بني	 وال	 قانونياً،	 االأردن	 العاملة	يف	 القوى	 جميع	
فاإن	 )املهاجرة(،	 الوافدة	 والعمالة	 الوطنية	 العمالة	
قليلة	 زالت	 ما	 االجتماعي	 ال�ضمان	 يف	 امل�ضمولني	 ن�ضبة	
ن�ضبة	اىل	جممل	القوى	العاملة،	فهم	ي�ضكلون	يف	اأح�ضن	
االأحوال	ثلثي	القوى	العاملة،	اإذ	يبلغ	عدد	املوؤمن	عليهم	
مليون	 	)1.15( يقارب	 ما	 عملهم(	 راأ�ص	 )على	 الفعالني	
للعاملني	 املحدودة	 االأعداد	 اأ�ضفنا	لهم	 لو	 عامل،	وحتى	
)مدنية	 اأخرى	 وتاأمينية	 تقاعدية	 باأنظمة	 امل�ضمولني	
غري	 كبرية	 عمالية	 قطاعات	 هنالك	 تبقى	 وع�ضكري(	

م�ضمولة	باأي	نظام	تاأميني.
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�ضكلت	 فقد	 التاأمينية،	 املنافع	 بكفاية	 يتعلق	 وفيما	
ال�ضمان	 قانون	 على	 اأجريت	 التي	 االأخرية	 التعديالت	
االجتماعي	هذا	العام،	2014،	نقلة	اإىل	االأمام	فيما	يتعلق	
ال�ضمان	 يغطيها	 التي	 االجتماعية	 التاأمينات	 باأنواع	
اأن	هذه	التعديالت	ما	زالت	قا�ضرة	عن	 اإال	 االجتماعي،	
يف	 الواردة	 االجتماعي	 لل�ضمان	 الدنيا	 املعايري	 حتقيق	
الوقت	 يف	 	)102( رقم	 الدولية	 العمل	 منظمة	 اتفاقية	
امل�ضرتكني	 �ضمول	 يربط	 زال	 ما	 فالقانون	 الراهن،	
بالتاأمني	ال�ضحي	بقرار	جمل�ص	الوزراء	الذي	مل	ي�ضدر	
يف	 العاملني	 من	 وا�ضعة	 قطاعات	 وهنالك	 االآن.	 حتى	
اإال	 االجتماعي	 ال�ضمان	 قانون	 يف	 م�ضمولة	 موؤ�ض�ضات	
االجتماعي،	 ال�ضمان	 يف	 ت�ضركهم	 ال	 موؤ�ض�ضاتهم	 اأن	
والعديد	 العاملني،	 من	 جزءاً	 ت�ضرك	 موؤ�ض�ضات	 وهنالك	
منهم	 جزءاً	 اأو	 لديها	 العاملني	 ت�ضرك	 املوؤ�ض�ضات	 من	
برواتب	تقل	عن	رواتبهم	احلقيقية	وذلك	بهدف	تخفيف	

االقتطاع	املرتتب	عليها.

احلقوق  على  واالنتهاكات  التجاوزات 
العمالية االأ�صا�صية

وتواجه	قطاعات	وا�ضعة	من	العاملني	يف	االأردن	من	ات�ضاع	
وا�ضعة	من	 لها	قطاعات	 يتعر�ص	 التي	 االنتهاكات	 رقعة	
العاملني	باأجر،	والتجاوزات	على	الت�ضريعات	وال�ضيا�ضات،	
وعلى	وجه	اخل�ضو�ص،	قانوين	العمل	االأردين	وال�ضمان	
تقوم	 التي	 التفتي�ص	 عمليات	 زالت	 ما	 اإذ	 االجتماعي،	
للتجاوزات	 حد	 و�ضع	 على	 قادرة	 غري	 العمل	 وزارة	 بها	

العمل	 اأرباب	 التي	تقوم	بها	فئات	كبرية	من	 واملخالفات	
وكذلك	 وال�ضغرية،	 املتو�ضطة	 املوؤ�ض�ضات	 يف	 وخا�ضة	

العاملني	يف	القطاع	غري	النظامي	)غري	الر�ضمي(.

يح�ضلون	 باأجر	 العاملني	 من	 وا�ضعة	 قطاعات	 اأن	 حيث	
البالغ	 االأدنى	لالأجور	 اأجور	�ضهرية	تقل	عن	احلد	 على	
)190(	ديناراً،	واأعداداً	كبرية	ي�ضتلمون	اأجورهم	ال�ضهرية	
يف	فرتات	زمنية	متاأخرة	تتجاوز	اليوم	ال�ضابع	من	ال�ضهر	
الذي	يلي	)ا�ضتحقاق	الراتب(،	كما	حددها	قانون	العمل،	
وهنالك	قطاعات	وا�ضعة	من	العاملني	ال	يح�ضلون	على	
اأو	 والر�ضمية	 واملر�ضية	 ال�ضنوية	 االإجازات	 يف	 حقوقهم	

حتى	االإجازات	الطارئة.

اإذ	 العمل،	 ب�ضاعات	 انتهاكات	كبرية	تتعلق	 اأي�ضاً	 وهنالك	
فيها	 يعمل	 العمالية	 القطاعات	 من	 العديد	 هنالك	 اأن	
العاملون	�ضاعات	تتجاوز	ال�ضاعات	الثماين،	التي	حددها	
قانون	العمل	االأردين،	من	دون	احل�ضول	على	بدل	عمل	
اإ�ضايف،	كما	تغيب	�ضروط	ال�ضالمة	وال�ضحة	املهنية	عن	
املتو�ضطة	 املوؤ�ض�ضات	 يف	 العاملني	 من	 وا�ضعة	 قطاعات	

وال�ضغرية	والعاملني	يف	القطاع	غري	النظامي.	

ال�ضروري	 من	 بات	 ا�ضتعرا�ضه،	 مت	 ما	 �ضوء	 ويف	 وعليه	
االأخذ	 االأردنية،	 الدولة	 اأجهزة	 وخمتلف	 احلكومة	 على	
االأردن	 التي	تواجه	عمال	 التحديات	 بعني	االعتبار	هذه	
و�ضوق	العمل،	عند	ر�ضمها	وتنفيذها	لل�ضيا�ضات	املختلفة	
وخا�ضة	ال�ضيا�ضات	االقت�ضادية،	لت�ضب	مبجملها	يف	زيادة	
النظر	ب�ضيا�ضات	االأجور	 الت�ضغيل	الالئق،	واإعادة	 فر�ص	
االكتفاء	 وعدم	 اجتماعياً،	 قيمياً	 بعداً	 واإعطائها	 املتبعة	
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بالنظر	اإليها	كونها	كلفة،	واإعادة	النظر	بن�ضو�ص	قانون	
العمل	املتعلق	بالتنظيم	النقابي	لتمكني	جميع	العاملني	
من	تنظيم	اأنف�ضهم	يف	نقابات	دميقراطية	وفعالة	حتقق	
االجتماعية	 احلماية	 منظومة	 وتو�ضيع	 م�ضاحلهم،	
بحقهم	 التمتع	 من	 ومتكينهم	 كافة،	 العاملني	 لت�ضمل	

االأ�ضا�ضي	يف	التاأمني	ال�ضحي،	باالإ�ضافة	اإىل	تطوير	نظم	
التي	 للتجاوزات	 حد	 لو�ضع	 العمالية	 الت�ضريعات	 اإنفاذ	
جتري	عليها،	لتمكني	العاملني	من	التمتع	بظروف	عمل	

الئقة.


