ورقة تقدير موقف
بمناسبة اليوم العالمي للعمل الالئق

"العمل الالئق في األردن..ما زالت الفجوة واسعة"
المرصد العمالي األردني التابع لمركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت
عمان ،الخميس 6 ،تشرين أول 1026
تقديم
حيتفل العامل سنوياً باليوم العادلي للعمل الالئق يف السابع من تشرين أول /أكتوبر من كل عام ،والذي جاء تكريساً ألمهية احًتام معايَت
العمل الدولية واليت تشكل مبجملها مفهوم "العمل الالئق" واليت ينبغي توفَتىا جلميع العاملُت يف سلتلف أحناء العامل .وحسب منظمة
العمل الدولية تتمثل معايَت العمل الالئق بـ"توفَت فرص العمل ادلنتج الذي حيقق دخالً عادالً؛ وحتقيق األمن واالستقرار يف مكان العمل
اىل جانب توفَت احلماية االجتماعية للعاملُت وأسرىم؛ وحتسُت فرص الًتقي ادلهٍت واالجتماعي على ادلستوى الشخصي؛ وحرية
العاملُت يف التعبَت عن مهومهم ،وادلشاركة يف عملية اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم؛ باالضافة اىل حتقيق ادلساواة يف الفرص
وادلعاملة بُت مجيع النساء والرجال".
وهبذه ادلناسبة يقدم ادلرصد العمايل األردين ،التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية ،قراءة بانورامية لواقع ظروف العمل يف
االردن يف ضوء معايَت العمل الالئق ادلتعارف عليها عادليا:
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ورغم ان األردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية يف عام  ،2006لتنفيذ برنامج وطٍت للعمل الالئق استمر
العمل بو حىت عام  ،2009واتبعو بربنامج آخر شكل مرحلة ثانية للربنامج األول ،حتت عنوان "الربنامج الوطٍت للعمل الالئق" يف عام
 ،2012الذي انتهى العمل بو يف هناية العام  ،2015إال أن شروط العمل يف ادلملكة ما زالت تعاين من ضعف كبَت يف ضوء معايَت
العمل الالئق .وقد سامهت مجلة من األسباب الداخلية واخلارجية يف تعميق ىذه الفجوة.
فمن جانب ما زالت العديد من سياسات العمل غَت قادرة على اخلروج من دائرة الرغبات والشعارات ،اذ أن ادلقومات األساسية
الالزمة لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذىا تعترب من ادلناطق "احملظور العمل هبا" ،فمن غَت ادلنطقي حتقيق أي تقدم
يف ىذا اجملال ،وخاصة باجتاه بناء تسويات اجتماعية تسهم يف بناء شروط عمل الئقة ،من دون وجود آليات حوار اجتماعي فعالة،
بُت سلتلف أصحاب ادلصاحل يف سوق العمل ،يتمتع فيها كل طرف (احلكومة وأصحاب العمل والعمال) باالستقاللية والقوة القانونية
واالجتماعية .وكما ىو معروف فإن الطرف األساسي يف عملية تطوير سياسات عمل الئقة وادلسامهة يف انفاذىا ،وادلتمثل يف العمال،
ال يتمتع باالستقاللية والقوة اليت دتكنو من ادلسامهة الفعالة يف حتقيق تقدم يف رلال شروط العمل ،حيث ما زالت تشريعات العمل تقيد
حق غالبية العاملُت بأجر يف تأسيس منظمات نقابية .وادلوجود منها ،ال يقوى على الدفاع عن مصاحل من ميثلهم ألسباب متعددة،
تتمثل يف زلدودية دتثيلو للعاملُت ،وغياب رؤية عمالية واضحة عن توجهاتو ،حيث تتماىي مواقفو حنو سياسات العمل والسياسات
االقتصادية ذات العالقة مع رؤى احلكومة وأصحاب العمل ،ىذا اىل جانب غياب آليات العمل الدميقراطي داخل البٌت النقابية
القائمة ذاهتا.
ومن جانب آخر ،ال ميكن اغفال التأثَتات السلبية للظروف االقليمية ادلضطربة على أوضاع االقتصاد األردين وقدراتو على توليد فرص
عمل جديدة ،حيث تراجعت معدالت النمو االقتصادي ،وسجلت مستويات منخفضة تراوحت ما بُت ( % 2.4و  )%3.1خالل
السنوات األربعة ادلاضية ،شلا أدى اىل تراجع قدراتو على توليد فرص عمل جديدة بشكل ملموس ،كذلك أثرت موجات اللجوء
السوري خالل السنوات القليلة ادلاضية اىل الضغط على سوق العمل ،باالضافة اىل مئات آالف العمال ادلصريُت غَت النظاميُت ،مجيع
ىذه العوامل أثرت سلبا على تراجع شروط العمل ،من حيث خلقهم دلنافسة غَت عادلة مع العمالة األردنية ،بسبب زيادة العرض يف
القوى العاملة.
وميكن امجال مستوى ظروف العمل يف األردن على مستوى التشريعات والسياسات وادلمارسات على أرض الواقع كما يلي:
 .1فيما يتعلق بتوفَت فرص العمل ،شهدت السنوات القليلة ادلاضية تراجعا ملموسا يف عدد الوظائف اليت يستحدثها االقتصاد
األردين ،ففي الوقت الذي بلغت فيو الوظائف ادلستحدثة يف عام  2007حنو  70الف وظيفة جديدة ،اخنفضت يف عام
 2011إىل  55ألف وظيفة ،ووصلت اىل ما يقارب  53الف وظيفة يف عام  ، 2013فيما مل يتجاوز عدد الوظائف
اليت استحدثها االقتصاد الوطٍت يف النصف األول من عام  2015الـ 17ألف وظيفة .1وىذا الًتاجع يف عدد فرص العمل
ادلستحدثة يعود إىل عدة أسباب ،ومن أبرزىا :تراجع قدرات االقتصاد األردين والذي ساىم ارتفاع أسعار الطاقة واألعباء
الضريبية بشكل اساسي ،حيث مت اغالق العديد من ادلشاريع الصناعية اليت تعد مشغال أساسيا للعمالة ،وفاقمها يف
السنوات األخَتة ،ارتفاع وتَتة التوترات واالضطرابات السياسية واألمنية يف العديد من دول ادلنطقة .ىذا إضافة إىل وجود
اختالالت ىيكلية يف سوق العمل ،ووجود فجوة واسعة بُت حاجات سوق العمل وسلرجات النظام التعليمي الذي ينتج ما
يقارب  120-100ألف طالب وظيفة جديدة سنوياً .ومن اجلدير بالذكر أن جزءاً كبَتاً من فرص العمل ادلستحدثة أعاله
يشغلها عمالة مهاجرة .لذلك استمرت معدالت البطالة خالل السنوات العشر ادلاضية عند مستويات مرتفعة وتراوحت ما
بُت ( ،)%15.0-11.0ولدى اإلناث ضعفها عند الذكور ،وعند الشباب ما بُت سن ( )24-16من غَت اجلالسُت
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على مقاعد الدراسة ما بُت ( )%40.0-32.0وىذه أرقام مفزعة ،وتعد من ادلستويات العالية جدا مقارنة مع سلتلف دول
العامل.2
 .2يعد اخنفاض مستويات االجور من ابرز التحديات اليت يواجهها العاملون يف سوق العمل االردين ،إذا ما أخذ بعُت االعتبار
مستويات األسعار دلختلف السلع واخلدمات ،ما أدى إىل زيادة معدالت الفقر واتساع شرائحو ،وأدى كذلك اىل تعميق االختالالت
والتفاوتات االجتماعية .فغالبية العاملُت بأجر ال حيصلون على أجور توفر ذلم احلياة الكرمية مقابل أعماذلم األساسية ،وىنالك فجوة
كبَتة بُت معدالت األجور اليت حيصل عليها غالبية العاملُت وبُت قدرة ىذه األجور على توفَت حياة كرمية ذلم .وحسب األرقام الرمسية
الصادرة عن ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  ،2015فإن ما يزيد عن نصف العاملُت يف االردن أي ما نسبتو % 50.3
يتقاضون اجورا تبلغ  400دينارا شهريا فما دون ،وأن  % 72.2من العاملُت يتقاضون أجورا تبلغ  500دينارا شهريا فما دون .يف
حُت ان ما نسبتو  %6.8فقط من العاملُت يف األردن حيصلون على أجور شهرية تزيد عن  1000دينارا شهريا فأكثر .ويعد ىذا
ادلستوى لألجور منخفض جدا ،اذا ما قورن مبستويات خط الفقر ادلطلق يف األردن ،فاألرقام الرمسية اليت تتناول مستويات الفقر يف
األردن ،تشَت ان قيمة خـط الفقـر ادلطلـق تبلغ  813.7دينـاراً للفـرد سـنوياً  ،3وىذه ادلؤشرات تعود اىل عام  ،2010ومن ادلعروف
أهنا زادت خالل السنوات الست ادلاضية بسبب ارتفاع معدالت التضخم .وكذلك احلال بالنسبة للحد األدىن لألجور ،الذي يبلغ
( )190ديناراً شهرياً ،وىو يقل بكثَت عن نصف خط الفقر ادلطلق .وىنالك قطاعات واسعة من العاملُت بأجر حيصلون على أجور
شهرية تقل عن احلد األدىن لألجور ،ويشكل اخنفاض األجور السبب األساسي لغالبية االحتجاجات العمالية اليت مت تنفيذىا خالل
األعوام ادلاضي  ،وبائت كافة زلاوالت رفع احلد األدىن لألجور بالفشل ،بعد تراجع احلكومة احلالية عن التزامات احلكومة السابقة واليت
كانت بصدد رفعو من ( )50-30دينارا قبل مغادرهتا بأيام ،خضوعا لرغبة وضغط بعض رجال األعمال يف القطاع الصناعي،
وسكوت احلركة النقابية العمالية على ذلك.
 .3تعترب القيود ادلفروضة على حرية التنظيم النقايب أبرز التحديات اليت تواجو تطبيق معاير العمل الالئق يف األردن .فال زالت
احلكومات ترفض إجراء تعديالت تشريعية ملموسة تنهي فيو احلظر على تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار النقابات العمالية
الرمسية الـ ( ،)17واليت مل يزد عددىا منذ ما يقارب أربعة عقود ،وال دتثل سوى أعداد زلدودة جدا من العاملُت يف األردن تًتاوح ما
بُت  10 – 5بادلائة .على الرغم من النص الواضح الوارد يف الدستور األردين يف ادلادة ( )16منو واليت تنص على "حق األردنيُت
بتأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية" ،وقرار احملكمة الدستورية التفسَتي ،الذي صدر يف دتوز من عام  2013والذي
أكد بشكل مباشر على حق العمال العاملُت يف القطاع العام بتنظيم أنفسهم يف نقابات خاصة هبم ،إال أن غالبية العمال األردنيُت ال
يزالون غَت قادرين على شلارسة ىذا احلق ،على الرغم من مصادقة األردن على "العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية" الذي نشر يف اجلريدة الرمسية عام  .2006ان دتكُت العاملُت بأجر من تنظيم أنفسهم يشكل ادلدخل األساسي لعقد
تسويات اجتماعية عرب حوار اجتماعي فعال يقوم على توازنات اجتماعية ،وخالف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار
اجتماعي مستدام يقوم على شروط عمل الئقة .بل سيبقى االستقرار االجتماعي ىش وغَت مستدام ،ميكن أن ينفجر يف أي حلظة.
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 .4بالرغم من التعديالت ادلتالحقة على نصوص قانون الضمان االجتماعي واليت كان آخرىا تعديالت عام  ،2014واليت كانت
مبجملها تعديالت ذات صبغة إصالحية ،تشمل مجيع القوى العاملة يف األردن قانونياً ،وال تفرق بُت العمالة الوطنية والعمالة الوافدة
(ادلهاجرة( ،فإن نسبة ادلشمولُت يف الضمان االجتماعي ما زالت قليلة ،فهم يشكلون يف أحسن األحوال ثلثي القوى العاملة ،إذ يبلغ
عدد ادلؤمن عليهم الفعالُت )على رأس عملهم) ما يقارب ( )1.2مليون عامل ،وحىت لو أضفنا ذلم األعداد احملدودة للعاملُت
ادلشمولُت بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى )مدنية وعسكرية( تبقى ىنالك قطاعات عمالية كبَتة غَت مشمولة بأي نظام تأمُت،
وخاصة العاملُت يف القطاع غَت ادلنظم ،والذي يتسع يوما بعد يوم .وفيما يتعلق بكفاية ادلنافع التأمينية ،فقد شكلت التعديالت
األخَتة اليت أجريت على قانون الضمان االجتماعي ،نقلة إىل األمام فيما يتعلق بأنواع التأمينات االجتماعية اليت يغطيها الضمان
االجتماعي ،إال أن ىذه التعديالت ما زالت قاصرة عن حتقيق ادلعايَت الدنيا للضمان االجتماعي الواردة يف اتفاقية منظمة العمل
الدولية رقم ( )102يف الوقت الراىن ،فالقانون ما زال يربط مشول ادلشًتكُت بالتأمُت الصحي بقرار رللس الوزراء الذي مل يصدر حىت
اآلن .وقد بدات مشاورات قبل اسابيع لشمول مشًتكي الضمان االجتماعي بالتأمُت الصحي ،اال أن الكلف اليت تقًتحها مؤسسة
الضمان االجتماعي أعلى من أن يتحملها العاملُت واصحاب العمل ،خاصة وأن الزيادة على اشًتاكات الضمان االجتماعي اليت مت
تطبيقها منذ بداية عام  ،2014واليت بلغت  ،%3مت تربيرىا يف حينها بشمول ادلشًتكُت بالتأمُت الصحي ،اال ان ذلك مل يطبق،
والزيادة على االشًتاكات نفذت.
 .5ومن التحديات اليت تواجو تطبيق معايَت العمل الالئق يف االردن ،ضعف انفاذ القانون والذي أدى وما زال يؤدي اىل اتساع رقعة
االنتهاكات اليت تتعرض ذلا قطاعات واسعة من العاملُت بأجر ،والتجاوزات على القوانُت ذات العالقة بالعمل ،اذ أن قطاعات واسعة
من العاملُت بأجر حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد األدىن لألجور البالغ ( )190ديناراً ،وأعداداً كبَتة يستلمون أجورىم
الشهرية يف فًتات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي )استحقاق الراتب( ،كما حددىا قانون العمل ،وكذلك
حرمان قطاعات كبَتة من حقوقهم يف اإلجازات السنوية وادلرضية والرمسية .كما أن ىنالك العديد من القطاعات االقتصادية يعمل فيها
العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماين ،اليت حددىا قانون العمل األردين ،من دون احلصول على بدل عمل إضايف .كما تغيب
معايَت السالمة والصحة ادلهنية عن قطاع واسع من منشآت االعمال السيما الصغَتة وادلتوسطة منها السيما يف القطاع غَت ادلنظم،
االمر الذي يتسبب سنويا يف وقوع عشرات احلوادث ادلهنية ،اليت ينتج عنها وفيات واصابات يف صفوف العمال .وحسب أرقام
ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،فإن العام ادلاضي  2015سجل وقوع  135وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل ،يضاف ذلا
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العديد من احلاالت اليت مل يكن فيها ادلتوفُت مشًتكُت يف الضمان االجتماعي.
 .6بالرغم من اجلهود العديدة اليت بذلت من قبل اجلهات الرمسية وغَت الرمسية لتأىيل ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف سوق
العمل ،إال أن مستويات تشغيلهم يف القطاعُت العام واخلاص ما زالت متدنية جداً ،وإن كانت معدالت تشغيل األشخاص ادلعوقُت
يف القطاع احلكومي أعلى منها يف القطاع اخلاص ،إذ تقارب نسبة تشغيلهم يف القطاع العام سواء كانت وزارات أو مؤسسات مستقلة
أو بلديات أو جامعات رمسية ما نسبتو  % 1يف أحسن األحوال ،أما يف القطاع اخلاص فمستوى تشغيل األشخاص ادلعوقُت يكاد ال
يذكر ،وىي أقل بكثَت شلا نصت عليو القوانُت األردنية.5
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 .7إىل جانب ذلك ،فإن نظرة سريعة على سوق العمل األردين تظهر وبوضوح انتشار عمالة األطفال بشكل كبَت ،حيث قاربت
اعداد األطفال العاملُت وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب  100الف طفل نصفهم تقريباً من الالجئُت السوريُت.
ويتعرض األطفال العاملُت للعديد من ادلخاطر أثناء عملهم ،باإلضافة إىل أن غالبيتهم يعملون بأجور متدنية جداً ،يبلغ متوسطها ما
بُت ( 50و )80ديناراً شهرياً ،وبساعات عمل طويلة تًتاوح بُت ( 10و )12ساعة يومياً ،ناىيك عن سوء ادلعاملة واإلىانات
النفسية واجلسدية اليت يتعرضون ذلا أثناء عملهم.
التوصيات:
يف ضوء ما مت استعراضو ،بات من الضروري على احلكومة وسلتلف أجهزة الدولة األردنية ،األخذ بعُت االعتبار ىذه التحديات اليت
تواجو العاملُت يف األردن عند رمسها وتنفيذىا للسياسات ادلختلفة وخاصة السياسات االقتصادية ،لتصب مبجملها يف حتسُت شروط
العمل يف األردن باالستناد اىل معايَت العمل الالئق ،وذلك من خالل:
 الًتكيز على تأسيس ادلشاريع االنتاجية اليت تعمل على توليد فرص عمل حقيقة يف صفوف العاطلُت عن العمل السيما الشباب. الًتكيز على التدريب والتعليم ادلهٍت ،واعادة النظر بالتخصصات اجلامعية جلعلها مواكبة دلتطلبات سوق العمل. إدخال التعديالت الالزمة على قانون العمل من أجل تعزيز وتفعيل عمليات احلوار االجتماعي ،عن طريق تشجيع التفامهاتاالجيابية بُت أصحاب العمل والعمال .كذلك ينبغي العمل على تفعيل تلك ادلواد ادلدرجة بالفعل يف قانون العمل واليت تنص على
مواصلة احلوار االجتماعي الشامل وتشجيعو.
 إعادة النظر بسياسات األجور ادلتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً ،وباعتبارىا أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم االكتفاءبالنظر إليها باعتبارىا كلفة فقط.
 إعادة النظر بنصوص قانون العمل ادلتعلق بالتنظيم النقايب لتمكُت مجيع العاملُت من تنظيم أنفسهم يف نقابات دميقراطية وفعالةحتقق مصاحلهم ،ودتكُت العاملُت يف القطاع العام من تنظيم أنفسهم يف نقابات.
 توسيع منظومة احلماية االجتماعية لتشمل العاملُت كافة ،ودتكينهم من التمتع حبقهم األساسي يف التأمُت الصحي. -تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات اليت جتري عليها ،لتمكُت العاملُت من التمتع بظروف عمل الئقة.
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