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 ورقة تقدير موقف
 

 للعمل الالئق العالميبمناسبة اليوم  

 "العمل الالئق في األردن..ما زالت الفجوة واسعة"
 

 قتصادية والمعلوماتيةاالالتابع لمركز الفينيق للدراسات  األردني العمالي المرصد

 5102ول أتشرين  6عمان، الثالثاء، 

 

 تقديم

ألمهية احًتام معايري  تكريساً  جاءالذي و اكتوبر من كل عام،  ول/أحيتفل العامل سنويا باليوم العادلي للعمل الالئق يف السابع من تشرين 
وحسب منظمة  .اليت ينبغي توفريىا جلميع العاملني يف سلتلف احناء العاملو  "العمل الالئق"مفهوم العمل الدولية واليت تشكل مبجملها 

يف مكان العمل واالستقرار الذي حيقق دخاًل عاداًل؛ وحتقيق األمن وفري فرص العمل ادلنتج تبـ"تتمثل معايري العمل الالئق العمل الدولية 
؛ وحرية دلستوى الشخصيعلى اادلهين واالجتماعي ؛ وحتسني فرص الًتقي للعاملني وأسرىماحلماية االجتماعية اىل جانب توفري 

حتقيق ادلساواة يف الفرص باالضافة اىل اختاذ القرارات اليت تؤثر على حياهتم؛  عملية يف التعبري عن مهومهم، وادلشاركة يفملني العا
 وادلعاملة بني مجيع النساء والرجال".

شروط واقع قراءة مقتضبة وبانورامية ل ،التابع دلركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية ،األردين ادلرصد العمايليقدم وهبذه ادلناسبة 
 يف ضوء معايري العمل الالئق. العمل يف االردن

 

 كبيرةتحديات  

استمر برنامج وطين للعمل الالئق لتنفيذ  ،2006اتفاقية مع منظمة العمل الدولية يف عام يوقع  عربيةأول دولة  كان  األردنن أرغم 
يف  "الوطين للعمل الالئقالربنامج بربنامج آخر شكل مرحلة ثانية للربنامج األول، حتت عنوان " وحلقأو ، 2009عام  العمل بو حىت

ما زالت تعاين من تراجع كبري شروط العمل يف ادلملكة  ، إال أن2015 العام احلايلهناية  حىت  الذي يستمر العمل بو ،2012عام 
 وقد سامهت مجلة من األسباب الداخلية واخلارجية يف تعميق ىذه الفجوة. معايري العمل الالئق.اذا ما أخذ بعني االعتبار 

فمن جانب ال زالت العديد من سياسات العمل غري قادرة على اخلروج من دائرة اخلطط والرغبات والشعارات، وجانب كبري منها 
وفاعلة وأدوات تنفيذىا تعترب من ادلناطق ذ أن ادلقومات األساسية الالزمة لتطوير سياسات عمل عادلة إيتخذ الطابع الدعائي. 
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آليات حوار اجتماعي يتمتع كل طرف فيو وجود "احملظور العمل هبا"، فمن غري ادلنطقي حتقيق أي تقدم يف ىذا اجملال من دون 
ت عمل )احلكومة وأصحاب العمل والعمال( باالستقاللية والقوة، وكما ىو معروف فإن الطرف األساسي يف عملية تطوير سياسا

حتقيق تقدم يف رلال الئقة وادلسامهة يف انفاذىا، وادلتمثل يف العمال، ال يتمتع باالستقاللية والقوة اليت دتكنو من ادلسامهة الفعالة يف 
شروط العمل. ومن جانب آخر، فقد أثرت اذلجرات اليت تعرض ذلا األردن خالل السنوات العشرين ادلاضية من العراق وسوريا، 

، أثرت سلبا على تراجع شروط العمل، من حي  خلقهم دلنافسة غري عادلة نياىل مئات آالف العمال ادلصريني غري النظاميباالضافة 
 مع العمالة األردنية، بسبب زيادة العرض يف القوى العاملة.

       اقع على الشكل التايل:مجال مستوى معايري العمل يف األردن على مستوى التشريعات والسياسات وادلمارسة على أرض الو إوميكن 

 االقتصاداليت يستحدثها  الوظائف عدد يف ملموساً  راجعاً ت ادلاضية القليلة السنوات دتهشفيما يتعلق بتوفري فرص العمل، . 1
 إىل 2011 عام يف اخنفضت ،جديدة لف وظيفةأ 70حنو  2007 عام يف ادلستحدثة الوظائفففي الوقت الذي بلغت فيو  األردين،

 االقتصاداستحدثها  اليت الوظائف عدد يتجاوز مل فيما،  2013الف وظيفة يف عام  53ووصلت اىل ما يقارب  ،وظيفة ألف  55
 أسباب،عدة  إىل يعود ادلستحدثة العمل فرص عدد يف اجعالًت  ىذاو . 1وظيفة ألف 23 الـ 2014عام  من األول النصف يفالوطين 
ساسي، حي  مت اغالق العديد من ادلشاريع أوالذي ساىم ارتفاع أسعار الطاقة فيو بشكل  األردينقدرات االقتصاد تراجع  :اىأبرز  من

ارتفاع وترية التوترات واالضطرابات السياسية واألمنية يف العديد  وفاقمها يف السنوات األخرية، عمالةللاً أساسي تعد مشغالً  اليت الصناعية
 وسلرجات العمل سوق حاجات بني واسعة فجوة ووجود ،العمل سوق يف يةىيكل اختالالت وجود إىل إضافة ىذا .من دول ادلنطقة
 معدالت استمرت لذلك .مهاجرة عمالة الهيشغ ادلستحدثة العمل فرص من كبرياً  اً جزء أن بالذكر اجلدير ومن النظام التعليمي.

 عند اهضعف اإلناث ولدى ،(%14.0-11.0)وتراوحت ما بني  مرتفعة مستويات عند ادلاضية لعشرا السنوات خالل البطالة
 أرقام ذهىو %( 36.0-30.0) بني ما الدراسة مقاعد ىلع اجلالسني غري من عاماً  (24-16) سن بني ما الشباب وعند الذكور،
  .2سلتلف دول العاملمع ، وتعد من ادلستويات العالية جدا مقارنة مفزعة

 االعتبار بعني أخذ ما إذا ،برز التحديات اليت يواجهها العاملون يف سوق العمل االردينأجور من األمستويات اخنفاض  . يعد2
 ، وتعميق االختالالت والتفاوتات االجتماعية.الفقرية العمالة رقعة اتساع إىل أدى ما واخلدمات، علالس فلدلخت األسعار مستويات

 بني كبرية فجوة نالكىو  األساسي، معمله لقاء الكرمية احلياة مذل توفر أجور ىعل ونحيصل ال بأجر نيالعامل من الساحقة غالبيةفال
 الصادرة الرمسية األرقام حسبو م. ذل كرمية حياةتوفري  ىعل األجور ذهى قدرة وبني الساحقة الغالبية عليها حيصل اليت األجور معدالت
-300تًتاوح ما بني  % يتقاضون اجوراً 51االردن أي ما نسبتوما يزيد عن نصف العاملني يف ، فإن العامة اإلحصاءات دائرة عن
  دينار 500 تزيد عنمن العاملني األردنيني حيصلون على أجور شهرية % فقط 10.5ما نسبتو  دينار شهريا، يف حني ان 400
الرمسية اليت تتناول  فاألرقاميف األردن،  طلقيعد ىذا ادلستوى لألجور منخفض جدا، اذا ما قورن مبستويات خط الفقر ادلو . 3شهريا

، وىذه ادلؤشرات تعود اىل عام 4 دينـارًا للفـرد سـنوياً  813.7 تبلغخـط الفقـر ادلطلـق  تشري ان قيمة مستويات الفقر يف األردن،
 األدىن حدلل بالنسبة احلال وكذلك. م  ادلاضية بسبب ارتفاع معدالت التضخماخل، ومن ادلعروف أهنا زادت خالل السنوات 2010
 بأجر نيالعامل من واسعة قطاعات نالكىو . قلادلط الفقر خط نصف عن بكثري يقل وىو  ،( ديناراً شهرياً 190يبلغ ) الذي لألجور،
 اليت العمالية االحتجاجات لغالبية األساسي السبب األجور اخنفاض ويشكل لألجور، األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل
 .ةادلاضي عواماأل خالل اىتنفيذ مت
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 لتزا فال .برز التحديات اليت تواجو تطبيق معاير العمل الالئق يف االردنأ النقايب التنظيم حرية ىعل ادلفروضة القيود تعترب. 3 
 العمالية النقابات إطار خارج جديدة عمالية نقابات تأسي  ىعل احلظر وفي تفك موسةمل تشريعية تعديالت جراءإ ترفض احلكومات
من العاملني يف األردن تًتاوح ما  ، وال دتثل سوى أعداد زلدودة جداً عقود أربعة يقارب ما منذ اىعدد يزد ملاليت و  ،(17الـ ) الرمسية
 األردنيني حقواليت تنص على " ومن (16) ادلادة يف األردين الدستور يف الوارد الواضح النص من الرغم ىلع بادلائة. 10–5بني 
والذي  2013 عام من دتوز يف صدر الذي التفسريي، الدستورية احملكمة قرارو  ،"السياسية باواألحز  والنقابات اجلمعيات بتأليف
 ال ردنينياأل العمال غالبية أن إال م،هب خاصة نقابات يف مأنفسه بتنظيم العام القطاع يف نيالعامل العمال حق ىعل مباشر بشكل أكد
 واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل دهالع" ىعل األردن مصادقة من الرغم ىعل ،شلارسة ىذا احلق ىلع قادرين غري يزالون
  .2006 عام الرمسية اجلريدة يف نشر الذي "والثقافية

 كانتاليت  و  ،2014خرىا تعديالت عام واليت كان آ االجتماعي الضمان قانون نصوص ىعل ادلتالحقة التعديالت من الرغم. ب4
 الوافدة والعمالة الوطنية العمالة بني تفرق وال قانونياً، األردن يف ةالعامل القوى مجيع تشمل إصالحية، صبغة ذات تعديالت الهمبجم
 غليب إذ ة،لالعام القوى ثيلث األحوال أحسن يف ونليشك مهف ة،ليلق ما زالت االجتماعي الضمان يف ادلشمولني نسبة فإن ،)اجرةهادل)

 نيللعامل احملدودة األعداد مذل أضفنا لو وحىت ،( مليون عامل1.1يقارب )ما  على رأس عملهم(( الفعالني مليهع ادلؤمن عدد
، تأمني نظام بأي مشمولة غري كبرية عمالية قطاعات نالكى تبقى )ةوعسكري مدنية( أخرى وتأمينية تقاعدية بأنظمة ادلشمولني

 التعديالت شكلت فقد التأمينية، ادلنافع بكفاية قليتع وفيما .ادلنظم، والذي يتسع يوما بعد يوم ريوخاصة العاملني يف القطاع غ
 الضمان اهيغطي اليت االجتماعية التأمينات بأنواع قليتع فيما األمام إىل ةلنق ،االجتماعي الضمان قانون على أجريت اليت األخرية

 العمل منظمة اتفاقية يف الواردة االجتماعي ضمانلل الدنيا ادلعايري حتقيق عن قاصرة ما زالت التعديالت ذهى أن إال االجتماعي،
 حىت يصدر مل الذي الوزراء  رلل بقرار الصحي بالتأمني ادلشًتكني مشول يربط ما زال فالقانون ،الراىن الوقت يف (102) رقم الدولية
  .اآلن

 اليت اكاتهاالنت رقعة اتساعأدى اىل  والذيضعف انفاذ القانون  ،يف االردناليت تواجو تطبيق معايري العمل الالئق  التحديات ومن. 5
 بأجر نيالعاملفقطاعات واسعة من  ،بالعمل العالقة ذات القواننيزات على والتجاو  بأجر، نيالعامل من واسعة قطاعات اذل تعرضت

 زمنية اتفًت  يف ريةهالش مىأجور  مونيستل كبرية وأعداداً  ،( ديناراً 190) البالغ لألجور األدىن احلد عن تقل ريةهش أجور ىعل ونحيصل
 وكذلك حرمان قطاعات كبرية من العمل، قانون اىحدد كما ،)الراتب استحقاق( يلي الذي رهالش من السابع اليوم تتجاوز متأخرة
 تتجاوز ساعات ونالعامل اهفي يعمل العمالية القطاعات من العديد نالكى أنكما   .والرمسية وادلرضية السنوية زاتاإلجا يف مهحقوق

كما تغيب معايري السالمة والصحة  .إضايف عمل بدل ىعل احلصول دون من األردين، العمل قانون اىحدد اليت الثماين الساعات
يتسبب سنويا ، االمر الذي السيما يف القطاع غري ادلنظم ادلهنية عن قطاع واسع من منشآت االعمال السيما الصغرية وادلتوسطة منها

وحسب أرقام ادلؤسسة العامة للضمان  ينتج عنها وفيات واصابات يف صفوف العمال. اليت ،وقوع عشرات احلوادث ادلهنية يف
. 2013حالة وفاة لعام  77وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل، مقارنة مع  154سجل وقوع  2014االجتماعي، فإن العام ادلاضي 

 5فاة نامجة عن حادث عمل كل ، ووقوع و 2014 دقيقة يف األردن خالل عام 33حادثة عمل كل بيانات الضمان وقوع وسجلت 
  5.أيام
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 سوق يف اإلعاقة ذوي من األشخاص ودمج يلىلتأ الرمسية وغري الرمسية اتهاجل قبل من بذلت اليت العديدة ودهاجل من لرغم. با6
 ادلعوقني األشخاص تشغيل معدالت كانت نإو  ،اً جد متدنية ما زالت واخلاص العام القطاعني يف ملهتشغي مستويات أن إال العمل،
 ةمستقل مؤسسات أو وزارات كانت سواء العام القطاع يف متشغيله نسبة تقارب إذ اخلاص، القطاع يف اهمن ىأعل احلكومي القطاع يف
 ال يكاد ادلعوقني األشخاص تشغيل فمستوى اخلاص القطاع يف أما األحوال، أحسن يف %1 ونسبت ما رمسية جامعات أو بلديات أو

 .6األردنية القوانني عليو نصت شلا بكثري أقل يىو  يذكر،

حي  قاربت  كبري، بشكل األطفال عمالة انتشار وبوضوح رهتظ األردين العمل سوق ىعل سريعة نظرةفإن  ،إىل جانب ذلك. 7
 من عديدلل نيالعامل األطفال تعرضيو الف طفل.  70عداد األطفال العاملني وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب أ

 ،( دينارًا شهرياً 80و 50) بني ما اهمتوسط غيبل ،اً جد متدنية بأجور ونيعمل مهغالبيت أن إىل باإلضافة م،عمله أثناء ادلخاطر
 اذل يتعرضون اليت واجلسدية النفسية اناتىواإل ةادلعامل سوء عن يكىنا ،اً يومي ساعة (12و 10) بني اوحتًت  ةطويل عمل وبساعات
 . 7معمله أثناء

 

  :التوصيات

 اليت التحديات ذهى االعتبار بعني األخذ األردنية، الدولة زةهأج فوسلتل احلكومة ىلع الضروري من بات ،استعراضو مت ما ضوء يف
حتسني شروط العمل  يف الهمبجم لتصب االقتصادية، السياسات وخاصة فةلادلخت سياساتلل اىوتنفيذ اهرمس عند األردن عمال وتواج

  وذلك من خالل: الالئق، باالستناد اىل معايري العمل يف األردن

 .السيما الشبابالًتكيز على تأسي  ادلشاريع االنتاجية اليت تعمل على توليد فرص عمل حقيقة يف صفوف العاطلني عن العمل   -

  الًتكيز على التدريب والتعليم ادلهين، واعادة النظر بالتخصصات اجلامعية جلعلها مواكبة دلتطلبات سوق العمل. -

 .فةلك اكوهن اهإلي بالنظر االكتفاء وعدم اجتماعياً، قيمياً  بعداً  اهعطائإو  ادلتبعة األجور بسياسات النظر عادةإ -

 وفعالة دميقراطية نقابات يف مهأنفس تنظيم من نيالعامل مجيع لتمكني النقايب بالتنظيم قلادلتع العمل قانون بنصوص النظر عادةإ -
  .ودتكني العاملني يف القطاع العام من تنظيم أنفسهم يف نقابات م،همصاحل حتقق

  .يالصح التأمني يف األساسي مهحبق التمتع من مهودتكين كافة، نيالعامل لتشمل االجتماعية احلماية منظومة توسيع -

 .الئقة عمل بظروف التمتع من نيالعامل لتمكني ،عليها جتري اليت للتجاوزات حد لوضع العمالية التشريعات إنفاذ نظم تطوير -
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