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تقدميـ

ــق  ــل الالئ ــي للعم ــوم العامل ــنوياً بالي ــامل س ــل الع يحتف

ــام،  ــن كل ع ــر م ــن أول/ أكتوب ــن ترشي ــابع م يف الس

ــل  ــر العم ــرام معاي ــة اح ــاً ألهمي ــاء تكريس ــذي ج وال

»العمــل  مفهــوم  مبجملهــا  تشــكل  والتــي  الدوليــة 

ــن يف  ــع العامل ــا لجمي ــي توفره ــي ينبغ ــق« والت الالئ

مختلــف أنحــاء العــامل. وحســب منظمــة العمــل الدوليــة 

تتمثــل معايــر العمــل الالئــق بـ«توفــر فــرص العمــل 

املنتــج الــذي يحقــق دخــالً عــادالً؛ وتحقيــق األمــن 

واالســتقرار يف مــكان العمــل اىل جانــب توفــر الحاميــة 

فــرص  وتحســن  وأرسهــم؛  للعاملــن  االجتامعيــة 

الرقــي املهنــي واالجتامعــي عــى املســتوى الشــخيص؛ 

وحريــة العاملــن يف التعبــر عــن همومهــم مــن خــالل 

املشــاركة يف تأســيس نقاباتهــم واالنتســاب اليهــا، اىل 

جانــب املشــاركة يف عمليــة اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر 

عــى حياتهــم؛ إضافــة اىل تحقيــق املســاواة يف الفــرص 

ــأيت  ــذا ي ــال«. وه ــاء والرج ــع النس ــن جمي ــة ب واملعامل

تكريســا للحــق يف رشوط عمــل مرضيــة وعادلــة الــذي 

كرســته الرشعــة العامليــة لحقــوق االنســان ومختلــف 

املبــادئ والقيــم اإلنســانية يف مختلــف الحضــارات.

 وبهــذه املناســبة يقــدم املرصــد العــاميل األردين، التابــع 

ملركــز الفينيق للدراســات االقتصاديــة واملعلوماتيــة، قراءة 

لواقــع ظــروف العمــل يف االردن يف ضــوء معايــر العمل 

الالئــق املتعــارف عليها عامليا: ورغــم ان األردن كان أول 

دولــة عربيــة يوقــع اتفاقيــة مع منظمــة العمــل الدولية يف 

عــام 2006، لتنفيــذ برنامــج وطنــي للعمــل الالئــق اســتمر 

العمــل بــه حتــى عــام 2009، واتبعــه بربنامــج آخــر شــكل 

ــة ثانيــة للربنامــج األول، تحــت عنــوان »الربنامــج  مرحل

الوطنــي للعمــل الالئــق« يف عــام 2012، الــذي انتهــى 

ــل  ــام 2015، إال أن رشوط العم ــة ع ــه يف نهاي ــل ب العم

يف اململكــة مــا زالــت تعــاين مــن ضعــف كبــر، ال 

ــة. ــات االقتصادي ــن القطاع ــد م ــع يف العدي ــل تراج ب

ــل  ــات العم ــن سياس ــد م ــت العدي ــا زال ــب م ــن جان فم

الرغبــات  دائــرة  مــن  الخــروج  عــى  قــادرة  غــر 

والشــعارات، اذ أن املقومــات األساســية الالزمــة لتطويــر 

ــرب  ــا تعت ــة وأدوات تنفيذه ــة وفاعل ــل عادل ــات عم سياس

ــر  ــن غ ــا«، فم ــل فيه ــور العم ــاحات »املحظ ــن املس م

املنطقــي تحقيــق أي تقــدم يف مجــال تحســن ظــروف 

ــة  العمــل، مــن دون وجــود آليــات حــوار اجتامعــي فعال

بــن مختلــف أصحــاب املصالــح يف ســوق العمــل، 

ــل  ــاب العم ــة وأصح ــرف )الحكوم ــا كل ط ــع فيه يتمت

والعــامل( باالســتقاللية والقــوة القانونيــة واالجتامعيــة.

 وكــام هــو معــروف فــإن الطــرف األســايس ذو املصلحــة 

ــاهمة  ــة واملس ــل الئق ــات عم ــر سياس ــة تطوي يف عملي

ــة،  ــم النقابي ــامل ومنظامته ــل يف الع ــا يتمث يف تطبيقه

وغالبيــة النقابــات يف األردن ال تتمتــع باالســتقاللية 

يف  الفعالــة  املســاهمة  مــن  متكنهــم  التــي  والقــوة 

تحقيــق تقــدم يف مجــال رشوط العمــل، حيــث مــا 

ــن  ــة العامل ــق غالبي ــد ح ــل تقي ــات العم ــت ترشيع زال

بأجــر يف تأســيس منظــامت نقابيــة. واملوجــود منهــا، ال 

يقــوى عــى الدفــاع عــن مصالــح مــن ميثلهــم ألســباب 

للعاملــن،  متثيلــه  محدوديــة  يف  تتمثــل  متعــددة، 

ــث  ــه، حي ــن توجهات ــة ع ــة واضح ــة عاملي ــاب رؤي وغي

تتامهــى مواقفــه نحــو سياســات العمــل والسياســات 

االقتصاديــة ذات العالقــة مــع رؤى الحكومــة وأصحــاب 

العمــل  آليــات  غيــاب  جانــب  اىل  هــذا  األعــامل، 

النقابيــة القامئــة ذاتهــا.   البنــى  الدميقراطــي داخــل 

ومــن جانــب آخــر، ال ميكــن اغفــال التأثــرات الســلبية 

ــاد  ــاع االقتص ــى أوض ــة ع ــة املضطرب ــروف االقليمي للظ

األردن وقدراتــه عــى توليــد فــرص عمــل جديــدة، 
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ــجلت  ــادي، وس ــو االقتص ــدالت النم ــت مع ــث تراجع حي

الســنوات  خــالل   2% تقــارب  منخفضــة  مســتويات 

الخمــس املاضيــة، مــا أدى اىل تراجــع قدراتــه عــى 

توليــد فــرص عمــل جديــدة بشــكل ملمــوس، كذلــك 

أثــرت موجــات اللجــوء الســوري خــالل الســنوات املاضيــة 

ــات آالف  ــود مئ ــة اىل وج ــل، باإلضاف ــوق العم ــى س ع

العــامل املرصيــن غــر النظامــن يف ســوق العمــل، 

رشوط  تراجــع  يف  ســاهمت  العوامــل  هــذه  مجمــل 

ــة.  ــادة العــرض يف القــوى العامل العمــل، مــن خــالل زي

يف  العمــل  ظــروف  مســتوى  اجــامل  وميكــن 

والسياســات  الترشيعــات  مســتوى  عــى  األردن 

يــي:   كــام  الواقــع  أرض  عــى  واملامرســات 

العمــل،  فــرص  بتوفــر  يتعلــق  فيــام  أوال  
ــا يف  ــا ملموس ــة تراجع ــة املاضي ــنوات القليل ــهدت الس ش

عــدد الوظائــف التــي يســتحدثها االقتصــاد األردين، ففــي 

ــه الوظائــف املســتحدثة يف عــام  ــذي بلغــت في الوقــت ال

ــام  ــت يف ع ــدة، انخفض ــة جدي ــف وظيف ــو 70 ال 2007 نح

2011 إىل 55 ألــف وظيفــة، ووصلــت اىل مــا يقــارب 53 الــف 

ــف  ــدد الوظائ ــاوز ع ــام مل يتج ــام 2013، في ــة يف ع وظيف

التــي اســتحدثها االقتصــاد الوطنــي خــالل عــام 2016 

ــات  ــى اآلن احصائي ــدر حت ــة. ومل تص ــف وظيف ال 50 أل

رســمية حــول فــرص العمــل املســتحدثة خــالل عــام 

2017، وهــذا الراجــع يف عــدد فــرص العمــل املســتحدثة 

يعــود إىل عــدة أســباب، مــن أبرزهــا: تراجــع قــدرات 

ــة  ــعار الطاق ــاع أس ــاهم ارتف ــذي س ــاد األردين وال االقتص

ــه  ــه، رافق ــة بشــكل أســايس يف اضعاف ــاء الرضيبي واألعب

ــث  ــاج، حي ــف اإلنت ــاع كل ــة أدت اىل ارتف ــات مالي سياس

التوســع يف فــرض الرضائــب غــر املبــارشة )املبيعــات 

والخاصــة( وارتفــاع اقتطاعــات الضــامن االجتامعــي، 

إضافــة إىل وجــود اختــالالت هيكليــة يف ســوق العمــل، 

اىل جانــب وجــود فجــوة واســعة بــن حاجــات ســوق 

ــي،  ــي واملهن ــي والفن ــم الجامع ــات التعلي ــل ومخرج العم

فحاجــات ســوق العمــل ال تتــواءم مــع املعــارف واملهــارات 

ــوع  ــث ن ــن حي ــه م ــدد إلي ــون الج ــا الداخل ــي يحمله الت

ــن يف  ــارات الخريج ــان مه ــتوى اتق ــات ومس التخصص

مجــاالت تخصصاتهــم، فــال تــزال هنــاك تخصصــات 

التعليــم  العمــل وال توفرهــا مؤسســات  يطلبهــا ســوق 

الجامعــي أو املهنــي، وفاقمهــا يف الســنوات األخــرة، 

ارتفــاع وتــرة التوتــرات واالضطرابــات السياســية واألمنيــة 

ــد مــن دول املنطقــة. لذلــك اســتمرت معــدالت  يف العدي

البطالــة باالرتفــاع ووصلــت اىل %18.7 خــالل الربــع الثاين 

ــت  ــام كان ــاث %26.8 في ــد االن ــت عن ــام 2018 وبلغ ــن ع م

عنــد الذكــور %16.6، وبلغــت بــن الفئتــن العمريتــن -15

19 ســنة و24-20 ســنة، %42.1 و%37.7 لــكل منهــام عــى 

التــوايل وهــذه أرقــام مفزعــة، وتعــد مــن املســتويات 

العاليــة جــدا مقارنــة مــع مختلــف دول العــامل.   ويف هــذا 

ــغيل  ــة بالتش ــل املتعلق ــات العم ــر سياس ــياق مل تتغ الس

ــة رغــم تعــدد الحكومــات،  ــذ ســنوات طويل يف األردن من

للتشــغيل،  الوطنيــة  االســراتيجية  صــدور  ورغــم 

اذ  البرشيــة،  املــوارد  لتنميــة  الوطنيــة  واالســراتيجية 

ــر  ــة غ ــاليب التقليدي ــد األس ــل تعتم ــت وزارة العم ــا زال م

الفعالــة يف مواجهــة مشــكلة البطالــة، مثــل تشــجيع 

ــة وتشــجيع تأســيس املشــاريع الصغــرة  األعــامل الريادي

واملتناهيــة الصغــر، وإقامــة املعــارض التشــغيلية والتــي 

أثبتــت الســنوات املاضيــة عــدم فاعليتهــا، ومؤخــرا تبنــت 

الحكومــة الحاليــة شــعار الحكومــة الســابقة الخــايل مــن 

املضمــون واملتمثــل يف )نعــم للتشــغيل ال للتوظيــف(.
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ــرز  ــن أب ــاض مســتويات االجــور م ــد انخف ــا  يع ثاني
ــل  ــوق العم ــون يف س ــا العامل ــي يواجهه ــات الت التحدي

ــة  ــتويات املعيش ــار مس ــن االعتب ــذ بع ــا أخ االردين، إذا م

ــر  ــدالت الفق ــادة مع ــا أدى إىل زي ــة يف األردن، م املرتفع

واتســاع رشائحــه، وأدى كذلــك اىل تعميــق االختــالالت 

ال  بأجــر  العاملــن  فغالبيــة  االجتامعيــة.  والتفاوتــات 

الكرميــة  الحيــاة  لهــم  توفــر  أجــور  عــى  يحصلــون 

ــمية  ــام الرس ــب األرق ــية. وحس ــم األساس ــل أعامله مقاب

الصــادرة عــن املؤسســة العامــة للضــامن االجتامعــي 

العاملــن مل  مــن   47% نســبته  مــا  فــإن   ،2017 لعــام 

ــار، يف حــن ان  تتجــاوز أجورهــم الشــهرية الــــ 400 دين

ــن 500  ــهرية ع ــم الش ــد رواتبه ــبته %68.4 ال تزي ــا نس م

دينــارا، وأن مــا نســبته %7.3 فقــط مــن العاملــن يف 

ــن 1000  ــد ع ــهرية تزي ــور ش ــى أج ــون ع األردن يحصل

ــد هــذا املســتوى لألجــور منخفــض جــداً، إذا  ــار. ويع دين

مــا قــورن مبســتويات خــط الفقــر املطلــق يف األردن، 

فاألرقــام الرســمية التــي تتنــاول مســتويات الفقــر يف 

األردن، تشــر ان قيمــة خـــط الفقـــر املطلـــق تبلــغ 813.7 

ــود اىل عــام  ــؤرشات تع ــنوياً ، وهــذه امل ــرد سـ ــاراً للفـ دينـ

ــي  ــا زادت خــالل الســنوات الت ــروف أنه ــن املع 2010، وم

ــن  ــم. وميك ــدالت التضخ ــاع مع ــبب ارتف ــك بس ــت ذل تل

ــر  ــوايل 410 دنان ــم بح ــؤرشات التضخ ــق م ــا وف تقديره

بالنســبة  الحــال  وكذلــك  شــهريا،  املعياريــة  لــألرسة 

ــهرياً  ــاراً ش ــغ )220( دين ــذي يبل ــور، ال ــد األدىن لألج للح

والــذي يقــارب نصــف خــط الفقــر لــألرسة. وهنالــك 

ــى  ــون ع ــر يحصل ــن بأج ــن العامل ــعة م ــات واس قطاع

أجــور شــهرية تقــل عــن الحــد األدىن لألجــور، ويشــكل 

انخفــاض األجــور الســبب األســايس لغالبيــة االحتجاجــات 

العامليــة التــي تــم تنفيذهــا خــالل األعــوام املاضيــة.

  ثالثــا  تعتــرب القيــود املفروضــة عــى حريــة التنظيــم 

النقــايب أبــرز التحديــات التــي تواجــه تطبيــق معايــر 

الحكومــة  زالــت  مــا  اذ  االردن.  يف  الالئــق  العمــل 

ــه  ــي في ــة تنه ــة ملموس ــالت ترشيعي ــراء تعدي ــض إج ترف

الحظــر عــى تأســيس نقابــات عامليــة جديــدة خــارج 

إطــار النقابــات العامليــة الرســمية الـــ )17(، والتــي مل 

يــزد عددهــا منــذ مــا يقــارب أربعــة عقــود، وهــي ال متثــل 

ســوى أعــداد محــدودة جــدا مــن العاملــن يف األردن ال 

ــى  ــة. ع ــوى العامل ــل الق ــن مجم ــة م ــن 5 باملائ ــد ع تزي

ــتور األردين  ــوارد يف الدس ــح ال ــص الواض ــن الن ــم م الرغ

يف املــادة )16( منــه والتــي تنــص عــى »حــق األردنيــن 

بتأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية«، 

وقــرار املحكمــة الدســتورية التفســري، الــذي صــدر 

يف متــوز مــن عــام 2013 والــذي أكــد بشــكل مبــارش 

ــم  ــام بتنظي ــاع الع ــن يف القط ــامل العامل ــق الع ــى ح ع

أنفســهم يف نقابــات خاصــة بهــم، إال أن غالبيــة العــامل 

ــذا  ــة ه ــى مامرس ــن ع ــر قادري ــون غ ــن ال يزال األردني

»العهــد  عــى  األردن  مــن مصادقــة  بالرغــم  الحــق، 

الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

عــام  الرســمية  الجريــدة  يف  نــرش  الــذي  والثقافيــة« 

ــهم  ــم أنفس ــن تنظي ــر م ــن بأج ــن العامل 2006. ان متك

يشــكل املدخــل األســايس لعقــد تســويات اجتامعيــة عــرب 

ــة،  ــات اجتامعي ــى توازن ــوم ع ــال يق ــي فع ــوار اجتامع ح

وخــالف ذلــك لــن تتمكــن أي حكومــة مــن بنــاء اســتقرار 

اجتامعــي مســتدام يقــوم عــى رشوط عمــل الئقــة، بــل 

ســيبقى االســتقرار االجتامعــي هــش وغــر مســتدام. 

ومل تكتــف الحكومــات املتعاقبــة مبــا فيهــا الحاليــة عــى 

عــدم تعديــل الترشيعــات الناظمــة للعمــل النقــايب باتجــاه 

الدســتورية  املحكمــة  وقــرار  األردين  الدســتور  احــرام 

رقــم 6 لعــام 2013، واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة 

مالحقــة  يتــم  بــل  ال  األردن،  عليهــا  صــادق  والتــي 
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النشــطاء النقابيــن الجــدد والذيــن يعملــون عــى تأســيس 

ــم  ــم ت ــد منه ــتقلة، فالعدي ــدة ومس ــة جدي ــات عاملي نقاب

ــم نقلهــم اىل  فصلهــم مــن أعاملهــم، والبعــض اآلخــر ت

ــة اىل  ــكنهم، إضاف ــن س ــن أماك ــدة ع ــل بعي ــن عم أماك

املضايقــات األخــرى، وعــدم التعامــل معهــم رســميا.

رابعــا  بالرغــم مــن التعديــالت املتالحقــة عــى 
نصــوص قانــون الضــامن االجتامعــي والتــي كان آخرهــا 

ــالت  ــا تعدي ــت مبجمله ــي كان ــام 2014، والت ــالت ع تعدي

ذات صبغــة إصالحيــة، تشــمل جميــع القــوى العاملــة 

الوطنيــة  العاملــة  بــن  تفــرق  قانونيــاً، وال  األردن  يف 

والعاملــة الوافــدة )املهاجــرة)، فــإن نســبة املشــمولن يف 

الضــامن االجتامعــي مــا زالــت قليلــة، وال يزيــدون عــن 

ــن عليهــم  ــغ عــدد املؤم ــة، إذ يبل ــوى العامل ــن الق %55 م

 )1.285( يقــارب  مــا  عملهــم(  رأس  (عــى  الفعالــن 

مليــون عامــل حســب أرقــام 2017، وحتــى لــو أضفنــا لهــم 

األعــداد املحــدودة للعاملــن املشــمولن بأنظمــة تقاعديــة 

هنالــك  تبقــى  وعســكرية)  (مدنيــة  أخــرى  وتأمينيــة 

قطاعــات عامليــة كبــرة غــر مشــمولة بــأي نظــام حاميــة 

اجتامعيــة، وخاصــة العاملــن يف االقتصــاد غــر املنظــم، 

والــذي يتســع يومــا بعــد يــوم. وفيــام يتعلــق بكفايــة 

املنافــع التأمينيــة، فقــد شــكلت التعديــالت التــي أجريــت 

عــى قانــون الضــامن االجتامعــي، نقلــة إىل األمــام 

فيــام يتعلــق بأنــواع التأمينــات االجتامعيــة التــي يغطيهــا 

الضــامن االجتامعــي، إال أن هــذه التعديــالت مــا زالــت 

قــارصة عــن تحقيــق املعايــر الدنيــا للضــامن االجتامعــي 

ــم )102(  ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــواردة يف اتفاقي ال

يف الوقــت الراهــن، فالقانــون مــا زال يربــط شــمول 

املشــركن بالتأمــن الصحــي بقــرار مجلــس الــوزراء 

الــذي مل يصــدر حتــى اآلن. وتــم الحديــث عن مشــاورات 

بالتأمــن  االجتامعــي  الضــامن  مشــريك  لشــمول 

الصحــي، اال أن الكلــف التــي تقرحهــا مؤسســة الضــامن 

االجتامعــي أعــى مــن أن يتحملهــا العاملــن واصحــاب 

األعــامل، خاصــة بعــد الزيــادة عــى اشــراكات الضــامن 

ــام 2014. ــة ع ــذ بداي ــا من ــم تطبيقه ــي ت ــي الت االجتامع

ــق  ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــن التحدي ــا  وم  خامس

معايــر العمــل الالئــق يف االردن، ضعــف انفــاذ القانــون 

والــذي أدى ومــا زال يــؤدي اىل اتســاع رقعــة االنتهــاكات 

التــي تتعــرض لهــا قطاعــات واســعة مــن العاملــن بأجــر، 

والتجــاوزات عــى القوانــن ذات العالقــة بالعمــل، اذ أن 

ــى  ــون ع ــر يحصل ــن بأج ــن العامل ــعة م ــات واس قطاع

أجــور شــهرية تقــل عــن الحــد األدىن لألجــور البالــغ 

ــتلمون  ــن يس ــن العامل ــرة م ــداداً كب ــاراً، وأع )220( دين

أجورهــم الشــهرية يف فــرات زمنيــة متأخــرة تتجــاوز اليوم 

ــب)،  ــتحقاق الرات ــي (اس ــذي ي ــهر ال ــن الش ــابع م الس

ــات  ــان قطاع ــك حرم ــل، وكذل ــون العم ــا قان ــام حدده ك

كبــرة مــن حقوقهــم يف اإلجــازات الســنوية واملرضيــة 

القطاعــات  مــن  العديــد  هنالــك  أن  كــام  والرســمية. 

تتجــاوز  ســاعات  العاملــون  فيهــا  يعمــل  االقتصاديــة 

ــا  ــي حدده ــبوعيا الت ــاعة اس ــامين أو 48 س ــاعات الث الس

ــدل  ــى ب ــول ع ــن دون الحص ــل األردين، م ــون العم قان

ــة  ــالمة والصح ــر الس ــب معاي ــام تغي ــايف. ك ــل إض عم

املهنيــة عــن قطاعــات واســعة مــن منشــآت االعــامل 

الســيام الصغــرة واملتوســطة منهــا، خاصــة يف االقتصــاد 

غــر املنظــم، االمــر الــذي يتســبب ســنويا يف وقــوع آالف 

الحــوادث املهنيــة، التــي ينتــج عنهــا وفيــات واصابــات يف 

صفــوف العــامل. وحســب أرقــام املؤسســة العامــة للضامن 

االجتامعــي، فــإن العــام املــايض 2017 ســجل وقــوع 153 

وفــاة لعــامل نتيجــة حــوادث العمــل، يضــاف لهــا العديــد 
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ــا املتوفــن مشــركن  ــي مل يكــن فيه ــن الحــاالت الت م

يف الضــامن االجتامعــي، وبالتــايل ال يتــم توثيقهــم.

 سادســا  بالرغــم مــن الجهــود العديــدة التــي 

الرســمية  وغــر  الرســمية  الجهــات  قبــل  مــن  بذلــت 

لتأهيــل ودمــج األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة يف ســوق 

القطاعــن  يف  تشــغيلهم  مســتويات  أن  إال  العمــل، 

العــام والخــاص مــا زالــت متدنيــة جــداً، وإن كانــت 

القطــاع  يف  املعوقــن  األشــخاص  تشــغيل  معــدالت 

ــارب  ــاص، إذ تق ــاع الخ ــا يف القط ــى منه ــي أع الحكوم

ــت وزارات  ــواء كان ــام س ــاع الع ــغيلهم يف القط ــبة تش نس

ــات أو جامعــات رســمية مــا  أو مؤسســات مســتقلة أو بلدي

نســبته %1 يف أحســن األحــوال، أمــا يف القطــاع الخــاص 

ــكاد ال يذكــر،  فمســتوى تشــغيل األشــخاص املعوقــن ي

ــة. ــن األردني ــه القوان ــر مــام نصــت علي وهــي أقــل بكث

ســابعا  إىل جانــب ذلــك، فــإن نظــرة رسيعــة عــى 
ســوق العمــل األردين تظهــر وبوضــوح انتشــار عاملــة 

األطفــال بشــكل كبــر، فقــد أشــارت دراســة مســحية 

أعدتهــا منظمــة العمــل الدوليــة بالتعــاون مــع وزارة العمــل 

ومركــز الدراســات االســراتيجية يف األردن، أن عــدد 

ــال  ــدد األطف ــا، وأن ع ــارب 70 الف ــن يق ــال العامل األطف

ــرض  ــاً. ويتع ــارب 45 الف ــرة يق ــامل خط ــن يف أع العامل

ــاء عملهــم،  ــن املخاطــر أثن ــد م ــن للعدي ــال العامل األطف

باإلضافــة إىل أن غالبيتهــم يعملــون بأجــور متدنيــة جــداً، 

ــن )10 و12(  ــراوح ب ــة ت ــل طويل ــاعات عم ــون س ويعمل

ســاعة يوميــاً، ناهيــك عــن ســوء املعاملــة واإلهانــات 

ــاء عملهــم. النفســية والجســدية التــي يتعرضــون لهــا أثن
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التوصيات

الــرضوري  بــات مــن  تــم اســتعراضه،   يف ضــوء مــا 

األردنيــة،  الدولــة  أجهــزة  ومختلــف  الحكومــة  عــى 

التــي تواجــه  األخــذ بعــن االعتبــار هــذه التحديــات 

العاملــن يف األردن عنــد رســمها وتنفيذهــا للسياســات 

لتصــب  االقتصاديــة،  السياســات  وخاصــة  املختلفــة 

مبجملهــا يف تحســن رشوط العمــل يف األردن باالســتناد 

خــالل:- مــن  وذلــك  الالئــق،  العمــل  معايــر  اىل 

التــي  االنتاجيــة  املشــاريع  تأســيس  عــى  الركيــز   -

تعمــل عــى توليــد فــرص عمــل حقيقــة يف صفــوف 

ــر  ــادة النظ ــباب. - إع ــيام الش ــل الس ــن العم ــن ع العاطل

بالسياســات الرضيبيــة التــي توســعت يف فــرض الرضائــب 

للمواطنــن  الرشائيــة  القــوى  وأرهقــت  املبــارشة،  غــر 

ــكي،  ــب ال ــى الطل ــت ع ــة، وضغط ــات اإلنتاجي والقطاع

االقتصــادي. النمــو  التباطــؤ  تعميــق  يف  وســاهمت 

 - الركيــز الفعــي عــى التدريــب والتعليــم املهنــي، واعــادة 

النظــر بالتخصصــات الجامعيــة لجعلهــا مواكبــة ملتطلبــات 

ســوق العمــل. - إدخــال التعديــالت الالزمــة عــى قانــون 

الحــوار  عمليــات  وتفعيــل  تعزيــز  أجــل  مــن  العمــل 

ــي  ــوار االجتامع ــجيع الح ــق تش ــن طري ــي، ع االجتامع

العــامل  وممثــي  األعــامل  أصحــاب  ممثــي  بــن 

ــى تفعيــل  ــي العمــل ع مبختلــف فئاتهــم، كذلــك ينبغ

تلــك املــواد املدرجــة يف قانــون العمــل والتــي تنــص 

ــجيعه. ــامل وتش ــي الش ــوار االجتامع ــة الح ــى مواصل ع

 

- إعــادة النظــر بسياســات األجــور املتبعــة وإعطائهــا بعــداً 

قيميــاً اجتامعيــاً، وباعتبارهــا أحــد أدوات اعــادة توزيــع 

الدخــل وعــدم االكتفــاء بالنظــر إليهــا باعتبارها كلفــة فقط، 

والعمــل عــى مراجعــة الحــد األدىن لألجور باتجــاه زيادته.

 -  إعــادة النظــر بنصــوص قانــون العمــل املتعلــق بالتنظيــم 

النقــايب لتمكــن جميــع العاملــن مــن تنظيــم أنفســهم يف 

نقابــات دميقراطيــة وفعالــة تحقــق مصالحهــم، ومتكــن 

العاملــن يف القطــاع العام من تنظيم أنفســهم يف نقابات.

ــة  ــمل كاف ــة لتش ــة االجتامعي ــة الحامي ــيع منظوم  - توس

العاملــن، ومتكينهــم مــن التمتــع بحقهــم األســايس 

ــات  ــاذ الترشيع ــم إنف ــر نظ ــي. - تطوي ــن الصح يف التأم

العامليــة لوضــع حــد للتجــاوزات التــي تجــري عليهــا، 

لتمكــن العاملــن مــن التمتــع بظــروف عمــل الئقــة.


