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يجسد يوم العامل العاملي ذكرى النضاالت العاملية يف مختلف أنحاء العامل، وروح 

العمل اإلنساين الجامعي دفاعاً عن حقوق العامل عىل اختالف مهنهم وتخصصاتهم 

وأماكن عملهم، للحفاظ عىل مكتسباتهم التي حققوها بدمهم وعرقهم، وتحسني 

رشوط العمل بشكل مستمر. ولتحقيق رشوط عمل مرضية وعادلة، تدفع باتجاه 

تعزيز معايري العدالة االجتامعية والتخفيف من التفاوت االجتامعي. وعىل الرغم 

من مرور ما يزيد عن مائة وعرشين عاماً عىل بدء االحتفال بيوم العامل العاملي، 

أشكال  ملختلف  يتعرضون  زالوا  ما  العامل،  أنحاء  شتى  يف  العامل،  ماليني  أن  إال 

باألجور  منها  يتعلق  ما  سواًء  األساسية،  حقوقهم  عىل  واالعتداءات  االنتهاكات 

العمل  املهنية وغريها من ظروف  العمل أو رشوط الصحة والسالمة  أو ساعات 

الصعبة وغري الالئقة. 

ميكن القول أنه وبالرغم من الجهود التي بذلت يف األردن عىل املستويني الرسمي 

العديد  العمل، إال أن  الناظمة لعالقات  الترشيعات والسياسات  واملدين لتحسني 

من املؤرشات تظهر وبوضوح أن غالبية العاملني بأجر يف األردن يعانون من ظروف 

عمل صعبة وغري عادلة وغري الئقة، سواء من حيث عدم توفر فرص العمل الالئقة 

األجور،  وانخفاض مستويات  الشباب  فئة  لدى  البطالة، خاصة  وارتفاع معدالت 

واتساع ظاهرة العمل غري املنظم والعاملة الفقرية، وعدم تنظيم العاملة املهاجرة 

)الوافدة(، وغياب األمن واالستقرار الوظيفي، واتساع رقعة االنتهاكات واالعتداءات 

عىل حقوقهم العاملية واإلنسانية األساسية املنصوص عليها يف ترشيعات العمل 

األردنية والدولية. 

مدخل
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حتمية  نتيجة  األردن  يف  العمل  رشوط  ضعف  ان 

ونفذتها  وضعتها  واجتامعية  اقتصادية  سياسات  لجملة 

النموذج  هذا  يساعد  مل  حيث  املتعاقبة،  الحكومات 

خريجي  من  لطالبيها  كافية  عمل  فرص  خلق  عىل 

القوى  مشكالت  تعميق  اىل  وأدى  التعليمي،  النظام 

العمل. ويعود  اختالالت سوق  األردنية وتعزيز  العاملة 

قامت  التي  االقتصادية  للسياسات  أسايس  بشكل  هذا 

بسبب  الحالية،  فيها  مبا  املتعاقبة  الحكومات  بتنفيذها 

ووجود  الحقيقية،  والرقابة  واملحاسبة  املساءلة  غياب 

برملانات ضعيفة غري قادرة عىل مراقبة أداء الحكومات. 

إىل جانب القيود الكبرية املفروضة عىل تنظيم املجتمع 

من  يعاين  نفسه  األردن  ليجد  العامل،  وخاصة  لنفسه، 

عند  منها  يعاين  كان  التي  ذاتها،  االقتصادية  املشكالت 

انفجار األزمة االقتصادية الكربى التي واجهها قبل ثالثة 

عقود، وأطاحت بالقيمة الرشائية للدينار األردين بشكل 

ملموس. وقد اعتاد املسؤولون تحميل الظروف الخارجية 

مسؤولية مجمل املشكالت االقتصادية التي نعاين منها.

املؤرشات االقتصادية واالجتامعية األساسية الحالية تشري 

إذ  االقتصادية،  األوضاع  صعوبة  استمرار  إىل  بوضوح 

إن معدل النمو االقتصادي  بلغ  2.0 % يف عام 2017، 

ومعدل العجز يف املوازنة العامة قبل املنح واملساعدات 

إىل  العام  الدين  وارتفع   ،2017 نهاية  يف  مرتفعاً  زال  ما 

مستويات قياسية قاربت 27.5 مليار دينار، ليصل اىل ما 

يقارب 96 % من الناتج املحيل االجاميل، وهو مؤرش كبري 

وخطري جدا.

النموذج التنموي واالقتصادي

هذه النتائج جاءت بسبب تطبيق جملة من السياسات 

االقتصادية اتسمت باالنتقائية نذكر منها: تحرير األسعار 

والخدمات.  السلع  أسعار  يف  كبري  ارتفاع  إىل  أدى  الذي 

وتنفيذ سياسات رضيبية غري عادلة، إذ فرضت الرضيبة 

العامة عىل املبيعات بنسب عالية بلغت 16 %، وفرض 

الرضائب الخاصة مبعدالت عالية عىل العديد من السلع 

األساسية مثل املشتقات النفطية واالتصاالت، إضافة اىل 

ضعف التاميز يف معدالت الرضيبة العامة عىل املبيعات 

لغالبية  أهميتها  لدرجة  تبعا  والخدمات  السلع  عىل 

عن  الدخل  رضيبة  حصيلة  تزيد  ال  حني  يف  املواطنني، 

الناتج املحيل اإلجاميل بسبب ضعف أساليب  4 % من 

عىل  تقوم  أنها  جانب  إىل  الرضيبي،  والتهرب  التحصيل 

أسس غري تصاعدية. 

وغري  العشوائية  الخصخصة  عمليات  ذلك  إىل  يضاف 

الصناعية  القطاعات  من  العديد  وإضعاف  املدروسة، 

بسبب تحرير التجارة الخارجية من دون ضوابط وتوقيع 

ومن  العادلة،  غري  الحرة  التجارة  اتفاقيات  من  العديد 

أهم هذه القطاعات: صناعات الخزف والبالط واألحذية 

والصناعات  والحديد  واالسمنت  واأللبسة  والدباغة 

إىل ضعف  قاد  ذلك  والزراعية وغريها. مجمل  الغذائية 

وجه  عىل  منها،  املرأة  ومشاركة  االقتصادية،  املشاركة 

الخصوص، واتساع أعداد العاملني يف االقتصاد غري املنظم، 

الذي أصبح السمة الغالبة لسوق العمل.
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الوظائف من  أعداد طالبي  به  تزايدت  الذي  الوقت  يف 

خريجي النظام التعليم األردين املائة ألف سنويا. شهدت 

السنوات القليلة املاضية تراجعا ملموسا يف اعداد فرص 

تراجعت  فقد  األردين،  االقتصاد  يف  املستحدثة  العمل 

املاضية،  السنوات  املستحدثة خالل  العمل  فرص  أعداد 

حيث بلغت يف عام 2007 نحو 70 ألف فرصة لتنخفض 

يف عام 2008 إىل 69 ألف فرصة عمل، وهو يشكل عدد 

الوظائف ذاتها التي وفرها االقتصاد األردين يف عام 2009، 

 2010 عام  وظيفة  ألف   66 إىل  الوظائف  عدد  ليرتاجع 

فرصة  ألف   55 إىل   2011 عام  يف  االنخفاض  ويواصل 

عمل، ويف عام 2012 بلغ 50 ألف فرصة، فيام تراوحت 

الوظائف التي أنتجها االقتصاد خالل عامي 2013 و2014 

حوايل 45 الف فرصة عمل سنويا، وسجلت يف عام 2015 

ما يقارب 48 الف وظيفة، وخالل النصف األول من عام 

2016 فقد بلغت 26 ألف وظيفة جديدة. 

املستحدثة  العمل  فرص  أعداد  تراجع  أسباب  تعود 

النمو  معدالت  تراجع  أبرزها:  ومن  عدة،  أسباب  إىل 

التي  الصناعية  املشاريع  حجم  وتراجع  االقتصادي، 

واسعة  فجوة  ووجود  للعاملة،  الرئييس  املشغل  تعد 

الجامعي  التعليم  ومخرجات  العمل  سوق  حاجات  بني 

مع  تتواءم  ال  العمل  سوق  فحاجات  واملهني،  والفني 

املعارف واملهارات التي يحملها الداخلون الجدد إليه من 

حيث نوع التخصصات ومستوى اتقان مهارات الخريجني 

يف مجاالت تخصصاتهم. فال تزال هناك تخصصات يطلبها 

التعليم الجامعي أو  سوق العمل وال توفرها مؤسسات 

املهني ومن الجدير بالذكر أن جزءاً كبرياً من فرص العمل 

املستحدثة أعاله يشغلها عاملة وافدة. وقد سجل معدل 

البطالة خالل عام 2017 رقام كبريا بلغ )18.3 %(، ولدى 

اإلناث )27.5 %(، وعند الذكور )16.1 %(، وعند الشباب 

مقاعد  عىل  الجالسني  غري  من   )24  -  16( سن  بني  ما 

الدراسة ما بني )36.4 – 45.4 %( وهذه أرقام مفزعة. 

ضعف مستويات األجور
ملموس  انخفاض  من  األردين  العمل  سوق  يعاين  كذلك 

وكبري يف مستويات األجور للغالبية الكبرية من العاملني 

بأجر يف القطاعني العام والخاص، إذا ما أخذ بعني االعتبار 

أدى  ما  والخدمات،  السلع  ملختلف  األسعار  مستويات 

من  الكبرية  فالغالبية  الفقرية.  العاملة  رقعة  اتساع  إىل 

الحياة  لهم  توفر  أجور  عىل  يحصلون  ال  بأجر  العاملني 

بني  كبرية  فجوة  وهنالك  األسايس،  عملهم  لقاء  الكرمية 

الساحقة،  الغالبية  عليها  يحصل  التي  األجور  معدالت 

لهم.  كرمية  حياة  توفري  عىل  األجور  هذه  قدرة  وبني 

الصادرة عن دائرة اإلحصاءات  الرسمية  وحسب األرقام 

العامة واملؤسسة العامة للضامن االجتامعي، هنالك تدٍن 

واضح يف معدالت األجور لغالبية العاملني بأجر. وحسب 

متوسط  فإن  االجتامعي  للضامن  العامة  املؤسسة  أرقام 

األجر الشهري للمشرتكني فيها يف عام 2016 بلغ )493( 

شهريا،  دينارا   )510( الذكور  لدى  بلغت  حيث  ديناراً، 

ولدى االناث )447( دينارا شهريا، وال تبتعد أرقام دائرة 

اإلحصاءات العامة عن هذه املؤرشات.

عند مقارنة هذه األرقام مبستويات الفقر يف األردن نلحظ 

تراجع فرص التشغيل واستمرار ارتفاع معدالت البطالة
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األرقام  وتشري  هذه،  األجور  ملعدالت  املتدين  املستوى 

الرسمية ملستويات الفقر املطلق يف األردن اىل اقرتابه من 

450 ديناراً شهرياً لألرسة املعيارية املكونة من ما يقارب 

)5.0( افراد، وعند التعمق يف رشائح األجور التي يحصل 

عليها العاملون بأجر، نلحظ الوضع الكاريث، اذ أن )48.5( 

باملائة تبلغ أجورهم الشهرية )400( دينار فأقل، وكذلك 

)70.7( باملائة، منهم اجورهم )500( دينار فام دون.

يقل  شهريا،  دينارا   )220( البالغ  لألجور  األدىن  الحد 

قبل  عن  الصادر  املطلق،  الفقر  خط  عن  كبري  بشكل 

الجهات الرسمية ذات العالقة. وهنالك قطاعات واسعة 

العاملني بأجر يحصلون عىل أجور شهرية تقل عن  من 

السبب  األجور  انخفاض  ويشكل  لألجور،  األدىن  الحد 

األسايس لغالبية االحتجاجات العاملية التي تم تنفيذها 

العديد  تشري  ذلك  جانب  وإىل  املاضية.  األعوام  خالل 

من الدراسات والتقارير أن أعداداً كبرية من العاملني يف 

األردن يحصلون عىل أجور شهرية تقل عن الحد األدىن 

لألجور املنخفض أصالً، ما يعني أن غالبية العاملني بأجر 

يصنفون ضمن العاملة الفقرية. 

تقييد حرية التنظيم النقايب واملفاوضة 

الجامعية
حرية  عىل  قيود  وجود  من  األردين  العمل  سوق  يعاين 

اتساع  يف  أساسياً  سبباً  هذا  ويعد  النقايب.  التنظيم 

من  واسعة  قطاعات  لها  تتعرض  التي  االنتهاكات  رقعة 

العاملني. فعندما يغيب التنظيم النقايب العاميل املستقل 

الدفاع  من  العاملون  يتمكن  لن  والفعال،  والدميقراطي 

ذلك  كان  سواء  عملهم،  وتحسني رشوط  مصالحهم  عن 

عىل مستوى الترشيعات أو السياسات أو املامرسات. وال 

تلغي  ملموسة  تعديالت  إجراء  ترفض  الحكومات  زالت 

خارج  جديدة  عاملية  نقابات  تأسيس  عىل  الحظر  فيه 

يزد  مل  والتي   ،)17( الـ  الرسمية  العاملية  النقابات  إطار 

عددها منذ ما يقارب أربعة عقود. عىل الرغم من النص 

الواضح الوارد يف الدستور األردين يف املادة )16( منه والتي 

والنقابات  الجمعيات  بتأليف  األردنيني  "حق  تنص عىل 

مرشوعة  غايتها  تكون  أن  عىل  السياسية  واألحزاب 

ووسائلها سلمية"، وقرار املحكمة الدستورية التفسريي، 

بشكل  أكد  والذي   2013 عام  من  متوز  يف  صدر  الذي 

مبارش عىل حق العامل العاملني يف القطاع العام بتنظيم 

العامل  غالبية  أن  إال  بهم،  خاصة  نقابات  يف  أنفسهم 

يف  حقهم  مامرسة  عىل  قادرين  غري  يزالون  ال  األردنيني 

ذلك، عىل الرغم من مصادقة األردن عىل "العهد الدويل 

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية" الذي 

نرش يف الجريدة الرسمية عام 2006، وينص رصاحة عىل 

حق جميع العامل بتأسيس نقابات لهم من دون تدخل 

اتفاقية  نصوص  بتطبيق  ملزم  األردن  أن  كام  جهة.  أي 

منظمة العمل الدولية رقم 87 املتعلقة بالحرية النقابية 

اتفاقيات  مثاين  من  واحدة  كونها  التنظيم،  وحامية حق 

واملبادئ  للحقوق  الدولية  العمل  منظمة  مكونة إلعالن 

به  وألزمت   ،1998 عام  يف  أقر  الذي  للعمل  األساسية 

الدولية، واألردن  العمل  األعضاء كافة يف منظمة  الدول 
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واحدة منها.

مل متنع مختلف هذه القيود من أن تقوم قطاعات واسعة 

من العاملني بتنظيم أنفسهم يف تجمعات وهيئات خارج 

إطار الهيئات النقابية املعرتف بها رسمياً حسب القوانني 

القانوين عىل الحراك  املعمول بها، فعندما يضيق اإلطار 

املجتمعي فإن املجتمع يخلق آلياته الخاصة به، وهذا ما 

فعله عرشات اآلالف من العاملني بتنظيم أنفسهم يف أطر 

نقابية خارج إطار النقابات الرسمية املعرتف بها. ومل متنع 

كذلك من دفع عامل األردن من تنفيذ ما يقارب 4000 

احتجاج عاميل خالل السنوات السبع املاضية. 

والحوار  الجامعية  باملفاوضة  يتعلق  آخر  خلل  هنالك 

العامل  ممثلو  منها  اشتىك  طاملا  التي  االجتامعي، 

آليات  واستقاللية  سالسة  عدم  يف  واملتمثل  ونقاباتهم، 

العاملية  النقابات  عىل  واقتصارها  الجامعية،  املفاوضة 

للحكومة  الحق  القانون  ويعطي  فقط،  بها  املعرتف 

بالتدخل يف أي مرحلة من مراحل التفاوض، األمر الذي 

الضاغطة  أدواتهم  النقابيني ويجردهم من  يضعف دور 

التي يعد اإلرضاب أهمها. وكذلك القيود املفروضة عىل 

العمل  قانون  يحرم  حيث  الجامعية،  املفاوضة  عملية 

أصحاب  بني  جامعية  مفاوضات  اجراء  فرص  الحايل 

اقتصار  ألن  لديهم،  العاملني  عن  وممثلني  األعامل 

يحرم  فقط،  العاملية  النقابات  عىل  الجامعية  املفاوضة 

غالبية العاملني يف األردن من املفاوضة الجامعية الهادفة 

لتحسني رشوط عملهم، ألن الغالبية الكربى من العاملني 

يف األردن ليسوا ممثلني يف نقابات عاملية.

ضعف الحامية االجتامعية 
قانون  نصوص  عىل  املتالحقة  التعديالت  من  بالرغم 

الضامن االجتامعي والتي كانت مبجملها تعديالت ذات 

األردن  العاملة يف  القوى  صبغة إصالحية، تشمل جميع 

الوافدة  الوطنية والعاملة  العاملة  قانونياً، وال تفرق بني 

)املهاجرة(، فإن نسبة املشمولني يف الضامن االجتامعي ما 

زالت قليلة نسبة اىل مجمل القوى العاملة، فهم يشكلون 

ما يقارب 50 باملائة من مجمل القوى العاملة البالغة ما 

يقارب 2.5 مليون، إذ يبلغ عدد املؤمن عليهم الفعالني 

)عىل رأس عملهم( ما يقارب )1.24( مليون عامل حتى 

منتصف عام 2017، وحتى لو أضفنا لهم أعداد العاملني 

املشمولني بأنظمة تقاعدية وتأمينية أخرى

كبرية  عاملية  قطاعات  هنالك  تبقى  وعسكري(  )مدنية 

يف  العاملني  أن  حيث  تأميني،  نظام  بأي  مشمولة  غري 

املنظم  األردن وفق أسس غري نظامية ويف االقتصاد غري 

تتسع باستمرار.

شكلت  فقد  التأمينية،  املنافع  بكفاية  يتعلق  وفيام 

الضامن  قانون  عىل  أجريت  التي  األخرية  التعديالت 

االجتامعي عام، 2014، نقلة إىل األمام فيام يتعلق بأنواع 

االجتامعي،  الضامن  يغطيها  التي  االجتامعية  التأمينات 

تحقيق  عن  قارصة  زالت  ما  التعديالت  هذه  أن  إال 

اتفاقية  يف  الواردة  االجتامعي  للضامن  الدنيا  املعايري 

الراهن،  الوقت  يف   )102( رقم  الدولية  العمل  منظمة 
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فالقانون ما زال يربط شمول املشرتكني بالتأمني الصحي 

بقرار مجلس الوزراء الذي مل يصدر حتى اآلن. وهنالك 

العاملني يف مؤسسات مشمولة يف  من  واسعة  قطاعات 

قانون الضامن االجتامعي إال أن مؤسساتهم ال ترشكهم يف 

من  االجتامعي، وهنالك مؤسسات ترشك جزءاً  الضامن 

لديها  العاملني  ترشك  املؤسسات  من  والعديد  العاملني، 

أو جزءاً منهم برواتب تقل عن رواتبهم الحقيقية وذلك 

بهدف تخفيف االقتطاع املرتتب عليها.

التجاوزات واالنتهاكات عىل الحقوق 

العاملية األساسية
 تواجه قطاعات واسعة من العاملني يف األردن من اتساع 

من  واسعة  قطاعات  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات  رقعة 

العاملني بأجر، والتجاوزات عىل الترشيعات والسياسات، 

والضامن  األردين  العمل  قانوين  الخصوص،  وجه  وعىل 

تقوم  التي  التفتيش  عمليات  زالت  ما  إذ  االجتامعي، 

للتجاوزات  حد  وضع  عىل  قادرة  غري  العمل  وزارة  بها 

واملخالفات التي تقوم بها فئات كبرية من أرباب العمل 

وكذلك  والصغرية،  املتوسطة  املؤسسات  يف  وخاصة 

العاملني يف القطاع غري النظامي )غري الرسمي(.

هنالك قطاعات واسعة من العاملني بأجر يحصلون عىل 

البالغ )220(  الحد األدىن لألجور  أجور شهرية تقل عن 

يف  الشهرية  أجورهم  يستلمون  كبرية  وأعداداً  ديناراً، 

الشهر  من  السابع  اليوم  تتجاوز  متأخرة  زمنية  فرتات 

العمل،  قانون  الراتب، كام حددها  استحقاق  ييل  الذي 

يحصلون عىل  ال  العاملني  من  واسعة  قطاعات  وهنالك 

حقوقهم يف اإلجازات السنوية واملرضية والرسمية.

إذ  العمل،  بساعات  تتعلق  كبرية  انتهاكات  أيضاً  هنالك 

فيها  يعمل  العاملية  القطاعات  من  العديد  هنالك  أن 

العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثامين، التي حددها 

قانون العمل األردين، من دون الحصول عىل بدل عمل 

عن  املهنية  والصحة  السالمة  رشوط  تغيب  كام  إضايف، 

املتوسطة  املؤسسات  يف  العاملني  من  واسعة  قطاعات 

والصغرية والعاملني يف القطاع غري النظامي. 

عىل  الرضوري  من  بات  استعراضه،  تم  ما  ضوء  يف 

بعني  األخذ  األردنية،  الدولة  أجهزة  ومختلف  الحكومة 

االعتبار هذه التحديات التي تواجه عامل األردن وسوق 

العمل، عند رسمها وتنفيذها للسياسات املختلفة وخاصة 

فرص  زيادة  يف  مبجملها  لتصب  االقتصادية،  السياسات 

العمل الجديدة والالئقة، وإعادة النظر بسياسات األجور 

التعامل  وعدم  اجتامعياً،  قيمياً  بعداً  وإعطائها  املتبعة 

معها باعتبارها كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون 

العمل املتعلقة بالتنظيم النقايب لتمكني جميع العاملني 

من تنظيم أنفسهم يف نقابات دميقراطية وفعالة تحقق 

وأطراف  العامل  النزاع  تعريف  وإعادة  مصالحهم، 

املفاوضة الجامعية لتشمل العاملني أنفسهم وممثليهم، 

واضافة مواد لضامن الغاء كافة أشكال التمييز ضد املرأة، 

العاملني  لتشمل  االجتامعية  الحامية  منظومة  وتوسيع 
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التأمني  يف  األسايس  بحقهم  التمتع  من  ومتكينهم  كافة، 

الترشيعات  إنفاذ  نظم  تطوير  إىل  باإلضافة  الصحي، 

العاملية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، لتمكني 

العاملني من التمتع بظروف عمل الئقة.


