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شروط العمل



مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مقدمة 

بعــد مــرور نحــو عاميــن علــى جائحــة كورونــا، كان العمــال هــم األكثــر تضــررا مــن 
تداعياتهــا نتيجــة اإلغالقــات المتكــررة فــي العــام األول والتبعــات االقتصادية لهذه 

اإلغالقــات فــي العــام الثانــي 2021. 

رصد فريق “المرصد العمالي األردني” التابع لمركز الفينيق للدراسات االقتصادية 
والمعلوماتيــة خــالل العــام الماضــي األوضــاع المعيشــية الصعبــة التــي تكشــفت 
فيهــا أشــكال مختلفــة مــن االنتهــاكات الواقعــة علــى العمــال، إذ ضجــت مختلــف 
مناطــق المملكــة بالمطالبــات الراميــة الــى حمايــة حقــوق عامليــن وعامــالت مــن 
مختلــف القطاعــات، وبخاصــة بعــد عــام كامــل من الكبــت االقتصــادي واالجتماعي. 

كانت ســنة 2021 امتدادا واضحا لســنة “كورونا” التي ســيطرت فيها فكرة الخوف 
مــن اإلغالقــات علــى العامليــن والعامــالت، وتحديــدا الذيــن يعملــون بشــكل غيــر 
ــم يكــن  ــذي ل ــة عــن الســاحة، ال ــات العمالي ــاب دور النقاب ــه غي منظــم، وتكــرس في
غيابــه وليــد 2021، بــل امتــدادا لسياســات عــزل الحركــة النقابيــة وتقوقعهــا علــى 

نفســها بســيطرة الممارســات غيــر الديمقراطيــة وغيــر النقابيــة عــن أعمالهــا. 

لذلــك ارتــأى المرصــد إعــداد هــذا التقريــر الــذي يقــدم اســتعراضا عامــا ألبــرز القضايــا 
العماليــة التــي رصدهــا فريقنــا عــن كثــب فــي مياديــن ســوق العمــل التــي اتســمت 

بفقــدان الحقــوق تــارة وانتهاكهــا علنــا تــارة أخــرى. 

التشريعات العمالية

ترجــع كل االنتهــاكات العماليــة التــي ســنعرضها فــي هــذا التقريــر، وغيرهــا، إلــى 
فــي  تتمثــل  التــي  األردن،  فــي  العمــل  بيئــة  تحكــم  التــي  التشــريعية  المنظومــة 
التشــريعات والقوانيــن، إذ تعتبــر التشــريعات األردنيــة جيــدة إلــى حــد مــا فيمــا 
يتعلــق بالقوانيــن ومواءمتهــا للتشــريعات العماليــة الدوليــة، باســتثناء المــواد 
ــة التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة، لكــن تنفيــذ مــواد هــذه  الناظمــة لحري
القوانيــن وتعديلهــا دون فتــح حــوار شــامل، بمــا يحقــق مصالــح كافــة الجهــات، 

يحــول دون ذلــك.

قانون العمل

بدايــة عــام 2020، وبعــد مــرور أقــل مــن ســنة علــى تعديــل قانــون العمــل، فتحــت 
الحكومــة ثمانــي مــواد مــن جديــد للتعديــل وأرســلتها إلــى البرلمــان لمناقشــتها 
وإقرارهــا، لكــن حمــالت الضغــط التــي قادتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي وأزمــة 
كورونــا التــي غيــرت أولويــات عمــل الحكومــة، أجلــت هــذه الخطــوة حتــى بدايــة عــام 
2021. خــالل تلــك الفتــرة أجــرت لجنــة العمــل النيابيــة حــوارات مــع معنييــن فــي 
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شــؤون العمــل، إال أنهــا لــم تســتمع إلــى مطالبــات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
طالبــت بــرد التعديــالت وفتــح مــواد القانــون كاملــة للتعديــل1.

واعتبــر المجتمــع المدنــي أن هــذه التعديــالت مجتــزأة وأن األصــح فتــح مــواد القانــون 
كافــة للتعديــل وليــس فقــط ثمانــي مــواد، وذلــك لضــرورة فتــح مــواد أخــرى للتعديــل 
مثــل تلــك المتعلقــة بالقيــود علــى تأســيس النقابــات، ومــن أجــل الحفــاظ علــى 
االســتقرار التشــريعي. مــا أثــار االســتغراب خــالل عــام 2021 أنــه وعلــى رغــم اســتمرار 
لجنــة العمــل النيابيــة بمناقشــة مــواد قانــون العمــل، إال أنــه ظهــرت وبنفــس الفتــرة 
أولويــات عمــل الحكومــة االقتصاديــة لألعــوام 2021 – 2023 التــي أشــارت إلــى “نيــة 
الحكومــة تعديــل قانــون العمــل بمــا يحقــق مرونــة أكبــر فــي تنظيــم العالقــة بيــن 

أصحــاب العمــل والعمــال”. 

ومــا أقلــق “المرصــد العمالــي األردنــي” أن “المرونــة” فــي ســياق عمــل األولويــات 
“االقتصاديــة” ُيفهــم منهــا أنهــا المرونــة فــي عالقــات العمــل أو التخفيــف من معايير 
العمــل بمــا يخفــض مــن كلــف التشــغيل علــى أصحــاب العمــل وتحفيــز القطــاع 
الخــاص علــى التوســع، وأن توليــد فــرص عمــل جديــدة ســيكون فــي جانــب منــه علــى 

حســاب الحمايــات االجتماعيــة التــي توفرهــا تشــريعات العمــل األردنيــة. 

قانون الضمان االجتماعي:

لــم تكــن أولويــات الحكومــة االقتصاديــة مرتبطــة فقــط بقانــون العمــل، بــل اتجهــت 
نحــو تخفيــف الحمايــات االجتماعيــة الموجــودة فــي قانــون الضمــان االجتماعــي، التــي 
تعتبــر فــي األردن أقــل ممــا هــو متعــارف عليــه عالميــا، إذ تنــوي تخفيــض اشــتراكات 
الضمــان االجتماعــي للداخليــن الجــدد فــي ســوق العمــل ولمــدة عشــر ســنوات، 
مــن  الشــباب  فئــة  علــى  الشــيخوخة  تأميــن  اشــتراكات  نســب  تخفيــض  وكذلــك 
المشــتركين ممــن هــم “أقــل مــن ثالثيــن عامــا” لتنخفــض اشــتراكاتهم فــي مجمــل 

ــة. ــى 13.5 بالمئ ــة إل ــات الضمــان مــن 21.75 بالمئ تأمين

يفهــم مــن هــذه التعديــالت توجــه الحكومــة نحــو التخفيــف علــى القطــاع الخــاص 
كلفــة تأميــن الشــيخوخة لبعــض الفئــات العمريــة مــن العامليــن والعامــالت، هــذا 
ــة لهــؤالء العمــال فــي  ــات االجتماعي األمــر ســينعكس ســلبًا علــى مســتوى الحماي
 17 إلــى  المســتقبل، إذ مــن المتوقــع أن تنخفــض رواتبهــم التقاعديــة بنســبة 10 
بالمئــة، كمــا أنــه يشــّكل نوعــًا مــن التمييــز الســلبي بيــن فئــات المشــتركين ويهــدد 

أمنهــم المعيشــي. 

فــي المقابــل، فــإن التعديــالت األخرى المتعلقة بربط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين 
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مبكــرا بالتضخــم، وشــمول أبنــاء قطــاع غــزة وأبنــاء األردنيــات باالشــتراك االختيــاري، 
والتوســع فــي تأميــن التعطــل عــن العمــل لمــن لديهــم فتــرات اشــتراكات طويلــة 

فــي الضمــان، هــي إصالحيــة جيــدة.

كل تلــك التعديــالت علــى قانــون الضمــان االجتماعــي هــي مقترحــات لــم تخــرج عــن 
نطاق التصريحات، لكن من المتوقع، وبحسب تصريحات إدارة مؤسسة الضمان، 

أن تقــوم الحكومــة بتســليمها إلــى مجلــس النــواب فــي األشــهر الثالثــة المقبلــة.

نظام عمال الزراعة: 

بعــد 13 عامــا مــن االنتظــار، صــدر نظــام عمــال الزراعــة بمــا يتوافــق مــع المــادة رقــم 
3 مــن قانــون العمــل، إذ احتــوى علــى 17 مــادة، أهمهــا: شــمول عمــال الزراعــة بأحــكام 
ــم يعالجــه النظــام، أي أن عمــال الزراعــة أصبحــوا  ــون العمــل فــي أي موضــوع ل قان

مشــمولين بالقانــون كامــال وبالضمــان االجتماعــي.

رغــم إيجابيــة هــذه الخطــوة إال أن النظــام اســتثنى أصحــاب العمــل وعمالهــم حــال 
العمــل والعطــالت ومــن  أحــكام ســاعات  مــن  ثالثــة عمــال فأقــل  اســتخدامهم 
الشــمول بالضمــان، مــا يعنــي أنــه ليــس كل العامليــن فــي الزراعــة سيشــملهم 
الضمــان االجتماعــي. لكــن، تعاملــت الحكومــة مــع هــذا األمــر مــن بــاب ذر الرمــاد فــي 
العيــون، فالفرحــة بالتوجــه نحــو شــمول العامليــن والعامــالت بالزراعــة فــي الضمــان 
االجتماعــي، دفنــت بصــدور البــالغ رقــم 41 وعطــل مــواد هــذا النظــام بعــد مــرور أقــل 

مــن شــهر علــى صــدوره2.

نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة:

خطــت وزارة العمــل خطــوة جيــدة تجــاه تعزيــز تشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 
المنشــآت، إذ تــم إصــدار نظــام عمــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي حزيــران 2021 الــذي 
ألزم جميع المنشــآت بتشــغيل األشــخاص ذوي اإلعاقة وفقا للمادة 25 من قانون 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا أكــد النظــام فــي المــادة رقــم 6 علــى ضــرورة أن 
تبحــث المنشــآت عــن عامليــن/ات مــن ذوي اإلعاقــة، وفــي حــال لــم تجدهــم، عليهــا 

إخطــار وزارة العمــل والمجلــس األعلــى لــذوي اإلعاقــة.

ومنــح النظــام فــي المــادة رقــم 4 مفتشــي العمــل صالحية الرقابة فــي مواقع العمل 
وفــق متطلبــات وشــروط يحددهــا النظــام والتعليمــات، وصالحيــة التأكــد مــن التــزام 

2 المرصــد العمالــي األردنــي، خبــراء: البــالغ رقــم 14 يتغــول علــى حقــوق عمــال الزراعــة،1202 خبــراء: البــالغ )14( يتغــول علــى حقــوق عمــال الزراعــة 

 )ten.hctaw-robal(
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المنشــآت بتشــغيل النســبة المطلوبــة منهــم، وصالحيــة التأكــد مــن عــدم وجــود أي 
شــكل مــن أشــكال التمييــز علــى أســاس اإلعاقــة فــي المؤسســة.

إال أن قــدرة المفتشــين علــى متابعــة هــذه القضايــا ســتكون غايــة فــي الصعوبــة، فــي 
ظــل عظــم حجــم المســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق مفتشــي العمل، التي ال تتســاوق 
مــع حجــم المفتشــين فــي وزارة العمــل، الذيــن ال يتجــاوز عددهــم 160 مفتشــا )منهــم 

20 بالمئــة نســاء( لمراقبــة أوضــاع أكثــر مــن مليونــي عامــل وعاملــة فــي األردن3.

العمل الالئق.. استمراٌر في التراجع

لــم تنحصــر االنتهــاكات العماليــة فــي األردن عــام 2021 علــى الفئــات الضعيفــة وغيــر 
المنظمــة فحســب، وإنمــا طفــت علــى الســطح مجــددًا قضيــة أطبــاء اإلقامــة، وهــم 
األطبــاء فــي مرحلــة االختصــاص، بعــد إعــالن أحــد المستشــفيات الخاصــة فتــح 
بــاب التقديــم لإلقامــة فيــه دون دفــع أي أجــور، علمــًا بــاّن ســاعات العمــل قــد تجــاوز 
الـــ100 ســاعة فــي األســبوع مــع المناوبــات، يرافــق ذلــك غيــاب الحمايــات االجتماعيــة 

المختلفــة.

وأعــاد إعــالن المستشــفى الخــاص شــرارة احتجاجــات هــذه الفئــة مــن األطبــاء، حيــث 
امتــألت مواقــع التواصــل االجتماعــي بالمطالبــة بإنصافهــم وإعطائهــم أجورهــم، إذ 
فــي حــال حصــول الطبيــب المقيــم علــى أجــر، فقــد ال ُيجــاوز الحــد األدنــى لألجــور، فضــاًل 
عــن حرمــان الطبيبــات المقيمــات مــن إجــازة األمومــة المنصــوص عليها فــي القانون، 

إذ ال ُتجــاوز إجــازة األمومــة فــي مستشــفيات عديــدة 14 يومــًا.

ونتيجــة الحملــة التــي نفذتهــا الحملــة الوطنيــة للدفــاع عــن حقــوق األطبــاء المقيميــن 
فــراس  الصحــة  وزيــر  قــرر  األردنــي”  العمالــي  “المرصــد  مــع  بالتعــاون  )هجرتونــا( 
الهــواري أواخــر تمــوز الماضــي إلغــاء نظــام اإلقامــة غيــر المدفــوع فــي وزارة الصحــة 

ورفــع أجــور األطبــاء المقيميــن مــن غيــر الموظفيــن إلــى 758 دينــارًا 4.

وخلصــت نتيجــة تقريــر أصــدره “المرصــد العمالــي األردنــي” إلى أّن ظــروف عمل أطباء 
ــر ســلبًا علــى جــودة الخدمــات الصحيــة، وتســاهم فــي هجــرة الكفــاءات  اإلقامــة تؤث
الطبيــة الشــابة5، حيــث أّن 34 بالمئــة مــن خريجــي كليــة الطــب فــي الجامعــة األردنيــة 

وحدهــا يعملــون فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األميركيــة ودول الخليــج العربــي6.

104251/swen-daer/ra/ten.hctaw-robal//:ptth ،1202 ،3 المرصد العمالي األردني، 061 مفتش عمل فقط في األردن

4 مركــز الفينيــق للدراســات، المرصــد العمالــي األردنــي يرحــب برفــع رواتــب أطبــاء اإلقامــة فــي الصحــة، 1202، المرصــد العمالــي يرحــب برفــع رواتــب 

)ten.retnecxinehp( أطبــاء اإلقامــة فــي الصحــة – مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة

5 مركــز الفينيــق للدراســات، أطبــاء اإلقامــة عمــل بالســخرة وحقــوق مهــدورة، 1202، تقريــر أطبــاء االقامة 1202 – مركز الفينيق للدراســات االقتصادية 

)ten.retnecxinehp( والمعلوماتية

koobecaF | hctaW ،1202 ،6 عبيدات، نذير، وزير الصحة السابق، تصريحات لتلفزيون المملكة
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وتشــير المعطيــات أّن األطبــاء فــي األردن أكثــر مــن يعمــل خــالل مــدة إقامتــه وأقــل 
مــن يحصــل علــى أجــور، مقارنــة مــع نظــراءه فــي ألمانيــا وقطــر والواليــات المتحــدة 

األميركيــة والمملكــة المتحــدة. 

وكذلــك فــإّن القطــاع الطبــي الحكومــي ســاهم فــي انتقــاص معاييــر العمــل الالئــق، 
حيــث مــا يــزال موظفــو وموظفــات المهــن الطبيــة المســاندة، كالمختبــرات الطبيــة 
واألشــعة، ينتظــرون إقــرار العــالوة الفنيــة علــى غــرار الممرضيــن واألطبــاء التي أقرت 
عــام 2019، فضــاًل عــن مســودة قانــون نقابتهــم المهنيــة التــي مــا تــزال فــي أدراج 

الحكومــة منــذ ســنوات.
وبنــاًء علــى ذلــك، ومــع تزايــد ضغــط العمــل خــالل جائحــة كورونــا، صّعــد هــؤالء 
الموظفــون إجراءاتهــم بوقفــات احتجاجيــة عــدة نفذوهــا خــالل ســاعات عملهــم فــي 
المستشــفيات الحكوميــة7، وعقــدوا اجتماعــات مــع رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة، 
ولوحــوا بإجــراء إضــراب عــن العمــل مرتيــن قبــل أن تســتجيب الحكومــة لهــم وتثبــت 

مضيهــا بإجــراءات العــالوة وفتــح مســودة قانــون النقابــة8.

وجــاء القــرار بعــد اجتماعــات بيــن لجنــة العامليــن ووزيــر الصحــة فــراس الهــواري 
ورئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة ســامح الناصــر، خرجــوا منهــا بتوافقــات؛ منهــا إقــرار 

العــالوات وبــدل التنقــالت وتحويــل مســودة مشــروع القانــون إلــى البرلمــان.

وضمــن الحديــث عــن القطــاع الطبــّي أيضــًأ، ال بــّد مــن ذكــر العامليــن فــي الخدمــات 
الصحيــة المســاندة، وهــم العاملــون فــي التنظيفــات وخدمــات الطعــام، فمــن خــالل 
رصــد “المرصــد العمالــي األردنــي” تبيــن أّن هــذه الفئــة مــا تــزال تعانــي انتهــاكات 
عديــدة تتمثــل بالعمــل دون إجــازات ســنوية أو مرضيــة، وأجــورٍ تقــل عــن الحــد األدنــى 
المحــدد بـــ260 دينــارًا. تصــل االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا العاملــون والعامــالت فــي 
الخدمــات الصحيــة المســاندة حــد العنــف اللفظــي والتحقيــر المســتمر، إضافــة إلــى 
حســم أجــور األيــام التــي يغيبهــا العامــل أو العاملــة لعــارض صحــّي حتــى وإن أرفقهــا 

بتقريــر طبــّي معتمــد9.

ومــا تــزال هــذه الفئــة تعانــي مــن عــدم شــمولها بالحمايــات االجتماعيــة، إذ ال يحــرص 
الضمــان  فــي  عمالهــم  جميــع  إشــراك  علــى  القطــاع  هــذا  فــي  العمــل  أصحــاب 

االجتماعــي. 

7 المرصــد العمالــي األردنــي، العاملــون فــي المهــن الطبيــة يعتصمــون أمــام »الصحــة«، 1202، العاملــون فــي المهــن الطبيــة يعتصمــون أمــام 

)ten.hctaw-robal( »الصحــة« 

-al( المرصــد العمالــي األردنــي، المهــن المســاندة فــي »الصحــة« تهــدد باإلضــراب،1202، المهــن المســاندة فــي »الصحــة« تهــدد باإلضــراب 8 

)ten.hctaw-rob

9 كتكــت، مــراد، المرصــد العمالــي األردنــي، »عمــال الخدمــات الصحيــة المســاندة«.. حقــوق مهــدورة وأجــور متدنيــة،1202، »عمــال الخدمــات الصحيــة 

ten.hctaw-robal( المســاندة«.. حقــوق مهــدورة وأجــور متدنيــة
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ــات العمــل، وهــذا مــا  ــار الصحــة النفســية فــي األردن يغيــب عــن بيئ ــزال معي ومــا ي
كشــفته قصــة وفــاة العاملــة حمــدة بعــد تعنيفهــا لفظيــًا مــن قبــل صاحــب العمــل، 
مــا زاد الضغــط النفســي عليهــا وأدى إلــى وفاتهــا قبــل 3 أشــهر، ليتــم بعدهــا فتــح 
ملــف الصحــة النفســية فــي أماكــن العمــل فــي األردن، األمــر الــذي عليــه أن يدفــع 
باتجــاه زيــادة االهتمــام بتطبيــق معاييــر الصحة النفســية في أماكــن العمل باعتبارها 

جــزء مــن معاييــر العمــل الالئــق10.

وكشــف تقريــر صحفــي أعــّده “المرصــد العمالــي األردنــي” أّن بيئــات العمــل فــي األردن 
فــي مختلــف القطاعــات تفتقــر إلــى الفحــص النفســي الــدوري الــذي يجــب إجــراؤه 
لجميــع العامليــن والعامــالت، وأّن أصحــاب العمــل ال يعطــون الصحــة النفســية 
ــار الصحــة النفســية للعامليــن  ــر ضــرورة وضــع معي ــة بالمطلــق. وأكــد التقري أهمي
والعامــالت ضمــن أولويــات خطــط المنشــآت بهــدف النمــو االقتصــادي والوصــول 

إلــى أربــاح أكثــر11.

النقابات العمالية

شــهدت ســنة 2021 تزكيــة الهيئــات اإلداريــة لـــ16 نقابــة عامــة للعمــال مــن أصــل 17 
ُتشــكل بمجموعهــا االتحــاد العــام لنقابــات العمــال، مــا أثــار ضجــة عنــد عــدد مــن 
وعــدم  االنتخابــات  عــن  اإلعــالن  كيفيــة  علــى  المعترضيــن  والعامــالت  العامليــن 
إشــراكهم فيهــا. فقــد اعتــرض عــدد مــن عمــال شــركة مناجــم الفوســفات علــى 
سياســة الهيئــة اإلداريــة لنقابتهــم، ومنــع عــدد منهــم مــن خــوض انتخابــات الهيئــة 
اإلداريــة، خصوصــا وأّن رئيــس النقابــة العامــة مــا يــزال فــي منصبــه منــذ ســنوات 
طويلــة رغــم إحالتــه إلــى التقاعــد. االعتــراض الــذي قدمــه العاملــون فــي شــركة مناجــم 
الفوســفات وصــل حــّد الطعــن قضائيــا في عضويــة الهيئة اإلدارية ورئيــس النقابة12.

ــاء،  ــة العامليــن فــي الكهرب ــة ليشــمل نقاب وتوســع االعتــراض علــى الهيئــات اإلداري
التــي رفــض أعضــاء اللجــان الفرعيــة فيهــا تعديــالت النظــام الموحــد لنقابــات العمال 
المعلــن فــي نيســان الماضــي، إضافــة إلــى مطالبتهــم بإعــالن موعــد انتخابــات واضــح 
وعــدم الســماح لرئيــس النقابــة بشــغل هــذا المنصــب مجــددًا لبلوغــه ســن التقاعــد.

التعديالت التي أعدها االتحاد العام على نظامه الموحد، برز فيها استمرار التضييق 
علــى أعضــاء النقابــات المهنيــة ومنعهــم مجــددًا من الترشــح للهيئــات اإلدارية، علمًا 

بــأّن بعــض النقابــات تحــوي عــددًا ال بأس به من المهنيين كالمهندســين.

ــي، وفــاة الخياطــة حمــدة.. كواليــس يرويهــا زوجهــا، 1202، وفــاة الخياطــة حمــدة..  ــي األردن ــم، المرصــد العمال ــد الصمــد، وندي 10 كتكــت،ـ مــراد وعب

)ten.hctaw-robal( كواليــس يرويهــا زوجهــا

11 الملــكاوي، أحمــد وأبــو قــورة، نــدى، المرصــد العمالــي األردنــي، اليــوم العالمــي للصحــة النفســية.. كيــف تســتقبل بيئــة العمــل المرضــى النفســيين؟، 

)ten.hctaw-robal( 1202، باليــوم العالمــي للصحــة النفســية.. كيــف تســتقبل بيئــة العمــل المرضــى النفســيين؟

12 الملــكاوي، احمــد، المرصــد العمالــي األردنــي، تحــت لهيــب شــمس الصيــف.. عمــال يطعنــون بعضويــة رئيــس نقابــة المناجــم والتعديــن، 1202، 

)ten.hctaw-robal( تحــت لهيــب شــمس الصيــف.. عمــال يطعنــون بعضويــة رئيــس نقابــة المناجــم والتعديــن



9 المرصد العمالي االردني

وتــم اإلعــالن عــن انتهــاء أعمــال اللجــان الفرعيــة للعامليــن فــي الكهربــاء فــي كانــون 
أول 2020 تمهيــدًا إلجــراء االنتخابــات، إّلا أّن العمــال اســتغربوا عــدم إجرائهــا بعــد 
مــرور عــام كامــل، مــا فتــح البــاب للتســاؤالت واالتهامــات ضــد رئيس النقابــة واالتحاد 

العــام.

مــا دعــا اللجــان الفرعيــة إلــى تنفيــذ وقفتيــن احتجاجيتيــن لــم تخرجــا بنتائــج واضحــة، 
واليــوم مــا زالــوا ينتظــرون إعــالن النقابــة العــام عــن فتــح بــاب الترشــح لالنتخابــات 
القادمــة بعــد وســاطة لجنتيــن اإلداريــة والعمــل النيابيتيــن خــالل جلســة مــع رئيســي 

النقابــة واالتحــاد.

ظهر جليا أن العاملين والعامالت في معظم النقابات العامة للعمال ال يمارسون 
حقهــم فــي االنتخــاب، ومــا أكــّد ذلــك هــو تشــكيل الهيئــات اإلداريــة لـــ16 نقابــة عامــة 
بالتزكيــة دون إجــراء انتخابــات، وذات األمــر حــدث خــالل الــدورات االنتخابيــة الســابقة. 
باســتثناء  قواعدهــا،  عــن  العماليــة  النقابــات  غالبيــة  عــزوف  مــن  زاد  الــذي  األمــر 
النقابــات التــي تكــون فيهــا العضويــة شــبه الزاميــة. مــا أدى الــى ســيطرة عــدد مــن 
الشــخصيات وأفــراد أســرهم علــى عــدد مــن النقابــات، وأصبحــت مكانــا لالســترزاق 
بالمنافــع التــي توفرهــا قيــادة النقابــات مــن رواتــب عاليــة ومكافئات مصدرهــا المالية 
العامــة وعضويــات مجالــس اإلدارة العديــد مــن المؤسســات والشــركات، والمنــح 

التــي توفرهــا المنظمــات النقابيــة العالميــة.

وأخيــرا قــرر مدعــي عــام النزاهــة ومكافحــة الفســاد كــف يــد رئيــس وأعضــاء الهيئــة 
اإلداريــة لنقابــة العامليــن فــي البلديــات وأمانــة عمــان ومديــر النقابــة عــن العمــل 
لضمــان عــدم ارتــكاب أي تجــاوزات ماليــة وإداريــة، يعــد بــالغ حــول وجــود فســاد مالــّي 

وإدارّي مــن قبــل أعضــاء فــي الهيئــة العامــة13.

االحتجاجات العمالية

االحتجاجــات  عشــرات  األردنــي”  العمالــي  “المرصــد  وّثــق   ،2021 ســنة  مــدار  علــى 
العماليــة بمختلــف أشــكالها، أكانــت اعتصامــا أو إضرابــا أو مســيرة أو حتــى التهديــد 
باالحتجــاج. وتنوعــت الفئــات العماليــة التــي نفــذت هــذه االحتجاجــات بيــن عمــال 
منتســبين لنقابــات ولجــان عماليــة ونقابــات مهنيــة وعامليــن خــارج أي إطــار تنظيــم 
نقابــي ومتعطليــن عــن العمــل. وكان مــن أبــرز هــذه االحتجاجــات إضــراب العامليــن 
فــي الشــركة مصانــع اإلســمنت األردنيــة )الفــارج( فــي منطقــة الرشــادية بمحافظــة 
الطفيلــة، إذ وصــل إلــى يومــه الـــ90، ومــا يــزال مســتمرا لحظــة كتابــة هــذه الســطور14. 

13 الملــكاوي، أحمــد، المرصــد العمالــي األردنــي، مدعــي عــام »النزاهــة« يكــف يــد إدارة »العامليــن فــي البلديــات«، 1202، مدعــي عــام »النزاهــة« يكــف يــد 

)ten.hctaw-robal( »إدارة »العامليــن فــي البلديــات

)ten.hctaw-robal( 14 الملكاوي، أحمد، المرصد العمالي األردني، عمال الفارج يبدأون إضرابًا مفتوحًا، 1202 عمال الفارج يبدأون إضرابًا مفتوحًا



مركز الفينيق للدراسات القتصادية والمعلوماتية10

بــدأت قصــة هــذا اإلضــراب بعــد تراجــع اإلدارة عــن وعودهــا فــي حزيــران الماضــي 
بعــدم المســاس بحقــوق العامليــن وميزاتهــم خــالل خطــة إعــادة التنظيــم الصــادرة 
بعــد حكــم اإلعســار، حيــث احتــوت الخطــة توجــه الشــركة إلحالــة 79 عامــاًل إلــى التقاعــد 
المبكــر، وحرمــان فئــة مــن أبنــاء العامليــن والمتقاعديــن مــن التأميــن الصحــي، فضــاًل 
عــن توقيــف عمــل صنــدوق التكافــل ووقــف المنــح الجامعيــة وقــروض الســيارات 

للعمــال. 

وأعــدت الشــركة خطــة إلعــادة تنظيمهــا وإنعاشــها فــي شــهر أيلــول، بموجــب قانون 
اإلعســار، إاّل أّن اجتمــاع الدائنيــن للتصويــت علــى الخطــة تأجــل مرتيــن بعــد احتجاجــات 
كبيــرة للعامليــن، الذيــن رأوا أنهــا تســتهدف خفــض النفقــات علــى حســاب حقوقهم.

كمــا تضمنــت الخطــة إجــراءات تمــس حقــوق العامليــن فــي الشــركة، مثــل إنهــاء 
خدمات 79 عاماًل مع حلول عام 2028 في حال تحقق شــرط اســتحقاق ســن التقاعد 
المبكــر مــن الضمــان االجتماعــي، ووقــف العمــل بصندوقــي التكافــل واإلســكان، 

إضافــة إلــى وقــف صــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة لمــن بلــغ الســتين عامــًا.

كمــا تنــوي الشــركة وقــف شــمول المتقاعديــن بالتأميــن الصحــي، وتطبيــق ذلــك علــى 
أبنــاء العامليــن ممــن تجــاوزوا الـــ17 عامــًا، ووقــف المنــح الدراســية الممنوحــة ألبنــاء 

العاملين.

خــالل تشــرين أول 2021 أصــدرت محكمــة الســلط االبتدائيــة/ قاضــي اإلعســار قــرارًا 
بوقــف إجــراءات إعســار الشــركة بعــد احتجــاج الدائنيــن، اّلأ أّن القــرار لــم تصــادق عليــه 
محكمــة التمييــز حتــى الثالــث والعشــرين مــن كانــون أول ورغــم ذلــك تتجــه الشــركة 

لتطبيــق إعــادة التنظيــم.

وبــات اليــوم مطلــب العمــال العــودة لصــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة لكافــة العامليــن 
ــن 65  ــراوح بي ــي الفحيــص والرشــادية لتت والعامــالت فــي اإلدارة الرئيســية ومنطقت

ألفــًا و 100 ألــف دينــار لــكل عامــل15.

ومــن االحتجاجــات التــي كانــت حاضــرة وبشــكل قــوي علــى الســاحة خــالل عــام 2021، 
احتجــاج ســائقي/ كباتــن تطبيقــات النقــل الذكــي، إذ نفــذوا إضرابــات جزئيــة عديــدة 
بــدأت فــي شــهر حزيــران، واعتصامــا حاشــدا أمــام وزارة النقــل فــي تشــرين أول 
الماضــي، احتجاجــا علــى المعانــاة اليوميــة التــي يعيشــونها نتيجــة الممارســات التــي 

يتعرضــون لهــا مــن قبــل الشــركات المشــغلة وتغولهــا عليهــم.

15 الملــكاوي، أحمــد، المرصــد العمالــي األردنــي، بــوادر إيجابيــة لحــل يرضــي عمــال الفــارج واإلدارة، 1202، بــوادر إيجابيــة لحــل يرضــي عمــال الفــارج 

)ten.hctaw-robal( واإلدارة 
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وتتمثــل تلــك المعانــاة بعــدم وجــود أمــان وظيفــي لهــم نتيجــة حظرهــم مــن دخــول 
التطبيقــات دون مبــررات واضحــة، واقتطــاع أكثــر مــن 30 بالمئــة من األربــاح الصافية 
التــي يحققونهــا، وعــدم التــزام شــركات التطبيقــات بالتســعيرة المحــددة مــن قبــل 
هيئــة تنظيــم النقــل البــري التــي تزيد 20 بالمئة عن تســعيرة عداد التكســي، والضريبة 
المقتطعــة منهــم البالغــة 4 بالمئــة، فضــال عــن العمــر التشــغيلي لمركباتهــم الــذي 

طالبــوا بزيادتــه إلــى عشــر ســنوات بــدال مــن ســبع.

ووفــق المعلومــات التــي جمعهــا فريــق “المرصــد العمالــي” مــن خــالل التواصــل 
المباشــر مــع الســائقين أنفســهم، فــإن المشــكلة فــي هــذه القضيــة تكمــن بعقــود 
ــى نحــو 13 ألــف ســائق  ــة، الذيــن يصــل عددهــم إل عمــل هــؤالء الســائقين االلكتروني
وســائقة، إذ ال تتيــح لهــم إال خيــار الموافقــة عليهــا، رغــم تضمنهــا لتلــك الممارســات، 

ليحصلــوا علــى تصاريــح عملهــم مــن قبــل هيئــة تنظيــم النقــل البــري.

كذلــك، غيــاب أدوار الجهــات الرقابيــة ذات العالقــة مثــل هيئــة تنظيــم النقــل البــري 
ووزارة النقــل اللتــان يقــع علــى عاتقهمــا تنظيــم العالقــة التعاقديــة بيــن الســائقين/ 
الكباتــن والشــركات المشــغلة، إضافــة إلــى عــدم وجــود نقابــة عماليــة لهــم ترعاهــم 
وتدافــع عــن حقوقهــم، مــا شــجع الشــركات علــى اإلمعــان في التعدي علــى حقوقهم 

والتغــول عليهــا.

وأخيــرًا قــررت الهيئــة فــي كانــون أول تخفيــض العمــر التشــغيلي لمركبــات الســائقين 
أثــره  علــى  وجــددوا  الســائقون  اســتهجنه  مــا  خمــس،  إلــى  ســنوات  ســبع  مــن 

اعتصاماتهــم أمــام مبنــى الهيئــة.

ولــم يقُصــر تنفيــذ االحتجاجــات علــى عمــال )الفــارج(، وســائقي/ كباتــن تطبيقــات 
النقــل الذكــي فقــط، إذ بــدأ عمــال التشــغيل )المياومــة( فــي شــركة مينــاء حاويــات 
العقبــة “TCI” إضرابــا فــي 17 تشــرين الثانــي ومــا يــزال مســتمرا حتــى اآلن، إذ وصــل 

إلــى يومــه الـــ37 16.

ــى كادرهــا أســوة  ــوا إدارة الشــركة بتثبيتهــم عل هــؤالء العمــال، وعددهــم 224، طالب
بباقــي موظفيهــا المثبتيــن، إال أنهــا رفضــت ذلــك، فضــال عــن أنهــا تتبــع معهــم نظام 
الرســائل النصيــة عبــر الهاتــف، إذ يومــا تراســلهم وُتبلغهــم بااللتحــاق بالعمــل ويومــا 

ُتبلغهــم بعــد االلتحــاق، مــا اضطرهــم إلــى تنفيــذ اإلضــراب.

كمــا نفــذ العاملــون والعامــالت فــي وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين 
ــا ليــوم واحــد  ــة اعتصامــات وإضراب ــروا”، وعددهــم يصــل نحــو ســبعة آالف، ثالث “أون
خــالل شــهر تشــرين الثانــي، شــملت مناطــق عمليــات الوكالــة الخمــس )األردن، 

ــان(17. ــة، غــزة، ســوريا، ولبن الضفــة الغربي

-daer/ra/ten.hctaw-robal//:ptth ،1202 ،16 المرصــد العمالــي األردنــي، عمــال المياومــة فــي مينــاء حاويــات العقبــة يعتصمــون ويطالبــون بتثبيتهــم

074251/swen

17 الملــكاوي، أحمــد، المرصــد العمالــي األردنــي، موظفــو األونــروا يعتصمــون احتجاجــا علــى توجهــات اإلدارة، 1202، موظفــو األونــروا يعتصمــون 

)ten.hctaw-robal( احتجاجــا علــى توجهــات اإلدارة
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وأتــت هــذه االحتجاجــات بســبب تعــدي إدارة الوكالة على حقــوق العاملين والعامالت 
ومكتســباتهم التاريخيــة فــي الرواتــب والعــالوات، وتوجههــا إلجبارهــم علــى إجــازات 
دون رواتــب تمتــد أربعــة أشــهر. كمــا لــم يتســلم المتقاعــدون مســتحقاتهم الماليــة 
منــذ أيلــول الماضــي، ولــم يتســلم كذلــك المنتفعــون مــن شــبكة األمــان االجتماعــي 
مخصصاتهــم الدوريــة عــن دورة شــهر )11( حتــى اآلن، إضافــة الــى تأخــر إدارة الوكالــة 

فــي صــرف الرواتــب الشــهرية للعامليــن.

أمــا فيمــا يتعلــق باحتجاجــات المتعطليــن عــن العمــل، فكانــت أبرزهــا لمتعطليــن 
فــي منطقــة الجفــر بمحافظــة معــان، إذ نفــذوا اعتصامــًا فــي منتصــف حزيــران امتــد 
ألكثــر مــن شــهرين علــى التوالــي أمــام بلديــة الجفــر، وتخلله تهديــدات عديــدة باالنتحار، 
ــا  للمطالبــة بتوفيــر فــرص عمــل لهــم. كذلــك، ينفــذ متعطلــون فــي محافظــة مأدب
اعتصامــا أمــام مبنــى المحافظــة بــدأ فــي الســابع مــن تشــرين أول الحالــي، ومــا يــزال 

مســتمر حتــى اآلن18.

ونفــذت فئــات عماليــة أخــرى فعاليــات احتجاجيــة خــالل عــام 2021 مثــل المعلميــن 
ووســائط النقــل العــام بمختلــف أشــكالها، وموظفــي المهــن الطبيــة المســاندة، 
وموظفــي الفئــة الثالثــة فــي وزارة التربية والتعليم، وعمال شــركة الكهرباء، وغيرهم.

وبالمجمــل، فــإن االحتجاجــات العماليــة التــي جــرت خــالل عــام 2021 حــدث ُجّلهــا إثــر 
فشــل أو تعثــر التفــاوض الجماعــي لتحقيــق مطالــب العامليــن والعامــالت، أو لعــدم 

توافــر قنــوات الحــوار والتفــاوض مــع اإلدارات و/أو أصحــاب العمــل19.

إن ســوق العمــل فــي األردن مــا يــزال يعانــي مــن فجــوات كبيــرة فــي تطبيــق معاييــر 
أبعادهــا  بمختلــف  العمــل  فــي  األساســية  والحقــوق  والمبــادئ  الالئــق  العمــل 
ذلــك  ويظهــر  والممارســات،  والسياســات  التشــريعات  حيــث  مــن  ومؤشــراتها، 
بوضــوح فــي عــدم قــدرة االقتصــاد الوطنــي علــى توفيــر فــرص عمــل كافيــة والئقــة، 
ــة للعامليــن وعــدم تمكيــن جميــع العامليــن  ــة االجتماعي وضعــف منظومــة الحماي
مــن ممارســة حقهــم فــي التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة وتعزيــز الحــوار 

االجتماعــي حــول السياســات التــي تمــس مصالــح مختلــف أطــراف اإلنتــاج.

االقتصاد غير المنظم

رصــد فريــق “المرصــد العمالــي” علــى مــدار عــام 1202 واقــع حــال العديــد مــن الفئــات 
التــي تعمــل فــي االقتصــاد غيــر المنظم، مثــل أصحاب البســطات 20، وبائعي الصحف 

18 المرصــد العمالــي األردنــي، متعطلــو الجفــر يعتصمــون للمطالبــة بفــرص عمــل لهــم، 1202، متعطلــو الجفــر يعتصمــون للمطالبــة بفــرص عمــل 

)ten.hctaw-robal( لهــم

19 الملــكاوي، أحمــد، المرصــد العمالــي األردنــي، المفاوضــة الجماعيــة.. حــق ينقصــه »المفاوضــة«، 1202، المفاوضــة الجماعيــة.. حــق ينقصــه 

)ten.hctaw-robal( »المفاوضــة« 

20 المومنــي، رزان، المرصــد العمالــي األردنــي، منــذ 03 عامــًا فــي العمــل غيــر المنظــم.. عــن بائعــة األعشــاب خديجــة، 1202، منــذ 03 عامــًا فــي العمــل 

)ten.hctaw-robal( غيــر المنظــم.. عــن بائعــة األعشــاب خديجــة
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اليوميــة21، والعامليــن فــي جفــت الزيتــون22، والعامليــن والعامــالت فــي الزراعــة23، 
وغيرهــم مــن الذيــن يعملــون وفــق أســس غيــر منظمــة.

وتبيــن مــن خــالل الرصــد أن العامليــن فــي هــذه الفئــات يعانــون مــن ظــروف عمــل 
أكثــر صعوبــة مــن غيرهــم مــن القطاعــات، مــن حيــث أجورهــم المنخفضــة، وعــدم 
والســالمة  الصحــة  بشــروط  تمتعهــم  وعــدم  االجتماعــي،  بالضمــان  شــمولهم 

المهنيــة، وغيرهــا مــن معاييــر العمــل الالئــق.

وتكمــن المشــكلة بــأن هنــاك مجموعــة مــن التشــريعات والسياســات لــم تســاعد 
علــى تخفيــض العمــل غيــر المنظــم، فمثــال نظــام عمــال الزراعــة الــذي صــدر فــي أيــار 
الماضــي اصطــدم بعوائــق حالــت دون تطبيقــه، وتحديــدا البنــد 3 مــن البــالغ رقــم )41( 
الصــادر بموجــب أمــر الدفــاع رقــم )24( الصــادر فــي تمــوز الماضــي، وينــص علــى تعليق 

تطبيــق تأميــن الشــيخوخة، جــاء ليعرقــل تطبيقــه.

ونــص هــذا البنــد علــى أنــه “للحيــازة الزراعيــة تعليــق تطبيق تأمين الشــيخوخة والعجز 
والوفــاة وتأميــن األمومــة وتأميــن التعطــل عــن العمــل علــى جميــع أو بعــض عمــال 
الزراعــة الواجــب إشــراكهم بأحــكام قانــون الضمــان االجتماعــي وفقــًا لنظــام عمــال 
الزراعــة رقــم )19( لســنة 2021، علــى أن يتــم إشــراكهم بتلــك التأمينــات اعتبــارًا مــن 

.1/1/2023

كمــا أن قانــون الضمــان االجتماعــي ال يحتــوي علــى آليــة مالئمــة إلشــراك العامليــن 
والعامــالت لحســابهم الخــاص )العمــل غيــر المنظــم( فــي منظومتــه، واكتفــى فقــط 
بمــا يســمى بـ”االشــتراك االختيــاري” وبقيمــة 17.5بالمئــة كخيــار وحيــد لهــم لالشــتراك 
فــي الضمــان. وُتعتبــر هــذه النســبة مرتفعــة، وتحــول دون اإلقبــال علــى االشــتراك، ما 
ســاهم فــي بقــاء عشــرات اآلالف مــن العامليــن والعامــالت خــارج منظومــة الحمايــة 

االجتماعيــة، وبالتالــي البقــاء فــي العمــل غيــر المنظــم.

مخالفات في تطبيق “استدامة”

منــذ البــدء بتطبيــق برنامــج “اســتدامة” فــي شــهر كانــون أول مــن العــام 2020، والــذي 
أطلقتــه المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي لدعــم العامليــن والعامــالت فــي 
القطاعــات األكثــر تضــررا مــن جائحــة كورونــا، رصــد فريــق “المرصــد العمالــي األردنــي” 
حقــوق  انتهكــت  منشــآت  هنــاك  أن  إذ  البرنامــج،  تطبيــق  فــي  عديــدة  مخالفــات 

21 كتكــت، مــراد، المرصــد العمالــي األردنــي، فــي زمــن ال يقــرأ.. الصحــف المطبوعــة ال تقيــت بائعيهــا، 1202، فــي زمــن ال يقــرأ.. الصحــف المطبوعــة ال 

)ten.hctaw-robal( تقيــت بائعيهــا

22 المومنــي، رزان، المرصــد العمالــي األردنــي، كيــف يمكــن اإلفــادة مــن »الجفــت« للتشــغيل وحمايــة البيئــة، 1202، كيــف يمكــن اإلفــادة مــن »الجفــت« 

)ten.hctaw-robal( للتشــغيل وحماية البيئــة

23 المومنــي، رزان، المرصــد العمالــي األردنــي، 01 بالمئــة مــن عّمــال الزراعــة ال يتقاضــون أجورهــم، 1202، 01% مــن عّمــال الزراعــة ال يتقاضــون أجورهــم 

)ten.hctaw-robal(
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24 عبــد الصمــد، نديــم، المرصــد العمالــي األردنــي، منشــآت تخالــف تطبيــق برنامــج »اســتدامة«، 1202، منشــآت تخالــف تطبيــق برنامــج »اســتدامة« 

)ten.hctaw-robal(

25 المرصــد العمالــي األردنــي، »التعليــم الخــاص«: 421 شــكوى عّماليــة بخصــوص برنامــج »اســتدامة«، 1202، »التعليــم الخــاص«: 421 شــكوى عّمالية 

)ten.hctaw-robal( »بخصوص برنامج »اســتدامة

ــي تقاضوهــا مــن  ــغ الت ــى إعــادة المبال ــر إجبارهــم عل ــن والعامــالت لديهــا عب العاملي
ــى المنشــأة24. برنامــج “اســتدامة” إل

فعلــى ســبيل المثــال، فــي مطلــع العــام 2021 اشــتكى عــدد مــن الموظفيــن الذيــن 
يعملــون فــي شــركة لصيانــة الطائــرات “جورامكــو” لـ”المرصــد العمالــي األردني”، عدم 
حصولهــم ســوى علــى 50 بالمئــة مــن أجرهــم فــي شــهر كانــون أول مــن العــام 2020، 
رغــم أن قطــاع صيانــة الطائــرات ُصنــف مــن القطاعــات األكثــر تضــررًا، أي مشــمول 

بالضــرورة ببرنامــج اســتدامة.

وخصــص البرنامــج للعامليــن فــي القطاعــات والمنشــآت األكثــر تضــررا بالجائحــة 
75بالمئــة مــن أجورهــم الخاضعــة لالقتطــاع، يتحمــل صاحــب العمــل 50 بالمئة منها، 

و50بالمئــة يتحملهــا البرنامــج.

كمــا أن العديــد مــن المــدارس الخاصــة لم تلتزم بالبرنامج، إذ صّرحت لجنة المعلمين 
فــي النقابــة العاّمــة للعامليــن فــي التعليــم الخــاص كانــون الثاني مــن 2021 أنها تلقت 

124 شكوى بخصوص برنامج “استدامة”25.

كانــت فحــوى الشــكاوى محاولــة إجبــار المعلميــن فــي المــدارس الخاّصــة علــى إعــادة 
المبالــغ التــي دفعتهــا المدرســة؛ وذلــك بعــد اســتالم الراتب المحّول من المؤّسســة 

العامــة للضمــان االجتماعي.
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