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 مقدمة

ي�سدرها  التي  واملقت�سبة  ال�ساملة  التقارير  �سياق  يف  التقرير  هذا  ياأتي 
مركز الفينيق للدرا�سات القت�سادية واملعلوماتية ويف اإطار برنامج املر�سد 
نقدم خالله  والذي  نوعه  الرابع من  التقرير هو  الأردين، وهذا  العمايل 
العاملي  العمال  يوم  مبنا�سبة  الأردن  يف  العمل  حلالة  بانورامية  �سورة 
للعمل  العاملي  اليوم  وهذا  عام.  كل  من  اأيار  من  الأول  يف  ي�سادف  والذي 
يج�سد ذكرى الن�سالت العمالية يف كافة اأنحاء العامل، وميثل روح العمل 
الإن�ساين والعمايل اجلماعي للدفاع عن حقوق العمال على اختالف مهنهم 
ووظائفهم واأجنا�سهم وجن�سياتهم واأ�سولهم واأماكن عملهم. وياأتي كذلك 
العمل  �ساعات  بتحديد  التي طالبت  العمالية  الحتجاجات  لذكرى  اإحياًء 
للوقوف على  عاملية  منا�سبة  ي�سكل  اليوم، فهو من جهة  �ساعات يف  بثمان 
الإجنازات الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية للحركة العمالية العاملية، 
يف  باأجر  العاملني  تواجه  التي  التحديات  على  للوقوف  اأخرى  جهة  ومن 

خمتلف اأنحاء العامل.
هنا يف الأردن ورغم كل اجلهود التي بذلت وما زالت تبذل لتح�سني �سروط 
تنظم  التي  وال�سيا�سات  الت�سريعات  م�ستوى  على  ذلك  كان  �سواء  العمل 
ظروف العمل، اأو على م�ستوى تطبيق هذه الت�سريعات وال�سيا�سات، اإل اأن 
من  وا�سعة  قطاعات  اأن  وبو�سوح  تظهر  التي  املوؤ�سرات  من  العديد  هناك 
العاملني يف الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل �سعبة من حيث تدين 
ال�سباب،  فئة  لدى  خا�سة  املرتفعة  البطالة  ومعدلت  اأجورهم،  معدلت 
وغياب الأمان وال�ستقرار الوظيفي، والعمل ل�ساعات طويلة وغياب احلماية 
والإن�سانية  العمالية  التي مت�ص حقوقهم  النتهاكات  وانت�سار  الجتماعية 
ويعود  والدولية،  الأردنية  العمل  ت�سريعات  يف  عليها  املن�سو�ص  الأ�سا�سية 
مع  مواءمتها  وعدم  الأردنية  العمل  و�سيا�سات  ت�سريعات  �سعف  اإىل  ذلك 
الكثري  اإىل جانب عدم تطبيق  الدولية  العمل  الدنيا من معايري  احلدود 

من هذه الت�سريعات وال�سيا�سات رغم �سعفها.
يف  العاملون  يواجه  والأردن  املنطقة  تاريخ  من  احلرجة  املرحلة  هذه  ويف 
الأردن حتديات كبرية وم�ساعفة خا�سة يف ظل اإغراق �سوق العمل الأردين 
مبئات الآلف من العمالة الوافدة )املهاجرة( الأمر الذي خلق حالة من 
املناف�سة غري العادلة يف �سوق العمل، و�سكل موؤ�سراً على �سعف الإدارة العامة 
الأردنية على �سبط �سوق العمل وتنظيمه، هذا من جانب ومن جانب اآخر 
تف�سي املمار�سات غري القانونية يف عمل العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية يف 
هذا املجال، وتفاقم هذه امل�سكلة بعد دخول ع�سرات الآلف من الالجئني 

ال�سوريني اإىل �سوق العمل لك�سب رزقهم.
يف  للحق  الناظمة  العامة  ال�سيا�سات  عند  التوقف  �سيتم  التقرير  هذا  ويف 
العمل يف الأردن، وعند م�ستويني، الأول يتمثل يف قراءة للحق يف العمل يف 
الت�سريعات الأردنية على اختالف م�ستوياتها، اأما الثاين فهو تقدمي قراءة 
العمل  ملعايري  الدنيا  باحلدود  الأردن  يف  العاملني  متتع  لواقع  مقت�سبة 

الدولية باعتبارها جزءاً من املنظومة العاملية حلقوق الإن�سان.
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ال�صيا�صات العامة الناظمة للحق يف العمل
الأ�سا�سية  الإن�سانية  احلقوق  من  العمل  يف  احلق  يعد 
التي اأقرها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية 
الدولة  التزام  ذلك  ويقت�سي  والثقافية.  والجتماعية 
الأردنية باحرتام وحماية وكفالة اإمكانية قيام كل �سخ�ص 
بعمل لك�سب الرزق، واللتزام ب�سمان حرية اختيار العمل 
وقانونياً  اأخالقياً  ملزم  الأردن  واأن  خا�سة  قبوله،  اأو 
بتمكني الأردنيني من التمتع بهذا احلق لأنه �سادق على 
العهد الدويل للحقوق القت�سادية والجتماعية يف عام 
وبذلك   ،2006 عام  الر�سمية  اجلريدة  يف  ون�سره   1976
وي�سمو  الأردنية  الت�سريعية  املنظومة  من  جزءاً  اأ�سبح 

على الت�سريعات الوطنية التي تتعار�ص معه.
ت�سمن  الت�سريعات  م�ستوى  وعلى  ال�سياق  هذا  ويف 
العمل جلميع  تكفل احلق يف  الأردين ن�سو�ساً  الد�ستور 
احلق  هذا  توفري  ربط  ولالأ�سف  اأنه  اإل  املواطنني 
باإمكانات الدولة، وهي الفجوة التي تتهرب من خاللها 
التمتع  من  املواطنني  متكني  على  احلكومات  خمتلف 
العمل  اأن  على  الأردين  الد�ستور  اأكد  فقد  احلق،  بهذا 
حق جلميع املواطنني وعلى الدولة اأن توفره لالأردنيني 
الدولة  واأن  به،  والنهو�ص  الوطني  القت�ساد  بتوجيه 
حتمي العمل وت�سع له ت�سريعاً يقوم على جمموعة من 
املبادىء تتمثل يف اإعطاء العامل اأجراً يتنا�سب مع كمية 
الأ�سبوعية ومنح  العمل  �ساعات  عمله وكيفيته وحتديد 
العمال اأيام راحة اأ�سبوعية و�سنوية مع الأجر، وتعوي�ص 
الت�سريح  اأحوال  يف  والعمال  املعيلني  للعمال  خا�ص 
وتعيني  العمل  عن  النا�سئة  والطوارئ  والعجز  واملر�ص 
وخ�سوع  والأحداث  الن�ساء  بعمل  اخلا�سة  ال�سروط 

املعامل للقواعد ال�سحية وتنظيم نقابي حر �سمن حدود 
القانون.

وخا�سة  الأردنية  الت�سريعات  زالت  ما  ال�سياق  هذا  ويف 
قانون العمل الأردين املعمول به حالياً، قا�سرة عن اإنفاذ 
العديد من احلقوق واملبادىء الأ�سا�سية يف العمل، ولعل 
للعاملني.  النقابي  التنظيم  وحرية  حق  غياب  اأبرزها 
بحق  املتعلقة  الأردين  العمل  قانون  ن�سو�ص  زالت  فما 
وحرية التنظيم النقابي تتعار�ص مع احلقوق الأ�سا�سية 
التي كفلها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�سادية 
الدولية  العمل  واإعالن منظمة  والثقافية  والجتماعية 
للمبادئ واحلقوق الأ�سا�سية يف العمل. وما زالت احلكومة 
مل ت�سادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )87( 
املتعلقة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم. وانعك�ص 
الأردن  يف  باأجر  العاملني  منع  على  رئي�سي  ب�سكل  ذلك 
اإذ حتظر احلكومة  اأنف�سهم بنقابات بحرية،  من تنظيم 
النقابات  اإطار  خارج  جديدة  عمالية  نقابات  تاأ�سي�ص 
العمالية الر�سمية الـ )17(، والتي مل يزد عددها منذ ما 
يقارب اأربعة عقود. الأمر الذي دفع ع�سرات الآلف من 
واخلا�ص  العام  القطاعني  يف  الأردن  يف  باأجر  العاملني 
اإىل تنظيم اأنف�سهم بنقابات م�ستقلة دون احل�سول على 
وب�سكل  تراجع  اأن  بعد  خا�سة  احلكومة،  من  موافقات 
ملمو�ص �سروط عملهم، وف�سل النقابات العمالية القائمة 

يف الدفاع عن م�ساحلهم وحت�سني �سروط عملهم.
ن�سو�ص  بتطبيق  ملزم  الأردن  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املتعلقة   )87( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 
من  بالرغم  التنظيم،  حق  وبحماية  النقابية  باحلرية 
عدم م�سادقته عليها، لأنها اإحدى ثمان اتفاقيات مكونة 
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واملبادىء  للحقوق  الدولية  العمل  منظمة  لإعالن 
به  واألزمت   ،1998 عام  يف  اأقر  الذي  للعمل  الأ�سا�سية 
جميع الدول الأع�ساء يف منظمة العمل الدولية والأردن 
واحدة منها. وقد مت تقييد حق التنظيم النقابي باأحكام 
خا�سة يف القانون من خالل ن�سه على اأن "للعمال يف اأي 
مهنة تاأ�سي�ص نقابة خا�سة بهم وفق اأحكام هذا القانون 
وللعامل يف تلك املهنة احلق يف النت�ساب اإليها اإذا توافرت 
فيه و�سروط الع�سوية". وتبعه ن�ص اآخر يقيد هذا احلق 
لها  يحق  التي  املهن  ت�سنيف  �سالحية  منح  خالل  من 
تاأ�سي�ص نقابات دون غريها اإىل جانب املهن التي ل يحق 
لها تاأ�سي�ص نقابات اإىل جلنة ثالثية مكونة من احلكومة 

ونقابات العمال ونقابات اأ�سحاب العمل.
الدوليني  العهدين  على  الأردن  م�سادقة  جانب  اإىل 
والقت�سادية  واملدنية  ال�سيا�سية  باحلقوق  اخلا�سني 
 )24( على  الأردن  �سادق  فقد  والثقافية،  والجتماعية 
اأن  اإل  الدولية،  العمل  منظمة  اتفاقيات  من  اتفاقية 
احلكومات املتعاقبة مل تن�سر جميع التفاقيات امل�سادق 
 )13( بن�سر  اكتفت  حيث  الر�سمية،  اجلريدة  يف  عليها 
اتفاقية فقط من هذه التفاقيات بهدف تاأجيل تطبيق 
غري  التفاقيات  لأن  تت�سمنها،  التي  العمل  معايري 
للحكومة  ملزمة  غري  الر�سمية  اجلريدة  يف  املن�سورة 
ح�سب املنظومة الت�سريعية الأردنية. الأمر الذي انعك�ص 
على اأحكام قانون العمل الأردين من حيث عدم ت�سمينه 
الدولية  التفاقيات  وم�سامني  التزامات  من  العديد 
التي متت امل�سادقة عليها، بل اكتفت باإيراد البع�ص منها 
�سادق  ال�سياق  هذا  ويف  انتقائية.  وبطريقة  الآخر  دون 
الثمانية  التفاقيات  اأ�سل  من  اتفاقيات   7 على  الأردن 

الدولية  العمل  منظمة  اإعالن  يف  الواردة  الأ�سا�سية 
اأ�سدرته  الذي  العمل  يف  الأ�سا�سية  واحلقوق  للمبادئ 

منظمة العمل الدولية يف عام 1998.
ويف هذا ال�سياق مل ي�سادق الأردن حتى الآن على التفاقية 
الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد 
على  التنفيذ،  حيز  دخلت  والتي   ،1990 ل�سنة  اأ�سرهم 
بالذكر  اجلدير  ومن   .2003 متوز  يف  العاملي،  امل�ستوى 
الوطنية  العمالة  الأردين ل يفرق بني  العمل  اأن قانون 
العمالية  احلقوق  غالبية  يف  و)الوافدة(  واملهاجرة 
النقابات  تاأ�سي�ص  حق  من  حرمهم  اأنه  اإل  الأ�سا�سية، 
من  ا�ستثنائهم  وكذلك  لإدارتها،  والرت�سح  العمالية 

تطبيق احلد الأدنى لالأجور.
وقد انعك�ست جممل ال�سيا�سات الأردنية املتعلقة بالعمل 
يعد  اإذ  بالعمل.  احلق  مبعايري  التمتع  م�ستويات  على 
املوؤ�سرات  حيث  من  العامل  يف  الدول  اأقل  من  الأردن 
الرئي�سية ل�سوق العمل اإذ اأن معدل امل�ساركة القت�سادية 
يف عام 2012 منخف�ص جداً ول يتجاوز )38%( من جممل 
ال�سكان الذين تزيد اأعمارهم عن )15( عاماً، فيما بلغ يف 
دول  ويف   ،)%46( باملتو�سط  العربية  الدول  العام يف  ذات 
الحتاد الأوروبي )50%(. ويرافق ذلك انخفا�ص �سديد 
يبلغ  اإذ  العمل  يف  احلق  على  الأردنية  الدولة  انفاق  يف 

باملتو�سط )2%( خالل ال�سنوات )2010-2000(.

توفر فر�ش العمل
يف جمال احلق يف احل�سول على عمل، ما زالت معدلت 
يف   ،)%12.8( تبلغ  حيث  مرتفعة،  الأردن  يف  البطالة 
الربع الأول من العام اجلاري 2013، يرتكز غالبيتهم يف 
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الفئات ال�سبابية وخا�سة بني الفئتني العمريتني 19-16 
�سنة و20-24 �سنة، حيث بلغت 36.1% و30.1% لكل منهما 
على التوايل. كذلك اأ�سارت الأرقام اأن معدلت البطالة 
الذي  الوقت  ففي  الذكور،  عند  عنها  تزيد  الإناث  عند 
عند  بلغ   )%11.1( الذكور  عند  البطالة  معدل  فيه  بلغ 
الإناث )20.5%(. وغالبية املتعطلني عن العمل هم من 
تاأهيلهم  الذين يقل  الأ�سخا�ص  اخلريجني اجلدد ومن 
العلمي عن الثانوية العامة، ويف هذا الإطار تعد خطوة 
ا�سرتاتيجية  واإطالق  تطوير  يف  الأردنية  احلكومة 
ولكن  ال�سحيح،  بالجتاه  خطوة  �ساملة  ت�سغيل 
هذه  تطبيق  هي  ذلك،  عن  اأهمية  تقل  ل  التي  اخلطوة 
ال�سرتاتيجية، فالكثري من خطط و�سيا�سات العمل التي 
على  حقيقي  اأثر  اأي  لها  نلم�ص  مل  �سابقاً،  تطويرها  مت 
الأردين  القت�ساد  يتمكن  مل  واخلال�سة  الواقع.  اأر�ص 
كافية  توفري فر�ص عمل  املا�سيني من  العقدين  خالل 
للمواطنني، وما زال قا�سراً عن توفري هذا احلق لهم. 
تنموي  منوذج  بتطبيق  املتعاقبة  احلكومات  قامت  فقد 
ال�سخمة  امل�ساريع  على  فيه  ركزت  الفرتة  تلك  خالل 
تولد فر�ص عمل موؤقتة وغري  والتي  العقارية  وخا�سة 
وعلى  املهاجرة،  العمالة  اإىل  يذهب  وغالبيتها  كثيفة 
النمو دون النظر اإىل تاأثري ذلك على توفري فر�ص عمل 
لئقة. كذلك مل تتمكن احلكومات الأردنية املتعاقبة من 
الربط بني �سيا�سات التعليم املهني والفني وبني حاجات 

ومتطلبات �سوق العمل الأردين.

الأجور
وفيما يتعلق مب�ستويات الأجور فاإن الغالبية الكبرية من 

توفر  اأجور  على  يح�سلون  ل  الأردن  يف  باأجر  العاملني 
وهنالك  الأ�سا�سي،  عملهم  لقاء  الكرمية  احلياة  لهم 
عليها  يح�سل  التي  الأجور  معدلت  بني  كبرية  فجوة 
الغالبية ال�ساحقة من الأردنيني وبني قدرة هذه الأجور 
الر�سمية  الأرقام  على توفري حياة كرمية لهم. فح�سب 
ال�سادرة عن دائرة الإح�ساءات العامة واملوؤ�س�سة العامة 
معدلت  يف  وا�سح  تدن  هنالك  الجتماعي،  لل�سمان 
الأجور لغالبية العاملني باأجر، خا�سة اإذا ما اأخذنا بعني 
واخلدمات،  ال�سلع  ملختلف  الأ�سعار  م�ستويات  العتبار 
الفقرية،  العمالة  رقعة  ات�ساع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 
فاإن  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأرقام  فح�سب 
متو�سط الأجر ال�سهري يف عام 2011 بلغ )412( ديناراً ، 

وتوؤكد ذلك اأرقام دائرة الح�ساءاآت العامة.
الأردن  يف  الفقر  مب�ستويات  الأرقام  هذه  مقارنة  وعند 
فالأرقام  هذه،  الأجور  ملعدلت  املتدين  امل�ستوى  نلحظ 
دائرة  اأجرتها  التي   2010 العام  الفقر  لدرا�سة  الأولية 
الإح�ساءات العامة اأ�سارت اإىل اأن الأ�سرة املعيارية املكونة 
لها  املطلق  الفقر  خط  يقرتب   )5.4( اأفراد  �ستة  من 
�سادرة  جديدة  اأرقام  وهناك  �سهرياً.  ديناراً   )350( من 
بعد  تفا�سيلها  تن�سر  مل  العامة  الح�ساءاآت  دائرة  عن 
دينار،   400 يبلغ  �سنوياً  للفرد  الفقر  حد  اأن  اإىل  ت�سري 
املعيارية  اأن خط الفقر لالأ�سرة  وبح�سبة ب�سيطة يتبني 
�سهرياً يبلغ 380 ديناراً، وعند التعمق يف �سرائح الأجور 
نلحظ  الأردن،  يف  باأجر  العاملون  عليها  يح�سل  التي 
الو�سع الكارثي، اإذ جند اأن 22 باملائة منهم تبلغ اأجورهم 
ال�سهرية  200 دينار فاأقل، و)46.1( باملائة تبلغ اأجورهم 
ال�سهرية )300( دينار فاأقل، وكذلك )72.1( باملائة تبلغ 
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احلال  وكذلك  فاأقل.  دينار   )400( ال�سهرية  اأجورهم 
ديناراً   )190( يبلغ  الذي  لالأجور  الأدنى  للحد  بالن�سبة 
�سهرياً، وهو يقل عن ن�سف خط الفقر املطلق وال�سادر 
كبري  ب�سكل  العالقة  ذات  الر�سمية  اجلهات  قبل  من 
باأجر  العاملني  من  وا�سعة  قطاعات  وهنالك  وملفت. 
اأجور  على  يح�سلون  ووافدة(  وطنية  )عمالة  الأردن  يف 
�سهرية تقل عن احلد الأدنى لالأجور، وي�سكل انخفا�ص 
العمالية  الأ�سا�سي لغالبية الحتجاجات  ال�سبب  الأجور 

التي مت تنفيذها خالل الأعوام املا�سية.

احلماية الجتماعية
ويف جانب حق احلماية الجتماعية، فاإن قانون ال�سمان 
التاأمينات  من  جمموعة  يوفر  الأردين  الجتماعي 
الجتماعية ت�سمل اإعانات تخ�ص اإ�سابات العمل والعجز 
عن  والتعطل  الأمومة  وحماية  والورثة  وال�سيخوخة 
�سد  والتاأمني  ال�سحي  التاأمني  ي�سمل  ول  العمل، 
على  املتالحقة  التعديالت  من  الرغم  وعلى  البطالة. 
ن�سو�ص قانون ال�سمان الجتماعي والتي كان غالبيتها 
جميع  ت�سمل  بحيث  اإ�سالحية،  �سبغة  ذات  تعديالت 
القوى العاملة يف الأردن قانونياً، ول تفرق بني العمالة 
الوطنية والعمالة الوافدة )املهاجرة( با�ستثناء عامالت 
الجتماعي  ال�سمان  يف  امل�سمولني  ن�سبة  فاإن  املنازل، 
القوى  ي�سكلون )56%( من جممل  قليلة، فهم  زالت  ما 
العاملة )م�ستغلني وغرَي م�ستغلني(، اإذ يبلغ عدد املوؤمن 
عليهم الفاعلني )على راأ�ص عملهم( يف نهاية عام 2012 
منظومة  اأن  جانب  اإىل  هذا  منتفع.  مليون  يقارب  ما 
العامة  املوؤ�س�سة  توفرها  التي  الجتماعية  التاأمينات 

املعايري  وفق  �ساملة  غري  زالت  ل  الجتماعي  لل�سمان 
العالقة،  ذات  الدولية  التفاقيات  يف  الواردة  الدولية 
فالتاأمني ال�سحي ما زال خارج هذه املنظومة، والتاأمني 
عن  التعطل  �سد  بالتاأمني  ا�ستبداله  مت  البطالة  �سد 
احت�ساب  اآليات  زالت  وما  الق�سور.  ينتابه  الذي  العمل 
م�ستويات  توفر  ول  عادلة  غري  التقاعدية  الرواتب 

معي�سية لئقة لغالبية املتقاعدين.
يحقق  ل  الجتماعي  ال�سمان  قانون  فاإن  وباملجمل 
املعايري الدولية الدنيا للحماية الجتماعية املنبثقة عن 
التاأمينات  خمـتلف  غطت  التي  الدولية  العمل  منظمة 
ي�سادق  مل  اتفاقيات  خم�ص  يف  ومتثلت  الجتماعية 
الأردن على اأي منها حتى الآن. وما زال قانون ال�سمان 
يف  للعاملني  ت�سهيالت  يقدم  ل  الآن  حتى  الجتماعي 
منظومة  يف  لال�سرتاك  الأردن  يف  املنظم  غري  القطاع 
تكون  لتغطيتهم  الوحيد  واملدخل  الجتماعي،  ال�سمان 
يف قواعد ال�سرتاك الختياري التي يدفع فيها العامل 
ال�سمان.  �سندوق  اإىل  العمل  �ساحب  وح�سة  ح�سته 
يف  الجتماعي  ال�سمان  قانون  مناق�سة  الآن  ويجري 
اإقراره  اأن يتم النتهاء من  املتوقع  النواب ومن  جمل�ص 

قبل نهاية هذا العام  2013.
العاملني  متتع  م�ستويات  تتفاوت  ال�سياق  هذا  ويف 
الجتماعية  التاأمينات  فهناك  الجتماعية،  بالتاأمينات 
للعاملني  والع�سكري  املدين  التقاعد  التي يوفرها نظام 
التي  الأخرى  التقاعد  اأنظمة  وهناك  العام،  القطاع  يف 
وتقدم  املهنية.  نقاباتهم  خالل  من  املهنيون  بها  يتمتع 
وب�سكل  الجتماعية  التاأمينات  من  جملة  النظم  هذه 
متفاوت بني نقابة مهنية واأخرى مثل اإعانة ال�سيخوخة 
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والتاأمني  والعجز  الورثة  واإعانات  التقاعدي(  )الراتب 
ال�سحي. ووفق اأقل التقديرات املتداولة يف الأردن فاإن ما 
يقارب )350( األف عامل يف الأردن واأ�سرهم ل يتمتعون 
القطاع  يف  �سواء  ال�سحي  التاأمني  اأ�سكال  من  �سكل  باأي 

اخلا�ص اأو القطاع العام.

حرية التنظيم النقابي
فاإن  النقابي،  التنظيم  بحرية  باحلق  يتعلق  وفيما 
القانون  ن�سو�ص  وفق  حمرومون  الأردن  يف  العاملني 
واقت�سر  احلق،  هذا  من  �سابقاً  اإليه  الإ�سارة  مت  كما 
حمدودة  عمالية  نقابات  بتاأ�سي�ص  ال�سماح  على  القانون 
يبلغ عددها )17( نقابة، والذي دفع قطاعات وا�سعة من 
تنظيم  اإىل  النقابي  التنظيم  من  املحرومني  العاملني 
اأنف�سهم يف جتمعات وهيئات خارج اإطار الهيئات النقابية 
الوقت احلايل  الأردن يف  بها ر�سمياً. ولدينا يف  املعرتف 
احتاداً  بينها  فيما  �سكلت  م�ستقلة،  عمالية  نقابات   )10(
عمالياً م�ستقاًل، اإىل جانب العديد من اللجان النقابية 
وقد  وقطاعاته.  العمل  مواقع  من  العديد  يف  امل�ستقلة 
العاملني  �سد  التمييزية  احلكومية  لل�سيا�سات  كان 
يف  حقهم  ممار�سة  من  العمل  لأ�سحاب  �سمحت  والتي 
ت�سكيل منظماتهم بكل حرية لدرجة اأنه يوجد يف الأردن 
حالياً ما يقارب 85 منظمة اأ�سحاب عمل، بينما حرمت 
حالة  خلق  الذي  الأمر  احلق،  هذا  من  باأجر  العاملني 
من الختالل بني طريف عالقات العمل، حيث اأن هناك 
بتنظيم  لهم  ي�سمح  جيد  ب�سكل  منظمني  عمل  اأ�سحاب 
م�ساحلهم والدفاع عنها، وعاملني غري منظمني وغري 
�سروط  وحت�سني  م�ساحلهم  عن  الدفاع  على  قادرين 

نف�سه  عن  وعرب  موؤخراً  الو�سع  انفجر  اأن  اإىل  عملهم، 
مبئات الإ�سرابات العمالية خالل فرتة ق�سرية.

املفاو�صة اجلماعية
اأن  ورغم  اجلماعية،  املفاو�سة  بحق  يتعلق  وفيما 
رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  على  �سادق  الأردن 
واملفاو�سة  التنظيم  حق  مبادئ  بتطبيق  املتعلقة   )98(
اجلماعية، اإل اأن الن�سو�ص القانونية والتعليمات املتبعة 
يف ذلك اأوجدت حالة من عدم �سال�سة وا�ستقاللية اآليات 
للحكومة  احلق  القانون  ويعطي  اجلماعية،  املفاو�سة 
الأمر  التفاو�ص،  مراحل  من  مرحلة  اأي  يف  بالتدخل 
اأدواتهم  من  ويجردهم  النقابيني  دور  ي�سعف  الذي 
ال�ساغطة والتي يعد الإ�سراب اأهمها. ولذلك فاإن جميع 
خالل  الأردن  يف  تنفيذها  مت  التي  العمالية  الإ�سرابات 
ال�سنوات الع�سر الأخرية مت ت�سنيفها باأنها اإ�سرابات غري 

قانونية ح�سب ن�سو�ص قانون العمل.
العاملني  الأردين  العمل  قانون  يحرم  املجال  هذا  ويف 
الذين لي�ص لديهم تنظيم نقابي، اأو لديهم متثيل نقابي 
�سعيف من حق املفاو�سة اجلماعية مع اأ�سحاب العمل، 
واقت�سارها على النقابات املعرتف بها من قبل احلكومة، 
غري  العمالية  القطاعات  على  �سلباً  انعك�ص  الذي  الأمر 
امل�سمولة بالتنظيم النقابي بعدم قدرتها على التفاو�ص 
مع اأ�سحاب العمل وحت�سني �سروط عملها اإىل جانب ذلك 
فاإن قانون العمل يحد من ا�ستقاللية النقابات العمالية 
من خالل منح وزير العمل احلق يف حل النقابة اإذا راأى 
اأو  القانون  لأحكام  خمالفة  ارتكبت  النقابة  اأن  الوزير 
الأنظمة ال�سادرة مبوجبه اأو اإذا ت�سمن النظام الداخلي 
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الرغم من كل هذه  النافذة. وعلى  للت�سريعات  خمالفة 
و2012   2011 العامني  خالل  �سهد  الأردن  فاإن  القيود، 
حراكاً عمالياً ونقابياً غري م�سبوق عرب عن نف�سه باأكرث 
من )829( و)901( احتجاجاً عمالياً غالبيتها ال�ساحقة 
مت تنفيذها من جمموعات عمالية م�ستقلة غري معرتف 

بها ر�سمياً.
لالحتجاجات  العاملني  دفعت  التي  الأ�سباب  وتعددت 
و�سملت املطالبة بزيادة الأجور والعرتا�ص على الف�سل 
املنافع  وحت�سني  بالعمل  بالتثبيت  واملطالبة  العمل  من 
وحماربة  جديدة  نقابات  بتاأ�سي�ص  واملطالبة  واحلوافز 
جانب  اإىل  الأردن،  عمال  نقابات  احتاد  داخل  الف�ساد 
ب�سكل  العمل  �سروط  بتح�سني  تتمثل  اأخرى  اأ�سباب 
عام، وكان غالبية الحتجاجات تركز على زيادة الأجور 

واملنافع التعوي�سية.
وتوؤ�سر الحتجاجات العمالية املطالبة بزيادة الأجور على 
التي تعاين منها قطاعات  �سعوبة الأو�ساع القت�سادية 
وا�سعة من العاملني يف الأردن يف ظل الرتفاعات الكبرية 
اأ�سعار ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية. والتي  واملتوا�سلة يف 
القت�سادي  التحرير  �سيا�سات  رئي�سي عن  ب�سكل  جنمت 
اأدت  والتي  املتعاقبة  الأردنية  احلكومات  طبقتها  التي 
اإىل ارتفاعات عالية يف الأ�سعار وثبات ن�سبي يف معدلت 

الأجور.

املراأة يف �صوق العمل
امل�ساركة  معدل  اأن  اإىل  ت�سري  الر�سمية  الأرقام  زالت  ما 
 2012 عام  نهاية  يف  الأردنية  للمراأة  املنقح  القت�سادية 
)قوة العمل لالإناث من�سوبة اإىل عدد ال�سكان من الإناث 

حوايل  ويبلغ  جداً  منخف�ساً  زال  ما  فاأكرث(  �سنة   15
الذكور، وهذه  باملائة عند  باملائة مقارنة مع 60.6   14.1
عن  تراجعت  بل  ل  �سنوات،  منذ  مكانها  تراوح  الن�سبة 
باملائة،   14.9 تبلغ  كانت  اإذ   ،2012 عام  يف  عليه  كانت  ما 
وهي منخف�سة جداً اإذا ما قورنت هذه املوؤ�سرات مع واقع 
تقارب  الذي  الثالث  العامل  ودول  العربية  الدول  حال 
امل�ساركة  باملائة، ويف معدل  املراأة 30  فيها ن�سبة م�ساركة 
باملائة   50 يبلغ  الذي  العاملي  امل�ستوى  على  القت�سادية 
يف عام 2012، الأمر الذي ي�سري اإىل عدم فعالية اجلهود 

التي تبذل لزيادة م�ساركة املراأة يف احلياة القت�سادية.
الأردن يف تقرير  اأن ترتيب  اإىل  الإ�سارة هنا  املفيد  ومن 
املراأة  م�ساركة  موؤ�سر  يف   2010 لعام  العاملي  التناف�سية 
ذلك  ويعود  دولة.   )139( بني  الأخري  كان   القت�سادي 
يف  �ساهمت  التي  العوامل  من  جملة  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 
القت�سادية،  املراأة يف احلياة  تخفي�ص معدلت م�ساركة 
التي  الالئقة  غري  العمل  ظروف  هناك  جانب  فمن 
ب�سكل عام، وخا�سة يف  الأردين  العمل  �سوق  يعاين منها 
موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املتو�سطة وال�سغرية والقطاع 
وطاردة  �سديقة  غري  بيئة  تعترب  والتي  املنظم،  غري 
للن�ساء الراغبات بالعمل، ول ت�سجعهن على اللتحاق به 
اأو ال�ستمرار فيه. بالإ�سافة اإىل اأن املراأة  تواجه حتديات 
غري متكافئة مقارنة مع الرجال يف �سوق العمل، الأمر 
الذي يوؤثر �سلباً على دخولها اإىل �سوق العمل، كما اأنها ل 
تاأخذ فر�ساً مت�ساوية يف تقلد املنا�سب العليا والرتقية 

ويف احل�سول على فر�ص التدريب داخل وخارج الأردن.
من جانب اآخر فاإن اأحدث الأرقام ال�سادرة عن املوؤ�س�سة 
ت�سري   2012 بعام  واملتعلقة  الجتماعي  لل�سمان  العامة 
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من  باملائة   25 تقارب  املوؤ�س�سة  يف  الن�ساء  ن�سبة  اأن  اإىل 
معدلت  زالت  وما  هذا  املوؤ�س�سة.  يف  امل�سرتكني  جممل 
اأعلى منها عند الرجال،  البطالة عند الن�ساء الأردنيات 
اإذ بلغت 20.5 باملائة مقابل 11.1 باملائة عند الرجال يف 
الربع الأول من عام 2013.  وهي تزيد كثرياً عن معدل 
 2012 عام  يف  العاملي  امل�ستوى  على  الن�ساء  عند  البطالة 
والتي تبلغ )6.4%(. واإذا ما اأخذنا بعني العتبار اأن ن�سبة 
الإناث العامالت يف القطاع العام )احلكومي( تقارب ثلث 
العاملة  القوى  ن�سف  وت�سكل  القطاع،  هذا  العاملني يف 
اخلا�ص  القطاع  يف  الن�ساء  ت�سغيل  ن�سبة  فاإن  الن�سائية. 
من  ال�ساحقة  الغالبية  وترتكز  للغاية.  متوا�سعة  تبدو 
الن�ساء العامالت يف الأردن يف ثالثة قطاعات اقت�سادية 
من اأ�سل )13( قطاعاً اقت�سادياً، وهذه القطاعات الثالثة 
والعمل  وال�سحة  والتعليم  العامة  الدارة  يف  تتمثل 

الجتماعي، بن�سبة )95( باملائة من الن�ساء العامالت.
وت�سري كذلك العديد من التقارير العمالية واحلقوقية 
اأن غالبية الن�ساء العامالت يف القطاع اخلا�ص يتعر�سن 
لن�سو�ص  خمالفة  وجتاوزات  النتهاكات  من  للعديد 
قانون العمل الأردين، فاأعداد كثرية منهن يعملن لأكرث 
من  �سكل  اأي  من  وحمرومات  يومياً،  �ساعات  من   8 من 
الجتماعي،  وال�سمان  الجتماعية  احلماية  اأ�سكال 
كذلك هناك اأعداد كبرية منهن يح�سلن على اأجور تقل 
كثرياً عن احلد الأدنى لالأجور ول يتمتعن بال�ستقرار 
زالت  الالئق، فما  العمل  �سروط  الوظيفي وغريها من 
فجوة الأجور ل�سالح الذكور مرتفعة وتبلغ )63( ديناراً 
يف القطاع العام و)69( ديناراً �سهرياً يف القطاع اخلا�ص.

ن�سبته 51  الأردن ي�سكلن ما  الن�ساء يف  اأن  واإذا ما علمنا 

اجلامعات  خمتلف  يف  البكالوريو�ص  طلبة  من  باملائة 
احلياة  يف  املراأة  دور  �سعف  فاإن   ،2012 اأرقام  ح�سب 
التي  الأ�سا�سية  امل�سكالت  اأحد  يعد  الأردنية  القت�سادية 
يواجهها القت�ساد الوطني، فهي من جانب حترم طاقات 
القت�ساد  وتطوير  بناء  يف  امل�ساهمة  من  كبرية  اإنتاجية 
يف  الإعالة  ن�سبة  من  تزيد  اآخر  جانب  ومن  الوطني، 
اآخرين،  اأربعة  مواطن  كل  يعيل  حيث  الأردين،  املجتمع 
العامل.  يف  الن�سب  اأعلى  من  اأي�ساً  تعد  الن�سبة  وهذه 
وميكن القول اأن عدم حدوث تقدم ملمو�ص يف دور املراأة 
التنمية  جهود  يف  م�ساركتها  زيادة  خالل  من  اقت�سادياً 
)غري  الطاردة  العمل  ظروف  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود 
ال�سديقة( التي يعاين منها �سوق العمل الأردين ويعاين 

منها كل من الرجال والن�ساء على حد �سواء.

العمالة الوافدة )املهاجرة(
يعاين �سوق العمل الأردين ومنذ �سنوات من حالة فو�سى 
كبرية يف �سوق العمالة الوافدة )املهاجرة(، حيث يتواجد 
غري  )املهاجرة(  الوافدة  العمالة  من  الآلف  مئات  فيه 
احلكومة  وتقدر  احلكومية.  ال�سلطات  لدى  امل�سجلة 
بحوايل  لديها  امل�سجلة  غري  الوافدة  العمالة  اأعداد 
امل�سريني،  من  ال�ساحقة  غالبيتهم  عامل  األف   )800(
يتعلق  وفيما  م�سجلني.  عامل  األف   )267( جانب  اإىل 
الأردين  العمل  �سوق  دخلوا  الذين  ال�سوريني  بالعاملني 
بلدهم  يواجهها  التي  ال�سعبة  الأمنية  للظروف  كنتائج 
اأن  اإل  لعددهم،  دقيق  اإح�ساء  يوجد  فال  عامني  منذ 
 )50-40( بني  ما  ترتاوح  اأعدادهم  اأن  ت�سري  التقديرات 
ويف  املنظمة  غري  القطاعات  يف  يعملون  غالبيتهم  األفاً، 
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الإ�سارة  وميكن  واملطاعم،  والزراعة  الإن�ساءات  قطاعات 
الأ�سا�سيني  املت�سررين  كانوا  امل�سريني  العاملني  اأن  اإىل 
ت�سري  اإذ  الأردن.  اإىل  ال�سورية  العمالة  دخول  من 
ح�سلوا  التي  الوظائف  غالبية  اأن  الأولية  التقديرات 
اآخرين وعلى وجه  عليها كان يعمل فيها عمال وافدين 

اخل�سو�ص من اجلن�سية امل�سرية.
وهذه الفو�سى ناجمة عن �سعف الإدارة العامة الأردنية 
على �سبط �سوق العمل الأردين وكذلك عدم قدرتها على 
غري  املمار�سات  تف�سي  اآخر  جانب  ومن  اأي�ساً،  تنظيمه 
القانونية يف عمل العديد من املوؤ�س�سات الر�سمية يف هذا 
الآلف  ع�سرات  دخول  بعد  امل�سكلة  هذه  وتفاقم  املجال. 
من الالجئني ال�سوريني اإىل �سوق العمل لك�سب رزقهم. 
يتعر�ص   التي  النتهاكات  حالت  تفاقم  اإىل  ذلك  واأدى 
لها العاملني الأردنيني والوافدين على حد �سواء، فمن 
غري  املناف�سة  من  حالة  الأردين  العامل  يواجه  جانب 
العادلة يف �سوق العمل من حيث الأجور، وبالتايل �سعف 
فر�ص ح�سول العاملني على وظائف ب�سروط عمل لئقة 
وبالتايل  العمل،  �سروط  من  وغريها  الأجور  حيث  من 
العاملني  عر�ست  لئقة  غري  عمل  ب�سروط  القبول 
الوافدين حلالت ا�ستغالل والقبول ب�سروط عمل غري 
اإن�سانية. هذا اإىل جانب تعر�ص اأعداد كبرية من العمالة 
يف  والعامالت  املوؤهلة  ال�سناعية  املناطق  يف  الآ�سيوية 
املنخف�سة  الأجور  منها  النتهاكات  من  للعديد  املنازل، 
الإجازات  من  واحلرمان  الطويلة  العمل  و�ساعات 

وغريها.
املوؤهلة  ال�سناعية  املناطق  يف  والعامالت  العاملون  نفذ 
الثالث  الأعوام  خالل  العمالية  الحتجاجات  ع�سرات 

املا�سية احتجاجاً على ظروف العمل ال�سعبة التي يعانون 
املناطق  جتربة  تطور  مل�سار  املتتبع  فاإن  كذلك  منها. 
ال�سناعية املوؤهلة يف الأردن، يجد اأن حجم الفائدة التي 
ر�سيده  فقد من  بل  ل  للغاية،  متوا�سعة  الأردن  جناها 
ال�سنوات  تعر�ص خالل  فقد  الكثري،  والإن�ساين  املعنوي 
املا�سية وما زال يتعر�ص للعديد من النتقادات ال�سديدة 
املحلية  الإن�سان  حقوق  منظمات  خمتلف  قبل  من 
اآلف  لها  يتعر�ص  التي  النتهاكات  ب�سبب  والدولية 
العاملني فيها اأردنيني واأجانب. يقابل ذلك اأن ال�سركات 
المتيازات  من  بالعديد  تتمتع  القطاع  هذا  يف  العاملة 
والت�سهيالت مثل الإعفاء من ر�سوم الت�سدير، واإعفاءات 
 75 بن�سبة  الجتماعية  واخلدمات  الدخل  �سريبة  من 
اإنتاج امل�سنع. كما  باملائة وملدة 10 �سنوات من تاريخ بدء 
تتمتع م�سرتياتها املحلية بالإعفاء من ال�سريبة العامة 
�سريبة  من  الإعفاءات  جانب  اإىل  هذا  املبيعات.  على 
المتيازات  من  وغريها  )امل�سقفات(،  والأرا�سي  الأبنية 
املتعلقة مب�ساحة البناء امل�سموح به يف هذه املناطق. واإذا 
اأن فر�ص العمل التي خلقتها هذه  اأخذنا بعني العتبار 
 )8000( تقارب  للغاية،  متوا�سعة  لالأردنيني  امل�سانع 
مدخالت  واأن  جداً،  �سعبة  ظروف  يف  يعملون  عامل 
الذي  ال�سرر  حجم  نلحظ  اأردنية،  لي�ست  فيها  الإنتاج 

جناه الأردن من هذه التجربة.

ت�صغيل الأ�صخا�ش من ذوي العاقة
على الرغم من م�سادقة الأردن على التفاقية الدولية 
حق  تكفل  والتي  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  حلقوق 
اتفاقية  جانب  اإىل  العمل،  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 
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ب�ساأن   1983 ل�سنة   )159( رقم  الدولية  العمل  منظمة 
والتعديالت  للمعوقني.  والعمالة  املهني  التاأهيل 
العالقة  ذات  الت�سريعات  �سهدتها  التي  الإيجابية 
حقوق  قانون  ن�ص  اإذ  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�ص  بت�سغيل 
وقانون   2007 لعام   )31( رقم  املعوقني  الأ�سخا�ص 
على  وتعديالته   1996 لعام   )8( رقم  الأردين  العمل 
�سرورة ت�سغيل املعوقني بن�سبة ل تقل عن  4 باملائة من 
جممل العاملني للموؤ�س�سات التي يعمل فيها 50 موظف 
الإعاقات  ذوي  الأ�سخا�ص  ت�سغيل  فم�ستويات  فاأكرث. 
كانت  واإن  جداً،  متدنية  واخلا�ص  العام  القطاعني  يف 
معدلت ت�سغيل الأ�سخا�ص املعوقني يف القطاع احلكومي 
اإذ تقارب ن�سبة ت�سغيلهم  اأعلى منها يف القطاع اخلا�ص، 
يف القطاع العام �سواء كانت وزارات اأو موؤ�س�سات م�ستقلة 
يف  باملائة   61 ن�سبته  ما  ر�سمية  جامعات  اأو  بلديات  اأو 
اأح�سن الأحوال، اأما يف القطاع اخلا�ص فم�ستوى ت�سغيل 
بكثري مما  اأقل  يذكر، وهي  يكاد ل  املعوقني  الأ�سخا�ص 

ن�ست عليه القوانني الأردنية.
امل�سكالت  من  العديد  املعوقني  الأ�سخا�ص  يواجه 
واملعوقات لاللتحاق ب�سوق العمل. كذلك فاإن امل�ستغلني 
من الأ�سخا�ص املعوقني يعانون من عدم ح�سولهم على 
�ساعات  طول  ومنها  اإعاقاتهم  وطبيعة  تتالءم  وظائف 
بحجة  يتقا�سونها  التي  الأجور  وانخفا�ص  العمل 
البيئية  الت�سهيالت  توفر  وعدم  اإنتاجيتهم  انخفا�ص 
ودورات  الطرق  مثل  حركتهم  وظروف  تتالءم  التي 
املياه اخلا�سة وغريها يف اأماكن العمل، اإىل جانب ذلك 
يعاين العديد منهم من عدم العرتاف بقدراتهم املهنية 
العمل  اأ�سحاب  من  العديد  لدى  ال�سلبية  والجتاهات 

الأعباء  من  والتخوف  املعوقني  الأ�سخا�ص  ت�سغيل  نحو 
املالية ملتطلبات البيئة املنا�سبة لعملهم.

عمالة الأطفال
العمل  قانون  ن�سو�ص  فاإن  الأطفال  عمالة  جمال  ويف 
مع  تتواءم  وتعديالته   1996 ل�سنة   )8( رقم  الأردين 
املعايري الدولية ذات العالقة، اإذ يحظر ت�سغيل الأطفال 
والأحداث الذين مل يكملوا ال�ساد�سة ع�سرة من عمرهم 
باأي �سورة من ال�سور، وحظر ت�سغيل الأحداث الذين مل 
اخلطرة  الأعمال  يف  عمرهم  من  ع�سرة  الثامنة  يكملوا 
اأو امل�سرة بال�سحة، وقد مت تطوير ا�سرتاتيجية وطنية 
للحد من عمالة الأطفال يف عام 2006، اإل اأن اأي قراءة 
كافية  الأردين  العمل  �سوق  ملكونات  ومو�سوعية  متاأنية 
لو�سع عالمة ا�ستفهام كبرية بخ�سو�ص الأرقام املتداولة 
الرقم  يعد  فلم  الأردن.  يف  الأطفال  عمالة  حجم  حول 
الوطني املتداول والناجت عن درا�سة م�سحية مت تطبيقها 
عدد  اأن  اإىل  ي�سري  والذي  اأعوام  �سبعة  من  اأكرث  قبل 
الأطفال العاملني يف الأردن يبلغ )33( األف طفل، يعك�ص 
خمتلف  يف  العاملني  لالأطفال  الكبري  النت�سار  واقع 
مواقع ومكونات �سوق العمل. وت�سري خمتلف الدرا�سات 
يف  طفل  األف   )50( يتجاوز  الرقم  اأن  اإىل  والتقديرات 
�سوق العمل، خا�سة بعد تراجع م�ستويات املعي�سة لغالبية 
الأطفال  ويعاين  املا�سية.  ال�سنوات  خالل  الأردنيني 
العاملون نتيجة عملهم من م�ساكل وا�سطرابات نف�سية 
واجتماعية ج�سيمة. كذلك فاإن العاملني منهم يف املهن 
ال�سعبة يتعر�سون للعديد من اإ�سابات العمل التي ميكن 
اأن ت�سبب لهم بع�ص الإعاقات. وغالباً ما ترتك الأعمال 
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التي ميار�ص فيها �سلوكيات ا�ستغاللية نف�سية وج�سدية 
الذي يدفع  الأمر  والظلم،  بالدونية  الإح�سا�ص  زرع  اإىل 
العديد من الأطفال اإىل النحراف والتمرد على معايري 
وقيم املجتمع. هذا اإىل جانب ارتفاع ن�سب العمالة غري 
للتدريب  خ�سوعهم  عدم  ب�سبب  العمل  �سوق  يف  املاهرة 

املمنهج، الأمر الذي يجعل اإنتاجيتهم متدنية.

ال�صحة وال�صالمة املهنية
اتفاقيات  على  ي�سادق  مل  الأردن  اأن  من  الرغم  على 
بال�سحة  املتعلقة  الأ�سا�سية  الدولية  العمل  منظمة 
وال�سالمة املهنية. فاإنه ميكن القول اأن معايري ال�سحة 
الأردين  العمل  قانون  يف  الواردة  املهنية  وال�سالمة 
تلبي  العالقة  ذات  والقرارات  والتعليمات  والأنظمة 
وب�سكل ن�سبي )جزئي( م�سامني املعايري الدولية الواردة 
يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية. اأما على اأر�ص الواقع 
فاإن م�ستويات متتع العاملني يف الأردن ب�سروط ال�سحة 
لتطبيق  وا�سح  غياب  وهناك  �سعيفة  املهنية  وال�سالمة 
غالبية  يف  املهنية  وال�سالمة  ال�سحة  و�سروط  معايري 
املتو�سطة  املن�ساآت  وخا�سة  الأردن،  يف  الأعمال  من�ساآت 
تتناول  التي  الر�سمية  الأرقام  وتتعار�ص  وال�سغرية. 
فيه  ت�سري  الذي  الوقت  ففي  الأردن،  يف  العمل  اإ�سابات 
واإ�سابات  حوادث  اإجمايل  ازدياد  اإىل  العمل  وزارة  اأرقام 
اإ�سابة عمل و100  األف  اإىل 20  العام 2010  العمل خالل 
يف  ت�سببت  كلي،  عجز  حالة   1500 جانب  اإىل  وفاة  حالة 
دينار  مليون   80 يقارب  ما  الوطني  القت�ساد  خ�سارة 
اأردين. ت�سري اأرقام املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

لل�سنوات ال�ست املا�سية اأن موؤ�سر اإ�سابات العمل لكل األف 
عامل يف تراجع م�ستمر، ففي الوقت الذي �سجل فيه هذا 
املوؤ�سر2.5 بالألف عام 2005 فاإنه تراجع اإىل 1.9 بالألف 

يف عام 2010، وكال املوؤ�سرين مرتفعني.

معايري عمل اأخرى
اإىل جانب ما مت ا�ستعرا�سه، ويف �سوء التقارير ال�سحفية 
العمايل،  املر�سد  فريق  باعداها  يقوم  التي  والدورية 
هناك العديد من النتهاكات التي يتعر�ص لها العاملني 
كبرية  اأعداد  فهنالك  العمل،  قطاعات  من  العديد  يف 
متاأخرة  زمنية  فرتات  يف  ال�سهرية  اأجورهم  ي�ستلمون 
)ا�ستحقاق  يليه  الذي  ال�سهر  من  ال�سابع  اليوم  تتجاوز 
منه،   )46( املادة  العمل يف  قانون  التي حددها  الراتب(، 
كذلك هنالك قطاعات وا�سعة من العاملني ل يح�سلون 
على حقوقهم يف الإجازات ال�سنوية واملر�سية والر�سمية 

اأو حتى اإجازات طارئة.
وهنالك اأي�ساً انتهاكات كبرية فيما يتعلق ب�ساعات العمل، 
فما زال العديد من القطاعات العمالية يعملون �ساعات 
العمل  قانون  حددها  التي  الثمانية  ال�ساعات  تتجاوز 
غياب  اإىل  بالإ�سافة  هذا  منه.   )56( املادة  يف  الأردين 
العاملني  من  الآلف  ع�سرات  عن  الوظيفي  ال�ستقرار 
بحيث ي�ستطيع �ساحب العمل ال�ستغناء عنهم دون اأ�سباب 
مقنعة. اإذ ما زالت املواد القانونية املتعلقة بعملية انتهاء 
التع�سفي تعاين  عقد العمل وت�سريح العاملني والف�سل 
من الكثري من الق�سور، فقد عانت قطاعات وا�سعة من 
العمال الأردنيني من الت�سهيالت التي يقدمها القانون 
خدمات  اإنهاء  لعمليات   )31  ،28  ،26  ،25( املواد  اإطار  يف 
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العاملني، ومل يقم امل�سرعون الأردنيون ب�سد هذه الثغرة 
منظمات  خمتلف  فيه  طالبت  والتي  العمل  قانون  يف 
املجتمع املدين ذات العالقة وخا�سة النقابات العمالية. 
�ستبقي  الأردين  العمل  قانون  يف  الثغرات  هذه  بقاء  اإن 
والنتهاكات  التجاوزات  العديد من  اأمام  مفتوحاً  الباب 
والأمن  ال�ستقرار  تهدد  و�ستبقى  باأجر،  العاملني  �سد 

الوظيفي اإىل جانب العوامل املهددة الأخرى.
تراجع  اإىل  عادل  غري  تنموي  منوذج  تطبيق  اأدى  لقد 
تو�سع  ا�ستمرار  واإىل  القت�سادية  احلياة  يف  الدولة  دور 
القطاع غري املنظم )غري الر�سمي(، مما اأدى اإىل تزايد 
اأعداد العاملني يف القطاع غري املنظم موؤخراً حيث بلغ 
وترية  تزايدت  فقد  العاملني.  جممل  من  باملائة   44
الأردنية  احلكومات  ت�سجيع  ب�سبب  القطاع  هذا  تو�سع 

املتعاقبة لهذا النوع من الن�ساطات القت�سادية باعتباره 
وم�سكلة  الت�سغيل.  على  كبرية  اإمكانيات  لديه  قطاعاً 
هذا القطاع يف الأردن اأن غالبية العاملني فيه يفتقرون 
الأ�سا�سية،  العمالية  احلقوق  من  الدنيا  احلدود  اإىل 
وي�سنفون �سمن الفئات الأ�سد فقراً بني العاملني باأجر. 
ويالحظ الت�ساع الدائم لهذا النوع من الأعمال ب�سبب 
النمو  معدلت  وتزايد  الأردن  يف  الفقر  وات�ساع  انت�سار 
م�ستوى  �سعف  جانب  اإىل   ،)%2.2( البالغة  ال�سكاين، 
املاهرة(  غري  )العمالة  للعاملني  والتاأهيل  التدريب 
الأردنية،  الريفية  املناطق  يف  التنمية  م�ستوى  و�سعف 
من  العاملني  متكن  التي  املت�سارعة  التقنية  والتطورات 

العمل من منازلهم.
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