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 مقدمة

اإطار  يف  واملعلوماتية،  االقت�صادية  للدرا�صات  الفينيق  مركز  يغتنم 
العمال  يوم  حلول  فر�صة  االأردين،  العمايل  املر�صد  برنامج  عمل 
اأهم  ال�صتعرا�ص  عام،  كل  من  اأيار  من  االأول  ي�صادف  الذي  العاملي، 

التحديات التي يواجهها عمال االأردن.

اأنحاء  يف  العمالية  الن�صاالت  ذكرى  العاملي  العمال  يوم  يج�صد 
عن  دفاعاً  اجلماعي  والعمايل  االإن�صاين  العمل  وروح  كافة،  العامل 
حقوق العمال على اختالف مهنهم واخت�صا�صاتهم واأماكن عملهم، 
وحت�صني  وعرقهم،  بدمهم  حققوها  التي  مكت�صباتهم  على  للحفاظ 
عن  يزيد  ما  مرور  من  الرغم  وعلى  م�صتمر.  ب�صكل  العمل  �صروط 
اأن ماليني  اإال   ، اليوم  على بدء االحتفال بهذا  مائة وع�صرين عاماً 
اأ�صكال  ملختلف  يتعر�صون  زالوا  ما  العامل،  اأنحاء  �صتى  يف  العمال، 
يتعلق  ما  �صواًء  االأ�صا�صية  حقوقهم  على  واالعتداءات  االنتهاكات 
باالأجور اأو �صاعات العمل اأو �صروط ال�صحة وال�صالمة املهنية وغريها 

من ظروف العمل ال�صعبة وغري الالئقة.

ت�صريعات  لتح�صني  بذلت  وجهود  االأردن،  يف  حتققت  عّدة  اإجنازات 
تظهر  التي  املوؤ�صرات  من  العديد  هنالك  اأن  اإال  العمل،  و�صيا�صات 
عمل  ظروف  من  تعاين  العاملني  من  وا�صعة  قطاعات  اأن  وبو�صوح 
�صعبة وغري الئقة، �صواء من حيث عدم توفر فر�ص العمل وا�صتمرار 
ارتفاع معدالت البطالة عند م�صتويات عالية خا�صة لدى فئة ال�صباب 
وعدم  الفقرية،  العمالة  وات�صاع ظاهرة  االأجور،  وانخفا�ص معدالت 
تنظيم العمالة الوافدة، وغياب االأمان الوظيفي، وانت�صار االنتهاكات 
واالعتداءات على حقوقهم العمالية واالإن�صانية االأ�صا�صية املن�صو�ص 

عليها يف ت�صريعات العمل االأردنية والدولية.
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الإطار التنموي والقت�صادي
من  جملة  ذاتها  بحد  تفر�ص  التي  االختالالت  اإن 
التحديات، جاءت نتيجة �صيا�صات اقت�صادية واجتماعية 
واأخرى  املتعاقبة،  احلكومات  ونفذتها  و�صعتها  متعددة 
اأتت نتيجة غياب �صيا�صات عمل وا�صحة وحمددة، حيث 
غابت الروؤية الوا�صحة لطبيعة االختالالت التي يعاين 
منها �صوق العمل، والتحديات التي يواجهها، ما اأدى اإىل 
احلكومات  بني  العمل  ب�صوق  املتعلقة  االإجراءات  تباين 
ق�صر  ظاهرة  مع  ترافق  ذلك  واأن  خا�صة  املتعاقبة، 
االأزمات  حتميل  امل�صوؤولون  اعتاد  اإذ  احلكومات،  عمر 
م�صوؤولية  اخلارجية  والظروف  العاملية  االقت�صادية 

امل�صكالت التي نعاين منها.
وجتدر االإ�صارة هنا اأن االأزمة االقت�صادية واملالية العاملية 
يف  العمل  ظروف  تراجع  يف  االأ�صا�صي  ال�صبب  تكن  مل 
االأردن، بل اإن النموذج االقت�صادي الذي جرى تطبيقه، 
وما انبثق عنه من �صيا�صات اقت�صادية مل ي�صاعد يف خلق 
�صوق  على  تاأثرياتها  فاإن  لذا  العمل،  فر�ص  من  الكثري 
االأزمة  هذه  تاأثريات  واقت�صرت  حمدودة،  كانت  العمل 

على تعميق م�صكالت القوى العاملة االأردنية .
وتعود هذه امل�صكالت ب�صكل اأ�صا�صي لل�صيا�صات االقت�صادية 
التي قامت بتنفيذها احلكومات املتعاقبة يف بيئة �صيا�صية 
ال�صيا�صي  حملية مواتية، ب�صبب تعرث م�صروع االإ�صالح 
غياب  حيث   .1989 عام  تطبيقه  منذ  واالقت�صادي 
برملانات  والرقابة احلقيقية، ووجود  واملحا�صبة  امل�صاءلة 
اإىل  احلكومات،  اأداء  مراقبة  على  قادرة  غري  �صعيفة 
املجتمع  تنظيم  على  املفرو�صة  الكبرية  القيود  جانب 
يعاين من  نف�صه  االأردن  ليجد  العمال،  وخا�صة  لنف�صه، 

عند  منها  يعاين  كان  التي  ذاتها،  االقت�صادية  امل�صكالت 
تفجر االأزمة االقت�صادية الكربى التي واجهها قبل ربع 
قرن، واأطاحت بالقيمة ال�صرائية للدينار االأردين ب�صكل 

ملمو�ص.
�صعوبة  ا�صتمرار  اإىل  بو�صوح  االأ�صا�صية  املوؤ�صرات  تدل 
اأن معدل النمو االقت�صادي مل  اإذ  االأو�صاع االقت�صادية، 
يتجاوز 3% يف عام 2013، ومعدل العجز يف املوازنة العامة 
 ،2013 نهاية  يف  مرتفعاً  زال  ما  وامل�صاعدات  املنح  قبل 
و�صجل  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   )%8.1( و�صجل 
العام ذاته معدل )%5.6(،  معدل الت�صخم (االأ�صعار( يف 
يقارب  مبا  قيا�صية  م�صتويات  اإىل  العام  الدين  وارتفع 
املحلي  الناجت  من   %80 بذلك  ليتجاوز  دينار،  مليار   20

االجمايل، وهو رقم كبري وخطري.
وجاءت هذه النتائج ب�صبب تطبيق جملة من ال�صيا�صات 
حترير  منها:  نذكر  باالنتقائية  ات�صمت  االقت�صادية 
ال�صلع  اأ�صعار  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي  االأ�صعار 
اإذ  عادلة،  غري  �صريبية  �صيا�صات  وتنفيذ  واخلدمات، 
عالية  بن�صب  املبيعات  على  العامة  ال�صريبة  فر�صت 
ح�صيلة  تزيد  ال  حني  يف  و%20،   %16 بني  ما  ترتاوح 
�صريبة الدخل عن 4% من الناجت املحلي االإجمايل ب�صبب 
�صعف اأ�صاليب التح�صيل والتهرب ال�صريبي، اإىل جانب 
زيادة  اإىل  دفع  ما  ت�صاعدية.  اأ�ص�ص غري  على  تقوم  اأنها 
اإىل  ت�صل  مرتفعة  م�صتويات  لي�صل  ال�صريبي  العبء 
21%. وات�صمت بنية االقت�صاد بعدم وجود عالقة كبرية 
االأردنيني.  ت�صغيل  النمو االقت�صادي وبني  بني معدالت 
وغري  الع�صوائية  اخل�صخ�صة  عمليات  ذلك  اإىل  ي�صاف 
املدرو�صة التي اأدت اإىل ت�صريح اآالف العمال من اأعمالهم، 
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ال�صناعية  القطاعات  من  العديد  اإ�صعاف  جانب  اإىل 
الهامة ب�صبب حترير التجارة اخلارجية من دون �صوابط 
وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة غري العادلة، ومن 
اأهم هذه القطاعات: �صناعات اخلزف والبالط واالأحذية 
الغذائية  وال�صناعات  واال�صمنت،  واالألب�صة  والدباغة 
والزراعية وغريها. جممل ذلك قاد اإىل �صعف امل�صاركة 
االقت�صادية، وم�صاركة املراأة منها، على وجه اخل�صو�ص، 

وازدياد اأعداد العاملني يف القطاع غري املنظم.

التحديات التي يواجهها العمال يف الأردن
هنالك جملة حتديات يواجهها العمال يف االأردن ت�صمل 
معدالت  ارتفاع  وا�صتمرار  للعمل،  فر�ص  توفر  عدم 
ال�صباب  فئة  لدى  عالية خا�صة  م�صتويات  عند  البطالة 
العمالة  ظاهرة  وات�صاع  االأجور،  معدالت  وانخفا�ص 
تطبيق  و�صعف  الوظيفي،  االأمان  وغياب  الفقرية، 
االنتهاكات  وانت�صار  املهنية،  وال�صالمة  ال�صحة  معايري 
واالإن�صانية  العمالية  حقوقهم  على  واالعتداءات 
االأردنية  العمل  ت�صريعات  عليها يف  املن�صو�ص  االأ�صا�صية 

والدولية، وهي:

ارتفاع  وا�صتمرار  الت�صغيل  فر�ش  �صعف  اأوًل: 
معدلت البطالة

فر�ص  عدد  يف  تذبذباً  املا�صية  اخلم�ص  ال�صنوات  �صهدت 
العمل امل�صتحدثة يف االقت�صاد االأردين، فقد بلغ عددها 
 2008 عام  يف  لتنخف�ص  فر�صة  األف   70 نحو   2007 عام 
اإىل 69 األف فر�صة عمل، وهو ي�صكل عدد الوظائف ذاتها 

ليرتاجع   ،2009 عام  يف  االأردين  االقت�صاد  وفرها  التي 
، ويوا�صل  األف وظيفة عام 2010  اإىل 66  عدد الوظائف 
االنخفا�ص يف عام 2011 اإىل 55 األف فر�صة عمل، ويف عام 
2012 بلغ 50 األف فر�صة، فيما مل يتجاوز عدد الوظائف 
 2013 عام  من  االأول  الن�صف  يف  االقت�صاد  اأنتجها  التي 
العمل  فر�ص  عدد  يف  التذبذب  هذا  وظيفة.  األف   25 الـ 
تراجع  اأبرزها:  ومن  عدة،  اأ�صباب  اإىل  يعود  امل�صتحدثة 
الرئي�صي  امل�صغل  تعد  التي  ال�صناعية  امل�صاريع  حجم 
�صوق  يف  هيكلية  اختالالت  وجود  اإىل  اإ�صافة  للعمالة، 
العمل، �صببه عدم وجود عالقة قوية بني معدالت النمو 
االقت�صادي وبني ت�صغيل االأردنيني، ووجود فجوة وا�صعة 
اجلامعي  التعليم  وخمرجات  العمل  �صوق  حاجات  بني 
املعارف  مع  تتواءم  ال  العمل  �صوق  فحاجات  واملهني، 
فال  اإليه.  اجلدد  الداخلون  يحملها  التي  واملهارات 
توفرها  العمل وال  �صوق  تزال هناك تخ�ص�صات يطلبها 
اجلدير  ومن  املهني.  اأو  اجلامعي  التعليم  موؤ�ص�صات 
امل�صتحدثة  العمل  فر�ص  من  كبرياً  جزءاً  اأن  بالذكر 

اأعاله ي�صغلها عمالة وافدة.
ال�صنوات  خالل  البطالة  معدالت  ا�صتمــــرت  لذلك 
ما  وتراوحت  مرتفعة،  م�صتويات  عند  املا�صية  اخلم�ص 
بني )11.0-14.0%(، ولدى االإناث �صعفها عند الذكور، 
وعند ال�صباب ما بني �صن )16-24( من غري اجلال�صني 
على مقاعد الدرا�صة ما بني )27.9-36.6%( وهذه اأرقام 

مفزعة.
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ثانيًا: �صعف معدلت الأجور
االأردن،  عمال  تواجه  التي  الهامة  التحديات  من 
االنخفا�ص امللمو�ص والكبري يف معدالت االأجور للغالبية 
اأخذ بعني االعتبار  اإذا ما  باأجر،  العاملني  ال�صاحقة من 
م�صتويات االأ�صعار ملختلف ال�صلع واخلدمات، ما اأدى اإىل 

ات�صاع رقعة العمالة الفقرية.
باأجر ال يح�صلون على  ال�صاحقة من العاملني  الغالبية 
االأ�صا�صي،  عملهم  لقاء  الكرمية  احلياة  لهم  توفر  اأجور 
التي يح�صل  وهنالك فجوة كبرية بني معدالت االأجور 
على  االأجور  هذه  قدرة  وبني  ال�صاحقة  الغالبية  عليها 
الر�صمية  االأرقام  ح�صب  لهم.  كرمية  حياة  توفري 
ال�صادرة عن دائرة االإح�صاءات العامة واملوؤ�ص�صة العامة 
معدالت  يف  وا�صحاً  تدنياً  هنالك  االجتماعي،  لل�صمان 
املوؤ�ص�صة  اأرقام  وح�صب  باأجر،  العاملني  لغالبية  االأجور 
العامة لل�صمان االجتماعي، بلغ متو�صط االأجر ال�صهري 
وتوؤكده  ديناراً،   416 حوايل   2012 عام  يف  للم�صرتكني 

اأرقام دائرة االإح�صاءات العامة.
االأردن  يف  الفقر  مب�صتويات  االأرقام  هذه  مقارنة  وعند 
فاالأرقام  هذه،  االأجور  ملعدالت  املتدين  امل�صتوى  نلحظ 
دائرة  اأجرتها  التي   ،2010 للعام  الفقر  لدرا�صة  االأولية 
االإح�صاءات العامة اأ�صارت اإىل اأن االأ�صرة املعيارية املكونة 
من �صتة اأفراد )5.4( يقرتب خط الفقر املطلق لها من 
)350( ديناراً �صهرياً. وهنالك اأرقاماً جديدة �صادرة عن 
دائرة االح�صاءات العامة مل تن�صر تفا�صيلها بعد، وت�صري 
اإىل اأن حد الفقر للفرد �صنوياً يبلغ 400 ديناٍر، وبح�صبة 
ب�صيطة يتبني اأن خط الفقر لالأ�صرة املعيارية يبلغ 220 

ديناراً �صهرياً، واإذا اأخذنا بعني االعتبار معدالت الت�صخم 
خالل العامني املا�صيني 2012 و2013، التي تقارب %10 
�صهرياً  ديناراً   440 من  �صيقرتب  الفقر  خط  اأن  جند 
التي  االأجور  �صرائح  التعمق يف  وعند  املعيارية.  لالأ�صرة 
يح�صل عليها العاملون باأجر، نلحظ الو�صع الكارثي، اإذ 
ديناٍر  ال�صهرية 200  اأجورهم  تبلغ  باملائة منهم  اأن )22( 
 )300( ال�صهرية  اأجورهم  تبلغ  باملائة  و)46.1(  فاأقل، 
ديناٍر فاأقل، وكذلك )72.1( باملائة تبلغ اأجورهم ال�صهرية 
)400( ديناٍر فاأقل. وكذلك احلال بالن�صبة للحد االأدنى 
يقل  وهو  �صهرياً،  ديناراً   )190( يبلغ  الذي  لالأجور، 
ال�صادر عن قبل اجلهات  املطلق،  الفقر  عن ن�صف خط 
وهنالك  والفت.  كبري  ب�صكل  العالقة،  ذات  الر�صمية 
قطاعات وا�صعة من العاملني باأجر يح�صلون على اأجور 
�صهرية تقل عن احلد االأدنى لالأجور، وي�صكل انخفا�ص 
العمالية  االأ�صا�صي لغالبية االحتجاجات  ال�صبب  االأجور 

التي جرى تنفيذها خالل االأعوام املا�صية.
واإىل جانب ذلك ت�صري العديد من الدرا�صات والتقارير 
االأردن يح�صلون على  العاملني يف  كبرية من  اأعداداً  اأن 
املنخف�ص  لالأجور  االأدنى  احلد  عن  تقل  �صهرية  اأجور 
اأ�صاًل، ما يعني اأن غالبية العاملني باأجر ي�صنفون �صمن 

العمالة الفقرية.

واملفاو�صة  النقابي  التنظيم  ثالثًا: تقييد حرية 
اجلماعية

اأهم التحديات التي يواجهها عمال االأردن هي  لعل من 
ويعد  النقابي.  التنظيم  حرية  على  املربرة  غري  القيود 
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هذا �صبباً اأ�صا�صياً يف ات�صاع رقعة االنتهاكات التي تتعر�ص 
لها قطاعات وا�صعة من العاملني. فعندما يغيب التنظيم 
لن  والفعال،  والدميقراطي  امل�صتقل  العمايل  النقابي 
وحت�صني  م�صاحلهم  عن  الدفاع  من  العاملون  يتمكن 
�صروط عملهم، �صواء كان ذلك على م�صتوى الت�صريعات 

اأو ال�صيا�صات اأو املمار�صات.
اإجراء  ترف�ص  احلكومات  زالت  ال  ال�صياق،  هذا  ويف 
تعديالت ملمو�صة تفك فيه احلظر على تاأ�صي�ص نقابات 
عمالية جديدة خارج اإطار النقابات العمالية الر�صمية الـ 
اأربعة عقود.  التي مل يزدد عددها منذ ما يقارب   ،)17(
على الرغم من الن�ص الوا�صح الوارد يف الد�صتور االأردين 
يف املادة )16( منه التي تن�ص على "حق االأردنيني بتاأليف 
تكون  اأن  ال�صيا�صية على  واالأحزاب  والنقابات  اجلمعيات 
املحكمة  وقرار  �صلمية"،  وو�صائلها  م�صروعة  غايتها 
عام  من  متوز  يف  �صدر  الذي  التف�صريي،  الد�صتورية 
يف  العاملني  العمال  حق  على  مبا�صر  ب�صكل  واأكد   2013
بهم،  خا�صة  نقابات  يف  اأنف�صهم  بتنظيم  العام  القطاع 
قادرين  يزالون غري  ال  االأردنيني  العمال  غالبية  اأن  اإال 
على ذلك، على الرغم من م�صادقة االأردن على "العهد 
واالجتماعية  االقت�صادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
الر�صمية عام 2006،  ن�صر يف اجلريدة  والثقافية" الذي 
وين�ص �صراحة على حق جميع العمال بتاأ�صي�ص نقابات 
لهم من دون تدخل اأي جهة. كما اأن االأردن ملزم بتطبيق 
ن�صو�ص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 املتعلقة 
باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم، كونها واحدة من 
الدولية  العمل  منظمة  الإعالن  مكونة  اتفاقيات  ثماين 

عام  يف  اأقر  الذي  للعمل  االأ�صا�صية  واملبادئ  للحقوق 
1998، واأُلزمت به الدول االأع�صاء كافة يف منظمة العمل 

الدولية، واالأردن واحدة منها .
قطاعات  تقوم  اأن  من  القيود  هذه  خمتلف  متنع  ومل 
وا�صعة من العاملني بتنظيم نف�صها يف جتمعات وهيئات 
ح�صب  ر�صمياً  بها  املعرتف  النقابية  الهيئات  اإطار  خارج 
القانوين  االإطار  ي�صيق  فعندما  بها،  املعمول  القوانني 
قوانينه  يخلق  املجتمع  فاإن  املجتمعي  احلراك  على 
اخلا�صة به، وهذا ما فعله ع�صرات االآالف من العاملني 
النقابات  اإطار  خارج  نقابية  اأطر  يف  اأنف�صهم  بتنظيم 
الر�صمية املعرتف بها، ومن منع عمال االأردن من تنفيذ 
ما يقارب 2500 احتجاجاً عمالياً خالل ال�صنوات الثالث 

املا�صية. 
التي  اجلماعية،  باملفاو�صة  يتعلق  اآخر  خلل  وهنالك 
واملتمثل  ونقاباتهم،  العمال  ممثلو  منها  ا�صتكى  طاملا 
اجلماعية،  املفاو�صة  اآليات  وا�صتقاللية  �صال�صة  عدم  يف 
فقط،  بها  املعرتف  العمالية  النقابات  على  واقت�صارها 
اأي  يف  بالتدخـــــــل  للحكومــــــة  احلق  القانون  ويعطي 
دور  ي�صعف  الذي  االأمر  التفاو�ص،  مراحل  من  مرحلة 
يعد  التي  ال�صاغطة  اأدواتهم  من  ويجردهم  النقابيني 
االحتجاجات  غالبية  فاإن  ولذلك  اأهمها.  االإ�صراب 
العمالية التي مت تنفيذها خالل ال�صنوات االأخرية جرى 
ن�صو�ص  ح�صب  قانونية  غري  اإ�صرابات  باأنها  ت�صنيفها 

قانون العمل.
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رابعًا: �صعف احلماية الجتماعية للعاملني
قانون  ن�صو�ص  على  املتالحقة  التعديالت  من  بالرغم 
ال�صمان االجتماعي، التي كانت مبجملها تعديالت ذات 
�صبغة اإ�صالحية، ت�صمل جميع القوى العاملة يف االأردن 
قانونياً، وال تفرق بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة 
)املهاجرة)، فاإن ن�صبة امل�صمولني يف ال�صمان االجتماعي 
ثلثا  االأحوال  اأح�صن  يف  ي�صكلون  فهم  قليلة،  زالت  ما 
القوى العاملة، اإذ يبلغ عدد املوؤمن عليهم الفعالني (على 
راأ�ص عملهم( ما يزيد قلياًل عن مليون عامل، وحتى لو 
اأ�صفنا لهم االأعداد املحدودة للعاملني امل�صمولني باأنظمة 
تبقى  وع�صكرية)  (مدنية  اأخرى  وتاأمينية  تقاعدية 
باأي نظام  هنالك قطاعات عمالية كبرية غري م�صمولة 

تاأميني.
�صكلت  فقد  التاأمينية،  املنافع  بكفاية  يتعلق  وفيما 
ال�صمان  قانون  على  اأجريت  التي  االأخرية  التعديالت 
االجتماعي هذا العام، 2014، نقلة اإىل االأمام فيما يتعلق 
ال�صمان  يغطيها  التي  االجتماعية  التاأمينات  باأنواع 
اأن هذه التعديالت ما زالت قا�صرة عن  اإال  االجتماعي، 
يف  الواردة  االجتماعي  لل�صمان  الدنيا  املعايري  حتقيق 
الوقت  يف   )102( رقم  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية 
امل�صرتكني  �صمول  يربط  زال  ما  فالقانون  الراهن، 
بالتاأمني ال�صحي بقرار جمل�ص الوزراء الذي مل ي�صدر 

حتى االآن.
موؤ�ص�صات  يف  العاملني  من  وا�صعة  قطاعات  وهنالك 
م�صمولة يف قانون ال�صمان االجتماعي اإال اأن موؤ�ص�صاتهم 
موؤ�ص�صات  وهنالك  االجتماعي،  ال�صمان  يف  ت�صركهم  ال 

ت�صرك جزءاً من العاملني، والعديد من املوؤ�ص�صات ت�صرك 
العاملني لديها اأو جزءاً منهم برواتب تقل عن رواتبهم 
املرتتب  االقتطاع  تخفيف  بهدف  وذلك  احلقيقية 

عليهـــــا.

احلقوق  على  والنتهاكات  التجاوزات  خام�صًا: 
العمالية الأ�صا�صية

من اأهم التحديات التي يواجهها عمال االأردن هو ات�صاع 
من  وا�صعة  قطاعات  لها  تتعر�ص  التي  االنتهاكات  رقعة 
العاملني باأجر، والتجاوزات على القوانني ذات العالقة 
االأردين  العمل  قانوين  اخل�صو�ص،  وجه  وعلى  بالعمل، 
وال�صمان االجتماعي، اإذ ما زالت عمليات التفتي�ص التي 
تقوم بها وزارة العمل غري قادرة على و�صع حد للتجاوزات 
العمل  اأرباب  التي تقوم بها فئات كبرية من  واملخالفات 
وكذلك  وال�صغرية،  املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  يف  وخا�صة 

العاملني يف القطاع غري النظامي )غري الر�صمي(.
وتلخ�ص هذه االنتهاكات والتجاوزات باأن قطاعات وا�صعة 
من العاملني باأجر يح�صلون على اأجور �صهرية تقل عن 
احلد االأدنى لالأجور البالغ )190( ديناراً، واأعداداً كبرية 
متاأخرة  زمنية  فرتات  يف  ال�صهرية  اأجورهم  ي�صتلمون 
(ا�صتحقاق  يلي  الذي  ال�صهر  من  ال�صابع  اليوم  تتجاوز 
قطاعات  وهنالك  العمل،  قانون  حددها  كما  الراتب)، 
يف  حقوقهم  على  يح�صلون  ال  العاملني  من  وا�صعة 
االإجازات ال�صنوية واملر�صية والر�صمية اأو حتى االإجازات 

الطارئة.
اإذ  العمل،  ب�صاعات  انتهاكات كبرية تتعلق  اأي�صاً  وهنالك 



املرصد العمالي األردني

14

فيها  يعمل  العمالية  القطاعات  من  العديد  هنالك  اأن 
العاملون �صاعات تتجاوز ال�صاعات الثماين، التي حددها 
قانون العمل االأردين، من دون احل�صول على بدل عمل 
اإ�صايف، كما تغيب �صروط ال�صالمة وال�صحة املهنية عن 
املتو�صطة  املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  من  وا�صعة  قطاعات 
النظامي.  غري  القطاع  يف  والعاملني  وال�صغرية 
اآالف  لع�صرات  الوظيفي  اال�صتقرار  اإىل غياب  باالإ�صافة 
العاملني، اإذ ي�صتطيع �صاحب العمل اال�صتغناء عنهم من 

دون اأ�صباب مقنعة.
ر�صمية  جهات  بذلتها  عديدة  جهود  من  الرغم  وعلى 
وغري ر�صمية لتاأهيل ودمج االأ�صخا�ص من ذوي االإعاقة 
اأن م�صتويات ت�صغيلهم يف القطاعني  اإال  يف �صوق العمل، 
ت�صغيل  كانت معدالت  واإن  العام واخلا�ص متدنية جداً، 
يف  منها  اأعلى  احلكومي  القطاع  يف  املعوقني  االأ�صخا�ص 
القطاع  يف  ت�صغيلهم  ن�صبة  تقارب  اإذ  اخلا�ص،  القطاع 
العام �صواء كانت وزارات اأو موؤ�ص�صات م�صتقلة اأو بلديات 
اأو جامعات ر�صمية ما ن�صبته 1 باملائة يف اأح�صن االأحوال، 
االأ�صخا�ص  ت�صغيل  فم�صتوى  اخلا�ص  القطاع  يف  اأما 
اأقل بكثري مما ن�صت عليه  املعوقني يكاد ال يذكر، وهي 
العديد  املعوقني  االأ�صخا�ص  ويواجه  االأردنية.  القوانني 
هذا  العمل،  ب�صوق  لاللتحاق  واملعوقات  امل�صكالت  من 
بالرغم من اأن قانون حقوق االأ�صخا�ص املعوقني رقم 31 
لعام 2007 ن�ص على �صرورة ت�صغيل االأ�صخا�ص من ذوي 
االإعاقة بن�صبة ال تقل عن 4 باملائة من جممل العاملني 

للموؤ�ص�صات التي يعمل فيها 50 موظف فاأكرث.
العمل  �صوق  على  �صريعة  نظرة  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 

ب�صكل  االأطفال  عمالة  انت�صار  بو�صوح  تظهر  االأردين 
العاملني للعديد من املخاطر  كبري، ويتعر�ص االأطفال 
الثقيلة  االآالت  من  ال�صرر  واأبرزها  عملهم،  اأثناء  يف 
والتعر�ص  ال�صعيفة  واالإ�صاءة  العالية  واالأ�صوات 
مواءمة  عدم  بحكم  عمل  واإ�صابات  الكيميائية،  للمواد 
قدراتهم اجل�صمانية وطبيعة االأعمال التي يقومون بها. 
باالإ�صافة اإىل اأن غالبيتهم يعملون باأجور متدنية جداً، 
يبلغ متو�صطها ما بني )50 و80( ديناراً �صهرياً، وب�صاعات 
عمل طويلة ترتاوح بني )10 و12( �صاعة يومياً، ناهيك 
التي  واجل�صدية  النف�صية  واالإهانات  املعاملة  �صوء  عن 
الذي  الوقت  يف  هذا  ياأتي  عملهم.  اأثناء  لها  يتعر�صون 
تتواءم فيه ن�صو�ص قانون العمل االأردين رقم )8( ل�صنة 
1996 والتعديالت التي اأجريت عليه مع املعايري الدولية 
ذات العالقة، اإذ يحظر ت�صغيل االأطفال واالأحداث الذين 
من  �صورة  باأي  عمرهم  من  ع�صر  ال�صاد�صة  يكملوا  مل 
ال�صور، وحظر ت�صغيل االأحداث الذين مل يكملوا الثامنة 
ع�صر من عمرهم يف االأعمال اخلطرة اأو امل�صرة بال�صحة، 
وعلى امل�صتوى العملي اأوجدت وزارة العمل وحدة اإدارية 
االإ�صرتاتيجية  اإطار  يف  االأطفال،  عمالة  ملتابعة  خا�صة 
عام  يف  اأقرت  التي  االأطفال  عمالة  من  للحد  الوطنية 

.2006
وعليه ويف �صوء ما جرى ا�صتعرا�صه، بات من ال�صروري 
االأخذ  االأردنية،  الدولة  اأجهزة  وخمتلف  احلكومة  على 
االأردن  التي تواجه عمال  التحديات  بعني االعتبار هذه 
وخا�صة  املختلفة  لل�صيا�صات  وتنفيذها  ر�صمها  عند 
ال�صيا�صات االقت�صادية، لت�صب مبجملها يف زيادة فر�ص 
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الت�صغيل الالئق، واإعادة النظر ب�صيا�صات االأجور املتبعة 
بالنظر  االكتفاء  وعدم  اجتماعياً،  قيمياً  بعداً  واإعطائها 
العمل  النظر بن�صو�ص قانون  واإعادة  اإليها كونها كلفة، 
من  العاملني  جميع  لتمكني  النقابي  بالتنظيم  املتعلق 
حتقق  وفعالة  دميقراطية  نقابات  يف  اأنف�صهم  تنظيم 
االجتماعية  احلماية  منظومة  وتو�صيع  م�صاحلهم، 

بحقهم  التمتع  من  ومتكينهم  كافة،  العاملني  لت�صمل 
االأ�صا�صي يف التاأمني ال�صحي، باالإ�صافة اإىل تطوير نظم 
التي  للتجاوزات  حد  لو�صع  العمالية  الت�صريعات  اإنفاذ 
جتري عليها، لتمكني العاملني من التمتع بظروف عمل 

الئقة.


