التحديات التي تواجه الحركة العمالية في األردن
إعداد:
المرصد العمالي األردني
مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت
أيار 5102
تقديم
مبناسبة يوم العمال العادلي الذي يصادف يف األول من أيار من كل عام ،أعتاد مركز الفينيق للدراسات االقتصادية وادلعلوماتية ،ويف
إطار عمل برنامج ادلرصد العمايل األردين ،تقدًن تقرير مقتضب يتضمن أىم التحديات اليت يواجهها العمال يف األردن .ويف ىذا
السياق ،جيسد يوم العمال العادلي ذكرى النضاالت العمالية يف خمتلف أحناء العامل ،وجيسد روح العمل اإلنساين اجلماعي دفاعاً عن
حقوق العمال على اختالف مهنهم وأماكن عملهم ،للحفاظ على مكتسباهتم اليت حققوىا بدمهم وعرقهم ،وحتسني شروط العمل
بشكل مستمر.
وبالرغم من مرور ما يزيد عن مائة وعشرين عاماً على بدء االحتفال بيوم العمال العادلي ،إال أن ماليني العمال ،يف شىت أحناء العامل،
ما زالوا يتعرضون دلختلف أشكال االنتهاكات واالعتداءات على حقوقهم األساسية ،سواءً ما يتعلق بتوفري فرص العمل أو األجور أو
ساعات العمل أو شروط الصحة والسالمة ادلهنية وغريىا من ظروف العمل الالئقة.
وبالرغم من كل االجنازات اليت مت حتقيقها يف األردن ،وبالرغم من اجلهود اليت بذلت لتحسني تشريعات وسياسات العمل ،وتطبيقاهتا
على أرض الواقع ،إال أن ىنالك العديد من التحديات اليت تواجو قطاعات واسعة من العاملني ،حيث ما زالت تعاين من ظروف عمل
صعبة وغري الئقة ،سواء من حيث عدم توفر فرص العمل واستمرار ارتفاع معدالت البطالة عند مستويات عالية ،خاصة لدى فئة
الشباب واخنفاض معدالت األجور ،واتساع ظاىرة العمالة الفقرية ،واحلرمان من التنظيم النقايب ،وعدم تنظيم العمالة ادلهاجرة ،وغياب
األمان الوظيفي ،وانتشار االنتهاكات واالعتداءات على حقوقهم العمالية واإلنسانية األساسية ادلنصوص عليها يف تشريعات العمل
األردنية والدولية.
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التحديات التي يواجهها العمال في األردن
ىنالك رلموعة من التحديات اليت يواجهها العمال يف األردن ،تتمثل يف عدم توفر فرص كافية والئقة للعمل واستمرار ارتفاع معدالت
البطالة عند مستويات عالية خاصة لدى فئة الشباب واخنفاض معدالت األجور ،واتساع ظاىرة العمالة الفقرية ،واحلرمان من التنظيم
النقايب ،وغياب األمان الوظيفي ،وضعف تطبيق معايري الصحة والسالمة ادلهنية ،وانتشار االنتهاكات واالعتداءات على حقوقهم
العمالية واإلنسانية األساسية ادلنصوص عليها يف تشريعات العمل األردنية والدولية ،وتتمثل فيما يأيت:
أوالً :ضعف فرص التشغيل واستمرار ارتفاع معدالت البطالة
شهدت السنوات الست ادلاضية تراجعا ملموسا يف عدد فرص العمل ادلستحدثة يف االقتصاد األردين ،اذ بلغ عدد فرص العمل
ادلستحدثة عام  7002حنو  20ألف فرصة ،لتنخفض يف عام  7002إىل  96ألف فرصة عمل ،وىو يشكل عدد الوظائف ذاهتا
اليت وفرىا االقتصاد األردين يف عام  ،7006ليًتاجع عدد الوظائف إىل  99ألف وظيفة عام  ، 7000ويواصل االخنفاض يف عام
 7000إىل  55ألف فرصة عمل ،ويف عامي  7007وعام  7002بلغ  00ألف فرصة عمل لكل منها .فيما مل يتجاوز عدد
الوظائف اليت أنتجها االقتصاد يف النصف األول من عام  7004الـ  72ألف وظيفة .وىذا الًتاجع يف عدد فرص العمل ادلستحدثة
يعود إىل أسباب عدة ،ومن أبرزىا :ضعف قدرات االقتصاد األردين الذي أدى اىل تراجع عدد وحجم ادلشاريع الصناعية اليت تعد
مشغال أساسيا للعمالة ،وفاقمها يف السنوات األخرية ،ارتفاع وترية التوترات واالضطرابات السياسية واألمنية يف العديد من دول
ادلنطقة ،وكثافة اللجوء السوري ،ودخول عشرات آالف العمالة السورية اىل سوق العمل .ىذا إضافة إىل وجود اختالالت ىيكلية يف
سوق العمل ،سببها عدم وجود عالقة قوية بني معدالت النمو االقتصادي وبني تشغيل األردنيني ،ووجود فجوة واسعة بني حاجات
سوق العمل وخمرجات النظام التعليمي مبختلف فروعو اجلامعي والفين وادلهين .فحاجات سوق العمل ال تتواءم مع ادلعارف وادلهارات
اليت حيملها الداخلون اجلدد إليو .فال تزال ىناك ختصصات يطلبها سوق العمل وال توفرىا ادلؤسسات التعليمية .ومن اجلدير بالذكر أن
جزءاً كبرياً من فرص العمل ادلستحدثة أعاله يشغلها عمالة مهاجرة .لذلك استمرت معدالت البطالة خالل السنوات العشر ادلاضية
عند مستويات مرتفعة وتراوحت ما بني ( ،)%04.0-00.0ولدى اإلناث ضعفها عند الذكور ،وعند الشباب ما بني سن (-09
 )74من غري اجلالسني على مقاعد الدراسة ما بني ( )%29.0-20.0وىذه أرقام مفزعة ،وتعد من ادلستويات العالية جدا مقارنة
مع خمتلف دول العامل.
ثانياً :ضعف معدالت األجور
ومن التحديات اذلامة اليت تواجو عمال األردن ،االخنفاض ادللموس والكبري يف معدالت األجور للغالبية الساحقة من العاملني بأجر،
إذا ما أخذ بعني االعتبار مستويات األسعار دلختلف السلع واخلدمات ،ما أدى إىل اتساع رقعة العمالة الفقرية ،وتعميق االختالالت
والتفاوتات االجتماعية.
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فالغالبية الساحقة من العاملني بأجر ال حيصلون على أجور توفر ذلم احلياة الكردية لقاء عملهم األساسي ،وىنالك فجوة كبرية بني
معدالت األجور اليت حيصل عليها الغالبية الساحقة وبني قدرة ىذه األجور على توفري حياة كردية ذلم .وحسب األرقام الرمسية الصادرة
عن دائرة اإلحصاءات العامة ،فإن ( )%26.0من العاملني األردنيني حيصلون على أجور شهرية تبلغ ( )000دينارا شهريا فاقل.
فيما تؤكد ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،أن ىنالك تدن واضح يف معدالت األجور لغالبية العاملني بأجر ،وحسب أرقام
ادلؤسسة العامة للضمان االجتماعي فإن ( )%97من العاملني يف األردن ومشًتكني يف مؤسسة الضمان االجتماعي حيصلون على
أجور شهرية تبلغ ( )400دينارا شهريا فاقل .يعد ىذا ادلستوى لألجور منخفض جدا ،اذا ما قورن مبستويات خط الفقر ادلطبق يف
األردن ،فاألرقام الرمسية اليت تتناول مستويات الفقر يف األردن ،وتشري إىل أن حد الفقر للفرد سنوياً يبلغ  440دينار.
وكذلك احلال بالنسبة للحد األدىن لألجور ،الذي يبلغ ( )060ديناراً شهرياً ،وىو يقل عن نصف خط الفقر ادلطلق ،الصادر عن قبل
اجلهات الرمسية ذات العالقة ،بشكل كبري والفت .وىنالك قطاعات واسعة من العاملني بأجر حيصلون على أجور شهرية تقل عن
احلد األدىن لألجور ،ويشكل اخنفاض األجور السبب األساسي لغالبية االحتجاجات العمالية اليت مت تنفيذىا خالل األعوام ادلاضية.
وإىل جانب ذلك تشري العديد من الدراسات والتقارير أن أعداداً كبرية من العاملني يف األردن حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد
األدىن لألجور ادلنخفض أصالً ،ما يعين أن غالبية العاملني بأجر يصنفون ضمن العمالة الفقرية.
ثالثاً :تقييد حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية
لعل من أىم التحديات اليت يواجهها عمال األردن ىي القيود غري ادلربرة على حرية التنظيم النقايب .ويعد ىذا سبباً أساسياً يف اتساع
رقعة االنتهاكات اليت تتعرض ذلا قطاعات واسعة من العاملني .فعندما يغيب التنظيم النقايب العمايل ادلستقل والدديقراطي ،لن يتمكن
العاملون من الدفاع عن مصاحلهم وحتسني شروط عملهم ،وبناء حالة من التوازنات االجتماعية بني أطراف عملية االنتاج ،سواء كان
ذلك على مستوى التشريعات أو السياسات أو ادلمارسات.
ويف ىذا السياق ،ال زالت احلكومات ترفض إجراء تعديالت ملموسة تفك فيو احلظر على تأسيس نقابات عمالية جديدة خارج إطار
النقابات العمالية الرمسية الـ ( ،)02واليت مل يزد عددىا منذ ما يقارب أربعة عقود .على الرغم من النص الواضح الوارد يف الدستور
األردين يف ادلادة ( )09منو واليت تنص على "حق األردنيني بتأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن تكون غايتها
مشروعة ووسائلها سلمية" ،وقرار احملكمة الدستورية التفسريي ،الذي صدر يف دتوز من عام  7002والذي أكد بشكل مباشر على
حق العمال العاملني يف القطاع العام بتنظيم أنفسهم يف نقابات خاصة هبم ،إال أن غالبية العمال األردنيني ال يزالون غري قادرين على
ذلك ،على الرغم من مصادقة األردن على "العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" الذي نشر يف اجلريدة
الرمسية عام  ،7009وينص صراحة على حق رتيع العمال بتأسيس نقابات ذلم من دون تدخل أي جهة .كما أن األردن ملزم بتطبيق
نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  22ادلتعلقة باحلرية النقابية وزتاية حق التنظيم ،كوهنا واحدة من ذتاين اتفاقيات مكونة
إلعالن منظمة العمل الدولية للحقوق وادلبادئ األساسية للعمل الذي أقر يف عام  ،0662والزمت بو الدول األعضاء كافة يف منظمة
العمل الدولية ،واألردن واحدة منها.
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ومل دتنع خمتلف ىذه القيود من أن تقوم قطاعات واسعة من العاملني بتنظيم أنفسهم يف جتمعات وىيئات خارج إطار اذليئات النقابية
ادلعًتف هبا رمسياً حسب القوانني ادلعمول هبا ،فعندما يضيق اإلطار القانوين على احلراك اجملتمعي فإن اجملتمع خيلق قوانينو اخلاصة بو،
وىذا ما فعلو عشرات اآلالف من العاملني بتنظيم أنفسهم يف أطر نقابية خارج إطار النقابات الرمسية ادلعًتف هبا ،ومن منع عمال
األردن من تنفيذ ما يزيد  2000احتجاجاً عمالياً خالل السنوات اخلمسة ادلاضية.
وىنالك خلل آخر يتعلق بادلفاوضة اجلماعية ،اليت طادلا اشتكى منها ممثلو العمال ونقاباهتم ،وادلتمثل يف عدم سالسة واستقاللية
آليات ادلفاوضة اجلماعية ،واقتصارىا على النقابات العمالية ادلعًتف هبا فقط ،ويعطي القانون احلق للحكومة بالتدخل يف أي مرحلة
من مراحل التفاوض ،األمر الذي يضعف دور النقابيني وجيردىم من أدواهتم الضاغطة اليت يعد اإلضراب أمهها .ولذلك فإن غالبية
االحتجاجات العمالية اليت مت تنفيذىا خالل السنوات األخرية مت تصنيفها بأهنا إضرابات غري قانونية حسب نصوص قانون العمل.
رابعاً :ضعف الحماية االجتماعية للعاملين
ويف ىذا السياق ،ديكننا القول أنو وبالرغم من التعديالت ادلتالحقة على نصوص قانون الضمان االجتماعي واليت كانت مبجملها
تعديالت ذات صبغة إصالحية ،تشمل رتيع القوى العاملة يف األردن قانونياً ،وال تفرق بني العمالة الوطنية والعمالة الوافدة (ادلهاجرة(،
فإن نسبة ادلشمولني يف الضمان االجتماعي ما زالت قليلة ،فهم يشكلون يف أحسن األحوال ثلثي القوى العاملة ،إذ يبلغ عدد ادلؤمن
عليهم الفعالني )على رأس عملهم) ما يزيد قليالً عن مليون عامل ،وحىت لو أضفنا ذلم األعداد احملدودة للعاملني ادلشمولني بأنظمة
تقاعدية وتأمينية أخرى )مدنية وعسكري( تبقى ىنالك قطاعات عمالية كبرية غري مشمولة بأي نظام تأميين.
وفيما يتعلق بكفاية ادلنافع التأمينية ،فقد شكلت التعديالت األخرية اليت أجريت على قانون الضمان االجتماعي ىذا العام،7004 ،
نقلة إىل األمام فيما يتعلق بأنواع التأمينات االجتماعية اليت يغطيها الضمان االجتماعي ،إال أن ىذه التعديالت ما زالت قاصرة عن
حتقيق ادلعايري الدنيا للضمان االجتماعي الواردة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )007يف الوقت الراىن ،فالقانون ما زال يربط
مشول ادلشًتكني بالتأمني الصحي بقرار رللس الوزراء الذي مل يصدر حىت اآلن .ويف ىذا السياق ال زال ما يقارب ( )%40من القوى
العاملة يف األردن غري مشمولني يف اطار احلماية االجتماعية اليت توفرىا منظومة الضمان االجتماعي وقوانني التقاعد ادلدين والعسكري.
وىنالك قطاعات واسعة من العاملني يف مؤسسات مشمولة يف قانون الضمان االجتماعي إال أن مؤسساهتم ال تشركهم يف الضمان
االجتماعي ،وىنالك مؤسسات تشرك جزءاً من العاملني ،والعديد من ادلؤسسات تشرك العاملني لديها أو جزءاً منهم برواتب تقل عن
رواتبهم احلقيقية وذلك هبدف ختفيف االقتطاع ادلًتتب عليها.
خامساً :التجاوزات واالنتهاكات على الحقوق العمالية األساسية
ومن أىم التحديات اليت يواجهها عمال األردن ،اتساع رقعة االنتهاكات اليت يتعرض ذلا قطاعات واسعة من العاملني بأجر،
والتجاوزات على القوانني ذات العالقة بالعمل ،وعلى وجو اخلصوص ،قانوين العمل األردين والضمان االجتماعي ،إذ ما زالت
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عمليات التفتيش اليت تقوم هبا وزارة العمل غري قادرة على وضع حد للتجاوزات وادلخالفات اليت تقوم هبا فئات كبرية من أرباب العمل
وخاصة يف ادلؤسسات ادلتوسطة والصغرية ،وكذلك العاملني يف القطاع غري النظامي (غري الرمسي).
وديكن تلخيص ىذه االنتهاكات والتجاوزات بأن قطاعات واسعة من العاملني بأجر حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد األدىن
لألجور البالغ ( )060ديناراً ،وأعداداً كبرية يستلمون أجورىم الشهرية يف فًتات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي
يلي )استحقاق الراتب( ،كما حددىا قانون العمل ،وىنالك قطاعات واسعة من العاملني ال حيصلون على حقوقهم يف اإلجازات
السنوية وادلرضية والرمسية أو حىت اإلجازات الطارئة.
وىنالك أيضاً انتهاكات كبرية تتعلق بساعات العمل ،إذ أن ىنالك العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون ساعات
تتجاوز الساعات الثماين ،اليت حددىا قانون العمل األردين ،من دون احلصول على بدل عمل إضايف ،كما تغيب شروط السالمة
والصحة ادلهنية عن قطاعات واسعة من العاملني يف ادلؤسسات ادلتوسطة والصغرية والعاملني يف القطاع غري النظامي .باإلضافة إىل
غياب االستقرار الوظيفي عن عشرات آالف العاملني ،إذ يستطيع صاحب العمل االستغناء عنهم من دون أسباب مقنعة.
وعلى الرغم من اجلهود العديدة اليت بذلت من قبل اجلهات الرمسية وغري الرمسية لتأىيل ودمج األشخاص من ذوي اإلعاقة يف سوق
العمل ،إال أن مستويات تشغيلهم يف القطاعني العام واخلاص ما زالت متدنية جداً ،وإن كانت معدالت تشغيل األشخاص ادلعوقني
يف القطاع احلكومي أعلى منها يف القطاع اخلاص ،إذ تقارب نسبة تشغيلهم يف القطاع العام سواء كانت وزارات أو مؤسسات مستقلة
أو بلديات أو جامعات رمسية ما نسبتو  0بادلائة يف أحسن األحوال ،أما يف القطاع اخلاص فمستوى تشغيل األشخاص ادلعوقني يكاد
ال يذكر ،وىي أقل بكثري مما نصت عليو القوانني األردنية .ويواجو األشخاص من ذوي االعاقة العديد من ادلشكالت وادلعوقات
لاللتحاق بسوق العمل ،ىذا بالرغم من أن قانون حقوق األشخاص ادلعوقني رقم  20لعام  7002نص على ضرورة تشغيل
األشخاص من ذوي اإلعاقة بنسبة ال تقل عن  4بادلائة من رلمل العاملني للمؤسسات اليت يعمل فيها  00موظف فأكثر.
إىل جانب ذلك فإن نظرة سريعة على سوق العمل األردين تظهر وبوضوح انتشار عمالة األطفال بشكل كبري ،حيث قاربت اعداد
األطفال العاملني وفق احصائيات منظمة العمل الدولية ما يقارب  20الف طفل .ويتعرض األطفال العاملني للعديد من ادلخاطر أثناء
عملهم ،وأبرزىا الضرر من اآلالت الثقيلة واألصوات العالية واإلضاءة الضعيفة والتعرض للمواد الكيميائية ،واصابات عمل حبكم عدم
مواءمة قدراهتم اجلسمانية وطبيعة األعمال اليت يقومون هبا .باإلضافة إىل أن غالبيتهم يعملون بأجور متدنية جداً ،يبلغ متوسطها ما
بني ( 00و )20ديناراً شهرياً ،وبساعات عمل طويلة تًتاوح بني ( 00و )07ساعة يومياً ،ناىيك عن سوء ادلعاملة واإلىانات
النفسية واجلسدية اليت يتعرضون ذلا أثناء عملهم .يأيت ىذا يف الوقت الذي تتواءم فيو نصوص قانون العمل األردين رقم ( )2لسنة
 0669والتعديالت اليت أجريت عليو مع ادلعايري الدولية ذات العالقة ،إذ حيظر تشغيل األطفال واألحداث الذين مل يكملوا السادسة
عشر من عمرىم بأي صورة من الصور ،وحظر تشغيل األحداث الذين مل يكملوا الثامنة عشر من عمرىم يف األعمال اخلطرة أو
ادلضرة بالصحة ،وعلى ادلستوى العملي أوجدت وزارة العمل وحدة إدارية خاصة دلتابعة عمالة األطفال ،يف إطار اإلسًتاتيجية الوطنية
للحد من عمالة األطفال اليت أقرت يف عام .7009
وعليو ويف ضوء ما مت استعراضو ،بات من الضروري على احلكومة وخمتلف أجهزة الدولة األردنية ،األخذ بعني االعتبار ىذه التحديات
اليت تواجو عمال األردن عند رمسها وتنفيذىا للسياسات ادلختلفة وخاصة السياسات االقتصادية ،لتصب مبجملها يف زيادة فرص
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التشغيل الالئق ،وإعادة النظر بسياسات األجور ادلتبعة وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً ،وعدم االكتفاء بالنظر إليها كوهنا كلفة،
وإعادة النظر بنصوص قانون العمل ادلتعلق بالتنظيم النقايب لتمكني رتيع العاملني من تنظيم أنفسهم يف نقابات دديقراطية وفعالة حتقق
مصاحلهم ،ودتكني العاملني يف القطاع العام من تنظيم أنفسهم يف نقابات ،وتوسيع منظومة احلماية االجتماعية لتشمل العاملني كافة،
ودتكينهم من التمتع حبقهم األساسي يف التأمني الصحي ،باإلضافة إىل تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات
اليت جتري عليها ،لتمكني العاملني من التمتع بظروف عمل الئقة.
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