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 ورقة تقدير موقف

لحقوق االنسانبمناسبة اليوم العالمي    

 

 اصالح قائم على احترام حقوق اإلنسان
 

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

 

 

 6102كانون األول   01عمان، 

 ومنظمات حكومات من رطرا األ دلختلف وفرصة مناسبة وىي االنسان، حلقوق العادلي باليوم عام كل من العاشر يف العامل حيتفل
 من اإلنسان حقوق واقع على للوقو  العالقة، ذات العمالية والنقابات ادلدين اجملتمع منظمات وخمتلف اإلنسان حقوق عن الدفاع
 مبتابعة ادلعنية األردنية األرطرا  من جزء وادلعلوماتية االقتصادية للدراسات الفينيق ومركز وادلمارسات، والسياسات التشريعات حيث
 العادلة العمل وشروط العمل يف احلق قضايا خاصة عنها، والدفاع األردن يف واالجتماعية االقتصادية اإلنسان حقوق اعمال قضايا

 فإن وغَتىا، اجلماعية وادلفاوضة االجتماعي، والضمان الالئق، واألجر السلمي، والتجمع التنظيم: مثل عناصرىا، مبختلف وادلرضية
 .اجملاالت ىذه يف اإلنسان حقوق معايَت ـعمال رلال يف األردن لوضع خالصة تقدًن يف جيتهد ادلركز
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 التزام عن يفصح الذي األردن، يف اإلنسان حقوق قضايا حول الرمسي اخلطاب بُت تتسع زالت ما الفجوة أن ادلركز يرى عام بشكل
 شهد حيث التنفيذية؛ احلكومة أجهزة من العديد قبل من الواقع أرض على جيري ما وبُت اإلنسان، حقوق ومحاية وتعزيز باحًتام الدولة
 التنظيم يف احلق خاصة والسياسية، ادلدنية حبقوقهم ادلوارطنُت دتتع دون حالت اليت احلكومية التدخالت من العديد 6102 العام

 .واالجتماعية االقتصادية االنسان حقوق احًتام لتعزيز ملموسة تدابَت اختاذ عن احلكومة امتناع كذلك وشهدت السلمي، والتجمع

 وتشكيل ،6102 العام بداية يف الوزراء رئاسة يف اإلنسان حقوق بقضايا تعٌت خاصة وحدة بإنشاء احلكومة قيام أن القول وميكن
 االنسان حقوق توصيات تنفيذ دلتابعة جلان وتشكيل العالقة، ذات احلكومية وادلؤسسات الوزارات كافة ميثل متخصص حكومي فريق
 بشكل ساعد االنسان، حلقوق الشاملة الورطنية اخلطة واصدار ادلدين، واجملتمع والورطنية الدولية احلقوقية ادلؤسسات قبل من تقدم اليت

 ومنظمات الرمسية ادلؤسسات بُت والصالت العالقات تعزيز يف كذلك وساىم االنسان، حقوق بشأن الرمسي اخلطاب تطوير يف ملفت
 ينعكس مل ذلك أن اال بينها، فيما ادلشًتكة األنشطة من العديد وتنسيق عنها، والدفاع االنسان حقوق بقضايا ادلعنية ادلدين اجملتمع
 .الواقع أرض على األردن يف االنسان حقوق حالة حتسُت على ملموس بشكل

 خاصة احلكومية، األجهزة بعض قبل من والتدخالت العراقيل من العديد تواجو حقوقهم من للعديد ادلوارطنُت ممارسة امكانية زال فما
 ادلدين اجملتمع مظمات من للعديد األنشطة من العديد منع جرى حيث السلمي، والتجمع التنظيم وحرية والتعبَت، الرأي حرية رلال يف

 النقايب التنظيم حبرية حقهم يف والعام اخلاص القطاعُت يف العاملُت ممارسة على القيود زالت وما والسياسية، الشبابية والتجمعات
 النقابات إرطار خارج جديدة عمالية نقابات تأسيس على احلظر فيو تفك ملموسة تعديالت إجراء ترفض احلكومة زالت وال قائمة،

 يف األردين الدستور يف الوارد الواضح النص من الرغم على عقود، أربعة يقارب ما منذ عددىا يزد مل واليت ،(01) الـ الرمسية العمالية
 التفسَتي، الدستورية احملكمة وقرار ،"السياسية واألحزاب والنقابات اجلمعيات بتأليف األردنيُت حق" فيو وجاء منو،( 02) ادلادة
 نقابات يف أنفسهم بتنظيم العام القطاع يف العاملُت مجيع حق على مباشر بشكل أكد الذي ،6102 عام من دتوز يف صدر الذي

  .ذلك على قادرين غَت يزالون ال األردنيُت العمال غالبية أن إال هبم، خاصة

 سالسة عدم يف وادلتمثل ونقاباهتم، العمال ممثلو منها اشتكى رطادلا اليت اجلماعية، بادلفاوضة تتعلق أخرى وعراقيل قيود وىنالك
 يف بالتدخل للحكومة احلق القانون ويعطي فقط، هبا ادلعًت  العمالية النقابات على واقتصارىا اجلماعية، ادلفاوضة آليات واستقاللية

 .أمهها اإلضراب يعد اليت الضاغطة أدواهتم من وجيردىم النقابيُت دور يضعف الذي األمر التفاوض، مراحل من مرحلة أي

 حقوق منظومة معايَت من أساسيا معيارا تعد وأسرتو، للعامل الكرمية احلياة تكفل والئقة ومرضية عادلة أجور على احلصول وألن
 الكبَتة للغالبية األجور مستويات يف وكبَت ملموس اخنفاض اىل بوضوح تشَت األردن يف األجور دلستويات سريعة قراءة فإن االنسان،

 إىل أدى ما واخلدمات، السلع دلختلف األسعار مستويات االعتبار بعُت أخذ ما إذا واخلاص، العام القطاعُت يف بأجر العاملُت من
. األساسي عملهم لقاء الكرمية احلياة ذلم توفر أجور على حيصلون ال بأجر العاملُت من الكبَتة فالغالبية. الفقَتة العمالة رقعة اتساع
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 معدالت يف واضح تدن   ىنالك االجتماعي، للضمان العامة وادلؤسسة العامة اإلحصاءات دائرة عن الصادرة الرمسية األرقام وحسب
 بأجر العاملُت من بادلائة( 26) فإن ،6102 لعام االجتماعي للضمان العامة ادلؤسسة أرقام وحسب. بأجر العاملُت لغالبية األجور

 فما دينار( 211) اجورىم منهم بادلائة( 16) وكذلك فأقل، دينار( 211) الشهرية أجورىم تبلغ االجتماعي بالضمان ومسجلُت
 دلستويات الرمسية األرقام وتشَت ىذه، األجور دلعدالت ادلتدين ادلستوى نلحظ األردن يف قرالف مبستويات األرقام ىذه مقارنة وعند. دون

 للحد بالنسبة احلال وكذلك(. 2.1) يقارب ما من ادلكونة ادلعيارية لألسرة شهرياً  ديناراً  261 من اقًتابو اىل األردن يف ادلطلق الفقر
 وىنالك. 6106 عام منذ رفعو يتم ومل ادلطلق، الفقر خط نصف عن يقل وىو شهرياً، ديناراً ( 091) يبلغ الذي لألجور، األدىن

 يصنفون بأجر العاملُت غالبية أن يعٍت ما لألجور، األدىن احلد عن تقل شهرية أجور على حيصلون بأجر العاملُت من واسعة قطاعات
 واليت لألجور، األدىن احلد لدراسة 6102 عام هناية يف احلكومة شكلتها اليت الفنية اللجنة انتهاء من وبالرغم. الفقَتة العمالة ضمن

 .االن حىت برفعو تقم مل احلكومة أن اال رفعو، بضرورة أوصت

 واليت االجتماعي الضمان قانون نصوص على ادلتالحقة التعديالت من فبالرغم االجتماعي، الضمان يف للحق بالنسبة احلال كذلك
 الضمان يف ادلشمولُت نسبة فإن قانونياً، األردن يف العاملة القوى مجيع تشمل إصالحية، صبغة ذات تعديالت مبجملها كانت

 ادلؤمن عدد يبلغ إذ العاملة، القوى رلمل من بادلائة( 21) حول وتراوح العاملة، القوى رلمل اىل نسبة قليلة زالت ما االجتماعي
 دائرة مؤشرات أحدث حسب األردن يف العاملة القوى عدد ويبلغ عامل، مليون( 0.6) يقارب ما( عملهم رأس على( الفعالُت عليهم

 وتأمينية تقاعدية بأنظمة ادلشمولُت للعاملُت احملدودة األعداد ذلم أضفنا لو وحىت. عامل مليون( 6.2) يقارب ما العامة االحصاءآت
 ذلك رلمل. االجتماعية احلماية أشكال من شكل يبأ مشمولة غَت كبَتة عمالية قطاعات ىنالك تبقى ،)وعسكرية مدنية( أخرى

 ادلنظم، غَت القطاع يف العاملُت لتغطية تيسَتية خاصة آلليات وضعها وعدم االجتماعي للضمان الناظمة التشريعات يف خلل يعكس
 .التأميٍت التهرب عمليات ووقف القانون انفاذ على احلكومة ضعف كذلك ويعكس

 منظومة من جزء تعترب واليت األساسية العمالية حبقوقهم دتتعهم يف كبَتة انتهاكات األردن يف العاملُت من واسعة قطاعات وتواجو
 والضمان األردين العمل قانوين اخلصوص، وجو وعلى والسياسات، التشريعات على التجاوزات تنتشر حيث االنسان، حقوق

 هبا تقوم اليت وادلخالفات للتجاوزات حد وضع على قادرة غَت العمل وزارة هبا تقوم اليت التفتيش عمليات زالت ما إذ االجتماعي،
  .(الرمسي غَت) النظامي غَت القطاع يف العاملُت وكذلك والصغَتة، ادلتوسطة ادلؤسسات يف وخاصة العمل أرباب من كبَتة فئات

 وأعداداً  ديناراً،( 091) البالغ لألجور األدىن احلد عن تقل شهرية أجور على حيصلون بأجر العاملُت من واسعة قطاعات وىنالك
 حددىا كما ،)الراتب استحقاق( يلي الذي الشهر من السابع اليوم تتجاوز متأخرة زمنية فًتات يف الشهرية أجورىم يستلمون كبَتة
 اإلجازات حىت أو والرمسية وادلرضية السنوية اإلجازات يف حقوقهم على حيصلون ال العاملُت من واسعة قطاعات وىنالك العمل، قانون

 .الطارئة
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 ساعات العاملون فيها يعمل العمالية القطاعات من العديد ىنالك أن إذ العمل، بساعات تتعلق كبَتة انتهاكات أيضاً  وىنالك
 السالمة شروط تغيب كما إضايف، عمل بدل على احلصول دون من األردين، العمل قانون حددىا اليت الثماين، الساعات تتجاوز

  .النظامي غَت القطاع يف والعاملُت والصغَتة ادلتوسطة ادلؤسسات يف العاملُت من واسعة قطاعات عن ادلهنية والصحة

 التجاوزات االعتبار بعُت األخذ األردنية، الدولة أجهزة وخمتلف احلكومة على الضروري من بات استعراضو، جرى ما ضوء ويف وعليو
 بتعزيز ادلتعلقة ادلختلفة للسياسات وتنفيذىا رمسها عند والعادلة، ادلرضية العمل وشروط العمل يف احلق الترلا يف اإلنسان حقوق على

 اجتماعياً، قيمياً  بعداً  وإعطائها ادلتبعة األجور بسياسات النظر وإعادة الالئق، التشغيل فرص زيادة  باجتاه لتذىب االنسان، حقوق
 تنظيم من العاملُت مجيع لتمكُت النقايب بالتنظيم ادلتعلق العمل قانون بنصوص النظر وإعادة كلفة، كوهنا إليها بالنظر االكتفاء وعدم

 التمتع من ودتكينهم كافة، العاملُت لتشمل االجتماعية احلماية منظومة وتوسيع مصاحلهم، حتقق وفعالة دميقرارطية نقابات يف أنفسهم
 عليها، جتري اليت للتجاوزات حد لوضع العمالية التشريعات إنفاذ نظم تطوير إىل باإلضافة الصحي، التأمُت يف األساسي حبقهم

 .الئقة عمل بظرو  التمتع من العاملُت لتمكُت

 

 


