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تقدمي
لوال اإلجناز الكبري الذي حققته نقابة املعلمني األردنيني مؤخرا والذي متثل يف انتزاع جمموعة من احلقوق واملنافع اليت ستساهم يف حتسني
شروط عملهم ،بعد اضراب مفتوح عن العمل استمر أربعة أسابيع ،تعرضوا خالله لكافة أشكال املضايقات من احلكومة وأجهزهتا .لقلنا
إن عام  2019كان األسوأ على مستوى التشريعات املتعلقة ابلعمل ،اذ أن التعديالت اليت أجريت على قانوين العمل والضمان
االجتماعي أضعفت بشكل ملموس شروط العمل الالئق.
ورغم ان األردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية يف عام  ،2006لتنفيذ برانمج وطين للعمل الالئق استمر
العمل به حىت عام  ،2009واتبعه بربانمج آخر شكل مرحلة اثنية للربانمج األول ،حتت عنوان "الربانمج الوطين للعمل الالئق" يف عام
 ،2012الذي انتهى العمل به يف هناية عام  ،2015مث مت التوقيع على برانمج اثلث جديد يف هناية العام املاضي  ،2018إال أن
شروط العمل يف اململكة ما زالت تعاين من ضعف كبري ،ال بل ترتاجع يف العديد من القطاعات االقتصادية.
فمن جانب ما زالت العديد من سياسات العمل غري قادرة على اخلروج من دائرة الرغبات والشعارات ،اذ أن املقومات األساسية الالزمة
لتطوير سياسات عمل عادلة وفاعلة وأدوات تنفيذها تعترب من املساحات "احملظور العمل فيها" ،فمن غري املنطقي حتقيق أي تقدم يف
جمال حتسني ظروف العمل ،من دون وجود آليات حوار اجتماعي فعالة بني خمتلف أصحاب املصاحل يف سوق العمل ،يتمتع فيها كل
طرف (احلكومة وأصحاب العمل والعمال) ابالستقاللية والقوة القانونية واالجتماعية .وكما هو معروف فإن الطرف األساسي ذو املصلحة
يف عملية تطوير سياسات عمل الئقة واملسامهة يف تطبيقها يتمثل يف العمال ومنظماهتم النقابية ،وغالبية النقاابت يف األردن ال تتمتع
ابالستقاللية والقوة اليت متكنهم من املسامهة الفعالة يف حتقيق تقدم يف جمال شروط العمل ،حيث ما زالت تشريعات العمل تقيد حق
غالبية العاملني أبجر يف أتسيس منظمات نقابية .واملوجود منها ،ال يقوى على الدفاع عن مصاحل من ميثلهم ألسباب متعددة ،تتمثل يف
حمدودية متثيله للعاملني ،وغياب رؤية عمالية واضحة عن توجهاته ،حيث تتماهى مواقفه حنو سياسات العمل والسياسات االقتصادية
ذات العالقة مع رؤى احلكومة وأصحاب األعمال ،هذا اىل جانب غياب آليات العمل الدميقراطي داخل البىن النقابية القائمة ذاهتا.
وأضعفت التعديالت اليت أجريت على قانون العمل خالل هذا العام من قدرة املنظمات النقابية على التأثري واملفاوضة اجلماعية ،كذلك
أضعفت التعديالت األخرية على قانون الضمان االجتماعي احلماايت االجتماعية لفئة الشباب ،ما سيؤثر سلبا على متتع العاملني
والعامالت مبعايري العمل الالئق.
وميكن امجال مستوى ظروف العمل يف األردن على مستوى التشريعات والسياسات واملمارسات على أرض الواقع كما يلي:
 .1فيما يتعلق بتوفري فرص العمل ،شهدت السنوات القليلة املاضية تراجعا ملموسا يف عدد الوظائف اليت يستحدثها االقتصاد
األردين ،حيث تراجعت من  70الف وظيفة جديدة يف عام  ،2007اىل ما يقارب  50الف فرصة عمل يف عام .12017
وهذا الرتاجع يف عدد فرص العمل املستحدثة يعود إىل عدة أسباب ،من أبرزها :تراجع قدرات االقتصاد األردين والذي ساهم
ارتفاع أسعار الطاقة واألعباء الضريبية بشكل أساسي يف اضعافه ،رافقه سياسات مالية أدت اىل ارتفاع كلف اإلنتاج ،حيث
التوسع يف فرض الضرائب غري املباشرة (املبيعات واخلاصة) وارتفاع اقتطاعات الضمان االجتماعي ،إضافة إىل وجود اختالالت
هيكلية يف سوق العمل ،اىل جانب وجود فجوة واسعة بني حاجات سوق العمل وخمرجات التعليم اجلامعي والفين واملهنـ ـ ـ ـي،
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فحاجات سوق العمل ال تتواءم مع املعارف واملهارات اليت حيملها الداخلون اجلدد إليه من حيث نوع التخصصات ومستوى
اتقان مهارات اخلرجيني يف جماالت ختصصاهتم ،فال تزال هناك ختصصات يطلبها سوق العمل وال توفرها مؤسسات التعليم
اجلامعي أو املهين ،وفاقمها يف السنوات األخرية ،ارتفاع وترية التوترات واالضطراابت السياسية واألمنية يف العديد من دول
املنطقة .لذلك استمرت معدالت البطالة ابالرتفاع ووصلت اىل  %19.2خالل الربع الثاين من عام  2019وبلغت عند
االانث  %27.2فيما كانت عند الذكور  ،%17.1وبلغت بني الفئتني العمريتني  19-15سنة و 24-20سنة%46.2 ،
و %39.9لكل منهما على التوايل وهذه أرقام مفزعة ،وتعد من املستوايت العالية جدا مقارنة مع خمتلف دول العامل.2
ويف هذا السياق مل تتغري سياسات العمل املتعلقة ابلتشغيل يف األردن منذ سنوات طويلة رغم تعدد احلكومات ،ورغم صدور
االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل ،واالسرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،اذ ما زالت وزارة العمل تعتمد األساليب التقليدية
غري الفعالة يف مواجهة مشكلة البطالة ،مثل تشجيع األعمال الرايدية وتشجيع أتسيس املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر،
وإقامة املعارض التشغيلية واليت أثبتت السنوات املاضية عدم فاعليتها.
 .2يعد اخنفاض مستوايت االجور من أبرز التحدايت اليت يواجهها العاملون يف سوق العمل االردين ،إذا ما أخذ بعني االعتبار
مستوايت املعيشة املرتفعة يف األردن ،ما أدى إىل زايدة معدالت الفقر واتساع شرائحه ،وأدى كذلك اىل تعميق االختالالت
والتفاواتت االجتماعية .فغالبية العاملني أبجر ال حيصلون على أجور توفر هلم احلياة الكرمية مقابل أعماهلم األساسية .وحسب
األرقام الرمسية الصادرة عن املؤسسة العامة للضمان االجتماعي لعام  ،2018فإن ما نسبته  %44.6من العاملني مل تتجاوز
أجورهم الشهرية ال ـ  400دينار ،يف حني أن ما نسبته  %66.1ال تزيد رواتبهم الشهرية عن  500دينار .ويعد هذا املستوى
لألجور منخفض جدا ،إذا ما قورن مبستوايت خط الفقر املطلق يف األردن ،فاألرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة
اليت تتناول مستوايت الفقر يف األردن ،تشري ان قيمة خـط الفقـر املطلـق تبلغ 1200دينـار للفـرد سـنواي ،كما بلغ خط الفقر
لألسرة املعيارية ( 4.8فرد) بلغ  400.8دينار شهراي أي حوايل  4809داننري سنواي ،3كذلك احلال ابلنسبة للحد األدىن
لألجور ،الذي يبلغ ( )220دينارا شهراي والذي يقارب نصف خط الفقر لألسرة .وهنالك قطاعات واسعة من العاملني
أبجر حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد األدىن لألجور ،ويشكل اخنفاض األجور السبب األساسي لغالبية االحتجاجات
العمالية اليت مت تنفيذها خالل األعوام املاضية.
 .3تعترب القيود املفروضة على حرية التنظيم النقايب أبرز التحدايت اليت تواجه تطبيق معاير العمل الالئق يف االردن .اذ وبدال من
حتسني قانون العمل ابجتاه متكني العمال من تشكيل منظمات نقابية وفقا للدستور األردين ومعايري العمل الدولية ومعايري
العمل الالئق ،قامت احلكومة والربملان بتشديد القيود على النقاابت العمات العملية واملفاوضة اجلماعية .والنقاابت العمالية
احلالية ال متثل سوى أعداد حمدودة جدا من العاملني يف األردن ال تزيد عن  5ابملائة من جممل القوى العاملة ،ومسيطر عليها
ابلكامل من قبل احلكومة .ان متكني العاملني أبجر من تنظيم أنفسهم يشكل املدخل األساسي لعقد تسوايت اجتماعية عرب
حوار اجتماعي فعال يقوم على توازانت اجتماعية ،وخالف ذلك لن تتمكن أي حكومة من بناء استقرار اجتماعي مستدام
يقوم على شروط عمل الئقة ،بل سيبقى االستقرار االجتماعي هش وغري مستدام .ومل تكتف احلكومات املتعاقبة مبا فيها
احلالية على عدم تعديل التشريعات الناظمة للعمل النقايب ابجتاه احرتام الدستور األردين وقرار احملكمة الدستورية رقم  6لعام
 ، 2013واالتفاقيات الدولية ذات العالقة واليت صادق عليها األردن ،ال بل يتم مالحقة النشطاء النقابيني اجلدد والذين
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يعملون على أتسيس نقاابت عمالية جديدة ومستقلة ،فالعديد منهم مت فصلهم من أعماهلم ،والبعض اآلخر مت نقلهم اىل
أماكن عمل بعيدة عن أماكن سكنهم ،إضافة اىل املضايقات األخرى ،وعدم التعامل معهم رمسيا.
 .4وعلى مستوى احلماية االجتماعية ،فإن نسبة املشمولني يف الضمان االجتماعي ما زالت قليلة فهي تقارب  %55من القوى
العاملة يف األردن ،إذ يبلغ عدد املؤمن عليهم الفعالني (على رأس عملهم) ما يقارب ( )1.300مليون عامل حسب أرقام
 ،2018وحىت لو أضفنا هلم األعداد احملدودة للعاملني املشمولني أبنظمة تقاعدية وأتمينية أخرى (مدنية وعسكرية( تبقى
هنالك قطاعات عمالية كبرية غري مشمولة أبي نظام محاية اجتماعية ،وخاصة العاملني يف االقتصاد غري املنظم ولذي يتسع
يوما بعد يوم .وفيما يتعلق بكفاية املنافع التأمينية ،فقد شكلت التعديالت اليت أجريت على قانون الضمان االجتماعي ،نقلة
إىل األمام فيما يتعلق أبنواع التأمينات االجتماعية اليت يغطيها الضمان االجتماعي ،إال أن هذه التعديالت ما زالت قاصرة
عن حتقيق املعايري الدنيا للضمان االجتماعي الواردة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( )102يف الوقت الراهن ،فالقانون
ما زال يربط مشول املشرتكني ابلتأمني الصحي بقرار جملس الوزراء الذي مل يصدر حىت اآلن .ومت احلديث عن مشاورات لشمول
مشرتكي الضمان االجتماعي ابلتأمني الصحي ،اال أن الكلف اليت تقرتحها مؤسسة الضمان االجتماعي أعلى من أن يتحملها
العاملني واصحاب األعمال ،خاصة بعد الزايدة على اشرتاكات الضمان االجتماعي اليت مت تطبيقها منذ بداية عام .2014
وشكلت غالبية التعديالت األخرية على قانون الضمان االجتماعي تراجعا عن معايري العمل الالئق.
 .5ومن التحدايت اليت تواجه تطبيق معايري العمل الالئق يف االردن ،ضعف انفاذ القانون والذي أدى وما زال يؤدي اىل اتساع
رقعة االنتهاكات اليت تتعرض هلا قطاعات واسعة من العاملني أبجر ،والتجاوزات على القوانني ذات العالقة ابلعمل ،اذ أن
قطاعات واسعة من العاملني أبجر حيصلون على أجور شهرية تقل عن احلد األدىن لألجور البالغ ( )220دينارا ،وأعدادا
كبرية من العاملني يستلمون أجورهم الشهرية يف فرتات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يلي )استحقاق
الراتب( ،كما حددها قانون العمل ،وكذلك حرمان قطاعات كبرية من حقوقهم يف اإلجازات السنوية واملرضية والرمسية .كما
أن هنالك العديد من القطاعات االقتصادية يعمل فيها العاملون ساعات تتجاوز الساعات الثماين أو  48ساعة اسبوعيا
اليت حددها قانون العمل األردين ،من دون احلصول على بدل عمل إضايف .كما تغيب معايري السالمة والصحة املهنية عن
قطاعات واسعة من منشآت االعمال السيما الصغرية واملتوسطة منها ،خاصة يف االقتصاد غري املنظم ،االمر الذي يتسبب
سنواي يف وقوع آالف احلوادث املهنية ،اليت ينتج عنها وفيات واصاابت يف صفوف العمال .وحسب أرقام املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،فإن العام املاضي  2018سجل وقوع  147وفاة لعمال نتيجة حوادث العمل ،4يضاف هلا العديد من
احلاالت اليت مل يكن فيها املتوفني مشرتكني يف الضمان االجتماعي ،وابلتايل ال يتم توثيقهم.
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التوصيات:
يف ضوء ما مت استعراضه ،ابت من الضروري على احلكومة وخمتلف أجهزة الدولة األردنية ،األخذ بعني االعتبار هذه التحدايت اليت
تواجه العاملني يف األردن عند رمسها وتنفيذها للسياسات املختلفة وخاصة السياسات االقتصادية ،لتصب مبجملها يف حتسني شروط
العمل يف األردن ابالستناد اىل معايري العمل الالئق ،وذلك من خالل:
 الرتكيز على أتسيس املشاريع االنتاجية اليت تعمل على توليد فرص عمل حقيقة يف صفوف العاطلني عن العمل السيما الشباب. إعادة النظر ابلسياسات الضريبية اليت توسعت يف فرض الضرائب غري املباشرة ،وأرهقت القوى الشرائية للمواطنني والقطاعات اإلنتاجية،وضغطت على الطلب الكلي ،وسامهت يف تعميق تباطؤ النمو االقتصادي.
 الرتكيز الفعلي على التدريب والتعليم املهين ،واعادة النظر ابلتخصصات اجلامعية جلعلها مواكبة ملتطلبات سوق العمل. اجراء تعديالت جوهرية على قانون العمل وفق معايري العمل الدولية والشرعة العاملية حلقوق االنسان. إعادة النظر بسياسات األجور املتبعة وإعطائها بعدا قيميا اجتماعيا ،وابعتبارها أحد أدوات اعادة توزيع الدخل وعدم االكتفاء ابلنظرإليها ابعتبارها كلفة فقط ،والعمل على مراجعة احلد األدىن لألجور ابجتاه زايدته.
 الغاء التعديالت اليت أجريت مؤخرا على قانون الضمان االجتماعي واليت أضعفت احلماايت االجتماعية لفئة الشباب. -تطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات اليت جتري عليها ،لتمكني العاملني من التمتع بظروف عمل الئقة.
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