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 ابلتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت األملانية

 
  2020نيسان  4

 تقدمي

آذار املاضي ومتديدها ألسبوعني آخرين، يف إطار إجراءاهتا  18منذ اعالن احلكومة عن تعطيل املؤسسات الرمسية واخلاصة بدء من 
والوقائية للمواطنني واملقيمني من خماطر انتشار فريوس "كوروان املستجد"، حىت بدأت قطاعات واسعة من العاملني يف القطاع  احلمائية

 اخلاص )املنظم وغري املنظم( بدفع مثن هذه اإلجراءات الضرورية ملواجهة هذا الوابء الذي يهدد صحة وحياة البشرية مجعاء.
 

ومل تقتصر القطاعات العمالية املتضررة من وقف األنشطة 
االقتصادية يف غالبية القطاعات االقتصادية )حيث مسحت 
احلكومة للمؤسسات العاملة يف الصناعات الغذائية والدوائية وما 
يرتبط هبا من أنشطة اقتصادية أخرى ابلعمل وفق معايري واسس 

قتصر ملواطنني(، مل تمعينة حتمي صحة وحياة العاملني فيها وا
 Informalعلى القطاعات االقتصادية غري املنظمة 

Economy  وال العاملني غري املنظمني فقط، بل توسع
ليشمل قطاعات واسعة من العاملني يف مؤسسات أعمال 
 وشركات كبرية، حيث قامت العديد من املؤسسات والشركات 

قرار  بذلكالعمل متحدية  مبمارسة خمالفات قانونية لقانون 
 جملس الوزراء بتعطيل املؤسسات الرمسية وغري الرمسية.

ومن املفيد التأكيد هنا اىل أن قرار احلكومة بتعطيل مجيع 
آذار  18املؤسسات والدوائر الرمسية ملدة اربعة اسابيع بدءا من 

واستثنت منها بعض القطاعات احليوية، فأن الفرتة  2020
هي حق مسية طارئة، وابلتايل فاملشمولة ابلقرار تعترب عطلة ر 

للعامل اخلاضع لقانون العمل، يتقاضى خالهلا أجره كامال 
عنها، شامال كافة العالوات والبدالت، وذلك وفقا ألحكام 

 ( من قانون العمل. 59املادة )
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اال أنه ولألسف، تعرضت قطاعات واسعة من العاملني 

تصادية االق والعامالت يف منشآت األعمال يف خمتلف القطاعات

وخمتلفة األحجام اىل انتهاكات جسيمة ومتفاوتة، فمنهم من مل 

يتم تسليمهم اجورهم الشهرية لكامل شهر آذار املنصرم حبجج 

خمتلفة، وتبني أن قطاعات واسعة منهم مل يتسلم رواتب أشهر 

قبل شهر آذار، وهنالك مؤسسات قامت بفصل العاملني لديها 

على االستقالة حبجج خمتلفة، ومن أو جزء منهم، أو اجبارهم 

هذه املؤسسات من قام خبصم مدة العطلة اليت أعلنتها احلكومة 

من رواتب العاملني والعامالت، وهنالك مؤسسات قامت 

بتسليم جزء من راتب شهر آذار بدون تفسريات لذلك، 

ومؤسسات أجربت العاملني لديها بكتابة اجازات بدون راتب 

لى  كومية الطارئة، وبعضها أجرب العاملني عطيلة فرتة العطلة احل

 ة طيلة مدة العطلة، ال بل أن بعضكتابة اجازات سنوي

مؤسسات األعمال أجربت بعض العاملني لديها ابلعمل يف فرتة 

حظر التجوال وهي ليست من القطاعات احليوية وبدون 

احلصول على تصاريح تنقل، مما عرض الكثري منهم اىل املسائلة 

 ة.القانوني

 

 

 

وقد بدأ فريق املرصد العمايل األردين التابع ملركز الفينيق  

للدراسات االقتصادية واملعلوماتية بتجميع الشكاوى اليت 

 25وصلته عرب االمييل والواتس أب والفيسبوك، منذ األربعاء 

، ووصل عدد 2020نيسان  2آذار حىت هناية يوم اخلميس 

اإلشارة هنا اىل أن  ( شكوى، ومن املفيد406الشكاوى اىل )

هذه الشكاوى متثل جزء من االنتهاكات اليت حدثت خالل 

األسبوعني املاضيني، وال متثل أبي شكل من األشكال مجيع 

االنتهاكات واملخالفات اليت تعرض هلا العاملني يف القطاع 

اخلاص. وابلتايل هي )عينة( من جممل ما جرى من انتهاكات 

 خالل االسبوعني املاضيني.

كذلك فإن هذه الشكاوى ال تشمل العاملني بشكل غري منظم 

عامل وعاملة  1.25يف األردن، والذين تقدر أعدادهم حبوايل 

مبن فيهم العمالة املهاجرة/ الوافدة. حيث فقدت الغالبية 

لتايل واب الساحقة منهم أعماهلم ووسائل احلصول على رزقهم.

 االقتصاد نظم ويففإن هذا التقرير يشمل فقط العاملني بشكل م

 املنظم.
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 النتائج:

 زمنية املذكورة أعاله:خالل الفرتة الالنتائج اليت مت التوصل اليها من حتليل الشكاوى اليت وصلت املرصد العمايل األردين فيما أييت 

 

كان امللفت أن الشكاوى مل ترتكز يف منشآت  .1
األعمال الصغرية أو املتوسطة، بل مشل ذلك شركات  

وموزعة على خمتلف القطاعات االقتصادية، كربى، 
منها االنشاءات والنقل والسياحة والصناعة والتجارة 
واملدارس والفنادق، ال بل مشلت قطاعات حيوية 
استثناها قرار العطلة احلكومي ومسح هلا ابلعمل مثل 

لغذائية وغريها، ما الصناعات الدوائية والصناعات ا
ة هذه الفرصاملؤسسات استغلت  يشري اىل بعض

ملمارسة االنتهاكات والتخلص من العاملني لديها أو 
عدم دفع كامل اجورهم، ال بل أن بعض املؤسسات 
وخاصة التعليمية أجربت العامالت والعاملني على 
العمل عن بعد، وامتنعت عن تسليم كامل أجور 

 العاملني والعامالت لديها ومنها مدارس كبرية.
 

ألية إجراءات فعالة ساهم عدم اعالن احلكومة  .2
للمسامهة يف دفع جزء من أجور العاملني يف 
القطاعات االقتصادية اليت تضررت من تعطل 
األنشطة االقتصادية، واكتفائها بتعليق أتمني 
الشيخوخة، وتقدمي تسهيالت ائتمانية بفوائد 
منخفضة لقطاع األعمال، يف انتشار هذه االنتهاكات 

كومة على على نطاق واسع. حيث ركزت احل
اإلجراءات املتعلقة ابحلماية الصحية وتوفري متطلبات 

 احلياة اليومية للمواطنني.

كان امللفت أن الشكاوى مل ترتكز يف منشآت  .3 
األعمال الصغرية أو املتوسطة، بل مشل ذلك شركات  
كربى، وموزعة على خمتلف القطاعات االقتصادية، 

جارة والتمنها االنشاءات والنقل والسياحة والصناعة 
واملدارس والفنادق، ال بل مشلت قطاعات حيوية 
استثناها قرار العطلة احلكومي ومسح هلا ابلعمل مثل 

ا لغذائية وغريها، مالصناعات الدوائية والصناعات ا
املؤسسات استغلت هذه الفرصة  يشري اىل بعض

ملمارسة االنتهاكات والتخلص من العاملني لديها أو 
، ال بل أن بعض املؤسسات عدم دفع كامل اجورهم

وخاصة التعليمية أجربت العامالت والعاملني على 
العمل عن بعد، وامتنعت عن تسليم كامل أجور 

 العاملني والعامالت لديها ومنها مدارس كبرية.
 

ساهم عدم اعالن احلكومة ألية إجراءات فعالة  .4
للمسامهة يف دفع جزء من أجور العاملني يف 

اليت تضررت من تعطل  القطاعات االقتصادية
األنشطة االقتصادية، واكتفائها بتعليق أتمني 
الشيخوخة، وتقدمي تسهيالت ائتمانية بفوائد 
منخفضة لقطاع األعمال، يف انتشار هذه 
االنتهاكات على نطاق واسع. حيث ركزت احلكومة 
على اإلجراءات املتعلقة ابحلماية الصحية وتوفري 

 اطنني.متطلبات احلياة اليومية للمو 
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( ابملائة من الشكاوى 64تركزت غالبية الشكاوى ) .5
يف عدم دفع رواتب العاملني سواء لشهر آذار املنصرم 
أو ألشهر تسبق ذلك، حيث تضمنت العديد من 
الشكاوى عدم دفع رواتب شهر شباط، وبعضها 

، اىل جانب 2020شهر كانون الثاين من عام 
ف على سلشكاوى تشري اىل أن العاملني حيصلون 

من رواتبهم. وتوزعت عمليات عدم دفع األجور اىل 
( ابملائة منها مل يتسلموا 32.3نوعني، فهنالك )

( ابملائة 31.5أجورهم كاملة لشهر آذار، اىل جانب )
 .2020مل يتسلموا أجورهم ألشهر تسبق شهر آذار 
 

بلغت الشكاوى اليت مت فيها فصل العاملني من  .6
ملباشر أو اجبارهم على أعماهلم من خالل الفصل ا

( ابملائة، وتركزت هذه 20.7تقدمي استقاالهتم )
اإلجراءات يف الفنادق وشركات املقاوالت وقطاع 

 النقل.
( ابملائة من الشكاوى 64تركزت غالبية الشكاوى ) .7

يف عدم دفع رواتب العاملني سواء لشهر آذار املنصرم 
أو ألشهر تسبق ذلك، حيث تضمنت العديد من 

ى عدم دفع رواتب شهر شباط، وبعضها الشكاو 
، اىل جانب 2020شهر كانون الثاين من عام 

شكاوى تشري اىل أن العاملني حيصلون على سلف 
من رواتبهم. وتوزعت عمليات عدم دفع األجور اىل 

( ابملائة منها مل يتسلموا 32.3نوعني، فهنالك )
( ابملائة 31.5أجورهم كاملة لشهر آذار، اىل جانب )

 .2020تسلموا أجورهم ألشهر تسبق شهر آذار مل ي

 
 

( ابملائة من الشكاوى 64تركزت غالبية الشكاوى ) .8
يف عدم دفع رواتب العاملني سواء لشهر آذار املنصرم 
أو ألشهر تسبق ذلك، حيث تضمنت العديد من 
الشكاوى عدم دفع رواتب شهر شباط، وبعضها 

، اىل جانب 2020شهر كانون الثاين من عام 
شكاوى تشري اىل أن العاملني حيصلون على سلف 
من رواتبهم. وتوزعت عمليات عدم دفع األجور اىل 

( ابملائة منها مل يتسلموا 32.3نوعني، فهنالك )
( 31.5أجورهم كاملة لشهر آذار، اىل جانب )

ابملائة مل يتسلموا أجورهم ألشهر تسبق شهر آذار 
2020. 

 
من  العاملنيبلغت الشكاوى اليت مت فيها فصل  .9

أعماهلم من خالل الفصل املباشر أو اجبارهم على 
( ابملائة، وتركزت هذه 20.7تقدمي استقاالهتم )

اإلجراءات يف الفنادق وشركات املقاوالت وقطاع 
 النقل.

 
بلغت نسبة الشكاوى املتعلقة خبصم أايم العطلة اليت  .10

أعلنتها احلكومة من رواتب العاملني والعامالت 
ائة، وهذه الشكاوى أيضا تركزت يف ( ابمل7.1)

غالبية قطاعات األعمال، ومل تقتصر على قطاعات 
دون أخرى، مبا فيها بعض القطاعات اليت استمر 
فيها العاملني والعامالت أبعماهلم عن بعد خالل 

 العطلة.
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 (2020نيسان  2-آذار 25موضوعات الشكاوى اليت وصلت خالل الفرتة )                      

 يةئو النسبة امل العدد موضوعات الشكاوى

 32.3 131 عدم دفع راتب شهر آذار

 31.5 128 عدم دفع رواتب أشهر قبل آذار

 20.7 84 فصل العاملني/ اجبار العاملني على تقدمي االستقاالت

 7.1 29 خصم أايم العطلة الرمسية وحظر التجوال من الراتب

 4.2 17 جزء من الراتبتسليم العاملني والعامالت 

 2.7 11 اجبار العاملني على كتابة اجازات بدون راتب أو براتب

 1.5 6 خمالفات أخرى

 100.0 406 اجملموع

 

  التوصيات:

ون بشكل منظم ها العاملهلغاايت وقف هذه االنتهاكات، نتقدم مبجموعة من املقرتحات اليت من شأن هبا مواجهة التحدايت اليت يواج
 واملؤسسات اليت يعملون فيها:

  اصدار أمر دفاع مينع فصل العاملني من كافة منشآت القطاع اخلاص ويفرض تسليمهم اجورهم كاملعتاد، ومينع خصم
 أية مبالغ من رواتبهم طيلة فرتة التعطل عن العمل.

  استنادا اىل املمارسات الدولية الفضلى يف هذا اجملال، هنالك ضرورة أن تقوم احلكومة ابشراك كافة أطراف احلوار
االجتماعي املتمثلة يف احلكومة والقطاع اخلاص والنقاابت العمالية واجملتمع املدين يف تطوير سياسات ملواجهة اآلاثر 

 االقتصادية وأتثرياهتا على سوق العمل. 
 مي حزم دعم مايل سريعة ملنشآت األعمال اليت تضررت من أزمة تفشي مرض كوروان، هبدف احلفاظ على بقائها تقد

واستمرارية أعماهلا واالحتفاظ ابلعاملني لديها، وربط االستفادة من هذه احلزم ابحلفاظ على العاملني واحلفاظ على 
 حقوق مجيع العاملني لديها.
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  االجتماعي بشكل دائم لكافة القطاعات االقتصادية مع احلفاظ على خمتلف احلماايت ختفيض اشرتاكات الضمان

االجتماعية املعمول هبا، حيث أن هذه االشرتاكات مرتفعة جدا، للتخفيف من تكاليف االحتفاظ ابلعاملني والعامالت 
 لدى منشآت األعمال املختلفة.

 ب من رواتب واجور العاملني يف القطاعات االقتصادية اليترصد خمصصات مالية طارئة من قبل احلكومة لتغطية جان 
 تضررت من األزمة.

  تفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمسامهة يف دفع رواتب العاملني يف منشآت األعمال املتضررة من األزمة طيلة
 فرتة تعطيل منشآت األعمال.

 

 انتهى التقرير

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


