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مركز الفينيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية

مؤسسة بحثية علمية مستقلة تأسســت كــدار دراسات وأبحاث ودار قيــاس 
رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بنــاء نمــوذج تنمــوي قائم على 
مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، بالتركيــز علــى اصــاح سياســات 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة االجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانات للفاعليــن في العملية 
التنمويــة الشــاملة والمســتدامة، مــن خــال اعــداد الدراســات والتقاريــر 
ــر قــدرات الفاعليــن فــي  ــة والمؤتمــرات والمدافعــة وتطوي واألوراق البحثي

العمليــة التنمويــة.

 )FES( مؤسسة فريدريش إيبرت

مؤسســة ألمانيــة غيــر ربحيــة، تقــوم علــى مبــادئ الديمقراطيــة االجتماعيــة، 
تأسســت فــي عــام 1925 وافتتحــت مكتبهــا في عمان ســنة 1986، وتهدف 
الحكوميــة فــي مســاعيها  لدعــم الفعاليــات السياســية والمنظمــات غيــر 
لاصــاح وللمشــاركة الفعالــة فــي الحياة السياســية على جميع مســتوياتها 
ومســاعدة صانعــي القــرار االقتصــادي واالجتماعــي للتغلــب علــى تحديــات 
العولمــة وإيجــاد الحلــول المؤديــة إلــى العدالــة االجتماعيــة واالســتقرار. 
كمــا تهــدف الــى مســاعدة المؤسســات النســائية فــي جهودهــا مــن أجــل 
تحســين مســتوى مشــاركة المــرأة ومســاواة النــوع االجتماعــي فــي الحيــاة 

السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة.

المرصـد العمالي األردني

 برنامــج مشــترك بيــن مركــز الفينيــق ومؤسســة فريدريــش ايبــرت - األردن 
، يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  األردنيــة 
األطــراف ذات العاقــة ووفــق معاييــر العمــل الدوليــة بمــا يســهم فــي 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي األردن. ويقــوم المرصــد 
بإعــداد التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي األردن ويتابــع األنشــطة 
النقابيــة المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن 

األردن والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف االســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
تنويــه: إن مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة والمعلوماتيــة ومؤسســة 
فريــدرش ايبــرت غيــر مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي 

ســياق التقريــر.

ــر  ــرت غي ــة ومؤسســة فريــدرش ايب ــة والمعلوماتي ــز الفينيــق للدراســات االقتصادي ــه: إن مرك تنوي
مســؤولين عــن تصريحــات الجهــات األخــرى الــواردة فــي ســياق التقريــر.
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مقدمة
مــا يــزال ســوق العمــل األردنــي يعانــي مشــكات واختــاالت عديــدة فــي مختلــف 
مكوناتــه، مــن حيــث تراجــع قــدرة االقتصــاد الوطني عن توليد واســتحداث فرص عمل 
كافيــة للداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل مــن مختلــف الخريجيــن، وتراجــع شــروط 
الــواردة فــي قانونــي العمــل والضمــان االجتماعــي  الائــق وفــق المعاييــر  العمــل 

ــا. ــادئ األساســية فــي العمــل المتعــارف عليهــا عالمي والحقــوق والمب

ــا، فتعمــق هــذه االختــاالت، وُتفقــد اآلالف وظائفهــم، فــزادت  لتجــيء جائحــة كورون
نســبة البطالــة، لتصــل خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2021 الحالــي24.8 بالمئــة. وتبــرز 
المخــاوف أكثــر مــن التعديــات التــي ُأجريــت علــى قانونــي العمــل والضمــان االجتماعي 
فــي عــام 2019، والتعديــات المزمــع إجراؤهــا عــام 2021 و2022 والتــي ســتؤدي إلــى  
إضعــاف شــروط العمــل الائــق بشــكل ملمــوس. إذ تضمنــت تعديــات قانــون 
الجماعيــة،  والمفاوضــة  التأثيــر  علــى  النقابيــة  المنظمــات  قــدرة  العمــل إضعــاف 
إضافــة إلــى تعديــات قانــون الضمــان االجتماعــي لفئــة الشــباب، التــي ســتؤثر علــى 
ــر العمــل الائــق، بالرغــم مــن أن األردن كان أول  تمتــع العامليــن والعامــات بمعايي
دولــة عربيــة توقــع مــع منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2006 برنامــج وطنــي للعمــل 
الائــق، اســتمر العمــل بــه حتــى 2009، وأتبعــه برنامــج آخــر شــّكل مرحلة ثانيــة للبرنامج 
األول، بعنــوان »البرنامــج الوطنــي للعمــل الائــق« عــام  2012 انتهــى العمــل بــه فــي 

نهايــة عــام 2015، ومــن ثــم وّقــع علــى برنامــج ثالــث فــي نهايــة عــام 2018.

ومــن الواضــح أن الحكومــات المتعاقبــة مــا تزال تســير باتجاه اعتمــاد مقاربة الحماية 
االجتماعيــة االســتهدافية، وتبتعــد عمــا تــم إنجــازه مــن مكتســبات فــي مســار تعزيــز 
الحمايــات االجتماعيــة والــذي يشــمل احتــرام معاييــر العمــل الائــق، إذ أن برنامــج 
األولويــات االقتصاديــة الحكوميــة الحالــي يذهــب باتجــاه تطبيــق سياســات عمــل 
ــا ومنــح اإلدارات فــي  ــة المتوافــرة حالي ــات االجتماعي ــة، مــا يعنــي تخفيــف الحماي مرن
القطــاع الخــاص وأصحــاب األعمــال المزيــد مــن الصاحيــات فــي التحكــم بعمليــات 
الفصــل مــن العمــل وســاعات العمــل بعيــدا عــن معاييــر العمــل الائــق المتوافــرة 

فــي قانــون العمــل الحالــي.

ويمكــن إجمــال ظــروف العمــل فــي األردن اســتنادا الــى معاييــر العمــل الائــق فيمــا 
يلــي:

1. شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة تراجعــًا ملموســًا فــي عــدد الوظائــف التــي 
يســتحدثها االقتصــاد األردنــي، إذ تراجعــت مــن 70 ألــف وظيفــة جديــدة فــي عــام 2007 
إلــى 38 ألفــا فــي عــام 20181، وتراجعــت بشــكل ملمــوس خــال عــام 2020 نتيجــة 
ــا، واســتمر تراجــع خلــق الوظائــف خــال العــام الجــاري 2021،  تداعيــات جائحــة كورون

1  دائرة االحصاءات العامة، مسوحات فرص العمل المستحدثة في االقتصاد األردني لألعوام   
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Job_opp.htm
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ويقــدر عــدد الوظائــف التــي تــم خســارتها جــراء جائحــة كورونــا مــا يقــارب 140 ألــف 
وظيفــة2، مــا أدى الــى زيــادة معــدالت البطالــة الــى مســتويات غيــر مســبوقة خــال 

الجائحــة. 

وبلــغ معــدل البطالــة فــي الفئــة العمريــة 24-20 ســنة، 48.5 % توزعــت بيــن الذكــور 
واإلنــاث بنســبة 43.6 % و71.6 % لــكل منهمــا علــى التوالــي.  

هــذا التراجــع فــي عــدد فــرص العمل المســتحدثة وازدياد نســب البطالــة يعود إلى 
أســباٍب عديــدة، أبرزهــا: تراجــع قــدرات االقتصــاد الوطنــي األردنــي بســبب ارتفــاع 
أســعار الطاقــة واألعبــاء الضريبيــة بشــكل أساســي، رافقــه سياســات ماليــة 
أدت إلــى ارتفــاع كلــف اإلنتــاج، حيــث التوســع فــي فــرض الضرائــب غيــر المباشــرة 
إلــى  إضافــة  االجتماعــي،  الضمــان  اقتطاعــات  وارتفــاع  والخاصــة(  )المبيعــات 
وجــود اختــاالت هيكليــة فــي ســوق العمــل، ووجــود فجــوة واســعة بيــن حاجــات 
ســوق العمــل ومخرجــات التعليــم الجامعــي والفنــي والمهنــي، فحاجــات ســوق 
العمــل ال تتــواءم مــع المعــارف والمهــارات التــي يحملهــا الداخلــون الجــدد إليــه 
مــن حيــث نــوع التخصصــات ومســتوى إتقــان الخريجيــن المهــارات فــي مجــاالت 

تخصصاتهــم.

إن سياســات العمــل فــي األردن المتعلقــة بالتشــغيل لــم تتغيــر منــذ ســنوات 
طويلــة رغــم تعــدد الحكومــات، ورغــم صــدور االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل، 
واالســتراتيجية الوطنيــة لتنميــة المــوارد البشــرية. إذ مــا تــزال وزارة العمل تعتمد 
األســاليب التقليديــة غيــر الفعالــة فــي مواجهــة مشــكلة البطالــة، مثــل تشــجيع 
األعمــال الرياديــة، وتشــجيع تأســيس المشــاريع الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، 

التــي أثبتــت عبــر الســنوات الماضيــة عــدم جدواهــا فــي تخفيــف نســب البطالــة.

2. مــا يــزال اإلطــار التشــريعي الناظــم للنقابــات العماليــة فــي األردن دون تغييرات 
ايجابية، ال بل أجريت تعديات سلبية أضعفت أكثر وأكثر أدوار النقابات العمالية 
فــي المشــاركة فــي الحــوار االجتماعــي والمســاهمة الفعالــة فــي المشــاورات 
بيــد  النقابــات  تأســيس  تــم حصــر صاحيــة  اذ  االقتصاديــة،  السياســات  حــول 
الحكومــة ممثلــة فــي وزيــر العمــل، ومنــح الوزيــر صاحيــة حــل النقابــات، الــى جانــب 
تضييــق مفهومــي النــزاع العمالــي والمفاوضــة الجماعيــة ليقتصــر علــى الحــاالت 
التــي تتواجــد فيهــا نقابــة عماليــة مقابــل اإلدارات وأصحــاب األعمــال، ومــا زالــت 
القيــود غيــر الدســتورية هــي الســمة الغالبــة فــي الفصــل الحــادي عشــر مــن قانــون 
العمــل الــذي ينظــم نقابــات العمــال ونقابــات أصحــاب العمــل، والفصــل الثانــي 
عشــر الــذي ينظــم تســوية النزاعــات العماليــة الجماعيــة علــى مــا هــي عليــه دون 
تغييــر،  يضــاف الــى ذلــك أن 15 نقابــة عماليــة مــن اصــل 17 نقابــة عماليــة لــم تجــري 
انتخابــات النتخــاب قياداتهــا خــال األشــهر القليلــة الماضيــة، بــل اعــادت القيــادات 

2 المرصد العمالي: 140 ألف وظيفة خسرها األردن  
http://phenixcenter.net/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b

9%d8%a7%d9%84%d9%8a-140-%d8%a3%d9%84%d9%81-%d9%88%d8%b8%d9%8a%d9%81%d8%a9-
/%d8%ae%d8%b3%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%86
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العماليــة القائمــة تجديــد الثقــة بنفســها لخمســة ســنوات قادمــة عــن طريــق مــا 
يســمى بالتزكيــة. األمــر الــذي مــن شــأنه أضعــاف دور النقابــات العماليــة وفتــح البــاب 
أمــام اســتخدامها لمزيــد مــن المكاســب الماليــة والشــخصية للقــادة النقابييــن وأفراد 

اســرهم.

3. يعــد انخفــاض مســتويات األجــور مــن أبــرز التحديــات التــي يواجههــا العاملــون فــي 
ســوق العمــل األردنــي، وبالرغــم مــن أن الحكومــة رفعــت الحــد األدنــى لألجــور ليصبــح 
)260( دينــارًا شــهريًا بــداًل مــن )220( دينــارًا، إال أن مســتويات المعيشــة المرتفعــة 
فــي األردن ال تتناســب مــع هــذا االرتفــاع فــي األجــور البالــغ )40( دينــارًا فقــط، وهنــاك 
قطاعــات واســعة مــن العامليــن يحصلــون علــى أجــور شــهرية تقــل عــن الحــد األدنــى 
لألجــور. كذلــك، أدت جائحــة كورونــا إلــى تراجــع ســبل كســب العيــش لعشــرات آالف 
العامليــن والعامــات غيــر المنظميــن – أكانــوا يعملــون فــي االقتصــاد المنظــم أو 
غيــر المنظــم- الذيــن تقــارب نســبتهم 48 بالمئــة مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي 
األردن حســب أرقــام عــام 2019، وهــؤالء العاملــون والعامــات ينتشــرون فــي غالبيــة 
القطاعــات االقتصاديــة، وتشــير مختلــف المؤشــرات أن نســبة العمــل غيــر المنظــم 

ــن الماضييــن. فــي األردن ازدادت بشــكل ملفــت خــال العاملي

توفــر  أجــور  بأجــر ال يحصلــون علــى  العامليــن والعامــات  فــإن غالبيــة  وبالمجمــل، 
لهــم الحيــاة الكريمــة مقابــل أعمالهــم األساســية، ووفــق التصريحــات الصــادرة عــن 
المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي لعــام 2021، فــإن مــا نســبته 70 بالمئــة مــن 
العامليــن المشــتركين فــي الضمــان االجتماعــي تبلــغ أجورهــم الشــهرية )500( دينــار 

فمــا دون.

وهــذا المســتوى مــن األجــور منخفــض جــدًا إذ مــا قــورن بمســتويات خــط الفقــر فــي 
األردن، فاألرقــام الصــادرة عــن دائــرة االحصــاءات العامــة لعامــي 2017 و2018 تشــير 
إلــى أن قيمــة خــط الفقــر المطلــق تبلــغ )1200( دينــارًا للفــرد ســنويًا، فــي حيــن أن خــط 

الفقــر لألســرة المعياريــة يقــارب 500 دينــار شــهريا.3

4. أثبتــت أزمــة كورونــا أن هنــاك قصــورا كبيــرا فــي منظومــة الحمايــة االجتماعيــة 
للعامليــن فــي األردن، إذ أن مــا يقــارب 48 بالمئــة مــن مجمــل القــوى العاملــة غيــر 
محميــة بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، مــا حــرم مئــات آالف العامليــن 
مــن االســتفادة مــن بعــض برامــج الحمايــة التــي مولتها الحكومة والمؤسســة العامة 
للضمــان االجتماعــي للمشــتركين فــي الضمــان خــال الجائحــة. ووفــق أرقــام عــام 
2021، بلــغ عــدد المؤمــن عليهــم الفعاليــن مــا يقــارب المليــون و330 ألــف عامــا، إال أن 
هنــاك قطاعــات عماليــة كبيــرة غيــر مشــمولة بــأي نظــام حمايــة اجتماعيــة، وبخاصــة 
مــن العامليــن فــي االقتصــاد غيــر المنظــم الــذي يتســع يومــًا بعــد يــوم، وتحديــدا بعــد 

ــا. تأثيــرات جائحــة كورون

وشــكلت التعديــات التــي ُأجريــت علــى قانــون الضمــان االجتماعــي عــام 2019، تراجعــا 

3 دائرة االحصاءات العامة، مسح نفقات ودخل األسرة 2017/2018 
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/expenditures-income/expend_tables/#tab-a8a36c6d-2cc3-8
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عــن المكتســبات التــي كانــت متوفــرة حيــث تــم تقليــص تأميــن الشــيخوخة لفئــة 
تقدمهــا  التــي  االجتماعيــة  الحمايــات  أن  إال  الرياديــة،  الشــركات  فــي  الشــباب 
الدنيــا  المعاييــر  تحقيــق  عــن  قاصــرة  تــزال  مــا  االجتماعــي  الضمــان  منظومــة 
للضمــان االجتماعــي الــواردة فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )102(، 
فالقانــون مــا يــزال يربــط شــمول المشــتركين بالتأميــن الصحــي بقــرار مجلــس 
الــوزراء الــذي لــم يصــدر حتــى اآلن، وتأميــن التعطــل عــن العمــل لــم يصــل الــى 

مفهــوم تأميــن البطالــة.

وتتجــه النيــة فــي الوقــت الحالــي لــدى إدارة المؤسســة العامة للضمــان االجتماعي 
ــى إجــراء تعديــات علــى قانــون الضمــان االجتماعــي ورفعهــا للحكومــة باتجــاه  إل
ــة باتجــاه  ــه، وإعــادة النظــر بالحســبة التقاعدي رفــع ســن التقاعــد المبكــر أو إلغائ
زيــادة عــدد الرواتــب الشــهرية التــي يحتســب الراتــب التقاعــدي بموجبهــا، ومزيــد 

مــن التقليصــات علــى تأميــن الشــيخوخة للفئــات الشــابة.

5. ومــن التحديــات التــي تواجــه تطبيــق معاييــر العمــل الائــق فــي األردن، ضعــف 
إنفــاذ القانــون الــذي أدى إلــى اتســاع رقعــة االنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا قطاعــات 
واســعة مــن العامليــن بأجــر، والتجــاوزات علــى القوانيــن ذات العاقــة بالعمــل، 
إذ أن قطاعــات واســعة مــن العامليــن بأجــر يحصلــون علــى أجــور شــهرية تقــل 
عــن الحــد األدنــى لألجــور البالــغ )260( دينــارا، كمــا أن أعــدادا كبيــرة مــن العامليــن 
يســتلمون أجورهــم الشــهرية فــي فتــرات زمنيــة متأخــرة ُتجــاوز اليــوم الســابع مــن 
الشــهر الــذي يليــه )اســتحقاق الراتــب(، كمــا حددهــا قانــون العمــل فــي الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )46(، وكذلــك حرمــان العامليــن والعامــات فــي قطاعــات واســعة من 
حقوقهــم فــي اإلجــازات الســنوية والمرضيــة والرســمية. كمــا أن هنالــك العديــد 
مــن القطاعــات االقتصاديــة يعمــل فيهــا العاملــون ســاعات تجــاوز الســاعات 

الثمانــي فــي اليــوم أو الـــ48 ســاعة اســبوعيا التــي حددهــا قانــون العمــل.

كذلــك تغيــب معاييــر الســامة والصحــة المهنيــة عــن قطاعــات واســعة مــن 
منشــآت األعمــال وبخاصــة الصغيــرة والمتوســطة منهــا، وتحديــدا فــي االقتصــاد 
غيــر المنظــم، مــا أدى إلــى وقــوع آالف الحــوادث المهنيــة ســنويا، التــي ينتــج عنهــا 

وفيــات وإصابــات عمــل.
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التوصيات
فــي ضــوء مــا تــم اســتعراضه، بــات لزامــا علــى الحكومــة ومختلــف أجهــزة الدولــة 
األردنيــة، أخــذ هــذه التحديــات التــي تواجــه العامليــن والعامــات فــي األردن باالعتبــار 
عنــد رســمها وتنفيذهــا للسياســات المختلفــة وبخاصــة السياســات االقتصاديــة، 
لتصــب بمجملهــا فــي تحســين شــروط العمــل باالســتناد إلــى معاييــر العمــل الائــق، 

وذلــك مــن خــال:

1. التركيــز علــى تأســيس المشــاريع اإلنتاجيــة التــي تولــد فــرص عمــل حقيقيــة فــي 
صفــوف العاطليــن عــن العمــل وبخاصــة الشــباب.

غيــر  الضرائــب  فــرض  فــي  توســعت  التــي  الضريبيــة  بالسياســات  النظــر  إعــادة   .2
المباشــرة، وأرهقــت القــوة الشــرائية للمواطنيــن والقطاعــات اإلنتاجيــة، وضغطــت 
علــى الطلــب الكلــي، وأدت إلــى تباطــؤ فــي النمــو االقتصــادي، واالتجــاه نحــو تخفيــض 

الضريبــة العامــة علــى المبيعــات.

3. التركيــز الفعلــي علــى التدريــب المهنــي مــن خــال زيــادة موازنــة مؤسســة التدريــب 
ــة لجعلهــا تواكــب  ــي، وإعــادة النظــر بالتخصصــات الجامعي ــي والتقن ــم المهن والتعلي

متطلبــات ســوق العمــل.

4. تطويــر نظــم إنفــاذ التشــريعات العماليــة لوضــح حــد للتجــاوزات التــي تجــري عليهــا، 
وتمكيــن العامليــن والعامــات مــن التمتــع بظــروف عمــل الئقــة.

5. اجــراء تعديــات شــاملة علــى كافــة النصــوص القانونيــة المتعلقة بالتنظيــم النقابي 
والمفاوضــات الجماعيــة، اســتنادا الــى المعايير الدوليــة ذات العاقة. 

6. إصــدار قانــون خــاص لتنظيــم العمــل النقابــي يشــمل العامليــن فــي القطاعيــن 
الخــاص والعــام، ويقــوم علــى مبــادئ حريــة التنظيــم النقابــي والمفاوضــة الجماعيــة.
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بمظلــة  المشــمولة  غيــر  العاملــة  الفئــات  لدعــم  خــاص  صنــدوق  تأســيس   .7
الوطنيــة. المعونــة  صنــدوق  مــن  المســتفيدة  وغيــر  االجتماعــي  الضمــان 

8. إعــادة النظــر بسياســات األجــور باتجــاه رفعهــا بمــا يتناســب مــع المســتوى 
المعيشــي فــي األردن.

شــمول  توســيع  باتجــاه  االجتماعــي  الضمــان  قانــون  علــى  تعديــات  إجــراء   .9
العامليــن مــن خــال تطويــر أدوات تأمينيــة تســهل علــى العامليــن والعامــات 

بشــكل غيــر منظــم االشــتراك فــي الضمــان االجتماعــي.

االقتطاعــات  قيمــة  تخفيــض  باتجــاه  االجتماعــي  الضمــان  قانــون  تعديــل   .10
التــي يتــم تقاضيهــا مــن المنشــآت المســجلة بالضمــان والعامليــن فيهــا، ومــن 
بالحمايــات  المســاس  دون  االختيــاري،  بالتســجيل  يرغبــون  الذيــن  األشــخاص 

القائمــة. االجتماعيــة 

ــر العمــل  ــر آليــات التبليــغ عــن انتهــاكات حقــوق العمــال، تضمــن معايي 11. تطوي
الائــق كافــة ومــن ضمنهــا االنتهــاكات العماليــة وبخاصــة فــي األريــاف والباديــة.
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